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اشاره:
آن چــه مــی آیــد روایتــی اســت از دســتگیری ام در پنجــم اردیبهشــت
ســال  25( 1384آوریــل  .)2005در ایــن نوشــته کــه امیــدوارم بــه طــور
هفتگــی و پیاپی منتشــر شــود دلیل دســتگیری ،ووضــع بازداشــت در یکی
از زنــدان هــای مخفــی اهــواز را شــرح خواهــم داد .مــن گرچه ذوق داســتان
نویســی دارم امــا دســتم بــه قلم نمــی رفت تــا چیزی در بــاره تجربــه زندان
خــودم بنویســم و در واقــع ایــن تجربــه را در برابــر زنــدان هــای دشــوارتر و
طوالنــی تــری کــه دیگــران کشــیده انــد خــرد مــی پنداشــتم اما دوســتان
اهــل ادب و مبــارزه تاکیــد داشــتند کــه ایــن کار را انجــام دهم .یکــی از آنان
بــه مــن گفــت « مــن با خاطــره نویســی از زندگی معمولــی میانــه ای ندارم
امــا تجربــه زنــدان را – هــر چنــد کوتــاه هــم باشــد – بایــد نوشــت .ایــن
بــه ســود دیگــران و بــه ویــژه نســل هــای آینــده اســت « .والبتــه مــن
ســخن او را منطقــی یافتــم چــون ظاهــرا حــاال حاالهــا مســاله زنــدان و
بازجویــی و شــکنجه از زندگــی مــا رخــت نخواهــد بســت .ضمنــا اغلــب
خاطــره هــای زنــدان در بــاره زنــدان اویــن یــا ســایر زنــدان هــای تهــران
اســت و کمتــر کســی در بــاره تجربــه هایــش در زنــدان شهرســتان هــا
قلــم زده اســت .ایــن امــر در بــاره زنــدان اهــواز و زندانیان عــرب در ایران
شــاید نزدیــک بــه صفــر باشــد .لــذا دســت بــه قلــم بــردم وایــن وجیــزه
از آب در آمــد .امیــدوارم زمانــی بتوانــم ایــن نوشــته را بــه شــکل کتــاب
و اگــر امــکان داشــت بــه زبــان مــادری ام – عربــی  -هــم منتشــر کنــم.
یوسف عزیزی بنی طرف
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طعم مرگ ومارمولک در زندان مخفي اهواز
وقتــی در یــک عصــر دم کــرده تابســتان از ســلول انفــرادی زنــدان مخفــی اهــواز آزاد شــدم ،حــس کــردم ذره ذره وجــودم سرشــار از
ســخن هــای ناگفتــه اســت .گاه بــه گاه و اینجــا و آن جــا ،در جمــع دوســتان و بســتگان ،در اهــواز وتهــران ،گوشــه هایــی را از آن چــه بــر
ســرم رفــت بازگــو مــی کــردم .هنگامــی کــه همکارانــم در روزنامــه همشــهری به دیدنــم آمدنــد ،تنها چنــد روزی بــود کــه از زنــدان آزاد
شــده بــودم .آنــان بــه مــن پیشــنهاد کردنــد خاطــره هایــم را بنویســم .یکــی از آنــان گفت :مثــل قصه هایــی که می نوشــتی بنویــس .اما
مگــر پیامدهــای پــس از رهایــی می گذاشــت .ســه ســال تمــام مــرا در اتــاق هــای بازجویــی و راهروهــای دفتــر پیگیــری وزارت اطالعات
و دادســرا ودادگاه انقــاب دواندنــد .وثیقــه ام را ســنگین تــر کردنــد .مــن وخانــواده ام را تهدیــد کردنــد ،دختــرم را از تحصیــات عالیــه
دانشــگاهی محــروم و بــه اشــاره آنــان پســرم را در بــاد غربــت – در ســوریه  -زندانــی کردنــد.
امــا برخوردهــا قبــل از زنــدان آغــاز شــد؛ پــس از آن کــه محمــود احمــدی نــژاد در ســال  1382شــهردار تهــران شــد و راســتگرایان
افراطــی همچــون علیرضــا شــیخ عطــار ســردبیر روزنامــه همشــهری در اواخــر شــهریور  1383مــرا از روزنامــه همشــهری اخراج کــرد .در
واقــع ،ایــن مقدمــه دســتگیری بــود کــه چنــد مــاه بعــد رخ داد.
در شانزده مهر  1383کسی با نام مستعار «ساده دل» در وبالگ خود چنین نوشت:
« مدیریت همشهری ،بني طرف را از كار بيكار كرد»
«مدیریــت راســتگرا وتنــدرو همشــهری ،یوســف عزیــزی بنــی طــرف عضــو تحریریــه همشــهری و از موسســان اولیــه آن را از كار بيكار
كرد.
بنــی طــرف از همــان روزهــای نخســت تأســیس همشــهری در آذرمــاه  1371به دعوت معاونت پیشــین ایــن روزنامــه ،کار خــودرا آغاز
کــرد وبــا ترجمــه مقولــه هــای فكــري و ادبــی نویــن جهــان عــرب وغیــر آن و بــا نــگارش داســتان ومقالــه در غنــی کــردن مباحــث ایــن
روزنامــه مســاهمت کــرد .هــم چنیــن بــا نــگارش گزارش های ســفر بــه عــراق و کویت و مصــر و لیبــی وعمان ،ســفرنامه هــای ماندگاری
را در ایــن روزنامــه بــه چــاپ رســاند .گفتگــو بــا شــخصیت هــای برجســته جهــان عــرب و مباحث ایشــان در بــاره قومیــت هــای ایرانی از
دیگــر آثــاری بــود کــه از وی طــی  12ســال گذشــته در روزنامــه همشــهری بــه چــاپ رســید .او در واقــع یکــی از اعضــای فعــال تحریریه
همشــهری بــه شــمار مــی رفت.
مدیریــت راســتگرا وافراطــی همشــهری کــه بــه ایــن روزنامــه همانند یــک «غنیمت» جنگــی می نگرد پــس از فشــارهای فــراوان طی
یــک ســال گذشــته ســرانجام اورا بســان همــکاران پیشــین اش یعنــی کاظــم شــکری ،جنــان صفت وســبوکی از همشــهری اخــراج کرد
امــا هریــک را بــه بهانــه ای .اخــراج اینــان بــه علــت گرایــش هــای اصــاح طلبــی واخــراج بنــی طــرف بــه علــت پژوهــش دربــاره قومیت
هــای ایرانــی وبه ویــژه عــرب هــای خوزســتان بــود»http://sadedel.persianblog.ir .
امــا ایــن همــکار «ســاده دل» – کــه مــن او را نمــی شناســم  -یکــی دیگــر از اعضــای اخراجــی تحریریــه همشــهری را از قلــم انداختــه
بــود .وی احمــد زیــد آبــادی اســت کــه هنــگام نوشــتن ایــن خاطــرات در زنــدان بــه ســر مــی بــرد.

بخش اول :چرا دستگیر شدم؟
برخــی از وقایــع هیــچ گاه از ذهــن انســان محــو نمــی شــود و همچــون نقشــی بــر ســنگی حــک مــی شــوند و تا هنــگام مــرگ همراه
انســان انــد .روز دســتگیری ام در پنجــم اردیبهشــت  25 ( 1384آوریــل  2005م) از آن گونه رخدادهاســت.
مــن در آن روز توســط مامــوران دادگاه انقــاب اســامی تهــران در خانــه شــخصی ام در محله یوســف آباد تهران دســتگیر شــدم .ماجرا
از آن جــا آغــاز شــد کــه در فروردیــن همــان ســال  ،84نامــه ای بــر روی ســایت هــای اهــوازی منتشــر شــد کــه امضــای محمــد علــی
ابطحــی رییــس دفتــر محمــد خاتمــی رییــس جمهور پیشــین ایــران را به همــراه داشــت .نامــه مربــوط بــه ســال  1998( 1377م) بود؛
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یعنی دومین سال نخستین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی.
متــن ایــن نامــه ،کــه بعدهــا بــه نامــه ابطحی معــروف شــد ،بر ضــرورت تغییــر بافت
جمعیتــی مــردم عــرب اســتان خوزســتان (اقلیــم عربســتان) تاکیــد مــی کــرد؛ بــه
گونــه ای کــه پــس از ده ســال عــرب هــا بــه اقلیتــی در درون اســتان تبدیــل شــوند.
در بیســت و ششــم فروردیــن  15 ( 1384آوریــل  )2005بخشــی از مــردم عــرب
شــهر اهــواز در کــوی علــوی گــرد آمدنــد تــا بــا تظاهــرات و راه پیمایــی بــه ســوی
ســاختمان اســتانداری ،اعتــراض خــودرا بــه ایــن نامــه ابــراز نماینــد .قبــا بگویــم که
ایــن کــوی همچــون ســایر مــکان هــا و محلــه هــا و شــهرها و حتــی نــام اســتان دو
نــام دارد :یکــی نــام رســمی دولتــی ودیگــری نامــی کــه عــرب هــای بومــی در طول
تاریــخ بــر ایــن جــای هــا گذاشــته انــد .گاهــی نیــز بــا نــام ســومی رو بــه رو مــی
شــویم کــه توســط اقلیــت غیــر عرب شــهر بــه کار مــی رود .مثــا به همیــن کوی
علــوی ،عــرب هــا مــی گوینــد
« دایــره» و فــارس هــا «شــیلنگ آبــاد» .شــما در ایــن نوشــته بــا چنیــن
دوگانگــی یــا ســه گانگــی در نــام هــا رو بــه رو مــی شــوید .تظاهــرات مــردم
عــرب مســالمت آمیــز بــود امــا نیروهــای انتظامــی بــه جــای حفاظــت از تظاهر
کننــدگان بــه ســوی آنــان آتــش گشــودند .در ایــن حادثــه ده هــا تــن کشــته
شــدند .بــاز جویــی کــه از تهــران بــه اهــواز آمــده بــود به مــن گفــت 8+1 :نفــر در آن تظاهرات کشــته شــدند.
منظــور وی ایــن بــود کــه هشــت نفــر تــوس3ط پلیــس و نیروهــای امنیتــی کشــته شــدند ویــک نفــر را هــم در آن حوالی مــرده یافتند
کــه بــه ادعــای بازجــو ممکــن بــود براثــر ســکته قلبــی در گذشــته باشــد .برخــی نیز شــمار تلفــات کشــتگان تظاهرات بیســت وششــم
فروردیــن  84اهــواز را  15نفــر اعــام کردنــد .مــن در یکــی از مصاحبــه هایــم بــا یکــی از رســانه هــای خارجــی – بــه نقــل از منابــع
محلــی – شــمار جــان باختــگان را  50نفــر اعــام کــردم .بــه هــر تقدیــر همچون موارد مشــابه ،مســووالن کــه معموال آمــار دقیــق را می
داننــد از افشــای آن خــودداری مــی ورزنــد وبــر حقیقــت کتمــان مــی نهنــد .ایــن تظاهــرات در روزهــای بعد ،به دیگر شــهرهای اســتان
کشــیده شــد و شــکل خیــزش مردمــی بــه خــود گرفــت .فعــاالن عــرب نــام «انتفاضه» بــر آن نهادنــد که معــادل عربــی خیزش یــا قیام
اســت .شــمار جــان باختــگان ایــن قیــام در ایــن شــهرها طــی چنــد روز بــه ده هــا تــن رســید.
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بخشدوم:یورشمامورانامنیتی
روز دوشــنبه پنجم اردیبهشــت  25( 84آوریل  )2005در کانون مدافعان حقوق بشــر  -که شــیرین عبادی ریاســتش را به عهده دارد  -مراســمی
برگـزار شــد .یکــی دو تــن از دوســتان شــرکت کننــده از مــن خواســتند تــا در آن مراســم شــرکت کنــم و دربــاره کشــتار مــردم عــرب در تظاهـرات
بیســت و ششــم فروردیــن ،کــه در رســانه هــای داخلــی و خارجــی بــاز تــاب یافته بــود ،صحبت کنم .شــیرین عبــادی را قبل از دســتیابی بــه جایزه
نوبــل مــی شــناختم و چنــد بــار او را در نشســت هــای کانــون نویســنگان ایـران – کــه هر دو عضــوش بودیــم  -دیــده بــودم .البته من خیلــی زودتر
از وی عضــو کانــون شــده بــودم ،از ســال 1356یعنــی آغــاز دور دوم فعالیــت کانــون نویســندگان ایران .در آن ســال فضای سیاســی اندک گشایشــی
بــه خــود دیــد وکانــون فعالیــت جدیــد خــودرا آغــاز کــرد .من بــه فریــدون تنکابنی – کــه در آن ســال عضــو هیــات دبیران کانــون نویســندگان بود
 مراجعــه و کتــاب هــای منتشــر شــده ام را بــه وی ارایــه کــردم وعضــو شــدم .تنکابنــی بعــد از ســرکوب هــای ســال شــصت از ایـران خــارج شــد واکنــون در آلمان اســت.
محمــد ســیف زاده ریاســت جلســه کانــون مدافعــان حقــوق بشــر را بــه عهده داشــت .ســاختمان ایــن کانون در محله یوســف آبــاد و بــه منزل ما
خیلــی نزدیــک بود.
چهــل پنجــاه نفــری بــه آن جلســه ،آمــده بودنــد .در میــان آنــان ،شــماری از فعــاالن و چهــره های بارز سیاســی هم بودند :عیســی ســحر خیــز از
انجمــن دفــاع از آزادی مطبوعــات ،دکتــر ابراهیــم یــزدی دبیرکل نهضــت آزادی ایـران ،دکتر فریبرز رییــس دانا از اعضای کانون نویســندگان ایـران و
محمدعلــی عمویــی از بازمانــدگان رهبــری حــزب تــوده و دیگرانــی کــه اکنــون به یــادم نمانده انــد .برخی از آنان ســخنرانی کردند .ســایر موسســان
کانــون مدافعــان حقــوق بشــر همچون شــیرین عبــادی ،عبدالفتاح ســلطانی ،محمد علــی دادخـواه ،محمد شــریف و شــماری از خبرنگاران رســانه
هــای داخلــی و خارجــی نیــز شــرکت داشــتند .ســلطانی و دادخواه دو وکیل برجســته ای هســتند کــه هــم اکنــون ( اوت )2015در زنـدان اند.
از میــان ســخنرانان فقــط فریبــرز رییــس دانــا بــه حـوادث اهـواز اشــاره کرد وکشــتار»خلق عــرب» را محکــوم واز رییــس جمهور وقــت  -محمد
خاتمــی  -گالیــه کــرد .وی ایــن کشــتار را بــا تیرانـدازی بــه ســوی کارگـران در «شــهر بابک» کرمان مقایســه کرد که چنــد مــاه پیــش از آن رخ داده
بــود وطــی آن چنــد کارگر کشــته شــده بودند.
یکــی از روزنامــه نــگاران عــرب اهـوازی بــه نــام نــوری حمــزه همـراه مــن بــود .حمــزه نــزد گرداننــده مراســم یعنی محمــد ســیف زاده رفــت و با
تشــریح وضــع حســاس اســتان خوزســتان (اقلیــم عربســتان) از وی خواســت تــا مـرا هــم بــه لیســت ســخنرانان اضافــه کند کــه ایشــان نپذیرفت.
دوســت مــن کــه وضــع را چنیــن دیــد بــا حالــت اعتـراض بــه میان جمــع رفت و بــه تشــریح اوضــاع در اهـواز پرداخــت .من نیز چنــد دقیقــه ای در
بــاره حجــم ســرکوب وشــمار جــان باختــگان تظاهـرات و ســتم وارد بر مردم عرب اســتان صحبــت کــردم و در البالی ســخنانم حکومت را مســوول
کشــتار ایــن مــردم دانســتم و از حکومتیــان انتقــاد کــردم .در میــان صحبت هایم ،شــیرین عبــادی فــی البداهه شــروع به شــعار دادن کــرد .از جمله
آنهــا شــعار « خوزســتان خوزســتان ،قلــب ایـران» در خاطــرم مانــده اســت .دوربیــن ســیمای جمهــوری اســامی هم بــه دقــت روی مــن زوم کرده
بــود وهمــه صحبــت هــا و حــرکات و ســکنات مـرا ضبــط مــی کــرد والبتــه مــن می دانســتم کــه نســخه هایــی از آن فیلــم به کجــا خواهــد رفت!
پــس از پایــان مراســم ،چنــد خبرنــگار خارجــی بــه سـراغم آمدنــد .در آن جــا با تلویزیــون بی بی ســی انگلیســی ،روزنامــه گاردیــن ،و خبرگزاری
آسوشــیتدپرس در بــاره انتفاضــه مــردم عــرب اهـواز صحبــت کــردم .وقتــی بــا روزنامه گاردیــن و آسوشــیتدپرس گفتگو می کــردم ،یکــی از حضار،
وارد صحبــت هایــم شــد و بــا کمــال گســتاخی ســعی کــرد جلــوی توضیحاتــم را در باره کشــتار عرب هــا در اهـواز بگیــرد .وی چندیــن بار صحبتم
را قطــع کــرد والبتــه بــا منطــق ظاهـرا ناسیونالیســتی .بـرای مــن موکد بــود که طــرف امنیتی اســت .واساســا مامــوران مخفی امنیتــی همـواره در
چنیــن نشســت هایــی حضور مــی یابند واغلــب در پوشــش خبرنگار وفیلمبــردار صدا وســیما ونظایــر آن.
بعدهــا دادگاه انقــاب اســامی تهـران در کیفــر خواســت خــود ،مرا متهــم کرد کــه در باره حـوادث اهواز با یازده رســانه فارســی ،عربی و انگلیســی
مصاحبه کــرده ام.
محمــد شــریف وکیــل دادگســتری ،ســه ســال بعد یعنــی در ســال 2008هنگامــی که از هیــات مدیره کانــون مدافعان حقوق بشــر بیــرون آمده
بــود بــه مــن گفــت کــه در همــان روز پنجم فروردیــن 84ش ،معاون دادســتانی تهـران را در نزدیکی در ســاختمان مدافعان حقوق بشــر دیــده بودند
و وقتــی خبــر بــه شــیرین عبــادی رســیده بــود ،رنــگ چهــره اش عوض شــده بــود زیـرا فکر می کــرد برای بســتن کانــون آمــده بودند.
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بخش سوم :ماموران در خانه ما
پــس از پایــان مراســم کانــون مدافعــان حقــوق بشــرو انجــام چنــد مصاحبــه ،همــراه بــا نــوری حمــزه بــه خانــه ام ،کــه بــا ســاختمان
مدافعــان حقــوق بشــر چنــد دقیقــه ای فاصلــه داشــت ،برگشــتیم .ســاعت حــدود یــک بعــد از ظهــر بود .بــه نوری گفتــم تا خبر مراســم
کانــون را تنظیــم وبــه رســانه هــا ارســال کنــد .او هــم دســت بــه کار شــد.
هنوز یک ساعتی نگذشته بود که صدای زنگ در آپارتمانمان به صدا در آمد .حدود ساعت یک ربع به دو بعد از ظهر بود.
خانمم از آیفون در کوچه پرسید :کی هستی؟
طرف جواب داد :پستچی هستم ،نامه سفارشی دارید بیایید بگیرید.
خانــه مــا دو بــر بــود و در شــمالی اش چنــد پلــه مــی خــورد بــه پاییــن و در واقــع ،طبقــه زیــر هــم کف محســوب می شــد .خانمــم از
پلــه هــا بــاال رفــت و مامــور ،حکــم دادســتانی جلــب مــرا بــه او نشــان داد .در همــان آن ،زن همســایه طبقــه بــاال ســر رســید و بــا خانمم
ســام وعلیــک کــرد .مامــور بــا اشــاره دســت بــه همســرم فهماند کــه چیــزی راجع بــه موضــوع دســتگیری ام بــه زن همســایه نگوید.
پنــج تــن از مامــوران زیــر طــاق در کوچــه بودنــد و ســه نفــر در پیــاده رو.
همســرم کــه حســابی دمــغ شــده بــود بــه مامــوران گفــت :اجــازه دهیــد مــن
زودتــر بــروم تــا زمینــه را آمــاده کنــم زیــرا هــم دختــر و هــم شــوهرم ناراحتی
قلبــی دارنــد .او بــا ایــن بهانــه از آنــان جلوتــر افتــاد وبه ســرعت از پله هــا پایین
آمــد .در آپارتمــان را بســت و آنــان را پشــت در گذاشــت .نخســتین کاری کــه
کــرد نجــات نــوری حمــزه بود .لــذا با راهنمایــی وی ،نــوری حمــزه از در جنوبی
 کــه بــه ســوی خیابــان پشــتی بــاز مــی شــد – از خانــه خارج شــد .مامــورانکــه معطــل شــده بودنــد ،شــروع کردنــد بــه کوبیــدن در .مرتــب و محکــم می
کوبیدنــد و داد مــی زدنــد کــه در را بــاز کنیــد .پــس از رفتــن نــوری ،همســرم
درآپارتمــان را بــاز کــرد .هشــت مامــور وابســته بــه دادگاه انقــاب کــه اســلحه
هایشــان را زیــر پیراهــن هایشــان پنهــان کــرده بودنــد وارد خانــه شــدند .بــا کمی دقت می شــد اســلحه برخــی از آنــان را مشــاهده کرد.
نخســتین کاری کــه کردنــد فیلمبــرداری بــا دوربیــن ویدیویــی بــود کــه یکــی از آنــان بــه همــراه داشــت .وی از همــه اتــاق هــا و همه
زوایــای خانــه فیلــم گرفــت .هنــوز دقایقــی از خــروج نــوری حمــزه نگذشــته بــود کــه زنــگ تلفــن منزل بــه صــدا در آمــد .ایــن کار بارها
تکــرار شــد .امــا هروقــت مــی خواســتیم جــواب بدهیــم مامــوران مانــع می شــدند ،تا ایــن که همســرم ،دوشــاخه تلفــن را از پریــز بیرون
کشــید .مامــوران امنیتــی از ایــن کــه مــا بــا هــم عربــی صحبــت مــی کردیــم ناراحــت بودنــد و مرتــب تاکیــد مــی کردنــد کــه فارســی
صحبــت کنیــم .ولــی مــا زیــر بــار نمــی رفتیــم واصــوال مــن عــادت نــدارم با همســرم بــا زبانــی غیــر از زبان مــادری مــان صحبــت کنم.
بعدهــا نــوری حمــزه گفــت کــه از نزدیکتریــن کافــی نــت محلــه یوســف آبــاد ،خبــر یــورش مامــوران امنیتــی و دســتگیری مــرا بــه
دوســتان ورســانه هــا در داخــل و خــارج کشــور رســانده اســت .در واقــع ،خبــر وقتــی پخــش شــد ماموران هنــوز در منــزل مــا بودند ومن
بــه زنــدان نرفتــه بــودم .آنــان دو دفترچــه تلفــن را کــه حــاوی صدهــا تلفــن دوســت وآشــنا بــود بــا خــود بردنــد .خانمــم فقط توانســت
یکــی دو صفحــه از دفترچــه اصلــی را پــاره کنــد ،بــدون ایــن کــه مامــوران متوجه شــوند.
مامــوران امنیتــی دو ســاعت ونیــم تمــام ،همــه ســوراخ ســنبه هــای خانــه را گشــتند .حــدود ســاعت ســه ،همســرم قــدری از
خــورش آلــو و برنجــی کــه پختــه بــود برایــم آورد تــا ناهــار بخــورم .امــا بــا آن وضــع عصبــی کــه مــن داشــتم مگــر لقمــه هــا از
گلــو پاییــن مــی رفــت؟ دوســه لقمــه خــوردم وتمــام .ضمنــا مــن در آن روزهــا ســرماخوردگی ســختی داشــتم و آنژیــن هــم قــوز
بــاال قــوز شــده بــود .حتــی گاهــی در گفتگــو بــا رســانه هــا بــه ســختی مــی توانســتم صحبــت کنــم .وقتــی از زنــدان آزاد شــدم و
نوارهــا و فیلــم هــای مصاحبــه هایــم بــا تلویزیــون های عربــی و رادیــو تلویزیــون هــای فارســی را در یوتیــوب گــوش دادم ،فهمیدم
بــا چــه صــدای گرفتــه ای ســخن مــی گفتــم.
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درمیانــه کار بازرســی ،همســرم کــه حــس کــرده بــود ممکــن اســت مامــوران بــه پارکینــگ زیــر زمین کــه انبــار خانــه در آن واقــع بود
برونــد بــا داد و فریــاد ،توجــه شــان را بــه خــود جلــب کــرد .حتــی وانمــود کــرد کــه دارد غــش مــی کنــد .مــن کــه متوجــه ماجــرا نبودم
بــه عربــی او را نکوهــش کــردم و درخواســت کــردم کــه روحیــه اش را نبــازد وقــوی باشــد .امــا وی بــا اشــاره بــه مــن فهمانــد کــه فیلــم
بــازی مــی کنــد .وی بــا ایــن کار مــی خواســت مامــوران امنیتــی را بــه خــود مشــغول ســازد تــا غیــر از تــوی خانــه ،جــای دیگــری را
نگردنــد .در واقــع چندیــن آلبــوم از عکــس هایــم در انبــار پارکینــگ بــود کــه نمــی خواســتیم بــه دستشــان بیافتد.
آنــان بــه دقــت همــه چیــز را بازرســی کردنــد و ســرانجام چنــد کتــاب ،حافظــه (کیــس) کامپیوتــر ،آرشــیو مقالــه هایــم  -کــه در
مطبوعــات عربــی و فارســی چــاپ شــده بــود  -و نیــز دســت نوشــته هــای شــخصی ام را بــا خــود بردنــد .ایــن دســت نوشــته هــا شــامل
بریــده روزنامــه هــای حــاوی مقالــه هــا ،مصاحبــه هــا وداســتان هایــم بــود ونیــز مقالــه هــا ،داســتان هــا و شــعرهای چــاپ نشــده ام .در
مجمــوع نــه کیســه بــزرگ را باخــود بردنــد .از دیگــر غنایــم مامــوران ،ده هــا ســی دی و نــوار کاســت موســیقی عربی و فارســی و شــصت
ودو نــوار ویدیــو بــود کــه برخــی فیلــم ســینمایی و برخــی دیگــر جنبــه خصوصــی وخانوادگــی داشــت ومربــوط به جشــن تولــد دختر و
پســرم  .البتــه مــن مــی دانســتم چــرا ایــن نوارهــا را مــی برنــد .آنــان فکــر مــی کردنــد شــاید از تــوی ایــن نوارهــا چیــزی بــرای تشــدید
محکومیــت ام پیــدا کننــد؛ مناظــر نامناســبی نظیــر مشــروب خــواری یــا رقــص هــای ناجور یــا چیزهــای از ایــن قبیــل .والبتــه هر چه
بیشــتر گشــتند کمتر یافتند.

بخشچهارم:ایستگاهاول:زنداناوین
ســاعت ،اندکــی از چهــار بعــد از ظهــر گذشــته بــود کــه بازرســی منــزل بــه پایــان رســید و مامــوران مــرا همــراه خــود بردنــد .پــس از
خداحافظــی بــا دختــر و همســرم بــه آنــان تاکیــد کــردم کــه بــا صالــح نیکبخــت  -دوســت ُکــردم – تمــاس بگیرنــد واز او بخواهنــد تــا
وکالتــم را بپذیــرد .مــن از اوایــل انقــاب بــا نیکبخت آشــنایی داشــتم .در تیرمــاه  1358هر دوی ما در «ســمینار بررســی قانون اساســی»
کــه بــه همــت دکتــر عبدالکریــم الهیجــی و حســام الدین صــادق وزیــری در باشــگاه اســتادان دانشــگاه تهــران برگزار شــده بود شــرکت
داشــتیم .در واقــع نمایندگانــی از اغلــب گــروه هــای سیاســی و قومی در آن ســمینار شــرکت داشــتند .از دیگر افــرادی که در آن ســمینار
حضــور داشــتند و در خاطــرم مانــده انــد اینهــا هســتند :دکتــر رحمــت اهلل مقــدم مراغــه ای ،دکتــر حمیــد نطقــی  ،دکتــر جــواد هیئت
(تــرک آذربایجانــی) ،طــواق محمــد واحــدی وعبدالکریــم مختــوم (ترکمــن) ،جلیــل گادانــی و صدیــق کمانگــر ( ُکــرد) ،افــراد وابســته به
گــروه هــای خــان بابــا تهرانــی و بهمــن نیرومنــد (فارس).نــام گــروه بهمن نیرومنــد« ،اتحــاد چپ» نام داشــت .چنــد گروه سیاســی دیگر
هــم بودنــد که اکنــون نامشــان را فرامــوش کــرده ام.
از اینهــا ،دکتــر حمیــد نطقــی درگذشــت .او بنیــاد گــزار «اداره روابــط عمومــی» در ایــران بــود ،از ایــن رو بــه پــدر روابــط عمومــی ایران
شــهرت داشــت .طــواق محمــد واحــدی ،عبدالکریــم مختــوم از رهبــران خلــق ترکمــن و صدیــق کمانگــر از رهبــران ســازمان کوملــه
کردســتان ایــران ،هریــک بــه نوعــی توســط عناصــر دولتــی ایــران کشــته شــدند .جلیــل گادانــی ،از رهبــران پیشــین حــزب دموکــرات
کردســتان ایــران ،و خــان بابــا تهرانــی و بهمــن نیرومنــد ،از فعــاالن چــپ و لیبــرال هــم اکنــون در آلمان هســتند .همــه اینها از ســرکوب
رژیــم ایــران بــه کشــورهای غربــی پنــاه بردنــد.
قانــون اساســی مــورد بررســی مــا توســط دکتــر حســن حبیبــی (عضو شــورای انقــاب کــه بعدها معــاون رفســنجانی و خاتمی شــد)
تدویــن شــده بــود و اصــا چیــزی بــه نــام اصــل والیــت فقیــه در آن وجــود نداشــت .ایــن اصــل در مــاه هــای بعد بــه ابتکار دکتر حســن
آیــت و توســط مجلــس خبــرگان رهبــری بــه ایــن قانــون افــزوده شــد .در آن هنــگام مــا عــرب هــا یــک بیانیــه  12مــاده ای داشــتیم که
در اردیبشــهت ســال  1358ش توســط هیــات خلــق عــرب – کــه مــن ســخنگوی آن بــودم – بــه امیرانتظــام ،معــاون مهــدی بــازرگان،
نخســت وزیــر وقــت ،ارایــه شــد .پــس از ســقوط دولــت بــازرگان در آبــان  58ش ،امیــر انتظــام مغضوب واقع شــد و در ســال  59دســتگیر
شــد و بیســت و پنــج ســال در زنــدان بــود .او هــم اکنــون نیــز در خانــه اش در تهــران تحــت نظــر اســت .در ســمینار بررســی قانــون
اساســی ،شــرکت کننــدگان عــرب ،تــرک ،کــرد وترکمــن ،طــرح هایــی در بــاره خودمختــاری خلــق هــای ایــران بــه آن ســمینار ارایــه
دادنــد .امــا در نهایــت طــرح خودمختــاری خلــق هــای غیــر فــارس در نیمــه دوم ســال  1358توســط مجلــس خبــرگان رهبــری به ســه
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اصــل  15و  19و  48تغییــر ماهیــت یافــت .ایــن اصــول بــر ضــرورت تدریــس ادبیــات و زبــان هــای ملیــت هــای غیــر فــارس در مدارس
تاکیــد دارنــد ،کــه البتــه بــا گذشــت ســی وانــدی ســال از تصویــب قانــون اساســی ج.ا.ا ،هنــوز اجــرا نشــده اند.
بــه هــر تقدیــر مامــوران امنیتــی مــرا بــا یــک خــودرو ســواری کــه در خیابــان مســتوفی یوســف آبــاد – قــدری دور از خانــه  -متوقــف
شــده بــود ،بردنــد و میــان دو مامــور نشــاندند .بــرای جلوگیــری از فرار.
در آن غــروب دلگیــر و اندوهنــاک روز بیســت و پنــج آوریــل ،تهــران ترافیــک ســنگینی داشــت .در بــزرگ زنــدان اویــن بــاز شــد .مــن
– البتــه  -قبــا دو ســه زنــدان تهــران را زیــارت کــرده بــودم .نخســتین بــار قبل از انقــاب ،وقتی دانشــجوی دانشــکده مدیریت دانشــگاه
تهــران بــودم نیــز بــه همیــن ترتیــب یعنــی میــان دو مامــور بــا یک پیــکان بــه زندان کمیتــه مشــترک ســاواک – شــهربانی ،رو بــه روی
ســاختمان اصلــی وزارت خارجــه ایــران منتقــل شــدم .اواخــر ســال  1351بــود کــه همــراه چنــد تــن از دانشــجویان ایــن دانشــکده بــه
اتهــام راه انداختــن تظاهــرات علیــه خریــد اســلحه توســط رژیــم شــاه دســتگیر شــدم وتــا اوایــل ســال  1352در آن جا بــودم .ایــن زندان
پــس از انقــاب  57بــه زنــدان مشــترک کمیتــه انقــاب اســامی وشــهربانی تبدیــل شــد ومدتــی نیــز نــام «زنــدان توحیــد» بــه خــود
گرفــت کــه شــکنجه گاه هــراس انگیــزی بــود .وســرانجام در
اواســط ریاســت جمهــوری محمــد خاتمــی بــه مــوزه تبدیل
گردید.
در اتــاق ورودی زنــدان اویــن ،عمــده لبــاس هــا ،همــه
محتویــات جیــب هــا ،کفــش هــا ،موبایــل ،وحتــا ســاعت ام
را گرفتنــد .ســاعتم حــدود پنــج بعــد از ظهــر را نشــان مــی
داد .شــاید نیــم ســاعتی در آن اتــاق بــودم .افســر نگهبــان
زنــدان گفــت :ببریــدش بنــد  . 209از پلــه هــا بــاال رفتیــم.
ایــن نــام بــرای مــن آشــنا بــود .بنــد مخوفــی کــه توســط
وزارت اطالعــات اداره مــی شــود ،درصورتــی کــه دیگــر بندها
زیــر نظــر ســازمان زنــدان هــای کشــور و قــوه قضائیه اســت.
ســعی کــردم از گوشــه چشــم بنــدی که به چشــمانم بســته
بودنــد نگاهــی بــه بنــد بینــدازم .ردیفــی از ســلول هــای
انفــرادی در دو راهــروی عمــود برهــم.
در ســلول انفــرادی چشــم بنــد را بــر داشــتند .یــک قــران
ویــک کتــاب تاریخــی چشــمم را بــه خــود جلــب کــرد .رغبتــی بــه خوانــدن نداشــتم .بــه سرنوشــت خــودم فکــر مــی کــردم .آن قــدر
خســته بــودم کــه چــرت هــای گاه وبــی گاه ،مجــال اندیشــیدن را بــه مــن نمــی داد .حــدود ســاعت هفــت شــب شــام آوردنــد .در قیاس
بــا زندانــی کــه بعــدا در اهــواز دیــدم ،غــذای زنــدان اویــن را بهتــر یافتــم .بیــن هشــت ونیــم تــا نــه شــب بــود کــه پتوی ســیاه ســربازی
رنــگ ورو رفتــه ای را کــه گوشــه ســلول افتــاده بــود بــه روی خــود کشــیدم وبــه خوابــی عمیــق فرورفتــم .ســاعت چهــار صبــح مــرا از
خــواب بیــدار کردنــد .هیــچ صحبتــی بــا مــن نکردنــد .هــزار ویــک فکــر بــه ســرم ریخــت .مــی خواهنــد بــا مــن چــه بکننــد در ایــن
ســحرگاه بهاری؟
در همــان اتــاق ورودی زنــدان اویــن ،هــر آن چــه را از مــن گرفتــه بودنــد بــه مــن پــس دادنــد و همــان افــرادی کــه روز قبــل مــرا بــه
زنــدان آورده بودنــد ســوار خــودروم کردنــد و از زنــدان اویــن بیــرون بردنــد .در میانــه راه وقتــی بــه اتوبــان شــیخ فضــل اهلل نوری رســیدیم
حــدس زدم کــه مــرا بــه فــرودگاه مهرآبــاد مــی برنــد .حــدس مــن درســت بــود .در فــرودگاه مــرا بــه دو تــن از عناصــر وزارت اطالعــات
ســپردند .جــوان بودنــد ویکــی شــان قــدری ژیگــول .تپانچــه هایشــان را در همــان دروازه ورودی ترمینــال فــرودگاه بــه افســر مســوول
بازرســی تحویــل دادنــد .خیلــی ســریع ایــن کار را کردنــد تــا کســی متوجــه نشــود.
وقتــی در صــف کارت پــرواز مربــوط بــه اهــواز قــرار گرفتیــم مقصــد کامــا مشــخص شــد .امــا یکــی از آن دو – همــان اطالعاتــی
ژیگــول – بــه مــن گفــت کــه تــرا بــه سوســنگرد (خفاجیه) مــی بریم .یکــی از همشــهریانم به نــام عزیــز .ب و همســرش شــهناز را – که
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نســبت دوری بــا او داشــتم  -در صــف کارت پــرواز دیــدم و بــه بهانــه احــوال پرســی جلــو رفتــم .بــا او روبوســی کــردم وزیــر گوشــش بــه
عربــی گفتــم « :دو نفــری کــه بامــن هســتند مامــور امنیتــی هســتند ومــرا به خفاجیــه (سوســنگرد) می برنــد ،ایــن را بــه خانــواده ام در
اهــواز بگــو» .چهــره اش دیگرگــون شــد .حــس کــردم مامــوران از ایــن حرکــت مــن ناخرســندند .وحتــا یکــی شــان گفت کــه دیگر حق
نــداری بــا کســی احوالپرســی کنی.
بعدهــا شــنیدم ،شــهناز پــس از شــنیدن خبــر دســتگیری ام ،در همــان فــرودگاه تهــران از حــال رفتــه بــود .در هواپیمــا مامــوران مــرا
در صندلــی وســط نشــاندند امــا بــدون دســتبند .پنجــاه دقیقــه ای طــول کشــید تــا به فــرودگاه اهــواز رســیدیم .فاصلــه میــان هواپیما و
ســالن فــرودگاه را پیــاده طــی کردیــم .مســافران معمــوال ایــن مســافت را کــه چنــد متــری بیش نیســت پیــاده طــی می کننــد .من هم
مثــل همیشــه پیــاده بــه ســوی ســالن ورودی فــرودگاه اهــواز راه افتــام و البتــه برای نخســتین بار بــا دو مامور لباس شــخصی مســلح .در
همــان فاصلــه ،یکــی از دور دســتی بلنــد کــرد .بایــد از دوســتان قدیمــی فــارس باشــد .امــا صــدای مامــوران وقتــی بلند شــد کــه دیدند،
در ســالن ورودی فــرودگاه اغلــب افــراد مــرا مــی شناســند و ســام وعلیــک مــی کننــد .هنگامــی کــه یکــی از دوســتان عرب جلــو آمد تا
بــا مــن روبوســی کنــد مامــوران اخــم کردنــد امــا مــن محــل نگذاشــتم و بــاز از فرصت اســتفاده کــردم وتــوی گوشــش گفتم:
« ایــن دوتــا مامورنــد» .وی مبهــوت ایســتاد و خیلــی ســریع از مــن فاصلــه گرفــت .یکــی از مامــوران تشــری زد وگفــت « :مگــر مــا
نگفتیــم بــا کســی ســام وعلیــک نکنــی» .گفتــم «ایــن کار محــال اســت و همشــهریان عربــم آن را بــه حســاب بــی ادبــی مــی گذارند.
آنهــا کــه موضــوع دســتگیری را نمــی داننــد .فکــر مــی کننــد مثــل همیشــه بــرای دیــدار دوســتان و آشــنایان بــه اهــواز آمــده ام».

بخشپنجم:دوزخدلپذیرتحملناپذیر
از در ســالن فــرودگاه کــه زدیــم بیــرون ،نگاهــم بــه عبــاس شــمعونی یکــی از بچــه هــای بــازار «عامــری» اهــواز افتــاد کــه پشــتش به
مــن بــود وگــرم صحبــت بــا کســی کــه نمــی شــناختمش .فکــر مــی کنــم داشــت معاملــه ای را جــوش مــی داد .همــه بچه هــای محل
کمــا بیــش مــی دانســتند کــه عبــاس بعــد از انقــاب ،ره صــد ســاله را یــک شــبه پیمــوده اســت .او از فــردی یــک القبــا بــه پیمانــکاری
متمــول بــدل شــد؛ وایــن موقعیــت را البتــه بــه برکت مشــارکت با علــی شــمخانی ،وزیر ســپاه دوره رفســنجانی ،وزیــر دفــاع دوره خاتمی
و دبیــر کنونــی شــورای عالــی امنیــت ملــی بــه دســت آورد .عبــاس شــمعوني – البتــه – گرایــش سیاســی خاصــی نــدارد .مجالــی برای
تامــل بیشــتر نبــود .یــک وانــت «دو کابینــت» قــدری دورتــر از جایــی کــه تاکســی هــا مــی ایســتادند ،توقــف کــرده بــود .دو نفــر مامــور
امنیتــی از درون وانــت بیــرون آمدنــد و مــرا تحویــل گرفتنــد .وقتــی ســوار کابینــت عقــب شــدم دو نفــر دیگــر را هــم دیــدم .یکی شــان
راننــده بــود ودیگــری در کابینــت جلــو نشســته بــود .از آن لحظــه ،آن دو مامــور تهرانــی را دیگــر ندیدم.
بــی هیــچ ســخنی بــا مامــوران امنیتــی اهــواز ،میــان دو مامــور قــرار گرفتــم .ابتــدا پــرده ضخیــم شیشــه هــای خــودرو را کشــیدند تــا
شــهری را کــه خــوب مــی شــناختم ،نبینــم و ندانــم کــه مــرا بــه کجــا می برنــد .امــا بــه ایــن کار بســنده نکردند وســپس چشــمانم را با
چشــم بنــدی محکــم بســتند .وقتــی خــودرو بــه راه افتــاد ،کوشــیدم مســیر خــودرو را حــدس بزنــم امــا نمی شــد.
هنگامــی کــه بینایــی را از تــو مــی گیرنــد چــه بایــد بکنــی؟ شــنوایی مــی توانــد در ایــن عرصــه بــه شــما کمک کنــد .من هــم گوش
تیــز کــردم شــاید بفهمــم کــه مــرا بــه کجــا مــی برند وآیــا همــان گونه کــه مامــور امنیتــی تهــران گفــت مقصــد سوســنگرد (خفاجیه)
اســت؟ فکــر کــردم ایــن مقصــد بدتریــن جــا بــرای بازجویــی وزندان اســت .گرچــه مــن در این شــهر به دنیــا آمدم و ســال هــای کودکی
ونوجوانــی ام را در آن جــا گذرانــدم وبــه مردمانــش عشــق مــی ورزیــدم امــا فکــر مــی کــردم پــرت تریــن جــا بــرای بازجویــی و زنــدان در
ایــران اســت .پــس از آن شــهری نیســت .مــرز عــراق اســت و هــور العظیــم یعنــی باتــاق بــزرگ مــرزی ایــران وعــراق .فضــای اجتماعــی
ایــن شــهر شــدیدا عشــایری ومذهبــی و ادارات امنیتــی اش بــه نوعــی زیــر نفــوذ اقلیــت دزفولی شــهر قــرار دارد .اصــوال من ســال ها بود
ســاکن تهــران بــودم و مــی بایســت در همیــن شــهر بازجویــی مــی شــدم نــه در اهــواز یــا خفاجیه.
وقتــی از زنــدان رهــا شــدم و نگاهــی بــه اخبــار اردیبهشــت ســال  84انداختــم ،خبــری از خبرگزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) نظرم
را جلــب کــرد کــه تاریــخ  29همــان مــاه را بــر پیشــانی داشــت .طبق گفتــه «ایســنا» :امیر خانــی دادســتان دادســرای عمومــی و انقالب
اهــواز « از بــه ثبــت رســیدن  448پرونــده در دادســرا» ی اهــواز خبــر داده و گفتــه بــود« :در جريان وقــوع ناآراميهاي اهــواز كار تحقيقاتي
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گســتردهای بــه كمــك اداره كل اطالعــات ،نيــروي انتظامــي ،ســپاه و بســيج انجــام كــه منجــر بــه دســتگيري اكثــر متهمــان شــد» .اگر
رقــم دســتگیر شــدگان عــرب را کــه کارشــان بــه دادســرا کشــیده همیــن  448بدانیم ،بــی گمان کســانی که به نیــروی انتظامــی احضار
شــده و بعــد از ســین جیــم یــا تحمــل کتــک و شــکنجه آزاد شــده انــد ،چندیــن برابــر ایــن رقــم اســت .مــن در همــان هفتــه نخســت
دســتگیری از زبــان ســهرابیان  -بازجویــی کــه از تهــران بــرای بازجویــی ام بــه اهــواز آمــده بــود  -شــنیدم کــه مــی گفــت ،پــس از وقــوع
تظاهــرات در اهــواز ،بــه عبــادان و محمــره (بــه قــول خــودش خرمشــهر) رفتــه و در یــک حرکــت پیشــگیرانه ،فعــاالن عرب این دو شــهر
عــرب نشــین را دســتگیر کــرده اســت .نیروهــای امنیتــی ایــن دو شــهر پیشــاپیش همــه کســانی را کــه فکــر مــی کردنــد ممکن اســت
تــوده هــای مــردم را بــرای تظاهــرات بــه خیابان بکشــانند دســتگیر کــرده بودند.

ایستگاهدوم:زندانمخفیاهواز
نمــی دانــم چقــدر طــول کشــید کــه
بــه زنــدان رســیدیم .دلشــوره داشــتم
کــه نکنــد واقعــا مــرا بــه سوســنگرد
(خفاجیــه) ببرنــد .زمــان را از دســت
دادم چــون چشــم بنــد نمــی گذاشــت
ســاعت ام را ببینــم .ایــن زنــدان را نمــی
شــناختم و مامــوران نیــز از گفتــن نامش
خــودداری مــی کردنــد .هنــگام پیــاده
شــدن از خــودرو ،چشــم بنــدم را – بــی
آن کــه مامــوران متوجــه شــوند  -قــدری
شــل کــردم تــا ببینــم کجــا هســتم.
جایــی بــود ناآشــنا امــا توانســتم ســلول
هــای انفــرادی را کــه در دو ردیــف رو
بــه روی هــم ســاخته شــده انــد ببینــم.
بــه نظــرم شــانزده تــا بودنــد :هشــت تــا
اتــاق ســلول ماننــد در ســمت راســت و
هشــت تــای دیگــر در ســمت چــپ .بــه
مــرور متوجه شــدم ،برخــی از اینهــا را به
اتــاق بازجویــی ،اتــاق اســتراحت زندانبانــان ،اتــاق رییــس زنــدان واتاق تلفنچــی وارتباطــات اختصــاص داده اند .اتــاق بازجویــی در انتهای
راهرویــی قــرار داشــت کــه ســقف اش از نــوع ســوله بود.یــک کولــر خیلــی بــزرگ هــم بــاالی ســقف نزدیک اتــاق بازجویــی قرار داشــت
کــه هــوای ایــن شــانزده اتــاق را تامیــن مــی کــرد.
راســتی مــن کجــا هســتم؟ کجــای ایــن شــهر ملتهــب؟ اهــواز را مــی گویــم کــه در آن روزهــا هــم طبیعــت اش داشــت ُگرمــی گرفت
وهــم جامعــه عــرب اش علیــه ســتم و تبعیــض نــژادی عصیــان کــرده بــود .والبتــه مــی دانســتم بهــار زادگاهــم در ســیزده فروردیــن به
پایــان مــی رســد و از آن پــس فقــط بــا زور کولــر اســت کــه مــی تــوان گرمــا را تحمــل کــرد .روشــن شــدن کولرهــا در ایــن خطــه ،مثل
پــرواز پرندگانــی اســت کــه آغــاز فصــل را اعــام مــی کننــد .دوزخ دلپذیــر ،ایــن نامــی بــود کــه ســال هــا قبــل بــر ایــن زادگاه بــا دیده،
نهــاده بــودم واکنــون بایــد همچــون پرســتویی چشــم و پــا بســته بــه تنهایــی در جایــی ســر کنــم کــه اســمش زنــدان انفــرادی اســت.
بهــار در شــهر مــا فصــل پرســتوهای مهاجــر اســت .یــادم مــی آیــد کــه در کودکــی در گوشــه اتــاق نشــیمن یــا اتاق خــواب خانــه هامان
النــه مــی ســاختند و مــا کــودکان جــرات تعــدی بــه آنهــا را نداشــتیم چــون عــوام اعتقــاد داشــتند که اینهــا «علویه» یا ســید هســتند.

