یهجنگل ستاره
خاطرات زندان
امیرحسین بهبودی

انتشارات فروغ

یه جنگل ستاره
خاطرات زندان امیرحسین بهبودی
)6152( 5931 چاپ دوم تابستان
انتشارات فروغ
Forough Publication
Jahnstrasse 24
50676 Köln
Germany
www.foroughbook.net
foroughbook@gmail.com
ISBN: 978-3-943147-36-0

فهرست
نکاتی در مورد چاپ دوم7 ........................................... ................................ :
پیشگفتار چاپ اول 9 .................. ................................ ................................
فصل اول :بازجویی در اوین (اول آبان تا اواخر دی ماه 51 ................. )2631
روزهای نخست 51 ...................... ................................ ................................
در راهروی63 ...................... ................................ ................................ 909
قسم خوردم بر تو من ای عشق 00 ..................................... ................................
تقی قانع خشک بیجاری در راهروی 11 ....................... ................................ 909
فیروز و بچهها در راهرو 17 ...................................... ................................ 909
از راهرو به سلول 30 ...................... ................................ ................................
جوان موتور سوار 31 ............................................ ................................
حمیدِ ،

بازهم تقی قانع خشک بیجاری 36 .................................... ................................
فصل دوم :انفرادی در گوهردشت ( دی ماه  2631تا مرداد71 ....... ) 2636
انتقال به گوهر دشت و صحبت با رضی تابان 71 .................... ................................
هشت ماهی که در انفرادی بودم 69 ................................... ................................
بازجویی از خودم در انفرادی 60 ....................................... ................................
باز هم خود کشی 63 .................... ................................ ................................
داستان مورس 69 ......................... ................................ ................................
زندان در زندان به خاطر حرف زدن 96 ................................ ................................
سیگار و نوروز و رمضان 503 ............................................ ................................
مطلق انفرادی 555 ............................................. ................................
در تنهایی ِ

چگونه آدم چون خوره خود را میخورد 550 ........................... ................................
ّاولین هواخوری 557 ....................... ................................ ................................
مالقات با مادر 559 ........................ ................................ ................................
لحظهی دیدار ،پس از  9ماه 590 ........................................ ................................

ُ
یک کتاب و یک روزنامه پس از نه ماه 590 ............................ ................................
مبارزهی طبقاتی در قرآن 593 ............................................ ................................
فصل سوم :اوین و سالن ( 6مرداد 2636تا تیر 599 .......................... )2631
شهریور  :5636انتقال دوباره به اوین 599 ............................. ................................
عمومیهای در بستهی اوین در سال 566 ..................... ................................ 5636
مالقات با پسرم 561 ....................... ................................ ................................
یک روز زندگی در یکی ازاتاقهای سالن 567 ...................... ................................ 6
سایه روابط سازمانها و گرایشهای سیاسی بر روابط افراد 500 ....................................
وقتکشی؟ نه ،ما وقت کم میآوردیم! 503 ........................... ................................
به یاد فیروز همجوار و سعید سلطانپور 507 ............................ ................................
دعوا با "قهوهچی" 509 ..................... ................................ ................................
آوردن توابها به سالن 517 ........................................... ................................ 6
تواب هم زندانبان را میفریبد 539 ...................................... ................................
یاد دو رفیق 533 ............................ ................................ ................................
باز هم در اتاق در بسته 539 .............................................. ................................
اعالم انزجار زندانی دردستشویی 570 ................................. ................................
دادگاه و محکومیت به هفت سال 579 .................................. ................................
یادی از فریبرز صالحی 576 ............................................. ................................
فصل چهارم :زندانهای عمومی در گوهردشت (تیر  2631تا مرداد 571 )2631
انتقال مجدد به گوهردشت 571 ......................................... ................................
زندان عمومی در گوهردشت (تیر 576 ...................... ................................ )5630
سرگرمیها در زندان عمومی سالهای  30و 579 ................. ................................ 31
زنگ تفریح در زندان گوهردشت 563 .................................. ................................
سنگ تراشی فرهاد برای شیرینش 566 .................................. ................................
فرشید امام زمان میشود 569 ............................................ ................................

انتقال مجاهدین به بند چپها 599 ...................................... ................................
جشن عید 593 ........................ ................................ ................................ 31
دیداری کوتاه با دکتر دانش 593 .......................................... ................................
مطالعه و بحث های نظری 596 .......................................... ................................
یک نمونه از بحثهای آن ایام :شکنجه در دولت مردمی 909 ......................................
یاد یک آموزگار آن ایام 900 ............................................... ................................
مقالهنویسی مخفیانه 906 ................................................. ................................
خواندن بخشی از«اسناد پلنوم وسیع سازمان» 955 ................... ................................
مسائل نظری دربارهی نحوهی زندان کشیدن 955 ..................... ................................
چند نمونه از حرکات اعتراضی 951 ..................................... ................................
بحثی درمورد پیروزی ،مقاومت و شکست 995 ...................... ................................
یک بحث نظری دیگر :زندانی و مبارزه مردم 990 ..................... ................................
زندان در زندان 991 ........................ ................................ ................................
فصل پنجم :کشتار وسیع زندانیان در تابستان سیاه 997 ......................... 2631
درآستانهی اعدامهای دسته جمعی 997 ................................ ................................
آغاز فاجعه 999 ............................. ................................ ................................
پنج شهریور900 ................... ................................ ................................ 5637
در مقابل هیئت سه نفره 916 .............................................. ................................
کابل به کف پا برای نماز 916 ............................................. ................................
کتک اضافی 970 ........................... ................................ ................................
نماز جماعت 975 ......................... ................................ ................................
تماس با بند مقابل 976 .................... ................................ ................................
روحیهی عمومی زندانیان در مقطع اعدامها (مرداد 973 ..................................... )37
دیدن ساکهای رفقای اعدام شده 969 ................................. ................................
در آمفی تئاتر گوهردشت اعدام میکردند 960 ........................ ................................

و حال میخواستیم زنده بمانیم 961 .................................... ................................
شکار هر ساعته ناصریان در بند عمومی 969 ......................... ................................
بند عمومی بعد از پذیرش نماز خواندن 990 ......................... ................................
آزاد کردن تدریجی ملیکشها 991 ..................................... ................................
یادی از حسین قاسم نژاد؛ آشنایی کوتاهی به عمر یک پروانه 993 ..................................
آذر  :37اولین مالقات بعد از کشتار بزرگ 999 ....................... ................................
باز هم سؤال و جواب 609 ............................................... ................................
صداهایی در مورد آزادی زندانیان سیاسی 606 ........................ ................................
مالقات جمعی 600 ....................... ................................ ................................
فصل ششم :اوین و آزادی (زمستان 609 .......................................... )2631
انتقال مجدد به اوین 609 ................. ................................ ................................
ماجرای کشاندن زندانیان به تاالر رودکی 609 ......................... ................................
نهیبی که ما را زنده کرد 656 .............................................. ................................
روز آزادی 651 ............................. ................................ ................................
از اوین خارج شدیم 656 ............................................... ................................ :

7

نکاتی در مورد چاپ دوم:
چاپ اول کتاب «یه جنگل ستاره» ،اگرچه دوبار ویرایش شدهبود ،ولی متاسینانه نتوانسی
عاری از غلطهای چاپ و در مواردی خطاهای انشای به دس خوانندگان عزیز برسد.
در چاپ دوم سع کردهام تا آنجا که مقیدور بیوده ،اشیتاقت یبلی را برطیر کین  .در
عین حال در چند مورد تغییرات کیوچت در برخی جتیدت دادهام کیه البتیه بهیی وجیه
مضتون اصل را عوض نترده بلته صیرفا در خیدم روانتیر کیردن جتیدت و تیدیی
بیشتر آنها بودهاس ( .مثد در چاپ اول در صنحهی  612نوشیتهام «جتعیه  1میرداد »5921
در حالیته درستش « 1مرداد »..بوده و این اشتباه با تیککر یتی از خواننیدگان نتتیه سین ،
تصحیح شد).
با هتیه ی اینهیا مین هتیواره مشیتای دریافی انتقیادات ،پیشینهادات و نایرات خواننیدگان
گرام هست .
امیرحسین بهبودی
آدرس ای میل:

yegangalsetareh@yahoo.com
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پیشگفتار چاپ اول
محتوای این کتاب مجتوعه خاطرات از زندانهای جتهوری اسدم اس  .آبان 5926
بود که پس از پن سال آزادی ،دوباره گکارم به زندان اوین افتاد.
اول بار ،شهریور  5911به زندان افتاد .آن زمان دانشجوی سال چهارم مهندس صنایع در
دانشگاه صنعت آریامهر(شریف فعل ) بودم .بعد از شتنجههای مرسوم آنمویع ،که
آثارش هنوز در کف پای بای مانده 5،به جرم فعالی

به ننع سازمان چریتهای فدای

خل ایران ،به شش سال حبس محتوم شدم .ول پس از دو سال و دو ماه درآبان 5911
هتراه با حدود هزار 6زندان سیاس دیگر در میان شادی و استقبال پرشور مردم ایران که
بهار آزادی را انتاار م کشیدند ،آزاد شدم .پس از آزادی اگرچه تردیدهای جدی در
رابطه با مش مسلحانه پیدا کرده بودم ،ول یلب با سازمان بود .و در رابطه با سازمان
فعالی

م کردم .در انشعابهای که رخ داد ،من با اکثری

ماندم .اینته امروز پس از

 91سال چه تغییرات کرده وچگونه م اندیش  ،تا حدودی در کتاب مستتر اس .
بار دوم در آبان  5926به چنگ بازجویان جتهوری اسدم افتادم ،این بار ماجرا
سرنوش

دیگری پیدا کرد .دیگر انقدب رخ نداد که زندانیان سیاس اش را آزاد کند

بلته برعتس ،حاکتی جتهوری اسدم بیش از  9111زندان سیاس را تنها در مرداد
و شهریور تابستان سیاه  21به یتل رساند .تقریبا شش ماه بعد ازآن کشتار وسیع ،من و اکثر
زندانیان که زنده ماندهبودند آزاد شدی .
در زمان آزادی  ،عزیزترین عزیزان  ،اشر و حتید (هتسر و پسرم) دو سال م شد که
ایران را ترک کردهبودند .پیشینهی سیاس اشر  ،ک و بیش شبیه من بود .او بعد از
دستگیریام ،تقریبا سه سال دیگر به زندگ مخن اش در ایران ادامه داد ول نهایتا مجبور
 5البته اینبار بازجوهای جتهوری اسدم عدی مشابه در کنار زخ های یبل ام ثب کردهاند.
 6تعداد دیی تر زندانیان سیاس آزاد شده در آبان  5562 ،5911ننر بوده اس .
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شد بر خد

میلش ایران را ترک کند .اشر

و حتید در آلتان زندگ م کردند .و

من پس از آزادی در اسنند  ،21باید تصتی مهت در زندگی م گرفت وآن خروج از
ایران بود.
اگرچه یبل از دستگیریام درخرداد  -26زمان که در ایران ماندن وبه فعالی تشتیدت
ادامه دادن ،برای برخ کادرها داوطلبانه شده بود -ویت زندهیاد انوشیروان لطن از من
پرسید آیا به کار در ایران ادامه م ده یا م خواه به خارج فرستاده شوی ،من ماندن را
ترجیح داده بودم ،ول پس از آزادی ب هی تردیدی برای خروج مخنیانه از ایران
عزیزم ،برنامه ریزی کردم .سنرم یت دو ماه به طول انجامید و نهایتا در آگوس
( 5323مرداد )5922به آلتان رسیدم.
در آلتان به ادامه تحصیل مشغول ودر رشتهی مهندس متانیک فارغ التحصیل شدم و
چند سال در هتین رشته کار کردم.
پس از آزادی از زندان در اسنند  ،21اشتیای به ثب ویایع زندان بویژه ددمنش های رژی
در تابستان  21یک آن مرا راح نت گکاش  .تا اینته در اکتبر  5331با گالیندوپل 5در
ژنو مدیات کردم .این مدیات بعد از سنر اول گالیندوپل به ایران و در آستانهی بازدید
دومش بود .گویا گالیندوپل اولین بار بود که با یک شاهدِ مستقی روبرو م شد .ویت
ویایع کشتار  21را تعریف م کردم ،در حالیته با دی

وتوجه خاص گوش م داد،

م گن  :من اینگونه نشنیده بودم ،معلوم م شود شتا وایعا آنجا بودید و هی اغرای ه
نت کنید.
گزارش بازدید اول گالیندوپل دارای اشتاقت جدی بود ،من سع کردم به او بنهتان
به جای مطرح کردن کوه از مسایل ،باید لیست از کسان داشته باشد که فقط مرداد
وشهریور  21اعدام شدهاند که حت یک موردش ه اشتباه نباشد.آنوی با این اطتینان

صد در صد ،م تواند از مقامات ایران بخواهد بگویند این زندان ها کجا هستند!

1رینالدو گالیندوپل گزارشگر ویژهی سازمان ملل درمورد حقوی بشر در ایران بود)5331-5322(.
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برای نتونه من  31اس با مشخصات ظاهری و اینته در چه بند های بودهاند به او دادم.
خوشبختانه گزارش دوم گالیندوپل نسبتا تغییر کردهبود و گویا با هوشیاری و آگاه
بیشتری بازدیدش را انجام داده بود .بعد از مدیات با گالیندوپل ،تا یت دو سال
یادداش های را تتتیل م کردم و چون ه وظینهی خود م دانست و ه لکت م بردم
که مبارزه و مقاوم ه زنجیران ووحشیگریهای حتوم را هرچه بیشتر مطرح کن ،
هتواره در جلسات وجتعهای دوستانه که گاه  61تا  91ننر ه م شدند گوشههای را
بیان م کردم .بازگوی های متررِخاطرات و حوادث سبب شدند که فراموششان نتن .
درس خواندن در دانشگاه به زبان که انگلیس ه نبود که آشنای اولیهای با آن داشت و
کار کردن برای امرار معاش واز هته مه تر مشتدت ذهن در رابطه با بحرانِ جنبش
کتونیست فرص کت برای کار دیگر بای م گکاش  .اگرچه در مورد امرار معاش و
مسئولیتهای مربوط به خانواده ،اشر  ،رفیق هتیشه هتراه ،یابل اتتاء و پر توان بود ،ول
در مجتوع من نتوانست خاطرات را به جای یابل یبول برسان .
در هتین مقطع یعن سال  5339کتاب « حقیق ساده» نوشتهی منیره برادران منتشر شد.
این کتاب انگیزه ودروایع هد

مرا در نوشتن کتاب خاطرات برآورده م کرد .چون

انگیزهی اصل ام در ابتدا این بود که مردم ایران وجهان ،به دور از اغرایها دییقا بدانند
در زندانهای ایران چه گکشته وم گکرد .بعد ازانتشارکتاب منیره برادران ،نیتا پرورش،
خاطراتش را به نام «نبردی نابرابر» به رشتهی تحریر درآورد .هردو کتاب از اغرای بری
بودند وبجز چند روای

نادیی  ،در مجتوع توانسته بودند کلیات ماجراهای زندان را

بخوب و صادیانه تصویر کنند.
وایعی این بود که با خواندن این دو کتاب دربه فرجام رساندن وانتشار کتاب خودم به
تردید افتادم .خوشبختانه هر سال که م گکش

کتابهای بیشتر و حرفهای تری از

زندانیان سیاس بعد از انقدب انتشار م یاف  .دیگر بهطور کامل یادداشتهای را رها کردم
و تنها در مرداد و شهریور هر سال  ،مطلب در سای ها م نوشت  .با آنته از انتشار کتاب
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منصر

شده بودم ول نت دانست چرا در تتام این سالها (بیش از بیس

انتشار کتاب دس

از سرم برنت داش

سال) فتر

 .با باق رفتن تعداد نوشتهها در این زمینه متوجه

شدم که ابعاد جنایات رژی در زندانها آنقدر متنوع و فراوان بوده که تشریح و
تصویرکردنشان ،تنها از عهدهی زندانیان مختلف و متعدد ،برم آید .یعن ه نگاههای
متناوت وحت متضاد وه تعداد هرچه بیشترراویان ونویسندگان ،یادرخواهند بود،
خوانندگان این آثار را در احساس و ادراک وایعی های زندان یاری رسانند .جدا از این
احتام که بتدری به آن رسیدم ،احساس کردم نت توان صرفا به افشاگری توسط ه
زنجیران دیگرم از جنایات رژی اکتنا کن  .این نیاز را کامدَ حس م کردم که باید
شخصا علیه این ب عدالت ها اعدم جرم کن و از آن لحاه تصتی گرفت کتاب را به سر
انجام برسان .
چون نت توانست تتام وی

در رابطه با کتاب کار کن این ماجرا دو سال به طول

انجامید و حاصلش ،کتاب اس که پیش رو دارید.

نکاتی دربارهی کتاب:
 -بخش اعا کتاب دس

نوشتههای سالهای  5323تا  5339هستند .به هتین دلیل

اگرچه بازنگری شدهاند ول سع کردهام بافتش که تا حدودی یادآور نوشتههای آن
سالهاس دس نخورد.
 اسام تتام کسان که هنوز خوشبختانه در یید حیات هستند  ،وایع نیستند( .بهجزچندمورد استثناء)
 درمورد فعالیتهای تشتیدت ویا مسئولی های خودم ورفقای دیگری که از نزدیک درجریان کارشان بودم ،چیز زیادی ننوشتهام مگر یت دو جا و آن ه در حد اطدعات
بازجوها (تا جای که برای من مشخص شد) ونه بیشتر .تنها در مورد خودم یت دو تا از
مسولی های را که برای بازجو مشخص نشده بودند ،در کتاب مطرح کردهام ( .فتر
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کردم بعد از  96سال اشتال نداشته باشد).
این احتیاطها بخاطر آن اس که هنوزتقریبا هتهی بازجوها و جددها نه تنها سر کارند
بلته بعضا به پس های حساستری ه رسیدهاند .وگرنه آوردن رده تشتیدت و یا
مسئولی های خودم و یا برخ از رفقا ،کتاب را پربارتر م کرد.

51

فصل اول :بازجویی در اوین (اول آبان تا اواخر دی ماه )2631
روزهای نخست
اول آبان  26بود .ساع حدود  1بعدازظهر ومن با ماشین خودم تنها درمحدت جنوب
تهران رانندگ م کردم .خیابانها خلوت بودند .تا آن ساع سر یرار دو ننر رفته بودم.
یتیشان حتزه فراهت بود ،در خانهای که به تازگ به آنجا اسباب کش کرده بود
وهیچتس بجز من که رابِطش با سازمان بودم ،خودش وهتسرش ازآدرس خانهی
جدید مطلع نبود .رفی دیگر را درخیابان مدیات کردم .مضتون صحب هایتان بیشتر
تحلیل از اوضاع سیاس و پیش بین ِ آینده بود .من نارات به اصطدح باق را به اطدع
آنها م رساندم ونارات آنها را جویا م شدم.
در آن روزها چه در رفقای ه رده خودم و چه افراد تح مسئولیت گرایش به داشتن
سیانور وخودکش درلحاهی دستگیری به چش م خورد .بعد از مصاحبه تلویزیون
بسیاری ازرهبران وکادرهای سازمانهای مختلف سیاس و نهایتا رهبران حزب تودهی
ایران ،که محتوای غالب این مصاحبهها نن خود وبا شدّت و ضعفهای اظهار ندام
بود ،دیگر هته از دستگیر شدن به شدّت م ترسیدند .استدقل چنین افرادی بسیار ساده و
منطق بود .فتر م کردند ،آنها ما را دستگیر م کنند و بعد از شتنجههای فراوان
اطدعاتتان را م گیرند و ما سبب دستگیری دیگر رفقای خود م شوی و در انتها با
فشارهای جست و روح زیاد مصاحبه تلویزیون ه از ما م گیرند و در وایع پس از
نابودی شخصی

وحیثی

سیاس ما و دستگیریهای وسیع بقیهی اعضا ،ما را اعدام

م کنند .پس این کامد منطق اس که از هتان ابتدا یبل از آنته این هته خنّ بتشی
وهی نتیجهای جز شتس ِ از یبل مشخص ،عایدمان نشود خودمان به زندگ خودمان
خاتته دهی  .من ه چنین ناری داشت اما چند ننر از رهبران اصل سازمان م گنتند
خودکش کاری غیر کتونیست ومربوط به دوران چریت اس  .من راستش در آن
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روزها این استدقل را درس نت دانست .
زندگ من وهتسروفرزندم ه کامد مخن بود .منتها یک اشتال اساس داش

وآن

اینته هنوز کارت شناسای ام به نام خودم بود ویرار بود تا چند روز دیگر آن ه تغییر
کند .البته خانهای که درآن زندگ م کردم به نام من نبود ودرمحل کارم هتتاران از
اس وایع من اطدع نداشتند .هتیشه به هتسرم م گنت ما اگر تعقیب بشوی  ،م فهتی
چون تجربهی کاف برای ضد تعقیب زدن داری ( .بتاند که تجربهیما از تتنیکهای
جدید سربازان گتنام امام زمان عقب تر بود) خانهی ماراه که کس نت داند که فرضا
درصورت دستگیری زیر شتنجه لو بدهد .پس فقط یک راه م ماند وآن اینته یک
تواب یا گش های دادستان به من مشتوک شوند .در آن صورت نت دان چه عتس
العتل باید داشته باش  ،چون اگر فقط مسئلهی مشتوک شدن باشد ،م توان با دادن
آدرس محل کارو آدرس خانهی مادرم و برخورد طبیع یک آدم غیر سیاس دس به
سرشان کن اما اگر کس مرا شناسای کرده باشد چه؟ آنوی باید فرار کن واگر موف
نشوم که احتتالش زیاد اس باید سیانور داشته باش تا به دس این ضد بشرها نینت  .اما
سیانوری درکارنبود و از طر

دیگر هنوز کارت شناسای جعل را جورنترده بودم.

این نگران راهتیشه به هتسرم م گنت وبه نارخودم با درس شدن کارت جعل پنجاه
درصد مسئله حل م شد.
درآن بعدازظهر آفتاب اوایل پاییز درچنین مختصات بودم ویادم نیس به چه دلیل باید به
جای تلنن م کردم .ودنبال تلنن عتوم بودم .سرِ یک چهارراه تلنن عتوم دیدم
خواست تویف کن اما احساس کردم که در آخرین لحاه یک ماشین را دوبار دیدم،
درنتیجه مشتوک شده وازآنجا دور شدم سع کردم ازجاهای مختلف حرک کن تا
مطتئن شوم تعقیب در کار نیس  .دیگرمورد مشتوک ندیدم ودرعوض یک تلنن
عتوم خال دیدم که به من چشتک میزد .تویف کردم وتلنن زدم متاسنانه تلنن
عتوم خراب بود به راه خود ادامه دادم تابه تلنن دیگری رسیدم .دوباره تویف کردم اما
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ویت که به تلنن رسیدم .دیدم یت تلنن میزند و زن با چادرسیاه ه منتار تلنن اس .
ظاهرا هته چیز عادی بود اما اینته ازفاصلهی پارک کردن ماشین تا رسیدن به تلنن
عتوم خال  ،ناگهان یت داخل تلنن ویت درانتاار باشد برای غیرعادی بود .زن
چادری به من گن آیا متتن اس این شتاره را برای من بگیرید؟ اول خواست یبول
کن اما به سرع احساس کردم این درخواس ب معن اس  .زن خودش م تواند این
کاررا بتند .پس موضوع معطل کردن من اس  .گنت نه خان خودتان بگیرید این که
کاری ندارد و در هتان لحاه دیدم در پیاده رو طر

مقابل من یک ننر زاغ سیاه مرا

چوب م زند .برای مسجل شد که در تور افتادهام اما شاید یصدشان دستگیر کردن من
نباشد .خودم را به ننهت زدم وبه طر

یک دس فروش که پستهی تازه م فروخ

حرک کردم که در حین پسته خریدن ببین ازکجا وچگونه باید فرار کن  ،آیا به طر
ماشین خودم بروم یا پیاده شروع کن به دویدن ویا خونسرد از آنجا رد شوم .تته کاغکی
حاوی آدرسهای زندهای ازیرار یبل به هتراه داشت که وی نترده بودم رمزشان کن .
کاغک را درکف دست یراردادم ودرهتان حال که به طر

پسته فروش م رفت آن

رایک دست له م کردم .به پسته فروش که رسیدم هتان فردی که موازی من از پیاده

رومقابل حرک م کرد به من نزدیک شد وگن  :به ک م خواست تلنن کن ؟ من با
ظاهری متعجب ازحر

اوبه او نگاه کردم وگنت  :به تو چه ،تو ک هست که به تلنن

کردن مردم کارداری؟ گن  :من از برادرها هست  .گنت ما برادرمرادرنداری مناورت
چیه؟ گن  :من پاسداراسدم  .یک دفعه لحن راعوض کردم وگنت  .عجب! پس شتا
پاسدار هستید خوب بنرمایید چه فرمایش داشتید؟ گن  :چندتا سؤال داری  .بیا نزدیک
آن ماشین (اشاره به یک پیتان سنیدی کرد که طر

دیگرخیابان پارک شده بود).

گنت هتینجا بنرمایید؛ گن  :برادرها سؤال دارند .من ه با او به ست "برادرها" رفت .
تا آنتویع کاغک کوچولوکامد باعری دست مچاله وتقریبا پاره پاره شده بود اما هنوز در

دست بود .به پیتانشان که نزدیک شدی  .یتیشان گن

بروتو .گنت یعن چه؟ شتا
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گنتید سؤال دارید م خواهید مرا بگیرید؟ مگه من چه کردم؟
گن  :هیس سروصدا نتن برات بد میشه سوارشو.
در آن لحاه حواس نبود که ببین آیا کس از رهگکرها ه ما را دیدند یا نه اما تا آنجا
که فهتیدم بجز پسته فروش وهتان زن محجّبهی مشتوک وهتین آیایان کس دیگری
ما را ندید .سوارشدم گن سرت را ببر پایین .گنت حاج آیا عوض گرفتین ،اشتباه شده،
بخدا اشتباه کردید من حاج آیای رییس کتیتهی این ناحیه را م شناس  .اس کتیتهای
راکه هتان نزدیت ها بود بردم ،مرا نزد او ببرید اومرا م شناسد .من م خواست برای
بچهام شیر بخرم .حاق چون شیر پیدا نتردم ،م خواست به خانه زنگ بزن که شیر پیدا
نشد و… گوششان به این حر ها بدهتارنبود .احساس کردم مرا به ست اتوبان کرج
م برند .اعتراض کردم که چرا مرا هتینجا نزد کتیته محل نت برید تا از اشتباه بیرون
بیایید .و جالب اینته من بجز نام آن کتیته هی اطدع دیگری ازآن کتیته نداشت واساسا
محل زندگی هیچوی
سیاس تح

آنجا نبود .سع ام براین بود که به هی وجه خودم رایک فرد

تعقیب که انتاار چنین مشتدت را دارد جلوه نده  .دایتا آدرس محل

کارو زندگ ام رام دادم و م گنت مرا م شناسند ،من آبرو دارم ،چرا بامن این گونه
رفتار م کنید؟ البته یبل از سوارشدن به ماشین کاغک کوچولوی پاره شده و بسیار
کوچک شده را دریک فرص

طدی داخل جوی پیاده روانداخت و از اینته آنها

ندیده بودند ،بسیار خوشحال شدم .هتان اوّل کار ،سوی ماشین مرا خواستند که ماشین
راه بیاورند .پس این آیایان یبل از آنته آنها را ببین مرا زیر نار داشتهاند و کت
نگران شدم خدصه به اوّل اتوبان کرج رسیدی  .مراچش بسته وارد یت از اتایکهای
آنجا کردند .پس از چند دییقه یک دفعه هته ساک شدند وفردی جلوی ایستاد از زیر
چش بند کنشش را م دیدم گن  « :خب ،آفرین ،حاق دیگر جبهه متحد خل ه که
م خواستید تشتیل دهید و »..مناورش مضتون کتابچهای بود که من در جعبه دستتال
کاغکی بازنشده به گتان خودم بامهارت جاسازی کرده بودم .پس اینها جاسازی مرا
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پیداکردهاند .گنت مناورتان چیس ؟ ناگهان سیل ومش ولگد بود که بسوی باریدن
گرف .
یت از آنها صورتش رابه من نزدیک کرد و گن بقیه جاسازیهای رابگو .و در عین
حال لبهی جزوه را به من نشان م داد .اشتال یضیه این بود که این جزوه هنوزدرسطح
شهریا کشور پخش نشده بود ویرار بود هتان روزها پخش شود واین موضوع را اگر
م فهتیدند ،برای بد م شد و نشان م داد که من یک هوادار ساده نیست  .من ه که تا
آنتویع نقش یک آدم غیرسیاس را اینا کرده بودم ،ادامه دادم منتها با لحن ملتتسانه که
«حاج آیا بخدا من نت دان این چیس شاید مسافر ،توماشین جا گکاشته یاخدای نترده
شتا دارید شوخ م کنید؛ خواهش م کن به من این چیزها را نچسبانید و ..آنها یک
لحاه کوتاه آمدند وپ پ شروع شد و بعد از شاید  51دییقه دوباره مصیب نازل شد.
چند ننری داخل کابین شدند ودوباره شروع کردند به زدن من گویا با اوین تتاس گرفته
بودند و اس اصل ام راکه مجبورشده بودم هتان را بده چک کرده و مرا شناخته بودند.
شاید هتهاش صحنه سازی بود وازهتان ابتدا مرا شناخته بودند .به هر رو ،ازاین لحاه به
بعد برخوردشان با من به گونهای دیگر بود .مرا خوابانده وبا فانوسقه به کف پا م زدند
وازمن جاسازیهای دیگر را م خواستند شخص به من نزدیک شد ،و گن

حسین

بهبودی ،دانشجوی صنعت  ،اکثریت  ،زندان سیاس ؛ حاق تو م گ اهل هی فریهای
نیست ؟ گنت  :خب زندان سیاس چه ربط به اقن دارد؛ یک زمان بودم حاق کارهای
نیست وزندگ خودم را م کن ( .راستش درآن لحاه از عتس العتل خودم خنده ام
گرفته بود که چطور به ناگهان من از یک فرد ظاهرا غیر سیاس ب اطدع از این عوال ،
یک دفعه بدون هی متث م گوی یک زمان بودم و حاق کارهای نیست ).
احساس کردم از آن لحاه به بعد دیگر نباید برخوردهای یبل را بتن یعن باید از
خواهش وتتنا وببخشید و..کلتات از این یبیل بپرهیزم و در یک جتله ،از موضع یک
فرد سیاس زمان شاه که سیاس را کنار گکاشته باید برخورد کن .
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مرا داخل ماشین کردند و ماشین به حرک درآمد .نت دانست به کجا م برندم .پس از
چند لحاه یک دفعه متوجه شدم به ست

اوین حرک

م کنند و درس

در هتان

لحاه بود که احساس کردم انگار از یک بلندی به یعریک چاه سقوط کردهام .دیگر
هته چیز تتام شد .مرا دستگیر کردند ،به هتین سادگ  .بدون آنته متوجه شده باش ب
اختیار گنت حیف! پاسدارها به سرع پرسیدند :چ حیف ،چه گنت ؟ فورا پاسخ دادم:
هیچ مناورم اینه که حیف شد که شتا هنوز در سوءتناه هستید و دوباره مرا به جای
دیگری م برید .آن هاه چندتا متلک گنتند که یادم نیس .
به اوین که رسیدی دیگر هوا تاریک شده بود .مرا وارد  613یعن بند بازجوی کردند و
در اتای نشاندند .برای نان و کره وتخ مرغ پخته آوردند .گویا مویع پخش شام بود .با
آنته به کره خیل عدیه داشت  ،آنقدر ب اشتها بودم که دس به آن نزدم و از هتان روز
تا کنون که سالها از آن م گکرد هیچوی از تخ مرغ پخته و کره خوش نیامده و این
دو را با ه نت توان بخورم .چند لحاه بعد بازجو آمد و وریه سؤالها را جلوی
گکاش  .سؤالها چاپ بود و جنبه عتوم داش  .از این لحاظ خوشحال شدم و
احساس کردم اینها برای من بسی نشدهاند وگرنه هتان لحاه اوّل برای لو دادن یرار مرا
باید زیر فشار بگکارند و وی

خودشان را با این سؤالهای عتوم نگیرند .اما این

خوشحال دیری نپایید .سؤاقت در صنحات اول اس و فامیل و این که چه کسان از
فامیلهایتان “گروهت ” یا فراری هستند و ..و من ه جوابها را م نوشت در یست
منسوبین سیاس و فراری نوشت  :چنین منسوبین ندارم.
بازجو دوباره وارد اتای شد و گن  :یک لحاه چش بندت را برم دارم ،چشت را باز
نتن ،اگر باز کن پدرتو در م آرم .چیزی نگنت  .او چش بندم را برداش و من چشت
را بسته بودم .شاید نی دییقهای شد دوباره چش بندم را گکاش  .از صدای پاها فهتیدم
که به احتتال زیاد کس را برای شناسای ام آوردند ،که مرا م شناسد .یبل از دستگیری
آخرین خبری که از زندان داشت  ،این بود که سه تا از رفقای یدیت سازمان را زیر
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فشارهای شدید یرار دادهاند و دوننر مصاحبه کردهاند و یک ننر هنوز مقاوم م کند.
دوباره بازجو وارد اتای شد و مرا به اس سازمانی صدا کرد .گن  :خب رفی جتشید
حال

چطوره؟ من به روی خودم نیاوردم و جواب ندادم؛ گوی او با من نبوده و

مخاطبش شخص دیگری اس  .اوّلین سیل محت را نواخ  .پس از  1سال اولین باری
بود که دوباره گکارم به  613اوین افتاده بود .دنیای کوچت داری ما .دوباره باید
بازجوی پس ده  ،دوباره وارد جهن شدم .چه لحاه دردناک ! اعتراض کردم.
چرا م زن مگر چه کار کردم؟

−خنه شو خودتو به اون راه نزن! پس تو جتشید نیست !

نه ،من حسین هست .
بازجو رف

و من این سؤال را در مقابل خود دیدم :ردهی تشتیدت خود را بنویسید،

تتام مسئولی های که تاکنون داشتهاید ،با ذکر تاریخ و افراد تح

مسئولی  ،اس

اصل و آدرس فعل هتگ را با کشیدن کروک بنویسید.
خودکار را زمین گکاشت  .خنده تلخ برلبان نشس به خود گنت  .امیر ،هته شخصی و
جوهرت ،هته حیثی و عاطنهات ،آنچه که انسان اس و ترا امیر کرده اس  ،هته را
در یلب و مغزو پای  ،درجان و بدن

گرد آور .امشب ،شب زندگ و مرگ اس .

امشب شب مرگ تو و زندگ انسانهای باشر

و مردم زحتتتش ایران و چرا ایران

که تتام جهان اس  .هرچه نیرو داری در کف پای متترکز کن.این سؤال جواب دادن
نیس !
یل را روی میز گکاشت .
احساس کردم بازجو پش

سرم ایستاده ،گنت  :آیا من کارهای نیست  ،این سؤالها

چیس ؟ چرا ازمن این سؤالها را م کنید؟
سربازجو 5سررسید وگن  :این ،آدم نت شود؛ این طوری حر

نت زند؛ ببریتش

 5نام مستعارش حاج رحیت بود ،سربازجوی شعبهی پن در سال  .5926سالها بعد نام وایع اش برای
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زیرزمین!
هر دو از اتای خارج شدند .پ پ های کردند .تتام گوش و هوش به حر های آنها
بود .بین پ پ های که نامنهوم بود دو کلته شنیدم که بسیار خوشحال کننده و درعین
حال عکابآور بود .این دو کلته ،دوتا از مسئولی های بود که یبد درسازمان داشت .
حدس م زدم هتان کس که مرا شناسای کرده گنته و یا شاید دیگران .هتان لحاه
تصتی گرفت  ،اگر دیگر طایت طای شد ،هتین دو تا مسئولی را به صورت کترنگتر
یبول کن  .از تجربهی بازجوی در زمان شاه این را فهتیده بودم که نت شود تا آنجا پیش
رف

که در زیر بازجوی های این چنین لب از لب نگشود؛ نت شود گن

“هیچ

نت گوی  ،مرا بتشید من لب از لب نت گشای !„ م دانست که در تاریخ مبارزات ایران
و شاید جهان ،افرادی که اطدعات زیادی داشتند و در زیر بازجوی های بسیار وحشیانه
هی نگنته باشند ،انگش شتارند ،اما این را ه م دانست که انسان یدرت آن را دارد که
در زیر کابل و ب خواب و فشارهای طای فرسای دیگر عتد هی اطدعات منید و
بدردخوری به بازجوها ندهد و دریک کدم ،بازجوها را برای ضربه زدن به سازمانش
ناکام بگکارد.این اگرچه دشوار اس و بسیاره دشوار اس  ،اما نامتتن نیس  ،شدن
اس  ،باید بشود ،تاکنون شده اس  .ازاین که دوتا از مسئولی های را در پ پ بازجوها
شنیده بودم ،ه ترسیده و ه خوشحال بودم .ترسیده بودم ،چون معلوم شده بود که مرا
شناختهاند و دیگر جای برای ادامه آن بازیای نیس

که تا آن مویع پیش برده بودم.

خوشحال بودم ،چون فهتیده بودم که بازجو از من چه م داند؛ قایل برخ از اطدعات
بازجو را ب هی تحتل شتنجهای به چنگ آورده بودم.
به یادِ دکتر (انوشیروان لطن ) افتادم که در زمان شاه به ستبل مقاوم
شتنجههای ساواک ها معرو

در زیر

شده بود .ویت چند ماه یبل -زمان که آزاد بودی -

راجع به بازجوی با ه حر م زدی م گن « :ویت نت دانی بازجو از ما چه م داند،
معلوم شد :اس وایع اش «مهرداد عالیخان » بود .او یت از عامدن اصل یتلهای زنجیرهای بود.
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بازجوی پس دادن خیل مشتل اس  ،چون آدم مجبور اس

آنقدر کابل بخورد تا

خود بازجو اطدعاتش را رو کند تا به یربانیش وانتود کند که هته چیز را م داند و بهتر
اس

بزند؛ آدم میتونه هتان اطدعات را که بازجو داده دوباره به اون

که دیگر حر

برگردونه»
اینها را م دانست اما این حقیق

تلخ را ه م دانست که بازجوها ه هتهی این

یانونتندیها و شگردها را م شناسند .اما مگر م شود ازهتان ابتدا لب به سخن بگشای ،
آن ه با تلقین این موضوع به خود که آنها به هر حال متتن اس با شتنجه شدید مرا به
حر

بیاورند .به صر

اینته آنها زیر فشارِ وحشیانهای که وارد م کنند ،امتان دارد

مرا به حر آورند .نه نت شود! باید به زیرزمین رف باید این جنگ نابرابر و تحتیل را
تحتل کرد و به جان خرید!
مرا به طر زیرزمین کشاندند .از پلهها که پایین م رفتی به این فتر کردم چه وی و به
چه صورت از پلهها باق خواه آمد و یا باق خواهندم آورد .درعین حال که در درون
مصت به مقاوم

بودم و احساس حاک از استحتام بود ،اما تجربه زندگ و

بازجوی ها در زمان شاه تصتیت را زمین تر م کردند؛ و من این را دوس نداشت  ،دل
م خواس فقط نه بگوی ؛ آن یدر ساک بتان و یا فریاد بتش که روی تخ شدی
بتیرم .وایعا در آن لحاات م خواست زلزله بیاید .ایتاش یتبار دیگر با ماشین مرا بیرون
ببرند .هر طور شده اسلحه را از دستشان م گیرم و خودم را خدص م کن حت به این
وسوسه نت افت که قایل اول یت از این جددها را بتش و بعد خودم را و با این
ماجراجوی کار را خراب کن و به آنها فرص ده تا دستگیرم کنند.
به تخ شدی رسیدم ،برخد زمان شاه بدون هی تشرینات خاص  :یک تخ لخ
و ساده ،کابلهای درکنارش روی زمین افتاده ،کت ه خون درجای نزدیک تخ
روی زمین ریخته.
سرو صدای یدمهای چند ننر آمد که به سرع به اتای وارد شدند .احساس کردم دوسه
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ننر بازجو و چند ننر پاسدار در آنجا حاضرند .بازجوی گن

بخواب ،من ه به پش

روی تخ دراز کشیدم .چون زمان شاه برای شتنجه شدن هتیشه به پش یعن طای باز
روی تخ م خوابیدی اما این بار بازجو گن  :به رو بخواب! یک آن جا خوردم؛ چرا
به رو؟ اما آنها معطل نتردند وبه سرع

مرا به رو خواباندند .کنش را که هنوز به پا

داشت درآوردند وجوراب را ه  .در هتین اثنا یت از بازجوها گن  :به به ،کابل ه
که خوردهای ،پس مزه شو م دون  .او عدم زخ کهنه کابلهای ساواک را بر هر دو
کف پای دیده بود و خوب م دانس این عدی حاک از چیس  .ب اختیار گنت  :آره،
شتا ه هتان جای را م خواهید بزنید که "حسین " زد .بازجوی جتهوری اسدم که
انتاار چنین جواب را نداش
حسین شتنجهگر معرو

و به هی وجه خوش نداش
شاه ،با عصبانی

به او بگویند ساواک یا

و خش هیستیریت مرا به باد مش و لگد

گرف و گلوی را فشار داد و به سر و صورت محت کوبید .اولین ضربه کابل فرود آمد.
آنقدر خودم را آماده کرده بودم که بجز صدای خشک وخشن و بلند کابل درد زیادی
احساس نتردم؛ ضربه دوم اما به شدت دردناک بود؛ هتان کابل خودمان بود 1 .سال
زنگ تنریح تتام شد ،دوباره هتان آش و هتان کاسه .آخ ،چه دردی! چگونه م توان
درد کابل به کف پا را توضیح داد .شدی به پش در مقابل کابل به کف پا مثل یک
سیل در مقابل سوختن تتام پا بوسیله آبجوش اس  .نه نت شود این گونه مقایسه کرد
این مقایسه فقط میزان درد را م رساند .اما تحتل این درد در چه لحاهای ،به خاطر چه و
تا چه مدت ؟ اینها کینی های هستند که تبیین آنها شاید نامتتن باشد .اگر هتان کابل

به کف پا را  −که به اعترا
روح اس

شتنجه شده و شتنجهگر ،مؤثرترین شتنجهی جست و

 −در شرایط دیگری بزنند ،تحتلش به مراتب آسانتر اس  .مثد اگر

بگویند به عل توهین به پاسدار یا به عل اعتصاب غکا و خدصه به هردلیل دیگری که
ازنار بازجو وزندانبان جرم محسوب م شود توباید  91ضربه شدی بخوری ،آدم م داند
که فقط کاف اس  91باردرد جانتاه را تحتل کند و بعد از آن تا ساع ها درد کتتری
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بتشد وچند روزی ه احتتاق زخ هایش را پانستان کند .اما اگر بگویند ما م دانی تو
مسئول حسن و عل و احتد هست  ،راس ه بگویند ،و بعد بگویند که م دانی یک
سال با آنها یرار و جلسه داشتهای ،آن ه مسلتا نه در خیابان که در خانه آنها؛ حال بگو
خانهشان کجاس  ،و تا زمان که انگش

دست

را به معنای لو دادن خانهی آنها باق

نبری ،کابل زدن ادامه خواهد داش  ،آنوی تحتل ضربات نامحدود و نامعین این کابل
چیز دیگری اس  ،نامحدود .نامحدودی که مرگ ه محدودش نت کند ،یعن مرگ
به ندرت در چنین لحاات به سراغ آدم م آید که قایل نقطه پایان بر آن عکاب الی
بگکارد .یا اگر بگویند تو جیره داری روزی  ۰1یا  11ضربه 61 ،ضربه صبح  61ضربه
عصر؛ و سپس شب ،تا زمان که حاضر به مصاحبه تلویزیون بشوی و خودت وگکشته
وسازمان و هته چیزت را در مأل عام لجنمال کن  .بودند کسان که گنتند آنقدر کابل
بزن که بتیرم و وایعا ه حاضر بودند اما بازجو م گن  :من یتباره نت زن  ،روزی 11
ضربه ،واگر حال بد شد و احتیاج به دیالیز داشت هتین جا بهداری مجهز داری ؛ خوب
م کنی و دوباره م خوری! روی پای پانستان شده کابل م زنند .پانستان در ضربات
پنج وشش پاره م شود .گوش

کنده م شود ،ساولن ومرکورکرم روی پا م ریزند

کابل را ضدعنون م کنند و روی زخ دوباره کابل م زنند وحت روی پای جراح
شده با تتام یدرت کابل م زنند .نت توان مرد؛ ایتاش بتیرم.
آدمیزاد چه جان سخ اس ! چرا بیهوش نت شوم ،چرا یلب نت ایستد؟ یلب که بعد از
چند ضربه مثل طبل صدا م کند .ازجایش دارد کنده م شود اما نه ،بازه کار م کند.
بازجوی یت از بچهها گنته بود :م خواه بتیری و راح

شوی نه؟ بگو مصاحبه

م کن تا بتشت !
شاید خیل ها فترکنند کسان که دره م شتنند ،زنده ماندن را از حیثی

وشر

و

زندگ دیگران بیشتر دوس دارند اما در مورد بسیاری از کسان که دره م شتنند،
اینطور نیس  .از استثناها که بگکری  ،بسیاری از”شتستهها” آرزوی مرگ داشتند و بارها
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کوشش کردند خودشان را بتشند ،اما بازجوها نت گکاشتند تا آنها بتیرند“ .بگو تا
بتش ! ” این فریاد بازجوس

که از قبدی ننیر شدی به گوش آدم م رسد .بازجو

نت گوید“ :اگر نگوی هتین جا م کشیت !” ایتاش این جتله را بگوید“ :اگر نگوی
م میری”؛ این جتله پیام زیبای اس در زیر کابل.
آن شب احساس م کردم ختین چ ها کابل زدنشان تناوتهای با ساواک ها دارد .تا
آنجا که به خاطرم مانده بود ضربات حسین  ،شتنجهگر پرآوازه ساواک ،منا و با
آهنگ زمان تقریبا یتنواخ

بود .و با هربار فرود آمدن نعرهای از اعتای یلب و جان

انسان بیرون م ریخ  .این خود یک هوشیاری نسب به یربان م داد ،یعن آدم بین دو
ضربه کابل که متتن بود یک دوم ثانیه طول بتشد ،نعرهای م کشید و تتام سلول
هایش برای دریاف

ضربه بعدی آماده م شد اما در شتنجه گاه حزباهلل یضیه به

صورت دیگری بود ،در آن شب دو ننر با ه کابل م زدند به محض آن که ضربه اول
نواخته م شد ضربه دوم م آمد ،در عتل هی توال و نات در کار نبود وبرای
دستگاه دفاع و عصب اسیر ،حت برای اینته بتواند بین دو اوج درد یک ده ثانیه،
بادردی کتتر ،ننس بتشد ،وجود نداش  .این ب نات در کابل خوردن نت توان
بگوی وحشتناک بود اصد خنه کننده بود ،ننس نت توانست بتش .
ی بگو ،تتام فعالی ها و یرارهای را بگو.
ی اما من که دیگر فعالیت نداشت  ،از من چه م خواهید؟
ی هیچ ما چیزی نت خواهی فعد فقط یرارها را بگو ،بعد م رسی سر چیزهای دیگر.
ی من یراری نداشت  ،من دیگر فعالیت ندارم،
ی هر وی خواست بگ انگشت را باق ببر.ضربه پش ضربه.
ی پاسدارها و بازجوها فریاد م زدند شعارم دادند ،مرگ بر آمریتا ،مرگ بر شوروی،

مرگ بر… شعار – کابل  −شعار  −مش به سرو صورت… .

نت دان چه نیروی عجیب در من زنده شده بود که در اوج این جنگ مغلوبه درس
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درجای که شعارم دادند “مرگ بر آمریتا” ،م گنت دروغ م گید .و ویت که
م گنتند “مرگ برکتونیس ” ،م گنت راس

م گید .پیش خودم حساب م کردم

اینها در شعار اول دروغ م گویند و دشتن اصل شان با کتونیس اس  .اکنون کاری
یا غلط بود  −احساس در آن لحاه این گونه بود .ویت

ندارم که تشخیص درس

هجوم وحشیانهشان را دیدم ،ناگهان فریاد زدم ،شتا پَس اید ،شتا آدم نیستید ،حیواناید.
بعدها که به این جتدت فتر م کردم وحش م کردم :آیا این من بودم که درس زیر
شتنجه این حر ها را زده بودم؟ آیا این چپروی نبود؟ این کار فایدهای نداش جز
تحریک آنها به شتنجه بیشتر و مصت کردنشان به این که با تتام یوایشان روی دره
شتستن ومسخ کردن من متترکز شوند .اما در عین نگران و اضطراب ،با زدن آن
حر ها ،دل خنک م شد.
به هر حال روی تخ ِ شدی ،توی رویشان ایستاده بودم .این لکت بخش بود ،اما پایداری
و ادامه این راه به هتین صورت ،کاری بود کارستان .دشواری این راه پر مخاف

و

طوفان مرا غتگین و ناامید م کرد.
بازجو چنان خشتگین شده بود که نت دانس چه کند ،روی کترم نشس با پتو جلوی
دماغ و دهن را گرف
دس های به جلوی تخ

ضربات با هتان یدرت و ب نات منرطش ادامه داش .
بسته بود پاهای را با طناب به ته تخ

بسته بودند و کابل

م زدند .راه ننس کشیدن مسدود بود .خنگ و درد با ه جان کندن وایع بود.
درس لحاات که داشت از حال م رفت پتو را برم داشتند که ننس بتش وبعد از یک
ننس عتی دوباره پتو را م گکاشتند جلوی دهان  .کابل زدن ،در حال که جلوی بین و
دهن را بسته بودند و در آخرین لحاه رها کردن من برای یک لحاه که ننس بتش ،
چندین بار تترار شد.
یک بار یت از بازجویان با صدای بلند گن  :تو م خواه من بگوی و تو بنهت که
ما از تو چه اطدعات داری هان! کور خواندهای؛ این جا ساواک نیس ؛ این درسها
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کهنه شده ،ما مثل بازجوهای شاه نیستی ؛ ما رونت کنی  ،خودت باید بگوی ؛ ما هته
چیزت را م دانی  ،فقط م خواهی خودت آنها را بگوی  .جتلهی آخرش عین
جتدت بازجوهای شاه بود .شاید این جتله جزو ذات بازجوی هتراه با شتنجه اس و
ربط به رژی و زندان ندارد .در هتین لحاات بود که به نارم رسید درد ضربات کتتر
شده ،شاید پاهای دارد کرخ م شود و حساسیتش کتتر شده برای لحاات خوشحال
شدم اما به زودی فهتیدم ویت یدرت ضربه را بیشتر م کنند درد به هتان شدت ساب
م شود .به ذهن رسید خودم را به بیهوش بزن  ،شاید لحاات ضربات رایطع کنند .تتام
نیرو و ارادهام را در پاهای متترکز کردم ،به تتام بدن فرمان دادم؛ خواهش کردم،
التتاس کردم :بیایید برای یک لحاه ه که شده ب حرک

شوید ،من م خواه

بیهوش شوم! پاهای من حرک نتنید؛ آرام باشید!
موف شدم .بله وایعا توانست ب حرک بتان ؛ بدن را لخ کردم؛ نه تتان  ،نه فریادی و
نه هی عتس العتل  .چند ضربه دیگر ه زدند ،من ساک بودم و ظاهرا بیهوش؛ هی
نگنت  .یک بازجو خیل یواش به هتتارش گن  :دیگه نزن ،بیهوش شده؛ زود بازش
کن .اما دو سه ثانیه بعد ،تجربه غن ای که این انسان نتاها داشتند به آنها کتک کرد.
یک ضربه ناگهان با صدای بلند به بغل تخ فرود آمد .هتین مرا فریب داد و من که
انتاار چنین ضربه وصدای را نداشت ب اراده پاهای را کشیدم .بازجوها با عربدههای
وحشیانه دوتای روی من افتادند :خبیث! حاق برای ما فیل بازی م کن ؟ خودتو به
بیهوش م زن ؟ بزنش هنوز هنتاد تا جون داره این خبیث!
مرا از تخ پایین آوردند و گنتند :درجا بزن! من نتوانست روی پاهای که خیل گنده
شده بود بایست  .یک بازجو گن  :نت تون بایست  ،هان! اقن م بین چطور روی این
دو تته چوب (مناورش پاهای بشدت آماس کرده بود) م ایست .
شروع کردند به زدن با کابل به ران و باسن و کتر ،ومن ب اختیار روی دو پای جهیدم.
گنتند :دیدی ما غیر متتن را متتن م کنی ! پس از چند یدم به زمین افتادم .دوباره
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بلندم کردند وگنتند :درجا بزن ،راه برو برای خودت خوبه بیچاره وگرنه پاهات داغون
م شه! این صدای یک حاج آیا بود که مسنتر به نار م رسید.
ای کاش پاهای را هتین امشب از دس بده ؛ باشد که دیگر کف پای نداشته باش تا
اینها به آن کابل بزنند؛ حاق که اینها م خواهند پای خوب شود پس بگکار پای نابود
شود .احساس درون ام در آن لحاه این بود .اگر چه ایستادن برای سخ بود ،اما بعد از
حر های آن حاج آیا آگاهانه سع کردم اگره بتوان بایست  ،نایست و درجا نزن .
دوباره مرا بستند اما این بار به گونهای دیگر .م یت از دس های را به یک دستبند ینل
کردند و نت دان به چه نحو مرا آویزان کردند به طوری که از یک دس آویزان بودم،
اما نوک انگشتان پا با زمین تتاس داش .
−بگو یرارت را بگو.

−آخه من یراری ندارم.

−خب پس بتشیدش باقتر.
درعین حال که درد زیادی در م دس و کتن احساس م کردم ،اما یلبا راض بودم.
فتر م کردم آویزان شدن بهتر از کابل خوردن اس  .یاد زمان شاه افتادم که آنها ه
درس به هتین نحو با یک دس مرا آویزان کرده بودند .منتها زیر پای یک چهارپایه
گکاشته و به طور ناگهان چهارپایه را با لگد دورکرده بودند و بعد درهتان حال به طور
نایص به کف پای کابل م زدند .من در بی و امید آنته در هتین حال مثل آنوی ها
کابل راه چاشن خواهند کرد و یا به هتین آویزان کردن رضای

خواهند داد چند

دییقهای به سر بردم .بازجوها گویا به کار دیگری مشغول بودند و یا آنطور وانتود
م کردند .ناگهان احساس کردم تتام بدن به طر

باق خیز برم دارد کامد غیرعادی.

بله این خودم بودم که یک دست انگار بارفیتس م رفت و علتش ه درد جانتاه بود
که دوباره در کف پای احساس م کردم .در وایع آیایان شروع کرده بودند به کابل زدن
به کف پا منتها به طورنایص ،چرا که کف پا کامد در اختیار آنها نبود .جهش به باق و
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بعد شل شدن و به ست

پایین افتادن و سپس با تتام وزن با شدّت روی کتف و بازو

فشار آوردن .اگر اهل ورزش نبودم کتف و گردن آسیب جدی م دید ،چنانته بعدها
در زندان عتوم چند نتونه از بچههای را دیدم که به خاطر دستبند یپان و یا این گونه
شتنجه شدن یک دستشان فل یا نیته فل شده بود.
دوباره بستندم به تخ  ،وضربات کابل باریدن گرف  .بازجو گن  :یوسف ،جعنر.5
جانت  ،عال شد! بازجو به حر آمد .اما آخر یوسف دوماه پیش دستگیر شده و جعنر
یت از استهای سازمان یوسف بود .تا آنجای که من م دانست یوسف مقاوم کرده
بود .حاق چرا اس او را م آورند؟ از من چه م خواهند؟ باید هی نگوی  .هنوز چیزی
برای مشخص نشده بود ،به این خاطر انگشت باق نرف  .چقدر سخ

اس

که باید

بازه بخورم ومنتار باش  .اما بازجو دیگر چیزی نگن  .به زدن ادامه دادند.
آن شب سیاه وجهنت که نه تنها خاطرهاش بلته خودش و تتام لحااتش هتیشه در
جس و جان حاضر وملتوس اس  ،هتین طور به سنگین م گکش  .نت دان چه
هنگام بود که وایعا بیهوش شدم .زمان به هوش آمدم که حس کردم مرا از پلههای
زیرزمین کشانیکشان به باق م برند .در آن لحاه به یاد حر های هتسرم 6که زندان
سیاس زمان شاه بود افتادم که این گونه تجربهای را بیان م کرد :در دوره بازجوی و
شتنجه هی لحاهای شیرین تر از لحاهای نیس که ترا از تخ شدی پایین م آورند
اما تو تا آن لحاه چیزی نگنتهای .من تا آن لحاه چیزی نگنته بودم و این انساننتاها
مجبور شده بودند مرا به بهداری ببرند؛ یعن چارهای جز این نداشتند .آنها برای اینته
بتوانند دوباره مرا شتنجه کنند و به اصطدح خودشان اطدعات را بگیرند م بایس مرا
به دکتر برسانند.
 5این دو اس  ،اسام مستعار تق یانع خشک بیجاری بودند.
 6هتسرم « اشر میر هاشت » ،زندان سیاس در رژی شاه بودکه آثار شتنجههای آن دوران ،هنوز بعد از
چهل سال در کف پایش پیداس .
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بازجو فهتید که من به هوش آمدهام .به من نزدیک شد و گن  :فتر نتن تتوم شدهها؛
این تازه برای دس گرم بچهها بود ،به زودی دوباره نوبت میشه ،فعد وی ترا نداری .
این کلتات اگرچه در نگاه اوّل تلخ وناراح کننده بود ،اما به من روحیه داد .م دانست
که بازجو مزخر

م گوید که وی نداری  .اکیپ چندننره و تترکز نیرویشان تا پاس

ازنیته شب روی من نشان م داد که برای به چنگ آوردن یرارهای عزمشان را جزم
کردهاند و دلیل یطع شتنجه ،غیریابل شتنجه شدن  ،البته در آن لحاه بود .م بایس به
بهداری منتقل م شدم ،هتین! نه چیز دیگری.
در بهداری سرُم وصل کردند .دکتر که باقی سرم آمد گن ادرار کن  ،نتوانست  .سند
زدند ویرارشد یست دیالیز 5آماده باشد که اگر قزم شد دیالیز بشوم .که البته قزم نشد.
نت دان داخل سرُم چه داروی بود که با تتام آن دردها به خواب رفت  .خوابیده بودم
که با صدای پرستارها که پاسدارهای مرد بودند ،بیدار شدم .صدای یک بازجو را شنیدم
که به دکتر گن  :باید ببریتش .دکتر با صدای آرام جواب داد :اآلن اگر بیاید خیل
سریع دوباره مثل دیشب م شود؛ باید حدایل تا 6۰ساع

هتینجا باشد .بازجو رف

وخیال راح شد .چه سعادت !
آن  6۰ساعت که باید زیر فشار مستقی م بودم ،در اتای بهداری روی تخ

وصل به

سرُم زیر پتو م خواب  ،چه شانس از این بهتر .خوشحال بودم که هی سوآل و یا
اشارهای از بازجوها که نشان دهندهی شناخ بازجوها از کری  6و یا رابطهام با او باشد،
 5دیالیز دستگاه اس که به طور موی وظینه کلیه را که تصنیه خون اس  ،انجام م دهد .ویت به کف
پا کابل م زنند پا متورم و کبود م شود .خون مردگ حت تا زانو م رسد .ویت شتنجه ادامه یابد
دیگر کلیه نت تواند خون را به درست تصنیه کند واگر دستگاه دیالیز وجود نت داش  ،هتین عدم
توانای کلیه سبب مرگ م شد .اما با دیالیز خون را تصنیه م کنند و آدم به حال طبیع برم گردد
وعتد م تواند بازه شدی بخورد.
 2کری (اصغر جیلو) از رفقای یدیت و عضو کتیتهی مرکزی سازمان بود .رژی از مویعی تشتیدت و
چه بسا استش ه شناخت نداش  .در نتیجه ،او بعد از دستگیری انوشیروان لطن و احتتاق خارج شدن
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مطرح نشده بود .پاهای اما درد م کرد .پانستان تا زانو بود .انگار پاها را گ گرفته باشند.
در هتان اتای دو ننر دیگره بستری بودند .یت حالش خیل وخی بود و گویا یت دو
ماه بود که بستری بود او مجاهد بود و با گن وگوی مختصر دریافت گویا راننده
ماشین بوده که در یک عتلیات مسلحانه شرک داشته اس  .اس دوم که حالش بهتر
بود و م توانس حر

بزند ،حسین شجاع بود .ییافهاش برای آشنا بود ،اما چون روز

اوّل دستگیری بود سع نتردم ابراز آشنای کن  .پرسید از چه سازمان هست  .گنت
اینها مرا به جرم هواداری از “اکثری ” دستگیر کردهاند .هتین طور اتنای ( .البته معتوق
اغلب تازه دستگیر شدهها خودشان را غیر وابسته به سازمانهای سیاس نشان م دادند).
حسین اگرچه پاهایش پانستان بود اما گویا مدتها پیش شتنجه شده بود وم توانس
با عصا راه برود .او به من برای ادرار کردن کتک کرد .هنوز چیزی نخورده بودم و
گویا هتان سرُم به من غکا م رساند .صدای گرفته بود .به تدری درگلو و سر و صورت
احساس درد م کردم .از حسین پرسیدم شتا خیل وی

هس اینجا هستید ،گن دو

ماه م شود .من یبد ه اوین را دیده ام .زمان شاه  1سال زندان سیاس بودم .دیگر
فهتیدم او کیس اما استش را به خاطر نت آوردم به او گنت  .من ه زمان شاه زندان
سیاس بودم .خندید و گن کدام بند بودی؟ برای آشنا به نار آمدی اما درس به جا
نت آورم .گنت ما مدت کت شاید دوسه ماه با ه بودی  .زندان شتاره  9یصر هتان
حیاط مثلث که حوض دایرهای داش  .گن درس اس من آن جا بودم .از آن لحاه
به بعد با ه خیل صتیت شدی او یت از اعضای مرکزی

راه کارگر بود .او و

هتسرش با ه دستگیر شده بودند .م گن به احتتال زیاد اعدام خواهی شد .در مورد

حسن ،درس به هتین دلیل (ناشناخته بودنش برای رژی ) ،مناسبترین فرد برای بعهده گرفتن مسئولی
تشتیدت تهران بود .من این را م دانست وبا کری یرار منا داشت  .تتام کوشش این بود که پای کری
به وسط نیاید .خوشبختانه نه درشب اول بازجوی و نه هیچوی ِ دیگر اس کری به میان نیامد.
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دکتر غدم 5که در زندان شاه م شناختتش پرسیدم گن او در حال که م خواس از
ایران خارج شود دستگیر و شهید شد .فردای آن روز یک تلویزیون به اتای ما در بهداری
آوردند تا مصاحبههای رهبری حزب توده ایران را ببینی  .آن به اصطدح میز گرد را
دیدم .بعد تلویزیون را بیرون بردند .حسین به من گن

به برخورد عتوی و عباس

حجری توجه کردی؟ گنت آره مناورت چیه؟ گن  :از نار من این دو برخورد کامد
متناوت بودند .من این دو ننر را از زندان شاه بخصوص در زندان شیراز م شناس .
حجری شخصی

با صدبت داش

و در مجتوع صادی بود .اگرچه فشار زیادی روی

آنها آوردهاند ،اما حجری توانس مقاوم کند و تن به مصاحبهی آنچنان ندهد.
مصاحب

با حسین برای دلگرم کننده بود .او آدم محت و مهربان به نارم آمد .به

تدری ترس از شتنجه دوباره بر یلب و جان م نشس ویت به یاد م آوردم که هتین
فردا با هتین پاهای پانستان مرا به تخ

خواهند بس

از زنده بودن بیزار م شدم .به

فتر خودکش افتادم .هنوزیک کلته نگنتهام .اینها نهایتا مرا م کشند .پس چرا خودم
اقن که هنوز هیچ نگنته ام خودم را نتش  .این یک شتس نیس این اوج ناامیدی
وننرت از زندگ نیس  .من زندگ را دوس دارم ،من مردم را ،هتسرم را و فرزند
کوچولو و یشنگ را ،مادر سالخورده و بیتارم را دوس دارم .اما کابل و شتنجه وایع
اس  .من حاضرم به خاطر هته چیزهای که دوس

دارم شتنجه بشوم ،اما آخر این

شتنجه باید حدّی داشته باشد .من حت حاضرم حد این شتنجه مرگ باشد ،اما مرگ
که به این زودی فرا نت رسد .اینها دستگاه دیالیز دارند .اینها آدم محتضررا زنده
م کنند .زنده م کنند که بتواند شتنجه بشود ،که بتواند مثل سگ زیر کابل پارس کند،
که بتواند هرچه را آنها م خواهند راس و دروغ در تلویزیون سراسری بگوید ،که بتواند
نتاز بخواند ،که بتواند تواب بشود ودیگر زندانیان را به باد کتک بگیرد و حت اعدام
 5رفی غدمحسین ابراهی زاده ،پزشک ،زندان سیاس زمان شیاه و رفیقی بسییار دوسی داشیتن و یتی از
بنیانگزاران «راهکارگر» بود.
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کند ،که بتواند آدرس هتهی دوستان و رفقای خودرا به آنها بگوید وهتگ را روانه
یتلگاه کند ،و نه تنها هته را به کشتن بدهد که حیثی و انسانی آدمها را از آنها بگیرد و
تبدیلشان کند به تواب ،به انسانهای مسخ شده .نه ،هزار بار مردن بهتر از ط این مسیر
اس  .من دیگر با یاطعی در فتر خودکش بودم .اما تنها یک چیز ،تردیدی کترنگ
دردل م انداخ

و آن اینته شاید اطدعات این آیایان ازمن زیاد نباشد ومن بتوان

طوری برخورد کن که فتر کنند طعته دندانگیری برای آنها نیست ولزوم ندارد مرا
بتشند .در آن صورت پروسهی فشار روی من دیگر بینهای نیس خدصه تتام م شود
و با این حساب من نباید برای شتنجهای که به هر حال نهای

دارد ،خودم را بتش .

هتسرم به خاطرم م آمد ،نگاه عتی و مضطربش را مجس م کردم ،ییافه معصوم
پسرخردسال به یادم م آمد .و مادرم ،او چه گناه کرده بود که باید با آن هته رن و
مرارت و اضطراب این خبر را که پایان هته چیزش بود بشنود .اگرچه آنها خبر از این
باریکاندیش ها و حسابوکتابهای ندارند ،اما من ح ندارم کس را که تنها خودش
نیس  ،بلته شوهر اس  ،پدر اس

و فرزند اس  ،به خاطر اینته نت خواس

زیاد

شتنجه شود ،بتش .
البته این مطلب در مقابل منط اوّل که حت خودکش راصادر م کرد ،چندان یوی
نبود .ومن فتر م کردم این احساسها از حسابگری به دورند و بهخاطر عش به زندگ
و خوشبین کاذب ناش از آنند .اما به هر حال نت توانست از این حال

که چندان

تخیل ه نبود درگکرم .هرچه به فردا نزدیک م شدم بیشتر به خودکش راغب
م شدم .خدصه تصتی گرفت فعد ابزار قزم را فراه کن  .اوّلین چیزی که دنبالش
بودم یک پی یا سوزن یا هرچیز فلزی بود که بتوان وارد پریز بری کرد چون برخد
زمان شاه پریز بری ه در اتای بازجوی وه در بهداری پیدا م شد .اما در اتای بهداری
حسین و زندان دیگر ه بودند که نت شد جلوی آنها و به طور آشتار این کار را
بتن  .من م دانست که اگر بازجوها یک ننررا که یصد خودکش داشته در حین عتل
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بگیرند ،او را به سرع نجات م دهند و به احتتال زیاد فشار بر او را افزایش خواهند داد.
یعن در این مورد ه یانونتندی بازجوی در زندان سیاس متناوت با یانونتندی زندگ
عادی بود .در حال

عادی تهدید به خودکش

سبب م شود فشار بر شخص

تهدیدکننده کتتر شود .اما در بازجوی های سیاس  ،به خصوص در ایران ،خودکش
توجه بازجو را به افزایش شتنجه جلب م کند .منط بازجو خیل ساده و در عین حال
صحیح اس  .او م گوید :کس که حاضر اس
بتشد یا آدم مهت اس

برای حنظ اسرار سازمانیش خود را

و اطدعات زیادی در سینه دارد و یا در حال بریدن اس

و

امیدی به مقاوم بیشتر ندارد ،اما چون وجدانش یبول نت کند کسان را لو بدهد ،دس
به انتحار زده ،شاید ه به شدت از شتنجه ترسیده ،ب طای شده و مرگ را بر زندگ
در زیر شدی ترجیح م دهد .بازجوها عتدتا دو ش اوّل را در نار م گیرند ،به سرع
زندان را نجات داده ،اما سپس زیرشتنجهِ متترکزتر و وحشیانهتری یرارش م دهند.
در یک فرص کوتاه سوزن سرم را که هنگام پانستان شدن روی میز پرستار بود کش
رفت و زیرِ پیراهن جادادم .فردای آن روز حال عتوم ام بدتر شد .اگرچه آنت بیوتیک
به من تزری م شد اما پاهای عتیقا چرک شده وعنون زیاد دکتر را مجبور کرده بود
که به یول خودش عتل مختصری روی پاهای انجام بدهد .در اتای عتل ،مرا بیهوش
نترده بودند ،اما با ب حس موضع دیگر دردی احساس نت کردم .به هتین دلیل
فرصت پیداشد تا یک پی هرز شده را از پریزی که به من نزدیک بود دربیاورم و در
جیب شلوارم بگکارم .فترکردم اگریک پریز بری پیدا کن که ه سوزن وه پی
رادریک لحاه وارد دوسوراخش کن کار تتام م شود اما چنین فرصت دس نت داد.
دکتر خودش یک زندان بود .پنجاهساله به نار م رسید .بعدها فهتیدم که جراح اس .
م گنتند باتجربه اس  .برخوردش بسیار با محب ومسئوقنه بود .ابتدا فتر کردم کس
که این جا کار م کند و اینهته افراد شتنجه شده را م بیند ،باید ازنار رژی فردِمطتئن
باشد یعن خدصه باید ازخودشان باشد .اما با رفتاری که از این پزشک دیدم ،برای
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مشخص شد که نارم اشتباه بوده اس  .یک بار دیگر ه در بهداری بستری شدم و او را
5

بهتر شناخت .

در راهروی 1۰۲
پس از شاید سه روز مرا از بهداری بیرون آوردند وبرخد انتاارم مرا به جای زیرزمین
به راهروی  613بردند 613 .یک راهروی اصل بود که در یک ستتش اتایهای
بازجوی یرار داشتند و در انتهای هتان ست
مختص زنان زندان بود .در ست
راهرو اصل وجود داش

یک در باز م شد که اننرادی نبود و

دیگر راهرو اصل  ،نه راهروی باریک تر عتود بر

که در یک ستتشان سلولها یرار داشتند .در ابتدای هر

راهروی باریک دری با میلههای آهن یرار داش که هتیشه باز بود و دَمِ تقریبا هر یک
از این درهای میلهای یک زندان ایستاده بود .هته چش بند داشتی و اجازه نداشتی بجز
زیرِ بین خودمان جای دیگری را نگاه کنی  .من با کت کنجتاوی فهتیدم که آن
زندان ها را با دستبند به میلههای درآهن بستهاند ،یعن دستها باقی سر و کشیده ،به
وسیله دستبند به میلهها ینل شده بود وزندان فقط م توانس کامد راس بایستد ،نه خ
شود و نه بنشیند .این کار برای بیخواب دادن بود .در نگاه اول این حال
نبود؛ خوب ،آدم م ایستد ،حت چندین ساع

شبیه شتنجه

یا یک شبانهروز .اما مسئله این بود که

اوق آن حال  ،ایستادن معتول نبود و دس ها به طر

باق محت کشیده شده بودند.

افزون بر این ،این کار به خاطر متانع از خوابیدن زندان بود ،یعن زندان  ،به جز در
هنگام وعدههای صبحانه و نهار وشام که هر کدام کتتر از  51دییقه طول م کشید،
م بایس در بقیه اویات شبانه روز م ایستاد و نت خوابید .اگر ه م خواس بخوابد،
نت توانس  .بعدها که این بد را بر سر خودم آوردند ،فهتیدم که تقریبا بعد از دو شبانه
روز (بستگ به وضعی عتوم آدم ه دارد) تعادل انسان به ه م ریزد ،نیاز شدید به
 5ترجیح م ده استش محنوظ بتاند.
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خواب و دراز کشیدن آدم را کدفه م کند ،اما هر بار که بدن لَخ م شود و م خواهد
به خواب رود ،تتام وزنِ آدم به دستبند و در وایع به م های دس فشار م آورد وآنگاه
درد و کدفگ غیریابل وصن فرد را از حال کرخت در م آورد .او دوباره راس و
محت م ایستد .این زجر و ب خواب  ،شتنجهای دایت و به راست انسانشتن بود .از
روز سوم به بعد آدم هکیان م گن ؛ در اوج بیداری کابوس م دید .در روز چهارم پاها
از کف تا زانو به شدت درد م گرف  .ویت دستبند را باز م کردند که غکا بخوری در
هتان دم به خواب عتیق فرو م رفت  ،اما پاسدارِ نگهبان با لگد زدن و ناسزا ومتلکهای
پش سره نت گکاش به خواب بروی؛ غکا را با وضع اسنناک م خوردی .در تتام
مدت روز که آویزان بودی ،صدای فریاد دیگران امان نت دادند ،صدای شدی ،غریو
تهدید و آمیخته با آنها متلکهای بازجوها و پاسدارها .روزهای عزا ،شبهای جتعه،
ساع

 ۰صبح .سر نهار وشام ،عدوه بر دعا و اذان ،نوارهای چندشآور آهنگران-

خواننده معرو مرگ  -از بلندگوهای راهرو به گوش م رسید .زندانیان بودند که 56
شبانه روز و در مواردی استثنای حت  5۰روز در این وضعی یرارگرفته بودند .معتوق

کس که  56یا  5۰شبانه روز نخوابد م میرد ،حت خیل زودتر .در وایع چنین افرادی در
حال

آویزان و در حالت که م دستشان دیگر خشک شده بود به صورت بسیار

زجرآوری به خواب م رفتند .آن حال خواب نبود بلته یطرهای بیهوش در دریای از
عکاب بود .طبیع لعنت انسان برای گریز از مرگ به این یطره چنگ م انداخ  ،تا او
را باز ه زنده نگه دارد .من در آن سه روز اوج وحضیض انسانها را از زیر چش بندم
لحاه به لحاه م دیدم و م شنیدم:

−برادر به خدا من آدرسشو نت دون  ،خواهش م کن اتای تعزیر نه ،من دیگر نت تون

−خنه شو ،یس نخور (صدای محت چند سیل ! ) اس خدارا نیار ،سگ کتونیس !

(صدای محت کابل هتانجا در اتای بازجوی به کف پا(.

−آ……خ غلط کردم ،گُه خوردم ،دیگه نزن ،م گ م گ !
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−نت خوام بگ  ،بخور تا دروغ نگ .

−م گ م گ  ،آدرسشو م گ  ،نزن.

−فقط آدرسشو نه! کل کروک تشتیدت  .با آدرس هته شون!
یدرت شتنجه وضعف گوش

و پوس

انسان را با تتام تار و پود وجودم حس

م کردم .شتستن یک انسان مبارز را ،دره کوبیده شدن یک انسان آزادیخواه را ،آن
ه به این صورت .خش  ،خش  ،ناامیدی ،حرمان ،دلتنگ  ،ترس ،تنهای و ب کس و
دوباره خش  .احساسهای که به دنبال ه م آمدند و گاه با ه م شدند و در ه
م آمیختند .برای این آمیزه نت توان کلتهای یاف  .شبها ،با تتام عکاب که از بیخواب
م کشیدم ،احساس خوب داشت  .چرا که اکثر شبها از ساع

 1شب معتوق

بازجوی ها تعطیل بود ،مگر پای دستگیری جدیدی در میان بود و یا به علت دیگر بازجو
تا  6شب ه م پرسید و م زد و م پرسید.
یک بار ساع حدود  51شب بود که صدای زن جوان را شنییدم که بازجوی م شد.
بازجو پرسید :چش هایش چه رنگ بود؟
−آب .

−تتام مشخصاتش را بگو.
دختر با دیْ هته مشخصات را گن  .بازجو پس از مدت پرسید :این تصویر شبیه اونه؟
دختر گویا اشتاقت به تصویر گرف و تصحیحش کرد .لحن بازجو با دختر خودمان و
محب آمیز بود .دختر ه به هته پرسشها با لحن پاسخ م داد که گوی آماده هته نوع
هتتاری با بازجو اس  .برای من دیگر مسجل شده بود که باز با سقوط و دنائ یک
انسان مواجه م شوم .در هتان حال سع م کردم بیشتر از بازجو متننر باش تا از
یربانیش ،اما در آن لحاه وایعا از دخترزندان بدم م آمد .بار دیگر بازجو از دختر پرسید
خب آن روز که با مهدی و رویا به خانه اش رفتید و جلسه داشتید ،خانه اش کجا بود؟
دختر گن  :من چش بسته بودم و آدرس را متوجه نشدم.
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لحن بازجو پس از شاید یت دو ساع

که با ه خیل گرم صحب

م کردند یک

دفعه عوض شد و گن  :باز ه شروع کردی؟ م گ آدرسشو بده ،م گ چش بسته
بودم؟

−آخه وایعا ندیدم.
−پس بری پایین.

دختر به گریه افتاد .التتاس م کرد.

−نه دیگه منو پایین نبرین ،من آدرسشو نت دون .

بازجو دختر را کشان کشان از اتای بیرون آورد .پاهای دختر پانستان بود .در آن لحاه
بود که از یضاوت نسنجیدهام نسب به دختر منزجر شدم؛ او داش مقاوم م کرد و در
تتام آن مدت که من فتر م کردم دارد با ناز و غتزه اطدعات م دهد ،داش
ایستادگ م کرد ،آن حر ها و شیوه بیان به اصطدح تاکتیت بود که پیش گرفته بود.
این ه البته به ذهن رسید که شاید دختر دارد راس م گوید ،وایعا آدرس را نت داند
و شتنجه شدن دوبارهاش به خاطر ب رحت بازجوس

و نه مقاوم

خود دختر .اما

ویت پ پ های دو بازجوی را شنیدم که از دختر دور بودند ،دیگر برای مسل شد که
او هنوز ه دارد مقاوم م کند .بازجوها به ه م گنتند « :ناکس نشون های که م ده
مربوط به بهزاده که مدت هاس خارج شده و اصد ربط به بهروز نداره».
روز سوم بود که حال به ه خورد؛ رنگ گویا کامد پریده بود وضربان یلب ک شده
بود .دوباره مرا به بهداری بردند و چند ساعت سرم به دست وصل کردند .به خواب
عتیق رفت  .بیدارم کردند و دوباره به راهرو برگرداندند .اما این بار گکاشتند روی زمین
بنشین  .دست را به شوفاژ بستند تا نتوان دراز بتش  ،یا به هر طر که خواست برگردم .از
صبح تا شب بازجوها در راهرو به این طر

و آن طر

م رفتند ،اینجا و آنجا روی

کف راهرو لتههای خون بود .راهرو را صبحها و گاه دوبار در روز تتیز م کردند.
کتک ،ناسزا ،مقاوم  ،شتسته شدن افراد ،نوار آهنگران ،دستشوی بردن افراد،
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فریادهای جانخراش که نت شد بنهت مرد اس یا زن ،بچه اس یا بزرگسال ،یا حت
حیوان اس که زوزه م کشد.
ویت بازجوها از کنارم رد م شدند ،ناخودآگاه پای را جتع م کردم .واین عادت از
زمان به وجود آمد که یتبار بازجوها به من نزدیک شدند و یت یواشت به دیگری
گن « :م دون کیه؟ جتشیدِ دیگه» ،و بعد با کنشش به پای پانستان شدهام فشار داد.
دردی جانتاه در وجودم زبانه کشید ،و چرک و خون سرازیر شد .بعد از آنته چندین
بار چنین رذالت را به خرج دادند ،دیگر هر وی

به من نزدیک م شدند ،به صورت

انعتاس پاهای را زیر خودم جتع م کردم.
یتبار بازجو به من نزدیک شد و زیر گوش گن آدم شدی یا نه؟ پایش را روی زخت
فشار داد .جواب ندادم دوباره فشار داد و گن آدم شدی یا نه؟ فریاد کشیدم :من آدم
بودم؛ من آدم هست ! او فشار را بیشتر کرد ،چند بار مرا به دیوار کوبید و رف .

قسم خوردم بر تو من ای عشق

1

یت از شبهای اواخر آبان سال  ،26تقریبا یک ماه از دستگیریام م گکش  ،شب
آخرین دیایقش را م گکراند؛ درراهرو  ،613بیس

ننری م شدی  .طب معتول هته

چش بند داشتی  .برخ ها که اجازه داشتند بخوابند کنار دیوار با یک پتوی سربازی روی
موزاییک خوابیده بودند ،برخ نشسته و بقیه ه آویزان 6بودند و بیخواب م کشیدند.
 5این شعروآهنگش را صدیقه صراف از رفقای یدیت سازمان چریکهای فدای خل درکتیته مشترک
شهربان در بهارسال  16ساخته که مدت بعد به کتک پری(غزال) آیت  ،تتتیل شد .آنها هردوشان
صدای خوب داشتند وآنرا در سلول زمزمه م کردند .این سرود ،بعد از انقدب در گروه موسیق سازمان
بهصورت سرود دلنشین تنای و ضط شد.
 6در اینجا آویزان معنایش این نیس که زندان پایش روی زمین نیس و در هوا معل اس  .ویت برای
ب خواب دادن هردودس را باقی سر با دستبند به میلههای افق ینل م کردند ،زندان مجبور بود بایستد.
در نتیجه نت توانس بخوابد .به این حال آویزان گنته م شد.

05

پاها عتدتا پانستان ،ورم کرده و چرک  .ناگهان یت از آویزان شدهها ترانهای را زیر
لب زمزمه کرد:
یس خوردم بر تو من ای عش ،
که جان بازم در ره ای عش ،
نیارزد جان در ره واق،
که ناچیز اس هدیهای ای عش
مو بر بدن راس شد .این اولین صدای انسان ِ امیدبخش و شورانگیزی بود که م شنیدم.
صدای که در شتنجهگاه اصل رژی آخوندی از حلقوم یک اسیر بیرون م آمد .به
نارم آمد هته بچههای که توانسته بودند بخوابند بیدار شده و از زیر چش بند به دنبال
صدا م گشتند .ترس و غرور در هته ما موج م زد ،ترس از این که اگر پاسدارها یا
بازجوها بنهتند چه به روزگار خواننده این سرود م آورند ،غرور از آن که م توان در
شتنجه گاه ه سرود خواند و یا سرودی شنید :سرود زیبای عش و در راه عش مردن
را .لحاه به لحاه صدای آن رفی بلندتر م شد .بعدها فهتیدم که او جهانگیربهتاج
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بود .به او مدتها بیخواب داده بودند و او با زیرک خاص ساعات رف و آمد پاسدارها و
تعویض شین ها را زیر نار داش و لحاهای را برای سرود خواندن در نار گرفته بود
که پاسدارها نبودند .اگرچه گزمهها نبودند ،اما هر آن متتن بود بیایند .او دیگر حساب و
کتاب و وایع بین های قزم را از یاد برده بود و گرچه خواننده نبود ،اما آنچنان در شعر و
آهنگ این ترانه تنیده شده و با آن یت شده بود که در آن لحاه به گوش هته ما
زیباترین ترانه زندگ م آمد .من با صدای خنهای گنت  :یواش تر دارن میان؛ و او
صدایش را به تدری پایین آورد ،اما ترانه را تا به آخر خواند .پاسدارها ننهتیدند .این روز

 5جهانگیر بهتاج مسول چاپخانهی مخن سازمان فداییان خل ایران (اکثری ) بود .این رفی با تحتل
شتنجه های فراوان بازجوها را ناکام گکاش  .ونهایتا درمرداد  592۰تیرباران شد.
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ه چون روزهای یبل با هتان مشْقات هر روزه سپری شد.
فردای آن روز مرا بدون هی مقدمهای به زیر زمین کشاندند .به سرع به تخ بستند.
بازجو گن « :خوب استراح

کردی؟ یرارهاتوه که نگنت  ،فتر م کن یهرمان

شدی؟ هان ،بدبخ یوسف ه اولش مقاوم کرد ،اما بعد اون حرفاشو زد .خب حاق
نوب توس این گوی و این میدان».
با اولین ضربه بوی تعنن و چرک پا بلند شد وپاسداران اسدم را ناراح

کرد .یت

گن « :کثاف چه بوی گندی م دی؟ ک تورو اینطوری کرده هان؟ بگو خبیث ،ک
تورو اینطوری کرده؟ » من که باخودم عهد کرده بودم کله شق های تحریک کننده
نتن  ،هی نگنت  .یبد ه این سؤال از من شده بود ،چه در بهداری ،چه در هنتههای اوّل
و حت زمان شاه ه از این سؤالها زیاد م کردند« .چه کس ترا به این روز انداخته؟ »
برای بازجوها ونگهبانها مطلوب این بود که آدم در پاسخ به این سؤال بگوید :خودم؛
یعن خود من با حتای و کله شق در مقابل بازجو خودم را به این روز انداخت ؛ اما من
هتیشه پاسخ م دادم« :خب معلومه ک منو اینطور کرده ،شتاها ،شتاها بازجوها و
پاسدارها ».اما این بار ساک

ماندم .ضربات فرود م آمد و فریاد از جگر آدم بیرون

م زد ،جانخراش و محت ؛ اما آن خروش به تدری از حال فریاد به زوزه و صداهای
عجیب تبدیل م شد.
با صدای که ترکیب از ناله و غرش بود پرسیدم :از من چه م خواهید؟
ی هیچ  ،یک کلته میگ  111ضربه م زن  .یبول؟
مناور بازجو این بود که یک نشانه از اطدعات که لو رفته م گوید تا من بنهت که
مسایل رو شده و دیگر شروع به حر زدن بتن اما به خاطر این راهنتای که منحصر به
یک کلته اس و نه بیشتر  111ضربه کابل بخورم .من م دانست این بلو اس ؛ آنها
نت توانستند روی پای پانستان من و با توجه به حال و روز آن مویعِ من ،حت بیش از
 511ضربه بزنند .باید صبر م کردند و با فاصله و با بردن به بهداری و خدصه دوا و دکتر
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مرا آماده کنند برای خوردن ضربات بیشتر .اما از طر دیگر وضع جست و روح من
به گونهای بود که آرزو داشت بتیرم .اما حت یک ضربه دیگر نخورم .یک هنتهای از
کابل خوردن اساس شب اوّل م گکش و در طول این یک هنته بدون اغرای  1تا 2
کیلو قغر شده بودم .با صدای بلند گنت  5111 :ضربه بزنید ،من چیز مهت ندارم که به
شتا بگوی  .من یبد سیاس بودم .مدتهاس با تشتیدت رابطه ندارم .بازجو گن «تق ؟
» و شروع کرد به کابل زدن؛ فریاد زدم نت شناس  .گن «یوسف» ،گنت نت شناس  .به
طرزی باورنتردن مغزم کار م کرد .دو ماه یبل تق دستگیر شده بود .یبل از دستگیری
با ه یرار منا داشتی و در آخرین یرار تق سر یرار نیامده بود .ما سالها با یتدیگر
دوس بودی ویوسف ه اس سازمان تق بود.
بیرون که بودم ،به عنوان یک خبر موث از طری تشتیدت شنیده بودم ،تق در 613
اوین بسیار شتنجه شده و یک روز در حال که او را در راهرو اصل اوین بسته و
بیخواب م دادند ،ناگهان با صدای بلند فریاد زده« :من تق یانع ،اکثریت هست ؛ من
مصاحبه نت کن  ».ویت پاسدارها و بازجوها صدای فریاد او را م شنوند ،با مش وسیل
وکشان کشان او را به زیرزمین برده به تخ شدی م بندند .تق تنها دو نتته را گنته بود
یت معرف خود و سازمانش و دیگر آنته « من مصاحبه نت کن » و این به بازجوها
بسیار گران آمده بود .چون تق به این وسیله به هتهی زندان های اطرافش فهتانده بود
که بشدت زیر فشار برای انجام مصاحبه یرار دارد واو حاضر نیس مصاحبه کند این ه
یک خبر موث و دیی از وضعی روح و کل تق بود که به هر حال به بیرون از زندان
م توانس درز کند تا وضعی بازجوی و روحیه و حد لورفتنها برای هترزمانش در
بیرون مشخص شود و ه روحیهی زندان های اطرا او و دیگران و حت افراد بیرون از
زندان را تقوی

م کرد ،بازجوها روی تق خیل کار کردند؛ آنها برای شتستن او

برنامهی درازمدت داشتند .دیگر زمان برایشان مطرح نبود .نتیجه مه بود و البته از لحاظ
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زمان هرچه زودتر بهتر.
برگردی به تخ

5

شدی .فترم روی این مسئله متترکز شده بود که بازجو از کجا پ

برده اس که تق (یوسف) با من ارتباط داشته .ارتباط من و تق را بجز خود تق سه
ننر دیگر م دانستند که هر سه ننر آزاد بودند ،زندگ کامد مخن داشتند ومن تا روز
دستگیری م دانست که گیر نینتادهاند .پس دو راه م ماند :یا تق زیر شتنجه اس مرا
آورده و یا من و تق حین اجرای یرارهای که داشتی  ،تح

تعقیب بودهای و

ننهتیدهای ؛ و بر این یرار بازجوها از رابطه ما خبر دارند .پس من تا زمان که با تق
روبرو نشوم و ننهت این ب شر ها از کجا ارتباط ما را فهتیدهاند ،نت توان حر بزن .
آخر اگر حر

بزن  ،کجایش را بگوی  ،چه یست

از این رابطه لو رفته؛ ما کارهای

مشترک زیادی داشتهای  .اینته کدامش را بازجوها م دانند ،اصد مشخص نبود .تتام
این افتار در زیر فشار مثل بری وباد از ذهن م گکش و هنوز ه که هنوز اس آنها را
به یاد م آورم.
کابل زدن ادامه یاف  ،اما این بار شانس آوردم و به طور وایع و نه تصنع پس از مدت
از هوش رفت  .از هوش رفتن برای من خیل ک پیش م آمد .این جس لعنت به این
زودی ها از حال نت رف .
دوباره خودم را در بهداری زیر سُرم بازیافت  ،اما دیگر در اتای چند ننره نبودم .تنها روی
تخ و سُرم به دس  .دیدم دارند پای را دوباره پانستان م کنند .پس از مدت کوتاه
دوباره به سراغ آمدند و بازه به ست

 5با آنهته مقاوم

جانانه ،در نهای

بتند که گویا خواس

زیر زمین کشاندندم .خوشبختانه مرا به تخ

تقریبا یکسال بعد تق ه مجبور شد مصاحبهی ویدئوی

بازجوها برآورده نشده بود و به درد پخشکردن نت خورد .من ه فقط

خبرش را شنیدم و آن مصاحبه را خودم ندیدم .رفی تق بسیار فروتن و زحتتتش بود خدمات
ب دریغش به تشتیدت و رفقای تح
در اواخر  5929تیرباران کردند.

مسئولیتش از عشقش به آرمانش نشات م گرف  .تق را
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نبستند .بازجو به نگهبان گن  :هتون بیرون ببندش .مرا پش

اتای "تعزیر" به شوفاژ

بستند .شخص را دیدم که تتام پاهایش تا باقی زانو پانستان شده و عینت ه به چش
داش  .چش بندش را باق زده بود که بتواند بنویسد و روی کاغکی با سرع م نوش .
ظاهرا او پس از شتنجههای فراوان شتسته بود و داش هته چیز را م گن  .س چهل
صنحهای را پُر کرده بود .با اندوه سنگین ،آینده خودم را در این فرد عینت دیدم.
نتند من مثل او بشوم ،بعد از این شتنجهها آخرش بنشین وهرچه م دان بنویس  .این
کابوس مثل خوره وجود مرا م خورد .عایب تتام آن فعالی ها و فداکاریها این اس ؟
اینته در مقابل یک بازجوی ریشوی ختین چ بنشین و در حال که خودت را برایش
لوس م کن بپرس « :برادر ،اس کسان را ه بنویس که حدس م زن متتن اس
افتاری مخالف ناام داشته باشند؟ »؛ و بازجو با تبختر و ب تناوت بگوید« :هرچه را که
قزم م دان بنویس!»
چه خنده دار« :هرچه را قزم م دان ! » بازجو هتیشه م گوید« :هته چیز را بنویس؛
هرچه در این کله صاحب مرده ات هس  ،بریز بیرون! » به یاد خواهرم افتادم که در
آخرین روزهای یبل از دستگیریام ،یتبار که مصاحبههای تلویزیون رهبران حزب را
دیده بود ،با بغض به من گن « :این چه زندگ ای اس که شتاها م کنید؛ این کجایش
درس اس ؟ این هته محرومی و رن یبل از زندان و بعد در زندان ه مجبور شوید
حیثی

خودتان را به باد بدهید .این کجایش درس

اس ؟ این هتهاش شتس

و

دربدری و ب آبروی اس  ».حر هایش را در آن روز با لبخندی محو پاسخ دادم و
آخرش گنت « :اشتباه م کن  .ما راه دیگری را م روی  .ما به اینجاها کشیده نت شوی ».
پش در اتای تعزیر جنگ مغلوبهای جریان داش  .پش سره م آوردند و م زدند.
یت مقاوم

م کرد ،یت م شتس  .یت گریه م کرد ،جیغ ،فریاد ،حت زوزه

م کشید ،زوزهای که به ناله هی حیوان شباه

نداش

تا چه رسد به انسان .اما آن

خروش زوزهی یک انسان بود که آن را تنها در شتنجه گاههای این چنین م توانس

03

شنید.
یت را به تخ بستند .از لهجه اش فهتیدم کُرد اس  .اولین باربود که م دیدم کس
کابل م خورد وهی فریادی نت کشد .ضربات را بدون اینته بخواه م شتردم،51 :
 11 .11 ،11 ،61ضربه خیل زیاد بود .بعد از حدود  11ضربه زندان کُرد گن « :باز
کنید ،م گوی ».

 −هتین جا بگو

زندان گویا آدرس را داد و بازجو از تخ

شدی بازش کرد .من احساس کردم

مقاوم او دره نشتسته ،چون نت توان با این تسلط شتنجه شد و بعد یتباره مطلب را
گن که یاعدتا منجر به دستگیری و اعدام چند ننر م شود .بعد از حدود یک سال که
او را دیدم فهتیدم که حدس درس

بوده .او حسن امیری ،یت از کادرهای برجسته

"اتحادیه کتونیس ها" بود .او دروایع بیش از مدت زمان که باید طب یرار مقاوم

م کرد ،مقاوم کرده بود و به اندازه کاف به رفقای دیگرش که آزاد بودند ،فرص
داده بود تا از جای که او نشان اش را م داند ،خارج شوند .بعدا پ بردم روزی که من
دیدمش ،تصتی داش

اگر دوباره شتنجه اش کردند ،بعد از مقدار معین مقاوم ،

آدرس را بگوید ،و هتین کار را کرده بود .دردناک اینته رفقایش که دوننر بودند ب
احتیاط کرده و از محل که م بایس

سوخته تلق م شد ،به مویع دور نشده بودند.

