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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 مي گرفتم يا دست بر كيبرد مي بردم، خاطراتي همه جانبه تر 
را از سال هاي سلول و زنجير و كشاكش مرگ و زندگي يك نسل گواهي مي دادم. 
نسلي با خصوصيات و سجاياي ويژه ـ شايد كم نظير ـ كه نوع خاصي از زندگي ميان 
نوشت.  عاشقانه مشق  انتخاب  و  اختيار  با  را،  انتخاب  و  بي تفاوتي  يا  اختيار  و  جبر 
نسلي كه در انتهاي سلسله انتخاب هايش 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 ديده ها و شنيده هايم از آن هر چند 
ناقص را خواهيد خواند. عظمت و شكوه انسانهايي كه آن صحنه هاي فراموش ناشدني 

و تاريخي را خلق كردند بحدي بود كه كمتر كسي قادر به توصيف آنست.
گوشه هايي  و  يادهايم  توي  در  تو  اليه هاي  در  كنكاش  يك  كتاب  اين  اين حال  با 
را  فاكت ها  اين  از  بسياري  شايد  است.  خميني  زندان هاي  ۱۲سال  از  خاطراتم  از 

درخاطرات ساير همبندان و هم زنجيرانم خوانده باشيد. به گفته شاعر: 
يك قصه بيش نيست غم عشق و وين عجب
نامكرر است  زبان كه مي شنوم  كز هر 

از اين رو تالش كردم جزئيات بيشتري از نوعي زندگي را گردآوري كنم. روي »نوعي 
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رمز ماندگاري 

از زندگي« اصرار دارم؛ چرا كه در فاصلة ۱۳۶۰ تا اواخر دهة ۷۰ كه هنوز قيام هاي 
زندگي جريان داشت؛ در يك طرف  نوع  ايران دو  اجتماعي سربرنياورده  بودند، در 
زندگي به ظاهر متعارف مردم كه زير موج رعب و درنده خويي ديكتاتوري ضدبشري 
خميني، سكوت و سكون را نمايش مي داد؛ در طرف ديگر يک 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 ۱۳۶۷ يك جزء اساسي از اين نبرد بي امان بود كه من تالش مي كنم 

روايتگر بخش كوچكي از آن باشم.
من ۱۵ سال حكم زندان داشتم كه بعد ۳ سال كم كردند و به ۱۲ سال تبديل شد. 
سالي كه از زندان آزاد شدم، به فكر نوشتن خاطرات زندان نبودم. تمام فكر و تالشم، 
براي  مبارزه  ادامه  و  مرزي  منطقه  و  عراق  در  به سازمان مجاهدين  رساندن خودم 
آزاديبخش،  ارتش  قرارگاههاي  در  استقرار  از  پس  اما  بود.  آخوندي  رژيم  سرنگوني 
همواره در يك كشاكش دروني بودم كه دانسته ها وخاطراتم از زندان بويژه قتل عام 
را بنويسم. اما خود را شايسته نمي ديدم 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 توضيح داده ام 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 
کياکجوری را از نزديك می شناختم و شنيدم كه چگونه سر از پا نشناختند و براي 
دفاع از آرمان مجاهدين، با اصرار خودشان دوباره به نزد هيات مرگ رفتند و روانه 
پيام سربداران  و  توصيف  كه  اين سطور  نگارش  به  بايد  دار شدند . پس  چوبه هاي 

است مي پرداختم. 
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 به جا بياورم. قصدم جان به دربردن و زندگي راحت بورژوايي با دعوي مبارزه، 
اما در گوشه عافيت نبود. بلکه با تمامی ضعف ها و قصور هايم که در دوران ۱۲ سال 
زندان خود داشته ام، همواره آرزو و هدفم آزادی مردم ايران از شر ديکتاتوری مذهبی 

خمينی بوده و هست .
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اما اولين نكته در سرآغاز ، براي پاكسازي انديشه و قلم از هر ريبه اي ، 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 ۱۳88 
در مورد ما زندانيان آزاد شده بيان كرده است . سخناني كه همان گونه كه برخی از 

همبندانم، پيش از اين گفته اند، براي همه ما زندانيان احيا كننده و پرتاب به جلو بود:
از  باشد بگويم که وقتی  ايران روشن  برای مردم  اينکه حساب همه چيز  برای   …«
زندانيان سياسی مجاهدين صحبت می کنيم، به خصوص آنان که در اشرف هستند، 
چه آنان که مقاومت کرده اند، چه آنان که به تصادف جان به در برده اند و چه شماری 
که کم و کسری داشته و در زير شکنجه يا در برابر جوخه اعدام، نقطه ضعف داشته اند، 
هم در بدو ورود و هم در نشست های انتقادی و “عمليات جاری” بی محابا صداقت 
پيشه می کنند و هر آنچه را که حتی از ترس يا تشويش در برابر مرگ در ذهنشان 

هم گذشته، برای هم رزمانشان، در جمع، بر روی دايره می ريزند.
فراتر از بزرگداشت قهرمانان و ياران مقاوم، هدف از اين صداقت بی منتها، تجديدعهد 
با خلق اسير و در زنجير برای جبران کردن کمی ها و کاستی ها و ضعف هاست. روبه جلو 
بندهای روحی و روانی است  از  فرارفتن و رستن  باالکشيدن و  نه روبه عقب.  است، 
که از زندان خمينی و خاطرات دردناکش، بر دست وپايشان پيچيده است، و نه صرفًا 
اين صداقت  است که در تشعشع  اين  ازخود صوری و سطحی. شاخص  انتقاد  يک 
شگفت و بيکران در جمع ياران، شنوندگان نه فقط سر تعظيم و تکريم فرود می آورند، 
بلکه راه مقابله و درهم شکستن کابوس خمينی و راه غلبه و مسخرکردن آثار او را، 
هم در گره های کوری که دژخيمان خمينی در اعماق ذهن و ضمير ايجاد کرده اند، 

می آموزند« )پايان نقل قول از برادر(.
بله ، من كرده و ناكرده، ضعف و تقصيرات، و تزلزل و لغزش هايم را با سازمان محبوبم 
در ميان گذاشته ام و مانند هم زنجيران ديگر، در پرتو تشعشع صداقت مجاهدين است 
كه مي توانم قلم بدست بگيرم. در غير اين صورت ، آنچه باقي مي ماند خواه و ناخواه، 
براي  سياسي،  زنداني  سابقة  و  كرسي  كردن«  » خرج  نوعي  نافهميده  و  فهميده  و 
» 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 
بودم،  گفته  معصومه(  )خواهر  يكان  فرمانده  به  اشرف  قرارگاه  در  اسفند ۱۳۷۵  در 
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مكتوب كردم كه شامل بازجويي و سؤال و جوابهاي كتبي و شفاهي در دورة انفرادي 
در اوايل ۱۳۶۷ و همچنين زمان آزاد شدنم در سال ۱۳۷۲ است.

يك لحظه و خاطرة ماندگار هم از نشستهاي برادر مسعود بگويم كه همه مجاهدين 
شنيده اند. مي گفت براي حل و فصل عقده ها و گره هاي 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، بايد در »نازي آباد و جواديه« در جنوب شهر تهران 
نشست بگذارند و اول از خودشان و نكرده ها و كمبودها و  ضعف و تقصيرات خودشان 

بگويند تا راه بقيه باز شود.... 

تهران گذراندم. حدود  زندان جمشيديه  را در  از دستگيري  من مدت كوتاهي پس 
۴ سال در زندان قزل حصار و 8 سال در زندان اوين بودم. اين كتاب حاصل تجربه يي 

طوالني همراه با ديده ها و شنيد ه هايم از اين دو زندان است. 
دادستاني، اطالعات سپاه، وزارت اطالعات و دستگاه قضائي رژيم، در برخورد با زندانيان 
سياسي ـ به خصوص با هواداران مجاهدين خلق ـ در همة زندا ن هاي كشور سياست 
يکسانی را پيش مي برد. آن هم اعمال بيشترين شكنجه و فشار براي تواب سازي بود. 
وقتي هم كه تواب سازي نتيجه نمي داد، كشتار مجاهدين بود. سياستي كه تا به امروز 
ادامه دارد. اين سياست ها ابتدا در سه زندان اوين و قزل حصار و گوهردشت تجربه 

شده و سپس به زندان هاي سراسر كشور تعميم داده مي شد.
اميدوارم اين كتاب، بخشي از اداي دين به نسلي شيفتة آزادي با زندگي يي به خون 
نشسته باشد. نسلي كه اراده كرد با تكيه بر آگاهي و شناختش از مهيب ترين نيروي 
ارتجاعي تاريخ ايران، همه چيز خود را فدا کند تا راهگشاي نسل هاي بعد از خود باشد. 
نسلي كه با وفاي مطلق به عهد با خلق و سازمان و رهبري، در مقابل ايلغار پلشت 
ابد سرفراز است  تا  ايستاد و در آستان خلق محبوبش  استوار  و  تمام قامت  خميني 
و براي هميشه به عنوان يك نمونه مثال زدني از مقاومت و پايداري براي جهانيان 

خواهد ماند.
نسلي كه افتخار ابدي اش 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 سياسي اش 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 مي كردم 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 رنج ها و فراغ ها، اندوه ها و شادي ها و عشق هاي 
اين نسل باشد. بايد بتواند خواننده را بي آن كه او را در كوچه و پس كوچه هاي زمان و 
حوادث گم كند، با اين نسل و ارزش هاي انساني و مبارزاتي و فرهنگي اش آشنا كند. 
هنگامي كه آن چهره هاي آشناي سلول هاي تو در توي ساليان در اوين و قزل حصار در 
ذهنم مجسم مي شدند، در تصوير كردن و نوشتن شان احساس عجز مي كردم. قلمم 
از آن ها مي توانم بگذرم؟  از كدام يك  ُكند مي شد و گاه مي ايستاد. به خود مي گفتم 
چگونه ممكن است يادي از آن ها در اين نوشته نباشد؟ مگر هر كدام شان شاهدي 
از مقاومت و پايداري صدها و هزاران نفري نيستند كه در گوشه گوشة اين مملكت 

آخوندزده پرپر شده اند؟
در تمام مدتي كه كلمه به كلمه و عبارت به عبارت اين نوشته به هم پيوستند و به 
اين جا رسيدند، بارها احساس كردم امانت دار خوبي نبودم؛ چرا كه نمي توانم امانت 

آن چه را ديده و شنيده ام، به صاحبان و وارثان شان و به مردم مان برگردانم.
بارها افسوس خوردم كه:

چرا در آن ماه ها و سال ها از بچه هايي كه با هم بوديم، بيشتر سؤال نكردم؟ 
چرا از دوران بازجويي ها و شكنجه  آن ها نپرسيدم؟ 

چرا از وضعيت زندان هاي ديگر نپرسيدم؟ 
چرا...چرا...و...

كه  آن مي شد  از  مانع  بعدا سربدار شدند  كه  مجاهداني  انقالبي  تواضع  كه  بگذريم 
پايداري سترگ  و  براير شكنجه هاي وحشيانه  در  ايستادگی خودشان  و  مقاومت  از 

خودشان بگويند. 
در نوشتن اين خاطرات گاه قلبم آنچنان فشرده مي شد و اشك هايم سرازير مي شد 
كه قلم از حركت باز مي ايستاد. فقط با ياد آوري مسؤليت و ضرورت حفظ ارزش  هاي 
آن مقاومت ها و پايداري ها، و روبه رو قرار دادن چهره هاي شاخص   و مقاوم آن دوران 
توانستم به  نوشتن 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 زده ام كه تو 

مسؤل هستي! كافيست هر چه را ديدي و شنيدي، بنويسي! 
بنويس که چگونه مجاهدين با شجاعتی تاريخی و بی نظير با دو ايدئولوژی فرديت 
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با  الوثقی  عروه  بر همين  تکيه  با  درافتادند.  است  زمانه  غالب ذهنی  و جنسيت که 
شقی ترين فرعون زمانه جنگيدند دجاليت هزار و چهار صد ساله آخوندی را پودر کرده 

و خمينی را از ماه به چاه کشيدند. 
از سوخته شدن ها و ساخته شدن ها بنويس. اينکه چگونه آن يک گرم مجاهدی درون 
از  داد.  آب  جگر  خون  با  را  مزرعه اش  چگونه  باغبان  و  خورد  صيقل  ما  از  هريک 
پروازهای ققنوس واری که هر مجاهدی پس از سوزاندن ضد ارزش های دنيای پليد 
مردساالری، دوباره از خاکستر خود زنده شد و به پرواز درآمد. پروازی بر فراز همه 
ارزش های شناخته شده رسمی زمانه، تا رسيدن به قله  ارزش های نوينی که خالق 
تک به تک آنها خواهر مريم 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. 
را  نواقصي  و  بود.كمبود ها  زيادي الزم  زمان  و  وقت  آن،  نهايي  ارائه  و  تكميل  براي 
احساس مي كردم كه بايد با ياري از حافظه بعضي از هم زنجيران آن را كامل مي كردم. 
با شكوه و بخاطر حمالت مرگبار رژيم و مزدوران عراقي اش  پايداري  اما در دوران 
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 نام ها و عكس ها به من كمك كردند صميمانه تشكر و سپاسگزاري مي كنم.                                                                                     

حسن ظریف ناظریان- مهر 1399
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اواخر بهمن ۱۳۶۰ نزديك ساعت۲ بعدازظهر با عجله لباس فرم نظامي را در پادگان 
عوض كردم و با لباس شخصي از پادگان خارج شدم. 

گروهبان وظيفه بودم. ۱۷ماه از خدمتم گذشته بود. پادگان مان در چهارراه باقرخان، 
كمي باالتر از ميدان توحيد تهران بود. بايد خودم را زودتر سِر قرار خيابان طالقاني 
مي رساندم. حجت ـ مسؤلم ـ ساعت۲/۵ از چهارراه تخت جمشيد مي آمد. من بايد 

در مسير به او مي پيوستم. 
از پيگيري بعضي كارها گفت:  سر زمان بندي به سر قرار با حجت رسيدم. او پس 
»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 
مي بردند.  اوين  به  ميني بوس  با  و  می كردند  مي شدند، دستگيرش  كس مشكوك 
اتاقي را  هفته قبل با منصور ـ از هواداران مجاهدين كه در پادگان با هم بوديم ـ 
به  امام حسين كرايه كرديم.  نزديك ميدان  ايران مهر،  در خانة كوچكي در خيابان 
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 اين روزها بعضی 
شناسايی ها از مزدوران بود. بايد محل های کار يا زندگی و مسير رفت و آمدشان را 
درمی آورديم. بعد از مدتی کارهای ايذايی هم به مسؤليت های تيم مان 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. بين افسرهای 
به طور علنی حرفی  اما  بودند،  را می شناختم که هوادار مجاهدين  نفر  پادگان چند 
نمی زدند و رعايت  می کردند. شب هايی که آن ها افسر نگهبان بودند، فرصت خوبی 
برای پخش اعالميه های سازمان بود. اعالميه ها را با خيال راحت در آسايشگاه همة 
گروهان ها پخش می کردم. تازگی يک واحد سياسی ــ عقيدتی هم راه افتاده بود که 
افسر مسؤل آن منفور و مورد دشنام همه سربازان و افسران بود. با شروع کار اين 

واحد، فعاليت در پادگان مقداری سخت تر شد.
صاحب خانه  مان آدم بالنسبه فقيری بود. يکی از اتاق ها را برای کمک خرج شان به ما 
اجاره داد. آقا مجتبی صاحب خانه مان در بازار شهرستانی ميوه فروشی می کرد. خيلی 
دوست داشت شب ها با ما بنشيند و صحبت کند. منصور هم برايش از کشاورزی و 
زياد  برخاست هايی  اين چيزها می گفت. نمی خواستم چنين نشست و  و  برنج  کشت 

باشد. سعی می کردم به بهانة خستگی و زود بيدار شدن فردا صبح، کوتاهش کنم.
نيمه اسفند شده بود. مثل روزهای قبل، ساعت يک ونيم لباس شهر پوشيدم و با اجازه 
دوستی که در دژبانی داشتم، زودتر از پادگان زدم بيرون. بايد خودم را به قراری با 
حجت در حومة خيابان اتابک می رساندم. او را که ديدم گفت: »خط اومده ديگه توی 
قهوه خانه ها و جاهای سطح پايين قرار نذاريم. توی محله های عمومی شهر نباشه. اين 
محل ها سوختن. از اين به بعد قهوه خانه رفتن و آش رشته يی نداريم. بايد لباس های 
مرتب بپوشيم. توی جاهای موند باالتر قرار بزاريم. يه مقدار پول هم داده شده که 
برای خودمون لباس خوب بخريم و تيپ بزنيم«. با خنده گفتم: »پس از اين به بعد 

تو تيپ بزن، منم با لباس درجه داری ميام«!
 تصميم گرفتم سري به خانه بزنم و مقداري اسباب و اثاثيه تهيه كنم. با تاريك شدن 
وارد  همين كه  رساندم.  خانه  به  را  خودم  كوچه پس كوچه ها  از  شهر  ري.  رفتم  هوا 
شدم، مادرم مضطرب و سراسيمه دويد جلو و گفت: »اقدس دستگير شده، بردنش 
كميته۱۴. تا 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 اين 
همة کتاب ها و نشريات مجاهدين و گروه ها را از خانه خارج کرده بودم. عکس هايی را 
هم که با بچه ها در سفرها و کوه پيمايی ها گرفته بوديم، از بين برده بودم.  نيم ساعتي 
نگذشته بودكه پدرم آمد طبقه دوم و صدايم كرد. از اتاق كه آمدم بيرون، ديدم دو 
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بقاِل  بود؛  آنها »درخشان«  از  يكي  ايستاده اند.  به دست، پشت سرش  يوزي  پاسدار 
بچه هاي محلة هاشم آباد  از  بود. دومي هم  رئيس كميته شده  قبلي مان كه  محلة 
شهر ري 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 می گفت: »فقط دوـ سه تا سؤال داريم. 

زود برش مي گردونيم«.
ماشين كميته شدم که سر و ته  متوجه سه  ِخانه خارج شديم،  در  از  همين كه 
كوچه را هم بسته  بودند. چندتايی از همسايه ها هم جلوی خانه های شان ايستاده 
بودند و ماجرای خانة ما را دنبال می کردند. همسايه ها هنوز خاطره حمله ای را 
که به خانة آقا رسول فراهانی شده بود به ياد داشتند. آن شب هنوز چند روزی به 

۳۰خرداد۶۰ مانده بود.
 از ساعت ۱۲شب صدای تيراندازی ها، همة محله را بيدار کرد و به خيابان کشاند. 
پايگاه های مخفی  از  بود. خانه شان هم يکی  فعال مجاهدين  افراد  از  فراهانی  داوود 
داوود  شد  معلوم  بعد  کشيد.  طول  خيلی  تير اندازی ها  شب  آن  بود.  شده  سازمان 
افرادی که در خانه شان جمع شده  تا  تيراندازی، وقت می خريده  با  داشته  فراهانی 
از راه پشت بام فرار کنند. با صدای کم شدن تيراندازی ها معلوم شد مهمات  بودند، 
داوود تمام شده است. پاسدارها کم کم به خانه نزديک شدند. در نهايت پدر و مادر 
داوود و سه تا خواهر او ــ خديجه، جميله و سومی که فکر کنم اسمش فاطمه بود ــ 
را دستگير کردند و بردند. يکی از خواهران داوود ــ که نفهميدم کدام شان بود ــ با 
پاسدارها درگير شد. پاسداران او را هم زخمی و خونين، کشان کشان از خانه آوردند 
بيرون، سوار يک پاترول کردند و به کميته بردند. معلوم شد کل اعضای خانواده را 

دستگير کرده اند. اين شد که مدتی هم درب خانه شان بسته ماند. 
چندی پيش هم حمله به خانة آقای شهبازی در محله مجاورمان اّتفاق افتاد. ابراهيم 
شهبازی ــ پسر بزرگ خانه ــ از هواداران فعال مجاهدين بود. او خانه  دوم شان را 
پايگاه مخفی تيم های مجاهدين کرد. در حمله به اين خانه که ابراهيم با چند تن از 

مجاهدين ديگر دستگير شد، تمام محله تحت تأثير قرار گرفته بود.
چند دقيقه ای در خود رو جلوی خانه مان منتظر مانديم. ديدم افراد کميته با کارتنی 
از کتاب ها و آلبوم عکس و وسايل کوهنوردی ام از خانه آمدند بيرون و کارتن را در 
صندوق عقب ماشين گذاشتند. من را به كميته۱۴ در پارکينگ نزديک حرم بردند. 
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در حياط كميته، چند هم كالسي سابق و بچه محل   های قديمی را ديدم. همان ها كه 
روزگاری هم کالس و هم بازی بوديم، اما بعد از انقالب پاسدار کميته شده بودند. آن 
شب کسی سراغم نيامد. روز بعد، در بازجويي اوليه فهميدم علت دستگيري من و 
خواهرم، وجود يك اعالمية تازه تكثير شدة سازمان است. اعالميه را هم از دوستان 

خواهرم به دست آورده بودند.
اقدس ـ خواهر كوچكم ـ هوادار سازمان بود. در دبيرستان شان با يك تيم مجاهدين 
او  فعاليت مي كرد. آن ها هفت نفر بودند و سرتيم شان مهر ماه دستگير شده بود.۱  
مي دانست من با سازمان رابطه دارم. از من خواست به سازمان برسانم كه آن ها قطع 
شده اند و نياز به رابط و مسؤل دارند. آن موقع مسؤل من حسين. ع بود. وقتي موضوع 
را گفتم، دو سه روز بعد گفت: »جواب دادن که موقتًا آنها را به خودت وصل كن تا 
يه رابط خواهر براي شان پيدا كنن. با باز شدن مدارس، تعداد زيادي هوادار و تيم هاي  

مجاهدين دستگير شده ان و فعاًل كسي نيست«.
از فاميل های مان ــ پيش  در همين روزها، چنين وضعيتی براي معصومه ــ يكي 
آمد. من و معصومه نامزد بوديم و قرار بود بعد از سربازي و پيدا كردن كار او هم 
درسش را تمام کند و ازدواج کنيم. او و دوستانش در دبيرستان، يك تيم پنج نفره 
بودند. سرتيم شان دستگير شده بود و به طور 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 يی، جا دادن 
در  نياز  مورد  بعضي وسايل  و جابه جايي  تكثير  و  تايپ  مثل دستگاه هاي  امكاناتي 
سطح شهر. من از طريق اقدس و معصومه كارهاي اين دو تيم را دنبال مي كردم. از 
آن جا که معصومه و هم تيم هايش در فاز سياسی فعاليت علنی در دبيرستان داشتند 

و از هواداران شناخته شدة مجاهدين بودند، زودتر شناسايي و دستگير شدند.

فاز سياسی، آشنایی  با جریانات سياسی
منظور از »فاز سياسی« دوران فعاليت های نيمه آزاد گروه های سياسی بعد از انقالب 
و  اين مدت ۲/۵ساله، چندين گروه  در  است.  تا ۳۰خرداد سال۱۳۶۰  ضدسلطنتی 
حزب سياسی اعم از به اصطالح ملی، مذهبی و مارکسيستی فعاليت داشتند. از روی 
۱-با فرا رسیدن مهر سال۶۰ و شروع سال تحصیلي، پاسداران و كمیته چي ها میني بوس راه انداختند، به دبیرستان ها 

هجوم بردند و بسیاري از دانش آموزان را كه در فاز سیاسي فعالیت علني داشتند، دستگیر كردند. 
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است.  زياد  خيلی  جريانات  و  گروه ها  اين  تعداد  فهميد  می شد  مجالت،  و  نشريات 
فعال  و  شده  شناخته  جريانات  نبودند.  شده  شناخته  کامل  به طور  همه شان   البته 
شامل سازمان مجاهدين خلق، سازمان چريک های فدايی، حزب توده و گروه های تازه 

تأسيس پيرو خط شريعتی بودند. 
من پيش از انقالب با دکتر شريعتی آشنا شدم. در مقابل افکار ارتجاعی و سّنتی که 
معرف اسالم بودند، افکار شريعتی را می پسنديدم. قبل و بعد انقالب، فکر کنم همة 

کتاب های او را خواندم. 
سال ۱۳۵۷ که در کنکور قبول شدم و به دانشگاه رفتم، محيط دانشگاه برايم خيلی مهم 

و جذاب بود؛ چون هرچه بيشتر با افکار معترض و مخالف حکومت شاه آشنا می شدم.
تحصن های  با  تحصيلی،  ترم  شروع  شدم.  پذيرفته  سمنان  تکنولوژی  انستيتوی  در 
دانشجويی و حرکت های اعتراضی همراه بود. وقايعی که در تهران و به طور خاص در 
اطراف دانشگاه تهران می گذشت، عاملی بود که باعث می شد بيشتر در تهران باشم و 

وقايع را دنبال کنم. 
بعد از سرنگونی شاه و آمدن دولت بازرگان، کم کم شرايط اداری کشور به روال عادی 
برگشت. دانشگاه ها هم باز شدند؛ اما محيط دانشگاه ها بيش از آن که بوی تحصيل علم 

بدهد، رايحة سياسی در آن موج می زد و به مشام می خورد. 
حزب جمهوری اسالمی با تأييد شخص خمينی چماقداري راه انداخته بود و پيش 
نهايتًا ستادهای  و  در شهرهای مختلف حمله شد  مجاهدين  به ستاد  اول  می برد، 
از بسته شدن ستاد مجاهدين در  بعد  گروه های سياسی مخالف رژيم بسته شدند. 
قرار  و دکه های خيابانی هواداران مجاهدين مورد تهاجم  سراسر کشور، کيوسک ها 
گرفت و اغلب آن ها را سوزاندند. نشريه فروشی و کتاب فروشی هواداران سازمان سر 
چهارراه ها و ميادين شهرها مدام در معرض حملة چماقداران بود. حتی فروش نشريه 
تاخت و تاز  مورد  روز  و هر  نشد  تحمل  از طرف خمينی  فرعی هم  در خيابان های 
چماقداران و حزب اللهی ها واقع می شد. نتيجة اين سركوب ها که با سکوت و تأييد 
شخص خمينی پيش برده می شد، هزاران مجروح و بيش از ۱۵۰۰دستگيری و حدود 

۵۴ شهيد تا قبل از ۳۰خرداد۶۰ بود. 
هرچند دوران »فاز سياسی« کوتاه بود، اما هر روزش، هر جلسه سخنرانی و متينگش 
و هر کوه پيمايی جمعی که می رفتيم، برايم درس های بزرگی داشتند. حس می کردم 
و  بررسی مسائل سياسی  و  نقد  و  آراء  برخورد  برای  همة شهر و خانه هايش محلی 
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اجتماعی و فرهنگی ايران شده است. 
پدرم با ديدی مشکوک به حکومتی با سردمداری آخوندها  نگاه می کرد. هر وقت من 
با دوستانم به خانه مان می رفتيم، بالفاصله ديدارمان تبديل به جلسة بحث و بررسی 
مسائل روز می شد. پدر و مادرم و گاهی خواهر بزرگم هم در اين گفت وگوها وارد 
شده و اظهار نظر  می کردند. فضای روشنگرانه توأم با افشاگرانه در کشور موج می زد. 
به همين دليل هم خمينی که ظرفيت محيط آزاد و دمکراتيک را نداشت، طاقت 
نياورد و تصميم گرفت با دميدن در شيپور دخالت در عراق، جنگ را راه بياندازد و 

در پوش آن، رقبا و نيروهای سياسی را از صحنه حذف کند.

بازجوئي در کميته
كل بازجويي ام در كميته حول اين بود كه اين اطالعيه چطوری به دست من رسيده 
است؟ از اين كه 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، اطالعيه سازمان را در دست داشت و از من می پرسيد: »اين اطالعيه را 

چطوری به دست آوردی؟ از کی گرفتی؟«.
اطالعيه، فراخوان جديدی بود از طرف فرمانده موسی خيابانی. موسی فرمان تشکيل 
هسته های مقاومت را داده بود. اين اطالعيه را من دو هفته قبل به خواهرم  اقدس 
مسير  در  را  اقدس  معمواًل  کنند.  پخش  و  تکثير  را  آن  تيم شان  با  که  بودم  داده 
دبيرستان شان پيدا می کردم و هرکاری داشتم با او در ميان می گذاشتم. در اطالعيه 
دانشگاه ها،  مدارس،  همة  در  را  مقاومت  هسته های  پس  اين  از  بايد  که  بود  آمده 

کارخانجات، ادارات، ارتش و همة شهرها و روستاها تشکيل داد.
پاسخ من به درخشان رئيس کميته۱۴ اين بود: »من اصاًل نمی دونم اين چيه. من 
اينو توی پادگان روی تختم پيدا کردم. هنوز هم نخوندم و خبر ندارم چی هست. 
از اين اعالميه ها و اطالعيه ها توی پادگان زياد پخش می شه. موقع خاموشی بود، 
خواستم که بخوابم، ديدم زير پتوست. اونو تو جيبم گذاشتم و خوابيدم. يادم رفت 
دور بندازم. توی خونه هم وقتی خواستم لباسام رو بشورم، جيباشو خالی کردم. اينو 

هم انداختم يه گوشه ای«. 
خودم را بيگانه با چنين فعاليت هايی نشان دادم. اما دائم به فکر اين بودم که علت 
دستگيری خودم را بفهمم. آيا از دوستان دوران دانشگاه کسی چيزی گفته و حرفی 
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زده؟ آيا از دوستان هم محلی که با آن ها فعاليت داشتم اطالعاتی گير آورده  اند؟ نکند 
کرده ام  با خيلی های شان صحبت هايی  که  سربازانی  و  آن هستم  در  که  پادگانی  از 

چيزی درز کرده!
درخشان من را دو باره برای بازجويی به اتاقش برد. نگو در همين فاصله، خواهرم 
اقدس و هم تيم هايش هم در يکی از اتاق های همين کميته هستند. اقدس رفت و آمد 
من را از پنجرة اتاق زير نظر داشت. در فاصله يی که توی حياط منتظر رفتن پيش 
آمدند  اتاق  از  به دستشويی،  رفتن  بهانه  به  دوستانش  از  يکی  و  او  بودم،  درخشان 
بيرون. حين برگشت به اتاق شان، اقدس طوری که نگهبان متوجه نشود، يک دستمال 

کاغذی مچاله را به من نشان داد و فوری آن را انداخت توی اتاقی که من بودم.
درخشان دوباره پرسيد: »از هواداران مجاهدين در شهرری، کی ها را می شناسی؟«. 
از  »بعد  دادم:   جواب  نرسيد.  به جايی  و  نيامد  دستش  چيزی  هم  پرسش  اين  از 
پيروزی انقالب، من تهران نبودم و سمنان بودم. کسی را هم نمی شناسم. اآلن هم که 

تمام وقت سربازی هستم«. 
بازجويی های درخشان که تمام شد، برگشتم اتاق. دستمال     کاغذی مچاله را برداشتم 

و باز کردم. خواهرم نوشته بود: »داداش نگران نباش. هيچ چی از تو نگفتيم«.
همين يک جملة خواهرم، تا حدی خيالم را راحت کرد. متوجه شدم فقط دنبال اين 

بودند که اين اطالعيه چگونه به دست اين دختران دبيرستانی رسيده است.
دادند.  جمشيديه  زندان  تحويل  و  بردند  ارتش  دادسراي  به  را  من  روز  آن  فرداي 
زندان جمشيديه مخصوص پرسنل نظامی بود. من را فرستادند به بند درجه داران و 
كارمندان ارتش. همان ساعات اوليه متوجه شدم که نصف بيشترشان جرم هاي عادي 
دارند، بقيه  هم به خاطر فعاليت هاي سياسي دستگير شده اند. بيشتر دستگيرشدگان 

هم از هواداران مجاهدين بودند.

زندان جمشيدیه و سرنوشت سربازان
عزيز پلنگيان۲ جوانی خوشرو و خوش صحبت بود. زودتر از بقيه به من نزديک شد 
و صحبتش گرم گرفت. او از تكاوران نيروي دريايي و هوادار مجاهدين بود. گويا در 
محل خدمتش در بندرعباس، عملياتی انجام شده و او را به خاطر آن دستگير کرده 
را  او   ۶۱ در سال  و  برداشت  زیادی  زیربازجویی جراحت های  دراثر شکنجه  پلنگیان  عزیز  2-مجاهد شهید 

اعدام کردند. 
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بودند. عزيز مي گفت چندين بار به بازجويي رفته و منتظر دادگاه است. پاها و كمرش 
نگاه مهربانش  و  لبخند  اما  آثار درد در چهره اش ديده می شد؛  و  بود  هنوز مجروح 
لحظه يی متوقف نمی شد. متهم به همكاري با تيم هاي عملياتي سازمان در ارتش بود. 
مي گفت قاضي دادگاهش ريشهري است و به احتمال قوي به او حكم اعدام مي دهد. 
روحيه بااليی داشت و در چهره و رفتارش آدمی در انتظار اعدام را نمي ديدم. خيلي 

شوخ و سرحال به نظر می آمد. 
آن هايی كه دور و برم را گرفته بودند، برايم از شرايط زندان و دادگاه ها می گفتند. مثل 
اين که: »ريشهري براي جرم هاي خيلي سبكتر از اين ها، حكم هاي اعدام داده است«.

روزهای بعد با هر زندانی هواداری که آشنا می شدم، شرايط بيرون را از من می پرسيد. 
سؤاالت شان متنوع بود و تمامی هم نداشت. برايم از شرايط زندان جمشيديه می گفتند، 
از وضعيت بازجويي ها و دادگاه ها، نفرات دوست و هوادار را يکی يکی نشان می دادند 

و غير خودي ها را معرفي مي كردند. 
از صحبت ها فهميدم تا هفته گذشته، بند سربازان آن قدر شلوغ بوده كه عالوه بر 
پربودن تخت هاي سه طبقه، بسياري حتی در راهرو و هال و جلوي توالت مي خوابيدند. 
به خط  زندان  برای دستور صبحگاهی در حياط  بند  روز ساعت8 صبح  هر سه  هر 
می شديم. اسامی نفرات برای رفتن به دادگاه يا بازجويی يا انتقالی خوانده می شد. 
در طول روز اجازه داشتيم به بندهای همديگر رفت و آمد داشته باشيم. صبح  روز 
خواندند.  انتقالی  برای  هم  را  نفر  دو  اسم  و  شعبه ها  برای  را  تعدادی  اسامی  بعد 
زندان جمشيديه فقط حکم بازداشتگاه را داشت. اگر کسی حکم  می گرفت، به زندان 

قزلحصار منتقل می شد.
بعد از دستور، عده يی وسط حياط کوچک بند با يک توپ پالستيکی فوتبال بازی 
می کردند. چند نفر هم کنار ديوار مشغول نرمش بودند. من هم سعی کردم با رفتن 
به بند سربازها، از اصغر غالمی رد و نشانی پيدا کنم. اصغر غالمی اهل قائمشهر و از 
هواداران فعال سازمان بود. در پادگان با او آشنا شدم. حدود آذر سال ۶۰ خدمتش 
تمام شد و منتظر ترخيص بود. او را برای دادن برگة پايان خدمت به اتاق فرمانده 
پادگان صدا زدند، همان جا هم دستگيرش کرده و بردند. هرچه گشتم، او را در 

بند سربازان نديدم.
با تعدادی از زندانيانی که به من معرفی شدند، رابطه برقرار کردم. از اوضاع بند و 
به حال  تا  کرده اند.  دستگير  جبهه  در  را  اين ها  بيشتر  می گفتند  پرسيدم.  نفراتش 
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تعداد زيادی را هم اعدام کرده  اند. گفته می شد هفته قبل حدود 8۰ نفر را بردند 
که بيشترشان اعدامی بودند. تعداد کمی هم که حکم گرفتند، به قزلحصار منتقل 
شدند. وقتي از عزيز سراغ اصغر غالمي را گرفتم، گفت او را خيلی خوب مي شناسد. 
از او تعريف ها كرد. گفت: »اصغر از بچه هاي خيلي خوب و قرص و محكم بود. سر 
نترسي داشت. هميشه دنبال تهيه اخبار سازمان و عمليات ها بود. با ريز نويسي، 
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 فعاليت هاي داخل پادگان 
اصغر  روحيات  از  عزيز  آن چه  بوديم.  كرده  كار  هم  با 
تعريف می کرد، برايم آشنا و قابل فهم بود. اما موضوع 
بولتن داخلی بند را نمی توانستم فهم کنم. از او پرسيدم 
موضوع بولتن چيه؟ مرا كنار تختش برد و از الي بالش، 
به  بقيه،  چشم  از  دور  و  آورد  در  را  كوچكي  دفترچه 
بخوان!  توالت  در  برو  که  کرد  اشاره  هم  بعد  داد.  من 
باشد.  هم  چيزهايي  چنين  زندان،  در  نمي كردم  باور 
اخبار  بود.  شده  جمع آوري  آن  در  مختلفي  خبرهاي 
تيم هاي عملياتي در سطح شهر، اطالعيه هاي سازمان، 

دستگيري هاي مختلف در جبهه ها و پادگان ها، خبرهايي از اوين، قزلحصار و غيره.
آن  مسألة  خبرها،  آن  هيچ كدام  گويي  كردم.  نگاه  سرسري  و  تند  خيلي  را  بولتن 
موقع من نبود. خودم بيشتر از آن را می دانستم. ولي يك خبر توجهم را جلب كرد؛ 
خبري مربوط به بچه هاي انفرادي زندان جمشيديه. يكي از آنها درجه دار وظيفه يي، 
بود،  كه خورده  كابل هايي  به خاطر  بودند.  كرده  »قپاني«  را  او  بود.  محمدي  بهنام 

نمي توانست روي پاهايش راه برود. 
اوين  از  بازجو  قرار داشت. روزانه دو  انفرادي    در قسمت شمال زندان، سلول هاي 
می آمدند و همان جا از زندانيان بازجويي مي كردند. گفته مي شد عمدة کسانی که در 
انفرادی هستند، از بچه هاي عملياتي سازمان اند. از آن جا که نظامي بودند و دادستاني 
ارتش دستگيرشان کرده بود، دادستاني انقالب بازجويي هاي ارتش را قبول نداشت 
و  سرهنگ ها  بعضی  باال  طبقة  در  شنيدم  مي كردند.  بازجويي  آن ها  از  خودشان  و 

  علي اصغر غالمي
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با دوست جديدی  به جرم سياسی دستگير شده اند.  ارتش هستند که  سر تيپ هاي 
به نام سهراب، سري به طبقة باال زديم. سهراب، سرهنگ اميري را که از فرماندهان 
نيروي هوايي بود، نشانم داد. سرهنگ اميری در ارتباط با واقعة طبس دستگير شده 
توسط  که  بود  مانده  جا  آمريکايی  هلی کوپتر  ماجرای صحرای طبس چند  در  بود. 

ارتش ايران منهدم شدند.

بازجویی در دادسرای ارتش
هفتة اول سال۶۱ بود. روزهای نوروز. مرا براي بازجويي به محل دادسراي ارتش در 
خيابان شريعتي بردند. بازجو فردي به نام سرهنگ مرصوصي بود. درطول بازجويي 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. می دانستم از اين موارد در پادگان ها زياد بود. حتی 
اصغر غالمی که سربازی قديمي در پادگان مان بود، برايم تعريف کرده بود که تا سال 
قبل، خودشان در پادگان فعاليت علنی به نفع سازمان داشتند؛ نشريات و کتاب های 

مجاهدين را علنی بين سربازان توزيع می کردند. 
در بند شنيده بودم مرصوصی درجه سرهنگی دارد. موقع بازجويی اما ديدم با لباس 
تا  می رسيد  به نظر  داشت.  متوسط  ريشی  با  سفيد  چهره يی  می کند.  تردد  شخصی 
حدودی باسواد است. همين که ديد من اصرار دارم که اعالميه را روی تختم پيدا کردم 
و رابطه يی هم با مجاهدين نداشتم، سعی کرد با سؤاالتی مثل وضعيت کشور و جريانات 
مختلف، تمايالت سياسی ام را دربياورد. من هم فرصت را مناسب ديدم و گفتم: »بعد 
از انقالب فقط چندتايی از كتاب هاي شريعتي را خواندم. به هيچ گروهي هم وابسته 
نيستم«.  پرسيد: »نشريه مجاهد و کتاب های آن ها را هم خوانده يی؟«. گفتم: »نشريات 
و کتاب های زيادی از طرف گروه ها چاپ می شد. در کيوسک روزنامه فروشی ها هم بود. 

مال آن ها را هم گاهی می خواندم«.
 تصورم اين بود که وقتی خودم را نسبت به همة جريانات بی تفاوت نشان دهم، يعنی 
و  رژيم  اين  بودم  نفهميده  هنوز  که  بود  اين  اشتباهم  نگو  ندارم.  آن ها  به  وابستگی 
مأمورانش با هرگونه روشنفکری مخالف اند؛ حاال می خواهد يک گروه باشد يا يک فرد. 
به خصوص که طرف، سابقة دانشجويی و دانشگاهی هم داشته باشد. برای خمينی و 
رژيمش فقط يک تيپ از افراد از هرگونه اتهامی مبرا بودند؛ آن هم وابستگان به حزب 
جمهوری و انجمن های اسالمی.با تمام شدن آخرين جلسه بازجويی، مرصوصی گفت: 
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»منتظر دادگاه باش تا صدايت کنند«. 
تجربه شان،  به  بنا  تعريف کردم، هر کدام  برای دوستانم  را  بازجويی ها  وقتی شرح 
حکمی را برايم در نظر می گرفتند. اما حرف آخر همه شان اين بود: »حکم ها حساب 

و کتاب نداره«. 
متهمان  محاکمة  و  بازجويی  می رفتم،  ارتش  دادسرای  ساختمان  به  که  مدتی  طی 
کودتای نوژه هم در جريان بود. همراهانم آن ها را می شناختند و در رفت و آمدها به من 

نشان می دادند. دنبال اين بودم قطب  زاده را هم بين شان ببينم. آخرش نديدم.
کادر۲۰سالة  بود. يک  معروف تر  از همه  قاسمی  زندانيان درجه دار، سيدحسين  بين   
ارتش بود و  ۷ بار به خاطر سرقت، به زندان افتاده بود. زندان شده بود خانه دومش. 
همين هم مانع ارتقاء درجه اش می شد. سيدحسين با هواداران مجاهدين خيلی چفت 
بود. هوای آن ها را داشت. بعدها فهميدم برادر کوچکش سيدحسن هم به جرم هواداری 
با من هم مثل  به قزلحصار منتقل شده است. سيدحسين  مجاهدين، حکم گرفته و 

داداش کوچکش رفتار می کرد.  سعی می کرد هرطور شده هوايم را داشته باشد.
دوست جديدم سهراب هم از همافرهای نيروی هوايی بود. تازه ازدواج کرده بود. آدم 
خيلی عاطفی و پرمحبت بود. می گفت بيشتر همافرهای ارتش، هوادار مجاهدين بودند. 
بعد از پرواز از پايگاه يکم شکاری تهران که خلبان معزی، مسعود رجوی و بنی صدر را 

از کشور خارج کرد، خيلی از همافرها را گرفتند. سهراب هم يکی از آن ها بود.

دادگاه
هفته آخر فروردين۶۱  فرا رسيد. صبح در حياط زندان به خط شديم. افسر زندان، بعد 
از خواندن اسم چند نفر، اسم مرا هم خواند. گفت امروز برای دادگاه شماره ۱ می روم. 
با  به دادن حکم  های سنگين و »اعدام  بود؛ معروف  قاضی دادگاه شماره ۱ ريشهری 
دست باز«! برايم خيلی مهم نبود که چند سال حکم برايم ببرند. پيش خودم حساب 

می کردم اين رژيم با چنين اوضاعی که دارد، چندان دوام نخواهد آورد. 
به محل دادسرا رفتم. بعد از معّطلی هميشگی در اين جور مواقع، به اتاقی صدايم زدند. 
اسمش  فهميدم  دادگاه  از  بعد  که  بود  نشسته  آخوندی  نيست.  ريشهری  خود  ديدم 
ـ که  حافظی است. توی دادگاه ۴نفر بوديم: آخوند حافظی، يک نفر کاتب، مرصوصی ـ
با سازمان  بر همکاری ام  اتهام دال  ــ و من. چندين  را داشت  اين جا حکم دادستان 
مجاهدين پشت سر هم خوانده شد. آخوند حافظی يک چيزی روی پرونده يی که زير 
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دستش بود نوشت و گفت: »نفر بعدی را بياوريد!«. اول متوجه نشدم دادگاه من تمام 
شد يا نه. فکر کردم بايد صبر کنم تا دفعة بعد صدايم کنند. اما اشتباه می کردم؛ سر و 

ته دادگاه همين چند دقيقه بود!
 آخوند حافظی جايگزين ريشهری بود. هر زمان ريشهری کاری داشت و نمی آمد، 
امضای  به  بايد  متهم می نوشت،  برای  اداره می کرد. هر حکمی هم  او  را  دادگاهش 
ريشهری می رسيد. در حکمی که برايم بريده شد، به ۱۵سال حبس تعزيری محکوم 
شدم. چند ماه بعد در قزلحصار شنيديم قاضی حافظی به جرم اختالس، دستگير و به 

۲۰ سال زندان محکوم شده است!
نزديک ظهر با مينی بوس از دادگاه برگشتم. افسر زندان گفت: »وسايلت را جمع کن! 
انتقالی هستی. می ری قزلحصار«. کل وسايلم توی يک کيسة پالستيکی کوچک بود. 
سريع آماده شدم. بچه های بند دورم را گرفتند و ول نمی کردند. سهراب مرا می بوسيد 
و به آرامی اشک می ريخت. مقابل اين احساسات عميق انسانی، خودم را خيلی کوچک 
می ديدم. سيدحسين نزديکم شد، يک بسته يی به اندازة گردو دستش بود.  گفت: »اينو 
داشته باش! الزمت می شه«. پرسيدم چيه؟ گفت: »هر وقت ناراحت شدی يه ذرة اونو 
با چايی بخور«. گفتم: »فکرش رو نکن. اصاًل ناراحت اين حکم  ها نيستم«. اصرار داشت 
هر طور شده آن بسته رو بگيرم. هنوز نفهميده بودم چيه. می گفت: »االن تو گرمی و 

حاليت نيست. شب که بشه می فهمی ۱۵سال حکم يعنی چی«.
او  با  نگرفتم.  سيدحسين  از  را  بسته  ترياکه.  بسته  اون  بفهمم  کرد  کمک  سهراب 
روبوسی کردم و بابت همة محبت هايی که داشت، تشکر گرمی کردم. به طرف در 

خروجی راه افتادم.

اوین 
با  با خودروي مخصوص جابه جايی زندانيان ـ كه دور آن  را  اواخر فروردين۶۱ من 
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. يک دست مان را روي شانة نفر جلويی 
گذاشتيم و راه افتاديم. در مسير، اين فکر ذهنم را گرفته بود: »چقدر مفت دستگير 
شدم. نكنه اينجا كسي شناساييم 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.۳ اما وقتي رسيديم، 

فقط مشخصات ما را در دفتري ثبت كردند و برگرداندند.
من را با نفر ديگری به قسمت ۳۲۵ قديم بردند. ما را تحويل بند ۵ دادند. اين بند و بند 
کناری اش بند ۶، در شيب تپه بودند. هر دو ساختمان،  قديمي بودند. سلول هاي شان 
هم باالتر از حياط بود؛ حياطی پر درخت. بعدها فهميدم اولين بار که زندانی به نام 
»اوين« ساخته شد، موجودی اش همين دو ساختمان مسکونی بود. بعدها چند سلول 
انفرادی هم نزديک همين دو ساختمان بنا کردند. هر ساختمان حدود ۷ اتاق کوچک 
و بزرگ داشت. از سمت جنوب اين بندها می شد نيمة بااليي هتل اوين را واضح ديد.

دانشگاه،  استادان  سلطنت طلب ها،  مسن،  افراد  از  بود  شده  تشکيل  بند  دو  اين 
هنرمندان رشته هاي سينما و موسيقي در زمان شاه، سران ارتش شاه، پيروان بهائيت، 
شخصيت هاي مختلف سياسي ، بازاريان و... . افراد انتقالي را که نمي خواستند مستقيم 
وارد بندهاي اصلي اوين كنند، چند روزی در اين بندها نگه می داشتند. در همان 
به چشم مي خورد: فشردگي  زندان جمشيديه  و  اوين  بين  زيادی  تفاوت  ورود،  بدو 
جمعيت، وضعيت بد غذايي، نامناسب بودن وضعيت بهداشتي  و از همه بدتر اختناق 
حاكم بر بند. اما تفاوت اصلي اوين با جمشيديه، ديدن افرادی با بدن هاي مجروح و 

شكنجه شده بود. 

بازی خمينی با زندگی آدم ها 
دیداری آشنا

پس از ورود به بند، هر دو نفرمان را فرستادند به اتاق۴. حاج جليل ضابطي، عموي 
محمد ضابطي را آن جا ديدم. محمد ضابطی از فرماندهان بخش اجتماعی مجاهدين 
خانواده شان،  جوان های  از  نفر  چند  با  همراه  هم  را  محمد  پدر  و  جليل  حاج  بود. 
با حاج جليل دوست شدم. حاج جليل  بودند. خيلي زود  او دستگير کرده  به خاطر 
شرايط آنجا را برايم گفت و مرا هم سفرة خودش كرد. اين آشنايي موجب احساس 
با  با هم به هواخوري رفتيم، جوانی تقريبًا ۲۰ساله   برايم شد. وقتي  آرامشي دروني 

۳- از زندانیان شنیده بودم كه در محلي به نام »ضربت«، پاسداران دور تا دور اتاقي مي ایستند و زنداني را با زدن، 
به طرف دیگري پرت مي كنند، به هم دیگر پاس مي دهند و اسم آن را اتاق فوتبال گذاشته اند. 
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يك توپ پالستيكي به حياط 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 اصاًل سياسي نبوده؛ ولي پدرش 
بوده.  تيمي  خانة  يك طبقه اش  مي كرده،  زندگي  كه  آپارتماني  توي  درآوردن.  رو 
هم  رو  اون  بگيرن،  را  تيمي  خانه  افراد  كه  كردن  آپارتمان حمله  به  وقتي  پاسدارا 
بعد  بوده!  عملياتي  تيمهاي  عضو  كه  كرده  قبول  تا  زدنش  اونقدر  ميكنن.  دستگير 

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 
شديم. اول كمي از ورزش و درس و كالس صحبت كرديم. آدم خونگرمي بود. حرفش 
هنوز  بود.  كبودرنگ  گوشتي  حلقة  دست هايش،  مچ  دو  هر  دور  مي زد.  راحت  را 

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 نمي كردن. هرچي مي گفتم من اصاًل 
تيم  در  تو  مي گفتن  مي زدن.  بيشتر  و  نمي كردن  قبول  نمي شناسم،  رو  گروه ها  اين 
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 اصاًل هوادار نبودم و ترورها را زير كابل قبول كردم. اگه 
مي گفتن صدتا ترور هم داشتي، قبول مي كردم 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 اصاًل سياسي نبودم و دنبال ساز و آواز بودم. اآلن 

هم اينجا بالتكليفم«. 
حياط بند دوطبقه بود. علتش اين بود که در شيب تپه قرار داشت. با آن درختان چنار 

قديمی و بزرگ، سايه سار خوبی هم داشت. 
با حاج جليل رفتيم هواخوری. لب سکويی نشستيم. نسيم صبح  از ورودم،  بعد  روز 
هنوز تازگی داشت. حاجی هم آدم ها را يکی يکی به من نشان می داد و معرفی می کرد:

بود.  بيروت  دانشگاه  استاد  منزويه.  دکتر  می بينی،  که  شلواری  پيرمرد کت  اون  ــ 
به خاطر نوشتن کتاب ۲۳ سال دستگير شده.

ــ اين يکی ميثاقيه . کارگردان فيلم محّلل. نفر کناريش هم نصرت کريميه که توی 
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اون فيلم بازی کرده. اين دوتا رو به خاطر فيلم محّلل گرفتن. نفر سوم که جوون تره، 
اسمش شهرامه. خواننده است. جرمش اينه که توی مراسمای دربار می خونده.

ــ اون بابا که موکت بسته به درخت و داره بوکس تمرين می کنه، ادوارده. مسيحيه. 
می گن به خاطر صليب دزدی گرفتنش.

ــ اون دو نفر هم از شازده  های درباری ان.
ــ اون که داره با گل ها ور می ره، طال فروشه. اسمش حاج احمدٍ. پسرش از مجاهدين 

بوده. جرمش اينه که به سازمان کمک مالی کرده.
پرسيدم: حاج احمد صادقی؟

گفت: آره، صادقی.
سريع رفتم پايين و نزديک حاج احمد ايستادم. خواستم خوب نگاهش کنم که اشتباه 
نکرده باشم. حاج احمد برگشت نگاهی به من کرد. يک آن خشکش زد: حسن تويی؟ 
سريع همديگر را بغل کرديم و روبوسی  کرديم. حاج احمد اشک توی چشماش جمع 
شد. من را به گرمی گرفت توی بغلش. کمی که آرام شد، دوتا دستش را گذاشت روی 

شانه هايم و  پرسيد:
 »از محمود چه خبر؟ اونو نديدی؟ خبری از اون نداری؟«.

احساس می کردم همة آدم های توی هواخوری دارند ما را نگاه می کنند. با حاج احمد 
رفتيم گوشه يی روی سکو نشستيم و سر صحبت مان وا شد. 

با پسرش محمود همکالس بودم. رفت و آمد خانوادگی هم  از زمان هنرستان  من 
از هواداران فعال مجاهدين  داشتيم. محمود قبولی دانشگاه شيراز بود. کم کم يکی 
شده بود. با شدت گرفتن فعاليت های سياسی سازمان در فاز سياسی، او به ندرت به 
شيراز می رفت. بيشتر در پايگاه سازمان در شهرری بود. با »پويندگان راه حنيف« کار 
می کرد. فکر کنم معاون اول محمد اعتضاد مسؤل پايگاه بود. روزی بعد از ۳۰خرداد۶۰ 
بود سراغت. دنبالت می گشت. بهش  به خانه رفتم، مادرم گفت: »محمود آمده  که 

گفتم پادگانه. شب مياد خونه«.
هنوز شام نخورده بوديم که زنگ خانه به صدا در آمد. محمود با نفر ديگری آمد. 
محمود  کردم  احساس  که  بياورم  شام  خواستم  خانه.  دوم  طبقه  رفتيم  سه تايی 
سعی می کند چيزی به من بگويد. يواش پرسيد: »اگه دو سه نفر ديگه هم باشن، 

می تونن امشب اين جا بخوابن؟«
 گفتم: »چرا که نه. اونا کجان؟«. گفت: »سر کوچه قدم می زنن. منتظرن من برم 

بشون جواب بدم«. 
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رفتيم پشت بام.  آمديم، همگی  به خانه که  بيرون.  رفتم  پرسيدم و سريع  را  نشانی 
همان جا شام خورديم، جا انداختيم و خوابيديم. با محمود آن قدر از هر دری صحبت 

کرديم که نفهميدم کی خواب مان برد. 
آواره  و  بود  سوخته  پايگاه های شان  بودند.  سازمان  عملياتی  تيم های  از  بچه ها  اين 
شده بودند. آمدن محمود به خانه مان چند بار ديگر هم اتفاق افتاد. هر بار با نفری 
جديد می آمد. چند بار هم با من جلوی بلوار پادگان مان، باالی ميدان توحيد قرار 
گذاشت. از آن جا که من لباس فرم نظامی داشتم، تحرکم در شهر کمتر حساسيت 
برمی انگيخت. به همين خاطر هم محمود از من می خواست ساک هايی را برای شان 

در شهر جابه جا کنم.
محمود پسر بزرگ حاج احمد صادقی بود. حاجی را هم به خاطر محمود دستگير 
کرده بودند. البته اتهامش کمک مالی به سازمان هم بود. به او گفته بودند اگر جای 
محمود را نشان بدهد، آزاد می شود. حاجی خيلی به محمود عالقه داشت. پدر و پسر 
با هم مثل دوتا رفيق بودند. رابطه های اين دو را که با رابطة پدرم با خودم قياس 
می کردم، حسوديم می شد! حاج احمد از من می خواست هرچند بار که محمود را 
ديده ام، از وضعيت سالمتی اش، از اين که پول داشت يا نداشت و از لباس و سر و 
وضعش و از همة جزئيات برايش بگويم. به من می گفت: »احساس می کنم محمود  

را پيش خودم دارم«.۴
در يكي از اتاق هاي كوچك بند، هفت نفر بهايي بودند. دو نفرشان خيلي متشّخص 
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 ديده می شد. كمتر به هواخوري مي آمد. بيشتر 
وقت ها گوشة اتاق شان بود. شايع بود او رواني شده و تعادل ندارد. دکتر منزوی داشت 
توی هواخوری تنهايی قدم می زد. فرصت را مناسب ديدم با او از نزديک آشنا شوم. 

۴- مجاهد شهید محمود صادقی، اهل شهرری و دانشجوی رشتة مکانیک دانشگاه شیراز بود. او در یکی از درگیری های 
مسلحانه خیابانی زخمی و دستگیر شده و به اوین منتقل می شود. هیچ اسم و آدرسی به بازجویان نداده بود و گمنام شهید 
می شود. اما من بعدها از افرادی که آن ها را در امداد و شعبه های اوین دیده بودم، از جریان محمود باخبر شدم. بعد از 

۱2سال که از زندان آزاد شدم و سراغ پدرش رفتم، او هنوز هیچ خبری از پسرش نداشت. 
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اما بيشتر کنجکاو موضوع کتاب »۲۳ سال« بودم. کمی که صحبت کرديم، موضوع 
کتاب را پرسيدم. گفت: »ولش کن. موضوع قابل بحثی نيست«.

شير مادرت حاللت باشه
سه چهار روز بعد حاج رضا سرپاسدار بند صدايم كرد. پشت دِر 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 ۱۲ارديبهشت۶۱ تازه شام خورده بوديم و کنار حاج جليل نشسته بودم. او داشت 
برايم چيزهايی تعريف می کرد. تلويزيون هم روشن بود. اخبار شروع شد، و خبر يک 
به  شروع  گوينده  شد.  اعالم  تهران  در  مجاهدين  پايگاه  چندين  به  گسترده  حملة 
خواندن اسامی شهدای درگيری کرد. اسم محمد ضابطی را که خواند، دوربين رفت 
روی پيکر محمد. حاج جليل در سکوت داشت صحنه  را به دقت دنبال می کرد. وقتی 
اسم محمد آمد و تصويرش نشان داده شد، آرام زد روی پای من و گفت: »خودشه. 

پسر! شير مادرت حاللت باشه!«.
مانده بودم در چنين لحظه يی چه واکنشی مقابل حا ج جليل داشته باشم. هيچ چی 
نگفتم و تلويزيون را دنبال می کردم. انگار پتکی به سرم خورده بود و گيج شده بودم. 
بعد از شهادت موسی و اشرف در ۱۹بهمن، حاال هم ضربة ضابطی با چندين پايگاه 
در سراسر تهران. با اين حال اين رضايت را در ضميرم حس می کردم  آن هايی كه 
تا پای جان مقاومت کردند و شهيد شدند، حتمًا آخرين گلوله را هم برای خودشان 

نگه داشته بودند. 
چند شب بعد، تازه خاموشی شده و آماده خوابيدن بوديم. من و حاج جليل هم کنار 
هم دراز کشيده بوديم که صدای صفيری ناهنجار در تپه و قلعة اوين پيچيد. رگباری 
بلند و دو رگبار کوتاه. درجای خود تکان خوردم و خواستم بفهمم جريان چيست. 
حاج جليل با دست اشاره کرد که در جايم بمانم. گفت چيزی نيست. سربازی حتمًا 

سايه ای ديده و شليک کرده. بعد با حالتی پر از افسوس گفت:
»روز ۵مهر اينجا نبودی که ببينی توی اوين چه جهنمی براه انداختند. از غروب ۵ مهر، 
بچه ها را در دسته های ۳۰نفره، ۴۰نفره، حتی ۵۰نفره پشت سرهم اعدام می کردند. 
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پشت همين بندهای ۳۲۵بود. يکسره تا نيمه شب صدای رگبار بود و تک تير«
از حاجی پرسيدم آن شب چند نفر را اعدام کردند؟ 

نيم ساعت يک سری  تا  بيست دقيقه  بود. هر  بيشتر  تا هم  از هزار  گفت: »خيلی. 
به  آنقدر سری  بوده.  تا  از روی تک تيرها می شد فهميد چند  اعدام می کردند و  را 
سری بردند که ديگه از شمردن تک تيرها خسته شده بوديم. فقط سری هايی رو که 

می بردند می شمرديم. اون شب از هزارتا هم بيشتر اعدام کردند«

لحظة انتخاب و بذری که رویيد و شکفت
فيروزان  اصغر  تصوير  می گفت،  ۵مهر۶۰  روز  اعدام های  از  حاجی  كه  لحظاتي  در 
اعدام کرده  از ۳۰خرداد همين طور  بعد  را هم  او  جلوي چشمانم مجسم مي شد. 
بودند. اصغر از بچه های محل مان بود. بعد از انقالب، در يكي از روستاهاي نزديك 
شهرري معلم دبستان شده بود. با جنبش معلمين سازمان کار   می کرد. ديگر او را 
کمتر می ديدم. خيلی به او عالقه داشتم. برايم حکم معلم را داشت. اصغر بود که من 
را از وادی سرگشتگی بين جريانات سياسی آن زمان خارج کرد و راه نشانم داد. تا 
اوايل سال۵۹ من هنوز گروه مشخصی را انتخاب نکرده بودم. نشريات همه گروه های 
مذهبی و غيرمذهبی و مارکسيست را هم می خواندم. البته خواندن آن نشريات و 
مواضع  از  می خواستم  بود.  هم  خوب  بود.  خودم  شناخت  باال بردن  برای  کتاب ها 
سياسی آن ها سر در بيارم. اما تحت تأثير خواندن کتاب های شريعتی، فکر می کردم 
مشی سياسی درست، کارهای فرهنگی است. بايد توده ها را به »خودآگاهی« رساند. 
در همة متينگ های مجاهدين شرکت می کردم. همة کتاب ها و نشريات مجاهد، نسل 
انقالب و بازوی انقالب را می خواندم. اما با جرياناتی که خود را پيروان خط شريعتی 
بين  شريعتی.  راه  پيروان  و  مستضعفين  آرمان  مثل  داشتم؛  رابطه  هم  می دانستند 
دوستانی  هم  آن ها  امثال  و  سامی(  جاما)دکتر  و  پيمان(  امت)حبيب اهلل  هواداران 
داشتم. سعی می کردم بفهمم در نهايت ته حرف هر جريانی چی  هست؟ يا راه حلی 

که برای اوضاع سياسی کشور می د هند چقدر واقعی است؟
سه  دو  ديدم.  محل  در  را  فيروزان  اصغر   ۵۹ سال  تابستان  روزهای  از  يکی  عصر 
انداختن  راه  با  می کرديم.  صحبت  و  می زديم  قدم  قطار  ريل  کنار  هم  با  ساعتی 
»انقالب فرهنگی« که به دستور خمينی بود، دانشگاه ها تعطيل بود و آيندة ما و 

ادامة دانشگاه در ابهام. 
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بايد کرد؟«. در  بود. سخنرانی »چه   امجديه  صحبت مان حول سخنرانی مسعود در 
اين سخنرانی حضور داشتم. شاهد بودم چگونه پاسدارها و فاالنژها وسط مراسمی که 
قانونی هم بود، شليک می کردند و گاز اشک آور می زدند. ديده بودم در پايان سخنرانی 
چه اوضاعی درست کردند. هنوز دست های زنجير شده ميليشيا به هم قالب بود و در 
چند رديف، ديوار گوشتی درست کرده بودند. سينه  سپر کرده و جلوی هر تهاجمی 
ورزشگاه  ورودی  کناری  خيابان  در  که  را  بچه ها  موتورهای  فاالنژها  بودند.  ايستاده 
پارک شده بود، تخريب می کردند و می سوزاند. آن روز من و دوستم به خاطر بسته 
بودن مسير جنوب، مجبور شديم امجديه را دور بزنيم. ديدم شيشه ها  و آينه های همة 
ماشين های پارک شده در خيابان های مجاور امجديه، خرد شده اند. فاالنژها الستيک 

ماشين ها را هم با چاقو پاره می کردند.
در ادامه صحبت مان با اصغر، همين که ديد من روی کار فرهنگی ايستاده ام و دارم از 
»خودآگاهی توده ها« حرف می زنم، با همان آرامش هميشگی  و بيانی معلمانه گفت: 
»خودت می دونی که من قبل از انقالب دنبال کتاب های شريعتی بودم. همه را هم 
و  گفته  چيزهايی  چه  می دونم  قائلم.  زيادی  احترام  هم  شريعتی  برای  خوندم. 
حرفش هم خيلی درسته. اما اگه خمينی و چماقداراش نذارن آگاهی بخشی بشه، 
هر روز با چوب و چماق به جان دکه ها و بساط های ما بيفتن، هر روز به بچه های 
نشريه فروش حمله کنن و نذارن اين آگاهی بخشی انجام بشه، چه کار بايد کرد؟ 
دشمن اصلی آزادی و آگاهی بخشی به مردم، همين جريان چماقداريه. اول بايد با 

اين جريان مقابله بشه«.
ديدم حرف هايش به طور کامل درست و منطقی است. مجاهدين هم دارند همين کار 
را می کنند. خودم هم بارها در صحنه های مختلف و متينگ ها در مقابله با فاالنژها و 
چماقداران شرکت داشتم. بارها از نزديک شاهد حملة فاالنژها به دختران ميليشا بودم 
که نشريه مجاهد می فروختند. صحنه يی جلوی پارک الله که چماقدارها به دو دختر 
نشريه فروش حمله کردند، يادم هست. فاالنژها با کاردی بزرگ، بازو و پهلوی يکی از 
دختران ميليشيا را دريده بودند. صحنة خونينی که هنوز در ذهنم زنده مانده است.

با حرف ها و استدالل  های اصغر، گم کردة خود را پيدا کردم. فهميدم تنها راه ممکن 
برای حفاظت از آزادی، راه مجاهدين است.

 همان آزادی که نتيجه و محصول انقالب ۵۷ بود. در ادامة صحبت های مان، يک گره 
ديگر هم که ذهنم را مشغول می کرد، مطرح کردم: داستان ليبرال ــ ارتجاع. بحثی 
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که آن روزها مشغلة ذهنی و موضوع نقد و تحليل همة جريانات سياسی و از بحث های 
داغ جلوی دانشگاه بود. من هم ابهاماتی داشتم. موضوع را که مطرح کردم، اصغر با 

بيانی خيلی ساده و خودمانی گفت:
»همة اين تئوری بافی ها حرف مفته. کليشه برداری های بچه گانه و عاميانة مارکسيستيه. 
تضاد اصلی جامعه ما نه آمريکاست و نه ليبرال ها. مسأله اصلی جامعه بحث آزاديه. 
ارتجاع خمينی هم می خواد جلوی آزادی ها رو بگيره. بايد حول اين موضوع ارتجاع 
رو افشا کنيم. بعضی گروه های مارکسيستی می خوان ثابت کنن بهشتی سرمايه داره و 

موضوع اصلی جامعه هم ليبراليسمه نه ارتجاع.
 اصغر در ادامه با مثال های مختلف توضيح داد که برخورد صوری با مفاهيم ايدئولوژيک 
يعنی چی. اين که کپی برداری از جنبش های ديگه اشتباهه. يک جمله که هنوز در 
شرايط  از  مشخص  تحليل  اينه:  مسائل  اين  فهم  »فرمول  بود:  اين  مانده،  خاطرم 
مشخص«. بعد تأکيد کرد: »اگه با اين فرمول عمل نکنيم، سر مبارزه می ره توی گل«. 
انقالب زد؛ مثل آن چه در  از مواضع و رفتار  گروه ها در ماه های اول  بعد مثال هايی 
ترکمن صحرا و بعد هم در کردستان اّتفاق افتاد. اين که چون منطبق با شرايط نبوده، 

منجر به اختالف و انشعاب در جريان فدايی ها شد. 
ديگر برايم مسّلم شد که گمشده ام را پيدا کرده ام. به ضميرم که مراجعه می کردم، 
می ديدم من در همان سخنرانی »چه بايد کردِ « مسعود در امجديه، با يک جمله اش 
کاماًل منقلب شدم. استاد و راهنمای اصلی، بذر اوليه را در وجودم کاشته بود. بارها 

اين جمله را با خودم و بچه های ديگر تکرار کرده و از آن انگيزه گرفته بوديم.
اصغر کمک کرد اين بذر بشکفد. موانع ذهنی را کنار زد. مثل معلمی دلسوز الفبای 

مبارزه را هجی و تکرار کرد. آن بذر همان بود که مسعود فرياد کشيد و گفت:
در  نو  طرحی  ميهن  اين  سياسی  و  اجتماعی  فلک  در  تا  آنند  بر  ما  »ستارگان 
نادانی و  و  از جهل  بهره کشی، عاری  از  از طبقات، عاری  اندازند؛ طرحی عاری 

اختناق و زنجير«.
استراتژيک  و  ايدئولوژيک  سياسی،  مسير  معرف  کوتاهی اش  همة  با  که  جمله يی 
با  که  آرمانی  جامعة  آن  از  تصويری  آن  با  می توانستم  که  جمله يی  بود.  مجاهدين 

عنوان »بی طبقه توحيدی« معرفی شده بود را فهم کنم.
به نقطه انتخاب رسيدم. از بين اين همه خط و خطوط و گروه سياسی و حرف های 

مختلف و سرگيجه آور، فهميدم که با چه کسانی و چه جريانی بايد ادامه دهم. 
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تمام تابستان را بيشتر با دوستان و هواداران مجاهدين  گذراندم. دانشگاه ها تعطيل 
به کاری  بود. خانواده   فشار می  آوردند  ابهام  ادامه وضعيت سياسی جامعه هم در  و 
مشغول شوم. من هم با يکی از دوستان دوران هنرستان يک مغازه کوچک تراشکاری 
را تدارک ديدم. از طرفی با »طرح موافقت اصولی« که چندی قبل داده بودم موافقت 
بستن  مرحله  در  بود.  کارگاه ساخت شيرهای هيدروليک  تأسيس يک  شد. طرحم 

قرارداد آن بودم. اما مشکل، رفتن به سربازی و داشتن برگه پايان خدمت بود. 
آخر شهريور۵۹ جنگ با عراق شروع شد. متولدين ۱۳۳8 را هم به خدمت فرا خواندند. 
همه جور مشغلة ذهنی سر راهم بود. مانده بودم چه کار کنم. پيش خودم حساب کردم 
هرجا که بروم مجاهدين آن جا هستند و می شود ادامه داد. اما اگر برگة پايان خدمت 
نداشته باشم، برای ادامة کارهای بعدی مانع جدی است. اصاًل اين تصور را نداشتم 
که کار ما با خمينی به بحث سرنگونی و مبارزات چريکی و مسلحانه کشيده می شود. 
به همين دليل برای خدمت سربازی اعزام شدم. از قضا در گروهانی بودم که حدود 
۲۰نفرشان از هواداران مجاهدين بودند. خيلی زود با هم چفت و صميمی شديم. به 

همديگرکتاب و نشريه می رسانديم.
نفر  با حدود ۷۰  زود  و خيلی  تير سال ۶۰ دستگير شد  اوايل  فيروزان همان  اصغر 
ديگر اعدام شد. رژيم خميني كه از اين كشت وكشتارها و اعدام ها هيچ ابايي نداشت، 
اسامي اعدام شدگان را در روزنامه هاي رسمي كشور منتشر مي كرد. يکی از روزهای 
اوايل تير۶۰، روزنامه اطالعات را خريدم و نگاهی به آن انداختم. به ليست بلندي از 
اعدام شدگان شب قبل در اوين برخوردم. اسم اصغر و فرشاد را بين اسامی شهدا ديدم. 

فرشاد از دوستان دانشگاهي ام بود که با ستاد سازمان در خزانه کار می کرد.
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اواسط ارديبهشت۶۱ از اوين به قزلحصار منتقل شدم. با گرفتن ۱۵سال حكم، تصورم 
اين بود که رژيم هرگز اين قدر عمر نخواهد کرد، اما بايد براي مدتي در حبس ماند.

ـ که به آن زيرهشت  با ورود به زندان قزلحصار، ما را به واحد ۱ بردند. در هال ورودی ـ
بودم  را ديدم. همان طور که شنيده  داوود رحماني  اولين بار حاج  برای  می گفتندــ 
بوديم.  شده  منتقل  اوين  از  نفر   ۱۵ حدود  بود.  بددهن  هم  خيلي  و  قدبلند  چاق، 
سخنراني اوليه حاج داوود، خط ونشان کشيدن بود تا دست از پا خطا نکنيم. همين 
برايم کافی بود بدانم و بشناسم که او چقدر لمپن است و نسبت به مجاهدين كينه يي. 
خودش رفت. ما را به پاسداری سپرد تا وسايل مان را بگردد و به بند بفرستد. او هم 
با بهانه گيری، با مشت به شکم و سيلي از ما خوش آمدگويي مختصري کرد. بعد من 
را به بندي در ته راهرو بلند آن جا برد. بين راه، بعد از اين که فهميد از جمشيديه 

آمدم، گفت:
 »حاال مي ري جايي كه بفهمي اين جا 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 يک 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 شده اند. جايي براي پا گذاشتن و داخل شدن نبود. 

پاسدار كه ديد معطل كرده ام، 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 زندانيان زير آن می نشستند. نيمي از افراد 
نشسته  هم  کيپ  همگی  می کردند.  جا  بااليي  طبقه  دو  روي  را  خودشان  بايد  هم 
روي زمين و جايی 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. 
يکی از بچه ها كمك کرد تا بقيه كمي جابه جا شوند که بتوانم همان جا فرود بيايم. 
كيسه وسايلم را دست به دست به نفری در طبقه سوم رساندند تا مثل وسايل بقيه به 

گوشه يی آويزانش كند.
از پشت ميله هاي سلول، داخل بند را نگاه  كردم. ديدم در بقيه سلول ها هم آدم ها 
بود.  حاكم  بند  فضاي  بر  سنگينی  سكوت  فشردگي.  به همين  کرده اند؛  کمپرس  را 
دو سه نفر ــ كه بعد فهميدم از نفرات بريده و خائن هستند ــ دائم وسط بند قدم 
مي زدند و سلول ها را مي پاييدند. اصاًل نمي توانستم باور كنم بايد صبح تا شب پاها 
را توی سينه ام جمع كنيم و همين طور بمانيم. بعد فهميدم در همين سلول انفرادی، 

۲۳نفريم. اسم اين بند هم »مجرد8« است. ابعاد سلول ۱/۶۰ * ۲/8۰ متر.
بهروز  كناردستي ام  گرفت،  تحويلم  كه  كسي  اولين 
شكنجه هاي  آثار  مهربان.  و  بود  آرام  بود.  بهنام زاده۵ 
دوران بازجويي هنوز روی پاهايش 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 بقيه هم بشنوند. اما بهروز هوشيارم كرد آرام تر 
صحبت كنم. و هوشيارم كرد كه نياز نيست از همه چيز 

حرف بزنم. 
۵- مجاهد شهید بهروز بهنام زاده دانشجوی سال سوم دانشگاه علم و صنعت بود که در قتل عام سال۶۷ در زندان 

گوهردشت به شهادت رسید. 

بهروز بهنام زاده 
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زندانِی ديگر مجيد رضايي بود که وقتي شنيد از جمشيديه آمده ام، با طعنه و لبخند 
گفت: »پس تا به حال توی هتل بودي! اين جا وضعش كمي فرق داره«.

 با چيزهايي كه در مدت كم اقامتم در اوين ديده و شنيده بودم، منظورش را فهميدم. 
روزهاي بعد که با بقيه صحبت كردم،  بيشتر نسبت به جناياتي كه روزانه در اوين 

صورت مي گيرد آگاه شدم. 
بهروز کم کم با اوضاع و احوال محيط آشنايم كرد. فهميدم در واحد ۱ زندان قزلحصار 
هستيم. واحدی که ۴ بند عمومي دارد و ۴ بند 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 
نهار و شام  اما  با همان وضعيت مي خورديم.  بايد در سلول و  را  بياييم. غذا  بيرون 
خيلي مختصر بود، خوردن شان 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 به جاي ۱۰دقيقه، 
۱۱دقيقه وقت می گرفتند، از نوبت بعدي محروم مي شدند. نفرات سلول ها که برای 
رفتن به سرويس توی راهرو به خط می شدند، فرصت خوبی برای ديدن تک تک نفرات 
داشتند. دنبال اين بودم بفهمم که آيا از دوست و آشناها کسی در اين بند هست؟ آيا 
اصغر غالمی را که زودتر از من به قزلحصار منتقل شده می توانم پيدا کنم؟ شناخت 
افراد آشنا از اين جهت اهميت داشت که ممکن بود در بازجويی های شان اسامی يا 
موضوعاتی گفته باشند که روی پرونده ديگری تأثير جدی داشته باشد. اما در طول 
دو سه روز، هرچه نگاه کردم فرد آشنايی نديدم. همين برايم موجب خوشحالی بود.

