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«من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی»
(حافظ)

شايد اگر زودتر قلم دست ميگرفتم يا دست بر كيبرد ميبردم ،خاطراتي همهجانبهتر
را از سالهاي سلول و زنجير و كشاكش مرگ و زندگي يك نسل گواهي ميدادم.
نسلي با خصوصيات و سجاياي ويژه ـ شايد كمنظير ـ كه نوع خاصي از زندگي ميان
جبر و اختيار يا بيتفاوتي و انتخاب را ،با اختيار و انتخاب عاشقانه مشق نوشت.
نسلي كه در انتهاي سلسله انتخابهايش در «نه» به ديكتاتور و «آري» به آزادي،
شكوهمندترين برگ اراده و اختيار و آگاهي آدمي را با شكست دادن فتواي خميني
رقم زد .مطالب ذكر شده در اين كتاب ،وصف ديدهها و شنيدههايم از آن هر چند
ناقص را خواهيد خواند .عظمت و شكوه انسانهايي كه آن صحنههاي فراموش ناشدني
و تاريخي را خلق كردند بحدي بود كه كمتر كسي قادر به توصيف آنست.
با اين حال اين كتاب يك كنكاش در اليههاي تو در توي يادهايم و گوشههايي
از خاطراتم از ۱۲سال زندانهاي خميني است .شايد بسياري از اين فاكت ها را
درخاطرات ساير همبندان و همزنجيرانم خوانده باشيد .به گفته شاعر:
يك قصه بيش نيست غم عشق و وين عجب
كز هر زبان كه ميشنوم نامكرر است
از اين رو تالش كردم جزئيات بيشتري از نوعي زندگي را گردآوري كنم .روي «نوعي
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از زندگي» اصرار دارم؛ چرا كه در فاصلة  ۱۳۶۰تا اواخر دهة  ۷۰كه هنوز قيامهاي
اجتماعي سربرنياورده بودند ،در ايران دو نوع زندگي جريان داشت؛ در يك طرف
زندگي بهظاهر متعارف مردم كه زير موج رعب و درندهخويي ديكتاتوري ضدبشري
خميني ،سكوت و سكون را نمايش ميداد؛ در طرف ديگر یک رزم بي امان توسط
سازمان مجاهدين و ارتش آزاديبخش در سراسر كشور كه موجوديت فاشيسم ديني
را به چالش كشيده بود .مقاومت مجاهدين درزندان ها بويژه پايداري حماسي زندانيان
در قتل عام سال  1367يك جزء اساسي از اين نبرد بي امان بود كه من تالش ميكنم
روايتگر بخش كوچكي از آن باشم.
من  ۱۵سال حكم زندان داشتم كه بعد  3سال كم كردند و به  12سال تبدیل شد.
سالي كه از زندان آزاد شدم ،به فكر نوشتن خاطرات زندان نبودم .تمام فكر و تالشم،
رساندن خودم به سازمان مجاهدين در عراق و منطقه مرزي و ادامه مبارزه براي
سرنگوني رژيم آخوندي بود .اما پس از استقرار در قرارگاههاي ارتش آزاديبخش،
همواره در يك كشاكش دروني بودم كه دانسته ها وخاطراتم از زندان بويژه قتلعام
را بنويسم .اما خود را شايسته نميديدم در مورد كساني بنويسم كه لياقت همسفري
با آنها را نداشتم .هر چند من به تصادف در مقابل هيات مرگ قرار نگرفتم و با اين
آزمايش مواجه نشدم .زيرا در آن زمان ،همانطور که در متن کتاب توضیح دادهام در
انفرادي بودم .ولي بعداً شنيدم كه دو بار اسم من را براي رفتن به هيأت مرگ در بند
خوانده بودند كه حضور نداشتم.
من هم چنين مجاهدان واالمقامي چون مجيد طالقاني ،مجتبي غنيمتي و غالمرضا
کیاکجوری را از نزديك میشناختم و شنیدم كه چگونه سر از پا نشناختند و براي
دفاع از آرمان مجاهدين ،با اصرار خودشان دوباره به نزد هيات مرگ رفتند و روانه
چوبههاي دار شدند .پس بايد به نگارش اين سطور كه توصيف و پيام سربداران
است ميپرداختم.
در اين رابطه در خلوت خود با خداي خودم ،فكر كردم كه من برای جان بدربردن از
کشور خارج نشدم .قبل از هر چيز ،من آمدم دين خود را كه در قتل عام ادا نكرده
بودم بهجا بياورم .قصدم جان به دربردن و زندگي راحت بورژوايي با دعوي مبارزه،
اما در گوشه عافیت نبود .بلکه با تمامی ضعفها و قصورهایم که در دوران ۱۲سال
زندان خود داشتهام ،همواره آرزو و هدفم آزادی مردم ایران از شر دیکتاتوری مذهبی
خمینی بوده و هست .
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اما اولين نكته در سرآغاز ،براي پاكسازي انديشه و قلم از هر ريبهاي ،يادآوري و خاطر
نشان كردن منطق صدق تمام عياري بود كه مجاهدين بويژه ما زندانيان آزاد شده در
پرتو انقالب خواهر مريم آموختيم.
عملكرد صداقت مجاهدي را برادر مسعود با زيباترين و نافذترين كلمات در سال 1388
در مورد ما زندانيان آزاد شده بيان كرده است .سخناني كه همان گونه كه برخی از
همبندانم ،پيش از اين گفتهاند ،براي همه ما زندانيان احيا كننده و پرتاب به جلو بود:
«… برای اینکه حساب همهچیز برای مردم ایران روشن باشد بگویم که وقتی از
زندانیان سیاسی مجاهدین صحبت میکنیم ،بهخصوص آنان که در اشرف هستند،
چه آنان که مقاومت کردهاند ،چه آنان که بهتصادف جان بهدر بردهاند و چه شماری
که کم و کسری داشته و در زیر شکنجه یا در برابر جوخه اعدام ،نقطهضعف داشتهاند،
هم در بدو ورود و هم در نشستهای انتقادی و “عملیات جاری” بیمحابا صداقت
پیشه میکنند و هر آنچه را که حتی از ترس یا تشویش در برابر مرگ در ذهنشان
هم گذشته ،برای همرزمانشان ،در جمع ،بر روی دایره میریزند.
فراتر از بزرگداشت قهرمانان و یاران مقاوم ،هدف از این صداقت بیمنتها ،تجدیدعهد
با خلق اسیر و در زنجیر برای جبرانکردن کمیها و کاستیها و ضعفهاست .روبهجلو
است ،نه روبهعقب .باالکشیدن و فرارفتن و رستن از بندهای روحی و روانی است
که از زندان خمینی و خاطرات دردناکش ،بر دستوپایشان پیچیده است ،و نه صرفاً
یک انتقاد ازخود صوری و سطحی .شاخص این است که در تشعشع این صداقت
شگفت و بیکران در جمع یاران ،شنوندگان نهفقط سر تعظیم و تکریم فرود میآورند،
بلکه راه مقابله و درهمشکستن کابوس خمینی و راه غلبه و مسخرکردن آثار او را،
هم در گرههای کوری که دژخیمان خمینی در اعماق ذهن و ضمیر ایجاد کردهاند،
میآموزند» (پایان نقلقول از برادر).
بله ،من كرده و ناكرده ،ضعف و تقصيرات ،و تزلزل و لغزشهايم را با سازمان محبوبم
در ميان گذاشتهام و مانند هم زنجيران ديگر ،در پرتو تشعشع صداقت مجاهدين است
كه ميتوانم قلم بدست بگيرم .در غير اين صورت ،آنچه باقي ميماند خواه و ناخواه،
و فهميده و نافهميده نوعي «خرج كردن» كرسي و سابقة زنداني سياسي ،براي
«دريافت كردن» است .به همين خاطر ،قبل از انتشار كتاب و تكميل مقدمة حاضر،
بار ديگر هر آنچه را بعد از حضور و شركت در اولين نشست انقالب دروني مجاهدين
در اسفند  1375در قرارگاه اشرف به فرمانده يكان (خواهر معصومه) گفته بودم،
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مكتوب كردم كه شامل بازجويي و سؤال و جوابهاي كتبي و شفاهي در دورة انفرادي
در اوايل  1367و همچنين زمان آزاد شدنم در سال  1372است.
يك لحظه و خاطرة ماندگار هم از نشستهاي برادر مسعود بگويم كه همه مجاهدين
شنيدهاند .ميگفت براي حل و فصل عقدهها و گرههاي كوري كه خميني ايجاد كرده
و براي باز كردن زنجيرهاي فكري و فرهنگي از دست و پاي مردم به ويژه نسل جوان،
مجاهدين وقتي به ايران بروند ،باید در «نازيآباد و جواديه» در جنوب شهر تهران
نشست بگذارند و اول از خودشان و نكردهها و كمبودها و ضعف و تقصيرات خودشان
بگويند تا راه بقيه باز شود....
من مدت كوتاهي پس از دستگيري را در زندان جمشيديه تهران گذراندم .حدود
۴سال در زندان قزلحصار و ۸سال در زندان اوين بودم .اين كتاب حاصل تجربهيي
طوالني همراه با ديدهها و شنيدههايم از اين دو زندان است.
دادستاني ،اطالعات سپاه ،وزارت اطالعات و دستگاه قضائي رژيم ،در برخورد با زندانيان
سياسي ـ بهخصوص با هواداران مجاهدين خلق ـ در همة زندانهاي كشور سیاست
یکسانی را پيش ميبرد .آنهم اعمال بيشترين شكنجه و فشار براي توابسازي بود.
وقتي هم كه توابسازي نتيجه نميداد ،كشتار مجاهدين بود .سياستي كه تا به امروز
ادامه دارد .اين سياستها ابتدا در سه زندان اوين و قزلحصار و گوهردشت تجربه
شده و سپس به زندانهاي سراسر كشور تعميم داده ميشد.
اميدوارم اين كتاب ،بخشي از اداي دين به نسلي شيفتة آزادي با زندگييي بهخون
نشسته باشد .نسلي كه اراده كرد با تكيه بر آگاهي و شناختش از مهيبترين نيروي
ارتجاعي تاريخ ايران ،همه چيز خود را فدا کند تا راهگشاي نسلهاي بعد از خود باشد.
نسلي كه با وفاي مطلق به عهد با خلق و سازمان و رهبري ،در مقابل ايلغار پلشت
خميني تمامقامت و استوار ايستاد و در آستان خلق محبوبش تا ابد سرفراز است
و براي هميشه به عنوان يك نمونه مثال زدني از مقاومت و پايداري براي جهانيان
خواهد ماند.
نسلي كه افتخار ابدياش اين است كه از بدو انقالب ضد سلطنتي ماهيت ارتجاعي
خميني و افكار قرون وسطايي آن و ايدئولوژي منحط آخوندي را شناخت.
نسلي كه هرگز به خميني و ارتجاع مذهبي و سياسياش در بيرون و درون زندان
«آري» نگفت .آنها بدرستي نشان دادند كه شايسته نام “نسل مسعود” هستند.
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در نوشتن خاطراتم از اين نسل ،براي اولين بار همواره احساس ميكردم كه نويسنده
بايدآينه باشد .بايد بتواند آنها را همان طور كه بودند بدون دخل و تصرف تصوير كند
و نشان دهد .بايد با كلماتش تصويرگر رنجها و فراغها ،اندوهها و شاديها و عشقهاي
اين نسل باشد .بايد بتواند خواننده را بيآنكه او را در كوچه و پسكوچههاي زمان و
حوادث گم كند ،با اين نسل و ارزشهاي انساني و مبارزاتي و فرهنگياش آشنا كند.
هنگامي كه آن چهرههاي آشناي سلولهاي تو در توي ساليان در اوين و قزلحصار در
ذهنم مجسم ميشدند ،در تصوير كردن و نوشتنشان احساس عجز ميكردم .قلمم
ُكند ميشد و گاه ميايستاد .بهخود ميگفتم از كداميك از آنها ميتوانم بگذرم؟
چگونه ممكن است يادي از آنها در اين نوشته نباشد؟ مگر هر كدامشان شاهدي
از مقاومت و پايداري صدها و هزاران نفري نيستند كه در گوشهگوشة اين مملكت
آخوندزده پرپر شدهاند؟
در تمام مدتي كه كلمه به كلمه و عبارت به عبارت اين نوشته به هم پيوستند و به
اينجا رسيدند ،بارها احساس كردم امانتدار خوبي نبودم؛ چرا كه نميتوانم امانت
آنچه را ديده و شنيدهام ،بهصاحبان و وارثانشان و به مردممان برگردانم.
بارها افسوس خوردم كه:
چرا در آن ماهها و سالها از بچههايي كه با هم بوديم ،بيشتر سؤال نكردم؟
چرا از دوران بازجوييها و شكنجه آنها نپرسيدم؟
چرا از وضعيت زندانهاي ديگر نپرسيدم؟
چرا...چرا...و...
بگذريم كه تواضع انقالبي مجاهداني كه بعدا سربدار شدند مانع از آن ميشد كه
از مقاومت و ايستادگی خودشان در براير شكنجههاي وحشيانه و پايداري سترگ
خودشان بگويند.
در نوشتن اين خاطرات گاه قلبم آنچنان فشرده ميشد و اشك هايم سرازير ميشد
كه قلم از حركت باز ميايستاد .فقط با يادآوري مسؤليت و ضرورت حفظ ارزشهاي
آن مقاومتها و پايداريها ،و روبهرو قراردادن چهرههاي شاخص و مقاوم آن دوران
توانستم بهنوشتن ادامه دهم؛ تا ياد و راه و خاطر و آرمان و آرزوي آن نسل شيفتة
آزادي را در حد وسعم به تصوير كشم و ادامه دهم .بارها به خود نهيب زدهام كه تو
مسؤل هستي! كافيست هر چه را ديدي و شنيدي ،بنويسي!
بنویس که چگونه مجاهدین با شجاعتی تاریخی و بینظیر با دو ایدئولوژی فردیت
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و جنسیت که غالب ذهنی زمانه است درافتادند .با تکیه بر همین عروه الوثقی با
شقیترین فرعون زمانه جنگیدند دجالیت هزار و چهار صد ساله آخوندی را پودر کرده
و خمینی را از ماه به چاه کشیدند.
از سوخته شدنها و ساخته شدنها بنويس .اینکه چگونه آن یکگرم مجاهدی درون
هریک از ما صیقل خورد و باغبان چگونه مزرعهاش را با خون جگر آب داد .از
پروازهای ققنوسواری که هر مجاهدی پس از سوزاندن ضد ارزش های دنیای پلید
مردساالری ،دوباره از خاکستر خود زنده شد و به پرواز درآمد .پروازی بر فراز همه
ارزش های شناخته شده رسمی زمانه ،تا رسیدن به قل ه ارزشهای نوینی که خالق
تک به تک آنها خواهر مریم است ،تا تشكيالت پوالدين برادران و شوراي مركزي كه
در هزار زن انقالبي مجاهد خلق متبلور است.
بخش عمدة اين كتاب در سال هايي كه در اشرف و ليبرتي بوديم نوشته شده است.
براي تكميل و ارائه نهايي آن ،وقت و زمان زيادي الزم بود.كمبودها و نواقصي را
احساس ميكردم كه بايد با ياري از حافظه بعضي از هم زنجيران آن را كامل ميكردم.
اما در دوران پايداري با شكوه و بخاطر حمالت مرگبار رژيم و مزدوران عراقياش
فرصت پرداختن به آن نبود .بعد از هجرت بزرگ به آلباني ،فرصت ديگري پديد آمد
كه اين تعهد ناتمام خود را به پايان برسانم.
در اين جا از همه خواهران و برادران و دوستاني كه در تكميل و تدقيق اين خاطرات
و تهيه نامها و عكس ها به من كمك كردند صميمانه تشكر و سپاسگزاري ميكنم.
حسن ظريف ناظريان -مهر ۱۳۹۹
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اواخر بهمن ۱۳۶۰نزديك ساعت ۲بعدازظهر با عجله لباس فرم نظامي را در پادگان
عوض كردم و با لباس شخصي از پادگان خارج شدم.
گروهبان وظيفه بودم۱۷ .ماه از خدمتم گذشته بود .پادگانمان در چهارراه باقرخان،
كمي باالتر از ميدان توحيد تهران بود .بايد خودم را زودتر س ِر قرار خيابان طالقاني
مي رساندم .حجت ـ مسؤلم ـ ساعت ۲/۵از چهارراه تخت جمشيد مي آمد .من بايد
در مسير به او ميپيوستم.
سر زمان بندي به سر قرار با حجت رسيدم .او پس از پيگيري بعضي كارها گفت:
«بايد هرچه زودتر توي خونة تيمي مستقر شيم .سعي كن مقداري وسايل خونه هم
تهيه كني».
قرارمان كوتاه و سريع بود؛ آن روزها سپاه ،تورهاي خياباني زيادي پهن مي كرد .به هر
كس مشكوك مي شدند ،دستگيرش می كردند و با ميني بوس به اوين مي بردند.
هفته قبل با منصور ـ از هواداران مجاهدين كه در پادگان با هم بوديم ـ اتاقي را
در خانة كوچكي در خيابان ايران مهر ،نزديك ميدان امام حسين كرايه كرديم .به
صاحب خانه گفتيم سرباز هستيم كه از شهرستان آمده ايم .از چهرة منصور پيدا بود
اهل شمال است.
تا شب بايد براي اجراي دو قرار ديگر مي رفتم؛ اساس کارمان در این روزها بعضی
شناساییها از مزدوران بود .باید محلهای کار یا زندگی و مسیر رفت و آمدشان را
درمیآوردیم .بعد از مدتی کارهای ایذایی هم به مسؤلیتهای تیممان افزوده شد .لذا
بايد مقداري وسيله براي كارهايمان تهيه مي كردم.
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چند وقتي بود به خانه مان نمي رفتم .شب ها در پادگان مي خوابيدم .بین افسرهای
پادگان چند نفر را میشناختم که هوادار مجاهدین بودند ،اما بهطور علنی حرفی
نمیزدند و رعایت میکردند .شبهایی که آنها افسر نگهبان بودند ،فرصت خوبی
برای پخش اعالمیههای سازمان بود .اعالمیهها را با خیال راحت در آسایشگاه همة
گروهانها پخش میکردم .تازگی یک واحد سیاسی ــ عقیدتی هم راه افتاده بود که
افسر مسؤل آن منفور و مورد دشنام همه سربازان و افسران بود .با شروع کار این
واحد ،فعالیت در پادگان مقداری سختتر شد.
صاحبخانهمان آدم بالنسبه فقیری بود .یکی از اتاقها را برای کمک خرجشان به ما
اجاره داد .آقا مجتبی صاحب خانهمان در بازار شهرستانی میوهفروشی میکرد .خیلی
دوست داشت شبها با ما بنشیند و صحبت کند .منصور هم برایش از کشاورزی و
کشت برنج و اینچیزها میگفت .نمیخواستم چنین نشست و برخاستهایی زیاد
باشد .سعی میکردم به بهانة خستگی و زودبیدار شدن فردا صبح ،کوتاهش کنم.
نیمه اسفند شده بود .مثل روزهای قبل ،ساعت یکونیم لباس شهر پوشیدم و با اجازه
دوستی که در دژبانی داشتم ،زودتر از پادگان زدم بیرون .باید خودم را به قراری با
حجت در حومة خیابان اتابک میرساندم .او را که دیدم گفت« :خط اومده دیگه توی
قهوهخانهها و جاهای سطح پایین قرار نذاریم .توی محلههای عمومی شهر نباشه .اين
محلها سوختن .از این به بعد قهوهخانه رفتن و آشرشتهیی نداریم .باید لباسهای
مرتب بپوشیم .توی جاهای موند باالتر قرار بزاریم .یه مقدار پول هم داده شده که
برای خودمون لباس خوب بخریم و تیپ بزنیم» .با خنده گفتم« :پس از این به بعد
تو تیپ بزن ،منم با لباس درجهداری میام»!
تصميم گرفتم سري به خانه بزنم و مقداري اسباب و اثاثیه تهيه كنم .با تاريك شدن
هوا رفتم شهر ري .از كوچه پس كوچه ها خودم را به خانه رساندم .همينكه وارد
شدم ،مادرم مضطرب و سراسيمه دوید جلو و گفت« :اقدس دستگير شده ،بردنش
كميته .۱۴تا حاال دنبال كار او بودم .ساعتي پيش برگشتم خونه» .پاسداران به مادرم
گفته بودند چند سؤال از خواهرم دارند و او را بر مي گردانند.
لباس فرم نظامي را سريع پوشيدم و مشغول پاكسازي خانه شدم .البته قبل از این
همة کتابها و نشریات مجاهدین و گروهها را از خانه خارج کرده بودم .عکسهایی را
هم که با بچهها در سفرها و کوهپیماییها گرفته بودیم ،از بین برده بودم .نيم ساعتي
نگذشته بودكه پدرم آمد طبقه دوم و صدايم كرد .از اتاق كه آمدم بيرون ،ديدم دو
24

دستگيري

بقال
پاسدار يوزي به دست ،پشت سرش ايستاده اند .يكي از آنها «درخشان» بود؛ ِ
محلة قبلي مان كه رئيس كميته شده بود .دومي هم از بچه هاي محلة هاشم آباد
شهرري بود .هرسه همديگر را شناختيم .گفتند بايد با آنها به كميته بروم .بابا و مادرم
شروع كردند به پرخاش و دعوا با پاسداران كه« :چرا بچه هاي ما را دستگير مي كنيد؟
و .»...صحنة شلوغ و پرتنشي شد .درخشان هم میگفت« :فقط دوـ سه تا سؤال داريم.
زود برش مي گردونيم».
همين كه از در ِخانه خارج شديم ،متوجه سه ماشين كميته شدم که سر و ته
كوچه را هم بسته بودند .چندتایی از همسایهها هم جلوی خانههایشان ایستاده
بودند و ماجرای خانة ما را دنبال میکردند .همسایهها هنوز خاطره حملهای را
که به خانة آقا رسول فراهانی شده بود به یاد داشتند .آن شب هنوز چند روزی به
۳۰خرداد ۶۰مانده بود.
از ساعت ۱۲شب صدای تیراندازیها ،همة محله را بیدار کرد و به خیابان کشاند.
داوود فراهانی از افراد فعال مجاهدین بود .خانهشان هم یکی از پایگاههای مخفی
سازمان شده بود .آن شب تیراندازیها خیلی طول کشید .بعد معلوم شد داوود
فراهانی داشته با تیراندازی ،وقت میخریده تا افرادی که در خانهشان جمع شده
بودند ،از راه پشتبام فرار کنند .با صدای کم شدن تیراندازیها معلوم شد مهمات
داوود تمام شده است .پاسدارها کمکم به خانه نزدیک شدند .در نهایت پدر و مادر
داوود و سه تا خواهر او ــ خدیجه ،جمیله و سومی که فکر کنم اسمش فاطمه بود ــ
را دستگیر کردند و بردند .یکی از خواهران داوود ــ که نفهمیدم کدامشان بود ــ با
پاسدارها درگیر شد .پاسداران او را هم زخمی و خونین ،کشانکشان از خانه آوردند
بیرون ،سوار یک پاترول کردند و به کمیته بردند .معلوم شد کل اعضای خانواده را
دستگیر کردهاند .این شد که مدتی هم درب خانهشان بسته ماند.
چندی پیش هم حمله به خانة آقای شهبازی در محله مجاورمان اتّفاق افتاد .ابراهیم
شهبازی ــ پسر بزرگ خانه ــ از هواداران فعال مجاهدین بود .او خانه دومشان را
پایگاه مخفی تیمهای مجاهدین کرد .در حمله به این خانه که ابراهیم با چند تن از
مجاهدین دیگر دستگیر شد ،تمام محله تحت تأثیر قرار گرفته بود.
چند دقیقهای در خودرو جلوی خانهمان منتظر ماندیم .دیدم افراد کمیته با کارتنی
از کتابها و آلبوم عکس و وسایل کوهنوردیام از خانه آمدند بیرون و کارتن را در
صندوق عقب ماشین گذاشتند .من را به كميته ۱۴در پارکینگ نزدیک حرم بردند.
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در حياط كميته ،چند هم كالسي سابق و بچه محلهای قدیمی را ديدم .همانها كه
روزگاری هم کالس و هم بازی بودیم ،اما بعد از انقالب پاسدار کمیته شده بودند .آن
شب کسی سراغم نیامد .روز بعد ،در بازجویي اوليه فهميدم علت دستگيري من و
خواهرم ،وجود يك اعالمية تازه تكثير شدة سازمان است .اعالمیه را هم از دوستان
خواهرم به دست آورده بودند.
اقدس ـ خواهر كوچكم ـ هوادار سازمان بود .در دبيرستانشان با يك تیم مجاهدین
فعاليت مي كرد .آنها هفت نفر بودند و سرتيمشان مهرماه دستگير شده بود 1.او
مي دانست من با سازمان رابطه دارم .از من خواست به سازمان برسانم كه آنها قطع
شده اند و نياز به رابط و مسؤل دارند .آن موقع مسؤل من حسین .ع بود .وقتي موضوع
را گفتم ،دو سه روز بعد گفت« :جواب دادن که موقتاً آنها را به خودت وصل كن تا
یه رابط خواهر برايشان پيدا كنن .با باز شدن مدارس ،تعداد زيادي هوادار و تيم هاي
مجاهدين دستگير شده ان و فع ً
ال كسي نيست».
در همين روزها ،چنین وضعيتی براي معصومه ــ يكي از فاميلهایمان ــ پيش
آمد .من و معصومه نامزد بودیم و قرار بود بعد از سربازي و پيدا كردن كار او هم
درسش را تمام کند و ازدواج کنیم .او و دوستانش در دبيرستان ،يك تيم پنج نفره
بودند .سرتيمشان دستگير شده بود و بهطور موقت به من وصل شدند .كار اين دو
تيم ،تكثير و پخش اطالعيه هاي سازمان و تهيه امكانات و تدارکات بود .كارهايي
مثل تهيه دارو و امكانات پزشكي ،پيدا كردن خانه هاي مناسب اجاره یی ،جا دادن
امكاناتي مثل دستگاه هاي تايپ و تكثير و جابهجايي بعضي وسايل مورد نياز در
سطح شهر .من از طريق اقدس و معصومه كارهاي اين دو تیم را دنبال مي كردم .از
آنجا که معصومه و همتیمهایش در فاز سیاسی فعالیت علنی در دبیرستان داشتند
و از هواداران شناخته شدة مجاهدین بودند ،زودتر شناسايي و دستگير شدند.

ی با جریانات سیاسی
فاز سیاسی ،آشنای 

منظور از «فاز سیاسی» دوران فعالیتهای نیمهآزاد گروههای سیاسی بعد از انقالب
ضدسلطنتی تا ۳۰خرداد سال ۱۳۶۰است .در این مدت ۲/۵ساله ،چندین گروه و
حزب سیاسی اعم از به اصطالح ملی ،مذهبی و مارکسیستی فعالیت داشتند .از روی

-1با فرا رسيدن مهر سال ۶۰و شروع سال تحصيلي ،پاسداران و كميته چي ها ميني بوس راه انداختند ،به دبيرستان ها
هجوم بردند و بسياري از دانش آموزان را كه در فاز سياسي فعاليت علني داشتند ،دستگير كردند.
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نشریات و مجالت ،میشد فهمید تعداد این گروهها و جریانات خیلی زیاد است.
البته همهشان بهطور کامل شناخته شده نبودند .جریانات شناخته شده و فعال
شامل سازمان مجاهدین خلق ،سازمان چریکهای فدایی ،حزب توده و گروههای تازه
تأسیس پیرو خط شریعتی بودند.
من پیش از انقالب با دکتر شریعتی آشنا شدم .در مقابل افکار ارتجاعی و س ّنتی که
معرف اسالم بودند ،افکار شریعتی را میپسندیدم .قبل و بعد انقالب ،فکر کنم همة
کتابهای او را خواندم.
سال  ۱۳۵۷که در کنکور قبول شدم و به دانشگاه رفتم ،محیط دانشگاه برایم خیلی مهم
و جذاب بود؛ چون هرچه بیشتر با افکار معترض و مخالف حکومت شاه آشنا میشدم.
در انستیتوی تکنولوژی سمنان پذیرفته شدم .شروع ترم تحصیلی ،با تحصنهای
دانشجویی و حرکتهای اعتراضی همراه بود .وقایعی که در تهران و بهطور خاص در
اطراف دانشگاه تهران میگذشت ،عاملی بود که باعث میشد بیشتر در تهران باشم و
وقایع را دنبال کنم.
بعد از سرنگونی شاه و آمدن دولت بازرگان ،کمکم شرایط اداری کشور به روال عادی
برگشت .دانشگاهها هم باز شدند؛ اما محیط دانشگاهها بیش از آنکه بوی تحصیل علم
بدهد ،رایحة سیاسی در آن موج میزد و به مشام میخورد.
حزب جمهوری اسالمی با تأیید شخص خمینی چماقداري راه انداخته بود و پیش
میبرد ،اول به ستاد مجاهدین در شهرهای مختلف حمله شد و نهایتاً ستادهای
گروههای سیاسی مخالف رژیم بسته شدند .بعد از بسته شدن ستاد مجاهدین در
سراسر کشور ،کیوسکها و دکههای خیابانی هواداران مجاهدین مورد تهاجم قرار
گرفت و اغلب آنها را سوزاندند .نشریهفروشی و کتابفروشی هواداران سازمان سر
چهارراهها و میادین شهرها مدام در معرض حملة چماقداران بود .حتی فروش نشریه
در خیابانهای فرعی هم از طرف خمینی تحمل نشد و هر روز مورد تاخت و تاز
چماقداران و حزباللهیها واقع میشد .نتیجة این سركوب ها که با سکوت و تأیید
شخص خمینی پیش برده میشد ،هزاران مجروح و بیش از ۱۵۰۰دستگیری و حدود
 ۵۴شهید تا قبل از ۳۰خرداد ۶۰بود.
هرچند دوران «فاز سیاسی» کوتاه بود ،اما هر روزش ،هر جلسه سخنرانی و متینگش
و هر کوهپیمایی جمعی که میرفتیم ،برایم درسهای بزرگی داشتند .حس میکردم
همة شهر و خانههایش محلی برای برخورد آراء و نقد و بررسی مسائل سیاسی و
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اجتماعی و فرهنگی ایران شده است.
پدرم با دیدی مشکوک به حکومتی با سردمداری آخوندها نگاه میکرد .هر وقت من
با دوستانم به خانهمان میرفتیم ،بالفاصله دیدارمان تبدیل به جلسة بحث و بررسی
مسائل روز میشد .پدر و مادرم و گاهی خواهر بزرگم هم در این گفتوگوها وارد
شده و اظهار نظرمیکردند .فضای روشنگرانه توأم با افشاگرانه در کشور موج میزد.
به همین دلیل هم خمینی که ظرفیت محیط آزاد و دمکراتیک را نداشت ،طاقت
نیاورد و تصمیم گرفت با دمیدن در شیپور دخالت در عراق ،جنگ را راه بیاندازد و
در پوش آن ،رقبا و نیروهای سیاسی را از صحنه حذف کند.

بازجوئي در کمیته

كل بازجوييام در كميته حول اين بود كه اين اطالعيه چطوری به دست من رسيده
است؟ از اينكه هيچ سؤالي راجع به دوستانم ،در مورد پادگان محل خدمتم و ديگر
رابطه هايم مطرح نشد ،احساس راحتي كردم .خاطرجمع شدم چيزي از من ندارند.
درخشان ،اطالعیه سازمان را در دست داشت و از من میپرسید« :این اطالعیه را
چطوری بهدست آوردی؟ از کی گرفتی؟».
اطالعیه ،فراخوان جدیدی بود از طرف فرمانده موسی خیابانی .موسی فرمان تشکیل
هستههای مقاومت را داده بود .این اطالعیه را من دو هفته قبل به خواهرم اقدس
داده بودم که با تیمشان آن را تکثیر و پخش کنند .معموالً اقدس را در مسیر
دبیرستانشان پیدا میکردم و هرکاری داشتم با او در میان میگذاشتم .در اطالعیه
آمده بود که باید از این پس هستههای مقاومت را در همة مدارس ،دانشگاهها،
کارخانجات ،ادارات ،ارتش و همة شهرها و روستاها تشکیل داد.
پاسخ من به درخشان رئیس کمیته ۱۴این بود« :من اص ً
ال نمیدونم این چیه .من
اینو توی پادگان روی تختم پیدا کردم .هنوز هم نخوندم و خبر ندارم چی هست.
از این اعالمیهها و اطالعیهها توی پادگان زیاد پخش میشه .موقع خاموشی بود،
خواستم که بخوابم ،دیدم زیر پتوست .اونو تو جیبم گذاشتم و خوابیدم .یادم رفت
دور بندازم .توی خونه هم وقتی خواستم لباسام رو بشورم ،جیباشو خالی کردم .اینو
هم انداختم یه گوشهای».
خودم را بیگانه با چنین فعالیتهایی نشان دادم .اما دائم به فکر این بودم که علت
دستگیری خودم را بفهمم .آیا از دوستان دوران دانشگاه کسی چیزی گفته و حرفی
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زده؟ آیا از دوستان هممحلی که با آنها فعالیت داشتم اطالعاتی گیر آوردهاند؟ نکند
از پادگانی که در آن هستم و سربازانی که با خیلیهایشان صحبتهایی کردهام
چیزی درز کرده!
درخشان من را دو باره برای بازجویی به اتاقش برد .نگو در همین فاصله ،خواهرم
اقدس و هم تیمهایش هم در یکی از اتاقهای همین کمیته هستند .اقدس رفت و آمد
من را از پنجرة اتاق زیر نظر داشت .در فاصلهیی که توی حیاط منتظر رفتن پیش
درخشان بودم ،او و یکی از دوستانش به بهانه رفتن به دستشویی ،از اتاق آمدند
بیرون .حین برگشت به اتاقشان ،اقدس طوری که نگهبان متوجه نشود ،یک دستمال
کاغذی مچاله را به من نشان داد و فوری آن را انداخت توی اتاقی که من بودم.
درخشان دوباره پرسید« :از هواداران مجاهدین در شهرری ،کیها را میشناسی؟».
از این پرسش هم چیزی دستش نیامد و بهجایی نرسید .جواب دادم« :بعد از
پیروزی انقالب ،من تهران نبودم و سمنان بودم .کسی را هم نمیشناسم .اآلن هم که
تماموقت سربازی هستم».
بازجوییهای درخشان که تمام شد ،برگشتم اتاق .دستمال کاغذی مچاله را برداشتم
و باز کردم .خواهرم نوشته بود« :داداش نگران نباش .هیچچی از تو نگفتیم».
همین یک جملة خواهرم ،تا حدی خیالم را راحت کرد .متوجه شدم فقط دنبال این
بودند که این اطالعیه چگونه بهدست این دختران دبیرستانی رسیده است.
فرداي آن روز من را به دادسراي ارتش بردند و تحويل زندان جمشيديه دادند.
زندان جمشيديه مخصوص پرسنل نظامی بود .من را فرستادند به بند درجه داران و
كارمندان ارتش .همان ساعات اولیه متوجه شدم که نصف بیشترشان جرمهاي عادي
دارند ،بقيه هم به خاطر فعاليت هاي سياسي دستگير شده اند .بیشتر دستگیرشدگان
هم از هواداران مجاهدین بودند.

زندان جمشیدیه و سرنوشت سربازان

عزيز پلنگیان 2جوانی خوشرو و خوشصحبت بود .زودتر از بقیه به من نزدیک شد
و صحبتش گرم گرفت .او از تكاوران نيروي دريايي و هوادار مجاهدین بود .گویا در
محل خدمتش در بندرعباس ،عملیاتی انجام شده و او را بهخاطر آن دستگیر کرده
-2مجاهد شهید عزیز پلنگیان دراثر شکنجه زیربازجویی جراحت های زیادی برداشت و در سال  ۶۱او را
اعدام کردند.
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بودند .عزیز مي گفت چندين بار به بازجويي رفته و منتظر دادگاه است .پاها و كمرش
هنوز مجروح بود و آثار درد در چهرهاش دیده میشد؛ اما لبخند و نگاه مهربانش
لحظهیی متوقف نمیشد .متهم به همكاري با تيمهاي عملياتي سازمان در ارتش بود.
مي گفت قاضي دادگاهش ريشهري است و به احتمال قوي به او حكم اعدام مي دهد.
روحیه باالیی داشت و در چهره و رفتارش آدمی در انتظار اعدام را نمي ديدم .خيلي
شوخ و سرحال بهنظر میآمد.
آنهایی كه دور و برم را گرفته بودند ،برايم از شرايط زندان و دادگاهها میگفتند .مثل
اینکه« :ريشهري براي جرمهاي خيلي سبكتر از اينها ،حكمهاي اعدام داده است».
روزهای بعد با هر زندانی هواداری که آشنا میشدم ،شرایط بیرون را از من میپرسید.
سؤاالتشان متنوع بود و تمامی هم نداشت .برایم از شرايط زندان جمشیدیه میگفتند،
از وضعيت بازجويي ها و دادگاه ها ،نفرات دوست و هوادار را یکییکی نشان میدادند
و غيرخودي ها را معرفي مي كردند.
از صحبتها فهميدم تا هفته گذشته ،بند سربازان آنقدر شلوغ بوده كه عالوه بر
پربودن تختهاي سه طبقه ،بسياري حتی در راهرو و هال و جلوي توالت مي خوابيدند.
هر روز ساعت ۸صبح هر سه بند برای دستور صبحگاهی در حیاط زندان بهخط
میشدیم .اسامی نفرات برای رفتن به دادگاه یا بازجویی یا انتقالی خوانده میشد.
ح روز
در طول روز اجازه داشتیم به بندهای همدیگر رفت و آمد داشته باشیم .صب 
بعد اسامی تعدادی را برای شعبهها و اسم دو نفر را هم برای انتقالی خواندند.
زندان جمشیدیه فقط حکم بازداشتگاه را داشت .اگر کسی حکممیگرفت ،به زندان
قزلحصار منتقل میشد.
بعد از دستور ،عدهیی وسط حیاط کوچک بند با یک توپ پالستیکی فوتبال بازی
میکردند .چند نفر هم کنار دیوار مشغول نرمش بودند .من هم سعی کردم با رفتن
به بند سربازها ،از اصغر غالمی رد و نشانی پیدا کنم .اصغر غالمی اهل قائمشهر و از
هواداران فعال سازمان بود .در پادگان با او آشنا شدم .حدود آذر سال  ۶۰خدمتش
تمام شد و منتظر ترخیص بود .او را برای دادن برگة پایان خدمت به اتاق فرمانده
پادگان صدا زدند ،همانجا هم دستگیرش کرده و بردند .هرچه گشتم ،او را در
بند سربازان ندیدم.
با تعدادی از زندانیانی که به من معرفی شدند ،رابطه برقرار کردم .از اوضاع بند و
نفراتش پرسیدم .میگفتند بیشتر اینها را در جبهه دستگیر کردهاند .تا به حال
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تعداد زیادی را هم اعدام کردهاند .گفته میشد هفته قبل حدود  ۸۰نفر را بردند
که بیشترشان اعدامی بودند .تعداد کمی هم که حکم گرفتند ،به قزلحصار منتقل
شدند .وقتي از عزيز سراغ اصغر غالمي را گرفتم ،گفت او را خیلی خوب مي شناسد.
از او تعريف ها كرد .گفت« :اصغر از بچههاي خيلي خوب و قرص و محكم بود .سر
نترسي داشت .هميشه دنبال تهيه اخبار سازمان و عملياتها بود .با ريزنويسي،
يك بولتن داخلي برای بند درست كرد .هر هفته اخبار و اطالعيه هاي سازمان را
به بقيه مي رساند».
وضعيت اصغر غالمی برايم مهم بود ،چون در پادگان با
او رابطه داشتم .در بعضي از فعاليتهاي داخل پادگان
با هم كار كرده بوديم .آنچه عزیز از روحیات اصغر
تعریف میکرد ،برایم آشنا و قابل فهم بود .اما موضوع
بولتن داخلی بند را نمیتوانستم فهم کنم .از او پرسيدم
موضوع بولتن چيه؟ مرا كنار تختش برد و از الي بالش،
دفترچه كوچكي را در آورد و دور از چشم بقيه ،به
من داد .بعد هم اشاره کرد که برو در توالت بخوان!
باور نمي كردم در زندان ،چنين چيزهايي هم باشد.
علي اصغر غالمي
خبرهاي مختلفي در آن جمع آوري شده بود .اخبار
تيمهاي عملياتي در سطح شهر ،اطالعيه هاي سازمان،
دستگيريهاي مختلف در جبهه ها و پادگانها ،خبرهايي از اوين ،قزلحصار و غيره.
بولتن را خيلي تند و سرسري نگاه كردم .گويي هيچ كدام آن خبرها ،مسألة آن
موقع من نبود .خودم بیشتر از آن را میدانستم .ولي يك خبر توجهم را جلب كرد؛
خبري مربوط به بچه هاي انفرادي زندان جمشيديه .يكي از آنها درجه دار وظيفه يي،
بهنام محمدي بود .او را «قپاني» كرده بودند .به خاطر كابل هايي كه خورده بود،
نمي توانست روي پاهايش راه برود.
در قسمت شمال زندان ،سلولهاي انفرادي قرار داشت .روزانه دو بازجو از اوين
میآمدند و همانجا از زندانيان بازجويي مي كردند .گفته مي شد عمدة کسانی که در
انفرادی هستند ،از بچه هاي عملياتي سازماناند .از آنجا که نظامي بودند و دادستاني
ارتش دستگيرشان کرده بود ،دادستاني انقالب بازجويي هاي ارتش را قبول نداشت
و خودشان از آنها بازجويي مي كردند .شنیدم در طبقة باال بعضی سرهنگها و
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سرتيپهاي ارتش هستند که به جرم سیاسی دستگير شدهاند .با دوست جدیدی
بهنام سهراب ،سري به طبقة باال زدیم .سهراب ،سرهنگ اميري را که از فرماندهان
نيروي هوايي بود ،نشانم داد .سرهنگ امیری در ارتباط با واقعة طبس دستگیر شده
بود .در ماجرای صحرای طبس چند هلیکوپتر آمریکایی جا مانده بود که توسط
ارتش ایران منهدم شدند.

بازجویی در دادسرای ارتش

هفتة اول سال ۶۱بود .روزهای نوروز .مرا براي بازجويي به محل دادسراي ارتش در
خيابان شريعتي بردند .بازجو فردي بهنام سرهنگ مرصوصي بود .درطول بازجویي تمام
سعي ام بر اين بود كه نشان دهم هيچ ارتباطي با سازمان ندارم و اعالميه را هم در
پادگان روی تختم پيدا كرده ام .میدانستم از این موارد در پادگانها زیاد بود .حتی
اصغر غالمی که سربازی قدیمي در پادگانمان بود ،برایم تعریف کرده بود که تا سال
قبل ،خودشان در پادگان فعالیت علنی به نفع سازمان داشتند؛ نشریات و کتابهای
مجاهدین را علنی بین سربازان توزیع میکردند.
در بند شنیده بودم مرصوصی درجه سرهنگی دارد .موقع بازجویی اما دیدم با لباس
شخصی تردد میکند .چهرهیی سفید با ریشی متوسط داشت .بهنظر میرسید تا
حدودی باسواد است .همین که دید من اصرار دارم که اعالمیه را روی تختم پیدا کردم
و رابطهیی هم با مجاهدین نداشتم ،سعی کرد با سؤاالتی مثل وضعیت کشور و جریانات
مختلف ،تمایالت سیاسیام را دربیاورد .من هم فرصت را مناسب دیدم و گفتم« :بعد
از انقالب فقط چندتایی از كتابهاي شريعتي را خواندم .به هيچ گروهي هم وابسته
نيستم».پرسید« :نشریه مجاهد و کتابهای آنها را هم خواندهیی؟» .گفتم« :نشریات
و کتابهای زیادی از طرف گروهها چاپ میشد .در کیوسک روزنامهفروشیها هم بود.
مال آنها را هم گاهی میخواندم».
تصورم این بود که وقتی خودم را نسبت به همة جریانات بیتفاوت نشان دهم ،یعنی
وابستگی به آنها ندارم .نگو اشتباهم این بود که هنوز نفهمیده بودم این رژیم و
مأمورانش با هرگونه روشنفکری مخالفاند؛ حاال میخواهد یک گروه باشد یا یک فرد.
بهخصوص که طرف ،سابقة دانشجویی و دانشگاهی هم داشته باشد .برای خمینی و
رژیمش فقط یک تیپ از افراد از هرگونه اتهامی مبرا بودند؛ آنهم وابستگان به حزب
جمهوری و انجمنهای اسالمی.با تمام شدن آخرین جلسه بازجویی ،مرصوصی گفت:
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«منتظر دادگاه باش تا صدایت کنند».
وقتی شرح بازجوییها را برای دوستانم تعریف کردم ،هر کدام بنا به تجربهشان،
حکمی را برایم در نظر میگرفتند .اما حرف آخر همهشان این بود« :حکمها حساب
و کتاب نداره».
طی مدتی که به ساختمان دادسرای ارتش میرفتم ،بازجویی و محاکمة متهمان
کودتای نوژه هم در جریان بود .همراهانم آنها را میشناختند و در رفت و آمدها به من
نشان میدادند .دنبال این بودم قطبزاده را هم بینشان ببینم .آخرش ندیدم.
بین زندانیان درجهدار ،سیدحسین قاسمی از همه معروفتر بود .یک کادر۲۰سالة
ارتش بود و  ۷بار بهخاطر سرقت ،به زندان افتاده بود .زندان شده بود خانه دومش.
همین هم مانع ارتقاء درجهاش میشد .سیدحسین با هواداران مجاهدین خیلی چفت
بود .هوای آنها را داشت .بعدها فهمیدم برادر کوچکش سیدحسن هم به جرم هواداری
مجاهدین ،حکم گرفته و به قزلحصار منتقل شده است .سیدحسین با من هم مثل
داداش کوچکش رفتار میکرد .سعی میکرد هرطور شده هوایم را داشته باشد.
دوست جدیدم سهراب هم از همافرهای نیروی هوایی بود .تازه ازدواج کرده بود .آدم
خیلی عاطفی و پرمحبت بود .میگفت بیشتر همافرهای ارتش ،هوادار مجاهدین بودند.
بعد از پرواز از پایگاه یکم شکاری تهران که خلبان معزی ،مسعود رجوی و بنیصدر را
از کشور خارج کرد ،خیلی از همافرها را گرفتند .سهراب هم یکی از آنها بود.

دادگاه

هفته آخر فروردین ۶۱فرا رسید .صبح در حیاط زندان بهخط شدیم .افسر زندان ،بعد
از خواندن اسم چند نفر ،اسم مرا هم خواند .گفت امروز برای دادگاه شماره  ۱میروم.
قاضی دادگاه شماره  ۱ریشهری بود؛ معروف به دادن حکمهای سنگین و «اعدام با
دستباز»! برایم خیلی مهم نبود که چند سال حکم برایم ببرند .پیش خودم حساب
میکردم این رژیم با چنین اوضاعی که دارد ،چندان دوام نخواهد آورد.
به محل دادسرا رفتم .بعد از ّ
معطلی همیشگی در اینجور مواقع ،به اتاقی صدایم زدند.
دیدم خود ریشهری نیست .آخوندی نشسته بود که بعد از دادگاه فهمیدم اسمش
حافظی است .توی دادگاه ۴نفر بودیم :آخوند حافظی ،یک نفر کاتب ،مرصوصی ــ که
اینجا حکم دادستان را داشت ــ و من .چندین اتهام دال بر همکاریام با سازمان
مجاهدین پشتسر هم خوانده شد .آخوند حافظی یک چیزی روی پروندهیی که زیر
33

رمز ماندگاري

دستش بود نوشت و گفت« :نفر بعدی را بیاورید!» .اول متوجه نشدم دادگاه من تمام
شد یا نه .فکر کردم باید صبر کنم تا دفعة بعد صدایم کنند .اما اشتباه میکردم؛ سر و
ته دادگاه همین چند دقیقه بود!
آخوند حافظی جایگزین ریشهری بود .هر زمان ریشهری کاری داشت و نمیآمد،
دادگاهش را او اداره میکرد .هر حکمی هم برای متهم مینوشت ،باید به امضای
ریشهری میرسید .در حکمی که برایم بریده شد ،به ۱۵سال حبس تعزیری محکوم
شدم .چند ماه بعد در قزلحصار شنیدیم قاضی حافظی بهجرم اختالس ،دستگیر و به
 ۲۰سال زندان محکوم شده است!
نزدیک ظهر با مینیبوس از دادگاه برگشتم .افسر زندان گفت« :وسایلت را جمع کن!
انتقالی هستی .میری قزلحصار» .کل وسایلم توی یک کیسة پالستیکی کوچک بود.
سریع آماده شدم .بچههای بند دورم را گرفتند و ول نمیکردند .سهراب مرا می بوسید
و بهآرامی اشک میریخت .مقابل این احساسات عمیق انسانی ،خودم را خیلی کوچک
میدیدم .سیدحسین نزدیکم شد ،یک بستهیی به اندازة گردو دستش بود.گفت« :اینو
داشته باش! الزمت میشه» .پرسیدم چیه؟ گفت« :هر وقت ناراحت شدی یهذرة اونو
با چایی بخور» .گفتم« :فکرش رو نکن .اص ً
ال ناراحت این حکمها نیستم» .اصرار داشت
هرطور شده آن بسته رو بگیرم .هنوز نفهمیده بودم چیه .میگفت« :االن تو گرمی و
حالیت نیست .شب که بشه میفهمی ۱۵سال حکم یعنی چی».
سهراب کمک کرد بفهمم اون بسته تریاکه .بسته را از سیدحسین نگرفتم .با او
روبوسی کردم و بابت همة محبتهایی که داشت ،تشکر گرمی کردم .به طرف در
خروجی راه افتادم.

اوين

اواخر فروردين ۶۱من را با خودروي مخصوص جابهجایی زندانيان ـ كه دور آن با
ورق هاي فلزي پوشيده شده بود ـ همراه با چند نفر ديگر به اوين بردند .پس از رد
شدن از در ورودي ،به همه مان چشمبند زدند .یک دستمان را روي شانة نفر جلویی
گذاشتیم و راه افتاديم .در مسير ،این فکر ذهنم را گرفته بود« :چقدر مفت دستگير
شدم .نكنه اينجا كسي شناسایيم كنه! سرنوشت خواهرم و بقيه خونواده چی ميشه؟
خوب شد حكم گرفتم ،اين حكم ها را كي كشيده؟ مگه اين رژيم مي تونه چند سال
سر كار باشه و.»...
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بين راه شنيدم دارند ما را به ساختمان گروه ضربت مي برند .كمي هراس داشتم كه
چه خواهد شد؟ خودم را آماده كردم تا آنجا ما را فوتبال كنند 3.اما وقتي رسيديم،
فقط مشخصات ما را در دفتري ثبت كردند و برگرداندند.
من را با نفر دیگری به قسمت  ۳۲۵قدیم بردند .ما را تحويل بند ۵دادند .اين بند و بند
کناریاش بند  ،۶در شيب تپه بودند .هر دو ساختمان ،قديمي بودند .سلولهايشان
هم باالتر از حياط بود؛ حیاطی پردرخت .بعدها فهمیدم اولین بار که زندانی بهنام
«اوین» ساخته شد ،موجودیاش همین دو ساختمان مسکونی بود .بعدها چند سلول
انفرادی هم نزدیک همین دو ساختمان بنا کردند .هر ساختمان حدود  ۷اتاق کوچک
و بزرگ داشت .از سمت جنوب این بندها میشد نيمة بااليي هتل اوين را واضح دید.
این دو بند تشکیل شده بود از افراد مسن ،سلطنت طلبها ،استادان دانشگاه،
هنرمندان رشته هاي سينما و موسيقي در زمان شاه ،سران ارتش شاه ،پيروان بهائیت،
شخصيتهاي مختلف سياسي ،بازاريان و . ...افراد انتقالي را که نمي خواستند مستقیم
وارد بندهاي اصلي اوين كنند ،چند روزی در اين بندها نگه میداشتند .در همان
بدو ورود ،تفاوت زیادی بين اوین و زندان جمشيديه به چشم مي خورد :فشردگي
جمعيت ،وضعيت بد غذايي ،نامناسب بودن وضعیت بهداشتيو از همه بدتر اختناق
حاكم بر بند .اما تفاوت اصلي اوین با جمشیدیه ،ديدن افرادی با بدنهاي مجروح و
شكنجه شده بود.

بازی خمینی با زندگی آدمها
دیداری آشنا
پس از ورود به بند ،هر دو نفرمان را فرستادند به اتاق .۴حاج جليل ضابطي ،عموي
محمد ضابطي را آنجا دیدم .محمد ضابطی از فرماندهان بخش اجتماعی مجاهدین
بود .حاج جلیل و پدر محمد را هم همراه با چند نفر از جوانهای خانوادهشان،
بهخاطر او دستگیر کرده بودند .خيلي زود با حاج جلیل دوست شدم .حاج جليل
شرايط آنجا را برايم گفت و مرا هم سفرة خودش كرد .اين آشنايي موجب احساس
آرامشي دروني برايم شد .وقتي با هم به هواخوري رفتيم ،جوانی تقریباً ۲۰ساله با
 -3از زندانيان شنيده بودم كه در محلي به نام «ضربت» ،پاسداران دور تا دور اتاقي مي ايستند و زنداني را با زدن،
به طرف ديگري پرت مي كنند ،به هم ديگر پاس مي دهند و اسم آن را اتاق فوتبال گذاشته اند.
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يك توپ پالستيكي به حیاط آمد .الغر اندام بود ،خوش چهره و خيلي شلوغ .با پير
و جوان و با همه شوخي مي كرد.
از حاج جليل پرسيدم :اين جوون كيه؟
گفت« :اسمش سيروسه .بي خودي گرفتنش .بيچاره اص ً
ال سياسي نبوده؛ ولي پدرش
رو درآوردن .توي آپارتماني كه زندگي مي كرده ،يك طبقه اش خانة تيمي بوده.
پاسدارا وقتي به آپارتمان حمله كردن كه افراد خانه تيمي را بگيرن ،اون رو هم
دستگير ميكنن .اونقدر زدنش تا قبول كرده كه عضو تيمهاي عملياتي بوده! بعد
اونقدر شكنجه اش ميكنن تا قبول مي كنه ترور هم داشته!»
يك روز ديدم سيروس روي پله هاي حياط نشسته .رفتم پيش او و مشغول صحبت
شدیم .اول كمي از ورزش و درس و كالس صحبت كردیم .آدم خونگرمي بود .حرفش
را راحت مي زد .دور هر دو مچ دست هايش ،حلقة گوشتي كبودرنگ بود .هنوز
زخم هاي آن خوب نشده بود؛ جاي دستبندهايي بود كه او را قپاني كرده بودند.
پرسيدم« :سيروس! چرا تو را اين جوري كردن؟»
گفت« :آخه فالن فالن شده ها حرفم رو قبول نميكردن .هرچي ميگفتم من اص ً
ال
اين گروه ها رو نمي شناسم ،قبول نميكردن و بيشتر ميزدن .ميگفتن تو در تيم
عملياتي بودي .زير كابل قبول كردم كه بودم .گفتن ترور داشتي ،اول قبول كردم که
يه پاسدار كشتم .اما اونقدر زدن تا قبول كردم چهار تا ترور داشتم! وقتي برای دادگاه
پيش گيالني رفتم ،گفتم من اص ً
ال هوادار نبودم و ترورها را زير كابل قبول كردم .اگه
مي گفتن صدتا ترور هم داشتي ،قبول ميكردم تا ديگه كابل نزنن .بعد قرار شد برن
تحقيقات محلي كنن .وقتي به خانه مان رفتن ،گيتار و وسايل موزيك پيدا كردن .از
تحقيقات محلي هم معلوم شد من اص ً
ال سياسي نبودم و دنبال ساز و آواز بودم .اآلن
هم اينجا بالتكليفم».
حیاط بند دوطبقه بود .علتش این بود که در شیب تپه قرار داشت .با آن درختان چنار
قدیمی و بزرگ ،سایهسار خوبی هم داشت.
روز بعد از ورودم ،با حاججلیل رفتیم هواخوری .لب سکویی نشستیم .نسیم صبح
هنوز تازگی داشت .حاجی هم آدمها را یکییکی به من نشان میداد و معرفی میکرد:
ــ اون پیرمرد کت شلواری که میبینی ،دکتر منزویه .استاد دانشگاه بیروت بود.
بهخاطر نوشتن کتاب  ۲۳سال دستگیر شده.
ــ این یکی میثاقیه .کارگردان فیلم محلّل .نفر کناریش هم نصرت کریمیه که توی
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اون فیلم بازی کرده .این دوتا رو بهخاطر فیلم محلّل گرفتن .نفر سوم که جوونتره،
اسمش شهرامه .خواننده است .جرمش اینه که توی مراسمای دربار میخونده.
ــ اون بابا که موکت بسته به درخت و داره بوکس تمرین میکنه ،ادوارده .مسیحیه.
میگن بهخاطر صلیبدزدی گرفتنش.
ــ اون دو نفر هم از شازدههای درباریان.
ــ اون که داره با گلها ور میره ،طال فروشه .اسمش حاج احمدٍ .پسرش از مجاهدین
بوده .جرمش اینه که به سازمان کمک مالی کرده.
پرسیدم :حاج احمد صادقی؟
گفت :آره ،صادقی.
سریع رفتم پایین و نزدیک حاج احمد ایستادم .خواستم خوب نگاهش کنم که اشتباه
نکرده باشم .حاج احمد برگشت نگاهی به من کرد .یک آن خشکش زد :حسن تویی؟
سریع همدیگر را بغل کردیم و روبوسیکردیم .حاج احمد اشک توی چشماش جمع
شد .من را بهگرمی گرفت توی بغلش .کمی که آرام شد ،دوتا دستش را گذاشت روی
شانههایم وپرسید:
«از محمود چه خبر؟ اونو ندیدی؟ خبری از اون نداری؟».
احساس میکردم همة آدمهای توی هواخوری دارند ما را نگاه میکنند .با حاج احمد
رفتیم گوشهیی روی سکو نشستیم و سر صحبتمان وا شد.
من از زمان هنرستان با پسرش محمود همکالس بودم .رفت و آمد خانوادگی هم
داشتیم .محمود قبولی دانشگاه شیراز بود .کمکم یکی از هواداران فعال مجاهدین
شده بود .با شدت گرفتن فعالیتهای سیاسی سازمان در فاز سیاسی ،او بهندرت به
شیراز میرفت .بیشتر در پایگاه سازمان در شهرری بود .با «پویندگان راه حنیف» کار
میکرد .فکر کنم معاون اول محمد اعتضاد مسؤل پایگاه بود .روزی بعد از ۳۰خرداد۶۰
که به خانه رفتم ،مادرم گفت« :محمود آمده بود سراغت .دنبالت میگشت .بهش
گفتم پادگانه .شب میاد خونه».
هنوز شام نخورده بودیم که زنگ خانه بهصدا در آمد .محمود با نفر دیگری آمد.
سهتایی رفتیم طبقه دوم خانه .خواستم شام بیاورم که احساس کردم محمود
سعی میکند چیزی به من بگوید .یواش پرسید« :اگه دو سه نفر دیگه هم باشن،
میتونن امشب اینجا بخوابن؟»
گفتم« :چرا که نه .اونا کجان؟» .گفت« :سر کوچه قدم میزنن .منتظرن من برم
بشون جواب بدم».
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نشانی را پرسیدم و سریع رفتم بیرون .به خانه که آمدیم ،همگی رفتیم پشتبام.
همانجا شام خوردیم ،جا انداختیم و خوابیدیم .با محمود آنقدر از هر دری صحبت
کردیم که نفهمیدم کی خوابمان برد.
این بچهها از تیمهای عملیاتی سازمان بودند .پایگاههایشان سوخته بود و آواره
شده بودند .آمدن محمود به خانهمان چند بار دیگر هم اتفاق افتاد .هر بار با نفری
جدید میآمد .چند بار هم با من جلوی بلوار پادگانمان ،باالی میدان توحید قرار
گذاشت .از آنجا که من لباس فرم نظامی داشتم ،تحرکم در شهر کمتر حساسیت
برمیانگیخت .بههمین خاطر هم محمود از من میخواست ساکهایی را برایشان
در شهر جابهجا کنم.
محمود پسر بزرگ حاج احمد صادقی بود .حاجی را هم بهخاطر محمود دستگیر
کرده بودند .البته اتهامش کمک مالی به سازمان هم بود .به او گفته بودند اگر جای
محمود را نشان بدهد ،آزاد میشود .حاجی خیلی به محمود عالقه داشت .پدر و پسر
با هم مثل دوتا رفیق بودند .رابطههای این دو را که با رابطة پدرم با خودم قیاس
میکردم ،حسودیم میشد! حاج احمد از من میخواست هرچند بار که محمود را
دیدهام ،از وضعیت سالمتیاش ،از اینکه پول داشت یا نداشت و از لباس و سر و
وضعش و از همة جزئیات برایش بگویم .به من میگفت« :احساس میکنم محمود
4
را پیش خودم دارم».
ّ
متشخص
در يكي از اتاق هاي كوچك بند ،هفت نفر بهايي بودند .دو نفرشان خيلي
به نظر مي آمدند .چند روز بعد با يكي از آنها صحبت كردم .مي گفت در زمان شاه،
مدير قسمتي در وزارت آموزش و پرورش بود؛ هيچ فعاليت سياسي هم نداشته و
فقط به جرم بهايي بودن دستگيرش كرده اند .همگي منتظر روزي بودند كه آنها را
براي اعدام ببرند.
محمد ،نام يكي ديگر از زندانيان بود .به خاطر شدت شكنجه ،پاهايش تا زانو باندپيچي
شده بود و آثار قپاني روي دستانش دیده میشد .كمتر به هواخوري مي آمد .بيشتر
وقت ها گوشة اتاقشان بود .شايع بود او رواني شده و تعادل ندارد .دکتر منزوی داشت
توی هواخوری تنهایی قدم میزد .فرصت را مناسب دیدم با او از نزدیک آشنا شوم.
 -4مجاهد شهید محمود صادقی ،اهل شهرری و دانشجوی رشتة مکانیک دانشگاه شیراز بود .او در یکی از درگیریهای
مسلحانه خیابانی زخمی و دستگیر شده و به اوین منتقل میشود .هیچ اسم و آدرسی به بازجویان نداده بود و گمنام شهید
میشود .اما من بعدها از افرادی که آنها را در امداد و شعبههای اوین دیده بودم ،از جریان محمود باخبر شدم .بعد از
۱۲سال که از زندان آزاد شدم و سراغ پدرش رفتم ،او هنوز هیچ خبری از پسرش نداشت.
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اما بیشتر کنجکاو موضوع کتاب « ۲۳سال» بودم .کمی که صحبت کردیم ،موضوع
کتاب را پرسیدم .گفت« :ولش کن .موضوع قابل بحثی نیست».

شیر مادرت حاللت باشه

سه چهار روز بعد حاج رضا سرپاسدار بند صدايم كرد .پشت د ِر بند ،شروع کرد به
زدن .حرفش اين بود كه چرا با اين و آن صحبت مي كنم« :فكر نكني حاال كه حكم
گرفتي ،مي توني هر غلطي بكني!»
برگشتم بند .حاج جليل گفت« :اين حرومزاده خيلي وحشيه .هر روز ميره جوخه و
بچه ها رو اعدام مي كنه .مواظب باش بهونه دستش ندي».
روز ۱۲اردیبهشت ۶۱تازه شام خورده بودیم و کنار حاج جلیل نشسته بودم .او داشت
برایم چیزهایی تعریف میکرد .تلویزیون هم روشن بود .اخبار شروع شد ،و خبر یک
حملة گسترده به چندین پایگاه مجاهدین در تهران اعالم شد .گوینده شروع به
خواندن اسامی شهدای درگیری کرد .اسم محمد ضابطی را که خواند ،دوربین رفت
روی پیکر محمد .حاج جلیل در سکوت داشت صحن ه را بهدقت دنبال میکرد .وقتی
اسم محمد آمد و تصویرش نشان داده شد ،آرام زد روی پای من و گفت« :خودشه.
پسر! شیر مادرت حاللت باشه!».
مانده بودم در چنین لحظهیی چه واکنشی مقابل حاج جلیل داشته باشم .هیچچی
نگفتم و تلویزیون را دنبال میکردم .انگار پتکی به سرم خورده بود و گیج شده بودم.
بعد از شهادت موسی و اشرف در ۱۹بهمن ،حاال هم ضربة ضابطی با چندین پایگاه
در سراسر تهران .با این حال این رضایت را در ضمیرم حس میکردم آنهایی كه
تا پای جان مقاومت کردند و شهید شدند ،حتماً آخرین گلوله را هم برای خودشان
نگه داشته بودند.
چند شب بعد ،تازه خاموشی شده و آماده خوابیدن بودیم .من و حاج جلیل هم کنار
هم دراز کشیده بودیم که صدای صفیری ناهنجار در تپه و قلعة اوین پیچید .رگباری
بلند و دو رگبار کوتاه .درجای خود تکان خوردم و خواستم بفهمم جریان چیست.
حاج جلیل با دست اشاره کرد که در جایم بمانم .گفت چیزی نیست .سربازی حتماً
سایهای دیده و شلیک کرده .بعد با حالتی پر از افسوس گفت:
«روز ۵مهر اینجا نبودی که ببینی توی اوین چه جهنمی براه انداختند .از غروب  ۵مهر،
بچهها را در دستههای ۳۰نفره۴۰ ،نفره ،حتی ۵۰نفره پشت سرهم اعدام میکردند.
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پشت همین بندهای ۳۲۵بود .یکسره تا نیمه شب صدای رگبار بود و تکتیر»
از حاجی پرسیدم آن شب چند نفر را اعدام کردند؟
گفت« :خیلی .از هزار تا هم بیشتر بود .هر بیست دقیقه تا نیم ساعت یک سری
را اعدام میکردند و از روی تک تیرها میشد فهمید چند تا بوده .آنقدر سری به
سری بردند که دیگه از شمردن تکتیرها خسته شده بودیم .فقط سریهایی رو که
می بردند میشمردیم .اون شب از هزارتا هم بیشتر اعدام کردند»

لحظة انتخاب و بذری که رویید و شکفت

در لحظاتي كه حاجی از اعدامهای روز ۵مهر ۶۰میگفت ،تصوير اصغر فيروزان
جلوي چشمانم مجسم مي شد .او را هم بعد از ۳۰خرداد همینطور اعدام کرده
بودند .اصغر از بچه های محلمان بود .بعد از انقالب ،در يكي از روستاهاي نزديك
شهرري معلم دبستان شده بود .با جنبش معلمین سازمان کار میکرد .دیگر او را
کمتر میدیدم .خیلی به او عالقه داشتم .برایم حکم معلم را داشت .اصغر بود که من
را از وادی سرگشتگی بین جریانات سیاسی آن زمان خارج کرد و راه نشانم داد .تا
اوایل سال ۵۹من هنوز گروه مشخصی را انتخاب نکرده بودم .نشریات همه گروههای
مذهبی و غیرمذهبی و مارکسیست را هم میخواندم .البته خواندن آن نشریات و
کتابها برای باال بردن شناخت خودم بود .خوب هم بود .میخواستم از مواضع
سیاسی آنها سر در بیارم .اما تحت تأثیر خواندن کتابهای شریعتی ،فکر میکردم
مشی سیاسی درست ،کارهای فرهنگی است .باید تودهها را به «خودآگاهی» رساند.
در همة متینگهای مجاهدین شرکت میکردم .همة کتابها و نشریات مجاهد ،نسل
انقالب و بازوی انقالب را میخواندم .اما با جریاناتی که خود را پیروان خطشریعتی
میدانستند هم رابطه داشتم؛ مثل آرمان مستضعفین و پیروان راه شریعتی .بین
هواداران امت(حبیباهلل پیمان) و جاما(دکتر سامی) و امثال آنها هم دوستانی
داشتم .سعی میکردم بفهمم در نهایت ته حرف هر جریانی چی هست؟ یا راه حلی
که برای اوضاع سیاسی کشور میدهند چقدر واقعی است؟
عصر یکی از روزهای تابستان سال  ۵۹اصغر فیروزان را در محل دیدم .دو سه
ساعتی با هم کنار ریل قطار قدم میزدیم و صحبت میکردیم .با راه انداختن
«انقالب فرهنگی» که به دستور خمینی بود ،دانشگاهها تعطیل بود و آیندة ما و
ادامة دانشگاه در ابهام.
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صحبتمان حول سخنرانی مسعود در امجدیه بود .سخنرانی «چه باید کرد؟» .در
این سخنرانی حضور داشتم .شاهد بودم چگونه پاسدارها و فاالنژها وسط مراسمی که
قانونی هم بود ،شلیک میکردند و گاز اشکآور میزدند .دیده بودم در پایان سخنرانی
چه اوضاعی درست کردند .هنوز دستهای زنجیر شده میلیشیا بههم قالب بود و در
چند ردیف ،دیوار گوشتی درست کرده بودند .سینه سپر کرده و جلوی هر تهاجمی
ایستاده بودند .فاالنژها موتورهای بچهها را که در خیابان کناری ورودی ورزشگاه
پارک شده بود ،تخریب میکردند و میسوزاند .آن روز من و دوستم بهخاطر بسته
بودن مسیر جنوب ،مجبور شدیم امجدیه را دور بزنیم .دیدم شیشهها و آینههای همة
ماشینهای پارک شده در خیابانهای مجاور امجدیه ،خرد شدهاند .فاالنژها الستیک
ماشینها را هم با چاقو پاره میکردند.
در ادامه صحبتمان با اصغر ،همین که دید من روی کار فرهنگی ایستادهام و دارم از
ی و بیانی معلمانه گفت:
«خودآگاهی تودهها» حرف میزنم ،با همان آرامش همیشگ 
«خودت میدونی که من قبل از انقالب دنبال کتابهای شریعتی بودم .همه را هم
خوندم .برای شریعتی هم احترام زیادی قائلم .میدونم چه چیزهایی گفته و
حرفش هم خیلی درسته .اما اگه خمینی و چماقداراش نذارن آگاهیبخشی بشه،
هر روز با چوب و چماق به جان دکهها و بساطهای ما بیفتن ،هر روز به بچههای
نشریهفروش حمله کنن و نذارن این آگاهیبخشی انجام بشه ،چه کار باید کرد؟
دشمن اصلی آزادی و آگاهیبخشی به مردم ،همین جریان چماقداریه .اول باید با
این جریان مقابله بشه».
دیدم حرفهایش بهطور کامل درست و منطقی است .مجاهدین هم دارند همین کار
را میکنند .خودم هم بارها در صحنههای مختلف و متینگها در مقابله با فاالنژها و
چماقداران شرکت داشتم .بارها از نزدیک شاهد حملة فاالنژها به دختران میلیشا بودم
که نشریه مجاهد میفروختند .صحنهیی جلوی پارک الله که چماقدارها به دو دختر
نشریهفروش حمله کردند ،یادم هست .فاالنژها با کاردی بزرگ ،بازو و پهلوی یکی از
دختران میلیشیا را دریده بودند .صحنة خونینی که هنوز در ذهنم زنده مانده است.
با حرفها و استداللهای اصغر ،گم کردة خود را پیدا کردم .فهمیدم تنها راه ممکن
برای حفاظت از آزادی ،راه مجاهدین است.
همان آزادی که نتیجه و محصول انقالب  ۵۷بود .در ادامة صحبتهایمان ،یک گره
دیگر هم که ذهنم را مشغول میکرد ،مطرح کردم :داستان لیبرال ــ ارتجاع .بحثی
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که آن روزها مشغلة ذهنی و موضوع نقد و تحلیل همة جریانات سیاسی و از بحثهای
داغ جلوی دانشگاه بود .من هم ابهاماتی داشتم .موضوع را که مطرح کردم ،اصغر با
بیانی خیلی ساده و خودمانی گفت:
«همة این تئوریبافیها حرف مفته .کلیشهبرداریهای بچهگانه و عامیانة مارکسیستیه.
تضاد اصلی جامعه ما نه آمریکاست و نه لیبرالها .مسأله اصلی جامعه بحث آزادیه.
ارتجاع خمینی هم میخواد جلوی آزادیها رو بگیره .باید حول این موضوع ارتجاع
رو افشا کنیم .بعضی گروههای مارکسیستی میخوان ثابت کنن بهشتی سرمایهداره و
موضوع اصلی جامعه هم لیبرالیسمه نه ارتجاع.
اصغر در ادامه با مثالهای مختلف توضیح داد که برخورد صوری با مفاهیم ایدئولوژیک
یعنی چی .اینکه کپیبرداری از جنبشهای دیگه اشتباهه .یک جمله که هنوز در
خاطرم مانده ،این بود« :فرمول فهم این مسائل اینه :تحلیل مشخص از شرایط
مشخص» .بعد تأکید کرد« :اگه با این فرمول عمل نکنیم ،سر مبارزه میره توی گل».
بعد مثالهایی از مواضع و رفتار گروهها در ماههای اول انقالب زد؛ مثل آنچه در
ترکمنصحرا و بعد هم در کردستان اتّفاق افتاد .اینکه چون منطبق با شرایط نبوده،
منجر به اختالف و انشعاب در جریان فداییها شد.
دیگر برایم مسلّم شد که گمشدهام را پیدا کردهام .به ضمیرم که مراجعه میکردم،
میدیدم من در همان سخنرانی «چه باید کرد ِ» مسعود در امجدیه ،با یک جملهاش
کام ً
ال منقلب شدم .استاد و راهنمای اصلی ،بذر اولیه را در وجودم کاشته بود .بارها
این جمله را با خودم و بچههای دیگر تکرار کرده و از آن انگیزه گرفته بودیم.
اصغر کمک کرد این بذر بشکفد .موانع ذهنی را کنار زد .مثل معلمی دلسوز الفبای
مبارزه را هجی و تکرار کرد .آن بذر همان بود که مسعود فریاد کشید و گفت:
«ستارگان ما بر آنند تا در فلک اجتماعی و سیاسی این میهن طرحی نو در
اندازند؛ طرحی عاری از طبقات ،عاری از بهره کشی ،عاری از جهل و نادانی و
اختناق و زنجیر».
جملهیی که با همة کوتاهیاش معرف مسیر سیاسی ،ایدئولوژیک و استراتژیک
مجاهدین بود .جملهیی که میتوانستم با آن تصویری از آن جامعة آرمانی که با
عنوان «بیطبقه توحیدی» معرفی شده بود را فهم کنم.
به نقطه انتخاب رسیدم .از بین این همه خط و خطوط و گروه سیاسی و حرفهای
مختلف و سرگیجهآور ،فهمیدم که با چه کسانی و چه جریانی باید ادامه دهم.
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تمام تابستان را بیشتر با دوستان و هواداران مجاهدین گذراندم .دانشگاهها تعطیل
و ادامه وضعیت سیاسی جامعه هم در ابهام بود .خانواده فشار میآوردند به کاری
مشغول شوم .من هم با یکی از دوستان دوران هنرستان یک مغازه کوچک تراشکاری
را تدارک دیدم .از طرفی با «طرح موافقت اصولی» که چندی قبل داده بودم موافقت
شد .طرحم تأسیس یک کارگاه ساخت شیرهای هیدرولیک بود .در مرحله بستن
قرارداد آن بودم .اما مشکل ،رفتن به سربازی و داشتن برگه پایان خدمت بود.
آخر شهریور ۵۹جنگ با عراق شروع شد .متولدین 1338را هم بهخدمت فرا خواندند.
همهجور مشغلة ذهنی سر راهم بود .مانده بودم چهکار کنم .پیش خودم حساب کردم
هرجا که بروم مجاهدین آنجا هستند و میشود ادامه داد .اما اگر برگة پایان خدمت
نداشته باشم ،برای ادامة کارهای بعدی مانع جدی است .اص ً
ال این تصور را نداشتم
که کار ما با خمینی به بحث سرنگونی و مبارزات چریکی و مسلحانه کشیده میشود.
بههمین دلیل برای خدمت سربازی اعزام شدم .از قضا در گروهانی بودم که حدود
۲۰نفرشان از هواداران مجاهدین بودند .خیلی زود با هم چفت و صمیمی شدیم .به
همدیگرکتاب و نشریه میرساندیم.
اصغر فیروزان همان اوايل تير سال ۶۰دستگير شد و خیلی زود با حدود  ۷۰نفر
ديگر اعدام شد .رژيم خميني كه از اين كشت وكشتارها و اعدام ها هيچ ابایي نداشت،
اسامي اعدام شدگان را در روزنامه هاي رسمي كشور منتشر مي كرد .یکی از روزهای
اوایل تیر ،۶۰روزنامه اطالعات را خريدم و نگاهی به آن انداختم .به ليست بلندي از
اعدامشدگان شب قبل در اوين برخوردم .اسم اصغر و فرشاد را بین اسامی شهدا دیدم.
فرشاد از دوستان دانشگاهيام بود که با ستاد سازمان در خزانه کار میکرد.
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اواسط ارديبهشت ۶۱از اوين به قزلحصار منتقل شدم .با گرفتن ۱۵سال حكم ،تصورم
اين بود که رژيم هرگز اينقدر عمر نخواهد کرد ،اما بايد براي مدتي در حبس ماند.
با ورود به زندان قزلحصار ،ما را به واحد  ۱بردند .در هال ورودی ــ که به آن زيرهشت
میگفتندــ برای اولينبار حاج داوود رحماني را ديدم .همان طور که شنيده بودم
چاق ،قدبلند و خيلي هم بددهن بود .حدود  ۱۵نفر از اوين منتقل شده بودیم.
سخنراني اوليه حاج داوود ،خطونشان کشیدن بود تا دست از پا خطا نکنیم .همین
برايم کافی بود بدانم و بشناسم که او چقدر لمپن است و نسبت به مجاهدين كينهیي.
خودش رفت .ما را به پاسداری سپرد تا وسایلمان را بگردد و به بند بفرستد .او هم
با بهانهگیری ،با مشت به شکم و سيلي از ما خوشآمدگويي مختصري کرد .بعد من
را به بندي در ته راهرو بلند آنجا برد .بین راه ،بعد از اینکه فهمید از جمشیدیه
آمدم ،گفت:
«حاال ميري جايي كه بفهمي اينجا كجاست ،تا بعد سرت رو بندازي پايين و مثل
بچه آدم حبست رو بكشي».

بند مجرد ۸
وارد بند كه شدم ،الغراندامی با چشماني گشاده و رنگي پريده ،جلو آمد .پاسدار
به او گفت:
«اسحاق! مهمون دارين .ازش خوب پذيرايي كنين!»
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او من را برد جلوي یک سلول .در را باز كرد و آمرانه گفت« :برو تو!».
تا لحظاتی نفهميدم اينجا يك سلول انفرادي است .فكر كردم راهرويي است كه همه
پشت ميله هاي ورودي اش جمع شدهاند .جايي براي پا گذاشتن و داخل شدن نبود.
پاسدار كه ديد معطل كردهام ،من را با زور فشار داد به داخل و در را بست.
تصور کن از در و ديوار سلول آدم آويزان است .يك تخت فلزي سه طبقه توی سلول
بود .طبقه اول تخت را برداشته بودند و زندانیان زير آن مینشستند .نيمي از افراد
هم باید خودشان را روي دو طبقه بااليي جا میکردند .همگی کیپ هم نشسته
روي زمين و جایی برای دراز کردن پاها نبود .من پشت در ِميله اي سلول ايستاده
بودم .نمي توانستم حتي يك قدم جلو بردارم .همه داشتند بِر و بِر نگاهم مي كردند.
یکی از بچهها كمك کرد تا بقیه كمي جابهجا شوند که بتوانم همانجا فرود بيايم.
كيسه وسايلم را دست بهدست به نفری در طبقه سوم رساندند تا مثل وسایل بقيه به
گوشهیی آويزانش كند.
از پشت ميله هاي سلول ،داخل بند را نگاه كردم .ديدم در بقیه سلولها هم آدمها
را کمپرس کردهاند؛ به همين فشردگي .سكوت سنگینی بر فضاي بند حاكم بود.
دو سه نفر ــ كه بعد فهميدم از نفرات بريده و خائن هستند ــ دائم وسط بند قدم
مي زدند و سلولها را مي پایيدند .اص ً
ال نمي توانستم باور كنم بايد صبح تا شب پاها
را توی سينهام جمع كنیم و همين طور بمانيم .بعد فهميدم در همین سلول انفرادی،
۲۳نفریم .اسم این بند هم «مجرد »۸است .ابعاد سلول ۲/۸۰ * ۱/۶۰متر.
اولين كسي كه تحويلم گرفت ،كناردستيام بهروز
بهنام زاده 5بود .آرام بود و مهربان .آثار شكنجه هاي
دوران بازجويي هنوز روی پاهایش بود .با لحنی دوستانه
پرسيد« :از كجا اومدي؟ حكم گرفتي يا نه؟»
ديدم توجه بقيه هم به سمت ماست .همين سؤال را در
چهره بقيه هم خواندم .خيلي راحت و كمي بلند تعريف
كردم كه بقیه هم بشنوند .اما بهروز هوشيارم كرد آرامتر
صحبت كنم .و هوشيارم كرد كه نياز نيست از همهچيز
حرف بزنم.
بهروز بهنام زاده
 -5مجاهد شهید بهروز بهنام زاده دانشجوی سال سوم دانشگاه علم و صنعت بود که در قتل عام سال ۶۷در زندان
گوهردشت به شهادت رسيد.
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زندانی دیگر مجيد رضايي بود که وقتي شنيد از جمشيديه آمده ام ،با طعنه و لبخند
ِ
گفت« :پس تا به حال توی هتل بودي! اينجا وضعش كمي فرق داره».
با چيزهايي كه در مدت كم اقامتم در اوين ديده و شنيده بودم ،منظورش را فهميدم.
روزهاي بعد که با بقیه صحبت كردم ،بيشتر نسبت به جناياتي كه روزانه در اوين
صورت مي گيرد آگاه شدم.
بهروز کمکم با اوضاع و احوال محيط آشنايم كرد .فهميدم در واحد  ۱زندان قزلحصار
هستيم .واحدی که  ۴بند عمومي دارد و  ۴بند انفرادي .به بندهاي انفرادي هم بند
«مجردي» مي گويند .دجاليت رژيم سبب شده بود اسم زندان را بگذارد آموزشگاه و
سلول انفرادي را هم به بند مجرد تغيير نام دهد.
روزانه سه نوبت مي توانستيم براي رفتن به توالت ،وضو گرفتن و نماز خواندن از سلول
بيرون بياييم .غذا را بايد در سلول و با همان وضعيت مي خورديم .اما نهار و شام
خيلي مختصر بود ،خوردنشان مشكل نبود :يك تكه نان و كمي پنير .بعضي وقت ها
هم يك خيار و نان با چند خرما يا يك سيب زميني آب پز .به محض گرفتن غذا ،يك
لقمه مي شد و تمام!
هر سلولی برای رفتن به توالت ۱۰دقيقه وقت داشت .اگر نفرات سلولي بهجاي ۱۰دقيقه،
۱۱دقيقه وقت میگرفتند ،از نوبت بعدي محروم مي شدند .نفرات سلولها که برای
رفتن به سرویس توی راهرو بهخط میشدند ،فرصت خوبی برای دیدن تکتک نفرات
داشتند .دنبال این بودم بفهمم که آیا از دوست و آشناها کسی در این بند هست؟ آیا
اصغر غالمی را که زودتر از من به قزلحصار منتقل شده میتوانم پیدا کنم؟ شناخت
افراد آشنا از این جهت اهمیت داشت که ممکن بود در بازجوییهایشان اسامی یا
موضوعاتی گفته باشند که روی پرونده دیگری تأثیر جدی داشته باشد .اما در طول
دو سه روز ،هرچه نگاه کردم فرد آشنایی ندیدم .همین برایم موجب خوشحالی بود.
صف توالت را بریدهها کنترل میکردند .با این حال فرصت خوبي براي آشنايي و
صحبت در سکوت و اشاره با سلول های کناری بود .تا دو سه روز بعد با همه نفرات
سلول آشنا شدم .سعی میکردم هر بار جایم را عوض کنم و کنار نفر دیگری بنشینم.
مجيد رضايي ۱۰سال حکم گرفته بود .در كتابفروشي خیابان بهارستان تهران
کار میکرد .از فعالين «كانون توحيدي اصناف» بود .روزهاي اول ورودم ،من را
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مینشاند پيش خودش و از خبرهاي بيرون مي پرسيد .خودش هم از شرايط آنجا
و اوین برايم میگفت.
در ورودي بند يك هال بود .به آن «زیرهشت» میگفتند .دو اتاق و یک در هم برای
ورود به حیاط داشت .دو اتاق زیرهشت در اختیار مسؤل بند و توابین همکارش بود.
این هال با دیوارة میلهیی از قسمت بندها جدا میشد .در ادامه ۶ ،سلول وجود داشت
که باز یک دیوارة میلهیی آن را از  ۶سلول انتهایی جدا میکرد .حدود  ۲۵۰نفر بودیم
که در همین ۱۲سلول ،کنسروی چیده شده بودیم.
فشردگی جمعیت سلول ،عرق میریختیم .از بهداشت هم خبری
مدام از گرمای هوا و
ِ
نبود .طولی نکشید که چند نفر پوستشان قارچ زد .دو نفر هم گال گرفتند .آخر سر
یکی از اتاقهای زیرهشت را خالی کردند و بیماران پوستی از بقیه جدا شدند.
وسط این شرایط ،آب هم قطع شد .پاسدارها میگفتند پمپ چاه سوخته و درست شدنش
طول میکشد .روزی دو سه بار با دیگهای آشپزخانه آب به بند میرساندند .به هر نفر یک
لیوان آب میرسید .با یک لیوان ،هم باید به توالت میرفتیم ،هم وضو می گرفتیم.
خالقیتها گل کرد .صنعت کیهانکس رو شد .تعدادی کتاب و مقداری روزنامه توی
سلولها بود .زندانیان آنها را از بند ۳عمومی آورده بودند .کتابی هم بود با عنوان
«کارنامه سیاه» .این کتابها چاپ دادستانی بود و چندتایی را در بند داشتیم .کتابها
را ورق ورق کردیم ،هر ورق را هم نصف کردیم .به هر نفر یک نصفه برگ رسید که
برای توالت استفاده کنند.
این ابتکار بهخاطر این بود که باید در مصرف آب صرفهجویی میشد .نفری که مسؤل
توزیع این برگهها بود ،اسمش شد مسؤل کیهانکس .کمکم متوجه شدم در این
فشردگی و شرایط کنسروی که قرار داریم ،باز هم تقسیمکارها و تقسیم مسؤلیتهایی
وجود دارد .یکی مسؤل خواب بود که جاها را تنظیم و تقسیم میکرد .یکی مسؤل
صنفی ،یکی مسؤل اتاق ،یکی مسؤل امنیت که نزدیک شدن خائنین به سلول را خبر
میداد .از همه جالبتر ،یکی هم مسؤل روحیه و رفاه بود .یعنی باید در طول روز با
حرفها و نکات طنز ،بچهها را بخنداند تا فشارهای روزانه باعث آثار منفی در روحیه
افراد نشود .یکی از دانشجوها بهنام مرتضی عمرانی استاد این کار بود .مرتضی هر
موضوع معمولی و سادهای را سوژة خنده میکرد.
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تابستان هنوز نرسیده بود ،اما از گرما و تنگي جا دائم خيس عرق بوديم .مثل
ماهي كنسرو به هم چسبيده بوديم .بعضيها را که دچار مشكل تنفسی مي شدند،
میفرستادیم تخت طبقة سوم .آنجا جلوي پنجره كوچك سلول ،میشد كمي
نفس تازه كرد.
موقع خاموشي ،هر كی روي شانة ديگري ميافتاد و خوابش ميبرد۵ .نفری که روی
تخت دوم و  ۶نفری که روی تخت سوم بودند ،در عرض تخت دراز کشیده و پاها
را تکیه میدادند به دیوار .یکی از نفراتی که روی تخت سوم بود ،پاهایش را از الی
میلههای بند میداد بیرون .بقیه هم مثل طبقه دوم با پاهای تکیه داده به دیوار
میخوابیدند .اما چه خوابی! میگفتیم خواب گرگی با یک چشم باز .هرآن ممکن بود
پای یکی از دیوار سر بخورد و از باال بیفتد روی سر پایینیها .برای احتیاط چند تا
لنگ را بههم گره زدیم و طنابی برای زیر پاها درست کردیم .طناب لنگیرا از پنجرة
سلول تا در ورودی کشیدیم .اگر پای کسی از دیوار سر میخورد ،این بند مانع بود
که نفر بیفتد پایین.
بعد از دو سه هفته اجازه دادند تعدادی شبها در راهرو وسط بند بخوابند .با اینکه
خیلی فشرده کنار هم دراز میکشیدیم ،باز برای همه جا نبود .هنوز باید نیمی
از بچهها توی سلول میخوابیدند .هر روز هم وقت خواندن نماز ،ماجرایی بهپا
میشد .چون بعضیها سجده را کش میدادند و چرتی میزدند! اما اگر توابی خائن
متوجه میشد ،یا دعوا راه میانداخت یا گزارش میکرد .این گزارشات هم باعث
وحشیگریهای حاج داوود و پاسدارهایش و کتک خوردن ما میشد.
در همة دنيا مرسوم است كه اگر زنداني در بند عمومي خطايي مرتكب شود ،او
را برای مدتي به سلول انفرادي مي فرستند .اما در زندان هاي خميني ،همان طور
كه دستگيري ها و محاكمه اش بیحساب و كتاب است ،سلول انفرادي اش هم
شرايط ضدانساني خاص خودش را دارد .زنداني را اول به انفرادي مي فرستند،
تحت انواع فشارها و سختي ها قرار مي دهند و زهر چشم میگیرند تا در بند
عمومي خطايي از او سر نزند.
طبق گفتة باسابقهترها اسحاق که او را مسؤل بند گذاشته بودند ،از ساواكيهاي
زمان شاه بود .اسحاق به خدمت زندانبان هاي خميني درآمده بود .او در طول روز
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و شب با دو بريده خائن ديگر تقسیم کار کرده بود؛ طوری که ضربدري در بند قدم
مي زدند و سلولها را میپاییدند .براي همه خط و نشان مي كشيدند تا كسي به زعم
آنها خالفي نكند .ما هم بايد صبح تا شب زانو در بغل و كيپ يكديگر مي نشستيم.
از نظر آنها بلند صحبت كردن ،خنديدن ،نگاه كردن به سلولهاي ديگر و هر قانون
من درآوردي ديگر جرم محسوب مي شد! روزانه  ۵-۶نفر را با بهانه هاي مختلف از
سلولها میکشیدند بيرون و میبردند زيرهشت .همانجا چشمبند میزدند و سرپا
نگه میداشتند .وقتي هم حاج داوود يا پاسداران به بند سركشي مي كردند ،اسحاق
به آنها گزارش مي داد .آنها هم با كتك مفصلي به جان زندانیانی میافتادند که
خندیده بودند ،صحبت کرده بودند و یا چشمکی بههم زده بودند.
با آشناییهای بیشتر متوجه شدم از همة بخشهای سازمان مثل دانشآموزی،
دانشجویی ،کارگری ،کارمندان ،محالت و نظامیان بین ما هستند .اما تعداد
دستگیرشدگان بخش دانشآموزی بیشتر بود .تعدادی هم بودند که اص ً
ال
تشکیالتی نبودند .یعنی صرفاً بهخاطر کمک مالی یا اجاره دادن خانهشان به
تیمهای مجاهدین و کارهایی شبیه این ،دستگیر شده بودند .برایم روشن شد که
نصف بیشتر افراد این بند ،قب ً
ال در بند ۳عمومی بودند که به جرم راه انداختن
تشکیالت ،به بند مجرد آورده شدهاند.
برایم داشتن تشكيالت در بند ،وسوسهانگيز بود .آيا واقعاً در بند عمومی همينطور
بود؟ با مناسباتی که در زندان جمشیدیه دیده بودم و بولتنهایی که تولید میشد،
سؤاالت و تصوراتی در ذهنم شکل گرفت؛ مثل این چیزها :اص ً
ال تشكيالت درون
زندان چه موضوعی است؟ طرح فرار جمعی چه موضوعی بود؟ آیا اص ً
ال چنین کارهایی
امکانپذیر است؟
ضمن صحبت بیشتر با دیگران ،فهميدم قضيه اص ً
ال آنطور كه فكر مي كردم نيست.
طرح فرار هم که به اینها نسبت داده شده ،حرف پوشالی بیش نبود .بهانة آوردن
زندانیان بند ۳به مجردی ،گم شدن یک انبردست بود .کل ماجرا از این قرار بود که
کارگر تعمیرکاری برای تعمیرات سرویس ،به بند  ۳میرود و انبردستش گم میشود.
به افراد این بند اتهام میزنند که با بلندکردن انبردست ،قصد و طرح فرار داشتند!
آنچه از مناسبات و روابط بين زندانیان بهچشم میخورد ،صميمتي بود كه بينشان
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رایج بود؛ و این برای زندانبان اص ً
ال پذیرفتنی نبود .قابل فهم بود که رژیم از سال۵۸
به بعد ،ضربات زیادی از تشكيالت سازمان خورده است .از طرفی مي ترسید مانند
زندان زمان شاه ،اینجا هم تشكيالت پا بگيرد و بندهای هر زندان ،محل کادرسازی
جدید برای سازمان شود.
فشارهاي مختلف ،هر روز در جريان بود :كمغذايي ،بيآبي ،بيخوابي،گرماي شديد،
حضور وقت و بي وقت حاج داوود با پاسدارهايش ،كتك زدنهاي جمعي وتكي که
بالوقفه ادامه داشت .بعضيها را مثل عبدالرضا بوئيني ،مرتضي عمرانی ،صابر ،يعقوب
و ...به زيرهشت واحد بردند .سه شبانه روز چشمبند زده و سرپا نگهشان داشتند.
جرمشان اين بود كه با اشاره با سلولهای دیگر حرف زده اند.
یک روز حاج داوود همراه دو پاسدار نره غولش ـ عباس شمر و مصطفي ـ آمد و وسط
بند ايستاد و اسحاق شروع کرد به گزارش دادن:
«حاج آقا! همة اينها منافقن .هنوز تشكيالت دارن .به هم خط ميدن .آفتابه ها رو
سوراخ مي كنن ،شير روشويي رو خراب كرده ان .از غذاها و ناني كه داده مي شه ،ايراد
مي گيرن .بلندبلند مي خندن تا به هم روحيه بدن».
حاج داوود گفت« :همه رو بكش بيرون!»
اسحاق اسم هر كسی را كه با او دقدلي داشت و جلويش ايستاده بود ،بلندبلند خواند:
«سيروس ،سيامك ،مجيد طالقاني ،نِرسي ،اكبر ،محمد جنگ زاده ،حبيب ،رضا
هفت برادران ،شهرام و »...
حاج داوود همان وسط بند ،شروع به زدن سيروس
كرد .ده دقيقه يي با او گالويز بود .سعي مي كرد هر
جور شده او را نقش زمين كند تا بعد با پوتين به جانش
بيفتد .سيروس هم سخت مقاومت میكرد و سريع بلند
نوهن افتاده بود .از اينكه خوشحالي
میشد .هيوال به ه 
را در چهره بچه ها مي ديد ،نعره اش بلند شد و داد زد:
« همه را بكشيد بيرون ،ببرين زيرهشت واحد!».
همه مان را سلول به سلول بيرون كشيدند و بردند به
راهروي اصلي بند .پشت د ِر بند ،صفي از پاسداران
محمد جنگ زاده
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وحشي ايستاده بودند .هر کس كه خارج مي شد ،پاسداران او را با چوب ،شلنگ،
كابل ،ميله و هر چه دم دستشان بود كتك مفصلي میزدند .عاقبت با چند سر و
دست شكسته و بيني و دهان پر از خون برگشتیم به بند .چند نفر را هم وارد بند
نكردند و بردند زيرهشت واحد .بعضی از آنها را دو سه روز و بعضی را تا يك هفته
زیرهشت واحد سرپا نگه داشتند.

تلخ و شیرین دیالکتیک مبارزه
با برگشت به بند هر چند بدن ها مجروح ،سرها شكسته و صورت ها پر از خون بود،
اما مقاومت همیشه شیرین است و پيروزي ناشی از مقاومت در چشمان و چهرههای
خندان برق انداخته بود .هدف ّ
جلد از اين ضرب و شتم ها و وحشي گري ها ،براندن
و به توبه كشاندن زنداني بود .حداكثر فشار را مي آورد تا كسي دست باال كند و از
هدف و آرمانش رو برگرداند .اما همگي بدون ذره یي سستي و ضعف و با سر بلند
به سلول برگشتند.
توی سلول ،تعریف صحنه هاي تلخ و شيرين در هم آميخته بود .تلخ ،به خاطر بدن هاي
مجروح و خونين؛ شيرين ،به خاطر روحية مقاوم .بعد هم شادمان و با شوخي و خنده،
صحنه هاي كتك خوردن و برخورد با پاسداران را براي هم تعريف كردیم.
گاهی اوقات حاج داوود به بند میآمد و با ظاهری آرام منتظر میماند .انتظار داشت
کسانی از شدت فشار روی بند مجرد ،خسته و وامانده و بریده باشند .تصور میکرد
افرادی سراغش بروند ،مشکلی طرح کنند تا همین موضوع را بهانه کند و آنها را به
طرف خودش بکشاند .یکبار که چنین صحنهای درست شده بود ،کسی توجهی به
حاج داوود نکرد .اص ً
ال به او نگاه هم نمیکردیم .حاجی که دید کسی محل سگ به او
نمیگذارد ،با صدای بلند گفت« :کسی کاری نداره؟ کسی دندونش درد نمیکنه؟»
هیچکس جوابی نداد .او هم عصبانی و وحشی شد« :معلومه که اینجا بهتون خوش
میگذره .باشه! ما هم سعی میکنیم کاری کنیم که بیشتر خوش بگذره»! بعد دمش
را گذاشت روی کولش و رفت.
اواخر تير حدود ۲ماه مي شد كه در مجرد ۸بودیم .روزي درب بند باز شد و
پاسداری وارد شد .بلند بلند اعالم کرد که همه وسایلمان را جمع کنیم و براي
انتقال حاضر شويم.
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لحظة پیروزی بود .لحظههای پس از غلبه بر رنج و شکنجها ،ایستادن ،شکیبایی
کردن و شهد موفقیت را چشیدن .میشد لحظه پیروزی را در چشمان و سیمای
همه مشاهده کرد .همه لبخندزنان و شوخیکنان وسط راهرو بند مجرد ایستاده و
منتظر خروج بودیم .جالب بود با همین یک جمله و در عرض ۵دقیقه ،تمام آن قوانین
ظالمانه و سرکوبگرانه فرو ریخت .میانمان همهمه بود و شوخی و انتظار...
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«بیچاره شبپرستان
تیغ به کف
هلهلهزن
با ساللة خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟»

همگي در راهرو بلند واحد ،كنار ديوار به خط شديم .قرار بود وارد بند ۲عمومي
شويم .لبخند پيروزي بر چهره ها نقش بسته بود .حاج داوود و الجوردی ،زندانیان
بند ۳را با بهانههای پوشالی بیش از سهماه آزگار تحت فشار بيامان گذاشته بودند.
مث ً
ال میخواستند از آنها تشكيالت درآورند .اما در واقع ميخواستند نفرات را ببراند
و به توبه بكشانند .حاصل اینکه دیدند در این مدت حتی یک نفر هم دست باال
نکرد و از مواضعش کوتاه نیامد.
حاجی احمق بیسواد این را نفهمیده بود که هر چه بیشتر با چکش بر سر میخ بکوبند،
میخ بیشتر در جایش فرو میرود و در موضعش محکمتر میشود.
با آمدن به بند عمومي ،باخبر شدم چنين وضعيتي در «بندهاي مجرد» ديگر ـ مثل
مجرد ۶و  ۷ـ هم وجود داشته و در بعضی موارد سركوب شديدتري هم صورت گرفته
است.
حدود ۲۳۰نفر وارد بند۲عمومي شديم .اسامي را زیرهشت خواندند .همان جا بين
اتاق ها تقسيم شديم .در وهلة اول ،درازي راهرو و بزرگي سلولها چشمم را گرفت.
ي جا ،كوچكي بند مجرد و روي هم
برداشتن فشار ديوارها را حس مي كردم .تنگ 
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چیدنمان آن قدر تأثير گذاشته بود كه حاال احساس گشايش ميكردم.
این بند هم مثل بندهای مجرد ،پس از ورود ،زيرهشت بود که با ديوارة ميلهيي از
سلولها جدا شده بود .اين قسمت دو اتاق كار و يك سالن داشت كه اتاق تلويزيون
بود .دری هم به هواخوری باز میشد.
راهرويي حدود ۵۰متر وسط بود و سلول ها طرفين اش .اينجا هم مثل بند مجرد،
ديوارة جلويي سلول ها ميله هاي عمودي و افقي داشت و داخل سلول ها پيدا بود.
۱۶سلول اول كوچكتر بودند (حدودا ۴/۵*۲/۶۰متر) .بعد از سلولهای کوچک،
۸سلول بزرگ بود كه اندازه شان دو برابر سلول هاي كوچك بود .در انتهاي راهرو
هم ظرفشويي ،توالت ها و حمام قرار داشت .در سلولهای کوچک  ۱۲تا ۱۵نفر را
جا میدادند .با وجود دو تخت فلزی سهطبقه ،همه میتوانستند راحت روی تخت و
روی زمین بخوابند.
زندانيان كم سن و سال را در دو سلول اول جا دادند.
سلولهایی که به َصغَري ها معروف شدند .با این
جداسازی مي خواستند آنها از ديگران تأثير نپذيرند.
آنها ميليشياهاي نوجوانی بودندكه یک ماه نشده ،به
حاج داوود نشان دادند که اتفاقاً خیلی پرشور و خیلی هم
با انگیزه هستند .نتیجه این شد که پس از مدت كوتاهي،
مجبور شدند آنها را در بقيه سلولها تقسيم كنند.
ميليشياهايي مثل ابراهيم آبساالن ،6مجتبي موسوي،7
امير ،مرتضي يزدي ،8عادل کتبی 9و...
مرتضي يزدي
اسمم را با  ۱۱نفر ديگر خواندند .به سلول ۱۴رفتیم.
هيچ كدام از هم اتاقيهايم را از نزدیک نميشناختم .اما
در دوست داشتن همهشان هیچ تفاوتی با قبلیها نداشتند .مدتها بود در رنج و هدف
 -6مجاهد خلق ابراهيم آبساالن پس از آزادي از زندان ،به ارتش آزاديبخش پيوست و در عمليات فروغ جاويدان
به شهادت رسيد.
 -7مجاهد خلق مجتبی موسوی پس از آزادی از زندان به ارتش آزادیبخش پیوست و در عملیات چلچراغ
به شهادت رسید.
 -8مجاهد خلق مرتضي یزدی در قتل عام سال ۶۷در زندان گوهردشت به شهادت رسيد.
 -9مجاهد خلق عادل کتبی پس از آزادی از زندان به ارتش آزادیبخش پیوست و در عملیات فروغ جاویدان
به شهادت رسید
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مشتركمان ،روابط انساني و مجاهديشان در چشمم فرو رفته بود .هم سلولي هايم
قنبر نعمتي ،قدرت نوري ،حسين مجدالحسيني ،فرهاد.م ،عبدالرضا بوئيني ،عادل
نوري ،عليرضا نورمحمدي نوري ،علي باطني ،اصغر برفجين ،محسن ،محمدتقي و يك
نفر ديگر بودند كه اسمش يادم نمانده است.
هيچ كدام اسباب و اثاثیة چنداني نداشتيم .دارايي هرکداممان يك كيسه لباس بود.
وسایلمان را گذاشتيم توي سلول و رفتیم هواخوري .تقريباً همه به حياط آمدند.
دو به دو قدم مي زدند و با هم صحبت مي كردند .از ظاهرشان پيدا بود همه از اين
جابجايي خوشحال اند و احساس پیروزی داشتند.
ساعتي نگذشت كه راهرو بند شلوغ شد .همه داشتند سلول ها را نظافت مي كردند.
يك بشور و بساب اساسي راه افتاد .واحد  ۱قزلحصار متعلق به شهربانی بود .وقتی
دستگیریهای سیاسی زیاد شد ،دادستانی این واحد را از شهربانی تحویل گرفت .اين
بند را هم شهربانی تازه خالی کرده و تحویل داده بود .پیش از ما ،زندانيان عادي در
این بند بودند .پس نیاز به یک رسيدگي بهداشتي اساسي داشت.
هر سلول کوچک ،دو تخت سه طبقه و يك تكه زيلو داشت .همه با روحيه يي سرشار
و شاد ،مشغول كار شديم .چشم به هر طرف كه مي چرخاندي ،انگاري دارند خانه
خودشان را با جان و دل آب و جارو و تميز مي كنند.
موقع نهار شد .اولین مشکل بیرون زد .نه ظرفی برای گرفتن غذا داشتیم و نه بشقاب
و قاشقی .دیگ غذا ساعتی زیرهشت ماند .بعد از ساعتی پاسداری آمد و تعدادی
بشقاب و قاشق رویی آورد .هرچه گفتیم اینها به ۵۰نفر نمیرسد ،گفت« :چکار کنم؟
دیگه نیست .با هم شریکی بخورین»!
در یک آن جرقهیی به ذهنم زد که یک طوری مشکل را حل کنم .رفتم حیاط .در
گوشهیی که زبالهها و وسایل اضافه و پاکسازی شده را ریخته بودند ،یک قوطی مایع
ظرفشویی پیدا کردم .آنرا با یک مکافاتی با حلبی درب سطل پنیر بریدم .چیزی
شبیه قاشق درست کردم .سهتا آماده شد .آنها را که شستم و بردم سلول ،گویی
نیوتن قانون جاذبه را کشف کرده است! همه تشویقم کردند .دیگران هم با کیسههای
پالستیکی غذایی بار زده و بردند .نهار را که خوردیم ،کف سلول و روی تختها دراز
کشیدیم و خوابمان برد.
عصر ،گرمای هوا فروکش کرد .بیشتر نفرات رفتند هواخوری .همگی سخت مشغول
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گفتوگوهای دونفره و قدم زدن دور حیاط بودند .قنبر نعمتی آمد سراغم .شروع
کردیم به قدم زدن .با تهخندهیی گفت« :برای قاشق ابتکار خوبی زدی» .فکر کردم
دارد دستم میاندازد .تا اندازهای هم بهش حق میدادم .ادامه داد« :اتفاقاً دارم جدی
میگم .ما همیشه باید پرنسیپهای انسانی و اجتماعی خودمون رو رعایت کنیم .اگه
هر مشکلی هم هست باید یه راه جایگزین براش پیدا کنیم .حتی شده موقت .اینکه
خوب نیست غذای سلول رو بریم با کیسه نایلکس بگیریم .باید تا زمانی که این
مشکل حل نشده یه راهی براش پیدا کنیم».
منطق پشت حرفهایش توجهم را جلب کرد .باید همیشه در هر شرایطی پرنسیپهای
خودمان رو حفظ کنیم!
به خودم گفتم هرطور شده باید مشکل ظرف برای گرفتن غذا را هم حل کنم .یادم
آمد بین وسایل اضافی دور ریختهشدة گوشة حیاط ،چندتا پیت پنیر خالی هست.
یکی را برداشتم و یک قابلمة چهارگوش به اندازة نصف پیت درست کردم .همینکه
آن را بردم ظرفشویی و داشتم میشستم ،شنیدم چندتای باقیمانده را هم دیگران
برداشته و دارند همین کار را میکنند.

وقتی جویبارها به هم می رسند
روزهاي بعد دسته دسته زندانیان را از بندهاي مجرد ،۶مجرد ،۷اوين و جاهاي ديگر
آوردند .حدود ۳۷۰نفر شدیم .سعي كردم از هر فرصتي براي ایجاد رابطه و آشنايي
با ديگران استفاده كنم .بعد از ۳۰خرداد ،رد و نشان خيلي از دوستانم را كه هوادار
سازمان بودند ،گم كرده بودم .از بعضي شان كه در مقاطعي با هم تيم بوديم ،بي اطالع
بودم .اص ً
ال نمي دانستم دستگير شده اند ،زنده اند يا شهيد شده اند .در اين پرسوجوها
و گشتوگذارها با چند نفر آشنا شدم؛ همشهري هايي بودند كه از قبل نمي شناختم.
رحیم صفتبقا ،احمد.ش ،یداهلل.آ ،رضا ص بيشتر جمعيت بند از هواداران مجاهدين
بودند ،تعدادي هم از فعاالن گروه هاي ديگر .هوادارانی از چريك هاي فدايي ،اتحاديه
كمونيستها ،كومله ،سهند ،پيكار ،فرقان ،حزب توده ،آرمان مستضعفين ،امتی،
جريانات خط شريعتي و غيره .از هر جرياني يك يا دو سه نفري بود.
يكي از هم اتاقي های جدیدم قدرت نوري بود .اهل خزانه بخارايي در جنوب تهران .مثل
خودم دورة سربازي را مي گذراند كه دستگير شد .همان ساعات اول احساس کردم با
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آدمی بسيار سرحال و مقاوم و پرجرأت طرفم .با هم به هواخوري رفتيم .قدري از سابقة
دستگيري مان به هم گفتيم .هر چند قدرت از گفتن شكنجه هايي كه بر او رفته ابا
داشت ،ولي هنوز زخم و آثار كابل ها روي پاهايش خوب نشده بود .زیر چشم راستش
هم یک بریدگی داشت که خوب شده بود.كتفش آسيب ديده بود و اذیتش می کرد.

انعکاسی از  ۳۰خرداد

فرهاد م دانش آموز يكي از دبيرستان هاي مركز تهران بود .در فاز سياسي به خاطر
فروش نشرية مجاهد دستگير شده بود .حین صحبت با او فهميدم چندی قبل ،برادر
كوچكترش را در اوين اعدام كرده اند .از فرهاد خواستم قدری از فضای آن زمان
زندان ــ قبل از  ۳۰خرداد ــ برايم بگويد .سراپا گوش بودم و به کلمات فرهاد توجه
داشتم .صحنههای زيادي از آن دوران را برایم تصویر کرد .ولي آنچه بيشتر توجهم
را جلب كرد ـ كه از آن هیچ چی نمی دانستم و بي اطالع بودم ـ برخوردها و رفتار
شخص الجوردي پليد در فرداي روز  ۳ ۰خرداد بود.
فرهاد گفت« :به خاطر پيگيري هاي پدرم و اينكه در پرونده ام چيزي جز فروش
نشريه نبود ،درست روز ۳۰خرداد قرار بود آزاد بشم .همراه چند نفر ديگر از دفتر
مركزي زندان سوار ميني بوس شديم .داشتيم به طرف در خروجي مي رفتيم تا
آزادمون كنن .اما حدود يك ساعت ميني بوس رو در پاركينگ زندان نگه داشتن.
ماشين حركتي نكرد و دوباره ما رو برگردوندن به بند .موقع توقف توی پارکینگ،
ديديم در ِاصلي زندان چند بار باز و بسته شد و ميني بوسهايي پر از آدم وارد زندان
مي شن .از شعارها و فريادهايي كه گاهي از ميني بوس ها به گوش مي رسيد ،معلوم
بود تعداد زيادي دستگير شدن .ما كه هيچ خبري از اتفاقات بيرون زندان نداشتيم،
برامون عجيب بود كه در يه روز ،اين همه دستگيري باشه».
فرهاد ادامه داد« :اون موقع توی بند ،۴از بندهاي  ۳۲۵بودم .یه روز تازه نهار خورده
بوديم كه الجوردي با چند پاسدار وارد بند شد .همان زيرهشت ،ميز و صندلي چیدن.
ما رو اتاق به اتاق صدا مي كردن و میبردن پيش الجوردي .الجوردي يه دستة کلفت
كاغذ ـ كه بعد فهميديم حكمهای اعدامه ـ گذاشته بود روي ميز .بچه ها در طول
راهرو بند ،به صف ايستاده بودن .پاسداري اسم ها رو يك به يك مي خوند و میبرد
پيش الجوردي .الجوردي از هر كس سه سؤال مي پرسيد .با جواب زنداني ،به او حكم
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اعدام يا برگشت به بند را مي داد.
سؤال اول دربارة برگه يي بود كه اون رو نشون مي داد و مي گفت« :سازمان با اين
اطالعيه ،اعالم جنگ مسلحانه كرده .آيا اين اطالعيه را قبول داري يا خير؟».
سؤال بعدي اين بود« :هرگونه فعاليت نظامي عليه نظام جمهوري اسالمي را محكوم
مي كني يا خير؟».
سؤال آخرش هم از زنداني این بود« :آيا حاضري براي مقابله با اين حركت سازمان،
با مقامات زندان همكاري كني يا خير؟»
فرهاد پيش الجوردي مي رود .در جواب به او مي گويد« :من چندين ماه است دستگير
شده ام .از بيرون هيچ اطالعي ندارم .نه مي تونم چيزي رو تأييد كنم و نه تكذيب .اما
اين رو قبول دارم كه سازمان هر كاري كرده ،درسته و موضع من هم هست».
الجوردي با شنيدن جواب فرهاد ،اسمش را روي يكي از برگه هاي اعدام مي نويسد و
او را مي فرستد پيش نفراتي كه به آنها حكم اعدام داده است.
تكان دهنده ترين قسمت حرف فرهاد اين بود« :در چهره و حركات همة اعدامي ها
كه يكجا جمع شده بوديم ،ترس و نگراني وجود نداشت .براي اينكه به الجوردي
خبيث هم نشون بديم از اين حكم هايي كه مي ده هيچ ترسي نداريم ،تصميم گرفتيم
هما نجا جلوي چشم ّ
جلد و پاسدارانش ،نماز جماعت برگزار كنيم .چون اینکار از
نظر آنها ممنوع بود».
فرهاد ادامه داد« :الجوردي براي دادن حكم ،خيلي عجله داشت .هرازگاهی هم
دادی میزد و فحشهایی میداد .از حرف هاش متوجه شديم از اول صبح ،دادن
حكم هاي اعدام رو از بند يك شروع كرده و حاال نزديك ظهر به ما رسيده .با
بددهني و فحاشي مي گفت :بعد از اين اعالمية سازمان ،ديگه زندان ،جاي هيچ
منافقي نيست .همه رو از بين مي بريم .از صبح تا ظهر هم به صدها نفر حكم اعدام
داديم .به كسي هم رحم نمي شه».
فرهاد« :در همين بين ،پاسداري وارد بند شد و الجوردي را صدا كرد .او هم رفت
بيرون و دقايقي بعد برگشت .رو كرد به ما و گفت :همه تون برگرديد داخل بند .دعا
به جان امام كنيدكه به دادتون رسيد .بعد برگه هاي احكام صادر شده رو هم پاره كرد
و از بند رفت بيرون».
با شنيدن خاطرات فرهاد ،ياد اعدامي هاي روزها و ماه هاي بعد از ۳۰خرداد افتادم.
همان روزها كه زندانيان را بي هيچ حساب و كتابي در اوين كشتار کردند .با وقاحت
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تمام هم اسامي شان را در روزنامه هاي كثيراالنتشار كشور چاپ مي كردند .اين
كشتارها در وحشت از روزي بود كه رژيم مرگ خودش را به چشم ديده بود؛ همان
روزي كه با شروع تظاهرات ۳۰خرداد ،خميني خودش مستقيم پشت خط آمد و به
همة عواملش دستور تیر و کشتار تظاهرات مسالمت آميز را داد.

شکلگیری مناسبات جدید و شبهای فرهنگی

هر روز در بند موضوع جدیدی میدیدم .روابط و مناسبات جدیدی در حال شکلگیری
و رشد و ظاهرشدن بود .برای هر سلولی دو نفر انتخاب شدند .یکی مسؤل صنفي
و یکی هم مسؤل سلول .منهم شدم مسؤل صنفی سلولمان .مسؤل سلولها باهم
جمع شدند و برای کارهای عمومی بند برنامهریزی کردند .دو نفر هم برای نظافت
و بهداشت بند معرفی شدند .این دو نفر نظافت مجموعههای حمام ،توالت ،حیاط و
راهرو را برنامهریزی کردند و نوبتی بین سلول ها میچرخاندند .قدرت نوری که مسؤل
سلولمان شده بود ،یک روز سر شام با همان بیان شوخ و سادهاش گفت« :پنجشنبه
شبا ،شب فرهنگیه .هرکی برنامه باحال و بامزهیی داره خودشو آماده کنه» .یعنی
قرار بود در این شب بعد شام ،دور هم جمع شویم و برنامههایی مثل شعرخواني،
خاطره گويي و از اين چيزها داشته باشیم.
از حسين مجد پرسيدم« :جريان شب فرهنگي چيه؟».
گفت« :زندان محلي يه كه اگه در راستاي مبارزه با اون برخورد نكنيم ،آدم رو
مي پوسونه .يعني عالوه بر زندان جسم ،زندان روح آدم هم مي شه .دشمن ما
كه خميني و رژيمش باشن ،تصميم گرفتن سازمان و همه مجاهدین رو نابود
كنن .ما هم نباید بذاریم به هدفش برسه .جنگ ما هم جنگيه نابرابر كه بايد در
هر زمان با شيوه مناسب خودش ،از آرمانمون دفاع كنيم .با اینکارها پيوند و
همبستگي خودمونو حفظ میكنيم .ما با اين شباي فرهنگي ،مي خوايم روحية
جمعي خودمونو حفظ كنيم .نمي خوايم سنگيني فضاي زندون و بازجویي ها ،روي
روحيهمون تأثير منفي بذاره».
برایم جالب و انگيزاننده و جديد بود .تازه پي بردم چه کار واجب و مهمی است .هنوز
نمي دانستم اين تصميمات چگونه و از طرف چه كساني گرفته مي شود .ولي به اين
باور رسيدم كه كاري است درست و الزم.
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بذرهای آگاهی

با صحبت ها و آشناييها ،کمکم با موقعيت كلي بند آشنا شدم .شاخه هاي
دانشآموزي و دانشجويي ،ارتباطات بيشتري با هم داشتند .فهميدم چه كساني
از شاخة كارگري و اصناف هستند .قدرت اكيپهاي ديگري را هم به من معرفي
كرد؛ مثل بچههاي ۹۰نفره كه به «نودي ها» معروف بودند؛ يا بچههاي پارك الله،
بچههای فوتبالیست و غيره...
هم اتاقي ديگرم ،قنبر نعمتي بود .زود با هم آشنا و چفت شديم .همين كه فهميد
مدتی دانشجو بودم ،گفت« :هر وقت پاسدارهاي بند و يا كسي زيرهشت ،ازت پرسيد
چه كاره بودي ،اسم دانشجو رو نیار .بگو سرباز بودم .حواست باشه اين فاالنژهاي االغ،
خيلي نسبت به دانشجوها حساسن».
هفته دوم ورودمان به بند بود كه حسين مجدالحسيني در هواخوري آمد سراغم.
مشغول قدم زدن و صحبت شديم .شنيده بودم از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
بوده ،در بازجويي هم خیلی شكنجه شده است .حسین حكم ابد گرفته بود .با رفتار
و فرهنگ و رابطهاش ،حس احترامم را نسبت به خودش برانگيخت .احساس كردم
دارم با يك مجاهد واالمقام صحبت مي كنم .همه چيزش سازمانش ،آرمانش و خلقش
بود .همين كه خواست به سابقه و دستگيري ام اشارهای کنم ،با خيال راحت هر چه
را الزم بود بداند ،گفتم .بعد از آشناييمان ،پرسيد:
«مايلي بعضي كتاب ها يا جزوه هاي آموزشي سازمان رو بخوني؟»
با تعجب پرسيدم« :اينجا؟ مگه چنين چيزايي پیدا میشه؟».
گفت« :هست ،ولي نه اون طور كه تو فكر ميكني .اين كتابها و جزوه ها رو خيلي
از بچهها بيرون كه بودن ،خوندن .مطالب كلي اونا رو داريم .ميشه با جمعآوري به
هم منتقل كنیم».
شنيده بودم كادرهاي سازمان در زندان شاه هم برنامههای آموزشی داشتند .به
خودم گفتم چي از اين بهتر؟ بايد از تجربة زمان شاه استفاده كرد .نبايد زندان را
عاطل و باطل گذراند.
همين چیزها را به حسين گفتم .حرفهایم را تأیید کرد .او هم سر تفاوت زندان شاه
با زندان خمینی توضیحاتی داد .در پایان هم گفت« :از همین امروز شروع میکنیم».
اولین موضوع آموزشی ،جزوه ۲۸سؤال 10بود .از تعريف واژههای محفل ،سازمان و
-10يكي از جزوات آموزشي سازمان مجاهدین كه در زمان شاه و در فاز سياسي آموزش داده ميشد .
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حزب  ...شروع كرد .دور حياط قدم ميزديم و او موضوع به موضوع جلو میرفت .هر
قسمتی را که میگفت ،من باید تكرار میکردم تا مطمئن میشد درست گرفتم.
زمان ناهار شد و آمدیم توی سلول .بقیهاش ماند برای جلسه بعد.
افکار و احساس جديدي را تجربه مي كردم .نميدانم چه بود؛ ولي احساس میكردم
وجود ديگري پيدا كردم كه برایم خيلي هم خوشآيند بود .قدم زدنهای دونفره و
رابطههایی را که میدیدم ،معنی دیگری برام پیدا کرده بود .گویی کالسهای دانشگاه
باز شده و همه دارند از صبح درسهایشان را دنبال میکنند .کالسها دو نفره بود و
در حیاط ،راهرو ،گوشة سلولها و باالی تختها برگزار میشد .احساس میکردم دارد
بذرهایی پاشیده میشود که حتماً روزی ثمر خواهد داد.
موضوعات آموزشی متنوع شدند .یکی از موضوعاتی که داشت روی آن بحث میشد،
کتاب تکامل بود .به این بحث تا اندازهیی اشراف داشتم و از آن خوشم میآمد .سعی
کردم با کمک بقیه بچهها آنرا آماده کنیم.

فشار روی خانوادهها

چنان در گيرودار گرفتن مطالب آموزشي و انتقال آنها بودم كه گذر روزها را حس
نميكردم .مالقات با خانوادهها هم تازه راه افتاده بود .هركس ميتوانست ماهي يكبار
فقط با پدر و مادرش مالقات كند .به خواهر و برادر زنداني اجازه مالقات نميدادند.
در اولين مالقات پي برديم حاج داوود ميان جمع خانوادهها رفته و با آنها صحبت
کرده است .از آنها خواسته بود روي ما فشار بياورند تا دست از موضعمان برداريم و
توبه كنيم .بعضي از مادران هم به او پرخاش كرده بودند كه «اص ً
ال چرا بچههامان را
زندان كردهايد و آزاد نميكنيد؟»
اين كش و واكشها با خانوادهها چند بار ديگر هم اتفاق افتاد .در نهايت هم به مشاجره
بين خانوادهها و حاج داوود كشيده شد .او هم با پاسداران وحشياش به خانوادهها
حمله و هجوم كرده بود؛ طوري كه در يكي از همين نزاعها ،خواهر يكي از بچهها ـ
بهنام ـ الي د ِر آهني ماند و آسيب سختي ديد و به فوتش منجر شد.
پدرم اين اوباشان تازه به دوران رسيده را خوب ميشناخت .اص ً
ال به اين حرفها
توجهي نداشت .به من ميگفت:
«ميدونم چرا اين راه رو انتخاب كردي .حرفي سر اون ندارم .ولي وضع زندگيمون
خیلی سخت شده .بهخاطر تو براي بقیه خواهر و برادرات ،سر مدرسه و دانشگاه
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رفتنشان مشكل ايجاد ميكنن .سهميههاي مغازهام را هم قطع كردن و.»...
پدرم را خوب درك ميكردم .از رنجي كه ميكشيد ناراحت ميشدم؛ اما با ديدن
پدران و مادراني كه با وجود كهولت سن ،به زندان افتاده بودند ،زجرها ديده و
شكنجهها شد ه بودند ،به خودم نهيب ميزدم که اينها بهايي است كه خلق ما بايد
براي رهايي از دست اين س ّفاكان دينفروش و ضدبشر بپردازد.
حاجامیر پدر محمد ضابطی شهید توی بند جلوی چشممان بود .حاج جلیل و حاج
احمد صادقی را هم دیده بودم .پدر بعدی هم ،پدر فرزانهسا بود که توی بند در
سلول ۲۲بود .بعد از حمله پاسداران به خانة پدر فرزانهسا ،پسرش علیرضا را دستگیر
میکنند و برای درآوردن جاسازی اسلحه ،چند جای دیوار خانه و درها را شکافته و
خراب کرده بودند .پدر فرزانهسا بیشتر اوقات نهجالبالغه دستش بود .کم حرف بود.
اما وقتی چیزی میگفت خیلی عمیق و با معنا بود .مدتی بعد او را از بند ما بردند و
نفهمیدیم کجا بردند.

تماسها و جمعآوری اخبار

مسؤل بند ما بريدهيي به اسم ابراهیم بود .علت دستگیریاش هواداری از گروه های
دیگر بود .او را از واحد ۳به آنجا آوردند .اوکه به مبارزه پشت كرده و در آغوش دشمن
غلتيده بود ،هدف و مسألهاش ،آزادي خودش بود .كمتر بچهها را اذيت ميكرد .بيشتر
در اتاق زيرهشت بود .ولی هر چه هم ميديد ،به زیرهشت گزارش ميکرد.
در این شرایط اخبار و تحلیلهایی به دستمان میرسید که سریع به همه رسانده میشد.
آنهایی که باید با بندهای مجاور تماس میگرفتند ،میرفتند طبقه سوم تخت.
سلولهای یک طرف بند به حیاط بند کناری دید و اشراف داشت .از آنجا تماسها
گرفته میشد و خبرها رد و بدل .چند نفر هم بودند که صبحها زودتر میرفتند اتاق
تلویزیون و از پنجرة آنجا با بند  ۱تماس میگرفتند .به موازات آن ،زندانیان جدیدی
که به بند اضافه میشدند ،منبع خوبی برای کسب خبر از اوین و زندانهای دیگر
بودند .اخبار و مطالبی که از آنها گرفته میشد سریع به اطالع همه میرسید.
تيمهاي مختلفي شكل گرفت .هر تیمی مثل بيرون زندان ،بهطور روزانه كار و
وظيفهاش را دنبال ميكرد .تيمي مسؤل جمعآوري اخبار از نفرات قديمي و تازه
واردها بود .تيمي كارش تماس با بندهاي مجاور بود .تيمي بايد مطالب آموزشي را
جمعآوري و آماده ميكرد .همة اين كارها بايد با عاديسازي كامل و در خفا انجام
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ميشد .چند نفري مسؤليت داشتند هنگام تماس با بندهاي ديگر ،كشيك بدهند
تا اگر موردي پيش آمد ،تماس گيرندهها را مطلع كنند .اين تيمبنديها و تقسيم
كارها هيچوقت نميتوانست خودبخودي صورت بگيرد .نفراتي هم سازماندهنده و
خطدهنده بودند .هنوز شناختي نسبت به آنها نداشتم .بعدها جريانات و حوادثي
اتفاق افتاد و چيزهايي برايم روشن شد.

«سفره مشترک» پرچم مناسبات جمعی

مناسباتمان بهسرعت شكل و قوام گرفت .احساس ميكردم حاال كه در زندان هستم،
بيشتر با سازمان و آرمانم جوش خوردهام .هر روز دارم چيزی جديد از علم مبارزه
و پيچيدگيهاي مسيري كه در آن قرار گرفتهام ياد ميگيرم .جدای از آموزشها
و جمعآوری اخبار و تحلیلها و انتقالشان به بقیه ،مناسبات جاری صنفیمان هم
بهطور کامل تغییر کرد.
در هر سلولی ،صندوقی درست شد .پولی که خانواده میدادند ،یکراست میرفت
توی صندوق .مهم نبود کی مالقات داشته یا نداشته یا کی پول داده یا نداده است.
از موجودی صندوق برای کل نفرات سلول خرید میشد .لباس و وسایلی هم که
خانوادهها میآوردند ،سرجمع میشد .هرکس هر چی نیاز داشت ،از آن ب ر میداشت.
شاخص مناسبات جدیدی که داشت شکل میگرفت« ،سفره مشترک» بود .با صندوق
مشترک ،دیگرکسی برای خودش جیب جداگانهیی نداشت .همه خریدها از طریق
مسؤل صنفی اتاق انجام میشد .اما نمود این زندگی جمعی ،خودش را در این
سفره مشترک نشان میداد .به همین دلیل کسانی که نمیخواستند در این مناسبات
جمعی باشند ،سفرة جدا داشتند.
به غیر از سه وعده غذایی که زندانبان میداد ،خودمان دهی و پنجی را هم اضافه کرده
بودیم .صبحانه زندان ّ
تکه کوچکی پنیر و یک لیوان چای بود .با ورزش و تحرکاتی
که داشتیم ،بچهها گرسنه میشدند .میانوعدة دهی مکمل الزمی برای صبحانه بود.
اجناسی که فروشگاه زندان میآورد ،محدود بود .اما انجیر خشک را بیشتر میخریدیم.
انجیرهای خشک را شب قبل آبانداخته و برای صبحانه و دهی استفاده میکردیم.
انجیرهای سالم را به شکل کوبیده ،ژله یا مخلوط با خرما و مربای هویج زندان توزیع
میکردیم که صبحانهها یکنواخت و تکراری نباشد .شیرخشک هم از طرف خانوادهها
میرسید که کمکغذایی بهموقعی بود.
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به افراد سیگاری هفتهیی یک پاکت سیگار زر یا شیراز فروخته میشد .روزی سه
نخ ،سیگاریها را راضی نمیکرد .برای اینکه سیگار بیشتری گرفته شود ،چندتایی
از بچهها هم خودشان را سیگاری جا زدند و سهمیه میگرفتند .گهگاهی هم جلو
بریدهها سیگار میکشیدند تا گزارش نکنند که اینها سیگاری نیستند .پول سیگار را
هم صندوق سلول میپرداخت .دفعات مالقاتیبعضی از سلولها کم بود و پول کافی
در صندوقشان جمع نمیشد .صنفی سلولهای همسایه کمکشان میکرد.
سفره مشترک عالوه بر آنکه پرچم و نمادی از زندگی و مناسبت مشترکمان شده
بود ،بهطور محتوایی هم فاصلههای طبقاتی و قومی را که در بیرون زندان وجود دارد،
از بین برده بود .مهم نبود خانواده هر زندانی فقیر است یا ثروتمند ،روستایی است یا
شهری ،باسواد است یا بیسواد.
ورزش جمعي راه افتاد .قبل از صبحانه ،اول
صبحها و بعدازظهرها هواخوري باز بود.
ِ
همگي در دو ستون بلند ،دور حياط ميدويديم .گويي رژه ميليشياست .بعد ،نرمشها
شروع ميشد .خائنين،چهارـ پنج نفر بيشتر نبودند .بسيار هم گوشهگير بودند .بيشتر
سعي ميكردند دورا دور ،افراد را زير نظر بگيرند و براي خوشخدمتي ،به زيرهشت
گزارش بدهند.
طيفهاي گوناگوني در بند بودند .پير و جوان ،شهري و روستايي ،باسواد و بيسواد.
با هركس صحبت ميكردم ،گرهي از ذهنيت قبليام نسبت به مبارزه و شيوة صحيح
آن باز ميشد .طیف دانشآموزی بیشترین تأثیر را روی من داشتند .علتش این بود
که در رابطههایشان خیلی زالل بودند .راحت حرفشان را میزدند و شیله پیله
در کارشان نبود .جسارت هم توی وجودشان موج میزد .بيشترشان از افراد فقير و
طبقة پايين جامعه بودند .خميني و رژيمش را فقط در البهالي كتابها نشناخته
بودند؛ توی خیابانها در مقابله با چماقدارها ،در متینگها ،در حمالتی که به ستادها
میشد ،در نشریه فروشیها و ضربات کارد و پنجه بکس که میخوردند ،زیر و بم
ایدئولوژی و ماهیت ارتجاع را تجربه کرده و شناخته بودند .به همين دليل هم
اگرچه در بازجوييها بهسختي شكنجه ميشدند ،اما تسليم نه .هنوز آثار تازة كابل
و شكنجه روي بدنشان بود .اما تازهتر از آن ،روحية دليرانهشان بود؛ شاداب و سر
زندهتر از بيرون زندان.
هر هفته تعدادي را صدا ميزدند و با كليه وسايلشان از بند ميبردند .داليل بردن
هر كدامشان متفاوت بود .از طرفي زندانیان جديد وارد بند ميشدند .در همين
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نقل و انتقاالت ،خبرهاي زيادي از زندان به زندان و بند به بند منتقل ميشد.
مهمترين آنها ،اشراف به وضعيت همپروندهها و همتيمهايي بود كه دستگير شده
يا نشده بودند.
كاردستي و ساختن اشياي مختلف رواج پيداكرد .چيزهايي مثل درست كردن تسبيح
با هسته خرما ،سنگسابي و ساختن گردنبند ،بافتني و گلدوزي و امثال آن .بخشي
از اين كارها ،پوشي بود كه بشود تماسها و قرارها و مسؤليتهايي را در سطح بند
دنبال كرد.
من كمي نقاشي بلد بودم .همين باعث شد خيليها براي طرح اوليه كاردستيشان به
سراغم بیایند .برای مدتی مراجعات آنقدر زياد شد كه بيشتر اوقات روزم را پر ميكرد.
اين كار محمل خوبي هم براي تماسها و قرارهايم شد .حین کشیدن طرحها و نقاشیها،
خبرها و آموزشها هم منتقل ميشد .بچهها اسمم را گذاشته بودند «پیکاسو»!

مبارزه یک علم است

در هواخوری قدم میزدم که حسین مجد آمد سراغم .آن روز از ضرورت «برخورد
حرفهيي با زندان» و انطباق با آن گفت .تا آن زمان ،برداشتي سطحي از تفاوت مبارزة
حرفهيي با مبارزة آماتوري داشتم .او پس از اشارهيي كوتاه به وضعيت فعلي سازمان
و رژيم ،به موضوع «مبارزه چيست» و «بحث زندان» پرداخت.
گفت« :مبارزه یه علمه .مثل همه علوم دیگه .باید الفبای اون رو یاد گرفت .باید اونو
مشق کرد و امتحان داد .کالسهای مختلفی داره».
پرسیدم« :کالسهاش چیه؟ امتحانش چطوریه؟».
مفصل این موضوع را باز کرد؛ با توضیحات
با همان بیان قوی و لهجه خفیف اصفهانیّ ،
مقدماتی ،بعد مثالها و نمونهها .برايم خوب جا افتاد كه زندان ادامة همان مبارزهمان
در بيرون زندان است .دوتا موضوع نيستند .اين تل ّقي كه فقط بايد در بيرون زندان
بود و با رژيم مبارزه كرد ،غلط است.
حسین ادامه داد« :آنچه مهم و راهگشاست ،رساندن پيام و نشان دادن راه به مردمه.
پیشگام راه باز میکنه و راه نشون میده .تودهها هم یاد میگیرن و پشتسرش راه
میافتن .در کل ،مجاهد یک مشعل داره ،مشعلي براي روشن كردن مسیر .صحنه
امتحان هم سرخم نکردن در مقابل سختیها و مشکالت مسیره .زندان داره ،شکنجه
و انفرادی داره ،ترک تحصیل و از دست دادن امکانات شغلی هم داره».
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براي اينكه موضوع برايم خوب جا بيفتد ،مثالهاي متفاوتي از مبارزان فلسطيني،
تجربيات سازمان در زندانهاي شاه ،جمالتي از بنيانگذاران سازمان ،از ابو اياد،
ابوجهاد ،ياسر عرفات و نكاتي از كتاب «اخالقيات الفتح» را نقل و یادآوری ميكرد.
هر شب كه ميخواستم بخوابم ،آموختههاي روزم را مرور ميكردم .احساس ميكردم
روزانه بيشتر از حجم درسي دانشگاه یاد ميگيرم.
هنوز چند ماهي از دستگيريام نگذشته بود .احساسمیكردم سالهاست اين افراد
را ميشناسم .با خيليها دوست شدم .با رهنمودهايي كه در بند جاري ميشد ،طي
روز وقتم بهطور كامل پر ميشد .گذر روزها را حس نميكردم .چون مسؤل صنفي
سلولمان هم شده بودم ،براي هماهنگيهاي صنفي ،تقريباً به همة سلولها رفت
وآمد داشتم .اينطوري با نفرات مختلف رابطه پيدا میكردم.
قنبر نعمتي هميشه به من هوشياري ميداد كه در رابطههايم با ديگران هوشيار
باشم .اهل طالقان بود و كارمند هليكوپترسازي بل .با شخصيت بود و بسيار محترم
و تحسينبرانگيز .حواسجمعی و حساسيت خاصي به نظم در كوچكترين موارد
داشت .وقتي صحبتي را شروع ميكرد ،احساس ميكردم پاي سخنراني يك كادر
برجسته سازمان نشستهام .با توجه به سطح آگاهياش در زمينههاي تئوريك و
تجربيات عملياش ،فكر ميكردم از كادرهاي باالي سازمان است .با این حال كمتر
از خودش و آنچه در بازجویيها بر او رفته بود ،حرف ميزد .گاهي كه از او در اين
زمينه میپرسیدم ،با لبخندي ميگفت:
« معلومه كه در شعبهها چه كارهايي با زنداني ميكنن؛ شالق است و شكنجه .شايد
تو در زندون جمشيديه بودي و كمتر از اين چيزها ديده باشي ،اما در شعبههاي اوين،
هر روز صبح تا شب اين بساط پهنه» .از خودش نميگفت؛ اما در مورد ديگران كه
ديده بود و اطالع داشت ،تعریفها میکرد.
فهميدم كه اين رسم و آیيني بين همة مجاهدین شده است؛ شايد هم يك ارزش
است تا از آنچه بر سر خودشان رفته ،حرفي نزنند .اين برداشت را داشتم كه همة
اينها جانشان را براي اين راه گذاشتهاند .براي خودشان زندان و شكنجه و اعدام و
تيرباران را بريدهاند .حاال هم كه در معرض آزمایشات آن قرار گرفتهاند ،آنچه را كه
بر سرشان آمده ،بهاي مبارزهيي ميدانند كه قدم در مسیر آن گذاشتهاند.
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یک دژخیم :علی شاهعبدالعظیمی

ابراهيم يكي از نفرات سلول ۲۰بود .به نظر بيمار ميرسيد .كمتر در هواخوري ديده
ميشد .از رضا.ف پرسيدم« :كييه؟ مشكلش چييه؟» .گفت« :اسمش ابراهيم غيور
نجف آبادييه .از مجرد  ۷اومده ،از علت بيماري و آنچه در مجرد ۷بر سرش آمده،
اینطوری گفت« :زماني آب زندان قطع شده بود .ما مجرد ۷بوديم .حدود یه هفته،
روزانه فقط  ۶ -۵سطل آب آشاميدني به كل بند ميدادن .به هر كس روزانه كمتر
از يه ليوان آب ميرسيد .توی اون گرما ،تشنگي يهطرف ،نبود آب براي ظرفشويي و
توالت و غيره يه طرف .بهخاطر همين هم هر روز اعتراض ميكرديم كه آب بيشتري
بدن .بهخاطر اعتراض ما ،يه روز پاسدار علي شاهعبدالعظيمي اومد به بند ما .وسط
بند ايستاد و يكسره خط و نشان كشيد« :همة شما منافقين و حقتون فقط گلولهس.
اگر هم كسي از اين به بعد سر آب جيكش در بياد ،با من طرفه» .بعد پرسيد« :حاال
كي آب ميخواد؟» .ابراهيم رفت جلو و گفت« :شما بايد به همه آب بدین  .اگه موتور
چاه هم خراب شده ،بايد با تانكر بيارین»».
عليشاهعبدالعظیمی از جرأت و جسارت ابراهيم يكه خورد .مثل يك گرك وحشي
به او حمله كرد و شروع کرد به زدنش .يك مالقة مسي بزرگ را كه زيرهشت بود،
برداشت و با آن شروع به زدن ابراهيم كرد« :خيلي زبونت درازه» .و فحشهاي در
خور خودشان را به او داد.آنقدر با مالقه به سر ابراهيم زد كه مالقة مسي ،داشت
مثل كفگير میشد .بهخاطر همين ضربهها ،ابراهیم مدتي دچار فراموشي شد .بعد
از ابراهيم ،اصغر برفجین را صدا زد .با زور او را به زيرهشت كشيد .با هرچه دستش
چوب تـي را روي سرش خرد كرد .وقتي اصغر به زمين
ميرسيد ،اصغر را زد .چندين ِ
تي شكسته را توي دهانش كرد و ميچرخاند .اصغر از آن روز تا
افتاد ،يك دسته ِ
مدتها نميتوانست غذا بخورد .گلويش پاره پاره شده بود.
نمونههاي مشابه اين وحشيگريها را خودمان در مجرد ۸ديده بوديم .همهاش برايم
قابل فهم بود.

شوق یک دیدار

د ِر بند باز شد .دو نفر با وسایلشان آمدند تو .نزدیک زیرهشت شدم ببینم کی آمده .با
دیدن اصغر غالمي خشکم زد .خدایا درست میبینم؟ خودشه؟ دلدل میکردم زودتر
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کارش تمام شود و بیاید توی بند و بغلش کنم و ببوسم .او هم من را بین بچههایی که
پشت میلههای زیرهشت ایستاده بودیم ،دید و شناخت .سرش رو با آن لبخندی که
خدا توی صورتش مهر کرده ،برایم تکان داد .از ديدن اصغر و اينكه هنوز زنده است،
بياندازه خوشحال شدم .در پادگان كه بوديم ،امورات مربوط به سازمان را با او دنبال
ميكردم .او سرباز قديمي بود .از سرباز تا افسران و فرماندهان ،بهخوبي ميدانستند
او از هواداران جدي مجاهدين است .با اینکه ماهها بود اصغر هيچ فعاليتي در پادگان
نداشت ،افسري كه به تازگي به سمت سياسي ـ عقيدتي منصوب شده بود ،از او خيلي
كينه به دل داشت .همین خودفروخته هم باعث دستگيرياش شد.
اصغر با حمید ستارنژاد در بند ۴بود .ميگفت بهخاطر ارتباطاتش در بند جابهجایش
کردهاند .او و حمید چند روزی زیرهشت واحد در قرنطینه بودند .حاال به بند۲
فرستاده شدهاند.
با هم به هواخوری رفتیم .کمی از خودش و دستگیری و دادگاهش گفت ،واین که در
پروندهاش هیچ اسمی و موضوعی که به من ربط داشته باشد نیست .از بند ۲پرسید.
توضیحاتی کلی دادم که در جریان باشد .در آخر از من پرسید« :رهنمودهاي جديد
به شما رسيده؟»
نميدانستم از چه صحبت ميكند .همينكه متوجه شد نميدانم ،گفت« :باشه ،ميام
سراغت .بيشتر با هم صحبت ميكنيم».

زندگی زندانی و کشف قوانین انطباق

دو سه روز بعد ،حسين مجد صدايم كرد.گفت« :يكسري رهنمود از طرف بچههاي
اوين رسيده؛ شامل وظايف زنداني در مقابل زندان» .تأكيد داشت به آنها خوب
گوش كنم و بهخاطر بسپرم .خيلي مايل بودم بدانم اين خط و خطوط و رهنمودها
از طرف چه كساني داده ميشود .اما بر اساس اصل مهم «حداكثر ضرورت و حداقل
اطالعات» ،اص ً
ال دنبال اين نبودم که سر اين موضوع حتي سؤال كنم.
همانطور كه در هواخوري قدم ميزديم ،حسین شروع کرد به انتقال رهنمودها.
اول آیاتی از سوره محمد را خواند که در آن اشاره به راه خدا و پیمودن آن راه شده
بود؛ راهی که توسط رسولش محمد به ما نشان داده شده است .برای آیهیی که
خواند ،تفسیری شورانگیز و انگیزاننده کرد .چکیده حرفش این بود که« :راه خدا جز
راه مردم نیست .مبارزه ما هم برای آزادی مردم و رفاه و سالمت آنهاست .رسیدن
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به یک جامعه عاری از استثمار هم که ما آنرا «جامعه بیطبقه توحیدی» میگوییم،
از مسیر همین مبارزات آزادیبخش میگذره .امروز هم ارتجاع حاکم و سمبل آن
خمینی ،اصلیترین سد پیشرفت جامعه و تکامل اجتماعی است .به همین دلیل هم
مسعود از روز اول گفت تضاد اصلی جامعه ما نه لیبرال ها بلکه تضاد اصلی ارتجاع
در برابر آزادی است».
همانطور که حسین داشت این چیزها را برایم میگفت ،احساس میکردم یواش یواش
به یکسری ابهامات که هنوز در گوشههای ذهنم جاخوش کردهاند ،جواب داده میشود.
حین توضیحات حسین به یادم آمد که مسعود رجوی همیشه سخنرانیاش را با
«بهنام خدا و بهنام خلق قهرمان ایران» شروع میکند .این خیلی هم شورانگیز بود.
اما یکجایی از مطهری مطلبی خواندم که گفته بود این شعار شرکآمیزه .وقتی
کلمه «بهنام خلق» کنار «بهنام خدا» آورده میشود ،شرک است .البته میدانستم
که این اشکالتراشیها برای خراب کردن مرام مجاهدین است؛ اما پاسخ تئوریک
و منسجمی برای آن نداشتم .حاال فهمیدم که بدون راه خلق و مردم ،بدون تالش
برای آزادی و سرفرازی مردم ،دم از راه خدا زدن ،صوفیگری و فرار از مبارزه و تالش
برای تغییر جامعه است.
حسین در ادامة آیة فوق ،یک آیة دیگر هم خواند:
« َو َما ُم َح َّمدٌ ِإ َّال َر ُسـ ٌ
الر ُس ُل » .11بعد از تفسیری کوتاه و جامع از آن،
ـول َقدْ خَ َل ْت ِمن َق ْب ِل ِه ُّ
اشارهیی کرد به ضربههایی که سازمان تا به حال خورده است :ضربه ۱۹بهمن و
شهادت سردار و اشرف ،ضربه ۱۲اردیبهشت و شهادت ضابطی و یارانش و . ...حرف او
و معانی آیهیی که خواند ،این بود که تصور نشود بعد از کشته شدن حتی محمد که
رسول خدا بود ،مبارزه تمام میشود .او فقط راه را نشان داد و مبارزه ادامه دارد .در
ربط این موضوع ،اشارهیی هم به کتاب سازمان «راه انبیا ،راه بشر» کرد که این مسیر
تا رسیدن به جامعه بیطبقه توحیدی ادامه دارد.
در پایان هم گفت« :یکسری رهنمود برای شیوه برخوردها وکارهایمان در زندان
اومده که اینها رو خوب بهخاطر بسپار» .و شروع کرد به گفتنشان .تا جایی که
خاطرم مانده ،اینها بود:
رسمي اعالم شده و علني نداريم.
-۱در زندان ،تشكيالت
ِ
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-۲داشتن برنامه روزانه الزامي است .زندان ادامة مبارزه حرفهيي است .هر كس بايد در
هرشرايطي ـ چه در بندهاي عمومي و چه انفرادي ـ برنامهريزي روزانة دقيق داشته
باشد .زندانكشيدن نداريم.
-۳زنداني سياسي لباس و ظاهر مرتب دارد و پرنسيپ خود را در مقابل زنداني عادي،
حفظ مي كند.
-۴در هر شرايطي بايد ورزش روزانه را انجام داد و آن را تعطيل نكرد؛ حتي در حد
تكان دادن يك دست.
-۵دستدرازكردن براي غذا گرفتن از دژخيم نداريم .اگر ندادند ،رسماً سؤال ميكنيم
چرا نداديد؟
-۶از جانب مجروحين و افراد زير شكنجه و زخميها ،اظهار عجز و التماس نداريم.
درخواست رفتن به بهداري از موضع باال و بهطور رسمي انجام مي شود.
-۷افرادي كه جراحت آنها منجر به نقص عضو شده و آثار شكنجه روي بدنشان بارز
است ،به بهداري مراجعه نكنند؛ چون منجر به اعدام مي شود.
-۸سفرة مشترك و صنفي جمعي است .صنفي فردي نداريم.
-۹نسبت به افراد بريده و خائن ،همواره بايد مرزبندي محكم داشت .نسبت به موارد
مشكوك ،اصل بر روشن شدن وضعيت اوست .هيچ دليلي ـ حتي روابط خانوادگي ـ
رابطه با آنها را مجاز نميكند.
-۱۰به بند زندانيان عادي نميرويم .اگر به اجبار بردند ،با حفظ چارچوبها و احترام
متقابل به زندانيان عادي و قوانين بند آنها ،رابطههاي خود را با آنها مشخص و
تنظيم ميكنيم.
چند محور ديگر هم بود كه مضمونشان مربوط به حفظ مرزبندي در زمينههاي
سياسي با بازماندگان شاه ،سلطنتطلبها ،تودهييها و تن ندادن به بيگاري در زندان
و امثال آن بود.
به داخل بند برگشتيم .سعي كردم در خلوت خودم همة مطالبي را كه شنيده بودم،
دقيق مرور و حفظ كنم .بايد همه را مو به مو به نفرات بعدي منتقل ميكردم.
چند روزي از شنيدن اين رهنمودها گذشت .روزانه شاهد تغيير ظاهر افراد و
مناسباتمان بودم .ديگر كسي با پيژامه و لباس نامرتب ظاهر نميشد .بههواخوري
كه ميرفتيم ،احساس ميكردم مثل روزهاي اول انقالب ،انگاري جلوي دانشگاه
تهران هستم .هر روز چيزهاي تازه ياد ميگرفتم .از ميان همة مطالب ،اشراف پيدا
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كردن به مقولة زندان و چگونگي تنظيم خودم با آن بود .نكتة مهم بعدي ،آگاهي به
مرحله و روندي بود كه تا آن موقع در زندان گذشته بود.

سینههای پر از راز و دریچههای کوچک

یداهلل.آ اهل شهرري و همشهريام بود .در فاز سیاسی با شاخه دانشآموزی سازمان
کار میکرد و از میلیشیاهای بسیار فعال بود .یداهلل اوايل سال ۶۰حين فعاليت
سياسي و هواداری از مجاهدین دستگير شد .هرچند او را از قبل نميشناختم ،اما
در ادامة رابطهمان ،متوجه شدم خاطرات مشترکی از فعالیتهای سالهای  ۵۸و ۵۹
و متینگها و کار با هواداران سازمان داریم .فعالیتهایی مثل تبلیغ کاندیداتوری
مسعود رجوی برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که از طرف انجمن جوانان
مسلمان شهرری ،پویندگان راه حنیف تدارک دیده شده بود .من و یداهلل خيلي با هم
چفت شدیم و با مرور گذشته ،دوستان و آشنایان مشترک زیادی هم پیدا کردیم.
از یداهلل که دربارة تجربة زندان پرسيدم ،چندان تمايلي براي صحبت سر اين موضوع
نداشت .اصرارم را كه ديد ،گفت:
«تا قبل از ۳۰خرداد ،فضاي زندان با حاال كام ً
ال فرق داشت .پاسدارها و نگهبانهاي
بند اينقدر وحشي نبودند .در شعبهها هم بساط شكنجه و امثال آن ،اينطوري پهن
نبود .اما بعد ۳۰خرداد همهچيز بهسرعت تغيير كرد .در عرض چند روز همة بندهاي
زندان پر شد .دستگيريها آنقدر بود كه در اوين ،همه را به صورت فشرده کرده
بودند توي سلولها .اعدامهاي گستردهيي شروع شد .هر شب مستمر صداي تيرباران
بود .تا جايي كهتوانستند فشار روي بچهها را باال بردند .شعبههاي بازجويي ،صبح تا
شب و شب تا صبح كار ميكردند .كابل و شكنجه هم فقط در شعبهها نبود ،زيرهشت
بندها مثل شعبههاي بازجويي شده بود .شالق و شكنجه برقرار بود .تا همين سه
چهار ماه پيش ،همه را اتاق به اتاق و بند به بند به جوخه ميبردند تا شاهد تيرباران
بچهها باشند .الجوردي خيلي روي اين كار اصرار داشت .ميخواست آدمها با ديدن
اين صحنهها ،زودتر ببرند و تواب شوند .اگر كسي در مقابل رفتن به جوخه مقاومت
ميكرد ،روز بعد يا همان روز ،خودش در صف اعداميها بود».
یداهلل ،مختصري هم آن روز سرد و نحسي را شرح داد كه اتاق خودشان را براي ديدن
اين صحنههاي فجيع برده بودند .اشاره كرد كه تعدادي از خواهران را هم همراه آنها
به باالي تپة اعدام برده بودند .تكاندهندهترين و عجيبترين قسمت آن ،روحية
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كساني بود كه با سر دادن شعارهاي آرماني و با جسارتي بيمانند ،آخرين لحظات
حياتشان را پاي چوبههاي دار گذراندند و با سربلندي به خاك افتادند .بعضیها فریاد
زده بودند :زنده باد آزادی .بعضی دیگر هم درود بر رجوی ــ مرگ بر خمینی!
شنیدن اين مطالب برايم خيلي دردناك بود؛ اما اين چند ماه آنچه را ديدم و شنيدم،
هم باید درك میکردم و هم قابل فهم بود.
کمکم محیط خاکی حیاط بند در حال عوض شدن بود .بچهها در یک سمت حیاط،
زمینهای فوتبال و والیبال را راه انداختند .تعدادی هم در قسمت دیگر حیاط ،بند
رخت و چند باغچه آماده کردند .محمد ایمانی با نفر دیگری توی باغچهها گوجه
فرنگی و سبزی خوردن کاشت .اطراف کرتها را هم آفتابگردان کاشت که زودتر از
بقیه در حال رشد بودند .با جمعآوری شن و سنگهای اضافی و مرتب کردن حیاط،
عصرها بعد از آبپاشی ،قدم زدن توی حیاط صفایی داشت .تيمهاي فوتبال هم شكل
گرفت .اسامي تيمها هم قابل توجه بود :ستاره سرخ ،صاعقه ،اميد فردا و  ...همگي
ناشي از نگرشي آرمانگرايانه حتي نسبت به ورزش.

ادامه تحقیقات ناسا!