آندو دستگیر شدند و یت از آنها اعدام شد .بنابر عُر

سازمانهای سیاس مبارز،

مقصر شخص لو دهندهء آدرس نبود؛ مقصر دوستانش بودند که مسایل امنیت را رعای
نتردند.
من تا آن مویع که حدود  51روز م شد هنوز چیزی نگنته بودم .این برای هتچون
پیروزی بود .البته اگر آنها فشار متترکزتری روی من آورده بودند ،هی معلوم نبود بتوان
تا آن مویع حرف نزده باش  .من م دانست که آدم نت تواند تا به آخر هتین طور محت
و دس نخورده بتاند .شاید سرانجام وادارم کنند حر

بزن  ،پس بگکار پیروزی را با
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مرگ به کتال برسان و داغ شتستن را بر دل "سربازان گتنام امام ختین " بگکارم .در
هتین افتار غوطهور بودم که درس پش سر خودم ،بغل شوفاژ ،پریز بری را دیدم .من،
تنها ،پُش اتای تعزیر ،ساع حدود  1غروب ،با یک پریز بری و یک سوزن و یک پی
در جیب .گوی در آن لحاه شاهد پیروزی بر کابل را در آغوش م کشیدم .منتار ماندم
شام را ه بدهند و رف و آمدها کتتر شود .چون به فاصلههای نا معین  ،گاه  51دییقه
گاه یک ربع ساع  ،کس را برای شتنجه شدن م آوردند و از جلوی من رد م شدند
تا وارد اتای تعزیر شوند .هرچه زمان م گکش  ،رف

و آمد کتتر م شد .چون یک

دست را به شوفاژ بسته بودند نت توانست با هردو دس دوتا فلز را در سوراخ پریز وارد
کن  .کت فتر کردم و به این نتیجه رسیدم که بدن به شوفاژ که فلزی اس و زمین که
موزاییک اس

تتاس دارد ،پس کاف اس

که با فاز بری تتاس پیدا کن  ،در آن

صورت جریان بری از بدن م گکرد و کار را یتسره م کند .دیگر به فرزند و هتسر و
مادر و بقیه فتر نتردم ،فورا پی را از جیب درآوردم و در دس چپ که آزاد بود یرار
دادم .یت از سوراخهای پریز را به طور اتنای انتخاب کردم .به اطراف نگاه کردم،
هیچتس آنجا نبود ،در آن زیرزمین ،با آن تخ شدی و چند کابل و در نیته باز آن که

رویش نوشته بودند "اتای تعزیر" .تا اینجا هته چیز به سرع انجام شد ،اما درس یک
لحاه یبل از وارد کردن پی به سوراخ پریز هته عزیزان به خاطرم آمدند .آن هنگام من
به طور وایع خودم را در نی یدم مرگ م دیدم .و تازه آنجا فهتیدم که آدم
نت تواند در نی یدم مرگ باشد و دوباره نگاه کامل به زندگ نتند .با هتسر ومادرم
خداحافا کردم ،و ییافه پسرم را دیدم ،عبوس و بد اخدی بود وشاید خشتگین از من
که چرا تنهایش م گکارم.
اما من چشت را بست و پی را با تتام یدرت و با سرع وارد سوراخ پریز کردم.
یک شوک محت مرا از زمین که رویش نشسته بودم کند ،به باق جهاند ،و من دوباره به
زمین خوردم .دست ناخودآگاه به طر خودم کشیده شده بود ،وپی کت دورتر از من

06

روی زمین افتاده بود .برای لحاهای منگ وشاید رنگ پریده به اطراف نگاه کردم .کس
آنجا نبود .خودرا بسیار خسته یافت  .انگار  6۰ساع

تتام کارکرده ونای حر

زدن

ندارم .خیل ناراح شدم .فترکردم احتتاق ولتاژ اوین هتان ولتاژ شهرنیس و آدم را
نت کشد ،بلته فقط شوک وارد م کند .اگر چنین نبود ،این هته پریز بری دردسترس
زندان ها یرار نت دهند .اما من باز خودم را به طر پی کشاندم و آن را برداشت تا یک
بار دیگر بخت را آزمایش کن  .م دانست برای این که جریان بری به راحت از بدن
بگکرد ،باید انگشت را ببرم و پی را در بریدگ انگشت یرار ده تا بری مستقیتا با خون
تتاس پیدا کند .این را از زندان زمان شاه به خاطر داشت  ،از صحب های راجع به
خودکش با بری با بچههای آن دوره .اما تیزی نداشت و ایجاد بریدگ در انگش بدون
تیزی ظاهرا متتن نبود .شروع کردم به دندان گزیدن یک انگشت  .آنقدر گوشه ناخن را
گاز کرفت تا اندک خون از انگشت جاری شد .سع کردم خون بر زمین نریزد چون
هرآن متتن بود کس سربرسد ،با دیدن خون به من مشتوک شود وجریان را بنهتد.
(در زمان شاه یک شب به خاطر سرازیرشدن خون از پای  ،زیلوی داخل سلول تتاما
خون شده بود ومن ننهتیده بودم .نگهبان که آخرشب از «چشت » سلولها را وارس
م کرد ،با دیدن خون با سراسیتگ دررا گشود ،پتوی را کنارزد و مرا به باد کتک
گرف  .مدام م گن  :دست را بگیر باق ببین ! او فتر م کرد رگ دست را بریده ام و
یصد حودکش دارم ،در حال که اشتباه م کرد .گویا بارها چنین مواردی را دیده بود
که سریع عتس العتل نشان داد).
پی را در شیار خون آلود انگشت یرار دادم .اما ویت خواست دوباره پی را در پریز فرو
کن  ،ترسیدم .هرچه سع م کردم ،نت توانست پی راداخل سوراخ فاز کن  ،داخل
سوراخ که دیگر م دانست کدام یک اس  .کار به جای رسید که اکنون فتر م کن
اگر در وضعی
عصبانی

دیگری بود ،خنده ام م گرف

یا عصبان م شدم .اما تصویری از

در خاطرم بای مانده اس  :یعن چه! من چرا م ترس ؟ فویش یتبار دیگر
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شوک م دهد ،شوک ه مرا کوفته م کند هتین وبس؛ اینته دیگر ترس ندارد! این
ترس ناش از مرگ نبود ،این شوک لعنت وایعا بدن را ترسانده بود .خدصه بعد از شاید
یک دییقه پی را محت داخل سوراخ پریز کردم .بازه هتان ماجرای چند دییقه پیش
تترار شد .لحاهای بعد ،شوکه شده و کوفته ،در گوشهای افتاده بودم .به خود آمدم.
حال

عجیب داشت  .باردیگر خودم را تنها و ب کس در مقابل اتای تعزیر دیدم .دیگر

جریان بری و خودکش فرشته نجات من نبودند .من محتوم زنده بتان و شتنجه بشوم.
من هست و کابل و بازجو و این اطدعات لعنت در مغزم که شاید به درد هیچ نخورد،
اما ختین چ ها برای درآوردن آنها ازمن از هی کاری فروگکار نت کنند.
احساس تلخ داشت  .چند لحاه پیش این من بودم که لحاات را م ساخت  ،برای خودم
تصتی م گرفت و اجرا م کردم اما اکنون هته یدرت و امتانات دس آنهاس  .آنها
برای من تصتی م گیرند و من محتوم که فقط شتنجه شوم .هتان هنگام احساس
عجیب به من دس داد که برای کامد تازگ داش  :م توان بازه ننس بتش  ،بازه
غکا بخورم ،بخواب  .روزی روزگاری متتن اس هتسر و فرزندم را ببین  ،مادرم را ببین
که نگکاشت در عزای من بنشیند .زندگ ! زندگ چه شاداب و نیروی در انسان م دمد.
حال وایع کس را داشت که از یک مرگ حتت نجات یافته.
آن شب از خستگ زیاد ،درد پای را فراموش کردم و زیر هتان شوفاژ به خواب رفت .
صبح با صدای پای پاسدارها و بازجوها بیدار شدم .هر وی از کنارم رد م شدند ،لگدی
به پای زخت ام م زدند.
آنها زن را برای «تعزیر» شدن آوردند .او را به تخ

بستند .بازجو گن  :بهش چ

م گنت ؟

 −باور کنید چیزی نگنت  ،خواهش م کن نزنید .من امروز مدیات دارم ،از شهرستان
میان ،بکارین اول برم مدیات ،بعد تعزیرم کنید.

 −خنه شو! مدیات ب مدیات! تو هواخوری بهش چ م گنت ؟ هته رو م دون ؛
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فقط م خواست خودت بگ .
زن گویا تنها نگران مدیاتش بود .من از عواطف آن زن متعجب بودم .به جای نگران از
موضوع صحبتش با فرد دیگر ،که احتتاق از طر

توابها گزارش شده بود ،عتدتا

ازناراح شدن خانواده اش نگران بود .اما این نگران را با لودادن حر های که هتان
مویع فتر کردم حتتا درهواخوری زده اس  ،برطر
مدیات و هواخوری صحب

نت کرد .از اینته زندان زن از

م کرد ،برای من که تازه وارد اوین شده بودم ،تعجب

آفرین بود .مگر وسط بازجوی مدیات ه م دهند؟ تازه مگر نزدیک مدیات شدی
ه م زنند؟ اگر خانواده بنهتد ،اینته به ضرر اینهاس  .اما به تدری فهتیدم
درزندانهای ج ی ا هته اینها شدن اس  .این وحش ها نه تنها به ظاهرسازی جلوی
خانواده اهتیت نت دهند ،بلته اساسا بدشان نت آید که هته این بدها را جلوی چش
خانوادهها سرزندان بیاورند تا نه تنها خانوادهها ،بلته تتام مردم ایران وجهان حساب کار
خودشان را بتنند وبدانند با چه رژیت طر

هستند .ازآن گکشته ،آن زن گویا تازه

دستگیر نشده بود و دوران بازجوی اش را نت گکراند ،بلته مدتها یبل بازجوی شده
بود ،در بخشهای نیته عتوم به سر م برد و چه بسا به عنوان تنبیه  ،یا به دقیل
دیگری به  613آورده شده بود .شایده دادگاه رفته ،حت داش

ویا مل کش5بود.

وچنین زندان ای که در دوران بازجوی نبود ،یاعدتا مدیات ه داش

اما اینته چرا

گکارش به اتای تعزیر افتاده بود ،به خاطر آن بود که توابهای بند ،به پاسدارها گزارش
داده بودند که این زن با یک زن دیگر زندان که متعل به بند دیگری بود ،حر

زده

« 5مل کش» اصطدح بود که خود زندان ها از زمان شاه به کار م بردند و اشاره به زندانیان داش که
زمان محتومیتشان تتام شده بود اما رژی آنها را آزاد نت کرد .البته در زندان های ج ی ا زندانیان بودند
که اساسا به زندان محتوم نشده بودند .یعن در دادگاه!! انقدب اسدم ب گناه تشخیص داده شده بودند
اما رئیس دادگاه به چنین افرادی م گن شتا م توانید آزاد شوید به شرط آنته مصاحبه کنید واگر
زندان این شرط را نت پکیرف به او م گنتند پس باید در زندان بتان تا «اطدع ثانوی» .درنتیجه در
زمان ج .ا .اصطدح «اطدع ثانوی» ه به اصطدح «مل کش» اضافه شد .این دو در اصل یک معنا داشتند.
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اس  .و به هتین دلیل شتنجه اش م کردند تا بگوید با زندان بند دیگر چه صحبت
م کرده .به هتین سادگ !
تتام روز بعد ه که پش اتای تعزیر منتار «تعزیر» شدن خودم بودم ،صدای ضجههای
یربانیان را م شنیدم؛ شاهد مقاوم ها و بریدنها ،فروریختنها وحت ستوتِ بعد از
فریادهای متتد و طوقن بودم .شاید آنهای که ظاهرا بیهوش م شدند ،دروایع مرده
بودند .چون آدم برخد تصور رای به راحت و خیل زود بیهوش نت شود .من این را
نت فهتیدم که چه کس بیهوش شده و چه کس به یتل رسیده ،فقط از زیرچش بند
م دیدم بدن لَخ و ب جان را از اتای تعزیر بیرون م برند.
بعد از دو روز مرا به راهرو  613بردند و دستهای را با دستبند به یت از درهای آهن
بستند به طوری که دس ها به ست

باق کشیده بود اما آدم م توانس

روی پایش

بایستد این کار را برای ب خواب دادن م کردند .پس ازیت دوساع تازه فهتیدم که
تحتل این ایستادن اجباری چندان آسان نیس  .نت دانست تا چه مدت آدم را در این
حال نگه م دارند .یادم آمد که در دوران شاه ه برای ب خواب دادن بعض ها را به
میلههای در به هتین صورت م بستند و تازه متوجه شدم که متتن اس مرا چندین روز
به هتین حال نگه دارند .اساسا این نوع شتنجه مویع کاربرد داش که بازجو دیگر
عجلهای نداش یعن یرارهای مهت که باید سریعا به آن دس

م یافتند دیگر مطرح

نبود .بازجوها مثد در مورد کس که مسلح دستگیر شده بود یا به هر حال گتان م بردند
یرارهای برای  6۰ساع آینده دارد ،فرص ب خواب دادن نداشتند .در چنین مواردی
فقط به کابل زدن متوسل م شدند ،آنچنان که شب اول دستگیریام هتین کار را
کردند .اما بعد از یک هنته ،بخصوص برای من و امثال من که صرفا با افراد مخن تتاس
نداشتی و ازنار بازجو م توانستی افراد زیادی را لودهی که کامد زندگ علن داشتند
یعن محل کار و محل زندگ شان تغییر نت کرد و به اس اصل زندگ م کردند،
استناده از این حربه ،یعن ب خواب دادن ،مناسب و کارساز م نتود .آنچنان که پیشتر
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اشاره شد ،در حال

نیته آویزان روزهای دوم وسوم دیگر اوج کدفگ وشروع

هکیانگوی اس  .ب خواب منرط منجر به ناتوان شدید در متترکز کردن اعصاب،
درماندگ جس و ذهن و کد حالت بسیار نزار م شود .خوب یادم م آید ویت زیر
کابل ،از فرط استیصال آدم به جای م رسید که م خواس

بگوید «هته چیز را

م گوی » ،نت دان به چه دلیل یک نیروی دیگر به هتان یدرت و سرع به آدم نهیب
م زد :نه ،هی چیز نت گوی ! دوباره ضربات وارد م شد و آدم تحتل م کرد .شاید
حال

جنگ مغلوبه و داد وبیداد و خدصه جو پرتنش و هیجان زده آن لحاات عل

این حاقت بود .اما در حال ب خواب  ،بریدن و تسلی شدن ه تدریج بود ،آرام ،و
یطره یطره .نیروی تسلی آرام آرام به سراغ آدم م آمد ،اما یویتر و پابرجاتر از نیروی
تسلی در دوره کابل خوردن .در این حال روزی سه بار دست را باز م کردند که ه
غکا بخورم و ه دستشوی بروم و در مجتوع هربار کتتر از  2یا  51دییقه فرص
م دادند .ویت دس

را باز م کردند فقط دل م خواس دراز بتش  ،اما پاسدارهای

اسدم نت گکاشتند .تنها یک پاسدار (حاج آیا لطن ) بود که نه در مورد من بلته
درمورد بقیهی آویزان شدهها ه م گکاش

بیش از  2دییقه و گاه حت نی ساع

بنشینی ویا پاهایتان را به ست باق به دیوار تتیه دهی و این بسیار لکت بخش بود.
بعدها که در عتوم بودم یت از بچهها برای تعریف کرد که بحث میان یک پاسدار و

بازجوی به نام "رحیت " 5را که زیاد از حربهی ب خواب استناده م کرد ،شنیده اس .
پاسدار به بازجو گنته بود« :حاج آیا رحیت  ،چرا این یدر به این سگ کتونیس فرص
م ده خب ببندش به تعزیر زود به حر بیاد دیگه» و حاج آیا رحیت پوزخندی زده
و گنته بود « :نه ،این طوری بهتره».
بودند کسان که  56شبانه روز و گویا حت  5۰شبانه روز در این حال یرار گرفته بودند
و یت شان هتان جهانگیر بود که آن ترانه «یس خوردم بر تو من ای عش » را خوانده
 5هتان مهرداد عالیخان  ،از عامدن اصل "یتلهای زنجیرهای".
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بود .هتین جهانگیر یک روز که برای غکا خوردن بازش کرده بودند ،بدون آن که
خودش بنهتد ،به جای نشستن و غکاخوردن ،در هتان راهرو کوچک راه افتاده بود
شاید به یصد دستشوی  ،وارد یک سلول شده بود که درش باز بود( .احتتاق زندان
داخل آن سلول را برای بازجوی برده و در آن را تا بازگش زندان باز گکاشته بودند).
جهان در سلول خال فرو ریخته و هتان جا به خواب رفته بود .پاسدارهای بند که به کار
غکادادن مشغول بودند ،این صحنه را ندیده و خدصه پس از ۰ال  1ساع متوجه شده
بودند که جهان گ شده اس  .نهایتا او را درهتان سلول که به خواب رفته بود پیدا کرده
بودند .این داستان عجیب و جالب بود که هر وی م شنیدیتش صنا م کردی .
پس از سه روز دست را باز کردند ومرا به انتهای راهروی بزرگ بردند .درس
هواکش یک دست را به شوفاژ بستند .البته این کار برای سوزاندن دس

زیر

نبود .چون

دس از شوفاژ فاصله داش  .این کار بیشتر به خاطر محدود کردن زندان در تغییر حال
نشستن و مجبور کردنش به این بود که تتام شبانه روز تقریبا در یک حال بنشیند ،بیشتر
خسته و فرسوده شود و در عین حال به صورت دای در حال و هوای بازجوی باشد ،دم
چک بازجوها و تهدیدات مداومشان ،ویت که در حین انجام وظایف روزانه شان از کنار
آدم رد م شدند.
دردآورترین لحاه برای یک زندان زیر بازجوی  ،هنگام فرود آمدن کابل به کف پا
اس و بدترین جا روی تخ شدی اس  ،ویت شدی فرود م آید .اما فری م کند این
که تو را روی تخ شدی بسته باشند یا تنها خوابانده باشند .هتچنین فری م کند اینته
کنار تخ نشسته باش یا درازت کرده باشند.
ویت کنار تخ

نشستهای ،تنها آرزوی این اس

که ترا از اتای تعزیر بیرون بنرستند،

حت ماهها پش در اتای تعزیر نگه دارند .اما ویت پش در یرار م گیری ،آرزوی این
اس

که از پلهها باق بروی و در راهروی  613باش  .لگدزدنهای بازجوها روی پای

پانستان شدهات مه جلوه نت کند .فتر م کن  :بگکار مرا به راهروی  613ببرند و به
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شوفاژ ببندند .اما ویت در راهرو  613یرار م گیری ،یک عکاب الی را تجربه م کن  :با
چش بندی برچش  ،تقریبا  52ساع تتام در هر شبانه روز وشاید بیشتر ،و در این حال
مدام تهدیدها و صدای ضربات سیل و لگد بازجوها را م شنوی ،هتچنین صدای
نوارهای مرثیه و نوحه و دعای ندبه و توسل و کتیل را .ویت صدای پای از ته راهرو
م آید ،آدم فتر م کند بازجوی خود اوس که به ستتش م آید .صدای پا نزدیکتر
م شود ،یلب

تندتر م زند ،بدن خود به خود جتع م شود .اعصاب تتاما کشیده،

حواس جتع ،صدا در چندیدم و حت یک یدم  .از زیر چش بند کنش یهوهای یا
سیاه و یا گاه دم پای یهوهای یک بازجورا م بین  .اما بازجو دور م شود ،و به سراغ
یک یربان دیگر م رود .و تازه این جاس

که ننس راحت م کش  .اما این دور

وتسلسل گویا پایان ندارد .تتام روز تترار م شود و تو به آن عادت نت کن  ،تو نسب
به آن ب اعتنا نت شوی .آری ،راهرو  613ه با این وضعی بعد از چند روز وشاید یت
دوماه برای زندان بدترین جا م شود وآدم آرزو م کند :ایتاش مرا به سلول اننرادی
بنرستند! بخصوص به سلول اننرادی با دو سه ننر دیگر .چقدر لکت بخش اس سلول
اننرادی دو سه ننره!
در یت ازهتین روزها ،یت ازبازجوها به من که چش بسته به شوفاژ بسته شده بودم،
نزدیک شد:
 چطوری رفی جتشید؟چیزی نگنت .
 آدم شدی؟آدم بودم.
 -بدبخ

دل

م خواد اعدام

کنی هان؟ دل

م خواد ستارهای درجنبش جهان

کتونیست بش ؟ هان؟
اینها را با لحن تتسخرآمیزی گن و رف  .احساس کردم نتند مرا دس باق گرفتهاند؛
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دراین صورت کار مشتلتر خواهد شد .اما این جتله هرچه بود به من روحیه م داد.
احساس م کردم اینها حت با مرگ ما ه احساس پیروزی نت کنند.
در راهرو  613هرروز یتبار و گاه بیشتر ،کسان را که پایشان زخت بود برای پانستان به
بهداری کوچت م بردند که در یت از هواخوریها 5ساخته بودند .این فرصت بود که
افراد دیگری را که درنزدیتتان نبودند ببینی  ،البته نه با چش باز ،چون درتتام مدت
هتگ چش بسته بودی  .اطرافتان را زیر چشت و دزدک م کاویدی  .در این حال
یتبار حسین شجاع را دیدم که با ه در بهداری مرکزی آشنا شده بودی  .پش سره
یرار گرفته بودی  ،بدون آنته حرف بزنی  .ویت به ماگنتند هرکس دستش را روی شانه
جلوی بگکارد و جتع به اصطدح به ستون یک حرک کند ،حسین شانهام را فشارداد،
من ه یواشت دستش را گرفت و فشردم .در حال که پانستان م شدی یواشت
پرسیدم :خوب ؟ من که خوب  .گن  :من ه خیل خوب  ،و مشتش را به من نشان داد.
این چند کلته مدتها به من نیرو داد ،شاید به او ه .

تقی قانع خشک بیجاری 2در راهروی 1۰۲
دوسه روز بعد برای اتنای مهت افتاد که در بازجوی بسیار کتت کرد .آن چه از شب
اول تا آن روز -که شاید  51روزی م شد  -مغزم را چون خوره م خورد ،این بود که
رابطه من و تق چگونه برای بازجو مشخص شده ومن کجایش را باید بگوی یا نگوی .
درراه بهداری کوچک بودی که حس کردم آنته کنار من یرارگرفته تق اس  ،کت
نزدیکتر شدم و دیگرمطتئن شدم خودش هس  .گنت  :من جتشیدَم ،ازمن چ
 5در هر راهرو فرع در بند  613سلول وجود داش که سقنش بتن نبود و با میله های آهن و توری
پوشانده شده بود .از آنجا آستان یابل روی بود .از این سلول گاه به عنوان هواخوری (محدود و با
حضور پاسدار) و گاه به عنوان بهداری موی استناده م شد.
 6تق یانع از کادرهای برجسته و عضو هیات اجرای ِ «کتیته ایالت تهران» درسازمان بود.
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گنت ؟ پاسدار نزدیک ما شد و تق مجبور شد ساک
کوتاه که پیداشد توانس

بگوید« :من فقط ترا م شناس  ».روزهای بعد ،روی این

جتلهاش خیل فترکردم .من و او شناخ
م شناس » از یک طر

بتاند .خدصه در فرص

زیادی ازه داشتی  .جتلهی «من فقط ترا

معنایش این اعدم شناختن بود ،و اگر شناخ از من به بازجو

منتقل شده باشد ،بسیار بد اس  .اما کلتهی «فقط» در این جتله فضای دیگری ایجاد
م کرد .اگرتق هتهی شناختش را گنته باشد دیگر نت گوید «فقط» بلته خیل راح
م گوید «هرچه م دانست نوشت » ،یا م گوید «هته چیز را م دانند» .این جتله آخررا
بجز موارد استثنای که صادیانه اس غالبا زندانیان که دیگرله شدهاند برزبان م آورند.
چه ،کسان که پس از مقاوم های زیادشتسته باشندوچه ،کسان که درهتان سیل اول
بقول معرو بند را آب داده باشند .اغلب م گویند« :اینها هته چیزرا م دانستند ».کتتر
م گویند« :اول بار من بودم که آن چیزها را گنت  ».این جتله یعن نن خود ،ادای آن
بسیار سخ اس و البته برای کس که طع فشار را چشیده کامد یابل درک اس  .اما
این که بگوی «هته چیزرا م دانستند» ،وایعا م تواند این بار را ه داشته باشد که من
چیز خاص را لو ندادم ،اما فهتیدم بازجوها هته چیزرا م دانند؛ احتتاق یبل ها گنتهاند و
یا دستگاه امنیت رژی با تعقیب و مرایب و کارگکاشتن شنود و وسایل دیگر آنقدر یوی
و بابرنامه کارکرده که یبل ازدستگیری من وتوهته چیزرا فهتیده اس  .من از جتلهی
تق بوی ضعف حس نتردم .تق اگرچه بدنش کامد دره شتسته وضعیف شده بود،
اگرچه ساک

و ب جنب وجوش بود و لنگان لنگان راه م رف  ،اما هی سخن

واشارهای وجود نداش

که نشانگر بریدن او باشد .جتلهی کوتاه و دییقش ،نشانگر

تیزهوش وتعادل این انسان شتنجه شده بود.
تصتیت گرفت اگر بار دیگر مرا زیر فشار متترکز بردند و دوباره روی تق (یوسف)
تتیه کردند ،وانتود کن که دیگر نت خواه مقاوم کن و برآن بازجوی پس بده
و فعالی های را بنویس  .حساب م کردم که بازجوها اس سازمان ام را م دانند .این را
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روزاول فهتیده بودم .ازطر دیگر یت از مسئولی های را که خوشبختانه مربوط به دو
سال یبل از آن تاریخ بود در پ پ هایشان شنیده بودم .با چهار ننر ه از یتسال پیش
تتاسهای منات داشت که پیش از دستگیری م دانست ازطر

یت از آنها ،که

دستگیر شده بود ،یضیه آن لو رفته؛ سه ننر بای مانده مخن شده واس اصل شان ه لو
نرفته بود .در نتیجه برای نوشتن در برگه بازجوی مطالب داشت که بنویس وموجب
ضربه زدن به کس یا جای نشود .اما آن چه مرا عکاب م داد این بود که تق راجع به
یرارهای که اجرا م کردی بخصوص متان یرار چه گنته .به هر حال این یست
بازجوی مشتل م نتود وبه احتتال زیاد دوباره فشارو کابل روی شاخش بود.

فیروز 1و بچهها در راهرو 1۰۲
زمان که دستگیر شده بودم پیراهن تابستان و یک شلوار شیک پای بود اما پس از
حدود  51روزی که از دستگیری م گکش هوا گویا در بیرون ناگهان سرد شده بود و
من که زیر هواکش به شوفاژ بسته شده بودم با آن یک پیراهن که یقه اش ه پاره شده
بود خیل سردم بود .درتتام روز م لرزیدم .فقط شبها مویع خواب بعض ویتها پاسدار
نگهبان یک پتوی سربازی م انداخ جلوی من که آن را به خود م پیچیدم .آرزوی
این بود که حال خراب شود و مرا دوباره به بهداری ببرند .آنجا ،ه ازشتنجه دورتر
بودم وه متتن بود امتان

برای خودکش

پیدا کن  .ازروی موزاییک راهرو

خاکهای را که کنار دیوار جتع شده بود با دس جتع م کردم و روی درز پانستانِ
پای م ریخت به این امید که زخت حساب عنون شود و تب کن  .ازطر دیگر منتار
بودم که از سرمای زیاد آنجا سرما بخورم و دچار تب شوم .فتر م کردم اگر تب باق
رود ،با توجه به ضعف جست احتتاق حال به ه م خورد و به بهداری فرستاده
 5فیروز بکرافتن یت از رفقای «کنگره  52آذر » بود .او خوشبختانه زنده ماند و نهایتا در اسنند
5921آزاد شد.
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م شوم .امْا با کتال تعجب نه پای عنون تر شد و نه سرما خوردم .هنوز این مسئله که
یادم م آید برای باورکردن نیس  ،چرا که بعدها درعتوم که بودم گاه م شد که
ازیک نسی مدی ه سرما م خوردم و شاید یک هنتهای بیتار م شدم .اما در 613نه
سرما خوردم ونه زخ پاهای با آن هته آلودگ های که به خوردشان دادم ،بدتر شد.
یت از شبهای آن دوره ،دیدم زن و مردی را با دو کودک وارد  613کردند .با توجه
به کنش و لباسشان ،به نار م رسید تازه دستگیر شدهاند .من که ب خواب به سرم زده
بود ،ذهن سخ مشغول مسئله این خانواده تازه دستگیرشده بود .زن را در اتای بازجوی
نگه داشته ومرد را به راهرو فرستاده بودند .دوپسر داشتند که یت حدود  2سال و
دیگری شاید  9یا ۰سال داش  .پسرکوچتتر پیش پدرمانده بود و پسربزرگتر شاید در
اتای بازجوی نزد مادر بود .با خود فترم کردم کودکان این محیط را چگونه م بینند.
شاید گتان کنند اینجا بیتارستان اس

وهته پاهایشان را عتل کردهاند یا بریدهاند.

چش ها چرا بستهاند؟ شاید هته چش درد دارند اما مامان و بابا که تا چند ساع

پیش

چش های سالت داشتند؛ آنها چرا چش هایشان را بستهاند؟ کوچتتره نت توانس
بخوابد ودای از پدرش سؤال م کرد وپدر باحوصله و شترده و دیی به سؤاقتش
جواب م داد .من ازاین رابطه خیل لکت م بردم .برای چند لحاه فترکردم شاید آنها
فعالی

سیاس نداشتند واشتباه دستگیر شدهاند .اما طرز برخورد پدر ،با آنته ظاهرا

هی نشان از موضع خاص نداش  ،مرا به این نتیجه رساند که او ازجنس خود ماس .
پدربرای پسر خردسالش داستان م گن بسیار لطیف اما با حالت یتنواخ تا بلته او را
بخواباند وتاحدودی موف ه شد .او سیگار داش وجالب آنته فندکش را هنوز نگرفته
بودند .خواس سیگار بتشد .من که زیر چش بند حرکاتش را دنبال م کردم ،یواشت
گنت یت ه بده به من .فورا یت به من و یت به روبروی اش داد .اما ما اجازه نداشتی
آن وی

شب سیگار بتشی  .پاسدارها در بند بودند ومارا م دیدند .هته این کارها

دزدک و دور از چش پاسدارها که در محیط م پلتیدند ،اتنای م افتاد .اما او سیگارش
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را روشن کرد .یادم نیس که توانس تا آخر بتشد یا این که پاسدارها نگکاشتند .تقریبا
دو سال بعد او را در زندان عتوم دیدم .هتدیگررا نشناختی  ،چرا که چهره یتدیگر را
ندیده بودی با ه دوس شدی  .چند ماه ازدوست مان که گکش  ،یتروز در حال
که در هواخوری یدم م زدی از دوران بازجوی و نحوهی دستگیریتان حر

به میان

آمد .ویت فیروز به آنجا رسیدکه چگونه به سؤالهای پسر خردسالش پاسخ م داد،
فهتیدم فیروز هتان پدری اس

که با خونسردی و آرامش عجیب به سؤالهای منطق

فرزندش از آن مناظر غیر عادی راهرو  613پاسخ م داد .یکدفعه ایستادم وگنت  :فیروز
من هتان کس هست که روبروی

نشسته بودم و از تو سیگار گرفت  .هتدیگر را به

گرم درآغوش گرفتی  .و چقدر یادآوری آن لحاات دردآورِ مشترک ما را بیشتر به
ه نزدیک کرد.

بهروز فتحی
یت از روزهای که در راهروی  613چش بسته نشسته بودم و بازجویان سخ پرمشغله
بودند ،دس یت از بچهها را که روبروی به درِ آهن بسته شده بود و نت دانست چند
شبانه روز هتان طور ب خواب م کشید ،باز کردند و در کنارم نشاندند .سع کردم از
زیرچش بند بیشتر نگاهش کن  .او را شناخت  :بهروز بود .او را از سال  19در دانشگاه
م شناخت  .در گروه تئاتر دانشگاه فعال بود .در آن وی ها فعالی

سیاس مشخص

نداش ؛ شاید ه داش و ما خبر نداشتی  .اما برداش من و دیگر رفقای آن مویع این
بود که اوانسان شریف و بسیار مستعد برای مبارزه سیاس اس  .پس از آن سالها
(سالهای  19و  )1۰دیگر او را ندیده بودم .در آن لحاه درراهروی  613او را چش بسته
کنارم نشانده بودند .جوان با ید متوسط و پوست سنید بود .ناخنهای پایش به سبب
ضربات کابل ترک خورده وبعضا زخت بودند .بهروز با اینته ب خواب کشیده بود و
یاعدتا باید م خوابید ،اما دای حرک م کرد وبه اطرا

خود سرک م کشید .شنیدم
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خطاب به پهلودست هایش به خصوص یک ننر که ظاهرا ترسیده بود و برخورد ضعین
م کرد ،5گن « :اینها هیچ نیستند .هتهی یدرتشان توی هتین کابل اس  .بازجوی ،
زیاده سخ

نیس  .هتین مرحله را رد کنید ،دیگرتتام اس

هی چیز سخ

تر

وعجیب تری در کار نیس  ».کلتاتش را دییقا به خاطر م آورم .اوباحرارت و از ته دل

اینها را م گن  .من آرام به اوگنت « :باشه فهتیدی  ،تودرس م گ … یواشتر»...

بعد از چند دییقه به او گنت « :تو بهروز هست ؟ » گن « :آره ،از اتحادیهی کتونیس ها.
اس تو چیه؟ » گنت « :امیرَم .دانشگاه صنعت  ،تئاتر ،سال  ».1۰گن « :آخ یادم آمد .تو
امیر بهبودی هست ؟ چطوری پسر؟ » گنت « :خوب  ».بدفاصله پرسید« :تو با ک ها هست ؟
» گنت « :اکثری » .م دانست که اتحادیه کتونیستها و اکثری

از ه بیزارند .اما من

بخصوص در آن لحاه هی احساس بیزاریای نداشت  .در مورد بهروز خیل ه
خوشحال بودم که آنقدر با یدرت و مقاوم م بینتش .بهروز برای یک لحاه خاموش
شد و شاید ه ناراح شد .بدفاصله اضافه کردم« :اما این چیزها مه نیس  ».او ستوت
کرد و بعد با لحن آرام پرسید« :خوب ؟ » گنت « :آره ،بد نیست  ».در آن روزها ،یعن
پاییز  ،26بسیاری از کادرها و اعضای مرکزی اتحادیهی کتونیستها دستگیر شدهبودند.
بهروز ه یت از آنها بود .بعدها فهتیدم یت از رهبران برجستهی سازمانشان بوده اس .
آنها اکثرا درسالهای  26و  29اعدام شدند .بهروز راه به احتتال زیاد درهتان زمستان
 26کشتند.

از راهرو به سلول
بعد از حدود  61روز حدود ساع  51شب بود که پاسداری به من گن « :پاشو ببین .
 5شاید ظاهرا ونه وایعا .چون نت شد هر برخورد ضعین را به بریدگ تعبیر کرد .گاه افراد در ظاهر ادای
بریدهها را درم آوردند و مثد به بازجو م گنتند «برادر ،غلط کردم» ،اما اگر رفتارشان را دنبال م کردی،
متوجه م شدی که آنها نه بریدهاند و نه حت کوچتترین لطتهای به هترزمان خود زده اند.

35

چرا اینجا نشست ؟ بری پایین! » دوباره کف پای تیر کشید؛ بازه زیرزمین و کابل؛
انتاارش را نداشت  .اما تا به خودم بیای پاسدار با لحن تتسخرآمیز گن « :فعد زیرزمین
نه ،برو ست

چپ .آن پتوراه بردار ».خدصه ،من ویک زندان دیگر را وارد یک

سلول کرد و در را بس  .ویت در بسته شد ،چش بندها را برداشتی  .من زندان دیگر را،
که استش عزیز 5بود و من دوسه روزی بود او را در راهرو درکنار خودم م دیدم،
درآغوش گرفت  .چه لحاه شیرین  .عزیز بعد از روبوس خود را کنار کشید و گن « :
من آن طور که فتر م کن نیست  ».شاید ه چیز دیگری گن  .مناورش این بود که او
را رفیق سر موضع و مقاوم یلتداد نتن  .گنت « :مه نیس  .من از این خوشحال که بعد
از مدتها برای اولین بار یک انسان را دیدم که بغلش کن » .این کلتات انعتاس
ب واسطهی احساس بود که در آن لحاه داشت  .دل برای نگاه کردن با چش باز به

چش های یک انسان  −فقط یک انسان که بازجو یا پاسدار نباشد  −یک ذره شده بود.
در آن شب به این آرزوی رسیده بودم .دل م خواس سیگار بتش  .بیش از یک ماه
بود که سیگار نتشیده بودم .اگرچه یت دو پُک دور از چش پاسدارها درآخرین
روزهای که در راهرو بودم از هتان زندان تازه دستگیر شده نصیب شده بود .عزیز
سیگارداش  .اما آتش نداشتی  .بعد از مدت انتاار سیگارمان را روشن کردند .چه لکت
داش  .دس

و پا آزاد ،آخر شب ،بازار بازجوی کساد وخاموش .در نور کترنگ

قمپ سلول به هتدیگرنگاه م کردی وسیگار م کشیدی  .من تا آن مویع جزعضویت
در سازمان اکثری چیزی نگنته بودم .به هتین دلیل نت توانست از خودم حر چندان
بزن  .اما او گویا مدت از بازجوی اش م گکش  ،یتبار ه حساب کابل خورده بود و
یت از پاهایش هنوز ورم داش  .عزیز گن یبد زندان زمان شاه بوده ودراین دوره ه
مدت با یت ازسازمانهای چپ کار م کرده ،اما حدود یک سال بوده که دیگر
فعالی سیاس نداشته و او را به خاطر سوابقش دستگیر کردهاند .او کوشش م کرد خود
 5عزیز اس مستعار اس
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را کامد غیر سیاس نشان دهد ،چه درمقابل بازجو وچه درمقابل زندان  ،تا شاید بتواند
آزاد گردد ،بدون آنته به دادگاه فرستاده شود ویا بیشتر تح بازجوی یرار گیرد.
چند روزی گکش  .سرانجام مرا برای بازجوی صدا کردند .تا آن مویع به اندازهی
کاف راجع به بازجوی فتر کرده بودم .تصتیت این شده بود که اگردوباره مرا به
زیرزمین کشاندند و روی تق اصرار ورزیدند وانتود کن که م خواه حر

بزن ،

آنگاه رابطه با تق وهتان دو مسئولی سالهای یبل را بنویس .این بار مرا مستقیتا روی
تخ خواباندند.
بازجو گن « :خب ،فتراتو کردی یا نه؟ » من ساک بودم .اولین ضربه را که زد ،گن
«تق » .من به سرع گنت « :چرا م زن ؟ نتند مناورتان تق رشت باشد؟ این که دیگر
کابل زدن ندارد ».گن « :ناکس ،حاق تازه میگ اونو م شناس ؟ تق رو تو راهرو
دیدی خبیث؟ » گنت « :مگه تق اینجاس ؟ » با این سؤال گویا هردوبازجو وارفتند .یک
لحاه ستوت کردند .آخر این ب احتیاط بزرگ بود .بازجو درعتل ،ب آنته بخواهد،
به من اطدعات داده بود؛ یعن گنته بود که تق دستگیر شده و اینجاس  .پس از لخت
ستوت ،حرفشان را عوض کردند .من گنت « :نزنید ،م گ  ».پاسخ این بود که« :هتین
جا بگو ».گنت « :بازکنید ،م نویس ».
مرا از تخ

پایین آوردند .بردندم به اتای بازجوی تا بنویس  .این بار ویت از پلهها باق

م رفت  ،خودم را شتس خورده حس م کردم :آخرمن تا امروز چیزی نگنته ام ،حاق
م خواه بگوی  .یعن دیگر مقاومت تتام شد؟ یعن اینها مرا شتستند؟ نه ،چرا این
طوری فتر م کن دیوانه؟ تو م خواه چیزهای رابگوی که لو رفته .درس اس ؛
اما اگراین چیزها لو نرفته بود ومرا بیشتر کابل م زدند ،آیا باز ه مقاوم

م کردم؟

امروز هتان ضربه اول کابل مرا ازخود بیخود کرده بود .آیا شانس نیاوردهام که م دان
این مسایل لورفته؟ نه دیوانه ،اگراین طوری جلو بروی ،خودت خودت را نابود م کن .
تتام اراده و یدرت را هدر م ده  .ازکجا معلوم که یادر به مقاوم نباش  .تو باید به
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این فترکن چه را بنویس و چه را ننویس  .توباید مسئلهی تق را طوری مطرح کن که
تو وتق دوباره به خاطر تنایضگوی زیر کابل نروید .این خیل مشتل اس  ،اما راه
جزاین نیس  .باید یرارهای خیابان را بگوی  ،نه آن دو خانهای را که بچهها باخون دل
تازه عوض کرده بودند .آخ ،اگر تق آن خانهها را گنته باشد ،بچههای که گتان
م کن بیرون باشند ،یا دستگیر شدهاند یا دارند تعقیب م شوند .اما تو نباید خانهها را
بگوی ! » با این گن وگوی درون وارد اتای بازجوی  613شدم ۰ .صنحهای را سیاه
کرده بودم که بازجو وارداتای شد ،بخش از نوشتهها را خواند.
 −مزخر

نوشت  .معلوم م شه بازه بازی درآوردی .یرارها را درس ننوشت  .توکه

یک سال تتام مسئول آن چهار ننر بودی ،حاق بگو خانههایشان کجاس ؟ اس
اصل شان چیس ؟ شغل ومشخصات.

 −من آنها را درخانه خودم م دیدم .آدرس خانه را ه که به شتا دادم .خودتان که
م دانید ،درسازمان ما اسام مستعار اس  .من وایعا اس اصل شان را نت دان .

 −با تق کجا یرار م گکاشت ؟

 −درخیابان توی ماشین خودش که پیتان یرمزرنگ بود.
(این حر درس بود ،اما هتیشه یرارها این گونه نبود).

 −چرند م گ .

ی شتا که م گویید تق را دستگیر کردهاید .خب ،نوشتههای مرا با نوشتههای او مقایسه
کنید .اگر دیدید غلط نوشتهام ،هر یدر که م خواهید بزنید.

 −نت خواد به ما درس بدی بدبخ .

بازجو نوشتهها را پاره کرد و گن « :دوباره بنویس ،اما اگربازه نایص بنویس م روی
زیرزمین ».این شگردی بود که آن را از زندان زمان شاه م شناخت  .نوشتهها دردو نسخه
بودند .و آنها ظاهرا فقط یک نسخه را پاره م کردند تا ویت زندان دوباره م نویسد
ببینند چه تنایضهای بین دو نوشته هس یا زندان چه تغیرات در نوشته جدید م دهد.
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آنها م خواستند از این راه بنهتند که آیا فشار آوردن باعث م شود زندان بیشتر و
دیی تر بنویسد ،یا اینته زندان دیگر چیز جدیدی ندارد که بنویسد و نوشتهاش عین
نوشته یبل اس  .من در نوشته دوم سع کردم عین مطالب نوشته اول را تترار کن  ،با
این تناوت که درقبدی جتدت م نوشت « :باور کنید آنچه م گوی عین حقیق
اس »« ،من متأسنانه چیز دیگری به یادم نت آید» .حت گاه م نوشت  « :م بخشید که
چیز دیگری ندارم بنویس  ».عتدا سع م کردم انشای ابتدای  ،خالصانه و ساده داشته
باش  .از کلتات استناده م کردم ،که هیچوی به کارشان نت بردم ،آن ه در نگارش
یک متن رست  .بازجو کاغک را از من گرف و رف  .شاید دوسه ساعت هتانجا روی
صندل نشسته بودم .منتار بودم برگردد ومرا به زیرزمین ببرد ،چون هی معلوم نبود تق
درمورد یرارها چه نوشته .هتچنان که پیشتر گنت من وتق سالها هتدیگر را
م شناختی و فعالی های مختلن با ه داشتی  .هی معلوم نبود اودر موردمن چه نوشته؛
اگرچه درهتان فرص کوتاه که هتدیگر را دیده بودی به من گنته بود من فقط ترا
م شناس  .به هر حال بعد از دوسه ساع  ،بدون آنته کار به زیرزمین بتشد ،پاسداری
آمد ومرا بُرد به سلول خودم .ویت وارد سلول شدم ،باور نت کردم که یضیه به هتین
آسان تتام شده باشد .یت دو روز ،هرساع و هر لحاه ،منتار بازجوی بودم .اما گویا
بازجوی ام متویف شده بود یا تق آنقدر درمورد من ک نوشته بود که بازجو نتوانسته
بود تنایض بزرگ بین دو نوشته پیدا کند .به هر حال ،دیگر مدتها به سراغ نیامدند.
هتان روزها بود که حسین 5را نزد ما آوردند .او به محض ورود ،ویت پاسدار دررا بس ،
چش بندش را برداش

وبا هر دوی ما خیل گرم روبوس کرد .حسین کُرد بود؛

خونگرم و حساس بود .درنگاه اول ب پروای اش آدم را مشتوک م کرد ،بخصوص
آنته هی شناخ

یبل ازاو نداشت  .به تدری بیشتر با خصوصیات ه آشنا شدی و

صتیتیت بین من و او به وجود آمد .اگرچه احساس نیاز شدیدی به درد دل داشتی  ،اما به
 5حسین امیری برادر حسن امیری که در جای دیگر در مورد حسن توضیح دادهام.
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هی وجه به خود اجازه نت دادی چیزی را که تا آن مویع از بازجو مخن کرده بودی
به هتدیگر بازگو کنی  .بدبخت اینجا بود که هر خاطرهی کوچت ه که از خود
وگکشتهی خود و یا اندیشه و طرز فتر خود به یتدیگر انتقال م دادی  ،دروایع
اطدعات را رو م کردی که م توانس

به درد بازجو بخورد .اما ظاهرا دلیل نداش

که هرچه آنجا ،در آن سلول تنگ وتاریک ،به یتدیگر م گویی فردای آنروز نزد
بازجو افشا شود .اما مسئله به این سادگ نبود .کاف بود یت از ما و یا هر سه ننررا به
بازجوی ببرند و جداگانه از هرکدام بپرسند دو ننر دیگر چه گنتهاند ،ازخودشان،
ازخانواده وسازمانشان ،و از خاطراتشان .آنوی

آدم نت داند کدامیک را بگوید

وکدامیک را نگوید .گنتن این ه که «تتام شبانه روز را ما سه ننر با ه یهری وحر
نت زنی » مشتل بود ،چرا که کاف بود یک ننر چنین چیزی نگوید .نت توانستی
یرارمدار ه بگکاری  ،چون شناخ کاف ازه نداشتی  .درنتیجه ناگنته رعای یتدیگر
را م کردی  .غالبا از فیل های که دیده بودی ویا رمانهای بسیار معرو

وب خطری

که خوانده بودی  ،برای یتدیگر تعریف م کردی  .من و حسین ورزش م کردی و گاه
خیل کترنگ بحثهای م کردی  .اما هرسه نگران بودی  .صبحها تا ظهر بیشتر
اضطراب بازجوی داشتی وتا ساع  1بعد ازظهره نگران وجود داش  .بهترین مویع
تقریبا ازساع

 2یا  3شب و بعد از آن بود ،زمان که رف

وآمدهای بازجوها کتتر

م شدند.

حمید ،جو ِان موتور سوار
چند روزی گکش

و یک ننر دیگر به ما اضافه شد که ورودش برای ما عجیب و

جالب بود .یکدفعه دیدی جوان حدود  61یا  65ساله با کنش ورن سنید وارد سلول
شد ،البته با چش بند .پاسدار ه در را بس

و رف  .ما بااو روبوس کردی و او ه

روبوس کرد .اما ازهتان اولین دیای فهتیدی که هوادار هی جریان نیس

و اساسا
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سیاس نیس  .جریان دستگیری این جوان خوشییافه که حتید نام داش  ،به گنته
خودش چنین بود :کاپشن سربازی آمریتای شیت پوشیده بود ویک روزنامهی کیهان
ه زیربغل زده بود و منتار بود که تلنن بزند .ماشین گش

به آیا مشتوک م شود.

دستگیرش م کنند .او را شدی نزده بودند ،اما انداخته بودندش پیش ما تا شاید حال
وهوای اوین دستش بیاید .آمدن او به سلول ما وایعا نعتت بود ،چون حتید ما را از دنیای
سلول وشتنجه وبازجو بیرون م آورد وباحر هایش تتام زندگ وایع کوچه وبازار
و بخصوص دنیای جوانان ه سن وسال خودش را تصویر م کرد .حتید برای ما تعریف
م کرد از کنتربازی وموتورسواری واینته تا چند وی پیش که موتور سوزوک 5111
آزاد بود او یک موتور داشته و جک و تک م زده و کل دوس

دختر داشته و...

روحیه خوب داش  .فقط هر وی پاهای ما را م دید نگران م شد که نتند این بدها را
سر او ه بیاورند ،منتها خیل به دلش بد نت آورد .با پاسدارها شوخ م کرد و یتیشان
را که گویا عقبمانده بود و شتاره سلولها را ازیاد م برد یا در مویع فروش سیگار و
خرما در پس دادن پول خرد اشتباه م کرد ،دس م انداخ ؛ ما ه م خندیدی .
موضوع عجیب که در بازداشتگاههای ج .ا ،.برعتس بازداشتگاههای دورهی شاه ،وجود
داش این بود که در ساختتان که اساسا بازجوی ها و شتنجه انجام م گرف فروشگاه
ه بود؛ به این معن که روزی یتبار و شاید ه هنتهای دوبار (دییقش یادم نیس )
پاسداری بنام حاج آیا لطن م آمد و با یک گاری پر از جنس چونان فروشندهای در
خیابان گکر م کرد؛ گکر م کرد از کنار آدمهای که چش بسته روی زمین نشسته یا
ایستاده بودند و البته بهویژه از کنار سلولها م گکش

و به افراد داخل آنها جنس

م فروخ  .چیزهای که عرضه م شد زیاد نبودند اما بههرحال برخ از نیازها را
برطر

م کردند :صابون ،شامپو ،سیگار ،خرما و چیزهای از این یبیل .جالب اینته

زندان باید پول آن را به حاج آیا م پرداخ  .یعن زندان م بایس در جیبش پول
م داش  .در حال که در زمان شاه دردوران بازجوی ما از این خبرها نبود .اساسا جنس
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عرضه نت شد و از طر

دیگر نت گکاشتند حت یک ریال ه در جیب کس باشد.

هتان روز اوّلِ بازجوی به زندان لباس زندان (فرن ) م دادند و ما م بایس

هتهی

لباسهای شخص خود را تحویل دهی  .سیگار را ه خود نگهبان روزی سه نخ به هر
زندان م داد و اینطور نبود که خریداری شود بلته جیره زندان محسوب م شد .اما
اینجا یعن در زندان ختین چ ها سیگار را باید م خریدی  .از آنجاِی که من به روال
زمان شاه هر چه پول داشت شب اول دستگیری به بازجو داده بودم ،پول نداشت که
سیگار بخرم .طلب سیگار که کردم ،حاج آیا لطن به من گن  :سیگار را باید بخری؛
اینجا جیره سیگار وجود ندارد .من گنت پول پیش خودم نیس  .لطن گن
بازجوت م گ  ،یک مقداراز پول

رو به

« من به

بده» و بار دیگر که از او جویای احوال

پول شدم ،گن  :بازجو گنته « اون نباید پول داشته باشه».
برگردی به حتید .از ما پرسید« :به نار شتا بهتر نیس

خودم بخوام که منو ببرند

بازجوی ؟ برای اینتار باید نامه بنویس ؟ » و بعد اضافه کرد« :من که بلد نیست بنویس ،
شتا بگویید من چه بنویس  ».دنیای ما با دنیای او تناوت داش  .من م خواست بازجو
هرگز سراغ نیاید .اگرچند سال ه طول م کشید ،بازه مایل نبودم بازجو سراغ بیاید،
اما او م خواس زودتر بازجو صدایش کند و تتلینش معلوم شود .طبیع بود که او این
طور فتر کند .خدصه ،ما ه گنتی اشتال ندارد .من گنت قزم نیس

نامه طوقن

بنویس  ،م توان یک یادداش بنویس  ،منتها خیل محترمانه و از بازجوی بخواه که
ترا از بدتتلین دربیاورد و به خانوادهات خبر بدهد تا مادرت از نگران بیرون بیاید و...
بعد از مدت حتید را ظاهرا برای بازجوی بردند .حدودا ازهش ِ صبح تا دو بعد از ظهر
طول کشید .ویت برگش یک دنیا حر داش  .به شدت هیجان زده بود .اول پرسیدی
کتک که نخوردی؟ گن  « :نه بابا! موضوع چیز دیگری بود .آیا چه دخترهای  ،چه
تیتههای  ،پر از دختر .رفتی حسینیه اوین .من که تا حاق نرفته بودم .این ناکسها به من
نگنتند که برنامه چیه .دیدم به من میگن برو جلو .خدصه رفت جلو ،نزدیک تریبون.
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معلوم بود که سخنرانیه .من چه م دونست که من باید سخنران کن  .بازجو گنته بود که
تو اگر م خوای آزاد بش باید مصاحبه کن  .اما آخه نگنته بود کِ  ،و اصد چ
م پرسند .آیا ،آبروم جلوی دخترها رف  .سرم شونه نداش  .اصد سر و وضع مرتب
نداشت  .خدصه دیدم مثل اینته نوب منه».
از حتید پرسیدم :چند ننر مصاحبه کردند؟ چ گنتند؟
گن « :بابا ،من حواس دیگه به این چیزها نبود .خب ،م گنتند ما اشتباه کردی خیان
کردی  ،ضد انقدب بودی و از این حرفها .نوب

من شد ،اصد ننهتیدم چ گنت .

نت شد که بگ من موتور سوار و دخترباز بودم حاق اینجام .من کارهای نبودم .گنت
اوّل انقدب ما ه تو انقدب شرک کردی و مدت تو کتیته محل نگهبان م دادی .
بعد آمدی بیرون که دنبال درس خودمونو بگیری و ...خدصه حر بدردخوری نتونست
بزن  .آبروم جلوی دخترها رف  .اما جالب بود؛ آدم دلش باز م شد؛ کل آدم اونجا
بود».
حسین نگاه به من انداخ و نجواکنان گن « :چقدر پس هستند ؟ از این جوان که با
هی سازمان نبوده ،م خوان به ننع خودشون سوء استناده کنند ».گنت « :شایده ته
دلشون به او مشتوک هستند و فتر م کنن توی جتع توابها و دیگران شاید کس اونو
بشناسه .اما بازجوی که در دو سه برخورد اوّل ننهته که حتید سیاس نیس  ،وایعا
بازجو نیس ».
البته پس از چند روز ،حتید را از آنجا بردند .امیدوارم آزاد شده باشد.

بازهم تقی قانع خشک بیجاری
در نیتههای یت از شبهای که درآن سلول بودم شنیدم که یک بازجو از زندان ای در
سلول بغل دست ما م پرسد :این دختر رو م شناس یا نه؟ مشخص نبود آیا عتس به او
نشان م داد یا اس زن یا دختر را با صدای زیر م گن  .مشخص نبود .اما من صدا و
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تهلهجهی تق را که گن نه ،شناخت  .بازجو گن « :باز داری بازی درمیاری؟ چش بند
بزن ببین ! » من از زیر در دیدم که زندان  ،که حاق دیگر مطتئن بودم تق اس  ،با پاهای
پانستان شده و بدون دمپای به دنبال بازجو روان شد .بعد از یک ساعت تق را به
سلولش برگرداندند .ننهتیدم شدی خورده یا نه .اما فردای آن روز دریافت که او را
منتقل م کنند.
در این دوره ،اگرچه هرروز و هر ساع

در انتاار بازجوی و شتنجه بودم ،اما در

مجتوع به من خوش م گکش  ،به بقیه نیز .از میان ما تنها حتید م خواس

هرچه

زودتر به بازجوی برود و تعیین تتلیف بشود .ما ول خواهان هرچه طوقن تر شدنِ این
دوره بودی  .حسین پرتحرک و زندهدل بود .اگرچه برادر ،خواهر و شوهرخواهرش زیر
اعدام بودند ،اما او روحیهی خوب داش  .گاه با ه در مورد اینته چرا آلتان غرب
پیشرفتهتر از آلتان شری شده صحب م کردی  .او شوروی را یک کشور سوسیالیست
نت دانس  .یت از حرفهایش که روی من اثر گکاش

وهنوز ه آن را به خاطر

م آورم این بود« :تعادل درون خیل مهّ اس  .هی وی

نباید تعادل درون خودمان

رااز دس بدهی ».
یت از هتین شبها ،کلیهام درد گرف  ،بر اثر کابلهای که یبل از آمدن به سلول اننرادی
خورده و دو بار به خاطر آن در بهداری بستری شده بودم .کلیههای خوب کار
نت کردند و گاه اِدرارم خون آلود بود .شاید عنون شده بودند و شاید ه به علت
دیگر یک دفعه درد طای

فرسای کُلیه به سراغ آمد .ابتدا به خود م پیچیدم و در

نت زدم .اما ه سلول ها در زدند و پاسدار که وضع مرا دید بعد از یت دو ساع معطل
کردن مرا به بهداری برد ،آن ه بهداری سرپای که جدا از بهداری اصل بود .محل
استقرار آن ،یت از هواخوریهای  613بود .مرا به آنجا برد .و دکتر آمد .من که چش
بند داشت ویت روی تخ دراز کشیدم از زیر چش بند دکتر را دیدم و او را شناخت  .او
کس بود که یک سال یبل مراحل نهای آموزش پزشت را م گکراند و من مدت
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مسئولش بودم .شنیده بودی که او دستگیر شده و به هتین دلیل تدش شده بود اطلدعات
را که م توانس از افراد داشته باشد ،موضوعی شان را از دس بدهند .دو سه ننری که
او خانهها شان را بلد بود ،مخن شده بودند.
به هر حال آن دکتر آمپول به من زد که دیگر درد نتش  .اما کوشش من برای آنته
بنهت او در مورد من چه گنته چندان حاصل نداد ،چون پاسدار به هر دوی ما چش
دوخته بود ،و فرصت دس نت داد که حر

بزنی  .در فرص کوتاه که پیش آمد

پرسیدم :منو گنت ؟ حس کردم در حال که راجع به کُلیهام حر

م زند م افزاید:

«آره باباجون ،آره باباجون ».شاید ه مناورش چیز دیگری بود یا وایعاَ در مورد کُلیه
صحب م کرد .به هر حال آن شب مرا از دردِ جانتاه کلیه نجات داد.
چند روز بعد دوباره دردِ وحشتناک به سراغ آمد و مرا به بهداری مرکزی بردند .آنجا
دو دکتر داش که یتیشان معرو بود و بعنوانِ سلطن طلب زندان شده بود؛ دیگری
تودهای بود .دکتر تودهای هتان کس بود که دوماه یبل پای را که در اثر ضربات کابل تا
زانو چرک شده بود به یول خودش «یک جراح مختصری» کرده بود .من ابتدا فتر

م کردم هتهی دکترهای انجا  −که م دانست خودشان زندان هستند  −حتتاَ بریده و
تواباند و رژی به آنها اعتتاد دارد اما دوباری که در بهداری بودم و هتچنین با
تجربههای بعدی ،فهتیدم که این یضاوت اس

عجوقنه و غیر مسئوقنه .بیشتر آن

پزشکها انسانهای شرین بودند که به هی وجه تن به هتتاری با زندانبانها نداده وتا
جای که یدرت داشتند به زندان شتنجه شده و به شدّت رنجور کتک م کردند و در
این راه چه بسا خطر ه م کردند .یکروز شاهد جر وبحث دکتر تودهای با پاسدارها
بودم وتازه آنجا فهتیدم که دکتر خودش در یت از سلولهای  613زندان اس  .یضیه
این بود که یت از پاسدارها گویا مریض شده بود .مثد سرما خورده یا دستش کت
بریده شده بود .او به بهداری م آید ،اما دکتر به جای آنته بیتار دیگرش را که حال
وخیت داشته و مسلتاّ زندان شتنجه شدهای بوده رها کند و به پاسدار برسد ،گنته بود:
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شتا صبر کنید کارم تتام شود بعد به شتا م رس  .به پاسدار اسدم بَرخورده بود که
دکتر« ،زندان مناف » یا «سگ کتونیس » را براو ترجیح داده و دیرتر به سراغش آمده.
شروع کرده بود به اعتراض و شاید ه توهین ،که یک دفعه شنیدم صدای پزشک
سالخورده بلند شد که «اگر من دکتر هست م دان واجب اس

چه کس اوّل معالجه

شود و اجازه نت ده کس در کارم دخال کند .اصدّ من با شتا حرف ندارم به مسئول
بهداری بگویید بیاید ».مسئول بهداری که گویا یت از مقامات بود ،آمد وجالب اینته
دکتر با هتان یدرت با او صحب کرد که« :من پزشت برای من در مورد طباب این که
بیتار زندان اس یا زندانبان فری نت کند .مرا ،به جز ساع های که اینجا کار م کن ،
هروی که بیتاری بیاید ،حت دو یا سهی بعد از نیته شب ،چش بسته از سلول به اینجا
م آورید که بیتار را معالجه کن  .این کار را م کن و این را وظینهی پزشت ام م دان .
اما دیگر نت شود شتا که پزشک ه نیستید در کارم دخال کنید .اگر جز این باشد،
من دیگر طباب

نت کن  ».ظاهرا مسئول بهداری از دکتر دلجوی کرد و یضیه خاتته

یاف .

در هتین بهداری یک زندان ایلیت (هوادار فداییان خل – ایلی ) بود که به خاطر کابل

زیادی که خورده بود سه یا چهار بار دیالیز شده و دو ماه م شد که در بهداری بستری
بود .او ،خشایار ،5پیش از انقدب در آمریتا تحصیل کرده ویادم نیس

که در چه

مقطع از تحصیلش به ایران بازگشته بود .گاه با ه بحث م کردی  .یتبار که درمورد
مصاحبهی تلویزیون و بریدن حر

م زدی  ،گن « :به نار من اعتقادات آدم و مش

سیاس او اس که عامل تعیین کننده در مورد میزان مقاوم اس ؛ مثد توده ایها چون
مش سیاس شان کامد انحراف بوده و اعتقادات عتیق نداشتند خیل سریع بریدند و در
مصاحبهی تلویزیون شرک کردند و ضد خودشان و به ننع رژی حر
حر هایش مخالن
 5این اس وایع نیس

زدند ».من با

کردم و گنت  :به نار من شتنجهای که اینجا جریان دارد آنقدر
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طای فرساس که جای برای اعتقادات درس و غلط نت گکارد .من یبول دارم که به
هر حال خط مش درس

و اعتقادات عتی یت از عوامل مقاوم در مقابل شتنجه

اس اما به هی وجه تعیین کننده نیس  .ما در مورد کسان که به مصاحبهی تلویزیون
تن دادند م بینی که متاسنانه بخش از رهبران سازمانهای مختلف از چپ تا راس از
مکهب تا کتونیس پایشان به مصاحبهی تلویزیون وحت بدتر ازآن کشیده شده .شدّت
شتنجهها آنقدر زیاد اس

که جای برای فتر کردن به درست و یا نادرست ِ خطِ

سیاس بای نت گکارد .آیا هته کسان که مصاحبهی تلویزیون کردهاند و یا با این
هیوق هتتاری م کنند به نادرست خطِ سیاس خود و بر ح بودن جتهوری اسدم
رسیدهاند؟ مگر نه اینته طای

نیاورده و به یولِ خودِ بازجوها شتستهاند؟ این را یبول

دارم که آدم متتن اس در زندان به این نتیجه برسد که مثد این حاکتی آنقدرها ه
که فتر م کردی ضعیف و ب ریشه نبوده و یا انقدب سوسیالیست و یا حت
دمتراتیک در ایران آن گونه که فتر م کنی عتل نیس و دس ک به این آسان ها
صورت نت گیرد .طبعا شک و سست در باور ،روحیهی مقاوم ما را برای دفاع از آنچه
که خارج از زندان م گنتی

سس

م کند ،اما این سبب نت شود بیایی حتومت را

تأیید کنی که به چش خود م بینی چگونه خردساقن را ه شتنجه م کند تا حتوم
اهلل را سرپا نگهدارد .تأیید لنا این ضد انسانها فقط به خاطر رها شدن از شتنجههای
جست و روح اس .
دفعهی دیگری که در بهداری اوین بستری شدم ،با ایلیت دیگری به نام هوشنگ آشنا
شدم .هوشنگ ،5شش ماه بود که دستگیر و ظاهراَ بازجوییش تتام شده وبه عتوم
منتقل شده بود .با او ه  ،صحب از بریدن و مصاحبه پیش آمد .او به من گن « :چند ماه
پیش درس رویِ هتان تخت که اآلن تو روی آن خوابیدهای ،حجری بستری بود .من
ه آن مویع شتنجه شده و در هتین اتای زیر سرُم بودم که یکدفعه قجوردی و چند
 5این اس وایع نیس
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پاسدار و مسئول زندان به اینجا آمدند ،گویا برای بازرس ِ بهداری.
اوّل قجوردی از در این اتای رد شد .اما ناگهان برگش و واردِ هتین اتای شد و گن :
«بَه بَه عباس آیا ،حالتون چطوره؟ » ما که هته از دیدن آن جدد ،وایعا یته خورده بودی
بخصوص ویت که احترام و ترس و موضع پایین بقیهی هتراهانش را م دیدی
قجوردی برایتان ترسناکتر و مه تر جلوه م کرد ،خودمان را روی تخ جتع وجور
کردی و در وایع سع کردی بنشینی و یک ننر دیگر که حالش بهتر بود سع کرد از
جایش بلند شود و سدم بتند .امّا قجوردی اهتیت به دیگر بیتاران ندادو فقط
مخاطبش حجری بود».

5

هوشنگ ادامه داد« :هتراهانِ قجوردی و خودش هته منتار بودند حدایل حجری بنشیند
و با یک لبخند جواب سدم آن جدد را بدهد ،اما هتگ با کتال تعجب دیدی حجری
چش در چش جدد دوخ

و با ییافهی با صدبت که حت تننر راه نشان نت داد،

لبخندِ تحقیرآمیزی به قجوردی زد و هی نگن  ».هوشنگ افزود« :این نگاه و لبخند را
وایعاَ نت توان توضیح ده ویا فراموش کن  .فقط م دان که هتراهانِ قجوردی جا
خوردند .خودش ه بعد از متث بلند در ستوت سنگین سرش را پایین انداخ

و

رف  .من کیف کردم .حجری آدم شجاع بود ».گنت « :اما او را ه که به مصاحبه
کِشاندند ».هوشنگ پاسخ داد« :آره ،اما آن مصاحبه ،آن چیزی نبود که آنها م خواستند.
فشار خیل زیاد بود و باقخره او ه مجبور شد کنارِ بقیه بنشیند و فقط بگوید "گنتن ها

را آیایان گنتند؛ من حرف ندارم»".

 5عباس حجری از سازمان افسران حزب توده ایران در زمان شاه بود .او از سال  5996تا انقدب 5911
زندان سیاس بود .زمان که من درزندان شاه بودم داستان مقاوم و شخصی ِ محت و مهربان او را از
دیگر زندانیان شنیده بودم .رفی بعد از انقدب یت از دبیران کتیتهی مرکزی حزب و مسئول کتیتهی
ایالت تهران شده بود.قجوردی ه در زمان شاه مدت با حجری در یک زندان بود و او را از نزدیک
م شناخ و چون در زندان شاه به او عباس آیا م گنتند ،قجوردی ه او را با این اس صدا کرده اس .
رفی حجری در تابستان  21سر به دار شد.
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فصل دوم :انفرادی در گوهردشت ( دی ماه  2631تا مرداد) 2636
انتقال به گوهر دشت و صحبت با رضی تابان
دی ماه  5926بود .درِ سلول باز شد .ما سه ننر بودی  .ساع
پاسدار اس مرا آرام صدا زد و گن  :وسایل

حدود  2یا  3صبح بود.

را جتع کن ،چش بند بزن ،بیا بیرون.

دوننر دیگر حال آشتارا نگران پیدا کردند .خود من ه به هیجان آمدم .مشخص بود
که انتقال از سلول اس  ،حال به سلول دیگر یا به زندان دیگر ،مشخص نبود؛ اما هرچه
بود بازجوی نبود .پای هنوز پانستان داش  .تنها چیزی که داشت  ،یک پتو بود .آن را
زیر بغل زدم .نگهبان دایتاْ م گن سریعتر .با هتسلول های  ،حسین و احتد ،روبوس
کردم و از سلول خارج شدم .هتراه با نگهبان ،در حال که چش بند داشت  ،از راهروی
اصل  613گکشتی و به هشت آن رسیدی  .نگهبان در اینجا به من گن بایس  .از زیر
چش بند فهتیدم که در کنار چندننری ایستادهام .آنها ه درکنارشان یا در دستشان
وسایل شخص شان را داشتند ،اکثرا یک کیسه پدستیت که داخلش ک یا گرمکن و
یا پتو بود .حت یت شان یک شیشهی نسبتا بزرگ سرکه یا ترش هتراه داش  .دیدن
چنین چیزی در آن شرایط برای جالب و خندهدار بود .بازجو آمد .لیست در دس
داش  .افراد را به اس کوچک صدا م زد ،بعد به آنها نزدیک م شد واس فامیل را
چک م کرد .البته هتهی این صحنه را از زیر چش بند وبا یراین وشواهد م فهتیدم و
شاید بتوان گن

م دیدم .به هر حال فهتیدم که رض تابان 5و نصیر 6که یبدْ خوب

م شناختتشان و از رفقای بودند ،در بین ما هستند .به رض نزدیک شدم .خیل یواش به
او گنت  :من جتشید هست  ،تو خوب ؟ او پاسخ نداد .کت نگران شدم ،نگران از اینته
 5رض تابان را از زندان شاه در سالهای  12و  11م شناخت  .او مشاور کتیتهی مرکزی اکثری و در مقطع
دستگیریاش یعن سال  5921مسئول «جوانان تهران» و عضو «هیئ اجرای کتیتهی ایالت تهران» بود.
 6اس مستعار
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نتند بریده باشد و خدصه هتان رض هتیشگ نباشد .در آن مویع گتان این بود اگر
کس در یواشت حر زدن و خد های این چنین فعال نباشد ،جرأت این کارها را
ندارد و شاید تواب شده( .این گتان به عنوان حت کل طبعا درس نبود ).به راهتان
انداختند .یک دفعه متوجه شدم که هته را به ست زیرزمین م برند ،هتانجای که کابل
م زدند .هراس

هتراه با سؤال و تردید درمن ایجاد شد .چرا زیرزمین؟ چرا

دستهجتع ؟ آیا از هتهی ما مصاحبه م خواهند؟ آخر ظاهرا ما  1یا  2ننر اکثریت
بودی  ،هته بجز یک یا دو ننر .در ضتن کابل زدن با کلیهی وسایل هتراه یعن ترش و
پتو و ک جوردرنت آمد .انتاار به سر رسید و وارد هتان جای شدی که روی درش

نوشته بودند "اتای تعزیر" .در آنجا یک تخ

شدی وجود داش  .چند شدی روی

زمین افتاده بود .زمینش چندان خون و کثیف نبود .بازجو یک درِ انباری را که کنار
پلهها بود بازکرد و گن  :کنش خودتان را اینجا پیدا کنید .ک یا کاپشن راه که در
هنگام دستگیری و در اولین جلسه شتنجه هتراه داشتی  ،به ما دادند .من بین کنشهای
زیادی که آن جا بود ،بعد از مدت کوتاه کنش را پیدا کردم .اما نت شد که بپوش ،
چون پای پانستان بود .تازه فهتیدم که این کنش و ک که به من داده م شود ،شب
اول که مرا به این اتای آوردند و برای خواباندن من روی تخ

شتنجه ،از پا و تن

درآوردند ،هتین جا توی هتین انبار کوچک انداختهاند ،و این داستان در مورد هته
بچههای دیگره اتنای افتاده؛ حاق ما را اینجا آوردهاند تا اموال خودمان را برداری  ،چرا
که به جای دیگری منتقل خواهی شد .وسایلتان را که برداشتی  ،به ستون یک ما را از
زیرزمین به راهرو اصل وبعد بیرون ساختتان ،هدای
حرک

کردند .درفضای باز اوین به

درآمدی  .پس از دستگیری اولین باری بود که زیر آستان وروی زمین و

خاک ،نه کاش و سیتان ،راه م رفت  .دوباره خودم را به رض نزدیک کردم .گنت :
جتشیدم ،تو خوب یا بریدهای؟ سؤال مسخرهای بود ،چون اگر طر

بریده باشد و

تواب درس وحساب شده باشد که به تو نت گوید تواب شدهام .اگره نبریده باشد که
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این سؤال اضاف اس  .به هر حال رض با خندهی ریزی گن  :م دون جتشیدی ،حال
من خوبه؛ مواظب باش ،دارند نگاه م کنند .من ساک شدم اما بعد از مدت کوتاه به
من نزدیک شد وگن  :تو سه ماه پیش دستگیرشدی؛ یک هنته ه در بهداری بودی.
فوراْ فهتیدم که رض خودٍ خودش اس  ،با شیطن ها و تیزیهای گاه کودکانه اش .او
نه تنها نبریده ،بلته با آنته به شدت زیر فشار بوده ،به آب و آتش م زند تا اطرافش را
بشناسد وبه خصوص از وضعی رفقایش مطلع باشد تا شاید بتواند کتت به آنها کند.
سه ماه پیش ،یعن یبل ازدستگیریام ،یت از آخرین اخباری که از زندان به تشتیدت
ما رسیده بود ،این بود که رض ودو ننر دیگر (رضا غبرای  5و علیرضا اکبری )6را زیر
فشارشدید و متترکزی یرار دادهاند تا علیه سازمان و اعتقاداتشان مصاحبه کنند ،آن ه
مصاحبه تلویزیون  .دوننر پس از مدتها شتنجه شدن ،دیگر نتوانستهاند به مقاوم ادامه
دهند ومصاحبه کردهاند که ک وکینش معلوم نیس  .اما رض مصاحبه نترده و به
بیتارستان منتقل شده و از آن به بعد دیگر خبری از او در دس نیس  .با این حساب من
فترم کردم حال که رض در دویدم من ایستاده ،مشخص اس

که زنده اس

و

چون روحیهی خوب دارد ،پس هنوز نبریده .حالِ دوننر دیگر را جویا شدم .رض
گن « :رضا غبرای بعد از شتنجههای زیاد ،مصاحبه کرده ،اما گویا از مصاحبه اش
خوششان نیامده ودوباره خواستهاند مصاحبه کند .رضا حاضر نشده وبازه زیر
فشاریرارگرفته .جواد (عل رضا اکبری) ه خیل شتنجه شده ونهایتا مصاحبه کرده».
به ساختتان مرکزی اوین رسیدی  .هته را کنار دیوار نشاندند .من دیگر راح تر با
5رفی غبرای از رفقای دوران چریت  ،عضو هیئ سیاس فداییان خل ایران(اکثری ) از اسنند سال  21تا
شهریور سال  2۰در اوین زندان بود .او را برای وادار کردن به مصاحبهی تلویزیون علیه سازمانش به
شدت شتنجه کردند و نهایتا در شهریور  592۰تیرباران شد.
 6رفی علیرضا اکبری شاندیز( جواد) ،عضو هیات سیاس ومسئول کردستانِ فداییان خل ایران(اکثری )
بود .که در خرداد  5925در راه خروج مخنیانه از ایران دستگیر شد .رفی جواد را پس از  1سال در اسنند
 5921تیرباران کردند.

76

رض حر

م زدم .آخر من و رض دورهی شاه با ه زندان بودی و در دورهی

انقدب ه در یک سازمان فعالی مشترک داشتی  .پرسیدم :فتر م کن ما را برای چه
از سلولهایتان خارج کردهاند؟ گن  :فترم کن م خواهند روی ما فشاربیاورند؛
شاید ما را به  9111یا به گوهردش

ببرند و برای مصاحبه یا چیزهای دیگر روی مان

فشار متترکز بیاورند .وارد مین بوس شدی  .و در آن جا سع کردی کنار هتدیگر
بنشینی تا بیشترحر بزنی  .چون رض مسئول جوانان تهران در سازمان و عضو کتیتهی
ایالت تهران بود ،از او راجع به اعضای کتیتهی ایالت که اسام شان تا آن مویع برای
بازجوها مشخص شده بود ،سئوال کردم .این نتته برای من بسیار اهتی داش چون تا
آن لحاه بازجو حرف از کتیتهی ایالت نزده بود و این نشان م داد که بازجو یا نت داند
من عضو کتیتهی ایالت تهران هست و یا م داند و به روی من نت آورد که این بسیار
بعید بود .رض گن « :از افراد کتیتهی ایالت اس استاعیل و بهرام و رض (خودش) و
دو [یا سه ]5ننر دیگر مشخص شده .در وایع اینها را آیایان م دانستند ومن بعد از کل
فشار تأیید کردم که آنها عضو کتیتهی ایالت بودهاند .».رض افزود :اس تو و فدن و
فدن و ...تا حاق لو نرفته.
ویت فهتیدم از تعداد اعضای کتیتهی ایالت ِ تهران که در آن مقطع کت بیش از ده ننر
بودند ،خیل ها هنوز برای بازجوها مشخص نشدهاند ،از جتله خودم ،خیل صنا کردم.
پرسیدم که از یست او یعن جوانان ،چه لو رفته و چقدر روی او فشار آوردهاند گن :
«از یست

من ،نه اسام افراد تح

مسئولی

بلته اسام افرادی که در یک حوزه

بودی  ،برای اینها مشخص بود ،و من فقط تایید کردم .ازجاهای دیگره چیزی به
اطدعاتشان اضافه نتردم .در هش
تتیهی اصل شان رف

مرحله به طور اساس روی من کارکردند عایب

روی اسلحه و کردستان و گنبد ،و م خواستند که من یک

جوری خودم را به این سه مقوله وصل کن تا برای مصاحبه هته چیزرا آماده کنند .اما
 5پس از گکش سالها درس به خاطر نت آورم که رض گن دو ننر یا سه ننر.
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من زیربار نرفت  ».رض در ادامه گن  « :ببین جتشید ،دیگه این اواخر بهشان گنت
دستتو نبندید؛ من حرک

شدی

نت کن  ،نگران نباشید .خیل آرام روی تخ

م خوابیدم وآنها ه م زدند ».پرسیدم« :این اواخر از تو چه م خواستند؟ » گن  :م
خواستند مصاحبه کن  .البته این اواخر نت گنتند مصاحبه .بازجو م گن
خوردم ،هتین! نت خوام هیچ بگ فقط بگو گُه خوردم! البته وایعی
مناور بازجو این کلته نبود .بلته دیگر هردوطر

بگو گُه

این اس

که

فهتیده بودند موضوع چیس :

موضوع به زانو درآوردن و مصاحبه گرفتن بود.
ستبل شتسته شدن نزد بازجو دیگر تبدیل شده بود به گنتن جتلهی مککور ،و رض
این جتله را نت گن  .گنت « :چرا به فترخودکش نینتادهای؟ این فشار را متتن اس
نتوان تحتل کن  ».جوابش ساده بود« :بگکار آنها ما را بتشند .تازه هی معلوم نیس ؛
دنیا را چه دیدهای ،شاید این ه دورهای باشد و بگکرد ،و دوباره بتوانی روزی دنیای
آزاد را ببینی وفعالی

کنی  ».در آن لحاه به هی وجه این جتلهی آخرش را جدی

نت گرفت  .آزادی از آن جهن برای غیر یابل تصوربود ،اما راستش از روحیه و امیدش
تعجب کردم .آن روحیه روی من اثر محسوس گکاش  .من واو هتهی حر هایتان را
در مین بوس یواشت م زدی  .دو پاسدار جلو نشسته وهتهی ما را زیر نارداشتند که با
یتدیگر حر نزنی  .به هتین دلیل ما باید مرایب م بودی که ننهتند داری با ه پ پ
م کنی  .ویت رض به این جا رسید که راجع به مقاوم کردن حر بزند ،دیگر جانب
احتیاط و یواشت حر زدن را ازدس داد و ب مدحاهتر نسب به پاسدارهای مرایب
با صدای که از پ پ فراتر م رف  ،گن « :من هرچیز خوب که یاد گرفتهام وهر چه
دارم از سازمان دارم .شخصیت با فعالی های جتع درسازمان شتل گرفته .چطور
متتن اس

زیر هته چیز بزن و مصاحبه کن  .تا حاق ایستادهام .باز ه تصتی دارم

حساب بایست و مصاحبه نتن ».
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رض را دو سال بعد یعن شهریور  2۰اعدام کردند .بعدا از مسعود محتودی 5که رض
تابان و مهرداد پاکزاد 6را از نزدیک م شناخ  ،شنیدم که رض و مهرداد را جداگانه اما
به طور اتنای در یک روز به دادگاه برده بودند .مسعود م گن  ،ویت آنها را از دادگاه
بیرون آورده و با چش ِ بسته در جای در کنار او م نشانند ،آنها ناگهان به وجود ه در
کنار یتدیگر پ م برند .با آنته م دانستند به هی وجه اجازهی تتاس ندارند ،هتدیگر
را در آغوش گرفته و غری بوسه م کنند .مسعود از آنها م پرسد دادگاهتان چطور بود،
هردو م گویند :دفاع کردی و فتر م کنی یصد دارند اعداممان کنند.
مهرداد را درمرداد  2۰و رض را یک ماه بعد ،اعدام کردند .مهرداد پاکزاد جانانه در
مقابل بازجوها ایستاد و جلوی ضربهی بیشتر به سازمانشان را گرف  ،و رض ه داغ
مصاحبه را بر دل بازجوهای ختین گکاش  ،بازجوهای که عزمشان را جزم کرده بودند
که او را به مصاحبهی تلویزیون وادارند .پوزه شان به خاک مالیده شد .اینته بازجوها با
تتام یدرت بخواهند ترا بشتنند ول موف نشوند ونقطهی پایان شتنجه ه مرگ تو
نباشد بلته خسته شدن و در اصل یانع شدن شتنجهگران باشد به اینته  :فایدهای ندارد
این آدم تسلی بشو نیس  ،بسیار نادر اس .
 2سال بعد ،زمان که دیگر آزاد شده و از ایران خارج شده بودم 5335( ،میددی) یت
از رفقای یدیت ام که اکثریت نبود ،رو به من کرد و گن  :فدن  ،حتوم
نت بایس

منطقا

تودهایها و اکثریت ها را شتنجه م کرد چون شتا که خود را متحد

جتهوری اسدم م دانستید و به ننعش تبلیغ م کردید.
 1مسعود محتودی از رفقیای اکثریی و از زنیدانیان سیاسی دورهی شیاه بیود و هیر دو رفیی را از نزدییک
م شناخ .
 6مهرداد و رض از زندان شاه یتدیگر را م شیناختند و یبیل از انشیعاب رفقیای « 52آذر» در ییک سیازمان

فعالی م کردند .مهرداد عضو کتیتهی مرکزی سازمان فداییان خل ایران "پیرو بیانیه  52آذر" بود.
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راستش از این نارش تعجب کردم اما بهسرع

متوجه شدم منطق در نارش نهنته و

نباید الزاما ناش از بغض و کینهاش نسب به تودهایها و اکثریت ها باشد .از طر دیگر
وجود چنین باوری برای منِ اکثریت بسیار عکابآور بود ،من که شخصا شتنجهها را
تجربه کرده بودم.
در پاسخ گنت این حتوم

هر کس غیر از خودش را دشتن م فهتید .مسلتا با

سازمانهای که به مبارزهی مسلحانه رو آورده بودند ،بسیار وحشیانهتربرخورد م کرد.
(بویژه در مورد مجاهدین) اما ما را ه برای آیندهاش خطرناک ارزیاب م کرد.
تودهایها را عامل شوروی ،که آن مویع ابریدرتش م نامید ،به حساب م آورد و ما را
ه فداییان ظاهرا غیر مسلح م دید که فعد به جلد مواف حتوم درآمدهای تا در
اولین فرص  ،علیه ناام وارد عتل شوی .
خدصه آنته رژی برای متدش کردن تشتیدت ما و حزب تودهی ایران ،از هتان ابزار
شناخته شدهی «شتنجه» ،استناده م کرد .منتها برای وادار کردن یک فرد مسلح (مجاهد
خل  ،ایلی

یا سربداران و )...به لو دادن مخنیگاه رفقایش ،وی

زیادی نداش  .پس

شتنجهاش متترکزتر و سریعتر بود .اما در مورد ما ،وی بیشتری برای کشف تشتیدت
داش

و با توجه به اینته یرارهای تشتیدت ما کوتاه مدت نبود و به اصطدح زود

نت سوخ  ،یعن بیشتر حال
برای به حر

حزب داش

درآوردن یربان اش داش

تا تیت و چریت  ،بازجو فرص
و م توانس

کاف

از«جیرهی کابل زدن» ویا

ب خواب دادنهای درازمدت ،استناده کند.
البته رژی درمورد اکثری و حزب توده تا یبل از بهتن ،5925تنها در موارد بسیار نادری
از شتنجهی جدی و یا حت اعدام استناده کرده بود و تنها پس از بهتن  5925ابتدا علیه
حزب وسپس اکثری شتشیررا از رو بس .
اکثریت های مانند رض تابان ،جهانگیر بهتاج  ،تق یانع خشک بیجاری و انوشیروان
لطن و ....بهشدت شتنجه و سرانجام اعدام شدند و رفقای از حزب ه بهخاطر وادار
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شدن به مصاحبه علیه حزب ،جیرهی کابل داشتند و کسان چون رحتان هاتن در زیر
شتنجه جان باختند .در تابستان سیاه  21بیش از  11درصد اعدام شدگانِ سازمانهای
چپ ،تودهای و اکثریت بودهاند.
اینرا ه باید در نار داش

که شتنجه شدن برای یک تودهای یا اکثریت  ،درد

مضاعن داش چرا که ما بخصوص از سال  13تا  26از حاکتی دفاع کرده بودی و
حاق باید ازهتان حتوم شدی م خوردی  .یادم م آید که ما اکثریت ها این شانس را
نسب به رفقای تودهای داشتی که با یاداوری سال های یبل از اواخر  ،13زمان که عتدتا
در موضع مخالف حاکتی بودی  ،کت دلمان خنک م شد.

هشت ماهی که در انفرادی بودم
سرانجام به گوهردش

رسیدی  .درهتان برخورد اول احساس کردم اینجا از اوین

ناجورتر اس  .ستوت کامل در کل زندان ،برخوردهای بهمراتب خشنتر از طر
پاسدارهای نگهبان .گویا ما را برای کتک خوردن به آنجا بردهاند .ما را تقسی کردند و
هرکدام را به اننرادی فرستادند .در آغاز کتت در کار نبود .سیگارها را گرفتند ،سپس
باقپوش و بقیه لباسها را ،آنگاه با یک پتوی شخص و یک پتوی سربازی ،در حال که
تنها یک پیراهن و لباس زیر به تن داشتی  ،مارا به داخل سلول هُل دادند .دو پاسدار آمدند
به طر

من .یت گن

چش بندت را بردار .برداشت  .گن  :م دان اینجا کجاس؟

گنت نه .گن « :بعدا م فهت ! خوب به من نگاه کن! دیوارها کامدْ تتیزه .اگریک
خط ،حت یک خط کوچولو رو دیوار بینته ،دهن

سرویسه ».یت از این دو پاسدار

سن حدود  91سال داش  .چهرهاش روستای بود و عبوس؛ ننهتیدم لهجهاش کجای
بود .استش یدیری 5بود .دیگری جوان بود شاید  66ساله ،بدون لهجه ،با چشتان تیز.
 5این اسام را سالها پیش که این یست را م نوشت  ،خودم روی پاسدارها گکاشته بودم است که آنجا
صدایشان م زدند چیز دیگری بود .متاسنانه حاق که این یستتها را بازخوان م کن اس اصل شان را
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نسبتا بلندید و درش اندام بود .زرنگ به نار م رسید و شرور .استش حسین بود.
یدیری گن

پیراهن

را ه دربیاور؛ قزم نیس

پیرهن داشته باش ؛ هتین زیرپیرهن

کاف اس  .ویت پیرهن را درم آوردم یک عتس  2 × ۰ازحتید پسر یک و نی
سالهام در جیبش بود .آن را برداشت  .یدیری دید و گن  :اون چیه؟ گنت  :عتس پسرمه.
به عتس نگاه کرد و گن « :بیچاره این بچهته؟ خجال نت کش ؟ خودت این جای ،
اونو ول کردی ».نگاهش نگاه کس بود که ه برای دل م سوزاند ،ه سرزنش
م کرد ،ه از من متننر بود .شاید نوع حسادت و خودک بین ه در آن وجودداش .
نت دان از چه رو فتر م کردم که چنین احساس ه در نگاهش وجود دارد .من
هیچ نگنت  .یدیری به حسین گن « :باشه بکاری عتس پیش خودش باشه ،بیا! »
وعتس را به من داد .دررا بستند ورفتند .دوباره تنها شدم .رض و چندننر دیگر گویا
هتگ مثل من به سلولهای اننرادی منتقل شده بودند .اما اینته سلول هایشان به من
نزدیک اس  ،یا در بند دیگری هستند ،برای مشخص نبود .دنیای از احتتاقت
وحدسها از مغزم م گکش  .چرا ما را اینجا آوردند؟ بعد چه م شود؟ من باید چه
بتن ؟ و…بعد از چند لحاه گیج  ،صدای ضجه و فریاد شنیدم .چیزی شبیه گریه ،بعد

چیزی شبیه جیغ وحشتناک ،اما صدا از نزدیک نبود وتشخیص نوع آن مشتل بود.
گوش را تیز کردم .خدصه این طور نتیجه گرفت که کس را بازجوی م کنند وبا کابل
م زنند یا به صورت دیگری بر او فشار م آورند .چه وی نوب من اس ؟ آیا این فرد
یت از هتین افرادی اس که با ه از اوین آمدی ؟ آیا اصوقْ اینجا یعن گوهردش
ه بازجوی م شوی یا بازجوی فقط در اوین اس ؟ بعد از لحاات سع کردم مسایل
را با خونسردی تجزیه وتحلیل وبرنامهی زندگ خودم را در این سلول مشخص کن .

بخاطر نت آورم.
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بازجویی از خودم در انفرادی
گنت دو حال متتن اس

باشد :یا به ما فشار م آورند تا مثد دو یا سه ننر را دره

بشتنند و از آنها مصاحبهی جانانه بگیرند؛ یا چون از وسط دورهی بازجوی به ناگهان ما
را اینجا آوردهاند پس مناورشان مویت اس

و ادامه بازجوی مویع اس

که کسان

دیگری از سازمان ما را بگیرند و در این مدت م خواهند ما را از هته جا ایزوله کنند تا
اطدعاتتان بیشتر نشود.
اما آنچه از این تحلیل مشخص نت شد این بود که چه مدت در این سلول خواه بود.
اقن بعد از سالها م فهت که این سؤال هتیشگ یک زندان اس  ،شاید بهتراس
بگوی زندان در جای چون جتهوری اسدم  .معلوم نیس چه مدت محبوس خواهد
بود ،در اننرادی ،عتوم  ،زیرشتنجه ،در میان جتع هتراه با تواب ،در میان جتع
بدون تواب ...آیا هتیشه مقاوم خواهد ماند؟ آیا روزی به او خائن خواهند گن ؟ هی
تضتین نیس  ،حت مرگ یا خودکش نت تواند جواب این سؤال را بدهد .به هر حال
من به این نتیجه رسیدم که باید حدایل تا  51روز به این موضوع فتر نتن  ،بلته سه روز
به بازجوی فترکن  :اینته اگر باز ه کابل زدند چه کن ؛ چه کسان از مسئوقن
تشتیدت که اطدعات زیادی دارند و با من ارتباط داشتهاند ،هنوزخارج نشدهاند و خطر
دستگیریشان هس ؛ چه کسان تاکنون دستگیرشدهاند ،چه چیزی گنتهاند وچه چیزهای
اگرطای

نیاورند م توانند بگویند؛ من چه وی

باید به حر

بیای  .نقاط ضعف

درکلیهی فعالی های مخن وعلن من ازنار امنیت کجاها بوده؛ ازچه کانالهای
م توان دوباره ضربه بخورم؛ کجاها به طورکل هتیشه ضربه پکیر بودهاند؛ اگرهتسرم
را بگیرند چگونه برخورد کن ؛ اگراورا تاکنون گرفته باشند ،چه منش داشته ،چه گنته
وچه چیزهای را نگنته؛ اساسا با روحیهای که ازاو م شناس  ،چه خط را محتتل اس
دنبال کند؛ آیا متتن اس

اوبرود روی یتدندگ خاص که فقط در داستانها

خواندهای  ،یعن هی نگوید وتنها استش را بگوید؛ یا م رود روی پس دادن بازجوی با
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مقاوم و دروغ وراس گنتن ،کابل خوردن وبعد حر زدن اما دروایع حر

نزدن؛

اوراجع به پسرکوچتتان چه فتر م کند .احساس م کردم اوبیشتر به فتر فرزندمان
خواهد بود تا من.
این افتار شاید دو روز یا بیشتر تتام روز وشبِ مرا احاطه م کرد .تا اینته خدصه به
یک طبقه بندی وجتع بندی دس یافت  .اگرچه این طبقهبندی مثل یک یلعهی افسانهای
با دهها زیرزمین و داقن و راهرو بود وهزار اگر و مگر داش  ،اما به هر حال یک یلعه
وشاید بتوان گن یک سیست بود .دس یافتن به این سیست تا حدودی مرا آرام کرد.
احساس کردم مختصات خودم را حدایل ازلحاظ بازجوی م دان  .م دان چه باید
بتن  .برای هتهی حال های که به مغزم خطور م کرد خودم را آماده کرده بودم.
به این ه فتر کرده بودم :شاید یک دفعه مرا ببرند بازجوی  .روی پلههای زیرزمین
هتسرم را با چادر (چون دیدم زنهای زندان هته مجبور بودند چادر سر کنند .روسری
کاف نبود) وچش بند وبا پاهای تا زانو پانستان ببین که ناله م کند .یا او را به تخ
بسته باشند و مرا ببرند باقی سرش و بگویند :این زن توس  ،بهش بگو که حر

بزنه،

ل بازی فایدهای نداره .به بدترین سناریو ه فترکرده بودم .اینته هتسرم را باقی سرم
بیاورند و او به من بگوید« :دیگه مقاوم فایدهای نداره».
در مورد واکنش بهینه به این گونه حوادث فترکردم وتصتی گرفت  .حدود راه حل را
که یافت  ،حس کردم دیگر باید این افتار را کنار بگکارم .البته ناگنته نتاند که درتتام
مدت سه روزی که دراین مسایل غوطهوربودم صدای ناله وگاه گریهی زندان
وتهدید پاسدارها ونگاههای معن دار وکینه توزشان دایتا چاشن زندگ من در آن

سلول بود .پس از پیدا کردن "سیست " برای عتلترد مناسب در یک بازجوی

سیستتاتیک اندک راح شدم ،اما دوباره بدی دیگری به جان افتاد و آن کلنجار رفتن
با گوشه و کنار سیست ساخته شده در ذهن بود .برای خودم حدود حدایل  2مرحله
وحداکثر  2مرحله بازجوی پیشبین کرده بودم .شاخص هر مرحله را یک مسئله
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محوری وچندین موضوع حاشیهای م دانست  .خب برای هر مرحله باید فشارهای که
برمن وارد م شد ،بررس م کردم و فتر م کردم که چه برخوردهای باید بتن  .یک
دفعه احساس کردم چندین روزاس (سه روز؟ پن روز؟ درس یادم نتانده اس ) که

دایتا "بازجوی " م شوم ،بسیار دیی وباتتام جوانبش .در این بازجوی مجازی حت
روی تخ

م خواب  ،کابل م خورم ،و ضربات را م شتارم :یک ،دو ،سه ...و بعد

م گوی  :نزن ،م گوی  .یا ادامه م ده به تحتل ضربهها ،بعد بهداری وبعد… احساس

کردم پای درد م کند .دیگر وایعا درد م کند.
فتر کردم :من که اقن دوماه اس

که در وایعی

حت یک کابل ه نخوردهام؛ پس

این چه کاری اس که با خودم م کن ؟ چرا باید از خودم بازجوی کن و خودم خودم
را زجر ده ؟ پس بازجوها به هتین خاطر مرا داخل این سلول انداختهاند .پس بیخود
نیس

که درسلول بغل دست من وشاید دورتر یت دو ننر هرروز با عجز و قبه از

پاسدارها طلب بخشش م کنند .پس فتر ومغز آدم م تواند علیه خود او به کار برده
شود ،به گونهای که فرد متدش شود ،بدون فشار جست مستقی و حت فشارروان از
جانب یک عامل خارج  .اینجا بود که وایعا به خود آمدم و با تتام نیرو تصتی گرفت به
چیزهای دیگری فترکن  .ابتدا به سراغ تحلیل سیاس رفت  .دیدم به سرع م رس به
جتهوری اسدم  ،بعد به سیاس های آن ،به وظایف ما ،به وظینه فرد من ،من در زندان،
در بازجوی ؛ پس دوباره برم گشت سر جای اول .تحلیل سیاس را ه رها کردم .رفت
سراغ یک مقوله دیگر؛ اما فترم یک مدار ثاب داش  :اینته چه وی مرا ازاین سلول
بیرون م آورند.