و  آشنايي  براي  خوبي  فرصت  حال  اين  با  می کردند.  کنترل  بريده ها  را  توالت  صف 
صحبت در سکوت و اشاره با سلول های کناری بود. تا دو سه روز بعد با همه نفرات 
سلول آشنا شدم. سعی می کردم هر بار جايم را عوض کنم و کنار نفر ديگری بنشينم. 
مجيد رضايي ۱۰سال حکم گرفته بود. در كتاب فروشي خيابان بهارستان تهران 
کار می کرد. از فعالين »كانون توحيدي اصناف« بود. روزهاي اول ورودم، من را 
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می نشاند پيش خودش و از خبرهاي بيرون مي پرسيد. خودش هم از شرايط آن جا 
و اوين برايم می گفت.

در ورودي بند يك هال بود. به آن »زيرهشت« می گفتند. دو اتاق و يک در هم برای 
ورود به حياط داشت. دو اتاق زيرهشت در اختيار مسؤل بند و توابين همکارش بود. 
اين هال با ديوارة ميله يی از قسمت بندها جدا می شد. در ادامه، ۶ سلول وجود داشت 
که باز يک ديوارة ميله يی آن را از ۶ سلول انتهايی جدا می کرد. حدود ۲۵۰ نفر بوديم 

که در همين ۱۲سلول، کنسروی چيده شده بوديم. 
مدام از گرمای هوا و فشردگِی جمعيت سلول، عرق می ريختيم. از بهداشت هم خبری 
نبود. طولی نکشيد که چند نفر پوست شان قارچ زد. دو نفر هم گال گرفتند. آخر سر 

يکی از اتاق های زيرهشت را خالی کردند و بيماران پوستی  از بقيه جدا شدند. 
وسط اين شرايط، آب هم قطع شد. پاسدارها می گفتند پمپ چاه سوخته و درست شدنش 
طول می کشد. روزی دو سه بار با ديگ های آشپزخانه آب به بند می رساندند. به هر نفر يک 

ليوان آب می رسيد. با يک ليوان، هم بايد به توالت می رفتيم، هم وضو می گرفتيم. 
خالقيت  ها گل کرد. صنعت کيهانکس رو شد. تعدادی کتاب و مقداری روزنامه توی 
سلول ها بود. زندانيان آن ها را از بند۳ عمومی آورده بودند. کتابی هم بود با عنوان 
»کارنامه سياه«. اين کتاب ها چاپ دادستانی بود و چندتايی را در بند داشتيم. کتاب ها 
را ورق ورق کرديم، هر ورق را هم نصف کرديم. به هر نفر يک نصفه برگ رسيد که 

برای توالت استفاده کنند. 
اين ابتکار به خاطر اين بود که بايد در مصرف آب صرفه جويی می شد. نفری که مسؤل 
اين  در  شدم  متوجه  کم کم  کيهانکس.  مسؤل  شد  اسمش  بود،  برگه ها  اين  توزيع 
فشردگی و شرايط کنسروی که قرار داريم، باز هم تقسيم کارها و تقسيم مسؤليت هايی 
وجود دارد. يکی مسؤل خواب بود که جاها را تنظيم و تقسيم می کرد. يکی مسؤل 
صنفی، يکی مسؤل اتاق، يکی مسؤل امنيت که نزديک شدن خائنين به سلول را خبر 
می داد. از همه جالب تر، يکی هم مسؤل روحيه و رفاه بود. يعنی بايد در طول روز با 
حرف ها و نکات طنز، بچه ها را بخنداند تا فشارهای روزانه باعث آثار منفی در روحيه 
اين کار بود. مرتضی هر  از دانشجوها به نام مرتضی عمرانی استاد  افراد نشود. يکی 

موضوع معمولی و ساده ای را سوژة خنده می کرد. 
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مثل  بوديم.  عرق  خيس  دائم  تنگي جا  و  گرما  از  اما  بود،  نرسيده  هنوز  تابستان 
ماهي كنسرو به هم چسبيده بوديم. بعضي ها را که دچار مشكل تنفسی مي شدند، 
كمي  می شد  سلول،  كوچك  پنجره  جلوي  آن جا  سوم.   طبقة  تخت  می فرستاديم 

نفس تازه كرد. 
موقع خاموشي، هر كی روي شانة ديگري مي افتاد و خوابش مي برد. ۵نفری که روی 
تخت دوم و ۶ نفری که روی تخت سوم بودند، در عرض تخت دراز کشيده و پاها 
را تکيه می دادند به ديوار. يکی از نفراتی که روی تخت سوم بود، پاهايش را از الی 
ديوار  به  داده  تکيه  پاهای  با  دوم  مثل طبقه  بقيه هم  بيرون.  می داد  بند  ميله های 
می خوابيدند. اما چه خوابی! می گفتيم خواب گرگی با يک چشم باز. هر  آن ممکن بود 
پای يکی از ديوار سر بخورد و از باال بيفتد روی سر پايينی ها. برای احتياط چند تا 
لنگ را به هم گره زديم و طنابی برای زير پاها درست کرديم. طناب لنگی  را از پنجرة 
سلول تا در ورودی کشيديم. اگر پای کسی از ديوار سر می خورد، اين بند مانع بود 

که نفر بيفتد پايين.
بعد از دو سه هفته اجازه دادند تعدادی شب ها در راهرو وسط بند بخوابند. با اين که 
نيمی  بايد  هنوز  نبود.  جا  همه  برای  باز  می کشيديم،  دراز  هم  کنار  فشرده  خيلی 
به پا  ماجرايی  نماز،   خواندن  وقت  هم  روز  هر  می خوابيدند.  سلول  توی  بچه ها  از 
می شد. چون بعضی ها سجده را کش می دادند و چرتی می زدند! اما اگر توابی خائن 
باعث  اين گزارشات هم  يا  گزارش می کرد.  راه می انداخت  يا دعوا  متوجه می شد، 

وحشی گری های حاج داوود و پاسدارهايش و کتک خوردن ما می شد.
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 بی حساب و كتاب است، سلول انفرادي اش هم 
انفرادي مي فرستند،  شرايط ضدانساني خاص خودش را دارد. زنداني را اول به 
بند  تا در  و زهر چشم می گيرند  قرار مي دهند  انواع فشارها و سختي ها  تحت 

عمومي خطايي از او سر نزند. 
ساواكي هاي  از  بودند،  گذاشته  بند  مسؤل  را  او  که  اسحاق  باسابقه ترها  گفتة  طبق 
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 تقسيم کار کرده بود؛ طوری که ضربدري در بند قدم 
مي زدند و سلول ها را می پاييدند. براي همه خط و نشان مي كشيدند تا كسي به زعم 
آن ها خالفي نكند. ما هم بايد صبح تا شب زانو در بغل و كيپ يكديگر مي نشستيم. 
از نظر آن ها بلند صحبت كردن، خنديدن، نگاه كردن به سلول هاي ديگر و هر قانون 
من درآوردي ديگر جرم محسوب مي شد! روزانه ۶-۵ نفر را با بهانه هاي مختلف از 
سلول ها می کشيدند بيرون و می بردند زيرهشت. همان جا چشم بند می زدند و سرپا 
نگه می داشتند. وقتي هم  حاج داوود يا پاسداران به بند سركشي مي كردند، اسحاق 
به آن ها گزارش مي داد. آن ها هم با كتك مفصلي به جان زندانيانی می افتادند که 

خنديده بودند، صحبت کرده بودند و يا چشمکی به هم زده بودند.
با آشنايی های بيشتر متوجه شدم از همة بخش های سازمان مثل دانش آموزی، 
تعداد  اما  هستند.  ما  بين  نظاميان  و  محالت  کارمندان،  کارگری،  دانشجويی، 
اصاًل  که  بودند  هم  تعدادی  بود.  بيشتر  دانش آموزی  بخش  دستگيرشدگان 
به  خانه شان  دادن  اجاره  يا  مالی  کمک  به خاطر  صرفًا  يعنی  نبودند.  تشکيالتی 
تيم های مجاهدين و کارهايی شبيه اين، دستگير شده بودند. برايم روشن شد که 
انداختن  اين بند، قباًل در بند۳ عمومی بودند که به جرم راه  افراد  نصف بيشتر 

تشکيالت، به بند مجرد آورده شده اند.
برايم داشتن تشكيالت در بند، وسوسه انگيز بود. آيا واقعًا در بند عمومی همين طور 
بود؟ با مناسباتی که در زندان جمشيديه ديده بودم و بولتن هايی که توليد می شد، 
درون  تشكيالت  اصاًل  چيزها:  اين   مثل  گرفت؛  ذهنم شکل  در  تصوراتی  و  سؤاالت 
زندان چه موضوعی است؟ طرح فرار جمعی چه موضوعی بود؟ آيا اصاًل چنين کارهايی 

امکان پذير است؟ 
ضمن صحبت  بيشتر با ديگران، فهميدم قضيه اصاًل آن طور كه فكر مي كردم نيست. 
طرح فرار هم که به اين ها نسبت داده شده، حرف پوشالی بيش نبود. بهانة آوردن 
زندانيان بند۳ به مجردی، گم شدن يک انبردست بود. کل ماجرا از اين قرار بود که 
کارگر تعميرکاری برای تعميرات سرويس، به بند ۳ می رود و انبردستش گم می شود. 

به افراد اين بند اتهام می زنند که با بلند کردن انبردست، قصد و طرح فرار داشتند!
آن چه از مناسبات و روابط بين زندانيان به چشم می خورد، صميمتي بود كه بين شان 
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رايج بود؛ و اين برای زندانبان اصاًل پذيرفتنی نبود. قابل فهم بود که رژيم از سال ۵8  
به بعد، ضربات زيادی از تشكيالت سازمان خورده است. از طرفی مي ترسيد مانند 
زندان زمان شاه، اين جا هم تشكيالت پا بگيرد و بند های هر زندان، محل کادر سازی 

جديد برای سازمان شود.
فشارهاي مختلف، هر روز در جريان بود: كم غذايي، بي آبي، بي خوابي،گرماي شديد، 
که  پاسدارهايش، كتك زدن هاي جمعي وتكي  با  داوود  بي وقت حاج  و  وقت  حضور 
بالوقفه ادامه داشت. بعضي ها را مثل عبدالرضا بوئيني، مرتضي عمرانی، صابر، يعقوب 
داشتند.  نگه شان  سرپا  و  زده  شبانه روز چشم بند  بردند. سه  واحد  زيرهشت  به  و... 

جرم شان اين بود كه با اشاره با سلول های ديگر حرف زده اند.
يک 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:
اينها منافقن. هنوز تشكيالت دارن. به هم خط ميدن. آفتابه ها رو  آقا! همة  »حاج 
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:
رضا  حبيب،  جنگ زاده،  محمد  اكبر،  نِرسي،  مجيد  طالقاني،  سيامك،  »سيروس،   

هفت برادران، شهرام و ...« 
سيروس  زدن  به  شروع  بند،  وسط  همان  داوود  حاج 
هر  مي كرد  سعي  بود.  گالويز  او  با  دقيقه يي  ده  كرد. 
جور شده او را نقش زمين كند تا بعد با پوتين به جانش 
بيفتد. سيروس هم سخت مقاومت می كرد و سريع بلند 
می شد. هيوال به هن و هن افتاده بود. از اين كه خوشحالي 
را در چهره بچه ها مي ديد، نعره اش بلند شد و داد زد:

» همه را بكشيد بيرون، ببرين زيرهشت واحد!«.
به  بردند  بيرون كشيدند و  به سلول  همه مان را سلول 
پاسداران  از  صفي  بند،  دِر  پشت  بند.  اصلي  محمد جنگ زاده راهروي 
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با چوب، شلنگ،  را  او  پاسداران  بودند. هر کس كه خارج مي شد،  ايستاده  وحشي 
كابل، ميله و هر چه دم دست شان بود كتك مفصلي می زدند. عاقبت با چند سر و 
دست شكسته و بيني و دهان پر از خون برگشتيم به بند. چند نفر را هم وارد بند 
نكردند و بردند زيرهشت واحد. بعضی از آن ها را دو سه روز و بعضی را تا يك هفته 

زيرهشت واحد سر پا نگه داشتند.

تلخ و شيرین دیالکتيک مبارزه
با برگشت به بند هر چند بدن ها مجروح، سرها شكسته و صورت ها پر از خون بود، 
اما مقاومت هميشه شيرين است و پيروزي ناشی از مقاومت در چشمان و چهره های 
خندان برق انداخته بود. هدف جاّلد 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 يي سستي و ضعف و با سر بلند 

به سلول برگشتند. 
توی سلول، تعريف 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 كرديم.
گاهی اوقات حاج داوود به بند می آمد و با ظاهری آرام منتظر می ماند. انتظار داشت 
کسانی از شدت فشار روی بند مجرد، خسته و وامانده و بريده باشند. تصور می کرد 
افرادی سراغش بروند، مشکلی طرح کنند تا همين موضوع را بهانه  کند و آن  ها را به 
طرف خودش بکشاند. يک بار که چنين صحنه ای درست شده بود، کسی توجهی به 
حاج داوود نکرد. اصاًل به او نگاه هم نمی کرديم. حاجی که ديد کسی محل سگ به او 
نمی گذارد، با صدای بلند گفت: »کسی کاری نداره؟ کسی دندونش درد نمی کنه؟« 
هيچ کس جوابی نداد. او هم عصبانی و وحشی شد: »معلومه که اين جا به تون خوش 
می گذره. باشه! ما هم سعی می کنيم کاری کنيم که بيشتر خوش بگذره«! بعد دمش 

را گذاشت روی کولش و رفت. 
و  شد  باز  بند  درب  روزي  بوديم.  مجرد 8  در  كه  مي شد  ۲ ماه  حدود  تير   اواخر 
پاسداری وارد شد. بلند بلند اعالم کرد که همه وسايل مان را جمع کنيم و براي 

انتقال حاضر شويم. 
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شکيبايی  ايستادن،  و شکنج ها،  رنج   بر  غلبه  از  پس  لحظه های  بود.  پيروزی  لحظة 
را در چشمان و سيمای  پيروزی  را چشيدن. می شد لحظه  کردن و شهد موفقيت 
همه مشاهده کرد. همه لبخندزنان و شوخی کنان وسط راهرو بند مجرد ايستاده و 
منتظر خروج بوديم. جالب بود با همين يک جمله و در عرض ۵دقيقه، تمام آن قوانين 

ظالمانه و سرکوبگرانه فرو ريخت. ميان مان همهمه بود و شوخی و انتظار... 
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»بیچاره شب پرستان
تیغ به کف
 هلهله زن
 با ساللة خورشید و با نسل  ایمان چه خواهند کرد؟«

همگي در راهرو بلند واحد، كنار ديوار به خط شديم. قرار بود وارد بند ۲ عمومي 
شويم. لبخند پيروزي بر چهره ها نقش بسته بود. حاج داوود و الجوردی، زندانيان 
بند۳ را با بهانه های پوشالی بيش از سه ماه آزگار تحت فشار بي امان گذاشته بودند. 
مثاًل می خواستند از آنها تشكيالت درآورند. اما در واقع مي خواستند نفرات را ببراند 
و به توبه بكشانند. حاصل اين که ديدند در اين مدت حتی يک نفر هم دست باال 

نکرد و از مواضعش کوتاه نيامد.
حاجی احمق بی سواد اين را نفهميده بود که هر چه بيشتر با چکش بر سر ميخ بکوبند، 

ميخ بيشتر در جايش فرو می رود و در موضعش محکم تر می شود. 
ـ مثل  با آمدن به بند عمومي، باخبر شدم چنين وضعيتي در »بندهاي مجرد« ديگر 
مجرد۶ و ۷ ـ هم وجود داشته و در بعضی موارد سركوب شديدتري هم صورت گرفته 

است.
بين  را زيرهشت خواندند. همان جا  اسامي  بند۲عمومي شديم.  وارد  حدود ۲۳۰نفر 
اتاق ها تقسيم شديم. در وهلة اول، درازي راهرو و بزرگي سلولها چشمم را گرفت. 
بند مجرد و روي هم  برداشتن فشار ديوارها را حس مي كردم. تنگي  جا، كوچكي 
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چيدن مان آن قدر تأثير گذاشته بود كه حاال احساس گشايش مي كردم. 
اين بند هم مثل بندهای مجرد، پس از ورود، زير هشت بود که با ديوارة ميله يي از 
سلولها جدا شده بود. اين قسمت دو اتاق كار و يك سالن داشت كه اتاق تلويزيون 

بود. دری هم به هواخوری باز می شد.
اينجا هم مثل بند مجرد،  راهرويي حدود۵۰ متر وسط بود و سلول ها طرفين اش. 
ديوارة جلويي سلول ها ميله هاي عمودي و افقي داشت و داخل سلول ها پيدا بود. 
کوچک،  سلول های  از  بعد  ۲/۶۰*۴/۵متر(.  )حدودا  بودند  كوچكتر  اول  ۱۶سلول 
انتهاي راهرو  اندازه شان دو برابر سلول هاي كوچك بود. در  8سلول بزرگ بود كه 
هم ظرفشويي، توالت ها و حمام قرار داشت. در سلول های کوچک ۱۲ تا ۱۵نفر را 
جا می دادند. با وجود دو تخت فلزی سه طبقه، همه می توانستند راحت روی تخت و 

روی زمين بخوابند.
زندانيان كم سن و سال را در دو سلول اول جا دادند. 
اين  با  شدند.  معروف  َصَغري ها  به  که  سلول هايی 
نپذيرند.  تأثير  ديگران  از  آنها  مي خواستند  جداسازی 
به  نشده،  ماه  يک  بودندكه  نوجوانی  ميليشياهاي  آن  ها 
حاج داوود نشان دادند که اتفاقًا خيلی پرشور و خيلی هم 
با انگيزه هستند. نتيجه اين  شد که پس از مدت كوتاهي، 
كنند.  تقسيم  سلول ها  بقيه  در  را  آن ها  شدند  مجبور 
موسوي۷،  مجتبي  آبساالن۶،  ابراهيم  مثل  ميليشياهايي 

امير، مرتضي يزدي8، عادل کتبی۹  و... 
رفتيم.  سلول ۱۴  به  خواندند.  ديگر  نفر   ۱۱ با  را  اسمم 
هيچ كدام از هم اتاقي هايم را از نزديک نمي شناختم. اما 

در دوست داشتن همه شان هيچ تفاوتی با قبلی ها نداشتند. مدتها بود در رنج و هدف 

۶- مجاهد خلق ابراهیم آبساالن پس از آزادي از زندان، به ارتش آزادیبخش پیوست و در عملیات فروغ جاویدان 
به شهادت رسید. 

چلچراغ  عملیات  در  و  پیوست  آزادیبخش  ارتش  به  زندان  از  آزادی  از  پس  موسوی  مجتبی  خلق  مجاهد   -۷
به شهادت رسید. 

۸- مجاهد خلق مرتضي یزدی در قتل عام سال۶۷ در زندان گوهردشت به شهادت رسید. 
۹- مجاهد خلق عادل کتبی پس از آزادی از زندان به ارتش آزادیبخش پیوست و در عملیات فروغ جاویدان 

به شهادت رسید 

مرتضي یزدي
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انساني و مجاهديشان در چشمم فرو رفته بود. هم سلولي هايم  مشترك مان، روابط 
عادل  بوئيني،  عبدالرضا  فرهاد.م،  مجدالحسيني،  نوري، حسين  قدرت  نعمتي،  قنبر 
نوري، عليرضا نورمحمدي نوري، علي باطني، اصغر برفجين، محسن، محمدتقي و يك 

نفر ديگر بودند كه اسمش يادم نمانده است.  
هيچ كدام اسباب و اثاثية چنداني نداشتيم. دارايي هرکدام مان يك كيسه لباس بود. 
وسايل مان را گذاشتيم توي سلول و رفتيم هواخوري. تقريبًا 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 پيروزی داشتند. 
ساعتي نگذشت كه راهرو بند شلوغ شد. همه داشتند سلول ها را نظافت مي كردند. 
يك بشور و بساب اساسي راه افتاد. واحد ۱ قزلحصار متعلق به شهربانی بود. وقتی 
دستگيری های سياسی زياد شد، دادستانی اين واحد را از شهربانی تحويل گرفت. اين 
بند را هم شهربانی تازه خالی کرده و تحويل داده بود. پيش از ما، زندانيان عادي در 

اين بند بودند. پس نياز به يک 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. اولين مشکل بيرون زد. نه ظرفی برای گرفتن غذا داشتيم و نه بشقاب 
تعدادی  و  آمد  پاسداری  از ساعتی  بعد  ماند.  زير هشت  قاشقی. ديگ غذا ساعتی  و 
بشقاب و قاشق رويی آورد. هرچه گفتيم اين ها به ۵۰نفر نمی رسد، گفت: »چکار کنم؟ 

ديگه نيست. با هم شريکی بخورين«!
در يک آن جرقه يی به ذهنم زد که يک  طوری مشکل را حل کنم. رفتم حياط. در 
گوشه يی که زباله ها و وسايل اضافه و پاکسازی شده را ريخته بودند، يک قوطی مايع 
ظرفشويی پيدا کردم. آن  را با يک مکافاتی با حلبی درب سطل پنير بريدم.  چيزی 
شبيه قاشق درست کردم. سه تا آماده شد. آن ها را که شستم و بردم سلول، گويی 
نيوتن قانون جاذبه را کشف کرده است! همه تشويقم کردند. ديگران هم با کيسه های 
پالستيکی غذايی بار زده و بردند. نهار را که خورديم، کف سلول و روی تخت ها دراز 

کشيديم و خواب مان برد. 
عصر، گرمای هوا فروکش کرد. بيشتر نفرات رفتند هواخوری. همگی سخت مشغول 
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آمد سراغم. شروع  نعمتی  قنبر  بودند.  دور حياط  زدن  قدم  و  دونفره  گفت و گوهای 
کرديم به قدم زدن. با ته خنده يی گفت: »برای قاشق ابتکار خوبی زدی«. فکر کردم 
دارد دستم می ا ندازد. تا اندازه ای هم بهش حق می دادم. ادامه داد: »اتفاقًا دارم جدی 
می گم. ما هميشه بايد پرنسيپ های انسانی و اجتماعی خودمون رو رعايت کنيم. اگه 
هر مشکلی هم هست بايد يه راه جايگزين براش پيدا کنيم. حتی شده موقت. اين که 
اين  که  زمانی  تا  بايد  بگيريم.  نايلکس  کيسه  با  بريم  رو  سلول  غذای  نيست  خوب 

مشکل حل نشده يه راهی براش پيدا کنيم«.
منطق پشت حرف هايش توجهم را جلب کرد. بايد هميشه در هر شرايطی پرنسيپ های 

خودمان رو حفظ کنيم!
به خودم گفتم هرطور شده بايد مشکل ظرف برای گرفتن غذا را هم حل کنم. يادم 
آمد بين وسايل اضافی دور ريخته شدة گوشة حياط، چندتا پيت پنير خالی هست. 
يکی را برداشتم و يک قابلمة چهارگوش به اندازة نصف پيت درست کردم. همين که 
آن را بردم ظرفشويی و داشتم می شستم، شنيدم چندتای باقی مانده را هم ديگران 

برداشته و دارند همين کار را می کنند.

وقتی جویبارها به هم می رسند
روزهاي بعد دسته دسته زندانيان را از بندهاي مجرد۶، مجرد۷، اوين و جاهاي ديگر 
آوردند. حدود ۳۷۰نفر شديم. سعي كردم از هر فرصتي براي ايجاد 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. اصاًل نمي دانستم دستگير شده اند، زنده اند يا شهيد شده اند. در اين پرس و جوها 
و گشت و گذارها با چند نفر آشنا شدم؛ همشهري هايي بودند كه از قبل نمي شناختم. 
رحيم صفت بقا، احمد.ش، يداهلل.آ، رضا ص  بيشتر جمعيت بند از هواداران مجاهدين 
بودند، تعدادي هم از فعاالن گروه هاي ديگر. هوادارانی از چريك هاي فدايي، اتحاديه 
امتی،  مستضعفين،  آرمان  توده،  حزب  فرقان،  پيكار،  سهند،  كومله،  كمونيست ها، 

جريانات خط شريعتي و غيره. از هر جرياني يك يا دو سه نفري بود. 
يكي از هم اتاقي های جديدم 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 
ابا  او رفته  بر  از گفتن شكنجه هايي كه  دستگيري مان به هم گفتيم. هر چند قدرت 
داشت، ولي هنوز زخم و آثار كابل ها روي پاهايش خوب نشده بود. زير چشم راستش 
هم يک بريدگی داشت که خوب شده بود.كتفش آسيب ديده بود و اذيتش می کرد. 

انعکاسی از 3۰ خرداد
فرهاد م دانش آموز يكي از دبيرستان هاي مركز تهران بود. در فاز سياسي به خاطر 
فروش نشرية مجاهد دستگير شده بود. حين صحبت با او فهميدم چندی قبل، برادر 
از فضای آن زمان  از فرهاد  خواستم قدری  اوين اعدام كرده اند.  كوچك ترش را در 
زندان ــ قبل از ۳۰ خرداد ــ برايم بگويد. سراپا گوش بودم و به کلمات فرهاد توجه 
داشتم. صحنه های زيادي از آن دوران را برايم تصوير کرد. ولي آنچه بيشتر توجهم 
را جلب كرد ـ كه از آن هيچ چی نمی دانستم و بي اطالع بودم ـ برخوردها و رفتار 

شخص الجوردي پليد در فرداي روز ۳۰  خرداد بود.
فروش  جز  چيزي  پرونده ام  در  اينكه  و  پدرم  پيگيري هاي  »به خاطر  گفت:  فرهاد 
نشريه نبود، درست روز ۳۰ خرداد قرار بود آزاد بشم. همراه چند نفر ديگر از دفتر 
تا  مي رفتيم  خروجي  در  طرف  به  داشتيم  شديم.  ميني بوس  سوار  زندان  مركزي 
پاركينگ زندان نگه داشتن.  اما حدود يك ساعت ميني بوس رو در  آزادمون كنن. 
ماشين حركتي نكرد و دوباره ما رو برگردوندن به بند. موقع توقف توی پارکينگ، 
ديديم درِ اصلي زندان چند بار باز و بسته شد و ميني بوس هايي 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 بند۴، از بندهاي ۳۲۵ بودم. يه روز تازه نهار خورده 
بوديم كه الجوردي با چند پاسدار وارد بند شد. همان زير هشت، ميز و صندلي چيدن. 
ما رو اتاق به اتاق صدا مي كردن و می بردن پيش الجوردي. الجوردي يه دستة کلفت 
كاغذ ـ كه بعد فهميديم حكم های 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 می برد 
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 اين 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 آن ها حكم اعدام داده است.
تكان دهنده ترين قسمت حرف فرهاد اين بود: »در چهره و حركات همة اعدامي ها 
كه يك جا 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 جاّلد و پاسدارانش، نماز جماعت برگزار كنيم. چون اين کار از 

نظر آن ها ممنوع بود«.
دادن حكم، خيلي عجله داشت. هرازگاهی هم  براي  داد: »الجوردي  ادامه  فرهاد 
دادی می زد و فحش هايی می داد. از حرف هاش متوجه شديم از اول صبح، دادن 
با  رسيده.  ما  به  ظهر  نزديك  حاال  و  كرده  شروع  يك  بند  از  رو  اعدام  حكم هاي 
اعالمية سازمان، ديگه زندان، جاي هيچ  اين  از  بعد  بددهني و فحاشي مي گفت: 
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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اين  مي كردند.  چاپ  كشور  كثيراالنتشار  روزنامه هاي  در  را  اسامي شان  هم  تمام 
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 تير و کشتار تظاهرات مسالمت آميز را داد.

شکل گيری مناسبات جدید و شب            های فرهنگی
هر روز در بند موضوع جديدی می ديدم. روابط و مناسبات جديدی در حال شکل گيری 
و رشد و ظاهرشدن بود. برای هر سلولی دو نفر انتخاب شدند. يکی مسؤل صنفي 
و يکی هم مسؤل سلول. من هم شدم مسؤل صنفی سلول مان. مسؤل سلول ها باهم 
جمع شدند و برای کارهای عمومی بند برنامه ريزی کردند. دو نفر هم برای نظافت 
و بهداشت بند معرفی شدند. اين دو  نفر نظافت مجموعه های حمام، توالت، حياط و 
راهرو را برنامه ريزی کردند و نوبتی بين سلول ها می چرخاندند. قدرت نوری که مسؤل 
سلول مان شده بود، يک روز سر شام با همان بيان شوخ و ساده اش گفت: »پنج شنبه 
آماده کنه«. يعنی  با مزه يی داره خودشو  و  باحال  برنامه  شبا، شب فرهنگيه. هرکی 
برنامه هايی مثل شعرخواني،  بعد شام، دور هم جمع شويم و  اين شب  بود در  قرار 

خاطره گويي و از اين چيزها داشته باشيم. 
از حسين مجد پرسيدم: »جريان شب فرهنگي چيه؟«.

رو  آدم  نكنيم،  برخورد  اون  با  مبارزه  راستاي  در  اگه  كه  »زندان محلي يه  گفت: 
ما  دشمن  مي شه.  هم  آدم  روح  زندان  جسم،  زندان  بر  عالوه  يعني  مي پوسونه. 
نابود  رو  مجاهدين  همه  و  سازمان  گرفتن  تصميم  باشن،  رژيمش  و  خميني  كه 
كنن. ما هم نبايد بذاريم به هدفش برسه. جنگ ما هم جنگيه نابرابر كه بايد در 
و  پيوند  اين کارها  با  كنيم.  دفاع  آرمانمون  از  خودش،  مناسب  شيوه  با  زمان  هر 
روحية  فرهنگي، مي خوايم  اين شباي  با  ما  می كنيم.  همبستگي خودمونو حفظ 
جمعي خودمونو حفظ كنيم. نمي خوايم سنگيني فضاي زندون و بازجويي ها، روي 

روحيه مون تأثير منفي بذاره«.
برايم 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
شاخه هاي  شدم.  آشنا  بند  كلي  موقعيت  با  کم کم  آشنايي ها،  و  صحبت ها  با 
كساني  چه  فهميدم  داشتند.  با هم  بيشتري  ارتباطات  دانشجويي،  و  دانش آموزي 
از شاخة كارگري و اصناف هستند. قدرت اكيپ هاي ديگري را هم به من معرفي 
كرد؛ مثل بچه هاي ۹۰نفره كه به »نودي ها« معروف بودند؛ يا بچه هاي پارك الله، 

بچه های فوتباليست 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 زير هشت، ازت پرسيد 
چه كاره بودي، اسم دانشجو رو نيار. بگو سرباز بودم. حواست باشه اين فاالنژهاي االغ، 

خيلي نسبت به دانشجوها حساسن«.
آمد سراغم.  بود كه حسين مجدالحسيني در هواخوري  بند  به  هفته دوم ورودمان 
مشغول قدم زدن و صحبت شديم. شنيده بودم از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف 
بوده، در بازجويي هم خيلی شكنجه شده است. حسين حكم ابد گرفته بود. با رفتار 
و فرهنگ و رابطه اش، 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 اشاره ای کنم، با خيال راحت هر چه 

را الزم بود بداند، گفتم. بعد از آشنايي مان، پرسيد: 
»مايلي بعضي كتاب ها يا جزوه هاي آموزشي سازمان رو بخوني؟«

 با تعجب پرسيدم: »اينجا؟ مگه چنين چيزايي پيدا می شه؟«.
گفت: »هست، ولي نه اون طور كه تو فكر مي كني. اين كتابها و جزوه ها رو خيلي 
از بچه ها بيرون كه بودن، خوندن. مطالب كلي اونا رو داريم. مي شه با جمع آوري به 

هم منتقل كنيم«.
به  داشتند.  آموزشی  برنامه های  هم  شاه  زندان  در  سازمان  كادرهاي  بودم  شنيده  
خودم گفتم چي از اين بهتر؟ بايد از تجربة زمان شاه استفاده كرد. نبايد زندان را 

عاطل و باطل گذراند. 
همين چيزها را به حسين گفتم. حرف هايم را تأييد کرد. او هم سر تفاوت زندان شاه 
با زندان خمينی توضيحاتی داد. در پايان هم گفت: »از همين امروز شروع می کنيم«.

و  واژه های محفل، سازمان  تعريف  از  بود.  آموزشی، جزوه ۲8سؤال۱۰  اولين موضوع 

۱۰-یكي از جزوات آموزشي سازمان مجاهدین كه در زمان شاه و در فاز سیاسي آموزش داده مي شد . 
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حزب ... شروع كرد. دور حياط قدم مي زديم و او موضوع به موضوع جلو می رفت. هر 
قسمتی را که می گفت، من بايد تكرار می کردم تا مطمئن می شد درست گرفتم.

زمان ناهار شد و آمديم توی سلول. بقيه اش ماند برای جلسه بعد. 
افکار و احساس جديدي را تجربه مي كردم. نمي دانم چه بود؛ ولي احساس می كردم 
وجود ديگري پيدا كردم كه برايم خيلي هم خوش آيند بود. قدم  زدن های دونفره و 
رابطه هايی را که می ديدم، معنی ديگری برام پيدا کرده بود. گويی کالس های دانشگاه 
باز شده و همه دارند از صبح درس های شان را دنبال می کنند. کالس ها دو نفره بود و 
در حياط، راهرو، گوشة سلول ها و باالی تخت ها برگزار می شد. احساس می کردم دارد 

بذرهايی پاشيده می شود که حتمًا روزی ثمر خواهد داد.
موضوعات آموزشی متنوع شدند. يکی از موضوعاتی که داشت روی آن بحث می شد، 
کتاب تکامل بود. به اين بحث تا اندازه يی اشراف داشتم و از آن خوشم می آمد. سعی 

کردم با کمک بقيه بچه ها آن را آماده کنيم. 

فشار روی خانواده ها
چنان در گيرودار گرفتن مطالب آموزشي و انتقال آن ها بودم كه گذر روزها را حس 
نمي كردم. مالقات با خانواده ها هم تازه راه افتاده بود. هركس مي توانست ماهي يك بار 
فقط با پدر و مادرش مالقات كند. به خواهر و برادر زنداني اجازه مالقات نمي دادند. 
در اولين مالقات پي برديم حاج داوود ميان جمع خانواده ها رفته و با آن ها صحبت 
کرده است. از آن ها خواسته بود روي ما فشار بياورند تا دست از موضع مان برداريم و 
توبه كنيم. بعضي از مادران هم به او پرخاش كرده بودند كه »اصاًل چرا بچه هامان را 

زندان كرده ايد و آزاد نمي كنيد؟« 
اين كش و واكش ها با خانواده ها چند بار ديگر هم اتفاق افتاد. در نهايت هم به مشاجره 
بين خانواده ها و حاج داوود كشيده شد. او هم با پاسداران وحشي اش به خانواده ها 
حمله و هجوم كرده بود؛ طوري كه در يكي از همين نزاع ها، خواهر يكي از بچه ها ـ 

بهنام ـ الي دِر آهني ماند و آسيب سختي ديد و به فوتش منجر شد.
حرف ها  اين  به  اصاًل  مي شناخت.  خوب  را  رسيده  به دوران  تازه  اوباشان  اين  پدرم 

توجهي نداشت. به من مي گفت:
»مي دونم چرا اين راه رو انتخاب كردي. حرفي سر اون ندارم. ولي وضع زندگي مون 
دانشگاه  و  مدرسه  برادرات، سر  و  خواهر  بقيه  براي  تو  به خاطر  خيلی سخت شده. 
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رفتن شان مشكل ايجاد مي كنن. سهميه  هاي مغازه ام را هم قطع كردن و...«.
با ديدن  اما  ناراحت مي شدم؛  از رنجي كه مي كشيد  را خوب درك مي كردم.  پدرم 
و  ديده  زجر ها  بودند،  افتاده   زندان  به  سن،  كهولت  وجود  با  كه  مادراني  و  پدران 
شكنجه ها شده  بودند، به خودم نهيب مي زدم که اين ها بهايي است كه خلق ما بايد 

براي رهايي از دست اين سّفاكان دين فروش و ضد بشر بپردازد. 
حاج  امير پدر محمد ضابطی شهيد توی بند جلوی چشم مان بود. حاج جليل و حاج 
در  بند  توی  که  بود  فرزانه سا  پدر  هم،  بعدی  پدر  بودم.  ديده  را هم  احمد صادقی 
سلول ۲۲ بود. بعد از حمله پاسداران به خانة پدر فرزانه سا، پسرش عليرضا را دستگير 
می کنند و برای درآوردن جاسازی اسلحه، چند جای ديوار خانه و درها را شکافته و 
خراب کرده بودند. پدر فرزانه سا بيشتر اوقات نهج البالغه دستش بود. کم حرف بود. 
اما وقتی چيزی می گفت خيلی عميق و با معنا بود. مدتی بعد او را از بند ما بردند و 

نفهميديم کجا بردند.

تماس ها و جمع آوری اخبار
مسؤل بند ما بريده يي به اسم ابراهيم بود. علت دستگيری اش هواداری از گروه های 
ديگر بود. او را از واحد ۳ به آن جا آوردند. اوکه به مبارزه پشت كرده و در آغوش دشمن 
غلتيده بود، هدف و مسأله اش، آزادي خودش بود. كمتر بچه ها را اذيت مي كرد. بيشتر 

در اتاق زير هشت بود. ولی هر چه هم مي ديد، به زيرهشت گزارش مي کرد.
در اين شرايط اخبار و تحليل هايی به دست مان می رسيد که سريع به همه رسانده می شد.

تخت.  سوم  طبقه  می رفتند  می گرفتند،  تماس  مجاور  بندهای  با  بايد  که  آن هايی 
سلول های يک طرف بند به حياط بند کناری ديد و اشراف داشت. از آن جا تماس ها 
گرفته می شد و خبرها رد و بدل. چند نفر هم بودند که صبح ها زودتر می رفتند اتاق 
تلويزيون و از پنجرة آن جا با بند ۱ تماس می گرفتند. به موازات آن، زندانيان جديدی 
که به بند اضافه می شدند، منبع خوبی برای کسب خبر از اوين و زندان های ديگر 

بودند. اخبار و مطالبی که از آن ها گرفته می شد سريع به اطالع همه می رسيد.
و  كار  روزانه  به طور  زندان،  بيرون  مثل  تيمی  هر  گرفت.  شكل  مختلفي  تيم هاي 
تازه  و  قديمي  نفرات  از  اخبار  تيمي مسؤل جمع آوري  دنبال مي كرد.  را  وظيفه اش 
وارد ها بود. تيمي كارش تماس با بند هاي مجاور بود. تيمي بايد مطالب آموزشي را 
جمع آوري و آماده مي كرد. همة اين كارها بايد با عادي سازي كامل و در خفا انجام 
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بند هاي ديگر، كشيك بدهند  با  نفري مسؤليت داشتند هنگام تماس  مي شد. چند 
تا اگر موردي پيش آمد، تماس گيرنده ها را مطلع كنند. اين تيم بندي ها و تقسيم 
و  نفراتي هم سازمان دهنده  بگيرد.  كارها هيچ وقت نمي توانست خودبخودي صورت 
خط دهنده بودند. هنوز شناختي نسبت به آن ها نداشتم. بعدها جريانات و حوادثي 

اتفاق افتاد و چيزهايي برايم روشن شد.

»سفره مشترک« پرچم مناسبات جمعی
مناسبات مان به سرعت شكل و قوام گرفت. احساس مي كردم حاال كه در زندان هستم، 
بيشتر با سازمان و آرمانم جوش خورده ام. هر روز دارم چيزی جديد از علم مبارزه 
آموزش ها  از  ياد مي گيرم. جدای  قرار گرفته ام  آن  در  پيچيدگي هاي مسيري كه  و 
و جمع آوری اخبار و تحليل ها و انتقال شان به بقيه، مناسبات جاری صنفی مان هم 

به طور کامل تغيير کرد.
در هر سلولی، صندوقی درست شد. پولی که خانواده  می دادند، يک راست می رفت 
توی صندوق. مهم نبود کی مالقات داشته يا نداشته يا کی پول داده يا نداده است. 
که  وسايلی هم  و  لباس  نفرات سلول خريد می شد.  برای کل  موجودی صندوق  از 
خانواده ها می آوردند، سرجمع می شد. هرکس هر چی نياز داشت، از آن بر  می داشت.

شاخص مناسبات جديدی که داشت شکل می گرفت، »سفره مشترک« بود. با صندوق 
از طريق  مشترک، ديگرکسی برای خودش جيب جداگانه يی نداشت. همه خريدها 
اين  در  را  خودش  جمعی،  زندگی  اين  نمود  اما  می شد.  انجام  اتاق  صنفی  مسؤل 
سفره مشترک نشان می داد. به همين دليل کسانی که نمی خواستند در اين مناسبات 

جمعی باشند، سفرة جدا داشتند.
به غير از سه وعده غذايی که زندانبان می داد، خودمان دهی و پنجی را هم اضافه کرده 
بوديم. صبحانه زندان تّکه کوچکی پنير و يک ليوان چای بود. با ورزش و تحرکاتی 
که داشتيم، بچه  ها گرسنه می شدند. ميان وعدة دهی مکمل الزمی برای صبحانه بود.

اجناسی که فروشگاه زندان می آورد، محدود بود. اما انجير خشک را بيشتر می خريديم. 
انجيرهای خشک را شب قبل آب انداخته و برای صبحانه و دهی استفاده می کرديم. 
انجيرهای سالم را به شکل کوبيده، ژله يا مخلوط با خرما و مربای هويج زندان توزيع 
می کرديم که صبحانه ها يکنواخت و تکراری نباشد. شيرخشک هم از طرف خانواده  ها 

می رسيد که کمک غذايی به موقعی بود.
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افراد سيگاری هفته يی يک پاکت سيگار زر يا شيراز فروخته می شد. روزی سه  به 
نخ، سيگاری ها را راضی نمی کرد. برای اين که سيگار بيشتری گرفته شود، چندتايی 
از بچه ها هم خودشان را سيگاری جا زدند و سهميه می گرفتند. گهگاهی هم جلو 
بريده ها سيگار می کشيدند تا گزارش نکنند که اين ها سيگاری نيستند. پول سيگار را 
هم صندوق سلول می پرداخت. دفعات مالقاتی  بعضی از سلول ها کم بود و پول کافی 

در صندوق شان جمع نمی شد. صنفی سلول های همسايه کمک شان می کرد.
سفره مشترک عالوه بر آن که پرچم و نمادی از زندگی و مناسبت مشترک مان شده 
بود، به طور محتوايی هم فاصله  های طبقاتی و قومی را که در بيرون زندان وجود دارد، 
از بين برده بود. مهم نبود خانواده هر زندانی فقير است يا ثروتمند، روستايی است يا 

شهری، باسواد است يا بی سواد. 
صبح ها و بعدازظهرها هواخوري باز بود. ورزِش جمعي راه افتاد. قبل از صبحانه، اول 
همگي در دو ستون بلند، دور حياط مي دويديم. گويي رژه ميليشياست. بعد، نرمش ها 
شروع مي  شد. خا ئنين،  چهارـ پنج نفر بيشتر نبودند. بسيار هم گوشه گير بودند. بيشتر 
سعي مي كردند دورا دور، افراد را زير نظر بگيرند و براي خوش خدمتي، به زير هشت 

گزارش بدهند. 
طيف هاي گوناگوني در بند بودند. پير و جوان، شهري و روستايي، باسواد و بي سواد. 
با هركس صحبت مي كردم، گرهي از ذهنيت قبلي ام نسبت به مبارزه و شيوة صحيح 
آن باز مي شد. طيف دانش آموزی بيشترين تأثير را روی من داشتند. علتش اين بود 
پيله  را می زدند و شيله  بودند. راحت حرف شان  رابطه  های شان خيلی زالل  که در 
در کارشان نبود. جسارت هم توی وجودشان موج می زد. بيشترشان از افراد فقير و 
طبقة پايين جامعه بودند. خميني و رژيمش را  فقط در البه الي كتاب ها نشناخته 
بودند؛ توی خيابان ها در مقابله با چماقدارها، در متينگ ها، در حمالتی که به ستادها 
زير و بم  می خوردند،  که  پنجه بکس  و  کارد  و ضربات  فروشی ها  نشريه  در  می شد، 
هم  دليل  همين  به   بودند.  شناخته  و  کرده  تجربه  را  ارتجاع  ماهيت  و  ايدئولوژی 
اگرچه در بازجويي ها به سختي شكنجه مي شدند، اما تسليم نه. هنوز آثار تازة كابل 
و شكنجه  روي بدن شان بود. اما تازه تر از آن، روحية دليرانه شان بود؛ شاداب و سر 

زنده تر از بيرون زندان.
هر هفته تعدادي را صدا مي زدند و با كليه وسايل شان از بند مي بردند. داليل بردن 
هر كدام شان متفاوت بود. از طرفي زندانيان جديد وارد بند مي شدند. در همين 
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مي شد.  منتقل  بند به بند  و  زندان  به  زندان  از  زيادي  خبرهاي  انتقاالت،  و  نقل 
مهمترين آن ها، اشراف به وضعيت هم پرونده ها و هم تيم هايي بود كه دستگير شده 

يا نشده بودند.
كاردستي و ساختن اشياي مختلف رواج پيدا  كرد. چيزهايي مثل درست كردن تسبيح 
با هسته  خرما، سنگ سابي و ساختن گردن بند، بافتني و گلدوزي و امثال آن. بخشي 
از اين كارها، پوشي بود كه بشود تماس ها و قرارها و مسؤليت هايي را در سطح بند 

دنبال كرد.
من كمي نقاشي بلد بودم. همين باعث شد خيلي ها براي طرح اوليه كاردستي شان به 
سراغم بيايند. برای مدتی مراجعات آن قدر زياد شد كه بيشتر اوقات روزم را پر مي كرد. 
اين كار محمل خوبي هم براي تماس ها و قرارهايم شد. حين کشيدن طرح ها و نقاشی ها، 

خبرها و آموزش ها هم منتقل مي شد. بچه ها اسمم را گذاشته بودند »پيکاسو«!

مبارزه یک علم است
در هواخوری قدم می زدم که حسين مجد آمد سراغم. آن روز از ضرورت »برخورد 
حرفه يي با زندان« و انطباق با آن گفت. تا آن زمان، برداشتي سطحي از تفاوت مبارزة 
 حرفه يي با مبارزة آماتوري داشتم. او پس از اشاره يي كوتاه به وضعيت فعلي سازمان 

و رژيم، به موضوع »مبارزه چيست« و »بحث زندان« پرداخت. 
گفت: »مبارزه يه علمه. مثل همه علوم ديگه. بايد الفبای اون رو ياد گرفت. بايد اونو 

مشق کرد و امتحان داد. کالس های مختلفی داره«.
پرسيدم: »کالس هاش چيه؟ امتحانش چطوريه؟«.

با همان بيان قوی و لهجه خفيف اصفهانی، مفّصل اين موضوع را باز کرد؛ با توضيحات 
مقدماتی، بعد مثال ها و نمونه ها. برايم خوب جا افتاد كه زندان ادامة همان مبارزه مان 
در بيرون زندان است. دوتا موضوع نيستند. اين تلّقي كه فقط بايد در بيرون زندان 

بود و با رژيم مبارزه كرد، غلط است. 
حسين ادامه داد: »آن چه مهم و راه گشاست، رساندن پيام و نشان دادن راه به مردمه. 
پيشگام راه باز می کنه و راه نشون می ده. توده  ها هم ياد می گيرن و پشت سرش راه 
براي روشن كردن مسير. صحنه  می افتن. در کل، مجاهد يک مشعل داره، مشعلي 
امتحان هم سرخم نکردن در مقابل سختی ها و مشکالت مسيره. زندان داره، شکنجه 

و انفرادی داره، ترک تحصيل و از دست دادن امکانات شغلی هم داره«.
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براي اين كه موضوع برايم خوب جا بيفتد، مثال هاي متفاوتي از مبارزان فلسطيني، 
اياد،  ابو  از  سازمان،  بنيانگذاران  از  جمالتي  شاه،  زندان هاي  در  سازمان  تجربيات 
ابوجهاد، ياسر عرفات و نكاتي از كتاب »اخالقيات الفتح« را نقل و يادآوری مي كرد. 

هر شب كه مي خواستم بخوابم، آموخته هاي روزم را مرور مي كردم. احساس مي كردم 
روزانه بيشتر از حجم درسي دانشگاه ياد مي گيرم.

هنوز چند ماهي از دستگيري ام نگذشته بود. احساس  می كردم سال هاست اين افراد 
را مي شناسم. با خيلي ها دوست شدم. با رهنمودهايي كه در بند جاري مي شد، طي 
روز وقتم به طور كامل پر مي شد. گذر روزها را حس نمي كردم. چون مسؤل صنفي 
رفت  به همة سلول ها  تقريبًا  براي هماهنگي هاي صنفي،  بودم،  سلول مان هم شده 

وآمد داشتم. اين طوري با نفرات مختلف رابطه پيدا می كردم. 
هوشيار  ديگران  با  رابطه هايم  در  كه  مي داد  هوشياري  من  به  هميشه  نعمتي  قنبر 
باشم. اهل طالقان بود و كارمند هلي كوپترسازي بل. با شخصيت بود و بسيار محترم 
موارد  كوچك ترين  در  نظم  به  خاصي  حساسيت  و  حواس جمعی  تحسين برانگيز.  و 
پاي سخنراني يك كادر  را شروع مي كرد، احساس مي كردم  داشت. وقتي صحبتي 
و  تئوريك  زمينه هاي  در  آگاهي اش  سطح  به  توجه  با  نشسته ام.  سازمان  برجسته 
تجربيات عملي اش، فكر مي كردم از كادرهاي باالي سازمان است. با اين حال كمتر 
از خودش و آن چه در بازجو يي ها بر او رفته بود، حرف مي زد. گاهي كه از او در اين 

زمينه می پرسيدم، با لبخندي مي گفت: 
» معلومه كه در شعبه ها چه كارهايي با زنداني مي كنن؛ شالق است و شكنجه. شايد 
تو در زندون جمشيديه بودي و كمتر از اين چيزها ديده باشي، اما در شعبه هاي اوين، 
هر روز صبح تا شب اين بساط پهنه«. از خودش نمي گفت؛ اما در مورد ديگران كه 

ديده بود و اطالع داشت، تعريف ها می کرد.
فهميدم كه اين رسم و آييني بين همة مجاهدين شده است؛ شايد هم يك ارزش 
است تا از آن چه بر سر خودشان رفته، حرفي نزنند. اين برداشت را داشتم كه همة 
اين ها جان شان را براي اين راه گذاشته اند. براي خودشان زندان و شكنجه و اعدام و 
تيرباران را بريده اند. حاال هم كه در معرض آزمايشات آن قرار گرفته اند، آن چه را كه 

بر سرشان آمده، بهاي مبارزه يي مي دانند كه قدم در مسير آن گذاشته اند. 
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یک دژخيم: علی شاه عبدالعظيمی 
ابراهيم يكي از نفرات سلول ۲۰ بود. به نظر بيمار مي رسيد. كمتر در هواخوري ديده 
مي شد. از رضا .ف پرسيدم: »كي يه؟ مشكلش چي يه؟«. گفت: »اسمش ابراهيم غيور 
نجف آبادي يه. از مجرد ۷ اومده، از علت بيماري و آن چه در مجرد ۷ بر سرش آمده، 
اين طوری گفت: »زماني آب زندان قطع شده بود. ما مجرد ۷ بوديم. حدود يه هفته، 
روزانه فقط ۵- ۶ سطل آب آشاميدني به كل بند مي دادن. به هر كس روزانه كمتر 
از يه ليوان آب مي رسيد. توی اون گرما، تشنگي يه  طرف، نبود آب براي ظرفشويي و 
توالت و غيره يه طرف. به خاطر همين هم هر روز اعتراض مي كرديم كه آب بيشتري 
بدن. به خاطر اعتراض ما، يه  روز پاسدار علي  شاه عبدالعظيمي اومد به بند ما. وسط 
بند ايستاد و يك سره خط و نشان كشيد: »همة شما منافقين و حقتون فقط گلوله س. 
اگر هم كسي از اين به بعد سر آب جيكش در بياد، با من طرفه«. بعد پرسيد: »حاال 
كي آب مي خواد؟«. ابراهيم رفت جلو و گفت: »شما بايد به همه آب بدين . اگه موتور 

چاه هم خراب شده، بايد با تانكر بيارين««. 
علي شاه عبدالعظيمی 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 فحش هاي در 
خور خودشان را به او داد.آن قدر با مالقه به سر ابراهيم زد كه مالقة مسي، داشت 
ابراهيم مدتي دچار فراموشي شد. بعد  مثل كفگير می شد. به خاطر همين ضربه ها، 
از ابراهيم، اصغر  برفجين را صدا زد. با زور او را به زيرهشت كشيد. با هرچه دستش 
مي رسيد، اصغر را زد. چندين چوِب تـي را روي سرش خرد كرد. وقتي اصغر به زمين 
از آن روز تا  افتاد، يك دسته  تيِ  شكسته را توي دهانش كرد و مي چرخاند. اصغر 

مدت ها نمي توانست غذا بخورد. گلويش پاره پاره شده بود.
نمونه هاي مشابه اين وحشي گري ها را خودمان در مجرد 8 ديده بوديم. همه اش برايم 

قابل فهم بود.

شوق یک دیدار
دِر بند باز شد. دو نفر با وسايل شان آمدند تو. نزديک زير هشت شدم ببينم کی آمده. با 
ديدن اصغر غالمي خشکم زد. خدايا درست می بينم؟ خودشه؟ دل دل می کردم زودتر 
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کارش تمام شود و بيايد توی بند و بغلش کنم و ببوسم. او هم من را بين بچه هايی که 
پشت ميله های زيرهشت ايستاده بوديم، ديد و شناخت. سرش رو با آن لبخندی که 
خدا توی صورتش مهر کرده، برايم تکان داد. از ديدن اصغر و اين كه هنوز زنده است، 
بي اندازه خوشحال شدم. در پادگان كه بوديم، امورات مربوط به سازمان را با او دنبال 
مي كردم. او سرباز قديمي بود. از سرباز تا افسران و فرماندهان، به خوبي مي دانستند 
او از هواداران جدي مجاهدين است. با اين که ماه ها بود اصغر هيچ فعاليتي در پادگان 
نداشت، افسري كه به تازگي به سمت سياسيـ  عقيدتي منصوب شده بود، از او خيلي 

كينه به دل داشت. همين خودفروخته هم باعث دستگيري اش شد.
اصغر با حميد ستارنژاد در بند۴ بود. مي گفت به  خاطر ارتباطاتش در بند جابه جايش 
بند۲  به  حاال  بودند.  قرنطينه  در  واحد  زير هشت  روزی  چند  حميد  و  او  کرده اند. 

فرستاده شده اند.
با هم به هواخوری رفتيم. کمی از خودش و دستگيری و دادگاهش گفت، واين که در 
پرونده اش هيچ اسمی و موضوعی که به من ربط داشته باشد نيست. از بند۲ پرسيد. 
توضيحاتی کلی دادم که در جريان باشد. در آخر از من پرسيد: »رهنمودهاي جديد 

به شما رسيده؟«
نمي دانستم از چه صحبت مي كند. همين كه متوجه شد نمي دانم، گفت: »باشه، ميام 

سراغت. بيشتر با هم صحبت مي كنيم«.

زندگی زندانی و کشف قوانين انطباق 
دو سه روز بعد ، حسين مجد صدايم كرد.گفت: »يك سري رهنمود از طرف بچه هاي 
آن ها خوب  به  داشت  تأكيد  زندان«.  مقابل  در  زنداني  وظايف  شامل  رسيده؛  اوين 
گوش كنم و به خاطر بسپرم. خيلي مايل بودم بدانم اين خط و خطوط و رهنمودها 
از طرف چه كساني داده مي شود. اما بر اساس اصل مهم »حداكثر ضرورت و حداقل 

اطالعات«، اصاًل دنبال اين نبودم که سر اين موضوع حتي سؤال كنم.
 همان طور كه در هواخوري قدم مي زديم، حسين شروع کرد به انتقال رهنمودها.

اول آياتی از سوره محمد را خواند که در آن اشاره به راه خدا و پيمودن آن راه شده 
آيه يی که  برای  است.  داده شده  نشان  ما  به  توسط رسولش محمد  راهی که  بود؛ 
خواند، تفسيری شورانگيز و انگيزاننده کرد. چکيده حرفش اين بود که: »راه خدا جز 
راه مردم نيست. مبارزه ما هم برای آزادی مردم و رفاه و سالمت آن هاست. رسيدن 
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به يک جامعه عاری از استثمار هم که ما آن را »جامعه بی طبقه توحيدی« می گوييم، 
از مسير همين مبارزات آزادی بخش می گذره. امروز هم ارتجاع حاکم و سمبل آن 
خمينی، اصلی ترين سد پيشرفت جامعه و تکامل اجتماعی است. به همين دليل هم 
مسعود از روز اول گفت تضاد اصلی جامعه ما نه ليبرال ها بلکه تضاد اصلی ارتجاع 

در برابر آزادی است«.
همان طور که حسين داشت اين چيزها را برايم می گفت، احساس می کردم يواش يواش 
به يکسری ابهامات که هنوز در گوشه های ذهنم جاخوش کرده اند، جواب داده می شود. 
با  را  هميشه سخنرانی اش  رجوی  مسعود  که  آمد  به يادم  توضيحات حسين  حين 
»به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران« شروع می کند. اين خيلی هم شور انگيز بود. 
اين شعار شرک آميزه. وقتی  بود  از مطهری مطلبی خواندم که گفته  اما يک جايی 
کلمه »به نام خلق« کنار »به نام خدا« آورده می شود، شرک است. البته می دانستم 
اما پاسخ تئوريک  که اين اشکال تراشی ها برای خراب کردن مرام مجاهدين است؛ 
و منسجمی برای آن نداشتم. حاال فهميدم که بدون راه  خلق و مردم، بدون تالش 
برای آزادی و سرفرازی مردم، دم از راه خدا زدن، صوفی گری و فرار از مبارزه و تالش 

برای تغيير جامعه است.
حسين در ادامة آية فوق، يک آية ديگر هم خواند: 

آن،  از  جامع  و  کوتاه  تفسيری  از  بعد   .11» ُسُل  الرُّ َقْبِلِه  ِمن  َخَلْت  َقْد  َرُســوٌل  ِإالَّ  ٌد  ُمَحمَّ َوَما   «
و  ۱۹بهمن  ضربه  است:  خورده  حال  به  تا  سازمان  که  ضربه هايی  به  کرد  اشاره يی 
شهادت سردار و اشرف، ضربه ۱۲ ارديبهشت و شهادت ضابطی و يارانش و... . حرف او 
و معانی آيه يی که خواند، اين بود که تصور نشود بعد از کشته شدن حتی محمد که 
رسول خدا بود، مبارزه تمام می شود. او فقط راه را نشان داد و مبارزه ادامه دارد. در 
ربط اين موضوع، اشاره يی هم به کتاب سازمان »راه انبيا، راه بشر« کرد که اين مسير 

تا رسيدن به جامعه بی طبقه توحيدی ادامه دارد.
زندان  برخوردها وکارهای مان در  برای شيوه  پايان هم گفت: »يکسری رهنمود  در 
تا جايی که  به گفتن شان.  بسپار«. و شروع کرد  به خاطر  اين ها رو خوب  اومده که 

خاطرم مانده، اين ها بود:
۱-در زندان، تشكيالت رسمِي اعالم شده و علني نداريم.

۱۱ - سورة آل عمران - قسمتي از آیة ۱۴۴
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۲-داشتن برنامه روزانه  الزامي است. زندان ادامة مبارزه حرفه يي است. هر كس بايد در 
هر  شرايطي ـ چه در بندهاي عمومي و چه انفرادي ـ برنامه ريزي روزانة دقيق داشته 

باشد. زندان كشيدن نداريم.
۳-زنداني سياسي لباس و ظاهر مرتب دارد و پرنسيپ خود را در مقابل زنداني عادي، 

حفظ مي كند. 
۴-در هر شرايطي بايد ورزش روزانه را انجام داد و آن را تعطيل نكرد؛ حتي در حد 

تكان دادن يك دست.
۵-دست  درازكردن براي غذا گرفتن از دژخيم نداريم. اگر ندادند، رسمًا سؤال مي كنيم 

چرا نداديد؟ 
۶-از جانب مجروحين و افراد زير شكنجه  و زخمي ها، اظهار عجز و التماس نداريم. 

درخواست رفتن به بهداري از موضع باال و به طور رسمي انجام مي شود.
۷-افرادي كه جراحت آن ها منجر به نقص عضو شده و آثار شكنجه روي بدن شان بارز 

است، به بهداري مراجعه نكنند؛ چون منجر به اعدام مي شود.
8-سفرة مشترك و صنفي جمعي است. صنفي فردي نداريم.

۹-نسبت به افراد بريده و خا ئن، همواره بايد مرزبندي محكم داشت. نسبت به موارد 
مشكوك، اصل بر روشن شدن وضعيت اوست. هيچ دليلي ـ حتي روابط خانوادگي ـ 

رابطه با آن ها را مجاز نمي كند. 
۱۰-به بند زندانيان عادي نمي رويم. اگر به اجبار بردند، با حفظ چارچوب ها و احترام 
متقابل به زندانيان عادي و قوانين بند آن ها، رابطه هاي خود را با آن ها مشخص و 

تنظيم مي كنيم.
زمينه هاي  در  مرزبندي  به حفظ  مربوط  كه مضمون شان  بود  ديگر هم  چند محور 
سياسي با بازماندگان شاه، سلطنت طلب ها،  توده يي ها 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 مي كردم.
و  افراد  ظاهر  تغيير  شاهد  روزانه  گذشت.  رهنمودها  اين  شنيدن  از  روزي  چند 
مناسبات مان بودم. ديگر كسي با پيژامه و لباس نامرتب ظاهر نمي شد. به  هواخوري 
دانشگاه  جلوي  انگاري  انقالب،  اول  روزهاي  مثل  مي كردم  احساس  مي رفتيم،  كه 
تهران هستم. هر روز چيزهاي تازه  ياد مي گرفتم. 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.

سينه های پر از راز و دریچه های کوچک 
يداهلل.آ اهل شهر ري و همشهري ام بود. در فاز سياسی با شاخه دانش آموزی سازمان 
فعاليت  حين  سال ۶۰  اوايل  يداهلل  بود.  فعال  بسيار  ميليشياهای  از  و  می کرد  کار 
سياسي و هواداری از مجاهدين دستگير شد. هرچند او را از قبل نمي شناختم، اما 
در ادامة رابطه مان، متوجه شدم خاطرات مشترکی از فعاليت های سال های ۵8 و ۵۹ 
کانديداتوری  تبليغ  مثل  فعاليت هايی  داريم.  سازمان  هواداران  با  کار  و  متينگ ها  و 
مسعود رجوی برای انتخابات رياست جمهوری و مجلس که از طرف انجمن جوانان 
مسلمان شهرری، پويندگان راه حنيف تدارک ديده شده بود. من و يداهلل خيلي با هم 

چفت شديم و با مرور گذشته، دوستان و آشنايان مشترک زيادی هم پيدا کرديم. 
از يداهلل که دربارة تجربة زندان پرسيدم، چندان تمايلي براي صحبت سر اين موضوع 

نداشت. اصرارم را كه ديد، گفت: 
»تا قبل از ۳۰ خرداد، فضاي زندان با حاال كاماًل فرق داشت. پاسدارها و نگهبان هاي 
بند اين قدر وحشي نبودند. در شعبه ها هم بساط شكنجه و امثال آن، اين طوري پهن 
نبود. اما بعد ۳۰ خرداد همه چيز به سرعت تغيير كرد. در عرض چند روز همة بندهاي 
اوين، همه را به صورت فشرده کرده  زندان پر شد. دستگيري ها آن قدر بود كه در 
بودند توي سلول ها. اعدام هاي گسترده يي شروع شد. هر شب مستمر صداي تيرباران 
بود. تا جايي كه  توانستند فشار روي بچه ها را باال بردند. شعبه هاي بازجويي، صبح تا 
شب و شب تا صبح كار مي كردند. كابل و شكنجه هم فقط در شعبه ها نبود، زيرهشت 
تا همين سه  بود.  برقرار  بود. شالق و شكنجه  بازجويي شده  بندها مثل شعبه هاي 
چهار ماه پيش، همه را اتاق به اتاق و بند به بند به جوخه مي بردند تا شاهد تيرباران 
بچه ها باشند. الجوردي خيلي روي اين كار اصرار داشت. مي خواست آدم ها با ديدن 
اين صحنه ها، زودتر ببرند و تواب شوند. اگر كسي در مقابل رفتن به جوخه مقاومت 

مي كرد، روز بعد يا همان روز، خودش در صف اعدامي ها بود«. 
يداهلل، مختصري هم آن روز سرد و نحسي را شرح داد كه اتاق خودشان را براي ديدن 
اين صحنه هاي فجيع برده بودند. اشاره كرد كه تعدادي از خواهران را هم همراه آن ها 
روحية  آن،  قسمت  عجيب ترين  و  تكان دهنده ترين  بودند.  برده  اعدام  تپة  باالي  به 
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كساني بود كه با سر دادن شعارهاي آرماني و با جسارتي بي مانند، آخرين لحظات 
حيات شان را پاي چوبه هاي دار گذراندند و با سربلندي به خاك افتادند. بعضی ها فرياد 

زده بودند: زنده باد آزادی. بعضی ديگر هم درود بر رجوی ــ مرگ بر خمينی!
شنيدن اين مطالب برايم خيلي دردناك بود؛ اما اين چند ماه آن چه را ديدم و شنيدم، 

هم بايد درك می کردم و هم قابل فهم بود.
کم کم محيط خاکی حياط بند در حال عوض شدن بود. بچه ها در يک سمت حياط، 
زمين های فوتبال و واليبال را راه انداختند. تعدادی هم در قسمت ديگر حياط، بند 
باغچه ها گوجه   نفر ديگری توی  با  ايمانی  آماده کردند. محمد  باغچه  رخت و چند 
فرنگی و سبزی خوردن کاشت. اطراف کرت ها را هم آفتابگردان کاشت که زودتر از 
بقيه در حال رشد بودند. با جمع آوری شن و سنگ های اضافی و مرتب کردن حياط، 
عصرها بعد از آب پاشی، قدم زدن توی حياط صفايی داشت. تيم هاي فوتبال هم شكل 
گرفت. اسامي تيم ها هم قابل توجه بود: ستاره سرخ، صاعقه، اميد فردا و ... همگي 

ناشي از نگرشي آرمان گرايانه حتي نسبت به ورزش.

ادامه تحقيقات ناسا!
سلول روبه رويی ما شماره ۱۳ بود. صبح  ها آفتاب از آن سمت طلوع می کرد و تا ساعتی 
از درب سلول شان به راهرو می تابيد. در آن سلول مرد حدود ۴۵ساله   يی بود که جای 
پدر بيشتر ماها به حساب می آمد. نفرات سلول شان او را مهندس صدا می زدند. خيلی 
کم حرف بود و با کسی کاری نداشت. در هواخوری هم نديده بودم با کسی قدم بزند 
و رابطه يی داشته باشد. تصورم اين بود که شايد از کسانی هست که کمک تدارکاتی 
کرده و دستگير شده است. کاری به او نداشتم. اما می ديدم آقای مهندس صبح ها 
نخ هايی را از باالی چارچوب در آويزان می کند و با آن ها ور می رود. فکر کردم دارد 
طناب می بافد تا داخل سلول شان مثاًل بند رختی داشته باشند. اما يک روز که ته 
سلول نشسته بودم، به کارش دقيق شدم. متوجه شدم طناب نمی بافد. با نخ ها مثل 

شاقول کار می کند، روی زمين هم جای ساية نخ ها خط می کشد. 
آقای مهندس چيه؟«.  اين  نيکبخت پرسيدم: »داستان  از هم سلولی اش عظيم  بعداً 
عظيم هم که از کارهای او دل  خوشی نداشت، با طعنه گفت: »داره حرکت گردش 
زمين رو محاسبه می کنه«! و ادامه داد: » اين آقا مهندس رو اين طوری نبين؛ يکی از 
متخصصين ناساست. اومده بوده ايران يه سری بزنه که گرفتنش. يه دفترچه داره که 
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پر فرموله. هی سايه نخ ها رو خط می کشه و اندازه  گيری می کنه و توی فرمول هاش 
وارد می کنه. کارش کنترل ماهواره ها و اين چيزا بوده«.

تأسفی  احساس  می کرد،  تعريف  برايم  را  مهندس  آقای  ماجرای  داشت  که  عظيم 
افتاده های  اين دارودسته عقب  با  اين که خمينی  از  به هم دست داد. تأسف  عميقی 
اوايل سال ۵8  ذهنی، دارد چه بالهايی سر اين مملکت می آورد؟ ياد موضوعی در 
افتادم که خودم شاهدش بودم. برای ديدن دوستی در تهران سر، رفتم ميدان آزادی. 
مسير سمت فرودگاه را کميته چی ها بسته بودند. به هر ماشينی  بعد از بازرسی، اجازه 
عبور می دادند. ماشينی را متوقف کردند که آقايی جنتلمن و شيک، با خانواده اش 
داشت به سمت فرودگاه می رفت. کميته چی  ها گير دادند به انگشتری طالی او که 
کمی هم درشت بود. انگشتر را از او گرفتند و گفتند: »اين سرماية اين مملکته، حق 
نداری اونو از کشور خارج کنی«! آن آقای شيک پوش با موهای جو گندمی ، انگشتر را 
درآورد و داد به آن ها و با اشارة انگشت به سرش گفت: »سرماية مملکت اين جاست 
اين  نيست چی  سر  معلوم  بشين،  اين چيزا  تا شما متوجه  داره خارج می شه.  که 

مملکت مياد«.
اصغر برفجين هم سلولي ام بود. ته سلول كنار هم نشسته بوديم و او از روزهاي ۷ تير 
و 8 شهريور سال گذشته تعريف می کرد: »عصر روز ۷تير، ده ها پاسدار با باتون و كابل 
و زنجير، ريختن به بندها و ساعت ها همه را  زدن. همة وسايل شخصي مان را هم از 
بين بردن. شب که شد، همه خونين و مالين افتاده بوديم کف سلول ها. فرداي روز 
 8شهريور هم از صبح  تا ۲بعد از ظهر يكسره داشتيم كتك مي خورديم. گروه ضربت 
اوين با باتون و زنجير ريخته بودن به بندها. همه رو از دُم مي زدن. اون روز چقدر سر 

و دست شکست.! همه جا خون ريخته شده بود«.
بيرون  در  که  كه كسي  مي گفتند  را  زندان  فضاي  از  نمونه هايي  قديمي تر  زندانيان 
زندان باشد، به مخيله اش هم خطور نمي كند در زندان هاي خميني چه خبر بوده و 
چه مي گذرد. نمونه هايی مثل صحنة اعدام حبيب اهلل اسالمي۱۲ در محوطه اوين، بردن 

۱2- مجاهد شهید حبیب اهلل اسالمی عقیل آبادی یکی از اعضای برجسته تیم های عملیاتی مجاهدین بود که در 
سال ۶۰ طی یک تظاهرات مسلحانه با پاسدارانی که به سمت جمعیت شلیک می کردند 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 شکنجه های طاقت فرسا قرار گرفت.
مقاومت دلیرانة حبیب مورد خشم وکین ضدانقالبی الجوردی، سرجاّلد اوین قرار گرفته بود و از این رو دائم 
از  زندان  در  او  بی نظیر  مقاومت  و  بی امان  رزم  داشت. صحنه های  قرار  جاّلدان  وسطایی  قرون  فشارهای  تحت 
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زندانيان باالي پيكر موسي و اشرف به دستور الجوردی ، بردن زندانيان به جوخه اعدام 
که تيرباران دوستان و رفقای شان را ببينند، انواع شكنجه  در شعبه هاي بازجويي و 

اختراع شكنجه هاي جديد. 
بر اين باورم كه هر كس اين روزهاي جهنمي را در زندان هاي خميني ديده و گذرانده، 
بايد مشاهداتش را بنويسد و در تاريخ ثبت كند. زيرا ثبت هر يك از اين صحنه ها، 
بيانگر تاريخ مظلوميت اين مقاومت خونبار در مقابل يك ديكتاتوري تمام عيار و ضد 

بشر است که بايد روزي همة آمران و عامالن آن در مقابل عدالت قرار گيرند. 

جدید و قدیم و فصل های مشترک
جلو  از  بار  هر  كه  اصطالحي  بتاب!«  رو  نَخ  تاب،  »علي 
تاب« مي گفتيم.  به »علي  سلول ۶ رد مي شديم، خطاب 
قدي  و  بود  قزوين  اهل  بود.  شاه  زمان  زندانيان  از  علی 
كوتاه داشت. خيلي گرم و خودماني بود و لهجة شيريني 
درست كردن  صرف  را  روزش  وقت  بيشتِر  داشت.  هم 
»بچه ها  خودش  به قول  تا  مي كرد.  اتاق  عمومي  وسايل 
راحت تر باشن«. خيلي اوقات از بلوزهاي شكافته شده، نخ 
و طناب مي بافت تا براي محل ساك ها و وسايل صنفي، 
جا باز شود. به همين خاطر هم هر وقت از جلوي سلول 
علی رد می شديم، برای مزاح و خنده، بلند بلند مي گفتيم: 

»علي تاب، نخ رو بتاب!«
علی هم با لهجة شيرين قزويني مي گفت: »چشم ببم، خوِبش هم مي تابم«.

الجوردي در اوين خيلي شكنجه اش كرده بود؛ می خواست از او عليه سازمان مصاحبه 
بگيرد. علي هم با شجاعت در مقابلش مي ايستد و قبول نمي كند. الجوردي براي فشار 

حماسه های ناگفته و فصل زرینی در مقاومت عنصر مجاهد خلق در برابر جالد است.
الجوردی دژخیم در روز 2۳شهریور۱۳۶۰ برای 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 بچه ها این ماجرا را برایم تعریف کردند، به صحنه ای اشاره می کردند 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«.
 