سلول روبهرویی ما شماره ۱۳بود .صبحها آفتاب از آن سمت طلوع میکرد و تا ساعتی
از درب سلولشان به راهرو میتابید .در آن سلول مرد حدود ۴۵سالهیی بود که جای
پدر بیشتر ماها بهحساب میآمد .نفرات سلولشان او را مهندس صدا میزدند .خیلی
کم حرف بود و با کسی کاری نداشت .در هواخوری هم ندیده بودم با کسی قدم بزند
و رابطهیی داشته باشد .تصورم این بود که شاید از کسانی هست که کمک تدارکاتی
کرده و دستگیر شده است .کاری به او نداشتم .اما میدیدم آقای مهندس صبحها
نخهایی را از باالی چارچوب در آویزان میکند و با آنها ور میرود .فکر کردم دارد
طناب میبافد تا داخل سلولشان مث ً
ال بند رختی داشته باشند .اما یک روز که ته
سلول نشسته بودم ،به کارش دقیق شدم .متوجه شدم طناب نمیبافد .با نخها مثل
شاقول کار میکند ،روی زمین هم جای سایة نخها خط میکشد.
بعداً از همسلولیاش عظیم نیکبخت پرسیدم« :داستان این آقای مهندس چیه؟».
عظیم هم که از کارهای او دل خوشی نداشت ،با طعنه گفت« :داره حرکت گردش
زمین رو محاسبه میکنه»! و ادامه داد « :اين آقا مهندس رو اینطوری نبین؛ یکی از
متخصصین ناساست .اومده بوده ایران یه سری بزنه که گرفتنش .یه دفترچه داره که
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پر فرموله .هی سایه نخها رو خط میکشه و اندازهگیری میکنه و توی فرمولهاش
وارد میکنه .کارش کنترل ماهوارهها و این چیزا بوده».
عظیم که داشت ماجرای آقای مهندس را برایم تعریف میکرد ،احساس تأسفی
عمیقی بههم دست داد .تأسف از اینکه خمینی با این دارودسته عقب افتادههای
ذهنی ،دارد چه بالهایی سر این مملکت میآورد؟ یاد موضوعی در اوایل سال ۵۸
افتادم که خودم شاهدش بودم .برای دیدن دوستی در تهرانسر ،رفتم میدان آزادی.
مسیر سمت فرودگاه را کمیتهچیها بسته بودند .به هر ماشینی بعد از بازرسی ،اجازه
عبور میدادند .ماشینی را متوقف کردند که آقایی جنتلمن و شیک ،با خانوادهاش
داشت به سمت فرودگاه میرفت .کمیتهچیها گیر دادند به انگشتری طالی او که
کمی هم درشت بود .انگشتر را از او گرفتند و گفتند« :این سرمایة این مملکته ،حق
نداری اونو از کشور خارج کنی»! آن آقای شیکپوش با موهای جو گندمی ،انگشتر را
درآورد و داد به آنها و با اشارة انگشت به سرش گفت« :سرمایة مملکت اینجاست
که داره خارج میشه .تا شما متوجه این چیزا بشین ،معلوم نیست چی سر این
مملکت میاد».
اصغر برفجین همسلوليام بود .ته سلول كنار هم نشسته بوديم و او از روزهاي ۷تير
و ۸شهريور سال گذشته تعریف میکرد« :عصر روز ۷تیر ،دهها پاسدار با باتون و كابل
و زنجير ،ریختن به بندها و ساعتها همه رازدن .همة وسايل شخصيمان را هم از
بين بردن .شب که شد ،همه خونین و مالین افتاده بودیم کف سلولها .فرداي روز
۸شهريور هم از صبح تا ۲بعدازظهر يكسره داشتيم كتك ميخورديم .گروه ضربت
اوين با باتون و زنجير ریخته بودن به بندها .همه رو از دُم ميزدن .اون روز چقدر سر
و دست شکست !.همهجا خون ریخته شده بود».
زندانيان قديميتر نمونههايي از فضاي زندان را ميگفتند كه كسي که در بيرون
زندان باشد ،به مخيلهاش هم خطور نميكند در زندانهاي خميني چه خبر بوده و
چه ميگذرد .نمونههایی مثل صحنة اعدام حبيباهلل اسالمي 12در محوطه اوین ،بردن
 -12مجاهد شهید حبیب اهلل اسالمی عقیلآبادی یکی از اعضای برجسته تیمهای عملیاتی مجاهدین بود که در
سال  ۶۰طی یک تظاهرات مسلحانه با پاسدارانی که به سمت جمعیت شلیک میکردند درگیر شد .وی در این
صحنه با هجوم پاسداران تا دندان مسلح رژیم محاصره و زخمی شد .پیکر مجروح حبیب را به اوین منتقل کردند
و در همان حال مورد شکنجههای طاقتفرسا قرار گرفت.
ّ
سرجلد اوین قرار گرفته بود و از این رو دائم
مقاومت دلیرانة حبیب مورد خشم وکین ضدانقالبی الجوردی،
تحت فشارهای قرون وسطایی ّ
جلدان قرار داشت .صحنههای رزم بیامان و مقاومت بینظیر او در زندان از
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زندانیان باالي پيكر موسي و اشرف به دستور الجوردی ،بردن زندانیان به جوخه اعدام
که تیرباران دوستان و رفقایشان را ببینند ،انواع شكنجه در شعبههاي بازجويي و
اختراع شكنجههاي جدید.
بر اين باورم كه هر كس اين روزهاي جهنمي را در زندانهاي خميني ديده و گذرانده،
بايد مشاهداتش را بنويسد و در تاريخ ثبت كند .زيرا ثبت هر يك از اين صحنهها،
بيانگر تاريخ مظلوميت اين مقاومت خونبار در مقابل يك ديكتاتوري تمامعيار و ضد
بشر است که بايد روزي همة آمران و عامالن آن در مقابل عدالت قرار گيرند.

جديد و قديم و فصلهای مشترک

«علي تابَ ،
نخ رو بتاب!» اصطالحي كه هر بار از جلو
سلول ۶رد ميشديم ،خطاب به «علي تاب» ميگفتيم.
علی از زندانيان زمان شاه بود .اهل قزوين بود و قدي
كوتاه داشت .خيلي گرم و خودماني بود و لهجة شيريني
هم داشت .بيشت ِر وقت روزش را صرف درستكردن
وسايل عمومي اتاق ميكرد .تا بهقول خودش «بچهها
راحتتر باشن» .خيلي اوقات از بلوزهاي شكافته شده ،نخ
و طناب ميبافت تا براي محل ساكها و وسايل صنفي،
جا باز شود .به همينخاطر هم هر وقت از جلوي سلول
علي تاب
علی رد میشدیم ،برای مزاح و خنده ،بلندبلند ميگفتيم:
«علي تاب ،نخ رو بتاب!»
علی هم با لهجة شیرین قزويني ميگفت« :چشم ببم ،خوبِش هم ميتابم».
الجوردي در اوين خيلي شكنجهاش كرده بود؛ میخواست از او عليه سازمان مصاحبه
بگيرد .علي هم با شجاعت در مقابلش ميايستد و قبول نميكند .الجوردي براي فشار
حماسههای ناگفته و فصل زرینی در مقاومت عنصر مجاهد خلق در برابر جالد است.
الجوردی دژخیم در روز ۲۳شهریور ۱۳۶۰برای زهرچشم گرفتن از دیگر زندانیان و به توبه کشاندن آنها تصمیم
گرفت که او را در جلوی چشم همه زندانیان اعدام نماید .زندانیان را از بندها به جلوی ساختمان مرکزی زندان
برده و حبیب قهرمان را در جلوی چشم همه بدار کشید.
بعدها که بچهها این ماجرا را برایم تعریف کردند ،به صحنهای اشاره میکردند که هنگامی طناب دار را خواستند
به گردن حبیب بیندازند ،خودش سر را جلو برد و وارد حلقه کرد و شجاعانه فریاد کشید« :مرگ بر خمینی».
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بيشتر ،دست به استفاده از عوامل روحي و رواني ميزند؛ خانوادهاش را شكنجه و آزار
ميدهد .با اين حال علي باز هم مقاومت نمود و قبول نکرد .دستگيرياش هم بيهيچ
دليل و علتي ،فقط به اين خاطر بوده كه رژيم تصميم گرفته بود زندانيان مجاهد زمان
شاه را دستگير كند .ميخواست بهقول خودش ،آنها را «تعيينتكليف»كند.
با علي خيلي دوست شده بودم .از آنجا كه زنداني زمان شاه بود و فردي با سابقه،
خيلي قابل احترام بود .من هم دنبال آن بودم از تجربياتش استفاده كنم .روزي دربارة
خودش پرسيدم .مختصر گفت:
«وقتي رفتم شعبه ،خود الجوردي اومد بازجوییم كرد .چون موقع دستگيري از
من چيزي نداشتن ،از او پرسيدم« :برا چي منو دستگير كردين؟» .الجوردي گفت:
«تصميم گرفتيم همة زندانياي سياسي زمان شاه رو دستگير كنيم .ميخوايم يكباره
همه رو تعيين تكليف كنيم .اگه هوادار جمهوري اسالمي شده باشن ،آزاد ميشن،
ولي اگه مخالف جمهوري اسالمي باشن ،جاشون تو زندونه .چون اگه اينا تا به
حال هم فعاليتي نكرده باشن ،حتمأ در قدم بعد جذب سازمان ميشن» .معلوم بود
الجوردی دشمنش رو خوب شناخته بود.
يك روز با علي در هواخوري قدم ميزديم .خاطراتش از سرنوشت يك زنداني را آرام
و شمرده تعریف کرد:
«زماني در انفراديهاي  ۲۰۹بودم .با اينكه همهجاي بدنم مجروح بود ،ولي ميتونستم
كارهاي خودم رو انجام بدم .يه روز سلولم رو عوض كردن .بردنم به سلولي که يه
زندوني حدوداً ۲۵ساله اونجا بود .ميگفت محمد صداشكنم .اولش شك كردم كه
البد به اين دليل منو با او همسلول كردن كه فعاليتهاي منو در بيارن .اما ديدم
محمد اونقدر كابل خورده و شكنجه شده كه توانايي دو پاش رو از دست داده.
خودش نميتونست هيچ حركتي بكنه .بايد يکي توي سلول او ميبود تا بتونه در
خوردن غذا و سايركارها كمكش كنه .پاي راستش حين فرار ،تير خورده بود .با همون
وضع ،اونقدر كابل زده بودن كه گوشت پا و انگشتاش ريخته بود .به همين خاطر،
استخونش سياه شده بود و پاي راستش رو از زانو قطع كرده بودن .بعدها فهميدم
چون محمد از مسؤلين سازمان بوده ،بازجوهاي ۲۰۹بیشترین فشار رو ميذارن تا در
كوتاه مدت ،اطالعاتش رو بگيرن .با اينكه همة بدنش مجروح بوده ،او را به بهداري
هم نميبرن .بيهيچ پانسمان و باندپيچي ،همونطور كف سلول افتاده بود .دستاشم
از آرنج و كتف دررفته بود .نميتونست دستاش رو تكون بده .وقتي دستش رو گرفتم،
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يه هو ديدم هر چهار انگشتش شكسته .پرسيدم :انگشتات چي شده؟ گفت :همون
اول بازجويي ،اونا رو شكستن .دستمو ميذاشتن رو ميز ،بعد با فشار زياد ،انگشتامو
يكي يكي ميشكستن».
علی به اينجا كه رسيد ،ساكت شد .چند قدمي با هم رفتيم .چيزي نميگفت .مكثي
طوالني كرد و دوباره به حرف آمد:
«د ِر سلول رو ميزدم و به نگهبان ميگفتم تموم بدن اين فرد عفوني شده؛ چرا اونو
نميبرين بهداري پانسمان کنين؟ اما نگهبان بيشرف ميگفت :يكي دو روز ديگه
بيشتر مهمون ما نيست .ارزش بردن به بهداري رو نداره».
پنجشنبهشبها شب فرهنگی بود .بعد از شام راهرو بند سریع خلوت ميشد .هر
اتاقی برنامه خاص خودش را داشت :شعر خوانی ،گفتن لطیفه ،پانتومیم ،گفتن
خاطرات خندهآور ،طرح چیستان و سرگرمیهای امثال آن .در اين ساعتها معموالً
حسين كريم ،محسن شيري ،داوود .آ ،رضا .ف و دو سه نفر دیگر در راهرو قدم
ميزدند .اگر تواب و بریدهیی میخواست توی راهرو قدم بزند ،از دو طرف كيپ او
راه ميرفتند تا حالیشان باشد وقت قدم زدنشان نیست و باید به محل خودشان
برگردند .نميخواستيم بفهمند در اتاقها چه ميگذرد .البته آنها هم این چیزها
حالیشان بود و میفهمیدند .اما نمیخواستیم روی کسی تیز شوند و سرش
گزارشی رد کنند.
اينكه در اين شبها از شهر و ديارمان بگوییم ،خاطرهیي تعريف كنیم ،شعري خوانده
شود و لطيفهیي گفته شود ،چندان راضيام نميكرد .در هواخوري ،حرفم را به حسین
مجد زدم و نظرش را پرسيدم .متوجه شدم حسین احساس میکند من جايگاه اين
كارها را خوب درك نكردهام .بیشتر توضیح داد:
«زندانبان قصد داره زندوني رو هرجوره درب و داغون كنه .با شكنجه ميخواد
جسمش رو فرو بريزه .با ديوارها و سلولهاي انفرادي و انواع فشارهاي رواني ديگه،
ميخواد روحش رو در هم بشكنه .يك انقالبي هم قبل از هر چيز ،نبايد تسليم
شرايط بشه .نبايد بذاريم همونطور كه زندانبان ميخواد ،اين ديوارها و حصارها روي
ما تأثير منفي بذارن .ما بايد با هر شيوهیي كه ميتونيم روحية شاد و سرزنده منو
حفظ كنيم .اينجور برنامهها هم براي مقابله با همين خواستة زندانبانه .ما متناسب
با شرايطي كه داريم ،با همين جمعشدنها و جشنهاي كوچيك ،با اين خواسته و
هدف زندانبان مقابله ميكنيم».
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در ادامه ،تجربهیي از مبارزان فلسطيني را تعريف كرد:
«توي اردوگاههاي فلسطيني براي همه كادرها و اعضا ،وظيفه تعيين كرده بودن تا هر
چند وقت يكبار ،با هم بنشينن و از خاطرات كودكي و دوراني كه در وطنشون بودن،
با هم حرف بزنن؛ به اينخاطر كه وطنشون و خاطرات اون ،هميشه توي ذهنشون
تازه بمونه تا بتونن با انگيزة بيشتري به مبارزهشون ادامه بدن .نميذاشتن آوارگي و
غربت ،اونها رو از گذشتهشون قطع كنه .اينها مكانيسمهايي براي تسلط بر شرايطه،
تا نذاريم زندانبان به هدفش برسه .در اين شرايط كه حداكثر فشار رو روي زنداني
ـ بهطور خاص ما كه هوادار سازمانيم ـ گذاشتهان ،هر خنده و شادي ما براي اونا يه
نوع اعالم موضع هست و به اونا ميرسونه كه ما همچنان بر سر آرمان و مواضعمون
هستيم و از اون كوتاه نيومدهايم».
ّ
صحبتهای حسین که تمام شد ،تلنگری دیگر به کلهام خورد .مثل اینکه مبارزه
اشکال گوناگون دارد ،در هر شرایطی باید قانونمندی آنرا درآورد و متناسب با آن
عمل کرد .هم زمان یاد قطعهیی از یک رمان افتادم که سالها پیش خوانده بودم.
داستان این بود که تا چند قرن پیش ،برده دارهایی با کشتیهای بزرگ به سواحلی
در آفریقا میرفتند و مردم بیچارة آنجا را با زور اسلحه دستگیر و اسیر میکردند.
کسانی از زن و مرد را که وضع جسمی خوبی داشتند ،سوار کشتیها میکردند و
روانة آمریکا میشدند .این بیچارهها در طبقة پایین کشتی نگهداشته میشدند و
چند ماه طول میکشید تا به ساحل برسند .با اینکه اسیران از قبایل مختلف بودند،
باز در همان وضعیت اسارت و تاریکی و وحشت و بردگی ،سازماندهی قومی خودشان
را بازسازی میکردند.
این داستان را برای حسین تعریف کردم .برایش جالب بود .گفت « :مثال خوبی
زدی .اما بذار یه نکته مهمتر هم اضافه کنم .مبارزه سقفهای متعددی داره .بعضی
جاها سقف قومیه .بعضیجاها سقف مبارزه ملّیه .اما یه سقف باالتر هم هست که
مفصل صحبت
سقف ایدئولوژیکه» .وقت ناهار شده بود .وعده داد یک جلسة دیگر ّ
کند .تا همین حد هم که اشاره کرد ،فهمیدم نیاز دارم تا عرصههای مختلف مبارزه
را بیشتر بشناسم و فهم کنم.

حكم هر مجاهد

«سازمان شما مدعيه تجربيات همة سازمانهاي انقالبي جهان رو جمع كرده و عليه
ما مبارزه ميكنه .من هم با افتخار ميگم جمهوري اسالمي هم تجربيات ضد انقالبي
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جهان رو جمع كرده و جلو شما ميايسته!»
اينها را الجوردي ميگفت .یک روز كه به قزلحصار آمد ،همهمان را در راهرو بند
جمع كردند .الجوردي داشت برايمان خط و نشان ميكشيد .البهالي حرفهايش،
خیلی برجسته و پيدا بود که چقدر از مجاهدين و تشكيالتشان وحشت و نفرت دارد:
«زندان در نظام جمهوري اسالمي ،با همهجاي دنيا فرق ميكنه .اگه در جاهاي
ديگه بعد از گرفتن حكم ،ديگه كسي كاري به كار زنداني نداره ،ولي در جمهوري
اسالمي اينطوري نيس .ما تازه كارمون با شما شروع ميشه .يا شما آدم ميشين و
توبه ميكنين و به دامن جمهوري اسالمي برميگردين ،يا همان حكم اصلي شما كه
محارب بوده رو اجرا ميكنيم .اين سازمان ،منافقترين و جهنميترين سازمانیه كه
به جون نظام الهي ما افتاده .اگه تدبير امام نبود ،تا به حال نفاق ،همه رو با خودش
برده بود .در اين دو سال ،اونقدر رشد كرده بود كه تُو خونههاي سران نظام هم نفوذ
كرده بودن .بچههاي اونها رو هم با خودشون برده بودن».
الجوردي با همين نگرش و فكرها ،پروژة توابسازي را تشديد كرد .صنعت شكنجه در
جمهوري اسالمي شروع به رشد كرد .الجوردي تصور ميكرد اگر هر كس حداكثر۳
ماه در انفرادي بماند ،از زمين و زمان ميبرد و به هر رنگي كه او بخواهد ،درميآيد.
به همينخاطر زندان گوهردشت را كه سلولهاي انفرادي زيادي داشت ،راه انداخت.
خطکارش هم «حداكثر فشار» روي زنداني بود.
بايد اذعان كرد الجوردي و خميني ،دست همة جنايتكاران دنيا را از پشت بستهاند.
آنقدر پست و شقي بودند كه نيازي به تجربه اندوختن از جاهاي ديگر نداشتند.
صحبتهای الجوردی که تمام شد ،همراه محافظانش به طرف بند راه افتاد و قدم
زنان نگاهی به سلولها میانداخت .پشت سرش سه چهار پاسدار از جمله پاسدار
وحشی درشت هیکلش(که بریده خائنین اسمش را گذاشته بودند دایی جلیل)
حفاظتش میکردند .ناگهان یکی از نفراتی که سن و سالی داشت و به اتهام تدارکاتی
و امکاناتی دستگیر شده بود ،رفت به طرف الجوردی .یک ماشین اسباببازی
چوبی دستش بود که برای بچهاش ساخته بود .جلوتر رفت و به الجوردی گفت:
«میخوام این کاردستی رو در مالقاتی به بچهم بدم ،اما نمیذارن» .الجوردی
ماشین چوبی را گرفت ،در دستش چرخاند و براندازی کرد و گفت« :اگه قرار باشه
این از زندان بیرون بره ،باید چوبهای اون رو ذره ذره بشکافیم که توش مالتی
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نباشه ».اسباببازی را به صاحبش برگرداند .ما که کناری ایستاده و ناظر صحنه
بودیم ،از یک طرف به حماقت او خندیدیم و از طرف دیگر بیشتر روشن شد که
الجوردی چقدر از زندانی وحشت دارد.
وجه اشتراک همه ما که در ارتباط با مجاهدین دستگیر شده بودیم ،این بود که روی
پرونده همهمان نوشته شده بود« :منافقین» .همین یک کلمه برای زندانبان کافی
بود که خودش را مجاز بداند هر فشاری را به طور سراسری روی همهمان اعمال کند.
در صورتی که تفاوتهای زیادی بین افراد دستگیر شده وجود داشت برخی از افراد
چگونگی رابطه با زندانبان را مخدوش ميكردند.
عادی جامعه بودند وگاهي اوقات مرز
ِ
دیده شده بود بعضیها برای سفیدسازی پرونده و غیرسیاسی نشان دادن خودشان
ــ که زودتر آزادشان کنند یا بتوانند از امکانات بیشتری استفاده کنند ــ رابطههای
فردی و گاهی اوقات دوستانه با بعضی از پاسدارهای بند برقرار میکردند .اما تجربه و
حواسجمعي تعدادي از مسؤلين و كادرهاي سازمان ،مانعاز آن ميشد تا زندانبانان
بتوانند بندهاي سياسي را به بندهاي عادي تبديل كنند.
من اين افراد تأثيرگذار را نميشناختم ،اما اسامي بعضي را
كمكم شنيدم و آشنا شدم؛ مثل سعيد متحدين ،حجتاهلل
جباريان ،اكبر طريقي ،جابرحبيبي ،جعفر اردكاني و...
علي ابراهيميسواره اهل تهرانپارس بود .در بند هم ،فرد
شایستهیی برای انتقال آموزشها و کمک به دیگران بود.
بعد آشنایی با او فهمیدم تا قبل از دستگيري ،با شاخة
محالت سازمان كار ميكرد .خواهرانش هم هوادار بودند
و دستگير شده بودند .هنوز از عواقب کابلهایی که در
بازجویی خورده بود رنج ميكشيد .با اين وضع ،روحية
جابر حبيبي
مجاهدي و صدق و فدايش در روابط و مناسباتش همه را
جذب میکرد .آنقدر روح زالل و پاكي داشت كه بهشدت
آدمی را شیفته خودش میکرد .يكي از همين روزها جلوي در سلولشان ايستاده بود و
وقتی منرا دید ،از من خواست با هم برویم هواخوري.
طبق معمول اول کمی دربارة تغيير و تحوالت داخل بند صحبت كرديم .بعد گفت:
«شرايط زندان مقداري تغيير كرده ،ما هم بايد با هوشياري بيشتري كارهامون رو
دنبال كنيم» .در ادامه ،يك جمعبندي كوتاه را که از اوين رسيده بود ،محور به محور
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برايم توضيح داد:
-۱ميزان شقاوت خميني دست كم گرفته شده است .دستگيريهاي گستردهیی از
همه اقشار اجتماعي وجود دارد.
-۲نبايد به زندانبان فرصت داد تا از فاصلة تشكيالتي كه بين زنداني و بقيه وجود
دارد ،استفاده كند .نبايد اجازه داد در بندها از اين افراد ،جزاير جداگانه درست كنند.
-۳براي گرفتن امكانات صنفي ،حرفمان را ميزنيم؛ اما اگر آن را به قصد سياست
چماق وحلوا دادند ،از آن استفاده نميكنيم.
-۴هرگونه كار در زندان ،براي زنداني ممنوع و اسم آن بيگاري است .زنداني سياسي،
بيگاري ندارد.
-۵نسبت به زندانيان جريانات مختلف ،با حفظ مناسبات انساني ،بحث سياسي نداريم
و براي سوء استفاده رژيم ،شكاف باز نميكنيم.
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اواخر مرداد سال ،۶۱یک روز صبح بلندگوي بند به صدا درآمد؛ اسمم را شنیدم .رفتم
زيرهشت .گفتند« :آماده شو باید بری اوین» .سه نفر هم از بندهاي مجاور بودند .دو تا
بنز جلوی واحد ایستاده بود .سوار بنز جلویی شديم و راه افتادیم .همينكه وارد اتوبان
تهران ــ كرج شديم ،ماشين سرعت گرفت .قب ً
ال شنیده بودم یک نفر را داشتند برای
شناسایی دیگران به سمت تبریز میبردند که او توی جاده فرمان ماشین را چرخانده،
چپ کرده و موفق به فرار شده است .به ذهنم زد با حمله به راننده و چرخاندن فرمان
میشود ماشين را چپ كرد و فرصتی برای فرار پیدا کرد .ولي بنز دومي ،اسکورتمان
بود و این افکار بيفايده.
با اينكه فقط چند ماه بود دستگيرشده بودم ،ديدن خيابانها ،ماشينها ،رفت وآمد
مردم در شهر ،همه برايم ديدني و لذتبخش بود .گويي زندگي روزمرة مردم را طور
ديگري ميديدم .به خودم میگفتم يعني اين مردم خبر ندارند اآلن توی زندانها چه
خبر است؟ کی بلند میشوند انقالبکنند؟!
نگران شعبه بازجويي بودم .بعد از دستگيري ،خودم را بيارتباط با سازمان و كار
تشكيالتي نشان داده بودم .تمام سناريوها براي اين بود كه اسمي از مسؤل و همتيمها
مطرح نشود .توي مسير ،فكر و خيالها ميآمد و ميرفت :يعني حجت ـ مسؤلم
ـ دستگير شده؟ شايد كسي من را شناسايي كرده و گزارشی داده .شايد بهخاطر
مناسبات و روابطي كه در بند داريم ،قرار است بازجويي شوم .به هر موردی فكر
ميكردم ،جوابي نداشتم.
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شعبه ۷

ميان شعبههاي بازجويي اوين ،شعبه  ۷مشهورتر از بقيه بود .ميزان شكنجه و انواع
آن را به دفعات شنيده بودم .اساساً واحدهاي عملياتي سازمان ،نفرات خانههاي تيمي،
افراد حساس تشكيالتي و موارد خاص را به شعبه ۷ميبردند .از بهروز بهنامزاده
چیزهایی در این مورد شنيده بودم .خودش هم در شعبه۷بازجويي شده بود .ميگفت
مسؤل و کل تیمشان قبل از او دستگير شده بودند .همهچيزش لو رفته بود .با اين
حال از بهروز اطالعات بقیة دانشجویان دانشگاهشان را ميخواستند .به همين خاطر
او را به اين شعبه برده بودند و اساسي زير فشار بود.
بهروز ميگفت« :با اينكه همه اطالعاتم رو داشتن ،ولكن نبودن .روزهاي متمادي
به شعبه ميرفتم .مدام با كابل ميزدن .كف پاهام پارهپاره شده و گوشتاش بيرون
زده .آخريها بازجو بعد از زدن چند كابل ،يه چماق نيممتري آورد كه سرش ميخ
كوبيده بودن ،مثل برسسيمي .اونو میکشید به كف پاهام و ميگفت بايد اطالعات
بدي .هر بار كه اونو به كف پام ميكشيد ،جونم به لبم ميرسيد و نفسم بند مياومد.
ميگفتن بايد اطالعات همه دانشجويان فعال علم و صنعت رو بگم».
قنبر نعمتي ،عبدالرضا بوئيني ،حسين مجدالحسيني و
احمد دهنادي هم در شعبه ۷بازجويي شده بودند .با
اينكه چندين ماه از بازجویيشان گذشته بود ،هنوز آثار
شكنجه و كابلها روي بدنشان بود .كف پاي عبدالرضا
چنان گوشت اضافي آورده بود كه دفرمه شده بود.
سيروس را هم قب ً
ال ديده بودم؛ تعريف كرد كه در اين
شعبه قپاني شده است .شنيده بودم سربازجوهاي شعبه۷
مثل مهرآیین  ،فکور و اسالمي خیلی وحشياند .خداخدا
ميكردم من را به هر شعبهیي بفرستند ،اال شعبه.۷
احمد دهنادي
به اوين رسيديم .دم د ِر اصلي ،بهما چشمبند زدند .ماشين
وارد شد و در پاركينگ دادسرا توقف كرد .هر سه نفرمان را بردند به ساختمان دادسرا.
همين كه وارد راهرو طبقه دوم شديم ،صداي كابل و فرياد آدمها به گوشم خورد.
طول راهرو حدود  ۵۰متر بود .دو طرفش پر بود از زنداني .همگي چشمبندزده،
نشسته بودند پای دیوار.یک آن فضاي محيط رويم اثر گذاشت .موجي از نگراني
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افتاد توی دلم .پاسدار همراهمان من را همان اول راهرو نشاند و گفت« :صبركن تا
صدات كنن».
سرم را گذاشتم روي زانوهايم و فكر ميكردم .تصور اينكه شناسايي شده باشم يا
آشنایی دستگير شده باشد ،مرا به فكر فرو برده بود .صداي كابلها و جيغ و فرياد
آدمها اعصابم را خرد ميكرد .فكر ميكردم« :اگه نوبتم بشه ،چي در انتظارمه؟ هنوز
به شعبه نرفته ،صداي هر ضربه كابلي كه ميآمد ،انگار به من ميخورد.
از زير چشمبند متوجه شدم نفري كنارم درازكشيده و پاهایش سمت من است .تا زانو
باندپيچي شده بود .روی باند كفپاها ،خون خشکیده بود .با اینکه از این چیزها زیاد
شنیده بودم ،اما دیدنش از نزدیک ،برایم تازگی داشت .خيلي كنجكاو شدم چهرهاش را
ببينم .دقایقی بعد شنیدم دختری با صدایی ضعیف نگهبان را صدا میکند .نظافتچی
مسن آنجا ،نگهبان راهرو هم بود .نفرات را میبرد سرویس و دستشویی.
از زیر چشمبند نگاهی انداختم به اطراف .احساس كردم کسی در راهرو نيست .نگاهي
به دختر انداختم ۱۶ ،۱۵ .سالي بيشتر نداشت .با چهرهيي معصوم ،زرد و بيحال.
همسن و سال خواهرم اقدس.
سوالم شد چرا او را به اين روز انداختهاند؟ چطوري اين شكنجهها را تحملكرده؟ چرا
اينقدر كابل خورده؟
وضعیت او ذهنم را گرفته بود .احساس دوگانهیی داشتم؛ هم از وضعيتي كه داشت
زير فشار بودم و هم از او روحيه ميگرفتم .يك آن نميدانم در درونم چه اتفاقي
افتاد .به خودم نهيب زدم« :تو چيت از اين دخت ِر كم سن وسال كمتره که به فكر
فرو رفتي؟ اگه اون تونسته اونقدر كابل بخوره و به این روز بیفته ،تو هم ميتوني».
از ديدن آن دختر ،روحيه گرفتم .احساس قوت قلب عجيبي به من دست داد .ديگر
ازآن تشويش خفهكننده خبري نبود .فكر ميكردم موضوع بازجويي هرچه باشد،
ميتوانم از پس آن بر بيام.
دنبال شکار فرصتها بودم .از زير چشمبند نگاهي به بقيه میانداختم تا شايد آشنايي
پيدا كنم .همه چشمبند زده ،سر بهزانو ،كنار ديوار نشسته بودند .تا جايي كه تونستم
سرك كشيدم .چندین زن و مرد جوان ،بعضیها با پاهاي باندپيچيشده پشت در
شعبهها نشسته بودند.
دستي به شانهام خورد؛ صدايي در گوشم گفت:
ـ اسمت چيه؟
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ـ حسن
ـ بلند شو بريم!
لباس شخصي تنش بود .من را به ته راهرو برد .در را باز كرد و وارد اتاقی شديم .همان
شعبه ۷لعنتی بود .بيهيچ سئوالي برد و از شکم ،روي يك تخت سربازي خواباند.
تصوري نداشتم چه قصدي دارد .با خودم فکر کردم که« :شايد اشتباه گرفته .دنبال
یه نفر دیگه بوده» .به لباس شخصی گفتم:
ـ من حكم دارم .از قزلحصار اومدم.
ـ خفهشو! ميدونم از كدوم قبرستون اومدي!
سمت دیگر شعبه ،دو تخت ديگر هم بود .به يكي از آنها مردي حدود  ۳۰ساله را
بسته بودند .دو بازجو هم مشغول زدن و سؤال از او بودند.
پاهايم را جفت كرد و با يك طناب به پایین تخت بست .دستها را هم از مچ ،با
طنابهایی به دو طرف تخت محکم کرد .اولین كابل که به کف پایم خورد ،احساس
کردم از کف پا تا مغزم سوخت .خیلی نفسگیر بود .چندکابل که زد ،داد کشیدم.
جوراب كثيف و پارهيي را كه گوشة اتاق افتاده بود ،گوله کرد توي دهنم .يك
پتوي سربازي پر از خاك و خون را هم کشید روي سرم .نفهميدم چندتا كابل زد.
فقط احساس ميكردم هر ضربهاش مثل شوك الكتريكي از كف پا تا مغز سرم را
میسوزاند .زير پتو ،خيس عرق بودم .داشتم خفه ميشدم .هرچه ّ
تقل ميكردم ،فايده
نداشت .ضربههاي كابل پشت سر هم فرود ميآمد .فكر كنم صدتايي زد .خودش هم
خسته شد .مكثي كرد و دست و پايم را باز كرد .برد كنار ديوار و گفت« :پا بزن!».
چهار پنج دقيقه پا زدم .بعد روي يك صندلي رو به ديوار نشاندم و رفت.

شقاوتی ناشناخته

دو بازجو هنوز مشغول زدن آن مرد بودند .دائم به او میگفتند« :حرف بزن!».
هرچه ميزدند ،او تكرار ميكرد« :چيزي نميدونم .چيزي نميدونم» .چند دقيقه
بعد ،زن جواني را آوردند.
بازجو به او گفت« :شوهر سگمنافقت هيچچي نميگه ،يا به او ميگي حرف بزنه يا
خودت هم ميخوري».
بعد كابل را داد دست آن زن و گفت« :بزنش! اونقدر بزنش تا حرف بزنه!».
زن جوان بيچاره كه هرگز فكر نميكرد موضوع جدی باشد ،باالی سر شوهرش ايستاده
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و التماس میکرد« :تو رو خدا اگه چيزي ميدوني بگو ،نذار اينقدر اذيتت كنن».
هنوز حرفهاي زن تمام نشده بود كه ضربة محكم كابل بر پشتش فرود آمد.
نالهاش به هوا رفت و بر زمين افتاد .در همان حال دو سه ضربة ديگر هم به او
زدند .زن بيچاره مثل مار به خودش ميپيچيد .بازجو گفت« :الزم نكرده براش كار
توضيحي كني ،اونقدر بزن تا جواب بده».
زن طولش ميداد و معطل ميكرد .دژخيم ،دیگر به در هم شكستن شوهر او اميدي
نداشت .زن را از چپ و راست با كابل ميزد و ميگفت« :هرچه نزني ،خودت ميخوري».
زن جوان در حال گريه و التماس ،کابل را از دست بازجو گرفت و ضربة آرامي به
پشت شوهرش زد .بازجوی دوم چنان ضربة كابلي به زن زد كه كابل از دستش افتاد
و با فريادي نقش زمين شد.
بازجو گفت« :اينطوري بزن! مگه داري گربه رو ناز ميكني؟ هرچي يواشتر بزني،
خودت محكمتر ميخوري» .دوباره كابل را داد دستش و تكليف كرد كه هر ضربهيي
بهخودش ميخورد ،بايد محكمترش را به شوهرشبزند.
رو به ديوار ،روي صندلي نشسته بودم و به آن زن جوان فكر ميكردم .فهميدم هنوز
ميزان شقاوت و پستي خميني و پاسدارانش را نشناختهام .چند دقيقه بعد ،زن دور
تخت شكنجه ميچرخيد و خودش را از راستاي ضربههاي كابل بازجو در ميبرد .اما
بازجوي دوم او را ميزد .دوباره کابل را دادند به دستش .زن كابل را انداخت زمين و
فرياد زد« :بي پدر و مادرها! چرا ميزنين؟ مگه چیكاركرده؟ شايد چيزي نميدونه!».
زن داشت فحش ميداد كه بازجوي اولي درآمد« :سليته! خفه شو! حاال ميدونم با
شما چیكاركنم».
هر دو بازجو ،دست و پاي زن را گرفتند و با زور پشت شوهرش خواباندند .دست و
پايش را روي دست و پاي شوهرش ،به تخت بستند .بازجوي اولي ،تكه پارچهیي را
فرو كرد به دهان شوهرش و گفت« :ديگه نميخواد تو چيزي بگي .هر وقت اطالعات
داشتي ،فقط مشتت رو باز و بسته كن».
دو نرهغول خبيث با دو كابل ،به جان زن بيچاره افتادند .يك در ميان ميزدند .زن
هم كنار گوش شوهرش جيغ ميكشيد .ديگر درد خودم را فراموش كرده بودم .تصور
اينهمه شقاوت و سنگدلي برايم غيرممكن بود .يك زن خانهدار را ـ كه سياسي هم
نبوده و از فعاليتهاي شوهرش خبري نداشت ـ اينطوری تحت فشار و شكنجه
گذاشتند تا به اطالعات شوهرش دست پيدا كنند!
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بعد از ربع ساعتي از شعبه آوردنم بيرون و پشت در ،منتظر نشاندند .مدام فكر
ميكردم :چرا هيچ سؤالي از من نكرد؟ حتي يك كلمه هم نپرسيد كه بفهمم اص ً
ال
براي چي از قزلحصار آوردنم شعبه.
شنيده بودم بعضیها را دو ـ سه روز ،بي آنكه چیزي بپرسند ،داخل شعبه چرخاندند،
زدند و برگرداندند .دليلش هم اين بود كه آنها اطالعات سوختني نداشتند .بازجو هم
اول از آنها زهرچشم ميگرفت و بعد سؤاالتش را شروع ميكرد.
تصور میکردم به احتمال قوي ميخواهند راجع به بند ۲بپرسند .ممکن است در
گزارشات خائنين به زیرهشت ،چيزي لو رفته باشد.
تا شب ،پشت در شعبه بودم .بازجوهاي مختلف به تناوب از شعبهها بيرون ميآمدند
و افرادي را از راهرو به داخل شعبهها ميبردند .صداي فريادها و كابلها قطع
نميشد .اگر از اين شعبه صدايي نميآمد ،فرياد ديگري از شعبهیی ديگر ،فضای
راهرو را پر ميكرد .زندانيانی را دیدم که دو نفر زير بغلشان را گرفته بودند و از
شعبه خارج ميكردند.
ما را براي نماز به گوشهيي در هال بردند .حين ركوع و سجود ،سعي ميكردم محيط
و افراد را شناسايي كنم .میخواستم ببينم كس ديگري از بندمان اينجا هست يا نه.
ميخواستم دربياورم موضوع بازجوييام به بند میگردد يا نه؟ چيزي دستگيرم نشد.
همه هم با هم نرفته بودیم برای نماز .چشمبند هم مانع بود كه خوب بشود نگاه كرد.
غروب که شد ،عده زيادي را از شعبهها به بندها بردند .حدود ۲۰نفر مانديم .آخر شب
گفتند همانجا گوشه راهرو بخوابیم .بدون اینکه حتی یک زیرانداز یا پتو زیرمان
باشد ،با چشمبند روي موزاييكها دراز کشیدیم .خواب و آسايشي در كار نبود.
نيمهشب هم صداي كابل و فرياد از بعضي شعبهها ميآمد.

دختر ایران

ساعت ۷صبح روز بعد پشت در شعبة ۷نشسته بودم .كمكم زندانيان ديگري را
آوردند .حدود۹۰- ۸۰نفر شديم .همه منتظر رفتن به شعبه بوديم .حدود ساعت۸
ناگهان متوجه شدم از سمت پلهها سر و صدا ميآيد .چند پاسدار ،دختر جواني را
با عجله و کشانکشان به شعبه ۷بردند .مرد جواني را از تخت باز كردند و آن دختر
را بستند به تخت .از ظاهرش پيدا بود كه از زمان دستگيري تا رسيدن به اوين،
خيلي كتك خورده .مانتو سرمهیي رنگش پاره و خاكي بود .كفش هم به پا نداشت.
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بازجوها با كابل به جانش افتادند .پيدرپي ميگفتند« :آدرس بده! آدرس بده! خونه
تيميتون كجاست»؟
كابل با شدت و پيدرپي بر بدنش فرود ميآمد .دختر هم داد میزد« :نميگم.
اهللاكبر ،اهللاكبر .خدايا كمكم كن! خدا! خدا!»
گاهي هم به بازجوها فحش ميداد« :پست فطرتا نميگم .پدر سوختهها نميگم».
دو بازجو او را تا ساعت۱۰زدند .زير ضربهها بيهوش شد .امدادگر ـ دكتر كمك ّ
جلدـ
را باالي سرش آوردند .بعد از يك ربع بههوش آمد .دوباره كابلها شروع شد .بازجوها
داد ميزدند« :يااهلل ،آدرس رو بده تا ديگه نزنيم!».
دختر جوان زير كابلها آنقدر داد زد كه صدايش گرفت و دورگه شد .باز با صدای
بلند میگفت« :نميگم .بريد گم شيد .اگه منو تيكهتيكه هم كنين ،نميگم».
صداي كابل قطع نميشد .با هرضربه به او ،تا عمق استخوانم به درد ميآمد؛ اما از
اين همه مقاومت و قاطعيت ،انرژي و روحيه ميگرفتم .باید ميفهميدم او با گوشت و
پوستش مقاومت نميكند؛ بلکه انگيزة قويتري به او كمك ميكند تا چنين ضربات
سهمگيني را تاب بياورد.
اين وضعيت تا ظهر ادامه داشت .بازجوها به عجز و البه افتاده بودند .هر كاري كردند،
نتوانستند دختر را بهحرف بياورند .يكي از بازجويان از روي درماندگي ،سر دختر داد
زد« :بهخدا اگه اين همه كتك رو فيل خورده بود ،به حرف مياومد!».
كابل را انداخت زمين و با بازجوي دوم از شعبه رفتند بيرون .خوشحال شدم .فكر
كردم ديگر نا اميد شدند و دست از سرش برداشتهاند .از مقاومت او احساس پيروزي
ميكردم .حتماً نفراتی هم كه پشت در شعبهها نشسته بودند و از صبح شاهد شكنجه
و فريادهاي او بودند ،همين احساس را داشتند .ولي اين احساس چندان طول نكشيد.
۲۰دقيقهیی گذشت و دو بازجوي تازهنفس آمدند .دوباره صداي كابل و فريادهاي
دختر جوان بلند شد .اما شيوة كار اين دو نفر فرق داشت .ضربههاي كابل كمتر بود،
ولي دختر فريادهاي ناگهاني ميكشيد .تا حدود ساعت ۲بعدازظهر او را زدند .دوباره
از هوش رفت .به هوشش آوردند و تا ساعت ۴مستمر میزدند .کاری با او میکردند
که جیغ او را در میآوردند .ناگهان شنيديم« :ميگم،ميگم!».
 «بگو بگو! آدرستون كجاست؟»دختر توي نالهاش چيزي گفت .گويا بازجوها آدرس جايي را شنيدند .با عجله آماده
رفتنشدند .وقتي داشتند از شعبه بيرون میرفتند ،يكي از بازجوها پرسيد:
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ـ نسرين! حاال اگه بريم ،كسي اونجا هست؟
ـ نه ،ديگه قرارمون سوخته؛ قرار ما تا ساعت ۲بود.
بازجوي دوم با غيظ و خشم ،ضربهیي محكم به او زد و همگي بهسرعت رفتند بيرون.
دیگر از خود بيخود شده بودم .اينهمه فداكاري و تحمل شكنجه ،براي اينكه
دوستانش را از دستگيري نجات دهد .درمانده بودم كه چه نيرويي در وجود اوست كه
او را اين همه مقاوم ساخته است؟
تصوركردم ديگر نوبت به من نميرسد .اما ساعت ۸شب بلندم كردند و بردند شعبه.
بازجو نشاندم روي صندلي و پرسيد« :بين آشناهايي كه داري ،ديگه كي منافقه و
فعاليت ميكرده؟».
دامنة سؤالش آنقدر گسترده بودكه نميتوانستم بفهمم منظورش چه كساني است؛
دوستان دوران دانشگاه ،سربازاني كه با هم در پادگان بوديم ،بچههاي محلهمان يا...
كمي مكث كردم .داد زد:
ـ چرا حرف نميزني؟ به چي فكر ميكني؟
ـ من سرباز بودم .بيشتر توي پادگان بودم .اين دو ساله ،نميدونم كي چهكاره شده.
ـ پس نميدوني!؟
دستم را گرفت و برد به همان تخت بست .از همان اول پتو را كشيد روي سرم .يك
چشمبند پر از خاك و خون را گوله كرد و چپاند توی دهنم .ضربههاي پيدرپي كابل شروع
شد .با يادآوري مقاومت نسرين ،احساس ميكردم راحتتر ميتوانم ضربهها را تحمل كنم.
حدود ۵۰تایی زد .پتو را از سرم برداشت .پارچه را از دهانم کشید بيرون و پرسيد:
ــ چيزي يادت اومد؟
ــ من كاري به كسي نداشتم .سرباز بودم.
حرفم تمام نشده ،معطل نكرد ،پتو را دوباره كشيد روي سرم و شروع كرد« :آنقدر
ميزنم كه همهچيز يادت بياد!».
اينبار پارچه در دهانم نبود؛ ميتوانستم فرياد بزنم .بعد از چند فرياد ،ياد افرادي
افتادم كه در راهرو نشستهاند« :ممكنه فريادها ناراحتشون كنه» .سعي كردم كمتر
داد بزنم ..حدود  ۵۰ضربه ديگر زد و قطع كرد .چند دقيق هیی همانطور زير پتو
منتظر ماندم .هر لحظه انتظار سيخ و سمبهیي را داشتم .هر چه انتظار كشيدم ،خبري
نشد .گوشم را تيز كردم تا هر صدايي را بشنوم .هيچ صدايي نميآمد .بدنم را شل
كردم .آماده بودم تا با شنیدن كوچكترين صدايي ،عضالتم را سفت كنم .زير پتو
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بهسختي نفس ميكشيدم و خيس عرق بودم.
نيم ساعتي گذشت .تالش كردم با تكان دادن سرم ،کمی پتو را كنار بزنم .طولی
نکشید كه يكي از بازجوها آمد و دست و پايم را از تخت باز كرد .دستم را كشيد و
بردگوشة ديوار تا پا بزنم .بعد از پا زدن ،دستم را گرفت و برد توی راهرو و همانجا
نشاند .احساس میكردم دارم به شعبه و راهرو عادت میکنم .از ضعف و تشنگي
داشتم از حال ميرفتم .نگهبان را صدا کردم .لنگانلنگان رفتم دستشویی و تا
توانستم آب خوردم.
روز سوم از اول صبح ،هر لحظه انتظار داشتم دستي به شانهام خورد و من را برد
توی شعبه .طبق معمول صداي كابل و داد وفرياد از شعبهها ميآمد .يكي از بازجوها
را از روي صدايش شناختم .آخوند هادي غفاري بود .حساس شدم که اینجا چکار
میکند؟ از زير چشمبند ديدم؛ بي عبا و عمامه ،با پيراهني سفيد و بلند تا زانو ،از اين
اتاق به آن اتاق رفت و آمد میکرد .پيشرفت بازجوييها را پرسوجو ميكرد.
هادی غفاری را قبل از انقالب ميشناختم .بعد از ۱۷شهریور در مساجد سخنراني
ميكرد و اسمش روي زبانها افتاده بود .بعد از انقالب هم سر دستة چماقداران عليه
مجاهدين و گروههای دیگر بود .هنوز روز ۲۵خرداد ۶۰13را بهیاد دارم که با یک بنز
سرمهیی از چهارراه کالج به سمت میدان فردوسی میآمد .پشت فرمان بود و توی یک
دستش کلت بود و دست دیگه نارنجک .داشت از میان جمعیت ماشین رو با سرعت
کم به سمت میدان فردوسی میراند .داد میزد و نفسکش میطلبید.
من را حدود ۱۰صبح بردند شعبه .اتاق نسبتاً شلوغ بود .روي تخت سمت چپ،
يك زن جوان و روي تخت سمت راست ،يك مرد جوان را بسته بودند و ميزدند.
كنارههاي اتاق هم سه چهار نفر روي صندلي رو به ديوار نشسته بودند و داشتند
چيزي مينوشتند.
بازجو وسط اتاق نگهم داشت و پرسید:
ـدر فاميلتان كي هوادار بوده؟
ـ خواهرم.
ـ كجاست؟
 -13روز ۲۵خرداد سال ۶۰جبهه ملی فراخوان یک تظاهرات در میدان فردوسی تهران داده بود .فراخوان برای
تجمع در ساعت  ۴بود .اما حزب جمهوری به چماقدارانش فراخوان داده بود و آنها با سرکردگی هادی غفاری
از ساعت  ۱۲ظهر میدان و خیابانهای اطراف را اشغال کرده و مانع از برگزاری تجمع جبهه ملی شدند.
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ـ همينجا ،توي اوينه.
ـ ديگه كي؟
ـ ديگه خبر ندارم.
ـ معصومه كیه؟
همین که اسم معصومه را آورد ،فهميدم موضوع به او و تيمشان برميگردد .گفتم:
ـ يكي از فاميلهای ماست.
ـ چه ارتباطي با او داشتي؟
ـ هيچچي ،فقط ارتباط خانوادگي!
هنوز جملهام تمام نشده ،چنان سيليیی به گوشم زد كه داشتم ميافتادم.
بالفاصله ادامه داد «:هيچچي؟ مث اينكه نميدوني اينجا كجاست! تموم دريوريهايي
هم كه توي جمشيديه گفتي ،به درد عمهت ميخوره .همهچي از اول شروع ميشه».
با عصبانيت آستينم را كشيد و خواباند روي تخت .دست و پایم را با طناب محكم
بست .جورابم را فرو کرد در دهانم .پتوي سياه و كثيف را هم كشيد روي سرم و گفت:
«هر وقت چيزي يادت اومد ،پنجههات رو باز و بسته كن».
كابلها بالوقفه میخورد به پاها و پشتم .نفهميدم چقدر طول كشيد؛ فقط احساس
ميكردم سرم دارد ميتركد .شقيقههايم از دوطرف داشتند سوراخ ميشدند .پتو را
از رويم كشيد و پرسيد« :چيزي يادت اومد؟» .جواب ندادم .سرم پايين افتاده بود.
لحظهیی حس كردم بازجو كنار تخت نيست.
چند لحظه بعد آمد و از پشت سر ،موهايم را به چنگ گرفت و سرم را کشید باال.
چشمبندم را كمي باال زد و از باالي سرم گفت« :فقط روبهرو رو نگاه كن!».
دختر جواني روبهرويم ايستاده بود .تا چند لحظه او را نشناختم .همينكه با گريه به
حرف آمد ،فهميدم معصومه است .رنگ به چهره نداشت .خيس عرق بود .سر و وضع
آشفتهيي داشت .معلوم بود تازه کتک خورده است.
دوباره پتو را كشيد روي سرم .يكي دو دقيقه بعد شروع کرد به زدن .ميزد وميگفت:
«بايد همهچي يادت بياد تا ديگه نياز به شاهد نداشته باشي».
قدري زد و از تخت بازم كرد .بلند شدم .كف پاهايم تركيده و پر از خون بود .هر قدمي
برميداشتم ،پايم به زمين ميچسبيد .تختة پشتم بهشدت ميسوخت .نميتوانستم
درست راه بروم .چهار دست و پا شدم و خودم را بهسختي میکشیدم جلو.
صندلي رو به ديوار نشاندم و يك برگة بازجويي داد دستم .باالي كاغذ با خط
روي يك
ِ
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قرمز نوشته بود« :كلية فعاليتهاي خود عليه نظام جمهوري اسالمي را بنويسيد».
حساب میکردم بدجوری توی تله افتادم و سرکالف باز شده است .اما باز باید هرطور
شده موضوع را به همین افراد ختم کنم .نباید کار به تیم و مسؤلم بکشد .هرچند
میدانستم بعد از دستگیری من ،ردهای قبلی پاک شده است.
قلم دستم بود و سعی میکردم حین نوشتن از رابطة خانوادگی و روابط شخصی،
فرصتی ذهنی پیدا کنم و سناریویی برای این موضوع جور کنم .باید داستان به
همینجا ختم میشد.
هنوز نصف صفحه ننوشته بودم که پسگردنی محکمی خوردم .بازجو داد زد:
«فالن فالن شده ،این مزخرفات چیه نوشتی؟ مگه گفتم داستان عاشقانه بنویسی؟
یاال برو سر اصل مطلب و همه رابطههات رو بنویس».
شعبه هنوز پر از سر و صدا بود .داشتند دختری را کابل ميزند .بازجو سرش داد
میكشيد« :نيم وجبي! ما خيلي گندهتر از تو رو به حرف آورديم .يكي از شما هم
نميتونه از دست ما در بره».
مرد جواني را كنار ديوار قپانی كرده بودند .بازجوی بعدی با مشت به شكمش ميزد.
البهالي فحش و ناسزا ،از او اسم رابطين شهرستان را ميخواست .جوان هم الم تا
کام حرف نمیزد.

افسانه يا واقعيت؟

ي در جمشيديه را بازنويسي ميكردم .ميخواستم يك جايي مطالب
داشتم بازجوي 
جديد لو رفته را وارد كنم .موضوع را ربط دادم به خسرو؛ یکی از دوستان دوران
دانشگاه .میدانستم شهید شده است .نوشتم« :یکروز که از پادگان به خانه
برمیگشتم ،توی محل دیدمش .دنبالم آمده بود .گفت مقداری از این وسایل داره.
میخواست بدونه میتونم براش نگهدارم یا نه؟ خانه ما کوچک بود و جا برای اینجور
چیزها نداشتیم .از معصومه سؤال کردم .او به خانهمان رفت وآمد داشت .از او پرسیدم
جایی برای نگهداری این چیزا داره یا نه؟ بعدش هم اص ً
ال موضوع منتفی شد .من
هم دیگه خسرو را ندیدم».
بازجو برگه را از زیر دستم کشید و برد.
منتظر بودم سؤال بعدی را بنویسد و بدهد دستم.
بيستدقيقهیی گذشت .شعبه ۷خلوت شد .از شعبة كناري هنوز صداي زدن و فرياد
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ميآمد .همانطور كه منتظر نشسته بودم ،از زیر چشمبند دختري را دیدم كه تازه
از تخت شكنجه باز شده بود .درازکش افتاده بود كنار تخت .حدود  ۱۸-۱۷ساله
بود .ناگهان صحنة شگفتي ديدم .هيچوقت فراموش نميكنم .خودش را كشانكشان
زنداني قپاني شده .با خواهش و التماس گفت« :برادر! پاهاتو بذار روي
رساند كنار
ِ
كمرم .تو بايد بيشتر مقاومت كني! پاهاتو بذار! فشار روي دستات كمتر ميشه!»
چنان منقلب شدم كه ميخواستم فرياد بزنم .مقابل جسارت و شهامت آن دختر،
احساس كوچكي ميكردم .دربارة فداكاري ،چيزهاي مختلفي شنيده و خوانده
بودم؛ ولي در وصف اين صحنه ،كلمة فدا به قدر كافي گويا نيست .مبهوت ماندم
كه انقالبيگري يك زن مجاهد خلق وآنچه ميبينم ،افسانه است يا واقعيت؟ اگر
واقعيت است ،مضمون و محتوای آن چيست؟ اين همه انرژي و انگيزه از كجا
سرچشمه ميگيرد؟
ياد گفتههاي مسعود افتادم« :ما اين ايدئولوژي را در ميدانهاي رزم و تختهاي شكنجه
بهدست آوردهايم .ما براي تكتك كلمات و مواضعمان ،خونهاي بيشمار دادهايم».
از ظهر گذشته بود .از شدت سوزش و درد پا كالفه بودم .هيچ كاري از دستم بر
نميآمد .كار بازجو با من تمام شد و سوال دیگری در برگهام ننوشت .گفت بلند شو
برو بيرون .نميتوانستم كف پا را زمين بذارم .كمكم خودم را به بيرون شعبه رساندم.
همان نزديكي نشستم.
دو سه ساعت بعد من و دو نفر ديگر را بردند بهداری که پانسمانمان کنند .امداد هم
شلوغ بود .عدهیی را از بندها و شعبهها برای پانسمان آورده بودند .چندين زن و مرد
جوان كنار ديوار منتظر نشسته بودند .نفری را با فرغون جابهجا ميكردند .خودش
قادر به راه رفتن نبود!
تصورم این بود که بازجویی ادامه دارد .اما بعد از برگشت از بهداری ،من و سه چهار
نفر دیگر را بردند به طرف بندهای . ۳۲۵پایم باندپیچی بود و دمپاییام دستم.
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زندان اوین سه مجموعه بند دارد .دور هر کدام این مجموعهها ،دیواری کشیدهاند،
مانند قلعهیی .قدیمیترین آن همان بندهای  ۵و  ۶است که به آن  ۳۲۵قدیم گفته
میشد .در زمان شاه یک مجموعه بند دوطبقه در اوین ساخته شد که ۴بند و یک
بخش انفرادی دارد .بند ۲۰۹در واقع سلولهای انفرادی این ۴بند است که ۱۰۰سلول
دارد .شمارههایی که به این بندها داده شده ،شماره تلفن هر کدام است .به همین
دلیل در زمانهای مختلف ،اسامی این بندها با شمارههای مختلفی شناخته شده
است .سال  ۶۱که من وارد این بند شدم به آن  ۳۲۵جدید میگفتند .در مجاورت
بند  ۲۰۹بهداری قرار داشت و در ادامهاش آشپزخانه اوین.
از درب کنار بهداری وارد کریدور اصلی بندها شدیم .منرا فرستادند به بند ۲پایین
اتاق .۵هر یک از این ۴بند دو طبقه ۶ ،اتاق دارد .راهرويي شبیه ال ( ) Lبا عرض
دو متر مسير تردد به اتاق هاست ويك حیاط کوچک وسط ساختمان.
وارد راهرو باریک بند شدیم .درب اتاق ها بسته و سکوتی حاکم بود .وقتی پاسدار
كيپ كيپ تا پشت در
در آهنی اتاق را باز کرد و به من گفت برو تو ،دیدم همه ِ
نشستهاند .جایی برای واردشدن نبود .بعضيها قدري جابهجا شدند و همان جلو
در ،به اندازة دو موزائيك جا باز شد و توانستم بنشينم .چند دقيقه بعد ،يكي
خودش را به من رساند:
ـ سالم .اسمت چیه؟ از كجا اومدی؟
ـ حسن .از قزلحصار اومدم .چند روزی در بازجويي شعبه بودم.
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نگاهی به پاهاي باندپيچيام انداخت و من را برد به گوشه اتاق .آنجا يك تخت دو
طبقه بود .طبقه باال را وسيله چيده بودند و زير تخت خالي بود ۴ .نفر هم زير آن دراز
كشيده بودند؛طوريكه فقط پاهايشان زير تخت بود.
به يكي گفت« :منوچهر! پاي تو كمي بهتر شده ،بيا جات رو عوض كن تا حسن
اينجا بخوابه».
متوجه شدم پای این ۴نفر هم مجروح و باندپيچي است .بعد فهميدم اسم نفري كه
جابهجايم كرد ،فرهاد الچيني است .او مسؤل اتاق بود و نزد همه بسيار قابل احترام.
از رفتارش و احترامی که دیگران به او میگذاشتند معلوم بود يكي از مجاهدين قابل
تكيه در زندان است.
۹۸نفر بوديم .روزي سهبار نوبت توالت داشتيم .هر بار ۲۰دقيقه .در این زمان بايد همه
كارهايمان را ميكرديم :شستن ظرفها ،لباسها ،نظافت اتاق و...
سرویس بهداشتی سهتا توالت داشت که در هم نداشتند .جلوی آنها پتو سربازي آويزان
کرده بودند که نيممتر پايينشان باز بود .يكي از توالتها غير قابل استفاده بود .فقط
برای نیاز سرپایی استفاده میشد .بهخاطر كمبود وقت ،یک نفر فقط مسؤل همین
توالت سرپایی بود .برای استفاده هر نفر ۱۰ ،ثانیه وقت میداد .سه شماره که میشمرد،
نوبت نفر بعدی بود .اسم او را گذاشته بودند ،مسؤل  . ۳-۲-۱برای استفاده از دو توالت
دیگر ۱دقیقه وقت داده میشد.
نفر ديگري هم زمانبندی این دو توالت را کنترل میکرد .پتوهايي كه بهجاي در آویزان
بود ،بسيار آلوده و در عين حال مزاحم زمانبندي بودند .آنها را از روي ناچاري ،باالي
ديوار انداخته بودند.
بعضیها بهدليل وضع غذاي زندان و استرسهاي ناشي از بازجویيها ،دچار مشكالت
گوارشي بودند .اين زمانبندي توالت ،جوابگوي آنها نبود .تعدادی از بچهها ،نوبت
خودشان را استفاده نميكردند تا زمان بيشتري به بيماران برسد .به نفرات مجروحي
كه نميتوانستند تنهايي كارشان را انجام دهند،كمك ميشد .اینجا هم اگردر پايان
۲۰دقيقه به اتاق بر نميگشتيم ،از نوبت بعدي رفتن به توالت یا محروم ميشديم ،یا از
زمان نوبت بعدی کم میشد.
توی سلول حدود ۲۵پزشک يا دانشجوي پزشكي داشتیم .هر کدام از بچههاي
مجروح ،يك دكتر یا پرستار داشت .دكتر محسن در بيمارستان سينا كار ميكرد.
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بهخاطر هواداری و فراري دادن يك مجاهد مجروح ،دستگير شده بود .او ناظر كار بقية
پزشكان هم بود .با وجود این همه پزشک ،اما از وسايل پزشكي و دارو هيچ خبري
نبود .رسيدگيها در حد جلوگيري از عفونت و يا تعويض پانسمان و امثال آن بود.
علیرضا کسی بود که پرستارم شد و به پاهام رسیدگی میکرد .اما مدت زیادی پیش
ما نماند و بعد از دو سه هفتهیی او را بردند .سالهای بعد هم هیچ رد و نشانی از او
پیدا نکردم.
شب اول ورودم به اين سلول ،فهميدم اصغر ناظمي ـ همسر منيره رجوي ـ هم
آنجاست .از رابطهیي كه با فرهاد الچيني داشت ،پيدا بود با هم در مسائل سلول
مشورت ميكنند .يكي دو روز بعد ،اول صبح او را صدا زدند .رفت شعبه و تا عصر
نيامد .غروب كه برگشت ،دمپاييهايش دستش بود و با پاي برهنه وارد سلول شد.
همين كه درب سلول بسته شده و پاسدار رفت ،شوخيهايش با بچهها شروع شد.
با هر كس مزاحي ميكرد .به همين دليل هم اول نفهميدم از صبح تا آن موقع چه
بالهايي سرش آوردهاند .دكتر محسن او را به گوشه سلول برد ،پالستيكي زير پايش
انداخت و مشغول مداوايش شد .نزدیکتر شدم ،ديدم پاهايش خيلي ورم كرده و كبود
است .نوك كابل برگشته و روی پاهایش را پاره کرده بود .چرك و خون داشت .اصغر
بيتوجه به كار دكتر محسن ،مدام وول ميخورد و با بچهها شوخي ميكرد .انگار نه
انگار از شعبه و زير شكنجه آمده است .فرهاد پرسيد:
ـ اصغر! جريان چي بود؟
ـ هيچچي بابا ،مصاحبه ميخواستن!
براي ما معلوم بود بهخاطر خويشاوندياش با مسعود ،او و همسرش منيره را تحت
فشار زيادي گذاشتهاند تا از آنها مصاحبه تلويزيوني بگيرند.
اصغر روحية باال و سر پرشوري داشت .بعد ازظهر پنجشنبه كه یواشکی برنامة
روحيه و رفاه گذاشته ميشد ،اصغر بين بچهها ميگشت ،معما و چيستان ميگفت.
بيست سؤالي طرح ميكرد ،مسابقه هوش راه میانداخت ،سعی میکرد با هر
شيوهیي شده ،فضاي سلول را عوض کنه و روحية بچهها را شاد نگه دارد تا
فشارهاي زندان قابل تحملتر باشد.
يك شب يك پـ ِر كوچك دستش بود .وسط اتاق ايستاد و گفت« :بچه ها! اين پر رو
ميفرستم هوا ،روي سر هر كي پايين بياد ،بايد يه دهن آواز بخونه».
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فوتي زير پر انداخت و با معلق شدن پر در فضا ،سلول غلغله شد .همه پر را به هوا
فوت ميكردند .پر كوچك هم مدام اينطرف و آن طرف ميرفت .نيم ساعت با يك
پر مشغول بوديم و همه از خنده رودهبر شديم.
صحنة قابل تأملي بود .زندانبان سعي ميكرد با هر شيوه و وسيلهيي ،مقاومت و
روحيه زنداني را درهم بشكند .زنداني هم سعي ميكرد حتي با يك پ ِر بهظاهر
بيارزش ،با هدف زندانبان مقابله كند و نگذارد جو اختناق و سركوب ،روي روحيه او
اثر منفي داشته باشد.
يك شب برق بندها رفت و همهجا تاريك شد .در سکوت و تاریکی ،صداي دلنشيني
در بند پيچيد؛ یکی داشت غزلی از حافظ میخواند .صدا
هنوز دو بيت نخوانده بود كه برق آمد .اصغر بود .اين
كارها ممنوع بود و اگر نگهبانها ميفهميدند ،طرف را
ميبردند زيرهشت و تا ميتوانستند ميزدند.
تازه خاموشي شده بود و همهچيز و همهجا ساكت .صداي
چند رگبار پياپي آمد و سكوت شب شکست .بعد هم
تكتيرها .پانزده تيرخالص را شمردم .به سعيد طيوري
که كنارم بود گفتم۱۵ :تا .آرام و تلخ گفت« :چه شبهايي
گذشت! شبهايي كه بايد ۲۰۰تا را ميشمرديم».
محمد سعيد طيوري

حسين69

اولين كسي كه در اين اتاق با او خيلي دوست شدم ،حسين ۶۹بود .اهل تهران بود.
خانهشان در خيابان طوس از فرعیهای خیابان جيحون بود .سبزهرو بود و قدي متوسط
داشت .استخوانبندي درشتی داشت با چهرهيي آرام و مردانه .ميگفت در بخش
دانشآموزي بود .با سه نفر ديگر در يك خانة تيمي دستگير میشود .هنگام يورش
پاسداران به خانه تيميشان ،فرصت نكردند مدركی را از بين ببرند .حسین مدرک
را دهانش ميگذارد و با زور ميبلعد .پاسدارها كه متوجه می شوند ،او را زير كتك
میگیرند تا مدرك را از دهانش بيرون بكشند؛ اما بيفايده بود .به همينخاطر از لحظه
دستگيري تا رسيدن به اوين ،با قنداق سالح و پوتين ،مدام كتك ميخورده تا بگويد
مدرك چه بوده است!
ميگفت« :وقتي به اوين رسیدیم ،يهراست بردنم شعبه و بستند به تخت .بازجوها که
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فهميدن مدرك رو خوردهام ،خيلي عصباني بودن .وحشيانه با كابل ميزدن تا بگم
چه بوده .همون موقع آخوند هادي غفاري اونجا بود .اومد جلو و بقية بازجوها رو زد
كنار .با یه چوب دهنم رو باز كرد و روي صورت و توي دهنم ادرار كرد».
با شنیدن این چیزها ،ديدم باز هم به ميزان رذالت و پستي اين آخوندهای كثيف و
تبهكار کم بها دادم .میزان و شیوههای جنایاتی که در زندانهای خمینی دارد صورت
چماقداری توی خیابانها و متینگها ،انتظار

میگیرد ،حد و مرز ندارد .بعد از آن
داشتم هادی غفاری در شكنجه و كشتن مجاهدين ،حدي را رعايت نكند؛ اما اين
صحنهها برايم غير قابل تصور بود.
بياختيار ياد روزهاي قبل از انقالب در پاییز سال ۵۷افتادم .بازاريهاي شهرري او
را دعوت كرده بودند تا در مسجد بازاریها سخنراني كند .از احساسی که آن زمان
نسبت به او داشتم شرمنده شدم .آن موقعها نسبت به او و امثال او تصوراتي و اميد
و اعتقادي داشتم .اما هنوز چيزي از انقالب نگذشته بود و دو سه ماه بعد از پيروزي،
ديدم هادی غفاری شده است سردستة چماقداران تهران .هر روز در گوشه و كنار
شهر جنايت ميكند .البته خيلي زود به اشتباهم پي بردم .فهمیدم امام همة این
آخوندها که خمینی باشد ،از همه دجالتر است .با اين حال هرگز تصور نميكردم يك
آخوند اين اندازه بيشرم و رذل باشد.
حرمت قلم بهخاطر کسانی که این نوشتهها را خواهند خواند ،مانع ميشود تا به
مواردي كه در طول سالهای زندانم مطلع شدم ،اشاره کنم .مکرر و بسیار شنیدهام
که چه جنایتهایی در مورد زنان و مردان مبارز این میهن صورت گرفته است .چه
تعداد قابل توجهی از دختران و پسرانی که بر اثر همین جنایات ناگفتنی ،روانی
شده و به هویت انسانیشان تجاوز شده است .حاال اما بعد از سالهاي مديد سلطة
شوم اين حكومت ضدبشري ،ماهيت شقي و كثيف و ارتجاعيشان بر همگان روشن
شده است .اشارات كوچك را از اين بابت ضروري ميبينم كه يادآوري و ثبت شود
که در اين روزهای شوم و سياه ،در زندانهاي خميني چه بر سر بهترين فرزندان
اين ميهن رفته است.
چند روز بعد ،حسين ۶۹را براي اعدام صدا كردند .عصر بود ،در سلول باز شد و گفتند
با کلیه وسایلش برود بیرون .صدا کردن در این ساعت ،مشخص بود که برای اعدام
است .فضاي سلول با آن جمعیت فشرده ،سرد و سنگين شد .غم از دست دادنش مثل
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مه یی روي دلهايمان نشست .اما حسين ميخنديد ،دست تكان ميداد؛ برايمان
بوسه ميفرستاد .كسي اطالع چنداني از او نداشت؛ جز همان اسمش كه حسين بود
و شيوة دستگيرياش .از لحظة دستگيري ،يك پيراهن ورزشي تنش بود كه پشت آن
به انگليسي درشت نوشته بود  .69به همین دليل به او حسين ۶۹ميگفتيم.

اتاق مسجد

اسم يكي از اتاقهاي زيرهشت بندهاي  ۳۲۵بود .در اصل محل نگهبانان
«اتاق مسجد»ِ ،
بند بود .اين اتاق را براي نگهداري افرادي گذاشته بودند كه هنوز زير بازجويي بودند
و یا سخت شكنجه میشدند .عالوه بر این ،افرادی را که احتمال اعدامشان میرفت،
به اتاق مسجد میفرستادند .بعضي از نفرات اتاقمان سعي ميكردند در فرصتهاي
مناسب از باالي شكاف پنجره در بیاورند چه كساني هنوز در اتاق مسجد هستند.
خسرو زندي و عباس صحرايي از جمله افرادي بودند كه خيلي دنبال اين موضوع
بودند .ميخواستند از وضعيت همپروندههايشان با خبر شوند.
چه بسيار مجاهدان و مبارزاني كه هرگز پايشان از اتاق مسجد به سلولهاي عمومي
نرسيد و نامشان را هم کسی نفهمید .هر بار از نفرات مختلف سراغ افرادي مثل
محمود صادقی و اصغر فیروزان و چند نفر دیگر را ميگرفتم ،به اين ميرسيدم كه
مدتی در اتاق مسجد فالن بند ديده شدهاند.

تلويزيون كچويي

در همين ايام ،شبكة تلويزيوني مدار بستهای به نام «سيماي كچويي» در اوين
راه اندازي شد .صبحها از ساعت ۸تا ۱۲و بعدازظهرها از ۴تا ۶برنامه داشت .مث ً
ال
«كالس معارف اسالمي» گذاشته بودند .یکی از این برنامهها درس «اخالقاسالمي»
آخوند فاسدي به نام تهراني بود .برنامه بعدی ،مزخرفات دلقكي به نام آخوند قرائتي.
برنامهای هم بهنام «احكام و عدالت اسالمي» توسط آخوند جنايتكار محمدي گيالني
بود؛ كسي كه روزانه دهها حكم اعدام صادر مي كرد و عدالت اسالمیشان را اجرا
میکرد« .درسهايي از نهجالبالغه» نوار کالسهای منتظری در حوزه بود که هفتهیی
دو جلسه گذاشته میشد .اضافه بر اينها سخنرانيهاي مشمئزكنندة دستغيب بود؛
كه پر از تراوشات انديشة حيواني آخوندها نسبت به زنان و مقوالت جنسي بود .بعضي
از سخنرانيهاي آخوند بهشتي در جمع اعضاي حزب جمهوري هم پخش میشد.
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هيچكس حق نداشت در طول پخش اين برنامهها ،كاري انجام دهد يا با كسي حرف
بزند .پاسدار نگهبان مدام از دريچة كوچك در ورودی ،داخل اتاقها را وارسی ميكرد.
يك روز هنگام پخش برنامه ،يداهلل ناظمي داشت چرت مرغی ميزد .او را بيرون
كشيد و جلوي در ،گرفت زير مشت و لگد .بعد هم او را بردند زیرهشت ،با حالت يك
پا باال و دستها باالي سر ،تا ظهر نگهداشتند .چند بار كه از خستگي ،پايش را روي
زمين گذاشت ،او را با چوب میزدند.
وضع غذاي اوين به نسبت قزلحصار خيلي خرابتر بود .ناهار به هر چهار نفرمان يك
كاسة ماستخوري ،مرباي هويج ميدادند .به اندازه يك قاشق هويج رنده شده بود و
بقيهاش آب قند .ما هم اين شربت هويج را به آب ميبستيم و نان لواش كوچكي را
كه به هر نفر يكي ميرسيد ،در آن تريت ميكرديم .شام هم معموالً يك خيار بود و
يك تكه پنير و يا يك سيبزميني .بعضي شبها هم سوپ ميدادند كه اگر بهجاي
خوردنش راه ديگري داشتيم ،بايد مستقيم ميريختيم در فاضالب.
بعدي توالت ،صبر كنند ،گوشة اتاق
براي افراد مريضي كه نميتوانستند تا نوبت
ِ
دبهيي گذاشته شده بود تا پشت يك پتوي سربازي ،مشكلشان را حل كنند .با
اين حال ،مشكل اصلي سلول ،خوابيدن در زمانهاي استراحت بود .عباسشقايق و
عليكوهستانی و انوش ،مسؤل خواب بودند .وقت خاموشي ،نفرات هر رديف را مثل
سوسيس كنار هم ميچيدند .باز هم جا كم ميآمد .عليکوه ،روي زمين مينشست و
با پا به کمر و ران نفر اولی فشار میآورد تا فضای خالی بین افرادی که دراز کشیده
بودند پر شود و نفرات بیشتری جا بشوند .عباس شقايق و انوش هم پشت کمر علي
را محکم ميگرفتند كه پس نزند .خوابيدن نوبتي بود .نصف نفرات ميخوابيدند و
نيمي ديگر ،چمباتمه زده كنار هم مينشستيم .نیمهشب جايمان را عوض ميكرديم.

كوكلس كالنها

يكي از روزها كه سيماي كچويي داشت برنامه پخش ميكرد ،برنامه قطع شد.
خوشحال شديم كه امروز كمتر اراجيف ميشنويم .همهجا سكوتي حاكم شد .كمكم
پچپچها باال گرفت .طولي نكشيد كه صداي پاهايي از راهرو آمد .پاسدار بند در اتاق را
باز كرد ،وسط در ایستاد و گفت« :همه رو به در بشينين ،سرتون باال باشه».
چند ثانیه بعد آدمهایی با قيافههاي عجيب ،جلوي در ظاهر شدند .روي سر و
صورتشان كاله بوقي و نقاب سفيد رنگي بود كه در محل چشمها ،دو سوراخ داشت.
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از پشت اين سوراخها ،چشمهاي نفرتانگيزي به ما زل زده و نفر به نفر را نگاه
بوقي سفيد و چادر
ميكردند .بيشترشان مرد و  ۵-۴نفرشان زن بودند .زنها با كاله ِ
سياه ،قيافة مضحكي پيدا كرده بودند .نفراتی كه رد ميشدند ،دو سه نفر ديگر با
همان قيافهها جايشان را ميگرفتند.
سكوت سنگيني بر اتاق حاكم شد .همهچيز حكايت ميكرد كه اینها پديدة
شومي هستند .اما نميدانستم جريان چيست .يكي از آنها كه فعالتر بود و بيشتر
جست و خيز ميكرد ،سه نفر را بيرون كشيد .پس از سؤال و جواب مختصري ،آنها
را به اتاق برگرداند .حدود  ۳۰نفر با اين قيافهها آمدند و رد شدند.
نگهبان در اتاق ما را بست و رفت .نوبت اتاق بعدي شد.
محمود كنار دستم بود .پرسيدم :اينها كي بودن؟ جريان چييه؟
آرام گفت« :كوكلسها».
گفتم« :يعني چي؟»
ادامه داد« :اينها خائنين و بريدههايي هستن كه دارن با دادستاني همكاري ميكنن.
بيشترشون توي شعبهها هستن .از بچهها بازجويي ميكنن .هر چند وقت يكبار هم،
اونا رو میارن توی بندها برای شناسايي .میخوان كسي از دستشون در نرفته باشه».
حين صحبت ما ،نفراتی که کنارمان نشسته بودند ،وارد صحبت شدند .هر كس
مواردي از خيانتهايي را كه كوكلسها در حق بچهها كرده بودند ،ذكر كرد .اسم
بعضي از آنها را هم خوب بلد بودند و اشاره ميكردند؛ مثل :حميد شيرازي ،قاسم
اثنيعشري ،رضا كيوانزاد ،ولياهلل صفوی (ولی  ،)۵۰۰حسين شيخ الحكما ،سهراب
سهرابي ،مسعود اكبري ،شعبانعلي اردكاني ،محسن منشي ،لطيف ،زهرا بخارايي و
فرهاد نيري 14و...
در اشاره به خیانت این افراد ،يكي گفت« :فالني در خيابان مشكوك دستگير شده
بود .شعبه از او هيچچی نداشت .دفعة قبل كه كوكلسها اومدن ،حسين شیخ الحکما
اونو کشید بيرون و یکراست بردن شعبه .چون حسین شیخ توی بخش دانشآموزی
 -14اینها بریده خائنینی بودند که بعد از دستگیری با دادستانی اوین و بازجوها همکاری مداوم در شناسایی و
دستگیری افراد دیگر داشتند .حدود  ۲۰نفر از آنها در سالهای اولیه زندان ،بهطور فعال در شعبههای بازجویی نیز
حضور داشتند و اگر کسی قسمتی از فعالیت خود را در فاز سیاسی پنهان میکرد ،این افراد لو میدادند و خودشان
هم به زندانی کابل میزدند تا اطالعات بیشتری از آنها بیرون بکشند .بعد از برکناری الجوردی در سال ۶۳حدود
 ۲۰۰نفر از این بریده خائنین را هم پس از خوشخدمتیها و همکاریها اعدام کردند.
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کار میکرد ،خیلیها رو میشناخت.شنيدم هم چنان خودش توی شعبه ،بچهها رو به
تخت میبنده و کابل میزنه».

مشق شب افشین

افشين ۱۲-۱۳ساله ،دانشآموزي بود كه وجودش بين ما خيلي تو چشم ميزد .بچة
ِ
آرام و با نزاكتي بود .همه او را دوست داشتیم .هر كس سعي ميكرد در سهم غذا،
محل خواب و نوبت توالت به او كمك كنه .از علي صنعتی پرسيدم« :افشين را چرا
گرفتن؟» .خندهاش گرفت وگفت:
«در يك تور خيابوني بهش مشكوك ميشن و ميگيرنش! روز اول كه آوردنش،
حتي نميدونست زندون كجاست! از كيف مدرسهش ،كتاب و دفترش رو در آورده
بود و مشقهاش رو مينوشت و گريه ميكرد .به فكر اين بود كه اگه به مدرسه بره و
مشقهاش رو ننوشته باشه ،معلمشان دعواش ميكنه!».
به افشين نگاه ميكردم و توی اين فكر بودم كه خميني چقدر بدبخت است .چقدر
به وحشت افتاده كه از بچههاي ۱۲-۱۳ساله هم ميترسه .آیا آن جانوري كه افشین
را سوار ماشين كرد و آورد ،فكر ميكرد يك چريك را دستگير كرده است؟ داشتم
سر همين موضوع با منوچهر قبادپور صحبت میكردم که با لهجة آبادانياش گفت:
«ببين! خميني از ساية مجاهد هم ميترسه .براش كوچيك و بزرگ هم نداره .توي
راهرو شعبهها ،پيرزني رو آورده بودن كه نميتونست راه بره .يه عصاي سه پايه
دستش گرفته بود که زمين نخوره .مگه او چريك بود؟»
بعد صورتش را برگرداند طرف من و گفت« :ميدوني فرق ضد خلق و ضد بشر چيه؟
هر دوتاشون عليه مردمند و حكومتهاي ظالمي هستن .اما يه فرق كيفي با هم
دارن .حكومتي مثل رژيم شاه ،فقط دنبال استثمار مردم بود که نمونة يه حكومت
ضدخلقي بود .اما يه حكومت ضدبشري فقط دنبال استثمار مردم نيست ،با هر چه
انسانيت و ارزشهاي انسانيه مخالفه .رژيم خميني نمونة منحصر به فرد يه رژيم ضد
بشريه .چون در حال از بين بردن جان و مال و ناموس و همهچي ِز اين مردمه .در قدم
اول ،نيروهاي سياسي ،اقشار روشنفكر و انقالبي رو از بين ميبره .در قدم بعد ،وارد
خونههاي مردم ميشه و هيچ حريم و حرمتي رو نگه نميداره .به همين دليله كه
خميني به هيچكس از كوچك و بزرگ ،رحم نميكنه».
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كابل زدن ،شكنجه نيست!!

نیمة مرداد  ۶۱بود .تعدادمان هم در این اتاق کمتر شده بود .حدود  ۷۵نفر بودیم .در
سلول باز شد و سه نفر وارد شدند .دو تا آخوند و يك كتشلواري .رفتند گوشة اتاق
نشستند .بعد از ما خواستند هر كس در بازجوييها صدمهيي ديده و يا مدعي است
شكنجه شده ،جلو بيايد و بگوید تا یادداشت کنند .خودشان را «هيأت بررسي شايعة
شكنجه» معرفي كردند .از بچهها که پرسيدم کیهستند ،فهميدم هادي خامنهاي،
آخوند دعايي و محمدعلی هادی نجفآبادی هستند.
شقاوت و جنایات خميني با موج اعتراضات حقوق بشري مواجه شد .در مقابل
افكار عمومي و جامعه جهاني ،نقاب از چهرهاش افتاد .با دجالگري خاص خودش،
میخواست بقبوالند که در زندانهایش شكنجه وجود ندارد .براي خواباندن موج
اعتراض و افشاگريها ،تصميم گرفت با فرستادن یک هيأت فرمالیستی به زندان،
موضوع را ماستمالی کند .اسم اين هيأت فرمايشي را گذاشته بودند« :هيأت رسيدگي
به شايعة شكنجه».
خمینی و رژیمش اص ً
ال وجود شکنجه را در زندانها قبول نداشتند .به همین دلیل
موضوع کار هیأت هم رسیدگی به «شایعه شکنجه» بود و نه «وجود شکنجه».
خمینی دائم در سخنرانيهاش از ستون پنجم اسم میآورد .ميگفت «آنچه استكبار
جهاني و ستون پنجم از آن دم ميزنن« ،شايعه»ي منافقينه»!
آخوند هادي خامنهاي ـ كه رئيس هيأت بود ـ رو کرد به ما و گفت« :هر كس فكر ميكنه
روي او شكنجه انجام شده ،بیاد جلو بگه تا من بنويسم .ميخواهيم رسيدگي كنيم».
كسي چيزي نگفت .رو به منوچهر كرد و گفت :پات چي شده؟
ـ با كابل زدن.
ـ غير از كابل ،آيا شكنجه هم شدي؟
منوچهر هم با لحن اعتراضي گفت« :پس ميخواستي دیگه چي كار كنن؟ پس اسم
اين كار چیه؟».
آخوند بیشرف پوزخندي زد و گفت« :اينكه شكنجه نيست .اسمش تعزيره .حكم
اسالمييه ،هيچ اشكالي هم نداره ،چون حكم قاضي اسالمه».
اسفنديار دستهايش را نشان داد .ناخن او را با انبردست کشیده بودند .انگشتهاي
دست راستش را هم شكسته بودند .با عصبانيت رو به هادي خامنهاي گفت« :اگه اسم
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اون تعزيره ،پس اسم اين چیيه؟»
خامنهاي با دجالگري آخوندي گفت« :مطمئني موقع فرار ،زمين نخوردي؟ يا دستت
زير چرخ ماشين نرفته؟».
همه از ياوهگوييها بههمريخته بودیم .عباس صحرايي با عصبانيت و اعتراض بلند
بلند گفت:
ـ كابل زدن رو ميگي تعزير؟ پس ميخهاي ۱۰سانتي رو كه توي پاي من فروكردن،
چي ميگي؟
ـ ميخ رو به كجاي پات فرو كردن؟
ـ وقتي كف پام پاره پاره شده بود ،تو كف پام فرو كردن.
روباه مكار دستي به ريشش كشيد و گفت« :كابلها كه خوردی تعزير بوده ،اما مورد
ميخ رو مينويسم تا تحقيق كنيم».
با اينكه بيشتر بچهها شكنجههاي مختلفی شده بودند ،ديگه كسي حرفي نزد .آنها
هم بلند شدند و رفتند.

شعر رهايي

پنجشنبهشبی بود .شب شعر و خاطره و ترانه .یکی داشت شعری از موالنا را با
آهنگ میخواند:
«بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر
کان چهره مشعشع تابانم آرزوست
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول
آن های هوی و نعره مستانم آرزوست»
حميد از بچههاي يوسفآباد بود .کنار هم نشسته بودیم .گفت« :ياد شهرياري بهخير،
شعر میگفت و صداي خوب و با صفايي داشت .عامل روحيه همة بچهها بود».
ـ كي بود؟ كجا رفت؟
ـ سه هفته پيش اعدامش كردن .مدتي رابط سازمان با دفتر بنيصدر بود .بهش اتهام
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نفوذی زدن .دو روز قبل از اعدامش ،شعري خطاب به مادرش سروده بود .با همان شعر
هم با مادرش وداع كرد و رفت .از او خواستم شعر را برايم بخواند .آرام آرام زمزمه كرد:
«مادر! منشين بر گذر امشب
در كلبة پر مهر تو من باز نيايم
آسوده بيارام ،مكن فكر مرا هيچ
بر حلقة این در ،دگر پنجه نسايم
فانوس بیاویز به در ،هان! عزيزم
تا دختر همسايه لب بام نيايد
چون گام در اين راه نهاديم من و او
فانوس چو روشن شود ،آنجا بشتابد
جز شعر رهايي ،کالمی نسرودم
جز نغمه آزادي ،نوايي ننمودم»
حميد شعر را خواند و مكثي كرد .توضيح داد كه شهرياري با دختر همسايهشان نامزد
بود .به همین خاطر در شعرش به دختر همسایه اشاره میکند.
يكي از پزشكان سلول دكتر منصور بود ،رسيدگي چند نفر را برعهده داشت .تا قبل
از دستگيري ،در بيمارستان مهر تهران كار ميكرد .يكبار كه دو سه نفری داشتيم با
او صحبت ميكرديم،گفت« :شرايطي كه اينجا حاكمه ،فوق طاقت يك انسان نُرماله.
هر آدم معمولي ،يه هفته توي اين شرايط باشه ،بهطور قطع رواني ميشه».
براي چیره شدن بر چنين شرايطي بود كه سعي ميكرديم با هر وسيلة ممكن،
عليه اين فضا کاری كنيم .از اين رو نبايد ميگذاشتيم فضايي بر ما حاكم شود
كه خواست زندانبان است .يكي از اين کارهای ساده« ،دوزبازي» بود .این بازی را
موقع پخش برنامههاي سيماي كچويي انجام میدادیم .درست موقعی که نگهبان،
داخل اتاق را از دریچة در ،دائم ميپاييد .با دم قاشق روي موكت صفحة دوز را
ميكشيديم .مهرههاي دوزبازی هم ،پرزهاي گلوله شدة موكت بود .نگهبان مرتب
اتاق را وارسي ميكرد .ميديد همه ساكت و رو به تلويزيون نشستهاند ،ولي هركس
داشت كار خودش را ميكرد.
يكي از شوخيها با افراد تازه وارد ،تلفنزدن بود .زنداني جديدی بهنام حبيب را به
سلول آوردند .اتهامش هواداری از مجاهدين بود .مغازة کوچکی در منطقة نارمك
داشت و تا قبل از ۳۰خرداد ،نوار سرودهاي سازمان را ميفروخت .فاالنژهای منطقه به
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مغازهاش حمله کردند و عليه او گزارش دادند .كميته نارمك هم دستگيرش ميكند
و سر از اوين در ميآورد.
روز دوم ورودش بود که منتظر باز شدن در سلول براي نوبت توالت بوديم .فرهاد
الچيني بين بچهها میگشت و خیلی جدی میگفت اگر كسي دو ريالي دارد ،به او
بدهد .میگفت« :میخوام به خونوادم تلفن کنم .امروز نوبتمه».
طبق قرار قبلي ،همه جواب منفي دادند .در نهايت ،يك نفر سكهيي به فرهاد داد.
حبيب كه از همهجا بيخبر بود ،فكر كرد موضوع تلفنزدن ،واقعي است .بلند
شد رفت سراغ فرهاد و التماس كرد« :تو رو خدا بذار من تلفن بزنم .خونوادم
نگرانن ،دكانم وله»!
از حبيب اصرار و از فرهاد انكار .چند نفر رفتند كمك حبيب و از فرهاد خواهش
كردند نوبت خودش را به او بدهد .فرهاد هم با اكراه قبول كرد و سكة دو ريالي را داد
به حبيب .تا بازشدن در سلول ،حبيب از خوشحالي بيتاب بود .مشغول مرور سناريو
تماسش با خانواده بود .در سلول كه باز شد ،به نگهبان گفت« :ميخوام تلفن بزنم.
كار واجبي دارم» .نگهبان یکی زد تو شکمش و گفت« :تو رو هم سر کار گذاشتن،
بدبخت؟» .با خندة بچهها ،حبیب فهميد موضوع شوخي بود .ولی از دلش درآمد و
خنده روی لبش نشست.
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شهريور ۶۱از نیمه رد شده بود .هر روز انتظار داشتم دوباره برای ادامه بازجوییها
صدایم کنند .هر روز صبح در ِ اتاق باز میشد و اسامی را برای شعبه میخواندند.
انتظار داشتم اسم من هم برای شعبه بازجویی یا دادگاه خوانده شود .برای خودم
بریده بودم در دادگاه جدید ،حکمم اضافه شود.
یک روز صبح در باز شد و گفته شد با کلیه وسایل بروم بیرون .بیشتر بچههای
اتاقمان که روابط صمیمی با آنها داشتم ،دورم را گرفتند .بعضیها طوری خداحافظی
میکردند که به خیالشان دارم برای اعدام میرم.
با چند نفر دیگر جلوی دفتر مرکزی زندان سوار اتوبوس شدیم .بیشترشان تازه حکم
گرفته بودند و به قزلحصار منتقل میشدند .با فاصله روی صندلیها جا گرفتیم .از
درب زندان که خارج شدیم ،گفتند پردهها را بکشیم و چشمبندها را برداریم .کسی
هم با هم حرف نزند .در طول مسیر خوشحال بودم که ماجرا تمام شد و از تجدید
دادگاه جستم.
وارد بند که شدم ،انگار دوباره به خانه خودم برگشتم .تا برسم به سلول ۱۴با هر کس
که میرسید ،دیدهبوسی میکردم و جلو میرفتم .توی سلول ،حسین مجد کنارم
کشید وخواست بداند کجا بودم؟ بازجوییها دربارة مسائل بند بوده یا نه؟
در چند جمله کلی به حسین گفتم داستان چه بود .خیالش راحت شد و رفت .گفت:
«بعد میام بیشتر صحبت کنیم».
توی بند چرخی زدم و به اتاقها سرک کشیدم .ظاهر سلولها خیلی عوض شده
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بود .تقریباً همهچیز مرتب و نو نوار بود .علتش این بود که گذاشته بودند خانوادهها
برایمان وسایل و لباس و دارو بیاورند .بچهها هم با مالفههای نو همهجا نظم داده
بودند .حیاط هم کلی تغییر کرده بود .باغچهها سرسبز و بوتههای گوج ه فرنگی بار
داده بودند .آفتابگردانها هنوز شیری بودند.
در صحبتها فهمیدم برخالف ظاهر بند و سلولها که نو نوار شده ،تعداد توابها
بیشتر شده و مقررات بند را هم کمی سختتر کردهاند .شنیدم مدتی است حاج داوود
نیست .برادر کوچکترش حاج اسماعیل جای او کارهای زندان را دنبال میکند .بعد
معلوم شد حاج داوود تحت عنوان حراست از کاروان حج ،به ّ
مکه رفته است .اسماعیل
ّ
مکه نرفته نبود ،اما نمیدانم چرا حاج اسماعیل صدایش میکردند .آدمی بیسواد بود
و خیلی لمپن .حرف زدن بلد نبودّ ،ال فحش دادن.
تعدادی به بند اضافه شده بودند .تعدادی را هم برده بودند .بیشترشان اما همان قبلیها
بودند .مناسباتی که بین افراد میدیدم ،حساب شدهتر و در عینحال منسجمتر بود.
موضوعات آموزشی متنوعی بین افراد مطرح بود .متوجه شدم قدری عقب افتادهام.
باید زودتر جبران میکردم.
مباحثی از کتابهای تاریخچه سازمان ،شناخت ،دیالکتیک ،راه انبیا راه بشر ،سیر
رشد سرمایهداری ،استثمار چیست ،مواضع ما و ...از مطالبی بود که در سینهها
ثبت شده بود و هنگام قدمزدن در حیاط یا در راهرو بند ،منتقل میشدند .با
شوق دریافت مطالب ،فعاالنه مشغول آموختن آنها شدم .حسین مجد ،قنبر
نعمتی ،بهروز بهنامزاده ،علی ابراهیمی سواره و اصغر غالمی ،هرکدامشان بحثی
را منتقل کردند .اخبار روز و وقایع جنگ هم بود .پیگیری و صحبت بر سر آنها
همة وقت روزمان را میبرد.

آقای دیپلمات

سعید ک .از جمله کسانی بود که اص ً
ال در حال و هوای بحثهایی نبود که بین
ما جریان داشت .مدام مطلبی را از صفحة مقاالت روزنامة کیهان یا اطالعات حفظ
میکرد و برای طرف مقابلش سخنران میشد .دوست هم نداشت حین صحبت،
حرفش قطع شود .مثل ضبط صوت روشن میشد و از اول تا آخر مطلب را میگفت.
یکی دو بار که سراغم آمد و سخنرانی میکرد ،سواالتی کردم که در جا ناراحت شد
و گفت «حرفم رو قطع نکن»!
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کمی طول کشید تا بفهمم او دائم خودش را در نقش یک دیپلمات میبیند که دارد
در سازمان ملل برای یک جمع بزرگ صحبت میکند.
جالب این بود که این موضوع را پنهان هم نمیکرد .نمیدانم چه تصوراتی برای
آیندهاش داشت .گاهی وقتها کناری میایستاد و بدون توجه به نفر همراهش ،رو به
یک جمعیت خیالی شروع به صحبت میکرد:
«خانمها! آقایان! من بهعنوان نماینده ملتی با شما صحبت میکنم که تمدنی
۵هزار ساله دارد .کشوری با سرمایههای نفتی و...گرفتار استعمار دولتهای بزرگ
گذشته است...ما میخواهیم صنعت کشور را به جایی برسانیم که خودمان هواپیما
بسازیم...و»...
سعید دیپلم داشت و هنوز به دانشگاه نرفته بود .مشخص بود بیرون زندان با گروه یا
تشکیالتی فعالیت نداشته است .برای خودش این تصور را تقویت میکرد که بعدها
در سازمان ملل بهعنوان یک دیپلمات سخنرانی میکند .وقتی میخواست یک مطلب
یا مقاله سیاسی روزنامه را نقد کند یا دربارهاش صحبت کند ،ورد کالمش «حاجی
واشنگتن» بود .درست مثل داستان داییجان ناپلئون و انگلیسیها .اص ً
ال متوجه
نمیشدم دارد سیاست آمریکا را نقد میکند یا یک موضوع دیگر را .مکرر میگفت
«حاجی واشنگتن» اینطوری میخواهد ،دارد این کار را میکند و...
از رحیم صفتبقا که هم محلی بودیم و هم سلول سعید هم بود ،پرسیدم« :این سعید
چطور آدمیه؟» گفت« :ولش کن .تو عالم خیاالته .فکر میکنه از زندان که آزاد شه،
بهعنوان یک شخصیت سیاسی و یک دیپلمات توی راهروهای سازمان ملله».
آقای دیپلمات سعی میکرد روزانه با چند نفر رابطه بزند .نوار آن روزش را برای همه
تکرار میکرد .حرفش هم که تمام میشد ،میرفت سراغ یکی دیگر.
به اتهام هواداری از مجاهدین دستگیر شده بود .اما قبل از دستگیری ،هیچ رابطهیی با
تشکیالت نداشت .دیپلمش را گرفته بود ،دنبال کار بود که دستگیر میشود .از رفتار
و حرفهایش پیدا بود که در جریان بحثهای آموزشی بند نیست .یکبار خواستم
سر یکی از بحثها را با او باز کنم ،اما اص ً
ال عالقهیی بروز نداد و فقط دوست داشت
گوینده باشد .به خودم گفتم« :چه میشه کرد ،بعضیها هم اینجوریان! باید با اونا
کنار اومد» .فهمیدم ما برای او کالس تمرین سخنرانی هستیم.
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تبعیدیها

بین زندانیانی که به بند اضافه میشدند ،عدهیی هم تبعیدشده به قزلحصار بودند .از
زندانهای شمال ،بندرعباس ،گناوه ،زنجان ،زاهدان ،کرمانشاه و غیره.
 ۸نفر از تبعيديهاي بندرعباس و گناوه را به بند ما آوردند .سه نفرشان بدجوری بریده
بودند و به خيانت كشيده شدند .بقيهشان اما خيلي مقاوم بودند و در انتخابشان
ثابت قدم .این پنج نفر بهحاج داوود و دژخيمهاي پس از او ثابت كردند كه مجاهد
خلق در تبعيد و سختي و فشار ،آبديدهتر و مجاهدتر ميشود.
بين آنها دو برادر بود كه واقعاً الگوي نظم و نشاط بودند .اسم برادر بزرگتر در
خاطرم نمانده ،اما اسم برادر كوچكتر علي بود .حدود  ۱۸ساله با قدي بلند و رشيد.
آنقدر متين و دوست داشتني و باپرنسيپ بود كه همه دوست داشتند با او در راهرو
قدم بزنند وصحبت كنند.
يك شب با علي در راهرو قدم ميزدم .او از وضعيت خودشان در زندان بندرعباس
میگفت .با حالتي پرحسرت گفت« :اي كاش همة زندانيای بندر رو به تهران
منتقل كنن».
ــ چرا؟
ــ اينجا مث دانشگاهه و اونجا كالس اول مدرسه .من هر روز كه در بند راه ميرم،
كلي چيز از بچهها و مناسبات انقالبي ياد ميگيرم .ما شهرستونيها از همهچي عقب
مونديم .همهچي در پايتخت متمركز شده .وضع زندانهاش هم همينطوره .زندان
بندر بدتر از طويلهست .نه غذايي ،نه بهداشتي ،بهخصوص نه مناسباتی بین خود
زندانیان .بدتر از نگهبانای اینجا ،پاسداراي اونجا کام ً
ال بيسواد و پشتكوهي هستن.
اگه كتاب مطهري هم دست كسيباشه ،اون رو با پا از سقف آويزون ميكنن .میگن
حتماً منافقي که کتاب میخونی .فضاي زندان آنجا طوريه كه صبح تا شب يا بايد
نماز بخوني يا گريه كني .فقط میشه کتاب مفاتيح خوند».

داستان تکامل انسان

مسعود ریگی با ۴نفر دیگر از زندان زاهدان به قزلحصار منتقل شد .خانوادههای
فقیری داشتند .هر چهار پنجماه یکبار به مالقات بچههایشان میآمدند .مسعود در
سلول ما بود .دیدن هر موضوعی برایش جای پرسش و حسرت داشت.
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از طرف خانوادهها دارو فرستاده میشد .بین آن ها قرصهای ویتامین هم بود .سفارش
کرده بودیم از این قرصها بیشتر بیاورند؛ مولتی ویتامین ،ب کمپلکس و...
قرصهای ویتامین دست مسؤل صنفی سلول بود .حساب دستش بود که به همه
نفرات برسد و کسی از قلم نیفتد .من و مسعود کنار هم نشسته بودیم و داشت از
وضع زندان زاهدان تعریف میکرد .با تعجب گفت« :اینجا سه نوبت غذا داده میشه.
پلو داده میشه .راگو و لوبیا میدن اما باز شما ویتامین هم میخورین» .گفتم« :توی
زندون همیشه کمبود ویتامین هست .این کمبود در بلندمدت تأثیر منفی داره».
قبول نکرد وگفت« :توی زاهدان مردم فقیر نون معمولی ندارن بخورن .خواهر برادرای
کوچیک خودم میرن پشت پادگان ،غذاهای دور ریخته رو جمع میکنن .ویتامین
چیه؟ اول باید غذایی پیدا بشه تا از گرسنگی نمیرن».
یک روز ۵نفری ته سلول نشسته بودیم و داشتیم کتاب تکامل را با هم مرور میکردیم.
هر کس در هر قسمت از روند تکامل جهان اطالعاتی داشت ،میگفت و بقیه تکمیل
میکردند .رسیده بودیم به جایی که انسان شکارکردن را یاد گرفت و با خوردن
گوشت ،در مغزش تغییراتی حاصل شد .قسمت کرتکس مغزش کامل شد.
هنوز صحبتها تمام نشده ،مسعود کمی کنار کشید و رفت توی فکر .پرسیدیم:
«هان ،چی شد؟ خسته شدی؟» .مثل اینکه مطلب مهمی را کشف کرده باشد ،گفت:
«من تازه فهمیدم چرا ما فقیر بیچارهها اینقدر بدبختیم»!
برای ما جالب بود که بفهمیم مسعود ریگی به چی رسیده و چه چیزیرا کشف کرده
است .او ادامه داد« :همة بدبختی ما سر همین آتشه .وقتی انسان آتش رو کشف
کرد ،هی رفت شکار میکرد ،هی کباب خورد .هی شکار ،هی کباب .بهخاطر همینه
که تکامل دو میلیون سال عقب افتاد .اگه آتیش کشف نمیشد ،تکامل اینقدر عقب
نمیافتاد و ما هم اینقدر بدبخت نبودیم»!
با آنکه حرفش همه را به خنده انداخت و برداشتش از دورانهای تکامل حیات
اشتباه بود ،اما دلم برایش سوخت و به عمق فاجعهیی پی بردم که در کشورمان جاری
است .وضعیت اقتصادی و معیشتی آنقدر خراب و استثمار آنقدر عمیق است که فرد
همة مسائل را از دریچة بیرحم فقر میبیند.
جعفر حریری و منصور حریری 15از زندان زنجان تبعید شده بودند .منصور در رشتة
 -15مجاهد شهید جعفر حریری برادر دیگری داشت که در سال  ۶۰دستگیر و چندماه بعد از دستگیری ،پس از
شکنجه های زیاد اعدام شد .جعفر نیز در قتل عام سال  ۶۷در زندان اوین سربدار شد.
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دامپزشکی در تهران دکترای خود را گرفته بود و ساکن رشت بودند۴ .برادرش را هم
به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر و اعدام کردند .او بعد از اتمام تحصیل برای
خدمت سربازی رفته بود و ستوان وظیفه بود که دستگیر شده بود .هنگام بازجویی
خیلی شکنجه شده بود و ضربههایی به سر او خورده بود که همیشه از سردرد آن
به عذاب بود .گاهی اوقات گوشه سلول مینشست و سرش را با دو دست میگرفت
و آنقدر فشار میداد تا از شدت درد آن بکاهد .هر دو جزو خانواده محترم و معروف
حریری ها در زنجان و هم در رشت بودند 16.کمی بعد که جعفر را به سلول ما
فرستادند ،رفت و آمد مسعود هم به سلولمان بیشتر شد .در همین رفت و آمدها
و گفت وگوها بود که فهمیدم چه انسان ها و مجاهدین وارسته و محترمی هستند.
جعفر حکم ابد داشت .با اینکه به ظاهر تحرک زیادی هم توی بند نداشت ،اما از افراد
باشخصیت و محکم مناسبات بند بود .یکبار جعفر در سلول برایمان تعریف میکرد
که در اوین وقتی در دادسرا برای بازجویی رفته بود .به چشم خود تجاوزالجوردي
پليد را به زني كه دست و پايش را به تخت شكنجه بسته بودند ديده كه با ضجه و
فريادهاي دهشتناك قرباني همراه بود.

ترافیک جنازههای جنگ

در خبرهای بند شنیدیم که حاج داوود از حج برگشته است .هنوز به بندمان سر نزده
بود .یک روز صبح د ِر بند باز شد و حاج داوود با چند پاسدار وارد شد .همهمان را
توي راهرو جمع كردند .حاجی شروع به صحبت كرد .با بددهني و بد و بيراه گفتن
همیشگیاش ،شروع کرد به تهدید .از گزارشهايي كه بريدهها در این فاصله داده
بودند ،خيلي گزيده و هار شده بود.گفت:
«در اين مدت كه من نبودم ،نشون دادين همة شما از دم منافقين .براي خودتون
تحليل ميكنين .براي سرنگوني نظام زمان ميزنين .خوب ميدونم اگه روزي ورق
برگرده و حاجداوود دست شما بيفته ،ديگه نميشه حاجي رو از روي زمين بلند
كرد .بايد كاردك آورد تا حاجي رو با كاردك از رو زمين جمع كرد .اآلن تُـو شهرا و
-16سعید حجازی دانشجوی ریاضی مجتمععالی دهخدای قزوین که از هواداران فاز سیاسی و تشکیالتی مجاهدین
بود ،فامیل جعفر بود که در قتلعام سال  ۶۷در زندان به شهادت رسید .برادرش اصغر حجازی با خواهر جعفر حریری
ازدواج کرده بود .اصغر و همسرش هر دو معلم بودند و از نفرات فعال انجمن فرهنگیان زنجان بشمار میآمدند .اصغر
و همسرش از همان ابتدای فاز نظامی مفقود شدند و کسی از آنها خبری بدست نیاورد.
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خيابوناي كشور ترافيك جنازهست ،17اونوقت شما اينجا دارين رقاصبازي درميارين.
شما و پدر ـ مادراتون از دم كافر و منكراتي هستين .ديگه هرچي رحمت جمهوري
اسالمي نسبت به شما بود ،تموم شد .از اين به بعد ،اشداء علي ُ
الكفاره .ديگه رحماء
بينهم تموم شد».
صحبتهايش كه به اينجا رسيد ،مرتضي بلند شد و گفت « :چرا به پدر و مادرهاي
ما توهين ميكني؟».
حاج داوود كه انتظار شنيدن چنين اعتراضي را نداشت ،با وقاحت گفت:
«مگه دروغ ميگم؟ قبول نداري ،بذار نشونت بدم» .مسعود مقبلي را صدا كرد و
گفت« :ياهلل بگو بابات چي كارهاس!».
مسعود بلند شد وگفت« :پدرم كارمند راديو ـ تلويزيون همين كشوره».
حاجي گفت« :ديدي؟ نگفتم پدر ـ مادراتون هم منكراتيان؟ اين هم نمونش».
مسعود با خشم و صدايي بلند گفت« :حق نداري به خانوادههاي ما توهين كني .اگه
ما زندوني شما هستيم ،چكار به اونا داري؟».
هیوالی لمپن که انتظار شنيدن چنين جوابي را نداشت .يكه خورد .به مسعود گفت:
«بيا زير هشت».
مسعود که از البهالي بچهها رد شد و رسيد زيرهشت ،حاج داوود مثل گرگ وحشي
به جان او افتاد .پاسدارهاي همراهش هم ريختند سر مسعود و اساسی زدند .بعد هم
او را كشانكشان از در بند بيرون بردند.
بعد از زدن مسعود ،گراز وحشي هن و هن ميكرد .با فرياد رو كرد به بريدهها« :منافقا
رو اسم ببرین!» .اسم هر كس را ميگفتند ،بايد به زيرهشت ميرفت.
خائنين تواب با ديدن اربابشان از موشمردگي در آمدند .با دريدگي و رذالت هر
چه تمامتر سراغ افراد میرفتند وآنها را كشانكشان به زيرهشت ميبردند .اول خود
حاج داوود تا ميتوانست زنداني را زير مشت و پوتين ميگرفت .بعد به صف پاسداراني
ميسپرد كه مثل گرگ گرسنه منتظر طعمه بودند .در تونلي كه زنداني را از وسط آن
رد ميكردند ،فقط جسم كوبيده شده بود كه به ته خط ميرسيد.
ابراهيم زحمتكش ،مسعود خستو ،عادل نوري ،ابراهيم چوپاني ،مسعود م ،قدرت
 -17منظور حاج داوود از ترافیک جنازه ،مربوط به انتقال جنازههای جنگ بود که در شهرها میچرخاندند و
ت بیتالمقدس ،رمضان و محرم از طرف نیروهای خمینی علیه نیروهای
میبردند برای دفن .در این روزها عملیا 
عراقی انجام شده بود که منجر به تلفات زیادی در طرف خمینی شد.
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نوري ،مرتضي يزدي ،محمد ايماني و چند نفر
ديگر ـ حدود ۱۷نفر ـ را از بند بيرون كشيدند.
هر كدام را جلوي چشم ما آنقــدر زدند تا
يكييكي نقش زمين شدند .با پوتين ميزدند
به پهلوها و سرشان و با لگد ،سينه و گلويشان
را ميكوبيدند.
حاجداوود چنان سر ابراهيم را به ميلهها كوبيد
كه همانجا صورتش پر خون شد .دست قدرت
نوري شكست .آنقدر ضربه به سر عادل نوري
زدند كه بيهوش شد ،پاهايش را كشيدند و از
در بند بردند بيرون .آنها را سه روز زير هشت
واحد ،سر پا نگه داشتند .چند روز بعد همه را
فرستادند زندان گوهردشت.
اين گردش و تکرار سركوب ،تقريباً دو هفته ،مسعود عاليي خستو ،نوه پدرطالقاني
بيست روز يكبار اتفاق ميافتاد .هر بار هم
تعدادي را میبردند گوهردشت .طبق خبرهایی كه از بندهاي ديگر ميرسید ،اين
وضعيت در بندهاي عمومي و انفرادي قزلحصار جاري شده بود .با وجود اين زدنها
و ارعاب عمومي ،مقاومت جمعي زندانيان بيشتر ميشد.
ارتباطاتمان حسابشدهتر شد .روابط صنفيمان را بهتر كرديم .كارهايمان را
زير پوش صنفي انجام ميداديم .كارهاي دستي ،محمل تماسها و رابطهها شد.
زندانبان تا اين زمان ،بيشتر بريدهها و خائنين را در يكي از بندهاي واحد  ۳متمركز
كرده بود .تعدادی از آنها را آوردند و بين بندهاي واحد 1پخش كردند .اختيارات
بيشتري به آنها دادند .در جزئيات كارهاي ما هم دخالت میکردند .مسؤل بند را
هم عوض کردند .بریدهیی به اسم نادر طهان مسؤل بند شد .كنترل همة سلولها
را به تواب هاي بند سپردند .مدت هواخوريمانكم شد .فقط صبحها ميتوانستيم
به هواخوري برويم.
نزديك زير هشتِ واحد ،سالني بود كه به آن قرنطينه ميگفتند .شنيدیم حدود ۹۰نفر
را از اوين به قرنطينه آوردهاند .بيشترشان زير حكم و بالتكليف بودند .آنها را که بین
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بندها تقسیم کردند ،حدود  ۲۰نفرشان را به بند ما فرستادند .از بین آنها اسم علي
خليلي ،داوود بخشنده و عليرضا خيلي سر زبانها بود .شنيدم از مجاهديني هستند
كه بازجوييهاي سختي داشتند و خيلي شكنجه شدند.

علي خليلي

قدی بلند ،بدنی ورزیده ،سفیدرو ،خوشبرخورد با رفتاری بسيار متواضع .از قنبر
نعمتي شنيدم الجوردي نسبت به علي كينة عميقي دارد .خودش او را بازجوييكرده
است .این را هم اضافه کرد:
«علی در ماههاي اولية بعد از سقوط شاه ،عضو تيم حفاظت سردار موسي بوده.
الجوردي او و خونوادهاش رو از قديم خوب ميشناسه .به همينخاطر خيلي تحت
فشارش گذاشته تا از او مصاحبه بگيره .اما علي قبول نكرد».
علي خليلي عالوه بر داشتن روحيهیی سلحشور و رزمنده ،شاعر هم بود .اشعار زيبايش
را زير همان فشارها ميسرود .او خيلي شيفتة موسي خیابانی ـ سردار آزادی ـ بود .او
شعري در وصف موسي سرود .شعری که سر زبان بچهها افتاد:
«ناقوس بتكانيد
كه نَقارهخوان سحر بيدار است
عاشقالران را بگوييد ،مزقان عشق را بنوازند
الچه را امشب ضيافتي دگر است
قراوالن بهشت بوليوي
از دروازه تا مقر
به خوشآمد نشستهاند
حور بچهگاني ُخرد ،با شليتههاي بومي
هر يك به گويشي متفاوت
مينوت رنج و ستايش را با قهرمان خود تكرار ميكنند
كسي پرسيدِ :ارنستو كجاست؟
فرمان احترام! آماده باش تام
ارنِستو ،بر فراز ابرها
همتاي خويش را ميجويد
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و ميگويد :كه گفته است هميشه تا هميشه ،دست باالي دست نيست؟
در عصر كبير آگاهي
او فرمانده بزرگ آزاديست
فرمانده كبير آزادي :موسي خياباني».
علي نسبت به مسعود هم عشق وصفناپذيري داشت .هر بار ميخواست از او چيزي
بگويد ،هميشه در ته گلويش بغضي میلرزید .خيلي نگران سالمتي و امنيت او بود.
ميگفت« :بچهها بايد خيلي مواظبش باشن .اگه اون سر دنيا هم باشه ،خميني او رو
ول نميكنه».
خطاب به مسعود هم شعري با نام «آنگاه كه بيايي» گفته بود .در كلماتش ،بيان
اعتقادی عميق و پیوند با رهبري آرمانياش حس میشود:
«آنگاه كه بيایي
شهر در زرورق ِخنده بهخود ميپيچد.
گل مرواريد شاد
از شگون چهرهات در صدفٍ آينهيي ميرويد.
كوچهها آينهبندان
همهجا اطلسگلبافٍ قدمهاي تواَند.
جنگل از آمدنت
از َكه ِر قلب كوير تا قنودنگاه خورشيد ميپويد.
ماهيان بال درآورده ،سرود َفيضان ميخوانند.
بلدرچينها
هريك به رقص خود ،نغمة هستي را تقديس ميكنند.
آنگاه كه بيايي
دٍگر نارونها
تركههاي تعزير بهدست فراشان مقرب نخواهند داد
و پرستوهاي مهاجر
بالهاي خونين خود را
در چشمه هاي عشق
شستشو خواهند داد.
آنگاه كه بيايي».
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حاج داوود بهخاطر رفتار الجوردي با علي ،به خودش دست باز ميداد تا هر وقت
خواست به ما چنگ و دندان نشان دهد ،با بهانه و بيبهانه ،علي را صدا كند زير هشت
و به قصد كشت ،زير كتك و ضرب و شتم بگيرد.
يك روز متوجه شديم كل نفرات سلول  ۶را بردند به زير هشت .ميدانستيم دليلش
تنبيه و فشار روي آنهاست؛ اما نميدانستيم به چه بهانهيي .دو روز بعد آنها را به
بند برگرداندند .در تماس با بچههاي اتاقشان فهميديم «نادر طهان» ـ خائني كه
تازگي مسؤل بند شده بود ـ از علي و همة نفرات اتاقشان بهخاطر جشن و شعرخواني
و خنديدن ،گزارشي مبسوط داده است.
چند روز بعد علي را صدا کردند زيرهشت .چيزي نگذشت كه جمعی ریختند سرش و
زدند وزدند .پاسدارهاي بند به همراه بريدهخائنها ـ از جمله نادر طهان ،علي مصلحي
و صالح ـ او را وحشيانه ميزدند .با ایجاد سر و صداي زياد ،ميخواستند اعصاب و
روحية بقيه را خراب كنند .با ميلههاي آهني و چماق ،وحشیانه به نردهها و در و ديوار
ميزدند؛ میخواستند ما از اين ضرب و شتمها مرعوب شويم .در توهينهايي كه به
علي ميكردند ،شنيديم او را سر شعر گفتن و شعر خواندش بيرون كشيدهاند .علي
اما با شجاعت تمام در مقابلشان ايستاد .نه آهي كشيد ،نه كالمي جوابشان را داد.

صنفي مشترك ،ممنوع!

پاسدارهای نگهبان بند به جزئيات مناسبات داخلي ما اٍشراف نداشتند .اما بریدهها
چرا .بعضی از آنها تا چند وقت پيش در اتاقها و زندگي مشتركمان بودند،
معني كوچكترين كار و حتي نگاههايمان را ميفهميدند .ميدانستند چه كساني
رابطهشان با هم زياد است .همهچيز و همة حركاتمان از صبح تا موقع خاموشي
يكسره زير نظر بود.
با هر بار وضع مقررات جدید ،محدودیتها روزبهروز بیشتر میشد .زمان هواخوری
کمتر شد .در طول روز کسی حق نداشت به اتاق تلویزیون برود .فقط شب موقع
اخبار مجاز بود .خرید جمعی از فروشگاه ممنوع شد .توی سلول دور هم جمع شدن
و تعریف خاطرات ،ممنوع! تیمهای فوتبال منحل! قدم زدن زیر پنجرههای بند۳
ممنوع! برای سلولهای سمت بند ۱در زمانی که بند ۱هواخوری هست ،رفتن به
باالی تخت سوم ممنوع!
توابها زورشان نمیرسید این چیزها را به بند تحمیل کنند .هر روز یک دعوایی
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بهپا میشد .براي اينكه اين ضوابط را جا بياندازند ،هفتههاي اول و دوم حاج داود
يا محمد خاموشي با دو سه پاسدار ،مرتب ميآمدند زير هشت بند .به نادر طهان
ميگفتند« :هركس خالفي كرد اسمش رو بده!» .هر بار۱۵-۱۰نفر را میکشیدند زیر
هشت .همانجا بهسختي ميزدند تا صداي ضرب و شتمها را همه بشنويم و حساب
كار خودمان را بكنيم.
مهمترين ضابطهیی كه گذاشتند و رويش خیلی حساس بودند ،نداشتن صنفي
مشترك بود .صنفی مشترك را نشانة وجود تشكيالت بين ما ميدانستند .با تأكيد
اعالم كردند كه داشتن هرگونه صنفي مشترك ،ممنوع است؛ هر كس بايد وسايل
جداگانهيي براي خودش داشته باشد .فقط قبول کرده بودند که چون توی سلول برای
خوردن صبحانه و ناهار و شام جا محدود است ،یک سفره انداخته شود و یک نفر هم
غذا را تقسیم کند .اما ضابطه کردند که هرکس باید موادی را که از فروشگاه خریده
جدا نگه دارد؛ مثل قند ،شکر ،مربا ،پنیر ،پیاز و...
يك شب كل سلول ما و چند نفر از سلولهاي ديگر را يكجا بردند زير هشت .جرم
سلول ما اين بود كه هنوز صنفي مشترك داريم .داستانش اين بود كه شب قبل كه
شام لوبيا بود ،من قبل از تقسيم شام ،آبليمو را يكجا در قابلمه ريختم! بریدههایی
که حین شام توی بند قدم میزدند ،از اینکه توی سفره ما شیشه آبلیمویی نیست،
فهمیدن که ما هنوز داریم مواد غذایی را مشترک استفاده میکنیم .حسين كريم و
محسن شيري را بهخاطر اينكه يك پياز را دو نفره خورده بودند ،بيرون كشيدند.
توابها چند نفره به محسن حمله کردند و آنقدر او را زدند که کتفش از جا در رفت.
حسین و محسن را تا آخر شب روز بعد با چشمبند سر پا نگهداشتند.
آن شب نفرات سلول ما را يكييكي از بند ميبردند بيرون .محمد خاموشي با چند
پاسدار ،بيرون بند ايستاده بود .هر كس پايش به پشت در بند ميرسيد ،ميريختند
سرش و حسابي ميزدند .نوبت بیرون رفتن من كه شد ،نادر طهان به محمد خاموشي
گفت« :اين دست از تشكيالتزدن بر نميداره .هنوزم صنفي مشترك رو حفظ كرده.
توی لوبیا برای همه آبلیمو میریزه».
محمد خاموشي مثل گرگ هار و وحشي ،دست انداخت و خرخرهام را گرفت.
آنقدر فشار داد كه نفسم بند آمد .همينكه سرم را بردم پايين تا از اين وضعيت
خالص شوم ،چنان ضربهیی به پشت گردنم زد كه نقش زمين شدم .بعد بقیة
پاسدارها با پوتين به پهلوها و كمر و سر و صورتم ميزدند .بعد از پاسدارها ،نوبت
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بريدهها شد .نادر طهان ،علي مصلحي ،عباس يوسفي ،خالقي ،ذكريا و ...هر كدام به
نوبت چند مشت و لگد ميزدند تا به محمد خاموشي دژخيم نشان دهند به اندازة او
رذل و پست شدهاند؛ تا ثابت كنند فرقي با يك پاسدار ندارند و كام ً
ال از گذشتهشان
بریدهاند .آنشب همهمان به همين شيوه در زير هشت ،كتك خورديم و تا ظهر فردا
بیرون بند سرپا بودیم.

بندری میرقصید

فشارها روزبهروز بيشتر ميشد .تنبيهات سختتري اعمال ميكردند .مجتبي
موسوي را بهخاطر نقاشی دو كبوتر در حال پرواز روي یک برگ کاغذ ،حسن
فخاریان را بهخاطر پوشيدن كاپشن فرد ديگري ،اكبر امجدی را بهخاطر گفتن
چيزي كه همه خنديدند ،محسن شيري و قنبر نعمتي را بهخاطر رابطه زدن با
سلولهای دیگر زير هشت بردند و بعد از كتك مفصل۳ ،روز سرپا نگهشان داشتند.
آنها را كه به بند برگرداندند ،پاهايشان بدجوري متورم بود و بعضيها هم مثل
اكبر امجدی ،هذيان ميگفتند.
مصطفي ايگهاي در سلول  ۱۶بود .او از چهرههاي مقاوم و پر صالبت جمع ما بود.
عباس یوسفی و علی مصلحی بریده که شب توی راهرو بند قدم میزدند و نگهبانی
میدادند ،گزارش کرده بودند که مصطفی شبها دیر میخوابد و از تخت سوم با
سلولهای مقابل رابطه می زند.
محمد خاموشی آمد جلوی سلول  ۱۶و به مصطفی گفت« :بیا بیرون!» .همینکه به
زیر هشت رسید۱۲-۱۰ ،بريده ریختند روي سرش و با
مشت و چوب و شلنگ زدند .مصطفي سخت مقابلشان
ايستاد و مقاومت میکرد و گارد گرفت .بدنی ورزیده و
قوی داشت .دست آخر محمد خاموشی با پاسدارش وارد
شد و او را به زيرهشت واحد برد.
دو شب بعد نادر طهان مزدور ،جلوي سلول ما ايستاد و
رو به همه و خطاب به من با لحن مسخرهیی گفت:
«دیشب رفيقت مصطفي تا صبح بندري ميرقصيد.
برات سالم رسوند .نميخواي بري پيشش؟».
مصطفي ايگه اي
آن موقع منظورش را درست نفهميدم .حرفهايش را
131

رمز ماندگاري

پاي لودگي و لمپنيسم او گذاشتم .اما چندي بعد متوجه شديم در آن شبهاي سرد،
مصطفی را در حالي كه فقط يك زيرپوش به تن داشت ،به درختي بسته و شلنگ آب
سرد را گرفتهاند رویش و با كابل و كمربند چرمي به جانش افتادهاند .تا صبح هم در
چند نوبت همين شكنجه را تكرار كردهاند.
پانزده بريدهخائن بند در تيمهاي دو نفره ،مدام در راهرو قدم ميزدند و ما را زير
نظر داشتند.
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پاییز سال  ۶۱رو به پایان بود .روزهای کوتاه و شبهای بلند .توابها دربارة ما
گزارش میفرستادند و هر بار قوانین تازه و سختتری اعالم میشد .سعی داشتند
زندگی مشترکمان را از بین ببرند و ارتباطاتمان را قطع کنند .تا همینجا هم
خیلی محدود شده بودیم .اصلیترین آنهم داشتن صنفی مشترک بود .اما دژخیم
و نوچههای مزدورش به این مقدار راضی نبودند .انتظار داشتند همه ببرند و به جلد
آنها درآیند.
18
هر سلولی۲۰دقیقه وقت هواخوری داشت .قرآنهای ترجمة معزی و نهجالبالغه
جمع شد .درست کردن هرگونه کاردستی ممنوع! درست کردن طاقچه و رف برای
سلولها ممنوع! دمپاییهای سرویس ضربدر خورد .چون دمپاییهای سرویس عمومی
بود .میگفتند وقتی مارکسیستها هم اینها را میپوشند نجس میشود! ۱۰تایی از
آنها را ضربدر سفید زدند که مخصوص مارکسیستها باشد.

اتاق پاریس

ماه محرم شد .بریدهها هر شب توی سالن تلویزیون ،برای خودشان سینهزنی راه
میانداختند .دعای کمیل هم به پنجشنبهشبها اضافه شد .کمکم ظاهر بریدهها هم
عوض میشد .ریش گذاشتند و پیراهنهای بدون یقه پوشیدند .چه عنتربازیهای
که درنمیآوردند! در حین این تغییرات ظاهری ،درونشان هم از دژخیم اصلی
وحشیتر میشد.
 - 18به این دلیل قرآنهاي ترجمه معزی را جمع کردند که بریدهها گزارش کرده بودند :اینها قرآنهای ترجمه
قمشهای را قبول ندارند و از قرآن با ترجمه معزی استفاده میکنند.
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روز عاشورا وسط راهرو بند دسته راهانداختند .سینهزنان از زیرهشت رفتند به سمت
ته بند .در برگشت ،جلوی هر سلولی که نسبت به آن حساستر بودند ،ایستادند و
بهجای نوحهخوانی ،مرگ بر منافق سردادند .تعدادشان حدود  ۳۰نفر شده بود .وقتی
رسیدند جلوی سلول ما ،بعد از یکسری شعار مرگ بر منافق و اراجیف دیگر ،شروع
به حمله کردند .قفسههای کفش و طاقچهیی را که با مقوا درست کرده بودیم ،بههم
ریختند و خراب کردند .دمپاییها را هم پرتاب کردند به سمت ما .یکسره جلوی
سلول شعار بر منافق میدادند.
اسم سلول ما را گذاشتند «اتاق پاریس» .میگفتند سران سازمان در پاریس جمع
شدند ،سران منافقین بند هم توی این اتاقاند .این اسمگذاری هم از حماقتشان بود.
هنوز افراد بند و نفرات اصلی را نشناخته بودند.
صحنههای چماقداری در فاز سیاسی ،اینبار بسیار کثیفتر و جنایتکارانهتر در
بندها تشکیل شد .ماهیت فاالنژها برای ما شناخته شده بود .میدانستیم از الیههای
بیفرهنگ و عقدهیی و رذل جامعه بودند .اما این چماقداران و کابل بهدستان جدید
تا چندی پیش همسفره و هم سلولمان بودند .و این دردناک بود.
با حضور بیشتر توابها در بند ،حضور ما کمرنگتر میشد .هر روز به هر بهانهیی
مراسم دعای کمیل و بعد هم دعای ندبه و سینهزنی راه میانداختند .روز و شب در
راهرو ،در نوبتهای هواخوری و در سرویس بهداشتی نگهبان بود.
در چنین شرایطی تماس بین خودمان و رد و بدل کردن اخبار و مطالب مشکل شد.
بند بهطور کامل فضای امنیتی گرفت .هر کس باید با ابتکار خودش مشکل ارتباطش
را حل میکرد.
من یک شلوار انداخته بودم روی بند رخت .مطالبی را که میخواستم با علی ابراهیمی
سواره رد و بدل کنم ،میگذاشتم توی جیب آن .هر کدام ما روزانه وقتی به هواخوری
میرفتیم ،جیب شلواررا چک میکردیم یا مطلب جدید میگذاشتیم و برمیداشتیم.
محلهای مناسب مثل توالتها ،حمامها ،باغچه و هواخوری برای این جاسازیها
استفاده میشد.

مصاحبه طاهر احمدزاده

الجوردی در اوین شروع به گرفتن یکسری مصاحبه کرد .برای رژیم پخش این
مصاحبهها در تلویزیون سراسری ،نشانة قدرت بود .میخواستند نشان دهند کسانی
که علیه آنها دست به سالح بردهاند ،دستگیر و نابود میشوند .مصاحبهها در سالن
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اجتماعات اوین انجام میشد .اسم این سالن را هم گذاشته بودند «حسینیه».
مصاحبههای مختلفی توی حسینیه انجام میشد ،ولی فقط بعضیها از تلویزیون
سراسری پخش میشد .الجوردی سعی داشت کسانی که در زندان هستند این
مصاحبهها را ببینند .از آن به بعد هم هر چند وقت ،یکی از این مجموعه مصاحبهها
توی بند پخش میشد .در قزلحصار هم شبکه مدار بسته داخلی مثل اوین راه افتاد.
ک روز صبح که در سلول نشسته بودیم ،پیچ بلندگوی بند باز شد :مصاحبه با طاهر
ی 
19
احمدزاده  .طاهر مثل سخنرانیهای گذشتهاش حرف میزد .در ادامه چند بیت
شعر از ملکالشعرا بهار خواند .مثل این:
«به نان و ارزنت بساز و کن حذر
ز گندم و جو و مس و طالی او
همه فریب و حیلت است و رهزنی
مخور فریب جاه و اعتالی او»
همینکه این شعر راخواند ،اصغر برفجین که کنارم نشسته بود ،زد روی پایم و گفت:
«طاهر هم رفت».
گفتم« :عجله نکن! این مصاحبهها اعتباری نداره .مگه نمیدونی این مصاحبهها
چطوری گرفته میشه؟».
گفت« :چرا میدونم .اما من طاهر رو میشناسم .خیلی از صحبتهاش رو گوش
کردم .این حرفهایی که میزد ،این شعری که خوند ،نشون میده داره از باورهای
خودش حرف میزنه».
اصغر تحصیلکرده و دنیا دیده بود .همدانی بود و اهل بخش برفجین .اما جرم اصلیاش
این بود که در فاز سیاسی توی کتابفرشیاش کتاب سازمان را هم گذاشته بود .توی
زندان روابط نزدیک با همة مجاهدین داشت .اصغر برایم از طاهر احمدزاده گفت .از
اینکه چه اندیشهیی داشته ،از اینکه چقدر مردمی و بیآالیش بوده و...
چند سال بعد که در اوین با ناصر نوروزی آشنا شدم ،برایم از طاهر احمدزاده گفت؛
از همان موقعی که طاهر برای این مصاحبهها زیر فشار بود .ناصر گفت:
«روزی  ۷۰ضربه کابل برای طاهر بریده بودن .باید اونقدر میخورد تا مصاحبه رو
قبول کنه .چون دیگه نمیتونست راه بره ،اون رو با فرغون میبردن شعبه ،میزدن و با
 -19طاهر احمدزاده اولین استاندار خراسان بعد از انقالب بود .نسبت به مجاهدین سمپاتی داشت .علت دستگیری
او همین نزدیکی به مجاهدین بود.

137

رمز ماندگاري

فرغون برمیگشت .تا ۱۶روز تحمل کرد .اما آخرش زیر فشار کابل ،مصاحبه رو قبول
کرد .الجوردی ملعون قسمتهایی از سخنرانی او را جداکرد و گذاشت جلواش که
کجا چی بگه و با چه لحنی بگه .هفتبار مصاحبهاش تکرار شد تا چیزی که میخوان
از آب در بیاد».

دستگاه سوخت

هرچند وقت یکسری از این مصاحبهها برای ما پخش میشد .کمکم حاجداوود هم
یکسری مصاحبه توی واحد ۳راه انداخت .هر کس حکمش تمام میشد و قرار بود
آزاد شود ،باید پیش حاجداوود و جلوی جمع مصاحبه میکرد .این مصاحبهها شرط
آزادی بود .اگر کسی مصاحبه نمیکرد ،آزاد نمیشد.
حاج داوود با حدود صدتا از بریدهتوابها زیرهشت واحد ۳مینشست و مصاحبه
میگرفت .همة بندهای واحد ۳را هم در طول راهرو مینشاندند که گوش بدهند.
برای ما هم این مصاحبهها از بلندگوی بند پخش میشد .نفر مصاحبهکننده اول
باید از مسیر غلطی که انتخاب کرده میگفت .بعد باید بهخاطر فعالیتهایش در راه
سازمان ،ابراز ندامت میکرد .اما دژخیم به این مقدار هم بسنده نمیکرد .حاجداوود
عمد داشت هر کس با بیانی اقرار کند که فاسد بوده یا نیت فاسدی داشته که با این
سازمان کار کرده است .اینجا جایی بود که کسی پای گفتنش نمیآمد .اینجا بود که
سوالپیچکردنهای حاجی شروع میشد .فشار پشت فشار .اگر کسی فقط میگفت:
«میخوام برم دنبال زندگی وکاری به کار کسی ندارم» ،یکدفعه جمع توابهای زیر
هشت شروع میکردند به شعار دادن و مرگ برمنافق گفتن.
یک شعار طوالنی هم سرهمبندی کرده بودند که همة گروهها و دولتها را در برمیگرفت:
«مرگ بر آمريكا ،مرگ بر شوروي ،مرگ بر منافقين و صدام ،بنيصدر و بازرگان ،كل
مليگرايان ،مرگ بر اقليت ،اكثريت ،امتي ،با پيكار لعنتي ،مرگ بر منافقين زندان».
اين شعار بیشتر از این بود .بقیهاش يادم نیست.
همین شعار دادن ،نشانه این بود که طرف در مصاحبه رد شده است و باید در
زندان میماند .کاری به حکم او نداشتند که موعدش سررسیده یا نه .این مصاحبهها
هفتهیی دو سه بار انجام میشد .از بعد شام تا نیمهشب طول میکشید .هر بار هم
حدود ۱۲-۱۰نفر مصاحبه میشدند .خوشرقصی بریدهتوابها که برای بیشتر افراد
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شعار میدادند ،باعث میشد مصاحبهها رد شود و تعداد کسانی که آزاد میشدند ،کم
بود .حاج داوود اسم اینکار بریدهها را گذاشته بود «دستگاه».
شعاردادنها که شروع میشد ،حاجی رو به زندانی میگفت« :دستگاه قبول نکرد.
سوختی .برو هر وقت آدم شدی بیا»!
حسن کارگر سادهیی بود .در سلول ۵پیش ما بود .فکرکنم فامیلیاش داوودی بود.
فاالنژهای محلی گزارش کرده بودند که او با مجاهدین دوست است و با آنها رفت
وآمد دارد .همین گزارشات هم موجب دستگیریاش شد .ولی حسن واقعاً کاری
نکرده بود .پروندهاش خالی بود .حکم سبکی گرفته بود و وقت آزادیاش بود .همه هم
دوستش داشتند .او هم احترام همه را داشت .فاصلهاش را با بریدهها حفظ میکرد.
حتی دو سه بار هم که جلواش پیچیده بودند ،به آنها رو ترش کرده و ردشان کرده
بود .همه حدس میزدیم در مصاحبه رد میشود.
حسن در مصاحبهاش حرفهای خودش را زد .گفت یک کارگر ساده است و میخواهد
برود با زن و بچهاش باشد .با این حال حاجی ولکن نبود و سعی داشت از او یکسری
بد و بیراه به سازمان و افراد سر موضع بیرون بکشد .حسن هم با زبان ساده و عامیانه،
سؤاالت حاجی را دور میزد .باز حاجی ولکن نبود .از کوره در رفت و شروع کرد
داد زدن .حسن هم با کمال خونسردی گفت« :فهمیدم چقدر طرفدار کارگرا هستی؟
اینهمه برای ما میگفتی طرفدار مستضعف و کارگرا هستی ،خوب من یه کارگرم.
زن و بچهام فقیر و بیسرپرست ول شدن .حاال که من نمیتونم خوب حرف بزنم و
روستایی هستم ،منو برای چی اذیت میکنی؟ چرا منو تحت فشار گذاشتی؟».
حرفهای حسن چون تیری به قلب حاجی دژخیم خورد .او را خلع سالح کرد .حاج
داوود که دائم از طرفداری کارگران برای ما دم میزد ،یکباره فرو ریخت .یهو چهره
عوض کرد ،دستپاچه شد و گفت« :من ،من نوکر کارگر هستم .من دست کارگرا رو
میبوسم .ما برای مردم فقیر و کارگر انقالب کردیم».
از پشت بلندگو بلند شد و رفت سمت حسن .او را بغل کرد و بوسید و ادامه داد:
«انقالب ما برا مردمه .مردم فقیر و بدبخت .اما نمیذاریم یه مشت ضد انقالب و ستون
پنجم صدام به این انقالب ضربه بزنن .کارگرا هم سرور ما هستن» .همه داشتیم لحظه
به لحظة این صحنه را دنبال میکردیم .توابها هم جیکشان در نیامد.
حسن به حاجی گفت« :من اگه ضدانقالب بودم ،ستون پنجم صدام بودم ،خوب،
دستگاهت نشون میداد .دیدی هیچچی نگفتن؟ شعار ندادن؟»
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حاج داوود جلو این همه آدم مات شد .اگر به قولش عمل نمیکرد ،جلو بریدهتوابها
هم از اعتبار میافتاد .این شد که مصاحبه حسن را قبول کرد و گفت« :برو دنبال
زندگیت .باال سر زن و بچهات باش و کاری به کار منافقا و ضدانقالب نداشته باش!».
توی سلولها لبخند بر چهرة همه نقش بست؛ از اینکه حسن طبق خواستة دژخیم
خودش را لجن مال نکرد ،به دیگران بد و بیراه نگفت و حکم آزادیاش صادر شد.

حكم اصلي هر مجاهد

به مرور محدودیتها در بند زیادتر شد .توابها هر روز چند نفر را به هر بهانهیی
بیرون میکشیدند و به زیر هشت واحد میبردند .بعضی را قدری کتک میزدند و
بر میگرداندند .بعضی را هم نگه میداشتند .نمیدانستیم سر آنها چه میآورند.
روزی در بند باز شد؛ گفتند همه وسط راهرو جمع شویم .عباس شیبانی آمده بود؛
او از سران قبلي نهضت آزادي و جنبش دانشجويي و هوادار پر و پا قرص مجاهدين
قبل از ضربه اپورتونيستي و سپس عضو شوراي انقالب خميني و نماينده مجلس
خبرگان بود .سابقة ۱۳سال زندان شاه را داشت و چهرهیی شناخته شده بود .همان
زیرهشت ایستاد و يك ريز ما را نصيحت و نتيجه گيري كرد « :از اين فرصتي كه
در زندان هستين استفاده كنين و درس بخونين»! درس خواندن در دانشگاهي كه
رئيس و استاد آن الجوردي است!
الجوردی هم بار دیگر به بندمان سرکشی کرد .صحبتهایش حکایت عمق کینهاش
نسبت به مجاهدین را داشت:
«دلتون رو به اين چند سال حكم كه گرفتین خوش نكنين .از نظرما حكم همة شما
محاربه .سزاي همهتون اعدامه .اين رأفت امام بوده كه شماها رو زنده نگه داشتیم.
اگه آدم نشين و توبه نكنين ،ما همون حكم محارب رو برا همهتون اجرا ميكنيم».
الجوردی این ايرادات خالف قانون و حقوق و قضا و رفتار ضد انساني را اینجوری
توجيهتراشی کرد:
«منافقين همان خوارج زمان حضرت علي هستن .امام علي آن زمان ۴۰۰۰تا از
خوارج ،يعني منافقين اون زمان رو يكجا كشت .جمعيت آن موقع ۸۵۰هزار نفر بود
و خوارج ۵درصد جامعه ميشدن .حاال كشور ما چهل ميليون جمعيت داره .اگر ما
حتي دو ميليون از شما رو بكشيم ،درصدمان از زمان حضرت علي كمتر هم ميشه.
اين براي جمهوري اسالمي ،هيچ حرجي نيست»!
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این در حالی است که در تاریخ اسالم هم ثبت شده که خوارج از خشکمقدسترینها
و مرتجعین بودند؛ درست مثل خمینی و الجوردی.
ما نسبت به اين مواضع ضدبشری هیچ ابهامی نداشتیم .در زندانهاي خميني،
فرهنگ برخورد همه زندانبانهای رژیم ،همهجا و بهطور خاص با مجاهدين همين
بود .بارها از زبان پاسدار مجيد قدوسي و حاج داوود شنيده بوديم كه میگفتند:
«واسة هركدومتون يه نارنجك كنار گذاشتهايم .اگه روزي خبري بشه ،اول شماها
رو از بين ميبريم».
عبدالرضا بویینی را برای تجدید بازجویی به اوین بردند .حدود يك ماه بعد برگشت.
برادری به اسم علیرضا داشت که باهم دستگیر شده بودند .با عبدالرضا همسلول
بودیم .از او پرسیدم« :جريان چي بود؟» .گفت« :هيچچي .اين جيرة ما شده كه هر
چند وقت يكبار به هر بهانهاي ميبرند و ميزنند» .متوجه شدم در پوشيدن كفش
مشكل دارد .علت را پرسيدم ،گفت« :اينبار حسابي منو پختن».
تمايلي به گفتن آنچه سرش آمده بود نداشت .ميتوانستیم حدس بزنیم در اين
مدت چه بالهایی سرش آمده است .او ضرب و شتمهای معمول را اص ً
ال به حساب
نميآورد كه بخواهد به آنها اشارهاي بكند .وقتي ميگفت «منو حسابي پختن»،
معنی حرفش را میفهمیدیم.
عبدالرضا و علیرضا بویینی از فعاالن بخش دانشآموزی بودند .غرب تهران فعالیت
داشتند .چندی پیش که بینمان صحبت از پرواز مسعود رجوی و بنیصدر به پاریس
شد ،مختصری از آن عملیات بزرگ را برایم تعریف کرد .خیلی جالب و هیجانانگیز
بود .میگفت« :اون روز ما که از چیزی خبر نداشتیم .اما مأموریت داشتیم توی
خیابانهای فرعی خیابان آزادی با یه ماشین منتظر بمونیم .وقتی خبر میرسید ،باید
با ماشین میرفتیم و سر چهارراه تصادف ساختگی درست میکردیم .باید راه رو بند
میآوردیم تا نیروهای سپاه نتونن سریع به سمت آزادی برن .تیمهای زیادی توی
تمام خیابانهای منتهی به آزادی و اطراف فرودگاه مستقر شده بودن».

تمرین مورس

بیرون کشیدن افراد از سلولها با بهانه و بیبهانه ادامه داشت .بعضی را به زیرهشت
واحد میبردند ،بعضی را به زندان گوهردشت .به همیندلیل باید حساب انفرادی و
گوهردشت را میکردیم .یکی از الزامات آمادگیمان ،یاد گرفتن مورس بود.
تا آن موقع هنوز مورس زدن را درست و حسابی بلد نبودم .چیزهایی میشنیدم؛ اما
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م نکرده بودم .متوجه شدم بعضیها با
جدول آن را حفظ نبودم و تمرین عملی ه 
سلول روبهرویی تماس میگیرند و خبرهایی رد و بدل میشود .تازه به ضرورتش پی
بردم .تصمیم گرفتم زود یاد بگیرم و مسلّط شوم.
جدول مورس را روی کاغذ کوچکی نوشتم و حفظ کردم .با علی باطنی کنار هم
مینشستیم و تمرین میکردیم .با انگشت چند تکضربه یا بیشتر به پای هم میزدیم
و پیام رد و بدل میشد .علی از دستگیرشدههای سال ۵۹بود .مورس کار کرده بود و
سرعتش باال بود.
در تمرینهای اولیه ،مورسرا کاری سخت میدیدم .برای انتقال کلمة «سالم» ،باید
حروف ۴ردیف جدول را میزدم .یعنی ۲۴ضربه .یواش یواش راهافتادم و مسلط شدم.
کسی که به مشق مورس مسلّط باشد ،نیاز ندارد حتماً با ضربه پیامش را منتقل کند.
با حرکت دست هم میشود منتقل کرد .طرف گیرنده از فاصله دور با چشم دنبال
میکند و پیام را میگیرد .چشمم که به قانونمندیهای مورس باز شد ،تازه فهمیدم
نفری که یکی دو ساعت روی تخت دراز کشیده بود و کاری نمیکرد ،داشت با نفری
در سلول مقابل مورس میزد.
تا این زمان امکان این را داشتیم که توی ورقهای معمولی دفتر ،ماهی یکبار به
خانواده نامه بنویسیم .بعضیها که اص ً
ال نمینوشتند .حتماً حساب و کتابهایی پیش
خودشان میکردند .آنهایی که مینوشتیم ،سعی میکردیم در قالب استعارة طبیعت
و تقابل فصلهای زمستان و بهار و امید به روزهای بهتر ،منظورمان را برسانیم.
همین نامهها باعث درد سر بعضیها بود .نامهها را درباز تحویل میدادیم .میدانستیم
زندانبان سیر تا پیازش را میخواند .چند نفر سر نامههایی که نوشتند کارشان به
زیرهشت و کتک و سر پا ایستادن کشید.
یک فرم نامه آوردند که فقط میشد  ۷خط نوشت .سعی میکردیم توی همین  ۷خط
هم حاالت و روحیات و وضعیت خودمان را برسانیم.
بعضیها خواهر ،مادر یا همسرشان در بندهای واحد ۳بودند .به بعضی که
حساسیتی نداشتند ،اجازه مالقات داخلی دادند .نیمساعت مالقات حضوری .هر
چند ماه یکبار این مالقاتها داده میشد .خواهرم اقدس در واحد ۳بود .پدر
و مادرم در نوبتهای متفاوت به مالقات ما میآمدند .هنوز به ما مالقاتی نداده
بودند که بتوانم اقدس را ببینم.
همة خانوادة جالل ذاکر دستگیر شده بودند ،غیر از برادرش جعفر که اطالعاتی
شده بود و خودش از مادرش بازجویی میکرد .دو خواهر بودند و پنج برادر .یکبار
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جالل را برای مالقات با برادرش حاج محمود بردند .محمود برادر بزرگشان بود .او
را حاج محمود صدا میزدند .جالل که از مالقات با محمود برگشت ،روحیهاش کمی
بازتر شد .عوضش از اینکه خواهر کوچکش حوریه تواب شده بود ،همیشه ذهنش
درگیر بود .خودش را هم کمتر درگیر موضوعات بند میکرد .با این حال همیشه
آرام بهنظر میرسید و در نگاه بچههای بند مورد احترام بود .توابهای خائن هم
گاهی او را اذیت میکردند.
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در بهمن ۶۱وضعیت همه بندها بهطو ر کلی تغییر کرد .توابها به کل بند و سلولها
مسلّط شدند .آنها اختیارات زیادی برای کارهای فاشیستی خود داشتند .محدودیت
سلولها هم بیشتر شد .روزها درب سلولها را میبستند .حق نداشتیم بدون اجازه
حتی برای دستشویی و توالت برویم .هر سلول ۱۰دقیقه نوبت داشت با دوتا تواب
نگهبان .آب گرم حمام هفتهای یکبار باز میشد .نوبتبندی سلولها از بعد شام تا
نیمه شب ادامه داشت.
همان برنامههایی که در اوین از سیمای کچویی پخش میشد ،در قزلحصار هم
راه افتاد .صبحها تا ظهر کالس بود .از ساعت ۸شروع میشد تا  .۱۲بعدازظهر هم
از ساعت ۲شروع میشد تا شام که ساعت۷عصر بود .بعد شام ،اخبار تلویزیون از
بلندگوی بند پخش میشد .از ساعت۹شب دوباره شوی حاجداوود که گرفتن مصاحبه
برای آزادی بود ،شروع میشد و تا نیمهشب طول میکشید.
هنوز روزنامههای کیهان و اطالعات و جمهوری اسالمی به ما داده میشد .از آنجا که
نمیتوانستند برای هر نفر سه روزنامه تهیه کنند ،پذیرفتند که از هر روزنامهیی یک
عدد به هر سلول بدهند .با این ضابطه که حق نداریم دو نفره با هم بخوانیم.
كف سلولها زيلو پهن بود .نیممتر لبة زيلوها يك نوار سرمهیی داشت .قانون جدید
این بود که نباید از نوار جلوتر بنشينيم .علت اين بود كه اگر كنار نرده مينشستيم ،به
سلولهاي ديگر و راهرو بند اشراف بيشتري پيدا ميكرديم؛ يعني كه از نزديكشدن
بريدهخائنها زودتر مطلع ميشديم .خائنان تا چند وقت پيش ،بايكوت و همگي
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گوشهنشين سلولها بودند .بهخاطر مكافات خيانتي كه مرتكب شده بودند ،جرأت
نداشتند توي چشم كسي نگاه كنند .حاال با حمايتي كه حاج داوود از آنها ميكرد و
با اختيارات فراواني كه بهشانداد ،دريده و وقيح شدند .تعجب ميكردم چطور انساني
كه در ورطة باطلي ميافتد ،با اين سرعت سقوط ميكند و از ارزشهاي انسانی كه
داشت ،تهي ميشود.
الجوردي پروژه توابسازي کالن خودش را شروع كرد .حساب کرده بود که اگر
هر كس حداكثر۳ماه در انفرادي بماند ،از زمين و زمان ميبرد و به هر رنگي كه او
بخواهد در ميآید .بعد از پرشدن سلولهای انفرادی زندان گوهر دشت ،آنجا دیگر
جا نداشت .تصمیم گرفتند بندهای عمومی را هم مثل انفرادی کنند .یعنی سیاست
حداکثر فشار را روی زندانی اعمال کنند ،جلوی رابطههای افراد را بگیرند تا توی
عمومی هم که هستند ،منفرد و جدای از بقیه باشند.
ساعت ۶صبح بلندگوی بند باز میشد و سرود «انج َز انج َز وُعده» را با صدای بلند
پخش میکردند .مث ً
ال بیدارباش بود .قبل از شروع کالسها یعنی ساعت ۸صبح هم
دوباره پخش میشد .این سرود آنقدر تنفربرانگیز و اعصاب خردکن بود که با صدای
معمولی هم قابل تحمل نبود؛ چه رسد با بلندگوی بیخگوشمان .سالها بعد که با
اکبر صمدی همبند شدم و از این دوران صحبت میکردیم ،اشاره کرد که وقتی این
سرود پخش میشد پاشا صمدی دچار تشنج میشد .طوری شده بود که با گرفتن
دستهای پاشا توی دست خودش ،با او مدام صحبت میکرد که حواسش را پرت
کند تا پخش سرود تمام شود.
موقع پخش نوار کالسها یا پخش مصاحبهها ،دراز کردن پاها توی سلول ممنوع
بود .یعنی روزی ۱۵ -۱۴ساعت .صحبت کردن با هم حتی با اشاره ممنوع بود.
لبخند زدن گناه کبیره بود .حتی اگر درز کوچکی توی لباس داشتی ،باید برای
دوختن آن اجازه میگرفتی .نگاه به چپ و راست حین رفتن به سرویس ،جرم
سنگینی بود؛ معنی آن تماس با سلولهای دیگر بود .این بود فضای امنیتی ،تحت
فشار روانی و فیزیکی تمامعیار!
مصاحبهها به مرور از مصاحبههای شرط آزادی ،تبدیل شد به مصاحبه افرادی که از
انفرادیها و تنبیهی از قرنطینه و گاودانی میآوردند .تعدادی را که قب ً
ال از بند ما و
بندهای دیگر به انفرادیهای گوهردشت برده بودند ،برای مصاحبه میآوردند .آنها
چند ماه را در انفرادی گذرانده بودند .حاجداوود میخواست خرد شدن روحیه آنها
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را برای ما به نمایش بگذارد.
یک شب متوجه شدیم  ۵نفر را برای مصاحبه آوردهاند .ابراهیم چوبدار یکی از آنها
بود .او را از بند ما برده بودند .مصاحبه که شروع شد ،آنها اص ً
ال نمیدانستند کجا
هستند .نمیدانستند این جماعت زیادی که جلویشان نشست ه چه کسانی هستند.
آنها را از انفرادی گوهردشت چشمبسته سوار ماشین کردند و مستقیم به محل
مصاحبهها آوردند.
نوبت ابراهیم که شد ،حاجی به او گفت« :حرف بزن .بگو توی این مدت به چی
رسیدی؟ بگو آدم شدی یا نه؟».
ابراهیم گفت« :من حرفی ندارم .برای چی توهین میکنی؟ من از اولش هم آدم بودم.
این توابهای شمان که بهما گیر دادن».
هنوز حرف ابراهیم تمام نشده بودکه «دستگاه وقاحت و جنایت» حاج داوود روشن
شد .بلندبلند شعار میدادند و ولکن نبودند .باالخره خود حاج داوود ساکتشان کرد
و خودش با فحاشی و ب د و بیراه شروع کرد .ابراهیم را دوباره برگرداندند به گوهردشت.

ایست ورزی

روزانه باید ۱۵-۱۴ساعت بیحرکت مینشستیم .بدنمان خشک شده بود .راه مقابله
با آن را درآوردیم :ورزش ،حتی در این شرایط .با ایستورزی که تازه اختراع شده بود،
هرکس میتوانست همانطور که نشسته ،آرام آرام ورزش کند.
با حرکتهای ایستورزی ،نوبتی به ماهیچههای هر قسمت از بدن فشار میآوردیم.
روی یکدست تکیه میدادیم و وزن بدن را روی آن دست میگذاشتیم .دست دیگر
را دقایقی چرخانده و نگه میداشتیم .پاها را هم همینطور .فشار به روی پا ،پشتپا
و الی آخر .در ظاهر حرکتی دیده نمیشود؛ اما ماهیچههای عضالت بهنوبت تحت
فشار قرار میگیرند.
صنفی مشترک در ظاهر جمع شده بود .صندوقی در اتاقها نبود .پولی را که از
مالقات میگرفتیم ،بخشی از آن را در جیب لباس افرادی میگذاشتیم که مالقات
نداشتند .هر نفر یک کارتن برای نگهداشتن مواد غذایی خودش داشت .برای اینکه
حتی در این شرایط هم روح صنفی مشترک را حفظ کنیم ،نفر صنفی که اسمش را
توابها گذاشته بودند «نفر تقسیمغذا» ،همه کارتنها را در اختیار داشت .از داخل
آنها چیزی برمیداشت یا چیزی اضافه میکرد .طبق تجربه قبلیمان که برای تنبیه
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بردند زیرهشت ،هر شب که شام لوبیا بود یا غذایی که از آبلیمو و روغن زیتون
استفاده میشد ،همه شیشههای خودشان را میآوردند بیرون و سر سفره میگذاشتند
جلوی خودشان .ولی نفر صنفی فقط از یک شیشه توی قابلمه میریخت و غذا را
تقسیم میکرد.
شاید بهظاهر کاری بیهوده و اصراری کودکانه به نظر میرسید؛ اما هدف ما روح این
کار بود .یعنی با وجود همة فشارها و محدودیتها ،ما در قلب و ضمیرمان از این مرام
دست برنداشتهایم .هنوز هم جیبمان مشترک است و پرچم صنفی مشترک را با هر
شیوه و تحت هر فشاری حفظ خواهیم کرد.