10

بخشششم:سلولانفرادی(سوئیت)
ابتــدا مــرا در یــک ســلول انفــرادی بیســت و چهــار متــری انداختنــد کــه توالــت وحمــام داشــت .تــک وتنهــا .بــه این ســلول ،ســویت
مــی گفتنــد کــه دقیقــا رو بــه روی اتــاق بازجویــی قــرار داشــت.
از همــان لحظــه هــای نخســت ســعی کــردم موقعیــت ام را درک کنــم .از بچــه هــای عرب زندانی پیشــین شــنیده بــودم کــه زندانیان
سیاســی بازداشــتی اهــواز را بــه زندانــی در محلــه ســپیدار مــی برنــد و تــا تکمیــل تحقیقــات در آن جا نگــه می دارند و ســپس بــه زندان
کارون کــه زنــدان اصلــی و رســمی شــهر اهــواز اســت منتقــل مــی شــوند .بــر اســاس همــان گفتــه هــا مــن نیــز گمــان مــی کــردم در
زنــدان ســپیدار هســتم .گاه بــه گاه کــه صــدای هواپیمــا بــه گــوش می رســید و شــب هــا وقتی صــدای عبور قطــار را می شــنیدم بــاورم
مــی شــد کــه در زنــدان ســپیدارم .مــی دانســتم کــه خــط آهن اهــواز – بنــدر معشور(ماهشــهر) در شــرق ایــن محلــه و از نزدیــک زندان
مــی گــذرد .وقتــی هــم از زندانبانــان یــا بازجویــان محــل بازداشــتم را مــی پرســیدم جواب ســر بــاال مــی دادند.
ســه چهــار ســاعتی پــس از اســتقرار در ایــن ســوئیت ،در زدنــد وگفتنــد چشــم بنــد را ببنــدم .شــخصی وارد شــد کــه بعدهــا بازجوی
اصلــی مــن شــد .مــی گویــم اصلــی ،چــون دو ســه بازجــوی دیگــر هــم داشــتم :یکــی از وزارت اطالعــات تهــران ودیگــری از دادســتانی
انقــاب تهــران .یــک شــب هــم بــه یــک اســتاد دانشــگاه بازجویــی پــس دادم کــه در واقــع یــک بحــث نظــری بــود که ایشــان همــراه با
مدیــرکل حقوقــی اداره اطالعــات اســتان خوزســتان (اقلیــم عربســتان) بــا مــن انجــام داد .ایــن را بازجویم گفت ،شــاید هم مدیــرکل اداره
اطالعــات بــود .اینهــا مثــل آب خــوردن دروغ مــی گفتنــد ویــک روده راســت در شکمشــان نبود.
بازجــوی اصلــی ســر صحبــت را بــاز کــرد و از ســنگینی پرونــده ام ســخن گفــت وایــن کــه یــک قاضــی ،اختصاصــا مســوول پرونــده
مــن شــده اســت .بــا خــود گفتــم جنــگ روانــی شــروع شــده .بــی شــک ،قصــدش ،تضعیــف روحیــه ام بــود .امــا مــن ایــن تاکتیــک هــا
را کمابیــش مــی شــناختم .او رفــت ومــن مانــدم وتنهایــی .او خــودش را «امیــری» معرفــی کــرد .اصــا دزفولــی بــود امــا لهجــه نداشــت.
ظاهــرا متخصــص پرونــده مــن بــود .چــون مــی گفــت از همــان ســال هــای اول انقــاب کارهــا و نوشــته هــای مــرا دنبــال کــرده اســت.
برخــاف دیگــر زندانیــان سیاســی عــرب ،مــن بــا هیــچ بازجــوی عربی برخــورد نکــردم.
«ال تحچی ترا تبچی»
از همــان روز اول ،شــعرها و نوشــته هــای نقــش بســته بــر دیــوار نظــر مــرا بــه خــود جلــب کــرد .گاه و بی گاه بــه چوب خــط هایی که
زندانیــان قبلــی بــر دیــوار حــک کــرده بودنــد ،خیــره مــی شــدم .مشــخص بــود یکــی دو تــا از دیــوار نگاشــته هــا را  -کــه تاثیــر منفی بر
روحیــه زندانــی مــی گذاشــت  -خــود مامــوران حــک کــرده بودنــد .امــا اغلــب شــعرها و کلمات قصــار حک شــده بــر دیوارهــا یا حکمت
آمیــز بــود یــا مبــارزه جویانــه و دارای بــار مثبــت بــرای زندانــی یــی کــه تــک وتنهــا وبــی کــس در چنــگال بازجویــان ســنگدل قــرار می
گیــرد .مــن خــود حــس کــردم ،ایــن دیــوار نوشــته هــای مثبــت ومبــارزه جویانــه چقــدر در تقویــت روحیــه ام موثــر بــود .هیــچ گاه این
جملــه کوتــاه را کــه بــه لهجــه عربــی اهــوازی در گوشــه ای از دیــوار حــک شــده بــود فراموش نمــی کنــم« :ال تحچی ترا تبچــی» یعنی
«زبــان بــاز مکــن کــه پشــیمان مــی شــوی» .معلــوم بــود ایــن جملــه از دســت نگهبانانــی که ایــن گونه نوشــته هــا را پــاک مــی کردند،
در رفتــه بــود .ایــن گــزاره مــوزون و کوتــاه و شــعر گونــه انــرژی مقاومتــی را در دلــم برانگیخــت کــه تــا مــدت هــا مــددکار من بود .شــاید
اگــر ایــن جملــه را در بیــرون از زنــدان بخوانــی احســاس خاصــی نیابــی امــا در این جــا ،در این فضــای آکنده از بوی ناخوشــایند شــکنجه
و تهدیــد و دروغ ودنیــای درونــی سرشــار از کشــاکش میــان ضعــف و قــدرت روحــی ،ایــن جملــه بــرای من معنــای ژرفی داشــت .چیزی
شــبیه خوانــدن کتابــی مبــارزه جویانــه در دوران جوانی»:خرمگــس» اتل لیلیــان وینیچ ،یــا «مادر» ماکســیم گورکی.
بعــد از ظهــر نگهبــان از پشــت ســوراخ کوچکــی کــه بــاالی در بــود صــدا زد« :چشــم بنــد را ببنــد» .آنــگاه در را بــاز کــرد و مــرا بــا
چشــمان بســته بــه ســوی بیــرون زنــدان راهنمایــی کــرد .پشــت ایــن زنــدان ،پارکینگی اســت کــه خودروهــای زنــدان در آن جــا توقف
مــی کننــد .گفتنــی اســت کــه نگهبانــان ایــن زنــدان ،کــه وابســته بــه اداره کل اطالعات اســتان انــد ،همچــون بازجوها با لباس شــخصی
در زنــدان مــی گردنــد .امــا در دوران شــاه ،وقتــی در زندان مشــترک ســاواک – شــهربانی و ســپس در زندان جمشــیدیه ،محبوس شــدم،
نگهبانــان لبــاس فرم داشــتند یعنــی ســرباز بودند.
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مــرا همــراه دو جــوان عــرب دیگــر – یکــی حــدودا
هفــده ســاله و دیگــری بیســت وســه چهار ســاله – ســوار
خــودرو «ون» کردنــد .هــم چشــم بنــد و هــم دســتبند
زدنــد .آن دو جــوان بــه عربــی در بــاره مقصــد خــودرو
بــا هــم صحبــت مــی کردنــد .البتــه مــن بــاب صحبــت
را بــاز نکــردم .آنــان هــم بــا مــن ســخنی نگفتند .شــاید
فکــر کردنــد مــن عــرب نیســتم .ســیندروم خفاجیــه
(سوســنگرد) دوبــاره بــه ســراغم آمــد .وقتــی چشــم بنــد
را از چشــمانم برداشــتند خــودرا در جایــی شــبیه جــاده
حفاجیــه (سوســنگرد) دیــدم؛ نزدیــک ســاختمانی کــه
ظاهــرا دولتــی مــی نمــود .بــا خــود گفتــم حتمــا مــا را
بــه آن شــهر مــی برنــد وبــه تبــع آن فکــر خودکشــی در ذهنــم جرقــه زد .باخــود گفتــم :بایــد از فرصــت اســتفاده کنــم وهمیــن کــه
خــودرو حرکــت کــرد خــودم را زیــر چــرخ هایــش بیانــدازم .تــا خواســتم بــه چگونگی اجــرای نقشــه ام بیاندیشــم ،یکــی از مامــوران که
بــه داخــل ســاختمان رفتــه بــود برگشــت و آن دو جــوان عــرب را بــا خــود بــرد .از مامــور دوم پرســیدم »:ایــن جــا کجاســت» .گفــت:
«دادسراســت» .امــا همچــون ســایر مامــوران دروغ مــی گفــت .زیــرا بعدهــا فهمیــدم که آن جــا مقر نیــروی انتظامی اهــواز اســت و آن دو
جــوان را بــرای اعتــراف گیــری و شــکنجه بــه آن جــا بــرده بودنــد .ظاهــرا دســت پلیــس بــرای ایــن کار بازتــر بود و متهمــان را تا ســرحد
مــرگ مــی زدنــد تــا بــه راســت یــا دروغ اعتــراف کننــد .اغلــب مــردم در بــاره شــیوه هــای وحشــیانه نیــروی انتظامــی در اعتــراف گیری
از متهمــان چیزهایــی شــنیده بودنــد امــا مــن در زنــدان فهمیــدم که شــماری از دستگیرشــدگان تظاهــرات  26فروردیــن اهــواز را قبل از
تحویــل بــه زنــدان هــای مخفــی اطالعــات بــه پاســگاه هــای نیــروی انتظامــی تحویــل داده بودنــد تــا از آنان اعتــراف بگیرنــد .ظاهــرا در
دوره خاتمــی دســت اطالعاتــی هــا را در ایــن عرصــه (یعنــی مــواردی مثــل تظاهــرات) محــدود کــرده بودنــد و بخشــی از این کار توســط
نیــروی انتظامــی وبــه شــکلی آشــکار صــورت مــی گرفــت .امــا از دوره احمــدی نــژاد و بــه ویــژه پــس از پیامدهــای انتخابــات ســال 88
دوبــاره همــه ارگان هــا در شــکنجه و ســرکوب بــا هــم بــه مســابقه پرداختنــد.

بخشهفتم:

دستیارسعیدامامی:بایدبهجعلنامهابطحیوسازماندهیتظاهراتاعترافکنی
مــرا از خــودرو پیــاده نکردنــد .نمــی دانــم چــرا؟ احتمــاال اشــتباهی بــه نیــروی انتظامــی بــرده بودند یــا در آخریــن لحظــات از تصمیم
خــود بــرای شــکنجه ام در مقــر نیــروی انتظامــی پشــیمان شــده بودنــد .مــرا بــه زنــدان بــاز گرداندند.
برخــاف قوانیــن زنــدان جمهــوری اســامی ایــران ،نــه رادیــو در دسترســم بــود و نــه تلویزیــون ،حتــی از کتــاب و روزنامه هــم محروم
بــودم .در زنــدان اویــن حــد اقــل یــک کتــاب تاریــخ و یــک قــران در ســلول انفــرادی بــود ،امــا اینجا هیــچ .از تنهایــی وبی خبــری حاضر
بــودم حتــی روزنامــه کیهــان یــا جمهــوری اســامی را هــم بخوانــم امــا همیــن هــا را نیــز از مــن دریــغ کردند .دســت کــم تا پنجــاه روز
از هواخــوری هــم خبــری نبــود کــه حــق قانونــی هــر زندانی اســت.
چــوب خــط هــا و دیــوار نوشــته هــای ســلول انفــرادی را هــر روز مــرور مــی کــردم .آن قــدر ریــز بــود کــه گاه بــی عینــک نمــی شــد
آنهــا را خوانــد .همــان طــور کــه گفتــم از همــان لحظــه ورود ،محتویــات جیب هــا ،موبایل ،عینــک ،کمربند ،ســاعت ولباس هایــم – جز
لبــاس هــای زیــر  -را گرفتنــد و لبــاس زنــدان بــه مــن دادنــد :یــک پیراهــن و یــک پیجامــه فــرم زنــدان .بــرای گرفتــن عینــک خیلــی
اصــرار کــردم ،بازجــو در پاســخ گفــت « :چــون عینــک ات فلــزی اســت ممکــن اســت بــا خــوردن آن خودکشــی کنــی!» بــه او گفتــم:
«مطمئــن باشــید مــن اهــل خودکشــی نیســتم» .هرچــه اصــرار کــردم زیــر بــار نرفتند وگفتنــد ما عینــک پالســتیکی برای شــما تهیه
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مــی کنیــم .بــا خــود گفتــم « البــد تــا مــدت طوالنی مهمــان ایــن حضـرات هســتم» .چوب خــط های حــک شــده بــر دیوارهای این ســلول
نشــانگر شــمار روزهایــی اســت کــه زندانــی در اینجــا گذرانــده اســت .در میــان آن ها چهارده چوب خط ،بیســت ،ســی و بیشــتر وجود داشــت.
مــن بــا شــمارش ایــن چــوب خــط هــا می فهمیــدم کــه زندانیــان پیــش از من ،چــه مــدت در حبــس بــوده انــد واز آن جا کــه این دخمــه ها،
زنـدان موقــت بــوده انــد ،لـذا حــدس مــی زدم ،خــود چــه مــدت در این ســلول انفـرادی خواهم مانــد .یــک روز که سوســک هــای توالت کالفه
ام کــرده بودنــد و بــا آنــان در جنــگ و گریــز بــودم ،روی دیـوار ،چــوب خــط هایــی دیــدم کــه ســه ماه وچنــد روز را نشــان مــی داد .فکــر این که
ســه یــا چهــار مــاه ،تــک و تنهــا در ایــن هلفدونــی به ســر ببــری احساســی از نگرانــی را در وجودت بــر می انگیزد .آن ســوتر جملــه ای بــر دیوار
نقــش بســته بــود کــه نــوع دیگــری از تاثیــر را داشــت .یکــی از زندانیان قبلی به عربی نوشــته بــود «ثمينة انت يــا حريــة « يــا «ای آزادی چقدر
گرانبهایــی» .ایــن از جملــه هایــی بــود کــه مـرا ســخت تحــت تاثیــر قـرار داد .واقعیت آن اســت کــه فقــط در آن شـرایط تنهایی و فشــار های
روحــی وروانــی بازجویــی و انفـرادی مــی تـوان معنــی «آزادی» را با پوســت و خون دریافــت .من – البته – از برخی دوســتان آزربایجانی شــنیده
بــودم کــه طــی دســتگیری های قلعه بابک در اواســط دهه هشــتاد شمســی ،دو ســه ماهــی در زندان موقــت بودند .والبتــه بعــد از آزادی ،برخی
از دوســتان عــرب اهـوازی گفتنــد کــه در ســال هــای ســیاه دهــه شــصت واوایل دهه هفتــاد شمســی ،ده تا یــازده مــاه در انفـرادی بــوده اند.
روز اول ،روز مــال آوری بــود .از کــم خوابــی و خســتگی دوســت داشــتم زودتــر بخوابــم .حــدود ســاعت نــه یــا نــه ونیــم شــب بــود که پتوی
ســربازی را روی خــود کشــیدم .راســتش چــون ســاعت را از مــن گرفتــه بودنــد دقیقــا نمــی دانســتم چــه ســاعتی بــود .پتــوی دیگــر را هم به
عنـوان بالــش ،تــا کــردم و زیــر ســرم گذاشــتم .خبــری از تختخـواب نبــود .خوابیــدن روی موکــت هــم قــدری ســخت بــود اما چاره چیســت.
البتــه مــن در دوران جوانــی و دانشــجویی در کــوه هــا روی ریــگ هــا و ســنگ هــا هــم خوابیــده بــودم .اما هنگام دســتگیری 54ســال داشــتم.
میــان خـواب وبیـداری صدایــی را شــنیدم .یکــی گفت چشــم بنــدت را ببنــد .چیــزی را نمی دیــدم اما عده ای وارد ســلول شــدند و مشــخص
بــود کــه داشــتند میــزی را بــه داخــل ســلول مــی آوردند .ســپس مـرا روی صندلــی رو بــه روی بازجویی نشــاندند که چهــره اش را نمــی دیدم.
امــا بعدهــا فهمیــدم از ســوی وزارت اطالعــات از تهـران بــه اهـواز اعزام شــده و نامش»ســهرابیان» بود .شــک نداشــتم که اســم مســتعار اســت.
در بازجویــی هــای بعــدی ،بازجــوی اهـوازی دزفولــی تبــار بــه مــن گفت کــه ســهرابیان از دســتیاران ســعید امامی بوده .ســعید امامــی معروف
بــه ســعید اســامی معــاون وزارت اطالعــات بــود کــه در ســال1999( 1377م) بــه اتهــام دســت داشــتن در قتــل هــای زنجیــره ای بــه زدندان
افتــاد و ســپس اعــام کردنــد بــا داروی حمــام – واجبــی  -خودکشــی کرده اســت .قبال گفتــه ام که شــماری از دوســتان نویســنده ام قربانی آن
موج روشنفکرکشــی شدند.
ســاعت حــدود ده شــب بــود کــه بازجویــی شــروع شــد .لحــن بازجــو از همــان آغــاز تهدیــد آمیــز بــود .مــن البتــه آمادگــی روحــی
داشــتم وتجربــه برخــورد بــا بازجویان ســاواک شــاه در ســال  1353و اطالعــات ســپاه پاســداران را در ســال  1360در ذهن داشــتم .زمانی
هــم کــه در روزنامــه همشــهری کار مــی کــردم چنــد بــار بــه دفاتــر وزارت اطالعات احضار شــده و ســین جیــم پــس داده بــودم .به اینها
بایــد کتــاب هایــی را اضافــه کنــم کــه در بــاره خاطــرات زندانیــان دوره شــاه یــا دهــه شــصت جمهــوری اســامی خوانــده بــودم .امــا تازه
تریــن شــیوه هــا و شــگردهای برخــورد بازجویــان از زنــدان هــای دوره ریاســت جمهــوری خاتمــی را از زبان همــکارم احمد زیدآبــادی در
روزنامــه همشــهری شــنیدم یــا مطالبــی کــه گاه وبــی گاه در مطبوعــات اصــاح طلــب منتشــر می شــد .لذا بــا اعتماد بــه نفس فــراوان،
خــودم را بــرای پاســخگویی بــه پرســش هــای احتمالــی آمــاده کرده بــودم.
بازجــوی تهرانــی مــرا تهدیــد کــرد واز مــن خواســت بــه دو چیــز اعتــراف کنــم :یکی جعــل نامه محمــد علی ابطحــی – رییــس دفتر
آن هنــگام خاتمــی – وارســال آن بــه خــارج ،و دیگــری مســوولیت ســازماندهی تظاهــرات مــردم عــرب در اهــواز و دیگــر شــهرهای عرب
نشــین کــه در  26فروردیــن  15( 1384آوریــل  )2005وپــس ازآن رخ داده بــود .گرفتــار یــک تضــاد درونــی شــده بــودم ،باخــود گفتــم:
«یــا بایــد بــه چیزهایــی اعتــراف کنــی کــه انجــام نــداده ای وبدیــن وســیله خــودت را از آن عــذاب وشــکنجه رهــا ســازی ،یــا ایــن کــه
بایســتی و فقــط واقعیــت را بگویی».
وجــود مــن دو پــاره شــده بــود و در ذهنــم مبــارزه ای دشــواری جریــان یافــت .در عیــن پاســخ بــه پرســش هــای بازجــو ،درخواســت
او را ســبک ســنگین هــم مــی کــردم .بــا خــودم فکــر کــردم کــه اعتــراف بــه امــوری کــه بازجــو مطــرح مــی کنــد ،عــاوه بــر آبروریــزی،
مجــازات اعــدام یــا دســت کــم زنــدان بلنــد مــدت را بــه دنبــال خواهــد داشــت .پــس از کشــمکش ســخت درونــی ،ســرانجام تصمیــم
خــودم را گرفتــم :زیــر بــار فشــار وشــکنجه وتهدیــد نمــی روم ،هرچــه بادابــاد.
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بخش هشتم :ترا در شیلنگ آباد اعدام خواهیم کرد
بازجــوی تهرانــی بعــدا بــه مــن گفــت کــه انتظــار چنیــن رفتــاری را از مــن داشــت .نمــی دانســتم راســت مــی گفــت واز روحیــه ام
شــناخت قبلــی داشــت ،یــا دروغ مــی بافــت ومــی خواســت بــر ناتوانــی اش در اعتــراف گیــری از من ســرپوش بگــذارد .با توجه بــا تجربه
هــای قبلــی ام در برخــورد بــا بازجوهــا در زنــدان هــای ســابق و نیــز تجربــه هــای ســایر زندانیــان سیاســی مــی دانســتم کــه «بازجویــی
اول» نقــش اساســی در بازجویــی هــای بعــدی دارد واگــر زندانــی در نخســتین بازجویــی تســلیم تهدیدها وفشــارهای بازجو بشــود قافیه
را تــا آخــر خواهــد باخــت و مرتــب بایــد عقــب نشــینی کنــد ،یــا بــه زبــان نظامــی ،شکســتن خاکریــز اول باعــث شکســتن خاکریزهای
بعــدی خواهــد شــد .امــا اگــر زندانــی در برابــر خواســته هــای بازجویــان – که قصــدی جز محکــوم کــردن زندانــی را ندارند – ایســتادگی
کنــد و تســلیم خواســته هــای غیــر قانونــی وزورگویانــه شــان نشــود ،در بازجویــی هــای بعــدی دســت بــاال را خواهــد داشــت وآن مصرع
شــعر عامیانــه اهــوازی حــک شــده بــر دیــوار انفــرادی شــامل حالــش نخواهــد شــد :التحچــی تــرا تبچــی ( زبــان مگشــا کــه پشــیمان
خواهی شــد).
بازجــوی تهرانــی در آن شــب تهدیــد کــرد کــه اگــر بــا مــا همــکاری نکنــی شــما را در همــان مــکان تظاهــرات یعنــی محلــه دایــره
(شــلینگ آبــاد) اعــدام خواهیــم کــرد.
وی وقتی دید زیر بار تهدیدهایش نمی روم و به کارهای ناکرده اعتراف نمی کنم گفت:
« همیــن امشــب و بــه هــر قیمتــی شــده بایــد اعتــراف کنــی .مــن حتا اگــر بدانم جــورج بــوش (رییــس جمهور وقــت آمریــکا) همین
امشــب بــرای نجــات شــما بــه ایــران حملــه کنــد و اســتان خوزســتان را به آتش بکشــد ،از شــما اعتــراف خواهــم گرفت».
مــن تــوی دلــم بــه حــرف هــای دســتیار پیشــین ســعید امامــی مــی خندیــدم .لــذا بــه او گفتم »:مــن نــه از جــورج بوش خوشــم می
آیــد ونــه حســابی بــرای کمــک او بــاز کــرده ام .شــما هــم افــکار مرا مــی شناســید ،مــن کار غیر قانونــی نکــرده ام».
بــاز جویــی تــا ســاعت یــک نیمــه شــب طــول کشــید .فشــار روحــی فراوانــی بــه مــن وارد شــد .تُــن صــدا ،تهدیدهــا وحالــت هــای
بازجــوی تهرانــی نشــان مــی داد کــه طــرف در کار خــود« ،ختــم» روزگار اســت .بازجــو حرفــه ای بــود وپرســش هــای دقیقــی را مطــرح
مــی کــرد و در مجمــوع بازجویــی ســختی بــود .از ایــن کــه جــا نــزده بــودم احســاس شــادمانی کــردم.
هنــگام دســتگیری در تهــران و پــس از ســوار شــدن در خــودرو پیــکان (یــا پــژو دقیقــا یــادم نیســت) مامــوران ،یکــی دو تــن از آنــان
بــرای آوردن دواهایــم بــه خانــه برگشــتند .وقتــی همســرم ،مقصــد را پرســیده بــود گفتــه بودنــد کــه او را به زنــدان اویــن می بریــم و اگر
تــا چهــل وهشــت ســاعت از ایشــان خبــری نشــد ،مــی توانــی بــه دادگاه انقــاب تهــران مراجعــه کنــی و ســراغ او را بگیــری .ایــن داروها
بــرای مــن کارســاز بــود زیــرا در آن هنــگام ،ســرمای ســختی خــورده بــودم وآنژیــن صــدای مــرا بریــده بــود .مــن در آن روزهــا بــا رســانه
هــای مختلــف فارســی ،عربــی و بیــن المللــی مصاحبــه مــی کــردم .گاهــی به علــت آنژیــن شــدید ،صدایم بــه ســختی در می آمــد .حتا
دو ســه بــار از داروهــای ســنتی بــرای بــاز شــدن گلویــم اســتفاده کــردم ،مثــل مخلوطــی از آب گــرم و عســل و آبلیمو .من نمی خواســتم
از پــا در بیایــم ،چــون مــی خواســتم صــدای مظلومیــت مــردم عــرب در ایــران را بــه جهانیان برســانم.
چهــار روز پــس از دســتگیری ام ،توانســتم بــا همســرم در تهــران تلفنــی صحبــت کنــم .گویــا وی بــا رســانه هــای فارســی خــارج از
کشــور مصاحبــه هایــی انجــام داده و نســبت بــه مشــخص نبــودن وضعیــت و مکان بازداشــتم اظهــار نگرانــی کرده بــود .او روز پنجشــنبه
همــراه خواهــرزاده اش بــه دادگاه انقــاب اســامی در خیابــان معلــم تهــران مــی رود تــا از آنــان در بــاره مکان بازداشــتم پــرس و جو کند.
همســرم کــه آشــفته حــال بــود گفتــه تــا محــل بازداشــت او را بــه مــن نگوییــد همیــن جــا مــی مانــم .منشــی قاضــی حــداد – معــاون
دادســرای امنیــت دادگاه انقــاب در آن هنــگام – خبــر انتقالــم بــه زنــدان اهــواز را بــه او مــی دهــد .قاضــی حــداد نــام مســتعار این قاضی
ســفاک اســت و نــام اصلــی اش ،حســن زارع دهنــوی اســت.
حــدود ظهــر بــود کــه بازجــوی تهرانــی موبایلــم را بــه ســلولم آورد و اجــازه داد تــا بــا همســرم در تهــران تمــاس بگیــرم .ایــن کار بــا
حضــور او و بازجــوی اهــوازی انجــام گرفــت .مــن بــرای نخســتین بــار اینــان را بــدون چشــم بنــد دیــدم .بــا همســرم طبــق معمــول بــه
زبــان عربــی صحبــت کــردم .وی پــس از احوالپرســی ،در پاســخ بــه ســوالم در بــاره فضــای خــارج از زنــدان گفــت که مســاله دســتگیری
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ام هــم در داخــل وهــم در خــارج از کشــور بازتــاب وســیعی یافتــه اســت وشــخصیت هــا ونهادهــای مطبوعاتــی و حقــوق بشــر در ایــن
زمینــه موضعگیــری کــرده انــد .ایــن خبــر ،روحیــه مــرا تقویــت کرد .احســاس کــردم کــه در مبــارزه علیه ســتم و بــی عدالتی واســتبداد
تنهــا نیســتم و کســانی در بیــرون بــه فکــر مــن هســتند ودر عرصــه داخلــی وخارجــی ،موضــوع گرفتــاری و زنــدان مــرا منعکــس مــی
کننــد .ایــن موضــوع مــرا در برابــر تهدیدهــا وترغیــب هــای زندانبانان واکســینه کــرد وبر عــزم وپایــداری ام افزود و وسوســه های تســلیم
ونومیــدی را بــه میــزان فراوانــی خنثــی کــرد .البتــه ایــن صحبــت ها ،خشــم بازجویــان را برانگیخــت وپــس از آن مــرا از هــر گونه تماس
تلفنــی ومالقــات بــا همســر ودختــرم محــروم کردنــد .همــان جــا بــه مــن گفتنــد کــه فــردا جمعــه ،بازپــرس بــرای بازپرســی بــه زندان
مــی آیــد ونصیحــت کردنــد کــه اتهــام هــا را بپذیــرم تــا هــر چــه زودتــر از زنــدان رهــا شــوم .بــاز جــوی اهــوازی تهدید کــرد« :دســت از
عنــاد بــردار و بــا مــا همــکاری کــن .در غیــر ایــن صــورت ،شــما را بــه ســلول انفــرادی کوچکــی منتقــل خواهیــم کرد کــه بســیار تنگ و
شــبیه دخمــه اســت ،بــه طــوری کــه نتوانــی حرکــت بکنــی « .قــدری ترســیدم ولــی فکــر کــردم شــاید بلــوف باشــد .او تاکیــد کــرد که
یکــی از هــم پرونــده هــای شــما بعــد از پنــج روز اعتــراف کــرده و قــول همــکاری داد ه و آزاد شــده اســت .دربــاره ایــن عنصــر اطالعاتــی
توضیح بیشــتری خواهــم داد.
روز جمعــه « 2005/4/29پورمنــد» ،بازپــرس شــعبه دو دادســرای عمومــی و انقــاب اســامی اهــواز به زنــدان آمد و در دفتــر بازجویان
– ونــه در ســلول – از مــن بازپرســی کــرد .جوانــی ســبزه رو کــه حــدود ســی ســال ســن داشــت  .ایــن را خــود وی بــه من گفــت .تعجب
کــردم کــه بــر چــه مبنــا ایشــان را در ایــن ســن وســال بازپــرس کــرده انــد ومســوول مجــازات ومــرگ وزندگی انســان هــا .در ســال های
بعــد فهمیــدم ارتقــای درجــه یافتــه و رییــس بخش عقیدتی – سیاســی دادگاه انقالب اســتان خوزســتان (اقلیم عربســتان) شــده اســت.
او بومــی نبــود واز نامــش مشــخص بــود که از منطقه بوشــهر ودشتســتان اســت.

بخش نهم :اهواز داغ پنجاه درجه ،قطع برق وکباب انسان در انفرادی
قاضــی پورمنــد حــرف هــای بازجــو را تکــرار کــرد ،لُــب کالم پورمنــد بازپــرس ایــن بــود :اگــر همــکاری کنــی و بــه اتهــام هــا اعتــراف
کنــی ،آزاد خواهــی شــد .وی گفــت اگــر ایــن کار را بکنــی فــردا از اینجــا بیــرون خواهــی رفــت .در ظاهــر رفتــار بازپــرس بــا بازجویــان
اطالعاتــی فــرق مــی کــرد .وی بــر خــاف اطالعاتــی هــا از تهدیــد و فشــار اســتفاده نمــی کرد و می کوشــید مــرا قاتــع کند که بــه اتهام
هــا اعتــراف کنــم و در واقــع مــی خواســت بــا پنبــه ســر ببــرد .باز جوهــا پــس از نومیــدی از همــکاری ام ،سیاســت شــان را تغییــر دادند.
مــرا از ســویت  24متــری بــه ســلول کوچکتــری بردنــد کــه کمتــر از شــش مترمربــع مســاحت داشــت .مــن پــس از آزادی از ایــن زندان
مخفــی بــود کــه فهمیــدم کجــا زندانــی بــوده ام .در واقــع پــس از  65روز جدایــی شــبه مطلــق بــا جهــان خــارج ،فهمیــدم در چه جهنم
دخمــه ای بــودم کــه واقعــا قابــل تحمــل نبــود .تــازه مــن در جامعــه ایــران اســم ورســمی داشــتم و بــه هرحــال عضــو موســس کانــون
نویســندگان ایــران (دوره دوم) وعضــو موســس انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران ایــران بــودم .دوازده ســال در روزنامه پرتیراژ همشــهری –
نخســتین روزنامــه رنگــی ایــران  -قلــم مــی زدم ودر مطبوعــات جهــان عــرب مطلــب می نوشــتم.
مــن در آغــاز ایــن نوشــته بــه موضــوع اخــراج ام از روزنامــه همشــهری توســط راســتگرایان افراطــی یعنــی دار و دســته احمــدی نــژاد،
اشــاره کــردم .قبــا بگویــم کــه مــن در ســال ( 1992آذر  )1371از ســوی احمــد رضــا دریایــی بــرای کار در هیــات تحریریــه ایــن روزنامه
دعــوت شــدم .روانشــاد دریایــی معــاون ســردبیر روزنامــه همشــهری و از روزنامــه نــگاران قدیــم و کار کشــته ایــران بــود« .همشــهری»
توســط غالمحســین کرباســچی شــهردار خــوش ذوق و فعــال تهــران تاســیس شــد .تــا اواســط ســال  1383بــه مــدت دوازده ســال،
رویدادهــای فکــری ،فرهنگــی وادبــی – وگاهــی سیاســی  -جهــان عــرب را پوشــش دادم و در ایــن مــدت بــه لیبــی ،مصــر ،لبنــان،
ســوریه ،عــراق ،کویــت ،بحریــن ،امــارات متحــد عربــی و ُعمــان ســفر کــردم .در ســال  1382ش بــه لبنــان رفتــم اما نــه از ســوی روزنامه
همشــهری بلکــه بــه ابتکار شــخصی.
یــک بــار محمــد علــی عمویــی از رهبــران حــزب تــوده کــه ســی و هفــت ســال را در زنــدان هــای شــاه و جمهوری اســامی ســر کرده
بــود در مراســم ســالگرد احمــد شــاملو ،شــاعر معاصــر ایرانــی ،دیــدم و صحبــت از زنــدان اهــواز رفــت .بــه عمویــی گفتــم زنــدان مخــوف
اویــن در برابــر زنــدان مخفــی اهــواز مثــل بهشــت مــی مانــد ،چــون در پایتخت واقــع اســت و در معرض دید رســانه هــا و دیپلمــات های
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خارجــی  .آب و هــوای بهتــری هــم دارد در قیــاس بــا گرمــای فرســاینده اهــواز کــه در آفتــاب تابســتان بــه شــصت درجــه هم می رســد.
حتــا کیفیــت غــذا هــم در اویــن بهتــر اســت .عمویــی تصدیق کــرد و بــه زنــدان برازجان اشــاره کــرد که گرمای تابســتانش دســت کمی
از اهــواز نــدارد .او در دهــه چهــل شمســی در آن جــا بــا مهــدی بــازرگان و عــزت اهلل ســحابی و دیگــر فعــاالن ملــی – مذهبــی وتــوده ای
هــم بند بــود.
بعضــی هــا معتقدنــد کــه بعــد ازاعتراض ها و دســتگیری هــای گســترده ســال  2009در تهران ،تفــاوت میان زنــدان اویــن (وکهریزک)
بــا زنــدان اهــواز در زمینــه انــواع شــکنجه وتجــاوز وتوهیــن وتحقیــر کمتــر شــد .ولــی بــه نظــر مــن توجــه رســانه هــا در ایــران و خــارج
بــه زنــدان اویــن همچنــان بیــش از زنــدان هــای شهرســتان هــا و بــه خصــوص زنــدان هــای اهــواز اســت .هــم اکنون هشــتاد تا نــود در
صــد زندانیــان زنــدان عمومــی کارون – وســایر زنــدان هــای شــهر اهــواز – عــرب هســتند .فعــاالن حقــوق بشــر در ایــران ،ایــن زنــدان را
بدتریــن زنــدان ایــران توصیــف کــرده انــد .ایــن بــه معنــای آن اســت کــه حکومــت تهــران افتخــار بدتریــن زندان هــای ایــران را به شــهر
اهــواز و بــه عــرب هــا داده اســت! در ایــن زنــدان هــا ،شــما بهتریــن وشــریف تریــن فرزنــدان ملــت عــرب را مــی بینیــد کــه بــه خاطــر
کوشــش بــرای احقــاق حقــوق ملــی خــود ،در معــرض انــواع شــکنجه هــا و آزارهــا قــرار دارنــد .در ســال  ،2013دیــوان عالی کشــور حکم
اعــدام پنــج تــن از آنــان را تاییــد کــرده اســت .اینــان عبــارت انــد از :مهنــدس محمــد علــى عموری ســر دبیر ســابق نشــریه دانشــجویی
«التــراث» و دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،هاشــم شــعبانی شــاعر ،وبالگ نویــس و دبیــر ادبیــات عرب،هادی راشــدی دبیر
شــیمی کاربــردی ،ســید جابــر آلبوشــوکه و بــرادرش ســید مختــار آلبوشــوکه .همــه اینهــا در شــهر خلفیــه (رامشــیر) بــه فعالیــت های
فرهنگــی و مدنــی مشــغول و نهــادی بــه نــام ســازمان «الحــوار» تشــکیل داده بودنــد کــه بــه معنــای «گفتگــو» اســت .رژیــم ایــران در
ژانویــه  2014دو تــن از اینــان یعنــی هاشــم شــعبانی و هــادی راشــدی را  -کــه اساســا فعــال فرهنگــی هســتند – اعــدام کــرد .امــا پــس
از چنــد روز ،خبــر اعــدام را بــه خانــواده هایشــان اطــاع دادنــد .اعــدام هاشــم شــعبانی بازتــاب گســترده ای در جهــان داشــت .از اســترالیا
تــا آمریــکای جنوبــی .شــاعرانی در اســپانیا ،فرانســه و آمریکا برای او شــعر گفتنــد و نویســندگان و روزنامه نــگاران در کشــورهای مختلف
جهــان در بــاره او نوشــتند و ایــن اقــدام جمهــوری اســامی را محکــوم کردنــد .براثــر فشــارهای ســازمان هــای حقوق بشــر بیــن المللی،
ســه تــن دیگــر از اعضــای گــروه الحــوار یعنــی مهنــدس محمــد علــی عمــوری و جابــر آلبوشــوکه و مختــار آلبوشــوکه از چوبــه دار جان
ســالم بــه در بردنــد .گرچــه گفتــه مــی شــود کــه اینــان به حبــس ابد محکــوم شــده اند امــا اعتمــادی بــه قــوه قضائیــه و وزارت اطالعات
ج ا ا نیســت و هنــوز هــم خطــر اعــدام ،جــان آنــان را تهدیــد مــی کنــد .محمــد علــی عمــوری از همــان دوران دانشــجویی در زمینه های
فرهنگــی فعالیــت مــی کــرد و همــو بــود کــه در ســال  1999مــرا بــرای ســخنرانی در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان دعــوت کــرد .مــن در
آن جــا در بــاره هویــت و جمعیــت ملــت عــرب در ایــران صحبــت کــردم .ایــن ســخنرانی بــه شــکل گســترده ای منتشــر و به زبــان های
عربــی وانگلیســی هــم ترجمه شــد.
حــال کــه صحبــت از زنــدان کارون شــد بــی مــورد نمــی بینــم از یکــی از نخبــگان فکــری ملــت عــرب نــام ببــرم .او مهنــدس غــازی
حیــدری اســت کــه از پژوهشــگران و روشــنفکران بــارز خلــق ماســت .او را در اردیبهشــت  1388ش بــه جــرم فعالیــت های پژوهشــی در
بــاره تاریــخ ملــت عــرب در ایــران دســتگیر کردنــد .بازجویــان دد منــش ،ضمــن شــکنجه ،یکــی از دنــده هــای ســینه اش را شکســتند.
مهنــدس غــازی معتقــد بــه فعالیــت هــای فرهنگــی و مدنــی مســالمت آمیــز اســت و نقــش مهمــی در تغییــر گرایــش هــای قهــر آمیز
در میــان زندانیــان عــرب زنــدان کارون داشــته .شــنیده ام کــه مســووالن امنیتــی در ژوییــه  2012او را بــه علــت نقش روشــنگرانه وتاثیر
کالمــش بــر روی زندانیــان عــرب بــه زنــدان شــیراز تبعیــد کــرده انــد.
هنگامــی کــه بــرق در زنــدان مخفــی اهــواز قطــع مــی شــد ،دوزخ دلپذیــرم بــه جهنمــی تحمــل ناپذیر بــدل می شــد .در ایــن حالت
مجبــور بــودم همــه لبــاس هایــم را در بیــاورم تــا بتوانــم گرمــای تــوان فرســا را تحمــل کنــم .بارهــا از زندانبانــان خواســتم ،دســت کم در
ســلول را بــاز کننــد تــا نســیمی بــوزد ومــن از کالفگــی رهــا شــوم امــا زیــر بــار نمــی رفتنــد .مجبــور بــودم آن قــدر در طــول ســلول راه
بــروم تــا کلــی عــرق بریــزم و خســته و کوفتــه روی زمیــن پهــن شــوم ،بــه امیــد خوابــی کــه بــه دنبــال خواهــد آمــد .مــن کــه ســاعت
نداشــتم امــا برخــی از روزهــا  -و شــب هــا حتــی – بــرق بــه مــدت ســه یــا چهــار ســاعت قطــع مــی شــد .ایــن را نگهبانان مــی گفتند.
فکــرش را بکنیــد در گرمــای بــاالی  50درجــه ،بــدون بــرق و پنکــه و کولــر ،در اتاقــی کوچکتــر از  6متــر مربــع زندانــی هســتی که همه
ســوراخ ســنبه هایــش بســته اســت وشــما بایــد به مدت ســه یــا چهار ســاعت بــدون بــرق و کولــر وپنکه ،برشــته شــوید ،در ایــن صورت
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چــه خواهیــد کــرد؟ در ایــن جــا غریــزه زندگــی بــه تکاپو مــی افتد تا دســت کــم از پــا در نیاییــد .زندانبانــان در آن هــوای داغ کباب ســاز
حتــی از بــاز کــردن در و پنجــره هــم دریــغ مــی کردنــد ،شــاید هــم از کبــاب شــدن زندانیــان کیــف مــی کردنــد .مــن بــا ایــن آب و هــوا
بیگانــه نبــودم و هنــوز در برابــر گرمــا ،پوســت کلفــت بــودم واز ایــن رو کبــاب نشــدم .بی گمــان اگر یــک زندانی اهــل سردســیر را در این
حالــت بــی برقــی و بــی کولــری در ســلول هــای انفــرادی داغ و تنــگ وتاریــک زنــدان هــای اهــواز نگه مــی داشــتند ،اگر نمی مــرد حتما
گرمــا زده مــی شــد و کارش بــه بیمارســتان مــی کشــید .امــا پوســت کلفتــی بــاز مانــده از دوران کودکــی و جوانــی در اینجــا به یــاری ام
آمــد .مــن گرچــه ســالیانی بــود کــه در تهــران مــی زیســتم امــا پوســت ام در ایــن دبــاغ خانــه گــرم و خشــن دباغــی شــده بــود .طبیعت
اقلیــم عربســتان (خوزســتان) را مــی گویــم .فکــرش را بکنیــد کــه مــردم عــرب بومــی ایــن دیــار نــه تنهــا از ســتم مضاعــف حاکمیــت
تهــران بلکــه از ســتم طبیعــت هــم رنــج مــی برنــد .وحــل ســتم اول – دســت کــم – مــی توانــد ســتم دوم را قابــل تحمــل تر ســازد.

بخش دهم :بازجوی اهوازی دزفولی تبار ومرگ های مشکوک
زندانبانــان در زنــدان هــای اهــواز وشــهرهای تابعــه نیــازی بــه شــکنجه ندارنــد .کافــی اســت بــرق قطع شــود یا خــود قطــع اش کنند.
ایــن بدتریــن نــوع شــکنجه بــرای زندانــی اســت کــه بایــد در آن گرمــای کشــنده ،شــبیه یــک حیــوان لــه لــه بزند.
طــول وعــرض ســلول انفــرادی جدیــد حــدود ســه متــر در دو متــر اســت .تقریبــی می گویــم ،چــون مقیاس انــدازه گیــری ام ،وســیله
ابتدایــی دســت و پــا بــود ونــه چیــز دیگــر .بعدهــا از دیگــر زندانیــان شــنیدم که عــرض ایــن ســلول از دو متر کمتــر و دقیقا یــک و هفت
دهــم متر اســت.
در دیــداری کــه بــا قاضــی پورمنــد در زنــدان مخفــی داشــتم از وی خواســتم مــرا بــه زنــدان کارون یعنــی زنــدان اصلــی شــهر اهــواز
منتقــل کنــد کــه مخالفــت کــرد .اســتداللش ایــن بــود« :آن جــا دزد و قاتــل و قاچاقچــی فــراوان اســت و شــما بهتــر اســت در اینجــا
بمانیــد» .امــا در واقــع ایــن فقــط یــک بهانــه بــود چــون او وزندانبانــان مــی دانســتند ،اکثریــت ایــن زندانیــان – سیاســی و عــادی – مــرا
مــی شــناختند و در آن روزهــا ،موضــوع قیــام مــردم عــرب اســتان ،همــه جــا بــر ســر زبــان هــا بــود و همــگان زیــر تاثیــر فضــای مبــارزه
ایــن مــردم قــرار گرفتــه بودنــد .لــذا آنــان مــی ترســیدند کــه انتقــال مــن بــه زنــدان کارون وتمــاس بــا زندانیان کــه اغلب عرب هســتند
پتانســیل جدیــدی بــه جنبــش ملــی مــردم عــرب بدهد.
مــن پورمنــد را دو بــار دیــدم ،یــک بــار در زنــدان ،و دیگــر بــار ،دو روز قبــل از آزادی از زنــدان؛ در داد ســرای اهــواز ،در ســاختمان
دادگســتری واقــع در محلــه امانیــه .در آن جــا بــاز هــم بســاط ســین جیــم و بازپرســی بــود .برادارانــم کــه بــرای مالقــات آمــده بودنــد
نیــز حضــور داشــتند .پورمنــد در نخســتین دیدارمــان در زنــدان بــه مــن گفتــه بــود ،هــر وقــت مشــکلی داشــتی یــا مالقــات خواســتی
یادداشــتی برایــم بنویــس و بــه نگهبانــان بــده ،بــه مــن خواهنــد داد .امــا پــس از ســه چهــار بــار ارســال نامــه هــای اعتراضــی ،در یافتــم
کــه هیــچ یــک از نامــه هــا و یادداشــت هایــم بــه او نرســیده اســت واساســا مامــوران اطالعــات بــرای وی تــره هــم خــورد نمی کننــد .در
واقــع قضیــه برعکــس اســت و او تابــع وزارت اطالعــات اســت .ایــن امر یعنــی تبعیت قاضیــان از مامــوران اطالعاتــی بارهــا در دادگاه های
چنــد دقیقــه ای علیــه زندانیــان سیاســی عــرب اثبــات شــده اســت اما طــی محاکمــه هــای صــوری ســال هــای  2009و  2010در ایران
شــکلی همگانــی و آشــکار گرفت.
نخســتین بازجویــی – همــان طــور کــه گفتــم  -توســط بازجــوی تهرانــی انجــام گرفــت ،کــه نــام مســتعار «ســهرابیان» را یــدک می
کشــید .ســپس شــخصی بــه نــام مســتعار»امیری» کــه یــک اهــوازی دزفولی تبــار اســت و پیشــتر بــه او اشــاره کــرده ام ،کار بازجویی مرا
بــه عهــده گرفــت .وی ایــن کار را تــا پایــان بازداشــتم ادامــه داد کــه البتــه در خــال بازداشــت ،چنــد بــاز جویــی دیگــر ،بــا بازجویانی غیر
از ایــن دو نفــر داشــتم کــه بــه آنهــا خواهــم پرداخــت« .ســهرابیان» در مدتــی کــه مــن در زنــدان مخفی شــهر اهــواز بــودم ،گاه بــه گاه از
تهــران مــی آمــد و سرکشــی مــی کرد.
در اواخــر هفتــه دوم حبــس ،یــک بازجویــی دیگــر پــس دادم کــه توســط نماینــده اعزامــی دادگاه انقــاب اســامی تهران انجــام گرفت
کــه در آن هنــگام ســعید مرتضــوی بــود .بازجویــی بازپــرس دادگاه انقالب اســامی اهــواز و بازجویــی نماینــده دادگاه انقالب تهــران قابل
تحمــل تــر بــود چــون کمتــر بــا فشــار وتهدید همــراه بــود .وایــن بــر خــاف بازجویــان وزارت اطالعات اســت کــه از هــر وســیله ای برای
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اخــذ اعتــراف از متهــم متوســل مــی شــوند ،تهدیــد و ترغیب.
بــاز جــوی اطالعــات اهــواز ،قــدی نســبتا بلنــد داشــت و از ارجاعاتــی کــه در کالمــش بــه شــهر دزفــول مــی داد ،پــی بــردم دزفولــی
اســت و جالــب ایــن کــه در مــدت بازداشــتم ،هیــچ بازجــوی عربــی از مــن بازجویــی نکــرد .وایــن برخــاف ســایر فعــاالن سیاســی عرب
بــود کــه اغلــب بازجوهــا شــان عــرب اهــوازی بودنــد یــا مختلــط .در اینجــا بــه نکتــه ای اشــاره کنــم که بایــد در بخــش قبل مــی گفتم.
یــک روز وقتــی در ســوئیت  24متــری بــودم و داشــتم از بیــکاری ،ســوراخ ســمبه ســلول را بررســی مــی کردم ،نگاهم به ســقف قســمت
حمــام و دستشــویی افتــاد .در آن جــا نــام دوســت ام «کاظــم مجــدم» را دیــدم کــه روی دیــوار نزدیــک بــه ســقف حــک شــده بــود .او –
البتــه – یــک ســال وانــدی پیــش از مــن بــا یکــی دیگــر از فعــاالن عرب به نــام محمــد نواصری دســتگیر شــده و مدتــی را در ایــن زندان
گذرانــده بــود .کاظــم مجــدم بــه علــت نقشــی کــه در راه انــدازی تظاهــرات مــردم اهواز داشــت ،بــار دیگر در ســال  2005دســتگیر شــد.
محمــد نواصــری نیــز بــه همیــن دلیــل تحت پیگــرد پلیــس قــرار گرفــت و در همان ســال به هلنــد گریخــت .ایشــان درســال  2007در
ســن  36ســالگی در ایــن کشــور در گذشــت .برخــی از فعــاالن عــرب اهــوازی بــا توجــه بــه فعالیــت هــای گســترده نواصــری در تهــران و
اهــواز و محمــره ،مــرگ اش را مشــکوک قلمــداد مــی کننــد .گفتنی اســت کــه رژیم جمهوری اســامی پیشــتر در ســال  ،1980شــریف
نواصــری پــدر محمــد نواصــری را در محمــره اعــدام کــرده بود.
از دیگــر مــرگ هــای مشــکوک فعــاالن عــرب ،مــرگ منصــور ســیالوی اهــوازی اســت کــه یــک ســال بعــد یعنــی در ســال  2008رخ
داد .وی در لنــدن زندگــی مــی کــرد و نقــش بــارزی در قیــام آوریــل  2005مــردم عــرب داشــت .مــرگ منصــور ســیالوی اهــوازی بیش از
مــرگ نواصــری بــرای نگارنــده شــک برانگیــز اســت و نــکات مبهمــی دارد کــه ناگشــوده مانــده انــد .برخــاف آن چه کــه در مــورد مرگ
دو رهبــر کــورد یعنــی دکتــر عبدالرحمــان قاســملو و دکتــر محمــد صــادق شــرفکندی پیش آمــد ،مــرگ نابهنگام و گمــان آمیــز این دو
کادر برجســته جنبــش ملــی عــرب اهــواز ،بازتــاب چندانــی در رســانه هــا نیافــت .هــم اکنون جاســم شــدید زاده تمیمــی ،نماینــده اهواز
در دوره ششــم پارلمــان ایــران و عدنــان ســلمان دبیــرکل حــزب تضامــن دموکراتیــک اهــواز در بســتر بیمــاری انــد و از ســرطان رنج می
برنــد .مــن گرچــه بــه تئــوری توطئــه اعتقــادی نــدارم امــا بــه نظــر مــی رســد ســازمان هــای امنیتــی رژیــم بــرای از پــا در آوردن فعاالن
ملیــت هــا از شــگردها و روش هــای مختلفــی اســتفاده مــی کننــد .بــه هــر حــال امیــد اســت روزی معمــای مــرگ ایــن دو فعــال عــرب
اهــوازی آشــکار شــود تــا بــه گمــان پــردازی هــا پایــان بخشــد .بــا توجه بــه آن چــه در مــورد یاســر عرفات رهبــر پیشــین ســازمان آزادی
بخــش فلســطین رخ داد مــی تــوان امیــدوار بــود کــه روزی راز مــرگ ایــن دو کنشــگر عــرب اهــوازی نیز آشــکار شــود.