علي تاب
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بيشتر، دست به استفاده از عوامل روحي و رواني مي زند؛ خانواده اش را شكنجه و آزار 
مي دهد. با اين حال علي باز هم مقاومت نمود و قبول نکرد. دستگيري اش هم بي هيچ 
دليل و علتي، فقط به اين خاطر بوده كه رژيم تصميم گرفته بود زندانيان مجاهد زمان 

شاه را دستگير كند. مي خواست به قول خودش، آن ها را »تعيين تكليف«كند. 
با علي خيلي دوست شده بودم. از آن جا 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:
از  دستگيري  موقع  چون  كرد.  بازجوييم   اومد  الجوردي  خود  شعبه،  رفتم  »وقتي 
من چيزي نداشتن، از او پرسيدم: »برا چي منو دستگير كردين؟«. الجوردي گفت: 
»تصميم گرفتيم همة زندانياي سياسي زمان شاه رو دستگير كنيم. مي خوايم يك باره 
همه رو تعيين تكليف كنيم. اگه هوادار جمهوري اسالمي شده باشن، آزاد مي شن، 
به  تا  اينا  اگه  چون  زندونه.  تو  جاشون  باشن،  اسالمي  جمهوري  مخالف  اگه  ولي 
حال هم فعاليتي نكرده باشن، حتمأ در قدم بعد جذب سازمان مي شن«. معلوم بود 

الجوردی دشمنش رو خوب شناخته بود.
يك روز با علي در هواخوري قدم مي زديم. خاطراتش از سرنوشت يك زنداني را آرام 

و شمرده تعريف کرد:
»زماني  در انفرادي هاي ۲۰۹ بودم. با اين كه همه جاي بدنم مجروح بود، ولي مي تونستم 
كارهاي خودم رو انجام بدم. يه روز سلولم رو عوض كردن. بردنم به سلولي که يه 
زندوني حدوداً ۲۵ساله اون جا بود. مي گفت محمد صداش  كنم. اولش شك كردم كه 
اما ديدم  بيارن.  او هم سلول كردن كه فعاليت هاي منو در  با  اين دليل منو  به  البد 
داده.  دست  از  رو  پاش  دو  توانايي  كه  شده  و شكنجه  خورده  كابل  اون قدر  محمد 
بتونه در  تا  او مي بود  بايد يکي توي سلول  بكنه.  خودش نمي تونست هيچ حركتي 
خوردن غذا و سايركارها كمكش كنه. پاي راستش حين فرار، تير خورده بود. با همون 
وضع، اون قدر 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، بازجوهاي۲۰۹ بيشترين فشار رو مي ذارن تا در 
كوتاه مدت، اطالعاتش رو بگيرن. با اين كه همة بدنش مجروح بوده، او را به بهداري 
هم نمي برن. بي هيچ پانسمان و باندپيچي، همون طور كف سلول افتاده بود. دستاشم 
از آرنج و كتف در رفته بود. نمي تونست 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 مي ذاشتن رو ميز، بعد با فشار زياد، انگشتامو 

يكي يكي مي شكستن«.
علی به اين جا كه رسيد، ساكت شد. چند قدمي با هم رفتيم. چيزي نمي گفت. مكثي 

طوالني كرد و دوباره به حرف آمد:
»دِر سلول رو مي زدم و به نگهبان مي گفتم تموم بدن اين فرد عفوني شده؛ چرا اونو 
نگهبان بي شرف مي گفت: يكي دو روز ديگه  اما  پانسمان کنين؟  بهداري  نمي برين 

بيشتر مهمون ما نيست. ارزش بردن به بهداري رو نداره«.
پنجشنبه  شب ها شب فرهنگی بود. بعد از شام راهرو بند سريع خلوت مي شد. هر 
پانتوميم، گفتن  را داشت: شعر خوانی، گفتن لطيفه،  برنامه خاص خودش  اتاقی 
خاطرات خنده آور، طرح چيستان و سرگرمی های امثال آن. در اين ساعت ها معمواًل 
راهرو قدم  نفر ديگر در  و دو سه  داوود . آ، رضا. ف  حسين كريم، محسن شيري، 
مي زدند. اگر تواب و بريده يی می خواست توی راهرو قدم بزند، از دو طرف كيپ او 
راه مي رفتند تا حالی شان باشد وقت قدم زدن شان نيست و بايد به محل خودشان 
برگردند. نمي خواستيم بفهمند در اتاق ها چه مي گذرد. البته آن ها هم اين چيزها 
سرش  و  شوند  تيز  کسی  روی  نمی خواستيم  اما  می فهميدند.  و  بود  حالی شان 

گزارشی رد کنند.
اين كه در اين شب ها از شهر و ديارمان بگوييم، خاطره يي تعريف كنيم، شعري خوانده 
شود و لطيفه يي گفته شود، چندان راضي ام نمي كرد. در هواخوري، حرفم را به حسين 
مجد زدم و نظرش را پرسيدم. متوجه شدم حسين احساس می کند من  جايگاه اين 

كارها را خوب درك نكرده ام. بيشتر توضيح داد:
مي خواد  شكنجه  با  كنه.  داغون  و  درب  هر جوره  رو  زندوني  داره  قصد  »زندانبان 
جسمش رو فرو بريزه. با ديوارها و سلول هاي انفرادي و انواع فشارهاي رواني ديگه، 
تسليم  نبايد  هر چيز،  از  قبل  هم  انقالبي  يك  بشكنه.  هم  در  رو  روحش  مي خواد 
شرايط بشه. نبايد بذاريم همون طور كه زندانبان مي خواد، اين ديوارها و حصارها روي 
ما تأثير منفي بذارن. ما بايد با هر شيوه يي كه مي تونيم روحية شاد و سرزنده  منو 
حفظ كنيم. اين جور برنامه ها هم براي مقابله با همين خواستة زندانبانه. ما متناسب 
با شرايطي كه داريم، با همين جمع شدن ها و جشن هاي كوچيك، با اين خواسته و 

هدف زندانبان مقابله مي كنيم«. 
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در ادامه، تجربه يي از مبارزان فلسطيني را تعريف كرد:
»توي اردوگاه هاي فلسطيني براي همه كادرها و اعضا، وظيفه تعيين كرده بودن تا هر 
چند وقت يك بار، با هم بنشينن و از خاطرات كودكي و دوراني كه در وطنشون بودن، 
با هم حرف بزنن؛ به اين خاطر كه وطنشون و خاطرات اون، هميشه توي ذهنشون 
تازه بمونه تا بتونن با انگيزة بيشتري به مبارزه شون ادامه بدن. نمي ذاشتن آوارگي و 
غربت، اون ها رو از گذشته شون قطع كنه. اين ها مكانيسم هايي براي تسلط بر شرايطه، 
تا نذاريم زندانبان به هدفش برسه. در اين شرايط كه حداكثر فشار رو روي زنداني 
ـ به طور خاص ما كه هوادار سازمانيم ـ گذاشته ان، هر خنده و شادي ما براي اونا يه 
نوع اعالم موضع هست و به اونا مي رسونه كه ما هم چنان بر سر آرمان و مواضعمون 

هستيم و از اون كوتاه نيومده ايم«.
صحبت های حسين که تمام شد، تلنگری ديگر به کّله ام خورد. مثل اين که مبارزه 
اشکال گوناگون دارد، در هر شرايطی بايد قانون مندی آن  را درآورد و متناسب با آن 
عمل کرد. هم زمان ياد قطعه يی از يک رمان افتادم که سال ها پيش خوانده بودم. 
داستان اين بود که تا چند قرن پيش، برده دارهايی با کشتی های بزرگ به سواحلی 
در آفريقا می رفتند و مردم بيچارة آن جا را با زور اسلحه دستگير و اسير می کردند. 
کسانی از زن و مرد را که وضع جسمی خوبی داشتند، سوار کشتی ها می کردند و 
نگهداشته می شدند و  پايين کشتی  اين بی چاره ها در طبقة  آمريکا می شدند.  روانة 
چند ماه طول می کشيد تا به ساحل برسند. با اين که اسيران از قبايل مختلف بودند، 
باز در همان وضعيت اسارت و تاريکی و وحشت و بردگی، سازماندهی قومی خودشان 

را بازسازی می کردند.
  اين داستان را برای حسين تعريف کردم. برايش جالب بود. گفت: » مثال خوبی 
زدی. اما بذار يه نکته مهم تر هم اضافه کنم. مبارزه سقف های متعددی داره. بعضی 
باالتر هم هست که  يه سقف  اما  مّليه.  مبارزه  بعضی جاها سقف  قوميه.  جاها سقف 
سقف ايدئولوژيکه«. وقت ناهار شده بود. وعده داد يک جلسة ديگر مفّصل صحبت 
کند. تا همين حد هم که اشاره  کرد، فهميدم نياز دارم تا عرصه های مختلف مبارزه 

را بيشتر بشناسم و فهم کنم.

حكم هر مجاهد
»سازمان شما مدعيه تجربيات همة سازمان هاي انقالبي جهان رو جمع كرده و عليه 
ما مبارزه مي كنه. من هم با افتخار مي گم جمهوري اسالمي هم تجربيات ضد انقالبي 
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جهان رو جمع كرده و جلو شما مي ايسته!«
اين ها را الجوردي مي گفت. يک روز كه به قزل حصار آمد، همه مان را در راهرو بند 
جمع كردند. الجوردي داشت براي مان خط و نشان مي كشيد. البه الي حرف هايش، 
خيلی برجسته و پيدا بود که چقدر از مجاهدين و تشكيالت شان وحشت و نفرت دارد:

جاهاي  در  اگه  مي كنه.  فرق  دنيا  همه جاي  با  اسالمي،  جمهوري  نظام  در  »زندان 
ديگه بعد از گرفتن حكم، ديگه كسي كاري به كار زنداني نداره، ولي در جمهوري 
اسالمي اين طوري نيس. ما تازه كارمون با شما شروع مي شه. يا شما آدم مي شين و 
توبه مي كنين و به دامن جمهوري اسالمي برمي گردين، يا همان حكم اصلي شما كه 
محارب بوده رو اجرا مي كنيم. اين سازمان، منافق ترين و جهنمي ترين سازمانيه 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، اون قدر رشد كرده بود كه ُتو خونه هاي سران نظام هم نفوذ 

كرده بودن. بچه هاي اون ها رو هم با خودشون برده بودن«.
الجوردي با همين نگرش و فكرها، پروژة تواب سازي را تشديد كرد. صنعت شكنجه در 
جمهوري اسالمي شروع به رشد كرد. ال جوردي تصور مي كرد اگر هر كس حداكثر۳  
ماه در انفرادي بماند، از زمين و زمان مي برد و به هر رنگي كه او بخواهد، درمي آيد. 
به همين خاطر زندان گوهردشت را كه سلول هاي انفرادي زيادي داشت، راه انداخت. 

خط کارش هم »حداكثر فشار« روي زنداني بود.
 بايد اذعان كرد الجوردي و خميني، دست همة جنايت كاران دنيا را از پشت بسته اند. 

آن قدر پست و شقي بودند كه نيازي به تجربه اندوختن از جاهاي ديگر نداشتند. 
صحبت های الجوردی که تمام شد، همراه محافظانش به  طرف بند راه افتاد و قدم 
پاسدار  از جمله  پاسدار  به سلول ها می انداخت. پشت سرش سه چهار  نگاهی  زنان 
دايی جليل(  بودند  گذاشته  را  اسمش  خائنين  بريده  وحشی درشت هيکلش)که 
حفاظتش می کردند. ناگهان يکی از نفراتی که سن و سالی داشت و به اتهام تدارکاتی 
اسباب بازی  ماشين  يک  الجوردی.  طرف  به  رفت  بود،  شده  دستگير  امکاناتی  و 
چوبی دستش بود که برای بچه اش ساخته بود. جلوتر رفت و به الجوردی گفت: 
الجوردی  نمی ذارن«.  اما  بدم،  بچه م  به  مالقاتی  در  رو  کاردستی  اين  »می خوام 
ماشين چوبی را گرفت، در دستش چرخاند و براندازی کرد و گفت: »اگه قرار باشه 
اين از زندان بيرون بره، بايد چوب های اون رو ذره ذره بشکافيم که توش مالتی 
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نباشه.« اسباب بازی  را به صاحبش برگرداند. ما که کناری ايستاده و ناظر صحنه 
بوديم، از يک  طرف به حماقت او خنديديم و از طرف ديگر بيشتر روشن شد که 

الجوردی چقدر از زندانی وحشت دارد.
وجه اشتراک همه ما که در ارتباط با مجاهدين دستگير شده بوديم، اين بود که روی 
پرونده همه مان نوشته شده بود: »منافقين«. همين يک کلمه برای زندانبان کافی 
بود که خودش را مجاز بداند هر فشاری را به  طور سراسری روی همه مان اعمال کند. 
در صورتی که تفاوت های زيادی بين افراد دستگير شده وجود داشت برخی از افراد 
عادی جامعه بودند وگاهي اوقات مرز چگونگِی رابطه با زندانبان را مخدوش مي كردند. 
ديده شده بود بعضی ها برای سفيد سازی پرونده و غيرسياسی نشان دادن خودشان 
ــ که زودتر آزادشان کنند يا بتوانند از امکانات بيشتری استفاده کنند ــ رابطه های 
فردی و گاهی اوقات دوستانه با بعضی از پاسدارهای بند برقرار می کردند. اما تجربه و 
حواس جمعي تعدادي از مسؤلين و كادرهاي سازمان، مانع  از آن مي شد تا زندانبانان 

بتوانند بندهاي سياسي را به بند هاي عادي تبديل كنند.
 من اين افراد تأثيرگذار را نمي شناختم، اما اسامي بعضي را 
كم كم شنيدم و آشنا شدم؛ مثل سعيد متحدين، حجت اهلل 

جباريان، اكبر طريقي، جابرحبيبي، جعفر اردكاني و... 
علي ابراهيمي سواره اهل تهران پارس بود. در بند هم، فرد 
شايسته يی برای انتقال آموزش ها و کمک به ديگران بود. 
با شاخة  از دستگيري،  قبل  تا  فهميدم  او  با  آشنايی  بعد 
محالت سازمان كار مي كرد. خواهرانش هم هوادار بودند 
در  که  کابل هايی  عواقب  از  هنوز  بودند.  شده  دستگير  و 
روحية  وضع،  اين  با  مي كشيد.  رنج  بود  خورده  بازجويی 
مجاهدي و صدق و فدايش در روابط و مناسباتش همه را 
جذب می کرد. آن قدر روح زالل و پاكي داشت كه به شدت 

آدمی را شيفته خودش می کرد. يكي از همين روزها جلوي در سلول شان ايستاده بود و 
وقتی من را ديد، از من خواست با هم برويم 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  

جابر حبيبي 
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برايم توضيح داد:
۱-ميزان شقاوت خميني دست كم گرفته شده است. دستگيري هاي گسترده  يی از 

همه اقشار اجتماعي وجود دارد. 
۲-نبايد به زندانبان فرصت داد تا از فاصلة تشكيالتي كه بين زنداني و بقيه وجود 
دارد، استفاده كند. نبايد اجازه داد در بند ها از اين افراد، جزاير جداگانه درست كنند.

۳-براي گرفتن امكانات صنفي، حرف مان را مي زنيم؛ اما اگر آن را به قصد سياست 
چماق وحلوا دادند، از آن استفاده نمي كنيم. 

۴-هرگونه كار در زندان، براي زنداني ممنوع و اسم آن بيگاري است. زنداني سياسي، 
بيگاري ندارد.

۵-نسبت به زندانيان جريانات مختلف، با حفظ مناسبات انساني، بحث سياسي نداريم 
و براي سوء استفاده رژيم، شكاف باز نمي كنيم.
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اواخر مرداد سال۶۱، يک روز صبح بلندگوي بند به صدا درآمد؛ اسمم را شنيدم. رفتم 
زير هشت. گفتند: »آماده شو بايد بری اوين«. سه  نفر هم از بندهاي مجاور بودند. دو تا 
بنز جلوی واحد ايستاده بود. سوار بنز جلويی شديم و راه افتاديم. همين كه وارد اتوبان 
ـ كرج شديم، ماشين سرعت گرفت. قباًل شنيده بودم يک نفر را داشتند برای  تهران ـ
شناسايی ديگران به سمت تبريز می بردند که او توی جاده فرمان ماشين را چرخانده، 
چپ کرده و موفق به فرار شده است. به ذهنم زد با حمله به راننده و چرخاندن فرمان 
می شود ماشين را چپ كرد و فرصتی برای فرار پيدا کرد. ولي بنز دومي، اسکورت مان 

بود و اين افکار بي فايده.
اين كه فقط چند ماه بود دستگير شده  بودم، ديدن خيابان ها، ماشين ها، رفت وآمد  با 
مردم در شهر، همه برايم ديدني و لذت بخش بود. گويي زندگي روزمرة مردم را طور 
ديگري مي ديدم. به خودم می گفتم يعني اين مردم خبر ندارند اآلن توی زندان ها چه 

خبر است؟ کی بلند می شوند انقالب  کنند؟!
كار  و  با سازمان  بي ارتباط  را  از دستگيري، خودم  بعد  بودم.  بازجويي  نگران شعبه 
تشكيالتي نشان داده بودم. تمام سناريوها براي اين بود كه اسمي از مسؤل و هم تيم ها 
مسؤلم  ـ  يعني حجت  مي رفت:  و  مي آمد  و خيال ها  فكر  مسير،  توي  نشود.  مطرح 
به خاطر  داده. شايد  و گزارشی  را شناسايي كرده  ـ دستگير شده؟ شايد كسي من 
فكر  موردی  به هر  بازجويي شوم.  است  داريم،  قرار  بند  در  روابطي كه  و  مناسبات 

مي كردم، جوابي نداشتم.
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شعبه 7
ميان شعبه هاي بازجويي اوين، شعبه ۷ مشهورتر از بقيه بود. ميزان شكنجه و انواع 
آن را به دفعات شنيده بودم. اساسًا واحدهاي عملياتي سازمان، نفرات خانه هاي تيمي، 
بهنام زاده  بهروز  از  مي بردند.  شعبه ۷  به  را  خاص  موارد  و  تشكيالتي  حساس  افراد 
چيزهايی در اين مورد شنيده بودم. خودش هم در شعبه۷  باز جويي شده  بود. مي گفت 
مسؤل و کل تيم شان قبل از او دستگير  شده بودند. همه چيزش لو رفته بود. با اين  
حال از بهروز اطالعات بقية دانشجويان دانشگاه شان را مي خواستند. به  همين خاطر 

او را به اين شعبه برده بودند و اساسي زير فشار بود.
 بهروز مي گفت: »با اين كه همه اطالعاتم رو داشتن، ول كن نبودن. روزهاي متمادي 
به شعبه مي رفتم. مدام با كابل مي زدن. كف پاهام پاره پاره شده و گوشتاش بيرون 
زده. آخري ها بازجو بعد از زدن چند كابل، يه چماق نيم متري آورد كه سرش ميخ 
كوبيده بودن، مثل برس سيمي. اونو می کشيد به كف پاهام و مي گفت بايد اطالعات 
بدي. هر بار كه اونو به كف پام مي كشيد، جونم به لبم مي رسيد و نفسم بند مي اومد. 

مي گفتن بايد اطالعات همه دانشجويان فعال علم و صنعت رو بگم«.
بوئيني، حسين مجدالحسيني و  نعمتي، عبدالرضا  قنبر 
با  بودند.  شده  بازجويي  شعبه ۷  در  هم  دهنادي  احمد 
اين كه چندين ماه از بازجويي شان گذشته بود، هنوز آثار 
شكنجه و كابل ها روي بدن شان بود. كف پاي عبدالرضا 
بود.   شده  دفرمه  كه  بود  آورده  اضافي  گوشت  چنان 
سيروس را هم قباًل ديده بودم؛ تعريف كرد كه در اين 
شعبه قپاني شده است. شنيده بودم سربازجوهاي شعبه ۷ 
مثل مهرآيين ، فکور و اسالمي  خيلی وحشي اند. خداخدا 

مي كردم من را به هر شعبه يي بفرستند، اال شعبه ۷. 
به اوين رسيديم. دم دِر اصلي، به ما چشم بند 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 آدم ها به گوشم خورد. 
زنداني. همگي  چشم بندزده،  از  بود  پر  بود. دو طرفش  متر  راهرو حدود ۵۰  طول 
نشسته بودند پای ديوار.يک آن  فضاي  محيط رويم اثر  گذاشت. موجي از نگراني 

احمد دهنادي 
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افتاد توی دلم. پاسدار همراه مان من را همان اول راهرو نشاند و گفت: »صبر كن تا 
صدات كنن«.

سرم را گذاشتم روي زانو هايم و فكر مي كردم. تصور اين كه شناسايي شده باشم يا 
آشنايی دستگير شده  باشد، مرا به فكر فرو برده بود. صداي كابل ها و جيغ و فرياد 
آدم ها اعصابم را خرد مي كرد. فكر مي كردم: »اگه نوبتم بشه، چي در انتظارمه ؟ هنوز 

به شعبه نرفته، صداي هر ضربه كابلي كه مي آمد، انگار به من مي خورد.
از زير چشم بند متوجه شدم نفري كنارم دراز كشيده و پاهايش سمت من است. تا زانو  
باندپيچي شده  بود. روی باند كف پاها، خون خشکيده بود. با اين که از اين چيزها زياد 
شنيده بودم، اما ديدنش از نزديک، برايم تازگی داشت. خيلي كنجكاو شدم چهره اش را 
ببينم. دقايقی بعد شنيدم دختری با صدايی ضعيف نگهبان را صدا می کند. نظافتچی 

مسن آن جا، نگهبان راهرو هم بود. نفرات را می برد سرويس و دستشويی. 
از زير چشم بند نگاهی انداختم به اطراف. احساس كردم کسی در راهرو نيست. نگاهي 
به دختر انداختم. ۱۵، ۱۶ سالي بيشتر نداشت. با چهره يي معصوم، زرد و بي حال. 

هم سن و سال خواهرم اقدس.
سوالم شد چرا او را به اين روز انداخته اند؟ چطوري اين شكنجه ها را تحمل كرده؟ چرا 

اين قدر كابل خورده؟ 
وضعيت او ذهنم را گرفته بود. احساس دوگانه يی داشتم؛ هم از وضعيتي كه داشت 
اتفاقي  او روحيه مي گرفتم. يك آن نمي دانم در درونم چه  از  زير فشار بودم و هم 
افتاد. به خودم نهيب زدم: »تو چي ت از اين دختِر كم سن  و  سال كمتره که به فكر 
فرو رفتي؟ اگه اون تونسته اون قدر كابل بخوره و به اين روز بيفته، تو هم مي توني«.

از ديدن آن دختر، روحيه گرفتم. احساس قوت قلب عجيبي به من دست داد. ديگر 
باشد،  هرچه  بازجويي  موضوع  مي كردم  فكر   نبود.  خبري  خفه كننده   تشويش  ازآن 

مي توانم از پس آن بر بيام.
دنبال شکار فرصت ها بودم. از زير چشم بند نگاهي به بقيه می انداختم تا شايد آشنايي 
پيدا كنم. همه چشم بند زده، سر به زانو، كنار ديوار نشسته بودند. تا جايي كه تونستم 
باندپيچي شده پشت در  با پاهاي  سرك كشيدم. چندين زن و مرد جوان، بعضی ها 

شعبه ها نشسته  بودند.
دستي به شانه ام 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 
شعبه۷ لعنتی بود. بي هيچ سئوالي برد و از شکم، روي يك تخت سربازي خواباند. 
تصوري نداشتم چه قصدي دارد. با خودم فکر کردم که: »شايد اشتباه گرفته. دنبال 

يه نفر ديگه بوده«. به لباس شخصی گفتم: 
ـ من حكم دارم. از قزل حصار اومدم.

ـ خفه شو! مي دونم از كدوم قبرستون اومدي!
سمت ديگر شعبه، دو تخت ديگر هم بود. به يكي از آن ها مردي حدود ۳۰ ساله را 

بسته بودند. دو بازجو هم مشغول زدن و سؤال از او بودند. 
با  از مچ،  با يك طناب به پايين تخت بست. دست ها را هم  پاهايم را جفت كرد و 
طناب هايی به دو طرف تخت محکم کرد. اولين كابل که به کف پايم خورد، احساس 
کردم از کف پا تا مغزم سوخت. خيلی نفس گير بود. چندکابل که زد، داد کشيدم. 
يك  دهنم.  توي  کرد  گوله  بود،  افتاده  اتاق  گوشة  كه  را  پاره يي  و  كثيف  جوراب 
پتوي سربازي پر از خاك و خون را هم کشيد روي سرم. نفهميدم چندتا كابل زد. 
تا مغز سرم را  پا  از كف  الكتريكي  فقط احساس مي كردم هر ضربه اش مثل شوك 
می سوزاند. زير پتو، خيس عرق بودم. داشتم خفه مي شدم. هر چه تقاّل مي كردم، فايده 
نداشت. ضربه هاي كابل پشت سر هم فرود مي آمد. 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 می گفتند: »حرف بزن!«.

دقيقه  نمي دونم«. چند  نمي دونم. چيزي  تكرار مي كرد: »چيزي  او  هرچه مي زدند، 
بعد، زن جواني را آوردند. 

بازجو به او گفت : »شوهر سگ منافقت هيچ چي نمي گه، يا به او مي گي حرف بزنه يا 
خودت هم مي خوري«.

بعد كابل را داد دست آن زن و گفت: »بزنش! اون قدر بزنش تا حرف بزنه!«.
زن جوان بيچاره كه هرگز فكر نمي كرد موضوع جدی باشد، باالی سر شوهرش ايستاده 
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و التماس می کرد: »تو رو خدا اگه چيزي مي دوني بگو، نذار اين قدر اذيتت كنن«.
آمد.  فرود  پشتش  بر  كابل  كه ضربة محكم  بود  نشده  تمام  زن  هنوز حرف هاي 
ناله اش به هوا رفت و بر زمين افتاد. در همان حال دو سه ضربة ديگر هم به او 
زدند. زن بيچاره مثل مار به  خودش مي پيچيد. بازجو گفت: »الزم نكرده براش كار 

توضيحي كني، اون قدر بزن تا جواب بده«.
زن طولش مي داد و معطل مي كرد. دژخيم، ديگر به در هم شكستن شوهر او اميدي 
نداشت. زن را از چپ و راست با كابل مي زد و مي  گفت: »هرچه نزني، خودت مي خوري«.

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: »اين طوري بزن! مگه داري گربه رو ناز مي كني؟ هرچي يواش تر بزني، 
خودت محكم تر مي خوري«. دوباره كابل را داد دستش و تكليف كرد كه هر ضربه يي 

به  خودش مي خورد، بايد محكم ترش را به شوهرش  بزند.
رو به ديوار، روي صندلي نشسته بودم و به آن زن جوان فكر مي كردم. فهميدم هنوز 
ميزان شقاوت و پستي خميني و پاسدارانش را نشناخته ام. چند دقيقه بعد، زن دور 
تخت شكنجه مي چرخيد و خودش را از راستاي ضربه هاي كابل بازجو در مي برد. اما 
بازجوي دوم او را مي زد. دوباره کابل را دادند به دستش. زن كابل را انداخت زمين و 
فرياد زد: »بي پدر و مادر ها! چرا مي زنين؟ مگه چی كار كرده ؟ شايد چيزي نمي دونه!«.

زن داشت فحش مي داد كه بازجوي اولي درآمد: »سليته! خفه شو ! حاال مي دونم با 
شما چی كاركنم«.

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 پارچه يي را 
فرو كرد به دهان شوهرش و گفت: »ديگه نمي خواد تو چيزي بگي. هر وقت اطالعات 

داشتي، فقط مشتت رو باز و بسته كن«.
دو نره غول خبيث با دو كابل، به جان زن بيچاره افتادند. يك در ميان مي زدند. زن 
هم كنار گوش شوهرش جيغ مي كشيد. ديگر درد خودم را فراموش كرده بودم. تصور 
اين همه شقاوت و سنگدلي برايم غير ممكن بود. يك زن خانه دار را ـ كه سياسي هم 
و شكنجه  فشار  تحت  اين طوری  ـ  نداشت  خبري  فعاليت هاي شوهرش  از  و  نبوده 

گذاشتند تا به اطالعات شوهرش دست پيدا كنند!
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فكر  مدام  نشاندند.  منتظر  در،  پشت  و  بيرون  آوردنم  شعبه  از  ساعتي  ربع  از  بعد 
مي كردم: چرا هيچ سؤالي از من نكرد؟ حتي يك كلمه هم نپرسيد كه بفهمم اصاًل 

براي چي از قزل حصار آوردنم شعبه.
شنيده بودم بعضی ها را دوـ  سه روز، بي  آن كه چيزي بپرسند، داخل شعبه چرخاندند ، 
زدند و برگرداندند. دليلش هم اين بود كه آن ها اطالعات سوختني نداشتند. بازجو هم 

اول از آن ها زهر چشم مي گرفت و بعد سؤاالتش را شروع مي كرد. 
بپرسند. ممکن است در  بند۲  به  به احتمال قوي مي خواهند راجع  تصور می کردم 

گزارشات خائنين به زيرهشت، چيزي لو رفته باشد.
تا شب، پشت در شعبه بودم. بازجو هاي مختلف به تناوب از شعبه ها بيرون مي آمدند 
قطع  كابل ها  و  فرياد ها  صداي  مي بردند.  شعبه ها  داخل  به  راهرو  از  را  افرادي  و 
نمي شد. اگر از اين شعبه صدايي نمي آمد، فرياد ديگري از شعبه يی ديگر، فضای 
راهرو را پر مي كرد. زندانيانی را ديدم که دو نفر زير بغل شان را گرفته بودند و از 

شعبه خارج مي كردند. 
ما را براي نماز به گوشه يي در هال بردند. حين ركوع و سجود، سعي مي كردم محيط 
و افراد را شناسايي كنم. می خواستم ببينم كس ديگري از بندمان اين جا هست يا نه. 
مي خواستم دربياورم موضوع بازجويي ام  به بند می گردد يا نه ؟ چيزي دستگيرم نشد. 
همه هم با هم نرفته بوديم برای نماز. چشم بند هم مانع بود كه خوب بشود نگاه كرد.

غروب که شد، عده زيادي را از شعبه ها به بند ها بردند. حدود ۲۰نفر مانديم. آخر شب 
گفتند همان جا گوشه راهرو بخوابيم. بدون اين که حتی يک زيرانداز يا پتو زيرمان 
نبود.  كار  در  آسايشي  و  خواب  کشيديم.  دراز  موزاييك ها  روي  چشم بند  با  باشد، 

نيمه شب هم صداي كابل و فرياد از بعضي شعبه ها مي آمد.

دختر ایران
را  ديگري  زندانيان  كم كم  بودم.  نشسته  شعبة۷  در  پشت  بعد  روز  ۷صبح  ساعت 
 آوردند. حدود8۰ - ۹۰نفر شديم. همه منتظر رفتن به شعبه بوديم. حدود ساعت 8 
 ناگهان متوجه شدم از سمت پله ها سر و صدا مي آيد. چند پاسدار، دختر جواني را 
با عجله و کشان کشان به شعبه۷ بردند. مرد جواني را از تخت باز كردند و آن دختر 
اوين،  تا رسيدن به  از زمان دستگيري  از ظاهرش پيدا بود كه  را بستند به تخت. 
خيلي كتك خورده. مانتو سرمه يي رنگش پاره و خاكي بود. كفش هم به پا نداشت. 
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بازجو ها با كابل به جانش افتادند. پي در پي مي گفتند: »آدرس بده! آدرس بده! خونه 
تيمي تون كجاست«؟

»نمي گم.  می زد:  داد  هم  دختر  مي آمد.  فرود  بدنش  بر  پي در پي  و  شدت  با  كابل 
اهلل اكبر، اهلل اكبر. خدايا كمكم كن! خدا! خدا!«

گاهي هم به بازجو ها فحش مي داد: »پست فطرتا نمي گم. پدر سوخته ها نمي گم«.
دو بازجو او را تا ساعت ۱۰زدند. زير ضربه ها بي هوش شد. امدادگرـ  دكتر كمك جاّلدـ 
را باالي سرش آوردند. بعد از يك ربع به هوش آمد. دوباره كابل ها شروع شد. بازجوها 

داد مي زدند: »يااهلل، آدرس رو بده تا ديگه نزنيم!«.
دختر جوان زير كابل ها آن قدر داد زد كه صدايش گرفت و دو  رگه شد. باز با صدای 

بلند می گفت: »نمي گم. بريد گم شيد. اگه منو تيكه تيكه هم كنين، نمي گم«.
صداي كابل قطع نمي شد. با هرضربه به او، تا عمق استخوانم به درد مي آمد؛ اما از 
اين  همه مقاومت و قاطعيت، انرژي و روحيه مي گرفتم. بايد مي فهميدم او با گوشت و 
پوستش مقاومت نمي كند؛ بلکه انگيزة قوي تري به او كمك مي كند تا چنين ضربات 

سهمگيني را تاب بياورد. 
اين وضعيت تا ظهر ادامه داشت. بازجو ها به عجز و البه افتاده بودند. هر كاري كردند، 
نتوانستند دختر را به حرف بياورند. يكي از بازجويان از روي درماندگي، سر دختر داد 

زد: »به خدا اگه اين همه كتك رو فيل خورده بود، به حرف مي اومد!«.
كابل را انداخت زمين و با بازجوي دوم از شعبه رفتند بيرون. خوشحال شدم. فكر 
 كردم ديگر نا اميد شدند  و دست از سرش برداشته اند. از مقاومت او احساس پيروزي 
مي كردم. حتمًا نفراتی هم كه پشت در شعبه ها نشسته بودند و از صبح شاهد شكنجه  
و فرياد هاي او بودند، همين احساس را داشتند. ولي اين احساس چندان طول نكشيد. 
تازه نفس آمدند. دوباره صداي كابل و فريادهاي  بازجوي  ۲۰دقيقه يی گذشت و دو 
دختر جوان بلند شد. اما شيوة كار اين دو نفر فرق داشت. ضربه هاي كابل كمتر بود، 
ولي دختر فرياد هاي ناگهاني مي كشيد. تا حدود ساعت ۲ بعد از ظهر او را زدند. دوباره 
از هوش رفت. به هوشش آوردند و تا ساعت۴ مستمر می زدند. کاری با او می کردند 

که جيغ او را در می آوردند. ناگهان شنيديم: »مي گم،  مي گم!«. 
- »بگو بگو! آدرس تون كجاست؟«

 دختر توي ناله اش چيزي گفت. گويا بازجوها آدرس جايي را شنيدند. با عجله آماده 
رفتن  شدند. وقتي داشتند از شعبه بيرون می رفتند، يكي از بازجوها پرسيد:
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ـ نسرين! حاال اگه بريم، كسي اون جا هست؟
ـ نه، ديگه قرارمون سوخته؛ قرار ما تا ساعت۲ بود. 

بازجوي دوم با غيظ و خشم، ضربه يي محكم به او زد و همگي به سرعت رفتند بيرون. 
اين كه  براي  شكنجه،  تحمل  و  فداكاري  اين همه  بودم.  شده  بي خود  خود  از  ديگر 
دوستانش را از دستگيري نجات دهد. درمانده بودم كه چه نيرويي در وجود اوست كه 

او را اين همه مقاوم ساخته است؟ 
تصور  كردم ديگر نوبت به من نمي رسد. اما ساعت8 شب بلندم كردند و بردند شعبه. 
بازجو نشاندم روي صندلي و پرسيد: »بين آشناهايي كه داري، ديگه كي منافقه و 

فعاليت مي كرده ؟«.
دامنة سؤالش آن قدر گسترده بودكه نمي توانستم بفهمم منظورش چه كساني است؛ 
دوستان دوران دانشگاه، سربازاني كه با هم در پادگان بوديم، بچه هاي محله مان يا...

كمي مكث كردم. داد زد: 
ـ چرا حرف نمي زني؟ به چي فكر مي كني؟

ـ من سرباز بودم. بيشتر توي پادگان بودم. اين دو ساله، نمي دونم كي چه كاره شده.
ـ پس نمي دوني!؟

يك  روي سرم.  را كشيد  پتو  اول  همان  از  بست.  تخت  همان  به  برد  و  گرفت  را  دستم 
چشم بند پر از خاك و خون را گوله كرد و چپاند توی دهنم. ضربه هاي پي در پي كابل شروع 
شد. با يادآوري مقاومت نسرين، احساس مي كردم راحت تر مي توانم ضربه ها را تحمل كنم. 

حدود ۵۰تايی زد. پتو را از سرم برداشت. پارچه را از دهانم کشيد 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: »آن قدر 

مي زنم كه همه چيز يادت بياد!«.
افرادي  ياد  فرياد،  از چند  بعد  بزنم.  فرياد  نبود؛ مي توانستم  پارچه در دهانم  اين بار 
افتادم كه در راهرو نشسته اند: »ممكنه فرياد ها ناراحتشون كنه«. سعي كردم كمتر 
پتو  زير  قطع كرد. چند  دقيقه  يی همان طور  و  زد  ديگر  بزنم.. حدود  ۵۰ ضربه  داد 
منتظر ماندم. هر لحظه انتظار سيخ و سمبه يي را داشتم. هر چه انتظار كشيدم، خبري 
نشد. گوشم را تيز كردم تا هر صدايي را بشنوم. هيچ صدايي نمي آمد. بدنم را شل 
كردم. آماده بودم تا با شنيدن كوچك ترين صدايي، عضالتم را سفت كنم. زير پتو 
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به سختي نفس مي كشيدم و خيس عرق بودم. 
بزنم. طولی  كنار  را  پتو  تكان دادن سرم، کمی  با  نيم ساعتي گذشت. تالش  كردم 
نکشيد كه يكي از بازجوها آمد و دست و پايم را از تخت باز كرد. دستم را كشيد و 
برد  گوشة ديوار تا پا بزنم. بعد از پا زدن، دستم را گرفت و برد توی راهرو و همان جا 
از ضعف و تشنگي  نشاند. احساس می كردم دارم به شعبه و راهرو عادت می کنم. 
تا  و  دستشويی  رفتم  لنگان لنگان  کردم.  صدا  را  نگهبان  مي رفتم.  حال  از  داشتم 

توانستم آب خوردم.
 روز سوم از اول صبح، هر لحظه انتظار داشتم دستي به شانه ام خورد و من را برد 
توی شعبه. طبق معمول صداي كابل و داد و  فرياد از شعبه ها مي آمد. يكي از بازجوها 
را از روي صدايش شناختم. آخوند هادي غفاري بود. حساس شدم که اين جا چکار  
می کند؟ از زير چشم بند ديدم؛ بي عبا و عمامه، با پيراهني سفيد و بلند تا زانو، از اين 

اتاق به آن اتاق رفت و آمد می کرد. پيشرفت بازجويي ها را پرس وجو مي كرد.
هادی غفاری را قبل از انقالب مي شناختم. بعد از ۱۷شهريور در مساجد سخنراني 
مي كرد و اسمش روي زبان ها افتاده بود. بعد از انقالب هم سر دستة چماقداران عليه 
مجاهدين و گروه های ديگر بود. هنوز روز ۲۵خرداد۶۰۱۳ را به ياد دارم که با يک بنز 
سرمه يی از چهارراه کالج به سمت ميدان فردوسی می آمد. پشت فرمان بود و توی يک 
دستش کلت بود و دست ديگه نارنجک. داشت از ميان جمعيت ماشين رو با سرعت 

کم به سمت ميدان فردوسی می راند. داد می زد و نفس کش می طلبيد.
چپ،  سمت  تخت  روي  بود.  شلوغ  نسبتًا  اتاق  شعبه.  بردند  ۱۰صبح  حدود  را  من 
يك زن جوان و روي تخت سمت راست، يك مرد جوان را بسته بودند و مي زدند. 
بودند و داشتند  به ديوار نشسته  نفر روي صندلي رو  اتاق هم سه چهار  كناره هاي 

چيزي مي نوشتند.
 باز جو وسط اتاق نگهم داشت و پرسيد: 

ـ  در فاميلتان كي هوادار بوده؟
ـ خواهرم. 
ـ كجاست؟

۱۳- روز 2۵خرداد سال۶۰ جبهه ملی فراخوان یک تظاهرات در میدان فردوسی تهران داده بود. فراخوان برای 
تجمع در ساعت ۴ بود. اما حزب جمهوری به چماقدارانش فراخوان داده بود و آن ها با سرکردگی هادی غفاری 

از ساعت ۱2 ظهر میدان و خیابان های اطراف را اشغال کرده و مانع از برگزاری تجمع جبهه ملی شدند.
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ـ همين جا، توي اوينه.
ـ ديگه كي؟

ـ ديگه خبر ندارم.
ـ معصومه كيه؟

همين که اسم معصومه را آورد، فهميدم موضوع به او و تيم شان برمي گردد. گفتم: 
ـ يكي از فاميل های ماست.
ـ چه ارتباطي با او داشتي؟

ـ هيچ چي، فقط ارتباط خانوادگي!
هنوز جمله ام تمام نشده، چنان سيلي  يی  به گوشم زد كه داشتم مي افتادم. 

بالفاصله ادامه داد:» هيچ چي؟ مث اين كه نمي دوني اين جا كجاست! تموم دري وري هايي 
هم كه توي جمشيديه گفتي، به درد عمه ت مي خوره. همه چي از اول شروع مي شه«.

با طناب محكم  را  با عصبانيت آستينم را كشيد و خواباند روي تخت. دست و پايم 
بست. جورابم را فرو کرد در دهانم. پتوي سياه و كثيف را هم كشيد روي سرم و گفت: 

»هر وقت چيزي يادت اومد، پنجه هات رو باز و بسته كن «. 
كابل ها بال وقفه می خورد به پاها و پشتم. نفهميدم چقدر طول كشيد؛ فقط احساس 
مي كردم سرم دارد مي تركد. شقيقه هايم از دو  طرف داشتند سوراخ مي شدند. پتو را 
از رويم كشيد و پرسيد: »چيزي يادت اومد؟«. جواب ندادم. سرم پايين افتاده بود. 

لحظه يی حس كردم بازجو كنار تخت نيست. 
چند لحظه بعد آمد و از پشت سر، موهايم را به چنگ گرفت و سرم را کشيد باال. 

چشم بندم را كمي باال زد و از باالي سرم گفت: »فقط روبه رو رو نگاه كن!«.
 دختر جواني روبه  رويم ايستاده بود. تا چند لحظه او را نشناختم. همين كه با گريه به 
حرف آمد، فهميدم معصومه است. رنگ به چهره نداشت. خيس عرق بود. سر و وضع 

آشفته يي داشت. معلوم بود تازه کتک خورده است.
دوباره پتو را كشيد روي سرم. يكي دو دقيقه بعد شروع کرد به زدن. مي زد و  مي گفت: 

»بايد همه چي 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 
بر مي داشتم، پايم به زمين مي چسبيد. تختة پشتم به شدت مي سوخت. نمي توانستم 

درست راه بروم. چهار دست و پا شدم و خودم را به سختي می کشيدم جلو.
روي يك صندلِي رو به ديوار نشاندم و يك برگة بازجويي داد دستم. باالي كاغذ با خط 
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قرمز نوشته بود: »كلية فعاليت هاي خود عليه نظام جمهوري اسالمي را بنويسيد«.
حساب می کردم بدجوری توی تله افتادم و سرکالف باز شده است. اما باز بايد هرطور 
شده موضوع را به همين افراد ختم کنم. نبايد کار به تيم و مسؤلم بکشد. هرچند 

می دانستم بعد از دستگيری من، ردهای قبلی پاک شده است.
از رابطة خانوادگی و روابط شخصی،  بود و سعی می کردم حين نوشتن  قلم دستم 
به  داستان  بايد  کنم.  جور  موضوع  اين  برای  سناريويی  و  کنم  پيدا  ذهنی  فرصتی 

همين  جا ختم می شد.
هنوز نصف صفحه ننوشته بودم که پس گردنی محکمی خوردم. بازجو داد زد:

»فالن فالن شده، اين مزخرفات چيه نوشتی؟ مگه گفتم داستان عاشقانه بنويسی؟ 
ياال برو سر اصل مطلب و همه رابطه هات رو بنويس«.

شعبه هنوز پر از سر و صدا بود. داشتند دختری را کابل مي زند. بازجو سرش داد 
می كشيد: »نيم وجبي! ما خيلي گنده تر از تو رو به حرف آورديم. يكي از شما هم 

نمي تونه از دست ما در بره«.
مرد جواني را كنار ديوار قپانی كرده بودند. بازجوی بعدی با مشت به شكمش مي زد. 
البه الي فحش و ناسزا، از او اسم رابطين شهرستان  را مي خواست. جوان هم الم تا 

کام حرف نمی زد. 

افسانه یا واقعيت؟ 
داشتم بازجويي  در جمشيديه را باز نويسي مي كردم. مي خواستم يك جايي مطالب 
جديد لو رفته را وارد كنم. موضوع را ربط دادم به خسرو؛ يکی از دوستان دوران 
خانه  به  پادگان  از  که  »يک روز  نوشتم:  است.  شده  شهيد  می دانستم  دانشگاه. 
بر می گشتم، توی محل ديدمش. دنبالم آمده بود. گفت مقداری از اين وسايل داره. 
می  خواست بدونه می تونم براش نگه دارم يا نه؟ خانه  ما کوچک بود و جا برای اين جور 
چيزها نداشتيم. از معصومه سؤال کردم. او به خانه مان رفت وآمد داشت. از او پرسيدم 
جايی برای نگهداری اين چيزا داره يا نه؟ بعدش هم اصاًل موضوع منتفی شد. من 

هم ديگه خسرو را نديدم«.
بازجو برگه را از زير دستم کشيد و برد.

منتظر بودم سؤال بعدی را بنويسد و بدهد دستم.
بيست  دقيقه يی گذشت. شعبه۷ خلوت شد. از شعبة كناري هنوز صداي زدن و فرياد 
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مي آمد. همان طور كه منتظر نشسته بودم، از زير چشم بند دختري را ديدم كه تازه 
بود كنار تخت. حدود ۱۷-۱8 ساله  افتاده  بود. درازکش  باز شده  از تخت شكنجه 
بود. ناگهان صحنة شگفتي ديدم. هيچ وقت فراموش نمي كنم. خودش را كشان كشان 
رساند كنار زندانِي قپاني شده. با خواهش و التماس   گفت: »برادر! پاها تو بذار روي 

كمرم. تو بايد بيشتر مقاومت كني! پاهاتو بذار! فشار روي دستات كمتر مي شه!« 
چنان منقلب شدم كه مي خواستم فرياد بزنم. مقابل جسارت و شهامت آن دختر، 
خوانده  و  شنيده  مختلفي  چيزهاي  فداكاري،  دربارة  مي كردم.  كوچكي  احساس 
اين صحنه، كلمة فدا به قدر كافي گويا نيست. مبهوت ماندم  بودم؛ ولي در وصف 
كه انقالبي گري يك زن مجاهد خلق وآن چه مي بينم، افسانه است يا واقعيت؟ اگر 
كجا  از  انگيزه  و  انرژي  همه  اين  چيست؟  آن  محتوای  و  مضمون  است،  واقعيت 

سرچشمه مي گيرد؟
ياد گفته هاي مسعود افتادم: »ما اين ايدئولوژي را در ميدان هاي رزم و تخت هاي شكنجه 

به دست آورده ايم. ما براي تك تك كلمات و مواضع مان، خون هاي بي شمار داده ايم«.
بر  از دستم  بودم. هيچ كاري  پا كالفه  از شدت سوزش و درد  بود.  از ظهر گذشته 
نمي آمد. كار بازجو با من تمام شد و سوال ديگری در برگه ام ننوشت. گفت بلند شو 
برو بيرون. نمي توانستم كف پا را زمين بذارم. كم كم خودم را به بيرون شعبه رساندم. 

همان نزديكي نشستم.
دو سه ساعت بعد من و دو نفر ديگر را بردند بهداری که پانسمان مان کنند. امداد هم 
شلوغ بود. عده يی را از بندها و شعبه ها برای پانسمان آورده بودند. چندين زن و مرد 
جوان كنار ديوار منتظر نشسته بودند. نفری را با فرغون جابه جا مي كردند. خودش 

قادر به راه رفتن نبود!
تصورم اين بود که بازجويی  ادامه دارد. اما بعد از برگشت از بهداری، من و سه چهار 

نفر ديگر را بردند به طرف بندهای۳۲۵ . پايم باند پيچی بود و دمپايی ام دستم.
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زندان اوين سه مجموعه بند دارد. دور هر کدام اين مجموعه ها، ديواری کشيده اند، 
مانند قلعه يی. قديمی ترين آن همان بند های ۵ و ۶ است که به آن ۳۲۵ قديم گفته 
می شد. در زمان شاه يک مجموعه بند دوطبقه در اوين ساخته شد که ۴بند و يک 
بخش انفرادی دارد. بند۲۰۹ در واقع سلول های انفرادی اين ۴بند است که ۱۰۰سلول 
دارد. شماره هايی که به اين بندها داده شده، شماره تلفن  هر کدام است. به همين 
با شماره های مختلفی شناخته شده  بند ها  اين  اسامی  دليل در زمان های مختلف، 
است. سال ۶۱ که من وارد اين بند شدم به آن ۳۲۵ جديد می گفتند. در مجاورت 

بند ۲۰۹ بهداری قرار داشت و در ادامه اش آشپزخانه اوين.
از درب کنار بهداری وارد کريدور اصلی بندها شديم. من  را فرستادند به بند ۲ پايين 
اتاق۵. هر يک از اين ۴بند دو طبقه، ۶ اتاق دارد. راهرويي شبيه ال )L ( با عرض 

دو متر مسير تردد به اتاق هاست ويك حياط کوچک وسط ساختمان.
وارد راهرو باريک بند شديم. درب اتاق ها بسته و سکوتی حاکم بود. وقتی پاسدار 
در آهنی اتاق را باز کرد و به من گفت برو تو، ديدم همه كيِپ كيپ تا پشت در 
نبود. بعضي ها قدري جابه جا شدند و همان جلو  برای واردشدن  نشسته اند. جايی 
يكي  بعد،  دقيقه  چند  بنشينم.  توانستم  و  شد  باز  جا  موزائيك  دو  اندازة  به  در، 

خودش را به من رساند: 
ـ سالم. اسمت چيه؟ از كجا اومدی؟ 

ـ حسن. از قزل حصار اومدم. چند روزی در بازجويي شعبه بودم. 
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نگاهی به پاهاي باندپيچي ام انداخت و من را برد به  گوشه اتاق. آن جا يك تخت دو 
طبقه بود. طبقه باال را وسيله چيده بودند و زير تخت خالي بود. ۴ نفر هم زير آن دراز 

كشيده بودند؛  طوري كه فقط پاهاي شان زير تخت بود. 
بيا جات رو عوض كن تا حسن  به يكي گفت: »منوچهر! پاي تو كمي بهتر شده، 

اين جا بخوابه«.
متوجه شدم پای اين ۴نفر هم مجروح و باندپيچي است. بعد فهميدم اسم نفري كه 
جابه جايم كرد، فرهاد الچيني است. او مسؤل اتاق بود و نزد همه بسيار قابل احترام. 
از رفتارش و احترامی که ديگران به او می گذاشتند معلوم بود يكي از مجاهدين قابل 

تكيه در زندان است.
۹8نفر بوديم. روزي سه بار نوبت توالت داشتيم. هر بار ۲۰دقيقه. در اين زمان بايد همه 

كارهاي مان را مي كرديم: شستن ظرف ها، لباس ها، نظافت اتاق و... 
سرويس بهداشتی سه تا توالت  داشت که در هم نداشتند. جلوی آنها پتو سربازي آويزان 
کرده بودند که  نيم متر پايين شان باز بود. يكي از توالت ها غير قابل استفاده بود. فقط 
نفر فقط مسؤل همين  به خاطر كمبود وقت، يک  استفاده می شد.  نياز سرپايی  برای 
توالت سرپايی بود. برای استفاده هر نفر، ۱۰ ثانيه وقت می داد. سه شماره که می شمرد، 
نوبت نفر بعدی بود. اسم او را گذاشته بودند، مسؤل ۱-۲-۳ . برای استفاده از دو توالت 

ديگر ۱دقيقه وقت داده می شد.
نفر ديگري هم زمان بندی اين دو توالت را کنترل می کرد. پتوهايي كه به جاي در آويزان 
بود، بسيار آلوده و در عين حال مزاحم زمان بندي بودند. آن ها را از روي ناچاري، باالي 

ديوار انداخته بودند. 
بعضی ها به دليل وضع غذاي زندان و استرس هاي ناشي از بازجويي ها، دچار مشكالت 
نوبت  بچه ها،  از  تعدادی  نبود.  آن ها  جوابگوي  توالت،  زمان بندي  اين  بودند.  گوارشي 
خودشان را استفاده نمي كردند تا زمان بيشتري به بيماران برسد. به نفرات مجروحي 
كه نمي توانستند تنهايي كارشان را انجام دهند،كمك مي شد. اين جا هم اگر  در پايان 
۲۰  دقيقه به اتاق بر نمي گشتيم، از نوبت بعدي رفتن به توالت يا محروم مي شديم، يا از 

زمان نوبت بعدی کم می شد.
بچه هاي  از  کدام  هر  داشتيم.  پزشكي  دانشجوي  ۲۵پزشک يا  حدود  سلول  توی 
يا پرستار داشت. دكتر محسن در بيمارستان سينا كار مي كرد.  مجروح، يك دكتر 
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به خاطر هواداری و فراري دادن يك مجاهد مجروح، دستگير شده بود. او ناظر كار بقية 
پزشكان هم بود. با وجود اين همه پزشک، اما از وسايل پزشكي و دارو هيچ خبري 
نبود. رسيدگي ها در حد جلوگيري از عفونت و يا تعويض پانسمان و امثال آن بود. 
عليرضا کسی بود که پرستارم شد و به پاهام رسيدگی می کرد. اما مدت زيادی پيش 
ما نماند و بعد از دو سه هفته يی او را بردند. سال های بعد هم هيچ رد و نشانی از او 

پيدا نکردم.
هم  رجوي ـ  منيره  همسر  ناظمي ـ  اصغر  فهميدم  سلول،  اين  به  ورودم  اول  شب 
آن جاست. از رابطه يي كه با فرهاد الچيني داشت، پيدا بود با هم در مسائل سلول 
مشورت مي كنند. يكي دو روز بعد، اول صبح او را صدا زدند. رفت شعبه و تا عصر 
نيامد. غروب كه برگشت، دمپايي هايش دستش بود و با پاي برهنه وارد سلول شد. 
همين كه درب سلول بسته شده و پاسدار رفت، شوخي هايش با بچه  ها شروع شد. 
با هر كس مزاحي مي كرد. به همين دليل هم اول نفهميدم از صبح تا آن موقع چه 
بالهايي سرش آورده اند. دكتر محسن او را به گوشه سلول برد، پالستيكي زير پايش 
انداخت و مشغول مداوايش شد. نزديک تر شدم، ديدم پاهايش خيلي ورم كرده و كبود 
است. نوك كابل برگشته و روی پاهايش را پاره کرده بود. چرك و خون داشت. اصغر 
بي توجه به كار دكتر محسن، مدام وول مي خورد و با بچه ها شوخي مي كرد. انگار نه 

انگار از شعبه و زير شكنجه آمده است. فرهاد پرسيد:
 ـ اصغر! جريان چي بود؟ 

ـ هيچ چي بابا، مصاحبه مي خواستن! 
براي ما معلوم بود به خاطر خويشاوندي اش با مسعود، او و همسرش منيره را تحت 

فشار زيادي گذاشته اند تا از آن ها مصاحبه تلويزيوني بگيرند.
برنامة  يواشکی  كه  پنجشنبه  از ظهر  بعد  داشت.  پرشوري  و سر  باال  روحية  اصغر 
روحيه و رفاه گذاشته مي شد، اصغر بين بچه ها مي گشت، معما و چيستان مي گفت. 
هر  با  سعی  می کرد  می انداخت،  راه  هوش  مسابقه  مي كرد،  طرح  سؤالي  بيست 
تا  دارد  نگه  شاد  را  بچه ها  روحية  و  کنه  عوض  را  سلول  فضاي  شده،  شيوه يي 

فشارهاي زندان قابل تحمل تر باشد.
يك شب يك پـِر كوچك دستش بود. وسط اتاق ايستاد و گفت: »بچه ها! اين پر رو 

مي فرستم 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 مي كردند. پر كوچك هم مدام اين طرف و آن طرف مي رفت.  نيم ساعت با يك 

پر مشغول بوديم و همه از خنده روده بر شديم.
و  مقاومت  وسيله يي،  و  شيوه  هر  با  مي كرد  سعي  زندانبان  بود.  تأملي  قابل  صحنة 
به ظاهر  پِر  يك  با  حتي  مي كرد  سعي  هم  زنداني  بشكند.  درهم  را  زنداني  روحيه 
بي ارزش، با هدف زندانبان مقابله كند و نگذارد جو اختناق و سركوب، روي روحيه او 

اثر منفي داشته باشد. 
يك شب برق بندها رفت و همه جا تاريك شد. در سکوت و تاريکی، صداي دلنشيني 

در بند پيچيد؛ يکی داشت غزلی از حافظ می خواند. صدا 
اين  بود.  اصغر  آمد.  برق  كه  بود  نخوانده  بيت  دو  هنوز 
كارها ممنوع بود و اگر نگهبان ها مي فهميدند، طرف را 

مي بردند زيرهشت و تا مي توانستند مي زدند. 
تازه خاموشي شده بود و همه چيز و همه جا ساكت. صداي 
هم  بعد  شکست.  سكوت شب  و  آمد  پياپي  رگبار  چند 
تك تيرها. پانزده تيرخالص را شمردم. به سعيد طيوري 
که كنارم بود گفتم: ۱۵تا. آرام و تلخ گفت: »چه شب هايي 

گذشت! شب هايي كه بايد ۲۰۰تا را مي شمرديم«.

حسين69
اولين كسي كه در اين اتاق با او خيلي دوست شدم، حسين۶۹ بود. اهل تهران بود. 
خانه شان در خيابان طوس از فرعی های خيابان جيحون بود. سبزه رو بود و قدي متوسط 
بخش  در  مي گفت  مردانه.  و  آرام  چهره يي  با  داشت  درشتی  استخوان بندي    داشت. 
دانش آموزي بود. با سه نفر ديگر در يك خانة   تيمي دستگير می شود. هنگام يورش 
ببرند. حسين مدرک  بين  از  را  مدركی  نكردند  فرصت  تيمي شان،  خانه  به  پاسداران 
زير كتك  را  او  پاسدارها كه متوجه می شوند،  با زور مي بلعد.  و   را دهانش مي گذارد 
می گيرند تا مدرك را از دهانش بيرون بكشند؛ اما بي فايده بود. به همين خاطر از لحظه 
دستگيري تا رسيدن به اوين، با قنداق سالح و پوتين، مدام كتك مي خورده تا بگويد 

مدرك چه بوده است! 
مي گفت: » وقتي به اوين رسيديم، يه راست بردنم شعبه و بستند به تخت. بازجو ها که 

   محمد سعيد طيوري
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فهميدن مدرك رو خورده ام، خيلي عصباني بودن. وحشيانه با كابل مي زدن تا بگم 
چه بوده. همون موقع آخوند هادي غفاري اون جا بود. اومد جلو و بقية بازجوها رو زد 

كنار. با يه چوب دهنم رو باز كرد و روي صورت و توي دهنم ادرار كرد«.
با شنيدن اين چيز ها، ديدم باز هم به ميزان رذالت و پستي اين آخوندهای كثيف و 
تبه كار کم بها دادم. ميزان و شيوه  های جناياتی که در زندان های خمينی دارد صورت 
انتظار  از آن چماقداری   توی خيابان ها و متينگ ها،  می گيرد، حد و مرز ندارد. بعد 
داشتم هادی غفاری در شكنجه و كشتن مجاهدين، حدي را رعايت نكند؛ اما اين 

صحنه ها برايم غير قابل تصور بود. 
بي اختيار  ياد روزهاي قبل از انقالب در پاييز سال۵۷ افتادم. بازاري هاي شهرري او 
را دعوت كرده بودند تا در مسجد بازاری ها سخنراني كند. از احساسی که آن زمان 
نسبت به او داشتم شرمنده شدم. آن موقع ها 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 
اين   امام همة  بردم. فهميدم  اشتباهم پي  به  البته خيلي زود  شهر جنايت مي كند. 
آخوندها که خمينی باشد، از همه دجالتر است. با اين حال هرگز تصور نمي كردم يك 

آخوند اين اندازه بي شرم و رذل باشد.
حرمت قلم به خاطر کسانی که اين نوشته ها را خواهند خواند، مانع مي شود تا به 
مواردي كه در طول سال های زندانم مطلع شدم، اشاره کنم. مکرر و بسيار شنيده ام 
که چه جنايت هايی در مورد زنان و مردان مبارز اين ميهن صورت گرفته است. چه 
تعداد قابل توجهی از دختران و پسرانی که بر اثر همين جنايات ناگفتنی، روانی 
شده و به هويت انسانی شان تجاوز شده است. حاال اما بعد از سال هاي مديد سلطة 
شوم اين حكومت ضدبشري، ماهيت شقي و كثيف و ارتجاعي شان بر همگان روشن 
شده است. اشارات كوچك را از اين بابت ضروري مي بينم كه ياد آوري و ثبت شود 
که در اين روز های شوم و سياه، در زندان هاي خميني چه بر سر بهترين فرزندان 

اين ميهن رفته است. 
چند روز بعد، حسين۶۹ را براي اعدام صدا كردند. عصر بود، در سلول باز شد و گفتند 
با کليه وسايلش برود بيرون. صدا کردن در اين ساعت، مشخص بود که برای اعدام 
است. فضاي سلول با آن جمعيت فشرده، سرد و سنگين شد. غم از دست دادنش مثل 
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مه يی روي دل هاي مان نشست. اما حسين مي خنديد، دست تكان مي داد؛ براي مان 
بوسه مي فرستاد. كسي اطالع چنداني از او نداشت؛ جز همان اسمش كه حسين بود 
و شيوة دستگيري اش. از لحظة دستگيري، يك پيراهن ورزشي تنش بود كه پشت آن 

به انگليسي درشت نوشته بود ۶۹. به همين دليل به او حسين۶۹ مي گفتيم. 

اتاق مسجد 
»اتاق مسجد«، اسِم يكي از اتاق هاي زيرهشت بند هاي ۳۲۵ بود. در اصل محل نگهبانان 
بند بود. اين اتاق را براي نگهداري افرادي گذاشته بودند كه هنوز زير بازجويي بودند 
و يا سخت شكنجه می شدند. عالوه بر اين، افرادی را که احتمال اعدام شان می رفت، 
به اتاق مسجد می فرستادند. بعضي از نفرات اتاق مان سعي مي كردند در فرصت هاي 
مناسب از باالي شكاف پنجره در بياورند چه كساني هنوز در اتاق مسجد هستند. 
افرادي بودند كه خيلي دنبال اين موضوع  خسرو زندي و عباس صحرايي از جمله 

بودند. مي خواستند از وضعيت هم پرونده هاي شان با خبر شوند. 
چه بسيار مجاهدان و مبارزاني كه هرگز پاي شان از اتاق مسجد به سلول هاي عمومي 
مثل  افرادي  سراغ  مختلف  نفرات  از  بار  هر  نفهميد.  هم کسی  را  نام شان  و  نرسيد 
محمود صادقی و اصغر فيروزان و چند نفر ديگر را مي گرفتم، به اين مي رسيدم كه 

مدتی در اتاق مسجد فالن بند ديده شده اند. 

تلویزیون كچویي
اوين  در  كچويي«  »سيماي  نام  به  بسته ای  مدار  تلويزيوني  شبكة  ايام،  همين  در 
راه اندازي شد. صبح ها از ساعت  8 تا  ۱۲ و بعد از ظهرها از  ۴ تا  ۶ برنامه داشت. مثاًل 
»كالس معارف اسالمي« گذاشته بودند. يکی از اين برنامه  ها درس »اخالق  اسالمي« 
آخوند فاسدي به نام تهراني بود. برنامه بعدی، مزخرفات دلقكي به نام آخوند قرائتي. 
برنامه ای هم به نام »احكام و عدالت اسالمي« توسط آخوند جنايتكار محمدي گيالني 
اجرا  را  اسالمی شان  و عدالت  اعدام صادر مي كرد  روزانه ده ها حكم  بود؛ كسي كه 
می کرد. »درس هايي از نهج البالغه« نوار کالس های منتظری در حوزه بود که هفته يی 
دو جلسه گذاشته می شد. اضافه بر اين ها سخنراني هاي مشمئز كنندة دستغيب بود؛ 
كه پر از تراوشات انديشة حيواني آخوندها نسبت به زنان و مقوالت جنسي بود. بعضي 

از سخنراني هاي آخوند بهشتي در جمع اعضاي حزب جمهوري هم پخش می شد.
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هيچ كس حق نداشت در طول پخش اين برنامه ها، كاري انجام دهد يا با كسي حرف 
بزند. پاسدار نگهبان مدام از دريچة كوچك در ورودی، داخل اتاق ها را وارسی مي كرد. 
بيرون  را  او  مي زد.  مرغی  داشت چرت  ناظمي  يداهلل  برنامه،  هنگام پخش  روز  يك 
كشيد و جلوي در، گرفت زير مشت و لگد. بعد هم او را بردند زيرهشت، با حالت يك 
پا باال و دست ها باالي سر، تا ظهر نگه  داشتند. چند بار كه از خستگي، پايش را روي 

زمين گذاشت، او را با چوب  می زدند. 
وضع غذاي اوين به نسبت قزل حصار خيلي خراب تر بود. ناهار به هر چهار نفرمان يك 
كاسة ماست خوري، مرباي هويج مي دادند. به اندازه يك قاشق هويج رنده شده بود و 
بقيه اش آب قند. ما هم اين شربت هويج را به آب مي بستيم و نان لواش كوچكي را 
كه به هر نفر يكي مي رسيد، در آن تريت مي كرديم. شام هم معمواًل يك خيار بود و 
يك تكه پنير و يا يك سيب زميني. بعضي شب ها هم سوپ مي دادند كه اگر به جاي 

خوردنش راه ديگري داشتيم، بايد مستقيم مي ريختيم در فاضالب. 
اتاق  گوشة  كنند،  صبر  توالت،  بعدِي  نوبت  تا  نمي توانستند  كه  مريضي  افراد  براي 
با  كنند.  حل  را  مشكل شان  سربازي،  پتوي  يك  پشت  تا  بود  شده  گذاشته  دبه يي 
اين حال، مشكل اصلي سلول، خوابيدن در زمان هاي استراحت بود. عباس شقايق و 
علي كوهستانی و انوش، مسؤل خواب بودند. وقت خاموشي، نفرات هر رديف را مثل 
سوسيس كنار هم مي چيدند. باز هم جا كم مي آمد. علي کوه، روي زمين مي نشست و 
با پا به کمر و ران نفر اولی فشار می آورد تا فضای خالی بين افرادی که دراز کشيده 
بودند پر شود و نفرات بيشتری جا بشوند. عباس شقايق و انوش هم پشت کمر علي 
نفرات مي خوابيدند و  بود. نصف  نوبتي  نزند. خوابيدن  را محکم مي گرفتند كه پس 
نيمي ديگر، چمباتمه زده كنار هم مي نشستيم. نيمه شب جاي مان را عوض مي كرديم.

كوكلس كالن ها
شد.  قطع  برنامه  مي كرد،  پخش  برنامه   داشت  كچويي  سيماي  كه  روزها  از   يكي 
خوشحال شديم كه امروز كمتر اراجيف مي شنويم. همه جا سكوتي حاكم شد. كم كم 
پچ پچ ها باال گرفت. طولي نكشيد كه صداي پاهايي از راهرو آمد. پاسدار بند در اتاق را 

باز كرد، وسط در ايستاد و گفت: »همه رو به در بشينين، سرتون باال باشه«. 
و  سر  روي  شدند.  ظاهر  در  جلوي  عجيب،  قيافه هاي  با  آدم هايی  بعد  ثانيه  چند 
صورت شان كاله بوقي و نقاب سفيد رنگي بود كه در محل چشم ها، دو سوراخ داشت. 
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نگاه  را  نفر به نفر  و  زده  زل  ما  به  نفرت انگيزي  چشم هاي  سوراخ ها،  اين  پشت  از 
مي كردند. بيشترشان مرد و ۴-۵ نفرشان زن بودند. زن ها با كاله بوقِي سفيد و چادر 
با  سياه، قيافة مضحكي پيدا كرده بودند. نفراتی كه رد مي شدند، دو سه نفر ديگر 

همان قيافه ها جاي شان را مي گرفتند.
پديدة  اين ها  كه  مي كرد  حكايت  همه چيز  شد.  حاكم  اتاق  بر  سنگيني  سكوت 
شومي هستند. اما نمي دانستم جريان چيست. يكي  از آن ها كه فعال تر بود و بيشتر 
جست و خيز مي كرد، سه نفر را بيرون كشيد. پس از سؤال و جواب مختصري، آن ها 

را به اتاق برگرداند. حدود ۳۰  نفر با اين قيافه ها آمدند و رد شدند.
نگهبان در اتاق ما را بست و رفت.  نوبت اتاق بعدي شد.

محمود كنار دستم بود. پرسيدم: اين ها كي بودن؟ جريان چي يه؟
آرام گفت: »كوكلس ها«.

 گفتم: »يعني چي؟« 
ادامه داد: »اين ها خا ئنين و بريده هايي هستن كه دارن با دادستاني همكاري مي كنن. 
بيشترشون توي شعبه ها هستن. از بچه ها بازجويي مي كنن. هر چند وقت يك بار هم، 
اونا رو ميارن توی بندها برای شناسايي. می خوان كسي از دستشون در نرفته باشه«. 
كس  هر  شدند.  صحبت  وارد  بودند،  نشسته  کنارمان  که  نفراتی  ما،  صحبت   حين 
از خيانت هايي را كه كوكلس ها در حق بچه  ها كرده بودند، ذكر كرد. اسم  مواردي 
بعضي از آن ها را هم خوب بلد بودند و اشاره مي كردند؛ مثل: حميد شيرازي، قاسم 
اثني عشري، رضا كيوانزاد، ولي  اهلل صفوی )ولی ۵۰۰(، حسين شيخ الحكما، سهراب 
اردكاني، محسن منشي، لطيف، زهرا بخارايي و  سهرابي، مسعود  اكبري، شعبانعلي 

فرهاد نيري۱۴ و... 
در اشاره به خيانت اين افراد، يكي  گفت: »فالني در خيابان مشكوك دستگير شده 
بود. شعبه از او هيچ چی نداشت. دفعة قبل كه كوكلس ها اومدن، حسين شيخ الحکما 
اونو کشيد بيرون و يک راست بردن شعبه. چون حسين شيخ توی بخش دانش آموزی 
۱۴- این ها بریده خائنینی بودند که بعد از دستگیری با دادستانی اوین و بازجوها همکاری مداوم در شناسایی و 
دستگیری افراد دیگر داشتند. حدود 2۰ نفر از آن ها در سال های اولیه زندان، به طور فعال در شعبه  های بازجویی نیز 
حضور داشتند و اگر کسی قسمتی از فعالیت خود را در فاز سیاسی پنهان می کرد، این افراد لو می  دادند و خودشان 
هم به زندانی کابل می زدند تا اطالعات بیشتری از آن ها بیرون بکشند. بعد از برکناری الجوردی در سال۶۳ حدود 

2۰۰ نفر از این بریده خائنین را هم پس از خوش خدمتی ها و همکاری ها اعدام کردند.
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کار می کرد، خيلی ها رو می شناخت.شنيدم هم چنان خودش توی شعبه، بچه ها رو به 
تخت می بنده و کابل می زنه«.

مشق شب افشين
افشيِن ۱۳-۱۲ساله، دانش آموزي بود كه وجودش بين ما خيلي تو چشم مي زد. بچة 
آرام و با نزاكتي بود. همه او را دوست داشتيم. هر كس سعي مي كرد در سهم غذا، 
محل خواب و نوبت توالت به او كمك كنه. از علي صنعتی پرسيدم: »افشين را چرا 

گرفتن؟«. خنده اش گرفت وگفت: 
آوردنش،  كه  اول  روز  مي گيرنش!  و  مي شن  مشكوك  بهش  خيابوني  تور  يك  »در 
حتي نمي دونست زندون كجاست! از كيف مدرسه ش، كتاب و دفترش رو در آورده 
بود و مشق هاش رو مي نوشت و گريه مي كرد. به فكر اين بود كه اگه به مدرسه بره و 

مشق هاش رو ننوشته باشه، معلم شان دعواش مي كنه!«.
به افشين نگاه مي كردم و توی اين فكر بودم كه خميني چقدر بدبخت است. چقدر 
به وحشت افتاده كه از بچه هاي ۱۳-۱۲ساله هم مي ترسه.  آيا آن جانوري كه افشين 
را سوار ماشين كرد و آورد، فكر مي كرد يك چريك را دستگير كرده است؟ داشتم 

سر همين موضوع با منوچهر قباد پور صحبت می كردم که با لهجة آباداني اش گفت:
»ببين! خميني از ساية مجاهد هم مي ترسه. براش كوچيك و بزرگ هم نداره. توي 
پايه  سه  عصاي  يه  بره.  راه  نمي تونست  كه  بودن  آورده  رو  پيرزني  شعبه ها،  راهرو 

دستش گرفته بود که زمين نخوره. مگه او چريك بود؟« 
بعد صورتش را برگرداند طرف من و گفت: »مي دوني فرق ضد خلق و ضد بشر چيه؟ 
هم  با  كيفي  فرق  يه  اما  ظالمي هستن.  و حكومت هاي  مردمند  عليه  دوتاشون  هر 
دارن. حكومتي مثل رژيم شاه، فقط دنبال استثمار مردم بود که نمونة يه حكومت 
ضد خلقي بود. اما يه حكومت ضدبشري فقط دنبال استثمار مردم نيست، با هر چه 
انسانيت و ارزش هاي انسانيه مخالفه. رژيم خميني نمونة منحصر به فرد يه رژيم ضد 
بشريه. چون در حال از بين بردن جان و مال و ناموس و همه چيِز اين مردمه. در قدم 
اول، نيروهاي سياسي، اقشار روشنفكر و انقالبي رو از بين مي بره. در قدم بعد، وارد 
خونه هاي مردم مي شه و هيچ حريم و حرمتي رو نگه نمي داره. به همين دليله كه 

خميني به هيچ كس از كوچك و بزرگ، رحم نمي كنه«.
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كابل زدن، شكنجه نيست!!
نيمة مرداد ۶۱ بود. تعدادمان هم در اين اتاق کمتر شده بود. حدود ۷۵ نفر بوديم. در 
سلول باز شد و سه نفر وارد شدند. دو تا آخوند و يك كت شلواري. رفتند گوشة اتاق 
نشستند. بعد از ما خواستند هر كس در بازجويي ها صدمه يي ديده و يا مدعي است 
شكنجه شده، جلو بيايد و بگويد تا يادداشت کنند. خودشان را »هيأت بررسي شايعة 
شكنجه« معرفي كردند. از بچه ها که پرسيدم کی  هستند، فهميدم هادي خامنه اي، 

آخوند دعايي و محمدعلی هادی نجف آبادی هستند.
مقابل  در  شد.  مواجه  بشري  حقوق  اعتراضات  موج  با  خميني  جنايات  و  شقاوت 
با دجالگري خاص خودش،  افتاد.  از چهره اش  نقاب  افكار عمومي و جامعه جهاني، 
موج  خواباندن  براي  ندارد.  وجود  شكنجه  زندان هايش  در  که  بقبوالند  می خواست 
زندان،  به  فرماليستی  با فرستادن يک هيأت  افشاگري ها، تصميم گرفت  و  اعتراض 
موضوع را ماست مالی کند. اسم اين هيأت فرمايشي را گذاشته بودند: »هيأت رسيدگي 

به شايعة شكنجه«. 
خمينی و رژيمش اصاًل وجود شکنجه را در زندان ها قبول نداشتند. به همين دليل 
شکنجه«.  »وجود  نه  و  بود  شکنجه«  »شايعه  به  رسيدگی  هم  هيأت  کار  موضوع 
خمينی  دائم در سخنراني هاش از ستون پنجم اسم می آورد. مي گفت »آن چه استكبار 

جهاني و ستون پنجم از آن دم مي زنن، »شايعه«ي منافقينه«!
آخوند هادي خامنه ايـ  كه رئيس هيأت بودـ  رو کرد به ما و گفت: »هر كس فكر مي كنه 

روي او شكنجه انجام شده، بياد جلو بگه تا من بنويسم. مي خواهيم 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 مي خواستي ديگه چي كار كنن؟ پس اسم 
اين كار چيه؟«.

آخوند بی شرف پوزخندي زد و گفت: »اين كه شكنجه نيست. اسمش تعزيره. حكم 
اسالمي يه، هيچ اشكالي هم نداره، چون حكم قاضي اسالمه«.

 اسفنديار دست هايش را نشان داد. ناخن او را با انبردست کشيده بودند. انگشت هاي 
دست راستش را هم شكسته بودند. با عصبانيت رو به هادي خامنه اي گفت: »اگه اسم 
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اون تعزيره، پس اسم اين چی يه؟«
خامنه اي با دجالگري آخوندي گفت: »مطمئني موقع فرار، زمين نخوردي؟ يا دستت 

زير چرخ ماشين نرفته؟«.
 همه از ياوه گويي ها به هم ريخته بوديم. عباس صحرايي با عصبانيت و اعتراض بلند 

بلند گفت: 
ـ كابل زدن رو ميگي تعزير؟ پس ميخ هاي ۱۰ سانتي رو كه توي پاي من فرو  كردن، 

چي مي گي؟
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: »كابل ها كه خوردی تعزير بوده، اما مورد 

ميخ رو مي نويسم تا تحقيق كنيم«. 
 با اين كه بيشتر بچه ها شكنجه هاي مختلفی شده بودند، ديگه كسي حرفي نزد. آن ها 

هم بلند شدند و رفتند.

شعر رهایي
با  را  موالنا  از  داشت شعری  يکی  ترانه.  و  و خاطره  بود. شب شعر  پنجشنبه شبی 

آهنگ می خواند: 
»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

زين همرهان سست عناصر دلم گرفت 
شير خدا و رستم دستانم آرزوست

زين خلق پرشکايت گريان شدم ملول 
آن های هوی و نعره مستانم آرزوست«

حميد از بچه هاي يوسف آباد بود. کنار هم  نشسته بوديم. گفت: » ياد شهرياري به خير، 
شعر می گفت و صداي خوب و با صفايي داشت. عامل روحيه همة بچه ها بود«. 

ـ كي بود؟ كجا رفت؟ 
ـ سه هفته پيش اعدامش كردن. مدتي رابط سازمان با دفتر بني صدر 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 اين در، دگر پنجه نسايم
فانوس بياويز به در، هان! عزيزم  

تا دختر همسايه لب بام نيايد
چون گام در اين راه نهاديم من و او 
فانوس چو روشن شود، آن جا بشتابد

جز شعر رهايي، کالمی نسرودم  
جز نغمه آزادي، نوايي ننمودم«

حميد شعر را خواند و مكثي كرد. توضيح داد كه شهرياري با دختر همسايه شان نامزد 
بود. به همين خاطر در شعرش به دختر همسايه اشاره می کند.

 يكي از پزشكان سلول دكتر منصور بود، رسيدگي چند نفر را برعهده داشت. تا قبل 
از دستگيري، در بيمارستان مهر تهران كار مي كرد. يك بار كه دو سه نفری داشتيم با 
او صحبت مي كرديم،  گفت: »شرايطي كه اين جا حاكمه، فوق طاقت يك انسان ُنرماله. 