باز هم خود کشی
در هتین روزها بود که پاسداری در را باز کرد و گن  :نخ و سوزن م خواه ؟ گنت
بله .فترکردم مثل زمان شاه به مدت محدودی کت نخ و یک سوزن م دهند تا زندان
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لباسهایش را وصله پینه کند .اما دیدم یک یریره نخ به من داد والبته ازسوزن خبری
نشد .و گن  :پولش را بده .پولش را دادم و صاحب یریره شدم ،یریرهای با نخ یهوهای
سیر .نگاه به یریره انداخت وسریعا به فترخودکش افتادم .چرا که نه؟ ازاوین تا اینجا
چه چیزی تغییر کرده ،چه تغییری به ننع من انجام شده که من باید خوشبین باش ؟ آن
جا کنارتخ

شدی بودم ورفت سراغ پریزبری ،اما اینجا تخ

شدی نیس

و ظاهرا

دس ازسر من برداشتهاند ،اما نباید خام باش  .هرروز که م گکرد اطدعاتشان از سازمان
ما بیشتر م شود و در نتیجه هتهی کارهای را ،حت اگرخودم نگوی  ،کشف خواهند
کرد .آن وی متتن اس دیگر برای دادن اطدعات زنده به دردشان نخورم ،اما برای
مصاحبه کردن متتن اس لقتهی چرب به نارشان برس  .در این حال چگونه مطتئن
باش که تا دم مرگ مقاوم خواه کرد وبه ننع این شتنجه گرانٍ رذل سخن نخواه
گن ؟ پس باید با مرگ خودخواسته پایان این مبارزه را خودم مشخص کن  .این افتار
با دیدن یریره یهوهای رنگ به مغزم فشار م آورد .خدصه تصتی گرفت بدون فتر
بیشتر ابتدا روی امتانات عتل آن کارکن  .نخ یریره مقاوم کت دارد وباید دید این
نخ چندمتراس

وآیا م توان طناب یوی از آن باف  .وتازه این طناب به کجا باید

آویخته شود .جای آویز را پیداکردم .چن پنجره که به پنجرهی فلزی جوش شده بود،
مقاوم

خوب داش  .اما فتر م کردم اگریرار بر حل آویزشدن باشد ،م بایس

نقطهی آویزٍ طناب تا زمین حدایل یک متری ازید من بیشتر باشد تا با رهاشدن من به
حال حل آویز از زمین فاصله داشته باش و پای به زمین نرسد .دیدم این فاصله به نی
متر ه نت رسد و تازه اگرکش آمدن طناب و کش آمدن احتتال پنجره را به حساب
بیاوری  ،خیل کتترم شود .ازآن گکشته درکنار پنجره یک طایچه بود وهتین طایچه
این امتان را م داد که فرد درحال خنه شدن ،که طبعا به هرطر

دس م اندازد ،به

آن متوسل شود واز حال پاندول در فضا نجات یابد .برای هرکدام ازاین احتتالها راه
یافت که م دانست نادیی هستند .طناب ساختن ازنخ را آغاز کردم .مشتلترین یست
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کاره هتین بود .چون این کارچندروز طول م کشید ومن نت توانست کارهای هرروز
را که آماده م شد برای روز بعد درجای نگهداری کن  .چون پاسدارها روزی حدایل
سه بار داخل سلول رام دیدند( .هنگام تحویل غکا) وازآن گکشته هرلحاه متتن بود از

"چشت " سلول به داخل آن نگاه کنند ومرا ببینند که مشغول ساختن طناب از نخ بودم.
باهتهی اینها کار را پیش بردم .یادم نیس

چندروز طول کشید ،اما اضطراب وهیجان

دای آن روزها هتچنان درذهن مانده .جاسازیام زیر لبهی دوم توال فرنگ بود ،یعن
اگرناگهان وارد سلول م شدند باید با تتان کوچت که به لبهی توال فرنگ م دادم
نخ تابیده شدهام به درون توال م افتاد تا آیایان از نی من باخبرنشوند .اما به این ترتیب
ثترهی تتام زحتات شبانه روزی ازدس

م رف

ونقشه به ه م خورد .مشتل فن

دیگر این بود که طناب نت توانس یک دس بافته شود ،چرا که سلول کوچک بود و
برای شروع در تابیدن نخ ،حد اکثر دو متر و نی جا داشت و چون نخها به شتل
تصاعدی باید نصف م شدند تا به صورت طناب تابیده شوند ،در پایان کار تعدادی
رشتهی بسیار کوتاه که در آن شرایط طناب محسوب م شدند ،نصیب م شد که تازه
باید هته را به یتدیگر گره م زدم واین یعن ناصا شدن محصول نهای  ،درحال که
طناب دارباید صا

باشد تا مثل گرهی کراوات به سرع روی گردن لیزبخورد وگره

آن محت شود .برای این مشتدت ه راه حلهای پیدا کردم.
سرانجام طناب آماده شد .محت بود ،اما ناصا و کوتاه .نخ تتام شده بود .نگران ام این
بود که به عل کوتاه طناب واساسا کوتاه بودن نقطهی آویز طناب من نتوان خودرا به
صورت ناگهان به ست

پایین پرت کن تا به این ترتیب ضربهای به نخاع وارد شود

وبعد خنگ پیش آید .متتن بود که برعتس ،آرام درهوا رها شوم و به تدری خنه
شوم .این ه دردناک بود وه عوایب داش  ،مثد متتن بود صدای خِرخِر ناش
ازخنگ پاسدارها را هشیارکند و آنها بریزند داخل سلول و برنامه را به ه بزنند .عدوه
بر اینته با آدم خودکش کرده بدتر برخورد م کردند ،این مشتل ه به وجود م آمد
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که متتن بود آدم که شاهرگ گردنش مدت نیته بسته یابسته بتاند ،بخش ازمغزش

ازکار بینتد و این دیگر"خر بیار و بایال بارکن" بود .از این حال خیل وحش داشت .
آدم با مغز معیوب ،فل اما زنده .با تتام این خطرات یابل پیشبین درآن لحاه فترم
کردم که احتتال موفقی باق اس  .به هر حال پارچ خال آب را زیرپای گکاشت  ،باسن
را روی طایچه تتیه دادم وطناب را به گردن انداخت که یبد پیراهن را به دورش بسته
بودم که طناب لیز بخورد .وایعا دوباره مرگ را جلوی چشتان دیدم .اما عجله نتردم.
عتس پسرم را درآوردم آن را بوسیدم .نگاهش کردم؛ و با این نگاه هته را دیدم :مادرم
را ،هتسرم را ،خواهران را .از هته آنها عکرخواه کردم .گنت مرا ببخشید؛ چارهای
ندارم .وخودم را از طایچه به پایین انداخت .
طناب پاره شد ،بعدا دریافت که چن پنجره ه کت ک شد؛ و من روی کف سلول
افتادم .فوری طناب را که کت سن شده بود از گردن بازکردم .دوباره خودم را تنها و
ب کس در یلب دشتن حس کردم .دوباره هتان احساس دفعهی پیش به سراغ آمد:
درعین اضطراب نوع احساس خوشِ زندگ دوباره .شادمان از اینته م توان یک
باردیگر یک لیوان آب بخورم و یدم بزن  ،طناب را داخل دستشوی انداخت  .دیدم
خودم هست و خودم .هی طناب  ،هی پریزبری  ،هی گلولهای مرانجات نخواهد داد؛
فقط خودم ،این مغز و یلب وتن م ماند که باید مرا نجات دهد .شخصی
خودم هس

و ارادهی

که نجاتدهنده من خواهد بود .چنین بود تا اینته یک روز اتنای جالب

افتاد.

داستان مورس
در آن سلول برخورد هر روزه با دو پاسدار درلحاهی تقسی غکا بود :هنگام صبحانه (1
صبح ) ،نهار (حدود یک بعدازظهر) و شام (حدود شش تا  1عصر) .آنها فقط برای یک
لحاهی کوتاه درِسلول را باز م کردند ،من بشقاب خال را به آنها م دادم و بشقاب پراز
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غکا را از آنها م گرفت  .در داخل سلول یک توال

فرنگ ویک روشوی کوچک

بود .هنتهای یتبار به مدت حدود یک ربع چش بسته مرا از سلول بیرون م آوردند تا ته
راهرو وارد یک سلول دیگر بشوم که بزرگتر بود و دوش داش  .آنجا م توانست دوش
بگیرم (عتد پن تا ده دییقه) .بجز این ،صدای ناله وگاه جیغ ازبیرون م آمد وگاه صدای
گریهی فردی که ناله والتتاس م کرد و از چند سلول آن طر تر بود .غیراز هتهی اینها
دو پاسدار به نامهای یدیری وحسین  ،که غکا تقسی م کردند ،گاه به داخل سلول
م آمدند وبدون هی دلیل تهدیدم م کردند« :اینجا باید آدم بش ها ،حواستو جتع کن!
چرا این طوری نگاه م کن ؟ چرا نتاز نت خون ؟ » مش
م کوبیدن به دیوار .اما نه بیشتر.روزها به هتین منوال م گکش

به سینه ام م زدند و
که آن اتنای جالب

افتاد.
یک روز مویع نهار دادن مثل هتیشه پاسدار درِ سلولِ مرا بازکرد و نهار را داد اما ظاهرا
یادش رف در را ببندد (یعن ینل کند) من ابتدا فترکردم کارشان زیاد بوده بعد از  1یا
 51دییقه برم گردند و در را ینل م کنند .در ضتن این را ه بگوی که به ما گنته
بودند« :هی وی به در ضربهای نزنید که مثد ما را خبر کنید .شتا نباید با ما کار داشته
باشید هروی

ما کار داشتی خودمان م آیی پیش شتا .اما اگر یک دفعه خواست

بتیری یا یک مرگ
درس

شد و خیل واجب بود م تون این فلش را (مناور یک فلش

شده از مقوا) از زیر در به بیرون بنرست  ،ما فلش را م بینی و به سراغ

م آیی  ».به نارم رسید باید فلش را بیرون بگکارم و بگوی حاج آیا در را نبستهاید .به
نارم این برخوردِ صادیانه بهتر بود ،چون در غیر این صورت متتن بود فتر کنند من از
این مویعی

سوء استناده کردهام وباید حساب کتک بخورم تا ثاب

شود که سوء

استنادهای نتردم .اما یک دفعه فتر دیگری به ذهن رسید .گنت یک شانس به من
روآورده ،و من نباید اینقدر محافاه کار باش که از آن استناده نتن ؛ و این دیگر زیاده
از حد ترسیدن اس  .یادم رف که بگوی از هتان روز اوّل احساس م کردم که سلول
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بغل دست ام باید یت از بچه هاباشد :یا رض تابان یا نصیر که هردو با من دوس ِ
نزدیک بودند .به هتین دلیل در مویعی های مناسب به دیوار کوبیده بودم که شاید
طر جواب بدهد .اتنایا ابتدا طر جواب داد ودر پاسخ ضربات من که سع م کردم
یک آهنگ شناخته شده باشد و تا حدودی برساند که من ک هست  ،او ه رِنگ
م گرف  .فهتیدم که او آدمِ با جُرات اس و میل به شیطن دارد ،اما بعدا او به این روال
اِدامه نداد ،شاید فتر کرده بود خطرناک اس و فایدهای ندارد .ویت دیدم درِ سلول باز
مانده ،به ذهن رسید که اول به بیرون بروم و از قی چشت ببین که سلول بغل دست ام
دییقا کیس که اگرآشنا و یابلِ اعتتاد بود ،از او بخواه با من مورس بزند.

حال باید من درِ سلول را باز م کردم ،واردِ راهروِ اصل م شدم و از "چشت " به داخل

سلولِ دیگر نگاه م کردم .این کار بسیار خطرناک بود .البته اگر م فهتیدند کتک بود،
اما عایب

این کتک معلوم نبود چه باشد .سؤال بازجو این م بود که :چرا این کار را

کردی؛ دنبال ارتباط با چه کس بودی؟ و این یعن آغازِ یک ماجرای بسیار طوقن ،
یعن لو رفتن رابطهای که تا آن مویع کشف نشده بود (رابطهی من و رض یا من و
نصیر) و یا مته شدن به فرار که این ه ناجور بود .در موردِ هتهی اینها فتر کردم و
سبک و سنگین کردم؛ شاید  1دییقه و شاید بیشتر درفتر بودم .چیزی که مرا راغب به
ارتباط با رض یا نصیر م کرد کتتر رابطهی عاطن بود ،بلته بیشتر کسب اطدع از
بازجوی ها و پروندهها بود و اینته چه لو رفته و چه نرفته .چون وایعاٌ دانستن اینته بازجو
چه م داند کارِ بازجوی را بسیار آسانتر م کند؛ شتا م توانید کتتر کتک بخورید و
نهایتا هتانها را که لو رفته تحویلِ آیایان بدهید و اینطور وانتود کنید که دارید حر
م زنید و مقاوم نت کنید .به هر حال در آن لحاه احساس کردم به ریستش م ارزد
که توسط رفی بغل دست ام که یبل از من ه دستگیر شده ،اطدعاتِ لو رفته را به دس
آورم.
هیچوی

هیجان و اضطرابِ آن لحاهای که در را بازکردم فراموش نت کن  .ترس و
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تشویش هتراه با اراده و دی وجودم را در چنگ خود گرفته بودند .در را آرام بازکردم.
صدای نالهی در بلند شد .بر شانس بد خود لعن

فرستادم که چرا این در نتبت ه

صدادار اس  .بار دوّم سریعتر نصنهی دیگر را ه بازکردم .اوّل دزدک نگاه به راهرو
انداخت  .تا آن مویع راهرو را ندیده بودم .راهرو بسیار طوقن بود .با آن نگاه که تا ته
راهرو پیش رف  ،کس را ندیدم .پس برادران پاسدار یا رفتهاند نتاز بخوانند یا مشغول
کار دیگری هستند .به هر حال ته راهرو ه نیستند .زود برگشت داخل سلول؛ بار دیگر با

عزم جزم گنت م روم چن "چشت " سلول بغل را بر م دارم (چشت یک سوراخ
نبود بلته یک مربع شیشهای نشتن بود که با دریچهای تختهای بسته م شد و فقط از
بیرون سلول ،یعن از طر

راهرو ،باز م شد ).با سرع

چنین کردم .ویت چشت را

برداشت دیدم که نصیر اس که درازکشیده.
از پش چشت به سرع گنت « :سدم ،مورس بزن ،مورس! » من چون دو ماه بود که
اصدح نترده بودم ریش زیادی داشت و چون از چشت فقط چش وصورت آدم که
از بیرون نگاه م کند به صورت نایص برای زندان یابل روی اس  ،نصیر مرا نشناخ
و گتان کرد که پاسداری هست که آمده چشت را باقزده و دارد زندان را کنترل و
مسخره م کند .این را نصیر هش

ماه بعد که در جای دیگری دیدمش به من گن .

نصیر با شنیدن صدای من از جایش بلند شد و با حالت شگن زده و سردرگ گن :
سدم .فهتیدم مرا بجا نیاورده .دوباره گنت  :نصیر ،من امیر ،مورس بزن .چشتان نصیر
یک دفعه دوبرابر شد :آخر من آنجا چه م کن ؟ چگونه از بیرون سلول چشت را
برداشته و با او صحب م کن ؟ عجیب اس  .هی زندان ای مجاز به چنین کاری نیس ،
چنین فرصت ه نت کند .اما نصیر خوشبختانه مدت زیادی مات و مبهوت نتاند .شاید
یک ثانیه ه طول نتشید که فوری هته چیز را فهتید .اما متاسنانه گن  :مورس بلد
نیست  .به ذهن رسید که بگوی  ۰×2« :خودت فرمولش را دربیار ».این را گنت و پریدم
داخل سلول ِخودم .خیس عری بودم ،اما حواس جتع بود .ویت داخل سلول شدم به
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ذهن رسید با سوزن روی یک تته نایلون نان که داخل سلول افتاده بود ،فرمول مورس را
بنویس  .اینتار را یتبار در زندان شاه کرده بودم تقریبا در وضعی

مشابه .خدصه به

سرع این کار را کردم و فقط آب و یک کلته دیگر را بعنوان مثال نوشت  .یتبار دیگر
بیرون رفت اینبار به نصیر هی نگنت فقط از زیر در سلولش نایلون را به درون سلولش
فرستادم .و سریع برگشت به سلول خودم .یتبارهته چیز را در ذهن وارس کردم که آیا
یضیه به خوب و خوش تتام شد یا نه؟ ناگهان یادم آمد که من دریچهی چشت ِ سلولِ
نصیر را بازگکاشتهام .پس یتبار دیگر باید بیرون بروم و آنرا درس

کن  .دیگر تردید

نتردم یک نگاه دزدک به راهرو و به سرع بیرون رفت  .فاصلهی دو سلول یک یدم
بیشتر نبود .چشت را بست و برگشت به سلول خودم .دیگر خیال راح شد .حاق گنت
بهتر اس فلش را بیرون بگکارم و خودم ه دور از در بنشین تا پاسدارها بیایند و وانتود
کن که صادیانه برخورد کردهام و به آنها یادآورشده ام که در بازمانده .این کار را کردم
بعد از شاید ده دییقه هتان آیای یدیری عبوس که لهجهی ویژهای داش  ،آمد« .چرا
فلش گکاشت ؟ » گنت « :حاج آیا مثل اینته در را فراموش کردید ببندید ».با عصبانی و
با لحنِ محت وصدای خنه گن « :خب قزم نیس تو بگ چه باید بتن  .هروی در
بازماند ،هتان جا که نشستهای بنشین ،تتون ه نخور .ما خودمان م دانی » در دل گنت
یدیریِ بدبخ  ،خراب کردی ،یادت رفته اما وانتود م کن که دربازگکاشتن برنامه
بوده.
یدیری در را ینل کرد و رف  .من از جای تتان نخوردم فتر کردم حاق باید با نصیر
مورس زدن تترین کن  ،ببین یاد گرفته یا نه؟ اوّل نوشت  :آب (یعن کلتهی آب را
مورس زدم) ،دیدم نصیر عوض جواب م دهد .خدصه با چند بار تترین ،نصیر شروع
کرد به مورس زدن .اوّلین کلتهای که زد سدم بود .من ه نوشت سدم و بدفاصله
شروع کردی به یرار و مدار گکاشتن ،یعن اینته اگر ما را در حالِ مورس زدن دیدند
چه باید بگویی  .یرار این شد که اگر ما را گرفتند ما هیچوی زیربار مورس زدن نروی ،
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بلته حداکثر بگویی روی دیوار رِنگ م گرفتی و آهنگ م زدی هتین وبس .یا باید
هیچ نگن (که بسیار سخ اس ) یا عتد هتهی کلتات که ردوبدل شده لو م رود.
متانیستش ه اینطور اس

که مثد اگر من زیرِ فشار یبول کن که مورس م زدی

وبگوی در مورس من از نصیر سؤال کردم که «تو ازدواج کردهای و بچه داری یا نه؟ و
چند وی اس دستگیر شدهای؟ » (تتام حرفهای که ظاهرا به هیچتس ضربه نت زند)،
بازجو هتین حر های مرا که وایعی

ه دارد ،یت یت و در حینِ شتنجهی نصیر

به او تحویل م دهد ،اما نه اینطور ارزان .بلته به او م گوید« :امیر(حسین)هته چیز را
گن  .حاق من  11ضربه م زن و سرنخ م ده  ».بعد شروع م کند به کابل زدن و بعد
از مثد  61ضربه م گوید« :مگر حسین از تو نپرسید متاهل هست یا نه و چند وی اس
که دستگیرشدهای؟ خب حاق بقیه را خودت بگو» و دوباره شروع م کند به زدن .حاق
فتر کنید نصیر در زیر کابل چه فتر م کند و چه عتسالعتل م تواند نشان دهد .او
م گوید« :دیگر نزن میگ  ».بعد ویت م خواهد بنویسد حت سع م کند فقط هتانها
را که از بازجو شنیده بنویسد و حداکثر یت دو جتلهی ب ارزش بهآن اضافه کند ول
جتدت که وایعی

ه دارد .دوباره بازجو هتین جتدت را به من تحویل م دهد .با

هتان تشرینات که درمورد نصیر اجرا کرد ،فتر م کنید چقدر م توان این رف

و

برگش را ادامه داد؟ تا ک این دو ننر که مثل مرغ پرکنده زیر کابل دس و پا م زنند،
م توانند فتر رفی دیگرشان را بخوانند و حدس بزنند او چه خواهد گن که هتان را
بگویند .این کار اساسا نشدن اس  .در نتیجه یا باید مورس زدن را نپکیرند و یا به تدری
هتهی مضتونِ صحبتهای ردوبدل شده مشخص م شود من و نصیر به هتین دلیل
یرارگکاشتی (البته با مورس) نگویی مورس م زدی  .بعد از این یرار تقریبا شبها بعد از
شام از  1یا  2شب شروع م کردی تا حدود  51یا  55شب .در آن فاصلهی زمان
پاسدارها دربند نبودند و بند بسیار آرام بود و شاید بتوان گن امن بود.
ماجرای دیگری ه هتان روزها اتنای افتاد و آن اینته ویت من با نصیر تتاس گرفت ،
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گویا از سلولِ مقابل من رفیق به نام سهیل( 5او ه اکثریت وبا ما دریک مین بوس
ازاوین به آنجا منتقل شده بود) حر

زدن من و نصیررا ،در لحاهای که من از سلول

بیرون آمده بودم ،شنیده بود .من سهیل را از بیرون نت شناخت ؛ البته استش را شنیده بودم
اما به یاد نت آوردم که آیا با ه کار مشترک داشته بودهای  .اما گویا او تا حدودی مرا
م شناخ  .سهیل سع کرد از درز پایینِ درِ سلول با من حر بزند .از آن به بعد ،حدودِ
ساع  9بعد از ظهر که بند خلوت بود ،من واو از زیر در سلول با ه حر م  ،زدی .
این کار خطرناک بود ،چون به هر حال صدای ما در راهرو شنیده م شد و اگر پاسداری
در آن حول و حوش بود ،بدون آنته ما او را ببینی  ،م توانس
بدهد .سهیل گوش تیزی داش
یرارداش

به حرفهای ما گوش

و اخبار تلویزیون را که در طبقهی پایین ساختتان

تا حدودی م شنید .او این اخبار را به من م رساند .ویت او حر

مسلتا نصیر ه م توانس

م زد،

بشنود .یتبار سهیل از من پرسید« :راست تو به سؤالهای

مسلتان هست یا نه و نتاز م خوان یا نه ،چه جواب م ده ؟ » تا آن مویع بازجو
مستقیتا چنین سؤال از من نترده بود .در روز دستگیری در فرم چاپ شده که جلوی
من گکاشتند ،در مورد مکهب سؤال شده بود و من جلوی مکهب نوشته بودم اسدم .در
بهداری ه که بستری بودم چند بار پاسدارها به یصد اذی

کردن پرسیدند چرا نتاز

نت خوان و آیا خدا را یبول داری .پاسخ من هتواره این بود که «من سیاس ام و با شتا
بحث عقیدت ندارم؛ شتا مطاب یانون اساس خودتان اجازهی تنتیش عقاید ندارید ».البته
هتیشه با تتسخر و گاه عصبان شدنشان مواجه م شدم و ویت ه ک م آوردند ،با
خشون مش م زدند و به دیوارم م کوبیدند .اما من هتین جتدت را م گنت و دیی
تر یا منصلتر حر نت زدم .به هر حال تا آنجا که یادم م آید به سهیل گنت  :من نتاز
نت خوان و فتر م کن این کار در زندان غلط اس ؛ اما در مورد سؤال مسلتان بودن
خودت باید فترکن و تصتی بگیری .از من هنوز بجز در هتان وریهی فرم سؤال
 5نام وایع اش محنوظ اس .
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مشخص نتردهاند.
سهیل اهل ریسک کردن به نار م رسید .یک روز به من گن اگر ارتباطتان یطع شد،
در حتام یادداش

بگکاری  .به اوگنت این کار را نتنی  ،چون احتتال اینته پاسدارها

بنهتند خیل باقس .
از مورس زدن با نصیر لکت م بردم .ه اطدعات زیاد م شد و ه رابطهی عتیق بین
ما ایجاد م شد .نصیر گن

که او را چهار بار زیر فشار بردهاند یعن کابل و بازجوی

اساس  .او افزود « فتر م کن به درد این کارها نت خورم ،هنوز ایدههای سوسیالیس را
یبول دارم اما به درد کار سیاس نت خورم .من نام دوست را بعد از فشارهای زیاد گنت ».
پرسیدم :چه کس را و چگونه؟ پاسخ داد« :تورج 5را که م شناس ؛ ازمن دای راجع به
او سؤال م کردند .من مقاوم م کردم .بازجوها با اصرار زیاد دنبال او بودند ،تا اینته
یتبار دیگر نتوانست طای

بیاورم و آدرس خانهی پدریاش را گنت  .من در بازجوی

کلک خوردم .درمورد کردستان کل مقاوم

کردم ،در حال که آنها هته چیز را

م دانستند .بعد فهتیدم روی چیزِ بیخودی آنقدر مقاوم کردهام وخدصه بعد از چند
روز آدرس تورج را گنت  ».البته نصیر با مورس نت توانس

تتام مراحل بازجوی و

اینته چه بلو های خورده یا دییقا در چه مرحلهای آدرس را گنته برای بازگو کند .اما
روحیهی خود نصیر در این جتله خدصه م شد که «من اگرچه مقاوم کردم اما نهایتا
نتوانست از پس بازجو برآی و شتس

خوردم .من سادهام و به درد این کارها

نت خورم».
اما من از حر های او برداش دیگری داشت  .نارم این بود که او کامد در اشتباه اس
او مقاوم

خوب کرده و بازجوی اش ه خوب بوده .به هتین دلیل شروع کردم به

تعریف داستان وایع برای او .به او گنت « :تو اشتباه م کن  .اوق یک خبرخوش به تو
بده و آن اینته تورج دستگیر نشده؛ او مدت هاس به خانه پدری اش سر نت زند و
 5اس مستعار

97

خانهی مخن دارد( ».یبل از دستگیری خبر داشت که تورج یتبار به خانهی پدریاش
نزدیک شده ،موارد مشتوک دیده و به سرع دور شده اس  .پاسدارها یا او را ندیده
یا دیده و گ کرده بودند ).نصیر را طبعا ندیدم که ویت خبر را از طری مورس شنید چه
حال یاف ؛ اما حت دارم که خوشحال شد .بعد برای نصیر داستان را تعریف کردم .به او
گنت « :یت از رفقای سازمان در زمان شاه بعد از مدت مقاوم

نتوانس

یرار

سازمان اش را نگه دارد .خدصه یرارش را لو داد .بازجوها به سرع وارد عتلیات شدند
و سر یرار رفتند .حاق یادم نیس یرار در خانه بود یا در خیابان .اما خوشبختانه موف به
دستگیری رفی دیگر نشده بودند .فرد مزبور پس از این لودادن به شدت سرخورده شده
بود ،به طوری که احساس م کرد خیان کرده اس  .بازجوها ه از آن پس لحنشان با
او عوض شد؛ با او به صورت آدم که بریده و یرارش را گنته برخورد م کردند و نه
کس که مقاوم

کرده .بازجوها پس از آن از او مشخصات افراد علن  ،ستپاتها

ورابطهها و امتانات علن را م خواستند .رفی مزبور نت دان با چه حساب و کتاب از
آن پس شروع کرد به مقاوم کردن وفشارهای زیادی را تحتل کرد و حت التقدور
اطدعات زنده به بازجوها نداد .دروایع او پس از دادن یرار که برای دوران چریت
مهتترین چیز محسوب م شد اطدعات دیگری نداد ،اطدعات که اگرچه ظاهرا در آن
وی ها وزن کتتر از یرار سازمان داشتند ،اما به جای خود بسیار با اهتی بودند .جالب
اینته این مقاوم نه در یک حال روح مناسب بلته در شرایط صورت م گرف
که بازجوها دای

او را سرزنش م کردند که "بدبخ

تو که لو دادی تو که مهرهی

سوخته شدی .ترا رفقای اگر پیدا کنند بعنوان خائن م کشند .تو حاق دوباره م خواه

برگردی سر جای اول و دیگه چیزی نگ ؟ " اما او به مقاومتش ادامه داد تا دوران

بازجوی تتام شد .ویت وارد زندان عتوم شد ،هتیشه گوشه گیربود تا اینته یت از
رفقای با سابقهی زندان (گویا رفی بیژنجزن ) سراغش رف و از بازجوی اش پرسید .او
ماجرا را تعریف کرد و گن  :خراب کردهام و من دیگر به درد نت خورم .اما نار رفی
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شنونده چیز دیگری بود او با صراح

گن  :بله تو آنجا که یرارت را لودادی ضعف
تو برای ندادن اطدعات دیگر بسیار مشتل

نشان دادی ،اما بعد از آن ضعف ،مقاوم

بوده و موردی استثنای اس  ،چون بعد از لو دادن بهظاهر مهتترین چیز ،حنظ اطدعات
دیگر بسیار سخ اس  .تو در حال که مسلتاَ ازطر بازجوها به شدت تحقیر م شدی
اطدعات ندادی واین بسیار باارزش اس  .این رفی به عل سبک بودن پرونده اش بعد
از چند سال آزاد شد و بدفاصله بعد از آزادی به سازمان پیوس

و بعد از مدت کشته

شد.
راستش این داستان را به هی وجه نت توانست با اینهته طول و تنصیل بهزبان مورس برای
نصیر تعریف کن ؛ اما کلیاتش را گنت  .نصیر داستان را گرف  .یادم نیس

دییقا چه

کلتات را مورس زد ،اما مدتها بعد که هتدیگر را دیدی گن حرفهای که با مورس به
هتدیگر م زدی خیل برای با ارزش و زیبا بود.
به نار خودم چه آن مویع و چه حاق که این سطور را م نویس  ،نصیر مقاوم کرده و
با تتام وجودش سخت های کابل و شتنجه را تحتل کرده بود .ضربهای ه از طر او
به سازمان وارد نشده بود .او م گن

از آن پس به گونهی دیگری زندگ خواهد

کرد.او م گن « :من سع خواه کرد آدم شرین بای بتان اما دیگر به کار
تشتیدت نخواه پیوس  .خدم

به مردم راههای متنوع دارد و فقط از راه کار

سیاس تشتیدت نیس  ».بگکری .
مورس زدنهایما ادامه داش  ،دیگر وارد مسائل خانوادگ و سیاس ِ روز ه شدی تا
اینته آن شب لعنت فرارسید.

زندان در زندان به خاطر حرف زدن
ساع

 55شب بود یبد نت دان به چه دلیل (فرارسیدن نوروز یا اعیاد مکهب ) به هر

سلول یک جعبه شیرین م فروختند .من پول نداشت  .اما گویا یت ازسلولها که
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صحبتهای من ونگهبان را شنیده بود ،از ب پول من مطّلع شده وپول شیرین را او داده
بود .در نتیجه به من ه یک جعبه شیرین رسید.
به هر حال من شیرین م خوردم و مورس م زدم که ناگهان شنیدم درِ چشت سلول
نصیر بازشد .من به سرع

از کنار دیوارِ ه جوار سلول نصیر خود را به ست

ضلع

روبروی هتان دیوار کشیدم و شروع کردم تند تند شیرین خوردن .بعد از چند لحاه
چشت ِسلول من بازشد و یدیری را دیدم که م گوید :چه کار م کن ؟ گنت «سدم،
بنرمایید شیرین ! » این کلتات فترنشده و خود بخود از دهان درآمدند .یدیری با لحن
پرکینه گن « :چ  ،این وی

شب شیرین م خوری؟ بیا بیرون ببین ! » فهتیدم که

اوضاع یتر درعقرب اس .
با هتان لباس زیر مرا کشاند بیرون .چش بند نداشت  .حولهی کوچت آنجا بود که آن را
آبدار و چند تا مش  ،لگدزنان مرا به ست ته راهرو

محت به چشت زد .با دو سیل

کشاند .کلتات که یادم م آید اینها هستند« :پدرت درآمد! بدبخ

شدی ،بیچاره ات

م کن  .چ م گنت ،ها چ میگنت بهش ،خیال کردی ما نت دونی ها؟ » با سیل و
لگد و مش مرا به زمین خواباند و بایک شلنگ افتاد بجان کفِ پای  .ویت کف پای را
دید که زخ اس
هاها ،حاق به

گن « :هان ،پس خوردی م دون کابل چیه؛ آیا مقاوم
میگ مقاوم

یعن چ ؟ » پش

کرده،

سره به کف پا م زد .من دائ

م گنت « :چرا م زن ؟ یعن چه؟ شتا ازمن چه م خواهید؟ من خواب نت آمد،
نخوابیدم ،من که کاری نتردهام ،چرا م زن ؟ » گاه ه فقط ستوت م کردم.
پاسدارها دو سه تا شدند ،اما صحنهگردان اصل خودِ یدیری بود .نصیر را ه آوردند و
اورا ه با وضع مشابه شدی زدند .البته ما را جدا از ه نگه داشتند.
بعد از مدت یدیری آمد و گن  :مورس م زدی چ م گنت ؟ هته را باید بگ !
گنت  :حاج آیا من کاری نتردهام.
گن  :به دیوار چ م زدی؟
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گنت  :بابا من رِنگ گرفت  ،کاری نتردم که.
گن  :اقن به م گ  .رفیق هته چیزو گنته ،اگه روبرو کن اونوی

چه خاک به

سرت م کن  ،بدبخ !؟
گنت  :روبرو کنید ،من اصد کاری به سلول بغل دستی نداشت .
بعد از مدت کوتاه مرا به نصیر نزدیک کردند .پاسدار یدیری از نصیر پرسید« :خب
بگو ،چه م کردید؟ » نصیر گن « :حاج آیا ،من یک آهنگ را »...تا به اینجا رسید
پاسدار او را کشید کنار و مرا از او دورکرد .بعد گن « :خب شنیدی حاق ،فهتیدی هته
چ لورفته؟ » من گنت «:خب من که به شتا گنت من رِنگ گرفت روی دیوار؛ خب او
ه هتین را گن  ».اینجا بود که باران مش و لگد دوباره سرازیرشد .مرا وارد یک اتای
بسیار کوچک کرد و چش بندم را باز کرد و گن « :این روزنامه را ببین؛ اینجا نوشته
زندان های خدفتار را م برند جزیره ...در جنوب .بدبخ تو دیگر تا مرگ زن و بچه
ات را نت بین  .خاک تو سرت! » من در دل به این ناشیگریهایش م خندیدم .اینته
یک گوشهی روزنامه را آورده بود و به من نشان م داد ،اینته ادای بازجوها را درآورده
بود ،روبرو م کرد و مثد نت گکاش طر حر خودش را تا آخر بزند و...
اما در عین حال خیل ه ترسیده بودم .فترم کردم تا اینجا که معلوم شد نصیر چیزی
نگنته ،یعن روی یرار عتل کرده ،من ه که فقط گنت روی دیوار رِنگ گرفته ام ،پس
مورس لو نرفته؛ اما خب بعد چه خواهد شد؟ یدیری چند لحاه بعد آمد .گن

لخ

شو ،من لخ شدم و فقط زیرپیراهن و شورت بای ماند .آن مویع اسنند بود ،نزدیک
نوروز .یک پتوه به من داد و گن « :دیگر از توال خبری نیس  .غکا ه هروی دل
خواس

م ده  .هتینجا م خوری ،هتینجا م رین  ،هتان را دوباره م خوری! چ

گنت ؟ دوباره بگو ببین ! » من ستوت کردم .با مش

ولگد گن « :باید هرچ گنت

دوباره بگ  ».گنت  :گنتید از دستشوی خبری نیس  .چند ضربهی دیگر زد و رف .
در را که بس  ،چش بندم را برداشت  .دیدم تاریکِ تاریک اس  .چنان تاریت ای را
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مدتها بود ندیده بودم .هی نوری وجود نداش  ،حت باریتهای از درزِ در .هی ِ هی .
فتر کردم اینجا باید یک سلول باشد ،اما چراغش را خاموش کردهاند .شروع کردم به
یدم زدن تا ببین سلول چند یدم اس  .اما م دانید چه دیدم؟ یک یدم که برداشت  ،به
محض برداشتن یدم دوّم ،سرم محت به دیوار خورد .تازه فهتیدم که سلول از هر طر
یک یدم اس  .دستهای را آرام بازکردم .دیدم درازی سلول از مجتوع طول دو دس به
اضافهی شانه های خیل کتتراس  .نشست پاپ را درازکردم ،دیدم نت شود درازکشید،
اما م توان نشس

و پارا کت ه درازکرد .پس معلوم م شود که این سلول ،سلول

بخصوص اس که بعدا فهتیدم بچهها استش را گکاشته بودند تاریتخانه .نشست و تازه
متوجه شدم سر و گردن و پای دردم کند و به شدت خسته ام .تشنه و گرسنه ه بودم،
اما دل م خواس

بخواب  .خیل سردم بود و دیدم نت توان بخواب  ،با یک پتو ،یک

زیرپیراهن و یک شورت ،بر آن زمین سرد و بدونِ پوشش .شروع کردم به حرک
دادن سریع دس و به اصطدح مش درهوا زدن .بعد از حدود پن دییقه نرمش به آن
صورت کت گرم شدم .یاد مهرماه  5911افتادم که درس در هتین وضعی در سلول
کتیتهی مشترک بودم که شیشهی پنجرهاش شتسته بود وبازجوی ساواک عتدا برای
آوردن فشار بیشتر مرا در آن سلول یرار داده بود .تنها فریش این بود که در اسارت دوره
شاه ،آن هنگام که اوایل بازجوی ام بود ،پاهای به شدت زخت بود؛ اما این بار مدت از
کابل خوردن گکشته ودیگر پاهای پانستان نبود .خدصه نرمش را تا جای ادامه دادم
که عری کرده و گرمای مطبوع احساس کردم .خواب برد .بعد از مدت که نت دان
چقدر بود از سرما بیدارشدم .خیل سرد بود .دل م خواس ادرار کن  ،اما نت دانست
چه کن  .یدیری گنته بود هتینجا باید بشاش و هتان را بخوری .اگر به در و دیوار
م کوبیدم که مرا به دستشوی ببرند فایدهای نداش  .ه کتک م خوردم وه
دستشوی نت بردند .باید تحتل م کردم و کردم .ساع ها گکش تا ناگهان حسین ،
هتان پاسدار جوان ،در را گشود و گن « :به به ،چرا اینجای ؟ چیتار کردی که اومدی
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اینجا؟ » گنت  :حاج آیا م شود برم دستشوی ؟ گن  :فقط دو دییقه بیشتر نباید طولش
بده  .من دیگر به او نگاه نتردم .با سرع پریدم بیرون ،بدون چش بند ،و رفت توی
دستشوی که البته هتان بغل بود .دیگر یادم نیس

چطور جای دستشوی را م دانست

که سریع به طرفش رفت  .این توال بسیار دلپکیر و رهای بخش بود .یعن وایعا یبل از آن
توال

مغزم نت خواس

به هی چیز دیگری فتر کند .به هتین دلیل حاق که آن

لحاات را مرور م کن چیزی جز اشتیای رفتن به توال یادم نت آید .اما پاسدار حسین
نت گکاش آدم با خیال راح کارش را بتند ،ه م گن زود باش ،بدو بیا بیرون .به
در محت کوبید و به صورت خشن گن

بیا بیرون! من ه به سرع

آمدم بیرون و

دوباره داخل هتان تاریتخانه شدم .اما اکنون چراغ داخل سلول روشن بود و من عتس
ختین را دیدم که روی دیوار چسبانده بودند .این عتس ختین را به صورت بسیار
جدی و م توان گن خشتگین نشان م داد .بعدها در زندان مدام این عتس ختین را
دیدم .گویا استاندارد زندان بود .البته به ندرت عتس از ختین وجود دارد که در آن

خندهای برلب داشته باشد .تنها یک عتس از ختین دیدهام که لبخندی شبیه "لبخند

ژوکوند" دارد ،به این معنا که نت توان به راحت گتان کرد که ختین دارد لبخند
م زند .من با دیدن عتس ختین فورا به این فتر مسخره افتادم که وای برمن ،تتام
دیشب که در تاریت مطل از سرما م لرزیدم به هتین عتس وحشتناک ِختین تتیه
داده بودم؛ یعن من و ختین با ه در اتای بودی .عجب!
پاسدار حسین  ،زرنگ بود و مثل یدیری زرنگ های سادهلوحانه و برخوردهای نسنجیده
و زمخ نداش  .البته خشونتش حت بیشتر از یدیری بود ،اما بچهی تهرون بود؛ جوان
بود وجویای نام .مثل هتهی پاسدارها ادای بازجوها را درم آورد و احتتاق آرزویش
بازجو شدن بود .شاید آرزوهای کت بزرگتره داش  ،چیزی که فتر نت کن در
کلهی یدیری وجودم داش .
حسین گن « :ببین تو با سلول بغل دست و بازه با یت دیگر و...حر های زدهای؛ ما
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خبر داری  .ما چیزای دیگر را ه م دانی  .حاق یا م نشین از اوّل تا آخر ،از سیر تا پیاز،
هته را م نویس  ،که در این صورت سع م کن کار به جاهای باریک نتشد ،مثد به
بازجوی که خودت م دان  ،بازجو مثل ما برخورد نت کند .پس باید سع کن کارت
به آنجا نتشد؛ باید هتینجا مسئله را تتام کن  .تنها راهش ه نشان دادن صدای اس .
خب ،اگر آمادهای ،کاغک بیارم ».این را بگوی که ط این حدود  1یا  2ساع  ،یت
دوبار یدیری با یک کاغک و خودکار آمد پیش من و با سیل زدن و داد و بیداد خواس
بنویس و ماجرا را دییقا شرح ده  ،اما من زیر بار نرفت  .راستش احساس م کردم هنوز
زود اس

چیزی بنویس  .ضتن آنته نت دانست چه م توان بنویس ؛ آخر کُل حرف

عبارت بود از اینته من آهنگ زدم یا شنیدم ،نه بیشتر .این را که نت توان به صورت یک
داستان نوش  .کاش م دانست آنها از چه وی فهتیدهاند که ما به دیوار م زدی ویا از
زیر در صحب م کردی  .آیا از جریان بیرون آمدن از سلول خبر داشتند؟ راستش اینرا
بعید م دانست  ،چون از آن ماجرا شاید  51یا  51روز م گکش  .آنها نت توانستند این
هته صبر کنند؛ ما ه آنقدر خام نبودی که هی بوی نبری  .گنت « :حاج آیا ،من کار
خدف نتردهام ،آخر چه بنویس ؟ » گن « :ببین! ک بود یواش م گن حسین ،حسین،
عیدت مبارک 53 ،بهتن را تبریک م گوی  .هان ،ببین هته رو م دونی  .باید بنویس ».
من یک دفعه مثل آدمهای کاردان که دارند معاملهای م کنند حرفش را یطع کردم و
گنت « :برو! برو کاغک بیار! آدم با تو راح م تونه حر بزنه ،ه باهوش و نتیشه به تو
خوبه و بیخودی اذی

نت کن  ،یعن طرف رو زود

دروغ گن

و ه درک

م شناس  .من با اینجور آدمها راح م تون حر

بزن  .کاغک بیار ،برات بنویس که

یضیه چ بود» .چش های پاسدار جوان بری زد .من وایعا این شادی را م دیدم،
شادیای را که البته سع م کرد پنهانش کند اما در لبخندهایش کامد خودش را نشان
م داد .او از تعریف من سخ به هیجان آمد .در وایع ،بخش از این حرفها درس بود و
او ه از خدا م خواس اینها را بشنود.
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گن « :عجب! بگو ببین تو چند سالته؟ شغل و تحصیدت چیه؟ » من ه سع کردم،
کت زیادش کن تا دیگر خیالش راح

شود که این نارات از طر

آدم صاحب

ناری مطرح م شود .گن «:شرطش اینه که چهار صنحه را کامل پر کن  ».این دیگر
مزخر بود و نپختگ اش را نشان م داد .چرا دییقا چهار صنحه؟
من سع کردم انشا بنویس ؛ اینته :در سلول مدتها تنها بودم .صداهای از بیرون
م شنیدم ،گاه از باق و یا از بغل ،به درست نت دان  .صدای کوبیدن به دیوار م شنیدم
که شاید با چتش یا دس

بود( .حدس م زدم که بند باق عتوم باشد ومنطقا صدا

هایمختلن م تواند ازآنجا به گوش برسد .با طرح این مسئله م خواست راه را باز
بگکارم برای آنته بگوی صدای شنیدم و دلیل نداش که صدا از سلول بغل دست ام
یعن سلول نصیر باشد؛ که اگر نصیر گنته باشد به دیوار نتوبیده بلته صدا از باق بوده،
حرفش دروغ در نیاید ).کت صغری و کبری چیدم؛ اینته من موسیق دوس دارم و
در تنهای به یاد آهنگ افتاده بودم .آنگاه گاه به دیوار زدهام و آهنگ را چه با دهن و
چه با رِنگ گرفتن روی دیوار خیل آرام نواختهام .حدود یک صنحه آ 1-نوشت .
حسین گرف و خواند گن « :ببین اومدی نسازیها؛ هته چ رو ننوشت ».
« تبریک میگ  ،شوروی »...شاید یک موضوع دیگره گن  .گنت « :کاغک رو بده،
حاج آیا متتنس من یادم رفته باشد چون موضوع مال چند روز پیش اس ».
حاق دیگر با به حر

آمدن پاسدار حسین تقریبا چهارچوب اطدعاتشان برای من

روشن شده بود .فقط نگرانی این بود که مبادا دوننر دیگر یعن سهیل و نصیر چیزهای
دیگررا بنویسند و یا نتند آنها زیربار نوشتن نرفته باشند اما تا نوشتهی مرا ببینند فتر کنند
من بریدهام و آنها چیزهای بیشتری بنویسند ،چیزهای که ناجور باشند ،مثد موضوع
مورس را بنویسند .اما از شناخت که نسب به نصیر داشت فترم کردم احتتال دارد او
فترکند من بریدهام ،اما او این را برای آنته خودش ببُرد دلیل نت کند؛ یعن متتن
اس

بدبین باشد اما این بدبین نتیجهی بدی نخواهد داش  .ازسهیل شناخ

دییق
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نداشت اما دلیل ه نداشت که بیخودی نگران بشوم .فقط دلشوره وانتاار آدم را به تنگ
م آورد .لحاات سخت بود .تو م نویس و م ده تا بازجو با نوشتهی دیگران
مطابق کند و دوباره سراغ تو و دیگران برود .خوشبختانه هتان توضیحات تتتیل من
در مورد شوروی و مسئلهی تبریک انقدب به یتدیگر ،که در وایع از خود پاسدار
حسین مضتون و جه اش را گرفته بودم ،به یضیه خاتته داد .بعدازظهر آن روز غکا
آوردند .حسین غکا آورد و اجازه داد دوباره دستشوی بروم و شلوار و پیراهن روی را
ه داد که دیگر از سرما نلرزم .البته من سع م کردم خیل ک بخورم تا احتیاج به
دستشوی پیدا نتن .
زمان گکش و شین حسین تتام شد .به گتان حدود  3صبح بود که شین یدیری
آغاز شد .ناگهان در تاریتخانه باز شد .یدیری با عصابنی

وارد اتای شد و با تحت

گن  «:خوب به حر آمدی!؟ اما خبیث چرا برای من ننوشت هان؟ »
گوش را گرفته بود ،با لحن توهین آمیزودرعین حال کینه توزانه م گن  :چرا برای من

ننوشت !

مردک به هتتارش حسادت م ورزید و از اینته با فشارهای او به حر نیامدهام اما در
مقابل هتتارش مقاومت تتام شده و به حر

آمده ام ،سخ

عصبان بود .دائ سؤال

م کرد« :چرا؟ چرا؟ زود بگو ببین چرا دیشب کاغک را ننوشت ؟ » گنت « :چون شتا فقط
م زن توهین م کن من اینطوری نتیتون حر بزن تازه شتا که به حرف اصد گوش
نت دی ».گن « :اونو خوندم؛ تو هنوز حرفاتو نزدی؛ خیال کردی ما خری تو مورس
م زدی .مورس را باید بنویس  ».یلب ریخ
انگش

این تبهتار درس

رو پاشنه آشیل ما

م گکاش  .با تتام ننهت اش این را خوب گرفته بود .اما اینته چقدر رویش

اصرار خواهد ورزید برای من مشخص نبود .پتو را دوباره از من گرف

و گن « :ک

اینها را به تو داده؟ توال ه ح نداری بروی».
دو یا سه روز به هتین نحو گکش  .روز چهارم ،هنگام شام ،حدود ساع

 2یا  ،1به
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سراغ آمدند .خود یدیری بود؛ گن  :بیا بیرون و وسایل را ه جتع کن .فترکردم
دیگر تتام شده؛ دریافت که مرا به طبقهی هتتف م برند .در آنجا ،از داخل اتای صدای
گن

و شنود م آید؛ از طرف صدای خشک ضربات ه به گوش م رسید .شبیه

ضرباتِ کابل به کف پا نبود .من صدای ضربهی کابل را خیل خوب م شناخت و مانده
بودم که اینجا چه خبر اس  .یدیری دس مرا گرف و برد داخل اتای .چش بسته بودم.
یک ننر با صدای بلند از من پرسید« :اس آن کس که از زیر در با او حر

زدی چه

بود؟ » گنت « :نت دان  ».گن « :پس چطور اون میگه استش را به تو گنته؟ » برای آنته
ییافهی کله شق به خود نگیرم و عصبانیش نتن گنت « :حاج آیا ،صداهای که من از
زیر در م شنیدم واضح نبود.کلتات مثل حتید یا مجید شنیدم ول نت دان اینها درس
اس یا نه» .گن « :حاق که دروغ م گ  51تا بیشتر باید بخوری ۰1 .ضربه م خوری
دستتو بگیر باق! » ت  ،ت  ،ت  ...شروع کردم به فریاد زدن .جالب اینجا بود که نه از سهیل
و نه از نصیر ،که از یرار معلوم یبل از من کابل خورده بودند ،صدای درنیامده بود.
خدصه کابل اضاف را ه زد .اما فتر م کن کتتر از  ۰1ضربه خوردم.
بعد از این ماجرا ما هرسه ننر را به طبقهی باق آوردند و به سلولهای اصل خودمان
برگرداندند .البته هتان شب و فردای آن شب جای سلول هایمان را که کنار هتدیگر
بود عوض کردند و مرا اساسا به بند دیگری که بعدا فهتیدم ،رض

تابان و

جهانگیربهتاج ه در اننرادیهای آنجا بودند ،منتقل کردند.

سیگار و نوروز و رمضان
لحاهای که کابل خوردنمان تتام شد و ما سه ننر را به سلول بردند ،گویا به پاسدار
یدیری این احساس دس

داد که من خیل ه خد

نتردهام .حاق توضیح م ده

چرا برداش من این بود.
ویت وارد سلول شدم و چش بند را برداشت  ،روکرد به من و گن « :ببین؛ خیل
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ناراحت ؟ » گنت « :خب شتا مرا بیخودی چند روز عکاب دادی؛ مسئله فقط هتان آهنگ
زدن بود ».لبخند تلخ زد و سرش را پایین انداخ .به هر حال ناگهان گن « :تو اقن
چ م خوای ،چ قزم داری؟ سیگار م خوای؟ » من که حدود سه ماه بود سیگار
نتشیده بودم (البته اجباری ونه به میل خودم) گنت  :آره .با آنته سیگار کشیدن در
اننرادی گوهردش

برای زندان در آن سالها کامد متنوع بود سیگار خودش را

درآورد ،اما متاسنانه کبری یا فندک نداش گن برو توی سلول برات م آرم.
از سلول بگوی  :چه اتای باشتوه ! بزرگ ،دلباز ،نورکاف با توال و روشوی ؛ شلوار
من ه آنجا بود با دو یا سه پتو .عال بود .اما وایعی این بود که این سلول هتان سلول
اننرادی چند روز پیش بود،نه ک و نه زیاد .تنها درمقایسه با تاریتخانه و اضطرابهای
چند لحاه پیش ،اینک به اتای باشتوه م مانس .
دس

و روی شست و منتار سیگار ماندم اما از سیگار خبری نشد فترکردم یا دروغ

گنته و خواسته اذیت کند یا اینته وایعا کاری برایش پیش آمده .خدصه آن شب
گکش

و صبح بعد از صبحانه ،مرا از آن سلول به یک سلول در بند مقابل بردند.

پاسدارها هتان یبل ها نبودند ،در نتیجه دیگر خبری از یدیری و سیگار نبود .ذهن به
صورت عجیب متوجه سیگار شده بود .من که دیگر داشت سیگار را فراموش م کردم
دوباره میل به پُک زدن داشت  .مدت گکش  61 ،روز یا بیشتر ،تا اینته روزی مویع نهار
بجای پاسدارهای بند جدید هتان یدیری نهار را آورد .مرا که دید نگاه خاص کرد که
نشان آشنای داش  .گن « :چطوری؟ » گنت « :خوب  .شتا یرار بود سیگار به من بِدی».
گن « :راس م گ من اقن سیگار هتراه نیس مال این بند ه نیست اما حتتا برات
سیگار م آرم ».اما نگن چه وی  .چند روزی گکش تا ماجرای دیگری پیش آمد.
در زندان برای من حساب روزها را داشتن مه بود .در آن هنگام پیش خودم باق و پایین
م کردم که عید یعن اوّل فروردین چه روزی خواهد بود .یادم نبود که اسنند آن سال
 63روزه اس یا  91روزه .از طر

دیگردر هتین گیرو دار رفتن به تاریتخانه حساب
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یت از روزها از دست خارج شده بود .یتبار از پاسداری که غکا م آورد پرسیدم حاج
آیا امروز چندم برج اس ؟ بشقاب را روی گاری گکاش و به سرع به طرف برگش
و هُل داد به داخل سلول و گن « :چ گنت ؟ برای چ م پرس چندمه؟ م خوای
چتار؟ » در دل به آن احت وحش زهرخند زدم .گنت « :من نه ساع دارم و نه تقوی
هتینطوری م خواست بدون چندمِ برجه؛ اینته اشتال نداره ».گن « :تو هیچ نباید
بدون »؛ گن و رف .
فتر کردم ،اگر اوّل فروردین را یتروز اشتباه کن دنیا که به آخر نت رسد؛ مه این
اس که هتینجا در تنهای برای خودم عید بگیرم .این کار را کردم .یندها را که هر روز
 ۰یا  1حبه بود ،جتع کردم و روز منروض عید از یک نایلون که کنارش با نخ دوخته
شده بود و در هتان سلول پیدایش کرده بودم ،سنرهای درس

کردم .یندها را داخل

لیوان کرده روی سنره گکاشت  .چند شاخهی ظریف زرد کهربای را که یک گنجشک
چند روز پیاپ از پنجره به داخل انداخته بود ،به ه بست ،
با یک نخ که از شورت جداکرده بودم .حاصل کار گنجشک و زندان بسیار زیبا بود،
شبیه خوشهی گندمِ رسیده بود که در اواخر تابستان زرد م شود .آن را روی طایچه
گکاشت .
بعد از نهار از آن یندها و آب شیر ،شربت درس کردم و کنار سنرهی هن سین خودم
که هی سین در آن نبود نشست و به سدمت سال نو و بهار که فرا م رسید ،نوشیدم.
برای آنته جشن به هتین مختصری نباشد ،تدارک یک سخنران ه دیدم .به نارم
رسیده بود که دنیای من اینجاس  ،اینجا ه باید مراس خودش را داشته باشد ،پس قزم
اس

درمورد روزهای مه مثل نوروز ،روزکارگر 53 ،بهتن66 ،بهتن و خدصه

روزهای دیگر برای خودم مراست را تدارک ببین  .عنصر اصل این مراس میتینگ و
سخنران بود .برای سخنران باید متن تهیه م کردم .بدون یل و کاغک و اسناد و
مدارک ،بدون روزنامه و رادیو و تلویزیون ،و بدون هی ارتباط با بیرون از سلول .تنها

509

م توانست به حافاهام رجوع کن  .روشن اس که نت توانست آنچه را در ذهن م یافت ،
درجای بنویس  .م بایس هتان اطدعات را در نقطهی دیگری از ذهن جاسازی کن .
برای عید نتوانست سخنران مه و یابل توجه ارائه ده  ،اما به خودم یول دادم روز
کارگر را خیل خوب برگزار کن  .از جنبش کارگری آغاز کردم .شروع کردم در این
باره فتر کردن .کتابها و جزوههای را که خوانده بودم ،ردیف کردم .آنها را وری
زدم ،هته را دوباره خواندم .گاه احساس م کردم کاش بیشتر کتاب خوانده بودم .هر
روز که م گکش چیزهای یادم م آمد که هرگز انتاارش را نداشت  .ویت حدود 51
روز گکش  ،دیگر این حس را نداشت که ذهن ک بار اس  .اما ایتاش حافاهام یوی
تر بود .ایتاش آمار و اریام ه تتاما در ذهن بای م ماند .مثد چرا یادم نیس جتعی
کارگری ایران چقدر اس  ،چند درصد کارخانهای ،چند درصد کارگاه  ،چند درصد
فصل و ...درمورد جنبش کارگری جهان وایران ،اعتصابات و مبارزات مه و روزهای
عطف این جنبشها و مطالبات کارگران ،پیروزیها و شتستهایشان چند روز پیاپ  ،شاید
 51روز ،فتر کردم .تقریبا تتام مدت 2 :صبح تا  51شب ،منهای یتساع
بعدازظهر و یک ساع

خواب

ورزش و ساع ها و لحاات که در اضطراب بازجوی یا

برخورد با پاسدارها یا شنیدن ضجهها و فریادهای از دور و گاه نزدیک سپری م شد.
روزکارگر را خودم برای خودم با صدای آرام ،با بازخوان آنچه درحافاه داشت ،
سخنران کردم .ط این مدت به نارم رسید راجع به هتهی یشرها و طبقات م توان
روزی را در نار گرف  .ذهن متوجه این شده بود که چرا روزی به نام روز دهقان
نداری .
در هتان روزها ،در هتان اننرادی که بودم ،این صدا را از پاسدار بند شنیدم« :هرک
روزه نت گیره فلشِ خودشو بکاره بیرون! » این نشان م داد که ماه رمضان رسیده .خب،
حاق چرا اینها سؤال م کنند چه کسان روزه م گیرند و چه کسان روزه نت گیرند؟
مناور چیس  ،با ما چه خواهند کرد؟ تا آن روز به این مسئله که در زندان جتهوری
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اسدم با کسان که روزه نگیرند چه برخوردی خواهد شد ،فترنترده بودم .تردید
نتردم و فلش را بیرون گکاشت  ،یعن اینته من روزه نت گیرم .این را ه بگوی که
چون بند اننرادی و ساک بود ،آدم صدای لغزیدن فلش مقوای را از زیر درسلولهای
دیگر م شنید :خِش ،خِش خنیف .گوش را تیزکردم ،صداهای زیادی نشنیدم .شاید
سه یا چهار ننر بودند که فلش را بیرون گکاشتند .پاسدار دوباره گن «هته گوش کنند؛
آنهای که به هر دلیل روزه نت گیرند یا نت تونن بگیرن فلش رو بیرون بکارن! » این بار
گویا خیال بچهها راح
درسلولها به طر

تر شد ،چون صدای فلشهای بیشتری را شنیدم که از زیر

راهرو م لغزیدند .درسلول بازشد وپاسدار گن « :تو روزه

نت گیری؟ » گنت  :نه .گن « :تو را برای سحر صدا نت کنی و نهار ه جداگانه به
م دی  ».جلّ الخال  ،عجب دموکراس ای! باورکردن نبود .مگر چه شده که این آیایان
جددان روزهدار م خواهند به ما ناهار بدهند ،به ما که به یول خودشان کافر هستی  .این
ه از عجایب سیست جتهوری اسدم بود .آن گونه که در زندان شنیدم ،یک سال
پیش از این تجربه من ،درِ سلولهای  91ننرهای را که در آنها نه کس نتاز م خواند و نه
روزه م گرف  ،به ناگهان باز م کردند و اگر کس را در حال خوردن م دیدند ،هتان
جا به تخ شدی م بستند به جرم تااهر به روزه خواری! در آن سال و سالهای بعد در
زندانهای سیاس ِ استانهای دیگر سیاس های متناوت اعتال م شد .آنچه ثاب
م نتود ،ناپایدار بودن چنین شیوههای نرم رفتار با زندانیان بود.
در یت از روزهای ماه رمضان که صحبتش م رود ،وی نهار سر و کلهی یدیری پیدا
شد که نهار م داد .درِ سلول که بازشد یدیری را دیدم گن « :بشقابتو بده» گنت « :یادت
هس یرار بود یک سیگار به من بدی؟ » گن « :آره .هتین حاق به م دم ».سیگار و
کبری را درآورد و گن « :بیا روشن کن ».به او گنت « :شتا روزهای؟ » گن « :آره».
گنت « :سیگاری ه که هست ؟ » گن « :آره ».گنت « :باشه یه وی دیگه! » خشتش زد.
انتاار نداش  .او این را خوب م فهتید که من سیگاریِ دو آتشهای هست که  1ماه اس
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نگکاشتهاند لب به سیگار بزن آنه در شرایط زندان .حاق شانس به من روکرده که یک
نخ سیگار بتش اما من ،منِ کتونیس ِ خدانشناس ،به خاطرِ یک پاسدار که روزه دارد و
سیگاری اس (یعن کس که مرا شتنجه م کند و وایعا ه اینتار را کرده)  ،از سیگار
م گکرم و موکولش م کن به روز نامشخص  .بشقاب را گکاش روی گاری و شاید
یک ثانیهای متث کرد .نگاه به من کرد و گن « :آخه این روزها هتهاش ماه رمضان
اس و من بعد از افطاراینجا نیست » .گنت « :عیب نداره ،م گکاری بعد از ماه رمضان».
دوباره تعجب کرد .خیل محت و جدی با صدای بلند گن « :ببین بعد از ماه رمضان تو
بگو با من کار داری ،با یدیری .من برات حتتا سیگار م آورم» .گنت « :باشه ».ویت ماه
رمضان تتام شد ،وی نهار ،به پاسدار بند گنت « :با حاج آیا یدیری کاردارم ».گن « :هر
کاری داری باید به من بگوی  ».گنت « :خودشان گنتند که بگوی با یدیری کار دارم».
نی ساع بعد یدیری آمد ،دررا بازکرد و دوتا سیگار به من داد؛ یت را روشن کرد و
گن « :اینجا سیگارکشیدن متنوعه .من ه اجازه ندارم کبری یا فندک به هی زندان
بده  .پس به کس نگو ».گنت باشه .شروع کردم به پک زدن .سرم گی رف .
نت توانست به راحت دود را پایین بده  .با هر تقدی بود دود را بجای کشیدن به ریه،
خوردم .حیف که نت شد سیگار دوم را بگکارم برای یک وعده دیگر .باید هردو را با
ه م کشیدم و کشیدم.

مطلق انفرادی
در تنهایی ِ

برنامههای برای خودم گکاشته بودم .صبح یک ورزش نی ساعته و بعد صبحانه و بعد

یدم زدن در سلول .در حین یدم زدن تصتی گرفت یک تحلیل سیاس ییاجتتاع هته
جانبه از اوضاع ایران و اگر بشود جهان ارائه ده  .یت دوروز صر
بدفاصله به اینجا رسیدم که اوضاع سیاس مثد فدن جور اس
اس

این کارشد اما

و وظایف مبارزان این

که چنین یا چنان کنند و بدفاصله بعد از آن به خودم م رسیدم که به اصطدح
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یت از هتین مبارزان بودم .ته تحلیل این در م آمد که باید در این سلول مقاوم کن و
مبارزه را ادامه ده  .اینجا که م رسیدم دل م گرف  ،دلتنگ  ،تنهای و غت بزرگ
برجان م نشس  .عجب وظینه سنگین ! هرچه سع م کردم فارغ از آنته من کجا
هست و چه وظینه یا چه سرنوشت در پیش دارم ،اوضاع سیاس را تحلیل کن  ،نت شد.
این به ذهن م آمد که :آدم حساب  ،تو بر چه پایهای راجع به سیاس

و مبارزه فتر

م کن ؟ اینجا که دیگر فتر و بحث منت نیس ؛ هرچه م اندیش و م گوی  ،فوری
باید به عتل تبدیل شود ،و گرنه داری به خودت دروغ م گوی  .بعد از مدت
کلنجاررفتن با خودم آخرش دیدم گرایش عجیب به این دارم که از مسائل سیاس فرار
کن  .سیاس برای من شده بود آیه یأس و دلتنگ و شتنجه .چقدر لکت م بردم ،ویت
تنها به فیزیک ،زیس شناس و بخصوص ریاض فتر م کردم .ریاض عال بود .فتر
محض! به گاو و گوسنند کس ه برنت خورد .شروع کردم با خطِ سایهی آفتاب که
روی دیوار حرک م کرد ،ساع ساختن ،در این رابطه مجبورشدم چگونگ ِ پیدایش
فصول ،کوتاه و بلندی روز و شب و گردش زمین به دورِ خورشید و ماه به دورِزمین
و...را بررس کن چند روزی هرچه از نجوم م دانست مرورکردم و سع م کردم
مسئلهی ساع دیواریِ خودم را حل کن .
بعد شروع کردم به نا دادن این کار گنت یک هنته هندسه ،یک هنته حساب
استدقل  ،بعد حت دو سه هنته فیزیک برای رفع خستگ  .بین این دروس ،به مشاعره ه
م پرداخت  .ویت از صبح تا ظهر حدودِ  2ساع در موردِ مسائل فیزیک ریاض فتر
م کردم و مثد به یک نقطهی غیریابل حل م رسیدم ،در آن لحاه هتچون یک معتاد
که فقط به موادش فتر م کند ،اشتیای شدیدی به کاغک و یل پیدا م کردم .در چنین
اوضاع شروع م کردم به مشاعره .مشاعره بردو نوع بود 5.ی مشاعره اس که آسان تر
بود 6 .یی مشاعره وایع  ،که موضوعش شعر بود .در مشاعرهی اس اسام زن و مرد را
پش سر ه م آوردم مثل زهره ،هایده  −هرمز ،زیبا  −افسانه ،هنگامه ...بعد از چندروز
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متوجه شدم در اسام فارس است که با "ژ" شروع شود بسیار ک اس  .م دانست در

زبان فارس کلتات دارای "ژ" زیاد بود ،اما از آنها کتتر استناده شده .درمشاعره با شعر
ابتدا نت توانست بیش از  5۰یا  51شعر را پش

سره بگوی  .اما بعد از  2ماه که از

اننرادی بیرون آمدم با کتال تعجب ویت با خودم مشاعره م کردم و شعرها را
م شتردم م دیدم این عدد را به  22رساندهام .نه اینته ازخودم شعرگنته باش  ،نه؛ بلته
توانسته بودم  22بی شعر را ازاعتای ذهن بیرون بتش  .خدصه کارم این بود:
دیدی که خون ناح پروانه شتع را  /چندان امان نداد که شب را سحرکند
دال بِده:
در اندرون من خسته دل ندان کیس  /که من ختوش واو در فغان و در غوغاس
ت بده:
تا تو نگاه م کن کارمن آه کردن اس

 /جان بهفدای چش تو این چه نگاه کردن

اس
ت بده...
هتچنان که پیشتر گنت با خودم این یرار را ه گکاشته بودم که برای روزهای چون روز
کارگرمراست تدارک ببین  .تدارک مراس روز کارگر فتر م کن سه روزی به طول
انجامید .حاصل کار یک میتینگ خوب بود.
دیگر به تدری بازیگر نقشهای دوگانه و چندگانه شدم .هته آن چند ننری که باید
سخنران م کردند ،عتد خودم بودم .یدم م زدم و سخنران م کردم .مناسب های
دیگر را نیز به هتین صورت برگزار م کردم .این برنامهها تا بدانجا گسترش یاف
براست وی

ک م آوردم .در نار گیرید که فردا صبح یرار اس

که

در مورد وضعی

زنان در یک میتینگ جتع بندی ارائه ده ؛ حاق ساع ده شب اس و من هنوز ازمتن
جتعبندی راض نیست و مجبورم نخواب وکارم را ادامه ده  .گاه خندهام م گرف
که این چه بساط اس

که برای خودم فراه آوردهام .حاق فردا نشد ،پس فردا؛ اما
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دوباره به خودم نهیب م زدم که نه موضوع جدی اس

کار باید به مویع تتام شود و

چیزهای از این یبیل.
من از کودک و نوجوان به موسیق عدیهی زیادی داشت  .م توانست با یت دوبار
شنیدن یک آهنگ ،آن را به خاطر بسپارم و زمزمه کن  ،گویا درس

و دلنشین .بین

مقالهنویس و کتاب خوان های که سخ مرا مشغول کرده بود ،خواندن تصنیفها را
ه بعنوان زنگ تنریح م گنجاندم .گاه تصنیفهای به یادم م آمد که هرچه فتر
م کردم درنت یافت ک و کجا آنها را شنیده و به خاطر سپردهام .یعن دروایع هیچوی
یبل از آن آنها را نخوانده بودم بلته فقط شنیده بودم .و البته حتتا خوش آمده بود اما بنا
به مدحاات آنها را نزد دوستان و رفقای و حت در تنهای خودم نت خواندم .مدحاات
در وایع این بود که بسیاری از رفقای میگنتند این تصنیف سطحش پایین اس  ،چه
م دان هنر بوژوای اس  .ب معن و برای سرگرم اس هجو اس و .....در حال که
دراننرادی ،هتین تصنیفها که روزی خواندن آنها را بر خودم منع م کردم ،بوی
زندگ و طراوت و شاداب م دادند و گاه مرهت برزخ های بودند .از مهست  ،هایده و
گوگوش م خواندم ،خوانندگان که در بیرون از زندان ظاهرا به آنها توجه نداشت .

چگونه آدم چون خوره خود را میخورد
یت از ویژگ های اننرادی این اس که آدم به خودش و به گکشته اش بسیار فترم
کند و چون زیر فشار یرار گرفته مدام م خواهد توان خودش را سبک و سنگین کند،
درنتیجه ناخودآگاه به ست نقاط ضعفِ خودش و کنتاش روی آنها کشیده م شود.
یک دوره من ه دچار هتین وضعی

شدم .شروع کردم به تجزیه و تحلیل تتام

خصوصیات  .بدون آنته متوجه باش تنها بر خصوصیات منن ام متترکز شده بودم :خب
تو آیا وایعا به چه چیز اعتقاد داری و چرا؟ تو به ضرورت سوسیالیس اعتقاد داری؟ اساسا
آن را چگونه تعریف م کن ؟ چقدر از آن مطلع هست ؟ چگونه به این اعتقاد رسیدهای؟
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از کتاب خواندن و آگاه شدن؟ از نحوهی زندگ  ،مثد از محرومی

و نداری و یا

برعتس؟ چرابه کار سیاس کشیده شدی؟ آیا به خاطر مدروزشدن نبود که به این راه
کشیده شدی؟ مثد دیدی هرکس به کوه م رود و خود را آمادهی چریک شدن
م کند ،یهرمان به نار م رسد و تو ه م خواست پیش دوستان یهرمان جلوه کن ؟ یا
وایعا ط یک روند طوقن بدون این شائبهها و تنها از روی عدال خواه به این راه
کشیده شدی؟ یا درمورد نقطه ضعفها ،مثد آیا تو نبودی که درسن ده سالگ درمقابل
هتبازیات وایعا کوتاه آمدی و ترسیدی؟ آیا اینته هتیشه به استقبال کارهای خطرناک
م رفت  ،ناش از شجاع

بود یا ناش از آنته م خواست ثاب کن چه به خودت و

چه به دیگران که ترسو نیست و حال انته خودت م دانست که ترسو هست و ...آنقدر
در این زمینهها جلورفت که ناگهان دیدم من یک آدم بدرد نخور و ترسوی هست که
اشتباه به اینجا افتادهام .بازجو و سازمان به اشتباه فترم کنند که من دارم مقاوم
م کن .
هتین جاها بود که دوباره به خودآمدم که ای دیوانه ،دشتن هتین را م خواهد .اساسا
اننرادی یعن هتین ،یعن بدون آنته ترا مستقیتا شتنجه کنند خودت خودت راتحقیر
کن  ،ازدرون بپوس و ازپای درآی  .ک گنته من ترسو هست ؛ اساسا این چه تجزیه و
تحلیل

اس

که مبنایش بررس

نقطه ضعف هاس

و نه بررس

مجتوعهی

خصوصیات ،چه نقاط ضعف و چه نقاط یوت .احت تو تحلیلات را تا آنجا جلو بردی
که هتیشه خطرکردن را ناش از ترس م دان درحال که به هزار و یک دلیل این ناش
ازترس نیس وتازه اگر هتیشه خطرکردن ناش ازغلبه کردن برترس باشد این که بسیار
با ارزش و زیباس  .یعن کس که م ترسد اما دائتا دارد با ترسش مبارزه م کند ،این
که خصل مبارزات بسیارخوب اس  .تازه ازکجا معلوم اس که هتهی اینها توهتات
نباشد که تو درتنهای ودر این شرایط ،دردنیای خواب و بیداری ،برای خودت م باف .
بیدارشو ،زندگ کن ،حت دراین سلول که ظاهرا یت از میلیونها بُعد زندگ درآن
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جاری اس  .و خدصه با این نهیب زدنها شروع کردم به شتردن نقاط یوت
خصوصیات اخدی ویا به طور کل خصوصیات  .تتام دوران کودک ام را دوباره با این
هد که خوب ها و بدیهای را در ارتباط با محیط که داشتهام درنار بگیرم ،در خیال
به حرک درآوردم .نتیجه عال بود .خودرا روی پاهای حس کردم .دیگر نت خواست
به گوشهی سلول پناه ببرم ،بلته راح در وسط سلول م توانست راس و استوار بایست ،
دراز بتش  ،بخواب و یا نخواب  .دوباره زنده شدم .به یاد این افتادم که درزمان شاه
(شهریور سال  ،)11ویت درکتیته مشترک حساب زیرفشاربودم ،شبها به خود م
گنت اگرمن اینجا بتیرم که راح

شدهام اما اگرزنده ماندم ،دیگرهرگز سراغ فعالی

سیاس نت روم چون تحتل این سخت ها را دیگر ندارم .اما بعدا که دوران بازجوی
تتام شد و به زندان یصر پیش بچههای دیگر منتقل شدم ،به تدری نارم عوض شد،
یعن دوباره فتر م کردم چه در بند و چه در بیرون مبارزه سیاس را ادامه خواه داد،
البته با استناده از تجارب تازه .ویت با کسری اکبری کردستان  1در زندان شتارهی سه
یصر (حیاط مثلث ) احساس را صادیانه در میان گکاشت  ،کسری ،این رفی مهربان و

 5اولین بارکسری را در زندان شاه ( اسنند سال  )11دیدم .او درتابستان  11برای دومین بار دستگیر شده
بود .بار اول در رابطه با فعالیتهای سیاس اش در دورهی دانشجوی و اینبار به عنوان عضو سازمان
چریتهای فدای خل ایران .بعد از شتنجههای دورهی بازجوی او را به زندان ابد محتوم کرده بودند.
بعد از انقدب کسری ،که یل توانای داش  ،یت از کادرهای با تجربه ،وبا کینی

سازمان محسوب

م شد .او در انشعابهای سازمان ،خود را اکثریت م دانس و در سال 21به حزب تودهی ایران پیوس .
کسری بار سوم دربهتن  26دستگیر شد .او یت از معدود کسان بود که درتابستان سیاه  21فهتیده بود
رژی در حال اجرای کشتار وسیع اس  .کسری در شهریور  21در آخرین لحاات که در بند بود به
رفقای اطرافش گنته بود :این بار یصدشان کشتن ماس  .من یصد دارم علنا دفاع کن ول هر کس باید
خودش تصتی بگیرد .یک نتته را ه فراموش نتنی  .نباید طوری تصتی بگیری که در پای چوبهی دار
پایمان کوچکترین لرزش داشته باشد .کسری در بیدادگاه هیئ امام یاطعانه از آرمانهایش دفاع کرد
و سر به دار شد.
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عتی  ،مقاوم و شجاع ،خندید و گن اکثر افراد زیر شتنجههای طوقن به هتین فتر
م رسند ،اما بعدا م فهتند که این احساسِ ترس مویت اس  .موضوع شبیه احساس
بسیاری از زنان اس که در مویع زایتان به خودشان یول م دهند که دیگر حامله نشوند،
اما بعد از دیدن نوزادشان که به دنیا م آید باشنیدن صدای اولین گریهی نوزاد هتهی این
یول و یرارها را فراموش م کنند.

ّاولین هواخوری
یت ازهتان روزها (احتتاق اردیبهش
بودمش گن

 )5929درِ سلول بازشد وپاسداری که ندیده

چش بند بزن ،بیا بیرون .به خودم گنت ای داد بیداد دوباره بازجوی  .از

زیر چش بند دیدم که از اننرادیهای دیگره افرادرا بیرون کشیدهاند .گنتند به ستون
یک دستها را روی شانه هتدیگر بگکارید و به اندازه یک دس فاصله بگیرید و حرک
کنید .رفتی و رفتی  .در بزرگ بازشد ،چند پله و ناگهان هوای آزاد و یک خنت
مطبوع .ویت از پلهها پایین آمدی یت از پاسدارها گن  «:چش بندها را م توانید
بردارید ،اما فقط به جلویتان نگاه کنید ».دیدم ما در حدود  51یا  56ننری  .رض ه
هس  ،جهانگیر بهتاج  ،نصیر و سهیل و ...پاسدارگن « :آیایون ،اینجا آوردی تون
هواخوری .م توانید دریک صف دور حیاط یدم بزنید .به پش
کس ح ندارد با دیگری حر

سرتون نگاه نتنید.

بزند یا اشاره کند .م توانید به زمین و آستان نگاه

کنید .هواخوری یعن فقط هوا بخورید! اگر هته اینها را رعای

کنید بعض روزها

م آوریتتان هواخوری وگرنه تنبیه م شوید و از هواخوری ه خبری نخواهد بود ».بعد
از سخنران آن پاسدار ما دریک ستون به راه افتادی  .گتان م کن چهار پاسدار درداخل
حیاط مواظب بودند که ما با هتدیگر تتاس نگیری  .حیاط بزرگ بود و اگر اشتباه نتن
 91متر در  52متر م شد .لحاهی یشنگ بود آستانِ آب با لتههای سنید ابر ،لتههای
کوچک و زیبا اما پراکنده ،طوری که به هی وجه از صدب

آب آستان ،کاسته
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نت شد .ما یدم م زدی  .بعض ها راه رفتنشان عادی نبود .حدود هش

ماه م شد

یدمهای بلند در فضای باز برنداشته بودم (البته بجز روز انتقال به گوهردش ) .از هتان
ابتدا هتهی ما به فتر شیطن

بودی  .البته من و نصیر ،دس

به عصا بودی  ،چون از

ماجرای تاریتخانه و مورسهای زده شده و لو نرفتهی ما ،مدت زیادی نت گکش .
رض بیشتر کوشش م کرد ،حر

بزند خبر بدهد و خبر بگیرد .او با حرارت (البته

طوری که پاسدارها متوجه نشوند ) ،اخباری را که با زرنگ های خاص به دس آورده
بود برای من و گاه طوری که جهانگیر و نصیر ه بشنوند ،تعریف م کرد ،مثد اینته
پورهرمزان و نیک آیین و ...دارند مقاوم م کنند وهنوز مصاحبه نتردهاند و چند خبر
امیدوارکنندهی دیگر.
دو روز بعد دوباره ما را به هتان شتل به هواخوری بردند .رض ویت دوتای دیگر از
زندان ها به بهانهی خستگ به دیوار تتیه دادند و کنار دیوار نشستند .پاسدارهای مرایب
با ب اعتتادی ،اول مانع این کار شدند اما بعد از چند دییقه مسئول بند اجازهی نشستن
خستگان (! ) را داد .فرص

خوب بود .هر دور که م زدم یتبار از کنار افرادی که

نشسته بودند م گکشت و در هتان یت دو ثانیه م شد کلتهای ردوبدل کرد .با هتین
شیوهی سخ و کند رض از من پرسید مینا (هتسرش) چگونه دستگیر شده اس  .گنت
یکبار که به مدیات

آمده بود ،دستگیر شده اس  .طنلک رض گویا این را

نت دانس چون بدون توجه به پاسدار مرایب ،دو دست به سرش زد .خوشبختانه کس
متوجه نشد .بین جهانگیر و رض ه حر های زده شد که محتوایش را نت توانست
بشنوم .جهانگیر در تتام لحاات هواخوری لبخند م زد و سع م کرد با هته به نحوی
سدم و علیک کند .دیدن روحیهی جهانگیر و رض انسان را ازآن فضای به غای
سنگین و عبوس بیرون م آورد ،وقایل در من احساس زندگ و نیرو م دمید.
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مالقات با مادر
یت از نگهبانهای هواخوری که به اس محتود 5م شناختیتش ،جوان س ساله و
خوشبرخوردی بود که به من م گن «جنتلتن» .ماجرای این نامگکاری این بود که هر
وی که درِ سلول را باز م کرد تا مرا برای بازجوی  ،بهداری و یا هواخوری ببرد ،من
سریعا شلوار و پیراهن م پوشیدم وسع م کردم لباس مرتب باشد ،مثد با زیر شلواری
نباش  .این موضوع برای این پاسدار جالب بود و م گن  :بابا مهتون که نت خوای
بری ،هتینطوری بیا .به هتین خاطر مرا به شوخ جنتلتن خطاب م کرد .یک روز این
پاسدار محتود در هواخوری به من نزدیک شد و گن « :تو است

بهبودی اس ؟ »

گنت « :بله» گن « :بابا این مادرت پدرِ ما رو درآورده .تو چرا مدیات نت گیری؟ این پیرِ
زن هر هنته چند بار میاد اینجا و سراغ تورو م گیره؛ ما ه م گی اینجا نیس
شاید اوین باشه .اما اون دس

مادر!

بردار نیس  .بحث م کنه ،دعوامون م کنه ،دیگه ک

مونده اوضاع ناجور بشه ».گنت « :خب چرا به من مدیات نت دهند؟ » جواب داد« :چه
م دون  .قبد وضع

خرابه و بازجوت راض نیس  ».من دیگر چیزی نگنت اما در

درون از اینته مادر چند روز پیش تا هتین گوهردش

آمده و با اینها درگیر شده

احساس خوب داشت  .اما ویت به یاد زجری که مادر از دیدن برج وباروی گوهردش
م کشید م افتادم ،خشتگین م شدم.
شاید در دومین یا سومین هواخوری بود که هتین پاسدار محتود به من گن « :م دون
طبری مصاحبه کرد؟ » گنت « :نه ،از کجا بدون ؟ » گن « :طبری رو که تو حتتا باید
بیشتر بشناس  .مصاحبهاش از هته بهتر و درس

حساب تر بود .یشنگ دلیل آورد و

مسلتون شد ».من چیزی نگنت  .اما از اینته آن مرد سالخورده را ه مجبور به نن
گکشتهاش وتعریف و تتجید از اسدم و حتوم اسدم کرده بودند ناراح شدم .البته
 5این پاسدار با پاسدار دیگری بهنام محتود که یت از مسولین گوهردش بود وسع م کرد از
خود چهرهی منعطف و فهتیدهای به نتایش بگکارد ،متناوت بود
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سع کردم خود را ب تناوت نشان ده .
به تدری هوا گرم م شد و دیگر ویت ورزش م کردم ،خیس عری م شدم .شیر آب
را بازم کردم تا کامد سرد شود و از آن هرچه م خواست م نوشیدم .چقدر لکت
بخش بود .تقریبا تتام بدن را با آب سرد م شست  ،چون دوش هنتهای یک بار و گاه
 51روز یک بار بود و آدم نت توانس یک هنته عری کند و آب به تنش نخورد .یک
بار ویت فقط یک شورت پوشیده بودم درِ سلول بازشد و پاسدار شروع کرد به توهین و
سیل زدن که :خجال نت کش  ،چرا لخ شدی؟ ...در نتیجه از آن به بعد با احتیاطِ
بیشتری لخ م شدم.
دیگر حدودِ  1ماه م شد که دراننرادی بودم (تیرماه سال  .)29ناگهان دربازشد
وپاسداری واردشد و با سراسیتگ و عجله گن « :رئیس زندان م آد ،فترهاتو بتن
که چ باید بگ  ،».و در را ینل کرد و رف  .شاید ده دییقه بعد درِ سلول بازشد و دوسه

ننری وارد شدند .سدم و علیت کردی  .یتیشان گن « :وضعَ

خوبه نه؟ » گنت :

«مناورتان چیس ؟ شتا رئیس اینجا هستید؟ » جواب مشخص نداد .گن « :مدیات
نداری؟ » گنت « :نه ،من تا اقن  51ماه اس که مدیات ندارم؛ یعن از اول دستگیری تا
حاق ».گن « :خب ،متتنه یک مدیات به بدی  .مشتل دیگه چ داری؟ » گنت :
«حاج آیا ،چرا اینجا سیگارهای مرا گرفتهاند و به من نت دهند؟ » گن « :شتا که
خودتان را عایل و روشننتر م دونید ،باید بدونید که اعتیاد چیز خوب نیس  ».از شنیدن
کلتهی اعتیاد ،آنه شنیدن اززبان یک پاسدار اسدم با لحن نصیح  ،ناراح

شدم.

گنت « :سیگاری معن معتاد نت دهد .شتا نگاه کنید خود رئیس جتهور ،آیای خامنهای
سیگار م کشد( ».خامنهای آن مویع رئیس جتهور بود) .پاسخ کارآ بود؛ دم نزد ،دررا
بس و رف  .خوشحال شدم اما منتار تدف اش ه بودم .خوشبختانه خبری نشد.

لحظهی دیدار ،پس از  ۲ماه
از آن پس من به امید مدیات بودم ،بیشتر از پیش .مادرم بیتاری پارکینسون داش

و
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چنان از به زندان افتادن در دورهی شاه ضربه خورده بود ،که هتیشه م گن « :اگر
باردیگر به زندان بینت  ،من یا م میرم یا خودم را م کش  .دیگر طای

ندارم شتنجه

شدن را تحتل کن  ».بیتاریش رابطهی مستقیت با هیجان و تألتات زندگ داش  ،و
پزشتان گنته بودند که او یادر به تحتل ضربات روح نیس  .اگرچه مادرم دارای
فرزندان دیگری ه بود که هته را دوس داش  ،اما به دقیل مختلف من و او رابطهی
خاص با ه داشتی  .هتهی دوستان و اطرافیان ما م دانستند که هرگونه ضربهای که به
من بخورد ،متتن اس

مادر را خُرد کند .به هتین دلیل مطتئن نبودم که بعد از

دستگیریام و بخصوص درطول  3ماه که هی خبری نتوانسته بود ازمن داشته باشد،
هنوز سرپا باشد و چه بسا که او را برای هتیشه ازدس داده باش  .ازطر دیگر مطتئن
نبودم که هتسرم دستگیرشده یا نه؛ اگرچه احتتال دستگیریش را تقریبا صنرم دیدم.
چون اگر تا آن مویع دستگیرشده بود ،این را ازبرخورد بازجو بهسرع م فهتیدم .پس
چه کس به مدیات خواهد آمد؟ فترم کردم اگر مادرم سرِ پا باشد ،خواهد آمد ،و
به احتتال زیاد خواهرم هتراه اش خواهد کرد .سع م کردم جتدت را فرمولبندی
کن و به مادرم بگوی  ،که اگر کس از بچههای سازمان به مادرم سربزند ،از حر های

مادر  −که مسلتا تترار شنیدههایش ازمن خواهد بود – ازمضتون بازجوی های با خبر
شود ،آن ه در بهترین حال

در حد این یا آن نتته .این جتدت را باید طوری ادا

م کردم که کنترلچ ها ،به کلتات که رد و بدل م شوند مشتوک نشوند .بهطورکل
حر ها بایست بسیار عاطن و عادی م بودند.
امیدم وایعی

یاف  .سرانجام روزی را که آرزویش داشت فرا رسید .پاسداری آمد و

گن  :چش بند بزن ،مدیات داری! هیجانزده شدم .متاسنانه چند ماه پیش سلتان
زندان به سلول آمده بود و ریش و سیبیل و موهای سرم را هته یتدس زده بود .پس از
یت

دو ماه

که از این آرایش اسدم م گکش  ،من ییافهی مسخرهای پیداکرده

بودم :ریش سیاه توپ ام بلندتر از موی سرم بود.
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به مدیات رفت  .مادر و خواهر بزرگترم را پس از  3ماه آن طر ِ شیشه دیدم .مادر
خودش بود؛ زنده مانده بود؛ بغض گلویش را گرفته بود؛ و خواهرم اشک م ریخ .
مادرکامد ختیده بود .دستش را با زحت

از روی عصایش برداش

و گکاش

روی

شیشه .من ه دست را به شیشه نزدیک کردم .نت دانست چه بگوی  .یادم آمد که باید با
گوش تلنن حر بزنی  .گوش را برداشت و به آنها اشاره کردم که باید گوش طر
خودشان را بردارند .خواهرم گوش را به مادرم داد .مادرگن « :امیرجان ،یربان تو بروم،
چرا این کاررا با خودت کردی؟ نگنت ؟ نگنت ترام گیرند؟ تو ه م گنت نه».
لبخندزنان گنت « :م بین که حال خوبه ،فعد که خیل خوب  .تو چطوری؟ » گن :
«من؟ من بتیرم بهتراس  .تو اینجا باش و من حال خوب باشد؟ » خواهرم گوش را
گرف  .با بغض گن « :امیر جان ،یربان تو ،ما هته خوبی  ،تو چطوری؟ ناراح

ما

نباش ».خواهرم سع م کرد با ایتا و اشاره به من بنهتاند که هتسرم و فرزندم سال و
خوب هستند و آنها موف نشدهاند هتسرم را دستگیرکنند .مادر به من نگاه م کرد و به
زبان محل

تند و تند حر های م زد ،با این امید که آنها – آنهای که متالتات را

کنترل م کردند  −ننهتند .با دی زیاد به حر هایش گوش م کردم .چون م دانست

مادر درمورد دادن اطدعات مه به زبان محل و با رمزی که خودش اختراع م کرد،
آدم باتجربهای اس  .بدون دی

و آشنای کامل با روحیات مادر و خاطرات مشترک

نت شد حر های رمزآلودش را فهتید .خدصه از حر هایش این را فهتیدم که اوق
هتسرم و فرزندم به صورت نامنا اما پیوسته در ارتباط با مادر هستند و جایشان امن
اس  .ثانیا اس مرا در«کار» ،نشریه سازمان ،آوردهاند با این مضتون که مدتهاس
دستگیر شده و زیر شتنجه اس  .از شنیدن جتلهی آخر ،یته خوردم .فورا گنت این
کارغلط اس دیگرنباید ادامه دهند.
وی

مدیات تتام شد؛ یعن دیگر از گوش تلنن صدا نت آمد .با مادر و خواهرم

خداحافا کردم و با اشاره یک پاسدار چش بند زدم .به طر

سلول روانهام کردند.
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ویت درِ سلول بسته شد و چش بندرا برداشت دوباره به موضوع درجِ اس خودم در
روزنامه فتر کردم .دوباره به یاد بازجوی افتادم .یبل از دستگیری هتیشه نارم این بود
که جتهوری اسدم مثل شاه نیس  .اگر اس زندان را مطرح کنید و تبلیغات راه
بیندازید ،بجای آنته بازجوها ازترس تبلیغات محتاطتر عتل کنند و از شتنجه زندان
بتاهند ،برعتس فشاررا زیادتر م کنند تا او را بهسرع

به مصاحبهی تلویزیون

بتشانند ،بخصوص اگر زندان زنده باشد و حزبش در بیرونِ زندان کارزار راه انداخته
باشد که رفیقتان را زیر وحشیانهترین شتنجهها کشتهاند ،آن وی بهانه دس «سربازان
گتنام» م افتد تا اسیر را به شوی تلویزیون
اعدمیههای را که دربیرون به حتای

بتشانند .در چنین وضعیت

بازجو

از زندان نوشته شده ،به زندان نشان م دهد و

م گوید« :ببین ،اینجا نوشته ما ترا شتنجه کرده ای و تو به شهادت رسیدهای؛ خب مگه
تو زنده نیست ؟ بیا و در مصاحبه تلویزیون فقط اعدم کن که زندهای و این اعدمیه را
تتکیب کن ».سپس شتنجه برای گرفتن مصاحبه آغاز م شود.
فتر م کردم آخر سازمان که نار مرا م دانس ؛ خودشان ه که در مجتوع چنین
ناری داشتند؛ پس چرا اس مرا مطرح کردهاند؟ آخرسر به این نتیجه رسیدم که آنها
عل رغ اینته م دانستند متتن اس با مطرح کردن اس من و امثال من ،ما را به سدخ
خانه و شتنجه گاههای آنچنان برای مصاحبه بنرستند ،بازه این کار را کردند چرا که
فتر م کنند ما م توانی مقاوم کنی و مصاحبه نتنی  .یعن سازمان انتاار دارد رژی
هتهی نیرویش را روی اسام اعدم شده در نشریه بگکارد واین افراد مقاوم کنند! این
یعن دیوانگ و ب تدبیریِ محض! گاه فترم کردم شاید آیایان رهبری به خارج که
رفتهاند پشتشان باد خورده و یادشان رفته که کابل و ب خواب و آویزان شدن و ...یعن
چه .در بسیاری از کشورها تبلیغ روی افرادِ اسیر شده نهایتا به ننع زندان تتام م شود.
فتر م کردم افراد تصتی گیرندهی سازمان ه تح

تاثیر چنین منط و فرهنگ

یرارگرفتهاند .خدصه دوسه روزی خواب و آرام نداشت و هتهاش از یک طر

به
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انتاار بازجوی بودم ،آن ه دررابطه با درج است در نشریه ،و ازطر

دیگر در انتاار

مدیات بودم تا سنارش کن که دیگر چنین کارهای نتنند ،حدایل در ارتباط با من.
اما با وجود آن هته نگران و تشویش ،بازجوها به خاطر مسئلهی درج اس در نشریه،
هی گاه به سراغ نیامدند .بعدها که به این موضوع فترم کردم ،به این نتیجه م رسیدم
که دنیای کوچک اننرادی ،ب اطدع محض از بیرون و فشارجست و روح چند
ماهه م تواند آدم را به گتانزن های پوچ بتشاند ،چنانته من تا چند روز هر لحاه
منتار بازجوی به خاطرِ آمدن نام در نشریهی سازمان بودم.