بخشیازدهم:برخیمامورانمحلیاطالعاتوتهدیدهایبازجویاهواز
«امیــری» در اوایــل کار ،هفتــه ای ســه یــا چهــار بــار از مــن بازجویــی مــی کــرد والبتــه ســاعت یــا روز معینــی نداشــت .هــر
وقــت دلــش مــی خواســت یــا وقــت داشــت ایــن کار انجــام مــی شــد .پــس از بازجویــی «ســهرابیان» در روز اول کــه بــا چشــم
بنــد صــورت گرفــت ،بازجویــی هــای بعــدی ،بــدون چشــم بنــد بــود .فکــر مــی کنــم وقتــی در جلســه اول ســنگ شــان بــه تیــر
خــورد ،مصلحــت را در ایــن دیدنــد کــه نقــاب از چهــره بردارنــد و رو در رو بــا مــن رو بــه رو شــوند .در واقــع برگرفتــن چشــم بنــد
از قربانــی ،بــه معنــای برداشــتن نقــاب از چهــره جــادان بــود.
یــک بــار «امیــری» پــس از بازجویــی بــه مــن گفــت :حــدس بــزن کــدام یــک از دوســتان ات چنــد لحظــه پیــش ایــن جــا
بــود؟ منظــورش کســی اســت کــه پشــت ســر مــن یــا در جایــی از اتــاق بازجویــی حضــور داشــت و بازجویــی مــرا گــوش مــی داد
بــی آن کــه مــن بتوانــم او را ببینــم .مــن اســم یکــی دو نفــر از دوســتان عــرب اهــوازی را ذکــر کــردم کــه بازجــو گفــت ،اشــتباه
اســت .بعدهــا در خــارج از زنــدان فهمیــدم ایــن شــخص «ع  -ح – ن» اســت کــه در آن بازجویــی شــرکت داشــت بــی آن کــه
مــن بتوانــم او را ببینــم .البتــه در همــان روزهــای بازداشــت ،اطالعاتــی بــودن شــخصی بــه نــام «ح – ه» بــرای مــن کامــا محــرز
شــد .وی اطالعاتــی حرفــه ای و جاســوس نفــوذی در «بیــت العــرب» یــا جمعیــت عــرب هــای اهــوازی مقیــم تهــران بــود .یکــی از
مزیــت هــای زنــدان ایــن بــود کــه در آن جــا بــه اطالعاتــی بــودن کســانی پــی بــردم کــه اگــر بــه زنــدان نمــی رفتــم شــاید هیــچ
گاه نمــی توانســتم بــه ماهیــت شــان پــی ببــرم .در ایــن جــا مایــل نیســتم بــه همــه ایــن افــراد اشــاره کنــم .متاســفانه برخــی از
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آنــان ســابقه دیریــن هویــت طلبــی وعربگرایــی هــم داشــته انــد .مــن اساســا بــه ایــن ســخن ارنســتو چــه گــوارا ایمــان دارم که می
گویــد حیــف اســت بــا نــام بــردن از جاسوســان ،نــام آنــان در تاریــخ جاودانــه شــود .مــن هــم در بازجویــی هــای مامــوران اطالعــات
در اهــواز و هــم در تهــران فهمیــدم کــه پــس از انتفاضــه مــردم عــرب در ســال  2005اداره اطالعــات اهــواز افــراد بیشــتری را
بــه خدمــت خــود گرفتــه اســت .اینــان زمانــی بایــد در داد گاه هــای صالحــه حضــور یابنــد و در مــورد گــزارش نویســی هــا ،دروغ
پــردازی هــا ،جاسوســی هــا و خیانــت هــای خــود بــه مــردم پاســخگو باشــند .ایــن مامــوران نامعــذور ،نــه تنهــا اصــول بنیــادی
آزادی و دموکراســی وحقــوق بشــر ،بلکــه بــا خــود ســری و خــود خواهــی و تفرعــن ،قانــون اساســی جمهــوری اســامی را هــم زیــر
پــا نهادنــد .مــن منکــر وجــود دســتگاه هــای امنیتــی در کشــورها نیســتم امــا ایــن ســازمان هــا در رژیــم هــای اســتبدادی شــکل
ضــد مردمــی بــه خــود مــی گیرنــد واساســا پاســخگوی هیــچ کــس وهیــچ نهــادی نیســتند و ســرخود عمــل مــی کننــد ومامــوران
محلــی شــان نیــز چشــم و گــوش بســته اوامــر آنهــا را اجــرا مــی کننــد .بــه ضــرس قاطــع مــی توانــم بگویــم آن کــس کــه در اهواز
و شــهرهای تابعــه حکومــت مــی کنــد همیــن دســتگاه هــای امنیتــی و اطالعاتــی وابســته بــه وزارت اطالعــات و ســپاه پاســداران
هســتند کــه جــرات نفــس کشــیدن بــه هیــچ شــخصیت یــا رســانه یــا نهــاد مدنــی را نمــی دهنــد وبــا فعالیــت هــای فرهنگــی،
مدنــی وسیاســی فعــاالن عــرب بــا خشــونت هــر چــه تمــام تــر بــر خــورد مــی کننــد  .واپســین نمونــه اش ،حکــم اعدامــی اســت
کــه درژانویــه  2013در حــق پنــج روشــنفکر و فعــال مدنــی عــرب صــادر گردیــد.
از فحــوای کالم امیــری – بازجــوی اهــوازی دزفولــی تبــار  -مشــخص بــود کــه کــه پــس از انقــاب ابتــدا بــه «کمیتــه» و ســپس
بــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی پیوســته و در جبهــه هــای جنــگ هــم حضــور داشــته اســت .او ظاهــرا از همــان ابتــدای
تاســیس ســپاه در بخــش اطالعــات ســپاه کار کــرده و ســپس بــه وزارت اطالعــات منتقــل شــده اســت .وبــه نظــر مــی آمــد کــه از
همــان آغــاز ،مســوول محلــی پرونــده مــن بــوده اســت .او همــه آثــار آثــار مکتــوب مــرا در اختیــار داشــت ،اعــم از نــوار و کتــاب و
جــزوه ومقالــه ونظایــر آن .ودر برخــی از بازجویــی هــا بــه آنهــا اســتناد مــی کــرد .وقتــی ایــن مجموعــه بــه هــم فشــرده و ضخیــم
را روی میــز مــی گذاشــت یــاد «مجموعــه آثــار لنیــن» مــی افتــادم کــه اوایــل انقــاب ســال  57در مجلــدات ضخیــم توســط گروه
هــای مارکسیســتی چــاپ و منتشــر مــی شــد.
بازجویــی هــای «امیــری» بــا تهدیــد و گاهــی توهیــن همــراه بــود .گرچــه در مــدت بازداشــت در زنــدان مخفــی اهــواز در معرض
شــکنجه فیزیکــی قــرار نگرفتــم امــا اوال شــکنجه هــای روحــی از شــکنجه هــای جســمی بدتر بــود و ثانیــا زندانیان سیاســی عــرب را
در معــرض بدتریــن انــواع شــکنجه هــای روحــی و جســمی قــرار مــی دادنــد .مــن در دادگاه دربــاره شــکنجه هایــی کــه بــه مــن وارد
گردیــد صحبــت کــردم امــا قاضــی – صلواتــی  -توجهــی بــه آنهــا نکــرد .بازجــو امیــری ،چند بــار ،هنــگام بازجویــی از پشــت صندلی
اش بلنــد مــی شــد تــا مــرا بزنــد و مــن هربــار مــی گفتــم کــه اگــر مــی خواهــی بزنــی بــزن چــون مــن در دســتان شــما اســیرم و
همچــون عیســای مســیح هــر دو گونــه ام را بــرای ایــن کار آمــاده کــرده ام .او بارهــا کوشــید تــا شــیوه هــای آموختــه بازجویــی را بــر
ســر مــن تجربــه کنــد ،مثــل کوشــش بــرای گریانــدن یــا خندانــدن – کــه البتــه نــادر بــود – و یــا بــازی بــا اعصــاب و دیگــر شــیوه
هایــی کــه در دانشــکده اطالعــات اهــواز وجاهــای دیگــر بــه آنــان مــی آموزنــد .مــن از قبــل می دانســتم کــه این دانشــکده در شــهر
اهــواز اســت امــا کســی را ندیــدم کــه جایــش را بدانــد واساســا نمــی دانســتم چــرا آن را در اهــواز – ونــه جــای دیگــر ایــران – ســاخته
انــد .شــاید موقعیــت مــرزی و ژئــو اســتراتژیک اســتان واهمیــت اقتصــادی وسیاســی اش بــرای ایــران ،دلیــل ایــن امــر باشــد.
یــک بــار صحبــت از اقدامــات ســاواک – ســازمان امنیــت واطالعــات کشــور – در ســرکوب نیروهــای سیاســی زمــان شــاه شــد.
«امیــری» معتقــد بــود کــه تاکیــد و فشــار ایــن ســازمان بــر نیروهــای چــپ بیشــتر از نیروهــای اســامی مخالــف رژیــم شــاه بــود.
ونمونــه مــی آورد از آن چــه کــه ســاواک بــا ســازمان چریــک هــای فدایــی خلــق یــا حــزب تــوده انجــام مــی داد و از رخدادهــای
سیاســی و اعتصــاب هــای کارگــری در شــهرهای اســتان ،بــه ویــژه عبــادان مثــال مــی آورد .او ایــن امــر را بــه هــراس شــاه از
نفــوذ اتحــاد جماهیــر شــوروی (ســابق) مــی دانســت کــه بــه نظــر او از حــزب تــوده حمایــت مــی کــرد .بازجــوی اهــوازی مــی
گفــت :ایــن امــر – یعنــی تمرکــز بیــش از حــد ســرکوب رژیــم شــاه بــر نیروهــای چــپ – بــه ســود نیروهــای اســامگرا تمــام
شــد ،زیــرا توانســتند در ضعــف نیروهــای چپگــرا بــه ســازماندهی خــود بپردازنــد و بــر مــوج انقــاب ســوار شــوند .بــه نظــر مــن
او در ایــن زمینــه نادرســت نمــی گفــت.
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بخشدوازدهم:سلولتنگانفرادی،بیانیههایگروههایچپوبازجوییکیلویی
حــال کــه ســخن بــه اینجا رســید ،بد نیســت
بــه مــوردی اشــاره کنــم کــه بــه نیروهــای چپ
مربــوط می شــود .نیروهــای اطالعاتی ووابســته
بــه دادگاه انقــاب هنــگام یــورش بــه منــزل
مــان در تهــران ،افــزون بــر چیزهایــی کــه بــا
خــود بردنــد (و پیشــتر بــه آنهــا اشــاره کــرده
ام) چنــد بیانیــه مربــوط بــه گــروه های چــپ را
نیــز بــا خــود بردنــد .مــن از ایــن بیانیــه هــا ،که
ســرکوب مــردم عــرب اهــواز و ســایر شــهرها را
محکــوم مــی کــرد ،پرینــت گرفتــه بــودم وروی میــزم بــود .در واقــع از میــان ده هــا حــزب و گــروه سیاســی راســت و چپ و میانــه ،فقط
دو ســه تــای آنهــا در آن زمــان بیانیــه هایــی در محکومیــت کشــتار مــردم عــرب منتشــر کردنــد .اینهــا توســط ســازمان «راه کارگــر» و
ســازمان «فداییــان خلــق ایــران – اکثریــت» و یکــی دو گــروه چپگــرای دیگر صــادر شــده بــود ¬ .در اعالمیــه «راه کارگــر» از حق تعیین
سرنوشــت بــرای ملــل ســاکن در ایــران «تــا ســرحد جدایــی» صحبت شــده بود .مــن نگران «ســین جیــم» در این زمینــه بــودم و خودرا
آمــاده مــی کــردم تــا پاســخ مناســب را بــه بازجویــان بدهــم ،امــا در زنــدان نــه تنهــا هیــچ ســوالی در ایــن مــورد نکردنــد ،بلکــه انــگار نه
انــگار ایــن بیانیــه هــا را دیــده انــد .تصــور مــن ایــن اســت کــه رژیــم بر خــاف دهــه اول انقــاب و ســرکوب نیروهــا و احــزاب چپگــرا ،در
ســال  2005هراســی از ایــن نیروهــا – کــه عمدتــا در خــارج انــد – نداشــت .البتــه از ســال  2007یعنــی پــس از فعالیــت شــدن دو بــاره
دانشــجویان چــپ در دانشــگاه هــای تهــران ،بــر شــمار زندانیــان شــان افــزوده شــد .یکــی از گفتمــان هایــی کــه اکنــون ،لــرزه بــر انــدام
رژیــم انداختــه و او را بــه چالــش کشــیده ،گفتمــان ملیــت هــای غیــر فــارس اســت .رژیــم اســتبدادی حاکــم بــر ایــران بیــش از هر چیز
دیگــر ،نگــران کوشــش هــا و مبــارزات ایــن ملیــت هاســت.
بازجویــی هــا بــه طــور کتبــی و روی بــرگ هایــی بــا ســر بــرگ شــعار» العــدل اســاس الملــک» انجــام مــی شــد .بازجویــان وزارت
اطالعــات همچــون ســازمان امنیــت واطالعــات (ســاواک) دوران شــاه بــه بازجویــی «کیلویــی» عالقــه فــراوان دارنــد .آنــان از مــن ودیگر
متهمــان مــی خواهنــد تــا پاســخ هــر ســوال را مفصــل بنویســیم و مــی گوینــد «هــر چــه بیشــتر بهتــر» .امــا مــن عکــس ایــن را بــاور
داشــتم و اساســا نمــی خواســتم اطالعــات زیــادی بــه آنــان بدهــم .بازجــو ،بارهــا بــه من تشــر مــی زد که چــرا خالصــه جواب مــی دهی
و مشــروح نمــی نویســی  ،ومــن هــم مــی گفتــم کــه بیــش از ایــن نمــی دانــم و دعــوا و تهدیــد شــروع مــی شــد .چنــد بــار هــم کار بــه
جایــی کشــید کــه بازجــو برگــه هــای بازجویــی را بــا عصبانیــت پــاره کــرد .مــن از قبــل می دانســتم کــه پرگویــی به ســود بازجو اســت
زیــرا بــه اطالعــات بیشــتری دســت مــی یابــد و از دل آنهــا ،ســوال هــای بیشــتری را در مــی آورد .برگــه هــای « تــک نویســی» را هــم به
مــن مــی دادنــد تــا نظــرم را در بــاره اشــخاصی کــه فکــر مــی کردنــد مــی شناســم در آنهــا بنویســم .ایــن شــیوه در زنــدان هــای ایــران
مرســوم اســت .مــن در بــاره افــراد کــه نمــی شــناختم چیــزی نمــی نوشــتم امــا در بــاره دیگــران ســعی مــی کــردم طــوری بنویســم که
اطالعــات اساســی و دقیــق در آنهــا نباشــد و محــدود بــه چیزهــای کلــی باشــد .گاهــی یک بعد شــخصیت فــرد را بــزرگ جلوه مــی دادم
تــا زیــر ضــرب قــرار نگیــرد .مثــا در بــاره دوســتی کــه نــزد آنــان بــه چپگرایــی معــروف امــا فعــال مســایل عرب هــا هم بــود ،بیشــتر بر
همــان جنبــه چپگرایــی اش تاکیــد مــی کردم ،زیرا حساســیت شــان نســبت به چپگرایــی در قیاس بــا عربگرایــی کمتر بــود و در نتیجه
خطــر کمتری هــم بــرای وی داشــت.
در ســلول انفــرادی کوچــک دو در ســه ،حســابی در تنگنــا بــودم .دو پتــوی مشــکی ســربازی ،کیســه حــاوی لبــاس ،صابون ،مســواک،
خمیردنــدان ودیگــر خــرت وپــرت هایــم را در گوشــه ای قــرار دادم کــه حــدود یــک متــر از عــرض ســلول را اشــغال مــی کــرد .یــک
متــر در ســه متــر ســلول را هــم بــه عنــوان فضــای بــاز گذاشــته بــودم کــه در طــول آن راه مــی رفتــم .خمیردنــدان و صابــون و شــامپو را
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برادربزرگتــرم باواســطه برایــم فرســتاد .اوایــل قــدری لبــاس زیــر وخــرت و پــرت هــای دیگــر هــم فرســتاد .وقتــی بــا او مالقات کــردم به
مــن پــول داد کــه نپذیرفتــم .او فکــر مــی کــرد مــن در بنــد عمومــی هســتم و مــی توانــم از دکان زنــدان چیــزی بخــرم .هــر چــه هــم
تاکیــد مــی کــردم نیــاز بــه پــول نــدارم ،نمــی پذیرفــت واصــرار داشــت تــا پــول را بگیــرم .او در جوانــی زندان کشــیده بــود و وضــع زندان
را مــی فهمیــد .در ســال  1350ش وقتــی ســال دوم دانشــکده ادبیــات دانشــگاه اصفهــان بــود بــه جــرم توزیــع اعالمیه علیه جشــن های
دوهــزار و پانصــد ســاله شــاه ،در آن شــهر دســتگیر شــد .شــش مــاه کشــید و بیــرون آمــد .مــن کــه در آن زمــان دانشــجوی ســال ســوم
دانشــگاه تهــران بــودم گاهــی بــه مالقــات اش مــی رفتم.
زنــدان اصفهــان در آن هنــگام پشــت عمــارت عالــی قاپــو بــود .به گونــه ای که شــما از بــاالی آن عمــارت – واقــع در میدان امــام  -می
توانســتی حیــاط زنــدان اصفهــان را ببینــی .او دوســتان دانشــجوی دیگــری هــم داشــت کــه به جرم های سیاســی دســتگیر شــده بودند.
از اینهــا ســیاوش رضایــی از بچــه هــای کرمانشــاه ،دکتــر محمــد علــی گــودرزی از بچــه هــای الیگــودرز و دکتــر غالمعلی عکاشــه از بچه
هــای بروجــن اصفهــان در یــادم مانــده انــد .ایــن دو اکنون از پزشــکان معــروف ایــران اند.
در ســلول انفــرادی زنــدان مخفــی اهــواز ،هیــچ وســیله ای بــرای ســرگرمی نداشــتم .نــه ســاعتی داشــتم و نــه روزنامــه و کتــاب و نــه
رادیــو و تلویزیــون .زمــان را از روی چرخــش آفتــاب و ســایه ای کــه از حیــاط ســر پوشــیده زنــدان در درون انفــرادی مــی افتاد تشــخیص
مــی دادم .والبتــه همیشــه هــم دقیــق نبــود .ســنگینی زمــان را بــا تمــام وجــود حــس مــی کــردم زیــرا بســیار کنــد مــی گذشــت .بــه
خصــوص زمــان میــان ســاعت یــک و پنــج بعــد از ظهــر مثــل اختاپــوس روحــم را مــی خراشــید و مــی فشــرد .احیانــا حس مــی کردم
کــه زمــان متوقــف شــده اســت .انســان کالفــه مــی شــود .گاهــی اخبــار ســاعت هشــت صبــح یــا دو بعــد از ظهــر را از رادیو نگهبانــان –
کــه همگــی اطالعاتــی بودنــد – مــی شــنیدم .امــا چــون اتاقشــان از اتاقــم دور بــود مجبــور بــودم گوشــم را بــه در ســلول بچســبانم .یک
بــار هنگامــی کــه از بغــل اتاقشــان مــی گذشــتم ،اســتراق بصــر کــردم و دیــدم که همگــی در آنجا نشســته انــد وغذا مــی خورنــد .هنگام
نهــار بــود .وقتــی صــدای رادیــو را کــم مــی کردنــد عــزا مــی گرفتــم چــون چیــزی نمــی شــنیدم .خبرهــای خارجــی بیشــتر در بــاره
انفجارهــا در عــراق بــود کــه تقریبــا خبــر همــه روزه رادیــو بــود .به اینهــا بایــد پیامدهای تــرور رفیــق حریری ،نخســت وزیر ســابق لبنان
را اضافــه کنــم کــه در فوریــه همــان ســال –  – 2005رخ داده بــود .ســعی مــی کــردم خبرهــای داخلــی را تحلیــل کنــم و ببینــم کــدام
خبــر مــی توانــد بــه گشــایش فضــای سیاســی کمــک کند یــا اصــوال کفه بــه ســود کــدام کاندیداســت .بــه انتخابــات ریاســت جمهوری
– ســال  1384ش – نزدیــک مــی شــدیم و مصطفــی معیــن ومهــدی کروبی وهاشــمی رفســنجانی ومحمــود احمدی نــژاد نامــزد بودند.
ومــن البتــه در گشــایش فضــای سیاســی منفعتــی داشــتم وآن رهایــی از آن دخمــه بــود .یــک بــار بازجــو «امیــری» بــه من گفــت :اگر
همــکاری نکنــی و بــه اتهامایــت اعتــراف نکنــی تــرا بــه ســلولی خواهیــم بــرد کــه از این ســلول هــم کوچک تــر اســت ،آن جــا حتا نمی
توانــی دراز بکشــی .او از انــواع ســلول هــا برایــم صحبــت کــرد کــه خــاص جــرم هــا و تنبیــه هــای مختلــف اســت ،از جمله نوعی ســلول
انفــرادی بــه نــام «النــه ســگ» کــه «فقــط مــی توانــی در آن چمباتمــه بنشــینی و امکان دراز کشــیدن هــم نیســت» .از تصور ایــن مکان
هــا ،بــه خــود لرزیــدم امــا بــه روی خــود نیــاوردم.

بخشسیزدهم«:نامهابطحی»وپیشزمینههایتغییربافتجمعیتمردمعرب
نامــه منســوب بــه محمــد علــی ابطحــی مبنــی بــر تغییــر بافــت جمعیتــی اســتان خوزســتان (اقلیــم عربســتان) در مــارس 2005
شــکل علنــی یافــت .نشــر ایــن نامــه ،جرقــه ای شــد تــا انتفاضه یــا قیــام مــردم عــرب در  15آوریــل  2005شــعله ور شــود .در ایــن نامه،
کــه تاریــخ  1377ش را بــر پیشــانی دارد ،دفتــر ریاســت جمهــوری بــه مدیریــت محمــد علــی ابطحــی از وزارتخانــه هــا و ســازمان هــای
ذیربــط همچــون وزارتخانــه هــای مســکن و اطالعــات مــی خواهــد تــا بــا اقدامــات خاص و تشــویق کــوچ غیــر بومیان بــه اســتان و کوچ
معکــوس عــرب هــا بــه ســایر اســتان هــا ،طــی ده ســال جمعیــت مــردم عــرب را از اکثریــت بــه اقلیــت بــدل ســازند .در بــاره ایــن نامــه
حــرف و حدیــث فــراوان اســت .مــن از زبــان محمــد نواصــری – یکــی از فعــاالن عــرب اهــوازی  -شــنیدم کــه ایــن نامــه توســط یکــی از
شــهروندان عــرب شــاغل در حراســت اســتانداری اســتان بــه دســت ایشــان و شــمار اندکــی از فعــاالن عــرب رســیده اســت .بعدا کاشــف
بــه عمــل آمــد کــه ایــن شــخص ،اطالعاتــی اســت .والبتــه ایــن طبیعــی اســت ،زیــرا اساســا ســازمان حراســت ادارات و وزارتخانه هــا زیر
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نظــر مســتقیم وزارت اطالعــات اســت .اصــاح طلبــان در آن هنــگام اعــام کردنــد کــه محافظــه کاران مخالــف آنــان ،ایــن نامــه را جعل
کــرده انــد تــا بــر آرای مــردم عــرب طرفــدار نامزدهــای اصــاح طلبــان ،تاثیــر منفی بگذارنــد .مــی دانیم کــه انتخابات ریاســت جمهوری
خــرداد  1384در پیــش بــود و اصــاح طلبــان و محافظــه کاران در برابــر هــم صــف آرایــی کــرده بودنــد کــه ســر انجــام محمــود احمدی
نــژاد از صنــدوق هــا بیــرون آمــد« .ســهرابیان» بازجــوی تهرانــی مــن ،ویــار و یــاور ســعید امامــی ،در بازجویــی هایــش اصــرار داشــت که
ایــن نامــه جعلــی اســت .بارهــا هــم ایــن موضــوع را تکــرار کــرد .او حتــی یکــی دو بــار گفــت کــه نامــه ،ســاخته و پرداختــه «انگلیســی
هــا» ســت .البتــه «ســهرابیان» بــرای جعلــی قلمــداد کــردن نامــه منســوب بــه ابطحــی ،بــه هــر دری مــی زد .از جملــه ،خــود مــرا هــم
متهــم بــه جعــل ایــن نامــه کــرد و روی ایــن موضــوع مانــور مــی داد .مــن نیــز بــه او و بازجــوی اهــوازی و در مصاحبــه هایــم بــا رســانه
هــای گروهــی ،پیوســته مــی گفتــم :اصــا مهــم نیســت کــه «نامــه ابطحــی» ،درســت باشــد یــا جعلــی ،مهــم ایــن اســت که کوشــش
و برنامــه ریــزی بــرای تغییــر بافــت جمعیــت ملــت عــرب در ایــران  ،هــم در زمــان شــاه و هــم در زمــان جمهــوری اســامی ،همــواره
وجــود داشــته اســت .از نظــر تاریخــی ،ایــن موضــوع را نخســتین بــار در جــزوه «خریــد عربســتان» میرزا آقــا خــان کرمانی در نیمــه دوم
ســده نوزدهــم مــی بینیــم .او در ایــن جــزوه بــه ناصرالدیــن شــاه پیشــنهاد مــی کنــد تــا اجــازه دهــد پارســیان هنــد (زرتشــتیان) زمین
هــای حاصلخیــز را از بومیــان عــرب بخرنــد و یــک بمبئــی جدیــد در اهــواز و ســایر شــهرهای اقلیم عربســتان ایجــاد کنند که البته شــاه
قاجارزیــر بــار نمــی رود .پــس از ســقوط خزعل بــن جابر و
نابــودی حاکمیــت خــود مختــار ملت عــرب در ایــن خطه،
رضــا خــان کوشــش فــراوان کــرد تــا کــوچ هــزاران تــن از
ســایر شــهرها را به شــهرهای مختلــف عرب نشــین فراهم
ســازد .البتــه بخشــی از کــوچ افــراد بــه شــهرهایی نظیــر
عبــادان طبیعــی بود چــون اینان بــرای کار در پاالیشــگاه و
شــرکت نفــت مــی آمدند.
اتــاق فکــر شــاهان پهلــوی در ایــن زمینــه – یعنــی
تغییــر جمعیــت مــردم عــرب بــه زیــان آنــان  -همــواره
فعــال بــوده اســت .امــا ســال  1343ش در واقــع یــک
نقطــه عطــف بــه شــمار مــی رود .رژیــم محمــد رضا شــاه
در ایــن ســال ســه تــن از رهبــران جنبــش ملــی عــرب
بــه نــام هــای محیــی الدیــن آل ناصر ،دهــراب شــمیل آل
محمدعلیابطحی
ناصــر و عیســی مذخــور نصــاری را اعدام کــرد .صدهــا تن از
کادرهــا ،اعضــا و هــواداران آنــان دســتگیر شــدند و ســاواک توانســت یــک جنبــش وســیع ملــی گــرای عربــی را کشــف و ســرکوب کند.
لــذا ایــن رژیــم بــه جــای حــل مســاله ،بــه پــاک کــردن صــورت مســاله پرداخــت .در واقــع رژیــم شــاه احســاس خطــر کــرد و راه حــل
را در تغییــر بافــت منطقــه دیــد .برنامــه ریــزان آن رژیــم از شــهر اهــواز شــروع کردنــد و مهاجــرت بــه مرکــز اســتان را تشــویق و تســریع
کردنــد .ایــن مهاجــرت ســازمان یافتــه از مناطــق بختیاری نشــین ،اصفهان و ســایر شــهرهای ایران بود .آنان کوشــیدند شــکل و شــمایل
عربــی شــهر اهــواز را تغییــر دهنــد .در دوره شــاه ســابق« ،بــورس زمیــن در اهــواز» بــه یکــی از عناویــن عمــده آگهــی هــای مطبوعــات
تهــران بــدل شــد و»تعویــض زمیــن در اهــواز بــا تهــران» بــه مهمترین عامــل مهاجــرت برنامه ریــزی شــده .در ایــن زمینه نقــش عوامل
محلــی رژیــم یعنــی شــیوخ سرســپرده و آزمنــد را نمــی تــوان نادیــده گرفــت .اینان طعــم پــول و ثروت را چشــیدند و پایشــان بــه تهران
و اروپــا بــاز شــد .از دیگــر برنامــه هــای رژیــم بــرای تغییــر بافــت جمعیت عربی اســتان ،ســاختن شــهرک های فــارس نشــین در مناطق
مــرزی بــود کــه از شــهرک هــای یهــودی نشــین اســرائیل کپــی شــده « .شــهرک یزدنــو»  -میــان بخــش حویــزه و مــرز عــراق  -از
مهمتریــن اینهــا بــه شــمار مــی رفــت .البتــه ایــن شــهرک پــس از انقــاب با هجــوم روســتاییان عــرب صاحــب زمیــن برچیده شــد .اما
جمهــوری اســامی پــس از تثبیــت پایــه هــای خــود ،بــه همــان شــیوه هــای اهریمنــی شــاه بــرای تغییــر بافت جمعیت اســتان دســت
یازیــد .هاشــمی رفســنجانی پرونــده هــای خــاک خــورده «عــرب زدایــی» را از کشــوهای رژیم شــاه بیرون کشــید .مهمترین ایــن برنامه
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هــا ،غصــب بیــش از  250هــزار هکتــار زمیــن هــای روســتاییان عــرب در دو ســوی رودخانــه کارون – از شوشــتر تــا محمــره  -بــود که تا
مــدت هــا موضــوع کشــمکش و درگیــری کشــاورزان عــرب بــا مامــوران جمهــوری اســامی بــود کــه طــی آن ده هــا تن کشــته و صدها
نفــر زندانــی شــدند .بــه اینهــا اضافــه کنیــد غصــب چند هــزار هکتــار زمین هــای روســتاییان عــرب در صحــرای «جفیــر» میــان حویزه
و محمــره (خرمشــهر) ونیــز در شــمال شــهر شــوش و در شــهرک «شــعیبیه» از توابــع شوشــتر کــه اساســا توســط غیــر بومیان وابســته
بــه بســیج و ســپاه صــورت گرفتــه اســت .در ایــن عرصــه ســخت ،ملــت عــرب در واقــع نبــرد بــرای «بــودن یــا نبــودن» را تجربــه مــی
کنــد .رژیــم مــی کوشــد بــا کنــدن روســتاییان عــرب از زمیــن و روســتا ،آنــان را از ریشــه و اســاس محروم ســازد تــا همچون بتــه ای بی
ریشــه بــر دریــای حلبــی آبــاد هــا ،جلبــک وار زندگــی کننــد .برنامه ریــزان رژیــم جمهوری اســامی در شــهرهای بــزرگ نظیر اهــواز نیز
بیــکار ننشســته انــد و بــا گســترش شــهرک هــا در درون شــهر و کــوچ غیــر بومیــان بــه آنهــا ،نقشــه هــای شــیطانی شــان را به اجــرا در
مــی آورنــد .بــه اینهــا اضافــه کنیــم« :شــیرین شــهر» در جــاده میــان اهــواز وعبــادان ،و» شــهرک رامیــن» در نزدیکــی شــهر مالثانی که
اختصاصــا بــرای کــوچ نشــینان غیــر بومــی ســاخته شــده اند.
یــک شــب مــرا بــه اتــاق بازجویــی کــه رو بــه روی «ســوئیت» یعنی ســلول بــزرگ بیســت وچهار متــری قــرار داشــت ،بردند .امــا هنوز
در آســتانه در اتــاق بــودم کــه چشــم بنــدم را برداشــتند .فــرد بلنــد قــد ســبز چهــره ای را دیدم که خیلی شــبیه دوســتم مرحــوم محمد
نواصــری بــود .او مرتــب تکــرار مــی کــرد« :مــن حاضــرم همــکاری کنــم» .ایــن منظــره باعــث شــد فکــر کنــم بچه هــای مســوول اطالع
رســانی «انتفاضــه» را دســتگیر کــرده انــد .وحتــی نســبت بــه بهتریــن دوســتم نیز مشــکوک شــدم .البتــه وقتی آزاد شــدم فهمیــدم که
هیــچ یــک از افــراد کمیتــه دســتگیر نشــده انــد وآن شــخص شــبیه محمــد نواصری بــود و ظاهــرا زندانبانــان عمــدا آن صحنه را درســت
کــرده بودنــد تــا روحیــه ام را خــراب و مــرا وادار بــه همــکاری کنند.
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شــاید جلســه دوم یــا ســوم بازجویــی بــود کــه بازجــو «امیــری» بــرای نخســتین بــار از مــن خواســت تــا با آنــان همــکاری کنــم و دو
اتهــام اصلــی ام – جعــل نامــه ابطحــی و ســازماندهی تظاهــرات – را بپذیــرم .حــدود یــک هفتــه از دســتگیری ام گذشــته بــود .وی گفت
مــا یکــی از هــم پرونــده هــای شــما را دســتگیر کردیــم امــا پــس از پنــج روز او را آزاد کردیــم چــون بــا مــا همــکاری کــرد .شــما هــم اگر
همــکاری کنــی آزادت مــی کنیــم .ســپس برگــه هــای ایــن بــه اصطــاح هــم پرونــده ای را به مــن نشــان داد .خط و امضــا را شــناختم از
آن (ح – ه) بــود .دیگــر برایــم قطعــی شــده بــود کــه او واقعــا همــکار وزارت اطالعــات اســت .از زنــدان کــه آزاد شــدم از برخــی از دوســتان
«بیــت العــرب» پرســیدم کــه آیــا (ح – ه ) واقعــا دســتگیر شــده بــود .گفتند چنــد روزی پــس از دســتگیری شــما غیــب اش زد و دو باره
ســر و کلــه اش پیــدا شــد .او نقــش خــودرا خــوب بــازی کــرده بــود والبتــه بــه کمــک روســایش در وزارت اطالعــات .به نظــرم آمــد ،بازی
از نــوع بــازی هــای کالســیک اطالعاتــی هــا بود.
مــن – البتــه  -هــر بــار در برابــر پیشــنهاد هــای مبنــی بــر همــکاری ،ضمــن مخالفــت ،پوزخنــدی مــی زدم .گفتنــی اســت کــه من و
یکــی دیگــر از دوســتان قدیــم اهــوازی یعنــی منصــور مشــرف ،کــه در آگوســت  2012در واشــنگتن در گذشــت ،ســال هــا بــود بــه این
شــخص ظنیــن بودیــم و تــا انــدازه ای برایمــان محــرز شــده بــود کــه اطالعاتــی اســت .امــا حــال وهــوای دوره اصالحــات وســهل انگاری
در رعایــت معیارهــای امنیتــی از ســوی مــا ،و گســتاخی و کوشــش هــای گاه بــه گاه او بــرای نفــوذ در میــان جمعیــت عرب هــای اهوازی
مقیــم تهــران (بیــت العــرب) باعــث شــده بــود تــا (ح – ه) در ســه چهــار مــاه قبــل از قیــام مــردم عــرب اهــواز (در  15آوریــل )2005
بــه ایــن جمعیــت نزدیــک تــر شــود .او از ســاده دلــی یکــی دو تــن از گرداننــدگان جمعیــت ســوء اســتفاده کــرد و قبــل از قیــام در چنــد
جلســه شــرکت کرد.
مــن فکــر مــی کنــم پــس از پخــش برنامــه تلویزیــون الجزیــره در بــاره زندگــی مــردم عــرب اهــواز در روزهــای پــس از عیــد فطــر (
آبــان  ،) 1383درز نامــه منســوب بــه محمــد علــی ابطحــی در بــاره کاهــش جمعیــت مــردم عــرب در اقلیم عربســتان (خوزســتان) ،اوج
گیــری جنبــش ایــن مــردم وحــوادث آن هنــگام عــراق ،باعــث شــده بــود تــا وزارت اطالعــات ،وقــوع تظاهــرات و نــا آرامــی را در ایــن
اســتان پیــش بینــی کنــد .تلویزیــون الجزیــره در آن برنامــه بــا مــن هــم مصاحبــه ای انجــام داد کــه در ســاحل رود کارون انجــام گرفــت
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بــرای نخســتین بــار اعــام کــردم کــه حاکمیــت ج ا ا بــرای تغییــر جمیعــت عــرب هــا ،برنامــه هــای جدیــدی دارد .من ایــن صحبت ها
را پنــج مــاه قبــل از افشــای نامــه ابطحــی از مهمتریــن تلویزیــون جهــان عــرب اعــام کــردم .کارشناســان وزارت اطالعات می دانســتند
بخشــی از مــردم اهــواز در ســال  1381تظاهراتــی را انجــام داده بودنــد کــه بــه «تظاهــرات ســی دی» معروف شــد .آن تظاهــرات همچون
تظاهــرات ســال  1384جنبــه ضــد نــژاد پرســتی داشــت .در اوایــل اســفند  1381یعنــی قبــل از انتخابــات دوره دوم شــورای شــهر،
نیروهــای امنیتــی و پلیــس بــه بهانــه جمــع آوری ســی دی هــای مبتــذل و در واقــع بــرای جمــع آوری همــه نــوع ســی دی عربــی وبــه
قصــد مبــارزه بــا فرهنــگ و موســیقی عربــی  -کــه گســترش فراوانــی پیــدا کــرده بــود – بــه مغــازه هــا و دســت فروشــی هایــی کــه بــه
ایــن کار اشــتغال داشــتند یــورش بردنــد .ایــن امــر باعــث واکنــش تــوده هــای مــردم عــرب اهواز بــه ویــژه جوانــان و دانــش آموزان شــد.
تظاهــرات عمدتــا در الدایــره (کــوی علــوی) اهــواز و محلــه هــای مجــاور آن انجــام شــد ومــدت یک هفتــه ادامــه یافت .پلیــس صدها تن
از تظاهــر کننــدگان عــرب را دســتگیر کــرد .جاســم شــدید زاده نماینــده عــرب اهــواز در دوره ششــم مجلس شــورای اســامی (پارلمان)
طــی نطقــی بــه ایــن ســرکوب و دســتگیری هــا اعتــراض کــرد و از خانــواده هــای دســتگیر شــدگان خواســت تا بــه عنــوان اعتــراض ،در
برابــر دادگاه و اســتانداری تحصــن کنند.
لــذا بــر اســاس آن تجربــه ،نیروهــای امنیتــی کوشــیدند عوامــل حرفــه ای خــودرا وارد جمعیت عــرب های اهــوازی مقیم تهــران (بیت
العــرب) بکننــد« .بیــت العــرب» گرچــه ســازمان سیاســی نبــود ویــک نهــاد مدنــی بــه شــمار مــی رفــت امــا چــون شــماری از فعــاالن
فرهنگــی واجتماعــی وبرخــی از نماینــدگان عــرب مجلــس شــورا را در بــر مــی گرفــت ،حساســیت وزارت اطالعــات را بــر مــی انگیخــت.
نیروهــای امنیتــی بعدهــا نشــان دادنــد که اساســا تحمل هیــچ نهــاد مدنــی را در ایــران ندارنــد و در دوره ریاســت جمهوری احمــدی نژاد
اغلــب آنهــا را قلــع و قمــع کردند.
مــن چیزهــای زیــادی را از زبــان بازجوهــا شــنیدم کــه ایــن اطالعــات را خــارج از زنــدان اصــا نمــی توانســتم بــه دســت آورم .بازجوی
اصلــی ،برخــی را عمــدا مــی گفــت و برخــی دیگــر را مــن از زیــر زبانــش می کشــیدم یعنــی در عین حالــی کــه او می کوشــید اطالعات
مــرا تخلیــه کنــد ،مــن نیــز مــی کوشــیدم به شــیوه هــای خــاص خــودم ،همیــن کار را بــا او بکنــم .مهمتریــن چیزی کــه طی مــدت باز
داشــت از صحبــت هــای بازجــو دســتگیرم شــد ،نــام چنــد تــن از عوامــل عــرب بودنــد کــه بــا اداره اطالعــات اهواز همــکاری مــی کردند
و مــن پیشــتر نمــی دانســتم ،گرچــه به برخــی از آنان شــک داشــتم.
بــا وجــود زیــان هــای فــراوان مــادی و معنویــی کــه بــر اثــر جاسوســی و خبر چینــی هــای ( ح – ه) به مــن وارد شــد ،معتقد بــه انتقام
گیــری نیســتم .بلکــه برایــن بــاورم کــه ایــن گونــه جاسوســان و خبــر چینــان بایــد زمانــی محاکمه شــوند .زیــرا اینان بــه فعــاالن مدنی
و سیاســی و فرهنگــی کــه کار مســالمت آمیــز مــی کردنــد زیــان هــای جبــران ناپذیــری وارد کــرده انــد .ایــن مامــوران نامعــذور ،عمله و
اکــره ظلــم و جــور انــد و بــا گــزارش هــا و خبــر چینــی هــای خــود گاه باعث حبــس ،یا مــرگ فعــاالن سیاســی و مدنی و فرهنگی شــده
انــد .مــن نیــز اگــر زمانــی در ایــران دادگاه صالحــه تشــکیل شــود علیــه ایــن شــخص اقامه دعــوا خواهــم کــرد .برخــی از این جاسوســان
نیــز باعــث مــرگ شــماری از فعــاالن عــرب شــده انــد که زمانــی بایــد محاکمه شــوند.پ