هر آدم معمولي، يه هفته توي اين شرايط باشه، به طور قطع رواني مي شه«.
ممكن،  وسيلة  هر  با  مي كرديم  كه سعي  بود  شرايطي  بر چنين  براي چيره شدن 
ما حاكم شود  بر  فضايي  نبايد مي گذاشتيم  رو  اين  از  كنيم.  کاری  فضا  اين  عليه 
كه خواست زندانبان است. يكي از اين کارهای ساده، »دوزبازي« بود. اين بازی را 
موقع پخش برنامه هاي سيماي كچويي انجام می داديم. درست موقعی که نگهبان، 
با دم قاشق روي موكت صفحة دوز را  از دريچة در، دائم مي پاييد.  اتاق را  داخل 
مي كشيديم. مهره هاي دوزبازی هم، پرزهاي گلوله شدة موكت بود. نگهبان مرتب 
اتاق را وارسي مي كرد. مي ديد همه ساكت و رو به تلويزيون نشسته اند، ولي هر كس 

داشت كار خودش را مي كرد.
يكي از شوخي ها با افراد تازه وارد، تلفن زدن بود. زنداني جديدی به نام حبيب را به 
نارمك  منطقة  در  مغازة کوچکی  بود.  از مجاهدين  اتهامش هواداری  آوردند.  سلول 
داشت و تا قبل از ۳۰خرداد، نوار سرودهاي سازمان را مي فروخت. فاالنژهای منطقه به 
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مغازه اش حمله کردند و عليه او گزارش  دادند. كميته نارمك هم دستگيرش مي كند 
و سر از اوين در مي آورد. 

توالت بوديم. فرهاد  براي نوبت  باز شدن در سلول  روز دوم ورودش بود که منتظر 
الچيني بين بچه ها می گشت و خيلی جدی می گفت اگر كسي دو ريالي دارد، به او 

بدهد. می گفت: »می خوام به خونوادم تلفن کنم. امروز نوبتمه«.
طبق قرار قبلي، همه جواب منفي دادند. در نهايت، يك نفر سكه يي به فرهاد داد. 
حبيب كه از همه جا بي خبر بود، فكر كرد موضوع تلفن زدن، واقعي است. بلند 
شد رفت سراغ فرهاد و التماس كرد: »تو رو خدا بذار من تلفن بزنم. خونوادم 

نگرانن، دكانم وله«!
از فرهاد خواهش  و  نفر رفتند كمك حبيب  انكار. چند  از فرهاد  و  از حبيب اصرار 
كردند نوبت خودش را به او بدهد. فرهاد هم با اكراه قبول كرد و سكة دو ريالي را داد 
به حبيب. تا باز  شدن در سلول، حبيب از خوشحالي بي تاب بود. مشغول مرور سناريو 
تماسش با خانواده بود. در سلول كه باز شد، به نگهبان گفت: »مي خوام تلفن بزنم. 
كار واجبي دارم«. نگهبان يکی زد تو شکمش و گفت: »تو رو هم سر کار گذاشتن، 
بدبخت؟«. با خندة بچه ها، حبيب فهميد موضوع شوخي بود. ولی از دلش درآمد و 

خنده روی لبش نشست. 
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شهريور ۶۱ از نيمه رد شده بود. هر روز انتظار داشتم دوباره برای ادامه بازجويی ها 
اتاق باز می شد و اسامی را برای شعبه می خواندند.  صدايم کنند. هر روز صبح در ِ 
انتظار داشتم اسم من هم برای شعبه بازجويی يا دادگاه خوانده شود. برای خودم 

بريده بودم در دادگاه جديد، حکمم اضافه شود. 
بچه های  بيشتر  بيرون.  بروم  وسايل  کليه  با  گفته شد  و  باز شد  در  روز صبح  يک 
اتاق مان که روابط صميمی با آن ها داشتم، دورم را گرفتند. بعضی ها طوری خداحافظی 

می کردند که به خيال شان دارم برای اعدام می رم.
با چند نفر ديگر جلوی دفتر مرکزی زندان سوار اتوبوس شديم. بيشترشان تازه حکم 
گرفته بودند و به قزلحصار منتقل می شدند. با فاصله روی صندلی ها جا گرفتيم. از 
درب زندان که خارج شديم، گفتند پرده ها را بکشيم و چشم بندها را برداريم. کسی 
هم با هم حرف نزند. در طول مسير خوشحال بودم که ماجرا تمام شد و از تجديد 

دادگاه جستم.
وارد بند که شدم، انگار دوباره به خانه خودم برگشتم. تا برسم به سلول۱۴ با هر کس 
که می رسيد، ديده بوسی  می کردم و جلو می رفتم. توی سلول، حسين مجد کنارم 

کشيد و  خواست بداند کجا بودم؟ بازجويی ها دربارة مسائل بند بوده يا نه؟
در چند جمله کلی به حسين گفتم داستان چه بود. خيالش راحت شد و رفت. گفت: 

»بعد ميام بيشتر صحبت کنيم«.
اتاق ها سرک کشيدم. ظاهر سلول ها خيلی عوض شده  به  و  بند چرخی زدم  توی 
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بود. تقريبًا همه چيز مرتب و نو نوار بود. علتش اين بود که گذاشته بودند خانواده ها 
برای مان وسايل و لباس و دارو بياورند. بچه ها هم با مالفه های نو همه جا نظم داده 
بودند. حياط هم کلی تغيير کرده بود. باغچه ها سرسبز و بوته های گوجه  فرنگی بار 

داده بودند. آفتابگردان ها هنوز شيری بودند.
تواب ها  تعداد  نوار شده،  نو  بند و سلول ها که  در صحبت ها فهميدم برخالف ظاهر 
بيشتر شده و مقررات بند را هم کمی سخت تر کرده اند. شنيدم مدتی است حاج داوود 
نيست. برادر کوچکترش حاج اسماعيل جای او کارهای زندان را دنبال می کند. بعد 
معلوم شد حاج داوود تحت عنوان حراست از کاروان حج، به مّکه رفته است. اسماعيل 
مّکه نرفته نبود، اما نمی دانم چرا حاج اسماعيل صدايش می کردند. آدمی بی سواد بود 

و خيلی لمپن. حرف زدن بلد نبود، ااّل فحش دادن.
تعدادی به بند اضافه شده بودند. تعدادی را هم برده بودند. بيشترشان اما همان قبلی ها 
بودند. مناسباتی که بين افراد می ديدم، حساب شده تر و در عين حال منسجم تر بود. 
موضوعات آموزشی متنوعی بين افراد مطرح بود. متوجه شدم قدری عقب افتاده ام. 

بايد زودتر جبران می کردم.
مباحثی از کتاب      های تاريخچه سازمان، شناخت، ديالکتيک، راه انبيا راه بشر، سير 
رشد سرمايه داری، استثمار چيست، مواضع ما و... از مطالبی بود که در سينه ها 
ثبت شده بود و هنگام قدم زدن در حياط يا در راهرو بند، منتقل می شدند. با 
قنبر  آن ها شدم. حسين مجد،  آموختن  فعاالنه مشغول  مطالب،  دريافت  شوق 
نعمتی، بهروز بهنام زاده، علی ابراهيمی سواره و اصغر غالمی، هرکدام شان بحثی 
را منتقل کردند. اخبار روز و وقايع جنگ هم بود. پيگيری و صحبت بر سر آن ها 

همة وقت روزمان را می برد.

آقای دیپلمات
بين  نبود که  اصاًل در حال و هوای بحث هايی  بود که  از  جمله کسانی  سعيد ک. 
ما جريان داشت. مدام مطلبی را از صفحة مقاالت روزنامة کيهان يا اطالعات حفظ 
نداشت  حين صحبت،  مقابلش سخنران می شد. دوست هم  برای طرف  و  می کرد 
حرفش قطع شود. مثل ضبط صوت روشن می شد و از اول تا آخر مطلب را می گفت. 
يکی دو بار که سراغم آمد و سخنرانی می کرد، سواالتی کردم که در جا ناراحت شد 

و گفت »حرفم رو قطع نکن«!
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کمی طول کشيد تا بفهمم او دائم خودش را در نقش يک ديپلمات می بيند که دارد 
در سازمان ملل برای يک جمع بزرگ صحبت می کند.

برای  تصوراتی  چه  نمی دانم  نمی کرد.  هم  پنهان  را  موضوع  اين  که  بود  اين   جالب 
آينده اش داشت. گاهی وقت ها کناری می ايستاد و بدون توجه به نفر همراهش، رو به 

يک جمعيت خيالی شروع به صحبت می کرد:
 »خانم ها! آقايان! من به عنوان نماينده ملتی با شما صحبت می کنم که تمدنی 
۵هزار ساله دارد. کشوری با سرمايه های نفتی و...گرفتار استعمار دولت های بزرگ 
گذشته است...ما می خواهيم صنعت کشور را به جايی برسانيم که خودمان هواپيما 

بسازيم...و...«
سعيد ديپلم داشت و هنوز به دانشگاه نرفته بود. مشخص بود بيرون زندان با گروه يا 
تشکيالتی فعاليت نداشته است. برای خودش اين تصور را تقويت می کرد که بعدها 
در سازمان ملل به عنوان يک ديپلمات سخنرانی می کند. وقتی می خواست يک مطلب 
يا مقاله سياسی روزنامه را نقد کند يا درباره اش صحبت کند، ورد کالمش »حاجی 
متوجه  اصاًل  انگليسی ها.  و  ناپلئون  دايی جان  داستان  مثل  درست  بود.  واشنگتن« 
نمی شدم دارد سياست آمريکا را نقد می کند يا يک موضوع ديگر را. مکرر می گفت 

»حاجی واشنگتن«  اين طوری می خواهد، دارد اين کار را می کند و... 
از رحيم صفت بقا که هم محلی بوديم و هم سلول سعيد هم بود، پرسيدم: »اين سعيد 
چطور آدميه؟« گفت: »ولش کن. تو عالم خياالته. فکر می کنه از زندان که آزاد شه، 

به عنوان يک شخصيت سياسی و يک ديپلمات توی راهروهای سازمان ملله«.
آقای ديپلمات سعی می کرد روزانه با چند نفر رابطه بزند. نوار آن روزش را برای همه 

تکرار می کرد. حرفش هم که تمام می شد، می رفت سراغ يکی ديگر.
به اتهام هواداری از مجاهدين دستگير شده بود. اما قبل از دستگيری، هيچ رابطه يی با 
تشکيالت نداشت. ديپلمش را گرفته بود، دنبال کار بود که دستگير می شود. از رفتار 
و حرف هايش پيدا بود که در جريان بحث های آموزشی بند نيست. يک بار خواستم 
سر يکی از بحث ها را با او باز کنم، اما اصاًل عالقه يی بروز نداد و فقط دوست داشت 
گوينده باشد. به خودم  گفتم: »چه می شه کرد، بعضی ها هم اينجوری ان! بايد با اونا 

کنار اومد«. فهميدم ما برای او کالس تمرين سخنرانی هستيم. 
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تبعيدی ها
بين زندانيانی که به بند اضافه می شدند، عده يی هم تبعيدشده  به قزلحصار بودند. از 

زندان های شمال، بندرعباس، گناوه، زنجان، زاهدان، کرمانشاه و غيره.
8 نفر از تبعيدي هاي بندر عباس و گناوه را به بند ما آوردند. سه نفرشان بدجوری بريده 
انتخاب شان  بودند و به خيانت كشيده شدند . بقيه شان اما خيلي مقاوم بودند و در 
ثابت قدم. اين پنج نفر به حاج داوود و دژخيم هاي پس از او ثابت كردند كه مجاهد 

خلق در تبعيد و سختي و فشار، آبديده تر و مجاهدتر مي شود.
در  بزرگ تر  برادر  اسم  بودند.  نشاط  و  نظم  الگوي  واقعًا  كه  بود  برادر  دو  آن ها  بين 
خاطرم نمانده، اما اسم برادر كوچك تر علي بود . حدود ۱8 ساله با قدي بلند و رشيد. 
آن قدر متين و دوست داشتني و با پرنسيپ بود كه همه دوست داشتند با او در راهرو 

قدم بزنند و  صحبت كنند. 
يك شب با علي در راهرو قدم مي  زدم. او از وضعيت خودشان در زندان بندرعباس 
تهران  به   رو  بندر  زندانيای  همة  كاش  »اي  گفت:  پرحسرت  حالتي  با  می گفت. 

منتقل كنن«.
ــ چرا؟ 

ــ  اين جا مث دانشگاهه و اون جا كالس اول مدرسه. من هر روز كه در بند راه مي رم، 
كلي چيز از بچه ها و مناسبات انقالبي ياد مي گيرم. ما شهرستوني ها از همه چي عقب 
مونديم. همه چي در پايتخت متمركز شده. وضع زندان هاش هم همين طوره. زندان 
بين خود  مناسباتی  نه  به خصوص  بهداشتي،  نه  نه غذايي،  از طويله ست.  بدتر  بندر 
زندانيان. بدتر از نگهبانای اين جا، پاسداراي اون جا کاماًل بي سواد و پشت كوهي هستن. 
اگه كتاب مطهري هم دست كسي  باشه، اون رو با پا از سقف آويزون مي كنن. می  گن 
حتمًا منافقي که کتاب می خونی. فضاي زندان آن جا طوريه كه صبح تا شب يا بايد 

نماز بخوني يا گريه كني. فقط می شه کتاب مفاتيح خوند«.

داستان تکامل انسان
خانواده های  شد.  منتقل  قزلحصار  به  زاهدان  زندان  از  ديگر  ۴نفر  با  ريگی  مسعود 
فقيری داشتند. هر چهار پنج  ماه يک بار به مالقات بچه های شان می آمدند. مسعود در 

سلول ما بود. ديدن هر موضوعی برايش جای پرسش و حسرت داشت.
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از طرف خانواده ها دارو فرستاده می شد. بين آن ها قرص های ويتامين هم بود. سفارش 
کرده بوديم از اين قرص ها بيشتر بياورند؛ مولتی ويتامين، ب کمپلکس و... 

به همه  بود که  بود. حساب دستش  قرص های ويتامين دست مسؤل صنفی سلول 
نفرات برسد و کسی از قلم نيفتد. من و مسعود کنار هم نشسته بوديم و داشت از 
وضع زندان زاهدان تعريف می کرد. با تعجب گفت: »اين جا سه نوبت غذا داده می شه. 
پلو داده می شه. راگو و لوبيا می دن اما باز شما ويتامين هم می خورين«.  گفتم: »توی 
داره«.  منفی  تأثير  بلندمدت  در  کمبود  اين  ويتامين هست.  کمبود  زندون هميشه 
قبول نکرد و گفت: »توی زاهدان مردم فقير نون معمولی ندارن بخورن. خواهر برادرای 
کوچيک خودم می رن پشت پادگان، غذاهای دور ريخته رو جمع می کنن. ويتامين 

چيه؟ اول بايد غذايی پيدا بشه تا از گرسنگی نميرن«.
يک روز ۵نفری ته سلول نشسته بوديم و داشتيم کتاب تکامل را با هم مرور می کرديم. 
هر کس در هر قسمت از روند تکامل جهان اطالعاتی داشت، می گفت و بقيه تکميل 
خوردن  با  و  گرفت  ياد  را  شکار کردن  انسان  که  جايی  به  بوديم  رسيده  می کردند. 

گوشت، در مغزش تغييراتی حاصل شد. قسمت کرتکس مغزش کامل شد. 
پرسيديم:  فکر.  توی  رفت  و  کشيد  کنار  کمی  مسعود  نشده،  تمام  هنوز صحبت ها 
»هان، چی شد؟ خسته شدی؟«. مثل اين که مطلب مهمی را کشف کرده باشد، گفت: 

»من تازه فهميدم چرا ما فقير بيچاره ها اينقدر بدبختيم«!
برای ما جالب بود که بفهميم مسعود ريگی به چی رسيده و چه چيزی  را کشف کرده 
انسان آتش رو کشف  آتشه. وقتی  بدبختی ما سر همين  ادامه داد: »همة  او  است. 
کرد، هی   رفت شکار می کرد، هی کباب خورد. هی شکار، هی کباب. به خاطر همينه 
که تکامل دو ميليون سال عقب افتاد. اگه آتيش کشف نمی شد، تکامل اينقدر عقب 

نمی افتاد و ما هم اينقدر بدبخت نبوديم«!
حيات  تکامل  دوران های  از  برداشتش  و  انداخت  به خنده  را  همه  آن که حرفش  با 
اشتباه بود، اما دلم برايش سوخت و به عمق فاجعه يی پی بردم که در کشورمان جاری 
است. وضعيت اقتصادی و معيشتی آن قدر خراب و استثمار آن قدر عميق است که فرد 

همة مسائل را از دريچة بی رحم فقر می بيند. 
جعفر حريری و منصور حريری۱۵  از زندان زنجان تبعيد شده بودند. منصور در رشتة 

۱۵- مجاهد شهید جعفر حریری برادر دیگری داشت که در سال ۶۰ دستگیر و چندماه بعد از دستگیری، پس از 
شکنجه های زیاد اعدام شد. جعفر نیز در قتل عام سال ۶۷ در زندان اوین سربدار شد. 
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دامپزشکی در تهران دکترای خود را گرفته بود و ساکن رشت بودند. ۴برادرش را هم 
به جرم هواداری از مجاهدين دستگير و اعدام کردند. او بعد از اتمام تحصيل برای 
خدمت سربازی رفته بود و ستوان وظيفه بود که دستگير شده بود. هنگام بازجويی 
خيلی شکنجه شده بود و ضربه هايی به سر او خورده بود که هميشه از سردرد آن 
به عذاب بود. گاهی اوقات گوشه سلول می نشست و سرش را با دو دست می گرفت 
و آنقدر فشار می داد تا از شدت درد آن بکاهد. هر دو جزو خانواده محترم و معروف 
ما  سلول  به  را  جعفر  که  بعد  کمی  بودند.۱۶  رشت  در  هم  و  زنجان  در  حريری ها 
بيشتر شد. در همين رفت و آمدها  به سلولمان  فرستادند، رفت و آمد مسعود هم 
و گفت وگوها بود که فهميدم چه انسان ها و مجاهدين وارسته و محترمی هستند. 
جعفر حکم ابد داشت. با اينکه به ظاهر تحرک زيادی هم توی بند نداشت، اما از افراد 
باشخصيت و محکم مناسبات بند بود. يکبار جعفر  در سلول برای مان تعريف می کرد 
که در اوين وقتی در دادسرا برای بازجويی 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.

 ترافيک جنازه های جنگ
در خبرهای بند شنيديم که حاج داوود از حج برگشته است. هنوز به بندمان سر نزده 
بود. يک روز صبح دِر بند باز شد و حاج داوود با چند پاسدار وارد شد. همه مان را 
توي راهرو جمع كردند. حاجی شروع به صحبت كرد. با بددهني و بد و بيراه گفتن 
اين فاصله داده  بريده ها در  از گزارش هايي كه  به تهديد.  هميشگی اش، شروع کرد 

بودند، خيلي گزيده و هار شده بود.  گفت: 
»در اين مدت كه من نبودم، نشون دادين همة شما از دم منافقين. براي خودتون 
تحليل مي كنين. براي سرنگوني نظام زمان مي زنين. خوب مي دونم اگه روزي ورق 
بلند  زمين  روي  از  رو  حاجي  نميشه  ديگه  بيفته،  شما  دست  حاج داوود  و  برگرده 
كرد. بايد كاردك آورد تا حاجي رو با كاردك از رو زمين جمع كرد. اآلن ُتـو شهرا و 

۱۶-سعید حجازی دانشجوی ریاضی مجتمع  عالی دهخدای قزوین که از هواداران فاز سیاسی و تشکیالتی مجاهدین 
بود، فامیل جعفر بود که در قتل عام سال ۶۷ در 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 می آمدند. اصغر 

و همسرش از همان ابتدای فاز نظامی مفقود شدند و کسی از آن ها خبری بدست نیاورد. 
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خيابوناي كشور ترافيك جنازه ست۱۷، اونوقت شما اين جا دارين رقاص بازي 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 الُكفاره. ديگه رحماء 

بينهم تموم شد«.
صحبت هايش كه به اين جا رسيد، مرتضي بلند شد و گفت: » چرا به پدر و مادرهاي 

ما توهين مي كني؟«.
حاج داوود كه انتظار شنيدن چنين اعتراضي را نداشت، با وقاحت گفت:

 »مگه دروغ مي گم؟ قبول نداري، بذار نشونت بدم«. مسعود مقبلي را صدا كرد و 
گفت: »ياهلل بگو بابات چي كاره اس!«.

مسعود بلند شد وگفت: »پدرم كارمند راديو ـ تلويزيون همين كشوره«. 
حاجي گفت: »ديدي؟ نگفتم پدر ـ مادراتون هم منكراتي ان؟ اين هم نمونش«.

مسعود با خشم و صدايي بلند گفت: »حق نداري به خانواده هاي ما توهين كني. اگه 
ما زندوني شما هستيم، چكار به اونا داري؟«.

هيوالی لمپن که انتظار شنيدن چنين جوابي را نداشت. يكه خورد. به مسعود گفت: 
»بيا زير هشت«.

مسعود که از البه الي بچه ها رد شد و رسيد زير  هشت، حاج داوود مثل گرگ وحشي 
به جان او افتاد. پاسدارهاي همراهش هم ريختند سر مسعود و اساسی زدند. بعد هم 

او را كشان كشان از در بند بيرون بردند.
بعد از زدن مسعود، گراز وحشي هن و هن مي كرد. با فرياد رو كرد به بريده ها: »منافقا 

رو اسم ببرين!«. اسم هر كس را مي گفتند، بايد به زير  هشت مي رفت.
خائنين تواب با ديدن ارباب شان از موش مردگي در آمدند. با دريدگي و رذالت هر 
چه تمام تر سراغ افراد می رفتند وآن ها را كشان كشان به زيرهشت مي بردند. اول خود 
حاج داوود تا مي توانست زنداني را زير مشت و پوتين مي گرفت. بعد به صف پاسداراني 
مي سپرد كه مثل گرگ گرسنه منتظر طعمه بودند. در تونلي كه زنداني را از وسط آن 

رد مي كردند، فقط جسم كوبيده شده بود كه به ته خط مي رسيد.
ابراهيم چوپاني، مسعود م، قدرت  نوري،  ابراهيم زحمت كش، مسعود خستو، عادل 

انتقال جنازه های جنگ بود که در شهرها می چرخاندند و  ۱۷- منظور حاج داوود از ترافیک جنازه، مربوط به 
می بردند برای دفن. در این روزها عملیات  بیت المقدس، رمضان و محرم از طرف نیروهای خمینی علیه نیروهای 

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. 
تا  آن قــدر  زدند  ما  چشم   جلوي  را  كدام  هر 
مي زدند  پوتين  با  زمين  شدند.  نقش  يكي يكي 
به پهلوها و سرشان و با لگد، سينه و گلوي شان 

را مي كوبيدند.
حاج داوود چنان سر ابراهيم را به ميله ها كوبيد 
كه همان جا صورتش پر خون شد. دست قدرت 
نوري شكست. آن قدر ضربه به سر عادل نوري 
زدند كه بي هوش شد، پاهايش را كشيدند و از 
در بند بردند بيرون. آن ها را سه روز زير هشت 
واحد، سر پا نگه داشتند. چند روز بعد همه را 

فرستادند زندان گوهردشت.
هفته،  دو  تقريبًا  تکرار سركوب،  و  گردش  اين 
هم  بار  هر  مي افتاد.  اتفاق  يك بار  روز  بيست 

اين  بند هاي ديگر مي رسيد،  از  را می بردند گوهردشت. طبق خبرهايی كه  تعدادي 
وضعيت در بندهاي عمومي و انفرادي قزل حصار جاري شده بود. با وجود اين زدن ها 

و ارعاب عمومي، مقاومت جمعي زندانيان بيشتر مي شد. 
را  كارهاي مان  كرديم.  بهتر  را  صنفي مان  روابط  شد.  حساب شده تر  ارتباطات مان 
رابطه  ها شد.  و  تماس ها  انجام مي داديم. كارهاي دستي، محمل  زير پوش صنفي 
زندانبان تا اين زمان، بيشتر بريده ها و خائنين را در يكي از بندهاي واحد ۳ متمركز 
كرده بود. تعدادی از آن ها را آوردند و بين بندهاي واحد۱ پخش كردند. اختيارات 
بيشتري به آن ها دادند. در جزئيات كارهاي ما هم دخالت می کردند. مسؤل بند را 
هم عوض کردند. بريده يی به اسم نادر طهان مسؤل بند شد. كنترل همة سلول ها 
را به تواب هاي بند سپردند. مدت هواخوري مان  كم شد. فقط صبح ها مي توانستيم 

به هواخوري برويم.
نزديك زير هشتِ  واحد، سالني بود كه به آن قرنطينه مي گفتند. شنيديم حدود  ۹۰نفر 
را از اوين به قرنطينه آورده اند. بيشترشان زير حكم و بالتكليف بودند. آن ها را که بين 

  مسعود عالیي خستو، نوه پدرطالقاني
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بند ها تقسيم کردند، حدود ۲۰ نفرشان را به بند ما فرستادند. از بين آن ها اسم علي 
خليلي، داوود بخشنده و عليرضا خيلي سر زبان ها بود. شنيدم از مجاهديني هستند 

كه بازجويي هاي سختي داشتند  و خيلي شكنجه شدند.

 علي خليلي
قنبر  از  متواضع.  بسيار  رفتاری  با  سفيدرو، خوش برخورد  ورزيده،  بدنی  بلند،  قدی 
نعمتي شنيدم الجوردي نسبت به علي كينة عميقي دارد. خودش او را بازجويي  كرده 

است. اين را هم اضافه کرد:
بوده.  موسي  تيم حفاظت سردار  از سقوط  شاه، عضو  بعد  اولية  ماه هاي  در  »علی   
الجوردي او و خونواده اش رو از قديم خوب مي شناسه. به  همين خاطر خيلي تحت 

فشارش گذاشته تا از او مصاحبه بگيره. اما علي قبول نكرد«.
علي خليلي عالوه بر داشتن روحيه يی سلحشور و رزمنده ، شاعر هم بود. اشعار زيبايش 
را زير همان فشارها مي سرود. او خيلي شيفتة موسي خيابانی ـ سردار آزادی ـ بود. او 

شعري در وصف موسي سرود. شعری که سر زبان بچه ها افتاد: 
»ناقوس بتكانيد 

كه َنقاره خوان سحر بيدار است
عاشقالران را بگوييد، مزقان عشق را بنوازند

ال چه را امشب ضيافتي دگر است
قراوالن بهشت بوليوي

از دروازه تا مقر
 به خوش آمد نشسته اند

حور بچه  گاني ُخرد، با شليته هاي بومي
هر يك به گويشي متفاوت

مينوت رنج و ستايش را با قهرمان خود تكرار مي كنند
كسي پرسيد: ِارنستو كجاست؟

فرمان احترام! آماده باش تام
ارِنستو، بر فراز ابرها

 همتاي خويش را مي جويد
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و مي گويد: كه گفته است هميشه تا هميشه، دست باالي دست نيست؟
در عصر كبير آگاهي

 او فرمانده بزرگ آزادي ست
فرمانده كبير آزادي: موسي خياباني.«

علي نسبت به مسعود هم عشق وصف ناپذيري داشت. هر بار مي خواست از او چيزي 
بگويد، هميشه در ته گلويش بغضي می لرزيد. خيلي نگران سالمتي و امنيت او بود. 
مي گفت: »بچه ها بايد خيلي مواظبش باشن. اگه اون سر دنيا هم باشه، خميني او رو 

ول نمي كنه«.
خطاب به مسعود هم شعري با نام »آن گاه كه بيايي« گفته بود. در كلماتش، بيان 

اعتقادی عميق و پيوند با رهبري آرماني اش حس می شود: 
»آن گاه كه بيايي

 شهر در زر  ورقِ خنده به خود مي پيچد.
گل مرواريد شاد

 از شگون چهره ات در صدفٍ آينه يي مي رويد.
كوچه ها آينه بندان

 همه جا اطلس گلبافٍ قدم هاي تو اَند.
جنگل از آمدنت

 از َكهِر قلب كوير تا قنود  نگاه خورشيد مي پويد.
ماهيان بال درآورده، سرود َفيضان مي خوانند.

بلدرچين ها
 هريك به رقص خود، نغمة هستي را تقديس مي كنند.

آن گاه كه بيايي 
دٍگر نارون ها

 تركه هاي تعزير به دست فراشان مقرب نخواهند داد
و پرستوهاي مهاجر

 بال هاي خونين خود را 
در چشمه هاي عشق

 شستشو خواهند داد. 
آنگاه كه بيايي.«
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حاج داوود به خا طر رفتار الجوردي با علي، به خودش دست باز مي داد تا هر وقت 
 خواست به ما چنگ و دندان نشان دهد، با بهانه و بي بهانه، علي را صدا كند زير هشت 

و به قصد كشت، زير كتك و ضرب و شتم بگيرد.
يك روز متوجه شديم كل نفرات سلول ۶ را بردند به زير هشت. مي دانستيم دليلش 
تنبيه و فشار روي آن هاست؛ اما نمي دانستيم به چه بهانه  يي. دو روز بعد آن ها را به 
بند برگرداندند. در تماس با بچه هاي اتاق شان فهميديم »نادر  طهان« ـ خائني كه 
تازگي مسؤل بند شده بودـ  از علي و همة نفرات اتاق شان به خاطر جشن و شعرخواني 

و خنديدن، گزارشي مبسوط داده است. 
چند روز بعد علي را صدا کردند زير هشت. چيزي نگذشت كه جمعی ريختند سرش و 
زدند و  زدند. پاسدارهاي بند به همراه بريده  خائن هاـ  از جمله نادر طهان، علي مصلحي 
و صالح ـ او را وحشيانه مي زدند. با ايجاد سر و صداي زياد، مي خواستند اعصاب و 
روحية بقيه را خراب كنند. با ميله هاي آهني و چماق، وحشيانه به نرده ها و در و ديوار 
مي زدند؛ می خواستند ما از اين ضرب و شتم ها مرعوب شويم. در توهين هايي كه به 
علي مي كردند،  شنيديم او را سر شعر گفتن و شعر خواندش بيرون كشيده اند. علي 
اما با شجاعت تمام در مقابل شان ايستاد. نه آهي كشيد، نه كالمي جواب شان را داد. 

صنفي مشترك، ممنوع!
پاسدارهای نگهبان بند به جزئيات مناسبات داخلي ما اٍشراف نداشتند. اما بريده ها 
بودند،  مشترك مان  زندگي  و  اتاق ها  در  پيش  وقت  چند  تا  آن ها  از  بعضی  چرا. 
معني كوچك ترين كار و حتي نگاه هاي مان را مي فهميدند. مي دانستند چه كساني 
رابطه شان با هم زياد است. همه چيز و همة حركات مان از صبح تا موقع خاموشي 

يك سره زير نظر بود. 
با هر بار وضع مقررات جديد، محدوديت ها روزبه روز بيشتر می شد. زمان هواخوری 
اتاق تلويزيون برود. فقط شب موقع  کمتر شد. در طول روز کسی حق نداشت به 
اخبار مجاز بود. خريد جمعی از فروشگاه ممنوع شد. توی سلول دور هم جمع شدن 
بند۳  پنجره های  زير  زدن  قدم  منحل!  فوتبال  تيم های  ممنوع!  تعريف خاطرات،  و 
ممنوع! برای سلول های سمت بند۱ در زمانی که بند۱ هواخوری هست، رفتن به 

باالی تخت سوم ممنوع!
بند تحميل کنند. هر روز يک دعوايی  به  را  اين چيزها  تواب ها زورشان نمی رسيد 
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به پا می شد. براي اين كه اين ضوابط را جا بياندازند، هفته هاي  اول و دوم حاج داود 
نادر طهان  با دو سه پاسدار، مرتب مي آمدند زير هشت بند. به  يا محمد خاموشي 
مي گفتند: »هركس خالفي كرد اسمش رو بده!«.  هر بار  ۱۰-۱۵نفر را می کشيدند زير 
هشت. همان جا به سختي مي زدند تا صداي ضرب و شتم ها را همه بشنويم و حساب 

كار خودمان را بكنيم. 
صنفي  نداشتن  بودند،  حساس  خيلی  رويش  و  گذاشتند  كه  ضابطه  يی  مهم ترين 
مشترك بود. صنفی مشترك را نشانة وجود تشكيالت بين ما مي دانستند. با تأكيد 
اعالم كردند كه داشتن هر گونه صنفي مشترك، ممنوع است؛ هر كس بايد وسايل 
جداگانه يي براي خودش داشته باشد. فقط قبول کرده بودند که چون توی سلول برای 
خوردن صبحانه و ناهار و شام جا محدود است، يک سفره انداخته شود و يک نفر هم 
غذا را تقسيم کند. اما ضابطه کردند که هرکس بايد موادی را که از فروشگاه خريده 

جدا نگه دارد؛ مثل قند، شکر، مربا، پنير، پياز و...
يك شب كل سلول ما و چند نفر از سلول هاي ديگر را يك جا 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 يك جا در قابلمه ريختم! بريده هايی 
که حين شام توی بند قدم می زدند، از اين که توی سفره ما شيشه آبليمويی نيست، 
فهميدن که ما هنوز داريم مواد غذايی را مشترک استفاده می کنيم. حسين كريم و 
محسن شيري را به خاطر اين كه يك پياز را دو نفره خورده بودند، بيرون كشيدند. 
تواب ها چند نفره به محسن حمله کردند و آن قدر او را زدند که کتفش از جا در رفت. 

حسين و محسن را تا آخر شب روز بعد با چشم بند سر پا نگه داشتند. 
آن شب نفرات سلول ما را يكي يكي از بند مي بردند بيرون. محمد خاموشي با چند 
پاسدار، بيرون بند ايستاده بود. هر كس پايش به پشت در بند مي رسيد، مي ريختند 
سرش و حسابي مي زدند. نوبت بيرون رفتن من كه شد، نادر طهان به محمد خاموشي 
گفت: »اين دست از تشكيالت زدن بر نمي داره. هنوزم صنفي مشترك رو حفظ كرده. 

توی لوبيا برای همه آبليمو می ريزه«.
گرفت.  را  و خرخره ام  انداخت  وحشي، دست  و  هار  گرگ  مثل  خاموشي  محمد   
آن قدر فشار داد كه نفسم بند آمد. همين كه سرم را بردم پايين تا از اين وضعيت 
بقية  بعد  شدم.  زمين  نقش  كه  زد  گردنم  پشت  به  ضربه  يی  چنان  شوم،  خالص 
پاسدارها با پوتين به پهلوها و كمر و سر و صورتم مي زدند. بعد از پاسدارها، نوبت 
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بريده ها شد. نادر  طهان، علي مصلحي، عباس يوسفي، خالقي، ذكريا و... هر كدام به 
نوبت چند مشت و لگد مي زدند تا به محمد خاموشي دژخيم نشان دهند به اندازة او 
رذل و پست شده اند؛ تا ثابت كنند فرقي با يك پاسدار ندارند و كاماًل از گذشته شان 
بريده اند. آن شب همه مان به همين شيوه در زير  هشت، كتك خورديم و تا ظهر فردا 

بيرون بند سرپا بوديم.

بندری می رقصيد
مجتبي  مي كردند.  سخت تري  اعمال  تنبيهات  مي شد.  بيشتر  روز به روز  فشارها 
کاغذ، حسن  برگ  يک  روي  پرواز  حال  در  كبوتر  دو  نقاشی  به خا طر  را   موسوي 
به خاطر گفتن  را  امجدی  اكبر  ديگري،  فرد  كاپشن  پوشيدن  به خاطر  را  فخاريان 
با  چيزي كه همه خنديدند، محسن شيري و قنبر نعمتي را به خاطر رابطه زدن 
سلول های ديگر زير هشت بردند و بعد از كتك مفصل، ۳روز سر پا نگه شان داشتند. 
آن ها را كه به بند برگرداندند، پاهاي شان بدجوري متورم بود و بعضي ها هم مثل 

اكبر امجدی، هذيان مي گفتند.
مصطفي ايگه اي در سلول ۱۶ بود. او از چهره هاي مقاوم و پر صالبت جمع ما بود. 
عباس يوسفی و علی مصلحی بريده که شب توی راهرو بند قدم می زدند و نگهبانی 
با  از تخت سوم  و  دير می خوابد  بودند که مصطفی شب ها  می دادند، گزارش کرده 

سلول های مقابل رابطه می زند.
محمد خاموشی آمد جلوی سلول ۱۶ و به مصطفی گفت: »بيا بيرون!«. همين که به 

زير هشت رسيد، ۱۰-۱۲بريده ريختند روي سرش و با 
مشت و چوب و شلنگ زدند. مصطفي سخت مقابل شان 
ايستاد و مقاومت  می کرد و گارد  گرفت. بدنی ورزيده و 
قوی داشت. دست آخر محمد خاموشی با پاسدارش وارد 

شد و او را به زير هشت واحد برد.
دو شب بعد نادر طهان مزدور، جلوي سلول ما ايستاد و 

رو به همه و خطاب به من با لحن مسخره يی گفت:
مي رقصيد.  بندري  صبح  تا  مصطفي  رفيقت  »ديشب   

برات سالم رسوند. نمي خواي بري پيشش؟«.
را  حرف هايش  نفهميدم.  درست  را  منظورش  موقع  مصطفي ایگه ايآن 
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پاي لودگي و لمپنيسم او گذاشتم. اما چندي بعد متوجه شديم در آن شب هاي سرد، 
مصطفی را در حالي كه فقط يك زيرپوش به تن داشت، به درختي بسته و شلنگ آب 
سرد را گرفته اند رويش و با كابل و كمربند چرمي به جانش افتاده اند. تا صبح هم در 

چند نوبت  همين شكنجه را تكرار كرده اند.
پانزده بريده خائن  بند در تيم هاي دو نفره، مدام در راهرو قدم مي زدند و ما را زير 

نظر داشتند.
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ما  دربارة  تواب ها  بلند.  شب های  و  کوتاه  روزهای  بود.  پايان  به  رو   ۶۱ سال  پاييز 
گزارش می فرستادند و هر بار قوانين تازه  و سخت تری اعالم می شد. سعی داشتند 
تا همين جا هم  کنند.  قطع  را  ارتباطات مان  و  ببرند  بين  از  را  زندگی مشترک مان 
خيلی محدود شده بوديم. اصلی ترين آن هم داشتن صنفی مشترک بود. اما دژخيم 
و نوچه های مزدورش به اين مقدار راضی نبودند. انتظار داشتند همه ببرند و به جلد 

آن ها درآيند.
نهج البالغه  و  معزی۱8  ترجمة  قرآن های  داشت.  هواخوری  وقت  هر سلولی۲۰دقيقه 
جمع شد. درست کردن هرگونه کاردستی ممنوع! درست کردن طاقچه و رف برای 
سلول ها ممنوع! دمپايی های سرويس ضربدر خورد. چون دمپايی های سرويس عمومی 
بود. می گفتند وقتی مارکسيست ها هم اين ها را می پوشند نجس می شود! ۱۰تايی از 

آن ها را ضربدر سفيد زدند که مخصوص مارکسيست ها باشد.

اتاق پاریس
راه  برای خودشان سينه زنی  تلويزيون،  توی سالن  بريده ها هر شب  ماه محرم شد. 
می انداختند. دعای کميل هم به پنجشنبه شب  ها اضافه شد. کم کم ظاهر بريده ها هم 
عوض می شد. ريش گذاشتند و پيراهن های بدون يقه پوشيدند.  چه عنتر بازی های 
اصلی  دژخيم  از  هم  درون شان  ظاهری،  تغييرات  اين  حين  در  درنمی آوردند!  که 

وحشی تر می شد.
 ۱۸ - به این دلیل قرآن هاي ترجمه معزی را جمع کردند که بریده ها گزارش کرده بودند: این ها قرآن های ترجمه 

قمشه ای را قبول ندارند و از قرآن با ترجمه معزی استفاده می کنند.
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روز  عاشورا وسط راهرو بند دسته راه  انداختند. سينه زنان از زيرهشت رفتند به سمت 
ته بند. در برگشت، جلوی هر سلولی که نسبت به آن حساس تر بودند، ايستادند و 
به جای نوحه خوانی، مرگ بر منافق سردادند. تعدادشان حدود ۳۰ نفر شده بود. وقتی 
رسيدند جلوی سلول ما، بعد از يکسری شعار مرگ بر منافق و اراجيف ديگر، شروع 
به حمله کردند. قفسه های کفش و طاقچه يی را که با مقوا درست کرده بوديم، به هم 
يکسره جلوی  ما.  به سمت  پرتاب کردند  را هم  دمپايی ها  و خراب کردند.  ريختند 

سلول شعار بر منافق می دادند.
اسم سلول ما را گذاشتند »اتاق پاريس«. می گفتند سران سازمان در پاريس جمع 
شدند، سران منافقين بند هم توی اين اتاق اند. اين اسم گذاری هم از حماقت شان بود. 

هنوز افراد بند و نفرات اصلی را نشناخته بودند.
در  جنايت کارانه تر  و  کثيف تر  بسيار  اين بار  سياسی،  فاز  در  چماقداری  صحنه های 
بند  ها تشکيل شد. ماهيت فاالنژها برای ما شناخته شده بود. می دانستيم از اليه های 
بی فرهنگ و عقده يی و رذل جامعه بودند. اما اين چماقداران و کابل به دستان جديد 

تا چندی پيش هم سفره و هم سلول مان بودند. و اين دردناک بود. 
با حضور بيشتر تواب ها در بند، حضور ما کمرنگ تر می شد. هر روز به هر بهانه يی 
مراسم دعای کميل و بعد هم دعای ندبه و سينه زنی راه می انداختند. روز و شب در 

راهرو، در نوبت های هواخوری و در سرويس بهداشتی نگهبان بود. 
در چنين شرايطی تماس بين خودمان و رد و بدل کردن اخبار و مطالب مشکل شد. 
بند به طور کامل فضای امنيتی گرفت. هر کس بايد با ابتکار خودش مشکل ارتباطش 

را حل می کرد. 
من يک شلوار انداخته بودم روی بند رخت. مطالبی را که می خواستم با علی ابراهيمی 
سواره رد و بدل کنم، می گذاشتم توی جيب آن. هر کدام ما روزانه وقتی به هواخوری 
می رفتيم، جيب شلوار  را چک می کرديم يا مطلب جديد می گذاشتيم و بر می داشتيم. 
جاسازی ها  اين  برای  هواخوری  و  باغچه  حمام ها،  توالت ها،  مثل  مناسب  محل های 

استفاده می شد.

مصاحبه طاهر احمدزاده
اين  پخش  رژيم  برای  کرد.  مصاحبه  يکسری  گرفتن  به  شروع  اوين  در  الجوردی 
مصاحبه ها در تلويزيون سراسری، نشانة قدرت بود. می خواستند نشان دهند کسانی 
که عليه آن ها دست به سالح برده اند، دستگير و نابود می شوند. مصاحبه ها در سالن 
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اجتماعات اوين انجام می شد. اسم اين سالن را هم گذاشته بودند »حسينيه«.
تلويزيون  از  بعضی ها  فقط  ولی  می شد،  انجام  حسينيه  توی  مختلفی  مصاحبه های 
اين  هستند  زندان  در  که  کسانی  داشت  سعی  الجوردی  می شد.  پخش  سراسری 
مصاحبه ها را ببينند. از آن به بعد هم هر چند وقت، يکی از اين مجموعه مصاحبه  ها 
توی بند پخش می شد. در قزل حصار هم شبکه مدار بسته داخلی مثل اوين راه افتاد.

يک  روز صبح که در سلول  نشسته بوديم، پيچ بلند گوی بند باز شد: مصاحبه با طاهر 
ادامه چند بيت   احمدزاده۱۹. طاهر مثل  سخنرانی های گذشته اش حرف می زد. در 

شعر از ملک الشعرا بهار خواند. مثل اين: 
 »به نان و ارزنت بساز و کن حذر 

ز گندم و جو و مس و طالی او
همه فريب و حيلت است و رهزنی

مخور فريب جاه و اعتالی او«
همين که اين شعر را  خواند، اصغر برفجين که کنارم نشسته بود، زد روی پايم و گفت: 

»طاهر هم رفت«. 
مصاحبه ها  اين  نمی دونی  مگه  نداره.  اعتباری  مصاحبه  ها  اين  نکن!  »عجله  گفتم: 

چطوری گرفته می شه؟«.
گوش  رو  از صحبت هاش  خيلی  می شناسم.  رو  طاهر  من  اما  می دونم.  »چرا  گفت: 
کردم. اين حرف هايی که می زد، اين شعری که خوند، نشون می ده داره از باورهای 

خودش حرف می زنه«.
اصغر تحصيل کرده و دنيا ديده  بود. همدانی بود و اهل بخش برفجين. اما جرم اصلی اش 
اين بود که در فاز سياسی توی کتابفرشی اش کتاب سازمان را هم گذاشته بود. توی 
زندان روابط نزديک با همة مجاهدين داشت. اصغر برايم از طاهر احمد زاده گفت. از 

اين که چه انديشه يی داشته، از اين که چقدر مردمی و بی آاليش بوده و...
چند سال بعد که در اوين با ناصر نوروزی آشنا شدم، برايم از طاهر احمدزاده گفت؛ 

از همان موقعی که طاهر برای اين مصاحبه ها زير فشار بود. ناصر گفت: 
رو  تا مصاحبه  اونقدر می خورد  بايد  بودن.  بريده  برای طاهر  »روزی ۷۰ ضربه کابل 
قبول کنه. چون ديگه نمی تونست راه بره، اون رو با فرغون می بردن شعبه، می زدن و با 

۱۹- طاهر احمدزاده اولین استاندار خراسان بعد از انقالب بود. نسبت به مجاهدین سمپاتی داشت. علت دستگیری 
او همین نزدیکی به مجاهدین بود.
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فرغون برمی گشت. تا ۱۶روز تحمل کرد. اما آخرش زير فشار کابل، مصاحبه رو قبول 
کرد. الجوردی ملعون قسمت هايی از سخنرانی او را جداکرد و گذاشت جلواش که 
کجا چی بگه و با چه لحنی بگه. هفت بار مصاحبه اش تکرار شد تا چيزی که می خوان 

از آب در بياد«.

دستگاه سوخت
هرچند وقت يکسری از اين مصاحبه ها برای ما پخش می شد. کم کم حاج داوود هم 
يک سری مصاحبه توی واحد۳ راه انداخت. هر کس حکمش تمام می شد و قرار بود 
آزاد شود، بايد پيش حاج داوود و جلوی جمع مصاحبه می کرد. اين مصاحبه ها شرط 

آزادی بود. اگر کسی مصاحبه نمی کرد، آزاد نمی شد. 
مصاحبه  و  می نشست  واحد۳  زيرهشت  بريده  تواب ها  از  صدتا  حدود  با  داوود  حاج 
راهرو می نشاندند که گوش بدهند.  را هم در طول  بند های واحد۳  می گرفت. همة 
اول  مصاحبه کننده  نفر  پخش  می شد.  بند  بلند گوی  از  مصاحبه ها  اين  هم  ما  برای 
بايد از مسير غلطی که انتخاب کرده می گفت. بعد بايد به خاطر فعاليت هايش در راه 
سازمان، ابراز ندامت می کرد. اما دژخيم به اين مقدار هم بسنده نمی کرد. حاج داوود 
عمد داشت هر کس با بيانی اقرار کند که فاسد بوده يا نيت فاسدی داشته که با اين 
سازمان کار کرده است. اين جا جايی بود که کسی پای گفتنش نمی آمد. اين جا بود که 
سوال پيچ کردن های حاجی شروع می شد. فشار پشت فشار. اگر کسی فقط می گفت: 
»می خوام برم دنبال زندگی وکاری به کار کسی ندارم«، يک دفعه جمع تواب های زير 

هشت شروع می کردند به شعار دادن و مرگ برمنافق گفتن.
يک شعار طوالنی هم سرهم بندی کرده بودند که همة گروه ها و دولت ها را در برمی گرفت:

»مرگ بر آمريكا، مرگ بر شوروي، مرگ بر منافقين و صدام، بني صدر و بازرگان، كل 
ملي گرايان، مرگ بر اقليت، اكثريت، امتي، با پيكار لعنتي، مرگ بر منافقين زندان«. 

اين شعار بيش تر از اين بود. بقيه اش يادم نيست.
در  بايد  و  است  شده  رد  مصاحبه  در  طرف  که  بود  اين  نشانه  دادن،  شعار  همين 
زندان می ماند. کاری به حکم او نداشتند که موعدش سررسيده يا نه. اين مصاحبه ها 
هفته  يی دو سه بار انجام می شد. از بعد شام تا نيمه شب طول می کشيد. هر بار هم 
افراد  حدود ۱۰-۱۲نفر مصاحبه می شدند. خوشرقصی بريده تواب ها که برای بيشتر 
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شعار می دادند، باعث می شد مصاحبه  ها رد شود و تعداد کسانی که آزاد می شدند، کم 
بود. حاج داوود اسم اين کار بريده ها را گذاشته بود »دستگاه«. 

نکرد.  به زندانی می گفت: »دستگاه قبول  شعاردادن ها که شروع می شد، حاجی رو 
سوختی. برو هر وقت آدم شدی بيا«!

حسن کارگر ساده يی بود. در  سلول۵ پيش ما بود. فکرکنم فاميلی اش داوودی بود. 
فاالنژهای محلی گزارش کرده بودند که او با مجاهدين دوست است و با آن ها رفت 
کاری  واقعًا  حسن  ولی  شد.  دستگيری اش  موجب  هم  گزارشات  همين  دارد.  وآمد 
نکرده بود. پرونده اش خالی بود. حکم سبکی گرفته بود و وقت آزادی اش بود. همه هم 
دوستش داشتند. او هم احترام همه را داشت. فاصله اش را با بريده ها حفظ می کرد. 
حتی دو سه بار هم که جلواش پيچيده بودند، به آن ها رو ترش کرده و ردشان کرده 

بود. همه حدس می زديم در مصاحبه رد می شود. 
حسن در مصاحبه اش حرف های خودش را زد. گفت يک کارگر ساده است و می خواهد 
برود با زن و بچه اش باشد. با اين حال حاجی ول کن نبود و سعی داشت از او يکسری 
بد و بيراه به سازمان و افراد سر موضع بيرون بکشد. حسن هم با زبان ساده و عاميانه، 
سؤاالت حاجی را دور می زد. باز حاجی ول کن نبود. از کوره در رفت و شروع کرد 
داد زدن. حسن هم با کمال خونسردی گفت: »فهميدم چقدر طرفدار کارگرا هستی؟ 
اين همه برای ما می گفتی طرفدار مستضعف و کارگرا هستی، خوب من يه کارگرم. 
زن و بچه ام فقير و بی سرپرست ول شدن. حاال که من نمی تونم خوب حرف بزنم و 

روستايی هستم، منو برای چی اذيت می کنی؟ چرا منو تحت فشار گذاشتی؟«.
حرف های حسن چون تيری به قلب حاجی دژخيم خورد. او را خلع سالح کرد. حاج 
داوود که دائم از طرفداری کارگران برای ما دم می زد، يک باره فرو ريخت. يهو چهره 
عوض کرد، دستپاچه شد و گفت: »من، من نوکر کارگر هستم. من دست کارگرا رو 

می بوسم. ما برای مردم فقير و کارگر انقالب کرديم«.
او را بغل کرد و بوسيد و ادامه داد:  از پشت بلند گو بلند شد و رفت سمت حسن. 
»انقالب ما برا مردمه. مردم فقير و بدبخت. اما نمی ذاريم يه مشت ضد انقالب و ستون 
پنجم صدام به اين انقالب ضربه بزنن. کارگرا هم سرور ما هستن«. همه داشتيم لحظه 

به لحظة اين صحنه را دنبال می کرديم. تواب ها هم جيک شان در نيامد.
بودم، خوب،  پنجم صدام  بودم، ستون  اگه ضدانقالب  به حاجی گفت: »من  حسن 

دستگاهت نشون می داد. ديدی هيچ چی نگفتن؟ شعار ندادن؟«
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 حاج داوود جلو اين همه آدم مات شد. اگر به قولش عمل نمی کرد، جلو بريده تواب ها 
هم از اعتبار می افتاد. اين شد که مصاحبه حسن را قبول کرد و گفت: »برو دنبال 
زندگيت. باال سر زن و بچه ات باش و کاری به کار منافقا و ضدانقالب نداشته باش!«.

توی سلول ها لبخند بر چهرة همه نقش بست؛ از اين که حسن طبق خواستة دژخيم 
خودش را لجن مال نکرد، به ديگران بد و بيراه نگفت و حکم آزادی اش صادر شد.

حكم اصلي هر مجاهد
به مرور محدوديت ها در بند زيادتر شد. تواب ها هر روز چند نفر را به هر بهانه يی 
بيرون می کشيدند و به زير هشت واحد می بردند. بعضی را قدری کتک می زدند و 

بر می گرداندند. بعضی را هم نگه  می داشتند. نمی دانستيم سر آن ها چه می آورند.
روزی در بند  باز شد؛ گفتند همه وسط راهرو جمع شويم. عباس شيبانی 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 چهره يی شناخته شده بود. همان 
زيرهشت ايستاد 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 ديگر به بندمان سرکشی کرد. صحبت هايش حکايت عمق کينه اش 

نسبت به مجاهدين را داشت:
»دل تون رو به اين چند سال حكم كه گرفتين خوش نكنين. از نظرما حكم همة شما 
محاربه. سزاي همه تون اعدامه. اين رأفت امام بوده كه شماها رو زنده نگه داشتيم. 
اگه آدم نشين و توبه نكنين، ما همون حكم محارب رو برا همه تون اجرا مي كنيم«. 

الجوردی اين ايرادات خالف قانون و حقوق و قضا و رفتار ضد انساني را اين جوری 
توجيه تراشی کرد:

از  ۴۰۰۰تا  زمان  آن  علي  امام  هستن.  علي  حضرت  زمان  خوارج  همان  »منافقين 
خوارج، يعني منافقين اون زمان رو يك جا كشت. جمعيت آن موقع 8۵۰هزار نفر بود 
و خوارج ۵درصد جامعه مي شدن. حاال كشور ما چهل ميليون جمعيت داره. اگر ما 
حتي دو ميليون از شما رو بكشيم، درصدمان از زمان حضرت علي كمتر هم مي شه. 

اين براي جمهوري اسالمي، هيچ حرجي نيست«!
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اين در حالی است که در تاريخ اسالم هم ثبت شده که خوارج از خشک مقدس ترين ها 
و مرتجعين بودند؛ درست مثل خمينی و الجوردی. 

خميني،  زندان هاي  در  نداشتيم.  ابهامی  هيچ  ضدبشری  مواضع  اين  به  نسبت  ما 
فرهنگ برخورد همه زندانبان های رژيم، همه جا و به طور خاص با مجاهدين همين 
بود. بارها از زبان پاسدار مجيد قدوسي و حاج داوود شنيده بوديم كه می گفتند: 
»واسة هركدومتون يه نارنجك كنار گذاشته ايم. اگه روزي خبري بشه، اول شماها 

رو از بين مي بريم«.
عبدالرضا بويينی را برای تجديد بازجويی به اوين بردند. حدود يك ماه بعد برگشت. 
با عبدالرضا هم سلول  بودند.  باهم دستگير شده  اسم علی رضا داشت که  به  برادری 
بوديم. از او پرسيدم: »جريان چي بود؟«. گفت: »هيچ چي. اين جيرة ما شده كه هر 
چند وقت يك بار به هر بهانه اي مي برند و مي زنند«. متوجه شدم در پوشيدن كفش 

مشكل دارد. علت را پرسيدم، گفت: »اين بار حسابي منو پختن«.
تمايلي به گفتن آن چه سرش آمده بود نداشت. مي توانستيم حدس بزنيم در اين 
مدت چه بالهايی سرش آمده است. او ضرب و شتم های معمول را اصاًل به حساب 
نمي آورد كه بخواهد به آن ها اشاره اي بكند. وقتي مي گفت »منو حسابي پختن«، 

معنی حرفش را می فهميديم.
عبدالرضا و عليرضا بويينی از فعاالن بخش دانش آموزی بودند. غرب تهران فعاليت 
داشتند. چندی پيش که بين مان صحبت از پرواز مسعود رجوی و بنی صدر به پاريس 
شد، مختصری از آن عمليات بزرگ را برايم تعريف کرد. خيلی جالب و هيجان انگيز 
توی  داشتيم  مأموريت  اما  نداشتيم.  از چيزی خبر  ما که  روز   »اون  بود. می گفت: 
خيابان های فرعی خيابان آزادی با يه ماشين منتظر بمونيم. وقتی خبر می رسيد، بايد 
با ماشين می رفتيم و سر چهارراه تصادف ساختگی درست می کرديم. بايد راه رو بند 
می آورديم تا نيروهای سپاه نتونن سريع به سمت آزادی برن. تيم های زيادی توی 

تمام خيابان های منتهی به آزادی و اطراف فرودگاه مستقر شده بودن«. 

تمرین مورس
بيرون کشيدن افراد از سلول ها با بهانه و بی بهانه ادامه داشت. بعضی را به زيرهشت 
واحد می بردند، بعضی را به زندان گوهردشت. به همين دليل بايد حساب انفرادی و 

گوهردشت را می کرديم. يکی از الزامات آمادگی مان، ياد گرفتن مورس بود.
تا آن موقع هنوز مورس زدن را درست و حسابی بلد نبودم. چيزهايی می شنيدم؛ اما 
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با  بودم. متوجه شدم بعضی ها  نکرده  نبودم و تمرين عملی هم   جدول آن را حفظ 
سلول روبه رويی تماس می گيرند و خبرهايی رد و بدل می شود. تازه به ضرورتش پی 

بردم. تصميم گرفتم زود ياد بگيرم و مسّلط شوم.
باطنی کنار هم  با علی  نوشتم و حفظ کردم.  را روی کاغذ کوچکی  جدول مورس 
می نشستيم و تمرين می کرديم. با انگشت چند تک ضربه يا بيشتر به پای هم می زديم 
و پيام رد و بدل می شد. علی از دستگيرشده های سال۵۹ بود. مورس کار کرده بود و 

سرعتش باال بود.
در تمرين های اوليه، مورس  را کاری سخت می ديدم. برای انتقال کلمة »سالم«، بايد 
حروف ۴ رديف جدول را می زدم. يعنی ۲۴ضربه. يواش يواش راه  افتادم و مسلط شدم.

کسی که به مشق مورس مسّلط باشد، نياز ندارد حتمًا با ضربه پيامش را منتقل کند. 
با حرکت دست هم می شود منتقل کرد. طرف گيرنده از فاصله دور با چشم دنبال 
می کند و پيام را می گيرد. چشمم که به قانونمندی های مورس باز شد، تازه فهميدم 
نفری که يکی دو ساعت روی تخت دراز کشيده  بود و کاری نمی کرد، داشت با نفری 

در سلول مقابل مورس می زد. 
تا اين زمان امکان اين را داشتيم که توی ورق های معمولی دفتر، ماهی يک بار به 
خانواده نامه بنويسيم. بعضی ها که اصاًل نمی نوشتند. حتمًا حساب و کتاب هايی پيش 
خودشان می کردند. آن هايی که می نوشتيم، سعی می کرديم در قالب استعارة طبيعت 
برسانيم.  را  منظورمان  بهتر،  روزهای  به  اميد  و  بهار  و  زمستان  فصل های  تقابل  و 
همين نامه ها باعث درد سر بعضی ها بود. نامه ها را درباز تحويل می داديم. می دانستيم 
زندانبان سير تا پيازش را  می خواند. چند نفر سر نامه هايی که نوشتند کارشان به 

زير هشت و کتک و سر پا ايستادن کشيد. 
يک فرم نامه آوردند که فقط می شد ۷ خط نوشت. سعی می کرديم توی همين ۷ خط 

هم حاالت و روحيات و وضعيت خودمان را برسانيم. 
که  بعضی  به  بودند.  واحد۳  بند های  در  همسرشان  يا  مادر  خواهر،  بعضی ها 
حساسيتی نداشتند، اجازه مالقات داخلی دادند. نيم ساعت مالقات حضوری. هر 
پدر  بود.  واحد۳  در  اقدس  داده می شد. خواهرم  مالقات ها  اين  يک بار  ماه  چند 
و مادرم در نوبت های متفاوت به مالقات ما می آمدند. هنوز به ما مالقاتی نداده 

بودند که بتوانم اقدس را ببينم.
برادرش جعفر که اطالعاتی  از  بودند، غير  همة خانوادة جالل ذاکر دستگير شده 
شده بود و خودش از مادرش بازجويی می کرد. دو خواهر بودند و پنج برادر. يک بار 



143

پخش مصاحبه ها

جالل را برای مالقات با برادرش حاج محمود بردند. محمود برادر بزرگ شان بود. او 
را حاج محمود صدا می زدند. جالل که از مالقات با محمود برگشت، روحيه اش کمی 
بازتر شد. عوضش از اين که خواهر کوچکش حوريه تواب شده بود، هميشه ذهنش 
درگير بود. خودش را هم کمتر درگير موضوعات بند می کرد. با اين حال هميشه 
آرام به نظر می رسيد و در نگاه بچه های بند مورد احترام بود. تواب های خائن هم 

گاهی او را اذيت می کردند.
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در بهمن ۶۱ وضعيت همه بندها به طور  کلی  تغيير کرد. تواب ها به کل بند و سلول ها 
مسّلط شدند. آن ها اختيارات زيادی برای کارهای فاشيستی خود داشتند. محدوديت 
سلول ها هم بيشتر شد. روزها درب سلو ل ها را می بستند. حق نداشتيم بدون اجازه 
حتی برای دستشويی و توالت برويم. هر سلول ۱۰دقيقه  نوبت داشت با دوتا تواب 
نگهبان. آب گرم حمام هفته  ای يک بار باز می شد. نوبت بندی سلول ها از بعد شام تا 

نيمه شب ادامه داشت.
هم  قزلحصار  در  می شد،  پخش  کچويی  سيمای  از  اوين  در  که  برنامه هايی  همان 
راه افتاد. صبح ها تا ظهر کالس بود. از ساعت8 شروع می شد تا ۱۲. بعدازظهر هم 
از  تلويزيون  اخبار  شام،  بعد  بود.  که ساعت۷عصر  شام  تا  می شد  از ساعت۲ شروع 
بلندگوی بند پخش می شد. از ساعت۹شب دوباره شوی حاج داوود که گرفتن مصاحبه 

برای آزادی بود، شروع می شد و تا نيمه شب طول می کشيد.
هنوز روزنامه های کيهان و اطالعات و جمهوری اسالمی به ما داده می شد. از آن جا که 
نمی توانستند برای هر نفر سه روزنامه تهيه کنند، پذيرفتند که از هر روزنامه يی يک 

عدد به هر سلول بدهند. با اين ضابطه که حق نداريم دو نفره با هم بخوانيم.
كف سلول ها زيلو پهن بود. نيم متر لبة زيلو ها يك نوار سرمه  يی داشت. قانون جديد 
اين بود که نبايد از نوار جلوتر بنشينيم. علت اين بود كه اگر كنار نرده مي نشستيم، به 
سلول هاي ديگر و راهرو بند اشراف بيشتري پيدا مي كرديم؛ يعني كه از نزديك شدن 
همگي  و  بايكوت  پيش،  وقت  چند  تا  خائنان  مي شديم.  مطلع  زودتر  بريده خائن ها 
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بودند، جرأت  به خاطر مكافات خيانتي كه مرتكب شده  بودند.  گوشه نشين سلول ها 
نداشتند توي چشم كسي نگاه كنند. حاال با حمايتي كه حاج داوود از آن ها مي كرد و 
با اختيارات فراواني كه به شان  داد، دريده و وقيح شدند. تعجب مي كردم چطور انساني 
كه در ورطة باطلي مي افتد، با اين سرعت سقوط مي كند و از ارزش هاي انسانی كه 

داشت، تهي مي شود.
اگر  که  بود  کرده  حساب  كرد.  شروع  را  خودش  کالن  تواب سازي  پروژه  الجوردي 
هر كس حداكثر۳ماه در انفرادي بماند، از زمين و زمان مي برد و به هر رنگي كه او 
بخواهد در مي آيد. بعد از پرشدن سلول های انفرادی زندان گوهر دشت، آن جا ديگر 
جا نداشت. تصميم گرفتند بند های عمومی را هم مثل انفرادی کنند. يعنی سياست 
تا توی  بگيرند  را  افراد  رابطه  های  اعمال کنند، جلوی  را روی زندانی  حداکثر فشار 

عمومی هم که هستند، منفرد و جدای از بقيه باشند. 
ساعت۶ صبح بلندگوی بند باز می شد و سرود »انجَز انجَز وُعده« را با صدای بلند 
پخش می کردند. مثاًل بيدارباش بود. قبل از شروع کالس ها يعنی ساعت 8صبح هم 
دوباره پخش می شد. اين سرود آن قدر تنفربرانگيز و اعصاب خردکن بود که با صدای 
معمولی هم قابل تحمل نبود؛ چه رسد با بلند گوی بيخ گوش مان. سال ها بعد که با 
اکبر صمدی هم بند شدم و از اين دوران صحبت می کرديم، اشاره کرد که وقتی اين 
سرود پخش می شد پاشا صمدی دچار تشنج می شد.  طوری شده بود که با گرفتن 
دست های پاشا توی دست خودش، با او مدام صحبت می کرد که حواسش را پرت 

کند تا پخش سرود تمام شود.
موقع پخش نوار کالس ها يا پخش مصاحبه  ها، دراز کردن پاها توی سلول ممنوع 
بود.  ممنوع  اشاره  با  حتی  هم  با  ۱۵ساعت. صحبت کردن   -۱۴ روزی  يعنی  بود. 
برای  بايد  داشتی،  لباس  توی  درز کوچکی  اگر  بود. حتی  کبيره  گناه  لبخند زدن 
به سرويس، جرم  رفتن  راست حين  و  به چپ  نگاه  می گرفتی.  اجازه  آن  دوختن 
سنگينی بود؛ معنی آن تماس با سلول های ديگر بود. اين بود فضای امنيتی، تحت 

فشار روانی و فيزيکی تمام عيار!
مصاحبه ها به مرور از مصاحبه  های شرط آزادی، تبديل شد به مصاحبه  افرادی که از 
انفرادی ها و تنبيهی از قرنطينه و گاودانی می آوردند. تعدادی را که قباًل از بند ما و 
بند های ديگر به انفرادی های گوهردشت برده بودند، برای مصاحبه می آوردند. آن ها 
چند ماه را در انفرادی گذرانده بودند. حاج داوود می خواست خرد شدن روحيه آن ها 
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 را برای ما به نمايش بگذارد. 
يک شب متوجه شديم ۵ نفر را برای مصاحبه آورده اند. ابراهيم چوبدار يکی از آن ها 
بود. او را از بند  ما برده بودند. مصاحبه که شروع شد، آن ها اصاًل نمی دانستند کجا 
هستند. نمی دانستند اين جماعت زيادی که جلوی شان نشسته  چه کسانی هستند. 
محل  به  مستقيم  و  کردند  ماشين  سوار  گوهردشت چشم بسته  انفرادی  از  را  آن ها 

مصاحبه ها آوردند.
به چی  مدت  اين  توی  بگو  بزن.  گفت: »حرف  او  به  که شد، حاجی  ابراهيم  نوبت 

رسيدی؟ بگو آدم شدی يا نه؟«.
ابراهيم گفت: »من حرفی ندارم. برای چی توهين می کنی؟ من از اولش هم آدم بودم. 

اين تواب های شمان که به  ما گير دادن«.
هنوز حرف ابراهيم تمام نشده بودکه »دستگاه وقاحت و جنايت« حاج داوود روشن 
شد. بلند بلند شعار می دادند و ول کن نبودند. باالخره خود حاج داوود ساکت شان کرد 
و خودش با فحاشی و بد  و بيراه شروع کرد. ابراهيم را دوباره برگرداندند به گوهردشت.

ایست ورزی
روزانه بايد ۱۴-۱۵ساعت بی حرکت می نشستيم. بدن مان خشک شده بود.  راه مقابله 
با آن را درآورديم: ورزش، حتی در اين شرايط. با ايست ورزی که تازه اختراع شده بود، 

هرکس می توانست همان طور که نشسته، آرام آرام ورزش کند. 
با حرکت  های ايست ورزی، نوبتی به ماهيچه های هر قسمت از بدن فشار می آورديم. 
روی يک دست تکيه می داديم و وزن بدن را روی آن دست می گذاشتيم. دست ديگر 
را دقايقی چرخانده و نگه می داشتيم. پاها را هم همين طور. فشار به روی پا، پشت پا 
اما ماهيچه های عضالت به نوبت تحت  الی آخر. در ظاهر حرکتی ديده نمی شود؛  و 

فشار قرار می گيرند.
از  که  را  پولی  نبود.  اتاق ها  در  صندوقی  بود.  شده  جمع  ظاهر  در  مشترک  صنفی 
مالقات می گرفتيم، بخشی از آن را در جيب لباس افرادی می گذاشتيم که مالقات 
نداشتند. هر نفر يک کارتن برای نگه داشتن مواد غذايی خودش داشت. برای اين که 
حتی در اين شرايط هم روح صنفی مشترک را حفظ کنيم، نفر صنفی که اسمش را 
تواب ها گذاشته بودند »نفر تقسيم غذا«، همه کارتن ها را در اختيار داشت. از داخل 
آن ها چيزی بر می داشت يا چيزی اضافه می کرد. طبق تجربه قبلی مان که برای تنبيه 
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زيتون  روغن  و  آبليمو  از  که  غذايی  يا  بود  لوبيا  شام  که  هر شب  زيرهشت،  بردند 
استفاده می شد، همه شيشه های خودشان را می آوردند بيرون و سر سفره می گذاشتند 
جلوی خودشان. ولی نفر صنفی فقط از يک شيشه توی قابلمه می ريخت و غذا را 

تقسيم می کرد.
شايد به ظاهر کاری بيهوده و اصراری کودکانه به نظر می رسيد؛ اما هدف ما روح اين 
کار بود. يعنی با وجود همة فشارها و محدوديت ها، ما در قلب و ضميرمان از اين مرام 
دست برنداشته ايم. هنوز هم جيب مان مشترک است و پرچم صنفی مشترک را با هر 

شيوه و تحت هر فشاری حفظ خواهيم کرد.

سال نو، مراسم عيد با حضور حافظ
عيد نزديك شد. زير چنين فشاري، اصاًل تصور نمي كردم بشود كوچك ترين كاري 
براي مراسم عيد كرد. پيدا بود اين كارمان را به حساب داشتن تشكيالت مي گذاشتند 

و نفرات بيشتري را می بردند زير فشار. 
با شيوه هاي مختلف دست به كار شديم. به اين نتيجه رسيديم كه نبايد تسليم اين 
هر  تحت  كرديم  سعي  مي آيد.  جلوتر  دشمن  بنشينيم،  عقب  هرچه  شويم.  فشارها 

شرايطي، مراسم عيد را برگزار كنيم. 
من صنفي اتاق بودم. قرار شد با سلول هاي ديگر تماس بگيرم و نظر آن ها را بپرسم. 
يك جاسازي در دستشويي داشتيم كه دست نوشته هاي كوتاه را از آن جا بين خودمان 
رد و بدل مي كرديم. اين امكان هم سوخته بود. با بچه هاي اتاق مان صحبت كردم. 

گفتند هرطور مي تواني، يك كاري بكن.
سلول۵ كه نوبت دستشويي داشت، شنيدم احمد دهنادي۲۰ که از جلوي سلول ما 
رد مي شد، 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 مي خواست چيزي 
به ما برسونه. تا اآلن توي اتاقشون پيش هم بودن. اگه حرفي داشتن، مي زدن. چرا 

2۰- قهرمان احمد دهنادي یكي از افراد بسیار تاثیرگذار و مقاوم بود . او همیشه مورد بغض و تهدید بریده خائنین 
بود. پاسداران زندان هم همیشه او را تهدید مي كردند و با هر بهانه یي وي را مورد ضرب و شتم قرار مي دادند. 
احمد متأهل بود و فرزند كوچكي به نام ُزهید داشت. ُزهید یعنی ستاره کوچک. با این كه عشق و عالقه فراوان به 
همسر و فرزندش داشت، همیشه مي گفت باید به فكر همه ُزهید های میهن بود كه تحت حكومت خمیني، دارند  
نابود مي شوند. احمد دلیر را در سال ۶۶ به خاطر فعالیت هایش در گوهر دشت، به انفرادي هاي اوین جهت بازجویي 

بردند. در نهایت در قتل عام تابستان سال ۶۷ در اوین به دار آویخته شد و به شهادت رسید. 
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نعمتی  قنبر  مي گه؟«.  هم اتاقيش  به  داره  موقعيت  اين  توي  رو  رخت  بند  موضوع 
كنارمان بود و حرف مان را  شنيد. گفت: »من شك ندارم داشت آدرس بند رخت رو 

مي داد. احتمااًل اون جا يه چيزي هست«. 
در نوبت هواخوري خودمان، رفتم سراغ بند  رخت. علي  باطني را ديدم كه از جيب 
لباس كهنه  يی كه مدت ها روي بند آويزان بود، كاغذي را درآورد. كاغذ را كه در سلول 

باز كرديم، شعر حافظ بود: 
ساقيا آمدن عيد مبارک بادت

وان مواعيد که کردی مرواد از يادت
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 برداشت هايي متفاوت داشتيم. سرجمع مشترك 
همة برداشت هاي مان، مقاومت بيشتر در طوفان حوادث بود. براي مان مسلم شد بايد 
به هر طريقي شده سال نو را جشن بگيريم. شكل و فرم آن اصاًل مهم نبود؛ بايد به 

محتواي آن كه مقابله با رژيم و زندانبان بر سر آيين هاي ملي بود، مي پرداختيم.
كردم. چند  درست  دستمالي  آرام آرام  و  پنهانی  پيراهن،  يک  پشت  از  پارچه يی  با 
جيب هم رويش کوک زدم. سفره هفت سين آماده شد. به جای ظروف روی سفره 
مواد هفت سين چه کارکنيم. محسن  برای  بوديم  مونده  هفت سين، جيب دوختيم. 
زمان هواخوری از کنار جوی وسط حياط، علفی کند. علف  را توی شيشه يی زنده 
نگه  داشت. سکه هم داشتيم. با پوستة ظرف مايع ظرفشويی که قرمز بود، يک ماهی 

کوچولوی پالستيکی هم درست شد. 
بگذاريم.  چيزها  اين  از  و  سنجاق  و  سوزن  گفت  يکی  سين ها،  بقيه  کمبود  برای 
قنبر لبخندی زد و پرسيد معنی سوزن توی هفت سين چی می شه؟ بعد هم خودش 
پيشنهاد داد که نقاشی آن ها را بکشيم. و کشيديم. سفره  هفت سين آماده و کامل شد. 

بايد صبر می کرديم تحويل سال و عيد بشود. 
فکر می کرديم شب  عيد پخش مصاحبه نداريم. اما باز حاجی آمد و گفت: »شب عيد 
چيه؟ سال تحويل کدومه؟ فکر کرديد امشب که شب سال تحويله برنامه تعطيله؟ نه 
بابا! رزمنده های ما توی جبهه زير توپ و خمپاره ان. کدوم عيد؟ عيد ما روزيه که نفاق 

از توی مملکت جمع شده باشه«! 
طبق معمول چند نفر را آورد پشت بلندگو. آن شب هم تا نيمه های شب نشستيم. 
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ريختيم.  آبليمو  کمی  آن  توی  و  کرديم  درست  آب قندی  شربت  بيدارباش،  بعد 
نان و کمی  بودند. آرد  را آماده کرده  از قبل شيرينی  حسين و قنبر و احمد هم 
خرمای کوبيده و مربا را توی درب يک قوطی پالستيکی قالب زدند. برای هر نفر 

يک شيرينی آماده بود.
پردة  تحويل  شد. سفره هفت سين پشت  نوار شروع شود، سال  اين که پخش  از  قبل 
قفسه ظروف آويزان بود و ظرف شربت و شيرينی هم پشت آن. اصغر گفت: »ما هر 
وقت می خواستيم روز عيد بريم خونه پدر بزرگ، لباسای نوی خودمونو می پوشيديم«.

همين يادآوری کافی بود که ما هم پيراهن عوض کنيم و به جای زير شلوار يا شلوار 
کردی، شلوار روی مان را بپوشيم.   

تحويل سال  را با ساعت خودمان اعالم کرديم. هرکس به نوبت می رفت پشت پرده، 
قرمز  ماهی  می ريخت.  خودش  برای  شربت  ليوانی  و  برمی داشت  شيرينی  تکه يی 
پالستيکی هم توی يک شيشه مربا توی آب بود. از اين که تحت اين شرايط سخت 
توانسته بوديم کار خودمان را بکنيم و پيش ببريم، همه احساس موفقيت می کرديم. 
تبريک  را  نو  بوسه فرستادند و سال  به سلول های ديگر  با دست شان  از دور  همه 

 گفتند. هر سلولی با ابتکار خودش به استقبال سال نو رفت. 
که  بود  روشن  همه   برای  کرد.  را حس  طراوت  و  تازگی  می شد  هرکس  چهرة  در 
فرهنگ  و  بود  می آيد. يک طرف خمينی  بيرون   عميق تری  از يک جنگ  اين کارها 
مبتذل و ارتجاعی او، يک طرف هم ملتی با پايبندی به رسوم و آيين های تاريخی اش. 
خمينی و رژيمش قصد دارند کشور ما را به ملت روضه و گريه تبديل کنند. مروج 
دعای کميل و ندبه شده اند. ما هم بايد با زنده  نگه داشتن روح اين آيين های ملی، 
جلوی  خمينی بايستيم. پس جنگ ما سر سفرة  هفت سين و تحويل سال  نو هم جدای 

از جنگ سياسی مان نيست.