ُ
یک کتاب و یک روزنامه پس از نه ماه
چند روز بعد از مدیات درِ سلول بازشد و یک پاسدار با لباس شخص  ،ته ریش و
هتهی مشخصاتِ یک بچه حزب الله وارد سلول شد .او با خودش یک گاری آورده
بود که چند کتاب روی آن چیده شده بود .گن « :دوتا کتاب م توان انتخاب کن ».
گنت «ازکدام کتابها؟ » گن « :هتینها که اینجاس  ».لیست ه دردس

داش  .به

لیس نگاه کردم .به جز یرآن و صحینه و رسالههای مختلف و کتابهای از صدر و چند
شیخ دیگر که اس هایشان عرب بود ،چیز دیگری ندیدم .گنت « :نه البدغه ندارید؟ »
گن « :نه ».گنت « :یک یران با معن فارس م خواه  ،و یک صحینه سجادیه ».راستش
در آن لحاه هرکدام از آن وری پارهها را که به من م داد ،هته را م بلعیدم ،چرا که نُه
ماهِ آزگار نوشتهی چاپ ندیده و هی مطلب نخوانده بودم .نخواندن برای کس که در
دوران آزادی به خواندن و نوشتن معتاد اس  ،بسیار دشوار اس  .م دانست که صحینه
سجادیه بیشتر دعاس  ،اما فترم کردم متتن اس

چند پاوری یا حتای

و یصه

داخلش باشد .خدصه کتابدار حزب الله گن « :یران م خوای واسهی چ ؟ تو مگه
نتاز م خون ؟ » گنت « :نه ».گن « :تو کتونیس ِ نجس نباید به یران دس بزن  ».گنت :
«به شتا گنتهاند که من اجازه دارم دوتا کتاب از این کتابها بردارم و بخوان  .من ه این
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دوتا کتاب را برم دارم .شتا چه کار به کارهای دیگر داری؟ » گن « :نه ،یران
نت ده  ».صحینه را داد و رف  .بعد از چند دییقه آمد ،هتراه یک ننر دیگر که گویا
مسئول سیاس -ایدئولوژیک کتابخانه بود ،و شاید ه این ست

را نداش

و ردهاش

کت باقتر از آن جوان بود .فرد جدید پرسید« :شتا یران را م خواهید برای آنته آن را
نقد واسدم را مسخره کنید؟ » گنت « :نه آیا ،من هی یصدی جز خواندن این دو کتاب
ندارم ».گن « :اینجا که فشاری درکار نیس  .تو کتونیست و من مسلتان .م توانی
راح با ه بحث کنی  .با من بحث کن و مرا یانع کن! » بیرون که بودم شنیده بودم که
یت از زنان چپ را به خاطر بحث از این دس  ،دوباره به دادگاه برده و به جرم تبلیغ
الحاد در زندان ،اعدامش کرده بودند .اگرچه در آن لحاه فتر نت کردم که چنین

خطری متوجه من باشد ،اما اساسا بحث کردن در مورد مسائل مکهب و اعتقادی را −

بخصوص با افراد متعصب مثل حزب الله ها  −ب فایده و خطرناک م دانست  .به هر
حال زیر بارنرفت و گنت « :من اهل بحث نیست  .کتابو م دی بده ،نت دی نده! » رف و
نداد .یک ساع

که گکش  ،یت از پاسدارها که جوان و کت چای و چش بادام

بود ،وارد شد و گن  « :تو یران م خواست ؛ مگه بلدی یران بخون ؟ » گنت « :یُسَبِّحُ لِلَّهِ
مَا فِ السَّتَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ »...پس از یرائ چند آیه از سوره «الجتعه» چشتان این
پاسدار گرد شد؛ وارد سلول شد ،در را بس

و گن « :بگو ،بگو ببین تو که یرآن را

خواندهای و بهتر از من از بر کردهای ،چرا اسدم را ول کردی و کتونیس

شدی؟ »

دیدم عجب کار خطرناک کردهام؛ آمدم پُز بده  ،اما وضع بدتر شد .چهرهی پاسدار
نشان م داد که وایعا من برایش مسئله شدهام ،حتتا یرآنخوان مرا با آب و تاب برای
هتقطارانش تعریف م کند و فرداس که هته سرمن خراب شوند .گنت « :حاج آیا ،مرا
به خاطر کتونیس اینجا نیاوردهاند ».گن « :اما تو نتاز نت خوان  ».گنت « :ببین حاج آیا،
من نت خواه وارد این بحث شوم وایعا نت خواه ».
او رف و چند دییقه بعد یک جلد یرآن برای آورد و خوشبختانه سروصدای برپا نترد،
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اما پس از آن هتواره در هنگام غکا دادن حالت مهربان داش و سدم وعلیت م کرد.

مبارزهی طبقاتی در قرآن
امّا یران و صحینه سجادیه .از هتان صنحه اوّل یران شروع کردم به خواندنِ ترجتهی
فارس آن .آن ترجته از یرآن ،مثل بقیه ترجتههای که پیشتر دیده بودم ،تح اللنا و
در نتیجه نامنهوم و نا زیبا بود .اما برای من در آن مویعی هتان الناظ ارزنده بودند و من
از خواندن آنها لکت م بردم .انگار دنیای را به من داده بودند .روز اوّل نت دان چند
صنحه خواندم اما م دان تا پاس از شب م خواندم و نت خوابیدم .صحینه را وری زدم
و دیدم هی چیزی جز دعاهای خوار کننده انسان ندارد .اما یران با داستان هایش چیز
دیگری بود.
دریرآن داستانهای منصل از پیغتبران چون موس  ،ابراهی و بخصوص داستان یوسف
وزلیخا وجود دارد که اگرچه هته را یبد خوانده یا شنیده بودم اما درآن اننرادی
بازخوان آنها لطف دیگری داش  .به اواسط یرآن رسیده بودم که گتان کردم یک
خط مشخص از بطن یرآن بیرون کشیدهام ،وآن اینته تتام پیغتبران ابتدا موعاههای
برای اصدح جامعهی خودشان م کردند؛ آن موعاهها تناسب زیادی با مویعی تاریخ
زمان خودشان داشتند و در ابتدا جامعه کوچت از مریدان و مردمان دیگری که چندان
ه مرید نبودند ،نا مورد نار آن پیغتبررا م پکیرفتند؛ نا تازه استقرار م یاف  ،اما
دورهی صلح و صنا چندان به درازا نت کشید و پس از مدت دوباره گروهبندیها و
طبقهبندیها شتل م گرف ؛ در آن جامعه کوچک به تدری یطببندی م شد و
درگیری و ب عدالت رشد م کرد .البته در داستانها اینطورعنوان م شد که مثد موس
به کوه تور رف

تا با خدا ارتباط بریرار کند و مردم در غیب

موس دوباره منحر

وب پرس شدند ،درمورد عیس  ،به خیان اطرافیانش اشاره م شد ،و یا نوح توانس از
هته مردم اطرافش فقط جتع محدودی را صالح برای سوار شدن در کشت ِ نجات
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تشخیص دهد .خدصه اینته درعتل انسانهای محدودی ،آنه به مدت کوتاه به «راه
راس » و «اله » هدای

م شدند .اما بعد از مدت دوران طدی تتام م شد و فقر و

فساد و ظل به جامعه برم گش  .از این داستانها به این نتیجه م رسیدم که اگر جامعه
را ،نه به طور موی و محدود بلته درحال طبیع و درازمدتش در نار بگیری  ،م بینی
که دائتا دچار مبارزهی طبقات بوده؛ واین را اگر چه یرآن به این صورت مطرح نترده و
نت توانسته مطرح کند ،اما نشانههای داده برای تنسیر افسانههایش در این جه .
خوشبختانه یا بدبختانه درآنجا کس نبود که این تنسیرها را که با تنسیرهای مؤمنان
متناوت بودند و شاید تحتیل الگوی تنتر مارکسیست به یک متن دین بودند ،به چالش
بتشد.
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فصل سوم :اوین و سالن ( 6مرداد 2636تا تیر )2631
شهریور  :2636انتقال دوباره به اوین
اواخر مرداد بود که درِ سلول باز شد و پاسدار گن چش بند بزن بیا بیرون .ویت وارد
راهرو شدم فهتیدم زندان های دیگری ه هستند .کنش و ک و دو بسته سیگارو پتوی
را که روز اول ورودم به گوهردش گرفته بودند به من پس دادند و من و نصیر را وارد
ماشین کردند .به راه افتادی  .من و نصیر سدم و علیک معتول کردی ومن که هن ماه

آزگار سیگار نتشیده بودم  −بجز هتان یک باری که پاسدار یدیری به من سیگار داده

بود  −از پاسدار هتراه آتش خواست تا سیگارم را روشن کن  .خوشبختانه او معرف
نشان داد و سیگارم را روشن کرد .کوشش کردم که در پُک اول به سرفه نینت .
بجز چند دییقهی اول حرک  ،که چش بسته بودی  ،ویت از زندان گوهردش

دور

شدی  ،دو پاسدار نگهبان به ما گنتند م توانی چش باز باشی  .بیابانهای گوهردش و
بعد ه خیابانها را با ولع نگاه م کردی  .به اوین رسیدی  .با تاسف فهتیدم که مرا دارند
وارد  613م کنند ،و این یعن بازجوی و شتنجه! بعد از  2ماه دوباره راهرو ،613نوار
آهنگران ،دیدن پاهای تا زانو پانستان شده از زیر چش بند و...
پاسداری بازوی را گرف و مرا به یت از اتایهای باز جوی برد.
بازجو گن « :خب رفی جتشید ،خوب تو رجای شهر استراح کردی ها! دیگه زنگ
تنریح تتوم شد .فتر کردی تو رو یادمون رفته؟ تو این مدت که نبودی احسان طبری
ه مصاحبه کرد؛ اما چه مصاحبهی با کینیت که اساسا یک سرو گردن از مصاحبهی
دیگران باقتره! خب ،حاق چ میگ ؟ این پیر مرد رو که دیگه نتیشه حت یک سیل
زد تا حر

بزنه! چرا مصاحبه کرد؟ » من که کت پشت باد خورده وجرأت بیشتر شده

بود ،گنت « :خودتون چ فتر م کنید؟ چه چیز باعث شده کس که چهل سال
مارکسیس

و تودهای بوده در طول چند ماه ویا یکسال به اسدم و حتوم

اسدم
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برسد؟ » بازجو گن « :وایعی ها ،وایعی های که اینجا تونس

ببینه ».من در حال که

چش بسته بودم ،با حالت که انگار دارم به چش بازجو خیره م شوم ،روبه او کردم و با
صدای خنهای گنت « :حاج آیا ،اینجا که کس نیس ؛ فقط شتا هستید و من؛ چرا
م گید وایعیتها؟ خب بگید کابل به کف پا ،ب خواب و هزارو یک جور فشاردیگر».
دست را گرف

و گن « :بری زیرزمین ،تو آدم بشو نیست  ».از پلهها با سرع

مرا به

پایین کشاند و دست را به شوفاژ کنار در اتای تعزیر بس و رف .
خوشبختانه تا صبح خبری نشد و دییقا یادم نیس که هتان صبح و یا عصر آن روز من و
نصیر را ،که گویا او ه هتان شب را در  613گکرانده بود ،به آموزشگاه و سالن سه آن
منتقل کردند .ویت به زیر هش

رسیدی  ،به صورت جداگانه از ما پرسیدند که نتاز

خوانی یا نه .من گنت  :خیر ،نتاز نت خوان  .یتیشان گن  :ببرش اتای  !23در مورد نصیر
ه عینا هتین طور پیش رف  .ما هردو را به ست

اتای  23هدای

کردند .به محض

ورود به اتای و برداشتن چش بندها ،نصیربا خوشحال گن « :پسر ،چه شانس آوردی .
من یبد در هتین اتای زندان بودهام .بچههای خوب اینجا هستند».
در بین افراد اتای ،که س ننری م شدند ،چند چهرهی آشنا دیدم ،اما آشنای ندادم و
تنها به سدم و علیک و نگاه،های دوستانه یناع

کردم .در بین آنها چشت به فرهاد

5

افتاد .فرهاد اکثریت بود و من او را از بیرون م شناخت  .با احتیاط به ه نزدیک شدی .
سع کردی وانتود کنی که آشنای مان از هتانجا شروع شده و این کوشش تا آخرین
روزی که با ه در آن اتای بودی  ،ادامه داش  .منتها آنقدر حر
اگر تتام روز را با ه حر

برای ه داشتی که

م زدی  ،باز ه ک م آوردی و این توجه بقیه را جلب

م کرد .لکا آگاهانه از ه فاصله م گرفتی .
در فرصت مناسب از فرهاد پرسیدم وضعی بازجوی ومواضع سیاس افراد اتای چگونه
اس  .او این اطدعات را داد :ما آنتن نداری  .هتهی زندانیان اتای سرموضع هستند وچون
 5اس مستعار

565

بازجوی اکثر آنها تتام شده ،بازجوها لزوم نت بینند که ما را از ه جدا نگه دارند.
حاق ما به صورت نیته عتوم هستی البته زندانیانِ هیچتدام از اتایها اجازه ندارند افراد
اتای بغل دست شان را ببینند .برای تتتیل پرونده ویا رفتن به دادگاه و یا اتای آزادی و
حت اعدام ،هر روز برخ از ما را احضار م کنند .هته زندانیان این اتای از سازمانهای
چپ هستند و از مجاهدین و یا سایر سازمانهای سیاس ِ مسلتان کس اینجا نیس  .در
اینجا وسایر سلولهای سالن  9کس نتاز نت خواند و پاسدارها به کنایه به این بند
م گویند بند مستو و یا بند کافرها.
از وضعی خودش پرسیدم ،گن « :من اطدع ثانوی هست  ».گنت « :یعن چه؟ » جواب
داد« :در پایان دادگاه به من گنته شد که اگر از سازمان کتبا اعدم انزجار کن  ،آزاد
م شوم و گرنه تا اطدع ثانوی در زندان خواه ماند .من ه نپکیرفت  ،درنتیجه اینجا

هست  .اینجا به زندانیان که وضعی مرا دارند" ،اطدع ثانوی" م گویند .فرهاد در ادامه
گن

که اکثر زندان های اتای یا مثل او«اطدع ثانوی» هستند یا زیر حت اند و یا حت

حت اعدام گرفتهاند و حت شان رفته شورای عال یضای که تأیید شود 5.او افزود
«بعض بچههای اتای ه مصاحبه کردهاند ،اما مصاحبهشان رد شده ».من از جتلهی
آخرش جا خوردم و گنت  « :تو که گنت اینجا هته سر موضع و محت اند ،حاق
م گوی بعض ها مصاحبه کردهاند؟ » خندید و گن « :تو تازه آمدهای و هنوز خیل
چیزها رو نت دون  .بهتدری م فهت  ،مصاحبهی ویدئوی و یا مصاحبه درجتع
زندان ها درحسینیهی اوین و حت در مواردی درتلویزیون ،هتیشه به معنای بریدن و یا
تواب شدن و در بدترین حال پلیس شدن نیس ».
چنین شد که بهتدری تناوت تعهد ،انزجار ،مصاحبهی ویدئوی  ،مصاحبه در جتع
زندانیان ،مصاحبه در تلویزیون سراسری و دیگر یضایا را فهتیدم و از اینته چند ماه یبل
 5از پاییز  592۰احتام اعدام ،باید به تایید شورایعال یضای م رسیدند .در حالیته یبل از آن چنین تاییدی
قزم نبود.
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که در بیرون از زندان بودم چقدر سطح و غیر مسئوقنه هر که را که مصاحبه م کرد و
یا انزجار م نوش

بریده و تواب به حساب م آوردم ،از خودم خجال

کشیدم .تازه

فهتیدم که مبارزهی طای فرسا و ظرین توسط زندانیان سرموضع روی هتین مراحل و
مقوقت انجام م گیرد وموضوع بسیار پیچیده تر و حساس تر از چیزی اس

که

بیرون ها در سر دارند.
فرهاد و یا شاید رفی دیگری در اتای  23جریان را در مورد رد شدن در مصاحبه برای
تعریف کرد ،که جالب بود و خوب در خاطرم مانده اس  :گویا در سال  ،26یت از
رفقای تودهای مسن اطدع ثانوی شده بود .به او گنته بودند اگر در حسینیه مصاحبه کند،
آزاد م شود .اما این رفی حاضر نشده بود علیه حزبش مصاحبه کند .خدصه بعد از
مدت برخ از رفقایش با او صحب

م کنند و یانعاش م کنند که با توجه به

پروندهاش ،ایرادی ندارد که مصاحبه را بپکیرد و به صورت فرمال و مختصر اعدم انزجار
کند .روز مصاحبه فرا م رسد .رفی مسن ،با لهجهی آذریاش ،ساده و مختصر م گوید:
«ما کارگرهای بودی که یبل ازکودتای  62مرداد ،تودهای شده بودی  .چون حزب
شعارهای خوب به ننع کارگران م داد ،ما ه طرفدار حزب شدی  .تا اینته  62مرداد
شد و شاه با کتک انگلیس و امریتا کودتا کرد و حزب ه سرکوب شد .ما ه دیگر
نتوانستی فعالی

کنی  .رسیدی به انقدب .دوباره حزب آمد و در برنامهاش حرفها و

شعارهای به ننع کارگران داد .دوباره جکب حزب شدی و فعالی

کارگری و حزب

کردی و ...و اقن ه که در خدم شتا هستی  ».مجید یدوس  ،کس که در حسینیه از
زندانیان مصاحبه م گرف « با تعجب و عصبانی م گوید:
«هتین؟ پس ما خطا کردی که شتا را گرفتی ؟

 −بله؟ (یعن  :نشنیدم .چه گنتید؟ )

 −مجید یدوس « :م گ این هته جنای وخیان های حزب توده که رهبرانش هتینجا
اعترا کردند ،چرا اینها را نت گ ؟ »
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« −جنای »؟

« −بله جنای  ،خیان  ،جاسوس »
« −اختیار دارید!!! »

ویت رفی مسن عبارت «اختیار دارید» را به کار م برد ،کل حسینیه اع از سر موضع و
تواب و پاسدار و گویا خود یدوس خندهشان م گیرد .یدوس با تشر م گوید« :بیا بیا
پایین ،نت خواد مصاحبه کن  ».فورا توابها بهخود م آیند و شروع م کنند به شعار
دادن علیه هتهی احزاب و سازمانها.
این رفی گویا مدت بعد مصاحبه کرد و کلتهی انزجار رادر مصاحبه به کار برد و آزاد شد.

عمومیهای در بستهی اوین در سال 2636
زندانیان سیاس اوین در کل ترین بیان به دو دسته تقسی م شدند:
دستهی اول :زندانیان زیر بازجوی بودند که عتدتا در اننرادیهای اوین (بند  )613به سر
م بردند .دنیای آنجا ،دنیای شتنجه ،توهین ،اضطراب وب خواب وخدصه رن وعکاب
اله بود.
دسته دوم :زندانیان زیر دادگاه بودند .این دسته در بندهای متشتل از سلولهای بزرگ
با درهای بسته نگه داری م شدند.

یت از این بندهای "زیر دادگاه "ها که در سالهای  25و  26شتل گرف  ،سالن  9بود
که زندانیانش هتگ به گروههای سیاس چپ تعل داشتند .زندانیان از سازمانها و
احزاب چپ که در مقابل وحشیگریهای دادستان به اشتال مختلف ،مقاوم بیشتری
از خود نشان داده بودند ،عتدتا در این بند بودند وشاید به هتین دلیل این بند (سالن)
کینی

خاص پیدا کرده بود .یت از مقاوم ها «نتاز نخواندن» بود .چپهای که

حاضر نبودند نتاز بخوانند ،به این بند فرستاده م شدند .امتانات زندگ در این بند بسیار
کتتراز بندهای عتوم ِ دیگر بود .مثد اتایهای آن در سال  26که بیش از  91ننر را در
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خود جای م دادند ،هتیشه در بسته بودند ،مانند سلولهای بزرگ پر جتعی .
زندانیان درهر شبانه روز اجازه داشتند سه وعده به هتراه پاسدارِ بند به دستشوی بروند که
البته زمانش دائتا تغییرم کرد وهتین نامشخص بودن زمان ،نیاز به توال

رفتن رابه

اساس ترین نیاز زندان بدلم کرد.
مشتل توال

رفتن آنقدر حاد شده بود که عدوه بر سه وعدهی رست  ،یک تا دو

وعدهی اضطراری به مدت  1تا  2دییقه از طر زندانبان پکیرفته شده بود .یعن اگر 91
ننر رابه  ۰توال که یت اش هتیشه خراب بود ،تقسی م کردی با زمان  1تا  2دییقه به
هر ننر تقریبا  91ثانیه م رسید وچون چنین چیزی امتان نداش  ،هتیشه عدهی زیادی
باید از رفتن به توال صر نار کرده وبه هتان سه وعده بسنده م کردند.
زندانیان یک سلول یاعدتا امتان تتاس با زندانیان سلول مجاور خود را نداشتند و در تتام
مدت که در زندان بودند ،اگر ریسک نت کردند ،هرگز موف نت شدند بیش از هتان
 62یا  91ننری را که با ه در یک اتای بودند ،ببینند.
برای هر زندان  ،بسته به اینته آمار آن روز اتای چند ننره باشد ،عرض جای خوابیدن
چیزی بود بین  61تا  91سانت متر .در سال  29چنین بود ،اما زندانیان که سالهای  25و
 26در هتان اتایها بودند ،تعریف م کردند که در آن دوره جا برای نشستن نبود تا چه
رسد به خوابیدن یا دراز کشیدن .به هتین دلیل در آن سالها ،زندانیان به نوب
م خوابیدند ،آنه نشسته وگاه حت ایستاده .در سال  21از هتین اتایها افراد را بیرون
م کشیدند و اعدام م کردند .در باز ماندگان احساس غریب به وجود م آمد که
خیل ها از گنتنش شرم داشتند .یت از بچهها م گن « :بله ،وایعی

این بود .من از

اینته دو ننر از رفقا و یا ه اتای های را ،دو انسان شریف را ،اصد بگویی دو انسان را،
به جوخهی اعدام م سپردند ،یبل از آنته احساس ناراحت بتن  ،احساس راحت
م کردم .فتر م کردم امشب را م توان بخواب  ،راح ننس بتش و حال خنگ به
من دس ندهد».
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آنچه را که من در مورد سال  29تصویر م کن  ،تازه بهشت بود که از درون جهن
سالهای  21و 25سر برآورده بود.

مالقات با پسرم
پاییز  29یعن تقریبا یک سال بعد از دستگیریام اولین بارحتید پسرم را در اوین مدیات
کردم .سن حتید دیگر دوسال و دوماه شدهبود .با آنته یک سال م شد که مرا ندیده
بود ،در آن اولین دیدار ،نگاهش آشنا و صتیتانه بود .او مرا شناخته بود .شاید بهخاطر
آنته یک سال پیش که آزاد بودم و با ه زندگ م کردی خیل با او بازی م کردم.
من به هتهی حرکاتش با دلبستگ خاص توجه م کردم و هتیشه تدش این بود که او
را بنهت  .هتین کارها حتید را به من وابسته کرده بود.
در آن روز نگاهش کنجتاو و چهرهی زیبایش ،اندوهگین بود .حتید ساک بود و به
سؤالهای بدفاصله جواب نت داد .پرسیدم :تو خونه چیتار م کن ؟ مامان اشر
حالش خوبه؟ حتید لبخندی زد و جواب نداد .او با آن سن ک م دانس که در آنجا
راجع به مامانش حرف نباید بزند .در عوض سؤال کرد :چرا کنش نپوشیدی و دم پای
داری؟ اتای

کجاس ؟ گنت  :خب من اینجا کار م کن  .دمپای پوشیدم که راح

باش  .در مدیات بعدی ،حتید هتراه مادر و خواهرم نبود .خواهرم پش سره توضیح
م داد که حتید حالش خوب اس ودفعهی دیگر م آوریتش .من گنت اگر آوردنش
مشتل اس  ،کتتر بیاورید .پیش خودم فتر م کردم ،دیدن و بوسیدن وبغل کردن
حتید کوچولوی آرزوی من اس ول این را ه م دانست که اشر

مخن زندگ

م کند و حتید ه با اوس در نتیجه حتید باید چند ساع و یا نصف روز از اشر
(مادرش) جدا شود و با خواهر و مادر من بهعنوان خواهرزادهی من به مدیات بیاید .و این
کار آسان نیس  ،به خصوص برای کودک که سنش دو سال و دو ماه اس  .از طر
دیگر چه من و چه اشر فتر م کردی حتید به حضور و محب پدر احتیاج دارد .او
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باید پدرش را ببیند و در این مورد کتبودی احساس نتند .متاسنانه من و حت اشر
حس نت کردی که اجرای عتلیات عجیب و غریب مدیات چه فشار سنگین بر حتید
عزیزم وارد م کند .اشر با حتید عتد زندگ مخن داشتند و من در تتام پن سال و
اندی که در زندان بودم هیچوی

نت توانست با اشر

مدیات داشته باش  ،با اشر

عزیزم که عاشقانه هتدیگر را دوس داشتی  .در ضتن برای یک بچهی با آن سن ،دای
نامیدن پدر و اس نبردن از مادرش در آن محیط ،بسیار پیچیده و عکابآور بود.
خواهر و مادرم ،حتید را از اشر

(هتسرم) تحویل م گرفتند و نزد من م آوردند.

ویت حتید را از مادرش جدا م کردند و حتید ه این را م فهتید که باید از اشر
جدا شود تا نزد من بیاید ،یک ریز گریه م کرد ،فریاد م کشید فریادی از ترس ورن .
م گن  :مامان ه باید بیاد! مامان ه باید بیاد! او نت گن نه ،من با شتا نتیام و یا پیش
بابا نتیام! حتید م گن  :مامان ه بیاد! مامان ،مامان.
این صحنهها را اشر

شش ماه بعد از آزادی ودر وایع پن سال بعد از ویوع آنها برای

تعریف م کرد .اکنون که به یاد آن صحنهها م افت ب اختیار چشتان پر از اشک
م شود واز ب تجربگ خودم و اشر

متاسف م شوم که چرا ما هتان بار اول متوجه

نشدی وچندین بار دیگر حتید را به مدیات آوردی  .اشر

م گن  :دو سه باری که

حتید به مدیات آمد بعد از مدیات تا دو روز ک حر

م زد و تتایل به خوردن

نداش  ،با هته چیز و هته کس سر دعوا داش .
شاید بعد از سومین مدیات با حتید بود که احساس کردم ترتیب دادن این مدیاتها
برای خانوادهی من و اشر

کار آسان نیس  ،بخصوص از حرفهای جسته گریختهی

خواهرم در مورد ناراحت حتید به این نتیجه رسیدم که باید از خیر مدیات با حتید
بگکرم .خوشبختانه اشر ه در بیرون با دیدن وضعی حتید به هتین نتیجه رسیده بود.
و به این ترتیب مدیاتهای پدر و پسر عترش بسر رسید.
شاید پس از 2ماه دوباره کوشش برای مدیاتِ من و حتید از طر خانوادهام آغاز شد.
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حاق دیگر حتید بزرگتر شده بود وما توانستی چند باری-البته با فاصلهی سه ماهه-
مدیات داشتهباشی .
آخرین مدیات با حتید یبل از آنته از ایران خارج شود ،احتتاق تابستان  21بود .حتید
را بعد از مدتها م دیدم ،کت درش تر شده بود .روز مدیات دیدم حتید یک ماشین
خیل کوچولوی آب رنگ (شاید از بس که ماشین کوچک بود ،پاسدارها در بازرس
ندیده بودندش) و یک عتس ازخودش را در جیبش گکاشته و به داخل اتای مدیات با
بچهها آورده.
ویت به من رسید و هتدیگر را بغل کردی  ،گن  :بیا این ماشین مال تو هروی
حوصلهات سررف با این ماشین بازی کن .اینه عتس منه .هر وی دل برام تنگ
شد ،به این عتس نگاه کن(.عتس ضتیته اس )
از این کار حتید و حر های زیرکانه این نی وجب که سنش به زحت

چهار سال

م شد ،چنان متأثر شدم که سخ در آغوشش گرفت و غری بوسهاش کردم .بعدها از
اشر شنیدم که ترتیب دادن این دو هدیه وکل برنامهاش ابتتار خودش بوده و نه تشوی
نزدیتان و یا مادرش.

یک روز زندگی در یکی ازاتاقهای سالن 6
پاییز اس  ،سال  .5929زندانیان از پیر و جوان به پهلو روی کف اتای خوابیدهاند که
زیلوی روی آن انداخته شده و اینجا و آنجا به زحت یک پتوی نازک ارتش روی آن
را پوشانده .بیشتر زندانیان این اتای چپگرا هستند و پروا نتردهاند که در یلب شتنجه
گاه اوین رستا بگویند که نتاز نت خوانند .اما درس نی ساع یبل ازاذان صبح ،یعن
در تاریت سحرگاه از بلندگوی اتای ،که کنترلش دس مدیری زندان اس  ،یرائ
یران پخش م شود وپس از نی ساع

تازه به صدای بلند اذان م دهند .پس از اذان

ناگهان در باز م شود وپاسداری م گوید« :یااهلل ،یااهلل! بلند شوید اضطراری! » یعن پن
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دییقه فرص هس که هر کس که وضعی مزاجش «اضطراری» اس  ،یعن نیاز فوری
به توال

دارد ،به دستشوی برود .اوضاع اتای در یک چش به ه زدن کامد به ه

م ریزد .افراد با عجله و لباس نپوشیده به طر
پیش م آید که کس بخواهد نسب
یتدیگر تعار

توال هجوم م آورند ،اما انصافا کتتر

به دیگری زرنگ کند .و در هتین جا ه به

م کنند .از یبل پکیرفته شده که هرکس وضعش خیل «اضطراری»

اس  ،مسلتا زودتر بیدار شده ،دم درنشسته وخود بخود ح تقدم دارد .پس از 1تا 1
دییقه هته برم گردند به اتای و در بسته م شود .اغلب دوباره سع م کنند پتو را به
خودشان بپیچند وبخوابند اما این دیگربستگ به خل و خوی پاسدار شین

دارد .مثد

اگر نوب پاسداری باشد که اس او را «کرکس» گکاشته بودی  ،او بعد از دستشوی هته
رامجبور م کند که پتوها را جتع کنند ودیگر نخوابند .اگر بخوابند ،هته را بیرون
م کشد و کینر م دهد :توهین ،سیل و گاه شدی .سرکش و درگیری در ذهن
پاسدارها م ماند ،و زندان به تجربه م آموزد که زیاد خود را مطرح نتند ،چون ویت
اوضاع به ه م ریزد ،یعن زمان که زندانبان خشونتش را به هر دلیل بیشتر م کند،
خطرشتنجه هتیشه دامن کسان را م گیرد که درگیری بیشتری با پاسداران و یا
مسئوقن زندان داشتهاند.
ساع  1صبح صبحانه م دهند .نان ومقدار کت پنیر با چای که متاسنانه هتیشه شیرین
نیس  .پس ازصبحانه ،برنامهی تلویزیون مداربستهی اوین شروع م شود .مصاحبههای
توابها درحسینیه (آمن تئاتر) اوین که پایان ندارد ،سراسرصبح تا ظهررا م گیرد .البته
در زمان که درِاتای بسته اس وپاسدارها مشغول کارهای دیگرهستند ،کس به تلویزیون
وبرنامه تهوع آور مصاحبهها نگاه نت کند .توجه ویت جلب م شود که فردی را در حال
مصاحبه ببینی که او را م شناسی .
ساع  51صبح اس اما هنوز دررا برای رفتن به توال باز نتردهاند .هتیشه دوسه ننری
هستند که ازهتان صبح زود بعد از«اضطراری» ،احتیاج به توال داشتهاند وتا ساع 51
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خودشان را کنترل کرده اما دیگر طایتشان طای شده .آخر توال رفتن آدمها که هتگ
یتسان نیس وتازه تا م آی خودت را برای ساع  2تا  1صبح آماده و به چنین نات
عادت کن  ،یک دفعه برنامه عوض م شود ونوب اتای تو ساع  2یا  3صبح م شود.
هیچوی این سه وعده مقرر درساع های ثابت نیستند .به هتین دلیل بسیار پیش م آید
که افرادی درس

یک ساع

بعد ازتوال

اضطراریِ  1صبح ،دوباره به شدت

اضطراری شده ،اما باید تا ساع  55صبح تحتل م کردند .بسیاراتنای م افتد که
اضطراریها از درد و نیاز شدید به توال به خود بپیچند ودربزنند ،حت محت  .اما ک
پیش م آید که پاسدارها در را باز کنند .درعوض غُرم زنند که «مگه صبح نرفت
دستشوی ؟ ناکس چرا فیل در م آری؟ یک باردیگه در بزن م کِشت

بیرون».

پاسدار شین  ،سر آزار دارد و در را باز نت کند .آخرش دبّه حدل مشتدت م شود.
دبهای را که برای این کار اختصاص دادهای م آوری  ،یک پتو روی فرد نیازمند به
دستشوی م اندازی و او دبه را بعنوان لگن زیرش م گکارد .فرد با شرمساری و ناراحت
کارش را م کند .دیگران سع م کنند به کارهای دیگر مشغول شوند ،شلوغ کنند،
حر

بزنند وبه او نگاه نتنند .تازه هته این کارها باید دور از چش پاسدارها رخ دهد.

چون اگر ببینند ،هته افراد اتای را تنبیه م کنند .دبه را مویع که به دستشوی م روی ،
مخنیانه به داخل دستشوی م بری وخال م کنی  .روی دبه را با آشغال سنره و خرده
نان م پوشانی  .دبه راز بزرگ اتای اس  .اگر به آن پ برند ،دمار از روزگارمان درم
آورند .تقریبا هنتهای یت دوبار به دبه نیاز داری  .واین بهمعنای آن نیس که«اضطراری»
ک داری  .نه« ،اضطراری»ها به خود سخ

م گیرند ،رژی م گیرند تا کتتر دچار

اضطرار شدید شوند.
تقریبا هر روز ،ساع  1یا 2صبح ،یک پاسدار سرش را داخل اتای م کند و اس چند
ننر را صدا م زند« .اینهای که خواندم چش بند بزنند ،بیان بیرون! » این افراد یا به
بازجوی برده م شوند یا به دادگاه و یا در موارد نادری برای کارهای اداری که ب
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خطرترین اس  .چش های خواب آلود ومضطربِ ه اتای ها ،به آنهای که استشان را
صدا زدهاند وباید بروند ،دوخته م شود .مسئول اتای ،که منتخب خود بچههاس و دخل
وخرج وبسیاری کارهای اجرای زندگ  91ننره در اتای را سروسامان م دهد ،فورا به
ست

نان و پنیر وچای م رود تا به آنان صبحانه دهد؛ اگر میوهای باشد ،در جیبشان

م گکارد ،مقداری پول ه به هر کس م دهد.
 «چای تو بخور ،عجله نتن ،تا بقیه اتایها را حاضر کنند چند دییقهای طول م کشد».اما مگر اضطراب از بازجوی اشتهای بای م گکارد .گاه آدم درس در هتین مویع
«اضطراری» م شود .و فرصت ه برای رفتن به دستشوی نیس  .یعن ه باید به
بازجوی و کابل که در انتاارش هس فتر کند ،و ه این اضطراری ویا اسهال لعنت
را تحتل کند.
امروز دو ننر احضار شدهاند .آنها را تا ساختتان  ،613که محل سلولهای کوچک و
بازجوی اس  ،چش بسته و با مین بوس م برند .این دو ننر م روند و زندگ روزانه،
دوباره در این سلول  91ننره آغاز م شود .بچهها تا عصر فراموششان م کنند ،فقط از
ساع  1یا  2بعد از ظهر اس که انتاار ونگران آغاز م شود.
 −چرا نیامدند؟

 −احتتاق دیگه به این اتای برنت گردند.

 −فردا معلوم میشه .اگه کلیهی وسایلشونرو خواستند ،صد در صد به  613منتقل شون
کردهاند .واین یعن بازجوی  ،شتنجه و بدبخت !

 −نه بابا ،اینا خیل ویتها بیخودی معطل م کنند؛ حت تا ساع ده شب ه متتن اس
بر گردند.
ناگهان در باز م شود وهر دو ننر با ه وارد اتای م شوند .یت سرحال اس و دیگری

ظاهرا خونسرد .اما هردو ویت وارد اتای م شوند ،از اینته دوباره ه اتای هایشان را
م بینند و چش هایشان بعد از ده دوازده ساع

زیر چش بند بودن ،به روی انسانهای
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مثل خودشان ،باز م شوند ،شاد و سبتبال م شوند .سدم و علیت و سیگاری (اگر
آتش مخنیانه روشن مانده باشد) وبعد ه چای که زیر پتوی سربازی گرم نگاه داشته
شده .حاق نوب م رسد به گزارشده .
هته م پرسند «خب  613چه خبر؟ کجا رفتید؟ ک ها رو دیدید؟ و ..آن دوننر ه
تعریف م کنند .یت شان را برده بودهاند بازجوی  .تهدید شده ،سر پا نگهش داشتهاند
اما کار به مرحلهی خطرناک کابل زدن به کف پا نتشیده .فقط تهدید واینته :اگر
هتهی حرفها تو نزن دوباره بر م گردی هتینجا پیش خودمون (یعن  613و شتنجه).
دوم تتایل به حر

زدن برای جتع ندارد .گویا یت از رفقایش به تازگ دستگیر

شده و خواه ناخواه فصل جدیدی از بازجوی ها در انتاارش اس  .او خوب م داند که
به احتتال زیاد از این اتای  −که اگرچه مانند سلول در بسته اس اما به هر حال نوع

عتوم محسوب م شود  −به  613یعن اننرادی منتقل خواهد شد .اما هتین دم که در
کنار بچه هاس  ،برای او غنیت

اس  .ویت آدم بعد از بازجوی به اتای بزرگ که

دوستانش در آنجا هستند برم گردد ،اگر بازجوی را خراب نترده باشد ،با دیدن
دوستان و حال عتوم اتای ،سر حال م آید ،گوی دنیا به رویش لبخند م زند .چند
لحاه یبل ،یعن درس مویع که در راهرو با چش بند حرک م کرد وگنتهی بازجو
در گوشش زنگ م زد که «اگه حرفاتو نزن  ،م برم

پایین (یعن زیرزمین)» چنان

دلش گرفته بود که در آن غروب سرد و در آن تنهای دلگیر ،دلش م خواس زمین
دهان باز کند و او را ببلعد .دوباره کابل ،دوباره آویزان ،دوباره بیخواب  ،دوباره عربدهی
بازجو و پاسدارها ،دوباره نوار آهنگران از بلندگوهای  .613وای که دنیا چقدر بیرح و
زش اس  ،انسان چقدر تنهاس و زورگوی چقدر فراوان! اما یک لحاه بعد ،درِ اتای
باز م شود؛ او حاق ح دارد چش بندش را بردارد .در این لحاه  62جن چش ِ منتار و
دوس

و مهربان به او دوخته م شوند .وای که اتای چقدر گرم اس  ،مثل لحاف

بزرگ ،نرم و نوازشگر که م توان خودت را در آن
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بپیچ و خودش را در تتام جاهای خال م نشاند .سبک م شود .وزنش و تتام
غصههایش از دوشش برداشته م شوند .غری م شود در اتای و اتاییان .انگار زندگ
براست زیباس .

بنگاه شادمانی در اتاق در بسته
امشب پنجشنبه شب اس  .غالبا شب جتعه بنگاه شادمان به راه اس  ،یعن زندانیان،
هتینها که بین شان افراد اعدام ه هستند ویا هر لحاه متتن اس دوباره به بازجوی ِ
اصل ببرندشان ،شروع م کنند به آواز خواندن وحت ریصیدن ویا خاطرات شیرین و
جوکهای خوشتزه تعریف کردن و یا از هته بامزهتر ،ادای شخصی های حتومت ویا
افراد معرو را درآوردن .جتعهها به جز افراد تازه دستگیر شده یا کسان که هنوز بهنار
بازجو باید تخلیهی اطدعات شوند و زیرفشار زیادی دراننرادیهای  613یراردارند ،بقیه
زندان ها تقریبا ننس راحت م کشند ،چون از بازجوی خبری نیس و هته م دانند که
قایل تا شنبه صبح راح اند ،وبه هتین دلیل بساط شادمان  ،شب جتعه بریرار اس .
امشب اختیار در دس بنگاه شادمان اس  .اما حدود ساع  9بعد از ظهر ،حسن امیری
را خواسته بودند .ویت حسن برگش  ،رنگش سرخ شده و لبهایش از خش فروخنته
م لرزید .حسن چه خبر؟ در حال که لبخند تلخ برلب داش گن  :با برادرم اصغر،
تلنن حر زدم ،م خواهند اعدامش کنند.
حسن امیری ،حدودا س سال دارد ،اوعضومرکزی «اتحادیه کتونیس ها» اس و در
درگیری مسلحانهی آمل شرک داشته اس  .با آنته به نار تند خو م رسد ،اما به هی
وجه بد اخدی نیس  .او در مورد جنگ در آمل نار موافق ندارد ،نه اینته اساس خط
مش سازمانشان را یبول نداشته باشد ،بلته تنها با آن ایدام مشخص در آن زمان و متان
مخالف بوده اس  ،اما به خاطر تبعی

از تصتی جتع و تنها نگکاشتن رفقایش در
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عتلیات شرک کرده اس  .دامادش «کاک استاعیل» ،5فرماندهی ناام سربداران ،در
درگیری آمل کشته شده و خواهرش سوسن 6را چند هنته پیش در اوین اعدام کردهاند.
گتان م کنی که خودش ه به احتتال زیاد اعدام م شود .حاق برادرش ،آن هنگام که
به طر

اتای اعدام برده م شد ،اجازه یافته بود چند کلتهای با حسن حر

بزند ،البته

درحضور بازجو.
روحیهی حسن عال اس  .تندخوی اش نه به خاطر این اس که خودش مطتئن اس
که چند صباح دیگر اعدام خواهد شد ،به هی وجه ،حسن به راست این گونه بود :تند
و تیز ،با حرارت ،فعال ،جدی ،و در هتان حال شوخ .در آستانه اعدام ،سرشار از زندگ
و تدش برای تثبی حضور خود در جهان اس  .در مسابقهی م زن ِاتای ،سر اینته م
را ک گکاشتهای یا نه ،با حرارت دعوا م کند ،صلح م کند ،م خندد ومسابقه را
طوری دنبال م کند که انگار تی مل کشورش دارد مسابقه م دهد.
بچهها م خواهند به خاطر خبر تتان دهنده ،یعن اعدام یریب الویوع برادرش ،مراس
بنگاه شادمان را تعطیل کنند ،اما حسن نت گکارد و به من م گوید« :حسین ،مبادا
نخوان ها ،دلخورم شوم .برادرم با این ارتجاع ها جنگید ،حاق ه اسیر شد و
م خواهند بتشندش .جنگ اس  ،جنگ طبقات  .نباید عزا بگیری  .توی مبارزه حلوا
پخش نت کنند ».من ه شروع م کن به خواندن.
من هتیشه ترانههای م خوان که کتتر بار سیاس دارند ،چون فتر م کن در این
دخته ،که صبح تا شب تارو پود وجود هته با درد وشتنجه وتوهین له م شود و ذهنتان

 5کاک استاعیل نام سازمان

پیروت محتدی بود .او از بنیانگکاران «گروه مبارزه در راه آزادی طبقه

کارگر »بود که دیرتراین گروه با اتحادیه کتونیستها وحدت کرد .پیروت در کردستان و در سازمانش
مورد احترام و عدیهی فراوان بود.
 6سوسن امیری از مسئوقن اتحادیه کتونیستها و به گنتهی رفقای که با او کار کرده بودند ،زن مستقل،
جسور و بسیار صتیت بود
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سخ

مشغول مسائل سیاس و تشتیدت اس  ،بهتر اس

ترانههای بخوانی درباره

زندگ و زیبای ها و رن های معتول و طبیع آن .اما امشب ،شب دیگری اس  .برادرِ
حسن را به مسلخ م برند و حسن با آن یام متوسط ،سیگار بر لب ،با مشت گره کرده و
چهرهای مصت  ،به آرام در اتای یدم م زند .ترانهای م خوان که از عش و مردم ،از
سوختن و فدا شدن در راه آرمانهای مردم سخن م گوید و بچههای چپ آن را
م شناسند .هته ساک م شوند .من یدری صدای را بلندتر م کن  .با شور و حرارت
آن ترانه محل را م خوان :
ایتسال سالِ بارونای رعنا ،نامرد چقد فراوونای رعنای
ایتسال سال شیطونای رعنا ،آدم کووش چ آسونای رعنای...
ویت ترانه به پایان م رسد ،م گوی  :این آهنگ را به حسن و برادرش تقدی م کن .
حسن که فقط با من دوس

و ه اتای اس

سازمانهایتان نثار یتدیگر نتردهاند ،دس

و نه ه سازمان  ،و چه فحشها که

مرا م گیرد ،آن را م فشرد و م گوید:

«یربان  ،خیل متنون  ».چشتهایتان لحاات به هتدیگر دوخته م شوند ،ارتعاش
کوچت در صدای هردویتان به وجود م آید؛ اشک در چشتانتان خنه م شود
وبیرون نت آید.

سایه روابط سازمانها و گرایشهای سیاسی بر روابط افراد:
از بیان حال برم گردم به صیغه ماض  :مدت از این جریان گکشته بود که یتبار حسن به
من گن « :من شنیدهام یت از رفقای شتا در دوران شاه ،آن زمان که سازمانتان چریت
بود ،شعری را از مائو که به فارس ترجته شده بود ،تغییر کوچت داده بود وهتیشه در
لحاات حساس زمزمه م کرد .من اولین بار که این شعر را خواندم ،خیل خوش آمد اما
هیچوی فرصت پیش نیامد که آن را از بر کن  .نت دان تو این شعر را شنیدهای؟ حتتا
شنیدهای ،اما آیا آن را حنظ هست ؟ » من با خوشحال گنت « :هتان که م گوید :پنجهی
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برگها آویزان و چنگال دشتنان تیز؛ و اینان پرنیان امیدهای ما را م درند؟ » با خوشحال

گن « :آره درسته ،هتینه ».گنت « :چه اتنای عجیب ! من در سالهای 1۰−19این شعر را

که گویا رفی حسن نوروزی دوستش م داشته و م خوانده ،با عدیهی زیادی ازبر کرده
بودم .شعر به نارم بسیار جاندار و زیبا بود ».حسن گن « :پس هتین اآلن برای
بنویساش ».یادش رفته بود که ما مداد و کاغک نداری  .منتار ماندی تا روزِ نامهنویس
فرارسد .درآن روزکه به طور محدود و با ناارت پاسداران م توانستی کاغک و مداد
داشته باشی  ،با هر مشقت بود آن شعر را برایش نوشت  .حسن با خواندن و از بر کردنش
کل صنا م کرد.
حاق که از «حسن امیری» حر زدم ،بهتر اس آن سؤال تتاندهنده و بحران زایش را
ه مطرح کن « :بگو ببین من آمریتای هست ؟ »
یک روز عصر کت یبل از خوردن شام ،من و یت دیگر از رفقای ه اتای داشتی یدم
م زدی که متوجه شدم حسن با حالت خشتگین به من خیره شده .من تعجب کردم،
چون ما با ه رابطهی صتیت و محترمانهای داشتی  .چند ثانیهای نگکش که حسن به
من نزدیک شد و بدون مقدمه گن « :بگو ببین من آمریتای هست  ،ما را آمریتا
درس کرده؟ ما ضد انقدبی ؟ بگو! مگر شتا این حرفها را در روزنامهتان ننوشتهاید؟ »
من که انتاار چنین سؤال  ،آنه از حسن که به راحت با ه شوخ م کردی نداشت ،
حساب گیر افتاده بودم .درآن لحاه وایعا دل م خواس بگوی  :تو و رفقای امریتای
نیستید؛ شتا وابسته به کس و جای جز خودتان و اندیشههای خودتان نیستید؛ یصدتان
ه سوسیالیس اس

و بس؛ اما به نار ما راهتان غلط اس  .اما از طر

دیگر ه

نت خواست بگوی سازمان ما غلط کرده که این حرفها را نوشته .من در آن هنگام (پاییز
 )5929هنوز عادت داشت اگر اشتال و انتقادی به سازمان دارم در جلسهی سازمان ابراز
کن و نه در مقابل  91ننر افراد زندان از سازمانهای مختلف سیاس  .گنت « :حسن جان،
این حرفها چیه که م زن ؛ ما هته زندان این رژی هستی ؛ ما عتد با ه ای  .نباید از این
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حرفها بزنی  .ول کن .خواهش م کن ول کن ».یت دو ننر از بچهها به حسن نزدیک
شدند و سع کردند آرامش کنند .حسن آرام شد و دیگر ادامه نداد.
خوشبختانه بعد از آن شب ،من و حسن دوباره به دوست مان ادامه دادی اما از آن روز به بعد
این موضوع ،یعن سیاس

"اکثری " در مورد سازمانهای دیگری که با جتهوری

اسدم جنگیده بودند ،تا ماهها فترم را به خود مشغول کرد .به تدری دیگر این موضوع را
فراموش کردم .سالها بعد مسئله برای زنده شد ،ویت که در آلتان با افرادی از مجاهدین
خل یا فداییان خل (ایلی ) مواجه شدم و مجبور شدم مطالب روزنامهی کار "اکثری "
در آن سالها را بازخوان کن  .اینجا بود که بیشتر به عت مسئله یعن موضعگیریهای

سخیف و مخرب روزنامهی " کار " اکثری

در آن سالها پ بردم .نوشتههای که با

پرنسیپ ها و خصوصیات مبارزات ِ فداییان خل ایران در تضاد کامل بود.

وقتکشی؟ نه ،ما وقت کم میآوردیم!
یل  ،کاغک و فندک نباید م داشتی  ،اما خوشبختانه روزنامههای سهگانه یعن کیهان،
اطدعات وجتهوری اسدم را به ما م دادند .از هر روزنامه فقط یک عدد به داخل اتای
م آمد؛ در مجتوع سه و گاه دو عدد روزنامه به اتای م رسید .به محض ورود

روزنامه فورا چهار ننر  −چهار ننر نوب

م گرفتی  ،هتهی صنحات را م خواندی و

گوی م بلعیدی  .بعض از صنحات سیاس یا ایتصادی و یا هنری را به لطایف الحیل
آرشیو م کردی  .این کار سخ

بود ،چون هنتهای یتبار تتام روزنامههای هنته یبل

توسط نگهبانان جتع آوری و پس گرفته م شد .گاه این کار جتعآوری را زندانیان
«بند جهاد» که در بین آنها تواب زیاد بود و زندانبانها برخ از کارهای خود را به آنها وا
گکار م کردند ،انجام م دادند.
اکنون که به یاد آن روزها م افت  ،از شور وامید بچهها در اوج ابهام و اضطراب تعجب
م کن  .برخ از زندانیان با دی تتام مطالب روزنامه را م خواندند و تحلیل م کردند.
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ویت

در هتان شلوغ و غوغا ،کدسهای دایر م شد .یت استاد روانشناس اس

معل ایتصاد اس ؛ یت ورزشتار حرفهای اس و دیگری کارگری اس سندیتای و
باسابقه .یت داستان رمانهای را که خوانده از بر اس ؛ یت فیل های خوب را دیده و
تتام صحنه هایش را به خاطردارد .ب اغرای به تعداد هر یک از چنین افرادی ،کدس
دو سه ننره و گاه پن ال شش ننره تشتیل م شد .طوری ویتتان را م گکراندی که
بعض ها وی ک م آوردند و سع م کردند از خوابشان بزنند ،بیشتر یاد بگیرند ویاد
بدهند .این ه از عجایب زندگ بشر اس  .حقیق جوی  ،مبارزه برای بقا ،دفاع و
حراس از شخصی خویش ،هر چه م خواهید استش را بگکارید .کارشان هر چیزی
بود به جز وی کش  ،یعن حس نتردن گکر سنگین زمان از راه سرگرم کردن خود.
بودند افرادی که از هته چیز خسته شده بودند ،چنین افرادی به کارهای کتتر فتری و
بیشتر تنریح م پرداختند؛ اما در آن تنریح ه زندگ و مبارزه برای بقا موج م زد.

به یاد فیروز همجوار و سعید سلطانپور
در هتین اتای رفیق تودهای بود به نام فیروز هتجوار .او مهندس شرک

نن

بود.

دریافت که اوایل جنگ ایران و عرای ،آن زمان که هواپیتاهای عرای تهران را بتباران
م کردند ،او یت از مسئوقن باقی پاقیشگاه تهران بوده و با استورت وب سی انجام
وظینه م کرده .یبل از اینته این سواب را از او بدان از نحوه رفتار ساده وب آقیشش ،از
شوخ های بامزه و متینش و خدصه از ییافه جکاب و آرامشبخشش ابداَ حدس نت زدم
که او در زمان آزادی مسئولیت به این حساس و با آن هته تحرک داشته اس  .فیروز
اگر چه بیش از  ۰1سال نداش  ،اما حال آرامَش و ژس های خاص که داش  ،باعث
م شد مسنتر نشان دهد .یادم م آید شب که مراس بنگاه شادمان داشتی  ،فیروز و
یت از بچهها شروع کردند به ریصیدن .آنقدر شاد شده بودی که به کل یادمان رفته
بود در کجا هستی  :در یلب اوین ،در بند سر موضع ها ،در اتای در بسته.
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ناگهان در باز شد ،پاسداری که استش را "یهوهچ " گکاشته بودی و عنوان دیگرش

"مارمولک" بود ،وارد شد:

«چیتار م کنید؟ هان؟ فیروز ،دلقک چیتار م کن ؟ »
فیروز ویت پاسدار را دید ،در هتان حال

ریص ،مثل مجسته ب حرک

ایستاد ،و

نالهکنان گن « :حاج آیا ،کترم درد م کند؛ باید اینطوری وایس  ».یهوهچ نت دانس
چه بگوید؛ مانده بود که آیا فیروز مسخرهاش م کند یا م خواهد توجیه کرده باشد و
در اصل کوتاه آمده .اما هر چه بود این حر

پیروز سبب خنده هتهی ما شد؛ خندهای

که سع م کردی مخن اش کنی .
اما هتین کار به سواب فیروز افزود ،سوابق که باعث شد بعدا جزء افراد به اصطدح
پاسدارها «شرور» به اتای  11فرستاده شود که شرایطِ بدتری داش .
رفی فیروزهتجواردرتابستان سیاه  21سر به دار شد.
در آن دوره روزی  61دییقه هواخوری داشتی  .در چنین مدت کوتاه  ،یدم زدن ،و
ورزش به صورت اننرادی رواج داش  ،چون ورزش جتع متنوع بود .یت از هتین
روزها ،من و مجید 5و دو سه ننر دیگر گوشهای از حیاط روی پلهها نشسته بودی و
حر

م زدی  .مجید هنرمند و اهل تئاتر بود و مطالعات و تجارب زیادی در رشته

هنریاش و هتچنین در مسائل عتوم زندگ داش  .مثل اغلب هنرمندها ،آدم بسیار
حساس بود .هتین طور که گپ م زدی  ،به یاد سعید سلطانپور افتادی  .یت از بچهها
گن « :م دانید سعید در شب عروس اش دستگیر شد و مقاوم ِ جانانهای کرد؟ گویا
در دادگاه صریحا گنته بود مارکسیس اس  .او حتوم و رهبری آن را ارتجاع کامل

نامیده بود؟ شنیدهام رئیس دادگاه ه حت او را "تعزیر حت التوت" اعدم کرده بود،
یعن باید در زیرضربات کابل بتیرد و نه با گلوله یا طناب دار ،باید آنقدر کابل بخورد تا
به تدری بتیرد ».هته م دانستی که چه صراح و شهامت داش .
 5نام وایع محنوظ اس
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در لحاات که این حر ها را م شنیدی  ،مجید خاموش بود .بعد از داستان سعید
سلطانپور ،موضوع صحب

عوض شد .چند دییقهای از صحب

گکشته بود که ناگهان مجید به حر

درباره موضوع جدید

آمد .رو به ما کرده و گن « :من نت توان مثل

سعید باش ول  ...اما اگر کوچتترین فرصت گیر بیارم ،انگشتتو به اینا م رسون ! » از
حر او هته به خنده افتادی  .حرفش اما خیل صادیانه بود .از دلش برآمده بود و وایعا
بر دلتان نشس .

دعوا با "قهوهچی"
یک روز عصر هتان یهوهچ (پاسدار) در را باز کرد و گن  :اضطراریها بیایند بیرون.
من سرما خورده بودم ،حال خوب نداشت و روی تنها تخ
یک هواکش بزرگ داش

اتای خوابیده بودم .توال

و در آن مویعِ سال یعن بهتن ماه باد سردی در توال

م پیچید .من ترجیح م دادم به توال نروم ،احتیاج ه نداشت  .بچهها با شتاب دمپای
پا کردند تا روانه شوند ،اما من از جای بلند نشدم .یهوهچ با لحن قت ومسخره گن :
«تو چرا بلند نت ش ؟ » گنت مریض هست واحتیاج به توال

ندارم .او با حالت

تحقیرآمیز و به گونهای که ادای را در م آورد گن « :یااهلل ،یااهلل! توال نت خوام! زود
باش ببین ! هته باید بیان ».من که از لحنش بدم آمده بود ،به صورت جدی وخشک
گنت « :حاج آیا من احتیاج به توال ندارم ،خودم نتیخوام بیام .مگه زوریه؟ »...بین حرف
دوید و گن « :بله ،زوریه! » من خیل آرام از جای بلند شدم وطوری حرک کردم که
از این هته آرامش به ستوه بیاید .راستش در آن لحاه این تنها شتل اعتراض یا به هر
حال پاسخ به لحن توهینآمیزش بود .ناگهان با عصبانی

به طرف آمد وگن :

«ب غیرت مگه نتیگ بلند شو برو توال !؟ » .من به شدت عصبان شدم و با صدای بلند
گنت « :حاج آیا فحش نده! اگر این کار را تترار کن منه فحش را برم گردان  ».با
صدای بلند گن  :ب غیرت ،ب غیرت.
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من ه با صدای بلندتر گنت « :ب غیرت خودت  ،جد و آبادته ،ب ناموس! » خواس به
من حتله کند .داد زدم« :به من دس

نزن! میگ جلو نیا! » نت دان لحن چه تأثیری

داش که یهوهچ ترسید و کنار کشید.
بچههای اتای هته ساک
جداَ خطرناک بود .از طر

وحیران به صحنه نگاه م کردند .آخر فحش دادن به پاسدار
دیگر من تا آن مویع به نار بچهها آدم آرام وخونسرد و

اهل درگیر شدن ب خودی با پاسدارها نبودم .یت از بچهها به من نزدیک شد و گن :
«قمکهب ،چتار کردی؟...خب حاق بری ! » من که به حال آرام خودم برگشته بودم،
در حال که هتراه با دیگران به ست

توال

حرک

م کردم ،لبخندی زدم وگنت :

«نگران نباشید من حواس جتع اس  ،م دان چه م کن ( ».این جتله را برای دلگرم
بچهها و خودم گنت  ).خدصه به توال

رفتی  .اما بچهها هته ساک

و در فتر بودند.

کس چیزی نت گن  .سه چهار دییقه بعد چهار یا پن پاسدار وارد توال
یتیشان که ید و یواره ورزیدهای داش

شدند.

و بزن بهادر م نتود آمد جلو و گن « :ک

بوده که جرئ کرده و فحش داده؟ » من جواب دادم«:من با حاج آیا حرف شد؛ فحش
ندادم ،فقط فحشش را بر گرداندم ».تا من بگوی چه کرد و و چه گنت و چه نگنت ،
هتگ به من هجوم آوردند ،چش بند زدند وبا سیل ومش ولگد مرا بیرون کشیدند .به
خود که آمدم دریافت زیر هش هست ودارم کتک م خورم .آنقدر از این زورگوی
وقتبازیشان به خش آمده بودم که ک مانده بود به صورت ناخودآگاه و عتس
العتل به آنها حتله ور شوم .خودم را کنترل کردم .اما کینهام به صورت دیگری بر زبان
جاری شد .به این صورت که دای به پاسداری که مرا م زد م گنت « :است چیه« اگر
جرئ

داری چشتبندم را بردار ،ببین ک هست که م زن  ».در این گیرودار یک

دندان شتس  .بسرع آن را از دهان بیرون آوردم که در گلوی گیر نتند .جوراب را
در آوردند که کابل به کف پا بزنند اما من م دانست که پاسدار ح ندارد به راحت و
بدون اجازهی بازجو زندان ِ زیر بازجوی راکابل بزند .ویت جوراب را درآوردند ،دیدند
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پاهای زخ دیده و عدم

دار اس  .یتیشان گن « :آفرین! کابل خورت ه که خوبه!

تا حاق این جوری توپ فوتبال شده بودی؟ » نت دان چرا در آن لحاات به هی وجه
مایل نبودم به عوایب کارم بیاندیش ؛ فقط م خواست هی عتل از آنها را بدون پاسخ
نگکارم .این کاری خطرناک بود که م توانس به ضررم تتام شود .در جوابش گنت :
«این چیزها را زیاد دیدهام .شتا اگه م تون است

را بگو( ».انگار اگر استش را

م گن من کاری م توانست بتن ! ) از حر های ه عصبان م شدند وه با دیدن
پاهای آنچنان و این گونه برخورد کردن  ،کت جا خورده بودند و احتیاط م کردند.
خدصه بعد از چند دییقه ،کتک زدن یطع شد .یت شان گن « :باید یک پای بایست و
دوتا دستها تو ببری باق مثل شاگرد مدرسهایها ».گنت « :من این کار را نت کن  ».گنتند:
«آنقدر م زنیت که بتیری ».گنت بزنید.
چند دییقهای گکش از زدن خبری نشد .یک دفعه چند ننری به طرف هجوم آوردند
ومرا به فضای باز تا کنار استخرخال ازآب کشاندند .و گنتند« :حاق م خواهی
بیندازیت

پایین ،شاید استخونهات بشتنه ،آدم ش  ».گنت بیندازید .وایعا نت دانست

این کار را خواهند کرد ،یا برای ترساندن این را م گویند .یت شان با یدرت هول داد،
اما بدفاصله یت دیگر مرا گرف تا به یعر استخر سقوط نتن  .کنار استخر رهای کردند
و رفتند.
من که تنها یک زیر پیراهن و پیژاما به تن داشت  ،سردم شد .شاید یک ساع

و شاید

بیشتر هتانجا در تاریت شب و سرما ایستادم تا دوباره یت سراغ آمد ومرا کشان کشان
و باسرع

به طر

بند دیگری برد .من که چش بسته بودم وجای را نت دیدم ،یک

دفعه خود را در ساختتان دیگری یافت که گویا ساختتان "آسایشگاه" بود .نگهبان آنجا
مرا تحویل گرف

و وارد یک سلول کرد که بسیار سرد بود .شوفاژش خاموش بود و

پنجرهاش شتسته .از لحاهی ورود ،که حدود ساع  56شب بود تا صبح ،به خاطر سرما
و درد در صورت و دندان و تتام بدن  ،نتوانست بخواب .
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چند بار در زدم که پاسداری بیاید و بگوی پتو بدهد یا شوفاژ را روشن کند .تا صبح
کس در را باز نترد .هوا که روشن شد ،نت دان ساع چند بود که پاسداری در سلول
را باز کرد .گنت « :حاج آیا ،من نه پتو دارم و نه شوفاژ روشن اس  ».با حالت مهربان
گن « :ترا چرا اینجا آوردهند؟ » گنت « :نت دان با پاسدار بند حرف شد .بعد از کتک
زدن مرا به اینجا آوردند ».گن « :باشه ،انشاء اهلل درس

م شه ».گنت « :اما فعد پتو

بدهید ».گن « :تو از اینجا م ری .احتیاج به پتو نداری ».چند دییقه بعد دوباره در سلول
باز شد و گنتند چش بند بزن بیا بیرون .یک پاسدار جلودار شد ومن ه پش سرش راه
افتادم .رفتی تا رسیدی به محوطهی خارج از ساختتان در یک فضای باز .پاسداری چش
بند مرا کنار زد و گن « :چطوری آیای جنتلتن؟ منو بیاد میاری؟ » دیدم این هتان
پاسداری اس

که به اس محتود م شناختیتش و ما را از اننرادیهای گوهردش

به

هوا خوری م برد و مرا به خاطر دیت در داشتن سر و وضع مرتب "جنتلتن" خطاب

م کرد .این پاسدار نسب به بقیه شعور اجتتاع اش باقتر بود و در شرایط عادی زندان
م توانس

یک رابطهی مودبانه و صتیت با زندان بریرار کند .یک بار ه با من در

مورد مصاحبه کردن احسان طبری صحب کرده بود.
به هر حال رابطهی ک تنش میان ما بریرار بود و حاق پس از چندین ماه او را درمقابل
م دیدم .گن « :جنتلتن چطوری؟ شنیدم با پاسدار بند دعوا کردی و فحش ه دادی؛
تو که خیل جنتلتن بودی! » گنت « :نه بابا ،دروغ گزارش دادهاند» ،و داستان را به اختصار
برایش تعریف کردم .گن « :اگروایعا این طور بوده ،تو م تون شتای کن !! تقصیر با
تو نبوده .اما حاق مسئلهی دیگری مطرح هس  ».گنت « :چه مسئلهای؟ » گن « :امروز
روز مدیاته ،مادرت اومده مدیات .بخوای ماجرا را بهش بگ  ،متتنه مدیاتِتو یطع
کنن ».تازه فهتیدم که تتام این حرفها برای این اس
مدیات نگوی  ،یعن اینته آیایان به مدیات اهتی
البته بارها خد

این موضوع – یعن اهتی

که مرا راض کنند چیزی در
م دهند .راستش خوشحال شدم.

دادن به مدیات  -را دیده بودم به هتین
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دلیل ه متعجب و ه مسرور بودم .برای آنته خیالشان را راح کن و مادرم را بدون
مدیات نگکارم ،گنت « :نه ،من خودم م توان از خودم دفاع کن  .گنتن ماجرا به مادرم
جز غصه دار کردنش فایدهی دیگری ندارد ».گن « :آفرین! پس سوار شو بری  ».مرا
سوار ترک موتورسیتلتش کرد و این بار نه با مین بوس ،که با موتور به طر

اتای

مدیات رفتی .
ویت مادر را پش

شیشه دیدم و گوش را برداشت که حر

بزنی  ،دیدم مادر اشک

م ریزد و م پرسد« :با توچه کردهاند؟ چرا صورت ورم کرده؟ پسرم چرا با اینها دعوا
کردی؟ » از سؤالهایش فهتیدم که ماجرا را ک وبیش م داند و رفقای ه اتای ام از
اینته شبانه مرا از اتای خارج کرده وسپس کلیهی وسایل را برده بودند ،خیل نگران
شده ،به بستگانشان خبر دادهاند تا خانوادهی من پیگیر حال من بشود .به مادر گنت :
«نگران نباش من دعوا نتردم مسئلهی مهت نبود .فتر م کن موضوع تتام شده ودیگر
با من کاری نداشته باشند».
مدیات که تتام شد ،بجای آنته مرا به سلول اننرادی بازگردانند ،با کتال تعجب به هتان
سالن  9و اتای خودم بردند ،هتهی وسایل را ه پس دادند.
ویت وارد اتای شدم ،انگار ماهها بود که ه اتای های را ندیده بودم .هتگ روبوس
کردی و خوشحال شدی  .به فرهاد گنت « :مگه چه شده که بچهها این جوری هیجان زده
و احساسات شدهاند؟ » .گن « :بابا تو نت دون  ،این یهوهچ ما را ترسوند .اومد توی
اتای و گن " :کلیهی وسایل این پسره رو بدین .جای م فرستیتش که عرب ن

میندازه! هر ک بخواد این جوری فضول بتنه سزاش هتینه ".ما ه فتر کردی تو را به
 613و بازجوی بردند و شاید از این ه بدتر .در نتیجه به خانوادهها گنتی حواسشون
باشه دنبال کارتو بگیرن».
دادگاه به خاطر قهوهچی
در هتان روزها (بهتن  )5929بود که دوننر زندان را وارد اتای ما کردند .که حال
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عادی نداشتند و از وجناتشان پیدا بود که توابند .به تدری فهتیدی که به هر یک از
اتایهای سالن  9دو ننر تواب فرستادهاند .توابها خودشان را مسئول اتای اعدم کردند.
ویت گنتی مسئولی

اتای نوبت اس

و شتا تازه وارد اتای شده اید مهل

ندادند که

حر بزنی و با پرروی تتام گنتند« :ما از طر زندان مسئول شده ای ! » با آمدن این دو
ننر به اتای ،زندگ ما ،به جهن بدل شد.
در راهرو بند بساط شدی پهن کردند و به بهانههای کوچک که ناش از خبرچین و
گزارش علن این توابها بود ،زندان را شدی م زدند .یک دفعه صدای بلندگو بلند
م شد واس یک یا دو ننر را صدا م زدند و اعدم م کردند که مثد به دلیل فدن
تخلف به بیس ضربه شدی و زدن یک طر سبیلش محتوم شده .سپس زندان را از
اتای بیرون م کشیدند و به تخ

م بستند .چندین پاسدار وتواب با حالت هیستریک

چنان با صدای بلند شعار م دادند و پا م کوبیدند که صدایشان تا بندهای دیگر ه
م رف  .درس

در چنان وضعیت  ،زندان را که به تخ بسته بودند ،کابل م زدند .بعد

از مدیات ،من با آنته ظاهرا از خطر بازجوی و انتقال به  613نجات یافته بودم ،اما هر
آن ،چه خودم و چه ه اتای های منتار بودی مرا صدا بزنند و به تخ شدی ببندند .تا
عصر اس چند ننری از اتایهای دیگر را خواندند اما اس من خوانده نشد .ظاهرا به خیر
گکشته بود.
یت از پاسدارهای بند پیرمردی بود که با هتهی پاسدارهای که من تا آن مویع دیده
بودم ،فری داش  .بسیار مهربان و ک حر

بود .در هنگام نوب

نگهبان او هر کس

احتیاج به توال اضطراری داش حتتا به خواستش م رسید .اگر هواخوری داشتی  ،در
مورد زمان هواخوری ،تا جای که نا مقرر بند به ه نخورد ،دس

ودل باز بود.

خدصه اینته نرم نگاهش ومجتوعهی حرکاتش آدم را به این فتر م انداخ که او

چرا اینجا کار م کند .عصرِ روز پس از درگیری من با "یهوهچ " نوب

پاس هتان

پاسدار پیر بود .نت دان چطور فهتیده بود که من هتان کس هست که شب گکشته آن
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ماجرا برایش پیش آمده .ویت ازتوال

بر م گشت رو به من کرد و گن « :دل

م خواهد از ماجرای دیشب به کس شتای بنویس ؟ » کت فتر کردم وگنت « :بله،
اما من که اجازه داشتن کاغک و یل ندارم ».یل و کاغکی برای آورد و گن « :برو پش
آن پاراوان ،وهتانجا بنویس .من کاغکها را به رئیس زندان م رسان  ».شروع کردم به
نوشتن .فردای آن روز حدود ساع  51صبح مرا صدا زدند و گنتند :چش بند بزن بیا
بیرون.
رفت  .فترکردم دوباره بازجوی اس  ،خدصه پس ازیک ساعت مرا وارد اتای کردند
که دیدم در آن یک آخوند نشسته؛ یهوهچ ویک ننر دیگر ه نشستهاند .تا این لحاه
درمورد نامه و شتای به صورت جدی فتر نترده بودم ،چون شتای کردن در زندان
به مسئوقن ،به نارم ب معنا م آمد .پاسدار را خود رئیس زندان اینجا گکاشته؛ مگر
رئیس آموزشگاه اوین با برخوردهای خشن وسرکوبگرانه پاسدارها مخالف اس که از
پاسدار به او شتای

کنی ؟ هته اینها در ذهن بود ،اما منط دیگری ه داشت که مرا

وسوسه م کرد شتای کن  ،و آن این بود که چرا این پیر مرد پاسدار خواسته اس من
نامه بنویس و او م گوید که نامه ام را به رئیس زندان م دهد .یضاوت این نبود که او
آدم حقه بازی اس  .احساس این بود که او م خواهد این نامه را پنهان از چش
پاسدارهای دیگر به رئیس بدهد و رئیس ه م خواهد بگوید که در زندان او کس
نت تواند به شتل سرخود کس دیگری را آزار دهد .حد ایل از دید آن پاسدار این نامه
م توانس مؤثرباشد .هتین برای جالب بود که در این بازی وارد شوم.
آخوندی که پش

میز نشسته بود گن « :شتا از برادر پاسدار شتای

م خواه ماجرا را درس

وصحیح برای بگویید ».گنت  :بهتر اس

کردهاید.

اول ایشان (یعن

هتان یهوهچ ) ماجرا را تعریف کند.
یهوهچ شروع کرد به صحب

کردن .از لحنش فهتیدم که از این به اصطدح دادگاه

م ترسد و یک جوری "ننه من غریب بازی" درآورد .داستان را به گونهای تحریف شده
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بازگو کرد .یک آگه ه ازجیبش درآورد که در آن نوشته شده بود« :زندانیان
درنوب

دستشوی باید هتگ به دستشوی ونااف

بروند و کس در اتای نتاند» ،در

صورت که این آگه  −یا به یول ایایان در آن اتای "آیین نامه"  −تا آنروز در راهرو
زندان وجود خارج نداش  .هتان روز پاسداران آن کاغک مسخره را درس

کرده

بودند تا یهوهچ آن را به دادگاه ککای بیاورد .ه عصب شده بودم و ه از کارهای
احتقانه و درعین حال بزدقنه این جتاع خنده ام گرفته بود .در درون احساس پیروزی
م کردم.
رئیس دادگاه گن « :حاق نوب

شتاس  ».دیگر م دانست چه باید بگوی  .با آن

دروغباف و سندسازی که از یهوهچ دیده بودم ،جرأت زیاد شده بود .گنت « :ببینید
حاج آیا ،من تعجب م کن چطور شخص که خود را پاسدار اسدم م داند و نتاز
م خواند وما را کافر و ب خدا م نامد ،در محضر شتا که روحان ورئیس این دادگاه
هستید ،صریحاَ دروغ م گوید .ماجرای که این آیا تعریف کرد ،نه تحریف بلته دروغ
بود .اوقَ بگوی که این کاغکی که ایشان از جیبش درآورد هتین امروز نوشته شده و تا
امروز در راهرو زندان چنین متن وجود نداش  .اصد تحقی کنید این متن را چه کس
نوشته» بعد که دیدم رئیس دادگاه هی اطدع از اتایهای دربسته و نحوه دستشوی
رفتن افراد ندارد ،کت راجع به آن توضیح دادم وآخر سر گنت « :حاج آیا من به هر
دلیل در زندان هست ؛ اما اجازه نت ده به من ،که زن وبچه دارم ،توهین ناموس بشود.
هر کس  ،حت شتا ،اگر به ناموس توهین کنید ،به سرع

و بدون کتترین رعای

و

تامل فحش را بر م گردان  .آیا این کار غلط اس ؟ » حاج آیا گن « :خیر ،نباید به
کس فحش ناموس داده شود ».گنت « :پس مسئله روشن اس  .این آیا جلوی هته
زندانیان به من گن
وکاس

ب غیرت ،و چیز دیگری که شرم دارم بگوی  .من ه ب ک

گنت  :خودت  ،هرچه م گوی خودت هست ؛ و هتان حرفها را به او

برگرداندم .ضتنا در ابتدای امر به این پاسدار محترم تککر دادم که حاج آیا توهین نتن
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وگرنه به خودت برم گردان  .ایشان ادامه داد و من ه کاری را که درس م دانست و
م دان کردم ».آخوند مربوطه گن « :باشد ،شتا برو ،ما رسیدگ م کنی  ».گنت « :پس
این را ه رسیدگ کنید که این آیا و چند پاسداردیگربه چه حق مرا کتک زدند و این
ه دندان که آیایان پریشب شتستند( ».دندان شتسته را که درجیب گکاشته بودم
نشانش دادم) .گن « :ما رسیدگ م کنی  ،شتا بنرمایید».
مرا به بند آوردند ،بچهها داستان را از من شنیدند .اما با هتهی این حرفها ،تا بلندگو اسام
را صدا م زد بچهها منتار بودند اس مرا ه بخوانند تا یک فصل شدی بخورم ،اما
صدای نزدند ..از طرف پاسدار (یهوهچ ) دو روزی غایب شد .بعد از چند روز که
پاسدار پیرمرد رادیدم ،به من گن « :پاسداری که از او شتای کردی محتوم شد .دو
روز اضافه خدم کرد ».ظاهرا من از زیر ضرب خارج شده بودم ،اگرچه بعدا تقاص این
خیره سری در مقابل یهوهچ را پس دادم.

آوردن توابها به سالن 6

اسنند  29بود .از ماجرای "یهوهچ " یت دو هنته گکشته بود که اس چند ننر را از اتای
ما صدا زدند .اس من و فیروز هتجوار ه جزو آنها بود .گنتند کلیه وسایلتان را جتع
کنید ،و این یعن وداع با هتهی ه اتای ها که بسیار به آنها عدیهمند شده بودم.
ما را به اتای  16در هتان سالن  9بردند که نزدیک به نگهبان (زیر هش ) بود .دیدی افراد
دیگری را ه از اتایهای دیگر به هتان اتای م آورند .جتع ما حدود  61ننر شد .بعض از
بچهها را م شناخت  .ط یت دو روزی که گکش

فهتیدی اوقَجتع بسیار خوب و

محتت هستی و ثانیاَ هر کدام از ماها به اصطدح خد های کردهای و به هتین دلیل ما
را از بقیه جدا کردهاند .اینته چه برنامهای دارند ،بر ما روشن نبود .چند روزی به ما خیل
خوش گکش  .با اشخاص جدیدی آشنا م شدی و هته به نوع هتدیگر را م شناختند
و اعتتاد خوب بین ما بریرار بود .این روزها دیری نپایید و بد نازل شد.
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در باز شد ودو ننر وارد اتای شدند ،از وجناتشان معلوم بود که یک جای کارشان لنگ
اس  .ما که خودمان را برای تحویل سال آماده م کردی  ،هته کنسروها و کتپوتهای
میوه را باز کرده ،ساقد میوه درس

کرده و سنرهای چیده بودی که مثد سنره هن

سین بود .به این دو ننر تازه وارد ه خیل خودمان تعار کردی  .یتیشان گن « :من
از اموال کتون چیزی نت خورم ».چند دییقهای نگکشته بود که دیدی طَرَ رف سراغ
تلویزیون و کانالش را که روی برنامه دوم گکاشته بودی  ،گکاش روی برنامه اول که به
شدت مکهب بود و در آن هنگام چیزی مثل روضه خوان داش  .یت از بچهها به او
تککر داد و گن « :کانال تلویزیون را مسئول اتای عوض م کند .اگر هر کس هر جا را
که بخواهد بگیرد ،این م شود عدم رعای حقوی بقیه افراد اتای ».طر

گن « :از این

به بعد من مسئول تلویزیون هست  ».بابک افراشته که آدم مردم بود و با این تیپ آدمها
در زندگ عادی زیاد سر کرده بود ،جوابش داد« :متلت
جان ،تازه اومدی بشین عری

که ب صاحب نیس

پدر

خشک بشه ».اما این حر ها ه کارگر نشد .آنها در

زدند و پاسداری آمد تو که به او "پاسدار غوله" م گنتی ؛ یوی هیتل و بزن بهادر بود و
زندان های مجاهد ،خشون

هایش را تجربه کرده بودند.غوله گن « :ازامشب مسئول

اتای این آیا اس  ،معاون اتای ه ننر دوم اس
یت پرروگری کنه....فهتیدید یا نه؟ » اتای ساک

و دیگه خود دانید .ما فقط منتاری
شد .تازه فهتیدی ماجرا چیس .

م خواهند فشار بیاورند! تا چه حد؟ عل این فشار مضاعف چیس ؟ آیا این فشار فقط
روی اتای ماس یا روی سالن  9و یا شاید سالنهای دیگر را ه در بر م گیرد؟ هد
مشخص شان چیس ؟ م خواهند ما را نتاز خوان کنند و یا مصاحبه بگیرند؟
این آیایان یعن هتین دو ننر ،توابهای بودند که ریاس

زندان آنها را برای اذی

کردن ما به سالن سه فرستاده بود .برای هر اتای دو ننر تواب به عنوان مسئول اتای که از
طر نگهبان (زیر هش ) تعیین شده بودند.
اس یت شان مرتض بود که خودش را مسئول اتای نامید و گن « :از این لحاه به بعد
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کتون پُتون نداری  ».این را گن و رف سراغ کنسروهای ماه و سهتیهی یند وشتر
که متعل به هتهی افراد اتای بودند .شروع کرد به تقسی هتهی این غکاها به تعداد افراد
که حدود  91ننری م شدند .موضوع اموال جتع به این صورت بود که هنتهای یک
روز پاسدارِ ثابت  ،که ما او را مسئول فروشگاه ویا خیل ساده فروشگاه م نامیدی (چون
محل به نام فروشگاه وجود نداش ) ،وارد اتای م شد و از ما لیس

کاقهای

ضروریمان را م خواس  .اجناس معتوق در بهترین حال  ،عبارت بودند از :مسواک،
صابون ،کنسرو ماه  ،خرما و میوه فصل .در ضتن هر زندان در روز چهار پن حبّه یند
و کت چای به عنوان جیرهی یند و چای داش که برای سهول  ،زندانبان آنها را یتجا
برای یک هنته و یا بیشتر به ما م داد .ما این خوراک ها را در گوشهای از اتای که برای
نگهداری آنها تخصیص داده بودی  ،م گکاشتی  .در آنجا ،یخچال نبود که هر کس
کنسرو باز شده و یا هندوانهی یاچ شده اش را در آن بگکارد یک ننر ه که
نت توانس

در یک وعده یک هندوانه بخورد ،در نتیجه جدا از هر یصدی برای کار

جتع ویا به یول توابها کتون بازی ،منطق این بود که خوراک های چون کنسرو ویا
هندوانه را به صورت جتع مصر کنی وبرای نگهداری و یا دادن تغییرات مختصر در
آنها مجبور بودی هته را در یک جا جتع کنی  .در یک کدم به لحاظ عتل و نه به
عنوان ستبل هتبستگ غکاها باید جتع نگهداری و اداره م شدند وهتین برای
زندانبان معنای کتون و کتونیس را م داد.
مرتض یعن هتان تواب ،که از طر

زیر هش مسئول اتای شده بود ،در نار داش

هتهی خوردن ها را خصوص کند .از هته احتقانه تر تقسی هندوانه بود که عتل نشد،
اما یند را توانس خصوص کند .هتهی حبههای یند را ریخ

وسط اتای و با کتک

تواب دوم کُپههای بیس تای و جداجدا درس کردند و بعد از یت دو ساعت که این
کار مه پایان یاف  ،به ما گن « :آیایون بیان فالهای یند شونو بگیرن! » بابک که مثل
هتهی ما حساب عصب شده بود گن « :این یندها را بردارم کجا بکارم؟ به هر چه
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بدترت بکارم؟ خب اینها هتهاش یتجا مرتب و تتیز بود وهر که احتیاج داش

بر

م داش  ،دیگه این چه مسخره بازیه که در آوردی؟ » مرتض بلند شد که با بابک
دس به یخه شود ،که یت از بچهها زنگ زد( .داخل اتای زنگ بود که معتوق مسئول
اتای ،اگر کار مهت پیش م آمد ،به صدا درم آورد ).پاسدار آمد و گن « :چ شده؟
» یت از بچهها گن « :این آیا که تازه آمده ،زندگ و وسایل ما را به ه م ریزد و
دعوا م کند ».پاسدار بابک و مرتض را کشید بیرون؛ بعد از حدود  51دییقه برگشتند.
حال با یاطعی

ابدغ شد «:کاری نتنید که به ضررتان تتام شود .ما مرتض را مسئول

اتای کردهای  .اگر با او درگیر شوید ،بدجوری تنبیه م شوید».
دیگراز آن گرم و شوخ های با مزهی امیرهوشنگ و خوشتزگ های فیروز هتجوار
خبری نبود .دیگر از آن پ پ های صتیتانه و بسیار با محتوایِ آشنایان یدیت که پس از
سالها هتدیگر را پیدا کرده بودند ،اثری نبود .ویت دوننری باه حر
مرتض

با پرروی

وییحانهای خودش را درس

م زدی ،

وسط ما دو ننر جا م کرد و

م گن «:خب چ م گنتین؟ ادامه بدین دیگه! چرا قل شدین؟ مگه با ه یواشت
حر نت زدین؟ »
وی نهار که غکا وارد اتای م شد ،مرتض و نق (تواب دوم) مرایب بودند که اوق هی
دو ننری با ه غکا نخورند ثانیا هیچتس چیزی یا لقتهای به کس تعار نتند .هر کس
م بایس

خرما یا ماه خودش را بخورد و به بغل دست ندهد و افراد شریک ه

نباشند.
ویت سنره پهن م شد ،اول نق با صدای بلند و عنتراقصواتش دعا م خواند ،بسیار
طوقن  ،وبعد شروع م کرد به شعار دادن« :مرگ بر ضدوقی فقیه ،مرگ بر آمریتا
مرگ بر شوروی ،مرگ بر صدام یزید کافر ،مرگ بر تودهای اکثری

ایلی

با پیتار

لعنت  .....،مرگ بر اسرائیل! » بعد از هتهی اینها تازه نهار خوردن آغاز م شد.
روزنامه که وارد اتای م شد اول باید آیایانِ توابها روزنامه را بخوانند ،آنه چه
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خواندن  ،کارشان مسخره کردن بود .نق که بسیار ک سن و سال و ساده و روستای به
نار م رسید ،خبرهای جدیدی را از روی روزنامه م خواند که بعد از چند جتله
م فهتیدی که در روزنامه چنان اخبار یا مطالب نوشته نشده و او از خودش آن جتدت
را م سازد .الح که دروغهایش هنرمندانه و طنزهایش تلخ و گاه خندهدار بودند.
بر فضای اتای خنقان حاک بود .سوراخ نداشت که در آن بخزی و برای چند دییقه ه
که شده زیر نگاه دریده و متجاوز این دو ننر نباش  ،دو ننری که دائ دنبال بهانه
م گشتند تا ترا بیشتر تحقیر کنند و به کتک بدهند .حت وی خواب که آنها ه ظاهرا
خوابیده بودند و م شد با بغل دست کت درد دل کن  ،باز ه امتان اینته ناگهان بلند
شوند و کار عجیب بتنند ،وجود داش  .مثد پیش م آمد که ساع دو بعد از نصف
شب با صدای بلند یرآن یا نتاز شب بخوانند.
اوایل که مرتض م خواس هتهی وسایل عتوم وغکاها را یست و سه هر کس را
به او بدهد ،ما م گنتی این کار غیر متتن اس  .او م گن « :درس

اس ؛ اما حاق

م بینید که چه طور اینجا غیر متتن را متتن م کنی  .هر کاری شدن اس  ».جتلهی
آخر جتلهی بازجوها بود .اما این تواب جتلهی بازجوها را صرفا به خاطر تقلید از بازجو
و به صورت طوط وار تترار نت کرد .او با گوش وپوستش در یک دورهی دردناک
این وایعی تلخ را در مورد خودش دیده بود و آموخته بود که چگونه کارهای پست را
انجام دهد که شاید هرگز تصورش را ه نت کرده اس .
به تدری ما توانستی به گونهای با ه صحب

کنی و به دنبال راه حل و هتاهنگ با

یتدیگر باشی  .مسئله مشخص بود .دو ننر تواب توانسته بودند بر گردهی ما سوار شوند و
هرچه آزار و اذی و شتنجهی روح که بلدند ،روی ما آزمایش کنند .عتس العتل ما
بیشتر به صورت اعتراض و در وایع مقاوم فردی بود که فورا به کابل خوردن در راهرو
سالن سه مواجه م شد .هرچه تعداد این تنبیهات بیشتر م شد ،فرسودهتر م شدی و
بیشتر در قک خود فرو م رفتی  .خاموش و تحتل .شبها به خاطر دعا و نتاز این دو
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ننر یا زنجتوره بلندگوها خواب راحت نداشتی ؛ در نتیجه صبح که بیدار م شدی چرت
م زدی  .اما اگر یک ننر دراز م کشید و یا حت در حال که نشسته بود کت ولو
م شد ،فورا توابها در م زدند و پاسدار بند آن زندان را بیرون م کشید .حد ایل
مجازات چند سیل و توهین و حد اکثرش شدی به کف پا بود .ما هتگ بدون آنته
بتوانی جلسهای داشته باشی تقریبا به این نتیجه رسیده بودی که در مقابل زورگوی های
این دو ننر کار زیادی از ما بر نت آید اما اگر در موردی به ما توهین کردند ویا آنقدر
پررو شدند که روی کس دس بلند کردند ،به شدت عتس العتل نشان دهی  .کار اگر
به زد و خورد ه بتشد ،ایرادی ندارد .البته بودند رفقای که م گنتند ما نباید با توابها
درگیر شوی  ،اینها خودشان زندان اند و یربان ددمنش بازجوها وزندانبانها هستند .من
نار این رفقا را یبول داشت که توابها شتنجه گران اصل ما نیستند و ناخواسته نقش
چتای زندانبانها را اینا م کنند ،اما سؤال م کردم :پیشنهاد عتل در حال حاضر
چیس ؟ اگر اینها ما را شتنجه کنند ،که م کنند ،نباید درگیر شوی ؟ راه حل من ه
مانند بسیاری دیگر از بچهها هتان درگیرشدن در صورت توهین و دس بلند کردن از
طر توابها بود.

تواب هم زندانبان را میفریبد
یت ازشبها که تهران بتباران هوای م شد و هتهی چراغهای زندان را خاموش کرده
بودند ،این ماجرا پیش آمد :اتای ما مستقیتا پنجرهای به حیاط نداش  .در آن هنگام که
در تاریت و ستوت بسر م بردی  ،یت از هتبندان ،حسین فوقدوند (تودهای) دلش
خواس

سیگار بتشد .ما به تازگ اجازه یافته بودی یک فندک در اتای داشته باشی .

حسین فندک خواس  .مرتض  ،تواب که از طر زندانبان مسئول سلول ما شده بود ،با
بیشرم تتام گن « :این کدوم جاکِش بود که آتش خواس ؟ میخوای به صدام گِرا
بدی؟ » حسین در هتان تاریت که هیچتدام هتدیگر را نت دیدی گن « :من بودم،
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حسین فوقدوند ،و خیل ه از حرف که زدید متشترم ».مرتض تواب خجال نتشید
و کت ریی تر به توهین کردناش که به هته برم خورد ،ادامه داد .ما به شدت عصب و
ناراح شده بودی  .من فترم کردم جواب حسین درس نبود .نباید به چنین آدمهای
این گونه مؤدبانه پاسخ داد .آنرا حتل بر ترس و زبون تو م کنند و جریتر م شوند .ما
هته ساک بودی و هیچ نگنتی  .کت بعد که چراغها روشن شدند ،حسین خواس
در بزند و از پاسدار کاغک و یل بخواهد برای نوشتن شتای  .تا بخواهی به هتدیگر نگاه
کنی و حرف بزنی در اتای باز شد و هتهی ما را به دستشوی بردند .فرص خوب بود
برای اینته چند کلتهای ردوبدل کنی  .در محوطهی دستشوی سع کردی با ه حر
بزنی و تصتیت بگیری  .خشتگین بودی و ترس و واهتهای از عوایب کار نداشتی  .در
نتیجه چندان به فتر اینته مرتض حر های ما را بشنود و گزارش بدهد ،نبودی  .حسین
گن « :من به شورای عال یضای شتای

م کن  ».من وچند ننر دیگر با شتای

چندان موافقت نداشتی  ،اگرچه چند هنته یبلش ،خودم از این روش استناده کرده بودم.
تا به داخل اتای آمدی  ،دیدی مرتض به پاسدار بند گزارش کرده که اینها م خواهند
نامه بنویسند .ناگهان پاسدارغوله آمد توی اتای و گن  «:خُب ،چشت روشن .فقط
م خوام ببین این کیه که م خواد نامه بنویسه .فقط مرد باشه و بگه من بودم ».حسین بلند
شد گن « :من بودم حاج آیا! » من و چند ننر دیگر ه بلند شدی و گنتی  :ما .غوله
گن « :به به ،بیایید بیرون ببین  ».شاید هش

ننری م شدی  .البته اکثر یریب به اتنای

بچههای دیگر ه م خواستند در این جنگ نابرابر شرک داشته باشند ،اما خیل هاشان
مواف نوشتن نامه نبودند در وایع فتر م کردند« :چایو که دستهی خودش را نت برد» و
یا «به طراحان این سیاس ها که نت توان شتای کرد».
به هر حال ما را بردند زیر هش  .از میان آن بچهها ،جواد یائ آبادی (از «سازمان فداییان
خل 52 ،آذر») را خوب به خاطر م آورم ،با آن چش های سیاه ونگاه عتیقش .دیگر
خودمان را برای هر اتنای آماده کرده بودی  .اما دیدی جز مسخره کردن و هول دادن
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مان به دیوار و سر پا و در انتاارنگه داشتن ،کار دیگری نتردند .سرانجام یت از
پاسدارها گن « :م خواهید نامه بنویسید؟ این کاغک و این ه خودکار؛ ببینی چه غلط
م کنید ».حسین ،آن طور که بعدا تعریف کرد ،وایعا برای شورای عال یضای نامه
نوش  .اما من ودیگران به ریاس زندان نامه نوشتی  .من سع کردم نوشته ام ساده ،ب
نا و بدون انشای اداری و رست باشد .راستش دل م خواس خش و ناراحت ام را
هتان طور که هس بیان کن  .نت دان به چه دلیل فتر م کردم این طور طبیع تر و به
هتین دلیل مؤثرتر اس  .با این منط هته فحشهای رکیک مرتض تواب را نوشت .
نامهها را از ما گرفتند ،با خودکار توی سرمان زدند و تا اتای مشایع مان کردند.
این کار روی روحیهی ما و دیگر ه اتای ها تاثیر مثبت گکاش بخصوص ویت هتان
شب و یا فردایش (یادم نیس ) مرتض را به زیر هش خواستند وبعد از مدت کوتاه
که برگش  ،دیدی وسایلش را جتع م کند .ویت ساکش را جتع کرد که برود ،رو
کرد به هتهی ما و گن «:آیایون من از پیش شتا م روم؛ بدی یا خوب را ببخشید! »
متث کرد و ادامه داد« :به هر حال ما را حدل کنید».
ما جواب ندادی و او رف  .بعدا فهتیدی که فحش دادن و درگیر شدن مرتض با ما به
خاطر آن بوده که او را از آن اتای به بند خودش برگردانند .گویا م خواسته با این ترفند،
یعن زیادهروی در اذی

کردن و درگیریهای متوال و خودسرانه ،خودش را ناقی
،

برای پیاده کردن سیاس های زندانبانان نشان دهد .مرتض این نتته را به ستار بابانژاد

ه بند تودهای باروحیهمان که در تابستان سیاه  21اعدام شد ،به صورت مخنیانه ،این گونه
بیان کرده بود« :من زیاد تو اتای شتا نت مون  ،کاری م کن که منو از اینجا ببرن ».ستار
تنها کس از اتای ما بود که مرتض را م شناخ  .او یت دو سال پیشتر با هتین مرتض
در بند دیگری ه اتای بوده .در آن هنگام مرتض مجاهدی مقاوم در برابر بازجویان
بوده اس  .مرتض که دیگرتواب شده بود ،به خاطر این آشنای یبل به ستار اعتتاد
کرده و به او فهتانده بود که نت خواهد نقش عکاب دادن زندانیان به دستور زندانبانان را
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ادامه دهد .این بود داستان تواب که چند روز پیش اکثر ماها از او متننر بودی و گاه
یادمان م رف

که او ه یک زندان اس  .او یتسال و اندی پیش مثل ما بازجوی

شده ،شدی خورده در آغاز مقاوم خوب کرده بود .نت دان عایب کارش چه شد.
پیش آمد که کسان چون او را ه اعدام کنند.
یت دوروز بعد تواب جدیدی به نام مسعود وارد اتایتان شد .البته درس یادم نیس که
دو تواب جدید آمدند یا اینته یت شان هتان معاون مرتض بود که در اتای ماند و شد

معاون تواب جدید .مسعود که یبد "ایلیت " بود ،در مجتوع کتتر مزاح ما م شد.
هتچنان اجازه نداشتی خورد و خوراکمان جتع باشد ،اما سر سنره ،تعار

کردن

غکا به یتدیگر امتان پکیر شده بود .بابک با شیطن های خودش هتهی ما وحت آن دو
ننر را ه م خنداند .باز ه شبها و هنگام سحر با اینته ماه رمضان نبود ،اذان و تدوت
یرآن با صدای بلند از بلندگوی اتای پخش م شد .تلویزیون در اختیار دو تواب بود و ما
که در مجتوع دو کانال تلویزیون داشتی نت توانستی بین بد وبدتر ،بد را انتخاب کنی .
در آنتویع یک سریال تلویزیون از برنامهی دوم پخش م شد که تصویرگر تاریخچهی
شتلگیری صربستان به عنوان یک کشور بود .فیل  ،خارج و جالب بود ،اما درس در
هتان ساع اراجین خسته کننده به عنوان سخنران یا درس مکهب از برنامهی شبتهی
اول پخش م شد .ما که یک هنتهی تتام منتار دیدن سریال برنامهی دوم بودی  ،حاق
در روز موعود باید برنامهی اول یعن هتان برنامهی مکهب را به تتاشا م نشستی  .پس از
مدت مسعود راض شد که برنامهی دوم را ببینی  .این برای ما جالب بود که او جرات
کرده بود به میل ما و در اصل تتایل خودش عتل کند .یک بار مسعود به من نزدیک شد
وگن « :به بچهها بگو من کاری با آنها ندارم ،در صورت که مقررات را رعای کنند».
نت دان چرا مرا انتخاب کرد .به هر حال تواب خشکمغزی نبود و به نار آدم با فرهنگ
م آمد .خودش از آن سریال خوشش م آمد .راح

م شد فهتید که به هی وجه

حوصلهی برنامهی مکهب را ندارد .به تدری صحبتهای دو ننره آزاد شد ومسعود
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حساسیت نشان نت داد.