بخشپانزدهم :انتقالبهسلولکوچکانفرادی
پــس از انتقــال بــه ســلول کوچــک ودیــدن آن فضــای تنــگ ،کــه مســاحت اش از شــش متــر مربــع کمتر اســت ،بــا خــود گفتــم « :در این
جــای تنــگ و کوچــک چــه بکنــم ،روزهــای طوالنــی تابســتان اهـواز را چگونه بگذرانــم؟» .در «ســوئیت» بیســت و چهــار متری ،حــد اقل می
توانســتم ورزش کنــم و روزی چندیــن کیلومتــر راه بــروم امــا ایــن جــا چــی؟ از بازجــو امیــری خواســتم کتــاب بــه من بدهد کــه زیر بــار نرفت.
گفتــم قــرآن بدهیــد .قرآنــی بــه مــن داد کــه حــروف ریزی داشــت .گفتــم :عینــک ام را هــم بدهید تا بتوانــم قــرآن را بخوانــم .نپذیرفــت .اصرار
کــردم ،گفــت :مــی ترســیم بــا عینــک فلزی خودکشــی کنــی وایــن امــر در اینجــا ســابقه دارد .در دلــم به ایــن حرف خندیــدم وبا خــود گفتم:
«خودکشــی ومــن!؟ البتــه مــن قبــا در نخســتین روز بــه ایــن فکر افتــادم اما صرفــا یک فکر بــود و به مرحله عمل نرســید .بررســی ها نشــان
داده کــه هــر انســانی بــا هــر روحیــه ای ،دســت کــم یــک بــار بــه فکر خودکشــی افتــاده اســت .ووقتــی بازجو امیــری گفــت می دهیــم برایت
عینــک پالســتیکی درســت کننــد ،در دلــم گفتــم« :فاتحــه ات خوانــده اســت ،حــاال حاال ها بایــد اینجا بمانــی» .قــرآن حــروف ریز را بــا قرآنی
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عــوض کردنــد کــه حــروف فارســی ریــز و حــروف عربــی درشــت تری داشــت .گفتم :مهم نیســت بــه ترجمه فارســی نیاز نـدارم .چیــزی برای
خوانــدن مــی خواســتم تــا ســد ســنگین زمان را بشــکنم که آوارش داشــت مـرا خفه می کــرد .مطالعه یکــی از راه های در هم شکســتن این ســد
بــود .در خوانــدن بــدون عینــک مشــکل داشــتم امــا چــاره ای نبــود .پــس از یک هفته ،عینــک پالســتیکی را آوردند .حــال می توانســتم به خوبی
هــم متــن عربــی وهــم فارســی قــرآن را بخوانـم .حــدود نه بــار قــرآن را بازخوانــی کردم .مــن قبــا – خــارج از زنـدان  -چندین بــار قــرآن را خوانده
بــودم .امــا ایــن بــار فرصتــی فراهــم شــد تــا بتوانــم روی تــک تــک ســوره هــا و آیــه هــا تامل کنـم .تمرکــز مــن روی جنبــه هــای ادبــی وزیبایی
شناســیک قـران بــود .بــا خــودکاری کــه از بازجــو کــش رفتــه بــودم ،یاد داشــت هایی هم نوشــتم .امــا یک بــار ،زمانی کــه در اتــاق بازجویی بــودم،
خــودکار و یادداشــت هــا و یکــی دو شــعر عربــی را – کــه در آن خلــوت عظیم ســروده بودم – توســط نگهبانان مصادره شـد .وقتــی مـرا آزاد کردند
همــه اینهــا را مطالبــه کــردم امــا بازجــو وزندانبانان ،مثل همیشــه دروغ گفتنــد و با کمال وقاحــت منکر وجود چنین یادداشــت هایی شـدند .من
آن شــعرها را عمـدا مغلــق وپیچیــده ســروده بــودم تــا زندانبانــان منظورم را نفهمنــد اما آنان هــر از چنــدی – در غیاب مــن  -همه خــرت و پرتم را
زیــرو رو مــی کردنــد تــا هــر چیــزی را کــه بــوی خالقیــت و زندگــی مــی داد بر دارنـد .حتی یک بــار بازجــو امیری ،بیانیه دستنوشــته ای را نشــان
ام داد کــه مــن و شــماری از اهــل قلــم عــرب اهـوازی در تاییــد نامــزدی محمــد خاتمــی بـرای انتخابات ریاســت جمهــوری ســال 76ش بــر روی
یــک کاغــذ خــط دار معمولــی نوشــته بودیـم .این نامــه در معتبرتریــن روزنامه های آن هنگام یعنی روزنامه ســام منتشــر شــد وباعــث گردید تا
شــاعران عــرب اهـوازی وابســته بــه حاکمیــت وطرفـدار علــی اکبــر ناطــق نــوری – رقیــب خاتمی  -بــه ما حمله کننــد که البتــه با پاســخ دندان
شــکن مــا رو بــه رو شـدند .آن بیانیــه همچــون ســنگی بود کــه در آب های ســاکن افتاد و مــوج هایــی را نه تنها در اهـواز بلکــه در ایران پدیــد آورد
و باعــث شــد تــا دیگــر هنرمنـدان و روزنامــه نــگاران ایرانــی بــه حرکــت در آینــد واز محمد خاتمــی حمایت کننـد .آن نامــه ،امضای مــن و نه نفر
دیگــر از نویســندگان وشــاعران مســتقل عرب اهـوازی را در برداشــت و در اوایــل فروردین ســال( 1376مــارس )1997تهیه شــد و در اواخر فروردین
همــان ســال منتشــر گردیـد .وقتــی از بازجــو امیــری خواســتم آن نامــه را بــه من پــس دهد ،نپذیرفــت و به مــن گفـت :مــا آن را در آرشــیو وزارت
اطالعــات نگــه خواهیــم داشـت .بعدهــا اگــر کســی خواســت بــه عنـوان یک ســند تاریخــی از آن اســتفاده کنــد مــی تواند به آرشــیو مــا مراجعه
نمایـد .تــا آن جــا کــه بــه خاطــر دارم افــزون بــر امضای نگارنــده ،امضای آقایان موســی ســیادت ،تاریخنگار ،عباس عباســی ،شــاعر ،ســید باقــر آل
مهــدی مترجــم ،وخانــم فریبــا عذاری مترجــم نیز پــای آن نامــه بود.
زندانبانــان صبــح زود ،زندانیــان را بـرای نمــاز صبــح بیـدار می کردند و معموال افراد را چشــم بســته به دستشــویی می بردنـد .در ســلول انفرادی
کوچــک – بــر خــاف سـوئیت – دستشــویی در خــارج از ســلول و بـرای رفتــن بــه آن محدودیت هایی بــود .یعنی این که شــما در روز فقط ســه
بــار حــق داشــتی جهــت رفــع حاجت به دستشــویی برویـی .یک بــار قبــل از اذان صبح وبــار دوم ظهر و بار ســوم شــب قبــل از خواب .اگــر بداقبال
باشــی و گرفتــار بیمــاری اســهال شــوی حسـابت بــا کـرام الکاتبیــن اسـت .در ایــن حالــت ،اگر عــاوه بــر این ســه وعــده بخواهی به دستشــویی
بــروی بــا اخــم و تخــم و گاهــی مخالفــت نگهبانــان رو بــه رو می شــوی .در اینجــا باید اصرار کنــی ،که گاهــی می پذیرفتنــد و گاهی نـه .توالت در
کنــار حمــام قـرار دارد .وقتی وارد دستشــویی می شــوی چشــم بنــد را برمی دارند .دستشــویی فرصتی بود تــا از پنجره واقــع در باالی دیـوار ،فضای
بیــرون را ببینــی ،فضــای وســیع آزادی را ،والبتــه نــه همــه فضــا بلکه فقــط جاهای بلنــد را .مــن آنتن آهنی بلندی را از پشــت پنجره دستشــویی
مــی دیــدم کــه البتــه نتوانســتم بفهمــم کجاســت امــا آن را بــه عنـوان نشـانه در ذهنم حفــظ کــردم تا بیــرون که رفتــم مــکان زندان مخفــی را
بشناسـم .بــا توجــه بــه نوحــه خوانــی هــا و دعاهــا و ســرودهای نظامــی کــه گاهــی از دور وبــر آنتــن بلند همســایه به گوش می رســید می شــد،
فهمیــد کــه در آن جــا بایــد پــادگان یــا مرکز بســیج باشــد کــه بعدها وقتــی آزاد شــدم فهیمدم دومی اسـت .مــن وقتــم را این گونه تنظیــم کرده
بــودم :پــس از دستشــویی ،نوبــت صبحانه اسـت .معمــوال غذا را یکــی از نگهبانان بــا گاری مــی آورد .صدای ایــن گاری هنگام حرکــت و توزیع غذا،
بســیار دلنـواز اســت ،بــه ویــژه هنــگام نهــار وشــام .صدای چــرخ ها ،گویــی نوای موســیقی دل انگیزی اســت که ذهــن را تحریــک می کنـد .در آن
ســکوت هـراس انگیــز زنـدان ،موســیقی چــرخ هــای گاری همچون آثــار بــاخ و بتهــوون حــال وهـوای دیگــری را در روح ام بر می انگیخـت .چرخ
هــای گاری همچــون آرشــه ای بــر ویولــن زمیــن کشــیده مــی شـد .روح را مــی نواخــت و جان را ســیراب مــی کرد .اگر گرســنه باشــی ،این حس
روحــی بــا حــس فیزیکــی در مــی آمیــزد .والبتــه فقــط اینهــا نیســت ،وقتــی نگبهان مامــور غـذا مــی آیــد و در ســلول را باز می کنــد و بــه تو می
گویــد «چشــم بنــدت را ببنــد» یــا گاهــی برخــی از آنهــا ایــن را نمــی گویند و فقط مــی گویند «ظــرف غذایــت را بیــاور» وبعدش هم شــاید چند
کلمــه ای بگوینــد یــا نگوینـد .ایــن باعــث می شــود تــا زبان بــاز کنــی و در جایی که از شــدت تنهایــی و ســکوت و بی ســخنی کالفه شــده ای ،با
کســی حــرف بزنـی .همیــن چنــد کلمــه در روز هم غنیمت اســت.
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زندانــی در آن تنهایــی جــان فرســای ســلول انفــرادی ،ضــرورت صحبــت بــا دیگــران را بــا پوســت وگوشــت خــود حــس می کنــد .این
گفتگــو مــی توانــد بــا هرکــس باشــد تــا آدمــی از عزلــت هــراس انگیــزش بیــرون آیــد .در واقــع در ســلول انفــرادی ایــن مقولــه را عمیقا
حــس کــردم کــه انســان پــس از اجتماعــی شــدن بــود کــه انســان شــد .در ایــن زمینــه مــن دچــار پارادکــس «دو گانگی» شــده بــودم.
از یــک ســو از شــدت عزلــت و تنهایــی مایــل بــودم بــا هرکســی صحبــت کنــم حتــی اگــر آن کــس ،بازجــو و جــادم باشــد .وضــع به
گونــه ای بــود کــه وقتــی نگهبانــان در ســلول را بــاز مــی کردنــد و از مــن می خواســتند بــرای بازجویی بــه اتــاق بازجویی بروم خوشــحال
مــی شــدم زیــرا مــی دانســتم کــه باالخــره کســی – ولــو در شــکل و شــمایل بازجــو – ســاعت هــا بــا مــن صحبــت خواهــد کــرد .نیــز
مــی دانســتم ایــن هــم صحبــت ،یعنــی بازجــوی پلشــت و پســت ،خیــر مــرا نمــی خواهــد بلکــه مــی خواهــد از زیــر زبانم حرف بکشــد
و راســت و دروغ را بــه هــم ببافــد تــا از آنهــا بــه عنــوان اعترافــات علیــه خــودم اســتفاده کنــد تــا دادگاه شــدیدترین حکــم را بــر ضــد من
صــادر کنــد و همیــن هــم شــد .لــذا از حــرکات و ســکنات و تهدیدهــا و پرســش هــای طوالنــی واعصــاب خــرد کــن بازجــو ،ناراحــت می
شــدم .وایــن کاری بــود کــه چندیــن ســاعت در روز – وگاهــی در شــب و نیمــه شــب – انجــام مــی گرفــت وبــا تهدیــد بــه ضــرب و قتــل
همــراه بــود .یــک بــار وقتــی کــه بازجــو در کســب همــکاری ام بــا آنــان نومیــد شــد بــا تهدیــد و تشــر گفــت کاری مــی کنــم کــه یکــی
از بچــه هــای مجاهدیــن خلــق از شــما بازجویــی کنــد و آن موقــع قــدر مــرا مــی دانــی .اســتنباط ام ایــن بــود کــه البــد وزارت اطالعــات
گاهــی از نادمیــن ایــن ســازمان کــه بــا ایــن وزارتخانــه همــکاری مــی کننــد بــرای بازجویی اســتفاده مــی کند.
چیــزی کــه اکنــون بــه یــادم آمــد ایــن اســت کــه از (ح – ه) شــنیدم کــه حمیــد احمــدی اســتاد دانشــکده حقــوق وعلــوم سیاســی
دانشــگاه تهــران بعــد از تظاهــرات اهــواز و چنــد روز قبــل از دســتگیری ام بــه ایــن شــهر رفتــه و بــا مســووالن سیاســی و امنیتی اســتان
دیــدارو رایزنــی داشــته اســت .او صرفــا بــرای ایــن کار بــه اهــواز رفتــه و در اســتانداری حضــور یافتــه بــود .بــا توجــه بــه دیــدگاه شــدیدا
ناسیونالیســتی و کینــه اش نســبت بــه فعــاالن ملیــت هــا – و مــن بــه ویــژه  -بعیــد نمــی دانــم کــه وی در زمینه برخــورد بــا اعتراضات
و تظاهــرات مــردم عــرب ،کمــک فکــری بــه آنــان داده اســت .نیــز احتمــاال مشــوق آنــان بــرای دســتگیری ام بــوده.
در زنــدان یــک نگهبــان عــرب بــود کــه بــا او بــه عربــی صحبــت مــی کــردم .او اصــرار داشــت غــذای بیشــتری بــه مــن بدهــد و گویی
مــی خواســت بــه ایــن وســیله محبــت یــا ارادت خــود را نشــان دهــد .یــک بــار از اصــل و نســبش پرســیدم نــام یکــی از قبایــل عــرب را
ذکــر کــرد .مــن هــم نــام خویشــاوندانش را در محمــره (خرمشــهر) و خفاجیــه ( سوســنگرد) بــه او گفتــم کــه در پاســخ گفــت بعضی از
آنــان را مــی شناســد .فکــر مــی کنــم او هــم مــرا یــا خانــدان مــرا شــناخت .او حتــی برخــی از مقــررات زنــدان را بــه مــن یــاد آور شــد،
مثــل موضــوع «هــوا خــوری» روزانــه و نظایــر آن کــه مــن اطالعــی از آنهــا نداشــتم و بعدهــا پیگیــرش شــدم .حــس مــی کــردم که جو
آن روزهــای اهــواز و قیــام مــردم بــر ایــن مامــور عــرب هــم تاثیــر نهــاده بــود .البــد او هــم بــه عنــوان یــک عــرب در ایــن اداره بــا تبعیض
ملــی رو بــه رو اســت ،مــن – امــا – احتیــاط از دســت نمــی دادم .او گرچــه مامــوری دون پایــه بــه شــمار مــی رود امــا در نهایــت مامــور
اداره اطالعــات اســت.
در روزهــای دراز بــی پایــان ســلول تنــگ وباریــک زنــدان مخفــی اهــواز بــرای پرکردن ســاعت هــای تنهایــی ،آواز مــی خواندم امــا نه با
صــدای بلنــد .مــن کــه اساســا اســتعداد آواز خوانــی نداشــتم هرچــه را کــه از دوران کودکــی در حافظــه داشــتم برای خــودم مــی خواندم:
بارهــا و بارهــا شــعرهایی از ترانــه هــای عربــی «ام کلثــوم»« ،فیروز»»،ناظــم الغزالــی»و «حضیــری ابــو عزیــز» »،را مــی خوانــدم« .عمــی
یبیــاع الــورد» »،طالعــه مــن بیت ابوهــا» و..
قبــا گفتــم کــه ســلول انفــرادی ام کمتــر از شــش متــر مســاحت داشــت ،یعنــی دو متــر عــرض و اندکــی کمتــر از ســه متــر طــول.
خــرت وپــرت هایــم حــدود یــک متــر از عــرض ســلول را اشــغال کــرده بــود .یک متــر را خالــی گذاشــته بــودم تــا بتوانــم در آن فاصله در
طــول ســلول راه بــروم .ایــن را هــم بگویــم کــه یــک کولــر آبــی را بــاالی ســوله زنــدان گذاشــته بودنــد کــه بــه همــه ســلول ها ســرویس
مــی داد .یــک کانالــش در ســلول مــن بــود و چــون هــوای ســرد کولــر اذیــت ام مــی کــرد ،گفتــم تــا مقوایــی رویــش گذاشــتند تــا از
شــدت ســرمایش کاســته شود.
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مــن هــر روز قبــل از صبحانــه چنــد دقیقــه ای نرمــش مــی کــردم .ایــن عــادت را از بیــرون داشــتم وهنــوز دارم کــه هــر روز صبح قبل
از صبحانــه ربــع ســاعتی نرمــش مــی کنــم و نیــز هــر روز تعطیــل ،یــک ســاعت مــی دوم .از ســال 1365ش خــودرا مقیــد بــه ایــن امــر
کــرده ام .در ســلول زنــدان مخفــی اهــواز ،پــس از صبحانــه اگــر بــی حوصلــه بــودم یــا اگــر احســاس بــی خوابــی مــی کــردم ،مدتــی
مــی خوابیــدم و ســپس راه مــی رفتــم .اغلــب – امــا – پــس از صــرف صبحانــه ایــن کار را مــی کــردم .عصرهــا هــم ،برنامــه راه رفتــن در
طــول ســلول را داشــتم .صبــح ســه ســاعت و عصــر در همیــن حــدود وگاهــی بیشــتر .در واقــع مــن روزانــه شــش هفــت ســاعت راه می
رفتــم .مــا در کوهنــوردی و راه پیمایــی – کــه ورزش مــورد عالقــه ام در دوران دانشــجویی وبعــد از آن بــود  -هــر شــش کیلومتــر را یــک
ســاعته طــی مــی کردیــم امــا در آن ســلول تنــگ ،ســرعت راه رفتن بســی کمتــر از ســرعت پای کوهنــوردان در مســیرهای صاف اســت.
امــا مــی تــوان گفــت کــه مــن روزانــه حدود بیســت کیلومتــر راه می رفتــم ،وایــن برنامه همیشــگی ام در ســلول انفــرادی – هــم کوچک
و هــم بــزرگ – بــود .نرمــش و راه رفتــن در ســلول باعــث مــی شــد تــا از نظــر جســمی از پــای در نیایــم و بــی شــک ورزش بــر وضعیــت
روحــی و ســرزندگی انســان هــم مــی افزاید.

بخش هفدهم :سیر انفس در انفرادی و سیر آفاق در خارج
صحبــت از راه رفتــن در انفــرادی شــش متــری کــردم .زندانــی ،اساســا چــاره ای جــز ورزش و نرمــش در زنــدان نــدارد و گرنــه از پای
در مــی آیــد .البتــه مــن همیشــه بــه دو نــوع ورزش عالقــه دارم یکــی شــنا ،کــه از شــش ســالگی در شــط کرخــه ،در زادگاه ام  -شــهر
خفاجیــه ( سوســنگرد) – یــاد گرفتــم .و دیگــری ورزش کوهنــوردی اســت کــه در دوره دانشــجویی در تهــران بــه آن عالقمنــد شــدم.
کوهنــوردی – البتــه – فقــط ورزش نیســت بلکــه
بــرای مــا جامعــه شناســی روســتایی هــم بــود .خود
ســازی انقالبــی هــم بــود .وچقــدر ســاده بیــن بودیم
کــه در دوره شــاه فکــر مــی کردیــم داریــم خودمــان
را بــرای انقــاب سوسیالیســتی آمــاده مــی کنیــم.
بــه قــول دوســتی چــه مــی خواســتیم و چــی شــد.
انقــاب حتــی دموکراتیــک هم نشــد.
افــزون بــر رودخانــه هــای کرخــه و کارون و برخی
دیگــر از رودخانــه هــای ایــران ،در دریاچــه هــای
«ســما» و «تــار» (در دماونــد و کالردشــت) ،دریاچــه
ارومیــه ،دریــای خــزر ،خلیــج (ســاحل بنــدر دیلــم)،
دریای مدیترانه (درســواحل تونــس و لیبی)،اقیانوس
هنــد (ســاحل مســقط) واقیانــوس اطلــس (ســاحل
برایتــون انگلیــس) هــم شــنا کــرده ام .تقریبــا بــه
اغلــب کــوه هــای ایــران صعــود کــرده ام .البتــه
بیشــتر در زمــان شــاه .بــا دوســتان کوهنــورد ،قلــه
هــای توچــال ،پیــاز چــالُ ،کلــک چــال ،ســیاه ســنگ و دیگــر قلــه هــای رشــته کــوه البــرز را فتــح کردیــم .بــه اینهــا بایــد قلــه هــای
ســبالن ،قلعــه بابــک (آزربایجــان)ُ ،درفــک (گیــان) ،تفتــان (بلوچســتان) ،هفــت چشــمه (چهــار محــال و بختیــاری) را اضافــه کنــم.
طــی برنامــه هــای چنــد روزه ،از ســه نقطــه مختلــف ،پهنــای جنــگل هــای شــمال ایــران را بــا دوســتان کوهنــورد پیــاده طــی کــرده
ام :مســیر «زنجــان – ماســوله» ،مســیر «فشــم – نوشــهر» و مسیر»شــاهرود – بهشــهر» .در تعطیــات نــوروز  54طــی یــک برنامــه
کوهنــوردی  -پیــاده روی مســیر «شــهرکرد – ایــذه « را پنــج روزه طــی کردیــم .سرپرســت برنامــه اکبــر ســاحی – بــرادر کاظــم و
جــواد ســاحی – بــود .ایــن دو ،در فرآینــد مبــارزه چریکــی بــا رژیــم شــاه در خیابــان هــای تهــران جــان باختنــد .در ایــن برنامــه ،قله
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«هفــت چشــمه» را فتــح کردیــم کــه راهنمــای محلــی ،جــای هفــت چشــمه زیــر قلــه را بــه مــا نشــان داد کــه منبــع اصلــی رودخانــه
کارون هســتند .البتــه در آن هنــگام از ســال ،ســطح دهانــه آنهــا پوشــیده از بــرف و یــخ بــود .وقتی از قلــه به ســوی ده «دو پالن» ســرازیر
شــدیم ،مــن هــوس شــنا در شــاخه اصلــی کارون را کــردم کــه شــبیه نهــر بــود .محمــد شــریعتی از دیگــر کوهنــوردان گــروه هم بــه آب
زد .امــا شــنا کــردن مــن همــان وســرما خــوردن و تــب کــردن همــان .بچــه هــا از آن بــه بعــد ،کولــه را از مــن گرفتنــد .هــر یــک از افــراد
گــروه کوهنــوردی کــه حــدود ده یــازده تــن بودیــم کولــه ای بــه وزن پانــزده تــا بیســت کیلــو را حمــل می کــرد که شــامل غــذا (قورمه)،
نــان و میــوه (ســیب و پرتقــال) و قــدری کمــک هــای اولیــه بــرای پنــج شــش روز بــود .اگــر کولــه کســی خالــی یــا ســبک مــی شــد به
جایــش ســنگ مــی گذاشــتند .ایــن هــم از اصــول مبــارزه چریکــی بــود در آن هنــگام ،گرچــه مــا چریــک نبودیــم امــا فرهنــگ چریکی
تاثیــر خــودرا بــر گــروه هــای کوهنوردی دانشــجویی – وغیر دانشــجویی  -گذاشــته بود .از سردســیر تا گرمســیر چهار محــال و بختیاری،
اقیانوســی از بــرف بــود کــه تمــام نمــی شــد .مــن چند بار از شــدت خســتگی وبیمــاری می خواســتم اســتراحت کنــم اما دیگر دوســتان
نمــی گذاشــتند چــون همــه کوهنــوردان مــی دانســتند ،در بــرف و ســرما ،خوابیــدن بــه معنــای مــرگ اســت .برنامه ســنگینی بــود و تا
رســیدن بــه اولیــن روســتاهای منطقــه گرمســیر ،یعنــی «شــلیل» و «گندمــکار» ،مــن واقعــا طعم مــرگ را چشــیدم.
یــک رادیــو ترانزیســتوری داشــتم کــه روز ســوم یــا چهــارم راه ،نرســیده بــه دهــدز ،اخبار ســاعت یک ونیــم کویــت را گرفتم کــه اعالم
کــرد جنــگ ویتنــام تمــام شــد .یــادم مــی آیــد نیمــه هــای شــب بــه «ایــذه» رســیدیم ،عیــن یــک گــروه چریکــی .یکــی از بچــه هــا،
حرکــت مــا را بــه «ویــت کنــگ هــا» تشــبیه کــرد .ایــذه در آن زمــان – فروردیــن  -54یــک مســافرخانه فگســنی داشــت ،شــب را در آن
جــا اتــراق کردیــم .دو یــا ســه اتــاق داشــت .کولــه هــا را در انبــاری گذاشــتیم ،کیســه خــواب هــا را بــاز کردیم و همچــون بقیه مســیر در
آنهــا خزیدیــم و خوابیدیــم .ایــن را هــم بگویــم کــه در دوره ناصــر الیــن شــاه ،حــاج عبدالغفــار نجــم الملک ،هنــگام بازگشــت از اهــواز به
اصفهــان و تهــران از ایــن مســیر آمــده بــود .ایــن را در «ســفرنامه عربســتان» وی مــی خوانیم.
صبــح روز بعــد بــه مســجد ســلیمان رفتیــم .از مســجد ســلیمان بــه اهــواز و از آن جا به خفاجیــه (سوســنگرد) .بچه هــای کوهنورد
از شــهرها و ملیــت هــای مختلفــی بودنــد .در میــان آنــان فقــط مــن عــرب بــودم ،بقیــه یا فــارس بودنــد یا لــر و تــرک و کرد.
مــن – البتــه – یــک ســفر خارجــی هــم داشــتم قبــل از انقــاب .در تابســتان ســال  55ش کــه بــه شــکل توریســتی و همــراه یــک
دوســت گیلــک بــه خــارج از کشــور رفتیــم .بــا کولــه و کیســه خــواب .از تهران تــا اســتانبول وصوفیــه وبلگراد ومیــان واستراســبورگ
وپاریــس ومارســی والجزیــره و تونــس وقاهــره و ســرانجام تهــران .درآن ســفر هیچــگاه بــه هتــل نرفتیــم .دربــاره ایــن ســفر بعدهــا
خواهم نوشــت.
در انفــرادی ،بــه رغــم وقتــی کــه صــرف خــواب و راه رفتــن مــی کــردم بازهــم وقــت اضافــی مــی آوردم .اگــر کتــاب در دســترس ام بود
شــاید وقــت ســریع تــر مــی گذشــت .مــن می دانســتم طبــق قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران ،داشــتن کتــاب در زنــدان حــق زندانی
اســت امــا همــان طــور کــه قبــا اشــاره شــد ،زندانبانــان پــس از درخواســت هــای مکــررم بــرای داشــتن کتــاب ،پــس از چنــد روز ،یــک
قــرآن بــه مــن دادنــد .در حالــی کــه در ســلول زنــدان اویــن هــم قــرآن بــود و هم یــک کتــاب تاریخی .شــاید این تفــاوت از کج ســلیقگی
زندانبانــان اهــوازی باشــد یــا شــاید دلیــل اش عــرب بــودن اغلــب زندانیــان اهــواز باشــد کــه زندانبانان نمــی خواهنــد به قرآن دسترســی
داشــته باشــند چــون بــه هــر حــال زبانــش را مــی فهمنــد وممکن اســت تحــت تاثیر ســوره هــای انقالبــی اش قــرار گیرنــد ،امــا در اوین
چــون زندانیــان عربــی نمــی داننــد بــه وفــور یافــت می شــود.
ســوره هــای مکــی و مدینــی دو نــوع تاثیــر بــر مــن داشــت .ســوره هــای مکــی کــه شــامل موضــوع های بهشــت و جهنــم و مجــازات
هــای شــدید آتــش اســت ،فضــای تــرس و هــراس موجــود در زنــدان را بــرای کســی کــه بــه تنهایــی بــا جهنــم زنــدان رو بــه روســت ،دو
چنــدان مــی کــرد ،و بــر فشــارهای روحــی ام مــی افــزود .امــا ســوره هــای مکــی نظیــر ســوره یوســف یــا ســوره هــای پایانــی قــرآن کــه
جنبــه ادبــی و شــاعرانه شــان قــوی تــر بــود باعــث شــادمانی روح و جــان مــی شــد .پــس از دو ســه بــار دوره کل قــرآن ،تمرکــزم بیشــتر
بــر ســوره هــای مکــی شــد .در ســوره «یوســف» مفاهیــم عاشــقانه و شــیوه هــای ادبــی و شــگردهای مهــم داســتان ســرایی وجــود دارد
کــه بــرای مــن – کــه بــه داســتان نویســی عالقــه دارم – جالــب بــود .لــذا بــا خــود کاری کــه از بازجویــان کــش رفتــه بــودم بــه نوشــتن
دیــدگاه هایــم در بــاره تکنیــک هــای ادبــی ایــن ســوره هــا پرداختــم ،امــا زندانبانــان هــم خــودکار و هــم یــاد داشــت هــا وهم شــعرهایم
را بردنــد یــا در واقــع آنهــا را در غیــاب ام از میــان خــرت و پرتــی کــه در ســلول داشــتم ربودنــد.
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قبــل از پردداختــن بــه موضــوع ایــن بخــش بگویــم که هنگام ســخن گفتــن از کوهنوردی هــا و پیــاده روی هــای ام در قبــل از انقالب،
صعــود بــه دو قلــه «الونــد» و قــزل ارســان» در همــدان در ســال  1354ش و نیــز پیــاده روی از اهــواز تا حمیدیــه را در پاییز ســال 1356
از قلــم انداختــم .فاصلــه میــان ســه راه محمــره در اهــواز تــا بخــش حمیدیــه را شــش ســاعته بــا پــای پیــاده طــی کردیــم .مــن بــودم و
شــش هفــت تــن از بچــه هــای عــرب کــه البتــه اکنــون پــدر و پــدر بــزرگ شــده انــد .وقتــی بــا قیافــه هــای خــاک آلــود به منــزل یکی
از خویشــاوندان در حمیدیــه رســیدیم بــاور نمــی کردنــد کــه مــا از اهــواز پیــاده آمــده ایــم .مــی گفتند بــا وجود ایــن همه مینــی بوس و
ســواری ،چــرا پیــاده آمــده ایــد ،مگــر ایــن همــه آدم ،پول کرایــه نداشــتید .وقتــی صحبــت از ورزش و پیــاده روی کردیــم عــده ای از آنان
بــاور کردنــد امــا عــده ای دیگــر تــا همیــن چنــد ســال پیــش ،کــه آنــان را در حمیدیــه مــی دیــدم ،هنــوز فکــر مــی کردنــد مــا بــا آنــان
شــوخی مــی کردیــم و از اهــواز بــا ماشــین آمــده بودیــم .در راه یکــی از دوســتان کــه ذوق آواز و ســرود خوانــی داشــت بارهــا برای مــا آواز
عربــی و ســرود فلســطینی خوانــد .مــن در واقــع مــی خواســتم فرهنــگ ورزش کوهنــوردی را در اهــواز ترویــج دهــم امــا چون ســرزمین
مــا ،کــوه نداشــت ،فکــر کــردم ،ورزش پیــاده روی را رواج دهــم .البتــه چنــد مــاه بعــد ،انقــاب شــد و گرفتــار مســایل دیگــری شــدیم .اما
توصیــه مــن بــه جوانــان عــرب در شــهرهای مختلــف اســتان ایــن اســت کــه چنیــن برنامــه هایــی را ترتیب دهنــد .مثــل پیــاده روی در
ســاحل شــط کارون ،از اهــواز تــا ویــس یــا مالثانــی ،یــا پیــاده روی از «منصــوره» تــا «فالحیه» ،یــا پیــاده روی از «خفاجیه» تــا «مالکیه»
یــا «هوفــل» .و اساســا هــر کســی در هــر شــهر و بخــش و روســتایی مــی توانــد چنیــن برنامــه هایــی را ســامان دهــد بــی آن کــه شــکل
سیاســی بــه آن ببخشــد و حساســیت مامــوران را جلــب کنــد .البتــه ایــن کارهــا بــه علــت گرمــی هــوای اهــواز و ســایر شــهرهای تابعــه
اغلــب در پاییــز و زمســتان واوایــل بهــار امــکان پذیر اســت.
مــن همــواره از بازجویانــم خواســتار مالقــات بــا دختروهمســرم بــودم امــا بــا ایــن خواســت مــن موافقــت نمــی کردنــد تا ایــن که پس
از گذشــت تقریبــا یــک مــاه ،اجــازه دادنــد تــا نــه بــا آنها بلکــه با دیگــر بســتگانم مالقــات کنــم .روزی مــرا از ســلول فراخواندنــد و گفتند
مالقــات داری .حــدود یــک مــاه از بازداشــت ام گذشــته بــود .چشــمان ام را بســتند و دســتبند بــه دســت ام زدنــد و ســوار خودرویــی
کردنــد کــه مــدل اش را نتوانســتم تشــخیص دهــم .بــا ایــن خــودرو از زنــدان بــه محــل مالقــات کــه جــای دیگــری بــود رفتیم .وقتــی از
یکــی از مامــوران پرســیدم چــرا بــه مــن دســتبند مــی زنید ،گفــت :چون ایــن روزها شــهر(اهواز) شــلوغ اســت وامــکان حمله تروریســت
هــا وجــود دارد و مــا ایــن کار را بــه خاطــر حفــظ جــان شــما انجــام مــی دهیــم.
البتــه مــن مــی دانســتم کــه دغدغــه خاطرشــان حفــظ جــان مــن نیســت بلکــه هــراس شــان از ایــن بــود کــه ممکــن اســت گروهی
مســلح از همشــهریان عــرب بــرای رهایــی مــن از دســت آنــان بــه خــود رو حملــه کنند.
نمــی دانســتم بــه کجــا مــی رویــم .حتــی وقتــی وارد حیــاط ســاختمانی شــدیم کــه مالقــات در آن جــا صــورت می گرفــت نفهمیدم
کجــا هســتیم .فقــط بــرای یــک لحظــه بــرادر زاده ام را دیــدم کــه جلــوی در بــزرگ حیــاط ســاختمان ظاهر شــد .بــرای او دســتی تکان
دادم امــا او بــه ســرعت از جلــوی در گذشــت.
پــس از چنــد لحظــه ،دو بــرادر بزرگتــرم ،خواهــر کوچکتــرم ،یکی از بــرادر زاده هــا و یکــی از خواهــرزاده هایم همراه وکیلــم صالح نیک
بخــت آمدنــد و نیــم ســاعتی بــا هــم نشســتیم و گــپ زدیــم .این مالقــات در حضــور بازجــو -امیــری  -انجــام گرفــت .مالقات بیشــتر به
احوالپرســی گذشــت و البتــه بــه عربــی بــه آنــان فهمانــدم کــه روز قبلــش در اعتصــاب غــذا بــوده ام .مــن دو روز پیــش از آن ،تهدیــد بــه
اعتصــاب غــذا کــرده و بــه بازجــوی ام پیغــام داده بــودم اگــر نگذاریــد بــا خانــم و دختــرم مالقــات کنــم ،دســت بــه اعتصاب غــذا خواهم
زد .دو روز قبــل از مالقــات ،ظرفیــت خــودم را بــرای اعصــاب غــذا ســنجیدم وســرانجام روز قبــل از مالقــات (کــه از آن اطــاع نداشــتم)،
تصمیــم خــودرا عملــی کــردم و جــز آب چیــزی نخــوردم .مامــور غــذا موضــوع را بــه بازجــو اطــاع داده بــود .بازجــو امیــری مــرا بــه اتاق
بازجویــی احضــار کــرد وبــا خنــده و شــوخی از مــن خواســت تــا اعتصــاب ام را بشــکنم .وقتــی بــرا ادامه اعتصــاب اصــرار کردم بــه تهدید
متوســل شــد .مــن گفتــم بــه دو شــرط اعتصابــم را خواهــم شکســت :یکــی وضعیت مــرا مشــخص کنید تــا از حالــت بالتکلیفــی خارج
شــوم و دوم ایــن کــه بتوانــم بــا خانــواده ام مالقــات کنــم .او در مــورد دومــی قــول مســاعد داد امــا در بــاره اولــی گفــت :مــا ســعی خــودرا
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مــی کنیــم و مســاله را در لفافــه گذاشــت .بــه هــر تقدیــر دســتور داد شــیرینی آوردنــد تــا مــن اعتصابــم را بشــکنم .مــن وقتی دیــدم به
یکــی از خواســته هایــم رســیده ام و مــی توانــم بــا برخــی از افــراد خانــواده ام مالقــات کنــم اعتصاب را شکســتم.
مــن فکــر مــی کنــم ایــن حرکــت یعنــی اعتصــاب غــذا باعــث شــد تــا مالقــات بــا بســتگانم را ترتیــب دهنــد امــا نــه بــا دختــر و
همســرم .افــزون بــر آن نبایــد اعتــراض نهادهــای بیــن المللــی را در ایــن زمینــه فرامــوش کنیــم.
بازجویینیمهشب
مــن تــا ده روز مانــده بــه آزادی بــه طــور مــداوم بازجویــی مــی شــدم .اوایــل هفتــه ای ســه یــا چهــار بــار ایــن بــاز جویــی هــا انجــام
مــی شــد .گرچــه مــن بــه عنــوان یــک زندانــی ،هیــچ کاری طــی ســاعت هــای طوالنــی روز نداشــتم امــا گاهــی بازجوهــا عشقشــان می
کشــید ،تــا شــب هــا از مــن بــاز جویــی کننــد .یکــی از ایــن بازجویــی هــا کــه هیــچ گاه فراموشــم نمــی شــود در اواســط دوره زنــدان ام
رخ داد .مــن خــواب بــودم کــه ســاعت حــدود یــک یــا دو نیمــه شــب مــرا از خــواب بیــدار کردنــد .در حیــاط زنــدان – کــه ســقف ســوله
داشــت  -میــزی چیــده بودنــد کــه صندلــی بازجــو رو بــه حیــاط و صندلــی مــن رو بــه دیــوار بــود .مــن البته اجازه نداشــتم پشــت ســرم
را نــگاه کنــم .امــا گاهــی کــه بــاز جــو بــه ایــن ســو و آن ســو مــی رفــت ،ســریعا نگاهی به پشــت ســرم مــی انداختــم .حیاط مســتطیل
شــکل زنــدان ،همچــون تونــل قطــار از دیــوار رو بــه روی مــن تــا در بازداشــتگاه ادامــه داشــت .مــن هیــچ گاه تحمــل شــب زنــده داری را،
آن هــم تــا صبــح نداشــته ام امــا آن شــب نمــی دانــم چــرا اصــا احســاس بــی خوابــی وخســتگی نکــردم و تــا صبــح بــه پرســش هــای
بــاز جــو پاســخ دادم .شــاید علــت اش خــواب روزانــه بــود کــه وســیله ای بــرای پرکــردن ســاعت هــای بیــکاری در انفــرادی بــود.
بازجــو مــی کوشــید بــا ســوء اســتفاده از خســتگی ناشــی از بیــداری شــبانه ،چیزهــای از زیــر زبان ام بکشــد امــا همان گونــه که گفتم
توانســتم در برابــر بــی خوابــی مقاومــت کنــم و پرســش هــا را دقیق جــواب دهم.

بخش نوزدهم :مردی با غل و زنجیر در سپیده دم
در اواخــر بازجویــی کــه از ســاعت یــک نیمــه شــب تــا هشــت صبــح طــول کشــید ،حــدود ســاعت پنــج و نیم یا شــش صبــح ،صدای
جرینــگ وجرینگــی بــه گوشــم رســید .وقــت رفتــن زندانیــان بــه دستشــویی بــود .صــدا بلندتــر وبلندتــر شــد .بازجــو بــرای نمــاز رفتــه
بــود و مــن همچنــان پشــت میــز بازجویــی نشســته بــودم .این صــدای عجیــب در آن ســحرگاه ســخت بازجویــی طوالنی ،کنجــکاوی ام
را برانگیخــت .ســرم را بــه ســرعت بــه عقــب برگردانــدم .هــوا ،گــرگ ومیــش بــود .یکــی از نگهبانــان را ديــدم كــه یــک زندانی عــرب را به
ســوی دستشــویی همراهــی مــی کنــد .دســت و پــای زندانــی را بــا غــل و زنجیــر بســته بودنــد .جــوان بــود وبــه دشــواری راه مــی رفــت.
مشــخص بــود کــه فقــط درون دستشــویی اســت کــه دســت و پــای اش را بــاز مــی کننــد .آن صحنــه را هیــچ گاه فرامــوش نخواهم کرد
و جرینــگ جرینــگ زنجیرهــای آن جــوان عــرب زندانــی هنــوز در گــوش ام طنیــن انــداز اســت .عرب بــودن این جــوان را بعــدا فهمیدم.
والبتــه ایــن امــر بــرای مــن قابــل تصــور بــود زیــرا اساســا هشــتاد تــا نــود در صــد زندانیــان زنــدان هــای اهــواز – اعــم از زنــدان اصلــی
کارون و دیگــر زنــدان هــای مخفــی و آشــکار – عرب هســتند.
روز بعــد ،از یکــی از نگهبانــان در بــاره ایــن زندانــی مقیــد بــه غــل وزنجیــر پرســیدم .بــه مــن گفــت ،آن زندانــی چند پاســدار را کشــته
اســت .تاکنــون هــم نــه نــام ایــن زندانــی را مــی دانــم و نــه ایــن کــه آیــا ایــن کارهــا را قبــا انجــام داده یــا طــی نــا آرامــی هــای اواخــر
فروردیــن و اوایــل اردیبهشــت ایــن کارهــا را کــرده بــود .نگهبانــان توضیح بیشــتری نمی دادنــد .البته به هنــگام بازداشــت واز زبــان بازجو
فهمیــدم کــه در آن روزهــا چنــد تــرور و انفجــار علیــه مامــوران زنــدان و مســووالن بســیج انجام گرفتــه بود.
وقتــی بازجــو برگشــت تــا بازجویــی را ادامــه دهــد مــن همــه اش در فکــر آن جــوان بــودم و دالیــل غــل و زنجیــر کــردن دســت و پای
اش .آفتــاب بــر آمــده بــود کــه بازجویــی پایــان یافــت .حــدس مــی زنــم ســاعت هشــت صبــح بود.
وقتــی بــه انفــرادی بــاز گشــتم صبحانــه ام را کــه نــان و پنیــر بــود روی زمیــن گذاشــته بودنــد .ابتــدا دورو بــر نــان و پنیــر وچــای را
بررســی کــردم تــا از نبــود سوســک و مارمولــک و عــدم مســمومیت غــذا مطمئــن شــوم .البتــه اگر هــم قبال آمــده و رفتــه بودنــد ب رایم
مهــم نبــود .بــا خــودم گفتــم «هــر چــه بــادا بــاد» و دلــی از عــزا در آوردم .پــس از صــرف صبحانــه ،دراز کشــیدم و بــه خوابــی عمیــق و
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طوالنــی فــرو رفتــم کــه تــا ظهــر ادامــه یافــت .چــون هیچ چیــزی بلنــد تــر از زمین مســطح کــف انفــرادی وجــود نــدارد ،معمــوال پارچ
آب ویکــی دو لیــوان خــودم را روی زمیــن مــی گذاشــتم .گاهــی اگــر نانــی اضافــی مــی آمــد آن را نگــه مــی داشــتم که اگــر در طــول روز
گرســنه شــدم بخــورم والبتــه ایــن کار بــه نــدرت پیــش مــی آمــد .مــن ســال هاســت کــه گوشــت قرمــز نمــی خــورم .تنهــا غذایــی که
بــاب طبــع ام بــود خــوراک ماهــی بــود کــه بــا برنــج مــی دادنــد ،واساســا برنــج پــای ثابــت اغلــب وعــده هــای غــذا بــود .البتــه خــوراک
ماهــی اش تعریفــی نداشــت امــا مــن چــون ماهــی را دوســت دارم بــا ولــع مــی خوردم .گاهی شــب هــا برای شــام ،نــان و پنیــر و هندوانه
مــی دادنــد .در مجمــوع کیفیــت غــذای زنــدان مخفــی اهــواز در قیــاس بــا زنــدان اویــن تهــران خــوب نبود.
طرح مسایل بی ربط با اتهام

از جملــه مــواردی کــه در بازجویــی هــای امیــری  -بازجــوی اهــواز مطــرح شــد ،ســوال در بــاره
«جزایــر ســه گانــه « ونــام « خلیــج فــارس» و حتــی ســهم ایــران در دریــای خــزر بــود .مــن مــی
دانســتم کــه ایــن ســوال هــا بــا ماهیــت اتهــام هایم ســنخیتی نــدارد امــا بعدها فهمیــدم که اینهــا را
از اغلــب زندانیــان سیاســی عــرب مــی پرســند .چــون مــی داننــد ایــن زندانیــان بــه هر حــال گرایش
هــای عربــی دارنــد و خیلــی از آنــان ممکــن اســت بــر عربــی بــودن خلیــج یــا تعلــق جزایر ســه گانه
بــه کشــور امــارات متحــد عربــی تاکیــد کننــد .بازجویــان بــه ایــن ترتیــب پرونــده زندانیــان عــرب
اهــوازی را بــا چاشــنی «خیانــت بــه کشــور» یــا «نقــض تمامیــت ارضــی» و نظایــر آن همــراه مــی
ســازند تــا بتواننــد احــکام ســنگین تــری بــرای آنــان صــادر کننــد .در واقع هــر زندانی سیاســی عــرب در زنــدان هــای ایران بایــد نظرش
را در ایــن زمینــه بدهــد .اساســا مســاله جزایــر ســه گانــه و نــام خلیــج در ایــران بــه یــک مســاله امنیتــی بــدل شــده اســت .حکومــت
جمهــوری اســامی ایــران با ســوء اســتفاده از احساســات ناسیونالیســتی وضــد عربی موجــود در میــان جامعه فــارس زبان ،مســاله جزایر
ســه گانــه و واژه «خلیــج فــارس» را بــه یــک مســاله امنیتــی بــدل کــرده یــا در واقــع از آن یــک تابــو ســاخته اســت کــه هیــچ کــس
نبایــد خــاف آن را بگویــد یــا حــد اقــل در ایــن زمینــه خواســتار بحــث و گفتگــو و پژوهــش شــود .همــگان می دانیــم هــر گاه حاکمیت
جمهــوری اســامی اعــم از دولــت یــا نظــام بــا تنگناهــای داخلــی رو بــه رو مــی شــوند بــرای گریــز از معضــات اقتصــادی و ســر پــوش
نهــادن بــر شــکاف هــای سیاســی میــان جنــاح هــای متخاصــم و یکپارچــه کــردن طبقــات و الیــه هــای مختلــف جامعــه ایــران ،از این
مســاله بهــره مــی گیــرد .البتــه ناسیونالیســت هــای وطنی نیــز در این زمینــه با حاکمیــت جمهوری اســامی همداســتان انــد و موضوع
نــام «خلیــج فــارس» را بــه مســاله ای ناموســی بــدل کــرده انــد.
مــن در بــاره جزایــر ســه گانــه مــورد اختــاف میــان ایــران و امــارات متحــد عربــی یعنــی تنــب (طنــب) هــای بــزرگ و کوچــک و
ابوموســی گفتــم کــه صالحیــت نــدارم در ایــن بــاره نظــر دهــم چــون مســاله صرفــا حقوقــی اســت .اما بــا اصــرار بازجــو گفتــم :در مورد
ســه جزیــره مــورد اختــاف ،بایــد مســاله بــا مذاکــرات میــان دو کشــور حــل شــود یــا بــه دادگاه الهــه بــرود تــا در بــاره ایــن اختــاف،
داوری کنــد .همــان گونــه کــه در مــورد اختــاف هــای ارضــی میــان بحریــن و قطــر عمــل شــد و هــر دو کشــور رای دادگاه را پذیرفتنــد.
وامــا در مــورد نــام خلیــج ،اشــاره ای کــردم بــه روزهــای نخســت بعــد از انقــاب کــه برخــی از اســامگرایان و ازجمله صــادق خلخالی
پیشــنهاد داد تــا «خلیــج اســامی» نامیــده شــود و برخــی از چپگرایــان نــام «خلیــج زحمتکشــان» را پیشــنهاد کردنــد .من البتــه نظرم
ایــن بــود کــه بــرای رهایــی از اختــاف هــای طوالنــی و مــال آور ،نــام «خلیــج ایــران وعــرب» را بــر آن اطــاق کنیــم .و توضیــح دادم
کــه اعتــراض ام بیشــتر بــه گفتمــان نــژاد پرســتانه ای اســت کــه همــواره از ســوی رســانه هــای گروهــی و مطبوعــات فارســی در ایــن
زمینــه مطــرح مــی شــود ،بــه ویــژه وقتــی کــه جــدل واختــاف در بــاره ایــن دو مــورد تشــدید مــی شــود .منظــورم اعتــراض به کســانی
اســت کــه بــرای اثبــات نــام «خلیــج فــارس» صرفــا بــه توهیــن و دشــنام گویــی علیــه عــرب و عرب هــا متوســل می شــوند ،بــی آن که
برایشــان مهــم باشــد ملیــون هــا هموطــن عــرب شــان از ایــن ادبیــات ســخیف وتهــوع آور ،دل آزرده مــی شــوند .اینــان نمــی فهمند که
فشــار ایــن گفتمــان عــرب ســتیز بــه بهانــه نــام خلیــج یــا جزایــر ســه گانــه  -بیشــتر روی عرب هــای ایــران اســت کــه آن را با پوســت
وگوشــت خــود احســاس مــی کننــد و گرنــه عــرب هــای امــارات یا ســعودی یــا کویتــی یا دیگــر کشــورهای عربی ،فارســی نمــی دانند.
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بخش بیستم :عرب ستیزی در جامعه و بازتاب آن در زندان
جالــب آن کــه وقتــی بــه کســانی که تعصــب ناموســی روی کلمــه «خلیــج فــارس» دارنــد و آن را نامی تاریخی مــی داننــد ،می گوییم
چــرا از بــه کار بــردن نــام تاریخــی «اســتان خوزســتان» یعنــی اســتان عربســتان و نــام هــای تاریخــی عربــی شــهرهای اســتان پرهیــز
مــی کنیــد ،پاســخی ندارنــد .یعنــی اینان حاضر نیســیتد به خرمشــهر «محمــره ،به سوســنگرد «خفاجیــه» ،به شــادگان «فالحیــه» ،به
رامشــیر «خلــف آبــاد» ،بــه ماهشــهر «معشــور» و بــه جزیــره مینــو «جزیــره صلبوخ» بگوینــد .لــذا در اینجــا شــاهد معیارهــای دو گانه و
منطقــی معیــوب هســتیم .البتــه یــک بــار من این مســاله را بــا دکتر ابراهیم یــزدی دبیــر کل نهضــت آزادی در میــان نهــادم و او پذیرفت
تــا ایــن نــام هــای عربــی تاریخــی بــه کار گرفتــه شــود امــا در عمــل چیــزی در ایــن زمینــه ندیــدم .پیشــتر در اوایــل انقــاب ،شــکراهلل
پــاک نــژاد زندانــی سیاســی برجســته دوره شــاه ،مشــوق کاربــرد نــام عربســتان بــه جــای خوزســتان بــود و ایــن را مــی تــوان در نشــریه
هــا و ادبیــات سیاســی جبهــه دموکراتیــک ملــی ایــران مشــاهده کــرد کــه از اواخــر ســال  1357تــا ســال  1360فعــال بــود .ایــن جبهه
کوشــید تــا ظرفــی بــرای همبســتگی همــه ملیــت هــای ایرانــی باشــد امــا متاســفانه بــا عدم همــکاری گــروه هــای عمــده اپوزیســیون
سراســری در آن ســال هــا رو بــه رو شــد.
نیــز بگویــم کســانی کــه در کــوره عــرب ســتیزی مــی دمنــد ،آتــش نفــرت شــان را در اســاس متوجــه شــهروندان عــرب ایرانــی مــی
کننــد .برخــی از ایــن شــهروندان در برابــر مــوج تحقیــر واحساســات ضــد عربــی برخاســته از رســانه هــا و مطبوعــات فارســی بــه ســوی
رادیکالیســم روی مــی آورنــد ،و گرنــه مســاله اختــاف هــای ارضــی میــان کشــورهای جهان همیشــه وجود داشــته اســت .ضمنا کشــور
ترکیــه از ایــن خلیــج بــا نــام «خلیــج بصــره» یــاد مــی کنــد و جمهــوری آزربایجــان بــا نــام «خلیــج» .فرانســه و انگلیــس ،هر یــک نامی
جداگانــه بــرای آب هــای میــان دو کشــور بــه کار مــی برنــد .فرانســویان آن را دریــای مانــش و انگلیســی ها»،انگلیــش چانــل» مــی نامند
ولــی هیــچ یــک از ایــن دو کشــور بــرای اثبــات نــام مــورد نظــر خــود بــه ملــت ،نــژاد و ملیــت همســایه اش توهیــن نمــی کنــد .ایــن را
قیــاس کنیــد بــا آن چــه کتــاب هــا ،رســانه هــا و روزنامــه هــا در ایــران بــرای اثبــات نــام «خلیــج فــارس» انجــام مــی دهنــد و فحــش و
دشــنام و اهانتــی کــه بــه ملیــت ومــردم عــرب نثــار مــی کنند .مــن مطمئــن ام همه ایــن فحاشــان و ناســزا گویــان و توهیــن کنندگان
بــا علــم بــر وجــود چنــد ملیــون عــرب در ایــران ایــن کار نفــرت آور خــود را انجــام مــی دهنــد .بــی گمــان نــژاد پرســتی  -و در بطــن آن
عــرب ســتیزی  -در ایــران ،بیمــاری مزمــن و خطرناکــی اســت کــه ریشــه در گفتمان فکــری ،ادبی وسیاســی یکصد ســال گذشــته دارد.
اساســا در ایــران بعــد از مشــروطیت ( )1909 1906و بــه ویــژه پــس از پادشــاهی رضــا خــان ( )1941 1925نخبــگان جامعــه
کوشــیدند ماهیــت «ایرانــی» را براســاس «غیــر عــرب» یــا حتــی «دشــمن عــرب» بــودن ،تعریــف کننــد ،در حالــی کــه ایــران از ملیــت
هــای مختلــف تشــکیل مــی شــود کــه عــرب هــا یکــی از ایــن ملیــت هاســت .در ایــران ،افــزون بــر فــارس هــا ،عــرب هــا ،تــرک هــا،
کردهــا ،بلــوچ هــا و ترکمــن هــا زندگــی مــی کننــد .در واقــع ملیت هــای غیر فــارس حدود شــصت در صــد از جمعیــت ایران را تشــکیل
مــی دهنــد .جمعیــت عــرب هــا در اســتانی کــه اکنــون خوزســتان نامیــده می شــود و نیــز در اســتان هــای مجــاور آن حدود هشــت در
صــد جمعیت ایــران اســت.
ادبیــات معاصــر فارســی یکــی از ارکان اصلــی دولــت ملــت ایــران اســت کــه بعد از انقــاب مشــروطیت پدید آمــد .این ادبیات سرشــار
از احساســات ومضامیــن نــژاد پرســتانه اســت .بــه عنــوان مثال صــادق هدایــت یکی از بنیــاد گــذاران ادبیــات مدرن فارســی در آثــار خود
آشــکارا عــرب ســتیزی و یهــودی ســتیزی را تبلیــغ و ترویــج مــی کنــد .ســال هاســت کــه عــرب ســتیزی در ایــران از محــدوده نخبگان
خــارج شــده و شــکل تــوده ای بــه خــود گرفتــه اســت .ایــن امــر طــی هشــتاد ســال گذشــته تاثیــر ویرانگــری بــر زندگــی مــردم عــرب
در جنــوب ایــران نهــاده اســت .در واقــع ،عــرب هــا در قیــاس بــا دیگــر خلــق هــای ســاکن ایــران ،تنهــا ملیتــی هســتند که هــم نخبگان
حاکــم وهــم اغلــب تــوده هــای جامعــه فــارس زبــان با آنان دشــمنی مــی ورزنــد .ایــن امــر کار ســرکوبگران و بازجویــان را در قلــع و قمع
هــر گونــه حرکــت حــق طلبانــه مــردم عــرب آســان کرده اســت .لــذا مــی بینیــم بازجویان بــرای کوبیــدن فعــاالن عــرب در زنــدان های
ایــران ،مقولــه هایــی را مطــرح مــی کننــد کــه مــی داننــد اجمــاع حاکمیــت و بخــش هــای گســترده ای از مــردم ،ایــن مقولــه هــا را تابو
کــرده اســت مثــل نــام خلیــج وجزایــر ســه گانه جنــوب ایــران.
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یــک بــار کــه هــر دو بازجــوی اهــواز و تهــران در بازجویــی ام شــرکت داشــتند ،بازجوی تهــران موضوع پرچــم اقلیم عربســتان را مطرح
کــرد .مــن گفتــم کــه نبایــد نســبت بــه ایــن مســاله حســاس بــود زیــرا کــه هــر اقلیــم یــا ایالت یــا هــر خلــق از خلــق هــا در ایــران می
توانــد یــک پرچــم خــاص خــودرا داشــته باشــد .همــان گونــه کــه هــر باشــگاهی در ایــران پرچــم خــودرا دارد .بازجــوی تهران هــم تایید
مــی کــرد و البتــه ایــن تاییــد نــه بــه ســبب اعتقــاد او بــه ایــن امــر بلکــه بــرای این بــود تا مــرا بیشــتر بــه ســخن آورد و مکنونــات قلبی
ام را بخوانــد .مــن هــم بیــش از آن توضیحــی نــدادم .بعدهــا دادگاه انقــاب ایــن صحبــت هــا را آگراندیســمان کــرد و در حکم محکومیت
مــن هــم آمــد و آن را نشــانه اســتقالل خواهــی تلقــی کردنــد .در صورتــی کــه در اغلــب کشــورهای فــدرال جهــان هــر ایالتــی ،پرچــم
خــاص خــودرا دارد.
باز پرس دادگاه انقالب اسالمی تهران در اهواز
در یکــی از روزهایــی کــه در ســلول انفــرادی شــش متــری بــودم ،مــرا بــه بــه اتــاق بازجویــی کــه البتــه اتــاق شــکنجه هــم هســت
بردنــد .در آن جــا شــخصی بــود کــه نامــش بــه خاطــرم نمانــده اســت ،امــا گفــت کــه از تهــران آمــده و بازپــرس دادگاه انقــاب اســامی
تهــران اســت .قبــل از بازجویــی ،قــدری از ســابقه حضــورش در جبهــه جنــگ ایــران و عــراق ( )1988 1980در منطقــه «دچــة عباس»
(دشــت عبــاس فارســی) صحبــت کــرد و ایــن کــه بارهــا بــه جنــوب غــرب ایــران آمــده و ایــن جاهــا را مــی شناســد .ظاهرا می خواســت
فضــای بازپرســی را تلطیــف کنــد و از جــو خشــک و رســمی دور نمایــد .بــاز پرســان بــر خــاف بازجویــان وزارت اطالعــات معمــوال  -از
زور و شــکنجه بــرای اعتــراف گیــری اســتفاده نمــی کننــد امــا گاهــی لحــن تهدیــد آمیــزی بــه کار مــی گیرنــد تــا متهــم را بــه ســخن
وادارنــد .از پرســش هایــی کــه مطــرح مــی کــرد مشــخص بــود اطالعاتــی در بــاره مــن دارد کــه مامــوران وزارت اطالعــات در تهــران بــه
دادگاه انقــاب داده انــد .مــن طــی اشــتغال در روزنامــه همشــهری دو ســه بــاری توســط وزارت اطالعــات بــرای بازجویــی احضــار شــدم.
یــک بــار در اداره اتبــاع بیگانــه در خیابــان ویــای شــمالی (نجــات اللهــی) و یــک بــار هــم در خــود ســاختمان اصلــی وزارت اطالعــات
در خیابــان پاســداران .البتــه از در ورودی خیابــان دبســتان اگــر اشــتباه نکنــم  -منشــعب از خیابــان شــریعتی .بعــد از اخــراج از روزنامــه
همشــهری و دقیقــا در ســال  1385ش ،پــای مــن بــه دفتــر پیگیــری وزارت اطالعــات واقــع در خیابــان صبــای تهــران هــم بــاز شــد که
یکــی از مراکــز احضــار فعــاالن سیاســی ،فرهنگــی و دانشــجویی اســت .ایــن ســاختمان در نزدیکــی چهــار راه ولــی عصــر و در کنــار بازار
کامپیوتر رضــا قــرار دارد.
بــه هــر حــال پرســش هــای باز پــرس دادگاه انقالب اســامی تهــران هم در بــاره انتفاضــه آوریــل ( 2005تظاهــرات  26فروردیــن) ،نامه
منســوب بــه ابطحــی ،و نقــش مــن در ادامــه آن تظاهرات در ســایر شــهرهای اســتان بود.