هدیة نوروزی
هنوز در روزهای عيد بوديم که اسم من و چهار نفر ديگر را صدا زدند. از در ِبند که 
خارج شديم، پاسدار جلو بود و ما هم پشت سرش. رسيديم زيرهشت واحد. بين راه 

يکسره توی اين فکر بوديم که »چی  لو رفته؟ چه گزارشی ممکنه رد شده باشه؟«.
زيرهشت حدود ۱۰نفر از بند های ديگر هم به  ما اضافه شدند. ما را سوار مينی بوسی 
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کردند و از در زندان خارج شديم. عقلم به جايی نمی رسيد. »داستان چيه؟ داريم 
کجا می ريم؟«. هنوز توی اين افکار بودم که مينی بوس جلوی ورودی واحد۳ توقف 
کرد. رفتيم داخل. زير هشت واحد ما را با فاصله از هم، کنار ديوار منتظر نگه  داشتند. 
يک  دفعه ديدم خانمی با چادر سياه به طرفم می آيد. هنوز به من نرسيده، چهره 
کرده اند.  را هم دستگير  او  کردم  فکر  ريخت.  دلم هری  ديدم.  را  بزرگ ترم  خواهر 
بود:  اين  کالمش  اولين  گرفتم.  آغوشش  در  است.  اقدس  ديدم  شد  که  نزديک تر 

»داداش چقدر پير شدی!«.
نمی دانست خودم هم او را با خواهری که 8سال از او بزرگ تر است اشتباه گرفته ام. 
هديه های کوچکی هم برايم آورده بود. اما بزرگ ترين هديه برايم، روی خودش بود. 
وقت مان چنان سريع گذشت که احساس می کردم ۵دقيقه نشد. بايد جدا می شديم.

دانش آموزان و ميدان  های مين
روز مالقات، مادرم گفت: »احمد رفته جبهه«. او هم سن اقدس و با او دوقلو بود. به 
مادر گفتم: »اون که هنوز بچه س.  چرا اجازه دادين؟«. گفت: »توی مدرسه، اولش 
گفته بودن بايد رضايت نامه با امضای پدر باشه. اما بعد گفتن بدون رضايت نامه هم 

می تونن برن. اون هم که ديد همکالساش رفتن، بدون اجازة بابات رفت«.
با دنبال کردن اخبار جنگ که در روزنامه بود و هرشب هم از تلويزيون پخش می شد، 
فهميديم رژيم به تاز گی يک حملة گسترده به نام »والفجر« انجام داده است که همة 
نيروهايش تار و مار شده اند. شکست والفجر برای رژيم خيلی سنگين بود. خانواده ها 

هم خبر می  آوردند که هر روز توی خيابان ها جنازه کشی کشته های جنگ است.
دانش آموزان،  با  می خواست  بود.  شده  نيرو  کمبود  دچار  ادامة جنگ  برای  خمينی 
جبهه هايش را پر کند. بعد ها  احمد را ديدم. سر اين موضوع که پرسيدم، گفت: »ما 
را بردند انديمشک. بعد سريع رساندند به خط. توی دشت  عباس. بيشتر نفرات شدن 
بود موقع حمله، مجروحين  قرار  امداد.  خط باز کن. من هم تقسيم شدم توی واحد 
رو به عقب بکشيم. شب حمله که نيروهای خط بازکن می خواستند از روی ميدان 
به  عراق شروع کردن  و خمپاره های  توپ  مين،  ميدان  بشن، همون وسط  رد  مين 
زدن. بچه ها يا با توپ می خوردن يا مين ها زير پاشون منفجر می شد. توی تاريکی 
داشتم می دويدم که يه سنگری پيدا کنم، يه هو يه ترکش خورد به شانه ام. همان طور 
خونی مالی اومدم سمت چادر امداد. ما رو پشت يه ريو سوار کردن و کشيدن عقب. 
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بيمارستان دزفول جا نداشت، پر مجروح بود. همان طور ما رو بردن فرودگاه و آوردن 
تهران. بعد که خوب شدم ديگه پام رو اون  طرفا نذاشتم«.

ضربه
در ادامة شرايط »در بسته«، ضربه يی اساسی به بندمان وارد شد. حدود ۱۲۰نفر را 
به بهانه هاي مختلف به زير هشت كشيدند. بيشترشان بعد از چند روز تا يک هفته 
برگشتند به بند. زير هشت واحد سرپا بودند. اما از حدود ۳۰ نفر آن ها هيچ اطالعی 
نداشتيم. نمی دانستيم كجا هستند و چه باليي سرشان آمده. حدس می زديم آن ها را 

برده باشند به گوهردشت. 
در اين حال و هوا بوديم كه يك شب نادر طحان همه مان را صدا کرد توی راهرو بند. 
محمود را از زير هشت آورده بود. ليست بلندي را داد محمود بخواند. از سر و روي 
محمود مي باريد كه تا سرحد مرگ زير فشار بوده است. صدايش مي لرزيد و از گرفتن 
برگه امتناع داشت. اما باالخره با نگراني و بريده بريده گفت: »ما توي بند تشكيالت 
داشتيم. خبرگيري مي كرديم. با بندهاي ديگه تماس داشتيم. توي بند به همديگه 
خط مي داديم و...«. بعد شروع كرد به خواندن اسامی روی کاغذ. اسم 8۰ نفر را خواند. 
براي مان روشن بود که اين ليست، توسط بريده ها 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 اصاًل 

در روابط و مناسبات قبلي بند نبودند و هيچ اطالعاتی هم نداشتند. 
چندی بعد، اين كار را  بار ديگر تكرار شد؛ علي. ن هم اسامي حدود ۶۰نفر را خواند. 
از دّقت روي اسامي خوانده شده، پيدا بود اين بار هم ليستي پوشال تهيه كرده اند و 
افرادي را تحت فشار و تهديد، مجبور به خواندن آن مي كردند. اسم هر كس را كه در 

او مقاومت و شجاعتي مي ديدند، در اين ليست ها می آوردند. 
هيچ  بدون  را  هر كس  افتاد. جلوي  خائنان  به دست  ليست ها، مجوزي  با خواندن 
بهانه يی مي گرفتند و وسط بند، چند نفره او را مي زدند. حتي اگر يك نفر به آن ها 
يك جا  بودند،  گرفته  ياد   كه  را  وحشيگري هايي  با  تا  بود  كافي  همين  مي زد،  زل  

حساب او را برسند.
در چنين وضعيت خفه كننده يی، ضربة اساسي به بند وارد شد. ولي اهلل رضايي )اوس 



155

دوران در بسته

نفرات  از  قبول كرد خودش  و  بريد  از يك هفته،  بعد  بردند.  زير هشت  به  را  ولي( 
اصلي تشكيالت بند بوده است؛ ۳۵ نفر را هم لو داد. برخي شان را قباًل به زير هشت 
واحد برده بودند و تحت فشار بودند. همان شب چند نفر را از بند بيرون كشيدند و 
بردند. روزهاي بعد هم افرادي را تك تك يا دو سه نفره صدا مي كردند و مي بردند 
زير  هشت واحد. بهرام  بيداريان، علي  اسالمي، عباس  نوايي، سعيد ناظم بكايي، محمد 
زارع  مهرجردي، حسن  فخار، رحيم  پورزحمت، حسين  ميرزايي، محمد فرجاد، جالل 
هوشنگ  محمد رحيمي،  نجاتی،  حسين  خستو،  مسعود  شاهی مغنی،  بهروز   كزازي، 
جواد  حريري،  جعفر  حريري،  منصور  دكتر  حسين  كوره سوزان،  مسعود  رشتچيان، 
ناظري، مجتبي  غفاري، شهريار. ق، علی ايماني، رحيم  صفت بقا، علي  ابراهيمي سواره،  
سيد مراد، قنبر  نعمتي، حميد كابلي۲۱ و نفراتي ديگر كه اسم شان را فراموش كرده ام. 
گروه هاي  هواداران  از  نفر  چند  ـ  بودند  مجاهدين  هوادار  همه  كه  ـ  اين ها  از  غير 

ماركسيستي را هم بيرون كشيدند و بردند. 
بر اثر خيانت )اوس ولي(، كل بند زير فشار رفت. همه مان 
متهم به همكاري با تشكيالت شديم. در چنين فضايي، 
پاسدارها  از  بدتر  و  كرده  پاره  افسار  حسابي  بريده ها 
اتاق تلويزيون  به جان ما  افتادند. هفته يي چند شب در 
مراسم دعاي كميل و سينه زني راه  انداختند. مي گفتند 
»هر كي منافق نيست و با تشكيالت بند نبوده، بايد در 

اين مراسم ها شركت كنه«. 
بريده ها صحنه هاي مضحكي از سينه زني در راهرو بند 
راه  انداختند. محكم بر سر و صورت شان مي زدند و شعار 

2۱- مجاهدان قهرمان بهرام بیداریان، علي اسالمي، حسن فخار، رحیم پورزحمت، مجتبي غفاري، قنبر نعمتي، 
منصور حریري و سید مراد در قتل عام تابستان سال ۶۷ در زندان گوهردشت به شهادت رسیدند. جعفر حریري نیز 

به زنجان منتقل شد و همان جا اعدام گردید.
- مجاهد خلق عباس نوایي پس از آزادي از زندان با زندانیان آزاد شده روابط زیادي داشت. وزارت اطالعات 
رژیم روي او حساسیت پیدا كرد و چند بار هم او را تهدید كردند؛ تا این كه در اوایل سال ۷۵ یك روز صبح 
زودكه براي خرید از خانه خارج شده بود، در خیابان دستگیر و ناپدید شد. خانواده اش خیلي دنبال او بودند و 

سرنخ هایي هم به دست آوردند كه در اوین است. ولي رژیم قبول نكرد كه او را دستگیر كرده است. 
- مجاهدان قهرمان رحیم صفت بقا، علی ایماني، حمید كابلي، جالل كزازي، علي ابراهیمي سواره، محمد فرجاد 

و حسین میرزایي در قتل عام تابستان سال ۶۷  به شهادت رسیدند.

   سيدحسين نجاتي كتمجاني 
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اين كه  براي  تعدادي شان  جبهه ها«.  در  سنگر شدن  ـ  ما  گناه  »كفاره ي  مي دادند: 
اخالص قوي خود را به زندانبان نشان دهند، به سر و كله شان گل مي ماليدند. چند 
بار در راهرو بند، باال و پايين مي رفتند و جلوي بعضي سلول ها مي ايستادند نعره 

مي زدند: »منافق حيا كن ـ تشكيالتو رها كن« و چرندياتي از اين قبيل. 
يك بار آمدند جلوي سلول ما. داد   و هوار راه انداختند و مشت هاي شان را به طرف مان 
پرتاب مي كردند و شعار مي دادند. از اين كه هيچ كس محل سگ به شان نگذاشت و 
هر كس سرش به كار خودش گرم بود، يك  دفعه سطل زباله اتاق مان را برداشتند 
اتاق. قفسة جاكفشي را شكستند و كفش ها را به طرف مان پرتاب  و ريختند وسط 
مي كردند و فحش مي دادند. من و اصغر برفجين بلند شديم تا جلوشان را بگيريم. با 
داد و هوار و شعار مرگ بر منافق، ريختند داخل سلول و ما را گرفتند و كشان كشان 

به زيرهشت و بعد به قرنطينه بردند. سه روز ما را سر پا نگه داشتند. 
قرنطينه و زير هشت واحد، پر از زندانيان تنبيهي شده بود. از بند  های مختلف آورده 
بودند.  بايد چشم بند زده، دست ها را باز كرده و به ديوار مي گذاشتيم، پاهاي مان را 
هم يك متر باز مي كرديم. بعد از دو روز، از فرط بي خوابي و كمردرد، نمي توانستم 
به جانم  پوتين  با  پاسداري  بالفاصله  بار هم  به زمين مي افتادم. هر  بايستم. مدام 

مي افتاد كه بايستم. 
روز سوم، پاهايم كامل ورم كرد و خون به مغزم نمي رسيد. هذيان گويي و قاطي كردن 
كنار دستی هايم شرو ع شد. چند نفر آن طرف ترم، علي. خ ايستاده بود. يك دفعه راه 
افتاد به طرف بند. پاسداري جلويش را گرفت و داد زد: »...كجا مي ري؟«. علي گفت: 
»مالقات دارم. اآلن اسمم رو از بلند گو خوندن. مي خوام برم مالقات«. با ضربه يي او 
را به خودش آوردند كه برود سر جايش بايستد. ساعتي بعد ناگهان عادل كنار ديوار 
دراز  كشيد كه بخوابد. در همان حال كه او را مي زدند تا بايستد، مي گفت: »حاج داوود 

خودش به من گفت بيا اين جا بخواب«. 
بريده هاي خائن به جاي پاسدارها نگهباني ما را مي دادند. بعضي را غافلگيرانه و ناگهاني 
مي زدند. هر كدام به فراخور و ميزاني كه در لجن خيانت فرو رفته بود، عمل مي كرد. 
صالح از جمله كساني بود كه تاز گي بريده بود. سعي  مي كرد با خوشرقصي  و اذيت 

کردن بيشتر ما، بريده گي خودش را زودتر اثبات كند. 
صداي خنديدن خائناني را كه پشت سرمان قدم مي زدند، مي شنيدم؛ مي گفتند:

ـ اكبر هم قاطي كرد. حاال نوبت محموده. 
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ـ نه، رحيم زود تر قاطي مي كنه. 
بعد از سه روز برگشتيم به بند. زير هشت كه چشم بندمان را بر داشتيم، ديديم حدود 

۲۵نفر ديگر را از بند بيرون كشيده اند و مي خواهند براي تنبيه ببرند. 
به هر اتاقي يك خائن فرستادند. از صبح تا شب، همه مان را مي پاييدند. كوچك ترين 

حركات ما مثل نگاه كردن، خنديدن و... را زير نظر داشتند. 
از آن جا 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 شب ها تا صبح پست مي  داد، به 
بيرون كشيده  از كساني كه  قرنطينه  يا در محل  و  بند هاي ديگر سركشي مي كرد 
بودند، به بازجويي مشغول بود. صبح ها امور را می سپرد به علي مصلحي كه معاونش 
براي  اين  فرو مي رفت.  به خواب سنگينی  و  بود. خودش مثل جنازه مي افتاد  شده 
ما فرصت خوبي شد تا هر كاري  خواستيم، انجام دهيم. بيدار هم كه مي شد، سريع 
خودش را به اتاق زير هشت مي رساند تا گزارش هايي كه ديگر بريده ها داده اند، بگيرد. 
اوقات  اجتماعي، گاهی  از قشرهاي مختلف  افراد  بعضي  فشارها،  رفتن حجم  باال  با 
اين طوري  مي كردند.  شركت  توسل  دعاي  و  كميل  دعاي  يا  سينه زني  مراسم   در 
ندارند. دعاي  بند« مشاركت  نام »تشكيالت  به  مي خواستند نشان دهند در چيزي 
كميل بريده ها، حدود ۲ساعت طول مي كشيد. براي ما بهترين فرصت ارتباط گرفتن 
و شوخي و اجرای فوق برنامه بود. يکی مي ايستاد و پانتوميم اجرا مي كرد. بقيه بايد در 

می آوردند که چه می گويد!
سعی اين بود با هرکار ساده و دم دستی، خودمان را از فضای تحميل شده روی سلول 
و بند جدا کنيم. هر کس تقاّل مي كرد به هر وسيله  يا با طرح چيستان و امثال آن، با 
جو رعب و فشاري كه بود مقابله کند. در اين شرايط سخت، همه سلول ها تحت تاثير 
قرار گرفته بودند. هر كاري كه در راستاي حفظ جمع مان بود، به كندي و به سختي 
پيش مي رفت. دردناک تر اين که روزانه آمار مي گرفتيم چند نفر به بريده ها اضافه شده 

است! چه كساني از جمع مان فاصله گرفته اند.

تأثيرات ضربه
مضحك ترين صحنه يی كه حتي تصورش را هم نداشتم، براي مان پيش آمد. معمواًل 
براي ارتباط با سلول روبه رويي، مي رفتيم باالي تخت سوم و دراز مي كشيدم. پرويز كه 
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اهل شمال بود، همين كار را مي كرد. اين طوري خبرها را با مورس مبادله مي كرديم. 
اسامي تازه بريده  ها را به هم اطالع مي داديم.

و  بريده  اتاقمون  از  نفر  تا حاال چهار  ديروز  »از  زد كه  پرويز مورس  روز صبح  يك 
خرجشون رو از جمع جدا كرده ان«. اسامي را پرسيدم. اسم سه نفر را مورس كرد. 

پرسيدم: »چهارم چي؟«. با تعجب ديدم با دست، به خودش اشاره مي كند.
واقعًا خشكم زد. نمي دانستم چه واكنشي نشان دهم. موجي از اضطراب و اگر و مگر 
در ذهنم پيچيد. از چنين رويكردي حس  كردم طرف مقابلم واقعًا فرد بريده يی نيست 
كه به آرمان و هدفش پشت كرده باشد. حس  كردم اين برخوردها ناشي از تأثيرات 
ضربه و شدت فشارها است. معني اش اين است كه براي كم كردن حساسيت از روي 
حد  در  مي كردند،  افراد  اين جور  كه  كاري  تنها  مي كند.  كار  اين  به  اقدام  خودش، 

جداكردن سفرة مشترك و رابطه نداشتن با افراد ديگر بود. 
 يك جو بي اعتمادي، همه را در برگرفت. همة محمل ها، روش هاي  كار و شيوه هاي 
با  به سختي و همراه  با سلول هاي ديگر  بعد تماس  به  از آن  لو می رفت.  ارتباط مان 
يكديگر  نگاه هاي  روي  از  تنها  كه  بود. شرايط طوري شد  زياد  مخاطرات  و  ريسك 

مي توانستيم بفهميم هركس در چه وضعيتي است. 
بايد راهي براي شكستن اين فضا و بيرون آمدن از آن پيدا مي كرديم. تمام تاكتيك هايي 
كه در وضعيت در بسته از آن ها استفاده مي كرديم، لو  رفته بود. كساني كه تا ديروز در 
اتاق هاي مان گاهي همين تماس ها را مي گرفتند، حاال همه را  لو داده اند. طولي نكشيد 

كه راه حل پيدا شد: استفاده از قرآن.
در مرحلة جديد، آن چه بيش از خبرهاي معمول و نقل و انتقاالت اهميت داشت، پيام 
بايد  هر كس  برابر سختي ها.  در  بردباري  و  مقابله  پيام صبر،  بود؛  پايداري  و  مقاومت 
با صبر و  بايد  اين مرحله هم آزمايشي براي مجاهدت و فداكاري است.  مي دانست 

پايداري و سرخم  نكردن در مقابل دژخيم، از آن عبور مي كرديم. 
را  مشخصي  آشنايي داشتند،آيه هاي  قرآن  به  و  بودند  صالحيت  داراي  كه  آن هايي 
انتخاب  می كردند؛ بعد شمارة سوره وآيه را در جاهاي عمومي مثل پشت در حمام ها 
مي نوشتند. بقيه هم فقط شماره را با مورس به هم منتقل مي كردند. مثاًل مي نوشتيم: 

۴۷-۳۱. يعني سورة ۴۷ آيه ۳۱.
تجربه مفيدي بود. حين پيدا كردن چنين آيه هايي، از رهنمودهاي حيات بخش قرآن 
هم استفاده مي كرديم. براي بريده خائنين هم كه مدام همه چيز ما را زير نظر داشتند 
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و سريع گزارش مي كردند، گمراه كننده بود. اين نكته توجه شان را جلب كرده بود كه 
هنوز چند قرآن معزی در دست بعضی هاست و دست به دست می شود. به حاج داوود 
گفته بودند »قرآن هاي ترجمة معزي، التقاطي يه. به همين دليل سازمان خط داده كه 
از اين قرآن ها استفاده كنن!«. يك روز ناگهان ريختند به اتاق هاي مان. گشتند و آن 

چند قرآن معزي را هم بردند. 

كوكلس ها و شماره یی ها 
اواخر مهر سال۶۲ بود. يك روز صبح حدود ساعت ۱۰، يك دفعه بلندگوهاي بند قطع 
بلندگو كه  به نام اخالق اسالمي پخش مي شد.  اراجيف آخوند تهراني  از صبح،  شد. 
قطع شد، داد نادر طحان از زير هشت بلند شد: »همه توي اتاق ها، رو به در بشينين.

كسي هم جم نخوره«. 
چند دقيقه بعد ديديم الجوردي در راهرو بند قدم مي زند. پشت سرش پاسدارهای 
محافظش بودند. بريده هاي پست، او را دايي جليل صدا مي زدند! الجوردي »كوكلس «ها 
را براي شناسايي آورده بود. اول خودش جلو يك يك سلول ها مي ايستاد، كمي نگاه 
مي كرد و رد مي شد. جلو سلول ما که رسيد، به همه ما نگاه كرد و گفت: »پس دوتا 

عبداهلل هم اين جاست«. سري تكان داد و رد شد.
منظور الجوردي از دوتا عبداهلل را نفهميدم. سلول ما اصاًل فردي به نام عبداهلل نداشت. 
از  نداد«.  گير  ما  به  آورديم  »شانس  گفت:  فرهاد  رفتند،  و  شد  تمام  كه  كارشان 
فرهاد.م  و  باطني۲۲  علي  عبداهلل،  دوتا  از  منظور  متوجه شدم  كه شد،  صحبت هايي 
بود. اين دو نفر در فاز سياسي و قبل از ۳۰خرداد دستگير شده بودند. هر دو پس 
واقع هم هر هوادار سازمان كه دستگير  بودند. در  نگفته  را  از دستگيري، اسم شان 
مي شد، اسم نمي داد و براي مچل كردن بازجوها، خودشان را عبداهلل يا محمد معرفي 
مي كردند. كچويي ـ رئيس زندان ـ از دست شان كالفه شده بود. براي تشخيص شان 
از يكديگر، به آن ها لباس  سرمه يي داده بودند. پشت لباس شان هم شماره يي داشت 

22- مجاهد قهرمان علي باطني اهل یكي از شهرستان هاي شمال كشور بود) احتمااًل لنگرود(. او مسؤلیت رساندن 
نشریه مجاهد از تهران به شهرشان را بر عهده داشت. قبل از ۳۰خرداد دستگیر شده و ۶ماه حكم گرفته بود. با 
فرا رسیدن حوادث ۳۰خرداد، او را آزاد نكردند. مدت ها بالتكلیف و ملي كش زندان بود. سال هاي بعد به او 
۵ سال حكم دادند. در سال ۶۵ آزاد شد. پس از آزادي از زندان، بالفاصله اقدام به خروج از كشور كرد و با 
تعداد دیگري كه در حال عبور به منطقه مرزي بودند، در یك پاسگاه ایست و بازرسي، مسلحانه درگیر شدند و 

همان جا به شهادت رسید.



160

رمز ماندگاري 

كه هر کس را با شماره اش صدا مي زدند. اين ها مدتي به نام »شماره يی ها« معروف 
شده بودند. 

كچويي كه از شناسايي و به حرف آوردن آن ها عاجز و درمانده شده بود، گفته بود »اگه 
فقط اسمتون رو بدين، بالفاصله آزاد مي شين«. ولي آن ها اسم شان را ندادند. از آن 
طرف هم بسياري خانواده ها پشت در اوين تجمع كردند و دنبال بچه هايشان بودند. 
عاقبت كچويي هم از روي ناچاري و درماندگي و هم براي درآوردن اسم زندانيان، 
خانواده ها را وارد اوين مي كند و يك به يك به جلوي سلول ها مي برد. مي خواست هر 

طوري شده آن ها را شناسايي كند و اسم شان را در آورد. 
حاج خليل پدر فرهاد، مي دانست پسرش در اوين است. هر روز مي آمد پشت در زندان 
تا خبري از فرهاد به دست آورد. كچويي به خانواده ها گفته بود »بياييد بچه هايتان 
را پيدا كنيد و ببريد«. سپس پدر فرهاد را به داخل ۲۰۹ مي برد و دِر سلولي را باز 
مي كند. حاج خليل تا فرهاد را مي بيند، خوشحال شده و مي گويد: »فرهاد! بلند شو بيا 
بريم!«. فرهاد هم كه مي بيند كچويي آن جا ايستاده، رو مي كند به پدرش و مي گويد: 
که  خليل  حاج  نمي روم!«.  جايي  هم  شما  با  نيست؛  فرهاد  من  اسم  ببخشيد!  »آقا 
داستان را نمي دانست، از اين برخورد جا مي خورد و با تعجب مي گويد: »پسرم! اين 
چه حرفي يه مي زني؟ بلند شو بريم خونه!«. فرهاد هم خيلي جدي و قاطع مي گويد: 
»آقا! ممكنه شما پسري شبيه من، به اسم فرهاد داشته باشين، ولي من نيستم. شما 

باز هم سلول ها رو بگردين، شايد بتونين اونو پيدا كنين!«.
حاج خليل كه بعدها اين واقعه را تعريف مي كرد، گفت: »اون جا احساس كردم چقدر 
پسرم قوي يه و در راهش محكمه. طوري با من حرف مي زد كه از چشماش خجالت 
زندانبان  جلو  اين طوري  و  شجاعه  چقدر  داره،  كه  كمي  اين سن  با  ديدم  كشيدم. 
ايستاده و حتي اسمش رو هم نداده. من چقدر ضعيفم كه او رو درك نمي كنم. غرور 
و شهامت رو در نگاهش مي خوندم. به همين دليل هم به عقيده و آرمانش احترام 
گذاشتم. همان طور كه خودش خواست، عمل كردم. به كچويي گفتم: ببخشين! من 

چشمام ضعيفه، عينكم رو نياوردم، اشتباه كردم. بريم سلول هاي ديگه رو بگرديم«.
و  رفت  دادگاه  به  دوباره  سال۶۰،  از ۳۰خرداد  بعد  بود.  دانش آموزی  نهاد  از  فرهاد 
آن  ياد  او،  ديدن  با  احتمااًل الجوردي  گرفت.  نشريه، ۱۰سال حكم  فروش  به خاطر 

روزها افتاده بود. 
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به  نزديك  ۹۰نفر.  حدود  بودند؛  زياد  خيلي  بود،  آورده  الجوردي  كه  كوكلس هايي 
۲۰نفرشان زنان و دختران بريده بودند. همه با ماسك هايي سفيد و كاله بوقي روي 
سرشان، در راهرو بند رژه مي رفتند، جلوي اتاق ها مي ايستادند و تك  تك نفرات را از 

نظر مي گذراندند. 
در طول ساعتي كه اين شناسايي ها انجام مي شد، سكوت سردي همة بند را فرا گرفته 
بود. هر دو سه نفري كه از جلوي سلول مان رد مي شدند، نفس راحتي مي كشيديم. اما 
بالفاصله دو سه نفر ديگر جلوي در ظاهر  شدند. دو نفر آمدند و يكي از آن ها حسين 
مجدالحسيني را صدا كرد و به زير هشت برد. چند دقيقه بعد عبدالرضا بوئيني را هم 

بيرون كشيدند و بردند. حسين را بعد از نيم ساعت برگرداندند. 
حسين  شود  مطمئن  تا  بود  كرده  بازجويي  او  از  زير هشت  نيري  فرهاد  شد  معلوم 
موضوع نگفته اي در بازجويي نداشته باشد. حدود ۳۵ نفر ديگر را هم از سلول ها بيرون 
كشيده و وارسی شان  كردند كه مطلب پوشيده اي در بازجويي هاي شان نداشته باشند. 

از اين ها چهار نفرشان را به اوين بردند. يكي از آن ها عبدالرضا بوئيني بود. 
بخش هاي  بريده هاي  الجوردي  فهميديم  كوكلس هايش،  و  الجوردي  رفتن  از  بعد 
مختلف تشكيالت سازمان ـ دانش آموزي، دانشجويي، كارگري، زنان، معلمين، ارتش، 
محالت، شهرستانها و غيره ـ را به خط كرده بود تا يك بار همة زندانيان را وارسی كند 

كه شناسايي ناشده يی از دستش در نرفته باشد. 

پيشرفت صنعت شكنجه
نگهباني  بند  راهرو  در  داشتند  خائن،  هومن  و  يوسفي  عباس  خاموشي،  از  بعد  شبي 
مي دادند وگشت مي زدند. بلند  بلند حرف مي زدند و خنده هاي مستهجن مي كردند. عمد 
داشتند داخل سلولي ها حرف هاي شان را بشنوند. عباس مي گفت و هومن جواب مي داد:

ـ مصطفي ايگه اي هر روز بدن سازي مي كرد تا خودش رو آماده نگه داره. مي خواست 
بعد از آزادي بره منطقه. 

ـ روزي ۷۰۰ تا طناب مي زد. 
ـ ما هم نذاشتيم ورزشش عقب بيفته؛ فقط به جاي۷۰۰طناب زدن، ۷۰۰ تا شالق خورد. 

ـ مي خواست اسطوره بشه، ها ها ها...
ـ اآلن داره شب اول قبر رو تجربه مي كنه، ها ها ها...
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خبرهايي داشتيم كه عالوه بر شكنجه هاي معمول مثل كتك زدن و سرپا نگه داشتن، 
واحد  بيرون  به  را هم  بعضي ها  داشته اند.  نگه  واحد  زير هشت  توالت  در  را  بعضي ها 
مي برند، به درخت مي بندند و يا در چاله مي كنند. قابل تصور بود كه مصطفي را هم 

در همين چاله ها كرده  باشند. 
ترقي  و  رشد  زندان خميني،  در  معروف شدند. صنعت شكنجه  قبر  به  چاله ها  اين 
رواني  و  روحي  فشارهاي  آوردن  وارد  و  شكنجه  براي  امكاني  و  وسيله  هر  مي كرد. 

استفاده مي شد. علي . ن و حسين .ك، زير فشارها بريدند. 
حاج داوود اما شاخصش اين بود كه هركس بريده، بايد در لو دادن و سركوب بقيه 
شركت فعال كند. بيشتر اوقات آن ها را براي ضرب وشتم و يا نگهبانِي افراد تنبيهي، 

به بيرون بند مي بردند. 
يك شب نفرات سلول علي . ن ديدند او زير پتو گريه مي كند. همه مي دانستيم چقدر 

از مسيري كه در آن افتاده، متناقض است. روز بعد يكي از او پرسيد:
ـ ديشب چرا داشتي گريه مي كردي؟

مواظب  مي كنن.  تابوت  و  قبر  توي  رو  آدما  خبره.  چه  زير هشت  نمي دونين  شما  ـ 
خودتون باشين!

بهرام  ميرزايي،  برگرداندند: حسين  بند  به  يكي يكي  را  نفر  بعد، چند  طي دو هفته 
بيداريان، علي اسالمي، مجيد، محمد  فرجاد، حسين نجاتي، شهريار حكيمي و... 

خيلي دنبال اين بوديم بفهميم در اين مدت چه بر سر آن ها آمده است. با تماس ها 
و ارتباطي كه گرفتيم، فهميديم در قرنطينه، با تخته هاي ميز پينگ پنگ و نئوپان، 
مكعب هايي درست كرده  اند كه مي گفتند مثل قفس بود؛ حفره هاي تنگي به اندازة 
عرض بدن. زنداني نه مي توانست دراز بكشد، نه بايستد. بعضي را اول در زير هشت 

واحد سر پا نگه داشتند و اگر مقاومت مي كردند، می بردند به قفس. 
در حرف شان، نكته ي قابل توجه اين بود كه زندانيان زيادي را براي تنبيه از بند ها 
بيرون كشيدند. زير هشت واحد جا نداشتند، از جاهاي ديگر هم براي سرپا نگه داشتن 
زندانيان استفاده كردند. بعضي را زير هشت بند ۴و بعضي را زير هشت بندهاي مجرد  
و... بردند. مجتبي موسوي را حدود دو هفته زير هشت بند۶ مجرد نگه داشتند. جرمش 
اين بود كه به ديگران روحيه می داد. مجتبي كم سن و سال بود؛ تصور مي كردند اگر 
فشار بيشتري رويش بياورند، او را هم مي برانند. اما او به راستي مقاومت دليرانه اي كرد 

و تا به آخر ايستاد و مقابل جاّلد، سر خم نكرد. 
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شنيدن اين خبرها در عين حال كه براي مان خيلي دردناك بود، اما با شنيدن شان، از 
مقاومت و پايداري هركدام از بچه ها خوشحال مي شديم و به وجودشان افتخار مي كرديم. 
مصطفي ايگه اي را مدتی بعد به بند برگرداندند. براي اين كه به خائنين پست، نشان 
دهد از فشارها و شكنجه ها ذره اي خلل در اراده اش به وجود نيامده، خيلي استوار و 

سربلند و خندان از وسط راهرو آمد و رفت سلول ۱۶. 
خبرهاي مصطفي هم حيرت آور بود، هم صحت شنيده ها به يقين تبديل شد. خبر 
گرفتيم كه بيرون واحد ۱، تعدادي از بچه ها را داخل چاله نگهداري مي كنند. خودش 
را هم پس از آن كه به درخت بسته بودند، براي چند شب داخل يك چاله كرده و 
رويش را با لنگه در و ورق هاي فلزي پوشانده بودند. حاج داوود خبيث و بريده خائنين 
از باالي چاله با او حرف مي زدند و مي گفتند »قبر تو همين جاست. اونقدر مي موني تا 

بميري و بعد رويت خاك مي ريزيم و تمام«. 

قبر، قفس، تابوت
گوش مان  به  قفس  و  تابوت  و  قبر  مانند  پديده هايي  از  متعددي  خبر هاي  اينكه  با 
مي رسيد، اما هنوز تصوير درستي از آن نداشتيم. بچه هايي مثل مرتضی يزدي و فرزاد 
گرانمايه، علی توتونچيان، محمد ايمانی و علی دروديان را از بند بردند که هنوز به 
بند برنگشته بودند. هنوز از دستاوردهاي خميني در صنعت شكنجه بی خبر بوديم. 
اما در ماه های بعد تا اندازه يی به قفس هايی که حاج داوود درست کرده بود پی برديم. 
به  را که  از بچه هايی  توانستيم بعضی  تغيير كرد،  بعدكه فضاي زندان  اما سال هاي 
گوهردشت فرستاده بودند ببينيم و فهميديم در اين ايام چه بر سر بعضی از بچه ها 
آمده است. فرزاد حدود ۳ماه در قفس بود. مرتضی حدود ۲ماه. محسن كريم نژاد و 

احمد عسگری هم حدود سه هفته.
او  با  بود.  گرانمايه خيلی چفت  فرزاد  با  که  بود  کسانی  از  ميرمحمدی  ابوالفضائل   
خيلی  بودند،  کشيده  زيرهشت  به  را  فرزاد  اينکه  از  داشت.  هم  خانوادگی  آشنايی 
بياورد.  بدست  او خبری  از  که  می کرد  دنبال  گوناگون  به شکل های  و  بود  نگرانش 
ابوالفضائل در سلول۱۹ بود که پنجره اش مشرف به حياط بند۱ بود. يک روز از تخت 
طبقه سوم سلولشان داشت حياط بند۱ را چک  می کرد که فرزاد را ديد. دو سه روزی 
دنبال کرد تا فرصتی برای تماس او پيدا کند. نهايتًا توانست او را متوجه خودش کند 
و با او تماس بگيرد. فرزاد به او گفت که در قفس بوده و او را بخاطر تشکيالت بند به 
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بيرون کشيده بودند و از او اسامی ديگران را می خواستند.۲۳
سال ۶۵ وقتی با ناصر نيري۲۴ هم بند شدم، توانستم تصوير كامل تري از اين جنايات 
ضد انساني به دست آورم. ناصر از بچه هاي دانش آموزي بود و خيلي با شهامت. از 

رفتار و كردارش روحية ميليشيايي مي باريد. 
يك روز كه در اوين با مسعود جمشيدي۲۵ صحبت مي كردم، 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 هم چنان روي سئوالم 

اصرار دارم، كوتاه آمد و تعريف كرد:
»خودت كه يادت هست. اون موقع سر هر چيزي به آدم گير مي دادن و مي كشيدن 
زير هشت. منو هم به خاطر تماس با بند هاي ديگه بيرون كشيده بودن. اولش من و 
چند نفر رو که مال بند های ديگه بودن، چند شب زير هشت، 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 نمي تونستم پاهام رو خوب دراز كنم. 
گفتم نكنه مي خوان منو زنده زنده دفن كنن! بعد كه رفتن، متوجه شدم از چاله      های 

بغلي هم سر و صدا مي ياد. 
پاسداراي  بود.  نفر  يه  هر كدومش  توي  بودن.  كرده  قبرها درست  اين  از  تا  چند 
بي شرف، غير از كتك هايي كه مي زدن، گاهي وقتا هم روي سرمان ادرار مي كردن. 

از غذا خبري نبود و هر سه چهار وعده يك بار، يه تكه نان مي انداختن توي چاله. 
توي چاله با خودم سرود هاي سازمان رو مي خوندم. صحنه هاي فاز سياسي رو به 
بيرون  از  رو  داوود  حاج  وقت صداي  هر  مي كردم.  مرور  خودم  با  و  مي آوردم  ياد 

2۳-بعدها 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 ۶۵، از 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 ارتش آزادی 

بخش، در شهریور سال ۶۶ در یکي از عملیات های سازمان در شهر مهران به شهادت رسید. 
2۴-مجاهد خلق ناصر نیري از بند یك۳2۵ اوین نزد هیأت مرگ فرستاده شد. در دفاع جانانه اي كه از سازمان و اتهامش 

كرد، توسط آخوند نیري به اعدام محكوم شد و در جریان قتل عام تابستان سال۶۷ به جاودانه فروغ ها پیوست.
2۵- مجاهد خلق مسعود جمشیدي یكي از چهره هاي شاخص و برجسته بود كه در همه فعالیتهاي بند مشاركت 
فعال داشت. وي از نفرات كیفي در پیشبرد خطوطي بود كه براي مقابله با زندانبان ترسیم مي كردیم. در قتل عام 
سال۶۷ مسعود از بند یك اوین نزد هیأت مرگ فرستاده شد. او با دفاع جانانه از آرمان و نام مجاهد خلق، توسط 

آخوند نیري به اعدام محكوم و سربه دار شد. خواهر مجاهد او نیز در سال ۶۰ یا ۶۱ در اوین اعدام شده است.
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مي شنيدم، به خودم مي گفتم اگه دژخيم فكركرده مي تونه با اين شيوه ها منو در 
هم بشكنه، كور خونده. 

بود  معلوم  مي شنيدم.  رو  پاسدارا  و  او  حرفاي  بود.  بغلي  قبر  توی  رزاقي۲۶  مهشيد 
خونريزي داره و مي خواست او رو به بهداري ببرن. اما نبردن. معلوم بود قبل از آوردنش 
به داخل قبر، حسابي زده بودنش. از او راجع به يه مالت دست نويس می پرسيدن كه 

از كجا آورده. از من و مرتضي اسم بقيه تشكيالت بند رو مي خواستن. 
دو روز بعد منو از قبر آوردن بيرون و بردن قرنطينه. اول فكر كردم دوباره مي خوان 
اما ديدم سمت چپ سالن قرنطينه، يه قفسه بزرگه. شبيه كشوي  سرپا نگه دارن. 
جسد توي پزشك قانوني. معلوم بود اونو تازه ساخته ان. حاج داوود خبيث هر روز كه 

مي گذشت، براي شكنجه و فشار روي ما، اختراع جديدي مي كرد. 
منو توي يكي از تابوت ها كردن و به ضرب هل دادن ُتو. اون ُتو تاريك  تاريک بود. اصاًل 
روز و شب معلوم نبود. همون روز اول فهميدم شش تا از تابوت ها پْره. بقيه اش هم 
روزاي بعد پر شد. از باز و بسته شدن تابوت ها موقع دستشويي و نماز، فهميدم توي 

يكي از اونا يكي از خواهر هاست. 
يه بار يكي از تابوت ها سعي كرد با زدن مورس، با تابوت بغلي تماس بگيره. پاسدارا 
صورتش  و  سر  روي  كه  بود  كابل  بعدش  كشيدن؛  بيرون  اونو  كشوي  فهميدن. 
مي خورد. بعد از او، نوبت بقيه تابوت ها شد. يكي يكي اونا رو بيرون مي كشيدن و در 
همون وضعيت مي زدن. مي گفتن »حق ندارين جيك بزنين. اگه كوچك ترين صدايي 

بشنويم، تو همين جا كبابتون مي كنيم. 
از صداها فهميدم محسن كريم نژاد۲۷ هم توي يكي از تابوت هاست. بچه هاي ديگه يي  

هم بودن، مثل: بيژن مكوندي۲8 و علي شكوه ز اده۲۹. 

2۶-حسین رزاقی )مهشید(، از جمله مجاهدان بسیار فعال و قهرمانی بود که در سال ۵۹ دستگیر شده و همیشه 
از افراد تاثیرگذار و خط دهنده بندها محسوب می شد. در ضمن او مدافع تیم فوتبال امید ایران   و باشگاه هما 
بین سال های ۵۶ تا ۵۸ بود که در مرداد 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی، در زندان گوهردشت به دار 

آویخته شد. 
به زندان  از فشارهاي زیادي كه در زیر هشت قزل حصار متحمل شد،  2۷- مجاهد خلق محسن كریم نژاد پس 
گوهر دشت منتقل شد و در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید. محسن برادر كوچكي به نام افشین داشت كه با هم 

در بند 2 قزل حصار بودند. 
2۸- بیژن مكوندي دانشجو و اهل مسجد سلیمان بود كه در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید.

2۹- مجاهد خلق علي شكوه زاده پس از آزادي از زندان، در سال ۶۵ به ارتش آزادیبخش پیوست و در عملیات 
»آفتاب« در فروردین ۶۷ به شهادت رسید. 
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خيلي سراغ اون خواهري مي رفتن كه توي تابوت بود. دائم اذيتش مي كردن. 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 مي كنه. شيفت هر پاسداري که 

عوض مي شد، نفر بعدي معمواًل اول سراغ او مي رفت. 
از هفتة دوم، آثار رواني شدن يكي از بچه ها ظاهر شد. اول فرياد و جيغ هاي ناگهاني 
بود. بعد هم هذيان گويي. گاهي به زمين و زمان فحش مي داد. سرش رو مي كوبيد 
به كف تابوت. هفته سوم، سه نفر شدن. از وقتي اين بچه ها 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 مي كردن دارن به خواستشون مي رسن. از يه 
طرف اونا رو مي زدن و ساكت مي كردن، از طرف ديگه به بقيه مي گفتن: »نوبت بعدي 

خودتونين كه به اين روز بيفتين!«. 
گاهي وقتا صداي حاج داوود شنيده مي شد؛ براي سركشي مي اومد. مي خواست چك 
كنه ببينه اختراعش چقدر جواب داشته. داد مي زد: »اين جا خونة آخر شماست. يا 

مي مونين و مي پوسين يا آدم مي شين و دست از منافق بازي بر مي دارين!«

انگيزاسيون ـ واحد مسكوني 
پاييز و زمستان سال۶۲ در زندان قزل حصار، اوج نمايشات و صحنه هاي قرون وسطايِي 
تفتيش عقايد، آن هم به طور علني بود. مصاحبه هاي ويدئويي هم چنان ادامه داشت و 

از واحد۳ براي همه مان در قزل حصار پخش مي شد. 
اسم »واحد هاي مسكوني« را بعدها شنيدم. اما همان زمان حاج داوود زنان و دختراني 
را براي مصاحبه مي آورد. كاماًل پيدا بود شرايط روحی بسيار سختي را گذرانده اند؛ 
مانند بيماران رواني شده بودند. در ميان آن ها، هم از هواداران مجاهدين بودند و هم 

از گروه های مارکسيستی.
يا  مريم  به  مربوط  کرد،  خرد  را  ما  همه  اعصاب  خيلی  که  مصاحبه ها  اين  از  يکی 
)فاطمه( محمدي بود. مصاحبه او از ۹شب شروع شد و تا نزديك ۳ نيمه شب طول 
كشيد. آن قدر بر او فشار آورده بودند كه رواني و از خود بي خود شده بود. حرف زدنش 
انسجام نداشت. يك جا حاج داوود را بهترين پدر دنيا خطاب مي كرد؛ يك جا از محلي 
كه درآن براي مدت ها محبوس بود، تعريف مي كرد. مي گفت حاج داوود فرشته اي بود 
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كه هر شب در آن بهشت سراغش مي رفت و ارشادش مي كرد. 
مي گفت قيامت همين جا بود كه توانسته بود نتيجه اعمال خود را ببيند و به غلط 
بودن راهي كه انتخاب كرده، پي ببرد. از اين می گفت که در تک تک سلول  های بدنش 
شيطان نفوذ کرده بود. از پدر مادری بی رحمی می گفت که به او کمک نکردند. دعا 
می خواند و با حالتی روان پريش، خودش هم تفسير می کرد. در ديالوگ  هايی که با 
حاج داوود جاّلد انجام می داد، جاهايی با آب و تاب قربان صدقه او می رفت و او را 
پدر معنوی خودش می خواند! می گفت اگر يک شب حاجی را نبيند، خوابش نمی برد. 
الفاظ و تعابيري به كار مي برد كه نشان دهندة فشار رواني فوق العاده اي بود كه در آن 
مدت بر وي آورده بودند. حاج داوود دژخيم هم وضعيت روانی او را بازيچه صحبت های 
خودش قرار می داد و در لفافه و پوش آن، هر اراجيفی را به کسانی که جذب سازمان 

شده اند، به هم می بافت.
به خواهرانی  است که  و آن چه در آن گذشته است، مربوط  واحد مسکونی  شرايط 
آمده اند.  بيرون  اين جهنم  از  که  بودند  يا شاهد کسانی  کرده اند  تجربه  را  آن   خود 
برايم پرواضح است که به دليل همان پرنسيپ انقالبی و شرم، از تکرار آن چه پاسداران 
بی وجدان و ضدبشر بر سرشان آورده اند، خودداری می کنند و همة واقعيت های واحد 

مسکونی را بيان نخواهند کرد. 
عمق پستی و دنائت آن نيز در سياهی ايدئولوژی کثيف خمينی و پاسدارانش نهفته 
است که زن و به طور خاص زن زندانی را اسير و کنيز و ملک خود می دانند که مجازند 
با او هر عمل شنيعی را انجام دهند. در مورد زنان حق تنبيه و شکنجه تا مرز براندن 

هم اضافه می شود که پاسداران وحشی، هر جنايتی در مورد آن ها مرتکب شدند.
به عمق  بتوانند  اين مصاحبه ها،  نوار  آوردن  به دست  با  مردم  برسد كه  روزي  شايد 

جنايات ضدبشري و ايدئولوژِي پليد خميني وكارگزارانش پي ببرند. 
در اين جا فقط به نمونه   يی که بعد از زندان از خواهران مجاهد زندانی شنيدم، اشاره 
در  رژيم  فهم عملکرد  به  ميزانی  به  بتوان  نمونه  اين  با ذکر  کوتاهی می کنم. شايد 
واحدهای مسکونی پی برد. يکی از اين زنان از بند رسته منصوره الف شاهد کسی 
بودکه او را از واحد مسکونی به بند عمومی برده بودند. منصوره-الف گفت: »بعد از 
اين که او را بيش از حد می زنن و چشم بسته در جايی سرپا نگه می دارن، می برن به 
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واحد مسکونی. مدتی بايد در گوشه يی، صبح تا شب چشم بسته رو به ديوار می نشست. 
گرسنه و تشنه نگه می داشتن و می گفتن بايد التماس کني تا به تو آب و غذا بديم. هر 
شب سراغش می رفتن و به شيوه يی اذيتش می کردن... بعد از دو سه ماه که وضعيت 
بگويی  مرتبه  هزار  روزی  بايد  که  تکليف می کنن  او  به  بود،  ريخته  به هم  روانی اش 
»من خرم«! بعد پاسدار می رفته سراغش می گفته بايد صدای عرعر دربياری. او که 
تحت فشار اين کار رو انجام می ده به او می گه؛ حاال که فهميدی خری، خرها سواری 

می دن. بعد سوار او می  شده و می گفته من را دور اتاق بچرخان...«!
شايد روزي برسدکه  نوار اين مصاحبه ها در اختيار مردم قرار بگيرد و همه چيز را 
ببينند. آن وقت است كه روشن می شود واقعيت زندان های خمينی چه بوده  است و 
انگيزاسيون و تفتيش عقايد تا چه ميزان جريان داشته است. به راستی که می داند با 

شيوه های فشار فيزيکی و روانی چه بر سر دختران و پسران اين ميهن آمده است؟ 
مصاحبه  های سال۶۲ زندان قزل حصار آينة تمام نمای جنگ دو انسان با دو ايدئولوژی 
بود. ايدئولوژی نفرت و شقاوت، و ايدئولوژی مقاومت و آزادی. در چنين صحنه جنگی، 
يک طرف همه نوع سالح و قدرت اجرايی برای زدن هر ضربه يی را داشت، طرف ديگر 
فقط قدرت ايمان و ارادة مقاومت را داشت. اعتراف می کنم توان به تصوير کشيدن آن 

يک  سال و شرايط واحد های مسکونی را ندارم...  
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سلول ها  بقيه  با  دوباره  تا  شد  پيدا  فرصتی  کردند.  باز  محدود  به طور  را  هواخوری 
می دادند  نشان  می کرديم،  دنبال  روزنامه ها  از  که  را  خبرهايی  کنيم.  برقرار  ارتباط 
تحرکاتی ديپلماتيک بين ايران و اروپا جريان دارد. جنگ ايران و عراق به سياق چهار 
ساله اش جريان داشت. دولت ميرحسين موسوي تالش زيادي مي كرد روابط ايران را 
اروپايي هم وزير خارجه آلمان، آقاي  اروپايي بازسازي كند. دولت هاي  با دولت هاي 
ايران فرستادند تا شرايط داخلي كشور را  هانس ديتريش گنشر را به نمايندگي  به 

ارزيابي كنند.
بعد از جريان گروگان گيري در سفارت آمريكا، بسياري از دولت هاي اروپايي با ايران 
قطع رابطه كردند و سفراي شان را از تهران فرا خواندند. مأموريت گنشر اين بود كه با 
تأثيرگذاري روي دولت ايران و مجبور كردنش به رعايت ظواهر حقوق بشر، فضايي 
ايجاد شود كه اروپاييان بتوانند سفراي شان را به ايران برگردانند. در مجلس رژيم 

هم خبرهايي از تأسيس وزارت اطالعات بود. 

انتخابات مجلس و رای زندانيان
از ابتدای سال۶۳ تبليغات برای برگذاری انتخابات دوره دوم مجلس شروع شده بود. 
می کرديم،  نگاه  که  کانديداهای مجلس  ليست  به  بود.  روزنامه  ها  در  تبليغاتش هم 
جز مضحکه چيزی نمی ديديم. تمام نيروهای به اصطالح ملي- مذهبي را از انتخابات 
حذف کرده بودند. حتی به مهندس مهدی بازرگان هم که اولين نخست وزير خمينی 
يک دست  خيز  خمينی  که  بود  پيدا  ندادند.  ميدان  بود،  نماينده  اول  مجلس  در  و 
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انقباضی  برداشته است. در همة دستگاه حکومتی خيز سياست  را  کردن مجلسش 
ديده می شد.

زندانيان  هم  آن  زندانيان ــ  سراغ  رأی گيری،  برای  نمی کرديم  هم  فکرش  را  هرگز 
سياسی ــ بيايند. عجب دموکراسی بی همتايی! صبح روز انتخابات، ناگهان در بند باز 

شد و بلند بلند گفتند برای دادن رأی بياييد زيرهشت! 
بين نمايندگانی که اسم  شان را در روزنامه ها ديده بوديم، اسم اسماعيل ططری بيشتر 
توجه مان را جلب کرده بود. فردی فاالنژ و بی فرهنگ که با فاالنژبازی  و پاسدار کميته 
شدن، در اين دستگاه باال کشيده  بود. توهم خيلی زيادی داشت. در تبليغات انتخاباتی 
هم وعده وعيد  های خنده داری داده بود. کانديد نماينده گی از کرمانشاه بود. کسی 
تصور نمی کرد انتخاب شود. عده يی که به اجبار به زيرهشت برده شدند تا رأی بدهند، 

به ططری رای دادند. سعی کردند اين طوری مخالفت شان را نشان دهند.
فردای  روز رأی گيری کيومرث زواره يی را صدا زدند زيرهشت. مدتی در قرنطينه 
و تنبيه بود. به سلول که برگشت متوجه شديم در برگة رأی، اسم مسعود رجوی 

را نوشته بود. 

هيأت منتظري
در اين دوران هر بار به مالقات مي رفتم، از مادرم مي شنيدم كه همراه بقية خانواده ها 
هم  بار  هر  بوديم؛  شده  اتوبوس  »هفت  گفت:  يك بار  رفته اند.  منتظري  نزد  قم  به 

خانواده هاي بيشتري به جمع مان اضافه مي شد«.
پيگيري و شكايت خانواده ها نتيجه داد. آقاي منتظري كه آن موقع جانشين خميني 
آخوندي  هيأت،  اين  رئيس  فرستاد.  زندان ها  به  سركشي  براي  را  هيأت هايي  بود، 
به نام مجيد انصاري بود. او با اختياراتي كه داشت، با نفرات همراهش به همة بند ها 
و محل هاي زندان مثل قرنطينه، گاوداني و محل قفس ها سر زد و گزارشاتي را به 

منتظري داد.
آخوندي به نام ناصري۳۰ به بند ما مي آمد. مي گفت نماينده آقاي منتظري است. با تعجب 
جلوي  مي آمد  نبودند.  برش  و  دور  هم  بريده خائنين  نيست.  همراهش  پاسداري  ديديم 
سلول ها، و با خوشرويي، سالم و احوال پرسي مي كرد. از ما مي خواست اگر مشكلي داريم، 
به او بگو ييم. روزهاي اول نمي دانستيم جريان چيست. او را چندان تحويل نمي گرفتيم. 

۳۰- اسم اصلی او انصاری نجف  آبادی بود. 
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جواب  فقط  نگرفت؛  تحويلش  كسي  اول  کرد.  و سالم  آمد  ما  سلول  در  به  ناصری 
سالمش را داديم. قنبر نعمتی، اصغر برفجين و من رفتيم جلوي در. گفتيم: » دنبال 
چي هستي؟ اين بار ديگه مي خواين 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 حرف ها، تمايلي براي صحبت با او نداشتيم. او را هم مثل ديگر 
زندان است.  مأموران  توجيه جنايات و شكنجه هاي  آخوند ها مي ديديم كه كارشان 
عاقبت با در نظر گرفتن تحوالت، موضوعات جديد و چرخشي كه در فضاي زندان در 

جريان بود، راضي شديم با او صحبت كنيم. من گفتم: 
ـ چي را مي خواين بررسي كنين؟ چي را گزارش كنين؟ اگه واقعًا راست مي گين،  ـ

برين ببينين بر سر اونايي كه در قبر ها و قفس ها بودن، چي اومده! 
با لحني مهربان گفت: 

ــ با آن ها هم صحبت كردم. باز هم مي كنم. با محسن فغفور۳۱ صحبت كردم، مي دونم 
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 قفس ها و بند هاي مجرد عكس گرفتيم، فيلم تهيه كرديم و براي آقاي 

منتظري برديم. آقا وقتي فيلم ها و عکس ها رو ديد، گريه كرد و...
به او گفتيم:

تحت  ـ  مرد  زن، چه  ـ چه  زنداني  زيادي  تعداد  در يك سال گذشته  مي دوني  -آيا 
فشارهاي حاج داوود، قاطي كرده  و رواني شده ان؟ 

۳۱- مجاهد شهید محسن فغفور مغربی در قتل عام سال ۶۷ در زندان گوهر دشت اعدام شد. او سال سوم پزشکی 
بود که دستگیر شد. از اواخر سال ۶۱ تا اوایل سال ۶2 در بند مجرد واحد۱ قزلحصار بود و چون اهل مشهد بود او 
را به زندان مشهد منتقل کردند. فردی بسیار مهربان و دلسوز که همواره سعی می کرد 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  می کرد او را به هر بهانه ای اذیت کند. 
چند بار هم او را به زیرهشت واحد۱ برد 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 می شد که نفر بعد از جعفرهاشمی بود. بخاطر مواضع بسیار باال و دفاع علنی که از 
آرمان سازمان می کردند، تعدادی از این افراد را در سال ۶۶ از زندان مشهد به زندان گوهردشت تبعید کردند که 
محسن نیز یکی از آنان بود. بچه های انقالب کرده زندان مشهد، عاملی جدی برای تحول مواضع و ارتقاء انگیزه ها 

در زندان گوهردشت شده بودند. 
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ـ ما براي ديدن و شنيدن همين چيزا اومديم. شما هم اصاًل نگران هيچ چي نباشين. 
حرفاتون اين جا مي مونه. )با دست، سينه اش را نشان  داد(.

در اثناي اين صحبت ها، عادل كتبي و علي باطني هم وارد گفت وگو 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 نگاه شان كرد و از دم در به آن ها 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 هم دردي هم كرد و گفت: 
ـ انشاءاهلل حال اين بچه ها هم به زودي خوب شه. 

علي باطني گفت:
ـ شما اگه واقعًا مي خواين كاري كنين، اول اين تواب ها را از بند  ببرين. جلوي حاج 

داوود را بگيرين. 
ناصري كه معلوم بود محذوريت هايي در صحبت با ما دارد، گفت:

ـ انشاءاهلل همه چي درست مي شه.

تکميل چارت تشكيالتي
هم  شخصي  لباس  سه  شدند.  بند  وارد  جديد  پاسدار  چند  سال۶۳  مرداد  اواسط 
همراه شان بودند. چرخ كوتاهي در بند زدند و رفتند. چند دقيقه اي نگذشته بود كه 
در يك فضاي آرام و عادي، سلول به سلول را نوبتي به بيرون بند مي بردند. نوبت 
سلول ما هم شد. ما را از زير هشت واحد، به سالني بردند كه دور تا دور ميز چيده 

بودند. روي ميزها پوشه ها و پرونده هايي بود. 
دهيد«.  اطالع  را مي شناسيد،  اگر كسي  كنيد،  نگاه  را  »اين عكس ها  گفتند:  ما  به 
نتوانسته  كارهاي شان  محل  و  خانه ها  گشتن  بازجويي ها،  در  كه  بود  كساني  عكس  
بودند پيدا و دستگيرشان كنند. انگاري اطالعات كافي هم از آن ها نداشتند. عكس ها 
را كه ديديم، نفر به نفرمان را بردند پشت ميز بزرگي. چارت تشكيالتي سازمان در 
چند مقواي سفيد و بزرگ كشيده شده بود. از ما  خواستند جاي خودمان را در چارت 

تشكيالتي نشان دهيم. 
در چارت ها از باال كادر مركزي بود، بعد دفتر سياسي و در ادامه بخش هاي مختلف 
به دقت كشيده  تيم ها  سازمان. همة بخش ها، شاخه ها، زيرشاخه ها و در آخر هم 
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شده بود. با يك نگاه كلي، مي شد فهميد كه دادستاني رژيم هنوز دستش خيلي 
را  اسامي كمتري  بود  نگاه مي كرديم، معلوم  باال  به  پايين  از  خالي است. هر چه 

به دست آورده اند. 
نمي دانم رژيم با چه تصوري اين بساط را پهن كرد. با اين كارش چه چيزي به دست 
آورد؟ چرا فكر مي كرد زندانيان در پركردن چارت كمكش مي كنند؟ هر چه بود، وقتي 
به بند برگشتيم، همه الي خنده و شوخي مي گفتند: »اين رژيم اون قدر احمقه كه فكر 

مي كنه با اين چارت كشيدن ها مي تونه به اطالعات سازمان دست پيدا كنه!«.
همة  هم  يك بار  وقت  هرچند  كرد.  تغيير  سازمان  تشكيالت   ،۶۰ ۳۰خرداد  از  بعد 
تيم بندي ها تغيير مي كرد. از مجموع ديده ها و شنيده هاي مان به اين رسيديم كه 
دادستاني به كمك بريده خائنين، چارت تشكيالت فاز سياسی سازمان را بازسازي 
كرده است. قصدشان اين بود که از روي آن، نهادها و شاخه ها و زيرشاخه ها را 
دنبال  كنند تا دربياورند چه كساني هنوز دستگير نشده اند. بعضي از ما توانستند 
از روي عكس ها و چارت ها بفهمند هم تيم  يا كساني كه با آن ها در ارتباط بودند، 

دستگير شده اند يا خير.

الجوردی و حاج داوود رفتند
با تأسيس وزارت اطالعات، احتمال مي داديم اين ارگان جديد رژيم، مديريت زندان ها 
را دست بگيرد. چندی قبل هم پاسدار علی شاه عبدالعظيمی آمد توی بند چرخی زد 

و فهميديم مسؤل بند ما شده است. 
اعالم شد هر کس نياز خريد دارد، ليست بدهد تا فروشگاه تهيه کند. ليست  خريد 
وسايل ورزش مثل توپ فوتبال و واليبال و ميز پينگ پنگ و کفش ورزشی را هم 
گرفتند. از اين ليست فقط دوتا توپ فوتبال و يک توپ واليبال و بسکتبال آوردند. 
از  پول خريد ۲ ميز پينگ پنگ و راکت ها  را هم گرفته بودند؛ ولی هنوز خبری 
آن ها نبود. هر بار پيگيری می کرديم، می گفتند »ميز دانلوپ پيدا نکرديم. داريم 

دنبال می کنيم«.
اسم اصلی علی شاه عبدالعظيمی، عبداهلل بود. بچه محل  ما بود. با برادر بزرگش هم 
کالس بودم. روزی آمد توی بند و قدم زنان سلول ها را نگاه می کرد. رحيم صفت بقا 
را صدا کرد. دو سه دوری با او قدم زد و صحبت کرد. بعد آمد سراغ من. توی راهرو 
او  با  دوران مدرسه  در  پرسيد.  برادر کوچکم رضا  روز  و  از حال  قدم می زديم؛  بند 
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هم کالس بود. گفتم خبری ندارم. حتمًا درسش را می خواند. از حکمم پرسيد. سعی 
کرد نصيحتم کند که سرم را پايين بياندازم، حبسم را بکشم، کاری به کسی نداشته 
اگر  اينقدر بچه ها رو می زنی؟  او گفتم: »چرا  به  باشم.  به فکر پدر و مادرم  باشم و 
سادات خانم بفهمه تو چه کاره هستی، مينو رو بهت نمی ده«. گفت: »روتو زياد نکن. 

کاری هم به اين کارها نداشته باش«.
مدتی بود که خبرهايی مبنی بر رفتن حاج داوود بود، اما هنوز خبر مطمئنی نداشتيم. 
از اواسط تيرماه ۶۳ بود که شنيديم محمد خاموشی مسؤل واحد۱ شده است. مدتی 
بعد متوجه شديم که از همان تيرماه حاج داوود در قزلحصار برکنار شده و الجوردی 

نيز از سمتش در اوين کنار گذاشته شده است و آخوند رازينی جايش آمده است.
مهم تر از آن، اين  خبر در زندان پيچيد که هم زمان با کنار گذاشتن الجوردی، حدود 
۲۰۰خائنين تواب را که با الجوردی و دادستانی اوين همکاری فعال داشتند و در 
شعبه ها شکنجه می کردند، اعدام شده اند. از آن به بعد هم ما ديگر اين ها را که همان 

کوکلس کالن ها بودند، در زندان نديديم.
با رسيدن تابستان سال۶۳  كم كم فضاي زندان عوض مي شد. مدت هواخوري بيشتر 
به  بردن  و  از سلول ها  بيرون كشيدن  بيشتري  آورد.  اجناس  بند هم  فروشگاه  شد. 
زير هشت، چند مورد بيشتر نبود. به طور كيفي از تند و تيزِي تنبيهات متنوع كاسته 
دادن  نبود.  مي شد،  پخش  بلندگوها  از  كه  اجباري  از كالس هاي  ديگر خبري  شد. 
روزنامه كه مدتی قطع شده بود، دوباره برقرار شد. هر روز صبح يك نسخه روزنامه 
جمهوري اسالمي و بعد از ظهر ها روزنامه هاي كيهان و اطالعات را به سلول ها مي دادند. 
اين تغيير فضا را بند های ديگر زودتر احساس كرده بودند. آن ها به درستي دريافتند 
كه سياستي در حال چرخش است. روابط بين زندانيان بيشتر شد. برگزاري دعاي 
كميل و امثال آن جمع شد. ديگر بريده ها شبانه روز نگهباني نمي دادند؛ با اين حال 

هنوز بريده خائنين مسؤل بند بودند. همة كارها دست شان بود.

عذرخواهی ها و طلب بخشش
با اندک تغييرات ظاهری که پيش  آمد، کم کم آن  هايی که تحت فشار شرايط سخت، 
خرج شان را از جمع جدا کردند و گاهی هم در مراسم   تواب ها شرکت می کردند، نشان 
می دادند که می خواهند دوباره به ما نزديک شوند. علی .ن و حسين. ک از اولين هايی 
بودند که پا پيش گذاشتند و راحت و صادقانه از آن چه گذشته بود، معذرت  خواهی 
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و طلب بخشش کردند. علی. ن از بچه های دانش آموزی بود. هيکل ورزيده و درشتی 
داشت. قبل از دوران دربسته، بين ما خيلی هم محبوب بود. فوتباليست بود. يکی از 
ستاره ها محسوب می شد. جمع ما هم که صداقت او را حس می کرد و روند قضايا را 

هم شاهد بود، او را به گرمی پذيرفت.
حسين. ک در سلول ۱۶ کنار سلول ما بود. کارگر خياط بود. به دليل فقر خانوادگی 
نتوانسته بود درسش را بخواند.  از همان بچه گی مشغول کار شد. جوانی بود خوش تيپ، 
بيرون بکشند و دم  از سلول شان  را  او  بريده  ها  اين که  از  با يک عينک پنسی. قبل 
محبوب  و  بود  محبت  با  خيلی  بود.  اتاق شان  صنفی  بدهند،  داوود  حاج  کتک های 

بچه های سلول شان. به همين خاطر هم اسمش سر زبان ها بود. 
ما ــ  بيرون کشيدند و جلوی همه  از سلول   نفری  را سه  تواب های وحشی حسين 
که در راهرو نشسته بوديم ــ دم تيغ حاج داوود دادند. حاجی به قيافه و عينک او 
نگاه کرد و گفت: »به به! آقای مهندس. مهندس منافق«. حسين هم گفت: »کدوم 
مهندس حاجی؟ من سواد هم ندارم!« کتک ها جيره اش بود. بعد از کتکی که جلوی 

ما خورد، او را بردند بيرون بند.
حسين. ک تازه ازدواج کرده بود. يک دختر يک ساله داشت. همسر جوانش هم قصد 
طالق نداشت. خانواده اش اما به او فشار می  آوردند که از حسين طالق بگيرد و منتظر 

پايان حکم حسين نماند. 
يک روز عصر حسين را غم زده و تنها، نشسته در گوشة حياط ديدم. رفتم جلو سالم 
کردم و حالش را پرسيدم. شنيدن اوضاع خانوادگی اش و وضعيتی که حاال در زندان 
برايش پيش آمده، خيلی متأثرم کرد. حسين خيلی تنها و نااميد شده بود. سعی کردم 
برای  بگيرد. خودش  ياد  نوشتن  و  دادم خواندن  پيشنهاد  او  به  نشانش دهم.  راهی 

همسرش نامه بنويسد. هرچه در دلش دارد به او بگويد.
نشستم  بنويسم«.  نمی تونم  نيستم.  بلد  هيچ چی  اصاًل  »من  گفت:  تعجب  با 
او  و  بدهم  سرمشق  او  به  کردم  راضی اش  کردم.  توضيحی  کار  کمی  و  کنارش 
روزانه تمرين کند. پذيرفت. تمام اوقات روزش را صرف نوشتن مشق  ها می کرد. 
پيشرفتش،  با  می کردند.  کمکش  هم  بقيه  بود.  خوب  ياد گيری اش  سرعت 
انشانويسی و نامه نويسی را شروع کرديم. به جايی رسيد که مقاله های کوتاه به 
او می داديم و می نوشت. از وقتی شروع به نوشتن نامه به همسرش کرد، فضای 

بين آن ها عوض شد و موضوع طالق را ديگر دنبال نکرد.
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با تغيير فضا در زندان قزل حصار، خيلی ها را از زندان کانون کرج به قزل حصار آوردند. 
عده يی را به ما اضافه کردند. تعدادی هم به بند   های واحد۳ منتقل شدند. اسم يکی 
از آن ها خيلی زود بين  ما شناخته شد. گفته می شد او در همکاری با دادستانی مادر 

خودش را لو داده است. بعد هم فاميل ها و آشنايانش را.

توده یی ها
انتقالی های بعدی به بند ما توده يی ها بودند. حدود ۵۰ نفر. همه مسن و پيرمرد. جای 
پدرمان بودند و بعضی هم جای پدر بزرگ مان. خيلی سعی  کردند با ما روابط دوستانه 
برقرار کنند. رفتارشان محترمانه بود. آن ها را بين همة سلول ها تقسيم کرده بودند. 
اولين موضوع و سؤالی که بين همه مان مطرح شد، شيوة تنظيم رابطه با آن ها بود. 

چون اين موضوع يک سابقة امر سياسی داشت. 
مواضع و رفتار خيانت آميز حزب توده اذهان را پر کرده بود. جدای از سابقه تاريخی 
خيانت اين حزب به مصدق، مواضعی که در مورد مجاهدين در سال ۶۰ داشت و 
بود.  تازه  اذهان   در  و دستگيری مجاهدين، هنوز  دادن  لو  در  پاسداران  با  همکاری 
بعضی می گفتند حزب توده در سال ۶۰ و بعد از ۳۰خرداد مواضعش عليه ما مثل رژيم 

بود. حتی در طرح مالک و مستأجر با اطالعات رژيم همکاری داشته است.
اين جا هم آن هايی که هميشه نقش راهنما و کمک فکری برای مان بودند، خيلی خوب 
وارد شدند. احمد دهنادی، علی خاکی، محمد فرجاد، اصغر غالمی، علی انصاريون و 

چند نفر ديگر موضوع را جمع و جور کردند. گفته شد:
ــ »سفره مشترک برای همه آزاد است، غير از خائنين و تواب ها.«

ــ »با همة گروه های سياسی مناسبات صنفی و انسانی داريم. رابطه سياسی نداريم«. 
بعد از اين رهنمودها قرار شد از طرف ما راه بسته نباشد و تصميم گيری را به عهدة 
خودشان بگذاريم. اگر خواستند سفرة جداگانه داشته باشند، اگر هم تصميم گرفتند 

با ما همسفره شوند، ما حرفی نداريم. همة آن ها در سفرة مشترک شريک شدند.
يکی از آن ها به نام مهدی حسنی پاک اهل شهرری بود؛ هم محلی من. ۱۵سال حکم 
گرفته بود. او تنها نفر جوان اين جمع توده يی بود. دو سه بار با او در بند قدم زدم. 
کمی از شهرمان صحبت کرديم. فهميدم معلم بوده و در دبيرستانی که من بودم، 
درس می داده است؛ البته سال هايی که من آن جا نبودم. آشنايان مشترکی در شهر 

داشتيم. در ادامه متوجه شدم که مهدی از مشاورين کميته مرکزی حزب بود.
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دو پيرمرد زنده  دل و خوش برخورد هم بين شان بود که با مهربانی و احترام با همه 
که  می کردم  درست  را  باغچه  لبه های  داشتم  افخم.  و  محجوبيان  می کردند.  رفتار 
محجوبيان آمد و خسته نباشی گفت. داشتم با او گپ می زدم که افخم هم آمد؛ مثل 
باغبان های کارکشته به من رهنمود می داد باغچه را چطور درست کنم. فهميدم افخم 
عضو کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان بود. می گفت مدتی هم چاپ نشريه فرقه 
را مديريت  کرده است. بين افراد توده يی، اسامی جودت و جاويدفر و رفعت هم بيشتر 

بين ما شنيده می شد.

حفظ مرز سرخ در زندان
به غير توده ای ها، چند نفر ديگر را هم که اتهام هواداری از مجاهدين و گرو ه  های ديگر 
داشتند را هم به بندمان منتقل کردند. بين اين نفرات جديد، فردی هم به سلول ۱۷ 
اضافه شد که اسمش ايرج مصداقی بود. به جرم هواداری از مجاهدين دستگير شده 

بود. شنيديم مدتی در گوهردشت بوده.
آثار شرايطی که تا اين زمان برما گذشته بود، هنوز در بند  باقی بود. ارتباط با افراد 
تازه وارد کمی محتاطانه بود. رابطه ها فقط روابط انسانی بود. سعی  می کرديم يکی 

دوهفته بگذرد تا طرف خودش را نشان دهد.
هنوز يک هفته از ورود ايرج مصداقی به بند نگذشته بود که ديديم در هواخوری با 
محمد خمسه يی قدم می زند. محمد خمسه از توابان اصلی و شناخته شدة بند بود. 
به همين دليل هم اين رابطه نمی توانست اشتباهی و ناآگاهانه باشد. با اين حال پيش 
خودمان حساب کرديم شايد ايرج هم مثل بعضی ها که تحت فشار قبر و قفس بودند، 
او هم تحت اين جور فشارها بوده است؛ شايد سعی می کند سفيدکاری کند و خودش 
زير فشار  قباًل  بند  بخاطر تشکيالت  با ديگران نشان دهد. شايد  روابط  از  را جدای 
بوده و حاال سعی می کند فاصله خودش را با جمع حفظ کند که مارک تشکيالت به 
او نخورد. اما اين رابطه ها و قدم زدن ها تکرار می شد. آشکار بود که او هيچ مرزی با 
تواب ها نگه نمی دارد. اين همه قدم زدن و صحبت کردن با بريده  و تواب برای ما قابل 

فهم نبود. از نگاه ما رد کردن مرز سرخ بود.
 مرزسرخی که تا آن زمان بهای زيادی برای حفظ آن داده بوديم. به همين دليل 
روابط با ايرج محدود شد. کسی او را تحويل نمی گرفت. بيشتر با خودش و سه چهار 
نفری مثل خودش بود. بعد هم که شروع به خواندن و درس دادن زبان انگليسی کرد. 
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اين کار و رفتار هم در آن شرايط معنی مشخصی داشت. پالس دادن به پاسداران و 
تواب ها بود که من دنبال زندگی خودم هستم و با اين جمع کاری ندارم!

تنبيه یک خائن
يک بار نادر طهان و يک بريدة ديگر در مسير هواخوری جلوی محمد فدوی را گرفتند 
و چيزی به او گفتند. محمد فدوی به سمت نادر پا تند کرد و با حالت تهاجم رفت 
طرفش. مزدور از ترسش فرار کرد و رفت بيرون بند. خبرهايی هم از بندهای ديگر 

می رسيد که بعضی ها با تواب ها درگير شده و گوشمالی شان داده اند. 
در بند۴ يکی از اقليتی ها را زيرهشت واحد سرپا نگه داشتند. بعد از ساعت ها که 
تعادلش را از دست داد، بريده خائنی به نام علی هاشمی که مسؤل بند بود به همراه 
اکبر  می کنند.  اقليتی  اذيت کردن  به  به نام محمد سحرخيز، شروع  ديگری  بريده 
بلند داد می زند: »ولش کن!  صمدی که صحنه را از سلولشان می بيند، با صدای 
هم  اکبر  می دهد.  ادامه  آزار  و  اذيت  به  هاشمی  علی  باش!«.  نداشته  بهش  کاری 
درب سلول را باز می کند، به زيرهشت می رود و با او درگير می شود. ناگهان بقيه 
نفرات بند متوجه می شوند. چند ثانيه يی نمی گذرد که عدة زيادی به کمک اکبر 

می روند و علی هاشمی و محمد سحرخيز را گوشمالی می دهند.
پس از اين ماجرا، پاسدارها علي هاشمی را از آن بند بردند. قصد داشتند او را مسؤل 
مجرد۵ کنند. وقتی علی هاشمی وارد بند شد، مسعود نصيری۳۲ و حسن رستمی که 
از بندشان بيرون کنند. مسعود  او را  از قبل می شناختند، تصميم گرفتند که  او را 
نصيری فرصتی پيدا کرد و شروع به زدن او کرد و به او گفت جايت اينجا نيست و او 
را از بند بيرون کردند. با رسيدن اين اخبار به بند۲، کم کم تواب های بند ما را هم 

کم کردند. فقط ۵-۶ نفری مانده بودند. 