سال نو ،مراسم عيد با حضور حافظ

عيد نزديك شد .زير چنين فشاري ،اص ً
ال تصور نميكردم بشود كوچكترين كاري
براي مراسم عيد كرد .پیدا بود اين كارمان را به حساب داشتن تشكيالت ميگذاشتند
و نفرات بيشتري را میبردند زير فشار.
با شيوههاي مختلف دست بهكار شديم .به اين نتيجه رسيديم كه نبايد تسليم اين
فشارها شويم .هرچه عقب بنشينيم ،دشمن جلوتر ميآيد .سعي كرديم تحت هر
شرايطي ،مراسم عيد را برگزار كنيم.
من صنفي اتاق بودم .قرار شد با سلولهاي ديگر تماس بگيرم و نظر آنها را بپرسم.
يك جاسازي در دستشويي داشتيم كه دستنوشتههاي كوتاه را از آنجا بين خودمان
رد و بدل ميكرديم .اين امكان هم سوخته بود .با بچههاي اتاقمان صحبت كردم.
گفتند هرطور ميتواني ،يك كاري بكن.
20
سلول ۵كه نوبت دستشويي داشت ،شنيدم احمد دهنادي که از جلوي سلول ما
رد ميشد ،با نفر جلويي سر بند رخت حرفي زد؛ طوري كه انگار عمد داشت ما هم
بشنويم .علي باطني كنار دستم نشسته بود؛ گفتم« :انگار احمد ميخواست چيزي
به ما برسونه .تا اآلن توي اتاقشون پيش هم بودن .اگه حرفي داشتن ،ميزدن .چرا
 -20قهرمان احمد دهنادي يكي از افراد بسيار تاثيرگذار و مقاوم بود  .او هميشه مورد بغض و تهديد بريده خائنين
بود .پاسداران زندان هم هميشه او را تهديد ميكردند و با هر بهانهيي وي را مورد ضرب و شتم قرار ميدادند.
احمد متأهل بود و فرزند كوچكي بهنام زُهيد داشت .زُهید یعنی ستاره کوچک .با اينكه عشق و عالقه فراوان به
همسر و فرزندش داشت ،هميشه ميگفت بايد به فكر همه زُهيدهای ميهن بود كه تحت حكومت خميني ،دارند
نابود ميشوند .احمد دلير را در سال  ۶۶بهخاطر فعاليتهايش در گوهردشت ،به انفراديهاي اوين جهت بازجويي
بردند .در نهایت در قتلعام تابستان سال  ۶۷در اوين به دار آويخته شد و به شهادت رسيد.
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موضوع بند رخت رو توي اين موقعيت داره به هماتاقيش ميگه؟» .قنبر نعمتی
كنارمان بود و حرفمان راشنيد .گفت« :من شك ندارم داشت آدرس بند رخت رو
ميداد .احتماالً اونجا يه چيزي هست».
در نوبت هواخوري خودمان ،رفتم سراغ بند رخت .علي باطني را ديدم كه از جيب
لباس كهنهیی كه مدتها روي بند آويزان بود ،كاغذي را درآورد .كاغذ را كه در سلول
باز كرديم ،شعر حافظ بود:
ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی مرواد از یادت
و ...بقيه شعر
شعر را خوانديم و از رويش نوشتيم .روز بعد كاغذ احمد را سر جايش گذاشتم .جالب
بود كه هر كدام ما ،از اين شعر حافظ برداشتهايي متفاوت داشتيم .سرجمع مشترك
همة برداشتهايمان ،مقاومت بيشتر در طوفان حوادث بود .برايمان مسلم شد بايد
به هر طريقي شده سال نو را جشن بگيريم .شكل و فرم آن اص ً
ال مهم نبود؛ بايد به
محتواي آن كه مقابله با رژيم و زندانبان بر سر آیينهاي ملي بود ،ميپرداختيم.
با پارچهیی از پشت یک پیراهن ،پنهانی و آرامآرام دستمالي درست كردم .چند
جيب هم رويش کوک زدم .سفره هفتسین آماده شد .بهجای ظروف روی سفره
هفتسین ،جیب دوختیم .مونده بودیم برای مواد هفتسین چهکارکنیم .محسن
زمان هواخوری از کنار جوی وسط حیاط ،علفی کند .علف را توی شیشهیی زنده
نگهداشت .سکه هم داشتیم .با پوستة ظرف مایع ظرفشویی که قرمز بود ،یک ماهی
کوچولوی پالستیکی هم درست شد.
برای کمبود بقیه سینها ،یکی گفت سوزن و سنجاق و از این چیزها بگذاریم.
قنبر لبخندی زد و پرسید معنی سوزن توی هفتسین چیمیشه؟ بعد هم خودش
پیشنهاد داد که نقاشی آنها را بکشیم .و کشیدیم .سفر ه هفتسین آماده و کامل شد.
باید صبر میکردیم تحویل سال و عید بشود.
فکر میکردیم شبعید پخش مصاحبه نداریم .اما باز حاجی آمد و گفت« :شب عید
چیه؟ سال تحویل کدومه؟ فکر کردید امشب که شب سال تحویله برنامه تعطيله؟ نه
بابا! رزمندههای ما توی جبهه زیر توپ و خمپارهان .کدوم عید؟ عید ما روزیه که نفاق
از توی مملکت جمع شده باشه»!
طبق معمول چند نفر را آورد پشت بلندگو .آن شب هم تا نیمههای شب نشستیم.
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بعد بیدارباش ،شربت آبقندی درست کردیم و توی آن کمی آبلیمو ریختیم.
حسین و قنبر و احمد هم از قبل شیرینی را آماده کرده بودند .آرد نان و کمی
خرمای کوبیده و مربا را توی درب یک قوطی پالستیکی قالب زدند .برای هر نفر
یک شیرینی آماده بود.
قبل از اینکه پخش نوار شروع شود ،سال تحویل شد .سفره هفتسین پشت پردة
قفسه ظروف آویزان بود و ظرف شربت و شیرینی هم پشت آن .اصغر گفت« :ما هر
وقت میخواستیم روز عید بریم خونه پدر بزرگ ،لباسای نوی خودمونو میپوشیدیم».
همین یادآوری کافی بود که ما هم پیراهن عوض کنیم و بهجای زیر شلوار یا شلوار
کردی ،شلوار رویمان را بپوشیم.
تحویل سالرا با ساعت خودمان اعالم کردیم .هرکس به نوبت میرفت پشت پرده،
تکهیی شیرینی برمیداشت و لیوانی شربت برای خودش میریخت .ماهی قرمز
پالستیکی هم توی یک شیشه مربا توی آب بود .از اینکه تحت این شرایط سخت
توانسته بودیم کار خودمان را بکنیم و پیش ببریم ،همه احساس موفقیت میکردیم.
همه از دور با دستشان به سلولهای دیگر بوسه فرستادند و سال نو را تبریک
گفتند .هر سلولی با ابتکار خودش به استقبال سال نو رفت.
در چهرة هرکس میشد تازگی و طراوت را حس کرد .برای همه روشن بود که
اینکارها از یک جنگ عمیقتری بیرون میآید .یک طرف خمینی بود و فرهنگ
مبتذل و ارتجاعی او ،یک طرف هم ملتی با پایبندی به رسوم و آیینهای تاریخیاش.
خمینی و رژیمش قصد دارند کشور ما را به ملت روضه و گریه تبدیل کنند .مروج
دعای کمیل و ندبه شدهاند .ما هم باید با زنده نگه داشتن روح این آیینهای ملی،
جلویخمینی بایستیم .پس جنگ ما سر سفرةهفتسین و تحویل سالنو هم جدای
از جنگ سیاسیمان نیست.

هدیة نوروزی

هنوز در روزهای عید بودیم که اسم من و چهار نفر دیگر را صدا زدند .از در ِبند که
خارج شدیم ،پاسدار جلو بود و ما هم پشت سرش .رسیدیم زیرهشت واحد .بین راه
یکسره توی این فکر بودیم که «چی لو رفته؟ چه گزارشی ممکنه رد شده باشه؟».
زیرهشت حدود ۱۰نفر از بندهای دیگر هم به ما اضافه شدند .ما را سوار مینیبوسی
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کردند و از در زندان خارج شدیم .عقلم به جایی نمیرسید« .داستان چیه؟ داریم
کجا میریم؟» .هنوز توی این افکار بودم که مینیبوس جلوی ورودی واحد ۳توقف
کرد .رفتیم داخل .زیرهشت واحد ما را با فاصله از هم ،کنار دیوار منتظر نگهداشتند.
یک دفعه دیدم خانمی با چادر سیاه به طرفم میآید .هنوز به من نرسیده ،چهره
خواهر بزرگترم را دیدم .دلم هری ریخت .فکر کردم او را هم دستگیر کردهاند.
نزدیکتر که شد دیدم اقدس است .در آغوشش گرفتم .اولین کالمش این بود:
«داداش چقدر پیر شدی!».
نمیدانست خودم هم او را با خواهری که ۸سال از او بزرگتر است اشتباه گرفتهام.
هدیههای کوچکی هم برایم آورده بود .اما بزرگترین هدیه برایم ،روی خودش بود.
وقتمان چنان سریع گذشت که احساس میکردم ۵دقیقه نشد .باید جدا میشدیم.

دانشآموزان و میدانهای مین

روز مالقات ،مادرم گفت« :احمد رفته جبهه» .او همسن اقدس و با او دوقلو بود .به
مادر گفتم« :اون که هنوز بچهس .چرا اجازه دادین؟» .گفت« :توی مدرسه ،اولش
گفته بودن باید رضایتنامه با امضای پدر باشه .اما بعد گفتن بدون رضایتنامه هم
میتونن برن .اون هم که دید همکالساش رفتن ،بدون اجازة بابات رفت».
با دنبال کردن اخبار جنگ که در روزنامه بود و هرشب هم از تلویزیون پخش میشد،
فهمیدیم رژیم بهتازگی یک حملة گسترده بهنام «والفجر» انجام داده است که همة
نیروهایش تار و مار شدهاند .شکست والفجر برای رژیم خیلی سنگین بود .خانوادهها
هم خبر میآوردند که هر روز توی خیابانها جنازهکشی کشتههای جنگ است.
خمینی برای ادامة جنگ دچار کمبود نیرو شده بود .میخواست با دانشآموزان،
جبهههایش را پر کند .بعدها احمد را دیدم .سر این موضوع که پرسیدم ،گفت« :ما
را بردند اندیمشک .بعد سریع رساندند به خط .توی دشتعباس .بیشتر نفرات شدن
خطبازکن .من هم تقسیم شدم توی واحد امداد .قرار بود موقع حمله ،مجروحین
رو به عقب بکشیم .شب حمله که نیروهای خط بازکن میخواستند از روی میدان
مین رد بشن ،همون وسط میدان مین ،توپ و خمپارههای عراق شروع کردن به
زدن .بچهها یا با توپ میخوردن یا مینها زیر پاشون منفجر میشد .توی تاریکی
داشتم میدویدم که یه سنگری پیدا کنم ،یه هو یه ترکش خورد به شانهام .همانطور
خونیمالی اومدم سمت چادر امداد .ما رو پشت یه ریو سوار کردن و کشیدن عقب.
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بیمارستان دزفول جا نداشت ،پر مجروح بود .همانطور ما رو بردن فرودگاه و آوردن
تهران .بعد که خوب شدم دیگه پام رو اون طرفا نذاشتم».

ضربه

در ادامة شرایط «در بسته» ،ضربهیی اساسی به بندمان وارد شد .حدود ۱۲۰نفر را
به بهانههاي مختلف به زيرهشت كشيدند .بیشترشان بعد از چند روز تا یک هفته
برگشتند به بند .زیرهشت واحد سرپا بودند .اما از حدود  ۳۰نفر آنها هیچ اطالعی
نداشتیم .نمیدانستیم كجا هستند و چه باليي سرشان آمده .حدس میزدیم آنها را
برده باشند به گوهردشت.
در اين حال و هوا بوديم كه يك شب نادر طحان همهمان را صدا کرد توی راهرو بند.
محمود را از زیر هشت آورده بود .ليست بلندي را داد محمود بخواند .از سر و روي
محمود ميباريد كه تا سرحد مرگ زير فشار بوده است .صدايش ميلرزيد و از گرفتن
برگه امتناع داشت .اما باالخره با نگراني و بريده بريده گفت« :ما توي بند تشكيالت
داشتيم .خبرگيري ميكرديم .با بندهاي ديگه تماس داشتيم .توي بند به همديگه
خط ميداديم و .»...بعد شروع كرد به خواندن اسامی روی کاغذ .اسم  ۸۰نفر را خواند.
برايمان روشن بود که اين ليست ،توسط بريدهها و خائنين تهيه شده است .اسم هر
كس كه روي او حساس بودند ،وارد شده بود .علتش هم روشن بود؛ حدود ۲۰نفر از
اين اسامي ،كساني بودند كه بعد از دوران «دربسته» وارد اين بند شده بودند که اص ً
ال
در روابط و مناسبات قبلي بند نبودند و هیچ اطالعاتی هم نداشتند.
چندی بعد ،اين كار رابار ديگر تكرار شد؛ علي .ن هم اسامي حدود ۶۰نفر را خواند.
از د ّقت روي اسامي خوانده شده ،پيدا بود اينبار هم ليستي پوشال تهيه كردهاند و
افرادي را تحت فشار و تهديد ،مجبور به خواندن آن ميكردند .اسم هر كس را كه در
او مقاومت و شجاعتي ميديدند ،در اين ليستها میآوردند.
با خواندن ليستها ،مجوزي بهدست خائنان افتاد .جلوي هر كس را بدون هيچ
بهانهیی ميگرفتند و وسط بند ،چند نفره او را ميزدند .حتي اگر يك نفر به آنها
زل ميزد ،همين كافي بود تا با وحشيگريهايي را كه ياد گرفته بودند ،يكجا
حساب او را برسند.
در چنين وضعيت خفهكنندهیی ،ضربة اساسي به بند وارد شد .ولياهلل رضايي (اوس
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ولي) را به زير هشت بردند .بعد از يك هفته ،بريد و قبول كرد خودش از نفرات
اصلي تشكيالت بند بوده است؛  ۳۵نفر را هم لو داد .برخيشان را قب ً
ال به زيرهشت
واحد برده بودند و تحت فشار بودند .همان شب چند نفر را از بند بيرون كشيدند و
بردند .روزهاي بعد هم افرادي را تكتك يا دو سه نفره صدا ميكردند و ميبردند
زيرهشت واحد .بهرامبيداريان ،علياسالمي ،عباس نوايي ،سعيد ناظم بكايي ،محمد
زارعمهرجردي ،حسن فخار ،رحيم پورزحمت ،حسينميرزايي ،محمد فرجاد ،جالل
كزازي ،بهروز شاهیمغنی ،مسعود خستو ،حسین نجاتی ،هوشنگ محمدرحيمي،
مسعود رشتچيان ،حسين كورهسوزان ،دكتر منصور حريري ،جعفر حريري ،جواد
ناظري ،مجتبيغفاري ،شهريار .ق ،علی ايماني ،رحيمصفتبقا ،عليابراهيميسواره،
سيدمراد ،قنبرنعمتي ،حميدكابلي 21و نفراتي ديگر كه اسمشان را فراموش كردهام.
غير از اينها ـ كه همه هوادار مجاهدين بودند ـ چند نفر از هواداران گروههاي
ماركسيستي را هم بيرون كشيدند و بردند.
بر اثر خيانت (اوس ولي) ،كل بند زير فشار رفت .همهمان
متهم به همكاري با تشكيالت شديم .در چنين فضايي،
بريدهها حسابي افسار پاره كرده و بدتر از پاسدارها
به جان ما افتادند .هفتهيي چند شب در اتاق تلويزيون
مراسم دعاي كميل و سينهزني راه انداختند .ميگفتند
«هر كي منافق نيست و با تشكيالت بند نبوده ،بايد در
اين مراسمها شركت كنه».
بریدهها صحنههاي مضحكي از سينهزني در راهرو بند
راهانداختند .محكم بر سر و صورتشان ميزدند و شعار سيدحسين نجاتي كتمجاني
 -21مجاهدان قهرمان بهرام بيداريان ،علي اسالمي ،حسن فخار ،رحيم پورزحمت ،مجتبي غفاري ،قنبر نعمتي،
منصور حريري و سيد مراد در قتلعام تابستان سال  ۶۷در زندان گوهردشت بهشهادت رسيدند .جعفر حريري نيز
به زنجان منتقل شد و همانجا اعدام گرديد.
 مجاهد خلق عباس نوايي پس از آزادي از زندان با زندانيان آزاد شده روابط زيادي داشت .وزارت اطالعاترژيم روي او حساسيت پيدا كرد و چند بار هم او را تهديد كردند؛ تا اينكه در اوايل سال  ۷۵يك روز صبح
زودكه براي خريد از خانه خارج شده بود ،در خيابان دستگير و ناپديد شد .خانوادهاش خيلي دنبال او بودند و
سرنخهايي هم بهدست آوردند كه در اوين است .ولي رژيم قبول نكرد كه او را دستگير كرده است.
 مجاهدان قهرمان رحيم صفت بقا ،علی ايماني ،حميد كابلي ،جالل كزازي ،علي ابراهيمي سواره ،محمد فرجادو حسين ميرزايي در قتلعام تابستان سال  ۶۷بهشهادت رسيدند.
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ميدادند« :كفارهي گناه ما ـ سنگر شدن در جبههها» .تعداديشان براي اينكه
اخالص قوي خود را به زندانبان نشان دهند ،به سر و كلهشان گل ميماليدند .چند
بار در راهرو بند ،باال و پايين ميرفتند و جلوي بعضي سلولها ميايستادند نعره
ميزدند« :منافق حيا كن ـ تشكيالتو رها كن» و چرندياتي از اين قبيل.
يكبار آمدند جلوي سلول ما .دادو هوار راه انداختند و مشتهايشان را به طرفمان
پرتاب ميكردند و شعار ميدادند .از اينكه هيچكس محل سگ بهشان نگذاشت و
هر كس سرش به كار خودش گرم بود ،يك دفعه سطل زباله اتاقمان را برداشتند
و ریختند وسط اتاق .قفسة جاكفشي را شكستند و كفشها را به طرفمان پرتاب
ميكردند و فحش ميدادند .من و اصغر برفجین بلند شديم تا جلوشان را بگيريم .با
داد و هوار و شعار مرگ بر منافق ،ريختند داخل سلول و ما را گرفتند و كشانكشان
به زيرهشت و بعد به قرنطينه بردند .سه روز ما را سر پا نگه داشتند.
قرنطينه و زير هشت واحد ،پر از زندانیان تنبيهي شده بود .از بندهای مختلف آورده
بودند .بايد چشمبند زده ،دستها را باز كرده و به ديوار ميگذاشتيم ،پاهايمان را
هم يك متر باز ميكرديم .بعد از دو روز ،از فرط بيخوابي و كمردرد ،نميتوانستم
بايستم .مدام به زمين ميافتادم .هر بار هم بالفاصله پاسداري با پوتين به جانم
ميافتاد كه بايستم.
روز سوم ،پاهايم كامل ورم كرد و خون به مغزم نميرسيد .هذيانگويي و قاطيكردن
كنار دستیهایم شروع شد .چند نفر آن طرفترم ،علي .خ ايستاده بود .يك دفعه راه
افتاد به طرف بند .پاسداري جلويش را گرفت و داد زد...« :كجا ميري؟» .علي گفت:
«مالقات دارم .اآلن اسمم رو از بلندگو خوندن .ميخوام برم مالقات» .با ضربهيي او
را به خودش آوردند كه برود سر جايش بايستد .ساعتي بعد ناگهان عادل كنار ديوار
درازكشيد كه بخوابد .در همان حال كه او را ميزدند تا بايستد ،ميگفت« :حاج داوود
خودش به من گفت بيا اينجا بخواب».
بريدههاي خائن بهجاي پاسدارها نگهباني ما را ميدادند .بعضي را غافلگيرانه و ناگهاني
ميزدند .هر كدام به فراخور و ميزاني كه در لجن خيانت فرو رفته بود ،عمل ميكرد.
صالح از جمله كساني بود كه تازگي بريده بود .سعي ميكرد با خوشرقصي و اذيت
کردن بيشتر ما ،بريدهگي خودش را زودتر اثبات كند.
صداي خنديدن خائناني را كه پشت سرمان قدم ميزدند ،ميشنيدم؛ ميگفتند:
ـ اكبر هم قاطي كرد .حاال نوبت محموده.
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ـ نه ،رحیم زودتر قاطي ميكنه.
بعد از سه روز برگشتیم به بند .زير هشت كه چشمبندمان را برداشتيم ،ديديم حدود
۲۵نفر ديگر را از بند بيرون كشيدهاند و ميخواهند براي تنبيه ببرند.
به هر اتاقي يك خائن فرستادند .از صبح تا شب ،همهمان را ميپایيدند .كوچكترين
حركات ما مثل نگاه كردن ،خنديدن و ...را زير نظر داشتند.
از آنجا كه سلول ما اسمش بد در رفته بود و عنوان «اتاق پاريس» را رويش گذاشته
بودند ،نادر طحان كه مسؤل بند بود ،آمد اتاق ما تا به خيال خودش ،حسابي هواي
ما را داشته باشد .از قضا براي ما بهتر شد .چون او شبها تا صبح پست ميداد ،به
بندهاي ديگر سركشي ميكرد و يا در محل قرنطينه از كساني كه بيرون كشيده
بودند ،به بازجويي مشغول بود .صبحها امور را میسپرد به عليمصلحي كه معاونش
شده بود .خودش مثل جنازه ميافتاد و به خواب سنگينی فرو ميرفت .اين براي
ما فرصت خوبي شد تا هر كاري خواستيم ،انجام دهيم .بيدار هم كه ميشد ،سريع
خودش را به اتاق زيرهشت ميرساند تا گزارشهايي كه ديگر بريدهها دادهاند ،بگيرد.
با باال رفتن حجم فشارها ،بعضي افراد از قشرهاي مختلف اجتماعي ،گاهی اوقات
م سينهزني يا دعاي كميل و دعاي توسل شركت ميكردند .اينطوري
در مراس 
ميخواستند نشان دهند در چيزي به نام «تشكيالت بند» مشاركت ندارند .دعاي
كميل بريدهها ،حدود ۲ساعت طول ميكشيد .براي ما بهترين فرصت ارتباط گرفتن
و شوخي و اجرای فوقبرنامه بود .یکی ميايستاد و پانتوميم اجرا ميكرد .بقیه باید در
میآوردند که چه میگوید!
سعی این بود با هرکار ساده و دمدستی ،خودمان را از فضای تحمیل شده روی سلول
و بند جدا کنیم .هر کس ّ
تقل ميكرد به هر وسيله یا با طرح چیستان و امثال آن ،با
جو رعب و فشاري كه بود مقابله کند .در اين شرايط سخت ،همه سلولها تحت تاثير
قرار گرفته بودند .هر كاري كه در راستاي حفظ جمعمان بود ،بهكندي و بهسختي
پيش ميرفت .دردناکتر اینکه روزانه آمار ميگرفتيم چند نفر به بريدهها اضافه شده
است! چه كساني از جمعمان فاصله گرفتهاند.

تأثيرات ضربه

مضحكترين صحنهیی كه حتي تصورش را هم نداشتم ،برايمان پيش آمد .معموالً
براي ارتباط با سلول روبهرويي ،ميرفتيم باالي تخت سوم و دراز ميكشيدم .پرويز كه
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اهل شمال بود ،همين كار را ميكرد .اينطوري خبرها را با مورس مبادله ميكرديم.
اسامي تازه بريدهها را به هم اطالع ميداديم.
يك روز صبح پرويز مورس زد كه «از ديروز تا حاال چهار نفر از اتاقمون بريده و
خرجشون رو از جمع جدا كردهان» .اسامي را پرسيدم .اسم سه نفر را مورس كرد.
پرسيدم« :چهارم چي؟» .با تعجب ديدم با دست ،به خودش اشاره ميكند.
واقعاً خشكم زد .نميدانستم چه واكنشي نشان دهم .موجي از اضطراب و اگر و مگر
در ذهنم پيچيد .از چنين رويكردي حسكردم طرف مقابلم واقعاً فرد بريدهیی نيست
كه به آرمان و هدفش پشت كرده باشد .حس كردم اين برخوردها ناشي از تأثيرات
ضربه و شدت فشارها است .معنياش اين است كه براي كم كردن حساسيت از روي
خودش ،اقدام به اين كار ميكند .تنها كاري كه اينجور افراد ميكردند ،در حد
جداكردن سفرة مشترك و رابطه نداشتن با افراد ديگر بود.
يك جو بياعتمادي ،همه را در برگرفت .همة محملها ،روشهاي كار و شيوههاي
ارتباطمان لو میرفت .از آن به بعد تماس با سلولهاي ديگر بهسختي و همراه با
ريسك و مخاطرات زياد بود .شرايط طوري شد كه تنها از روي نگاههاي يكديگر
ميتوانستيم بفهميم هركس در چه وضعيتي است.
بايد راهي براي شكستن اين فضا و بيرون آمدن از آن پيدا ميكرديم .تمام تاكتيكهايي
كه در وضعيت دربسته از آنها استفاده ميكرديم ،لورفته بود .كساني كه تا ديروز در
اتاقهايمان گاهي همين تماسها را ميگرفتند ،حاال همه رالو دادهاند .طولي نكشيد
كه راهحل پيدا شد :استفاده از قرآن.
در مرحلة جديد ،آنچه بيش از خبرهاي معمول و نقل و انتقاالت اهميت داشت ،پيام
مقاومت و پايداري بود؛ پيام صبر ،مقابله و بردباري در برابر سختيها .هر كس بايد
ميدانست اين مرحله هم آزمايشي براي مجاهدت و فداكاري است .بايد با صبر و
م نكردن در مقابل دژخيم ،از آن عبور ميكرديم.
پايداري و سرخ 
آنهايي كه داراي صالحيت بودند و به قرآن آشناييداشتند،آيههاي مشخصي را
انتخابمیكردند؛ بعد شمارة سوره وآيه را در جاهاي عمومي مثل پشت در حمامها
مينوشتند .بقيه هم فقط شماره را با مورس به هم منتقل ميكردند .مث ً
ال مينوشتيم:
 .۳۱-۴۷يعني سورة  ۴۷آيه .۳۱
تجربه مفيدي بود .حين پيدا كردن چنين آيههايي ،از رهنمودهاي حياتبخش قرآن
هم استفاده ميكرديم .براي بريده خائنین هم كه مدام همهچيز ما را زير نظر داشتند
158

دوران در بسته

و سريع گزارش ميكردند ،گمراهكننده بود .اين نكته توجهشان را جلب كرده بود كه
هنوز چند قرآن معزی در دست بعضیهاست و دستبهدست میشود .به حاج داوود
گفته بودند «قرآنهاي ترجمة معزي ،التقاطييه .به همين دليل سازمان خط داده كه
از اين قرآنها استفاده كنن!» .يك روز ناگهان ريختند به اتاقهايمان .گشتند و آن
چند قرآن معزي را هم بردند.

كوكلسها و شمارهییها

اواخر مهر سال ۶۲بود .يك روز صبح حدود ساعت  ،۱۰يك دفعه بلندگوهاي بند قطع
شد .از صبح ،اراجيف آخوند تهراني بهنام اخالق اسالمي پخش ميشد .بلندگو كه
قطع شد ،داد نادر طحان از زير هشت بلند شد« :همه توي اتاقها ،رو به در بشينين.
كسي هم جم نخوره».
چند دقيقه بعد ديديم الجوردي در راهرو بند قدم ميزند .پشت سرش پاسدارهای
محافظش بودند .بريدههاي پست ،او را دايي جليل صدا ميزدند! الجوردي «كوكلس»ها
را براي شناسايي آورده بود .اول خودش جلو يكيك سلولها ميايستاد ،كمي نگاه
مي كرد و رد ميشد .جلو سلول ما که رسيد ،به همه ما نگاه كرد و گفت« :پس دوتا
عبداهلل هم اينجاست» .سري تكان داد و رد شد.
منظور الجوردي از دوتا عبداهلل را نفهميدم .سلول ما اص ً
ال فردي بهنام عبداهلل نداشت.
كارشان كه تمام شد و رفتند ،فرهاد گفت« :شانس آورديم به ما گير نداد» .از
صحبتهايي كه شد ،متوجه شدم منظور از دوتا عبداهلل ،علي باطني 22و فرهاد.م
بود .اين دو نفر در فاز سياسي و قبل از ۳۰خرداد دستگير شده بودند .هر دو پس
از دستگيري ،اسمشان را نگفته بودند .در واقع هم هر هوادار سازمان كه دستگير
ميشد ،اسم نميداد و براي مچل كردن بازجوها ،خودشان را عبداهلل یا محمد معرفي
ميكردند .كچويي ـ رئيس زندان ـ از دستشان كالفه شده بود .براي تشخيصشان
از يكديگر ،به آنها لباس سرمهيي داده بودند .پشت لباسشان هم شمارهيي داشت
 -22مجاهد قهرمان علي باطني اهل يكي از شهرستانهاي شمال كشور بود( احتماالً لنگرود) .او مسؤليت رساندن
نشريه مجاهد از تهران به شهرشان را بر عهده داشت .قبل از ۳۰خرداد دستگير شده و ۶ماه حكم گرفته بود .با
فرا رسيدن حوادث ۳۰خرداد ،او را آزاد نكردند .مدتها بالتكليف و مليكش زندان بود .سالهاي بعد به او
 ۵سال حكم دادند .در سال  ۶۵آزاد شد .پس از آزادي از زندان ،بالفاصله اقدام به خروج از كشور كرد و با
تعداد ديگري كه در حال عبور به منطقه مرزي بودند ،در يك پاسگاه ايست و بازرسي ،مسلحانه درگير شدند و
همانجا بهشهادت رسيد.
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كه هر کس را با شمارهاش صدا ميزدند .اينها مدتي بهنام «شمارهییها» معروف
شده بودند.
كچويي كه از شناسايي و بهحرفآوردن آنها عاجز و درمانده شده بود ،گفته بود «اگه
فقط اسمتون رو بدين ،بالفاصله آزاد ميشين» .ولي آنها اسمشان را ندادند .از آن
طرف هم بسياري خانوادهها پشت در اوين تجمع كردند و دنبال بچههايشان بودند.
عاقبت كچويي هم از روي ناچاري و درماندگي و هم براي درآوردن اسم زندانيان،
خانوادهها را وارد اوين ميكند و يك به يك به جلوي سلولها ميبرد .ميخواست هر
طوري شده آنها را شناسايي كند و اسمشان را در آورد.
حاج خليل پدر فرهاد ،ميدانست پسرش در اوين است .هر روز ميآمد پشت در زندان
تا خبري از فرهاد بهدست آورد .كچويي به خانوادهها گفته بود «بياييد بچههايتان
را پيدا كنيد و ببريد» .سپس پدر فرهاد را به داخل  ۲۰۹ميبرد و د ِر سلولي را باز
ميكند .حاج خليل تا فرهاد را ميبيند ،خوشحال شده و ميگويد« :فرهاد! بلند شو بيا
بريم!» .فرهاد هم كه ميبيند كچويي آنجا ايستاده ،رو ميكند به پدرش و ميگويد:
«آقا ببخشيد! اسم من فرهاد نيست؛ با شما هم جايي نميروم!» .حاج خليل که
داستان را نميدانست ،از اين برخورد جا ميخورد و با تعجب ميگويد« :پسرم! اين
چه حرفييه ميزني؟ بلند شو بريم خونه!» .فرهاد هم خيلي جدي و قاطع ميگويد:
«آقا! ممكنه شما پسري شبيه من ،به اسم فرهاد داشته باشين ،ولي من نيستم .شما
باز هم سلولها رو بگردين ،شايد بتونين اونو پيدا كنين!».
حاج خليل كه بعدها اين واقعه را تعريف ميكرد ،گفت« :اونجا احساس كردم چقدر
پسرم قوييه و در راهش محكمه .طوري با من حرف ميزد كه از چشماش خجالت
كشيدم .ديدم با اين سن كمي كه داره ،چقدر شجاعه و اينطوري جلو زندانبان
ايستاده و حتي اسمش رو هم نداده .من چقدر ضعيفم كه او رو درك نميكنم .غرور
و شهامت رو در نگاهش ميخوندم .به همين دليل هم به عقيده و آرمانش احترام
گذاشتم .همانطور كه خودش خواست ،عمل كردم .به كچويي گفتم :ببخشين! من
چشمام ضعيفه ،عينكم رو نياوردم ،اشتباه كردم .بريم سلولهاي ديگه رو بگرديم».
فرهاد از نهاد دانشآموزی بود .بعد از ۳۰خرداد سال ،۶۰دوباره به دادگاه رفت و
بهخاطر فروش نشريه۱۰ ،سال حكم گرفت .احتماالً الجوردي با ديدن او ،ياد آن
روزها افتاده بود.
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كوكلسهايي كه الجوردي آورده بود ،خيلي زياد بودند؛ حدود ۹۰نفر .نزديك به
۲۰نفرشان زنان و دختران بريده بودند .همه با ماسكهايي سفيد و كاله بوقي روي
سرشان ،در راهرو بند رژه ميرفتند ،جلوي اتاقها ميايستادند و تكتك نفرات را از
نظر ميگذراندند.
در طول ساعتي كه اين شناساييها انجام ميشد ،سكوت سردي همة بند را فراگرفته
بود .هر دو سه نفري كه از جلوي سلولمان رد ميشدند ،نفس راحتي ميكشيديم .اما
بالفاصله دو سه نفر ديگر جلوي در ظاهرشدند .دو نفر آمدند و يكي از آنها حسين
مجدالحسيني را صدا كرد و به زيرهشت برد .چند دقيقه بعد عبدالرضا بوئيني را هم
بيرون كشيدند و بردند .حسين را بعد از نيم ساعت برگرداندند.
معلوم شد فرهاد نيري زيرهشت از او بازجويي كرده بود تا مطمئن شود حسين
موضوع نگفتهاي در بازجويي نداشته باشد .حدود  ۳۵نفر ديگر را هم از سلولها بيرون
كشيده و وارسیشانكردند كه مطلب پوشيدهاي در بازجوييهايشان نداشته باشند.
از اينها چهار نفرشان را به اوين بردند .يكي از آنها عبدالرضا بوئيني بود.
بعد از رفتن الجوردي و كوكلسهايش ،فهميديم الجوردي بريدههاي بخشهاي
مختلف تشكيالت سازمان ـ دانشآموزي ،دانشجويي ،كارگري ،زنان ،معلمين ،ارتش،
محالت ،شهرستانها و غيره ـ را به خط كرده بود تا يكبار همة زندانيان را وارسی كند
كه شناسايي ناشدهیی از دستش در نرفته باشد.

پیشرفت صنعت شكنجه

شبي بعد از خاموشي ،عباس يوسفي و هومن خائن ،داشتند در راهرو بند نگهباني
ميدادند وگشت ميزدند .بلند بلند حرف ميزدند و خندههاي مستهجن ميكردند .عمد
داشتند داخل سلوليها حرفهايشان را بشنوند .عباس ميگفت و هومن جواب ميداد:
ـ مصطفي ايگهاي هر روز بدنسازي ميكرد تا خودش رو آماده نگه داره .ميخواست
بعد از آزادي بره منطقه.
ـ روزي ۷۰۰تا طناب ميزد.
ـ ما هم نذاشتيم ورزشش عقب بيفته؛ فقط بهجاي۷۰۰طناب زدن۷۰۰ ،تا شالق خورد.
ـ ميخواست اسطوره بشه ،ها ها ها...
ـ اآلن داره شب اول قبر رو تجربه ميكنه ،ها ها ها...
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خبرهايي داشتيم كه عالوه بر شكنجههاي معمول مثل كتك زدن و سرپا نگهداشتن،
بعضيها را در توالت زيرهشت واحد نگه داشتهاند .بعضيها را هم به بيرون واحد
ميبرند ،به درخت ميبندند و يا در چاله ميكنند .قابل تصور بود كه مصطفي را هم
در همين چالهها كرده باشند.
اين چالهها به قبر معروف شدند .صنعت شكنجه در زندان خميني ،رشد و ترقي
ميكرد .هر وسيله و امكاني براي شكنجه و وارد آوردن فشارهاي روحي و رواني
استفاده ميشد .علي  .ن و حسين .ك ،زير فشارها بريدند.
حاج داوود اما شاخصش اين بود كه هركس بريده ،بايد در لو دادن و سركوب بقيه
نگهباني افراد تنبيهي،
شركت فعال كند .بيشتر اوقات آنها را براي ضرب وشتم و يا
ِ
به بيرون بند ميبردند.
يكشب نفرات سلول علي  .ن دیدند او زير پتو گريه ميكند .همه ميدانستيم چقدر
از مسيري كه در آن افتاده ،متناقض است .روز بعد يكي از او پرسيد:
ـ ديشب چرا داشتي گريه ميكردي؟
ـ شما نميدونين زيرهشت چه خبره .آدما رو توي قبر و تابوت ميكنن .مواظب
خودتون باشين!
طي دو هفته بعد ،چند نفر را یكيیكي به بند برگرداندند :حسين ميرزايي ،بهرام
بيداريان ،علي اسالمي ،مجيد ،محمدفرجاد ،حسين نجاتي ،شهريار حكيمي و...
خيلي دنبال اين بوديم بفهميم در اين مدت چه بر سر آنها آمده است .با تماسها
و ارتباطي كه گرفتيم ،فهميديم در قرنطينه ،با تختههاي ميز پينگ پنگ و نئوپان،
مكعبهايي درست كردهاند كه ميگفتند مثل قفس بود؛ حفرههاي تنگي به اندازة
عرض بدن .زنداني نه ميتوانست دراز بكشد ،نه بايستد .بعضي را اول در زير هشت
واحد سر پا نگه داشتند و اگر مقاومت ميكردند ،میبردند به قفس.
در حرفشان ،نكتهي قابل توجه اين بود كه زندانيان زيادي را براي تنبيه از بندها
بيرون كشيدند .زير هشت واحد جا نداشتند ،از جاهاي ديگر هم براي سرپا نگهداشتن
زندانيان استفاده كردند .بعضي را زيرهشت بند۴و بعضي را زير هشت بندهاي مجرد
و ...بردند .مجتبي موسوي را حدود دو هفته زيرهشت بند ۶مجرد نگه داشتند .جرمش
اين بود كه به دیگران روحیه میداد .مجتبي كم سن و سال بود؛ تصور ميكردند اگر
فشار بيشتري رويش بياورند ،او را هم ميبرانند .اما او بهراستي مقاومت دليرانهاي كرد
و تا به آخر ايستاد و مقابل ّ
جلد ،سر خم نكرد.
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شنيدن اين خبرها در عين حال كه برايمان خيلي دردناك بود ،اما با شنيدنشان ،از
مقاومت و پايداري هركدام از بچهها خوشحال ميشديم و به وجودشان افتخار ميكرديم.
مصطفي ايگهاي را مدتی بعد به بند برگرداندند .براي اينكه به خائنين پست ،نشان
دهد از فشارها و شكنجهها ذرهاي خلل در ارادهاش بهوجود نيامده ،خيلي استوار و
سربلند و خندان از وسط راهرو آمد و رفت سلول .۱۶
خبرهاي مصطفي هم حيرتآور بود ،هم صحت شنيدهها به يقين تبدیل شد .خبر
گرفتيم كه بيرون واحد  ،۱تعدادي از بچهها را داخل چاله نگهداري ميكنند .خودش
را هم پس از آنكه به درخت بسته بودند ،براي چند شب داخل يك چاله كرده و
رويش را با لنگه در و ورقهاي فلزي پوشانده بودند .حاج داوود خبيث و بريده خائنين
از باالي چاله با او حرف ميزدند و ميگفتند «قبر تو همينجاست .اونقدر ميموني تا
بميري و بعد رويت خاك ميريزيم و تمام».

قبر ،قفس ،تابوت

با اينكه خبرهاي متعددي از پديدههايي مانند قبر و تابوت و قفس به گوشمان
ميرسيد ،اما هنوز تصوير درستي از آن نداشتیم .بچههايي مثل مرتضی يزدي و فرزاد
گرانمايه ،علی توتونچیان ،محمد ایمانی و علی درودیان را از بند بردند که هنوز به
بند برنگشته بودند .هنوز از دستاوردهاي خميني در صنعت شكنجه بیخبر بودیم.
اما در ماههای بعد تا اندازهیی به قفسهایی که حاج داوود درست کرده بود پیبردیم.
اما سالهاي بعدكه فضاي زندان تغيير كرد ،توانستیم بعضی از بچههایی را که به
گوهردشت فرستاده بودند ببینیم و فهميديم در اين ايام چه بر سر بعضی از بچهها
آمده است .فرزاد حدود 3ماه در قفس بود .مرتضی حدود ۲ماه .محسنكريم نژاد و
احمد عسگری هم حدود سه هفته.
ابوالفضائل میرمحمدی از کسانی بود که با فرزاد گرانمایه خیلی چفت بود .با او
آشنایی خانوادگی هم داشت .از اینکه فرزاد را به زیرهشت کشیده بودند ،خیلی
نگرانش بود و به شکلهای گوناگون دنبال میکرد که از او خبری بدست بیاورد.
ابوالفضائل در سلول 19بود که پنجرهاش مشرف به حیاط بند ۱بود .یک روز از تخت
طبقه سوم سلولشان داشت حیاط بند ۱را چکمیکرد که فرزاد را دید .دو سه روزی
دنبال کرد تا فرصتی برای تماس او پیدا کند .نهایتاً توانست او را متوجه خودش کند
و با او تماس بگیرد .فرزاد به او گفت که در قفس بوده و او را بخاطر تشکیالت بند به
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بیرون کشیده بودند و از او اسامی دیگران را میخواستند.
سال  ۶۵وقتی با ناصر نيري 24همبند شدم ،توانستم تصوير كاملتري از اين جنايات
ضد انساني بهدست آورم .ناصر از بچههاي دانش آموزي بود و خيلي با شهامت .از
رفتار و كردارش روحية ميليشيايي ميباريد.
يك روز كه در اوين با مسعود جمشيدي 25صحبت ميكردم ،از او شنيدم ناصر هم
مدتي در قبر و قفس بود .از خود ناصر خواستم برايم بگويد ،اما تمايلي نداشت.گفت:
«بابا ،دوران حاج داوود تمام شد و رفت .ولش كن» .ديد كه من همچنان روي سئوالم
اصرار دارم ،كوتاه آمد و تعريف كرد:
«خودت كه يادت هست .اون موقع سر هر چيزي به آدم گير ميدادن و ميكشيدن
زيرهشت .منو هم بهخاطر تماس با بندهاي ديگه بيرون كشيده بودن .اولش من و
چند نفر رو که مال بندهای دیگه بودن ،چند شب زيرهشت ،سر پا نگه داشتند .هر
كدوم هم به نوبت ،جيرة كتك داشتيم .بعد از چند روز ،يه شب من و مرتضي يزدي
رو به بيرون واحد بردن و هر کدوم ما رو انداختن داخل يك چاله .يك تختة بزرگ
هم گذاشتن روی اون .طول چاله كوتاه بود و نميتونستم پاهام رو خوب دراز كنم.
گفتم نكنه ميخوان منو زنده زنده دفن كنن! بعد كه رفتن ،متوجه شدم از چالههای
بغلي هم سر و صدا ميياد.
چند تا از اين قبرها درست كرده بودن .توي هر كدومش يه نفر بود .پاسداراي
بيشرف ،غير از كتكهايي كه ميزدن ،گاهي وقتا هم روي سرمان ادرار ميكردن.
از غذا خبري نبود و هر سه چهار وعده يكبار ،يه تكه نان ميانداختن توي چاله.
توي چاله با خودم سرودهاي سازمان رو ميخوندم .صحنههاي فاز سياسي رو به
ياد ميآوردم و با خودم مرور ميكردم .هر وقت صداي حاج داوود رو از بيرون
23

-23بعدها که با ابوالفضایل میرمحمدی بیشتر راجع به فرزاد صحبت کردم گفت :او بعد از آزادی ،بالفاصله برای وصل به
سازمان اقدام کرد و در پاییز سال  ،۶۵از طریق مرز پاکستان از ایران خارج و موفق شد تعداد زیادی از زندانیان آزاد شده
را نیز از طریق پاکستان خارج کرده و به سازمان وصل نماید .مجاهد شهید فرزاد گرانمایه پس از پیوستن به ارتشآزادی
بخش ،در شهریور سال  ۶۶در یکي از عملیاتهای سازمان در شهر مهران به شهادت رسید.
-24مجاهد خلق ناصر نيري از بند يك 325اوين نزد هيأت مرگ فرستاده شد .در دفاع جانانه اي كه از سازمان و اتهامش
كرد ،توسط آخوند نيري به اعدام محكوم شد و در جريان قتل عام تابستان سال 67به جاودانه فروغ ها پيوست.
 -25مجاهد خلق مسعود جمشيدي يكي از چهرههاي شاخص و برجسته بود كه در همه فعاليتهاي بند مشاركت
فعال داشت .وي از نفرات كيفي در پيشبرد خطوطي بود كه براي مقابله با زندانبان ترسيم ميكرديم .در قتلعام
سال ۶۷مسعود از بند يك اوين نزد هيأت مرگ فرستاده شد .او با دفاع جانانه از آرمان و نام مجاهد خلق ،توسط
آخوند نيري به اعدام محكوم و سربهدار شد .خواهر مجاهد او نيز در سال  ۶۰يا  ۶۱در اوين اعدام شده است.
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ميشنيدم ،به خودم ميگفتم اگه دژخيم فكركرده ميتونه با اين شيوهها منو در
هم بشكنه ،كور خونده.
مهشيد رزاقي 26توی قبر بغلي بود .حرفاي او و پاسدارا رو ميشنيدم .معلوم بود
خونريزي داره و ميخواست او رو به بهداري ببرن .اما نبردن .معلوم بود قبل از آوردنش
به داخل قبر ،حسابي زده بودنش .از او راجع به يه مالت دستنويس میپرسیدن كه
از كجا آورده .از من و مرتضي اسم بقيه تشكيالت بند رو ميخواستن.
دو روز بعد منو از قبر آوردن بيرون و بردن قرنطينه .اول فكر كردم دوباره ميخوان
سرپا نگه دارن .اما ديدم سمت چپ سالن قرنطينه ،يه قفسه بزرگه .شبيه كشوي
جسد توي پزشك قانوني .معلوم بود اونو تازه ساختهان .حاج داوود خبيث هر روز كه
ميگذشت ،براي شكنجه و فشار روي ما ،اختراع جديدي ميكرد.
منو توي يكي از تابوتها كردن و بهضرب هل دادن تُو .اون تُو تاريكتاريک بود .اص ً
ال
روز و شب معلوم نبود .همون روز اول فهميدم ششتا از تابوتها پْره .بقيهاش هم
روزاي بعد پر شد .از باز و بسته شدن تابوتها موقع دستشويي و نماز ،فهميدم توي
يكي از اونا يكي از خواهرهاست.
يه بار يكي از تابوتها سعي كرد با زدن مورس ،با تابوت بغلي تماس بگيره .پاسدارا
فهميدن .كشوي اونو بيرون كشيدن؛ بعدش كابل بود كه روي سر و صورتش
ميخورد .بعد از او ،نوبت بقيه تابوتها شد .يكييكي اونا رو بيرون ميكشيدن و در
همون وضعيت ميزدن .ميگفتن «حق ندارين جيك بزنين .اگه كوچكترين صدايي
بشنويم ،تو همينجا كبابتون ميكنيم.
از صداها فهميدم محسن كريمنژاد 27هم توي يكي از تابوتهاست .بچههاي ديگهيي
هزاده .
هم بودن ،مثل :بيژن مكوندي 28و عليشكو 
29

-26حسین رزاقی (مهشید) ،از جمله مجاهدان بسیار فعال و قهرمانی بود که در سال  ۵۹دستگیر شده و همیشه
از افراد تاثیرگذار و خط دهنده بندها محسوب میشد .در ضمن او مدافع تیم فوتبال امید ایران و باشگاه هما
بین سالهای  ۵۶تا  ۵۸بود که در مرداد  ١٣٦٧در جریان قتلعام زندانیان سیاسی ،در زندان گوهردشت به دار
آویخته شد.
 -27مجاهد خلق محسن كريمنژاد پس از فشارهاي زيادي كه در زير هشت قزلحصار متحمل شد ،به زندان
گوهر دشت منتقل شد و در قتلعام سال  ۶۷به شهادت رسيد .محسن برادر كوچكي به نام افشين داشت كه با هم
در بند  ۲قزلحصار بودند.
 -28بيژن مكوندي دانشجو و اهل مسجد سليمان بود كه در قتل عام سال  ۶۷به شهادت رسيد.
 -29مجاهد خلق علي شكوهزاده پس از آزادي از زندان ،در سال  ۶۵به ارتش آزاديبخش پيوست و در عمليات
«آفتاب» در فروردين  ۶۷به شهادت رسيد.

165

رمز ماندگاري

خيلي سراغ اون خواهري ميرفتن كه توي تابوت بود .دائم اذيتش ميكردن .صداي
جيغ و فريادش مدام بلند بود .از فريادهاي او ،همه داغون شده بوديم .پست فطرتا
خوب فهميده بودن كه شكنجة او ،ما رو بيشتر اذيت ميكنه .شيفت هر پاسداري که
عوض ميشد ،نفر بعدي معموالً اول سراغ او ميرفت.
از هفتة دوم ،آثار روانيشدن يكي از بچهها ظاهر شد .اول فرياد و جيغهاي ناگهاني
بود .بعد هم هذيانگويي .گاهي به زمين و زمان فحش ميداد .سرش رو ميكوبيد
به كف تابوت .هفته سوم ،سه نفر شدن .از وقتي اين بچهها به اين روز افتادن ،صبح
تا شب و شب تا صبح ،يه لحظه آرامش نداشتيم .اعصابمون مستمر زير ضرب بود.
حاج داوود و پاسداراي كثيفش هم فكر ميكردن دارن به خواستشون ميرسن .از يه
طرف اونا رو ميزدن و ساكت ميكردن ،از طرف ديگه بهبقيه ميگفتن« :نوبت بعدي
خودتونين كه به اين روز بيفتين!».
گاهي وقتا صداي حاج داوود شنيده ميشد؛ براي سركشي مياومد .ميخواست چك
كنه ببينه اختراعش چقدر جواب داشته .داد ميزد« :اينجا خونة آخر شماست .يا
ميمونين و ميپوسين يا آدم ميشين و دست از منافقبازي بر ميدارين!»

انگيزاسيون ـ واحد مسكوني

وسطايي
پاییز و زمستان سال ۶۲در زندان قزلحصار ،اوج نمايشات و صحنههاي قرون
ِ
تفتيش عقايد ،آن هم بهطور علني بود .مصاحبههاي ويدئويي همچنان ادامه داشت و
از واحد ۳براي همهمان در قزلحصار پخش ميشد.
اسم «واحدهاي مسكوني» را بعدها شنيدم .اما همان زمان حاج داوود زنان و دختراني
را براي مصاحبه ميآورد .كام ً
ال پيدا بود شرايط روحی بسيار سختي را گذراندهاند؛
مانند بيماران رواني شده بودند .در میان آنها ،هم از هواداران مجاهدین بودند و هم
از گروههای مارکسیستی.
یکی از این مصاحبهها که خیلی اعصاب همه ما را خرد کرد ،مربوط به مریم یا
(فاطمه) محمدي بود .مصاحبه او از ۹شب شروع شد و تا نزديك  ۳نيمهشب طول
كشيد .آنقدر بر او فشار آورده بودند كه رواني و از خود بيخود شده بود .حرف زدنش
انسجام نداشت .يكجا حاج داوود را بهترين پدر دنیا خطاب ميكرد؛ يكجا از محلي
كه درآن براي مدتها محبوس بود ،تعريف ميكرد .ميگفت حاج داوود فرشتهاي بود
166

دوران در بسته

كه هر شب در آن بهشت سراغش ميرفت و ارشادش ميكرد.
ميگفت قيامت همينجا بود كه توانسته بود نتيجه اعمال خود را ببيند و به غلط
بودن راهي كه انتخاب كرده ،پي ببرد .از این میگفتکه در تکتک سلولهای بدنش
شیطان نفوذ کرده بود .از پدر مادری بیرحمی میگفت که به او کمک نکردند .دعا
میخواند و با حالتی روانپریش ،خودش هم تفسیر میکرد .در دیالوگهایی که با
حاجداوود ّ
جلد انجام میداد ،جاهایی با آب و تاب قربان صدقه او میرفت و او را
پدر معنوی خودش میخواند! میگفت اگر یکشب حاجی را نبیند ،خوابش نمیبرد.
الفاظ و تعابيري بهكار ميبرد كه نشاندهندة فشار رواني فوقالعادهاي بود كه در آن
مدت بر وي آورده بودند .حاجداوود دژخیم هم وضعیت روانی او را بازیچه صحبتهای
خودش قرار میداد و در لفافه و پوش آن ،هر اراجیفی را به کسانی که جذب سازمان
شدهاند ،بههم میبافت.
شرایط واحد مسکونی و آنچه در آن گذشته است ،مربوط به خواهرانی است که
خود آن را تجربه کردهاند یا شاهد کسانی بودند که از این جهنم بیرون آمدهاند.
برایم پرواضح است که بهدلیل همان پرنسیپ انقالبی و شرم ،از تکرار آنچه پاسداران
بیوجدان و ضدبشر بر سرشان آوردهاند ،خودداری میکنند و همة واقعیتهای واحد
مسکونی را بیان نخواهند کرد.
عمق پستی و دنائت آن نیز در سیاهی ایدئولوژی کثیف خمینی و پاسدارانش نهفته
است که زن و بهطور خاص زن زندانی را اسیر و کنیز و ملک خود میدانند که مجازند
با او هر عمل شنیعی را انجام دهند .در مورد زنان حق تنبیه و شکنجه تا مرز براندن
هم اضافه میشود که پاسداران وحشی ،هر جنایتی در مورد آنها مرتکب شدند.
شايد روزي برسد كه مردم با بهدست آوردن نوار اين مصاحبهها ،بتوانند به عمق
ايدئولوژي پليد خميني وكارگزارانش پي ببرند.
جنايات ضدبشري و
ِ
در اینجا فقط به نمونهیی که بعد از زندان از خواهران مجاهد زندانی شنیدم ،اشاره
کوتاهی میکنم .شاید با ذکر این نمونه بتوان به میزانی به فهم عملکرد رژیم در
واحدهای مسکونی پی برد .یکی از این زنان از بند رسته منصوره الف شاهد کسی
بودکه او را از واحد مسکونی به بند عمومی برده بودند .منصوره-الف گفت« :بعد از
اینکه او را بیش از حد میزنن و چشمبسته در جایی سرپا نگه میدارن ،میبرن به
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واحد مسکونی .مدتی باید در گوشهیی ،صبح تا شب چشمبسته رو به دیوار مینشست.
گرسنه و تشنه نگه میداشتن و میگفتن باید التماس کني تا به تو آب و غذا بدیم .هر
شب سراغش میرفتن و به شیوهیی اذیتش میکردن ...بعد از دو سه ماه که وضعیت
روانیاش بههم ریخته بود ،به او تکلیف میکنن که باید روزی هزار مرتبه بگویی
«من خرم»! بعد پاسدار میرفته سراغش میگفته باید صدای عرعر دربیاری .او که
تحت فشار این کار رو انجام میده به او میگه؛ حاال که فهمیدی خری ،خرها سواری
میدن .بعد سوار او میشده و میگفته منرا دور اتاق بچرخان!»...
شايد روزي برسدکه نوار اين مصاحبهها در اختيار مردم قرار بگيرد و همهچيز را
ببينند .آنوقت است كه روشن میشود واقعیت زندانهای خمینی چه بوده است و
انگیزاسیون و تفتیش عقاید تا چه میزان جریان داشته است .بهراستی که میداند با
شیوههای فشار فیزیکی و روانی چه بر سر دختران و پسران این میهن آمده است؟
مصاحبههای سال ۶۲زندان قزلحصار آینة تمامنمای جنگ دو انسان با دو ایدئولوژی
بود .ایدئولوژی نفرت و شقاوت ،و ایدئولوژی مقاومت و آزادی .در چنین صحنه جنگی،
یک طرف همه نوع سالح و قدرت اجرایی برای زدن هر ضربهیی را داشت ،طرف دیگر
فقط قدرت ایمان و ارادة مقاومت را داشت .اعتراف میکنم توان به تصویر کشیدن آن
یک سال و شرایط واحدهای مسکونی را ندارم...
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هواخوری را بهطور محدود باز کردند .فرصتی پیدا شد تا دوباره با بقیه سلولها
ارتباط برقرار کنیم .خبرهایی را که از روزنامهها دنبال میکردیم ،نشان میدادند
تحرکاتی دیپلماتیک بین ایران و اروپا جریان دارد .جنگ ايران و عراق به سياق چهار
سالهاش جريان داشت .دولت ميرحسين موسوي تالش زيادي ميكرد روابط ايران را
با دولتهاي اروپايي بازسازي كند .دولتهاي اروپايي هم وزير خارجه آلمان ،آقاي
هانس ديتريش گنشر را به نمايندگي به ايران فرستادند تا شرايط داخلي كشور را
ارزيابي كنند.
بعد از جريان گروگانگيري در سفارت آمريكا ،بسياري از دولتهاي اروپايي با ايران
قطع رابطه كردند و سفرايشان را از تهران فراخواندند .مأموريت گنشر اين بود كه با
تأثيرگذاري روي دولت ايران و مجبور كردنش به رعايت ظواهر حقوق بشر ،فضايي
ايجاد شود كه اروپایيان بتوانند سفرايشان را به ايران برگردانند .در مجلس رژيم
هم خبرهايي از تأسيس وزارت اطالعات بود.

انتخابات مجلس و رای زندانیان
از ابتدای سال ۶۳تبلیغات برای برگذاری انتخابات دوره دوم مجلس شروع شده بود.
تبلیغاتش هم در روزنامهها بود .به لیست کاندیداهای مجلس که نگاه میکردیم،
جز مضحکه چیزی نمیدیدیم .تمام نیروهای به اصطالح ملي -مذهبي را از انتخابات
حذف کرده بودند .حتی به مهندس مهدی بازرگان هم که اولین نخست وزیر خمینی
و در مجلس اول نماینده بود ،میدان ندادند .پیدا بود که خمینی خیز یکدست
171

رمز ماندگاري

کردن مجلسش را برداشته است .در همة دستگاه حکومتی خیز سیاست انقباضی
دیده میشد.
هرگز فکرش را هم نمیکردیم برای رأیگیری ،سراغ زندانیان ــ آن هم زندانیان
سیاسی ــ بیایند .عجب دموکراسی بیهمتایی! صبح روز انتخابات ،ناگهان در بند باز
شد و بلند بلند گفتند برای دادن رأی بیایید زیرهشت!
بین نمایندگانی که اسمشان را در روزنامهها دیده بودیم ،اسم اسماعیل ططری بیشتر
توجهمان را جلب کرده بود .فردی فاالنژ و بیفرهنگ که با فاالنژبازی و پاسدار کمیته
شدن ،در این دستگاه باال کشیده بود .توهم خیلی زیادی داشت .در تبلیغات انتخاباتی
هم وعده وعیدهای خندهداری داده بود .کاندید نمایندهگی از کرمانشاه بود .کسی
تصور نمیکرد انتخاب شود .عدهیی که بهاجبار به زیرهشت برده شدند تا رأی بدهند،
به ططری رای دادند .سعی کردند اینطوری مخالفتشان را نشان دهند.
فردای روز رأیگیری کیومرث زوارهیی را صدا زدند زیرهشت .مدتی در قرنطینه
و تنبیه بود .به سلول که برگشت متوجه شدیم در برگة رأی ،اسم مسعود رجوی
را نوشته بود.

هيأت منتظري

در اين دوران هر بار به مالقات ميرفتم ،از مادرم ميشنيدم كه همراه بقیة خانوادهها
به قم نزد منتظري رفتهاند .يكبار گفت« :هفت اتوبوس شده بوديم؛ هر بار هم
خانوادههاي بيشتري به جمعمان اضافه ميشد».
پيگيري و شكايت خانوادهها نتيجه داد .آقاي منتظري كه آن موقع جانشين خميني
بود ،هيأتهايي را براي سركشي به زندانها فرستاد .رئيس اين هيأت ،آخوندي
بهنام مجيد انصاري بود .او با اختياراتي كه داشت ،با نفرات همراهش به همة بندها
و محلهاي زندان مثل قرنطينه ،گاوداني و محل قفسها سر زد و گزارشاتي را به
منتظري داد.
30
آخوندي بهنام ناصري به بند ما ميآمد .ميگفت نماينده آقاي منتظري است .با تعجب
ديديم پاسداري همراهش نيست .بريدهخائنين هم دور و برش نبودند .ميآمد جلوي
سلولها ،و با خوشرويي ،سالم و احوالپرسي ميكرد .از ما ميخواست اگر مشكلي داريم،
به او بگوييم .روزهاي اول نميدانستيم جريان چيست .او را چندان تحويل نميگرفتيم.
 -30اسم اصلی او انصاری نجفآبادی بود.
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ناصری به در سلول ما آمد و سالم کرد .اول كسي تحويلش نگرفت؛ فقط جواب
سالمش را داديم .قنبر نعمتی ،اصغر برفجین و من رفتيم جلوي در .گفتيم « :دنبال
چي هستي؟ اين بار ديگه ميخواين چه كلكي سر ما پياده كنين؟» .ناراحت شد .با
نرمي شروع كرد كه« :ما براي كمك به شما اومديم .ما از مأموراي زندان نيستيم .ما
خيلي از پدران و مادران شما را ديديم .با اونا صحبت كرديم .آقاي منتظري خيلي به
فكر شماست .ما را هم فرستاده كه از وضع شما با خبر بشه».
قبل از شنيدن اين حرفها ،تمايلي براي صحبت با او نداشتیم .او را هم مثل ديگر
آخوندها ميديدیم كه كارشان توجيه جنايات و شكنجههاي مأموران زندان است.
عاقبت با در نظر گرفتن تحوالت ،موضوعات جديد و چرخشي كه در فضاي زندان در
جريان بود ،راضي شدیم با او صحبت كنیم .من گفتم:
ــ چي را ميخواین بررسي كنين؟ چي را گزارش كنين؟ اگه واقعاً راست ميگين،
برين ببينین بر سر اونايي كه در قبرها و قفسها بودن ،چي اومده!
با لحني مهربان گفت:
31
ــ با آنها هم صحبت كردم .باز هم ميكنم .با محسن فغفور صحبت كردم ،ميدونم
سه ماه در قفس بوده .با علي كفايي هم صحبت كردم ،او هم در قفس بوده ،اآلن
حالش خوب نيست .انتظار ما اينه كه ما رو مث مأمورهاي زندان نبينين .با ما صحبت
كنين .از همة قفسها و بندهاي مجرد عكس گرفتيم ،فيلم تهيه كرديم و براي آقاي
منتظري برديم .آقا وقتي فیلمها و عکسها رو ديد ،گريه كرد و...
به او گفتيم:
آيا ميدوني در يكسال گذشته تعداد زيادي زنداني ـ چه زن ،چه مرد ـ تحتفشارهاي حاج داوود ،قاطي كرد ه و رواني شدهان؟
 -31مجاهد شهید محسن فغفور مغربی در قتلعام سال  ۶۷در زندان گوهردشت اعدام شد .او سال سوم پزشکی
بود که دستگیر شد .از اواخر سال  ۶۱تا اوایل سال  ۶۲در بند مجرد واحد ۱قزلحصار بود و چون اهل مشهد بود او
را به زندان مشهد منتقل کردند .فردی بسیار مهربان و دلسوز که همواره سعی میکرد به افرادی که نیاز پزشکی
دارند با حداقل امکانات زندان کمک کند .به همان میزان که در بین زندانیان محبوب و مورد احترام بود ،از طرف
حاج داوود مورد حقد وکین بود .به همین دلیل هر بار حاج داوود سعی میکرد او را به هر بهانهای اذیت کند.
چند بار هم او را به زیرهشت واحد ۱برد و برای چند روزی سرپا بود .دکتر محسن بعد از انتقالش به زندان مشهد،
با مجاهد شهید جعفر هاشمی که در زندان پیام انقالب ایدئولوژیک را شنیده و متحول شده بود .محسن نیز از
جمله افراد انقالب کرده شمرده میشد که نفر بعد از جعفرهاشمی بود .بخاطر مواضع بسیار باال و دفاع علنی که از
آرمان سازمان میکردند ،تعدادی از این افراد را در سال ۶۶از زندان مشهد به زندان گوهردشت تبعید کردند که
محسن نیز یکی از آنان بود .بچههای انقالب کرده زندان مشهد ،عاملی جدی برای تحول مواضع و ارتقاء انگیزهها
در زندان گوهردشت شده بودند.
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ـ ما براي ديدن و شنيدن همين چيزا اومديم .شما هم اص ً
ال نگران هيچچي نباشين.
حرفاتون اينجا ميمونه( .با دست ،سينهاش را نشانداد).
در اثناي اين صحبتها ،عادل كتبي و علي باطني هم وارد گفتوگو شدند .عادل گفت:
ـ از نفراتي كه زير اين فشارها رواني شدن ،دوتاشون توي همين سلول هستن ( .با
دستش حيدر حنيفي و جمال شكراللهي را نشان داد).
آخوند ناصري نگاهشان كرد و از دم در به آنها سالم كرد .حيدر روي تخت باال دراز
كشيده بود؛ ناصري را كه ديد ،رويش را برگرداند .جمال هم محلي به او نگذاشت.
ناصري ناراحت نشد ،برعكس ،ابراز همدردي هم كرد و گفت:
ـ انشاءاهلل حال اين بچهها هم بهزودي خوب شه.
علي باطني گفت:
ـ شما اگه واقعاً ميخواین كاري كنين ،اول اين توابها را از بند ببرين .جلوي حاج
داوود را بگيرين.
ناصري كه معلوم بود محذوريتهايي در صحبت با ما دارد ،گفت:
ـ انشاءاهلل همهچي درست ميشه.

تکمیل چارت تشكيالتي

اواسط مرداد سال ۶۳چند پاسدار جديد وارد بند شدند .سه لباس شخصي هم
همراهشان بودند .چرخ كوتاهي در بند زدند و رفتند .چند دقيقهاي نگذشته بود كه
در يك فضاي آرام و عادي ،سلول به سلول را نوبتي به بيرون بند ميبردند .نوبت
سلول ما هم شد .ما را از زير هشت واحد ،به سالني بردند كه دور تا دور ميز چيده
بودند .روي ميزها پوشهها و پروندههايي بود.
به ما گفتند« :اين عكسها را نگاه كنيد ،اگر كسي را ميشناسيد ،اطالع دهيد».
س كساني بود كه در بازجوييها ،گشتن خانهها و محل كارهايشان نتوانسته
عك 
بودند پيدا و دستگيرشان كنند .انگاري اطالعات كافي هم از آنها نداشتند .عكسها
را كه ديديم ،نفر به نفرمان را بردند پشت ميز بزرگي .چارت تشكيالتي سازمان در
چند مقواي سفيد و بزرگ كشيده شده بود .از ماخواستند جاي خودمان را در چارت
تشكيالتي نشان دهيم.
در چارتها از باال كادر مركزي بود ،بعد دفتر سياسي و در ادامه بخشهاي مختلف
سازمان .همة بخشها ،شاخهها ،زيرشاخهها و در آخر هم تيمها بهدقت كشيده
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شده بود .با يك نگاه كلي ،ميشد فهميد كه دادستاني رژيم هنوز دستش خيلي
خالي است .هر چه از پايين به باال نگاه ميكرديم ،معلوم بود اسامي كمتري را
بهدست آوردهاند.
نميدانم رژيم با چه تصوري اين بساط را پهن كرد .با اين كارش چه چيزي بهدست
آورد؟ چرا فكر ميكرد زندانيان در پركردن چارت كمكش ميكنند؟ هر چه بود ،وقتي
به بند برگشتيم ،همه الي خنده و شوخي ميگفتند« :اين رژيم اونقدر احمقه كه فكر
ميكنه با اين چارتكشيدنها ميتونه به اطالعات سازمان دست پيدا كنه!».
بعد از ۳۰خرداد  ،۶۰تشكيالت سازمان تغيير كرد .هرچند وقت يكبار هم همة
تيمبنديها تغيير ميكرد .از مجموع ديدهها و شنيدههايمان به اين رسيديم كه
دادستاني به كمك بريدهخائنين ،چارت تشكيالت فاز سیاسی سازمان را بازسازي
كرده است .قصدشان این بود که از روي آن ،نهادها و شاخهها و زيرشاخهها را
دنبالكنند تا دربياورند چه كساني هنوز دستگير نشدهاند .بعضي از ما توانستند
از روي عكسها و چارتها بفهمند همتيم يا كساني كه با آنها در ارتباط بودند،
دستگير شدهاند يا خير.

الجوردی و حاج داوود رفتند

با تأسيس وزارت اطالعات ،احتمال ميداديم اين ارگان جديد رژيم ،مديريت زندانها
را دست بگيرد .چندی قبل هم پاسدار علی شاهعبدالعظیمی آمد توی بند چرخی زد
و فهمیدیم مسؤل بند ما شده است.
اعالم شد هر کس نیاز خرید دارد ،لیست بدهد تا فروشگاه تهیه کند .لیست خرید
وسایل ورزش مثل توپ فوتبال و والیبال و میز پینگپنگ و کفش ورزشی را هم
گرفتند .از این لیست فقط دوتا توپ فوتبال و یک توپ والیبال و بسکتبال آوردند.
پول خرید ۲میز پینگپنگ و راکتها را هم گرفته بودند؛ ولی هنوز خبری از
آنها نبود .هر بار پیگیری میکردیم ،میگفتند «میز دانلوپ پیدا نکردیم .داریم
دنبال میکنیم».
اسم اصلی علی شاهعبدالعظیمی ،عبداهلل بود .بچه محل ما بود .با برادر بزرگش هم
کالس بودم .روزی آمد توی بند و قدمزنان سلولها را نگاه میکرد .رحیم صفتبقا
را صدا کرد .دو سه دوری با او قدم زد و صحبت کرد .بعد آمد سراغ من .توی راهرو
بند قدم میزدیم؛ از حال و روز برادر کوچکم رضا پرسید .در دوران مدرسه با او
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همکالس بود .گفتم خبری ندارم .حتماً درسش را میخواند .از حکمم پرسید .سعی
کرد نصیحتم کند که سرم را پایین بیاندازم ،حبسم را بکشم ،کاری به کسی نداشته
باشم و به فکر پدر و مادرم باشم .به او گفتم« :چرا اینقدر بچهها رو میزنی؟ اگر
سادات خانم بفهمه تو چهکاره هستی ،مینو رو بهت نمیده» .گفت« :روتو زیاد نکن.
کاری هم به اینکارها نداشته باش».
مدتی بود که خبرهایی مبنی بر رفتن حاجداوود بود ،اما هنوز خبر مطمئنی نداشتیم.
از اواسط تیرماه  ۶۳بود که شنیدیم محمد خاموشی مسؤل واحد ۱شده است .مدتی
بعد متوجه شدیم که از همان تیرماه حاج داوود در قزلحصار برکنار شده و الجوردی
نیز از سمتش در اوین کنار گذاشته شده است و آخوند رازینی جایش آمده است.
ن خبر در زندان پیچید که همزمان با کنار گذاشتن الجوردی ،حدود
مهمتر از آن ،ای 
۲۰۰خائنین تواب را که با الجوردی و دادستانی اوین همکاری فعال داشتند و در
شعبهها شکنجه میکردند ،اعدام شدهاند .از آن به بعد هم ما دیگر اینها را که همان
کوکلسکالنها بودند ،در زندان ندیدیم.
با رسيدن تابستان سال ۶۳كمكم فضاي زندان عوض ميشد .مدت هواخوري بيشتر
شد .فروشگاه بند هم اجناس بيشتري آورد .بيرون كشيدن از سلولها و بردن به
تيزي تنبيهات متنوع كاسته
زيرهشت ،چند مورد بيشتر نبود .بهطور كيفي از تند و ِ
شد .دیگر خبري از كالسهاي اجباري كه از بلندگوها پخش ميشد ،نبود .دادن
روزنامه كه مدتی قطع شده بود ،دوباره برقرار شد .هر روز صبح يك نسخه روزنامه
جمهوري اسالمي و بعد از ظهرها روزنامههاي كيهان و اطالعات را به سلولها ميدادند.
اين تغيير فضا را بندهای دیگر زودتر احساس كرده بودند .آنها بهدرستي دريافتند
كه سياستي در حال چرخش است .روابط بين زندانيان بيشتر شد .برگزاري دعاي
كميل و امثال آن جمع شد .ديگر بريدهها شبانهروز نگهباني نميدادند؛ با اين حال
هنوز بريده خائنين مسؤل بند بودند .همة كارها دستشان بود.

عذرخواهیها و طلب بخشش

با اندک تغییرات ظاهری که پیش آمد ،کمکم آنهایی که تحت فشار شرایط سخت،
خرجشان را از جمع جدا کردند و گاهی هم در مراسم توابها شرکت میکردند ،نشان
میدادند که میخواهند دوباره به ما نزدیک شوند .علی.ن و حسین .ک از اولینهایی
بودند که پا پیش گذاشتند و راحت و صادقانه از آنچه گذشته بود ،معذرتخواهی
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و طلب بخشش کردند .علی .ن از بچههای دانشآموزی بود .هیکل ورزیده و درشتی
داشت .قبل از دوران دربسته ،بین ما خیلی هم محبوب بود .فوتبالیست بود .یکی از
ستارهها محسوب میشد .جمع ما هم که صداقت او را حس میکرد و روند قضایا را
هم شاهد بود ،او را بهگرمی پذیرفت.
حسین .ک در سلول  ۱۶کنار سلول ما بود .کارگر خیاط بود .بهدلیل فقر خانوادگی
نتوانسته بود درسش را بخواند .از همان بچهگی مشغول کار شد .جوانی بود خوشتیپ،
با یک عینک پنسی .قبل از اینکه بریدهها او را از سلولشان بیرون بکشند و دم
کتکهای حاج داوود بدهند ،صنفی اتاقشان بود .خیلی با محبت بود و محبوب
بچههای سلولشان .به همین خاطر هم اسمش سر زبانها بود.
توابهای وحشی حسین را سه نفری از سلول بیرون کشیدند و جلوی همه ما ــ
که در راهرو نشسته بودیم ــ دم تیغ حاج داوود دادند .حاجی به قیافه و عینک او
نگاه کرد و گفت« :به به! آقای مهندس .مهندس منافق» .حسین هم گفت« :کدوم
مهندس حاجی؟ من سواد هم ندارم!» کتکها جیرهاش بود .بعد از کتکی که جلوی
ما خورد ،او را بردند بیرون بند.
حسین .ک تازه ازدواج کرده بود .یک دختر یک ساله داشت .همسر جوانش هم قصد
طالق نداشت .خانوادهاش اما به او فشار میآوردند که از حسین طالق بگیرد و منتظر
پایان حکم حسین نماند.
یک روز عصر حسین را غمزده و تنها ،نشسته در گوشة حیاط دیدم .رفتم جلو سالم
کردم و حالش را پرسیدم .شنیدن اوضاع خانوادگیاش و وضعیتی که حاال در زندان
برایش پیش آمده ،خیلی متأثرم کرد .حسین خیلی تنها و ناامید شده بود .سعی کردم
راهی نشانش دهم .به او پیشنهاد دادم خواندن و نوشتن یاد بگیرد .خودش برای
همسرش نامه بنویسد .هرچه در دلش دارد به او بگوید.
با تعجب گفت« :من اص ً
ال هیچچی بلد نیستم .نمیتونم بنویسم» .نشستم
کنارش و کمی کار توضیحی کردم .راضیاش کردم به او سرمشق بدهم و او
روزانه تمرین کند .پذیرفت .تمام اوقات روزش را صرف نوشتن مشقها میکرد.
سرعت یادگیریاش خوب بود .بقیه هم کمکش میکردند .با پیشرفتش،
انشانویسی و نامهنویسی را شروع کردیم .به جایی رسید که مقالههای کوتاه به
او میدادیم و مینوشت .از وقتی شروع به نوشتن نامه به همسرش کرد ،فضای
بین آنها عوض شد و موضوع طالق را دیگر دنبال نکرد.
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با تغییر فضا در زندان قزلحصار ،خیلیها را از زندان کانون کرج به قزلحصار آوردند.
عدهیی را به ما اضافه کردند .تعدادی هم به بندهای واحد ۳منتقل شدند .اسم یکی
از آنها خیلی زود بینما شناخته شد .گفته میشد او در همکاری با دادستانی مادر
خودش را لو داده است .بعد هم فامیلها و آشنایانش را.

تودهییها

انتقالیهای بعدی به بند ما تودهییها بودند .حدود  ۵۰نفر .همه مسن و پیرمرد .جای
پدرمان بودند و بعضی هم جای پدر بزرگمان .خیلی سعیکردند با ما روابط دوستانه
برقرار کنند .رفتارشان محترمانه بود .آنها را بین همة سلولها تقسیم کرده بودند.
اولین موضوع و سؤالی که بین همهمان مطرح شد ،شیوة تنظیم رابطه با آنها بود.
چون این موضوع یک سابقة امر سیاسی داشت.
مواضع و رفتار خیانتآمیز حزب توده اذهان را پر کرده بود .جدای از سابقه تاریخی
خیانت این حزب به مصدق ،مواضعی که در مورد مجاهدین در سال  ۶۰داشت و
همکاری با پاسداران در لو دادن و دستگیری مجاهدین ،هنوز در اذهان تازه بود.
بعضی میگفتند حزب توده در سال ۶۰و بعد از ۳۰خرداد مواضعش علیه ما مثل رژیم
بود .حتی در طرح مالک و مستأجر با اطالعات رژیم همکاری داشته است.
اینجا هم آنهایی که همیشه نقش راهنما و کمک فکری برایمان بودند ،خیلی خوب
وارد شدند .احمد دهنادی ،علی خاکی ،محمد فرجاد ،اصغر غالمی ،علی انصاریون و
چند نفر دیگر موضوع را جمع و جور کردند .گفته شد:
ــ «سفره مشترک برای همه آزاد است ،غیر از خائنین و توابها«.
ــ «با همة گروههای سیاسی مناسبات صنفی و انسانی داریم .رابطه سیاسی نداریم».
بعد از این رهنمودها قرار شد از طرف ما راه بسته نباشد و تصمیمگیری را بهعهدة
خودشان بگذاریم .اگر خواستند سفرة جداگانه داشته باشند ،اگر هم تصمیم گرفتند
با ما همسفره شوند ،ما حرفی نداریم .همة آنها در سفرة مشترک شریک شدند.
یکی از آنها بهنام مهدی حسنیپاک اهل شهرری بود؛ هممحلی من۱۵ .سال حکم
گرفته بود .او تنها نفر جوان این جمع تودهیی بود .دو سه بار با او در بند قدم زدم.
کمی از شهرمان صحبت کردیم .فهمیدم معلم بوده و در دبیرستانی که من بودم،
درس میداده است؛ البته سالهایی که من آنجا نبودم .آشنایان مشترکی در شهر
داشتیم .در ادامه متوجه شدم که مهدی از مشاورین کمیته مرکزی حزب بود.
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دو پیرمرد زندهدل و خوشبرخورد هم بینشان بود که با مهربانی و احترام با همه
رفتار میکردند .محجوبیان و افخم .داشتم لبههای باغچه را درست میکردم که
محجوبیان آمد و خسته نباشی گفت .داشتم با او گپ میزدم که افخم هم آمد؛ مثل
باغبانهای کارکشته به من رهنمود میداد باغچه را چطور درست کنم .فهمیدم افخم
عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان بود .میگفت مدتی هم چاپ نشریه فرقه
را مدیریتکرده است .بین افراد تودهیی ،اسامی جودت و جاویدفر و رفعت هم بیشتر
بین ما شنیده میشد.

حفظ مرز سرخ در زندان

به غیر تودهایها ،چند نفر دیگر را هم که اتهام هواداری از مجاهدین و گروههای دیگر
داشتند را هم به بندمان منتقل کردند .بین این نفرات جدید ،فردی هم به سلول ۱۷
اضافه شد که اسمش ایرج مصداقی بود .به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر شده
بود .شنیدیم مدتی در گوهردشت بوده.
آثار شرایطی که تا این زمان برما گذشته بود ،هنوز در بند باقی بود .ارتباط با افراد
تازه وارد کمی محتاطانه بود .رابطهها فقط روابط انسانی بود .سعی میکردیم یکی
دوهفته بگذرد تا طرف خودش را نشان دهد.
هنوز یک هفته از ورود ایرج مصداقی به بند نگذشته بود که دیدیم در هواخوری با
محمد خمسهیی قدم میزند .محمد خمسه از توابان اصلی و شناخته شدة بند بود.
به همین دلیل هم این رابطه نمیتوانست اشتباهی و ناآگاهانه باشد .با این حال پیش
خودمان حساب کردیم شاید ایرج هم مثل بعضیها که تحت فشار قبر و قفس بودند،
او هم تحت این جور فشارها بوده است؛ شاید سعی میکند سفیدکاری کند و خودش
را جدای از روابط با دیگران نشان دهد .شاید بخاطر تشکیالت بند قب ً
ال زیر فشار
بوده و حاال سعی میکند فاصله خودش را با جمع حفظ کند که مارک تشکیالت به
او نخورد .اما این رابطهها و قدم زدنها تکرار میشد .آشکار بود که او هیچ مرزی با
توابها نگه نمیدارد .اینهمه قدم زدن و صحبت کردن با بریده و تواب برای ما قابل
فهم نبود .از نگاه ما رد کردن مرز سرخ بود.
مرزسرخی که تا آن زمان بهای زیادی برای حفظ آن داده بودیم .به همین دلیل
روابط با ایرج محدود شد .کسی او را تحویل نمیگرفت .بیشتر با خودش و سه چهار
نفری مثل خودش بود .بعد هم که شروع به خواندن و درس دادن زبان انگلیسی کرد.
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این کار و رفتار هم در آن شرایط معنی مشخصی داشت .پالس دادن به پاسداران و
توابها بود که من دنبال زندگی خودم هستم و با این جمع کاری ندارم!

تنبیه یک خائن

یکبار نادر طهان و یک بریدة دیگر در مسیر هواخوری جلوی محمد فدوی را گرفتند
و چیزی به او گفتند .محمد فدوی به سمت نادر پا تند کرد و با حالت تهاجم رفت
طرفش .مزدور از ترسش فرار کرد و رفت بیرون بند .خبرهایی هم از بندهای دیگر
میرسید که بعضیها با توابها درگیر شده و گوشمالیشان دادهاند.
در بند ۴یکی از اقلیتی ها را زیرهشت واحد سرپا نگه داشتند .بعد از ساعت ها که
تعادلش را از دست داد ،بریده خائنی به نام علی هاشمی که مسؤل بند بود به همراه
بریده دیگری به نام محمد سحرخیز ،شروع به اذیت کردن اقلیتی می کنند .اکبر
صمدی که صحنه را از سلولشان می بیند ،با صدای بلند داد می زند« :ولش کن!
کاری بهش نداشته باش!» .علی هاشمی به اذیت و آزار ادامه می دهد .اکبر هم
درب سلول را باز می کند ،به زیرهشت می رود و با او درگیر می شود .ناگهان بقیه
نفرات بند متوجه می شوند .چند ثانیه یی نمی گذرد که عدة زیادی به کمک اکبر
می روند و علی هاشمی و محمد سحرخیز را گوشمالی می دهند.
پس از این ماجرا ،پاسدارها علي هاشمی را از آن بند بردند .قصد داشتند او را مسؤل
مجرد ۵کنند .وقتی علی هاشمی وارد بند شد ،مسعود نصیری 32و حسن رستمی که
او را از قبل میشناختند ،تصمیم گرفتند که او را از بندشان بیرون کنند .مسعود
نصیری فرصتی پیدا کرد و شروع به زدن او کرد و به او گفت جایت اینجا نیست و او
را از بند بیرون کردند .با رسیدن این اخبار به بند ،۲کم کم تواب های بند ما را هم
کم کردند .فقط  ۶-۵نفری مانده بودند.

دعوت به بحث آزاد

از سال ۶۰به بعد ،اين روال بود كه گاهي شخصيتهاي سياسي رژيم ،از زندانها
ديدن ميكردند .از رفسنجاني گرفته تا احمد توكلي ،بهزاد نبوي ،سرحديزاده،

 -32مجاهد صدیق مسعود نصیری پس از آزادی از زندان در اسفند ۱۳۶۴با تالش بسیار خودش را بهتشکیالت
مجاهدین در منطقه مرزی رساند .با تشکیل ارتش آزادیبخش ملی ایران ،مسعود قهرمان در زمره اولین گروههایی
بود که لباس رزم ارتش آزادی را پوشید و پس از ۴دهه نبرد بیامان با استبداد والیت فقیه در شهریور سال ۱۳۹۹
در بیمارستان در آلبانی درگذشت و به یاران شهید و صدیقش پیوست
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اكرمي وزير آموزش وپرورش و نمايندگان مجلس مثل دري نجفآبادي و ...آدمهايي
هم بودند كه تا قبل از انقالب  ،۵۷هيچچي نبودند و حاال بعد از انقالب ،عنوان
شخصيت سياسي رويشان گذاشته شده است؛ مثل هادي خامنهاي ،عباسعبدي،
منافيزاده و امثال آنها.
در پي تحوالت بيرون و داخل زندان ،برخوردها كمي تغيير كرد .كسان ديگري
براي سركشي و«هدايت»! ما آمدند .بعد از آخوند رواني و مضحكي بهنام موسوي ـ
كه به
موسوي۳۰۰تناقض ـ معروف شده بود ،نوبت كساني بود كه تصور ميكردند
ِ
حرفهايي براي گفتن دارند؛ چنان توهمي كه فكر ميكردند بهتر از همة ما سازمان
و مباحث ايدئولوژيك آن را ميدانند .حريف ميطلبيدند تا با آنها بحث آزاد كنيم.
اواخر مهر یا اوایل آبان بود که درِ بند باز شد و حسين شريعتمداري و حسن
شايانفر وارد شدند .تا آن زمان آنها را نمیشناختم .توابها آنها را برادر حسین
و برادر حسن صدا میکردند .حسين شريعتمداري كه بعدها نمايندة خامنهاي در
روزنامة كيهان شد .سرمقالهنويسي كه توهم تئوريسین و استراتژيست بودن داشت.
حسن شایانفر هم شخصي بهنام بود .بعدها فهميديم باالترين فضيلت و افتخارش در
جمهوري اسالمي ،لو دادن نزديكترين كسان خانوادهاشاست.
دو نفری رفتند در سالن تلویزیون و ما را هم صدا کردند .شریعتمداری آمده بود با ما
سر مواضع سازمان بحث کند .میخواست به ما ثابت کند که خط و استراتژی سازمان
غلط است .هر بار چند جملهیی در این زمینهها میگفت ،یکی دوتا از بچهها حرفش
را قطع میکردند و از مشکالت موجود در بند میگفتند.
شريعتمداري كه ديد كسي حاضر نيست با او راجع به مواضع سازمان بحث كند،
33
ترفندي زد كه ما را به حرف بياورد؛ گفت« :بيایيد در مورد فلسطين و ساف
صحبت كنيم» .رحيم مصطفوي 34به او گفت« :ما با بازجو هيچ حرفي نداريم.
مگه تو هموني نيستي كه توي شعبه ،كابل دستت ميگيري؟ ما با تو هيچ حرفي
 -33ساف مخفف «سازمان آزادیبخش فلسطین» است.
ِ
پزشكي بورسية ارتش در دانشگاه تهران بود.
 -34مجاهد قهرمان شهيد رحيم مصطفوي خوئي از دانشجويان
كوكلسها او را از بند بيرون كشيدند و بردند .در تجديد بازجوئيها آنقدر روي او فشار آوردند كه تصميم
گرفت در يك فرصتي ،خودش را از طبقة باالي دادستاني به پايين پرت كند .در اين اقدام به خودكشي ،او
زنده ماند؛ ولي آسيبهاي جدي به پاها وكمر و سرش وارد شد .رحيم از چنان شخصيت و صالبتي برخوردار
بود كه همواره بر روي اطرافيان خود تأثير ميگذاشت .رحيم را بعد از تجديد بازجوئيها ،ديگر به قزلحصار
برنگرداندند .در سالن  ۴آموزشگاه بود تا اينكه در جريان قتلعام تابستان سال ۶۷با دفاع جانانهاي كه از «هويت
مجاهد» در مقابل هيأت مرگ كرد ،و او را اعدام کردند و به جاودانه فروغها پيوست.
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نداريم .اگه خيلي مايلي حرف بزني ،اينو جواب بدين كه چرا براي كساني كه حكم
گرفتهان ،چنين شرايطي رو توي زندون بهوجود آوردين؟ اين كارهايي كه حتي
در زندان شاه هم نبوده ،با كدوم قانون خودتون جور در مياد؟» .شريعتمداري كه
سعي ميكرد از خودش يك تيپ فرهنگي نشان دهد ،خيلي زود از كوره دررفت
و ماهيت خودش را نشانداد.
همهمهاي بهپا شد .بعضيها گفتند« :اول جواب بده باند بهزاد نظامي 35به چه مجوزي
اينهمه جنايت در زندان كرده؟ او با اجازة كي به بعضي زندانيان آمپول هوا زد؟
آخرش سرنوشت خودش چي شد؟» .ديگري گفت« :اين همه قبر و قفس كه زير
هشت درست كردين ،چي بود؟» .يك نفر داد زد« :چرا كتابها ،قرآنها و حتي
روزنامة باطلة جعبه ميوهها رو جمع كردين؟» و...
شريعتمداري در مقابل تهاجم بچهها ،از كوره در رفت و گفت« :سازمان شما بدترين
آفتيه كه به جون جمهوري اسالمي افتاده .بين شما كه در زندان هستين و سرانتون
كه در خارج كشور هستنن ،هيچ فرقي نيست .اونها در خارج كشور هستن عليه
نظام توطئه ميكنن ،شما هم اينجا دستاويز اونها هستين و هر روز نظام رو بهخاطر
وجود شما زير سؤال ميبرن و ما رو به ضدحقوق بشر متهم ميكنن».
با شنيدن اين حرفها ،ولولهاي بهپا شد .همه بلند شديم كه از سالن تلويزيون خارج
شويم .هر كس در حال بيرون رفتن ،چيزي به شريعتمداري ميگفت .يكي گفت:
«تو يكي ديگه از حقوق بشر حرف نزن!» .يكي ديگر« :شما چه ربطي به بشر و
جامعه بشري دارين؟» .ديگري« :اگه خيلي مدعي هستين ،به صليب سرخ اجازه
بدين از زندانها بازديد كنه!» .و ...در اين فضا ،شريعتمداري و شايانفر و بريده
خائنين يخ زدند .صدايشان ديگر در نيامد .بعد از خروج ما از سالن ،بلند شدند
رفتند و ديگر پيدايشان نشد.

 -35بهزاد نظامی یکی از بریدهخائنینی بود که زیر دست الجوردی کار میکرد .او در واحد ۳قزلحصار ،مدتی
اختیارات تام در اذیت کردن و شکنجه زندانیان داشت.حتی به نفراتی آمپول هوا زده بود.
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مدتي گذشت و از حاج داوود خبري نبود .نمیدانستیم که او از همان اواسط تیرماه
برکنار شده و محمد خاموشی بجای او کارهای قزلحصار را دنبال میکند .بعضيها
ميگفتند او را هم عوض میكنند .درست و غلطش معلوم نبود .باید منتظر میماندیم.
يك روز دیدیم يك آدم چاق و ريشو با ساكي در دست وارد بند شد .هيچ پاسداري
هم با او نبود .هیچ توابي هم به او نزديك نشد .با آرامش و لبخند بر لب در راهرو
بند راه افتاد و به هركس ميرسيد ،سالم مؤدبانهاي ميكرد .به بيشتر سلولها سرك
كشيد .عاقبت وارد سلول  ۲۲شد .بهنام مسؤل سلول بود .از او پرسيد:
ـ شما كي هستي؟ از كجا اومدي؟
ـ من جزو مديريت جديد زندان هستم .اومدم چند روزي مهمان شما باشم!
نفرات سلول گفتند« :اينجا جاي زندانيه ،نه زندانبان».
ساعتی بعد صداي بلندي از راهرو آمد« :همه برن سالن تلويزيون!» .همهمان آنجا
جمع شديم .فرد تازه وارد ،آمد و روبهرويمان نشست .گفت« :اسم من ميثمه .اومدم از
زبون خودتون بشنوم كه چه مشكالتي دارين».
اص ً
ال انتظار چنين صحنهاي را نداشتيم .هم سكوت بود و هم در سكوتمان هزار
حرف .ساكت مانديم .يكي سكوت را شكست:
ـ شما خودتون بهتر از ما مشكالت رو ميدونين .اگه راست ميگين ،برين همونها
رو حل كنين!
ـ ما يه چيزايي ميدونيم؛ اما ميخوام از زبون خودتون بشنوم.
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كمكم صداها بلند شد .هر كس كمبود و مشكلي را ميگفت :از محدوديت سر
هواخوري ،فروشگاه ،ظروف غذا ،زيرانداز داخل سلولها تا وجود توابها و اذيت و
آزارشان .ميثم هم سرش در برگهاي بود و يادداشت ميكرد .ستون يادداشتهايش
كه به آخر صفحه رسيد ،توي خندهاش گفت:
ـ بسه ديگه ،كاغذم تموم شد.
همههاي شد:
ـ اص ً
ال چرا ما اينها رو به تو بگویيم؟
ـ من همة حرفهايتان را شنيدم .سعي ميكنم تا جايي كه از دستم بر ميآيد ،بعضي
از آنها را حل كنم.
سالن تلویزیون شلوغ و همهمه شد .صداي يكي واضحتر از بقيه شنيدهشد:
ـ اينها حداقل حقوق يك زندانيه .خواستههاي اضافي نيست .اگه راست ميگي ،بايد
همة اونها را حل كني.
ميثم با دستش جمع را آرام كرد و گفت:
ـ واقعيت اينه كه شرايط شما در اينجا مث يه فنر فشرده است .نميشه فنر رو يه
دفعه آزاد كرد؛ برميگرده ميخوره توي صورت خودمون .بايد كمكم فشار رو از
روي فنر برداشت.
اصليترين حرف مشترک همة ما اين بود:
ـ اول بايد توابها رو از بند ببرين.
ـ اين موضوع رو هم حل ميكنيم ،اما يواش يواش.
بعضیها هم سر پولهایی که برای خرید میز پینگپنگ گرفته شد و نیاوردند با او
جر و بحث کردند .قول داد این موضوع را هم دنبال کند.
چند لحظهاي كه صداها خوابيد ،با لحني دوستانه گفت:
ـ من ميخوام چند روز اينجا مهمون شما باشم .آيا كسي مخالفتي داره؟
سکوت.

«قانون ایست»

میثم سه روز در سلول ۲۲ماند .سعي كرد مثل ما زندانيها زندگي كند .معلوم بود
ميخواست به جزئيات كارهاي ما توجه كند و از مناسبات و روابط ما سر درآورد.
چند بار تالش كرد با نفرات سلولشان صحبت كند؛ اما كسي به او راه نميداد .خودش
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مالحظهكرد و نگذاشت كدورتي پيش بيايد.
از اینکه دیدیم میثم خودش را بعنوان مدیریت جدید زندان معرفی کرد ،مطمئن
شدیم که داستان رفتن حاجداوود واقعی است .هیچ شناختی نسبت به میثم نداشتیم.
اما در بین تبعیدیها ،کسانی بودند که میگفتند این حرومزاده با پنبه سر میبرد.
در زندان عادلآباد ،قانونی وضع کرده بودند بنام «قانون ایست» .بچههای تبعیدی
میگفتند مبتکر این قانون همین میثمه.
«قانون ایست» را اینطور برایمان تعریفکردند که؛ هر ساعت از روز كه ايست داده
میشد ،هركس هر كجا و در هر حالتي بود ،بايد مثل مجسمه میايستاد؛ وگرنه با
عقوبت سختي روبهرو میشد .اشاره ميكردند در حال رفتن به دستشويي يا حين
رختشويي بودند كه گاهي  ۴تا ۵ساعت در همان حالت نگهشان ميداشتند .براي
زنداني قابل درك است اين قانون چقدر فشار روحي و رواني دارد .در طول روز
زندانيان بايد چگونه كارهايشان را پيش ببرند تا در موقع اعالم ايست ،در وضعيت
قابل تحملي باشند؟

نمايشگاه كتاب

از جمله اقدامات جابهجایي مديريت زندان ،برپايي نمايشگاه كتاب بود .استقبال
خوبي از آن شد .نمايشگاه تقريباً از اواسط پاییز ۶۳شروع شد .اول محدود بود.
در بعضي از نمايشگاهها ،همة بندها را براي خريد نبردند .خبر رسید که بند ۴را
برای نمایشگاه کتاب بردهاند اما از بندهای دیگر خبری نداشتیم .در ماه بهمن
به مناسبت دهة فجر ـ كه از جانب بیشتر مردم ايران «دهة زجر» نام گرفت ـ
طوالني واحد ۱ترتيب دادند .وسط راهرو تعداد زيادي
نمايشگاه بزرگي در راهرو
ِ
ميز كتاب چيدند .بندها را نوبت به نوبت میبردند براي خريد .از همة انتشاراتيهاي
كشور ،كتاب آوردند .غير از كتابهايی که از نظر رژيم ممنوع بود ،همه نوع كتاب
دیده میشد؛ از رمان تا موضوعات علمي ،تاريخي ،فلسفي ،اقتصادي ،اجتماعي،
جامعهشناسي ،روانشناسي و. ...
كل كتابهاي مجاهدين و ديگر سازمانهاي سياسي جزو ممنوعهها بودند .بسياري
بهخاطر خواندن و يا داشتن آنها دستگير شده بودند .كسي هم انتظار وجود اين
كتابها را در ميزهاي كتاب رژیم نداشت .از كتابهاي شريعتي هم خبري نبود.
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آنها هم ممنوعه بودند.
ترتيب دهندگان نمايشگاه ،پول كالني به جيب زدند .بعدها شنيدم حدود ۳ميليون
تومان كتاب خريداري شد .كتابهای زیادی كه شايد سالها در قفسهها و انبارها
مانده بود ،در عرض چند روز به فروش رفت .در مانوری که رژیم در زندانها راه
انداخته بود ،فرصتي هم برای ما فراهم شد تا از امكان مطالعه و آگاهي بیشتر
برخوردار شويم.
كتابهاي زيادي وارد بندها شد .یک قلم از طرف سلول ما حدود ۴۰۰جلد كتاب
موضوعي مطالعه سخت شده بود.
خريده شد .ديگر انتخاب
ِ
روش و روند مطالعه ،امر مهمي بود كه تا آنزمان به اهميت آن پي نبرده بودم.
بيشتر اطرافيانم به سن و سالي رسيده بودند که تجربة كافي در روش و روند مطالعه
داشتند .چند روز بعد آنها كه تجربة بیشتری در مطالعه داشتند ،به ياري بقيه آمدند.
از آن سردرگمیهای گاهگاه اوليه درآمديم .كتابهاي زيادي در بند بود و انتخاب
هم مشکل .ناگهان متوجه شدیم بازار چند كتاب ،دا ِغ داغ است و خيليها دنبال
بهدست آوردنشان هستند .کتابهایی مثل روند سلطهگری ،دیکتاتوری کارتلها،
فلسطینی آواره ،سال پنجم انقالب الجزایر ،دوزخیان روی زمین ،کتابسه جلدی
نگاهی به تاریخ جهان ،کتابهای کازانتزاکیس ،بازیگران عصر طالیی ،جنبش جنگل،
تاریخ معاصر ایران ،تاریخ سدههای میانه .چندتایی هم کتاب آموزش عربی و فرهنگ
لغت انگلیسی به فارسی خریده شد .چند نفری هم بودند که آموزش زبان عربی و
انگلیسی را دنبال میکردند .کتابهای پرطرفدار شناخته شدند؛ اما چه فایده! ديگر
امكان خريدشان وجود نداشت .مطالعة اين چند كتاب ،نوبتبندي شد و بين افراد
دست بهدست ميگشت.

یک خبر عالی

روزهاي آخر اسفند ۶۳نزديك ظهر ،در هواخوري بودیم .داشتيم گل كوچك بازي
ميكرديم .سعيد .ر با عجله آمد به حياط و گفت« :بچهها! روزنامه جمهوري اسالمي
اومده .يه خبر عالي داره».
سريع برگشتیم سلول .خبر روزنامه ،ازدواج مسعود و مريم بود .اصل خبر كوتاه بود.
بقيهاش ياوههايي بود كه همراه خبر نوشته شده بود .به هواخوري که برگشتيم،
فوتبال تعطيل شد .همه دور حياط قدم ميزدند و موضوع صحبتشان خبر روزنامه
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بود .اين خبر ،عامل انگيزش بيشتر و پيگيري مستمر آن از طرف همه بود.
از آن پس که روزنامهها را دنبال میکردیم ،در هر شمارهیی موضوع ازدواج ،یک
سوژة ثابتشان بود .بهطور خاص روزنامه جمهوری اسالمی حول همین یک موضوع،
رطب و یابس زیادی میبافت .محور همة مطالبش هم عٍده و عْده بود .فرهنگ
مبتذل آخوندی برایمان شناخته شده بود .مطالب روزنامه جمهوری هم یاوههایی از
حرفهای مفت آخوندی برای منحرف کردن موضوع بود .آنچه اما برای ما مهم بود،
پی بردن به اصل موضوع از البهالی همین اخبار و مقاالت بود.
با تمام تجربههایی که از ماهیت تبلیغاتی رژیم داشتیم ،برايم شاخص اوليه اين بود:
«هر چه رژيم ميگويد ،حتمأ عكس آن درست است» .در جريان چماقداري و حمله
به ستادهاي سازمان در فاز سياسي ،بسیار ديده بودیم که وقتي خميني ميخواست
سانسور و انحصارطلبی و رواج جناياتش را توجيه كند ،تمام كثافات و لجنهاي
وجودش را به مخالفینش و بهطور خاص به مجاهدين نسبت میداد .پس اگر اراجيفي
راجع به ازدواج مسعود و مريم در روزنامهها مینویسند ،حتمأ واقعيت بزرگتري
وجود دارد .پس نبايد به ياوههاي ورقپارههای مرتجعین توجه كرد.
با خیلیها راجع به اين موضوع صحبت كردم و نظرشان را پرسيدم .برایم جالب بود
که هيچكس نسبت به درستي این تصميم ذرهیی تردید نداشت .با محمد جنگزاده
که صحبت كردم ،با همان بيان ساده و خودمانياش گفت« :ببين! هركاري كه مسعود
ميكنه ،حتماً بهخاطر جنگ با خمينيه .اين برام مث ايمان به غيبه .روي اون هيچ
شكي ندارم .اين دري وريهايي هم كه سر عٍده و عْده مینویسند ،حرف مفته.
مسعود خودش از هر مرجع تقليدي باالتره».

عید  ۶۴و اولین مالقات با همه اعضای خانواده

مراسم عید نوروز را هر سلولی به سلیقه خودش برگزار کرد .دیده بوسیها در راهرو
بند و هواخوری جریان داشت .دوباره موضوع جمع کردن خبرها و انتقال آنها فعال
شد؛ اما با تفاوتهایی نسبت به قبل .مالقات با خانواده هم دو هفته یکبار شد.
در اولین مالقات بعد از عید ،اجازه دادند باقی اعضای خانواده هم به مالقات بیایند.
بعد از ۴سال خواهران و برادرانم را دیدم .خواهر کوچکم را اص ً
ال نشناختم .چهره
عوض کرده بود و خیلی بزرگ شده بود.
هرکس از مالقات برگشت ،حرفهای زیادی برای گفتن داشت .در این بین اما،
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مهمترین موضوع سیاسی که مورد بحث و پیگیریمان قرار داشت ،رویکرد جدید
رژیم در سیاست خارجی بود.

روزنامة دیواری

يك روز صبح ـ قبل از باز شدن در هواخوري ـ حضور همة توابها در زيرهشت،
توجهمان را جلب کرد .داشتند چیزی شبیه روزنامة ديواري به دیوارها میچسباندند.
زير پالستيك شفاف ،بريدة روزنامهها و نشريات مختلف را به مقوایی چسبانده بودند
و مقوا را به ديوار آویزان کردند .روی مقوا تكههايي از نشريه مجاهد و نشريات
خائنين دستآموز بازجويان و شكنجهگران ،با
ماركسيستي و سلطنتطلب و...بود.
ِ
رفتاري ميمونوار و با فرهنگ آخوندي ،مطالبي را از نشريات مختلف جدا كرده و
كنار هم چيده بودند .بین اینهمه بریدة روزنامه که طول همهشان از ۱۰متر بیشتر
رنگي مسعود و مريم
بود ،آنچه بيش از همه چشمان ما را خيره ميكرد ،عكسهاي ِ
در وسط روزنامة ديواري بود.
آن روز خيليها به هواخوري نرفتند .اجتماع زندانيان پاي روزنامههاي ديواري بود.
روبهروي هر روزنامة ديواري ،چند سر و چشم خيره و كنجكاو ،مطالب را با اشتياق
ميخواندند .هر كس مطلبي را با د ّقت ميخواند و اگر توجهش را جلب ميكرد ،به
ديگري هم نشان ميداد .خائنين در زيرهشت ،ايستاده يا قدمزنان ميپایيدند كه
واكنش هر كس چيست.
بيشتر بچهها دور همان قسمتي ايستاده بودند كه عكس مسعود و مریم در آن نصب
بود .گل از گل چهرهها شكفته شده بود .گاهي چيزي توگوشي به هم ميگفتيم و
ميخنديديم .مطالبي كه از روزنامة مجاهد انتخاب شده بود ،مقالههايي بود به قلم
جالل گنجهاي ،محمد حياتي ،ابوذر ورداسبي ،محمدحسن حبيبي ،صديقه شاهرخي
درستي كاري كه
و ....ترانة «بهار مجاهدين» هم بود .هر كدام را ميخواندم ،ايمانم به
ِ
انجام شده ،بيشتر ميشد .اين يقين وقتي برايم بارز و عميقتر شد كه مقالة «پرواز در
آتش»،نوشتة محمدحسن حبيبي خائيزي را خواندم .مقالهيي علمي ،فلسفي ،منطقي
و ايدئولوژيك بود .نويسنده در شروع ،از موضع شك و ترديد وارد شده بود؛ بعد قدم
به قدم به سؤاالت و ابهامات سياسي ،ملي و استراتژيك جواب ميداد .خيلي حيفم
آمد كه چرا قسمت دوم را نزدهاند .هر كس چند خط را ميخواند و سريع به سلولش
ميرفت و يادداشت ميكرد .تا ظهر توانستيم همة مقالهها و نوشتههاي نشرية مجاهد
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را براي خودمان بنويسيم تا س ِر فرصت ،بخوانيمشان و رويشان صحبت و بحث كنيم.
در خلوت بعد از ناهار ،يكي از بچهها عكس مسعود و مريم را برداشت و برد .ناگهان
از وسط بند سر و صداي خائنین تواب بلند شد« :همهشان منافقاند و .»...بالفاصله
ي را جمع كردند و بردند.
همة روزنامههاي ديوار 

روز ۴خرداد

به خرداد سال  ۶۴رسيديم .به روز شهادت بنيانگذاران سازمان در ۴خرداد .با آنچه
در يكسال گذشته در زندان اتفاق افتاد ،بهسختي ميشد مثل قبل از بچههاي بند
نظرخواهي كرد .سؤال اين بود كه در چنين شرايطي ،براي بزرگداشت اين روز چهكار
ميتوانيم بكنيم؟
با روابط محدودي كه دوباره بينمان بهوجود آمد ،قرار شد متناسب با وضعيت نفرات
جديد و تركيب جديد سلولها ،هر سلولي خودش برنامهيي تدارك ببيند .چند آيه از
سورة محمد هم مشخص شد تا هر كس بخواند و روي معاني آن تعميق كند.
حدود ساعت ۱۰صبح بود .ما در سلولمان داشتيم ژلة انجير درست ميكرديم .در
بند باز شد .محمد خاموشي با چند پاسدار وارد شد .نادر طحان مثل توله سگي كه
پي او افتاد و گفت« :اينا هنوز همشون
دنبال صاحبش ميافتد و دم ميجنباندِ ،
منافقن .امروز بهخاطر ۴خرداد مراسم گرفتهان .امروز همشون يه چيز خوردن .معلومه
تشكيالت دارن» .محمد خاموشي هم گفت« :برو اصليها رو بكش بيرون».
خائن كثيف هم مجوز را بهدست آورد .از هر كس دق دلي داشت ،سرش خالي
كرد۸ .نفر را از سلولها کشید بيرون .يكيشان هم من بودم .ما را برد زيرهشت.
چشمبسته رو به ديوار ايستاديم .نيمهشب ،يكييكي صدايمان زدند و بردند پيش
محمد خاموشي .او هميشه در نبود حاج داوود ،اداي رئيس زندان را در ميآورد! پشت
میزی نشسته بود و شروع کرد به بازجويي از من:
ـ خيلي وقت بود منتظرت بوديم.
و به دستة كاغذ روي ميزش اشاره كرد:
ـ همة اينا گزارشاتييه كه از تو اومده .كي به تو خط داد براي ۴خرداد مراسم بگيرين؟
ـ كدوم خط وخطوط؟ كدوم مراسم؟ شما هم شدين بازيچة دست اين كثافتا؟
ـ پس واسه چي امروز همهتون ژلة انجير درست كردين؟
ـ اوالً من يادم نبود امروز ۴خرداده .تاريخها و روزها از دستم در رفته .بعد هم محض
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اطالعت ،ما بيشتر روزهاي هفته ،ژله درست ميكنيم .مگه فروشگاه غير از اين انجير
خشك ،چيز ديگهيي ميياره كه بخريم و بخوريم؟
جوابي نداشت و حرف را عوض كرد:
ـ خيلي گزارشاي ديگهيي هم از تو رسيده .تو رو بيخود بيرون نكشيدن.
ـ راست ميگي؛ منو بيخود بيرون نكشيدن .اگه واقعاً دليلش رو ميخواي ،اينه كه نادر
سر يه حرفي كه راجع به او گفته بودم ،فرصت گير آورده تا دق دليش رو خالي كنه.
ـ خيلي زبون درازي .برو گمشو ،بعد خودم خدمتت ميرسم.
اشاره کرد به پاسداري :ببرش!

گاوداني

من را بردند به گاوداني .چشمبسته رو به ديوار نشاندند .بقيه را هم همينطور.
همگيمان را يك هفته در گاوداني نگه داشتند.
این محل یک سالن بستهای بود که مساحت آن حدود ۱۰متر در ۱۰متر بود .در
گوشه آن یک توالت مخروبه و یک دوشی که شیلنگی را از باال آویزان کرده بودند.
آنقدر کثیف که باید با دمپایی زیر دوش میرفتیم.
از صبح تا شب حق خوابيدن نداشتيم .بايد چشمبسته رو به ديوار مينشستيم.
براي چنين شرايطي ،بهترين توشهیی كه اندوخته بوديم ،يادآوري سورههاي قرآن
و خواندن سرودهاي سازمان بود .به تجربه دريافته بودم انجام كاردستي ،سرگرمي
خوبي براي گذراندن وقت است .در همان حالت نشسته و چشمبستة رو به ديوار ،در
اين فكر بودم كه چطور براي خودم يك سرگرمي و كاردستي جور كنم؟ كاري كه در
اين وضعيت ،دور از چشم نگهباناني باشد كه آنطرف نشستهاند.
براي وضو كه به دستشويي رفتم ،تكهیی پارچه ديدم كه به اندازة يك دستمال بود.
برداشتم و شستم و گذاشتم خشك شود .روز بعد پارچه را به اندازة نوارهاي يك
سانتي در آوردم .تدارك درست كردن يك تسبيح پارچهاي را ديدم .اين سالها
همه يك لُنگ خريده بوديم كه براي روانداز و حوله استفاده ميكرديم .نخهاي نازك
لنگ را آرامآرام ميكشيدم و ميتابيدم .عاقبت نخ تسبيح و نخهايي كه بايد با آنها
دانههاي تسبيح را درست ميكردم ،آماده شد .سه چهار روز طول كشيد تا تمام شد.
تجربهیی خوب و موفق بود .تسبيح قشنگ و خوشدستي شد .تنها اشكالش اين بود
كه دانههايش ثابت بود و الي انگشت نميغلتيد.
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برای فروشگاه لیست بدهید

وضعیت به تدریج تغییرات زیادی کرد .هواخوری کام ً
ال باز و قدمزدنهای دونفره که
پیش از این جرم تل ّقی میشد ،عادی شده بود .شور و شعف دوباره بین بچهها برگشته
بود .با اينكه خيلي از بريدهها را به بندهاي واحد ۳منتقل كردند ،اما همچنان توابین
فعالی مثل مصطفي بحري آبكنار ،علي مصلحي ،عباس يوسفي و يكي دو نفر ديگر را
در بند ما نگه داشته بودند.
كشمكشهايي بين اكيپ ميثم كه به مجید انصاری و منتظری وصل بودند ،با اكيپ
الجوردي و حاج داوود كه به دادستاني ختم ميشد ،وجود داشت .بقاياي اكيپ
دادستاني سعي ميكردند هرطور شده با سنگاندازی ،بازهم خط خودشان را در
زندان و بندها پيش ببرند .اما شرایط به نفع اکیپ میثم پیش میرفت.
در میان این تغییرات ،وضع فروشگاه هم بهكلي تغيير كرده بود .تا پیش از این ،فروشگاه
برایمان فقط انجير خشك و خرماي بستهاي میآورد .بهندرت ميوه میآوردند .حاال
میگفتند هر چه دوست داريد ،ليست بدهيد .ما ليستي نداديم .بیشتر دنبال این
بودیم که بفهمیم چه سیاستی در پیش است .اما خودشان اجناس زيادي آوردند.
همهجور خشكبار و ترهبار آوردند؛ حتي كالباس ،سوسيس ،سيبزميني ،بادمجان
و گوشت! چيزهايي كه اص ً
ال تصور ديدنشان را نداشتيم .بسياريشان هم پختني
بودند .حتی چراغ نفتي آوردند تا بخريم و خودمان غذا بپزيم .با اضافه شدن چراغها،
سلول ۲۲که یکی از سلولهای بزرگ بود تخلیه و افراد آن بین باقی سلولها تقسیم
شدند .این سلول شد محل چراغها و پخت و پز.

شقه شدن بند ،تجربهاي دردناك

با ايجاد فضاي جديد ،در عرض يك هفته بند ما دو شقه شد .بعضيها موافق گرفتن
وكشافي بينمان راه افتاد .موافقين
امكانات بودند ،بعضيها مخالف .بحثهاي داغ ّ
ميگفتند اين امكانات حق ماست و بايد حداكثر استفاده را بكنيم .مخالفين ميگفتند
ما با گرفتن امكانات مخالفتي نداريم ،ولي اول بايد توابها را از بند بيرون كنيم .ما
حاضر نيستيم از بريدهیي كه مسؤل فروشگاه شده ،جنس بخريم .با ورزش و وسايل
ورزشي هم مخالفتي نداريم؛ اما حاضر نيستيم پشت سر بريدهیي در حياط بدويم.
با سياست جديدي كه زندانبان در پيش گرفته بود ،سعي داشت همچنان از بريدهها
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براي كنترل بندها استفاده كند .تا چندي پيش ،ورزش دو نفره ممنوع و مصداق
وجود تشكيالت بود .حاال راضي شده بودند ورزش جمعي زير چتر بريدهها و توابين
شكل بگيرد .براي پيشبرد اين خط ،سعي ميكردند از بريدهاي استفاده كنند كه در
ضرب و شتمها شركت نداشتند و حساسيتبرانگيز نباشند.
در بحثهاي داغ موافقين و مخالفين ،موافقين استدالل ميكردند كه بايد اين مسائل را
بهمرور دنبال كرد و ...مخالفين اما از هرگونه همكاري با بريده و توابها بهشدت پرهيز
جمع نظرات و يكدست شدنشان ،به هيچوجه ممكن نبود.
ميدادند .با اين شرايطِ ،
ميثم متوجه شد که ما چقدر نسبت به بريدهخائنين حساس هستيم .خيليشان را
از بند ما برد .سر فروشگاه و مسؤل ورزش و امثال آن هم ،بريدههائي را گذاشت كه
سرشان بيشتر در كار خودشان بود.
موافق و مخالف باعث شد هر روز شاهد صحنههاي تلخ و دردناكي باشيم .در همة
سلولها جريان مخالف و موافق شكل گرفت .نتيجة اين اختالفنظرها اين شد كه
موافقين ،مواد غذايي ميخريدند و روي اجاق ميپختند .وقتي سفره ميانداختيم،
غذاي پخته شده از گلوي كسي پايين نميرفت .بقيه هم كه مخالف بودند ،تحمل
ديدن اين صحنهها را نداشتند.
من هم روزهاي اول نميتوانستم تشخيص دهم حرف كدام دسته واقعي و درست
است .بين هر دو دسته ،نفرات مقاوم و شكنجه شده و با صالحيت وجود داشت .پيش
ل قوي براي نظرش ميآورد .بعد از سه چهار روز ،جبهة
هر كدام ميرفتم ،استدال 
خودم را مشخص كردم و در صف مخالفين قرار گرفتم .اين شاخص كه نبايد به
بريدهها مشروعيت داد ،كافي بود تا تصميمم را بگيرم.
دردناكي اين وضعيت ،يكي دو تا نبود .تا همين چند ماه پيش ،نگران تكتك بچهها
بوديم؛ با شكنجه و ضرب و شتم هر کدام ،همه شكنجه ميشديم .حاال شاهد قطع
شدن رابطهها شدهایم .احساس عجيبي داشتم .به احساسات و عواطفمان نسبت به
يكديگر ضربة غیرقابل انتظار و سنگیني وارد شد.
علي ابراهيمي سواره از نفرات موافق بود .من هيچوقت رابطهام با او كم نشد .بسياري
از روزها با هم قدم میزدیم و سر موضوعات مختلف بند و اخباري كه بهدستمان
ميرسيد ،صحبت ميكرديم .او هم از چنين فضايي ناراحت و دلگير بود .ميگفت:
«بايد سعي كنيم راه حلي پيدا كنيم تا اين وضعيت جمع بشه».
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جابهجاييهاي زیادي در بندهاي قزلحصار شروع شد .بيشتر تبعيديها را برگرداندند
به شهرهاي خودشان .حدود ۷۰نفر را به كانون كارآموزي كرج منتقل كردند .همة
مليكشها را بردند اوين .نصف بيشتر تودهايها را به واحد ۳منتقل کردند .حدود
۳۰نفر را ـ كه نفهميدم وجه مشتركشان چه بود ـ به بند  ۱واحد ۳بردند .بندهاي
مجرد را خالي كردند؛ زندانيانش را فرستادند به بندهاي عمومي .با اين همه جابهجايي،
داستان مخالف و موافق هم تمام شد .با افراد جديد بايد مناسبات جديدي ميساختيم.
فضاي بند بهتدريج بازتر و از محدوديتها كاسته ميشد .خيليها كه تحت آن فشارها
تصميم گرفتند سفرهشان از جمع جدا باشد ،برگشتند؛ خواستند در جمع سلول
پذيرفته شوند .تعدادي هم كه هنوز دل و جرأت و جسارت پيدا نكرده بودند ،سعي
كردند با بهانه و پوشهاي مختلف ،همچنان فاصلهشان را با جمع حفظ كنند .يكي از
اين پوشها ،باز شدن دكاني بهنام خواندن زبان انگليسي بود .اينها چند نفري بودند
كه معلوم نبود با وجود فشارهاي زيرهشت ،در چه نقطهاي هستند .بين آنها كمكم
خواندن زبان انگليسي رايج شد.
كمي بعدتر ،فضاي زندان تغييرات بيشتري كرد .در اين تغييرات ،آشكار شد كه اين
تيپ افراد ،بريدههايي هستند كه تصميم گرفتهاند زودترآزاد شوند و دنبال زندگیشان
بروند .در آن شرايط ،رو كردن به زبان انگليسي ،اشعهاي جز بريدگي و زندگيطلبي
ساطع نميكرد .به همين دليل آنها بهنوعي بايكوت بودند .بقيه هم با اين تيپ افراد
فاصلهشان را حفظ ميكردند.

انتظار پشت درب زندان گوهردشت

چندي بعد۲۰ ،نفر از ما را صدا زدند .من هم يكي از آنها
بودم .گفتند با كلية وسايلتان بياييد .از سلول ما محمد
جنگزاده ،اصغر برفجین و من بوديم .از باقي سلولها
حسني پاك ،محمد
اصغر غالمي ،حميد وثوق ،مهدي
ِ
فرجاد ،منوچهر قبادپور ،عليرضا قاسمپور ،ايرج مصداقي،
حسين محبوبی و چند نفر ديگر بودند .ما را اول بردند به
زيرهشت و سپس به سالن كوچكي .بين ما ۲۰نفر ،غير
از مهدي حسنيِ پاك كه تودهاي و اصغر برفجین كه از
هواداران خط شريعتي بود ،بقيه مجاهد بوديم.

عليرضا قاسم پور
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میدانستیم وقتی با کلیه وسایل صدا میکنند ،انتقالی هستیم .برخورد پاسدارها هم
تند نبود .اما نمیدانستیم قصد دارند ما را کجا ببرند.
حدود یک هفته در این سالن ماندیم .کاری به کارمان نداشتند .بهموقع در بند باز
میشد ،غذایمان را میدادند و میرفتند .این چند روز فرصتی شد تا با اصغر غالمی
سر مسائلی که گذشته و شرایطی که در پیش داریم ،بیشتر صحبت کنم .گاهی
اوقات هم با حمید وثوق و حسین محبوب و محمد فرجاد سرتحوالت جاری زندان و
تغییراتی که در حال وقوع بود صحبت میکردیم.
نظر عمومی این بود که هم مراجعات خانوادهها به قم تأثیر داشته و هم نیاز رژیم به
ارتباط بیشتر با اروپا .رژیم خمینی نیاز به خرید سالح و مهمات و الزامات جدید برای
ادامه جنگ داشت .تصمیم گرفته بود با تعویض الجوردی و حاج داوود رحمانی که
خیلی در نزد مردم منفور بودند ،رنگ عوض کند.
عصر بود که داشتم تنهایی قدم میزدم .مهدی حسنیپاک آمد و همراه شدیم .در
ادامه آشنایی قبلی ،کمی از آشناهای مشترکمان در شهرری صحبت کردیم .وسط
صحبتها از من در مورد ایرج مصداقی پرسید که هم اکیپ ما بود .گفت:
ـ نسبت به این فرد که همراهمونه ،مشکلی دارین؟
ـ چرا این سوال رو میکنی؟ چیزی دیدی یا شنیدی؟
ـ نه چیز مهمی نیست .دیدم شماها کمتر با او رابطه میزنید .در بند هم که بودیم،
او فقط با چند نفر خاص قدم میزد.
يك هفتهاي گذشت .همگيمان را سوار اتوبوس كردند و بردند زندان گوهردشت .در
ورودي گوهردشت ،چند ساعت توي اتوبوس مانديم .از پاسدار توي اتوبوس شنيديم
كه رئيس زندان گوهردشت به آنها گفته است« :هرچي نخاله دارين ،ميريزين سر
ما .همون قبليها پدر ما رو در آوردن .ديگه اينها رو قبول نميكنيم».
نزديكيهاي صبح ،دوباره برگشتیم به قزلحصار.

تخليه قزلحصار

زندان قزلحصار از زمان محمدرضا شاه متعلق به شهرباني بود .بهخاطر حجم گستردة
دستگيريهاي سياسي از ۳۰خرداد  ۶۰به بعد ،دادستاني ،واحدهاي ۱و  ۳را از شهرباني
قرض گرفت .با تجديد سازماندهي ارگانهاي انتظامي در سراسر كشور ،شهرباني از
دادستاني خواست که بندهايش را خالي كند و به خودشان برگرداند .همین هم باعث
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شروع جابهجايي گسترده در زندانهاي قزلحصار ،گوهردشت و اوين شد .از زندانيان
قزلحصار تعدادي را به زندان كانون كرج منتقل كردند .شهرستانيها و تبعيديها
را به استانهاي خودشان برگرداندند .در واحد  ۱كه ما بوديم ،اول بند  ۱و بندهاي
مجرد تخليه شدند .سپس نوبت بند ۲و بندهاي ديگر شد .باقيماندههاي بندهاي ديگر
به بند  ۴منتقل شدند.
بهار  ۶۵در بند ۴بودیم .این بند مثل ترمینال شده بود .هرچند هفته که میگذشت،
چند نفری را از بند میبردند و عدة کمتری را میآوردند .خوبی این وضعیت ترمینالی
این بود که در صحبت با نفرات جدید از آنچه در دوران دربسته در بندهای مختلف
گذشته بود مطلع میشدیم .زیاد طول نکشید که با تعدادی از نفرات قدیمی بند
آشنا شدم .متوجه شدم روابط بین آنها دست نخوردهتر مانده و از انسجام خوبی
برخوردارند.
با زندانیان بند  ۴که دربارة دوران دربسته صحبت کردم ،متوجه شدم شرایط آنها هم
مثل شرایط خودمان در بند ۲بود .حاج داوود همان اوایل دوران دربسته ۵۰ ،تا۶۰نفرشان
ک مفصل فرستاد گوهردشت.
را از سلولها بیرون کشیده بود و بعد از کت 
ی حقوردی سر زبان بیشتر آنها بود .تعریف میکردند پاسدارها و بریده
نمونة عل 
خائنین علی را بردند زیرهشت و ضمن زدن مشت و لگد پی در پی به او ،ضربة
شدیدی به سرش زدند .این ضربه باعث شد علی دچار بیماری صرع شود .نیمهشب
از خواب میپرید و فریاد میزد .یکی از نفرات سلولشان هر شب کنار علی میخوابید
و مواظبش بود که به خودش صدمهیی نزند .چند نفر دیگر هم در بند بودند که بر
اثر ضربات و فشارهای دوران دربسته تقریباً روانی شدند؛
مثل سیدحسین اصغری ،مازیار گیوتاچ ،محمدرضا
نعیم(حسین افغان) ،اسماعیل معلمی و احمد نعلبندی.
مدتی گذشت تا با رسیدگیهای مداوم یارانشان بهبود
یافتند و به حالت عادی برگشتند .ولی آثار شکنجههای
این دوران همیشه همراهشان بود.
مسئول بند  ۴بریده خائنی بهنام علی هاشمی بود .از
زمان بازجوییها برید و به خدمت زندانبان درآمد .مدتی
که در  ۲۰۹بود ،نفوذی بازجوها در سلول زندانیان
محمدرضا نعيم
تازه دستگیر شده یا در زیر بازجویی بود تا اطالعات
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جمعآوری کند و به بازجوها بدهد .طاهرفاتحي سیاهاسطلخی در همان  ۲۰۹با علی
هاشمی همسلول بود .همان موقع فهمید او نفوذی است .طاهر که متوجه این نفوذی
بازجوها شد ،یکبار حالش را اساسی جلوی همه بچههای بند  ۴گرفت .همینکار
طاهر باعث شد مدتی بعد علی هاشمی یک گزارش آب و تابدار از طاهر بنویسد و
به حاج داوود بدهد .طاهر را بیرونکشیدند و مدتها در زیرهشت واحد سرپا بود.
یکی از روزهای اردیبهشت  ۶۲حاج داوود به بند  ۴آمده بود و ۳۰نفر را بیرون کشید.
عدهیی را بهجرم ارتباط با هم و داشتن تشکیالت ،برد به قفس و مدتی بعد هم
فرستاد به گوهردشت.
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آخر خرداد سال  ۶۵بود .یک روز اول صبح آمدند و گفتند با کلیه وسایلمان آماده
شویم و بند ۴را کامل تخلیه کنیم .دو کامیون آورده بودند برای وسایلمان و چهار
اتوبوس برای خودمان .همة داراییمان را شامل ساکهای لباس ،ظروف ،گلدانها،
کتابها و هرچه متعلق به خودمان بود بار زدیم .نزدیک ظهر خودمان هم سوار
اتوبوسها شدیم و حرکت کردیم به سمت اوین.
حدود ساعت ۲بعدازظهر رسیدیم به اوين .اجناسمان را در يكي از حياطهاي
بدني كردند و فرستادند به
آموزشگاه خالي كردند .خودمان را با وسواس زياد بازرسي ِ
سالن .۵صفی از پاسدارها اجناسمان را میگشتند و كمكم به بندبرديم.
آن شب لباسها و وسايل اوليهمان را دادند؛ اما چه فايده! نگذاشتند حتي يك كتاب
وارد بند شود .بسياري از وسايل صنفي و دستساز را برداشتند و ندادند .گلدانهاي
زيادي داشتيم كه همه را توقيف كردند و بردند .پيگيري كتابها را كرديم ،گفتند
پس از چك و بازرسي برميگردانند.
آموزشگاه 36نام بندي است که در زمان شاه توسط ساواک شاه برای کار اداری ساخته
شده بود و هنوز ازآن استفاده نشده بود .الجوردي آن را تبدیل به بند کرد .ساختماني
بزرگ و سهطبقه .راهرو و راهپلهها در وسط ،و در هر طرف آن سه بند بهنام سالن.
سالنهاي  ۴ ،۲و  ۶در جنوب است و سالنهاي  ۳ ،۱و  ۵در شمال.
 -36رژيم دجال خميني براي آنكه بگويد زنداني سياسي ندارد ،نام بند عمومي را گذاشته بود آموزشگاه و به
بند انفرادي ميگفت آسايشگاه!!
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در کنار این ساختمان هم یک ساختمان جدید ساخت که ۴طبقه با ۴۰۰سلول
انفرادی .اسم آن را هم گذاشتند آسایشگاه!!
 ۲۵نفر از ما را به اتاق  ۱۱۰فرستادند .طاهر بزاز سیاه اصطلخی داوطلب مسؤلیت
صنفی اتاق شد و ابراهیم هم قبول کرد مسؤل اتاق باشد.
چند روز بعد كتابها را پس آوردند .اما چه فایده! بيشترشان را برداشتند .آنچه
آوردند ،کمتر از يكدهم موجودي كتابهايمان بود .فقط كتابهاي مطهري،
طباطبايي و تفسيرهاي محمدتقي جعفري و امثال آن مجاز بود .بعضي كه تجربة
اين نقل و انتقاالت را داشتند ،جلد كتابهايي را كه ميخواستند از دست ندهند،
كنده بودند و با جلد كتابهايي كه حساسيتي رويشان نبود ،عوض كردند .اینطوری
توانستند كتاب مورد نظرشان را وارد بند كنند.
سه روز اول ،درِهمة اتاقها بسته بود .اما نه مثل دوران حاج داوود .پاسداران نگهبان،
تندي نميكردند .روز دوم همراه با توزيع نهار ،مقداري كمپوت هم بين اتاقها تقسيم
كردند .گفتند اينها هم جزو جيرة شماست .با رفتن پاسداري كه غذا را توزيع
ميكرد ،بعضيها به شوخي و جدي ميگفتند« :اگه اين چيزا هم جزو جيرة ما بوده،
پس چرا اين چند سال هيچچي به ما ندادن؟ كي اونا رو باال كشيده؟».
روز بعد براي هر اتاق يك گوني دمپايي آوردند .گفتند اينها و لباس زندان هم
جزو جيرة هر زنداني است؛ از اين به بعد هم سالي يك دست لباس و يك جفت
دمپايي خواهند داد .اما این کمپوت و لباس و دمپایی فقط همین یکبار توزیع
شد .در سالهاي بعد ،اگر جيرهمان بوده ،باز آن را باال كشيدند .ديگر از اين
چيزها خبري نشد.
روز سوم د ِر اتاقها را باز كردند .گفتند همهمان وسط سالن جمع شويم .ميثم
آمد وسط بند ايستاد و شروع كرد به صحبت كردن .مضمون حرفش اين بود كه
«ميخواهيم فصل جديدي را با شما داشته باشيم .براي خودتان يك مسؤل بند
انتخاب كنيد .ما هم سعي مي كنيم ديگر مشكالت قبلي را نداشته باشيد».
نفرات سالن ما از بندهای مختلف آمده بودند .چندتایی از مارکسیستها هم به ما
اضافه شدند .با رفتن میثم ،سالن مثل لحظات تحويل سال و روزهاي عيد شد .همه
شروع به روبوسي و ديدوبازديد كرديم .نكته مهم اينكه هيچ خائن و بريدهاي را وارد
اين بند نكردند .ما از اين موضوع خيلي راضي بوديم.
همان روز مسؤلين اتاقها معرفی شدند .براي انتخاب مسؤل بند ،قرار شد هر اتاقي
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ت كردند و
كانديد خودش را معرفي كند .هواداران مجاهدين تا قبل از شام مشور 
يكصدا محمد فرجاد را معرفي كرديم.
هواداران گروههاي ماركسيستي و طرفداران خط شريعتي و غيره ،جمعشان حدود
۴۰نفر ميشد .آنها نتوانستند تا دو روز بعد روي فرد مشخصي به توافق برسند .اين
افراد در اتاقهاي مختلف پراكنده بودند .بهجز چند نفر از هواداران خط شريعتي،
همگي تصميم گرفتند به يك اتاق بروند و آنجا يك كانديدا معرفي كنند.

قانون اساسي بند

فكر نميكرديم معرفي مسؤل بند تبديل به آزمايش دمكراسي شود ،و شد .ما منتظر
این بودیم که د ِر اتاق مارکسیستها باز شود و اسم یکنفر را معرفی کنند .اما هر
بار سؤال و ماده پیشنهادی جدیدی از اتاق بیرون میآمد .حرف اصلی این بود که
قانون اکثریت نباید اعمال شود .باید هر جریان سیاسی نماینده خودش را معرفی
کند .حرفی غیرقابل فهم بود .گفتیم در اتاق شما  ۹جریان سیاسی وجود دارد .از
هر جریانی یکی دو نفر تا سه چهار نفر .آیا میخواهید  ۹نفر را معرفی کنید؟ یعنی
وقتی در بند باز شد ۹ ،نفر شما بعالوة  ۱نفر ما را بهعنوان مسؤل بند معرفی کنیم؟
توضیحاتی که میشنیدیم برای من غیرقابل فهم بود .مگر مسؤل بند قرار بود منعکس
کنندة مواضع سیاسی ما باشد؟ کار او یک کار صنفی بود؛ در حد گرفتن غذا و انتقال
بیماران به بهداری و خواندن اسامی برای مالقات و کارهایی از این قبیل .اما این
بحثها بهجایی نرسید.
قرار شد اول قوانيني را تصويب كنيم ،سپس بر اساس قوانين ،انتخابات برگزار شود.
يك هفتة تمام ،سخت درگير اين موضوع شديم .طي روز همه داشتند با هم صحبت
ميكردند .نفرات دو به دو يا چند نفره در راهرو و هواخوري با جديت دنبال درآوردن
ضوابط و قوانيني بودند كه تضمين رعايت حقوق اقليت باشد .بار اصلي اين كار بر
عهدة مسؤلين اتاقها بود.
با تعيين اولين ضابطه ،همه را صداكردند .قرار شد در هر اتاقي روي آن بحث شود و
رأي بگيرند .اگر آن ضابطه مورد قبول اكثريت قرار نميگرفت ،دوباره بحث و فحص
كشافي ميشد تا با جرح و تعديل مطلب ،همه بر سر آن به توافق برسيم.
ّ
تا این زمان من هميشه رأيگيري را با سه گزينة «موافق ،مخالف ،ممتنع»
ميشناختم ،اما ديدم گزينههاي ديگري مثل «مخالف همراه»« ،مخالف غيرهمراه» و
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«موافق غيرهمراه» هم به اين گزينهها اضافه شد .طرح
اين گزينهها موجب مشكالتي شد كه نياز به توضيح و
استدالل داشت .محمد فرجاد آمد توضيح داد:
«منظور از موافق غيرهمراه ،كسي است كه به رأي
اكثريت گردن ميگذاره و نفر انتخاب شده بهعنوان
مسؤل بند رو قبول ميكنه .اما براي خودش اين حق
رو قائله تا در مواردي كه به اكثريت بند بر نميگرده،
موضوع را جداگانه دنبال كنه.
مخالف همراه ،كسانياند كه با نفر انتخاب شده مخالفن؛ ولي
محمد فرجاد
براي رعايت حقوق اكثريت ،با انتخاب اون حرفي ندارن.
مخالف غيرهمراه ،كسانياند كه فرد انتخاب شده رو
قبول ندارن و خود رو ملزم به اجراي حرفها و نكات مسؤل بند نميدونن».
براي هواداران مجاهدين اين گزينهها بيمورد بود .با دو گزينة موافق و مخالف،
همگي محمد فرجاد را انتخاب كرديم .اما با وجود نفراتي از گروههاي فدايي ـ
اقليت و اكثريت ـ راهكارگر ،سهند ،اتحاديه كمونيستي ،كومله ،حزب توده ،اشرف
دهقان ،پيكار ،طوفان ،فرقان ،امت ،آرمان مستضعفين و بقية نفرات خط شريعتي،
تنها با سه گزينه موافق و مخالف و ممتنع ،مشكلمان حل نميشد .با هر كدام
صحبت ميكرديم ،خواستهها آنقدر با هم فاصله داشت كه حتي تصور توافق،
محال به نظر ميآمد.
بعضي از اين افراد چنان دافعهاي از ما داشتند كه تصور ميكردم در زندان هم تضاد و
مشكل اصليشان مجاهدين است .اگر بگويم صبح تا شب ۱۲ساعت راه رفته و حرف
ميزديم ،كم گفتهام كه زياد نگفتهام .تالش ميكرديم به ضوابط و چارچوبهايي
برسيم كه همه بر سر آن توافق داشته باشند .گاهي خسته و نااميد ميشدم ،به
اتاقمان برمیگشتم و از شدت خستگي دراز ميكشيدم.
مسعود جمشيدي رابط ما با اتاق ماركسيستها بود .البته ديگران هم مثل رضا
شميراني ،حميد دارابي ،جالل كزازي ،اصغر غالمي  ،سعيد طيوري 37و بعضي ديگر
نيز فعاليتهاي چشمگيري داشتند .مسعود همة موارد را ساعت به ساعت پيگيري
 -37مجاهدان خلق مسعود جمشیدی ،حميد دارابي ،جالل كزازي ،اصغر غالمي و سعيد طيوري در قتلعام
تابستان سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
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و دنبال ميكرد .محمد فرجاد روزي چند بار مسؤلين اتاقها را جمع ميكرد.
آخرين پيشرفتها و موانع را منتقل ميكرد تا به اطالع بقيه برسانند.
پس از يك هفته تالش شبانهروزي و دهها رأيگيري بر سر ضوابط ،به يك
دستورالعمل واحد رسيديم كه همه روي آن اتقاق نظر داشتند .اين مجموعه قوانين
و ضوابط ،در ۱۲۰ماده و تبصره تصويب شد .به شوخي به آن «قانون اساسي بند»
ميگفتيم .بعضي افراد و جريانات ،تحت هيچ شرايطي حاضر به قبول رأي اكثريت
نبودند .آنها با اين موضوع ،سياسي برخورد ميكردند .در نهايت قرار شد در كنار
محمد فرجاد ،يك نماينده از اتاق ماركسيستها بهعنوان معاون بند معرفي شود.
پيدا كردن اين يك نفر از بين چندين جريان سياسي كه هر كدام دو سر طيف
بودند ،كاري بسا بسا سخت بود.
پاسداران نگهبان روزي دو سه بار ميپرسيدند :نماينده انتخاب كرديد يا نه؟
ميخواستند كارهاي بند را با او دنبال كنند .هر بار جواب منفي ميشنيدند .ما هم
پاسخ را به روز بعد موكول ميكرديم .از شرح جزئيات و برخوردهايي كه پيش آمد،
ميگذرم .هر چه بود ،محصول آن شرايط و فضاي سياسي حاكم بر اذهان گروههاي
سياسي مختلف بود .تا آن زمان چنين تجربهاي نداشتم .بعد از عبور از آن ،با همه
تلخي و شيرينيهايي كه داشت ،برايم جالب و آموزنده بود.

كابينه

پس از انتخاب و معرفي مسؤل بند ،رضا شميراني معاون مسؤل بند شد .سپس نوبت
انتخاب برای مسؤليتهاي داخلي بند رسيد .براي امورات اجرايي مثل صنفي ،ورزش،
كتاب و روزنامه ،بهداشت و ...افراد مختلفي كانديد و انتخاب شدند .براي اين امور،
از اتاق ماركسيستها هيچكس داوطلب نشد .الجرم همه از مجاهدين انتخاب شدند.
 ایرج لشگری و محمدرضا کریمی (مسؤلین ورزش) اسکندر ناظمالبکاء و مجید مرندی (مسؤلین توزیع غذا) مجتبی غنیمتی (مسؤل توزیع روزنامهها) قاسمعلی مقصودی و مصطفی اتابکی ( مسؤلین سرویس بهداشتی) دکتر مجید مهدوی (پزشک بند)38
 احمد رزاقی (مسؤل فروشگاه)-38مجاهدین نامبرده شده ،همگی در قتلعام تابستان سال ۶۷در زندانهای اوین و گوهردشت اعدام شدند.
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محمد فرجاد هر روز ساعت ۴بعدازظهر با مسؤلين اتاقها
و مسؤلين داخلي بند جلسه داشت .تعدادشان زياد بود.
بيشت ِر فضاي يك اتاق را ميگرفتند .جلساتشان نوبتي در
اتاقهاي مختلف برگزار ميشد .نوبت هر اتاق ميشد ،به
شوخي ميگفتيم امروز كابينه در فالن اتاق جلسه دارد!
با اين شيوه كاري كه پيش گرفتيم ،سريعتر و منسجمتر
توانستيم روابطمان را با زندانبان تنظيم كنيم.
دوستان جدیدی که بیشتر با آنها میگشتم ،عباس
ریحانی(عباس طال) و مهرداد کاووسی بودند .عباس اهل
مجيد مرندي
دولتآباد شهر ری بود .در بخش محالت سازمان فعالیت
میکرد که دستگیر شد .خیلی خوشذهن و فعال بود .به همین خاطر اسمش را به شوخی
گذاشته بودند «عباس طال» .یعنی مخش مثل طالست.
مهرداد اهل نیروهوایی بود .مهندسی برق خوانده بود .او هم فردی فعال و خوشفکر
بود و در بحثهای بند ،نظراتی پخته را مطرح میکرد.
ایرج محمدی را از زندان بهبهان آوردند .موقع دستگیری دانشآموز بود .بهخاطر پیدا
کردن برادر بزرگترش هدایت ،در واقع گروگان گرفته شده بود .هدایت از فعاالن
شهرشان بود .خود ایرج هم فعالیت میکرد ،اما از او هیچ شناخت و ردی نداشتند
و فقط دستگیرش کردند که هدایت را پیدا کنند .ایرج خیلی مهربان بود و با همه
صمیمی .در بحثهای جاری بند چندان وارد نمیشد .به همان میزان که در بحثها و
رأیگیری اتاقها بود کفایت میکرد .یکبار که ایرج داشت به حمام میرفت ،متوجه
دفرمه بودن پشتش شدم .انگار چند گرگ گاز زده باشند .به اتاق که برگشتیم ،از
او پرسیدم« :ایرج! کمرت چی شده؟» .مایل نبود توضیح بگوید .کوتاه گفت« :مال
بازجوییه»! از او خواستم بیشتر توضیح بدهد .گفت:
«وقتی منو گرفتن ،دنبال دستگیری داداشم بودن .او از افراد فعال شهرمان بود .توی
فاز سیاسی فعال و شناخته شده بود .بعد از اینکه به کف پاهام کابل زدن و زخمی
شد ،به پشتم میزدن .پشتم زخمی و خونی بود .توی راهرو شعبه که به پشت دراز
کشیده بودم ،یه پاسداری رد میشد .بهش گفتم منو ببرین بهداری .اونهم رفت
سطل آب کثیفی که زیر یه روشویی گذاشته بودن آورد و ریخت رو من .واسه همین
پشتم چرک کرد .مدتها اینطوری بود .وقتی خوب شد ،جای زخمها موند».
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محمد رحیمزاده از هواداران اتحادیه کمونیستها(سهند)
بود .با اینکه اتاق مارکسیستها جدا بود ،آنجا نرفت و
پیش ما ماند .از نظر سیاسی با بقیه جریانات مارکسیستی
موجود در بند زاویه داشت .شمالی بود .خیلی هم با
کالس و رک .با مواضع سیاسی مجاهدین خیلی زاویه
داشت .میگفت« :اگه مجاهدین بیان سر کار ،ما اولین
جریان اپوزیسیون اونا خواهیم بود .اما تا زمانی که این
رژیم سرنگون نشده با اونا تضاد کار نمیکنیم» .محمد
برخوردهای انسانی خوب و رفتاری دموکراتیک داشت.
برای همین هم بین همة ما قابل احترام بود .در همة
برنامهها و شوخیهای جمعی ما شرکت میکرد.

ايرج محمدي

عباسآقا

وضع غذا نسبت به قزلحصار بهتر بود .بهجای نان بربریهای سفت و سیاه ،نان لواش
میدادند .میزانش هم خوب بود .در هر وعده به هر نفر دو نان میرسید .فروشگاه اوین
اجناس متنوعتری میآورد .میزان چای اما کافی نبود .در هر وعده یک لیوان .همین
باعث شد سعی کنیم با درست کردن المنت ،آب جوش راه بیاندازیم .صنعت المنت
راه افتاد و هر چه جلوتر میرفتیم کیفیتر هم میشد.
هفتههای اول دو تکه حلبی از در کمپوت را با قطعهای چوب از هم فاصله میدادیم و
با دو رشته سیم وصل میکردیم به برق .بعد المنت را میگذاشتیم داخل آب .ظرف
 ۵دقیقه یک سطل متوسط را جوش میآورد .متوجه شدیم که طعم آب را عوض
میکند .سطلها را دوجداره کردیم .آب را غیرمستقیم جوش میآوردیم .آب جوش
را با چای غلیظ زندان قاطی میکردیم و در طول روز چای داشتیم.
از فروشگاه نشاسته و شکر خریدیم .با المنت ،آب جوش میآوریم و فرنی درست
میکردیم .اینطوری صبحانهها متنوع شد :هفتهیی دوبار فرنی و یکبار خامه(که
خودمان با همزدن کره درست میکردیم) .بقی ه روزها هم پنیر یا کره مربا و پنیر و خرما.
از بس انجیر خشک آب انداختیم و خوردیم ،دیگرکسی سراغ خرید انجیر نمیرفت.
رقابت مثبت و همکاری بین صنفیهای اتاقها موجب شد که هر بار برای دهی و
پنجی ابتکار جدیدی بزنند .شیرینیهای دستسازمان کیفیت عوض کرد.
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در ادامة کار صنفیها ،چراغهای فتیلهیی چربیسوز هم اختراع شد .چربی اضافی
دیگهای غذا را در قوطی کنسروی میریختیم و با یک فتیله روشن میکردیم.
سهتا از این چراغها را میگذاشتیم زیر قابلم ه و به اندازة چراغ خوراکپزی نفتی
برایمان کار میکرد.
استفاده از المنت ممنوع بود .نباید میگذاشتیم پاسدارها متوجه شوند .زمانی که
اتاقی در حال استفاده از المنت بود ،یک نفر در راهرو قدم میزد تا اگر نگهبانی وارد
بندشد ،داد بزند عباس آقا ،عباس آقا! نفرات داخل اتاق هم سریع المنت را از برق
میکشیدند و ظرف آب را پنهان میکردند.
با کمک همین «عباسآقا» ،صنفی اتاقها حلوا و شیرینی و حتی ُقطاب درست میکردند.

پایهریزی مناسباتی نوین

بعد از انتخابات بند و مشخص شدن کلیه مسؤلیتها ،با اینکه پذیرفته بودیم معاون
بند از مارکسیستها باشد ،اما سر همین کلمه «معاون» هم دعوا بود .حرف این بود
که نباید بگویید «معاون بند»؛ هر دو آنها مسؤل بند هستند و اختیارات یکسانی
دارند .هرچه پرسیده میشد کدام اختیارات ،یا گفته میشد وقتی پاسدار نگهبان بند
میآید باید کسی به عنوان مسؤل بند با او طرف باشد ،یا گفته میشد باید یک نفری
اسامی مالقاتیها را بدهد یا زمان آمارگیری ،افراد را به اتاقها میفرستد و...بعضی با
این استدالالت کاری نداشتند .حرف فقط این بود که کلمه معاون را نباید به زبان
آورد .ما هم پذیرفتیم .در عمل فردی بهنام منصور که بهعنوان نماینده انتخاب کردند،
اص ً
ال یکبار هم در صحنه حاضر نشد و این موضوع باعث کدورتی بین ما ماند.
چیزی نگذشت که ارتباطات دو سالن باال و پایین برقرار شد .در طول روز تماسهای
زیادی رد و بدل میشد .جعفر اردکانی و جابر حبیبی هم آنجا بودند .جعفر و
جابر حکم ابد داشتند .آنها خیلی شناخته شده و قابل تکیه بودند و برایشان
جایگاهی قائل بودیم .اگر حرفی از قول جعفر اردکانی نقل میشد ،همه روی آن
حساب میکردند.
زندانیان این سالن از بندهای مختلف آورده شدند .حدود ۲ماه طول کشید تا
روابط و مناسباتمان دوباره شکل بگیرد .بعد از حل و فصل موضوعات صنفی ــ که
خیلی هم عالی نظم و نظام داده شد ــ مناسبات سیاسی هم شکل گرفت .برنامة
روزانة منظمی درآمد؛ مثل :زمانهای مطالعه ،استراحت ،سکوت نسبی و مطلق،
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زمان ورزش و بقیه امور جاری .خبرگیریها گستردهتر و حتی شیوة انتقالشان هم
علنیتر و جمعیتر از گذشته شد.
با تغییر مدیریت زندان ،شاهد برخوردهای متفاوتی بودیم .مث ً
ال اگر کسی به شعبه یا
دفتر مرکزی یا دادیاری زندان میرفت ،برخوردها با وی مثل گذشته نبود .مجموع
این عوامل موجب بحثهای متنوع و پیگیریهای زیادی بین ما شد .وقتمان صبح
تا شب پر بود .مالقاتها هم هفتگی شد .همة اعضای خانواده میتوانستند به مالقات
بیایند .در مجموع نسبت به دوران حاج داوود و الجوردی ،سیاست جدیدی حاکم
شد .این برای ما فرصت مغتنمی بود.

آنفوالنزا

با ورود مسعود امیرپناهی به سالن ،۵همهمان آنفوالنزا گرفتیم .مسعود را از بند۲
قزلحصار میشناختیم .حکم آزادیاش صادر شده بود .برای همین هم او را از بند۴
قزل آورده بودند اوین .در این مدت در سالن ۳آموزشگاه بود .مسعود آنفوالنزا گرفته
بود و خودش هم خبر نداشت .او دوست و آشنای زیادی در بند داشت .وارد بند که
شد با خیلیها دیده بوسی کرد و ویروس همهجا پخش شد.
ناگهان متوجه شدیم یکییکی مریض میشویم و میافتیم .هر کس میرفت امداد
و برمیگشت ،میگفت آنفوالنزا گرفتم .قرار شد اتاق بیماران جدا شود .یک اتاق را
تخلیه کردیم .تا همان شب بیماران آنقدر زیاد شدند که اتاق دوم و سوم را هم خالی
کردیم و شدند بیمارستان! من هم روز دوم به جمع مریضها پیوستم.
اسکندر و همة مسؤالن صنفی اتاقها یکسره در حال درست کردن سوپهای
مندرآوردی و فرنی با المنت بودند .بهداری اوین چند تبسنج نواری به بند داد .در
هر اتاق بستری ،سه چهار نفر در حال پرستاری بچهها و گرفتن تبشان بودند .جالب
اینکه پرستارها تب افراد را که میگرفتند ،نوار را روی پیشانی خودشان میگذاشتند
و خودشان را هم چک میکردند .هر بار تعدادی از آنها هم بستری میشدند و
دیگرانی جایشان را میگرفتند.
دکتر مجید و محمد فرجاد را صدا کردند زیرهشت .رفتند و برگشتند و گفتند همه
باید برویم امداد آمپول بزنیم .اسامی را در اکیپهای  ۵نفره صدا میزدند .نمیدانم چه
آمپولی میزدند که پای آدم شل میشد .طوری شد که دیگر کسی بدون نفر کمکی
نمیتوانست از طبقه اول به طبقه سوم برود .باید دو نفر زیر کتفش را میگرفتند و
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میرساندند به بند .بعد از آمپول ،دو روز هم نشد که بیماری از بند جمع شد .همة
کارها به روال عادی در آمد.