بخش بیست و یکم :بازجویی های آکا دمیک وانتقال به « سوئیت»
پــس از یــک و مــاه ونیــم ،بــار دیگــر مــرا بــه انفــرادی بزرگتــر یعنــی همــان ســوئیت بردنــد .دلیــل ایــن امــر را نمــی دانســتم .آیــا بــر
اثــر فشــارهای ســازمان هــای حقــوق بشــر جهانــی و دیگــر نهادهــای مطبوعاتــی وبیــن المللــی خارجی بــود؟ بدیهــی ترین امــری که به
نظــرم رســید ایــن بــود کــه مســووالن امنیتــی بعــد از تجربــه فشــار بــه واســطه «ســلول تنــگ انفــرادی» وناامیــدی از پاســخ مثبت من
بــه خواســته هــای غیــر قانونــی شــان ،مــرا بــه ســوئیت منتقــل کــرده انــد .بــه هــر حــال اینجــا فضــا بــرای قــدم زدن و نرمــش و ورزش
بازتــر و بزرگتــر از آن دخمــه بــود .منظــور مــن از ورزش همانــا « طنــاب زدن» اســت کــه مــن ایــن کار را با طنــاب فرضی انجام مــی دادم.
واقعیــت ایــن اســت کــه دخمــه هــای ایــن زنــدان مخفــی اهــواز یکــی از مخــوف تریــن ســیاه چــال هــای ایــران بــه شــمار مــی رونــد و
زندانیــان بســیاری در ایــن زنــدان براثــر شــکنجه ،جــان خــودرا از دســت داده اند.
مــن بــه رغــم همــه تهدیدهــا و ترغیــب هــا بــر حــرف همیشــگی ام یعنــی عــدم قبــول اتهــام « جعــل نامــه ابطحــی و ســازماندهی
تظاهــرات» مــردم عــرب در بیســت و ششــم فروردیــن  1384تاکیــد کــردم .بازجویــان تــا واپســین لحظــه زنــدان ام ،هــر جــا پیــش می
آمــد در انفــرادی یــا اتــاق بازجویــی مرتــب از مــن مــی خواســتند تــا بــا آنــان همــکاری کنــم و اتهــام هــا را بپذیــرم و در یــک مصاحبه
تلویزیونــی اســتانی شــرکت کنــم .حتــی چنــد بــار از مــن خواســتند نــزد محمــد خاتمــی ،رییس جمهــور وقــت بروم و نســبت بــه اتهام
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هایــم عــذر خواهــی کنــم .مــن هــر بــار پاســخ رد بــه آنــان می
دادم و مــی گفتــم کــه مــن بــه کارناکــرده اعتــراف نمــی کنــم
حتــی اگــر تهدیــد بــه اعــدام را عملــی کنیــد .مــن فقــط بــه
نقــش خــودم در دفــاع از حــق مــردم عــرب اهــواز و شــهرهای
تابعــه در تظاهــرات مســالمت آمیــز وحقــوق ملی آنــان تاکید
مــی کــردم.
اصــوال بازجــوى اصلــى اميــرى  -فقــط بــه بازجویــی صرف
یعنــی «ســین جیــم» بســنده نمــی کــرد ،بلکــه اغلــب ســعی
مــی کــرد بــا ســخنان طوالنــی کــه گاهــی بــه روده درازی می
کشــید و مــال آور مــی شــد ،طــرف مقابــل را شستشــوی
مغــزی دهــد .مــن ایــن شــیوه را نوعــی «کالم درمانــی» مــی
دانــم کــه احتمــاال جــزو شــیوه هایــی اســت کــه بــه بازجویان

در دانشــکده اطالعــات یــا ســایر کالس هــای آموزشــی مــی آموزنــد.
مــن پیشــتر از نوعــی بازجویــی صحبــت کــردم کــه بــا حضــور مدیــر کل امــور حقوقــی اداره کل اطالعات اهــواز و فــردی کــه بازجوی
اصلــی ام ،از او بــه عنــوان اســتاد دانشــگاه نــام بــرد ،انجــام گرفــت .ایــن بازجویی امنیتی نبــود بلکه مــی تــوان آن را «بازجویــی تئوریک»
نــام نهــاد .بحــث هــای تئوریــک وسیاســی فراونــی در بــاره مســاله ملیــت هــا و معضــات مــردم عــرب در ایــران مطــرح شــد .مدیــر کل
حقوقــی اطالعــات اهــواز چیزهایــی از جامعــه شــناس انگلیســی آنتونــی گیدنــز نقــل یــا در واقــع بلغــور مــی کــرد تــا مــرا قانــع کند که
مســاله «قومیــت هــا» ،اهمیــت چندانــی نــدارد .او در اشــاره بــه قیــام مــردم عــرب در فروردیــن همان ســال می گفــت که فقر بــه خودی
خــود بــه انقــاب و آشــوب منجــر نمــی شــود بلکــه براثــر آگاهــی بــه فقــر اســت کــه مــردم بــه پــا مــی خیزنــد .او در واقع می خواســت
نتیجــه بگیــرد کــه شــما روشــنفکران عــرب نبایــد مــردم عــرب را بــه وضــع مســکنت بــاری کــه در آن هســتند آگاه کنیــد .او در واقع
بــه صحبــت هــای مــن در بــاره کمــر بنــد فقــر عربــی پاســخ مــی داد کــه در برخــی از مقالــه هایــم بــه آن اشــاره کــرده بــودم .البتــه من
بارهــا و بــه شــکل مفصــل در بــاره فقــر وبیــکاری گســترده در میــان مــردم عــرب بــا بازجــوی اصلــی معــروف به امیــری صحبــت کرده
بــودم .حتــی وقتــی بــا زره بیــن در آثــار و مقالــه هــا و ســخنرانی هایــم مــی گشــت تــا چیــزی در محکومیــت مــن بیابد مــن از همــه آن
چــه کــه گفتــه و نوشــته بــودم دفــاع می کــردم.
اســتاد اطالعاتــی دانشــگاه هــم مــی کوشــید منکــر مســاله ملــی در ایــران شــود و بــرای ایــن امــر دلیــل و برهــان مــی آورد کــه من به
برخــی از صحبــت هایــش جــواب دادم .در بــاره وضــع سیاســی کشــور هــم صحبــت کــرد و بــه اپوزیســیون خــارج از کشــور هم اشــاراتی
کــرد .از جملــه بــه فــرخ نگهــدار کــه بــه نظــر می رســید از موضعگیــری هایــش در برابــر حاکمیــت ایــران خرســند اســت .او در واقع می
خواســت مــرا نصیحــت کنــد تــا بــه «راه راســت» هدایت شــوم.
در ایــن جلســه شــبه بازجویــی ،از تهدیــد وخشــونت خبــری نبــود ،اهانتــی هــم بــه مــن نشــد و بـرای نخســتین و آخریــن بــار مســایل
امنیتــی مطــرح نشــد .یــک ظــرف پــر از میــوه را هــم آورده بودنــد کــه مــن بعــد از یــک مــاه و نیــم رنگ میــوه را دیــدم ویــک موز خــوردم.
بیخبریمطلقازرويدادهاىبیرون
در»ســوئیت» همچنــان بــر ضــرورت تعییــن تکلیــف و مالقــات بــا همســر و دختــرم تاکیــد می کــردم ،اما همـواره بــا مخالفــت بازجوی
اصلــی روبــه رو مــی شــدم .تــا ایــن کــه یــک بــار مـرا بــه اتاقــی در همــان زنـدان مخفــی بردند که تلفــن زمینی داشــت .خودشــان شــماره
منــزل مــا را در تهـران گرفتنــد تــا بــا همســرم صحبــت کنــم .گــرم صحبــت بــودم کــه بازجــو گفــت :عربــی صحبــت نکن .مــن خــودم را
بــه نشــنیدن زدم و بــه مکالمــه ادامــه دادم کــه ایشــان دو بــاره بــا تحکــم ســخن اش را تکـرار کــرد .مــن اساســا عادت نـدارم با همســرم که
عــرب اهـوازی اســت بــه فارســی صحبــت کنــم امــا اصـرار بازجــو کــه هجــوم آورده بــود تــا تلفــن را قطــع کنــد باعث شــد تا بقیــه مکالمه
بــه فارســی ادامــه یابد.
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اواســط خــرداد بــود کــه بازجــو امیــری بــه مــن گفت ،هفتــه بعد (فکر مــی کنم ســه شــنبه روزی) می توانــم با همســر و دخترم مالقــات کنم.
خوشــحال شــدم .چــون کار دیگــری نداشــتم و تنهــا بــودم همــه فکــر و ذکــرم ایــن بــود که سـرانجام پــس از مــدت ها مــی توانــم در هفته پیش
رو بــا دختــر و همســرم مالقــات کنـم .خــودم را از نظــر روحــی آمــاده کــرده بــودم و ایــن کــه بــه آنان چــه بگویم و چــه نگویـم .امــا روز مالقات که
رســید ،خبــری از آنهــا نشـد .ناراحــت شــدم و نگـران .از مامــوران زنـدان کــه بـرای توزیــع غذا مــی آمدند ،دلیل لغــو مالقــات را پرســیدم ،اظهار بی
اطالعــی کردنـد .یــک هفتــه دیگــر هــم گذشــت بــاز هم خبــری از مالقــات نشـد .اضطـراب و ناراحتــی ام دو چندان شـد .هـزار فکر به مخیلــه ام
آمـد .یــک بــار بــا عصبانیــت ،یکــی از مامــوران زنـدان را مــورد خطــاب قـرار دادم و دلیــل خلــف وعــده بازجو را پرســیدم .می دانســتم کــه او پیامم
را بــه امیــری بازجــو خواهــد رسـاند .در واقــع او از مقربــان بازجــوی مــن بــود کــه در زندگی شــخصی ام در انفـرادی ،جاسوســی می کرد .بــه عنوان
مثــال هنگامــی کــه بــه اتــاق بازجویــی یــا دستشــویی مــی رفتــم اثاثه مـرا در ســلول زیــر و رو مــی کــرد شــاید نوشــته ای ،مدرکی ،چیــزی گیر
بیــاورد و نــزد بازجــو ببــرد .پیشــتر بــه مـواردی از کارهایــی از این دســت ،اشــاره کــرده بــودم .مامــوران زندان بختیــاری ،دزفولــی و عــرب بودند .من
در مــدت شــصت و پنــج روزی کــه در انفـرادی زنـدان مخفــی اداره کل اطالعــات اهـواز بــودم ایــن را دریافتـم .در میــان اینان ،من فقــط یک مامور
عــرب دیــدم .عمــده کار ایــن مامــوران خبــر چینــی ،توزیــع غـذا ،بــردن و آوردن زندانــی بــه اتــاق بازجویــی یــا دادگاه یا بـرای هوا خــوری بود.

بخش بیست و دوم :فرخ نگهدار ،اشرف دهقانی و نخستین نشریه ملت عرب در ایران
ایــن را بگویــم کــه وقتــی مدیــر کل امــور حقوقی اداره کل اطالعات اســتان و اســتاد اطالعاتی دانشــگاه داشــتند مــی رفتند ،ســهرابیان بازجوی
اعزامــی از تهـران کــه در آن «بــاز جویــی آکادمیــک» حضــور داشــت ،مـرا تــا انفـرادی ام همراهــی کــرد و در ســلول را بــاز گذاشــت و شــروع بــه
صحبــت از ایــن در و آن در کــرد .او بـرای تظاهــر در برابــر مامــوران باالتــر از خــودش در را بــاز گذاشــت تــا بــه آنــان بگویــد ،در ماموریــت خــود برای
نصحیــت زندانــی  ،وقــت و بــی وقــت فعال اسـت .نمــی دانم چطور صحبــت را به «اشــرف دهقانی» کشـاند و تاکید کرد که او در انگلســتان اســت
و کلــی ثــروت بــه هــم زده و چنــد شــرکت در مالکیــت اوسـت .مــن هــم نــه تاییــد کــردم و نــه تکذیــب ،اما ایــن سـوال برایم پیــش آمد کــه چرا
اســتاد اطالعاتــی بــا لحنــی تاییــد آمیــز از فرخ نگهدار ســخن می گویــد و بازجوی تهرانی با لحنــی نکوهش آمیز از اشــرف دهقانـی .البته همگان
مــی داننــد ایــن دو فعــال قدیــم اردوگاه چــپ ایـران اکنــون در دو جنــاح کامــا متضــاد باهــم قـرار دارند واساســا من به عنـوان مدافــع حقوق ملت
عــرب در ایـران ،پیونــد ســازمانی بــا ایــن دو نداشــته ام .پــس از خــروج از ایران نیــز ،گاهی ،اتفاقــی ،فرخ نگهـدار و همســرش را در برخی گردهمایی
هــا می بینــم امــا اشــرف دهقانــی را هرگز.
بــه هــر تقدیــر ،مــن همچــون ســایر همنســان ام تحــت تاثیــر دالوری های جــان باختگان ســازمان هــای چریکی ضد شــاه مثــل مجاهدین
خلــق و فداییــان خلــق بــودم و بـرای آنــان احتـرام خاصــی در دل داشــتم ،امــا هیچــگاه ،نــه قبــل و نه بعــد از انقــاب ،به عضویــت این ســازمان ها
در نیامــدم .یــک دوســت قزوینــی داشــتم بــه نــام محمــد کاســه چی که بــا هــم در دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهـران همــکالس بودیم .محمد
کاســه چــی کــه انســان واالیــی بــود در ســال 1352در ارتبــاط بــا ســازمان چریــک های فدایی خلق مخفی شـد .البته قبــل از آن بارها کوشــید
مـرا بــه ایــن ســازمان پیونــد دهـد .محمــد کاســه چــی در بحــث های شــبانه طوالنــی که باهم داشــتیم ،ســعی مــی کرد مـرا بــه زندگی مخفی
و مبــارزه چریکــی تشــویق کنـد .امــا من که عربی می دانســتم و به متون کالســیک مارکسیســتي دسترســی داشــتم با شــک و تردید به شــیوه
مبــارزه چریکــی نــگاه مــی کــردم .ضمنــا بــا وجــود ســمپاتی به ســازمان هــای مبــارز ضــد شــاه ،در تــه دل ام ،مبــارزه آنهــا را مبــارزه خلــق خودم
نمی دانســتم.
آثــار چــپ و مارکسیســتی در دوره شــاه ممنــوع بــود و دانشــجویان و روشــنفکران همنســل مــا با هـزار بدبختــی ،جــزوه ای ترجمه شــده از چه
گـوارا یــا رژیــس دبــره یــا ســایر انقالبیــان آمریــکای التیــن را گیــر مــی آوردنــد و با ولــع ومخفــی کاری می خواندنـد .البتــه اکنون آثار کالســیک
مارکسیســتی به وفور در جمهوری اســامی چاپ و منتشــر می شــود .من در آن فضای خفقان زده ،و دقیقا در تابســتان ســال 1351ش ســه ماه
وقــت گذاشــتم و «کاپیتــال» کارل مارکــس را بــه زبــان عربی در کتابخانه دانشــکده حقوق دانشــگاه تهـران خوانــدم .کتاب در انبــار کتابخانه خاک
مــی خــورد ،و چــون بــه زبــان عربــی بــود ،ســاواک نمی دانســت چگونه کتابی اســت و البتــه در آن فضــای ســاواک زده ،هــر عربی دانی هــم جرات
نداشــت بــه آن کتــاب نزدیــک شــود .نیــز آثــار لنیــن و چــه گـوارا وجــورج حبــش را از منابع مختلــف از جمله طالب حــوزه علمیه قــم گیر می
آوردم و مــی خوانــدم .اینهــا اغلــب از بیــروت و بغـداد مــی آمـد .بعدهــا اصــل انـواع دارويــن و ثــروت ملل آدام اســميت را هــم به عربــى خواندم.
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پــس از انقــاب ،محمــد کاســه چــی و همشــهری همــرزم اش ،اصغــر پشــامی ،مفقــود االثــر شــناخته شــدند چــون هیــچ نشــانه ای از
آنــان یافــت نشــد .گویــا «تهرانــی» بازجــو کــه اوایــل انقــاب اعــدام شــد  -بــه خانــواده شــان گفتــه بــود کــه آنــان در درگیــری در یــک
خانــه تیمــی در اهــواز کشــته شــده بودند.
مــن قبــل از انقــاب بــا مبــارزات ملــت کــرد نــا آشــنا نبــودم امــا پــس از انقــاب وبــا گشــایش فضــای سیاســی ،ایــن مبــارزات را بــه
دقــت دنبــال مــی کــردم .لــذا تحــت تاثیــر اینــان بــود کــه مــا در ســال  58ش نشــریه ای بــه نــام «الکفــاح» را منتشــر کردیــم کــه بــه
زبــان عربــی و فارســی بــود و شــمارگان وســیعی داشــت ودر اغلــب شــهرهای اقلیــم عربســتان اهــواز توزیــع مــی شــد .گــروه «الکفــاح»
ضمــن دوســتی بــا نیروهــای چــپ و دموکــرات اوایــل انقــاب ،خــط مشــی ملــی و مســتقل عربــی داشــت .همیــن امــر باعــث شــد تــا
فعــاالن عــرب وابســته بــه ســازمان چریــک هــای فدایی خلــق در همــاوردی با نشــریه «الکفــاح» ،نشــریه «النضــال» را منتشــر كنند که
البتــه شــمارگان اش بــه پــای «الکفــاح» نمــی رســید« .الکفــاح» در اهــواز و «النضــال» در محمــره (خرمشــهر) منتشــر می شــد وتــا آغاز
جنــگ در شــهریور  59ش کمابیــش منتشــر مــی شــدند .امــا مهمتریــن یاور مــا در تهــران ،جبهــه دموکراتیک ملــی بود کــه خالصه ای
از «الکفــاح» را در نشــریه خــود بــه نــام «همبســتگی» چــاپ و منتشــر مــی کــرد .دبیــر کل ایــن جبهــه دکتر هدایــت اهلل متیــن دفتری
و موتــور محرکــه اش ،شــکراهلل پــاک نــژاد بــود .شــعار گــروه «الکفــاح» « ،دموکراســی بــرای ایــران و خــود مختاری بــرای عربســتان» بود
کــه از شــعار حــزب دموکــرات کردســتان اقتبــاس شــده بود.
مــن فکــر مــی کنــم در تاریــخ معاصــر ملــت عــرب در ایــران« ،الکفــاح» نخســتین نشــریه عربــی فارســی ایــن ملــت اســت کــه در
داخــل چــاپ و منتشــر مــی شــد .پــس از آن و در هنگامــه جنــگ ایــران و عــراق یعنــی در فاصلــه ســال هــای  64 62ش  ،بچــه هــای
عــرب عضــو ســازمان «راه کارگــر» ،دو نشــریه بــه نــام هــای «نــداء الکادحیــن» و» الــکادح والحریــه» را منتشــر مــی کردنــد .در دوره
اصالحــات ( 84 76ش) هــم ســه نشــریه عربــی فارســی در اهــواز منتشــر مــی شــدند کــه البتــه مجــوز وزارت ارشــاد را داشــتند .
مهمتریــن اینهــا ،نشــریه مســتقل «الحدیــث» بود.
وقتــی در زنــدان از ســهرابیان ،بازجــوی تهرانــی وهمــکار پیشــین ســعید امامــی ،پرســیدم چــرا بــه عــرب هــا ،مجــوز نشــریه عربــی
نمــی دهیــد و وقتــی هــم مــی دهیــد ،بایــد صاحــب امتیــاز ،یــا فــارس باشــد یــا عــرب وابســته بــه شــما ،گفــت« :ایــن یک امــر طبیعی
اســت چــون اســتان شــما منطقــه حساســی اســت ومــا بــه هرکســی اعتمــاد نمــی کنیــم» .البتــه مــا بــا تشــویق یکــی از زنــان عــرب
اهــوازی توانســتیم اســتثنایی در ایــن قاعــده بــه وجــود آوریــم .او بــه عنــوان یــک فعــال مســتقل ،توانســت امتیاز نشــریه عربی فارســی
«الحدیــث» را بــه دســت آورد .احتمــاال چــون زن بــود ،نیروهــای امنیتــی  ،حساســیت کمتــری نشــان دادنــد .ایــن نشــریه ها بــه تدریج
و بــه دالیــل گوناگــون تعطیــل شــدند واکنــون بــرای نمونــه حتــی یــک نشــریه عربــی یــا عربــی  -فارســی در اهــواز و دیگــر شــهرهای
اســتان منتشــر نمی شــود.

بخش بیست و سوم :بازتاب انفجارهای تابستان 84اهواز
رییــس زنــدان ســیدی بــود کــه هیچــگاه چهــره اش را ندیــدم .او بــا لهجــه غلیــظ عربــی صحبــت می کــرد .امــا وقتــی از مامــور عرب
زنــدان پرســیدم کــه آیــا او عــرب اســت؟ پاســخ داد :خیــر او لــر بختیــاری اســت .پــس از رهایــی از زنــدان ،روانشــاد محمــد نواصــری کــه
پیشــتر در آن جــا زندانــی بــود بــه مــن گفــت« :ســید» ،یعنــی رییــس آن هنــگام زنــدان مخفــی اطالعات اهــواز ،عرب اســت و بــه خاطر
تــرس از انتقــام گیــری و تــرور توســط عــرب هــا ،او را چیــز دیگــری معرفــی مــی کننــد .محمــد نواصری کــه از فعــاالن برجســته مردم
عــرب بــود  -بخشــی از خدمــت ســربازی اش را در آن زنــدان گذرانــده بــود.
مــن در آن دو هفتــه ســنگین و منحــوس از خــود مــی پرســیدم :چــرا بــه ســوال هــای مــن جــواب ســر بــاال می دهنــد؟ آیا بالیی ســر
دختــر و همســرم آمــده؟ برخــی از صحبــت هــای امیــری بازجــو را در ذهنــم مــرور مــی کــردم کــه مــی گفــت « :اگــر همــکاری نکنی و
بــه اتهامــات ات اعتــراف نکنــی دســتور مــی دهیــم زن ات را هــم زندانــی کننــد» .حتــی یــک بــار تهدیــد کــرد کــه زن و دختــرت را بــا
هــم مــی گیریــم و مــی اندازیــم تــوی «هلفدونــی» .مــن هــم در جــواب اش گفتــم :اگــر قانــون ایــن را مــی گویــد ،ایــن کار را بکنیــد .وبه

36
ایــن ترتیــب آب ســردی روی تهدیدهــای تنــد و تیــزش ریختــم .در واقــع حربــه مــن در آن هنــگام تمســک بــه قانــون بــود .قانونــی کــه
خــود تصویــب کــرده امــا پایبنــدش نبودند.
بازجــو گاهــی هــم از انگیــزه هــای عاطفــی اســتفاده مــی کــرد و مــی گفــت :اگر همــه چیــز را بگویــی ترتیبی مــی دهیم تا همســرت
را نــزد شــما در ســوئیت بیاورنــد .ونیــش اش را بــاز مــی کــرد تــا شــادمانی خــودرا از ایــن گونه پیشــنهادها نشــان دهد.
ســر انجــام پــس از پانــزده روز ســر و کلــه امیــری بازجــو پیــدا شــد .ایــن بــار بــه جــای اتــاق بازجویــی در همــان حیــاط زنــدان مخفی
بــا مــن بــه صحبــت پرداخــت .آشــفته بــه نظــر مــی رســید اما می کوشــید خــودرا خونســرد نشــان دهــد .او خبــر چنــد انفجــار را به من
داد کــه طــی آن دو هفتــه رخ داده بــود .تــا آن هنــگام پشــت دیوارهــای ســتبر زنــدان مخفــی در بــی خبــری مطلــق به ســر مــی بردم.
وقتــی از زنــدان بیــرون آمــدم ،فهمیــدم کــه پیــش از ظهــر روز یکشــنبه  22خــرداد  84در چهــار نقطــه شــهر اهــواز ،انفجارهایــی رخ
داده بــود .يكــی از انفجارهــا روبــروی فرمانــداری ،ديگــری در داخــل اداره ســازمان مديريــت و برنامــهريزی ،و ســومی در ســازمان مســكن
و شهرســازی بــه وقــوع پيوســت .چهارمیــن انفجــار در منــزل «قربانــی» معــاون اداره کل ســازمان صــدا و ســیما در محلــه شــکاره (پــاداد
شــهر) رخ داد .ظاهــرا در اداره کل محیــط زیســت و چنــد اداره دولتــی دیگــر هــم بمــب هایــی منفجــر ودو بمــب نیــز خنثــی شــده بــود.
طبــق گفتــه مطبوعــات در آن روز ،شــش نفــر کشــته و  36تــن زخمــی شــدند.
امیــری بازجــو بــا لحنــی جــدی گفــت :بــا تعــدادی از دســتگیر شــدگان انفجارهــا صحبــت کردیــم و یوســف عزیــزی بنــی طــرف را
محــرک ایــن عملیــات اعــام مــی کردنــد.
پوزخندی زدم و گفتم :این بیشتر به شوخی شباهت دارد.
امیری با تغیر گفت :نه ،این موضوع جدی است و در اعترافات بعضی از دستگیر شدگان آمده.
وقتــی دیــد مــن موضــوع را جــدی نمــی گیــرم ،ســمت و ســوی بحــث را تغییــر داد .البــد فکــر کــرده بود تیــری بــه تاریکی مــی زند و
مــن مثــا دســتپاچه مــی شــوم .البتــه از ایــن که مبــارزه مســالمت آمیز ملت عــرب به فــاز نظامی افتــاده بــود ،در درون برآشــفته شــدم.
امــا در حقیقــت ،روی آوردن بخشــی از جوانــان عــرب بــه مبــارزه قهرآمیــز ،ناشــی از بــن بســت دوره اصالحــات و ناکامــی اصــاح طلبــان
در اعطــای حــد اقلــی از حقــوق عــرب هــا بــود .ایــن فرآینــد در مــاه هــای پایانــی ریاســت جمهــوری محمــد خاتمــی آغاز شــد و اساســا
برخاســته از ســرخوردگی بخشــی از جوانــان عــرب نســبت بــه هرگونــه اصالح و تغییر توســط اصالح طلبــان بود .اغلــب این جوانــان که
بعدهــا یــا اعــدام شــدند یــا بــه خــارج گریختنــد طــی هشــت ســال دوره ریاســت جمهــوری خاتمــی ،بــه فعالیت هــای مســالمت آمیز
سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی اشــتغال داشــتند .مبــارزه قهــر آميــز ،قابــل فهم امــا قابل قبول نيســت.
مردمــان ایــران و از جملــه مــردم عــرب چشــم امیــد فراوانــی بــه خاتمــی و اصــاح طلبــان داشــتند .در رای گیــری انتخابــات ریاســت
جمهــوری در دوم خــرداد  1376ش ،محمــد خاتمــی در رقابــت بــا علــی اکبــر ناطــق نــوری در اســتان خوزســتان (اقلیــم عربســتان) بعد
از اســتان یــزد یعنــی اســتان زادگاهــش بیشــترین آرا را بــه دســت آورد .در ايــن عرصــه ،مــن و چنــد تــن از دوســتان عــرب ،نقــش
داشــتیم .در تعطیــات عیــد نــوروز  1376در اهــواز ،نامــه ای در تاییــد محمــد خاتمــی نوشــتیم و توانســتیم امضــای ده تــن از شــاعران و
نویســندگان و مترجمــان برجســته عــرب را جمــع آوری کنیــم ،کــه در میــان آنــان نــام یــک زن هــم بــود .ایــن کار در جــو خفقــان آمیز
وزارت اطالعــات زیــر ســیطره فالحیــان و ســعید امامــی ،آن هــم در شــهری مثــل اهــواز ،بــا خطرهایــی همــراه بــود .آن نامــه در اواســط
فروردیــن همــان ســال در روزنامــه هــای ســام و همشــهری منتشــر شــد و در میــان اهــل هنــر و قلــم در کشــور ،مــوج ایجــاد کــرد کــه
بــی ســابقه بــود و بــه ســود خاتمــی .تحلیــل مــا فعــاالن عــرب در آن هنــگام ایــن بــود کــه میــان بــد و بدتــر مــی تــوان بــد را انتخــاب
کــرد .والبتــه پیــش بینــی مــا نادرســت نبــود و عــرب هــا و دیگــر ملیــت هــای غیــر فــارس در دوران خاتمــی ،بــه ســود احیــای فرهنگ
وفولکلــور و سیاســت خــود گام ها برداشــتند.
حــال دوره ســیاه و کــدر احمــدی نــژاد را پشــت ســر گذاشــته ایــم و حســن روحانــی در خــرداد  92ش بــه عنــوان رییــس جمهــور
انتخــاب شــده اســت .وی در تبلیغــات انتخاباتــی اش ،برنامــه ای ده مــاده ای بــرای بــرآورد حداقــل حقــوق ملیــت هــای غیــر فــارس ارایه
کــرد .آیــا روحانــی هماننــد خاتمــی هــم در اجــرای ایــن حداقــل ها تعلــل خواهــد ورزید یــا این کــه کاری خواهــد کــرد؟ واساســا آیا وی
خواهــد توانســت در برابــر شــخصیت هــا و نهادهــای قدرتمنــد ناسیونالیســت واقتدارگــرای مخالف حقــوق ملیت هــا از برنامه هــای خود
دفــاع کنــد؟ در هــر صــورت ،نهادهــای مدنــی ،فرهنگــی و سیاســی ملــت عــرب و ســایر ملــل ایــران بایــد بــرای اجــرای این حــد اقل ها
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بــر روحانــی فشــار آورنــد ،بــه ویــژه در بــاره تدریــس زبــان هــای غیــر فارســی در دوره ابتدایــی .در واقــع اگــر ایــن کار انجــام نگیــرد بایــد
منتظــر رادیکالیــزه شــدن بیــش از پیــش مطالبــات ملیــت های غیــر فــارس در آینده باشــیم.
در صحبــت هایــم بــا امیــری بازجــو ،بــاز هــم بــر خواســت مالقــات بــا دختــر و همســرم اصــرار ورزیــدم واو بــر ضــرورت اعتــراف بــه
ســازماندهی تظاهــرات بیســت و شــش فروردیــن  84و جعــل نامــه ابطحــی.
از ایــن کــه پــس از گذشــت دو هفتــه ،موضــوع غیبــت بازجــو و لغــو مالقــات ها برایم روشــن می شــد احســاس راحتــی کــردم .دو باره
بــه انفــرادی بازگشــتم بــی هیــچ نتیجــه ای  .در واقــع بدتریــن چیــز در زندگــی یــک زندانــی ،بالتکلیفــی اســت .وقتــی نمــی دانــد چــه
بالیــی مــی خواهنــد ســرش بیاورنــد و کــی محاکمــه مــی شــود .از یــک ســو تهدیــد بــه حبــس هــای بلنــد مــدت و اعــدام هســت و از
ســوی دیگــر امیــدواری بــه ایــن کــه اعتــراض های بیــرون و فعالیــت وکیل و دیگــران بتواند گشایشــی ایجــاد کند .امــا کال نبایــد در برابر
بازجــو و زندانبــان ضعــف نشــان داد ،حتــی اگــر از زندگــی ســیر باشــی و ناامیــد .این حالــت یعنی ناامیــدی گذراســت ،البتــه گاهی در
آن تنهایــی محــض بــر انســان چیــره مــی شــود امــا زندانــی نبایــد اســیر آن شــود .در واقــع باید بــرای فریــب بازجو کوشــید ،چــون تمام
هــم و غــم بازجوهــای جمهــوری اســامی بــر آن اســت تــا راســت یــا دروغ بــرای شــما پرونــده پــر و پیمــان بســازند تــا محکــوم شــوی.
تمســک بــه آرمــان هــای انســانی و عدالــت خواهانــه مــی توانــد در خــروج از حالــت ناامیــدی بــه انســان یــاری رســاند .و ایــن شــامل ما،
فعــاالن عــرب هــم مــی شــود زیــرا بــرای آرمــان عدالــت خواهانــه وبرابــری طلبانــه ای مبــارزه مــی کنیم.

بخشبیستوچهارم:مملکتسوسکومارمولک
در «ســوئیت» بــا مشــکل سوســک و مارمولــک رو بــه رو بــودم .ایــن را بگویــم کــه در ایــن ســلول انفــرادی ،پنجــره نســبتا بزرگــی در
ســه متــری بــاالی کــف زمیــن قــرار دارد کــه هنــگام روز ،مارمولــک هــا از گرمــای تــوان فرســای آفتــاب تابســتان مــی گریختنــد و بــه
ســایه ســار پشــت ســاختمان پنــاه مــی بردنــد .در واقــع شیشــه پنجــره «ســوئیت» ،گردشــگاه سوســک هــا و مارمولــک هــا بــود کــه در
پشــت آن رژه مــی رفتنــد .مارمولــک هــای چــاق و چلــه ای کــه بــی شــباهت بــه تمســاح نبودند .مــن که بچــه ایــن خــاک ام ،مارمولک
هایــی بــه ایــن بزرگــی ندیــده بــودم .یــادم مــی آیــد هنــگام کودکــی و نوجوانــی ،شــب هــای تابســتان ،مارمولــک هــا در خانــه پــدری ام
در خفاجیــه سوســنگرد زیــر نــور چــراغ حیــاط روی دیوارهــا جــوالن مــی دادنــد و کســی کاری بــه کارشــان نداشــت ،چــون جانــوران
بــی آزاری هســتند ،امــا وای بــه روزی کــه بــذاق خــودرا روی ماســت یــا شــیر بریزنــد .ایــن بــذاق حــاوی ســم ســیانور اســت و کشــنده.
والبتــه در آن روزگار کــه هنــوز یخچــال رایــج نبــود و مــردم ،ماســت و شــیر را درفضــای بــاز می گذاشــتند ،احتمال مســمومیت ناشــی از
ســیانور مارمولــک وجــود داشــت .در زنــدان ،یــاد دوران کودکــی ام افتــادم و حساســیتی کــه اعضــای خانــواده نســبت بــه ایــن جانــور بی
آزار داشــتند .البتــه مــن بــرادر بزرگتــری داشــتم کــه مارمولــک را بــا دســتش مــی گرفــت و بــا آن بــازی می کــرد .همان جــا مــادرم از او
مــی خواســت کــه بــه شــط کرخــه کــه نزدیــک خانــه ما بــود  -بــرود و غســل کنــد .ایــن اعتقــاد در میان عامــه مــردم وجود داشــت که
مارمولــک جانــور نجســی اســت .شــاید هــم حکمــت ایــن آب تنــی اجبــاری ،شســتن ســم ایــن خزنــده اســت .امــا هیــچ گاه بــرادرم این
کار را نمــی کــرد و بــه شســتن دســت هایــش بســنده مــی کــرد .این حساســیت نســبت بــه قورباغــه وجود نداشــت .شــما می توانســتی
آن را بــه دســت بگیــری ،بــا آن بــازی کنــی یــا بــه ســوی دیگــری پرتــاب کنــی .ایــن کاری بــود کــه هنــگام کودکــی انجــام مــی دادیــم.
دستشــویی و حمــام و توالــت ســوئیت در یــک ردیــف قــرار دارنــد و دری آنهــا را از اتــاق جــدا می کنــد .هرچه بــر میزان گرمــای هوای
اهــواز افــزوده مــی شــد ،شــمار سوســک هــا و مارمولــک هــا نیــز بیشــتر مــی شــد .برخــی از اینهــا بــرای فــرار از گرمــای  60 - 50درجه
بیــرون ،بــه درون ســلول مــی آمدنــد .مارمولــک هــای ریزتــر ،آســان تر می توانســتند از ســوراخ ســمبه های پنجــره دستشــویی بگذرند.
وقتــی از زنــدان بیــرون آمــدم و جــا و محلــه زنــدان مخفــی را شــناختم ،دلیــل وجــود آن همه مارمولــک بــه آن بزرگی را فهمیدم .پشــت
زنــدان ،یــک قطعــه زمیــن وســیع لخــت و لــم یــزرع صبخــه بــه عربــی -متعلــق به شــرکت نفــت اســت که گویــا زیــر زمیــن آن ،نفت
فراوان دارد و شــرکت ،ســال هاســت دور آن را حصار کشــیده اســت.
سوســک هــا و مارمولــک هــا بــه درون اتــاق هــم مــی آمدنــد یــا ایــن کــه بــه ایــن ســو هدایــت مــی شــدند .از خــواب کــه بیــدار مــی
شــدم گاهــی سوســکی یــا مارمولکــی را مــی دیــدم کــه بــر روی موکــت پرســه مــی زد .همیشــه پتــو ومتکایــم روی زمیــن بــود و جــای
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دیگــری هــم نبــود بگــذارم .نــه تختــی نــه صندلــی ونــه هیــچ چیــز مرتفــع .پــارچ آب هــم بــود و گاهــی هــم خــرده هــای نــان اضافــی
کــه از نهــار یــا شــام باقــی مــی مانــد ،بــرای رفع گرســنگی هــای روزهــای طوالنــی تابســتان اهــواز .وقتی شــمار سوســک هــا و مارمولک
هــا در دستشــویی زیــاد مــی شــد ،عصبــی مــی شــدم و بــه نابــودی شــان کمــر مــی بســتم ،یــا مــی کوشــیدم روزنه هــای نفوذی شــان
را بــه داخــل ســلول ببندم.
یــک بــار بــه یکــی از نگهبانــان همانــی کــه جاســوس مقــرب امیــری بازجو بــود گفتم چــاره ای بــرای نفوذ سوســک هــا و مارمولک
هــا بیاندیشــد .مثــا ،بســتن درزهــا یــا اســتفاده از مــاده ســمی .بهانــه آورد کــه هیــچ ماده ســمی نمــی توانــد مارمولک هــا را بکشــد .وبا
لحنــی اســتهزاگونه پرســید »:مگــر از مارمولــک مــی ترســی؟» .راســتش بــه مــن برخــورد و در جــواب گفتــم « :گیــرم کــه ســمی بــرای
نابــودی مارمولــک هــا نداریــد ،الاقــل فکــری بــرای سوســک هــا بکنیــد .ضمنــا مــی شــود درزهــا را بســت» .وبــا تغیــر  -والبته بــه آرامی
 افــزودم « :مــن ترســی از سوســک یــا مارمولــک نــدارم .مــن بــا مارمولــک بــزرگ شــده ام.مــی دانــی کــه مــن بچــه کجــا هســتم؟! امــانگرانــی مــن از ایــن اســت کــه اینهــا روی غــذا یــا نانــی کــه روی زمیــن می گــذارم بیاینــد و مســمومیت ایجاد کننــد» .مدتی گذشــت و
زندانبانــان نــه تنهــا کاری درایــن زمینــه نکردنــد بلکــه یــک بــار کــه پــس از یــک بازجویــی اعصــاب خــرد کــن به ســلول بر می گشــتم،
چنــد سوســک دیــدم کــه در روی موکــت ولــو بودنــد .یــک مارمولــک هــم روی پتویــم بــود یــا دقیــق تــر بگویــم روی پتویــی کــه بالش
ام بــود .اعصــاب ام داغــان تــر شــد .بعیــد مــی دانــم آن مارمولــک بــا پــای خــودش آمــده بــود .احتمــال دادم نگهبانــان ایــن کار را کــرده
باشــند .قطعــه نــان و پنیــر درون آن را در ســطل زبالــه ریختــم وبــه آنــان نفریــن فرســتادم .ایــن پســت فطــرت ها شــاید فکر مــی کردند
بــه ایــن وســیله مــرا بچزاننــد یــا شــاید  -بــه نظــر خودشــان  -بترســانند .مــن هــم بعــد از آن ،احتیاطــا نــه غذایــی نگه مــی داشــتم و نه
نانــی ،وقبــل از خــواب هــم پتوهــا را حســابی مــی تکاندم.
آن زنــدان پنهانــی ،کــه بــه قــول بازجوهــا ،کمتــر انســانی از آن ،جــان ســالم بــه در مــی بــرد ،مملکت سوســک هــا و مارمولک هاســت.
بــه ایــن جانــوران ،انســان هایــی را اضافــه کنیــد کــه در شــکنجه و شــدت عمل علیــه زندانیان عرب ،دســت کمــی از جانــوران ندارنــد .در
واقــع مســتبدان و عــرب دشــمنان ،نامــی را جایگزیــن نامــی دیگــر کردنــد ،والبتــه با زور ســر نیــزه .وزندانــی را جایگزین مملکتــی کردند
کــه زمانــی گل ســر ســبد و مهــم تریــن مملکــت «ممالک محروســه ایــران» بــود .مملکت سوســک هــا و مارمولــک ها ،جــای «مملکت
عربســتان» را گرفــت .وهزینــه جایگزینــی آن نــام بــه نــام جدیــد ،همانــا خفه کــردن صدای ملــت عرب اهــواز ،زندان ،شــکنجه ،اعــدام و
تبعیــد در هشــت دهــه گذشــته بــوده اســت .امــا چــون محتــوا همانــی اســت کــه بــود ،تغییــر نــام راه به جایــی نبرده اســت .چهار نســل
ایــن دیــار در برابــر مملکــت سوســک و مارمولــک مقاومــت کــرده وهنــوز این مملکــت را به رســمیت نشــناخته اند.