دعوت به بحث آزاد
از سال ۶۰ به بعد، اين روال بود كه گاهي شخصيت هاي سياسي رژيم، از زندان ها 
نبوي، سرحدي زاده،  بهزاد  احمد  توكلي،  تا  گرفته  رفسنجاني  از  مي كردند.  ديدن 
۳2- مجاهد صدیق مسعود نصیری پس از آزادی از زندان در اسفند۱۳۶۴ با تالش بسیار خودش را به تشکیالت 
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 بی امان 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 نجف آبادي و...  آدم هايي 
انقالب، عنوان  از  بعد  نبودند و حاال  انقالب ۵۷، هيچ چي  از  تا قبل  بودند كه  هم 
شخصيت سياسي روي شان گذاشته شده است؛ مثل هادي خامنه اي، عباس عبدي، 

منافي زاده و امثال آن ها.
ديگري  كسان  كرد.  تغيير  كمي  برخوردها  زندان،  داخل  و  بيرون  تحوالت  پي  در 
براي سركشي و»هدايت«! ما آمدند. بعد از آخوند رواني و مضحكي به نام موسوي ـ 
بود كه تصور مي كردند  نوبت كساني  بود،  به موسوِي۳۰۰تناقض ـ معروف شده  كه 
حرف هايي براي گفتن دارند؛ چنان توهمي كه فكر مي كردند بهتر از همة ما سازمان 
و مباحث ايدئولوژيك آن را مي دانند. حريف مي طلبيدند تا با آن ها بحث آزاد كنيم. 

حسن  و  شريعتمداري  حسين  و  شد  باز  بند  در ِ  که  بود  آبان  اوايل  يا  مهر  اواخر 
شايانفر وارد شدند. تا آن زمان آن ها را نمی شناختم. تواب ها آن ها را برادر حسين 
نمايندة خامنه اي در  بعد ها  برادر حسن صدا می کردند. حسين شريعتمداري كه  و 
روزنامة كيهان شد. سر مقاله نويسي كه توهم تئوريسين و استراتژيست بودن داشت. 
حسن شايانفر هم شخصي به نام بود. بعد ها فهميديم باالترين فضيلت و افتخارش در 

جمهوري اسالمي، لو دادن نزديك ترين كسان خانواده اش  است.
دو نفری رفتند در سالن تلويزيون و ما را هم صدا کردند. شريعتمداری آمده بود با ما 
سر مواضع سازمان بحث کند. می خواست به ما ثابت کند که خط و استراتژی سازمان 
غلط است. هر بار چند جمله يی در اين زمينه ها می گفت، يکی دوتا از بچه ها حرفش 

را قطع می کردند و از مشکالت موجود در بند می گفتند. 
شريعتمداري كه ديد كسي حاضر نيست با او راجع به مواضع سازمان بحث كند، 
بياورد؛ گفت: »بيا ييد در مورد فلسطين و ساف۳۳   به حرف  را  ما  ترفندي زد كه 
نداريم.  حرفي  هيچ  بازجو  با  »ما  گفت:  او  به  مصطفوي ۳۴  رحيم  كنيم«.  صحبت 
مگه تو هموني نيستي كه توي شعبه، كابل دستت مي گيري؟ ما با تو هيچ حرفي 

۳۳- ساف مخفف »سازمان آزادیبخش فلسطین« است. 
بود.  تهران  دانشگاه  ارتش در  بورسیة  پزشكِي  دانشجویان  از  قهرمان شهید رحیم مصطفوي خوئي  ۳۴- مجاهد 
كوكلس ها او را از بند بیرون كشیدند و بردند. در تجدید بازجوئي ها آن قدر روي او فشار آوردند كه تصمیم 
او  به خودكشي،  اقدام  این  در  كند.  پرت  پایین  به  دادستاني  باالي  طبقة  از  را  فرصتي، خودش  در یك  گرفت 
زنده ماند؛ ولي آسیب هاي جدي به پاها وكمر و سرش وارد شد. رحیم از چنان شخصیت و صالبتي برخوردار 
بود كه همواره بر روي اطرافیان خود تأثیر مي گذاشت. رحیم را بعد از تجدید بازجوئي ها، دیگر به قزل حصار 
برنگرداندند. در سالن ۴ آموزشگاه بود تا این كه در جریان قتل عام تابستان سال۶۷ با دفاع جانانه اي كه از »هویت 

مجاهد« در مقابل هیأت  مرگ كرد، و او را اعدام کردند و به جاودانه فروغ ها پیوست. 
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نداريم. اگه خيلي مايلي حرف بزني، اينو جواب بدين كه چرا براي كساني كه حكم 
گرفته ان، چنين شرايطي رو توي زندون به وجود آوردين؟ اين كارهايي كه حتي 
در زندان شاه هم نبوده، با كدوم قانون خودتون جور در مياد؟«. شريعتمداري كه 
سعي مي كرد از خودش يك تيپ فرهنگي نشان دهد، خيلي زود از كوره در  رفت 

و ماهيت خودش را نشان  داد. 
همهمه  اي به پا شد. بعضي ها گفتند: »اول جواب بده باند بهزاد نظامي۳۵ به چه مجوزي 
آمپول هوا  زد؟  زندانيان  به بعضي  اجازة كي  با  او  زندان كرده؟  اين همه جنايت در 
آخرش سرنوشت خودش چي شد؟«. ديگري گفت: »اين همه قبر و قفس كه زير 
حتي  و  قرآن ها  كتاب ها،  »چرا  زد:  داد  نفر  يك  بود؟«.  كردين، چي  درست  هشت 

روزنامة باطلة جعبه ميوه ها رو جمع كردين؟« و...
شريعتمداري در مقابل تهاجم بچه ها، از كوره در رفت و گفت: »سازمان شما بدترين 
آفتيه كه به جون جمهوري اسالمي افتاده. بين شما كه در زندان هستين و سرانتون 
اون ها در خارج كشور هستن عليه  كه در خارج كشور هستنن، هيچ فرقي نيست. 
نظام توطئه مي كنن، شما هم اين جا دستاويز اون ها هستين و هر روز نظام رو به خاطر 

وجود شما زير سؤال مي برن و ما رو به ضدحقوق بشر متهم مي كنن«.
با شنيدن اين حرف ها، ولوله اي به پا شد. همه بلند شديم كه از سالن تلويزيون خارج 
شويم. هر كس در حال بيرون رفتن، چيزي به شريعتمداري مي گفت. يكي گفت: 
و  بشر  به  ربطي  ديگر: »شما چه  يكي  نزن!«.  از حقوق بشر حرف  ديگه  يكي  »تو 
جامعه بشري دارين؟«. ديگري: »اگه خيلي مدعي هستين، به صليب سرخ اجازه 
بريده  و  شايانفر  و  شريعتمداري  فضا،  اين  در  و...  كنه!«.  بازديد  زندان ها  از  بدين 
خائنين يخ زدند. صداي شان ديگر در نيامد. بعد از خروج ما از سالن، بلند شدند 

رفتند و ديگر پيداي شان نشد.

۳۵- بهزاد نظامی یکی از بریده خائنینی بود که زیر دست الجوردی کار می کرد. او در واحد ۳ قزل حصار، 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. نمی دانستيم که او از همان اواسط تيرماه 
برکنار شده و محمد خاموشی بجای او کارهای قزلحصار را دنبال می کند. بعضي ها 
مي گفتند او را هم عوض می كنند. درست و غلطش معلوم نبود. بايد منتظر می مانديم. 
يك روز ديديم يك آدم چاق و ريشو با ساكي در دست وارد بند شد. هيچ پاسداري 
هم با او نبود. هيچ توابي هم به او نزديك نشد. با آرامش و لبخند بر لب در راهرو 
بند راه افتاد و به هركس مي رسيد، سالم مؤدبانه اي مي كرد. به بيشتر سلول ها سرك 

كشيد. عاقبت وارد سلول ۲۲ شد. 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: »اين جا جاي زندانيه، نه زندانبان«. 

ساعتی بعد صداي بلندي از راهرو آمد: »همه برن سالن تلويزيون!«. همه مان آن جا 
جمع شديم. فرد تازه وارد، آمد و روبه روي مان نشست. گفت: »اسم من ميثمه. اومدم از 

زبون خودتون بشنوم كه چه مشكالتي دارين«. 
اصاًل  انتظار چنين صحنه اي را نداشتيم. هم سكوت بود و هم در سكوت مان هزار 

حرف. ساكت مانديم. يكي سكوت را شكست: 
ـ شما خودتون بهتر از ما مشكالت رو مي دونين. اگه راست مي گين، برين همون ها 

رو حل كنين! 
ـ ما يه چيزايي مي دونيم؛ اما مي خوام از زبون خودتون بشنوم. 
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سر  محدوديت   از  مي گفت:  را  مشكلي  و  كمبود  كس  هر  شد.  بلند  صداها  كم كم 
تا وجود تواب ها و اذيت و  هواخوري، فروشگاه، ظروف غذا، زيرانداز داخل سلول ها 
آزارشان. ميثم هم سرش در برگه اي بود و يادداشت مي كرد. ستون يادداشت هايش 

كه به آخر صفحه رسيد، توي خنده اش گفت: 
ـ بسه ديگه، كاغذم تموم شد. 

همهه اي شد: 
ـ اصاًل چرا ما اين ها رو به تو بگوييم؟ 

ـ من همة حرف هايتان را شنيدم. سعي مي كنم تا جايي كه از دستم بر مي آيد، بعضي 
از آن ها را حل كنم. 

سالن تلويزيون شلوغ و همهمه شد. صداي يكي واضح تر از بقيه شنيده  شد:
ـ اين ها حداقل حقوق يك زندانيه. خواسته هاي اضافي نيست. اگه راست مي گي، بايد 

همة اون ها را حل كني. 
ميثم با دستش جمع را آرام كرد و گفت:

ـ واقعيت اينه كه شرايط شما در اين جا مث يه فنر فشرده است. نمي شه فنر رو يه 
از  بايد كم كم فشار رو  برمي گرده مي خوره توي صورت خودمون.  آزاد كرد؛  دفعه 

روي فنر برداشت.
اصلي ترين حرف مشترک  همة ما اين بود:

ـ اول بايد تواب ها رو از بند ببرين. 
ـ اين موضوع رو هم حل مي كنيم، اما يواش يواش. 

بعضی ها هم سر پول هايی که برای خريد ميز پينگ پنگ گرفته شد و نياوردند با او 
جر و بحث کردند. قول داد اين موضوع را هم دنبال کند.
چند لحظه اي كه صداها خوابيد، با لحني دوستانه گفت:

ـ من مي خوام چند روز اين جا مهمون شما باشم. آيا كسي مخالفتي داره؟
سکوت. 

»قانون ایست«
ميثم سه روز در سلول۲۲ ماند. سعي كرد مثل ما زنداني ها زندگي كند. معلوم بود 
مي خواست 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 نمي داد. خودش 
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مالحظه  كرد و نگذاشت كدورتي پيش بيايد. 
از اين   که ديديم ميثم خودش را بعنوان مديريت جديد زندان معرفی کرد، مطمئن 
شديم که داستان رفتن حاج داوود واقعی است. هيچ شناختی نسبت به ميثم نداشتيم. 
اما در بين تبعيدی ها، کسانی بودند که می گفتند اين حرومزاده با پنبه سر می برد. 
در زندان عادل آباد، قانونی وضع کرده بودند بنام »قانون ايست«. بچه های تبعيدی 

می گفتند مبتکر اين قانون همين ميثمه.
»قانون ايست« را اينطور برايمان تعريف  کردند که؛ هر ساعت از روز كه ايست داده 
می شد، هركس هر كجا و در هر حالتي بود، بايد مثل مجسمه می ايستاد؛ وگرنه با 
عقوبت سختي روبه رو می شد. اشاره مي كردند در حال رفتن به دستشويي يا حين 
رختشويي بودند كه گاهي ۴ تا ۵ساعت در همان حالت نگه شان مي داشتند. براي 
روز  طول  در  دارد.  رواني  و  روحي  فشار  چقدر  قانون  اين  است  درك  قابل  زنداني 
زندانيان بايد چگونه كارهايشان را پيش ببرند تا در موقع اعالم ايست، در وضعيت 

قابل تحملي باشند؟

نمایشگاه كتاب
از جمله اقدامات جابه جايي مديريت زندان، برپايي نمايشگاه كتاب بود. استقبال 
بود.  اول محدود  پاييز۶۳ شروع شد.  اواسط  از  تقريبًا  نمايشگاه   از آن شد.  خوبي 
در بعضي از نمايشگاه ها، همة بند ها را براي خريد نبردند. خبر رسيد که بند۴ را 
بهمن  ماه  در  نداشتيم.  ديگر خبری  بندهای  از  اما  برده اند  کتاب  نمايشگاه  برای 
نام گرفت ـ   ايران »دهة زجر«  از جانب بيشتر مردم  به مناسبت دهة فجر ـ كه 
نمايشگاه بزرگي در راهرو طوالنِي واحد۱ ترتيب دادند. وسط راهرو تعداد زيادي 
ميز كتاب چيدند. بند ها را نوبت به نوبت می بردند براي خريد. از همة انتشاراتي هاي 
كشور، كتاب آوردند. غير از كتاب هايی که از نظر رژيم ممنوع بود، همه نوع كتاب 
اجتماعي،  اقتصادي،  فلسفي،  تاريخي،  تا موضوعات علمي،  از رمان  ديده می شد؛ 

جامعه شناسي، روانشناسي و... .
كل كتاب هاي مجاهدين و ديگر سازمان هاي سياسي جزو ممنوعه ها بودند. بسياري 
به خاطر خواندن و يا داشتن آن ها دستگير شده بودند. كسي هم انتظار وجود اين 
كتاب ها را در ميز هاي كتاب رژيم  نداشت. از كتاب هاي شريعتي هم خبري نبود. 
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آن ها هم ممنوعه بودند. 
ترتيب دهندگان نمايشگاه، پول كالني به جيب زدند. بعد ها شنيدم حدود ۳ميليون 
تومان كتاب خريداري شد. كتاب های زيادی كه شايد سال ها در قفسه ها و انبارها 
مانده بود، در عرض چند روز به فروش رفت. در مانوری که رژيم در زندان ها راه 
انداخته بود، فرصتي هم برای ما فراهم شد تا از امكان مطالعه و آگاهي بيشتر 

برخوردار شويم.
كتاب هاي زيادي وارد بند ها شد. يک قلم از طرف سلول ما حدود ۴۰۰جلد كتاب 

خريده شد. ديگر انتخاب موضوعِي مطالعه سخت شده بود. 
بودم.  نبرده  پي  آن  اهميت  به  آن زمان  تا  كه  بود  مهمي  امر  مطالعه،  روند  و  روش 
بيشتر اطرافيانم به سن و سالي رسيده بودند که تجربة كافي در روش و روند مطالعه 
داشتند. چند روز بعد آن ها كه تجربة بيشتری در مطالعه داشتند، به ياري بقيه آمدند. 
از آن سردرگمی های گاه گاه اوليه درآمديم. كتاب هاي زيادي در بند بود و انتخاب 
دنبال  و خيلي ها  است  داغ  داِغ  بازار چند كتاب،  متوجه شديم  ناگهان  هم مشکل. 
کارتل  ها،  ديکتاتوری  سلطه گری،  روند  مثل  کتاب هايی  هستند.  آوردنشان  به دست 
کتاب سه جلدی  زمين،  روی  دوزخيان  الجزاير،  انقالب  پنجم  آواره، سال  فلسطينی 
نگاهی به تاريخ جهان، کتاب های کازانتزاکيس، بازيگران عصر طاليی، جنبش جنگل، 
تاريخ معاصر ايران، تاريخ سده  های ميانه. چندتايی هم کتاب آموزش عربی و فرهنگ 
لغت انگليسی به فارسی خريده شد. چند نفری هم بودند که  آموزش زبان عربی و 
انگليسی را دنبال می کردند. کتاب های پرطرفدار شناخته شدند؛ اما چه فايده! ديگر 
امكان خريدشان وجود نداشت. مطالعة اين چند كتاب، نوبت بندي شد و بين افراد 

دست به دست مي گشت.

یک خبر عالی
روزهاي آخر اسفند۶۳ نزديك ظهر، در هواخوري بوديم. داشتيم گل كوچك بازي 
مي كرديم. سعيد. ر با عجله آمد به حياط و گفت: »بچه ها ! روزنامه جمهوري اسالمي 

اومده. يه خبر عالي داره«. 
سريع برگشتيم سلول. خبر روزنامه، ازدواج مسعود و مريم بود. اصل خبر كوتاه بود. 
برگشتيم،  که  هواخوري  به  بود.  شده  نوشته  خبر  همراه  كه  بود  ياوه هايي  بقيه اش 
فوتبال تعطيل شد. همه دور حياط قدم مي زدند و موضوع صحبت شان خبر روزنامه 
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بود. اين خبر، عامل انگيزش بيشتر و پي گيري مستمر آن از طرف همه بود. 
ازدواج، يک  موضوع  هر شماره يی  در  دنبال می کرديم،  را  روزنامه   ها  که  آن پس  از 
سوژة ثابت شان بود. به طور خاص روزنامه جمهوری اسالمی حول همين يک موضوع، 
فرهنگ  بود.  عْده  و  عٍده  هم  مطالبش  همة  محور  می بافت.  زيادی  يابس  و  رطب 
مبتذل آخوندی برای مان شناخته شده بود. مطالب روزنامه جمهوری هم ياوه هايی از 
حرف های مفت آخوندی برای منحرف کردن موضوع بود. آن چه اما برای ما مهم بود، 

پی بردن به اصل موضوع از البه الی همين اخبار و مقاالت بود.  
با تمام تجربه هايی که از ماهيت تبليغاتی رژيم داشتيم، برايم شاخص اوليه اين بود: 
»هر چه رژيم مي گويد، حتمأ عكس آن درست است«. در جريان چماقداري و حمله 
به ستادهاي سازمان در فاز سياسي، بسيار ديده بوديم که وقتي خميني مي خواست 
لجن هاي  و  كثافات  تمام  كند،  توجيه  را  جناياتش  رواج  و  انحصارطلبی  و  سانسور 
وجودش را به مخالفينش و به طور خاص به مجاهدين نسبت می داد. پس اگر اراجيفي 
بزرگ تري  واقعيت  حتمأ  می نويسند،  روزنامه ها  در  مريم  و  مسعود  ازدواج  به  راجع 

وجود دارد. پس نبايد به ياوه هاي ورق پاره های مرتجعين توجه كرد. 
با خيلی ها راجع به اين موضوع صحبت كردم و نظرشان را پرسيدم. برايم جالب بود 
که هيچ كس نسبت به درستي اين تصميم ذره يی ترديد نداشت. با محمد جنگ زاده 
که صحبت كردم، با همان بيان ساده و خودماني اش گفت: »ببين! هركاري كه مسعود 
مي كنه، حتمًا به خاطر جنگ با خمينيه. اين برام مث ايمان به غيبه. روي اون هيچ 
مفته.  می نويسند، حرف  عْده  و  عٍده  سر  كه  هم  وري هايي  دري  اين  ندارم.  شكي 

مسعود خودش از هر مرجع تقليدي باالتره«.

عيد 6۴ و اولين مالقات با همه اعضای خانواده
مراسم عيد نوروز را هر سلولی به سليقه  خودش برگزار کرد. ديده بوسی ها در راهرو 
بند و هواخوری جريان داشت. دوباره موضوع جمع کردن خبرها و انتقال آن ها فعال 

شد؛ اما با تفاوت هايی نسبت به قبل. مالقات با خانواده هم دو هفته يک بار شد. 
در اولين مالقات بعد از عيد، اجازه دادند باقی اعضای خانواده هم به مالقات بيايند. 
نشناختم. چهره  اصاًل  را  ديدم. خواهر کوچکم  را  برادرانم  و  از ۴سال خواهران  بعد 

عوض کرده بود و خيلی بزرگ شده بود. 
اما،  بين  اين  در  داشت.  گفتن  برای  زيادی  حرف های  برگشت،  مالقات  از  هرکس 
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رويکرد جديد  داشت،  قرار  پيگيری مان  و  بحث  مورد  مهم ترين موضوع سياسی که 
رژيم در سياست خارجی بود.

روزنامة دیواری
باز شدن در هواخوري ـ حضور همة تواب ها در زير هشت،  از  يك روز صبح ـ قبل 
توجه مان را جلب کرد. داشتند چيزی شبيه روزنامة ديواري به ديوارها می چسباندند. 
زير پالستيك شفاف، بريدة روزنامه ها و نشريات مختلف را به مقوايی چسبانده بودند 
نشريات  و  مجاهد  نشريه  از  تكه هايي  مقوا  روی  کردند.  آويزان  ديوار  به  را  مقوا  و 
با  بازجويان و شكنجه گران،  و...بود. خائنيِن دست آموز  ماركسيستي و سلطنت طلب 
رفتاري ميمون وار و با فرهنگ آخوندي، مطالبي را از نشريات مختلف جدا كرده و 
كنار هم چيده بودند. بين اين همه بريدة روزنامه که طول همه شان از ۱۰متر بيشتر 
بود، آن چه بيش از همه چشمان ما را خيره مي كرد، عكس هاي رنگِي مسعود و مريم 

در وسط روزنامة ديواري بود.
آن روز خيلي ها به هواخوري نرفتند. اجتماع زندانيان پاي روزنامه هاي ديواري بود. 
روبه روي هر روزنامة ديواري، چند سر و چشم خيره و كنجكاو، مطالب را با اشتياق 
مي خواندند. هر كس مطلبي را با دّقت مي خواند و اگر توجهش را جلب مي كرد، به 
كه  مي پاييدند  قدم  زنان  يا  ايستاده  زير هشت،  در  خائنين  مي داد.  نشان  ديگري هم 

واكنش هر كس چيست.
بيشتر بچه ها دو ر همان قسمتي ايستاده بودند كه عكس مسعود و مريم در آن نصب 
بود. گل از گل چهره ها شكفته شده بود. گاهي چيزي توگوشي به هم مي گفتيم و 
مي خنديديم. مطالبي كه از روزنامة مجاهد انتخاب شده بود، مقاله هايي بود به قلم 
جالل گنجه اي، محمد حياتي، ابوذر ورداسبي، محمدحسن حبيبي، صديقه شاهرخي 
و.... ترانة »بهار مجاهدين« هم بود. هر كدام را مي خواندم، ايمانم به درستِي كاري كه 
انجام شده، بيشتر مي شد. اين يقين وقتي برايم بارز و عميق تر شد كه مقالة » پرواز در 
آتش «،  نوشتة محمدحسن حبيبي خائيزي را خواندم. مقاله يي 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 مي داد. خيلي حيفم 
آمد كه چرا قسمت دوم را نزده اند. هر كس چند خط را مي خواند و سريع به سلولش 
مي رفت و ياد داشت مي كرد. تا ظهر توانستيم همة مقاله ها و نوشته هاي نشرية مجاهد 
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را براي خودمان بنويسيم تا سِر فرصت، بخوانيمشان و رويشان صحبت و بحث كنيم. 
در خلوت بعد از ناهار، يكي از بچه ها عكس مسعود و مريم را برداشت و برد. ناگهان 
از وسط بند سر و صداي خائنين تواب بلند شد: »همه شان منافق اند و...«. بالفاصله 

همة روزنامه هاي ديواري  را جمع كردند و بردند. 

روز ۴خرداد
به خرداد سال ۶۴ رسيديم. به روز شهادت بنيانگذاران سازمان در ۴خرداد. با آن چه 
در يك سال گذشته در زندان اتفاق افتاد، به سختي مي شد مثل قبل از بچه هاي بند 
نظرخواهي كرد. سؤال اين بود كه در چنين شرايطي، براي بزرگداشت اين روز چه كار 

مي توانيم بكنيم؟ 
با روابط محدودي كه دوباره بين مان به وجود آمد، قرار شد متناسب با وضعيت نفرات 
جديد و تركيب  جديد سلول ها، هر سلولي خودش برنامه يي 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 سلول مان داشتيم ژلة انجير درست مي كرديم. در 
بند باز شد. محمد خاموشي با چند پاسدار وارد شد. نادر طحان مثل توله سگي كه 
همشون  هنوز  »اينا  و  گفت:  افتاد  او  پِي  مي جنباند،  دم  و  مي افتد  صاحبش  دنبال 
منافقن. امروز به خاطر ۴ خرداد مراسم گرفته ان. امروز همشون يه چيز خوردن. معلومه 

تشكيالت دارن«. محمد خاموشي هم گفت: »برو اصلي ها رو بكش بيرون«.
خالي  سرش  داشت،  دق دلي  كس  هر  از  آورد.  به دست  را  مجوز  هم  كثيف  خائن 
زير هشت.  برد  را  ما  بودم.  يكي شان هم من  بيرون.  از سلول  ها کشيد  را  كرد. 8نفر 
چشم بسته رو به ديوار ايستاديم. نيمه شب، يكي يكي صداي مان زدند و بردند پيش 
محمد خاموشي. او هميشه در نبود حاج داوود، اداي رئيس زندان را در مي آورد! پشت 

ميزی 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 گزارشاتي يه 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 همه تون ژلة انجير درست كردين؟

ـ اواًل من يادم نبود امروز ۴خرداده. تاريخ ها و روزها از دستم در رفته. بعد هم محض 
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اطالعت، ما بيشتر روزهاي هفته، ژله درست مي كنيم. مگه فروشگاه غير از اين انجير 
خشك ، چيز ديگه يي مي ياره كه بخريم و بخوريم؟

جوابي نداشت و حرف را عوض كرد:
ـ خيلي گزارشاي ديگه يي هم از تو رسيده. تو رو بي خود بيرون نكشيدن.

ـ راست مي گي؛ منو بي خود بيرون نكشيدن. اگه واقعًا دليلش رو مي خواي، 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 مي رسم.
 اشاره  کرد به پاسداري: ببرش!

گاوداني
همين طور.  هم  را  بقيه  نشاندند.  به ديوار  رو  چشم بسته  گاوداني.  به  بردند  را  من 

همگي مان را يك هفته در گاوداني نگه داشتند.
بود. در  بود که مساحت آن حدود ۱۰متر در ۱۰متر  اين محل يک سالن بسته ای 
گوشه آن يک توالت مخروبه و يک دوشی که شيلنگی را از باال آويزان کرده بودند. 

آنقدر کثيف که بايد با دمپايی زير دوش می رفتيم.
مي نشستيم.  ديوار  به  رو  چشم بسته  بايد  نداشتيم.  خوابيدن  حق  شب  تا  صبح  از 
براي چنين شرايطي، بهترين توشه يی  كه اندوخته بوديم، ياد آوري سوره هاي قرآن 
و خواندن سرودهاي سازمان بود. به تجربه دريافته بودم انجام كاردستي، سرگرمي 
خوبي براي گذراندن وقت است. در همان حالت نشسته و چشم بستة رو به ديوار، در 
اين فكر بودم كه چطور براي خودم يك سرگرمي و كار دستي جور كنم؟ كاري كه در 

اين وضعيت، دور از چشم نگهباناني باشد كه آن طرف نشسته اند. 
براي وضو كه به دستشويي رفتم، تكه يی پارچه ديدم كه به اندازة يك دستمال بود. 
نوارهاي يك  اندازة  به  را  پارچه  بعد  برداشتم و شستم و گذاشتم خشك شود. روز 
سال ها  اين  ديدم.  را  پارچه اي  تسبيح  يك  كردن  درست  تدارك  آوردم.  در  سانتي 
همه يك ُلنگ خريده بوديم كه براي روانداز و حوله استفاده مي كرديم. نخ هاي نازك 
لنگ را آرام آرام مي كشيدم و مي تابيدم. عاقبت نخ تسبيح و نخ هايي كه بايد با آن ها 
دانه هاي تسبيح را درست مي كردم، آماده شد. سه چهار روز طول كشيد تا تمام شد. 
تجربه يی خوب و موفق بود. تسبيح قشنگ و خوش دستي شد. تنها اشكالش اين بود 

كه دانه هايش ثابت بود و الي انگشت نمي غلتيد. 
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برای فروشگاه ليست بدهيد
وضعيت به تدريج تغييرات زيادی کرد. هواخوری کاماًل باز و قدم زدن های دونفره که 
پيش از اين جرم تلّقی می شد، عادی شده بود. شور و شعف دوباره بين بچه ها برگشته 
بود. با اين كه خيلي از بريده ها را به بند هاي واحد۳ منتقل كردند، اما هم چنان توابين 
فعالی مثل مصطفي بحري آبكنار، علي مصلحي، عباس يوسفي و يكي دو نفر ديگر را 

در بند ما نگه داشته بودند. 
كشمكش هايي بين اكيپ ميثم كه به مجيد انصاری و منتظری وصل بودند، با اكيپ 
اكيپ  بقاياي  داشت.  وجود  مي شد،  ختم  دادستاني  به  كه  داوود  حاج  و  الجوردي 
را در  بازهم خط خودشان  با سنگ اندازی،  دادستاني سعي مي كردند هرطور شده  

زندان و بند ها پيش ببرند. اما شرايط به نفع اکيپ ميثم پيش می رفت.
در ميان اين تغييرات، وضع فروشگاه هم به كلي تغيير كرده بود. تا پيش از اين، فروشگاه 
برای مان فقط انجير خشك و خرماي بسته اي می  آورد. به ندرت ميوه  می آوردند. حاال 
اين  بيشتر دنبال  نداديم.  ليستي  ما  بدهيد.  ليست  می گفتند هر چه دوست داريد، 

بوديم که بفهميم چه سياستی در پيش است. اما خودشان اجناس زيادي آوردند.
بادمجان  همه جور خشك بار و تره بار آوردند؛ حتي كالباس، سوسيس، سيب زميني، 
پختني  هم  بسياري شان  نداشتيم.  را  ديدنشان  تصور  اصاًل  كه  چيزهايي  گوشت!  و 
بودند. حتی چراغ نفتي آوردند تا بخريم و خودمان غذا بپزيم. با اضافه شدن چراغ ها، 
سلول۲۲ که يکی از سلول های بزرگ بود تخليه و افراد آن بين باقی سلول ها تقسيم 

شدند. اين سلول شد محل چراغ ها و پخت و پز.

شقه شدن بند، تجربه اي دردناك
با ايجاد فضاي جديد، در عرض يك هفته بند ما دو شقه شد. بعضي ها موافق گرفتن 
موافقين  افتاد.  راه  بين مان  وكّشافي  داغ  بحث هاي  بعضي ها مخالف.  بودند،  امكانات 
مي گفتند اين امكانات حق ماست و بايد حداكثر استفاده را بكنيم. مخالفين مي گفتند 
ما با گرفتن امكانات مخالفتي نداريم، ولي اول بايد تواب ها را از بند بيرون كنيم. ما 
حاضر نيستيم از بريده يي كه مسؤل فروشگاه شده، جنس بخريم. با ورزش و وسايل 

ورزشي هم مخالفتي نداريم؛ اما حاضر نيستيم پشت سر بريده يي در حياط بدويم. 
با سياست جديدي كه زندانبان در پيش گرفته بود، سعي داشت هم چنان از بريده ها 
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نفره ممنوع و مصداق  تا چندي پيش، ورزش دو  استفاده كند.  بند ها  براي كنترل 
وجود تشكيالت بود. حاال راضي شده بودند ورزش جمعي زير چتر بريده ها و توابين 
شكل بگيرد. براي پيشبرد اين خط، سعي مي كردند از بريده اي استفاده كنند كه در 

ضرب و شتم ها شركت نداشتند و حساسيت برانگيز نباشند. 
در بحث هاي داغ موافقين و مخالفين، موافقين استدالل  مي كردند كه بايد اين مسائل را 
به مرور دنبال كرد و... مخالفين اما از هرگونه همكاري با بريده و تواب ها به شدت پرهيز 

مي دادند. با اين شرايط، جمِع نظرات و يك دست شدنشان، به هيچ وجه ممكن نبود.
ميثم متوجه شد که ما چقدر نسبت به بريده خائنين حساس هستيم. خيلي شان را 
از بند ما برد. سر فروشگاه و مسؤل ورزش و امثال آن هم، بريده هائي را گذاشت كه 

سرشان بيشتر در كار خودشان بود.
موافق و مخالف باعث شد هر روز شاهد صحنه هاي تلخ و دردناكي باشيم. در همة 
سلول ها جريان مخالف و موافق شكل گرفت. نتيجة اين اختالف نظرها اين شد كه 
موافقين، مواد غذايي مي خريدند و روي اجاق مي پختند. وقتي سفره مي انداختيم، 
غذاي پخته شده از گلوي كسي پايين نمي رفت. بقيه هم كه مخالف بودند، تحمل 

ديدن اين صحنه ها را نداشتند.
من هم روزهاي اول نمي توانستم تشخيص دهم حرف كدام دسته واقعي و درست 
است. بين هر دو دسته، نفرات مقاوم و شكنجه شده و با صالحيت وجود داشت. پيش 
هر كدام مي رفتم، استدالل  قوي براي نظرش مي آورد. بعد از سه چهار روز، جبهة 
به  نبايد  كه  اين شاخص  گرفتم.  قرار  مخالفين  در صف  و  كردم  را مشخص  خودم 

بريده ها مشروعيت داد، كافي بود تا تصميمم را بگيرم.
دردناكي اين وضعيت، يكي دو تا نبود. تا همين چند ماه پيش، نگران تك تك بچه ها 
بوديم؛ با شكنجه و ضرب و شتم هر کدام، همه شكنجه مي شديم. حاال شاهد قطع 
شدن رابطه ها شده ايم. احساس عجيبي داشتم. به احساسات و عواطف مان نسبت به 

يكديگر ضربة غيرقابل انتظار و سنگيني وارد شد. 
علي ابراهيمي سواره از نفرات موافق بود. من هيچ وقت رابطه ام با او كم نشد. بسياري 
از روزها با هم قدم می زديم و سر موضوعات مختلف بند و اخباري كه به دست مان 
مي رسيد، صحبت مي كرديم. او هم از چنين فضايي ناراحت و دلگير بود. مي گفت: 

»بايد سعي كنيم راه حلي پيدا كنيم تا اين وضعيت جمع بشه«.
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جابه جايي هاي زيادي در بندهاي قزل حصار شروع شد. بيشتر تبعيدي ها را برگرداندند 
به شهرهاي خودشان. حدود۷۰ نفر را به كانون كارآموزي كرج منتقل كردند. همة 
ملي كش ها را بردند اوين. نصف بيشتر توده  اي ها را به واحد۳ منتقل کردند. حدود 
۳۰نفر را ـ كه نفهميدم وجه مشتركشان چه بود ـ به بند ۱ واحد۳ بردند. بندهاي 
مجرد را خالي كردند؛ زندانيانش را فرستادند به بندهاي عمومي. با اين همه جابه جايي، 
داستان مخالف و موافق هم تمام شد. با افراد جديد بايد مناسبات جديدي مي ساختيم. 
فضاي بند به تدريج بازتر و از محدوديت ها كاسته مي شد. خيلي ها كه تحت آن فشارها 
سلول  جمع  در  خواستند  برگشتند؛  باشد،  جدا  جمع  از  سفره شان  گرفتند  تصميم 
پذيرفته شوند. تعدادي هم كه هنوز دل و جرأت و جسارت پيدا نكرده بودند، سعي 
 كردند با بهانه و پوش هاي مختلف، هم چنان فاصله شان را با جمع حفظ كنند. يكي از 
اين پوش ها، باز شدن دكاني به نام خواندن زبان انگليسي بود. اين ها چند نفري بودند 
كه معلوم نبود با وجود فشارهاي زير هشت، در چه نقطه  اي هستند. بين آن ها كم كم 

خواندن زبان انگليسي رايج شد. 
كمي بعدتر، فضاي زندان تغييرات بيشتري كرد. در اين تغييرات، آشكار شد كه اين 
تيپ افراد، بريده هايي هستند كه تصميم گرفته اند زودترآزاد شوند و دنبال زندگی شان 
بروند. در آن شرايط، رو كردن به زبان انگليسي، اشعه اي جز بريدگي و زندگي طلبي 
ساطع نمي كرد. به همين دليل آن ها به نوعي بايكوت بودند. بقيه هم با اين تيپ افراد 

فاصله شان را حفظ مي كردند.

انتظار پشت درب زندان گوهردشت
چندي بعد، ۲۰نفر از ما را صدا زدند. من هم يكي از آن ها 
بودم. گفتند با كلية وسايلتان بياييد. از سلول ما محمد 
سلول ها  باقي  از  بوديم.  من  و  برفجين  اصغر  جنگ زاده، 
محمد  پاك،  حسنِي  مهدي  وثوق،  حميد  غالمي،  اصغر 
فرجاد، منوچهر قبادپور، عليرضا قاسم پور، ايرج مصداقي، 
حسين محبوبی و چند نفر ديگر بودند. ما را اول بردند به 
زير هشت و سپس به سالن كوچكي. بين ما ۲۰نفر، غير 
از مهدي حسني ِ پاك كه توده اي و اصغر برفجين كه از 

  عليرضا قاسم پورهواداران خط شريعتي بود، بقيه مجاهد بوديم.
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می دانستيم وقتی با کليه وسايل صدا می کنند، انتقالی هستيم. برخورد پاسدارها هم 
تند نبود. اما نمی دانستيم قصد دارند ما را کجا ببرند. 

حدود يک  هفته در اين سالن مانديم. کاری به کارمان نداشتند. به موقع در بند باز 
می شد، غذای مان را می دادند و می رفتند. اين چند روز فرصتی شد تا با اصغر غالمی 
گاهی  کنم.  بيشتر صحبت  داريم،  پيش   در  که  شرايطی  و  گذشته  که  مسائلی  سر 
اوقات هم با حميد وثوق و حسين محبوب و محمد فرجاد سرتحوالت جاری زندان و 

تغييراتی که در حال وقوع بود صحبت می کرديم. 
نظر عمومی اين بود که هم مراجعات خانواده ها به قم تأثير داشته و هم نياز رژيم به 
ارتباط بيشتر با اروپا. رژيم خمينی نياز به خريد سالح و مهمات و الزامات جديد برای 
ادامه جنگ داشت. تصميم گرفته بود با تعويض الجوردی و حاج داوود رحمانی که 

خيلی در نزد مردم منفور بودند، رنگ عوض کند.
عصر بود که داشتم تنهايی قدم می زدم. مهدی حسنی پاک آمد و همراه شديم. در 
ادامه آشنايی قبلی، کمی از آشناهای مشترک مان در شهرری صحبت کرديم. وسط 

صحبت ها از من در مورد ايرج مصداقی پرسيد که هم اکيپ ما بود. گفت:
ـ نسبت به اين فرد که همراهمونه، مشکلی دارين؟

ـ چرا اين سوال رو می کنی؟ چيزی ديدی يا شنيدی؟ 
ـ نه چيز مهمی نيست. ديدم شماها کمتر با او رابطه می زنيد. در بند هم که بوديم، 

او فقط با چند نفر خاص قدم می زد.
يك هفته اي گذشت. همگي مان 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 آن ها گفته است: »هرچي نخاله دارين، مي ريزين سر 

ما. همون قبلي ها پدر ما رو در آوردن. ديگه اين ها رو قبول نمي كنيم«. 
نزديكي هاي صبح، دوباره برگشتيم به قزل حصار.

تخليه قزل حصار
زندان قزل حصار از زمان محمدرضا شاه متعلق به شهرباني بود. به خاطر حجم گستردة 
دستگيري هاي سياسي از ۳۰خرداد ۶۰ به بعد، دادستاني، واحد هاي۱ و ۳ را از شهرباني 
قرض گرفت. با تجديد سازماندهي ارگان هاي انتظامي در سراسر كشور، شهرباني از 
دادستاني خواست که بندهايش را خالي كند و به خودشان برگرداند. همين هم باعث 
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شروع جابه جايي گسترده در زندان هاي قزل حصار، گوهردشت و اوين شد. از زندانيان 
قزل حصار تعدادي را به زندان كانون كرج منتقل كردند. شهرستاني ها و تبعيدي ها 
را به استان هاي خودشان برگرداندند. در واحد ۱ كه ما بوديم، اول بند ۱ و بندهاي 
مجرد تخليه شدند. سپس نوبت بند۲ و بندهاي ديگر شد. باقيمانده هاي بند هاي ديگر 

به بند ۴ منتقل شدند. 
بهار ۶۵ در بند۴ بوديم. اين بند مثل ترمينال شده بود. هرچند هفته که می گذشت، 
چند نفری را از بند می بردند و عدة کمتری را می آوردند. خوبی اين وضعيت ترمينالی 
اين بود که در صحبت با نفرات جديد از آن چه در دوران دربسته در بند  های مختلف 
بند  نفرات قديمی  از  تعدادی  با  نکشيد که  زياد طول  بود مطلع می شديم.  گذشته 
از انسجام خوبی  آشنا شدم. متوجه شدم روابط بين آن ها دست نخورده تر مانده و 

برخوردارند.
با زندانيان بند ۴ که دربارة دوران دربسته صحبت کردم، متوجه شدم شرايط آن  ها هم 
مثل شرايط خودمان در بند۲ بود. حاج داوود همان اوايل دوران دربسته، ۵۰ تا۶۰نفرشان  

را از سلول ها بيرون کشيده بود و بعد از کتک  مفصل فرستاد گوهردشت.
نمونة علی  حق وردی سر زبان بيشتر آن ها بود. تعريف می کردند پاسدارها و بريده 
ضربة  او،  به  پی در پی  مشت و لگد  زدن  ضمن  و  زيرهشت  بردند  را  علی  خائنين 
شديدی به سرش زدند. اين ضربه باعث شد علی دچار بيماری صرع شود. نيمه شب 
از خواب می پريد و فرياد می زد. يکی از نفرات سلولشان هر شب کنار علی می خوابيد 
و مواظبش بود که به خودش صدمه يی نزند. چند نفر ديگر هم در بند بودند که بر 

اثر ضربات و فشارهای دوران دربسته تقريبًا روانی شدند؛ 
محمد رضا  گيوتاچ،  مازيار  اصغری،  سيد حسين  مثل 
نعيم)حسين افغان(، اسماعيل معلمی و احمد نعلبندی. 
مدتی گذشت تا با رسيدگی های مداوم ياران شان بهبود 
يافتند و به حالت عادی برگشتند. ولی آثار شکنجه های 

اين دوران هميشه همراه شان بود.
از  بود.  هاشمی  علی  به نام  خائنی  بريده   ۴ بند  مسئول 
زمان بازجويی ها بريد و به خدمت زندانبان  درآمد. مدتی 
زندانيان  سلول  در  بازجوها  نفوذی  بود،   ۲۰۹ در  که 
اطالعات  تا  بود  بازجويی  زير  در  يا  شده  دستگير  محمدرضا نعيمتازه 
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جمع آوری کند و به بازجوها بدهد. طاهرفاتحي سياه اسطلخی در همان ۲۰۹ با علی 
هاشمی هم سلول بود. همان موقع فهميد او نفوذی است. طاهر که متوجه اين نفوذی 
بازجوها شد، يک بار حالش را اساسی جلوی همه بچه های بند ۴ گرفت. همين کار 
طاهر باعث شد مدتی بعد علی هاشمی يک گزارش آب و تاب دار از طاهر بنويسد و 

به حاج داوود بدهد. طاهر را بيرون  کشيدند و مدت ها در زيرهشت واحد سرپا بود.
يکی از روزهای ارديبهشت ۶۲ حاج داوود به بند ۴ آمده بود و ۳۰نفر را بيرون کشيد. 
هم  بعد  مدتی  و  قفس  به  برد  تشکيالت،  داشتن  و  هم  با  ارتباط  به جرم  را  عده يی 

فرستاد به گوهردشت.
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آخر خرداد سال ۶۵ بود. يک روز اول صبح آمدند و گفتند با کليه وسايل   مان آماده 
شويم و بند۴ را کامل تخليه کنيم. دو کاميون آورده بودند برای وسايل مان و چهار 
اتوبوس برای خودمان. همة دارايی مان را شامل ساک های لباس، ظروف، گلدا ن ها، 
نزديک ظهر خودمان هم سوار  زديم.  بار  بود  به خودمان  متعلق  و هرچه  کتاب ها 

اتوبوس ها شديم و حرکت کرديم به سمت اوين.
حياط هاي  از  يكي  در  را  اجناس مان  اوين.  به  رسيديم  ۲بعدازظهر  ساعت  حدود   
آموزشگاه خالي كردند. خودمان را با وسواس زياد بازرسي بدنِي كردند و فرستادند به 

سالن ۵. صفی از پاسدارها اجناس مان را می گشتند و كم كم به بند  برديم.
آن شب لباس ها و وسايل اوليه مان را دادند؛ اما چه فايده! نگذاشتند حتي يك كتاب 
وارد بند شود. بسياري از وسايل صنفي و دست  ساز را برداشتند و ندادند. گلدان هاي 
زيادي داشتيم كه همه را توقيف كردند و بردند. پيگيري كتاب ها را كرديم، گفتند 

پس از چك و بازرسي برمي گردانند.
آموزشگاه۳۶ نام بندي است که در زمان شاه توسط ساواک شاه برای کار اداری ساخته 
شده بود و هنوز ازآن استفاده نشده بود. الجوردي آن را تبديل به بند کرد. ساختماني 
بزرگ و سه طبقه. راهرو و راه پله ها در وسط، و در هر طرف آن سه بند به نام سالن. 

سالن هاي ۲، ۴ و ۶ در جنوب است و سالن هاي ۱، ۳ و ۵ در شمال. 

۳۶- رژیم دجال خمیني براي آن كه بگوید زنداني  سیاسي ندارد، نام بند عمومي را گذاشته بود آموزشگاه و به 
بند انفرادي مي گفت آسایشگاه!!
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۴۰۰سلول  با  ۴طبقه  که  ساخت  جديد  ساختمان  يک  هم  ساختمان  اين  کنار  در 
انفرادی. اسم آن را هم گذاشتند آسايشگاه!!

۲۵ نفر از ما را به اتاق ۱۱۰ فرستادند. طاهر بزاز سياه اصطلخی داوطلب مسؤليت 
صنفی اتاق شد و ابراهيم هم قبول کرد مسؤل اتاق باشد.

برداشتند. آن چه  را  بيشترشان  فايده!  اما چه  آوردند.  را پس  بعد كتاب ها  روز  چند 
مطهري،  كتاب هاي  فقط  بود.  كتاب هاي مان  موجودي  يك دهم  از  کمتر  آوردند، 
بود. بعضي كه تجربة  امثال آن مجاز  طباطبايي و تفسير هاي محمدتقي جعفري و 
اين نقل و انتقاالت را داشتند، جلد كتاب هايي را كه مي خواستند از دست ندهند، 
 كنده بودند و با جلد كتاب هايي كه حساسيتي روي شان نبود، عوض كردند. اين طوری 

توانستند كتاب مورد نظرشان را وارد بند كنند.
سه روز اول، درِ همة اتاق ها بسته بود. اما نه مثل دوران حاج داوود. پاسداران نگهبان، 
تندي نمي كردند. روز دوم همراه با توزيع نهار، مقداري كمپوت هم بين اتاق ها تقسيم 
توزيع  را  غذا  كه  پاسداري  رفتن  با  شماست.  جيرة  جزو  هم  اين ها  گفتند  كردند. 
مي كرد، بعضي ها به شوخي و جدي مي گفتند: »اگه اين چيزا هم جزو جيرة ما بوده، 

پس چرا اين چند سال هيچ چي به ما ندادن؟ كي اونا رو باال كشيده؟«.
روز بعد براي هر اتاق يك گوني دمپايي آوردند. گفتند اين ها 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 اين کمپوت و لباس و دمپايی فقط همين يک بار توزيع 
اين  از  باال كشيدند. ديگر  را  باز آن  بوده،  اگر جيره مان  بعد،  شد. در سال هاي 

چيزها خبري نشد.
ميثم  شويم.  جمع  سالن  وسط  همه مان  گفتند  كردند.  باز  را  اتاق ها  دِر  سوم  روز 
كه  بود  اين  مضمون حرفش  به صحبت كردن.  كرد  و شروع  ايستاد  بند  وسط  آمد 
بند  مسؤل  يك  خودتان  براي  باشيم.  داشته  شما  با  را  جديدي  فصل  »مي خواهيم 

انتخاب كنيد. ما هم سعي مي كنيم ديگر مشكالت قبلي را نداشته باشيد«.
نفرات سالن ما از بند های مختلف آمده بودند. چندتايی از مارکسيست ها هم به ما 
اضافه شدند. با رفتن ميثم، سالن مثل لحظات تحويل سال و روزهاي عيد شد. همه 
شروع به روبوسي و ديد  و  بازديد كرديم. نكته مهم اين كه هيچ خائن و بريده  اي را وارد 

اين بند نكردند. ما از اين موضوع خيلي راضي بوديم.
همان روز مسؤلين اتاق ها معرفی شدند. براي انتخاب مسؤل بند، قرار شد هر اتاقي 
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از شام مشورت  كردند و  تا قبل  كانديد خودش را معرفي كند. هواداران مجاهدين 
يك صدا محمد فرجاد را معرفي كرديم. 

هواداران گروه هاي ماركسيستي و طرفداران خط شريعتي و غيره، جمع شان حدود 
۴۰نفر مي شد. آن ها نتوانستند تا دو روز بعد روي فرد مشخصي به توافق برسند. اين  
از هواداران خط شريعتي،  نفر  به جز چند  بودند.  پراكنده  اتاق هاي مختلف  افراد در 

همگي تصميم گرفتند به يك اتاق بروند و آن جا يك كانديدا معرفي كنند. 

قانون اساسي بند
فكر نمي كرديم معرفي مسؤل بند تبديل به آزمايش دمكراسي شود، و شد. ما منتظر 
اين بوديم که دِر اتاق مارکسيست ها باز شود و اسم يک نفر را معرفی کنند. اما هر 
بار سؤال و ماده پيشنهادی جديدی از اتاق بيرون می  آمد. حرف اصلی اين بود که 
نماينده خودش را معرفی  بايد هر جريان سياسی  اعمال شود.  نبايد  اکثريت  قانون 
کند. حرفی غيرقابل فهم بود. گفتيم در اتاق شما ۹ جريان سياسی وجود دارد. از 
هر جريانی يکی دو نفر  تا سه چهار نفر. آيا می خواهيد ۹ نفر را معرفی کنيد؟ يعنی 
وقتی در بند باز شد، ۹ نفر شما بعالوة ۱ نفر ما را به عنوان مسؤل بند معرفی کنيم؟

توضيحاتی که می شنيديم برای من غيرقابل فهم بود. مگر مسؤل بند قرار بود منعکس 
کنندة مواضع سياسی ما باشد؟ کار او يک کار صنفی بود؛ در حد گرفتن غذا و انتقال 
اين  اما  قبيل.  اين  از  و کارهايی  برای مالقات  اسامی  بهداری و خواندن  به  بيماران 

بحث ها به جايی نرسيد. 
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 
مي كردند. 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 اتاق ها بود. 
با تعيين اولين ضابطه، همه را صدا  كردند. قرار شد در هر اتاقي روي آن بحث شود و 
رأي بگيرند. اگر آن ضابطه مورد قبول اكثريت قرار نمي گرفت، دوباره بحث  و فحص 

كّشافي مي شد تا با جرح و تعديل مطلب، همه بر سر آن به توافق برسيم.
ممتنع«  مخالف،  »موافق،  گزينة  سه  با  را  رأي گيري  هميشه  من  زمان  اين  تا 
مي شناختم، اما ديدم گزينه هاي ديگري مثل »مخالف همراه«، »مخالف غيرهمراه« و 



204

رمز ماندگاري 

»موافق غير همراه« هم به اين گزينه ها اضافه شد. طرح 
اين گزينه ها موجب مشكالتي شد كه نياز به توضيح و 

استدالل داشت. محمد فرجاد آمد توضيح داد:
رأي  به  كه  است  كسي  غير همراه،  موافق  از  »منظور 
به عنوان  شده  انتخاب  نفر  و  مي گذاره  گردن  اكثريت 
اين حق  براي خودش  اما  قبول مي كنه.  رو  بند  مسؤل 
بر نمي گرده،  بند  اكثريت  به  تا در مواردي كه  قائله  رو 

موضوع را جداگانه دنبال كنه.
مخالف همراه، كساني اند كه با نفر انتخاب شده مخالفن؛ ولي 

براي رعايت حقوق اكثريت، با انتخاب اون حرفي ندارن.
رو  شده  انتخاب  فرد  كه  كساني اند  غيرهمراه،  مخالف 

قبول ندارن و خود رو ملزم به اجراي حرف ها و نكات مسؤل بند نمي دونن«.
براي هواداران مجاهدين اين گزينه ها بي مورد بود. با دو گزينة موافق و مخالف، 
از گروه هاي فدايي ـ  با وجود نفراتي  اما  انتخاب كرديم.  همگي محمد فرجاد را 
اقليت و اكثريت ـ راه كارگر، 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، مشكل مان حل نمي شد. با هر كدام 
توافق،  فاصله داشت كه حتي تصور  با هم  صحبت مي كرديم، خواسته ها آن قدر 

محال به نظر مي آمد.
بعضي از اين افراد چنان دافعه اي از ما داشتند كه تصور مي كردم در زندان هم تضاد و 
مشكل اصلي شان مجاهدين است. اگر بگويم صبح تا شب ۱۲ ساعت راه رفته و حرف 
مي زديم، كم گفته ام كه زياد نگفته ام. تالش مي كرديم به ضوابط و چارچوب هايي 
به  نااميد مي شدم،  و  باشند. گاهي خسته  داشته  توافق  آن  بر سر  برسيم كه همه 

اتاق مان برمی گشتم و از شدت خستگي دراز مي كشيدم. 
البته ديگران هم مثل رضا  اتاق ماركسيست ها بود.  با  مسعود جمشيدي رابط ما 
شميراني، حميد دارابي، جالل كزازي، اصغر غالمي ، سعيد طيوري۳۷ و بعضي ديگر 
نيز فعاليت هاي چشمگيري داشتند. مسعود همة موارد را ساعت به ساعت پيگيري 

قتل عام  در  طیوري  سعید  و  غالمي  اصغر  كزازي،  جالل  دارابي،  حمید  جمشیدی،  مسعود  خلق  مجاهدان   -۳۷
تابستان سال۶۷ به شهادت رسیدند.

محمد فرجاد 
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مي كرد.  جمع  را  اتاق ها  مسؤلين  بار  چند  روزي  فرجاد  محمد  مي كرد.  دنبال  و 
آخرين پيشرفت ها و موانع را منتقل مي كرد تا به اطالع بقيه برسانند.

يك  به  ضوابط،  سر  بر  رأي گيري  ده ها  و  شبانه روزي  تالش  هفته  يك  از  پس 
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« 
مي گفتيم. بعضي افراد و جريانات، تحت هيچ شرايطي حاضر به قبول رأي اكثريت 
نبودند. آن ها با اين موضوع، سياسي برخورد مي كردند. در نهايت قرار شد در كنار 
محمد فرجاد، يك نماينده از اتاق ماركسيست ها به عنوان 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.
نه؟  يا  كرديد  انتخاب  نماينده  مي پرسيدند:  بار  سه  دو  روزي  نگهبان  پاسداران 
مي خواستند كارهاي بند را با او دنبال كنند. هر بار جواب منفي مي شنيدند. ما هم 
پاسخ را به روز بعد موكول مي كرديم. از شرح جز ئيات و برخوردهايي كه پيش آمد، 
مي گذرم. هر چه بود، محصول آن شرايط و فضاي سياسي حاكم بر اذهان گروه هاي 
سياسي مختلف بود. تا آن زمان چنين تجربه اي نداشتم. بعد از عبور از آن، با همه 

تلخي و شيريني هايي 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 مسؤليت هاي 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 ماركسيست ها هيچ كس داوطلب نشد. الجرم همه از مجاهدين انتخاب شدند.

 - ايرج لشگری و محمدرضا کريمی )مسؤلين ورزش(
 - اسکندر ناظم البکاء و مجيد مرندی )مسؤلين توزيع غذا(

 - مجتبی غنيمتی )مسؤل توزيع روزنامه  ها(
 - قاسمعلی مقصودی و مصطفی اتابکی ) مسؤلين سرويس بهداشتی(

 - دکتر مجيد مهدوی )پزشک بند(
 - احمد رزاقی )مسؤل فروشگاه(۳8

۳۸-مجاهدین نام برده شده، همگی در قتل عام تابستان سال۶۷ در زندان های اوین و گوهردشت اعدام شدند. 
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محمد فرجاد هر روز ساعت ۴بعدازظهر با مسؤلين اتاق ها 
و مسؤلين داخلي بند جلسه داشت. تعدادشان زياد بود. 
بيشتِر فضاي يك اتاق را مي گرفتند. جلساتشان نوبتي در 
اتاق هاي مختلف برگزار مي شد. نوبت هر اتاق مي شد، به 
شوخي مي گفتيم امروز كابينه در فالن اتاق جلسه دارد! 
با اين شيوه كاري كه پيش گرفتيم، سريع تر و منسجم تر 

توانستيم روابط مان را با زندانبان تنظيم كنيم.
عباس  می گشتم،  آن ها  با  بيشتر  که  جديدی  دوستان 
ريحانی)عباس طال( و مهرداد کاووسی بودند. عباس اهل 
دولت آباد شهر ری بود. در بخش محالت سازمان فعاليت 

می  کرد که دستگير شد. خيلی خوش ذهن و فعال بود. به همين خاطر اسمش را به شوخی 
گذاشته بودند »عباس طال«. يعنی مخش مثل طالست.

مهرداد اهل نيروهوايی بود. مهندسی برق خوانده بود. او هم فردی فعال و خوش فکر 
بود و در بحث های بند، نظراتی پخته را مطرح می کرد.

ايرج محمدی را از زندان بهبهان آوردند. موقع دستگيری دانش آموز بود. به خاطر پيدا 
کردن برادر بزرگ ترش  هدايت،  در واقع گروگان گرفته شده بود. هدايت از فعاالن 
شهر شان بود. خود ايرج هم فعاليت  می کرد، اما از او هيچ شناخت  و ردی نداشتند 
و فقط دستگيرش کردند که هدايت را پيدا کنند. ايرج خيلی مهربان بود و با همه 
صميمی. در بحث های جاری بند چندان وارد نمی شد. به همان ميزان که در بحث  ها و 
رأی گيری اتاق ها بود کفايت می کرد. يک بار که ايرج داشت به حمام می رفت، متوجه 
دفرمه بودن پشتش شدم. انگار چند گرگ گاز زده باشند . به اتاق که برگشتيم، از 
او پرسيدم: »ايرج! کمرت چی  شده؟«. مايل نبود توضيح بگويد. کوتاه گفت: »مال 

بازجوييه«! از او خواستم بيشتر توضيح بدهد. گفت:
»وقتی منو گرفتن، دنبال دستگيری داداشم بودن. او از افراد فعال شهرمان بود. توی 
فاز سياسی فعال و شناخته شده بود. بعد از اين که به کف پاهام کابل زدن و زخمی 
شد، به پشتم می زدن. پشتم زخمی و خونی بود. توی راهرو شعبه که به پشت دراز 
اون هم رفت  بهداری.  ببرين  منو  پاسداری رد می شد. بهش گفتم  يه  بودم،  کشيده 
سطل آب کثيفی که زير يه روشويی گذاشته بودن آورد و ريخت رو من. واسه همين 

پشتم چرک کرد. مدت ها اين طوری بود. وقتی خوب شد، جای زخم ها موند«.

  مجيد مرندي
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محمد رحيم زاده از هواداران اتحاديه کمونيست ها) سهند( 
بود. با اين که اتاق مارکسيست ها جدا بود، آن جا نرفت و 
پيش ما ماند. از نظر سياسی با بقيه جريانات مارکسيستی 
با  هم  خيلی  بود.  شمالی  داشت.  زاويه  بند  در  موجود 
زاويه  با مواضع سياسی مجاهدين خيلی  کالس و رک. 
داشت. می گفت: »اگه مجاهدين بيان سر کار، ما اولين 
جريان اپوزيسيون اونا خواهيم بود. اما تا زمانی که اين 
رژيم سرنگون نشده با اونا تضاد کار نمی کنيم«. محمد 
برخوردهای انسانی خوب و رفتاری دموکراتيک داشت. 
بود. در همة  احترام  قابل  ما  بين همة  برای همين هم 

برنامه ها و شوخی های جمعی ما شرکت می کرد.

عباس آقا
وضع غذا نسبت به قزل حصار بهتر بود. به جای نان بربری های سفت و سياه، نان لواش 
می دادند. ميزانش هم خوب بود. در هر وعده به هر نفر دو نان می رسيد. فروشگاه اوين 
اجناس متنوع تری می آورد. ميزان چای اما کافی نبود. در هر وعده يک ليوان. همين 
باعث شد سعی کنيم با درست کردن المنت، آب جوش راه بياندازيم. صنعت المنت 

راه افتاد و هر چه جلوتر می رفتيم کيفی تر هم می شد.
هفته های اول دو تکه حلبی  از در کمپوت را با قطعه ای چوب از هم فاصله می داديم و 
با دو رشته سيم وصل می کرديم به برق. بعد المنت را می گذاشتيم داخل آب. ظرف 
۵ دقيقه يک سطل متوسط را جوش می آورد. متوجه شديم که طعم آب را عوض 
می کند. سطل ها را دوجداره کرديم. آب را غيرمستقيم جوش می آورديم. آب جوش 

را با چای غليظ زندان قاطی می کرديم و در طول روز چای داشتيم.
از فروشگاه نشاسته و شکر خريديم. با المنت، آب جوش می آوريم و فرنی درست 
می کرديم. اين طوری صبحانه ها متنوع شد: هفته يی دوبار فرنی و يک بار خامه )که 
خودمان با هم زدن کره درست می کرديم(. بقيه  روزها هم پنير يا کره مربا و پنير و خرما. 

از بس انجير خشک آب انداختيم و خورديم، ديگرکسی سراغ خريد انجير نمی رفت.
رقابت مثبت و همکاری بين صنفی های اتاق ها موجب شد که هر بار برای دهی و 

پنجی ابتکار جديدی بزنند. شيرينی های دست سازمان کيفيت عوض کرد.

    ایرج محمدي
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در ادامة کار صنفی ها، چراغ های فتيله يی چربی سوز هم اختراع شد. چربی اضافی 
فتيله روشن می کرديم.  با يک  و  را در قوطی کنسروی می ريختيم  ديگ های غذا 
سه تا از اين چراغ ها را می گذاشتيم زير قابلمه  و به اندازة چراغ خوراک پزی نفتی 

برای مان کار می کرد. 
که  زمانی  متوجه شوند.  پاسدارها  نبايد می گذاشتيم  بود.  ممنوع  المنت  از  استفاده 
اتاقی در حال استفاده از المنت بود، يک نفر در راهرو قدم می زد تا اگر نگهبانی وارد 
بند  شد، داد بزند عباس آقا، عباس آقا! نفرات داخل اتاق هم سريع المنت را از برق 

می کشيدند و ظرف آب را پنهان می کردند.
با کمک همين »عباس آقا«، صنفی  اتاق ها حلوا و شيرينی و حتی ُقطاب درست می کردند.

پایه ریزی مناسباتی نوین
بعد از انتخابات بند و مشخص شدن کليه مسؤليت   ها، با اين که پذيرفته بوديم معاون 
بند از مارکسيست ها باشد، اما سر همين کلمه »معاون« هم دعوا بود. حرف اين بود 
که نبايد بگوييد »معاون بند«؛ هر دو آن ها مسؤل بند هستند و اختيارات يکسانی 
دارند. هرچه پرسيده می شد کدام اختيارات، يا گفته می شد وقتی پاسدار نگهبان بند 
می آيد بايد کسی به عنوان مسؤل بند با او طرف باشد، يا گفته می شد بايد يک نفری 
اسامی مالقاتی ها را بدهد يا زمان آمارگيری، افراد را به اتاق ها می فرستد و...بعضی با 
اين استدالالت کاری نداشتند. حرف فقط اين بود که کلمه معاون را نبايد به زبان 
آورد. ما هم پذيرفتيم. در عمل فردی به نام منصور که به عنوان نماينده انتخاب کردند، 

اصاًل يک بار هم در صحنه حاضر نشد و اين موضوع باعث کدورتی بين ما ماند.
چيزی نگذشت که ارتباطات دو سالن باال و پايين برقرار شد. در طول روز تماس  های 
زيادی رد و بدل می شد. جعفر اردکانی و جابر حبيبی هم آن جا بودند. جعفر و 
برايشان  و  بودند  قابل تکيه  و  شناخته شده  خيلی  آن ها  داشتند.  ابد  حکم  جابر 
جايگاهی قائل بوديم. اگر حرفی از قول جعفر اردکانی نقل می شد، همه روی آن 

حساب می کردند.
تا  کشيد  طول  ۲ماه  حدود  شدند.  آورده  مختلف  بند های  از  سالن  اين  زندانيان 
روابط و مناسبات مان دوباره شکل بگيرد. بعد از حل و فصل موضوعات صنفی ــ که 
خيلی هم عالی نظم و نظام داده شد ــ مناسبات سياسی هم شکل گرفت. برنامة 
روزانة منظمی درآمد؛ مثل: زمان های مطالعه، استراحت، سکوت نسبی و مطلق، 
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زمان ورزش و بقيه امور جاری. خبرگير ی ها گسترده تر و حتی شيوة انتقالشان هم 
علنی تر و جمعی تر از گذشته شد.

با تغيير مديريت زندان، شاهد برخوردهای متفاوتی بوديم. مثاًل اگر کسی به شعبه يا 
دفتر مرکزی يا دادياری زندان می رفت، برخوردها با وی مثل گذشته نبود. مجموع 
اين عوامل موجب بحث های متنوع و پيگيری های زيادی بين ما شد. وقت مان صبح 
تا شب پر بود. مالقات ها هم هفتگی شد. همة اعضای خانواده می توانستند به مالقات 
بيايند. در مجموع نسبت به دوران حاج داوود و الجوردی، سياست جديدی حاکم 

شد. اين برای ما فرصت مغتنمی بود.

آنفوالنزا
بند۲  از  را  آنفوالنزا گرفتيم. مسعود  به سالن۵، همه مان  امير پناهی  ورود مسعود  با 
قزل حصار می شناختيم. حکم آزادی اش صادر شده بود. برای همين هم او را از بند۴ 
قزل آورده بودند اوين. در اين مدت در سالن۳ آموزشگاه بود. مسعود آنفوالنزا گرفته 
بود و خودش هم خبر نداشت. او دوست و آشنای زيادی در بند داشت. وارد بند که 

شد با خيلی ها ديده بوسی کرد و ويروس همه جا پخش شد.
ناگهان متوجه شديم يکی يکی مريض می شويم و می افتيم. هر کس می رفت امداد 
و برمی گشت، می گفت آنفوالنزا گرفتم. قرار شد اتاق بيماران جدا شود. يک اتاق را 
تخليه کرديم. تا همان شب بيماران آن قدر زياد شدند که اتاق دوم و سوم را هم خالی 

کرديم و شدند بيمارستان! من هم روز دوم به جمع مريض ها پيوستم. 
سوپ های  درست کردن  حال  در  يکسره  اتاق ها  صنفی  مسؤالن  همة  و  اسکندر 
من درآوردی و فرنی با المنت بودند. بهداری اوين چند تب سنج نواری به بند داد. در 
هر اتاق بستری، سه چهار نفر در حال پرستاری بچه ها و گرفتن تب شان بودند. جالب 
اين که پرستارها تب افراد را که می گرفتند، نوار را روی پيشانی خودشان می گذاشتند 
و  می شدند  بستری  هم  آن ها  از  تعدادی  بار  هر  می کردند.  هم چک  را  و خودشان 

ديگرانی جايشان را می گرفتند.
دکتر مجيد و محمد فرجاد را صدا کردند زيرهشت. رفتند و برگشتند و گفتند همه 
بايد برويم امداد آمپول بزنيم. اسامی را در اکيپ های ۵ نفره صدا می زدند. نمی دانم چه 
آمپولی می زدند که پای آدم شل می شد. طوری شد که ديگر کسی بدون نفر کمکی 
نمی توانست از طبقه اول به طبقه سوم برود. بايد دو نفر زير کتفش را می گرفتند و 
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می رساندند به بند. بعد از آمپول،  دو روز هم نشد که بيماری از بند جمع شد. همة 
کارها به روال عادی در آمد.

دوباره یی ها
می گفتيم  آن ها  به  که  بودند  تعدادی  شدند،  اضافه  بندمان  به  که  کسانی  جمله  از 
»دوباره يی«. اين ها کسانی بودند که حکم شان زودتر سر رسيده بود و آزاد شده بودند. 
پس از آزادی، به اتهام تالش برای ارتباط مجدد با سازمان يا اقدام برای خروج از 

کشور، دوباره دستگير شدند.
اول هفت هشت نفر را يکی يکی آوردند و در اتاق ها پخش کردند. يکی شان حسين 
فارسی بود؛ بچه محل خودم.  از آن به بعد پدر و مادرم که می خواستند مالقات بيايند، 

با خانواده حسين چفت می شدند و با هم می آمدند.  
چندی بعد گفتند يک اتاق را خالی کنيد. ديگر دست مان آمده بود که نفرات جديد را 
اضافه می کنند. اتاق شماره ۱۱۳ را که پشت در بند بود، برای جديدی ها خالی کرديم. 
مجتبی  معبود سکوتی،  انجدانی، حسن جشنوند،  امير  بودند:  دوباره يی  همه  اين ها 
عسگرخانی، متين شکوفه ميرزا، حسين عباسی، حسين نياکان، و چند نفر ديگر۳۹...

علت دستگيری، ضربه تلفنی بود. اين ها بعد از آزادی از طريق تلفن با سرپل  سازمان 
ارتباط برقرار کردند. طبق گفته  ها، رژيم در اين مقطع پی   برد که سازمان از طريق 
تلفن با هواداران داخل کشور و زندانيان آزاده شده ارتباط برقرار کرده است. لذا سراغ 
ژاپن می رود و يک سيستم جديد سانترال تلفن از ژاپن وارد می کند. بعد هم خيلی 

از مجروحين جنگ را پای خط ها می نشاند.
از آن ها به دست  با کنترل تماس های تلفنی زندانيان آزاد شده، توانستند اطالعاتی 
آورند . همين هم موجب دستگيری شان شد. بعضی را هم در گلوگاه های استان های 
با  دوباره  داشتند  قصد  که  بود  اين  کردند. جرم همگی  و دستگير  مرزی شناسايی 

سازمان تماس بگيرند يا غيرقانونی از کشور خارج شوند.
اخبار و  بود.  برايمان داشتند خيلی غنيمت  افراد و خبرهای جديدی که  اين  ورود 
تحليل ها و سخنرانی هايی که از راديو مجاهد شنيده بودند، همگی برای مان جديد و 
انگيزاننده بود. اين اخبار و اطالعات جديد تا مدتی ما را مشغول کرد،  سينه به سينه 

می گشت و يا به سالن۳ منتقل می شد.
نیاکان در  متین، حسین عباسی وحسین  معبود سکوتی، مجتبی عسگرخانی،  انجدانی،  امیر  ۳۹- مجاهدین خلق 

قتل عام تابستان سال۶۷ اعدام شدند.
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جدال باندهاي رژیم
ديگر  ازطرف  و  يک طرف  از  اطالعات  وزارت  و  دادستاني  اكيپ  بين  روزها  اين  در 
جريان وابسته به منتظری، بر سر مديريت زندان كشمكش جريان داشت. از نيمه هاي 
سال۶۵ اين كش و واكش بيشتر و بيشتر شد. هر باندي براي تسّلط بر اوين، عليه باند 
ديگر در توطئه  و آتو گيري بود. تا اين زمان فقط بند  ۲۰۹ دست وزارت اطالعات بود. 

كل زندان ها اما زير نظر سازمان زندان ها و در كنترل شورای عالی قضايی بود. 
امتيازهاي  بر  عالوه  مي برد.  زيادي  بسيار  بهره هاي  موقعيت  اين  از  دادستاني  باند 
سياسي و امنيتي، به ثروت هاي باد آوردة بسياري نيز دست مي يافت. اين ثروت ها 
حاصل چپاول و غارت کردن زندانيان از طريق مصادره اموال و غيره بود. با آمدن ميثم 
ـ به عنوان 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 
از  و  پاسداران قديمي  از  اداري همه  بازجوها و قسمت هاي  اوين، گروه هاي ضربت، 
اجزاي باند دادستاني محسوب مي شدند. مسؤلين دادستاني با استفاده از اين اهرم ها 
سعي مي كردند نشان دهند كه ميثم و کسانی که از طرف منتظری منصوب شده اند 

نمي توانند زندان را كنترل كنند. 
دادستاني براي اين كه 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 توطئه اش از 

نگهبانان بندها و بازجو يانش در شعبه ها استفاده مي كرد. 
ما كه هنوز نسبت به اين موضوع اشراف نداشتيم، در كمال تعجب می ديديم بعضي 
شب ها در هواخوري تا نيمه شب باز مي ماند. در صورتي كه روال بود تا قبل از تاريكي 
هوا درها را ببندند. دو بار اتفاق افتاد كه نوبت هواخوري سالن ۳ تمام شد، ما هم به 
هواخوري رفتيم، اما درها را نبستند و از نگهبانان هم هيچ خبري نبود. ما هم از خدا 
خواسته، وارد بند هاي همديگر شديم. به اتاق هاي همديگر رفتيم و با هر كس كه 

خواستيم تماس گرفتيم. 
براي نگهباني و تحويل دادن چاي و غذا، پاسداران تازه كار آوردند. تا به حال آن ها را 
نديده بوديم. برخوردهاي ماليمي داشتند. هنگام شيفت آن ها، تماس هاي زيادي با 

بندهاي ديگر برقرار بود و اجناسي را رد و بدل مي كرديم. 
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پيش از اين، از آن هايی که در اوين بودند و به قزل حصار منتقل نشده بودند، چيزهايی 
دربارة برکناری الجوردی و حاج داوود شنيديم. شنيديم بعد از عوض کردن الجوردی 
جمع  اوين  حسينيه  در  را  اوين  بندهای  زندانيان  از  تعدادی  روزی  داوود،  حاج  و 
می کنند و برايشان يک سخنرانی  ترتيب می دهند. ميثم به همراه آخوندی می آيند و 

ميثم حرف  هايی با اين مضمون می زند:
هم  شما ها  شده.  نابود  هم  سازمان  شده.  تمام  که  بوده  ما و شما  بين  جنگی  »يک 
زخمی ها و اسيران اين جنگيد. به خاطر کارهايی که کرده ايد حکم گرفتيد و زندانيد. 
به خاطر  بوده، دستگير کرديم.  نشريه خونده  رو که يک  اشتباه کرديم هر کس  ما 
اين اشتباه، زندان ها پر شده. اگه حاال ما بخوايم هر کس رو که راديو مجاهد گوش 
اين کار رو نمی کنيم.  اما  نفر رو دستگير کنيم.  پانصد هزار  بايد  داده دستگير کنيم، 
با شيوه های ديگه برخورد می کنيم. طرف داره زندگيش رو می کنه. وقتی دستگير 
می شه و به زندان می افته، از زندگيش فلج می شه. توی زندان تازه انگيزه مبارزاتی 
می گيره. خيلی ها رو اگه دستگير نمی کرديم دنبال سياست نمی افتادن و االن هم سر 

زندگی شون بودن«. 
در اين روزها، »اکيپ وزارت اطالعات« در حال تهيه پرونده  های جديدی از زندانيان 
با معيارها و سليقه خودش بود. به همين دليل زندانيان را برای پرکردن فرم هايی به 
۲۰۹ صدا می زدند و فرم هايی را پر می کردند. ميثم و بازجوهای جديد وزارتی  را هنوز 
خوب نمی شناختيم. آن ها سعی می کردند با تهية يک پرونده جامع که بيانگر روحيات 
و انگيزه های فرد باشد، سابقه فکری و سياسی فرد را هرچه جزيی تر درآورند و ثبت 

کنند. به اصطالح، روش علمی تری داشتند.
باند ميثم شروع کرد.  با  باند دادستانی، جنگ پنهانی را در رقابت  اين ميان،  در 
تالش می کردند ، با گرفتن گاف و برجسته کردن نقطه ضعف های رقيب، اثبات کنند 
روش کار خودشان درست تر است. نمی خواستند موقعيت سود آوری را که داشتند 

از دست بدهند.
در راستای اين جنگ باندی، دادياری پاسداری را با ليست افراد اتاق ها به بند فرستاد. 
پاسدار خوش برخورد!! اسم هر کس را که می خواند، اتهامش را هم می پرسيد. نكتة 
جديد اين بود كه در جواب سؤال اتهام، وقتي گفته مي شد »هواداري« يا »سازمان«، 
او اصاًل به روي خودش نمي آورد. هر كس هم مي گفت »مجاهدين«، واكنشي نشان 
نمي داد و همان را در برگه اش مي نوشت. تا اين تاريخ تعداد کسانی که صريحًا اتهام 
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خود را مجاهدين بگويند کم بود. اکثراً می گفتند سازمان. اگر در شعبه يا بازجويی هم 
بودند، هرکس به فراخور حال خودش، اگر اصرار می شد کدام سازمان؟ طرف می گفت 

مجاهدين يا منافقين.
پاسداری که ليست پرمی  کرد، از اتاق های اول و دوم که رد شد، در بقيه  اتاق ها، خيلی 

از بچه ها در برابر سوال اتهام گفتند »سازمان« و تعدادی هم گفتند »مجاهدين«. 
ما از اين بازی بی اطالع بوديم. اما دادياری داشت طبق طرحي كه براي ميثم چيده 

بودند، مدرك جمع مي كرد.
محمد  )آخوند  ناصريان  بود.  زاده  حسين  با  زندان  داخلی  مديريت  زمان،  اين  در   
مقيسه ای( داديار ناظر بر زندان بود و رئيس دفترش هم فردی بنام حميد عباسی)نوري( 
برای  که  بار  چند  اين،  از  پيش  بودند.  مشغول  ساختمان  همين  در  نيز  آن ها  بود. 