یاد دو رفیق
رضا یریش را برای اولین و آخرین بار در زندان جتهوری اسدم در هتین اتای دیدم
که وصنش رف  .او یت از رهبران «سازمان رزمندگان در راه رهای طبقهی کارگر»
بود .چون هردو ما زندان سیاس زمان شاه و در عین حال از دانشجویان ساب دانشگاه
صنعت

آریامهر بودی  ،خیل زود با ه رفی شدی  .رضا انسان مقاوم و دوس داشتن

بود ،در دادگاه به اعدام محتوم شده ،اما هنوز حتتش را شورای عال یضای تایید
نترده بود .ما با ه راح

بودی وراجع به مسائل زیادی صحب

م کردی  .گاه به

مقایسهی زندانهای شاه و جتهوری اسدم م پرداختی از نار تعداد زندانیان سیاس و
ترکیب آنان به لحاظ سن  ،طبقات و ...م دیدی که تناوت بسیار اس  .زندانیان سیاس
در زمان شاه عتدتا روشننتر و دانشجو و تا حدودی ه معت بودند .م دیدی که اآلن
از هر یشر و صنن اینجا پیدا م شوند .از نار سن ما با نوجوانان زیر 52و زندانیان باقی
 21سال زیاد برخورد م کنی  .شتنجه ،به خصوص دورهی بازجوی  ،بسیار شبیه دورهی
بازجوی زمان شاه اس  :هتان کابل به کف پا و هتان آویزان کردن و ب خواب و....
تناوت عتده در این اس

که اینها ایدئولوژیک برخورد م کنند ،اما ساواک اساسا

اطدعات برخورد م کرد .یعن اینها به این کار دارند که مکهب و ایدئولوژی ما چیس
وم خواهند ما را وادار کنند که مثل خودشان فتر کنی  ،اما ساواک عتدتا به این
م پرداخ

که ما رفقای خود را لو بدهی وبعد ه اگر ضعف نشان م دادی  −در

مواردی که به دردشان م خوردی  −سع م کرد ما را به هتتاری بتشاند .البته آنها
ه دلشان م خواس

منزجر بودند.

که ما شاهدوس

بشوی  .ساواک ها ه به شدت از کتونیس

5

 5زندان چپ جرات نت کرد صریحا از مواضع ایدئولوژیکاش حر بزند و از آن دفاع کند .تنها افراد

سرشناس و رهبران و اعضای چریکها و مجاهدین -و نه هواداران غیر عضو ـ مواضع سیاس و
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یک روز از رضا پرسیدم :راست فتر م کن چرا در زمان شاه اینقدر تواب نداشتی  ،اما
حاق حت مبارزین سرشناس که در زمان شاه خیل مقاوم

کرده بودند ،گاه تواب

م شوند؟ رضا گن « :اگر نخواهی خیل دیی هتهی پارامترها را بررس کنی و
عتدهترینها را بگویی  ،راستش مسئله مربوط به اعدام و آزادی اس  ».گنت  :مناورت
چیس ؟ گن « :جتهوری اسدم در این چند سال که ما دیدی  ،یعن از  11تا 29
وضعی بسیار ب ثبات داشته .هر لحاه احتتال تغییرات اساس یا نی بند در وضع سیاس
کشور وجود دارد .به هتین دلیل ه هس که شتا م بینید در مقاطع دسته دسته اعدام
م کنند و در مقاطع یک ننر را که شاید برایشان خطرناکتر ه باشد ،ازاد م کنند.
ثبات که نباشد ،اعدام وآزادی به سادگ به یتدیگر تبدیل م شوند .در نتیجه زندان
احساس م کند که اگر کاری کند که کشته نشود ،متتن اس مدت بعد اوضاع عوض
شود و او نه تنها اعدام نشود ،بلته حت آزاد ه بشود .با این حساب سع م کند هر

طور شده ازاعدام بجهد و چند صباح در زندان بتاند .اما در زمان شاه  −ق ایل در

دههی چهل و پنجاه که نسل ما فعال بود – ایران به اصطدح جزیرهی ثبات بود .در نتیجه
اینقدر ب خودی اعدام نت کردند .اگر به زندان محتوم شده بودی ،دیگر خطر اعدام
تهدیدت نت کرد .اگر ه مسلح بودی که اعدام م شدی .پس وضع تو روشن بود.و
دیگر سع نت کردی تاکتیت تواب بشوی یا اظهار ندام کن که اعدام نشوی».
نار رضا برای من تازگ داش  .او روی نتتهی جالب انگش گکاشته بود .البته چون او
ایدئولوژیک شان را علنا مطرح و از آن دفاع م کردند .البته هتهی این مسائل در مورد سازمانهای بود
که معتقد به مبارزهی مسلحانه و سرنگون شاه بودند .در مورد سازمانهای سیاس دیگری که مسلحانه
عتل نت کردند و خواهان سرنگون نبودند ،مسلتا داستان فری م کرد .اما در مورد هواداران سازمانهای
مسلح معتول این بود که در دادگاههای در بستهی دادرس ارتش ،دفاع سیاس  -ایدئولوژیک نتنند بلته
صرفا به دفاع حقوی بپردازند وسع کنند زیر بار تتجید از شاه – که وکدی تسخیری دادرس ارتش

مصرانه خواهان تن دادن زندان به آن بودند  −نروند .اگر دفاع ایدئولوژیک م کردند ،متتن بود به
راحت به حبس ابد ویا حت اعدام محتوم شوند.
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زیر حت اعدام بود ،بهتر و زودتر م توانس از زاویهی اعدام به مسئله نگاه کند و به این
جتعبندی برسد.
متاسنانه بعد از دو ماه که از ه جدا شدی دیگر هیچوی

ندیدمش .هتیشه روی

مواضعش محت م ایستاد .رضا ه در شهریور  21اعدام شد.
اکنون از بابک افراشته یاد کن :
بابک از نوجوان در میان مردم کوچه وبازار کار کرده بود .اعتقاد راسخ به حزب توده
ایران داش و به یول معرو سر موضع بود.
محتد عل افراشته شاعر معرو

و مردم گیدن عتویش بود .رفتارش در مقابل

بازجوها و پاسدارها به کل با برخورد دیگران متناوت بود .او رفتار خاص در برابر آنان
داش

که برای اکثر ما عجیب و غافلگیرانه بود .پاسدارها را خوب م شناخ و مثل

خودشان با آنها حر

م زد .بسیاری از پاسدارها با او شوخ م کردند و هتیشه در

شوخ از او به اصطدح م خوردند ،یعن اگر متلت م گنتند ،متلک جاندارتری
دریاف م کردند .کت نوک زبان حر م زد و هتین او را شیرینترم کرد.
در دورهی بازجوی  ،یتبار بازجوخیل جدی به او گنته بود باید علیه حزب توده
مصاحبهی تلویزیون کن  .بابک برخد هتهی زندان های سر موضع که با تتام یوا در
مقابل این خواس بازجوم ایستند ،بدون کوچتترین متث گنته بود« :حاضرم! این که
دیگه شتنجه و دعوا نداره ،من حاضرم مصاحبه کن و هر چ میخواین بگ  ،اما یه
شرط دارم :باید مصاحبهی منو درس

وسط اخبار ساع

 2شب پخش کنید ،یعن

ویت که خیل ها تلویزیونو نگاه م کنن؛ نه اینته نگه دارید و پخش نتنید و یا ویت
کس تلویزیون نگاه نت کنه ،پخش کنید .چون دل م خواد هتهی گردو فروشهای
پل تجریش منو تو تلویزیون ببینند و بخندند .اونا وخیل های دیگه جد و آباد منو
میشناسن ،به این خاطر خوب م فهتن ،حرفهای که من م زن مال خودمه یا حرفهای
شتاس » .بازجوها به خنده م افتند و موضوع از حال جدی خارج م شود.
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باز هم در اتاق در بسته
در هتان اوضاع و احوال که اسیر توابها شده بودی  ،خوشبختانه مدیات داشتی  .ما
داستان خودمان را برای خانواده هایتان م گنتی تا شاید پ گیری و فشار آنها روی
زندانبان باعث گشایش در اوضاع بشود .اما یادر نبودی در چند جتله ،مویعی

جهن

روان خود را برایشان تصویر کنی  .مثد م گنتی « :توابها غکاهای جتع ما را تقسی
کرده و به هر کس جداگانه سهتش را دادهاند» .خانواده م پرسید« :خب ،این مگر چه
اشتال دارد؟ مگر نباید هر کس سه خودش را تحویل بگیرد؟ » و ما پش

شیشه،

گوش تلنن در دس  ،حیران و درمانده نگاهشان م کردی  .فتر م کردی چطور
م توانی توضیح بدهی که بنهتند .ویت م گنتی با ما کتک کاری م کنند ویا خبر
چین م کنند ،م فهتیدند یعن چه؛ اما به هیچوجه عت شتنجهی روح مان را که در
هی لحاهی شبانه روز نت توانی دور از چش آنها باشی  ،حس نت کردند .در هتان
مدیاتها فهتیدی عل اصل این فشارها چیس .
خانوادهها به ما خبر دادند که در زندانِ زنان« ،مل کشها» 5را به بازجوی م برند.
بازجوها سع م کنند با تهدید و تطتیع ،آنها را به مصاحبه و یا نوشتن انزجار بتشانند و
سپس آزادشان کنند .ودرس در هتین رابطه توابها را به جان ما انداختهاند که عرصه
را بر زندانیان «اطدع ثانوی» تنگ ترکنند.
یعن ویت رژی  -به هر دلیل  -تصتی گرفته عدهای از مل کشها را آزاد کند ،با
انداختن توابها به جان آنها و برپا کردن تخ شدی در راهرو بند ،زندان را برای آنها
به جهن وایع تبدیل کرده اس « .اگر هتین حاق مصاحبهی ویدئوی بتن و یا فقط
فرم انزجار نامه را امضا کن آزاد م شوی ول اگر یبول نتن بر م گردی به هتان
جهنت که بودی و اصد معلوم نیس دوباره چنین فرصت پیش بیاید و شرایط آزادیات

 5اس دیگری برای «اطدع ثانویها» .این اصطدح در زندانهای شاه رواج یافته اس .
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اینیدر ساده باشد 5.این بود پیام بازجوها به مل کشها.
بازجوها به خانواده زندان مقاوم م گنتند« :خودش نت خواهدآزاد شود .وگرنه ما
حاضری هتین امروز آزادش کنی  .فقط باید تعهد بدهد که با ضد انقدب نباشد .اما او
دلش با گروهش اس نه با شتا که خویشاوندش هستید».
مسئلهی اصل حتومتیان گرفتن انزجارنامه ویا مصاحبهی ویدئوی بود و چند ماه پیش،
از این ه بدتر :خواستشان مصاحبه در حسینیه در حضور زندانیان دیگر بود .البته وایعی

این بود که رژی "ییت " را نسبتا ارزان کرده بود .یعن به جای مصاحبه در حسینیه ،به
نوشتن انزجار ه راض شده بود .برای زندان مل کش ،تصتی گیری دشوار شده بود.

او نت دانس که این سخت مضاعف در زندان ،که یت دو ماه بود که شروع شده بود،
آیا هتیشه بای خواهد ماند ،بیشتر خواهد شد و یا فروکش خواهد کرد .از طر دیگر
یبد از او مصاحبه م خواستند و او یبول نت کرد اما در وضعی جدید ،مصاحبه را کوتاه
آمده و ظاهرا مسئله فقط به هتان انزجارنامه خت م شد .زندان م دید که با نوشتن چند
خط وایعا از اوین آزاد م شود.

اعالم انزجار زندانی دردستشویی
از اتای ما (اتای  )16چند ننر از مل کشها را در هتین رابطه به بازجوی بردند .از جتله
ماجراهای که درادامه پیش آمد ،ماجرای یزدان 6اس که آن را به دلیل خاص بودنش،
تعریف م کن .

یزدان را (که گتان م کن "اکثریت " بود) در هتین دوره به بازجوی بردند ودوباره
خواستند که انزجار بدهد .یزدان نپکیرف

اما در فتر بود که چه بتند .او در سال 21

دستگیر شده بود و چون چیز دندان گیری از او نداشتند در سال  25در دادگاه به او گنته
 5کتا اینته چهار سال بعد مل کشهای که در زندان مانده بودند سربهدارشدند.
 6اس اصل اش محنوظ اس .
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بودند :شتا م توانید آزاد شوید ،اما باید علیه گروههای ضدانقدب مصاحبه کنید .چون
یزدان حاضر نشد مصاحبه کند ،در نتیجه مل کش شد و تا سال  2۰یعن در مجتوع
چهار سال در زندان بود و حاق از او م خواستند انزجار بدهد وآزاد شود.
یک روز هته به دستشوی رفته بودی  ،به هتان دستشوی ای که  61دییقه وی داشتی
که تتام  61ننرمان از سه توال

و دو دوش و چهار شیر آباش استناده کنی  .ما در

صف توال بودی که یک دفعه "یهوهچ " (پاسدار بند) آمد داخل محوطهی توال ها

و گن « :یزدان  ...کیه؟» یزدان گن  « :حاج آیا من !» یهوهچ گن « :حاضری در
هتین جتع انزجار بدی ،بری خونه؟» یزدان به ما نگاه کرد و ما به او .بعض بچهها با ایتا
و اشاره به اوفهتاندند که بگوید بله .یزدان گن « :بله حاج آیا ،حاضرم ».پاسدار گن :
«خب بیا بیرون ،برو وسایلات را جتع کن!»
بعد فهتیدی او را به اتای آزادی برده و بعد از گرفتن انزجارنامهی کتب و وثیقه آزادش
کردهاند .خدصه اینته مصاحبهی یزدان در جتع زندان ها به صورت بله گنتن در
مستراح بین بیس و چند ننر از ه اتای هایش ،مورد پکیرش وایع شد ،پکیرش توسط
پاسدار بند.
ویت به اتای برگشتی خوشحال بودی از اینته یزدان توانسته بود بدون مصاحبه کردن در
حسینیه ،از دس این دونصنتان رها شود و حیران بودی از چگونگ مصاحبه گرفتن از
او.
به گتان چند هنتهی دیگر گکش که دیدی تواببازی تتام شد و دو تواب را از اتای
ما بردند .دوباره به حال اول برگشتی  .گرم و صتیت و آزاد!
مشتل ما نسب به اتایهای دیگر این بود که اتای ما تقریبا هی مننکی به بیرون نداش .
هوا به تدری گرم م شد وما اجازه نداشتی درِ اتای را نیته باز بگکاری  ،امتان که
اتایهای دیگر داشتند .بسته بودن در ،در روزهای گرم تابستان ،نوع تنبیه به شتار

م رف که در مورداتای ما اعتال م شد .اتای ما در رده "تنبیه " بود.
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در هتین حال و هوا بودی که مشتل مگس ه فرا رسید .مگسها روز به روز بیشتر
م شدند و ما نه تنها دارو ویا از آن چسبهای مگس گیر نداشتی  ،بلته از مگسکُش
سادهی پدستیت ه محروم بودی  .من و فیروز هتجوار سع کردی از کف دم پای و
یک تته مقوا که پیدا کرده بودی  ،یک مگس کُش درس

کنی  .فقط ما دو ننر

م توانستی مگسهای بیچاره را طوری با این مگس کُش بتشی  ،که فقط ضربه بخورند
و روی غکا یا میوه و یا لباسها لِه نشوند و کثاف کاری بار نیاید.

دادگاه و محکومیت به هفت سال
در اتای  23یا  11بودم که مرا به دادگاه بردند .رئیس دادگاه آخوندی بود که
نت شناختتش .دو ننر دیگر ه بودند که تا آن مویع ندیده بودمشان .یک ننر ه به
آرام از پش سرم وارد اتای شد و هتانجا نشس طوری که نت توانست او را ببین .
منش دادگاه متنِ کینرخواس
خواس

کوتاه را خواند .چند نتتهای که هنوزاز آن کینر

به یاد دارم این بود که «نامبرده در مراحل بازجوی عناد داشته و حقیق

را

کتتان م کرده» و در عین حال اتهامهای دیگری به من زده بودند که در بازجوی های
من نبود .اما من م دانست که چه کس این حرفها را دربارۀ من نوشته .حرفهایش درس
بود با اینهته در فتر بودم اگر آنها را تائید کن  ،حت من سنگینتر خواهد شد و اگر
رد کن متتن اس دوباره بازجوی و شتنجه شوم .از طرف چه در زمان شاه و چه در
زمان جتهوری اسدم  ،چندان اهتیت به دادگاه نت دادم؛ یعن فتر م کردم دادگاه،
تشرینات اس و تصتی ِ نهای با بازجوهاس .
فرص

زیادی برای فترکردن نبود .ویت رئیس دادگاه پرسید« :آیا این اتهامها را

م پکیری؟» گنت « :خیر؛ این یست

را یبول ندارم ».او گن « :یعن م فرمایید آیایان

دروغ نوشتهاند؟» گنت « :کس که این حرفها را درمورد من نوشته ،نت دان به چه دلیل
دروغ نوشته ».گن « :یعن روبهرو کنی و دوباره بازجوی شوید؟» گنت « :به هرحال اینها
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درس نیس ».
احساس این بود که اگر دوباره سرِ این موضوعات بازجوی شوم ،نهایتش این اس که
م پکیرم ،اما نه به صورت که نوشته شده؛ چون اگر به هتان صورت یبول م کردم،
معن اش این بود که من مسئولِ فدن کار بودم و آن وی باید اس اشخاص دیگری به
میان م آمد؛ اما اگر به صورتِ خنیفتری یبول م کردم ،موضوع به خود من خت
م شد.
بعدها فهتیدم حساب به هر حال به ننع شده و برای آن موضوع مرا مجددا بازجوئ
نتردند .رئیس دادگاه پرسید« :خب ،حاضرید سازمانتان را محتوم کنید؟» گنت « :خیر،
من سازمان و کارهای را که کردهام یبول دارم .البته اقن نت دان سازمان چه م گوید؛
اما آن روز که دستگیر شدم ،یبول داشت و حاق ه هتان آدم هست ».
خوشبختانه در کینرخواس

نه ردهی تشتیدت من و نه هیچتدام از مسئولی های

مطرح نشدهبود .فقط هتان هستهی سیاس که در بازجوی ها (البته با نام مستعار افراد)
گنته بودم ،آمدهبود .از این باب

خیل خوشحال شدم .چون به نار م رسید اطدعات

آیایان راجع به من خیل ه نیس  .البته این حدس را ه م زدم که متتن اس
بازجوها پارهای از اطدعاتشان راجع به من را در دادگاه مطرح نتنند.
دادگاه تتام شد .پس از یت دو ماه ،مرا به زیر هش (دفتر زندان) خواستند و گنتند این
حت توس ؛ امضا کن .فقط یک خط را به من نشان دادند که نوشته بود :هن سال .من
ه امضا کردم و اعتراض نتردم .راستش در آن سالها ،اعتراض کردن و فرجامخواه
و اصوق چنین کارهائ را بیهوده م دانست .

یادی از فریبرز صالحی
در هتین اتای  11بود که فریبرز صالح را دیدم .فریبرز ه مثل من ،یبل از انقدب
سالهای  15تا  1۰دانشجوی دانشگاه صنعت بود .شاید سال  1۰بود که به عضوی

در
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سازمان چریکهای فدای خل ایران در آمده بود .بعدها او ،تورج حیدری بیگوند و
تقریبا کل شاخهشان از سازمان جدا شده و گروه منشعب را تشتیل داده و در کوران
انقدب بهتن به حزب تودۀ ایران پیوسته بودند.
فریبرز عضو مشاور کتیته مرکزی حزب شده بود و آن طور که بقیه تعریف م کردند،
در بازجوی ها مقاوم کرده بود .حاق در هتان اتایِ دربسته با ه بودی .
فریبرز انسان

متین ،خوشفتر و شجاع بود .یک روز صبح صدایش کردند.

نزدیت های ظهر برگش  .پرسیدی موضوع چه بود .گن  :مرا به دادگاه بردند .موضوعِ
جالب توجه در دادگاه فریبرز این بود که او از سیاس

حزب توده ایران دفاع کرده و

اتهام های جاسوس و ...رد کرده بود .این نوع برخورد برای عضو باقی حزب در
شرایط که خیل از ه ردیفهایش -به هر دلیل  -نتوانسته بودند این کار را بتنند ،کار
بزرگ بود (اواخر  29و یا اوایل سال  .)2۰نتتۀ بعدی در دادگاهش این بود که هتان
اول که مشخصات فریبرز توسط رئیس دادگاه پرسیده شده بود - ،مثل اس  ،سن،

تحصیدت ،مکهب – در پاسخ در مورد مکهب گنته بود :اسدم .فریبرز تعریف م کرد:
«در دادگاه ،کیانوری و پرتوی را ه آورده بودند .ویت من در پاسخ رئیس دادگاه در
مورد مکهب ،گنت  :اسدم؛ رئیس دادگاه از کیانوری پرسیده بود :آیا م شود یت
مشاور کتیته مرکزی باشد و کتونیس

نباشد؟ کیانوری گنته بود :طب اساسنامه ،تنها

شرط عضوی  ،پکیرش و عتل کردن به برنامهی حزب اس ؛ از این که بگکری فرد
م تواند هر عقیدهای داشته باشد و مثد مسلتان باشد .اما پرتوی گنته بود :خیر این
نت شود .آیای فریبرز صالح  ،یبد عضو سازمان مارکسیست ِ چریکهای فدای خل
بوده؛ یعن از هتان مویع مارکسیس

بوده و بعد ه وارد حزب شده و به ردۀ باقی

حزب ه رسیده .در نتیجه او نت تواند بگوید که مسلتان اس ».
یادم نیس

که فریبرز چه حتت گرف  .اما م دان که او تا یتل عام تابستان 5921در

زندان بود و در شهریور سیاه  21سربه دار شد.
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فصل چهارم :زندانهای عمومی در گوهردشت (تیر  2631تا مرداد )2631

انتقال مجدد به گوهردشت
اوایل سال  2۰بود که در مدیری زندانِ اوین ،تغییرات صورت گرف و شخص دیگری
رئیس زندان اوین شد .به نارم رسید که فضا کت بازتر وسختگیریها کتترخواهد شد.
اما در وضعی ما تغییر محسوس پیش نیامد .تغییری که پیش آمد این بود که در تیرماه
سال  2۰به ما گنتند کلیه وسایلتان را جتع کنید و این یعن هتۀ افراد اتای منتقل خواهند
شد .گوشه و کنار شنیده بودی که م خواهند زندان ها را بر مبنای مدت محتومی ،
مکهب  ،غیرمکهب و معیارهای دیگر تقسی مجدد کنند .آن روز به نار م رسید هتۀ
کسان که حت گرفته بودند را از سالن سه منتقل کردند.

در محوطۀ اوین بعد از کت پیادهروی و دیدنِ "آستانِ باز و آفتابِ زر" و کوههای سر

به فلک کشیده و شنیدن صدای اتوموبیل ،سوار چند مین بوس شدی و حرک کردی ،
البته چش بسته اما نه دس

بسته .هتانجا از زیر چش بند حتدی 5را دیدم .من او را از

اوایل انقدب م شناخت  .ه سازمان

بودی و تا حدودی ازمویعی

و مسائل

تشتیدت اش مطلع بودم .اما شنیده بودم او در بند توابهاس  .ویت دیدمش سع کردم
در مین بوس کنارش بنشین  .دس هتدیگر را گرفتی و دور از چش ِ پاسدارها فشاری به
هتدیگر دادی  .پرسیدم« :حتدی چطوری؟ شنیدم زیاد خوب نیست ؟» او با هتان لحن
هتیشگ اش که تناوت شوخ و جدیاش هی وی

معلوم نبود ،گن « :درس

شنیدی .من تواب  ،با من زیادی یاط نشو ».اما م دیدم که زیر چش بند شتلک در
م آورد و حر های شوخ و مسخرهای ه م زند .گنت « :جدی بگو ،حال چطوره؟»
گن « :خوب  .اما در فترم که نباید اینجا بتان ».

 5اس مستعار.
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حتدی در لحاهی دستگیری دیگر هی اعتقادی به خط مش سازمان نداش و مدتها
یبل از دستگیری دیگر در تشتیدت نبود .کنارهگیریاش از ترس یا خستگ نبود؛ بلته
به یک اختد هتهجانبه برم گش  .درس در چنین حال و هوای دستگیر شده بود.
از او با اصرار تتام نشان یت از نزدیتانش را م خواستند .و او تتام سع اش این بود که
آدرس طر را به آنها ندهد و خدصه ه موف شد .با آنته در بدترین شرایط فتری و
روح یرار داش  ،خویشاوندش را از چنگِ بازجوها نجات داده بود .اما دیگر انگیزهای
برای مقاوم در مورد چیزهای دیگر نداش  .حاق او خود را به تواب زده بود تا بلته
رهایش کنند .نت دان در بند توابها چه دیده بود که به هی کس اعتتاد نداش و به
من م گن « :اگریت از رفقای  ،حت صتیت ترین دوست

از تو راجع به من

(حتدی) پرسید ،بگو حتدی تواب اس  .صریحا بگو حتدی تواب اس !» اما من کار
او را یبول نداشت .
سرانجام مین بوس به گوهردش رسید و ما را وارد یک بند کردند .حدود دویس ننر
م شدی  .تواب و سرِ موضع یاط بودند .زیر هش

اتایهای هر کس را مشخص

کردند .اگرچه تنتیک شده بودی  ،اما زندان ،عتوم بود .درِ هواخوری تتام روز باز
بود و ما م توانستی به اتایهای هتدیگر بروی و در راهرو و یا حیاط یدم بزنی .
تازه بعد از حدود دو سال ،زندانکشیدن به معنای وایع کلته آغاز شده بود .یعن هتۀ ما
که در آنجا بودی  ،حت داشتی و ظاهرا از بازجوی خبری نبود و زندانِ ما ه عتوم
بود .چند کتاب داشتی و یل و کاغک ه به ما م دادند و هواخوری و تلویزیون ه
بریرار بود .البته هنوز پاسدارها در بند بودند اما زیاد بهانهجوی نت کردند .در بین ما که
حدود دویس

ننربودی  ،شبتهای از پیوندها بریرار بود .ه بندیها و یا ه سلول های

یبل را که مدتها ندیده بودی  ،دیدی و یا حت رفقای که از بیرون م شناختی  ،تازه
بعد از سالها ب خبری از یتدیگر ،هتدیگر را آنجا دیدی  .درعین حال ،آشنای های
جدیدی ه رخ م داد.
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تنها مشتل اساس ما تعدادی تواب بودند که با ما در هتان بند زندگ م کردند .اما به
تدری فهتیدی که توابها چندان فعال نیستند ،یا به دلیل تعداد زیادِ سرموضع های بند
یا به دلیل آنته روی توابها فشار زیادی برای دادن گزارش ازما (زندان های سرموضع
از نار زندانبان) و یا اذی کردن ما وجود نداش  .به هر حال توابها چندان کاری با ما
نداشتند اما به خاطر وجود آنها ،بخش از زندان ها که از بند نتازخوانهای اوین آمده
بودند ،هنوز نتاز م خواندند و از گزارش توابها هراس داشتند .تعدادی از این بچهها
در هتان روزهای اول نتاز تحتیل را کنار گکاشتند و ویت آنها را به زیر هش خواستند
و پرسیدند چرا نتاز نت خوانید ،گنته بودند که نت خوانند و توضیح بیشتری نداده بودند.
اما راستش برای کس که یبد گنته نتاز م خوان و نتاز ه خوانده و بعدا م خواهد
نتاز خواندن را کنار بگکارد ،انجام این عتل دشوار اس  .او باید خود را برای عوایب
کارش آماده کند و انتاار توهین و شتنجه را از طر زندانبان داشتهباشد.
یت از مسائل مه در ابتدای ورود به گوهردش

این بود که هر روز ساع

 3صبح

هتۀ ما را مجبور م کردند به سالن بزرگتر ته بند یعن حسینیه بروی و از مدار بسته،
مصاحبههای طوقن و متلو از فحش و ناسزای توابها و یا زندان های که به هرحال
زیر فشار مجبور شده بودند آن اراجیف را بگویند ،تتاشا کنی  .حت اگر یک ننر
م خواس توال برود ،پاسدار جلویش را م گرف و خطر کتک خوردن و اننرادی و
آزار بیشتر ه وجود داش  .این وضع گاه تا ساع ها به طول م انجامید
چند ماه گکش تا به تدری بر تعدادِ نتازنخوانها افزوده گش  .گویا یک ماه گکشته
بود که یک شب تقریبا تتام توابها را جتع کردند و به بند دیگری بردند .با این کار
ه ما راح شدی و ه توابها .هتینجا بگوی مناورم از توابها کسان بودند که
خودشان به خودشان م گنتند تواب .اینته وایعا چقدر به رژی نزدیک شده بودند و تا
چه حد به ضرر زندان عتل م کردند یا نت کردند ،مسائل هستند که به سادگ
نت توان دربارۀ آنها نار داد.

576

زندان عمومی در گوهردشت (تیر ) 2631
زندان گوهردش  ،زندان بود با هش

بلوک سه طبقهای که هر طبقه یک بند داش

(درمجتوع  6۰بند) .طبقهی اول از هر بلوک معتوق شامل اننرادیها بود با چهل سلول.
من از دی ماه  26تا مرداد ( 29هش ماه) در یت ازهتین اننرادیها بودم .اسارتگاه
مرموز با ستوت سنگین بود که هته را از آن م ترساندند و به جای گوهردش به آن

"رجای شهر" م گنتند.

در تابستان  2۰که ما را از سالن  9اوین به گوهردش منتقل کردند ،هته را در بند  51جا
دادند که بسیاری از سلولهایش یبد اننرادی بود اما درِ هتهی سلولها را باز گکاشتند و
کل بند با داشتنِ دو اتای بزرگ و یک سالن بزرگ که حسینیه نامیده میشد ،به صورتِ
بند عتوم در آمده بود .درِ توال و حتام ه باز بود ،یعن محدودیت برای استناده از
آنها وجود نداش  .زندانیان بند ما ،هتگ وابسته به سازمانهای چپ بودند و از
مجاهدین و یا سازمانهای سیاس -مکهب دیگر کس در بین ما نبود.
تقریبا  11درصد افراد از سالن  9اوین و در وایع جزء نتازنخوانها بودند و به یول

زندانبانها "سرِ موضع" محسوب م شدند .به جز توابها ،اکثر افراد دیگری که یبد در
بند نتازخوانهای اوین به سر م بردند ،دنبال فرصت م گشتند تا خواندن نتاز را کنار
بگکارند .انتقالشان به گوهردش و یاط شدنشان با ما که از سالن  9اوین آمده بودی ،
این فرص را برایشان فراه کرد.
در یت دو ماه اول اکثرشان نتاز را کنار گکاشتند .اگرچه سلول هرکس از طر

"زیرهش " 5مشخص شده بود و رستا اجازه تعویض اتای و یا رف وآمد به اتای
یتدیگر داده نشده بود ،اما افراد به اتای یتدیگر م رفتند و با ه یدم م زدند.
به تدری توانستی بدون دخال

زندانبان مسئول تعیین کنی  :مسئول خرید ،مسئول

ورزش ،مسئول اتای .کار مسئول اتای پرداختن به مجتوعۀ مسائل زندگ ِ جتع در اتای
 5مناور مقر زندانبان یا به بیان دیگر مدیری زندان اس .
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مربوطه و هتاهنگ با اتایهای (سلولهای) دیگر بود .این گونه کارهای جتع را البته
بدون اجازه و یا اطدعِ زندانبان انجام م دادی  .این تدش کامد مخن نبود ،و با پیشبرد

آن م خواستی آرام آرام حقوی را جا بیندازی  .به تدری در اوج ب ثبات  −که حال
عتوم زندان سیاس در زندانهای جتهوری اسدم اس

 −به یک ثبات نسب

نزدیک م شدی .
سیگار و فندک داشتی وهروی

که دلتان م خواس

م توانستی سیگارروشن کنی ؛

نه مثل اتایهای دربستۀ اوین ،فقط سه بار سیگار را پاسدار برایتان روشن کند و داشتن
فندک مجاز نباشد .یل و کاغک ه داشتی  ،و "فروشگاه" زندان مواد غکای و حت

پیراهن و چیزهای دیگر به ما م فروخ  .به جای توپ پدستیت م توانستی توپ
بهتری برای والیبال بخری و یا مداد و خودکار و ...بخری و به بچههایمان در مدیات
هدیه بدهی  .البته فروشگاه در معنای وایع کلته در کار نبود .بلته پاسداری م آمد و
سنارشهای ما را م گرف و موارد معین از آنها را که مجاز بودند مشخص م کرد و
در روز بعد جنسها را تحویل م داد و پولش را م گرف .
وضع کتاب ه کت بهتر شد .در نتیجهی این تغییرات بچهها شروع کردند به زندان
کشیدن و برنامهریزی درازمدتتر برای زندگ در اسارت.

سرگرمیها در زندان عمومی سالهای  31و 36
برگزاری جشن تولد برای فرزندان خیل باب شده بود .تولد فرزند ،در وایع توجیه بود
برای ما درمقابل زندانبان که اگر در مورد ترانهخوان  ،تخته و شیرین خوری و کت
شادیکردن ،مورد بازخواس

یرار گرفتی (که گاه ه اتنای م افتاد) ،بهانهای

غیرسیاس داشته باشی .
این جشنها ما را از فرسودگ و ختودی نجات م دادند .کتپوت و چای و خرما و
شیرین م خوردی و آواز م خواندی  .به تدری ترانهها از مرضیه و بنان ،به ست
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ترانههای فولتلور و خلق و سیاس  ،اما نه هنوز سرود ،و گاه دکلتۀ شعرهای عتی
اجتتاع و سیاس  ،تغییر و تتامل م یاف .
پاسدارها در بند نبودند و فقط روزی چند بار وارد بند م شدند ،به خصوص در هنگام
هواخوری ما را م پاییدند .در این دوره ه برخوردهای بین ما و زندانبان پیش م آمد.
به عنوان مثال ما با کاغک و مقوا ،کتد م ساختی تا کتابها و یا وسایل دیگر اتای را
روی زمین نچینی و بلته در کتد بگکاری و یا نخ م تابیدی و کاردست درس
م کردی  .ویت آنها م دیدند ،هتۀ کتدها را در بازرس ها خراب م کردند و چند
ننری را به زیر هش (دفتر نگهبان ) م بردند .ماجرا معتوق با بازخواس  ،تککر و تهدید
خاتته م یاف .
سال  2۰را م توان دورۀ تجدید یوا بنام  .زخ های دوران بازجوی و سالهای سخ
 21تا  29در یزلحصار ،اوین و گوهردش در حال التیام بودند .انگار زنگ تنریح به ما
داده بودند .قجوردی و حاج داوودی در کار نبودند .بااینهته زندانیان هنوز در قک
دفاع و حنظ خود بودند ،اما باق رفتن روحیهها کامد مشهود بود .این تغییرات شامل
مرحلهی بازجوی و شتنجههای وحشیانهی آن مرحله نت شد .یعن فشار طای فرسا در
مرحلهی بازجوی با تتام یوت بریرار بود.
چندین ماه بود که درگیری خاص با زندانبانها نداشتی  .به تدری فرص یافته بودی که
کتبودها و مشتدت خود را فرموله کنی اما هنوز نت توانستی راجع به چگونگ
پیگیری مطالباتتان برنامهریزی کنی  .دیگر ه و غ ما مقاوم هر روزه و هر ساعته در
مقابل توهین و تعرض هرروزهی زندانبان نبود و فرصت داشتی برای آنته به چیزهای
دیگری فتر کنی .
عدهای مطالعۀ جدی و با برنامه را آغاز کردند .برخ درسخواندن ،آموختنِ چیزی یا
تعتی ِ آموختههایشان یا آموزش جدی انگلیس یا زبانهای دیگر را پ م گرفتند .در
هتان سال زندانیان زیادی از یزلحصار به گوهردش

منتقل شدند .آنها کتابهای
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داشتند که برای ما جالب و خواندن بودند.
در هتین اوضاع و احوال بود که فرستادگان بی منتاری به زندانها آمدند و از ما دربارۀ
مسائل و مشتدتتان در زندان سؤال م کردند .یک روز آخوند بسیار جوان وارد بند
شد و به تک تک اتایها سر زد و به جای سدم شروع کرد به انگلیس حر

زدن و

اینته من ه مثل شتا به زبان خارج آشنای دارم .مسائلتان را م توانید به من بگویید.
اما راستش نه تنها او را جدی نگرفتی بلته طرز برخوردش به خصوص اینته در برخ از
اتایها بدون مقدمه و از هتان ابتدا شروع کرده بود به انگلیس حر زدن ،باعث خنده و
تعجب ما شدهبود.
البته آخوند دیگری ه آمد و توضیح بیشتری داد و هته را در حسینیه جتع کرد و
گن  :ما م خواهی به خواس های شتا گوش بدهی و در حد توان رسیدگ کنی  .ما
ابتدا با ب اعتتادی به آنها نگاه م کردی تا اینته خدصه یت دو تا از بچهها به حر
آمدند و نتونههای از آزار و توهین به زندان را مطرح کردند؛ مثد در مورد تتاشای
اجباری مصاحبههای ب انتها درحسینه ته سالن و ....اگرچه مدت بود که این برنامهی
زجرآور یطع شده بود اما هر لحاه امتان داش دوباره احیا شود .در پاسخ به طرح چنین
مشتدت از طر ما که عتدتا توهین و شتنجه بود ،نتایندۀ منتاری گن « :امیدواری
این مسائل دیگر نباشد ،اما ما نت توانی واردِ صحب درباره این موارد بشوی  .ما آمدهای
که مسائل رفاه و مشتدت زندگ تان را در اینجا در حد امتانات بررس و حل
کنی ».
برخ از زندان ها دیگر ادامه ندادند و احساس کردند اینها در فتر ایدام جدیای
نیستند .اما چند ننری شروع کردند به برشتردن مشتدت رفاه از یبیل ساع
هواخوری ،ک بودن زمان مدیات که اوایل سه هنته یتبار وبعدا دوهنته یتبار شدهبود،
کتبود جا ،غکا و به خصوص کتاب را مطرح کردند و او ه برخ از این خواس ها و
مشتدت را یادداش کرد.
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پس از مدت شاید زمستان  2۰بود که نتایشگاه کتاب در زندانِ گوهردش برپا شد .در
این نتایشگاه بر خد

انتاار ما که فتر م کردی

فقط شامل رسالهها و کتب

روحانیون مصری و الجزایری و کتب مطهری و عدمه و ...خواهد بود ،دیدی در عین
وجود هتۀ آن شاهتارهای آخوندی ،در میان آنها رمانهای خوب و برخ کتابهای با
ارزش دیگر ه پیدا م شود .اما آنچه کامد چشتگیر به نار م آمد کتابهای درس و
دانشگاه و تا حدودی کتابهای آموزش زبان بود.
در این نتایشگاه زندانیان اجازه داشتند هر چقدر م خواهند سنارش خرید بدهند و
پولش را در مدیات از طری خانواده بپردازند .برخ از زندانیان چندین هزار تومان
کتاب خریدند و جالب اینته زندانبان مخالنت نت کرد .کیوان مهشید 1که استاد در
دانشتدهی ریاض ِ دانشگاه صنعت شریف بود ،شاید س و یا چهل جلد کتابهای
درس و دانشگاه خرید او و بسیاری دیگر کدسهای جدی و با کینیت در سطح
دانشگاه برای عدیتندان برپا کردند .ورود این کتابها به بند ،برنامۀ زندگ بچهها را
دگرگون کرد .دیگر به جای فتر کردن به کتبودها یا ورزش جتع یا کاردست  ،هته
سرشان به کتاب بود .یادم نیس که آیا در هتان مویع مجاهدین را با ما یاط کرده بودند
یا نه اما این را به خاطر دارم که در مجتوع ،زندانیان مجاهد کتتر از چپ ها درگیر مطالعۀ
کتابها م شدند.

 5کیوان مهشید یت از کادرهای باتجربهی حزب توده ایران بود ،که فعالیتهای سیاس اش را از حزب ملل
اسدم آغاز کرده و در زندان شاه به تدری به ست حزب توده گرایش پیدا کرده بود .او نتونهی نادری
بود ازیک حزب معتقد به برنامهی حزب ،که به لحاظ عقیدت به خدا معتقد اس و نتاز م خواند .کیوان
سع م کرد به بازجوها بنهتاند که نتاز خواندنش اعتقاد شخص اس و هتیشه به آنها تاکید م کرد که
او یک تودهای معتقد اس

یعن به سوسیالیس اعتقاد دارد .کیوان در کشتار تابستان  21اعدام شد .او

نتونهای اس از چپها که نه به خاطر ایدئولوژی که به دلیل سیاس وشاید کینهای که ختین چیها از او به
دلیل پیشینهی مکهب اش داشتند ،اعدام شد.
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از آنجای که چند استاد دانشگاه و حت یک رئیس دانشتده 5به عنوان زندان در بند ما
بودند ،با آمدن این کتابها ،کدسهای در سطح دانشگاه در مورد ریاضیات عال ،
فیزیک ،شیت و ...تشتیل شدند .اگرچه ما به دانش و کتاب چسبیده بودی و منطقاَ باید
کتتر با زندانبان درگیر م شدی  ،ول به موازات بازتر شدن فضا ،به تدری به فتر این
افتادی که مسئول بند داشته باشی و آن را رستا به زیرهش معرف کنی تا نتایندۀ بند در
رابطه با زیرهش

باشد .این کار را کردی و زندهیاد احتد حیدری مطل  6را به عنوان

مسئول برگزیدی  .او اگر چه تودهای بود و بسیاری از چپهای دیگر نت توانستند یبول
کنند که یک تودهای مسئول بند باشد ،اما به عل
صدای و عدال

و استحتاماش ،مورد احترام وموافق

ویژگ های شخصیت اش یعن
حت مخالنین سیاس اش بود.

هته م دانستند که احتد در مدیری بند ،مسایل حزب را دخال نت دهد.
هتۀ بندهای عتوم گوهردش سالن نسبتا بزرگ داشتند که اختصاص به نتاز خوان
داش  .بند ما ه نتازخانه (حسینیه) داش اما چه نتازخانهای!

"حسینیه" ما تبدیل شده بود به اتای مطالعه در روزها و خوابگاه عتوم در شبها .بعد از

شام ،با توجه به اینته هواخوری دیگر بسته بود یعن نت توانستی در حیاط بزرگ یدم

بزنی  ،م رفتی به "حسینیه" و دایرهوار یدم م زدی و صحب م کردی .

بعدازظهر روزهای جتعه ،دیدن فیل سینتای  ،یت از بهترین تنریحات ما بود .تخته ه
داشتی ! هر چند ننر یک بشقاب پر از تخته آفتابگردان از اتایشان م آوردند؛ آنگاه
 5دکتر ورزی رئیس دانشتدهی نساج در دانشگاه پل تتنیک (تودهای) ویا دکتر رضا غناری استاد
ایتصاد(راه کارگر) و کیوان مهشید ،استاد ریاض در دانشگاه صنعت شریف(تودهای)
 6احتد یت از کادرهای خوش فتر ،مردم  ،مقاوم و مهربان حزب تودهی ایران بود .او با سواد و صادی
بود .هر کس که مدت با احتد زندگ م کرد ،ب اختیار به او عدیتند م شد .احتد در شهریور 21
دریاف

که رژی کتر به یتل عام زندانیان سیاس بسته اس  .در بیدادگاه ،دفاع کامل از عقایدش را

انتخاب کرد وسربهدار شد.
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گوش تا گوش م نشستی تا فیل سینتای بعد از ظهر جتعه را ببینی که غالبا تتراری ،اما
خوب بودند ،مثل فیل های از کارگردان ژاپن آکیرو کوروساوا یا فیل های پارتیزان
اروپای شری و چیزهای یابل دیدن دیگری که در آن سالها از تلویزیون پخش م شدند.
سه نوع پارازی

مزاح نیز هتواره اختدل م کردند .اولین آنها سانسورتوسط خود

تلویزیون بود که خودش را از جتله در دوبلۀ فیل نشان م داد .مثد دوس دختر یا نامزد
هنرپیشهی اصل ِ فیل به صورت خواهر وی معرف م شد و یا هنرپیشهی اصل یک فیل
وسترن وارد کافه م شد و به جای ویست و یا مشروبات دیگر ،سنارش عری بیدمشک
م داد! پارازی افتن دوم توسط ادارهی زندان صورت م گرف  ،که به صورت یطع
یست های از فیل برای چند لحاه بود .سومین مزاح  ،یطع بری به خصوص در تابستان
بود که تا موتور بری داخل زندان راه بینتد ،کل از فیل گکشته بود و ما رشته داستان را
از دس م دادی .

ما یک مسئول تلویزیون (منتخب خودمان) داشتی به نام "منوچهر "5که اهل سینتا بود و
شوخطبع بارزی داش  .منوچهر بسیاری از آن فیل ها را دیده بود و یا داستانها را
خوب م توانس

حدس بزند .او غالبا در زمان یطع  1یا  51دییقهای فیل به عل

اختدلهای سه گانه ،به صورت بامزهای داستان فیل را هتراه با شوخ و خنده بازسازی
و برای ما نقل م کرد و هتین امر سبب خنده و شادی بچهها م گش .
برخ از فیل ها داستان بسیار عاطن داشتند؛ مثد بچۀ خردسال مادرش را از دس
م داد و یا بر اثر جنگ یک خانواده از ه م پاشید .بیرحت ها به خصوص نسب

به

بچهها و زنان ،چنان ما را منقلب م کرد که ب اختیار اشک از چشتانمان جاری م شد.
یک روز که جلوتر از بقیه نشسته و هنگام تتاشای یک صحنه داش گریهام م گرف ،
یک لحاه به عقب برگشت تا ببین پش
 5منوچهر از رفقای ایلی

سریهای من که به تلویزیون چش دوخته

(سازمان چریتهای فدای خل ایران«ایلی ») بود .متاسنییییانه بعد از آن

دوره دیگر ندیدمش و خبری از او ندارم.
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بودند در چه حال و هوای هستند .وایعا هتۀ زندان ها در آن لحاه ییافهای بغض کرده
داشتند و اشک در چشتان اکثرشان حلقه زده بود.

یت از فیل های بعدازظهر جتعه درمورد داستان زندگ و مبارزات "نسیت ِ شاعر" بود.
نسیت شاعری بود که غزلیاتش بسیار شبیه غزلیات حافظ بود و در سراسر فیل  ،به تناسب
صحنه ها ،این غزلیات با صدای دلنشین خوانده م شد .ویت حاکتان زورگوی وی ،
نسیت را که شاعری آزاده و انقدب بود ،م خواستند زنده زنده در میدانِ شهر پوس
بتنند ،شعری از نسیت خوانده م شد که کامد با مویعی ما به عنوان زندانیان سیاس ِ
رژی جتهوری اسدم خوانای داش :

مشتای گل ازسرزنش خار نترسد
جویای رخ یار ز اغیار نترسد
عیاردقورکه کند ترک سرخویش
ازخنجرخونریز وسردار نترسد
صحنهای از فیل بسیار تتاندهنده بود :نسیت که مدتها فراری بود و به زندگ مخن رو
آورده بود ،شنید که حاک شهر مردم را به میدان شهر فرام خواند تا اعدام نسیت را
شاهد باشند و عبرت بگیرند .نسیت نتوانس در مخنیگاهش بتاند و خودش ه با مردم
به میدان شهر رف و دید که میخواهند شخص دیگری را که مسلتا از هوادارانش بود و
خود را نسیت معرف کرده بود ،اعدام کنند .نسیت نتوانس شاهد شتنجه و اعدام انسان
دیگری با شد اگرچه م دانس که او آگاهانه خودش را نسیت جا زده اس تا نسیت
وایع جان سال به در برد .به ستوی اعدام نزدیک شد و به حاک گن او را نتشید.
نسیت من هست  .چند ننر دیگر از هوادارانش یت پس از دیگری اعدم کردند که نه او
دروغ م گوید .نسیت ما هستی  ،اما حاک از مجتوعۀ وجنات نسیت پ برد که نسیت
وایع کیس  .او را زنده زنده پوس

کندند .در اینجا شعری که چند سطر یبل نوشت

خوانده شد .از آنجای که ما کتاب شعر نسیت را هی وی ندیده بودی  ،شروع کردی
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در خدل فیل

شعرهای

را که م شنیدی  ،تندنویس

کردن و خدصه

مجتوعهایازشعرهای این شاعرمبارز را جتعآوری وخیل هاشان را از بر کردی .

شعر "مشتای گل از سرزنش خار نترسد" در سال  21بعد از یتل عام شهریور  21دائتا در

گوش هته زنگ م زد:

عیار دقورکه کند ترک سرخویش،
ازخنجرخونریز و سرِ دار نترسد

زنگ تفریح در زندان گوهردشت
عید آن سال یعن  21بهترین دوران زندان عتوم بود .از یک ماه یبل برای عید تدارک
دیده بودی  .اکثر زندان ها سع م کردند برای فرزند و یا هتسر یا عزیزان دیگرشان
هدیهای با دس خودشان بسازند.
بیشترین کارِ دست  ،گلدوزی و سنگتراش بود .به یُتن وجود دو سه ننر نقاش و
مجستهساز ،تقریبا هتۀ بچههای بند توانستند طرحهای بسیار زیبای تهیه کنند .سعید
شهدپور ،نقاش و مجسته سازِ هتیشه خندان و خوش روحیه که درنقاش و هتاهنگ
کردن رنگها بسیار توانا بود ،تقریباَ هتۀ طرحها را با درنارداشتن خواس

و روحیهی

زندان م کشید .او با در کناره یراردادن رنگها چنان استادی به خرج م داد که آثار
هنری برجستهای با آن امتانات ک به وجود م آمد .پرندۀ بزرگ که یادم نیس
طاووس بود یا طوط  ،آنقدر خوشرنگ و با سلیقه گلدوزی شده بود که نت شد باور
کرد که کار زندان ها با ابزار و امتانات بسیار محدود باشد .و جالب اینته این هدایا که
در روزهای مدیات به خانوادهها داده م شد ،خانوادهها آن را مجددا با سلیقۀ فراوان یاب
م گرفتند و عتس از آن هدیه و فرزند زندان انداخته و این عتس را در مدیاتهای
بعدی به ما م رساندند و ما دوباره هدیهای را که داده بودی به صورت عتس دریاف
م کردی و در یلبتان آن را جا م دادی  .چقدر زنده بودند و چه حر ها که این
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عتسهای ب جان با ما م زدند! آنها را در آلبومهای کوچت که درس کرده بودی

م گکاشتی و به یتدیگر نشان م دادی و لکت م بردی  .یت از رفقای "راه کارگر"
ه در نقاش و خطاط توانا بود و برای خیل ها روی سنگ نقاش م کرد .من که
خط بد نبود روی سنگهای که بچهها م تراشیدند ،شعر و یا گُل را خطاط م کردم
و به تدری حتاک روی سنگ را ه آموخت  .اکبر صادی  5که تراشتار بود در
ساختن ابزار کار استعداد عجیب داش  ،از سوزن به راحت مته درس م کرد و با دستۀ
مسواک و چیزهای دیگری که هتیشه در جاهای مختلف جاسازی کرده بود ابزار
م ساخ  .نت دان چشتان تیز و کنجتاوش آن خرت و پرتهای بسیار با ارزش را از
کدام سوراخ سنبۀ زندان که دهها بار بازرس شده بود گیر م آورد .به برک وجود او
هتبندیهای ما هی وی لنگِ ابزارِکار نبودند ،و هر چه م خواستی  ،مته و چایو و آچار
و پی گوشت و چیزهای دیگر ،م توانستی مشابهِ عجیب و غریبش را از اکبر بگیری .
مهندس منصور نجن از سازمان "وحدت کتونیست " ،با فشار آبِ شیر حتام ،ستباده و
یک دیسک که نت دان چطور ساخته یا تهیه کرده بود ،چایو تیز کن ساخته بود که از
میخ یا سوزن ،متههای دییق م ساخ

و در اختیار بچهها یرارم داد .منصور ،این

مهندس آرام و زحتتتش ه در شهریور  21سربهدار شد.
در زندان هرکس که هنری یا مهارت داش  ،آموزگار م شد .اگر هنر یا مهارت چندان
باق ه نبود ،باز کسان پیدا م شدند که م خواستند از تو بیاموزند .فورا یک کدس
تشتیل م شد .مثد من خط خوب بود و هتین امر باعث شده بود که بعض از بچهها
که خط خوب نداشتند ،از من بخواهند برایشان سرمش بنویس و کدس کوچت ترتیب
ده .
هتایون یت از دوستان بود که خط خوب نداش  .من و او از یک سازمان نبودی اما
 5رفی اکبر صادی از کادرهای با ارزش و دوس داشتن سازمان فداییان خل ایران (اکثری ) بود .من
اورا از زندان شاه م شناخت ول در شهریور سیاه  21اکبر را برای هتیشه ازدس دادم  ...از دس دادی .
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با ه دوس

بودی و گهگاه گپ م زدی  .دریافته بودم که هتسرش ه در زندان

اس  .هتایون یتبار به من گن « :حسین ،من خط خوب نیس و دل م خواهد نامهای
که برای هتسرم م نویس اینقدر خرچنگ یورباغهای نباشد .م توان یک کدس
جدی برای بگکاری؟» گنت  :باشه .هتایون وایعا پیگیر و مصرّ بود .ویت شروع به تترین
کرد ،دیگر روز و شب نت شناخ  .کاغکهای زیادی را سیاه کرد و در مدت دو-سه
هنته به اندازۀ چندین ماه تترین کرد .او پیاپ نتیجۀ کارش را به من نشان م داد ،من ایراد
م گرفت و او تصحیح و تترین م کرد ،تا اینته سرانجام نامهای را که باید م نوش
آماده کرد .آن را به من نشان داد چون دلش م خواس

نگارش نامه به لحاظ خط

شتیل باشد( .اگر چه نامه به هتسر خصوص به حساب م آمد ،اما چندان عجیب نبود
که مثد من آن نامه را ببین  .بسیار پیش م آمد که بچههای که با ه دوس

بودند،

نامههای خصوص شان را به ه نشان م دادند ).نامه را که دیدم ،ایرادهای از لحاظ
خطاط گرفت  .او دوباره و سه باره نوش تا تقریبا بدون اشتال از آب درآمد .درنهای
ویت به نامه نگاه م کردی دیگر نت توانست باور کن که خط ،خطِ هتایون اس  .به
هر حال نامه پس شد و مدت بعد که نامه به هتسرش رسید ،گویا او باور نترده بود که
هتایون آن نامه را نوشته و این باعث تعجبش شده بود که چرا هتایون نامه را داده یت
دیگر پاکنویس کند .ویت این جریان را از هتایون شنیدم کل با ه خندیدی .
مشتل در اینجا بود که من تنها شاهدی بودم که م توانست بگوی هتایون بوده که بعد
از هنتهها رن و مرارت ،فرهادوار کوه را شتافته و برای شیریناش این معجزه را کرده
که زیبا بنگارد .اما منِ زندان چگونه م توانست با هتسر هتایون که او ه زندان بود،
مدیات داشته باش و این وایعی را به او بگوی و یلبش را شاد کن ؟

سنگ تراشی فرهاد برای شیرینش
تابستان  21بود که فهتیدم اشر

به احتتال زیاد از ایران خارج م شود .من غالبا در
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ساختن کاردست برای دیگر رفقا و دوستان در عرصهی خوشنویس و کندهکاری روی
سنگ ،فعال بودم  .حاق دیگر ویتش بود که برای خودم یعن اشر
حتید ،چیزی درس

و اگر م شد

کن  .تتایل به کنده کاری روی سنگ و درس

کردن

گردنبندی بود که زنجیرش از نخهای بافتهشدهی مقاوم باشد .نخهای که عادل 5خیل با
سلیقه ومحت م باف  .موضوع را بهخصوص احتتال رفتن اشر

را با اکبرصادی در

میان گکاشت  .اکبر با نگاه مهربان و عتی گن  :بهترین گردنبند را درس

م کنی .

ازهتان لحاه اکبر رف دنبال سنگ ویت دوروز بعد سنگ سیاه وسخ پیدا کرد و
شروع کردی به ساییدن سنگ با موزاییکهای کف حتام .باید از سنگ کروی ول
نامنا یک بیض ِ تخ

م ساختی  .این کار سه روزی طول کشید .سعید شهدپور که

آرشیتت و استاد مجستهسازی و دروایع طراح بدمنازع بند ما بود در جریان یرارگرف .
سعید گن

میخواه یک طر ِ سنگ گل سازمان را بِتِش و طر

دیگره اس

هتسرت را خودت بنویس .چون کندهکاری گل و خطاط را که خودت م کن .
گنت گل سازمان خیل ساده هس و کندهکاریش یشنگ درنت آید  .سعید گن گل
حزب چطوراس ؟ راستش گل سرخ حزب بنارم یشنگ تر بود ول دل نت خواس
بجای نشان سازمان نشان حزب بگکارم  .خوشبختانه اس هتسر و فرزندم مساله را برای
حل کردند .اشر و من اس حتید را برای فرزندمان به یادِ حتید اشر
بودی  .به این ترتیب یک طر

سنگ حتید و اشر

و طر

انتخاب کرده

دیگر گل سرخ را با

عدیه تراشیدم .این گردنبند ،نهایتا به دس شیرین  ،اشر رسید.

فرشید امام زمان میشود
توابها دیگر آن یدرت ساب را نداشتند ،ویت آنان را از بند ما بردند (پاییز  .)2۰شنیده
بودی که مسئوقن زندان به گزارشهایشان ویع نت نهند و آنها را دیگر برای خبرچین
5عادل رفیق جوان ،متین و خوش فتر واز رفقای اکثری بود که خوشبختانه بعدها آزاد شد.
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زیر فشار نت گکارند .دس ک در بند ما و بندهای مشابه که از آنها خبر داشتی  ،دیگر
تواب علن وجود نداش  ،تواب که به پش گرم ِ زیر هش زندان را اذی کند.

ما یک "تواب" داشتی به نام فرشید (حدودا  61ساله) که دچار اختدل حواس بود.

داستان دیی زندگ اش را نت دان  ،اما شنیده بودم که در رابطه با "چریکهای فدای

خل " (جناح اشر دهقان ) دستگیر شده و زیر شتنجه شدید ،نهایتا برادرش را لو داده،
و خود تواب شده اس  .برادرش را اعدام کرده بودند ،و او روان شده بود .او را زمان به
بند ما آوردند که کامد دچار مشتل عصب بود .حر های عجیب م زد و دائتا راه
م رف

و یا به خاطر یرصهای آرامبخش

که ما مرایب بودی به مویع بخورد،

م خوابید .با بچهها درگیر م شد ،اما اهل دعوا و زد و خورد نبود .تحلیلهای که از
زندان و زندانیان م داد و به صدای بلند آنها را مطرح م کرد ،آنقدر زیبا و هوشیارانه و
طنزآلود بود که آدم احساس م کرد اگر او یک تواب خبرچین باشد ،م تواند با دی
حرکات زندانیها را برای پلیس گزارش کند ،اما م دانستی که او این کار را نت کند .ما
شنیده بودی که او در بند جهاد بوده ،بندی که افرادش باید کار م کردند .گویا ادعا
کرده بود که امام زمان اس  .نامزدی خیال یا وایع داش

گویا به نامِ سهید (متتن

اس این اس درس در خاطرم نتانده باشد) که فتر م کرده دیگر ویتش رسیده که با
او ازدواج کند .شنیده بودم که فرشید یک روز از درخت  5در حیاط بندشان باق م رود
و ویت پاسدارها م آیند که او را با کتک از درخ
لخ

پایین بیاورند ،شروع م کند به

شدن و با صدای بلند م گوید« :اگر یک یدم جلوتر بیایید شورت را ه در

م آورم .من امام زمان هست و خواس مشخص از آیای مرتضوی رئیس زندان دارم .تا
زمان که خواست را اجاب

نتنید ،هتینجا م مان و لخ

م شوم ».مرتضوی به آنجا

م آید و م پرسد :فرشید چه م خواه ؟ فرشید م گوید« :من م خواه شتا سهید را
 5غالبا در حیاط بندها در گوهردش درخت نبود ول گویا در بند جهاد ویا خدصه در بندی که
این ماجرا اتنای افتاده بود ،درخت بوده.
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برای من عقد کنید .اگر این خواس

برآورده نشود استریپتیز م کن  ».مرتضوی

م گوید :باشد بیا پایین ،سهید را ه م آوری و برای عقدش م کنی .
فرشید یبول م کند ،پایین م آید اما پایش که به زمین م رسد ،پاسدارها م برندش
اننرادی و ب رحتانه کتتش میزنند( .این داستان متتن اس

طور دیگری باشد ،اما

چارچوب کل اش هتین اس ).
بعض از بچهها معتقد بودند که باید به زیر هش

اعتراض کنی که چرا او را به بند ما

آوردهاند ،چون بیتار اس و باید در آسایشگاه روان باشد نه در بند ما که خود زندان
هستی  .اما نار دیگر این بود که اگر ما به زیر هش

اصرار کنی که او را از اینجا به

پزشک متخصص برسانند ،یا گوش نت دهند یا به جای دکتر ،او را به بند روان ها
م برند ،شاید ه او را به اننرادی ببرند که در هر دو حال او داغان م شود .در نتیجه
بهتر اس
درس

هتینجا باشد .ما بهتر م توانی از او مرایب

کنی  .و چه بسا زیرهش

ه

بههتین دلیل او را نزد ما فرستاده باشد .چون مسئوقن زندان م دانستند که ما

روان ها را بهتر م توانی مرایب کنی و نگکاری بیتاریشان تشدید شود ،و گاه نزد ما
حت بهتر ه م شوند .با توجه به اینته فرشید برای مسئوقن زندان تبدیل به یک مسئلۀ
جدی شده بود ،چه بسا عایدنه فتر کرده و آگاهانه او را نزد ما فرستاده بودند.
یادم نیس چه مدت در بند ما ماند ،اما متاسنانه یک روز کاری کرد که منجر به انتقالش
از بند ما شد .بسیار اتنای م افتاد که دمپای های ما را درون چهار مستراح که داشتی
م انداخ و این سبب گرفتگ توال م شد و آنها را غیریابل استناده م کرد.
یت از بچهها زنده یاد حسن طدی  ،5مسئولی مستقی ِ مرایب از او را به عهده گرفته
بود و با دارو ،نصیح و صحب و ایجاد سرگرم فرشید را آرام و کنترل م کرد .یک
روز صدای هتهته باعث شد به سرع از اتای وارد راهرو بشوم .در آنجا دیدم دو سه تا
 5حسن طدی تودهای و رفیق بهغای
 21سربه دار شد.

متین ،مهربان و دلسوز بود  .حسن ه در کشتار تابستان
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از بچهها به فرشید م گویند :تتان نخور ،هتانجا بایس  ،راه نرو .چرا اینجوری کردی؟
اینا چیه؟
موضوع از این یرار بود که او مقدار زیادی مدفوع را از توال بیرون کشیده و به سر و تن
و لباسش مالیده بود و گویا ساعت از این کار م گکش چرا که سرش خشک و زرد
شده و ویت راه م رف  ،تتههای مدفوع از سر و رویش کنده و به زمین م ریخ و
راهرو را که هر روز با کف صابون م شستی  ،کثیف م کرد.
فرشید ،در آن حال که وصنش رف  ،فریاد م زد« :من به شتا کار ندارم .من
نت خواه شتا را اذی

کن  .من آزادم که راه خودم را انتخاب کن  .من با اینها کار

دارم .من امام زمان و ختین باید از من حر شنوی داشته باشد ».حس کردی ناچاری
در بزنی و زندانبانان را خبر کنی  .نگهبان پرسید« :چ شده؟» فرشید پرید دم در نگهبان
و گن « :هیچ حاج آیا .من امام زمان هست  ».نگهبان گن « :باز خر شدی ،بیا ببین ! بیا
بیرون!» پاسدار نت دانس که سر و روی فرشید آغشته به مدفوع اس  .تا آمد دستش را
بگیرد ،بوی گند مدفوع را شنید و دستش ه آلوده شد .خود را کنار کشید اما فرشید را
با خودش به زیرهش برد .و ما در کتال ناراحت و تعجب و گاه خنده این صحنه را ناظر
بودی ناراح
نیس  .از طر

بودی  ،چون م دانستی که چیزی جز فحش و کتک در انتاار فرشید
دیگر از اینته پاسدارها باید مدت

با مدفوع درگیر شوند ،خوشحال

بودی  .فرشید که حاضر نبود خودش را تتیز کند ،و این کار عتدَ بر عهدۀ زندانبانها
م افتاد.

انتقال مجاهدین به بند چپها
هتانطور که یبد نوشتهام چند ماه که ما در عتوم ِ گوهردش

بودی  ،عدهای را از

یزلحصار به بند ما آوردند .حدود  21ننری م شدند که که اکثرشان مجاهد بودند و من
اولین بار بود که م دیدم عدۀ زیادی مجاهد با چپها در یک بند یرار گرفتهاند.

596

یزلحصاریها ،کتاب و فدسک و ماشین اصدح و خدصه یتسری امتانات از
یزلحصار آورده بودند که در وایع بر دارای ِ کل زندان ها افزود .مجاهدین که وارد بند
ما شدند ،اکثرا سر موضع بودند و تا آنجا که به خاطر م آورم ،تواب در بین آنها نبود.
"زیرهش " به عل

نقلوانتقاقت زیادی که در آن مقطع صورت م گرف  ،نتوانسته

بود به مویع به تازه واردان ،پتو و جیرۀ قزم را بدهد .ما با مجاهدین خیل صتیتانه
برخورد کردی و در موردِ خال کردن اتایها و دادن پتوهای خودمان و خدصه امتانات
دیگر ،دریغ نتردی و این برخورد اول ،سبب نزدیت و تناه بین چپها و مجاهدین
شد .البته دوستان ما که در یزلحصار با مجاهدین بودند ،چندان دلِ خوش از آنها
نداشتند ،ویت م پرسیدی مگر آنها چه کرده اند؟ م گنتند :آنها در اکثری بودند و ما
در ایلی  .به هتین دلیل نا داخل زندگ را عتدتا آنها تعیین م کردند و چون هتواره
جتع زندگ م کردند ،مقررات برای جتع تدوین م کردند که برای هته قزماقجرا
بود .و ما (یعن چپها) که آن انضباط و یا طریقۀ زندان کشیدن را بچگانه م دانستی و
اساسا یبول نداشتی  ،یادر نبودی به شیوهای که مایل هستی زندگ کنی  .مثد هته باید 2
صبح از خواب بیدار م شدی و ورزش م کردی و صبحانۀ مختصری م خوردی  .هته
ساع

 51باید یک لقتۀ کوچک که از جیرۀ زندان و میوههای که م خریدی تهیه

م شد ،م خوردی به نام "ده " و هرکس اشتها نداش یا دلش م خواس دیرتر یا

زودتر آن لقته را بخورد ،عتد مقدور نبود .دائتا کارهای مثل نااف

جتع و

کاردست های ب پایانِ غیرقزم را در دستور کار روزانه یرار م دادند که هته باید
شرک م کردی و عدم شرک  ،مواجه بانگاههای سنگین و نوع طردشدن م شد.
من خودم این گونه هتزیست را با مجاهدین تجربه نترده بودم اینها از شنیدههای هستند.
اما با توجه به آنچه بعدا در بند خودمان دیدم اینطور استنباط کردم که برخورد مجاهدین
با چپها و بقیۀ گروهها ،دموکراتیک نبود  .اساسا آنها برای خودشان حقوی ویژه یائل
بودند و کس را به حساب نت آوردند.
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ما سع م کردی مبنای رابطۀ خود با مجاهدین را بر برابری حقوی و احترام متقابل تنای

کنی  .این "ما" که م گوی تتام چپها را در بر نت گرف  .در بین چپها نارات

مختلن وجود داش  .ول چارچوب برخوردها ک و بیش مشترک بود.مجاهدین
به محیطشان هوشیار بودند .در مورس زدن و

عتدتا گروه کار م کردند و نسب

لبخوان  5تبحرداشتند .یتبار من واکبر در راهرو کنار در اتایمان نشستهبودی و حر
م زدی که من احساس کردم در فاصلهی چند متری ما یت ازدوستان مجاهد به دهان
من نگاه م کند .برایآنته مطتئن شوم این جتله را گنت  :خجال نت کش حرفهای
خصوص ما را لبخوان م کن ؟ او به سرع نگاهش را از من به کتابش برگرداند و
وایعا دستپاچه شد و بعد از یت دو دییقه از جایش برخاس و رف .
ویت فشار زندانبان بر ما کتتر شد ،به تدری تنوع زندگ و جرأت اظهارنار کردن رشد
کرد .اتای هر فرد از طر

زیرهش از بدو ورود به بند تعیین م شد و از نار مقررات

زندان (نه مقرراتِ مدون ،بلته تککرات وتهدیدات زندانبان آنه به صورت شناه )،
کس ح نداش در اتای دیگری به جز اتای که زیرهش تعیین کرده زندگ کند .اما
این نا به تدری در عتل رعای

نشد .بچههای که از یک سازمان یا حزب بودند،

سع م کردند نزدیک ه باشند و به هتین دلیل به تدری اتایها رنگ سیاس به خود
گرف ؛ یعن دیگر مشخص شده بود که ف التثل اتای  56متعل به شعبه پنج هاس و
اتای  59به شعبه شش ها و اتای  51و  55متعل به مجاهدین اس  .شعبه شِش ها شامل
ایلی و راهکارگر و پیتار و ...شعبه پنج ها شامل حزب توده و اکثری و رنجبران و...
بود .این تقسیتات از تقسیتاتِ شعب بازجوی سرچشته گرفته بود.
زندانیان چپ از سازمانهای مختلف چپ بودند ،سازمانهای که در بیرون از زندان علیه
یتدیگر مبارزۀ ایدئولوژیک م کردند و هی اتحاد عتل نداشتند .اختد
 5یعن از دیدن حرکات لبهای کس که حر

بارز در

م زند بدون شنیدن صدای سخیییینگو حرفش را

م فهتیدند .مثل کر و قلها ول فقط از حرکات لب سخنگو.
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زندان ،تضاد بین تودهایها و اکثریت ها با بقیه گروههای چپ بود .علتش ه واضح بود.
حزب تودۀ ایران و فداییان خل ایران  −اکثری  ،دو سازمان بزرگ از طیف چپ ایران

بودند که سیاس شان نسب به حتوم جتهوریاسدم  ،سیاس ِ اتحاد و انتقاد والبته
در عتل تأیید ناام بود .اما بقیۀ گروههای عتدۀ چپ با تناوتهای سیاس
ناام جتهوری اسدم را اتخاذ کرده بودند .و هتین اختد

سرنگون

عای سبب م شد که به

خصوص یبل از سال  26تودهایها و اکثریت های زندان عتد شتنجهها و سخت های
زندان را نه ناش از سیاس و روش ناام علیه غیرخودیها ،بلته ناش از زیادهرویهای
جناح محافاهکار رژی و نه کل ناام به رهبری ختین ببینند .آنان هتچنین شتنجهها را
واکنش به روشها و تاکتیکهای چپروانه و مضر گروههای مخالف م دانستد .در
عتل شتنجهها را به نوع توجیه م کردند؛ و این متاسنانه اوج ب پرنسیپ سازمان ما
بود که بجز در مواردی انگش شتار ،غالبا شتنجهی سیستتاتیک در زندانهای
جتهوری اسدم را تا مدتها قپوشان م کرد .در نتیجه زندان های گروههای چپ،
تودهایها و اکثریت ها را طرد و بایتوت م کردند .البته زمان که من وارد زندان شدم
(آبان  )26این فضا تا حدی تغییر کرده بود .علتش ه این بود که حتوم از بهتن 25
سرکوبِ حزب توده را آغاز کرد و بعد از آن ه نوب به اکثری رسید.
به تدری زندانیان چپ مانند فداییان ایلی  ،پیتار و راه کارگر و ...که مثل مجاهدین
بیشترین شتنجهها را تحتل م کردند ،در کنار خود کادرها و اعضای اکثریت و تودهای
را م دیدند که دارند کابل م خورند و شتنجه م شوند و تقریبا در هتان حد زیر فشار
یرار م گیرند .و هتین امر یعن شتنجه شدن اعضای گروههای مککور تا حدودی
سبب شتسته شدن آن دیوار ضخیت بود که بین این دو گروه از چپها به وجود آمده
بود .اما دیوار جدای هتچنان پابرجا بود.
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جشن عید 36
زمستان  2۰در گوهردش دوران خوب بود .از یک ماه مانده به بهار سع کردی دور از
چش پاسدارها به پیشواز جشن نوروز بروی  .اجرای پانتومی  ،ریص و آواز جتع به
صورت کُر ،برنامههای بودند که باید تترین م شدند .من که ته صدای داشت و بین
بچهها به اینته خیل از ترانهها و آهنگها را م توان درس

اجرا کن معرو

شده

بودم ،با چند ننر دیگر از دوستان عدیهمند ،گروه  1یا  2ننری راه انداختی و
بخشهای از اُپرای کوراوغلو و حت سرودهای را تترین کردی .
روز عید که فرا رسید هته در حسینیهی بند جتع شدی و با یتدیگر روبوس کردی .
زیبای این یضیه اینجا بود که این روبوس ها دیگر گروه نبود و چه مجاهد ،چه
پیتاری و چه اکثریت و ایلیت و ...در این روبوس و تبریکگنتن نوروز ،این جشن
باستان ایران  ،شرک داشتند .بعد از تبریک عید نوب به گروه موسیق و کُر رسید و
ما کوراوغلو را اجرا کردی  .وایعا آنقدر زیبا به نار رسید که روز بعد از بند مجاور به ما
مورس زدند که شتا دیروز چه جوری توانستید سرود جتع بخوانید؟ مگر پاسدارها
کجا بودند؟ و ما در جواب گنتی بابا سرود انترناسیونال که نبود ،کوراوغلو بود و چند

سرود دیگر .تازه ما خودمان "پاسدار "5گکاشته بودی که مبادا پاسدارها بنهتند!

این برنامه تا آنجا مورد استقبال یرار گرف که مجاهدین از ما خواستند یک بار ه این
کُر را در اتای مجاهدین برای آنها اجرا کنی و ما ه با کتال میل انجامش دادی .

دیداری کوتاه با دکتر دانش
احتتاق تابستان  21بود که پاسدار بند اعدم کرد :کسان که کلیهشون درد م کنه چش
بند بزنن بیان دم در .چون من ناراحت کلیه داشت سریع آماده شدم .پن یا شش ننری
 5مناورم ایناس

که دوننر از بچهها مواظب بودند که اگر پاسدار وارد بند شد ما صدارا پایین تر

بیاوری و آمادهباشی
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شدی و چش بند به چش به ست بهداری ،هدای شدی  .ویت نوب من شد و وارد
اتای دکتر شدم ،پاسدار گن

م تون چش بندت رو برداری .کس را به عنوان دکتر

دیدم که بههی وجه انتاارش را نداشت  .کس که در مقابل با لبخندی مهربان ایستادهبود،
دکتر دانش بود .من دکتر را از بیرون م شناخت او عضو کتیته مرکزی حزب توده ایران
و مسئول شعبهی «سازمانهای تودهای» حزب در تهران بود و چون من ه عینا مسئول
شعبهی «سازمانهای تودهای» تهران در سازمان(اکثری ) بودم ،در نتیجه برای هتاهنگ و
انتقال تجربه با هتدیگر جلسات دو ننره وگاه بنا به ضرورت چند ننره م گکاشتی  .رفتار
و کردار دکتر دانش در هتان جلسات اول مرا تح تاثیر یرار داد .درک که دکتر دانش
از کاردر «سازمانهای تودهای» داش و اساسا تعرینش از تشتلهای دموکراتیک بسیار
عتی ومتری بود که راستش مشابهاش را در نگاه دیگر رفقای حزب و سازمان ندیدم.
او م گن  :ما بهعنوان کتونیس نباید سع کنی تشتلهای تودهای یا دموکراتیک را
عامل اجرای شعارهای حزب خودمان بتنی وظینهی ما این اس

که تا حد امتان در

رابطه با نیازها و یا ضرورتهای هر محل تشتل از مردم هتان محل که وایعا برای حل
مشتل یا برآوردن نیازی انگیزه دارند ایدام کنی  .تدش ما باید این باشد که این تشتل
در چهارچوب وظاین که برای خودش تعریف کرده به نحو احسن کار کند.
حاق پس از حدود سه سال رفی دانش را در مقابل خود م دیدم .دکتر دانش از نگاه
متوجه شد که من از این مدیات جا خوردهام .برای اینته پاسدار چیزی ننهتد ،بهسرع
شروع کرد به سوآلهای پزشت در مورد کلیهام .من سع کردم کلتات بگوی که
برساند من در بازجوی ها کلتهای از دکتر و یا رابطهای که داشتی مطرح نتردهام و در
عین حال دل م خواس

او ه چیزی بگوید .مشتل ما این بود که پاسدار ما را تنها

نت گکاش خدصه دکتر با زرنگ  ،کتت از پاسدار خواس و پاسدار ه یک لحاه
کت از ما دور شد و برگش

به ست در و در هتین لحاهی کوتاه گنت  :شتا و من

ارتباط نداشتهای  .دکتر گن  :من ه شتا را نت شناس  .یت دوبار حین معاینه من به او
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مش گره کرده به عنوان مقاوم و پیروزی نشان دادم و دکتر ه عینا مش نشان داد و
چشتانش درخشید .متاسنانه در تتام پن سال و اندی که هردو در زندانهای جتهوری
اسدم بودی  ،این چند دییقه مجتوعهی مصاحب من با دکتر دانش عزیزبود.
گویا دکتر دانش در اوین به زندانبانها فهتانده بود که داوطلبانه حاضر اس

بیتاران

کلیوی را معالجه کند ول هی شرط ( مثل نتاز خواندن و )...را از زندانبان نت پکیرد.
به هتین دلیل اورا برای معاینه ومعالجهی کسان

که بیتاری کلیوی داشتند ،به

گوهردش آوردهبودند.

مطالعه و بحث های نظری
وجود کتابهای درس و برخ از رمانهای با ارزش ،زمینه را برای مطالعاتِ تقریبا
سیستتاتیک آماده کرده بود .زمان که در اننرادی گوهردش

بودم ،ویت به مسائل

مختلف سیاس و اجتتاع فتر م کردم ،هتیشه آرزوی این بود که در صورت داشتن
فرصت  ،چند مسئله را پیگیری کن ؛ یت از آنها وضعی
خصوص وایعی های ایتصادی کشورهای سوسیالیست

جنبش کتونیست و به
از یک طر

و مویعی

کشورهای یدرتمند سرمایهداری و باقخص آمریتا از طر دیگر بود.
در مورد امپریالیس خودم را روی مورد مشخصتری کانالیزه کردم ،یعن عدیهام به این
بود که جدای از کلیات با اعداد و اریام بدان عتلترد ایتصادی سرمایهداری جهان
بخصوص وضعی

حرک

سرمایه و کنسرنها چگونه اس  .با اشتیای زیاد دنبال این

بودم که بدان متانیس تصتی گیری در جهان سرمایه چگونه اس ورابطهی کنسرنهای
بزرگ بر سیاس های جهان نه به صورت کل و مجرد بلته عین و مشخص با
مصادیقش به چه صورت اس .
در مورد اول یعن وضعی

جنبش کتونیست و سوسیالیس  ،کتابهای متنوع علیه

کشورهای سوسیالیست وجود داش  .البته چند کتاب حدودا ب طرفانه و روای وار در
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دسترس بود که هته را با ولع خاص مطالعه م کردم و با رفقای نزدیکترم در مورد آنها
به تبادل نار م پرداخت  .کتابهای موجود در مورد یضایای چون بهار پراگ ،وضعی
مجارستان و یا دیوار برلین هتچنین جریان سه انترناسیونال و تاریخ حزب کتونیس

شوروی و تاثیر دوران استالین بر جنبش کتونیست را خواندم .کتاب "در دادگاه تاریخ"

نوشتۀ روی مدود

در مورد استالین بسیار گویا بود و در شناخ

روند شتلگیری

استالینیس در آن حزب و اینته تضادهای درون و مشتدت حزب و کشور شوروی در
آن سالها چه بوده ،بسیار آموزنده بود .در این مورد من تنها نبودم .زندانیان دیگری ه

بودند که روی این مسئله فتر م کردند .جالب آنته کتاب "در دادگاه تاریخ" چه از

طر

ارتدکسهای حزب توده و چه از طر

مثل ایلی

برخ از افراد در گروههای دیگر چپ

بایتوت شده بود .درموردمتانیس سرمایۀ جهان و به خصوص چگونگ

تصتی گیریهایشان و یا به یول خودم در آن روزها "کروک تشتیدت سرمایۀ جهان "
عدوه بر کتابهای بعضا ایتصادی و تاریخ  ،ماهنامۀ "اطدعات سیاس و ایتصادی" از

روزنامۀ اطدعات یک منبع ما بود .ما م توانستی این مجله را هتراه با روزنامههای یومیه
بخری .
منابع ما به هر حال محدود بودند .خواندنشان در آن وضعی خوب بود ،اما در وایع این

"بهرنگ" 5بود که به من کتک کرد از مسائل ایتصادی سر در بیاورم .بهرنگ ایتصاددان
بود ،تحصیدت دانشگاه و تجربه کاری داش  ،و مارکسیس را ه مطالعه کرده بود.
ارزش او را خیل ها درک نت کردند و او را با معیارهای چگونگ زندانکشیدن
م سنجیدند .بهرنگ درمورد کار روزانه در بند ،تروفرز نبود .نسب

به پاسدارها و

جتهوری اسدم بدبین بود و معتوق توان جتهوری اسدم را زیاد و یدرت زندانیان و
گروههای چپ را بسیار ک ارزیاب م کرد .هتین خصوصیات سبب م شد که بسیاری
از زندان ها و حت ه سازمان هایش توجه زیادی به او نداشته باشند و بیشتر از او به
 5نام اصل اش محنوظ اس
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عنوان منبع علت استناده م کردند و گاه مسایل ایتصادی از او م پرسیدند .اما من در
بهرنگ چیز دیگری یافت  :او افزون بر اینته متنتر و متخصص بود ،بسیار باعاطنه و پایبند
به ارزشهای واقی انسان بود.
هر روز یک تا دو ساع در نزد بهرنگ شاگردی م کردم .او که پشتتار و عدیۀ مرا
دید گن

اینطور نت شود .بهتر اس

تو به صورت کدسیک و دانشگاه ایتصاد یاد

بگیری .ویت کتاب ایتصاد خرد و کدن ساموئلسن وارد بند شد ،مطالعه سیستتاتیک
آسانتر شد.
بعد از هر جلسه کدس ،تتام مباحثاتمان را در یک دفترچه م نوشت و نوشته را برای او
م خواندم تا تصحیح کند .هتۀ این کارها به صورت مخن انجام م شد و من نوشتهها
را دائتا خدصهتر و کوچتتر م کردم تا بتوان جاسازی کن و از دستبرد بازرس های
زندانبانان نجات ده .
با موضوعات چون تسلط دقر بر بازار جهان پول ،یرارداد برتن وودز ،صندوی
بینالتلل پول ،سیاس هایش و دقرهای اروپای برای اولین بار در سال  21در زندان

آشنا شدم .در زندان کتاب داشتی به نام "تراس مغزهای امپراتوری" نوشته لورانس اچ.
شوب و ویلیام مینتر ،که از()New leftهای آمریتا (چپ های نو) بودند .کتاب

درمورد تشتیدتِ "شورای روابط خارج " و فصل نامه وماهنامه  Foreign affairsو
 Foreign policyو پروژۀ دهۀ هشتاد صحب

م کرد .من این کتاب را با عدیه بسیار

خواندم ،چون به برخ پرسشهای پاسخ م داد .بهرنگ که در جریان مطالعات بود
م گن « :من اگر روزی آزاد بشوم بعید اس که دوباره دنبال سیاس بروم اما تو اگر
زنده بتان این کار را خواه کرد! در نتیجه من هر چه م دان به تو منتقل م کن ».
متاسنانه یا خوشبختانه من ه با آن غلا که او پیشبین م کرد ،دنبال سیاس نرفت و
آموزههایش در سینهام ماند؛ اما چه بسا دیگر کهنه شده و امروزی نیستند.
بهرنگ عادت داش

خودش ه سؤال طرح کند و من مجبور م شدم برای
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پاسخگوی فتر و مطالعه کن  .اگرچه من او را در زمینۀ ایتصادی معل خودم م دانست
اما او به گونهای برخورد م کرد که به هی وجه رابطه ما شتل معل و شاگردی به خود
نت گرف  ،بلته من ه در پاسخگوی به سؤاقتش گاه چیز تازهای م گنت و او
م گن « :فتر نتن من از این گن وگو چیز تازهای یاد نت گیرم .من وایعا به حر و
نار تو فتر م کن ».
یک روز از من پرسید :فتر م کن شوروی ییت

کاقهایش را چطوری تعیین

م کند؟ من سریع پاسخ دادم عتد نت دان اما از لحاظ تئوریک باید ارزش «کار سادۀ
اجتتاعا قزم» برای تولید مثد کنش را تعیین کند و هتان ارزش را به عنوان ییت آن
کنش در نار بگیرد .دوباره پرسید" :ارزش کار سادۀ اجتتاعا قزم" دییقا و عتد یعن

چ ؟ و من به فتر فرو رفت .
بعد از یت دو روز به من گن هنوز جواب دییق نداری؟ گنت  :خب تو بگو .گن :
سؤال که از تو کردم ،سؤال اس که یت از کارشناسان ایتصادی غرب ویت به مستو
رفته بود از وزیر ایتصاد و یا خدصه یت از وزرای شوروی کرد البته سؤال به صورت
دیگری بود .آن کارشناس غرب از وزیر شوروی پرسیده بود :من شنیدهام شتا در
برنامهریزی کدن فرص آن را نت یابید که به سرع برای کاقهای ب شتاری که در
این کشور تولید م شود ،ییت تعیین کنید و هتیشه دیرکرد دارید؛ یعن مدتها از تولید
و عرضۀ کاق م گکرد اما ییت

وایع آنها تعیین نشده .اقن در عتل چندتا از این

کاقها هستند که شتا در ییت گکاری آنها تأخیر داشته اید؟ وزیر شوروی گن  :به
آستان نگاه کنید ،تعداد این کاقها به اندازۀ ستارههای آستان اس  .و بعد بهرنگ گن
وایعی این اس که مسئله به این سادگ ها که در کتابهای درس مارکسیس نوشته
شده ،نیس .
نتتۀ جالب دیگری که او درمورد ایتصاد کشورهای سوسیالیست م گن مسئلۀ ریاب
بود .من این را آن مویع درک م کردم اما حس نت کردم .اما حاق بعد از هتهی آن
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سالها ،بهخصوص در آلتان که مناسبات سرمایهداری بطور کامل عتل م کند ،با
گوش

و پوس

حسش ه م کن  .او م گن

م دان چرا کاقهای مصرف در

شوروی در مقایسه با غرب پیشرفته و متنوع نیستند؟ م گنت  :خب برای آنته
آنها(شورویها) به مصر
م گن
ریاب

و بازار رنگارنگ و پرزری و بری اهتی نت دهند .بهرنگ

فقط این نیس  .عل

اصل این اس

که در آنجا ریاب

وجود ندارد .بدون

در تولید ،تنوع وپیشرفت حاصل نت شود .یعن آنها مجبور نیستند برای غلبه بر

حریف به سلیقۀ مشتری اهتی دهند و یا سع کنند کاق را ارزانتر از حریف به بازار
عرضه کنند.
در این رابطه بود که اصدحات خروشچف در دهۀ  21توجه مرا جلب کرد .یعن این بار
دوران خروشچف را نه تنها به عنوان دورۀ مه استالینزدای ازشوروی و اعادۀ حیثی از
صدها کتونیس

سربهنیس

شده و اعدام  ،بلته به عنوان دورهای که به ایتصاد

سوسیالیست از منار دیگری نگریسته شد و ایدامات معین ه صورت گرف  ،مورد
مطالعه یرار دادم.
این دوره از زندان برای من بسیار پربار بود و گاه دل م خواهد هتۀ آنها را بنویس اما
میدان که نوشتن آن بحثها و مطالعات در این خاطرات نت تواند جای مناسب باشد.

یک نمونه از بحثهای آن ایام :شکنجه در دولت مردمی
یت از مشخصههای زندان سیاس و شاید کلیۀ زندانها این اس

که زندان خودش

کتتر م تواند آیندهاش را پ بریزد .تصتی گیرنده زندانبان اس  .از طر

دیگر وی

زیادی برای زندان بای م ماند .زندان نباید هر روز صبح برود سرِ کار ،ترافیک وجود
ندارد .البته زندان برای توال

رفتن یا شتنجهشدن یا دکتررفتن متتن اس در صف

یرار بگیرد اما صفهای دیگری که در زندگ عادی در بیرون وجود دارد ،آنجا به
چش نت خورد؛ پس وی برای فترکردن و بحثکردن زیاد اس .
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یت از بحثها سؤال بود که یک بار محتود بهتیش مطرح کرد .البته این بحث در
محدودۀ چند ننر بیشتر نبود .محتود که در زمان شاه (سال )5911بهعنوان عضو سازمان

چریکهای فدای خل ایران زندان سیاس بود ،این بار در رابطه با "اکثری " دستگیر

شده بود .او در روزهای سیاه شهریور  21در اعدامهای سراسری هتراه برادر کوچتترش
محتدعل بهتیش که از سازمان فداییان خل (ایلی ) بود اعدام شد.
محتود م گن « :فرض کنید ما یدرت را به دس بگیری و این بازجوها و پاسدارها ه
علیه ما برای کسب یدرت مبارزه کنند ،آیا ما ه آنها را دستگیر و برای گرفتن اطدعات
از تشتیدتشان آنها را شتنجه م کنی ؟» یت م گن  :نه ما با شتنجه به هر صورتش
و به هر دلیل مخالنی  .اگر آنها ما را ترور کرده باشند ،در دادگاه خل محاکته م شوند
و متتن اس

اعدامشان کنی اما شتنجه نت کنی  .دیگری م گن  :ما مخالنان

عقیدت خودمان را زندان و شتنجه نت کنی اما اگر کس خواس اسلحه به روی ما
بتشد ،ما ه مقابله به مثل م کنی .
یادم م آید که من با تتام وجود دنبال راه حل برای مسئله طرح شده از سوی محتود
بودم ،اما فترم به جای نت رسید .از طرف فتر م کردم راه حل باید به گونهای باشد
که از آن شتنجهکردن بیرون نیاید و از طر دیگر برای کشف شبتۀ یک گروه برانداز
مسلح راه جز شتنجۀ افراد به نارم نت رسید .خدصه به یک فرمولبندی پر از "اگر و

مگر" رسیدم و آن را به عنوان نارم مطرح کردم .گنت  :اوق ما زمان به یدرت م توانی

برسی که اکثری بزرگ از مردم ایران ما را بخواهند ،چون اساس اعتقاد و عتل ما مردم
زحتتتش ایران یعن اکثری

عای مردم کشورمان هستند و نه فدن مکهب یا فدن

یدرت خارج  ،پس مخالنان ما عتدتا ایلی

(عدهی کت ) هستند که نارشان برای

سعادت مردم ما چیز دیگری جز سوسیالیس اس

یعن از لحاظ عقیدت و ناری

مخالف ما هستند و این مخالنان را اگر ما اجازه بدهی اظهار نار بتنند دیگر با ما مبارزۀ
مسلحانه نخواهند کرد .پس تنها کسان با ما مبارزۀ مسلحانه خواهند کرد که تجل
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خواس

بخش از مردم ایران نیستند .باندی هستند مثل کنتراهای نیتاراگوئه ،مزدوران

که از آمریتا پول و اسلحه م گرفتند و با ساندینیس ها م جنگیدند .در اینجا ما با
مزدوران طر

هستی که مردم را با ب رحت م کشند و زندگ مردم را به آتش

م کشند .اوق آنها باید سرکوب شوند؛ ثانیا برای سرکوب مزدورها احتیاج به شتنجه
نیس  .مزدور اعتقادی نت جنگد که در مقابل تهدید به اعدام یا تطتیع با پول بتواند
مقاوم کند و شبته اش را لو ندهد .پس به جای شتنجه از محاکته و اعدام و یا تطتیع
آنها با پول ،م توانی شبتهشان را کشف کنی  .من در آن هنگام با اعدام مخالف نبودم
اما با شتنجه به هر بهانهای مخالف بودم.
در این فرمولبندی خیل فرضهای غیروایع وجود داش که دیگر نت خواست بیشتر
وارد جزئیاتش بشوم .یعن هتین که مخالنین مسلح حتتا مزدور خواهند بود و نه
انسانهای مؤمن که از روی اعتقاد و یا تعصب مبارزه م کنند ،بسیار ذهن بود.