بخش بیست و پنجم :هوا خوری با طعم مرگ
اواخــر خــرداد بــود کــه نگهبــان عــرب بــه مــن گفــت ،تــو قانونــا حــق داری هــر روز یــا حــد اقــل هــر دو ســه روز یــک بــار بــه مــدت
نیــم ســاعت به»هــوا خــوری» بــروی .مــن کــه نزدیــک بــه دو مــاه بــود آفتــاب را ندیــده بــودم خوشــحال شــدم .پــس از چانــه زدن هــای
بســیار ســرانجام یکــی دو بــار بــا اختــاف ســه چهــار روز ،مــرا بــرای هواخــوری به حیــاط زنــدان بردنــد .این نگهبــان خودرا «ســاعدی»
معرفــی مــی کــرد کــه البتــه همچــون نام ســایر مامــوران زنــدان مــی تواند مســتعار باشــد.
حیــاط خلــوت ایــن زنــدان مخفــی شــبیه یــک حــوض اســت .امــا حوضــی بــه شــکل مکعــب مســتطیل کــه روی زمیــن قــرار دارد.
دیوارهــای بلنــد ایــن حیــاط تــا هفــت هشــت متــر ارتفــاع دارد ومســاحت اش حــدود پنجــاه شــصت متــر مربــع .ایــن حیــاط ســقفی
دارد کــه کامــا پوشــیده نیســت بلکــه میلــه هــای مفتــول آهنــی فاصلــه دار ،ســقف ایــن حیــاط را تشــکیل مــی دهد .شــما مــی توانی
از میــان میلــه هــا ،آســمان اهــواز را ببینــی .البتــه صبــح هــا فقــط ،چــون بــه هنــگام ظهــر ،اشــعه داغ آفتــاب تابســتان اجازه نمــی دهد
چشــم در چشــم آســمان بــدوزی .بــی گمــان ،زندانبانــان ،ایــن میلــه هــا را بــرای جلوگیــری از فــرار زندانیــان تعبیــه کــرده انــد .اما بعید
مــی دانــم کســی بتوانــد از دیوارهــای بلنــد و صــاف ایــن حیــاط بــاال بــرود .دیوارهــا از جنــس کاشــی و کــف حیــاط ،موزاییــک و کاشــی
اســت و بــا تابــش آفتــاب ،داغ مــی شــود .البتــه هیــچ مانعــی جلــودار زندانــی بــه جــان آمــده از فشــار فــوق العــاده زنــدان نیســت ،وبرای
همیــن هــم ســقف را عیــن قفــس ســاخته اند.
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مــن معمــوال از فرصــت هواخــوری بــرای ورزش اســتفاده مــی کــردم و دور حیــاط خلــوت مــی دویــدم .آن قــدر مــی دویدم تا حســابی
عــرق کنــم و خســته شــوم و از ایــن حالــت احســاس شــادی و ســرزندگی می کــردم.
بــار ســوم طمــع مــرا گرفــت و از نگهبــان خواســتم بــه جــای نیــم ســاعت ،یــک ســاعت هواخــوری داشــته باشــم .بــا خــود گفتــم بــه
جــای نیــم ســاعت ،یــک ســاعت تمــام ،هــم نرمــش خواهــم کــرد و هــم خواهــم دوید .نگهبــان ،بــی هیچ چــون و چرایــی ،موافقــت کرد
و مــن شــادمان از ایــن کــه نیــم ســاعت بیشــتر ،بیــرون از انفــرادی خواهــم بــود .چه چیــزی بهتــر از این! ســاعت حــدود ده ونیم یــا یازده
صبــح بــود ،دقیــق نمــی گویــم چون ســاعت نداشــتم .آفتــاب هنــوز کل حیــاط را فرانگرفتــه ونیمــی از حیاط زنــدان ،ســایه داشــت .روز
پنجــم یــا ششــم تیــر  84ش بــود .جنوبــی هــا دقیقــا مــی فهمنــد از چــه گرمایی صحبــت می کنــم .فکر کنــم دمای هــوای فضــای باز،
هنــگام ظهــر و در چنیــن وقتــی از ســال ،نبایــد کمتر از پنجــاه درجه باشــد.
مــن خوشــحال از موافقــت نگهبــان «زنــدان ویــژه اطالعــات اهــواز» شــروع بــه دویدن کــردم .انــگار مــرا از قفس رهــا کــرده بودند .طی
یــک ســاعت هــم حســابی نرمــش کــردم وهــم کلــی دویــدم ،حتــی یــک لحظــه را هــم نمــی خواســتم از دســت بدهــم .انــگار فرصتــی
طالیــی بــود .آن قــدر دویــدم کــه حســابی عــرق کــردم ،وخســته وتشــنه در گوشــه ای ولــو شــدم .منتظــر بــودم نگهبــان ،پــس از پایــان
یــک ســاعت بیایــد و در آهنــی بــزرگ حیــاط را بــاز کنــد مثــل روزهــای قبــل .قــدری صبــر کــردم امــا خبری نشــد .پــس از نیم ســاعت
شــروع کــردم بــه کوبیــدن در بــزرگ آهنــی حیــاط زنــدان ،شــاید بــه گــوش زنــدان بانــان برســد .خبــری نشــد .هــر چــه زمــان بــه ظهر
نزدیــک تــر مــی شــد هــوا داغ و داغ تــر مــی شــدُ .هــرم آتــش آفتــاب تمــوز درســت از بــاالی ســر ،بــر ســر و تــن ام مــی تابیــد .هیــچ
جــای حیــاط ،ســایه نبــود جــز در نزدیــک در ،کــه آن هــم بــا مــرور زمــان الغــر و الغرتــر مــی شــد .کار بــه جایــی رســید کــه پــس از
یــک ســاعت و نیــم ،خــودم را کامــا بــه در آهنــی چســباندم تــا از معــرض گرمــای تنــد آفتــاب در امان باشــم .مرتب با مشــت بــر آن در
بــزرگ لعنتــی مــی کوبیــدم .وقتــی دیدم مشــت هــا زخمــی و کار ســاز نیســتند از پاهایم کمــک گرفتم .اما نتوانســتم بــه ایــن کار ادامه
دهــم چــون انــرژی بیشــتری مــی طلبیــد .جــان مــن در گــرو بــاز شــدن در بــزرگ آهنــی بــود وهــر چــه زمــان بیشــتر مــی گذشــت،
نفــس هــای داغ و مســموم مــرگ را بیشــتر حــس مــی کــردم .پــس از مدتــی تصمیــم گرفتــم فریاد بکشــم .شــاید کســی در آن برهوت
انســان ســاخته درون شــهر ،فریــادم را بشــنود .برهــوت داغ مکعــب بــا طعــم دیــن و مذهب.
راســتش نمــی خواســتم چــون قهرمــان رمــان «مــردان زیــر آفتاب» غســان کنفانــی بمیــرم .دراین رمــان برجســته ،قهرمــان اصلی که
یــک فلســطینی آواره اســت مجبــور مــی شــود در درون یــک خــودرو نفتکــش خالــی از نفــت پنهــان شــود تــا بتوانــد به طــور قاچاق
از عــراق بــه کویــت بــرود .وقتــی از مــرز بصــره رد مــی شــوند و وارد خــاک کویــت مــی شــوند ،راننــده قاچاقچــی کــه از قضــا نــازا هــم
هســت در نفتکــش را بــاز مــی کنــد امــا بــا جنــازه قهرمــان رمــان رو بــه رو مــی شــود .آنــگاه خطــاب به قهرمــان مــرده می گویــد« :ای
کاش روی بدنــه نفتکــش مــی زدی وای کاش فریــاد مــی زدی» .والبتــه خواننــده معنــای اســتعاری ایــن جملــه را در مــورد فلســطینیان
مــی فهمد.
برخــاف آن عــرب فلســطینی آواره ،مــن عــرب اهــوازی در زنــدان نازایــان ونامردمــان دیــارم فریــاد کشــیدم و بــر در و دیــوار کوبیــدم.
پــس از حــدود ســه ســاعت ،داشــتم از حــال مــی رفتــم .تشــنگی وخســتگی وگرمــا زدگــی ،کار خــودرا کــرده بــود .ولــی هنــوز رمــق
داشــتم کــه بتوانــم فریــاد بزنــم و بــر دروازه مــرگ بــا مشــت بکوبــم .بدبختانــه در آن حیــاط ،نــه ســنگی بــود و نــه ریگــی ،کــه بــه جای
مشــت بــا آنهــا بــر در زنــدان بکوبــم .نمــی دانــم «اشــهدم» را خوانــدم یــا نخوانــدم ،امــا احتمــاال نخوانــدم چــون نمــی خواســتم زیــر بار
مــرگ مصنوعــی بــروم .حســابی عــرق کــرده بــودم ،گلــوی ام خشــک شــده بــود واز شــدت تشــنگی لــه لــه مــی زدم .هــر آن انتظــار
داشــتم نفــس ام بــاال نیایــد .دیگــر نــای کوبیــدن بــر در زمخــت آهنــی را نداشــتم .به ســر وصدا اکتفــا کردم .بــه فارســی و عربــی .در مرز
میــان مــرگ و زندگــی بــودم کــه صدایــی از پشــت در آمــد .صــدای چرخــش کلیــد در قفــل در خیلی خوشــنواز بود اما خشــم ســرتاپایم
را گرفتــه  .یــک لنگــه در بــزرگ آهنــی بــاز شــد و قیافــه شــیطانی «ســید» رییــس زنــدان جلویــم ســبز شــد .مــی خواســتم بــه صورت
اش تــف کنــم ،امــا خــرد مصلحــت گفــت نــه .البتــه رمــق اش را هــم نداشــتم کــه درگیــر شــوم .پرســیدم :مــن یــک ســاعت هواخــوری
خواســتم چرا ســه ســاعت شــد؟
گفت :نگهبانی که کلید در حیاط نزدش بود به بیرون از زندان رفته واکنون بازگشته است.
گفتم :یعنی در حیاط در زندانی به این بزرگی فقط یک کلید دارد؟
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نمــی دانــم چــی گفــت .یــک طــوری توجیــه کــرد قضیــه را .مــن گرچــه شــدیدا خشــمگین و ناراحــت بــودم امــا خشــم خــودرا فــرو
خــوردم و دیگــر چیــزی نگفتــم .درســت ســاعت دو ،هنــگام توزیــع ناهــار بــود کــه در را بــاز کردند که بگوینــد نگهبانی کــه بــرای آوردن
غــذا بــه بیــرون رفتــه ،کلیــد را بــا خــود بــرده اســت« .ســید» ایــن را هم گفت کــه ســربازی کــه در اطــراف نگهبانی مــی داده صــدای داد
و فریــاد مــرا شــنیده وبــه آنــان اطــاع داده اســت .البتــه همــه اینهــا توجیــه قضیــه بــود وقــدری خنــده آور .چون عقــا قابل قبــول نبود
کــه در حیاطــی زندانــی بــه آن بزرگــی ،فقــط یــک کلیــد داشــته و رییــس زنــدان یک شــاه کلیــد یا کلیــد زاپاس نداشــته باشــد .ضمنا
زندانبانــان و بــه ویــژه رییــس زنــدان معمــوال حســاب و کتــاب همــه چیــز زنــدان را دارنــد وبه قــول دوســتی می داننــد چند مورچــه وارد
یــا خــارج شــده اســت وممکــن نبــود از غیبــت دو ســه ســاعته مــن بــی خبــر بوده باشــد.

بخش بیست و ششم :دستیار سعید امامی :می توانم ابطحی وخاتمی را هم در دستشویی نگه دارم
در دوره دوم ریاســت جمهــوری رفســنجانی و دوره اول خاتمــی ،قتــل هــای زنجیــره ای جــان ده هــا نویســنده و شــاعر وناشــر وفعــال
سیاســی را گرفــت .دســت کــم دو تــن از اینــان از دوســتان مــن وعضــو کانــون نویســندگان ایــران بودنــد کــه در ســال  77ش ســاخی
شــدند :محمــد پوینــده و محمــد مختــاری .نیــز خانــم زال زاده مدیــر انتشــارات «ابتــکار نــو» را مــی شــناختم کــه ناشــر یکــی از کتــاب
هایــم در تهــران بــود .او بیــوه ابراهیــم زال زاده اســت کــه در ســال  75ش کارد آجیــن شــد و مثــل پوینــده و مختــاری در بیابــان هــای
اطــراف تهــران کشــته شــد .یــک بــار هــم تصمیــم گرفتنــد اتوبــوس ســی وچند عضــو کانــون نویســندگان را بــه دره بفرســتند تا از شــر
شــاعران و نویســندگان وناقــدان خــاص شــوند .مــی گوینــد آن برنامــه هــا زیــر ســر ســعید امامــی (اســامی) معــاون وزیر اطالعــات در
دوره رفســنجانی واوایــل خاتمــی بــوده اســت .امــا مگــر بــا مــرگ ســعید امامــی ایــن گونه اندیشــه هــا و برنامــه هــای پلید ومــرگ آفرین
از میــان رفــت؟ بــه نظــر مــن چنیــن نشــد .ایــن برنامــه هــا کــم شــد امــا کامــا از میــان نرفــت .پیشــتر اشــاره کــرده بــودم کــه یکــی از
بــاز جویــان ام ،دســتیار ســعید امامــی بــوده .او کــه نــام مســتعار «ســهرابیان» را یــدک مــی کشــید از دفتــر مرکــزی وزارت اطالعــات در
تهــران بــرای بازجویــی از مــن بــه اهــواز اعــزام شــده بــود و چند بــار از مــن بازجویــی کــرد .نخســتین بازجویــی ام در زندان مخفــی اهواز
توســط ایشــان انجــام شــد کــه نتیجــه اش بــرای مــن سرنوشــت ســاز بــود .البتــه او ماموریــت هــای دیگــری هــم در زمینــه ســرکوب
خیــزش مــردم عــرب در اســتان داشــت.
در واقــع قــدرت بانــد ســعید امامــی و گســتاخی «ســهرابیان» را هنگامــی حــس کــردم کــه از زبــان اش چیزهایــی شــنیدم کــه برایــم
جالــب بــود .یــک بــار در «ســوئیت» بــودم کــه بــرای چندمیــن بــار موضــوع ســازماندهی تظاهــرات و جعــل «نامــه ابطحــی» را بــه مــن
نســبت داد وتاکیــد کــرد کــه بایــد بــه ایــن امــر اعتــراف کنــی و گرنــه چنیــن وچنــان می کنیــم .پــس از صحبــت هــای فــراوان در این
زمینــه ،بــرای تاکیــد بــر قــدرت خــود ودر حالــی کــه بــه دستشــویی ســوئیت اشــاره مــی کــرد ،گفــت « :اگــر پــاش بیافتــد ،مــی توانــم
ابطحــی را هــم بــه ایــن ســلول بکشــم و در همیــن توالــت بینــدازم».
«ســهرابیان» بــرای تاکیــد بیشــتر برقــدرت خــود وهمــکاران اش در بانــد ســعید امامــی افــزود« :من حتــی می توانــم خاتمــی را هم در
ایــن توالــت بینــدازم .هرکــه مــی خواهــد باشــد رییــس جمهور باشــد یــا مدیر دفتــرش».
ومــی دانیــم کــه در آن موقــع ( خــرداد  84ش) هــم محمــد خاتمــی هنــوز رییــس جمهــور بــود و هــم محمد علــی ابطحــی مدیردفتر
ریاســت جمهــوری .واساســا بــرای حفــظ ظاهــر هــم شــده ،یــک کادر اطالعاتــی هــر چنــد مهــم  -نبایــد بــه رییــس جمهــور کشــور و
مدیــر دفتــرش اهانــت کند.
لــذا بــرای مــن کامــا محرز شــد کــه کادرهــای باالیی ایــن وزارتخانــه اگر نگوییم همه پرســنل  -اساســا بــرای رییس جمهورکشــور،
هــر کــس کــه باشــد ،تــره هــم خــرد نمــی کننــد و دســتورات شــان را مســتقیم و غیــر مســتقیم از آیــت اهلل خامنــه ای یــا دفتــرش می
گیرنــد .اطاعت شــان هــم فقــط از رهبری اســت.
البتــه بازجــوی تهرانــی یــک چیــز دیگــری هــم بــه مــن گفــت کــه نشــان مــی دهــد اینــان از همــان اوایــل انقــاب بــرای منتقــدان
ومخالفــان رژیــم  -بــه ویــژه اهــل قلــم برنامــه هــای حــذف و تصفیــه فیزیکــی داشــتند.
«ســهرابیان» در ضمــن بازجویــی بــه مــن گفــت « :شــما ســی ســال اســت کــه از دســت مــا قســر در رفتــه ای ومــا در ایــن مــدت بــه
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دنبــال شــما بودیــم .تــا ایــن کــه تکنولــوژی جدیــد بــه کمــک مــا آمــد و ایــن اواخــر حتــی مــی دانســتیم در کــدام محلــه هســتی و
صحبــت هــای شــما و زنــت را هــم شــنود مــی کردیــم واز اختالفــات شــما هــم خبــر داشــتیم .البتــه دیــر شــده بــود و مــا بایــد زودتــر
تکلیــف مــان را بــا شــما مشــخص مــی کردیــم» .وبــی آن کــه مــن بپرســم داســتانی را تعریــف کــرد کــه مربــوط بــه یکــی از مصاحبــه
هایــم بــا تلویزیــون عربــی الجزیــره در بــاره انتفاضــه مــردم عــرب در فروردیــن  84ش در اهوازبــود .ایــن مصاحبــه چنــد روز قبــل از
دســتگیری و ســاعت دوازده و نیــم شــب بــه وقــت تهــران انجــام شــد .در آن شــب همســرم بــا مــن بگــو مگویــی داشــت .او مــی بایســت
صبــح زود بــرای تدریــس بــه دبیرســتانی در شــاد شــهر در اطــراف تهــران مــی رفــت ومــن بــا مصاحبــه دیــر وقــت ام بــا «الجزیــره»
باعــث بــی خوابــی اش شــده بــودم .بازجــوی تهرانــی بــا صراحــت بــه مــن گفــت کــه صحبــت هــا یــا بــه قــول ایشــان دعــوای مــا را از
روی موبایــل ام شــنیده اســت .مــن البتــه همیشــه در نشســت هــای سیاســی دوســتان در ایــران ،ســفارش مــی کــردم تــا ســیم کارت
موبایــل هایشــان را در آورنــد ،امــا در آن شــب فقــط موبایــل را خامــوش کــرده بــودم .مــن مــی دانســتم هــم موبایــل وهــم تلفــن زمینی
خانــه ام در تهــران توســط نیروهــای امنیتــی کنتــرل مــی شــود و ایــن مربــوط بــه یک ســال و دو ســال نبــود بلکــه از ســال  71 70ش
شــروع شــد .یعنــی از وقتــی کــه در وزارت ارشــاد تقاضــای یــک نشــریه عربــی فارســی کــردم .امــا بــه نظــر مــی آمــد کــه ایــن کنتــرل
در مــاه هــای قبــل از دســتگیری شــدت یافتــه بــود و تــا آخریــن لحظاتــی کــه در ایــران بــودم ،ادامــه داشــت .ایــن باعث شــد تا یکــی دو
بــار ،شــماره موبایــل ام را تغییــر دهــم .یــک بــار یکــی از دوســتان بــه طنــز گفــت کــه احتمــاال وقتــی تلفــن خانــه ات زنــگ می خــورد،
«بــرادران» زودتــر از شــما گوشــی را بــر مــی دارنــد.
گاهــی حــس مــی کــردم منــزل مــا هــم کنترل مــی شــود .در واقــع در گیــر و دار قتــل هــای زنجیــره ای ،اغلــب روشــتفکران و فعاالن
فرهنگــی و سیاســی دگراندیــش وحشــت زده شــدند .مــن در آن زمــان در روزنامــه همشــهری کار مــی کــردم .لــذا تــا مــدت هــا بعــد از
قتــل دوســتان ام در کانــون نویســندگان یعنــی محمــد جعفــر پوینــده و محمــد مختــاری در پاییــز  77ش ،بــه خاطر مســایل امنیتی ،با
آژانــس بــه ســاختمان روزنامــه مــی رفتــم .کار در تحریریــه همشــهری از ســاعت ســه بعــد از ظهــر شــروع می شــد و تا ســاعت نــه یا ده
شــب ادامــه مــی یافــت .مــن ،البتــه در حالــت عــادی هــر روز عصــر مســافت میــان منــزل مــان در نزدیکی میــدان انقــاب تا ســاختمان
روزنامــه همشــهری در خیابــان جــردن را بــا ســرویس خــود روزنامــه طــی مــی کــردم .نــام مــن جزو لیســت صــد نفــره روزنامــه نگارانی
بــود کــه حکــم قتــل شــان توســط انصــار حــزب اهلل ایــران صــادر شــده بود.

بخش بیست و هفتم :پیامد انتقادم از خامنه ای در تیر 78واولین دستگیری بعد از انقالب
در واقــع کشــتن پوینــده و مختــاری ،اوج قتــل هــای زنجیــره ای در ایــران بــود .امــا هنــوز چنــد ماهــی از این حــوادث نگذشــته بود که
تابســتان داغ  78ش پیــش آمــد .ایــن بــار ،شــاهد رویدادهایــی چــون بســتن روزنامــه ســام ،حمله به کــوی دانشــگاه تهــران و تظاهرات
هجــده تیــر آن ســال بودیــم کــه بــه دنبــال هــم آمــد .همــکاران مــا در روزنامه همشــهری پیگیــر این امــور بودنــد .تظاهــرات روز بــه روز
گســترش مــی یافــت و بــه مــدت چنــد روز در تهــران ادامــه یافــت .در گیــر و دار آن حــوادث ،شــخصی از رادیــو صــدای آمریــکا زنــگ زد
و نظــرم را در ایــن بــاره پرســید .هنــوز تلویزیــون صــدای آمریــکا راه نیافتــاده بــود .بعــد از ظهــر بــود و مــن در دفتــر تحریریه همشــهری
مشــغول کار بــودم .ضمــن تحلیــل اوضــاع سیاســی آن هنــگام ،آیــت اهلل علــی خامنــه ای رهبــر ج ا ا را زیــر ضــرب انتقــاد قــرار دادم .روز
بعــد فهمیــدم کــه آن مصاحبــه نســبتا طوالنــی ،بازتــاب وســیعی در میــان مــردم داشــته اســت .آن روزها اغلــب مــردم در ایــران وجهان،
اعتــراض هــای کــوی دانشــگاه و تظاهــرات مــردم در خیابــان هــای تهــران و ســرکوب هــا و پیامدهــای آن را لحظــه بــه لحظــه دنبال می
کردنــد .از بقــال ســر کوچــه مــا در خیابــان «رســتم» تهــران گرفتــه تــا همشــهریان ام در اهــواز و دیگــران آن مصاحبــه را شــنیده بودند.
برخــی ،انتقادهــای تنــد ام از خامنــه ای را تهــور آمیــز و برخــی دیگــر واقــع بینانــه ارزیابــی کردنــد .بــه هــر تقدیــر ،روز بعــد از مصاحبه با
صــدای آمریــکا ،طبــق معمــول تــا ســاعت یــازده ونیــم شــب بیــدار بــودم .قبــل از خــواب ،از پنجــره آپارتمــان مــان در ســاختمان «برج
ســاز» نزدیــک میــدان انقــاب  -نظــری بــه بیــرون انداختــم .کســی کــه ایــن ســاختمان بــزرگ را از درون دیــده باشــد مــی دانــد کــه
در طبقــه زیــر زمیــن ایــن ســاختمان ،پارکینــگ ،ودر طبقــه همکــف ،پاســاژ و چندیــن مغــازه قــرار دارنــد .در بخــش جنوبی طبقــه اول،
ســقف مغــازه هــای طبقــه همکــف ،فضــای بــازی را تشــکیل مــی دهد کــه گاهی بچــه هــای ســاختمان در آن فوتبال بــازی مــی کردند.
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آپارتمــان مــا بــاالی ایــن فضــا بــود و در واقــع زیــرش ،خالــی بــود.
مــن پــس از قتــل هــای زنجیــره ای عــادت داشــتم شــب ها ،قبــل از خــواب ،از پنجــره هــای آپارتمــان ،دور و بــر خانــه را ور انــداز کنم.
آن شــب وقتــی چشــم ام بــه شــخصی افتــاد کــه در آن وقــت شــب زیــر آپارتمــان مــا مــی پلکیــد ،جــا خــوردم .آن شــخص بــا دیــدن
مــن بــه ســرعت ناپدیــد شــد .ابتــدا فکــر کــردم دزد اســت .بــه همســرم نیز همیــن را گفتــم .اما بــا وجــود نگهبانی شــبانه روزی مســتقر
در ورودی اصلــی طبقــه اول ،ایــن امــر بعیــد مــی نمــود .ضمنــا شــب قبــل اش ،مــن آقــای خامنــه ای را بــه بــاد انتقــاد گرفتــه بــودم .لذا
شــک نداشــتم کــه آن شــخص را بایــد یکــی از نهادهــای اطالعاتــی فرســتاده باشــند .وزارت اطالعــات ،اطالعات ســپاه یا حتــی اطالعات
دفتــر رهبــری! امــا هــدف چــه بــود؟ آیــا او مــی خواســت دســتگاهی ،شــنودی یــا چیــزی زیــر کــف آپارتمــان بگــذارد؟ یــا ایــن کــه می
خواســت دور وبــر آپارتمــان را شناســایی کنــد یــا اساســا قصــد داشــت از جایــی وارد آپارتمــان ما شــود؟ یــا این که هــدف ،رعــب وهراس
افکنــی بــود؟ جالــب آن کــه در آن روزهــا لیســت ســیاه صــد نفــره ای از روزنامــه نگاران و نویســندگانی منتشــر شــده بود که می بایســت
بــه قتــل مــی رســیدند و نــام مــن در ردیــف صــدم بود.
از آن پــس بــر میــزان احتیــاط هــای الزم افــزودم ،هــم در خانــه و هــم در بیــرون از خانه .اما فضای سیاســی ،فضــای چالــش آوری برای
حاکمیــت بــود و تظاهــرات خیابانــی در تهــران روز بــه روز گســترده تــر مــی شــد .تظاهــر کننــدگان بــه تدریــج قصــد داشــتند از خیابان
جمهــوری پاییــن تــر برونــد .آنــان بــه کاخ مرمــر یــا همــان بیــت رهبــری در خیابان پاســتور کــه محــل اقامت رهبــر جمهوری اســامی
اســت نزدیــک مــی شــدند .لــذا مامــوران امنیتــی مشــغله فــراوان داشــتند .در همــان روزهــا بــود کــه ســردار رحیم صفــوی ،فرمانــده آن
هنــگام ســپاه پاســداران اعــام کــرد خیابــان جمهــوری ،خــط قرمــز ســپاه اســت واگــر تظاهر کننــدگان بخواهنــد از ایــن خیابــان پایین
تــر برونــد بــا آتــش ســپاه رو بــه رو خواهنــد شــد .اینــان در واقــع خــواب هــای وحشــتناکی بــرای مــردم دیــده بودند.
ســهرابیان بازجــوی تهرانــی بــه مــن گفــت کــه محــل کار همســرم را در محلــه» شــاد آبــاد» شناســایی کــرده انــد .او در آن زمــان،
دبیــر انگلیســی دبیرســتان «شــاد آبــاد» در حومــه تهــران بــود .محله «شــاد آبــاد» عمدتا تــرک نشــین و از محله های فقیرنشــین حومه
غربــی تهــران اســت و همســرم ســال هــا بــود در آن جــا بــه تدریس اشــتغال داشــت .ســهرابیان ظاهــرا می خواســت قــدر قدرتــی وزارت
مطبــوع خــودرا نشــان دهد.
اکنــون و پــس از نــگارش ایــن خاطــرات ،یــادم آمــد کــه بــه یکــی از دســتگیری هایــم در مــاه هــای بعــد از انقــاب اشــاره ای نکــرده
ام .عصــر یکــی از روزهــای مــرداد  58ش بــود .ســر یکــی از خیابــان هــای محلــه «کیــان پــارس» اهــواز پشــت فرمــان خــودرو پیــکان
ام نشســته بــودم بــه انتظــار دوســتی .مــن چنــد دقیقــه ای پیــش از موعــد آمــده بــودم تــا همــراه آن دوســت بــه یــک جلســه سیاســی
برویــم .هنــوز دقایقــی نگذشــته بــود کــه مامــوران «کمیتــه» سررســیدند و مــرا از خــودرو پیــاده کردنــد .وقتــی مــی خواســتند کلیــد
خــودرو (ســویچ) را ببرنــد ،اعتــراض کــردم امــا تاثیــری نداشــت .بــه هــر حــال مــرا پیــاده بــه جایــی در همــان نزدیکــی بردنــد .در آن جا
فهمیــدم کــه ســاختمان دادگاه انقــاب اســامی اســت کــه هنــوز هــم گویــا در آنجاســت .در آن زمــان ،شــماری از اتــاق های ســاختمان
را بــه زنــدان تبدیــل کــرده بودنــد .عمــده زندانیــان آن بازداشــتگاه ،ســاواکی های دســتگیر شــده پــس از انقــاب بودند که هنــوز عمرش
از شــش مــاه فراتــر نمــی رفــت .البتــه معــدودی از نیروهــای چــپ رادیــکال هــم بودنــد .غــروب همــان روز دســتگیری ،از مــن بازجویــی
کردنــد .آن زمــان ،نــام بازجــو را زیــر بــرگ بازجویــی می نوشــتند .نــام خانوادگی بازجو بــه ذهن ام آشــنا آمد« :حریــزاوی» .او را شــناختم.
نــام کوچــک اش اگــر اشــتباه نکنــم عبدالواحــد بــود .اصــا اهــل حویــزه اســت و پــدرش «دریــول» نــام داشــت .جالــب ایــن کــه یکــی
دو مــاه قبــل از دســتگیری ،نشــریه «الکفــاح» در بــاره نقــش «حریــزاوی» در برخــورد بــا فعــاالن عــرب در حویــزه افشــاگری کــرده بــود.
یــک شــب مــرا در زنــدان کمیتــه کیــان پــارس نگــه داشــتند و روز بعــد آزادم کردنــد .هنــوز فضای سیاســی کامال بســته نشــده بــود .اما
دوســتان ســرعت عمــل نشــان دادنــد و پــس از آگاهــی از دســتگیری ام بــه خانــه مجــردی ام در محلــه «حــوزه» ( «کــوی فــرح» زمــان
شــاه و «پانــزده خــرداد» کنونــی) رفتنــد و هــر چــه در منــزل بــود را تخلیــه کردند .بیشــتر کتــاب و ومجلــه واعالمیه گروه هــای مختلف
سیاســی بــود کــه آن هنــگام بــه شــکل نیمه علنــی فعالیت مــی کردنــد .اطالعــات ســپاه پاســداران ،کار کنونــی وزارت اطالعــات را انجام
مــی داد .هنــوز دســتگاه اطالعاتی مثل ســاواک ،شــکل مســتقل وسیســتماتیک نداشــت تــا ایــن کــه در ســال  1362ش ( )1983وزارت
اطالعــات جمهــوری اســامی ایران تشــکیل شــد.

43

بخش بیست و هشتم :با کتاب های مصباح یزدی در انفرادی
یکــی دو هفتــه قبــل از رهایــی از زنــدان ،از میــزان بازجویــی هــا کاســته شــد و تقریبــا بــه صفــر رســید .البتــه دلیــل ایــن امــر را نمــی
دانســتم .در تــه دلــم حــس مــی کــردم تغییــری در حــال وقــوع اســت امــا نمــی دانســتم چیســت.
مــن بارهــا در زنــدان مخفــی اهــواز ،خواســتار روزنامــه و کتــاب و حتــی رادیــو شــده بــودم امــا همیشــه بــا مخالفــت بازجوهــا رو بــه رو
مــی شــدم .ایــن محروميــت از کتــاب و مطبوعــات بــر خــاف «قوانیــن زندان» مصــوب خود جمهــوری اســامی اســت ،زیرا ایــن قوانین،
ارایــه کتــاب ،روزنامــه و رادیــو یــک مــوج را بــه زندانــی مجــاز مــی داند.
در نبــود بازجویــی هــا ،وقــت بیشــتری بــرای ورزش پیــدا کــردم امــا چقــدر مــی شــد ورزش کــرد؟ وقتــی دیــدم روزنامــه نمــی دهند،
در خواســت کتــاب کــردم ،و مثــال زنــدان اویــن را مطــرح کــردم کــه در ســلول انفــرادی بخــش  209در کنــار قــرآن ،یک کتــاب تاریخی
هــم گذاشــته بودنــد .نیــز چنــد بــار درخواســت روزنامــه محلــی «همســایه هــا» را کــردم کــه در آن هنــگام توســط دوســتان عــرب مــا
در اهــواز و ســایر مناطــق اســتان منتشــر مــی شــد امــا موافقــت نکردنــد .مــن حتــی بــه روزنامــه هــای افراطــی «کیهــان» و «جمهوری
اســامی» هــم راضــی بــودم امــا بــا اینهــا هــم مخالفــت شــد .بــه هــرروی ،بــر اثــر اصــرار فــراوان دوســه کتــاب بــه مــن دادنــد .مــن در
یکــی از دیدارهــا بــا بازجــوی دزفولــی خواســتار دیــوان حافــظ و گلســتان ســعدی شــده بــودم ،امــا او در پاســخ گفــت ،کتابخانــه زنــدان
چنیــن کتــاب هایــی نــدارد کــه برایــم عجیــب بــود .در همــان جــا بــه او گفتــم پــس از آزادی حاضــرم کتــاب هایــی از ایــن دســت را
بــرای کتابخانــه زنــدان تهیــه کنــم .وایــن وعــده ای بــود کــه هیــچ گاه تحقــق نیافت ،زیــرا همــگان مــرا از تمــاس دو باره بــا زندانبانــان و
کال بــا ســتاد خبــری وزارت اطالعــات در اهــواز برحــذر داشــتند .البتــه مــن از دیگــر زندانیــان عــرب زنــدان عمومــی کارون شــنیده بودم
کــه برخــی کتــاب هایــم را در زنــدان خوانــده انــد .مثــا یکــی مــی گفــت که کتابچــه «خلــق عــرب» مــرا کــه در تابســتان  58در تهران
منتشــر شــد ،در ســال  59ش در زنــدان کارون خوانــده اســت .ایــن امــر بــرای او انگیــزه ای شــده بــود تــا پــس از رهایــی از زنــدان بــه
پژوهــش در بــاره ملــت عــرب در ایــران بپــردازد .ایــن کتابچــه کــه ســخنرانی مــن در قبــل از انقــاب در دانشــکده نفــت آبــادان بــود بــا
شــمارگان ده هــزار نســخه در سراســر ایــران پخــش و توزیــع شــد .پانــزده ســال بعــد یعنــی در ســال  73ش نیز یک شــاعر عــرب زندانی
در زنــدان کارون اهــواز بــه مــن گفــت کــه کتــاب «نســیم کارون» مــرا در آن جــا خوانــده اســت .ومــی گفــت از ایــن کتاب روحیــه گرفته
اســت .کتــاب هایــم معمــوال بــه طــور قاچــاق بــه زنــدان هــای زادگاه ام راه مــی یابنــد وظاهرا مــن هــم در آن جاها نباشــم روح ام هســت.
وقتــی کتــاب هــا را در انفــرادی بــه مــن دادنــد ،چهارتــای آنهــا از تالیفــات آیــت اهلل مصبــاح یــزدی بــود و یکــی هم خاطرات شــخصی
بــه نــام آیــت اهلل قوچانــی .در واقــع از نظــر زندانبانــان و مامــوران امنیتــی اهــواز ،مصبــاح یزدی نه تنهــا از ســعدی و حافظ و ناصر خســرو
بلکــه از هــر مرجــع دیگــری نیــز مهــم تــر اســت .و مــی دانیــم کــه آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در ایــران نظریــه پــردازی تنــدرو ،افراطــی و
متعصــب اســت .بــه هــر حــال توفیــق اجباری شــد تا یکــی دو کتــاب از مصبــاح یــزدی را بخوانــم .از بررســی هــا و ارجاعاتی کــه به نحله
هــای فکــری اروپــا مــی داد فهمیــدم کــه آخونــد بــی اطالعــی نیســت بلکــه در باره جنبــش ها و مکتــب های فکری ،فلســفی وسیاســی
غــرب همچــون سوسیالیســم ،کمونیســم ،اگزیستانسیالیســم تحقیق کــرده و آثار مونتســکیو ،جــان الک و همانند آنــان را خوانده اســت.
امــا مصبــاح یــزدی همــه اینهــا را خوانــده تــا نظریــه هــای واپــس گرایانــه خــودرا ثابــت کنــد .نمونــه اینهــا ،دفــاع اش از نظریــه والیــت
فقیــه و مخالفــت بــا دموکراســی و پلورالیســم حتــی در حــوزه هــای علمیــه اســت .او همیشــه تنهــا بــه قاضــی رفتــه اســت .مــن در
زنــدان حــس کــردم کــه آثــار مصبــاح یــزدی عمــده تریــن مرجــع فکــری ومــاده درســی کادرهــای عمــده ســپاه پاســداران و نیروهــای
امنیتــی اســت .امــا کتــاب آیــت اهلل قوچانــی چیــز دیگــری بــود .نــام کامــل او آیــت اهلل محمد حســن آقــا نجفی قوچانــی اســت و کتابی
کــه از او خوانــدم «ســیاحت شــرق» نــام داشــت کــه در برگیرنــده خاطــرات زندگــی او در اوایــل قــرن بیســتم اســت .او بــا مهــارت ودقت
ماجراهــای ســفر پیــاده خــودرا از مشــهد بــه اصفهــان و از اصفهــان بــه نجــف را بــرای مــا ترســیم مــی کنــد .آقــا نجفــی قوچانــی عبــور
کاروان ســفر از منطقــه بادخیــز کنــاره کویــر  -میــان نیشــابور و یــزد  -را همچــون تابلویــی بــه تصویــر مــی کشــد کــه در ذهــن خواننده
حــک مــی شــود .او هماننــد یــک نقــاش چیــره دســت ،ریــزه کاری هــا و مشــقت هــای ســفر را در تابلویــی درون کتــاب جــا می انــدازد.
در عــراق بــه مقاطعــی از رفتــار شــیوخ و رعایــای عــرب مــی پــردازد کــه از نظــر روانشناســی اجتماعــی ارزشــمند اســت .از همه مهــم تر،
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بخشــی از کتــاب خاطــرات اســت کــه بــه زنــان صیغــه در نجــف و روابــط شــان بــا طــاب علــوم دینــی مــی پــردازد کــه ارزش تاریخــی
وجامعــه شــناختی دارد .آن قــدر کــه خوانــدن آثــار مصبــاح یــزدی خســته کننــده و مــال آور بــود ،خواندن خاطــرات آقا نجفــی قوچانی
مهیــج و جــذاب بــود .شــاید اگــر در زنــدان ایــن کتــاب بــه دســتم نمــی رســید هیــچ گاه آن را نمــی خوانــدم .چــون در زنــدان مجبــوری
هــر چــه بــه دســتت رســید بخوانــی .قوچانــی مســلط بــه زبــان عربی بــود و بــا پیــروی از آخوند مــا محمدکاظــم خراســانی به هــوادری
از مشــروطیت در ایــران پرداخــت .اگــر نثــر فارســی خاطــرات آقــا نجفــی قوچانــی قــوی وادبــی می بود شــاید کتاب «ســیاحت شــرق»،
هــم تــراز ســفرنامه ناصــر خســرو می شــد.
روز شــصت ویکــم بــود کــه بــرای نخســتین بــار صــدای رادیــو را از پشــت در ســلول انفــرادی ام شــنیدم .ســاعت دو بعــد از ظهــر بــود
و برنامــه اصلــی پخــش اخبــار .خبــر اول هــم در بــاره پیــروزی احمــدی نــژاد در انتخابــات ریاســت جمهــوری ( 3تیــر  84ش) بــود .وقتی
از بازجــو خواســتم تــا طبــق قانــون ،رادیــو را بــه درون انفــرادی منتقــل کنــد ،مخالفــت کــرد .موضــوع فقــط در همــان حــد اخبــار بــود و
بعــد رادیــو را خامــوش کردنــد .شــاید مــی خواســتند خبــر پیــروزی احمــدی نــژاد را بــه اطــاع ام برســانند .در واقع مســاله بــرای من در
زنــدان ،غافلگیــر کننــده بــود وشــاید بــرای خیلــی هــا در خــارج از زنــدان .کمتــر کســی انتظــار داشــت به جــای کروبــی ،معیــن یا حتی
رفســنجانی ،کســی رییــس جمهــور شــود کــه در آن هنــگام معروفیتــی نداشــت .بــه هــر حــال ایشــان بــه طرزی»معجــزه آســا» رییس
جمهــور ایــران شــد .البتــه در همــان زمــان مهــدی کروبــی در نامــه خــود بــه آیــت اهلل خامنــه ای ،بــه صراحــت از تقلــب در انتخابــات
ریاســت جمهــوری و نقــش فرزنــد ایشــان مجتبــی خامنــه ای در ایــن زمینــه ســخن گفته بود .چهار ســال بعــد یعنی درســال  88ش،
دســتکاری و تقلــب بــه طــور آشــکار صــورت گرفــت کــه واکنــش تــوده هــای مــردم را در تهــران بــه دنبال داشــت .امــا خیــزش اعتراضی
جنبــش ســبز بــه علت عــدم همگامــی ملیــت هــای غیرفــارس ،ســرکوب و ناکام شــد.

بخشبیستونهم:شیوههایعلمیبازجویاندرکاربردشکنجهروانی
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال  1975طــی بیانیــه ای ،شــکنجه را ایــن چنیــن تعریــف کــرده اســت « :شــکنجه هــر
نــوع عملــی اســت کــه انجــام آن ،فــرد را بــه عمــد دچــار درد یــا رنــج شــدید ،خــواه جســمانی و خــواه روانــی می کند .شــکنجه توســط
یــا بــه ابتــکار یــک مامــور رســمی صــورت مــی گیــرد و منظــور از آن ،کســب اطالعــات یــا گرفتــن اقــرار و مجــازات فــرد به خاطــر کاری
اســت کــه انجــام داده یــا مشــکوک بــه انجــام دادن آن اســت .شــکنجه ،شــکل حــاد و برنامه ریــزی شــده رفتار یــا مجازاتــی ظالمانه ،غیر
انســانی یــا تحقیــر آمیز اســت».
پیشــتر در بــاره شــکنجه روانــی کــه در زنــدان علیــه مــن بــه کار گرفته شــد ،اشــاراتی داشــتم ،اکنــون توضیح بیشــتری در ایــن زمینه
مــی دهــم .در یــک میزگــرد در بــاره شــکنجه روانــی ،کارشناســی بــه نــام دکتر باطبــی می گوید « :در شــکنجه جســمانی ممکن اســت
فــردی واقعــا خیلــی مقــاوم باشــد و حاضــر باشــد بمیــرد و مطلبــی را نگویــد ولی در شــکنجه روانــی ،در اکثــر مــوارد اصال اختیار دســت
زندانــی نیســت یعنــی بــا شــیوه هــای علمــی دســت کاری هایــی در ذهــن مــی کننــد کــه اختیــار از زندانی ســلب می شــود».
مهمتریــن ابــزار در ایــن عرصــه ،نــه تنهــا قطــع ارتبــاط فیزیکــی فــرد زندانــی بــا جامعه ،بلکــه قطــع ارتبــاط ذهنی او بــا دنیــای خارج
اســت .دکتــر عشــایری از دیگــر شــرکت کننــدگان در میزگــرد نمونــه ای از زنــدان آلمــان را در بــاره اهمیــت ارتبــاط ذهنــی بــا دنیای
خــارج ذکــر مــی کنــد و مــی گویــد « :وقتــی اعضــای گــروه «بــادر ماینهــوف» درزنــدان «اشــتراوس» بودنــد ســوال ایــن بــود کــه آیــا آن
جــا شــکنجه مــی شــوند یــا نــه؟ دولــت آلمــان دالیلــی آورد کــه اینهــا مطلقــا شــکنجه نمــی شــوند .تلویزیــون نشــان داد آنهــا در اتــاق
هــای تمیــز زندانــی بودنــد و از لحــاظ تغذیــه ،شــرایط کامــا خوبــی داشــتند .امــا وقتــی ژان پــل ســارتر را دعــوت کردنــد تــا از فرانســه
بــرود و زنــدان را بازدیــد کنــد وی در تلویزیــون گفــت :شــکنجه بدنــی وجــود نــدارد ولــی شــکنجه روانی هســت و توضیح داد :کســی که
زنــدان مــی رود همــان طــور کــه بــه تغذیــه نیــاز دارد وطبــق حقــوق بشــر ،غــذا بایــد بــه او بدهنــد یــک نیــاز ضــروری دیگــر نیــز دارد و
آن اطالعــات اســت».
در واقــع زندانبانــان و بازجویــان ســعی مــی کننــد زندانــی اســیر در بــی اطالعــی کامــل از دنیــای خارج باشــد .وقتــی مــن درون زندان
بــودم انتخابــات دوره نهــم ریاســت جمهــوری در پیــش بــود .لــذا در البالی بازجویــی ،می کوشــیدم از وضــع نامزدهای انتخاباتــی (معین،
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کروبــی ،رفســنجانی واحمــدی نــژاد) اطالعاتــی بــه دســت بیــاورم امــا امیــری بازجــوی دزفولــی ام ،نــم پــس نمــی داد .وقتــی از وضــع
تبلیغــات انتخاباتــی مــی پرســیدم ،بحــث را عــوض مــی کــرد یــا بیراهــه مــی رفــت و بــا گفتــن ایــن کــه «خبــر خاصــی نیســت» ،مانع
کنجــکاوی ام در ایــن زمینــه مــی شــد .پــس از یکــی دو مــاه بــی خبــری از دنیــای خــارج وخالــی شــدن ذهــن زندانــی از هر گونــه اخبار
و رویدادهــای روزانــه ،بــرای تزریــق هــر نــوع اطالعاتــی آمــاده مــی شــود .مــن گرچــه بــا برخــی شــگردهای بازجویــان آشــنایی داشــتم
امــا بــا شــیوه هــای علمــی شــکنجه روانــی کــه بــه کار مــی گرفتنــد یکــی دو بــار دچــار توهــم شــدم .مثال یــک بــار در حالی که چشــم
بنــد نداشــتم ،مــرا در آســتانه در اتــاق بازجویــی نگــه داشــتند ،یعنــی کاری کردنــد کــه در آن جا بایســتم .شــخصی بلنــد قــد را دیدم که
در حیــاط زیــر ســوله رو بــه روی اتــاق بازجویــی ایســتاده بــود و مرتــب تکــرار مــی کــرد« :همــکاری مــی کنــم ،قــول می دهــم همکاری
کنــم» .فاصلــه اش بــا مــن حــدود پنــج شــش متــر بــود امــا چون شــب بــود چهــره اش بــه خوبی دیده نمی شــد .بســیار شــبیه دوســت
ام محمــد نواصــری بــود .بلنــد قــد و ســبزه رو .لــذا فکــر کــردم او را گرفتــه و مجبــور بــه همــکاری بــا خــود کــرده انــد .وقتــی از زنــدان
بیــرون آمــدم ،پــی بــردم کــه اصــا ایشــان دســتگیر نشــده اســت .آن حالــت ،در واقــع توهــم آمیــز بــود .شــخص هــم قــد وهم شــکل او
را آورده بودنــد تــا مــرا دچــار توهــم کننــد و روحیــه ام را بشــکنند .مــوارد دیگــری هــم بــود کــه از فــرط تکــرار بازجــو ،در ذهن گسســته
از دنیــای خــارج مــن نشســته بــود ،بــی آن کــه مــن بخواهــم .امــا اینهــا مســایل فرعــی بــود و بازجویــان بــه رغــم تــاش هــای دو ماهــه
و شــیوه هــای علمــی روانشناســیک و شــکنجه هــای روانــی ،نتوانســتند مســایل اصلی یعنــی قبول مســوولیت ســاماندهی تظاهــرات یا
جعــل نامــه محمــد علــی ابطحــی را بــه مــن بقبوالننــد .نیــز موفــق نشــدند مــرا بــه مصاحبــه تلویزیونــی یــا مالقات بــا محمــد خاتمی
رییــس جمهــور وقــت وادار ســازند .آنــان اصــرار داشــتند تــا مــن از خاتمــی بــرای وقایــع آن هنــگام اهــواز ودیگــر شــهرهای اســتان عذر
خواهــی کنــم .زمینــه را هــم آمــاده کــرده بودنــد .چــون وقتی بیــرون آمــدم در مطبوعــات دیدم که نوشــته بودند« :مســوول اصلــی وقایع
را دســتگیر کردیــم» کــه منظورشــان من بــودم.
در ســمیناری کــه روزهــای  22 19ســپتامبر  2013در هلنــد برگــزار شــد بــا مفاهیــم جدیــدی از شــکنجه روانــی آشــنا شــدم کــه
برخــی از آنهــا را در اینجــا نقــل کــردم.
یــادم مــی آیــد وقتــی بیســت ویــک ســال داشــتم ودانشــجوی ســال ســوم دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهــران بــودم به جــرم تحریک
دانشــجویان بــه اعتصــاب علیــه رژیم شــاه دســتگیر شــدم .البته همــراه شــماری از دانشــجویان هم کالســی در آن زمــان و در اعتــراض به
خریــد ملیاردهــا دالر اســلحه از آمریــکا .نخســتین بــار بــود کــه طعــم زنــدان را مــی چشــیدم .مــا را بــه زنــدان کمیته مشــترک ســاواک
شــهربانی کــه رو بــه روی وزارت خارجــه قــرار داشــت بردنــد .نــام دیگــر اینجــا ،زنــدان مشــترک ضــد خرابــکاری بــود که تیول شــکنجه
گرانــی مثــل «حســینی» و»تهرانــی» وامثالهــم بــود .مــا را بــرای مدتــی در طبقــه هــم کــف معطــل کردند تــا صــدای شــکنجه زندانیان
را بشــنویم کــه از بلندگــوی زنــدان پخــش مــی شــد .البتــه بعدهــا فهمیدیــم کــه «نــوار» ضبــط صــوت بــوده کــه بــرای تخریــب روحیه
زندانیــان تــازه وارد پخــش مــی شــده اســت .زنــدان کمیتــه مشــترک پــس از انقــاب بهمــن « ،57بازداشــتگاه توحید» نــام گرفــت و در
دوره خاتمــی بــه مــوزه تبدیــل شــد .در واقــع شــکنجه در رژیــم پهلــوی وجــود داشــته و در دوره جمهــوری اســامی ادامــه یافتــه اســت.
شــکنجه در مناطــق پیرامونــی و در اســتان هــا و شــهرهای دور از پایتخــت ،بدتر و شــدیدتر اســت اما صــدای زندانیان ملیت های ســاکن
در ایــن مناطــق بــه ســختی شــنیده مــی شــود یــا گاهــی اصــا شــنیده نمی شــود.