دادياری به شعبه رفته بودم آن ها را آن جا ديده بودم.
از صحبت هاي محمد فرجاد با بعضي پاسداران، كم كم پي برديم پشت دِر بند چه خبر 
است. فهميديم دادستاني ليست هايي را كه گرفته بود، گذاشته است جلوي ميثم و به او 
گفته اند: »تا وقتي شما نبوديد، هيچ كس جرأت نداشت كلمة مجاهدين را به زبان بياورد، 
ولي با سياست شما، همة آن ها پر رو شده و جلوي اتهام، نوشته اند »مجاهدين«. اين 

نشانه سر موضع بودن آن هاست و نبايد به آن ها اجازه چنين کاری داد«.
ميثم هفت خط اين کارها بود. تا آن زمان در شيراز در همين سيستم کار کرده بود و 

به وضعيت زندان ها خصوصا زندان شيراز خوب اشراف داشت. 
 اما طبق سياست جديدی که توسط منتظری و مجيد انصاری قرار بود در زندان ها 
دنبال شود، قصد داشتند به جای شيوه سرکوب عريان، با شيوة ديگری زندانی را تهی 
کنند و به انفعال بکشانند. ميثم تالش می کرد از روش های سرکوب قبلی استفاده 
نکند. به همين دليل هم تواب ها و خائنين را از بندها برد بيرون، مديريت داخلی بند 

را به خودمان سپرد و محدوديت های صنفی اعمال نمی کرد.
اکيپ دادستانی همين را به پای نقطه ضعف ميثم گذاشت. از همين جا هم به او فشار 
تا تواب  اوين را داری، دو  اگر فکر می کنی قدرت مديريت در  او گفتند  به  آوردند. 

بفرست به درون بندها. 
سر آخر ميثم مجبور شد براي اثبات توانايي خودش، حركات متناقضي انجام دهد. 
از طرفي مي خواست نشان دهد دوران الجوردي و حاج داوود گذشته و ديگر چنان 
مسائلي در زندان وجود ندارد، از طرفي بايد ثابت مي كرد توان ادارة زندان را از همه 
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نظر دارد. بايد سياستي را پيش مي گرفت كه با دادن امكانات و رعايت حقوق زنداني، 
نشان دهد فضاي زندان تغيير كرده است. در ضمن بايد ثابت مي كرد كه نمي گذارد 
در بند هاي سياسي، كسي برخورد سياسي داشته باشد و از مواضع خودش دفاع كند. 

تغيير سياست ميثم
دو نفر  کرد.  سالن۳شروع  از  زندان،  مديريت  در  خودش  توانايی  اثبات  برای  ميثم 
اتاق ها راه  اما نفرات سالن۳ آن ها را نپذيرفتند و به  بريده را به اين سالن فرستاد، 
ندادند. اين دو نفر پشت در بند، توی راهرو می خوابيدند. ميثم سعی کرد با تنبيهات 
عمومی، مثل کم کردن ساعت هواخوری آن ها از ۴ساعت به يک ساعت و بستن يکی 
از سرويس های بند به آن ها فشار آورد. اما اين سياست کارساز نبود و افراد سالن۳ 

خواستار بردن دو بريده از بندشان بودند.
از  ميثم حدود ۶۰نفر  داشت.  ادامه  ميثم  کار  به  اعتراض  و  گرفت  باال  کشمکش 
اين سالن را به سالن۱ منتقل کرد. هم زمان ۴۰نفر از زندانيان عادی را به سالن۳ 
به  را هم  و روزنامه  اتاق جا داد. در ضمن مسؤليت تقسيم غذا  فرستاد و در دو 

عادی ها سپرد.

سالن 3 ـ اولين اعتصاب  غذا 
با وارد شدن زندانيان عادی به سالن۳ که حدود آبان سال۶۵ بود، جو اعتراضی در اين 
بند باال گرفت. آن ها قاطعانه در مقابل اين حرکت ايستادند. کسی از دست عادی ها 

غذا نگرفت و اعتصاب غذای سالن۳ شروع شد.
از پيش ببرد و دو بريده ای هم که به  نتوانسته کاری  با اين شيوه ها  ميثم که ديد 
اين 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، هيبت  اهلل معيني را صدا زد و با آن ها صحبت كرد. سعي كرد 
قانع شان كند كه زندانيان عادي، غذاي بندشان را توزيع كنند. دونفر بريده را هم 
او که ديد شروطش را قبول  نبرد.  اما مذاکره راه بجايی  اتاق هايشان راه بدهند.  به 

نمي كنند، کل نفرات يك اتاق را كه راديكال تر برخورد مي كردند، 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 زندانيان سالن۳ کرد، دور جديدي از برخورد بين 

زنداني و زندانبان شروع شد.
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مقاومت جمعِي سالن ۳ باال  گرفت. ما هم از طبقة باال به كمك شان رفتيم. در مدتي 
كه آن ها در تحريم غذا بودند و از دست عادي ها غذا نمي گرفتند، ما نيمي از جيرة 
غذايي خشك  مواد  كلية  مي رسانديم.  آن ها  به  پنجره  پشت  از  طناب  با  را  نان مان 

خودمان را با ظروف متنوع و ابتكاري، به بند آن ها  رسانديم. 
زيادي درست  فرنِي  المنت،  از  استفاده  و  نشاسته  با  ـ  ـ مسؤل صنفي مان  اسكندر 
مي كرد. مي گفت بچه ها بايد غذاي گرم بخورند. فرني ها را داخل كيسه هاي پالستيكي 

مي ريختيم و در نوبت هواخوري خودمان، از الي در سالن۳ رد مي كرديم.۴۰
جالب آن که يك بار حين رد كردن يكي از كيسه  ها، صداي پاي پاسداري آمد. بچه ها 
از پله ها رفتيم باال و خودمان را به بندمان  عجله كردند وكيسه پاره شد. ما سريع 
رسانديم. اما فايده يي نكرد و فرني ها در سطح راهرو پخش شدند. طوري بود كه به 
هيچ وجه قابل پوشاندن و انكار هم نبود. فهميدند و جيرة نان و غذاي مان را كم كردند. 

اين موضوع، عاملي براي شروع درگيري سالن ۵ با ميثم شد.

ورود خائن به بند ممنوع!
ميثم در ادامه همين سياست، دو بريده اي را كه سال هاي گذشته سرشان در الك 
خودشان بود را هم فرستاد به بند ما. اين دو نفر از بريدگاني بودند كه فقط دنبال 
نبودند.  زندانيان  روي  فشار  عامل  خا ئنين،  ديگر  مثل  و  بودند  خودشان  آزادي 
شايد ميثم تصور می كرد كه حساسيت روي آن ها كم است و با وارد كردن شان 
به بند، به باند رقيبش اثبات مي كند كه توانايي كنترل بندهاي سياسي و اعمال 

خطوطش را دارد. 
بعد از ظهر بود كه بريده ها را با كليه وسايل شان وارد بند كردند. آن ها را فرستادند 
اتاق ۱۱۰. محمدرضا كريمي كه مسؤل آن اتاق بود، به آن ها گفت: »جاي شما 
قبلي تان  بند  به  را  شما  بخواهيد  و  بزنيد  در  برويد  نيست.  اتاق  اين  و  بند  اين 
برگردانند«. آن ها هم كنار وسايل شان در راهرو و جلو در اتاق نشستند و بسيار 

شرمندة وضعيت خود بودند. 
۴۰- اعتصاب غذای سالن ۳ بیش از یک ماه طول کشید. 2۰روز بعد از این اعتصاب، موسوی اردبیلی که رئیس قوة 
قضائیة وقت بود. به بهانه دیدن بهمن جنت صادقی به سالن۳ رفت. سعی داشت با برخوردهای مالیم خط میثم را پیش 
ببرد. بهمن جنت صادقی در سال ۵۹ دستگیر شده و ۶ماه حکم گرفته بود. اما بدلیل نپذیرفتن مصاحبه آزاد نمی شد 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 ۶۵ آزاد 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 خيلي ها 
و  سر  با  بعد  ساعاتي  بند.  وضعيت  به خاطر  بازجويي  و  دادياری  به  می کشيدند  را 
كلة زخمي و دندان شكسته، از شعبه ها برمي گشتند. مجتبی حلوايی دژخيم، حميد 
می زدند.  وحشيانه  را  بچه ها  شعبه۷(  قديمی  بازجوهای  رئوف)از  و  وحشی  عباسی 

می گفتند چرا با سالن۳ تماس گرفتيد و به آن ها مواد غذايی رسانديد؟ 
روزنامه قطع شد و فروشگاه بند تعطيل. هواخوري گاه قطع و گاه به راه بود. ۳۵نفر از 
جوان ترها را جدا كردند و بردند به بند ۳۲۵ قديم. آن جا بند زندانيان عادي بودند. 
پاسدار دژخيم و لمپني به نام حاج رضا راـ  كه آوازة وحشيگري اش زبانزد همة زندانيان 

بود ـ مأمور كنترل آن بند كردند. 
ما از جزئيات بيشتر جنگ هاي باندي پشت در بند، بي اطالع بوديم. فقط با گذشت 
زمان و يا تصادفي از بعضي وقايع با خبر مي شديم. در چنين فضاي غبار آلودي، گاهی 

اوقات غافلگير هم مي شديم.

سياست درست برخورد کدام است؟
بعد از اين واقعه، دوباره بحث هاي داغي در بند راه افتاد. تمام روز، همة مجاهدين با 
هم حرف مي زدند. دربارة وضعيت پيش آمده و شيوة برخوردمان صحبت مي كرديم. 
موضوع محوري اين بود كه؛ مي دانيم شكافي بين دادستانی و اکيپ ميثم وجود دارد. 
هر باندي در پي تسّلط بر مديريت زندان است و سوژه، خود ما هستيم. حاال چگونه 

بايد برخورد كنيم؟ 
با  شوند.  اتاق های مان  وارد  نگذاشتيم  هم  ما  اما  نبردند.  بندمان  از  را  بريده  دو  آن 
وسايل شان در راهرو و نزديک پشت در اصلی می نشستند و می خوابيدند. بازجويي ها 

و بردن به شعبه ها هم چنان در جريان بود. 
ميثم بعد از حدود ۴۰روز، نفرات اتاقي را كه از سالن۳ به انفرادي برده بود، به بندشان 
برگرداند. هر دو بند، قاطعانه مقابل طرح هايش ايستاديم. در اين فاصله زمانی، ميثم و 
دادياری و همه نگهبان های آموزشگاه ديدند که انسجام و هماهنگی بين زندانيان در 
سالن۵ خيلی جدی  است. ميثم همة تالش و توانش را به کار گرفت تا انسجام سالن۵ 
را بشکند. علي انصاريون شاخصی ميان ما بود و به عنوان »سرخط« شناخته می شد. 

علی را صدا زدند و بردند بازجويي. 
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شهادت علي انصاریون
 علی انصاريون از زندانيان سياسی سابقه دار بود. قبل از 
زندانی  به عنوان  او  بود.  شاه  زندان  در  مدتی  انقالب ۵۷ 
قزل حصار  بند۲  از  را  علی  می شد.  شناخته  نظام  دو 
می شناختم. در سلول۲۳ بند۲ بود. در آن  بند هم به چشم 
نگاه  او  به  است  زندان  تجربه  دارای  که  کسانی  از  يکی 
می کرديم. البته سعی می کرد خودش را فعال نشان ندهد، 
و روابط محدودي داشت. علی اصفهانی و بهرام بيداريان با 
او رابطه داشتند. همين دو نفر هم نکات و نظرات علی را 

بدون اين که اسمی از او ببرند، ميان بقيه می آوردند.
مدتي كه علي زير بازجويي بود، نفهميديم چه بالهايي 
سرش آوردند. بعد از گذشت يك هفته، ساعت ۴بعدازظهر 

بود كه در بند باز شد و علي وارد شد. همه به استقبالش رفتيم و دورش جمع شديم 
و روبوسي  كرديم. خيلي خسته و درهم كوفته بود. همان طور كه به سمت اتاق شان 
مي رفت، حين روبوسي، به هر كس جملة كوتاهي مي گفت. بيش از آن كه به جمالتش 
توجه شود، هر كس فكر اين بود كه او خسته است و بايد صبركنيم تا استراحت كند. 
علي به اتاق شان رسيد. گفت خيلي خسته است؛ مي خواهد بخوابد. بچه ها هم به او 
شربتي خوراندند و خوابيد. آن چه از ظاهرش  فهميديم، گويي شكنجه هايش بيشتر 

روحي ـ رواني بود. 
بعد  و  كند  استراحت  قدري  بوديم  منتظر  بوديم.  خوشحال  علي  برگشت  از  همه 
براي مان از بازجويي ها و آن چه در اين يك هفته بر سرش آمده، بگويد. وقت خاموشي 
شد و همه رفتيم استراحت كنيم. جمعيت بند زياد بود. اتاق ها ديگر جا برای خوابيدن 

نداشت. راهرو را هم کرده بوديم محل خواب. 
ساعت۲ نيمه شب از صداي كوبيدن در بند، بيدار شديم. مجيد مهدوي۴۱ـ دكتر 
بندمان ـ و محمد فرجاد داشتند در بند را مي كوبيدند تا زندانبان را خبر كنند. 
۴۱- مجاهد خلق مجید مهدوي دانشجوي رشته پزشكي و از نفرات بسیار فعال استان خوزستان در فاز سیاسي 
به شمار مي آمد. قبل از ۳۰خرداد ۶۰دستگیر شد. از نفرات ملي كش زندان محسوب مي شد. در طول زندان همیشه 
به بچه ها رسیدگي مي كرد.  با نهایت مایه گذاري  یار و یاور دلسوز همة مجاهدین شكنجه شده و مصدوم بود. 
جایگاه او  بین همة ما ویژه بود. از سرخط هاي بند نیز محسوب مي شد. هنگامي كه او را پیش هیأت مرگ مي برند، 
با شهامت و شجاعت زیاد از مجاهدین و رهبري آن ها دفاع مي كند.  پس از ۷ سال ملي كشي، در قتل عام تابستان 

سال۶۷ به شهادت رسید و جاودانه شد. 

    علي انصاریون
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فهميديم حال علي خراب شده است. علي را نزديك در خروجي بند، روي زمين 
خواباندند و پتويي کشيدند رويش. هر كس مي خواست جلو برود، دكتر مجيد 
نيست.  خوب  حالش  نشين!   جمع  نشين،  »جمع  مي گفت:  مدام  مي شد.  مانع 

مي خوايم ببريمش بهداری«. 
مجيد و محمد تا ۴ صبح در زدند، اما كسي در را باز نكرد. هر چه زمان مي گذشت، 
صداي كوبيدن در بلندتر و بيشتر مي شد؛ اما خبري از باز شدن در نبود. ساعت ۴صبح 
دِر بند باز شد. دكتر مجيد و محمد فرجاد، علي را بردند بيرون و خودشان بعد از 

يك ربع برگشتند. 
هنوز توي فكر بودم چرا حال علي خراب شد؟ درست نفهميدم. بقيه هم نمی دانستند. 
در همين فكرها بوديم كه ساعت ۹صبح، پاسداري در بند را باز كرد و دكتر مجيد را 
برد بيرون. نيم ساعت بعد مجيد با نگاه و چهره يی ديگر برگشت. فهميديم علي شهيد 

شده است. جنازه را به مجيد نشان داده بودند. 
شهادت علي همه مان را در شوكي عميق فرو برد. علت فوتش خوردن داروی نظافت 
بود. غم از دست دادنش سنگين بود. مهمتر اين كه فرصتی پيش نيامد تا براي مان 
بگويد در اين يك هفته بر او چه گذشته است. همه با هم و هر كس با ديگري چيزي 
روبوسي  بچه ها  با  كه  بند  به  ورودش  در همان  علي  معلوم شد  اين كه  تا  مي گفت؛ 

مي كرد، به هر كس چيزي گفته كه همان جمالت پراكنده، سر نخ ماجراست.
محمدرضا كريمي و بهرام بيداريان رفتند سراغ بچه هايي كه با علي تماس داشتند. 
جمع  از  بودند.  كرده  يادداشت  را  حرف هايش  بود،  گفته  كسي  به  چيزي  هر  علي 

حرف ها فهميديم:
 ـ در اين يك هفته نگذاشتند بخوابد.

 ـ دائم زير نور پروژكتورها بود. 
ـ صداي او را حين بازجويي ضبط كردند. در بازجويي ها قبول كرد كه در بند تشكيالت 

داريم و او به بند خط مي داد. 
ـ كساني مثل بهرام بيداريان و علي اصفهاني با او همكاري و خطوط را منتقل مي كردند. 

ـ با نفراتي در سالن۳ تماس داشت و خط و خطوط رد و بدل مي كردند.
 ـ در نهايت خواسته بودند خودش دست توابين را بگيرد و به اتاق شان ببرد. 

با جمع آوري اين موارد، توانستيم تصوير آن چه بر او گذشت را به دست آوريم. 
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ميثم در وارد كردن بريده ها به بندمان درمانده بود. از طرف باند رقيبش خيلی تحت 
فشار بود. با شيوه هاي مختلف روي علي فشار آورده بود؛ صداي او را در بازجويی هايش 
ضبط كردند و به او گفتند: »يا خودت مي روي به بند و توابين را به اتاقتان مي بري، 

يا ما صداي تو را در بند پخش مي كنيم«.
علي۴۲ قهرمان هم نخواست دژخيم به هدفش برسد و كل بند زير فشار برود. تصميم 
داروي  با خوردن  نيمه شب  او  بشكند.  درهم  را  توطئه  اين  فداي خودش،  با  گرفت 
نظافت ـ كه مقداري خرده شيشه هم قاطي آن كرده بود ـ جان خود را در اين راه 
گذاشت. ميثم از شهادت علی و دست بستگی های زيادی که برايش ايجاد شد، كالفه 
و سر در گم بود. يك بار  با زبان تهديد وارد مي شد و يك بار با زبان خواهش. سياست 
چماق و حلوايش به شكست انجاميد. روز بعد از شهادت علي، سيف اهلل منيعه را براي 

بازجويي بردند. بعد از آن هم ديگر به اين بند بر نگشت.
مراسم هفتم شهادت علي را در اتاق شان گرفتند. مسؤل صنفي اتاق شان با آردي كه از 
كوبيدن نان خشك تهيه كرده بود، مقداري حلوا درست كرد. حلوا را هم با در شيشة 
آماده  را  نفر ديگر هم متن ها و شعر هايي  نمود. چند  تزيين  و  لقمه  لقمه  كوچكي، 
كردند. علي آزموده تا آن زمان شعرهاي زيادي در مورد زندان سروده بود؛ در شهادت 

علي نيز شعري سرود كه عين عبارت ها را فراموش كرده ام؛ ولي مضمونش اين بود:
»آنگاه كه حراميان شب

 به قافله مي زنند
و مي خواهند همه چيز را به تاراج برند، 

آنگاه كه پردة سياه شب 
 همه جا را پوشانده است،

آنگاه كه گلوي مرغ شباهنگ را مي برند 

۴2- مجاهد 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 ۵۷، علی به همراه اولین سری زندانیان 
آزاد شد. بعد از انقالب مشغول کار فرهنگی شده و کتاب فروشی می کرد. همزمان نشریات و کتاب های سازمان 
را هم می فروخت. 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 سال۶۵ همواره از طرف 
همه زندانیان مورد احترام قرار داشت و او را به عنوان خط دهنده می شناختیم تا در مقابل سیاست های زندانبان و 

شرایطی که برایمان پیش می آورد بتوانیم مواضع درستی بگیریم. 
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 تا نواي صبح پيروزي را سر ندهد، 
 ستارگان شب  كوب 

 با انفجار خود 
 تكه هاي نور را به همه جا مي رسانند 

و نمي گذارند ديو شب 
سياهي را حاكم كند...«

قاسم آلوكي۴۳ در كارهاي نجاري و دكورسازي وارد بود. 
عكس  قاب  يك  و  كرد  تهيه  ميوه  جعبة  از  تخته هايي 
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
»اي كه در شب هاي سياه و سرد ميهن 

با اخگر وجود خود 
شعله برافروختي

اي كه با شراره هاي وجودت
رسم فدا را معنايي دوباره بخشيدي

تو مايه افتخار خلق و ميهني
اين مدال طاليي 

 شايسته سينه توست«.
از آن جا كه اين شهادت، آميخته يي 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.

 ۴۳- مجاهد خلق قاسم آلوكي در  قتل عام تابستان سال ۶۷ به شهادت رسید.

قاسم آلوكي
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شب یلدا 
به شب يلدای سال ۶۵ رسيديم. با مشورتي كه مسؤلين اتاق ها با نفرات هر اتاق كردند، 
تصميم گرفتيم به مراسم شب يلدا بپردازيم و فضاي حاكم بر بند را تغيير دهيم. چند 
نفری از صبح همان روز شروع به آماده سازي كردند. نادر حامد حيدردوست پذيرفت 

كه نقش ننه سرما را بازي كند. دو سه ميان پرده هم در دست تمرين بود. 
بعد از شام و آمارگيري و رفتن نگهبان ها، 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. 
را  هادي  طالبي۴۴  موهايش،  سفيد كردن  براي  شد.  انجام  سرما  ننه  صورت  آرايش 
گذاشتم تا از گوشه اي 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.  لباس هاي 
او آن قدر 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، 
بعضي ها نفهميدند چه كسي نقش ننه سرما را بازي مي كند. از ديدن او يكه خوردند. 

از اين و آن مي پرسيدند: »كي يه؟ چه ننة مدرن و جنتلمني!«.

19 بهمن
سالگرد شهادت اشرف و موسي هم فرا رسيد. زمزمه هايي درافتاد كه براي بزرگداشت 
۱۹بهمن چه كار كنيم؟ مشورت ها و صحبت ها به آن جا رسيد که بهتر است مراسم 
را فقط در يک اتاق برگزار کنيم. تصميم گرفتيم به خاطر افرادی از گروه های ديگر، 
از  يکی  غيورنجف  آبادی،  سعيد  برادر  غيور  ابراهيم  نکنيم.  برجسته  زياد  مراسم  را 
شهدايی بود که در همان ايام نزديک به ۱۹بهمن ۶۰ به شهادت رسيده بود. ابراهيم 
در اتاق ۱۰۷ بود و مسؤل مراسم شد. عصر ۱۹بهمن در اتاق۱۰۷ سفره اي انداختند. 

سفره با عكس ها و متن وصيت نامة بعضي شهدا تزيين و آراسته و زيبا شد. 
ابراهيم عكس برادرش سعيد را از نشريات داخل زندان۴۵ بريده بود و پيش خودش 
تا جايي كه  بود. هنگام اجراي مراسم  داشت. آن را قاب گرفته و در سفره گذاشته 
ظرفيت اتاق اجازه مي داد، دور هم جمع شديم. مراسم با قرائت قرآن شروع شد. مجري 

۴۴- مجاهد خلق هادي طالبي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
با همكاري خا ئنین، تهیه و در زندان پخش  اولیة زندان، كتاب و مجالتي توسط دادستاني و  ۴۵- در سال هاي 

مي شد. در سال هاي بعد این كار را متوقف كردند. مانند كتاب »كارنامه سیاه« و »مجله رجعت«.
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برنامه صابر اسماعيل زاده۴۶ بود. برنامه را با صحبت كوتاهي شروع كرد. در ادامه مسعود 
مالعباس اصفهاني و محمد حسين توسليان۴۷ دو متن در رثاي اشرف و موسي و حماسة 
۱۹بهمن خواندند. برنامه بعدی آواز کالسيک امير انجداني۴8 بود. سپس خاطره گويی از 

زوايای مختلف ۱۹ بهمن. مراسم با خواندن سرود »قسم« به پايان رسيد.

ملی کار هم وارد کابينه شد
را  مسؤليت  اين  که  فردی  داشتيم.  »ملی کاری«  بنام  مسئوليت  يک  اتاقی  هر  در 
قبول می کرد، کارهای تدارکاتی اتاق را انجام می داد. ساخت هرگونه قفسه، بندرخت، 
تابيدن طناب برای انواع کارها و کارهايی از اين دست را انجام می داد. من هم در 
کارهای  لزوم  و  بند  در  جمع مان  بيشتر  انسجام  با  بودم.  ملی کاری  مسؤل  اتاق مان 
بيشتر، پيشنهادی در اتاق ها مطرح شد که برای اين کار هم يک مسؤل در سطح بند 
انتخاب کنيم. همه اتاق ها با پيشنهاد موافقت کردند و کانديد همه اتاق ها هم من 
بودم. در يک رای گيری سهل و سريع من به عنوان مسؤل ملی کاری بند انتخاب شده 

و بقول بچه ها، وارد کابينه شدم.
خيلی  کاری،  نظر حجم  از  اما  می آمد،  به چشم  کمتر  مسؤليت  موضع  اين  هرچند 
آنها  نگهداری  و  الزم  مواد  تهيه  برای  اتاق ها  تک تک  با  بايد  مدام  و  بود  پرتحرک 
هماهنگی می کردم. روزهای چهارشنبه همه اتاق ها ليست نيازهايشان را داده و بايد 
برای آنها برنامه ريزی و جنس تهيه می کردم. روز پنج شنبه هم در هماهنگی با مسؤل 

اتاق ها، برای همه افراد بند تقسيم کار می کردم.
صبح های جمعه روز انجام کارها بود. بالفاصله بعد  از صبحانه، کارها استارت می خورد 
و بايد تا ساعت ۱۱تمام می شدند. تعدادی لباس های کاموايی را می شکافتند. تعدادی 
آن ها را می تابيدند. تعدادی با مقوا قفسه هايی می ساختند و انواع کارهای مورد نيازمان.

تدارک عيد نوروز66
با نزديك شدن اسفند، محور گفت وگوهاي مان برگزاري مراسم عيد نوروز و شيوة اجرا 
و انجام آن شد. مسؤلين اتاق ها از همان اوايل اسفند جلسه گذاشتند و اعالم كردند 

۴۶- مجاهد خلق صابر اسماعیل زاده در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید.
۴۷- مجاهدان خلق مالعباس اصفهاني و محمد حسین توسلیان در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسیدند.

۴۸- مجاهد خلق امیر انجداني در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید.
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مي خواهيم 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 فوق العاده، چند و چون مراسم عيد تعيين، تصميم گيري 
آماده سازي هاي صنفي،  باقي مانده، تيم هاي هنري و  برنامه ريزي شد. در يك ماه  و 

تمام وقت در فعاليت و تالش بودند.
چند تئاتر و ميان پرده تدارك ديده شد. يوسف عمادزاده۴۹ و رضا شميراني و حجت 
غالمي۵۰ هر كدام يكي را دست گرفتند. تهية شيريني و تنّقالت را اسكندر و صنفي  
علي  و  عطايي  مهدي  را  عيد  بزرگ  كيك  درست كردن  مي كردند.  دنبال  اتاق ها 
گلچين۵۱ برعهده گرفتند. من هم به عنوان مسؤل »ملي كاري« بند وظيفه ام پشتيبانی 

و تهية الزامات کار برای همة گروه ها بود.
قرار شد نفرات هر اتاق، خودشان تدارك خانه تكاني و گل آرايي و تزئينات را برنامه ريزي 
و اجرا كنند. با چنين برنامة گسترده اي، فضاي روزانة بند به كلي تغيير كرد. به هر اتاق 

كه سر مي زدم يا تمرين هنري می کردند و يا بساط يك كاري پهن بود.
تئاتري كه يوسف مديريت مي كرد با سناريوي »دوران ها« تنظيم  شده بود. منظور، 
دوران هاي تكامل جامعه بشري بود تئاتر بايد در چهار پرده اجرا مي شد. برنامه اي كه 
رضا شميراني دنبال مي كرد، اقتباسی از شعر »پريا«ي احمد شاملو بود. برنامه اي كه 
حجت غالمي دنبال مي كرد، »قيام كاوه« بود. سيد رضا سيداحمدي و چند نفر ديگر 

ميان پرده هاي معلم و شيطان، حاجي فيروز و ... را تمرين مي كردند.
علي گلچين با مهدي تصميم گرفتند كيك بزرگي به شكل نقشة ايران تهيه كنند. 
و  بازکردند  موقتًا  را  درب  يک  نبود.  باشد،  مطلوب شان  آن چه  بزرگِي  به  ظرفي  اما 
طرح شان را روي آن پياده كردند. طرح شان كيك بزرگي بود با طرح نقشه ايران. 
نقشه بايد با خامه هايي تهيه شده از كره و شيرخشک پوشانده مي شد. وسط كيك، 
كبوتر سفيدي در حال برخاستن بود كه سيم خاردارهاي پيچيده به دور ايران را 

پاره كند و به باال پرواز  كند. 
تهية الزامات نمايشنامة »قيام كاوه«، خيلي الزامات و انرژي  می برد؛ شامل: درست كردن تخت 
پادشاهي ضحاك، لباس ضحاك با مارهايي بر دوش، لباس هاي گارد و كاله خود و سپر و نيزه. 

با اين وجود، الزامات اين نمايشنامه هم با كمك جمعي همگان، تهيه و تأمين شد. 

۴۹- مجاهد خلق یوسف عمادزاده در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
۵۰- مجاهد خلق حجت غالمي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.

۵۱-مجاهدان خلق مهدي عطایي و علي گلچین در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.
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چند ساعت قبل از تحويل سال، ميز بزرگ هفت سين 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 شمع ها را روشن كرد. بعد رو كرد به بقيه و گفت: »بدون اين ها 

هيچ سالي نو نمي شه«.
از تحويل سال، همه لباس  نو پوشيدند و روبوسي ها و  تحويل سال، صبح بود. بعد 
تبريکات شروع شد. شيرينی و شربت پخش شد. شب بعد از شام، نوبت برنامه هاي 
با  انتهای راهرو بند بود. سن را هم  هنري رسيد. محل اجرای تئاتر و نمايشنامه ها 
جعبه های ميو ه و نئوپان تخت ها و مالفه های مان درست کرديم. واقعًا در نوع خود 
تراكم  برنامه های هنری يک به يک پشت بند هم اجرا  شد.  نمايشنامه  و  بود!  بی نظير 
برنامه  ها آن قدر بود كه تا ساعت ۱۲شب ادامه داشت. چند برنامه  هم ماند و فرصت 
در  كوچكتري  جشن هاي  كه  بعد  روز  دو  را  باقيمانده  برنامه های  نبود.  اجرای شان 

اتاق ها داشتيم، اجرا كرديم.
همان شب ها داشتم با رامين نريماني۵۲ در راهرو قدم مي زدم و صحبت مي كرديم. او 
از احساس و درک و دريافتش نسبت به مراسم عيدمان مي گفت. تأکيد می کرد بايد 
به هر ترتيبی شده، برگزاري اين مراسم با جزئياتش در جايي ثبت شود. ادامه داد كه 
»خميني نمي ذاره پاي ما به بيرون زندان برسه. حتي ارزش اين را داره كه يه نفر با 
پذيرش بهايش، بره به بازجويي و همة اين برنامه ها را با جزئيات بنويسه. اين كارها و 

اين برنامه ها جزئي از مقاومت زندانه. فقط يك جشن ساده نيست«.
روزهای عيد به زندانيانی که همسران و خواهران شان در بند زنان بودند، مالقات 
حضوری داده شد. سيزده بدر هم يک بازی جمعی در هواخوری ترتيب داديم که 
خيلی متنوع بود. پاسدارهای نگهبان در طول روز به ندرت وارد بند می شدند. اگر کاری 
هم داشتند، به محمد فرجاد می گفتند تا او دنبال کند. تنها حضور ثابت پاسداران 

برای آمارگيری بود؛ آن هم شب ها بعد از شام بود که نيم ساعتی در بند می ماندند.

۵2-مجاهد خلق رامین نریماني از فعالین شاخه دانش آموزی بود که خانواده ای فقیر داشتند و در جنوب تهران در 
یکی ازگودها زندگی می کردند. او در قتل عام سال۶۷ در زندان اوین به شهادت رسید.
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در واقع، اواخر سال۶۵ ميثم بركنار شده بود. از همه اين کشمکش ها در بين  باندهای 
باقي ماند، راديكال شدن مواضع زندانيان  اعتصاب ها و شهادت علی آن چه  رژيم و 
بر  امثال الجوردي و حاج داوود ها  بود كه  باد رفتن گرد ترس و مرگ  بر  و  مجاهد 

فضاي كل زندان پاشيده بودند.
اوايل سال۶۶ که متوجه شديم مرتضوی به جای ميثم آمده. برای مان نشانة اين بود 
باندی که بدنبال خط منتظری بودند در اوين شکست خورده و اکيپ های دادستانی 
در  هم چنان  اطالعات  وزارت  کارکنان  اما  زده اند.  چنبره  اوين  رياست  بر  دوباره 

بند۲۰۹ فعال بودند و اين بند در کنترل شان بود.
اولين نمود اين تغيير مديريت، پيدا شدن سر و کّله پاسدار دژخيم علی شاه عبدالعظيمی 
بود. يک  روز صبح به هواخوری رفتيم. مثل روزهای قبل در رديف های منظم ورزش 
و  شد  باز  کناری  حياط  کوچک  در  که  بوديم  آخر  حرکت های  مشغول  می کرديم. 
علی شاه عبدالعظيمی از درآمد.  نگاهی به ما انداخت و داد زد: » حق ندارين از اين 

ورزش ها کنين. هر کی واسه خودش نرمش کنه«!
همهمه ای جوابش را داد. بعد تک و توکی هم حرفی به او پراندند. او که انتظار چنين 
جوابی را نداشت، طبق شگرد هميشگی اش، به حالت نشسته بند کفشش را محکم 
کرد. اين ژست هميشگی اش بود؛ يعنی دارم آماده می شوم که بيايم سراغتان. کسی 
محل اش نگذاشت. ورزش که تمام شد، همه شروع کردند دوتا سه تا با هم قدم زدن. 
بعضی ها هم رفتند داخل بند که دوش بگيرند. پاسدار وحشی ديد کسی به او توجه 
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فحش،  چند  با  همراه  نمی تواند  سابق  مثل  ديگر  نمی آورد.  به حسابش  و  نمی کند 
زندانيان را تهديد کند. از همان دری که آمد، خارج شد.

اخبار  گسترده.  و  متنوع  خبرهايی  به دست  آورديم.  مالقاتي ها  و  روزنامه ها  از  خبرهايي 
مربوط به سازمان هم بود كه از دستگيرشده های جديد به ما مي رسيد؛ خبرهاي منطقه و 
عمليات هاي سازمان زياد شده بود. جنگ ايران و عراق هم چنان ادامه داشت. رژيم خميني 
از نظر اقتصادي و بسيج نيرويي دچار مشكالت زيادي شده بود. ديگر براي پشتيباني از 
هم  مصرف  يك بار  سربازان  به عنوان  دانش آموزان  بسيج  از  نداشت.  كافي  توان  جبهه ها 
نتيجه اي نمی گرفت و بازارش کساد شده بود. سلسله عمليات  كربال و امثال آن هم چنان 
نفتي  و سكوهاي  ميادين  به  اصلي جنگ  ثقل  نيز شكست پشت شكست.  و  بود  برقرار 
كشيده شده بود. از نظر ديپلماسي هم فعاليت هايي به جريان افتاد تا با قطعنامة ۵۹8، 

آتش جنگ فروكش کند و حمالت طرفين را متوقف كنند. 
مجتبی حلوايی از پاسدارهای وحشی و قديمی اوين بودکه به قسمت حفاظت منتقل 
شده بود. رئيس حفاظت بود. از پاسدارهای قديمی بودکه به خاطر وحشی گری های 
بی حد و اندازه اش  رتبه گرفت و در دادياری مشغول بود. هر كس كه از بندمان به 
دادياری رفت و اتهامش را »مجاهدين« گفت،  سخت و مفّصل كتك خورد. روي 
به  را  پيام شان  اين طوری  می خواستند  گذاشتند.  عالمت هايي  بعضی ها  سر و كّله 

بقية نفرات بند برسانند. 
با ماشين سلماني، چهارراه كردند.  مجتبی حلوايی و حميد عباسی سر بعضي ها را 
سبيل خيلی ها را نصفه تراشيدند. سبيل و يكي از ابروهاي مهدي پورقاضيان و افشين 
معماران را تراشيدند. کيومرث يكي از اقليتی های بند ما بود که از سرخط هاي آن 
جريان محسوب مي شد. سبيل پت و پهنی هم داشت. او هم چنان از مواضعش دفاع 
كردند.  قيچي  هم  را  سبيلش  زدند،  مفّصل  كتك  يک  را  او  اين که  از  بعد  می کرد. 

کيومرث چنان به هم ريخت كه براي مدتي از اتاق شان بيرون نمي آمد.
چند روزي گذشت. يك روز صبح چند نفر را براي دادياري صدا زدند. روز بعد هم بردن 
به شعبه ادامه پيدا کرد. افشين معماران كاشاني، مهدي پورقاضيان، رامين نريماني، 
ابراهيم غيورنجف آبادي، جمشيد امين پور، احمد رزاقي، احمد عسگري حاتم آبادي، 

نادر حامد  حيدر دوست و يوسف عمادزاده۵۳ و چند نفر ديگر. 
۵۳-مجاهدان خلق افشین معماران كاشاني، مهدي پورقاضیان، ابراهیم غیور نجف آبادي، جمشید امین پور، احمد 

عسگري حاتم آبادي، نادر حامد  حیدر دوست و یوسف عمادزاده در قتل عام تابستان سال ۶۷ به شهادت رسیدند.
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روز سوم اسم من  را هم برای دادياری خواندند. حاج مهدی مسؤل آموزشگاه و پاسدار 
ابراهيمی ما را سوار مينی بوس کردند و بردند. پاسدار ابراهيمی يک غولتشن دهاتی 
بودکه اصاًل زبان آدميزاد حالی اش نمی شد. بد دهن بود و دست بزن داشت. به دادياری 
که رسيديم، ما را بيرون شعبه با فاصله از هم نشاندند روی نيمکتی. يکی يکی صدا 
کردند و بردند توی شعبه. از سؤال های شان معلوم بود فرمی که پر می کنند فرماليستی 
است. همة سؤاالت در صفحه اول پرونده های مان بود. فقط دنبال اين بودند که ما در 

مقابل اتهام چه جوابی می دهيم. 
بعضی ها که به اتاق می رفتند، با بينی خون آلود و کتک خورده بيرون می آمدند. نوبت 
من شد. رفتم توی اتاق. حسين زاده پشت ميز نشسته بود و داشت با تلفن صحبت 
می کرد. مجيد حلوايی و حميد عباسی مدام در حال رفت و آمد از اين اتاق به آن اتاق 
بودند. حسين زاده به آن طرف خط  گفت: »شما صبر کنيد ما داريم دنبال می کنيم«. 

تلفن را قطع کرد. نگاهی به ليستی انداخت که جلواش بود. پرسيد:
ـ اسمت چيه؟

ـ حسن ظريف.
ـ اتهام؟

ـ هواداری.
ـ هوادار چی؟

ـ هوادار سازمان.
رو کرد به مجيد حلوايی و گفت: »اينا يادشون رفته کجان. فکر کردن می ذاريم هر 

غلطی خواستن بکنن«. 
هنوز حرف های حسين زاده تمام نشده بود که از پشت کشيده يی محکم خورد پس 

گردنم. بعد حلوايی با فحش و ناسزا چند مشت و لگد نثارم کرد و فرستاد بيرون.

کلمه مجاهدین 7۵ضربه کابل داره! 
وارد سالن شد.  روز عصر ديديم دژخيم مجيد حلوايي  بازجويی ها، يک  اين  از  بعد 
جلوي اتاق ۱۱۰ ايستاد. با صداي بلند شروع به صحبت با محمدرضا كريمي۵۴ كرد. 
حرف هايش تهديدآميز بود. كم كم همه دورشان جمع شديم تا ببينيم چه خبر است. 

۵۴-مجاهد خلق محمدرضا كریمی در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید.
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اتهام خودتونو  مجاهدين   رفتين،  دادياري  به  مجيد حلوايي  گفت: »تعدادي تون که 
گفتين. من همين جا به همة شما اخطار مي كنم كه گفتن اين كلمه جرمه! گفتن 

كلمة مجاهدين، ۷۵ ضربه كابل داره«. 
يك دفعه همهمه و اعتراض همه بلند شد. هركس چيزي مي گفت. اميرحسين جلوتر 
رفت و گفت: »اسمم اميرحسين حسيني است. اتهامم مجاهدين خلق است. حاال هر 

كاري مي خواهي بكني، بكن!«. 
نگاه  اميرحسين  به  خشم  با  مي آمد.  در  حدقه  از  داشت  حلوايي  مجيد  چشم هاي 
مي كرد. محمدعلي خيرانديش۵۵ هم از عقب تر داد زد: »من هم اتهامم مجاهدينه«. 

در يك آن، دور مجيد حلوايي شلوغ شد. هركس چيزي مي گفت. او كه وسط اين 
صحنه گير افتاده بود، با سرعت به سمت خروجي بند رفت. 

یادتون باشه اتهام من مجاهدینه! 
نيم  ساعت بعد اميرحسين و محمدعلي را صدا زدند. گفتند به دفتر آموزشگاه بروند. 

همه توي راهرو مانديم. كنجكاوي مي كرديم كه آن ها را براي چه صدا كردند. 
عالمت  به  را  دستش  شنيد.  صدايي  سرو  ايستاد.  گوش  به  در  پشت  فرجاد  محمد 
سكوت بلند كرد. همه ساكت شديم. پشت در بند داشتند وسيله اي فلزي را جابجا 
حميد  و  اسماعيلي  پاسدار  و  ابراهيمي  پاسدار  حلوايي،  داد و قال  صداي  مي كردند. 
از دقايقي، صداي ضربات كابل به گوش مان  رسيد.  عباسی هم شنيده مي شد. بعد 
تخت شكنجه را درست گذاشته بودند پشت در بند. آن ها را به تخت بستند و به هر 

كدام شان هفتاد و پنج كابل زدند. 
هر دوآن ها در مدتي که زير كابل بودند، صداي شان در نيامد. اميرحسين را که از 

تخت باز كردند، با صدايي بلند و از موضع باال و مسلط گفت:كاِرتون تموم شد؟
پاسدار ابراهيمي   گفت: »آره، تمومه. حاال برو ُتو بند!«. 

امير حسين هم گفت: »پس يادتون باشه اتهام من، مجاهدينه!«. 

مراسم ۴ خرداد 66
به ۴ خرداد سال ۶۶ رسيديم. سعي كرديم مراسم بگيريم. مراسمي كه عالوه بر بزرگداشت 
بنيانگذاران سازمان، بيانگر همبستگي و روحية زندگي جمعي مان باشد. از طرفي بايد 
حواس جمع مي بوديم تا زياده روي نكنيم. از يك هفته قبل، صحبت ها و قول و قرارها 

۵۵- مجاهدان خلق امیرحسین حسیني و محمدعلي خیراندیش در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسیدند.
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سر اين موضوع شروع شد. راهرو بند و زمان هوا خوري، بهترين محل و فرصتي بود كه 
دو به دو قدم مي زديم تا با هم فكري و ابتكارات جمعي، موضوعات برنامه را تعيين كنيم. 
بايد اين مالحظه را در نظر مي گرفتيم كه برنامه  به گونه اي باشد كه مزاحمت و تداخلي 

با زندگي روزانة ماركسيست ها و گروه هاي ديگر نداشته باشد.
محمدرضا  يوسف  عماد زاده،  نجف آبادي،  غيور  ابراهيم 
غالمي،  اصغر  نريمانی،  رامين  خضري،  اصغر   كريمي، 
و  ريحاني   عباس  قبادپور،  منوچهر  مسعود جمشيدي، 
آن ها  و جوش  بودند. جنب  فعال  بسيار  ديگر  نفر  چند 
خيلي به چشم مي خورد. گاه گاهی که كناري می نشستم 
يك  در  نفر  يك  مي ديدم  مي كردم،  نگاه  را  صحنه  و 
يکی،  با  دقيقه  چند  مي زند.  حرف  نفر  چند  با  ساعت 
بعد  رفتن سراغ ديگری. چهره های هر دو نفري كه رد 
مي شدند، واقعًا ديدني بود. بعضي ها مثل اصغر  غالمي و 
از چهره شان محو  لبخند  محمد  فرجاد حين گفت وگو، 
نمي شد. يوسف  عماد زاده ، بهرام بيداريان، احمد عسگري 

و ابراهيم غيور چنان با جديت و حرارت حرف مي زدند كه ياد بحث هاي داغ سال۵8 
جلو دانشگاه مي افتادم. 

نتيجة صحبت ها اين شد كه مراسم را هنگام هواخوري، در حياط و در كادر ورزش 
بگيريم. چند نفر كه ذوق و سليقه اي در اجراي بازي هاي جمعي و برنامه هاي تفنني 
فرجاد  درآورند. محمد  را  برنامه   تا جزئيات  گذاشتند  نشست  اتاق۱۰۴  در  داشتند، 
به عنوان مسؤل نشست، ايرج لشگري مسؤل ورزش، محمدرضا  كريمي، احد  كاظم زاده، 

بهرام  بيداريان، علي  اسالمي و دو سه نفر ديگر هم مسؤل بقيه امور بودند.
بعد از نشست، محمد نتيجه را به مسؤلين اتاق ها  گفت. سر ناهار هم به اطالع همه 
نفرات  با  بودند،  بند  مسؤلين صنفي  كه  مرندي  مجيد  و  ناظم البكاء  اسكندر  رسيد. 

صنفي اتاق ها هماهنگ كردند تا آن ها هم شربت و شيريني مفصلي تدارك ببينند. 
ورزش روزانه   به اين  صورت بود: اول نيم ساعت در دو ستون دور حياط مي دويديم. 
جلو  ايرج  لشگري  ۱۲ نفره.  ۱۵ صف  حدود  مي شديم.  خط  به  حياط  سطح  در  بعد 
مي ايستاد و حركت هاي ميليشيا را با شماره اعالم مي كرد. ما هم در حركت چهارم، 

به شماره ها جواب مي داديم. حركت هاي نرمش ميليشيا كامل انجام مي شد. 

   سيد اصغرخضري
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بلند  مي رسيد،  كه  رضايي  رضا  حركت  به  می برد.  وقت  ۴۵دقيقه  حدود  نرمش ها 
اعالم مي كرد: »حركت ما قبل  آخر«. و همين طور حركت همايون كتيرايي را: »حركت 
آخر.« به نشانة همبستگي با جنبش فلسطين، يك حركت اضافه شده بود كه اسمش 
»حركت فتح« بود؛ شبيه »حركت انسان ها«، با اين تفاوت كه در حالت نشسته، دو 
دست را رو به باال مي برديم. شبيه حالت تفنگ را باالي  سر گرفتن، به باال مي پريديم.

به نشانة  پايداری، در ۴خرداد  و دميدن روحية  روزانه  تفاوت در ورزش  ايجاد  براي 
يادوارة سه بنيانگذار سازمان، از ستون۲ به ستون۴ شديم. بعد از يكي دو دور دويدن، 
ضربه هاي پا منظم و با ضربه چهارم به زمين كوبيده مي شد. صف ها و ستون ها در 
كمال نظم بود. حين دويدن، احساس نيرومندی همراه با آرامش خاطر داشتم. اول 
ياد رژة ميليشيا و قدرت نمايي آن در سال۵8 افتادم؛ سپس ياد منطقه و نيروهاي 

سازمان در قرارگاه هاي شان. 
نظم يافتن ضربه هاي پا شكل گرفت و محكم و قاطع به زمين سيماني كف حياط 
مي خورد. لحظاتي، دلهره اي وجودم را گرفت: نكند به خاطر اين حركت، همه مان را به 
بازجويي و انفرادي و شكنجه ببرند! دو  سال پيش به خاطر يك لبخند و سالم دادن با 

حركت سر، بايد دو سه  روز در زير هشت سر پا می ايستاديم. 
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 لحظه ها و اما و اگرهاست كه نبايد به آن ها فرصت بدهم. 
نيم ساعت گذشت. به نشانة سه بنيانگذار سازمان، به ستون۳ شديم و می دويديم. 
بچه هاي  ياد  مي كوبيديم.  زمين  به  پا  قاطعانه  و  بوديم  كرده  گره  را  مشت هاي مان 
منطقه افتادم.  آيا مي شود روزي در منطقه با بچه ها بدوم و رژه بروم؟ در همين فکرها 
بودم كه نگاهم به پاسدار نگهبان لب پشت بام افتاد. داشت ورزش ما را برانداز می کرد. 
نگهباني آن  روز با پاسدار چاق و خپلي به نام حسن بود که در خنگي و خرفتي سرآمد 

همة پاسداران بود. اسمش را گذاشته بوديم »گاو  مشد  حسن!«
دو سه دقيقه يي ايستاده و ما را بِر و بِر نگاه كرد. بعد رفت. البد رفت که آن چه را ديده، 
گزارش بدهد. آخرهاي برنامه مان بود كه سه چهار پاسدار آمدند لب پشت بام و ما را زير 
نظر گرفتند. چند ثانيه نگاهی کردند و سريع رفتند عقب. احتمال  داديم از برنامه مان 
نگذرند و تنبيهي براي مان در نظر بگيرند. ما پذيرفته بوديم كه بهاي آن را بپردازيم. 
قرار شد بعد از يك ساعت دويدن، كساني كه مي خواهند در دو استقامت شركت كنند، 
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ادامه دهند. حدود ۲۵نفر ماندند و تا يک ساعت ادامه دادند. در آخر  هم۴ نفر ماندند 
كه هنوز مي دويدند: عباس  ريحانی                               )طال(، ايرج لشگری، احد كاظم زاده و حسين صفايي.  
همگي در حياط ايستاديم و تشويق شان كرديم. از يك جايي به بعد هم كف   زديم كه 
يعني تمامش كنيد. هيچ كدام دست بردار نبودند. هر چه صبر كرديم، كوتاه نمي آمدند. 
مي دويدند و حياط را دور مي زدند. چاره را در اين ديديم كه همگي دنبال شان بدويم 
و تمامش كنيم. دويديم و آن ها را روي دست هاي مان بلند كرديم و آورديم داخل 

بند. از عباس طال پرسيدم:
ـ چطوري اون قدر دويدي و خسته نمي شدي؟ 

ـ خودم رو لب مرز تصور مي كردم. مي خواستم اون قدر بدوم تا خودم را به پايگاه هاي 
سازمان برسونم. به همين خاطر 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 هواخوري مان تعطيل شد. اعالم كردند »ورزش جمعي ممنوع!«

صياد شيرازی
 روزهای اول تابستان بود. اولين واکنش های رژيم نسبت به تشکيل ارتش آزادی بخش 

را ديديم. هرچند خودم هنوز از چند و چون آن هيچ اطالعی نداشتم. 
يک روز ديديم در حياط زندان ميز و صندلی چيده اند. سؤال مان شد که زندانبان 
چه برنامه ای دارد؟ از الی کرکره های پنجره سرک کشيديم تا ببينيم چه خبر است. 
ظاهر  انداختند.  راه  ميکروفن  و  بلند گو  و  می آوردند  موکت  خودشان  با  نگهبان ها 
صحنه نشان می داد کسی قرار است پشت ميز بنشيند و سخنرانی کند. تصور کردم 
شايد ما را هم صدا کنند و بنشانند توی حياط و کسی برای مان صحبت کند. اما 
کسی سراغ ما نيامد. از دِر کوچک حياط که به حياط های بعدی باز می شد، چند 
نفری را آوردند؛ از بند کارگاه و بند جهاد بودند. مرتضوی هم با يک نفر ارتشی آمد 

و دوتايی نشستند پشت ميز.
من  نفر ارتشی را نشناختنم. از بچه ها شنيدم که صياد شيرازی است. صياد شروع 
به صحبت کرد. کل حرفش اين بود که: »درست کردن يک ارتش حساب و کتاب 
يک  کنه.  درست  ارتش  يک  خواست  دلش  کس  هر  که  نيست  همين جوری  داره. 
ارتش نياز به تجربة ساليان زيادی داره. پول و نيرو می خواد. هر سال بايد سربازگيری 
کنه و...«. ته خط حرفش هم اين بود: »کسانی که رفتن اون ور مرز و اعالم تأسيس 
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ارتش آزادی بخش می کنن، دارن خودشون رو گول می زنن. اون خائن هايی که رفتن 
ستون پنجم صدام شدن و به ملت خودشون خيانت کردن، يه مشت فراری بيشتر 
نيستن. اصاًل به حساب نميان. ارتش و سپاه ما با قدرت  تمام از مرزها حفاظت می کنه. 
اگه کسی بخواد به اون تعرضی کنه، به شدت سرکوب خواهد شد. کشور عراق با اون 
همه هواپيما و موشک نتونسته کاری کنه. صدام يک ارتش زرهی داره که مرتب از 

سمت رزمندگان اسالم ضربه های مهلک می خوره و…«
ما کم کم دوزاری مان افتاد که مخاطبش ما هستيم. آن نفراتی را هم که از سالن های۲ 
از اعالم تشکيل  و ۴ آوردند، دکور صحنه اند. پشت صحنة داستان اين بود که بعد 
ارتش آزادی بخش از طرف سازمان، زندانبان فهميده بود خبر به ما رسيده است. شايد 
اين خبر عامل  به آن ها می رسيد، متوجه شدند  بندها  از  از روی گزارشاتی که  هم 
انگيزش بيشتر ما شده است. به همين دليل صياد شيرازی را آوردند که به عنوان يک 
مرجع صاحب نظر نظامی، به ما حالی کند که اين خبر ارزشی ندارد و تشکيل ارتش 

از طرف يک گروه در خارج مرزهای خودش محال است!  

هویت 
را  با سالن۳ داشتيم، همه روزه خبرهاي داخل و خارج زندان  ارتباطي كه مدام  با 
تشكيل مي دادند.  را  بند  ماركسيست هاي سالن۳ حدود يك سوم  مبادله مي كرديم. 
كميته  سطح  ـ در  ماركسيستي  جريان هاي  اصلي  نفرات  مي شد،  گفته  كه  آن طور 

مركزي و حول و حوش آن ـ در اين سالن متمركز بودند. 
اصلي  از خط  دهنده های  جابر حبيبي   و  اردكاني  که جعفر  بود  افتاده  جا  ما  برای 
نزد  دو  اين  که  بود  افتاده  جا  زندانبان هم  برای  بندها هستند. حتی  در  مجاهدين 
هواداران مجاهدين اعتبار دارند و به حرف ها و مواضع شان توجه می شود. به همين 
اعتبار هم بود که ميثم برای حل مشکلی که در سالن۳ برايش پيش آمده بوده، اين 
دو نفر را چند بار صدا کرد و خواست واسطه شوند که برای مدتی از عادی ها غذا 

بگيرند. اما اين ها قبول نکردند،  خط ميثم پيش نرفت و منجر به برکناری اش شد.
در تماس هاي مستمر و رد و بدل شدن نظرهاي گوناگون، همه دنبال اين بوديم كه به 
راه  حلي منطقي و متناسب با شرايط مان برسيم. حاصل بحث ها و گفت وگو هاي كشدار 

دو نفره و چند نفره بين دو بند ۳ و ۵، يك جمعبندی با ۵محور شد:
۱- تضاد بين باندهاي حاكم بر زندان واقعي است. در موضع گيري ها نبايد آن را ناديده گرفت.
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۲- رژيم در جنگ كم آورده است. خميني ديگر قادر نيست مانند سال هاي اول 
داخل و خارج  در  موج ضدجنگ  به  نسبت  است  مجبور  و  بدمد  جنگ  تنور  در 

جوابگو باشد. 
 ۳- زندان، ادامة مبارزة ما است و بايد از هر فرصتي براي ارتقاي آن كوشيد.

۴- هر بندي شرايط مستقل خود را دارد و مي تواند متناسب با وحدت ها و تضادها ، 
راه كار و موضع خود را داشته باشد.

۵- در مناسبات مان جاي هيچ بريده و خائن و توابي نيست. نبايد به زندانبان اجازه 
داد دوباره آن ها را وارد مناسبات ما كند.

با بررسي آن چه 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. 
سياسی  زنان  بود.  بند  دو  همين  اوين،  سياسي  بند هاي  اصلی  ثقل  مقطع،  اين  در 
در بندهای  ۳۲۵ بودند. از آن ها خيلی کم خبر مي رسيد. سالن۲ هنوز بند »كارگاه 
كارهاي  براي  را  سالن۴  زندانيان  مي گفتند.  جهاد«  »بند  را  سالن۴  بود.  خياطي« 
سالن  دو  اين  درب  مي بردند.  بود،  زندان  محوطه  در  كه  كارهايي  بعضي  و  نجاري 
بندها  اين  كنند.  تردد  سالن  دو  هر  به  مي توانستند  بند  دو  هر  زندانيان  و  بود  باز 
ميراث الجوردي بودند. الجوردي بيشتر بريده ها و زندانيان درهم شكسته را به كارگاه 
خياطي مي برد. آن جا با آن ها لباس  نيروهاي بسيج و امثال آن را مي دوخت. از اين 
راه پول كالني هم به جيب مي زد. از بچه هاي خوب هم در اين دو سالن بودند كه 
نمي خواستند آن ها را با بند هايي كه مواضع باالتري داشتند، قاطي كنند. بعضي از 
اين  افراد مانند رحيم مصطفوي خويي  را كه از انفرادي آوردند، به سالن۴ فرستادند. 

بعضي هم تازه دستگير شده بودند.
 سالن۱ را دو قسمت كردند؛ در يك قسمت امداد مستقر شد؛ دو اتاق قسمت دوم 
به  معروف  ديگرش هم  اتاق  يا سه  دو  و  دادند.  اختصاص  روانی شده  زندانيان  به  را 

»ترمينال« بود. انتقالي ها و موارد ديگر را در اين اتاق ها جا دادند. 

طبقه بندی سفيد؛ زرد؛ سرخ
را  زندان  بندهای  مي خواهند  كه  شد  شايع  خبرهايی  مرتضوي،  آمدن  از  بعد 
طبقه بندي كنند. طبقه بندي بر اساس سرخ و زرد و سفيد. به زندانيان سِر موضع، 
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»سرخ« مي گفتند. آن هايی كه تحت تأثير قرار مي گرفتند، بينابيني و »زرد« ناميده 
براي  زمان  گذشت  كردند.  نامگذاري  »سفيد«  هم  را  توابين  و  بريده ها  مي شدند. 
زندانبان مشخص كرد كه اين دسته بندي غلط است. در آخر هم طبقه بندي را بر 

اساس ميزان حكم انجام دادند.
شهريور سال۶۶ طرح طبقه بندي زندانيان سياسی شروع شد. ابتدا کسانی را كه كمتر 
از ده  سال حکم داشتند، به بند سه ۳۲۵ و از آن جا به زندان گوهر دشت منتقل كردند. 
كساني را كه حكم ابد داشتند يا زير حكم بودند، به بند ۱ پايين بردند. محكومان ۱۰تا ۱۵ 

سال هم به بند۱ باال منتقل شدند. من که حکمم ۱۵سال  بود، رفتم به بند ۱ باال.

بند1 باال و نظمی جدید
در جريان انتقال، همة وسايل مان را گرفتند. چند پاسدار همه را به طور كامل بازرسي  
مثل  ندادند؛  و  برداشتند  هم  را  وسايل مان  از  خيلي  بند.  داخل  فرستادند  و  كردند 

كتاب ها، قفسه هاي صنفي، دكور اتاق ها، گلدان ها و...
بين اجناس ضبط  شده، چيزي كه شاهكارشان مي دانستند و به رخ ما مي  كشيدند، 
سه گوني نان خشك و يك  گوني آرد نان  خشك بود! هنوز وسايل مان وسط راهرو بود 
كه اسكندر ـ مسؤل صنفي مان ـ رفت پشت در و نگهبان را صدا كرد: »برو پاسبخش 

رو صدا كن بياد !«
عباس فتوت هيكلي درشت و بدتركيب داشت. سر و كّله اش پر مو بود. بين بچه ها 
معروف بود به گوريل. آن روز نوبت پاسبخشي او بود. آمد پشت ميله ها ايستاد و داد 

زد: »كي كار داشت؟« 
 اسكندر رفت جلو: »چرا نون هامونو رو برداشتين؟ نون خشكمونو بده !«

گوريل زد زير خنده: »فكركردين ما خريم! نمي دونيم اينا رو واسه چي مي خواين؟«
ـ ياال برو اونا رو بيار! ما از اونا براي دهي و پنجي استفاده مي كنيم.

گوريل پوزخندي زد و گفت: 
ـ نخير! شما اينا رو جمع كردين براي وقتي كه اعتصاب كردين. از همين اول بهتون 

نصيحت مي كنم، اين جا، 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؟
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 -هنوز انتخاب نكرديم. 
تا  انتخاب كنين!  اتاقاتونو طبق ليست بچينين! مسؤل بند هم   -تا وقت آمار، 

موقع آمار آماده باشه!
گوريل دستش را از ميله ها كند، نگاهي کرد و رفت.

هنوز بيرون بند، هفت هشت پاسدار داشتند وسايل را مي گشتند. ما كم كم اسباب و 
اثاثيه مان را آورديم داخل بند . يك عده  نظافت عمومي بند را شروع كردند. حين 
همة اين  كارها، انتخاب مسؤل بند و تركيب اتاق ها هم جريان داشت. مارکسيست ها 
كه ۲8نفر بودند، گفتند همه شان می روند اتاق ۵. پنج نفر هم از گروه هاي فرقان و 

آرمان مستضعفين بودند كه به همان اتاق رفتند و شدند ۳۳نفر. 
احمد رزاقي  را كانديداي مسؤل بند كرديم. بچه هاي اتاق۵ هم اعالم كردند قبولش 
قرار شد هر كس  انتخاب شد.  بند  معاون مسؤل  وراميني  هم  علي كريمي  دارند. 
به  نياز  كه  كساني  و  بيماران  براي  گذاشتيم  هم  را  اتاق ۱  برود.  دلخواهش  اتاق  به 
 استراحت بيشتري داشتند. نمي خواستيم اتاق بيماران شلوغ باشد. بقيه هم به اتاق 
دلخواه شان رفتند. آمار بعضي اتاق ها ـ مثل اتاق۶ ـ به نسبت بقيه خيلي بيشتر شد. 
به ناچار دوتا آمار درست كرديم: آمار ساختگي كه فقط موقع آمارگيري به آن اتاق ها 

مي رفتيم؛ دومی آمار واقعي كه در طول روز آن جا بوديم.
مسؤالن  هم  شام  از  بعد  شد.  اتاق مشخص  هر  مسؤل  گذاشتيم.  نشست  بالفاصله 
اتاق ها با هم نشست گذاشتند. اتاق۵ هنوز كسي را انتخاب نكرده بود؛ در نشست هم 

نماينده  نداشت. 
چارچوب ها و قوانيني را كه در سالن ۵ آموزشگاه براي امور داخلي بند نوشته شده 
كشيديم.  بيرون  جاسازي  از  را  آن  دست نوشته هاي  کرديم.  بررسي  دوباره  بود، 
چارچوب هايي كه در ۱۲۰ماده وتبصره تدوين شده بودند، در ۴۵ماده خالصه شدند. 
عنوان مسؤليت هاي داخل بند كه قباًل ۹ مورد بود، به ۶ مورد كاهش يافت. بعضي 

مسؤليت ها مثل روزنامه و كتاب و فرهنگي، در هم ادغام شدند.

آن سوي دیوارهاي مرگ
بعد از بردن دكتر مجيد به گوهر دشت، ديگر دكتر نداشتيم. مراد بهادري قشقايي، مسؤل 
پيگيري هاي درماني شد. ياد آن روزها به خير كه در اتاق هاي ۱۰۰نفره، به ازاي هر ۱۰نفر، 
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يك پزشك يا انترن داشتيم. خميني با شقاوت ضدبشری اش همه شان را اعدام كرد.
با مسؤل بند- احمد رزاقی- تعيين تكليف  اتاق ها در نشست   تصميم گيري  مسؤل 
 شد، قرار شد براي مسؤليت هاي صنفي، نظافت، ورزش و ملي كاري بند، كانديداها 
را معرفي كنيم. مسؤليت هاي اول تا سوم، هركدام سه يا چهار كانديدا داشتند. براي 

مسؤليت »ملي كاري«، فقط يك نفر معرفي شد كه من بودم!
كه  هرجا  از  بايد  مي كرد.  آماده  را  اتاق ها  ساخت وساز  وسايل  بايد  »ملي كاري«  
سلول ها،  صنفي،  براي  تا  مي كرد  کشف  و...  نخ  كارتن،  آهن،  چوب،  مي توانست 
توالت و ظرفشويي و... الزامات آماده كند. در شرايط معمول، هر هفته صبح جمعه 
زمان ملي كاري بود. همة كارهای روز جمعه از چهارشنبه برنامه ريزي و بين افراد 

تقسيم می شد.
آن روز هرجاي بند كه مي رفتي، تالش و گفت وگو جريان داشت. همه در جنب و جوش 
کارهاي عمومي  راه اندازي شدند.  و  نظافت  پشتکار جمعی  با  اتاق ها  بودند.  تكاپو  و 

پيش  رفت و بند را آن طور که مي خواستيم، سر و سامان داديم.
كانال هاي ارتباطي و خبري بند ما با بند »ابدي ها« برقرار شد.آمار و وضعيت هر دو بند 
را به  هم منتقل كرديم. در موضعگيري بر سر مسائل زندان، مواضع مشابهي داشتيم. 
تفاوت ها آن قدر جزئي بودند كه مي شد گفت يك دست بوديم. جعفر اردكاني و محمود 
عبادي، از بچه هاي »سرخط«ابدي ها بودند. در بند ما، همة هواداران مجاهدين روي 
حرف ها و مواضع جعفر حساب مي كردند. در بند ما كسي به عنوان »سرخط« در حد 
جعفر و محمود نبود. بين بچه ها بودند كساني كه به عنوان رابطين اصلي، اين جايگاه 

را پيدا كرده بودند. مانند: محسن)پرويز( سليمي، اصغر غالمي و يوسف عمادزاده. 

خبرگزاري و رادیو محلي بند!
يك هفته پس از استقرارمان در بند جديد، قرار شد اخبار سه ماه قبل را جمع آوري 
صورت  وضعيت مان  آخرين  از  كلي  جمع بندي  يك  خبرها،  اساس  بر  بايد  كنيم. 
مي گرفت. براي جمع آوري اخبار، موضوعات آن تقسيم شد و هر بخش آن را دو نفر 

دنبال كردند. يک شبکة وسيع خبرگزاري در بند راه افتاد.
 اخبار جابه جايي ها و تحوالت زندان را جمشيد امين پور و محمدرضا كريمي جمع آوري 
مي كردند. حميد خضري و ناصر نيري مسؤل اخبار سازمان شدند. آن ها بايد خبرها 
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را از راه مالقات با خانواده ها يا زندانيان جديد به دست مي آوردند. اخبار جنگ رژيم 
و عراق، كم  و كيف پيشرفت ها و عقب نشيني ها، موشكباران شهرها، بسيج نيرو و همة 
احمد شاه ميرزايي،  بود.  ريحاني  عباس  و  نقاش زاده   با مسعود  آن  به  مربوط  موارد 
مهدي پورقاضيان، مهرداد کاووسی، سياوش قوامی و بقيه هم اخبار عمومی را جمع 

مي كردند تا چيزي از قلم نيفتد.
خبرها جمع آوري و بين دو بند رد و بدل شدند. هر موضوعي به صورت محوري تنظيم 
شد. هر روز موقع ناهار خبرها براي جمع خوانده مي شد. ترتيب خواندن اخبار هم 
اين طور بود كه اول در همة اتاق ها سفره انداخته مي شد. نفري كه اخبار را مي خواند، 
اتاق به اتاق مي رفت و خبرها را به اطالع همه مي رساند. 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 سفره ها شلوغ و کلی خوش و بش بود. حميد  خضری و ناصر نيری 

قبل از خوردن غذا، اخبار را می خواندند و به اتاق ديگر می رفتند. 
از وقتي به اين بند آمديم، هنوز هواخوري نرفته بوديم. به خاطر تحريم غذا در محل 
قبلي، هنوز زير تنبيه بوديم. به همين خاطر، ورزش در داخل اتاق ها انجام مي شد. قرار 

شد ساعت۵ تا ۶/۳۰ عصر، ورزش در راهرو و اتاق هاي۴و۶ انجام شود.

جمع بندی همه جانبه شرایط جدید
بچه هاي»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 دست مان مي رسيد، 
آن را در گروه هاي ۲تا۴ نفره مي خوانديم. من، علي ابراهيمي سواره، مصطفي اتابكي و 

عباس ريحاني  در يك نوبت خوانديم. 
نوبت  كه  تيمي  هر  شد  قرار  نيفتد،  نگهبان ها  دست  به  نوشته ها  كه  حفاظت  براي 
خواندنش است، به اتاق۶ در انتهاي راهرو برود و بخواند. به طور معمول ۶ نفر دوبه دو در 
راهرو قدم مي زدند. همزمان نگهباني اتاق ۶ را هم مي دادند تا اگر پاسداري آمد، سريع 
اطالع دهند. دو نفر نزديك ورودي بند، دو نفر سر پيچ راهرو و دو نفر هم جلو اتاق۶.
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خالصه یي از محورهاي جمع بندي 
1 - رژیم

در عرصه داخلي:
ـ رژيم به خاطر جنگ و عوارض ناشي از آن، به شدت ضعيف شده است.

ـ اعتراض هاي مردمي عليه رژيم ـ به خصوص عليه جنگ ـ در شهرهاي مختلف رو 
به افزايش است.

ـ تضاد بين نيروهاي ارتش و سپاه در جبهه ها باال گرفته است.
ـ خميني براي پشتيباني و تداركات جبهه ها كم آورده است.

در عرصه خارجي:
ـ رژيم به شدت زير ضرب است كه آتش بس را بپذيرد.

ـكشورهاي اروپايي دارند بر سر حقوق بشر به رژيم فشار مي آورند تا تغييراتي را بپذيرد. 
ـ رژيم براي تأمين قطعات يدكي جت هاي جنگي و وسايل ديگر نظامي، به دنبال غرب 

افتاده و مجبور است بخشي از خواسته هاي غرب را بپذيرد. 
۲-سازمان 

ـ عمليات های نظامی سازمان وارد فاز جديدي شده است. كيفيت و تأثير هر عمليات 
سازمان در شرايط فعلي، به اندازه صد عمليات سال هاي قبل است.

ـ سازمان با داشتن پايگاه های مستقل در خاک عراق، از يك عمق استراتژيك برخوردار 
شده است.

ـ با رهبري نوين سازمان و انقالب ايدئولوژيك، انرژي ها آزادشده و در مقابل چاه باطل 
خميني، ستيغ قّلة حق را بايد هر چه باالتر برد.

ـ اصل طاليِي حداكثر تهاجم، رمز موفقيت عنصر مجاهد در همه صحنه هاست.
3-زندان

ـ تضاد مديريت زندان، تضاد بين وزارت اطالعات و دادستاني است. دادستاني در همه 
ارگان هاي 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 مي شود.
زندان  و  آورد  به دست  را  اوين  كنترل  است  نتوانسته  حال  به  تا  اطالعات  ـ وزارت 

هم چنان 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 مي شود، بايد 
مواظب باشيم تحت تأثير تضادهاي آن ها موضع نگيريم.

ـ رابطة هر زنداني مجاهد خلق با سازمان، يك رابطة ايدئولوژيك است.
ـ تا به حال توانسته ايم حقوق صنفي خودمان را به دست آوريم. حاال بايد براي حقوق 
سياسي خودمان تالش كنيم. بايد به نقطه اي برسيم كه هويت سياسي هر زنداني 

به رسميت شناخته شود.
 ـ مسؤل بند را خودمان انتخاب مي كنيم. مديريت داخلي بند نيز با خودمان است كه 

با رأي مستقيم انتخاب و به بيرون معرفي مي شود.
ـ طرح طبقه بندي زندان معنايش اين است كه ديگر خط تواب سازي رژيم كور شده 

است.
ـ ما تا به حال توانسته ايم حقوق صنفي و جمعي خود را در بندها به دست آوريم. در 
برخوردهاي بعدي، بايد روي »اتهام« متمركز شويم تا هركس بتواند به طور رسمي 

بگويد كه اتهامش هواداري از سازمان مجاهدين است.

جوشش افكار نو!
و  تحركات  تغييرکرد.  بند  فضاي  شدنش،  دست به دست  و  جمعبندي  انتقال   با 
گفت وگوها فعال شدند. همه دوبه دو در راهرو قدم مي زدند يا درگوشه اي از اتاق ها 
صحبت مي كردند. با اين جمع بندي و اخبار روزانه، همگي به روز 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 مي كرديم، نظرات يك دست 
نبود. بعضي ها معتقد بودند زندانبان هنوز ظرفيت شنيدن اين مواضع را ندارد؛ اگر 
روي اين مواضع متمركز شويم، ممكن است مرحله سوزي شود. عده اي هم حرف شان 
اين بود كه مرحله را خودمان ايجاد مي كنيم. هرچقدر بتوانيم مواضع جمعي مان را باال 
بكشيم، زندانبان هم همان قدر عقب نشيني مي كند. محسن سليمي سر اين ديدگاه، 

بيانی جالب داشت: 
و  مبارزات  مجموعة  يعني  تاريخ  نيست؛  زمان  گذشت  فقط  بشري  جامعة  »تاريخ 

تالش هايي كه انسان در راه آزادي خود انجام داده است.« 
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همه جا عرصه نبرد است
نظرات راديكال تري هم وجود داشت. بعضي ها مانند اصغر خضری، يوسف عماد زاده و 

اصغر غالمی می گفتند:
و خارج  است. چه در منطقة مرزي  مقاومت در همه جا گسترده  و  » پهنة جنبش 
كشور، چه در زندان. همه جا عرصة نبرد است. هر مجاهد و مبارزي در هركجا كه 
هست، با هر ابزار و هر روشي مي تواند به اين رژيم ضربه بزند. اگر در منطقه، اصل 
هر  در  مجاهدي  هر  شامل  اصل  اين  است،  مجاهد  عمل  راهنماي  تهاجم  حداكثر 
شرايطي مي شود. بايد با همين روحيه و با همين مكانيسم، اهداف مان را در درون 

زندان هم پيش ببريم.«
آن ها كه شاخص ها و معتقدان اين خط بودند، به»بچه هاي حداكثري« معروف شدند. 
يعني تحليل ها و راه كارهاي شان مبتني بر »اصل حداكثر تهاجم« است. اصلي كه 
متأثر از بحث هاي سياسي ـ استراتژيك سازمان در زمستان سال۶۴ بود و به زندان 
هم رسيد. آن ها در يك كالم طالب به  ميدان كشيدن بيشترين توانايي ها و انرژي ها و 

دست يابي به باالترين پيشروِي سياسي بودند.
اين بحث ها هم چنان در ديگ افكار عمومي بند، ُقل مي خورد. از صبح تا شب راهرو 
بند، مثل خيابان شلوغ دوطرفه اي شده بود. آدم ها گاه به آرامي و گاه با سرعت در 

رفت و آمد بودند. چند نفري هم در گوشة اتاق ها مشغول پچ پچ بودند.
 اخبار سازمان و رژيم، بي وقفه و با دقت دنبال مي شد. هر برخوردي هم كه زندانبان 
براي مان  مي كرد،  جابه جايي ها  و  نگهبان ها  تغيير  زيرهشت،  بهداري،  دادياري،  در 

معنايي داشت. هيچ كدام از نظرمان دور نمي ماند. 

شاهراه خبری با چند متر نخ
چند متر نخ، تکه يي  چوب، چند عدد ميخ، مشتي پارچه و هر شيئ در دسترس 
ارتباط، معنا و كاركردي بسيار  ايجاد تحرک و  يك زنداني، براي تغيير محيط و 
متفاوت با نقش معمولي اش پيدا مي كند. نخي محكم و نازك با وزنه يي سبک بر 
سر آن، شاهراه ارتباطي ما با بند ابدي ها بود. آرام آرام و بي سروصدا به بند پاييني 

مي رفت و بر مي گشت.
كيسة  بودند.  دست نوشته ها  رد و بدل كردن  مسؤل  خضري  اصغر  و  غيور   ابراهيم 
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كوچكي دوختند و مطالب را داخل آن مي گذاشتند. كيسه را مي انداختند به قاّلب،  و  
سِر نخ را می فرستاد بند پاييني. با اين ابتکارات مدام با هم تبادل داشتيم. 

بعد از تغيير مديريت زندان، جابه جايي ها و ادامه تنبيهاتي كه مرتضوي اعمال می كرد، 
ابدي ها  با  ارتباط   از  دهيم.  نشان  جديد  زندانبان  به  را  موضع مان  گرفتيم   تصميم 
فهميديم بحث هاي مشابهي هم بين آن ها جريان دارد. اين شد که همه روي يك 

موضوع به توافق رسيديم: تحريم غذا!
 ماركسيست ها بعد از چند روز، جهانبخش  را كه يكي از هواداران فدائيان اقليت و 
اهل لرستان بود، به عنوان مسؤل اتاق شان 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 
مي آورد، در بند هم مطرح مي شد. سپس طبق ضوابطی كه داشتيم، در سطح بند 

رأي گيري انجام مي شد.
بود، نشست  بند  رزاقي كه مسؤل  احمد  آورد.  اتاق۴ رأي   پيشنهاد تحريم غذا در 
مسؤالن اتاق ها را برگزار كرد. در همان نشست هم پيشنهاد تحريم غذا مطرح شد. 