یاد یک آموزگار آن ایام
زندان عتوم

گوهردش

درسالهای  21و  22علیرغ کتبودها ،اعتراضها و

اعتصابها و جنگ و گریزها ،در مقایسه با اواخر سال  22و اوایل سال  21دوران نسبتا
آرام را م گکراند و به هتین دلیل فرص وجود داش برای پرداختن به مسائل ناری.
یت از آموزگاران این حوزه زندان بود به نام اکبر محجوبیان .سنش حدود  11سال و
شاید بیشتر بود .او تودهای بود .در دوران جوان افسر ارتش بود و در زمان شاه به زندان
افتاده بود .باسواد و عضو کتیسیون پژوهش حزب تودۀ ایران بود .تاریخ حزب
کتونیس

شوروی را تقریبا از حنظ بود و دربارۀ تئوری "راه رشد غیرسرمایهداری"

مطالعات زیادی داش  .با آنته گکاشتن کدس در مورد مسائل از این یبیل خطرناک
بود اما او بدون ترس از عوایب آن کدس م گکاش  .در ضتن آیای محجوبیان بسیار
شوخ و بکله گو بود .جوکهای که او تعریف م کرد بعض هاشان آنقدر غیرمجلس و
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به اصطدح ب تربیت بود که ازما بر نت آمد بازگویشان کنی و فقط او با آن سن باقی
که داش م توانس با آب و تاب تعریف کند و حتل بر ب ادب نشود.
او دریت

از کدسهایش راجع به خصوصیات دموکرات انقدب

از دیدگاه

مارکسیس  -لنینیس صحب م کرد .محجوبیان خود با نارات حزب در مورد دموکرات
انقدب بودن خط امام اختد داش  .در یک کدم او یبول نداش که خط امام های
آن زمان در تعریف دموکرات انقدب از دیدگاه مارکسیس -لنینیس م گنجند .گویا
برخ از رفقای حزب اش از او خواهش کرده بودند که انتقاد از خط مش حزب را در
کدسش مطرح نتند چرا که تاثیر بدی در روحیۀ سایر زندانیان تودهای خواهد گکاش .
او یانع شده بود که در مورد ایران و مصدای راه رشد غیرسرمایهداری در ایران صحبت
نتند بلته بهطور کل به تئوری راه رشد غیر سرمایهداری بپردازد .در اینجا داستان
تعریف م کن که از دیگران شنیدهام :در جو پلیس زندان یزلحصار ،یبل از منتقل شدن
کدس با مضتون راه رشد غیرسرمایهداری با آموزگاری اکبر

زندانیان به گوهردش

محجوبیان دایر بوده اس  .زندانیان متوجه م شوند که در یت دو روز آینده انتقال
بزرگ در پیش اس
نیس

و ترکیب افراد آن بند به احتتال زیاد تغییر خواهد کرد و معلوم

چه کس به کجا منتقل خواهد شد .لکا افراد شرک

کننده در کدس از آیای

محجوبیان م خواهند که هرچه سریعتر و مختصرتر کدس را در یت دو جلسه تتام
کند و به یک جای معین برساند .او ه شروع م کند با سرع و بدون شاخ و برگ

مسائل را مطرح کردن .درضتنِ صحب از ویژگ های "دموکراتهای انقدب " یت از
بچهها م گوید سؤال

دارم .محجوبیان م گوید بنرمایید .او م پرسد :آخر این

خصوصیات که شتا م فرمایید به هی وجه با صحب های آیای رفسنجان در نتاز
جتعۀ هنتۀ پیش مطابق

ندارد ،پس ما چطور م گویی او یک دموکرات انقدب

اس ؟ محجوبیان که ه مجبور اس کدس را سریعتر به جای برساند و ه نت خواهد
درگیر موضوع مشخص "دموکراتهای انقدب در ایران" بشود پاسخ م دهد :در مورد
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مشخص ایران و افراد حتوم بعدا بحث م کنی  .و به درس ادامه م دهد .بعد از 51
دییقه و یا بیشتر دوباره هتان فرد م گوید :سؤال دارم .محجوبیان م گوید :بنرمایید .او
م پرسد :آخر توجه کنید هتین دیشب در اخبار تلویزیون ،خود خامنهای یا اردبیل (اقن
یادم نیس !) چیزی گن که صد و هشتاد درجه با این مطالب که شتا م فرمایید تناوت
دارد .باز محجوبیان م گوید :بگکارید بعدا در این مورد صحب

کنی  .چند دییقهای

م گکرد که فرد مککور و یا فرد دیگری دوباره کردار و یا اظهارات یت دیگر از خط
امام های حتوم

را مطرح م کند و م گوید چنین چیزی با ویژگ های یک

دموکرات انقدب مغایر اس  .اینجا دیگر محجوبیان جوش م آورد و یک دفعه
م گوید :من خواهر و مادر هر چه خط امام را ...آیا گاییدی ما رو ،ول کن دیگه! من
م گ اینها رو بعدا م گ  ،باز تو م گ فدن چه غلط کرد! پیامد این پاسخ خندۀ
بچهها بود که مثل بتب اتای را لرزاند.
اما در گوهردش این پیرمرد ،صبحهای خیل زود مثد  1صبح از خواب بیدار م شد و
در کنار اتایش در راهرو نرمش م کرد و بعد از نرمش م نشس و یادداش هایش را
م نوش  .برای تنای یادداش ها و گکاشتن کدس از کتابهای زیادی استناده م کرد
اما حافاۀ عجیبش بیشتر از کتابها کتتش م کرد .کدس که او در گوهردش
داش

در مورد تاریخ انقدب اکتبر و یا تاریخ جنبش کتونیست

بود .من در

کدسهایش شرک نت کردم .شاید به این دلیل که موضوعات که او تدریس م کرد،
از دیدگاههای بود که برای آشنا بودند و در مورد آنها خوانده بودم ،اما دل م خواس
که به روای ب طرفانهتر دسترس داشته باش  .البته من سؤالهای مشخص را با او مطرح
کردم .مثد اواخر سال  22بود که از او سؤال کردم :آیای محجوبیان مندر مورد مسئلۀ
مجارستان و چتسلواک هر چه خواندهام یا بر ضد شورشیان در آن کشورها بوده و یا بر
ضد نقش شوروی در آن حوادث (منابع غرب ) .دل م خواهد بدان مطالعات شتا آن
حوادث را چگونه ارزیاب م کند؟ محجوبیان گن  :ببین رفی  ،ویت شتا از سال 5322
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چتسلواک و یا  5312در مجارستان صحب م کن  ،نت توان یبل و بعد این سالها را
مورد مدایه یرار نده  .باید هته چیز را تاریخ و با گکشته و حالش نگریس  .برای
پرداختن به آن حوادث باید ابتدا حدایل تاریخ حزب کتونیس شوروی و کتینترن را
مطالعه کنی و بعد به آن حوادث برسی  .مناورش این بود که باید در کدس شرک
کرد .من گنت یعن شتا فتر م کنید هی وی نت توان برش از تاریخ را بررس کرد
و هتیشه برای بررس فدن حادثۀ مه در فدن سال ،باید تاریخ را از اول مطالعه کرد؟
مسلتا در بررس آن سالها م توانی کت به عقب برگردی  ،زمینههای ویوع حوادث را
بررس کنی اما چه لزوم دارد که حتتا تتام تاریخ کتونیس را از اول تا آن مویع را مو
به مو بازخوان کنی  .خدصه بحث ما نتیجه نداد و آیای محجوبیان حاضر نشد به شتل
مقطع آن حوادث را تجزیه و تحلیل کند.
یک بار از او پرسیدم :آیای محجوبیان این پن خصوصی دموکرات انقدب که حزب

توده ایران مطرح کرده و گنته که این خصوصیات در "نیروهای خط امام روشن بین"

وجود دارد ،آیا مناور حزب این اس که وایعا این پن خصوصی در آنها وجود دارد
یا مناورش این اس که بالقوه در آنها وجود دارد و باید به تدری بالنعل شود و ما با
تبلیغ آن ،نهایتا این پن خصوصی را به آنها یالب م کنی ؟ محجوبیان که چندان از این
کنایهی رفیقانه بدش نیامده بود ،گن  :ببین رفی این پن خصوصی

که حزب گنته

مثل پن انگش دس من اس (در این لحاه من به دستش نگاه کردم و فتر کردم قبد
از تشبیه کردن  1خصوصی با پن انگش م خواهد موضوع را شیرفه کند) .بله عین
این پن انگش اس که این آیایان (مناور حتوم ) اینو مش اش کردند و کردند تو

"ماتح ِ ما"! اول مات ماندم وهردو ساک نی ثانیهای به ه زل زدی و بعد هردو زدی
زیر خنده .از این بکلهگوی مختصر و منیدش حظ کردم.

هر وی به یاد آن مرد سالخورده م افت  ،ب اختیار شراف و سرزندگ و ب باک اش
مرا شینتۀ او م سازد .با یامت استوار در شهریور سیاه  21در مقابل آخوند نیری و اشرای
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ایستاد و در پاسخ به سؤالشان که مسلتان یا مارکسیس  ،گنته بود" :من مارکسیس -

لنینیس هست ".

محجوبیان موهای پرپش

و سنیدی داش  ،چشتانش جوان ،زیبا و عتی بود .صدای

گرم داش  .نیری هنوز زنده اس

و من مطتئن که آخرین نگاه محجوبیان را هرگز

نت تواند فراموش کند .ننوذ و صدب

نگاه آن پیرمرد ،نیری را تا لب گور تعقیب

خواهد کرد .آن نگاه ،نگاه پرشور جوانِ از خدا ب خبری نیس

که جان بر سر پیتان

نهاده باشد ،نگاه مردی اس که به جای شور و پیتان ،شعور و عش را در خود آمیخته و
آن را بر سر نیری م کوبد .نگاه که برای نیری در آن لحاه فقط و فقط یک معنا
م توانس داشته باشد :تحقیر!
تحقیرِ کل دم و دستگاه آنها و حتوم

شان .واین تحقیر ازچشتان اسیر سالخوردهای

جاری بود که چش در چش نیری دوخ و کلتهای که نیری م خواس بر زبان نیاورد.

مقالهنویسی مخفیانه
در این دوره از زندان ،برخ از افراد در رابطه با مسائل ناری جنبش و یا در مورد مسائل
تاریخ و یا سیاس مقاقت م نوشتند و به طور محدود در دسترس بقیه م گکاشتند که
مسلتا هر چه برتعداد خوانندگان افزوده م گش  ،خطر لو رفتن این نوشتهها نیز بیشتر
م شد .برخ از این نوشتهها اگر به دس زندانبان م افتاد ،مسلتا بازجوی و شتنجه به
دنبال داش

و م توانس

حت خطر تجدید محاکته و اعدام را برای نویسندگانش

بهدنبال داشته باشد.
یت از این نوشتهها متعل به محتود بهتیش 5بود .مقاله در مورد انقدب و نارات لنین
در این مقوله بود .مقاله تأکید داش که مسئلۀ اصل درهر انقدب ،کسب یدرت سیاس
 5اوایل سال  5912در زندان شاه با محتود آشنا شدم  .او درآن مویع عضو سازمان چریتهای فدای خل
ایران بود و به زندان ابد محتوم شده بود و حاق به عنوان یت از کادرهای اکثری

در زندان بود.
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اس  .کتونیستها ضتن مبارزه برای اصدح و بهبود زندگ زحتتتشان و متشتلکردن
آنها ،هرگز نباید کسب یدرت سیاس را کترنگ کنند و یا از یاد ببرند.
من ه مقالهای نوشت ول آنرا در اختیار عدۀ بسیار یلیل یرار دادم .چون فتر م کردم با
حر

زدن ه م توان مطالب مقاقت را به دیگران منتقل کرد و نباید با نوشتن مقاله

خطر بزرگ لو رفتنِ نوشته را به جان خرید .راستش احساس م کردم مطالب این
مقاقت به اندازۀ جان زندانیان و یا بریدن زیر شتنجه ،ارزش ندارند.

مقالهای که من نوشته بودم در مورد "تغییرات در سیاس عتوم شوروی" بود .مسئلۀ
عقب کشیدن نیروهای شوروی از افغانستان و محوِ یتطرفۀ بسیاری از سدحهای
استراتژیک در مقابل آمریتا ،مرا به فتر انداخته بود .در آنجا نوشته بودم که شوروی از
تازاندن انقدب در میان خل ها دس برداشته و به درست تتیهاش درمورد انقدبهای
رهای بخش خل ها بر روی مردم و خواس ِ مردم آن سرزمینهاس
بادکنت ِ کتکهای شوروی به آنها .5این مقاله اگرچه حر

و نه تزری

تقریبا جدیدی را در آن

دوره یعن سال  22م زد اما چندان مورد توجه خوانندگان معدودی که رفقای نزدیت
بودند یرار نگرف  .شاید اگر آن را در اختیار افراد بیشتری م گکاشت  ،بیشتر مورد
استقبال یرار م گرف  .چند ماه پس از نوشتن مقاله ،نارات حت تندتر ه شد .دیگر
برای روشن شده بود که عقبنشین های شوروی نسب

به غرب نه از موضع یدرت

(چیزی که خیل از بچهها آن را مطرح م کردند) بلته کامد از موضع ضعف اس  .6اما
در عین حال فتر م کردم مسائل که گورباچف مطرح م کند در چارچوب درک
خدی از مارکسیس -لنینیس اس

و مخالنانش آدمهای محافاهکار و خشکمغزی

 5اینته سیاس خارج شیوروی تیابع منیافع ملی آن کشیور اسی ونیه اییدئولوژی اعیدم شیدهی حیزب
کتونیستش ،درنارات درآن سالها مطرح نشدهاند و این نشان م دهد که مین درآن موییع درک درسیت از
سیاس خارج کشورهای سوسیالیست و رابطهاش با اعتقادات حزب شان نداشت .
 6البته این نتتهی درست بود که در آن سالها به نارم رسید( .سال )5922
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هستند .این تغییرات در شوروی را مثب ارزیاب م کردم و به هی وجه حدس نت زدم
که آن دوره ،آغازِ روند فروپاش ِ شوروی اس .
نوشتهی دیگری را بهخاطر م آورم که در مورد اعتصاب غکا بود و آنرا زنده یاد مهدی
حسن پاک 5نوشته بود .مهدی در بند ما (بند 1گوهردش ) نبود ول نوشتهاش به دست
رسید .او نوشتههای دیگری ه داش .
هتینجا بد نیس

نتتهای در مورد یک ب احتیاط در رابطه با ردوبدل کردن دس

نوشته ،مطرح کن  .یک روز آفتاب که هواخوری ه داشتی  ،اکبر صادی کاغکی که با
خط ریز ول یابل خواندن بود ،بهمن نشان داد و گن این را من درحیاط پیدا کردهام.
بخوان و بگو به نارت این چیس ؟ من با سرع خواندم و احساس کردم گزارش اس
از اوضاع عتوم بندِ ما از لحاظ ترکیب نیروهای سیاس و نارات گروههای چپ وحت
اشارات به اینته در فدن گروه فدن ننوذ بیشتری دارد (منتها با اسام غیر وایع ) ه
مطرح شده بود .برای هردو ما مشخص بود که این یک نوشتهی درون دوستان مجاهد
اس  .من و اکبر به این نتیجه رسیدی که باید چند جتلهای زیر هتین نوشته ،برای آنها
بنویسی و دوستانه خطرناک بودن ردو بدل کردن چنین نوشتههای را گوشزد کنی  .این
کار را کردی ونوشتی این نوشته به هتین سادگ که به دس ما رسیده م توانس به
دس یک پاسداربرسد ودر آن صورت به خاطر اطدعات که برای شتا وما زندان ها،
دانستن ویا ندانستنش چندان اهتیت ندارد ،جان خیل ها به خطر بینتد .اکبر این نوشته را
به یت از دوستان مجاهد به صورت غیرمستقی ول مطتئن رساند و خیال هردوی ما
راح شد.

5رفی عزیز مهدی حسن پاک از کادرهای برجسته و جاافتادهی حزب تودهی ایران بود که در
تابستان سیاه  21سر به دار شد.
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خواندن بخشی از«اسناد پلنوم وسیع سازمان»
بخش کوچت از اسناد پلنوم وسیع «سازمان فداییان خل ایران اکثری » به زندان راه
یاف (شاید تابستان 5921بود) .تا جای که به خاطر دارم من و رفقای دیگر اکثری بعد
از خواندنش ،از نارات و مصوبات کنگره راض و خوشحال بودی  .برخ نتاتش مثل
مسالهی سرنگون رژی و بهخصوص یهرآمیز بودن آن ،ب مقدمه و نارسا به نار
م رسید .اینته در پلنوم از سیاستهای سازمان در سالهای  21تا  26انتقاد شده و بویژه آنجا
که گنته بود «ست اصل مبارزهی ما م بایس تاکید برحقوی دموکراتیک و مقابله با
سرکوب رژی م بود» به دل خیل از ماها نشس  .البته متاسنانه آنچه به دس ما رسید
هتهی مصوبات و مکاکرات نبود .در نتیجه ما نت توانستی با اطتینان از اینته هتهی
نوشتههای منتشر شده را در اختیار داری  ،به تجزیه و تحلیل بنشینی ضتن آنته هته چیز
مخنیانه در جریان بود وبه هی وجه درس نت دانستی که در مورد محتوای جزوه علنا به
بحث بپردازی  .اگر بازجوها م فهتیدند برایمان وایعا گران تتام م شد.
برداش کل من از پلنوم ،ضتن آنته از انتقاداتش خوشحال شده بودم ،این بود که این
نوشته در برخ جاها مبه و متنایض اس  .انگار دو نارِ مخالف نتوانستهاند به وحدت
نار برسند ،در نتیجه هر دو نار را درکنار ه آوردهاند.

مسائل نظری دربارهی نحوهی زندان کشیدن
در این سالها به تدری تغییرات در مناسبات ما و زندانبان به وجود آمد .حاج داوود و
قجوردی دو ستبل سرکوب و شتنجههای وحشیانه ،از دور خارج شده بودند.
هیئ های منتاری گاهگاه به زندانها م آمدند و صحب از بررس مشتدت رفاه
م کردند .توابها که هتیشه ناظر بر اعتال زندانیان سر موضع و عامل زندانبانها به
حساب م آمدند ،دیگر یا در بندهای سر موضع نبودند و یا دیگر به یول معرو
ریششان پشت نداش .
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از طر

دیگر زندانیان ،متناسب با کتترشدن فشار ،روحیهشان تقوی

م شد .چرا که

مقاوم های چند سالۀ خودشان را ه در این تحوقت مؤثر م دانستند و از آن گکشته
جدای از هرگونه تجزیه و تحلیل ،هتین که صبح از خواب بیدار م شوی ،مشتل
توال رفتن نداشته باش و بتوان کتاب بخوان و با رفیق

به دور از چش تواب یا

پاسدار گپ بزن و خطرات مثل اعدام یا شتنجه و یا بازجوی هتان لحاه تهدیدت
نتنند بلته به صورت کل تر و عامتر در انتاارت باشند ،خودش دنیای بود.
مثد مجاهدین که حت سرِ موضع بودند ویت بازجو و یا رئیس زندان از آنها سؤال
م کردند اتهام

چیس

(یعن دررا بطه با چه حزب یا سازمان دستگیر شدهای؟ )

م گنتند :مناف  .چرا که در سالهای  21تا  21قجوردیها و حاج داوودها و بازجوها
کاری کرده بودند که اگر بجز آن م گنتند در هتان آن ،آنقدر شتنجه م شدند تا
حرفشان را پس بگیرند .اما حاق به راحت م گنتند مجاهد و یا سازمان (که در وایع یعن
سازمان مجاهدین) .
یبد ه گنت که در بند ما که سرِ موضع بودی  ،عدۀ زیادی از زندانیان را آوردند که
یبد مثد در دورۀ بازجوی در  9111و یا جای دیگر نتاز خوانده بودند و گنته بودند که
نتاز م خوانند اما در بند ما به خصوص ویت توابها را بردند ،آنها خواندن نتاز را کنار
گکاشتند.
این روند یعن باقرفتن روحیۀ زندان ها ابتدا حال

دفاع داش  ،یعن مقاوم

وایستادگ زندان بود در مقابل فشار زندانبان .اما به تدری م رف که حال تعرض
پیدا کند ،یعن عنوان کردن مطالبات وحرکات جتع  .در این مورد نارات مختلن
وجود داش  .که دو مورد آن برجستهتر بود:
 -5ناری که م گن  :زندان سیاس جتهوری اسدم باید در مرحلۀ بازجوی سع
کند باعث لورفتن تشتیدتش نشود و در مرحلۀ تحتل حت باید در ارتقای آگاه های
سیاس و اجتتاع و ...خود و دوستانش دائتا بتوشد .در زیر فشارهای غیرانسان
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شتنجه ،آدم کوتاه م آید اما مرز کوتاه آمدن در زیر فشار ،تواب نشدن ،و هتتاری
نتردن با زندانبان و اجتناب از مصاحبه تلویزیون اس .
 -6نار دوم م گن  :زندان سیاس جتهوریاسدم باید هتگام با جنبش مردم
حرک کند و حرکتش باید ه جنبهی صنن برای بهترکردنِ وضعی صنن خودش
(غکا ،خواب ،ورزش ،مدیات و ) ...و ه جنبهی سیاس (به رستی

شناختن حقوی

زندان سیاس  ،داشتن وکیل ،لغو شتنجه ،لغو تنتیش عقاید و ) ...داشته باشد.
من خودم طرفدار نار اول بودم .البته آن را طور دیگری فرمولبندی م کردم .به نارم
م آمد که ما به عنوان زندان  ،عتدتا در شرایط دفاع هستی  .اصل ترین و مه ترین
کاری که م توانی بتنی این اس که در زندان جتهوری اسدم کاری نتنی که به
شر و انسانی مان لطته وارد شود .زیر بدترین فشارها ،نباید تواب بشوی و کس را لو

بدهی یا حت به آنها لناا بگویی حاضر به هتتاری هستی  .اگر از عهدۀ هتین "نه"ها

برآیی باید خیل خوشحال باشی  .این از جنبۀ نبایدها .و اما بایدها :ما باید در ارتقای دانش
سیاس و اجتتاع خود در زندان ،در ایجاد ارتباط یوی و پرحوصله و پردوام با بیرون

از زندان – مثد خانواده و ،- ...در سال نگه داشتن جس و جان خود و هتۀ ه بندانِ
خود بتوشی  .مطالعه ،ورزش و ارتباط با بیرون ،سه شعار اصل ِ من بود.
من فتر م کردم در راهِ این بایدها حت اگر قزم شد اعتصاب ه باید بتنی اما اعتصاب

که م دانی نتیجه م دهد و ضربهای به نبایدها نت زند؛ یعن اگر از یبل معلوم باشد که ما

را تا آنجا سرکوب م کنند که به "غلط کردم" بینتی و یا نتیجۀ شتنجههای مداومشان،
توابشدن برخ از زندانیان م شود ،نباید دس به آن اعتصاب یا حت اعتراض بزنی و
در وایع هتیشه باید در فتر این باشی که نقض غرض نشود.
این تحلیل یتباره به وجود نیامد .بلته به تدری که فشارها کتتر شد ،ما فرص یافتی ،
بیشتر به این مسائل فتر کنی .
نارِ دوم از آنجای که هتگام با جنبش مردم را مد نار داش  ،اوق حد و مرزی برای
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پیشروی زندانیان نت شناخ  ،ثانیا به محض شنیدن خبری از بیرونِ زندان که حاک از
حرک

اعتراض مردم بود ،سع م کرد در داخل زندان ه حرکت پدید آورد .از

آنجای که بسیاری از ابتدای ترین حقوی انسان از ما زندانیان سلب شده بود ،یعن مثد
ما ح نداشتی هر کتاب را که در بیرون از زندان آزاد بود ،داشته باشی ؛ یا با خانوادۀ
خود مدیاتِ حضوری داشته باشی ؛ یا هی تضتین برای شتنجه نشدن ما وجود نداش .
در نتیجه بهانه برای اعتراض به این ب عدالت ها به اندازۀ کاف وجود داش .
نار دوم ویت م شنید مردم در بیرون از زندان ،ناراض تر شده و ف التثل اعتصاب  ،یا
تااهرات کردهاند ،فورا به این نتیجه م رسید که ما ه با توجه به اینهته کتبود که
داری باید حرکت بتنی  .حاق کاف بود که مثد غکای که به ما م دهند کتتر یا
بدکینی تر از روز گکشته باشد و یا ماه رمضان فرا رسد ،صبحانۀ ما را  ۰صبح بدهند و
نهار اصد ندهند .با آنته م دانند ما روزه نت گیری اما ما را عتد به حساب نیاورند و
کار خودشان را بتنند .نار دوم در چنین مواردی حرک اعتراض م توانس به سرع
به سوی تحری غکای دولت و یا تحری مدیات و هواخوری و ...پیش برود.
و اما نار اول ،اوق اخبار حرک مردم در بیرون از زندان را چندان جدی نت گرف و
م گن معلوم نیس این اخبار درس باشد ،چرا که مثد مدیات من از چنین حرکات
و جوّ باقی اعتراض مردم خبر نت دهد بلته حت عتس آن ه شنیده م شود .ثانیا به
فرض که مردم تتان به خودشان داده باشند ،به چه دلیل زندانبان دیگر نت تواند ما را
وحشیانه سرکوب کند؟ در اواخر  21و سال  22در بسیاری موارد من از دوستان نار دوم
م شنیدم که دیگر رژی و زندانبان نت تواند ما را مثل سالهای  25و  26سرکوب کند.
و ویت م پرسیدم چرا؟ م گنتند :جنبش تودهای باق گرفته و رژی در بحران اس و...
من استدقل م کردم که اوق رژی  ،رژی ِ شاه نیس که از غرب و مسائل حقوی بشر تا
حدودی حساب ببرد .ثانیا رژی به مردم خودش یعن مل ایران ،بدون رودربایست عتد
و زبانا اعدم م کند که مخالف را نابود م کند .بارها رژی  ،مادرهای سالخوردۀ ما
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زندانیان را هتین اواخر به زندان افتند .یعن جلوی خانواده ،تااهر نت کند که اهل
شتنجه و زندان کردن نیس  .تازه اگر جنبش مردم اوج بگیرد و رژی احساس خطر
کند ،متتن اس حت برای ما بدتر ه بشود .یعن از ترس آنته مبادا روحیۀ ما باق برود
یا احیانا با فشار مردم آزاد بشوی  ،فشار و شتنجه روی ما را افزایش دهد و حت ما را سر
به نیس کند .اگرچه این جتلۀ آخر را خیل جدی نت گرفت .

چند نمونه از حرکات اعتراضی
در سال  21تا اواخر  22اگرچه موضوعات زیادی سبب درگیری ما با زندانبان شده بود
اما مهتترین موضوعاتِ اختد  ،روزنامه ،کینی

و کتی

غکا ،ماه رمضان در مورد

چپ ها و ورزش جتع بود.
ابتدا از ورزش بگوی  .یبل از انتقال زندانیان از یزلحصار به گوهردش  ،ما اصرار زیادی
روی انجام ورزش جتع نداشتی  .به صورت چند ننری م دویدی  ،اما این فعالی کل
بند یا اکثریت از بند را در بر نت گرف  .با ورود بچههای یزلحصار که گویا آن اواخر
مجاز بودند به صورت جتع ورزش کنند ،مسئلۀ ورزش جتع  ،موضوعِ روز شد.
زندانبانان به زودی روی جتع دویدن و یا نرمش کردن جتع واکنش نشان دادند.
البته متاسنانه این را دییقا به خاطر نت آورم که آیا بدفاصله پس از ورود یزلحصاریها،
ورزش جتع مسئلۀ ما شد یا مدت بعدتر .به هر حال ،تا جای که به خاطر دارم ،عتدتا
مجاهدین بودند که روی ورزش جتع اصرار داشتند و نه چپها .و از مقطع معین و نه
از بدو ورودشان به بندِ ما ،شروع کردند به ورزش جتع در حیاط بزرگ هواخوری .به
تدری چپها ه به دو و نرمش جتع رو آوردند.
چندتا از کسان که جلوتر م دویدند را به زیرهش

بردند و به آنها گنتند که اجازه

ندارید گروه ورزش کنید .م توانید بدوید اما نه در صف و به صورت جتع  .آنها
برگشتند به بند اما فردای آن روز به کار خودشان ادامه دادند .دوباره برخ از بچهها را به
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زیرهش بردند ،اما این بار دیگر آنها را به عتوم برنگرداندند .بلته به اننرادی فرستادند.
مسئله برای ما این شد که از فردا چه باید بتنی  .آیا هر روز باید جتع ورزش کنی و
عدهای را دستگیر کنند و ببرند اننرادی و هتینطور ادامه دهی تا خسته شوند و دیگر به
ما کاری نداشته باشند یا اینته کوتاه بیایی و ورزش جتع نتنی ؟ برای ما ،کسان که
یبد در این بند بودی و البته اکثری

ه با ما بود ،مشتل به نام ورزش جتع وجود

نداش اما حاق در مقابل عتل انجامشده یرار گرفته بودی .
بحثها به صورت جتع نبود .هنوز فضای چند ماه و یا یک سال پیش را به یاد
م آوردی که توابها ه داخل بند بودند و برای ضربه نخوردن از آنها حداکثر دو سه

ننره بحث م کردی و اساسا هنوز جو به گونهای نبود که آزادانه – مثد در حسینیه  -و یا
اتایهای بزرگتر جتع شوی و مثد جلسه بگکاری و تبادل نار کنی .
اما از مجتوعۀ بحثهای فردی و پ پ ها این بر م آمد که مجاهدین م خواهند به
هتین روش ادامه دهند و اساسا نار آنها این اس که دورۀ حرکات اعتراض زندانیان
آغاز شده و باید از این حال دفاع بیرون بیایی  .در بین ما چپها تا آنجا که به خاطر
دارم حت موافقین ادامۀ حرک  ،چنین تحلیل نداشتند بلته بیشتر روی خود مسئلۀ
مشخص ورزش و خواس های مشابه دیگر تأکید داشتند و م گنتند ما ح داری
جتع ورزش کنی و باید روی این مسئله مقاوم کنی  .عدهای که تعدادشان ه ک
نبود معتقد بودند که :اوق حرک مجاهدین به خاطر رهنتودی اس که از بیرون به آنها
دادهاند و از تحلیل مشخص خود زندان های مجاهد بر نیامده و در عین حال غلط ه
هس ؛ ثانیا در مورد ورزش جتع  ،بعید م دانی که رژی کوتاه بیاید و معلوم نیس
فشارها به هتین اننرادی خت شود .اگر فشار بیشتر شود آیا بچهها آمادگ آن را دارند
که تا به آخر بروند؟ و اگر نروند آن وی رژی پرروتر م شود و این رابطۀ لرزان اما توأم
با آرامش که م رود به صورت مکاکره و داشتن نتایندۀ رست از طر
لطته م بیند.

ما در آید،
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به یاد م آورم که موجودی نتایندۀ ما هنوز به صورت دوفاکتو بود یعن زیرهش آن
را به رستی نت شناخ  ،اما اگر م گنتند کارگر بند یا مسئول خرید بیاید زیرهش  ،ما
نتایندۀ ثاب خودمان را م فرستادی و زندانبان دییقا فهتیده بود که مناورمان چیس .
چیزی نت گن  ،اما در عتل نتایندۀ ما را پکیرفته بود.
من خودم طرفدار ناریه اخیر بودم یعن اینته فتر م کردم به نحو آبرومندانهای باید
ورزش جتع را فعد کنار بگکاری اما این نار پیش نرف بلته عدهای از بچهها  -و نه
هته  -به ورزش جتع ادامه دادند با اینته روز به روز از تعداد طرفداران این حرک
کاسته م شد .سرانجام زندانبان از اننرادی فرستادن خسته شد و شروع کرد به سیل زدن
و سرپا نگه داشتن در زیر هش  .بچهها کتک م خوردند اما مقاوم ادامه داش  .یادم
نیس تا چند روز این وضعی ادامه داش تا اینته یکروز خود لشتری ،که آن مویع
رئیس انتاامات زندان گوهردش بود مویع ورزش جتع به حیاط آمد و با چند پاسدار
بچههای را که در ورزش جتع بودند با هولدادن و کشانکشان از درِ دیگرِ حیاط وارد
یک زیرزمین کردند و با شیلنگ و کنش و فانوسقه و مش
لشتری از دادن فحش ه ابای نداش

و م گن

و لگد به جانشان افتادند.

آنقدر کتک م خورید تا هتینجا

بگید دیگه ورزش جتع نت کنی  .خدصه بعد از آنته از هتۀ افراد این بله را گرف ،
رهایشان کرد که به داخل بند بیایند .در بین کسان که مورد هجوم لشتری و پاسدارها
یرارگرفتهبودند ،کسان ه بودند که اصرار برای ورزش جتع را به هی وجه یبول
نداشتند اما برای تنها نگکاشتن دیگران که مورد هجوم وشتنجهی پاسدارها یرار
گرفتهبودند به داخل آنها رفتند وعینا هتان کتکها را خوردند .یت از آنها رفی عزیزم
زنده یاد اکبر صادی بناب بود.
از فردای آن روز دوباره مسئلۀ ما این شد که آیا هواخوری را تحری کنی یا
ورزشکردن را و یا به ورزش به سیای ساب خودمان (غیرجتع ) ادامه دهی  .تا جای که
به خاطر دارم چند روزی ورزش را تحری کردی و بعد به تدری ورزش به شیوه ساب را
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ادامه دادی .
مورد دیگر :روزنامه .در زندان عتوم گوهردش

و یبد در اوین ه هر روز روزنامۀ

صبح و دو روزنامۀ عصر را دریاف م کردی (م خریدی ) .این روزنامهها به تعداد افراد
نبود بلته برای کل بند مثد  1تا  2روزنامه م دادند و پس از یک هنته تتام روزنامههای
هنتۀ یبل را از ما تحویل م گرفتند و از بند خارج م کردند .یت از دقیلشان این بود
که اگر روزنامههای خوانده شدۀ هنتۀ یبل را جتع نت کردند و هتینطور روزنامهها
روی ه انباشته م شدند م توانستند  -از نار زندانبان  -خطرآفرین باشند .مثد زندان ها
از کاغک م توانند باتوم درس کنند یا ینسۀ کتاب بسازند و حت چیزهای خطرناک .از
طر

دیگر ما زندان ها مایل بودی از پاوری ها ونوشتههای دنبالهدار مثل صنحه  1و 2

کیهان و اطدعات ،آرشیو درس کنی  ،تا هر وی خواستی به این مقاقت و پاوری ها
دسترس داشته باشی  .البته ما این کارها را در اوج خنقان به انحای مختلف انجام
م دادی  .مثد روزنامههای باطله را که تحویل م دادی  ،یک یا دو برگ مه را کِش
م رفتی و بسیاری از اویات پاسدار مربوطه نت فهتید و به این ترتیب از پاوری ها ،کتاب
درس

م شد یا مقاقت جالب را آرشیو م کردی اما اگر رستا این اجازه به ما داده

م شد ،مسلتا بسیار مطلوبتر بود.
از بند مقابل به ما مورس زدند که آنها م خواهند در رابطه با تحویل ندادن روزنامۀ باطله
حرکت بتنند و مثد روزنامه را تحری کنند و یا حت غکای دولت را تا رسیدن به
خواستشان نگیرند .من و عدهای از هتنتران به آنها گنتی تحری روزنامه اشتباه اس
چون دودش یبل از رژی به چش ِ خود ما م رود؛ یعن زندانبان از اینته ما روزنامه
نخوانی  ،فشاری را تحتل نت کند و حت خوشش ه م آید و اساسا تحویل ندادن
روزنامه باطله م تواند به روال ساب یعن کش رفتن و مخنیانه باشد .اما آنها یبول
نتردند.
چندی بعد کتبود غکا مسئله شد .کتی

و کینی

غکا در حال تنزل بود .بسیاری از
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زندانیان سیر نت شدند .البته وضع غکا تا آن حد اسنناک نبود که هتۀ زندانیان حاضر
باشند مشتدت تحری غکای دولت را به جان بخرند .اما درس به هتان دقیل که در
صنحات پیشین ذکر کردم ،فضای عتوم  ،بیشتر در بندِ مقابل و کتتر در بندِ ما خواهان
حرک و اعتراض بود.
از بند مقابل خبر رسید که آنها تحری ِ نامحدود غکای دولت تا رسیدن به خواس شان را
سازمان دادهاند .و از ما م خواهند که در صورت امتان به این مبارزه بپیوندی  .البته در
آن مویع مورسزدن و ارتباط بین دو بند تنها از یک کانال نبود و تقریبا به تعداد گروهها،
رابطۀ مورس بین دو بند وجود داش  .آنچه را که من در اینجا م نویس تنها اخبار و
اطدعات س

که از بچههای ه سازمانی و یا دوستان نزدیک به سازمان دریاف

م کردم .در بند ما بحث شدید و داغ در گرف  .در مجتوع اکثری افراد بند ما از هر
گروه که بودند ،با شدت و ضعفهای متناوت ،خواهانِ حرک

اعتراض بودند اما

ایلیت ه که تعدادشان ک نبود مخالف اعتصاب و تحری بوده و بیشتر مواف مکاکره و
راه حلهای مدی تر بودند.
من در آن مویع مخالف اعتصاب نامحدود تا رسیدن به پیروزی بودم .برداشت این بود که
زندانبان به راحت م تواند ما را سرکوب کند و از مواضع که در آن مقطع داشتی
عقبتر ببرد .دلیل مه دیگر برای من هتیشه این بود که اگر سرکوب شدید باشد  -که
بعید ه نبود  -متتن بود روحیهها اف کنند و حت تواب شدن و بریدن در مورد برخ
از زندانیان پیش آید.
فرص بحث بسیار ک بود .ما نتوانستی مخالنان خود را یانع کنی  .به یاد م آورم که من
خونسردی خود را از دس

دادم و ویت حرک

یتجانبۀ بند مقابل و به خصوص

پیشنهادشان به بند ما را ماجراجویانه دیدم ،عصب شدم و یک دفعه پیشنهاد تندِ تحری
غکای دولت تا رسیدن به هتۀ خواس هایتان را (کت تندتر از بند مقابل) مطرح کردم و
باعث تعجب ه فتران خودم بخصوص رفی خوش فتر ومتین خود مرتض کتپان
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ویت دوتای دیگرمثل نادر 5که اکثریت بود ،شدم .نار من غیرمسئوقنه و ماجراجویانه
بود .در حال

عصب به نوع ریاب

با بند مقابل رو آورده بودم .خوشبختانه در

بحثهای داخل بند ،یک نار عایدنه جا افتاد و آن این بود که ما به زیرهش اعدم کنی
که به وضعی بد غکا اعتراض داری و تا دو روز گرفتن غکای دولت را تحری م کنی .
این دو روز را گنتی چون م خواستی فقط نشان دهی که اعتراض داری و م توانی
اعتراض کنی اما یبل از آنته رژی بخواهد با زور ما را بشتند ،خودمان به اعتصاب پایان
دهی و این یعن "شتا ما را نشتستهاید".

یت از طرفداران و شاید طراح اصل ِ پیشنهادِ عایدنۀ ما ،مرتض کتپان بود (که در
شهریور سیاه  21سربهدار شد) .البته من توانست از حال

عصب خارج شوم و این

تاکتیک را داهیانه دانسته و از آن تبعی کردم .واما زندانیان بند مقابل ،آنها پس از شاید
دو یا سه روز تحری غکای دولت با سرکوب مواجه شدند .یعن زندانبان ،مسئول بند و
چند ننر از زندانیان را که در بند کارگری م دادند و باید یاعدتا غکا را گرفته و تقسی
م کردند ،به زیر هش برد.
گویا لشتری غکا را در بشقاب ریخته و گنته بود م خورید یا به زور به شتا بخورانی .
بچهها مقاوم کردند و پاسدارها با کتک منصل هته را مجبور کرده بودند که غکا را
بخورند .و بعد لشتری گنته بود حاق بروید داخل بند و بگویید هته باید غکا را بگیرند و
بخورند و گرنه مثل شتا م آیند اینجا و ما به آنها م خورانی  ".که بچهها زیر بار آن

نرفتند .ول عتد اعتصاب شتسته شد .ویت این خبر را شنیدی  ،وایعا از تصتی خودمان
که اعتصاب محدود بود خوشتان آمد؛ چون دیگر فرصت به زندانبان نت دادی که با
زور اعتصاب ما را بشتند .به یاد م آورم عصرِ آن روز ویت پاسدارها درِ بند را باز
کردند که دیگِ غکا را داخل بند کنند ،و به مسئول بند گنته بودند ،غکا را م گیرید یا

نه؟ او گنته بود " :نه حاج آیا ،ما فردا غکا م گیری " .و این به نار ما یک پیروزی بود
 5اس مستعار
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که روی حر خودمان ایستاده بودی  .چون وایعا در آن فردا بود که دو روز تحری ما به
پایان م رسید.

بحثی درمورد پیروزی ،مقاومت و شکست
چه در زندان و چه یبل از آن هتیشه این سؤال مطرح بود که :آیا باید پای در راه
مبارزهای گکاش

که نتیجۀ آن شتس

که از یبل معلوم اس

یعن نرسیدن به هد

اس ؟
جواب این بود که مقاوم
مقاوم

کردن یک اصل اس  .در یک نبرد نابرابر نباید بدون

از هتان ابتدا تسلی شد .من با اصل مقاوم

کردن مواف بودم اما آن را طور

دیگری فرمولبندی م کردم .مقاوم برای مقاوم برای یابل درک نبود .بلته هتیشه
یائل به مقاومت بودم که متضتن مقصود اس  .مثد در بازجوی شتا در نبردی به شدت
نابرابر یرار گرفتهاید .آنها م خواهند تتام تشتیدت شتا را بشناسند و هته را بگیرند و
بتشند یا تواب کنند .اگرچه آنها هتۀ امتانات برای شتنجه و به زانو درآوردن شتا را
دارند و شتا جز کف پا برای کابل خوردن و تن ناتوان ،امتان دیگری ندارید ،اینجا ه
نتیجه از یبل معلوم اس

م توان گن

و گوش

مقاوم کردن ب معن اس  .اما اگر مقاوم

حریف آهن نت شود پس ظاهرا

کنی یک حالتش این اس

که در زیر

شتنجه کشته شوی و این یعن ضربۀ دشتن را محدود کردی به کشته شدنِ خودمان و
نه کشف بقیۀ تشتیدت .حال دیگر آنس
چنان با دی

و مرایب

خدصه نتیری  .آن وی
اوق متتن اس

که نتوانی تا مرگ ایستادگ کنی و آنها

پزشت ما را شتنجه کنند که صدبار بتیری و زنده شوی و
مقاوم

بازجو حر

ما چه سودی دارد؟ به نار من سودش این اس
ما را باور کند چرا که م داند مقاوم

آسان نیس

که
و

کس که این هته کابل م خورد و م گوید اطدعات ندارم ،قبد وایعا چیزی نت داند؛
ثانیا اگر بازجو فریب نخورد و اطدعات بدهی  ،آن را دیرتر و مسلتا بسیار کتتر از آنچه
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دشتن به دنبالش بود به آنها داده ای و این خود یک پیروزی نسب اس  .در این صورت
مقاوم به هر حال هدف داشته و به آن رسیده .نه اینته مقاوم کردهای که بگویی ما
ابتدا مقاوم م کنی و بعد اطدعات م دهی .
از طر

دیگر ویت این نوع برخورد تترار شود ،جزئ از فرهنگ مبارزات م شود و

این سن

کار را بر دشتن مشتل م کند .یعن دشتن م داند که باید برای کسب

اطدعات ،هزینه بپردازد و این هزینه فقط ابزار و آقت شتنجه نیس  ،بلته ب آبروی به
عنوان شتنجهگر در دنیای امروز اس  ،و این هزینۀ سنگین اس که اگرچه رژی های
دیتتاتوری آن را م پردازند ،اما چندان ارزان و ناچیز نیس .
نتتۀ دیگری ه در مقاوم کردن نهنته اس

که اهتی

کتتری نسب

به نتات باق

ندارد .مسئله اینجاس که اگرچه جس و جان یک انسان خواهانِ راحت و آزادی اس
و از رن و درد گریزان ،اما درس به دلیل خصوصیات انسان اش از تسلی  ،بندگ و یا
تبعی و خدصه آنچه او را از شخصیتش ته م کند ،گریزان اس  .هتین جس که از
کابل و مرگ وحش

دارد ،از لگدمال شدن غرورش ه هراسان اس

و هتین یعن

مقاوم در مقابل زورگوی یبل از آنته ارادی باشد ،غریزی اس .
در مثال بازجوی بهتر م توانست هدفتند بودن و در عین حال غریزی بودن مقاوم را
تشخیص ده  .اما در مورد حرکات اعتراض در زندان ،موضوع به این شناف نبود.
برخ از زندانیان ،شتس اعتصاب بند مقابل را اینطور تنسیر م کردند که اگرچه آنها
به خواس شان نرسیدند اما ثاب
نت نشینند ،حرک

کردند که برای تحق خواس های خود ساک

م کنند و تازه بعد از اعتصاب و مقاوم

اس

که متتن اس

بشتنند.
من فتر م کردم اوق اهتی موضوع اختد بین زندان و زندانبان باید درس ارزیاب
م شد و ثانیا اینته :آیا این زندانبان اس که نا جدیدی را م خواهد به ما تحتیل کند
یا مایی که م خواهی این کار را بتنی ؟ اگر زندانبان م خواهد مثد از فردا هتۀ زندانیان
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چپ را مجبور کند که نتاز بخوانند ،و این نا جدید و بر ضد زندان را به ما تحتیل
کند ،مسلتا باید زندان مقاوم کند و زیر بار این زورگوی نرود .اگرچه متتن اس
در این مبارزه نهایتا شتس بخورد و این را از یبل ه بداند .رژی م خواهد شخصی
ما را خرد کند؛ مقاوم ما ه م خواهد و توانسته اس موجب عقبنشین رژی شود؛
کتااینته در اوج اعدامهای سراسری سال  21در گوهردش  ،مقاوم بچهها در مقابل
نتاز خواندن ظاهرا شتس خورد اما اینته رژی بعد از یت دو هنته دیگر نتازخواندن
را کنترل نت کرد و بچهها را رها کرده بود ،خود نشانۀ آن بود که به خوب م دانس
هزینۀ تحتیل نتاز به ما در دراز مدت سنگین اس

و بهتر اس

بیشتر از این پاپی ما

نشود.
زمان که ما و نه زندانبان ،م خواهی نا زندان را تغییر دهی و مثد م خواهی در ماه
رمضان به ما جداگانه غکا بدهند و یا م خواهی وضع مدیات و یا غکا و کتاب بهتر شود،
در اینجا ما درخواس های داری  ،و این مایی که م خواهی نا موجود را تغییر دهی
نه زندانبان (اگرچه نا موجود نا نیس  ،تحتیل شتنجه ومحدودی
این صورت منطق این اس

بر ماس )؛ در

که تاکتیک ما به گونهای باشد که با اتخاذ آن ،هتۀ

خواس ها یا بخش از آنها محق شود ،و نه آنته نه تنها به خواس هایتان نرسی بلته
نا موجود محدودتر و تحقیرآمیزتر شود و بیشتر بر ضد ما تغییر کند.
ادامۀ حرک ورزش جتع و یا تحری غکای دولت تا رسیدن به خواس ها ،هردو به
شتس انجامیدند.
ول عدوه بر آن زندانبان توانس

دوستان ما را بهزور وادار به شتستن اعتصاب غکا

بتند .این شتس  ،زندانبان را جری تر و زندان را عقب تر راند .درحالیته اگر ارزیاب
از مجتوعهی شرایط لحاه در زندان درس

م بود واز ماجراجوی پرهیز م کردی ،

متتن بود که اعتصاب نتنی و یا مسئله به گونه دیگری پیش برود.
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یک بحث نظری دیگر :زندانی و مبارزه مردم
پیشتر اشاره کردم به بحث لزوم توازن میان مقاوم در زندان و خارج از زندان .در مورد
ارتباط بین سطح مبارزۀ مردم در جامعه و مبارزۀ زندانیان سیاس در زندان ها ،دو نار
متناوت در بین ما به چش م خورد .برخ از زندانیان م گنتند ما زندانیان سیاس جدا از
جامعۀ ایران نیستی و ویت سطح مبارزۀ مردم به جای م رسد که اعتراض و اعتصاب و
گاه راهپیتای م کنند ،ما ه باید از قک مقاوم ِ منن بیرون آمده و دس به اعتصاب
غکا و خدصه تاکتیکهای تندتری بزنی  .شتنجه شدن و اننرادی را به حساب سخت
مبارزۀ ما و توابشدن و گاه محاکتۀ مجدد و اعدام را به حساب تلنات طبیع این مبارزه
به حساب م آوردند.
دستۀ دیگری از زندانیان بودند که نار دیگری داشتند و من متعل به دستۀ دوم بودم .ما
م گنتی حت اول شتا درس اس  .یعن ما جدا از جامعه نیستی اما نتیجهگیری شتا
ساده کردن مسئله اس  .اگر وایعا سطح مبارزات مردم به جای رسیده باشد که رژی
تقریبا وامانده شده و به طور مشخص در حال عقبنشین باشد و مردم درشعارهایشان
خواس آزادی زندان سیاس را مطرح کنند ،آن وی ما به درست م توانی با مبارزات
مردم اعدم هتبستگ کنی  .این اعدم هتبستگ کار کوچت نیس  .ما که هنوز به
عنوان زندان سیاس و یا عقیدت به رستی شناخته نشدهای  ،ما که برای اعدم نار و یا
حت اس وایع سازمان خود (مثد در مورد مجاهدین که مجبور بودند خودشان را

"مناف " بنامند) ،شتنجه م شوی ؛ اگر اعدمیه بنویس و از مبارزات مردم دفاع کنی ،
معن اش یک پیشروی بسیاربزرگ اس  .این یعن از شتنجهگاههای رژی  ،صدای
آزادیخواه به صورت علن و شنا به بیرون زبانه م کشد.
نتونۀ تاریخ آن اعدم هتبستگ زندانیان سیاس با مبارزات مردم در شهریور و مهرماه
سال  5911در زندانهای شاه بود .اما اینته چون مردم در فدن یا بهتان نقطۀ شهر
اعتراض پراکنده کردهاند و در شعارهایشان حت است از زندان سیاس نیس  ،و اساسا
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چیزی به نام دورۀ انقدب به وجود نیامده ،ما ه دس

به تعرض بزنی  ،فرسنگها با

حال اول فاصله دارد.
نقطه ضعف رژی در زندانهای سیاس اش نیس  ،بلته درس

برعتس ،رژی در

زندانها جزیرهای ساخته که در آن خودش در اوج امتانات و یدرت اس و ما در اوج
ب ارتباط با بیرون و مردم؛ و ما در این جزیره به شدت زیر فشار جست و روح هستی .
یعن اینجا حلقۀ ضعیف جنبش و نقطۀ یوت رژی اس  .مردم انتاار ندارند که ما از
داخل زندان به رژی تهاج کنی و آن را وادار کنی که ما را به رستی بشناسد و نهایتا
ما را آزاد کند .انتاار مردم متتن اس حداکثر آن باشد که ما کتتر اعدام شوی و به
مصاحبۀ تلویزیون کشیده نشوی  ،از آرمانهای خودمان دفاع کنی  .تازه این آخری را
ه مردم صریحا نت خواهند و بسیاری از آنها پس از مصاحبههای تلویزیون برخ از
زندانیان سیاس برای ما دل م سوزانند و زندان را به باد تتسخر و سرزنش نت گیرند،
بلته رژی را مقصر شناخته و ما را یربانیان شتنجۀ رژی به حساب م آورند .در این
صورت وظینۀ ما در درجۀ اول حنظِ حیثی سیاس و حنظ شخصی مقاوم و مبارزات
ماس و هر حرکت که نتیجهاش این باشد که ما بشتنی و یا تسلی خواس های رژی
بشوی  ،تضعیف روحیۀ مبارزات مردم و در اصل به ضرر مبارزات آنهاس .

زندان در زندان
یت از مشتدت که به خاطر فرهنگ بستۀ ما ایران های مکهب زده در زندانها وجود
دارند اما کتتر به آنها اشاره م کنی  ،معضدت و پیچیدگ های عاطن و جنس اس .
سالها در سلولهای اننرادی و عتوم در چنگ زندانبانهای بودن که آماده شتنجه
کردن هستند  ،ودر تتام این سالها زیستن بدون هر گونه تتاس با جنس مخالف؛ عوارض
روح و مشتدت

به بار م آورد ،که پرداختن به آن کار روانشناسان و محققین

اجتتاع اس  .در اینجا من تنها به گوشهای از آنچه دیدهام ،اشاره م کن .
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یتبار بچههای که در بری سررشته داشتند در تلویزیونِ بند دستتاریهای کردند و نتیجه
آن شد که یک دفعه دیدی تلویزیون دارد "عرب سِ " را م گیرد .در آن برنامه چند

خان ب حجاب حضور داشتند و گوینده زن زیبا بود که با موهای بلندش که روی
شانههای عریانش ریخته بود ،سخن م گن  .تلویزیون در راهرو بود .تقریبا هتۀ
زندان ها از اتایها بیرون آمده و در راهرو به تلویزیون چش دوخته بودند .هیجانِ گرفتنِ
غیریانون تلویزیون خارج که اگر زندانبان م فهتید متتن بود دمار از روزگار ما در
آورد ،با هیجان دیدن یک زن ب چادر در ه آمیخته بود .به تدری هیجان اول را
فراموش کردی و غری تتاشای آن زن شدی  .من ناگهان از تتاشا کردن خجال
کشیدم و با آنته دل م خواس به تتاشای آن زن ادامه ده  ،به اتای برگشت  .بچهها با
خنده و شوخ بعض

به اتایها برم گشتند و یا دوباره به تتاشای آن تصویر

م پرداختند .وایعا چندین سال بود که زن بدون چادر ندیده بودی .
غالبا ویت فشار زندانبان در عتوم ها کتتر م شد ،یعن کابل و ب خواب و تهدید و
توهین ،تخنیف م یاف  ،مسئلۀ جنس به یادمان م آمد .محرومی جنس دائت بود و
نت توانستی فراموشش کنی  .گاه یاطعانه سرکوبش م کردی و گاه با شعر و موسیق ،
نقاش و ورزش و مطالعۀ زیاد به گوشهای م راندیتش اما هتواره با ما بود .به هتین دلیل
اگرچه حر زیادی از مسائل جنس به میان نت آوردی  ،اما ویت م دیدی دو ننر هتۀ
کارها را با ه انجام م دهند و دائتا با ه هستند ،به مسئله مشتوک م شدی  .در حال
که اگر در حال

عادیتر به سر م بردی و اسیر تعصبات سنت نبودی  ،این نزدیت

ظاهرا غیرعادی را فورا به حساب تتایل جنس نت گکاشتی و یا اگر م گکاشتی به گونۀ
دیگری با آن برخورد م کردی .
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فصل پنجم :کشتار وسیع زندانیان در تابستان سیاه 2631
درآستانهی اعدامهای دسته جمعی
یبل از آنته فاجعهی اعدامهای سراسری را مطرح کن  ،قزم م دان به برخ تغییر و
تحوّقت چندماه یبل از آن اشاره کن .
روزی از روزهای بهتن ماه 5922بود که 51ننری را از بند ما صدا زدند .وبعد از
یتساع  ،ده ننر دیگر را و هتین طور ادامه دادند .به این ترتیب هتگ افراد بند را بدون
آنته سریهای یبل به بند برگشته باشند ،از بند خارج کردند.
تا جای که به خاطر دارم ،در راهرو اصل از تک تک افراد درحال که چش بند به
چش داشتی شناه سؤاقت میتردند.
مهتترین سؤالهای که درذهن من مانده ،اینها بودند« :سازمان

را یبول داری یا نه؟»

«مصاحبه علیه سازمان م کن یانه؟» مطتئن نیست که سؤال «مسلتان هست یا نه» ه در
بین سؤالها بود .به هر حال اکثری افراد بندِ ما درمورد سازمانشان ،یا گنته بودند یبول
داری ویا اینته ناری نداری  ،اما در مورد مصاحبه علیه مواضع وسازمانشان تقریباَ هتگ
گنته بودند« :مصاحبه نت کنی ».
بعدازاین سؤال و جوابها ،هتگ را به بند بازگرداندند .درآنتویع ما سؤال وجوابها را
کنتور م نامیدی  .به این کنتور عادت داشتی  ،چون ازسال  592۰به بعد چند بار ما را
ازبند خارج کرده و کتباَ سؤالهای مشابه کرده بودند.
شاید یک ماه بعد ،یعن در اسنند ماه بود که شروع کردند به جابجای ِ زندان ها در
بندهای مختلف .به تدری فهتیدی که تقسیتات جدیدی دارد صورت م گیرد.
براساس پاسخهای که به سؤاقتشان داده بودی  ،اکثری

افراد بند ما را به بندی دیگر

بردند و تعداد اندک را در هتان بندساب نگهداشتند .مجاهدین را ازما جدا کردند وبعداَ
فهتیدی که اساساَ شتاره گکاری بندها را عوض کردهاند.
چپها را براساس میزان حتتشان تنتیک کرده ودرسه بند جداگانه جا دادند .چندی بعد
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زندانیان مل کش را که در اوین بودند ،به گوهردش منتقل کرده و در بند  51جا دادند.
مجتوعهی این نقل وانتقالها و آن سؤالهای بهتن  22م توانس نشانگر برنامهای باشد
که درآنتویع توجّه ما را جلب نترد ،چرا که تغییرات وسؤال و جوابهای آنچنان یبد
ه بود اما نه چند بار و در فاصلهای کوتاه .در گوهردش از بهار  22ما را که تقریبا11
ننر م شدی  ،در بند  ۷جا دادند.
اتایها هتان سلولهای اننرادی بودند .منتها درها باز بودند و افراد م توانستند به اتایهای
یتدیگر بروند و درراهرو یدم بزنند وهر کس م توانس با هر کس دیگر که م خواهد
گپ بزند .در بند ما بر خد

سالهای گکشته ،به تدری افراد از زندگ جتع فاصله

گرفته بودند .یعن مقدار خرید لوازم شخص بیشتر شده بود وافراد کتتر تن به کتون
م دادند .اختد

نارها روی ضوابط زندگ جتع  ،ساعات ستوت ،نحوهی برخورد

با پاسدارها زیاد شده بود .نارات بعد از بحث وجدلهای فراوان کتتر به یتدیگر
نزدیک م شد وغالبا بجای پیدا شدن نار وایدام واحد ،چند نار شتل م گرف
ودرنتیجه در برابر پلیس واکنشها متناوت م شدند .یت از زندان ها با لهجهی شیرین
آذریاش وضعی

بند را با این جتله بیان م کرد« :هرچَس برای خودَش» .ویت از او

م پرسیدی که آیا موافق برای تحویل ندادن روزنامه باطله اعتصاب کنی  ،پاسخ م داد:
«اگر برای روزنامه باطله باشد ،نه ،اما اگرخواس

دیگری مطرح کنی  ،دراعتصاب

شرک م کن  ».م گنتی آخر این طور که نت شود ،باید یک حرک واحد و جتع
داشته باشی  .به شوخ م گن « :هرچس برای خودش ».او این عبارت را نه به خاطر
آنته این وضعی را دوس داشته باشد ،بلته درس برعتس به دلیل تاسّنش از فضای
که پدید آمده بود ،بر زبان م آورد .او م گن  :ما که هرچه بحث بتنی  ،آخرش
هرکس روی نارات خودش یا گروهش بای م ماند وبقیه را آدم حساب نت کند؛ پس
چرا این هته دنبال هتاهنگ باشی ؟ ما که یا هتاهنگ نت شوی یا اگر بشوی  ،آخراقمر
فرمول در م آوری پراز تنایض که ظاهرا نار هته را درخود جتع کرده اما خدا میداند
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که نه تنها نار هیچتس نیس  ،بلته با نار تک تک ماها تضاد دارد.
خدصه در این اوضاع و احوال بود که فاجعه رخ داد .آرام و بیصدا ،به ما نزدیک شد
وناگهان صاعقه وار ،بیرحتانه آشیانهی ما را دره کوبید.

آغاز فاجعه
بعد از ظهر یک روز جتعه ( 1مرداد ،)5921چند پاسدار وارد بند شدند وبدون هی
توضیح تلویزیون را بردند .چندتا از بچه ها به پاسدارها گنتند « :چرا تلویزیونو م برید،
م خواهید تعتیرش کنید؟» (آخر تلویزیون ما برفک داش ) .پاسدارها جواب درس
وحساب ندادند ،اما یت چیزهای گنتند که انگارموضوع هتان اس که زندان گنته.
بعض ازبچهها در بارهی این رویداد به تحلیل نشستند وبرخ دیگر آنها را مسخره
کردند« :بابا تعتیر تلویزیون که تحلیل نداره ،پاسدار ک راه م ره تحلیل م کنید ،درِ
هواخوری دیر باز میشه ،تحلیل م کنید؛ غکا را کتتر م دن تحلیل م کنید ،بیشتر م دن
باز تحلیل م کنید».
جتعهها ما هواخوری نداشتی در نتیجه تا صبح فردایش ننهتیدی که هواخوری ه یطع
شده .صبح شد ،پاسدارِ هواخوری برای باز کردن درحیاط نیامد .یعن هواخوری ه
نداری  .بدبخت اینجا بود که هواخوری تنها برای هواخوردن و ورزش کردن نبود .به
درد کارهای دیگر ه م خورد مثد شتا در هواخوری م توانست با بند روبرو ،اگر چه
بسیار مشتل ،تتاسهای بگیری وحدایل بنهت زندان هایش هنوز در بند هستند یا
منتقل شدهاند؛ آیا تلویزیون آنها را ه گرفته اند یا نه؟
وی

تحویل گرفتن نهار ازپاسدار مربوطه پرسیدی « :حاج آیا هواخوری چه شد؟»

پاسدار گن « :هواخوری ندارید ».هتین.
«یعن چه! حاج آیا چراهواخوری نداری ؟» پاسدار در را بس

وهی جواب نداد .ابتدا

توجّه زیادی به این مسئله نشان ندادی  ،البته بعض ها به فتر فرورفتند وسع م کردند
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بین تلویزیون و هواخوری ارتباط بریرار کنند .اما ازآنجای که بارها با چنین مسائل
روبرو شده بودی  ،هنوز به غیرعادی بودن موضوع پ نت بردی  .تا اینته به نحوی با بند
روبرو تتاس بریرار کردی  .معلوم شد ،در آنجا ه روز جتعه ،هنگام پخش برنامهی نتاز
جتعه ،بلندگوی بند یطع شد وبدفاصله دو پاسدار آمدند وتلویزیونشان را بردند .آنها ه
دیگر هواخوری نداشتند.
صبح شد ،دیدی امروز از روزنامه ه خبری نیس .
در فتر بودی  ،علّ چیس اما سردرنت آوردی  .چون روز مدیات نزدیک بود ،گنتی
روز مدیات خیل چیزها روشن م شود .تحلیلها تتاما موکول شد به روز مدیات .یا
مدیات داری ویا مدیات ه یطع شده .اگر داشته باشی که با خانواده موضوع را مطرح
م کنی و از اوضاع بیرون خبر م گیری اما اگر نداشته باشی  ،این دیگر معنای بزرگ
میدهد.
روز مدیات فرارسید ومدیات در بین نبود .در لحاات اوّل به جای اضطراب نوع خش
در دل خیل ها جوانه زد .عدّهای سع م کردند با خونسردی بیشتری عل این حوادث
را بنهتند وبعد تصتی بگیرند که در چنین حالت چه باید بتنند .اما اکثری افراد ،یبل از
آنته علّ را بنهتند درصدد آن بودند که علیه این وضعی دس به ایدام بزنند( .چه
بسا در حرک اعتراض  ،علّ ه روشن بشود!)
جوّ آن مویع هنوز جوّ حرک

واعتصاب بود ،جوّی که از نیته دوّم سال  21در اوین

وسپس گوهردش به وجود آمده بود .اگرچه بعد از مدّتها جنگ وگریزبا زندانبانها،
دیگر هردو طر عتس العتلهای یتدیگر را دریافته وشناخ بیشتری از هتدیگر پیدا
کرده بودی  ،ومدّت بود که حدایل در بند ما ،با احتیاط بیشتری دس به ایدامِ اعتراض
م زدی  .با وجود این ،اکثری به این نتیجه رسیدند که باید از رئیسِ زندان رستا توضیح
بخواهی که چرا مدیات یطع شده.
جلوی در ،جتع شدی و به پاسدارِ بند گنتی « :باید رئیس زندان بیاید وتوضیییح دهد که
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چرا روزنامه وتلویزیون وهواخوری و مدیات وبهداری یطع شده».
پس از مدّت پاسدار برگش و گن  « :رئیس زندان اآلن وی نداره اینجا بیاد .اما حاج
آیا گن به شتا بگ  ،فعد هتهی اینها یطع هس  .دستور ازباقس  .شتا ه آروم باشید
زندونتونو بتشید ».بچه هابحث کردند ،دلیل آوردند ،دلیل خواستند ،گاه تند تر
ِ
و
گاه مستدلتر با پاسدار شین

صحب

کردند .حت برخ ها گنتند« :ول کنید با این

حر نزنید .باید رئیس زندان هتین حاق بیاید وتوضیح بدهد ».اما پاسدار به هی وجه از
چارچوب جواب که داده بود خارج نشد وهی اطّدعات اضاف نداد .فقط زمان که
بچهها تندتر شدند ،پاسدار ه کت تند شد وبا صدای بلند گن هته برن اتایهاشون .اما
به تدری آرام شد وگن « :جواب را که به من دادند ،بشتا گنت  .رئیس زندان ه هتینو
گنته ».نهایتا در را بس و رف .
در اوّلین روزی که دیدی هواخوری و تلویزیون و روزنامه یطع شده ،عدهای فتر کردند
متتن اس طَرَ مرده باشد .بله مرگ ختین میتوانس یت از احتتاقت باشد.
در اتایهای کوچک ،سه ننری وگاه پن ننری بحثهای نیته شوخ نیته جدّی در
جریان بود .یت م گن « :چرا اگر ختین مرده باشد باید امتانات ما را یطع کنند؟»
دیگری م گن « :درس اس که این کار غیرمنطق اس اما حساب کنید اگر ختین
بتیرد ،وضع جامعه وحزب الله ها چطور م شود؟ اوّق حتتا مراس وسیع برگزار
م شود .برای پاسدارها که این مراس چه بسا از تشییع جنازهی پدرشان مهتتر باشد،
شرک در این مراس مه اس  .پس پرسنل برای هواخوری و بهداری و ...ک م آید.
ثانیا آنها فتر م کنند اگر به وسیلهی تلویزیون و روزنامه خبر به زندان ها برسد ،متتن
اس حرکات به یول آنها احتقانه از جانب زندان ها سر بزند و چه بهتر که آنها باخبر
نشوند و بعد از آنته اوضاع جامعه کامد در کنترل رژی یرارگرف

وتوانستند آمادهی

مقابلهی حساب شده با هرگونه حرک زندانها بشوند ،خبر به زندانیها ه برسد.
«اما مگر اینها نت دانند که ما اسیر هستی وکارزیادی ازما ساخته نیس وتازه مییییا متتن
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اس نگران هرج ومرج در پاسدارها بشوی وب گدار به آب نزنی  ».پاسخ این بود« :اشتباه
م کن  ،اتنایا اونها ما را بهتراز خودمان میشناسند .اشتباه م کن که میگ ما احتیاط
میتنی  .هی معلوم نیس

در اوین ،بخصوص بندی که بچههای زیراعدام یاحت باق

هستند ،چه اتنای بینتد؟»
روزها م گکش  .مسئلهی یطع مدیات موضوع تغییر وضعی
میگن « :هتین یطع مدیات کاف اس

را جدی م کرد .اکبر

که رادیوها و نشریات خارج از کشور آبروی

نداشتهی رژی را ببرند .اآلن ظاهرا باما کاری ندارند ،اما من مطتئن که سازمانهای
مخالف رژی وحت رادیوهای خارج م گویند ،در زندانهای جتهوری اسدم حتّام
خون به راه افتاده ،هته را کشتهاند و...
من نت دان چه چیزی برای رژی مطرح اس
خودش را به تنش بتالد .از یک طر

که حاضراس

پیهِ اینهته تبلیغات علیه

یطعنامه  132سازمان ملل راپکیرفتند و خود

طَرَ  ،جام زهر را نوش جان کرده واین یعن صلح وسازش وبه دنبالش الزاماَ سازندگ ،
و این ه یعن وام گرفتن و با غرب وارد معامله شدن و نهایتاَ تا حدودی عُر

بین

التلل را رعای کردن .آنوی چطور م شود ناگهان چنین تبلیغات را به جان بخرند؟
من نت فهت چرا رژی مدیات را یطع کرده و خانوادهها را به جان خودش انداخته .این
با اوضاع فعل رژی جوردرنت آید ».جواب این بود که« :اتنایا جوردرم آید .درس
به هتین دلیل که گنت یعن به خاطر هتان زهری که ختین مجبور شد بنوشد ،این
یضیه پیش آمد .زهر نوشیدن امام بدون زهر نوشاندن به مخالنینش در زندان پیش
نت رود .م خواهند به ما فشار بیاورند .ختین ه نترده .مسئله فشار آوردن اس .اآلن
دیّ دل شان راباید روی یت دربیاورند .جنگ را باختند ،باید مارا اذی کنند ».و کس
دیگر جواب این گونه م داد« :آخر م خواهند چه اذیت بتنند؟ ما به درد چ
م خوری ؟ یا باید ازما مصاحبه بگیرند یا باید ما را بتشند؟ مصاحبه در این مویعی علیه
ک ؟ اگرما را مجبور کنند علیه سازمانهای خود مصاحبه کنی  ،دراین شرایط که دیگر
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فراموش شده اند ،دوباره مطرح م شوند و این را رژی نت خواهد .اگر ما را بتشند ،با
نار به تبلیغات که علیهشان راه م افتد ،برای آنها ضررش بیشتر از سودش اس ».
من درآن لحاات ش ِ دیگری راه محتتل م دانست  .فترم کردم متتن اس
آزادکردن عدّهی زیادی از زندان ها در دستور کار رژی باشد .و درس به هتین دلیل
فشار به زندان را افزایش داده اس  .چون یبد ه این تجربه را داشتی که رژی در مقطع
آزاد کردن عدهای زندان  -برای مدت معین  -زندان را به جهنت بدل کرده بود ،طای
فرساتر از پیش ،تا بتواند از زندان ها مصاحبههای آنچنان بگیرد و آنها را سرشتسته
وشتس خورده آزاد کند .مهدی م گن  « :شاید بخواهند مناسبات وسیست زندان
راعوض کنند .یک دفعه هتهی امتانات را م گیرند ،بعد برخ ازآنها را آن ه به
تدری پس م دهند .شاید این یک عتس العتلِ حساب شدهی آنها نسب به حرکات
اعتراض تتامل یابندهی زندانیان سیاس باشد ،حرکات که دوسال اس

به طرز

مشخّصتر وحادتری راه افتاده و هر روز در حال افزایش اس  .شتا حساب کنید از
اواخر سال  21این حرکات آغاز شد و روز به روز به اشتال مختلف ادامه یاف .
زندانیان که کوتاه آمده بودند ونتاز خوان شده بودند ،به تدری به جتع نتازنخوانها
پیوستند .توّابها زورشان ک و در عتل مننعل شدند .تا کنون زندانبان نتوانسته حال
سالهای  21تا  29را بر زندانها حاک کند .شاید وایعا مسئله ،مستقل ازاوضاع واحوال
سیاس کشور باشد صرفاَ سیاست باشد در مورد کل زندانها یا زندانهای خاص ».
بحثها ادامه داش  ،گاه سرسنره و به صورت جتع که بیشتر جنبهی شوخ پیدا
م کرد وگاه دو ننر که به یتدیگر اعتتاد ویژه داشتند و سالها در سخت ها ،چه در
زندان و چه در بیرون ،در کنار ه مبارزه کرده بودند ،سع م کردند به طور جدّی به
جوانب این موضوع بپردازند وآنرا تجزیه وتحلیل کنند.
اطدعات خیل ک بود .هتیشه زندان این خاصی
م بایس

حرک

م کردی ویا بدون هی

را داشته که با کتترین اطدعات

عتس العتل

منتار حادثهی شوم

960

م ماندی .بارها پیش آمده بود که افراد در یبال چنین مسائل  ،پیش بین های م کردند
وحت شقوی مختلف را در نار م گرفتند ،اما در نهای پس ازمدّتها متوجّه م شدند که
نبوده .به هتین دلیل برخ ها به این نتیجه

هی یک از شقوی پیشبین شده درس

رسیده بودند که خود را خسته نتنند و این هته در بارهی چیزی که هی اطدع موثق از
جوانبش ندارند ،حدس وگتان نزنند؛ زندگ عادی خود را ادامه دهند ولحاهها را از
دس ندهند .درچنین مواردی دوحال ِ متضاد در هته پدید م آمد .ازیک طر

تتام

عضدت وجس وجانِ آدم با شدّتهای مختلف حالت دفاع به خود م گرف

و در

شدیدترین حال
دیگر حال

کف پاها آمادهی کابل خوردن م شد و زُی زُی م کرد .از طر

فراموش وسپردنِ خود به دس

حوادث پیش م آمد .هرچه پیش آید

خوش آید ،هنوز که آغاز نشده ،فعد که راحتی  ،بگکار زندگ ِ عادیِ خودمان را بتنی !
احساس اوّل محیط بر وجود زندان

اس

واحساس دوم تدش برای زیستن

درچهارچوبِ محدودی  ،محدودیت متلو از اضطراب ،اضطراب به نا آورده شده
وکنترل شده.
ورزش ،دوش آب سرد ،صبحانه ،کتاب ،روزنامه (متاسّنانه روزنامه نداری وباید مقاقت
نخواندهی روزنامههای کهنه را بخوانی ) سیگار ،کاردست  ،گپ زدن ،نهار ،ظر
شستن ،خواب بعدازظهر ،کتاب ،یدم زدن داخل راهرو ،صحب

با یتدیگر ،اخبار

تلویزیون (آخ حیف شد تلویزیون را بردهاند!) .این بود روال زندگ روزمره مان در آن
دوره.
البتّه از آنجای که هنوز درکنار یتدیگر بودی  ،هنوز چهرهی سرکوب و پاسدارها را که
با منهوم سرکوب و توهین وشتنجه عجین بودند ،نت دیدی  .حال

انتاار در محیط

زندان موج م زد.
پس از یک هنته بیشتر افراد باتوجه به محدودی های جدید ،دربرنامهی روزانهشان
تغییرات دادند .برخ ها بجای فوتبال با توپ کوچک و یا والیبال در حیاط ،به نرمشهای
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چند ننره ویا دوننره در سلولها اکتنا کردند .برخ ها ساعات بیشتری را به کتاب
خواندن ویا کاردست اختصاص دادند ،کسان که مسئوقن غکا و مایحتاج عتوم بند
بودند ،به ذخیره وجیره بندی پرداختند چرا که معلوم نبود تا چه زمان مدیات نخواهی
داش سرانجام کِ از خانوادهها پول دریاف خواهی کرد تا مثد ماس یا پنیر بخری .
شبها حدود ساع  3چند پاسدار برای سرشتاری م آمدند .این کار یبد ه صورت
م گرف

اما در این روزها پاسدارها بسیار آرام وب صدا کار م کردند .اگر کس از

آنها سؤال م کرد که چرا امتانات ،یطع شده ویا تا ک وضعی

به هتین نحو بای

م ماند ،آنها یا پاسخ نت دادند ویا با لحن که نه تحت و توهین ونه آرامش وادب را
م رساند ،تنها م گنتند« :دستور از باقس ».
تدش م کردی با بندهای مجاورتتاس بگیری وهروی

که تتاس بریرار م شد ،تازه

م فهتیدی که آن بندها ه در وضعی مشابه هستند واطدعات جدیدی ندارند .البته
برخ از خبرها جالب بودند .مثد اینته یت ازبندها به خاطر یطع مدیات وسایر امتانات
تا روشن شدن وضع وگرفتن یک پاسخ یانع کننده اززبان مسئول زندان ،ازگرفتن غکای
دولت سر باز زدهاند و به هتین دلیل مدیری زندان 51ننراز افراد آن بند را که بیشتر توی
چش بودند از بند بیرون کشیده وآنهاراباخود به جای دیگری برده وبا تحتّ وتهدید به
بقیه گنته« :مواظب خودتان باشید ،خدا را شتر کنید که کاری با شتا نداری ؛ دس از پا
خطا نتنید وگرنه با شدّت برخورد م کنی ».
زندانیان یت دیگر از بندها نیز در فتر آن بودند که غکایِ دولت را تحری کنند .اما
عدّهی زیادی فتر م کردند ،تا زمان که ننهتیدهای علّ

این وضعی

چیس  ،نباید

دس به اعتصاب بزنی .
شاید دو هنتهای گکشته بود (اواخر مرداد) که ازبند روبرو این خبر به ما رسید« :در یک
بند فرع  5که صرفا مجاهدین در آن زندان بودند ،دیروی

شب یک آخوند (بعدا

 5در کنار و چسبیده به هر سالن (بند) گوهردش  ،یک بند کوچک با دو اتای و یت دو انیباری
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فهتیدی نیری بوده) زندان ها را که حدودا  91ننرم شدند یک به یک به خارج از بند
برده و از آنها سؤاقت کرده؛ بعد هتهی زندان ها را با خودش برده ،به جز دو یا سه ننر
را».
نار بازماندگان آن بند این بود که افراد منتقل شده یا به زندان دیگری انتقال یافته یا اعدام
شدهاند .درآن روزها این اوّلین باری بود که کلتهی اعدام مطرح م شد .بچهها تقریبا
هی کدام باور نتردند که خبر اعدام آن  91ننر بتواند صحّ داشته باشد .چرا که اوّق
خبردهندگان ،آنرا بعنوانِ حدس وگتانِ خود مطرح کرده بودند ونه یک خبر موثّ  ،ثانیا
ما غالبا اخبار مجاهدین را اغرایآمیز یلتداد م کردی  .از آن گکشته انتقال در نیته شب
در زندانهای جتهوری اسدم کار خیل عجیب نبود .اما با هتهی اینها اینته چنین
گتان یعن "اعدام" مطرح م شد ،خودش پدیدهی جدید ویابل تعتّق بود.

یت از بچّهها بالحن شوخ  -جدی مطرح کرد« :من فتر م کن باید یک مقدار آذویه
داخل کانالهای شوفاژ جاسازی کرد وهتیشه آماده بود که ویت به ما هواخوری دادند،
هتانجا از پش بام با تیربار ما را به رگبار ببندند .درآن لحاه تنها راه فرار ما ضتن آنته
حتتا یکعده خواهند مرد ،فرار از طری هتین کانالها به زیرزمین اس  .این زیرزمینها
هته به هتدیگر راه دارند .اگر آذویه داشته باشی ماهها م توانی از یک بند به بند دیگر
ازطری هتان زیرزمینها بروی  ».جتاع

با خنده و شوخ پاسخ او را دادند .کس

حرفش را جدّی نگرف  ،اما هیچتس نه به طور جدّی ونه به شوخ اصل حرفش را
یاطعانه رد نترد .داستان که او ساخته بود ذهن به نار م آمد اما مسئلهی تیربار واعدام
درحیاط (هواخوری) مثل فیل های جنایات فاشیس ها برای برخ از بچهها جدّی به نار
م آمد.
روزها م گکش وما درتخیدت و گاه تنترات خود غوطه ور بودی  .یک شب ساع
حدود یک و نی یا دو بعدازنیته شب ،صدای یک تریل را شنیدی که دائ به عقب و
(اتای) وجود داش

که به آن بند فرع م گنتی .
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جلو م رف  .سع کردی از سوراخ کوچت که در کرکرههای فلزّی درس

کرده

بودی بیرون را نگاه کنی  .من خودم این تریل با کانتینر سنید را دیدم که سع م کرد
وارد آمن تئاتر بشود .دو پاسدار به راننده فرمان م دادند ،بیا بیا هُپ و ...ما چند ننر که
بیدار بودی در مورد تریل به حدس و گتانهزن پرداختی اما هی نتیجهای نگرفتی .
تریل در آنوی شب چرا م خواهد وارد آمن تئاتر شود؟ رفی محتد کرم  5راکه
شغلش رانندگ تریل بود از خواب بیدار کردی تا شاید با دیدن تریل حدس
وایع تری بزند .او به شوخ گن :
«شاید گوش

یخ زده برامون آوردن؛ آخه از کانتینرسنید بیشتر برای حتل گوش

یخزده استناده م شه».
اما دیگری گن « :گوش یخزده ،آنه این وی شب!؟ چراروز نت آرن؟»
« −کار اینها که حساب وکتاب نداره».
« −اما آخه به عقل جور در نت آد».

« −پس چیه؟ فتر میتن جنازه دارن میبَرَن؟»
خندهی تلخ بر لبانمان نشس  .در آن لحاه هیچتدام فتر نت کردی جنازهای
درکارباشد واین حر بدون هی تعتّق خود بخود از دهان یت بیرون آمده که شاید
دراعتای ذهنش بارها به اعدام فتر کرده بود و به هتین دلیل در یک گن وگوی
معتول کلتهی جنازه به راحت بر زبانش جاری م شد .فردای آن روز عده دیگری در
جریان ماجرای تریل یرار گرفتند .اما راستش این وایعه ،به عنوان یک خبر مه و
حسّاس ،که دهن به دهن بچرخد ،تلقّ نشد .شاید حت خیل ها آنرا نشنیدند یا
اگرشنیدند ،فراموشش کردند.
یت از روزها اکبر صادقی به ه اتای هایش که یت شان من بودم ،گن  :بوی بدی
از پنجره م آید ،و بعد به ست کرکرههای فلزّی خیز برداش  .اکبر کارگر فلزکار بود،
 5محتد کرم از رفقای حزب رنجبران بود .اوه در شهریورسیاه  21سربه دار شد.
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آن مویع  91سال داش

وبراست فرزند رن وکار بود .درزمان شاه زندان سیاس بود

ومن او را از زندان شاه م شناخت  .تجارب زیادی داش  .او هتیشه هوشیار وفرز بود.
مهربان وفداکاری ،پرکاری وصدای
که شاید بتوان گن

واستحتام شخصی

از خصوصیات بارز او بود

هتهی کسان که با او زندان بودند ،از هر گروه وسازمان که

بودند به آن اعترا م کردند .اکبر یبد در کرکرهی فلزیِ پنجره ،سوراخ کوچت تعبیه
کرده بود وم توانس

از هتانجا ،پاسدارها وبخصوص داوود لشتری ،رئیس انتاامات

زندان را ،درحال که ماسک ضد گاز بر چهره داشتند وهتهشان درحال ستپاش بودند،
ببیند .آن صحنه را من وخیل های دیگر ه دیدی  .اما راستش کس نت توانس حدس
بزند که ستپاش در ارتباط با پیترهای ب جان مجاهدین باشد .زیرا در گوهردش غالبا
تابستانها ،ستپاش م کردند .ستپاش معتوق درداخل بندها صورت م گرف وآنه
به خاطر مبارزه با حشرات .هیچتس تا آنتویع ندیده بود که فضای باز را ه ستپاش
کنند .تازه ستپاش ها هتیشه توسط یک پاسدار پیرِ زندان صورت م گرف وهیچوی
ندیده بودی که لشتری در ستپاش شرک

کند .اما متاسّنانه وایعّی

اینس

که ما

نتوانستی این تناوتها را بنهتی وستپاش رابه اعدام وپیتر ب جان مجاهدین ربط دهی .
برخ اززندان ها به طور جدی تتام فاکتها را جتع آوری م کردند و سع داشتند که
با ربط دادن آنها به ه موضوع را تحلیل و آینده را پیش بین کنند .یطع ناگهان
تلویزیون ،روزنامه ،مدیات و هواخوری ،مراجعهی شبانهی یک آخوند به یت از بندها
وانتقال اکثری

افراد آن بند به جای دیگر ،مسئلهی تریل و ستپاش  ،پاسخِ ثاب

و

یتنواخ ِ پاسدارها در مورد علّ این محدودی ها « -دستور از باقس » و اینته «دس

از پا خطا نتنید .خدارا شتر کنید که کاری با شتا نداری »  −حتلهی مجاهدین به اسدم
آباد غرب وپیشروی آنها در خاک ایران طب آخرین خبرهای رادیوی که تا  1مرداد به
گوش زندان ها رسیده بود ،تتام ِ فاکتهای بودند که م توانستی ردیف کنی .
یت از بچهها م گن « :از این فاک ها نتیتوان یک نتیجهی مشخّص گرف امیییا چند
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احتتال م تواند وجود داشته باشد -5 :دررابطه با حتلهی اخیر مجاهدین به غربِ کشور
که ظاهرا پیشرویهای ه داشتهاند ،رژی رابطهی زندانهای سیاس را با بیرون کامد
یطع کرده که نگکارد اخبار بیشتری به زندان ها برسد و سبب باقرفتن روحیهی زندانیان
مجاهد و احیانا انگیزهای برای حرکات تندتر از سوی آنها شود -6 .حال دیگر آنس
که وضعی فوی العاده در زندان را در ادامهی سیاس های اخیر ،یعن پکیرش یطعنامه
 132سازمان ملل و تن دادن به صلح ،ارزیاب کنی  .در این صورت رژی فتر م کند
مجبور اس پس از بریراری آتش بس ،تاحدودی عر بین التلل را رعای کند .رژی
برای ترمی خرابیهای جنگ وحل مشتدت ایتصادی احتیاج به پول واعتبار وخدصه
روابط نزدیتتر ورست تر باغرب دارد .متتن اس در این بین به لیبرالها ه امتانها و
اختیارات دهند ،ک یا زیاد .در چنین وضعیت آزادیِ زندان های سیاس ه باید جزئ
از برنامه رژی باشد .اما نت توان باور کرد که ختین وبازجوهایش به هتین راحت کوتاه
بیایند واجازه دهند زندانیان با سری افراشته از زندان آزاد شوند .لکا برنامه این اس که با
شتنجه و فشار ،زندان ها را وادار به مصاحبههای آنچنان کنند وبا نتاز ودعا و الّله اکبر
و شوهای تلویزیون  ،اکثری

زندان ها را آزاد کنند و این گونه وانتود کنند که

زندان ها هتگ نادم و اصدح شده اند ودیگر لزوم ندارد در زندان بتانند .یعن
زندان ها را سرشتسته وسپس آزاد کنند .من بیشتر به این نار آخری گرایش داشت .
جالب اینجاس

که در هیچتدام از این شقوی ،گتان اعدام دستهجتع زندانیان به

دستور ختین وجود نداش .
البتّه مشخص اس

که آنچه در اینجا آمد و فضای که تشریح شد ،مربوط به هتهی

زندانیان سیاس درآن مقطع نیس

وچه بسا درزندانهای دیگر بحثها ونقطه نارهای

دیگری جریان داش  .در یت از بندها (بند  )61که اسارتگاه حدود  11ننر از
سازمانهای چپ(عتدتا تودهای) بود ،در مرداد  21اساساُ مسائل دیگری جریان داش .
اطدعات موث وتتاندهندهای به آنها م رسید وهتین امر سبب شد که وضعی عجیب
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وفوی العادهای در آنجا پدید آید.
آنچه زندانیان بند  61در روزهای پس از  1مرداد دیدند و شنیدند بسیار دلخراش بود.
آنها صدای رف

وآمدهای زیادی را خارج از بند م شنیدند ،و ویت هته ساک

م شدند تا ببینند چه خبر اس  ،کلتات را از زبان بازجوها وزندانیان مجاهد ،م شنیدند.
بازجو م پرسید:
اتهام چیه؟

 −مجاهد.

 −خُب آفرین برو ست چپ.
بچهها در آغاز نت فهتند که چه خبر اس  .اما پس از مدت کوتاه که توانستند از قی
کرکرهی فلزی پنجره یست

کوچت از بیرون را ببینند ،یک بنز خاور دیدند ،که دو

ننر پاسدار محتولههای رادر پش ماشین جابجا م کنند .بیشتر که دی م کنند ناگهان
یت از بچهها م گوید« :مثل اینته آدم جابجا م کنند .دس وپای آدمها را م بینید؟»
آری ،یت از پاسدارها داش

جسدها را دریست

باربند ماشین جابجا میترد .دس

یت از یربانیان آویزان شده بود .پاسدار دس را گرف وروی تن ب جان و شاید نیته
جان یربان انداخ  .این صحنه چند بار تترار شد .دیگر مشخص شده بود که این
جسدها متعلّ به زندانیان مجاهد اس .
«پس این سؤال وجوابها نتیجه اش به کشتار وسیع زندان ها منته م شود .پس

کس که پاسخ م دهد من مجاهد هست و صدای م گوید" ،اینو ببر ست

چپ"،

م برندش آمن تئاتر وهتانجا اعدامش م کنند .چون این جسدها را از آمن تئاتر بیرون
م آورند .پس ما ه در نوب

اعدام هستی  .اینها به دقیل اول ازمجاهدین شروع

کردهاند ،وبعد ه نوب ما م رسد .پس هتهی ماها را اعدام خواهند کرد».
این بود حر ها وفییییییترهای که در این بنییید منحصر بنرد وجود داش  .محییتدعل
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بهتیش 5وبرادر بزرگترش محتود ،6که هیچوی

محتدعل را تنها نت گکاش  ،در

هتین بند بودند .محتود دندانش درد گرفته بود و در تتام ماه مرداد چون زندانیان را از
کتک پزشت محروم کرده بودند ،درد م کشید .محتدعل جوان پرشور و زیرک
بود .آرام ویرار نداش  ،هته جا سَرَک م کشید .او بود که برای اولین بار در آن بند،
بخش از سؤال وجوابهای دادگاهها را شنیده و بنز خاور را ه دیده بود.
افراد بند  61به تدری و ط یتتاه اخبار زیادی جتع آوری کرده بودند .برخ از آنها
حت جلسات دادگاههای چند دییقهای را شنیده بودند .زندانیان مجاهد که ابتدا
نت دانستند مناور اصل ازاین سؤال وجوابها چیس  ،در پاسخ به این سؤال که
«اتهام

چیه؟» (یعن درزمان دستگیری وابسته به چه سازمان بوده ای؟) ،گنته بودند:

«سازمان» و یا «سازمان مجاهدین خل » و یا گنته بودند «مجاهد هستی » .تتام این انسانها
در هتان لحاات اول اعدام شدند .این اعدامها نه در حضور کسان که هنوز مورد سؤال
وایع نشده بودند ،بلته پنهان از آنها رخ م داد .آنها یصد داشتند هیچتس  -حت آنها
که در نوب اعدام هستند  -ننهتد که اعدام در پیش اس .
درروزهای اول ،معیار اعدام کردن ویا نتردن هتین بود که زندان مجاهد آیا دارای این
روحیه هس که در مقابل بازجو بگوید «من مجاهد هست » یا نه .اگر این روحیه را دارد،
سزاوارِ مرگ اس و اگر ندارد و م گوید «مناف » ،فعدَ قزم نیس اعدام شود .به زودی
مجاهدین پ به این مخن کاری وحیلهی بازجوها بردند و بسیاری ازآنها در مقابل هیئ ِ
سه ننره وبازجوها ،درپاسخ به این سؤال که« :اتهام

چیس ؟» ،م گنتند« :مناف » .این

پاسخ سبب شد در آن واننسا عدهای ازمرگ نجات یابند اما بازجوها ه پس از مدت
کوتاه پ بردند که زندانیان مجاهد یضیه را فهتیدهاند وم خواهند با این تاکتیک فعدُ
 5محتد عل بهتیش از رفقای چریتهای فدای خل ایران(ایلی ) بود که در شهیییریور سیاه 21
یعن سه هنته بعد از آنچه در بند  61دیده یا شنیده بود ،سر بدار شد.
 6محتود ه در هتان روزمثل هتیشه در کنار محتد عل بودو سر بدار شد.
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اعدام نشوند .در نتیجه هزینه را باق بردند و سؤاقت را سخ

تر کردند .یعن ویت

زندان مجاهد م گن « :من منافق » ،دوباره ازاو م پرسیدند« :حاضری هتتاری
اطدعات کن ؟» دیگر زندان نت توانس
شناسای ِ هیئ

بگوید «بله» وهتین امر سبب م شد مورد

یرار بگیرد و او را درصف اعدامیها وارد کنند .اگرزندان مجاهدی باز

م کوشید بازجو را فریب دهد و م گن « :بله من منافق ؛ من سازمان را یبول ندارم؛
حاضرم هتهی این حر ها را بنویس ومصاحبه کن وحت حاضرم هتتاری کن »،
هیئ

سه ننره رودس

م زد وم گن « :اگرراس

م گوی  ،اسام کسان را که

درزندان فعالی تشتیدت دارند هتینجا وهتین حاق بنویس»؛ و ویت زندان م گن
چنین کسان وجود ندارند و سع م کرد به نحوی از دادن پاسخ مشخص طنره برود،
آنها م گنتند« :تودروغ م گوی  ،سگ مناف  .برو ست چپ» و این یعن اعدام.
البته این گونه نبود که رژی توانسته باشد با دی ِ تتام هتهی مجاهدین را شناسای کرده
و کسان را که حاضر به هتتاری نبودند ،اعدام کرده باشد .چرا که اعدامها بسیار سریع
و تا حدی شانس انجام م شد .در نتیجه مجاهدین زیادی بودند که زنده ماندند اما
هیچگاه تن به هتتاری با رژی ندادند.
زندانیان آن بندِ منحصر بنرد که هتهیشان از گروههای چپ بودند ،تقریباُ ازبسیاری
ازاین وایعیات ،یبل از پن شهریور مطّلع شده بودند .دنیای عجیب داشتند آن  11ننر.
یتتاه تتام یعن از  1مرداد تا  1شهریورِ ،5921این صحنههای تتاندهنده را م دیدند
وم شنیدند .شاید روز  6شهریور بود که محتد عل بهتیش ،جرّ و بحث دو ننر را
م شنود که یتیشان آخوند بوده اس  ،به احتتال بسیار زیاد آخوند نیری .نیری م گنته
اس طب حت امام چپ ها ه باید مشتول رویه اعدام شوند ،و دیگری نارش این بوده
که گویا حت ختین شامل چپ ها نت شود .آخرش یرار م شود از امامشان استنسار
کنند.
مامورین اعدام وهیئ سه ننرهی امام نت دانستند که افراد این بند ،کییی و بیش ماجرا را
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فهتیدهاند .آنها تتام ایدامات قزم را برای پنهان ماندن اعدامها حت از چش کسان که
متتن بود یتساع

دیگر اعدام شوند ،انجام داده بودند .زندان های این بند تقریباَ 63

روزِ تتام درچنین حال وروزی بسر م بردند.هرلحاهای که م گکش خش وتننّرِ ب
حدّی تتام وجودشان را احاطه میکرد .شاید بیش از نیت از آنها به این نتیجه رسیدند
که رژی  -حال بهر دلیل  -یصدِ یتل عام هتهی زندانیان سیاس رادارد .یصد رژی تنها
شتستن روحیهی زندان نیس

اینبار هد

آنها گرفتن مصاحبهی تلویزیون وتوّاب

سازی نیس  .آنها فقط خون ما را م خواهند بنوشند .آنها فقط به مرگ ما راض
م شوند ونه چیزدیگری .پس بگکار با سرِ افراشته بتیری  .بگکار ما را در حال که حت
یک یدم از مواضع خود عقب نشین نترده ای  ،بتُشند .بخش دیگری از این زندانیان
نار دیگری داشتند.آنها م گنتند :ما هنوز اطدعات کامل نداری  .ما تنها م دانی بخش
از بچههای مجاهد را اعدام کردهاند .نت توانی بگویی هتهی ما وحت هتهی مجاهدین
را صد درصد اعدام خواهند کرد .باید ببینی چه برخوردی با ما خواهند کرد .ما نباید
پیشاپیش به استقبال اعدام بروی  ،یعن نباید آنها را تحریک کنی  .تجربهی زندان نشان
م دهد که ویت رژی فشار م آورد ،عقب نشین قزم اس  .هروی

عقب نشین

نتردهای  ،دودش به چش خودمان رفته .یا اعدامهای بیشتری متحتّل شدهای و یا افراد
بیشتری را توانستهاند از بین ما مسخ کنند و به توبه وا دارند.
در این بحثها این تأکید پررنگ بوده اس  :اگر یرار بر دزدیدن سر خود باشد ،مه و
بسیار مه این اس

که حدّ عقب نشین مشخّص شود .حدّ عقبنشین تن ندادن به

مصاحبهی تلویزیون به ننع رژی (مثد توجیه این اعدامها) اس  .حدّ عقب نشین عدم
هتتاریِ اطدعات با رژی آخوندهاس  .اینته در تلویزیون سراسری حاضر نشوی تا
علیه سازمانها ،مردم وحیثی

خودمان لجن پراکن کنی  .ما حاضری برای آنته با این

انساننتاها هتتاری اطدعات نتنی  ،به راحت وبا افتخار بتیری  .اما این درس نیس که
آنها را تحریک کنی و به راحت اعدام شوی .
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افراد مقاوم که در لحاات سخ  ،شخصی

محت و ثاب یدم از خود نشان داده

بودند ،در هر دو دستهی نارات باق وجود داشتند.
تاثیرگکاری بر یتدیگر ویتدل  ،با شدّت تتام عتل م کرد ،اما در عین حال هرکس
خودرا در مقابل این پرسش که چگونه باید برخورد کند ،تنها احساس م کرد .تتام
خصایل و ویژگ های هر انسان ،چه ارث وچه اکتساب  ،ازلحاهی نطنه بستن تا تولّد
وپس از آن ،تاثیرات محیط زندگ  ،زندگ دوران کودک و جوان  ،زندگ ِ سیاس و
مبارزات  ،شتس ها وپیروزیها ،عقده ها و حرمانها ،هتهی آنچه زندگ اش م نامند،
در اینته چه باید کرد ،تعیین کننده بودند .آیا باید کوتاه آمد؟ آیا باید تا حدودی
منعطف بود؟ آیا باید حت یک یدم عقب ننشس ؟ آیا باید به این دژخیتان تاخ
وحلقومشان را پاره کرد وآنگاه مرگِ هتراه با شتنجه را درآغوش کشید؟ آیا...
آنچنان که گنت  ،افراد این بند شاید تنها زندانیان چپ بودند که یبل از پن شهریور و در
وایع یبل از اعدام دسته جتع چپ ها ،تا این حد از فاجعهای که درحال ویوع بود ،مطّلع
بودند .یبل از پن شهریور اکثر بندها در وضعی

مشابه بند ما به سر م بردند .یعن

مجتوعهی اطدعات جسته و گریختهای که در طولِ این یک ماه به چنگ آورده بودند،
آنها را به نتیجهی مشخّص نت رساند .مهتتر آنته بدبینترین افرادِ این بندها ه به طور
جدّی اعدام سراسری را حدس نت زدند .این را دس ک در مورد بند خودم م توان با
اطتینان ادعا کن .