دوبارهییها

از جمله کسانی که به بندمان اضافه شدند ،تعدادی بودند که به آنها میگفتیم
«دوبارهیی» .اینها کسانی بودند که حکمشان زودتر سر رسیده بود و آزاد شده بودند.
پس از آزادی ،به اتهام تالش برای ارتباط مجدد با سازمان یا اقدام برای خروج از
کشور ،دوباره دستگیر شدند.
اول هفت هشت نفر را یکییکی آوردند و در اتاقها پخش کردند .یکیشان حسین
فارسی بود؛ بچه محل خودم .از آن به بعد پدر و مادرم که میخواستند مالقات بیایند،
با خانواده حسین چفت میشدند و با هم میآمدند.
چندی بعد گفتند یک اتاق را خالی کنید .دیگر دستمان آمده بود که نفرات جدید را
اضافه میکنند .اتاق شماره  ۱۱۳را که پشت در بند بود ،برای جدیدیها خالی کردیم.
اینها همه دوبارهیی بودند :امیر انجدانی ،حسن جشنوند ،معبود سکوتی ،مجتبی
عسگرخانی ،متین شکوفه میرزا ،حسین عباسی ،حسین نیاکان ،و چند نفر دیگر...39
علت دستگیری ،ضربه تلفنی بود .اینها بعد از آزادی از طریق تلفن با سرپل سازمان
ارتباط برقرار کردند .طبق گفتهها ،رژیم در این مقطع پی برد که سازمان از طریق
تلفن با هواداران داخل کشور و زندانیان آزاده شده ارتباط برقرار کرده است .لذا سراغ
ژاپن میرود و یک سیستم جدید سانترال تلفن از ژاپن وارد میکند .بعد هم خیلی
از مجروحین جنگ را پای خطها مینشاند.
با کنترل تماسهای تلفنی زندانیان آزاد شده ،توانستند اطالعاتی از آنها بهدست
آورند  .همین هم موجب دستگیریشان شد .بعضی را هم در گلوگاههای استانهای
مرزی شناسایی و دستگیر کردند .جرم همگی این بود که قصد داشتند دوباره با
سازمان تماس بگیرند یا غیرقانونی از کشور خارج شوند.
ورود این افراد و خبرهای جدیدی که برایمان داشتند خیلی غنیمت بود .اخبار و
تحلیلها و سخنرانیهایی که از رادیو مجاهد شنیده بودند ،همگی برایمان جدید و
انگیزاننده بود .این اخبار و اطالعات جدید تا مدتی ما را مشغول کرد ،سینه بهسینه
میگشت و یا به سالن ۳منتقل میشد.
 -39مجاهدین خلق امیر انجدانی ،معبود سکوتی ،مجتبی عسگرخانی ،متین ،حسین عباسی وحسین نیاکان در
قتلعام تابستان سال ۶۷اعدام شدند.
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جدال باندهاي رژيم

در این روزها بين اكيپ دادستاني و وزارت اطالعات از یک طرف و ازطرف دیگر
جریان وابسته به منتظری ،بر سر مديريت زندان كشمكش جريان داشت .از نيمههاي
سال ۶۵اين كشو واكش بيشتر و بيشتر شد .هر باندي براي تسلّط بر اوين ،عليه باند
ديگر در توطئه و آتوگيري بود .تا اين زمان فقط بند  ۲۰۹دست وزارت اطالعات بود.
كل زندانها اما زير نظر سازمان زندانها و در كنترل شورای عالی قضایی بود.
باند دادستاني از اين موقعيت بهرههاي بسيار زيادي ميبرد .عالوه بر امتيازهاي
سياسي و امنيتي ،به ثروتهاي باد آوردة بسياري نيز دست مييافت .اين ثروتها
حاصل چپاول و غارت کردن زندانيان از طريق مصادره اموال و غيره بود .با آمدن ميثم
ـ بهعنوان رئيس كل زندان اوين ـ عوامل دادستاني سخت در تالش بودند كه نگذارند
اين باند جديد در اوين پا بگيرد.
بيشتر كادرهاي اجرايي زندان از كادرهاي دادستاني بودند .نگهبان بندها ،حفاظت
اوين ،گروههاي ضربت ،بازجوها و قسمتهاي اداري همه از پاسداران قديمي و از
اجزاي باند دادستاني محسوب ميشدند .مسؤلين دادستاني با استفاده از اين اهرمها
سعي ميكردند نشان دهند كه ميثم و کسانی که از طرف منتظری منصوب شدهاند
نميتوانند زندان را كنترل كنند.
دادستاني براي اينكه از ميثم و باند او گاف بگيرد تا برتري خودش را در كنترل اوين
اثبات كند ،بازي جديدي را با بندهاي سياسي شروع كرد .براي پيشبرد توطئهاش از
نگهبانان بندها و بازجويانش در شعبهها استفاده ميكرد.
ما كه هنوز نسبت به اين موضوع اشراف نداشتيم ،در كمال تعجب میديديم بعضي
شبها در هواخوري تا نيمهشب باز ميماند .در صورتي كه روال بود تا قبل از تاريكي
هوا درها را ببندند .دو بار اتفاق افتاد كه نوبت هواخوري سالن ۳تمام شد ،ما هم به
هواخوري رفتيم ،اما درها را نبستند و از نگهبانان هم هيچ خبري نبود .ما هم از خدا
خواسته ،وارد بندهاي همديگر شديم .به اتاقهاي همديگر رفتيم و با هر كس كه
خواستيم تماس گرفتيم.
براي نگهباني و تحويل دادن چاي و غذا ،پاسداران تازهكار آوردند .تا به حال آنها را
نديده بوديم .برخوردهاي ماليمي داشتند .هنگام شيفت آنها ،تماسهاي زيادي با
بندهاي ديگر برقرار بود و اجناسي را رد و بدل ميكرديم.
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پیش از این ،از آنهایی که در اوین بودند و به قزلحصار منتقل نشده بودند ،چیزهایی
دربارة برکناری الجوردی و حاج داوود شنیدیم .شنیدیم بعد از عوض کردن الجوردی
و حاج داوود ،روزی تعدادی از زندانیان بندهای اوین را در حسینیه اوین جمع
ی ترتیب میدهند .میثم به همراه آخوندی میآیند و
میکنند و برایشان یک سخنران 
میثم حرفهایی با این مضمون میزند:
«یک جنگی بین ما و شما بوده که تمام شده .سازمان هم نابود شده .شماها هم
زخمیها و اسیران این جنگید .بهخاطر کارهایی که کردهاید حکم گرفتید و زندانید.
ما اشتباه کردیم هر کس رو که یک نشریه خونده بوده ،دستگیر کردیم .به خاطر
این اشتباه ،زندانها پر شده .اگه حاال ما بخوایم هر کس رو که رادیو مجاهد گوش
داده دستگیر کنیم ،باید پانصدهزار نفر رو دستگیر کنیم .اما اینکار رو نمیکنیم.
با شیوههای دیگه برخورد میکنیم .طرف داره زندگیش رو میکنه .وقتی دستگیر
میشه و به زندان میافته ،از زندگیش فلج میشه .توی زندان تازه انگیزه مبارزاتی
میگیره .خیلیها رو اگه دستگیر نمیکردیم دنبال سیاست نمیافتادن و االن هم سر
زندگیشون بودن».
در این روزها« ،اکیپ وزارت اطالعات» در حال تهیه پروندههای جدیدی از زندانیان
با معیارها و سلیقه خودش بود .به همین دلیل زندانیان را برای پرکردن فرمهایی به
ی را هنوز
 ۲۰۹صدا میزدند و فرمهایی را پر میکردند .میثم و بازجوهای جدید وزارت 
خوب نمیشناختیم .آنها سعی میکردند با تهیة یک پرونده جامع که بیانگر روحیات
و انگیزههای فرد باشد ،سابقه فکری و سیاسی فرد را هرچه جزییتر درآورند و ثبت
کنند .به اصطالح ،روش علمیتری داشتند.
در این میان ،باند دادستانی ،جنگ پنهانی را در رقابت با باند میثم شروع کرد.
تالش میکردند ،با گرفتن گاف و برجستهکردن نقطهضعفهای رقیب ،اثبات کنند
روشکار خودشان درستتر است .نمیخواستند موقعیت سودآوری را که داشتند
از دست بدهند.
در راستای این جنگ باندی ،دادیاری پاسداری را با لیست افراد اتاقها به بند فرستاد.
پاسدار خوشبرخورد!! اسم هر کس را که میخواند ،اتهامش را هم میپرسید .نكتة
جديد اين بود كه در جواب سؤال اتهام ،وقتي گفته ميشد «هواداري» يا «سازمان»،
او اص ً
ال به روي خودش نميآورد .هر كس هم ميگفت «مجاهدين» ،واكنشي نشان
نميداد و همان را در برگهاش مينوشت .تا این تاریخ تعداد کسانی که صریحاً اتهام
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خود را مجاهدین بگویند کم بود .اکثراً میگفتند سازمان .اگر در شعبه یا بازجویی هم
بودند ،هرکس به فراخور حال خودش ،اگر اصرار میشد کدام سازمان؟ طرف میگفت
مجاهدین یا منافقین.
پاسداری که لیست پرمیکرد ،از اتاقهای اول و دوم که رد شد ،در بقیه اتاقها ،خیلی
از بچهها در برابر سوال اتهام گفتند «سازمان» و تعدادی هم گفتند «مجاهدین».
ما از این بازی بیاطالع بودیم .اما دادیاری داشت طبق طرحي كه براي ميثم چيده
بودند ،مدرك جمع ميكرد.
در این زمان ،مدیریت داخلی زندان با حسین زاده بود .ناصریان (آخوند محمد
مقیسهای) دادیار ناظر بر زندان بود و رئیس دفترش هم فردی بنام حمید عباسی(نوري)
بود .آنها نیز در همین ساختمان مشغول بودند .پیش از این ،چند بار که برای
دادیاری به شعبه رفته بودم آنها را آنجا دیده بودم.
از صحبتهاي محمد فرجاد با بعضي پاسداران ،كمكم پي برديم پشت د ِر بند چه خبر
است .فهميديم دادستاني ليستهايي را كه گرفته بود ،گذاشته است جلوي ميثم و به او
گفتهاند« :تا وقتي شما نبوديد ،هيچكس جرأت نداشت كلمة مجاهدين را به زبان بياورد،
ولي با سياست شما ،همة آنها پر رو شده و جلوي اتهام ،نوشتهاند «مجاهدين» .این
نشانه سر موضع بودن آنهاست و نباید به آنها اجازه چنین کاری داد».
میثم هفتخط اینکارها بود .تا آن زمان در شیراز در همین سیستم کار کرده بود و
به وضعیت زندانها خصوصا زندان شیراز خوب اشراف داشت.
اما طبق سیاست جدیدی که توسط منتظری و مجید انصاری قرار بود در زندانها
دنبال شود ،قصد داشتند بهجای شیوه سرکوب عریان ،با شیوة دیگری زندانی را تهی
کنند و به انفعال بکشانند .میثم تالش میکرد از روشهای سرکوب قبلی استفاده
نکند .به همین دلیل هم توابها و خائنین را از بندها برد بیرون ،مدیریت داخلی بند
را به خودمان سپرد و محدودیتهای صنفی اعمال نمیکرد.
اکیپ دادستانی همین را بهپای نقطه ضعف میثم گذاشت .از همینجا هم به او فشار
آوردند .به او گفتند اگر فکر میکنی قدرت مدیریت در اوین را داری ،دو تا تواب
بفرست به درون بندها.
سر آخر ميثم مجبور شد براي اثبات توانايي خودش ،حركات متناقضي انجام دهد.
از طرفي ميخواست نشان دهد دوران الجوردي و حاج داوود گذشته و ديگر چنان
مسائلي در زندان وجود ندارد ،از طرفي بايد ثابت ميكرد توان ادارة زندان را از همه
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نظر دارد .بايد سياستي را پيش ميگرفت كه با دادن امكانات و رعايت حقوق زنداني،
نشان دهد فضاي زندان تغيير كرده است .در ضمن بايد ثابت ميكرد كه نميگذارد
در بندهاي سياسي ،كسي برخورد سياسي داشته باشد و از مواضع خودش دفاع كند.

تغيير سياست ميثم

میثم برای اثبات توانایی خودش در مدیریت زندان ،از سالن۳شروع کرد .دو نفر
بریده را به این سالن فرستاد ،اما نفرات سالن ۳آنها را نپذیرفتند و به اتاقها راه
ندادند .این دو نفر پشت در بند ،توی راهرو میخوابیدند .میثم سعی کرد با تنبیهات
عمومی ،مثل کم کردن ساعت هواخوری آنها از ۴ساعت به یک ساعت و بستن یکی
از سرویسهای بند به آنها فشار آورد .اما این سیاست کارساز نبود و افراد سالن۳
خواستار بردن دو بریده از بندشان بودند.
کشمکش باال گرفت و اعتراض به کار میثم ادامه داشت .میثم حدود ۶۰نفر از
این سالن را به سالن ۱منتقل کرد .هم زمان ۴۰نفر از زندانیان عادی را به سالن۳
فرستاد و در دو اتاق جا داد .در ضمن مسؤلیت تقسیم غذا و روزنامه را هم به
عادیها سپرد.

سالن ۳ـ اولین اعتصاب غذا

با وارد شدن زندانیان عادی به سالن ۳که حدود آبان سال ۶۵بود ،جو اعتراضی در این
بند باال گرفت .آنها قاطعانه در مقابل این حرکت ایستادند .کسی از دست عادیها
غذا نگرفت و اعتصاب غذای سالن ۳شروع شد.
میثم که دید با این شیوهها نتوانسته کاری از پیش ببرد و دو بریدهای هم که به
این سالن فرستاده هنوز پشت در بند هستند ،تالش كرد موضوع را با مذاكره حل
كند .چندين بار محسن وزين مسؤل بندشان را با جعفر اردكاني و جابر حبيبي و از
زندانيان ماركسيست ،هيبتاهلل معيني را صدا زد و با آنها صحبت كرد .سعي كرد
قانعشان كند كه زندانيان عادي ،غذاي بندشان را توزيع كنند .دونفر بریده را هم
به اتاقهایشان راه بدهند .اما مذاکره راه بجایی نبرد .او که دید شروطش را قبول
نميكنند ،کل نفرات يك اتاق را كه راديكالتر برخورد ميكردند ،به انفرادي برد.
تا اين زمان هيچ حركت جمعي با هدف تحريم غذا يا اعتصاب غذا در زندان شكل
نگرفته بود .با برخوردی که ميثم با زندانیان سالن ۳کرد ،دور جديدي از برخورد بين
زنداني و زندانبان شروع شد.
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جمعي سالن  ۳باال گرفت .ما هم از طبقة باال به كمكشان رفتيم .در مدتي
مقاومت
ِ
كه آنها در تحريم غذا بودند و از دست عاديها غذا نميگرفتند ،ما نيمي از جيرة
نانمان را با طناب از پشت پنجره به آنها ميرسانديم .كلية مواد غذايي خشك
خودمان را با ظروف متنوع و ابتكاري ،به بند آنهارسانديم.
فرني زيادي درست
اسكندر ـ مسؤل صنفيمان ـ با نشاسته و استفاده از المنتِ ،
ميكرد .ميگفت بچهها بايد غذاي گرم بخورند .فرنيها را داخل كيسههاي پالستيكي
40
ميريختيم و در نوبت هواخوري خودمان ،از الي در سالن ۳رد ميكرديم.
جالب آنکه يكبار حين رد كردن يكي از كيسهها ،صداي پاي پاسداري آمد .بچهها
عجله كردند وكيسه پاره شد .ما سريع از پلهها رفتيم باال و خودمان را به بندمان
رسانديم .اما فايدهيي نكرد و فرنيها در سطح راهرو پخش شدند .طوري بود كه به
هيچوجه قابل پوشاندن و انكار هم نبود .فهمیدند و جيرة نان و غذايمان را كم كردند.
اين موضوع ،عاملي براي شروع درگيري سالن ۵با ميثم شد.

ورود خائن به بند ممنوع!

ميثم در ادامه همین سیاست ،دو بريدهاي را كه سالهاي گذشته سرشان در الك
خودشان بود را هم فرستاد به بند ما .اين دو نفر از بريدگاني بودند كه فقط دنبال
آزادي خودشان بودند و مثل ديگر خائنين ،عامل فشار روي زندانيان نبودند.
شايد ميثم تصور میكرد كه حساسيت روي آنها كم است و با وارد كردنشان
به بند ،به باند رقيبش اثبات ميكند كه توانايي كنترل بندهاي سياسي و اعمال
خطوطش را دارد.
بعد از ظهر بود كه بریدهها را با كليه وسايلشان وارد بند كردند .آنها را فرستادند
اتاق  .۱۱۰محمدرضا كريمي كه مسؤل آن اتاق بود ،به آنها گفت« :جاي شما
اين بند و اين اتاق نيست .برويد در بزنيد و بخواهيد شما را به بند قبليتان
برگردانند» .آنها هم كنار وسايلشان در راهرو و جلو در اتاق نشستند و بسيار
شرمندة وضعيت خود بودند.
 -40اعتصاب غذای سالن  ۳بیش از یکماه طول کشید۲۰ .روز بعد از این اعتصاب ،موسوی اردبیلی که رئیس قوة
قضائیة وقت بود .به بهانه دیدن بهمن جنتصادقی به سالن ۳رفت .سعی داشت با برخوردهای مالیم خط میثم را پیش
ببرد .بهمن جنتصادقی در سال  ۵۹دستگیر شده و ۶ماه حکم گرفته بود .اما بدلیل نپذیرفتن مصاحبه آزاد نمیشد و
پدرش به نزد منتظری رفته بود .منتظری هم سفارش او را به موسوی اردبیلی کرده بود و به همین دلیل دنبال وضعیت
بهمن هم بود .بهمن در سال  ۶۵آزاد شد و بالفاصله اقدام به خروج از کشور کرد و به سازمان پیوست.
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اين موضوع موجب شروع كشاكشي سخت بين ما و زندانبان شد .هر روز خيليها
را میکشیدند به دادیاری و بازجويي بهخاطر وضعیت بند .ساعاتي بعد با سر و
كلة زخمي و دندان شكسته ،از شعبهها برميگشتند .مجتبیحلوایی دژخیم ،حمید
عباسی وحشی و رئوف(از بازجوهای قدیمی شعبه )۷بچهها را وحشیانه میزدند.
میگفتند چرا با سالن ۳تماس گرفتید و به آنها مواد غذایی رساندید؟
روزنامه قطع شد و فروشگاه بند تعطیل .هواخوري گاه قطع و گاه بهراه بود۳۵ .نفر از
جوانترها را جدا كردند و بردند به بند  ۳۲۵قديم .آنجا بند زندانيان عادي بودند.
پاسدار دژخيم و لمپني بهنام حاجرضا را ـ كه آوازة وحشيگرياش زبانزد همة زندانيان
بود ـ مأمور كنترل آن بند كردند.
ما از جزئيات بیشتر جنگهاي باندي پشت در بند ،بياطالع بوديم .فقط با گذشت
زمان و يا تصادفي از بعضي وقايع با خبر ميشديم .در چنين فضاي غبار آلودي ،گاهی
اوقات غافلگير هم ميشديم.

سیاست درست برخورد کدام است؟

بعد از اين واقعه ،دوباره بحثهاي داغي در بند راه افتاد .تمام روز ،همة مجاهدين با
هم حرف ميزدند .دربارة وضعيت پيشآمده و شيوة برخوردمان صحبت ميكرديم.
موضوع محوري اين بود كه؛ ميدانيم شكافي بين دادستانی و اکیپ میثم وجود دارد.
هر باندي در پي تسلّط بر مديریت زندان است و سوژه ،خود ما هستيم .حاال چگونه
بايد برخورد كنيم؟
آن دو بریده را از بندمان نبردند .اما ما هم نگذاشتیم وارد اتاقهایمان شوند .با
وسایلشان در راهرو و نزدیک پشت در اصلی مینشستند و میخوابیدند .بازجوييها
و بردن به شعبهها همچنان در جريان بود.
ميثم بعد از حدود 40روز ،نفرات اتاقي را كه از سالن ۳به انفرادي برده بود ،به بندشان
برگرداند .هر دو بند ،قاطعانه مقابل طرحهايش ايستاديم .در این فاصله زمانی ،میثم و
دادیاری و همه نگهبانهای آموزشگاه دیدند که انسجام و هماهنگی بین زندانیان در
سالن ۵خیلی جدی است .میثم همة تالش و توانش را بهکار گرفت تا انسجام سالن۵
را بشکند .علي انصاريون شاخصی ميان ما بود و بهعنوان «سرخط» شناخته میشد.
علی را صدا زدند و بردند بازجويي.
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شهادت علي انصاريون

علی انصاریون از زندانیان سیاسی سابقهدار بود .قبل از
انقالب  ۵۷مدتی در زندان شاه بود .او بهعنوان زندانی
دو نظام شناخته میشد .علی را از بند ۲قزلحصار
ن بند هم به چشم
میشناختم .در سلول ۲۳بند ۲بود .در آ 
یکی از کسانی که دارای تجربه زندان است به او نگاه
میکردیم .البته سعی میکرد خودش را فعال نشان ندهد،
و روابط محدودي داشت .علی اصفهانی و بهرام بیداریان با
او رابطه داشتند .همین دو نفر هم نکات و نظرات علی را
بدون اینکه اسمی از او ببرند ،میان بقیه میآوردند.
مدتي كه علي زير بازجويي بود ،نفهميديم چه بالهايي
علي انصاريون
سرش آوردند .بعد از گذشت يك هفته ،ساعت۴بعدازظهر
بود كه در بند باز شد و علي وارد شد .همه به استقبالش رفتیم و دورش جمع شديم
و روبوسي كرديم .خيلي خسته و درهمكوفته بود .همانطور كه به سمت اتاقشان
ميرفت ،حين روبوسي ،به هر كس جملة كوتاهي ميگفت .بيش از آنكه به جمالتش
توجه شود ،هر كس فكر اين بود كه او خسته است و بايد صبركنيم تا استراحت كند.
علي به اتاقشان رسيد .گفت خيلي خسته است؛ ميخواهد بخوابد .بچهها هم به او
شربتي خوراندند و خوابيد .آنچه از ظاهرش فهميديم ،گويي شكنجههايش بيشتر
روحي ـ رواني بود.
همه از برگشت علي خوشحال بوديم .منتظر بوديم قدري استراحت كند و بعد
برايمان از بازجویيها و آنچه در اين يك هفته بر سرش آمده ،بگويد .وقت خاموشي
شد و همه رفتيم استراحت كنيم .جمعيت بند زياد بود .اتاقها دیگر جا برای خوابیدن
نداشت .راهرو را هم کرده بوديم محل خواب.
41
ساعت ۲نيمهشب از صداي كوبيدن در بند ،بيدار شديم .مجيد مهدوي ـ دكتر
بندمان ـ و محمد فرجاد داشتند در بند را ميكوبيدند تا زندانبان را خبر كنند.
 -41مجاهد خلق مجيد مهدوي دانشجوي رشته پزشكي و از نفرات بسيار فعال استان خوزستان در فاز سياسي
بهشمار ميآمد .قبل از ۳۰خرداد ۶۰دستگير شد .از نفرات مليكش زندان محسوب ميشد .در طول زندان هميشه
يار و ياور دلسوز همة مجاهدين شكنجه شده و مصدوم بود .با نهايت مايهگذاري به بچهها رسيدگي ميكرد.
جايگاه او بين همة ما ويژه بود .از سرخطهاي بند نيز محسوب ميشد .هنگامي كه او را پيش هيأت مرگ ميبرند،
با شهامت و شجاعت زياد از مجاهدين و رهبري آنها دفاع ميكند .پس از  ۷سال مليكشي ،در قتلعام تابستان
سال ۶۷به شهادت رسيد و جاودانه شد.
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فهميديم حال علي خراب شده است .علي را نزديك در خروجي بند ،روي زمين
خواباندند و پتويي کشیدند رويش .هر كس ميخواست جلو برود ،دكتر مجيد
مانع ميشد .مدام ميگفت« :جمع نشين ،جمع نشين! حالش خوب نيست.
ميخوايم ببريمش بهداری».
مجيد و محمد تا  ۴صبح در زدند ،اما كسي در را باز نكرد .هر چه زمان ميگذشت،
صداي كوبيدن در بلندتر و بيشتر ميشد؛ اما خبري از باز شدن در نبود .ساعت ۴صبح
د ِر بند باز شد .دكتر مجيد و محمد فرجاد ،علي را بردند بيرون و خودشان بعد از
يكربع برگشتند.
هنوز توي فكر بودم چرا حال علي خراب شد؟ درست نفهميدم .بقیه هم نمیدانستند.
در همين فكرها بودیم كه ساعت ۹صبح ،پاسداري در بند را باز كرد و دكتر مجيد را
برد بيرون .نيم ساعت بعد مجيد با نگاه و چهرهیی دیگر برگشت .فهميديم علي شهيد
شده است .جنازه را به مجيد نشان داده بودند.
شهادت علي همهمان را در شوكي عميق فرو برد .علت فوتش خوردن داروی نظافت
بود .غم از دست دادنش سنگين بود .مهمتر اينكه فرصتی پيش نيامد تا برايمان
بگويد در اين يك هفته بر او چه گذشته است .همه با هم و هر كس با ديگري چيزي
ميگفت؛ تا اينكه معلوم شد علي در همان ورودش به بند كه با بچهها روبوسي
ميكرد ،به هر كس چيزي گفته كه همان جمالت پراكنده ،سر نخ ماجراست.
محمدرضا كريمي و بهرام بيداريان رفتند سراغ بچههايي كه با علي تماس داشتند.
علي هر چيزي به كسي گفته بود ،حرفهايش را يادداشت كرده بودند .از جمع
حرفها فهميديم:
ـ در اين يك هفته نگذاشتند بخوابد.
ـ دائم زير نور پروژكتورها بود.
ـ صداي او را حين بازجويي ضبط كردند .در بازجویيها قبول كرد كه در بند تشكيالت
داريم و او به بند خط ميداد.
ـ كساني مثل بهرام بيداريان و علي اصفهاني با او همكاري و خطوط را منتقل ميكردند.
ـ با نفراتي در سالن ۳تماس داشت و خط و خطوط رد و بدل ميكردند.
ـ در نهايت خواسته بودند خودش دست توابين را بگيرد و به اتاقشان ببرد.
با جمعآوري اين موارد ،توانستيم تصوير آنچه بر او گذشت را بهدست آوريم.
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ميثم در وارد كردن بريدهها به بندمان درمانده بود .از طرف باند رقيبش خیلی تحت
فشار بود .با شيوههاي مختلف روي علي فشار آورده بود؛ صداي او را در بازجوییهایش
ضبط كردند و به او گفتند« :يا خودت ميروي به بند و توابين را به اتاقتان ميبري،
يا ما صداي تو را در بند پخش ميكنيم».
علي 42قهرمان هم نخواست دژخيم به هدفش برسد و كل بند زير فشار برود .تصميم
گرفت با فداي خودش ،اين توطئه را درهم بشكند .او نيمهشب با خوردن داروي
نظافت ـ كه مقداري خرده شيشه هم قاطي آن كرده بود ـ جان خود را در اين راه
گذاشت .میثم از شهادت علی و دستبستگیهای زیادی که برایش ایجاد شد ،كالفه
و سر در گم بود .يكبار با زبان تهديد وارد ميشد و يكبار با زبان خواهش .سياست
چماق و حلوايش به شكست انجاميد .روز بعد از شهادت علي ،سيفاهلل منيعه را براي
بازجويي بردند .بعد از آن هم ديگر به اين بند بر نگشت.
مراسم هفتم شهادت علي را در اتاقشان گرفتند .مسؤل صنفي اتاقشان با آردي كه از
كوبيدن نان خشك تهيه كرده بود ،مقداري حلوا درست كرد .حلوا را هم با در شيشة
كوچكي ،لقمه لقمه و تزیين نمود .چند نفر ديگر هم متنها و شعرهايي را آماده
كردند .علي آزموده تا آن زمان شعرهاي زيادي در مورد زندان سروده بود؛ در شهادت
علي نيز شعري سرود كه عین عبارتها را فراموش كردهام؛ ولي مضمونش اين بود:
«آنگاه كه حراميان شب
به قافله ميزنند
و ميخواهند همهچيز را به تاراج برند،
آنگاه كه پردة سياه شب
همهجا را پوشانده است،
آنگاه كه گلوي مرغ شباهنگ را ميبرند
 -42مجاهد شهید علی انصاریون۳۵ساله متأهل و از زندانیان دو نظام بود .قبل از انقالب هوادار مجاهدین شده
بود و به همین دلیل دستگیر و زندانی شد .با شروع انقالب مردمی در سال  ،۵۷علی به همراه اولین سری زندانیان
آزاد شد .بعد از انقالب مشغول کار فرهنگی شده و کتابفروشی میکرد .همزمان نشریات و کتابهای سازمان
را هم میفروخت .الجوردی تصمیم گرفته بود که همه زندانیان زمان شاه را دستگیر کرده و تعیین تکلیف نماید.
علی را هم در راستای همین سیاست دستگیر کرده و به زیر شکنجه بردند تا ارتباطش را با مجاهدین لو بدهد.
رئیس دادگاه او گیالنی بود و به او ۱۵سال حکم داد .در طول زندان تا زمان شهادتش در سال ۶۵همواره از طرف
همه زندانیان مورد احترام قرار داشت و او را به عنوان خط دهنده میشناختیم تا در مقابل سیاستهای زندانبان و
شرایطی که برایمان پیش میآورد بتوانیم مواضع درستی بگیریم.
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تا نواي صبح پيروزي را سر ندهد،
ستارگان شبكوب
با انفجار خود
تكههاي نور را به همهجا ميرسانند
و نميگذارند ديو شب
سياهي را حاكم كند»...
قاسم آلوكي 43در كارهاي نجاري و دكورسازي وارد بود.
تختههايي از جعبة ميوه تهيه كرد و يك قاب عكس
شيك براي علي ساخت .زمينة آن را مخمل قرمز كشيد؛
با سكةزرد ۵توماني ،آرم طاليي سازمان را درست كرد و
در گوشة باالي قاب عكس نصب كرد .مجتبي غنيمتي
متن كوتاهي آماده كرد و آن را با خط نستعليق كنار آرم
نوشت .مضمون متن اين بود:

مدال افتخار

قاسم آلوكي

«اي كه در شبهاي سياه و سرد ميهن
با اخگر وجود خود
شعله برافروختي
اي كه با شرارههاي وجودت
رسم فدا را معنايي دوباره بخشيدي
تو مايه افتخار خلق و ميهني
اين مدال طاليي
شايسته سينه توست».
از آنجا كه اين شهادت ،آميختهيي از پايداري به عهد و پيمان و مقاومت و فدا براي
حفظ جمع بود ،نه تنها موجب فرو رفتن و تأثير منفي روی ما نشد كه برعكس ،عاملي
انگيزاننده براي مقاومت بيشتر گشت.
 -43مجاهد خلق قاسم آلوكي در قتلعام تابستان سال ۶۷بهشهادت رسيد.
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شب يلدا

به شب يلدای سال  ۶۵رسيديم .با مشورتي كه مسؤلين اتاقها با نفرات هر اتاق كردند،
تصميم گرفتیم به مراسم شب يلدا بپردازيم و فضاي حاكم بر بند را تغيير دهيم .چند
نفری از صبح همان روز شروع به آمادهسازي كردند .نادر حامد حيدردوست پذيرفت
كه نقش ننه سرما را بازي كند .دو سه ميانپرده هم در دست تمرين بود.
بعد از شام و آمارگيري و رفتن نگهبانها ،مراسم را شروع كرديم .حيران مانده بوديم
كه نادر از كجا يك چادر گلدار ننه سرما تهيه كرد .قصد داشت با آن به صحنه بيايد.
گريم سر و صورت او به من سپرده شد .مانده بودم با چه الزاماتي سر و صورت او را
نقش و نگار بدهم .يك نصفه مداد قرمز پيدا كردم و مغز آن را كوبيدم و نرم كردم.
آرايش صورت ننه سرما انجام شد .براي سفيد كردن موهايش ،هادي طالبي 44را
گذاشتم تا از گوشهاي در راهرو ،مقداري گچ بتراشد .با خيس كردن موها با آب قند و
پاشيدن پودر گچ ،توانستم چهرة قابل قبولي براي ننه سرما درست كنم .لباسهاي
او آنقدر شيك و زنانه شده بود كه چند نفر پيشنهاد كردند« :ننه سرماي ما بايد
مدرن باشه و بدون چادر بياد» .نادر هم پيشنهاد را قبول كرد .موقع ورود او به صحنه،
بعضيها نفهميدند چه كسي نقش ننه سرما را بازي ميكند .از ديدن او يكه خوردند.
از اين و آن ميپرسيدند« :كييه؟ چه ننة مدرن و جنتلمني!».

 ۱۹بهمن

سالگرد شهادت اشرف و موسي هم فرا رسيد .زمزمههايي درافتاد كه براي بزرگداشت
۱۹بهمن چه كار كنيم؟ مشورتها و صحبتها به آنجا رسيد که بهتر است مراسم
را فقط در یک اتاق برگزار کنیم .تصمیم گرفتیم بهخاطر افرادی از گروههای دیگر،
مراسم را زیاد برجسته نکنیم .ابراهيم غيور برادر سعید غیورنجف آبادی ،یکی از
شهدایی بود که در همان ایام نزدیک به ۱۹بهمن ۶۰به شهادت رسیده بود .ابراهیم
در اتاق  ۱۰۷بود و مسؤل مراسم شد .عصر ۱۹بهمن در اتاق ۱۰۷سفرهاي انداختند.
سفره با عكسها و متن وصيتنامة بعضي شهدا تزیین و آراسته و زيبا شد.
ابراهيم عكس برادرش سعید را از نشريات داخل زندان 45بريده بود و پیش خودش
داشت .آنرا قاب گرفته و در سفره گذاشته بود .هنگام اجراي مراسم تا جايي كه
ظرفيت اتاق اجازه ميداد ،دور هم جمع شديم .مراسم با قرائت قرآن شروع شد .مجري
 -44مجاهد خلق هادي طالبي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
 -45در سالهاي اولية زندان ،كتاب و مجالتي توسط دادستاني و با همكاري خائنين ،تهيه و در زندان پخش
ميشد .در سالهاي بعد اين كار را متوقف كردند .مانند كتاب «كارنامه سياه» و «مجله رجعت».
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برنامه صابر اسماعيلزاده 46بود .برنامه را با صحبت كوتاهي شروع كرد .در ادامه مسعود
مالعباس اصفهاني و محمد حسين توسليان 47دو متن در رثاي اشرف و موسي و حماسة
۱۹بهمن خواندند .برنامه بعدی آواز کالسیک امير انجداني 48بود .سپس خاطرهگویی از
زوایای مختلف  ۱۹بهمن .مراسم با خواندن سرود «قسم» به پايان رسيد.

ملیکار هم وارد کابینه شد

در هر اتاقی یک مسئولیت بنام «ملیکاری» داشتیم .فردی که این مسؤلیت را
قبول میکرد ،کارهای تدارکاتی اتاق را انجام میداد .ساخت هرگونه قفسه ،بندرخت،
تابیدن طناب برای انواع کارها و کارهایی از این دست را انجام میداد .من هم در
اتاقمان مسؤل ملیکاری بودم .با انسجام بیشتر جمعمان در بند و لزوم کارهای
بیشتر ،پیشنهادی در اتاقها مطرح شد که برای این کار هم یک مسؤل در سطح بند
انتخاب کنیم .همه اتاقها با پیشنهاد موافقت کردند و کاندید همه اتاقها هم من
بودم .در یک رایگیری سهل و سریع من به عنوان مسؤل ملیکاری بند انتخاب شده
و بقول بچهها ،وارد کابینه شدم.
هرچند این موضع مسؤلیت کمتر به چشم میآمد ،اما از نظر حجم کاری ،خیلی
پرتحرک بود و مدام باید با تکتک اتاق ها برای تهیه مواد الزم و نگهداری آنها
هماهنگی میکردم .روزهای چهارشنبه همه اتاق ها لیست نیازهایشان را داده و باید
برای آنها برنامه ریزی و جنس تهیه میکردم .روز پنج شنبه هم در هماهنگی با مسؤل
اتاقها ،برای همه افراد بند تقسیم کار میکردم.
صبحهای جمعه روز انجام کارها بود .بالفاصله بعد از صبحانه ،کارها استارت میخورد
و باید تا ساعت ۱۱تمام میشدند .تعدادی لباسهای کاموایی را میشکافتند .تعدادی
آنها را میتابیدند .تعدادی با مقوا قفسههایی میساختند و انواع کارهای مورد نیازمان.

تدارک عيد نوروز۶۶

با نزديك شدن اسفند ،محور گفتوگوهايمان برگزاري مراسم عيد نوروز و شيوة اجرا
و انجام آن شد .مسؤلين اتاقها از همان اوایل اسفند جلسه گذاشتند و اعالم كردند
 -46مجاهد خلق صابر اسماعيلزاده در قتلعام سال  ۶۷بهشهادت رسيد.
 -47مجاهدان خلق مالعباس اصفهاني و محمد حسين توسليان در قتلعام سال  ۶۷بهشهادت رسيدند.
 -48مجاهد خلق امير انجداني در قتلعام سال  ۶۷بهشهادت رسيد.
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ميخواهيم مراسم عيد امسال را خيلي كيفي برگزار كنيم؛ از اين رو فراخوان داده شد
كه هر كس به آن فكر كند و پيشنهاد بدهد.
طي دو روز و در چند نشست فوقالعاده ،چند و چون مراسم عيد تعيين ،تصميمگيري
و برنامهريزي شد .در يك ماه باقيمانده ،تيمهاي هنري و آمادهسازيهاي صنفي،
تمام وقت در فعاليت و تالش بودند.
49
چند تئاتر و ميانپرده تدارك ديده شد .يوسف عمادزاده و رضا شميراني و حجت
غالمي 50هر كدام يكي را دست گرفتند .تهية شيريني و تن ّقالت را اسكندر و صنفي
اتاقها دنبال ميكردند .درست كردن كيك بزرگ عيد را مهدي عطايي و علي
گلچين 51برعهده گرفتند .من هم بهعنوان مسؤل «مليكاري» بند وظیفهام پشتیبانی
و تهية الزامات کار برای همة گروهها بود.
قرار شد نفرات هر اتاق ،خودشان تدارك خانهتكاني و گلآرايي و تزئينات را برنامهريزي
و اجرا كنند .با چنين برنامة گستردهاي ،فضاي روزانة بند بهكلي تغيير كرد .به هر اتاق
كه سر ميزدم یا تمرين هنري میکردند و يا بساط يك كاري پهن بود.
تئاتري كه يوسف مديريت ميكرد با سناريوي «دورانها» تنظيم شده بود .منظور،
دورانهاي تكامل جامعه بشري بود تئاتر بايد در چهار پرده اجرا ميشد .برنامهاي كه
رضا شميراني دنبال ميكرد ،اقتباسی از شعر «پريا»ي احمد شاملو بود .برنامهاي كه
حجت غالمي دنبال ميكرد« ،قيام كاوه» بود .سيد رضا سيداحمدي و چند نفر ديگر
ميانپردههاي معلم و شيطان ،حاجي فيروز و  ...را تمرين ميكردند.
علي گلچين با مهدي تصميم گرفتند كيك بزرگي به شكل نقشة ايران تهيه كنند.
بزرگي آنچه مطلوبشان باشد ،نبود .یک درب را موقتاً بازکردند و
اما ظرفي به
ِ
طرحشان را روي آن پياده كردند .طرحشان كيك بزرگي بود با طرح نقشه ايران.
نقشه باید با خامههايي تهیه شده از كره و شیرخشک پوشانده ميشد .وسط كيك،
كبوتر سفيدي در حال برخاستن بود كه سيم خاردارهاي پيچيده به دور ايران را
پاره كند و به باال پروازكند.
ي میبرد؛ شامل :درست كردن تخت
تهية الزامات نمايشنامة «قيام كاوه» ،خيلي الزامات و انرژ 
پادشاهي ضحاك ،لباس ضحاك با مارهايي بر دوش ،لباسهاي گارد و كالهخود و سپر و نيزه.
با اين وجود ،الزامات اين نمايشنامه هم با كمك جمعي همگان ،تهيه و تأمين شد.
 -49مجاهد خلق يوسف عمادزاده در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
 -50مجاهد خلق حجت غالمي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
-51مجاهدان خلق مهدي عطايي و علي گلچين در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
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چند ساعت قبل از تحويل سال ،ميز بزرگ هفتسين با زيبايي تمام در انتهاي
بند برپا شد .علي گلچين دو استوانة بلند مانند شمع سفيد زيبايي درست كرد و
موقع تحويل سال ،يك قاب عكس را كه تصوير رنگي مريم و مسعود در آن بود،
گذاشت وسط و شمعها را روشن كرد .بعد رو كرد به بقيه و گفت« :بدون اينها
هيچ سالي نو نميشه».
تحويل سال ،صبح بود .بعد از تحويل سال ،همه لباس نو پوشیدند و روبوسيها و
تبریکات شروع شد .شیرینی و شربت پخش شد .شب بعد از شام ،نوبت برنامههاي
هنري رسید .محل اجرای تئاتر و نمایشنامهها انتهای راهرو بند بود .سن را هم با
جعبههای میوه و نئوپان تختها و مالفههایمان درست کردیم .واقعاً در نوع خود
بینظیر بود! نمایشنامه و برنامههای هنری یکبهیک پشتبند هم اجرا شد .تراكم
برنامهها آنقدر بود كه تا ساعت ۱۲شب ادامه داشت .چند برنامه هم ماند و فرصت
اجرایشان نبود .برنامههای باقیمانده را دو روز بعد كه جشنهاي كوچكتري در
اتاقها داشتيم ،اجرا كرديم.
همان شبها داشتم با رامين نريماني 52در راهرو قدم ميزدم و صحبت ميكرديم .او
از احساس و درک و دریافتش نسبت به مراسم عيدمان ميگفت .تأکید میکرد بايد
به هر ترتيبی شده ،برگزاري اين مراسم با جزئياتش در جايي ثبت شود .ادامه داد كه
«خميني نميذاره پاي ما به بيرون زندان برسه .حتي ارزش اين را داره كه يه نفر با
پذيرش بهايش ،بره به بازجويي و همة اين برنامهها را با جزئيات بنويسه .اين كارها و
اين برنامهها جزئي از مقاومت زندانه .فقط يك جشن ساده نيست».
روزهای عید به زندانیانی که همسران و خواهرانشان در بند زنان بودند ،مالقات
حضوری داده شد .سیزدهبدر هم یک بازی جمعی در هواخوری ترتیب دادیم که
خیلی متنوع بود .پاسدارهای نگهبان در طول روز بهندرت وارد بند میشدند .اگر کاری
هم داشتند ،به محمد فرجاد میگفتند تا او دنبال کند .تنها حضور ثابت پاسداران
برای آمارگیری بود؛ آن هم شبها بعد از شام بود که نیم ساعتی در بند میماندند.

-52مجاهد خلق رامين نريماني از فعالین شاخه دانشآموزی بود که خانوادهای فقیر داشتند و در جنوب تهران در
یکی ازگودها زندگی میکردند .او در قتلعام سال ۶۷در زندان اوین بهشهادت رسيد.
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در واقع ،اواخر سال ۶۵ميثم بركنار شده بود .از همه این کشمکشها در بینباندهای
رژیم و اعتصابها و شهادت علی آنچه باقي ماند ،راديكال شدن مواضع زندانيان
مجاهد و بر باد رفتن گرد ترس و مرگ بود كه امثال الجوردي و حاجداوودها بر
فضاي كل زندان پاشيده بودند.
اوایل سال ۶۶که متوجه شدیم مرتضوی بهجای میثم آمده .برایمان نشانة این بود
باندی که بدنبال خط منتظری بودند در اوین شکست خورده و اکیپهای دادستانی
دوباره بر ریاست اوین چنبره زدهاند .اما کارکنان وزارت اطالعات همچنان در
بند ۲۰۹فعال بودند و این بند در کنترلشان بود.
اولین نمود این تغییر مدیریت ،پیدا شدن سر و کلّه پاسدار دژخیم علی شاهعبدالعظیمی
ک روز صبح به هواخوری رفتیم .مثل روزهای قبل در ردیفهای منظم ورزش
بود .ی 
میکردیم .مشغول حرکتهای آخر بودیم که در کوچک حیاط کناری باز شد و
علی شاهعبدالعظیمی از درآمد .نگاهی به ما انداخت و داد زد « :حق ندارین از این
ورزشها کنین .هر کی واسه خودش نرمش کنه«!
همهمهای جوابش را داد .بعد تک و توکی هم حرفی به او پراندند .او که انتظار چنین
جوابی را نداشت ،طبق شگرد همیشگیاش ،به حالت نشسته بند کفشش را محکم
کرد .این ژست همیشگیاش بود؛ یعنی دارم آماده میشوم که بیایم سراغتان .کسی
محلاش نگذاشت .ورزش که تمام شد ،همه شروع کردند دوتا سهتا با هم قدم زدن.
بعضیها هم رفتند داخل بند که دوش بگیرند .پاسدار وحشی دید کسی به او توجه
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نمیکند و بهحسابش نمیآورد .دیگر مثل سابق نمیتواند همراه با چند فحش،
زندانیان را تهدید کند .از همان دری که آمد ،خارج شد.
خبرهايي از روزنامهها و مالقاتيها بهدست آورديم .خبرهایی متنوع و گسترده .اخبار
مربوط به سازمان هم بود كه از دستگيرشدههای جدید به ما ميرسيد؛ خبرهاي منطقه و
عملياتهاي سازمان زياد شده بود .جنگ ايران و عراق همچنان ادامه داشت .رژيم خميني
از نظر اقتصادي و بسیج نيرويي دچار مشكالت زيادي شده بود .ديگر براي پشتيباني از
جبههها توان كافي نداشت .از بسيج دانشآموزان بهعنوان سربازان يكبار مصرف هم
نتيجهاي نمیگرفت و بازارش کساد شده بود .سلسله عمليات كربال و امثال آن همچنان
برقرار بود و نیز شكست پشت شكست .ثقل اصلي جنگ به ميادين و سكوهاي نفتي
كشيده شده بود .از نظر ديپلماسي هم فعاليتهايي به جريان افتاد تا با قطعنامة ،۵۹۸
آتش جنگ فروكش کند و حمالت طرفين را متوقف كنند.
مجتبی حلوایی از پاسدارهای وحشی و قدیمی اوین بودکه به قسمت حفاظت منتقل
شده بود .رئيس حفاظت بود .از پاسدارهای قدیمی بودکه بهخاطر وحشیگریهای
بیحد و اندازهاش رتبه گرفت و در دادیاری مشغول بود .هر كس كه از بندمان به
مفصل كتك خورد .روي
دادیاری رفت و اتهامش را «مجاهدين» گفت ،سخت و ّ
سر و كلّه بعضیها عالمتهايي گذاشتند .میخواستند اینطوری پيامشان را به
بقية نفرات بند برسانند.
مجتبی حلوایی و حمید عباسی سر بعضيها را با ماشين سلماني ،چهارراه كردند.
سبيل خیلیها را نصفه تراشيدند .سبيل و يكي از ابروهاي مهدي پورقاضيان و افشين
معماران را تراشيدند .کیومرث يكي از اقلیتیهای بند ما بود که از سرخطهاي آن
جريان محسوب ميشد .سبيل پت و پهنی هم داشت .او همچنان از مواضعش دفاع
مفصل زدند ،سبيلش را هم قيچي كردند.
میکرد .بعد از اینکه او را یک كتك ّ
کیومرث چنان بههم ريخت كه براي مدتي از اتاقشان بيرون نميآمد.
چند روزي گذشت .يك روز صبح چند نفر را براي دادياري صدا زدند .روز بعد هم بردن
به شعبه ادامه پیدا کرد .افشين معماران كاشاني ،مهدي پورقاضيان ،رامين نريماني،
ابراهيم غيورنجفآبادي ،جمشيد امينپور ،احمد رزاقي ،احمد عسگري حاتمآبادي،
نادر حامدحيدردوست و يوسف عمادزاده 53و چند نفر ديگر.
-53مجاهدان خلق افشين معماران كاشاني ،مهدي پورقاضيان ،ابراهيم غيور نجفآبادي ،جمشيد امينپور ،احمد
عسگري حاتمآبادي ،نادر حامدحيدردوست و يوسف عمادزاده در قتلعام تابستان سال  ۶۷بهشهادت رسيدند.
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روز سوم اسم منرا هم برای دادیاری خواندند .حاجمهدی مسؤل آموزشگاه و پاسدار
ابراهیمی ما را سوار مینیبوس کردند و بردند .پاسدار ابراهیمی یک غولتشن دهاتی
بودکه اص ً
ال زبان آدمیزاد حالیاش نمیشد .بددهن بود و دست بزن داشت .به دادیاری
که رسیدیم ،ما را بیرون شعبه با فاصله از هم نشاندند روی نیمکتی .یکییکی صدا
کردند و بردند توی شعبه .از سؤالهایشان معلوم بود فرمی که پر میکنند فرمالیستی
است .همة سؤاالت در صفحه اول پروندههایمان بود .فقط دنبال این بودند که ما در
مقابل اتهام چه جوابی میدهیم.
بعضیها که به اتاق میرفتند ،با بینی خونآلود و کتکخورده بیرون میآمدند .نوبت
من شد .رفتم توی اتاق .حسینزاده پشت میز نشسته بود و داشت با تلفن صحبت
میکرد .مجید حلوایی و حمید عباسی مدام در حال رفت و آمد از این اتاق به آن اتاق
بودند .حسینزاده به آنطرف خطگفت« :شما صبر کنید ما داریم دنبال میکنیم».
تلفن را قطع کرد .نگاهی به لیستی انداخت که جلواش بود .پرسید:
ـ اسمت چیه؟
ـ حسن ظریف.
ـ اتهام؟
ـ هواداری.
ـ هوادار چی؟
ـ هوادار سازمان.
رو کرد به مجید حلوایی و گفت« :اینا یادشون رفته کجان .فکر کردن میذاریم هر
غلطی خواستن بکنن».
هنوز حرفهای حسینزاده تمام نشده بود که از پشت کشیدهیی محکم خورد پس
گردنم .بعد حلوایی با فحش و ناسزا چند مشت و لگد نثارم کرد و فرستاد بیرون.

کلمه مجاهدین ۷۵ضربه کابل داره!

بعد از این بازجوییها ،یک روز عصر دیدیم دژخيم مجيد حلوايي وارد سالن شد.
جلوي اتاق  ۱۱۰ايستاد .با صداي بلند شروع به صحبت با محمدرضا كريمي 54كرد.
حرفهايش تهديدآميز بود .كمكم همه دورشان جمع شديم تا ببينيم چه خبر است.
-54مجاهد خلق محمدرضا كريمی در قتلعام سال  ۶۷به شهادت رسيد.
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مجيد حلوايي گفت« :تعداديتون که به دادياري رفتين ،اتهام خودتونو مجاهدي 
ن
گفتين .من همينجا به همة شما اخطار ميكنم كه گفتن اين كلمه جرمه! گفتن
كلمة مجاهدين ۷۵ ،ضربه كابل داره».
يك دفعه همهمه و اعتراض همه بلند شد .هركس چيزي ميگفت .اميرحسين جلوتر
رفت و گفت« :اسمم اميرحسين حسيني است .اتهامم مجاهدين خلق است .حاال هر
كاري ميخواهي بكني ،بكن!».
چشمهاي مجيد حلوايي داشت از حدقه در ميآمد .با خشم به اميرحسين نگاه
ميكرد .محمدعلي خيرانديش 55هم از عقبتر داد زد« :من هم اتهامم مجاهدينه».
در يك آن ،دور مجيد حلوايي شلوغ شد .هركس چيزي ميگفت .او كه وسط اين
صحنه گير افتاده بود ،با سرعت به سمت خروجي بند رفت.

يادتون باشه اتهام من مجاهدينه!

نيمساعت بعد اميرحسين و محمدعلي را صدا زدند .گفتند به دفتر آموزشگاه بروند.
همه توي راهرو مانديم .كنجكاوي ميكرديم كه آنها را براي چه صدا كردند.
محمد فرجاد پشت در به گوش ايستاد .سرو صدايي شنيد .دستش را به عالمت
سكوت بلند كرد .همه ساكت شديم .پشت در بند داشتند وسيلهاي فلزي را جابجا
ميكردند .صداي داد و قال حلوايي ،پاسدار ابراهيمي و پاسدار اسماعيلي و حمید
عباسی هم شنيده ميشد .بعد از دقايقي ،صداي ضربات كابل به گوشمان رسيد.
تخت شكنجه را درست گذاشته بودند پشت در بند .آنها را به تخت بستند و به هر
كدامشان هفتاد و پنج كابل زدند.
هر دوآنها در مدتي که زير كابل بودند ،صدايشان در نيامد .اميرحسين را که از
تخت باز كردند ،با صدايي بلند و از موضع باال و مسلط گفت:كا ِرتون تموم شد؟
يگفت« :آره ،تمومه .حاال برو تُو بند!».
پاسدار ابراهيم 
امير حسين هم گفت« :پس يادتون باشه اتهام من ،مجاهدينه!».

مراسم  ۴خرداد ۶۶

به  ۴خرداد سال ۶۶رسيديم .سعي كرديم مراسم بگيريم .مراسمي كه عالوه بر بزرگداشت
بنيانگذاران سازمان ،بيانگر همبستگي و روحية زندگي جمعيمان باشد .از طرفي بايد
حواسجمع ميبوديم تا زيادهروي نكنيم .از يك هفته قبل ،صحبتها و قول و قرارها
 -55مجاهدان خلق اميرحسين حسيني و محمدعلي خيرانديش در قتلعام سال  ۶۷به شهادت رسيدند.
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سر اين موضوع شروع شد .راهرو بند و زمان هواخوري ،بهترين محل و فرصتي بود كه
دو به دو قدم ميزديم تا با همفكري و ابتكارات جمعي ،موضوعات برنامه را تعيين كنيم.
بايد اين مالحظه را در نظر ميگرفتيم كه برنامه بهگونهاي باشد كه مزاحمت و تداخلي
با زندگي روزانة ماركسيستها و گروههاي ديگر نداشته باشد.
ابراهيم غيور نجفآبادي ،يوسف عمادزاده ،محمدرضا
كريمي ،اصغر خضري ،رامین نریمانی ،اصغر غالمي،
مسعود جمشيدي ،منوچهر قبادپور ،عباس ريحاني و
چند نفر ديگر بسيار فعال بودند .جنب و جوش آنها
خيلي به چشم ميخورد .گاهگاهی که كناري مینشستم
و صحنه را نگاه ميكردم ،ميديدم يك نفر در يك
ساعت با چند نفر حرف ميزند .چند دقيقه با یکی،
بعد رفتن سراغ دیگری .چهرههای هر دو نفري كه رد
ميشدند ،واقعاً ديدني بود .بعضيها مثل اصغرغالمي و
سيد اصغرخضري
محمد فرجاد حين گفتوگو ،لبخند از چهرهشان محو
نميشد .يوسفعمادزاده  ،بهرام بيداريان ،احمد عسگري
و ابراهيم غيور چنان با جديت و حرارت حرف ميزدند كه ياد بحثهاي داغ سال۵۸
جلو دانشگاه ميافتادم.
نتيجة صحبتها اين شد كه مراسم را هنگام هواخوري ،در حياط و در كادر ورزش
بگيريم .چند نفر كه ذوق و سليقهاي در اجراي بازيهاي جمعي و برنامههاي تفنني
داشتند ،در اتاق ۱۰۴نشست گذاشتند تا جزئيات برنامه را درآورند .محمد فرجاد
بهعنوان مسؤل نشست ،ايرج لشگري مسؤل ورزش ،محمدرضا كريمي ،احد كاظمزاده،
بهرا م بيداريان ،علياسالمي و دو سه نفر ديگر هم مسؤل بقیه امور بودند.
بعد از نشست ،محمد نتيجه را به مسؤلين اتاقها گفت .سر ناهار هم به اطالع همه
رسيد .اسكندر ناظمالبكاء و مجيد مرندي كه مسؤلين صنفي بند بودند ،با نفرات
صنفي اتاقها هماهنگ كردند تا آنها هم شربت و شيريني مفصلي تدارك ببينند.
ن صورت بود :اول نيم ساعت در دو ستون دور حياط ميدويديم.
ورزش روزانه به اي 
بعد در سطح حياط به خط ميشديم .حدود ۱۵صف ۱۲نفره .ايرج لشگري جلو
ميايستاد و حركتهاي ميليشيا را با شماره اعالم ميكرد .ما هم در حركت چهارم،
به شمارهها جواب ميداديم .حركتهاي نرمش ميليشيا كامل انجام ميشد.
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نرمشها حدود ۴۵دقيقه وقت میبرد .به حركت رضا رضايي كه ميرسيد ،بلند
اعالم ميكرد« :حركت ما قبل آخر» .و همينطور حركت همايون كتيرايي را« :حركت
آخر ».به نشانة همبستگي با جنبش فلسطين ،يك حركت اضافه شده بود كه اسمش
«حركت فتح» بود؛ شبيه «حركت انسانها» ،با اين تفاوت كه در حالت نشسته ،دو
دست را رو به باال ميبرديم .شبيه حالت تفنگ را باالي سر گرفتن ،به باال مي پريديم.
براي ايجاد تفاوت در ورزش روزانه و دميدن روحية پایداری ،در ۴خرداد به نشانة
یادوارة سه بنيانگذار سازمان ،از ستون ۲به ستون ۴شديم .بعد از يكي دو دور دويدن،
ضربههاي پا منظم و با ضربه چهارم به زمين كوبيده ميشد .صفها و ستونها در
كمال نظم بود .حین دویدن ،احساس نیرومندی همراه با آرامش خاطر داشتم .اول
ياد رژة ميليشيا و قدرتنمايي آن در سال ۵۸افتادم؛ سپس ياد منطقه و نيروهاي
سازمان در قرارگاههايشان.
نظم یافتن ضربههاي پا شكل گرفت و محكم و قاطع به زمين سيماني كف حياط
ميخورد .لحظاتي ،دلهرهاي وجودم را گرفت :نكند بهخاطر اين حركت ،همهمان را به
بازجويي و انفرادي و شكنجه ببرند! دوسال پيش بهخاطر يك لبخند و سالم دادن با
حركت سر ،باید دو سهروز در زيرهشت سر پا میايستادیم.
با اين نگراني بود كه چند بار لبة پشت بام را نگاه كردم تا بيينم نگهباني هست يا نه.
به خودم آمدم ،خودم را به جمع سپردم و خيلي زود بر اين نگراني غلبه كردم .دستم
آمد كه همين لحظهها و اما و اگرهاست كه نبايد به آنها فرصت بدهم.
نيم ساعت گذشت .به نشانة سه بنیانگذار سازمان ،به ستون ۳شدیم و میدویدیم.
مشتهايمان را گره كرده بودیم و قاطعانه پا به زمين ميكوبيدیم .ياد بچههاي
منطقه افتادم .آيا ميشود روزي در منطقه با بچهها بدوم و رژه بروم؟ در همين فکرها
بودم كه نگاهم به پاسدار نگهبان لب پشتبام افتاد .داشت ورزش ما را برانداز میکرد.
نگهباني آنروز با پاسدار چاق و خپلي بهنام حسن بود که در خنگي و خرفتي سرآمد
همة پاسداران بود .اسمش را گذاشته بودیم «گاومشدحسن!«
دو سه دقيقهیي ايستاده و ما را بِر و بِر نگاه كرد .بعد رفت .البد رفت که آنچه را ديده،
گزارش بدهد .آخرهاي برنامهمان بود كه سه چهار پاسدار آمدند لب پشتبام و ما را زير
نظر گرفتند .چند ثانیه نگاهی کردند و سريع رفتند عقب .احتمالداديم از برنامهمان
نگذرند و تنبيهي برايمان در نظر بگيرند .ما پذيرفته بوديم كه بهاي آن را بپردازيم.
قرار شد بعد از يك ساعت دويدن ،كساني كه ميخواهند در دو استقامت شركت كنند،
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ادامه دهند .حدود ۲۵نفر ماندند و تا یک ساعت ادامه دادند .در آخر هم۴نفر ماندند
كه هنوز ميدويدند :عباس ریحانی(طال) ،ايرجلشگری ،احدكاظمزاده و حسينصفايي.
همگي در حياط ايستاديم و تشويقشان كرديم .از يك جايي به بعد هم كفزديم كه
يعني تمامش كنید .هيچكدام دست بردار نبودند .هر چه صبر كرديم ،كوتاه نميآمدند.
ميدويدند و حياط را دور ميزدند .چاره را در اين ديديم كه همگي دنبالشان بدويم
و تمامش كنيم .دویدیم و آنها را روي دستهايمان بلند كرديم و آوردیم داخل
بند .از عباس طال پرسيدم:
ـ چطوري اونقدر دويدي و خسته نميشدي؟
ـ خودم رو لب مرز تصور ميكردم .ميخواستم اونقدر بدوم تا خودم را به پايگاههاي
سازمان برسونم .به همينخاطر ديگه اختيار پاهام دست خودم نبود.
آن روز سپري شد .بر خالف انتظار ما ،خبری از طرف زندانبان نشد؛ اما از فردا تا سه
روز هواخوريمان تعطيل شد .اعالم كردند «ورزش جمعي ممنوع!«

صیاد شیرازی

روزهای اول تابستان بود .اولین واکنشهای رژیم نسبت به تشکیل ارتشآزادیبخش
را دیدیم .هرچند خودم هنوز از چند و چون آن هیچ اطالعی نداشتم.
یکروز دیدیم در حیاط زندان میز و صندلی چیدهاند .سؤالمان شد که زندانبان
چه برنامهای دارد؟ از الی کرکرههای پنجره سرک کشیدیم تا ببینیم چه خبر است.
نگهبانها با خودشان موکت میآوردند و بلندگو و میکروفن راه انداختند .ظاهر
صحنه نشان میداد کسی قرار است پشت میز بنشیند و سخنرانی کند .تصور کردم
شاید ما را هم صدا کنند و بنشانند توی حیاط و کسی برایمان صحبت کند .اما
کسی سراغ ما نیامد .از د ِر کوچک حیاط که به حیاطهای بعدی باز میشد ،چند
نفری را آوردند؛ از بند کارگاه و بند جهاد بودند .مرتضوی هم با یک نفر ارتشی آمد
و دوتایی نشستند پشت میز.
من نفر ارتشی را نشناختنم .از بچهها شنیدم که صیاد شیرازی است .صیاد شروع
به صحبت کرد .کل حرفش این بود که« :درست کردن یک ارتش حساب و کتاب
داره .همینجوری نیست که هر کس دلش خواست یک ارتش درست کنه .یک
ارتش نیاز به تجربة سالیان زیادی داره .پول و نیرو میخواد .هر سال باید سربازگیری
کنه و .»...ته خط حرفش هم این بود« :کسانی که رفتن اونور مرز و اعالم تأسیس
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ارتشآزادیبخش میکنن ،دارن خودشون رو گول میزنن .اون خائنهایی که رفتن
ستون پنجم صدام شدن و به ملت خودشون خیانت کردن ،یه مشت فراری بیشتر
نیستن .اص ً
ال بهحساب نمیان .ارتش و سپاه ما با قدرت تمام از مرزها حفاظت میکنه.
اگه کسی بخواد به اون تعرضی کنه ،بهشدت سرکوب خواهد شد .کشور عراق با اون
همه هواپیما و موشک نتونسته کاری کنه .صدام یک ارتش زرهی داره که مرتب از
سمت رزمندگان اسالم ضربههای مهلک میخوره و…»
ما کمکم دوزاریمان افتاد که مخاطبش ما هستیم .آن نفراتی را هم که از سالنهای۲
و  ۴آوردند ،دکور صحنهاند .پشت صحنة داستان این بود که بعد از اعالم تشکیل
ارتشآزادیبخش از طرف سازمان ،زندانبان فهمیده بود خبر به ما رسیده است .شاید
هم از روی گزارشاتی که از بندها به آنها میرسید ،متوجه شدند این خبر عامل
انگیزش بیشتر ما شده است .به همین دلیل صیاد شیرازی را آوردند که بهعنوان یک
مرجع صاحبنظر نظامی ،به ما حالی کند که این خبر ارزشی ندارد و تشکیل ارتش
از طرف یک گروه در خارج مرزهای خودش محال است!

هويت

با ارتباطي كه مدام با سالن ۳داشتيم ،همه روزه خبرهاي داخل و خارج زندان را
مبادله ميكرديم .ماركسيستهاي سالن ۳حدود يكسوم بند را تشكيل ميدادند.
آنطور كه گفته ميشد ،نفرات اصلي جريانهاي ماركسيستي ـ در سطح كميته
مركزي و حول و حوش آن ـ در اين سالن متمركز بودند.
برای ما جا افتاده بود که جعفر اردكاني و جابر حبيبي از خط دهندههای اصلي
مجاهدین در بندها هستند .حتی برای زندانبان هم جا افتاده بود که این دو نزد
هواداران مجاهدین اعتبار دارند و به حرفها و مواضعشان توجه میشود .به همین
اعتبار هم بود که میثم برای حل مشکلی که در سالن ۳برایش پیش آمده بوده ،این
دو نفر را چند بار صدا کرد و خواست واسطه شوند که برای مدتی از عادیها غذا
بگیرند .اما اینها قبول نکردند ،خط میثم پیش نرفت و منجر به برکناریاش شد.
در تماسهاي مستمر و رد و بدل شدن نظرهاي گوناگون ،همه دنبال اين بوديم كه به
راه حلي منطقي و متناسب با شرايطمان برسيم .حاصل بحثها و گفتوگوهاي كشدار
دو نفره و چند نفره بين دو بند  ۳و  ،۵يك جمعبندی با ۵محور شد:
 -1تضاد بين باندهاي حاكم بر زندان واقعي است .در موضعگيريها نبايد آن را ناديده گرفت.
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 -2رژيم در جنگ كم آورده است .خميني ديگر قادر نيست مانند سالهاي اول
در تنور جنگ بدمد و مجبور است نسبت به موج ضدجنگ در داخل و خارج
جوابگو باشد.
 -3زندان ،ادامة مبارزة ما است و بايد از هر فرصتي براي ارتقاي آن كوشيد.
 -4هر بندي شرايط مستقل خود را دارد و ميتواند متناسب با وحدتها و تضادها،
راه كار و موضع خود را داشته باشد.
 -5در مناسباتمان جاي هيچ بريده و خائن و توابي نيست .نبايد به زندانبان اجازه
داد دوباره آنها را وارد مناسبات ما كند.
با بررسي آنچه در اين مدت پشت سر گذاشتيم ،به اين نتيجه رسيديم كه «راه طي
شده» ،اگر چه بسيار خونبار و سخت ،ولي همواره رو به جلو بوده است .بايد همچنان
اين مسير را ادامه داد و بهاي بيشتري نيز براي آن پرداخت.
در اين مقطع ،ثقل اصلی بندهاي سياسي اوين ،همين دو بند بود .زنان سیاسی
در بندهای  ۳۲۵بودند .از آنها خیلی کم خبر ميرسيد .سالن ۲هنوز بند«كارگاه
خياطي» بود .سالن ۴را «بند جهاد» ميگفتند .زندانيان سالن ۴را براي كارهاي
نجاري و بعضي كارهايي كه در محوطه زندان بود ،ميبردند .درب اين دو سالن
باز بود و زندانيان هر دو بند ميتوانستند به هر دو سالن تردد كنند .اين بندها
ميراث الجوردي بودند .الجوردي بيشتر بريدهها و زندانيان درهم شكسته را به كارگاه
س نيروهاي بسيج و امثال آن را ميدوخت .از اين
خياطي ميبرد .آنجا با آنها لبا 
راه پول كالني هم به جيب ميزد .از بچههاي خوب هم در اين دو سالن بودند كه
نميخواستند آنها را با بندهايي كه مواضع باالتري داشتند ،قاطي كنند .بعضي از
ن افراد مانند رحيم مصطفوي خويي را كه از انفرادي آوردند ،به سالن ۴فرستادند.
اي 
بعضي هم تازه دستگير شده بودند.
سالن ۱را دو قسمت كردند؛ در يك قسمت امداد مستقر شد؛ دو اتاق قسمت دوم
را به زندانيان روانیشده اختصاص دادند .و دو يا سه اتاق ديگرش هم معروف به
«ترمينال» بود .انتقاليها و موارد ديگر را در اين اتاقها جا دادند.

طبقه بندی سفید؛ زرد؛ سرخ

بعد از آمدن مرتضوي ،خبرهایی شایع شد كه ميخواهند بندهای زندان را
طبقهبندي كنند .طبقهبندي بر اساس سرخ و زرد و سفيد .به زندانیان س ِر موضع،
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«سرخ» ميگفتند .آنهایی كه تحت تأثير قرار ميگرفتند ،بينابيني و «زرد» ناميده
ميشدند .بريدهها و توابين را هم «سفيد» نامگذاري كردند .گذشت زمان براي
زندانبان مشخص كرد كه اين دستهبندي غلط است .در آخر هم طبقهبندي را بر
اساس ميزان حكم انجام دادند.
شهریور سال ۶۶طرح طبقهبندي زندانیان سیاسی شروع شد .ابتدا کسانی را كه كمتر
از دهسال حکم داشتند ،به بند سه  ۳۲۵و از آنجا به زندان گوهردشت منتقل كردند.
كساني را كه حكم ابد داشتند يا زير حكم بودند ،به بند ۱پايين بردند .محكومان ۱۰تا۱۵
سال هم به بند ۱باال منتقل شدند .من که حکمم ۱۵سالبود ،رفتم به بند ۱باال.

بند ۱باال و نظمی جدید

در جريان انتقال ،همة وسايلمان را گرفتند .چند پاسدار همه را بهطور كامل بازرس 
ي
كردند و فرستادند داخل بند .خيلي از وسايلمان را هم برداشتند و ندادند؛ مثل
كتابها ،قفسههاي صنفي ،دكور اتاقها ،گلدانها و...
بين اجناس ضبط شده ،چيزي كه شاهكارشان ميدانستند و به رخ ما ميكشيدند،
سه گوني نان خشك و يكگوني آرد نان خشك بود! هنوز وسايلمان وسط راهرو بود
كه اسكندر ـ مسؤل صنفيمان ـ رفت پشت در و نگهبان را صدا كرد« :برو پاسبخش
رو صدا كن بياد !«
عباس فتوت هيكلي درشت و بدتركيب داشت .سر و كلّهاش پر مو بود .بين بچهها
معروف بود به گوريل .آن روز نوبت پاسبخشي او بود .آمد پشت ميلهها ايستاد و داد
زد« :كي كار داشت؟«
اسكندر رفت جلو« :چرا نونهامونو رو برداشتين؟ نون خشكمونو بده !«
گوريل زد زير خنده« :فكركردين ما خريم! نميدونيم اينا رو واسه چي ميخواين؟«
ـ ياال برو اونا رو بيار! ما از اونا براي دهي و پنجي استفاده ميكنيم.
گوريل پوزخندي زد و گفت:
ـ نخير! شما اينا رو جمعكردين براي وقتيكه اعتصاب كردين .از همين اول بهتون
نصيحت ميكنم ،اينجا ،جاي اين كارا نيس .از نون خشك هم ديگه خبري نيس!
و رو كرد به ما كه وسط راهرو ايستاده بوديم و داد زد:
مسؤل بند كيه؟236
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هنوز انتخاب نكرديم.تا وقت آمار ،اتاقاتونو طبق لیست بچينين! مسؤل بند هم انتخاب كنين! تاموقع آمار آماده باشه!
گوريل دستش را از ميلهها كند ،نگاهي کرد و رفت.
هنوز بيرون بند ،هفت هشت پاسدار داشتند وسايل را ميگشتند .ما كمكم اسباب و
اثاثيهمان را آوردیم داخل بند  .يك عده نظافت عمومي بند را شروع كردند .حين
همة اين كارها ،انتخاب مسؤل بند و تركيب اتاقها هم جریان داشت .مارکسیستها
كه ۲۸نفر بودند ،گفتند همهشان میروند اتاق .۵پنج نفر هم از گروههاي فرقان و
آرمان مستضعفين بودند كه به همان اتاق رفتند و شدند ۳۳نفر.
احمد رزاقي را كانديداي مسؤل بند كرديم .بچههاي اتاق ۵هم اعالم كردند قبولش
دارند .علي كريمي وراميني هم معاون مسؤل بند انتخاب شد .قرار شد هر كس
به اتاق دلخواهش برود .اتاق ۱را هم گذاشتيم براي بيماران و كساني كه نياز به
استراحت بيشتري داشتند .نميخواستيم اتاق بيماران شلوغ باشد .بقيه هم به اتاق
دلخواهشان رفتند .آمار بعضي اتاقها ـ مثل اتاق ۶ـ به نسبت بقيه خيلي بيشتر شد.
بهناچار دوتا آمار درست كرديم :آمار ساختگي كه فقط موقع آمارگيري به آن اتاقها
ميرفتيم؛ دومی آمار واقعي كه در طول روز آنجا بوديم.
بالفاصله نشست گذاشتيم .مسؤل هر اتاق مشخص شد .بعد از شام هم مسؤالن
اتاقها با هم نشست گذاشتند .اتاق ۵هنوز كسي را انتخاب نكرده بود؛ در نشست هم
نماينده نداشت.
چارچوبها و قوانيني را كه در سالن ۵آموزشگاه براي امور داخلي بند نوشته شده
بود ،دوباره بررسي کردیم .دستنوشتههاي آن را از جاسازي بيرون كشيديم.
چارچوبهايي كه در ۱۲۰ماده وتبصره تدوين شده بودند ،در ۴۵ماده خالصه شدند.
عنوان مسؤليتهاي داخل بند كه قب ً
ال  ۹مورد بود ،به  ۶مورد كاهش يافت .بعضي
مسؤليتها مثل روزنامه و كتاب و فرهنگي ،در هم ادغام شدند.

آن سوي ديوارهاي مرگ

بعد از بردن دكتر مجيد به گوهردشت ،ديگر دكتر نداشتيم .مراد بهادري قشقايي ،مسؤل
پيگيريهاي درماني شد .ياد آنروزها بهخير كه در اتاقهاي ۱۰۰نفره ،به ازاي هر ۱۰نفر،
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يك پزشك يا انترن داشتيم .خميني با شقاوت ضدبشریاش همهشان را اعدام كرد.
تصميمگيري مسؤل اتاقها در نشست با مسؤل بند -احمد رزاقی -تعيين تكليف
شد ،قرار شد براي مسؤليتهاي صنفي ،نظافت ،ورزش و مليكاري بند ،كانديداها
را معرفي كنيم .مسؤليتهاي اول تا سوم ،هركدام سه يا چهار كانديدا داشتند .براي
مسؤليت «مليكاري» ،فقط يك نفر معرفي شد كه من بودم!
«مليكاري» بايد وسايل ساختوساز اتاقها را آماده ميكرد .بايد از هرجا كه
ميتوانست چوب ،آهن ،كارتن ،نخ و ...کشف ميكرد تا براي صنفي ،سلولها،
توالت و ظرفشويي و ...الزامات آماده كند .در شرايط معمول ،هر هفته صبح جمعه
زمان مليكاري بود .همة كارهای روز جمعه از چهارشنبه برنامهريزي و بين افراد
تقسيم میشد.
آن روز هرجاي بند كه ميرفتي ،تالش و گفتوگو جريان داشت .همه در جنب و جوش
و تكاپو بودند .اتاقها با پشتکار جمعی نظافت و راهاندازي شدند .کارهاي عمومي
پيشرفت و بند را آنطور که ميخواستيم ،سر و سامان داديم.
كانالهاي ارتباطي و خبري بند ما با بند «ابديها» برقرار شد.آمار و وضعيت هر دو بند
را به هم منتقل كرديم .در موضعگيري بر سر مسائل زندان ،مواضع مشابهي داشتيم.
تفاوتها آنقدر جزئي بودند كه ميشد گفت يكدست بوديم .جعفر اردكاني و محمود
عبادي ،از بچههاي «سرخط»ابديها بودند .در بند ما ،همة هواداران مجاهدين روي
حرفها و مواضع جعفر حساب ميكردند .در بند ما كسي بهعنوان «سرخط» در حد
جعفر و محمود نبود .بين بچهها بودند كساني كه بهعنوان رابطين اصلي ،اين جايگاه
را پيدا كرده بودند .مانند :محسن(پرویز) سليمي ،اصغر غالمي و يوسف عمادزاده.

خبرگزاري و راديو محلي بند!

يك هفته پس از استقرارمان در بند جديد ،قرار شد اخبار سه ماه قبل را جمعآوري
كنيم .بايد بر اساس خبرها ،يك جمع بندي كلي از آخرين وضعيتمان صورت
ميگرفت .براي جمعآوري اخبار ،موضوعات آن تقسيم شد و هر بخش آن را دو نفر
دنبال كردند .يک شبکة وسيع خبرگزاري در بند راه افتاد.
اخبار جابهجاييها و تحوالت زندان را جمشيد امينپور و محمدرضا كريمي جمعآوري
ميكردند .حميد خضري و ناصر نيري مسؤل اخبار سازمان شدند .آنها بايد خبرها
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را از راه مالقات با خانوادهها يا زندانيان جديد بهدست ميآوردند .اخبار جنگ رژیم
و عراق ،كم وكيف پيشرفتها و عقبنشينيها ،موشكباران شهرها ،بسيج نيرو و همة
موارد مربوط به آن با مسعود نقاشزاده و عباس ريحاني بود .احمد شاهميرزايي،
مهدي پورقاضيان ،مهرداد کاووسی ،سياوش قوامی و بقيه هم اخبار عمومی را جمع
ميكردند تا چيزي از قلم نيفتد.
خبرها جمعآوري و بين دو بند رد و بدل شدند .هر موضوعي به صورت محوري تنظيم
شد .هر روز موقع ناهار خبرها براي جمع خوانده ميشد .ترتيب خواندن اخبار هم
اينطور بود كه اول در همة اتاقها سفره انداخته ميشد .نفري كه اخبار را ميخواند،
اتاق به اتاق ميرفت و خبرها را به اطالع همه ميرساند .چند روز بعد پيشنهاد شد كه
سفرة ناهار ،فقط در دو اتاق انداخته شود .پيشنهاد با اكثريت قاطع تصويب و از روز
بعد اجرا شد .سر سفرهها شلوغ و کلی خوش و بش بود .حمید خضری و ناصر نیری
قبل از خوردن غذا ،اخبار را میخواندند و به اتاق دیگر میرفتند.
از وقتي به اين بند آمديم ،هنوز هواخوري نرفته بوديم .بهخاطر تحريم غذا در محل
قبلي ،هنوز زير تنبيه بوديم .به همين خاطر ،ورزش در داخل اتاقها انجام ميشد .قرار
شد ساعت ۵تا  ۶/۳۰عصر ،ورزش در راهرو و اتاقهاي۴و ۶انجام شود.

جمع بندی همهجانبه شرایط جدید
بچههاي«سرخط » با بررسي اخبار موجود و تغيير و تحوالت زندان و بيرون زندان،
جمع بندي قابل توجهي از وضعيت سازمان ،رژيم و زندان تهيه كردند .مطالب آن
در دو نسخه به صورت دفتر ،ريزنويسي شد .وقتي اين دفترها به دستمان ميرسيد،
آن را در گروههاي ۲تا ۴نفره ميخوانديم .من ،علي ابراهيميسواره ،مصطفي اتابكي و
عباس ريحاني در يك نوبت خوانديم.
براي حفاظت نوشتهها كه به دست نگهبانها نيفتد ،قرار شد هر تيمي كه نوبت
خواندنش است ،به اتاق ۶در انتهاي راهرو برود و بخواند .بهطور معمول  ۶نفر دوبهدو در
راهرو قدم ميزدند .همزمان نگهباني اتاق  ۶را هم ميدادند تا اگر پاسداري آمد ،سريع
اطالع دهند .دو نفر نزديك ورودي بند ،دو نفر سر پيچ راهرو و دو نفر هم جلو اتاق.6
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خالصهيي از محورهاي جمع بندي

 - 1رژيم
در عرصه داخلي:
ـ رژيم بهخاطر جنگ و عوارض ناشي از آن ،بهشدت ضعيف شده است.
ـ اعتراضهاي مردمي عليه رژيم ـ بهخصوص عليه جنگ ـ در شهرهاي مختلف رو
به افزايش است.
ـ تضاد بين نيروهاي ارتش و سپاه در جبههها باال گرفته است.
ـ خميني براي پشتيباني و تداركات جبههها كم آورده است.
در عرصه خارجي:
ـ رژيم بهشدت زير ضرب است كه آتشبس را بپذيرد.
ـكشورهاي اروپايي دارند بر سر حقوق بشر به رژيم فشار ميآورند تا تغييراتي را بپذيرد.
ـ رژيم براي تأمين قطعات يدكي جتهاي جنگي و وسايل ديگر نظامي ،بهدنبال غرب
افتاده و مجبور است بخشي از خواستههاي غرب را بپذيرد.
-2سازمان
ـ عملیاتهای نظامی سازمان وارد فاز جديدي شده است .كيفيت و تأثير هر عمليات
سازمان در شرايط فعلي ،به اندازه صد عمليات سالهاي قبل است.
ـ سازمان با داشتن پایگاههای مستقل در خاک عراق ،از يك عمق استراتژيك برخوردار
شده است.
ـ با رهبري نوين سازمان و انقالب ايدئولوژيك ،انرژيها آزادشده و در مقابل چاه باطل
خميني ،ستيغ قلّة حق را بايد هر چه باالتر برد.
طاليي حداكثر تهاجم ،رمز موفقيت عنصر مجاهد در همه صحنههاست.
ـ اصل
ِ
-3زندان
ـ تضاد مديريت زندان ،تضاد بين وزارت اطالعات و دادستاني است .دادستاني در همه
ارگانهاي اصلي زندان ريشه دارد و ساختار كلي رژيم ـ تقدم عنصر نظامي بر عنصر
پليسي ـ در زندان هم حاكم است و مانع سلطة خط وزارت اطالعات ميشود.
ـ وزارت اطالعات تا به حال نتوانسته است كنترل اوين را بهدست آورد و زندان
همچنان زير سلطة باند دادستاني است.
ـ اساس كار وزارت اطالعات با ما روي برخوردهاي پليسي ـ نظامي استوار است .در
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هر بازجويي و برخوردي كه از طرف دادستاني يا وزارت اطالعات انجام ميشود ،بايد
مواظب باشيم تحت تأثير تضادهاي آنها موضع نگيريم.
ـ رابطة هر زنداني مجاهد خلق با سازمان ،يك رابطة ايدئولوژيك است.
ـ تا بهحال توانستهايم حقوق صنفي خودمان را بهدست آوريم .حاال بايد براي حقوق
سياسي خودمان تالش كنيم .بايد به نقطهاي برسيم كه هويت سياسي هر زنداني
بهرسميت شناخته شود.
ـ مسؤل بند را خودمان انتخاب ميكنيم .مديريت داخلي بند نيز با خودمان است كه
با رأي مستقيم انتخاب و به بيرون معرفي ميشود.
ـ طرح طبقهبندي زندان معنايش اين است كه ديگر خط توابسازي رژيم كور شده
است.
ـ ما تا بهحال توانستهايم حقوق صنفي و جمعي خود را در بندها بهدستآوريم .در
برخوردهاي بعدي ،بايد روي «اتهام» متمركز شويم تا هركس بتواند بهطور رسمي
بگويد كه اتهامش هواداري از سازمان مجاهدين است.

جوشش افكار نو!

با انتقال جمعبندي و دستبهدست شدنش ،فضاي بند تغييرکرد .تحركات و
گفتوگوها فعال شدند .همه دوبهدو در راهرو قدم ميزدند يا درگوشهاي از اتاقها
صحبت ميكردند .با اين جمعبندي و اخبار روزانه ،همگي بهروز و فعال شديم .هر
روز صبح يا عصر ،چند نسخه روزنامة كيهان و اطالعات وارد بند مي شد .تلويزيون
هم داشتيم .وضعيت غذا هم معمولي و قابل خوردن بود.
دربارة مسائل زندان و مواضع جديد كه با هم صحبت ميكرديم ،نظرات يكدست
نبود .بعضيها معتقد بودند زندانبان هنوز ظرفيت شنيدن اين مواضع را ندارد؛ اگر
روي اين مواضع متمركز شويم ،ممكن است مرحلهسوزي شود .عدهاي هم حرفشان
اين بود كه مرحله را خودمان ايجاد ميكنيم .هرچقدر بتوانيم مواضع جمعيمان را باال
بكشيم ،زندانبان هم همانقدر عقبنشيني ميكند .محسن سليمي سر اين ديدگاه،
بيانی جالب داشت:
«تاريخ جامعة بشري فقط گذشت زمان نيست؛ تاريخ يعني مجموعة مبارزات و
تالشهايي كه انسان در راه آزادي خود انجام داده است«.
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همه جا عرصه نبرد است

نظرات راديكالتري هم وجود داشت .بعضيها مانند اصغر خضری ،یوسف عمادزاده و
اصغر غالمی می گفتند:
» پهنة جنبش و مقاومت در همهجا گسترده است .چه در منطقة مرزي و خارج
كشور ،چه در زندان .همهجا عرصة نبرد است .هر مجاهد و مبارزي در هركجا كه
هست ،با هر ابزار و هر روشي ميتواند به اين رژيم ضربه بزند .اگر در منطقه ،اصل
حداكثر تهاجم راهنماي عمل مجاهد است ،اين اصل شامل هر مجاهدي در هر
شرايطي ميشود .بايد با همين روحيه و با همين مكانيسم ،اهدافمان را در درون
زندان هم پيش ببريم«.
آنها كه شاخصها و معتقدان اين خط بودند ،به«بچههاي حداكثري» معروف شدند.
يعني تحليلها و راهكارهايشان مبتني بر «اصل حداكثر تهاجم» است .اصلي كه
متأثر از بحثهاي سياسي ـ استراتژيك سازمان در زمستان سال ۶۴بود و به زندان
هم رسيد .آنها در يك كالم طالب بهميدانكشيدن بيشترين تواناييها و انرژيها و
پيشروي سياسي بودند.
دستيابي به باالترين
ِ
اين بحثها هم چنان در ديگ افكار عمومي بندُ ،قل ميخورد .از صبح تا شب راهرو
بند ،مثل خيابان شلوغ دوطرفهاي شده بود .آدمها گاه به آرامي و گاه با سرعت در
رفت و آمد بودند .چند نفري هم در گوشة اتاقها مشغول پچپچ بودند.
اخبار سازمان و رژيم ،بيوقفه و با دقت دنبال ميشد .هر برخوردي هم كه زندانبان
در دادياري ،بهداري ،زيرهشت ،تغيير نگهبانها و جابهجاييها ميكرد ،برايمان
معنايي داشت .هيچكدام از نظرمان دور نميماند.

شاهراه خبری با چند متر نخ

چند متر نخ ،تکهيي چوب ،چند عدد ميخ ،مشتي پارچه و هر شيئ در دسترس
يك زنداني ،براي تغيير محيط و ايجاد تحرک و ارتباط ،معنا و كاركردي بسيار
متفاوت با نقش معمولياش پيدا ميكند .نخي محكم و نازك با وزنهيي سبک بر
سر آن ،شاهراه ارتباطي ما با بند ابديها بود .آرامآرام و بيسروصدا به بند پاييني
ميرفت و بر ميگشت.
ابراهيم غيور و اصغر خضري مسؤل رد و بدلكردن دستنوشتهها بودند .كيسة
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كوچكي دوختند و مطالب را داخل آن ميگذاشتند .كيسه را ميانداختند به ّ
قلب ،و
س ِر نخ را میفرستاد بند پایيني .با این ابتکارات مدام با هم تبادل داشتيم.
بعد از تغيير مديريت زندان ،جابهجاييها و ادامه تنبيهاتي كه مرتضوي اعمال میكرد،
تصمیم گرفتیم موضعمان را به زندانبان جديد نشان دهيم .از ارتباط با ابديها
فهميديم بحثهاي مشابهي هم بين آنها جریان دارد .این شد که همه روي يك
موضوع بهتوافق رسيديم :تحريم غذا!
ماركسيستها بعد از چند روز ،جهانبخش را كه يكي از هواداران فدائيان اقليت و
اهل لرستان بود ،بهعنوان مسؤل اتاقشان انتخاب كردند .جهانبخش با نشاط بود و
پرنسيپ داشت .در روحيه و روابطش ،مناسبات انساني و احترام به نظر ديگران بارز
و برجسته بود.
بر اساس ضوابط ،بايد هر پيشنهادي نخست در يك اتاق بررسي و اگر يك سوم رأي
ميآورد ،در بند هم مطرح ميشد .سپس طبق ضوابطی كه داشتيم ،در سطح بند
رأيگيري انجام ميشد.
پيشنهاد تحريم غذا در اتاق ۴رأي آورد .احمد رزاقي كه مسؤل بند بود ،نشست
مسؤالن اتاقها را برگزار كرد .در همان نشست هم پيشنهاد تحريم غذا مطرح شد.
حاال بايد همة اتاقها نظر ميدادند.
بعدازظهر بود .جهانبخش مسؤل اتاق ،۵پيشنهاد را برد .صحنة جالبي بود؛ نيم ساعت
بعد همة هماتاقيهاي او آمدند بيرون و هركس يك نفر را پيدا كرد و با او مشغول
صحبتشد .سؤال همهشان مشابه بود .محمد رحيمنژاد آمد سراغم و با هم رفتیم به
راهرو .در همان قدم اول ،بالفاصله پرسيد« :بين شما بچههاي مجاهد چي ميگذره؟
چه خبر مهمي شده كه اينقدر شما رو مشغول كرده؟ يه هفته بيشتره كه مدام دارين
با هم حرف ميزنين ،نشست ميذارين! پيشنهاد تحريم غذا براي چيه؟».
اول چند خبر را گفتم .بعد آخرين برداشتي را كه از وضعيت زندان داشتيم ،برايش
تشريح كردم .در مورد تحريم غذا هم تأكيد كردم كه دستاورد صنفي آن كمترين
چيز است؛ اين حركتي در راستاي اعالم و تثبيت هويت سياسيمان است.
هرچند سر هر نكته كه ميگفتم ،حرف داشت ،ولي برخوردش مثبت بود .به حرفها
خوب گوش ميداد و بعد از هر جنبهاي که بهنظرش میرسید ،نقد ميكرد .در پايان
هم بسيار متفاهم و قانع بود.
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شروع تحریم غذا

پيشنهاد تحريم غذا در همة اتاقها با اكثريت مطلق مورد قبول واقع شد .قرار شد
ناهار را كه آوردند ،مسؤل بند ديگ غذا را بگذارد بيرون و با صراحت بگويد « :در
اعتراض به قطع هواخوري ،سه روز تحريم غذاست».
احمد رزاقي تصميم بند را به پاسدار نگهبان گفت .او هم زودي رفت تا به
پاسبخشي اطالع دهد.
بخشي حاج ناصر بود .آدمي نيمه چاق ،قدي بلند ،صورتي سفيد
آنروز نوبت پاس
ِ
و گوشتالو .از پاسدارهاي قديمي اوين .سالهاي گذشته پست پايينتري داشت؛ اما
بهخاطر قساوت و بيرحمياش ،از نگهباني به مقام افسر پاسبخش رسید!
نيم ساعت نگذشته بود كه احمد را صدا زدند .او را بردند دفتر زندان .بین حاج ناصر
و احمد این حرفها بود:
ـ چرا دوباره شروع كردين؟ اينكارها رو نكنين .ب ه نفعتان نيست! ما هواخوري را
باز نكرديم ،چون شما ورزش جمعي ميكنين .اگر قول بدين ورزش جمعي نكنين،
هواخوري باز ميشه.
ـ ورزش و هواخوري حق ماست .تحريم غذا هم بهخاطر اينه كه حق ما را گرفتين و
نميذارين از هواخوري استفاده كنيم.
مذاکره حاج ناصر با احمد رزاقی به جایی نرسید .حاج ناصر گفته بود« :با تحریم غذای
شما ،ما ضرری نمیکنیم .خودتان ضرر میکنید» .احمد هم برگشت بند.

كاروان شادي

غذايي اتاقها
موجودي مواد
صنفي اتاقها فعال شدند.
با شروع تحريم غذا ،مسؤالن
ِ
ِ
ِ
جمعآوري شد .چيزي در حد مقداري خرما ،انجير خشك و چند كنسرو .استفاده از
اين مواد را براي ۳روز برنامهريزي كرديم.
از طرف بند ابديها هم پشتيباني شديم .آنها جيرة نانشان را قسمت كردند و
نصفشرا براي ما گذاشتند .فقط بايد ترتيب انتقالشان را به بند خودمان ميداديم.
اين کار به من سپرده شد .بايد وسيلهيي درست ميكردم كه هم جادار باشد ،هم
از الي ميلههاي پنجره رد شود .انتقال نانها بايد در زماني كوتاه و مناسب صورت
ميگرفت تا نگهبانها متوجه نشوند .افشين معماران و جواد عباسي داوطلب كمك
244

شكست ميثم و آمدن مرتضوي

شدند .از یک ملحفه نوارهاي ۲۰سانتي بريديم و در طول بههم دوختيم .يك نوار
۸متري درست شد .يک ملحفه را هم نواري بريديم و از آن جيبهاي ۴۰سانتي
درآورديم .جيبها را رديفي روي نوار دوختيم .دو تكه طناب ۷تا ۸متري نياز بود
كه به دو سر نوار ببنديم تا با آن نوارها را هدايت كنيم .افشين ،بلوز سبز بافتنياش
را آورد .همان كه پارسال مادرش برايش آورده بود .خيلي شيك و خوشپوش بود.
روزهاي مالقات ،بچهها عالقه داشتند آنرا بپوشند و به مالقات بروند .نميخواستم
بشكافمش .گفتم حيف است ،بهتر است بلوز کهنهتري پيدا كنم .افشين با جديت
گفت« :حيف چي؟!» و خودش مشغول شكافتن بلوز شد.
با نخهايش طناب را سريع بافتيم و به دو سر نوار وصل كرديم .زمان تعويض نگهبانها،
56
بهترين موقع انتقال نانها بود .منتظر مانديم غروب شود .اول با مورسحركتي
هماهنگيهاي قبلي انجام شد.
درست سر قرار ،طناب را دادیم پايين .پايينيها جيبهايش را پر نان كردند.
عالمت که دادند ،بهسرعت از پنجره کشیدیم باال .اتاق ۶شلوغ شد .صحنه جالب و
با نشاطی شد .هر كس چيزي میگفت و همه ميخنديدند .جيبهاي نوار در يك
آن خالي شد .دوباره نوار را فرستاديم پايين و پر از نان آمد باال .مجتبي قدياني
خيلي فعال بود و ريزريز ميخنديد .اسم نوار نقالة نان را گذاشت «كاروان شادي».
همين اسم هم رويش ماند.
برنامه روزانة بند طبق معمول اجرا ميشد .بعدازظهرها در اتاقها سرود خواني بود.
منتظر واكنش زندانبان بوديم .روز دوم تحريم ،نگهبان با گاري غذا آمد .احمد همان
برخورد را با او كرد .او هم رفت .روز سوم هم گذشت .طبق اعالمي كه كرده بوديم،
احمد رفت پايان اعتصاب را به زيرهشت اعالم كرد .زندانبان با بياعتنايي سعي كرد
به روي خودش نياورد .در اين فاصله ،هيچ نقل و انتقالي به بهداري ،دفتر مركزي
و جاهاي ديگر نداشتيم .ميخواستيم براي اين حركت ،يك انعكاس بيروني فراهم
كنيم .منتظر روز مالقات مانديم.
در فاصله اين سه روز ،در بند ابديها هم سر تحريم غذا رأيگيري شد و با اكثريت
قاطع رأي آورد .قرار گذاشتند برنامهشان را از روز مالقات شروع كنند .ميخواستند
اول خبر را به خانوادهها بگويند كه به بيرون زندان منتقل شود ،بعد به تحريم غذاي
بند باال بپيوندند.
 -56منظور از مورس حرکتی این است که با حرکت دادن دست ،به تعداد ضرباتی که باید بزنیم عالمت می دادیم.
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رادیو مجاهد تنها نقطه امید
سالهاي گذشته ،دفتر ملل متحد در تهران خيلي غيرفعال بود .تا آن زمان هيچ
فعاليتي از اين دفتر در زمينه حقوق بشر و مسائل زندانها ديده نشده بود .بهدنبال
فعاليتهاي بينالمللي سازمان مجاهدين و افشاي سركوب و اختناق رژيم ،بهتازگي
اين دفتر در تهران فعال شد.گهگاهي خبرهايي از آن ميرسيد .خبرها حاكي از
اين بود كه بعضي از خانوادهها به اين دفتر مراجعه كردهاند و پيگير وضعيت
بچههايشانهستند.
ما اص ً
ال اميدي به اين دفتر نداشتيم .ميدانستيم مأموران وزارت اطالعات ،هركس
را كه به اين دفتر مراجعه كند ،زير نظر دارد .از خانوادهها هم شنيديم كه برخي را
دستگير كردهاند .رژیم جو شديد پليسي اطراف اين دفتر ايجاد كرده بود .مسؤالن
دفتر ملل متحد هم خيلي احتياط ميكردند .گويا آنها بيشتر مرعوب وحشيگريها
و شارالتانبازيهاي رژيم بودند.
با اين حال ،ما تصميم داشتيم از هر روزنهاي استفاده كنيم .بيشتر هم روي انعكاس
راديو مجاهد متمركز بوديم؛ چون تنها نقطة اميدمان بود .هر دو بند در مالقات با
خانوادهها خيلي فعال شدند .هر كس متناسب با شرايط و امكانات خانوادهاش ،توصيه
ميكرد تا خبر تحريم غذا را منعكس كند .بعضي بچهها خواهر ،برادر ،همسر يا اقوامی
در زندان داشتند .از طريق خانوادههاي آنها هم خبر را به بندهاي ديگر و زندان
گوهردشت رسانديم.
در پيگيريها متوجه شديم راديو مجاهد خبر را بهطور مشروح منعكس كرده است.
بعضي خانوادهها هم نامههايي نوشتند و به دفتر سازمان ملل رساندند.
دو هفته بعد بار دیگرتصمیم گرفتیم در اعتراض به بستن هواخوري و تعطیلی فروشگاه،
اعالم يك تحريم سه روزه كنيم .شيفت آن روز ،پاسدار تازه واردي بود كه ديگ لوبياي
شام را با گاري به پشت در بند آورد .احمد رزاقي رفت و گفت« :از امشب بهمدت سه روز
در تحريم غذا هستيم» و نامة اعتراضي را كه تنظيم كرده بوديم ،به او داد .معلوم نبود
اين تحریم چه باري را به او تحميل ميكرد كه با التماس گفت« :تو روخدا در شيفت
من تحريم نكنين .فردا که شیفت من نیس تحریم کنین!«
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کنفرانسی بیشکل اما با نتیجهای مشخص

اينكه از اين برخوردها و تحريم غذاها ،ميخواهيم به چه دستاوردي برسيم،
كشاف بند شد .اوايل ،بحثها پخته نبود .هر كس چيزي ميگفت.
بحثهاي جاري و ّ
ي روي حقوق صنفي زنداني متمركز بودند .بعضي روي ميدان ندادن به زندانبان
بعض 
كه نگذاريم بريدهها را دوباره به بندهاي ما تحميل كنند .بعضي هم از خطوط
تهاجمي سازمان در منطقه فاكت ميآوردند .همهجور بحثي جريان داشت .فصل
مشتركي بينشان پيدا نميشد.
صبح تا شب در بند بوديم و دو به دو در حال صحبت ،گويي يك كنفرانس بزرگ در
جريان است كه سخنرانان بينام و نشاني در حال صحبتاند و همه هم در جريان
اين سخنرانيها قرار ميگيرند .در مواقعي كه عنصر رهبريكننده وجود ندارد،
اين جمع است كه كمبود رهبري را جبران ميكند و راه را نشان ميدهد .با همة
سختيهايي كه در پيشبرد بحثها بود ،به يك نتيجه رسيديم كه همه روي آن
توافق داشتيم .نتيجه اين بود كه در مسير مبارزهمان بايد به نقطه «تحميل هويت
سازماني» خود به زندانبان برسيم .بايد به زندانبان تحميل كنيم كه ما را بهعنوان
مجاهد خلق بشناسد و به آن گردن بگذارد.

یک مائده ،توليد كاغذ و کارگاه صحافي!

در يكي از همين روزها كه بچههاي اتاق ۴مشغول نظافت عمومي اتاقشان بودند،
علي ماليري از الي كركرههاي پنجرة كانال كولر ،ميخي ديد كه در گوشهاي از کانال
فرو رفته است .كنجكاو ميشود ،دقت ميكند و ميبيند نخي هم به اين ميخ وصل
است .علي و حسين ميرزايي دريچة كولر را با لبة قاشق باز كردند .نخ را كه باال
كشيدند ،معلوم شد به انتهاي نخ ،يك بسته آويزان است .بست ه با پالستيك آببندي
شده بود .معلوم بود از سالها پيش آنجا قرار داده شده است .بيشتر كنجكاو شديم
و بازش كرديم .ده ،دوازده جلد كتاب و چند دستنوشته بود.
معلوم نبود کیها از چه زماني كتابها را آنجا جاسازي كردهاند .جاسازيشان
آنقدر مطمئن بود كه اين همه سال ،از چشم زندانبان مخفي مانده بود .همة
كتابها ،منابع آموزشي بودند.
كتابها را سريع بين چند نفر تقسيم كردند .هر كس کتابي را در جاسازي اتاق خودش
پنهان كرد .اين خبر ،همه را خيلي خوشحال و ذوقزده كرد .همه مشتاق بودند بفهمند
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اسم كتابها چيست .بالفاصله اسمنويسي و نوبتبندي خواندن كتابها شروع شد.
كاغذ كتابها خيلي زرد و خشك شده بود .اص ً
ال نميشد بازشان كرد و ورقشان زد .يك
بياحتياطي كافي بود كه برگ كتابها مثل نان لواش خشكشده ،سريع خردشوند.
مجتبي غنيمتي داوطلب بازسازي و زنده كردن كتابها شد .علي ماليري و حسين
ميرزايي هم كمكیهای او شدند .مجتبي صدايم كرد ،يك نشست دونفره گذاشتيم
تا تصميم بگيريم كتابها را چطوری بازسازي كنيم.

حسين ميرزايي به همراه فرزند خردسالش

برای بازسازی کتابها به اين رسيديم كه آنها را در تشت آب بگذاريم تا ورقها
خیس بخورند و از هم جدا شوند .سپس ورقها بهآرامي و با د ّقت از هم جدا شوند.
پس از خشك شدن ورقها ،دانه دانه در يك كيسة پالستيكي گذاشته شوند .مرحلة
آخر هم كيسههاي پالستيكي را مثل آلبوم به هم بدوزيم .مشکل این بود که چنين
آلبومي قابل دست به دست شدن نيست و زود از دور خارج ميشود .در نهايت قرارشد
از هر كتاب ،دو نسخه رونويسي شود!
بازسازي كتابها پروژهاي شد .چندین تیم را مشغول خودش کرد .چندتایی دنبال
جمعآوري پالستيك و دوختن كيسه كالسور بودند .چند نفر هم دنبال دستنويسي
و تکثير .چند نفري هم ساختن جاسازيهاي جديد را دست گرفتند.
كاغذ سفيد كم آمد .مدتها بود فروشگاه ،دفتر و كاغذ نياورده بود .مانده بوديم
چطوري اين همه كاغذ تهيه كنيم .ابديها هم در بند پایين ،چندان چيز بهدرد
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بخوری نداشتند .يك راه بيشتر نماند« :بايد خودمان كاغذ توليد كنيم!».
بايد از حاشيههاي سفيد روزنامه و كتابهاي خوانده شده ،كاغذ مورد نيازمان را
سرتيمي عباس ريحاني مسؤل اين كار شدند .آرشيو
تهيه ميكرديم .چند نفر با
ِ
روزنامههايي كه داشتيم ،کف اتاقها پهن شدند .نواري از حاشيههاي سفيد هر
روزنامه بريدهشد .از برنج ،چسب نشاسته تهيه شد .کاغذها را لب به لب چسبانديم.
با چسباندن هفت هشت نوار ۲۰سانتي ،يك صفحه كاغذ به دست ميآمد .با خشك
كردن و پرس كاغذها ،صفحاتي بهدستآمد كه ميشد رويشان نوشت.
فضاي بند ظاهري آرام و معمولي داشت .اين كارها در نهايت د ّقت ،با رعايت جنبههاي
امنيتي و دور از چشم زندانبانها جریان داشت .هيچ تازه واردي نميتوانست بفهمد
چه خبر است .پشت آرامشي كه به چشم ميخورد ،فعاليتي جدي و وقفهناپدير
هم چون کارخانهیی شبانهروزي در جريان بود .ظرف دو هفته ،همة كارها تمام شد.
كتابهاي دستنويس شده به جريان افتادند .بيستوچهار ساعت شبانهروز براي
مطالعة كتابها نوبتبندي شد.

کتابها و ارتقاء تئوریک

يك هفته پس از سر وکلهزدن با كتابها ،صحنة بند بسيار جالب و ديدني بود .موضوع
كتابها ،سوژة بحثها و تبادل نظرها شد .هر كس سعي ميكرد محتواي كتابي را
كه خوانده است به ديگري منتقل كند .بهدنبال مطالعة کتابها ،نقد کتابها رواج
پيدا كرد .راهرو باريك بند از ساعت ۱۰صبح و ۴بعدازظهر به بعد كمكم شلوغ ميشد.
كتاب«اُپارين» (حيات ،طبيعت ،منشأ و تكامل آن) خيلي مورد توجه بود .كتابهاي
«ماترياليسم ديالكتيك»« ،جامعه و طبيعت»« ،علم و فلسفه» هم از جمله كتابهايي
بودند كه مورد توجه قرار ميگرفتند .كتابهايي هم از نويسندگاني چون «ژرژ
گورويچ»« ،پطروشفسكي» و «برتراند راسل» بود .كتابهاي «ماده و انسان»« ،سير
حكمت در اروپا» و «جهانبيني علمي» هم از كتابهايي بودند كه نظر تعدادي را
جلب كرده بودند.
من بعضي از اين كتابها را قبل از زندان مطالعه كرده بودم .با مطالعة دوبارهشان،
انگار اولينبار است آنها را ميخوانم .بار دوم كه كتاب اُپارين را خواندم ،درك و فهم
آن برايم سادهتر شد .عمق بيشتري از آن دستم آمد .ديگران هم همين احساس را
داشتند .همه سعي ميكردند با هر موضوعي آموزشي برخورد كنند .در شرايط معمول
ارزش اين كتابها را نميفهميدم و خيلي راحت از كنارشان ميگذشتم.
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کتاب «مطالعه در باره طبقات اجتماع» ژرژ گورویچ تا اندازهای برای خودم جالب بود
و آن را خوب مطالعه کردم .نکتة مهمی که در این کتاب بود ،اینکه تعاریفی که تا
آن زمان در معرفی «طبقات اجتماعی» شده بود را به نقد کشیده بود .نکته جدیدش
برای خودم این بود که در چند سال بعد از انقالب که با مفهوم «طبقه اجتماعی»
آشنا شده بودم ،هرچه شنیده یا خوانده بودم ،انعکاس نظرات گروهها و جریانات
مارکسیستی در کشور بود .در مورد طبقه کارگر مطالب بسیاری گفته و نوشته شده
بود .حتی خیلی از جریانات مارکسیستی به این نام شناخته میشدند .اما همیشه
برای خودم این سوال و حفرة ذهنی وجود داشت که چرا سازمان مجاهدین مثل دیگر
گروهها و جریانات سیاسی ،اسم طبقه کارگر یا کشاورز را برجسته نمیکند؟ اگر طبقه
کارگر پیشروترین قشر آگاه در میان جامعه است ،چرا سازمان مانند دیگر جریانات
سیاسی ،روی این قشر متمرکز نمیشود؟
البته در جریان عمل به من ثابت شده بود که قشر پیشرو جامعه ،فقط کارگران
نیستند .از روی دستگیریها و شغل همه همبندیهایی که آنها را دیده بودم ،قابل
درک بود که هرکسی که به ظلم خمینی آگاه شد و برای مبارزه با آن شروع به
فعالیتی کرد ،او در جرگة نیروی پیشتاز قرار میگیرد .چه کارگر باشد ،چه کشاورز ،یا
دانشجو و دانشآموز و استاد دانشگاه .توی بندها از همه قشری دستگیری داشتیم .از
سرباز وظیفه تا سروان و سرهنگ .از کارگر و کاسب محله تا صاحب کارخانه و تاجر
بازاری .این را درک کرده بودم که علت این تمرکز نکردن سازمان مجاهدین روی
فقط طبقه کارگر ،چنین واقعیتهای اجتماعی است.
وقتی که پای این بحثها پیش میآمد ،همیشه یک موضوع آزارم میداد .اینکه
گفته میشد مجاهدین از قشر خرده بورژوایی هستند و نهایتاً در مسیر مبارزه ،جذب
بورژوازی خواهند شد .میدانستم که این ادعا هم جواب خودش را داشته و دارد .اما
تا آنموقع آن را پیگیری نکرده بودم.
بعد از خواندن کتاب گورویچ در مورد طبقات اجتماعی ،دیدم تعریفی که او ارائه
میدهد با این تعاریف مصطلح در بازار روز سیاست فرق داره .او معتقد است که اساساً
این تعریف از طبقه کارگر متعلق به بعد از پیدایش نظام سرمایهداری است .اطالق آن
به مبارزات پیش از آن ،مانند قیام اسپارتاکوس و امثال آن غلط است .اگر اینطوری
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برای قشر کارگر پیشینه درست کنیم ،به همان واقعیت جدید هم ضربه زدهایم.
چنین موضوعی باعث شد که مدتی سر این موضوع با مهرداد و عباس طال و مسعود
جمشیدی و چند نفر دیگر صحبت کردم .اما در نهایت محسن سلیمی بود که با بیانی
خیلی ساده این موضوع را بطور تئوریک برایم جا انداخت .حرفش هم خیلی روان و
بیاد ماندنی بود که گفت:
[سازمان به ما یاد داده که «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» .این یک کلیده.
کلیدی طالیی که نباید اون رو فراموش کنیم .درسته که ما سر وقایع سیاسی روز
از اون استفاده میکنیم .اما برای تحلیلهای تاریخی
و شناخت تاریخی هم باید از همین کلید استفاده
کنیم .سازمان از ابتدای فعالیتش در سال  ،۵۸همیشه
تکیهاش روی نیروهای پیشرو و آگاه جامعه بوده و
هست .حاال این نیرو در میان هر قشری باشه ،میتونه
در صف مبارزه قرار بگیره و برای آزادیش بجنگه .مگه
ظلمی که خمینی به کارمندان یا معلمان میکنه کمتر
از ظلم به کارگرهاست؟ مگه خمینی به ارتشیها یا
دانشگاهیها کمتر ظلم میکنه؟ همه اینها قشرهایی
پرويز(محسن) سليمي
هستند که از درونشان نیروی پیشگام بیرون میاد .آن
تعاریف کالسیکی هم که از قشرکارگر و مبارزات کارگری شده ،نه با زمان ما منطبقه
و نه با جامعه ما ،چون کشورمان آن سیر رشد سرمایهدای رو طی نکرده .امروزه حتی
توی اروپا و آمریکا هم تعریف کارگر با ۵۰سال پیش فرق کرده .نباید خودمان رو در
این قالبهای خشک نگهداریم].
از پطروشفسکی کتابهای «نهضت سربداران» و «اسالم در ایران» را داشتیم که هر
دوی این کتابها ،جای کار و بررسی بیشتری در مقایسه با شرایط کنونیمان داشت.
پطروشفسکی یک دانشمند روس بود و مطالعات زیادی در مورد تاریخ ایران و تاریخ
اسالم و تشیع در ایران داشت .او بدون هیچگونه تعصب دینی به موضوع تاریخ ایران
و جریانات اجتماعی ایران پرداخته بود .اما با خواندن نوشتههای قوی و مستندی
که ارائه داده بود ،این حفره را در نظراتش میدیدم که او در عین عدم تعصب
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دینی و ملی که بخرج داده بود ،اما واقعیت تاریخ ایران و تاریخ تشیع ایران را با یک
عینک جدید ارائه کرده بود .عینکی که ناشی از تسلّط «تحلیل طبقاتی تاریخ» در
دانشگاههای شوروی بود .عینکی که وقتی حفرة «تحلیل طبقاتی» مارکس را در مورد
تاریخ باستان ایران جلوی او گذاشتند ،قبول کرد که این تحلیل ،با تاریخ کهن ایران
منطبق نیست و نظریه «شیوه تولید آسیایی» را ضمیمه نظرش کرد .همین موضوع
هم تا اندازه ای بین خودمان مورد بحث قرار گرفت و در قدمزدنهای دونفره که توی
راهروی بند و گاهی گوشه سلولها داشتیم کالسی دانشگاهی در مورد تاریخ ایران
را از سر میگذراندیم.
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بعضی از دستگيرشدگان جديد را پس از گذراندن دوران بازجويي و انفرادي،
فرستادند به بندهاي عمومي .مجتبي مايلي از جملة اينها بود که آمد به بند
ما .بهرام سالجقه 57و فرشيد نعمتي هم بعد از دوران بازجويي ،به بند ابديها
منتقل شدند .هنوز حكم نداشتند؛ اما نفرات عملیاتی اگر اعدام نميشدند ،كمترين
مجازاتشان حبس ابد بود .به همین دلیل آنها را به بند ابدیها فرستادند و
 -57هم زمان با خط عمليات گرداني سازمان در مناطق مرزي ،عمليات چريكي داخله هم در جريان بود .بهرام
سالجقه فرمانده چند تيم عملياتي بود .ساختمان نخست وزيري ،دادستاني كل انقالب ،مقر مركزي سپاه و چند
مركز اصلي ديگر سركوب ،جزو اهداف آنها بود .آنها در معرض شنود تلفني قرار مي گيرند و ضربه مي خورند.
موسي موسي خاني لو مي رود و دستگير مي شود .براي دستگيري بقية تيم ،تور گسترده اي توسط دادستاني پهن
مي شود.
تعدادي از افراد تيم دستگير و چندتایی هم حين درگيري ،شهيد مي شوند .بهرام در صحنة درگيري ،با احتمال
باالی دستگيري ،سه كپسول سيانور را يك جا مي خورد تا شهيد شود؛ ولي پاسداران در لحظه دستگيري ،به او
آمپول ضد سيانور مي زنند و زنده دستگيرش مي كنند .او شكنجه هاي وحشيانة زيادي را تحمل كرد .تمام بدنش
تكه پاره بود .بعد از نزديك به دو سال ،هنوز نمي توانست درست سر پا بايستد .سم سيانور بدنش را تحليل برده
بود .در بازجويي ها از مواضع سازمان و عمليات هايش سخت دفاع مي كرد .دژخيمان خميني تمام تجربيات و
شيوه هاي شكنجه شان را به كار گرفتند تا او را بشكنند؛ ولي موفق نشدند .يكي از شكنجه هايشان اين بود كه سيم
و ميله در آلت تناسلي او فرو كردند .به راستي بهرام يك اسطورة مقاومت بود .چنان در ذهن و ضمير همگان جا
بازكرده بود كه همه او را«فرمانده بهرام» صدا مي كردند .مث ً
ال در خبرهايي كه بند به بند مي رفت ،گفته مي شد:
«فرمانده بهرام اينطور گفته ،فرمانده بهرام اين نظر را داشته و .»...خيلي متين و با وقار بود .در چهرة سبزه و آرامش
هنوز آثار بيماري هويدا بود .وقتي براي بچه ها از انقالب ایدئولوژیک صحبت مي كرد ،چشم هايش به وجد
مي آمد و برق مي زد .همه را مسحور خودش مي كرد .كالمش ساده و گرم بود و تا عمق جان نفوذ مي كرد .بهرام
سالجقه دراولين سري قتل عام زندانيان به شهادت رسید
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فرشيد نعمتي 58نيز از جمله آنها بود.
مجتبي مايلي 59پيك سازمان بود .حین مأموريتي كه در
تهران داشت ،دستگير شد .جواني حدود  ۲۹ساله ،با قدي
متوسط ،بسيار متين و سرشار از عاطفه .در فاصلة كمي
چنان با هم دوست شديم كه گويي سالهاست همديگر
را ميشناسيم .برايمان از منطقه و سازمان كه صحبت
ميكرد صفا ،صميميت ،يكرنگي و غرور در چشمانش موج
ميزد .چنان شيفتة مسعود بود كه هر وقت از او حرف
ميزد ،لحنش تغيير ميكرد ،آميخته به شوق ميگشت و
سيد فرشيد نعمتي وركي
وجودش آرام و پرغرور ميشد .يك عبارت را زياد تكرار
ميكرد« :مسعود فراتر از زمان است».
مجتبي تا حدي در جريان بحثهاي انقالب دروني مجاهدين قرار داشت .براي ما
منبع مهمي بود تا هر چه راجع به اين موضوع ميداند ،منتقل كند .كارش شده بود
نوشتن هر مطلبي که در اين زمينه ميداند.
بعد از گذشت دو سال از انقالب ايدئولوژيك درون سازمان ،همه مشتاق بوديم از يك
مرجع خودي راجع به آن بشنويم .همه ميدانستيم انقالب ايدئولوژيك امر مهمي
بوده كه سازمان برای پاسخ به ضرورت مبارزه به آن پرداخته است .مطمئن بوديم
حتي يك كلمه از چرندياتي كه رژيم در اين زمينه در ورقپارههايش مينويسد،
درست نيست و نبايد به آن توجه كرد .ميدانستيم موضوع به بحث رهبري و جايگاه
زن برميگردد .بهدنبال آن هم تغييرات زيادي در امر تشكيالت و خط و خطوط پيش
آمده بود كه از همهشان بياطالع بوديم.
از ميان بحثهايي كه بهصورت پراكنده راجع به انقالب ايدئولوژيك شنيده بودم،
دو موضوع بيش از همه توجهم را جلب كرد :اول اينكه از اين نقطه به بعد سازمان
-58مجاهد قهرمان فرشيد نعمتي با اينكه تازه دستگير شده بود ،به خاطر مقاومت و شهامت بي مانندش خيلي زود
نامش سر زبان زندانيان افتاد و پرآوازه شد .او در دوران بازجويي ،با وجود تحمل شكنجه هاي بسيار ،همواره از
همة فعاليت هايش دفاع کرد و ذره اي در مقابل بازجويان كوتاه نيامد .در هر بندي كه بود بارها به خاطر ابراز
هواداري مجاهدين ،او را به زير هشت مي بردند و هر بار  ۷۵ضربه كابل مي زدند؛ اما او باز مي گفت« :هوادار
سازمان پر افتخار مجاهدين هستم» و سپس از تخت شكنجه پایين مي آمد .فرشيد قهرمان نيز در قتل عام تابستان
سال  ۶۷به شهادت رسيد.
-59مجاهد قهرمان مجتبي مايلي در قتل عام تابستان سال  ۶۷به شهادت رسيد.
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داراي رهبري عقيدتي است .دوم اينكه سازمان مجاهدين به موضوع استثمار در
مدار كيفيتري پرداخته است .يعني در يك تشكيالت انقالبي هم كه عناصر آن براي
انقالب و نفي استثمار بهپا خواستهاند ،نبايد هيچگونه آثاري از استثمار در عناصر آن
وجود داشته باشد.
همراه با دستنويسي كتابها ،مطالب جديدي هم از پيكها ميرسيد .این مطالب هم
در حال توليد شدن بود .ميان خبرهاي جدیدی كه از سازمان مجاهدين ميرسيد
مصاحبهها ،موضعگيريها ،جمع بنديهاي ساالنه و اخبار منطقه بهد ّقت دنبال ميشد.
آنچه بيش از همه جاذبه داشت و همه مشتاق و تشنة شنيدن و خواندن مطلبي
راجع بهآن بودند ،انقالب ايدئولوژيك دروني مجاهدين بود.
هرچه جلوتر ميرفتيم ،توليد دستنوشتهها ــ كه به آنها «مالت» ميگفتيم ــ
بيشتر و بيشتر ميشد .اين دستنوشتهها چنان تأثيرات متنوع و همهجانبهیی بر ما
گذاشتند كه روح حاكم بر مناسباتمان را تغيير دادند .صحبتهایمان شده بود درك
و دريافتها دربارة مطالبي كه خواندهایم .حس ميكردیم پرتو اندكي از اين انقالب
از فرسنگها دورتر تابيده ،از البهالي ديوارها و ميلههاي زندان گذشته است و دارد
آرامآرام وجود همهمان را مشتعل میکند.

هماهنگ با ارتش بهار

خبر تشکیل ارتش آزادیبخش را شنیده بودیم .رادیو مجاهد خبرش را روز ۳۰خرداد
سال ۶۶اعالم کرد .اولین بار این خبر را از مالقات با خانوادهها گرفتیم .خواهر یکی از
بچهها خبر را روی کاغذی نوشت و پشت شیشه کابین مالقات به برادرش نشان داد.
ل میشد .در ميان
این خبر هر روز با خبرهایی که از جاهای دیگر میگرفتیم تکمی 
خبرهای رسیده ،جملهاي به نقل از برادر مسعود بود به اين مضمون« :همة كادرها و
اعضاي سازمان بهعنوان افسران ارتش آزاديبخش شناخته ميشوند .در ارتش آزادي،
سرباز صفر نداريم».
با نسیمی که از منطقه میوزید ،حال و هوای بند هم تغییر میکرد .كششي بین ما
زندانيان مجاهد ايجاد شد تا زندگي روزانهمان را در سطح يك پايگاه ارتش مقاومت
باال بكشيم .هر روز که میگذشت تغییراتی را در شکل ظاهر خودمان و اتاقهایمان
میدیدیم .محل پتوها درگوشة اتاق مرتب و آنکادر شد .برای قفسه صنفی و ساکها
پردههای یکدست نصب شد .هر اتاق ۱۰تا۱۵پشتي داشت كه با تختههاي جعبة
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ميوه درست شده بود .نفرات هنگام تکیه به دیوار از آنها استفاده میکردند .روی
همة آنها ملحفه یکدست و یکرنگ کشیده شد .پتوهایی که شبها چهارتا کرده و
زیرمان میانداختیم ،تبدیل به تشکچههای منظمی شدند و مالفههای یکدست رویش
کشیده شد .روبالشیها هم یکدست شدند .هر ايدة تازهای بالفاصله اجرا ميشد.
فرم لباس پوشیدنها تغییر کرد .کسی در طول روز با لباس راحتی حاضر نمیشد.
در طول روز همه لباس رسمي ميپوشيدند .اصالح صورت ـ داوطلبانه ـ جزو برنامه
روزانه شد .نظم و نظافت فردي دگرگون شد .چند نفر بودند که هميشه يك نوع
پيراهن پاگوندار ـ معروف به پيراهن چيني ـ ميپوشيدند .لباسي كه تا حدودي به
لباس فرم نظامي شباهت داشت .با ارزيابي وضعيت خودمان و تحوالت بيرون زندان،
تصميم گرفتيم زندگي جمعيمان را هر چقدر ميتوانيم كاملتر و منظمتر كنيم.
هر کس از ارتش آزادیبخش تصوراتی داشت .برداشتهای متفاوتی از چند و چون
آن بود .اما آنچه که در ذهن همة ما نزدیک به هم بود و عالقه داشتیم بدانیم ،رنگ
لباس متحدالشکل ارتش آزادی بود.
میدانستیم نیروهای سازمان در منطقه با فرم نظامی حضور دارند .میدانستیم
ت در منطقه کردستان علیه سپاه و نیروهای مزدور رژیم انجام شده
چندین عملیا 
است .اما برایمان خبر تشکیل ارتش آزادیبخش حکایت دیگری داشت .هنوز
تصویری روشن از آن نداشتیم .مث ً
ال خودم به تأثیرات خطی ــ استراتژیک آن اشراف
نداشتم .فقط این را میفهمیدم که وقتی مسعود فرمان تشکیل آنرا داده ،حتماً
تحول مهم و بزرگی روی داده است.
سر این موضوع با عبداهلل سعیدی و محسن سلیمی
صحبت کردم .از آنها خواستم دربارة اهمیت تشکیل
ارتش آزادی برایم توضیح دهند .توضیح منسجمتر را
محسن سلیمی داد:
«خط سازمان از همان سال ۵۸تشکیل ارتش آزادیبخش
بود ...میلیشیا هم که تشکیل شد ،پایهریزی همین ارتش
بود...جنگ چریک شهری هم روی همین پایهها سوار
شد...سازمان بعد از عملیات چریک شهری و عملیات
منطقه ُکردی ،حاال رشد کرده ...اآلن مرحلة تثبیت این
عبداهلل سعيدي
عملیاتهاست ...مثل شورای ملی مقاومت که ظرف کار
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سیاسی است ،ارتش آزادی هم ظرف کار نظامی است...با تشکیل این ارتش ،کارهای
نظامی سازمان هویت خودش رو پیدا کرده و تثبیت میشه ...مثل ارتش آزادیبخش
ایرلند ،مثل سازمان الفتح و»...
هر خبري از منطقه و سازمان ميرسيد ،كمابيش تأثيري بر روابط و مناسبات ما
ميگذاشت .تصور ميكنم تأثیر اين خبر خيلي بيشتر بود .خبری که در زندگي روزانة
ما اثر جدي گذاشت .تا اين زمان بحث مبارزة حرفهاي یا غیر حرفهی ،ما را به اين
یقین رسانده بود كه زندان ،ادامة مبارزه در بيرون است؛ نبايد از پرنسيپهاي انقالبي
در كارها و برنامههايمان كوتاه بيایيم .از آنجا كه سازمان و اعضاي آن در بيرون
زندان ،در كادر ارتش آزاديبخش شناخته ميشدند ،هر زنداني مجاهدي ميخواست
تا جايي كه برايش مقدور است ،خود را به شكل و محتواي آن نزديك كند.
چنين موضوعي آنچنان ذهن ما را پر كرد كه بعضيها خودشان را مقيد كردند
تا در ظاهر و کار روزانهشان نظم و برنامه منظمي داشته باشند .با كشش و
جاذبهاي كه اين موضوع دامن زد ،صحبتهايمان خيلي زود به نتيجه رسيد.
دربارة ورزش ،نماز جماعت ،صنفي و برنامة روزانه پيشنهادهايي داده شد .اين
پيشنهادها فقط براي مجاهدین بود .نفرات اتاق ۵که مارکسیتها بودند ،برنامههاي
جداگانه خودشان را داشتند.
تا اين زمان هر اتاقي صنفي جداگانه داشت .صنفي همة اتاقها را متمركز کرديم.
اسكندر مسؤل صنفي شد و احمد شاهميرزايي و مهدي پورقاضيان 60هم نفرات كمكي
او شدند .سفرة غذا را در دو اتاق ميانداختيم .سر سفره ،اخبار مختلف خوانده ميشد.
چگوگی برنامة نشستهاي عمومي هم كه نياز به تبادلنظر داشت ،همانجا سر سفره
ِ
تعیین و هماهنگ ميشد.
روال برنامه عمومی ِ روزانهمان تغییراتی کرد و منظم شد .به اين صورت درآمد:
ساعت ۷
۸ - ۱۰
۱۰ - ۱۰/۳۰
۱۰/۳۰ - ۱۲/۳۰
۱۲/۳۰ - ۱۴

صبحانه
مطالعه
دهي (میانوعده بین صبحانه و ناهار)
كارهاي جمعي
ناهار و كارگري صنفي

 -60مجاهدان خلق احمد شاهميرزايي و مهدي پورقاضيان در قتلعام سال  ۶۷بهشهادت رسيدند.
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استراحت
۱۴ - ۱۶
ورزش
۱۶ - ۱۷/۳۰
پنجي (میانوعده بین ناهار و شام)
۱۷/۳۰ - ۱۸
شام و آمارگيري
۱۸ - ۲۰
نشستها و برنامههاي عمومي
۲۰ - ۲۳
تا اين زمان نماز جماعت در دو اتاق برگزار ميشد .این هم باید تغییر میکرد .جواد
61
داوطلب تغییر و برگزاري بهتر آن شد .با برش چند ملحفة سفيد ،نوارهاي
عباسي
ِ
 ۲۵سانتي بريد و با كمك دیگران آنها را لبهدوزي كرد .براي هر صف ،يك نوار بلند
زير مهرها ميانداختيم .مهر كم بود و از سنگ استفاده ميكرديم .اصغر سعيدي و
حسين صفايي همة مهرهاي گلي موجود را كوبيدند و با در شامپو ،قالب كوچكي
درست كردند .اینطوری مهرها يكدست و مرتب شدند.
براي دعاي بين دو نماز ،از دعاهاي صحيفة سجاديه و نهجالبالغه استفاده ميشد .در
پايان نماز ،نيايش مجاهدين را ميخوانديم.
نگهبانها چند بار موقع نماز وارد بند شدند .با تعجب به نظم صفها نگاه كردند،
چيزي نگفتند و رفتند .جرأت نميكردند سر اين موضوع حرفي بزنند .فقط وسواس
داشتند که ببينند چه كسي جلو ايستاده تا گزارش كنند .پيشنماز هم نوبتي بود.
هر روز عوض ميشد .عمد داشتيم نماز جماعت را به زندانبان تحمیل کنیم تا
بهرسمیت بشناسد.
62
قاسمعلي مقصودي و كمكیاش مصطفي اتابكي مسؤل مجموعة بهداشتي بودند.
آنها با تيم صنفي ،كارگريهای صنفي و مجموعه بهداشتي را متمركز برنامهریزی
میکردند .كارگريها طبق همان ليست ،بين همهميچرخيد.
براي كارهاي فوق برنامه ـ مثل تهيه و تكثير دستنويسها ـ هميشه نفر هوشيار در
راهرو داشتيم .پست هوشياري بين نفرات داوطلب ميچرخيد .يكي دو هفته مانده به
مناسبتهاي مهم ملي يا سازماني ،نشست آن گذاشته میشد ،تصمیمگیری میشد
و كارهاي آمادهسازي به جریان میافتاد.
هر بار که در راهرو قدم ميزدم و اتاقها را میدیدم ،ياد روزهايي میافتادم كه در
-61مجاهد خلق جواد عباسي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
-62مجاهدان خلق قاسمعلي مقصودي و مصطفي اتابكي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
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ارتش بودم .همة آسايشگاهها نظم و فرم یکسان و مرتبی داشتند .تفاوت اساسي اين
نظم از روي اختيار و در راستاي هدفي مبارزاتي برقرار شده بود.
بود كه اين 

ورزش جمعي ممنوع!

تحریم غذای سه روزه چند بار تکرار شد .پاسبخشها که معموالً عباس خزایی و
عباس فتوت بودند ،سعی میکردند به این حرکت اعتراضی ما بیمحلی کنند .يک
هفته بعد از آخرین تحريم غذا ،هواخوري باز شد .ساعت  ۸تا۱۰صبح نوبت ما بود.
همه رفتیم حياط .هر كس به طرفي ميدويد .كف حياط سيماني بود و بيشترمان
پابرهنه ميدويدیم.
پنجرههاي بند ابديها بههواخوري باز ميشد .نگهبانان تأكيد كردند نبايد با آنها
تماس بگيريم؛ اما هركس با شيوهاي تماس ميگرفت .ابراهيم غيور و جمشيد
امينپور در نيممتري پنجرة بند ابدیها كنار ديوار ايستادند .انگار دارند با هم حرف
ميزنند ،اما داشتند از پشت پنجره با آن طرف تماس ميگرفتند.
اصغر غالمي ،محسن سليمي و يوسف عمادزاده داشتند نزديك پنجرهاي نرمش
ميكردند .دو سه متر از پنجرهها فاصله داشتند و در حال صحبت با نفري آن
طرف پنجره بودند.
من و مصطفي اتابكي نرمش دو نفره را شروع كرديم .نزديك پنجرة اتاق ۵بودیم و
تماسمان با حسين مجدالحسيني شروع شد .حياط شلوغ بود .هيچ حركت منظمي وجود
نداشت .همه براي تماس جابهجا ميشدند و انگاری در هم مي لوليدند .سفارشهايي هم
به بند ابديها داده ميشد تا ديگران هم بیایند پشت پنجره.
يك ساعت از هواخوري گذشت .همه براي ورزش جمعي بهخط شديم .محمدرضا
كريمي مسؤل ورزش بود .او ایستاد جلو و حركتهاي «نرمش ميليشيا» را شروع كرد.
حركتها چهارشمارهاي بود .با هر حركت ،همه جواب ميداديم و شمارهها را بلند
تكرار ميكرديم .من وسط يكي از صفهاي آخر بودم .از آنجا پنجرة اتاق نگهبان پيدا
بود .نگهبان كه يكي دو حركت اول را از پشت پنجره ديد ،بهسرعت از اتاقش رفت
بيرون .چند دقيقه نگذشت که عباس فتوت با چهار پاسدار پشت سرش ،هنهنكنان
آمد .از همان جلوي د ِر حياط داد زد« :هواخوري تعطيله ،ياال برين باال!».
كسي به حرفش اعتنا نكرد .همانطور ورزش را ادامه داديم .صدايش را بلندتر کرد:
«گفتم هواخوري تعطيله ،اون روي سگ منو باال نيارين!».
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احمد رزاقي رفت جلو و اعتراض كرد:
ـ يك ساعت از هواخوري ما مونده؛ چرا تعطيل ميكنين؟
ـ ورزش جمعي ممنوعه! اگه هواخوري ميخواين ،نباس ورزش جمعي كنين .ياهلل
تعطيل كنين برين باال!
يکييکي و با فاصله دور احمد جمع شديم .مراد بهادري ،حسين ميرزايي ،رضا
ذکایی ،اصغر خضري و محمدرضا كريمي هم از حق هواخوري و ورزش جمعي دفاع
كردند .چند نفر دیگر هم ادامه دادند و همگي تأييدشانكرديم.
فتوت كمي جا خورد .با لحني آرامتر جواب داد« :اين قانونو من درنياوردم .با شماهام
بحثي ندارم .اگه ورزش رو ادامه نميدين ،تو حياط بمونين و گرنه برين باال!»
هواخوري تعطيل شد .برگشتيم بند .هرچه خبر با ابديها رد و بدل کرديم تا ظهر
جمعآوري شد .خبرها را همه موقع ناهار شنيدند .چند مطلب دستنويس هم گرفتيم.

دفترهاي جيبي

با زياد شدن دستنوشتهها كمكم رونق كتابخواني از ّ
سکه افتاد .بازار خواندن مطالب
دستنويس گرم شد و جاي کتابخوانی را گرفت .براي آنكه دستنوشتهها راحتتر
م جيبي كرديم .بهراحتي هم قابل انتقال و
جاسازي شوند ،همهشان را اندازة تقوي 
مخفي كردن بودند.
سرودهاي جديد و قديم سازمان در دفترهاي جداگانه جمعآوري شدند .براي
خبرهاي داخل و بيرون زندان ،يادداشتهاي شمارهبندي شده تنظيم شدكه به آنها
بولتن ميگفتيم .براي حفظ و مراقبت از مطالب اصلي مثل مصاحبههاي رهبري
سازمان ،جمعبندي ساالنه و مطالب انقالب ايدئولوژيك ،به همه سفارششد از دفاتر
ريزنويس استفاده شود.
63
اولين دفتري كه بهدستم رسيد ،عنوانش « تخصص و تعهد» بود .مضمون سخنرانی
متخصصان خارج كشور بود .خطهایی زیر جملههایی از متن بود
مسعود در جمع
ّ
 -63جزوهيي كه در خارج كشور با عنوان «تخصص ،منهاي وابستگي به بهاي طال» بر اساس يكي از مصاحبههاي
برادر مجاهد مسعود رجوي تهيه شده بود .سابقة اين بحث به زمان دولت رجايي برمي گشت .آن زمان رجايي
ميگفت :متخصص بايد متعهد باشد ،درغيراينصورت از مشاغل دولتي اخراج ميگردد! تعهدي كه منظور رجايي
بود ،تعهد به واليت فقيه بود .با اين ديدگاه تنگنظرانه و جاهالنه و ارتجاعي ،دسته دسته از سرمايههاي علمي و
فرهنگي ،از كارها بركنار و اخراج شدند .تعدادي از آنها نيز زنداني و يا شهيد شدند .آژير خط ِر هشدار« فرار
مغزها» ،همان موقع در روزنامهها به صدا در آمد .گوش خميني اما به اين حرفها بدهكار نيود .در سخنرانيهايش
اين افراد را جاسوس و وابسته و طاغوتي ميخواند.
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که آن قسمت را برجسته میکرد .فهميديم اين جملهها عين متن اصلياند .چكيدة
متخصصي براي ما آنقدر گرانمايه و ارزشمند
بهترين فرازهاي بحث اينها بودند« :هر
ّ
متخصص نسبت
است كه اگر هموزن آن طال بريزيم ،باز هم كم است  ...تعهد هر
ّ
تخصصي كه دارد ،بارز ميشود و بايد نسبت به آن متعهد باشد .مث ً
ال يك پزشك
به ّ
نسبت به آموختههاي حرفهاش متعهد است .بايد دانش و آموختههاي خودش را در
راه سالمت و اعتالي جامعه بهكار بگيرد».
سر اين موضوعات با هم حرف ميزديم .اغلب به يك نتيجة مشترک ميرسيديم:
جنگ سياسي و ايدئولوژيك تمامعيار مسعود در مقابل خميني.
جزوهها يكييكي ميرسيد :ضرورت عام رهبري /چگونگي مقابله با استثمار در يك
سازمان انقالبي /انقالب در خط /ديپلماسي انقالبي /دربارة انقالب ايدئولوژيك در
درون سازمان مجاهدين خلق ايران و...
از خواندنشان سير نميشدم .فهم و دركشان ایجاب میکرد تا با ديگران بیشتر
صحبت كنم .بيشتر وقتها با عباس طال ،مصطفي اتابكي ،مهرداد كاووسي ،علی
سواره و اصغر غالمی راجع به اين جزوهها صحبت ميكردم .در عمرم چنين كار
فشردة مطالعاتي نديده بودم و نداشتم.
جزوهها مثل نسیم بهاری بودند .خبر از تحول و دگرگونی و نوگرایی و رویش میدادند.
به همین خاطر هم در کانون توجهات ما جای گرفتند و موجب تغييرات و رشد فکری
همگان میشدند .خميني تالش كرد با زندان و اعدام ،نسل مسعود را از بين ببرد.
هرچقدر توانست از نسل مشتاق آزادی اعدام و تيرباران كرد .با دژخيماني چون
الجوردي و داوود رحماني ،انواع پروژههاي ضد بشري مثل انفرادي طويلالمدت،
تابوت ،قفس ،قبر و قيامت را ايجاد كرد تا زنداني را از انگيزه تهي كند يا به قول
خودشان «بپوساند»! الجوردي این هدفشان را با کینهجویی و درندهخویی گفت:
«چنان لجنمالتان ميكنيم كه سازمان ديگر به شما نگاه نكند!».
خميني و دژخيمان دستپروردهاش تصور ميكردند با وحشي گريها و اعمال قرون
وسطاييشان ،شعلة مبارزه و آزاديخواهي را در ذهن و ضمير اين نسل خاموش
ميكنند .خميني با ايدئولوژي ضد بشرياش كه از اعماق قرون تاريك سر برآورد،
هرگز نميتوانست بفهمد كه با اعدام و شكنجه نميشودآرمان يك انسان را شکست
داد و یا از بين برد .با وجود همة فشارها و سختيها ،من همواره شاهد تولد انسانهاي
جدید و نويني بودم.
تمام ظاهر و باطن زندان خمینی در کار نابود کردن انگیزه و مقاومت ما و سوق دادن
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به تهیشدن و تسلیم و ندامت بود .اما زمان مدام نشان میداد که زنداني مجاهد با
آرمان آزادی و برابری و رهبرياش زنده است و تسخیرشدنی نیست .شايد یک مجاهد
بهلحاظ فيزيكي و تشكيالتي قطع باشد ،ولي حلقههاي وصل عاطفي و ايدئولوژيكي
و آرماني و مبارزاتی بسيار قوي دارد .در بدترين شرايط دربسته و انفرادي ،كافي بود
خبر برسد كه «مسعود» چه گفته است .بالفاصله صدها كانال خبري با شيوههاي
مختلف به كار ميافتادند تا آن جمله را به همهجا ـ حتي به كنج انفراديها ـ برسانند.
زيباترين تبلور اين روحيه و جلوة استقامت را در حميد خضري ديدم.

كبوتر انقالب و شاهين آزادي

حميد خضري هنگام دستگيري ،دانشآموزي ۱۵ساله
بود .در محله ۱۳آبان شهرري زندگي ميكرد .سالها
بعد خانوادهشان به مركز شهر منتقل شدند .دو برادر
بزرگترش جواد و اصغر هم دستگير شده بودند .مجاهد
خلق جواد خضري در سال  ۶۱اعدام و شهید شد.
حميد در فاز سياسي بسيار فعال بود .سال  ۵۹به جرم
فعاليت براي مجاهدين ،دستگير شد .از سال  ۶۱او را
بهانفراديهاي گوهردشت بردند .حدود ۳۰ماه را در
سلول انفرادي بهسر برد.
سيد حميد خضري
پاسداران رذل و فاسد خميني به هواي كم سنوسال
بودن حميد ،چندبار با نيات كثيفشان به سراغ وی در سلول انفرادي رفتند .حميد
اما شيري بود كه در مقابلشان غريد و به آنها نشان داد او آني نيست كه كسي
جرأت داشته باشد به حريمش نزديك شود .حميد به دليل برخوردهاي قاطعش،
در دوران طوالني انفرادي خيلي زير فشار بود .تا مدتي روزانه جيرة كتك داشت .او
مدتها مليكش بود و آزادش نكردند.
حميد با مقاومت در دورة طوالني انفرادي ،به وحدت شگرفي با آرمان و سازمانش
رسيد .او پيشينة شاعري يا كار موسيقي نداشت؛ فقط نوجوان پرشوري بود كه
سرودهاي سازمان را خيلي دوست داشت؛ اما در زندان چند سرود پرشور و انقالبي
ساخت كه زبانزد همه شد.
با اينكه ارتشآزاديبخش در سال ۶۶تأسيس شد ،حميد در سال ۶۴مسير شكوهمند
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مقاومت مسلحانه را در ذهنش پروراند و سرودي بهنام «ارتش خلق» ساخت؛ سرودي
كه ريتم و آهنگش وجدانگیز بود .هر كس نميدانست اين سرود را حميد ساخته ،فكر
ميكرد كار يک استاد موسيقي است .سرود «ارتش خلق» از پنج بند تشكيل ميشد.
متأسفانه بهخاطر گذشت زمان ،متن كامل را بهياد ندارم.
سرود با بيتي شروع ميشد كه ترجيعبند کل شعر هم بود:
«ارتش خلق ،ارتش خلق ،ميرود كاروان ،كاروان
راه خود را ميسپارد ،با دليري و جانبازياش»
در قسمت اول ،تشكيل ميليشياي مردمي يا واحدهاي چريك نيمه وقت را بهعنوان
هستة اوليه ارتش به تصوير كشيده بود:
«خلق ايران ،جمله شيران
صف به صف ،جان به كف ،جمله ياران
هم سالحش را بر آرد ،هم كلنگ زمين كاوياش»
در قسمت دوم ،مرحلة جنگ چريك شهري و تولد چريك مجاهد را كه ميخواهد
با سالحش ،طلسم اختناق و سركوب را بشکند ،ضرورت اجتنابناپذير معرفی
میکند .متأسفانه سالها گذشته و بخش عمدة آن را بهياد ندارم .اين قسمت را با
اين جمله تمام ميكند:
«شعلة سرخ مسلسل ،هر زمان ميشود رهنمايش»
در قسمت سوم ،اجزاي ارتش خلق از گوشه و كنار ميهن به هم پيوسته و درفش
كاوياني را برمیفرازند.
در كالمي بسيار مؤجز و قوي ،آنهایی را تصوير ميكند كه زنجيرهاي اسارت و بندگي
را پاره میکنند و با پيوستن به ارتش خلق ،خود را براي نبرد نهايي آماده ميسازند.
قسمت چهارم ،زيباترين فراز اين سرود بود .در اين قسمت ارتش خلق به وظيفه ملي
ـ ميهنياش عمل ميكند« .هركسي جان ميشود تا اليق جانان شود» .مضمون اين
قسمت چنين بود:
«فرياد فروخفتة آزادي ،از حلقوم مسلسلها برخاسته است .با پيشروي ارتش فدا،
تن جامعه جاري ميشود و فرشتة آزادي بر بلندترين قلّة
خون گرم زندگي در ِ
ميهن مينشيند».
در قسمت پنجم ،با وجود پيروزي ارتش خلق بر شب و دميدن خورشيد آزادي ،هنوز
ارتش خلق وظیفه و نقش خود را به پايان نبرده است؛ ويرانهاي پيش روي اوست.
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فالت و وطني كه كفتاران ،هيچ كجايش را آباد نگذاشتهاند .دروازة قلب هر كس
را دقالباب كني ،دل شكستهاي فرياد ميزند .چشمهاي كودكان در تمنای دست
پس عمری در پي
نوازشي هستند .دهقان و مزرعهاش در عطش ميسوزند .كارگر از ِ
سرپناه و تكهناني ،كمرش خرد شده است.
«ارتش خلق ،همچنان متحد و پرغرور در پیکار برای سازندگي میهن خویش است.
بشارت فردا را به دلها و چشمها میبخشد تا گل لبخند ،روي هر لبيبشكفد .بهار
ميآيد ،وطن سبز ميشود و زندگی میشکفد».
كاش متن منظم و كامل اين سروده را کسی از زندانیان بازمانده از قتلعام  ۶۷ثبت
كرده باشد؛ چرا که از قطعات بسيار زيبا و انگيزانندة ادبيات زندان بود.
در مراسم مختلف و شبهاي برنامة فرهنگي ،حميد با صداي رسا و زيبايش اين
سرود را ميخواند .همه به شوق میآمدیم و غرق ّ
لذت ميشديم .در آن لحظات،
اص ً
ال احساس نميكردیم در زندان هستیم .حس ميكردیم روح و قلبمان در هواي
«منطقه» پرميزند.
چه كسي ميتواند راز اين معما را بگشايد؟ كدام زبان و قلم ميتواند چنين تولّدهاي
نويني را توضيح دهد؟ با خواندن تجربيات انقالبهاي ديگر ،هميشه اين سؤال در
ذهنم بود كه :آيا در كوران انقالب ما نيز بزرگاني چون فرانتس فانون ـ يار و غمخوار
64
پیشتازان انقالب الجزایر كه مقاومت زن و مرد الجزايري را با قلمش به تصوير كشيد
ـ پيدا ميشود تا با قلمش بر حماسههاي خاموش اين مقاومت نوري بتاباند؟ آيا كسي
پيدا ميشود كه روح بزرگ و شيفتة امثال حميد را براي نسلهاي بعدي به تصوير
بكشد و تفسیر کند؟
شگفتانگيز بود؛ هرچه بيشتر روي حميد فشار ميآوردند ،انگيزههاي انقالبي او
بيشتر و بيشتر صيقل ميخورد .او چنان با آرمانش پيوند خوردهبود كه فرداهاي دور
را بهروشني ميديد ،با آنها زندگي ميكرد ،براي آنها مقاومت ميكرد و هر روز
استعدادش شكفتهتر ميشد.
حمید روحي زالل چون آينه داشت .هر كس تماس كوتاه و كمترين صحبت با او
داشت ،درمييافت كه حميد ميليشياي عاشقي است كه هر روز قد ميكشد و تا
داشتنی هميشگي او
عمق جانش با آرمان و رهبرياش پیوند دارد .لبخندهاي دوست
ِ
بازتاب طراوت روح و عمق وصل او به آرمانهايش بود .حميد تا آن زمان سرودهاي
 -64کتابهای سال پنجم انقالب الجزایر و کتاب دوزخیان روی زمین
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مختلفي ساخت؛ در فوق برنامهها هميشه سوژة درخواست بچهها بود كه برايمان
بخواند .از سرودهاي معروف او «زنداني»« ،در سوگ بهمن» و «ايران ،ايران ،رجوي»
را ميتوان نام برد.

لوله سالحها

بعد از تعطيلشدن هواخوري ،تصميم گرفتيم اگر دوباره برقرار شد ،نیم ساعت آخر
را براي ورزش جمعي بگذاريم .میخواستیم در نيمساعت اول وقت كافي براي ارتباط
با بند ابديها داشته باشيم.
سه روز بههمين منوال گذشت .هواخوري ميرفتيم ،اما تا ورزش جمعی شروع ميشد،
تعطيل ميكردند .ما هم هر روز با كلي جر و بحث و اعتراض برمیگشتیم به بند.
پاسبخشي بندها با پاسدار خزايي شد .پاسداري وحشي كه هنوز بلد نبود
روز سوم،
ِ
چطوری حرف بزند .سريع به تتهپته و شلوغکاری ميافتاد .هيكل بزرگ و دستهاي
سنگيني داشت .سالهای قبل كه پاسدار رده پايينتري بود ،پردة گوش چند زندانی
را با سيلي پاره كرده بود.
پاسدار خزایی موقع تعطيلكردن هواخوري ،آمد نزديك در حياط ايستاد .ما داشتيم
چندتا چندتا برمیگشتیم داخل بند۱۵ .نفرمان را جداكرد و برد زيرهشت .من هم
يكي از آنها بودم .بقيه هم احمد رزاقي ،سعيد جبرئيلي ،رضا فاروقي ،بابك صالحي،
ناصر نيري ،جعفر نياجليلي ،محمود نظرعلي ،اصغر غالمي ،محمدرضا كريمي ،احد
كاظمزاده ،منوچهر قبادپور ،محمد.ش65و دو نفر ديگر كه اسمشان يادم نیست .هر
كس از پيچ پلّهها رد ميشد۶ ،پاسدار به سويش حمله میکردند ،میگرفتند و به طرف
ديگر ميكشيدند .ما هم همگی در حالت كتكخوردن ،واکنش تهاجمي داشتیم؛ جلو
دست پاسدارها را ميگرفتيم ،داد و فریادمان بلند بود و اعتراض ميكرديم.
ما را تا غروب زيرهشت نگهداشتند .پاسدار خزايي گفت« :بايد تعهد بدين ديگه
ورزش جمعي نميكنين ،وگرنه همه ميرين انفرادي» .هيچكس اعتنايي به او
نكرد ...و رفت.
شيفت پاسبخشی قبل از شام عوض شد و پاسدار زرينگل آمد .او را از قبل
 -65مجاهدان خلق منوچهر قبادپور ،بابك صالح ،جعفر نياجليلي ،محمود نظرعلي ،رضا فاروقي ،ناصر نيري نيز
در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
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ميشناختم .خانهشان در همسايگي ما بود .قبل از انقالب همكار پدرم در كارخانه
نساجي بود .بعد از انقالب ،اول كميتهچي شد و در ادامه سر از اوين درآورد .بيشتر در
كار نگهباني بود .حاال قدري پير و از كار افتاده شده بود .نسبت به وحشیگریهای
بقیة پاسدارها ،برخوردي آرامتر داشت.
زرینگل با تعويض پاسبخشی ،به راهرو آمد .تا منرا ديد ،گفت« :حسن! تو چرا اينجايي؟».
گفتم« :نميدونم .شما بايد بگين چرا ما رو آوردين؟ ما چه كار خالفي كرديم؟ چرا
توهين ميكنين؟ چرا كتك زدين؟».
با لحني نصيحتآمیز گفت« :به پدرت رحم كن .من اونو ميشناسم .آدم خوب و
زحمتكشیه .سرتو بنداز پايين ،كاري به اين كارا نداشته باش!».
بعد رو به همه با صداي بلند گفت« :چرا اينجا واسادين؟ ياهلل برين تو بندتون ،دفعة
آخرتون باشه!».
همه برگشتیم بند و در اتاق ۴جمع شديم .داشتيم شام ميخورديم كه از اتاقهاي
مختلف آمدند و دورمان جمع شدند .کنجکاو بودند که بدانند برخوردها چطور
بود .كشاكش بر سر ورزش جمعی تا چند وقت ادامه داشت .يكي دو روز به
هواخوري ميرفتيم؛ ورزش جمعي میکردیم و هر بار تا يك یا دو هفته از
هواخوري محروم ميشديم.
يكي از همين روزها که تازه رفته بودیم هواخوري ،هنوز ورزش را شروع نكرده ،چند
نفر مشغول تماس با بند پایين شدند .ناگهان متوجه شديم مجتبي حلوايي و حاج
ناصر روي پشتباماند و دارند نگاهمان ميكنند .هر كس زيرچشمي نگاهيانداخت
و مشغول كار خودششد .چند لحظه بعد دور تا دور لبة بام پر از نيروهاي گارد شد.
همه با لباس كامل ضد شورش و كاله ماسكدار و دست هر كدامشان هم يك يوزي.
من داشتم با داوود محمودي 66قدم ميزدم؛ ولی هوش و حواسم متوجه لبة بام بود
كه بفهمم چه قصدي دارند .سمت چپ فانسقه هر كدامشان دو نارنجك بود .دلم
تاپتاپ افتاد .فکر کردم« :نكنه قصد دارن همهمان را توی حياط قتلعام كنن!» .به
داوود گفتم:
ـ ميخوان چه كاركنن؟
ـ توجه نكن! بهترين كار اينه كه محل سگ بهشون نذاريم .نبايد خودمونو ببازيم.
ما وسط حياطيم ،در هم بسته است .اگه بخوان كاري هم بكنن ،از دست ما كاري
 .-66مجاهد خلق داوود محمودي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
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ساخته نيست.
چند قدم بيشتر نرفته بوديم كه ناگهان صداي گلنگدنها در هوا پیچید .همهشان
مسلح كردند و سر سالحها را گرفتند رو به ما .بيشترمان متوقف شدیم .همه رفتیم
كنار ديوار و به باال نگاه ميكرديم .ثانیهها با انتظار فرمان آتش و شليك تیکتاک
میکردند .چند لحظه بعد صداي فرماندهشان بلند شد .لولة سالحشان را به هوا
گرفتند و رفتند عقب .ديگر كسي لبة پشت بام ديده نشد.
به بند که برگشتيم ،هر كس احساسش را براي ديگري تعريف ميكرد .خيليها
جدي نگرفتند؛ ميگفتند« :معلوم بود مانوره .ميخواستن ما رو بترسونن .با اينكارا
ميخوان ما دست از ورزش جمعي برداريم و به خواستههاي زندانبانان تن بديم».

ورزشجمعي ،سنگر مقاومت

ورزش جمعي براي ما فقط انجام چند حرکت یا مفهوم خاص يك ورزش نبود.
نقطهاي شد كه مقاومت زنداني براي دفاع از حقوقش در آن تبلور پيدا كرد .از نظر
زندانبانان هم هر كس ورزش جمعي ميكرد سر موضع بود ،در تشكيالت بند بود ،در
تحريم غذا و ديگر فعاليتها مشاركت داشت.
سالها سعي كردند اين روحية جمعي را كه رمز مقاومت زنداني بود درهم بشكنند.
اما موفق نشدندّ .
جلد ميديد اين روحية جمعي ،روز به روز مقاومت زندانيان را باالتر
ميبرد و مواضع زنداني سفت و سختتر ميشود .از نظر آنها ورزش جمعي ،سنگري
بود كه بايد درهم ميشكست.
در بقية زندانها هم وضع همينطور بود .مكانيسم برخوردهاي زندانبان هم به همين
نسبت رشد كرده بود .خبرهايي از بندهاي ديگر ،از زندان گوهردشت و از زندانهاي
شهرستانها ميرسيد که نشان ميداد همه كم و بيش در همين نقطه هستند .طبق
خبرهایی که میرسید ،شدت ضرب و شتم در گوهردشت خيلي بيشتر از آن بود كه
ما در اوين شاهدش بوديم .مجيد قدكساز را در گوهردشت خيلي زدند؛ تا جايي كه
دستش را شكستند؛ ولي مقاومت بچههاي گوهردشت بيشتر شد.
از آمدن گارد ضد شورش و همان نمايش مختصري كه در پشت بام دادند ،نتيجه
گرفتيم كه:
كارمان در مسير درستي است .چنگ و دندان نشان دادن دژخیم هم گویای همین
است .پس بايد به هرصورت و به هر قيمت ،كارمان را ادامه دهيم .از آنجا که بيشتر
روزها هواخوري بسته است ،بايد ورزش را داخل بند ادامه داد تا به زندانبان نشان
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دهیم هنوز سر مواضعمان هستيم.
برنامه را اینطور تنظيم كرديم :ورزش در ساعت  ۴/۵در سهاتاق و راهرو بند شروع
شود .مسؤل ورزش در ورودی راهرو ،روبهروي اتاق ۳حركتها را انجام ميداد .راهرو
با يك زواية ۹۰درجه دو قسمت ميشد .کسانی که آنطرف راهرو بودند ،بقيه را
نميديدند .احد كاظمزاده كمكمربي بود و حرکتها را در كنج راهرو رله ميكرد.
اول حركات هفتگانة نرمش ميليشيا ،بعد هم حركات دو نفره .در پايان هم دو حركت
همايون كتيرايي و رضا رضايي .در پایان كف ميزديم و هركس ميرفت که دوش
بگیرد .در این حین اگر پاسداري هم میآمد ،ورزش جمعي را كامل انجام ميداديم.