بخش سی ام :بازپرس دادسرای اهواز :به شما نمی آید عرب باشی!
دو هفتــه قبــل از رهایــی از زنــدان ،وکالــت نامــه ای را برایــم آوردنــد تــا امضــا کنــم .نــام وکیــل را ننوشــته بودنــد .نگهبانــی کــه وکالت
نامــه را آورده بــود بــا عجلــه قصــد داشــت از مــن امضــا بگیــرد .هــر چــه اصــرار کــردم نــام وکیــل را بگویــد ،زیــر بــار نرفــت .البتــه ادعــا
کــرد کــه نمــی دانــد .پرســیدم :کجــای دنیــا رســم اســت ،مــوکل بــه وکیــل ناشــناخته وکالــت دهــد .لــذا زیــر بــار نرفتــم و گفتــم تــا
زمانــی کــه ندانــم وکیــل کیســت امضــا نمــی کنــم .نگهبــان از ســلول بیــرون رفــت و پــس از چنــد لحظــه برگشــت و نــام وکیــل را بــه
مــن گفــت :جــواد طریــری .وقتــی ایــن اســم را بــه مــن گفــت ،وکیــل را شــناختم و فهمیــدم چــرا نــام او را از مــن پنهــان می کردنــد .از
وکیــان عــرب اهــوازی اســت او را خــوب مــی شــناختم و البتــه صحبــت هایــی هــم در بــاره او شــنیده بــودم .وکالــت نامه جــواد طریری
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را امضــا کــردم ،امــا وقتــی از زنــدان بیــرون آمــدم ،وکیــل اصلــی ام یعنــی صالــح نیکبخــت بــا ایشــان مخالفــت کــرد .مــن البتــه وکیــل
ســومی هــم داشــتم بــه نــام صالــح کامرانــی کــه تــرک آزربایجانی اســت و پیشــتر در تهران باهــم دوســتی داشــتیم .او بعد از دســتگیری
ام داوطلبانــه وکالــت مــرا بــه عهــده گرفــت .مــن انگیــزه مخالفــت نیکبخــت بــا طریــری را مــی دانســتم اما بــا کامرانــی را خیــر .احتماال
بــا توجــه بــه ســن و ســابقه اش نمــی خواســت کســان دیگــری در ایــن عرصــه بــا او همکارباشــند .صالــح کامرانــی بعــد از مــن بــه زندان
افتــاد و پــس از رهایــی بــه اروپــا آمــد .صالــح نیکبخــت را از همــان اوایــل انقــاب مــی شــناختم .او از فعــاالن کــرد در تهران بــود که بعد
از بگیــر وببندهــای ســال  60ش ،چهــار پنــج ســالی را در زنــدان بــه ســر بــرده بــود .مــن هپچــگاه کوشــش های صالــح نیک بخــت را به
عنــوان وکیــل مدافعــی جــدی و دلســوز فرامــوش نخواهــم کــرد .البتــه در میانــه هــای کار ،عبدالفتاح ســلطانی و مهنــاز پراکنــد هم می
خواســتند وکالــت مــرا بــه عهــده بگیرنــد امــا قاضــی صلواتی رییــس شــعبه پانــزده دادگاه انقــاب اســامی تهــران ،که پرونــده ام نــزد او
بــود ،نپذیرفــت .یکــی از دوســتان بــا توجــه بــه اســم کوچــک دو وکیــل کــرد و تــرک ام یعنی صالــح نیکبخــت و صالح کامرانی همیشــه
بــا اختصــار «صالحیــن» از آنــان نــام مــی برد.
پیشــتر گفتــم کــه در روزهــای آخــر زنــدان ،بازجویــی هــا کــم شــد و در نهایــت بــه صفــر رســید .مــن تــا واپســین روز نمــی دانســتم
کــی آزاد خواهــم شــد .دو ســه روز قبــل از آزادی مــرا بــه دادســرای عمومــی وانقــاب اســامی اهــواز واقع در دادگســتری اســتان در محله
«امانیــه» بردنــد .بــرای نخســتین بــار وارد دادگســتری اهــواز مــی شــدم .جایــی کــه خاطــره هــای فراوانــی از آن داشــتم اما همــواره فقط
از کنــار در اصلــی اش گذشــته بــودم .از دوران کودکــی و نوجوانــی ام در خفاجیــه (سوســنگرد) ،هــر وقــت دعــوا یــا درگیری شــدیدی می
شــد ،طــرف هــای در گیــر را بــه اهــواز مــی بردنــد و در همیــن دادگســتری ،حکــم زنــدان برایشــان صــادر مــی کردنــد .گاهــی هــم یکی
از بســتگان در میــان آنــان مــی بود.
در آن هنــگام ،یعنــی حــدود چهــل وانــدی ســال پیــش ،خفاجیــه (سوســنگرد) دادگاه نداشــت .بارهــا پیــش آمــده بــود کــه در خــود
دادگســتری اهــواز یــا در جلــوی در اصلــی ،میــان طرفیــن دعــوا درگیــری مــی شــد و کار بــه چاقــو کشــی یــا تیرانــدازی می کشــید که
گاهــی بــه قتــل هــم مــی انجامیــد .یــادم مــی آیــد یــک بــار ســیدی از طایفــه عــرب هــای طالقانــی« ،طحــان» مدیــرکل دادگســتری
اســتان را در اتــاق اش در همیــن دادگســتری کشــت .اوایــل دهــه چهــل شمســی بــود .خبــر مثــل تــوپ در اســتان پیچیــد.
اگــر در آن دوران ،عــرب هــا بــه دالیــل اختالفــات قبیلــه ای یــا ناموســی کارشــان بــه ایــن ســاختمان مــی رســید و دعــاوی سیاســی
حالــت نــادری داشــت اکنــون امــا پرونــده هــای سیاســی درصــد قابــل توجهــی از پرونــده مراجعــان به دادگســتری اســتان را تشــکیل
مــی دهــد .حاکمیــت هــم در دوران شــاه و هــم اکنــون همــواره کوشــیده اســت بــه طــور مســتقیم یــا غیر مســتقیم به اختــاف های
عشــایری و قبیلــه ای میــان مــردم عــرب دامــن بزنــد تــا بــر اثــر ایــن تفرقــه بتوانــد راحــت بــر اســتان حکومــت کنــد .طــی ده بیســت
ســال گذشــته کــه آگاهــی هــای سیاســی و ملــی گســترش یافته انــد ،جوانــان و نخبــگان عــرب ،این ترفندهــا را بــه خوبی شــناخته اند،
امــا جــان ســختی پیوندهــای قبیلــه ای و سیاســت هــای شــیطنت آمیــز حاکمــان در ایــن زمینــه ،از شــدت اختــاف هــای عشــیره ای
و قبیلــه ای نکاســته اســت .بــه بــاور مــن ،مهمتریــن پــاد زهــر روابــط مخــرب قبیلــه ای در میــان ملــت عــرب در ایــران ،همانــا برقــراری
دموکراســی و گســترش جامعــه مدنــی اســت .مــرا بــه شــعبه دو دادســرای عمومــی و انقــاب اســامی اهــواز بردنــد .در راهــرو ،جمیعت
فــراوان مراجعیــن را دیــدم .در میــان جمعیــت ،گروهــی از وکال هــم بودنــد .جــواد طریــری از میــان آنــان بیــرون زد و بــه مــن و محافظان
ام پیوســت .یکــی از دوســتان و دو تــن از بــرادران ام هــم بــه مــا ملحــق شــدند .همگــی وارد دفتــر قاضــی پورمنــد بــاز پــرس شــعبه دو
دادســرا شــدیم .دوســت مــان را بــه عنــوان پســر عمــو جــا زدیــم .وقتــی وارد شــدیم یــک زن عــرب جــوان داشــت بــا قاضــی در بــاره
اختــاف بــا شــوهرش یکــی بــه دو مــی کــرد .فارســی را بــا لهجــه عربــی صحبــت مــی کــرد .معلــوم بــود اندکــی ســواد فارســی داشــت
و گرنــه اغلــب زنــان عــرب بــه ویــژه در روســتاها و حاشــیه شــهرها فارســی نمــی داننــد و بــه همیــن دلیــل ،حــق شــان در دادگاه هــا
پایمــال مــی شــود ،چــون بازپرســان و قاضیــان فقــط بــه فارســی صحبــت مــی کننــد و حتــی اگــر عــرب هــم باشــند حــق ندارنــد بــا
شــاکیان و متهمــان عربــی صحبــت کننــد .البتــه ایــن مشــکل مــردان عربــی کــه فارســی نمــی داننــد نیز هســت.
ایــن دومیــن بازپرســی قاضــی پورمنــد بــود .در بــاره نخســتین بازپرســی کــه در زنــدان انجــام گرفــت ،در بخــش هــای قبلــی صحبت
کــرده ام« .پورمنــد» هــا اصــا اهــل تنگســتان و برازجــان هســتند .یــادم آمــد کــه وی در نخســتین بازجویــی بــه مــن گفــت »:بــه شــما
نمــی آید عــرب باشــی!»
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بخش سی و یکم :رهایی در یک عصر بی غبار اهواز
وقتــی قاضــی پورمنــد در اتــاق بازجویــی زنــدان بــه مــن گفــت « بــه شــما نمــی آیــد عرب باشــی» تعجــب نکــردم چــون بارها ایــن را
از زبــان برخــی از غیــر عــرب هــا در ایــران شــنیده بــودم .مــن البتــه از او پرســیدم کــه بــر چــه اســاس ایــن حــرف را مــی زنــد ،گفــت:
منظــورم ایــن اســت کــه شــکل و قیافــه ات بــه عــرب هــا نمــی خــورد .در جــواب اش گفتــم ،مطمئن باشــید من عــرب ام وهیچ شــبهه
ای در ایــن مســاله نیســت .ایــن امــر خاطــره دیگــری را در ذهــن ام زنــده کــرد .وقتــی محمــود احمــدی نــژاد در ســال  81ش شــهردار
تهــران شــد ،عطریــان فــر ســردبیر اصــاح طلــب همشــهری را تغییــر داد و علیرضــا شــیخ عطــار را جانشــین اش کــرد .او بعدهــا ســفیر
ایــران در آلمــان شــد واکنــون گویــا در دفتــر وزارت خارجــه درتهــران اســت .شــیخ عطــار از عناصــر راســت افراطــی اســت کــه از همــان
روز ورود بــه روزنامــه همشــهری بــه قلــع و قمــع عناصــر اصــاح طلــب و مســتقل تحریریــه پرداخــت .در اوایــل کار ،عباس ملکــی معاون
وزارت خارجــه دوران علــی اکبــر والیتــی ،معــاون شــیخ عطــار بــود .ملکــی هنگامــی که برای نخســتین بــار مــرا در روزنامه دید ،پرســید:
واقعــا شــما یوســف عزیــزی بنــی طــرف هســتی؟ گفتــم :آری ،چــرا مگــر؟ گفــت :یــک بــار در وزارت خارجه مــن و دکتــر والیتــی در باره
شــما و آثارتــان صحبــت مــی کردیــم و چــون شــما را ندیــده بودیــم ،ایشــان بــه مــن گفــت ،احتمــاال بنــی طرف هــم مثل ســایر جنوبی
هــا ،ترکــه ای و ســیاه چــرده اســت .خنــده ام گرفــت .واکنــون در مــی یابــم چقــدر شــناخت نخبــگان و سیاســیون ایرانــی از دیگر ملیت
هــا و مناطــق پیرامونــی ضعیــف اســت .هــم آن قاضــی مهاجــری کــه از تنگســتان بــه اهــواز آمــده عرب هــا را نمی شناســد و هم کســی
کــه ســیزده ســال وزیــر خارجــه ایــن کشــور بــوده .یعنــی اینــان و امثــال شــان کــه کــم هــم نیســتند نمــی دانند مــردم عرب اســتان،
هــم ســفید پوســت دارنــد وهــم ســبزه رو و هــم اقلیتــی ســیاه پوســت .یعنــی تنــوع نــژادی ،همچــون تنــوع مذهبــی و دینــی در میــان
ایــن مــردم وجــود دارد.
روز هفتــم تیرمــاه  1384تــک و تنهــا در ســوئیت خــودم بــودم کــه در را بــاز کردنــد .امیــری  -بازجــوی اهــوازی دزفولی تبار بــود .هیچ
اصــراری در بســتن چشــم بنــد نداشــتند .امیــری در همــان جلــوی در بــه مــن گفــت که شــما امــروز آزاد هســتی .من گرچه خوشــحال
شــدم امــا بــه روی خــودم نیــاوردم تــا مبــادا بازجــو ســوء اســتفاده کنــد .خــرت و پــرت ام را جمــع کــردم کــه یک کیســه پالســتیکی را
هــم پــر نکــرد .چشــم بنــد زدنــد و مــرا بــه ســوی دفتــر ســتاد خبــری اداره کل اطالعــات در محلــه «امانیــه» بردند .قبــل از بیــرون رفتن
از زنــدان ،صــدای رییــس زنــدان یعنــی «ســید» را شــنیدم .زندانبانــان ،موبایــل و گواهینامــه ام را بــه مــن ندادنــد و گفتند که فــردای آن
روز بــرای گرفتــن آنهــا بــه ســتاد خبــری مراجعــه کنــم .از آنــان خواســتم تــا نُــه کیســه حــاوی کتــاب و دســت نوشــته هــا و نیــز ده هــا
ســی دی و نــوار کاســت موســیقی عربــی و فارســی و شــصت و دو نــوار ویدیــو را کــه از خانــه ام بــرده بودنــد بــه مــن پــس دهنــد .والبتــه
بیشــترین اصــرارم بــر شــعرها و نوشــته هایــم در ســلول انفــرادی بــود کــه هیــچ کــدام را ندادنــد .بازجــو بــه من گفت کــه می توانــی آنها
را بعــدا از دادگاه انقــاب تهــران بگیــری .امــری کــه هیــچ گاه تحقــق نیافــت چــون دادگاه قبــا بــه همســرم گفته بــود همــه چیزهایی را
کــه مامــوران از منــزل مــان بــرده بودنــد بــه اداره اطالعــات اهــواز منتقل شــده اســت .در ســال هــای بعــد از  ،2005با تفتیــش خانه های
برخــی از دوســتان ،عکــس هــا و فیلــم هــا و مــدارک دیگــری را هــم بــه اداره کل اطالعــات اهــواز بردنــد کــه برخــی چون فیلــم ویدیویی
گفتگــوی ام بــا آیــت اهلل شــیخ محمــد کرمــی یــا دســت نوشــته متــن و امضــای نویســندگان و شــاعران عــرب در حمایــت از نامــزدی
محمــد خاتمــی بــرای ریاســت جمهــوری در بهــار  1376ش جنبــه تاریخــی دارد .مــن کوشــش کــردم تــا اینهــا را پــس بگیرم امــا بازجو
زیــر بــار نرفــت .و در برابــر اســتدالل مــن کــه اینهــا جنبــه تاریخــی پیــدا کــرده انــد و اساســا بعــد از آزادی بایــد بــه مــن پس داده شــوند
گفــت :هرکــس در آینــده خواســت در ایــن زمینــه تاریــخ بنویســد مــی توانــد بــه مــا مراجعــه کنــد .تــوی دلم گفتــم «چقدر هــم مرجع
باصفایــی هســتید!» .در ایــن جــا بــرای ایــن نســل و نســل هــای آینــده اعــام مــی کنــم کــه آرشــیوی از کتــاب هــا ،دســت نوشــته هــا،
نوارهــا ،عکــس هــا و فیلــم هایــم در اداره کل اطالعــات اهــواز نگــه داری مــی شــود .برخــی از عکــس هــا و فیلــم هــا ،خانوادگــی و برخــی
دیگــر بــا شــخصیت هــا موثــر آن روزگار اهــواز بــوده اســت .نمــی دانــم آیــا همچــون بهمــن پنجــاه و هفــت بار دیگــر ،مــردم درهــای دژ
هــای امنیتــی را درهــم خواهنــد شکســت وایــن اســناد و مــدارک را آزاد خواهنــد کــرد یــا بــا تغییــرات مســالمت آمیــز ایــن کار صــورت
خواهــد گرفــت؟ نیــز بعیــد نمــی دانــم «آقایــان» کــه پژوهشــگر وتاریخنــگار هــم در چنتــه دارنــد از ایــن مــدارک برای مشــوه ســاختن
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چهــره هــای مــا اســتفاده کننــد .والبتــه نمونــه هــای تاریــخ نویســی شــان را در بــاره حــوادث اوایــل انقــاب محمــره (خرمشــهر) و اخیرا
در بــاره احــزاب و ســازمان هــای سیاســی ایــران دیــده ایــم.
وقتــی بــه ســاختمان ســتاد خبــری اطالعــات در امانیــه رســیدیم ،جــواد طریــری و بــرادر بــزرگ ام را دیــدم کــه بــه اســتقبال ام آمــده
بودنــد .گویــا بــه واســطه طریــری خبــر آزادی ام را بــه بــرادرم داده بودنــد .بــا خــودرو طریری به ســوی منــزل بــرادرم راه افتادیــم .از امانیه
بــه خیابــان نــادری واز آن جــا بــه چهــار راه آبــادان و ..از نــادری کــه رد مــی شــدیم جــواد طریــری ،جــای دفتــرش را نشــان داد .انــگار
اهــواز را دو بــاره کشــف مــی کــردم .از روی پــل کارون «حتــه» را دیــدم کــه بــا دســت هــای دســتبند زده تقــا مــی کــرد تــا شــنا کنان
از شــط متالطــم عبــور کنــد .او قهرمــان یکــی از داســتان هــای کوتــاه ام بــود کــه ســال هــا پیــش منتشــر شــد والبتــه قهرمــان واقعــی
تــوده هــای مــردم عــرب .یاغــی یــی کــه در دهــه چهــل شمســی ،سیاســی شــد و بــا نظامیــان رژیــم ســابق جنگیــد و خبر کشــتن اش،
شــاه را خوشــحال کــرد .در آن عصــر گــرم آزادی ،شــهر چقــدر روشــن مــی نمــود .نــه خاکــی نــه غبــاری .شــهر آرام و خســته مــی نمود.
شــب را در اهــواز در منــزل بــرادر بــزرگ ام ســر کــردم .برخــی از بســتگان و آشــنایان بــرای دیــدن ام بــه آن جــا آمدنــد .مطبوعاتــی را
کــه در مــدت زنــدان در بــاره ام مطلــب نوشــته بودنــد نشــان ام دادنــد .روزنامــه کیهــان در صفحــه دوم مطلبــی کــذب و کلیشــه ای در
بــاره ام نوشــته بــود« .تجزیــه طلــب ،جاســوس و « ..والبتــه از کیهــان حســین شــریعتمداری جــز ایــن انتظــاری نیســت .روزنامــه محلی
«نــور خوزســتان» نیــز عکــس و مطلبــی را در بــاره ام چــاپ کــرده بــود .در همــان ســتون چــپ صفحــه ای کــه ایــن مطلــب را چــاپ
کــرده بودنــد ،عکــس و مطلبــی در بــاره منصــور ســیالوی اهــوازی در بــاالی ســتون و مطلبــی در بــاره محمــود مزرعــه در پاییــن چــاپ
کــرده بودنــد« .نــور خوزســتان» کــه توســط نیروهــای وابســته بــه موســوی جزایــری امــام جمعه مــادام العمــر اهواز منتشــر می شــود در
توصیــف مــا ســه نفــر هــر چــه در چنته داشــت نوشــته بــود :تجزیه طلــب ،ضــد انقــاب و مســایلی از این دســت .منصــور اهــوازی رهبر
حــزب همبســتگی دموکراتیــک اهــواز بــود کــه مرکــزش در لنــدن اســت .این گــروه خواســتار برقــراری نظــام فدراتیــو در ایران اســت .اما
نــور خوزســتان او را تجزیــه طلــب معرفــی کــرده بــود .منصور ســیالوی اهــوازی در ســال  2008بــه طرز مشــکوکی در لندن در گذشــت.
محمــود احمــد مزرعــه هــم مســوول جبهــه دموکراتیــک مردمــی مــردم عــرب اهــواز بــود کــه خواهــان اســتقالل «احــواز» اســت .ایــن
گــروه در ســال  2009دچــار انشــعاب شــد ودوشــقه شــد.

بخش سی و دوم :اخراج های مکرر« ،عباس طبقه» و سرنوشت نشریه حزب توده برای مردم عرب
عصــر روز هشــتم تیــر 84ش در تهــران بــودم .وقتــی وارد آپارتمــان مــان در یوســف آبــاد شــدم ،بســیاری از دوســتان وآشــنایان آنجــا
بودنــد .همــه ،بــه ویــژه دختــر و همســرم ،از ایــن کــه بــار دیگــر در میــان آنــان هســتم ،خوشــحال بودنــد .پســرم افنــان کــه در دانشــگاه
عربــی بیــروت درس مــی خوانــد از لبنــان تلفــن کــرد .لحــن شــادمانی در صدایش موج مــی زد .او پــس از دســتگیری ام ،خیلــی دلواپس
مــادر و خواهــرش شــده بــود و مــی خواســت بــه ایــران برگــردد امــا مــادرش بــه او مــی فهمانــد کــه آمــدن اش بــه ایــران بــه صــاح
نیســت .همســرم از اشــخاص خبــره شــنیده بــود کــه افنــان در صــورت بازگشــت بــه ایــران دســتگیر مــی شــود .وایــن امــر درســت بود،
زیــرا دو ســال بعــد بــا صالحدیــد نیروهــای امنیتی ایران ،توســط نیروهای امنیتی ســوریه در دمشــق دســتگیر شــد وچهل و یــک روز در
زنــدان مرکــزی «اســتخبارات» ســوریه در محلــه «کفر سوســه» محبوس بــود« .اســتخبارات» در واقع همان ســازمان اطالعاتــی امنیتی
مخــوف ســوریه اســت .البتــه چهارتــن از دوســتان اهــوازی اش هــم بــا او بــه زنــدان افتادنــد .آنــان را به بهانــه هــای واهی گرفتنــد .پس از
آزادی از زنــدان ،چــون جــان شــان در خطــر بــود ســریعا بــه کمیســاریای ســازمان ملــل در دمشــق رفتنــد و در عــرض یک هفتــه ،مجوز
پناهندگــی در کانــادا را در یافــت کردند.
دوســتان و آشــنایان تــا دیــری از وقــت در منــزل مــا بودنــد .روزهــای بعــد هــم بــه تدریــج بــرای دیدارمــی آمدنــد .از جملــه یک شــب،
همــکاران ســابق ام در روزنامــه همشــهری بــه دیــدن ام آمدنــد کــه بعدها اغلــب آنــان در دوره مدیریت علیرضا شــیخ عطار از همشــهری
اخــراج شــدند .در آن هنــگام مــن ده ماهــی بــود کــه توســط بانــد احمــدی نــژاد از همشــهری اخراج شــده بــودم .جایی کــه دوازده ســال
کار کــرده بــودم و بــا آنــان خاطراتــی داشــتم .در واقــع در میــان مشــاغل مختلفــی کــه قبــل و بعــد از انقــاب داشــتم ،کار در روزنامــه
همشــهری ،تنهــا شــغلی بــود کــه از جــان و دل دوســت داشــتم .گفتنی اســت کــه موضــوع اخــراج از کار فقــط مختص همشــهری نبود
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بلکه پیشــتر یعنی در ســال 1360ش از وزارت آموزش و پرورش ،در ســال  68ش از شــرکت شــیالت ،در ســال  71ش از شــرکت «تهیه،
تولیــد و توزیــع علوفــه» و در نهایــت درســال  1383ش از روزنامــه همشــهری اخراج شــدم.
بعــد از اخــراج از یکــی از ایــن شــرکت هــا ،فشــار روحــی فراوانــی بــه مــن وارد شــد و با شــنیدن خبر اخــراج ام ،زانوهایم سســت شــد و
نزدیــک بــود در خیابــان بــه زمیــن بخــورم .مســتاجر نشــین بودیــم بــا دو تــا بچه کوچک .مســوول همــه ایــن اخــراج هــا ،ادارات گزینش
بودنــد کــه زیــر نظــر وزارت اطالعــات کار مــی کننــد .مــن چون دانــش آموختــه رشــته حســابداری از دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران
بــودم ،پــس از اخــراج از حرفــه مــورد عالقــه ام یعنــی معلمــی ،بــه کار در شــرکت هــای مختلــف پرداختــم .در واقع این رشــته باعث شــد
تــا مــن و خانــواده ام از گرســنگی نمیریــم .بعدهــا بــا اشــتغال در روزنامــه همشــهری از کار حســابداری کامــا بریــدم و بــه کار فرهنگــی
پرداختــم .البتــه مــن همــواره در کنــار امــرار معــاش در شــرکت هــا ،در منــزل بــه ترجمــه و تالیف اشــتغال وبا ناشــر جماعــت و اهل قلم
ســر وکار داشتم.
در ســال  1358ش همســرم را کــه از پیــش از انقــاب دبیــر دبیرســتان هــای آغاجــری بــود از آمــوزش و پــرورش اخــراج کردنــد.
جــرم اش ،بــاور هایــش بــود .او تــا ســال  1361ش از کار بیــکار بــود امــا در اواخــر ایــن ســال بــا حکــم دیــوان عدالــت اداری بــه کار خــود
بازگشــت .در ســال  60ش ،وضعیتــی پیــش آمــد کــه چنــد ماهــی هــم مــن و هــم همســرم بیــکار بودیــم .در تهــران در یــک آپارتمــان
کوچــک اجــاره ای زندگــی مــی کردیــم .مجبــور شــدم مســافر کشــی کنــم و البتــه پــدر و یکــی از بــرادران ام گاه بــه گاه بــه مــا کمــک
مــی کردنــد تــا زنده بمانیم .ســال شــصت شمســی ،ســالی ســیاه و ســخت بــود .آغازی بــود بــرای دوران ســرکوب سیاســی و جنــگ ودر
بــدری و ویرانــی.
قبــل از انقــاب ،ســه چهــار کتــاب از مــن منتشــر شــد وتوانســتم بــه عنــوان یــک عــرب اهــوازی ،جــای پایــی در محافل روشــنفکری
پایتخــت بــاز کنــم .البتــه پیــش از مــن عدنــان غریفــی در تهــران بــود و در تلویزیون ملــی ایران کار مــی کــرد .او اهل محمره (خرمشــهر)
اســت و نــام اش بــه عنــوان قصــه نویــس جــا افتــاده بــود .نیز همشــهری عــرب ام ،هاشــم بنــی طرفی کتــاب «حیــات :طبیعت ،منشــا و
تکامــل آن» اثــر الکســاندر اوپاریــن را منتشــر کــرده بــود .او بــه علــت وابســتگی بــه حزب تــوده ایــران ،پانــزده ســال در دوران شــاه و پنج
ســال در دوره جمهــوری اســامی در زنــدان بــود .هاشــم بنــی طرفــی اساســا کاری بــه مســایل ملــت عــرب در ایران نداشــت .یک بــار در
ســال  58ش ،عــادل ربیخــه یکــی از فعــاالن عــرب در دانشــکده علــوم دانشــگاه اهــواز از او پرســید کــه چــرا بــه مســاله مردم عــرب نمی
پــردازی و هیــچ ســخنی در ایــن بــاره نمــی گویــی و او در پاســخ گفتــه بــود کــه مــن در ایــن زمینه تابــع اوامــر «حــزب» ام .عــادل حبه،
از کادرهــای رهبــری حــزب کمونیســت عــراق ورابــط ایــن حــزب بــا حــزب تــوده ایــران در اوایــل انقــاب ،در ســال  2012در لنــدن بــه
مــن گفــت :در ســال  58ش و در زمانــی کــه نشــریه هــای «الکفــاح» و»النضــال» به زبــان عربی و فارســی در اهــواز و محمره (خرمشــهر)
منتشــر مــی شــدند ،رهبــران حــزب تــوده ،موضــوع انتشــار یــک نشــریه عربــی بــرای خلــق عــرب را بــه بحــث گذاشــتند .ایــن نشــریه
قــرار بــود بــه زبــان عربــی توســط خود عــادل حبــه منتشــر شــود .او گفت ،عبــاس حجــرى ،رضــا شــلتوکی،ابوتراب باقــرزاده واســماعيل
ذوالقــدر بــا ایــن امــر موافــق ،امــا نــور الدیــن کیانــوری ،دبیــر کل حــزب و هاشــم بنــی طرفــی مســوول اســتان خوزســتان (عربســتان)
مخالــف بودنــد .مخالفــان اســتدالل مــی کردنــد که چنیــن نشــریه ای باعث برانگیختن احساســات ناسیونالیســتی خلــق عــرب در ایران
مــی شــود .وچــون ســنبه مخالفــان پرزورتــر بــود ،نشــریه منتشــر نشــد .جالــب آن کــه حــزب تــوده در همــان زمــان نشــریه هایــی بــه
زبــان ترکــی در آزربایجــان و بــه زبــان کــردی در کردســتان ایــران منتشــر مــی کــرد امــا نگــران گســترش ناسیونالیســم در آن مناطــق
نبــود .شــاید بتــوان انگیــزه هــای مخالفــت نورالدیــن کیانــوری را دریافــت ،چــون در همان ســال ،در یکــی از جزوه های پرســش و پاســخ
اش (احتمــاال جــزوه شــماره  )71آمــاری مغلــوط از جمیعــت خلــق عــرب در شــهرهای مختلف عــرب نشــین ارایه داد کــه جمیعت ملت
عــرب را بســا کمتــر از میــزان واقعــی اش نشــان مــی داد .بــه نظــر مــن نورالدیــن کیانــوری نوعــی پیشــداوری ناسیونالیســتی نســبت به
عــرب هــا داشــت .امــا مخالفــت هاشــم بنــی طرفــی ،پرســش بــر انگیز اســت .البتــه ایشــان و برخــی دیگــر از فعــاالن چپ و کمونیســت
عــرب (وغیــر عــرب) در آن زمــان ،اولویــت را نــه بــه مســایل قومــی بلکــه بــه مســایل طبقاتــی مــی دادنــد .مــن یــک فعــال عرب بــه نام
«عبــاس  -س» را مــی شــناختم کــه وابســته بــه یکــی از گــروه هــای افراطــی چــپ بــود کــه هرگونــه فعالیــت در زمینــه حقــوق ملــت
عــرب را نفــی مــی کــرد و همــواره بــر مســایل طبقــه کارگــر تاکیــد مــی نمــود .بچــه هــای عــرب بــه او می گفتنــد «عبــاس طبقــه»  .او
در ســال  60ش بــه زنــدان افتــاد و تــواب شــد وبعدهــا بــه خــارج رفــت.
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بخش سی و سوم :بعد از زندان ،از کردستان ایران به کردستان عراق
از تیــر 84ش ،یعنــی مــاه رهایــی ام از زنــدان اداره اطالعــات اهــواز ،تــا بهمــن  84ش کســی بــا مــن کاری نداشــت .در مــرداد  84ش
احمــدی نــژاد رییــس جمهــور شــد .دو دعوتنامــه از خارج کشــور داشــتم .یکی از کردســتان عــراق و دیگــری از بحریــن .در نوامبــر 2005
(آبــان  84ش) بــرای شــرکت در جشــنواره فرهنگــی  -هنــری «گالویــژ» بــه ســلیمانیه در کردســتان عــراق رفتــم .دعوتــی شــده بــود از
شــماری از شــاعران ،نویســندگان و روزنامــه نــگاران ایرانی.
در ایــن ســفر ،افــزون بــر مــن ،محمــد رضــا پورجعفــری (داســتان نویــس) ،ســید علــی صالحــی (شــاعر) ،لیلــی فرهــاد پور(روزنامــه
نــگار) ،صالــح نیکبخــت (وکیــل دادگســتری) ،فرخنــده حاجــی زاده (داســتان نویــس) ،کاوه بیــات (پژوهشــگر) ،فریــاد شــیری (شــاعر)،
جــال جاللــی زاده (نماینــده ســابق ســنندج در مجلــس) ،کریــم ســهرابی (نماینــده ســابق مریــوان) ،خالد توکلــی (فعال سیاســی کرد)
ســعید ســاعدی (روزنامــه نــگار کــرد) و چنــد تــن دیگــر از فعــاالن فرهنگــی و سیاســی ،مهمــان حکومت اقلیــم کردســتان عــراق بودند.
ســعید ســاعدی کــه اکنــون در آلمــان اســت نیــز مثــل مــن تــازه از زنــدان ســنندج آزاد شــده بــود .پــس از تظاهراتــی کــه در تیرمــاه 84
ش در اعتــراض بــه قتــل شــوانه قــادری در کردســتان ایــران رخ داد ،او و رویــا طلوعــی و اجــال قوامــی را دســتگیر و پــس از دو ســه مــاه
بــا وثیقــه آزاد کردند.
بــا هواپیمــا از تهــران بــه کرمانشــاه رفتیــم .پورجعفــری در صندلــی کنــار مــن بــود .وقتــی از هواپیمــا ،قلــه برفی کــوه بیســتون را دید،
یــادش آمــد کــه در دوره شــاه ایــن قلــه را فتــح کــرده اســت .مــن البتــه بدهــکار کــوه هــای کرمانشــاه و کردســتان هســتم که بــر خالف
ســایر کــوه هــای ایــران ،خدمــت شــان نرســیده ام .در واقــع کــوه هــای کردســتان حتــی در دوره شــاه هــم منطقــه شــبه ممنوعــه بــود.
مثــا مــن در آن دوره بــا گــروه هــای کوهنــوردی دانشــکده هــای دانشــگاه تهــران بــه اغلــب رشــته کــوه هــای ایــران صعــود کــرده ام .از
کــوه هــای تهــران و آذربایجــان و گیــان و مازنــدران بگیــر تا کوه های شــهرکرد وکهگیلویه ولرســتان وبلوچســتان ،اما دســت انــدرکاران،
هیــچ گاه یــک برنامــه هــم بــرای کــوه هــای کردســتان نگذاشــتند .بعــد از انقــاب ،حاکمــان جمهــوری اســامی در بــاره ســفر فعــاالن
و روشــنفکران غیــر کــرد بــه منطقــه کردســتان حساســیت خاصــی داشــتند ،امــا حساســیت رژیــم شــاه نســبت بــه ایــن منطقــه قابــل
درک نیســت .بــه گونــه ای کــه حتــی گــروه هــای کوهنــوردی دانشــگاه هــا ،کــه اساســا مخالــف رژیــم شــاه بودنــد ،کمتــر به ایــن خطه
پــا مــی گذاشــتند .دلیــل ایــن امــر چیســت؟ اگــر مســایل امنیتــی و هــراس از جریان هــای چریکی بــوده ،چــرا ایــن حساســیت در باره
کــوه هــا و جنــگل هــای شــمال (یــا ســایر مناطــق ایــران) نبــوده یــا کمتــر بــوده اســت .مــن در ســال  54ش سرپرســتی یکــی از گــروه
هــای کوهنــوردی را بــه عهــده داشــتم کــه مســیر کوهســتانی جنگلــی «فشــم نوشــهر» را ســه روزه پیمودیــم .همیــن جنــگل هــا از
ســال  48ش تــا دو ســه ســال بعــد از آن ،عرصــه درگیــری خونیــن بیــن چریــک هــای شــاخه جنــگل ســازمان چریــک هــای فدایــی
خلــق و مامــوران رژیــم شــاه بــود .امــا بــا وجــود ایــن ،گــروه هــای کوهنــوردی و از جملــه گــروه مــا  -در ســال هــای نیمــه دهــه پنجاه،
ایــن مســیر را پیمودنــد بــی آن کــه کســی جلــوی مــا را بگیــرد .در واقــع ،هــر دو رژیــم شــاه و جمهــوری اســامی نســبت به کردســتان
حساســیت ویــژه ای داشــته اند.
در هــردو بــاری کــه در اهــواز زندانــی بــودم (ســال هــای  60و  84ش) بــاز جويــان از مــن خواســتند تــا در بــاره ســفرم بــه کردســتان
برایشــان بگویــم .آنــان اصــرار داشــتند بــه مــن بقبوالننــد کــه در اوایــل انقــاب به کردســتان رفتــه ام و نــزد گروه هــای به قول خودشــان
ضــد انقــاب (دموکــرات و کوملــه) دوره دیــده ام .مــن چــون واقعــا نرفتــه بــودم ایــن اتهامــات را رد کــردم وتیرشــان بــه ســنگ خورد.
در ســال  68ش بــه دعــوت یکــی از دوســتان بــرای نخســتین بــار بــه کرمانشــاه رفتم .شــهر ،کتیبــه بیســتون ،دره داالهو و مقبــره بابا
یــادگار بــر فــراز کــوه داالهــو را دیــدم .بابــا یــادگار از رهبــران دینــی «یارســان» یــا اهــل حــق اســت .کرمانشــاه زمــان شــاه برای مــن یاد
آور صــدای «حســن زیــرک» هنرمنــد بــزرگ کــرد اســت .مــن گاهــی ترانــه هایــش را از رادیو کرمانشــاه می شــنیدم.
یــک مــاه پــس از عملیــات مرصــاد یــا فــروغ جاویدان در اســتان کرمانشــاه بــودم .یعنــی مــرداد  68ش .هنوز می توانســتی تانــک ها و
خودروهــای ســوخته خلــق در جــای جــای جــاده ای ببینــی کــه بــه ســرپل ذهــاب مــی رفــت .در جنــوب دره داالهو ،ســراب یــا رودخانه
ریجــاب (ریــژاو بــه کــردی) جــاری اســت .اینجــا عمدتــا ســرزمین ایــل «جــاف» اســت .درختــان بلنــد ،و از همــه بیشــتر درختــان گردو
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در طــول رودخانــه ،ســر بــه فلــک کشــیده انــد .در برخــی جاهــای ایــن دره از انبــوه ســایه ســار درختان نمــی توانی آســمان را ببینــی .در
مکانــی از ایــن دره ،یــک کتبــه تاریخــی دوران پیــش از اســام را دیــدم .والبتــه ایــن دره بســیار زیبــا مــی توانــد منبــع توریســتی مهمی
بــرای مــردم ایــن منظقــه باشــد ،امــا نــه رژیــم شــاه و نــه جمهــوری اســامی ،کمتــر توجهی بــه ســرزمین کــردان داشــته اند.
شــش ســال پــس از آن یعنــی در ســال  74ش ( 95م) همیــن مســیر را تــا مــرز عــراق طــی کــردم .همــراه شــماری از روزنامــه نــگاران
از تهــران بــه بغــداد رفتیــم تــا انتخابــات ریاســت جمهــوری عــراق را پوشــش دهیــم .در آن هنــگام صــدام حســین کــه هیــچ رقیبــی
نداشــت  -بــرای چندمیــن بــار بــا نــود ونــه درصــد آرا رییــس جمهــور شــد.
بــار ســوم در ســال  2005همیــن مســیر را طــی کــردم .ایــن بــار مقصــد ،نــه بغــداد کــه ســلیمانیه بــود .چنــد خــودرو ســواری ،افــراد
هیــات ایرانــی را در خــود جــای داد .از کرمانشــاه بــه قصــر شــیرین و از آن جــا بــه خســروی در مــرز ایــران و عــراق رفتیــم .در مســیر ،از
اســام شــهر ،کرنــد و ســر پــل ذهــاب گذشــتیم.
از خســروی وارد خــاک عــراق شــدیم .در گمــرگ «منذریــه» عــراق ،مــا بختیــار از اعضــای رهبــری اتحادیه میهنی کردســتان عــراق و
چنــد تــن دیگــر بــه پیشــواز هیــات ایرانــی آمــده بودنــد .مــن بــا موبایــل بــه همســرم در تهــران زنــگ زدم و بــه عربــی گفتــم :مــا اکنون
در کردســتان عــراق هســتیم .مــا بختیارصحبــت ام را قطــع کــرد و گفــت «کردســتان» فقــط .مــا بختیــار ،کــرد فیلی اســت و فارســی
هــم مــی دانــد واصــا اهــل خانقیــن اســت .گویــا جــال طالبانــی در دوره صــدام حســین ،از نظــر امنیتــی ،بــه او ظنیــن مــی شــود و به
زنــدان اش مــی افکنــد .امــا پــس از رفــع ســوء ظــن ،دختــر مــا بختیــار ،همســر فرزنــد جــال طالبانــی مــی شــود .مــا بختیــار بــه مــا
گفــت کــه روزنامــه شــرق را هــر روز روی اینترنــت مــی خوانــد .گمــرک «منذریــه» دســت اتحادیــه میهنــی کردســتان بــود .مــا بختیار
تاکیــد کــرد کــه خاتقیــن هــم عمــا تحــت ســیطره کردهاســت ،گرچه ظاهــرا جــزو اقلیم کردســتان نیســت.
یــک هفتــه در ســلیمانیه بودیــم .همــه جــا ســاختمان ســازی و ســازندگی بود .شــهر را کمــا بیش گشــتیم .ســلیمانیه از دیر باز شــهر
فرهنگــی کردســتان بــوده اســت .در جشــنواره «گالویــژ» ،شــاعران عــرب از بغــداد و دیگــر کشــورهای همســایه هــم آمده بودند .شــیرکو
بیکــس هــم بــود .مــا را بــه زنــدان ســلیمانیه دوران صــدام حســین هــم بردنــد کــه بــه مــوزه بــدل شــده بــود .بــا عرضــه انــواع ابزارهــا و
شــيوه هــاي شــكنجه .پرســیدیم آیــا شــهر دیگــر زنــدان نــدارد؟ که جــواب مثبت بــود يعنــى دارد .مهمتریــن جایی کــه دیدیم دانشــگاه
ســلیمانیه بــود .قبــل از ســقوط صــدام حســین  ،زبــان عربــی درکنــار زبــان کــردی در مــدارس کردســتان تدریــس مــی شــد ،اما پــس از
ســال  2003و برپایــی فدرالیســم در عــراق ،زبــان عربــی را فقــط در دوره دبیرســتان و در کنــار زبــان کــردی آمــوزش مــی دهنــد .لــذا بــر
خــاف نســل هــای پیشــین کــه عربــی را بــه خوبــی صحبــت مــی کننــد ،نســل کنونــی کردســتان عــراق یــا عربــی نمــی دانــد یــا کم
مــی دانــد .در واقــع از ایــن پــس دیگــر شــاهد افــرادی مثــل جــال طالبانــی ،مســعود بارزانــی ،برهــم صالــح و هوشــیار زیبــاری نخواهیم
بــود کــه عربــی را بــا سالســت صحبــت کننــد .البتــه داد وســتد و کنــش واکنــش فرهنگی میــان کردهــا و عــرب هــا وجــود دارد و کامال
قطــع نشــده اســت .برداشــت مــن ایــن اســت کــه اکنــون اقلیــم کردســتان عــراق اســما جــزو عــراق اســت .لــذا نظــام سیاســی عــراق به
یــک نظــام کنفــدرال شــبیه اســت تا فــدرال.

بخش سی و چهارم :بعد از زندان در بحرین :نیروهای فعال اسالمی وسکوالر ،وجشن عروسی در حسینیه
پــس از بازگشــت از کردســتان عــراق بــه دعــوت ســازمان حقــوق بشــر بحریــن بــه ایــن کشــور رفتــم تــا در کنفرانســی در ایــن زمینه
شــرکت کنــم .اوایــل آذر  84ش بــود .ســازمان هــای مدنــی و فعــاالن حقوق بشــر ،روزنامه نــگاران و سیاســتمدارانی از همه جــای جهان،
بــه ویــژه از کشــورهای عربــی ،آمــده بودنــد .ســخنرانی مــن در بــاره یــک قــرن کوشــش خلــق هــای ایــران بــرای آزادی و دموکراســی
وحقــوق بشــر بــود کــه ســپس در مطبوعــات عربــی منتشــر شــد .در آن جــا بــا قاســم حداد شــاعر برجســته بحرین وجهــان عــرب و نیز
تنــی چنــد از فعــاالن حقوق بشــر واپوزیســیون دموکــرات و لیبــرال این کشــور دیدارکــردم .در واقع دوســت بحرینــی ام ،عبدالنبی عکری
از برگــزار کننــدگان ایــن کنفرانــس بــود .او چندیــن ســال از عمــر خــودرا در کشــورهایی اروپایی به ســر بــرده بــود .در اوایل قرن بیســت
و یکــم ،حمــد بــن عیســی ،پــس از درگذشــت پــدرش ،پادشــاهی مشــروطه را در بحریــن برقــرار ســاخت .براثــر عفــو عمومــی پادشــاه
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جــوان ،اغلــب فعــاالن ســازمان هــای سیاســی و حقــوق بشــری ،پــس از ســالیان دراز تبعیــد به کشــور خود بازگشــتند.
آن گونــه کــه در بحریــن بــه مــن گفتنــد ،حــدود  20 15در صــد بحرینیــان ،ایرانــی تبار وبقیه عــرب انــد .از نظر مذهبی هــم اکثریت
بــا شــیعیان اســت .برخــی از خانــواده هــای بحرینــی بســتگانی در محمــره (خرمشــهر) ودیگــر بندرهــا و مناطــق جنوبــی ایــران دارنــد.
اساســا مــا طوایفــی بــه نــام «علــوی» و «بحارنــه» داریــم کــه نیمــی در محمــره و نیمــی در بحریــن اند.
در آن هنــگام ســال  - 2005فضــای سیاســی ،نســبتا بــاز بــود و فعــاالن بحرینــی حتــی از پادشــاه هــم انتقــاد مــی کردنــد .گرچــه
بهداشــت بــرای بحرینــی هــا رایــگان اســت وپدیــده فقــر فاحــش را  -آن گونــه کــه در شــهرهای عرب نشــین ایــران هســت  -در بحرین
مشــاهده نکــردم امــا اختــاف طبقاتــی میــان پادشــاه و نخبــگان حاکــم بــا تــوده هــای مــردم محســوس بــود .در بحریــن ســه نیــروی
عمــده اپوزیســیون وجــود دارد« :جمعیــت وفــاق اســامی»« ،جمعیــت عمــل دموکراتیــک» و «تریبــون دموکراتیــک پیشــرو» .البتــه
نیروهــای ناسیونالیســت ،ناصریســت و بعثــی هــم در بحریــن فعــال انــد امــا اکنــون ضعیــف انــد« .جمعیــت وفــاق اســامی» عمدتــا بــه
شــیعیان تعلــق دارد و در آغــاز فراینــد بهــار عربــی ،بــه نیــروی اصلــی اپوزیســیون تبدیــل شــد« .جمعیــت عمــل دموکراتیک» بــاز مانده
«جبهــه خلــق بــرای آزادی بحریــن» اســت .اینــان دارای گرایــش هــای چــپ ومارکسیســتی بودنــد وبخشــی از «جبهــه رهایــی بخــش
عمــان و خلیــج عربــی» را تشــکیل مــی دادنــد کــه تــا اواســط دهــه هفتــاد میــادی در ظفــار علیــه ســلطان عمــان مــی جنگیدنــد .بــا
دخالــت نیروهــای ارتــش شاهنشــاهی ایــران و شکســت جبهــه یادشــده ،ایــن نیروهــا بــه کشــورهای عربــی واروپایــی رفتنــد« .جمعیت
عمــل دموکراتیــک» اکنــون یــک نیــروی لیبــرال دموکــرات اســت واز چــپ روی هــای گذشــته دور شــده اســت .روانشــاد عبــد الرحمان
ن ُعیمــی ،یکــی از موسســان ایــن جمعیــت از دوســتان نزدیــک جبهــه خلــق بــرای آزادی فلســطین و دبیــرکل ســابق اش جــورج حبش
بــود .او سیاســتمداری بــا فرهنــگ بــود کــه قبــل از بازگشــت بــه بحریــن ،ســی وانــدی ســال در ســوریه در تبعیــد بــه ســر بــرد و با بچه
هــای عــرب اهــوازی روابــط خوبــی داشــت .عبدالرحمــان ن ُعیمــی یک انتشــاراتی هــم در بیروت داشــت کــه در ســال  2001ترجمه عربی
کتــاب «قبایــل وعشــایر عــرب عربســتان (ایــران)» مــرا چــاپ و منتشــرکرد .کتاب بــا شــمارگان خوبــی در کشــورهای عربی توزیع شــد.
در حــوادث ســال هــای موســوم بــه بهــار عربی ،گروه لیبــرال ســکوالر «جمعیت عمــل دموکراتیــک» در کنار»جمعیت وفاق اســامی»
علیــه رژیــم بحریــن موضــع گرفــت .متاســفانه دخالــت هــای رژیــم ایــران باعــث شــد تــا پیــکار نیروهــای اپوزیســیون بحرین زیر ســوال
بــرود« .تریبــون دموکراتیــک پیشــرو» بــه رهبــری دکتر حســن مــدن ،باز مانــده «جبهــه آزادیبخش بحریــن» اســت .این جبهــه در واقع
تــا قبــل از فروپاشــی شــوروی ،جــزو احــزاب بــرادر بــه شــمار مــی رفــت .آن گونــه کــه مرحوم ن ُعیمــی به مــن گفت ،ایــن جبهــه در اوایل
دهــه پنجــاه میــادی ،توســط یکــی از کادرهــای اعزامــی حــزب تــوده از اســتان فــارس ایران ،در بحرین تاســیس شــد.
«تریبــون دموکراتیــک پیشــرو» هنــوز هــم بــا حــزب تــوده ایــران روابــط خوبــی دارد و برخــاف «جمعیــت عمــل دموکراتیــک» بــا
«جمعیــت وفــاق اســامی» فاصلــه دارد .شــاید ایــن امــر ناشــی از نزدیکــی دیــدگاه هــای «تریبــون» با حــزب توده اســت که علیــه رژیم
جمهــوری اســامی ایــران موضــع دارد .ظاهــرا اغلــب اعضــای جمعیــت «تریبــون دموکراتیــک پیشــرو» بحریــن ایرانــی تبــار انــد .ســه
ســال پیــش ،در یــک گردهمایــی احــزاب چــپ در لنــدن ،مســوول حــزب تــوده در بریتانیــا ،پــس از ســام و علیک بــا مســوول «تریبون
دموکراتیــک پیشــرو « بحریــن بــه او گفــت :رفیــق ،امیــدوارم بحریــن بــه زودی بــه مــام میهــن بازگردد.منظــورش از مــام میهــن ،ایــران
بــود .مــن امــا در پاســخ گفتــم :دوســت عزیــز ،ایــن فکــر را از ســر بــه در کنیــد ،بــا ســتم مضاعفــی کــه علیــه ملــت هــای غیــر فارس
روا مــی شــود ،اگــر ملــت دیگــری از ایــران جــدا نشــود بایــد کالهتــان را بــه هــوا بیاندازیــد ،بحرین پیشــکش .به نظــر می رســد گفتمان
پــان ایرانیســتی در ایــن زمینــه ،نــه تنهــا بر حســین شــریعتمداری نماینــده خامنــه ای در روزنامه کیهــان بلکه بــر برخی از فعــاالن چپ
هــم تاثیــر نهاده اســت.
فرصتــی شــد تــا بــا خــودرو یکــی از دوســتان بحرینــی در پایتخــت و دیگــر مناطــق ایــن جزیــره ،گشــتی بزنیــم .بزرگتریــن جزیره
مجمــع الجزایــر بحریــن ،همــان جزیــره ای اســت کــه منامــه پایتخــت کشــور در آن قــرار دارد ،بــا  55کیلومتــر طــول و  18کیلومتــر
عــرض .مــن و دوســتم ،در عــرض دو ســه ســاعت توانســتیم طــول وعــرض اش را طــی کنیــم .در واقــع طــول ایــن کشــور از فاصلــه میان
اهــواز تــا حویــزه خودمــان هــم کمتــر اســت .امــا همیــن کشــور کوچــک یکــی از مراکــز عمــده بانکــداری منطقــه خلیــج به شــمار می
رود و همچــون دیگــر کشــورهای ایــن منطقــه در معرض مدرنیســم اقتصــادی قــرار دارد.
نهایــت گشــت و گــذار مــا ،یــک حســینیه بــود کــه در بحریــن بــه آن مــی گوینــد «ماتــم» .وقتــی وارد حســینیه یــا «ماتــم» شــدیم،
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دیــدم بســاط شــربت و شــیرینی پهــن اســت .البتــه دوســتم قبــا بــه مــن گفتــه بــود کــه بــه عروســی مــی رویــم امــا فکــر نمــی کردم
جشــن عروســی را در حســینیه برگــزار کننــد کــه در ایــران ویــژه عــزاداری اســت وبــس .در واقــع بحرینــی هــا ،جشــن عروســی مردانه را
در «ماتــم» یــا حســینیه برگــزار مــی کننــد .یکــی دو ســاعتی در آن جــا بودیــم و ســپس بــه هتل برگشــتیم.