پنج شهریور2631
اکنون برم گردی به بند خودمان در گوهردش  .برم گردی به جتع افرادی که تریل
رادیده بودند ،اما نه جسدها را و حت فتر م کردند متتن اس گوش منجتد برای
زندان ها آورده باشند.
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وی

نهار بود .آن روز غکای زندان پلو استانبول بود .مثل هتیشه ک گوش ویا بهتر

بگوی بدونِ گوش  .کارگریِ آن روز ،سنرههای چهار ننره وگاه شش ننره را در
سلولهای یک ننره چید و بچهها فارغ ازهر هیجان در کنار ه نشسته ونهار م خوردند.
شوخ و بحث و گاه ستوت .درِ آهن ِ بند باز شد .صدای باز شدنِ در هتیشه در زندان
حال خاصّ ایجاد م کرد .نوع اضطراب ،نوع هوشیاری ،نوع تترکز و توجّه به
بازجو و زندانبان .حت برای کس که سالها و ماهها و به دفعات زیاد این صدا را شنیده
بود ،درعین حال که عادی و روزمره به نار م رسید ،اما هنوز نامأنوس و ناراح کننده
بود.
دربازشد ویت از پاسدارها شروع کرد به خواندن اسام  61ننرازما ،درس
روزمدیات ،که اسام را صدا م زدند .هته ساک

شدی و با دی

مثل

به اسام گوش

کردی  .هر کس اس خود را م شنید ،حال خاص به او دس م داد .ترکیب ازترس
وخوشحال .
 کسان که استشونو خوندم چش بند بزنند بیان بیرون. حاج آیا با وسایل یا ب وسایل؟ گنت که چش بند بزنند هتین حاق بیان بیرون.ما نت دانستی چرا ما را فرام خوانند .چون دییقا یکماه بود که کس را صدا نزده
بودند .اما از یتطر

اینته حال ِ یکماههی یبل با فرا خواندن عدّه ای زندان به

بیرون ،دره م ریزد وتغییر م کند ،به نوع خوشحالکننده بود« .باقخره ازبند خارج
م شوی  .شاید بنهتی  ،چرا این حال

در زندان پیش آمده» .ازطر

دیگر احساس

گُنگ در هته پدید آمده بود که بوی خوب ازآن نت آمد .ما سع کردی در هتان
لحاات اول ،از ویژگ های افرادی که فراخوانده شده بودند حدس بزنی چه نقاط
مشترک درآنها م تواند وجود داشته باشد .لحاات کوتاه بود وما در عیییتل نتوانستی
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ویژگ مشترک بین آنها بیابی .

5

به هر حال  61ننر که من ه جزوِ آنها بودم ،با هتان لباس که به تن داشتی  ،چش بند
زده وبیرون رفتی  .کس به فتر خداحافا نبود .نه مجالش بود ونه بچهها اصراری به
خداحافا داشتند؛ درس

مثل موایع که کس را برای مدیات یا بهداری ،صدا

م زدند.
ناهاررا خورده و نخورده به راه افتادی  .فقط نت دان چرا اکبر صادی به سراغ آمد وبا
لبخند گن « :پسر جان! چپ نزن ها! بیا اینه چوب سیگار ،شاید قزم بشه سیگار بدون
فیلتر بتش  .این فندک رو ه اضاف ببر .پول داری؟ » کت ه پول به من داد.
تروخشک کردن بچهها عادتش بود .دراوج اضطرابها و شتابزدگ ها ،با کتالِ
خونسردی به مرتّب کردن و رت و فت امور افراد م پرداخ  .اما من نت دانست این
آخرین دیدارم با اکبر و بسیاری از بچههای بند اس  .من چه م دانست  ،ما چه
م دانستی که دیگر هیچوی  ،هیچوی هتدیگر را نخواهی دید .هیچوی !
ما را به طر

راهروی اصل طبقهی هتتف بردند .ویت به آنجا رسیدی  ،گنتند کنار

دیوار بنشینی  .از زیر چش بند و دور از چش پاسدارها ،سع کردم دور و برم را نگاه
کن  .ناگهان متوجّه شدم که فقط  61ننر نیستی  .گوش تا گوش زندان های بندهای
دیگررا آوردهاند و در راهروی اصل و حت راهروهای فرع  ،تا نزدیک پارکینگ،
بچهها چش بسته کنار دیوار نشستهاند .پیش خودم فتر م کردم راست چه اتنای افتاده؟

چراهته را اینجا جتع کردهاند؟ قبد بازه "کنتور" گکاشتهاند .هتچنان که پیشتر گنت

 5فتر نت کن که آن اسام را بازجوها از طری بررس پروندهی زندان ها مشخص کرده باشند .به ویژه
نحوه فراخواندن افراد در بندِ مل کشها آدم را به این فتر نزدیتتر م کند .چراکه گویا آنجا کسان را که
اتایهاشان در یک ست بند بوده ،ابتدا صدا زدهاند .یعن افراد ازلحاظ جغرافیای ومتان اشتراک داشتند
و نه پروندهای .بعدها فهتیدی اسام از روی لیست بوده که روز اوّلِ انتقال ما به این بند ،در دفتر زندان
تنای شده که درآن معیارمهت مطرح نبوده.

907

دریکسالِ پیش از آن سابقه داش که هر از گاه زندانیان را از بند بیرون بتشند و به
صورت ضرب اقجل بازجوی کنند .البته در این نوع بازجوی ها معتوق کتت در کار
نبود .سؤاقتِ زیادی را به صورت چاپ بین ما پخش م کردند و بعد زندانیان ،بدون
آنته بتوانند کوچتترین تتاس با یتدیگر داشته باشند ،باید به آنها کتبا جواب م دادند.
سؤاقت سیاس و در وایع تنتیش عقاید وتتایدت بود .این اواخر این تأکید مسخره را
ه در میان انبوه سؤاقت گنجانده شده بود« :پیشنهادات وانتقادات خود را از نحوهی
ادارهی زندان وبرای بهبود وضعی

زندانها بنویسید» .این خواس

که ظاهری

دمتراتیک داش  ،خود وسیلهای بود برای کسب اطدعات بیشتر از متنونات یلب ِ
زندانیان.

ما هتیشه فتر م کردی که این "کنتور"ها به خاطر آنس

که روحیات زندانیان را

ارزیاب کنند و احیانا اگر کوچتترین ضعن در کس مشاهده کردند ،با تعویض زندان
یا تهدید و تطتیعهای بعدی افراد را وادارکنند که بیشتر کوتاه بیایند و احیانا کسان را از
میان آنها عنو کنند .از طر

دیگر این یصد را داشتند که افراد سرِموضع را دیی تر

بشناسند ،برای آنها مقرّرات خاصّ وضع کنند و تصتیتات خاصّ در موردشان بگیرند.
زندان های سرِموضع در مقابلِ این سؤاقت دو نوع برخورد م کردند .از اواخر سال 21
با تغییر توازن یوا وتا حدودی رفتار زندانبانان ،عدّهای تقریبا باحال
م دادند .یعن رُک وپوس

تهاجت پاسخ

کنده تحلیلهای خود را م نوشتند .مثد سؤال شده بود

نارتان راجع به جنگ چیس ؟ یا سیاستهای جتهوری اسدم در مورد آزادی ویا
گروههای مخالف وضد انقدب چیس ؟ و یا نارتان در مورد عتلترد سازمان خودتان
چیس ؟ بخش از سرموضع ها فتر م کردند باید در پاسخ به این پرسشها به طور
منصّل ومستدل توضیح دهند که جنگ وادامهی آن ارتجاع و به ضررمردم اس و یا
سیاستهای حتوم در مقابل مخالنانش ،غیردموکراتیک و بر ضد منافع مردم اس و...
گروه دیگرازسرِموضع ها ،غالبا رُک وصریح پاسخ نت دادند و سع م کردند با
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آوردن توجیهات از دادن پاسخ صریح سرباز زنند .مثد م گنتند جنگ خوب نیس وبه
امید روزی که جنگ نباشد .یا در مقابلِ سؤال «سیاس ج -ا نسب به مخالنینش» هی
پاسخ نت دادند ،به این بهانه که من زندان هست ووارد بحثهای پیچیده نت شوم .و یا
حداکثر م گنتند ،برخوردهای جتهوری اسدم

صحیح نیس  .این دسته از

سرِموضع ها ،تتامِ سع شان بر این بود که علیه سازمانشان و هتینطور دیگر
سازمانهای مخالف رژی  ،چیزی ننویسند و در مقابل سؤال هتیشگ بازجوها که
«مصاحبه م کن یا نه؟ » هیچوی نگویند مصاحبه م کن .
تحلیل این دسته از زندانیان این بود که نباید متنونات یلب خود را علنا برای مسئوقن
زندان بخصوص بازجوها برمد کنی  .این کاره آنها را جریتر م کند وه شناخ
شان را ازعقایدمان دییقتر م سازد .در حال که خوب م دانی بازجو هرچه ازما کتتر
مطلع باشد ،به ننع ماس (من چنین ناری داشت ) .اما دستهی اول م گنتند مانباید نارات
خود را از دشتنان خود پنهان کنی .
البته ک وبیش ،ونه به طورعتده ،نوع ریاب در دادنِ پاسخهای دندانشتن به مسئوقن
زندان وجود داش  .این ریاب ها بخصوص در موایع که به دقیل مختلف فشار از
طر

زندانبان کتتر م شد ،افزایش م یاف  .دروایع از اواسط سال  21تا هتان مویع

یعن اواسط سال  21بهعلل مختلف ،که یت شان کتتر شدن فشار زندانبان بود،
روحیهها باق بود وجوّ مقاوم و دفاع صریح وحرک های اعتراض باق گرفته بود.
اما اینباراز پرسش نامه و کنتور خبری نبود .عدهای از زندان ها سع م کردند از زیر
چش بند خبرهای که داشتند ردوبدل کنند .من دل م خواس نار دیگران را در مورد
پدیدهی آن روز بپرس  ،اما چند ننری که با من پ پ کنان صحب کردند ،چیزی در
مورد اینته اینجا و اکنون چه خبر اس  ،نت دانستند .آنها بیشتر در مورد اعتصابِ بند
حت باقی ها واینته  51ننررا از بند بیرون کشیدند وبه احتتال زیاد خیل اذیتشان کرده
اند ،صحب م کردند .در هتان حال که هتگ چش بییسته در راهرو نشسته بودی  ،این
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دو جتله به گوش خورد ،لشتری گن یا ناصریان یا کس دیگری ،ننهتیدم.
 −اینو شدیش بزنید!

 −اینو ببرش حسینیه!

دفعاتِ یبل که کنتور م گکاشتند ،صحب

از شدی نبود .موضوع چیس ؟ من

م دانست که کابل اگرچه در زندانهای جتهوری اسدم بسیار رای اس  ،اما سر هر
موضوع کوچت کابل به کف پا به میان نت آید .اننرادی ،سیل ولگد وزنجیر وحت
تاریکخانه 5و اتای گاز 6درمورد تخلّناتِ عادی اعتال م شد اما کابل هتیشه در موایع
به میان م آمد که موضوع جدی تر باشد.
«اینو ببرش حسینیه» ،یعن چه؟ چرا م برند حسینیه؟ حسینیه که هتان آمن تئاتر را
م گویند ،غالبا برای اجرای مصاحبه در جتع زندان ها مورد استناده یرار م گیرد
وگاه توّابها را به آنجا م برند تا تئاترهای مضحت علیه سازمانهای سیاس  ،اجرا
کنند یا سرودِ جتع توابها را بخوانند .حال چرا حسینیه مطرح م شود؟
من در تتام مدت یکماه با توجّه به فاک های بسیار نایص ،بیشترین احتتال را روی دو
حال

م گکاشت  -5 .م خواهند عدهی زیادی را آزاد کنند ،اما نه با یامت افراشته

وسری بلند بلته به صورت سرشتسته ونادم .در این صورت عدهای را باشتنجه وادار به
مصاحبه م کنند وعدهای راه
م کنند -6 .اینته حاکتی

به زور به تتاشای مصاحبه م برند و بعد ه آزاد
در ارتباط با حتلهی مجاهدین به اسدمآباد غرب ،با

مصاحبه گرفتن و یاحت اعدام عدهای از مجاهدین در صدد انتقام گرفتن اس  .احتتال
وجود این ش را ضعیف م دانست و تازه آن را مرتبط با سرنوش چپها نت دیدم.
 5اتای بسیار کوچت با طول و عرض تقریب  561سانت متر در 32سانت متر بدون هی روزن و مطلقا
تاریک که من ه آنرا در گوهردش تجربه کرده ام وپیشتر ماجرای آن را توصیف کردهام.
 6انباری در گوهردش که تنها مننکش به بیرون شتا زیر در بود که آن را ه با پتو م بستند و بعد از
یت دو ساع  -به خصوص در تابستان  -به مرز خنگ م رسیدی .
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با شنیدن این دو جتله ،ش ّ دوم را منتن دانست وحت کردم که مسئله هتان کابل
خوردن ومصاحبه کردن اس  .به بغل دست ام ،احتد ادریس  ،که از ناامیان تودهای بود
و با ه ازبند هن آمدهبودی  ،گنت « :فتر م کن موضوع چیه؟ احتد گن « :هیچ
بابا ،هتون پرسش نامههای هتیشگ  ».گنت اما من فتر م کن یضیه باید جدی تر باشد،
بهتر اس خیل تند نروی  .اینها خیاقت دارند.
بچهها را یت یت به انتهای راهرو فرع م بردند ودیگر پیدایشان نت شد .نوب به من
رسید .دیدم لشتری از ننر یبل یت دوسؤال کرد و او را به ستت فرستاد .جلو رفت
لشتری پرسید:

 −اتهام چیه؟
 −اکثری .

 −اآلن ه یبول داری یا نه؟

 −من که از بیرون خبری ندارم وناری نت توان داشته باش
 −مصاحبه م کن ؟
 −نه ،به هی وجه.

 −برو ست چپ.
به ست

چپ رفت  ،وارد راهرو اصل شدم و کنار دیگران نشست  .دیدم خیل ها را

م شناس وتقریبا کسان هستی که با ه از بند خارج شده بودی  .به پهلودست ام ماجرا
را گنت و پرسیدم :از تو ه هتین سؤالها را کرد؟ گن  :آره .من هنوز فتر م کردم
مسئلهی مصاحبه گرفتن در حسینیه مطرح اس  .حدس این بود که م خواهند با این
سؤال و جوابها افرادی را که بیشتر از هته به طور علن رژی را محتوم م کنند ،جدا
کرده وروی آنها فشار بیاورند تا آنها را بشتنند و وادار به مصاحبهی تلویزیون علیه
سازمانهایشان بتنند .به طور غریزی احساس م کردم نباید خودرا در چش دشتن
برجسته کن  .اما چگونه وبه چه طریق ؟ اگر معیارِ پرونده و سابقه مطرح نباشد ،آدم
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م تواند با جوابهای نرمتر از زیر تیغِ شدی و مصاحبه خارج شود؛ اما مگر هتهی
آدمهای باسابقه و به اصطدح سرِموضع ه م توانند با هتین تاکتیک ازشدی و مصاحبه
خدص یابند و آنرا دور بزنند؟ اگر اینها چنین برنامهای داشته باشند ،سرانجام در بین این
هته زندان  ،افرادی را پیدا م کنند که زیر شتنجه ببرند .چرا من به فتر خودم هست و
م خواه خودم توی چش نباش  .شدی خوردن وبعد احیانا بریدن ومصاحبه کردن،
برای دیگران خوب اس

و برای من بد؟ این نامنصنانه اس  .اما اگر من ه

پرخاشجویانه جواب بده  ،حتتا روی من انگش

خواهند گکاش

ومرا به کابل

خواهند بس  .هی معلوم نیس بتوان کابل را که هی انتهای جز یبول مصاحبه ندارد،
آنقدر تحتل کن  ،تا بتیرم .گکشته از این ،از دو حال خارج نیس  .یا اینها آدمهای
یدیت تر را از یبل مشخص کردهاند ،که در آن صورت من و امثال مرا به زیر تیغ
خواهند برد .در آن حال تنها راه که برای ما م ماند مقاوم

اس

واگر نتوانستی ،

خودکش  .شاید ه مثل بسیاری از اویات دیگر برنامهی این آخوندها خیل ه حساب
شده نباشد و هتینجا فرج پیدا شود .شاید اینجا ه دارند فلهای کار م کنند و
اهللبختت عدهای را م برند زیر فشار .فتر م کردم در این حال ه درس آن اس
که مدیتتر جواب بده وسع کن فعد توی چش نباش  .هتهی این فتر وذکرها در
طول دو سه دییقه از مغزم گکش  .مبنای آنها البته تجربیات طوقن بود.
فتر کردم در این لحاات اگرچه هر کس مسئول کار خودش هس اما به هر حال رفتار
وبرخورد تک تک افراد روی دیگران اثر م گکارد و بچهها نباید از نارات ه ب خبر
باشند .لکا بهتر اس حدسها و نارات خود را بادیگران در میان نه  .به پهلودست ام که
ادریسیان 5بود ،گنت من صریح نگنت سازمان را یبول دارم ،فقط گنت «از بیرون خبر
 5احتد ادریسیان از رفقای مخن حزب تودهی ایران بود که در سپاه کار م کرد ودر جنگ با عرای یک
چشتش را از دس

دادهبود .رفی ادریسیان هتیشه از مواضع حزب دفاع م کرد و در هتان روز یا

فردایش سر به دار شد.
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ندارم ،پس ناری نت توان داشته باش »؛ اما در مورد مصاحبه با صراح گنت «مصاحبه
نت کن » .او گن « :اما من گنت حزب را یبول دارم ».گنت حر

مرا به بغل دست ات

ه برسان و بگو او ه به پهلودست اش منتقل کند .بگو فدن گنته «ناری ندارم»
و«مصاحبه نت کن » .در ضتن بگو «به نار من وضع امروز با هتیشه متناوت اس ؛ فقط
کنتور نیس »« ،زیاد نباید تو چش باشی »« ،شاید بخواهند برای مصاحبه گرفتن کابل
بزنند».
به دو ننر ست چپ خود ه گنت که چه پاسخ به لشتری دادهام .یت از آنها مجید
منبری 5بود که گن « :من گنت یبول دارم»؛ دیگری گن « :من گنت ناری ندارم؛ اما
ویت پرسید یعن چه ،خدصه محتوم م کن یا نه ،گنت نه ،محتوم نت کن ».
تتام این حرفها به صورت پ پ وبا در نار گرفتن ست نگاه پاسدارها که زیاد بودند و
در راهروها یدم م زدند ،صورت م گرف  .صن که درآن بودم آرام آرام و به
صورت نشسته به ست یک راهروی فرع حرک م کرد .متوجه شدم که یک اتای
ته راهرو هس و هتگ ما به نوب باید وارد این اتای بشوی  .داخل اتای صحب های
م شد ومن فقط م توانست صدای پرخاش و داد و بیدادهای را که ازداخل اتای به
بیرون م آمد بشنوم .متأسنانه مضتون صحب ها به هی وجه مشخص نبود .البته برداشت
این بود که در داخل اتای شتنجهی جست در کار نیس  .هرکس که وارد اتای م شد
پس از شاید پن -شش دییقه ،از اتای بیرون آورده م شد .ناصریان یا لشتری به
پاسدارها اشاره م کردند وگاه با صدای بلند م گنتند« :اینو ببرش ست

چپ» یا

«اینوببرش حسینیه» .حت در یک مورد شنیدم که گنتند« :اینو ببرش بند ».حال کدام بند؟
معلوم نبود (بعدا که بچهها اطدعاتشان را از آن روزهای سیاه رویه گکاشتند ،معلوم شد
که آنچه بازجو م گن  ،با آنچه که اشاره م کرد  -وزندانیان چش بسته یاعدتا
 5مجید منبری ه از رفقای تودهای بود که در جنگ ایران و عرای جنگیده و زخت شده بود .مجید ه در هتان
روز یا فردایش سر به دار شد.
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نت بایس ببینند  -متناوت بود .مه نبود که بازجو چه کلتهای به کار م برد .مه این
بود که به پاسدارها چه اشارهای م کند .اشاره اش به ست حسینیه اس یا به ست بند.
حسینیه یعن اعدام ،وبند یعن شتنجه وکابل برای نتاز خواندن).
اما بگکارید به هتان دورهی ب اطدع برگردی وداستان را پ بگیری .
من سع کردم با یت از رفقای یدیت ام که در بند دیگر زندان بود اما نزدیک درِ
هتان اتای نشسته بود ،صحب کن  .کوشش این بود که بپرس در داخل آن اتای چه خبر
اس  .این سروصداها و گن وشنودها برسرچیس

!اما متاسنانه رفی یدیت فارغ از

اینته در اتای چه م گکرد ،سع م کرد خبر آخرین اعتصاب را که در بند خودشان
اتنای افتاده ومنجر به بیرون کشیدن ده ننر و فشار آوردن روی آنها شده بود ،تعریف
کند .این ماجرا برای من که داستانش را م دانست  ،بخصوص در آن لحاه جالب نبود.
بعد از مدت متوجه شدم جلیل شهبازی ،یک بار داخل آن اتای شده اما گویا کارش تتام
نشده وبه او گنتهاند دم در اتای بنشیند.
با ایتا واشاره ازاو پرسیدم «دراتای چه خبر اس ؟ » جلیل که ییافهی عصب و ب
حوصلهای داش  ،گن «:هیچ  ،هتان حرفهای هتیشگ  .یبول داری یا نه و »....من
هرچه اصرار م کردم که او بیشتر بگوید ،اما ه جلیل حالش را نداش وه پاسدارها
آنجا بودند و نت شد صحب کرد.

در مقابل هیئت سه نفره
سرانجام نوب به من رسید .ویت وارد اتای شدم ،به من گنتند« ،چش بندت را بردار» .در
نگاه اول برداشتن چش بند برای من خوشایند بود چون معنایش این بود که مسئلهی
بازجوی در بین نیس ؛ هرچه هس
طر

افراد علن م خواهند با آدم صحب

کنند .اما از

دیتر این احساس غریب ه به آدم دس م داد که چش بند برداشتن م تواند

معنای بدی ه داشته باشد .چرا که ویت م خواستند کس را اعدام کنند ،دیگر برای
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بازجوها مه نبود که شخص اعدام در مقابلش چش بند داشته باشد .اما برای من معنای
دوم دور از ذهن بود .میز بزرگ را در مقابل دیدم که سه ننر پش

آن نشسته اند.

ست راس یک ننر با لباس شخص  ،وسط یک آخوند و ست چپ ه یک ننر با
لباس شخص  .من هی کدام را نت شناخت اما ییافهی ست

راست برای آشنا بود.

احساس کردم عتس اورا در روزنامه دیدهام واحتتاق اشرای دادستان کل تهران (اوین)
اس ( .بعدا معلوم شد که او اشرای بود) .آخوند که یک ساع

بعد فهتیدم نیری،

حاک شرع دادگاههای انقدب تهران اس  ،رو به من کردوگن «:بنشینید! ما هیئت
هستی که برای بررس وضعی زندانها آمده ای  .سؤاقت داری  ،جواب بدهید».
 −اس وفامیل  ،نام پدر؟

حسین بهبودی ،محتد
 −سن؟

س وچهارسال

 −شغل؟
تتنیسین

 −متاهلید؟
بله ،و یک فرزند دارم.

 −مکهب؟
اسدم.

برای آنته بگوی اسدم احساس بدی نداشت  .پن سال پیش ه در بازجوی ها ویت
مکهب به صورت فرمالیته سؤال شد ،گنته بودم مسلتان اما در مقابل اینته «سازمان را
یبول داری یانه؟» هتیشه م گنت «یبول دارم» .برای من هتیشه حنظ مواضع سیاس و
مصاحبه نتردن علیه خود و سازمان و به ننع رژی  ،یک اصل تخط ناپکیر بود .البته نتاز

نخواندن ه جزوِ حیثی سیاس ام بود .برای من در بازجوی ها و "کنتور"ها در زندان،
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پیش نیامده بود که بازجوها اصرار داشته باشند که بگوی مسلتان یا کافر .این سؤال را
خیل از پاسدارها م کردند و متناسب باجواب ،اذی های ه م کردند ،اما در
بازجوی های هتراه با شتنجه ،سؤال «مسلتان یا نه» مطرح نبود .البته اگر کس در
دادگاه م گن خدا را یبول ندارد و یا کتونیس اس  ،امتان اعدام شدنش بود.
نیری پرسید:

 −نتاز م خوانید؟
خیر.

 −اتهام (یعن در ارتباط با چه سازمان بوده ای)؟
اکثری .

 −هنوز ه هست ؟
فعد که زندان و از بیرون خبری ندارم.

 −حاضری سازمان را در مصاحبه محتوم کن ؟
نخیر ،من مصاحبه نت کن

 −پس سازمان را یبول داری!
من گنت ناری ندارم .اما هر طور م خواهید حساب کنید! (من نت خواست در مورد
مصاحبه نرم برخورد کن  .دل م خواس

ضتن آنته زیاد عصبانیشان نت کن  ،اما با

یاطعی تتام ،حالیشان کن که اهل مصاحبه علیه خود وسازمان نیست ).
ننر ست چپ ،که جوانتر بود و از هتان اول در نگاهش کینه و عصبی موج م زد ،5به
حر آمد« :اینته نتیشه ،ه مسلتون ه سازمانتو یبول داری ه نتاز نت خون ».
نیری گن « :مصاحبه رو ولش کنید .بگو ببین تو چه جور مسلتان هست که نتاز
نت خوان ؟»
 5آن مویع نت شناختتش اما بعدها فهتیدم هتان آیای مصطن پور محتدی اس که به وزارت ه
رسید.
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گنت « :من با نتاز خواندن افراد مسلتان مخالنت ندارم ،اما خودم نت خوان  .خودتان بهتر
م دانید نتاز خواندن در اینجا چه معنای دارد».

 −اما ما مجبورت م کنی که بخوان .
من نتاز نت خوان .

نیری با عصبانی  ،در حال که لبش م لرزید گن « :اگرجرئ

داری بگو مسلتان

ونتاز نت خوان  .آنقدر کابل م خوری تا بخوان ».
اشرای رشتهی کدم را بدس

گرف  .رو به من کرد و گن « :ببین اگر شتا راس

م گوی  ،این کاغک را امضاء کن( ».کاغکی را بتن داد)
با سرع کاغک را که یک کپ از دس نوشته بود خواندم .درآنجاچیزی در این حدود
نوشته شده بود« :من (جای خال برای اس ) مارکسیس را رد م کن وبه خدای واحد
متعال وپیغتبر خات انبیا و روز ییام معتقدم».
فهتیدم اصول دین اسدم را نوشتهاند .گنت « :این نوشته مسائل را مطرح م کند که
پیچیده اس ومن درآن وارد نیست  .من نت توان آنرا امضاء کن ».
نیری گن « :ول کنید آیا ،این مرتد اس ».
من تا آن لحاه که شاید چهار یا پن دییقه طول کشیده بود ،احساس کردم اوق تصتی
گیری مهت مطرح اس واین افراد ه  ،باید افراد مهت دردستگاه باشند .ثانیا مسئله فعد
مصاحبه و انزجار نیس  .آنچه برای این موجودات مه اس  ،مسلتان بودن ویا نبودن
اس  .یعن اگر هر فشاری بخواهند بیاورند ،هتین یک کلته تعیین کننده اس  .ثالثا
اینته نیری که یک آخوند اس  ،کلتهی مرتد را برزبان رانده ،نشانهی این اس

که

متتن اس اینجا دادگاه باشد وحت مسئلهی اعدام در بین باشد( .البته تا آن لحاه هنوز
اعدام ،برای من باورکردن نبود).
به طور غریزی احساس این بود که باید از این اتای هر جییور شده بیرون بروم .اول
موضوع را باید بنهت  .فعد جواب نباید بده که این سه ننر تصتی نهای خود را
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بگیرند.
پس از آنته نیری عدمت با خودکار روی کاغکش در مقابل است گکاش

و گن

«ول کن آیا این مرتد اس » ،اشرای گن «:اما حاج آیا ،ایشان گن که مسلتان اس ».
بعد رو کرد به من وگن « :ببین ،تو زن وبچه داری .خوب فتر کن ،این کاغک را امضا
کن».
من از نگاههای اشرای و کلتهی مرتد و «تو زن وبچه داری» بار دیگر به این فتر افتادم
که نتند به راست موضوع اعدام مطرح باشد .در یک آن تصتی گرفت روی مسلتان
تتیه کن  .گنت « :ببینید من مثل شتا حزب الله و وارد به مسائل اسدم نیست ؛ اما این
را م دان که با اسدم مخالنت ندارم و از یک خانوادهی مسلتان هست ».
نیری به افرادی که پش سر من ایستاده بودند ویتیشان هتان ناصریان بود اشارهای کرد
و ناصریان به من گن «پاشو ،گنت این خبیثه ،پاشو بری بیرون» مرا از اتای بیرون برد ،اما
نه به ست

چپ فرستاد و نه به ست

راس  ،بلته کنارِ درِهتان اتای که سه چهارننر

دیگر ه آنجا نشسته بودند ،ایستاند .بعدا دریافت که معنایش این بوده اس که هنوز در
مورد من تصتی نگرفتهاند .به ذهن رسید که چنین اس  ،اما مطتئن نبودم .دراین اثنا
یت از زندانیان مسن تر 5را که م دانست سر موضع اس  ،در کنار خود دیدم .اوداش
هتان کاغک را امضا م کرد .سع کردم با اوتتاس بگیرم .به او نزدیک شدم ویواش
پرسیدم« :من امضا نتردم .تو چرا این را امضا م کن ؟» او چیزی نگن  .شاید سؤال مرا
نشنید .اما این مسئله برای من مه بود که او چه م کند ،چرا که او کس نبود که کوتاه
بیاید .مگر چه اتّنای افتاده که او ه دارد امضا م کند؟ شاید ده دییقهای گکش

که

دیدم ناصریان آمد وبه آن چند ننر که در کنارِ درِ اتای ایستاده و یبد در هتان اتای مورد
پرس وجو یرارگرفته بودند ،گن « :راه بینتید ».اول مرا داخل صف نترد ،بعد از من
 5این رفی تودهای و هتیشه سرموضع بود و او را از بند بیس فرع آورده بودند هتان بندی که
از اعدام مجاهدین کامد با خبر شدهبودند (.درمورد این بند در جای دیگر توضیح دادهام).
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پرسید« :خبیث تو چ ؟» من که احساس م کردم بهتر اس هر جا این بچهها را م برند،
مرا ه به هتانجا ببرند ،گنت حاج آیا من گنت که مسلتان .
ناصریان گن « :تو ه با اینها برو خبیث» ویک ضربهی سبک با خودکار به سرم زد .ما
در یک صف به راه افتادی  .ناصریان به یک پاسدار گن « :اینها را ببر بند» .فترم کردم
و در وایع آرزو داشت  ،ماجرای آن روز به هتینجا خت شود واآلن وارد بند شوی ،
چشتبندها را بر داری و به تحلیل ماجرای که در آن روز بر ما رف بنشینی  .به هر حال به
راه افتادی اما به جای بند خودمان ،صف به ست دیگری هدای م شد.
وارد بند دیگری شدی از تک تکِ ما دوباره اس و اتهام را پرسیدند وظاهرا در یک
دفتر نوشتند وبدفاصله پرسیدند نتاز م خوان یا نه؟ که ما هتگ  -البته یک به یک -
گنتی  :نه.

کابل به کف پا برای نماز
با اوّلین نه گنتن ،باران سیل و مش و لگد بود که از هر طر م بارید .پاسدارها یت
دوتا نبودند و طرز زدنشان ه حساب شده نبود .طوری م زدند که گوی هتین حاق در
هتین جا یصد کشتن ما را دارند .اینته ضربه به چش م خورد یا به شت یا بیضه،
برایشان مه نبود ،در حال که کتک زدن در زمان بازجوی  ،اگرچه متتن بود بیشتر
درد داشته باشد ،اما غالبا حساب شده بود .با اعتراض فریاد م زدی « :یعن چه؟ چرا
م زن ؟»
«کتونیست هان؟» «خدارا یبول نداری هان؟» «نتاز نت خون هان؟»...
خدصه بعد ازاین کتکها ما را با خشون ِ تتام به داخلِ یت از اتایها پرتاب کردند
ودر را بستند .به سرع چش بندها را برداشتی و ب اختیار هتدیگر را درآغوش گرفتی .
سه چهار ننر از بچهها با من هتبند بودند وبقیه اگر چه در بند ما نبودند ،اما یبد از بندهای
پیشین ،هتدیگر را خوب م شناختی  .تنها یک ننر در بین ما ناشناس بود.
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من متوجّه شدم که چشتان "محتد" 5پر از اشک شده اس  .به او نزدیک شدم
وپرسیدم« :چ شده؟ چیزی که نشده ،چرا اینقدرنگران ؟» دیدم ساک اس و زیر لب
م گوید« :کشتند ،هته راکشتند» .گنت « :تو چ میگ ؟ ازکجا این حرفو م زن ؟» دیدم
با احتیاط به اطرا

نگاه م کند و از گنتنِ بیشترهراس دارد .اوخوب م دانس

مسئله چه بوده و چیس  .بخصوص این را خوب م دانس

که

که بازجوها و مسئوقن

زندان تا کنون مجاهدین را اعدام کرده و فعد در حال اعدام کردنِ چپها هستند ،اما
اصرار زیادی در مخن ماندن موضوع اعدام دارند و آن ه نه تنها برای بیرون از زندان،
بلته بخصوص برای کتتان موضوع از خود زندان ها و حت اعدام ها تا لحاهی اعدام.
محتد به این موضوع پ برده بود و هراس داش که اگر به دیگران بگوید و مقامات به
شتل پ برند ،متتن اس برایش گران تتام شود ،و در آن شرایط خیل گران .محتد،
من و سایرین را خوب م شناخ سرانجام با اصرار بیشتر گن « :اآلن یک ماه اس که
دارند مجاهدین را م کشند .ما جنازهها را دیدی تو بندی که بودی  .بچهها هته
م دانستند وبرخ از بچهها چنان در ننرت وخش فرورفته بودند ،که مسلتا به هر سؤال
که اینها م کردند جوابِ رد وحت تحریک کننده م دادند .در نتیجه من مسلّ م دان
که خیل از آنها (مناور ،زندانیان آن بند )6اعدام خواهند شد» .من گنت «:اینته
مجاهدین را اعدام کردهاند معن اش این نیس که عینا هتان برنامه را با ما داشته باشند».
گن « :من اینطور فتر نت کن  .اعدام مجاهدین ه به هتین شتل بود .اول از بند بیرون
م کشیدند و سؤاقت م کردند و بعد دادگاه چند دییقهای وبعد چپ وراس کردن و
به دنبال آن اعدام ».من گنت « :پس آن هیئ

سه ننره و آن اتای دادگاه بود؟ »

گن «:آره ،این دادگاه اس  .آن آخوند ه نیری حاک شرع دادگاههای انقدب استان
مرکز اس  .آن مرده که چای اس اشرای  ،دادستان انقدب استان مرکز اس ».
 5نام اصل رفی نزد من محنوظ اس .
 6هتان بند بیس فرع
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در هتین اثنا یت از بچهها گن « :اینجا راببینید .اینجا چندتا اس نوشته وآخرش ه
نوشته ما را برای اعدام م برند» اشاره اش به چند اس بود که روی شوفاژ نوشته شده بود.
آنها هتگ مجاهد بودند .دیگر کوچتترین تردیدی وجود نداش  :یتل عام زندانیان
سیاس ! حال جزئیاتش چیس هنوز برای ما روشن نبود .هنوز در شوک شنیدن حرفهای
محتد بودی که درِ سلول را باز کردند و پاسداری گن « :چش بند بزنید بیایید بیرون!»
وما که هنوز نتوانسته بودی ک و کیف خبر شوم را بررس کنی  ،با حالت به زده،
چش بند زدی وبیرون رفتی .
به زیرهش که رسیدی  ،روبروی صف ،سه ننر از بچههای بند خودمان را دیدم .یت از
آنها کیان 5بود .رنگش پریده بود ،سبیلش را تراشیده بودند و م دیدم که آشتارا لبانش
م لرزد .ویت پرسیدم چه خبر ،گن « :یا م خوان  ،یا آنقدر کابل م زنند که بخوان ».
گنت « :من حسین هست  .توچرا اینطوری حر م زن ؟ خب دارند فشار م آورند .مثل
هتیشه ».به خیالِ خودم خواست روحیه بده اما کیان بدون آنته پاسخ بتن بدهد،
حرفش را تترار کرد.
من و ساسان 6که در این جتع بیشتر به ه نزدیک بودی ویا قایل برای حل مشتدت،
درلحاات سخ

بیشتر احساس نزدیت م کردی  ،به ه نزدیک شدی  .هردو به ه

گنتی « :م خوری  ».م خوری  ،یعن مقاوم

م کنی ونتاز نت خوانی  ،یعن کابل

م خوری  .چهار یا پن ننر دیگر از بچههای گروه ما ه هتین تصتی را داشتند .کف
پای زُی زُی م کرد .چند سال م شد که دیگر کابل نخورده بودم .گاه به دقیل
سیل ومش و لگد ،اننرادی و...پیش آمده بود اما پس از دوران بازجوی دیگر کابل به
کفِ پا نخورده بودم وحاق باید خود را آماده م کردم تا دوباره این شتنجهی لعنت را
تحتل کن  ،شتنجهای که اگر محدود نباشد ،تحتّلش بسیار بسیار سخ اس .
 5نام اصل رفی محنوظ اس .
 6نام اصل رفی محنوظ اس .
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جلوتر که رفتی  ،دیدم در راهروی بزرگ گوهردش چندین تخ شدی بر پا کردهاند
و پاسدارهای زیادی درحال انجام وظینهاند .لشتری عری کرده وپیراهنش را درآورده
وبا عریگیر کابل را در دستش م چرخاند .خودش ه کابل م زد و کل این شتنجهی
جتع را رهبری م کرد.
بچهها را یت یت به تخ نزدیک م کردند و لشتری سؤال م کرد« :م خون یا
م خوری؟» دیگر وی

و حوصلهی این را نداش

که بگوید :یا از این به بعد نتاز

م خوان یا آنقدر کابل م خوری که مجبور شوی بخوان  .لشتری یک ثانیه ه به تو
وی نت داد .فقط اگر سریع م گنت م خوان ترا به تخ نت بستند ،و گرنه باید کابل
م خوردی .چند تا از بچههای ما که وضع را این گونه دیدند ،جواب دادند م خوانند تا
در آن لحاه کابل نخورند .فرصت برای فتر کردن نبود وتنها اولین انعتاس خبرها و
ویایع که در عرض چند دییقه مثل پتک برسر و روی آدم م بارید ،به آدم دستور
م داد که چه بتند.
چندین ساع زیر چش بند دراوج ب خبریِ یکماهه از تتام دنیای خارج ازبند ،بعد
دادگاه ککای ِ چند دییقهای وشنیدن جتدت از یبیلِ «اینو ببرش حسینیه»« ،اینو شدیش
بزن»« ،اینو ببرش مدیات کنه ،هِه هِه» وبعد بند جهن (نام که خودم وبرخ دیگر از آن
به بعد به آن بخش دادی ) و باران سیل و مش ولگد و زنجیر و تحقیر ،و بعد خبر اعدامِ
مجاهدین و در جریان بودن اعدام چپ ها ،وآخرازهته این راهروی لعنت ِ دراز و ب یواره
با تخ های شدی و لشتری کابل به دس و نعرههای شیطان وهیستریک که گویا از
کینهای هزارساله ،ازدهان هیوقی ناشناخته بیرون م آید که برای ترساندن اهال زمین از
آن سوی کرهی خاک غریو م کشد .تسلسل فشرده این پدیدهها و رخدادها جای برای
اندیشیدن وتصتی گرفتن بای نت گکاش .
این را م دان که درزمان بازجوی  ،وضع شتنجه بهتر از آنچه در این لحاات در پن
شهریورِ  5921رخ داد نبود ،اما ویت یک مبارز را به ناگهان دستگیر م کنند وسریعا به
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زیرزمینهایِ اوین و یا اتایهای بازجوی ِ( 9111کتیته مشترک ساب ) م برند ،حدایل
وآن این اس

یک چیز برایِ او روشن اس

که او باید تا آنجا که توان دارد ،بایستد

واطدعات سازمانیش را لو ندهد و مسبب دستگیریِ کس یا کسان نشود .اما مسئله در
اینجا متناوت بود .شتا را برای آنته کس را لو دهید کابل نت زدند .حت برای آنته
علیه خودتان وسازمانتان شویِ تلویزیون اجراکنید کابل نت خوردید .بلته برای آنته
بگویید« :نتاز م خوان » .ازطر

دیگر ،مقصود جنایتتاران اینبار ،نه گرفتن اطدعات،

بلته کشتنِ افراد مبارز بود .کشتن ،ب هی مقدمهای .اگر ه از اعدامها باخبرنت شدید،
ازطرزِشتنجه کردنشان این را به راحت حس م کردید ،که هد

کشتن اس  ،نه

کسب اطدعات و حت نه مصاحبه گرفتن.
واینها هته درزمان اس که تو دیگر م دان تاکنون عدهی زیادی ازرفقای یا اعدام
شدهاند یا م شوند.
اگربگوی نتاز م خوان  ،شاید رهای کنند و بعدا عتد نخوان و بعد از مدت دوباره
کابل بخورم ،اما در هتان فاصله شاید اطدعات بیشتر شود وبنهت ماجرا چیس  .شاید
مناورشان فقط این اس که بگوی «م خوان » ودیگر انتاار نداشته باشند عتد بخوان .
اگر بگوی کابل م خورم ونت خوان  ،کابل خوردن تا ک ادامه م یابد؟ آیا این
نیروی که بسی شده اس

برای کشتن وشتستنِ هتهی ما ،خسته خواهند شد؟ آیا

م توان آنقدرطای بیاورم که زیر کابل بتیرم؟ تازه اگر بتیرم ،این درس اس که تنها
به خاطرِ نتاز نخواندن ،زیر شتنجه کشته شوم؟ اگر کابل بخورم ،بیشتر تحریک
نت شوند و سع نت کنند که بر من سخ تر بگیرند و چیزهای دیگری ه از من
بخواهند؟ من که چندین سال اس در زندان بهعنوان زندان ِ سرموضع نتاز نخوانده ام و
در مقابلِ ترفندها وفشارهایِ مختلفشان مقاوم کردهام ،آیا درس اس که به خاطرِ
فرار از کابل خوردن تسلی شوم؟ اگر بگوی باشد نتاز م خوان  ،ازکجا معلوم که
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خواستههای این شتنجهگران بیشتر نشود؟ اگر یرار اس

بعدا روی مسائل از یبیل

مصاحبه ویا هتتاری کردن نه بگوی  ،چرا از هتین حاق مقاوم را شروع نتن ؟
نت توان بگوی تتام اینها سؤاقت بودند که در هتان لحاات کوتاه ک وبیش
درذهن ما نقش م بس  .آنچه این لحاات را با بازجوی متناوت م کرد ،یت کتتر
مه بودنِ پکیرشِ نتاز خواندن بود و دیگری آگاه ما به عزم جزمِ زندانبان به کشتار
وسیعِ زندانیان( .بتاند که به این آسان نت توان از کتتر مه بودنِ نتاز خواندن نسب به
«لو دادن» یا «مصاحبهی تلویزیون کردن» ویا بدبخت های در این ردیف سخن راند).
به هر حال از گروه ما ساسان 5وهوشنگ 6و من و جلیل شهبازی که درس یادم نیس از
گروه ده ننری ما بود یا گروه دیگری و دوننر دیگر ،گنتی نتاز نت خوانی وبه تخ
شدی بسته شدی  .اولین کابل فرود آمد تا دردش رابنهت دوم وسوم اما بسیار یوی.
نعره م زدی وکابل م خوردی پس از شاید بیس

ویا چهل ضربه (که بعداَ فهتیدی

برای دو وعده نتاز یتجا زده اند) ،ما را از تخ باز کردند وگنتند« :درجا بزن! به دو!»
این کار برای به جریان افتادن خون در پا و از کرخت درآمدن پا و حس کردنِ کامل
دردِ کابل بود .اما درجا زدن دراینجا چیز دیگری بود .چند پاسدارما را به سرع
م دواندند وچون پاها ورم کرده بود ،یادر به ایستادن نبودی  ،تا چه رسد به دویدن.
درنتیجه به زمین م خوردی وپاسدارها ما را با مش

ولگد از زمین بلند م کردند و با

کابل به جان ما م افتادند ودوباره مثل یک گون به طر

دیگر پرت م کردند و با

خشون تتام وادارمان م کردند که بدوی  .بار دیگر ما را به تخ نزدیک کردند .یبل
از نزدیک شدن به تخ

من فتر م کردم حاق چه باید بتن  .راستش ویت مرا

م دواندند ،تنها به این مسئله فتر م کردم که باید باز بخورم یا تسلی شوم .درآن لحاه
 5خوشبختانه رفی زنده اس

و ساسان اس وایع اش نیس  .من و ساسان هتدیگر را بیرون از زندان

م شناختی او از رفقای اکثری بود.
 6هوشنگ ه اس مستعار رفی تودهایاس  ،که خوشبختانه زنده ماند.
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من و ساسان ـ آنچنان که بعدا برای ه تعریف کردی ـ نت دانستی که کابل زدن برای
نتاز در وعدههای سهگانهی این فریضه مسلتان اس  .من فتر م کردم در هتان راهرو
لعنت آنقدر کابل م زنند تا یا بتیری یا بگوی نتاز م خوان  .بخصوص حر ِ کیان در
ذهن بود که گنته بود« :یا م خوان یا آنقدر کابل م زنند که بخوان » شاید اگرمحدود
بودن و جیرهای بودنِ کابل را م دانست  ،یت دوروزی صبر م کردم و م خوردم .به
هر حال من با این حساب که در اینجا برای صرفاَ پکیرش نتاز خواندن ،نت توان آنقدر
کابل را تحتل کن تا بتیرم ،درمقاوم

بیشتر به تردید افتادم .سع کردم به ساسان

نزدیک شوم .او ه گویا هتین گونه فترکرده بود چون بتحض اینته به ه رسیدی  ،با
نگاه به ه فهتاندی که یبول کنی که م خوانی .
خدصه ویت دوباره از ما سؤال کردند ،گنتی م خوانی  .چند لحاه بعد فهتیدی از
گروه ما هوشنگ و جلیل به مقاوم ادامه دادند .ما را با کسان که کابل نخورده بودند
ونتاز خواندن را پکیرفته بودند ،وارد بند جهن کردند.
اینجا بود که لحن پاسدارها عوض شد واین در نار ما بسیار دردآور بود .آنها پیروز شده
بودند ،اما بازه ما را م زدند .با ریشتراش دست با تندی وبه نحو زنندهای سبیلهای
ماراتراشیدند .ما را به صف کردند که داخل دستشوی بروی و وضو بگیری  .وارد
دستشوی شدی  .نت توان آن لحاه را تصویر کن  .هته ساک

بودند و به ه نگاه

م کردند .من وساسان که به اصطدح کابل خورده بودی و به درست نت توانستی
بایستی  ،در چش دیگر رفقایتان عزیزتر شده بودی  .شاید در خودشان احساس گناه
م کردند که چرا آنها ه کابل نخوردند .ما ه که کابل خورده بودی  ،از اینته نهایتاَ
تسلی شدهای  ،احساس شرم م کردی  .احساس م کردی کوتاه آمده وحیثی خود را
لته دار کردهای  .پس از پن سال زندان در حتوم
احساسِ شتس م کردم.

اسدم این اولین بار بود که

بسیاری ازهتان بچهها که نتاز خواندن را پکیرفته بودند ،سالها بود ـ یتیی شان نُیه سال ـ
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که در مقابل نتاز اجباری مقاوم کرده بودند ،اما اکنون در فضای کشتار دسته جتع
این گونه تسلی شده بودند .درس در هتین لحاه یک پاسدار با لبخندی زهرآگین،
جلو آمد وگن « :ها؟ وضو بلد نیستید ،سگ کتونیس

ها؟» یت دیگر با ییافهای

دلسوزانه گن « :برادرا ،من وضو م گیرم به من نگاه کنید ویاد بگیرید .امشب هتهتون
مسلتون شدین!» این جتدت کُشندهتر ازجتدت پاسدار یبل بود« .سگ کتونیس ها»
خیل زیباتر ازلحن دلسوزانهی پاسدار دوم بود .آدم احساس م کرد حال

کس را

دارد که مورد تجاوزِ چند ننر وایع شده وبعد از تجاوز ،یت از هتان کسان که بازور به
او تجاوز کرده ،حاق با آرامش دارد موهایش را مرتب م کند.
برای یک لحاه احساس کردم ،اگر هتین طور پیش بروی  ،هته چیزمان را ازدس
م دهی  .یک نیروی دفاع خودبخود در من زنده شد .چشتت به دو سه ننر از بچهها

که خیل گرفته بودند - ،وایعاَ گرفته و در ه تنیده وبه شدّت در عکاب و خاموش –

زدم وگنت  « :هنوز چیز مهت پیش نیامده ب خیال! چیزهای زیادی داری که باید نگه
داری ».
هنوز احساس اینس که آن جتله و آن لبخند درآن لحاه مؤثرو خوب بود .ما را وارد
اتای کردند وهتان پاسدارجلوی هته یرار گرف

وگن « :به من ایتدا کنید .اگر بلد

نیستید ،مه نیس هرکاری من م کن  ،شتا ه بتنید ».من که پای خون شده بود ،به
بهانهی زخت بودنِ پا ،یک گوشهی اتای نشست وبا ب حال گنت نت توان  .م دانست
اینرا عناد یلتداد نت کند .اتنایاَ هتین طور ه شد .پاسدار گن «:شتا نت خواد حاق
بخون » به خودم گنت « :چه خوب ،هنوزعتدَ نتاز نخوانده ام ».اما خوب م دانست که
این خود را فریباندن اس ؛ شاید در آن لحاه این خودفریب منید بود ،نت دان  .هتینجا
موضوع به یادم م آید که در آن اوج بدبخت مایهی خندهام شده بود .یت از بچهها
گویا نه تنها هی وی در عترش نتاز نخوانده بود ،بلته حت به نتاز خواندنِ دیگران ه
توجه نترده بود .او هنگام سجود ویت باید م نشس  ،پاهایش را طوری یرارداد که
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کامدَ عجیب ومن درآوردی بود .من با دیدن او ب اختیار خندهام گرف  .به هر حال پس
ازاین نتاز جتاع ِ مسخره درِ اتای را بستند و رفتند.
هی کس حر

نت زد .چه م توانستی بگویی  .یک لشتر شتس خورده وناامید

بودی  .باناباوری به اطرا

خود نگاه م کردی  .در جتع ما یک ننر غایب بود هتان که

هنوز نتاز خواندن را نپکیرفته بود .او را به جتع ما وارد نترده بودند .آنشب تا صبح
صدای کابل خوردن دوستان خود را م شنیدی  .بعض ها مثل ما بعد از یت دوبار کابل
خوردن م پکیرفتند .آنها را یا در جتع ما وارد م کردند و یا در اتایهای دیگر جا
م دادند ..برخ نت پکیرفتند .آنها را با تهدید وکتک در اتایهای دیگری یرارم دادند تا
در وعدههای دیگرِ نتاز دوباره کابل بخورند.
ویت درِ اتای باز م شد و یت که تازه کابل خورده بود وارد م شد ،ییافه اش شتس
خورده وناامید بود ،اما ویت ماها را م دید و بخصوص برخ ازچهرههای مقاوم را در
جتع م دید ،کت روحیه م گرف واحساس م کرد هته چیزرا نباخته ،کسان دیگری
ه هستند که مقاوم بودهاند ،اما عتدَ بیشتر مقاوم نترده و پکیرفتهاند که نتاز بخوانند.
سیگارمان در حال اتتام بود .به هتین دلیل یک سیگار را هته با ه م کشیدی .
یک تخ

شدی را درس

کنار در اتایِ در بستهی ما گکاشته بودند .تا صبح ،صدای

خشک کابل و فریاد زندانیان را م شنیدی که آنجا کابل م خوردند .ارژنگ 5یت از
هتبندیها بود که چند روزی کابل خورد .من با او خیل رفی بودم .او که در زمان شاه
ه زندان سیاس بود ،هتیشه م گن « :مهتترین اصل که زندان باید آنرا رعای
کند ،ندادن اطدعات زنده به بازجوس  ».برای او ،به جه

حنظ حیثی

سیاس

وسازمان  ،تن ندادن به مصاحبهی تلویزیون ه مه بود .ارژنگ م گن « :هتتاری
اطدعات  .این مرز بسیار مه اس  .زندان هیچوی

نباید تسلی این ننگ بشود» .او

چندان به حرکتهای اعتراض در زندان اعتقادی نداش
 5ارژنگ یت از رفقای اکثری بود  .نام اصل اش محنوظ اس

واین حرکتها را تحریک
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زندانبان ونهایتاَ به ضرر زندان وحت بسیار خطرناک ارزیاب م کرد .این اواخر تنها به
مطالعه م پرداخ وبا بسیاری از حرک های اعتراض داخل زندان مواف نبود .به هتین
دلیل برخ ها او را فردی «راس رو» بحساب م آوردند .اما من بسیاری از ناریاتش را
یبول داشت و به هی وجه این برداش

را نداشت که او راس

م زند .در ماجرای

اعدامهای سراسری و بند جهن  ،خیل ها که شناخ درست از شخصی مقاوم و صادی
او نداشتند ،تازه او را بازشناختند .ارژنگ چندین بار کابل خورد ونتاز خواندن را
نپکیرف  .جالب اینجا بود که او هنگام کابل خوردن هی فریادی نت کشید .حت ناله،
آخ...،هی  ،آرام مثل یک مرتاض روی تخ شدی م خوابید ،کابل م خورد وبعد از
تتام شدن شتنجه پایین م آمد .ناصریان وپاسدارها دیوانه شده بودند .اوبا چندننراز ه
بندیهایش ،با ه گنته بودند نتاز نت خوانند .آنها ط آن یت دو روز ننهتیده بودند
که کشتار وسیع زندانیان در دستور اس  .اما او دیده بود که بسیاری از زندانیانِ مقاوم
تاب نت آورند ویبول م کنند که نتاز بخوانند .بعدها که هتدیگررا دیدی م گن :
«پس از چند بار که هتگ با ه کابل م خوردی  ،بچهها ب اختیار به من نگاه م کردند
وانتاار داشتند راه حل پیدا کن  .راستش من هنوز احساس م کردم م توان مقاوم
کن وباید بتن از طر

دیگر م دیدم رفقای دیگرم در چنین وضعیت یرارندارند».

ارژنگ هتیشه معتقد بود که اگر مبارزی مرز شراف

وخیان

رابشناسد وهرگز ازآن

عدول نتند ،کوتاه آمدنها هرچقدر ه که زیاد باشد ،اگربه خاطر طای
سخت ها باشد ،مه نیس  .مه این اس

نیاوردنِ

که هی مبارزی «سرشتسته» نشود .تترار

م کن «سرشتسته» .این کلته را او زیاد به کار م برد .ارژنگ ویت احساس کرد اگر
در حال که او مقاوم م کند رفقایش به مقاوم ادامه ندهند و به این خاطر احساس
ضعف و خنّ و شتس کنند ،گن  « :تا نتاز صبح فردا ه مقاوم م کنی و یبول
نت کنی  .اما اگر باز ه خواستند ادامه دهند ،یبول م کنی ».
یتبار که ارژنگ ماجرای آن چند روز را که با ه نبودی  ،تعریف م کرد ،از اوپرسیدم:
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«چرا آن گونه که م گویند ،زیر درد کابل که فریاد از جگر بیرون م آید ،تو هی فریاد
نت کشیدی؟» او پاسخ داد« :راستش برای خودم کوچک م دانست در مقابل این
کثاف ها داد بزن  ».اما او آنقدر فروتن بود که به هی وجه مناورش این نبود که دیگران
که فریاد م زدند پس خود را خوار کردهاند ،به هتین دلیل زود حرفش را تصحیح کرد
و گن « :ببین من مناورم این نیس که داد زدن ذرّهای عیب دارد .اما من حال روح
خودم را درآن لحاه م گوی  .شدّت تننّر ازآنها و حال خاص که داشت به من اجازه
نت داد داد بزن  .آنها در نارم خیل پس وکثیف بودند ».عین جتدتش یادم نیس  ،اما
حرفهایش تقریباَ چنین مضتون داش  .ارژنگ م گن « :وایعاَ م توانست چندین بار
دیگر تحتل کن  .نت گوی تا مرگ ویا غلبه بر آنها ،اما هنوز م توانست طای بیاورم.
ول نت خواست بچههای دیگر خود را ضعیف وشتس

خورده احساس کنند وفتر

کنند من مقاوم کرده ام وآنها نتوانسته اند ».این حر را من از خیل ها باور نت کردم
ونت کن  ،اما درآن لحاات مست وراست که مابا ه حر م زدی وبا توجّه به اینته
م دانست او این حرفها وشاید ادّعاها را هی جای دیگری بازگونخواهدکرد و با توجه
به شناخت که ازاوداشت  ،سخنش را باور کردم وهنوز ه باور م کن .
اتای ما بر تعدادش افزوده م گش  .در بین ما فقط دو ننر بودند که آنها را نت شناختی .
یت ازظاهرش ومجتوعهی برخوردهایش معلوم بود که سر موضع اس  .اما ننر دوم 5را
کس نت شناخ  .او زیادی خونسرد بود .از خودش حر
م گن
راح

نت زد اما م دانس

و

که اعدام وسیع زندانیان در جریان اس  .او بدون آنته ما را بشناسد خیل
م گن

که باید به سلولهای دیگر خبر بدهی  .دائ شیطن

م کرد .ما به او

اعتتاد نداشتی اما مایل بودی با سلول بغل دست تتاس بگیری و به آنها خبر بدهی که
اعدام دسته جتع مطرح اس

و در مورد پاسخ دادن به سؤال مسلتان هست یا نه،

 5این فرد را متاسنانه بعدها ندیدم و آخرش ه ننهتیدم شک من ویا دیگران ب مورد بود یا نه.
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صریحاَ نگویند نه ،بلته بگویند مسلتان هستی  .در مورد نتاز ،مسئله مربوط به خودشان
بود ،چون دربارهی نتاز ظاهراَ کابل خوردن مطرح بود ونه الزاما اعدام .ضتن اینته وایعاَ
نت دانستی که ما اول مدت کابل م خوری و بعد اعدام م شوی یا اینته دیگر اعدام از
سرِما گکشته ویضیه فقط این اس

که با کابل خوردن نتازخوان شوی  .به هر تقدیر

وجود این فرد با شیطن های که در آن واننسا م کرد ،یوز باقی یوز شده بود.
یتبار خواست دل به دریا بزن و در حضور هتان فرد با سلول بغل تتاس بگیرم چون
فتر م کردم مطلع شدن دیگران ازاعدامها مهتتر از هرچیز دیگر اس  .اما دوتا دیگر از
بچهها مانع شدند و به من گنتند خواهش م کنی ب احتیاط نتن ،چون برای هته بَد
م شود.
اتای که درآن بودی  ،از سلولهای بزرگ هتان بند بود .هوا هنوز گرم بود وهتهی ما با
زیرپوش و پیژامه (غالباَ نوع شلوار کردی) و یا حداکثر یک شلوار ورزش بودی  .تا
صبح نه م توانستی نان و پنیری که به ما داده بودند ،بخوری ونه م توانستی بخوابی .
درس دم درِ اتای ما (که البته ینل بود) و هتچنین کت دورتر از بند ،یعن در راهرو
اصل به رهبری داوود لشتری بساط شدیزن بریرار بود و ما مدام صدای فریاد
م شنیدی .
سرانجام آن شب به پایان رسید .صبح شد وناصریان جدد وارد اتای شد ،نگاه به ما
انداخ وگن « :خُب ،اینجا هته آدم شُدند یا نه؟» ما هته ساک بودی  .گن « :هتهی
کسان که اینجا هستند مصاحبه و انزجار میدن دیگه ،درسته؟» باز ه هته ساک بودی .
راستش در مقابل این یت دیگر نت شد تسلی شد .ما فقط در مورد نتاز تسلی شده
بودی و نه چیزهای دیگر .اساسا تا آن لحاه مسلتان بودن ونتاز خواندن مطرح بود،
چون حت در هتان دادگاه ککای  ،آنچنان که پیشتر شرح دادم ،من تا آخرش ه نگنت
که سازمان را یبول ندارم و ویت اشرای پرسید مصاحبه م کن یا نه ،گنت «خیر ،به
هی وجه»؛ و ویت ننر سوم (مصطن پورمحتدی) گن

«پس یعن سازمانتو یبول
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داری» من جواب دادم «این طور حساب کنید» .اما با هتهی اینها مرا وارد بند جهن
کردند و ماجرای فشار برای نتاز خواندن پیش آمده بود .بقیهی ه اتای ها ه بدون
استثنا هتین وضع را داشتند ،یعن هیچتدام زیربار محتوم کردن و یا رد سازمان ویا
حزبشان نرفته بودند .حال این جدد به هتین سادگ م خواس ما مصاحبه را بپکیری .
هتهی ما بعد از یته خوردن از طرح سؤال ناصریان ،فورا به این فتر رسیدی که طَرَ
فقط م خواهد ما را خُرد کند .فعد خطر مصاحبه گرفتن از ما وجود ندارد ،بلته تحقیر و
بهانه گرفتن و نهایتا شتارِ چند ننراز ما برای بردن به سدخ خانه و اعدام و یا بستن به
تخ

شدی مطرح اس  .به هتین دلیل هی عتس العتل نشان ندادی  .اما استاعیل،

هتبندی که روز یبل کابل نخورده بود وتتام شب در فتر این بود که گویا ضعف نشان
داده و بدون مقاوم

تسلی شده ،در جواب ناصریان که پرسید «ک انزجار نتیده»،

گن  :من .ناصریان ه وحشیانه به او حتله ور شد و با مش وسیل از اتای بیرونش برد
و به هتان تخ مجاور اتای بس  .ضربات کابل را با شدّت هر چه تتامتر به کف پایش
کوبیدند .ما ه ساک  ،به صدای خشک اما بلند این ضربات به کف پای استاعیل گوش
م دادی  .نت خواستی بشنوی اما صدا خودش به گوشتان میرسید .او ه بعد از مدّت که
دیگر داش از حال م رف  ،گنته بود باشد دیگر نزنید .او را از تخ باز کردند وپیتر
زخت اش را به ست ما هول دادند .درآغوشش کشیدی وسخ به خود فشردی .

کتک اضافی
ظهر بود یا صبح ،یادم نیس  .پاسداری دررا باز کرد که به دستشوی بروی  .از نار
پاسدارها ما باید هنگام دستشوی وضو ه م گرفتی که مثد نتاز بخوانی  .در داخل
سلول که هته یتدیگر را م شناختی کس نتاز نت خواند .من توجه به این نتردم
که باید وانتود کن که وضو گرفتهام .در حال برگشتن به سلول بودم که ناگهان پاسدار
مرایب محت یقه ام را چسبید (انگار که دزد گرفته باشد) وداد زد :تو چرا آستین پایینه
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ناکس ،مگه وضو نگرفت ؟ من ه گنت  :نه« .نه؟ سگ کتونیس ! کلک م زن ؟»
شروع کرد با شدی که در دستش بود به سر و روی من کوبیدن .به طرز وحشیانهای مرا
از جتع جدا و وارد سلول خال دیگری کرد .گوشهی سلول دو ننری شروع کردند به
شدی زدنِ من .ه اتای های به شدت نگران من شده بودند .راستش من ه ترسیدم نتند
مرا از آنها جدا کرده و به صورت ویژهای با من برخورد کنند .این احساس ،احساس
عجیب اس

که در چنین لحاات هتیشه سراغ آدم م آید .در جتع بودن! تتایل

شدیدی در آدم هس

که هتیشه در هتان جتع آشنا بتاند .فشارها را در جتع بهتر

م توان تحتل کرد تا در تنهای  .به هر حال بعد از یتربع وشاید نیتساع

پاسدار

دیگری آمد و پرسید نتاز م خوان یا نه .گنت م خوان  .مرا دوباره به جتع ه
اتای های وارد کردند .بچهها درآغوش گرفتند .انگار چندین ماه بود که هتدیگر را
ندیده بودی .
بعض ها سع کردند در دستشوی ماجرای اعدام مجاهدین را بنویسند واینته چپ ها را
ه اعدام م کنند اگر اعدم کنند کتونیس هستند.
آن روز تا پاس ازشب صدای کابل و فریاد راهروبند را پر کرده بود .در جای دیگر
یعن زیر هتان بند ،کسان را که گنته بودند مسلتان نیستند ،اعدام م کردند .البته این
موضوع را ما تا آن لحاه یعن  2یا  1شهریور  5921نت دانستی .

نماز جماعت
دو روز در چنین وضعیت بودی تا اینته ناگهان در اتای باز شد وگنتند هته بیایند بیرون.
دیدی ما را به حسینیهی هتان بند م برند واجازه داری بدون چش بند باشی  .متوجه
شدی که در اتایهای دیگرِ هتین بند ،زندان های دیگری هستند ،که وضعیت دارند
مشابه ما .آنها را ه بدون آنته اجازه داشته باشند کوچتترین تتاس با ما بگیرند ،به
هتان حسینیه آوردند .ما هته یتدیگر را م دیدی اما ح بریراری تتاس با یتییدیگر را
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نداشتی .
هتانجا بود که ارژنگ را دیدم .هته را به صف کردند که نتاز بخوانی  .یک پاسدار
شروع کرد به اذان زدن .بعد از اذان یک طلبه پانزده -شانزده ساله سخنران کوتاه
کرد که نتاز چیس وچگونه باید خوانده شود .آنگاه نتاز آغاز شد .ما نت دانستی چه
باید بتنی  .به

زده به این نتایش مضحک وزجرآور خیره شده بودی  .هی کس

حاضر نبود جلوتر بنشیند .هته به نوع به تهِ سالن کشیده م شدند .ته سالن صفها
فشرده وجلوی سالن کامد خال  .موضوع را پاسدارِمسئول زندان فهتید .شروع کرد به
تهدید وفحاش « :چرا جلوتر نت آیید مگرنت خواهید نتاز بخوانید؟» به نار م رسید که
اگر این وضع ادامه یابد ،دوباره بساط کابل راه م افتد واینته جلوتر بایستی یا عقب تر،
خودش م شود مسئلهی مقدم ،آن وی

خربیار و بایال بار کن! یعن اینته بعد از

شتنجه ومقاوم  ،آخراقمر باید تعهد کنی که در صف اول ،نتاز بخوانی .
راستش این فتر بیشتر خیالباف م نتود ،و شاید ه ترس بود که به این خیالباف دامن
م زد .اما چنین افتاری به ذهن خطور م کرد .من نت دانست که بایدهتان عقبها
بایست یا بروم جلو .اگر جلو بروم اِنگار از پاسدارها ترسیده ام و در نتاز خواندن
م خواه بیشتر خودم را نشان بده  ،چیزی که به نارم ننرت انگیز بود .اگر عقب تر
بایست نشان از ب میل ِ من وتحتیل بودن نتاز داش  ،چیزی که مرا راض م کرد .اما
گنجایش اتای محدود بود .به سرع

آن عقب پر م شد وعدهای باید جلو

یرارم گرفتند .و این عده چرا باید هتیشه کسانِ دیگر باشند ومن نباش ؟ این خودخواه
ومردِ رندی نیس که من زودتردر ته اتای جا بگیرم وبگکارم دیگر رفقای که نتوانستهاند
خودشان را زودتر به حسینیه برسانند ،در صف جلویراربگیرند وبیشتر خنّ بتشند؟ آیا
جلونشستن فداکاری ومقاوم اس یا عقب نشستن؟
به هر حال من سع کردم در این واننسا پش سر ارژنگ یرار بگیرم تا بتوانی در حین
نتاز ،مخنیانه با ه حر

بزنی  .به او گنت اکثر مجاهدین را اعدام کردهاند وبچههای
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چپ را ه دارند اعدام م کنند .در مورد ما ظاهرا مسئله ،مسلتان بودن یا نبودن اس  .او
گن

فتر نت کن اعدام در مورد چپ ها درس

باشد .گنت مطتئن باش خبرموث

اس  .هتانجا حسین یاست نژاد را دیدم .او در کنار ارژنگ نشسته بود .ارژنگ او را به
من نشان داد .حسین از کادرهای فدائیان خل (اکثری ) بود و در زمان شاه ه زندان
سیاس بود .در سال  21دوباره دستگیر شده وحت اولش اعدام بود .این حت برای تأیید
به شورای عال یضای رفته بود .من حسین را به یاد نت آوردم اما گویا او مرا
م شناخ  .به هر حال به ه نزدیک شدی اخبار اعدامها را رد و بدل کردی  .گویا او
خبر داش و یا اگر نداش  ،خیل زود تایید کرد که درس اس  :اعدام دسته جتع
در کار اس .
حسینیه و نتاز خواندن ،ضتن آنته بسیار دردناک بود ،اما این حُسن را داش که زنده
ماندهها را م دیدی وم فهتیدی که چه کسان تا آن مویع زنده ماندهاند وازاین باب
خوشحال م شدی .
شاید در عتل کنترل نتاز جتع در حسینیه بیش ازده روزطول نتشید وبه تدری ناارت
و کنترلِ دیی را کنار گکاشتند.

تماس با بند مقابل
دو روزی گکش و اگر فراموش نترده باش  ،شب شده بود که ما را وارد بند دیگری
کردند (شتارهی بند یادم نیس ) .روبروی این بند ،مل کشها بودند .اینجا دیگرمسئلهی
خبر دادن به مل کشها بسیار مه بود .چون به نار م رسید هنوز نوب دادگاه ککای
برای آنها فرا نرسیده و خدصه اینته هنوز سراغ آنها نرفتهاند .مل کشها خار چش
بازجوها وزندانبانها بودند .آنها برخ هاشان از سال 21تا آنتویع یعن شهریور 21بدون
آنته حتت داشته باشند ،فقط به خاطر ننوشتن انزجارنامه و یا مصاحبه نتردن در زندان
به سر م بردند .هتچنان که پیشتر اشاره شد ،مسئوقن زندان به آنها م گنتند «اطدع
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ثانویها» یعن بروید زندان بتشید تا اطدع ثانوی (بعدی) .گاه به سراغشان م رفتند
وازآنها انزجار یا مصاحبه م خواستند .آنها نت پکیرفتند ودوباره روزاز نو و روزی از نو.
دراواخر سال  21که حرک های مطالبات و گاه اعتراض زندانیان سیاس ابتدا در اوین و
سپس در گوهردش

آغاز شده بود ،مل کش ها به نسب

سایر بندها حرک های

تندتری داشتند .ویژگ این افراد این بود که در اصل حتت نداشتند ویا حتتشان تتام
شده بود وتنها به عل عدم پکیرش شرایط آزادی ،یعن نوشتن انزجار یا انجام مصاحبه،
مل کش شده بودند.
وما اکنون ( 2شهریور) در مقابل این بند یرار گرفته بودی  ،مای که در هتان یت دوروز
آخر تا حدی از فاجعهی بزرگ باخبر شده بودی  ،و آنان که در کتال ب خبری از آنچه
که چند لحاهی بعد به سرشان خواهدآمد ،به صورت معتول زندان م کشیدند .البته آنها
نیز از  1مرداد تا  1شهریور ،شرایط مثل ما داشتند ،یعن یتباره محروم شده بودند از
هواخوری ،روزنامه ،تلویزیون ،مدیات ،بهداری و کد هر وسیلهای که بتوان از طری آن
دریاف  ،چه نقشههای برای زندانیان سیاس کشیدهشده اس  .آنان نیز مثل ما کوشش
م کردند با مورس زدن ،با ما وبندهای دیگرارتباط بریرارکنند ،اما بین ما و آنها یک
حیاط بزرگ فاصله بود ،یعن حدود  61تا  91متر .در نتیجه مورس باشنیدن صدای ضربه
امتان نداش  ،بلته به صورت دیدن عدئت بود که طرفین از راه دور به یتدیگر
م دادند (مورس نوری).
به هر تقدیر ما سع کردی با آنان تتاس بگیری (احتتاق  2شهریور) .مشتل این بود که
در بین ما که  511ننری م شدی  ،یت دو ننر غریبه بودند .آنها را نت شناختی واینته
نتند آنها خبرچین باشند ،حس بود که کاررا مشتل م کرد .و به یاد م آورم که آن
فرد زرنگ وشلوغ که در اتای با ما بود ،اینجا ه حضور داش .
عدهای خطرکردند و سرانجام تتاس با مل کشها بریرارشد .ما گنتی  :یک کشتار
جتع در حال ویوع اس  .از مجاهدین خیل کشتند .در مورد ما ،م پرسند ،مسلتان
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هست یا نه .اگر بگویی نه ،اعدام م کنند .اما طوری برخورد نت کنند که آدم بنهتد
جواب هتین سؤال ،تعیین کنندهی مرگ و زندگ اس ( .البته نتوانستی با مورس تا این
اندازه دیی توضیح بدهی )
جواب آمد« :شتا دچار ترس شده اید ویا اینته مشتوک هستید» وایعیی این بود که در
آن لحاه (دوازده یا یک نیته شب) خیل ها در بند مل کشها خواب بودند و فقط
کسان که به اصطدح مسئول مورس زدن بودند ،نخوابیده بودند ،و آنها نار خودشان را
م گنتند.
ما مجبور شدی اس چند ننرمان را که فتر م کردی آنها م شناسند وتا حدودی
یبولشان دارند ،بدهی  .گنتی  :ما فدن هستی وم گویی که مسئلهی اعدام درپیش
اس  ...بگویید مسلتان هستی تا اعدام نشوید .بعد روی مسائل دیگر م توان مقاوم
کرد .در هتین گیرودار پاسدارها ریختند و یک ست بند را کامد بستند وبه این ترتیب
دیگر نتوانستی به مورس زدن ادامه دهی  .اما خوشبختانه نتوانستند کس را حین مورس
زدن بگیرند.
بعدها که دوستان زنده مانده از بند مل کشها را دیدی  ،اینطور تعریف م کردند که
خبر در هتان شب به هتهی افراد نرسید .فقط چند ننری که بیدار بودند ودر اصل کسان
که مسئول مورس بودند ،از ماجرا مطلع شدند .آنها ه فتر کردند ،اگردرنیته شب به
ناگهان تتام افراد را بیدار کنند و این خبر ناگوار را ،که ازآن بوی «تسلی شدن وکوتاه
آمدن» ه م آید ،به هته بدهند ،این خود به معنای تأیید کامل خبری اس

که هنوز

رویش شک داشتند ،و این از نار آنان به نوع «تبلیغ برایکوتاه آمدن» بود .در حالیته
اگر صبح به هته بگویند ،به عنوان یک خبر مطرح م شود وافراد با دی

بیشتری در

مورد آن م توانند فتر کنند.
آن گونه که بعدا مطلع شدم ،صبح نه شهریور هنوز این خبر در بند مل کشها به طور
کامل پخش نشده بود ،که درِ بندشان باز م شود و پاسدارها اسام افراد اتای  5تا 51
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(متتن اس دیی نباشد) را صدا م زنند .افراد را به هتان دادگاه ککای م برند .بعد از
یت دو ساع یا بیشتر ،سراغ بقیهی افراد بند م آیند وآنها را ه با خود م برند.
من دییقا نت دان که افراد دستهی اول تا چه اندازه از موضوع مطلع بودند ،اما افراد
دستهی دوم باآگاه بیشتری به یتلگاه رفتند .این یست از وایعه را خود مل کشهای
که زنده ماندهاند دیی تر م توانند توضیح دهند .تا آنجا که من اطدع دارم ،در بین افراد
دستهی اول ،خیل ها بودند ،که موضوع را با این دی نت دانستند .یعن نت دانستند اگر
در پاسخ به این سؤال که "مسلتان هست یا نه؟" جواب منن بدهند ،یا اعدم کنند که

کتونیس هستند ،اعدام خواهند شد.
البته بعض ازمل کشها برپایه مجتوعهی نشانهها از جتله هتین آخرین خبر ،موضوع
اعدامهای وسیع را حدس زده بودند .مثد احتد حیدری زاده مطل  ،5که در بند
مل کشها بود ،به اطرافیان خود گنته بود« :موضوع خیل جدی اس  .اما به نار من
امروز هرکس خودش باید تصتی بگیرد که چه برخوردی بتند .من تصتی خودم را
گرفت  .من از ایدئولوژی و هتهی آرمانهای علنا دفاع خواه کرد ».و او به راست هتین
کار را کرد و در هتان روزها اعدام شد .احتد هتان کس بود که در سال  21برای اولین
بار از طر

بچهها بعنوان مسئول و به بیان دیگر سخنگوی بند انتخاب شد .اگر چه

تودهای بود ،وغالبا بسیاری از افراد سازمانهای چپ دیگر با مسئول شدن تودهایها مواف
نبودند ،اما شخصی مستقل ،مهربان ومقاومِ احتد حیدری زاده مطل به گونهای بود که
اکثری باقی از بچههای بند موافق کردند.

روحیهی عمومی زندانیان در مقطع اعدامها (مرداد )31
هتینجا باید دو نتته را درمورد جوّ موجودِ آنتویع بخصوص در بارهی نتاز ،مسلتان و
مصاحبه مطرح کن .

 5به صنحه 51۰رجوع کنید.
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نتتهی اول :در بندهای -به یول زندانبانها -سرموضع  ،اکثرِ ما مصت بودی که هی گاه
مصاحبه نتنی  .یعن یامشخصا از سازمان خود دفاع کنی (که البته مناورم دفاع سیاس -
ایدئولوژیک منصل نیس ) یا حدایل علیه سازمانهای خود حر نزنی  .در مورد اسدم و
کتونیس  ،تا آنتویع  -حدایل تا جای که من برخورد داشت  -کتتر از طر
مورد سؤال جدی یرارگرفته بودی  .پاسدارها گاه اذی

بازجوها

م کردند اما سؤال جدی

ورست در این مورد به ندرت پیش م آمد .مثد در دادگاه اگر م گنت کتونیس
هست  ،احتتالِ اعدام شدن زیاد بود .اما بسیاری از کسان که هتیشه سرموضع محسوب
م شدند واز خط سیاس وسازمان خود دفاع م کردند ،دردادگاه م گنتند ما سازمان
خود را یبول داری و در وایع از نارات خود و سازمانشان دفاع م کردند و در مقابلِ
سؤال «مسلتان یا نه؟» به نوع از پاسخ صریح طنره م رفتند ویا صریحا م گنتند

"مسلتان " .البته بودند کسان که صریحا م گنتند مارکسیس هستند واعدام م شدند.

سؤال بازجوها ه در مورد اسدم حال ِ فورمالیته داش یعن نه بعنوان کسب اطدعات
و یا در حین شتنجه بلته در فرم بازجوی و در کنار اس وفامیل وسن ،سؤال مکهب ه
بود .حت دوران شاه ه هتین طور بود .مثل فرم استخدام ِ بسیاری از ادارات یا حت
شرکتهای خصوص  ،که در کنارِمشخصات دیگر سؤال مکهب ه بود .البته جدای از
بازجوی  ،در طول دورهی زندان ،ما دائ به خاطر نتاز نخواندن زیر فشار بودی و هر
پاسداری به آدم م رسید ،م پرسید« :مسلتون یا نه؟ نتاز م خون یا نه؟» من خودم در
مقابل سؤال اول م گنت  :من به خاطر اسدم و غیر اسدم اینجا نیست  .به خاطر سیاس
اینجا هست و فورا به جای آنته بگوی مسلتان یا نه اس سازمان را م آوردم .خیل ها
این کاررا م کردند .مثد در پاسخ اینته «مسلتان یا نه؟» م گنتند« :من ایلیت هست » یا
«تودهای هست » یا «اکثریت هست » .اگرچه این جتدت پاسخِ دیی سؤال آنها نبود ،اما
م شد روی این نوع جوابها مانور داد .اما در مقابل سؤال «نتاز م خوان یا نه؟» عتدتا
کسان که سر موضع بودند م گنتند :نه .البته مناورم این نیس که هییییرکس گنته نتاز
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م خوان سرِموضع و یا مقاوم نبوده اس  .این مقوله را بایست مورد به مورد بررس کرد.
نتتهی دوم :این نتته به تناوت دیدگاههای گروههای مختلف چپ مربوط م شود.
گروههای مثل فدائیان خل ایران (ایلی ) ،راه کارگر ،پیتار و ...ازلحاظ اساسنامهای
وتاریخچهی شتلگیری به گونهای بودند که عضوی

در آنها با مارکسیس

مدزمه داش  .یعن یک ننر که راه کارگری بود یاعدتا مارکسیس

بودن

ه بود و اگر

م گن من راه کارگر را یبول دارم اما در مورد مارکسیس  ،م گن من کاری به این
مسئله ندارم ویا اینته من مسلتان  ،این حر  ،به نارش هتچون یک عقب نشین ِ مه
م آمد .اما درمورد گروههای چون فدائیان خل (اکثری ) ویا حزب ،چون رستا
واساسنامهای اعدم نترده بودند که مارکسیس

هستند( ،البته نوشته بودندکه از

آموزشهای مارکسیست -لنینیست استناده م کنند واعضای غیر مارکسیس ه م توانند
داشته باشند) لکا برای اعضای این دو گروه اعدم اینته «من اکثریت یا تودهای هست
وسازمان ویا حزب را یبول دارم اما در عین حال مسلتان » ،چندان کوتاه آمدن محسوب
نت شد .در عین حال این را ه باید درنار داش

که در بین افراد این دو سازمان ه

نارات مختلف وجودداش  .مثد کادرها ورهبران این سازمانها نت توانند در مدء عام یا
به طور رست خود را مسلتان اعدم کنند ،مگر آنته وایعا مسلتان باشند که این به ندرت
دربین کادرها متتن بود صادی باشد .در مورد رهبران ه که دیگر مسخره بود وچنین
چیزی وایعی نداش یعن رهبران این دو جریان هیچتدام غیر مارکسیس نبودند( .در
مورد حزب تودهی ایران مطتئن نیست !) در اینجا تاکیدم روی این نتته اس

که برای

یک اکثریت ِ سرموضع گنتن اینته مسلتان  ،آسان تر بود تا برای یک ایلیت ِ سرموضع.
اما هر دوی آنها سع م کردند هیچوی

پاسخ صریح ندهند و از جواب طنره بروند.

گنتن اینته مسلتان برای هردو گران م آمد اما یک اکثریت به هر حال توجیه داش
که درونش را آرام کند ،وآن اینته :سازمان ما که اعدم کرده که اعضایش م توانند از
هر مکهب باشند.
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از طر دیگر تتام این برخوردها به روحیهی فرد زندان  ،روحیهی حاک بر کل زندان
که آنه رابطهی نزدیت با توازن یوا بین زندان وزندانبان داش  ،به ردهی تشتیدت
زندان در سازمانش ،به معرو و یا ناشناخته بودن فرد زندان و پارامترهای دیگر بستگ
داش  .مثد در سال  21پس از س خرداد هتهی مردم شاهد آن بودند که اکثر
مجاهدین که دستگیر م شدند ،حاضر نبودند حت اس خود را بگویند و در مقابل سؤال
بازجو که است

چیس  ،م گنتند :مجاهد خل وما به یاد م آوری تصویر دختران

وپسران جوان را که از تلویزیون ایران پخش م شد وسؤال این بود که هرکس اس این
افراد را م داند به مقامات اطدع دهد .اما در سالهای  25و 26یعن پس از سرکوب
وحشیانهی مجاهدین ،پس از اعدامهای وسیع هرروزه در اوین ،پس از صنع
توابسازی اسداهلل قجوردی و ...کار به جای کشید که اکثری

یریب به اتنای

مجاهدین در پاسخ به این سؤال که «اتهام چیس ؟» یعن به چه گروه یاسازمان متعل
هست  ،م گنتند «مناف » ،است که رژی به سازمان مجاهدین داده بود .حت مجاهدین
که بسیار مقاوم بودند ،ویت بازجو یا پاسدار ازآنها م پرسید «اتهام چیس » ،م گنتند
«مناف » .اگر نت گنتند آنقدر شدی م خوردند تا بگویند .واین دیگر یک اصل شده
بود .اما دوباره هتین مجاهدین که در سالهای  25و  26این گونه جواب م دادند ،از
اواخرسال  21ودیی تر از اوایل  22شروع کردند به اینته این جوّ را بشتنند ودوباره بجای
کلتهی مناف کلتهی مجاهد را زنده کنند .این شتستن جوّ خود در نتیجهی یک سری
تغییرات بود.
این تغییرات از اوایل تیر ماه  5929آغاز شد .کادر مدیری زندانها تغییر کرد یعن حاج
محتود در یزل حصار ،قجوردی (مدت یبل تر) در اوین که دو چهرهی بارز در
شتنجهگری بودند ،وبسیاری دیگر از افراد بدنام ،جایشان با کسان دیگری عوض شد که
ظاهرا آرام بودند .بر میزان امتانات رفاه اندک افزوده شد .درِ بسیاری از اتایهای در
بسته باز شد وافراد در ارتباط با ه یرارگرفتند ،یعن ازآن پس افراد اتایهای مختلف
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اجازه یافتند با ه در ارتباط باشند .هیئ های از طر

آی

اهلل منتاری به زندانها

م آمدند وراجع به مشتدت وکتبودهای رفاه از ما سؤال م کردند .درابتدا به
اظهاراتشان اعتتاد نت کردی  .اما به تدری شروع کردی به در میان گکاشتن مشتدت،
اما هیچوی آنها را تافتهی جدابافتهای از رژی یلتداد نت کردی  .به تدری آزار واذی
زندان ها کتتر شد .پس از آن ه البته در دورهی بازجوی  ،اگرچه شتنجه به هتان
یوّت و حت بیشتر وجود داش  ،اما دیگر دیی و حساب شده بود .یعن کینی بازجوی
باقرفته و کادرها ورزیده ومجرب شده بودند .به ندرت کس را که فعالی عتدهای در
سازمانش نداش

به

زیر فشار آنچنان م بردند .در مقایسه با سالهای  ،21غالبا درس

هد م زدند یعن کس را کامد زیر فشاروحشیانه م گکاشتند ،که بیشترین اطدعات
را داش  .درحال که در سالهای  21و  25و حت  ،26هنوز ب حساب شدی م زدند.
بخصوص در سالهای  21و 25هر کس را که دستگیر م کردند ،حت اگر تنها به او
مشتوک بودند که متتن اس مجاهد و یا چپ باشد ،فورا به تخ شدی م بستند .او
را آنقدر م زدند تا ایرار کند .بسیار پیش آمده که اسیر زیر ضربات کابل کشته شود،
اسیری که وایعا عضو یا هوادار هی گروه نبوده اس .
اساسا در سال  21صنع ِ توابسازی از رواج افتاده بود .توابهای زیادی بودند که دیگر
به گزارش دادن از دیگر زندان ها ،تشوی نت شدند .وحت در مواردی گزارشهای
توابها را زندانبانها پاره م کردند و درسطل آشغال م ریختند.
این تغییر سیاس  ،مربوط به عایل شدنِ رژی یا تغییرات جدی دررژی نبود .تغییر رویه در
برخورد با اسیران سیاس ه به خاطر درگیری جناحهای مختلف درون حاکتی بود که
با ه ریاب
رسیدن سیاس

داشتند و از ه بهانه م گرفتند ،وه برم گش

به وایعی

به بن بس

یبل قجوردیها وحاج داوودها در زندانها و در وایع مقاوم

خود

زندان ها که اجرا و ادامهی چنان سیاست را ب فایده م نتود .افشاگریهای سازمانها و
افتار عتوم جهان ه ب تاثیر نبودند .وایعی این بود که برنامهی سرکوب وحشیانه و
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تواب سازی در زندانها که در سالهای  21و 25اجرا م شد ،اساسا برنامه نبود .کشتار
وشتنجهی وسیع جست و روح و آزارده متترکز وب وینهای بود که نتیجهاش
م توانس چندین هزار کشته و معلول باشد .مناورم از معلول بیتار روان اس  ،کس
که از سپیدهی صبح تا شب دعای کُتیل ،دعای نُدبه ونتاز م خواند ،گریه م کند ،به
سر و روی خود م زند وم گوید «من حت تواب ه نیست  ،من هیچ » و چیزهای از
این یبیل.
قجوردی ادعا م کرد« :هرکس از پی اوین رد بشود ،عوض م شود ،چیز دیگری
م شود ».اما تجربه نشان داد که با انسانها کاری م کردند که دیگر حت به درد
هتتاری با رژی ه نت خوردند .شاید رژی فتر م کرد با یت دوسال سخ گیری
هتهی مخالنان نابود م شوند و بقیه ه به مواف تبدیل م گردند .این طور نشد .زندانها
پُرتر شد ،و اگر چه مقاوم به صورت صریح وعلن در سطح وسیع شتسته شد ،اما به
صورت مخن ومنن  ،ادامه یاف  .واین را رژی به خوب م فهتید .بازجوها به بسیاری از
چپهای نتازخوان شده که حت سازمانشان را علنا محتوم م کردند و خود را تواب
م نامیدند ،هی اعتتادی نداشتند .در مورد مجاهدینِ تواب ه  ،بازجوها کامد ب اعتتاد
بودند.
از اوایل  5921به خاطر مجتوعهی تغییرات که در باق اشاره کردم زندان ها با روحیهی
باقتری عتل م کردند .به تدری نه تنها عقب نشین ای در کار نبود ،بلته هر حرکت
پیشروی بود .حرکتهای دسته جتع  ،اعتصاب واعتراض به طور مشخص از هتین سال
در اوین و سپس گوهردش

آغاز شد .در نتیجهی این تغییرات ،برای زندانیان که در

سال  26به عل فشارهای زیاد به صورت تاکتیت خود را نتاز خوان وحت نادم وانتود
کرده بودند ،اکنون یعن در سال  21حت مشتل بود که به زندانبان بگویند «در مورد
سازمان ناری ندارم» ،بلته ترجیح م دادند بگویند و وایعا ه م گنتند « :سازمان را
تتاما یبول دارم ».یا کسان که تا سال  29گنته بودند «مسلتان » در سال  21وبخصوص
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 22دیگر حاضر نبودند در جواب سؤال زندانبان که «مسلتان یا کتونیس » ،بگویند
مسلتان.
هتچنان که پیشتر گنت زندانیان مجاهد ه دیگر حاضر نبودند در جواب این سؤال که
وابستگ سازمان تان چیس  ،بگویند مناف  .درس هتان کسان که تا سال  2۰به راحت
م گنتند مناف و این را یک حرک تاکتیت م دانستند ،اکنون (سال  )5921دیگر این
قپوشان را قزم نت دیدند و در جواب سؤال پاسدار یا بازجو در مورد وابستگ
سازمان شان م گنتند« :سازمان» یا «سازمان مجاهدین».
در چنین جوی بود که بد نازل شد.