فاصلهیی به اندازة يك دريا خون

با برکناری میثم و آمدن مرتضوي ،او هنوز با ما رو در رو صحبت نكرده بود .چند
ماهي كه گذشت ،نشان داد مرتضوی سياست فشار سيستماتيك را بهكار گرفته است
و با انواع و اقسام شيوهها ،سعي در ايجاد محدوديت دارد .ما هم در پاسخ به فشارها
از اهرم تحريم غذا استفاده ميكرديم.
شبی بعد از شام ،در بند باز شد .مرتضوي با سه پاسدار مسلح وارد شد .کت و شلوار
تنش بود .پنج پاسدار مسلح هم بيرون بند ايستاده بودند .مرتضوی و پاسداران به
اتاق ۶رفتند؛ اتاقی در انتهای بند كه كمي بزرگتر از بقیه اتاقها بود .ما هم در همان
اتاق جمع شديم تا ببينيم حرفش چيست و براي چه آمده است.
همه منتظر بودیم که مرتضوی شروع کند .سری چرخاند و شروع كرد« :اومدم ببينم
مشكل شما چیه .چرا كارهايي ميكنين كه مجبور بشيم تنبيهتون كنيم و هواخوري
و امكانات ديگه رو قطع كنيم؟!».
از حرفهايش پیدا بود که آمده مذاكره کند .از صحبت با او استقبال نكرديم.
او ادامه داد« :ما دوست نداريم اينجا وقتتون بيهوده تلف شه .دلمون ميخواد
امكانات كتابخانه مركزي رو در اختيارتون بذاريم ،تلويزيون رنگي بديم ،چراغ و لوازم
خوراكپزي بديم ،فروشگاه هم جنسهاي متنوع بيشتري براتون بياره؛ ولي خودتون
نميخواين .اگه شما با ما راه بياين ،ما هم با شما راه ميايم».
همهمة خفيفي درگرفت .ابراهيم غيور رو کرد بهمرتضوي« :نميخواد برامون فروشگاه
زنجيرهاي راه بندازين .همين فروشگاه روكه چهاركيلو خرما و انجير خشك برامون
مياره ،قطع نكنين .شما حتي نميذارين دو بسته نمك وارد بند بشه .ما هم هر بار
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بهخاطر همين محدوديتها تحریم غذا کردیم و به شما هم اطالع داديم».
اصغرغالمي و اسكندر حرفهاي ابراهيم را ادامه دادند .از تعطیل شدن مدام هواخوري،
نبودن آب گرم حمام و نبردن بيماران به بهداري و غيره گفتند.
مرتضوي ناگهان نقاب اولیهاش را کنار زد و چهرة واقعياش را نشان داد .با تندي
گفت« :شما چي خيال كردين؟ اينجا زندانه .شما هم همون كساني هستين كه
با اين نظام با مبارزة مسلحانه درافتادين .نباس انتظار داشته باشين مث زندانياي
معمولي با شما رفتار بشه .كسي هم حق نداره قوانين زندان رو نقض كنه!»
داشت كمكم صدايش بلند ميشد كه يوسف عمادزاده با حالت برافروخته پريد وسط
حرفش و گفت:
«دارين از ما مدام ميكشين؛ ديگه از ما چه انتظاري دارين؟ تا بهحال هر كاري
تونستين با ما كردين؛ هنوز هم دارين ادامه ميدين .ديگه حرفي براي گفتن نميمونه.
اگه رئيس زندان هستي و ميخواي وظيفهتو انجام بدي ،همون حقوقي رو كه در
قانون خودتون براي زنداني نوشتين ،اجرا كن! اگه براي مذاكره اومدي ،ما مذاكرهاي
با شما نداريم .بين ما و شما يك دريا خون فاصله است!»
مرتضوي با چشمهاي گرد شده به يوسف نگاه ميكرد .اتاق ساكت ساکت و همه
سراپا گوش بوديم .حرفهاي يوسف كه تمام شد ،مرتضوي نگاهش را دور تا دور اتاق
چرخاند ،چشم درچشم همگرداند و پرسيد« :حرف همة شما همينه؟»
همه بلند گفتيم« :بله ،درست ميگه!»
لبهايش را به همفشرد و نگاهش پر از نفرت و كينه شد .مكث كوتاهي کرد و با
حالتي تهديدآميز گفت« :باشه ،خودتون خواستين .از
اين به بعد ما هم ميدونيم با شما چطور رفتار كنيم!»
مجتبي غنيمتي و علي ماليري 67با اشاره به آوردن گارد
ضد شورش به لبة بام ،با لحني اعتراضي گفتند« :چرا
اينكارها رو ميكنين؟ منظورتون چیيه؟چه كسي رو
ميخواين بترسونين؟»
مرتضوي ديگر ادامه نداد .بلند شد و از اتاق رفت بیرون.
داشت بند را ترك ميكرد که چندتایی دنبالش رفتند.
ميان همهمه و اعتراض و شكايت ،بند را ترك كرد.
مجتبي غنيمتي
 -67مجاهدين خلق مجتبي غنيمتي و علي ماليري در قتلعام سال  ۶۷بهشهادت رسيدند.
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ارزيابي موقعيت

جمعبندي برخوردمان با مرتضوي همان شب انجام شد .روز بعد هم ادامه دادیم و به
اين نتایج رسيديم:
ـ او براي مذاكره آمده بود .دليل اين كار هم تأثير تحريم غذا و فشارهاي بيروني بود.
خانوادهها هم نقش جدي در اين زمينه داشتهاند.
ـ او قصد داشت با دادن امتيازهاي صنفي ،ما از مناسبات جمعيمان دست برداريم.
زندانبان هميشه و با شيوههاي مختلف ،در صدد اين بوده كه ما را از هم جدا و به
جزاير جداگانه تبديل كند.
ـ تشكيالت و مناسبات جمعي را عامل رشد زنداني سياسي ميداند؛ به همین خاطر
سعي ميكند با هر ترفندي اين اهرم را از ما بگيرد.
ـ ما با پايداري جمعيمان ،توانستهايم گامهاي بزرگي به پيش برداريم .بايد همين
مسير را قاطعان ه ادامه داد.
با جمع بندي و ارزيابي جديد از موقعيتمان ،مناسباتمان با زندانبان ــ چه
فردي و چه جمعي ــ قاطعتر شد .برنامة روزانة هر کس آنقدر پر شد كه اگر
ميخواستي با یکي صحبت كني ،بايد از قبل وقت تعيين ميكردي .وقت آزاد
بهسختي بهدست ميآمد.
همة مسائل و خبرها با جديت دنبال ميشدند .خبرهاي مربوط به سازمان ـ از
عملیات نظامي تا مسائل سياسي و ايدئولوژيك ـ جمعآوری و در جزوههاي كوچك
تنظيم شدند .خبرهاي مربوط به رژيم هم ـ از جنگ با عراق ،وضعيت باندهاي
مختلف آن ،بدهوبستانهايش با دولتهاي غربي ـ همگي با جزئيات دنبال و
ثبت ميشدند .سخنرانيهاي خميني و خطبههاي نمايش جمعه را بهدقت گوش
ميداديم و از میان آنها ،مطالب مختلفي را كه خط حركت رژیم را نشان ميداد،
يادداشت ميكرديم.
با پيگيري اخبار جنگ ،به اين نتيجه رسيديم كه خميني مهماتش تمام شده و در
بسيج نيرو براي جبههها ،مشكل جدي و اساسی دارد .جنگ شهرها و موشک زدن به
شهرها ،موج نارضايتي عليه جنگ را ميان مردم باال برده بود .براي پيگيري وضعيت
جبهههاي جنگ ،نياز به نقشه ايران داشتيم .با استفاده ازآرشيو روزنامهها ،نقشهاي
تقريبی  ۳۰در ۴۰سانتيمتر كشيديم .روزانه تكهتكه تكميلش كرديم و
به اندازة
ِ
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يك نايلون رويش كشيدیم .هر تحولي كه در جبههها پيش ميآمد ،روي نقشه
عالمت گذاري كرده و آنها را ارزيابي مي كرديم.

دستنوشتهها

با توليد دست نوشتههاي جديد ،حساسيتمان روي مراقبت بعضي از آنها كم شده
بود .روي طاقچة هر اتاقي چند دفتر شعر بود .فقط دو دفتر مربوط به شعرها و
سرودهاي سازمان بود؛ يكي سرودهاي فاز سياسي ،یکی هم سرودهاي جديد :فرمان
مسعود ،موسي پيام داد ،قهرمانان در زنجير ،نسل فدا ،گل طوفان اشرف ،فاتحان
تاريخ(زحمتكشان) و...
دو دفتر شعر ديگر هم بود كه اص ً
ال به فکر جاسازيشان نبودیم؛ یکی ترانههایی مثل
تصنیفهای مرضيه ،بنان و ،...يكي هم دفترهاي شعر زندان كه زندانیان طي سالهاي
قبل سروده بودند.
پاسبخشي عباس خزايي بود .با پاسداري براي سركشي بهداخل
يك روز صبح ،نوبت
ِ
بند آمد .قبل از دهي بود .جلوي هر اتاقي رفت ،ديد همه دورتادور نشسته و مشغول
مطالعهاند .وارد اتاق  ۳شد .مستقيم رفت سراغ قفسة صنفي .پرده را كنار زد؛ چيزي
پيدا نكرد .معموالً اينطور وقتها دنبال چاقو و المنت ميگشتند .پرده را انداخت
و رفت سراغ طاقچة دكور اتاقمان .دفترهاي شعر را ديد .برشان داشت و برانداز
و نگاهشان كرد .كمي كه خواند ،رو کرد به همه و با نشان دادن دفتر سرودهاي
سازمان ،گفت« :اين دفتر مال كیه؟» .جوابي نشنيد .دوباره با صداي بلندتر تکرار
کرد .منوچهر قبادپورکه دستهايش را دور پاهايش حلقه کرده و نشسته بود ،گفت:
«چه كار داري مال كیه؟ اينجا همهچي جمعیه .دفتر هم مال اتاقه» .همه یکصدا
گفتيم« :راست ميگه ،مال اتاقه!» .قدری هاج و واج نگاه کرد و دفترهای روي طاقچه
را جمع کرد و با خودش برد .آن روز انتظار داشتيم مسؤل آن اتاق را به زيرهشت صدا
كنند .اما نه آن روز و نه روزهاي ديگر خبري نشد .دو سه روز بعد از بردن دفترهای
شعر و سرود ،دفترهای شيكتري درست كردیم و جاي آنها گذاشتيم.
در اين مدت چند دستنوشتة ديگر هم لو رفت و بهدست پاسداران افتاد .داوود
محمودي بخشی از مباحث انقالب ايدئولوژيك را خیلی ريز نوشت و کاغذ را دور
ميخي پيچيد .قصد داشت آن را به کسی بدهد .موقع رفتن به مالقات ،متوجه شد
همه را جلو دفتر پاسبخشي ،بازرسي بدني ميكنند .کاغذ را سريع از جاسازي لباسش
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بيرون آورد که ببلعد .ولي کاغذ را دور ميخ پيچیده بود و نميتوانست کاری كند.
ناچار آن را آرام انداخت روي زمین تا از خودش دور كند .حاج ناصر دورتر ايستاده
بود و چشمش به صف مالقاتيها بود .متوجه داوود شد و آمد کاغذ را برداشت .هر
كاري كرد ،داوود به عهده نگرفت و انکارکرد که مال اوست.
يك بار هم عباس طال ،نوشتهیی مهم داشت كه حين بازرسي بدني ،به دست پاسدار
نگهبان افتاد .نوشته را از كف جورابش درآورده بودند.
حفاظت و جاسازي نوشتهها ،موضوع مبارزهیی مستمر بين ما و زندانبانان بود .در اين
مبارزه هر چه جلوتر ميرفتيم ،تجربة ما و زندانبان بيشتر ميشد .ما سعي ميكرديم
هر چه كمتر نوشته تولید و تكثير کنیم و موقع مطالعه هم حواسجمع باشیم.
گ آوردنشان حساس شده بودند .دیگر
زندانبانان هم روي چنين نوشتهها و بهچن 
مثل قبل نسبت به مسائل صنفي و معمولي حساسيت نشان نميدادند؛ بلکه همة
تالششان این بود که دستنوشتههاي ما را پيدا كنند.
يك روز صبح عباس فتوت براي سركشي بند آمد .جلو يكيك اتاقها ميايستاد
و نگاهش را روي چهرة بچهها ميچرخاند .بيشتر افراد در حال مطالعه بودند .به
اتاق ۴که رسيد ،رفت داخل و كتابهايي را كه دست بعضيها بود ،گرفت و شروع به
ورق زدن کرد .مجتبي مايلي دفتر دستنويس کوچكي داشت که گذاشته بود الي
کتابي .در اين زمان او داشت مطالب جديدي را که از مباحث انقالب ايدئولوژيك
جمعآوري شده بود ،چك ميكرد .ميخواست ببيند اگر كمبودي هست ،کاملشان
كند .عباس فتوت كتاب او را گرفت و دفتر را از الي كتاب در آورد .بعد رو به همه،
لبخند فاتحانهاي زد و گفت« :كتابهاي شما بچه هم داره! من بچهاش رو ميبرم؛
بقيهاش مال خودتون!»
کتاب را پس داد و دستنوشتهها را با خودش برد .جالب است كه حتي يكبار هم
مجتبي را بهخاطر داشتن چنين مطالبي ،به بازجويي نبردند .راستي ،چرا بر سر
اين موارد با كسي هيچ برخوردي نميكردند؟ اين سؤالي بود كه همه از همديگر
ميپرسيديم؛ اما به جوابي نميرسيديم؛ تا اين كه بعدها دليل را فهميديم.
چند روز گذشت .دوباره يک دستنوشتة مهم لو رفت .عباس فتوت سريع وارد بند
شد .مستقيم به اتاق ۳رفت .سمت راست اتاق ،محمدفرجاد ،منصور خسروآبادي،68
عباس طال ،ايرج مايلي و دو سه نفر ديگر کتاب به دست ،نشسته بودند .مستقیم
 .-68مجاهد خلق منصور خسروآبادي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
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سراغ عباس طال رفت .كتاب را از دستش گرفت و تند تند ورق زد .چيزي الي آن
پيدا نكرد .زيراندازی را که بچهها روی آن نشسته بودند باال زد و نوشته را پيدا كرد و
برداشت .بیآنکه کلمهاي بگويد ،از اتاق رفت بيرون و سريع از بند خارج شد.
مانده بوديم چطوری به اين دقت عمل رسيدهاند؟ از کجا یقین دارند و مستقيم سراغ
كسي ميروند كه نوشته دست اوست؟ حساس شدیم تا ته و توه آن را درآوريم .اصغر
غالمي ،مسعود جمشيدي و اصغر خضري روی اين موضوع متمرکز شدند .همهجا و
همة جوانب را خوب بررسی و چككردند .بعد از يكي دو روز درآوردند كه پاسداران
وقتي در اتاق نگهباني هستند ،جلو پنجره نميآيند كه ما متوجه حضورشان شويم.
در انتهاي اتاق نگهباني ،روي صندلي ميايستند و با دوربین تکتک سلولها و آدمها
را زير نظر ميگيرند.
با درآوردن ترفند زندانبان ،برایمان مسجل شد كه ديگر دنبال فرد مشخصي نيستند.
دیگر برايشان مهم نيست نوشته را از چه كسي بگيرند ،بلكه اصل نوشته مهم است.
به این نتیجه رسیدیم که زندانبانان همة تالش و خط کارشان ،متمركز این شده است
كه روحية مقاومت جمعي را نابود كنند و جلوي قاطعتر شدن فضای بندها را بگيرند.

275

شهريور  ۶۶دو بار اعتصاب غذا كرديم .بار اول اعتصابي سه روزه بود .نامهاي اعتراضي
به مسؤل زندان نوشتیم و خواستار رسيدگي به مشكالت غذايي ،درماني ،نبود
هواخوري ،نبود آب گرم ،فروشگاه و ...شديم.
مالقات با خانوادهها روز شنبة هر هفته بود .از ساعت ۸صبح شروع ميشد .به هر
نفر فقط ۱۵دقيقه میرسید .مالقاتها معموالً تا ظهر طول ميكشيد .از سري اول،
هركس که به مالقات رفت ،به خانوادهاش اطالع داد كه از امروز تا سه روز در اعتصاب
غذا هستيم .هركس ميتوانست ،سفارش ميكرد كه اين خبر را حتماً به راديو مجاهد
و دفتر سازمان ملل متحد و هر جاي ديگر برسانند.
در نوبت مالقاتیام ،خبر را که به خانواده دادم ،پدرم نگران شد .گفت« :نكنه بهخاطر
اين كار ،فشار بيشتري رويتان بياورند» .قرار شد مادرم هم بههمراه ساير خانوادهها
براي اعتراض و پيگيري خواستههايمان ،به دفتر منتظري ،كاخ دادگستري و  ...برود.
ساعت  ۱۱قبل از توزيع غذاي بندها ،احمد رزاقي ـ مسؤل بند ـ پاسدار بند را صدا زد
و نامه اعتصاب غذا را به دستش داد .احمد نامه را از طرف همة ما امضا كرد .رونوشت
هم خطاب به شوراي عالي قضايي ،دفتر سازمان ملل متحد ،مجامع بينالمللي و
حقوق بشري و...بود .نامه را البهالي مالقاتها از طریق بچههای کوچکی که به طرف
کابین ما میآمدند ،به بيرون داديم.
ظهر سر و كلة عباس فتوت پيدا شد .نوبت پاسبخشي او بود .معلوم بود تازه از خواب
بيدار شده است .موهايش بلند و ژوليده بود و ريشش كثيف و درهم برهم .نامة
اعتصاب غذا دستش بود و داد ميزد« :احمد رزاقي جلوي در!».
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احمد رفت و پرسيد« :چه كار داري؟».
در اين فاصله ما هم پشت سر احمد جمع شديم .فتوت رو به احمد ،با لحني تند گفت:
ـ اين نامه چیه نوشتي؟
ـ اگه اونو بخوني ،همهچي توش توضيح داده شده.
فتوت نعره زد« :اونو خوندم .تو چه حقي داشتي اونو امضا كردي؟».
ما تا شنيديم ،يکصدا گفتيم«:احمد نمايندة ماست .اونو از طرف همة ما امضا كرده!».
فتوت با شنيدن حرفهاي ما ،نگاهي در چشمهاي اين طرف ميلهها گرداند و با غيظ
گفت« :باشه ،هر جور خودتون بخواين!».
اعتصاب غذاي خشك شروع شد .نميخواستيم توانمان زود تحليل برود .ورزش در حد
نرمشهاي سبك بود .برنامة روزانه هم تغيير كرد .ساعت استراحت بيشتر شد .شبها
بعد از آمار ،در اتاقهایمان چندتا چندتا دور هم جمع ميشديم و سرود ميخوانديم.
روز اول و دوم بهراحتي گذشت .روحيهها باال بود .شب دوم ،دور هم جمع شدیم
و سرودخواني را جمعي انجام داديم .آخرين سرودي كه خوانده شد ،سرود«موسي
پيام داد» بود .در پایان شعر این سرود ،همه سه بار با صداي بلند گفتند :موسي،
موسي ،موسي.
نزديك خاموشي ،پاسدار نگهبان پشت ميلههاي ورودی بند آمد و به احمد گفت:
«سرود ميخونين ،بخونين! ولي كمي يواشتر .صداتون تا اونور بند ۴ميرسه!»
احمد سريع آمد و تعريف كرد .همه زديم زير خنده .بعضيها گفتند« :پس بايد بلندتر
بخونيم تا بچههاي بند آموزشگاه هم بشنون!».
روز سوم ،بيشترمان در استراحت بوديم .چندتايي مثل رضا ذكايي ،حسن ميرزايي،
آريا پورميرزا ،ايرج محمدي و...كه بيماري معده و بيماریهاي ديگ ِر گوارشي داشتند،
با اين كه كمي حالشان وخيم شده بود ،حاضر نشدند حتي آبقند بخورند .هر چه
هم به آنها اصرار شد كه اعتصابشان را بهصورت تَر ادامه دهند ،قبول نكردند.

سكوت شبهاي اوين

شب سوم ،پنجرة اتاقها را باز كرديم .همه رفتیم پشت پنجرهها .ابديهای بند پايين
سرودخواني مشترك با بند پايين شروع شد .نوبتي ،يكي
هم همين كار را كردند.
ِ
دوتا شعر يا سرود را پايينيها ميخواندند و يكي دوتا هم ما از بند باال .با خواندن
هر شعر و سرودي ،همه كف ميزديم .در ادامه،آهنگها درخواستي میشد .هر كس
پيشنهادي ميداد و درخواست آهنگي را ميكرد .نوبت به حميد خضري رسيد .همه
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خواستند حمید ترانة زنداني را بخواند .اين ترانه را خودش ساخته بود و بين بچهها
خيلي ُگل كرد .همه ساكت شديم تا نوبت ترجيعبند آن برسد و تكراركنيم .حميد با
صداي صاف و بلندش شروع كرد:
برجان آسماني
زندان ،زنداني
طارقان نوراني
تيره شب را چنان
اختر زندگاني
شب شد ،شعله زد
كاروان تباهي
دزدان ،سفله گان
شاهين آسماني
گزمه گان و پ ِر
حميد بيقرار و عاشقانه ادامه ميداد و ما همگي ساكت بوديم .در سكوت شبهاي
اوين ،فقط صداي او بودكه از آهن سلول و از ديوارهاي بلند زندان رد ميشد و در
تپههاي اوین طنين ميانداخت .انتظار داشتم دو بيت وسط را كمي آرامتر بخواند؛
چون تبليغ جنگ مسلحانه بود .حميد ادامه داد تا آنجا كه:
آواي عاشقانه
شهر پر ِز خون
جنگ مسلحانه
تنها راهٍ خلق
من پشت سر حميد ايستاده بودم .حس ميكردم دارد با تمام نفس و وجودش
ميخواند .مخصوصاً اين دو بيت را دو بار با شش دانگ صدايش خواند .همه با او
تكرار كرديم.
شبي پرشكوه و به ياد ماندني شد .همه غرق غرور و استواري بوديم .با خود فكر
ميكردم اين شبها كجا و شبهاي سالهاي  ۶۰و  ۶۱كجا! آن شبها كه در تپههاي
اوين ،فقط صداي رگبار مسلسلها بود و تكتيرها .اما اين زمان ،صدا و ترنم آزادي
و فرياد حقانيت جنگ مسلحانه بود كه فضاي درهها و تپههاي اوين را پر میكرد.
ابراهيمي سواره جايمان را در اتاق ۴كنار هم
ساعت خاموشي رسید .من و علي
ِ
انداختيم و داشتيم با هم صحبت ميكرديم .جلوتر از ما اصغر غالمي نشسته بود.
داشت از نور راهرو استفادهمیکرد و نهجالبالغه ميخواند .نهجالبالغه يك پوش بود و
الي آن يک مطلب دستنويس داشت .پاسداري به نام مصطفي كه جواني بيستودو ـ
سه ساله به نظر میرسید ،داشت به اتاقها سرکشی ميکرد .همينكه به اصغر رسيد،
ايستاد و پرسيد« :اين چیيه ميخوني؟».
اصغر جلد کتاب را نشانش داد وگفت« :ميبيني كه! نهجالبالغس».
281

رمز ماندگاري

پاسدار دستش را برد طرف کتاب و گفت« :بده بينم».
اصغر سرش را باال کرد و خونسرد و مسلّط گفت« :نهجالبالغه كه ديدن نداره .اگه
ميخواي بخوني ،برو از كتابخونة زندان بگير!».
پاسدار ولکن نبود .در نهايت حرف اصلياش را زد« :ميخوام ببينم الي اون چیيه!».
اصغرکه قصد نداشت مدرك را از دست بدهد ،با لحنی تهاجمی گفت« :الي نهجالبالغه
يك مسلسل كار گذاشتم! ميخواي اونو ببيني؟».
ما كه صحنه را دنبال ميكرديم ،هر لحظه منتتظر بوديم طرف جوش بياورد و دعوايي
راه بيفتد .اما انگاری جرأت نكرد و دْمش را گذاشت روي كولش و رفت.
صبح روز بعد ،پايان اعتصاب بود .اسكندر با كمك چند نفر آبجوش درست كرد.
فرني با چاي گرم هم برای دهی آماده شد .به هر نفر يك ليوان چاي و نصف ليوان
فرني رسيد .دوباره همه جان گرفتند .رفت و آمدها و پچپچها در راهرو بيشتر شد.
دهي که جمع و جور شد ،احمد نگهبانها را صدا زد؛ اطالع داد از امروز اعتصابمان
تمام شده و از ظهر غذا ميگيريم.
نگهبان حرفها را شنيد و بی واکنشی و گفتن چیزی ،رفت که اطالع بدهد.
ناهار هميشه قبل از ساعت ۱۲ميآمد .ساعت یک بعدازظهر شد و خبري از ناهار
نشد .از جيرههاي صبحانه ،مقداري مرباي هويج داشتيم .نصف گوني هم نان خشك
جمع كرده بوديم .بالفاصله دست به كار شديم .ناهار را با همانها آماده كرديم .مربا را
كوبيديم و کمي آب به آن بستیم .نانهای خشك را هم در مربا ترید كرديم و مشغول
شديم .شبيه غذاهاي سال ۶۰و ۶۱زندان شد.
غروب شد .صداي گاري غذا آمد .شام لوبيا بود .اعتصاب غذا بدون هيچ برخورد
يا سؤال و جوابي از طرف رئيس زندان و داديار ،تمام شد .باید منتظر میمانديم
تا شنبه و روز مالقات برسد که ببینیم اعتصاب غذا در بیرون زندان چه انعكاسی
داشته است.
اولين سري كه به مالقات رفتند ،همگی خوشحال و با دست پر برگشتند .خبرها مختلف
بود .براي ما بهترين و مهمترينش اين بود كه راديو مجاهد آن را انعكاس داده است.
دو روز بعد از اعتصاب غذاي ما ،بند ابديها و بند ۴هم اعالم اعتصاب غذا كردند .از
گوهردشت هم خبر رسيد که اعتصاب را شروع كردهاند.
282

اعتصاب غذا

پرسشنامه

مقابل چند حركتي كه داشتيم ،از طرف زندانبان هيچ برخوردي صورت نگرفت .این
برايمان خيلي عجيب بود .مدتي بود پاسدارهاي نگهبان كمتر وارد بند ميشدند.
سعي داشتيم درآوريم پشت اين سكوت ،چه طرح و برنامهاي هست.
پیش خودمان مرور كرديم كه:
يک ماه پيش ،گارد ضد شورش زندان را لب پشتبام چيدند،
برايمان گلنگدن کشيدندتا پيامي را برسانند،
چند دستنويس بهدستشان افتاد،
و اعتصاب غذا کرديم و سرودخواني علنی ،باز كسي را به شعبه و بازجويي نبردند.
انتظار و ابهام چندان طول نکشید .چند روز بعد اصغر غالمي را صدا كردند .فهميديم
او را براي بازجویي به كميته مشترك بردهاند .همان روزها در مالقات خانوادهها
خبردار شديم مسعود مقبلي را هم از گوهردشت به كميته مشترك بردهاند .با فعال
شدن چنين تحركاتي ،برايمان مسلّم شد كه اگر زندانبان در سكوت بوده ،حاال شروع
به برخورد كرده است.
برداشتمان دور از واقعيت نبود .دو سه روز بعد همهمان را صدا زدند و به ساختمان
 ۲۰۹بردند .از ساعت ۸صبح ما را در دستههاي ۲۵نفره صدا میکردند و میبردند .تا
ظهر همه رفته بوديم.
در  ۲۰۹محلی با پرده و نئوپان جداسازی و تقسيمبندی شده بود .چیزی شبیه
كابينهاي بزرگ بود .همه چشمبند زده در راهروها نشسته و منتظر بوديم .ساعت از
 ۱۱گذشته بودكه نوبت من شد .به هر كداممان يك دسته كاغذ منگنه شده دادند كه
حدود دوازده برگ میشد .در برگههای چاپی ،سؤالهايي بود .هرکس بايد برگهها را
پر ميكرد .جواب بعضي پرسشها بله يا خير بود؛ بعضي هم چهارجوابي .بايد يكي
را عالمت ميزديم .ياد سؤاالت كنكور دانشگاه افتادم.
وزارت اطالعات براي شناسايي دقيق و دستهبندي زندانيان ،به شيوة جديدي متوسل
شده بود .پرسشها از روانشانسي بود تا جامعهشناسي .هدفشان پی بردن به روحيات
و انگيزههاي زنداني بود .پرسشهایی از اين قبيل:
ـ از چه رنگي خوشتان ميآيد؟
ـ دركودكي بزرگترين آرزويتان چه بود؟
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ـ رشتة تحصيلي شما چه بود؟ آيا مورد عالقهات بود يا خير؟
ـ از چه نوع فيلمهايي خوشتان ميآيد؟ كمدی ،پليسي ،ماجراجويانه  ،ترسناك.
قابل فهم بود كه با اين سئوالها ميخواهند به شخصيت و ضمير فرد پي ببرند.
در نتيجه بايد چنان جوابهاي متناقض و عجيب و غريبي ميداديم كه ماشین
بهاصطالح روانكاوي كارشناسان اطالعات آخوندي درگلگير كند.
بی آنكه راجع به اين موضوع با هم حرفی زده باشيم ،همه به اين هدف رژيم پي
بردند .همه جوابهايي دادند كه خواننده به نتايج مورد نظرش نرسد .به بند که
برگشتيم ،هركس چندين سوژه براي خنديدن و خنداندن داشت.
محمدرضا كريمي گفت« :در جواب چه شغلي را دوست داشتيد ،نوشتم هميشه
دوست داشتم يك مغازة لبنياتي ميداشتم؛ ولي بعد ميخواستم فضانورد شوم!».
ناصر نوروزي 69در جواب چهرنگي را دوست داريد ،نوشته بودهفت رنگ رنگينكمان
كه سياه و سفيد هم داشته باشد! و...
مرتجعين و پاسداران عقب ماندهشان كه جذب سپاه و وزارت اطالعات شده بودند،
ميخواستند پايشان را از افكار متحجرشان فراتر بگذارند و اداي روانشناس و
جامعهشناس در بياورند .بعد از شكست در بهکارگیری شيوههاي قرون وسطايي،
تصميم گرفتند با روشهاي نوين ـ بهاصطالح خودشان با روش هاي نرم ـ زندانيان را
شناسايي و طبقهبندي كنند.
با هوشياري همگانی در پاسخ به پرسشنامه ،پيشاپيش نتيجة آن برايمان مشخص
بود .بعضيها ميگفتند خوب است جوابهاي ما را به كامپيوتر بدهند تا در يك كلمه،
جوابشان را بدهد« :سركاريد!».

الگو برداری مضحک وزارت اطالعات از ساواک

البهالی خبرهایی که به بند میرسید ،بعضی خبرهای مشکوک هم بود .میان
اینخبرهای مشکوک ،تحلیلها و جمعبندیهایی به اسم جمعبندی ساالنه همآمد.
خیلی زود هم دم خروس بیرون زد؛ معلوم شد اصل داستان از جای دیگری آب
میخورد .خبری از بند ابدیها گرفتیم که جریانی بهنام «راه موسی» درست شده
است .بین خبرها این چند جمله از طرف «راه موسی» خیلی برجسته بود« :جریان
راه موسی معتقد است که باید مبارزه را در داخل میهن ادامه داد و رفتن به عراق
 -69مجاهدين قهرمان محمدرضا كريمي و ناصر نوروزي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
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کار اشتباهی بوده است .تنها با ادامة مشی چریک شهری میتوان این رژیم را
سرنگون کرد».
در یک کالم «راه موسی» خودش را چپتر از سازمان نشان میداد و معتقد بود باید
جنگ چریک شهری را داخل کشور ادامه داد.
رضا ذكائي 70را از بند ما برای دادياري صدا زدند .او در حياط دفتر مركزي در انتظار
برگشت بود که با یکی تماس میگیرد .آن زندانی به رضا میگوید از بند ۴آمده است
و به رضا گوید« :جرياني بهنام “راه موسي” درست شده است و همةافراد سر موضع
به اين جريان پيوستهاند .اين جريان از همة مواضع سازمان حمايت ميكند؛ ولي
تأكيدش اين است كه راه مبارزه با رژيم خميني ،فقط مبارزه مسلحانه است و هر كار
ايدئولوژيك و سياسي بيفايده است».
آن زندانی به رضا تأكيد میکند که اين خبر را به بندهاي ديگر هم برساند.
با محسن سليمي و عبداهلل سعيدي 71که صحبت ميكردم ،محسن نكاتي با اين
مضمون گفت« :اين خبر جديد نيست .قب ً
ال هم آن را شنيدهام .سابقة آن هم به
بعد از انقالب ايدئولوژيك درون سازمان بر ميگردد .رژيم كه با ديدگاه ارتجاعياش
به اين تحول مهم نگاه ميكنه ،حساب و کتابكرد كه بسیاری از نیروهای سازمان
بر سر موضوع طالق و ازدواج ،مسئلهدار ميشن؛ پس همين عامل هم باعث شقه و
شكاف در سازمان میشه .رژیم براي خودش كيسه دوخته بود كه در سازمان حتماً
انشعاب میشه .بعد كه ديد اين موضوع باعث قويتر شدن سازمان شده و انشعابي
هم پيش نيومد ،سعي كرد اين خط را در زندان دنبال كنه .زندان هم محيطی
بستهست و با نبود كادرهاي مركزي و رهبري سازمان ،ميتونه خط خود را پيش
ببره .بزرگترين تهديد ما در زندان همينه كه از موضع چپ ،از خط اصولي سازمان
منحرف بشيم».
عبداهلل هم به تجارب سازمان در سالهاي قبل از انقالب و ضربة اپورتونيستهاي
چپنما اشاره كرد وگفت« :رژيم از همان ماههاي اول انقالب تالش ميكرد در
تشكيالت مجاهدين شقه و شكاف ايجادكنه .اخبار جعلي زيادي هم درست ميكرد؛
مث ً
ال یه هو اعالم میکرد بين مسعود و ابريشمچي یا مسعود و موسی اختالف ايجاد
شده! اینها همه مزخرفات رژیمه» .عبداهلل تأكيد داشت بدون هيچ شك و شبهه ،اين
 -70مجاهد خلق رضا ذكائي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
-71مجاهدين قهرمان محسن(پرويز) سليمي و عبداهلل سعيدي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
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خبر را وزارت اطالعات تولید كرده و از طريق نفوذيها به بندها رسانده است.
هیچ یک از ما از این خبر ساده و راحت نگذشتیم تا ته و توه آن را درآوریم .با
پیگیریهای مختلف ،رد خبر درآمد؛ معلوم شد وزارت اطالعات پشت این خبر است
و آن را در پوش فردی سرموضع به بندها رسانده است .همة خبرهای مشکوک هم
ردشان از دفتر مرکزی میآمد.
دفتر مرکزی محلی در روبهروی ساختمان دادستانی اوین و شعبههای بازجویی است.
هر زندانی که جابهجا میشد ،اول او را به دفتر مرکزی میبردند .آنجا برای فرد
برگهیی زرد یا سفید 72و یا ...صادر میشد و زندانی را میفرستادند به شعبه یا جای
دیگر .تا برگة کسی صادر شود ،زندانیان با چشمبند روی نیمکتهای وسط حیاط
مینشستند و منتظر میماندند .یک نوع ترمینال بود .فرصت خوبی هم بود برای
تماس با دیگرانی از بندهای دیگر.
وزارت اطالعات اشراف داشت و میدانست که در این محل بعضیها اطالعات رد و
بدل میکنند .نفر بریده خودش را به اسم نفر سر موضع نزدیک نفرات بند مینشاند
تا این خبرها و اطالعات ساختگی را به بندها منتقل کند.
یک ماه طول نکشید که با پیگیری شبانهروزی ،مشخص شد رد همة این خبرها و
تحلیلهای مشکوک و جریان وزارتساختة «راه موسی» در دفتر مرکزی است .به
همه هشدار داده شد که در ارتباطگیری در دفتر مرکزی و بهداری ،مواظب این پدیده
باشیم و هر خبری را به بندها منتقل نکنیم.
بعد از مشخص شدن منشأ و ماهیت این پدیده ،صحبتها و رهنمودهایی پیرامون
ضربة سال ۵۴در بند به جریان افتاد .کسانی که کتاب رد بیانیة اپورتونیستی را
خوانده بودند ،با مرور و انتقال آن تجربه گفتند که در آن تاریخ بهخاطر شهادت
بنیانگذاران و قطع ارتباط کادرهای سازمان ،مدتی پراکندگی و عدم انسجام در خط
و خطوط پیش آمده بود .ساواک هم این فرصت را غنیمت شمرد .برای تقی شهرام
و بهرام آرام هم در نبود عناصر ذیصالح سیاسی و ایدئولوژیک ،محیطی فراهم شد
که بهطور هدایت شده به سمت مارکسیسم و عملزدگی کشیده شوند .در نهایت
هم با اعالم بیانیه «پرچم» خط جدیدی جدای از خط اصلی سازمان معرفی کردند.
همین جریان در ادامه کارشان مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف را به
شهادت رساندند؛ چون مجید و مرتضی به خط سازمان وفادار بودند و جلوی این
 -72رنگ این برگهها برای ماموران زندان تعریف شده بود.
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خط انحرافی ایستادند .محصول کار تقی شهرام و بهرام آرام هم مستقیم به جیب
ساواک و ارتجاع ریخت .اآلن هم وزارت اطالعات با علم کردن داستان «راه موسی»
میخواهد بین زندانیان شکاف بیاندازد و ش ّقه ایجاد کند .نباید ذرهیی به آن میدان
داد و باید در نطفه خفه شود.

گپ فرهنگي
گامي به پيشِ :

در همين ايام از بند ابديها خبر رسيد که مرتضوي بعضي نفرات س ِر خط را صدا
كرده تا شاید بتواند با آنها كاري را پيش ببرد .از مجاهدین جابر حبيبي ،محمود
عبادي و جعفر اردكاني و از ماركسيستها هيبتاهلل معيني و علیرضا تشید را به
دفتر خودش خواند .به آنها گفته بود« :ميخواهم دوستانه با هم صحبت كنيم .چون
بچههایتان به حرف شما توجه ميكنن ،شما هم سعي كنين واقعبين باشين .دست
از اين كارهايتان بردارين .چپ و راست اعتصاب غذا نكنين» و...
جعفر و جابر و محمود به او میگویند« :ما مذاكره نداريم .هر زنداني حقوقي
داره كه بايد رعايت بشه .شما ابتداييترين حقوق ما را ناديده ميگيرين .با هر
بهانهاي امكانات صنفي ما را قطع ميكنين .اگه شما اينها را رعايت كنين ،چنين
مشكالتي پيش نمياد».
مرتضوي با زندانیانی مواجه میشود که هم به حقوق زندانی اشراف دارند و هم روي
حقوق اوليهشان ايستادهاند .او که در مقابل زندانیان جوابي ندارد ،سناریو دیگری را
پيش میكشد« :ميدونم شما دنبال مطالب تئوريك هستين .ما هم دوست نداريم
وقت شما اينجا بيهوده تلف بشه .بيایین از كتابخانة مركزي زندان استفاده كنين .اگه
هر نشريه و كتابي هم الزم داشتين و اينجا نبود ،برايتان ميآوريم!».
از محتواي كالم او احساس میشود ميخواهد خط و سناریوی جديدي را دنبال كند.
به همين دليل خيلي صريح و قاطع به او جواب ميدهند كه به چنين چيزهايي نياز
نداريم .جابر گفته بود« :همان كتابهايي را كه سال 64خريديم و شما از ما گرفتين،
به خودمان برگردونين .همانها براي نياز تئوريك ما كافيه».
از جمله زندانیانی كه مرتضوي از بند ابديها به دفترش خواند ،باقر برزویي بود .باقر
از نفرات اصلي گروه «آرمان مستضعفين» بود .صحبت مرتضوي با باقر چندين جلسه
ادامه پيدا كرد .باقر به بند که برگشت ،نكاتي از حرفهای مرتضوی راگفت؛ از جمله
اين كه مرتضوي به او پيشنهاد كار فرهنگي در زندان داده است .نشريات مجاهد و
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گروه خودشان در فاز سياسي را به او نشان داده بود و گفته بود اگر بخواهد ،ميتواند
از آنها استفاده كند .ميتواند بهراحتي از كتابخانة زندان استفاده كند .حتي به او
پيشنهاد داده بود ميتواند نشريهاي توليد كند.
باقر به مرتضوي جواب رد داد؛ اما نكتهیی هم داشت .گفت وقتي رئيس زندان اينقدر
پاپيش ميگذارد ،ما هم بايد از آن استفاده كنیم و نگذاريم دائم با زندانبان درگير و
در حال تش ّتت باشيم.
گفتوگوی مرتضوي و باقر چند جلسة دیگر ادامه داشت .پیدا بود مرتضوي ميخواهد
از طريق باقر با ما حرف بزند .پيامهايی هم ميفرستاد؛ اما همة مجاهدین نسبت به
اين گفتهها بياعتنا بودند.
يادداشت كوتاهي به حسين مجدالحسيني که در بند ابديها بود نوشتم .از او
پرسيدم« :نظرت راجع به اين برخوردها چيست؟ مرتضوي چه چيزي را در اين
صحبتها دنبال ميكند؟» .يادداشت را در يك سيگار جاسازي كردم و با نخي از
پنجره دادم پايين.
حسين پاسخي با اين مضمون فرستاد« :مرتضوي ميخواهد در زندان جرياني
مثل «جريان راه موسي» راه بيندازد .همة اين برخوردها ،توطئة جديد وزارت
اطالعات است .بايد نسبت به آن خيلي هوشيار باشيم .خط ما در اين مرحله
«تثبيت و اعالم هويت سياسي» است .زندانبان هم اين را فهميده و ميخواهد
آن را منحرف كند.
ما در اين زمينه هيچ بحثي با زندانبانان نداريم .خواستههايمان را از طريق
مقاومت و اعتصاب دنبال ميكنيم .باقر به اين دليل كه جنگ هويت با زندانبانان
ندارد ،گاردش در صحبت با مرتضوي باز است .وقتي با مرتضوي حرف ميزند،
با او در هر زمينهاي بحث ميكند .مرتضوي براي او دام پهن ميكند؛ چون او با
مرتضوي مرزبنديهايی مثل ما ندارد .با او وارد هر بحثي ميشود .ولي ما پاي چنين
رابطههایی با زندانبان نميرويم .هيچ گپ فرهنگي هم با دشمن نداريم».
از جواب حسين مشخص شد برداشت و تحليل ما با تحليل آنها يكي است .روي
نظراتمان محكمتر شديم.

چه خوابي برایمان ديدهاند؟

با پيشآمدن موضوعات جديد ،بايد برخوردهاي زندانبان را بررسي ميكرديم.
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شيوههاي كار دشمن ،دائم تغيير ميكند و هرازچندي ،ماري جديد از آستين بيرون
ميآورد .پس الزم بود دست دشمن را بخوانيم .الزم بود بفهميم چه خوابي برايمان
ديدهاند و چه توطئهيي در پيش است.
موارد دو ماهة آخر را سرجمع کردیم و روي تكتكشان صحبت شد .مواردی مثل
روزي كه مرتضوي براي مذاكره آمد ،وارد شدن اكيپ كميتة مشترك در ،۲۰۹
تاکتیک جديد وزارت اطالعات ،برخوردهاي اخير براي ايجاد جرياني انحرافي در
زندان و پرسشنامه.
فعاليت خانوادهها باال گرفت و خيلي چشمگير شد .زندانبانان در مقابل اعتراضات
آنها بهستوه آمدند .معنای این عامل جدید برای ما ،باال بردن فشار سیاسی روي
دشمن همراه با مقاومت داخل زندان بود.
پس از بررسیهاي زياد ،به اين نتيجه رسيديم که مسیرمان تا به حال پیشرفت
داشته و خط فعاليت و مقاومت براي «تثبيت هويت سياسي» جواب داده است.
فعاليتهاي جديد زندانبان هم براي خنثيكردن همين خط است .جمعبنديمان در
پنج محور خالصه شد.
دوست خوب و هميشگيام علي ابراهيميسواره ،بشقاب ناهارش را برداشت و آمد
خودش را بين من و مصطفي اتابكي جا داد .حين خوردن ناهار گفت يك مالت
دستش است؛ از من خواست بعد از ناهار آن را با هم بخوانيم .بعد از ناهار ،كتابي
را كه خودمان صحافي كرده بوديم ،برداشت و با هم رفتیم اتاق .۶از الي جاسازي
جلو آن ،تکهكاغذ كوچكي را بيرون آورد و آرام و شمرده شروع به خواندن كرد.
مضمون كلياش اين بود:
 -۱مبرمترين وظيفة ما در اين مرحله ،تالش براي «تثبيت هويت سياسي» است.
 -۲مناسبات صنفي بند ،پاية كارهاي سياسي ما است .بايد با گسترش تحريم غذا و
اعتصابها ،حركتهاي خود را با جنبش اصلي بيرون زندان پيوند بزنيم.
 -۳ورزش جمعي ،شاخص اصلي وحدت ما و سنگر مقاومت ما در اين مرحله است.
 -۴در بازجوييها و همة برخوردها با زندانبان ،هيچگونه مذاكره نداريم و بايد روي
حقوق پايهاي خود تأكيد كنيم.
 -۵هشدار :در اين مرحله ،جريانسازي و انشعاب ،از ترفندهاي پيچيدة زندانبان است.
با جمعيكردن همة برخوردهايي كه از طرف زندانبان انجام ميشود ،بايد جلو هر
توطئهاي ايستاد.
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خواندن رهنمودها که تمام شد ،علي آن را برد تحويل بدهد تا زودتر به دست ديگران
برسد .وقتي برگشت ،حدود ۲ساعت بر سر مسائل جديد و اين رهنمودها با هم
صحبت كرديم.

گامي به پيش

اواخر شهريور بود كه هواخوري قطع شد .روزنامه هم نميآمد .امورات صنفي و
تدارکاتی مثل فروشگاه ،كيفيت غذا ،آبگرم و ...در پايينترين حد بود .بيشتر اوقات
روزمان به تجزيه و تحليل مسائل زندان ،جنگ رژيم با عراق و شرايط سازمان و
مقاومت در منطقه ميگذشت .كمي كه حرفها و نظرات پخته شد ،در اتاق ۶نشست
گذاشتيم .بحثها عمومي شد.
برنامه را يوسف عمادزاده شروع كرد .نخست به تحوالت اخير اشاره کرد و با ارائة
راهكارها ،پرسید «چه بايد بكنيم؟» .چهره و حاالت يوسف هنوز بهروشني در خاطرم
مانده است .چهرهاش سرخ شده بود و با تمام وجودش صحبت ميكرد« :رژيم مثل
درختي است كه ريشهاش پوسيده و هيچ مشروعيت و پاية مردمي ندارد…».
محسن سليمي از سازمان و دستاوردهاي آن در زمينههاي نظامي ،سياسي و
ايدئولوژيك گفت .قاسم آلوكي ،اصغر خضري ،عبداهلل سعيدي ،اصغر غالمي و چند
نفر ديگر ،با صحبت در همين زمينهها بحث را تكميل كردند .بعد از اين نشست بود
كه تصميم گرفتيم بايد گامي به پيش برداريم.
اتاق ۶پيشنهاد اعتصاب غذاي يك هفتهاي داد .طبق روش معمولمان ،پيشنهاد در
اتاقها چرخید و در نهايت رأيگيري شد و حاصلش :اعتصاب يك هفتهاي با رأي
قاطع اكثريت .غيرمذهبيها رأيشان مختلف بود .حدود يك سومشان موافق ،يك
سوم ممتنع و بقيه هم مخالف يا مخالف همراه بودند« .مخالف همراه» یعني با اين
حركت مخالف است ،ولي براي حفظ وحدت ،همراهي ميکند.
زمان شروع اعتصاب را موکول کردیم به روز مالقات با خانوادهها ،تا همزمان خبرآن
را به بيرون زندان منتقل کنیم.
براي علت اعتصابمان ،نامهاي نوشتيم .در نامه ،عالوه بر مشكالت صنفي ،درماني
و مسائل جاري بند ،بيشتر روي حقوق قضائي زنداني تأكيدكرديم .اصلیترین
خواستههايمان اينها بودند:
ـ رسيدگي به بالتكليفها ،داشتن وكيل در دادگاهها ،احتساب مدت زيربازجويي در
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حكمها ،لغو مصاحبههاي اجباري بهعنوان شرط آزادي و…
نامه خطاب به رئيس زندان بود .رونوشت به شوراي عالي قضايي ،رئيس سازمان
زندانها ،وزارت دادگستري ،دفتر سازمان ملل متحد ،سازمان عفو بينالملل ،صليب
سرخ و كميتة حقوق بشر.
با شروع مالقاتها ،همه در انتقال خبر اعتصاب غذا فعال شدند .نامه را با موفقيت
به بيرون زندان منتقل كرديم .سعي كرديم از طريق كانالهاي داخلي نيز خبر را به
بقیة بندها برسانيم.
احمد رزاقي قبل از اينكه ناهار را بياورند ،نگهبان بند را صدا زد و نامة اعتصاب غذا
را بهدستش داد تا به رئيس زندان برساند.
هر كس از مالقات برميگشت ،گفتهها و شنيدههايش را تعريف ميكرد .بهطورعام
خانوادهها از كارمان حمايت كردند .فقط نگران مريضشدن ما و پيامدهاي آن بودند.
ظهر شد .پاسدار بند ،ناهار را آورد .اسكندر رفت جلو و گفت« :در اعتصابيم! غذا
نميگيريم» .پاسدار ،ديگ غذا را همانجا پشت در بند گذاشت و رفت.

درآمدن ِج ّز رئیس زندان

بعد از ظهر سر وكلّة عباس فتوت پيدا شد .مثل گرگ تيرخورده بود .کليد را انداخت،
در راهرو را باز كرد و وارد بند شد .جلو اتاق ۳ايستاد .سبيلهايش را با دندانهاي
پايينش ميجويد ،چشم ميدواند و به تكتكمان نگاه ميكرد .كمكم از اتاقها
درآمدیم و جمع شدیم .احمد رزاقي کمي عقبتر ،پشت سر بچهها بود .فتوت رو به
احمد گفت:
«حاال اعتصاب ميكنين ،كاري ندارم .نامه به جاهاي مختلف مينويسين ،كاري ندارم؛
ولي چرا اسم رئيس زندان رو درست نمينويسين؟ چطور واسه خودتون اينقدر
احترام قائلين و آخر نامه ،اسم و رسم خودتون رو مينويسين و امضا ميكنين ،ولي
براي رئيس زندان هيچ ارزشي قائل نيستين؟ چرا توهين ميكنين؟ همينطوري
اول نامه مينويسين :بهرئيس زندان! چرا اسمش رو درست نمينويسين؟به جان
بچههام قسم ،اينقدر كه مرتضوي از اين موضوع ناراحت شد ،از خود نامه و
اعتصابتون ناراحت نبود».
حميد دارابي كه كمي عقبتر و وسط جمعيت ايستاده بود ،سرش را کشید باال
و گفت« :چه توهيني كرديم؟ مگه غلط نوشتيم؟ اين شمایين كه مدام به ما
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توهين ميكنين».
فتوت بياعتنا به جواب حميد ،ادامه داد« :شما اگه سرتون رو بندازين پايين و راحت
حبستون رو بكشين ،كسي با شما كاري نداره .مشكالت صنفيتون هم حل ميشه؛
اما شما همهتون مث خروسجنگي شدين!».
سه روز اول اعتصاب غذا بدون حادثهاي پيش رفت .هر چند بیشترمان ضعف داشتيم و
در اتاقها دراز كشيده بوديم ،ولي قبل از آمار ،اتاقها مرتب ميشد و همه مينشستيم.
بعد از آمارگيري هم دوباره سرودخواني و صحبت و خنده و شادي بهراه بود...

باز هم گارد ضد شورش

بعدازظهر روز سوم اعتصاب ،گارد ضد شورش با همان شکل و ترکیب قبلي ،لبة پشت
بام ظاهر شد .گاردیها حالت گرفتند .ماسكهاي ضدگاز ،باتون برقي و يوزي داشتند.
اينبار هم چنددقيقه همانجا ايستادند،خودی نشان دادند و رفتند.
مرتضوي که كارش با مذاكره پيش نرفت؛ دوباره به شيوة اصلي خودش روآورد .او
متوجه شد تالشهايش براي جلوگيري از حركتها و اعتصاب بندها و نیز خط
جريانسازياش شكست خورده از طرفی زندانيان با ایستادگی و هماهنگي بيشتري
كارشان را دنبال ميكنند .لذا تصميم گرفت با نشان دادن گارد ضد شورش ،با زبان
تهديد با ما حرف بزند.
شب شد و خاموشي و وقت خواب .دراز كشيدم .آنچه باالي پشتبام ديده بودم،
میآمد به خاطرم و جلوي چشمانم .فكر ميكردم آيا واقعاً اين كار را خواهند كرد؟
آيا امكان دارد از باالي پشتبام ما را به رگبار ببندند؟ صحنههایي از بعضی فيلمهاي
سينمایي به نظرم ميآمد .سر آخر به اين نتيجه رسيدم كه فقط براي ترساندن ما
دست به چنين مانورهایی ميزنند .اينها كه اينقدر از اعتصابها و نامهنگاريهاي ما
تحت فشار هستند ،بدون شك نميتوانند دست به چنين اقدام سنگینی بزنند.
مانور گارد ضد شورش هيچ تأثيري در روحية ما نگذاشت .كسي به آن اهميت نمیداد.
همة برنامههايمان طبق روال ادامه پيدا كرد.
صبح روز چهارم اعتصاب ،حال چند نفر خراب شد .نادر كالنتري مدتها از بيماري
معده رنج ميبرد؛ از اين بيماري هميشه درد داشت و تحت فشار بود .محمد ضميري،
ابراهيم فاضل ،علي تيموري و حسين براهني هم كه از قبل بيماري معده داشتند،
دچار ضعف شديد شدند و افتادند.
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بهادري قشقایي بهجای دکتر مجید مهدوی رابط بند با بهداري شد .مجید را
مراد
ِ
قب ً
ال به گوهردشت برده بودند .مراد ساعت ۱۰رفت در زد تا نگهبان آمد .موضوع را
گفت .پاسدار در را بست و رفت .بعد هم هيچ خبري نشد .بعدازظهر هم ۳نفر ديگر
73
حالشان وخيم شد :علي نشاطي ،حسن ميرزايي و عليرضا وفا.
براي رسيدگي و مراقبت بیماران ،همهشان را در اتاق ۱جمع كرديم .مراد و نادر حامد
حيدردوست از آنها پرستاري ميكردند .کار اصلیشان هم گذاشتن دستمال نمدار
روي پيشاني آنها بود .آخر شب پاسدار خزايي براي گرفتن آمار به بند آمد .مراد
اتاق ۱را گفت .زودتر گفت که آمار
زودتر رفت جلو و علت جابهجايي چند نفر به ِ
اتاقها مشخص باشد .سپس به پاسدار خزایی اعتراض کرد که نسبت به حال و وضع
مريضها بيتوجه هستند.
خزايي عصباني شد و با داد و هوار گفت« :خودتون خواستين اعتصاب كنين! مگه ما
گفتيم غذا نخورين؟ حاال هم به ما ربطي نداره».
آمار بند را سريع گرفت و رفت .ساعات شب تا صبح را تقسيمبندي كردیم و
شيفتهاي سه نفره براي پرستاري از مريضها گذاشتيم .البته همه مشغول اين كار
بوديم .تا صبح۱۸ ،نفر حالشان خراب شد :محمدگرجي ،امير انجداني ،جواد ملكيان،
محمدرضا عسگرينژاد 74و چند نفر ديگر كه اسامیشان يادم نيست.
مراد بهادري از صبح شروع به در زدن كرد .كسي جواب نميداد .او هم يك مالقة
بزرگ برداشت و مدام میزد به ميلهها .ساعتي بعد سر و كلة عباس فتوت با دو سهتا
پاسدار پيدا شد .در را باز نكرد و همان پشت ميلهها ايستاد .سرش را داد جلو و گفت:
«چه خبرتونه؟ چرا اينقدر به در و ديوار ميزنين؟».
مراد اسم ۱۸مريض را به او داد و گفت« :اينها حالشون خيلي خرابه».
فتوت صدايش را بلند کرد و داد زد« :به جهنم! كسي كه خربزه ميخوره ،پاي لرزش
هم ميشينه!».
حدود ۲۵ ،۲۰نفر پشت سر مراد در راهرو باريك بند بوديم .همگي صدايمان درآمد:
«توهين نكن! به چه ح ّقي توهين ميكني؟ وظيفهتو انجام بده!».
فتوت رو كرد به مراد:
ـ اين ليست رو واسه چي به من دادي؟
 -73مجاهدان خلق نادر كالنتري ،محمد ضميري ،علي تيموري ،حسين براهني ،علي نشاطي ،عليرضا وفا و مراد
بهادري قشقایي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
 -74مجاهدان خلق محمدگرجي ،امير انجداني ،جواد ملكيان و محمدرضا عسگرينژاد در قتلعام سال۶۷
بهشهادت رسيدند.
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ـ خواستيم اطالع بديم اگه به اينها رسيدگي نكنين ،هر اتفاقي براشون بيفته،
مسؤلش شمایيد!
ـ فكر كردي اگه همة اينها بميرن ،ما ككمون ميگزه؟ نه بابا ،ما عين خيالمون هم نيس!
مراد هم گذاشت کفدستش« :معلومه که ککتون هم نمیگزه .این همه جنایت تو
این مملکت کردین و همه ملت رو به خاک سیاه نشوندین».
صحبت مراد با فتوت که به اينجا رسيد ،ناگهان راهرو شلوغ شد .همه جمع شديم
جلو در .ثانيه به ثانيه تجمع فشردهتر ميشد .هر كس سرش را ميآورد باال و خطاب
به عباس فتوت چيزي ميگفت .او كه حسابی جا خورده بود ،بالفاصله زيرهشت را
ترك كرد و رفت .ما هم با مريضها ماندیم به حال خودمان.
تا ظهر نادر كالنتري ،حسن ميرزايي ،محمدگرجي و ابراهيم فاضل 75به اغما رفتند.
بقيه هم وضعشان وخيمتر ميشد .حسن ميرزايي هميشه با دو عصا راه ميرفت؛
آن روز بعدازظهر فشار خون او و نادر كالنتري و محمدگرجي خيلي پايين آمد؛
تقريباً داشتند از دست ميرفتند .آنها را پشت ميلههاي ورودي بند خوابانديم.
احمد رزاقي و مراد بهادري دوباره در زدند .نگهبان آمد .صحبتهايي كردند و
مريضها را بردند بهداري.
براي بقيه آبقند درست كرديم .مقداري شربت «ب كمپلكس» هم در آن ريختيم.
ابراهيم فاضل و سعيد صبوري نميخوردند .دست آخر به همهشان خورانديم .کمکم
وضع همهمان مثل هم شد .كسي تحركي نداشت .رنگها زرد میشد و همه درازكش.
چند نفري توانستند قدری بیشتر سر پا باشند؛ مثل قاسم آلوكي ،حجت غالمي،
محمود احمديان ،رامين نريماني .76چند نفر ديگر هم مثل اسماعیل نورمحمدی و
افشین برادران كمك مراد بودند .اینها وضعيت هر اتاق را كنترل ميكردند تا اتفاق
ناگواری پیش نیاید.
من ،عليابراهيميسواره و محسن ميرابزاده در سلول ۳كنار هم بستري بوديم .محمد
فدوي 77در گوشة اتاق بستري بود؛ گاهگداري هم از آن طرف اتاق حرفهاي نشاطآور
و با مزهاي ميزد و موجب خندة بقيه ميشد.
قاسمعلي مقصودي از كارگران هوادار بود .در زندگی سختي زيادي كشيده بود.
 -75مجاهد خلق ابراهيم فاضل در قتلعام سال ۶۷به شهادت رسيد.
 -76مجاهدان خلق قاسم آلوكي ،محمود احمديان و رامين نريماني در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
 -77مجاهد قهرمان محمد فدوي ،متأهل بود و دو بچه داشت .ساکن تهران بود و كتابفروشي داشت .در قتلعام
سال ۶۷بهشهادت رسيد.
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تجربههای اجتماعي بسیاري هم داشت .سعي ميكرد با نقل خاطره يا داستان ،بچهها
را سرگرم نگه دارد تا فشار گرسنگي كمتر اذيتمان كند.
احساس ميكردم سه روز اول اعتصاب غذا سختتر است .روزهاي بعد ،بدن عادت
ميكند و فشار كمتر ميشود .روز آخر ،بيشتریها براي نماز ،تيمم كردند و خوابيده
نماز خواندند .پاسدارها كه براي آمارگيري میآمدند ،خيليهایمان خواب بودیم.
صبحشنبه اسكندر با مهدي پورقاضيان ،احمد شاهميرزايي و مجيد مرندي 78مشغول
تهيه غذا براي شکستن اعتصاب شدند .من و علي گلچين و جواد عباسي 79هم با
المنت دستساز ،در سطل بزرگي آبجوش درستكرديم.

حساب بي حساب!

ساعت  ۱۰اعتصاب را شكستيم .هر نفر يك ليوان چاي شيرين و نصف ليوان فرني
خورد تا معدههاي خشكيده آسيب نبينند.
تا ظهر وسايل خواب را كم كم جمع كرديم .اتاقها مثل روزهاي معمول شد .داشتیم
آرام آرام جان ميگرفتیم .اتاقها و راهرو بند از سكوت نسبي خارج شد .بعد از
ساعت ،۱۰احمد رزاقي پاسدار بند را صدا زد .اطالع داد كه امروز اعتصابمان تمام
شد و ظهر غذا ميگيريم.
پاسدار رفت كه پيام را به دفتر زندان بدهد .ما خودمان را آمادهكرديم كه اگر مثل
دفعة قبل از ناهار خبري نشد ،با موجودي خودمان چیزی دست و پا كنيم.
دو گوني نان خشك كوبيده شده و سهتا هندوانه متوسط داشتيم .ظهر شد .بهجاي
صداي گاري غذا ،صداي باز شدن در آمد .عباس فتوت جلوي در بند ظاهر شد .هنوز
احمد به او نرسيده ،با صداي بلند گفت« :يك هفته شما اعتصاب كردين .حاال يك
هفته هم ما به شما غذا نميديم تا حساب بيحساب بشه!».
بالفاصله پس از رفتن عباس فتوت ،مسؤلين اتاقها و مسؤلين امورات عمومي بند در
یکی از اتاقها نشست گذاشتند .موضوع این بود كه با اين برخورد مرتضوي ،چه موضعي
بگيريم؟ همهجور پيشنهادي مطرح شد .پيشنهاد اعتصاب خشك «بابي ساندزي» ،راه
ندادن پاسداران به بند براي آمارگيري و ...گفتوگوهاي مختلفي راه افتاد .موضوع كليدي
و حساس که بايد نسبت به آن توجه كافي ميداشتيم ،وجود ماركسيستها در اتاق ۵بود.
 -78مجاهد خلق مجيد مرندي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
 -79مجاهدين قهرمان علي گلچين و جواد عباسي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
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اتاق پنجیها با وجود اينكه بعضي از افرادشان با اين حركتمان موافق نبودند و
بعضي هم فقط مخالف همراه بودند ،اما تا به حال با همة حركتهاي ما آمده بودند
و جبههبندي نشد .حال براي ادامه مسير ،نبايد تصمیمی میگرفتیم كه جبههشكني
شود تا يك عده بخواهند تصميم ديگري بگيرند .من كه شنونده بودم ،به نظرم
نميرسيد بشود مخرج مشتركي بين اين پيشنهادات پيدا كرد .عاقبت عبداهلل سعيدي
كه تا آن موقع ساكت بود ،بحثها را جمع زد و نكاتي به اين مضمون گفت:
«ما از هر حركتمان يك هدف سياسي داريم .نبايد بين زد و خوردهايي كه در
صحنة نبرد پيش ميآيد ،از هدفمان دور بيفتيم .هدف ما از اعتصاب غذا ،باال بردن
مواضعمان در زندان و تثبيت هويت سياسيمان است .ما با هر اعتصاب و نامهنگاري
به بيرون زندان ،يك ضربه به رژیم ميزنيم .طبيعي است كه او هم ضربة متقابل را
به ما بزند .تا به حال او با اهرم محدوديتهاي صنفي با ما برخورد ميكرد؛ حاال هم
اينطوري وارد شده است .ما نبايد كنترل صحنه را از دست بدهيم و در يك مسيري
بيفتيم كه صحنه دست مرتضوي باشد و او ما را به برخوردهاي عكسالعملي و
خودبهخودي بكشاند».
در ادامة صحبتهاي عبداهلل ،محسن سليمي هم با اين مضمون گفت:
«حركتهاي ما در زندان ،يك جنگ پيوسته و گام به گام است .فراموش نكنيم كه
براي رسيدن به اين نقطه ،تا به حال بهاي زيادي پرداختهايم .ويژگي مواضعمان اين
بوده كه متناسب با شرايط و «تحليل مشخص از شرايط مشخص» به اينجا رسيدهايم.
در شرايط فعلي هم بايد همگام با حركتهاي سازمان در بيرون زندان عمل كنيم.
سازمان در منطقه دست به عملياتهاي پراكنده ميزند و خودش تعيينكنندة صحنة
نبرد است .با هر عملياتي ،يك گام به پيش ميرود .خاصيت كارهاي ما در زندان هم
مثل همان است .هر حركت و اعالم اعتصاب غذا ،حكم يك عمليات را دارد .نبايد به
وادي حركتهاي خودبهخودي و نسنجيده بيفتيم .بهترين كار براي ما اين است كه
هيچ عكسالعملي نشان ندهيم و با ذخيرة غذاييمان ،اين يك هفته را رد كنيم .اگر
باز ادامه دادند ،آنموقع تصميم میگيريم».
حرفهاي عبداهلل و محسن قانع كننده بود و همه قبول كردند .تصميم گرفته شد اين
كار زندانبان را اص ً
ال به روي خودمان نياوريم و برخوردي نكنيم.
از نشست که آمدم بيرون ،كيومرث زواره در راهرو جلويم را گرفت .به روال شوخيهاي
هميشگياش گفت:
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ـ در اتاق عمليات چه تصميمگيري شد؟
ـ منظورت چیه؟ كدوم اتاق عمليات؟
همهچیز را برايش تعريف كردم .بعد كه به اصطالح کیومرث بهنام «اتاق عملیات»
فكركردم،ديدم حرفش خيلي درست است .دو جبهه تشكيل شده است كه مدام
با هم در جنگ و نبرد هستند .جبهة ما كه زنداني هستيم و جبهة دشمن كه
زندانبان .هر جبههاي هم فرماندهان و تصميمگيرندگاني دارد كه در اتاق عمليات
تصميمشان را ميگیرند.
همه با تصمیم گرفته شده موافق بودند .سهتا هندوانه و دو گوني نان خشك را براي
يك هفته تقسيمبندي كرديم .هندوانهها را تا سفيدي پوست تراشيديم .مقداري
آب شكر به آن اضافهکردیم و برای هر چهار نفر یک ظرف اختصاص دادیم .نانهای
خشك را در آن ريختیم و ناهار با خوشي و خنده تمام شد.
غذاي ما تا يكهفته قطع بود .با كمك بند پايين ،مشكل را جمعي حل ميكرديم.
بند ابديها بيشتر جيرة غذاييشان را براي ما ميفرستادند .ما هم سعي ميكرديم به
اتاق ۵به اندازة كافي مواد برسانيم كه تحت فشار نباشند.
يكي از همين روزها اصغرسعيدي 80و مهدي پورقاضيان داشتند از پنجرة بند پايين،
ساک غذا و نان را باال ميكشيدند .طنابي به دستة ساكی كوچك بسته بود و آن را
میدادند پایین و میکشیدند باال .حين عملیات ،پاسداري از پنچرة روبهرو ساك را
ديد .خودش را با شتاب رساند و ساك را وسط هوا گرفت .حاال او بكش ،ما بكش.
دستة ساك پاره شد .ساك با چندین كنسرو لوبيا و نان ماند دست پاسدار!

دنبال سر نخ

روز بعد احمد رزاقي ،اصغر كهنداني 81و عباس طال را صدا كردند و بردند شعبه.
كريمي
حدس ميزديم ممكن است آنها را به اين زودي برنگردانند .همان روز علي
ِ
وراميني را بهجاي احمد انتخاب كرديم .علي دانشجو و اهل ورامين بود .بين خودمان
به علي وراميني معروف بود .غالمرضا شميراني هم كه از قبل معاون بند بود ،در
برخوردها و کارهای بیرونی ،كمككار علي بود.
تحرك پاسدارها براي چك بند و گرفتن دستنويسها بيشتر شد .برخوردهايشان
 -80مجاهد حلق اصغر سعيدي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
 -81مجاهد خلق اصغر كهنداني در قتل عام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
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داشت تندتر ميشد .براي اينكه نگذاريم دوباره فضاي
بند را دست بگيرند ،سعي ميكرديم تا جايي كه امکان
داشت ،با آنها مقابله كنيم .گاهي وقتها در زمان
استراحت بعدازظهر وارد بند ميشدند .جلويشان را
ميگرفتيم و اعتراض ميكرديم« :چرا مزاحم استراحت
ما ميشین؟» .گاهي ميخواستند با پوتين و كفش ،وارد
راهرو بند شوند .جلويشان را ميگرفتيم و ميگفتيم:
«راهرو نظافت شده .ما با پاي برهنه قدم ميزنيم .شما
نبايد آن را كثيف كنين!» .اگر ميخواستند بعد از ۱۱شب
علي كريمي جعفري ( وراميني)
براي سركشي بيايند ،اعتراض ميكرديم.
هر چند برايشان پذيرش اين موضوعات سخت بود ،اما سعي ميكردند رعايت كنند.
يكبار هم كه پاسدار ابراهيمي خواست با كفش وارد شود ،همه در راهرو تجمع
كرديم و نگذاشتيم رد شود .او هم برگشت.
مدتي بود کسی را به بازجويي و شعبه نميبردند .با وقايع اخير ،روزانه دو سه نفر را
به شعبه میبردند و بعد از شكنجه و كتك ،بر ميگرداندند .رامين نريماني ،افشين
معماران كاشاني ،كيومرث زوارهاي ،داوود محمودي و صابر اسماعيلزاده 82را در
عرض چند روز بردند بازجویي .رامين و افشين که به بند برگشتند ،خبری جديد
آوردند« :بازجوها دستكش برقي دست ميكنن .با هر مشتي كه ميزنن ،يه شوك
دردناك قوي به آدم وارد ميكنن».
چند روز بعد رضا شميراني و علي وراميني را هم براي بازجويي به شعبه بردند .از
بند پايين هم خبر رسيد كه جعفر اردكاني ،جابر حبيبي و عليرضا تشيد را بردهاند
بازجويي .از بند ۴هم خبر رسيد عليرضا عيوضي علمداري 83را كه مسؤل بند بوده،
با دو نفر ديگر به انفرادي بردهاند .از گوهردشت خبر رسيد كه آنجا هم بیشتر
بندها وارد اعتصاب غذا شدهاند .از خبرها فهميديم برخوردهايي كه در گوهردشت
بر سر ورزش جمعي صورت گرفته ،خيلي وحشيانهتر بوده است .بعدها نیز یک خبر
شنیدیم ،این بود که پاسدارهاي گوهردشت زمانی که بچهها ورزش جمعی میکردند
ریختهاند وسط حياط و چند نفری را باشدت تمام زده و به چند نفر آسیب رساندهاند.
 -82مجاهدين قهرمان كيومرث زوارهاي ،صابر اسماعيلزاده و داوود محمودي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
 .-83مجاهد قهرمان عليرضا عيوضي علمداري در قتلعام سال  ۶۷بهشهادت رسيد.
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ایرج لشگری دندهاش شکسته بود .حميد كابلي 84دستش هم آسیب رسیده بود.
مشخص شد زندانبانان بعد از بهکارگیری همة ترفندهايشان براي متوقفكردن
مقاومت رو به رشد زندانيان ،تيرشان به سنگ خورده است .موج مقاومت در زندان
و نیز خانوادهها در بيرون ،به اوج ديگري رسيد .لذا زندانبانان تصميم گرفتند
دوباره بساط شعبه و بازجويي و انفرادي راه بيندازند تا جلو اين حركت رشديابنده
را سد كنند.
با فضاي پيش آمده ،همه آماده بوديم كه هر ساعتي اسم كسي را براي شعبه صدا
كنند .به همين خاطر بعضيها وسايل ضروريشان را در كيسهاي آماده كردند تا اگر
آنها را به انفرادي بردند ،وسايل اوليه همراهشان باشد.
يك هفته بعد از اعتصاب ،غذا دادند .در اولين مالقات بعد از اعتصاب ،سعي كرديم
برخوردهاي جديد زندانبانان و بردن به زير بازجويي را هر چه كاملتر به بيرون منتقل
كنيم .طي دو هفته ،راديو مجاهد از اعتصابهاي اوين و گوهردشت ،گزارشهاي
وسيع و متنوعي پخش كرد؛ از سازمانهاي حقوق بشري هم خواسته بود تا به وضع
زندانيان توجه كنند.

 -84مجاهدان خلق ايرج لشگري و حميد كابلي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيدند.
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روز ۵آذر ۶۶حدود ساعت۲بعد از ظهر بود که د ِر بند باز شد .پاسدار نگهبان اسمم را
بلند صدا زد .جلو که رفتم ،گفت« :وسايلت رو جمع كن! بايد بري دفتر مركزي».
معني اينطور صداكردن براي همهمان روشن بود :رفتن به بازجويي و انفرادي .بچهها
آمادة استراحت ظهر بودند .همه آمدند راهرو .رامين نريماني و علي سواره كمك
كردند وسايلم را جمع كنم .در همين فاصله چندتایی مثل يوسف عمادزاده ،محمدرضا
كريمي و...سفارش ميكردند« :اگه احمد رزاق را ديدي ،بگو ...اگه رضا را ديدي،
بگو .»...بعضي هم براي تقويت انگيزه و مقاومت ،نكاتي را به من ميگفتند .وسط
شلوغي اتاق بودكه متوجه شدم پاسدار آمد دم در و گفت« :سريعتر بيا! مينيبوس
منتظره».
وسايلم را برداشتم و همراه او رفتم بيرون بند .جلو دفتر پاسبخشي رو به ديوار
ايستاده بودم كه صداي عباس فتوت آمد .با غيظ گفت« :چند وقته شماها هار
شدين .هر غلطي بخواين ،ميكنين!» .رو کرد به پاسدارش و گفت« :سوارش كن
برو دفتر مركزي!».
از همان لحظة صدا زدن اسمم ،دلشوره داشتم كه« :قراره كجا برم؟ با من چه كار
دارن؟» .بههمين خاطر حواسم را خوب جمع كردم تا از هر ايما و اشارهاي در بياورم
موضوع چيست .از برخورد و لحن عباس فتوت فهميدم حتماً شعبه و بازجويي و
انفرادي در انتظارم است.
حاج كتاني 85مأموري بود كه بايد من را با مينيبوس به دفتر مركزي زندان ميرساند.
 -85حاج كتاني اسمي بود كه زندانیان روي او گذاشته بودند .هر وقت او نگهبان سلولهاي انفرادي بود ،براي
اينكه صداي پايش نيايد و بتواند مچ زندانی را بگيرد ،كفش كتاني چيني ميپوشيد.
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۴۵سال بهش میخورد؛ با قدي كوتاه و موهاي جوگندمي .مهرداد كاووسي كه
خانهشان در خيابان پيروزي بود ،ميگفت حاج كتاني اهل محله صددستگاه خيابان
پيروزي است .زمان شاه ساواكي بوده ،بعد از انقالب هم شده پاسدار دو آتشه.
حاج كتاني گفت« :چشمبندت را بزن ،راه بيفت!» چشمبندي را كه با خودم از بند
آوردم ،زدم .وسايلم يك ساك متوسط بود ،يك پتو و يك بالش كوچك .برداشتمشان
و دنبال او راه افتادم .مينيبوس روبهروي در ،پارک شده بود .سوار شديم .پردههاي
مينيبوس کامل كشيده بود .هیچ چیزی پیدا نبود .رفتم روي صندلي پشت راننده
نشستم تا از شيشه جلو بيرون را نگاه کنم ،شايد كسي يا چيزي را ببينم .گاهي از
اين مشاهدات ،خبرهاي خوبي گيرمان ميآمد.
چشمبند زياد مانعم نبود .خيليها در زندان براي خودشان چشمبند اختصاصي
داشتند .من هم يك چشمبند پهن كه بيشتر مطلوب پاسدارها بود ،برداشتم .طوری
ساختمش كه ميشد از پشت آن بهوضوح بيرون را ديد .بابك صالحي 86اسمش را
گذاشته بود عينك دودي .هر وقت ميخواست به مالقات برود ،ميآمد و ميگفت:
«عينك دوديت رو بده ،ميخوام برم مالقات!».
مينيبوس از در بزرگ  ۳۲۵خارج شد و پیچید به سمت دفتر مركزي .بين راه
تحرك خاصي نديدم .مقداري مصالح ساختماني در ورودي بندهاي ۵و ۶بود؛ ذهنم را
مشغول كرد« :قصد دارن چه تغييري در اين قسمت بدن؟ يادم باشه اين موضوع رو
به بچهها برسونم تا در ترددات بعدي دنبال كنن».
جلو دفتر مركزي پياده شديم و رفتیم داخل حياط .حاجكتاني گوشة آستينم را
گرفت و اشاره كرد روي نيمكتي منتظر بنشينم .از پشت چشمبند نگاهي به اطراف
انداختم .يك طرف دو زن چادري نشسته بودند .روي بقية نيمكتها هم ۶يا ۷مرد با
فاصله از هم نشسته بودند .سعي كردم آشنايي پيدا كنم؛ نزديكش بنشينم و خبرهاي
جديد را با هم رد و بدل كنيم .با يك نگاه به سر و وضع افراد و وسايل همراهشان،
متوجه شدم همه تازهواردند ،فقط يك نفرشان از نفرات بند است .اما او را قب ً
ال نديده
بودم و نميشناختم .بايد مطمئن ميشدم از خائنين نباشد.
در حياط سكوت سنگيني حاكم بود .صداي هيچ مكالمهاي نميآمد .فقط صداي
خشخش باد و برگهاي درختان بيد از پشت ديوارها به گوش ميرسيد.
 .-86مجاهد خلق بابك صالحي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
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سالم برسان!

تا روشنشدن وضعيتم ،نمیخواستم مرتكب خطایی شوم .در شرايط معمول ،گاهي
که براي مالقات و بهداري يا رفتن به دادياري از بند بيرون ميآمديم ،اگر كسي
را میديديم ،برايمان عادي بود كه سريع تماس برقرار كنيم .در همان شرايط
هم اگر تماسمان لو ميرفت ،بهایآن کتک خوردن بود .ميارزيد خبرهاي جديد
بهدست بياوريم.
نگاهي به كيسة پالستيكي جلو پاي آن فرد انداختم .مطمئن شدم وسايل مختصر يك
زنداني است .نتيجه گرفتم يا در انفرادي بوده و يا او را از بند ديگري آوردهاند .بلند قد
بود ،حدود سيساله .همينكه مطمئن شدم نگهباني در حياط نيست ،آرامآرام جايم
را عوض كردم و نشستم سمت ديگر نيمكتي كه او نشسته بود.
با نوک انگشت به پاية نيمكت ،مورس زدم :سالم!
از زير چشمبند منتظر واكنش او بودم .بالفاصله با مورس زد :سالم!
ـ از كدوم بند؟
ـ بند  ۱باال!
ناگهان چشمبندش را كمي باال زد ،اطراف را وارسی كرد ،مطمئن شد نگهبانی نيست،
به من نزديكتر شد .آرنجهايش را تکیه داد به زانويش و سرش را برد پايين .آرام و
یواش و بريده بريده شروع به صحبت كرد:
 اسم من محمدرضا ُكرد رستمی .ديروز دادگاه رفتم .امروز كه اومدم اينجا ،بهمحكم اعدام دادن! با ...دو تايي با هم دستگير شديم .هر دو حكم اعدام گرفتيم.
به بچههاي بند سالم برسون .بگو تا آخرش مثل شير ايستاديم .سالم ما رو به
مسعود و مريم برسونين.
اسم يك نفر ديگر را هم گفت كه فراموش كردهام.
نميدانستم چه جوابي بدهم .هم او را نميشناختم ،هم از مسعود و مريم که گفت،
احساس كردم بيش از همه به او نزديكم .تا خواستم بپرسم كي دستگير شده يا كيفر
خواستش چه بوده ،حاج كرباليي ـ پاسدار كثيف و بيشرم آنجاـ از راهرو وارد حياط
شد .چند برگه دستش بود .اسم «محمدرضا كرد رستمي» و سه نفر ديگر را خواند
وآنها را از درب دفتر مركزي برد بيرون.
حدود يك ربع ديگر منتظر نشستم .با شنيدن خبر حكم اعدام اين دو نفر ،بههم
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ريختم و به فکر فرو رفتم .حال و حوصلة تماس با كسي را نداشتم .در همان چند
دقيقه ،تصوير و چهرة بسياري را كه روزها در سال ۶۱و ۶۲كنار هم بوديم و آنها را
صدا زدند و براي اعدام بردند ،مثل يك فيلم ،پيدرپي از نظرم ميگذشت.
پاسداري با برگهاي در دست ،به وسط حياط آمد و پرسيد :حسن كیه؟
دستم را بلند كردم :من!
ـ بلن د شو راه بيفت بريم!
دوباره سوار مينيبوس شديم .ما را برد به انفراديهاي موسوم به «آسايشگاه».
جلوي دفتر آسايشگاه ايستادم و بهگوش بودم تا شايد چيزي بشنوم .از البهالي
صحبتهاي پاسداري كه من را آورده بود ،اسم شعبة ۷را شنيدم .دلشورهاي كه
داشتم ،تبديل به اضطراب شد.
حاج ناصر مسؤل پاسبخشي انفراديها بود .آمد جلو و با خندة مسخرهاي گفت« :بهبه،
ببين كي اومده! ما خيلي وقته منتظرتون هستيم».
پاسدار مصيب كه از پاسدارهاي قديمي اوين بود ،گوشة لباسم را كشيد« :بيا بريم!».
در راهرو طبقه دوم ،جلو سلول ۱۱ایستاد .من را پس از بازرسي كامل بدني ،هل داد
داخل سلول .ساك و قسمتي از وسايل همراهم را برداشت و گذاشت پشت در.

جهنم زندگي
ِ

آسايشگاه و آموزشگاه دو ساختمان نوساز كنار هم بودند .هر دو بعد از انقالب
راه اندازي شدند .آموزشگاه ،بند عمومي بود با  ۶سالن و سه طبقه .آسايشگاه اما بند
انفرادي بود با ۴۰۰سلول در  ۴طبقه .در هر راهرو آن ۱۰۰سلول بود .راهرو سلولها
بلند و ناصاف بود .ديوارهاي راهرو و سلولها از بتن بود .روکش گچكاري داشتند و
روی گچ هم رنگ كرم.
نصفة باالی در آهني سلولها يك دريچة  ۲۰*۲۰سانت داشت با دو ميله عمودی در
وسطش .زي ِر دريچه ،يك چشمي داشت تا نگهبان زنداني را زير نظر بگیرد .هر سلول
توالت فرنگي و روشويي استيل داشت.
سربازي پر از خاك و خل در گوشهیی افتاد.
با ورود به سلول ،چشمم به دو پتوی
ِ
همهجای سلول كثيف بود .نظافت اساسي میخواست .این وسط ،ذهنم هم آشفته
بود؛ ابهام داشتم كه چرا شعبة ،۷قصد داشتم با مرور وقايعي كه در بند داشتيم،
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خودم را آماده كنم .اما بدون نظافت سلول ،هیچ کار و فکری نمیشد کرد .ضروريتر
این بود که زودتر تميزش كنم .زود دست به كار شدم .آستين زير پيراهنم را کندم.
دستمالی ساختم و شروع کردم به نظافت سلول .هنوز كارم تمام نشده بود كه صداي
گاري در راهرو پيچيد.
در سلولها يكييكي باز و بسته ميشد .یعنی كه ساعت ۶است و وقت شام .صدای
گاري کم شد و پشت در سلولم صدا قطع شد .در باز شد .يك مالقه لوبيا داد ،يك نان
لواش ،يك تكه پنير كوچك براي صبحانه فردا .در را بست .گاري كه رد شد ،متوجه
شدم د ِر دو سلول چپ و راستم باز نشد .خالياند.
صداي گاري که دور شد ،به ديوارهاي چپ و راستم مورس زدم .هيچ جوابي
نيامد .مطمئن شدم كسي نيست .شام که خوردم ،قدمزنان نوشتههاي روي ديوار
را ميخواندم .نوشتهها روی دیوار کنده شده بودند .بعضي گود و پر رنگ ،بعضي
سطحی و كوچك .خيلي نوشتهها تاريخ ورود و چوبخط ايام بودند .بعضي جاها
هم يكي دو بيت شعر.
يكي از اشعار اين بود:
صياد رفته باشد ،در دام مانده باشد
اي واي بر اسيري كز ياد رفته باشد
کمي روي شعر مکث کردم .لحظاتی ذهنم درگیر احساس زندانییی شد كه اين شعر را
کندهکاری کرده است .خیلیها را در زندان ديده بودم كه سالها بالتكليف و زير حكم
بودند .واقعاً يكروز بالتكليفبودن ،سختتر از يك ماه حكمداشتن است.گوشة سلول
دراز كشيدم .چشمم به نوشتهیی كنار سرم روي ديوار افتاد« :هزار روز زندگي در سلول
انفرادي ،راحتتر از يك روز اين زندگي جهنمي است» .ـ يك كارگر.
كلمة «جهنمي» در کانون نگاهم روی دیوار ماند .نويسنده چه كارگر به جانآمدهاي
باید باشد كه تازه در گوشة سلول انفرادی نفسی راحت كشيده است .و چقدر گرفتار
و مصيبتزده كه زندگي برايش بدتر از جهنم است .زمزمه کردم :اي ننگ و نفرين
برخميني كه حاصل حكومتش این چیزهاست!
سلول ،خاموشي نداشت .چراغش تا صبح روشن میماند .صداهايي که از بيرون
ميآمد ،كم و كمتر میشد .سكوت ،همهجا را پر کرد .گاهگاهي صداي پارس سگي
از سمت ده اوين ،دیوار سكوت مبهم شب را ميشكست .صداي زنگ ساعت دانشگاه
ملي ـ كه باالي تپة روبهرو بود ـ هر بارمرا به خودم ميآورد :پاسي از شب گذشت.
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تيري در تاريكي

صبح روز بعد صدايم كردند .باید میرفتم شعبه .شعبهها در همان ساختمان آسايشگاه
بودند .از زيرهشت بند ،دري آهني به قسمت اداري باز ميشد .راه دوري نبود.
نگهبان ،جواد اراكي بود .چشمبند زدم و با او تا جلو دفتر آسايشگاه رفتم .پاسبخش
بند ،پاسدار حسني بود .از پشت چشمبند ،همهجا را راحت ميديدم .چنددقيقه بعد
حسني آمد .برگهاي داد به جواد و گفت ببرش!
درطول راهرو شعبهها حدود  ۵۰متر میشد .در انتها به يك سهراهي ميرسید .راهرو
سمت چپ ،حدود  ۳۰متر بود و راهرو سمت راست هم  ۶۰متر .جواد اراكي من را
کشید به سمت راست .وسط راهرو ،نشاند روي يك صندلي و رفت.
سرم را چرخاندم .سه نفر را ديدم .هر کدام روبهروي یک شعب ه نشسته بودند .نيم
ساعتي نگذشته بود كه دو نفر ديگر را هم آوردند .يكي از آنها عليرضا عيوضي
علمداري ،مسؤل بند ۴بود .او را در فاصلة ۱۵متري من نشاندند .نفر دوم هم از
بند ۴بود؛ اسمش را به یاد نمیآورم .عليرضا را از قزلحصار ميشناختم .اهل زنجان
بود ،ده سال حكم داشت .همه او را يك زنداني مقاوم با تنظيم رابطههاي سطح باال
ميشناختيم .در خبرهاي داخليمان شنيده بودم او را به انفرادي بردهاند.
دنبال فرصتي بودم با او تماس بگيرم .سکوت خفهکنندهاي در راهرو حاكم بود .فقط
از ته راهرو صداي پاها ميآمد .از بازجوها ،محمدي و مجتبي حلوايي را شناختم .مدام
متخصصن در انواع
از اتاقي به اتاقی ميرفتند .هر دو از بازجوهاي قديمي ،كار ُكشته و
ّ
شكنجه از سالهاي ۶۰تا بعد .از هر کس که اينها بازجويياش کردند ،خاطرههاي
هولناک شنیدیم.
چند دقیقه بعد محمدي آمد طرفم ،گوشة لباسم را گرفت و گفت :بلند شو بريم!
من را برد به راهرو سمت چپ .وارد اتاقي كرد كه روی درش تابلو شعبه ۷بود .بعد از
آنكه ساختمان دادسرا به دادياري زندان تبديل شد ،بعضي از شعبههاي بازجويي را
به اينجا منتقل کردند.
دور تا دور اتاق ،هفت هشت صندلي دانشجویی رو به ديوار بود .روي هر صندلی نفري
نشسته بود و داشت در برگهیی چيزي مينوشت .محمدي برگهاي جلوي من گذاشت.
باالی برگه با خط قرمز نوشته بود:
«كلية فعاليتها و خالفهاي خود را در زندان ،كلية روابط تشكيالتي خود را در زندان
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و بيرون از زندان و همچنين نام رابطهاي خود را با سازمان بهطور مشروح بنويسيد!».
با خواندن اين سؤال ،كمي ّ
يكه خوردم .تا چند ثانيه ذهنم همهجا ميرفت .فکر کردم:
«آيا كسي زير بازجويي ،مسائل بند رو لوداده؟ آيا از مالتهايي كه گرفتن ،ردي پيدا
كردهان؟ آيا كسي دستگير شده ،چيزي گفته؟ موضوع چیه!؟».
سعي كردم خونسرد باشم .دستم را بلند كردم؛ بازجو آمد .پرسيد :چیه؟
برگه را بردم طرفش و گفتم« :اين برگه اشتباه داده شده .اين سؤال مربوط به من نيست!».
با نوک خودكارش زد به سرم و گفت« :مگه اسمت حسن ظريف نيست؟».
گفتم« :آره ،ولي»...
نگذاشت حرفم را ادامه دهم .با نوک خودکارش ضربة ديگري به سرم زد و گفت:
«سؤال درسته .بنويس!».
كمي مكث کردم .زير سؤال نوشتم« :خالف و فعاليتي نداشتهام .در بند ،تشكيالتي
وجود ندارد .در این زمینه هم هيچ رابطهاي در زندان و با بيرون نداشتهام».
بازجو برگه را برداشت ،باالي سرم نگاهي به آن انداخت و برد .چند دقيقه بعد با سؤال
دیگری برگشت:
«چه خالفهايي در بند و سالن مالقات داشتهايد؟ شيوههاي ارتباط تشكيالتي با
بيرون از زندان و نام رابطهايتان را بنويسيد!».
مکث طوالنیتری كردم .همان سؤال قبلي بود؛ فقط سالن مالقات به آن اضافه
شد .فهميدم موضوع هر چه باشد ،مربوط به سالن مالقات است .حدسزدم بازجو
مدرك و دستاويزي ندارد .به همين دليل هم از خالفهاي معمولي در سالن
مالقات شروع كرده تا مگر من را در جايي به تله بياندازد .باید بیشتر فکر میکردم
و به عقبتر میرفتم.
یک زمانی در سالن مالقات ،اجازه ميدادند بچههاي كوچك چند دقيقهیی به اين
طرف كابين بیایند و آنها را در آغوش بگيريم .برادر كوچكي داشتم كه در چند
مالقات ،به اين طرف كابين آمد .بعضي وقتها مادرم وسائلي مثل سوزن ،تيغ و قيچي
كوچك و امثال آن را برايم ميفرستاد .يكبار اين وسايل را از جيب برادرم در آوردند
و به مادرم تذكر دادند.
برايم مسلم شد بازجو دنبال كسي است كه در مالقات ،نامههاي اعتصاب را به بيرون
زندان منتقل كرده است .حدس زدم بازجو ميخواهد با طرح اين موارد ،از آنها
تشكيالت بند را بيرون بكشد.
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شيوة كار بازجوها دستم بود .اول چند سؤال ميپرسند تا گارد زنداني را چك كنند.
اگر گارد زنداني بسته باشد ،تهاجم ميكنند تا گارد را درهم بشكنند .اگر گارد زنداني
شكست ،او را تا آنجا ميبرند كه هر چه خواست ،برايش بنويسد و انجام دهد .اگر
زنداني مقاومت كرد و گاردش باز نشد ،فشارها را شدت میدهد و انواع و اقسام
شكنجه شروع ميشود.
با اينكه در سالن مالقات ،مواردي داشتم كه از نظر آنها خالف بود و بهدستشان
هم افتاده بود ،گفتم بايد از همين نقطه بايستم و هيچچيز را قبول نكنم .در جواب
سؤال نوشتم« :نه در بند و نه در سالن مالقات ،هيچ خالفي نداشتهام».
در سئوالهاي بعدي ،كمكم نوك مواردي را داد كه در سالن مالقات پيشآمده بود؛
مثل« :چه وسائلي را از خانواده توسط برادر كوچكت گرفتهاي؟».
فهميدم دستش خالي است .اگر چه منظور او رسيدن به نامههاي اعتصاب است ،ولي
روي همين سوزن و قيچي سوار شده است .نوشتم« :هيچكدام اينها خالف نيست.
ضروري اوليه را به ما بدهيد ،مجبور
اگر شما فروشگاه بند را قطع نكنيد ،اگر لوازم
ِ
نميشويم به خانوادهها بگوييم اين وسايل را برايمان بياورند!».
داشتم اينها را مينوشتم که متوجه شدم پشت سرم ايستاده و دارد ميخواند .هر آن
منتظربودم ضربهاي ،مشتي ،چيزي بر سرم فرود بيايد .جمله كه تمام شد ،برگه را از
زير دستم كشيد ،بلندم كرد و برد به اتاقي در راهرو سمت راست.
همينكه وارد اتاق شديم ،چيزي دیدم كه تأثيرش از نگاهم گذشت و به کف پايم
رسيد :يك تخت شكنجه ،يك نفر در گوشهاي ایستاده رو به ديوار!
نعرة بازجو بلند شد« :با شما نميشه با زبون خوش صحبت كرد .شما فقط يك زبون
رو ميفهمين .ما هم ميدونيم با شما چطور حرف بزنيم!».
کتفهايم را گرفت و چرخاندم رو به ديوار .رفت سراغ نفري كه رو به دیوار بود .به
اوگفت« :ميگي از كجا آوردي يا نه؟» .زندانی به نظر میرسید تازه دستگيرشده و
عادي است .التماسكنان قسم خورد كه« :بهخدا خبر ندارم».
مجموع حواس پنجگانهام در گوشم جمع شده بود و او را دنبال ميكردم .بازجو او را
به تخت بست و ضبط صوت را روشن كرد .طنین نوحههاي آهنگران در اتاق پيچيد.
بازجو چيزي در دهان زنداني چپاند كه صداي نالههايش را خفه کند .کابل را از
دیوار برداشت و شروع کرد به زدن .و من ميشمردم :دهتا ،بیستتا ...،پنجاه ضربه را
يکسره رفت .كابل را انداخت به دیوار ،زندانی را از تخت باز كرد و از اتاق برد بيرون.
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نيم ساعت شد که رو به ديوار ايستاده بودم .هر آن منتظر بودم نوبتم شود .خبري
نشد .صداهاي راه رفتن در راهرو و گاهي پچپچهايي به گوشم ميخورد .فکرکردم:
«براي شكستن گارد من ،زمینهچینیاش رو شروع كرده .ميخواد با كابل حرف بزنه.
خوب ،بزنه .اينطوري ميفهمم بازجو چي توی دستش داره .همة سؤالها راجع به
تشكيالت بند و رابطهها و ...همه تيرهايي در تاريكیه» .حدسزدم بچههاي بند ما که
زودتر از من به بازجويي آمدهاند ،چيزي نگفتهاند.

فروشگاه يا راديو مجاهد؟

درد كابل ،شديد و طاقت فرساست؛ اما درد روانیاش بیشتر است .در لحظاتی که
ي پشت سرم آن زنداني را با کابل ميزد ،سوزش آن را دركف پايم
بازجو در چند قدم 
حس ميكردم .با این حال تحملش خیلی راحتتر است از لو رفتن تشكيالت بند و
زير فشار رفتن بقیه .در همان لحظات سخت که باید روی تخت شکنجه می خوابیدم
و کابل میخوردم ،در ضمیرم این احساس را داشتم:
«ديگه نبايد به اين چيزا فكركنم .نباید روحية خودم رو خراب كنم .بايد به كساني و
به چيزايي فكر كنم كه منو محكمتر میكنند».
پا و کمرم خسته شده بود .همانطور ايستاده رو به دیوار پاهايم را جابهجا کردم .سرم
را گذاشتم به دیوار و سرود قسم را زیر لب خواندم:

به رزمآوران و دليران قسم
به خون شهيدان و پاكان قسم
كه تابيده بر خلق ايران قسم
		
به مهر فروزندة انقالب
به پاي پر از زخم دهقان قسم
به دست پر از پينة كارگر
بجنگيم با خون و ايمان قسم
كه تا صبح پيروزي تودهها
توی دنياي خودم بودم كه بازجو وارد شد .از همان جلوي در داد زد« :فكراتو كردي
يا نه؟ خودت ميگي يا كارمونو شروع كنيم؟».
با لحنی محكم گفتم« :خودت هم خوب ميدوني توی بند هيچ خبري از اين چيزا
نيست .اگه فروشگاه بند دایر باشه ،ما هم خيلي راحتتريم که وسايلمونو از فروشگاه
بخريم و مجبور نشيم به خونوادهها بگيم بيارن.»...
دادي کشيد و حرفم را قطع كرد« :آره ،خودمون خوب ميدونيم كيا از طريق خونواده با
سازمان رابطه دارن .تكتك شما رو هم ميشناسيم .ميدونيم چه غلطايي ميكنين .شما
فروشگاه ميخواين يا خبر راديو مجاهد؟ فروشگاه ميخواين يا خط و خطوط سازمانو؟».
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انتظار این را نداشتم .خوشحال شدم خيلي زود رفت سر اصل مطلب .ناگهان دستم
را سریع كشيد ،برد به راهرو و نشاند روي صندلي.
اينبار برگهیی گذاشت جلوام كه نوشته بود« :از كجا فهيمدي چندتا از بچههاي
سازمان بهتازگي دستگير شدهاند؟ براي پيگيري آن چه اقدامي كردي؟».
مانده بودم اين سؤال از كجا آمده و دم آن به چه موضوعي وصل است؟ كدام
دستگيري؟ كدام بچههاي سازمان؟
چشمم روي کاغذ ماند .داشتم البهالي اتفاقات و خاطرات چند ماه گذشته ،دنبال
اين موضوع ميگشتم .يادم آمد در یک مالقات با پدرم ،اين را پرسيده بودم .پدرم
خبري از آن نداشت .من از او خواستم به راديو مجاهد گوش كند و پيگيري كند که
جريان چه بوده است.
در برگه نوشتم« :هيچ خبري راجع به دستگيري نشنيدهام .هيچ اقدامي هم نكردهام».
تلفني مالقاتها ضبط
در سؤالهاي بعدي سعي كرد به من بفهماند همة مكالمات
ِ
شده و دستش پر است .سؤالهايي هم راجع به بند پرسید؛ مثل :درست كردن المنت،
شكستن جوش پنجرهها ،برگزاری نشست در اتاقها و....
با دادن نوك هر خبر يا واقعهاي ،ميخواست وانمود كند بچههاي قبلي كه بازجویي
شدند ،همهچیز را گفتهاند .به هركدام از بچهها مثل احمد رزاقي ،علي وراميني،
اصغركهنداني و بقيه که فكر ميكردم ،هرگز چنین احتمالی را نمیدادم .مطمئن بودم
همهشان مقاوم هستند و در مقابل چنين شكنجههايي خم به ابرو نميآورند .از طرفی
مواردي كه بازجو باعنوان «خالفهاي داخل بند» مطرح ميكند ،همه را پاسدارهاي
نگهبان گزارش كردهاند .پس دست بازجو خيلي خالي است.
در جواب سؤالهای مربوط به موارد خالف در بند ،نوشتم« :از زماني كه ميثم آمد،
مسؤليت بند و كارهاي داخل بند را به خودمان سپرد .مناسبات صنفي داخل بند
هم چيزي نيست كه مخفي باشد .پاسبخشهاي خودتان همة مسؤلین داخل بند
را ميشناسند .من هم يكي از آنها هستم كه هر هفته مواد بهداشتي را تحويل
ميگيرم و نظافت بند را دنبال ميكنم .درست كردن المنت و امثال آن هم خالف
نيست؛ وقتي چاي به اندازة كافي داده نميشود ،مجبوريم با المنت چاي و آبجوش
درست كنيم».
نزديك ظهر بود که دوباره صداي نحس نوار آهنگران بلند شد .همزمان چندين
نفر در راهرو بازجويي میشديم .محمدي سري به من زد .ديد جوابها را نوشتهام،
برگهام را گرفت و برد.
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پانتوميم و رفع تشنگی تماس

من در ورودی راهرو نشسته بودم .متوجه شدم رضا شميراني را هم آوردند .رضا
در ته راهرو رو به ديوار نشسته بود .او مسؤل بند ما بود .دو هفتهیی میشد رضا را
از بند برده بودند .هيچ اطالعي از او نداشتيم .برايم مسلّم بود سر تشكيالت بند و
اعتصابهای اخير زير فشار است.
تماس با رضا برايم خيلي مهم بود .ميخواستم بدانم بازجوييها تا كجا پيش رفته و
چه بر سر بقيه آمده است .در کمين يک فرصت تماس بودم .همين كه راهرو خلوت
شد ،آرام صدایش زدم .برگشت .من را ديد .فاصلهمان زياد بود .نميشد صحبت
كرد .با حركت دستها برايش مورس زدم .متوجه نشد .دیدم خودش تالش ميكند
چيزي به من بگويد .عجله هم داشت .روي صندلي نيم چرخي زد و با دست و بدنش،
حركاتي شبيه پانتوميم درآورد .متوجه نميشدم چه ميگويد .او با عجله ادامه داد.
دستش در هوا ميچرخيد و حركتهايي به سمت ديوار ميكرد .دستش را به سمت
دهانش برد و كلماتي را بهآرامي هجيكرد.
كالفه شدم .اص ً
ال نميفهيمدم چه ميخواهد بگويد .چشمبندم را كمي دادم باال تا
بهتر ببنيم .دو سه بار عالمت دادم كه مورس بزند .فايدهاي نداشت .همانطور داشت
حركاتش را ادامه ميداد که ناگهان سيلي محكمي خورد به پس گردنم .لحظهاي
شوک بهم دست داد .نگهبان راهرو بود .بلندم کرد؛ به راهرو كناري برد و پرسيد« :با
كي حرف ميزدي؟ دنبال كي ميگشتي؟».
حدس زدم آخرين لحظات رسيده و چيز زيادي نديده است .گفتم« :با كسي
حرف نميزدم .دنبال نگهبان ميگشتم بروم توالت» .داشت بد و بيراه ميگفت
که من ادامه دادم« :خيلي وقته منتظرم .اگه نمياومدي ،خودم بلند ميشدم
ميرفتم» .با شك و ترديد حرفم را قبول كرد .من را برگرداند همانجا و جهت
صندليام را عكس كرد.
ده دقيقهاي گذشت .محمدي با سرعت آمد سراغم .يقهام را گرفت و كشانكشان
برد داخل يكي از شعبهها .دو بازجوي ديگر هم وسط اتاق ايستاده بودند .با خشم
و عصبانيت من را به طرفی نگهداشت .پشتم ايستاد و چشمبندم را زد باال .رضا را
روبهرويم دیدم .از حالت ظاهر و سر و رویش پیدا بود خيلي زير فشار بوده است.
محمدي رو کرد به رضا و گفت« :ياال بگو با هم چه صحبتهايي كردين؟»
حواسجمعی داشتم و همة توجهم به رضا بود .بیحال بود و داشت میافتاد زمين.
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با صدايي بريده بريده گفت« :من با او صحبتي نكردم .فقط از دور سالم كردم.
ميخواستم به او بگويم با داروي نظافت ،خودكشي كردم .سه روزه در بهداري
هستم .بازجويي سر تشكيالت بنده .در بهداري هم خواستم با شيلنگ سرم خودمو
خفه كنم».
بازجو نگذاشت رضا حرفش را ادامه دهد .گفت« :خفه شو! كي گفت اين چيزها رو
بگي؟» .و او را زود از شعبه برد بيرون.
رضا را که از اتاق بردند ،سه نفري افتادند به جان من .آنقدر سريع و تند و با شدت
ميزدند كه نميدانستم ضربه به كجا ميخورد که دفاع کنم .از یک گوشة اتاق به
گوشة ديگر پرت ميشدم .خون ،صورتم را پوشاند .به همه جایم لگد ،چوب و پايه
صندلي ميخورد .سعي كردم با دو دستم صورتم را بپوشانم .از روي زمين بلندم
كردند و با سر به ميز و ديوار كوبيدند .هر چه هم از دهان كثيفشان درآمد ،نثارم
كردند .نميدانم چقدر طول كشيد؛ يك ربع ،بيست دقيقه ،شايد هم نيم ساعت.
به پهلو گوشة ديوار افتاده بودم كه محمدي با چند برگه آمد باالي سرم .داد زد:
«آشغال سگ منافق! فكر كردي چي نوشتي؟ فكر كردي ما دنبال اين مزخرفاتيم؟».
داد ميزد و برگههایی را جلو من تند تند پاره ميكرد .خيلي كوتاه و در یک آن از
گوشة چشمبند ،كاغذها را ديدم .نوشتههاي من نبودند .داشت چند برگة سفيد را پاره
ميكرد .مطمئن شدم دارد َر َكب ميزند.

چه كسي خط اعتصاب را داد؟

نفسم باال نميآمد .اما ته دلم خوشحال بودم .فهمیدم راستي راستي هيچ چيزي
دستشان نيست .رضا هم چيزي نگفته .حاال از وضعيت رضا هم مطلع شدم .محمدی
برگههاي بازجويي را پاره نكرده و روي همانها سوار است .فقط اينجا فرصتي گير
آورده تا ضربشصتي نشان دهد و خط سیر بازجويي را برگرداند.
دو نفري بلندم كردند و نشاندند روي صندلي .كتفم در رفته بود .نميتوانستم كمرم
را راست كنم .دوتا دندانهاي فک پايينم شكسته بود و دهانم پر خون بود .پيشانيام
پاره و چشمبندم از خون ،قرمز شده بود .سعي كردم همان چشمبند را روي پارگي
پيشاني نگه دارم تا خونش بند بيايد.
محمدي و حلوايي هنوز نفسنفس ميزدند .هر كدام چيزي ميگفتند .محمدي باالي
سرم ايستاد و داد زد« :در مالقات ،هر غلطي كردي به ما مربوط نيست ،ياال بگو
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سرخط بندتون كیه؟ رابطتون با سازمان كیه؟».
مجتبي حلوايي موهايم را به چنگ گرفته بود ،سرم را تكان ميداد و داد ميزد« :خط
اعتصاب رو كي داده؟ مسؤل تشكيالت بند كیه؟».
دهانم خونريزي داشت .هر لحظه که فرصت ميشد ،تف ميكردم .چيزي نميگفتم.
حالم خیلی بد بود .داشتم خفه ميشدم؛ ولي حواسم جمع بود .بازجو نميخواست
اين فرصت را از دست بدهد .دوتایی سعي داشتند هر طور شده چيزي از مغز من
درآورند .چند دقيقه بعد نفر ديگري آمد جلو و گفت« :چرا داري ديوارها رو كثيف
ميكني؟ اينقدر تف نكن! بلند شو بريم!»
من را برد دستشويي .صورتم را شستم .تكه مالفهاي را پاره كرد تا ببندم سرم .اين
پارچه جاي چشمبندم هم بود .ديگر نميشد جايي را ديد .كارم که تمام شد ،من را
نزديك دستشويي ،روي يك صندلي نشاند و رفت.
آنقدر آنجا منتظر ماندم كه خوابم برد .نگهبان راهرو بيدارم كرد و گفت« :بگير! شام
بخور!» .آش رشته بود .بشقاب را گرفتم .كمكم شروع به خوردن كردم .نان را توی
آش ترید كردم تا بتوانم قورت بدهم .بعد از شام ،نگهبان را صدا زدم« :ميخوام وضو
بگيرم!» .محلي نگذاشت و گفت« :الزم نكرده! هر وقت موقعش شد ،صدات ميكنم».
دو سه ساعت منتظر ماندم .انتظاری همراه با مرور سیر بازجوييها و تمام سؤال و
جوابها .روي آخرين سؤالهاي شفاهي بيشتر فکركردم .فهمیدم از روابط و مناسبات
بند ،از تحليلها و جمعبنديها هيچچي ندارند .فكر ميكنند خط اعتصاب از بيرون
زندان داده شده است .وقتي به ياد آوردم كه گفت« :ميدانيم كي خط اعتصاب را
آورده» ،در دلم به سفاهت و شيوة بازجويياش ميخنديدم .مطمئن بودم چنين كسي
اص ً
ال وجود ندارد .خط مقاومت در طول زمان در زندان شكل گرفت .طبیعی هم بود
که شکل بگیرد؛ چون یک جنگ است .جنگی بین آزادی و استبداد .معلوم است
که در جنگ آزادی و استبداد ــ آن هم در زندان ــ یک مقاومت شکل میگیرد و
تشکیالت آن هم سر برمیآورد .این یک روند قانونمند است .همیشه هم اینطوری
بوده ،از این به بعدش هم خواهد بود.
نصف شب بود كه صدايم كردند .دوباره بردند به شعبه .بازجو من را كنار ميزي نشاند؛
خودش هم روي گوشة ميز ،كنارم نشست .برگههاي بازجويي جديد آورده بود .همان
سئوالها بود .من هم محتواي جوابهاي قبلي را با انشای ديگري نوشتم .حين
نوشتن ،او يكسره با پنجهاش ضربههاي آرامي به صورتم ميزد .فهميدم ميخواهد
تمركزم را بههم بزند.
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در نوشتن جواب هر سؤالي ،اگر فكر مي كردم ،ضربهها كمي شديد ميشد و ميگفت:
«فكر نكن! سريع بنويس!».
سئوالها همه دربارة خالفهاي معمول در بند بود .آنها را از گزارشهاي بند و سالن
مالقات و ترددات جمعآوري كرده بود.
به اين نتيجه رسيدم وقتي ما دنبال تثبيت هويت سياسي خودمان هستيم ،دفاع از
صنفي بند ،حداقل آن است .با دفاع از آنها ميتوان از اعتصاب غذا هم
مناسبات
ِ
دفاع كرد .با اين برداشت ،پایم را روي تشكيالت صنفي بند سفت كردم و در پاسخ
سئواالت بازجو ،ازآن دفاع كردم .جوابهايي با اين مضمون نوشتم« :همة مواردي
را که بهعنوان خالف مطرح كرديد ،نيازهاي معمولي هر زنداني است .ما در بند،
مناسبات صنفي داريم .اين حق ماست .اين مناسبات جمعي ،چيزی پوشيده و خالف
هم نيست .از وقتي ميثم آمد ،خودش گفت كارهاي داخلي بندها با خودتان است.
من هم مسؤليت مليكاري بند را دارم .اگر محدويتها و تنبيهات را از روي بندها
برنداريد ،مواردي مثل درست كردن المنت و امثال آن باز تكرار ميشود».
بعد از این سؤال و جوابها بازجو متمرکز گفتوگوهاي سالن مالقات شد .مکثي کرد
و گفت« :پدرت اينجاست .خودش همهچيز را به ما گفته».
تلفن زد تا او را بياورند که با من روبهرو كند .گوشي را گذاشت و گفت« :حالش خوب
نبوده؛ بردنش بهداري».
از اينكه پدرم دستگير شده باشدّ ،
يكه خوردم .به حرفش شك کردم .فکر کردم:
«چقدر راست ميگه؟ واقعاً اونو گرفتن؟ زير بازجويیه؟ شايد باز داره ر َكب ميزنه!
نكنه به او چند سال حكم بدن و نگهش دارن!».
اين فکر و خیالها مثل برق از ذهنم رد ميشد .ياد پدرهايي مثل حاجي ضابطي ،پدر
فرزانهسا ،حاج احمد صادقي و بقیه افتادم .دستگيرشدن پدرم را همانجا براي خودم
تعيين تكليف كردم« :پدر من هم مثل بقية پدرها و مادرها».
بازجو از لحظهاي كه پای پدرم را کشید وسط ،مستقيم نگاهم ميكرد .منتظر واكنشم
بود .مدام نكاتي را پرسيد كه از مكالمة تلفني درآورده بود .ناگهان روي يک سؤال
مکث کرد و با تأکید پرسید« :پدرت چه اخباري از عملياتهاي سازمان داده؟».
با اطمینان و از موضع باال گفتم« :مگه اونو نگرفتين؟ برين از خودش بپرسين .من
راجع به اين مسائل هيچچي از او نپرسيدم .حرفي در اين باره نزديم».
فکر کردم« :اگه واقعاً او رو گرفته باشن ،من هر چي بيشتر منكر بشم ،بازجو مجبور
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ميشه او رو براي روبهرو كردن با من بياره .اينطوري منهم مطمئن ميشم او
دستگير شده يا نه».
پس از چند دقيقه سکوت ،پرسيد« :خبر دستگيري پنج نفر از بچههاي باالي سازمان
رو از كجا آوردي؟».
ميدانستم در مالقات با پدرم سر اين خبر صحبت كردم .متوجه شدم بازجو تا اينجا
طوري با من آمده كه در اين نقطه من را به تله بياندازد و يك اسم از من بيرون بكشد.
يقهام در دستش بود و هي تكانم مي داد« :ياال بگو! كي اين خبر رو به تو داد؟».
مانده بودم اين موضوع را چطوري دور بزنم .بايد در چند ثانیه محملي جور ميكردم
که هم اسم كسي برده نشود ،هم پاي مناسباتمان در بند به ميان نیاید .همانطور
كه يقهام را گرفته بود و داشت تكانم ميداد ،يك آن فکري مثل برق از ذهنم گذشت:
ـ توی روزنامه خوندم.
ـ كدوم روزنامه؟
ـ روزنامه جمهوري.
ـ دروغ ميگي .روزنامه شما قطع بوده.
ـ نخير ،ماه گذشته دو سه روز به ما روزنامه دادن .بعد دوباره قطع شد.
يقهام را سریع ول كرد و رفت سراغ پروندهاي روي ميز .آنها را با عصبانيت باال و
پايين ميكرد .حس كردم تيرش به سنگ خورد و برگش سوخت .ته دلم خوشحال
بودم كه راحت توانستم اين موضوع را دور بزنم.
از پروندهها چيزي گيرش نيامد .برگهاي گذاشت جلوام« :همينها را بنويس!».
بعد از نوشتن جوابها ،چند دقیقه منتظر ماندم .احساسكردم كسي اطرافم نيست.
ساعتي گذشت .يكي آمد برگه را از جلوام برداشت و من را برد به راهرو .گوشهاي رو
به ديوار نگهم داشت و گفت« :همينجا وايسا .حق نداري بشيني!».
دردم تازه شروع شد .احساس كوفتگي و سردرد كالفهام كرده بود.
سحر شد .گذاشتند ده دقيقه وضو بگيرم و نماز بخوانم .بعد از نماز ،چند بار از
خستگي نشستم .مجال ندادند و با لگد بلندمكردند .تا بعد از ظهر فردا سرپا ايستادم.
با مالفهاي كه به سرم بسته بودند ،هيچ جا و هیچ چيزي ديده نميشد .حدسزدم
ساعت چهار پنج بعدازظهر باشد .يكي دستم را گرفت و برد داخل شعبه .آنجا از
87
صحبتهاي مجتبي حلوايي متوجه شدم احمد رزاقي ،علي كريمي و مهدي كاظمي
هم هستند .حلوايي مشتی مزخرفات همیشگی راجع به سازمان گفت و ادامه داد:
 -87مجاهد قهرمان مهدي كاظمي در قتلعام سال ۶۷بهشهادت رسيد.
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«براي همهتون حكم تعزير گرفتيم .هر روز جيره دارين .حاال حاالها اينجا مهمون ما
هستين .حساب بقيه بند رو هم داريم ميرسيم».
احمد رزاقی را بستند به تخت .دويست كابل به او زدندّ .
جيكش در نيامد .از تخت
بازش کردند و بردند بیرون شعبه .بعد نوبت علي كريمي شد و دويست كابل .بعد
هم من .كابلها را بیشتر به كف پاها ميزدند .از بس سرپا ايستادم ،پاهام باد كرد .با
ضربههای كابل ،پوست پاهایم تركيد و خون راه افتاد .از تخت بازم كردند .حلوايي من
را كشانكشان برد به اتاق بغلي .دوباره صداي ضربههای كابل شروع شد .ميدانستم
دارند مهدي كاظمي را ميزنند.
نيمساعتي كنار ديوار دراز كشيدم .دو نفر آمدند و از قسمت شعبهها بيرونم بردند.
وارد راهرو بلند سلولهاي انفرادي شديم .در يكي از همان سلولهاي جلويي را
باز كردند و من را فرستادند داخل .يکيشان من را با دستبند به لولة شوفاژ بست.
هر دو رفتند.
در آن وضعیت ،برگشتن به سلول ،نعمتي بود؛ ولي با وجود دستبند ،هيچ كاري
نمیشد كرد .گره مالفة سرم را باز كردم .خون خشك شده بود و پارچه از سرم جدا
نميشد .هرچه جدا میشد ،پوستم را ميكند .ذره ذره با آن ور رفتم تا جدايش كردم.
بدکردارها به شوفاژ بستندم و اص ً
ال امكان خوابيدن وجود نداشت.
صبح روز بعد من را بردند بهداري .پاهایم را پانسمان كردند؛ دو روز ديگر اما جيرة
كابل تكرار شد؛ روزي صد كابل! روزهاي بعد بيشتر به پشت پا ،ران و كمرم ميزدند.
ل ميپرسيد« :چيزي يادت اومد كه بگي؟» .جواب منفي
بازجو در آخر هر نوبت کاب 
که ميشنيد ،ميگفت« :ما زیاد وقت داريم .هر طور خودت بخواهي!».
روز سوم ،بعد از صد ضربه كابل ،کف سلول دمر افتادم .تمام پشتم خوني بود و ِجز ِجز
ميكرد .با خودم فكر ميكردم« :تا چقدر ميخواهد ادامه دهد؟» .ياد طاهر احمدزاده
افتادم؛ سال ۶۱برايش جيرة كابل تعيين كرده بودند تا مصاحبه را قبول كند.
عزمم را جزم كردم كه به هر قيمتي بايستم.
نيمه شب در سلولم با چقچق قفل و غژغژ ،دستگيره باز شد« :بلند شو بیا شعبه!».
بلند شدم و لنگان لنگان رفتم شعبه .محمدي تنها بود .يک وري نشسته بود لبة ميز.
تا وارد شدم ،گفت« :همونجا روي صندلي كناريت بشين!» .اول آرام و معمولي حرف
زد .بعد از يكسري فحاشي به سازمان و بد و بيراه گفتن ،ادامه داد« :سازمان ديگه
تموم شده .اونها دنبال عشق خودشونن .شما هم اينجا دلتون رو بيخود به اونها
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خوش كردين؛ حاال رفتن عراق و با صدام و .»...بعد از نشخوار چرنديات لمپنياش،
آمد سر اصل مطلب:
ـ حاال خوب فكرهات رو كردي يا نه؟
ـ چيزي نبود كه بخوام راجع به اون فكر كنم .هر چي بود در بازجويي گفتم.
دادش بلند شد« :معلومه هنوز آدم نشدي .ما راههاي ديگهیي هم بلديم!».
از لبة ميز آمد وسط اتاق ايستاد .با داد گفت:
ـ علي انصاريون رو ميشناسي؟
ـ آره.
ـ چي شد؟كجا رفت؟
ـ خودت بهتر ميدوني!
ـ از اين به بعد با همون زبون باهات حرف ميزنيم!
چيزي نگفتم .آمد جلوتر .داد زد« :فهميدي چي گفتم؟».
ـ نميدونم چي ميخواين .در بند هيچ خبري نيست .اگه همة بند رو هم بيارين
بازجويي كنين ،غير از چيزايي كه گفتم ،هيچ چيز ديگهاي نيست.
جلوتر آمد؛ یک كشيده خواباند توی گوشم« :خفه شو! الزم نكرده بگي ما چه كاركنيم!
خودت چند روز ديگه مياي همهچي رو ميگي .برو گمشو بيرون تا بعد صدات كنم!».
داشتم پشت به او از شعبه میرفتم بيرون که ادامه داد« :اگه داروي نظافت يا چيزي
الزم داشتي ،بگو خودم بهت بدم!».
داشت ُکد خودکشی علي با داروي نظافت را به من ميداد .ميخواست دلم را خالي
كند كه عواقب بدتري در انتظارم هست.

تصميم نهايي!

چند دقيقه در راهرو منتظر ماندم .نگهبان آمد و برم گرداند به سلول قبلي كه وسايلم
بود .خسته بودم .به پشت نميتوانستم بخوابم .دمر دراز كشيدم .خوابم نميبرد .مدام
صحنههاي ديدن علي انصاریون بعد از بازجويي به يادم ميآمد .لحظهلحظههاي
آن چند ساعت آخر استقبال بچهها از او ،سردي جوابهایش ،نگاههاي مضطربش،
بريدهبريده حرف زدنهايش ،نداشتن تعادل رواني ،آخر سر هم صحنه خودكشياش
بهخاطر حفظ اسرار همه .آه ،که انسان چه دنیاییست!...
از بيخوابي و سرگيجه ،تعادل نداشتم .از كف پا تا پس ِگردنم آش و الش بود.
319

رمز ماندگاري

با این حال بايد خودم را براي آنچه بازجو وعده داده بود ،آماده ميكردم .بايد
تصميم ميگرفتم.
ماجراي علي انصاريون يك ُكد بود .بازجو ميخواست شيوة ديگر برخوردشان را به
من برساند .يكسره با خودم فکر ميکردم .انسان در تنهایی اینطور است .شرايط
خودم و شرايط بند از خاطر و نظرم ميگذشت .فعالیتهاي بند را با سال گذشته
مقايسه ميکردم؛ در دو سال اخير مناسباتمان خيلي پيچيدهتر و كيفيتر شده است.
حركتهاي اعتراضي و اعتصابهايمان هدف سياسي مشخصي را دنبال كرده است.
«تثبيت هويت سياسي» و پيوند مقاومت زندان با مقاومت بيرون ،پرچمهايي بودند
كه امسال بلند كرديم.
هنوز روح زندانبان از آنچه در درون ما ميگذشت ،بیخبر بود .فكرش را هم نميكرد
در اين فاصلة كوتاه چنين چيزهايي در درون ما شكل گرفته باشد .آنها شواهد
بيرونياش را ميديدند و بهخاطر همان هم زير بازجويي رفتهايم .به اين نتيجه رسيدم
که اآلن راه هر كدام ما كه زير بازجويي هستيم ،همان راه علي انصاريون است.
دقيق نميدانستيم چه بالهايي سر علي آوردند .اما هر چه بود ،باید از چنان
شكنجههاي غير معمول استفاده كرده باشند كه علي را به آن نقطه رساندند تا
تصمیم بگیرد براي حفظ شرف مبارزاتياش ،از جانش بگذرد .حاال ما چند نفر در صف
مقدم اين بازجوييها بوديم .تا به حال هم همه خوب مقاومت كردهاند .بازجو هنوز
دستش خاليِ خالي است .پس من هم بايد سهم خودم را ادا كنم .نبايد بگذارم از من
عبور كنند و به تشكيالت بند برسند .نهايتاً انتخابم را كردم :خودكشي!
جوانب اين موضوع ،دور سرم میچرخید و فضای ذهنم را پر كرد .به راهحلهايش
فكر ميكردم .يادم آمد يك بلوز بافتني دارم كه توی ساك پشت در است .نگاهي به
در انداختم .داشتم کارهايي را كه بايد انجام دهم ،رديف ميکردم :در اولين فرصت
نخهايش را باز ميکنم .آنها را ميتابم .يك طناب درست ميكنم .يک سرش را ميبندم
آهني پنجره سلول ،يک سرش را هم حلقه ميکنم دور گردنم.
به ميلههاي ِ
فکر بعدیام زدن رگ بود .وسيلة برندهاي دم دست نداشتم .نگاهی به ساعت مچيام
انداختم :كامپيوتري بود و فايدهاي نداشت .ساعت قبليام سيكو بود که اآلن خراب
است و ته ساك .حساب كردم شيشهاش برای زدن رگ مناسب است .به همة راههاي
ممکن و قابل تصور فکرکردم تا به تصميم نهايي رسيدم .پس از اين ساعات پر
تشويش ،بسیار احساس راحتي ميكردم .يكباره همة نگرانيهايم برطرف شد .همة
بچههای بند به یادم آمدند .به آنها فكر ميكردم و خوابم برد.
320

بازجوئي و انفرادي

صبح ،اولين كاري كه كردم ،در زدم .مصيب نگهبان بود .در را باز كرد:
ـ چي ميخواي؟
ـ شبها هوا سرده .بلوزم رو ميخوام.
بلوزي آبيرنگ .خواهرم اعظم بافته بود .به آن عالقة خاصی داشتم .بلوز را گرفتم.
ساعت را هم خواستم؛ داد.
زمان به كندي ميگذشت .ثانيهها برايم تيکتاک طوالنی انتظار بود .در هر حالتي
بودم ،هوش و حواسم روي د ِر سلول و صداي بازشدن قفل بود .هر آن منتظر بودم در
باز شود و دوباره صدايم كنند .تا ظهر خبري نشد .با هر صداي پايي كه از راهرو ميآمد،
شنواییام صد چندان مي شد .فكر ميكردم اآلن است که در سلول باز شود .فکری به
خاطرم زد :بايد با كسي تماس بگيرم .باید خبر خودم رو به بند برسانم!
سلولهاي دو طرفم خالي بود .تماس بيفايده بود .بايد با سلولهاي باال يا پايين تماس
ميگرفتم .تنها وسيله و راه ارتباطي با طبقات ديگر ،لولههاي روشويي بود .تندی چند
ضربة مورس به لوله زدم .جوابی نیامد .بدجوري احساس قطع بودن ميكردم .حتي
راضي شدم با يك زنداني عادي رابطه برقرار كنم تا شاید اخبار و بازجوييهاي خودم
و بچههاي ديگر را به بند برسانم.
غروب شد .احساسکردم آن لحظة موعودي كه بازجو وعده داده بود ،کمکم نزديك
ميشود .اين تنهايي و اين سکوت ادامهدار ،بيشتر به اين فکر فرو میبردم .بايد زودتر
بلوز را بشكافم .باید نخهايش را زودتر بتابم و طناب آماده شود .دست به كار شدم.
اما اين کار به آن سادگي كه در بندها انجام ميداديم ،نيست .طول و عرض سلول
آنقدركوچک است که همهچيزش توی چشم نگهبان است.
بلوز را روي لولة شوفاژ انداختم .از آستينش شروع به شكافتن کردم .كامواهای باز
شده را پنج متر ،پنج متر قطع کردم .یک سرش را بستم به شير دستشويي و تندتند
با دستتابيدمش.
دو روز متمركز كارکردم تا تمام شد .آستينهاي بلوزم تمام شد ،ولي بيشت ِر قسمت
تنه ماند .طنابها را ميان تنة بلوز پنهان كردم .اين دو روز ،هر لحظه منتظر بودم
صدايم كنند .با كوچكترين صدايي ،نخها را جمع میكردم ،با عاديسازي قدم
ميزدم يا مشغول نظافت سلول ميشدم.
آن روز و آن شب هم گذشت .صدایم نكردند .حساب كردم كه حتماً بچههاي زير
بازجويي زياد هستند و نوبت من نشده است .در روزهاي بعد طناب را آماده كردم.
منتظر برخوردهاي جديد بازجو شدم .يك هفتة جهنمي را با تمام ثانیههایش در
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انتظار گذراندم و خبري نشد.
منتظر بودن و دائم به شعبه و بازجویي فكر كردن ،تأثير منفي بر روحیه و افکارم
ميگذاشت .تصميم گرفتم برنامة روزانه داشته باشم .گفتم حتي اگر فقط يه روز
ديگر منتظر بمانم و صدايم كنند ،بايد برنامة روزانه داشته باشم .بیست و چهار
ساعتم را قسمت کردم:
صبح ،صبحانه و نظافت سلول
			
تا ۷/۵
مطالعه
		
 ۷/۵تا ۱۰
مجسمهسازي
		
 ۱۰تا ۱۲
ناهار و نماز و استراحت
۱۲تا 		۱۴
ورزش
		
 ۱۴تا ۱۷
قدم زدن و فكر كردن
		
 ۱۷تا شام،
بعد از شام تا خاموشي ،مطالعه و قدم زدن
قرآن کوچکی با ترجمة معزي در ساكم داشتم .صفحات آخرش ،كشفاآليات داشت.
آن را گرفتم و برنامه روزانه را شروع كردم.
يكماه گذشت .سلولهاي مجاورم هنور خالي بودند .با كسي تماس نداشتم .در اين
مدت توانستم سه بار قرآن را مرور كنم .يكبار داستانهاي تاريخي را خواندم .بار
دوم آيات جهاد و تأكيد روي مبارزه را .بار سوم آياتي را خواندم كه بار اجتماعي و
رهنمودهاي مربوط به آن را داشتند .وجود كشفاآليات ،كمك خوبي بود.
كتاب «ديناميزم قرآن» سازمان را قب ً
ال خوانده بودم .هيچ وقت چنين فرصتي
نداشتم که متمرکز روي قرآن كاركنم .پس از اين دوره مطالعات ،به اين رسيدم كه
بدون داشتن يك ديدگاه تكاملي ،اص ً
ال نميتوان از قرآن بهره برد .در غير اينصورت
همان ميشود كه آخوندها كتابي با اين عمق و معنا را ب ه مشتي خرافه و توجیه
جنایاتشان درآوردهاند.
طول سلول ۳متر بود .هنگام قدم زدن ،شش گام که برمیداشتم ،بايد برميگشتم.
باید کاری میکردمكه شرايط تنگ و تکراری و تنهایی سلول رويم اثر نگذارد.
جرقة ایدهیی خوب :راهپیمایی و شهرگردی .شروع کردم؛ يكي از خيابانهاي تهران
را انتخاب كردم و در خيالم ،تصور قدم زدن از اول تا آخرش را تجسم کردم .طول
مسير ميدان انقالب تا ميدان امام حسين را تقريباً درآوردم .حساب كردم حدود يك
ساعت راهپیمایی ميشود .حين قدمزدن ،كتابفروشيها ،سينماها و مغازههايي را
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كه يادم بود ،به نظرآوردم .گاهي جلو يك كتابفروشي ـ مثل انتشارات خوارزمي ـ
ميايستادم و ويترين كتابها را نگاه ميكردم .جالب بود كه آخرين تصويري كه از
پشت ويترين آن داشتم ،بهطور كامل به نظرم آمد .در پارك دانشجو توقفي کردم.
روي نيمكتهاي مرمري آن نشستم و قرارهايي را كه با مسؤلم انجام دادم ،مرور
كردم .آنقدر تصوراتم با واقعیت و طبیعت عجین و منطبق شده بود که اص ً
ال خودم
را در سلول حس نميكردم .گويي واقعاً از آن مسير رد ميشوم.
با گذشت روزها ،بیشتر خيابانهاي آشناي تهران را گشتم .تصميم گرفتم مسيرهاي
بلندتري را انتخاب كنم تا در چند نوبت قدم بزنم؛ مثل مسيرهاي تهران ـ كرج و
تهران ـ جاجرود و امثال آن .هر جمعه با خودم قرار كوه داشتم .مسيرهاي آبشار
دوقلو ،شير پال و ُكلكچال را طي كردم .تمام خاطرات قشنگم را دوباره دیدم .با
اجراي برنامة روزانه ،ديگر در طول روز وقت كم ميآوردم.

دالوري از لرستان

يك ماه بعد ،صداي باز و بسته شدن در سلول كناري آمد .خيلي خوشحال شدم.
خدا خدا كردم از زندانيان عادي نباشد؛ كسي باشد كه از بندها آمده باشد .کسی که
بتوانم با او تماس بگيرم .محيطم داشت تغيير ميکرد .منتظر شدم تا گاري غذا دور
شد .ناهارم را تندتند خوردم .سعي كردم از فرصتي كه نگهبان مشغول توزيع غذاست،
براي تماس استفاده كنم .اول چند ضربة معمولي زدم به ديوار که دستم بیاید زندانی
جدید کیست .سريع جواب داد .كلمة « سالم» را مورس زدم .با مورس جواب داد
«سالم» .يقين كردم از بچههاي بندهاست.
خيلي مشتاق بودم زودتر بفهمم كيست و از كدام بند آمده است .پرسيدم« :از كجا
آمدي؟» .بالفاصله جواب داد« :از بند ۱پايين» .خوشحال شدم .فهميدم از بچههاي
ابدي است .خودم هم از بند ۱باال بودم .حاال او ميتوانست تمام سکوت اين چند مدت
و تنهاييام را با اخبارش پر کند .سريع زدم« :من هم از  ۱باال آمدم».
بدون آنكه بپرسد اسمم چيست و چرا به انفرادي آمدهام ،يک مورس طوالني زد:
ـ اسمم هيبتاهلل معيني است .اگه به بند رفتي ،به بچهها بگو از من مصاحبه ميخواهند.
قبول نكردم .خواستهاند عليه جريان كشتگر و مجاهدين و مبارزه مسلحانه حرف بزنم.
من را تهديد به اعدام كردهاند.
او را از بندهاي آموزشگاه ميشناختم .دالوري ميانسال از استان لرستان بود .عضو
كادر مركزي چريكهاي فدائي بود؛ بعد از انشعاب در سازمان چريكها ،جزو شاخة
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اكثريت شد .شخصيت قابل احترامی داشت .چهرهاش با وقار بود و رفتارش هميشه
همراه با موجي از آرامش و صالبت .در سالهای زندان ،ماركسيستهاي بسیاري را
از گروههاي مختلف ديده بودم؛ اما متأسفانه تعداد كمي را ميشناختم كه تنظيم
رابطهشان اصولي باشد و مسائل زندان را با مسائل خطي بيرون زندان قاطي نکنند.
هيبت اما از زندانيان زمان شاه و فردي گردهدار و فهمیده و با تجربه بود .در اعتصاب
غداي ۱۵روزة سالن ،۳وقتي ميثم خواست با سياستبازي ،باند خودشان را بر اوين
حاكم كند ،با هيبت هم صحبت كرد .اما هيبت به ميثم اجازه نداد از او براي ایجاد
شكاف در مواضع بند سوء استفاده كند .هیبت با ميثم از موضع جمع برخورد كرد.
او روابط خوبي هم با جعفر اردكاني و محمود عبادي داشت .در اين زمينهها با آنها
صحبت و مشورت میکرد.
با شنيدن حرفهاي هيبت ،مطالب زيادي در ذهنم رديف شد .ميخواستم بدانم
مصاحبهاي كه از او خواستهاند ،در چه راستايي است .چرا بعد از چند سال ،دوباره
سراغ او آمدهاند؟ جريان اعتصاب بندها به كجا كشيد؟ و خيلي سؤاالت ديگر.
همينكه مورس را شروع كردم ،با چند ضربه حرفم را قطع كرد« :باشه براي
بعد!» .صداي گاري غذا نزديك ميشد .معلوم بود تا ته راهرو رفته و حاال دارد به
سلولهاي آن طرف راهرو غذا مي دهد .ظرف غذا را شستم .شروع به قدم زدن
كردم؛ به هيبت فكر ميكردم.
انقالبي واقعي را از مدعي جدا
زندان مثل «سنگ محك» است .سره را از ناسره ،و
ِ
ميكند .براي هر جريان و آدم سياسي ،حيطة آزمايش است .زندان جایی است که
خط و استراتژی ،مواضع و تاكتيكها ،تئوريها و عملكرد هر جریانی به چالش كشيده
ميشود .آنچه مبتنی بر اصالت و استواری بر منافع مردم است ،باقي ميماند و آنچه
هم پوشال وكف باشد ،رو ميآيد.
بعضي از شخصيتها و جريانهاي مطرح در فاز سياسي ،با ورودشان به زندان ،تمام
شدند .بعضي فقط در زندان به عمق ماهيت رژيم خميني پي بردند .اگر در بيرون
زندان ،مبارزة مسلحانه مجاهدين برايشان غير قابل پذيرش و ثقيل بود ،در زندان به
اين باور رسيدند كه اين تنها انتخاب و درستترين و اصولیترین راه است.
هيبتاهلل معيني از جملة اين افراد بود .او تا سال ۶۵آنقدر در زندان فرصت پيدا
كرده بود تا به بررسي خطوط و مواضع جريان خودشان و مجاهدين بپردازد .نسبت
به خط برخورد با رژيم خميني ،حرفش اين بود كه مجاهدين راه درستي را رفتند.
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بهخاطر همين هم رو به پيش هستند .هر بار که در بند ،برخورد با زندانبان پیش
میآمد ،هیبت همواره با جعفر اردكاني مشورت و همكاري ميكرد .در هماهنگي بين
ماركسيستها و مجاهدین ،نقش كمككننده داشت.
هیبت در صحبتي با محمود عبادي گفته بود« :سازمان مجاهدين بهواقع يك سازمان
كارگري تمامعيار است .تا كنون همة مواضعش در مقابل خميني ،درست بوده .اين
رهبري شماست كه توانست از فضاي ايجاد شده بعد از انقالب ،حداكثر
هوشياري
از
ِ
ِ
بهرهبرداري را بكند و چهرة خميني را افشا كند».
هیبت براي مسعود رجوی احترام زيادي قائل بود .با شوق و شدت و حرارت از او
تعريف ميكرد .به بچههاگفته بود« :مجاهدين مسعود را خوب نميشناسند .آيندگان
ميفهمند كه او كيست و چه انسان بزرگي است».
در مواجهه با صحنههاي مقاومت مجاهدین در زندان و همبستگيشان با هم،
ميگفت« :شما بهحق از سالله رجوي هستيد و خميني در مقابل اين نسل ،هيچ
كاري نميتواند بكند».
دو سه ساعت بعد تصميم گرفتم دوباره با هيبت تماس بگيرم .ميخواستم قرار تماسها
و عالمتهاي «خبر» و «سالمتي» را با هم بگذاریم .همين كار را كردیم .اشارهاي
هم به وضعيت پرونده خودم كردم .از او خواستم خبرهاي بند را بدهد .تماسمان
حدود يك ربع طول كشيد .بعد گفت« :كتف و گردنم آسيب ديده .نميتونم زياد پاي
مورس بشينم».
بعد از خاموشي ،تماسمان را ادامه دادیم .هیبت مورس زد:
ـ بازجوهايم محمدي و زماني هستن .بيشتر از يك هفته است براي پذيرفتن مصاحبة
فيزيكي زيادي هستم.
تلويزيوني ،تحت فشارهاي رواني و
ِ
ـ بازجوييها چه جوریه؟
88
ـ همون وضعيت شعبه .۷منو به اتاقي بردن كه كيانوري ،پرتوي و عمويي و…
نشسته بودن .از طريق اونها منو تحت فشار گذاشتن تا مصاحبه رو بپذيرم .به
اونها گفتم من با شما هيچ حرفي ندارم .كيانوري سعي كرد منو به حرف بكشه،
ولي به او اجازه ندادم.
از وقتي هيبت آمد ،برنامه روزانهام را تغيير دادم .بهترين موقع براي تماس۱۱ ،شب به
 -88نورالدين كيانوري دبيركل حزب توده و محمدعلي عمويي از اعضاي كادر مركزي و مهدي پرتوي از
كادرهاي باالي شاخه مخفي حزب بودند .اسم سه نفر ديگر را هم برد كه يادم رفته است.
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بعد بود .هر دو موازي هم کنار دیوار ميخوابيديم؛ او آن طرف ،من اين طرف .من پتو
را ميکشيدم رويم و به اندازة يك دست از ديوار فاصله ميگرفتم؛ طوري كه بتوانم با
نوك انگشتم بهراحتي مورس بزنم .اينطوري مطمئن بودم نگهبانها که از چشمي
چک میکنند ،متوجه تماس ما نميشوند .هيبت هم سرش را كنار ديوار ميگذاشت
و گوش ميداد .گاهگاهي هم سؤال كوتاهي ميكرد .من هم همة اخبار و تحوالتي را
كه تا آن موقع ميدانستم ،برايش میگفتم.
بعد از تبادل خبرهایمان گفت« :پرتوي خيلي سعي كرد با او صحبت كنم .به من
ميگفت اگه بخواي ،ميتوني از كتابخانة مركزي زندان استفاده كني .ما يك گروه
تخصصي ميكنيم .اما من حتي يك
مطالعاتي تشكيل داديم و روزانه كار
ِ
مطالعاتي ّ
كلمه هم با او حرف نزدم».
به شوخي و طعنه گفتم:
ـ نكنه مطالعات اسالمي را شروع كردهان! البد ميخوان مثل احسان طبري از دست
زماني ،درجة اجتهاد بگيرن!
ـ نميدونم .اونا رو ول كن تا هر كار كه ميخوان بكنن.
ـ نظرت در مورد برخوردهاي جديد زندانبان و تحليلت از اوضاع كلي جنبش چيه؟
ـ اآلن كتفم خيلي درد ميكنه .اونا رو بهطور مختصر محوربندي ميكنم و فردا
بهت ميگم.
حوالی ساعت ۸صبح روز بعد متوجه شدم د ِر سلولش باز شد و هیبت را بردند .تا
شب منتظرش بودم .با هر صدايي ،فكر ميكردم او برگشته است .گوشهايم به همة
صداها حساس شده بود .خيلي دقت ميكردم که د ِر كدام سلول باز و بسته ميشود.
اما هرگز از آن دالور لرستاني خبری نشد .بعد از بردنش هم ديگر هيچ خبري از او
نيافتم .نفهميدم ادامة بازجویيهايش به كجا رسيد.
در شبانه ـ روزهای سنگین بعد از قتلعامهای تابستان  ۶۷بودیم که متوجه شدم
هیبت هم در زمرة قهرماناني بوده كه در همان روزها و هفتهها شهيد شده است .هيچ
موقع او را فراموش نکردم و نخواهم کرد .نه او و نه هزاران قهرمان چون او كه در
مقابل دژخيم ،سر تسليم فرود نياوردند و حالجوشان سر بهدار شدند.
«حالجوشانیم که از دار نترسیم
مجنونصفتانیم که از عشق ،خداییم»...
اینان جانهاي پاک و انسانهاي عزيز و عاشقي هستند که از قهرمانان و مبارزان
راستين آزادياند .ياد و نامشان هميشه گرامي.
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نسل بیقرار فدا

دو روز بعد از رفتن هيبت ،در سلولش باز شد .چقدر
خوشحال شدم كه او برگشته است .همينكه نگهبان
دور شد ،عالمت سالمتي را زدم .ازآن طرف ديوار ،سريع
كلمة «سالم» را مورس كرد .پرسیدم:
ـ كي هستي؟
ـ مجيد عبداللهي ،از بند ۱پايين.
او را نشناختم .پرسيدم:
ـ اتهامت چیه؟
مجيد عبداللهي
ـ مجاهد
از خوشحالي داشتم پر درميآوردم .ميدانستم همهشان ابدي و از بچههاي مقاوم و خوباند.
بالفاصله خودم را معرفي كردم .مختصري هم از وضع بازجوييهاي اخيرم گفتم.
او هم شروع کرد به مورس زدن:
ـ من و امير دو برادر هستيم .ارتباطمون با سازمان ،تلفنی وصل شد .در هستههاي
مقاومت و واحدهاي عملياتي داخل كشور كار ميكرديم .امير در يكي از سلولهاي
مقابله .هر دو حبس ابد داريم .ما رو هم بهخاطر اعتصاب غذاي بند ،به انفرادي آوردن.
در بازجويي به من گفتن مادرم رابط زندان با سازمانه.
از صحبتهاي مجيد فهميدم خانوادههایی جلوي دفتر سازمان ملل تجمع داشتهاند
و به وضعیت ما اعتراض کردهاند .بهدنبال آن هم چند خانواده را دستگير كردند و به
اوين آوردهاند .پدر و مادر او را هم به اوين آوردهاند .مادرش را هم نگهداشتهاند و در
حال حاضر در انفرادي است.
89
در تماسهاي بعدي گفت دايي آنها هوادار مجاهدين بود و سال  ۶۰اعدام شد .امير
و مجيد خيلي از او انگيزه ميگرفتند .بههمين دليل هم به سازمان وصل ميشوند و
فعاليتهايشان را شروع ميكنند .هر دو ديپلمه بودند .امير يك سال بزرگتر بود.
در تماسی دیگر از چند عملياتي كه در تهران داشتند تعريف كرد .برایم معلوم
 -89دایی امیر و ابوالحسن (مجید) عبداللهی مجاهد شهید «سعید قیدی» بود که دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه
تهران بود .سعید از شروع فاز سیاسی فعالیت خود را با مجاهدین شروع کرده بود و در همه فعالیتهای سیاسی
سازمان در سالهای ۵۸تا  ۶۰شرکت فعال داشت .پس از ۳۰خرداد سال ۶۰وارد تیمهای عملیاتی سازمان شد و در
يكي از عمليات نظامي در سال ۶۰شهید گردید.
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شد که مجید نفر اصلي تماس با سازمان و فرمانده تيم بود .حدود يك هفته كار
اصليمان تماس بود.
در یکی از تماسها گفت« :در يك سال گذشته۲۲ ،عمليات روي خودروهاي كميته
و سپاه داشتيم .همة اونها رو با ناپالم به آتش كشيديم ۳ .بار به تور سپاه افتاديم .اما
هر بار با ابتکار و تهاجم ،تور رو پاره کردیم و خارج شديم...بعد از سرخ شدن امنيتي
محلمون( تهران پارس) ،رفتیم مشهد .اونجا كاري جور كرديم ،خونهاي اجاره كردیم و
مخفي شديم .بعد از مدتي در مشهد شناسايي و دستگير شديم .ما رو فرستادن اوين.
اول هر دومان حكم اعدام گرفتيم .ولي بعد ،چون عملياتمون منجر به قتل نشده
بود ،حکممان به ابد تبديل شد».
مجید آنقدر تند مورس ميزد كه به او نميرسيدم .طوري شد كه اوايل مجبور بودم
او را كنترل كنم تا آهستهتر بزند .بعد از ارتباط اوليه ،قرار و مدارهايمان را گذاشتيم.
بعد از عالمتهاي «خبر و سالمتي» ،كمكم براي خیلی موضوعاتُ ،كد گذاشتيم:
عالمت خنده :تق تق ،تتق تق.
عالمت فكر كردن :تتق تق.
عالمت خطر :بومب تتق تتق تتق
اين عالئم ،سرعت كارمان را خيلي باالبرد .مث ً
ال وقتي ميخواستيم مطلبي را منتقل
كنيم ،خیلي از كلمات را تا آخر نميزديم؛ با زدن دو سه حرف اول هر كلمه،
عالمت«گرفتم» زده ميشد« :تق» .برو كلمة بعدي.
مجيد حدود ۲۱ساله بود؛ شلوغ ،پر انرژي ،خيلي با مزه .از وقتي آمد ،فضاي سلولم
ال عوض شد .ما اص ً
كام ً
ال در سلول نبوديم؛ گويي در بند عمومي و پيش بچههاییم.
در شهر ميگشتيم و با هم كوه ميرفتيم .اص ً
ال نميفهميديم كي شب ميشود .آنقدر
جوكهاي جديد دربارة آخوندها بلد بود كه يادم ندارم در عمرم اينقدر جوك شنيده
باشم .رفع خستگی و تفریح بين هر تماس ،يک جوك با مزه بود که كلّي با هم
ميخنديديم .گاهي وقتها دوست داشتم او را بغل كنم و غرق بوسهاش كنم .تا
بهحال چهرة هم را نديده بوديم .هر چه فکر کردم ،يادم نیامد كدام يك از افراد بند
ابديها بود .مجيد مورس زد« :قيافهات چه طوریه؟
برايش مورس كردم .او هم قيافهاش را با مورس تصوير كرد .انگار ديگر ديواري
بينمان نيست .ميتوانستيم چهره به چهره و نگاه در نگاه با هم حرف بزنيم.
هر بار جوك يا چيزي را تعريف ميكرد ،هم زمان عالمت خنده را هم ميزد .ميتوانستم
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چهرة شاد و چشمهاي شيطان و پر از نشاط او را مجسم و تصویر كنم .حس میکردم
مرواریدهای چشمانش در سیمای سبزهاش برق ميزنند.
تا چند روز همة خبرها ،تحليلها و جمعبنديهايي را كه شنیده بوديم ،به هم منتقل
كرديم .نوبت سرودها رسيد .هر كدام را كه بلد و ازبر نبوديم ـ و ديگري ميدانست ـ
به هم ياد ميداديم .سرود «نسل فدا» را برايم مورس كرد:
خورشيد عشق ما
ميتابد هر زمان
رزم نسل فدا
ميتوفد هر كران
شعر را گرفتم؛ اما با هر آهنگي ميخواندم ،جور در نميآمد .خواستم ریتم و آهنگش
را هم مورس كند .با استفاده از آهنگهاي ديگر ،جمله به جملهاش را برايم تشريح
كرد .هر بار که آن را ميخواندم ،احساس ميکردم سرودي بسيار گيرا ،انقالبي و
پرنفوذ است .در خیال و تصور شوقانگیزم ،مجيد را نمونة نسل فدا ميديدم.
برنامه روزانهمان را با هم هماهنگ كرديم .از اول صبح ،كارهايمان را با هم انجام
ميداديم .موقع ورزش ،در دو طرف ديوار ،روبهروي هم ميايستاديم .يك روز او
حركتها را اعالم ميكرد ،يك روز من .آنقدر شيطان و شادمان و سرحال بود كه
موقع ورزش هم دست از شوخي برنميداشت .من را سركار ميگذاشت و خودش
غشغش ميخنديد .پشت سر هم از آن طرف ديوار ،عالمت خنده ميآمد.
يك روز صبح ،مورس زد:
ـ امشب ،شب چلّه ست!
ـ همين روزها سالگرد تأسيس الفتح هم هست.
قرار شد براي هر دو مناسبت يك جشن بگيريم .تقسيم كار كرديم .هركس بايد
برنامهاش را براي بعد از شام آماده ميكرد .ساعت ۸شب شد .برنامههاي جشن آماده
بود .شروع كرديم .از ميوههاي شب يلدا ،فقط سيب داشتيم .آن را هم چند روز پيش
فروشگاه بند آورده بود .مابقي ميوهها را هم با خمير نان درست كرديم .سفره را
انداختيم .با هم ميگفتيم ،با هم ميخورديم ،با هم ميخنديديم.
شب يلدا سنگينياش را همهجا پهن کرده بود .راهرو بند در سكوت کامل بود .دیگر
از ده اوين هم صدايي نميآمد .هوا اما خنك و تازه مینمود .کافی بود صداي زنگ
ساعت دانشگاه ملي ،سکوت سنگین شب اوین را بشکند .زنگ ساعت از آن طرف درة
اوين ،سکوت و تاريکي را شکافت و وارد سلولمان شد .يک لحظه هر دو ساکت شديم:
مطربي شاد را شروع كرد .با
ساعت يك نيمه شب است .به ناگهان مجيد یک آهنگ
ِ
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دو دستش میزد به ديوار .واهمه داشتم صدايش به زيرهشت برسد .نمیخواستم سر
وكلة نگهبان پيدا شود و او را ببرند و كتك بخورد .نميخواستم جشنمان خراب شود.
شانس آورديم؛ اتفاقي نيفتاد.
پرسيدم:
ـ اين ديگه چي بود؟
ـ جشن كه بدون موزيك نميشه!
و زد زيرخنده.
براي سالگرد الفتح ،من هم خاطرة ديدار هانيالحسن از تهران در سال ،۵۸بخشي
از تاريخچة انقالب فلسطین و چند جمله از ابواياذ و عرفات را كه يادم بود ،برايش
تعريف کردم .مجيد هم چند جملة شعرگونه را که خودش همانروز خطاب به
كودكان فلسطيني نوشته بود ،برايم خواند.
صداي زنگهاي ّ
مقطع ساعت دانشگاه ملی به ميلههاي آهني پنجرة سلول خورد:
ساعت ۲نيمه شب است!
ـ شب بهخير مجيد!
ـ شب بهخير!
با مجيد ماجراهاي بیپایانی داشتيم .گفتن و نوشتنشان طوالني ميشود .دیگر
براي هيچ كدام ما سلول ،سلول انفرادي نبود .هر روز با هم زندگي ميكرديم ،با هم
به همهجا ميرفتيم ،خانواده و محلههایمان را به هم نشان میداديم .گويي سالها
با هم بزرگ شدهايم .گذر ايام را ابداً حس نميكرديم .بيچاره زندانبان و بازجو! فكر
ميكردند ما را تنبيه كردهاند و داریم در سلول ميپوسيم!
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زمستان شد .بيشتر شبها باران ميباريد .اوايل بهمن سال ۶۶بود .يك روز صبح د ِر
سلولم باز شد .نگهبان خواست با كليه وسايلم بروم بيرون.
اص ً
ال دوست نداشتم آنجا را ترك كنم .ميخواستم هر جا ميروم ،هر جا که هستم
مجيد هم باشد .تلختر اينكه پاسدار نزديكم ايستاده بود و نميتوانستم با مجيد
خداحافظي كنم .ميدانستم اآلن پشت در بهگوش ايستاده و هر صدايي را شكار ميكند.
چشمبندم را زدم و از سلول خارج شدم .ساكم را از پشت در برداشتم .حین گذاشتن
وسايلم در ساک ،بهعمد سرفهاي كردم که مجید بشنود .مجيد هم با سرفه بلندتري
جواب داد .به همراه نگهبان راه افتادم .ته دلم خوشحال بودم كه توانستم با مجید
خداحافظي كنم.
بعد از آخرين برخوردي كه بازجو با من كرد ،تصور ميكردم اين جابهجايي در
راستاي ادامة بازجویيهاست .اما در ناباوری و تعجبم ،من را به دفتر آموزشگاه
بردند .مدتي زيرهشت بودم .البهالي صحبتهایي که گاهگداری به گوشم ميخورد،
فهميدم آموزشگاه قبولم نميكند .حاج مهدي مسؤل آنجا ميگفت:
«توی آموزشگاه جايي برا اينا نداريم .بنداي اينجا رو خراب ميكنن».
خيلي خوشحال شدم كه قبولم نميكند .البد منرا به  ۳۲۵ميفرستند .چند دقيقه
بعد سوار مينيبوس شديم و رفتیم دفتر مركزي .ميخواستند آنجا تعيينتكليف
شوم و به بندی جديد بفرستند .هميشه اينطور بود؛ وقتي کسي را براي بازجوييهاي
داخلي بند ،به انفرادي ميبردند ،ديگر به بند قبلي برنميگردانند .بازجوييهاي من
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هم سر اعتصاب و مسائل داخلي بند بود .بايد منتظر ميماندم تا ببينم به كدام بند
ميفرستند.
تا ساعت چهار بعدازظهر در دفتر مركزي منتظر ماندم .باالخره پاسداري آمد و من
را برد به  .۳۲۵نيم ساعتي جلوي دفتر آنجا چشمبند زده ايستاده بودم .صداي بلند
عباس فتوت آمد:
«مال بد بيخ ريش صاحابش! ببرش همان  ۱باال».
ديگر از اين بهتر نميشد .از خدا همين را ميخواستم .وسائلم را برداشتم و با گامهای
تند رفتم به سمت بند.
به محض ورودم ،غوغايي بهپا شد .ريختند سرم و روبوسيكنان تا اتاق ۶ته بند رفتيم.
نميدانستم در اين مدت چه ريختي شدهام .موهاي سر و صورتم بلند شده بود .جواد
عباسي و حبيب حسيني 90بردندم به سرويس و ۱۰دقيقهیي سر و صورتم را اصالح
كردند و برگشتیم اتاق.
همه كيپ در كيپ نشسته بودند .من در گوشة اتاق ايستادم و شروع کردم به تعريف.
همه دنبال سرنوشت بقیه بودند .از احمد رزاقي ،رضا شميراني ،علي كريمي ،مهدي
نوروزي ،اصغر كهنداني ،مجيد معصومي و بقيه ميپرسيدند .تا آن موقع هنوز
نميدانستم چند نفر ديگر را براي بازجويي بردهاند.
شرحی كامل از شروع بازجوييها تا به آخر دادم .هر اطالعاتي راجع به بچههاي
ديگر بهدست آورده بودم ،تعريف كردم .حدود يك ساعتونيم حرف زدم و به
سؤالها جواب دادم .وقت شام شد .شام را ميان همهمه و شلوغیها و شوخيهاي
سرسفره خورديم .يكي از شوخيهاي معمولمان سر سفره ،گلول ه کردن خمیر نان
و زدن به هم بود .آن شب آنقدر به طرف هم خمير انداختيم كه دور تا دورمان
فرش خمیر شد.
در تمام آن لحظهها مجيد جلو چشمم بود .احساس متناقضي داشتم؛ او اآلن دارد
در تنهايي سکوت شام ميخورد و من به عمومي آمدهام .هم خوشحال بودم ميان
جمع بچهها هستم ،هم دوست داشتم پيش مجيد باشم تا تنها نباشد .بعدها این
قطعه همیشه برایم بهترین توصیف و تداعی آن تنهاییها را داشت« :سکوت،
سرشار از ناگفتههاست».
 -90مجاهدين قهرمان جواد عباسي وحببيب اهلل حسيني در قتل عام سال ۶۷به شهادت رسيدند.
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عباس طال و  ۲۳روز اعتصابغذا

بعد از شام ،عباسطال آمد سراغم .چاق شده بود .صورتش پف داشت .در راهرو
مشغول قدم زدن و صحبت شديم .او اول شروع کرد:
«حدود يك ماه پيش صدايم كردن براي شعبه .تا هشت روز پيش ،انفرادي بودم .وارد
سلول که شدم ،حدس ميزدم بخاطر آن مالت انقالب ايدئولوژيكه که از من گرفتن.
اينو هم ميدونستم اگه زير بازجويي برم ،ته بازجويي به تشكيالت بند ميرسه.
نميخواستم چيزي گير بازجو بيفته .به همين خاطر از همون روز اول تصميم گرفتم
اعتصابغذا كنم .ميخواستم از نظر جسمي اونقدر ضعيف شم كه وقتي زير شكنجه
رفتم ،زود از دست برم و شهيد بشم .اينجوري چيزي دست بازجو نمياومد».
گفتم« :حاال كه سال  ۶۰و ۶۱نيست كه بازجوها بيتجربه باشن .خوب ،سريع تو را به
بهداري مي بردن و سرم وصل مي كردن تا سوژه از دستشون در نره».
گفت « :اتفاقاً فکر اينجاش رو هم کرده بودم .تصميم گرفته بودم اگه كارم به اونجاها
رسيد ،سوزن سرم رو از دستم بيرون بكشم و شيلنگ سرم رو هم پاره كنم .تو اين
مدت شام و ناهار هم نميخوردم .ميريختم توي فاضالب .فقط روزي چهار حبه
قند صبحانه و چاي ميخوردم .اين كار تا  ۲۳روز ادامه داشت .هر روز و هر لحظه
منتظر بودم صدام كنن شعبه .اونقدر ضعيف شده بودم كه هفته آخر ،ناي تكون
خوردن نداشتم .دائم گوشة سلول دراز ميكشيدم .بعد از ۲۳روز ،بدون هيچ برخوردي
برگشتم بند».
عباس ناگهان به صدايش لحن شوقآميزي داد:
«حاال گوش كن وقتي برگشتم بند ،چي شد! صحنة برگشتنم اينطوري بود که تا
وارد بند شدم ،بچهها منو بردن اتاق .۳همه دورم رو گرفتن که تعريف كنم چه اتفاقي
افتاده .گفتم فقط گرسنهام ،غذا نخوردم .فکر ميکني چي شد؟ تندتند واسم كمپوت
و كنسرو باز كردن .همه تا نيم ساعت دورم منتظر موندن تا من راحت غذا بخورم.
همينطوري نگاهم ميكردن .بعد كه خوب سير شدم ،سرم رو بلند کردم .همه گفتن:
ها! تعريف كن .بازجوييها چي بود؟ من هم با خونسردي گفتم :منو از بند بردن به
انفرادي آسايشگاه .هيچ برخوردي باهام نشد ،امروز هم برگشتم .فقط توی اين مدت
عمداً غذا نخوردم تا بازجو نتونه طرحش رو زير بازجويي پيش ببره .حرفم که تموم
شد ،همه زدند زير خنده .خواستند مليام كنن .اما ديدن وضع روبهراهي ندارم.
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گذاشتن يه روز مناسب .از آن روز به بعد هم تحت مراقبت غذايي قرار دارم .اسكندر
هر روز برام غذاي ويژه آماده ميكنه».
حرفهای عباس که تمام شد ،لپهايش راكشيدم .حسابی تپل شده بود .خیلی خوب
دركش ميكردم .احساس میکردم كه از چه گردنة بحراني سختي عبور كرده است.
با ديدن علي ابراهيمي سواره ،از عباس جدا شدم .قدمزنان صحبت میکرديم .از او
خواستم بهطور كامل در مورد اخبار و اوضاع و احوال بهروزم كند.
تا علي ميآمد چيزي بگويد ،يك نفر ميرسيد و با معذرتخواهي ،حرفمان را
قطع ميكرد؛ راجع به يك قسمت از بازجوييها سؤال دقيقتري ميكرد و ميرفت.
اين موارد مدام تکرار میشد .حدس زدم سرخطهای بند ،جمعبندي جديدي
كردهاند و ميخواهند بعضي از فاكتها را دقيقتر بدانند .صحبتمان با علي به
جايي نرسيد و چيز زيادي گيرم نيامد .فقط فهميدم اصغر غالمي هم در اين مدت
در كميته مشترك ،زير بازجويي بوده و تازه برگشته است .خاموشي شد .با علي
قرار فردا را گذاشتيم.