بخش سی و پنجم :پلیس بد و پلیس خوب در «دفتر پیگیری» وزارت اطالعات در تهران
در بهمــن  84ش ،پرونــده مــرا از شــعبه  2دادســرای انقــاب اهــواز بــه شــعبه  4دادســرای انقــاب تهــران منتقــل کردنــد .این دادســرا
زیــر مجموعــه دادســراها و دادگاه هــای عمومــی و انقــاب اســامی واقــع در چهــار راه معلــم تهــران اســت کــه نــام اش ،بــرای زندانیــان
سیاســی و خانــواده هــای اعــدام شــدگان بعــد از انقــاب آشناســت.از همــان مــاه ،فراینــد احضــار بــه دادســرای تهــران آغــاز شــد.
در روز  22اردیبهشــت  85ش ،مطلبــی بــا عنــوان « چــه کنیــم کــه سوســک هــا سوســکمان نکننــد» در هفتــه نامــه «ایــران جمعه»
منتشرشــد کــه حــاوی کاریکاتــور ومطلــب اهانــت آمیــز روزنامــه دولتــی «ایران» علیــه مــردم تــرک در ایران بــود .روزنامــه ایران وابســته
بــه خبرگــزاری رســمی جمهــوری اســامی ایران اســت.
در اول خــرداد  85و در واکنــش بــه ایــن توهیــن ،تظاهــرات گســترده مــردم تــرک در شــهرهای مختلــف آزربایجــان آغاز شــد و تا چند
روز ادامــه یافــت .در تهــران نیــز دانشــجویان وفعــاالن آزربایجانــی در برابــر مجلــس شــورای اســامی و یکــی دو جــای دیگــر تجمــع و به
ایــن موضــوع اعتــراض کردنــد .در ایــن تظاهــرات چنــد ده نفر کشــته شــدند.
در واقــع رویدادهــای آزربایجــان ،ادامــه اعتراضــات و تظاهــرات ملیــت هــای غیــر فــارس بــود کــه ســال پیــش از آن ،در عربســتان
(خوزســتان) و کردســتان رخ داده بــود .ابتــدا در فروردیــن  84ش ،تــوده هــای عــرب در اعتــراض بــه برنامــه هــای تغییــر بافــت جمعیــت
مــردم عــرب اســتان بــه خیابــان ریختنــد و ده هــا کشــته و صدهــا زخمــی و زندانــی برجــای گذاشــتند .ســپس ،کردهــا بــه بهانــه قتــل
«شــوانه قــادری» بــه تظاهــرات پرداختنــد کــه پیامــدش ،چندیــن کشــته و زخمــی و زندانــی بــود.
در آن هنــگام ،مجلــه ای بــه نــام «نقــد نــو» در تهــران منتشــر مــی شــد کــه گرایــش هــای چــپ داشــت .مــن بــه فریبــرز رییــس دانا
کــه از گرداننــدگان آن مجلــه بــود ،پیشــنهاد کــردم ،میزگــردی در بــاره مســاله ملیت هــا در ایــران برگــزار کند .ایشــان پذیرفــت و از من
خواســت تــا یــک فعــال تــرک و یــک فعــال بلــوچ را معرفــی کنــم .او از کردهــا ،روانشــاد مهنــدس بهــاء الدیــن ادب را مــی شــناخت کــه
نماینــده پیشــین مجلــس بــود .میزگــرد در اوایــل خــرداد  85ش ،تشــکیل شــد .مــن بــودم و رییــس دانــا و مهنــدس ادب و مهنــدس
علیرضــا صرافــی ودولتــی بخشــان .ســیامک طاهــری ،گرداننــده آن میزگــرد بــود .رییــس دانــا بــه شــوخی گفــت کــه او از ســوی فــارس
هاســت .نــگاه او امــا  -نگاهــی مارکسیســتی بــه مســاله ملــی بــود .مــن در بــاره عــرب هــا ،ادب در بــاره کردهــا ،صرافــی در مــورد تــرک
هــا و دولتــی بخشــان در بــاره بلــوچ هــا صحبــت کردیــم .در اوایــل تیــر  85ش ،ایــن میزگــرد بــه شــکل ویــژه نامــه در شــماره  12ایــن
مجلــه منتشــر شــد .ایــن شــماره نقــد نــو در میــان مــردم ،بــه ویــژه در آزربایجــان ،کردســتان وعربســتان (خوزســتان) با اســتقبال خوبی
رو بــه رو شــد .در واقــع ایــن نشــریه روشــنفکری بــرای نخســتین بــار بــه حویــزه در جنــوب و به دشــت مغــان در شــمال رســید .البته در
دوره خاتمــی هــم ،اصــاح طلبــان و مطبوعــات شــان بــه مســاله ملیــت هــا مــی پرداختند امــا در ایــن زمینه ،پیگیــر نبودند وبیشــتر به
دنبــال منافــع تاکتیکــی بودنــد و اســتراتژی خاصــی بــرای حل مســاله ملی نداشــتند.
در اواخــر تیرمــاه  85ش ،نیــز بــه ابتــکار فعــاالن آزربایجانــی ،نشســتی در انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران در تهــران برگــزار شــد کــه
زیــر تاثیــر رویدادهــای مناطــق تــرک نشــین و تعطیلی موقــت روزنامه ایــران بــود .از مســووالن انجمن ،علــی مزروعی رییــس ،احمد زید
آبــادی و ماشــاء اهلل شــمس الواعظیــن از اعضــای هیــات مدیــره  -و چنــد تــن دیگــر شــرکت داشــتند و بقیــه از روزنامــه نــگاران ترک و
دو ســه تــن هــم عــرب بودنــد .شــمس الواعظیــن ،خیلــی زود جلســه را تــرک گفــت ،کــه ظاهرا نشــان مــی داد موضــوع بــرای او اهمیت
چندانــی نــدارد .امــا احمــد زیــد آبــادی مانــد و صبحــت کــرد و گلــه کــرد که چــرا فعــاالن ترک بــه او «شووینیســت» مــی گوینــد و این
اتهــام را رد کــرد .از فعــاالن آزربایجانــی ،مهنــدس علیرضــا صرافــی ،ســعید متیــن پــور ،فرزاد صمدلی و ســعید نعیمــی در ذهــن ام مانده
انــد .مــن و چنــد تــن از فعــاالن آزربایجانــی صحبــت کردیم .پــژواک فضــای داغ و خونیــن تظاهــرات و اعتراضات مــردم آزربایجــان را می
توانســتی در ایــن نشســت حــس کنــی .کار حتــی بــه درگیــری لفظــی میان صمدلــی و گرداننده جلســه یعنــی علی مزروعی رســید،
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کــه بــر اثــر آن ،فــرزاد صمدلــی و چنــد تــن دیگــر جلســه را تــرک کردنــد .مــن هــم مــی خواســتم بــا آنــان همراهــی کنــم و بــروم کــه
بــر اثــر اصــرار علــی مزروعــی و دیگــر دوســتان آزربایجانــی نرفتــم .نشســت امــا  -ادامــه یافت.
روز بعــد از وزارت اطالعــات بــا مــن تمــاس گرفتنــد و گفتنــد چنــد روز دیگــر بــرای پــاره ای توضیحــات بــه «دفتــر پیگیــری» وزارت
اطالعــات در تهــران مراجعــه کنــم .ایــن دفتــر در خیابــان صبــا ،جنــب در پشــتی پاســاژ « کامپیوتر رضــا» ونزدیــک به چهــارراه ولیعصر
اســت .خیابــان صبــا بــه مــوازات خیابــان بزرگمهــر و خیابــان ولیعصــر و عمود بــر خیابان جمهــوری ونزدیــک به آن اســت .معــادل «دفتر
پیگیــری» وزارت اطالعــات در تهــران ،همانــا «ســتاد خبــری» ادارات کل در مراکــز اســتان هاســت .اینها وجه علنــی وزارت اطالعــات اند.
البتــه مــن قبــا چنــد بــار بــه خــود وزارت اطالعــات در خیابــان پاســداران یــا بــه ادارات دیگــر مــورد اســتفاده شــان ،هماننــد «اداره کل
اتبــاع بیگانــه» بــرای «ســین جیــم» احضــار شــده بــودم امــا نخســتین بار بــود که بــه «دفتر پیگیــری» مــی رفتم .می دانســتم کارشــان
غیــر قانونــی بــود ،ایــن را بــه مامــوری کــه تلفــن کــرد گفتــم و افــزودم کــه طبــق قانــون شــما بایــد بــرای احضــارم ،حکــم قضایــی ارایه
دهیــد امــا او اصــرار داشــت کــه همیــن تلفــن کافــی اســت و شــما باید بــه « دفتــر پیگیــری» بیاییــد .از دیگــر دوســتان که گذرشــان به
آنجــا افتــاده بــود ،هــم در بــاره ویژگــی هــای ایــن دفتــر پرســیدم .اهــل بخیــه می داننــد کــه در چنیــن احضارهایی ،چــه فکرهــا و گمان
هــا کــه بــه ســر آدم نمــی آیــد و چــه کابــوس هــا کــه خــواب شــیرین صبحگاهــی را آشــفته نمــی کنــد .بــا خــود کلنجاررفتم کــه بروم
یــا نــروم .بــا وکیــل ام و یکــی دو تــن دیگــر هــم مشــورت کــردم .همــه گفتنــد :بــرو ،چــون اگــر نــروی خودشــان بــه منــزل ات هجــوم
مــی آورنــد و بــا زور مــی برنــد .در روز موعــود بــه آنجــا رفتــم .اگــر اشــتباه نکنــم ،اواخــر خــرداد  85ش بــود .ســر ســاعت رســیدم امــا در
بســته بــود .از ســربازی کــه پشــت در نگهبانــی مــی داد موضــوع را جویــا شــدم ،گفــت هنــوز نیامــده انــد .دیــری نگذشــت کــه پیکانــی
بــا دو سرنشــین پیــدا شــد .اولــی را شــناختم ،نــام مســتعار «ســهرابیان»را یــدک می کشــید .بــرای نخســتین بــار ،او را در زنــدان مخفی
اهــواز دیــدم کــه وزارت اطالعــات بــرای بازجویــی از مــن ،بــه اهــواز اعــزام کــرده بــود .او دســتیار و دوســت نزدیــک ســعید امامــی ،معاون
پیشــین وزارت اطالعــات بــود .شــاید فکــر مــی کردنــد کــه بازجویــان اهــوازی ،کارایــی الزم را ندارند.
در بــزرگ «دفتــر پیگیــری» بــه روی یــک حیــاط بــاز مــی شــد کــه جماعــت ،خودروهایشــان را در آن جــا پــارک مــی کردنــد .ســمت
راســت در ،ســاختمان دفتــر پیگیــری اســت کــه شــبیه مســجد یــا دقیــق تــر بگویــم شــبیه حســینیه اســت .کفــش هایــم را در آوردم.
امــا بــه جــای «ســین جیــم» ،در واقــع بازجویــی تمــام عیــار پــس دادم .ایــن کار توســط شــخصی انجــام گرفــت کــه بــرای نخســتین بار
او را مــی دیــدم .خــودش را «مهــدوی» معرفــی مــی کــرد کــه البتــه طبــق معمــول اســم مســتعار اســت .پرونــده جدیــدی را علیــه مــن
بــاز کــرده بودنــد .بازجویــی ،حــدود پنــج ســاعت طــول کشــید .مــال انگیــز ،خســته کننــده واعصــاب ُخــرد کــن .جماعــت اطالعــات از
ســخنان چنــد روز پیــش ام در انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران ناراحــت بودنــد .مــن در نشســت انجمــن صنفــی ،از اعــدام محکومــان به
اعــدام در خیابــان هــای اهــواز انتقــاد کــرده بــودم .امــا گنــاه نابخشــودنی ام ،شــرکت در نشســت آزربایجانــی هــا بــود .ایــن امــر ،گــزک
بــه دســت مامــوران امنیتــی داد تــا پرونــده جدیــدی بــرای مــن بــاز کننــد کــه شــرح اش خواهــد آمــد .پــس از خاتمــه بازجویــی ،ســر
وکلــه بازجــو «ســهرابیان» پیــدا شــد .در راهــرو کــه بودیــم ،بازجــو «مهــدوی» تاکیــد مــی کــرد کــه اگــر با مــا کنار نیایــی ،حکــم زندان
ســنگینی را برایــت مــی بریــم .امــا بازجــو «ســهرابیان» بــا لحنــی غیــر تهدیــد آمیــز و بــا مالیمــت صحبت می کــرد و پنــد مــی داد که
بــه حــرف «مهــدوی» گــوش بدهــم .در واقــع یکــی از آنــان نقــش پلیــس بــد و دیگــری نقــش پلیــس خــوب را بــازی مــی کردنــد .ایــن
شــیوه را هــر کــس کــه گــذرش بــه نهادهــای اطالعاتــی افتــاده باشــد مــی دانــد.

بخش سی و ششم :بازجوی اطالعات :اگر همکاری نکنی به خانواده ات آسیب می رسانیم
پــس از اعــام نتایــج کنکــور فــوق لیســانس در تابســتان ســال  85و قبولــی دختــرم در ایــن کنکــور ،از وزارت اطالعــات بــه مــن تلفن
کردنــد و خواســتند تــا از فعالیــت هایــم در بــاره ملــت عــرب اهــواز دســت بکشــم .ایــن کار دو ســه بــار تکــرار شــد .دختــرم حنــان در
کنکــور سراســرس کارشناســی ارشــد ( فــوق لیســانس) رشــته زبــان و ادبیــات عربــی شــرکت کــرد و در مــرداد مــاه ،کارنامه علمــی او به
نشــانی مــان رســید کــه نشــان مــی داد در آزمــون علمــی دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران قبــول شــده اســت .او در رشــته خــودش به
یکــی از باالتریــن معــدل هــا دســت یافتــه و توانســته بود در دانشــگاه تهــران قبول شــود .ایــن دانشــگاه در میان دانشــگاه های ایــران نیاز
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بــه معــدل بــاال داشــت .اوایــل شــهریور  85بــود کــه از ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور وابســته بــه وزارت علــوم وآمــوزش عالــی بــه ما
زنــگ زدنــد و گفتنــد کــه پرونــده حنــان ناقــص اســت و بایــد بــرای رفــع آن بــه ســازمان بیایــد .کســی کــه از آن ســوی تلفــن صحبــت
مــی کــرد بــه حنــان گفــت :مســاله خاصی نیســت و فقــط اشــکاالتی در باره نشــانی منــزل ومســایلی از این دســت وجــود دارد .ســازمان
ســنجش ،مســوول برگــزاری و اعــام نتایــج کنکــور همــه مقاطــع تحصیلــی دانشــگاه های دولتی کشــور اســت.
روز موعــود ،مــن و حنــان بــه ســازمان ســنجش رفتیــم کــه زیــر پــل کریمخــان ،در ضلــع جنوبی خیابــان کریــم خان زنــد قــرار دارد.
در آن جــا بــا شــخصی کــه تمــاس گرفتــه بــود صحبــت کردیــم .ایشــان ،حنــان را به اتاقــی راهنمایــی کــرد ومن در بیــرون اتــاق منتظر
مانــدم .یــک ســاعت و انــدی طــول کشــید تــا حنــان از اتــاق آن مســوول بیــرون آمــد .سرآســیمه و ناراحــت .گفــت کــه طــرف بــه طــور
مفصــل از او «ســین جیــم» کــرده اســت کــه اصــا ربطــی بــه آدرس و اینهــا نداشــت بلکــه همــه ســوال هــا سیاســی  -امنیتــی بــوده .از
جملــه از دختــرم پرســیده بــود کــه بــه نظــرت خلیــج ،فــارس اســت یــا عربــی ،و دیگر پرســش هــای بی ربــط با موضــوع فوق لیســانس
ایشــان .در واقــع هــم گزینــش بــود و هــم بازجویــی .حنــان را در کنــارم نشــاندم و آرام کــردم .حتــی از او خواســته بــود بــا آنــان همکاری
کنــد کــه نپذیرفتــه بــود .حنــان بــه مــن گفــت کــه طــرف مــی خواهــد شــما را هــم ببینــد .گفتــم :مــن چــرا؟ شــما داوطلــب فــوق
لیســانس هســتی .مــی خواســتم نــروم امــا بــا خــود گفتــم شــاید دیــدارم بــا ایشــان کمکی بــه حنان بکنــد .دختــرم بیــرون مانــد و من
رفتــم بــه اتــاق آن مســوول ،امــا همیــن کــه در را بــاز کــردم ،جــا خــوردم .اصــا توقــع اش را نداشــتم .طــرف ،بازجــوی مــن بــود در دفتر
پیگیــری وزارت اطالعــات خیابــان صبــا .ســام وعلیــک کــرد .البتــه ربــط دادن وزارت اطالعــات بــا گزینــش ادارات دور از ذهــن نبــود امــا
چــرا یــک چهــره مشــخص وکادر وزارت اطالعــات را بــه ســازمان ســنجش آورده انــد تــا از دختــرم «ســین جیــم» کنــد؟ یکــی از همــان
اطالعاتــی هــای مخفــی ســازمان ســنجش یــا همــان شــخصی کــه به مــا زنــگ زد ومشــخص بــود کــه اطالعاتی اســت  -می توانســت
ایــن کار را انجــام دهــد .بازجویــم کــه نــام مســتعار مهــدوی را یــدک مــی کشــید و قبــا هــم بــه او اشــاره کــرده ام  -ســام گرمــی کرد
و ســعی کــرد خــودرا صمیمــی نشــان دهــد .ابتــدا از جنــگ حــزب اهلل لبنان بــا اســراییل صحبت کــرد کــه آن روزها جریــان داشــت .اواز
سلحشــوری افــراد ایــن حــزب و موشــک هایــی کــه بــه اســراییل مــی خورد بــه وجد آمــده بــود .منظورم جنــگ ســال  2006اســت .فکر
مــی کــرد بــا ایــن موضــوع کــه مــورد توجــه مــن هــم بــود می توانــد بحــث اش را شــروع کنــد .ســپس ،صحبت را بــه همــان مجرایی
کــه مــی خواســت کشــاند .او بــه مــن گفــت کــه تــرک اســت و در وزارت اطالعــات بــا مشــکالتی رو بــه رو بــوده .وبــار دیگــر بر نادرســت
بــودن راه و روش سیاســی ام تاکیــد کــرد .او بــه مــن گفــت« :آقــای عزیــزی شــما بایــد فعالیتهایــت را کــم کنــی» .گفتــم :مــن کــه در
چارچــوب قانــون فعالیــت مــیکنــم .گفــت« :نــه .همینهــا را هــم نبایــد انجــام بدهــی .مــا چنــد هفتـ ه بــه شــما مهلــت میدهیــم».
آن گاه بــا لحنــی جــدی گفــت :شــما از «ســید طاهــر» هــم خطرنــاک تــری .و قبــل از آن کــه دلیــل اش را بپرســم افــزود« :ســید طاهر»
خیلــی صریــح خواســتار جدایــی خوزســتان از ایــران اســت و در ایــن راه از مبــارزه مســلحانه عــرب هــا حمایــت مــی کنــد ،امــا شــما زیر
پوشــش قانــون و فدرالیســم و فعالیــت فرهنگــی و سیاســی مســالمت آمیــز ،همــان هــدف را دنبــال می کنــی .ما شــما را خطرنــاک تر از
«ســید طاهــر» مــی دانیــم .بــه حــرف او خندیــدم وگفتــم :پــس احتمــاال اشــکال در قانون شماســت.
«ســید طاهــر» از ســادات نعمتــی اهــواز ومقیــم کاناداســت .او در مــاه هــای قبــل از انتفاضــه  2005مــردم عــرب اهــواز ،در تلویزیــون
خــود ،شــعارهای اســتقالل طلبانــه مــی داد و مــردم را بــه مبــارزه مســلحانه بــا رژیــم فــرا مــی خوانــد .اکنــون آن تلویزیــون ظاهــرا وجود
نــدارد امــا او وهمفکرانــش ،ســایت اینترنتــی دارند.
بازجــو تاکیــد کــرد :بســیاری از فعــاالن تــرک و عــرب بــا مــا همــکاری مــی کننــد ،شــما هــم بایــد بــا مــا همــکاری کنــی تــا مشــکل
حنــان حــل شــود .مــن گفتــم :روحیــه مــن روحیــه جاسوســی نیســت و اساســا اگــر شــما همــکاران زیــادی میــان ملیــت هــا دارید چه
نیــازی بــه من هســت.
بــه هــر حــال بــه پیشــنهادهایش خندیــدم .او کــه قبــا در بازجویــی دفتــر پیگیــری در خــرداد مــاه تیرش به ســنگ خــورده بــود ،می
خواســت دوبــاره اقبــال اش را بیازمایــد .و ایــن بــار البتــه  -بــا ســوء اســتفاده از موضــوع تحصیــل حنــان در فــوق لیســانس .صحبــت ها
بــی نتیجــه باقــی مانــد ومــن از اتــاق مامــور امنیتــی در ســازمان ســنجش بیــرون آمــدم .دختــرم ترســیده بــود .گفتــم بایــد صبــر کنیم
وببینیــم چــه مــی کنند.
بعــد از ســه هفتــه همیــن بازجــو مهــدوی بــه منــزل مــا تلفــن کــرد و البتــه طبــق معمــول اطالعاتــی هــا ،بــا شــماره خصوصــی
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(پرایویــت) .او بــی مقدمــه گفــت« :هنــوز هــم کــه در بــاره عــرب هــا مینویســی» .بــرای چندمیــن بــار گفــت که مشــکل حنان فقــط از
طریــق همــکاری شــما بــا مــا حــل خواهــد شــد .قــدری از پشــت تلفــن جــر و بحــث کردیم کــه ســرانجام بــا لحنی تهدیــد آمیــز تاکید
کــرد« :هــر چــی دیــدی از خــودت دیــدی .اگــر بــا مــا کنــار نیایــی و از کارهایــت دســت برنــداری ،بــه خانــوادهات آســیب میرســانیم».
اینهــا را خیلــی صریــح گفــت .مــن کــه حســابی عصبــی شــده بــودم ،بــا او بــه تنــدی برخــورد کــردم .همســرم پــس از پایــان مکالمه به
مــن گفــت کــه در صحبــت هایــم بــه او گفتــه ام « :هــر غلطــی مــی خواهــی بکــن» .مــن البتــه ایــن را بــه یــاد نــدارم و ممکــن اســت
هــم گفته باشــم.
بــا توجــه بــه برخوردهــای مهــدوی بــا دیگــر فعــاالن عــرب اهــوازی در تهــران احتمــال مــی دهــم او مســوول پرونــده فعــاالن «خلــق
عــرب» در «بخــش قومیــت هــا»ی وزارت اطالعــات اســت .نیــز «ســهرابیان» بایــد مدیــر کل بخــش «قومیــت هــا» باشــد ،چــون دیگــر
فعــاالن تــرک هــم او را مــی شــناختند و سربازجویشــان بــوده اســت.
وقتــی در در دوره خاتمــی در روزنامــه همشــهری مشــغول بــه کار بــودم همــکاران گفتنــد که بخــش «قومیــت هــا» در وزارت اطالعات
ایجــاد شــده اســت .ایــن گونــه اخبــار ویــژه را مــا در روزنامــه از ایــن و آن مــی شــنیدیم .مثــا در دوره رفســنجانی هــم شــنیدیم کــه
«بخــش روحانیــت» را دروزارت اطالعــات ایجــاد کــرده انــد.
چنــد روز بعــد از ایــن مکالمــه تلفنــی ،از ســازمان ســنجش بــه مــن گفتنــد کــه دختــرت از گزینــش رد شــده .ســپس ســه ســتاره
اش کردنــد .در واقــع دختــرم جــزو اولیــن دانشــجویان ســتاره دار بــود کــه در دوره احمــدی نــژاد در ســال 85ش در دانشــگاه هــای ایــران
معمــول شــد و هــدف اش محــروم کــردن فعــاالن سیاســی از تحصیــل در دانشــگاه هــا بــود .امــا حنان فعال سیاســی نبــود .او طــی چهار
ســال تحصیــل در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی تهــران حتــی فعالیــت فرهنگــی هم نمی کــرد .از خانــه به دانشــگاه و از دانشــگاه بــه خانه.
روابــط اش فقــط بــا دوســتان دانشــجوی عــرب اهــوازی بــود کــه در تهــران درس مــی خواندنــد .محرومیــت از تحصیــل ،ضربــه روحــی
ســنگینی بــه دختــرم وارد کــرد و ســخت افســرده شــد .حتــی تصمیــم بــه خودکشــی گرفــت .او در آن هنــگام  ۲۴ســال داشــت .در واقع
وزارت اطالعــات بــا ایــن کار مــی خواســت از مــن انتقــام بگیــرد ،چــون دســت از نوشــتن و ســخن گفتــن برنداشــته بودم.

بخش سی و هفتم :ارسال پرونده ام به «معاونت امنیت» دادسرای انقالب تهران
همــان طــور کــه گفتــم ،حنــان پــس از «ســتاره دار» شــدن و دخالــت مســتقیم وزارت اطالعــات در محرومیــت ایشــان از تحصیــل در
مرحلــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه تهــران ،دچــار افســردگی شــد .او همیشــه از مــن و مادرش ســوال مــی کرد« :مــن چه گناهــی کرده
ام کــه قربانــی فعالیــت هــای سیاســی پــدرم شــده ام؟» و البتــه تــا انــدازه ای حــق داشــت امــا مقصر هم مــن نبودم ،مقصر سیســتمی
بــود کــه فعالیــت هــای فرهنگــی و پژوهشــی مــرا تحمــل نمــی کــرد .بــه هــر حــال ایشــان بــا معــدل باالیــی از نظــر علمــی در مرحلــه
کارشناســی ارشــد مهمتریــن دانشــگاه هــای کشــور قبــول شــده بــود و حــاال بــرای جرمــی کــه مرتکــب نشــده بــود از حق طبیعــی اش
بــرای ادامــه تحصیــات دانشــگاهی محــروم مــی شــد .بارهــا بــه این امــر اعتــراض کردیم ،هــم در خود ســازمان ســنجش و هــم در خارج
از آن ،امــا مگــر کســی از پــس وزارت اطالعــات بــر مــی آمــد؟ در واقــع آنــان بــرای انتقــام از مــن ،آینده دختــرم را بــه گروگان گرفتنــد .در
میــان ده پانــزده دانشــجویی کــه در ســال  1385ش بــه دســتور وزارت اطالعــات و توســط وزارت علــوم و آموزش عالی ،ســتاره دار شــدند
و از تحصیــل در دانشــگاه محــروم شــدند فقــط حنــان بــود کــه بــه خاطــر فعالیــت هــای پــدرش از تحصیــل در فــوق لیســانس محــروم
شــده بــود و گرنــه بقیــه دانشــجویان ،همگــی یــا فعــال سیاســی بودنــد یــا فرهنگــی .مــا ایــن را در دیدارهایــی کــه بــا ایــن دانشــجویان
داشــتیم فهمیدیــم .گرچــه محرومیــت از تحصیــل اینــان هــم بــر خــاف قانــون اساســی ج ا ا بــود امــا قدرتمــداران حاکــم برایــران ،بارها
ایــن قانــون را کــه مصــوب خودشــان هســت زیــر پــا نهــاده انــد.
در اواســط ســال  85ش وقتــی بــا حنــان بــه محــل ســازمان ســنجش مــی رفتیــم ،بهمــن احمــدی امویــی را زیــر پــل کریــم خــان
دیــدم .ســام وعلیکــی کردیــم و خــوش وبشــی .از ایــن کــه حنــان بــه ایــن سرنوشــت دچــار شــده بود خیلی متاســف شــد و تیــغ انتقاد
را متوجــه جماعــت احمــدی نــژاد کــرد .مــن ایــن جــوان را چنــد ســالی بــود ندیــده بــودم .مدتــی در روزنامــه همشــهری ،همکار مــا بود
و در آن جــا بــا ژیــا بنــی یعقــوب آشــنا شــد کــه بــه ازدواج آن دو انجامیــد .مــی گفــت کــه در روزنامــه ســرمایه کار مــی کنــد کــه در
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همــان حوالــی بــود .بعدهــا در جریــان جنبــش ســبز ،ایشــان و ژیــا بنی یعقــوب را دســتگیر کردند .بهمــن امویی زاده اندیمشــک اســت
و وقتــی در روزنامــه همشــهری بودیــم بیشــتر بــا همشــهری اش یعنــی ناصــر کرمــی عیــاق بــود .او در اوایــل ســال  2015پــس از پنــج
ســال حبــس از زنــدان رجایــی شــهر آزاد شــد .او تــاوان آزادی خواهــی اش را پرداخــت.
بــه هــر تقدیــر ،چنــد مــاه پــس از بازجویــی چنــد ســاعته در دفتــر پیگیــری وزارت اطالعــات در خیابــان صبــا ،پرونــده ام بــه معاونــت
امنیــت دادســرای عمومــی و انقــاب تهــران فرســتاده شــد .اگــر اشــتباه نکنــم ایــن دادســرا در همان ســال  85ش تاســیس شــد وهمان
گونــه کــه از نــام اش پیداســت ،ویژگــی امنیتــی اش برجســته تــر و هــدف اصلــی اش ،برخــورد امنیتــی تــر و خشــن تــر بــا مخالفــان و
فعــاالن سیاســی و فرهنگــی بــود .مامــوران امنیتــی بعــد از ناامیــدی از بــه قــول خودشــان «همــکاری» کوشــیدند تــا مــرا ســاکت کنند.
آنــان مرتــب پیغــام و پســغام مــی فرســتادند کــه فالنــی بایــد دســت از فعالیت بــردارد .وبــه نظر مــن دلیل ارســال پرونــده ام بــه معاونت
امنیــت دادســرای عمومــی و انقــاب تهــران ،ایــن بــود کــه مامــوران امنیتــی از «ســاکت شــدن» و «عــدم فعالیــت» مــن مایــوس شــده
بودنــد .چــون مــن برخــاف درخواســت مکــرر آنــان همچنــان بــه نوشــتن و ســخنرانی در بــاره مــردم عــرب اهواز و شــرکت در نشســت
هــای کانــون نویســندگان ،ادامــه مــی دادم .آنــان گاهــی ایــن خواســته خــودرا بــا واســطه به من ابــاغ مــی کردند « .چــرا در منــزل دکتر
حبیــب اهلل پیمــان دبیــرکل جنبــش مســلمانان مبــارز -بــرای حاضران ســخنرانی کــرده؟» یا « چــرا در انجمن صنفــی روزنامه نــگاران،
قاتــی تــرک هــا شــده و در بــاره تظاهــرات تبریــز یــا اعــدام عــرب هــا در اهواز صحبــت کــرده؟» اینها و نظایرشــان ،مســایلی بودنــد که به
طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه مــن ابــاغ مــی شــد .اما وقتــی دیدنــد گــوش شــنوایی بــرای درخواســت هایشــان وجــود نــدارد به
شــدت عمــل روی آوردنــد .در واقــع پــس از مکالمــه تنــد تلفنــی ام بــا «مهــدوی»  -مســوول بخــش عــرب هــا در معاونــت قومیــت های
وزارت اطالعــات  -لحــن و رفتارشــان تغییــر کــرد .البتــه «مهــدوی» زمانــی کــه با ســهرابیان  -دیگــر مامور بلند پایــه اطالعاتــی در دفتر
پیگیــری ،نقــش پلیــس بــد و پلیــس خــوب را بــازی مــی کــرد ،بــه طــور ضمنــی بــه من گفــت کــه بایــد انتظار صــدور حکم ســنگینی
را داشــته باشــی .و چنیــن هــم شــد ،چــون در ســال  87ش مــرا بــه جــرم انتقــاد از حاکمیــت بــه پنــج ســال زنــدان محکــوم کردند.
حســن زارع دهنــوی معــروف بــه قاضــی حــداد ،معــاون امنیــت دادســرای عمومی وانقــاب تهــران بود .قاضی ســعید مرتضــوی ،قاضی
حــداد را بــه ایــن ســمت برگزیــد تــا بــازوی راســت اش در ســرکوب مطبوعــات مســتقل و نیروهــای مخالــف و منتقد باشــد .البتــه بعدها
دیدیــم کــه هــر دو ایــن بــه اصطــاح قاضــی ،افــرادی فاســد و ودزد و ســرکوبگر ازآب در آمدنــد کــه علیرغــم حمایــت مســتقیم رهبــر
جمهــوری اســامی از آنــان ،پایشــان بــه دادگســتری همیــن نظــام هــم کشــیده شــد و چنــد بــار بازجویــی شــدند امــا بــه علــت همین
حمایــت ،زندانــی نشــدند .قاضــی حــداد ،معاونــی داشــت کــه دســت کــم از رییــس اش نداشــت .درتابســتان ســال  86پرونــده ام را بــه او
دادنــد و او بازپــرس مــن شــد و پرونــده ام را ســنگین تــر کــرد  .ســپس آن را بــرای محاکمــه بــه شــعبه  15دادگاه انقــاب اســامی تهران
بــه ریاســت قاضــی صلواتــی فرســتاد .در اینجــا یــک نکتــه را بایــد تصحیــح کنــم .در بخــش ســی و پنــج وســی وشــش ایــن خاطــرات
گفتــم کــه پرونــده ام در بهمــن  84ش ،از شــعبه  2دادســرای انقــاب اهــواز بــه شــعبه  4دادســرای انقــاب تهــران منتقــل شــد .امــا بــر
اثــر بازبینــی احضاریــه هــا متوجــه شــدم کــه پــس از آزادی از زنــدان مخفــی اهــواز در تیرمــاه  ،1384پرونــده ام در دی مــاه همــان ســال
بــه شــعبه ســوم بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــاب ناحیــه هفت تهران ارســال شــد .تاریــخ اولیــن احضاریــه در تهــران  1384/10/5و
شــماره اش (/7642/84گ/د) بــود .در واقــع در اوایــل ســال  86ش بــود کــه پرونــده از شــعبه ســوم بازپرســی دادســرای عمومــی وانقــاب
بــه شــعبه چهــار دادســرای انقــاب وابســته بــه معاونــت امنیــت دادســرای عمومــی و انقــاب منتقل شــد .اما قبــل از ایــن کــه «آقایان»
پرونــده ام را بــه معاونــت امنیــت و از آن جــا بــه شــعبه  15دادگاه انقــاب ارســال کننــد ،بــازی دیگــری را بــرای خــرد کــردن اعصــاب ام،
آغــاز کردنــد و آن حادثــه ای بــود کــه مــن و ســایر اعضــای خانــواده ام را در تهــران پریشــان خاطــر کــرد.

بخش سی و نهم :دو سال تمام رفت و آمد بین منزل و دادگاه انقالب
در ســال  86ش پرونــده جدیــد را کــه در دفتــر پیگیــری بــاز کــرده بودنــد ،بــا پرونــده قدیــم ضمیمــه کردنــد و بــه معاونــت امنیــت
دادســرای انقــاب تهــران در چهــارراه معلــم فرســتادند کــه قاضــی حــداد رییــس اش بــود .معــاون او از مــن بازپرســی کــرد و در نهایــت
وثیقــه ام را از  ۲۰میلیــون تومــان بــه  ۱۰۰میلیــون تومــان افزایــش داد.
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قاضــی حــداد پرونــده ام را از دادســرای انقــاب بــه شــعب ه  ۱۵دادگاه انقــاب فرســتاد کــه رئیــس اش ابوالقاســم صلواتــی اســت .پس از
نــا آرامــی هــای ناشــی از تقلــب در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  2009ده هــا تــن از فعــاالن جنبــش ســبز نظیــر روزنامه نــگاران،
دانشــجویان ،اســتادان دانشــگاه و وزرای ســابق در همیــن شــعبه  15محاکمــه شــدند .قاضــی صلواتــی تــا هنــگام نوشــتن ایــن خاطرات
(اوت  )2015همچنــان رئیــس این شــعبه اســت.
از اواخــر  ۸۴تــا اوایــل  ۸۷ش مــن مشــتری همیشــگی دادســرا و دادگاه انقــاب تهــران بــودم .کارم شــده بــود رفــت و آمــد بیــن خانــه
ام در یوســف آبــاد و دادگاه انقــاب در چهــار راه معلــم  .عــاوه بــر متهمــان سیاســی ،گاهــی هــم معتادهــا ،التهــا و فاحشـهها را مــی
دیــدم کــه در راهروهــای طبقــات مختلــف ســاختمان دادگاه انقــاب ولــو بودند .دســت و پــای برخــی از آنها را غــل و زنجیر کــرده بودند.
محاکمــه ام ،دســت کــم چهاربــار بــه تعویــق افتــاد  .هــر بار بــه بهانهای .تــا اینکــه در دی مــاه  ۸۶ش این محاکمــه در شــعبه  15دادگاه
انقــاب تهــران بــه ریاســت قاضــی صلواتــی انجــام شــد« .ســبحانی» نماینــده دادســتان ،کیفــر خواســت را خوانــد کــه تا حــدی طوالنی
بــود .ســپس مــن از خــودم دفــاع نمــودم و همـ ه اتهامــات را رد کــردم .وکیــل ام ،صالــح نیکبخــت نیــز حضــور داشــت .به ایشــان فرصت
ندادنــد کــه دفــاع کاملــی از مــن بکنــد و صحبــت هایــش را قطــعکردنــد .هیــچ مــدرک کتبــی نداشــتند و اغلــب استنادهایشــان بــه
گــزارش هــای مغرضانــه و دروغ وزارت اطالعــات بــود .از زندانیــان دهه شــصت شمســی (هشــتاد میــادی) شــنیده ام ،ابوالقاســم صلواتی،
زمانــی کارمنــد وزارت اطالعــات بــوده و قبــل از ایــن کــه قاضــی شــود ،در زنــدان اویــن تهران بازجــو بوده اســت .اواخــر فروردیــن  ۸۷ش،
وکیــل ام بــه مــن گفــت کــه قاضــی صلواتــی حکــم محکومیــت ام را صــادر کــرده امــا نمی دانســت کــه ماهیت حکم چیســت و اساســا
چنــد ســال زنــدان تعییــن کرده اســت.
در تیرمــاه  ۸۷ش (ژوییــه  )2008انتخابــات کانــون نویســندگان ایــران برگــزار شــد .کانــون نویســندگان یــک نهــاد فرهنگــی ســکوالر
اســت کــه نویســندگان ،شــاعران و مترجمــان ایــران را در برمــی گیــرد و بــه نوعــی اپوزیســیون فرهنگــی رژیــم ایــران به شــمار مــی رود.
ایــن کانــون کــه در واقــع اتحادیــه نویســندگان ایــران اســت در ســال  1347ش ( )1968یعنــی در دوره شــاه ســابق ،توســط نویســندگان
نامــداری چــون جــال آل احمــد ،م.ا .بــه آذیــن ،ســیمین دانشــور ،رضــا براهنــی و دیگــران تاســیس شــد وعمــرش از عمــر جمهــوری
اســامی ایــران بیشــتر اســت امــا نــه تنهــا مجــوز فعالیت نــدارد بلکه بــا تضییقات همیشــگی رژیــم رو بــه رو بــوده  .فشــارهای حاکمیت
علیــه ایــن نهــاد فرهنگــی در ســال  1377ش ( )1998بــه اوج خــود رســید .در آن هنــگام نیروهــای امنیتــی دو تــن از همــکاران مــان را
در کانــون نویســندگان ایــران بــه قتــل رســاندند :محمــد مختــاری و محمــد جعفــر پوینــده .ایــن قتل هــا و کشــتار دیگر سیاســتمداران
و اهــل قلــم در اواخــر دوره ریاســت جمهــوری رفســنجانی و اوایــل دوره ریاســت جمهــوری خاتمــی بــه قتــل هــای زنجیــره ای معــروف
شــد .رژیــم جمهــوری اســامی کــه در جــذب شــاعران ،رمــان نویســان ،نویســندگان و مترجمان مســتقل ایــران نــاکام مانده ،شــماری از
اهــل قلــم وابســته بــه خــود را واداشــت تــا در ســال 1378ش ( )1999انجمنــی بــه نــام انجمــن قلــم ایــران ایجــاد کننــد .اغلــب اینــان،
قلــم بــه دســتان و شــاعران مجیزگــو و وابســتگان بــه رژیــم ج ا ا هســتند کــه در قیــاس با نویســندگان و شــاعران برجســته عضــو کانون
نویســندگان ایــران ،قلــم بــه دســتان میــان مایــه ای به شــمار مــی رونــد .بارزترینشــان،علی اکبــر والیتــی وزیر خارجه پیشــین و مشــاور
کنونــی خامنه ای اســت.
در انتخابــات یــاد شــده کانــون نویســندگان ایــران ،مــن بــه عنــوان عضــو علــی البــدل هیــات دبیــران کانــون انتخــاب شــدم .ایــن امــر
خشــم وزارت اطالعــات و دادگاه انقــاب را برانگیخــت .لــذا در تیرمــاه  87قاضــی صلواتــی بــه نیابــت از ایــن دو نهــاد ،حکــم پنــج ســال
ی کــرد .او را نــزد پزشــک متخصــص اعصــاب
زنــدان مــرا اعــام کــرد .وقتــی ایــن خبــر بــه گــوش همســرم رســید ،ســکته ناقــص مغــز 
بردیــم .پــس از مدتــی متوجــه شــدیم کــه ایــن پزشــک ،خــودش اطالعاتــی اســت .وقتــی فهمیــد ایشــان همســر من اســت ،نســبت به
درمــان ایشــان بیتوجــه شــده بــود .
احتمــال مــی دهــم ایــن دکتــر اطالعاتــی بــه علــت شــناختی کــه از مــن و فعالیــت هایــم داشــت از ارایــه خدمــات کامــل پزشــکی به
همســرم خــودداری ورزیــد .او پــی بــرد کــه دکتــر یــاد شــده ،مــرا بــه عنــوان یــک فعال عــرب اهــوازی می شناســد .اساســا ســکت ه ناقص
همســرم ناشــی از فشــارهای وارد بــر مــن و خانــواده ام بــود کــه حکــم ظالمانــه قاضــی صلواتــی ،اوج ایــن فشــارها بــه شــمار مــی رفــت.
بــه همیــن دلیــل ،همســرم فقــط بــه جــرم ایــن کــه همســرم بــود  -از دسترســی بــه خدمات پزشــکی درســت وحســابی محروم شــد.
حکــم پنــج ســال زنــدان ام را بــه یکــی از شــعبه هــای دادســرای تجدیــد نظــر دادگســتری تهــران فرســتادند .شــعبه ســی و چهــارم
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دادگاه تجدیــد نظــر دادگســتری اســتان تهــران در تاریــخ  1387/6/11درخواســت تجدیــد نظــر مــرا دریافــت کــرد .وکیــل ام صالــح
نیکبخــت همچنــان پیگیــر قضیــه بــود .دادســرای تجدیــد نظــر همــان پنــج ســال زنــدان را تاییــد کــرد .والبتــه در مرحله تجدیــد نظر،
اتهــام هــای جدیــدی را بــه اتهــام هــای ســابق اضافــه کردنــد تــا بتواننــد پنج ســال زنــدان مــرا توجیــه کنند .باعــث ایــن امــر ،امیرخانی،
رییــس شــعب ه تجدیــد نظــر تهــران بــود کــه حکــم مــرا در مهــر ســال 87ش تاییــد کــرد .او بــه هنــگام دســتگیری ام در ســال  84ش
دادســتان اهــواز بــود و در جریــان پرونــده ام قــرار داشــت.
علــت صــدور ایــن پنــج ســال زنــدان ،فقــط انتقــاد صریــح مــن از رژیــم ایــران در رویارویــی بــا تظاهــرات مســالمت آمیــز مــردم عــرب
اهــواز در آوریــل  2005بــود کــه طــی آن ده هــا تــن کشــته شــدند.

بخش چهلم :خروج از ایران
اوایــل مهــر  87ش حکــم دادگاه تجدیــد نظــر صــادر شــد کــه پنــج ســال زنــدان دادگاه بــدوی را تاییــد مــی کــرد .ایــن حکــم را بــه
وکیــل ام ابــاغ کردنــد .مــن هیــچ اعتراضــی بــه دادگاه تجدیــد نظــر نکــردم چون مــی دانســتم تاثیری نــدارد .تــا حکــم زنــدان از دادگاه
تجدیــد نظــر بــه دادگاه اجــرای احــکام بــرود ،مــن مدتــی فرصــت داشــتم .ایــن یــک فرآینــد اداری اســت کــه حــدود یــک مــاه تــا یــک
مــاه و نیــم طــول میکشــد .البتــه امــکان داشــت در ایــن فاصلــه بــه خانــه متهــم بریزنــد و او را بــه زنــدان ببرنــد .مــن در آن روزهــا کمتر
آفتابــی مــی شــدم و حتــی بعضــی شــب هــا در منــزل نمــی ماندم.
بــه هــر تقدیــر از ایــن فرصــت اســتفاده کــردم و چون هنــوز حکــم ام بــه دادگاه اجرای احــکام نرفته بــود و ممنــوع الخروج نشــده بودم
توانســتم بــا گذرنامــه خــودم از فــرودگاه خمینــی خــارج شــوم .در ســیزده آبــان  87ش (ســه نوامبــر  .)2008ابتــدا بــه ترکیه و ســپس به
لنــدن آمــدم .دو مــاه و شــش روز در اســتانبول بــودم .ســپس «انگلیــش پــن» – انجمــن قلــم انگلیــس – از من برای ســفر به این کشــور
دعــوت کــرد .از کنســولگری انگلیــس در اســتانبول ویــزا گرفتــم و در ژانویــه  2009بــه لنــدن آمدم و بــرای نویســندگان و روزنامــه نگاران
انگلیســی ســخنرانی کــردم .موضــوع ســخنرانی ام در بــاره وضــع زندان انفــرادی ام و ســرکوب و حبــس روزنامه نــگاران و نویســندگان در
ایــران بــود .ســپس بــه وزارت کشــور بریتانیــا اعــام کــردم کــه دیگــر نمیتوانــم به ایــران برگــردم و چنــد ماه بعــد پناهندگــی گرفتم.
در آن زمــان ،همســر و دختــرم هنــوز در ایــران بودنــد .در لنــدن مــن بارهــا بــا رســانه هــای عربــی و فارســی خــارج از کشــور در بــاره
اوضــاع مــردم عــرب اهــواز و دیگــر رویدادهــای ایــران مصاحبــه کــرده ام .خــرداد ( 88مــی  )2009مصــادف شــد بــا انتخابــات ریاســت
جمهــوری و تقلــب در انتخابــات وتظاهــرات و اعتراضــات گســترده ضــد رژیــم در تهــران کــه مــاه هــا ادامــه یافــت .احمــدی نــژاد را بــا
تقلــب رییــس جمهــور کردنــد و میرحســین موســوی و کروبــی را زندانــی .مــن نیز همــواره از ســوی تلویزیون هــای عربی و فارســی برای
تحلیــل و تفســیر اوضــاع دعــوت مــی شــدم .ایــن امــر بــرای رژیــم ج ا ا گــران آمــد .لــذا دولــت احمــدی نــژاد و ســازمان هــای امنیتــی
اش فشــارهای فراوانــی بــر همســر و دختــرم در تهــران وارد کردنــد و حتــی از ســوی مامــوران اطالعــات تهدیــد به قتــل شــدند .از این رو
تصمیــم گرفتنــد بــه مــن ملحــق شــوند .وزارت اطالعــات دختــرم را ممنوعالخــروج کــرد امــا همســرم را ممنوعالخــروج نکردنــد چــون
مــی دانســتند او بــدون دختــرم از ایــران خــارج نمــی شــود .همســرم بــرای رفــع ممنــوع الخروجــی دختــرم کوشــش کرد که بــی نتیجه
مانــد امــا ســرانجام بــه شــیوه غیــر رســمی توانســت همــراه او بــه ترکیــه بــرود و از آنجا به انگلســتان بیایــد .اکنــون خانـ ه ام درتهــران در
غصــب یکــی از عوامــل رژیــم اســت .رژیــم پــس از غصــب و مصــادره صدهــا هکتــار از زمینهای عرب هــا در اقلیــم عربســتان ،از منزلمان
در تهــران نیز نگذشــته اســت.
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