دیدن ساکهای رفقای اعدام شده
55شهریور  :21شاید پن روزی در بند یاد شده بودی که در باز شد .دو پاسدار وارد بند
شدند و گنتند کسان که وسایلشان را م خواهند ،بیایند بیرون .مسئله این بود که وسایل
شخص هتهی ما که از بندهای مختلف بودی  ،پیش خودمان نبود ،بلته در بندهای که
یبد بودی جا مانده بود .چند ننری خارج شدند اما با دیدن ساکهای رفقای اعدام
شدهی خود چنان منقلب شدند که به سرع

برگشتند ودلشان نیامد به چیزی دس

بزنند .پاسدار گن « :پس هیشت وسایلشو نت خواد؟» من وچند ننر دیگر گنتی  :چرا،
ما م آیی  .فتر کردی که باید وسایل عزیزان خودمان را ببینی وبه بهانهی پیداکردن
وسایل خود تا جای که متتن اس آنها را برداری تا محنوظ بتانند .شاید چهار ننری
م شدی که چشتبند زدی و رفتی زیر هش .
وایعا نت توان آن لحاه را تصویر کن  .ساکها یبد مورد یورش زندانبانها یرار گرفته
به ه ریخته بودند اما اسام  ،روی ساکها واضح بودند :بهتن رونق  ،جلیل شهبازی،
اکبر صادی  ،بهتیش ،حاج محسن ،محسن حسین  ،و.....
آخر من با این لباسها ومسواکها چه کن ؟ با آلبومهای کوچک که عتییییس فرزندان
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خردسالشان در آنهاس ؟ با....
«زود باش! یه وی عوض برنداری ها!» این نهیب جددان بود.
ناگهان ک

وشلوار اطو شدهی آیای محجوبیان را دیدم .تنها کس که در بند ما ک

وشلوار داش وهتیشه هنگام مدیات آن را م پوشید .دیگر نت توانست جلوی اشت را
بگیرم ،اما سع م کردم آنرا از چش یاتدن پنهان نگاه دارم .هرچه توانستی از وسائل
آن عزیزان جتع کردی و در جان خود جا دادی  .وانتود م کردی که داری وسائل
خودمان را جتع م کنی  .ویت وارد بند شدی بچهها روی ما ریختند تا وسائل را ببینند.
کسان که رابطهی نزدیکتری با رفقای اعدام شده داشتند ،تتهای از یادگار عزیزشان
رابرداشتند تا آن را در یلبشان جا دهند وشاید اگر زنده ماندند روزی آنرا به خانوادهی آن
رفی برسانند.
چرکنویس نامههای که نوشته بودند ،نامههای هتسران ومادران ،عتسها و برخ
لباسها از هته چیز تتاندهنده تر بودند .نامهی اکبر به هتسرش خوشبختانه به دس ما
افتاد .آنرا در یلب خود جا دادی  .نامهی محسن حسین به فرزندش که نوشته بود «من
دیگر حتت دارد تتام م شود .امیدوارم بزودی هتدیگر را در خانهی خودمان ببینی ».
آخر در بین اعدام شدهها بسیاری بودند که تنها یت دو ماه از حتتشان مانده بود.
اگرچه م دانستند که تازه بعد از اتتام حت به خاطرآنته حاضر نیستند اعدم انزجار
کنند ،مجبورند در زندان بتانند ،اما فرزند یت شان که گویا هش

سالش بود ،فتر

م کرد بابا باید منطقا سه ماه دیگر آزاد شود و به هتین دلیل از دو ماه یبل  31چوب
کبری

تهیه کرده بود وروزی یت از چوبها را برم داش

تا با شتردن بقیهی چوب

کبریتها بداند بابا چند روز دیگر آزاد م شود .بعد از سه ماه ،ویت اوهتهی چوب
کبری هایش تتام شده بود ،پدرش را در آستانهی درِ خانهیشان ندید .و پدر هیچگاه
بازنگش .
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در آمفی تئاتر گوهردشت اعدام میکردند
ما که دیگر در یک بند و به حال عتوم زندان بودی  ،هنوز صدای کابل خوردن بقیه
را م شنیدی که برای نتاز نخواندن مقاوم

م کردند .افراد بعد از چند بار تحتل

شتنجه ،نهایتا م پکیرفتند که نتاز بخوانند .پس از آن ،آنان را به سالن ما م آوردند.
دنیای عجیب بود .چهرههای مقاوم که سالها ،یعن از سال  21تا  21در مقابل نتاز
خواندن و یا مصاحبه کردن مقاوم کرده بودند ،با ییافهای در ه کوفته ،در حال که
احساس م کردند شتس خوردهاند ،وارد بند م شدند.
این احساس غریب در ما پدید آمده بود که از صدای ضجههای زندانیان که کابل
م خوردند ،دیگر ناراح نت شدی و حت میل داشتی این صداها را بیشتر بشنوی  .چرا
که دیگر فهتیده بودی هرچه این صداها بیشتر باشند ،پس رفقای بیشتری زنده ماندهاند.
ما به چش خود م دیدی که چگونه انبوه انسانها در حال یتل عام شدن هستند ،و ویت
رفقای خود را م دیدی که با پاهای زخت  ،یعن در وضعیت که خود ما ه تجربهاش
کرده بودی  ،به سالن ما آورده م شدند و مشخص بود که فعد اعدام نخواهند شد،
یطرات اشک از چشتانمان جاری م شد ،اشت که بغض وخش ورضای

از زنده

ماندن آنها واندوه ب کران از دس دادن بهترین رفقایمان را در خود جتع کرده بود.
در روزهای اول گاه صداهای از طبقهی پایین م شنیدی  .بدون اغرای کل بند که
حدود  511ننر بودی یتسره گوش م شدی تا شاید کلتهای بشنوی کلتات را که من
خود به گوش شنیدم ،اینها بودند 2« .تا  2تا بیان بیرون .داوطلب هاش بیان بیرون .سریعتر!
بجنب!» صدای لشتری بود؛ درحال که دستهایش را به ه م کوبید ،این جتدت را
م گن  .ما نت دیدی در بند پایین چه خبر اس فقط این جتدت را م شنیدی  .چند
هنته بعد با یت ازبچهها بنام بیژن 5که تا پای اعدام رفته بود ،صحب
شنیدم:
 5نام مستعار

م کردم .از او
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«بعد از آن دادگاه ککای که من ه ابتدا ننهتیدم دادگاه اس  ،به من گنتند هتینجا
بایس  .بعد مرا باعدهی دیگری از بچهها که نت دان در دادگاه چه جواب داده بودند،
به بند پایین ،مجاور آمن تئاتر در اننرادی جا دادند .شاید نی ساع

بعد ،یک کیسهی

پدستیت  ،خودکار ،ویک وریهی کاغک دادند و گنتند :وصی نامهات را بنویس و
وسایل شخص ات را بگکار داخل کیسه( .مناور از وسائل شخص ساع

واحیانا

حلقهی ازدواج بود)

 −اما حاج آیا چراوصی نامه ؟

 −مگه به حاج آیا نگنت که کتونیست ؟

 −نه ،من گنت مسلتان هست  ،منتها علیه حزب مصاحبه نت کن .
 −است چیه؟
 −بیژن...

پاسدار مربوطه ناصریان را که حساب سرش شلوغ بود صدازد .ناصریان جلو آمد و
گن  :من که گنت اینو ببرید اون طر .
ناصریان با داد وبیداد م گن  :حواستون کجاس ؟ این چندمین باره دارین عوض
م برین .وبه این ترتیب مرا از سلول بیرون آوردند و پرسیدند نتاز م خوان ؟ گنت  :نه.
آنوی مرا به تخ شدی بستند تا نتاز بخوان ».

و حال میخواستیم زنده بمانیم
جلیل شهبازی کارگر آذربایجان  ،یت از چهرههای فعال در جنبش کارگران بیتار در
زمستان  5911بود و نقش مؤثری در بنیانگکاری «هیئ

موسس اتحادیهی کارگران

پروژهای (فصل )» داش  .جلیل یبل از بهتن  11در ارتباط تنگاتنگ باسازمان چریتهای
فدای خل بود .من با جلیل ،اسد ،5سعداهلل زارع ،جهان 5و یک رفی دیگر از اسنند
 5اسد رفیعیان در اولین انشعاب سچنخا )سازمان چریتهای فدای خل ایران( به جریان چنخا (اشر
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 5911آشنا شدم .ابتدا اصغرتهران 6و من ،و کت بعدتر رفی احتد (زندهیاد یربانعل
موذن پور) از طر

سازمان با این رفقا در ارتباط فشردهای بودی  .مسئلهی کارگران

بیتار در آن مقطع مسئلهی مهت به نار م رسید و به هتین دلیل سازمان بهخصوص در
بهار وتابستان  5912نیروی ویژهای روی این موضوع گکاشته بود .در بهار سال 5912
دوازده ننر در نشس های بزرگ که از کارگران بیتار تشتیل شدهبود ،بهعنوان نتاینده
انتخاب شدند که مبارزاتشان را رهبری کنند .جلیل یت از این دوازده ننر بود .جلیل
وچهار تن دیگر از رفقای سازمانیش که سه ننرشان هتان رفقای فعال در جنبش بیتاران
بودند ،درسال  12بهعنوان اعضای سازمان دستگیر شدند .آنها تا شهریور  5921در زندان
بودند و در وایع یدیت ترین زندانیان سیاس چپ بهحساب م آمدند.
آنها بارها در مقابل فشارهای مختلف زندانبانها ،ازقجوردی در اوین گرفته تا حاج
داوود در یزلحصار ،مقاوم کرده وبعنوان زندانیان تسلی ناپکیر وبا تجربه شناخته شده
بودند.
جلیل ورفقایش در پ انشعابات متعدد «سازمان چریتهای فدای خل ایران» نهایتا به
«سازمان فداییان خل ایران  −اکثری » ،گرایش پیدا کرده بودند.

جلییییییل در شهریور خونین ( )5921چندین روز در مقابل نتاز خواندن اجباری مقاوم
دهقان ) گرایش داش و نهایتا به آنها پیوس  .اسد سخنران های آتشین و موثری در خانهی کارگر ایراد
م کرد( .البته یبل از آنته این متان به تصر کتال ها و محجوب ها درآید) .اودر جنگلهای شتال در
درگیری مسلحانه توسط پاسداران مسلح کشته شد (بهار.)5925
 5جهانگیر یلعه میاندوآب پس از انشعاب در سازمان چریتهای فدای خل ایران به جناح ایلی پیوس
ودر تااهرات هنده بهتن  5913توسط چایوکشهای رژی ربوده و پس از شتنجههای فراوان کشته
شد.
 6اصغر تهران از کادرهای سازمان چریتهای فدای خل ایران که در اواخر 5911و بهار  12درسازمانده
و وسع

بخشیدن به ارتباطهای کارگری و تودهای سازمان نقش موثری داش  .اوبعدها به عضوی

«هیات اجرای کتیته ایالت تهران» درآمد.
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کرد .در وعدههای نتاز او را به تخ شدی م بستند و جیره اش را م زدند .جلیل به ه
سلول اش گنته بود« :فتر نت کن اینها حت با پکیرش نتاز از طر ما دس

از سرمان

بردارند .این کابل خوردنها نهای ندارد ودرخواس های آنها ه تتام نخواهد شد».
گویا جلیل موضوع اعدامها را فهتیده بود وبرای اینته از این مختصه نجات یابد ،هنگام
کابل خوردن اعدم کرده بود« :من کتونیست ؛ اعدام کنید!» آنها گنته بودند« :فعد باید
نتاز بخوان  .ما مسلتان م کنی ».
جلیل در یک فرص

کوتاه در دستشوی  ،شیشه مربای را که در آنجا مانده بود ،پیدا

کرد .شیشه را شتس

وبا تیزیاش شتتش رادرید تا خودش را هدک کند .ویت

پاسدارها فهتیدند ،هی عجلهای برای رساندنش به بهداری زندان نداشتند .وبه این ترتیب
جلیل به زندگیش پایان داد .هتان روز وشاید فردایش ،ناصریان به سلول جلیل آمد و به
ه سلول اش گن « :جلیل شهبازی خودشو کش

وکار ما را راح

کرد .توه اگه

طناب دار م خوای به بدی ».
ویت ما ماجرای خودکش جلیل بخصوص نحوهی برخورد پاسدارها وناصریان را
شنیدی  ،از فتر خودکش که درسر بسیاری از ما افتاده بود ،منصر

شدی  .در

بازجوی ها ،ویت کس خودکش م کرد ،بازجوها ونگهبانها با سرع او را از مرگ
نجات م دادند ،تا بتوانند بازجوییش کنند واطدعات بگیرند .اما در شهریور  ،21ناصریان
م گن « :جلیل کار ما را راح کرد ».پس اینجا هی اصراری ندارند که ما را از مرگ
نجات دهند تا مثد از ما مصاحبهی تلویزیون بگیرند ،یا ما را خوار وتواب کنند .هدفشان
کشتن ونابودی فیزیت هتهی زندانیان سیاس اس  .واینجا بود که آن نیروی غریزیِ
ضدی با هرچه که بازجو بخواهد ،ما را از خودکش منصر م کرد.
مسئله ساده بود :آنها م خواهند هته را بتُشند .پس ما باید زنده بتانی  .راستش در آن
لحاه من وایعا به زنده ماندن فتر نت کردم .شاید اکثری

بچههای دیگر ه هتین

وضعیی را داشتند .بسیاری از ما آرزو داشتی ایتاش در آن دادگاه ککای  1دییقهای به
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آنها م گنتی «کتونیس

هستی » یا «این تنتیش عقاید اس ؛ ما به سؤال شتا جواب

نت دهی »« ،اساسا به شتا چه مربوط که ما چه عقیدهای داری » و به این ترتیب به سرع
اعدام م شدی و در این مسیر شتنجه شدن وذره ذره کوتاه آمدن یرار نت گرفتی .
احساس عجیب داشتی  ،از مرگ رفقای خود غتگین وخشتگین م شدی اما در مورد
خودمان آرزو داشتی بتیری .
یبل از این جریانها زمان که در بند بودی  ،من توانسته بودم با زحت بسیار یک نصنه
تیغ ریشتراش گیر بیاورم و در جای از لباس جاسازی کن  .این نصنه تیغ هتیشه
هتراه بود .آنرا برای روز مبادا نگه داشته بودم .احساس م کردم آن روز مبادا
فرارسیده .اگر آنها به کارهای بدتر از پکیرش نتاز وادارم کنند ومن دیگر نتوان
شتنجههایشان را تحتل کن  ،با آن نصنه تیغ به زندگی پایان م ده  .نت دان چند ننر
دیگر چنین تدارک دیده بودند .اما گتان م کن بودند رفقای دیگری که در چنین
حال وهوای به سر م بردند ،یعن در فتر عتل کردن خودکش بودند.
اما بعد از شنیدن جریان جلیل واینته ناصریانِ جدد گنته «جلیل کار ما را راح کرد،
توه اگر طناب م خواه برای

بیاورم» ،دیگر خودکش معنای خودش را از دس

داد .نه! من نت خواه کار شتا را راح

کن ! این بود احساس ما .دیگر لجوجانه

م خواستی نگکاری هته را بتشند .دیگر هرچه بیشتر زنده ماندن مره زخ های عتی
ما بود.
زنده ماندن وزندگ کردن گرایش غریزی اس  ،ح هر انسان اس  .اما ویت شتنجه
وتحقیر از حدی م گکرد ،وتنها با خودکش م توان جلوی شتستن وتحقیر شدن را
گرف  ،مرگ فرشتهی نجات م شود .دیگر زندگ زیبا نیس ؛ مرگ اس

که زیبا

م شود .ما درحال که دیگر زیبای زندگ را فراموش کرده بودی  ،م خواستی زنده
بتانی  ،این بار نه برای خود زندگ که برای مقاوم در مقابل جانیانِ انسان و انسانی
کُش ،برای آنته نگکاری به آرزوی پلیدشان برسند که نابودی هتهی زندانیان سیاس
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بود ،برای آنته نگکاری از خون ما سیراب شوند .آرزوی در آن لحاه دیگر این نبود که
روزی روزگاری هتسرم و پسرم را در آغوش بگیرم .آرزوی این بود که مادرم اشک
نوهاش را ،ییافهی گرفته وپدرکشتهاش را جلوی در اوین و یا گوهردش نبیند .تنها این
روی سته را م دیدی .
آری مرگ جانخراش جلیل ما را از خودکش کردن قایل در آن مقطع بازداش  .اما تیغ
شتسته را هنوز هتراه داشت  .شاید دیگران ه چنین چیزی داشتند.
معلوم نبود چه چیزهای دیگری متتن بود از ما بخواهند .برای من در هر حال مرگ
بسیار شیرین تروبهتر از مصاحبهی تلویزیون ویا بخصوص هتتاری بود.

شکار هر ساعته ناصریان در بند عمومی
در آن بندی که پس از فاجعه بزرگ بودی  ،با آنته حدود  611ننری م شدی  ،ابتدا
حوصله وحت

فرص

اینته به زندگ

جتع

مان نات

بدهی  ،نداشتی  .حت

نت دانستی یک ساع بعد چه برسرمان خواهد آمد.
هر روز ،شاید سه یا چهار بار ،چند پاسدار با ناصریان یا لشتری وارد بند م شدند .هتهی
ما ساک

وب حرک

به آنها نگاه م کردی  .ناصریان م گن « :تو ،تو ،تو ...بیایید

بیرون!» سه یا چهار ننررا شتار م کرد و از بند بیرون م برد .وما دیگر آنها را نت دیدی .
اگرچه مدتها بعد بسیاری ازآن بچهها را دیدی وفهتیدی که در اننرادی بودهاند .اما برای
ما درآن لحاات معنایش آن بود که آنها را برای اعدام و یا در بهترین حال

برای

شتنجه بیشتر شتار م کنند.
روزهای اول شاید  1یا  2روز وشاید بیشتر در اویات نتاز بخصوص صبحها چندین
پاسدار به بند هجوم م آوردند وهته را به زور وارد سالن بزرگ ته بند م کردند که نتاز
بخوانند اما به تدری دیگر دس از این کار برداشتند وبچهها ه دیگر نتاز نت خواندند.

یک روز صبح دوس صتیت ام "مجید" و چند ننر دیگر راشتار کردند .حوال عصر
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بود که درِ بند باز شد ومن که نزدیک در بودم ،دیدم مجید وارد بند شد ،اما با نگاه
خیره و به زده و ییافهای کامد متناوت .مجید نتوانس بایستد ونقش زمین شد .من به
سرع

به طرفش دویدم .دیدم مجید زخت نیس  ،اما نت تواند به درست مویعی

خودش را بنهتد .انگار به دنیای دیگری وارد شده .به سر وروی دس

م کشید و

م گن  :تو زندهای؟ من زنده ام؟ گنت  :آره بابا ،مگه شتا رو کجا برده بودند؟
چند دییقهای طول کشید تا مجید حالش جا آمد .ماجرا را این گونه تعریف کرد« :ما را
بعد از بازجوی و شاید دادگاه مجدد و هتان ست چپ و ست راس کردن ،چش
بسته جلوی آمن تئاتر به صف کردند .من دائتا به این فتر م کردم که چند لحاه بعد
حل آویز خواهی شد ،چون اشارات وحر های مبه ناصریان هتین معنا را م داد.
خدصه بعد از مدتها ناگهان در آمن تئاتر باز شد ومرا به داخل هل دادند اما من تو را
دیدم و تعجب کردم چرا آمن تئاتر شبیه بند شده و تو داری یدم م زن ».
مجید که ساع ها زیر فشار روان بازجوی و دادگاه وسپس پش در آمن تئاتر یرار
داش  ،و در تتام آن چند ساع انتاار کشنده ،چش بسته بود ،متوجه نشده بود که آنها
را از پش

در آمن تئاتر به طر

بند ما یعن در وایع بند خودش هدای

کردهاند.

خدصه آنته مجید ،بند ما را با آمن تئاتر عوض گرفته و گتان برده بود وارد آمن
تئاتر شده اس .

بند عمومی بعد از پذیرش نماز خواندن
روزهای اول که در این بند عتوم جا گرفتی  ،بوی مرگ و شتنجه و شتس  ،بند را
پر کرده بود .ویت آشنای م دیدی در آغوشش م گرفتی و با بغض و کینه اشک
م ریختی « .پس تو زندهای؟ کیوان مصطنوی 5اینجا نیس ؟ اکبر صادی را اینجا
نیاوردند؟ کاکو 5کجاس ؟»
5

کیوان از رفقای ایلی

و اهل آذربایجان بود .گویا یت از پاسدارها که اورا به عنوان سرموضع
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دوباره چش م گرداندی ناگهان م دیدی کس را که دنبالش بودی رفی دیگری را

در آغوش گرفته و م بوسد .خوشحال م شدی  .اما "اکبر" نبود؛ دیگر از آن پس من

هیچوی اکبر را ،رفی خوب را ،ندیدم .هر چه گشت "عادل روزدار" را ندیدم" .کسری
اکبری کردستان " را ندیدم" .عباس بستاره"" ،رسول ،رسول رضاییان"" ،محسن رجب

زاده" و ...هیچتدام دیگر نبودند.

مهدی -الف که وارد عتوم شد ،دیدی نت تواند حر
لتن شدیدی حر

بزند زبانش بند آمده و با

م زند .دکتر مهداوی 6پیش ما بود با نگران از او پرسیدم مهدی

چرا اینطوری شده؟ دکتر گن بهتر اس هی توجه به گرفتن زبانش نشان ندهید .این
امر مویت اس و رفع م شود .دکتر مهداوی درس م گن خوشبختانه گویا بعد از
یک ماه وشاید کتتر مهدی به حال اولش برگش .
از هتین بند بود که در هتان روزها صدای وانت را م شنیدی که پیترهای ب جان رفقا
و دوستان عزیزمان را حتل م کرد.
صدای هلیتوپتری چندین بار به گوشتان رسید که گنته م شد 9اعضای هیئ
منصوب ختین را از اوین به گوهردش

و از گوهردش

مرگِ

به اوین منتقل م کند تا

سریعتر احتام مرگ را صادر کنند.

م شناخ ویت دید ناصریان کیوان را در صف اعدام ها یرار نداده به ناصریان ( شاید لشگری) گنته
بود این از اون سر موضع هاس و به هتین دلیل دوباره کیوان را مورد پرسش یرارداده بودند و نهایتا
کیوان ه سر به دار شد.
 5کاکو( )....از کادرهای سازمان پیتار بود .او بسیار مهربان و در عین پایبندی به مواضع سیاس اش با
کسان که نار دیگری داشتند مؤدبانه و صتیتانه رفتار م کرد.
 6دکتر مهداوی که شخصیت محت و میییهربان داش از رفقای حزب تودهی ایران بود .دکتییییر
خوشبختانه در ایران طباب

م کند.

 9منبع اصل خبر را بهخاطر ندارم .شاید گتانه زن ما زندان ها بوده باشد.
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پس از چند روزی که دییقش یادم نیس  ،سخ
کتتر شد .اکثری

گیری و کنترل برای خواندن نتاز

افراد با آنته جیره شدی نتاز تهدیدشان م کرد ،اما عتد فریضه

مسلتان را اجرا نت کردند .زندانبانها ه این را م دانستند .البته اگر دوباره هتان جهن
را به راه م انداختند ،فتر نت کن برای نخواندن نتاز دوباره خیل مقاوم م کردی .
یک روز ناصریان و چند ننر دیگر آمدند و چند صندل ته بند دم در حسینیه گکاشتند و
زندان ها را یت یت نزد خود فراخواندند و سؤال م کردند :اس  ،اتهام (وابستگ
تشتیدت یبل از دستگیری) ،اینته برای وادار شدن به نتاز خواندن آیا کابل خوردهاند یا
نه و اگر خوردهاند چند وعده .ما فتر م کردی م خواهند باز ه مقاوم

یا به یول

خودشان عناد هر کس را ارزیاب بتنند ومتناسب با آن ،هتین حدود  611ننری را که از
بندهای سر موضع گوهردش بای ماندهای ردهبندی کرده و فشارهای متناوت روی ما
بیاورند.
چند روزی گکش

تا اینته ناصریان وارد بند شد و هته را به "حسینیه" فراخواند ،به

هتان اتای بزرگ ته بند که بر خد

نامش در تتام دورهای که در گوهردش

بودم

عتد جای عبادت نبود به جز چند روز پس از  1شهریور  .5921او در سخنان کوتاه
گن « :آیایون (شاید گن برادران یادم نیس ) ما دیگه اینجا زندان چپ یا کتونیس
نداری  .هرک اینجاس مسلتونه .ما نت تونی بی التال را در اختیار کناربگکاری که
واسه خودشون اینجا زندگ کنند .شتا که اینجا هستید هته مسلتونید؛ زندان کافر
نداری ( ».این یاتلِ هزاران ننر مستقیتا نگن آنها اعدام شده اند)
در هتین اثنا چشتش به حلقهی ازدواج در دس

چند ننر افتاد که از طد بود .گن :

«این حلقههای طد را ه در بیارین؛ برای مرد مسلتون انگشتر طد حرامه ».اینها را گن
و رف  .ما ه هی نگنتی .
به تدری شروع کردی به زندگ روزمرهیمان نا بدهی  .ما هنوز مدیات و
هواخوری نداشتی  .هی خبری ویا رابطهای با بیرون زندان نداشتی  .روزنامه و تلویزیون
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ه درکار نبود.
شاید اواسط آبان  21بود که پاسدار بند در را باز کرد و به یت از زندان ها که دم در
دیگ غکا را تحویل م گرف  ،دستهای کاغک داد و گن اینها را به اتایها بده که افراد
به سؤال هایش جواب بدهند.
روی این کاغک عدوه بر سوآل ِاس  ،اتهام و مدت محتومی  ،دو تا سؤال بود :مسلتان
هستید یا نه؟ در جتع زندانیها مصاحبه میتنید یا نه؟ نحوه سؤال کردن برای من و عدهای
دیگر عجیب بود .چرا که در مورد مصاحبه واساسا اینته «نارت چیس » معتوق به
صورت جتع و علن سؤال نت کردند .نت خواستند افراد از جوابهای هتدیگر مطلع
شوند .اما گویا زندانبانها فهتیده بودند که بعد از آنهته کشتار و شتار هرروزه افراد و
اینته هته هتواره در انتاار بازجوی و شتنجه هستند ،دیگر جرأت برای بحث جتع
وهتاهنگ وجود ندارد وهته از عوایب بعدی چنین هتاهنگ های م ترسند .من جلوی
سؤال «مصاحبه م کنید یا نه؟» چیزی ننوشت و در انتاار حوادث بعدی نشست  .در جتع
 611ننرهی ما عدهای مثل من عتل کرده بودند وعدهی کت به آن پرسش جواب منن
داده بودند .چند روز بعد دوباره توزیع این وریه و سؤالها تترار شد .من احساس کردم
که دیگر باید جواب مشخص بده .
از ابتدای دستگیری ،هتیشه نسب

به مصاحبه کردن تننر وحساسی

بزرگترین آرزوی این بود که رژی هیچوی

خاص داشت .

نتواند از من مصاحبه بگیرد .در دوران

بازجوی یتبار در زیرزمینِ اوین ،ویت کابل م خوردم ،بازجو گن « :خیال نتن داری
مقاوم م کن ها؛ خیل ها اولش چیزی نگنتند اما بعدا آدم شدند و مصاحبه کردند»؛ و
من یاطعانه پاسخش دادم« :اما من مصاحبه نت کن !» در تتام پن سال که از آن روزها
م گکش  ،خطر شتنجه شدن برای پکیرش مصاحبه را چون شتشیر داموکلس باقی
سرم احساس م کردم .و حاق این سؤال لعنت در مقابل هتهی ما یرار گرفته بود .چند
دییقهای عتی فتر کردم ،آخرش به این نتیجه رسیدم :من به هی وجه علیه سازمان و
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فعالی های خودم مصاحبه نت کن  ،حت اگر مطتئن باش که بهخاطرمصاحبه نتردن،
اعدام م کنند .هر کاری که بتواند مرا از جلوی دوربین یرار گرفتن نجات دهد ،جایز
اس .
مسئله این بود :اگر به سؤال مربوطه جواب منن بده  ،در حال که م دان بیش از نود
درصد رفقای جواب مثب

داده اند ،مسلتا مرا از بقیه جدا م کنند و به این ترتیب

تحریتشان م کن که با کابل و شتنجهی آنچنان  ،وایعا از من مصاحبه بگیرند و به
پکیرش خشک و خال مصاحبه اکتنا نتنند .از طر

دیگر چطور م توان از مصاحبه

کردن شانه خال کن  ،اگر جواب مثب بده ؟
فتر کردم اگر هترنگ جتاع شوم ،به احتتال زیاد فعد خطر از سر ما رفع م شود.
حدس این بود که یصد آنها گرفتن مصاحبه از تک تک ما نت تواند باشد .متتن اس
مصاحبه گرفتن از مل کشها عتل بشود ،اما نه در مورد ما که حت داشتی  .اما اگر از
جتع  611ننرهی ما مثد  51ننر بگویند ما مصاحبه نت کنی  ،آنوی متتن اس روی
هتان  51ننر فشار متترکز و وحشیانهای برای گرفتن مصاحبه بیاورند .فشار یعن جیرهی
کابل .آیا م توان جیرهی کابل را که تتام شدن نیس  ،تحتل کرد؟
به این ترتیب غلط یا درس

در آن مقطع به این نتیجه رسیدم که اتنایا برای مصاحبه

نتردن ،باید جواب بله بده ! بایست خن بله گنتن را به جان بخرم تا از خن مصاحبه
کردنِ وایع  ،نجات یاب  .و نیز فتر کردم که اگر حساب غلط از آب درآمد و دیدم
وایعا م خواهند از تک تک ما مصاحبه بگیرند ،م توان بزن زیرش ،اگر چه کار بسیار
مشتل س .
نت دان تحلیلِ چند دییقهایام چقدر وایعبینانه بود .اما خوشبختانه رژی در آن مقطع
برای انجام مصاحبه روی ما فشار مستقیت نیاورد .بعدها شنیدم که گویا از مجتوعهی
تتام زنده ماندههای سرموضع  52تا  61درصد افراد به سؤال مصاحبه جواب منن داده
بودند اما نت دان این حر تا چه اندازه دیی اس .
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آزاد کردن تدریجی ملیکشها
فرشاد 5یت از رفقای اکثریت مل کش بود .او را به زیر هش بردند .ویت برگش  ،به
من ،نادر 6و یت دیگر از بچهها ماجرا را توضیح داد و گن « :بازجو به من چند سؤال
کتب داد و گن  ،پاسخها را بررس م کنی اگر برایتان یانع کننده بود ،هتانها را به
صورت مصاحبه باید مطرح کن  .درمورد این موضوع یعن سؤالها و آنچه از تو
م خواهی  ،با هی کس نباید صحب

کن وگرنه دمار از روزگارتو و هتهی کسان

که در جریان یرار گرفتهاند در م آوری ».
سؤال اصل این بود که چرا در زندان از سازمان که هوادارش بودی بریدهای و دیگر
یبولش نداری .بازجو تاکید کرده بود که جواب باید مستدل باشد نه اینته یک دفعه
وسط صحب

بدون مقدمه بگوی  :من دیگر سازمان را یبول ندارم و از این پس کار

سیاس نخواه کرد و...
فرشاد دنبال کلتات بود که ه به نوع مطرح کند که دیگر کاری به سازمان و سیاس
نخواهد داش وه کلتهای نگوید که زش باشد.
یادم م اید که نادر در آن لحااتِ ب اطدع

که هنوز بسیاری از ماها یادر به تحلیل

درست از اوضاع نبودی  ،تحلیل روشن داش  .نادر م گن  :من فتر م کن اینها دیگه
اعدام نت کنند و اقن ه خیال دارند مل کش ها را آزاد کنند .در نتیجه زیاد سخ
نت گیرند و لزوم ندارد بچهها (مناورش مل کش ها) در این مصاحبهی اجباری خیل
کوتاه بیایند هتان که بچهها بگویند دیگر به این کارها کاری ندارند ویک انزجارنامهی
فرمالیته بدهند،کاف اس .
این پیشبین درس

ازآب درآمد .وبه این ترتیب از مل کشهای که پیش ما بودند

مصاحبه گرفتند( .اینته هتهی مل کشها راشامل شد یا نه بهخاطر نت آورم).
 5اس مستعار
 6نادریت از رفقای سرموضع اکثری و رفیق خوش فتر و با هوش بود.
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مل کشهای که مصاحبه کردند ،برخ شان پن -شش سال بود که مقاوم کرده وتن
به مصاحبه و رد کردن سازمان خود نداده بودند .آنها تا جای که بهخاطر دارم ،سع
م کردند بسیار مختصر و به شتل صوری ،اعدم انزجار کنند و به خواس احتقانهی
بازجوها که تعریف و تتجید از زندانبان و برادران بازجو بود ،تن نت دادند ،و بدینسان
خطر رد شدن مصاحبه و در نتیجه فشارهای بعدی را به جان م خریدند.
آنها بعد از انجام مصاحبه ،بهتدری آزاد شدند.

یادی از حسین قاسم نژاد؛ آشنایی کوتاهی به عمر یک پروانه
حسین یاس نژاد هتان رفیق بود که اولین بار در حسینیهی ته سالن هش
درس

دیدمش.

مویع که ما را بعد از چند روز کابل زدن مجبور کرده بودند نتاز بخوانی .

احساس کردم بغل دست ام آشناس و سع م کند چیزی به من بگوید .از ارژنگ که
نزدیکترنشسته بود -دور از چش پاسداری که هته را زیر نار داش  ،-پرسیدم« :بغل
دست ام کیه؟ تو اونو م شناس ؟ » گن « :از یدیت هاس  .اکثریت

اس  .باید

بشناسیش».
آشنای ما از هتانجا آغاز شد .چند روز بعد که درِ اتایها باز شد و ما مجبور نبودی
یواشت تتاس بگیری  ،آشنای ما به سرع به یک دوست عتی تبدیل شد.
حسین بسیار خوش فتر بود .غالبا لبخندی بر لب داش

و با یلب گرم و مغزی سرد و

وایعا خونسرد ،به تحلیل اوضاع م نشس  .حسین م گن « :به نار م رسد ما که اینجا
هستی  ،دیگر اعدام نخواهی شد .البته اگر از چند استثنا بگکری  ».گنت « :مناورت از استثنا
چیس ؟» گن « :مثد خودِ من از جریان آن دادگاه ککای سال در رفت  ،اما یبد در
دادگاهِ مربوط به پروندهام حت اعدام گرفتهام و حتت برای تأیید به شورای عال
یضای رفته .ضتنا من یتبار ،در حین بازجوی  ،ویت دیدم فشار و شتنجهی شان پایان
ندارد و متتن اس

مرا به عل

سواب سیاس ام در زمان شان وادار به مصاحبه در
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تلویزیون بتنند ،دس به خودکش زدم .البته آنها توانستند جلوی مرگ را بگیرند .بعدا
که به دادگاه رفت  ،شاید به هتین دلیل به اعدام محتوم کردند .این حت هنوز از طر
شورای عال یضای تایید نشده بود ،که این ویایع شوم اتنای افتاد .تا کنون کسان را ه
اعدام کردهاند که مل کش بودهاند .پس بعید اس

کس را که دردادگاههای خودشان

یبل از سال  21به اعدام محتوم شده بگکارند زنده بتاند ».گنت « :حرف منطق اس اما
کارهای ب منط از اینها زیاد سرزده .هتین که تا امروز ترا اعدام نتردهاند نشانهی این
اس که در این دادگاههای چند دییقهای به پرونده نگاه نتردهاند ».گن « :درس اس ،
این کارها را به دقیل که نت دانی باعجله انجام دادهاند .اما متتن اس

دوباره سر

فرص پروندهها را وارس کنند».
از آن پس دیگر من وحسین در مورد وضعی

خودش صحب

نتردی  .اما در مورد

مسایل سیاس بخصوص تغییرات در شوروی و آمدن گورباچف بحث م کردی .
ناراتتان بسیار به ه نزدیک بود و هتدیگر را تتتیل م کرد .حسین م گن « :به نار
من شوروی وایعا از لحاظ سیاس مشتلِ دموکراس داشته و هنوز ه دارد و از لحاظ
ایتصادی ه وضعش در ه ریخته و از غرب عقب افتاده اس  .پیدایش گورباچف را
باید به فال نیک گرف  ».ما با ه یرار گکاشتی در مورد این مسئله هر چه خوانده ویا فتر
کرده ای در اختیار هتدیگر بگکاری و به طور سیستتاتیک به مطالعه و تبادل نار
بپردازی  .گاه خندهمان م گرف که در این واننسا وکشتار دیگر جای برای مطالعهی
مسایل ناری بای نت ماند اما به خودمان دلداری م دادی که پرداختن به اینمسایل
شیرینتر وحت منیدتراس تا فتر کردن به اعدام و شتنجهای که در انتاار ماس  .این
وضع ادامه داش تا هنتهی اول آذر ماه .5921
یتباره بعد ازچهار ماه به ما مدیات دادند .تا آنجا که به خاطر دارم ،یک یا دو روز یبلش
ما را به زیر هش بردند تا تلنن به خانوادههایتان بگویی چه روزی به مدیات ما بیایند.
حسین را ه به هتین خاطر به زیر هش برده بودند .روز مدیات که فتر م کن هنتهی
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اول آذرماه بود فرارسید .خانوادهی حسین ه به گوهردش آمده بودند تا او را مدیات
کنند .اما هر چه به ظهر نزدیک م شدی و اسام را برای مدیات صدا م زدند ،از اس
حسین یاس نژاد خبری نبود .ابتدا هیچتداممان نگران نشدی  .این مدیات در وایع اولین
تتاس ما با بیرون از زندان پس از  ۰ماه ب ارتباط مطل بود واین به شدت هته را هیجان
زده کرد هبود .تقریبا آخرین سری مدیاتها بود که حسین را صدا زدند .او ه چش بند
زد و آماده رفتن به مدیات ،دم درِ نگهبان ایستاد .تا اینجا هته چیز عادی بود در آن
دنیای غیر عادی اما پاسدار جتلهای گن

که ننسها را در سینهها حبس کرد .پاسدار

گن « :حسین یاس نژاد با کلیهی وسایل بیاد بیرون».
این عبارت لعنت ِ « کلیهی وسایل» در آن روز هرگز ،وایعا هرگز یادم نت رود .عبارت
«کلیهی وسایل» هتیشه در زندان انتقالِ زندان به محل دیگر معنا م دهد .این محل دیگر
م تواند زندان دیگر ،آزادی یا اعدام باشد .اما در مورد حسین ،آزادی که ب معنا بود و
انتقال به زندان دیگر ه چندان منطق به نار نت رسید .به هتین دلیل عبارتِ « حسین
یاس نژاد با کلیهی وسایل بیاد بیرون» بوی مرگ م داد .درس در لحاهای که او باید به
مدیات م رف و هتسرش بعد از بیش از چهار ماه ب خبری کامل پش در اتای مدیات
منتارش بود .دو پاسدار برای بردن حسین وارد بند شدند و حسین ه به ست

اتای

بزرگ ته سالن (حسینیه که محل ساکها بود) رف تا وسایل شخص اش را جتع کند.
هتهی کسان که صدای پاسدار را شنیده بودند ،ساک و ب حرک مانده بودند .بعد از
متث کوتاه  ،مثل سیل روی حسین ریختند و او را غری بوسه کردند .پاسدارها که
اغلب در چنین موایع  ،مانع روبوس م شوند ،اینبار ه داد م زدند« :بقیه برن اتایاشون!
زودتر وسایل تو جتع کن».
با آنته روحیهی زندان ها مثل پن ماه پیش نبود که راح

جلوی پاسدارها بایستند و

بگویند «یعن چه حاج آیا م خواهی با ه بندی خودمان روبوس و خداحافا کنی
شتا چه کار داری؟» ،باآنته یت دو ماه پیش هرروز از بین ما هر که را که م خواستند
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شتار م کردند و م بردند و به ما حت فرص آنته دستشان را بنشاری نت دادند ،اما
آن روز و در آن لحاات کس اعتنای به آن داد وبیدادها نترد .هتهی ما یتپارچه خش
و ننرت و در عین حال اندوه و محب

بودی  .من دل نت خواس

جزوِ اولین کسان

باش که درآغوشش م گیرم چون حس م کردم که این آخرین دیدار اس  .دل
م خواس بیشترنگاهش کن  ،دل م خواس آن لحاات طول بتشد .حسین با حوصله
و گشادهروی هته را بغل م کرد و م بوسید .به هر حال خودم را به حسین رساندم .یک
لحاه بدون حرک به ه چش دوختی  .حسین لبخندی بر لب داش  .گنت « :میزون که
هست ؟» گن  «:آره مطتئن باش ».در چهره اش آرامش و متان
گن « :هتان که حدس م زدم درس

عجیب بود .دوباره

بود» .گنت « :اما هنوز معلوم نیس  ».آخرین

جتلهاش به من این بود« :به هر حال من خوب  .شتا ه موف باشید! من مطتئن اوضاع
هتین طور نت مونه!» هتدیگر را سخ

در آغوش گرفتی  .در آغوش فشردن که

پناهگاه وتجل هزاران سخن فروخنته بود.
حسین را بردند وهتان روز عصر صدای شلیک چند گلوله را شنیدی  .شاید مربوط به
حسین نت شد ،اما به نارما رسید که رفی مان را با هتان گلولهها کشتند.
آشنای ام با حسین عتر کوتاه داش

اما یاد او هتیشه با من خواهد بود .بعدها که

روزنامه وارد بند شد ،در صنحهی تسلی

نام عزیز او را دیدی  .حسین را در هتان روز

کشته بودند.

آذر  :31اولین مالقات بعد از کشتار بزرگ
مجددا شروع کردند به خواندن اسام چند ننر .اس من ه در میان آنها بود .شاید 1
ننری م شدی  .از زیر هش گکشتی وما را به اتای بردند.

یت از بازجویان پرسید" :شتاره تلنن خانوادهات چنده؟" گنت " :شاید تا حاق عوض

شده باشه .برای چه م خواهید؟" گن " :امتحان کن؛ هتین جا م تون تلنن بزن ".
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شتاره رو گنت و او چند لحاه بعد ،گوش را به من داده و گن  :فقط بگو روز سه شنبه
برای مدیات به گوهردش

بیایند( .شاید ه روز دیگری را گن ؛ به هر حال چند

روزی فاصله داش ).
در آن لحاه ،یعن اوایل آذر  21دییقا  ۰ماه بود که هی یک از زندانیان کتترین تتاس و
ارتباط با بیرون از زندان نداشتند .این اولین بار بود که اجازه دادند با خانواده تتاس
تلنن بگیری  .بعد از چهار ماه که خانوادهها درب اطدع ِ مطل از وضعی
هتسران و عزیزانشان بودند اکنون تنها از پش

فرزندان،

گوش تلنن یت دو جتله از دهانشان

م شنیدند؛ جتدت محدود :سدم ،حالتان چطور اس  ،سه شنبه م توانید برای مدیات
به گوهردش بیائید .هتین!
بازجوی مربوطه بیشتر از این اجازه نت داد صحب کنی و فورا تلنن را یطع م کرد .ما 1
ننر به بند برگشتی و دیدی دیگران را ه به زیر هش

برده تا امتان تتاس با

خانوادهایشان را فراه م کنند و روز سهشنبه را به عنوان روز مدیات به اطدع آنها
برسانند .آنها خودشان به خانوادهها که هر روز به گوهردش  ،اوین و یا کتیته مشترک
مراجعه م کردند و خواهان اطدع یافتن از وضعی عزیزانشان بودند ،خبرندادند بلته از
زندان ها خواستند که هر یک جداگانه ،زمان ومتان مدیات را تلنن به خانواده اطدع
دهند .منط این ایدامشان شاید این بود که فتر م کردند تنتیک خانوادهها به کسان
که زندان شان اعدام شده و کسان که زندان شان زنده مانده بودند ،زمینه ساز عوایب
در جلوی زندان بشود .شاید ه هی آمار روشن و مشخص از آنان نداشتند که زنده
مانده بودند .به هر دلیل ،آنها از چنین روش برای اطدع به خانوادهها استناده کردند تا
فقط خانوادههای کسان که زنده ماندهاند به صورت جدا از ه از تاریخ مدیات مطلع
شوند .دیگر برای هته زندانیان مشخص شده بود که در چند روز آینده مدیات خواهی
داش .
به آنها چه بگوئی ؟ از پش

شیشه با گوش تلنن که م دانی کنترل م شود ،چگونه
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م توانی با چند کلته هته چیز را بگویی ؟ خانوادهها حتتا از وضعی رفقای دیگرمان
سؤال خواهند کرد ،اینته آنها اآلن کجا هستند .آیا خانوادهها م دانند در طول این چهار
ماه چه بدی بر سر زندانیان آوردهاند؟ خود خانوادهها در این مدت چه کشیدهاند؟ آیا
مادران و پدران که مسنتر بودهاند زیر فشار ب خبری و برخورد مرموز زندانبانها ستته
نتردهاند؟ هنوزتا آن مویع صریحا به ما نگنته بودند که در ماههای مرداد و شهریور
بسیاری از زندانیان را اعدام کردهاند .در بین زندانیان هنوز کسان بودند که فتر
م کردند شاید از چپها زیاد نتشته باشند؛ فتر م کردند آنهای را که بر مارکسیس
بودن خود تأکید کرده و یا پرسشکنندگان را به تنتیش عقاید مته کردهاند از سایرین
جدا کرده و در جای دیگر و در وضعیت یرنطینهای نگه داشتهاند.
روز مدیات فرارسید .با مادر و خواهرم در پش شیشه روبرو شدم .یادم نبود که سبیل را
تراشیده بودند و با نداشتن سبیل ،ییافهام برای آنها بسیار متناوت شده بود .ضتنا هتهی ما
زیر فشارهای متنوع در ط چهارماه گکشته قغر و رنگپریده شده بودی  .دیدم مادر و
خواهرم مرا برانداز م کنند و بعد از متث کوتاه مادرم گوش را برداشته و گن  :چرا
اینقدر قغر شدی پسرم؟ لبخندی زده و گنت  :حال خوب اس  .شتا چه م کردید در
این چهار ماه؟ مادرم سرش را تتان م داد و اشک م ریخ  .خواهرم گوش را گرفته
و گن  :ما خوبی (با ایتا و اشاره از سدمت فرزند و هتسرم خبر م داد ).بدفاصله
پرسید :بقیه کجا هستند؟ و من با نشان دادن گردن به او فهتاندم که اعدام شدهاند .البته
بدفاصله اضافه کردم :هته شان را مطتئن نیست  .شاید بعض ها هنوز زنده و در جای
دیگری باشند.
مدیات تتام شد و به بند برگشتی  .پس از چند روز ،روزنامه و تلویزیون ه دادند.
نوشتههای روزنامهها را با ولع خاص م خواندی  .به تدری شروع کردی به تجزیه و
تحلیل آنچه بر ما گکش  .خانوادهها ما را دیده بودند و مسئلهای که پیش روی رژی یرار
میگرف این بود که چه جواب به خانوادههای اعدام ها خواهد داد .در آن روزها ما فتر
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م کردی تعداد آنها سر به صدها و چه بسا هزارها م زند .رژی یضیه را چگونه اعدم
خواهد کرد .پرسش اساس ه این بود که چرا دس به چنین جنایت زده اس .
هتچنان خطر را دم گوش خود حس کردی  .یت از پیشبین ها این بود که رژی
نت تواند اعدام این هته زندان سیاس را مخن نگه دارد .در نتیجه متتن اس

یک

مصاحبه تلویزیون از ما زندانیان بازمانده ترتیب دهد و چند ننری را با شتنجه و فشار
مجبور کند که در تلویزیون اعدم کنند" :ما در زندان بودی و هته چیز عادی و مرتب

بود؛ عدهای از معاندین و منافقین زندان زندان را بر ما جهن کرده بودند و دائتا دس
به اعتصاب و تااهرات م زدند که برادران دلسوز و مهربان پاسدار را به یتل برسانند .آنها
تدش کردند درهای زندان را بشتنند که خوشبختانه این ترفندها با هوشیاری سربازان
گتنام کشف و با دستگیری و اعدام این عامدن خارج زندان و زندانیان توانستند ننس

راحت بتشند".

ویت به این سناریو فتر م کردی  ،چنان خش و تننر و ترس در جانتان راه م یاف که
تحتلش وایعا سخ بود .این چنین مصاحبهای را هیچتس وایعا هیچتس نت توانس
انجام دهد .اما تحتل کابل و شتنجه ه کار آسان نبود .در نتیجه دوباره خیل ها به فتر
تیغ و تیزی و پنهان کردن آن برای روز مبادا افتادند.

باز هم سؤال و جواب
دییقا به خاطر ندارم یبل از اولین مدیات بود یا شاید مدت بعد از آن که دوباره گنتند:
هته چش بند بزنند بیایند از بند بیرون .ما را تک به تک وارد اتای کردند .آنجا
ناصریان و یک ننر دیگر نشسته بودند .نوب به من رسید .ناصریان پرسید :سازمانتان را
یبول داری یا نه؟ گنت  :نار ندارم .پرسید :در تااهرات علیه تبلیغات حقوی بشر
شرک

م کن ؟ گنت  :خیر ،به هی وجه .گن  :هنوز عناد داری بدبخ ؟ برو بیرون

یست چپ بایس  .گویا از هته افراد دیگر نیز هتین سؤال را پرسیده بودند .دیدی باز
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ه چپ و راس کردن مطرح اس  .هته ما را که به سؤال ناصریان جواب داده بودی
در راهپلهها نشاندند .به تدری بر تعدادمان افزوده م شد .درهای باق و پائین را بستند
طوری که در فضای بسته و تاریک راه پلهها ننسکشیدن مشتل شده بود .ما
چش بسته بودی و پاسداری ه ما را م پایید تا با ه حر
برنامهشان چیس  .پس از دو سه ساع

نزنی  .نت دانستی

هوا به یدری کثیف شد که یت دو ننر

حالشان به ه خورد .ما ه که ظاهرا ننس م کشیدی  ،از حال

خنگ و کدفگ

شدید داشتی دیوانه م شدی  .ویت چش بندها را برداشتی دیدی که هته با ه هستی
و ظاهرا خطر رفع شده اس  .هتانجا فهتیدی که تتام افراد بدون اطدع از جواب
سایرین ،پاسخ یتسان و دندانشتن به ناصریان داده و به درخواس

آنها یک نه

بزرگ دادهاند .تنها شاید یک یا دو ننر بودند که با تصور به اینته شاید دوباره
م خواهند با هتین سؤال و جواب عدهای را اعدام کنند به آنها پاسخ مثب داده بودند.
اما بعد از مدت کوتاه احساس کرده بودند که اشتباه کرده و در نتیجه حرفشان را
پس گرفته بودند و به این ترتیب هتراه بقیه به بند برگردانده شدند.

صداهایی در مورد آزادی زندانیان سیاسی
در دی ماه بود یا کت دیرتر که برای اولین بار در روزنامه خواندی یرار اس

کلیه

«زندانیان گروهت » مورد عنو یرار بگیرند .ریشهری ،وزیر اطدعات وی گنته بود،
به جز  311ننر که آزادیشان خطرناک اس  ،بقیه آزاد خواهند شد.
حدس خودم بعد از دیدن این خبر در روزنامه و تلویزیون این بود که احتتال دارد
پروندههای زندانیان زنده مانده را بررس کنند و کسان را که به یول خودشان

"کین " تشخیص م دهند ،نگه داشته و بقیه را آزاد کنند .یا اینته فقط زندانیان بند
جهاد را آزاد کنند .فتر نت کردم این حت آزادی متتن اس عده بیشتری را در بر
بگیرد.
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مالقات جمعی

1

اواخر دی ماه  :21چند هنته و شاید یک ماه از مدیات اول گکشته بود که به ما
مدیات جتع و حضوری دادند ،دیداری عجیب ،آنقدر تتاندهنده که هی وی
فراموشش نخواه کرد.
به ما نگنته بودند که مدیات حضوری خواهی داش  .طب معتول به ما چش بند زده و
مارا از بند خارج کردند .این بار به جای اتای مدیات به ست آمن تئاتر کشاندنتان.

 −چرا اینطر م برند؟
 −نت دان .

 −یعن متتن اس باز ه سؤال و جواب و بعد اعدام یا کابل در پیش باشد؟
 −معلوم نیس .

در طول چند ماه بعد از اعدامها ،ما که حدود  611ننر بودی هته دیدهها و
شنیدههایتان را به ه منتقل کرده وم دانستی که اکثر اعدامها در هتین آمن تئاتر
انجام شده و رفقایتان را  2تا  2تا در هتین جا اعدام کردهاند و حاق ،ما در مقابل درِ
هتین آمن تئاتر صف بسته بودی  .ناگهان در باز شد و گنتند بروید داخل .اولین نگاه
ما به ست سن آمن تئاتر دوخته شد؛ آخر هتین جا بود که بچهها را کشتند؛ رسول،
آتیک ،کسری ،کیوان مصطنوی ،حسین حاجمحسن ،ساسان محتودی ،اکبر صادی
و صدها ننر درس هتین جا اعدام شدند.
موضوع چیس ؟ آیا دوباره تهدید و شتنجه و اعدام در پیش اس ؟ به زده به
یتلگاه نگاه م کردی که یکباره در بزرگ ست دیگر سالن باز شد و خانوادهها به
ست

ما هجوم آوردند .باورکردن نبود .خانوادهها را بدون هی مانع و رادع  ،نه از

پش

توری اتای مدیات ،بلته رودررو ،مستقی در مقابل

شیشه و تلنن و نه از پش

خود م دیدی .
 5این یست

از کتاب ،بخش از متن اس

که با نام« از نگاه آن مادر» یبد نوشته و به چاپ رساندهام.
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هتسران ،مادران ،پدران ،خواهران و بچههای خردسال .آیا اینها رؤیا بود؟ خیال بود یا
وایعی ؟ ما که در تنهای مطل چندین ماهه هی انسان جز بازجو و پاسدار ندیده
بودی  ،هی انسان که قایل بگویی چه بر سر دوستان و رفقایتان آوردهاند ،حاق
م توانستی عزیزان خود را در آغوش بگیری ببوسی شان ،با آنها حر

بزنی و..

درس هتان جای آنها را در آغوش بگیری که دوستان ما را اعدام کرده بودند.
بهتر اس فقط نگاهشان کن ؛ اگر در آغوششان بگیرم چیزی نت بین  .من نت خواه
در این لحاهای که نت دان چقدر به طول م انجامد ،فقط یک مادر را در آغوش
بگیرم؛ کاش م توانست در آن واحد هته را بغل کن  ،ببوس  ،اشک بریزم ،گریه کن .
اما نت شود .خانوادهها به ست

ما م دویدند؛ با خودشان گل آورده بودند ،گل به

روی ما م ریختند .نت دان چرا دس

م زدند .آیا لحاه وصال اس ؟ نه! چه

وصال ؟ آنها که به وصال نرسیدهاند تعدادشان بیشتر اس  .لحاه شادی و سرور اس ؟
آری و نه .مادری که فرزندش را زنده م بیند از صتی یلب خوشحال م شود ،اشک
م ریزد و فرزندش بر گونههای مادرش بوسه م زند و در آغوش گرم مادرانهاش
م خزد اما ویت نگاهش را از زمین بر م دارد و چشتش به سن آمن تئاتر م افتد،

چهرهی استوار و زحت کشِ "اکبر صادی " را م بیند که با چشتان نافکش به

ناصریان نگاه م کند .صدای اکبر را م شنود که خطاب به ناصریان فریاد م کشد:

"شتا آدمکشان حرفهای هستید .شتا ضد بشرید و این ضدی تنها دارای تان اس ".
و آن وی اکبر ،پر پر م زند.
نتیدان اولین مادر و یا هتسری را که بوسیدم چه کس بود؛ اصد مه نبود ،او مادر
بود ،مادر ما زندان ها بود؛ شاید هتسر یت دیگر از بچهها بوده ،به خاطر ندارم .اما این
را م دان که تا پیدا کردن خواهرم که به مدیات آمده بود شاید چهار پن دییقهای
گکش

و من در این مدت داشت با دیگر مدیات ها روبوس م کردم .هته هتین

وضعی

را داشتند .بغض گلوی هته ما را گرفته بود ،اشک و لبخند با ه م آمدند.
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مادرها پسرانشان را م بوسیدند ،بو م کشیدند؛ بچهها به گردن پدرانشان آویزان
م شدند و بعض ها گوشهای کز کرده و این صحنهها را با تعجب تتاشا م کردند.

پاسداران جلوی روبوس "نامحرمان" را م گرفتند و در مقابل کف زدنها صلوات

م فرستادند ،اما کس گوشش به امر و نه ها و صلواتهای هیستریک و احتقانه آنها
بدهتار نبود.
در یک آن احساس کردم ،احساس دوگانهای را که ما زندان های زنده مانده در خود
حنظ کردهای  ،عینا و بسیار عتی تر در برخ مادران وجود دارد ،در مادران که یت
از فرزندانشان در این فاجعه اعدام شده و آن دیگری جان به در برده اس  .چنین
مادری چه کند :اشک بریزد ،یا بخندد؟ باید از زندهماندن "خسرو" خوشحال باشد و

هتزمان به خاطر کشته شدن "انوشه" گریان؟ کدام احساس در او بیشتر م جوشد؟
اگر غ انوشه دارد م سوزاندش ،آیا باید آن را پنهان بدارد و فعد خسرو را در آغوش
بگیرد؟ چه جواب برای هتسر انوشه دارد؟ که درس

پش

درِ هتین اتایِ مدیات،

که یتلگاه هتسرش بوده ،به انتاار ایستاده اس و دیگر هی وی انوشه را نخواهد دید.
هی وی .
مادر نت دانس

که درس

در هتین اتای انوشه را اعدام کردهاند .به او نگنتی اما ما

م دانستی  .فتر م کردم اگر او بنهتد چه خواهد کرد؟
ویت من و دو ننر دیگر از زندانیان که این دو برادر را از نزدیک م شناختی به دور

مادر انوشه حلقه زدی او با بغض گن " :یربان شتا بروم .هته شتا بچههای من هستید؛

انوشه را از من گرفتند اما خسرو زنده اس  ،شتاها زندهاید ،شتا به جای او زنده

ماندید؛ خسرو هس ".

نت دان  ،ویت م گن «به جای او زنده ماندید» با چه سخت ای خودش را مجبورم
کرد که این کلته را ادا کند .اما او این جتله را گن و شاید ه از اعتای یلبش آنرا
بیان کرده بود.
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من و خواهرم که درباره آن فجایع و مسائل دیگر با سرع حر

م زدی  ،دوباره به

ست خانواده انوشه رفتی  .مادر با چشتان اشکآلود اما با لبخند به من گن « :شتاها
زنده ماندید ،باید مواظب خودتان باشید ،باید زندگ کنید ،سالها و سالها ،هته باید
زندگ کنی ! با هتینها که برایتان بای مانده».
من در دل و شاید ه به زبان ،جتلههای را نجوا م کردم :ما هته باید زندگ کنی اما
نه بجای آنها ،و نه بعد از آنها .ما باید با آنها زندگ کنی باید آنها را فراموش نتنی .
نباید این دد منش را از یاد ببری  ،نباید بگکاری این گونه انسانها را تته پاره کنند؛
نباید.
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فصل ششم :اوین و آزادی (زمستان )2631
انتقال مجدد به اوین
ویت از مدیات جتع با خانوادهها به بند برگشتی و پس از فرونشستن هیجانات ،تازه
متوجه شدی که در حین مدیات یت از مسئوقن زندان که سع م کرد برای ما و
خانوادهها به اصطدح سخنران کند و به سؤال خانوادهها جواب دهد ،چیزهائ در مورد
آزاد کردن زندانیان سیاس گنته اس  .راستش این اس که اگرچه سخنان آن مسئول
زندان را م شنیدم ،اما هیجان دیدار و گن وگو با خانوادهها آنقدر یوی بود که به
حرفهایش دی نت کردم.
به هر حال فردا یا دو روز بعد از مدیات جتع بود که به ما اعدم کردند هتگ  ،کلیه
وسائلشان را جتع کنند .نگنتند ما را به کجا منتقل خواهند کرد .ما نت توانستی به
درست حدس بزنی که چه برنامهای برای ما دارند .من هنوز آزادی هته را باور
نت کردم .فتر م کردم عدهای آزاد خواهند شد و به بقیه متتن اس

مرخص یا

مدیات با خانواده در محل زندگ بدهند .به هر حال ما را با چند اتوبوس از گوهردش
خارج کردند و در اوین و در طبقه اول بند  6جا دادند.
از سخنران آن مسئول زندان در مدیات جتع ما و روزنامههای آن زمان و انتقال هته ما
به اوین به نار م رسید که یصد آزادکردن ما را دارند .اما ،آیا هته زنده ماندهها را آزاد
خواهند کرد یا باز ه سؤال و جوابها و تنتیک کردن در پیش اس ؟ و یا ،با توجه به
محتوای پروندههائ که داری برخورد خواهند کرد؟ از طر

دیگر ،هنوز برای من و

بسیاری از ه بندان این مطرح بود که چگونه اعدامها را اعدم خواهند کرد؟ هنوز خطرِ
فشاربر ما ،برای مصاحبههای آنچنان که پیشتر بدان اشاره کردهام ،محتتل به نار
م رسید.

ماجرای کشاندن زندانیان به تاالر رودکی
اواسط بهتن بود که در اوین یت از بچهها بنام عباس را برای بازجوی بردند .ویت بعد

650

از یت دو ساع

برگش  ،از او عل

مسلتا بازجو بود و م گن

احضار را پرسیدی  .عباس گن  :شخص که

که از وزارت اطدعات آمده با من صحب

گن « :ما با مسئوقن دادستان (اوین) اختد

کرد و چنین

نار داری  .به نار ما (اطدعات ها) اصل

اعدامها صحیح بوده اما نه به این وسع  .افراد زیادی ب خود و ب حساب اعدام شدهاند.
در ضتن در مورد آزاد کردن بقیه بازه با دادستان اختد

داری  .به نار ما شتاها که

زنده ماندهاید ،حت اگر مصاحبه کنید و یا بگوئید که مسلتان هستید ،راس نت گوئید و
شرط مصاحبه کردن یا پکیرش اسدم ،شرط درست برای آزادی نیس  .اما ما موافقی که
شتا آزاد شوید چون وایعا یادر نیستید علیه رژی کاری بتنید .حت اگر مخالف باشید
که هستید .در نتیجه ما با گکاشتن شرط مصاحبه یا خواندن نتاز برای آزادی مخالنی  .اما
از ما به شتا نصیح

از این مویعی

استناد کنید و آزاد شوید .چون فعد برادران

دادستان روی هتین مسائل اصرار زیادی دارند و کوتاه نت آیند».
این اولین بار بود که م شنیدی یک مقام امنیت از اعدامها حر

بزند .به این نار

رسیدی که آن بازجو از این طری خواسته به ما پیام بنرستد که شرایط دادستان را
بپکیری .
اواخر ماه بهتن بود که دوباره اسام چند ننر را صدا زدند .ما که حدود  611ننر بودی
منتار ماندی تا آنهای که از بند بیرون رفتهاند برگردند و ببینی چه سؤاقت از آنها
پرسیدهاند .به تدری متوجه شدی که کس را بر نت گردانند .معن اش این بود که ما
نباید از آش که برای ما پختهاند با خبر شوی تا نتوانی هتاهنگ و مشورت کنی  .فتر
م کردی محتتل آن اس

که بر مصاحبه و یا شرک

در راهپیتای و ...اصرار کنند.

اکثری یریب به اتنای بچهها نارشان این بود که مسلتا باید به این اصرار جواب منن
بدهی  .و البته بین ما کسان بودند که در بند یبل با ما نبودند و ما موضع آنها را
نت دانستی اما جو عتوم  ،کوتاه نیامدن بود.
با این هته تا آنجای که به خاطر دارم سه یا چهارننر بودند که فتر م کردند پکیرش این
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خواستههای زندانبان مه نیس ( .استدقل آنها اینچنین بود که اگر شرایطشان را نپکیری
آزاد نت شوی و متتن اس دوباره در فرص دیگری اعدام یا توابمان کنند ).من و
اکثری بچهها در آن مقطع فتر م کردی این دوستان از یک طر بیش از اندازه دچار
وحش شدهاند و از سوی دیگر جاذبه آزادی یعن خدصشدن از آن جهن را در دو
یدم خود م بینند و دیگر به خن پکیرش شرائط زندانبان اهتیت نت دهند .به هر حال
اکثری یاطع بند نارشان ایستادگ در مقابل ترفندها و شرائط زندانبانها بود.
در چنین حال و هوای هتگ نزدیک درِ بند نشسته و یا ایستاده بودی و منتار که اس ما

را ه صدا بزنند که ناگهان در بند باز شد .ناصریان ظاهر شد و فرمان داد" :هته بیان

جلو!" هته وارد هشت جلوی بند شدی  .پلههای این هشت را از نگهبان جدا م کرد.
ناصریان بر باقی پله ایستاد و به آخرین سری از بچهها که یبد صدایشان زده بودند اشاره
کرد که کنار پلهها بایستند .در آن شلوغ ما متوجه نشدی که در بین کسان که روی
پلهها ایستادهاند افرادی غایباند .فتر م کردی ازدحام زیاد اس
نت بینی قبد در راهروی انتهای پلهها هستند و چون جا نیس

و آنهای را که ما

پایین نیامدهاند .در وایع

این موضوع که مه ه بود ،ابتدا توجه ما را جلب نترد.

ناصریان با صدای بلند گن " :آیایون ،توجه کنید قزم نیس تک تک سؤال کن  ،یک

دفعه هتینجا سؤال م کن  .موضوع اینه که زندان ها یک کننرانس تشتیل م دن توی
یه سالن در بیرونِ زندان .اگر شتا م خواهید بیایید به صورت تتاشاچ آنجا بنشینید- ،
قزم ه نیس چیزی بگید و یا شعاری بدید  -که هیچ  ،شرک م کنید و بعدش ه
آزاد م شید .اما هرکس که در این برنامه شرک نتنه ،برم گرده گوهردش  .آنوی
مایی و کابل و شتا .حاق هر ک م خواد شرک کنه بیاد زیر این پله و کنار بقیه افراد

بایسته".

به هتین سادگ  ،ما باید بدون آنته لحاهای فرص
باشی  ،یا م رفتی زیر پله ،یا در جای خود بای م ماندی .

فتر کردن و هتاهنگ داشته
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روی پله رفقائ بودند که به خواس ناصریان جواب منن داده بودند اما با توجه به اینته
ناصریان گنته بود هرکس م آید به کننرانس ،بیاید پیش این افراد بایستد ،خیل ها فتر
کردند آنها که روی پله هستند ،جواب مثب
لحاات اولیه حدود بیس

دادهاند و هتین امر باعث شد در هتان

ننری به زیر پله رفتند .من آن چند ثانیه و شاید دو دییقه را

وایعا نت توان تصویر کن  .هتهتهای راه افتاد .با آنته اکثری

یریب به اتنای افراد تا

چند لحاه پیش مخالف دادن این امتیاز به زندانبان بودند واگر تک تک ،مثل دفعات
یبل در اتای ناصریان از آنها سؤال م شد ،جواب منن م دادند  -کتا اینته یبل ها که
روی پله ایستاده بودند ،جواب منن داده بودند  -حاق در جتع ،جرات نداشتند با صدای
بلند به ناصریان بگویند «من نت آی » و یا بخصوص «ما نت آیی » ،چرا که در جتع 511
ننره و یا بیشترِ آن لحاه این کار معنای رهبری کردن م داد و بخصوص جلوی چش
ناصریانِ جدد که گنته بود «در غیر اینصورت مایی و کابل و گوهردش  »...کار
مشتلتر م شد.
من و چند ننری از رفقای دیگر ،درآن لحاه فتر کردی باید بایستی و نروی  .به کسان
که نزدیک ما بودند ،گنتی  :ما نت روی  ،ما نت روی !
من به سرع افرادی که هنوز مانده بودند شتردم .شاید  91یا  ۰1ننری م شدی  .گنت :
«ما هنوز  ۰1ننری  .تازه بند باق معلوم نیس یبول کنند .اگر ک نباشی  ،عالیه».
ناصریان نعره کشید« :خب ،زودتر .چیه؟ م خواین بری گوهردش ؟»
دوباره از تعداد ما ک شد .یک دفعه دیدم ده یا شاید پانزده ننری شدهای که هنوز
نرفتهای زیر پلهها .به هتدیگر نگاه م کردی  .خش و ترس و دوباره خش .

"ارژنگ" رو به من کرد و گن « :حسین ،فایدهای نداره .بچهها به ما نگاه م کنند .اگر
نروی  ،نرفتن به آنها تحتیل م شود و این درس

نیس  .بروی  ».و من که گوی آب

روی آتش تصتی به نرفتن ریخته باشند گنت  :بروی  .هته رفتی بجز دو ننر" :فؤاد" 5و
 5اس مستعار
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"کورش".5
هر دو را م شناخت  .فؤاد اکثریت و کورش از سازمان پیتار بود .به فؤاد نزدیک شدم و
گنت  :متتن اس

فشارهای بیشتری به شتا بیاورند .اما تصتی با خودتان هس  .فؤاد

گن  :شتا بروید اشتال ندارد اما من به هی وجه نت آی  .به کورش ،که ه سازمان
نبودی نزدیک شدم .گنت « :خودت م دان  »...او نگکاش ادامه ده  .با عصبانی اما با
صدای خنهای فحش به بازجوها داد و گن « :بروید ،من م مان ».
ما وارد بند شدی  .به محض پا گکاشتن به بند ارژنگ گن « :خراب کردی  .افتضاح
کردی  ».گنت « :قمکهب ،دو دییقه پیش تو بودی که گنت بروی زیر پله ،حاق
اینجوری م گ ؟» ارژنگ به من نگاه نت کرد .یدم م زد .دستهایش را به ه م مالید و
م گن « :خراب کردی  ».من گنت « :هنوز م توانی برگردی » اما ویت خواست جتلهام
را تترار کن به نارم رسید برگشتن مشتلتر از نه گنتن پن دییقه پیش اس  .چون اگر
بر م گشتی مسلتا حدایل هش

ننر دیگر بر م گشتند و آنوی

بیشتر انگش نتا

م شدی و بیشتر توجه ناصریان را بعنوان محرک عدهای برای نپکیرفتن شروطشان جلب
م کردی .

نهیبی که ما را زنده کرد
آن روز عصر تا صبح فردایش نخوابیدی  .من و ارژنگ و دو سه ننر دیگر چنان عزا
گرفته بودی که انگار خیان کردهای  .فردای آن روز در حال که تا صبح بیدار مانده

بودی " ،یوسف" به من نزدیک شد و گن « :تو و ارژنگ چه مرگتان هس ؟ چرا عزا
گرفته و مثل مادرمردهها یک گوشه کز کردهاید؟ توجه هته بچهها را جلب کردهاید.
اگر هتینطور ادامه دهید معن اش اینه که ما هته چیز را باختهای یعن کامد شتس
خوردهای  .سؤال م کن  ،آیا وایعا اینطوری اس ؟ ما مقاوم نتردی ؟ ما تسلی شدی ؟
5
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مگر تو یرار اس

چه بتن ؟ باید بروی در یک برنامه سخنران توابها شرک

کن .

مگر تو یبول کردهای که به ننع جتهوری اسدم سخنران کن ؟ مگه تو رفیق را لو
دادهای؟ مرد حساب بلند شو از این حال بیا بیرون .ما هنوز خیل کارها داری ».
حر های یوسف کوبنده ،به مویع و در مجتوع درس

بود .بخصوص ویت احساس

کردم که اگر هته بچهها با روحیه شتس خورده وارد آن جلسه سخنران توابها بشوند
چه بسا دیگر در مقابل ترفندهای دیگر بازجوها نتوانند هشیارانه و با یدرت برخورد کنند،
هوشیارتر شدم .حرفهای یوسف نهیب بود که مرا زنده کرد.
نارم را با ارژنگ در میان گکاشت  .گنت « :من ه یبول دارم که ما اشتباه کردی  ،اما هنوز
مطتئن نیست که اگر من و تو ه مثل فؤاد و پرویز آنجا م ماندی  ،ما را برای مصاحبه
زیر فشار اساس نت بردند .من هنوز مصاحبه کردن را از شرک

در این جلسه بدتر

م دان  .اما با هته اینها ما نباید عزا بگیری  .فردا متتن اس خبرنگار ه بیاورند متتن
هس جوسازی کنند که بچهها مثد شعار بدهند؛ باید محت بایستی و در مقابل هته این
روشهایشان ،تاکتیک مناسب داشته باشی  .ما هتان مبارزان روز پیش هستی و باید به
مبارزه ادامه دهی ».
ارژنگ ه این نار را پکیرف  .دوباره فعال شدی و راه افتادی بین بقیه دوستانتان.
تحلیلمان را از حرک

روز گکشته و اینته هته ما اشتباه کردهای و نباید کوتاه

م آمدی را مطرح کرده ،اما به سرع
نبازی  ،و از حال

اضافه م کردی که حاق باید روحیهمان را

گوشهگیری دیروزمان ه انتقاد م کردی  .به "جاوید" گنت « :اگر

فردا که ما را م برند بیرون یک خبرنگار از تو سؤال کند در زندان چه خبر هس

و

احیانا ناصریان ه کنارت ایستاده باشد ،چه جواب م ده ؟» جاوید در جواب گن :
«من پاسخ نت ده و فقط نگاهش م کن  .هرچه بپرسد ،حت است را اگر بپرسد ،فقط
به چشتانش چش م دوزم .هتین!» به ارژنگ گنت « :اگر بخواهند از ما فیل بگیرند؟»
گن « :کده زمستان ام را تا آخر م آورم پائین به طوری که فقط چانهام نتایان باشد ».و
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به راست که این شگرد در عتل چقدر عال از آب در آمد!
فردای آن روز ما را از بند بیرون آورده و با چند اتوبوس به تاقر رودک بردند .در آنجا
کیانوری ،شاهسوندی و دو سه ننر دیگر پش

که

سر ه سخنران کردند .هر وی

فیل برداران م خواستند از ما که تتاشاچ بودی فیل بگیرند ،بچهها در داخل سالنِ
سرپوشیده کدههای کاموای شان را تا نزدیک دهان پایین م کشیدند .شنیدم که
ناصریان به یت از بچهها گنته بود« :کده رو پایین م کش هان ،مگه دوباره
برنت گردی اوین؟» ویت بازجوها وضع رو اینطور دیدند ،خودم شنیدم که به یت از
فیل برداران گنته شد« :روی تتاشاچ ها زوم نتن ،اونا رو از دور بگیر».
در محوطهی بیرون از سالن دیدم کیانوری ه نزدیک ماس  .برخ از رفقای حزب به
او نزدیک شدند و سر صحب را باز کردند .یت پرسید فتر م کنید وضعی

حت

شتا چه خواهد شد؟ کیانوری با لبخند گن  :آنقدر نگاهمان م دارند که تتام کنی .
آن روز ه با هتهی عکابش گکش و ما را دوباره به اوین برگرداندند.

روز آزادی
چهارم اسنند بود که ما را آزاد کردند .یک روز یبل دوباره صدایمان زدند که به دفتر
زندان بروی و به خانواده خود تلنن کنی تا سند خانه و یا ملت را بیاورند برای آزادی ما.
به عبارت  ،آزادی ما مشروط شده بود به گکاشتن وثیقه .ما به خانوادهها خبر دادی که
باید تا فردا سند را آماده کنند .و دیگر نت دان خانوادهها بخصوص آنها که در شهرستان
بودند و خیل هاشان خانه و زمین نداشتند که آنرا به دادستان بدهند ،آن شب را چگونه
به صبح رساندند.
بر ما معلوم نبود که چرا رژی چنین عجوقنه کارها را پیش م برد .ما را که سالها
زندان شان بودی م توانستند تا یک هنته دیگر ه نگه دارند تا خانوادهها فرص آماده
کردن وثیقه را داشته باشند .اما گویا آنها م خواستند هر طور شده کار را در هتان یت
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دو روز تتام کنند.
شب که فردایش آزادمان کردند هتگ را به حسینیه بردند .به هتهی ما یک کاغک فرم
دادند که در آن تعهد و انزجار نوشته شده بود و ما باید آنرا امضا م کردی  .برای امضای
آن کاغک چندان تردیدی نتردی  .البته زندان زن را دیدم که گویا حاضرنبود فرم
انزجار را امضاء کند .عدوه بر آن ،کاغک دیگری را باید امضا م کردی که مضتون
کل آن این بود :به شتا تنهی م شود که خارجشدن شتا از زندان به معنای لغو کامل
حت شتا نیس

بلته بتعنای تبدیل حت شتا به "حت تعلیق " اس  .اگر مجددا

دستگیر شوید ،عدوه بر حت جدید ،بای مانده حت یبل تان که در ط زمانِ آن در
زندان نبوده و تحتل کینر نتردهاید ،به حت جدید اضافه خواهد شد.
آخرین شب که در اوین بودی فهتیدی که درهای مابین طبقهی پایین و باق را باز
گکاشتهاند .یعن دو بندی که تا آن شب نسب

به یتدیگر چش بسته بودند ،چش باز

شدهاند؛ یعن ما م توانستی به طبقه باق بروی و آنها ه م توانستند نزد ما بیایند .آن
شب تا صبح بیدار بودی و با دوستان که سالها ندیده بودی شان روبوس م کردی و
درباره جریان اعدامها و فشار برای خواندن نتاز و مسایل دیگر اطدعاتمان را رد و بدل
م کردی .
ویت آزادی را در چنین فاصله کوتاه از خود م دیدی  ،دیگر کابوس شتنجه برای
گرفتن مصاحبه از ما زنده ماندهها برای توجیه کردن اعدامها ،دس از سرمان برداش .
حاق دیگر صحب آزادی بود و ما م توانستی به آرزوی خودمان برسی ؛ اشتیای سوزان
که از هتان روزهای اعدام در یلب من و دوستان زبانه م کشید این بود که :مردم باید
بدانند در مرداد و شهریور  21چه بر سر فرزندان میهن ما آوردهاند .اکنون هد

ما این

بود :افشای ددمنش رژی و فاجعه کشتار جتع زندانیان.
ویت به این فتر م کردم که فردا بیرون از اوین خواه بود و بدون آنته مصاحبهای علیه
سازمان ،اعتقادات و خودم ،کرده باش م توان آنچه را که به چش دیده و به گوش
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شنیدهام به مردم بگوی  ،برای اولین بار بعد از اعدامها لبخندی محو بر لبان نشس .
ذرهای رضای در مقابل کوه از رن و حرمان.
تتام صحب هایمان با ه گرد این محور بود :فردا که از زندان آزاد شوی  ،مسلتا
خانواده و بستگان و در و هتسایه از ما خواهند پرسید :در زندانها چه خبر بود! به آنان

چه پاسخ بدهی ؟
کسان بودند که م گنتند« :هنوز هی چیز معلوم نیس  .آنها هر وی بخواهند م توانند
ما را به هتین اوین برگردانند .من که زندگ آرام را شروع کرده و فعد کاری به آنها
نخواه داش  ».اما رفقای دیگری بودند که پاسخشان به گونهای دیگر بود .آنها
م گنتند« :این جنایات را برای هته تعریف م کنی  .البته ب احتیاط نت کنی و طوری
حرک م کنی که نتوانند از ما بهانه بگیرند».
من تصتیت را ماهها پیشتر از آن گرفته بودم .و آن افشای ب امان جنای های رژی در
زندان بود .البته مناورم در جتعهای کوچک و آشنا ،ونه افشاگری وسیع و علن که در
آن شرایط به هیچوجه عتل نبود.
صبح شد .در بند دو اوین (باق و پائین) ،هته را صدا زدند .با چش بند از بند خارج شدی .
در محوطه باز اوین جتع شدی  .به تدری متوجه شدی که عدوه بر افراد دو بند ،افراد
دیگری را ه به آنجا آوردهاند .یت از آنها را م شناخت و شاید  1سال بود که ندیده
بودمش .من فتر م کردم که او در بند دیگری زندان بوده .به طرفش رفت  .او که مرد
مسن بود فورا مرا به جا آورد و پس از سدم و احوالپرس گن

که او زندان نیس

سالها پیش آزاد شده اما دیروز او را به اوین آوردهاند و گنتهاند فردا با بقیه زندان ها
آزادت م کنی  .معلوم شد برای آنته تعداد آزادشدگان را زیادتر از حد وایع نشان
دهند از این حقه استناده کردهاند .از این گکشته چند زندان تواب را ه یا از زندانهای
دیگر و یا از توابهای آزاد شده وارد جتع ما کرده بودند .به هر حال شاید حدود  911یا
 ۰11ننر م شدی که ما را سوار چندین اتوبوس کردند .ویت اتوبوسها به در اوین
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رسیدند ،دیدی که ظاهرا برای کنترل اسام سرنشینان اتوبوس مدت باید معطل شوی .
هتینطور ه شد و شاید نی ساعت معطل شدی  .یت از پاسدارها ،کاغک سنیدی آورده
و گن  :هرکس استش رو روی این کاغک بنویسه و بده به بغل دست که اونه بنویسه.
تا آخر .هته فتر کردی که م خواهند تعداد و اسام افراد داخل اتوبوس را برای
نگهبان اوین مشخص کنند و خندهدار این بود که بعد از چند ساع و زمان که نهایتا
آزاد شدی فهتیدی که این سربازان گتنام تیز هوش (!) هتین کاغکهای اسام را به ه
چسبانده و هته را به متن که خودشان نوشته بودند سنجای کرده و خواستهاند آن را به
عنوان طوماری که سازمانهای حقوی بشری را محتوم م کند ،تحویل «دفتر سازمان
ملل» بدهند که خوشبختانه آنها ه دستشان را خوانده و از تحویل گرفتن این طومار
بازجو ساخته ،سرباز زده بودند.

از اوین خارج شدیم :
به هر حال از در آهن اوین در حال که در اتوبوسها نشستهبودی  ،وارد فضای آزاد(!)
شدی  .ناگهان با وضعیت مواجه شدی که درس مثل هتان مدیات جتع با خانوادهها
تتاندهنده و عجیب بود .به محض خارج شدن از اوین ،اتوبوسها که کتاکان با دنده
یک حرک

م کردند ،ایستادند و دیدی چندین دس

از پنجرهها به داخل اتوبوس

وارد شده و سیگار و شیرین و شتدت و حت پول برای ما م ریزند .پاسدارها م گنتند
پنجرهها را ببندید .اما ما که شدیدا به هیجان آمده بودی اعتنای به حر

پاسدارها

نت کردی  .هتسران و مادران و دیگر ایوام ،دورتا دور اتوبوسها را گرفته بودند .یت
شیرین م انداخ یت نشان فرزند خودش را م داد و سراغ او را م گرف  ،یت به
ما نگاه م کرد و م گریس ؛ یت دس

تتان م داد .یت کف م زد و م خندید.

بغض گلوی هته ما را گرفته بود .ویت هتسر یت از اعدامشدگان را دیدم که مرا
م شناخ و از من پرسید :عل کجاس ؟ یلب به شدت فشرده شد .نت دانست و هنوز
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نت دان چه حالت داشت  ... .هتسر "حسین" ه آنجا بود که م پرسید :حسین...
کجاس ؟ م دانست "حسین" زنده اس  .گنت  :حسین با ماس ؛ باید توی یت از
اتوبوسها باشد.
اتوبوس به راه افتاد و خانوادهها که بسیاریشان ماشین داشتند به دنبال اتوبوسها به راه
افتادند .ما هیچتدام انتاار چنین استقبال را نداشتی  .در تتام مدت شش ماه بعد از
اعدامها هتیشه فتر م کردی خانوادههای داغدار راجع به ما ،که با عزیزانشان سالها
ه بند بودی  ،چه فتر خواهند کرد .آنها که از پیچیدگ های این دختهها خبر ندارند،
آزادی ما را به چه حساب خواهند گکاش ؟ و به هتین دلیل نت توانست این احساس
آزادی را با آزادی از زندان شاه در سال  11مقایسه کن  .در آبان  11ما بعد از آزادی
مستقیتا به محل تحصن خانوادههایتان در دادگستری و بعد از آن به سوی خاک رفقای
کشته شدهی خود و «شهدای» انقدب رفتی  .مردم هته شاد بودند با آنته کشته داده
بودند .شور و امید و چش انداز آیندهای روشن ،هته را سرمس کردهبود.
ول این بار ،ما بازماندگان یتل عام فجیع زندانیان سیاس بودی  .این بار ما را کشته بودند
و خانوادهها اجازهی اجرای مراس و ادای احترام به آن جانهای شینته را ه نداشتند.
ول با اینهته ،هتان خانواده ها و بستگان عزیزان از دس

رفته ،صتیتانه از ما استقبال

م کردند .گوی آنها پ برده بودند که زنده ماندن حت یک ننر از زندانیان سیاس ،
خاری اس

در چش رژی خونریز ختین که کشتار هتهی زندانیان را در سر

م پرورانید.
وایعی ایناس که روحیهی یوی وبسیار مهربانِ خانوادهها ،بیش از انتاار ما بود .محب
آنها به ما عتیقا روحیه م بخشید.
 .این هته بیش از انتاار ما بود.
زندانبانها وسائل شخص مان را به ما نداده و گنته بودند :دوباره بر م گردید اوین تا
وسایلتان را پس بگیرید .ویت به بازگش

فتر م کردم دوباره دل م گرف  .آیایان
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هنوز سر جایشان بودند و هر لحاه م توانستند به هر بهانهای ما را نگه دارند.
عدوه بر خانوادهها و نزدیتان که در اطرا
دس

اتوبوسهای ما در حرک بوده و برایتان

تتان م دادند ،به تدری متوجه شدی که سواریهای دیگری که از بستگان ما

نبودند نیز برایتان دس

تتان م دهند و حت در چند مورد عدم

پیروزی نشان

م دهند .ما تعجب م کردی که چرا مردم عادی این گونه رفتار م کنند .ویت پیاده
شدی فهتیدی که آیایان زندانبان جلوی اتوبوسها بر پارچه بزرگ نوشته بودند« :
زندانیان اوین که آزاد م شوند» و عجیب آنته ننوشته بودند زندانیان تواب و نادم و...
لکت بردن از این صحنه چندان طول نتشید .دیدی در جُردن اتوبوسها ایستادند و
ناصریان و چند بازجوی دیگر به ما گنتند از اتوبوس پیاده شوید .ما نت دانستی چه
برنامهای دارند اما بعض از بچهها حدس زدند قبد م خواهند ما را جلوی دفترسازمان
ملل جتع کنند .به این ترتیب دیگر پاهایتان از حرک ایستاد .کدههای کاموائ را تا
نزدیک دهان پائین کشیدی و آرام دو تا دوتا حرک کردی  .یت از زندانیان به یک
عتاس پرخاش کرد« :برو ،از ما چه م خواه ؟» ناصریان سر رسید .با زهرخند و
عصبانی به من و چندتا دیگر از زندانیان که کدههایتان را کامد پایین آورده و از یک
طر

حرک

م کردی نزدیک شده و گن « :م خواهید برگردید اوین؟ مواظب

رفتارتون باشین ها!» نت دان چه موضوع سبب شده بود که یت از بازجوها با
عصبانی به یت از ما نزدیک شده و ک مانده بود که زندان را هتانجا وسط خیابان به
مش و لگد بگیرد .ویت به او اعتراض کردی که «مگه چه شده حاج آیا» ،متوجه شدی
که هتسر زندان ه در طر دیگر خیابان با نگران شدیدی به هتسرش اشاره م کند
که« :ولش کن ،مه نیس  ،هیچ نگو!»
این صحنهها شاید چند دییقه ه نشد .خودشان فهتیدند که آن گونه راه رفتن در خیابان
شبیه هرچه باشد شبیه راهپیتای یا تااهرات نیس  .گنتند :هته سوار اتوبوسها شوند.
اتوبوسها به ست

مجلس شورای اسدم حرک

کردند و جلوی مجلس ایستادند.
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پاسدارها گنتند :پیاده شوید و هتینجا وسط خیابان بایستید تا از مجلس برای شتا
سخنران کنند .تتام هوش و حواس مان به این بود که با کدههایتان تا جای که متتن
اس جلوی صورتتان را بگیری تا نتوانند از ما فیل بگیرند .سع م کردی نخندی و با
توجه به اینته چند تواب را جلوی مجلس فرستاده بودند که گویا پدکارت ه داشتند
سع ما بر این بود که جلوی شعاردادن توابها را بگیری که اگرچه تعدادشان ک بود،
اما بین ما زندان ها پخش شده بودند .من تواب را به خاطر م آورم که نوشتهای در دس
داش که محتوایش را بیاد ندارم .ویت پاسدارها برای اولین بار شعار و صلوات دادند ،او
ه شعار داد اما ناگهان متوجه شد که او در بین جتعی آن یست که  11تا هشتاد ننر
م شد ،کامد تنهاس و بجز او و چند پاسدار کس شعار نت دهد .باردیگر که توابها
و پاسدارهای جلوی مجلس شعار دادند او شرمگینانه به ما نگاه م کرد و وایعا ساک
ماند و مثل ما هی شعاری را تترار نترد .این صحنه را فراموش نت کن ؛ نگاهش بسیار
گویا بود .در نگاهش انگار م گوید :من ه مجبور شدهام .حاق که شتا شعار نت دهید
من خوشحال  ،من ه شعار نت ده  .او این جتدت را بیان نترد اما نگاهش و
شعارندادناش هتین معنا را منتقل م کرد .ما متوجه شدی که خانوادهها را با نردههای
آهن در پیادهرو نگه داشتهاند تا یاط صف و جتعی ما نشوند.
این بار ه کس گوشش به سخنران نتاینده و یا شاید رئیس مجلس وی بدهتار نبود.
ما به خانوادهها چش دوخته بودی و جواب نگاهها و گاه سؤاقتشان را با ایتا و اشاره
وگاه مستقیتا م دادی .
ناگهان پاسدارها گنتند :آیایون م تونن برن خونههاشون!
خانوادهها به ست ما که در وسط خیابان ایستاده بودی سرازیر شدند .آنها کف م زدند
باز ه پاسدارها سع م کردند جلوی کفزدن آنها را بگیرند اما دیگر نت شد کاری
کرد .دوباره روبوس ها و در آغوشکشیدنها آغاز شد .من که مدیات نداشت و فتر
نت کردم مادر پیرم خبر از آزاد شدن در آن روز ،داشته باشد ،با خانوادههای دیگر
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روبوس میتردم .شاید ده دییقهای گکش  .لحاات شیرین بود .در خیابان جلوی
مجلس رف و آمد اتوموبیلها تا آن لحاه متنوع شده بود .اما بعد از آنته خانوادهها
اجازه یافتند به ما ملح شوند ماشینها ه به حرک درآمدند" .مهدی" گن  :حسین

تو با خانواده من بیا چون مثل اینته مادرت نتیداند که امروز آزاد م شوی .گنت  :باشه.
درس

در هتین لحاه مردی با موهای سپید به من نزدیک شد و در حال که اشک

م ریخ

گن  :امیر جان ،تو هست امیر جان؟ در نگاه اول فتر کردم پدر یا یت از

بستگان دیگر زندان هاس اما بدفاصله فهتیدم که او دای ناصر عزیزم اس  .او را بیش
از هن سال بود که ندیده بودم .بعد از درآغوشکشیدن هتدیگر او فورا به من گن :
«مادر و اشر

و حتید هته خوب و سال اند .مادر خانه ماس من به او نگنت ؛ ترسیدم

ستته کند و یا به هر حال آزادی ناگهان را نتواند تحتل کند .حاق با ه م روی خانه
نزد مادر».
خیابانِ جلوی مجلس متلو از زندان ها و خانوادهها و ماشین بود .خواستی تاکس
بگیری ؛ فورا یک ماشین جلوی من ترمز کرد .ویت دائ ام آمد که سوار ماشین شود
راننده گن  :شتا نه آیا ،ایشون سوار شن (اشاره اش به من بود) گنت  :ما با ه هستی ،
گن  :پس بنرمائید.
به محض سوار شدن به ماشین ،راننده و دو سرنشین دیگر که یت مردی جوان و ننر
دیگر زن بود پرسیدند :آیا شتا در زندان بودید؟ گنت  :بله .شتا از این اعدامها خبر
دارید؟ این درسته؟ گنت  :آره .کامد درسته .رفقای ما را اعدام کردند .خودم ه در
صف اعدام بودم .از ما چپها سؤال م کردند :مسلتان یا کتونیس

و هر کس

م گن  :کتونیست  ،اعدام م شد .از مجاهدین بیشتر اعدام شدند .باید م گنتند مناف .
اما حت بعدا مناف گنتن ه تأثیر نداش و اعدام م شدند.
تتام این جتدت رو با سرع
نت کردم که طَرَ

تتام پش

سر ه م گنت  .به هی وجه به این فتر

متتن هس خودش پاسدار اوین باشد و به این ترتیب م خواهد
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مرا دوباره دستگیر کند .اگرچه دای ام به من اشاره م کرد که اینها را نت شناسی و سع
م کرد موضوع صحب

را عوض کند .اما من در ییافه سرنشینان آن پیتان شخص

پاسدار نت دیدم و به نارم م آمد که آنها یا از وابستگان زندان ها هستند و یا مردم
عادیاند که چیزهای به صورت پراکنده شنیدهاند و من ه که پن سال و سه ماه
جنایات رژی را با گوش و پوس لتس کرده بودم حاق که بیرون از دیوار اوین گوش
شنوای پیدا کردهبودم ،گوی سدی شتسته و سیل روان شده اس  ،مسلسل وار از
زندان م گنت .
به میدان انقدب رسیدی برای آنته آدرس ما را یاد نگیرند گنت  :هتینجا پیاده
م شوی  .سرنشینان پیتان با نگاه اشکآلود م گنتند :آیا خواهش م کنی پیاده نشید.
ما شتا را هرجا که بخواهید م رسانی  .گنت  :خیل متنون خونه ما نزدیک هتینجاس .
پیاده شدی  .دای خواس کرایه ماشین را حساب کند .راننده محت دستش را گرف و
گن  :خواهش م کن  .ما را خجال ندهید .ما از زندان سیاس پول نت گیری .
در میدان انقدب خواستی تاکس بگیری  .با کتال تعجب دیدی باز ه چند ماشین
جلوی من م ایستند و م خواهند مرا سوار کنند .دائ م گن  :اینجا این مویع تاکس
پیدا نت شه اما هته جلوی تو م ایستند! سوار یت از شخص ها شدی  .و تا حرک
کردی  ،دوباره داستان تترار شد :آیا شتا زندان بودین؟ آنجا چند ننر رو اعدام کردند؟
م توانید حر

بزنید؟ گنت  :آره ،م توان حر

بزن  ،من نت توان دیی بگوی چند

ننر .شاید هیچتس بجز خودشون نت داند چند ننر اعدام شدند ،اما بیش از "دو هزار

ننر" 5در کل ایران باید اعدام شده باشند .دوباره هتان حرفهای یبل را به سرع تترار
کردم .ویت به خیابان کوی دانشگاه رسیدی باز ه پیاده شدی  .این بار سع کردی یک
تاکس بگیری که سعید شهدپور ،یت از زندانیان که چند ساع پیش با ه بودی در
 5با آنته تقریبا از یلب حادثه ی کشتار وحشیانه ،بیرون آمدهبودم ،هنوز ابعاد جنای را نت دانست  .فتر
نت کردم رژی بیش از  9211ننر را در مدت دو ماه یتل عام کرده اس .

690

حال که سوار بر ماشین بستگانش بود ،جلوی ما ترمز کرد و بقیه راه را با ماشین آنها
رفتی و به خانه رسیدی .
به مادر نگنتهبودند که من هتان روز آزاد خواه شد .دای گنته بود :حر های از
آزادی هس ول کار اینها حساب و کتاب نداره .دای فتر م کرد بعل بیتاریِ مادر،
باید این خبر را به تدری به اوبگوید.
خانهی دای نسب به یبل از دستگیریام تغییر نترده بود .دای به من گن تو پش در
منتار باش تا من مادر را آماده کن  .ویت دای وارد اتای شد و به مادر سدم کرد مادر
گن  :خب چ گنتن؟ دای شروع کرد به مقدمه چین  .مادر با کتال تعجب گن  :امیر
اینجاس من بویش را م شنوم .بیا تو پسرم من ستته نت کن  .من هول نت ش .
من وارد شدم هتدیگر را سخ درآغوش گرفتی حاق که اینها را م نویس اشک امان
نت دهد .ول
اشگ م ریخ

نت دان چرا در آن لحاهی وصال اشت به چشت نیامد .مادر به آرام
و دائتا م گن  :حتید و اشر

صحیح و سال اند .امیر جان م دان

دل برای آنها خیل تنگ شده ول انشااهلل آنه درس م شود.
من وایعا از زندان آزاد شده بودم .به یاد آبان ماه  5911افتادم که از زندان شاه آزاد شده
بودی  .آبان  ، 11تهران در تب و تاب بود .مردم شاد و خندان به خیابانها م آمدند و به
جنگ و گریز با نیروهای سرکوب مشغول بودند ،ویت مردم م فهتیدند که ما زندان
سیاس بودهای با آغوش باز مارا م پکیرفتند .اینبار اما «زمستان بود و سرها در گریبان»...
ناگهان از آن چهاردیواریِ ب آستان به فضایِ باز و آستان ب کران رسیده بودم .از
زندان کوچک و سرد و ساک اوین به زندان بزرگ و گرم و شلوغ تهران پرتاب شده
بودم .نت دانست چه باید بتن  .اوایل سع م کردم به دوستان و آشنایان و فامیلها
سربزن  .احساس م کردم هته را ب دریغ دوس دارم از دیدن مردم کوچه و بازار و سر
و صدا به وجد م آمدم .این را م دانست که بدون افشای جنایتهای رژی و یا ایدام هر
چند کوچک علیه آنها ،نت توان آرام بگیرم .روشن بود که ما زندان های آزاد شده ک
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و بیش و در مواردی ،شدید تر تح نار هستی  .با کوچتترین حرکت علیه رژی  ،دیر یا
زود سر از اوین یا  91115درخواهی آورد.
از طر دیگر ،اشر و حتید ه مجبور شده بودند بهصورت غیریانون از ایران خارج
شوند و اشر به هی وجه در آن مقطع نت توانس به ایران برگردد .من ه چون دیگر
زندانیان آزاد شده ،اجازهی خروج از ایران را نداشت  .در نتیجه برای من فقط یک راه
م ماند و آن خروج مخنیانه از ایران بود.
این آخرین یدمِ ک و بیش مخاطرهآمیز را باید بر م داشت  ،که برداشت .

5هتان «کمیته مشترک ساواک و شهربانی» در مرکز تهران که در دورهی جتهوری
اسدم  ،سپاه از آن به عنوان بازداشتگاه نیروهای سیاس استناده م کرد و یت از مراکز مه
بازجوی و شتنجه بود .در سال  5925به موزه تبدیل شد ول صرفا شتنجههای دوره ی شاه را
نشان م داد و نه شتنجههای وحشیانه ی بعد از انقدب را.
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ب حمیر الق ت دااتخه)

723

حمیر ،اانف و ش در یین ه 2772

ره ر

ا ش هم سمگ اس ره ب رمک ره د ارین ص دق
طال خ را بعراً  ،ره د اب ذر غال
پ

و رو

ف دااتیخه

بنا اانف س رتخه جین

بعر ا آ اد  ،در ر ر هخ س ر ه سش ه ا

ک سمگ نفته ارها ر.