کمیت ه مشترک

از صحبتها فهميدم دو هفته بعد از شروع بازجوييهاي جمعي در اوين ،كميته
مشترك هم وارد شده و روي مسائل داخلي زندان متمرکز شده است.
همين كه رفتم جايي براي خواب آماده كنم ،اصغر غالمي صدايم كرد .محل خوابي
كنار خودش برايم چيده بود .تا نيمه شب با اصغر پچ پچكرديم .از رفتنش به كميته
مشترك تعريف كرد:
« روز اول كه به كميته مشترك رسيدم ،حدس ميزدم در رابطه با تشكيالت بند
آورده باشن .تا رسيدم آنجا ۳۴ ،منو صدا كرد .توی شعبه بدون چشمبند رو صندلي
نشسته بودم ۳۴ .بدون اينكه حرفي بزنه ،جلوم قدم ميزد .بعد نگاهي به كاغذهاي
روي ميزش كرد و پرسيد :تو رو سال ۶۰براي چي گرفتن؟
جواب دادم :هفت ساله من دارم همين سؤال رو از شما ميكنم .بعد از دو سال
خدمت سربازي ،من رو صدا كردن دفتر فرمانده پادگان تا كارت پايان خدمتم رو
بگيرم ،كه منو گرفتن.
نگذاشت حرفم تموم بشه؛ گفت :پس جمهوري اسالمي بي خودي يه سرباز خوب رو
كه دو سال هم خدمت كرده ،دستگير كرده؟
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گفتم :واقعيت همينه.
يكدفعه صدایش رو بلند كرد :اتفاقاً هر چه بيشتر ميگذره ثابت ميشه كه اون
موقعها درست توي خال زديم .نگذاشتيم افراد خبيثي مث تو از چنگمون در بره.
حاال هم من تو رو براي اين چيزها صدا نكردم .بگو بينم شما توي اين يكي دو
ساله چهتون شده؟
گفتم :شما بايد جواب بدين چرا دست از سرمون برنميدارين که حبسمون رو بكشيم؟
شروع کرد به داد زدن :حبس كشيدن با تشكيالت نداريم .شما فكر كردين ما نميدونيم
تو بندها چه خبره؟ نميدونيم سازمان به شما خط ميده؟ نميدونيم رابطهاي شما با
سازمان كيان؟ هان ،سرباز كوچولو؟!
گفتم :توي بندها هيچ خبري نيست جز اينكه شما هواخوري رو قطع كردين،
روزنامه رو قطع كردين ،فروشگاه رو قطع كردين .هيچكدوم از حقوق زنداني رو
بهش نميدين.
از حرفهایم بهم ريخت و گفت :بعد هم شما اعتصاب راه مياندازين كه سازمانتون
توي راديوش اونو تو بوغ كنه .هان!؟
گفتم :شما حقوق زنداني رو رعايت كنين تا اين چيزها نباشه.
بعد رفت به سمت ديوار ،نگاهی به کابلهایی که آویزان بود انداخت و يكي را برداشت.
گفت :حقوق شما همينجاست ،جاي دوري نرفته .راست ميگي ،چند وقته از اينها
نخوردين ،فيلتون هوای هندستون كرده.
گفتم :اگه بهجاي اين كابلها سيم بكسل هم آويزون كنين ،حرف ما همينه .بايد
حقوق زندوني رو رعايت كنين .تازه مگه با سيم بكسل هم نزدين؟ مگه استخوناي
پام رو نشكستين؟
با تعجب دیدم کوتاه آمد .حین فرستادن من به سلول ،گفت :باشه ،ميرم از حاكم
حقوقتو ميگيرم .بعد صدات ميكنم.
شرع
ِ
كميته خيلي شلوغ بود .معلوم بود دستگيرشدههاي جدید ،زيادن .توي شعبههاي
ديگه ،بساط شكنجه و سر و صداي زندانيها زياد بود .نوبت توالت که شد ،چند نفر
را دیدم که تا زانو باندپيچي شده بودن .خیلی سخت راه ميرفتن .دفعة بعد كه منو
بردن شعبه ،حرف اصلي  ۳۴با من اين بود :اصغر برو به بند پيغام بدهكه ما همين روزا
ميایم اوين .خدمت تشكيالتتون ميرسيم.
فقط يك هفته كميته مشترك موندم .منرا برگرداندند بند».
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از شرح آن ميگذرم...

بازجوي اصغر ۳۴ ،يعني محمد توانا بود .محمد توانا از بازجوهاي قديمي و كاركشتة
اوين در شعبه ۷بود .شدت قساوتش زبانزد زندانیان بود .با تشكيل وزارت اطالعات،
توانا از اعضای اولیهاش بود که به كميته مشترك منتقل شد .بازجوهاي كميته،
اسمشان را شمارهگذاري كرده بودند .محمد توانا « »۳۴بود .تا آن موقع خیلی
تعريفها و توصیفها دربارة محمد توانا و شیوههای بازجويي و شكنجه کردن شنيده
بودم .تعريفها و توصیفها در يك چيز مشترك بودند :محمد توانا در زدن كابلهاي
سنگين ،ابتكارهاي جديد و بهغايت غير انساني شكنجهها ،متخصص شده است.
یکبار ناصر نوروزي تعریف کرد« :وقتي توانا کابل به من میزد ،انگار با خطكش روي
كاغذ هاشور ميزنن .از كف پا شروع ميكرد و رج به رج ميزد تا به گردن .دوباره از
گردن شروع ميکرد ميزد تا كف پا .سانت به سانت را ميتونستي حدس بزني كه
كابل بعدي به كجا ميخوره».
از ويژگيهاي حيواني محمد توانا ،رفتار و اعمال وحشيانه و بيشرمانهاش در مورد
زنان و خواهران مبارز و مجاهد است .سال ۶۲يکي دو بار در قزلحصار به همسران و
اقوام نزديک ،مالقات داخلي دادند .نسرين شريف ،91همسر محمد جنگزاده بود .در
يكي از همين مالقاتها نسرين براي همسرش محمد تعريف كرده بود:
«منو به شعبه بردن و شروع کردن به زدن .اطالعات كسي رو ميخواستن .بازجو توانا
بود .همین که ديد حرف نميزنم ،ولم كرد و گوشهاي از شعبه نشاند .دختر جووني
را آوردن كه معلوم بود دانشجو و مجاهده .سؤاالتي درباره دوستاش در دانشگاه
صنعتي شريف ميپرسيدن .از سر و وضعش معلوم بود قب ً
ال هم خيلي شكنجه شده.
چيزي نميگفت .او رو بستن به تخت؛ صورتش رو به باال بود .محمد توانا با بيشرمي
لباسهاشو را پاره كرد و ...دوتا طناب آوردن که سرشان گيرههاي چنگكدار وصل
بود .گيره را وصل کردن به سينههاي آن خواهر و ميكشيدن .جيغهای آن خواهر
در اتاق ميپيچد.»...
محمد لحظهیی سکوت کرد و ديگر مايل نبود بيش از اين ادامه دهد .با غيظ به
خميني فحش ميداد و ميگفت« :ببين چه به سر خواهران ما ميیارن!» .محمد گفت
نسرين به او بیشتر از اینها گفته است؛ ولی او به ما نگفت.
 -91خواهر مجاهد نسرين شريف پس از آزادي از زندان در سال  ،۶۴قصد خروج از كشور و پيوستن به مجاهدين
را داشت كه در مسير خروج ،دستگير و سپس اعدام شد.
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غير از محمد جنگزاده ،سه نفر ديگر هم بودند كه به مالقات همسرشان رفته بودند.
آنها هم چندین نمونه از اين بیشرافتیها و وحشانیت حیوانی پاسداران نسبت
به زنان مبارز و خواهران مجاهد گفتند .مثل :سوزاندن قسمتهاي مختلف بدن با
سيگار ،تجاوز در جلو چشم همسر ،و ...که از شرح آنها ميگذرم.

منطقه آزاد شده

روز بعد ،زندگي جديدي را در بندديدم .گويي اينها همان آدمهاي6ماه پيش نيستند.
گويي اص ً
ال خودشان را در زندان نميبینند و بند برايشان يكي از ستادهاي سازمان در
فاز سياسي است .البته مشخص بود که بين همه بندهاي اوين ،بند۱ــ كه مربوط به
زندانيان ده سال به باال و ابديهاست ــ شاخص است .اينها پيشرو همة اعتصابات و
مقاومتهاي زندان اوين هستند.
آنچه ميديدم بهكلي با قبل فرق داشت .طوری است که قبل از صبحانه انگار
همه ميخواهند به اداره يا جايي براي كار بروند .همه ،كارهايشان را تندتند انجام
ميدادند .قب ً
ال بعد از نماز صبح ،باز يك ساعتي فرصت استراحت بود ،اما حاال
بالفاصله پس از نماز ،وسايل خواب جمع میشود و مرتب در گوشة اتاقها آنكادر
ميشود .يكي به گلدانها آب ميدهد ،يكي پنجرهها و قفسهها را گردگيري ميكند،
دو نفر دارند لبههاي خمير نان را برش ميدهند و نانها را به شكلهاي منظم در
بشقابها ميچينند ،دو نفر خامهاي را كه با پنير و شيرخشك و كره درست كردهاند،
دقيق و مرتب در بشقابها سرو ميکنند؛ نفر سوم با مربا رويشان را تزیين ميكند.
سه نفر بهخط شدهاند و پرز موكتها را ميگيرند ،كارگرهاي سرويس بهداشتي ،همه
جا را خوب میشویند و راهرو بند را با يك تيکنفي ــ كه با پتو درست شده ــ
نظافت و تميز ميکنند...
تعجب كردم؛ اول صبح چقدر در اين بند همهمه است .انگار همه دارند با هم حرف
ميزنند .به خودم شك كردم .گفتم نكند انفرادي روي من تأثير گذاشته و اين
صحنهها برايم عجيب شده است .ما همة اين كارها را قب ً
ال هم انجام ميداديم .پس
موضوع چیه؟ بيشتر د ّقت كردم؛ واقعيتي در جريان است كه من از آن بياطالعم.
اين كارها هيچ وقت با اين شور و حال و سرزندگي انجام نميشد .همة اين کارها
در فاصله كوتاهي قبل از صبحانه سر و سامان میگرفتند .بچههايي را دیدم كه در
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عمومي بند چندان فعال نبودند ،حاال با چه شوق و
گذشته در فعاليتهاي جمعي و
ِ
روحية بااليي دارند كار ميكنند.
ساعت  ۷صبح سفرهها در  ۲اتاق پهن شد .همه با سر و وضع مرتب نشستند سر
سفره .یعنی بهترين موقع براي تماس گرفتن و چاق سالمتي با همه .در حد همان
چند جمله ،از آنها روحيه و نشاط تازهیي ميگرفتم .نكتة ديگري كه توجهم را جلب
تكه كالمها و اصطالحاتي كه قب ً
كرد؛ فرق کردن ّ
ال بين حرفها رد و بدل ميشد .این
رفتارها و کارها و مناسبات ،اص ً
ال بوي زندان نميداد .گفتم زودتر با چند نفر صحبت
كنم تا بفهمم جریان از چه قراری است.
در این فکر بودم که با کی صحبت کنم .بعد از صبحانه به هر طرف نگاه میکردم،
میدیدم هر كس مشغول كاري است .بعضيها دو يا سه نفره مشغول مطالعه يا
صحبت هستند ،بعضي هم تكي مشغولند .به طرف هر كس رفتم ،حين لبخند و
خوشآمدگویي ،آنقدر مشغول بود که فهميدم نبايد
مزاحمش شوم .سراغ نفر بعدي رفتم .نفر یا نفرات
بعدي هم با جدیت مشغول کارشان بودند .اتاق به
اتاق سر ميزدم تا رسیدم به انتهای بند ،به اتاق.۶
مجتبيقدياني و محمود آژيني 92روي يك ميز تحرير
كوچك دستساز ،مشغول كاري بودند .مجتبي همين
که سرش را بلند کرد و منرا ديد ،گفت« :خيلي عالي
شد .دنبال ن ّقاش ميگشتيم .حسن پيكاسو هم اومد!»
از همان ته اتاق ،بلند گفت« :پيكاسو! يك كار مونده
محمود آژيني
كه مخصوص توست ،بيا اينجا!»
رفتم ببينم موضوع چیه .مجتبي خودش را راست و ريس کرد و شروع به توضيح دادن:
«ميخوايم يك آرم بزرگ سازمان و دوتا عكس بزرگ اشرف و موسي رو بكشيم .واسه
نقاشي اون مونده بوديم كه خدا تو رو رسوند».
پرسيدم« :نمونهاي ،چيزي هست كه عكسا رو از روي اون بكشيم؟».
محمود از جاسازي پايه ميز ،يك آرم سازمان به اندازة سکة يك توماني بيرون آورد و
نشانم داد .دوتايي گفتند« :كشيدن آرم با ما ،كشيدن عكسا با تو».
 -92مجاهدين خلق مجتبي قدياني و محمود آژيني در قتل عام سال ۶۷به شهادت رسيدند.
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گفتم« :براي عكسا چي دارين؟»
مجتبي يك كتاب كارنامه سياه 93را آورد و شروع کرد به ورق زدن .الي آن ،كليشههايي
از نشريه مجاهد بود كه عكس موسي به اندازه سکة دو ريالي و خيلي مات چاپ شده
بود .براي شهيد اشرف هم يك عكس مشابه نشانم دادند و گفتند همينها را داريم.
پرسيدم« :ميخواین اينا رو در چه ابعادي بكشين؟» .محمود آژيني رفت دو تكه
مالفة سفيد به اندازة يك متر در هفتاد سانت آورد و گفت« :پارچههاش آمادهان».
اندازة پارچهها را دیدم ،تعجب كردم .گفتم« :مگه قراره بريم تظاهرات؟ نكنه اينجا
منطقه آزاد شدهست و ما خبر نداريم!؟».
هر دو زدند زيرخنده .مجتبي رو به من کرد و گفت« :پيكاسو! خبر نداري .امسال
« -93كارنامه سياه» كتابي بود كه از طرف دادستانی اوين چاپ میشد .در آن به اصطالح علیه گروههای سیاسی
بهطور خاص مجاهدین افشاگري میکردند و بعضي از كليشه هاي نشريه مجاهد را هم میآوردند.
در تير  99در سايت مجاهد از فريدون ژورك (كارگردان و فيلم ساز) مقاله اي خواندم كه من را مثل برق گرفته
ها كرد و بعد از مدتي كه به خودم آمدم خيلي چيزها در مورد ايرج مصداقي مثل حلقات زنجير در ذهنم كنار هم
قرار گرفت و گره خورد .ژورك در مورد تهیه و چاپ کتاب کارنامه سیاه نوشته بود« :الجوردی در حسینیه اوین
جلسات متعدد(مث ً
ال مناظره) تشکیل داد تا زندانیان را رو درروی هم قرار دهد .در این جلسات خائنان و بریدگانی
مثل قاسم اثنی عشر به شرح خاطرات خود میپرداختند و زندانیان مقاوم دیگر را به مباحثه و مناظره دعوت
میکردند .خالصة پروندههای تهیهشده توسط قاسم اثنی عشری و رضا کیوان زاد ،پس از تایپ توسط محمدرضا
یزدیزاده به دفتر شعبه هفت ارسال میشد ،تا در اختیار نویسنده کتابها قرار بگیرد.
چندی بعد برایم چهره پشتپرده ،تنظیم و نگارش این کتابها روشن شد .نام این خائن پشت پرده ایرج مصداقی
بود .او بر اساس متنهای ارسالی ،خارج از مجموعه شروع به تحریر متن کتابها میکرد .اگر هم نیازی به بحث
حضوری و یا بررسی مطالبی در خصوص پرونده پیش میآمد (که چندین مورد پیش آمد) این مالقات در
دفتر بند ۳۱۱انجام میگرفت .این جلسه با حضور ایرج مصداقی و قاسم اثنی عشری و رضا کیوان زاد و یکی از
مسئولین شعبه ،که اکثراً بازجوی س ّفاکی به نام «فاضل» هماهنگکننده جلسه بود ،تشکیل میشد.
تنها جلسهای که در بند  ۳۱۱تشکیل شد و من(فریدون ژورک) حضور داشتم ،جلسهای بود با حضور مصداقی
و به سرپرستی رحمانی… که بعدها شنیدم که نام اصلیاش «محمد داوودآبادی» است و به محمد مهرآئین هم
معروف بود .او یکی از س ّفاکترین و کثیفترین سربازجوها بود که در زمان شاه به اتهام ارتباط با مجاهدین
دستگیر شده که شخص محمد حنیفنژاد ،با پذیرفتن مسئولیت کارهای او ،راه آزاد شدنش را بازکرده بود.
هدف جلسه بررسی فیلمنامه (توابان) بود که بر اساس طرح و نوشتهای از مصداقی توسط من بهصورت فیلمنامه
تنظیمشده بود .فیلمنامه مورد تأیید مسئولین دادستانی قرار نگرفته بود و علت آن را عدم درک واقعی من از قصد
ساختن چنین سریالی اعالم شد .به همین جهت طرح نوشتاری مصداقی به سازمان تبلیغات اسالمی ،که مدیریت
آن را حاجآقا زم عهدهدار بود ،ارسال شد که بعداً بهصورت یک فیلم سینمایی تولید و در سینماهای سراسر کشور
به نمایش در آمد.
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ميخوايم يه مراسم ۱۹بهمن بگيريم كه صداش توی منطقه بپيچه .مسعود و مريم
هم صفا كنن».
همين چند دقيقه كه پيش آنها بودم ،سؤال و ابهامم بيشتر شد .هر دو نفرشان
را از بند ۲قزل ميشناختم .اینها اينقدر راديكال نبودند .چه شده كه حاال اينقدر
بيمحابا شدهاند؟ حتي اگر بچههاي «حداكثري» هم اينجور كارها را دنبال ميكردند،
برايم قابل فهم نبود.
از نگاه گاهگاه مجتبي اشعة عجيبي احساس میشد .قب ً
ال تجربهاش را با او نداشتم.
مقابلش احساس کوچک بودن ميكردم .و دوباره به ذهنم ميزد در اين چند ماه كه
نبودم ،چه اتفاقاتي افتاده است؟ اينها چطوري اينقدر شارژ شدهاند؟ فقط هم اين دو
نفر نيستند؛ از ديروز غروب تا حاال هر كس لب باز ميكند ،از خودم میپرسم« :اینها
چهشان شده است که اینقدر موضعشان باالست؟» .احساس میکردم از شرایط و
تنظیم بچهها عقبم .به خودم نهیب زدم« :باید زودتر بفهمم اين همه انرژي از كجا
اومده؟ بايد زودتر به اونها برسم».
به مجتبي و محمود گفتم« :تا ۱۹بهمن حدود ۱۰روز مونده .تا اون موقع اينا رو كجا
نگه می دارين؟».
مجتبي اول خنديد؛ بعدبا لحنی محکم ،چیزهایی گفت که بیشتر تعجب کردم« :داش
حسن! ديگه مثل اون موقعها نيس كه پاسدارا مث گاو سرشونو بندازن پايين و بيان
توی بند و هر كاري خواستن بكنن .بايد در بزنن ،مسؤل بند رو صدا كنن ،هر كاري
داشتن به اون بگن .اگه هم خواستن بيان توي بند ،بايد كفشا و پوتيناشونو در بيارن.
مث بچة آدم بيان آمار بگيرن و برن .بيشتر روزا هم آمار اتاقها رو مسؤل بند به اونا
ميده و اصال تُو نميان».
حرفهايش هم غرورانگيز بود ،هم باور نكردني .بعد محمود ادامه داد« :عباس فتوت
خودش قبول كرده اون طرف بند ،جمهوري اسالمي و اين طرف بند ،جمهوري ما!»
علت اين تغییر فضا این بود كه از ماه قبل خيز برداشتند تا قانون چشمبند زدن را
بردارند و اين را به زندانبانان «تحميل» كنند .با چنين تصميمي ،هر كس ميخواست
به بيرون بند يا مالقات برود ،چشمبند نميزد.نگهبانها ديگر حريف بچهها نبودند.
عباس فتوت آمده بود پشت د ِر بند و بعد از كلي دعوا گفته بود« :اين طرف ميلهها
جمهوري اسالمي ما ،اون طرف هم جمهوري دمكراتيك شما .ما قوانين داخل بند
شما رو رعايت ميكنيم ،شما هم قوانين ما رو رعايت كنين»!
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از این روحيات و تغییر دادن فضا احساس غرور كردم .خوشایند و خوشنود میشدم
از اینكه من هم دارم قد ميكشم .گفتم« :باشه! پس سريعتر شروع كنيم .كشيدن
آرم با شما ،عكسا با من».
همانروز طرح كلي عكسها را با مداد كشيدم .براي پررنگ كردنشان ،رنگ نداشتيم.
قرار شد با خودكار مشكي رنگشان كنيم .محمود ۱۰تا خودكار مشكي و ۳تا خودكار
قرمز جور كرد .عكس ها را با خودكار مشکي پررنگ كردم و سايه زدم .آنها هم آرم
سازمان را در پارچهیی به قطر 40سانت كشيدند و با خودكار قرمز رنگ كردند.
كارمان ۳روز طول كشيد؛ ولي عکسها و آرم خيلي قشنگ و زيبا شدند .آرم را که
از دو سه متري ميدیديم ،جلوهیی مثل آرمهاي چاپي داشت .باورم نميشد به اين
قشنگي از آب درآيند.
علي گلچين و قاسمعلي مقصودي داشتند با مقوا ،ماكت يك كالشينكف را درست
ميكردندّ .
كالش قبضه تاشو
تكههاي مقوا را با د ّقت روي هم چسباندند و يك
ِ
ساختند و رنگش كردند .آنقدر برجسته و طبيعي شد كه از بيست متري عین يك
سالح واقعي بود.
براي اجراي مراسم ،فکر همة جزئيات شده بود .چند نفر داشتند روي وصييتنامهها
كار ميكردند .متن وصيتنامه هر شهيد ۱۹بهمن روي برگهاي سفيد با خودكار
قرمز و خط نستعليق ،زيبا نوشته شد .حاشيه كاغذها با طرح گل تزیین شد .هر
كدام از اين برگهها روي مقواي بزرگتري چسبانده شد و مثل يك قاب ،روي ديوار
نصب شدند .چند پوستر برجسته ديگر هم از نارنجك و يوزي و طرح عاشوراي
مجاهدين درست شد.
تعدادي عكس شهداي ۱۹بهمن را نميدانم از كجا تهيه كردند .همه را با سليقه و
ابتكار جالبي روي مقواهاي سفيد چسباندند .عكسها در قطعههاي كوچك و بزرگ
بودند .چند نوار كاغذ به طولهاي تقريبي 70سانت و يكمتر درست كرديم .روي آنها
گفتههای شهيد اشرف و سردار را نوشتيم .يك لوح اصلي هم تهيه شد که با سليقه
و د ّقت ،طرحي مثل تومار رويش کشيده شد .قسمتهايي از سخنان برادر مسعود و
خواهر مريم را به مناسبت ۱۹بهمن ،روي آن نوشتیم .تعجب کردم که يك جفت عكس
 ۱۰*۷سانت از مسعود و مريم داريم .آنها را در يك قاب ،كنار هم قرار داديم.
همه اين كارهای پیچیده به عالوة تهيه مواد شربت و شيريني ،گویی در يک کارگاه
بزرگ توليدي با عاديسازي تمام در حال آماده شدن است .هر سوژهاي که آماده
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ميشد ،بالفاصله جاسازي ميكرديم .در اين چند روز به هر كاري برخوردم ،اول باور
نکردني بود ،بعد فاصلهام و عقب بودنم را حس میکردم.
تعجب بعدیام موقع نماز بود .قب ً
ال براي دعاي آخر نماز فقط «نيايش مجاهدين»
خوانده ميشد .حاال كمي تغيير کرده است .حاال نیایشهای برادر مسعود و قسمتهايي
از نهجالبالغه هم خوانده ميشود؛ آن هم با صداي رسا ،با صالبت و سنگين.
حیرت همراه با ناباوری بعدیام ،تغییرات مراحل ورزش بود .معمول بود بعد از
حركتهاي رضايي و كتيرايي ،همه كف ميزديم و ورزش تمام ميشد .ولي حاال در
آخر ورزش ،همه دستهاي همديگر را ميگيرند و شعار ميدهند« :با مسعود با مريم،
هم پيمان تا آخر»« ،ايران رجوي  ،رجوي ايران» .شعارهايي كه تا آن موقع نشنيده
بودم .خودم که دست در دست دیگران این شعارها را دادم ،احساس کردم انگار در
منطقه هستیم .درآخر ورزش ،همگي كف زديم و هر كس دنبال کار فردياش رفت.

نسيم منطقه و پرتو انقالب

شب قبل متوجه شدم مصطفيايگهاي هم به بند ما آمده است .با هم سالم و عليكی
مختصر کردیم ولی وقت نكردم با او صحبت كنم .سال ۶۱و دوران دربسته در بند۲
قزلحصار با هم بوديم .میدانستم که قصد رفتن به منطقه را داشته که قبل از
اعزامشان به خانهای که در آن سکونت داشت حمله شد و او به همراه حیدر یوسفلی
و همسرش فریندخت هادیخانلو و خیراهلل نیلغاز دستگیر میشوند.
خیراهلل بعداز آزادی برای پیوستن به سازمان از طریق پاکستان اقدام کرده بود .اما بعد
برای اعزام کسانی که میخواستند به سازمان بپیوندند ،مأموریت گرفته و به تهران
آمده بود .او در خانه حیدر ساکن شده و حیدر که با مصطفی باجناق بود ،شروع به
اعزام نفرات به منطقه میکنند .بیشتر از ۱۵نفر را اعزام کرده بودند که قرار میشود
خودشان هم به سمت منطقه حرکت کنند .اما همان شب قبل از اعزام به خانهشان در
نارمک حمله شد و پاسداران با تیراندازی شدیدی که انجام میدهند خانه را تسخیر و
آنها را دستگیر میکنند .در این حمله به گلوی برادر حیدر ،یعنی علی یوسفلی تیر
خورده و همانجا شهید میشود.
مصطفی در فاصله آزادی و دستگیری دوبارهاش ،وجود دیگری شده بود .نمیدانم
چطور .اما میتوانستم بفهمم که وقتی با خیراهلل نیلغاز مدتی همتیم شده و افرادی را
به منطقه اعزام میکرده ،مطالب تازه و درک و دریافتهای تازهای نسبت به سازمان
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و بحث انقالب و خط و استراتژی پیدا کرده بود.
اصغر غالمي مثل يك پارهآتش بود .هر جا ميرفت تمام خط و خطوط زندانبان و
توابها را بههم ميزد .فضاي اتاقها و بندها را كه امثال حاج داوود و خائنها سرد و
مثل قبر کرده بودند ،ميشكست و به همه روحيه ميداد.
حاال میدیدم مصطفي ایگهای وجود ديگري شده است .انسانی جديد که وقتي در
بند راه ميرود ،باعث غرور و سربلندی و افتخار است .همه از هر رفتار وكالم او الگو
ميگیرند.كمكم متوجه شدم علت اين همه تغيير در آدمها و شیوة زندگی در بند،
نسيمي است كه از منطقه وزيده و به زندان رسيده است.
فرصتي شد تا مصطفي اتابكي را صدا زدم .خواستم كمي برایم از اوضاع و احوال
حرف بزند .صحبتمان بيش از ۲ساعت طول كشيد .برايم از انقالب ايدئولوژيك و
فهم خودش از آنگفت .برخی مطالب برايم جديد نبود.
قب ً
ال هم چنين بحثهايي را در مطالب داخلي زندان
خوانده بودم.
مصطفي اتابکی برداشتهاي جديدي داشت که باید
بیشتر دقت و تمرکز میکردم .او كالمش را خیلی با
احساس بیان میکرد؛ طوری که انگار دست در اعماق
ايمانش میبرد و جمالتی را برای بیان باورش ادا میکند.
پيدا بود از بهرام سالجقه خيلي تأثير پذيرفته است.
شيفتگي زيادي نسبت به خلق و خوی او نشان ميداد.
به نقل از بهرام سالجقه گفت:
بهرام سالجقه
«انقالب ايدئولوژيك فقط اين نبودهكه مسعود و مريم
ازدواج كنند و بعد همهچيز تموم بشه .انقالب ايدئولوژيك يك دنياي جديد انسانيست.
دنياي حركت به سمت ارزشهاي جامعه بيطبقه توحيدي .دنيايي كه استثمار به هيچ
شكل در آن وجود نداره .اونو میشه به يه باغ پرگل و زيبا تشبيه كرد .زيبایيهاي
اين باغ رو وقتي ميشه ديد كه واردش شده باشي .در آستانة ورودي اين باغ ،يه پله
هست .هر كس بخواد وارد اين باغ بشه ،بايد از روي اين پله رد شه .اسم اين پله ”فدا
و صداقت“ است».
آهنگ كالم و بيان مصطفی گيرا بود و دوست نداشتم حرفهايش تمام شود .به او
گفتم« :ادامه بده .هر چي راجع به اين موضوع شنيدي ،بگو».
ادامه داد« :بايد خودت بري پيش بهرام سالجقه و مستقيم از او بشنوي .سازمان
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با انقالب ايدئولوژيك در مداري قرار گرفته كه اگه ما خودمون رو با انقالب تراز
نكنيم ،با سازمان فاصله نوري پيدا ميكنيم .مريم گفته ما با همين انقالبمان،
ايدئولوژي خميني رو پودر ميكنيم .انديشه ارتجاعي خميني رو از نظر تاريخي
دفن ميكنيم و.»...
با آنچه که میشنیدم ،احساس ميکردم پرتوي از انقالب ايدئولوژيك از آن طرف
مرزها ،از كوهها و درهها و دشتها کیلومترها عبور کرده ،از ديوارها و ميلههاي
زندانها رد شده و بر قلب و روح بچهها تابيده است .تازه فهمیدم که چه عاملی آنها
را به جوش و خروش آورده و انرژيهايشان اينچنين آزاد شده است.
بعد از صحبت با مصطفي اتابكي رفتم سراغ مصطفي ايگهاي .از او وقت گرفتم تا فردا
با هم صحبت كنيم .صبح روز بعد که فهميد ميخواهم از انقالب ايدئولوژيك بگويد،
راهنمائيام كرد كه دستنوشتهها را حتماً از بچهها بگيرم و بخوانم .بعد گفت« :اول
به این دو سؤال جواب بده :يكي اينكه بگو از كلمة مردساالري چي ميفهمي؟ دوم
اينكه وقتي انقالب در يك كشور را ميشنوي ،از کلمة انقالب چه دركي داري؟»
من هم آنچه را دربارة این دو موضوع ميدانستم و معلوماتم قد ميداد ،گفتم.
مصطفی ادامه داد« :حرفات بهطور كلي درسته .اما مردساالري كه قرنها و هزارهها
بر جامعه حاكم بوده ،يه ايدئولوژیه .يه دستگاه فكري كه بر اذهان كل جامعه ــ از
زن و مرد ــ حاكم شده .دستگاهي كه بر ستم و استثمار بنا شده و نيمي از جامعه را
انساني برابر قائل نيست .او را
كه زنان باشند ،انسان درجه ۲ميدونه .براي زن ،هويت
ِ
كاال و در تملّك كس ديگري ميدونه .مسعود گفته تكامل جامعه بشري در گرو حل
تضاد جنسي است .در جامعة بشري ــ همین جامعة جهانی که ما درش هستیم ــ
هنوز تضاد قومي و تضاد نژادي راهبند تكامل هستن .اما با حل تضاد جنسي ،جامعة
انساني ميتونه بر آن دو تضاد قبلي هم غلبه كنه.
انقالب در كشورها و جوامع مختلف ،صورتهاي مختلفي داره .بعضي كشورها فقط
انقالب اقتصادي و رفرم ميكنن .در بعضي كشورها مانند الجزاير و ويتنام و فلسطين
انقالبشان روي ناسيوناليسم سواره .ته خط يك انقالب سياسي ميشه .اما يه نوع
انقالب هم داريم كه انقالب اجتماعیه كه همة ارزشها و ساختار نظام قبلي رو درهم
ميشكنه .نظام نويني را مياره .مثل انقالب فرانسه كه تمام ارزشها و ساختار نظام
فئودالي را درهم شكست و نظام نويني را آورد .كار حضرت محمد هم يك انقالب
اجتماعي بود .همة ارزشهاي نظام بردهداري رو در هم شكست و براي همة اركان
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جامعة آن روزگار ،قوانين و ارزشهاي نويني رو عرضه كرد.
انقالب ايدئولوژيكي هم كه در سازمان واقع شده ،از همين جنسه .شايد بسياري
هنوز عمق اون رو نفهميده باشن و فقط یه طالق و ازدواج رو ديده باشن .اما
موضوع اصلي كه اين نبود .پيام اصلي در امر شناساندن رهبري و زدودن رگههاي
استثماري در اشكال پيچيدة اون بود .موضوع اصلي انقالب اینه :تولد انسانهاي
جديدي كه عاري از ايدئولوژي مردساالر باشن .ساختن دنياي نويني كه عاري از
هرگونه ستم و استثمار باشه».
گفتم« :رهبري كه ميگي يعني چي؟ چون رهبري سازمان که مشخص بود .براي
همة دنيا هم معلوم بود كه مسعود رهبر مجاهدينه .چرا ميگي در اين انقالب رهبري
سازمان معرفي شد؟».
گفت « :نكته مهم همينجاست .برادر مسعود تا آن زمان براي همة ما بهعنوان يك
رهبر سياسي شناخته شده بود .همه او را يك رهبر سياسي ميدونستيم .مشابه آن
در همة دنيا وجود داره .اما اونچه جديده ،اينه كه خواهر مريم او رو بهعنوان رهبري
عقيدتي به همة ما شناساند».
صحبتهايم با مصطفي ادامه داشت .من نكاتي داشتم كه او به هر كدام با د ّقت گوش
میكرد و جواب مشخص ميداد .او ضمن اين پاسخها ،كتابهای «راه انبياء راه بشر»،
«زن در مسير رهايي» و سخنرانيهاي مهدي ابريشمچي را هم مرور کوتاهیكرد.
بعد از صحبت با مصطفي احساس دوگانهاي داشتم .از يكطرف آنچه را که
ميشنيدم ،انگيزاننده بود و استقبال ميكردم ،از طرف ديگر احساس ميكردم با
آنچه در سازمان دارد اتفاق ميافتد ،فاصلة زيادي دارم.

فصل جديد مقاومت

۱۹بهمن سال ۶۶از راه رسيد .آمادهسازیهای آن از قبل و با احتیاط و رعایت
مخفیکاری انجام شده بود .صبح ،يك بار اجراي آن را مانور كرديم .گذاشتن و
برداشتن هر قطعهيي به يك نفر سپرده شد .از آنجا که احتمال حملة گارد
ضدشورش را ميداديم ،ميخواستيم در صورت چنين حملهيي ،همهچيز را سريع
جمعآوري و پنهان كنيم .نتيجة مانور موفقيتآميز بود .در كمتر از يك دقيقه
همهچيز را جمعآوري كرديم .اگرهم الزم ميشد ،فرصت بود تا آنها را از بين
ببریم يا مخفي كنيم.
ح اين بود كه دو نفر در ابتداي راهرو ،پشت ميلهها
راهرو بند به شکل ال ( )Lبود .طر 
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نگهباني ميدهند ،دو نفر در پيچ راهرو منتظر عالمت ميمانند ،دو نفر هم جلو اتاق۶
که خبر را به بچههاي داخل اتاق برسانند.
ميدانستیم برگزاري چنين مراسمي کار سادهيي نيست .به بزرگي ،اهميت و ریسک
این كار که فکر میکردم ،ترسي خفيف در دلم به غلیان میافتاد .به خودم گفتم
چنين مراسمي را حتي بيرون از زندان هم نميگيرند .اين كارها را فقط در منطقه و
خارج از كشور ميتوان تدارک دید و اجرا كرد.
حميد خضري شعر و آهنگی جديد به مناسبت اين روز سرود و ساخت؛ با نام «در
سوگ بهمن» .آهنگ اين سرود ،حالتي آرام و حزنانگيز داشت .فقط شروع سرود و
ترجیعبندش به یادم مانده است:
گل نازنين اشرف در بلندٍ شب ،پر كشيدي
«دريغاِ ،
ن بلبالن هم نديدي
خوشآوا بها ِر من ،نغمه خوا 
بلندا سپيدار من آذر ،در ميان خون ،پر كشيدي»...
ترجيعبند را دوبار تكرار ميكرديم:
«دريغا ،نهان موسي ،در ميان شب رخ نمودي
به هنگام رزم خلق ،چهره از رهبر بر نمودي»
حميد خضري در ۲۰سالگي و بدون سابقة شاعري ،با سرودن اين شعر زيبا ،شگفتي
آفريد .خلق اين شعر در زندان ،نشاندهندة محتواي ايدئولوژيك و وصل او به آرمان
رهبري و پيوند سازمانياش بود .اين سرود سه بند داشت و یک ترجیعبند .متأسفانه
شعر کامل آن به یادم نمانده است.
جلو پنجرة اتاق ۶ايستاده بوديم و حمید داشت با عالقه و لحن شوقآوري ،از
معانی شعرش برايم ميگفت .حرفهايش که تمام شد ،او را در آغوش كشيدم
و بوسيدمش و گفتم« :واقعاً گل كاشتي .عالي بود .به جرأت ميگم تو به گردن
ادبيات زندان خيلي حق داري» .حمید اما با تواضع و شرم ،نميگذاشت اينها را
در مورد او بگويم.بعد از دهي ،سري به اتاقهاي ديگر زدم .به اتاقی رسیدم که
امير انجداني ،افشين معماران ،احد كاظمزاده و فؤاد  94و دو سه نفر ديگر ،يك
 -94فؤاد اسمش محمد حسین توسلیان بود .از بچههای دانشآموزی شرق تهران .خیلی خونگرم و با محبت.
هرکس برای اولین بار10دقیقه با او صحبت میکرد شیفته زاللی روح و محبتش میشد .یکبار که با او صحبت
میکردم در مورد فعالیتها و شیوه دستگیریش سوال کردم .میگفت که دیپلمش را گرفته بود و هنوز به دانشگاه
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گروه ُكر شده بودند و داشتند تمرين ميكردند.

نقطه عطف
رامين نريماني را در راهرو ديدم؛ شروع کردیم به قدم زدن .سر صحبت را با شوخي
و گله بازكردكه چرا دير سراغش رفتهام؟ ادامة حرفهايمان راجع به مراسم بود .با
تعجب و شرم ،متوجه شدم آنچه او فکر میکند با آنچه من تصور ميکنم ،بهكلي
با هم فرق دارند.
خاطرة تدارك مراسم نوروز سال ۶۶را به او يادآوري كردم .95آن موقع سر آن مراسم
نظر مشخصي داشت .حرفم را قطع كرد و گفت:
«آره ،آره ،اآلن هم نظرم همونه .بايد اينا به دست مردم برسه .بايد مردم بدونن بچهها
در زندون چهجوري مقاومت كردن .در هر موردي چهجوري پوزة خميني رو به خاك
ماليدن؟ خميني با همة بگير و ببندها و با همهة زندون و زنجيرش ،با اين همه اعدام
نرفته بود .از همان سال  58هوادار سازمان شده بود و با بخش دانشآموزی فعالیت میکرد .در مرداد سال 60به
همراه تعدادی دیگر ،سر یک قرار تشکیالتی در بلوار کشاورز میروند که به تور پاسداران دادستانی میافتند.
ابتدا آنها را به کمیته وزرا میبرند و بعد به اوین منتقل میکنند.
فؤاد میگفت آنزمان دستگیریها آنقدر زیاد بود که در اوین جا کم آورده بودند .به همین دلیل تعدادی از این
دستگیریها را که هنوز مدرکی از آنها نداشتند به قزلحصار فرستادند .فؤاد را هم به همراه همپروندههایش مسعود
مشهدی ،اکبر صمدی و .شهریار فیضی ...به بند مجرد ۵قزلحصار میفرستند .با تظاهرات مسلحانه ۵مهر در تهران
که مجاهدین با شعار مرگ برخمینی به صحنه آمده بودند ،رژیم وحشت زده شروع به اعدامهای گسترده در
زندان کرد .فؤاد تعریف میکرد که ما را هم همان عصر روز ۵مهر از قزل حصار به اوین برگرداندند .میگفت:
«داشتند دسته دسته بندها رو خالی و اعدام میکردند .هر چه میگفتیم غذا نخوردیم غذا بدهید ،میگفتند صبر
کنید چند ساعت دیگه می دیم .قرار بود ما رو هم اعدام کنند .تا نیمههای شب مدام صدای رگبار و بعد تک تیرها
میآمد .در دستههای 30تایی اعدام میکردند .ما صدای تیرخالص رو میشنیدیم و میشمردیم.
فؤاد میگفت آن شب اونقدر اعدام کردند که دیگر نوبت به ما نرسید .ما را به آموزشگاه بردند و در آبان۶۰
توسط دستگیریهای جدید شناسایی و بازجویی شدم و بهمن ماه به دادگاه رفتم که به ۱۵سال محکوم شدم.
مجاهد شهید محمد حسین توسلیان در قتلعام سال  ۶۷به شهادت رسید و به کاروان شهدای راه آزادی ملت
ایران پیوست.
 -95اسفند  ،۶۵درست يک ماه طول کشيد تا تدارکات عيد را آماده کنيم .همه کارها س ِر موقع تمام شد .مراسم
نوروز سال ۶۶را با شكوهي خاص در سالن  ۵آموزشگاه اجرا کرديم .طرحها ،ترانهها ،ميانپردهها ،شعرها و مابقي
آمادهسازيهاي نوروزي ،كار شگفتي بود .رامين مستمر مي گفت« :حتماً بايد اينها رو يه جوري ثبت كرد .حتي
اگه به بهاي شهادت يه نفر هم باشه .بايد يكي از ما در يك بازجويي ،همه اين موارد رو جزء به جزء وكامل بنويسه
تا بهعنوان سندي از مقاومتهاي زندان در اسناد زندان بمونه و بعدها به دست مردم برسه».

349

رمز ماندگاري

و شكنجه ،نتونسته مقابل اونا كاري از پيش ببره .ما اينجا هر مناسبت و موضوعي رو
به صحنة جنگ خودمون با اون تبديل ميكنيم».
پرسيدم« :حاال نظرت راجع به مراسم امروز چيه؟».
گفت« :ميدوني چیه؟ حاال موضوع كيفاً فرق داره .اوالً باور ندارم يكي از ما ده سال به
باالها و ابديها آزاد بشن .خميني نميذاره يكي از ما زنده بره بيرون .چون خودش
خوب ميدونه تُو زندونها چه كساني رشد كردن .اينو هم خوب ميدونه وقتي يكي
از ما آزاد ميشه ،سريع به سازمان وصل ميشه و خودش رو ميرسونه منطقه .اين
پيغامهايي هم كه امثال( ۳۴محمد توانا) ميدن ،نشونة يه تصفية وسيع در زندانه.
رژيم حتماً خوابهايي واسه ما ديده .چهجوريه كه اين همه مالت از ما ميگيره،
ولي چيزي نميگه؟ با عباسطال اص ً
ال صحبت نكردن .با اون مالتهايي كه از او
گرفتن ،حتي بازجويي هم نشده .ما اينطوري توی بندها بلندبلند سرود ميخونيم،
اما چيزي نميگن .اينا همه معنا داره .فکر ميکني نشونة چیه؟ فكر ميكني چرا
رژيم اينا رو تحمل ميكنه و چيزي نميگه؟ حتماً دنبال فرصتيه كه يه جايي با ما
تصفيه حساب كنه.
مراسم سالگرد امسال ما يه «نقطه عطفه»! زندانبان سالهاي گذشته با انواع دسيسه
وارد شد تا روح مقاومت رو در ما بشكنه .ميخواست همة ما مقابلش زانو بزنيم.
شرايط «دربسته» ،انفراديهاي گوهردشت تا قفس و تابوت هم واسه همين هدف
بود .بعد ميثم اومد و دادن امكانات مطرح شد .بعد جريان علي انصاريون و طبقهبندي
جديد پیش اومد .پارسال هم مرتضوي اومد؛ خواست جريان كتابخانه سياسي رو در
زندان راه بيندازه و دودستگي ايجاد كنه.
شايد بعضيها باور نداشته باشن؛ اما رژيم خميني به ته خط رسيده .داره تُو جنگ
شكست ميخوره .داخل زندان هم به نسبت بيرون ،وضعيت ما تغييرات زيادي
كرده .ما بايد با هويت سياسي خودمون ،جريان زندان رو با جريانهاي بينالمللي و
حقوق بشري پيوند بزنيم .نبايد بذاريم خميني هر كاري دلش خواست با ما بكنه.
مراسم۱۹بهمن امسال برامون يك سرفصله و همة بچهها رو در موضع راديكال نشون
ميده تا زودتر هويت سياسي رو در زندان مهر كنيم».
رامين يکريز میگفت و من سراپا گوش بودم .همراه با موضوع به موضوع و کلمات و
جمالت او ،ذهنم تندتند ورق ميخورد .پيشرفت رامين و شناخت و تسلّط او خيلي
تحسين برانگيز بود .البهالي تحلیل او این واقعیت برجسته میشد كه ما فقط يك
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مراسم سالگرد نميگيريم كه مث ً
ال امروز شروع شود و فردا تمام؛ بلكه آثار و نتايج و
ثمرات زيادي دارد که حاصل آن ،روحيه و فضایي نو ،درک شرایط جدید و رويكردي
مسلّط نسبت به دشمن است.

مراسم ۱۹بهمن۶۶

ساعت چهار بعدازظهر روز ۱۹بهمن ۶۶همه لباس مرتب پوشيديم .همه در اتاق۶
جمع شديم .نگاه کردن به دكورهاي اتاق ،غرورانگيز بود .در چشمها و چهرهها
هم اين غرور موج ميزد .ته دلم كمي دلهره داشتم .نميخواستم مراسمي به اين
شکوهمندي بههم بخورد.
از در كه وارد ميشدي ،سمت راست ،دو تراكت از کالم اشرف و موسي روي ديوار
بود .در حاشية دور تراكتها چند عكس از شهداي ۱۹بهمن .وسط همة آنها ماكتي
از يک كالشينكف برجسته مینمود .ترکيبی زيبا روي ديوار بهچشم ميخورد.
وسط ديوار روبهروي در ،از باال عكس مريم و مسعود در يك قاب بود ،زير عكسها
لوحهایي از متن صحبتهايشان درباره اشرف و موسي .زير لوحه ،این عبارت با خط
درشت قرمز برجسته بود۱۹« :بهمن عاشوراي مجاهدين گراميباد» .در دو طرف اين
مجموعه ،عكس بزرگ موسي در سمت راست بود و عكس بزرگ اشرف در سمت
چپ .زير اين مجموعه هم وصيتنامههاي آذينشدة شهداي ۱۹بهمن همراه با عكس
كوچكي در گوشة باالي هر وصيتنامه .وصیتنامهها به شکل پلهيي چيده شده بود.
زمینة ديوارهاي اتاق هم پوسترهاي نيمهرنگي بود و نارنجكي در حال انفجار ،يوزي
و بقيه تراكتها و تزيينات.
گ به اندازه يك متر در نيم متر
پشت پنجره ،روي چهارپايههاي مقوایی ،يك ميز بزر 
ك هم در طرفینش بود .روي
قرا ر داشت .روي آن ميوه و شيريني چيديم .دو ميز كوچ 
این دو میز کوچک ،گلهاي دستساز كاغذي بود.
همه تندتند و منظم سر جايشان نشستند .من و پنج نفر ديگر باید با حالت آماده
جلو در اتاق مینشستیم تا اگر خبري شد ،سريع برويم توی راهرو و جلوي در بند.
اگر پاسداري خواست بیاید داخل بند ،میبایست مشغول صحبت با او شویم و آمدنش
را به تأخير بیاندازیم تا نفرات داخل اتاق وقت كافي براي جمعآوري و عاديسازي
داشته باشند.
مراسم شروع شد .محسن سليمي متن كوتاهي خواند .در متن ،قسمتهايي از پيام
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سردار و نامه اشرف بود .بعد ابراهيم غيور سخنرانی كوتاهي همراه با خاطرهیی در مورد
برادرش سعيد ایراد کرد؛
سعید از شهدايی بود که نزدیک ۱۹بهمن شهید شده بود .سپس مهدي پورقاضيان
برادر شهيد حسن پورقاضيان ـ از شهدای ۱۹بهمن ـ خاطرهيي از حسن تعريف كرد.
گویی نفراتی رسيد كه آن موقع عضو تيمهاي ويژة عملياتي بودند.
بعد نوبت به خاطره ِ
ما هم سراپا گوش بوديم .در پایان برنام ه همه با دو انگشت كفزديم.
وسط خاطرهگوييها متوجه شدم پاسداري به در بند آمده
است .نگهبانهاي خودمان حسين ميرزايي با بدنی قوي و
علي ماليري با قدرت بدني باال درجلوی بند آماده بودند.
از همان شروع مراسم هم مسؤل بند قاسم آلوكي
به همراه محمدرضا كريمي در راهرو قدم مي زدند و
همهچيز را تحت نظر داشتند.
ما شش نفر كه كارمان به تأخير انداختن ِ ورود پاسدار
بود ،با رعايت عاديسازي ،خودمان را سریع به جلو بند
رسانديم .تا ما برسیم ،بچهها جلوي پاسدار را گرفته
بودند و داشتند با او صحبت ميكردند .پاسدار نگهبان،
علي ماليري
مصطفي بود .جواني حدود  23ساله .مدت کوتاهی بود او
را در اوين ميديديم .حسين ميرزایي از او پرسید« :چه كار داري؟ چي ميخواي؟».
نگهبان به آرامي گفت« :با كسي كاري ندارم ،فقط ميخوام يه گشتي بزنم».
قاسم آلوکي به اوگفت« :بچهها همه دور هم نشستن .اگه بخواي اذيت كني و شلوغ
پلوغي راه بندازي ،نميشه!»
من كه تا آن موقع چنين چیزهايي را در بند ندیده بودم ،هم تعجب کردم و هم برايم
تازگي داشت .پاسدار که رنگپریده بهنظر میرسید ،با تته پته گفت « :نه ،كاري ندارم.
فقط ميخوام گشتي بزنم و برم».
به پاسدار راه داديم و وارد بند شد .آهسته در راهرو جلو ميرفت و سلولها را نگاه
ميکرد .ما هم دنبالش بوديم .به هر اتاقي ميرسيد ،نگاهي ميانداخت ،آن را خالی
میدید ،مکثی میکرد و راه میافتاد .رفت و رفت تا از پيچ راهرو رد شد و به آخر بند
رسيد؛ به اتاق شماره  .۶ایستاد .کل بند را در اتاق  ۶میدید.
در همين فاصله تا پاسدار به اتاق  ۶برسد ،همهچيز مراسم جمع شده بود .همه با
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حالتي معمولي دور اتاق نشسته بودند .تصورم این بود که همه پراكنده میشوند و هر
كس به اتاقي ميرود تا همهچيز عادي باشد .اما همه آرام و معمولي نشسته بودند.
انگار نه انگار خبري شده است!
محمد فرجاد وسط اتاقبود و داشت خاطرهيي ساختگي از شهرشان میگفت .پاسدار
مصطفي رفت جلوتر و دم در اتاق ايستاد .با نگاهش دنبال میکرد كي دارد حرف
ميزند .همه چشم و گوششان به محمد بود .تعریفهای محمد چندان انسجامی
نداشت .پاسدار مصطفي داشت گوش ميداد تا شايد چيزي سر در بياورد .چند دقيقه
ايستاد .در چشمها و حالت کنجکاو چهرهاش پیدا بود که حدس ميزند همة اينها
صحنهسازي است .پایش را وسط در جابهجا کرد ،راحت ايستاد و گوشداد.
محمد حاال قدري مسلّط حرف ميزد .روي صحبتهايش کنترل داشت .داشت از
شيوة برگزاري مراسم شب قدر در شهرهاي مختلف ميگفت .بين کلماتش فاصله
ميافتاد و كم ميآورد .بايد موضوع را عوض ميكرد .پاسدار هم توی در ايستاده بود
و خیره به محمد كه چه ميگوید!
بچهها تا پاشنة در اتاق نشسته بودند .جا براي پا گذاشتن و داخل شدن نبود .محمد
مکثي کرد تا حرف بعدياش را شروع کند .در همین چند ثانیه اصغر خضري با حالت
اعتراضي به نگهبان گفت« :اگه ميخواي گوش كني ،بشين گوش كن .اگه هم كاري
نداري ،برو! مزاحم ما نشو!»
حالت چهرة نگهبان عوض شد؛ اما چيزي نگفت .از البهالي کسانی كه د ِم در نشسته
بودند ،دو قدم جلوتر گذاشت و سعي كرد بنشيند .همهمة گنگ و خفيفي در اتاق
پيچيد .صحنة عجيبي شد؛ يک پاسدار وسط مجاهدين؟ كسي برايش جا باز نكرد.
خودش را به نحوي نشاند.
امير انجداني گفت« :ميخوام يه شعر در مدح حضرت علي بخونم» .و با آوازی ماليم،
شعر «علي اي هماي رحمت» را خواند .تا آخرش را بلد نبود .چند خط را دو سه بار
تكرار كرد .باز نگهبان نشسته بود و نميرفت .شعرخواني امير كه تمام شد ،محمد
فرجاد بلند گفت« :اگه كسي خاطرهيي داره ،تعريف كنه».
پچپچی خفيف پیچید .همة نگاهها متوجه پاسدار مصطفي شد .به هر طرف که
سرميچرخاند ،از نگاه و چهرة همه ميشنيد که :مزاحمي ،برو گمشو!
پاسدار بلند شد و خودش را به در اتاق رساند .پا گذاشت راهرو و مستقيم تا در
خروجي بند رفت .ما چند نفر هم پشتش راه افتاديم تا از بند خارج شد.
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مصطفي که رفت ،ده دقيقهیی صبر كرديم .احتمال ميداديم گزارش میكند و سر و
كله پاسبخش پيدا میشود .اما خبري نشد.
بالفاصله همة نوشتهها ،عکسها و تابلوها از جاسازيها درآورده شد و دوباره به ديوارها
نصب شدند .مراسم بهشكل اوليهاش درآمد .حميد خضري سرود «در سوگ بهمن» را
به همراهي گروه كر خواند .سپس چند وصيتنامه از شهداي ۱۹بهمن قرائت شد .در
انتها سرود «زخون» را جمعي خوانديم .مراسم قبل از ساعت شش تمام شد.
چند دقيقه بعد از مراسم ،وضعيت بند عادي شد .پاسدار عباس خزايي که براي
آمارگيري آمد ،هر كس در اتاق خودش مشغول كاري بود.
دو روز بعد پاسداري آمد و اسم جمشيد جاللي و محمد ...را خواندند كه باید به شعبه
بروند .و این زنگ يک هشدار را به صدا درآورد؛ حدس زدیم بهخاطر مراسم است.

عفو منتظري

دو نفري که به شعبه رفتند ،نزديك ظهر برگشتند .آنها را به دفتر مركزي بردند و
گفتند به شما عفو خورده ،بهزودي آزاد ميشويد.
چند دقيقه طول نکشيد که خبر مثل هوا ،همهجاي بند را پر کرد .اول باورمان نشد.
در خبرها و پيگيريهاي بعدي مشخص شد واقعيت دارد .همه ميخواستيم بدانيم
موضوع چيست .پیرامون این خبر و تحول جدید ،فضاي کنجکاوي در بند راه افتاد.
در پيگيريهاي بعدي مشخص شد که منتظري ــ جانشين وقت خميني ــ براي
تعدادي از زندانيان سياسي تقاضاي عفو كرده است .ادامة خبر این بود که شوراي
عالي قضايي با كمك وزارت اطالعات و مسؤلين زندان ،ليستي را فرستادهاند پيش
خميني که تأیید کند .از بندهاي ديگر هم شنيديم که حکم بعضيها كم شده و
بعضی هم حكم آزادي گرفتهاند.
روند آزادي به اين صورت بود كه نخست فرد را به دفتر مركزي ميبردند .در راهرو
دفتر مركزي ،دو اتاق مخصوص آزادی و اعدام بود .اتاق انتهاي راهرو ،اتاق اعدام بود
و اتاق سمت راست راهرو ،اتاق آزادی .نفراتي را كه قرار بود آزادشوند ،به اتاق سمت
راست راهرو میبردند ،حكم آزادي را ميدادند تا زندانی امضا كند .بعد او را به دفتر
اجراي احكام ميبردند تا چند فرم را پركند .سپس زندانی را به انفرادي ميفرستادند
و به خانوادهاش اطالع ميدادند كه برايش سند و ضامن بياورند .كساني كه سند و
ضامن آماده داشتند ،حدود ۴روز طول ميکشيد تا آزاد شوند .بعضيها هم کارشان
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بيشتر از اين طول ميكشيد و تا ۱۵روز هم آزاد نميشدند.
جمشيد و محمد را تا خروجی بند بدرقه كرديم و با سالمها و درودها از بند خارج شدند.
تحلیلمان اين بود كه اين تحول هم نشانة ديگري از ضعف رژيم است که مجبور شده
است در مقابل اعتراضها و اعتصاب غذاها و فشار خانوادهها عقبنشيني كند .بنابراین
در حد محدود هم شده ،زندانیانی را آزاد ميكند.
بین اخباری که بعد از ورودم به بند شنیدم ،خبر دردناک شهادت علی طاهرجویان
بود .او گوهردشت بود .آنجا خودسوزی کرد .شنیدم خیلی تحت فشار بود و نخواست
بازجو به هدفش برسد .با این حال از جزئیات آن ،چندان چیز زیادی نشنیدم .پیش
از شهادت علی طاهرجویان ،محسن شمس هم در گوهردشت خودکشی کرده بود.
محسن از زندانیان پنجاه ونهی بود .نفر دیگری که در گوهردشت دست به خودکشی
زده بود و بعد خبر آنرا شنیدیم ،ناصر منصوری بود .ناصر کرکرة پنجرة سلولش را به
اندازهیی که بتواند سرش را رد کند ،باز کرد و خودش را از طبقه سوم به کف حیاط
انداخت ،اما زنده مانده و فلج شده بود.

ر
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از بند ابديها خبر رسيد که مسعود مقبلي از كميته مشترك به بند برگشته است.
مدتي بود او را هم سر اعتصابهاي بند به كميته مشترک برده بودند .بازجوي او
 ۳۴يعني محمد توانا بود .عجیب اینكه توانا به مسعود يك راديو دو موج داده بود
تا «صداي مجاهد» را گوش كند .عالوه بر رادیو ،چند شماره نشریه مجاهد را هم
داده بود ۳۴ .در توجيه اين كار به مسعود میگوید« :خواندن نشريه و گوش دادن
به راديو مجاهد ديگر براي ما مهم نيست .دیگر مثل سال ،۶۰كسي را بهخاطر اين
چيزها دستگير نميكنيم .اگر بخواهيم آدمها را سر اين چيزها زندانی كنيم ،بايد در
کل کشور خیلیها را دستگير كنيم».

توطئه وزارت اطالعات

محمد توانا به مسعود مقبلی گفته بود بهخاطر درخواست پدرش كه دنبال آزادي
اوست ،او را صدا كرده است .از او پرسيده بود« :در بندها چه خبر است؟ اين
اعتصابها را چه كساني و چگونه راه اندازي ميکنند؟».
مسعود بیآ نکه از «در باغ سبز نشان دادن» توانا فريب بخورد ،به او میگوید:
«عامل همة اين چيزها خودتان هستيد .با فشار و نقض حقوق زنداني ،ما را
مجبور كرديد تا صدا يمان را بلند كنیم و به گوش دنیا برسانيم».
از قول مسعود شنیدیم که محمد توانا خيلي سعي كرد به او نشان دهد که دارد
منطقي برخورد ميكند و به او احترام ميگذارد .برايش نشریه مجاهد آورد كه
نشان دهد سر اين چيزها دعوايي با او ندارد .روز آخر كه خواست مسعود را به اوين
برگرداند ،میگوید کهخواسته است كمكش كند ،حاال كه خودش نمیخواهد ،ديگر
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دست او نيست .در انتها از مسعود میخواهد که این پیام را به بند برساند« :همين
روزها به اوين ميآيند و همهچيز را درست كرده و سر جاي خودش مينشانند».

خبرهای مشکوک

هنوز درگير خبر مسعود مقبلي بوديم كه خبر ديگري
از بند ابديها رسيد .این یکی هم خيلي قابل توجه
و تأملبرانگیز بود .احمد نعلبندي را که بيمار بود ،از
گوهردشت به بيمارستاني در بيرون زندان میبرند .چند
روز بعد كه احمد به زندان برمیگردد ،با خودش نامهاي
میآورد كه مدعي بود نامة كاك صالح 96است .نامه را
در بند ۲گوهردشت به بچهها میدهد و خيليها آنرا
میخوانند.
محتواي نامة منسوب به كاك صالح این بود که :از
مسعود مقبلي
مقاومت زندانيان تقدير و تشكر كرده و گفته است «رژيم
در جنگ با عراق در حال شكست است .اعتراضات
مردمي رو به افزايش است .در زندان هم بايد با حداكثر تهاجم در مقابل زندانبانها
عمل كرد .اصل طاليي حداكثر تهاجم ،فقط مربوط به منطقه نيست .هر مجاهدي در
هر جایي باشد بايد با اين روحيه برخورد كند».
97
همانشب جعفر و جابر و عليرضا حاج صمدي و چند نفر ديگر در بند پایين
نشست گذاشتند و سر آن صحبت كردند .اصل خبر مشكوك بود .تا آن زمان حتي
يك نمونه هم نداشتيم كه سازمان از بيرون زندان به ما خط داده باشد كه چهكار
بكنيم يا نكنيم.
همزمان در بند خودمان هم صحبت بر سر اين موضوع و تعیین تکلیف آن شروع شد.
قب ً
ال هم از این خبرهاي مشكوك به زندان میرسید .بحثمان چندان طول نکشید و
قاطعانه به اين نتيجه رسيديم که اين خبر دستپخت وزارت اطالعات است.
با این نتیجهگیری که هوشیاریمان را باال برد ،دیگر برایمان مهم نبود زندانبان یا
-96مجاهد خلق ابراهیم ذاکری از فرماندهان ارتش آزادی بخش و عضو شورای ملی مقاومت به کاک صالح
معروف بود ،پس از دوازده سال مبارزه و مقاومت بی امان در برابر بیماری ،روز دوم فروردین ماه  ۱۳۸۲در
بیمارستان “پیر و ماری کوری” پاریس درگذشت و به جاودانه فروغ ها پیوست.
 -97مجاهدين خلق عليرضا حاج صمدي و همسرش مريم گلزاده غفوري در قتل عام سال ۶۷به شهادت رسيدند.
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وزارت اطالعات با چه مكانيزمي عمل كرده تا در بيمارستان نامه را به احمد نعلبندي
برساند و نامه به بند آورده شود .مهم اين بود كه همگی هوشیار شدیم که توطئهاي
در جريان است .حدس و گمانمان این بود که میخواهند مواضع بندها را خارج از
كنترل خودمان بهدست بگيرند .نتيجة صحبتهاي بند پایين هم همين بود .به همه
اطالع داده شد كه تا وزارت اطالعات در حال خبرسازي و شايعهپراكني است ،از این
به بعد در گرفتن خبرها وانتقال آنها با هوشياري كامل عمل میكنيم.
با بهوجود آمدن چنين شرايطي ،موضوع قدری برایم پيچيده بهنظر ميرسيد .از
يكطرف دارند به عدهیی عفو میدهند و آزاد ميكنند ،از یکطرف عدهیی را زير
بازجويي سنگين میکشند كه جلوي اعتصاب بندها را بگيرند ،از یکطرف وزارت دارد
توطئه ميكند و با خبرپراكني جعلی سعي ميكند مواضع بندها را باال بكشد .سؤال
جدي این بود که :زندانبان در ته خط ميخواهد چهكار كند؟ آیا ميخواهد اعتصابات
و اعتراضات زندانيان را كنترل كند يا باال بكشد؟».
این پرسشها و ابهامها بین ما جریان داشت .با مهرداد كاووسي که صحبت كردم،
نظرش اين بود كه شرايط فعلي مثل زمان حاج داوود و الجوردي ساده و قابل فهم
نيست .آن زمان از طرف حاج داوود فقط فشار بود و شكنجه ،از طرف زنداني هم
مقاومت بود و مقاومت .مهرداد نظرش اين بود كه« :شايد در ظاهر امر موضوع كمي
پيچيده بهنظر بيايد ،ولي اگر ما باندبازيهاي درون رژيم و زندان را در نظر بگيريم،
موضوع ساده ميشود .اتفاقاً همة اين برخوردهاي متنوع ،نشاندهندة تحليل درست
ما از شرایط است كه رژيم در يك بحران جدي قرار دارد».

به شکوفهها ،به باران  /برسان سالم ما را

۲۶بهمن ۶۶اسمم را صدا زدند که براي رفتن به شعبه آماده شوم .از بند تا شعبه،
فكرم این بود که« :واسه چی صدا زدن؟ آيا ادامة بازجوييهاي آذرماهه که نيمهكاره
مونده؟ شايد ميخوان به كميته مشترك بفرستن؟ چه سرنوشتي در انتظارمه؟».
طبیعی بود که دوست نداشتم اين تصوراتم واقعي باشند ،ولي بايد خودم را برای هر
احتمالی آماده ميكردم .تلنگری به ذهنم خورد که باید ادامة بازجویيها در كميته
مشترك باشد .خودم را آمادة آن کردم.
در محل اجراي احكام ،من را به اتاقي بردند و نشاندند پشت میزی .در که بسته
شد ،یکی گفت« :چشمبندت را بردار!» .جلوام یک برگة حكم جديد دیدم .نوشته
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بود ۹سال عفو خوردهام و حكمم به ۶سال تقليل پيدا میکند .پايان حكم ،روز
۲۸بهمن .۶۶یعنی دو روز دیگر.
اصال باورم نميشد .هيچ انتظارش را نداشتم .دو باره حكم را از باال تا پايين خواندم.
اشتباه نميكردم .حكم آزادي بود .هنوز سرم توی کاغذ حکم بود كه خواسته شد
آنرا امضا كنم .امضا کردم و برای اطمينان بيشتر پرسيدم« :خوب ،حاال تكليف من
چیه؟ چهجوري با خانواده تماس بگيرم و اطالع بدم؟» گفته شد بعد خبرت ميكنيم!
به بند که برگشتم ،دوباره همه دورهام کردند .من هم تعريف كردم که جريان چه بود.
همه خيلي خوشحال شدند .بعد هم سريال سفارشها شروع شد .حافظهام را بايد مثل
يک دائرهالمعارف پر از پیامها و آدرسهایی میکردم که از چپ و راستم ميگفتند.
همان شب مراسم تودیع مختصري برايم گرفتند .فرداي آن روز هم به همين منوال
گذشت .نفهميدم اين دو روز چهجوري گذشت .تأكيد چندتایی هم در مورد شيوه
قاچاقچي آلوده و تورهاي وزارت اطالعات بود.
خروج از مرز و رُ َكب نخوردن از
ِ
روز ۲۸بهمن ساعت۳بعدازظهر صدايم زدند كه با كليه وسايل بروم بيرون .من هم
ساعت ،وسايل نقاشي و هرچه داشتم را دادمبچهها .چند لباس هم به رسم يادگاري
از آنها گرفتم .پاسداری بيرون بند منتظرم بود .من ميان همراهی و شور و شوق
بچهها راه افتادم به طرف خروجی بند .تا دم آخر هر كس چيزي بهطنز ميگفت:
«ديگه اين جاها پيدات نشه ...مستقيم برو پيش بچهها ...به بچههاي منطقه سالم
برسون و.»...
علي ابراهيميسواره ،جلوي در اتاق ۳ايستاده بود .به او كه رسيدم ،چشمانش را تر
دیدم .او را گرم در آغوش گرفتم و بوسيدم .علی يك دستمال كوچك سفيد را كه
گوشهاش با دست گلدوزي شده بود ،به رسم يادگار به من داد .دستمال را کهگرفتم،
گفت« :از لحظهاي كه پاتو بيرون گذاشتي ،به هيچي فكر نكن ،غير از اينكه خودت
رو زودتر به منطقه برسوني».
خداحافظي با علي ،آخرین دیدهبوسی با بچهها بود .داشتم به در بند نزديك ميشدم
كه اسماعيل نورمحمدي بلندبلند از وسط جمعيت داد زد:
«به شكوفهها ،به باران  /برسان سالم ما را!».

خواب است یا بیداری؟

منرا يكراست بردند به ساختمان اجراي احكام .آنجا پاسداري به نام محمد رئوف
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ــ که از بازجوهاي قديمي بود و خيلي وقت بود از او خبري نداشتيم ــ فرمي را داد
به من .فرمی که مشخصات همة افراد خانوادهام ،بعالوة آدرس و شماره تلفن خانهمان
را در آن بنويسم .بعد از پرکردن فرم ،من را بردند به سلولي در طبقه دوم آسايشگاه.
همين كه وارد سلول شدم و در بسته شد ،در گوشة سلول زانو به بغل نشستم و موج
افكار مختلف ذهنم را پر كرد .يكطرف تصوير روزهاي آينده و یکطرف چند ماه
گذشته كه براي بازجویي توی همين سلولها بودم؛ روزهایی که داشتم خودم را براي
خودكشي آماده ميكردم .اما حاال در عين ناباوري ،بعد از ۶سال دارم آزاد ميشوم .آيا
اين واقعي است؟ خواب نميبينم؟
خودم را كف سلول سر دادم و دراز كشيدم .اص ً
ال به نظافت سلول توجهي نداشتم كه
بخواهم مقداري به سر و وضع آن برسم.
مدام تصوراتی در ذهنم چرخ میخورد؛ مثل اینکه امروز يا فردا ،به خانه داييام
زنگ ميزنند ،دايي يا زندايي سريع خبر را به پدر و مادرم ميرسانند ،آنها هم
فردا صبح يا حداكثر پسفردا ،به زندان مراجعه ميكنند و با گذاشتن وثيقه ،من
از اوين خارج ميشوم.
اص ً
ال خوابم نميبرد .مدام در سلول قدم ميزدم .باز همان گردش تصورات :ورود
به خانه ،ديدن اقوام ،خندههاي معصوم بچههاي كوچك كه تا به حال ندیدمشان،
همسايهها ،و ...سفارشات بچهها را تکرار و مرور میکردم تا يادم نروند.
صداي زنگ ساعت دانشگاه ملی باز به خودم آورد :نيمه شب است .ياد مجيد عبداللهي
افتادم كه هنوز در سلول تنهاست .خيلي دوست داشتم ميتوانستم با او دوباره تماس
بگيرم .اما بین سلولمان فاصله بود دیگر نمیشد.
دستهايم را گذاشتم زير سرم و چشم دوختم به سقف .به راههاي خروج از كشور
فكر ميكردم .از كجا بايد شروع كرد؟ اول سراغ كي بروم؟ چهطور با سازمان تماس
بگيرم؟ فكرها و خيالها به خوابم بردند.
صبح شد .انتظار نداشتم همان روز صدايم كنند .حساب کرده بودم تهية وثيقه و
ضامن وقت خواهد گرفت .اگر هم آمدند که آمدند .دوباره من بودم و سلول و قدم
زدن و همان فكرها و خيالها .با سلولهاي كناري تماس گرفتم .جوابي نيامد.
خاصي ،منتظر بودم صدايم كنند .از اول
روز سوم با احساس و انتظار و اطمينان ّ
صبح ،لباس پوشيدم وآماده بودم .تا ظهر بيشتر وقتم را قدم زدم .ديگر خستهشدم.
باز خبري نشد .به خودم اميد دادم که ساعت كار اداري تا ۴بعدازظهر است .هنوز هم
احتمالش هست صدا كنند.
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دوباره شب شد .به خودم گفتم« :اگه اين دو روز هر مشكلي هم براي تهية ضامن و
سند بوده ،بابا بايد حل ميکرد» .شب دير وقت خوابيدم .فردا هم تا ظهر راه رفتم .هر
آن منتظر باز شدن در سلول بودم .باز خبري نشد .کمکم داشتم بيتاب میشدم .از
خودم پرسیدم« :چرا جورکردن يک سند و ضامن ،باید چهار روز کش پيدا کنه؟» .در
زدم .نگهبان آمد .در که باز شد ،وسط در با هم روبهرو شديم .وضعيتم را گفتم .لب از
لب باز نکرد؛ بدون آنکه حتي پلک بزند ،نگاه سردي به من كرد و در را بست و رفت.
تا روز پنجم اسفند مثل ساعت شماطهدار ،هر روز اين تذكر را به نگهبانها ميدادم و
اين سؤال و جواب تكرار ميشد :نتيجه چي شد؟ نگهبان هم ميگفت :به دفتر اطالع
داديم .خودشان دنبال ميكنند.

بالتکلیفی

واقعاً بالتكليفي بد دردي است؛ هم براي اعدام ،هم براي آزادي .آدم را آزار ميدهد.
تازه داشتم دردي را كه بالتكليفیها و زير حكميها داشتند ،حس ميكردم .پیش از
این شنيده بودم كه مرحلة آزادشدن بعضيها يك تا دو ماه طول كشيده است؛ در
تمام اين مدت هم در انفرادي بودند ..بهخودم یادآوری کردم« :اگه قراره كار من هم
طول بكشه ،نبايد بذارم فكر و خيال و انتظار ،منو با خودش ببره» .حساب ميكردم
كه من روز ۱۶اسفند سال ۶۰دستگير شدم .شايد ميخواهند تا همان روز نگهم دارند،
بعد آزاد كنند .دوباره براي خودم برنامه ريختم :مطالعه ،ورزش ،قدمزدن و ...وضعم
قدري بهتر شد.
۱۶و۱۷و۱۸اسفند رد شد و خبري نشد .در یک آن بهخودم آمدم و مکث کردم« :تو
را چه ميشود كه اينطور به روزشماری افتادهیي؟ همين اآلن خیلیها مدت زيادي
است براي بازجویي در انفراديها بهسر میبرند .پس به آنها فكر كن و ديگر كاري
به روزها و هفتههایی كه ميگذرند نداشته باش!».
سال ۶۶رفت و سال نو با شب عيد آمد .براي مراسم سال تحويل ،هيچ برنامة خاصي
تدارك نديدم .روز عيد ،راهپيمايي طوالني داشتم .به بند فكر ميكردم .بچهها
امسال چه نوآوری براي برگزاري عيد كردهاند؟ روزهاي اول سال ۶۷بهكندي رد
ميشدند .رسيديم به سيزدهبدر؛ رفتم باالي شوفاژ سلول و سيزده خود را با ديدن
باغها و کوههاي ده اوين بهدر کردم.
364

ميراث الجوردي

ليستي براي امام

۲۵فروردين بود که د ِر سلول باز شد .زندانبان اسمم را خواند و گفت :شعبه! .اولين
بار بود از صدا زدنم براي رفتن به شعبه احساس خوشحالي ميكردم .اما خوشحاليام
نيمساعت هم طول نكشيد .بهجاي رفتن به دفتر مركزي و طي شدن روند آزادي،
دوباره برگشتم به شعبه۷؛ درست همانجايي كه پنج ماه پيش بازجويي ميشدم.
همینکه وارد شعبه شدم ،بازجو پرسيد:
ــ اعتصاب هفته پيشتون براي چي بود؟
ــ من از ۲۸بهمن به بعد هيچ خبري ندارم .منو براي آزادي به انفرادي آوردن .تا به
حال هم در سلول بودم و هيچ خبري از اعتصاب ندارم.
مثل يك گرگ زخمي بهطرفم حمله كرد و كشيده محكمي زد و گفت:
ــ كي قرار بوده تو رو آزاد كنند خبيث؟
ــ خودتون حكم عفو رو آوردين امضاءكردم .حكمم ۶سال شده و اآلن هم دو ماه از
اون گذشته!
رفت سراغ پروندة روي ميز و تند تند ورق زد .همانطور که سرگرم وارسي پرونده
بود ،با پوزخندي گفت:
ــ پس خيال كردي آزاد ميشي و يه راست ميري پيش مسعود جونت؟ آره تو
بميري! ما ليست آزادكردن همه شماها رو آماده كرديم ،ولي نه عمودي ،همتون افقي
آزاد ميشين.
ــ وقتي شما قانون خودتون رو قبول ندارين ،ديگه من چي بگم؟ پس براي چي اون
حكم عفو رو آوردين و گفتين حكمم ۶سال شده؟
با لودگي و تهديدگفت:
ــ كي گفته قبول نداريم؟ ما س ِر قولمون هستيم .حاال عمودي نشد ،افقي .شماها با
سازمانتون فكركردين ميتونين از طريق خانوادههاتون ،رو منتظري تأثير بذارين .اون
هم تقاضاي عفو كنه؟كور خوندين! چنين ليستي ديگه وجود نداره .عوضش ما هم
يه«ليست جديد» براي امام آماد ه كرديم .اسم همة شما رو هم توی اون لیست نوشتيم.
مفصلي هم نوشتهان د و فرستادهاند بيرون.
فهميدم دوباره در بند اعتصاب شده است .نامة ّ
من را از شعبه برگرداندند سلول .ديگر برايم حتمي شد که خبری از آزادي نيست.
هر بازيیي هم در كار بوده ،حاال تمام شده است .بازجو هم از سر غيظ و ناراحتي،
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خواست به من برساند كه جلوي ليست منتظري را گرفتهاند .براي «ليست جديد»
هم بهايي قائل نشدم.
خيلي احساس نياز ميكردم در بند میبودم .میخواستم در جریان تحوالت جدید
باشم و با بچهها صحبت كنم .اما کاری ازم برنمیآمد .بايد صبر ميكردم تا ببينم گام
بعدي چيست .در اين مدت مالقاتي نداشتم .خانواده هم هر چقدر پول آورده بود،
گرفتهاند ولي به من ندادند.

ميراث الجوردي

صبح  ۱۸ارديبهشت ،بعد دو ماه ،گفتند با كليه وسايل از سلول بيرون بروم .از
سلولهاي ديگر هم چند نفر را بيرون آوردند .همهمان را بردند زيرهشت آسايشگاه.
همگي جلوي ورودي آسایشگاه ،رو به ديوار به خط شدیم .منتظر آماده شدن برگههای
ترخیص بودیم .با نگاهي به بقیه ،سعي كردم نفر آشنايي را پيداكنم و كنارش بايستم.
از زير چشمبند جوان بلند قدي را ديدم؛ حدس زدم مجيد باشد .قد و قواره و قيافهاش
را با مورس برايم تصوير كرده بود .با اشتیاق تمام رفتم كنارش ايستادم« :سالم! منو
ميشناسي؟» .لحظهيي مكث كرد .سرش را آورد نزديکتر و آهسته گفت« :حسن! تو
منو كشتي ،كجا بودي؟» .گفتم« :باشه ،بعد برات تعريف ميكنم».
دقايقي گذشت و حاج مهدی مسؤل آموزشگاه با پاسدار ابراهيمي آمد .ما را بردند
سالن ۴آموزشگاه .اين بند به بند «جهاد» معروف بود .بندي كه خیلی بريده و خائن
در آن بود .بینشان آدم درست و حسابی و خوب كم بود و جو غالب بند ،توابي بود.
عمدة نفرات این بند در كارگاه نجاري و كارهاي خدماتي محوطه زندان كار ميكردند.
چندتایی از زندانیان مقاوم را هم براي اينكه تحت فشار بگذارند ،از انفرادي به این
بند آوردند؛ کسانی مثل رحيم مصطفوي خویي ،اسداهلل بهرامي و سيفاهلل منيعه.
جمعی که به این بند برده شدیم ،دو سری بودیم .از بند  ۱باال :رضا شميراني ،مجيد
معصوميفر ،اصغر كهنداني و من .از بند ابدیها :مجيد(ابوالحسن) عبداللهي و
امير عبداللهي.
کسان دیگری که همراهمان بودند این ها بودند:
عليرضا عيوضي علمداري مسؤل بند ۴بود که او را از بند ۲قزل حصار ميشناختم.
اصغر سينكي و محمدرضا سرادار را بهخاطر بازجویي سر تشكيالت بند ،از گوهردشت
آورده بودند.
اصغر پرورش ــ كه او را هم از بند ۲قزلحصار ميشناختم ــ گفت بعد از آزادياش
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در سال ۶۵به پاكستان رفته تا به سازمان وصل شود؛ در
مسير برگشت به داخل كشور دستگير شده است.
رسول  ...هم بود كه او را هيچكدام از ما نميشناخت.
تمايلي هم به رابطه و نزديكي به ما نشان نميداد.
شروع به نظافت و چيدن اتاق كرديم .در فرصتهايي
سعي كــردم سري به حياط و ديگر اتاقها بزنم.
میخواستم به محيط جدید اشراف پيدا كنم .تا موقع
نهار اتاقمان مرتب شد .سفره انداختیم و ناهار خوردیم.
حین ناهار صداي خندهها و شوخيها بلند شد.
امير عبداللهي
از قبل ميدانستیم اين بند فضاي توابي دارد .ولي در
اين چند ساعت حس كردم اين فضا چقدر غليظ است .زندانیان مقاومی را که
ميشناختيم ،ترجیح میدادند با لبخند و سالم از دور ،به ما خوشامد بگویند .راحت
نبودند و معلوم بود برای رابطه زدن ،احتیاط میکنند.
تازه سفرة ناهار جمع شده بود و بچهها داشتند آمادة استراحت ميشدند كه سيفاهلل
منيعه يواشكي وارد اتاقمان شد .من و اصغر كهنداني را بهگوشهیي كشيد و گفت:
ــ المصبا چي كار ميكنين؟ مواظب خودتون باشين .از ساعتي كه اومدين تا حاال
بيش از ۳۰تا گزارش از شما رد شده .همة توابا هنوز دارن از شما گزارش مينويسن!
ــ ما كه كاري نكرديم .هنوز با كسي حرفی نزديم .چه گزارشي؟چه خالفي؟
ــ همة كارهايي كه صبح تا بهحال كردين ،توی اين بند جرمه .همين سفره جمعي
انداختن ،پتوها را يكجا چيدن ،ساكها را يكجا گذاشتن ،دور هم نشستن و چاي
خوردن ،با نفرات در بند قدم زدن و صحبت كردن ،همين خنديدنهاتون!
ــ يكدفعه بگو اينجا قبرستونه .اين آدمايي هم كه اينجان ،جنازههاي متحركن!
ــ واقعاً همينه كه ميگي .اينجا با بندهاي  ۳۲۵فرق داره .مسؤل بند اينجا از
بريدههاي تيره .همهچيز اينجا انفراديه .هر كس وسايلش رو پيش خودش نگه
ميداره .كسي كاري به كسي نداره .دور هم نشستن و سفره مشترك نداريم!
سيفاهلل اينها را گفت و تندی از اتاقمان خارج شد .سعي كرد كسي آمد و رفت او
را نبيند .بقیه را در جريان حرفهاي سيفاهلل قرار دادیم .پیدا بود که بقيه هم اين
فضا راگرفتهاند .با این احوال ،ما به هيچکدام از توصيههاي سيفاهلل توجهي نكرديم.
به كار خودمان ادامه داديم.
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سري به هواخوري زدم .سعي كردم بيشتر با فضاي بند آشنا شوم .با چند تماس
كوتاه توانستم چندتایی از زندانیان خوب اين بند را بشناسم .از هواخوری برگشتم و
شروع به قدم زدن در راهرو كردم .نگاهي به اتاقهاانداختم و ردشدم .شیوة زندگي
و امورات صنفي اتاقها بهطور کامل فردي بود .هيچ نشانهيي از زندگيجمعي ديده
نميشد .با اتاق زندانيان عادي هيچ فرقي نداشت .وسايل هر كسي يك  ُكپه بود و
خودش جلوي آن مینشست .همه سر در گریبان و الك خودشان داشتند .گویي
همهجا گرد مرگ پاشيدهاند.
بريدهها و خائنين ،فضایی مانند دوران دربسته و اختناقي مثل سال ۶۲را در بند
حاكم كرده بودند .در واقع اين شرايط از ميراثهاي الجوردي بود .میراث شومی
که هنوز سایهاش روي سالن ۲و ۴حاکم است .این وضعیت قابل تحمل نبود؛ باید
کاری میکردیم .تالش كردم با چندتایی كه ميشناختمشان حرف بزنم .چندتایی
که میدانستم بچههاي خوبي هستند اما در برخوردشان خيلي مضطرب و کوتاه
ميگفتند« :شرايط اينجا با بندها خيلي فرق داره ،مواظب خودتون باشين»؛ و زود
جدا ميشدند و میرفتند.
بهدنبال گزارشاتي كه در همين فاصله از اتاق ما داده شد ،قبل از شام ،حاج مهدي
به سالن ۴آمد .از ما خواست وسايلمان را جمع كنيم و برویم زیرهشت .ما را به
سالن ۶منتقل كردند .ميدانستيم سالن ۶وضع بهتري دارد .از اين جابهجايي بسیار
استقبال كرديم.

شرح حال جمعِجدیدمان

وارد سالن كه شديم ،كسي را در راهرو ندیدیم .همه در اتاقها بودند .سمت راست
راهرو ،چهار اتاق خالي بود .ما را فرستادند اتاق چهارم.
نگهبان که رفت ،شروع کردم به زدن مورس به ديوار اتاق كناري .درجا جوابم را
دادند .اسمم را زدم ،گفتم از انفرادي آمديم .نفر ديگري آمد پشت خط .سالم كرد
و گفت محسن نجارپور هستم .محسن را از قزلحصار ميشناختم .با هم خيلي
صميمي بوديم .اهل چالوس بود؛ معروف بود به محسن چالوسي .محسن یک نشانی
داد؛ نشانی سوراخي در گوشة اتاق ،کنار قفسه فلزی .گفت برو از آنجا سيم را بگير.
رفتم سراغ نشانی .سر سيم را در گوشة اتاق ديدم .سیم را گرفتم و بيرون كشيدم.
نوشتهیی همراه آن بود .محسن در آن نوشته بود« :دو روز است بهخاطر تحريم غذا،
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د ِر اتاقها بسته شده» .ادامة یادداشت هم این بود« :با زدن يك مشت به ديوار ،به
همديگر اطالع دهيم و سيم را بگيريم بكشيم» .با اين شيوة ارتباطی ،چند بار تبادل
یادداشت كرديم .در جريان وضعيت كلي بند قرار گرفتيم؛ مقداري هم از وضعيت
خودمان گفتيم.
فهميدم درد گردن و كمر محسن بيشتر شده است .مدتي به امداد مراجعه میکند
و تحت درمان است .مورد دیگر ،وضعیت جدید سالن ۶بود .فهميديم با اوجگيري
مقاومت بندهای ،۳۲۵با شروع تحريم غذا و اعتصابها ،بچههاي سالن ۶هم منسجمتر
شدهاند .این اولين تجربة حركت اعتراضي آنها بود .دو روز قبل در اعتراض به
محدوديتها نهار را تحريم كردند و نگرفتند .نتيجة آن هم بسته شدن در اتاقها بود.
هر اتاق به نوبت براي دستشویي و هواخوري ميرفت .فضای عمومی بند جو توابي
نداشت ،ولي زندگي جمعي و مناسبات آنها هنوز خوب شكل نگرفته بود .فضايي بود
مثل سالهاي ۶۳و ۶۴كه تازه حاج داوود رفته بود.
مستقر که شدیم ،مجيد عبداللهي در اولين فرصت آمد سراغم .من را به گوشهاي
كشید و خواست بداند بعد از رفتنم ،چه اتفاقاتي برايم افتاده .امير و اصغر كهنداني
هم کنجکاو شدند و آمدند .من هم ماجراهایم را از همان لحظهیی كه از مجید جدا
شدم ،تعريف كردم .از برگزاري مراسم ۱۹بهمن ،از همة تحوالتي كه در بند ديدم
و غيره .مجيد بهد ّقت گوش ميداد .همين که شنید قرار بوده آزاد شوم ،با لحني پر
شيطنت گفت« :منو بگو! چقدر ناراحت تو بودم .همهاش فكر ميكردم روي تخت
هستي و داري كابل ميخوري .حتي فکر کردم شايد كار خودتو تموم كرده باشي.
حاال نگو ،آقا قرار بوده آزاد شه!»
امير هم نشسته بود کنارمان .گوش ميداد و ميخنديد .با امير هم خيلي زود
چفت شدم .با او احساس راحتي ميكردم .احساسی به اندازة شناختن و دوست
داشتن مجيد.
مجيد و امير هم تعريف كردند که دایيشان سعید مجاهد بود .سعید در عملياتهاي
سال ۶۰شهيد شد .آنها با گوش کردن به راديو مجاهد موفق به وصل به سازمان
میشوند و يك تيم تشكيل میدهند .چند فعاليت هم داشتند که طی آنها خودروهاي
كميته و سپاه را آتش كشيدند.
پرسيديم« :چهطوری اين كار رو كردين؟» .مجید گفت« :با ناپالم .با ترکیب بنزين
و يونوليت ،مادهاي چسبنده و آتشزا درست کردیم و اسمش را گذاشتیم ناپالم .در
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مجموع ۲۲ماشین سپاه و كميته را آتش زدیم .ولی حواسمان بود که ماشینها خالی
باشند و كسي آسيب نبیند» .مجید و امیر هر دو حكم ابد داشتند.
اصغر پرورش سال ۶۵از زندان آزاد شد .خودش را با راهنمایی قاچاقچي ،به پاكستان
و پایگاه سازمان در كويته رساند .در پاکستان که بود ،به او گفتند هر كس از داخل
كشور خارج شود و به سازمانبپيوندد ،او را میفرستند به منطقه .منطقه هم سالح
گرفتن است و مبارزة مسلحانه .اصغر گفته بود حاضر به گرفتن سالح نيست و فقط
براي كار سياسي به خارج كشور آمده است .حدود يك هفته آنجا ماند .در نهایت
که شرايط مبارزه را قبول نکرد ،تصميم گرفت دوباره با راهنمایی قاچاقچی به داخل
كشور برگردد .موقع برگشت ،در همان ورودی شهرهاي مرزي دستگير میشود.
سعي كردم بروم سراغش و با او رابطه بزنم .میخواستم اخبار و تحوالت را از او بگيرم.
هر چهخواستم بيشتر از ديدهها و شنيدههايش صحبت كند ،تمایلی بروز نداد .سعي
ميكرد خودش را با ما قاطي نكند .فرداي همان روز به پاسدار بند گفت ميخواهد
به سالن ۲و كارگاه خياطي برود .او را بالفاصله بردند .بعد از مدتي هم از جنس
بريدههاي داخل سالن ۲شد.
شرايط دربسته در سالن ۶موجب شد ما دهنفر با هم چفت شويم .اتاق جديدمان را
خيلي سريع چيديم و صنفي مشترك را راه انداختيم .فرصت دور هم بودن و صحبت
زياد بود .هر كس از دوران انفرادي و بازجویيها و خاطرات قدیم و جدیدش تعريف كرد.
رضا شميراني از بازجویيها و تصميم خودكشياش گفت .من و اصغر كهنداني و
عليرضا عيوضي از بازجویيهاي مشابه بر سر تشكيالت بند گفتيم .مجيد معصوميفر
و امير و مجيد عبداللهي را بهخاطر مراجعة خانوادهشان به دفتر سازمان ملل ،به
انفرادي و بازجویي بردند .محمدرضا سرادار و اصغر سينكي را هم بهخاطر تشكيالت
بند از گوهردشت به اوين آوردند.
ق ما آوردند .كسي او را نميشناخت .با وضعيتی که
روز سوم مسعود ابویي را به اتا 
از رسول و اصغر پرورش ديده بوديم ،در وهلة اول زياد با او قاطي نشديم .بهخصوص
كه ريش نسبتاً بلندي هم داشت .مسعود در صحبتي که با رضا شمیرانی داشت ،از
سال ۵۹گفت كه در فعاليتهاي انجمن دانشجويي (انجمن  ۱۶آذر معروف به انجمن
مركزي) مدت كوتاهي با رضا فعالیت مشترک داشتند .مسعود اینطوری آشنايي داد
و رضا هم او را شناخت .از آنجا كه مسعود خيلي گرم و خوشبرخورد و باتجربه بود،
يكروز هم نگذشت که باهمه دوست شد.
370

ميراث الجوردي

مسعود ابویی ۱۵آبان  ۶۶آزاد شده بود .اما ۴روز بعد دوباره در خانهشان دستگيرش
کردند .میگفت بهخاطر تشكيالت در بندها بود .دوباره بازجویی شد و به انفرادي بردند.
مدتی او را در زندانهاي بابل و ساري چرخاندند .در نهایت به زندان كميته در تهران و
حاال به اوين آوردند .در اين مدت هم همیشه در انفرادي زندانهاي مختلف بود.

محمد رضا سرادار و شکنجه آپالو

آنچه خيلي موجب ناراحتي و جریحهدار شدن عواطف
ما شد ،شرايط محمدرضا سرادار زير بازجویي بود .او
۲۶ساله و اهل انزلي بود .خيلي خوش ذهن و تيزهوش.
تا سال ۶۴با پيامهاي راديو صداي مجاهد ،خودش را
وصل به سازمان نگه داشته بود .به تهران میآید و با
برادر همسرش نادر قلعهاي فعاليت ميكند .سخنرانيها
و مصاحبههاي مسعود را از راديو ضبط میکنند ،پیاده و
تكثير و پخش ميكنند .محمدرضا در موج دستگیریهای
سال ۶۴دستگير میشود .بعد از بازجویی و دادگاه ،به
محمدرضا سرادار رشتي
گوهردشت منتقل میشود .آنجا مسؤل صنفي بندشان
بود .روزی با كامران مشغول كاري بودند كه پاسداري
وارد بند میشود و از جيب كامران ،كاغذي را درميآورد؛ ليست معمول كارگريها
و كارهاي صنفيشان بود .در آن لیست اسامي عدهیی هم بود .كامران و محمدرضا
را بالفاصله میبرند زير هشت و فشار سنگين که یاال اسامي تشكيالت بند را بگويید.
محمدرضا تعريف كرد كه آن روز داوود لشگري و پاسدار محمودي با او چه كردند:
«وقتي من را بردن زير هشت ،بالفاصله نشاندن روي يك صندلي .پاهام رو به پايه
صندلي و دستهام رو هم از پشت به صندلي بستن .داوود لشگري (مسؤل گوهردشت)
يك كيسه زباله کشید روي سرم .دهانة کيسه را آنقدر روي گلوم سفت بست تا
نتونم نفس بكشم .بعد پاسدار محمودي شروع کرد به زدنم با كابل .كابل به همه جايم
ميخورد .به حالت خفگي افتادم .حاضر بودم يك ساعت بيشتر كابل بخورم ،ولي اون
كيسه روي سرم نباشه .چنان به حالت خفگي افتادم كه مرگ رو با تمام وجودم حس
ميكردم .چند روز پشت سر هم توسط خود لشگري بازجویي ميشدم .ميگفت بايد
اسامي تشكيالت بند را بدهي .در ادامة بازجوييها ،آنقدر به سرم كابل زدن كه سرم
371

رمز ماندگاري

متورم شد .پيشانيم چنان بزرگ شد كه روي چشمام ميافتاد .براي ديدن جلو پايم
بايد پيشانيم رو با دست میگرفتم باال».
شش ماه بعد که روي سر محمدرضا دست ميكشيدم ،هنوز آثار خونمردهگي زير پوستش
باقي بود .روي سرش چند رديف خون مردهگي كلفت خط انداخته و برجسته بود.
محمدرضا شاعر هم بود .شعرهاي زيبايي بهمناسبتهاي مختلف سرود .به زبان تركي
هم مسلّط بود و شعر و سرودهایش را به زبان فارسي و تركي مینوشت.

پیامی که نزدیک بود بسوزد

بعد از ناهار نوبت دستشویي بود .نوبت هم اتاقی بود .هوا گرم بود و در ِ اتاقها باز.
جلوی هر دری یک پرده آویزان بود .از كنار پرده میشد رد شدن آدمها را دید و
98
شناسایی کرد .من و اصغر كهنداني داشتيم نفرات را ديد میزدیم که داوود زرگر
رد شد .يك نخ سيگار انداخت داخل اتاق ما و رفت .مجيد سیگار را برداشت و در دم
روشن كرد .اما تندی خاموش کرد و از وسط آن يك دستنويس كوچك را کشید
ريزنويسي ماهرانهیی به ما خوشامد گفت و وضعيت كلي بندشان را
بيرون .داوود با
ِ
براي ما نوشت.
پشتبندش در اتاقمان صحبتهايي شد .وجه مشترك حرفهایمان این بود که
همهمان در فعاليتهاي جمعي داخل زندان شركت داشتيم و تجربه داریم .این شد
که تصميم گرفتيم در همان اتاق دربسته ،ورزش جمعي و نماز جمعی راه بياندازيم.
بعدازظهر داشتیم ورزش میکرديم كه پاسدار نگهبان سر رسيد ،با عجله وارد اتاق شد
و داد زد« :چه غلطي ميكنين؟ مگه نميدونين ورزش جمعي ممنوعه؟ ياال تعطيل
كنين ،و گرنه پدرتونو درميارم».
پاسدار اسماعيلي بود .هيکل الغري داشت و معروف بود به پاسدار عقبماندة آموزشگاه.
به او محل نگذاشتيم .ورزش را ادامه داديم .دوباره داد زد« :مسؤل اتاق كیه؟».
هنوز مسؤل اتاق انتخاب نكرده بوديم .من رفتم جلو گفتم« :چه خبرته داد و بيداد
راه انداختي؟ به چه حقي داري توهين ميكني؟
گفت« :مسؤل اتاق تویي؟».
ــ آره ،چه كار داري؟
ــ اسم هر كسي رو ورزش جمعي ميكنه ،مينويسي ميدي!
 -98مجاهد خلق داوود زرگر در قتل عام سال  ۶۷به شهادت رسيد.
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ــ الزم نكرده! اسم همة ما توی دفتر هست .منم براي شما مسؤل اتاق نيستم .مسؤل
اتاق خودمونم .حاال هم اگه كار ديگهيي نداري ،برو و مزاحممون نشو!
اسماعيلي چشمانش داشت از حدقه در ميآمد .به لكنت افتاد و گفت« :كي ،کي ،كي،
كي اين منا ،منافق رو آورده اينجا؟».
در را محكم بست و رفت .همينكه دور شد ،همه زديم زير خنده .مجيد گفت« :خوب
زدي تُو پوزش».
جنگ و دعوا با نگهبانها سر ورزش جمعي و نماز جماعت باال گرفت .هر چه
ميگفتند اين کارها ممنوعه ،ما هم ميگفتيم« :اينا حقمونه ،شما نميتونين اين
چيزا رو از ما بگيرين!».

تماس با پیکهای دستگیر شده

روز سوم ورودمان به سالن ۶بود .متوجه سر و صدا و رفت وآمدهایی در سه اتاق
خالي کنارمان شديم .سر و صداها که خوابيد ،با مورس تماس گرفتيم .فهميديم
 ۵۴نفر از دستگيريهای جدید هستند؛ همه هم پيكهاي سازمان .آنها را در سه
اتاق تقسيم کردند.
اولين درخواستشان از ما سيگار بود .يك كيسة غالفمانند استوانهیی درست
کردیم ،سيگارها را گذاشتیم تویش و از سوراخ گوشة ديوار دادیم آن طرف .بعد نوبت
داد و ستد خبرها شد .هر چه خبر تا آن موقع داشتيم با هم تبادل كرديم.
گفتم که دعواي ما با نگهبانها سر ورزش جمعي و نماز جماعت باال گرفت .در نهایت
كارمان به دادياري کشيد .من ،رضا شمیرانی ،مجيد معصومي و عليرضا عیوضی را
بردند بازجويي .هر كدام را جدا جدا بردند پيش بازجو .اما همه با مواضع يكسان جواب
بازجو را دادیم .نوبت من که شد ،بازجو پرسيد:
ــ اتهامت چیه؟
ــ سازمان
ــ كدوم سازمان؟
ــ مجاهدين.
ــ توی بندها هركاري ميكردين ،اينجا نمي تونين بكنين .نماز جماعت و ورزش
جمعي ممنوعه! مگه بارها نگفتيم اين كارها ممنوعه ،چرا انجام ميدين؟
ــ خوب ما هم بارها گفتيم اين حق ماست .شما بايد به اين حق ما احترام بذارين.
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چرا هر بار سر اين موضوع به ما توهين ميكنين؟ چرا كتك ميزنين و هواخوري
رو قطع ميكنين؟ من زنداني هستم .بندم را خودم تعيين نميكنم ،شما مدام ما
رو جابهجا ميكنين ،ولي اين چيزها حق ماست .ما هر كجا كه بريم اين كارها رو
ميكنيم .اينها حداقل حقوق يك زندانيه!
ــ قانون رو هم ما تعيين ميكنيم .اينقدر هم از حق و حقوق حرف نزن .اگه باز هم
به اين كارهات ادامه بدي ،جايي ميفرستمت كه ديگه نتوني ورزش جمعي كني.
ــ ميخواي چهكار كني؟ بفرستي انفرادي؟ خوب بفرست .ولي اين حق ماست .چند
ماه گذشته هم همهاش توی انفرادي بودم ،ولي ورزش جمعي و نماز جماعت جزء
حقوق ماست.
بازجو ديگر چيزي نگفت و من را به بند برگرداند .رضا و مجيد هم همين موضع را
گرفتند .بعد از آن ،اسماعيلي و بقیه پاسدارها سر اين موضوع با ما برخوردي نكردند.
شنيديم سه اتاق جديد هم نماز جماعت و ورزش جمعي را شروع کردهاند .ما پیش
خودمان فكر ميكرديم اگر از اين مواضع كوتاه نياييم ،مجبور ميشوند ما را به
بندهاي  ۳۲۵برگردانند.

اتاقی پشت پرده

بعد از هشت روز د ِر اتاقها باز شد .همة سالن ششیها آمدند توی راهرو .تازه داشتيم
با آنها روبوسي میکردیم و آشنا ميشديم كه ما را صدا زدند .اتاقمان را عوض
كردند .دو اتاق اول سالن با پردهیي از بقية اتاقهاي بند جدا شده بود .ما را فرستادند
به يكي از اين اتاقها .در اتاق كناري ما دكتر احمد دانش ،99كيانوري ،عمویي ،پرتوي
یي دیگر بودند.
و دو توده ِ
دكتر دانش با اينكه تودهیي بود ،ولي در زندان مواضع حزب را قبول نداشت .آرام
بود و خيلي متشخص .رابطهاش با مجاهدین خوب و احترامآميز بود .ما هم نسبت به
او همين برخورد را داشتیم .دکتر گاهی در فاصلة نوبت دستشويي اتاقها ،چند بیمار
را ویزیت میکرد .اصغر سينكي كمر درد شديدي داشت .محمدرضا مشكل داخلي
داشت .دکتر دانش کمی دیرتر از سرویس خارج میشد و در همان سرویس ،بچهها
را ویزیت میکرد و رهنمودهاي درماني میداد .در همین مواقع هم فرصتي پيش
ميآمد تا با دکتر رابطه بزنيم.
 -99دكتر احمد دانش هم در قتل عام سال  ۶۷به شهادت رسيد.
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اتاق سمت راستمان بند عموميبود .با آنها تماس گرفتيم .امير رشيدي و محسن
رشيدي 100دو برادر بودند که آنها را ميشناختم .از بودن آنها خيلي خوشحال
شدم .امير رشيدي خيلي فعال و سر موضع و محكم بود .از طريق او روابطمان را با
بند حفظ كرديم .به ما خبر داد احمد دهنادي هم از گوهردشت به اوين منتقل شده
و در سالن ۶است.
احمد دهنادی را از بند ۲قزلحصار ميشناختم .خیلی وقت بود از او خبری نداشتیم.
امکان صحبت با او که جور شد ،پس از حرفهاي اولیهمان ،از وضعيت بچهها و
بندهاي گوهردشت پرسیديم .فهميديم وضعيت فعليشان مثل بندهاي ۳۲۵است.
احمد را در بندشان بهعنوان«سرخط» ميشناختند .به همين دليل از آذرماه او را
براي بازجویي به اوين آوردند .از او هم مثل ما تشكيالت بند را ميخواستند .سر اين
موضوع هم بهسختي كابل خورده بود.
فروشگاه آموزشگاه ،شيريني و ميوه و تنقالت آورد .با بيسكويت ،مربا ،حلوا شكري
و شير خشك ،يك كيك كوچك و دو بشقاب شيريني آماده كرديم .براي يادبود
۴خرداد ،مراسم مختصري گرفتيم .رسیدیم به ماه رمضان و به روز عيد فطر .نماز عيد
را هم دو سه نفره میرفتیم حياط و میخوانديم .نگهبانها اين کارهاي ما را ميديدند
و به رویمان نمیآوردند .حتماً که گزارشاتش را به دفتر ميدادند .از دندانقروچه و
چشمهاي گرد شدهشان پیدا بود نوعي «دست بستگي» برايشان ايجاد شده است .با
اتاقما مثل بقیه اتاقهای سالن ۶برخورد نمیکردند.

 -100مجاهدين قهرمان امير و محسن رشيدي در قتل عام سال ۶۷به شهادت رسيدند.
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 ۲۸تير ،۶۷ساعت ۴بعدازظهر در ِاتاقمان با عجله باز شد .نگهبان گفت سريع با كليه
وسايل حاضر شويم .به زيرهشت آموزشگاه که رسيديم ،حاج مهدي برگة زردي را
به دست نگهبان داد .او هم ما ده نفر را يكراست برد به انفراديهاي آسايشگاه و
تحويل داد.
در طبقة دوم آسایشگاه بودیم .از همان اول که پا به سلول گذاشتم ،براي خودم بريدم
اينبار حداقل ۲تا ۳ماه در انفرادي ميمانم .به خودم گفتم اين همان چيزي است كه
بازجو وعدهاش را داد .حاال همة ما را بهخاطر کارهای جمعیمان ،تنبيه کردهاند و
فرستادهاند انفرادي.
با خيال راحت و سر حوصله شروع کردم به نظافت سلول .كارم که تمام شد ،دراز
كشيدم و دستهايم را گذاشتم زير سرم .داشتم به چند ماه گذشته فکر ميکردم؛
به هر چه که ديدم و شنيدم:
تناقضهاي زياد در گفتار و رفتار زندانبانان در اين چند ماه،
بازجویيهاي سخت سر تشكيالت بندها در اوين گوهردشت،
كميته مشترک و حرفهاي،۳۴
خط بنبستشکني بچههاي ،۳۲۵
آن مراسم كيفي ۱۹بهمن،
و جملهاي که عباس فتوت گفت« :اين طرف بند جمهوري اسالمي ما ،آن طرف بند
هم جمهوري دمكراتيك شما».
احساس ميكردم خيلي زود جمع كوچكمان را از دست دادم .در این مدت نتوانستم
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از آن خوب بهره ببرم .با این حال خيلي راضي بودم كه رفتارمان مورد پسند زندانبان
قرار نگرفت و ما را در آموزشگاه نگه نداشتند .ما اص ً
ال خودمان را متعلق به اين روابط
و مناسبات نميديديم .همان بهتر كه باز هم با چند ماه انفرادي ،بهاي آنرا بپردازيم
و دوباره به بندهاي  ۳۲۵برگردیم.
سلولهاي چپ و راستم خالي بود .كسي به مورس جواب نداد .همان برنامه روزانة
قبلي را دوباره در نظر گرفتم .عصر روز بعد بود که صداي پاهایي از راهرو آمد .انگار
خیلیها در حال جابهجایي بودند .گوشم را تيز كردم تا بفهمم چه كسانياند .از
صداي داوود زرگر فهمیدم از سالن ۶هستند .داشت سر بردن وسايلش به داخل
سلول چانه ميزد.
موقع شام كه نگهبان در سلول را باز كرد ،چشمم به ساک و پتویی در پشت در يكي
از سلولها افتاد .ساك و پتوي احمد بود که آن را از بند ۲قزلحصار میشناختم.
مطمئن شدم سالن ششیها را به انفرادی آوردهاند .البد كاري كردهاند؛ از همان
کارهایی كه از نظر زندانبان ،تشكيالتي و خالف است .زياد هم بدم نميآمد که
چنین کارهایی کرده باشند .تنبيهات جمعي معموالً زیاد زیادش يك ماه است.
بهجایش با پرداخت اين بها ،آن جو بسته را ميشكنند .بعدش هم مناسباتشان
ارتقا پيدا ميكند.
روزهای بعد هم صدای پاها و جابهجایی زندانیان ادامه داشت .بعضی روزها دستههای
۱۰تا ۱۵نفره و بعضی روزها بیشتر .خودم در قسمت اول بند انفرادی بودم .از صدای
باز و بسته شدن د ِر سلولها مشخص بود جدیدیها را به سلولهای انتهایی میبرند.
اما هنوز دو سلول چپ و راست من خالی بودند .کسی جواب مورسم را نمیداد.

تعيين تكليف

صبح روز ۵مرداد متوجه شدم د ِر سلولها يكييكي باز و بسته ميشود .حسابكردم
نه زمان توزيع غذا است و نه صداي گاري ميآيد كه مث ً
ال فروشگاه جنس آورده
است .پس موضوع چيست؟ سر در نميآوردم .صبر كردم تا نوبت خودم رسيد .در که
باز شد ،پاسدار تازه واردي را ديدم كه تا آنزمان نديده بودم .با چند برگة كاغذ در
دستش وارد سلول شد.
كاغذها فرمهای چاپي بودند .با پرسيدن اسمم ،پر کردن فرم را شروع كرد .بعد اتهامم
را پرسيد .پا شدم و گفتم« :اين سؤالها براي چیه؟ مگه كارت ما توي دفتر نيست؟
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همه چي توي اون نوشته شده».
سعي ميكرد خيلي آرام برخورد كند .با لحني حساب کتابدار گفت« :چيز مهمي
نيست ،نگران نباش! اتهامت هر چي هست بگو!».
گفتم :سازمان!
پرسيد:كدوم سازمان؟
در حاليكه سعي ميكرد همهچيز را عادي جلوه دهد ،گفت« :راحت باش! هرچه
دوست داري بگو .بعضيها گفتن مجاهدين ،بعضي هم گفتن منافقين .من هرچه
گفتند ،همون را نوشتم».
نميخواستم جواب مشخص به او بدهم تا ببينم جريان چیست .گفتم« :من تازه
بازجويي بودم .هر چیزی هم بوده ،به بازجو گفتم .اينها رو براي چي ميپرسي؟».
خیلی تعجبآور بود .بر خالف هميشه يك پاسدار زندان وانمود ميكرد كه حساسيتي
روي گفتن اتهام ندارد .ليستي را به طرفم گرفت و گفت« :ببين! هر كي گفته
مجاهدين يا منافقين ،برايش نوشتم .مسألة خاصي نيست!».
در یک آنی كه ليست را به طرفم گرفت ،نگاهي به سر تيتر آن كردم .كلمة «تعيين
تكليف» را البهالي جمله سر تيتر ديدم .از آن همه اصرار و خباثت بهظاهر آرام كه
در او موج ميزد ،حس کردم كاسهاي زير نيمكاسه است.
عنوان «تعيين تكليف» در باالي فرم ،در ذهنم رسوب کرد و در ادامه ،مدام دور سرم
ميچرخيد .چرا خيلي از زندانیان بندهاي عموميرا به انفراديها میآورند .چرا اين
همه جابهجايي در طول روز؟
چند وقت پيش وزارت اطالعات ۱۲صفحه سؤال و جواب روانشناسي و روانكاوي
جلويمان گذاشته بود .مث ً
ال میخواستند همة ما را به شيوهیی جدید مطالعه كنند.
شرايط زندان هم که كامأل غير عادیست .پس موضوع چیست؟ حاال هم انگار بهار
دموكراسي شده است! اين ملعون هم با زبان چرب و نرم و با لبخند زشت و مصنوعي
وانمود ميكند كه حساسيتي روي اتهام ندارد .پس حدسم درست است .خبرهايي
هست كه از آنها بياطالعم.
به پاسدار گفتم« :فقط بنويس سازمان!».
اما ولكن نبود .اصرار ميكرد كه مشخص کنم.گفت« :نه! مشخص كن! يا اين طرف
يا اون طرف!»
به چهرهاش که نگاه میکردم ،به لحنش و شیوة حرف زدنش که د ّقت میکردم ،رنگ
و بوي توطئه حس ميکردم.
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فکري بهخاطرم آمد که طوری ديگر دست بهسرش كنم .گفتم« :من حکمم تموم
شده .سه ماهه که قراره آزاد شم .رفتم اجرای احکام و همه کارهایم انجام شده.
منتظرم خانواده سند بیاره وثیقه بذاره .اگه شما هم میخوای کمک کنی ،این موضوع
را دنبال کن ،ببین مشکل کجاست .از اول هم من را بیخودی گرفتن .کارهیی نبودم
و تو سربازی داشتم خدمت میکردم .سر یک اعالمیه که معلوم نبود مال کیه ،ما را
هم گرفتن .اما اآلن حکمم تموم شده و سه ماهه که منتظرم».
روی برگ ه چیزی نوشت و رفت.
خيلي نياز داشتم با كسي مشورت كنم .ولي در سلولهاي كناري كسي نبود .همه
فکرم اين شده بود که سر درآورم چه اتفاقي در پیش است؟ هر جور فكر ميكردم ،به
اين نتيجه ميرسيدم که طرح طبقهبندي جديدي در كار است .همة اين برخوردها
هم بهخاطر همين است.

بي خبر از تصميم جالد

صبح جمعه۷مرداد با صداي باز و بستهشدن پیاپی در سلولها شروع شد .اين صدا
از صبح تا ظهر ادامه داشت .غريزهام هشدارم ميداد و احساس ميكردم بايد آماده
باشم .لباسم را پوشيدم و چند ساعت در حالت آماده ،منتظر ماندم .ساعت حدود
۲بعدازظهر شد .در سلولم باز شد .نگهبان سرش را از الی در آورد تو و گفت براي
رفتن به شعبه آماده شوم!
من را چشمبند زده برد نزديك دفتر آسايشگاه و روي یک راهپله منتظر ايستادم.
فهميدم نگهبانها از صبح تا آن موقع داشتند نفرات سلولها را به شعبه ميبردند.
کنار پنجرة راهپله بودم .داشتم از زير چشمبند بيرون را نگاه ميكردم .ناگهان ديدم
در كوچك سالن ۱آموزشگاه باز شد .چندتایی از خواهران با چادر سياه و چشمبندزده
از سالن خارجشدند .در اين مدت اين سالن و سالن ۳آموزشگاه ،مخصوص زندانيان
سياسي زن بود .خارج شدن خواهران از سالن ادامه پیدا کرد و تعدادشان زياد شد.
تقريباً ۷۰نفر شدند .آنها را به طرف در انفرادي زنان در طبقه اول فرستادند.
هنوز بيرون آوردن زندانيان زن ادامه داشت .متوجه شدم نگهبان دارد نزديك ميشود.
به حالت عادي ايستادم و چشم از پنجره برداشتم.
هوا گرم و آفتاب همهجا پهن بود۸ .نفر بوديم که سوار مينيبوس شدیم و ماشين
حركت كرد .وسط ماشین نشستم روي يك صندلي تكي .دو نفر روي صندلي زوجي
382

هيأت مرگ

آنطرف نشستند؛ گاهي پچپچ ميكردند .گوشم را تيز كردم تا شايد چيزي گيرم بيايد.
البهالي حرفهاي بريدهبريدهشان «هيأت عفو» بهگوشم خورد .درست نفهميدم راجع
به آن چه گفتند .قبل از اینکه از مینیبوس پیاده شویم ،چند جرثقیل و کامیون و
ماشین سنگین را قدری دورتر نزدیک دفترمرکزی اوین دیدم .چنین خودروهایی در
اوین جای سوال داشت .برای چیست؟
رسيديم به .۲۰۹از در كوچك وسط ساختمان وارد شديم .همينكه از پلهها رفتیم
باال ،در راهروي جلو بهداري حدود ۴۰نفر از بچههاي بند خودمان ــ بند  ۱باال ــ
را دیدم .همه بههم فشرده و چشمبندزده رو به ديوار نشسته بودند .حين رد شدن
مصطفي اتابكي ،آريا پورميرزا ،علي ابراهيميسواره ،اصغر غالمي ،جواد عباسي و اصغر
سعيدي را شناختم .مسير كوتاه بود .زود به ورودي راهرو اصلي رسيديم.
نگهبان ما را با فاصله روي نيمكتهاي راهرو اصلي نشاند و رفت .همينكه سر
و كلّة نگهبان دور شد ،سري چرخاندم ببينم چه خبر است .آیا كسي را براي
تماس پيدا ميكنم يا نه؟ دو نيمكت سمت چپم خالي بود .روي نيمكت سوم يك
نفر نشسته بود .د ّقت كردم؛ شهريار حكيمي 101بود .شهريار را از بند ۲قزلحصار
ميشناختم .دانشجو بود .از بچههاي خيلي خوب و مقاوم بند ما بود .زمستان
سال ۶۱كه بريدهخائنين روي او حساس شدند ،از او گزارشي بهزيرهشت دادند.
مفصل ،او را ۴روز زيرهشت واحد  ،۱سرپا نگه داشت.
حاج داوود هم بعد از كتك ّ
چند روزي هم در قرنطينه بود .بعد او را در قفس انداختند .در نهايت که شهريار
از مواضعش كوتاه نیامد ،او را فرستادند گوهردشت.
از ديدن شهريار خيلي خوشحال شدم .از او كلي سؤال داشتم .نگاهي بهراهرو انداختم.
خبری نبود .خيلي معمولي رفتم روي نيمكت کناری او نشستم .سالم كردم و خودم
را معرفي كردم.
برگشت نگاهي كرد .تندی پرسيد« :حسن از كجا مياي؟ چه خبرا؟»
یواشی گفتم« :مدتيه انفراديام .از بندها خبر ندارم!».
ادامه داد« :خبر حملة بچهها رو شنيدي؟».
با تعجب گفتم« :نه! كدوم حمله؟».
فهمید خيلي بيخبرم .مدام راهرو را چك ميكرد و جملهجمله با لحني پر از شوق و
ذوق ادامه ميداد« :سازمان چندتا حمله داشته .يكي عمليات آفتاب .بعدي عمليات
 -101مجاهد خلق شهريار حكيمي در قتل عام سال  ۶۷به شهادت رسيد.
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چلچراغ .شهر مهران رو آزاد كردن .سازمان كلي توپ و تانك غنيمت گرفته .آخريش
عمليات فروغ جاويدان بوده .سازمان كرند و اسالمآباد را گرفته».
سر وكلّة نگهبان پيدا شد .حرفهاي شهریار قطع شد .لحظهشماري ميكردم دوباره
فرصت صحبت پيش بياید .میخواستم بفهمم نتيجه عمليات چه شد .دو نگهبان
مدام در راهرو اين طرف و آن طرف ميرفتند .نيمساعتي گذشت .فرصت تماس
دوباره بهدست نيامد.
حدود ساعت ۴بعدازظهر شد .راهرو  ۲۰۹شلوغتر شد .مرتضوي ـ رئیس زندان ـ با
عجله از ته راهرو ميآمد .پشت سرش ۳يا ۴آخوند و چند لباس شخصي بودند .داشتند
از درب جنوبي ميآمدند .همهشان وارد يكي از شعبههاي جلويي شدند .مرتضوي با
عجله برگشت و در راهرو بهراه افتاد .از زندانیانی که روي نيمكتها نشسته بودند،
سؤالي ميكرد و یکییکی بهطرفي ميفرستاد .بهمن که رسيد ،با تندي پرسيد« :مال
كدوم بندي؟» .گفتم« :از انفرادي اومدم .قبلش هم آموزشگاه بودم» .سريع بلندم كرد
و با چند نفر ديگر به سمت خروجي  ۲۰۹فرستاد .حين برگشت ،بچههاي بند ۱باال
را دیدم که هنوز آنجا نشسته بودند .چند پاسدار هم اطرافشان بودند.
ما را سريع و با عجله از پلهها آوردند پايين .میخواستند برگردانند به سلول .در این
فاصل ه تا به مينيبوس برسیم ،ديدم مسعود ابويی ،رضا شميراني و اصغر كهنداني هم
با ما هستند.
بين راه با مسعود ابويي تماس گرفتم .فهميدم از ما ۱۰نفر ،فقط من يكي تك نفره
در سلول هستم .مسعود و امير عبداللهی و رضا شمیرانی در يك سلول بودند .اصغر
كهنداني با اصغر سينكي ،مجيد معصومي با عليرضا عيوضي ،مجيد عبداللهي 102با
محمدرضا سرادار دو نفره در يك سلول بودند.
درست در لحظة پياده شدن از مینیبوس ،مسعود آهسته به من گفت« :امير ديروز
دادگاه رفته .حكم اعدام گرفته!».
از ماشين که پياده شديم ،كمي معطل كردم تا در صف كنار رضا باشم .در مسير،
جلوي رضا حركت ميكردم .به او گفتم« :بچهها رو دستهدسته از بندها آوردن
انفرادی .تو كجا هستي؟ چه خبر؟».
پاسدار همراهمان من را ديد .سريع آمد يقهام را گرفت .از صف بيرون كشيد و شروع
کرد به زدنم .خيلي وحشيانه و غيرعادي ميزد .مثل زدن افرادي كه تازه در خيابان
 -102مجاهدین شهید ابوالحسن(مجید) عبداللهی وامیر عبداللهی در قتل عام  ۶۷سربدار شدند.
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دستگير شدهاند .مدام تکرار ميكرد« :چي گفتي؟ با كي حرف ميزدي؟» .دو دستي
گلويم را گرفته بود و سخت فشار ميداد.
به زور گفتم« :چرا ميزني؟ با كسي حرف نزدم .كاري نكردم» .عصباني شد .چنان
مشت محكمي زد به شكمم كه تا چند لحظه نفسم بند آمد .بعد رو كرد به همهمان:
«فالن فالن شدههاي منافق! ديگه تموم شد .پدر همتونو در ميآريم!».
هنوز معني تحرکات و جابهجاییهای زیادی كه ميديدم و کلماتی كه البهالي
حرفهاي آنها بيرون ميزد ،برايم روشن نبود .فكر ميكردم مثل تهديدهاي
هميشگي است.

هیأت عفو یا هیأت مرگ

به آسايشگاه رسيديم .ما را از هم جدا كردند .سلولم را عوض كردند و فرستادند به
سلولی در طبقة سوم .از اين جابهجايي خوشحال شدم .تا آن زمان با كسي تماس
نداشتم .در محل جديد ،ممكن بود در سلولهای کناری کسی باشد.
موقع توزیع شام فهمیدم سلول چپم خالی است و سلول راستم کسی هست .چند
بار به او مورس زدم .جوابی نیامد .شام را که خوردم ،شروع کردم به قدم زدن .داشتم
بهچيزهايي كه ديدم و شنيدم فكر ميكردم .متوجه صداي سوت خفيفي از لولة زير
روشويي شدم .سریع نشستم .خوب گوش كردم .نفر ديگري با سوت جوابش را داد.
سريع الستيك زير روشويي را که داخل يك زانويي بزرگ بود ،درآوردم و گوش دادم.
دو سلول طبقه دوم داشتند با هم تماس ميگرفتند .يكي از آنها گفت« :هيأت عفو
اومده .داره با همه برخورد ميكنه .تا بهحال با نصف بچههاي «دوبارهاي» برخورد
شده .با هر كس صحبت ميكنن ،ديگه اونو بهسلول قبلي بر نمیگردونن».
فهميدم منظورش از «بچههاي دوبارهیی» ،پيكها هستند .همهشان توی سلولهاي
طبقة دوم بودند .در سلول پایینی ِسلولم ۳نفر بودند :كاوه ،محمود ،سعيد .در سلول
کناری آنها ۲نفر بودند .يكي از آنها را به اسم دكتر صدا ميكردند .معلوم بود از
اسامي مستعار استفاده ميكنند.
از اينكه آنها را شناختم ،بياندازه خوشحال شدم .بيتابي ميكردم زودتر خودم را
به آنها معرفي كنم و وارد تماس شوم .همينكه صحبتشان به جایي رسيد ،ضربة
خفيفي زدم به لوله و وارد صحبت شدم .طرف صحبتم محمود بود .بعد از معرفي
خودم ،گفتم در تماسها ناصر صدایم كنند.
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نيم ساعتي از تماسم با محمود گذشته بود که صداي ضربههاي خفيفي از بدنة شو
بهگوشم خورد .نفري داشت به لوله شوفاژ مورس ميزد .جوابش را دادم .پرسيدم ك
هستي؟ يكي از خواهران بود .از طبقه اول مورس ميزد .به او گفتم از لولة آب صحب
كند .چند لحظه بعد شروع به صحبت كرديم .در همين بين ،محمود هم از طب
دوم آمد روي خط .دوتایی با آن خواهر صحبت را ادامه دادیم .او خودش را معر
كرد« :اسمم شهين پناهيه .با زهره اسماعيلي 103توی يک سلوليم» .ما هم خودم
را معرفي كرديم.
شهين عجله داشت .تندتند خبرهاي روز را ميداد« :در نماز جمعه امروز ،وضع خي
خراب بود .رفسنجاني آمده بود .خيلي عليه سازمان حرف زد .در دو سه روز گذشت
تو اخبار گفته ميشد عراق و مجاهدین با هم حمله كردن .اول سعي ميكردن بگ
حمله از طرف عراقه و سازمان داره با اونها همكاري ميكنه .اما امروز رفسنجا
صريحاً گفت عمليات از طرف سازمان بوده .در اسالمآباد درگيري وسيعي بوده.
نماز جمعه شعار ميدادن :منافق مسلح ـ اعدام بايد گردد».
از شهين پرسيدم «:نتيجة عمليات چي شد؟ اآلن موقعيت سازمان چطوریه؟».
مهمه .تو
گفت« :نميدونم .ولي هر چه بوده ،خيلي
زنــــــد
شهر بسيج عمومي داده شده .مالقاتهاي
خيلي ج
قطع شده .توی اخبار امروز هم گفته شد
د ا نشگا ه
مثل مجلس و مسابقات ورزشي و امتحانات
تعطيل شده».
به انفراد
گفتم« :امروز ديدم تعداد زيادي از خواهران
منتقل شدن .جريان چي بود؟».
«دو ر
شهین تندتند اخباري از بند خواهران گفت:
فالحت
پيش مريم گل ،منيره ،سهيال ،هما و زهرا
اتــاقهــا
بردن .امروز هم مرتضوي اومد تو بند ما .د ِر
زهرا فالحت
فقط سؤ
يكييكي باز ميكرد و همه رو ميبرد بيرون.
ميكرد :اتهامت چیه؟ هر كس ميگفت سازمان ،ولكن نبود .ميگفت مشخص ك
يا منافقين يا مجاهدين! خيليها كه تا به حال فقط ميگفتن سازمان ،امروز گفت
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مجاهدين .مرتضوي هم همة اونها رو آورد انفرادي».
همة اخباري كه شهين داد ،برایم مهم بودند .اما هنوز تصویری از اصل ماجرا نداشتم.
نمیتوانستم از خبرها نتیجهیی بگیرم.
روز بعد د ِر سلول كناريام باز و بسته شد .فهميدم كسي را آوردند .همينكه نگهبان
دور شد ،تماس گرفتم .فهمیدم محمد علي عزيزيان  104است .او را از قبل ميشناختم.
از اينكه همسايه من شد ،خيلي خوشحال شدم .محمدعلي گفت« :همة سالن ۶رو
خالی کردن آوردن اینجا .چند روز گذشته با داوود زرگر بودم .تو يكي از سلولهاي
آخری .داوود رو حين تماس گرفتن .هر دوی ما رو جابهجا کردن».
محمدعلي دانشآموز بود .سبزهرو و آرام .اصفهاني بودند .چند سالي خانوادگی در
تهران زندگي ميكردند .اولینبار او را سال ۶۱در اوین دیدم؛ زمانی که برای تجدید
بازجویی آمده بودم .مجاهدی كمحرف بود ،ولي صبور و مقاوم .قب ً
ال با او زياد صحبت
نكرده بودم .حاال هم كه در سلول كنارم بود ،بيشتر شنونده بود .سعيكردم هر چه
شنيده بودم را به او منتقل كنم.
در تماس با محمود و کاوه و سعید فهمیدم آنها هم در جریان عملیات فروغ
جاویدان هستند .از محمود پرسیدم« :داستان هیأت عفو چیه؟ این جابهجایها
برای چیه؟» .کوتاه گفت« :اآلن وقت ندارم .کلی کار دارم» .حدس زدم میخواهد با
سلولهای کناری و نفرات «دوبارهیی» تماس بگیرد .من هم سعی میکردم شنوندة
تماسهای آنها باشم.
روز ۱۰مرداد محمود خبر داد که چند نفر از سلولهاي ديگر را بردهاند ،ولي هنوز
هيچ کس برنگشته است .از محمود و سعيد و كاوه پرسیدم وضعيت را چطوري
ميبينند؟ نظرشان اين بود كه دارند زندان را طبقهبندي جديد ميكنند .كاوه گفت:
«احتماالً بچههاي «پيك» و «سرخط» را اعدام كنن .اما بهخاطر پذيرش قطعنامه،
هيأت عفو راه افتاده و شايد يكسري را هم آزاد كنن».
حین تماسهایمان یکی این نظر را داد که« :ممکنه نفرات سرخ و پیکها و دوباریها
را ببرند جزیره» .در سلول كناري محمود ،نفري بود كه دكتر صدايش ميکردند .نظر
دکتر اين بود كه بايد هوشيار بود.
اين روزها کار همهمان شده بود تماس با دیگران .گاهی دنبال ثانیهها بودیم تا در
 -104مجاهد خلق محمد علي عزيزيان در سال ۶۰دستگیر شده بود و به او حکم اعدام داده بودند .اما این حکم
اجرا نشده بود تا اینکه در قتل عام سال ۶۷به شهادت رسيد.
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اولين فرصت از راه لوله آب با هم صحبت كنيم .تماس که برقرار ميشد ،هفت سلول
در چهار طبقه با هم روي خط بوديم .حميدپويي 105هم اضافه شد .حميد در طبقه
چهارم بود .در سلول مجاورش کسي نبود.
صبح روز ۱۲مرداد تماسمان با طبقه اول قطع شد .ديگر اخبار خواهران را نداشتيم.
در اين چند روز بارها دريچة كوچك در سلولم باز شد و سؤال كردند« :چند سال
حكم داري؟ دستگيري مجدد هستي؟ پيك بودي؟» .من هم هر بار تکرار میکردم
که۶« :سال حكم داشتم۴ .ماه است حكمم تمام شده .چرا به وضعيتم رسيدگي
نميكنين؟» .اما كسي مسألهاش پاسخ به سؤال من نبود .من هم براي اينكه از
البهالي حرفهايشان چيزي درآورم ،بهعمد اینهارا میگفتم.
خیلی زود تماسم با سلولهای طبقه سوم هم قطع شد .حمید پویی هم هیچ
عالمت تماس نمیداد .میزان تحرکات در راهرو هم کم شد .مدام تنهایی قدم
میزدم و به امیر عبداللهی و برادرش مجید فکر میکردم« :یعنی واقعاً به امیر حکم
اعدام دادن؟ حتماً اگه مجید را هم به دادگاه ببرن ،به او هم همین حکم را میدن.
فرمانده تیم ،مجید بوده...بقیه بچهها چی شدن؟ مسعود و رضا و محمدرضا چی
شدن؟ اصغر کهندانی با آن چشمی که در بازجوییها آسیب دیده ،چی شد؟» .در
بازجوییهای چند ماه پیش بر سر تشکیالت بند ،به سر اصغر ضربهیی زدند که
چشمهایش تار میدید.
ّ
برای روزم دیگر برنامه نداشتم .نمیشد هم برنامهیی منظم داشت .روند معمول روزها
و خبرها زیر و رو شده بود .از صبح یکسره قدم میزدم و فکر میکردم .آنقدر راهرفتم
که از خستگینشستم و دراز کشیدم .نميتوانستم از حجم واقعهیي كه در اطرافم در
حال وقوع بودّ ،
مطلع شوم.
در ادامة فکرها و ربط دادن خبرها به هم ،به یک نتيجه رسیدم .ممکن است سازمان
با آزاد کردن بعضی شهرها ،قسمتهایی از غرب کشور را در دست داشته باشد.
خمینیهم قطعنامه  ۵۹۸را پذیرفت و جنگ تمام است .پس این «هیأت عفو» برای
تصفیه زندان است .حتماً تعدادي را اعدام ميكنند .شاید هم قصد دارند بقیه زندانیان
را طبقهبندی کنند و سرموضعها را به جزیره بفرستند.
پیش از این ،خبری به ما رسیده بود که رژیم تعدادی از زندانیان عادی را به یکی از
جزایر متروکة خلیج فارس تبعید کرده است .جزئیات بیشترش این بود که زندانیان
عادی در جزیره بهطور کامل ایزوله هستند ،هیچ مالقاتی ندارند و وضعیت غذایی و
 -105مجاهد خلق حميد پويي در قتل عام سال ۶۷به شهادت رسيد.
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بهداشتیشان هم بسیار اسفناک است.

تجرب ه سلول دو نفره

غروب ۱۲مرداد سلولم عوض شد .بردند به طبقه چهارم .هر چه به ديوار مورس
زدم،كسي جواب نداد .سكوت سنگيني در بند حاكم بود .از هيچكس و هيچكجا
صدايي نميآمد .از محل وسايل پشت سلولها متوجه شدم بیشترشان خالي هستند.
روز بعد يك نفر را به سلولم آوردند .دو نفره شديم .او را تا آن زمان نديده بودم .از
آمدنش خيلي خوشحال شدم .اسمش حسن پيمایي بود .ماركسيست بود .بيشتر که
با هم صحبت كرديم ،متوجه شدم اتفاقاً بچهمحل هم هستيم .اهل محلة چشمهعلي
بود .چند ماه بود حكمش تمام شده بود .منتظر آزادي بود .گفت از  ۳ماه پیش در
انفرادي است .از خبرهاي يكي دو ماه اخير هيچ اطالعي نداشت .به خودم گفتم شايد
يكي دو روز ديگر او را ببرند .به همين دليل از خبرهای جدید با او صحبتي نكردم تا
بيشتر آشنا شویم.
تا اين زمان زندگي دو نفره در انفرادي را تجربه نكرده بودم .در همان ساعات اول
احساس کردم سلول دو نفره ،مشکالت خاص خودش را دارد .بايد براي قدم زدن ،غذا
خوردن ،دستشويي ،خوابيدن و همة كارها با هم هماهنگ كنيم.
هيچ كتاب و نوشتهیی و حتي قرآن هم براي مطالعه و سرگرم شدن نبود .بايد برای
صبح تا شبمان وقتمان را پر میکردیم تا استفادهیی بکنیم .به حافظههايمان رو
آورديم .هر كس اسم كتابهايي را كه خوانده بود ،ميگفت .طرف مقابل هم باید
يكي را انتخاب ميكرد .قرار شد محتوای كتابهاي انتخابي را شفاهي براي هم
توضيح دهيم .این برنامة روزمان بود .بعد شام هم هر كس باید فيلمهاي خوبي را كه
ديده بود ،با جزيياتش تعریف میکرد .حسن فيلم «سن ميكله يه خروس داشت» را
كامل برايم تعريف كرد .فيلمی ساختة برادران تاویانی اهل ایتالیا .فیلمی سياسي از
سرگذشت مبارزي در آمريكاي التين .قهرمان فيلم ،طي مبارزاتش گرفتار زندان و
تبعيد میشود ...آنقدر ماجرای فيلم را قشنگ و با لحن داستانگویی تعريف كرد كه
احساس كردم خودم چند بار آن را ديدهام.
حسن به مطالب اقتصادي و جامعهشناسي عالقه داشت .قرار شد من اول كتابهاي
تراست ،كارتلها و علم اقتصاد را تشریح كنم و بعد نوبت او شود .پیرامون عملكرد
تراستها و كارتلها که صحبت ميكردم ،نکات جالبي بينمان مطرح ميشد .هر دو
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نسبت به وضعيت اقتصادي جامعه در قبل و بعد از انقالب اطالعاتي داشتيم .با مبنا
قرار دادن مطالب كتاب ،پی بردیم که چگونه در اين سالها بسياري از سرمايهداران
خردهپا و كسبة جزء ،زير دست و پاي فروشگاههاي زنجيرهيي خرد شدهاند .قشر
متوسط در حال نابودي و سرمايهداري جديد در حال رشد است .همين موضوع،
زمينة بحث گستردهيي بينمان شد .هر كدام مطلبي را راجع به اين بحث و موضوعات
مربوط به آن تشریح كرديم .دیگر تیکتاک زمان را متوجه نمیشدیم.
آگاهانه سعي ميكردم بحثهاي خطي و سياسي بينمان مطرح نشود .نميخواستم
فضايي شود كه ديگر نتوانيم راحت و از سر شوق با هم صحبت كنيم.
يك هفته بعد حسن را صدا زدند .دوباره تنها شدم .هنوز كتابهایی مانده بودند
که دوتایی تشریحش کنیم .دیگر فرصتی برای ادامه کارمان پیش نیامد .اگر همان
وضعيت ادامه پیدا میکرد ،براي ماهها وقتمان پر بود.
ديگر نتواستم با كسي تماسي بگيرم .مالقاتها کامل قطع شد .صداي جابهجايي از
سلولها نميآمد .سكوت خفهكنندهيي حاكم شد .دوباره براي خودم برنامة روزانه
ريختم .براي خودم بريدم تا آخر سال اينجا هستم.
مرداد و شهريور هم گذشت .فكر روزانهام این بود كه در بندها چه خبر است؟ چه بر
سر بچههايي كه به انفرادي بردند ،آمده است؟ جريان حمله سازمان به كجا كشيد؟
آزادسازي كرند و اسالمآباد چه شد؟
با اين افكار به جایي نميرسیدم؛ اما ولکن هم نبودند .بايد منتظر میماندم تا از اين
شرايط خارج شوم .فقط توانستم يك قرآن بگيرم .روزي  ۲ساعت مطالعهاش میکردم.
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«دلتنگیهای آدمی را باد
ترانهیی میخواند
و رؤیاهایش را
آسمان پرستاره
نادیده میگیرد».
(مارگوت بیکل ،سکوت سرشار از ناگفتههاست)

اواخر شهريور بود .د ِر سلولم باز شد .نگهبان برگهیی دستم داد .گفت براي خانواده
نامه بنويسم .گفت بگو فالن تاريخ به مالقات بيايند .نامه را در فرم ۷خطي زندان
نوشتم و دادم .مالقاتها قب ً
ال هفتگی بود؛ اما سه ماه بود مالقات نداشتم.
بعدازظهر همانروز منرا به اتفاق چند نفر ديگر ،از طبقة چهارم بردند به طبقة دوم.
نگهبانها بر خالف هميشه كه ما را دست روي شانه هم جابهجا ميکردند ،اينبار با
فاصلة ۲متر از هم به خط كردند وبردند .در طول مسير حواسم به پشت در سلولها
بود تا بفهمم چه كساني در سلولها هستند .اما بیشترشان خالي بود .منرا فرستادند
به سلولي در وسط راهرو اول .بعد از رفتن نگهبان ،اولين كارم زدن مورس بود .هيچ
جوابي نگرفتم .نااميد در گوشة سلول نشستم.
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پیامهای آخرین

پتوي سربازي سياه كف سلول را جمع كردم .داشتم كف سلول را نظافت ميكردم که
روي موزائيك زير پتو نوشتهيي ديدم:
«ما پنج نفر مهدي پورقاضيان ،علي ابراهيميسواره،
جواد ملكيان ،محمد ُكوسچي و ايرج مايلي به دادگاه
رفتيم .به همة ما حكم اعدام دادند .سالم ما را به مسعود
برسانيد.»۶۷/۵/۱۹ .
شوكه شدم« :چه اتفاقي افتاده؟ براي چي آنها را به دادگاه
بردن؟ اگه بهخاطر اعتصابات و فعاليتهاي داخل بند بوده،
حكم آن كه اعدام نيست؛ حداكثر چند ماه انفرادیه .اينها
از دوبارهیيها يا از نفرات حساس بند هم نبودن .چرا حكم
اعدام؟ با اين حساب ،سر بقيه چی اومده؟».
هر جور فكر ميكردم عقلم به جایي قد نمیداد .ماتمزده
ايرج مايلي
گوشة سلول نشستم و اتاق به اتاق ،چهرة همة بچهها را
از نظر ميگذراندم .نميتوانستم تصور كنم معنی اين سكوت سنگيني كه در همهجا
حاكم شده چیست .بلند شدم .سانت به سانت ديوارها و كف سلول را وارسی کردم
تا شايد نشان از كسی یا کسانی ديگر هم پيدا كنم .روي ديوارها نوشتههاي زيادي
بود .بین همة نوشتهها گشتم .همه قديمي بودند .دیوار را ادامه دادم .رسیدم به در.
چشمي در سلول ،چند خط كمرنگ دیدم .سرم را بردم نزدیک .با مداد نوشته
زير
ِ
شده بود:
«من روز يكشنبه  ۶۷/۵/۹به دادگاه رفتم .نيري و اشراقي سؤال ميكردند .از من
مصاحبه خواستند .قبول نكردم .صبح وصيتنامهام را نوشتم و دادم .بچهها! هيأت عفو
دروغ است .دارند همه را اعدام ميكنند .سالم ما را به مسعود و مريم برسانيد .بگوييد
ما تا آخرش مانديم .درود بر رجوي ـ مرگ برخميني ـ آرش باجور»
همانطور چشمم مات و مبهوت به نوشتة روی در بود و خشکم زده بود .يعني آرش
را هم اعدام كردند؟ خبرها اص ً
ال برايم قابل هضم نبودند .چهرة تكتك آنها در نظرم
آمد .باور نميكردم كه ديگر نيستند.
آرش از بچههاي غرب تهران بود .موقع دستگيري ،سرباز بود .زير بازجويي آنقدر به
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سرش ضربه زدند كه مدتي قاطي كرده بود .در شعبه ،با بازجوها درگيرشد .دژخيمان
چند نفرهريختند سرش و وحشيانهزدند .يكبار او را به تخت بستند ،لباسهايش را
در آوردند و با آتش سيگار ،بدنش را سوزاندند .بعد از گذشت چند سال ،هنوز آثار
سوختگي در سمت چپ شكم ،نزديك كمرش باقي بود.
آرش سال ۶۱حكم اعدام گرفته بود؛ ولي در پروندهاش مدركي وجود نداشت؛ چند
سال زير حكم ماند .مجتبي حلوايي از روحية باال و تهاجمي آرش به ستوه آمده
بود .سال ۶۴که حكم اعدام آرش شکست و شد ابد ،موقع ابالغ حكم دقدلیاش
را خالی کرد و به آرش گفت« :دو ساله حكمت شكسته ،ولي بهت ابالغ نكردیم تا
حالت گرفته بشه»!
این است سادیسم یک ّ
جلد شكنجهگر .دو سال یک زندانی را در كابوس اعدام نگه
میدارد و از آن لذت میبرد .اما همیشه ّ
جلدان در برابر اراده و استحکام شیفتگان
آزادی کمآوردهاند و شکست خوردهاند .کما اینکه ارادة آرش خيلي قويتر و دالورتر
از تفریح ّ
جلد با حکم اعدام بود .آرشی که هميشه عامل انگيزه بین ما بود.
بعدها كه مسعود ابويي را ديدم ،گفت در همان روزهايي كه بچهها را به دادگاه
ميبردند ،آرش را در مسير ديده است .آرش با او تماس ميگيرد و ميگويد از دادگاه
برگشته است .در دادگاه در پاسخ به اتهام ،گفته مجاهدم و دفاع كرده است .نيري
بهم میریزد ،به او فحش میدهد و بالفاصله حكم اعدام را مینویسد .آرش با مسعود
خداحافظي ميكند .از او ميخواهد كه سالم و وفاداریاش را بر سر عهدي كه با
سازمان بسته است ،به ديگران برساند.

نوشتهیي خونين

يك كتاب مفاتيح در سلول بود که من به آن توجهي نکرده بودم .کنجکاو شدم .آ 
ن
را برداشتم و نگاهي کردم .حين ورق زدن ،به برگة سفيد آخر کتاب رسيدم .متنی با
خط قرمز و با چیزی غير از خودكار روی برگة سفید نوشته شده بود .متن را خواندم.
وصيتنامة دكتري به اسم فتوحي بود .اسم کوچکش را بهیاد ندارم .نوشته خطاب
به همسرش بود .انگار متن را با خونش و با چیزی شبيه چوب كبريت نوشته است.
از متن پیدا بود كه صاحب نوشته مردي مسن و اصفهانی است ،نام همسرش پوران یا
پروین است و چند فرزند دارد .آنچه از مضمون نوشته در خاطرم مانده ،چنين بود:
«اين وصيتنامه را در حالي با خون خود مينويسم كه همة اولياء و انبياء و ائمه اطهار
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را گواه ميگيرم كه در زندگي خود ،هيچ خالفي عليه كسي انجام ندادهام .هميشه يك
مسلمان بودهام .اگر به هر كسي كمكي كردهام از روي خيرخواهي بود .هر چه به اين
از خدا بيخبران ميگويم با هيچكس و هيچ جرياني رابطه نداشتهام ،قبول نميكنند.
در حاليكه هيچكاري نكردهام ،به من حكم اعدام دادهاند...در زندگي هميشه تالش
كردم سعادت و سالمت شما تأمين شود ...بچهها را بعد از خدا به تو ميسپارم .تالش
كن دو پسرمان به دانشگاه بروند .به(...پسر بزرگ) هم سفارش ميکنم از مادرش و
برادر كوچكش نگهداري كند».
در انتهاي متن ،آدرس مطب و شماره تلفن بود .آنچه در خاطرم هست ،دکتر مطبش
را در طبقة دوم یک ساختمان بهنام مطب دکتر فتوحی نوشته بود.
چندبار نوشتههاي داخل سلول را خواندم .با اطالع از شهادتها ،ديگر نميتوانستم
دامنة تحوالت را حدس بزنم تا به این ابهامم پاسخ بدهم که «واقعاً چه اتفاقاتی
افتاده؟» .چند بار اسم «هیأت عفو» را شنيدم ،ولی وقایع این را نشان نمیداد.
همهچیز گواهی میداد که «هيأت مرگ» واقعیتر است .نمیشد تصور کردکه ممکن
چ چیزی با عقل جور درنمیآمد.
است با اینهمه زنداني چه كرده باشند .هی 
ت با خانوادهها دوباره به جریان افتاد .احساس ميکردم شرايط دارد عادي ميشود.
مالقا 

چرا اتاق جنگ اينجا؟

روز سوم مهر صدایم زدند که با كليه وسايل آماده شوم .زير هشتآسايشگاه چهار
نفر شديم .سوار مينيبوس شدیم .ما را به سمت بندهاي ۳۲۵بردند .توی راهرو
چند دقيقهيي جلوي دفتر بند منتظر ماندیم .نگهباني آمد كه تا آنموقع او را نديده
بودم .ما را به بند ۲باال برد .به او گفتم« :من قب ً
ال بند  ۱باال بودم .من رو به بند
خودمان بفرست!» .او كه ميدانست از همهجا و همهچیز بيخبرم ،چیزی نگفت .به
بند ۲که رسیدیم ،همان دم در که ما را میفرستاد داخل ،گفت« :ديگه بند يكي
وجود نداره .برو تُو!»
بند بهطور کامل خالي بود .فقط ما ۴نفر بودیم .همراهانم كريم اُلفت ،بابك افراشته
و سيروس بودند.
كريم اقليتي بود ،گردنش هم آرتروز داشت .گردنبند طبي بسته بود .آدمی با پرنسيپ
و با سواد بود .گفت برادرش از زندانيان زمان شاه است .کریم مجاهدين را خوب
ميشناخت ،اما تمايلي به صحبت سر مسائل سياسي نداشت .میگفت مدت زیادی
در انفرادی بود و حاال قرار است آزاد شود.
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بابك تودهيي بود .فردي بلند قد و چاق .با تيپی اجتماعي .ميگفت رانندة اعضاي
باالي حزب بود و كارهاي تداركاتي هم برای حزب ميکرد .آدم خوشصحبتي بود.
خيلي هم دوست داشت همصحبت داشته باشد و هر چه دلش ميخواهد بگويد .نشان
میداد از تحوالتي كه در اوضاع سياسي شوروي پيش آمده ،بيخبر است .سيروس
به بابک پراند که« :شوروي هم تموم شد .داره ريل فروپاشي رو میره» .بابک ناراحت
شد و گفت« :شوروي اونقدر بزرگ و قويه كه چند تا کشور گدا گشنه هم از دور و
بر او كم بشه ،ككش نميگزه .همچنان ابر قدرت خواهد ماند»!
سيروس هوادار مجاهدين بود .منتظر آزادی بود .ميگفت قرار است برايش ضامن
و وثيقه بياورند .او را چند ماه پيش ،از گوهردشت به اوين آوردند .در این مدت در
انفرادي بود .بعد از آشنايي اوليه ،سعي كردم خبرهايي از آنها به دست بياورم .ولي
وضعيت آنها بدتر از من بود .آنها همان حداقل تماسهاي قبلی من را هم نداشتند.
با جمع و جور كردن وسايلم ،رفتم چند ّ
تکه لباس بشويم .از پيچ راهرو رد شدم و
نگاهي به انتهاي بند انداختم .د ِر اتاقهاي ۴و ۵و ۶بسته بود .وسايلم را گذاشتم
توی يكي از حمامها و رفتم که به اتاقها سرکشی کنم .د ِر اتاق ۴را كه باز كردم،
با تعجب ديدم مثل اتاق كار است .يك ميز بزرگ چوبي وسط اتاق بود و دور تا دور
آن صندلي .سمت چپ اتاق ،چهار ميزچوبي كنار ديوار بود؛ روي ميزها هم مقداري
وسايل تحرير ،كتاب و كاغذهاي لوله شده .سمت راست ،زير طاقچة فلزي ــ كه قب ً
ال
وسايلمان را روي آن ميگذاشتيم ــ چند نقشه به قالبها آويزان بود.
اين صحنهها خيلي عجيب بود .كنجكاو شدم .مگر اينجا بند نبود؟ از همان دم
در با د ّقت به نقشهها نگاه كردم .يكي از آنها نقشه بزرگ ايران و سهتاي ديگر
نقشههايي از غرب كشور بودند .روي ديوار روبهرو ،زير دريچة كولر دو سه كروكي و
نقشه كوچكتر بود .روي بعضي از قسمتهای نقشه ،با ماژيك قرمز و آبي خطهايي
كشيده شده بود.
كميهول شدم .احتمال دادم هر آن پاسداري سر برسد .در را بستم و با عجله
رفتم سراغ اتاق . ۵دور تا دور اين اتاق قفسههاي كتاب بود .دو ميز بزرگ و چند
صندلي در وسط اتاق بود .پاي ديوار روبهرو ،يك پايه نقشه با تعداد زيادي نقشه
بزرگ آویزان به آن .سريع در را بستم و رفتم .الي در اتاق ۶را خیلی آرام باز كردم.
نگاهي سريع انداختم؛ اتاق صنفي و محل غذاخوري بود .سريع برگشتم و مشغول
شستن لباسها شدم.
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ظاهر اتاقها نشان ميداد اين بند محل كار بوده است .آنهایی هم که اینجا مشغول
بودند ،با جبهههاي جنگ سر و کار داشتهاند .اتاق ۴شبيه اتاق عمليات جنگ بود؛
محل کار روی طرحهاي عملياتي و نقشههاي نظامي.
حاال چرا اتاق جنگ در وسط بندهاي اوين؟ چه كساني اينجا كار ميكردند؟ مگر
جاي اين كارها نبايد در ستاد مشترك ارتش و سپاه باشد؟
آن موقع چيزي دستگيرم نشد .بعدها هم كه با بعضيها صحبت كردم ،پیدا بود
اطالعات مشخصي ندارند .هر كس متناسب با شرايطي كه داشتيم ،احتمالی ميداد.
احتمالی را كه منطقيتر بهنظر ميرسيد ،اكبر صمدي داد .او گفت« :بعد از عمليات
فروغ جاویدان ،تعداد زيادي از سربازان را دستگير كردن .اونا رو در همين زمانها
توی اوین بازجویی کردن .امكان داره توی اين اتاقها بازجويي کرده باشن .شاید
بازجوها از نقشههاي منطقه عملياتي توی بازجوييها استفاده ميكردن كه درستي
حرفهاشون رو در بیارن».
اما فرضیة ديگري هم بود .میدانستیم مرتضوی رئیس زندان از مدتي قبل محلي را
بهنام كتابخانه در اختيار كيانوري ،عمویي ،پرتوي و امثال آنها قرار داده بود .بهقول
هيبتاهلل معيني ،داشتند كار تحقيقاتي و مطالعاتي ميكردند .ممكن بود در اين
ماهها،آنها را به اين بند آوردند و اين امكانات را در اختيارشان گذاشتند .شاید سپاه
از افراد مجرب نظامی آنها کمک فکری میخواست.
تا فاصلة نهار هر كدام دنبال كار فردي رفتیم .موهاي سر و صورتمان خيلي بلند
شده بود و همه نياز به سلماني داشتيم .کسی هم وسيلة سلماني نداشت .فقط كريم
يك قيچي خيلي كوچك داشت .با همان قيچي مشغول كوتاه كردن موهاي سر و
صورتمان شدیم .ظاهرمان قدری بهتر شد.
ساعت ۴بعدازظهر متوجه سر و صدايي از توي حياط شديم .از پنجره ديديم خیلیها
از بند پايين به هواخوري آمدند .خوشحال شدم که پس بچهها دربند پايين هستند
و ميتوانم تماس بگيرم .کنجکاو شدم و نگاهي به سر و وضعشان انداختم؛ نگو
همه سرباز هستند .ظاهرشان نشان میداد تازگي دستگير شدهاند .سنشان حدود
بيست سال يا كمي بيشتر بود .بیشترشان موهاي كوتاه يا ماشين شده داشتند و
زيرپيراهنهاي يك شكل سربازي .عمومشان هنوز شلوار فرم سربازي تنشان بود.
گفتم تماس بگيرم ،ولي رأیم برگشت؛ نه ،به ريسكش نميارزد.
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غروب شد .نگهبان آمد و گفت وسايلمان را جمع كنيم و برويم بيرون .همينكه به
راهرو اصلي رسيديم ،ما را برد بند ۱باال .از خدا همين را ميخواستم .بند قبليام
بود .فكر كردم الاقل تعدادي از بچههاي بند را میبينم .همينكه در بند را باز كرد و
رفتيم تُو ،همان دم در دلم خالي شد .نفس توی سينهام حبس شد .اول تا آخر بند،
سوت و كور بود .هيچ كس توی بند نبود .نگهبان ما را فرستاد اتاق ۱و رفت .درگوشة
اتاق نشستم .هر صحن و گوشه و کنار اتاق ،ياد و نشان بچهها بود .با آنها همينجا
کنار هم ورزش ميكرديم ،غذا ميخورديم ،ميخوابيديم .چه ماجراهايي در جريان
اعتصابها داشتيم.

در و دیوار و نشانیهای یاران

سکوت سرد و سنگیني همهجا حاکم شد و من را با خودش برد .با صدای سيروس
بهخودم آمدم .گفت ميرود وسيلهیي براي نظافت اتاق پيدا كند .سريع پا شدم و رفتم
توی راهرو .گفتم شايد نشاني از بچهها پيدا كنم.
همهجای اتاق ۲و سطح ديوارها را گشتم .چيزي گیرم نیامد .رفتم به اتاق .۳انگار
نگاهم مثل عقاب شده بود؛ به همهجا و همهچیز دقیق شدم .اینجا هم روی در اتاق،
نوشتهیی با خودكار آبي دیدم:
«از هفته گذشته تا به حال  ۵۵نفر را در دو گروه از بند بردهاند و برنگشتهاند .ما
هم۳۰نفر هستيم كه امروز  ۶۷/۵/۱۵داريم از بند خارج ميشويم .احتماالً براي اعدام
ميرويم .درود بر رجوي ــ مرگ بر خميني».
نميتوانستم باور كنم .نمی خواستم چنين چيزي را ديده باشم .اما تمام نوشتهها
رشتهرشتههای بههم پیوستة یک خبر مبهم و بزرگ شدهاند .همين نوشته به من
ميگوید ۸۵نفر از بهترين دوستانم را ديگر نميبينم.
با گامهای آهسته جلوتر رفتم .با د ّقتی بیشتر به همهجا نگاه میکردم .در اتاق۳
خالی پايههايش محل جاسازيمان بود .مالتها
يك تخت فلزي داشتيم كه فضای ِ
را آنجا میگذاشتيم .رفتم سراغ آن .نوشتة جدید ندیدم؛ همان دستنويسهاي
قديميمان بودند .همانطور رهایشان كردم .روي ديوارها و زير لبه موكتها را گشتم.
چيزي پيدا نشد.
سرعتم را بیشتر کردم و اتاقها را يك به يكگشتم .رسيدم به اتاق .۶اینجا هم چيزي
پيدا نكردم .بهآرامي نزديك پنجره شدم .حواسم به بیرون بود که دیده نشوم .یادم
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بود گوشة سمت چپ پنجره ،سوراخی بين چهارچوب و ديوار بود که براي جاسازي
استفاده ميكرديم .درپوش آن را برداشتم .يك كاغذ لولهشده دیدم .درش آوردم و
خودم را از پنجره کنار کشیدم .حدسزدم خط اصغر خضري باشد .نوشته بود:
«از روز ۷مرداد ،بچههاي بند ما و بند ابديها را دستهدسته براي بازجويي ميبرند،
ولي كسي بر نميگردد .تا بهحال بيشتر از ۶۰نفر از بچههاي بند ۱پايين و ۵۵نفر از
بند ما را بردهاند .همة مالقاتها قطع شده .درب زندان بسته شده .همه نگهبانها هر
روز هستند .ارتباط زندان با بيرون قطع شده .هيأت عفو دروغ است .دارند بچهها را
اعدام ميکنند».
كاغذ را لوله كردم و گذاشتم سر جايش .دو نقطه جاسازي ديگر هم داشتيم .سراغشان
که رفتم چيزي ندیدم .سريع آمدم بيرون.
در اتاق ۴با كاغذ ،لولة توپري درست كرده بوديم .آن را جاي يكي از پايههاي شكستة
طاقچة فلزي ميگذاشتيم .ديدم هنوز سر جایش است .ميدانستم كاغذهاي آن،
متن يكي از كتابهايي است كه از كانال كولر بيرون آورده بوديم .مجتبي غنيمتي
آن را خيلي خوب ساخت و رنگ زد .مالتهايمان را وسط آن ميگذاشتيم .هميشه
هم جلوي چشم نگهبانها بود و عادی جلوه میکرد .دستي به آن كشيدم و آمدم
بيرون .برايم مسجل شد همة زندانيان بند ۱باال و پايين را بردهاند .ناباوریها و مورمور
سنگینی سلسلهجبال خاطرات آن همه اسم و چهره ،همة تار و
لحظههای سخت و
ِ
پود و احساسم را پر کرد .یعنی ديگر آنها را نميبينيم؟ نميتوانستم و نميخواستم
باور كنم همة آنها اعدام شده باشند.
حاال همة اشیاء و منظرهها نشانی یاران شدهاند؛ ديوارها ،موکتها ،موزاييكها،
پنجرهها ،راهرو...و همهچیز در یک کلمه خالصه شده است :خاطرهها!
در اتاق ،۶دو ميخ كوچك روي ديوار زده بودیم .در مراسم ۱۹بهمن سال گذشته،
آرم سازمان را به آن آویختیم .در اين اتاقها چه سرودخوانيهايي داشتيم! چه
مراسمي گرفتيم! حاال همهجا سوت و كور مرگ است و نشاني از آن همه هیاهوی
زندگی نیست.
دو روز در اين بند بوديم .هر گوشه و کنار ،تصوير و خاطر ة کسی بود .صبح روز سوم،
نگهبان آمد و گفت وسايلمان را جمع كنيم .از بند باال به بند پايين آمديم .بندي كه
ابديها در آن بودند .در اين بند هم در اتاق ۱مستقر شديم .نگهبان در اتاقمان را قفل
كرد و رفت .موقع رفتن گفت براي رفتن به سرويس ،خودش ميآید سراغمان .رفتن
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نگهبان طولی نکشید که صدای رفت و آمدهايي توی راهرو شروع شد .كمكم صداي
صحبتهايي به گوشمانرسيد .كنار در نشستم ببينم چه خبر است.

سربازان جبهه در اوین

حرفهايي که ميشنيدم ،انگار صحبت يك بازجو با یکسری تازهوارد است .در
حرفهای بازجو اتهام و فعاليت داخل زندان نبود .چنین سؤالهايی به گوشم میخورد:
«چرا عقبنشيني كردين؟ اسم فرماندهتان چي بود؟ چند نفر از گروهان شما اومدن؟
و امثال اینها».
معلومم شد از سربازاني بازجویي میشود که گویی بهتازگي از جبههها آورده شدهاند.
رفتم سراغ سيروس و كريم .پرسيدم« :چرا اين سربازها را گرفتن؟ چرا آنها را اينجا
بازجويي ميكنن؟» .آنها هم جوابی قانعكننده نداشتند.
خودم سال ۶۰سرباز بودم و دستگيرشدم .ميدانستم سربازان و نظامياني را که
دستگير ميكنند ،میبرند زندان جمشيديه .آنها را دادستاني ارتش بازجويي و
محاكمه ميکند .حاال چرا اينها را يكسره از جبهه به اوين آوردهاند؟ مگر شعبههاي
دادسرا و  ۲۰۹چقدر شلوغ است كه شعبه كم آوردهاند؟ چرا از سلول بندها براي
بازجويي استفاده ميكنند؟ از در و دیوار و هوای زندان سؤال و ابهام میبارد .جوابي
اما برايشان نداشتم.
ظهر سر ناهار بوديم که نگهبان با عجله آمد و گفت« :زود وسايلتان رو جمع كنيد
و بيايید بيرون!».
همانجا دم در اتاق ایستاد تا ما را زودتر ببرد بيرون بند .از اين همه عجله و
بكشبكش ،هولي در دلم افتاد .باز چه خبر شده؟ چرا ما ۴نفر را اينقدر اینور و آنور
میبرند و باال و پايين ميكنند؟
از بند بيرون آمدیم و وارد راهرو شديم .چشمبندم را كمي زدم باال تا وسايلم را
جابهجا كنم .تا نگاهم به راهرو افتاد ،ديدم دو طرف راهرو ،شانهبهشانه آدم نشسته
است .در دلم امیدی زنده شد و خيلي خوشحال شدم که باالخره سر و كلة بچهها
پيدا شد .آنها را هر كجا برده بودند ،حاال همه را آوردند.
اين شوق و خوشحالي زود هنگام ،چند ثانيه هم طول نکشید .چند قدم جلوتر ديدم
همهشان سرباز هستند .از موي بلند و فرسودگي لباسهايشان ،معلوم بود سربازهاي
قديمي هستند .چشمبندشان هم مالفه و پالكاردهاي بريده شده بود .درست مثل
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سالهاي اول زندان .بعضيشان فقط شلوار فرم نظامي و زير پيراهن داشتند .هنوز
كفشها و لباسهايشان گرد و خاکی بود .بعضي هم لباس معمولي به تن داشتند.
از سرباز اول كه رد شدم ،قدمهايم را شمارش کردم .از کنار ديوارهاي بند ۱و بند۲
ردشديم .هنوز صف ادامه داشت .بهبهانة دستبهدستكردن وسايل ،كميچشمبند
را باالتر زدم و معطل كردم .نگهبان داشت بقچة بزرگ بابك را روي زمين ميكشيد؛
داد زد« :واينستا! سريعتر برو!».
من که جلوتر از نگهبان بودم ،با خيال راحت سربازها را نگاه ميكردم و رد ميشدم.
همة چهرهها گرفته و غمزده بود .بعضيها دست و سرشان زخمي بود و بسته بودند.
چند نفري لباس مرتب و تميز داشتند .ساك و كيف هم همراهشان بود .صف سربازان
وسطهاي ديوار بند ۳تمام شد .حساب كردم دست كم باید ۲۵۰نفر باشند.
نگهباني جلوي ورودي بند ۴ايستاده بود و ما را متوقف كرد .اینجا دري بود كه دفتر
زيرهشت را از بندها جدا ميكرد .چند دقيقهيي ايستاديم .در همین فاصله صف
طوالنی سربازها را بلند كردند و بردند به بند .۱خيالم راحت شد كه ما را بهخاطر
اينها جابهجا كردند.
مصيب ــ از پاسدارهاي قديمي اوين ــ آمد سراغ ما.پرسيد« :كجا بودين؟» .از من
سؤال كرد« :پيش هيأت عفو رفتی؟» .گفتم« :آره» .پيش خودم حساب كردم اگر
برود و پرسوجو هم بكند ،همان موضوع عفو چند ماه پیش را میگویم .میگویم به
من ابالغ شد و منتظرم .چرا آزاد نشدم؟
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مصيب چیزهایی به دفتر گفت و ما را وارد بند ۴كرد .همینکه وارد زیرهشت شدیم،
از پشت میلههای بند چند آشنا را دیدم .دلم میخواست بدوم در آغوششان بگیرم.
در قفل بود .باید صبر میکردم تا این چند دقیقه هم بگذرد.
مصیب ما را بین اتاقها تقسیم کرد .من را فرستاد اتاق .۲مهرداد کاووسی را وسط
اتاق دیدم .با هم روبوسی کردیم .مجید معصومیفر هم از بیرون آمد و همدیگر را
در آغوش گرفتیم .بقیه را نشناختم .کنار دیوار نشستم .همان چندتا آمدند دورم
را گرفتند .تعجب کردم که چرا بقیه اینقدر بیتفاوتاند؟ هرکس سرش به کار
خودش بود.
از مهرداد سراغ نفرات بند ۱را گرفتم .از ابدیها و بند ۴پرسیدم .از بندهای دیگر
پرسیدم .جوابها کوتاه بود و غمگین و هولناک« :همه را اعدام کردن»!
منكه هنوز چند و چون خبرها و ابعاد اتفاقات افتاده را نميدانستم ،رو به آنها
گفتم« :آخه با چه اطميناني ميگيد همه اعدام شدن؟» .مهرداد دستي به پشتم
زد وگفت« :فع ً
ال وسايلت را كمي جمع و جور كن .يه مقدار هم بهخودت برس،
بعد صحبت ميكنيم».
راه افتادم چرخ كوتاهي در بند بزنم .همهچیز تعجببرانگیز شده است .فقط در  ۳اتاق
این بند نفر هست .سه اتاق آنطرف راهرو خالیاند .هر که را میبینم ،نمیشناسم .از
رحيم فروغی پرسيدم« :فقط همين سه اتاق هستيم؟» .اکراه داشت حرف بزند .کوتاه
گفت« :اين سه اتاق ،باقيماندة همة بندهاي اوينه .سعي كن مواظب حرفهايي كه
ل نيست».
ميزني باشي .شرايط بند مث قب 
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برگشتم و تنها نشستم .توی فکر و خیال خودم بودم که حميد حسینزاده آمد كنارم
نشست .خودش را نزدیکتر کرد و بهآرامي گفت:
ــ وقتی توی انفرادي بودي ،كاوه و دكتر يادته؟
ــ آره .از اونها خبري داري؟
ــ كاوه من بودم .دكتر هم حسن جشنوند .از همة دوبار دستگيرشدهها و پيكها فقط
ما  ۴-۳نفر كه اينجا ميبيني موندیم .همون روزايي كه تماس ميگرفتي ،همة ما رو به
دادگاه بردن .اول از بچههاي پيك شروع كردن .اما يهروز بعد هم ه رو بردن  ۲۰۹دادگاهی
کردن .توی دادگاه فقط اتهام ميپرسيدن .سريع هم حكم صادر ميشد .از بچههاي پيك
فقط اسمشون رو پرسيدن .بعد اونها رو سريع فرستادن به زيرزمين .۲۰۹
ت قبل از اعدام
با اينكه طی هفتة گذشته بندهاي خالي شده را ديدم و چندتا يادداش 
بچهها را خواندم ،اما هنوز باورکردنش سخت بود .در ذهنم نميگنجيد همه آنهایی
كه نيستند ،اعدام شده باشند .با هر كی صحبت كردم ،حرفها يكي بود« :هرکس
اینجا نیست ،اعدام شده».
بلند شدم در راهرو قدمی بزنم.متوجه شدم ديگر كسي مثل آن وقتها قدم نميزند.
گويي اين كار هم به این شرايط نميخورد .رفتم سراغ رحيم فروغی .او را از قزلحصار
و بند ۲میشناختم .با هم بودیم .گوشة اتاقشان داشت روزنامه ميخواند .نشستم
كنارش .پرسیدم« :رحیم! بقیه بچهها چی شدن؟» .گفت« :دنبال کسی نگرد .از كل
زندانيان سياسي اوين ،غير از سالنهای ۲و ۴ـ كه تعدادي از اونها هم اعدام شدن ـ
همين  ۳اتاق باقي موندیم .تعدادمون كمتر از  ۸۰نفره .اميدوارم تعداد بيشتري مث
شما تو انفراديها باقي مونده باشن و برگردن».
دوباره رو کرد به من و گفت:
ـ راستی ،اونروز كه سراغت اومدن ،شانس آوردي نبودی؛ وگرنه معلوم نبود اآلن چه
باليي سرت اومده بود».
ـ كدوم روز؟
ـ روز ۱۷مرداد اومدن اسم ۴۰نفر رو خوندن .يكي هم اسم تو بود .وقتي رفتيم بيرون،
تا ظهر توی راهرو  ۲۰۹بوديم .دو سه بار پاسدارها رو از  ۲۰۹فرستادن بند دنبالت.
فكر ميكردن بهداري يا جاي ديگه باشي.
ـ خوب اونروز چی گذشت؟ بچهها چي شدن؟
ـ ما رو بردن  ۲۰۹روبهروي بهداري نشوندن .يكي يكي بلند میكردن ميبردن پيش
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هيأت .كار هر نفر چند دقيقه بيشتر طول نميكشيد .نيري و اشراقي نشسته بودن
وسط .چند نفر هم مث زماني و ديگران كنارشون بودن .از هر كس اول اتهامش رو
ميپرسيدن .اگه كسي ميگفت مجاهدين ،ديگه به سؤاالت بعدي نميرسيد .اونها را
میبردن توی سلولها .میگفتن همونجا وصيتنام ه بنويسن .هر کی وصيتنامهاش
رو مینوشت ،میبردن زيرزمين براي اعدام.
ـ خودت چي؟ رفتي پيش هيأت؟
ـ آره رفتم .وقتي سؤال كردن ،گفتم من از اول هم كاري به كار هیچ گروهی نداشتم.
شما خودتون ما رو به اين گروه و اون گروه وصل كردين .روي پرونده هم هر اتهامي
خواستين نوشتين .بعد منو فرستادن توی سلول .بچهها داشتن با مورس آخرين
وضعيت خودشون رو به سلولهاي ديگه منتقل ميكردن .بعضي از بچهها كه روي
اتهام پافشاري نكردن ،به آنهاگفتن بايد مصاحبه و نوشتن انزجار نامه را قبول كنن.
از ۴۰نفري كه اونروز صدا كردن ببرن دادگاه ،فقط من و تو زنده مونديم.
هر گوشهیی از واقعه که گفته میشد ،آن را در ذهنم سنگینتر میکرد .با وجود اين
همه نشانههايي که میشنیدم و میدیدم ،هنوز در ته ذهنم نميتوانستم باور كنم
اين همه زنداني را در اين مدت کوتاه اعدام كرده باشند .پیش خودم تصور میکردم
شاید عدهیی را جای دیگری برده باشند .دوباره رفتم سراغ مهرداد و همین فکرها و
تصوراتم را گفتم .مهرداد گفت« :حق داري باور نكني ،چون موضوع كوچكي نیست؛
ولي برو با فتحاهلل صحبت كن ،ببين چي ميگه».
فتحاهلل پ ،مرد ميانسالي بود با موهاي سفيد ۴ .يا  ۵بچه داشت .كشاورز بود و اهل
يكي از روستاهاي شمال .معموالً گوشة اتاق مينشست و سرش توی كار خودش بود.
زياد با كسي صحبت نميكرد .او را از قبل نميشناختم و با روحياتش آشنا نبودم .دير
سراغش رفتم .علتش اين بود كه داستان او را از ديگران شنيده بودم.
بعد از مدتي كه با هم آشنا شديم ،از او خواستم جريان روزي را كه رفته بود پيش
هيات مرگ ،برايم بگويد .اول مايل نبود .با چهرهاي گرفتهگفت« :چي رو برات تعريف
كنم؟ همه را اعدام كردن و تمام شد».
گفتم« :از روي كنجكاوي نیامدم سراغت .از ديگران هم چيزهايي شنيدم .روزهايی
که شما رفتین دادگاه ،من در انفراديهاي آسايشگاه بودم .ميخوام بدونم در ۲۰۹
چه اتفاقاتي افتاد؟».
فتحاهلل گفت« :روزي كه منو صدا زدن۳ ۰ ،ـ ۴۰نفر بوديم .بردن دادگاه .تا نزديك
ظهر توی راهرو منتظر بودم .قبل از من هر كی پيش نيري رفته بود ،ديگه پيش
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ما برنميگشت .نميدونستم اونها رو كجا ميبرن .ميديدم شرايط غير عاديه .اما
نميدونستم چه خبره .وقتي نوبتم شد ،خود مرتضوي اومد سراغم .منو بلند كرد
برد پيش هيأت .وقتي اتهام رو پرسيدن ،گفتم من كشاورزم ،داشتم باالي سر زن و
بچهام زندگيمو ميكردم .شما بگيد چرا منو گرفتين؟ زندگيمو ويران كردين .اآلن هم
بچههام بيسرپرست موندن .نيري از من پرسيد حاضري مصاحبه كني و انزجارنامه
بنويسي؟ گفتم نه! مگه من چيكار كرده بودم؟ چرا بايد مصاحبه كنم؟ من سواد هم
ندارم تا اين چيزهايي كه ميگي بنويسم .به هر زباني گفت ،قبول نكردم .منو از
اتاق آوردن بيرون و چند دقيقه ته راهرو روي نيمكت نشاندنم .بعد يك پاسدار آمد
آستينم را گرفت و برد به زير زمين .يك جا ايستاديم .به من گفت چشمبندت رو
بردار .همينكه چشمبندم رو زدم باال ،ديدم  ۷ــ  ۸نفر باالي سرم آويزونن و پاهاشون
داره تكون ميخوره .نتونستم تحمل كنم که اونها رو نگاه كنم .دستهام رو گرفتم
روي صورتم و همونجا نشستم .پاسدار گوشه پيراهنم روگرفت و آورد باالي پلّهها.
بعد فرستاد به يك سلول خالي .يك كاغذ هم آورد داد به من .گفت ۱۰دقيقه وقت
داري .يا انزجارنامه مينويسي و برمیگردی به بند و يا وصيتنامهات رو بنويس و مثل
اونهايي كه ديدي ،چند دقيقه ديگه اون باال آويزون ميشي».
غرق افكارم بودم و داشتم توی راهرو قدم ميزدم .حسن میرزایی را دیدم .داشت با
دو عصايش به سمت انتهاي بند ميرفت .صدايم كرد .با او قدمزنان ميرفتيم و گفت:
«دو بار در بند اومدن سراغت که بری دادگاه .ولي شانس آوردي و نبودي .يكبار
هفدهم ،بار دوم بيست و سوم .خودم را هم با حدود ۲۵نفر ديگر ،روز ۲۳مرداد از بند
خارج كردند».
اسم من در لیست این سری هم بود ،اما من در بند نبودم .از كساني كه در اين روز
پيش هيأت مرگ رفته بودند ،فقط حسن میرزایی زنده ماند .قبل از حسن ،دو برادر
كوچكترش حسين و مصطفي و فاميلشان علي توتونچيان را اعدام كردند.
بين اتاقها میرفتم و میآمدم .سعي ميكردم از هر كسی خبري بگيرم .رحيم فروغي
صدایم كرد .گفت« :حسن! شرايط بند ديگه مث گذشتهها نيست .توی رابطههات
كمي د ّقت كن .هنوز ساية اعدام باالي سر همه هست .ممكنه باز هم از همين اتاقها
براي اعدام ببرن».
مهرداد هم تذكری داد و گفت« :همين هفتة گذشته ،دوباره من و محمد راپوتام و
مصطفي نادري و عدهیی ديگر را كه ۲۰نفر بوديم ،بردن  .۲۰۹سه روز منتظر بوديم.
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احتمال ميداديم هر ساعت ما رو هم به زيرزمين ببرن و اعدام كنن .ولي نميدونم
چي شد كه ماها رو برگردوندن بند».
با هوشياريهايي كه دادند ،سعي كردم رعايت كنم .با این حال همچنان جوياي
اتّفاقاتي بودم كه در اين ايام رخ داده است.
رضا شمیرانی قبل از من ،از انفرادي برگشته بود .او را که ديدم ،كمي از آنچه گذشته
بود صحبت كرديم .رضا هم تأکید کرد« :فضاي بند مثل گذشتهها نيست .بايد خيلي
مراقب باشی .هنوز موضوع اعدامها تموم نشده و ادامه داره .خودم با ۲۰نفر ديگه سه
روز در  ۲۰۹منتظر دادگاه مجدد بودیم .اما با ما برخوردی نشد و برگردوندن».
اصغر سینکی ديسك كمر داشت .گوشة اتاق دراز كشيده بود .نشستم کنارش و با
او صحبت كردم .از حرفهایش فهمیدم او و مجيد معصومی هم به دادگاه نرفتهاند.
اصغر گفت« :چند شب پيش بعد از آمار ،مجيد حلوايي و خزايي اومدن .پرسيدن چه
كساني تا حاال پيش هيأت نرفتن؟ من چيزي نگفتم .مجيد هم صدايش در نيومد.
اما مجتبي غنيمتي دادگاه رفته بود ،بلند شد به حلوايي گفت من دادگاه رفتم اما
چيزهايي رو كه نوشتم قبول ندارم .همينجا هم اعالم ميكنم اتهام من هواداري از
سازمان مجاهدين خلقه .به اين هواداري هم افتخار ميكنم .بالفاصله اونو بردن بيرون
و ديگه برنگشت».
شنيدن ماجراي مجتبي برايم تكان دهنده بود .دچار تناقضی عجيب شدم .از يك طرف
رواني
فهميدم ضمیر پاك و روح باالبلند مجتبي نتوانسته چيزي را كه تحت فشار
ِ
هيأت مرگ پذيرفته ،تاب بیاورد؛ اما در شرايطي ديگر كه بر خودش و تصميماتش
مسلّط شد ،راه بقيه يارانش را كه بر سر «دار» رفتند انتخاب كرد .از طرف ديگر چنين
جسارتي را در خودم نميديدم كه مثل او عمل كنم.

آخرين پيامها

روزهاي بعد با چندتای دیگری که به دادگاه رفتند و برگشتند ،صحبت كردم .هر
كدام گوشهیي از حماسههايي را كه در اين مدت خلق شده بود ،تصوير كردند:
ــ نيري به حميد خضري گفت« :برادرت اصغر رو اعدام كردیم .برادر بزرگت هم
كه سال ۶۰اعدام شد .حاال تو برو انزجارنامه بنويس تا براي مادرت بموني» .حميد
در مقابل نيري غريده كه« :هركس راه و آرمان خودش رو داره .اصغر راه خودش رو
رفت .من هم راه خودم رو ميرم .باز هم تكرار ميكنم من هوادار سازمان پر افتخار
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مجاهدين خلق ايران هستم».
ـ يوسف عمادزاده به نيري گفت« :اتهامم مجاهد است و به آن هم افتخار ميكنم.
شما هم اگر ميخواهيد ما را اعدام كنيد ،با افتخار آنرا قبول ميكنم .همانطور كه
حنيف كبير گفته ،اين خونهاي ما شرط آزادي مردمه .ما هم از اول براي همين
هدف قدم توی اين راه گذاشتيم».
ـ وقتي پاسدار فتوت ،محمد فرجاد 106را به اتاق دادگاه ميبرد ،همانجا دم در رو به
نیری ميگويد« :حاجآقا! اين مسؤل بند منافقها بوده .همة اعتصاب غذاها هم زير سر
اينه» .نيري حتي اسم محمد را هم از او نميپرسد و ميگويد« :ببريدش»!
ـ اصغر غالمي بعد از رفتن به دادگاه ،در سلول به بچهها گفته بود« :وقتي وارد اتاق
دادگاه شدم ،نيري پرسيد اتهامت چيه؟ گفتم :فدايي! با تعجب نگاهي کرد به پروندهام
كه روي ميزش بود و گفت :اتهام توكه اين نيست .گفتم :آره ،درست ننوشتين.
بنويسيد :فدايي مسعود و مريم».
در روزها و شبهای نوشتن اين خاطرهها ــ که سالها از زمان وقوع حوادثشان
گذشته ــ بارها دچار حسرت شدم که چرا در زماني كه همراه بازماندگان بندها
و در صحنة وقوع حوادث بودم ،بيشتر دنبال نكردم؟ چرا اطالعات بيشتري از آن
قهرمانان و حوادثي كه در آن روزها در زندان اتفاق افتاده ،جمعآوری نکردم؟ حسرتم
بیشتر بهخاطر شنیدن آخرین پیامهایی بود که بچهها قبل از اعدام از خودشان بهجا
گذاشتند .واقعیت اما این بود که قرار هم نبود من شاهد و گزارشگر اين حوادث باشم.
تا قبل از اين روزهاي شوم ،خودم هم باور نداشتم روزي بدون اين بچهها از زندان آزاد
شوم .همگي براي خودمان بريده بوديم يا با تحولي انقالبي از سياهچالهاي خميني
 -106مجاهد شهید محمد فرجاد متولد سال ۱۳۳۶و ۱۵سال حکم گرفته بود .ساکن محله هاشمی در غرب تهران
بودند و در شبکه ۲رادیو تلویزیون کار میکرد .تعداد دیگری از هواداران مجاهدین هم در این قسمت با محمد
کار میکردند که کسی از گرایشات سیاسی آنها اطالعی نداشت .تا اینکه بعد از  ۳۰خرداد توسط یکی از
آشناهای محلی که او را میشناخت لو رفت و به همراه دیگر دوستانش در شبکه ۲دستگیر شدند.
اسمش در بین دوستان و خانوادهاش مسعود بود .او فرد هنرمندی بود که در زمینههای تأتر و فیلم و عکاسی مهارت
داشت .قبل از انقالب ،دانشجویان دانشگاه صنعتی ،در محله هاشمی نمایشنامهای را اجرا کردند که سه سمبل زر
و زور و تزویر را به نمایش کشیده بودند .محمد در این کار هنری نقش زر را به عهده داشت که با لباسی زربفت
و نفیس به روی صحنه آمد .پدر محمد صاحب چند کارخانه کورهپزی در جنوب تهران بود که بعد از انقالب
هوادار خمینی شده بود .به همین دلیل محمد از او فاصله گرفته بود .محمد تعدادی فیلمهای کوتاه از کارگران
کورهپز خانه و کارگران محروم شهر تهیه کرده بود که آنها را به مجاهدین داد تا در برنامههایشان استفاده کنند.
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بيرون ميرويم يا خميني طبق وعدههايي كه در آن سالیان دائم از طریق الجوردی
به ما میداد ،همهمان را در زندان نابود و سر به نيست ميكند.
صحنههاي دفاع اين قهرمانان از آرمان انسانی و شرف مبارزاتیشان نزد «هيأت
مرگ» ،از پرشكوهترين صحنههاي تاريخ معاصر ایران است .صحنههایی كه هيچ
عکس و فيلم و مستندی از آنها موجود نيست .خمینی دجال سعی نمود این جنایت
بزرگ را در پنهانکاری تمام پیش ببرد .تعداد بازماندگان هر بند و زندان آنقدر كم
است كه اگر هم امكان تماس يا ديدن و شنيدن چيزي را هم پيدا كرده باشند ،بسيار
ناچیز و ناقص است .اما بیشک بهخاطر وسعت و ابعاد جنایت ،پردهها از اين قتلعام
قرن بیستم در طول زمان برداشته خواهد شد.

کاسة خون

ت قتلعام تابستان  ۶۷وجود دارد که هنوز پشت
پنهانماندههای بسیاری از جناي 
پردهها مانده است .برخی زندانیان ديدند كه در اين قتلعام ،همة پاسداران و پرسنل
زندان را وارد كردند .حتي كساني را كه در آشپزخانه و امورات اداري اوين بودند،
آوردند .میخواستند دست همهشان به خون زندانیان آلوده شود.
یک پاسدار راننده بهنام بهرام از اهالی خیابان نیروی هوایی ،هممحلی یکی از زندانیان
بود .در ماجرای دادگاههای «هیأت مرگ» ،هنگامی که بهرام آن زندانی را برای
نوشتن وصیتنامه به داخل یک سلول میبرد ،به او میگوید« :دوخط بنويس تا زودتر
از اينجا بري بيرون .اآلن دستهدسته دارن ميبرن زيرزمين اعدام ميكنن .همين
اآلن ما جنازة ۲۰نفر رو برديم بيرون .اينها به كسي رحم نميكنن .حتي پاسدارهايي
107
هم كه قبول نكنن زندانيها را دار بزنن ،اونها رو هم اعدام ميكنن».
خميني پليد با روح شيطاني كثيفش تصميم گرفته بود همة مزدوران و مأمورانش
را در اين جنايت بيسابقه سهیم و آلوده كند .با شنيدن اين واقعه ،اجداد تاريخي و
ایدئولوژیکی خمینی مثل ابوجهلها و ابو سفيانها برایم تداعی شد .آنها نيز وقتي
خواستند عليه پيامبر شمشير بكشند و شبانه او را بكشند ،تصميم گرفتند اين عمل
 -107در خبرهاي بعدي كه رسيد ،شنيديم ۱۳نفر از كادرها و نگهبانهای زندان كه نخواسته بودند در اين
اعدامها شركت كنند ،همزمان با زندانيان اعدام شدند .این خبر هم از جمله خبرهایی بود که میزان صحت
آن را نتوانستیم تدقیق کنیم .اما منبع آن ،خبر را در شرایطی بیان کرد که نباید ساده از کنار آن گذشت ،تا به
مرور زمان روشن گردد.
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ننگين را جمعي انجام دهند و همة قبایل را شریک آن جنايت کنند .آنها دست در
يك كاسة خون كردند .حاال هم در اين زمان ،خميني كاسهاش را از خون مجاهدين
لبالب كرده است.

انفجار در اوین...سربازان جبهه

ساعت۴بعدازظهر یکی از روزهای اوايل آبان بود .عدهیی تازه به هواخوري رفته بودند.
حدود يك سوم زندانیان هنوز در اتاقها بودند .من داشتم از پشت پنجره ،حياط را
نگاه ميكردم.
آفتاب هنوز روي تپهها و باالي بامها پهن بود .طبقه دوم بند بودیم و نسيم ماليمي
ل وزيدن بود .ناگهان صداي انفجار مهيبي کل بند و شيشة پنجرهها را لرزاند.
در حا 
شنريزههایی به شيشة پنجره خورد .رد شدن موج انفجار را روي صورتم حس كردم.
گرد و خاك كمي هم وارد اتاق شد .چندتايي كه در اتاق بوديم ،مات و مبهوت به هم
نگاه كرديم .نميدانستيم چه اتفاقي افتاده است.
طي سالهای زندان ،صداي رگبارها و تكتيرهای زيادی شنيده بوديم؛ ولي صداي
انفجار برايمان تازگي داشت.
اصغر سینکی كمرش درد میکرد و گوشة اتاق دراز كشيده بود .از او پرسيدم« :اصغر!
اين چي بود؟».
گفت« :نميدونم» .مکثی کرد و پوزخندي زد و ادامه داد« :احتماالً طنابهاشون
تموم شده ،حاال دارن بچهها رو با بمب ميكشن».
هر چند او به طعنه گفت ،ولي حرفش در ذهنم نشست .روز بعد كه روزنامه آمد ،در
تمام صفحات دنبال این خبر گشتم .در یک متن کوتاه خبر را دیدم .خبري با اين
مضمون« :روز گذشته بهدليل انفجار زاغهيي در سعادتآباد ،صداي مهيبي در شمال
تهران شنيده شد».
روي موقعيت بندها و تپهيي كه روبهروي ما واقع بود ،دقیق شدم .متوجه شدم خبر
سراپا ساختگي و كذب است .شدت انفجار و صدای نزدیک آن همراه با پاشيدهشدن
شن و غبار در اطراف ما ،نشان ميداد انفجار در فاصلة حداكثر  ۵۰۰متري ما صورت
گرفته و حتماً در داخل اوين بوده است.
رضا شمیرانی كنارم نشسته بود .خبر روزنامه را به او نشان دادم و پرسيدم« :چي
فكر ميكني؟».
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رضا با آرامشی همراه با طنز گفت« :از مال پرسيدن گربه كجا تخم ميذاره؟ مال
جواب داد از اين پدرسوخته هر چي بگي برمياد .هر جا بخواد تخم ميذاره! حاال
هم چهارتا آخوند شپشو افتادن به جون ما و هر كاري ميكنن .بعد هم در روزنامه
مينويسن زاغه بود».
اين موضوع هم جزء سؤاالت و ابهاماتی شد كه پشت سر هم اضافه میشدند؛ مثل:
اتاق جنگ وسط بندها ،وجود سربازها در اوین ،حاال هم انفجار .سعي كردم مواردرا
به ذهن بسپرم تا شاید در پيگیريهاي بعدي ،جواب را پيدا كنیم.
حدود دو سال بعد يعني در سال ۶۹به بعضي جوابها رسيدم .در آن زمان ما را برده
بودند بهسالن ۳آموزشگاه .زندانيان عادي را هم تا شش ماه وارد بندمان كردند .این
کارها مقدمات آمدن گاليندوپل به ايران و بازدید از زندانها بود .رژيم كه هميشه به
دروغ میگفت ما اص ً
ال زنداني سياسي نداريم ،بايد یکجوری وجود زندانی سیاسی را
الپوشاني ميكرد.
مدت كوتاهي گذشت تا با بعضي زندانیان عادی دمخور شدیم .گاهی هم خبرهايي
بينمان رد و بدل ميشد .يكي از آنها بهنام علي رانندة كاميون بود .بهخاطر قتل
غير عمد ،زنداني شده بود .رابطهام با علی کمکم دوستانه شد .علی دو همخرج به
نامهاي كريم و عباس داشت .آنها تا مدتها در اوین کارهای خدماتی محوطه را
انجام میدادند .کارهایی مثل رسیدگی به باغچهها ،نظافت خیابانها و...
یکبار که سر صحبتمان در مورد زندان باز شد ،از كريم پرسيدم« :آن روزها صداي
انفجار يادت مياد؟».
گفت« :آره خوب يادمه .روز قبلش من و عباس داشتيم باغچههاي جلو دفتر مركزي
رو تميز ميكرديم .ديدم يه لودر رفت به طرف باال .روز بعد ما رو براي كار نبردن.
همونروز بود كه انفجار پيش اومد .دو روز بعد هم ما سر كار نرفتيم .روزهاي بعد
كه رفتيم سر كار ،ديدم پاي تپة پشت بندها ،خاكبرداري شده .قسمتي از اونجا رو
صاف كرده بودن ،ولي هنوز جاي تركش انفجار روي ديوارههاي تپه بود .معلوم بود
انفجار اونجا بوده».
اين موضوع را یک روز دیگر جداگانه از عباس پرسیدم .قبل از اينكه جوابم را بدهد،
گفت« :شماها كي هستين؟ با آخوندها چي كار كردین كه اينقدر شماها را زير فشار
گذاشتن؟ شماها اونقدر خطري هستين كه آدم ميترسه باهاتون تماس داشته باشه؛
چون خود آدم زير فشار ميره».
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گفتم« :نگران اين چيزا نباش .از انفجار چي ميدوني؟ ».
گفت« :اونا سرباز بودن .ميگفتن از جبهه فرار كردن .،در عمليات مرصاد سالحها رو
گذاشتن و در رفتن .بعضي از اونا هم اسير مجاهدين بودن كه آزادشون كردن .دخل
همهشونو یه جا آوردن».
از شنیدن این حرفها و تصور اینکه چه بالیی سر آن سربازان آمده ،احساس تحیر
و دردناک بودنش در وجودم بههم آمیخته بود .اآلن هم که بعد از سالیان این سطور
را مینویسم ،نمیدانم جزئیات آن انفجار چه بوده و آنچه از آن زندانی شنیدم چقدر
گویای آن واقعه بوده است .اما این را مطمئنم که در اوایل آبان سال ،۶۷انفجاری در
زندان اوین روی داد که هرگز واقعیت آن روشن نشد .روز بعد از انفجار هم روزنامه
کیهان در یک گزارش خبری ،اشارهیی کوتاه به انفجار در زاغهیی در سعادتآباد
کرد که دروغ محض بود .اینرا هم مطمئنم که تعداد زیادی سرباز دستگیر شده
همان روزها در اوین بودند که دیگر جایی دیده نشدند .شاید همانطور که ابعاد کل
قتلعام ۶۷در گذر زمان روشن خواهد شد ،پرده از این انفجار و سرنوشت آن سربازان
هم برداشته شود.
مطلب دیگری از زندانیان عادی شنیدم که گویای گوشة دیگری از ابعاد جنایات
قتلعام ۶۷است.
داوود ،یک زنداني عادی بود كه سال ۶۵به اتهام سرقت دستگير شد .داوود روزي به
من گفت:
«در دوران قتلعامها ،بيرون محوطه زندان كار ميكردم .كارم رسيدگي به باغچههاي
اطراف دفتر مركزي بود .مواقعي هم كه اجناس نانوايي و آشپزخانه را ميآوردند ،با
چند نفر ديگر میرفتیم که بارها را خاليكنیم .همون روزها يعقوب سياه با چندتا
افغاني چند لولة کلفت آهنی درست كرده بودن .روي هر لولهیی چند حلقه جوش
دادند .چند تا تيرآهن هم جوشكاري كرده بودن .يهروز غروب ،لولهها رو از د ِر كوچك
سمت آشپزخانه به ۲۰۹بردن .حدس زدم اينها براي دار زدنه .به همينخاطر اين
رو همون موقع به يكي از بچههاتون اطالع دادم.گفتم مواظب خودشون باشن .چون
چيزهاي غير عادي ميديدم .اون روزها شماها هميشه اعتصاب ميكردين .خيلي از
دستتون شاكي بودن».
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اعدامهای صحرایی سربازان
خبری دیگر از جنایات رژیم آخوندها در آن مقطع تاریخی ،اعدامهای صحرایی در
تابستان خونین ۶۷در غرب کشور است .یکی از نزدیکانم بهنام (ه .ب ).در آن زمان
سرباز بود .چند سال بعد که من آزاد شدم ،برایم چنین تعریف کرد:
«زمان حمله مجاهدین در سال ۶۷من سرباز بودم .یگان ما توی خط نبود .اما یه
روز بعدازظهر همة ما رو سوار ماشین کردن و فرستادن کرمانشاه .وقتی رسیدیم
نزدیک تنگه چهارزبر ،هوا تاریک بود .همونجا توی ماشین سرپایی به ما گفتن
عراق حمله کرده ،میخواد کرمانشاه رو بگیره؛ ما باید جلوشونو بگیریم .وقتی ما
رو توی خط پیاده کردن ،اصال نمیدونستیم کجاییم .از همهجا هم صدای شلیک
میاومد .توی تاریکی ما رو پیاده فرستادن سمت تنگه .اونقدر شلوغ بود که
یگانها همه با هم قاطی شده بودن .سرباز ،بسیجی ،سپاهی ،همهجور آدمی توی
جاده بود .هرچه جلوتر میرفتیم از تعدادمون کم میشد .خیلیها از سمت چپ و
راست جاده میزدن توی دشت و فرار میکردن .منهم زدم بیرون و از توی بیابون
اومدم به سمت کرمانشاه .اما توی شهر همة ورودیهای سمت جبهه رو بسته بودن.
هر کس میاومد ،دستگیر میشد .من رو هم دستگیر کردن .بردن توی یه پادگان
بزرگ .فکر کنم پادگان اهللاکبر بود.
اونجا خیلی وحشیانه میزدن .همة ما رو وسط پادگان به خط کردن .صفهای
خیلی بلندی بود .حدود ۲۰صف بلند شده بود .دورتا دور ما رو هم پاسدارها گرفته
بودن .بعد یه آخوندی با چندتا لباس شخصی اومدن .آخوند جلوی صفها راه
میرفت و یکییکی از صف میکشید بیرون .لباس شخصیها هم میفرستادن یه
سمت دیگه .اون شب خیلیها رو تو همون پادگان اعدام کردن .شانس آوردم که
صبح شد و نوبت به من نرسید.
کمتر از یکسوم اون جمعیت باقی موند .بعد ما رو سوار ماشین کردن فرستادن عقب.
نزدیک ۵۰تا اتوبوس بودیم .یکی دو روز هم توی یه پادگانی توی خود کرمانشاه
بودیم .انقدر با باتون به سر و کلهمون میزدن که بعضیها غش کردن .در اونجا هم
عدهیی رو جدا کردن بردن .نفهمیدم چی شدن .دائم به ما میگفتن حکم همهتون
اعدامه ،بهجرم خیانت .چون با منافقين همكاري كردين .بعد ما رو فرستادن تهران
توی پادگانی سمت جاده کرج .بهخاطر پیگیریهای بابام ،تونستن منو از اونجا
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بکشن بیرون .معلوم نبود اگه پیگیری بابام و سرهنگ فامیلمون نبود چی میشد.
اما همون زمان توی دادگاههای صحرایی کرمانشاه و بعد هم تهران ،خیلی از سربازها
رو اعدام کردن».
این هم گوشهیی دیگر از پروندة قطور سلسله جنایات خمینی و کارگزارانش پیرامون
قتلعامهای تابستان ۶۷است .در تمامی نمونهها دستاندرکاران و آمران و عامالن
این جنایات ،تمام تالششان را کردهاند که هیچ سند و مدرکی بهجای نماند .از این
رو همین دیدهها و شنیدههای کسانی که به نحوی درگیر آن حوادث بودهاند ،اسناد
مهمی هستند که نمیتوان از آنها گذشت .زیرا انتظار نیست در چنین رژیمی که
بر ستونهای جنایت ایستاده ،مقامی مسؤل سخن بگوید یا جریدهیی در مورد چنین
جنایاتی مطلبی بنویسند.
باید هر چقدر میتوانیم این دیدهها و شنیدهها را در جایی ثبت کنیم و داشته باشیم.
باشد که با عبور مردم و تاریخ ایران از این رژیم ،بتوان تحقیقات فراگیر و مستند در
این زمینهها انجام داد.
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«از مادران شهر بپرس
سرو سهیقد معشوق شهر کجاست؟
از مادران شهر بپرس
پیک غزل
کجا لب دیوان بوسه را
تقدیم اللهبان این خاک کرده است؟
من هر کجا نشانة عشق را
در سالیان گردباد
گم کردهام
از مادران شهر نشانی گرفتهام»...

اولين مالقات بعد از قتلعامها را فراموش نخواهم کرد .اواسط مه ر بود .روز قبل،
همهمان سر و صورت را اصالح كردیم و آماده بودیم .ساعت ۸صبح ،اسم ۲۰نفر اول
را خواندند .من جزو این ۲۰نفر بودم.
وارد كابين که شدم ،اضطراب را در چهرة پدر و مادرم احساس کردم .تا نشستم و
گوشی را گرفتم ،مادرم با نگرانی پرسيد« :چي شده؟ سالمي؟ بقيه بچهها كجان؟
خيلي از پدر و مادرها پشت در زندان غش كردن .خيليها برا مالقات نیومدن»...
نگران بود و يكريز سؤال ميكرد .سعي كردم آرامش كنم .از پدرم پرسیدم:
ـ هنوز ماشينت رو داري؟
ـ آره .چرا میپرسی؟
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ـ با كي به مالقات اومدين؟
ـ خودمون تنها بوديم.
این را از این بابت پرسیدم که خانوادهام هميشه با خانوادة رحيم صفتبقا به مالقاتی
میآمدند .پرسيدم« :مدينه را هم آوردين؟» .مدينه مادر رحيم بود .و من هنوز از
اعدام شدن رحیم مطمئن نبودم.
اشك در چشمان پدرم جمع شد .انگار لبش میلرزید و زمزمهوار گفت« :چند روز
پيش با پدر رحيم اومدیم اينجا وسايلش رو تحويل گرفتيم».
پدرمنتوانست ادامه دهد .دستمالی درآورد و اشكهايش را پاككرد .مادرم همچنان
با چهرهیی مضطرب ،باور نميكرد چه اتفاقاتي افتاده است.پرسيد« :رحيم چرا اعدام
شده؟ مگه اون چیكار كرده بود؟چرا خيلي از مادرها به مالقات نيومدن؟ هر بار ما برا
مالقات مياومديم ،توی لونا پارك 108كلي خونواد ه بود .امروز خونوادههای كمي اونجا
اومدن .بقيه بچهها چي شدن؟».
مادرم يكريز گريه ميكرد و قاطی اشک و بغضش ميگفت« :نميدوني توی اين
مدت چی به سر ما اومده! مدينه با شنيدن خبر اعدام رحيم ،رواني شده .چندتا از
پدرها سكته كردن .چندتا از اونا اآلن تُو بيمارستانن».
پدرم گوشي را گرفت« :اون دوستم هم كه از قوچان مياومد (منظورش پدر حسن
رضايي 109بود) ،هفته پيش خونة ما بود .پسر اونو هم اعدام كردن .به اونا نه وسيلهيي
از پسرش دادن ،نه شمارة قبر».
پرسيدم« :عليآقا 110چي؟ او را هم ديدي؟».
گفت« :مث اينكه حسين زنده است .ولي حسن 111رو اعدام كردن .عليآقا با شنيدن
خبر حسن ،بدجوري مريض شده .كارش به بيمارستان كشيده».
 -108در گوشه لونا پارك تهران ،محلي در اختيار دادستاني بود .خانوادهها ابتدا به آنجا مراجعه میکردند و برگة
مالقات ميگرفتند .سپس آنها را با مينيبوس به جلوي درب اوين ميآوردند.
 -109مجاهد خلق حسن رضايي اهل قوچان بود .از قزلحصار او را ميشناختم .در قتل عام تابستان سال ۱۳۶۷به شهادت رسيد.
 -110عليآقا پدر حسين و حسن فارسي بود كه با آنها هم محله بوديم.
 -111مجاهد قهرمان حسن فارسي از زندانیانی بود که پس از آزادی ،به منطقه رفت و به سازمان پیوست .حسن
برای عملیات به داخل کشور برگشت و دستگیر شد .شكنجههاي زيادي را تحمل کرد .او و اسداهلل بنیهاشمی
و نصراهلل بخشایی به دادگاه رفتند و حکم اعدام گرفتند .هر سه آنها در سلولی در طبقه چهارم انفرادیهای
آسایشگاه بودند .در اوايل سال ۶۷هر سه نفر تصمیم به فرار از زندان گرفتند .موفق شدند از انفرادی و دیوارهای
زندان عبور کنند .در این فرار قهرمانانه ،هنگام عبور از دیوار ،پای نصراهلل شکست و نتوانست ادامه دهد .حسن
و اسداهلل به فرارشان ادامه دادند و توانستند خود را به اتوبان برسانند .اما در این فاصله با دیده شدن نصراهلل در
محوطه ،نگهبانان از این فرار مطلع شدند .بالفاصله در اطراف زندان تور گستردهیی پهن کردند که منجر به
دستگیری حسن و اسداهلل شد .هر سه نفر را چند روز بعد اعدام کردند.
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پدرم با ايما و اشاره میگفت« :همة رفيقهاي شما رو توی جاهاي ديگه هم از بين
بردن .در قوچان ،نيشابور ،مشهد ،اصفهان و همهجا».
پرسيدم« :اين حرفها رو از كجا ميزني؟».
پدرم آه تلخ و سرديكشيد و ادامه داد« :تو نميدوني توی اين دو ماه چی به سر ما
اومده .در اين مدت ما نه شب داشتيم نه روز .هر روز يا پشت در زندان بوديم يا توي
شهر ،به اين اداره و اون اداره سر ميزديم تا از شما خبري بگيريم .هر روز خبرهاي
بدي ميرسيد كه زندگي ما رو سياه كرده».
مالقاتمان با اشك و آه وحالتهايي پر از عالمت و اشاره تمام شد .به بند که برگشتيم،
در بقیه هم همين وضعيت را دیدم .فهميديم در اين دو ماه ،خانوادهها هم سختيها
و فشارهای بیشتری از ما کشیدند و چه تحملها که نكردهاند .در اين مالقات ،ما فقط
بخشی اندک از یک جنایت همهجانبهرا شنيديم .در زندگی انسانها همیشه رنجها
و دردها و فشارها و مشكالتي هستند كه پوشيده میمانند و معموالً کمتر به زبان و
قلم میآیند .كسي نفهميد چه بر سر آن پدران و مادران داغدار وخانوادههايي آمد كه
هنوز منتظر مالقات و ديدار عزيزشان بودند.
برخالف گذشتهها ،هر كس از مالقات برميگشت ،ديگر لبخندي روي لبش نبود.
ديگر مثل مالقاتهاي قبل ،شلوغ نميكرد و نميگفت «بچهها جمع بشيد يه خبر
داغ داغ دارم» .هركس از مالقات برميگشت ،آرام بهكناري ميرفت و سر در الك
خودش میبرد .تک و توکی هم بودند که در گوشة اتاق دراز ميكشيدند و نگاهشان
انگار داشت سقف را سوراخ میکرد.
بردن بيست نفر ديگر از همين سهاتاق به  ،۲۰۹عاملي شد كه این جمع چندان سر
اين موارد مثل گذشته با هم صحبت نكنند .حرفها دونفره بود .بعضي هم در اين
موارد در سکوت بودند.
دو هفتة دیگر گذشت .در مالقاتهای بعدی ،کمکم تصویر بزرگتری از ابعاد این
قتلعام در دیگر زندانهای کشور بهدست آوردیم.

زندان همدان

غصه مريض شده و در
حسن ميرزايي که از مالقات برگشت ،فهميديم مادرش از ّ
خانه افتاده است .حسين و مصطفي ميرزايي پسران اين مادر و علي توتونچيان از
اقوام نزديك آنها اعدام شده بودند .اين مادر دختري هم به اسم معصومه داشت.
معصومه در زندان همدان بود .تازه هم آزاد شده بود .خانواده حسن میرزایی به او
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گفتند« :وقتي عمليات سازمان شد ،معصومه را دوباره دستگير كردن و در زندان
همدان اعدام شد» .پسر دیگر این مادر ،رضا ميرزايي بود .چون برادران و خواهرش از
مجاهدين بودند ،در آن بحبوحه رضا را هم دستگير كردند و آوردنداوين.
در مالقاتهاي بعدي فهميديم در همدان عالوه بر معصومه ،هر كس را كه قب ً
ال
زنداني بوده يا رابطهيي با مجاهدين داشته ،دستگير كردهاند .طبق خبرهایی كه به ما
رسيد ،بيش از  ۱۲۰۰نفر را در كل استان همدان اعدام كردند.
همة زندانیان سیاسی شهرهای دیگر همدان را در آنمقطع به زندان همدان منتقل
کردند .رضا ميرزايي را چند ماه بعد به بند ما فرستادند .از رضا پرسيدم« :آن موقع
مگه چهكار ميكردي؟ چرا دستگير شدي؟» .رضا گفت« :من اص ً
ال كاري بهاين كارها
نداشتم .در بازار مشغول كارم بودم .ولي در بازجوييها فهميدم چرا منو گرفتن.
بازجوها به من گفتن سازمان فکر کرده در ايران جاي پا داره .خونوادههاي شما هم
جاپاهاي سازمانن .اما سازمان كور خونده .ما از دو سال پيش ،همة اين جاپاها رو
شناسايي كرديم .براي همة اونها طرح داشتيم .ما همة اين جاپاهارو در كرمانشاه،
همدان ،تهران و شهرهاي ديگه از بين برديم».

زندان سنندج

اكبر ف .اهل نقده بود ۵ .سال حكم داشت .سال ۶۵با او در سالن ۵هماتاق بودم.
اكبر سال ۶۵آزاد شد و بهشهر خودشان رفت .مواقعي كه بهتهران ميآمد ،بهمغازه
پدرم ميرفت و سري به او ميزد .در زمان قتلعامها ،اكبر سراغ پدرم رفته بود .از
او وضعيت من را دنبال ميكرد .اکبر دربارة شهرهاي كردستان ،به پدرم گفته بود:
«در شهرهاي سنندج ،بوكان ،نقده ،مهاباد و همة شهرهاي كوچك كردستان ،همة
زندانيان سياسي را اعدام كردهان .بههر شهري سر ميزنم ،خانوادهها عزادار هستن.
يا پشت در اين زندان و آن زندان هستن یا دنبال بچههايشان ميگردن».

زندان بابل

مسعود ابويي که از مالقات برگشت ،112از قول مادرش كه به تازگي از زندان آزاد

 -112خانواده مسعود ابويي از مازندران براي مالقات او به اوين ميآمدند .خانوادهيي بودند كه در سطح شهر بابل
به هواداري از مجاهدین شناخته ميشدند .برادر بزرگ مسعود ،مهدي ابويي از اعضاي مجاهدين و از زندانيان
سياسي زمان شاه بود و بين مردم شهر ،چهرة شناخته شده يي بود .مهدی در مرداد سال ۱۳۶۰با قساوت پاسداران
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شده بود ،گفت« :در زندان بابل همه را اعدام كردن .كسي نمونده .در آمل ،قائمشهر،
چالوس ،رودسر ،چابكسر و بقيه شهرهاي كوچك شمال ،ديگر كسي در زندان نمونده.
بعضی خانوادهها جسد بچههايشان را تحويل ميگيرن؛ اما كسي حق نداره اونها رو
در گورستان عمومي دفن كنه .خانوادهها جسد بچهها رو در باغچة حياطشان دفن
كردن» .در زندان بابل كه مادر مسعود مدتی آنجا زنداني بود ،حدود ۳۵تا ۴۰نفر
زندانی بودند که همه را قتلعام و شهيد كردند.

زندان کرمان

رضا کرمانی در کرمان دستگیر و محاکمه شد .حکمش باالی ۲۰سال بود .او را به
اوین تبعید کردند و خانوادهاش دیر به دیر به مالقاتش میآمدند .بعد از بهجریان
افتادن دوبارة مالقاتها ،خانوادهاش به رضا اطالع میدهند که در سه زندان كرمان،
بيشتر زندانيان سیاسی را اعدام كردهاند .تا آن موقع ،در زندان اصلي كرمان۳۵۰نفر و
در زندان ديگري كه تحت حفاظت سپاه بود ،باالي ۱۵۰نفر زنداني بودند.

زندان اصفهان

اكبر صفری اهل اصفهان بود .مدتي هم در زندان قم بود .پیش از این برايمان تعریف
کرد كه اصفهان ۳زندان بزرگ و اصلي دارد .در خبرهايي كه از خانوادهها دنبال
کردیم ،در این استان هم همة زندانیان شهرهای حومة اصفهان را به زندان اصلی شهر
منتقل میکنند .آمار زندانیان سیاسی اصفهان حدود  ۲۵۰۰نفر بود .بعد از قتلعام
کمتر از  ۲۰نفر زنده ماندند.
شهر اصفهان زندانی بهنام «زندان قرنطينه» داشت كه محلش نامعلوم بود .نامعلومی
خمینی ،به شكل تدريجي تيرباران شد .خواهر مسعود (حوريه) و دامادشان (نادر ثاني) در ارتش آزاديبخش بودند.
حوريه در عمليات فروغ جاويدان شهيد شد .خواهر ديگر مسعود ،فرشته (صديقه) نيز از گروههاي پشتيباني جنگل
بود .او در اسفند ۱۳۶۱در جريان يك درگيري در شهر دامغان ،در حالي كه باردار بود به شهادت رسيد .همسر
او عباس قبادي نيز  ۲سال بعد در شهر آمل تيرباران شد .مادر مسعود  ۲بار به زندان افتاد .يك بار سال  ۱۳۶۰كه
 ۳سال در زندانهاي بابل و اوين بود .يكبار هم سال  ۶۶كه يك سال در زندان بابل بود.
پدر مسعود معمم بود ،ولی مخالف افکار و اندیشه خمینی .به همین دلیل  ۲بار به زندان افتاد .وی سال  ۶۶سفری
به خارج کشور میکند .با فرزندش که در منطقه بود ،تماس میگیرد و صحبت میکند .در برگشت به ایران ،به
همین جرم  ۶ماه به زندان میاندازند و سپس خلعلباس ميكنند.
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محلش هم به این دلیل بود که چند بار جابهجایش کردند .از این رو نه خانوادهها و
نه زندانيها از محل آن اطالع درستي نداشتند.
علی فاتح كه پس از دوران بازجويياش به زندان دستگرد منتقل شد ،در مورد زندان
قرنطینه گفت « :زندان قرنطينه داخل یه پادگان سپاه بود .یه قسمت از پادگان رو
جدا کرده بودن و يگانهاي خدمتي سپاه ،در قسمت ديگة پادگان بودن .ما از داخل
سلولها صداي مارش صبحگاهیشان رو ميشنيديم».
با این حال معلوم نشد چه تعداد زندانی سیاسی در زندان قرنطینه بود و قتلعام
شدهها چند نفر بودند.
هر مالقات ،روشنکنندة تصويرهای بیشتری از ابعاد جنایت قتلعام بود .با اينكه
باورش سخت بود ،ولي آن اتفاق بزرگ و هولناک افتاده بود .خنجر كينه و سبعیت
افسارگسیختة خميني ،قلب هر مجاهد و مبارز و زنداني مقاومي را در سراسر ايران
شكافته بود .در اين ميان ،شنيدن خبرهای خانوادهها هنگام تحويلگيري وسايل
بچههايشان ،از همه دردناكتر بود.

زندان قزوين

سال ۶۵با محمود صحراییان در سالن ۵همبند بودم .او را مدتی بعد به زندان قزوين
منتقل کردند .فروردين ۶۸از خانوادهیي كه با خانوادة محمود رفت و آمد داشت،
شنيديم كه محمود زنده مانده است .در ادامة این خبر ،شنیدم در زندان چوبيندر
قزوين قتلعام وسيعي جریان داشته است .علی تاب 113هم که سال  ۶۱با او در
قزلحصار بودم ،جزو قتلعام شدگان بود.
طبق اخباری که از زندان قزوین به ما رسید ،زندانيان آنجا فرصت گذراندن نمايش
«هيأت عفو» را هم نداشتند .همة آنها را در سالنی جمع ميكنند و آخوند جنايتكاري
همراه با رئيس زندان و داديار به آنها ميگويد« :هر كس حاضره سازمان رو محكوم
كنه و مصاحبه كنه ،بياد بيرون!» .از آن جمع حدود ۴۰۰نفر ،فقط  ۳یا  ۴نفر از صف
میآیند بيرون .اين چند نفر را جدا میکنند و بالفاصله همه را به محل اعدام میبرند.

زندان سمنان

اسداهلل نبوی خبری را به ما رساند مبنی بر اینکه تا قبل از جریان قتلعام ،زندانیانی
که در زندان سمنان بودند ،حدود ۴۵نفر میشدند .در مقطع قتلعام ،زندانیان هوادار
 -113مجاهد شهید علی تاب اهل قزوین  ۳۱ساله در سال  ۶۱دستگیر و در قتل عام  ۶۷سربدار شد.
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مجاهدین را که قب ً
ال آزاد کرده بودند ،دوباره دستگیر میکنند .جمعشان نزدیک به
 ۱۰۰نفر شده بود .از این جمع بهجز ۴نفر که زنده ماندند ،بقیه را اعدام کردند.

زندان رشت

زندانیانی پیش ما بودند که مدتی را در زندان رشت گذرانده بودند .اینها بیشتر
زندانیان هوادار سازمان را در زندان رشت میشناختند .بعضیها هم با چندتایی از
آنها در دوران فاز سیاسی فعالیت داشتند .اصغر مهديزاده ،حسن.الف ،محسن .پ،
رمضان فتحی ،مصطفي .خ و بقيه بچههاي گيالن ،هر کدام بعد از هر مالقات ،گوشهیي
ديگر از تاریکیهای جنايت سراسري قتلعام را برايمان روشن ميکردند.
در زندان رشت مراحل بردن زندانی برای اعدام به این صورت بوده است :حاکم
ضدشرع و ضدبشر رشت به همراه رئیس زندان ،به زندان رشت میرود .همة زندانیان
سیاسی را به حیاط زندان میبرند .حاکم شرع رو به آنها میگوید« :کسانیکه
اتهامشان منافقین است ،بیایند بیرون .کسانی هم که میگویند «مجاهد» ،بمانند!».
در اوج حیرت و ناباوری دژخیم ،کسی از زندانیان از جایش تکان نمیخورد .همه
دالورانه میايستند و از شرف انسانی و نام مجاهد خلق دفاع میکنند .دژخیم هم
حکم همگی را یکجا اعالم میکند و همه را به محل اعدام میبرند.

بند زنان

بعضی از زندانیان بستگاني در بند زنان داشتند .در مالقاتها ،خبر آن بند هم به
ما رسيد .تا قبل از قتلعام ،در سه بند زنان حدود ۲۵۰زنداني بود .خبر آمد که در
حال حاضر حدود ۸۰نفر هستند .همگی در سالن ۳آموزشگاه بودند .بخش عمدة
باقیماندگان زندانيان زن ،مربوط به زندانيان غير مجاهد بود .علت هم این بود که
زنان غير مجاهد را بهداليل شرع آخوندی اعدام نكردند .اما بنا به گفته و اعتراف
زندانبان ،آن زنان غیر مجاهد دیگر تهدیدی نبودند؛ گروههایشان هم نابود شده بود.

ديدار با حنيف

بند ما را چند ماه بعد جابهجا كردند .باقيماندة زندانيان سياسي زن را بردند به
 .۳۲۵ما را بهجای آنها به سالن ۳بردند .داشتيم اتاقها را نظافت ميكرديم كه در
پشت پنجرة سلول ،كاغذي دیدیم .برداشتیم .نيمي از نوشته درست خوانده نميشد.
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از ادبیات متن و عباراتش معلوم بود نوشتة يكي از زنان مجاهد است .آن را حین
قتلعامها و قبل از رفتن به بیدادگاه نوشته بود .نويسندهاش ميدانست كه دارند آنها
را دستهدسته براي اعدام ميبرند .اسم دو سري از خواهران مجاهد را كه قبل از سری
خودشان برده بودند ،نوشته بود .ما حدود  ۳۵اسم را در نوشتة آن خواهر دیدیم.
متن را با عبارتی تمام کرده بود که مضمون آن چنین بود« :احتماالً امروز يا فردا
نوبت بقية ماست .همة زندانيان را دارند اعدام ميكنند .بچهها اين را ميدانند و موقع
رفتن ،همه شادند و بهترين لباسهايشان را ميپوشند .انگار ميخواهند به عروسي
بروند» .امضای نوشته هم این بود« :با عشق مريم ،با عشق مسعود ،ديدار با حنيف».

در استان هاي ديگر

پدر محمدحسن .م از اعضاي ارگانهاي باالي رژيم بود .گاهي از طريق او به برخي
موضوعات داخل كشور پي ميبرديم .يك روز رفتم سراغ محمد و پرسیدم:
ـ چه خبر از پدرت؟ اآلن چهكار ميكنه؟ اوضاع و احوال چي ميشه؟
ـ اآلن هيچي معلوم نيست .حاجي يه هفته میشه که تو خونه خوابيده .سر كار نميره.
ـ پيغامي ،چيزي واست نفرستاده؟
ـ پيغام حاجي واسه من ،هميشه يه حرف بوده :يه كاري كن زودتر بياي بيرون.
ـ محمد! تو اين اخباري رو كه از زندانهاي شهرستانا رسيده ،شنيدي؟
ـ آره شنيدم ،ولي زياد هم دنبالش نيستم؛ چون خود حاجي گفته :كسایيكه قسر در
رفتن ،فقط توی زندانهاي تهرانن .زندانهاي شهرستانا بهطور كامل پاكسازي شده».
شنيدن اين حرفها هرگز برایمان ساده نبود ،ولي سنگینیشان تصورشان را غيرممكن
مینمود .يعني در زندانهاي بزرگي چون عادلآباد شيراز ،ديزلآباد کرمانشاه،
وكيلآباد مشهد ،اصفهان ،تبريز ،اهواز و ...همه اعدام شدند؟ هر كدام از اين زندانها
کلی زنداني داشتند.
تل ّفظ اسم زندانها ،بهنظر آوردن ياد نام و چهرههایی بود كه از آن زندانها به
زندانهای تهران کرج تبعید شده بودند .مث ً
ال مسعود ريگي و ۷نفر از بچههاي زندان
زاهدان در بند ۲قزلحصار پيش ما بودند .آنها چه شدند؟ با مسعود ریگی هم اتاق
بودم .به منگفته بود :در زندان دانشکده 114زاهدان بيش از ۱۵۰۰زندانی بود .مسعود
زندانی همراهش را بهخاطر طرح فرار ،بهتهران تبعيد كردند.
و آن هفت
ِ
 -114در آن سالها بخاطر شدت دستگیریها در زاهدان زندان کم آورده بودند که از محل دانشکده زاهدان
برای زندان استفاده میکنند و زندانیان آن را بنام زندان دانشکده نام میبردند.
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تاثیر اعدامها روی زندگی جمعی

هفته دوم يا سوم بود كه از انفرادی به اين اتاق آمدم .متوجه شدم بر سر وسايل
صنفي اتاقمان مشکالت و تضادهایی داريم .كسي هم به این مشکالت روزانه توجهی
نداشت .مث ً
ال جاناني نداشتيم ،جا براي گذاشتن ظروف نداشتيم ،وسایل صنفیمان
گوشة اتاق روي هم تلنبار ميشد و...
تصميم گرفتم مختصرجایي براي اين وسايل آماده كنم .دوتا كارتن خالي و يك جعبة
خالی ميوه را برداشتم و شروع كردم چیزی درست کنم .هنوز ۱۰دقيقهیی نگذشته
بود كه يكي از زندانیان آمد باالي سرم و با شدت غيض گفت:
ـ باز شروع كردي از اين بازيها راه انداختي؟ ميخواهي باز هم تشكيالت راه بندازي؟
ـ دارم یه جا برای نانها درست میکنم.
ـ تو چهكار داري جانوني نداريم؟ ميخواي دوباره شب ،عباس فتوت بياد و ما رو
بهخاطر اين كارها ببره۲۰۹؟
اينها را با عصبانيت گفت و از اتاق خارج شد .من مانده بودم چهكار كنم! چند
دقيقهيي با آن وسايل در دستم ،نشستم و كاري نكردم.
۱ ۰ـ۱۵نفر هم دور تا دور اتاق نشسته بودند و صحنه را تماشا ميكردند .مهرداد آمد
كنارم و گفت« :به دل نگير! فع ً
ال شرايط اينجوريه» .كمك كرد كارتن را مختصري با
كيسه زباله تقويت كرديم و گذاشتیم براي جاناني.
تا حدود سه ماهی فضا همينطوری بود .از يك طرف شوك قتلعام و ساية اعدامها
همچنان باالي سرمان بود ،از طرف ديگر زندانیانی از بندهای دیگر بودند که آنها را
درست نميشناختيم .كسي چندان با كسي حرف نمیزد تا یقین میکرد که طرفش
قابل اعتماد است .شايد هم وضعيت طبيعي آن شرايط ،همين بود.
اواخر پاییز ۶۷به وضعيت جديد مسلّطتر شديم .اتاقها در حد معقول شكل گرفتند و
نظم اوليهيي حاكم شد .رابطههایمان هم قويتر شد .از مالقاتها خبر رسيد که در
زندان گوهردشت هم همة بندها خالي شده است .آنجا هم باقی ماندگان را در يك
بند جمع کردهاند.

با هیچ معیاری نمیخواند!

یکی از زندانیانی که به جمع ما اضافه شد ،امیرانتظام بود .عباس امیرانتظام سخنگوی
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دولت بازرگان بود که حکم ابد داشت .او تا به حال در بندهای سیاسی نبود .آنطور
که خودش گفت همیشه او را در بندهای زندانیان عادی نگه داشتند .امیرانتظام حرف
ما را قبول نمیکرد که همه را اعدام کردند .ما به او حق میدادیم که نپذیرد .آخر او
پیش از این در بندهای ما نبود که بفهمد چه کسانی بودند و دیگر نیستند .من هم
باور نداشتم همه را اعدام کرده باشند .اما آنقدر جاهای خالی دیدم و سکوت صداها
را شنیدم که به یقین رسیدم.
باقر برزویی نفر اصلی گروه آرمان مستضعفین بود که به عنوان رهبر این گروه شناخته
شده بود .حکمش ابد بود .بعد از طبقهبندی زندان ،او را فرستادند به بند ابدیها .باقر
تا چند ماه بعد از قتلعام ،هنوز با جدیت اصرار میکرد این حرفهایی که ما میزنیم،
واقعیت ندارند .میگفت«:بچههاي اوين را احتماالً بردن به استاديوم آزادي يا امجديه
يا در جاهايي مثل آن زنداني كردهان .اگر اعدامي هم در كار بوده ،فقط در سطح
بچههاي سر خط و پيكهاي سازمان بوده».
امیرانتظام که از خبرها محروم بود ،قبول نداشت عملياتي بهنام «فروغ جاويدان»
انجام شده باشد .خبرها را به او گفتیم که ارتش آزاديبخش تا اسالمآباد و پشت
دروازههاي كرمانشاه آمده ،با تعجبگفت« :هيچ كدوم اين خبرها واقعيت نداره .مگه
گروه شما ارتش يك كشور رو داره كه تا اسالمآباد بياد؟ عراق حمله كرده ،نفرات شما
هم زي ر پوش آن ممكنه چندتا شليك هم كرده باشن».
به او که گفتم اين حمله بعد از آتشبس اتفاق افتاده و عراق عملياتي نكرده است،
جوابي نداشت .نميتوانست وجود ارتش آزاديبخش را فهم كند .در مورد قتلعام
هم امير انتظام باور نداشت که زندانیان همة بندها اعدام شدهاند و فقط ما ماندهايم.
اصرار میکرد« :درسته كه اين رژيم و پاسدارانش وحشي هستن و خيلي جنايتها
هم كردن ،ولي قتلعام اين همه زنداني ،بازتابهاي بيروني داره .رژیم نمیتونه در
انظار جهاني پاسخگو باشه .پس همة زندانیها رو در استاديوم آزادي و يا جايي
مثل اون جمع كردن و مدتی بعد معلوم ميشه .چنین قتلعامی در زندان ،با هیچ
معیاری نمیخونه»!

قتلعام در گوهردشت

تا این زمان از جریان قتلعام در زندان گوهردشت بیاطالع بودیم .خبرهای کلی
داشتیم که خیلیها اعدام شدهاند ،اما از چند و چون آن کم میدانستیم.
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مدتی بعد از قتل عامها ،یک مالقات حضوری با خانواده ،به برخی از زندانیان باقیمانده
در زندان گوهردشت دادند .بچهها بعد برایمان تعریف کردند که با خانوادههایشان
دور هم نشستند و صحبت کردند .در همین مالقات هم بود که خبر اعدامها را به
خانوادهها گفتند .ناصریان 115به خانوادهها گفته بود« :میخواهیم اینها را آزاد کنیم.
شما هم زود به اینها زن بدهید .نگذارید دیگه دنبال این کارها و گروهها بیفتن»!
اواسط بهمن ۶۷بود که باقیماندگان گوهردشت را به اوین آوردند .آنها در بند۱
پایین و بند ۲بودند .آن زمان ما از تلویزیون رژیم ّ
مطلع شدیم که میخواهند تعدادی
زندانی تواب را به نماز جمعه ببرند .در روز ۲۱بهمن یک سمینار در تاالر رودکی
ترتیب دادند که اساساً تودهایها و مارکسیستها در آن شرکت کردند .اما تعدادی از
افراد بریده هم در این سمینار بودند .رژیم تصمیم گرفته بود که زندانیان مارکسیست
را آزاد کند و در این سمینار از آنها بعنوان سیاهیلشگر استفاده کرد .ما فقط در حد
اخباری که از تلویزیون پخش شد از آن ّ
مطلع شدیم.
روز سوم عيد ۶۸ما را از بند ۴باال منتقل کردند به سالن ۶آموزشگاه .کمی بعد هم
زندانیان گوهردشت را آوردند به سالن .۶جمع ما شد حدود ۲۵۰نفر .ما شدیم کل
زندانیان باقیماندة دو زندان اوین و گوهردشت .تعدادی هم در بند کارگاه و بند
جهاد بودند که اساساً در زمان قتلعام از آنها چندان اعدام نشده بودند .هر دو بند
فضای توابی داشت .باقیماندة زندانیان مارکسیست را هم ندیدیم .بعدها شنیدم
آنها را اسفند ۶۷آزاد کردند .در سالن ۶که تازه آمده بودیم ،اتاق اول بند ،پشت
پرده بود۴ .نفر از تودهایها در این اتاق بودند .چند روز بعد از ورودمان به سالن،۶
حاج مهدی ـ مسؤل آموزشگاه ـ سعید تدین را صدا کرد و برد زیرهشت .سعید که
برگشت ،گفت حاجمهدی به او گفته مسؤل بند باشد .کسی واکنشی نداشت .نگاه
عموم هم به سعید مثبت بود.
چند روز بعد پاسدار امجد وارد بند شد .گفت یک نفر را بفرستید اجناس فروشگاه را تحویل
بگیرد .معنیاش این بود که باید یک نفر از خود ما مسؤل فروشگاه بند میشد .دو سه ساعتی
گذشت و کسی داوطلب نشد .من صنفی اتاقمان بودم .رفتم به سعید گفتم اگر کسی پیدا
نشد ،قبول مي كنم .از آن به بعد کارهای مربوط به فروشگاه بند را دنبال کردم .طرف مقابل
ما در پشت در بند ،جعفر کاظمی و علی راهی بودند .هر دو از بچههای خوب و قابل اطمینان
بودند .گاهی اوقات که زیرهشت خلوت بود ،با جعفر بعضی خبرها را رد و بدل میکردیم.
-115ناصریان همان آخوند محمد مقیسه ای است که در این زمان دادیار ناظر زندان در زندان گوهر دشت بود.
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سوله و راهرو مرگ

بین گوهردشتیها تعدادی را ـ نه چندان زیاد ـ از قبل
میشناختم .طولی نکشید که با خیلیهاشان آشنا و
دوست شدم .عليرضا طاهرلو اولين كسي بودكه با او
راحت صحبت کردم .او را از بند ۲قزلحصار میشناختم.
از او پرسيدم« :علیرضا! در گوهردشت چه اتفاقي افتاد؟
کیها اعدام شدن؟».
گفت« :وقتی اعدامها شروع شد ،خودم در فرعي ۹بودم.
از روز  ۸مرداد بچهها رو بردن دادگاه .اعدامها را اول
عليرضا طاهرلو
توی یه سوله انجام میدادن .بعداً بچهها رو میبردن
توی حسینیه ،باالي سن دار ميزدن .از بعضي بندها هيچكس زنده نموند .قبل از
اينكه به اوين منتقل بشيم ،از ۲۴بند اصلي و فرعي گوهر ،فقط توی دو بند اون
زنداني بود .ما هم كساني بوديم كه از بندهاي مختلف باقي مونده بوديم .خودم دادگاه
نرفتم؛ اما هرکس از بندی باقیماند ،آوردن پیش ما .دستآخر همهمان را در بند۲
جمع کردن و بعد هم آوردن اوین.
اونروزها ناصريان خیلی تالش ميكرد تا در فرصتي كه هيأت مرگ در گوهردشته،
زندانیان بيشتري رو اعدام كنه .هر سري از بچهها رو که میبردن براي اعدام ،خود
ناصریان چهارپايه رو از زير پاي بچهها ميكشيد .اونقدر در اینکار عجله داشت که
وقتی بچهها از طنابدار آويزون بودن ،خودش رو به پاي بچهها ،آويزون ميکرد تا
زودتر خفه شن و كارشون تموم شه .عجله داشت سريهاي بعدي رو زودتر براي
اعدام بياره».
پس از عليرضا با چند نفر دیگر گوهردشتیها صحبت کردم؛ با حسين فارسي ،حسن
اشرفيان ،اکبر صمدی ،اصغر مهدیزاده و ...هر کدام گوشهیی از جریان قتلعام
تابستان ۶۷در گوهردشت را بازگو کردند.
از اکبر صمدی پرسیدم« :شما کی فهمیدین هیأت مرگ اومده و اعدام میکنن؟».
گفت« :من تا روز ۸مرداد توی انفرادی بودم .از هیچچی هم خبر نداشتم۸ .نفر بودیم
که ما رو از سلولها بیرون کشیدن و بردن توی راهرو مرگ .ما که خبر نداشتیم
جریان چیه و اونجا هم دادگاهه .داوود لشگری تا ما رو دید ،گفت اینها رو کی آورده
اینجا؟ برگردونین سر جاشون .گویا میخواستن محل ما رو برای قرنطینه دادگاه
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استفاده کنن .ما رو دیگه به انفرادی نبردن .رفتیم بند .۳اونجا بودکه خبرهای فروغ
جاویدان و خبرهای قبلی مربوط به سازمان رو شنیدیم .اما خبر مهمتر بین بچهها این
بودکه میگفتن روز قبل تعدادی رو صدا کردن و بردن و هنوز کسی برنگشته .معلوم
نبود کجان و سرشون چی اومده.
حسن اشرفیان که اونجا بود منو صدا کرد و برد اتاق تلویزیون .از الی کرکرة پنجره،
سولهیی رو توی محوطه نشون داد و گفت دیروز داوود لشگری با چندتا پاسدار و
ناصریان و حمید عباسی ،با یه فرغون رفتند توی سوله .بعدش هم بچههای مشهدی
و چند نفر دیگه رو بردن .حدود ۲۰نفر میشدن .حتماً اونها رو توی سوله اعدام
کردن که دیگه برنگشتن».
من هم به اکبر صمدی گفتم« :روز ۷مرداد از انفرادی به  ۲۰۹رفتم .توی محوطة اوین
جرثقیل و چند کامیون دیدم .اما نمیدونستم برای چی آوردن».
اکبر ادامه داد« :با توجه به جابه جایی ها و چیزایی که دیده بودیم ،بین من و حسن
اشرفیان بحث بود .اینکه خمینی بعد از پذیرش قطعنامه و خوردن جام زهر ،مسیر
سرکوب و اعدام رو در پیش گرفته ،چند نفر مثل جعفر و امثال اون که خیلی موضع
علنی گرفتن ،اعدام می کنن و می خوان مسیر گشایش رو برن .از طریق محسن
زادشیر با بند قبلیمون در تماس بودم .نظر اونها هم مث ما بود .اما خیلی زود به
همه مون نشون داده شد مسیری که توش هستیم ،مسیر قتل عامه.
خودم و محمدرضا شهیر افتخار و بهزاد فتح زنجانی و تعدادی دیگه را روز ۱۲مرداد
به دادگاه بردن .روز شومی بود .اونروز ساعت ۸صبح تا ۱۰شب من توی راهرو مرگ
چشمبند زده نشسته بودم .حمید عباسی لیستهایی دستش بود که اسم افراد رو از
روی اون میخوند و میفرستاد پیش هیأت .هر نیمساعت ـ ۴۵دقیقه اسامی ۱۵تا
۲۰نفر رو میخوند .هر کس اعدامی بود میفرستادن اونطرف دادگاه ،سمت حسینیه.
منتظر مینشستن تا تعدادشون زیادتر بشه ،بعد ببرن .فقط روز اول توی سوله اعدام
کردن .بعد از سری اول ،روی سن حسینیه اعدام میکردن .اون روز تا ساعت۴ـ ۵
بعد از ظهر که دادگاه کار میکرد ،حدود ۲۵۰نفر رو بردن دادگاه .از بین اینها ،فقط
۱۵نفر مونده بودیم که ساعت ۱۰شب ما رو از اونجا بردن».
شنیدن و تصور کردن چنین صحنههایی در راهرو مرگ و دستهدسته به داخل
حسینیه بردن و بهدار کشیدن ،سخت است .اما اینها واقعیت داشتند و شمایی از
چهرة پشت پرده خمینی هستند که باید با جزئیاتشان ثبت شوند .این ذهن من
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بود که میزان شقاوت خمینی را تا این حد تصور نمیکردم .بعد از اینکه من هم به
ماجرای بردن فتحاهلل به زیرزمین  ۲۰۹اشاره کردم ،شنیدم اصغر مهدیزاده هم کسی
بوده که در حسینیه گوهردشت صحنه مشابهی را دیده است .رفتم سراغ اصغر و از او
خواستم ماجرای آن روزها و آنچه را دیده برایم بگوید.
اصغر گفت« :روز چهارشنبه ۵مرداد ،حمید عباسی بند ما رو بهخاطر ورزش جمعی
بیرون کشید .توی دادیاری با تکتک افراد برخورد میکرد .وقتی اتهام رو میپرسید
و میگفتیم هواداری ،کاری نداشت .دیگه مث قبل سر گفتن کلمه هواداری ما رو
نمیزد و وحشیگری در نمیآورد .به ما میدون میداد موضع خودمون رو باال بکشیم.
از پنجشنبه ۶مرداد تلویزیون ما رو بردن .بعد هم فروشگاه و مالقاتها قطع شد .روز
۸مرداد سید محمد مروج و علیرضا غضنفرپور رو صدا کردن و بردن .از دریچة روی
در دیدیم که آنها را بردن به سوله .حدود ۲۰تا از مأمورهای زندان اونجا بودن.
کسایی مث حاجخانی مسؤل سالن مالقات ،داوود لشگری ،حمید عباسی و پاسدار
علی بیدندون .ناصریان و حمید عباسی رو به لشگری و پاسداراش داد میزدن که
اینا منافقن ،نباید به اینا رحم کنید».
اصغر مهدیزاده ماجرای ۴روزی را که توی راهرو مرگ بود و چیزهایی را که دیده
مفصل تعریف کرد .من از او خواستم آن صحنهیی را بگوید که خودش
و شنیده بودّ ،
در حسینیه دیده است.
اصغر ادامه داد« :روز ۱۸مرداد ما چندصد نفر بودیم که ما رو پشت در حسینیه
نشونده بودن .از صبح بچهها رو در سریهای ۱۲نفره دستهدسته میبردن توی
حسینیه و اعدام میکردن .از همونجا ما گاهی صدای کسانی رو که در لحظة اعدام
شعار میدادن ،میشنیدیم .بعضی از بچهها قبل از اینکه چهارپایه رو از زیر پاشون
خالی کنن ،خودشون شعار میدادن و از روی چهارپایه میپریدن .ناصریان که دید
شعار دادن بچهها روی پاسدارهای خودشون هم داره تأثیر میذاره ،سر پاسدارها داد
میزد و میگفت :شما هم خبیث هستین .بعد ناصریان خودش میرفت چهارپایه رو
از زیر پای اعدامیها با لگد میزد و میانداخت .بعد از ساعتی همونجا نشسته بودیم
که ناصریان اومد منو بلند کرد و برد توی سالن حسینیه .گفت چشمبندت رو بردار و
جلوتو نگاه کن .چشمبند رو که زدم باال ،دیدم ۱۲تا از بچهها آویزون هستن و تو هوا
دارن تکون میخورن .با دیدن این صحنه از حال رفتم .بعد پاسداری اومد رویم آب
ریخت تا بههوش اومدم و منو برد بیرون».
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برکناری منتظری و ادامة تهدیدها
اوایل فروردین ۶۸خمینی منتظری را از مقام جانشینی خودش برکنار کرد .معلوم بود
اتّفاق مهمی در مملکت روی داده است .در ضمن بعد از ۲۲بهمن هم در سخنرانی
سران رژیم که ما در روزنامهها خواندیم ،حرف رفسنجانی ،موسوی اردبیلی و ...این
بود که با ادامة جنگ مخالف بودند.
دیگر مثل سالیان قبل از قتلعام ،مناسباتی بینمان نبود که این وقایع را جمعی
تحلیل و بررسی کنیم .هر کس با سطح فهم خودش این وقایع را تحلیل میکرد
و نظری داشت .اما اواخر بهمن ۶۷که خمینی فتوای کشتن سلمان رشدی را داد،
جو را مسموم و آلوده کرد .بعضیها آن را نشانة قدرت میدانستند و بعضی نشانة
بحرانسازی .شاید هم خمینی برای برکناری منتظری ،این فضا را بهوجود آورد.
ما فقط دنبال این بودیم تا بفهمیم تأثیر این تغییرات روی وضعیت ما چیست .تنها
شاخصی که داشتیم ،شیوة برخورد نگهبانان و مسؤلین زندان بود .از طرفی وضعیت
ج بود که درک درستی از آن نداشتیم.
باالی رژیم آنقدر بغرن 
روزی از روزهای بهار سال ۶۸بود که آخوند ناصریان وارد بند شد .بعد از انتقال
باقیمانده زندانیان گوهردشت به اوین ،ناصریان هم به اوین آمده بود و دادیار اوین
شده بود .وسط بند ایستاد و شروع کرد به صحبت با چند نفر .چند نفری هم دورش
را گرفتند .من هم با قدری فاصله ،حواسم بود ببینم حرفش چیست.
آخوند جانی و وحشی ،عصبانی بود .همه را تهدید میکرد .میگفت« :فکر نکنین
اعدام تموم شده .ما تصمیم گرفتیم ریشة نفاق رو توی زندان بخشکونیم .دیگه حق
ندارین مثل قبل توی زندان تشکیالت راه بندازین .اگه کسی دست از پا خطا کنه ،با
من طرفه .برید کارگاه .برید نشون بدین که دست از نفاق برداشتین».
پس از اینکه ناصریان خط و نشان کشیدنهایش را کرد و رفت ،حدود بیست نفری
تحت تاثیر آن تهدیدها ،تقاضای رفتن به کارگاه کردند و همان روز به بند کارگاه
منتقل شدند .چیزی نگذشت که عمدة آنها دوباره به بند برگشتند و به کار در
کارگاه ادامه ندادند.

از بين بردن پروندهها

حكم منوچهر حسنزاده تمام شده بود .چند بار از دادياري پيگيري كرد كه چرا
آزادش نميكنند؟ يك روز منوچهر از دادياري برگشت و گفت« :پروندهام گم شده.
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حتي يه برگه پرونده بهنام من در زندان نيست».
شيخيپور دادیار جدیدی که تازه سرکار آمده بود به منوچهر میگوید« :ما تمام
مدارك و اسناد كامپيوتري را كه داريم ،جستوجو كرديم .ولي هيچ پروندهیي از تو
نداريم .اسم تو حتي از كامپيوتر اصلي وزارت اطالعات هم پاك شده».
منوچهر پرونده پزشكي هم در زندان داشت .وقتي دنبال پرونده پزشكياش رفت
تا بتواند رد و نشاني از خودش پيدا كند ،متوجه شد پرونده پزشكياش هم از بين
رفته است .او توضیح داد« :شیخیپور یه نفر رو همراه من کرد که بریم توی امداد،
شاید پرونده پزشکیم رو پیدا کنیم .اما وقتی رفتیم توی ساختمان امداد ،تمام
فايلها و قفسهها خالي شده بودن .از دو اتاق پر پرونده ،فقط يه كمد كوچك با
۴كشو مونده بود».
رژيم براي آنكه هيچ اثري از قربانيان قتلعام باقي نگذارد ،دستور داده بود تمام اسناد
و مدارك مربوط به آنها را در همهجا ،از بين ببرند .اي بسا پرونده اصلي و سندهای
كامپيوتري منوچهر هم به اشتباه ،همراه ديگر پروندهها از بين رفته بود.

داستان محسن و روحی

هر روز با كارهای فروشگاه ،وقتم پر بود .يك روز ميوه ميآمد ،روز ديگر مواد بهداشتي،
روز بعد مواد غذايي و ...بهخاطر تقسيم اجناس و گرفتن پول هر کدام ،روزانه به همة
اتاقها سر ميزدم و با خیلیها سر و كار داشتم.
توی يكي از اتاقها داشتم با مسؤل صنفي آنجا قيمت اجناس را حساب ميكردم که
روحاهلل سلماني از كنار محسن پورغالمعلی بلند شد و رفت دورتر نشست .به شوخي
و بلندبلند به او گفت« :اگه ميدونستم اينقدر اذيتم ميكني و بالي جونم ميشي،
همون موقع توی راهرو از خواب بيدارت ميكردم .یک هو همه زدند زيرخنده .خود
محسن هم از خنده غش كرد .من از حرفها چیزی سر درنميآوردم .كارم كه تمام شد،
«روحي» 116را صدا كردم .با هم رفتیم راهرو و صحبت کردیم .او را از قبل نميشناختم.
سعي كردم از اين شوخی استفاده كنم و با او رابطهيي بزنم .پرسيدم« :جريان چي بود؟
چرا همه خنديدن؟» .با خنده گفت« :موضوع بر ميگرده به روز دادگاه».
روحی گفت« :روزي كه رفتیم دادگاه ،بعد از ۱۵مرداد بود .تا اون موقع خبرها به
 -116از آنجا كه نام روحاهلل ،اسم خميني پليد هم بود ،او دوست نداشت روحاهلل صدایش كنيم .به همين خاطر
به او «روحي» ميگفتيم.
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ما رسيده بود كه دارن اعدام ميكنن .اون روز حدود ۴۵نفر بوديم .ما رو صبح از
فرعيها و انفراديها جمع كردن و چشمبند زدن و توی راهرو كنار ديوار نشستیم.
حمید عباسی اسمها رو يكييكي ميخوند و میبرد دادگاه .هر كس هم كه از دادگاه
بيرون مياومد ،اگه اعداميبود ،او را میبردن به ته راهرو .اگه اعدامينبود ،میاومد
به سمتي كه ما نشسته بوديم و منتظر ميشد تا اونو برگردوننبند .تا ساعت۱۱حدود
صد نفر رو دادگاهي كردن .فقط دو نفر رو برگردوندن .همه رو فرستادن به ته راهرو،
پشت در حسينيه.
همان موقع شنيدم ناصریان در چند قدمي دادگاه ايستاده و داره اسم محسن رو
صدا ميكنه .محسن دو متري من بود .سرش رو روي زانوهاش گذاشته بود و جواب
نميداد .ناصريان دوبار اونو صدا زد .همین که ديد جوابي نيومد ،رفت سراغ نفر بعدي.
من فكر كردم محسن عمداً سرش رو پايين گرفته و جواب نميده .حاال نگو كه آقا
خوابش برده .اين صحنه روكه ديدم ،گفتم خوب اگه منو هم صدا زد ،جواب نميدم.
ببينم چي ميشه».
روحي داستان را براي بقیه تعريف كرده بود .همة گوهريها داستان را ميدانستند.
محسن خيلي شلوغ و پر جنب و جوش بود .با روحي هم خيلي شوخي ميكرد .اما
روحي آدمی بود آرام و كم حرف .هر بار مقابل شوخيهاي محسن كم ميآورد ،به
شوخي ميگفت« :كاشكي اون موقع بيدارت كرده بودم!» .آن دو خيلي همدیگر
را دوست داشتند و هميشه كارگريهايشان با هم بود .تکرار این شوخيشان هم
همیشه موجب نشاط جمع بود.
بعد از آن با روحي راجع به مسائل ديگر و گذشتة خودش صحبت را ادامه دادم .اهل
بم بود .قبل از دستگيري ،مدتي شغل آزاد داشت و در بندر كار ميكرد .بهخاطر
شغلش به خیلی شهرهاي بندري جنوب رفت و آمد داشت .در آن شهرها با هواداران
سازمان آشنايي داشت .برادري داشت كه مهندس بود و در تهران شرکت داشتند.
به همين دليل هم در مسير تهران ـ كرمان زياد تردد ميكرد .بهتازگي خانوادهاش به
مالقاتش آمده بودند .اما بيشتر وقتها فقط برادرش ميآمد.
یکبار برایم تعریف کرد که خانوادهاش در مالقات گفتند« :توی كرمان وقتي شنيديم
دارن زندانيها رو ميكشن ،ديگه اميدي نداشتيم ببينيمت .توی زندان كرمان همة
رفقات رو كشتن .خونوادهها عزادارن .جسد بچهها رو تحويل نميدن .شنيديم اونها
رو تو گور جمعي دفن كردن .پدر و مادرها همه بيابونها رو گشتن .اما چيزي پيدا
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نكردن .معلوم نيست با جسدها چیكار كردن .توی تهران چند نفري مث شما زنده
مونده؛ اما توی شهرهاي ديگه اينطوري نيس .تو بم ،رفسنجان ،گناوه ،بندرعباس و
جاهاي ديگر كسي زنده نمونده .همهشونو همون مردادماه كشتن».

چه زمانی تصمیم قتلعام زندانیان گرفته شد؟

اين واقعه را بايد فهم كرد .بايد به تشريح آن پرداخت .جنايتي حيرتآور و مظلوميت
پنهان شدهیي که عمق و گسترة زيادي دارد .نبايد بگذاريم زير اليههاي قطور سالهايي
که از آن ميگذرد ،مخفي بماند .این واقعه از ابتدا تا انتها به شکلي صددرصد مخفي
انجام شد .خميني و عامالن قتلعام تالش كردند همة آثار و نشانهها و شواهدي را كه
به اين جنایت راه میبرد ،از بين ببرند .لذا بايد با تكيه بر شواهد گوناگون ،ابعاد اين
جنايت حاکمیت آخوندي را به تصوير كشيد .اين مسؤليت و وظيفة انساني شاهدان
عيني آن واقعه است كه روي اين موضوع بايستند و در حد توان و مشاهدات خود،
جنبههاي گوناگون آن را به تصویر بکشند و نشان دهند و مردم را آگاه کنند .مردمانی
که ناگهان غافلگیر شدند.
در پيگيري وقايع دو سال قبل از قتلعام ،به برخی حركتها و رفتارها و گفتارهای
زندانبانان در سال ۶۶برمیخوریم که ما زندانيان آن موقع از آنها سر در نميآورديم؛
حرکتها و رفتارها و گفتارهایی که در قتلعامها برجسته و بارز و عینی شدند .مواردی از
گفتههاي بازجويان و ديگر مسؤالن باالي زندان را شاهد بودیم که مستقيم و غيرمستقيم،
وعدة چنين قتلعاميرا به ما ميدادند ،ولي ما براي آنها بهايي قائل نبوديم.

زمینهسازیهای قتلعام

عمق خباثت و جنايت خميني را نه تصور ميکردم و نه حتي پس از ديدن و تجربه
کردن آن ،ميتوانستم آن را فهم کنم .همانطور که در مرور وقايع سال ۶۶آمد ،ما
سرودخواني علني ميكرديم .به دفعات،
در بند ۱باال ،به نقطهیي رسيده بوديم كه
ِ
دستنويسهاي خبري و تحليليمان در بند لو میرفت و بهدست پاسداران میافتاد.
ولي براي هيچ يك از اين موارد ،کسی را به بازجويي و حتي سؤال و جواب ساده به
زیرهشت هم نبردند .البته اين بهظاهر تغييرات ــ بهتر است بگويم تغيير خط برخورد
با زندانيان ــ همیشه برايمان عجيب و مبهم و سؤالبرانگیز بود .در سالهاي قبل
از آن ،پاسخ زندانبان براي همة اين موارد ،شكنجههاي بسيار و در نهایت اعدام بود.
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حاال چرا چيزي به ما نميگفتند؟ چرا ما را در اين زمينهها به حال خودمان گذاشته
بودند؟ جواب اين تعجبها و سوالها و ابهامها را در جريان قتلعامها از زبان آخوند
ناصريان ( داديار ناظر زندان ) شنيديم .فروردين سال ۶۸روزي آخوند ناصريان به بند
ما در سالن ۶آمد وگفت:
«شما تصور كردين آن موقعها كه آن اعتصابها را راه ميانداختين ،تشكيالت
داشتين ،نمیتونستیم جلوتون رو بگیریم؟ ما همة آن مالتها و دست نويسهاتونو
جمع كرديم و بردیم پيش امام تا حكم اعدامتون رو گرفتيم».
چند روزیاز شروع تابستان ۶۸گذشته بود که يك روز مهرداد كمالي را صدا زدند،
او را پیش زمانی برده بودند که در این زمان رئیس زندان اوین شده بود .زماني در
صحبت با مهرداد ،واضح و صريح گفته بود:
«ما يك گزارش۱۰۰۰صفحهیي از كارهاي شما تهيه كرديم .تمام مدارك و وسایلي رو
كه از شما به دست آوردیم ،همه رو ضميمه اون كرديم و برديم پيش امام .وقتي امام
اين گزارش رو خوند ،به ريشهري ( وزير اطالعات آن زمان ) گفت مگه شما اينطور
آدمها رو نگه ميداريد؟ چرا اينها هنوز زندهان؟! ما اون موقع خيلي سعي كرديم با
شيوههاي مختلف جلو كارهاي شما رو بگيريم؛ ولي امام مشكل زندان را يكجا حل
كرد!! حاال  ۹۰۰نفر از شما باقيمونده .تكليفتون هم برامون معلومه؛ نيمياز شما رو
آزاد ميكنيم و باقيمونده رو هم مثل قبليها تصفيه ميكنيم .ما ديگه نميخوايم
هيچ زنداني گروهكي داشته باشيم!»
نمونة دیگری از تصمیم به قتلعام در سال ،۶۶رأی سرپایی اعدام محمد فرجاد در
تابستان ۶۷است .وقتي پاسدار فتوت ،محمد فرجاد را به اتاق دادگاه ميبرد ،همانجا
دم در رو به نیری ميگويد« :حاجآقا! اين مسؤل بند منافقها بوده .همة اعتصاب غذاها
هم زير سر اينه» .نيري حتي اسم محمد را هم از او نميپرسد و ميگويد« :ببريدش»!

جمعآوری مدارک برای قتلعام

بهمن سال ۶۵بود .يك روز گارد ضد شورش زندان بسيج شد .بهطور همزمان به
سالنهاي ۵- ۳-۱حمله كردند .آنموقع من در سالن ۵بودم .هر بند را فرستادند به
يك حياط جداگانه .درب حياطها را از پشت کلون کردند و قفل زدند .در اين فاصله
گروه ضربت ريخت داخل سلولها .همة وسايلمان را بههم ريختند و قفسههايمان را
شكستند .دو ساعت بعد که به بند برگشتيم ،همة وسايل شخصي و عموميمان كف
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سلولها و راهروهاي بند پخش بود.
برخی وسايل شخصي زندانیان را بردند .از وسايل عمومياتاقها هر وسیلة تيز مانند
چاقو ،ار ه و ابزار كارهاي دستي را بردند .ما برای کارهای صنفی از دسته قاشق استیل
چاقو درست میکردیم .از قوطيهاي شيرخشك باز شده اره درست میكرديم .با ميخ،
لبههايشان را كنگرهیی و ارهیی میکردیم .اين وسايل براي درست كردن كاردستي
استفاده ميشد .چند ميخ و پيچ هم سر لولههاي خودكار چسبانده بودیم كه از آنها
براي كندهكاري روي سنگ و سكه استفاده ميكرديم.

تشکیل نمایشگاه اقالم قتاله!

زندانبان همة اين وسايل را جمع كرد و برد .چند روز بعد در حسينیة اوين با آنها
يك نمايشگاه بر پا کردند! سپس با دعوت از موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه و
تعدادی از مقامات باالی رژیم ،اين وسايل را به آنها نشان دادند.
روزي آخوند ناصري (نماينده منتظري) به بند ما آمد .وسط حرفهايش گفت:
«موسوي اردبيلي (رئيس قوه قضايه) از اين نمايشگاه بازديد كرد .براي او توضيح
دادند كه زندانيان ميخواستند شورش كنند .قصد داشتند با اين آالت قتاله ،سر
يكيك پاسداران را ببرند .با اين ارهها ميخواستند دست و پاي پاسداران را ببرند .اين
ميخها و درفشها را هم براي در آوردن چشم پاسداران درست كردهاند»!
دژخيمان گرداننده زندان با اين نمايش دجالگرانه ،زمینهسازی میکردند .داشتند
برای جنایتی که قصد انجام آن را داشتند ،توجيه میتراشیدند .میخواستند در
فرصت مناسبی که پیدا کردند ،دستباز براي هر نوع شكنجه و اقدامات ضد انساني
مفصلي تهيه شد ،و به همراه آن
داشته باشند .از اين نمايشگاه فيلم و عكس ّ
گزارش۱۰۰۰صفحهیي به خميني تقدیم کردند تا پیشاپیش حکم و فتوای قتلعام
را آماده کنند.

کدهای مشترک

ُكدهاي ديگري هم در زمينهسازيهاي قتلعام تابستان  ۶۷وجود دارند.
ـ سال ۶۶علياصغر غالمي را به كميته مشترك بردند .محمد توانا به او گفت« :ما
همين روزها ميآييم اونجا و مشكل اوين رو حل ميكنيم!».
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ـ مسعود مقبلي در خرداد ۶۷از كميته مشترك برگشت .پيام مشابهي از طرف
( ۳۴محمد توانا) آورد« :همين روزها ميآييم اوين و گوهردشت .زندان رو تصفيه
ميكنيم! به دوستات بگو  ۳۴گفته منتظر باشين ،همين روزها ميآييم».
ـ در بهمن ۶۶وقتی «زماني» افراد مقاومی مثل اصغر خضري ،يوسف عمادزاده،
محسن سليمي ،عبداهلل سعيدي و چند نفر ديگر را به  ۲۰۹صدا کرده بود ،با آنها
برخورد ماليمي کرد .از اینکه آنها اتهامشان را «مجاهد»گفتند ،واکنشی نداشت.
آنها از حقوق سياسي خودشان صحبت كردند و زمانی جواب داد« :درسته ،شما
يكسري حقوقي داريد كه بايد رعايت شود»!

پیشینه قتلعام

پیشینة قتلعام درگفتههاي عوامل اصلي رژيم ،طي سالهاي قبل از  ۶۷هم پیداست.
خميني از روز اول با منافق خواندن مجاهدين و راهاندازي دستههاي مختلف چماقداري
و قمهکشی و ...قصد نابودي و حذف مجاهدين را داشت .از هر فرصتي هم در جهت
پيشبرد اين سياست استفاده ميكرد.
براي ما هواداران مجاهدين دو حكم وجود داشت؛ يكي چند سال حبس در زندان،
یکی هم حکم دجالگرانه و خمينيساختة «محارب با خدا» كه در كيفرخواستهاي
همهمان ميآمد و جزاي آن اعدام بود.
در شهريور سال ۶۱يك روز الجوردي به قزلحصارآمد .من در واحد ،۱بند ۲بودم.
همهمان را در راهرو جمع كرد و گفت« :شما دلتون رو به اين چند سال حكم كه
گرفتهاين خوش نكنين .از نظر ما حكم همة شما محاربه .سزاي همهتون اعدامه .اين
رأفت امام بوده كه شماها رو زنده نگه داشتيم .اگه آدم نشيد و توبه نكنين ،ما همون
حكم محارب رو براي همهتون اجرا ميكنيم».
الجوردی براي زمینهچینی کشتارها و قتلعامها ،در یک قیاس معالفارق دجالگرانه بین
سلف خمینی با مجاهدین ،توجيه ميتراشيد که« :منافقين همان خوارج زمان حضرت
علي هستن .امام علي آن زمان ۴۰۰۰تا از خوارج ،يعني منافقين آن زمان رو يكجا
كشت .جمعيت آن موقع  ۸۵۰هزار نفر بود و خوارج ۵درصد جامعه ميشدن .حاال كشور
ما چهل ميليون جمعيت داره .اگه ما حتي دو ميليون از شما رو بكشيم ،درصدمان از
زمان امام علي كمتر هم ميشه .اين براي جمهوري اسالمي هيچ حرجي نيست»!
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ي وليفقيه در روزنامه كيهان و مشاور سياسي ـ
حسين شريعتمداري نماينده فعل 
مطبوعاتي او ،در سالهاي ۶۱تا  ۶۵در زندانها بسيار رفت وآمد داشت و از شكنجهگران
كار كشته رژيم بود .روزي در سال ۶۳در قزلحصار به بند ۲آمد .میخواست بهاصطالح
ما را ارشاد کند .كسي محلش نگذاشت .ولي خودش صحبتش را ادامه داد .حرفهایی
با اين مضمون گفت« :رجوي دست روي هر كی بذاره ،عاملي عليه جمهوري اسالمي
ميشه .افراد مسلح شما در بيرون با خود شما در زندان فرقي ندارين .همونقدر كه
افراد مسلح رجوي به ما ضربه ميزنن ،حضور شما را در زندان رو هم دستاويزي
براي افشاگري و تبليغ عليه جمهوري اسالمي كرده .كشته و زندة شما براش فرقي
نميكنه .از همة شما به يه اندازه برا تبليغ عليه ما استفاده ميكنه .ما نميذاريم
وضعيت اينطوری بمونه».
اين نمونهها و مواضع ،مطالبي نبودند كه سالها قبل گفته شده و فراموش شده
باشند .در زندانهاي خميني ،به زندانی سیاسی اساساً از منظر حقوقی و قضایی و
حقوق بشر زندانی نگاه نمیکنند .فرهنگ برخورد زندانبان با زنداني ـ بهطورخاص با
هواداران مجاهدين ـ همين نمونهها بودند که تازه بخشی از یک کل گسترده و عمیق
هستند .بارها از زبان پاسدار مجيد قدوسي و حاج داوود رحماني شنيديم كه« :براي
هر كدومتون يه نارنجك كنار گذاشتيم .اگه روزي خبري بشه ،اول شما رو از بين
ميبريم» .آیا این فکر و تصمیم از پیش گرفته شده ،مبانی حقوقی و قضایی و حقوق
بشر زندانی را هرگز مد نظر دارد؟
بنابراین ميبينيم که بسياري تاکتیکهای مشکوک زندانبانان در سال ،۶۶زمينهسازی
قتلعام بود كه برای ما زندانيان اسرارآمیز جلوه میکرد .تاکتیکهایی بهظاهر
اسرارآمیز که در قتلعامها سرشان باز شد.

آيين ّ
جلد

تصاوير جنايات رژيم خميني مثل چيدن یک پازل است .براي روشن شدن عمق
جنايات و كشتارها ــ چه در قتلعام ،چه در ترورها و انفجارها و گروگانگيريهاي
خارج كشور ،چه در قتلهاي زنجيرهیي روشنفکران و یا پاكسازيهاي جناحي ــ بايد
تكهتكة اين پازل را پيدا كرد و به هم وصل نمود تا تصوير كلي و کامل یک فکر و
اندیشة جنایتپرور روشن شود.
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پنهان كردن آثار جرم و انكار فاجعه ،از ویژگیهای جامع و اصلی سیاست دجالگرانه
خميني و وارثانش است .الجوردي از سال ۶۰تا ۶۳نادرترين و ضدانسانيترين
شيوههاي شكنجه را روي زندانيان آزمایش میکرد و تکمیل مینمود؛ اما در نمایشات
تلویزیونی حکومتی ،او را پدری مهربان و حامی افراد فرودست نشان میدادند!!
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وقتي مردم ما در صحنة كار و فعاليت اجتماعي ،زهر و زخم اين رژيم را تا اعماق
وجود و زندگیشان چشيدهاند ،ميتوانند تصور و تجسم و فهم كنند كه در زندانهای
خمینی و خامنهای چهها بر سر اسيران و زندانيان ـ خاصه زندانیان سیاسی مجاهد و
مبارز ـ آوردهاند .ذكر نمونههايي از بعد از قتلعام  ۶۷كفايت میکند.
در ارديبهشت و اوايل خرداد ۶۸داشتیم روابط و مناسباتمان را دوباره شكل ميدادیم؛
حداقلهای زندگي جمعي داشت پا میگرفت .خريدهاي هر اتاقي جمعي شد .هر
كس در مالقات با خانواده پولي میگرفت ،داوطلبانه به مسؤل صنفی اتاق ميداد.
ورزش در حد بازي گلكوچك راه افتاد .براي کارهای عمومی بند ،برنامة كارگري
متمرکز و تیمی تنظیم کردیم .سعي كرديم دوباره مناسباتمان را آرامآرام شكل
دهيم تا نگذاريم آثار ضربة سنگین قتلعام ،شكل و فرم زنداني سياسي را از ما بگيرد.
در این میان بريده بزدل و زبونی به اسم ابراهيمملكیقاضيانی 117در يكي از اتاقهای
همجوار ما النه کرده بود .شمالی بود .روز به روز بريدگياش بيشتر بارز ميشد ،سر
راهمان سبز میشد و به دستوپای مناسبات ما میپیچید .هیچ چارهیی ندیدیم
جز اینکه او را طرد کنیم و از سر راهمان کنار بزنیم .این خائن هم هر روز يكي دو
مفصل جاسوسی علیه ما مینوشت و به دفتر آموزشگاه ميفرستاد.
گزارش ّ

 -117سال  ۶۹فهميديم كه آزاد شده و در همكاري تنگاتنگ با وزارت اطالعات ،براي شتاسايي افرادي كه قصد
خروج غير قانوني از كشور دارند به گلوگاههاي شهرهاي مرزي رفته است.
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حاج مهدي ـ مسؤل آموزشگاه ـ چند بار سعيد تدین ـ مسؤل بندمان ـ را صدا زد .از
او راجع به گزارشهايي كه ابراهيم داده بود ،سؤال كرد .سپس با تهدید به سعید پيغام
داد كه« :فكر نكنين همهچيز تموم شد و دوباره ميتونيد كارهاي گذشته رو شروع
كنين .هنوز حكم امام جاريه .ما همة كارهاي شما رو زير نظر داريم .ديگه نميذاريم
زندان مثل سالهاي قبل بشه»!

مرگ خميني
یکی دو ماه بود كه مرخصیهای چند ساعته همراه با مأمور ،به چند زندانی داده شد.
چندتا هم از بند ما بودند .من را هم روز ۱۳خرداد ساعت ۲بعدازظهر صدا کردند.
من را با یک بنز دودیرنگ به همراه دو مأمور به خانهمان بردند .نزدیک دو ساعت با
خانواده و فامیلهایی که به خانة ما آمدند ،دیدار داشتم.
موقع برگشت ،ماشین که داشت از میدان توحید به سمت اوین میرفت ،بین بیسیم
مأمورها پیامهایی رد و بدل شد .خط بیسیمی شلوغ بود .پیامها که رد و بدل شد،
بیسیمها خاموش شدند .مأمورها گاز ماشین را گرفتند و با سرعت تمام در اتوبان
چمران به سمت اوین رفتیم .الی صحبتشان با هم ،فهمیدم وضعیت خیلی خراب
است ،کجا و کجا را بستهاند و اآلن باید بروند فالنجا.
وارد اوین که شدیم ،تحرکات غیرعادی چشمم را گرفت .من را بدون فوت وقت،
تحویل دفتر مرکزی دادند و سریع رفتند.
شب تلویزیون اعالم کرد حال امام خوب نیست .از مردم خواست دعا کنند .طولی
نکشید که برنامههای عادی تلویزیون تبدیل به مجلس عزا شد .صبح روز بعد اعالم
شد خمینی مرد .عزای عمومی در کشور اعالم شد .بعد معلوم شد خمینی روز
۱۳خرداد مرده ،اما بهدلیل نحسی روز  ،۱۳مرگ او را ۱۴خرداد اعالم کردند!
همراه با اعالم مرگ خميني ،فضاي عمومي زندان هم شبيه سالهاي ۶۱ـ  ۶۲شد.
زندانیان كمتر در راهرو ظاهر میشدند .بيشتر در اتاقها نشسته بودند .بعضيها
خودشان را با مطالعه كتاب و روزنامه سرگرم میكردند ،بعضيها هم مشغول كاردستي
شدند؛ مث ً
ال با هستة خرما تسبيح ميساختند یا ّ
سكه ميساييدند و كارهاي زينتي
ميكردند .حين سكوت ظاهري حاکم بر اتاقها یا بند ،چشمها که بههم میافتادند،
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انگار از خوشحالي ميدرخشند؛ ولي كسي جز در صحبتهاي دو نفره ،حرفي نميزد
و عالئمی نشان نمیداد.
تا روز سوم مرگ خمینی دجال ،هر شب در حسينيه اوین مراسم بود۳۰ .ـ ۴۰نفر از
زندانيان عادي به همراه تعدادي از خائنين سیاسی به حسینیه میرفتند و تا نيمهشب
بر سر و سينه ميزدند.
حاج مهدي که ديد كسي از سالن ما به حسينيه نميرود ،بساط عزاداري را زيرهشت
پهن كرد .به در و ديوار بند ،پارچههاي سياه و سبز چسباندند .در راهرو و زیرهشت
هم ميز گل و عكس و وسايل مخصوص اين مراسم را چيدند .صداي قرآن را هم تا
حدی که جا داشت ،بلند کردند و شکنجة صوتی در بند راه انداختند .همه در اتاقها
بودند .كسي بيرون نرفت .طرفة روزگار اين كه عزادار اصلي و صحنهگردان اين مراسم
مسخره ،پرتوي از سران حزب توده بود .خود كيانوري هم از او ميترسيد .کیانوری
گفته بود پرتوي چندين گزارش عليه او رد كرده است! پرتوي که از قبل ريش داشت،
لباس سياه هم پوشيد و با گردن كج در زيرهشت ،بغل عكس امامش ايستاد و مث ً
ال
صاحب عزا بود!
در همین روزها از تلويزيون ،شعر و غزلهايي پخش ميشد که ميگفتند سرودههای
خميني است .ناگهان دیدیم در اتاق  ۸۴سروصداهايي بهپا شد .ابراهیم ملکی قاضیانی
خائن با مهدی.الف حرفش شده بود .مهدی را از اتاق بيرون كشيدند و بردند به دفتر
بند .فهمیدیم مهدي همانطور که در گوشة اتاق داشت هسته خرما ميساييد ،به
طعنه شعر خميني را زمزمه ميكرد:
......خوردي شدي
من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم
......خوردي شدي
چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم
مهدي متوجه نشده بود بریدة زبون وارد اتاق شده است .در حال و هوای خودش شعر
را تا آخر ،با همان ترتيب ادامه داد .وقتی هم که او را بردند دفتر زندان ،زير بار نرفت
و گفت« :اين آدم براي خودشيريني اين حرفها را زده» .با این حال او را تا ۱۵روز
در انفرادي نگهداشتند.
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اعدام يا آزادي

زمانی 118رئیس زندان بود .چند بار محمدرضا .ع  119را به دفترش صدا كرد و با او
صحبتهايي داشت .زمانی ميدانست محمدرضا حرفهایش را به بند ميآورد و به
گوش ما ميرسد .ميخواست اين حرفها را غيرمستقيم به ما برساند تا بلکه تأثيری
داشته باشد .يك بار به محمدرضا گفته بود:
«از همة شما در کل کشور فقط ۹۰۰نفر زنده مونده .خودتون هم ميدونيد بقيه كجا
رفتن .جمهوري اسالمي ديگه قصد نداره زنداني گروهكي داشته باشه .تا آخر سال
قراره همة شما رو هم تعيين تكليف كنيم .قراره نيمياز شما رو آزاد و نيم ديگه رو
هم اعدام كنيم .اين دست خودتونه جزو كدوم دسته باشين .خودتون خوب ميدونين
حكمهايي كه دارين ،اص ً
ال مالك نيست .خيلي از اونايي هم كه اعدام شدن ،حكمشون
تموم شده بود».
محمدرضا که اين حرفها را به بند آورد ،تا حدي تأثير منفياش را گذاشت .تعدادی
دوباره تقاضاي رفتن به كارگاه را دادند .ولي چیزی نگذشت که برگشتند.
سال ۶۸زير ساية تهديد اعدام و تعیین تکلیف ۹۰۰نفر باقیمانده ،سپری میشد.
مرخصيهاي چندساعته هم کماکان ادامه داشت .زندانیان همراه با مأمورين زندان به
منزلشان ميرفتند و برميگشتند.

فرار ناموفق دونفر

با چنین جو و فضایی که هنوز حاکم بود ،دو نفر از بچهها با رفتن به مرخصی ،اقدام
به فرار کردند که متاسفانه دستگیر شدند .سیامک طوبایی و جواد تقوی از کسانی
بودند که از گوهردشت آمده بودند و از قبل آنها را نمیشناختم .اما در همین مدت
کمی که در بند آنها را دیده بودم و سالم و علیکی داشتیم ،معلوم بود که از افراد با
انگیزهای هستند و در پیش بقیه بچههای گوهردشتی قابل احترام.
 -118اسم واقعی او موسی واعظی است.
 -119محمدرضا ...كه ما او را يك فرد درهمشكسته ميشناختيم .هميشه در گوشه اتاق مینشست و سرگرم كار
خودش بود .با توابها و خائنین كاري نداشت و كسي هم نبود كه همراه زندگي جمعي بند باشد .بين بچهها
ایزوله نبود .خودش تصمیم گرفته بود زیاد با بقیه قاطی نشود .چند نفر در حد كارهاي صنفي و اجتماعي با او
رابطه داشتند.
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اواخر تیرماه بود که جواد تقوی برای مرخصی رفت.
بعد هم سیامک طوبایی دنبال کرد که هرطور شده یک
مرخصی کوتاه مدت برود و رفت .دو سه هفته بعد در بند
پچ پچ هایی شروع شد .آن زمان که چیزی نفهمیدیم.
اما مدتی بعد فهمیدیم که آنها از طریق یکی از مادران
به کانالی برای خروج از کشور وصل میشوند که آلوده
بوده .همین کانال که وصل به وزارت اطالعات بود موجب
دستگیری آنان شد که مدتی بعد هر دو را اعدام کردند.
حسن افتخارجو هم تقریباً همان روزها آزاد شد .او هم
سيامك طوبايي
برای خروج از کشور به همین مادر و همین کانال مراجعه
میکند که موجب دستگیری و اعدام او هم میشود.
هنوز اخبار پراکنده از دستگیری و اعدام وجود داشت و از طریق مالقات یا بندهای
دیگر به ما میرسید .جو تعیین تکلیف ۹۰۰نفر باقیمانده هم تاثیر منفی خودش را
روی روحیهها و مناسباتمان در بند داشت.
اواخر شهریور ۶۸بود که مصطفی خانبانی را به بندمان آوردند .او در آبان ۶۷دستگیر
شده بود و مدتها در انفرادی بود .مدتی را هم در سالن ۴گذرانده بود و خودش تقاضا
کرده بود که به بند ما بیاید .چون در بند کارگاه فضای توابی حاکم بود و او تحمل
نمیکرد در میان مشتی بریده باشد.
بخاطر اینکه مسؤل فروشگاه بودم و به همه اتاقها رفت و آمد میکردم با او کمی آشنا
شده و سالم و علیکی داشتیم .مختصری هم از او شنیده بودم که قبل از هواداریش
از سازمان ،امتی بوده .همپروندههایی هم دارد که در سالن ۴هستند .یک روز دیدم در
راهرو قدم میزند و تنها بود .بهترین فرصت دیدم که رابطهای با او بزنم و با او بیشتر
آشنا شوم .چون شنیده بودم که زیرحکم است.
در حین صحبت با مصطفی ،متوجه شدم شخصیت خیلی محترم و مهربانی دارد.
وقتی پرسیدم وضعیت دادگاه و حکمات به کجا رسیده ،لبخندی زد و به آرامی گفت:
«تقدیر هرچی باشه همون میشه .خون ما هم از خون اونهایی که سال ۶۷قتلعام
شدند رنگینتر نیست» .گفتم راست میگی ما هم که از اون قتلعام جان بدر بردیم
اتفاقی بوده ،هنوز داستان ۹۰۰نفر برقراره و معلوم نیست سرنوشتمان چی بشه؟
توی زندان رسم نبود که در آشناییهای اولیه ،از موضوع پرونده و مسائلی که منجر
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به دستگیریمان شده صحبت کنیم .این طور صحبتها بوی اطالعاتی میداد و
کسی سعی نمیکرد وارد اینجور صحبتها بشه .با اینکه کنجکاو بودم بفهمم علت
دستگیری و فعالیتهاش چی بوده از آن گذشتم .رو به او گفتم فکر میکنی «گل
سرخ توحید رو هنوز تیغ نگهبان است»؟
نگاهی با لبخند به من انداخت و گفت :گل سرخ توحید رو مجاهد خلق نگهبان است.
کتاب «گل سرخ توحید را تیغ نگهبان است» نوشته حبیباهلل پیمان بود و از اصلیترین
کتابهای جریان «جنبش مسلمانان مبارز» در فاز سیاسی محسوب میشد .آن را
خوانده بودم و عمداً آنرا مطرح کردم که هم سوژهای برای صحبت باشه و هم نظر
فعلیاش را راجع به جریان امت بدانم .با همین جواب کوتاهی که داد ،کنه نظرش را
گرفتم .کتاب تبیین جهان را خوانده بود و اشارهای کرد و گفت« :اگه بهت بگم که
در جهان معاصر هنوز این کتاب فهم نشده شاید باور نکنی .نمیدونم مسعود در کدام
قلّه ایدئولوژیک قرار داره که توانسته چنین تبیینی رو از جهان و هستی ارائه بده؟
بعد ادامه داد که نسبت به موضوعات تئوریک هم عالقمند است و هم در اینجور
مسائل مطالعات زیادی داشته است .دکترشریعتی را خوب میشناخت و میگفت
همه کتابهایش را خوانده .بقیه اندیشههای مطرح روز را هم خوب میشناخت و از
آنها نکاتی را میگفت که برام تازگی داشت.
مصطفی 120زیاد پیش ما نماند و اوایل پاییز  ۶۸بود که او را صدا زدند و برای اعدام
بردند .در همین مدت کوتاهی که بین ما بود چنان با همه چفت شده بود که گویا از
سالههای دور باهم هستیم.

دیدار اول گالیندوپل از اوین

از اخبار تلویزیون و روزنامهها پیبردیم قرار است آقای گالیندوپل به ایران سفر کند.
آقای گالیندوپل نمایندة ویژة کمیسیون حقوق بشر ملل متحد بود .به ایران میآمد
که وضعیت حقوق بشر را بررسی کند و گزارش بدهد .با توجه به تحوالت چند ماه
اخیر زندان و سیاستهای داخلی و بینالمللی رفسنجانی ،آمدن نمایندة ویژه را
 -120مجاهد شهید دکتر مصطفی خانبانی ۳۵ساله ،متاهل و صاحب یک فرزند بنام «هدی» بود .دکتر دارو ساز
و ساکن اصفهان بودند .او به همراه ۴نفر دیگر دستگیر شده بود و اتهامی که به او زده بودند ،دادن اطالعات به
مجاهدین بود .از هم پروندههای او دو نفر بنام اسماعیل مهرآیین و سیدحسین تفرشی بودند که در سالن۴مانده
بودند .نفر مسئول آنها هم فردی بنام مسعود دالوند بود که هنوز در انفرادی بود .مصطفی دلیر را در اواخر
مهرماه ۶۸از بند صدا زدند و برای اعدام بردند.

450

مرگ خميني -ديدار با گاليندوپل

محتمل میدانستیم ،اما امید چندانی به آن نداشتم.
بهمن ۶۸شد .چند روزی راهروها را رنگ زدند و به محوطه رسیدگیکردند .یک روز
متوجه شدیم گالیندوپل به اوین آمده و از سالن ۲و  ۴که بند کارگاه و بند جهاد
بود ،در حال بازدید است .دم غروب داشتم با کسی در راهرو قدم میزدم .گفتوگوی
سعید تدین با چند نفر توجهم را جلب کرد .ظاهرش پیدا بود که دارد مطلب جدیدی
را به آنها میگوید .قدمم را تند کردم و به آنها پیوستم .صحبت از این بود که
گالیندوپل از کارگاه بازدید کرده است .او را به آموزشگاه آوردند و از سالن ۲و  ۴هم
بازدید داشت .با کیانوری هم مالقات کرد.
زندانیان عادی و توابها را در کارگاه خیاطی نشاندند و نشان گالیندوپل دادند .یک
خانم ایرانی مترجم هیأت بود .این خانم وقتی زندانیان عادی را با بدنهای خالکوبی
شده میبیند ،از آنها میپرسد« :شما سیاسی هستید؟ علت دستگیریتان چیست؟».
جوابهای پرت و پال که میشنوند ،میفهمند آنها زندانیان عادی هستند که برای
صحنهسازی نمایش چیده شدهاند!
گالیندوپل در سالن ۴با اخالقی  121هم صحبت سرپایی میکند؛ اما با او سر
اتهامش ریز نمیشود .بعد محمود دلنواز را نشانش میدهند .قاسم کبیری به
دروغ رو به گالیندوپل میگوید« :این فرد همان کسی است که عامل انفجار در
کاخ ریاست جمهوری بوده .توی اون انفجار رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر
باهنر کشته شدند».
آقای گالیندوپل با کیانوری و پرتوی هم مالقات میکند .چند روزی بود کیانوری و
هماتاقیهای او را از بند ما برده بودند .ما خبر نداشتیم .اما بعد از رنگ زدن راهرو
و اتاقهای زیرهشت ،آنها را به اتاق مخصوص نگهبانی در کرویدور ورودی سالن۶
بردند .ما طبقه سوم بودیم .با آنها که بیرون بندمان بودند ارتباطی نداشتیم.
گالیندوپل و همراهانش را به طبقه سوم هم که ما بودیم،آوردند؛ اما نگذاشتند به بند
ما بیاید .در همان کریدور به اتاق کیانوریبردند و با او صحبتکرد.
گالیندوپل بعضی موضوعات مربوط به حقوق بشر را در بیرون زندان و بعضی را هم
در داخل زندان پیگیری میکرد .از قبل معلوم بود که مالقاتما با گالیندوپل خیلی
 -121اسم کوچک اخالقی یادم نیست .او را به اتهام هواداری از مجاهدین گرفته بودند .میانسال بود .در سالن۴
مسؤل توزیع چای بین زندانیان بند خودشان بود .فردی محتاط بود .در عینحال بین ما قابل اعتماد بود و گاهی
خبرها را با او رد و بدل میکردیم.
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مهم است و اصلیترین مأموریت او باید باشد؛ ولی این مالقات را صورت ندادند .از بند
ما فقط دكتر یحیی نظيري و رضا میرزایی را براي مالقات با گاليندوپل بردند .عمده
مالقات او با جماعت موسوم به ملي ـ مذهبيهايي بود كه به تازگي دستگير شده
بودند .فقط ما نمي دانستيم اگر شاخص ملي گرايي مصدق باشد اينها را چگونه بايد
ملي ناميد؟ آقای نظیری که داشت به مالقات میرفت ،از او خواستم به گاليندوپل
بگويد تا از مسؤلين اوين سراغ ما را بگيرد .از مالقات که برگشت ،گفت« :خود
م همراهش اونقدر از رژيم ميترسن كه جرأت پيگيري شرايط
گاليندوپل و آن خان 
زندان رو ندارن .هر چه خواستم از قتلعام و كشتاري كه انجام شده بگم ،نميذاشتند.
میگفتن ميدونيم! همه رو ميدونيم .نياز نيست توضيح بدهي»!
حرف گالیندوپل به آقای نظیری این بود که شما عجله نکنید .ما برای اینکه بتوانیم
با اینها راه بیاییم ،قدم بهقدم جلو میآییم .قول داد که در سفر بعدیاش که چند
ماه بعد است ،حتماً سراغ ما خواهد آمد.
آقای نظیری را بخاطر پسرش بهزاد دستگیر کرده بودند .بهزاد در واحد ۱قزلحصار
بند ۳بود .مدتی مریض بود و باید در بیمارستان بیرون درمان میشد .دکتر نظیری که
فرد سرشناسی بود ،خودش ضامن او شد و بهزاد را به مرخصی استعالجی به بیرون
زندان فرستادند .گیتی تنها دختر دکتر نظیری را هم رژیم در سال ۶۱بخاطر هواداری
از مجاهدین اعدام کرده بود .همینکه پای بهزاد به بیرون زندان رسید ،ترتیبات
فرارش داده شد و از کشور خارج شد .ماموران دادستانی هم دکتر نظیری را دستگیر
کرده و به زندان آوردند .به او گفته بودند باقیمانده حکم بهزاد را که حدود ۶سال
بود ،باید خودش بکشد .یکبار که توی سلول با دکتر نظیری سر این موضوع صحبت
میکردیم ،خیلی سرحال و محکم گفت « :این کمترین کاری بودکه من میتوانستم
در حق بهزاد بکنم .حاال هم با سربلندی حبس او را میکشم .حتی اگه حبس ابد هم
122
داشت این کار را میکردم».
-122دکتر یحیی نظیری ( )۱۳۸۵-۱۳۰۲از شخصیت های مبارز و فعال علیه دو دیکتاتوری شاه و خمینی بود .از
یاران و همراهان مهندس مهدی بازرگان بود و همراه با حاج خلیل رضایی و شماری از حقوقدانان مخالف رژیم
سلطنتی در تأسیس «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران» شرکت داشت .در  ۳۰دی  ۱۳۵۷به نمایندگی
از طرف آیت اهلل طالقانی در استقبال از آزادی آخرین سری زندانیان سیاسی (از جمله مسعود رجوی) به مقابل
زندان قصر رفت .در تیرماه  ۱۳۶۱بدنبال اعدام دخترش مجاهد شهید گیتی نظیری در اوین و فرار پسر مجاهدش
از زندان بعد از اینکه سه سال از محکومت وی سپری شده بود ،دکتر نظیری به عنوان گروگان مدت  ۵سال و
چند ماه بدون هیچ محاکمه ای ،در اوین محبوس بود .او به سازمان مجاهدین و بنیانگذاران و رهبری آن ارادت
قلبی داشت و در مدتی که در زندان بود با مجاهدین «سرموضع» محشور بود وعلیرغم فشارهای دژخیمان هیچ گاه
حاضر نشد که برای خالصی از زندان خمینی از اعتقادات و مواضع سیاسی اش علیه رژیم ضدبشری کوتاه بیاید.
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موقع تحویل شام ،در کمال تعجب ،یک عکس بزرگ خمینی را کنار در ورودی بند
خودمان دیدیم .تازه فهمیدیم ماجرای نیامدن گالیندوپل به بند ما چه بود .متوجه
شدیم زمانی که گالیندوپل را برای دیدار با کیانوری آوردند ،عکس بزرگ خمینی را
جلوی ورودی سالن ۶گذاشتند تا وجود این بند را بپوشانند.
طبق خبرهایی که روزهای بعد شنیدیم ،کیانوری در صحبت با گالیندوپل از وجود
شکنجه و کشتار گفته بود .بعد از رفتن هیأت ،قاسم کبیری سراغ کیانوری میرود
و با فحاشی به او میگوید« :خیلی حرفهای مفت زدی .فکر نکن اینها برات کاری
میکنن .سرنوشت شما دست ماست».

انگشتنگاری

اواخر بهمن سال ۶۸یک میز گذاشتند زیرهشت بند .چند نفر هم آمدند که معلوم
بود پرسنل اداری هستند .از همة ما اثر انگشت گرفتند؛ از تکتک انگشتهای دو
دست و از کل کف دست چپ و راست .پشتبندش عکس هم گرفتند .به گردن هر
زندانی تابلو شمارهداری آویزان کردند و عکس گرفتند .فضا این بود که قرار است
همه با هم آزاد شویم .ما هم تصور میکردیم این کارها را بهخاطر ۲۲بهمن میکنند
که آن موقع زندان را خالی کنند و تبلیغاتی راه بیاندازند .پاسدارهای نگهبان بند
هم همین فضا را داشتند .میگفتند« :چند روز دیگه همه آزاد میشید» .اما عید
هم آمد و رفت و آزاد نشدیم.
چندی بعد سعید تدین که مسؤل بند ما بود ،آزاد شد .عباس پاشنا جای او را گرفت.
عباس هم دو سه ماه بعد آزاد شد و سیدرضا سیداحمدی جای او مسؤل بند شد.
نفرات قبلی دادیاری و حتی مسؤل آموزشگاه تغییر کردند .فردی بهنام شیخپور
بهجای ناصریان و حمید عباسی آمد .برخورد این شیخپور با خانوادهها مالیم بود
و خانوادهها از دستش راضی بودند .حاج مهدی مسؤل آموزشگاه هم عوض شد و
قاسم کبیری شد جانشینش .قاسم کبیری بر خالف سالهای گذشته که یک پاسدار
وحشی و لمپن بود ،سر و وضعش تغییر کرد ،کت و شلوار پوشید و سعی میکرد
مؤدب برخورد کند.

بند آزادگان

چند ماه بعد ما را منتقل کردند به سالن .۳متوجه شدیم در سالن ۱که زیر بند ما بود
او در بهار سال  ۶۹از زندان آزاد شد و نهایتا در سال  ۱۳۸۵در تهران فوت نمود.
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و هواخوری مشترکی داشتیم ،بند جديدي بهنام «بندآزادگان» راه انداختهاند .اين
بند مخصوص اسيران جنگي شد .اسیرانی که عراق بعد از آتشبس ،آزاد کرده بود .از
پشت پنجره که با آنها تماسگرفتيم ،فهميديم بيچارهها بعد از چند سال اسارت در
اردوگاههاي عراق ـ مانند عنبر ،رماديه و موصل ـ هنگام مبادله اسيران جنگي ،ایران
آنها را دستگیر کرده و به آنها حكمهاي ۳تا ۵سال داده است.
خيلي عجيب بود .کنجکاو شدیم که بدانیم آنها را به چه جرمي محکوم کردهاند .در
تماسهای بعدی معلوم شد اينها در اردوگاههاي عراق ،سيماي مقاومت مجاهدين
را نگاه ميكردند .میگفتند آخوند ابوترابی توی اردوگاه تعدادی حزباللهی را دور
خودش جمع کرده بود .بقیة اسیران هم با این حزباللهیها نمیجوشیدند و ابوترابی
را هم تحویل نمیگرفتند .هر چه هم ابوترابی و حزباللهیها به آنها تذکر دادند که
تلویزیون منافقین رو نگاه نکنند ،محلی به آنها نمیگذاشتند.
از جمله خبرهای وحشتناکی که از این اسیران آزاد شده گرفتیم ،خبر جنایت مقامات
و مأموران رژیم بعد از تحویلگیری اسیران از صلیب سرخ در لب مرز است .گفتند
که صلیب آنها را در چندین اتوبوس به لب مرز آورد و تحویل مأموران ایرانی داد.
مأموران ایرانی بعد از ثبت اسامی ،آنها را سوار اتوبوس کردند و به بخش مرزبانی
ایران آوردند .سپس آنها را در محلی پیاده کردند که چند چادر بهشکل تونل از قبل
نصب شده بود .اسرای آزاد شده باید از این تونل چادری رد میشدند .داخل چادر
چند اسیر حزباللهی بودند که بقیه اسرا را شناسایی میکردند .اسرا باید از تونل
چادرها رد میشد و اگر کسی در اردوگاه ،سیمای مجاهدین را نگاه کرده بود ،همانجا
او را با باتون و زنجیر میزدند .بعضیها را نگذاشتند زنده از چادر خارج شوند .خیلیها
را همانجا کشتند.
همین زمان دو نفر را هم به بند ما آوردند؛ جعفر و حسن .هر دو در قرارگاههای
مجاهدین بودند .جعفر اهل کرج و آدمی بریده بود .میگفت در اردوگاه عراق جذب
مجاهدین شد ،اما بعد از چند ماه تصمیم گرفت به ایران برگردد .در برگشت او را
دستگیر کردند .در دادگاه اول به او ۵سال حکم دادند .جعفر را یک ماه بعد ،از پیش
ما بردند .احتماالً آزاد شده باشد.
حسن ذوالفقاری و یکی از دوستانش در حال مأموریت در منطقه کردستان عراق
بودند که نیروهای یهکتی دستگیرشان کردند .حسن خیلی احتیاط میکرد که
بهخاطر تماس ما با او ،مشکلی برای ما پیش نیاید .اما اشتیاق ما را که دید ،سعی
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میکرد در گوشة اتاق و دور از چشمهای ناپاک ،صحبت کند .گفت عضو یک یگان
ارتش آزادیبخش بوده که یگانشان در یک ماموریت در مسیر کٍفری عراق ،به کمین
نیروهای یهکتی123افتادند.
یهکتی بعد از دستگیری حسن و بشار شبیبی ،آنها را تحویل رژیم ایران میدهد.
حسن را خیلی شکنجه و اذیت کردند .اما او کماکان روحیهیی قوی و شاد داشت .تا
مدتی متوجه دردی که تحمل میکرد نشدیم.
حسن از اینکه ما با نفرات سالن ۲تماس میگیریم ،خوشحال شد و گفت آنجا
دوستی بهنام بشار دارد .با بشار هم تماس گرفتیم و خبرهایی بینشان رد وبدل
کردیم .حسن تازه سر صحبتهایش باز شده بود که او را از پیش ما بردند.

آوردن زندانیان عادی

سیدرضا سید احمدی هم آزاد شد .من که تا آن زمان مسؤلیت فروشگاه را داشتم،
بهجای سیدرضا مسؤل بند هم شدم .تعدادمان کمتر شده بود .در هر اتاقی حدود
۱۰نفر میشدیم .این شرایط آرام هم زیاد دوام نیاورد .اوایل سال ۷۰حدود ۱۰۰زندانی
عادی را به بند ما فرستادند .پاسدار رمضانی من را صدا کرد و گفت اتاقهای یکطرف
بند را خالی کنیم .زندانیان عادی را به بند ما آوردند .همهجور تیپی بینشان بود:
سارق ،قاتل ،زندانی مالی تا حمیدرضا پهلوی.
قاسم کبیری یک لیست دستش بود و عادیها را در اتاقها چید و رفت .درست
از همان بدو ورودشان ردیفی از تضادها و مشكالت بهداشتي ،غذايي،تردد ،امنيت
و غيره روی دستمان گذاشتند .وسايل عمومي بهداشتيمان به سرقت رفت.
دمپاییهای سرویس غیب شد .زمان خاموشي و سکوت را رعايت نميكردند .با
بعضيها بگومگو میكردند .به قول خودشان ميخواستند از همان روز اول ،روي
ما را كم كنند و جو بند را دست بگيرند .همیشه راهرو را روزانه نظافت میکردیم
و با جوراب راه میرفتیم .با آمدن اینها آنقدر کثیف شد که مجبور شدیم کفش
بپوشیم .بچهها و مسؤلین اتاقها پشتسر هم به من مراجعه میکردند که باید
جلوی کارهای اینها رو بگیری و...
با مسؤلین اتاقها مشورت كردم .بايد درمیآوردیم که علت قاطی کردن زندانیان
عادی با ما چیست؟ دو نظر وجود داشت :یکی اینکه با باز شدن پای حقوق بشر به
 -123اتحادیهی میهنی کردستان عراق(یهکتی) به رهبری جالل طالبانی
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اوین ،میخواهند نشاندهند دیگر بندی به اسم بند سیاسی ندارند .دیگر اینکه قصد
دارند با آوردن این زندانیان عادی ،روی ما فشار بیاورند و نگذارند دوباره مناسباتی
مثل گذشته بین ما شکل بگیرد .هنوز تشخیص اینکه کدام نظر واقعیتر است،
مشکل بود .اما همگی م ّتفق بودیم که باید با اين حربه زندانبان درست برخورد كنيم.
پس از مشورتهايي كه شد ،نتيجه و تصمیم گرفتيم كه:
ـ ما بايد برخوردهاي درست و انساني داشته باشیم.
ـ نکات خودمان را از موضع باال با آنها طرح میکنیم ،ولي نباید برخوردها منجر به
تنش شود.
ـ نباید گذاشت وجود آنها روي زندگي ما تأثير منفي بگذارد.
ـ باید از خودمان مایه بگذاریم؛ هم در زمینه امکانات ،هم رعایت پرنسیپهای سیاسی
در برخوردها.
يك نفر كه اتهامش از نظر رژيم شرارت بود ،بهنام اصغر كامراني بود .كه به اسم اصغر
خوفناك ميشناختند .بهخاطر خالفهایی چون زورگیری ،سرقت ،چاقوکشی و …
عمرش در زندان گذشته بود .هر از چندی در افسریه تهران خالفی انجام میداد و
دستگیر میشد .آخرین بار همراه سه پسرش ،یک نفر را کشتند و دستگیر شد .او
چندين «نوچه» گوش به فرمان داشت .بقيه زندانیان عادي هم از اين باند حساب
میبردند و ميترسيدند .در زندان قصر چندينبار درگيري راه انداخته بود .یکبار در
قصر چند زنداني را زخميكرد و به حالت مرگ انداخت.
تصور اینكه توی بند شاهد درگيري فیزیکی باشیم ،وحشتناک و غیرممکن بود.
چهطور ممکن است زندانیان سیاسی كه از تیغ قتلعام رد شده و زنده ماندهاند،
بهدست قاتالن حرفهیي باليي سرشان بياید؟
رفتم به اتاقي كه او در آن بود .همهشان دور اتاق نشسته بودند .دم در ايستادم
و خودم را معرفي كردم .گفتم مسؤل بند هستم .همه بربر نگاهم میکردند .در
ادامه ،ضوابط داخل بند مثل ساعت خاموشي ،نوبت كارگريها ،نظافت توالتها،
با دمپايي نيامدن به راهرو و ...را گفتم .از نگاهها و بياعتنایيشان گرفتم كه برای
خودم حرف زدم!
به همة اتاقها رفتم و این موارد را به همهشان گفتم .نيم ساعتي نگذشته بود كه
ديدم خیلی از آنها با كفش و دمپايي توي راهرو قدم ميزنند .سيگار میكشند و ته
سیگار را همانجا مياندازند و...
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وسط راهرو مستقيم رفتم سراغ اصغر و محترمانه گفتم« :اصغرآقا! ما در راهرو بدون
كفش قدم ميزنيم .وقتي شما با دمپايي توالت اينجا قدم ميزنين ،هم نجس ميشه،
هم غيربهداشتيه .خواهش ميكنم بهداشت رو رعايت كنين».
خیلی از زندانیان عادی ایستادند و به ما گوش دادند .بهترین فرصت بود که چیزی
بگویم تا تصور نکنند ما یک مشت جوان سوسول هستیم .رو به همهشان گفتم:
«آقایون! شما زندانی هستین .ما هم زندانی هستیم .جرم شما هر چیزی ممکنه
باشه .اما جرم ما عملیات مسلحانه است .جرم ما کارهای چریکی و سیاسیه .اما اآلن
همهمون زیر این سقف هستیم و داریم حبسمون رو میکشیم .اينجا زندانه و امكانات
درماني نداریم .هر چه بيشتر نظافت رو رعايت كنيد به نفع خودتان هم است».
انتظار داشتم حرفهاي درشتي به من بزنند .بچههاي خودمان جلوي اتاق
ايستاده بودند و صحنه را زير نظر داشتند .اصغر چپچپ نگاهي كرد ،چیزی
نگفت و همراه نوچههایش به قدم زدن با دمپایی ادامه دادند .ما سیاسیها هم
دست بهکار شدیم .آنها با كفش و دمپايي قدم ميزدند ،ما هم تي كنفي را
برداشتیم و پشت سرشان را تميز ميكرديم .اين كار را آنقدر ادامه داديم كه
همگی دمپايي و کفشها را درآوردند.
در مورد برداشتن صابون از روشوييها ،آنقدر از جيره خودمان تأمين كرديم و
گفتیم و گفتیم كه اينها براي رعايت بهداشت خودتان است تا ديگر برنداشتند .در
مورد رعايت سكوت نسبي بعدازظهر و سروصدا نكردن در اتاقها هم آنقدر بهآرامی
گفتیم كه بچهها مشغول مطالعهاند ،مريض داريم ،خواهشاً رعايت كنيد و...تا جايي
كه اتاقهاي آنها آرامتر از اتاقهاي ما شد! از آن به بعد تضادهايمان با آنها سریع
حل میشد .در هر زمينه هم که كاری داشتيم ،بچهها با احترام ولي خيلي جدي
برخورد ميكردند .حدود يك هفته بعد همهچيز تحت كنترل بود .بيش از همه اصغر
ضوابط را رعايت ميكرد!
در ادامة زندگي مشتركمان با عاديها ،آنها هم در اتاقهايشان« ،سفره جمعي»
انداختند .در كارگريهاي بند فعال شدند .كمكم روزنامه و كتابدست گرفتند .ديگر
با لباس خواب به راهرو نميآمدند .لباسرسميميپوشيدند .مثل بچههاي ما ،دو بهدو
با هم قدم ميزدند و صحبت ميكردند .در اين چند ماه ،هر چند برايمان فشارها و
سختيهايي داشت ،ولي نتيجهاش مثبت بود .قاسم كبيري به چندتا از آنها گقته
بود« :شماها هم دارين مث منافقا ميشين .مث آدمحسابي حرف ميزنين .چي شده؟
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كتابخون شدين؟!».
پاسدار رمضاني به من گفت« :شما با اينها چهكار كردين كه اينقدر آروم شدن؟
كسي به كسي كاري نداره .توی بندهاي ديگه ،زندانیای عادی پدر ما رو در آوردن.
هر روز دعوا ،هر روز شيشهكشي».
بین زندانیان عادی يك مهندس ارمني هم بود .بهنظر با شخصيت میآمد .گفت
شركت صنعتي بزرگي داشت .كارش بازسازي جزيره خارك بعد از جنگ بود .بيش
از ۲۰۰مهندس و تكنسين در استخدامش بودند .در زمان جنگ ،دو بار تأسيسات
نفتي خارك را بهطور موقت راهاندازي كرده بود .وقتي براي بازسازي كامل خارك
قرارداد بسته بود ،پسر آخوندكروبي ۴۰۰ميليون تومان از او باج خواست كه او قبول
نكرد .گفت:
«پسر کروبی برام پاپوش درست كرد .حاال منو بهجرم همكاري با منافقين انداختن
زندان .من هيچ رابطهيي با اونها نداشتم .توی بازجویی گفتن در سال ،۶۰توی
خيابون شما يه خونه تيميمنافقين بود .تو هم از آن اطالع داشتی و به کمیته
نگفتی .همين دليل همكاري تو با منافقینه .حاال من چطوري ثابت كنم كه روحم
از اين موضوع خبر نداشته؟» .این هم نمونة دیگری از قربانیان جنایت و چپاول در
رژیم خمینی! هر جوجه طلبهیی برای خودش باجگیر قسمتی شده است .باالخره
پسر كروبي قبول كرد ۲۰۰ميليون تومان از او بگيرد و آقای مهندس چند هفته
بعد آزاد شد.

بینههای سیاست باز رفسنجانی!

اواخر خرداد سال ۷۰چند نفر از اعضاي «جمعيت دفاع از آزادي ایران و قانون
اساسی» را به بند ما آوردند .آنها را بین اتاق عادیها تقسیم کردند .دكتر علي
اردالن بهعنوان دبيركل این جریان سیاسی بود .شهشهاني دادستان دوران دولت
موقت ،موحد ،زرينهباف و دو سه نفر دیگر .بعضي از دوستانشان مثل عبدالعلي
بازرگان ،فرهاد بهبهاني ،عزتاهلل سحابي ،حسين شاهحسيني و نورعليتابنده را به
سالن ۲و ۴فرستادند .جرم آنها امضای نامهیي سرگشاده خطاب به رئيسجمهور
(رفسنجاني) بود.
اردالن باپرنسیب بود و از نظر سياسي هم نسبت به بقيه دوستانش سر حالتر به
نظر ميآمد .با هر كدامشان ميخواستم سر صحبت را باز کنم ،پرهيز ميكردند.
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نميخواستند جرم ارتباط با منافقين!! هم به پروندهشان اضافه شود .و اين را خيلي
صريح و بيپرده به ما ميگفتند.
ت برخورد ميكرد .بعد از نوشتن نامه سرگشاده به رفسنجانی که
اردالن اما راح 
موجب دستگیریشان شد ،آنها را مدتی طوالنی در انفرادی نگهداشتند .اردالن هم
۱۱ماه در انفرادی بود .رژیم روی آنها فشار گذاشت تا مصاحبه تلویزیونی بگیرد؛ و
اینکار را کرد.
روزي در هواخوري با او قدم زدم .از او پرسيدم« :دكتر! با چه تحليلي فكر كرديد
رفسنجاني به شما فرصت فعاليت سياسي ميدهد كه آن نامه را نوشتيد؟».
گفت« :هر فعاليتي بايد در داخل كشور انجام بگيره .فعالیت خارج کشور فایده
نداره ،به جايي نميرسه .ما هم فكر نميكرديم دستگير بشيم .با اون صحبتی
که رفسنجانی موقع سوگند خوردن کرد ،ما حساب کردیم بعد از جنگه و دوران
بازسازی مملکت .حتماً داره راست میگه .شرایط هم ایجاب میکنه که برای
بازسازی مملکت از نیروهای ملی و تکنوکرات استفاده کنن .اما ظاهراً همة تصورات
ما پوچ از آب در اومد»!
از او دربارة اعدامها و قتلعام در زندان پرسيدم .گفتم« :آيا در نامهتان به رفسنجاني،
اشارهیي هم به این موضوع كرديد؟» .گفت« :هر كاري قراره تو اين مملكت پيش
بره ،بايد با گامهاي سنجيده باشه .اينا هنوز تحمل شنيدن كمتر از اين حرفها را
هم ندارن».
روزی دیگر رفتم سراغ موحد .زیاد با کسی صحبت نمیکرد .توی هواخوری قدم
نمیزد .خیلی توی خودش بود .شنيده بودم بيرون زندان اسم و رسمي دارد .او را در
اتاقي به اسم نمازخانه ،رو به قبله نشسته و در حال خواندن مفاتيحالجنان دیدم .گفتم
صبر كنم تا دعا و نمازش تمام شود .اما دعا و نمازش تمامی نداشت و تا من بودم ،از
نمازخانه بيرون نیامد .دیگر سراغش نرفتم .گفتم بگذار هرطوری راحت است ،باشد.
زرینهباف هم آدم خونگرمی بود .راضی نبود با هم قدم بزنیم .اما یکبار که سر
صحبتمان وا شد ،مایل نبود از سیاست بگوییم .من هم به حرفهای او که از دوران
دبیری و آموزش و پرورش میگفت ،گوش دادم.
همگیشان چند ماه بعد آزاد شدند.
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صحنة ديگر بازديد گالیندوپل ،جلو دفتر سازمان ملل متحد در تهران رخ داد .ما
از خانوادهها خواستيم به دفتر سازمان ملل مراجعه كنند و نامههاي اعتراضي به
گاليندوپل بدهند .مادرم که دفعة بعد به مالقات آمد ،از او پرسيدم« :چي شد؟
رفتين؟» .گفت« :اطراف دفتر رو از دوتا چهار راه جلوتر محاصره كرده بودن .اونقدر
مأمور لباس شخصي ريخته بودن كه نميشد نزديك شد».
در مالقات بعدي فهميديم چندين نفر از خانوادهها دستگير شدند .عدهیی را هم جلو
دفتر سازمان ملل با باتون زدهاند.
يك بار براي پيگيري بیماری چندتا از زندانیان بندمان و یکی دوتا مريض نيمهرواني،
رفتم پیش شيخيپور(دادیار) .خواستم اين چند مورد را زودتر رسيدگيكند یا براي
معالجهشان ،مرخصي جور کند و یا اینکه زودتر آزاد شوند .شيخيپور گفت« :از نظر
ما همة شماها كه موندين ،در نقطة آزادي هستين .چون همهتون نزدیک ۱۰سال
روكشيدين .کسایی هم كه حكمشون باالتره ،پروندههاشون فرقي با حكمهاي ۱۰ساله
نداره .اسم همه رو هم براي عفو داديم .فقط بايد صبر كنين شوراي عالی قضايي جواب
بده».
از ابتدای انقالب هيچ ضابطه و قانوني براي جرمهاي سياسي وجود نداشت .از سال
 ۶۰به بعد هم حكمهايي كه دادند ،متناسب با شرايط همان زمان بود .علت هم این
ی جلوگیری از فروپاشی رژیمش بود.
بود که قصد خمین 
بعد از ۳۰خرداد و ۷تير سال ،۶۰رژيم تا چند ماه در لرزة سرنگوني بهسر میبرد.
خیلی از آنهایی را که به جرمهای مشکوک گرفتند ،سرضرب و سریع اعدام كردند.
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همان اعدام شدههای اوایل ،۶۰اگر زنده بودند و یک سال بعد به دادگاه میرفتند،
سنگینی حكمها فرق
حکمهای کوتاه مدت میگرفتند .از سال ۶۲به بعد ،سبک و
ِ
كرد .كساني كه صرفاً هوادار سازمان بودند یا راديو مجاهد گوش میکردند و یا کمک
مالی ،حكمهاي ۳تا  ۵سال ميگرفتند .در سالهاي ۶۲و ۶۳زندانیانی بودند که به
جرم وصل رادیویی به سازمان ،دستگیر شدند .بعضی هم عضو تيم بودند؛ اما چه وصل
رادیویی و چه عضو تیم ،حكمهاي ۱۰سال و ۱۲سال گرفتند.

دیدار دوم گالیندوپل

در مهرماه سال ۶۹دوباره اخبار مربوط به دیدار گالیندوپل را در صفحة روزنامهها
دیدیم .هرچند که احتمال میدادیم در این سفر ممکن است پیشرفتی کرده باشند و
سراغ ما را بگیرند ،اما برداشت عمومی این بود که از این سفر هم آبی گرم نمیشود
و نباید به این رفت و آمدها دل بست.
از طریق روزنامهها ّ
مطلع شدیم که روز۲۳مهر گالیندوپل و تیم همراهش در اوین
بودند .در این سفر اص ً
ال کسی را از بند ما صدا نکردند .اما مدتی بعد خبر رسید که
در این دیدار ،هم با کیانوری و همسرش مریم فیروز و هم با علی اردالن و بهبهانی
و سکینه صداقت رشتی دیدار کرده است .علیرضا برادر سکینه صداقت رشتی ،در
بندمان بود .خود او هم بعد از طریق مالقات با خانواده در جریان دیدار خواهرش با
گالیندوپل قرار گرفت.

تهية ليست شهدا

عید سال ۷۰به خیلیها مرخصی سه روزه دادند .از بند ما حدود ۱۵نفر به مرخصی
رفتند .اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ۷۰حکمهای جدید ابالغ شد .حکم من از
۱۵سال به ۱۲سال تغییر کرد .حکم اکبر شفقت که ۲۵سال بود ،شد ۱۳سال.
اوايل آذر ۱۳۷۰بند ما عوض شد .ما را از آموزشگاه بردند به بند چهار  .۳۲۵در اين
جابهجايي اميرانتظام را از ما جدا نكردند و همراهمان بود .هر دليلي داشت ،از اين
جابهجايي استقبال كرديم .چون از زندانيان عادي جدا شديم .يكي از داليل اين
جابهجايي ميتوانست اين باشد كه شايد گاليندوپل دوباره قرار بوده به اوين بيايد.
در خبرهاي آن روزها هم ديدار مجدد گاليندوپل مطرح بود .ما احتمال داديم كه به
هيأت گاليندوپل رساندهاند كه در سفرهاي قبلياش ،نگذاشتهاند ما را كه در همان
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بندهاي آموزشگاه بوديم ببينند.
در سفر قبلی گالیندوپل شروع به جمعآوری اسامی شهدای قتلعام کرده بودم تا
اگر فرصتی پیش آمد ،آن را به گالیندوپل برسانیم .اما هنوز تکمیل نشده بود که
گالیندوپل آمد و رفت .اما از اینکه موضوع دیدار دوبارة او مطرح شد ،با حسین فارسی
و مهرداد کاووسی صحبت کردم که چنین لیستی را تهیه کردهام و قصد دارم آن را
تکمیل کنیم تا اگر فرصتی پیش آمد آن را بدست گالیندوپل برسانیم.
البته شنیده بودیم که اسامی ما از طرف سازمان مجاهدین هم به گالیندوپل داده
شده ،اما دادن این لیست از طرف ما اهمیت داشت که به او برسانیم در هربند
زندانهای گوهردشت و اوین چه کسانی بودند و حاال دیگر نیستند .يقين داشتيم
مطالبي كه ما به هيأت بگوييم ،سنديت بيشتري دارد.
در جمع محدود خودمان قرار شد بهصورتی كه توجه كسي جلب نشود ليست را آماده
كنيم .نميخواستيم با توجه به فضای بند حساسيتي ايجاد شود .با احتیاطهای الزمه
کار را شروع کردیم .ابتدا با کمک مهرداد و رضا شمیرانی و مجید معصومیفر لیست
م تقيپور
اسامی بند۱باال را تکمیل کردیم .لیست بند ابديها را هم با كمك رحي 
نوشتيم .با کمک نفراتی که از بند ۴باقیمانده بودند ،لیست بند ۴هم تکمیل شد.
اسامی کل سالن  ۶و تعدادی که در سالن ۴آموزشگاه بودند را نداشتیم .همان تعداد
اسمی را که میدانستیم به لیست اضافه کردیم.
لیست شهدای گوهردشت را حسین فارسی و علیرضا طاهرلو دست گرفتند .بند به
بند دنبال کرده و اسامی را میآوردند .صحنه عجیبی که بارها با آن مواجه شدم این
بود که وقتی اسم بندی را دنبال میکردیم ،جواب این بود که از آن بند کسی زنده
نمانده است .درگوهردشت بعضي از بندها را بنام« فرعي» اسم گذاري كرده بودند .در
ي تعداد ۲۰الي ۳۰نفر را جاي داده بودند .در بعضي فرعیها تعدادي را تنبيهي
هر فرع 
به انفرادی برده بودند كه زير ۲۰نفر بودند .تا جاییکه امکان داشت لیست شهدای
گوهردشت هم آماده شد.
میدانستیم که لیست تهیه شده کامل نیست و یکسری افراد بودند که اسامیشان را
به یاد نداشتیم .اما باید هرچه زودتر لیست آماده میشد تا اگر گالیندوپل آمد آماده
باشد .براي تكميل ليست ،سراغ خيلي از افراد بدون اینکه متوجه شود رفتيم .هر اسمی
که یادش بود را پرسیده و به لیستمان اضافه میکردیم .هرچند بعضیها زیاد تمایلی
نداشتند در مورد آنچه گذشته است زیاد صحبت کنند ،اما با صحبتهای دوستانه
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و بعضی یادآوریها ،تکتک اسامی را که به زبان میآوردند و خبر شهادتشان را
میدادند ،به ذهن سپرده و بعد به لیست اضافه میکردیم .میدانستیم اسم خیلیها را
نیاوردهایم و از هر بندي تعدادی اسم جا مانده است .چون حضورشانيادمان بود ،اما
اسامی را بهخاطر نميآورديم .با آماده شدن لیستها سریعا آنها را ریزنویسی کرده
و در پاشنه یک دمپایی جاسازی کردم .نمیخواستم اگر با آمدن گالیندوپل فرصتی
پیش آمد ،دستمان خالی باشد.
در همین فاصلهای که دنبال تهیه لیست شهدا بودیم ،با مهرداد کاووسی صحبت
کردم که باید لیستی هم از انواع شکنجهها و موارد نقض حقوق بشر در زندان تهیه
کنیم .او هم تایید کرد و شروع به نوشتن محورهای آن کردیم .قرار بود که موارد
آنرا با جزئیات و اینکه چه شکنجههایی روی چه کسانی اعمال شده بیاوریم .اما
دیدیم چنین مطلبی به اندازه یک کتاب خواهد شد .سعی کردیم اول محورهای آن را
نوشته و داشته باشیم .اگر فرصت مالقات پیش آمد نمونههای آنرا حضوری بگوییم.
سرتیتر موضوعات این مطلب را با مهرداد و حسین فارسی آماده کردیم و آنها را هم
ریز نویسی کردم .همه مطالب را در پاشنه یک دمپایی جاسازی کردم تا اگر فرصت
مالقات پیش آمد بشود آنها را با خود به بیرون برد و با جستجوی بدنی بدست
زندانبان نیفتد.
در حین تهیه لیستها متوجه کلیات فاجعهای که در این فاصله کوتاه اتفاق افتاده
بودم شدم زیرا:
ـ از بند خودمان يعني بند ۱باال كه ۱۷۵نفر بوديم۱۵ ،نفر زنده مانديم ۷ .نفرمان
هوادار مجاهدين بوديم .بقيه از گروههاي مختلف ماركسيستي و خط شريعتي بودند.
از ما  ۷نفر ،سه نفرمان در زمان اعدامها داخل انفرادي بوديم.
ـ بند ۴باال حدود ۱۵۰زنداني داشت كه  ۸نفرشان زنده ماندند .از اين  ۸نفر يكي
غيرمجاهد بود.
ـ كل بند ۲از ۲۳۰الي ۲۵۰نفر ،حدود ۱۵نفر زنده ماندند.
ـ از بند  ۱پايين (ابديها)حدود ۱۰نفر زنده ماندند.
ـ در سالن ۴آموزشگاه ،حدود  ۴۰زنداني سياسي بود كه  ۶نفرشان زنده ماندند.
ـ سالن  ۶از ۱۰۴نفر ۴ ،نفر زنده مانده بودند.
ـ از بندهاي خواهران فقط در حدی که از طریق خانوادهها توانستیم اطالعات بدست
آوریم فهمیدیم آنها ،بيش از  ۲۵۰نفر بودند که فقط يك بند ناقص از آنها باقي
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مانده است .بيشتر آنهايي كه زنده ماندند ،از زنان ماركسيست بودند.
بعد از تهیه لیستها و جاسازی آنها ،در مالقاتها خبرهایی از گورهای جمعی
و آدرس آنها نیز میرسید که آنها را نیز جداگانه یادداشت کردم تا کمکم
تکمیل شوند.

گورهاي جمعي

براي اولينبار خبر گورجمعي خاوران را با این روایت شنيديم« :كاميوني پر از اجساد
شهدای قتلعام ،در اتوبان چمران از اوين به سمت جنوب تهران ميرفت .روي
کامیون پارچه یا چادر کشیده شده بود .باد ،قسمتي از چادر را كنار میزد و اجساد
روي هم ريخته از پشت ديده ميشدند .رانندة خودرویی که پشت کامیون حرکت
میکرد ،ناگهان متوجه وجود انبوه اجساد در کامیون میشود و مسیر كاميون را دنبال
ميكند .كاميون به خيابان خاوران و سپس به گورستان ارامنه ميرود.
خبر قتلعام زندانيان سیاسی قب ً
ال در شهر تهران پيچيده بود و رانندة خودرو هم
از این خبر اطالع داشت .راننده خودرو مشاهداتش از اجساد پشت کامیون و محل
خاوران و گورستان ارامنه را به اطالع بعضي از خانوادههاي زندانيان سياسي میرساند.
این خبر بین خانوادههای زندانیان میپیچد .بسياري از خانوادههايي كه نتوانسته
بودند در مراجعه به زندان ،به بچههایشان و يا جسد آنها دسترسي پيدا كنند ،راهی
گورستان خاوران ميشوند و گورهاي جمعي را کشف ميكنند».
خبر بعدي از خانوادههاي ساکن كرج رسيد .خبر این بود« :در اتوبان تهران ـ كرج
شهركي در خارج محدوده هست که در آن ،خانههای کوچکی بهصورت پراکنده دیده
میشوند .یکی از اهالي متوجه ميشود در بیابانی كمي دورتر از شهرك ،خاكبرداري
جدید شده است .کنجکاو میشود که علت چیست .مقداري در اطراف محل پرسه
ميزند .چشمش به طنابهايي ميافتد كه از خاك بيرون ماندهاند .میرود سر چند
طناب را میگیرد و میکشد .ادامه میدهد و به اجساد روی هم ریخته میرسد .خبر
در شهرك میپیچد و به كرج هم ميرسد .عدهیی از مردم به محل ميروند .سپاه سر
ميرسد و همة حاضران در محل گور جمعی را دستگير ميكند .ورود و خروج شهرك
تا سه روز ممنوع ميشود .وزارت اطالعات با كمك سپاه از بیشتر اهالي بازجويي
میکند .در پایان هم اهالی را تهديد ميكنند که اگر كالمي بگويند ،خودشان را هم
در گو ر جمعي ديگري كنار آنها دفن ميكنند»!
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روایت یک گور جمعي ديگر در كرج را رحيم تقيپور از مالقات آورد .روایت این
بود« :از پشت بقعة امامزاده بيبيسكينه كرج صدای پارس پیاپی سگها میآمد.
پارس سگها و كنار زدن بخشی از خاك زمين توسط سگها ،توجه مردم را جلب
ِ
ميکند .چند خانواده به سمت محل حرکت میکنند و سپاه هم زودتر از خانوادهها
به محل میرسد .سپاه محل را به كنترل خود درميآورد و به كسي اجازه نزديك
شدن نميدهد».
خبر وجود یک گور جمعی در بهشت زهرا رسید« :در بهشت زهرا تهران در مجاورت
قطعه ،۹۳یک كانال بلند بهمنظور کاری حفر شد و مدتها بدون استفاده مانده بود.
پس از پیچیدن خبرهای قتلعام در ایران ،خانوادهها متوجه میشوند اين کانال پر
شده و خاک روی آن هم تازه است .مشكوك ميشوند .مادری میرود با چنگ و ناخن
مشغول كندن ميشود و به اجساد ميرسد .خبر به مأمورين بهشت زهرا میرسد و
فیالفور سرمیرسند .مادر را تهديد به دستگيري میکنند و او را دور ميكنند».
در يكی از مالقاتها مادرم گفت« :وقتي مادر رحيم (صفتبقا) خبر گورهاي جمعي
خاوران و بهشتزهرا رو شنيد ،رفت يك قبر خريد .پيرهن رحيم را در آن گذاشت
و دفن كرد .شمار ة قبری رو که زندان به او داده قبول نداره .میگه همه رو جمعي
دفن كردن .اين قبر پسرم نيست .حاال هم هر شبجمعه سر قبري ميره که پيرهن
رحيم رو در اون دفن كرده».
گورهاي جمعي ديگري که خبر و موقعیتشان در زندان به ما رسيد:
ـ گور جمعي در منطقه جنگلي النگدره گرگان
ـ گور جمعي در جنگل قرق ،محلي در مسير گرگان به گنبد
ـ گور جمعي كنار درياچه نمك بين جاده شيراز ـ فسا
ـ گور جمعي مسجد سليمان
ـ گور جمعي درياچه نمك قم
ـ گور جمعي خروجي شهر رشت
ـ گور جمعی گلستان جاوید در حومه قائمشهر
ـ ريختن اجساد در چند معدن متروكه و انفجار و تخريب دهانه معدن در جاده
شاهرود ـ سمنان
با هر خبري که از استانهاي كشور ميرسيد ،کمکم فهميديم که قتلعام چقدر
ی شده و گسترده و شقاوتبار و در عین حال با مخفیکاری مطلق ـ حتی
برنامهریز 
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در درون رژیم ـ انجام شده است .خميني بنا بر تصمیمی که زمستان سال ۶۶گرفته
بود ،به هيچ مجاهدي در هيچ كجاي كشور رحم نكرد.

دیدار سوم گالیندوپل

گالیندوپل آذر سال ۷۰برای بار سوم به اوین آمد .علیرضا صداقت رشتی ،وزیر فتحی
و امیرانتظام را برای مالقات با او بردند .از علیرضا بیشتر در مورد وضعیت برادرش
که در قتلعام شهید شده بود و خواهرش سکینه که زندانی بود پرسیده بودند .وزیر
فتحی فرصت پیدا کرد تا اندازهیی از قتلعامها و آنچه را دیده بود به گالیندوپل
بگوید .امیرانتظام که در روزها و هفتههای قتلعام در بندهای ما نبود ،فقط وقایع آن
را از زبان ما شنیده بود .اما با اینحال در صحبت با هیأت ،از قتلعام هم گفت .ما
دو سه روز قبل از آمدن هیأت ،دیده بودیم که امیرانتظام دائم در حال نوشتن است.
معلوم بود که میخواست اگر فرصت دیدارش با هیأت پیش آمد ،نوشتهها را به آنها
برساند .از مالقات که برگشت ،خوشحال بودکه هم توانست حرفهایش را بزند و هم
دستنویسهایش را رد کند.
این دیدار گالیندوپل هم تمام شد و رفت .از او هم برای حقوق بشر ما آبي گرم نشد.
به اين نتيجه رسيديم كه رفسنجاني و خامنهاي فقط براي معامله با اروپایيها حاضر
شدهاند نماينده حقوق بشر را بپذيرند؛ ولي به این نماینده اجازه و فضای شنیدن
مشکالت حقوق بشر ایران و پيگيري مسائل آن را نميدهند.
اگر چه فرصت آن پیش نیامد که لیستهای تهیه شده را به گالیندوپل برسانیم ،اما آن را
هم چنان حفظ کردیم تا در اولین فرصت آنرا خودمان به بیرون زندان منتقل کنیم.
حکم مهرداد کاووسی در اردیبهشت سال  ۱۳۷۱تمام شد و آزاد شد .عملیات بزرگ
تهیة لیست قتلعام شدهها نتیجه داد و مهرداد لیست را با خودش به بیرون از زندان
خمینی برد .او دو سند مکتوب را با خودش برد؛ یکی لیست انواع شکنجههایی که تا
آنزمان دیده و شنیده بودیم ،دیگری هم لیست تفکیک شدة شهدای قتلعام اوین
و گوهردشت .باالخره سند خون شهیدان قتلعام از سد اوین و گوهردشت رد شد و
به شهرهای ایران و مطبوعات و رادیوها و تلویزیونها و خبرگزاریهای جهان رفت...
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متن تایپ شده سند لیست انواع شکنجه
فهرست بیش از  170نوع شکنجه ،فشار و رفتارهای ضدانسانی رایج در دستگاه
قضایی و زندان های رژیم
الف -موارد قبل از دستگیری
-۱شیوههای دستگیری و اتهامات وارده
-۲دستگیریهای خیابانی
-۳دستگیری به بهانه مواد مخدر
-۴دستگیری بدون حکم بازداشت
 -۵اخراج از محل کار
 -۶عدم اطالع از محل اختفا و زدن چشمبند.
ب -موارد بعداز دستگیری و بازجویی -انواع شکنجه ها
-۱زدن باکابل
-۲قپانی کردن
-۳جوجه کباب کردن
-۴آویزان کردن از سقف
-۵بیخوابی دادن به زندانی
-۶آویزان کردن از موی سر(در مورد زنان)
-۷نقص عضو و قطع عضو
-۸ماشین رختشویی
-۹پلکردن روی تخت
-۱۰ایجاد خفگی مقطعی
-۱۱اعدام مصنوعی
-۱۲تونل و اتاق فوتبال
-۱۳بیهوشی با ضربه
-۱۴تجاوز جنسی(پاسدارها جلوی همسر یا برادر)
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-۱۵گروگان گرفتن خانواده یا تهدید به انجام آن
-۱۶انفرادی طویلالمدت
-۱۷سرپا نگهداشتن
-۱۸عفونیکردن زخمها
-۱۹گرفتن مصاحبه برای حکم
-۲۰بردن بهجوخه برای تیرخالص زدن به زندانیان
-۲۱بردن بهگشت خیابانی
-۲۲شوک برقی
-۲۳آب داغ یا سرد
-۲۴آپالو(صندلی)
-۲۵نشان دادن اجساد یا اعدام دیگران
-۲۶تحریک جنسی برای تجاوز به خواهر خود
 -۲۷کشیدن پستانها یا سوزاندن آن
-۲۸ادار کردن در دهان
 -۲۹تزریق دارو
-۳۰فرو کردن میله در آلت
-۳۱گرسنگی دادن و ندادن دارو ودستشویی
 -۳۲انواع سوزاندن(اتو-آبجوش-سیگار)
-33مصادره اموال
-34بالتکلیف نگهداشتن
-35نشاندن پشت دربهای بازجویی و شکنجه
-36گذاشتن ضبط صوت
-37عور نگهداشتن خواهران
-38گرفتن خرخره و بستن راهنفس
-39تهدید برای همکاری
-40راهبردن با چشمبند و زدن به در و دیوار
-41مرگهای زیرشکنجه
-42تختفنری
-43میله سربی
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-44اتاق گاز
-45کیسه برسر
-46گاودانی
-47قبر
-48تاریکخانه(برای مدت طوالنی)
-49مصاحبههای طوالنی مدت
-50ندادن امکانات صنفی
-51بلند حرف زدن
-52تماس گرفتن با سایر زندانیان
 -53حمام آب سرد.
ج -وضعیت دادگاهها
-۱زمان کم
-۲نبود شاهد
-۳تحمیل پذیرش کیفرخواست(باکابل) توسط قاضی
-۴نبودن وکیل و چشم بسته بودن
-۵عدم احتساب زیربازجویی
-۶گرفتن مصاحبه برای حکم
 -۷حکمهای متفاوت برای جرمهای یکسان
-۸حکم مفسد(دو حکمی بودن)
-۹حکم مرتد مارکسیستها
-۱۰تجاوز قبل از اعدام به خواهران.
د -موارد بعد از گرفتن حکم
-۱وضعیت تراکم جا
-۲تابوت
-۳قفس
-۴بستن به نرده و درخت در زمستان
-۵ایستادن سرپا
474

دنبال لیست قتلعام شدگان

-۶تجاوز به خواهران در سلولها(قیامت)
-۷ایجاد نقص عضو و انداختن آن به گردن زندانی و شیوههای تهدید برای جا
انداختن آن
-۸دستگیری خانوادهها در مناسبتهای مختلف
-۹تجدید دادگاه در شرایط متفاوت سیاسی
-۱۰استفاده از توابین جهت سرکوب
-۱۱اعدام توابین همکاری کرده
-۱۲ویدئو و تفتیش عقاید
-۱۳بیگاری
-۱۴نقل و انتقالها و نابود کردن وسایل
-۱۵بازجوییهای بعد از حکم و کوکلوسها
-۱۶گفتن اتهام
-۱۷مراسم دعا و نمازجماعت
-۱۸سرود اجباری
-۱۹وضعیت کتاب ومطبوعات
-۲۰وضعیت نامهنگاری
-۲۱وضعیت مالقاتها
-۲۲انجام سخنرانیهای اجباری و تفتیش عقاید در کالسهای اجباری
-۲۳وضعیت کارگاه و تهدید آن
-۲۴زدن سر و سبیل و خوراندن آن
-۲۵ادغام با عادیها
-۲۶تهدیدهای پنهانی
 -۲۷نحوه برخورد پاسدارها و به موضع انداختن زندانی
-۲۸خودسوزیها و خودکشیها در اثر شدت عمل و انفرادیها
-۲۹نبردن به بهداری و نرساندن داروهای الزم
-۳۰انداختن در اتاق گاز و تاریکخانه
-۳۱نماز اجباری مارکسیستها
-۳۲ندادن جیرهها
 -۳۳وضعیت غذایی
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-۳۴روانی کردن افراد و برخورد با بیمار روانی
-۳۵وضعیت بهداری ،جمعآوری دارو ،پزشکان غیر متخصص ،گمکردن پروندهها
-۳۶فروشگاه(لبنیات ،میوه ،قطع بودن) و فروش جیرهها
-۳۷هواخوری
-۳۸فضای سکونت و ندادن امکانات اولیه زندگی
-۳۹وضعیت تهویه وهوای گرم سلول
-۴۰دربسته کردن و استفاده از دبه
-۴۱عدم امکان اجرای شعائر
-۴۲ورزش جمعی
-۴۳مرخصی تحت اجبار و تهدید
-۴۴مصاحبه و انزجارنامه
-۴۵وثیقه سنگین
-۴۶ایجاد تضاد بین زندانی و خانواده و سرکوب آنها
-۴۷ایجاد تضاد بین زندانیها با برخوردهای امکاناتی
-۴۸جمعآوری سند برای اعدامهای.۶۷
-۴۹برگرداندن عفوها.
هـ-موارد بعد از آزادی
-۱مسأله معرفی
-۲محرومیتهای اجتماعی
-۳نداشتن امنیت جانی و جوخههای ترور
-۴ممنوعیت خروج از کشور
-۵کارهای ایذایی و پلیسی وزارت و احتمال دستگیری به هر بهانه و در شرایط آشو 
ب
شهری
-۶وضعیت رفتن به بهشت زهرا و شکسته شدن قبرها
-۷اتهام به رفت و آمد خانوادهها با هم و تهدیدهای متفاوت
-۸گشتهای خیابانی علنی و مخفی
-۹شیوههای وزارت جهت به همکاری کشاندن افراد غیر زندانی در بیرون
-۱۰وثیقه و ضامن ،سربازی  ...شرط همکاری اطالعاتی برای آزادی
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و -مسأله بیهویت کردن هر جریان سیاسی
از طریق مصاحبه و نمایشهای تلویزیونی برای فعالیتهای بعدی ،خودکشیها( :علی
انصاریون ،خلیل رمضانی ،صدیقی ،قاسم خلدی) ،مسأله تشابهات اسمی و استفاده
در جهت ضد تبلیغ ،سربازان  ۶۷و صدای انفجار ،نابود کردن کلیه اسامی زندانیان
اعدامی و پروندههای پزشکی و اسامی کامپیوتری ،تعویض پاسداران سرکوب ،مجبور
کردن پرسنل در اعدامها و اعدام معترضین آنها ،استفاده از عادیهای زیرحکم جهت
ساختن وسایل اعدام و حمل و نقل اجساد (زکیپور).
ز -انواع زدن با کابل
-۱زدن به کف پا
-۲به پشت ران و کمر و سر
-۳فروکردن میخ در زخم پا
-۴کشیدن برس به زخم کابل
-۵ریختن مواد تحریک کننده
-۶دیالیز کردن
-۷استینگراف کردن
-۸کردن جوراب در دهان
-۹کابل زدن به آلت
-۱۰کابل زنی چند طبقه
-۱۱کابلزنی دوبل توسط همسر یا بستگان
-۱۲زدن در حضور خانواده یا به خانواده
ح -مسأله نحوه تنظیم کیفر خواستها و تحمیل خواستهای بازجو و
پذیرش اتهامات واهی
انواع مصاحبهها:
-۱مصاحبه برای دادن حکم
-۲مصاحبه برای فشار و جوسازی
 -۳مصاحبه برای آزادی
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محورهای تعیین شده:
-1اجبار به پذیرش نظام
-۲پذیرفتن گیر جنسی و ضعف نفس
 -۳رد کردن جریان
-۴زدن برچسبهای وابستگی به غرب و شرق
شیوهها:
فردی -جمعی -گرفتن مصاحبه در چند نوبت -پذیرش اتهامات غیر واقعی برای
مصاحبه تلویزیونی -اعدام افراد مصاحبه کننده
ط-مالقاتها
-۱زمان کم
-۲فاصله زیاد
-۳کنترل گوشیها و دوربین و پاسدارها
-۴تفتیش بدنی
 -5نپذیرفتن کودکان
-۶قطع مالقات به خاطر تنبیه
-۷افراد درجه دو فامیل
-۸دریافت جنس و مواد غذایی
ی-در زیر شکنجه شهید شدند:
مازیار لطفی ،امیرهوشنگ هادیخانلو ،خدیجه ثوابی ،مریم شیردل
اين لیست فقط یادداشت انواع شکنجههایی بود که قصد داشتیم اگر فرصت مالقاتی با
گالیندوپل پیش آمد ،از روی آن توضیح دهیم .ما موارد آن را میدانستیم ،ولی این لیست
برای هیأت بازدید مفهوم نبود .موارد بسیار مشهور مثل کابل زدن یا نداشتن وکیل و امثال
آن برای هیأت قابل فهم بود ،اما صرف نوشتن کلمه تابوت و یا قفس ،برایشان مفهوم نبود.
همینطور از کلماتی مثل گاودانی یا ورزش جمعی تصویری نداشتند .باید خودمان توضیح
میدادیم که گاودانی در کجای قزلحصار بود و حاج داوود در این محل چه بالهایی سر
ما آورد .باید توضیح میدادیم که بر سر انجام ورزش جمعی چه محدودیتهای سختی
برایمان ایجاد کردند ،چه کتکها خوردیم و سر دستهایی شکست.
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لیست اسامی شهدای قتلعام
لیست بعدی شامل اسامی شهدای قتلعام در زندانهای اوین و گوهردشت بود .من
نسبت به اسامی بند خودمان اشراف داشتم و لیست آنرا کامل نوشتیم.
در بند ۱باال ۱۷۵نفر بوديم که ۱۵نفر زنده مانديم ۷ .نفرمان هوادار مجاهدين بودیم
و بقيه متعلق به چند گروه ماركسيستي و خط شريعتي بودند .در زمان اعدامها ،سه
نفر از ما  ۷نفر در انفراديهاي آسايشگاه بودیم و به دادگاه نرفتيم .اسامی چند تن از
مارکسیستها را هم نمیدانستیم.
لیست بقیه بندهای اوین و گوهردشت را هم با کمک افراد زنده مانده از قتلعامهای
اوین و گوهردشت نوشتیم که با درصد کمی خطا هستند .در اوین اسامی افرادی
که در سه بند سالنهای۲و ۴و ۶آموزشگاه بودند را نتوانستیم تفکیک کنیم .تعدادی
از افراد هم در انفرادیهای آسایشگاه بودند .فقط در حدی که از آنها اطالع داشتیم
اسامیشان درآمد .وگرنه تعدادی بودند که یا تازه دستگیری بودند و یا از زندان
کمیته منتقل شده بودند که ردی از آنها نداشتیم.
در مورد زندانیان قتلعام شده گوهردشت نیز مهمترین مشکل این بود که در ماه
مرداد که قتلعامها شروع شده بود ،جابجاییهای زیادی در بندها انجام شده بود .به
همین دلیل ،شماره بندها و فرعیهایی که در مورد هر یک از اسامی گفته میشد،
فرق داشت .بعضی از بچهها شماره آخرین بند قبل از جابجاییها را یادشان بود و
بعضی شماره آخرین بندی که از آنجا برای دادگاه و اعدام برده شدند .در عینحال
برای ما مهم این بود که این اسامی با هرشماره بندی که گفته میشود ،ثبت شوند.
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متن تایپ شده سند اسامی زندانیان قتل عام شده اوین و گوهردشت که
مجموع این اسامی ،نام  ۸۷۷زندانی قتلعام شده می باشد

بند  ۱باال

-۱علی آزموده -۲قاسم آلوکی -۳یوسف آیینه -۴علی ابراهیمیسواره -۵محمود
احمدیان -۶صابر اسماعیلزاده -۷جمشید امینپور -۸امیر انجدانی -۹مصطفی
ایگهای -۱۰علی ایمانی -۱۱حسین تراهنی -۱۲مراد بهادری قشقایی -۱۳جمشید
پسندیده -۱۴محمد پورحشمت -۱۵مهدی پورقاضیان -۱۶آریا پورمیرزا -۱۷علی
توتونچیان -۱۸محمدحسین توسلیان(فؤاد) -۱۹علی تیموری -۲۰ارفع جبرئیلی
-۲۱سعید جبرئیلی -۲۲مسعود جمشیدی -۲۳حسن جهانآرا -۲۴محمد
حاتمیان -۲۵نادر حامدحیدردوست -۲۶مسعود حریریان -۲۷امیرحسین حسینی
-۲۸حبیباهلل حسینی -۲۹علی خادمی -۳۰محسن خزعلی -۳۱منصور خسروآبادی
-۳۲اصغر خضری -۳۳حمید خضری -۳۴محمدعلی خیراندیش -۳۵حمید دارابی
-۳۶رضا داوری -۳۷محمد ذاکر -۳۸رضا ذکایی -۳۹شاهرخ راسخی -۴۰سیاوش
قوامی -۴۱احمد رزاقی -۴۲محمدرضا رضازاده -۴۳اصغر رضایی -۴۴عباس ریحانی
-۴۵کیومرث زوارهای -۴۶اصغر سعیدی -۴۷عبداهلل سعیدی -۴۸پرویز(محسن)
سلیمی -۴۹جعفر سمسارزاده -۵۰احمد شاهمیرزایی -۵۱ابراهیم شعبانی -۵۲
بابک صالحی -۵۳سعید صبوری -۵۴حسین صفایی -۵۵رحیم صفتبقا -۵۶
محمد ضمیری -۵۷هادی طالبی -۵۸عسگر طهماسبی -۵۹رحیم عاقلی -۶۰
جواد عباسی -۶۱احمد عسگریحاتمآبادی -۶۲محمدرضا عسگرینژاد -۶۳مهدی
عطایی -۶۴یوسف عمادزاده -۶۵علیاصغر غالمی -۶۶حجت غالمی -۶۷مجتبی
غنیمتی -۶۸رضا فاروقی -۶۹ابراهیم فاضل -۷۰عباس فتحی -۷۱محمد فدوی
اصفهانی -۷۲محمد فرجاد -۷۳مسعود قاضی طباطبایی -۷۴منوچهر قبادپور
-۷۵مجتبی قدیانی -۷۶مسعود قلیزاده -۷۷حسن قنبری -۷۸سیاوش قوامی -۷۹
احد کاظمزاده اردبیلی -۸۰مهدی کاظمی -۸۱احمد کاغذکنانی -۸۲محمدرضا
کریمی -۸۳محمد کریمی -۸۴اردالن کریمی -۸۵علی کریمیورامینی -۸۶جالل
کزازی -۸۷نادر کالنتری -۸۸محمد کوسچی -۸۹اصغرکهندانی -۹۰محمد گرجی
-۹۱علی گلچین -۹۲سیروس -۹۳ ...عیسی مازنی -۹۴ایرج مایلی -۹۵مجتبی
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مایلی -۹۶ایرج محمدی  -۹۷داوود محمودی -۹۸مجید مرندی -۹۹افشین معماران
كاشاني -۱۰۰قاسمعلی مقصودی -۱۰۱مسعود مالعباساصفهانی -۱۰۲علی مالیری
-۱۰۳جواد ملکیان -۱۰۴عباس موالیی -۱۰۵محسن میرابزاده -۱۰۶حسین
میرزایی -۱۰۷مصطفی میرزایی -۱۰۸منوچهر نادری -۱۰۹اسکندر ناظمالبکا
-۱۱۰یداهلل ناظمی -۱۱۱رامین نریمانی -۱۱۲علی نشاطی -۱۱۳محمود نظرعلی
-۱۱۴محمدرضا نعیم -۱۱۵مسعود نقاشزاده -۱۱۶اسماعیل نورمحمدی -۱۱۷ناصر
نوروزی -۱۱۸طهمورث نوروزی -۱۱۹جعفر نیاجلیلی -۱۲۰ناصر نیری -۱۲۱علیرضا
وفا -۱۲۲سعید هاشمی -۱۲۳محمد هدایتی -۱۲۴محمود آژینی

مارکسیستهای بند ۱باال

-۱۲۵جهانبخش یارمحمدی -۱۲۶حیدر زاغی -۱۲۷سیدمنصور موسوی -۱۲۸
حسن شهیدی -۱۲۹منصور نجاتی -۱۳۰جعفر محمدعلیزاده رفیع -۱۳۱کیومرث
منصوری -۱۳۲رضا محمدیدوست -۱۳۳محمود خوشدل -۱۳۴جهانگیر یعقوبی
-۱۳۵طاهر قنبری -۱۳۶احمد والی -۱۳۷رحمت فتحی -۱۳۸خسرو ابراهیمی
-۱۳۹مهرداد فرجاد -۱۴۰علیرضا زمردیان -۱۴۱مراد فرجزادهآبکناری -۱۴۲کیوان
مهشید -۱۴۳محمود بندهعلی -۱۴۴ناصر عطایی -۱۴۵محمد رحیمنژاد -۱۴۶بهمن
نظامی -۱۴۷پیا

بند ابدیها -اوین

-۱جعفر اردکانی -۲جابر حبیبی -۳علیرضا حاجصمدی -۴هادی بیگی -۵محمد
قدرتآبادی -۶جواد گرجینیا  -۷یحیی شهیدی(شهبازی) -۸سیدمرتضی میرمحمدی
-۹مسعود رشتچیان -۱۰سعید ملکیانارکی -۱۱مجید ملکی انارکی  -۱۲قاسم
شکوری -۱۳احمد روحپرور  -۱۴علیرضا سلوکی -۱۵اکبر کریمی -۱۶کریم جاللی
-۱۷ناصر رحمانزاده -۱۸مجتبی تقیزاده -۱۹علیرضا کشمیری -۲۰ابراهیم زویجزاده
 -۲۱محمدرضا علیرضایی -۲۲سیدحسن حسینی -۲۳حسین مضرعی(سعید) -۲۴
حمید قبادیان -۲۵عبدالرسول سیسختی -۲۶حسین مجدالحسینی -۲۷حمید
کابلی  -۲۸حسن امینآبادی -۲۹مسعود خسروآبادی -۳۰وحید سعیدینژاد -۳۱
سعید رئیسی -۳۲محسن عبداهلل زاده کاخکی -۳۳محمود عبادی -۳۴محمدحسن
کوچکی -۳۵ابراهیم حبیبی -۳۶حسام الدین امیر شیبانی -۳۷داریوش بهرامی
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-۳۸فرهاد جزه -۳۹جعفر حریری -۴۰کوروش رضازاده -۴۱علی طاهری -۴۲حبیب
بیابانگرد -۴۳صفر پیروز رام -۴۴محمد حسین رجبی -۴۵حسین قاضی -۴۶بهرام
سالجقه -۴۷حجت معبودی -۴۸سیداحمد سعیدی -۴۹حافظ عباسی  -۵۰منصور
راهی -۵۱همایون آزادی -۵۲فریدون کریمی -۵۳حبیب مسکنی -۵۴حسین
فتحی -۵۵موسی موسیخانی -۵۶عباس پیروزی -۵۷داوود کریمآبادی -۵۸جابر
انصاری -۵۹صمد فرقانی -۶۰احمد آملی  -۶۱فرشاد صدیقی -۶۲رضا ترشیزی
-۶۳ناصر احمدی -۶۴علی غالمی -۶۵رحیم پرزحمت -۶۶عثمان بختیاری -۶۷
عبداهلل بختیاری -۶۸کمال کالهکی -۶۹داوود بخشنده -۷۰محمد ستاری -۷۱
امیر حاتمی -۷۲مهیار مقدم رشتی -۷۳مسعود مقبلی -۷۴فرشید نعمتی -۷۵علی
محمدی -۷۶امیر عبداللهی -۷۷غالمرضا کاشانی -۷۸ابوالحسن (مجید) عبداللهی
-۷۹امیر تعاون -۸۰حمید ستارنژاد -۸۱محمد حسین بهرامی -۸۲غالمرضا
یکه -۸۳سیدمحمد سیداحمدی -۸۴جواد سگوند -۸۵ابراهیم بیلغوش -۸۶اکبر
دهقانی-۸۷اسماعیل بیدگلی -۸۸اسماعیل جلودار -۸۹حمید -۹۰قربان -۹۱ستار
کیانی -۹۲ناصر ایمانی -۹۳رسول سراج -۹۴سیفاهلل غیاثوند -۹۵بهمن قنبری
-۹۶ابوالقاسم افرایی -۹۷مصطفی صادق -۹۸علی حسینزاده -۹۹سیدمحمد
علیبابایی -۱۰۰رحیم شمس -۱۰۱داریوش گلیپور -۱۰۲علی صوری -۱۰۳علی
صدرایی -۱۰۴حسین صدرایی -۱۰۵کامبیز گلچوبیان  -۱۰۶کمال صدرزاده
 -۱۰۷محمدسعید حداد مقدم -۱۰۷حبیباهلل سایبانی  -۱۰۹جعفر مقامی -۱۱۰
رضا عصمتی -۱۱۱حمید حیدری -۱۱۲علیرضا تشید -۱۱۳منصور جهانگیری
-۱۱۴مجید سیمیاری  -۱۱۵مهدی مهرعلیان -۱۱۶انوشیروان لطفی -۱۱۷پرویز
رستمعلی -۱۱۸منوچهر سرحدزاده -۱۱۹جهانگیر نورعلی -۱۲۰تیمور راوندی
-۱۲۱علی خاوندی -۱۲۲صمد اسالمی -۱۲۳همایون آزادی -۱۲۴نظامالدین
-۱۲۵سیدعلی فردسعیدی(عموعلی) -۱۲۶شهریار

بند ۴اوین

-۱احمد میرزایی -۲مجید قدکساز -۳حمیدرضا معیری -۴علیرضا ایزدی
-۵احمد نصرتی -۶محمود حسنی  -۷داوود جعفرزاده -۸سیدمحمد میرفاروق
-۹بهرام طرزعلی -۱۰علیاشرف نامدار -۱۱محمدرضا نعمتیعرب -۱۲محمدرضا
صوفیآبادی -۱۳اردالن دارآفرین -۱۴اردکان دارآفرین -۱۵مهدی فتحعلیآشتیانی
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-۱۶جواد غفاری -۱۷احمد کرمی -۱۸مصطفی اسفندیاری -۱۹محمود سمندر
-۲۰مهران حسینزاده -۲۱حمید الجوردی -۲۲منوچهر مجیدی -۲۳حمید شرفی
-۲۴حسین نجاتی کتمجانی -۲۵حمیدرضا مهاجرآیرملو -۲۶ایوب قربانزاده
گیوی -۲۷محمد وزیریانثانی -۲۸فرشاد اسفندیارینوری -۲۹علی زارع -۳۰نادر
قلعهای -۳۱کامبیز استواری -۳۲محمدباقر تمدننهاد -۳۳محسن بهرامیان -۳۴
محمدرضا بیگمحمدی -۳۵سامان محمودی -۳۶علیرضا فضلعلی -۳۷مسعود
جاویدیار -۳۸محسن طریقاالسالم -۳۹محمدعلی حافظینیا -۴۰صمد چرتابی
-۴۱سیدحسین مرتضوی -۴۲محسن شیخان -۴۳محمدعلی درودیان -۴۴رضا
سلیمانی -۴۵حسن رضایی -۴۶خسرو کیانیفر  -۴۷سیدمرتضی مدنی -۴۸مهدی
همایونراد -۴۹بهزاد رمزی اسماعیلی -۵۰کامبیز استواری -۵۱مجید فریفته
...-۵۲رضایی -۵۳اسفندیار عبدی  -۵۴بهروز مهرپور -۵۵خسرو امجدیطوسی
-۵۶حمیدرضا مشعوفی -۵۷منوچهر سهیلی -۵۸شاپورخالقپرست -۵۹احمد
محمودیفر -۶۰بهرام رفیعی -۶۱حمید کرکوتی -۶۲محمدرضا مجیدی -۶۳
ایرج خدابخش -۶۴احمدعلی وهابزاده  -۶۵سهیل دانیالی -۶۶حسن آزاده
-۶۷عبدالحمید صفاییان -۶۸ناصر منصوری -۶۹محمد نراقی -۷۰محمد مهپایه
-۷۱سعید سالمی -۷۲جمشید دواچی -۷۳غالمحسین روستایی -۷۴عبدالرحمن
رحمتی -۷۵داوود عزیزی -۷۶حسین خور -۷۷بهروز گنجیخانی -۷۸حمزه
شاللوند -۷۹فرامرز عیوضی علمداری -۸۰علیرضا عیوضیعلمداری -۸۱فرید
اصغرزاده -۸۲حمید بخشیطاهر -۸۳داوود حسنی -۸۴خسرو نظیریخامنه -۸۵
حمید سلطانزاده -۸۶حسین ادبآواز -۸۷جهانبخش امیری  -۸۸احمد طالیی
-۸۹جعفر هوشمند -۹۰حبیب غالمی -۹۱شهریار حکیمی -۹۲محمود یزدجردی
-۹۳مسعود ثابترفتار -۹۴مجید طالقانی -۹۵مهرداد مریوانی -۹۶عبدالرضا بوئینی
-۹۷علیرضا بوئینی -۹۸منصور کیامرزی -۹۹ابوالفضل چهره آزاد -۱۰۰تقی
نوروزی -۱۰۱اسماعیل امیراکرم -۱۰۲یوسف ارمیا -۱۰۳اکبر نجفقلیان -۱۰۴
محمد نیازی -۱۰۵حمید صفوی -۱۰۶خسرو ضابطی -۱۰۷مرتضی عبدالحسینی
-۱۰۸علی تایکندی -۱۰۹پرویز تقیزاده -۱۱۰یونس قدرتی -۱۱۱محمد رود
-۱۱۲خیراهلل رحیمی -۱۱۳رامین طهاسبی -۱۱۴محمد طبری -۱۱۵سیدکامبیز
عطایی -۱۱۶محمد کشتکار -۱۱۷علی نوروزی -۱۱۸ارسطو محمودی -۱۱۹جمشید
اسدی -۱۲۰یوسف آزرم -۱۲۱بیوک باباصحاف -۱۲۲داریــوش سعداهللزاده
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-۱۲۳سیدعلی وصفی -۱۲۴حیدر شجاعی -۱۲۵حمیدرضا وثوق -۱۲۶حسین
جهانبخش

دوباریها -اوین

-۱یعقوب حسنی -۲قاسم دیانت -۳رضا فیروزی -۴مهدی سعدیان -۵علی
جاللیخواه -۶کریم معزی -۷محمد پورنبیجوان -۸سعید نجارطاهر -۹حسین
آقابزرگی -۱۰جمشید کیوانفر -۱۱رضا محمدیبهمنآبادی ۱۲منصور صباغيان
خامنه -13مصطفی راهی -۱۴شهریار سخاییمرتضایی(علی) -۱۵خیراهلل نیلغاز
-۱۶عبدالعلی شعبانزاده -۱۷حسین فاطمی -۱۸محمدتقی صداقت رشتی -۱۹
ایرج دلزنده -۲۰حجت ذوالفقاری -۲۱کیانوش یاوری -۲۳عباس فیروزی

آموزشگاه

-۱احمد صالحی  -۲بهزاد سنجابی-3بهرام فیض آقاباش -۴اصغر ابوتراب -۵داوود
تمدنی فر -۶متین شکوفهزیباکناری  -۷حجت ذوالفقاری -۸ناصر حاجیعسگری
-۹داوود زرگر -۱۰محمدعلی عزیزیان -۱۱محمدرضا سپرغمی  -۱۲حمید چمنسرا
-۱۳فریدون بهرامی -۱۴محمد طالبی -۱۵مصطفی بهزادی -۱۶احمد بهنامی
-۱۷مجید شمسآبادی -۱۸محمد توکلی -۱۹محمد پویی -۲۰امیر رشیدی -۲۱
محسن رشیدی -۲۲مرتضی رغبتی -۲۳رحیم مصطفویخویی -۲۴علی مبارکی
-۲۵امیر خسروی -۲۶سعید سلیمانی -۲۷مسعود طاعتیاصل -۲۸نعمتاهلل
بهزادی -۲۹حجتاهلل نیکخویی -۳۰داور اسفندیاری -۳۱محسن محمد باقر -۳۲
بهمن موسیپور  -۳۳عبدالرضا اکبریمنفرد -۳۴مجید صفایی -۳۵ناصر ابراهیمی
-۳۶کریم ابراهیمی -۳۷محمد ایزدی -۳۸علی شکوهی -۳۹مرتضی پهلواننشان
-۴۰جعفر کرمی -۴۱سعید مقیمی -۴۲محمد پولچی -۴۳علیاکبر عالئینی
-۴۴محمدرضا دانشور -۴۵جواد آهنگر -۴۶رسول بیات -۴۷کریماهلل مقیمی
 -۴۸محمد عليمحمدی -۴۹فریدون کریمزاده -۵۰محمود ناصریان  -۵۱رضا
آقاحسینی -۵۲اسماعیل شاهبخش -۵۳علی اربابزاده -۵۴فرامز صوفی -۵۵جلیل
جباری -۵۶رضا چگنی  -۵۷آرش باجور
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آموزشگاه و انفرادی ها

-۱نصراهلل بخشایی  -۲احمد شبدیز-۳جالل ماهرالنقش -۴جمشید امینیان
 -۵حسین حضرتی  -۶حمید رضا مهریزی -۷فریدون حقانی -۸شهریار رضایی
-۹محمدرضا دانشور-۱۰غالم شادمان -۱۱پرویز رستم علیپور -۱۲رحیم محمدزاده
-۱۳حمید چمنسرا -۱۴اسداهلل بنیهاشمی -۱۵فرهاد محسنپرور -۱۶محمود
کرمینسب -۱۷محمدرضا کردرستمی  -۱۸احمد راشدمرندی  -۱۹فریبرز لقایی
-۲۰فرید اصغرزاده -۲۱مهدی مدرسی -۲۲رحمان چراغعلیپور -۲۳احمدرضا غالمي
-۲۴مهرداد شهمیری  -۲۵حبیب کاستی -۲۶رسول اسماعیلی -۲۷پرویز الهی
-۲۸محمدرضا گلپایگانی -۲۹امید محمدی  -۳۰فریدون بهرامی -۳۱حسن فارسی
-۳۲امیرهوشنگ هادیخانلو -۳۳جمشید کیوانفر  -۳۴محمدرضا سرادار -۳۵رضا
قربانعلی -۳۶محمد حسنی -۳۷حسن شکراللهی -۳۸مجید زمانی -۳۹حسن آزادی
 -۴۰محمد طالبی -۴۱حبیباهلل مسکین -۴۲حمید شهرابی -۴۳کیومرث مطهری
 -۴۴حسن مرتضوی -۴۵محمد پویی -۴۶سید محمدرضا احمدی -۴۷اسداهلل
زمانی -۴۸مهدی علیزادهاقدم -۴۹شیرزاد ارشادی -۵۰رضا رنجبر-۵۱مصطفی
بهزادی -۵۲باقر مرادی -۵۳قاسم چالوسی -۵۴نادر خضرصفاییمنش -۵۵محمد
هاشمی -۵۶فرامرز صوفی -۵۷جعفر شمشاد -۵۸رحیم مرتضوی -۵۹محمدرضا
برهمی -۶۰اسماعیل میرباقری  -۶۱مرتضی قهرمانی -۶۲اسماعیل بیگلری -۶۳باقر
خوشحال -۶۴جعفر خوشحال -۶۵مراد توسلي -۶۶محمد توكلي -۶۷مجيد تيموري
 -۶۸حبيباهلل مسكينبجارسري -۶۹نصراهلل قنواتي -۷۰كيوان رحيمي

بند ۱گوهردشت

-1محمد جنگزاده -۲محمدرضا كشايي -۳مهدي فريدوني -۴محمود عباسي
-۵علي بكعلي -۶علي حاجي -۷رحمان چراغيبشکه -۸علي شاكري  -۹غالمحسين
عبدالحسيني -۱۰احمد نعلبندي -۱۱حسن رحيميمطعم -۱۲نعمتاهلل اقبالي-۱۳
افشين علويتفرشي -۱۴جعفر تجدد -۱۵مجيد مشرف -۱۶سيد مسيحقريشي -۱۷ناصر
صابربچهمير -۱۸اصغر رضاخاني -۱۹قاسم محبعلي -۲۰محمد كرامتي -۲۱عليرضا
رضواني -۲۲محمدصادق عزيزي -۲۳محمودرضا ميرزاده -۲۴حميدرضا اردستاني -۲۵
ناصر منصوري -۲۶محمودرضا حجازي -۲۷نوراهلل خليلپور گرگري -۲۸عباس پورساحلي
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-۲۹علي اهللياري -۳۰منوچهر رضاييجهرمي -۳۱عليرضا حسيني -۳۲عطاءاهلل نيكبخت
-۳۳مصطفي محب موفق -۳۴حسامالدين ترابي -۳۵رضا فيروزآبادي

بند 2گوهردشت

-۱سید محمدحسن عسگری -۲مهرداد اردبیلی -۳فرهاد اترک -۴هادي دهناد
 -۵روحاهلل هداوندميرزايي -۶طاهر بزازحقيقتطلب -۷كيانوش نوروزي(عبادي)
-۸اسداهلل ستارنژاد -۹اصغرمحمدي خبازان -۱۰سعيد رمضانلو -۱۱رضا زند ۱۲حيدر
صادقيتيرآبادي -۱۳منصور قهرماني -۱۴محسن شيري -۱۵رحيم سياردوست
-۱۶كريم خوش افكار -۱۷محمدرضا اقواميپناه -۱۸محمد نورينيك -۱۹تقي
داوودي -۲۰داوود حسينخاني -۲۱عامل باقري -۲۲عليرضا سپاسي -۲۳محمود
زكي -۲۴فرامرز جمشيدي -۲۵مصطفي مردفر -۲۶عبداهلل بهرنگي -۲۷مهران
صمدزاده -۲۸فرامرز دلكش -۲۹مهرداد فنايي -۳۰منوچهر ناظري -۳۱محمدعلي
الهي -۳۲عباس افغان -۳۳هادي عزيزي -۳۴بهروز بهنامزاده -۳۵مهران هويدا -۳۶
احمد گرجي -۳۷سيدمرتضي يزداني -۳۸غالمحسين مشهديابراهيم -۳۹محمدرضا
حجازي -۴۰موسي كريمخواه -۴۱محمد نوروزي -۴۲محمود رضايي نيكو -۴۳قنبر
نعمتي -۴۴محمدحسن خالقيزاده -۴۵اصغر مسجدي -۴۶باقر قندهاري -۴۷امير
سعيدي -۴۸ايرج جعفرزاده -۴۹غالمرضا رضازاده -۵۰بهزاد فتح زنجاني -۵۱
علي اوسطاوسطي  -۵۲مسعود طاری -۵۳مهدي میرمحمدي -۵۴روشن بلبليان
-۵۵حاجمسعود دليري -۵۶رشيد درودياشكيكي -۵۷شاهرخ رضايي -۵۸حسينعلي
خطيبي -۵۹اسداهلل طيبي -۶۰عليرضا مهديزاده -۶۱حسين صالحيراد -۶۲حسين
عبدالوهاب -۶۳ناصر برزگر -۶۴منصور حريري -۶۵ناصر زرينقلم -۶۶مهرداد
اشتري -۶۷حسين گلاهللپور -۶۸عادل نوري -۶۹مجيد پوررمضان -۷۰رامين
قاسمي -۷۱محمدمهدي وثوقيان -۷۲عباس يگانه -۷۳حميد طاهري -۷۴فرامرز
فراهاني -۷۵رحمان رحمتي -۷۶غالمحسين اسكندري -۷۷محمد درويشنوري
-۷۸محمودرضا آزادمنش -۷۹جالل اخوان -۸۰فرهاد سلطاني -۸۱محمدرضا
شهيرافتخار -۸۲محمود آرميان -۸۳حسين فيضآبادي -۸۴بيژن آرين -۸۵حسين
خوشگفتار -۸۶كيومرث ميرهادي  -۸۷عباس رضايي -۸۸حسین روزبهاني -۸۹
هادي جاللآباديفراهانی -۹۰علي حقورديممقانی -۹۱مسعود كباري -۹۲محمد
نوعپرور -۹۳محمد(مجید) شاهحسيني -۹۴سيدجعفر صفريمبرهن -۹۵علی(كاوه)
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مباركي -۹۶عليرضا شيخمحمدي -۹۷حسين بحري  -۹۸حسين برهانی(قزويني)
-۹۹شهريار فيضي -۱۰۰رضا اعظمي -۱۰۱قاسم سبحاني -۱۰۲زينالعابدين افسري
-۱۰۳حسين سلطاني -۱۰۴محمد نراقي  -۱۰۵عليرضا

فرعی  ۷گوهردشت

-۱معبود سكوتي -۲محمود ميمنت -۳علي زاد رمضان -۴بيژن تركمننژادتبريزي
-۵محمود ناصري -۶اكبر مشهديقاسم -۷صمد رنجبرشوردل -۸جواد ناظري
-۹صــادق كريمي -۱۰روانبخش شهبازي -۱۱رضــا ميرمعصومي -۱۲اردشير
شيرينبخشآبكناري  -۱۳علي آذرشگرگاني -۱۴رضا ثابترفتار -۱۵حسين شريفي
-۱۶مجید مفخم -۱۷ابراهيم غيورينصيرمحله -۱۸محمدرضا عباسي-۱۹ -بهمن
ابراهيمنژادبلوچي -۲۰محمدرضا دلجويثابت -۲۱ايرج لشگري -۲۲ذکریا(بهمن)
كريميمقد م كرانهرودي -۲۳حجتاهلل گودرزي -۲۴محمود تاجگردون -۲۵اكبر
شاكري -۲۶علياكبر مالعبدالحسيني -۲۷حجت سركرده -۲۸اسداهلل -۲۹هدايت

فرعي16

-۱جمشید شریعت -۲داریوش حنیفهپورزیبا -۳ابراهیم اکبریصفت -۴هادي صابري
-۵شمس امينالتوليه -۶محمود مشتاقي -۷محمدتقي جناب زاده -۸بيژن كشاورز
-۹صابر كريمزاده -۱۰ابراهيم فدايي

فرعي 8و5

-1جعفر خسروي -۲هادي محمدنژاد -۳حسين محمدخواه -۴بهنام(مصطفی) تاباني
-۵بهروز شاهيمغني -۶خيراهلل جاللي -۷عليرضا امينيان -۸سعيد عطارياننژاد
-۹مسعود ناصري -۱۰جعفر مصيبپور -۱۱صالح شيخان -۱۲پرويز خليلي
-۱۳قــدرتاهلل نوري -۱۴زيــداهلل نورمحمدي -۱۵محمدعلي نيكبين -۱۶ضياء
زاغي -۱۷مرتضي يزدي -۱۸فرشيد انتصاري -۱۹حميدرضا همتي -۲۰عليرضا
غضنفرپورمقدم -۲۱فرزين نصرتي -۲۲غالمرضا حسنپوركمائي -۲۳امير هوشنگ
كريمي -۲۴ابراهيم چوبدار -۲۵محسن مهدويآبكناري -۲۶حميد تحصيلي
-۲۷اردشير كالنتري -۲۸مجيد معروفخاني -۲۹عبدالرحمن درويشي -۳۰عبدالناصر
امجدي -۳۱محسن كريمي -۳۲محمد معموليكارگر -۳۳محسن صادقزاده اردبيلي
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-۳۴محسن كريمنژاد -۳۵اميرحسين كريمي -۳۶مسعود عاليي خستو -۳۷كاظم
صنعتفر -۳۸عباس پذيرا  -۳۹قنبر دولتينوده -۴۰مهدي مقيمي -۴۱حسن
روزبهاني -۴۲محمد گلپرور -۴۳حميد دولتخواه -۴۴حسن معاركي

فرعی۱۳
-۱محمدمحسن وزین -۲ابوالقاسم محمدی ارژنگی -۳حسین عباسی -۴مسعود
کشاورز -۵محمدرفیع نقدی -۶رضا فالنیک -۷مجتبی عسگرخانی -۸سیدحسن
مرتضوی -۹عقیل میرمحمدی -۱۰عطا فروتن -۱۱طاهر فاتحی سیاهاسطلخی-۱۲
حسین نیکو -۱۳سیرنگ درستکار -۱۴محمد صادقی -۱۵علی گلیج -۱۶مهدی
مداح -۱۷حسن محمودی

فرعي14
-۱عبدالمجيد مهدوي-۲حسين نياكان -۳فرامرز احمديان -۴جالل اليقي -۵منوچهر
قندهاري -۶بهرام بيداريان -۷علي اصفهاني -۸منصور طاهري -۹قاسم اربابعلي تهراني
-۱۰فرشاد ميرجعفري -۱۱رضا فالحتهيدست -۱۲رضا مجدآبادي -۱۳مجتبي ابطحي
 -۱۴محمودعلی دورانديش -۱۵علی رسولی -۱۶سيفالدين(بهروز) نامور -۱۷منصور
پايدارآرانی -۱۸محمدرضا كاظميان -۱۹علياصغر اردالن

دستگيري هاي سال59
سعيد ابوتراب -۲نادر لساني -۳حسین (مهشید) رزاقی -۴حسين(مهرداد) فرزانه-۵احمد خراط -۶قاسم جوانشجاع -۷غالمرضا بزرگانفر -۸عليرضا عسگري -۹سعيد
امامي -۱۰همايون نيكپور -۱۱محمد راشدي -۱۲حسن طرخوراني -۱۳محمود
فرجياسكندراني -۱۴مکابیز(حسن) شفيعي -۱۵حسين كفاش -۱۶احمد محمدي
-۱۷حميد بندار  -۱۸حسن افشار -۱۹سيدمحسن سيداحمدي -۲۰علي بابايي
-۲۱اسماعيل يوسفيان -۲۲داوود شاكري -۲۳مسعود طلوعصفت  -۲۴حسن رحماني
-۲۵جواد طاهري -۲۶مصطفي دروديان -۲۷محمود پولچي -۲۸داوود آذرنگ
-۲۹ناصر رضواني -۳۰حسن محبوب -۳۱علي قرباني -۳۲جواد سالمي -۳۳حسن
طياري -۳۴حميد صفري
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ملي كش ها

-۱مرتضي پهلواننژاد -۲مجيد ادهم -۳محمدرضا(علي) عباسي -۴مهدي احمدي
-۵سيدحسن خوانساريزاده -۶حسين حقيقتجو -۷همايون صولتيدهكردي
-۸خشايار قليچ -۹مجتبي شيخي -۱۰حسين سعادتي -۱۱حميد بخشنده -۱۲علي
سلطاني -۱۳ابراهيم فرحان  -۱۴شهرام شهبخش -۱۵محمدعلي پرتوي -۱۶حبيباهلل
حسيني -۱۷مجيد امجد -۱۸حميدرضا اميري -۱۹محمود محموديان -۲۰منصور
ارشادي -۲۱منصور عباسي -۲۲ناصر صالحي -۲۳حسن خطيب -۲۴مسعود روستا
-۲۵سعيد گرگاني -۲۶علنقي حقيقيان -۲۷محمدعلي رجاييفرد -۲۸قدرتاهلل
ارجمندي -۲۹محسن فغفور مغربي  -۳۰حجت ميرزايي -۳۱رضا دامغانيان -۳۲ناصر
زارع -۳۳اصغر اعرابي -۳۴منصور راهي -۳۵مسعود كشاورز -۳۶حسين محبوبي

کسی آنها را ندید

پس از ثبت و یادآوری اسامی فوق ،بايد از زندانیانی ياد كنم كه در آن مقطع،
تازه دستگير شده بودند و هنوز زيربازجويي و در انفراديها بودند .كساني كه
نه آنها را ديديم و نه اسمي از آنها داريم .آن موقع سلولهاي كميته مشترك
هم پر از زندانيهای جدید بود .همان زمان در انفراديهاي ۲۰۹و آسايشگاه هم
چندین زندانی جدید داشتيم .بعضيشان را در دفتر مركزي و دادياري ديده بوديم.
ولي هيچوقت به بندها نيامدند .آنها در قتلعام تابستان ۶۷بينام و نشان مقابل
جالدان هیأت مرگ ایستادند و شهيد شدند .کسی هم نفهمید آنها که بودند و
اسم و نشان و آدرس و تعلقشان چه بود .فقط با یک ستاره و شاید هم بههیچ اثری
در لیست باالبلند صف شهیدان راه آزادی ملت ایران خود را جاودانه کردند .به قطع
و يقين در ديگر زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور چنين زندانیانی بودهاند
كه هرگز پايشان به بندهاي عموميزندانها نرسيد .خبرهاي بعدي که میرسید،
گواهی میدادند چنين زندانیانی ديگر وجود ندارند.

اسامی دیگری از قتلعام شدگان اوین و گوهردشت

بعد از جمعآوری اسامی فوق و انتقال آنها به بیرون زندان ،با انبوه اسامی دیگری
مواجه شدیم که در همان زمان در دیگر بندهای اوین و گوهر دشت بودهاند که ما
اسامیشان را نداشتیم.
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هنگام جمعآوری اسامی شهدا قتلعام ،به بند زنان دسترسی نداشتیم و هیچ اسمی
از خواهران مجاهد و دیگر زنانی که برعهدشان پایداری کرده و سربدار و جاودانه شده
بودند را نداشتیم .اسمی از زندانیان سیاسی زن و بند زنان را ثبت نکرده بودیم .اما
بعد از آزادی توانستم تعداد زیادی از این اسامی را بدست آورم .همچنین اسامی تعداد
ت آوردم.
دیگری از برادران قتلعام شده در اوین را نیز بدس 
در ثبت اسامی زندانیان گوهردشت نیز چنین کمبودی وجود داشت .خصوصا در مورد
زندانیانی که از کرمانشاه به گوهردشت تبعید شده بودند و همانجا اعدام شدند.
با هر برادری که بعد از آزادی از زندان برخورد کرده و یادی از شهدای قتلعام کردیم،
اسامی بیشتری بدستم رسید .که سعی نمودم آنها را نیز یادداشت کرده و بعنوان
سندی سرجمع داشته باشم.
اعتقادم بر این است که باید شرح هریک از زندانهای کشور خصوصا در مقطع
قتلعام سال ۶۷بطور جداگانه نوشته شود و در اختیار هموطنان و تاریخ قرار گیرد.
این را وظیفه هریک از شاهدان زنده آن زندانها میدانم که دست به قلم برده و شرح
آن را ثبت نمایند.
مجموع اسامی که بعد آزادی از زندان توانستم جمع نمایم 306نفر است .این لیست
اضافه شده نیز ،مربوط به دو زندان اوین و گوهردشت است که مطمئن هستم هنوز
خیلی کمبود دارد .جمع این اسامی 1183نفر است که حتما در آینده تکمیلتر
خواهد شد.
برای تمام زندانیان بازمانده از قتلعام ،روشن است که این لیست شامل همة قتلعام
شدگان اوین و گوهردشت در تابستان ۶۷نیست .بیتردید تا سرنگونی حاکمیت
والیت فقیه ،تعداد کل قتلعام شدگان تابستان  ۶۷کماکان توسط این رژیم مکتوم
باقی خواهد ماند .با این حال الزم دیدم همین میزان را که از آنها اطالع پیدا
کردهایم ،در این کتاب ثبت شوند.

اسامی اضافه شده قتلعام شدگان در اوین
-۱انوشه آذركيوان -۲صفدر آزادمهر -۳حسن آزاده  -۴بهمن موسيپورلفمجاني
-۵سيدعلي حيدري -۶سعيد سالمي -۷محمدرضا عليرضانيا -۸محمد مشاط
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-۹سعيد ملكياناركي -۱۰مجيد ملكياناركي -۱۱حميدرضا معيري -۱۲عبداالحد
محموديفرد -۱۳محمدرضا(جاويد) مجيدي -۱۴مسعود فالحروشنقلب -۱۵محمود
حسني  -۱۶هادي بيگي -۱۷علي قرباني -۱۸فريدون كريمزاده  -۱۹مصطفي محبي
-۲۰جمشيد كيوانفر -۲۱حسن كيوانفر  -۲۲شهباز(عباسعلي) شهبازي -۲۳علي
شهبازي -۲۴محمدرضا میرزاده -۲۵محمد ذاكري -۲۶حسين بخشي -۲۷عبدالحسين
بناني -۲۸حسين حضرتي -۲۹سعيد حقيقي -۳۰يحيي خانمحمدي -۳۱ابراهيم
ربيعزاده -۳۲محمد طياريآشتياني -۳۳احمد طالچي -۳۴رامين طهماسبي -۳۵
علي صادقيالموتي -۳۶مهرداد شهميري -۳۷اسماعيل شهوردي -۳۸عقيل حقيقي
-۳۹فريدون خندان -۴۰احمد برهاني  -۴۱تيمور اسماعيلي

اوین -بند زنان
-۱فخري نسيم -۲پروين هاشمي -۳مهناز يوسفي -۴پروانه نورمحمدي نوري
-۵پريوش هاشمي -۶قدسيه(حميده) هواكشيان -۷مهناز يوسفي لويه -۸مهناز
نورينيك -۹فريبا نيكو -۱۰فاطمهزهرا نيكواقبالتك -۱۱فرح وفاييزاده -۱۲محبوبه
پژمانفر -۱۳شهين پناهي -۱۴فاطمه تحصيلي -۱۵ليال(مريم) تهوري -۱۶
شهين جلغازي -۱۷ناهيد جليلي -۱۸فرح آقايان -۱۹مريم(سارا) پاكباز -۲۰رقيه
اكبريمنفرد -۲۱اكرم بهادر -۲۲رضيه آيت اهللزادهشيرازي -۲۳صديقه انسي -۲۴
نازي الفتي -۲۵زهرا بيژنيار -۲۶آسيه احمدزاده -۲۷پروين حائري -۲۸سهيال
حاجاكبري -۲۹زهره حاجمحمدي -۳۰اشرفالسادات احمديعلون -۳۱ميترا
اسكندريتزكيهاي  -۳۲حوريه بهشتيتبار  -۳۳عفت اسماعيليايوانكي -۳۴حوريه
اكبرنژاد  -۳۵زهره حاج ميراسماعيلي -۳۶گلي حامدي -۳۷منيره رجوي -۳۸
زهره حيدري -۳۹فرح سخايي -۴۰منظر حقيقي -۴۱فاطمه حمزهاي -۴۲پري
رحيمي -۴۳شهين حيدري  -۴۴تهمينه ستوده -۴۵منصوره خسروآبادي -۴۶فريبا
دشتي  -۴۷طيبه خسروآبادي -۴۸هما رادمنش  -۴۹سهيال حميدي -۵۰اشرف
موسوي -۵۱فرشته حميدي -۵۲زهرا حميدي -۵۳رقيه حنيفي  -۵۴حكيمه
سلمانزاده -۵۵شهال عسگري -۵۶زهرا سليمي  -۵۷اشرف(مريم)عزيزي -۵۸زهره
سليمي -۵۹شهره عرفانيان -۶۰زهرا شبزندهدار -۶۱منيره عابدي -۶۲فرح شكري
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-۶۳فرحناز ظرفچي -۶۴سهيال شمس -۶۵آزاده طیب -۶۶سودابه شهپري -۶۷
سوسن صالحي -۶۸محبوبه صفايي -۶۹فريده صدقي -۷۰طاهره داوودي -۷۱مهري
درخشانينيا -۷۲پريوش صادقبيگي -۷۳آفاق شيرمحمدي -۷۴آفاق دكنما -۷۵
سيما شريعتي -۷۶فاطمه رجاييپور -۷۷افسانه سينا -۷۸مينا زكي -۷۹مژگان سربي
-۸۰سيمين خيريهصفايي -۸۱مينا ازكيا -۸۲رفعت خلدي -۸۳مهناز اسماعيلي
-۸۴محبوبه حاجعلي -۸۵مليحه اقوامي -۸۶پروانه جمشيدي -۸۷مهري اقياني
-۸۸فهيمه جامعكلخوران -۸۹زهرا بهرامي -۹۰هما تيمورتاش -۹۱اعظم طاقدره
-۹۲بيبيهمدم عظيمي -۹۳شهال كوهستاني -۹۴مژگان كمالي -۹۵فريبا عمومي
-۹۶مهري قناتآبادي -۹۷زهره عيناليقين -۹۸سيمين قدسينيا -۹۹كتايون غزنوي
-۱۰۰شيرين فيضشندي -۱۰۱فرزانه غيوميپور -۱۰۲مهتاب فيروزي -۱۰۳نيره
فتحعليان -۱۰۴زهرا فالحتيحاجزارع -۱۰۵آسيه فتحيگوهردانه -۱۰۶زهرا(محبوبه)
كيايي -۱۰۷فرنگيس كيواني -۱۰۸اشرف(گوهر) معزي -۱۰۹مينا لطفي -۱۱۰فاطمه
نجفآبادي -۱۱۱مژگان لطيفي -۱۱۲سيمين نانكلي -۱۱۳مينا محبيان -۱۱۴
مريم مهاجر -۱۱۵سهيال محمدرحيمي -۱۱۶مهري(فرنگيس) محمد رحيمي
-۱۱۷سودابه منصوري -۱۱۸شكر محمدزاده -۱۱۹ليال مدائن -۱۲۰منصوره مصلحي
-۱۲۱مريم محمديبهمنآبادي -۱۲۲مهدخت محمديزاده -۱۲۳زهرا طريفت
-۱۲۴صنوبر صبوري -۱۲۵فرنگيس(گلي) كالنتر -۱۲۶زهرا عسگرشاهي -۱۲۷زهرا
ميرزايي -۱۲۸معصومه(شورانگيز) كريميان -۱۲۹مهري(زهرا) كريميان -۱۳۰مهري
فتحعليآشتياني -۱۳۱منصوره نانسا -۱۳۲مريم(فخري) واحدي -۱۳۳مهدخت
هاشمي -۱۳۴اشرف موسوي -۱۳۵مريم گلزاده غفوري -۱۳۶سهيال مجاور -۱۳۷
مهري محمديور -۱۳۸مهوش ماليري -۱۳۹خطيبي -۱۴۰مرضيه -۱۴۱فرح

اسامی اضافه شده قتلعام شدگان در گوهردشت
-۱عبدالجبار شباني -۲سيد محمد مروج -۳حميدرضا طاهريان -۴علي آرنگ -۵سعيد
غفاريان -۶محمدرضا جوكار -۷مسعود طاري -۸حميدرضا كبريتي -۹محمدرضا
غياثوند -۱۰جالالدين احمديهاخوان -۱۱مجيد شاهحسيني -۱۲عليرضا شيخمحمدي
-۱۳حشمتاهلل طاهري -۱۴محمدرضا كازروني -۱۵سيد فضلاهلل حسيني -۱۶يزدان
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خدابخش -۱۷سيدسعيد حسينيبرزي -۱۸محمدحنيف خانمحمدي -۱۹مهدي
عظيمزاده ترك -۲۰علي صالحي -۲۱محمدرضا جنترستمي -۲۲ابوالقاسم حاجآقايي
-۲۳محمد حاجعبدالعظيمنراقي -۲۴مرتضي تاجيك(مجتبي هاشمخاني) -۲۵يوسف
آذينپور -۲۶زينالعابدين افشون -۲۷حجتاهلل گودرزي -۲۸حسين كفاشيان
-۲۹اميرمهران بيغم -۳۰قاسم سيفانبابايي -۳۱محمدرضا مهاجري -۳۲مصطفي
محمدي محب -۳۳حسين سبحاني -۳۴غالمرضا اسكندري -۳۵احمدرضا نورامين
-۳۶منوچهر بزرگبشر -۳۷سعيد امامي -۳۸مهدي مبيني -۳۹حسين برهاني
-۴۰حسن فخار -۴۱سيدعلي وصلي -۴۲رضا ازلي -۴۳حسن سليماني -۴۴مصطفي
مرداني -۴۵امير صفوي -۴۶مسعود افتخاري -۴۷سيدمحمد اخالقي -۴۸كاوه نصاري
-۴۹ظفر جعفريافشار -۵۰غالمرضا كياكجوري -۵۱عليرضا حسيني -۵۲حسامالدين
ثوابي -۵۳نعمت اقبالينمين -۵۴قربانعلي درويش -۵۵هادي صابري -۵۶علي
سعيدي -۵۷جهانبخش اميري -۵۸محمدرضا صوفيآبادي -۵۹حميد شبههاي
-۶۰رضا ترشيزي -۶۱احمد نصرتي -۶۲مهدي فتحعليآشتياني -۶۳داوود جعفري
-۶۴عباس خاكسار -۶۵حسين محمدقران -۶۶جعفر مسيبپور -۶۷محمد ارشادي
-۶۸محمدعلي الهي -۶۹حسين بحري -۷۰حجت جزعسركرده -۷۱محمدرضا قربانعلي
-۷۲عبدالحسين روزبهاني -۷۳هادي جاللالدينفراهاني -۷۴حسين رحيمي
-۷۵مهدي امشاسبند -۷۶احمدرضا محمديمطهري -۷۷مهدي سعيديان

زندانیان قتلعام شده کرمانشاهی ،در تبعید به گوهردشت

برادران:
-۱فرهاد خاني -۲محمدرضا كاشانيان(كاشاني) -۳اسداهلل ملكي -۴كيومرث اميريان
-۵جواد باقري -۶رضا بنيعامريان -۷وحيد خشنودي -۸ذبيحاهلل چهري -۹حسين
يوسفي -۱۰جعفر تام -۱۱اكبر بيژني -۱۲سهراب خدابخشي -۱۳علياصغر رادمنش
-۱۴بهرام گلبرگ -۱۵غالم نوري -۱۶افشين بنيعامريان -۱۷رامين بنيعامريان
-۱۸ابراهيم فدايي -۱۹حامد(شهريار) كالنتري -۲۰مسعود اميني -۲۱خسرو اميني
 -۲۲منصور صميمي -۲۳مرتضي مجد اميري -۲۴محمود عليزاده -۲۵مصطفي
عمراني -۲۶مرتضي سنجابي -۲۷محمد دولتي -۲۸جالل نوري  -۲۹سيدنصراهلل
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حسيني  -۳۰فرهاد دهاني -۳۱علياصغر مرادي -۳۲منصور رحيمي -۳۳حجت
عظيمي -۳۴كوروش بهرامي -۳۵حميد شريفي -۳۶رضا اميني
خواهران:
-۱اعظمالسادات نسبي -۲ميترا جاللي -۳معصومه اميني -۴نير غالمي -۵نسرين
كاكايي -۶فريده گوهرنيا -۷پوران نصوري -۸هاجر نامور -۹آذر(صديقه) -۱۰ميترا
رحيمي -۱۱سهيال رحيمي

چرا خمینی فتوا و فرمان قتلعام را صادر کرد؟
خمینی همزمان با پذیرش قطعنامه ۵۹۸در روز ۲۸تیر ،۶۷فتوا و فرمان قتلعام
زندانیان سیاسی را هم صادر کرد .این فرمان روز  ۲۸تیر به آخوند نیری ابالغ شد.
او بالفاصله «کمیسون مرگ» را تشکیل داد .علت این بود که خمینی تصمیم گرفت
در ازای خوردن جامزهر آتشبس ــ که معنیاش شکست در جنگ بود ــ دشمن
اصلیاش را که مجاهدین و هواداران آنها در داخل ایران بودند ،بهطور کامل نابود
کند .خمینی میخواست در سایه این قتلعام گسترده و درندهخویی وحشیانه ،آثار
شکست در جنگ را هم وسیلة رعب و سرکوب مردم و جامعه کند تا هیچ حرکت
اعتراضی پس از پایان جنگ صورت نگیرد.

صورتمسألة «زندانی سیاسی»
چنانچه در فصلهای پیشین شرح دادم ،عصر روز ۲۸تیر۱۰ ،۶۷نفری را که در
یک اتاق دربستة سالن ۶بودیم ،به انفرادی منتقل کردند .از همان شب و در ادامه
در روزهای بعد ،تعداد زیادی از زندانیان را از بندهای آموزشگاه و  ۳۲۵به انفرادی
آوردند .مورس زدنها شروع شد .خبرها را رد و بدل کردیم .اول هیچکس نمیدانست
جریان چیست و خمینی چه خواب شومی برای همه زندانیان سیاسی در زندانهای
کشور دیده است .با گذشت زمان و عبور از جهنم خمینی و «هیأت مرگ» او،
کمکم دستمان آمد که هدف خمینی ،پاک کردن همیشگی صورت مسألة «زندانی
سیاسی» از تابلو نظامش بود.
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نفی یک هویت با جایگزینی امنیت!
خمینی با قتلعام ،۶۷خواست که خود و نظامش را برای همیشه از فشار داشتن
«زندانی سیاسی» خالص و مبرا کند .پیش از آن هم هیچگاه بهطور رسمی نپذیرفت
که «زندانی سیاسی» دارد .از طرفی اما روی پروندههایمان نام گروه سیاسیمان
ثبت شده بود .اين دلیلی بر وجود زندانیان سیاسی در کشور بود که مانع پیشبرد
سیاست مماشاتطلبانة او با غرب میشد .به همین دلیل ،بعد از جنایت تاریخی
تابستان ،۶۷هر نیروی سیاسی دیگری را که دستگیر کردند ،به او اتهام «فعالیت
علیه امنیت نظام» زدند.

آنان که از بلندای «دار» ،اسرار را هویدا کردند

روایتی از خانم مریم رجوی در سالگرد قتل عام 67به تاریخ 5مرداد 96تصویری گویا
و کامل از دو جبهه و هماوردی آزادی و ضدآزادی از ۳۰خرداد ۶۰تا قتلعام ۶۷را
بیان می کند:
 ۲۹سال پیش در همین روزها دژخیم قرن ،خمینی ّ
جلد ،قتل عام سی هزار زندانی
سیاسی مجاهد و مبارز را آغاز کرد .او میخواست برای حفظ حکومت خود جنبش
مقاومت را ریشهكن کند ،میخواست کاری کند که دیگر هیچکس فکر تغییر و آرزوی
آزادی را بهذهن خود هم راه ندهد و تمام این هدفها را در نابودی هرچه سریعتر
مجاهدین و همه کسانی یافته بود که بر سر آرمان آزادی استوار بودند .اما در مقابل
اين شقاوت بي سابقه ،مجاهدین ،هزار هزار سر دارها را از خود بلند کردند ،در وجدان
تاریخی ملت ایران سوگند مجسم وفاداری بهآزادی شدند ،و تاریخ ایران را با اسطوره
تسلیم ناپذیری خود روشنایی و امید بخشیدند.

زندانی در آستانه آزادی
پیام زندانبان به
ِ

از سال ۷۱تعدادی را به بندمان اضافه کردند .جرم آنها اقدام به خروج از مرز و
پیوستن به سازمان مجاهدین خلق بود .طبق سیاستهای جدید ،چنین کسانی را با
ما زندانیان قدیمی قاطی نمیکردند .هرچند که ما از این تصمیم راضی بودیم ،اما این
حرکت ،پیامی از طرف زندانبان برای ما داشت که به مرور زمان به آن پیبردیم .پیام
این بود :ای کسانی که در شرف آزادی هستید ،بدانید که ما در بیرون زندان ،به همة
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عملکردهای شما اشراف داریم و نباید دست از پا خطا کنید!
از نفرات تازه دستگیر شده ۱۰نفر را به بند ما آوردند .بین آنها فقط محمد سالمی را
میشناختم .آنها گفتند که تعداد دستگیرشدهها حدود ۷۰تا ۹۰خواهر و برادر است.
همگی در فاصلة زمانی آخر سال  ۶۸و در طول سال ۶۹دستگیر شده بودند .وجه
مشترک دستگیری همگیشان این بود که قاچاقچیهای آلوده ،آنها را به تور وزرات
اطالعات انداختند .رو شدن این موضوع برای ما خیلی مهم بود .باید میفهمیدیم
وزارت برای ما که در آستانه آزادی هستیم ،چه خوابهایی دیده است.
مفصلی که با هر کدام آنها داشتیم ،سعی کردیم از جزئیات ماجرا
در صحبتهای ّ
باخبر شویم .در نهایت برایمان معلوم شد مثل ماجرای «بختکها »124که دستساز
دادستانی در سال  ۶۶بود ،اینبار هم تور اطالعاتی پیچیدهتری را به دور زندانی آزاد
شده تنیدهاند.
این تغییر یکی از نشانههای همان تغییر شرایطی است که بعد از قتلعام ایجاد شده
بود و ما باید نسبت به آن هوشیار میشدیم و خود را با قانونمندیهای آن منطبق
میکردیم .در واقع قانونمندی مبارزه پیچیدهتر میشد.

تور جدید وزارت اطالعات

وزارت اطالعات برای زندانیان آزاد شده ،توری جدید پهن کرد .این تور نسبت به
نمونة قبلی که از یک نفوذی استفاده کرد ،پیچیدهتر بود .اینبار از موقعیت یکی از
مادران شهدای قتلعام در بین خانوادهها استفاده کرد.
سیامک طوبایی و جواد تقوی که در تیر ۶۸به مرخصی کوتاهی رفتند ،تالش کردند با
 -124ماجرای بختکها را وقتی ما متوجه شدیم که سازمان در دیماه سال ۶۶آنرا از طریق رادیو مجاهد افشا
نمود .موضوع هم این بود که در سال ،۶۶وقتی دادستانی و وزارت ،با موج خروج زندانیان آزاد شده از کشور
مواجه میشوند ،با مسئولیت فکور سربازجوی قدیمی شعبه ،۷یک مناسبات دروغینی در بیرون زندان درست
میکنند .فکور توسط یک فرد نفوذی ،باندی را درست میکند .تا با زندانیان تازه آزاد شده برخورد کنند و او
را زیرنظر داشته باشند.
فرد نفوذی ،توسط کسانی که خبری از ماهیت او نداشتند ،با افراد مختلف تماس میگرفتند که بفهمند طرف
قصد خروج از کشور را دارد یا نه؟ این اطالعات دست آخر به فکور میرسید و همین موضوع ،موجب دستگیری
مجدد بعضی از زندانیان تازه آزاد شده گردید که قصد خروج از کشور را داشتند .ما زمانی از جزییات ماجرای
بختکها اطالع پیدا کردیم که فرشاد(اسم مستعار است) را در سالن ۵به بندمان آوردند .فرشاد سال ۶۴از پیش
خودمان آزاد شده بود و بخاطر شوقی که برای پیوستن به سازمان داشت ،به تور بختکها افتاده بود.
به غیر از بختکها ،وزارت تعدادی از قاچاقچیان را به خدمت خود در آورده بود و سعی داشت هر کس که
قصد خروج از کشور را دارد به دام بیندازد .هوشنگ محمدرحیمی که از بند ۲قزلحصار او را میشناختم به تور
قاچاقچی وزارتی افتاده و دستگیر شده بود.
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کانالی که یکی از مادران میشناخت ،فرار کنند و به سازمان بپیوندند .آنها دستگیر
شدند و کسی هم علت ضربه را نمیدانست .حسن افتخارجو و محمد سالمی هم پس
از آزادی در سال ،۶۸به همین کانال مراجعه کردند و دستگیر شدند.125
ما تا سال ۷۰از این ترفند وزارت و تور اطالعاتیاش بیخبر بودیم تا اینکه بهطور
اتفاقی متوجه ماجرا شدیم .اواسط تابستان ۷۰حکم اکبر صمدی تمام شد و او
را برای ابالغ حکم آزادی صدا زدند .او بعد از خداحافظی ،به زیرهشت آموزشگاه
رفت .در دفتر آموزشگاه اسمش را یادداشت کردند .اکبر زیرهشت منتظر نشست
تا مینیبوس بیاید و به دفتر مرکزی برود .در همین فاصله ،چندین زندانی را از
انفرادی به آموزشگاه آوردند .این زندانیان هم در زیرهشت منتظر بودند تا بین بندها
تقسیمشان کنند .اکبر بعضی از آنها را مثل غالمرضا .س و احمد .م را میشناخت .با
آنها تماس میگیرد .آنها به اکبر میگویند که چطوری و از طریق چه کانالی ضربه
خورده و دستگیر شدهاند.
بعد این تماس ،عباس خزایی -پاسبخش آموزشگاه -اکبر را صدا میکند« :ماشین
اومده .سوار شو برو دفتر مرکزی» .اکبر میخواست به هر طریقی شده این خبر را
به بند برساند .بهانه میکند و میگوید« :وسایلم را نیاوردم ،باید به بند برگردم».
عباس خزایی میگوید« :نمیشه .سوار شو برو! آزادی» .اکبر میگوید« :تا وسایلم
را نیاورم ،نمیروم».
عباس خزایی کلی با او جر وبحث و دعوا میکند .آخر سر به او ۲۰دقیقه وقت میدهد
که وسایلش را جمع کند و از بند بیاید بیرون.
اکبر همین که وارد بند و اتاقشان شد ،به یکی از بچهها گفت« :یه ساک پیدا کن و
مقداری خرت و پرت بریز توش که ببرم» .در این فاصله خودش با بعضی بچهها تماس
گرفت و ماجرای دستگیریها و کانال آلوده را به اطالع مارساند .با این هشدار بود که
ماهیت کانال این مادر و تور وزارت برایمان رو شد.

ترفندهای اطالعاتی

سال ۷۱بعد از آمدن دستگیرشدههای جدید به بندمان ،توانستیم تصویر کاملتری از

 -125مجاهدان خلق سیامک طوبایی ،جواد تقوی قهی و حسن افتخارجو به جرم تالش برای پیوستن مجدد به
مجاهدین اعدام گردیدند.
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این تور وزارت اطالعات بهدست آوریم .محمد سالمی 126به من گفت:
«توی بند که بودم ،آدرس مادر نوری 127را قبل از آزاد شدنم گرفتم .اوایل سال۶۹
وقتی به خونة اونها رفتم ،گفتم میخوام از کشور خارج شم .او هم نفری را به من
معرفی کرد تا باهاش تماس بگیرم .تیپ این نفر اص ً
ال به آدم حزباللهی و اطالعاتی
نمیخورد .خیلی شیک و سه تیغه هم بود .دائم هم برام از سازمان و مسعود و مریم
حرف میزد .میگفت اهل تهران نیست و در هتل مستقره .از من خواست با او به
هتل بریم و در مورد مسیر و سناریوهای توی راه صحبت کنیم .به او که گفتم هتل
جای خوبی نیست ،گفت اینقدر ذهنیت اطالعاتی نداشته باش .بیرون اونطوری که
شما زندانیها فکر میکنین نیست .خالصه با او به هتل اوین رفتم .توی هتل برام
نوار رژه ارتش آزادیبخش و چند نوار دیگة سازمان را گذاشت و دیدم .با خودش
چند تا از بروشورها و نشریه مجاهد جیبی هم داشت که داد خوندم .قرار مدارهامون
رو گذاشتیم و رفتم ارومیه .اونجا دوباره با او چفت شدم و راه افتادیم به طرف مرز.
اما توی مسیر ،جلوی ماشینمون رو گرفتن و پیاده کردن .همونجا دیدم طرف داره
میخنده .من رو گرفتن و بردن به زندان سلماس .بعد هم از اونجا آوردن تهران و
تحویل زندان کمیته دادن».
محمد خیلی تأسف میخورد و خودش را سرزنش میکرد که آدرس این کانال را به
چند خواهر و برادر در بیرون زندان داده بود.
بقیه بچهها هم با دستگیرشدههای جدید صحبت کردند .اینطوری شد که هرکدامشان
تصویری کاملتر را از تالشهای وزارت در بیرون زندان به ما نشان دادند .مث ً
ال:
رحمان شیخی و عباس علیپور همپرونده بودند .آنها هم سال ۶۹به تور یک قاچاقچی
آلوده افتادند و در ترمینال غرب تهران دستگیر شدند.

 -126مجاهد شهید محمد سالمی تک فرزند خانوادهای فقیر بود که عشق سرشاری به سازمان و همه هواداران و
خانواده مجاهدین داشت .خیلی مهربان و مسؤلیتپذیر که در طول زندان هم صحنههای فداکاریهایش زبانزد
بچههای زندان بود .بعد از دستگیری مجدد به او حکم اعدام دادند و در تابستان سال ۷۲او را از بند صدا کرده و
برای اعدام بردند.
 -127این فرد مادرمجاهد شهید قدرت نوری بود .قدرت مانند خودم سرباز بود که دستگیر شده بود .بعد از
اینکه در سلول ۱۴بند ۲قزلحصار با او همسلول شدم ،خیلی زود با هم دوست و نزدیک شدیم .منزلشان در
محله خزانه بخارایی تهران ،پشت کارخانه روغننباتی قو بود .در سالن مالقات این مادر را دیده بودم .حاج
داوود رحمانی قدرت را با تعدادی دیگر از افراد بندمان ،پس از ضرب و جرح به گوهر دشت فرستاده بود که
در قتلعام سال ۶۷اعدام گردید.در میان خواهران ،لیال مدائن و زهرا نیاکان هم از همین کانال اقدام کردند .این
مادر ،خودش لیال را تا زاهدان همراهی کرده و پوش او شده بود تا او را به نزدیک مرز برساند .اما چون کانال
آلوده و وصل به وزارت بود ،منجر به دستگیری و شهادت این دو خواهر شد.
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چهار نفر از بچههای اسالمآباد و کنگاور را به اسامی مجتبی حسینی ،مجید حسینی،
حمید خزایی و فرشاد عزیززاده به زندان آوردند .آنها هم به تور قاچاقچی وزارتی
افتاده بودند.
بهنام مجدآبادی تازه از پیشمان آزاد شده بود .او هم به همراه برادرش ابراهیم ،یک
خواهر و بیژن رجبی که یک اکیپ ۴نفره میشدند ،خواستند از مرز خارج شوند ،اما
به تور قاچاقچی آلوده افتاده و دستگیر شدند .ابراهیم و بیژن را آوردند پیش ما .علی
زارعی و نفرات دیگری هم بودند که در صحبت با آنها ،تا اندازهای نسبت به فضای
خروج ازکشور اشراف پیدا کردیم.

قطع مرخصیها
نیمه اول سال ۷۲هنوز در بند فرعی سالن ۱بودیم .سه اتاق همراه با سرویس بهداشتی
آن در آخر سالن ۱قرار داشت که با نئوپانی از دیگر اتاقهای سالن ۱جدا شده بود.
کمتر از۸۰نفر میشدیم .حکمها رو به تمام شدن بود .به بعضیها که
مرخصی در
ِ
آستانة آزادی میدادند ،دیگر به بند برنمیگشتند.
تا آخر شهریور فرستادن به مرخصی همچنان جریان داشت .من هنوز مسؤل بند
بودم و آمارها دستم بود .بعد شام که نگهبان برای گرفتن آمار میآمد ،آمار کل بند و
اسامی مرخصی رفتهها را به او میدادم .اواخر شهریور بود که قاسم کبیری ـ مسئول
آموزشگاه ـ از طرف رئیس زندان اعالم کرد مرخصیها متوقف شده است .هر کس
هم که در مرخصی بود باید به زندان برمیگشت .خودم هم باید تا اسفند  ۷۲صبر
میکردم که حکمم تمام شود.
نفهمیدیم علت تصمیم قطع مرخصیها چه بود .یک احتمال این بود که حساب و
کتاب خیلی مرخصیرفتهها در کل بندها از دستشان در رفته است .کار خانوادهها
هم این شده بود که هر کس به مرخصی ۳روزه یا ۵روزه میرفت ،از همان روز
اول یا دوم مرخصی به محل دادیاری در لوناپارک میرفتند تا مرخصی زندانیشان
را تمدید کنند.
در نهایت نفهمیدیم علت چه بود ،اما هر دلیلی داشت ،مرخصیها تا مدتی لغو شد.

پنج پرسش و پاسخ اعدامساز

یک روز پاییز سال ۷۲مجید صاحبجمع را برای تجدید دادگاه صدا زدند .من و مجید
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در بند ۲قزلحصار باهم بودیم .مجید از هواداران مجاهدین و دانشجوی رشته فلسفه
بود .سال ۶۱دستگیر و به ۱۲سال محکوم شد .در سال ۶۴با دستگیری یک هسته
مقاومت ،مجید را دوباره برای بازجویی به اوین بردند .بعد از یک بازجویی سنگین و
مفصل ،دادگاهی شد و به او حکم ۱۲سال دادند که شروعش از همان سال ۶۵بود.
مجید در بهار سال ۷۱بهدلیل فوت پدرش و شرکت در مراسم ختم او به مرخصی
رفت .او در مرخصی با دوستان و آشنایانش در مورد مسائل زندان و شرایط روز
صحبت میکند و به پرسشهای اطرافیان هم پاسخ میدهد .وحید چیتگری پسرعمه
مجید که دانشجوی ریاضیات محض بود ،پنج پرسش از مجید میپرسد .پنج پرسشی
که پاسخ به آنها منجر به باز شدن پروندهیی جدید برای مجید میشود .وحید پس
از این گفتوگو و پرسش و پاسخها ،جذب مجاهدین میشود و حین فعالیتهای
تبلیغاتی در دانشگاه اصفهان ،دستگیرش میکنند .به او ۱۵سال حکم میدهند.
سال  ۷۲پس از محاکمة وحید ،مجید را به جرم صحبتهایی که با وحید داشته ،به
بازجویی و دادگاه بردند و حکم اعدام دادند .حتی آخرین مالقات مجید با خانوادهاش
هم انجام شد که او را اعدام کنند.
در کیفرخواستی که منجر به حکم اعدام مجید شد ،فقط پنج پرسش وحید از مجید
آورده شده بود:
۱ـ در مورد ازدواج مسعود و مریم گفته است :این ازدواج بنا به صالحدید سازمان
صورت گرفته.
 ۲ـ اعضای مجاهدین بر اساس صالحیتهای انقالبی ،مسؤلیتهای باالتر و بیشتر
میپذیرند.
 ۳ـ در بارة آرمان مجاهدین گفته است آرمان سازمان مجاهدین جامعه بیطبقه
توحیدی است.
 ۴ـ در مورد حضور سازمان در عراق گفته است که از همجواری و نزدیکی به خاک
میهن استفاده شده است و از سوی دولت عراق ،استقالل در تصمیمات سیاسی و
تشکیالتی برای سازمان تضمین شده است.
 ۵ـ در مورد نفراتی که از سازمان جدا میشوند ،گفته است :مبارزه هم چون
قطاری است که در هر ایستگاه ،عدهای پیاده و سوار میشوند .اما قطار به راهش
ادامه میدهد.
مجید تا  ۳سال زیر حکم اعدام ماند؛ تا اینکه با فعالیتهای خانواده و دوستانش در
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بیرون زندان ،بار دیگر در سال ۷۵محاکمه شد و به او حکم ابد دادند .در ادامه باز هم
بهدلیل پیگیریهای بعدی خانواده ،در سال ۷۷دادگاهی شد و حکم ابد او به ۲سال
128
تقلیل پیدا کرد.
شاید تصور شود این تفاوت احکام از اعدام تا ۲سال ،بخاطر تفاوت نظرات قضات
است .ممکن است این تصور در موارد استثنا تا حدی درست بهنظر برسد ،اما در
دستگاه قضایی خمینی و بازماندگانش که قضات تحت امر ولی فقیه هستند ،حکمها
بر اساس ضرورتهای مرحلهیی و در چهارچوب حفظ نظام تعیین میشوند .مث ً
ال در
سال ۱۳۷۰که رژه ارتش آزادیبخش در قرارگاههای مرزی برگزار شد و فیلمهای آن
در داخل کشور پخش گردید ،این قدرتنمایی سازمان ،رژیم را در الک دفاعی برد
و سرکوب بیشتر هواداران مجاهدین را هدف قرار داد .بازتاب آن در زندان هم صدور
حکمهای سنگین مثل حکمهای سالهای ۶۰و  ۶۱بود.

 -128مجید صاحبجمع در سال ۱۳۷۸پس از تحمل ۱۷سال زندان ،آزاد شد و در سال ،۱۳۸۱در آستانه جنگ
آمریکا با عراق ،خود را به قرارگاه اشرف در عراق رساند و به سازمان پیوست .نکته جالب توجه در مسیر مبارزاتی
مجید اینست که او مسعود رجوی رهبری مجاهدین را فقط در سخنرانیهای دانشگاه تهران و متینگ امجدیه دیده
و پس از ۴۰سال هنوز نتوانسته است که برادر مسعود را از نزدیک ببیند.
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اوایل اسفند ۷۲اسمم را صدا زدند که به دفتر مرکزی زندان بروم .آنجا گفتند
به مرخصی وصل به آزادی میروم؛ اما هر هفته باید خودم را به دفتر پیگیری دادستانی
در چهارراه مصدق معرفی کنم .روز دستگیریام ۱۶اسفند ۶۰بود .اگر میخواستند
طبق قانون خودشان به ازای هر سالی که حکمم را کشیدهام۱۰ ،روز از آن کم کنند،
باید دو سه ماه زودتر آزادم میکردند .اما در جمهوری اسالمی آخوندی که قانون
سرشان نمیشود .قرار شد برای حکم نهایی ،سند ملکی و دو ضامن معرفی کنم.
حدود ساعت  ۴بعدازظهر بود که پایم را از درب اوین بیرون گذاشتم و روانة خانه
شدم .روبهروی لونا پارک سوار یک پیکان مسافرکشی شخصی شدم و از اتوبان
چمران بهطرف جنوب حرکت کردیم .بین راه دو سفارش را مدام مرور میکردم؛ یکی
حرف علی ابراهیمی سواره که سال ۶۶هنگام خروج از بند گفت« :به محض اینکه
پات به بیرون رسید ،خودت را به منطقه برسون» .دیگری هم شعر لطیف اسماعیل
نورمحمدی که از دور خطاب به من فریاد زد« :به شکوفهها  /به باران  /برسان
سالم ما را» .از طرفی طنین ضرباتی که نفرات آزاد شده قبلی از تورهای وزارت و
قاچاقچیهای آلوده خورده بودند ،در ذهنم میچرخید و آزار میداد .دائم بهخودم
میگفتم :وزارت بعد از لو رفتن «بختکها» و خانه «مادر نوری» ،اینبار برای سری
جدید آزاد شدهها چه کلکی جور کرده؟
شب اول و یکی دو روز بعد ،صرف دیدار با اقوام و دوستان قدیمی شد .در فاصله
سالهای مدیدی که پدر و مادرم برای مالقات به پشت در زندان آمده بودند ،با
خانوادههای زیادی آشنایی پیدا کرده و رفت و آمد داشتند .اول با مادرم به دیدار مادر
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رحیم صفتبقا رفتیم که در محله کناریمان بود .شنیده بودم مادر رحیم بعد از اعدام
او تعادل روانیاش را از دست داده ،اما روبهرو شدن با او حکایتی دیگر داشت .مادر
دلسوخته تاب تحمل اینرا نداشت که من بدون رحیم به خانهاش بروم .دیدارمان
با اشک و آه و حسرت و داغ فراق تمام شد و به خانه برگشتیم .گاهگاهی احساس
درماندگی میکردم که با چنین روحیهیی از مادران ،چطور میتوانم به آنها سر بزنم؟
البته خیلی از پدرها و مادرهایی را که دیدم ،اینطور نبودند .بیشرشان با آغوش گرم
و بوسههایی از سر شوق و ُشکر ،خوشامد میگفتند.

دیدار یاران خاموش

به هر خانهیی سر میزدم و با هر دوست جدید یا قدیمی روبهرو میشدم ،صحبت از
شهیدانی بود که یا در خاوران آرمیده بودند یا در بهشتزهرا .شنیدم شهدای قتلعام
را در گورهای جمعی دفن کردند و به بعضی خانوادهها هم شماره قبر دادند .حاال باید
به دیدار مزار کسانی میرفتم که سالها در زندان کنار هم بودیم و آن حماسة بزرگ
تابستان  ۶۷را رقم زدند .در پی آزادی از چه گذرگاههایی عبور میکنیم و گاه در چه
ایستگاههایی به هم میرسیم که هرگز تصورش را نداشتیم .من و صدها مثل من باید
بار دیگر از یکی از این گذرگاههای سخت عبور میکردیم.
یک موتور تهیه کردم و رفتم به بهشت زهرا .اول به قطعه ۳۳بر سر مزار بنیانگذاران
سازمان رفتم .احساسم به من میگفت نباید به قبرها نزدیک شوم .از فاصلهیی
برایشان فاتحه خواندم .در بهشت زهرا به دیدار خاطرههایم آمده بودم .باالی سر
خاطرههایم ایستاده بودم و در ضمیرم تلنگر ندایی را احساس میکردم که به من
میگفت :آن بچههای نازنین به جای تکتک ما که ماندهایم شهید شدند .حاال در
جلوام در این گورها آرمیدهاند .با نگاه به گورهای ساکت ،انگار رشتههای پیوندهایشان
از ساق پا و کمر و شانهام باال میآمدند و در مغزم متراکم میشدند .تراکمی از
خاطرهها و پیوندها که بهیادم میآورد من وظیفه دارم که ادامه دهندة راه آنان و
رسالت بزرگشان برای آزادی خلق اسیرمان باشم .در همین نجواهای درونی ،با
حنیف کبیر پیمانی بستم که راه را تا پایان ادامه دهم.
سراغ قطعههای  ۱۰۶ ،۱۰۵ ،۹۴و  ۱۰۸رفتم .بیشتر قتلعامیها در این قطعات دفن
شده بودند .با گامهای آرام از کنار سنگ قبرها میگذشتم تا شاید به اسمی آشنا
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بربخورم .مزار تعدادی آشنا را پیدا کردم و در کنارشان ایستادم و با آنها عهد بستم.
در آن حال و هوا هنوز گمشدهیی داشتم که سنگ قبرش را پیدا نکرده بودم.
جستوجوکنان رد میشدم که مادری و دختری کوچک را در حالت نشسته و
نجواکنان باالی قبری دیدم .نخواستم مزاحمشان شوم .گفتم از این یکی سنگ قبر
بگذرم .اما نگاه دختر کوچک مرا بهخود میخواند .نزدیک شدم تا اسم روی قبر را
بخوانم .روی قبر پر از برگ و گل بود و اسم بهدرستی خوانده نمیشد .متوجه شدم
نام فامیل اسم روی سنگ قبر ،چیزی شبیه عبداللهی است .از آن خانم اجازه گرفتم
تا روی اسم را کنار بزنم .با مهربانی اجازه داد .ناگهان اسم امیر عبداللهی را دیدم .رو
به مادر گفتم :شما مادر امیر و مجید هستید؟ به آرامی سری تکان داد و گفت :بله!
پرسید :مگه اونها را میشناختی؟ خودم را معرفی کردم و خیلی کوتاه از آشناییام
با امیر و مجید در زندان گفتم .مادر هم شماره تلفن و آدرسش را با شوق داد که به
دیدنش بروم.
صبح روز بعد که زنگ در خانهشان را زدم و خودم را معرفی کردم ،تا خواستم خودم را
به طبق دوم آپارتمان برسانم ،مادر خودش دوان دوان آمد به سویم و در همان راهرو
ساختمان در آغوشم کشید و غرق بوسه کرد .چند قدم بعد وارد آپارتمان شدم و با
پدر امیر و مجید دیدهبوسی کردم و نشستیم .دوباره به خودم گفتم راه آزادی آدم را
از کجاها به کجاها میبرد و مدام باید از چهرهیی به چهرهیی دیگر برسی و از رازی به
رازی دیگر .توصیف آن لحظات دیدار با خانوادههای قتلعامشدگان هم سخت است و
هم گاهی برایم غیر ممکن .چه میتوانستم بگویم وقتی آن پدر و مادر داغدیده پس
از دیدن من ،مدام میگفتند :احساس میکنیم امیر و مجید دوباره به خانه برگشتن؟
هر خاطره و کالمی از آن دو دالور میگفتم ،پهنای صورت مادر و پدر خیس اشک
میشد .بهقول شاملو:
«اشک رازیست
لبخند رازیست
عشق رازیست».
و ما بازماندگان آن حماسه ،سرشار از این رازها در هزاران نام و چهرهایم.

روسری سفیدها

سال ۷۳من و مادرم دعوت به عروسی یکی از بچهها شدیم .رفتیم به باشگاهی
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که بیشتر میهمانان ،خانوادههای خودمان بودند .حضور سهتا دختر در این جمع
بزرگ ،خیلی توجهات را جلب کرده بود .هر سه دختر مانتو سرمهیی و روسری
سفید داشتند .به ما گفتند که آنها هم از زندانیان آزاد شده هستند .من اسمشان
را نشنیده بودم و چیزی هم در موردشان نمیدانستم .همانجا فهمیدم که اسم
آنها بتول وافری ،مریم شهبازی و فرح انامی است .این سه دختر خودشان را به
مادران حاضر در مهمانی میچسباندند و قربان صدقة آنها میرفتند .با بقیه هم
از زن و مرد ،رابطه گرم و صمیمی برقرار میکردند .برایم هم عجیب بود و هم
جدید .دقایقی توی خودم رفتم و به خودم شک کردم که آنقدر در زندان بودم که
نمیتوانم اینگونه روابط را درک کنم.
در این میان برخورد مادران هم قابل توجه بود .مثل خیلی از مهمانیها که مادرها
دنبال ازدواج فرزندانشان هستند ،این سه سوژه هم برای آنها قابل توجه بود؛
چون هم زندانی و از جنس افکار خودمان بودند و هم از نظر جمال و کمال قابل
قبول .در دید و بازدیدهایی که با خانوادهها و بچههای دیگر داشتم ،یا صحبت این
سه نفر میشد ،میفهمیدم که به بعضی از آن خانهها رفت و آمد دارند .حتی
شنیدم به خانههایی که میروند ،با خودشان نوارهای رژه ارتش آزادیبخش ملی
و دیگر نوارهای سازمان مجاهدین را میبرند و جمعی نگاه میکنند .شنیدم که
نماز جماعت راه میاندازند و در پایان نماز هم نیایش «الهم النصر المجاهدین» را
میخوانند .شنیدم با بعضیها به کوه میروند و سرودخوانی میکنند .بیآنکه سند
و مدرکی داشته باشم که چیزی را اثبات کنم ،ولی حس ششم به من میگفت
حتماً یک ماری این وسط هست و کاسهیی زیر نیمکاسهیی .به خودم گفتم آن
رقص و آن رفتار و منشی که در آن عروسیها از اینها دیدیم ،با این کارهایشان
جور درنمیآید .با چند نفر هم که دربارة آنها صحبت کردم ،نظرشان این بود که
دنبال کسی میگردند که با او ازدواج کنند .بههمین خاطر هم این دختران اینقدر
به خانههای زندانیان رفت و آمد میکنند.
چند ماهی از این موضوع گذشت .سعی میکردم هرجا که ردی از اینها دیده شده،
نروم و مراجعهیی نداشته باشم .آنها به بهانة آشنایی برای ازدواج ،آنقدر روابطشان
را با سوژه زیاد میکردند تا از چندوچون همهچیز او مطلع شوند .شنیدم که با نفراتی
هم تا آستانه ازدواج رفتند ،اما سر بزنگاه ،نظرشان را تغییر دادند و رفتند دنبال سوژة
بعدی .نمیدانم مچ آنها از کجا باز شد که طرح وزارت اطالعات سوخت .اینطوری
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معلوم شد که تور جدید وزارت اطالعات ،همین «روسری سفیدها» بودند که سر راه
ما قرار داده شدند.129
سال ۷۴سیاووش ورزشنما سعی کرد از مرزهای جنوبی کشور خارج شود؛ اما دستگیر
شد .حتی خبر را هم به خانوادهاش ندادند .خبرهای مختلف هم داشتیم که بعضی
از بریدهتوابها را در ایست و بازرسیهای استانهای مرزی بهکار گرفتهاند .چندین
گلوگاه هم شناسایی شد که افراد خائنی مثل ابراهیم ملکی قاضیانی در آنجا مستقر
هستند و مسافران را شناسایی میکنند .اوضاعی که ما برآورد کردیم نشان میداد
گویا هنوز طلسم نشکسته و راهی برای خروج نیست .حاال من بودم و هجوم تردیدها
و تاریکیهای مسیر .کمکم داشتم نا امید میشدم که راهی نیست.

تالشهای بی فرجام

با همة تجربیات تلخی که از دستگیریها و قاچاقچیهای آلودة وزارت داشتیم ،پیدا
کردن راهی برای خروج از کشور سخت شده بود.
عاقبت برای جور کردن مدارک بدل ،رفتم به کوچه عربها در ناصر خسرو .آنجا
دوستی داشتم و سری به مغازهاش زدم .دیدم غیر از مشروب و مواد مخدر که راحت
جور میشود ،برای تهیه مدارک ،با افراد مشکوکی سر و کار دارم .قیمتهای باالیی را
طلبکردند .نمیشد بیگدار به آب زد و با آنها وارد معامله شد .از خیر آن گذشتم.
بعد سراغ خیلی از زندانیان آزاد شده رفتم .دیدم بیشترشان چند کلون تشکیل
دادهاند؛ اگر خبری به یک کلون در شرق تهران میرسید ،یکساعت بعد کلونهای
غرب و شمال و جنوب تهران هم از آن با خبر میشدند .به خانه چند مادر از جمله
خانم معمار 130و عزیز 131سر زدم .متوجه شدم مادران هم برای خودشان جمعهایی
دارند .صالح را در این دیدم که رفت و آمدم را با آنها کم کنم.
با مجموع مناسباتی که در بیرون زندان شکل گرفته بود ،احتمال دادم که هرگونه
شکاف امنیتی در آنها وجود دارد .باید بیشتر کنکاش میکردم .زندان بزرگتر و
 -129وزارت اطالعات بعد از سوختن طرح روسری سفیدها ،این سه نفر را خرج ماجرای قتل سه کشیش مسیحی
کرد که در جریان قتلهای زنجیرهای توسط وزارت اطالعات کشته شده بودند و با استفاده از این سه مزدور ،این
قتلها را به مجاهدین نسبت دادند.
 -130مادر مجاهدین شهید ،رضا و مریم بهمنآبادی که هر دو اعدام شده بودند.
 -131مادر مجاهدین شهید سید محسن و سید محمد سیداحمدی .البته پسر دیگرشان سید رضا هم تازه
آزاد شده بود.
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روابط آن پیچیدهتر شده بود .باید از سیمهای خاردار نامرئی زیادی رد میشدیم تا
راه عبور از زندان بزرگ ایران را پیدا کنیم.
شنیدم سیاووش .پ که او را از بند ۲قزلحصار میشناختم ،در اعزام نفرات
به قبرس دستی دارد .به خانهشان رفتم .ضمن دید و بازدید فهمیدم اوالً :باید
پاسپورت داشت؛ که من نداشتم .ثانیاً :نفرات را از طریق فرودگاه میفرستد .ثالثاً:
برای هر نفر دوونیم میلیون خرج برمیدارد .همة زندگی من با پول آنزمان،
یک و نیم میلیون هم نمیشد.
دوستی داشتم بهنام اکبر .ف اهل نقده .او را هم دنبال کردم تا شاید آشنای مطمئنی
در منطقهشان داشته باشد .این هم راه بهجایی نبرد.
ت خالی برگشتم.
در مشهد فامیل و آشنایانی داشتم که گفتم شاید کمکی کنند .رفتم و دس 
به اصفهان و گیالن و مازندران سفر کردم تا شاید دوستی ،آشنایی و ردی برای
خروج از کشور داشته باشند .همهجا بساط کار و زندگی پهن بود و کسی را پیدا
نکردم تا ردی بدهد.
محمد .ع اهل بروجرد از همدورههای دانشگاهیام بود .میدانستم در بندر خمیر کار
میکند .به بروجرد رفتم و دیدمش .او هم عذر خواست وگفت آشنایی برای این کار ندارد.
این سفرها را باید سریع و بین هفته انجام میدادم .چون باید خودم را هفتگی به
دفتر پیگیری معرفی میکردم ،شرح فعالیتها و رفت و آمدها و دیدارهای خودم را
در فرمی مینوشتم .هیچکدام این رفت و آمدها نباید لو میرفت.

تغییر ارزشها

اول اشاره کنم که در مناسبات آدمها و در روابط اجتماعی بین آنها ،وقتی حرمت
مفاهیم و ارزشهای بزرگ انسانی ریخته میشود ،دیگر بقیة امور هیچ حرمتی ندارند
و از آن پس ،مناسبات اجتماعی رو به فساد و تباهی و ابتذال سیر میکند.
وقتی خمینی و وارثانش حرمت بزرگترین ارزش انسانی را که آزادی باشد ریختند،
وقتی هزارهزار انسان آزادیجو و عدالتخواه را اعدام و قتلعام کردند ،دیگر چه حرمتی
در مناسبات این حاکمیت با مردم باقی میماند؟ با استمرار چنین حرمتشکنیها
زیر لوای دین و مذهب ،دیگر چه باوری به اصالتها و ارزشهای انسانی و اجتماعی
در جامعه باقی میماند؟ وقتی سرچشمة حیات انسانی و اجتماعی توسط حکومتی
گلآلود میشود ،دیگر چه کسی از این آلودگی مصون و ضد ویروس میماند؟ از
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آن پس دیگر برای آنانی که نخواهند به این آلودگی مبتال شوند ،عرصة زندگی و
مناسبات اجتماعی تنگ و تلخ و سنگین و همراه با رنج و شکنجة روحی و روانی
میگردد .جامعهیی که من پس از آزادی دیدم ،چنین ویژگیهایی را بروز میداد.
در رفت و آمدها و دید و بازدیدها ،به دگرگونیها و تغییراتی زیاد در ارزشهای
اجتماعی و اخالقی پی بردم .جامعة فعلی را که با سالهای ۵۸تا ۶۰و حتی با قبل از
انقالب  ۵۷مقایسه میکردم ،میدیدم جامعه خیلی پس رفته است و خیلی حرمتها
و حد نگهداشتنها و ارزشها ریختهاند .بهوضوح مشاهده میشد ضدارزشهایی که
در گذشته نزد همگان مذموم بودند ،حاال به عرف اجتماعی درآمدهاند .فساد اخالقی،
اعتیاد ،بیاعتمادی ،کالهبرداری و پارتیبازی ،ارزشهای جاری شدهاند .حیرتآور
اینکه در زمان ما کسی که رشوهگیر بود ،در نظر مردم آدم خوبی نبود و از او
فاصله میگرفتند؛ اما حاال کسی که رشوه بگیرد ،آدمی محترم است که باید خیلی
هم ممنونش بود! به خانه فامیلها و آشناها که میرفتم ،میدیدم بیشتر مواظب
پسرانشان هستند که توسط دخترها خراب نشوند .توی هر کوچه و محله همه رقم
مواد مخدر راحتتر از خریدن آدامس پیدا میشد.
در خودم دوگانگی عجیبی را نسبت به جامعه احساس میکردم .طوری بود که
گویی تنها محیطهایی که میشد در آنها نفس کشید ،همان خانوادههای خودمان
و همبندان سابق بودند.
هنوز محیطهای دانشجویی را از نزدیک ندیده بودم .سابقه و تصویر مثبتی را از
همراهی یکی از نزدیکانم ،دو روزی به خوابگاه
آنها در ذهن داشتم .با راهنمایی و
ِ
دانشجویی رفتم .دریغ! این محیط دانشجویی با آن محیطی که من آن سالها دیده
بودم و در ذهن داشتم ،بهکلی متفاوت بود .در همة خوابگاهها و اتاقها بساط مشروب
و مواد مخدر پهن بود .تماشای فیلمهای آنچنانی ،امری عادی و از هنرهای ویژه
شمرده میشد! با وساطت دوستم سعی کردم بهترین دانشجویان و سیاسیها را
ببینم .در اولین دیدار ،یخ زدم .اصال باورم نمیشد بعد از اینهمه زندانی و آنهمه
گروههای سیاسی که در این مملکت بوده ،جوانهای امروزمان اینقدر نسبت به
فضای سیاسی جامعه بیگانه و فاصله داشته باشند.
ساسان یک دانشجوی سال سوم بود .دوستم او را سیاسیترین فرد دانشکدهشان
ت با ساسان
میشناخت .به دیدن ساسان رفتیم .به او نگفتم که زندان بودم .در صحب 
متوجه شدم که گرو ه سیاسی از نظر او ،گروههایی مانند «بلک کت»« ،متال»« ،زدبای»
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و اسامی نامأنوس دیگری هستند که هنر همگیشان در زمینه موسیقی است .برای
خودشان مناسبات زیرزمینی داشتند و کاستهایی را هم رد و بدل میکردند .بحث
کتاب را که پیش کشیدم ،دیدم جاذبترین کتابها برایش اول اشعار «کارو» و بعد
«سهراب سپهری» است.
این جماعت را که با بچههای شاخة دانشآموزی دوران «فاز سیاسی» مقایسه
میکردم ،جنایت فرهنگی خمینی را که چه بر سر دانشگاه و دانشجو آورده ،بیشتر
شناختم .جالب اینکه برای خود دانشجوها هم مشخص بود کسانی که مواد مخدر و
فیلمهای ناجور را در دانشگاهها پخش میکنند ،از مأموران رژیم هستند .ساسان لطف
کرد و یک فیلم خیلی مهم و مخفی که فقط آن را به دوستان خاصش میداد ،به ما
داد تا نگاه کنیم .در خانه که فیلمرا دیدم ،بیشتر به حال و روز جوانان و نظامی که
در آن گرفتار شدهاند ،پی بردم.
اسم فیلم« »The earthبود .تلفیقی از تصاویر واقعی و تصاویر پراکنده و متحرک
کارتونی از انسانهایی درهم شکسته .اوج فیلم ،صلیبی خون چکان بود و اسکلتی که
از گور بیرون میآمد .خیلی مکث کردم که بفهمم پیام آن چیست و بیننده از آن چه
انگیزهیی میگیرد؟ قدری به وضع ایران میآمد ،اما چندان چیز دندانگیری نبود؛ جز
بافتن مشتی اوهام در هم و بر هم.
دختر یکی از فامیلهایم در دانشگاه آزاد شهرری درس میخواند .یکبار از او دربارة
وضع درس و دانشگاهشان پرسیدم .خیلی راحت و با حالت طبیعی و عادیگفت کل
دانشجویان دانشگاهشان حشیش میکشند؛ توزیع کنندة مواد مخدر و فیلمهای ناجور
در دانشگا ه هم نفرات رژیم هستند.
قدری حول و حوش این مشاهدات و شنیدههایم تأمل کردم و به این جنایات رژیم
فکر میکردم .عین همان چیزهایی که در زندان از اینها دیده بودیم ،اینجا هم در
جامعه میدیدم همة این اوضاع و احوال گویای این واقعیت هستند که خمینی و
اعوان و انصارش از زندانبانی تا جامعهگردانی ،به هیچ دین و آیینی اعتقاد ندارند و این
دین و مذهب و تبلیغات دینی و مذهبی جز برای تخریب روح و روان مردم و تحکیم
قدرتشان نیست .این جماعت برای تخدیر جوانان کشور ،به هر حربه و ترفند کثیفی
متوسل میشوند تا قدرت حس و انگیزه را در جوانان بکشند تا کسی به فکر این
نباشد که پیرامونش و در جامعهاش چه میگذرد .میدیدم وزارت اطالعات و دستگاه
تبلیغات رژیم ،میلیون میلیون خرج میکنند تا مسیر جوانان را از مسائل اصلی جامعه
518

آزادي از زندان

و دیدن فیلمهای مجاهدین و رژه ارتش آزادیبخش ملی منحرف کنند مزخرفات
تباهکننده و اخالقی را بهخوردشان بدهند.

بالتکلیفی و هجوم ظلمت تردیدها

به هر طرف نگاهی میانداختم تا کورسوی امیدی را برای خروج از کشور جستوجو
کنم ،کمتر به نتیجه میرسیدم .وضعیت اقتصادی خانواده هم خوب نبود .پول
توجیبیام را هم ،خواهرم از زدن خرج خانهاش جور میکرد .تصمیم گرفتم تا راهی
باز نشده ،کاری دست و پا کنم و دستم توی جیب خودم باشد.
با قرض و قوله ،یک دستگاه تراش خریدم و کارگاهی راه انداختم .حین رفت و آمد
نزد دوستان هم با یکی از خواهران که  ۵سال زندان بود ،آشنا شدم و تصمیم گرفتیم
ازدواج کنیم .به مریم خیلی روشن و واضح گفتم که دنبال خروج از کشور و پیوستن
به سازمان هستم .او هم قبول کرد که وقتی شرایطش مهیا شد ،با هم خارج شویم.
کارم کمکم روبهراه شد و رو به رشد و رونق بود .در همین ایام حدود اوایل تابستان۷۳
شنیدم موسی حیدرزاده از کشور خارج شده است .خبر را که دنبال کردیم ،معلوم
شد هنوز به مقصد نرسیده است .نشانههایی هم داشتیم که دستگیر نشده و از مرز
پاکستان رد شده است .بهفاصلة کمی بعد ،علیرضا طاهرلو 132هم خارج شد و دو روز
بعد خبر خروج موفق و سالمتیاش رسید .این دو خبر نور امیدی شد که هنوز راهی
هست .میدانستم علیرضا با پاسپورت خارج شده ،ولی هنوز از موسی خبری نداشتیم.
خبرهای عکس هم داشتیم .عباس نوایی در وسط تهران گم شد؛ دادستانی قبول
نمیکرد که او دستگیر شده است.
سال ۷۴را با نا امیدی طی میکردم .درگیریهای شغلیام هم زیاد شده بود .از طرفی
کارم رونق گرفته بود و با همکاران شغلیام شرکتی تأسیس کردیم؛ «شرکت ایران
آرموس ،سهامی خاص ــ تولید کننده لوازم آزمایشگاهی» .در این میان خدا به ما
دختری داد .اسمش را گذاشتیم مونا.
با اینکه شرایط اقتصادی کشور رو به افول بود و کارگاههای بزرگ در حال تعطیل
شدن ،اما برای ما برعکس بود .علت در وارداتی بودن لوازم تولیدی ما بود .واردات
تولیدیهای مشابه ما قطع شده بود و بازار ما رونق گرفت .آنقدر کار سرم ریخته بود
 -132مجاهد شهید علیرضا طاهر لو در روز ۱۹فروردين سال  1390در حملهای که از جانب وحوش مالکی و
مزدوران رژیم به اشرف صورت گرفت شهید شد.
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که غیر از حسین فارسی که پیشم کار میکرد ،محمد سرخیلی ،یکی از برادرانم و یک
کارگر فنی دیگر را هم در کارگاه بهکار گرفتم .اینطوری شد که همة قرض و قولهها
را صاف کردم و توانستم موتور و ماشین شخصی هم بخرم.
با وجود شرایط کاری موفقی که روبهراه شد ،حتی یک روز هم از فکر خارج شدن از
کشور غافل نشدم .از روز اول که وارد کار شدم ،تهدید آن را به خودم گوشزد کردم .با
خودم عهد کردم که خانه و زندگی و سرمایه و شرکت من را با خودش نبرد .همواره
آمادگی داشتم همهشان را رها کنم و راهی شوم .تا آن موقع هنوز کانالی برای خروج
از کشور پیدا نشده بود.

باز شدن راه

اواخر سال ۷۴حسین فارسی ،آزادعلی حاجیلویی ،سعید بنازاده و ۲نفر دیگر موفق
شدند خودشان را به ترکیه برسانند و به سازمان وصل شوند .بعد هم خبر رسید که
محمود رؤیایی خارج شده و خودش را به منطقه رسانده است .اکبر صمدی هم در
اردیبهشت ۷۵توانست به سالمت عبور کند و خبر سالمتیاش رسید.
از همه خوشحالکنندهتر خبر سالمتی و رسیدن موسی حیدرزاده 133بود .معلوم شد
که پس از خروج موسی از مرز پاکستان ،قاچاقچی نامرد کیف پول و مدارکش را زده
و برده و موسی یک سال را بهسختی در پاکستان سر کرده است.
این خبرهای خوش نشان میدادند گشایشی شده است و میتوان بر شرایطی که بر ما
تحمیل شده غلبه کرد .چیزی نگذشت که با گم شدن اصغر بیدی ،مهرزاد حاجیان،
عال مبشری و مهرداد کمالی دوباره نشانههایی از نگرانی شدت گرفت .پیش خودمان
حساب کردیم که شاید راه بسته شده و وزارت توانسته به کانالهای خروج ضربه بزند.
اما این طور نبود و از بد شانسی ،در ترمینالی به آنها مشکوک و دستگیر شده بودند.
در آبان ۷۵مسعود ابویی و حسن اشرفیان به همراه  ۳نفر دیگر به قصد خروج از کشور
راهی مرز شدند .خبر عبور آنها هنوز در هالهیی از ابهام بود .چیزی نگذشت که
معلوم شد بهسالمتی عبور کرده و به ارتشآزادیبخش پیوستهاند.
در این روزها و هفتهها تلفن خانه و محل کارم مدام تحت کنترل بود .دوبار هم در
مسیر رفتن به خانه متوجه شدم یک موتوری دارد ماشینم را تعقیب میکند .مریم
 -133مجاهد شهید موسی حيدر زاده که ۱۲سال را در زندانها و شکنجهگاههای رژیم بهسر برده بود ،در
سال ۱۳۷۶در جریان نبردی قهرمانانه با مزدوران رژیم بهشهادت رسید
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هم یک روز که به خانه آمد گفت یکی از دختران بریدة زندان را در اتوبوس دیده که
او را زیر نظر داشت و تعقیب میکرد .مریم هم زرنگی کرده و در ایستگاهی پیاده شده
و آن دختر را جا گذاشته است.

لحظههای سخت تصمیم

اوایل دی ۷۵بود که حسین فارسی به محل کارم زنگ زد .پرسید آماده حرکت هستم
یا نه؟ کد التماس دعا را گرفت و سازمان پیک را فرستاد .چند روز بعد رضا ،جوانی با
تیپ دانشجویی آمد سراغم .نشانیها و کدها همه درست بود .رادیو مجاهد هم کد را
برایم تکرار کرد .باید راه میافتادم.
من تصمیم خودم را گرفته بودم و هر ساعت آمادة حرکت بودم؛ اما باید مریم را هم
مطلع میکردم .شب سخت و دردناکی حین تصمیمگیری گذشت .همان لحظاتی که
یکباره آوار میشوند و همة حساب و کتابهای عالم میآید سراغت .گذشتن از خانه
ن تعیین
و کاشانهیی که برپا کرده بودیم ،موضوع دستوپاگیری نبود ،ولی مهمتر از آ 
تکلیف مونای یکساله بود .خبرهای زیادی از سازمان و انقالب ایدئولوژیک و اخبار
منطقه شنیده بودیم ،اما هنوز نمیدانستم بعد از جنگ خلیج ،کودکستان موجود در
اشرف را تخلیه کرده و بچههای کوچک را به خارج فرستادهاند .تصمیم گرفتیم مونا
را هم با خودمان ببریم و در قرارگاه اشرف به کودکستان بسپاریم.
موضوع فقط مونا هم نبود ،مسیرمان هم بود .مسیرمان عبور از میان چند پست و
بازرسی تا جنوب و رد کردن یک گلوگاه مرزی بود .بعد از آن هم زدن به آبگیرهای
ساحلی و عبور از اروند رود .دل کندن از زندگی ،خانه ،کاشانه ،شرکت و کار لحظهیی
هم ذهنم را نگرفت؛ اما بهخطر انداختن زندگی کودک خردسال و مادرش و دو نفر
دیگر هم که آماده رفتن کرده بودم ،سخت مشغولم کرده بود و آزارم میداد .دائم
از خودم میپرسیدم :آیا تصمیم درستی گرفتی؟ آیا بهتر نبود خودت یکبار مسیر
را میرفتی و برمیگشتی تا از سالمت مسیر مطمئن باشی؟ آیا میدانی این مسیر
یکطرفهاست و اگر دستگیر شویم ،حکم اعدام ردخور ندارد؟ من بودم و لحظههای
هجوم تردیدها و تاریکیها.
در محاصرة این افکار ،چندبار یک جملة تاریخی برادر مسعود بهیادمآمد که «انقالب
بدون ریسک و خطر نیست» .به خودم گفتم« :درسته که مسعود این جمله را در
مورد انقالب برای جامعه گفته ،اما برای من و خانواده کوچکم این حرکت و مهاجرت
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بهسوی مرزهای ناشناخته ،یک انقالب محسوب میشه» .به خودم نهیب میزدم« :به
محض اینکه راه بیفتیم ،همة قانونمندیها عوض میشه .این انقالب کوچک هم
بدون ریسکپذیری مح ّقق نخواهد شد .پس باید به هر قیمتی شده به ندای «هل من
ناصر» مسعود جواب بدهم».
عصر روز ۹دی ۷۵در یک اکیپ ۴نفره همراه با مونای یکساله از ترمینال جنوب
تهران حرکت کردیم .ساعت ۸شب روز ۱۰دی در ساحل اروندرود منتظر عبور از آب
بودیم .ماجراهای۳۰ساعت گذشته ،با خطرات و هول و هراسهای آن از تمام ۱۲سال
زندان بیشتر بود .از اشاره به جزئیات آنها که هم طوالنی است و هم مشمول نکات
امنیتی ،درمیگذرم.

عبور و آخرین پیام رو به میهن

قایق کوچکی با دو قایقران جوان در حفرهیی میان نیزارهای ساحل رود پنهان شده
بود .به ما گفته شده بود یک برج نگهبانی در  ۱۰۰متری سمت راست و برج دیگر در
۲۰۰متری سمت چپمان است .باید در سکوت کامل باشیم .در این میان مسؤلیت
سخت ساکت نگه داشتن مونا با مادرش بود .با آنکه به او شربت خوابآور خورانده
بودیم ،اما در فراری که از دست ماشینهای گشت مرزی داشتیم ،بیدار شد و به
گریه افتاد؛ چه گریهیی! مادرش با شیوههای مادرانه خودش ساکتش کرد .با همین
وضعیت از یک مسیر آبرو که آب تا باالی سینهمان بود ،عبور کردیم و مونا بهطور
عجیبی هنوز ساکت بود .بهآرامی سوار قایق شدیم .منتظر ماندیم ناوچة گشت مرزی
از مقابلمان رد شود .ناوچة گشت مرزی سپاه تلک تلککنان با دودی که از باالیش
به هوا میرفت ،بهآرامی نزدیک شد و از مقابلمان گذشت .تیربار پشت ناوچه ،خدمه
نداشت .هنوز پیکرهاش در تاریکی گم نشده بود که قایقرانها پارو کشیدند .روانة
ساحل مقابل شدیم.
۱۱نفر سوار قایقی کوچک بودیم .کف قایق سوراخ بود .قایقران کف پایش را روی
محل ورود آب گذاشته بود .جلوتر که رفتیم ،آب داشت کمکم کف قایق را میپوشاند.
قایق که با ۱۱نفر سنگین شده بود ،تا دهسانتی لبهاش در آب فرو رفته بود .شروع
کردم با دستهایم آب کف قایق را خالی کنم .یکدفعه دستی خورد به پشتم و به
ُ
«اوسکت!» .من هم سکوت کردم و ادامه ندادم.
عربی گفت:
کمی که جلوتر رفتیم ،رضا زیر گوشم گفت« :از آبهای ایران رد شدیم ،اآلن در
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آبهای عراقیم» .کمر راست کردم که این خبر موفقیتآمیز را به همراهانم بدهم .تا
ُ
«اوسکت» .باز ساکت شدم .به
گفتم «بچهها!» ،ضربه دیگری خورد به پشتم و گفت
خود گفتم البد دلیلی دارد؛ باید گوش به فرمان آنها باشم.
قایق کنار ساحل مقابل به آرامی پهلو گرفت .پیاده شدیم .رضا خنده بهلب ،رو به من
کرد« :تموم شد .اینجا خاک عراقه».
چند قدم از میان نیزارها رد شدیم .توانستم ساحل ایران را ببینم .صحنه شگفتی بود.
چراغهای پاالیشگاه آبادان چون کوه نور بود و شهر چون ستارهها میدرخشید .بهراحتی
نفسی کشیدم و خواستم رو به میهن شعاری بدهم .تا صدایم را بلند کردم که« :ای ایران
عزیز!» ،فرمان اوسکت ،شعارم را در گلو نگه داشت .با لحن شاکی رو به رضا گفتم« :مگه
اینجا خاک عراق نیست؟ پس چرا نمیذاره حرفی بزنیم؟» .رضا با لحن نرمی گفت:
ی سروصدا رد شیم».
«آخه توی این نیزارها همهجور آد م هست .بهتره ب 
از شعارم کوتاه نیامدم .دست همراهان را گرفتم و بهآرامی گفتم« :ای ایران عزیز ،ما
برایآزادی تو مجبور شدیم موقتاً تو را ترک کنیم .تو را با ارتشآزادیبخش ،از دست
این آخوندهای ضد بشر آزاد خواهیم کرد و بهسویت باز میگردیم».
لحظاتی بعد سوارچند لندکروز بودیم و داشتیم از جادة فاو به سمت بصره میرفتیم.

اندک اندک جمع مستان میرسند

چند روز در بصره ماندیم .علت هم تعیین تکلیف مونای کوچولو بود که باید به ایران
برمیگرداندیم .مونا را برای برگرداندن به ایران تحویل دادیم و بقیه بسوی اشرف
حرکت کردیم .ادامة مسیر ،رفتن به بغداد بود .همراهانمان اعضای سازمان بودند.
همگی لباس فرم خاکی به تن داشتند .به بغداد که رسیدیم ،به ساختمانی چند طبقه
رفتیم .من را تحویل دادند .از آنها تشکر کردم .خداحافظی کردیم و رفتند.
برادری خوشرو که داشت به پهنای صورتش میخندید ،آمد به سویم و در آغوشم
کشید .روبوسی کردیم .هنوز کالمی رد و بدل نشده ،با همان لبخند باقی مانده روی
لبانش گفت« :اندک اندک جمع مستان میرسند .حسن خوبی؟».
چند دقیقه بعد بدون آنکه من هنوز اسمش را بدانم ،او داستان آمدن ما را
تعریف کرد .مشغول صحبت بودیم که کسی آمد سراغش و گفت برادر شهرام.
پیش خودم فکر کردم البد در این پایگاه کارهیی است و کارها و امورات را با او
تعیین تکلیف میکنند.
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تعهد وفای مجاهدی

ورود به قرارگاه اشرف را باید پاسخ به توصیة علی ابراهیمیسواره و هزاران علی
قتلعام شده دانست .گویی مسیری از سالنها و اتاقهای قتلعام تا اشرف کشیده
شده و آن «باغها همه بیدار و بارور شدهاند».
با شرکت در چند مراسم عمومی ،جنگ ارادهها با نیروی ضدتاریخی خمینی و
وارثانش را دیدم .دیدن انبوه مجاهدان و همبندانی که سالها قبل از زندان آزاد
شده بودند ،به صفوف ارتش آزادی پیوستهاند .134همان کسانی که خمینی کمر به
قتل و نابودیشان بسته بود .همان کسانی که الجوردی ّ
جلد به آنها میگفت« :با
شما کاری میکنم که سازمان حتی به شما نگاه هم نکند» .دیدن هریک از آنها،
یادآور روزهای سیاهی بود که در دوران زندان ،شرایط دربسته و قفس و قبر را
گذرانده بودیم .جای یارانی مثل ابراهیم آبساالن ،فرزاد گرانمایه ،مجتبی موسوی
و بقیه خالی بود که در عملیاتهای ارتشآزادی شهید شده بودند .دیدار از مزار
مروارید و سپس زیارت امام حسین در کربال ،لحظات تجدید عهد برای مبارزه تا
به آخر و ادامه راهشان بود.

پوشيدن لباس شرف

در پذیرش ارتشآزادیبخش ،لباس شرف مجاهد خلق بودن را پوشیدم .دورههای
س تئوری وعملی را گذراندیم تا به روز تسلیح رسیدیم.
آموزشی شروع شد .چندین کال 
روزی که قرار بود پس از طی دورههای نظامی ،تشکیالتی ،سیاسی و ایدئولوژیک تسلیح
شویم .یک روز مهم و سرفصل برای ادامة مسیر مبارزه برای آزادی خلق و میهن.
به همین منظور در مراسم شامگاهی که چند ساعت زودتر شروع شد ،همگی با لباس
فرم سبز ارتش آزادیبخش ــ که لباس مراسم عمومی بود ــ در زمین صبحگاه
 -134در فاصله سالهای ۶۳تا ۶۴جمع زیادی آزاد شده بودندکه تعدادی از آنها ،خود را به مرز رسانده و
به سازمان پیوسته بودند .افرادی ر ا که از بند ۲قزلحصار میشناختم-۱ :مهران صبوحی -۲مسعود امیرپناهی
-۳غالمرضا جالل -۴احمد زمان خانپور -۵یوسف پوراصغریان -۶علیرضا حبیبزاده -۷ابوالفضائل میرمحمدی
 -۸حمید اکبریان  -۹علیرضا طالشمجیدی -۱۰مرتضی محمودیان -۱۱رضا هفت برادران -۱۲علیرضا مجاهدنیا
-۱۳ابراهیم آبساالن -۱۴مجتبی غفاری -۱۵عادل کتبی -۱۶فرزاد گرانمایه -۱۷سعید محمدی -۱۸علیرضا
فضلعلی -۱۹علی غفاری -۲۰علی سرابی -۲۱محمود شعبانی
به غیر از این برادران که خودم شخصا آنها را میشناختم و با آنها همبند بودم ،خبر پیوستن تعداد بیشتری
از خواهران و برادران را نیز شنیدیم که از اوین یا قزلحصار آزاد شده و به منطقه نزد سازمان رفته بودند .البته
کسان دیگری نیز بودند که بخاطر شرایط سخت مبارزه بريدند ،از صفوف ارتش آزادیبخش خارج شدند.
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بهخط شدیم .افسر آموزش قرارگاه ــ فرمانده سعید نقاش ــ پشت تریبون قرار گرفت
و برنامه را اعالم کرد .با تمام شدن اجرای سرود «فرمان مسعود» و همراهی یگانها،
برنامه تسلیح نفرات جدید شروع شد.
فرمانده سعید اسامی را میخواند .هر کس با مشتهای گره کرده بر سینه ،با حالت
بدورو به سمت خواهر فرمانده قرارگاه میرفت و با ادای احترام ،مقابلش میایستاد .او
که از اعضای شورای رهبری سازمان بود ،پس از گفتن جمالتی کوتاه ،سالح را تقدیم
رزمنده جدید میکرد .نفر تسلیح شده با ادای احترام نظامی ،عقبگرد میکرد و به
محل خود در یگانش برمیگشت.
طبقاتی کسانی که به صفوف ارتش آزادیبخش پیوسته
تنوع س ّنی و قومی و
ِ
بودند ،زیاد بود .نسل جوان میانمان بود؛ آنها که بهشان «میلیشیاهای نسل
جدید» میگفتیم و زمانی در کودکستانهای ارتش آزادیبخش بودند .در بین
اینها بودند جوانانی که پدر یا مادرشان را در این مسیر از دست داده بودند .چند
جوان سیهچردة بلوچ هم بودند که سرکوب و ظلم و ستم خمینی را تاب نیاورده
و به ارتش آزادیبخش پیوستند .بیشتر این جمعی که آنجا به هم رسیده بودیم،
کسانی بودند که از مرزهای آبی و خاکی ،میدانهای مین و از زیر سیمهای خاردار
عبور کرده و خود را به قرارگاه بیقراران رسانده بودند .هر کدام داستانی داشتند.
در نظرم هرکدام نمایندة نسل و دیاری بودند.
در فاصلهیی که اسامی چند نفر خوانده شد و رفتند سالح گرفتند ،با خودم فکر
میکردم که :خواهر معصومه به آنها چه میگوید؟ در این نقطة سرفصلی از حیات
مبارزاتی یک فرد ،از جانب مسعود و مریم چه سفارشهایی میکند؟ در این سرفصل
تعهد هر مجاهد ،با این تنوع س ّنی و قومی و طبقاتی از افرادی که نزدش میروند ،آن
پیام مهمی که به آن اشاره میکند چیست؟

تعهد مبارزه تا آخرين نفس

غرق همین افکار و شکوه مراسم بودم که صدای فرمانده سعید را از بلندگو شنیدم:
«رزمنده مجاهد خلق ،حسن ظریف».
با مشت گره کرده بر سینه ،با حالت بدورو از صف خارج شدم و جلوی فرمانده قرارگاه
ادای احترام کردم .خواهر معصومه عضو شورای رهبری مجاهدین ،سالحی را به طرفم
گرفت و بعد از تبریک به مناسبت تسلیح ،گفت« :سفارشم بهتو این است که انتقام
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شهدای قتلعام را بگیری».
با دادن تعهد مبارزه تا آخرین نفس و تا آخرین قطرة خون در این راه ،سالح را گرفتم،
بوسیدم و به حالت خبردار ایستادم .خواهر معصومه ادامه داد« :حسن! این را هم
یادت باشه که باالترین سالح تو در این مبارزه ،انقالب خواهر مریمه» .رو به او و با
نگاهی به تصاویر رهبری که باالی سرمان بود ،گفتم« :خواهر معصومه! به شما و به
خواهر مریم تعهد میدهم که اثباتکنندة انقالبشان باشم» .بهدست فنگ ،عقبگرد
کردم و بدو رو در محلم در یگان قرار گرفتم.
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خاطراتم را از سالهایی که فکر میکنم هوشیارانهترین سالهای زندگیام هستند،
نوشتم .این خاطرات همان ذرههایی از وجودم هستند که سالها با من زندگی
کردند؛ آمد و رفت لحظاتی بودند که سالها مثل کبوترهایی بر شانههایم نشسته و
با من آب و نان میخوردند .اما آیا همة ماجرا در همین چند فصل خاطرات به پایان
رسیدند؟ نه!
خاطراتم را با خون سربهداران تابستان  ۶۷امضا کردم .جوهر امضایی که هرگز
نمیخشکد.
در خاطراتم جابهجا اشاره کردم هر زندانی که در معرض آزادی قرار میگرفت ،دیگر
زندانیان مجاهد به او اصرار و تأکید میکردند که بالفاصله پس از آزادی ،خودش را
به سازمان و به منطقه برساند .این همان زنگ بیداری و هوشیاری در گوش و ضمیر
ما زندگان و بازماندگان شد .این همان جوهر استمرار راه و پیام آنان بود که باید در
ماندگاری سازمان مجاهدین خلق ایران و قدرت و توان ارتش آزادیبخش ملی ایران
متبلور و نمایندگی میشد .با چنین رویکردی بود که گویی تکتک آن قتلعامشدگان
از باالی چوبههای «دار» پریده و در آسمان مقاومت و پایداری پرشکوه برای آزادی،
به یک انرژی عظیم در پیکر و ساختار این مقاومت پیوستهاند .آنان پیام پیوستن ما
به کانون مقاومت برای آزادی را اینگونه در خاطر و ضمیر و مسؤلیتشناسیمان
یادآور شدند.
من فقط یک نفر از راهیان آن بازماندگان هستم .من فقط یک روایت از قتلعام
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هستم .من فقط یک رهپو و مسافر به جانب کانون مقاومت هستم.
اکنون که سالها از آن حماسه گذشته و من دارم خاطرات آنرا مینویسم ،تحوالت
بسیاری ناشی از آثار و نتایج فراگیر آن حماسه در جامعة ایران رخ داده است .اکنون
پس از سالها باید به ظهور نتیجه و حاصل سیاسی و اجتماعی و تاریخی قتلعام
تابستان  ۶۷بر جامعه و مردم ایران اشاره کنم .آن باروتی که به آن اشاره کردم ،به
کورة خاطرات و حافظة عمومی مردم ایران و نسلهای بعد از  ۶۷رسوخ کرد .این
خاطرات در موزه ها نقش و نگار نیافتند ،بلکه به وجدان انسانی و بیداری سیاسی و
اجتماعی در جامعة ایران راه یافتند.
قتلعام تابستان  ۶۷یک سرفصل بود .ویژگی هر سرفصلی این است که قانونمندیها
و شاخصهای رفتار و مناسبات و فعالیتهای پیش از آن تغییر میکنند و منجر به
تغییر شرایط میگردند .هنر هر عنصر آگاه و مبارز و پیشتاز این است که خود را با
قانونمندی پس از هر سرفصل و تغییر شرایط انطباق دهد .با توضیحاتی که تا اینجا
یادآوری کردم ،برای ما بازماندگان از قتلعام ،این انطباق در پیوستن به سازمان
مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش ملی ایران متبلور و متجلّی میشد.
با چنین تحلیل و جمعبندی و شناخت از سرفصل قتلعام و آثار سیاسی و اجتماعی
و تاریخی آن در جامعة ایران بود که ما راهی میدان رزم پاکبازانه و سرشار از
پایداری و رنج و خون وصدق و فدای مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی شدیم .
یعنی راهی همان قلب تپنده یی که خون سربه داران در آن می جوشد و می خروشد
و رسم و راه مسعود را دنبال می کند که سربه داران در لحظه شهادت و زیادت،
نام خجسته اش را با فریادهای دوران ساز خود بر فرق خمینی ّ
جلد و تمامی
دژخیمانش می کوبیدند .آن چنان که حتی قائم مقام وقت او منتظری هم تصریح
کرد که این مجاهدان سر موضع با کشتن تکثیر می شوند و کشتار آنها والیت فقیه
را منفور مردم ایران کرده است.
آری این همان سرمنزل آزادی محبوب مردم و آرمان شهیدان بود که ما باید سر به
پای آن می نهادیم تا به عهد پیمانمان باآنها وفا کرده باشیم.
شاید یک بیت از حافظ که روزی دوستی برایم زمزمه کرد ،گویای چنین سفر پر راز
و رمزی باشد:
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«رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم
تا به اقلیم وجود این همه راه آمدهایم»
با وجود همة آموزشهای نظامی و تاکتیک ،مباحث فلسفی و علمی ،تاریخی،
سیاسی و اجتماعی که در دانشکدههای «دانشگاه فروغ جاویدان» در اشرف
آموختم ،احساس واقعیام این است که با ورود به انقالب خواهر مریم ،تولدی
دوباره داشتم .تولدی ایدئولوژیک.
در این مسیر ،با همة تب و تابهای ۲۴سالی که در اشرف ۱و  ۲و  ۳گذشت و من
هم در آن شرکت داشتم ،فراز و نشیبهای سیاسی و نظامی زیادی طی شد که همه
را با پایبندی به همان سوگندها و تجدید عهدها با قتلعام شدگان و با مردم ایران
پشت سر گذاشتیم.
اما در مسیر انقالب خواهر مریم هرچه بود ،رو به فراز بود؛ عبور از قلّهیی به قلّهیی
دیگر در مفاهیم انسانی و خلق ارزشهای نوین بشری بود .چقدر خوب است که ما
انسانها همیشه از قلّه به قلّه برویم؛ همیشه از اوجی به اوجی دیگر پا بگذاریم .این
همان مسیری است که نقشة راهش را خواهر مریم با تئوری «دو دستگاه توحید
و ضدتوحید» ترسیم نمود .یک تئوری که به هر مجاهد این یقین را میدهد که
«میتوان و باید» .میتوان در مبارزهیی توأمان با «فردیت فروبرنده» و ضد مبارزه
و «ایدئولوژی جنسیت» -،که هویت انسانی هر فردی از آحاد بشر را نشانه رفته ــ
موفق شد و همیشه از قلّه و اوجی به قلّه و اوجی دیگر بود و چگونه زندگی کردن
را با چگونه مبارزه کردن آمیخت و راه را به جانب آیندهیی شایستة آرزوهای زیبا
و مشترک پیمود.
هرچند میدانم در ۴۲سال حکومت ایلغار خمینی و خمینیصفتان ،سرمایههای ملی،
طبیعی ،تاریخی و انسانی ایرانزمین به تاراج رفته است ،اما با ذره ذره وجودم ایمان
دارمکه در پرتو هدایت برادر مسعود ،این رژیم ضدایرانی و ضداسالمی و ضد بشری
را سرنگون کرده و میهن اسیر خود را آزاد مینماییم .با ورود خواهر مریم و آرمان
انسانی او به سرزمین شیر و خورشید ،ایران زیباترین وطن خواهد شد.
از آنجا که کتاب را با نام و یاد شهیدان قتلعام تابستان  ۶۷شروع کردم ،آن را
با جملهیی از رهبر مقاومت ایران برادر مسعود به پایان میبرم؛ با تعبیری کوتاه
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که رمز و راز پایداری و مقاومت بر سر شرافت سیاسی و آرمان بشریت را اینگونه
توصیف کردهاند:
« بشریت در شورانگیزترین اسطورهها و حماسههایش راز خود را آشکار
میکند .راز وجود آگاه و آزاد انسانی را .این راز که در عین حال راز رهائی
یعنی راز بقا و تکامل فردی و اجتماعی نوع انسان است در کلمة «فدا»
خالصه میشود .از همین جاست که بنبستها گشوده میشود ،بسا جبرهای
کور در هم میشکند ،تقدیر سرکش و وحشی بهزانو در میآید و بالمآل کون
و مکان مسخر آدمی میشود».
حسن ظریف ناظريان
						
مهر ۱۳۹۹
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