حاال بايد همة اتاق ها نظر مي دادند. 
 بعدازظهر بود. جهانبخش مسؤل اتاق۵، پيشنهاد را برد. صحنة جالبي بود؛ نيم ساعت 
بعد همة هم اتاقي هاي او آمدند بيرون و هركس يك نفر را پيدا كرد و با او مشغول 
صحبت  شد. سؤال همه شان مشابه بود. محمد رحيم نژاد  آمد سراغم و با هم رفتيم به 
راهرو. در همان قدم اول، بالفاصله پرسيد: »بين شما بچه هاي مجاهد چي مي گذره؟ 
چه خبر مهمي شده كه اين قدر شما رو مشغول كرده؟ يه هفته بيشتره كه مدام دارين 

با هم حرف مي زنين، نشست مي ذارين! 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 سياسي مان است.
 هرچند سر هر نكته  كه مي گفتم، حرف داشت، ولي برخوردش مثبت بود. به حرف ها 
خوب گوش مي داد و بعد از هر جنبه اي که به نظرش می رسيد، نقد مي  كرد. در پايان 

هم بسيار متفاهم و قانع بود.
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شروع تحریم غذا
پيشنهاد تحريم غذا در همة اتاق ها 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«.
به  تا  رفت  زودي  هم  او  گفت.  نگهبان  پاسدار  به  را  بند  تصميم  رزاقي  احمد 

پاس بخشي اطالع دهد.
آن روز نوبت پاس بخشِي حاج ناصر بود. آدمي نيمه چاق، قدي بلند، صورتي سفيد 
و گوشتالو. از پاسدارهاي قديمي اوين. سال هاي گذشته پست پايين تري داشت؛ اما 

به خاطر قساوت و بي رحمي اش، از نگهباني به مقام افسر پاسبخش رسيد!
نيم ساعت نگذشته بود كه احمد را صدا زدند. او را بردند دفتر زندان. بين حاج ناصر 

و احمد اين حرف ها بود: 
را  ما هواخوري  نيست!  نفعتان  به   نكنين.  رو  اين كارها  دوباره شروع كردين؟  ـ چرا 
باز نكرديم، چون شما ورزش جمعي مي كنين. اگر قول بدين ورزش جمعي نكنين، 

هواخوري باز مي شه.
ـ ورزش و هواخوري حق ماست. تحريم غذا هم به خاطر اينه كه حق ما را گرفتين و 

نمي ذارين از هواخوري استفاده كنيم. 
مذاکره حاج ناصر با احمد رزاقی به جايی نرسيد. حاج ناصر گفته بود: »با تحريم  غذای 

شما، ما ضرری نمی کنيم. خودتان ضرر می کنيد«. احمد هم برگشت بند.  

كاروان شادي 
با شروع تحريم غذا، مسؤالن صنفِي اتاق ها فعال شدند. موجودِي مواد غذايِي اتاق ها 
جمع آوري شد. چيزي در حد مقداري خرما، انجير خشك و چند كنسرو. استفاده از 

اين مواد را براي ۳روز برنامه ريزي كرديم.
و  كردند  قسمت  را  نان شان  جيرة  آن ها  پشتيباني شديم.  هم  ابدي ها  بند  از طرف 
نصفش  را براي ما گذاشتند. فقط بايد ترتيب انتقال شان را به بند خودمان مي داديم.

اين کار به من سپرده شد. بايد وسيله يي درست مي كردم كه هم جادار باشد، هم 
از الي ميله هاي پنجره رد شود. انتقال نان ها بايد در زماني كوتاه و مناسب صورت 
مي گرفت تا نگهبان ها متوجه نشوند. افشين معماران و جواد عباسي  داوطلب كمك 
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شدند. از يک ملحفه  نوارهاي ۲۰سانتي بريديم و در طول به هم دوختيم. يك نوار 
آن جيب هاي ۴۰سانتي  از  و  بريديم  نواري  هم  را  ملحفه  يک  درست شد.  8متري 
نياز بود  نوار دوختيم. دو تكه طناب ۷تا8 متري  درآورديم. جيب ها را رديفي روي 
كه به دو سر نوار ببنديم تا با آن نوارها را هدايت كنيم. افشين، بلوز سبز بافتني اش 
را آورد. همان كه پارسال مادرش برايش آورده بود. خيلي شيك و خوش پوش بود. 
روزهاي مالقات، بچه ها عالقه داشتند آن را بپوشند و به مالقات بروند. نمي خواستم 
بشكافمش. گفتم حيف است، بهتر است بلوز کهنه تري پيدا كنم. افشين با جديت 

گفت: »حيف چي ؟!« و خودش مشغول شكافتن بلوز شد. 
 با نخ هايش طناب را سريع بافتيم و به دو سر نوار وصل كرديم. زمان تعويض نگهبان ها، 
مورس حركتي۵۶   با  اول  شود.  غروب  مانديم  منتظر  بود.  نان ها  انتقال  موقع  بهترين 

هماهنگي هاي قبلي انجام شد. 
كردند.  نان  پر  را  جيب هايش  پاييني ها  پايين.  داديم  را  طناب  قرار،  سر  درست 
عالمت که دادند، به سرعت از پنجره کشيديم باال. اتاق۶ شلوغ شد. صحنه جالب و 
با نشاطی شد. هر كس چيزي می گفت و همه مي خنديدند. جيب هاي نوار در يك 
آن خالي شد. دوباره نوار را فرستاديم پايين و پر از نان آمد باال. مجتبي قدياني  
خيلي فعال بود و ريزريز مي خنديد. اسم نوار نقالة نان را گذاشت »كاروان شادي«. 

همين اسم هم رويش ماند. 
برنامه روزانة بند طبق معمول اجرا مي شد. بعداز ظهرها در اتاق ها 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 بي اعتنايي سعي كرد 
به روي خودش نياورد. در اين فاصله، هيچ نقل و انتقالي به بهداري، دفتر مركزي 
و جاهاي ديگر نداشتيم. مي خواستيم براي اين حركت، يك انعكاس بيروني فراهم 

كنيم. منتظر روز مالقات مانديم. 
در فاصله اين سه روز، در بند ابدي ها هم سر تحريم غذا رأي گيري شد و با اكثريت 
قاطع رأي آورد. قرار گذاشتند برنامه شان را از روز مالقات شروع كنند. مي خواستند 
اول خبر را به خانواده ها بگويند كه به بيرون زندان منتقل شود، بعد به تحريم غذاي 

بند باال بپيوندند.

۵۶- منظور 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 اميد
سال هاي گذشته، دفتر ملل متحد در تهران خيلي غيرفعال بود. تا آن زمان هيچ 
فعاليتي از اين دفتر در زمينه حقوق بشر و مسائل زندان ها ديده نشده بود. به دنبال 
فعاليت هاي بين المللي سازمان مجاهدين و افشاي سركوب و اختناق رژيم، به تازگي 
اين دفتر در تهران فعال شد.گهگاهي خبرهايي از آن مي رسيد. خبرها حاكي از 
وضعيت  پيگير  و  كرده اند  مراجعه  دفتر  اين  به   خانواده ها  از  بعضي  كه  بود  اين 

بچه هاي شان  هستند. 
ما اصاًل اميدي به اين دفتر نداشتيم. مي دانستيم مأموران وزارت اطالعات، هركس 
را كه به اين دفتر مراجعه كند، زير نظر دارد. از خانواده ها هم شنيديم كه برخي را 
دستگير كرده اند. رژيم جو شديد پليسي اطراف اين دفتر ايجاد كرده بود. مسؤالن 
دفتر ملل متحد هم خيلي احتياط مي كردند. گويا آن ها بيشتر مرعوب وحشيگري ها 

و شارالتان بازي هاي رژيم بودند.
با اين حال، ما تصميم داشتيم از هر روزنه اي استفاده كنيم. بيشتر هم روي انعكاس 
راديو مجاهد متمركز بوديم؛ چون تنها نقطة اميدمان بود. هر دو بند در مالقات با 
خانواده ها خيلي فعال شدند. هر كس متناسب با شرايط و امكانات خانواده اش، توصيه  
مي كرد تا خبر تحريم غذا را منعكس كند. بعضي  بچه ها خواهر، برادر، همسر يا اقوامی 
در زندان داشتند. از طريق خانواده هاي آن ها هم خبر را به بندهاي ديگر و زندان 

گوهردشت رسانديم.
در پيگيري ها متوجه شديم راديو مجاهد خبر را به طور مشروح منعكس كرده است. 

بعضي خانواده ها هم نامه هايي نوشتند و به دفتر سازمان ملل رساندند.
دو هفته بعد بار ديگر  تصميم گرفتيم در اعتراض به بستن هواخوري و تعطيلی 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 به مدت سه روز 
در تحريم غذا هستيم« و نامة اعتراضي را كه تنظيم كرده بوديم، به او داد. معلوم نبود 
اين تحريم چه باري را به او تحميل مي كرد كه با التماس گفت: »تو رو  خدا در شيفت 

من تحريم نكنين. فردا که شيفت من نيس تحريم کنين!«
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کنفرانسی بی شکل اما با نتيجه ای مشخص
برسيم،  دستاوردي  چه  به  مي خواهيم  غذاها،  تحريم  و  برخوردها  اين  از    اين كه 
بحث هاي جاري و كّشاف بند شد. اوايل، بحث ها پخته نبود. هر كس چيزي مي گفت. 
بعضي  روي حقوق صنفي زنداني متمركز بودند. بعضي روي ميدان ندادن به زندانبان 
خطوط  از  هم  بعضي  كنند.  تحميل  ما  بند هاي  به  دوباره  را  بريده ها  نگذاريم  كه 
بحثي جريان داشت. فصل  فاكت مي آوردند. همه جور  منطقه  در  تهاجمي سازمان 

مشتركي بين شان پيدا نمي شد. 
صبح تا شب در بند بوديم و دو به دو در حال صحبت، گويي يك كنفرانس بزرگ در 
جريان است كه سخنرانان بي نام و نشاني در حال صحبت اند و همه هم در جريان 
ندارد،  وجود  رهبري كننده  عنصر  كه  مواقعي  در  مي گيرند.  قرار  سخنراني ها  اين 
اين جمع است كه كمبود رهبري را جبران مي كند و راه را نشان مي دهد. با همة 
سختي هايي كه در پيشبرد بحث ها بود، به يك نتيجه رسيديم كه همه روي آن 
توافق داشتيم. نتيجه اين بود كه در مسير مبارزه مان بايد به نقطه »تحميل هويت 
سازماني« خود به زندانبان برسيم. بايد به زندانبان تحميل كنيم كه ما را به عنوان 

مجاهد خلق بشناسد و به آن گردن بگذارد.

یک مائده، توليد كاغذ و کارگاه صحافي! 
در يكي از همين روزها كه بچه هاي اتاق۴ مشغول نظافت عمومي اتاق شان بودند، 
علي ماليري از الي كركره هاي پنجرة كانال كولر، ميخي ديد كه در گوشه اي از کانال 
فرو رفته است. كنجكاو مي شود، دقت مي كند و مي بيند نخي هم به اين ميخ وصل 
با لبة قاشق باز كردند. نخ را كه باال  است. علي و حسين ميرزايي  دريچة كولر را 
كشيدند، معلوم شد به انتهاي نخ، يك بسته آويزان است. بسته  با پالستيك آببندي 
شده بود. معلوم بود از سال ها پيش آن جا قرار داده شده  است. بيشتر كنجكاو شديم 

و بازش كرديم. ده، دوازده جلد كتاب و چند دست نوشته بود. 
جاسازي شان  كرده اند.  جاسازي  آن جا  را  كتاب ها  زماني  چه  از  کی ها  نبود  معلوم 
همة  بود.  مانده  مخفي  زندانبان  چشم  از  سال،  همه  اين  كه  بود  مطمئن  آن قدر 

كتاب ها، منابع آموزشي بودند. 
كتاب ها را سريع بين چند نفر تقسيم كردند. هر كس کتابي را در جاسازي اتاق خودش 
پنهان كرد. اين خبر، همه را خيلي خوشحال و ذوق زده كرد. همه مشتاق بودند بفهمند 
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اسم كتاب ها چيست. بالفاصله اسم نويسي و نوبت بندي خواندن كتاب ها شروع شد. 
كاغذ  كتاب ها خيلي زرد و خشك شده بود. اصاًل نمي شد بازشان كرد و ورق شان زد. يك 

بي احتياطي كافي بود كه برگ كتاب ها مثل نان لواش خشك شده، سريع خرد  شوند. 
مجتبي غنيمتي داوطلب بازسازي و زنده كردن كتاب ها شد. علي ماليري و حسين 
ميرزايي هم كمكی های او شدند. مجتبي صدايم كرد، يك نشست دو  نفره گذاشتيم 

تا تصميم بگيريم كتاب ها را چطوری بازسازي كنيم.

تا ورق ها  بگذاريم  را در تشت آب  اين رسيديم كه آن ها  به  بازسازی کتاب ها  برای 
خيس بخورند و از هم جدا شوند. سپس  ورق ها به آرامي و با دّقت از هم جدا شوند. 
پس از خشك شدن ورق ها، دانه دانه در يك كيسة پالستيكي گذاشته شوند. مرحلة 
آخر هم كيسه هاي پالستيكي را مثل آلبوم به هم بدوزيم. مشکل اين بود که چنين 
آلبومي قابل دست به دست شدن نيست و زود از دور خارج مي شود. در نهايت قرارشد 

از هر كتاب، دو نسخه رونويسي شود! 
بازسازي كتاب ها پروژه اي شد. چندين تيم را مشغول خودش کرد. چندتايی دنبال 
جمع آوري پالستيك و دوختن كيسه كالسور بودند. چند نفر هم دنبال دست نويسي 

و تکثير. چند نفري هم ساختن جاسازي هاي جديد را دست گرفتند. 
بوديم  مانده  بود.  نياورده  كاغذ  و  دفتر  فروشگاه،  بود  مدت ها  آمد.  كم  سفيد  كاغذ 
به درد  چيز  پايين، چندان  بند  در  هم  ابدي ها  كنيم.  تهيه  كاغذ  همه  اين  چطوري 

حسين ميرزایي به همراه فرزند خردسالش
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بخوری نداشتند. يك راه بيشتر نماند: »بايد خودمان كاغذ توليد كنيم!«.
را  نيازمان  مورد  كاغذ  خوانده شده،  كتاب هاي  و  روزنامه  سفيد  حاشيه هاي  از  بايد 
آرشيو  شدند.  كار  اين  مسؤل  ريحاني  عباس  سرتيمِي  با  نفر  چند  مي كرديم.  تهيه 
هر  سفيد  حاشيه هاي  از  نواري  شدند.  پهن  اتاق ها  کف  داشتيم،  كه  روزنامه هايي 
روزنامه بريده  شد. از برنج، چسب نشاسته تهيه شد. کاغذها را لب به لب چسبانديم. 
با چسباندن هفت هشت نوار ۲۰سانتي، يك صفحه كاغذ به دست مي آمد. با خشك 

كردن و پرس كاغذها، صفحاتي به دست  آمد كه مي شد روي شان نوشت.
 فضاي بند ظاهري آرام و معمولي داشت. اين كارها در نهايت دّقت، با رعايت جنبه هاي 
امنيتي و دور از چشم زندانبان ها جريان داشت. هيچ تازه  واردي نمي توانست بفهمد 
وقفه ناپدير  و  جدي  فعاليتي  مي خورد،  به چشم  كه  آرامشي  پشت  است.  خبر  چه 
هم چون کارخانه يی شبانه روزي در جريان بود. ظرف دو هفته، همة كارها تمام شد. 
براي  شبانه روز  ساعت  بيست وچهار  افتادند.  جريان  به  شده  دست نويس  كتاب هاي 

مطالعة كتاب ها نوبت بندي شد. 

کتاب  ها و ارتقاء تئوریک
يك هفته پس از سر وکله زدن با كتاب ها، صحنة بند بسيار جالب و ديدني بود. موضوع 
كتاب ها، سوژة بحث ها و تبادل نظرها شد. هر كس سعي مي كرد محتواي كتابي را 
كه خوانده است به ديگري منتقل كند. به دنبال مطالعة کتاب ها، نقد کتاب ها رواج 
پيدا كرد. راهرو باريك بند از ساعت ۱۰صبح و ۴بعدازظهر به بعد كم كم شلوغ مي شد. 
كتاب»اُپارين« )حيات، طبيعت، منشأ و تكامل آن( خيلي مورد توجه بود. كتاب هاي 
»ماترياليسم ديالكتيك«، »جامعه و طبيعت«، »علم و فلسفه« هم از جمله كتاب هايي 
»ژرژ  چون  نويسندگاني  از  هم  كتاب هايي  مي گرفتند.  قرار  توجه  مورد  كه  بودند 
گورويچ«، »پطروشفسكي« و »برتراند راسل« بود. كتاب هاي »ماده و انسان«، »سير 
حكمت در اروپا« و »جهان بيني علمي« هم از كتاب هايي بودند كه نظر تعدادي را 

جلب كرده بودند.
من بعضي از اين كتاب ها را قبل از زندان مطالعه كرده بودم. با مطالعة دوباره شان، 
انگار اولين بار است آن ها را مي خوانم. بار دوم كه كتاب اُپارين را خواندم، درك و فهم 
آن برايم ساده تر  شد. عمق بيشتري از آن دستم آمد. ديگران هم همين احساس را 
داشتند. همه سعي مي كردند با هر موضوعي آموزشي برخورد كنند. در شرايط معمول 

ارزش اين كتاب ها را نمي فهميدم و خيلي راحت از كنارشان مي گذشتم.
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کتاب »مطالعه در باره طبقات اجتماع« ژرژ گورويچ تا اندازه ای برای خودم جالب بود 
و آن را خوب مطالعه کردم. نکتة مهمی که در اين کتاب بود، اينکه تعاريفی که تا 
آن زمان در معرفی »طبقات اجتماعی« شده بود را به نقد کشيده بود. نکته جديدش 
برای خودم اين بود که در چند سال بعد از انقالب که با مفهوم »طبقه اجتماعی« 
جريانات  و  گروه ها  نظرات  انعکاس  بودم،  خوانده  يا  شنيده  هرچه  بودم،  شده  آشنا 
مارکسيستی در کشور بود. در مورد طبقه کارگر مطالب بسياری گفته و نوشته شده 
اما هميشه  نام شناخته می شدند.  اين  به  از جريانات مارکسيستی  بود. حتی خيلی 
برای خودم اين سوال و حفرة ذهنی وجود داشت که چرا سازمان مجاهدين مثل ديگر 
گروه ها و جريانات سياسی، اسم طبقه کارگر يا کشاورز را برجسته نمی کند؟ اگر طبقه 
کارگر پيشروترين قشر آگاه در ميان جامعه است، چرا سازمان مانند ديگر جريانات 

سياسی، روی اين قشر متمرکز نمی شود؟ 
کارگران  فقط  جامعه،  پيشرو  قشر  که  بود  شده  ثابت  به من  عمل  جريان  در  البته 
نيستند. از روی دستگيری ها و شغل همه هم بندی هايی که آنها را ديده بودم، قابل 
به  آن شروع  با  مبارزه  برای  و  آگاه شد  به ظلم خمينی  که  بود که هرکسی  درک 
فعاليتی کرد، او در جرگة نيروی پيشتاز قرار می گيرد. چه کارگر باشد، چه کشاورز، يا 
دانشجو و دانش آموز و استاد دانشگاه. توی بندها از همه قشری دستگيری داشتيم. از 
سرباز وظيفه تا سروان و سرهنگ. از کارگر و کاسب محله تا صاحب کارخانه و تاجر 
بازاری. اين را درک کرده بودم که علت اين تمرکز نکردن سازمان مجاهدين روی 

فقط طبقه کارگر، چنين واقعيت های اجتماعی است.
اينکه  می داد.  آزارم  موضوع  يک  هميشه  می آمد،  پيش  بحث ها  اين  پای  که  وقتی 
گفته می شد مجاهدين از قشر خرده بورژوايی هستند و نهايتًا در مسير مبارزه، جذب 
بورژوازی خواهند شد. می دانستم که اين ادعا هم جواب خودش را داشته و دارد. اما 

تا آن موقع آن را پی گيری نکرده بودم.
ارائه  او  تعريفی که  اجتماعی، ديدم  مورد طبقات  از خواندن کتاب گورويچ در  بعد 
می دهد با اين تعاريف مصطلح در بازار روز سياست فرق داره. او معتقد است که اساسًا 
اين تعريف از طبقه کارگر متعلق به بعد از پيدايش نظام سرمايه داری است. اطالق آن 
به مبارزات پيش از آن، مانند قيام اسپارتاکوس و امثال آن غلط است. اگر اين طوری 
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برای قشر کارگر پيشينه درست کنيم، به همان واقعيت جديد هم ضربه زده ايم.
چنين موضوعی باعث شد که مدتی سر اين موضوع با مهرداد و عباس طال و مسعود 
جمشيدی و چند نفر ديگر صحبت کردم. اما در نهايت محسن سليمی بود که با بيانی 
خيلی ساده اين موضوع را بطور تئوريک برايم جا انداخت. حرفش هم خيلی روان و 

بياد ماندنی بود که گفت:
از شرايط مشخص«. اين يک کليده.  ياد داده که »تحليل مشخص   ]سازمان به ما 
کليدی طاليی که نبايد اون رو فراموش کنيم. درسته که ما سر وقايع سياسی روز 

تاريخی  برای تحليل های  اما  استفاده می کنيم.  اون  از 
استفاده  کليد  همين  از  بايد  هم  تاريخی  شناخت  و 
کنيم. سازمان از ابتدای فعاليتش در سال ۵8، هميشه 
و  بوده  جامعه  آگاه  و  پيشرو  نيروهای  روی  تکيه اش 
هست. حاال اين نيرو در ميان هر قشری باشه، می تونه 
در صف مبارزه قرار بگيره و برای آزاديش بجنگه. مگه 
ظلمی که خمينی به کارمندان يا معلمان می کنه کمتر 
يا  ارتشی ها  به  خمينی  مگه  کارگرهاست؟  به  ظلم  از 
دانشگاهی ها کمتر ظلم می کنه؟ همه اين ها قشرهايی 
هستند که از درونشان نيروی پيشگام بيرون مياد. آن 

تعاريف کالسيکی هم که از قشرکارگر و مبارزات کارگری شده، نه با زمان ما منطبقه 
و نه با جامعه ما، چون کشورمان آن سير رشد سرمايه دای رو طی نکرده. امروزه حتی 
توی اروپا و آمريکا هم تعريف کارگر با ۵۰ سال پيش فرق کرده. نبايد خودمان رو در 

اين قالب های خشک نگه داريم.[
از پطروشفسکی کتاب های »نهضت سربداران« و »اسالم در ايران« را داشتيم که هر 
دوی اين کتابها، جای کار و بررسی بيشتری در مقايسه با شرايط کنونی مان داشت. 
پطروشفسکی يک دانشمند روس بود و مطالعات زيادی در مورد تاريخ ايران و تاريخ 
اسالم و تشيع در ايران داشت. او بدون هيچ گونه تعصب دينی به موضوع تاريخ ايران 
نوشته های قوی و مستندی  با خواندن  اما  بود.  پرداخته  ايران  اجتماعی  و جريانات 
تعصب  عدم  عين  در  او  که  می ديدم  نظراتش  در  را  حفره  اين  بود،  داده  ارائه  که 

پرویز)محسن( سليمي
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دينی و ملی که بخرج داده بود، اما واقعيت تاريخ ايران و تاريخ تشيع ايران را با يک 
عينک جديد ارائه کرده بود. عينکی که ناشی از تسّلط »تحليل طبقاتی تاريخ« در 
دانشگاه های شوروی بود. عينکی که وقتی حفرة »تحليل طبقاتی« مارکس را در مورد 
تاريخ باستان ايران جلوی او گذاشتند، قبول کرد که اين تحليل، با تاريخ کهن ايران 
منطبق نيست و نظريه »شيوه توليد آسيايی« را ضميمه نظرش کرد. همين موضوع 
هم تا اندازه ای بين خودمان مورد بحث قرار گرفت و در قدم زدن های دونفره که توی 
راهروی بند و گاهی گوشه سلول ها داشتيم کالسی دانشگاهی در مورد تاريخ ايران 

را از سر می گذرانديم.
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انفرادي،  و  بازجويي  دوران  گذراندن  از  پس  را  جديد  دستگيرشدگان  از  بعضی 
بند  به  آمد  که  بود  اين  ها  جملة  از  مجتبي  مايلي  عمومي.  بند هاي  به  فرستادند 
ابدي ها  بند  به  بازجويي،  از دوران  بعد  نعمتي هم   فرشيد  و  بهرام سالجقه۵۷   ما. 
منتقل شدند. هنوز حكم نداشتند؛ اما نفرات عملياتی اگر اعدام نمي شدند، كمترين 
و  فرستادند  ابدی ها  بند  به  را  آن ها  دليل  همين  به  بود.  ابد  حبس  مجازات شان 

۵۷- هم زمان با خط عملیات گرداني سازمان در مناطق مرزي، عملیات چریكي داخله هم در جریان بود. بهرام 
سالجقه فرمانده چند تیم عملیاتي بود. ساختمان نخست وزیري، دادستاني كل انقالب، مقر مركزي سپاه و چند 
مركز اصلي دیگر سركوب، جزو اهداف آنها بود. آنها در معرض شنود تلفني قرار مي گیرند و ضربه مي خورند. 
موسي موسي خاني لو مي رود و دستگیر مي شود. براي دستگیري بقیة تیم، تور گسترده اي توسط دادستاني پهن 

مي شود. 
تعدادي از افراد تیم دستگیر و چندتایی هم حین درگیري، شهید مي شوند. بهرام در صحنة درگیري، با احتمال 
باالی دستگیري، سه كپسول سیانور را یك جا مي خورد تا شهید شود؛ ولي پاسداران در لحظه دستگیري، به او 
آمپول ضد سیانور مي زنند و زنده دستگیرش مي كنند. او شكنجه هاي وحشیانة زیادي را تحمل كرد. تمام بدنش 
تكه پاره بود. بعد از نزدیك به دو سال، هنوز نمي توانست درست سر پا بایستد. سم سیانور بدنش را تحلیل برده 
بود. در بازجویي ها از مواضع سازمان و عملیات هایش سخت دفاع مي كرد. دژخیمان خمیني تمام تجربیات و 
شیوه هاي شكنجه شان را به كار گرفتند تا او را بشكنند؛ ولي موفق نشدند. یكي از شكنجه هایشان این بود كه سیم 
و میله در آلت تناسلي او فرو كردند. به راستي بهرام یك اسطورة مقاومت بود. چنان در ذهن و ضمیر همگان جا 
بازكرده بود كه همه او را»فرمانده بهرام« صدا مي كردند. مثاًل در خبرهایي كه بند به بند مي رفت، گفته مي شد: 
»فرمانده بهرام اینطور گفته، فرمانده بهرام این نظر را داشته و...«. خیلي متین و با وقار بود. در چهرة سبزه و آرامش 
هنوز آثار بیماري هویدا بود. وقتي براي بچه ها از انقالب ایدئولوژیک صحبت مي كرد، چشم هایش 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 دراولین سري قتل عام زندانیان به شهادت رسید
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فرشيد نعمتي۵8 نيز از جمله آنها بود.
مجتبي مايلي۵۹ پيك سازمان بود. حين مأموريتي كه در 
تهران داشت، دستگير شد. جواني حدود ۲۹ ساله، با قدي 
متوسط، بسيار متين و سرشار از عاطفه. در فاصلة كمي 
چنان با هم دوست شديم كه گويي سال هاست همديگر 
از منطقه و سازمان كه صحبت  براي مان  را مي شناسيم. 
مي كرد صفا، صميميت، يكرنگي و غرور در چشمانش موج 
از او حرف  مي زد. چنان شيفتة مسعود بود كه هر وقت 
مي زد، لحنش تغيير مي كرد، آميخته به شوق مي گشت و 
وجودش آرام و پرغرور مي شد. يك عبارت را زياد تكرار 

مي كرد: »مسعود فراتر از زمان است«.
انقالب دروني مجاهدين قرار داشت. براي ما  مجتبي تا حدي در جريان بحث هاي 
منبع مهمي بود تا هر چه راجع به اين موضوع مي داند، منتقل كند. كارش شده بود 

نوشتن هر مطلبي که در اين زمينه مي داند. 
بعد از گذشت دو سال از انقالب ايدئولوژيك درون سازمان، همه مشتاق بوديم از يك 
امر مهمي  ايدئولوژيك  انقالب  مرجع خودي راجع به آن بشنويم. همه مي دانستيم 
بوده كه سازمان برای پاسخ به ضرورت مبارزه به آن پرداخته است. مطمئن بوديم 
مي نويسد،  ورق پاره هايش  در  زمينه  اين  در  رژيم  كه  چرندياتي  از  كلمه  يك  حتي 
درست نيست و نبايد به آن توجه كرد. مي دانستيم موضوع به بحث رهبري و جايگاه 
زن برمي گردد. به دنبال آن هم تغييرات زيادي در امر تشكيالت و خط و خطوط پيش 

آمده بود كه از همه شان بي اطالع بوديم.
بودم،  ايدئولوژيك شنيده  انقالب  به  راجع  پراكنده  به صورت  كه  بحث هايي  ميان  از 
دو موضوع بيش از همه توجهم را جلب كرد: اول اين كه از اين نقطه به بعد سازمان 

۵۸-مجاهد قهرمان فرشید نعمتي با اینكه تازه دستگیر شده بود، به خاطر مقاومت و شهامت بي مانندش خیلي زود 
نامش سر زبان زندانیان افتاد و پرآوازه شد. او در دوران بازجویي، با وجود تحمل شكنجه هاي بسیار، همواره از 

همة فعالیت هایش دفاع کرد و ذره اي در مقابل بازجویان كوتاه نیامد. در هر بندي كه بود بارها به خاطر ابراز 
هواداري مجاهدین، او را به زیر هشت مي بردند و هر بار ۷۵ ضربه كابل مي زدند؛ اما او باز مي گفت: »هوادار 
سازمان پر افتخار مجاهدین هستم« و سپس از تخت شكنجه پایین مي آمد. فرشید قهرمان نیز در قتل عام تابستان 

سال ۶۷ به شهادت رسید. 
۵۹-مجاهد قهرمان مجتبي مایلي در قتل عام تابستان سال ۶۷ به شهادت رسید. 

 سيد فرشيد نعمتي وركي
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در  استثمار  موضوع  به  مجاهدين  اين كه سازمان  دوم  است.  عقيدتي  رهبري  داراي 
مدار كيفي تري پرداخته است. يعني در يك تشكيالت انقالبي هم كه عناصر آن براي 
انقالب و نفي استثمار به پا خواسته اند، نبايد هيچ گونه آثاري از استثمار در عناصر آن 

وجود داشته باشد.
همراه با دست نويسي كتاب ها، مطالب جديدي هم از پيك ها مي رسيد. اين مطالب هم 
در حال توليد شدن بود. ميان خبرهاي  جديدی كه از سازمان مجاهدين مي رسيد 
مصاحبه ها، موضعگيري ها، جمع بندي هاي ساالنه و اخبار منطقه به دّقت دنبال مي شد.

آن چه بيش از همه جاذبه داشت و همه مشتاق و تشنة شنيدن و خواندن مطلبي 
راجع به آن بودند، انقالب ايدئولوژيك دروني مجاهدين بود. 

ــ  مي گفتيم  آن ها »مالت«  به  كه  ــ  توليد دست نوشته ها  مي رفتيم،  جلوتر  هرچه 
بيشتر و بيشتر مي شد. اين دست نوشته ها چنان تأثيرات متنوع و همه جانبه يی بر ما 
گذاشتند كه روح حاكم بر مناسبات مان را تغيير دادند. صحبت های مان شده بود درك 
و دريافت ها دربارة مطالبي كه خوانده ايم. حس مي كرديم پرتو اندكي از اين انقالب 
از فرسنگ ها دورتر تابيده، از البه الي ديوارها و ميله هاي زندان گذشته است و دارد 

آرام آرام وجود همه مان را مشتعل می کند. 

هماهنگ با ارتش بهار 
خبر تشکيل ارتش آزاديبخش را شنيده بوديم. راديو مجاهد خبرش را روز ۳۰ خرداد 
سال۶۶  اعالم کرد. اولين بار اين خبر را از مالقات با خانواده ها گرفتيم. خواهر يکی از 
بچه ها خبر را روی کاغذی نوشت و پشت شيشه کابين مالقات به برادرش نشان داد. 
اين خبر هر روز با خبرهايی که از جاهای ديگر می گرفتيم تکميل  می شد. در ميان 
خبرهای رسيده، جمله اي به نقل از برادر مسعود بود به اين مضمون: »همة كادرها و 
اعضاي سازمان به عنوان افسران ارتش آزاديبخش شناخته مي شوند. در ارتش آزادي، 

سرباز صفر نداريم«.
با نسيمی که از منطقه می وزيد، حال و هوای بند هم تغيير می کرد. كششي بين ما 
زندانيان مجاهد ايجاد شد تا زندگي روزانه مان را در سطح يك پايگاه ارتش مقاومت 
باال بكشيم. هر روز که می گذشت تغييراتی را در شکل ظاهر خودمان و اتاق های مان 
می ديديم. محل پتوها درگوشة اتاق مرتب و آنکادر شد. برای قفسه صنفی و ساک ها 
جعبة  تخته هاي  با  كه  داشت  ۱۰تا۱۵پشتي  اتاق  هر  شد.  نصب  يکدست  پرده های 
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ميوه درست شده بود. نفرات هنگام تکيه به ديوار از آن ها استفاده می کردند. روی 
همة آن ها ملحفه يکدست و يک رنگ کشيده شد. پتو هايی که شب ها چهارتا کرده و 
زيرمان می انداختيم،  تبديل به تشکچه  های منظمی شدند و مالفه های يک دست رويش 

کشيده شد. روبالشی  ها هم يک دست شدند. هر ايدة تازه ای بالفاصله اجرا مي شد. 
فرم لباس پوشيد ن ها تغيير کرد. کسی در طول روز با لباس راحتی حاضر نمی شد. 
در طول روز همه لباس رسمي مي پوشيدند. اصالح صورت ـ داوطلبانه ـ جزو برنامه 
نوع  بودند که هميشه يك  نفر  روزانه شد. نظم و نظافت فردي دگرگون شد. چند 
پيراهن پاگون دار ـ معروف به پيراهن چيني ـ مي پوشيدند. لباسي كه تا حدودي به 
لباس فرم نظامي شباهت داشت. با ارزيابي وضعيت خودمان و تحوالت بيرون زندان، 

تصميم گرفتيم زندگي جمعي مان را هر چقدر مي توانيم كامل تر و منظم تر كنيم. 
هر  کس از ارتش آزادی بخش تصوراتی داشت. برداشت های متفاوتی از چند و چون 
آن بود. اما آن چه که در ذهن همة  ما نزديک به هم بود و عالقه داشتيم بدانيم، رنگ 

لباس متحد الشکل ارتش آزادی بود.
می دانستيم  دارند.  حضور  نظامی  فرم  با  منطقه  در  سازمان  نيروهای  می دانستيم   
چندين عمليات  در منطقه کردستان عليه سپاه و نيروهای مزدور رژيم انجام شده 
هنوز  داشت.  ديگری  حکايت  آزادی بخش  ارتش  تشکيل  خبر  برای مان  اما  است. 
تصويری روشن از آن نداشتيم. مثاًل خودم به تأثيرات خطی ــ استراتژيک آن اشراف 
حتمًا  داده،  آن را  تشکيل  فرمان  مسعود  وقتی  که  می فهميدم  را  اين   فقط  نداشتم. 

تحول مهم و بزرگی روی داده است. 
با عبداهلل سعيدی و محسن سليمی  سر اين موضوع 
صحبت کردم. از آن ها خواستم دربارة اهميت تشکيل 
ارتش آزادی برايم توضيح دهند. توضيح منسجم تر را 

محسن سليمی داد:
»خط سازمان از همان سال۵8 تشکيل ارتش آزادی بخش 
بود... ميليشيا هم که تشکيل شد، پايه ريزی همين ارتش 
سوار  پايه ها  همين  روی  هم  بود...جنگ چريک شهری 
عمليات  و  شهری  چريک  عمليات  از  بعد  شد...سازمان 
منطقه ُکردی، حاال رشد کرده... اآلن مرحلة تثبيت اين 
   عبداهلل سعيديعمليات هاست... مثل شورای ملی مقاومت که ظرف کار 
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سياسی است، ارتش آزادی هم ظرف کار نظامی است...با تشکيل اين ارتش، کارهای 
نظامی سازمان هويت خودش رو پيدا کرده و تثبيت می شه... مثل ارتش آزادی بخش 

ايرلند، مثل سازمان الفتح و...«
ما  مناسبات  و  روابط  بر  تأثيري  كما بيش  و سازمان مي رسيد،  منطقه  از  هر خبري 
مي گذاشت. تصور مي كنم تأثير اين خبر خيلي بيشتر بود. خبری که در زندگي روزانة 
ما اثر جدي گذاشت. تا اين زمان بحث مبارزة حرفه اي يا غير حرفه  ی، ما را به اين 
يقين رسانده بود كه زندان، ادامة مبارزه در بيرون است؛ نبايد از پرنسيپ هاي انقالبي 
در كارها و برنامه هاي مان كوتاه بياييم. از آن جا كه سازمان و اعضاي آن در بيرون 
زندان، در كادر ارتش آزادي بخش شناخته مي شدند، هر زنداني مجاهدي مي خواست 

تا جايي كه برايش مقدور است، خود را به شكل و محتواي آن نزديك كند.
 چنين موضوعي آن چنان ذهن ما را پر كرد كه بعضي ها خودشان را مقيد كردند 
و  كشش  با  باشند.  داشته  منظمي  برنامه   و  نظم  روزانه شان  کار  و  ظاهر  در  تا 
نتيجه رسيد.  به  اين موضوع دامن زد، صحبت ها ي مان خيلي زود  جاذبه اي كه 
دربارة ورزش، نماز جماعت، صنفي و برنامة روزانه پيشنهادهايي داده شد. اين 
پيشنهاد ها فقط براي مجاهدين بود. نفرات اتاق۵ که مارکسيت ها بودند، برنامه  هاي 

جداگانه خودشان را داشتند. 
تا اين زمان هر اتاقي صنفي جداگانه داشت. صنفي همة اتاق ها را متمركز کرديم. 
اسكندر مسؤل صنفي شد و احمد شاه ميرزايي و مهدي پورقاضيان۶۰ هم نفرات كمكي 
او شدند. سفرة غذا را در دو اتاق مي انداختيم. سر سفره، اخبار مختلف خوانده مي شد. 
چگوگِی برنامة نشست هاي عمومي هم كه نياز به تبادل نظر داشت، همان جا سر سفره 

تعيين و هماهنگ مي شد.
روال برنامه عمومیِ  روزانه مان تغييراتی کرد و منظم شد. به اين صورت درآمد:

 ساعت ۷                    صبحانه 
 ۱۰ - 8                     مطالعه 

 ۱۰/۳۰ - ۱۰               دهي )ميان وعده بين صبحانه و ناهار( 
 ۱۲/۳۰ - ۱۰/۳۰          كارهاي جمعي 

 ۱۴ - ۱۲/۳۰               ناهار و كارگري صنفي 

۶۰-  مجاهدان خلق احمد شاه میرزایي و مهدي پورقاضیان در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسیدند.



260

رمز ماندگاري 

۱۶ - ۱۴                     استراحت 
۱۷/۳۰ - ۱۶               ورزش 

 ۱8 - ۱۷/۳۰               پنجي )ميان وعده بين ناهار و شام( 
 ۲۰ - ۱8                    شام و آمارگيري 

 ۲۳ - ۲۰                    نشست ها و برنامه هاي عمومي 
تا اين زمان نماز جماعت در دو اتاق برگزار مي شد. اين هم بايد تغيير می کرد. جواد 
عباسي۶۱ داوطلِب تغيير و برگزاري بهتر آن شد. با برش چند ملحفة سفيد، نوارها ي 
۲۵ سانتي بريد و با كمك ديگران آن ها را لبه دوزي كرد. براي هر صف، يك نوار بلند 
زير مهر ها مي انداختيم. مهر كم بود و از سنگ استفاده مي كرديم. اصغر سعيدي و 
با در شامپو، قالب كوچكي  حسين صفايي همة مهر هاي گلي موجود را كوبيدند و 

درست كردند. اين طوری مهرها يك دست و مرتب شدند. 
براي دعاي بين دو نماز، از دعاهاي صحيفة سجاديه و نهج البالغه استفاده مي شد. در 

پايان نماز، نيايش مجاهدين را مي خوانديم.
نگهبان ها چند بار موقع نماز وارد بند شدند. با تعجب به نظم صف ها نگاه كردند، 
چيزي نگفتند و رفتند. جرأت نمي كردند سر اين موضوع حرفي بزنند. فقط وسواس 
داشتند که ببينند چه كسي جلو ايستاده تا گزارش كنند. پيش نماز هم نوبتي بود. 
تا  زندانبان تحميل کنيم  به  را  نماز جماعت  روز عوض مي شد. عمد داشتيم  هر 

به رسميت بشناسد.  
بودند.  بهداشتي  مجموعة  اتابكي۶۲مسؤل  مصطفي  كمكی اش  و  مقصودي  قاسم علي 
آن ها با تيم صنفي، كارگري های صنفي و مجموعه بهداشتي را متمركز برنامه ريزی 

می کردند. كارگري ها طبق همان ليست، بين همه  مي چرخيد. 
براي كارهاي فوق برنامه ـ مثل تهيه و تكثير دست نويس ها ـ هميشه نفر هوشيار در 
راهرو داشتيم. پست هوشياري بين نفرات داوطلب مي چرخيد. يكي دو هفته مانده به 
 مناسبت هاي مهم ملي يا سازماني، نشست آن گذاشته می شد، تصميم گيری می شد 

و كارهاي آماده سازي به جريان می افتاد.  
هر بار که در راهرو قدم مي زدم و اتاق ها را می ديدم، ياد روزهايي می افتادم كه در 

۶۱-مجاهد خلق جواد عباسي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
۶2-مجاهدان خلق قاسم علي مقصودي و مصطفي اتابكي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.
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ارتش بودم. همة آسايشگاه ها نظم و فرم يکسان و مرتبی داشتند. تفاوت اساسي اين 
بود كه اين نظم       از روي اختيار و در راستاي هدفي مبارزاتي برقرار شده بود.

ورزش جمعي ممنوع!
بار تکرار شد. پاس بخش ها که معمواًل عباس خزايی و  تحريم  غذای سه روزه  چند 
عباس فتوت بودند، سعی می کردند به اين حرکت اعتراضی ما بی محلی کنند. يک 
هفته بعد از آخرين تحريم غذا، هواخوري باز شد. ساعت 8 تا۱۰صبح نوبت ما بود. 
همه رفتيم حياط. هر كس به طرفي مي دويد. كف حياط سيماني بود و بيشترمان 

پابرهنه مي دويديم. 
با آن ها  نبايد  باز مي شد. نگهبانان تأكيد كردند  پنجره هاي بند ابدي ها به هوا خوري 
جمشيد  و  غيور  ابراهيم  مي گرفت.  تماس  شيوه اي   با  هركس  اما  بگيريم؛  تماس 
امين پور در نيم متري پنجرة بند ابدی ها كنار ديوار ايستادند. انگار دارند با هم حرف 

مي زنند، اما داشتند از پشت پنجره با آن طرف تماس مي گرفتند.
اصغر غالمي، محسن سليمي و يوسف عمادزاده داشتند نزديك پنجره اي نرمش 
مي كردند. دو سه متر از پنجره ها فاصله داشتند و در حال صحبت با نفري آن 

طرف پنجره بودند. 
و  بوديم  اتاق۵  پنجرة  نزديك  كرديم.  را شروع  نفره  دو  نرمش  اتابكي  و مصطفي  من 
تماس مان با حسين مجدالحسيني شروع شد. حياط شلوغ بود. هيچ حركت منظمي وجود 
نداشت. همه براي تماس  جابه جا مي شدند و انگاری در هم مي لوليدند. سفارش هايي هم 

به بند ابدي ها داده مي شد تا ديگران هم بيايند پشت پنجره.
از هواخوري گذشت. همه براي ورزش جمعي به خط شديم. محمدرضا  يك  ساعت 
كريمي مسؤل ورزش بود. او ايستاد جلو و حركت هاي »نرمش ميليشيا« را شروع كرد. 
حركت ها چهارشماره اي بود. با هر حركت، همه جواب مي داديم و شماره ها را بلند 
تكرار مي كرديم. من وسط يكي از صف هاي آخر بودم. از آن جا پنجرة اتاق نگهبان پيدا 
بود. نگهبان كه يكي دو حركت اول را از پشت پنجره ديد، به سرعت از اتاقش رفت 
بيرون. چند دقيقه  نگذشت که عباس فتوت با چهار پاسدار پشت سرش، هن هن  كنان 

آمد. از همان جلوي دِر حياط داد زد: »هواخوري تعطيله، ياال برين باال!«.
 كسي به حرفش اعتنا نكرد. همان طور 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 مي كنين؟

ـ ورزش جمعي ممنوعه! اگه هواخوري مي خواين، نباس ورزش جمعي كنين. ياهلل 
تعطيل كنين برين باال!

رضا  ميرزايي،  حسين  بهادري،  مراد  شديم.  جمع  احمد  دور  فاصله  با  و  يکي يکي   
ذکايی، اصغر خضري و محمدرضا كريمي هم از حق هواخوري و ورزش جمعي دفاع 

كردند. چند نفر ديگر هم ادامه دادند و  همگي تأييدشان  كرديم.
فتوت كمي جا خورد. با لحني آرام تر جواب داد: »اين قانونو من درنياوردم. با شماهام 

بحثي ندارم. اگه ورزش رو ادامه نمي دين، تو حياط بمونين و گرنه برين باال!«
هواخوري تعطيل شد. برگشتيم بند. هرچه خبر با ابدي ها رد و بدل کرديم تا ظهر 
جمع آوري شد. خبرها را همه موقع ناهار شنيدند. چند مطلب دست نويس هم گرفتيم. 

دفترهاي جيبي
با زياد شدن دست نوشته ها كم كم رونق كتاب خواني از سّکه افتاد. بازار خواندن مطالب 
دست نويس گرم شد و جاي کتاب خوانی را گرفت. براي آن كه دست نوشته ها راحت تر 
انتقال و  قابل  به راحتي هم  تقويم  جيبي  كرديم.  اندازة  را  جاسازي شوند، همه شان 

مخفي كردن بودند.
براي  شدند.  جمع آوري  جداگانه   دفتر هاي  در  سازمان  قديم  و  جديد  سرودهاي 
خبرهاي داخل و بيرون زندان، يادداشت هاي شماره بندي شده تنظيم شدكه به آن ها 
اصلي مثل مصاحبه هاي رهبري  از مطالب  مراقبت  و  براي حفظ  بولتن مي گفتيم. 
سازمان، جمع بندي ساالنه و مطالب انقالب ايدئولوژيك، به همه سفارش  شد از دفاتر 

ريزنويس استفاده شود.
اولين دفتري كه به دستم رسيد، عنوانش » تخصص و تعهد«۶۳ بود. مضمون سخنرانی 
از متن بود  مسعود در جمع متخّصصان خارج كشور بود. خط هايی زير جمله هايی 
۶۳- جزوه یي كه در خارج كشور با عنوان »تخصص، منهاي وابستگي به بهاي طال« بر اساس یكي از مصاحبه هاي 
برادر مجاهد مسعود رجوي تهیه شده بود. سابقة این بحث به زمان دولت رجایي برمي گشت. آن زمان رجایي 
مي گفت: متخصص باید متعهد باشد، درغیراین صورت از مشاغل دولتي اخراج مي گردد! تعهدي كه منظور رجایي 
بود، تعهد به والیت فقیه بود. با این دیدگاه تنگ نظرانه و جاهالنه و ارتجاعي، دسته دسته از سرمایه هاي علمي و 
فرهنگي، از كارها بركنار و اخراج شدند. تعدادي از آن ها نیز زنداني و یا شهید شدند. آژیر خطِر هشدار» فرار 
مغزها«، همان موقع در روزنامه ها به صدا در آمد. گوش خمیني اما به این حرف ها بدهكار نیود. در سخنراني هایش 

این افراد را جاسوس و وابسته و طاغوتي مي خواند.



263

پيك ها و پرتوهاي انقالب 

که آن قسمت را برجسته می کرد. فهميديم اين جمله ها عين متن اصلي اند. چكيدة 
بهترين فرازهاي بحث اين ها بودند: »هر متخّصصي براي ما آن قدر گرانمايه و ارزشمند 
است كه اگر هم وزن آن طال بريزيم، باز هم كم است ... تعهد هر متخّصص نسبت 
به تخّصصي كه دارد، بارز مي شود و بايد نسبت به آن متعهد باشد. مثاًل يك پزشك 
نسبت به آموخته هاي حرفه اش متعهد است. بايد دانش و آموخته هاي خودش را در 

راه سالمت و اعتالي جامعه به كار بگيرد«.
نتيجة مشترک مي رسيديم:  به يك  اغلب  با هم حرف مي زديم.  اين موضوعات  سر 

جنگ سياسي و ايدئولوژيك تمام عيار مسعود در مقابل خميني.
جزوه ها يكي يكي مي رسيد: ضرورت عام رهبري/ چگونگي مقابله با استثمار در يك 
ايدئولوژيك در  انقالب  انقالبي/ دربارة   انقالب در خط/ ديپلماسي  انقالبي/  سازمان 

درون سازمان مجاهدين خلق ايران و...
 از خواندن شان سير نمي شدم. فهم و درك شان ايجاب می کرد تا با ديگران بيشتر 
علی  كاووسي،  مهرداد  اتابكي،  مصطفي  طال،  عباس  با  وقت ها  بيشتر  كنم.  صحبت 
كار  چنين  عمرم  در  مي كردم.  جزوه ها صحبت  اين  به  راجع  غالمی  اصغر  و  سواره 

فشردة مطالعاتي نديده بودم و نداشتم. 
جزوه ها مثل نسيم بهاری بودند. خبر از تحول و دگرگونی و نوگرايی و رويش می دادند. 
به همين خاطر هم در کانون توجهات ما جای گرفتند و موجب تغييرات و رشد فکری 
همگان می شدند. خميني تالش كرد با زندان و اعدام، نسل مسعود را از بين ببرد. 
چون  دژخيماني  با  كرد.  تيرباران  و  اعدام  آزادی  مشتاق  نسل  از  توانست  هرچقدر 
طويل المدت،  انفرادي  مثل  ضد بشري  پروژه هاي  انواع  رحماني،  داوود  و  الجوردي 
به قول  يا  انگيزه تهي كند  از  را  زنداني  تا  ايجاد كرد  را  قيامت  قبر و  تابوت، قفس، 
با کينه جويی و درنده خويی گفت:  خودشان »بپوساند«! الجوردي اين هدف شان را 

»چنان لجن مالتان مي كنيم كه سازمان ديگر به شما نگاه نكند!«.
خميني و دژخيمان دست پرورده اش تصور مي كردند با وحشي گري ها و اعمال قرون 
خاموش  نسل  اين  و ضمير  ذهن  در  را  آزادي خواهي  و  مبارزه  شعلة  وسطايي شان، 
بر آورد،  تاريك سر  اعماق قرون  از  ايدئولوژي ضد بشري اش كه  با  مي كنند. خميني 
هرگز نمي توانست بفهمد كه با اعدام و شكنجه نمي شودآرمان يك انسان را شکست 
داد و يا از بين برد. با وجود همة فشارها و سختي ها، من همواره شاهد تولد انسان هاي 

جديد و نويني بودم.
تمام ظاهر و باطن زندان خمينی در کار نابود کردن انگيزه و مقاومت ما و سوق دادن 
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به تهی شدن و تسليم و ندامت بود. اما زمان مدام نشان می داد که زنداني مجاهد با 
آرمان آزادی و برابری و رهبري اش زنده است و تسخيرشدنی نيست. شايد يک مجاهد 
به لحاظ فيزيكي و تشكيالتي قطع باشد، ولي حلقه هاي وصل عاطفي و ايدئولوژيكي 
و آرماني و مبارزاتی بسيار قوي دارد. در بدترين شرايط دربسته و انفرادي، كافي بود 
با شيوه هاي  خبر برسد كه »مسعود« چه گفته است. بالفاصله صدها كانال خبري 
مختلف به كار مي افتادند تا آن جمله را به همه جاـ  حتي به كنج انفرادي هاـ  برسانند. 

زيباترين تبلور اين روحيه و جلوة استقامت را در حميد خضري ديدم. 

كبوتر انقالب و شاهين آزادي 
۱۵ساله  دانش آموزي  دستگيري،  هنگام  خضري  حميد 
سال ها  مي كرد.  زندگي  شهر ري  ۱۳آبان  محله  در  بود. 
برادر  دو  شدند.  منتقل  شهر  مركز  به  خانواده شان  بعد 
بزرگترش جواد و اصغر هم دستگير شده بودند. مجاهد 

خلق جواد خضري در سال ۶۱ اعدام و شهيد شد. 
حميد در فاز سياسي بسيار فعال بود. سال ۵۹ به جرم 
را  او  از سال ۶۱  براي مجاهدين، دستگير شد.  فعاليت 
در  را  ۳۰ماه  حدود  بردند.  گوهردشت  به انفرادي هاي 

سلول انفرادي به سر برد.
 پاسداران رذل و فاسد خميني به  هواي كم  سن و سال 

 بودن حميد، چندبار با نيات كثيف شان به سراغ وی در سلول انفرادي رفتند. حميد 
او آني نيست كه كسي  اما شيري بود كه در مقابل شان غريد و به آن ها نشان داد 
قاطعش،  برخوردهاي  دليل  به  نزديك شود. حميد  به حريمش  باشد  داشته  جرأت 
در دوران طوالني انفرادي خيلي زير فشار بود. تا مدتي روزانه جيرة كتك داشت. او 

مدت ها ملي كش بود و آزادش نكردند.
حميد با مقاومت در دورة طوالني انفرادي، به وحدت شگرفي با آرمان و سازمانش 
كه  بود  پرشوري  نوجوان  فقط  نداشت؛  موسيقي  كار  يا  شاعري  پيشينة  او  رسيد. 
سرودهاي سازمان را خيلي دوست داشت؛ اما در زندان چند سرود پرشور و انقالبي 

ساخت كه زبانزد همه شد.
 با اين كه ارتش آزاديبخش در سال۶۶ تأسيس شد، حميد در سال۶۴ مسير شكوهمند 

   سيد حميد خضري
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مقاومت مسلحانه را در ذهنش پروراند و سرودي به نام »ارتش خلق« ساخت؛ سرودي 
كه ريتم و آهنگش وجدانگيز بود. هر كس نمي دانست اين سرود را حميد ساخته، فكر 
مي كرد كار يک استاد موسيقي است. سرود »ارتش خلق« از پنج بند تشكيل مي شد. 

متأسفانه به خاطر گذشت زمان، متن كامل را به ياد ندارم.
 سرود با بيتي شروع مي شد كه ترجيع بند کل شعر هم بود:

»ارتش خلق، ارتش خلق، مي رود كاروان، كاروان 
 راه خود را مي سپارد، با دليري و جانبازي اش« 

در قسمت اول، تشكيل ميليشياي مردمي يا واحدهاي چريك نيمه وقت را به عنوان 
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 كاوي اش« 
در قسمت دوم، مرحلة جنگ چريك شهري و تولد چريك مجاهد را كه مي خواهد 
معرفی  اجتناب ناپذير  ضرورت  بشکند،  را  سركوب  و  اختناق  طلسم  سالحش،  با 
می کند. متأسفانه سال ها گذشته و بخش عمدة آن را به ياد ندارم. اين قسمت را با 

اين جمله تمام مي كند: 
»شعلة سرخ مسلسل، هر زمان مي شود رهنمايش«

در قسمت سوم، اجزاي ارتش خلق از گوشه و كنار ميهن به هم پيوسته و درفش 
كاوياني را برمی فرازند.

در كالمي بسيار مؤجز و قوي، آن هايی را تصوير مي كند كه زنجيرهاي اسارت و بندگي 
را پاره می کنند و با پيوستن به ارتش خلق، خود را براي نبرد نهايي آماده مي سازند.

قسمت چهارم، زيباترين فراز اين سرود بود. در اين قسمت ارتش خلق به وظيفه ملي 
ـ ميهني اش عمل مي كند. »هركسي جان مي شود تا اليق جانان شود«. مضمون اين 

قسمت چنين بود:
»فرياد فروخفتة آزادي، از حلقوم مسلسل ها برخاسته است. با پيشروي ارتش فدا، 
قّلة  بلندترين  بر  آزادي  و فرشتة  تِن جامعه جاري مي شود  زندگي در  خون گرم 

ميهن مي نشيند«.  
در قسمت پنجم، با وجود پيروزي ارتش خلق بر شب و دميدن خورشيد آزادي، هنوز 
ارتش خلق وظيفه و نقش خود را به پايان نبرده است؛ ويرانه اي پيش روي اوست. 
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قلب هر كس  دروازة  نگذاشته اند.  آباد  كفتاران، هيچ كجايش  را  و وطني كه  فالت 
را دق الباب  كني، دل شكسته اي فرياد مي زند. چشم هاي كودكان در تمنای دست 
نوازشي هستند. دهقان و مزرعه اش در عطش مي سوزند. كارگر از پِس عمری در پي 

سرپناه و تكه ناني، كمرش خرد شده است.
»ارتش خلق، هم چنان متحد و پرغرور در پيکار برای سازندگي ميهن خويش است. 
بشارت فردا را به دل ها و چشم ها می بخشد تا گل لبخند، روي هر لبي  بشكفد. بهار 

مي آيد، وطن سبز مي شود و زندگی می شکفد«. 
كاش متن منظم و كامل اين سروده را کسی از زندانيان بازمانده از قتل عام ۶۷ ثبت 

كرده باشد؛ چرا که از قطعات بسيار زيبا و انگيزانندة ادبيات زندان بود. 
اين  زيبايش  و  رسا  با صداي  فرهنگي، حميد  برنامة  و شب هاي  مراسم مختلف  در 
لحظات،  آن  در  لّذت مي شديم.  و غرق  به شوق می آمديم  را مي خواند. همه  سرود 
اصاًل احساس نمي كرديم در زندان هستيم. حس مي كرديم روح و قلب مان در هواي 

»منطقه« پر  مي زند. 
چه كسي مي تواند راز اين معما را بگشايد؟ كدام زبان و قلم مي تواند چنين توّلد هاي 
نويني را توضيح دهد؟ با خواندن تجربيات انقالب هاي ديگر، هميشه اين سؤال در 
ذهنم بود كه: آيا در كوران انقالب ما نيز بزرگاني چون فرانتس فانون ـ يار و غمخوار 
پيشتازان انقالب الجزاير كه مقاومت زن و مرد الجزايري را با قلمش به تصوير كشيد۶۴ 
ـ پيدا مي شود تا با قلمش بر حماسه هاي خاموش اين مقاومت نوري بتاباند؟ آيا كسي 
پيدا مي شود كه روح بزرگ و شيفتة امثال حميد را براي نسل هاي بعدي به تصوير 

بكشد و تفسير کند؟
او  انقالبي  انگيزه هاي  مي آوردند،  فشار  حميد  روي  بيشتر  هرچه  بود؛  شگفت انگيز 
بيشتر و بيشتر صيقل مي خورد. او چنان با آرمانش پيوند خورده  بود كه فرداهاي دور 
براي آن ها مقاومت مي كرد و هر روز  با آن ها زندگي مي كرد،  به روشني مي ديد،  را 

استعدادش شكفته تر مي شد.
حميد روحي زالل چون آينه داشت. هر كس تماس كوتاه و كمترين صحبت با او 
تا  و  قد مي كشد  روز  هر  كه  است  عاشقي  ميليشياي  درمي يافت كه حميد  داشت، 
عمق جانش با آرمان و رهبري اش پيوند دارد. لبخندهاي دوست داشتنِی هميشگي او 
بازتاب طراوت روح و عمق وصل او به آرمان هايش بود. حميد تا آن زمان سرودهاي 

۶۴- کتابهای سال پنجم انقالب الجزایر و کتاب دوزخیان روی زمین 
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مختلفي ساخت؛ در فوق برنامه ها هميشه سوژة درخواست بچه ها بود كه براي مان 
بخواند. از سرودهاي معروف او »زنداني«، »در سوگ بهمن« و »ايران، ايران، رجوي« 

را مي توان نام برد.

لوله سالح ها
بعد از تعطيل شدن هواخوري، تصميم گرفتيم اگر دوباره برقرار شد، نيم ساعت آخر 
را براي ورزش جمعي بگذاريم. می خواستيم در نيم ساعت اول وقت كافي براي ارتباط 

با بند ابدي ها داشته باشيم. 
سه روز به  همين منوال گذشت. هواخوري مي رفتيم، اما تا ورزش جمعی شروع مي شد، 

تعطيل مي كردند. ما هم هر روز با كلي جر و بحث و اعتراض برمی گشتيم به بند. 
روز سوم، پاسبخشِي بندها با پاسدار خزايي شد. پاسداري وحشي كه هنوز بلد نبود 
چطوری حرف  بزند. سريع به تته پته و شلوغ کاری مي افتاد. هيكل بزرگ و دست هاي 
سنگيني داشت. سال های قبل كه پاسدار رده پايين تري بود، پردة گوش چند زندانی 

را با سيلي پاره كرده بود. 
 پاسدار خزايی موقع تعطيل كردن هواخوري، آمد نزديك در حياط ايستاد. ما داشتيم 
چندتا چندتا برمی گشتيم داخل بند. ۱۵نفرمان را جداكرد و برد زيرهشت. من هم 
يكي از آن ها بودم. بقيه هم احمد رزاقي، سعيد جبرئيلي، رضا فاروقي، بابك صالحي، 
ناصر نيري، جعفر نياجليلي، محمود نظرعلي، اصغر غالمي، محمدرضا كريمي، احد 
كاظم زاده، منوچهر قبادپور، محمد.ش۶۵و دو نفر ديگر كه اسم شان يادم نيست. هر 
كس از پيچ پّله ها رد مي شد، ۶پاسدار به سويش حمله می کردند، می گرفتند و به طرف 
ديگر مي كشيدند. ما هم همگی در حالت كتك خوردن، واکنش تهاجمي داشتيم؛ جلو 

دست پاسدارها را مي گرفتيم، داد و فريادمان بلند بود و اعتراض مي كرديم.
 ما را تا غروب زيرهشت نگه داشتند. پاسدار خزايي  گفت: »بايد تعهد بدين ديگه 
او  به  اعتنايي  هيچ كس  انفرادي«.  مي رين  همه   وگرنه  نمي كنين،  جمعي  ورزش 

نكرد... و رفت. 
قبل  از  را  او  آمد.  زرين گل  پاسدار  و  شد  عوض  شام  از  قبل  پاسبخشی  شيفت   

۶۵- مجاهدان خلق منوچهر قبادپور، بابك صالح، جعفر نیاجلیلي، محمود نظرعلي، رضا فاروقي، ناصر نیري نیز 
در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند. 
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مي شناختم. خانه شان در همسايگي ما بود. قبل از انقالب همكار پدرم در كارخانه 
نساجي بود. بعد از انقالب، اول كميته چي شد و در ادامه سر از اوين درآورد. بيشتر در 
كار نگهباني بود. حاال قدري پير و از كار افتاده شده بود. نسبت به وحشی گری های 

بقية پاسدارها، برخوردي آرام تر داشت. 
زرين گل با تعويض پاسبخشی، به راهرو آمد. تا من  را ديد، گفت: »حسن! تو چرا اين جايي؟«.

گفتم: »نمي دونم. شما بايد بگين چرا ما رو آوردين؟ ما چه كار خالفي كرديم؟ چرا 
توهين مي كنين؟ چرا كتك زدين؟«.

و  آدم خوب  اونو مي شناسم.  لحني نصيحت آميز گفت: »به پدرت رحم كن. من  با 
زحمتكشيه. سرتو بنداز پايين، كاري به اين كارا نداشته باش!«.

بعد رو به همه با صداي بلند گفت: »چرا اين جا واسادين؟ ياهلل برين تو بندتون، دفعة 
آخرتون باشه!«.

همه برگشتيم بند و در اتاق۴ جمع شديم. داشتيم شام مي خورديم كه از اتاق هاي 
مختلف آمدند و دورمان جمع شدند. کنجکاو بودند که بدانند برخوردها چطور 
به  روز  دو  يكي  داشت.  ادامه  وقت  چند  تا  جمعی  ورزش  سر  بر  كشاكش  بود. 
از  هفته  دو  يا  يك  تا  بار  هر  و   می کرديم  جمعي  ورزش  مي رفتيم؛  هواخوري 

هواخوري محروم مي شديم.
يكي از همين روزها که تازه رفته بوديم هواخوري، هنوز ورزش را شروع نكرده، چند 
نفر مشغول تماس با بند پايين شدند. ناگهان متوجه شديم مجتبي حلوايي و حاج 
ناصر روي پشت  بام اند و دارند نگاه مان مي كنند. هر كس زيرچشمي نگاهي  انداخت 
و مشغول كار خودش  شد. چند لحظه بعد دور تا دور لبة بام پر از نيروهاي گارد شد. 
همه با لباس  كامل ضد شورش و كاله  ماسك دار و دست هر كدام شان هم يك يوزي. 
من داشتم با داوود محمودي۶۶ قدم مي زدم؛ ولی هوش و حواسم متوجه لبة بام بود 
نارنجك بود. دلم  كه بفهمم چه قصدي دارند. سمت چپ فانسقه هر كدام شان دو 
تاپ تاپ افتاد. فکر کردم: »نكنه قصد دارن همه مان را توی حياط قتل عام كنن!«. به 

داوود گفتم: 
ـ مي خوان چه كاركنن؟

ـ توجه نكن! بهترين كار اينه كه محل سگ به شون نذاريم. نبايد خودمونو ببازيم. 
ما وسط حياطيم، در هم بسته است. اگه بخوان كاري هم بكنن، از دست ما كاري 

۶۶-. مجاهد خلق داوود محمودي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.



269

پيك ها و پرتوهاي انقالب 

ساخته نيست.
 چند قدم بيشتر نرفته بوديم كه ناگهان صداي گلنگدن ها در هوا پيچيد. همه شان 
مسلح كردند و سر سالح ها را گرفتند رو به ما. بيشترمان متوقف شديم. همه رفتيم 
كنار ديوار و به باال نگاه مي كرديم. ثانيه ها با انتظار فرمان آتش و شليك تيک تاک 
هوا  به  را  سالح شان  لولة  شد.  بلند  فرمانده شان  صداي  بعد  لحظه  چند  می کردند. 

گرفتند و رفتند عقب. ديگر كسي لبة پشت بام ديده نشد. 
تعريف مي كرد. خيلي ها  براي ديگري  را  احساسش  برگشتيم، هر كس  بند که  به   
جدي نگرفتند؛ مي گفتند: »معلوم بود مانوره. مي خواستن ما رو بترسونن. با اين كارا 

مي خوان ما دست از ورزش جمعي برداريم و به خواسته هاي زندانبانان تن بديم«.

ورزش جمعي، سنگر مقاومت
نبود.  ورزش  يك  خاص  مفهوم  يا  حرکت  چند  انجام  فقط  ما  براي  جمعي  ورزش 
نقطه اي شد كه مقاومت زنداني براي دفاع از حقوقش در آن تبلور پيدا كرد. از نظر 
زندانبانان هم هر كس ورزش جمعي مي كرد سر موضع بود، در تشكيالت بند بود، در 

تحريم غذا و ديگر فعاليت ها مشاركت داشت.
 سال ها سعي كردند اين روحية جمعي را كه رمز مقاومت زنداني بود درهم  بشكنند. 
اما موفق نشدند. جاّلد مي ديد اين روحية جمعي، روز به روز مقاومت زندانيان را باالتر 
مي برد و مواضع زنداني سفت و سخت تر مي شود. از نظر آن ها ورزش جمعي، سنگري 

بود كه بايد درهم مي شكست.
 در بقية زندان ها هم وضع همين طور بود. مكانيسم برخوردهاي زندانبان هم به همين 
نسبت رشد كرده بود. خبرهايي از بندهاي ديگر، از زندان گوهردشت و از زندان هاي 
شهرستان ها مي رسيد که نشان مي داد همه كم و بيش در همين نقطه هستند. طبق 
خبرهايی که می رسيد، شدت ضرب و شتم در گوهردشت خيلي بيشتر از آن بود كه 
ما در اوين شاهدش بوديم. مجيد قدك ساز را در گوهردشت خيلي زدند؛ تا جايي كه 

دستش را شكستند؛ ولي مقاومت بچه هاي 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 دژخيم هم گويای همين 
است. پس بايد به هرصورت و به هر قيمت، كارمان را ادامه دهيم. از آن جا که بيشتر 
روزها هواخوري بسته است، بايد ورزش را داخل بند ادامه داد تا به زندانبان نشان 
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دهيم هنوز سر مواضع مان هستيم.
برنامه را اين طور تنظيم كرديم: ورزش در ساعت ۴/۵ در سه  اتاق و راهرو بند شروع 
شود. مسؤل ورزش در ورودی راهرو، روبه روي اتاق۳ حركت ها را انجام مي داد. راهرو 
را  بقيه  بودند،  راهرو  آن طرف  که  دو قسمت مي شد. کسانی  زواية ۹۰درجه  با يك 
نمي ديدند. احد كاظم زاده كمك مربي بود و حرکت ها را در كنج راهرو رله مي كرد. 
اول حركات هفتگانة نرمش ميليشيا، بعد هم حركات دو نفره. در پايان هم دو حركت 
همايون كتيرايي و رضا رضايي. در پايان كف مي زديم و هركس مي رفت که دوش 
بگيرد. در اين حين اگر پاسداري هم می آمد، ورزش جمعي را كامل انجام مي داديم.

فاصله یی به اندازة یك دریا خون 
با برکناری ميثم و آمدن مرتضوي، او هنوز با ما رو در رو صحبت نكرده بود. چند 
ماهي كه گذشت، نشان داد مرتضوی سياست فشار سيستماتيك را به كار گرفته است 
و با انواع و اقسام شيوه ها، سعي در ايجاد محدوديت دارد. ما هم در پاسخ به فشارها 

از اهرم تحريم غذا استفاده مي كرديم.
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 
اتاق۶ رفتند؛ اتاقی در انتهای بند كه كمي بزرگتر از بقيه اتاق ها بود. ما هم در همان 

اتاق جمع شديم تا ببينيم حرفش چيست و براي چه آمده است. 
همه منتظر بوديم که مرتضوی شروع کند. سری چرخاند و شروع كرد: »اومدم ببينم 
مشكل شما چيه. چرا كارهايي مي كنين كه مجبور بشيم تنبيه تون كنيم و هواخوري 

و امكانات ديگه رو قطع كنيم؟!«.
نكرديم.  استقبال  او  با  صحبت   از  کند.  مذاكره  آمده  که  بود  پيدا  حرف هايش  از 
مي خواد  دلمون  شه.  تلف  بيهوده  وقت تون  اين جا  نداريم  دوست  »ما  داد:  ادامه  او 
امكانات كتابخانه مركزي رو در اختيارتون بذاريم، تلويزيون رنگي بديم، چراغ و لوازم 
خوراك پزي بديم، فروشگاه هم جنس هاي متنوع بيشتري براتون بياره؛ ولي خودتون 

نمي خواين. اگه شما با ما راه بياين، ما هم با شما راه ميايم«.
همهمة خفيفي درگرفت. ابراهيم غيور رو کرد به مرتضوي: »نمي خواد برامون فروشگاه 
زنجيره اي راه بندازين. همين فروشگاه روكه چهاركيلو خرما و انجير خشك برامون 
مياره، قطع نكنين. شما حتي نمي ذارين دو بسته نمك وارد بند بشه. ما هم هر بار 
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به خاطر همين محدوديت ها تحريم غذا کرديم و به شما هم اطالع داديم«. 
 اصغرغالمي و اسكندر حرف هاي ابراهيم را ادامه دادند. از تعطيل شدن مدام هواخوري، 

نبودن آب گرم حمام و نبردن بيماران به بهداري و غيره گفتند.
با تندي  مرتضوي ناگهان نقاب اوليه اش را کنار زد و چهرة واقعي اش را نشان داد. 
كه  كساني هستين  زندانه. شما هم همون  اين جا  كردين؟  گفت: »شما چي خيال 
زندانياي  باشين مث  انتظار داشته  نباس  مبارزة مسلحانه درافتادين.  با  نظام  اين  با 

معمولي با شما رفتار بشه. كسي هم حق نداره قوانين زندان رو نقض كنه!«
 داشت كم كم صدايش بلند مي شد كه يوسف عمادزاده با حالت برافروخته پريد وسط 

حرفش و گفت: 
كاري  هر  به حال  تا   دارين؟  انتظاري  چه  ما  از  ديگه  مي كشين؛  مدام  ما  از  »دارين 
تونستين با ما كردين؛ هنوز هم دارين ادامه مي دين. ديگه حرفي براي گفتن نمي مونه. 
انجام بدي، همون حقوقي رو كه در  اگه رئيس زندان هستي و مي خواي وظيفه تو 
قانون خودتون براي زنداني نوشتين، اجرا كن! اگه براي مذاكره اومدي، ما مذاكره اي 

با شما نداريم. بين ما و شما يك دريا خون فاصله است!«
و همه  اتاق ساكت ساکت  نگاه مي كرد.  به يوسف  با چشم هاي گرد شده  مرتضوي 
سراپا گوش بوديم. حرف هاي يوسف كه تمام شد، مرتضوي نگاهش را دور تا دور اتاق 

چرخاند، چشم درچشم هم  گرداند و پرسيد: »حرف همة شما همينه؟«
همه بلند گفتيم: »بله، درست مي گه!«

لب هايش را به هم فشرد و نگاهش پر از نفرت و كينه شد. مكث كوتاهي کرد و با 
از  خواستين.  خودتون  »باشه،  گفت:  تهديدآميز  حالتي 

اين به بعد ما هم مي دونيم با شما چطور رفتار كنيم!«
مجتبي غنيمتي و علي ماليري۶۷ با اشاره به آوردن گارد 
اعتراضي گفتند: »چرا  با لحني  بام،  لبة  به  ضد شورش 
رو  كسي  منظورتون چی يه؟چه  مي كنين؟  رو  اين كارها 

مي خواين بترسونين؟« 
مرتضوي ديگر ادامه نداد. بلند شد و از اتاق رفت بيرون. 
داشت بند را ترك مي كرد که چندتايی دنبالش رفتند. 

ميان همهمه و اعتراض  و شكايت، بند را ترك كرد.

۶۷- مجاهدین خلق مجتبي غنیمتي و علي مالیري در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسیدند.
مجتبي غنيمتي
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ارزیابي موقعيت
جمعبندي برخوردمان با مرتضوي همان شب انجام شد. روز بعد هم ادامه داديم و به 

اين نتايج رسيديم:
 ـ او براي مذاكره آمده بود. دليل اين كار هم تأثير تحريم غذا و فشارهاي بيروني بود. 

خانواده ها هم نقش جدي در اين زمينه داشته اند. 
ـ او قصد داشت با دادن امتيازهاي صنفي، ما از مناسبات جمعي مان دست برداريم. 
زندانبان هميشه و با شيوه هاي 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 مي داند؛ به همين خاطر 

سعي مي كند با هر ترفندي اين اهرم را از ما بگيرد. 
ـ ما با پايداري جمعي مان، توانسته ايم گام هاي بزرگي به پيش برداريم. بايد همين 

مسير را قاطعانه  ادامه داد.
چه  ــ  زندانبان  با  مناسبات مان  موقعيت مان،  از  جديد  ارزيابي  و  جمع بندي  با 
فردي و چه جمعي  ــ قاطع تر  شد. برنامة روزانة هر کس آن قدر پر شد كه اگر 
آزاد  تعيين مي كردي. وقت  از قبل وقت  بايد  با يکي صحبت كني،  مي خواستي 

به سختي به دست مي آمد. 
از  ـ  سازمان  به  مربوط  دنبال مي شدند. خبرهاي  با جديت  و خبرها  مسائل  همة 
عمليات نظامي تا مسائل سياسي و ايدئولوژيك ـ جمع آوری و در جزوه هاي كوچك 
باندهاي  عراق، وضعيت  با  از جنگ  ـ  رژيم هم  به  مربوط  تنظيم  شدند. خبرهاي 
و  دنبال  جزئيات  با  همگي  ـ  غربي  دولت هاي  با  بده وبستان هايش  آن،  مختلف 
ثبت مي شدند. سخنراني هاي خميني و خطبه هاي نمايش جمعه را به دقت گوش 
مي داديم و از ميان آن ها، مطالب مختلفي را كه خط حركت رژيم را نشان مي داد، 

يادداشت مي كرديم. 
با پيگيري اخبار جنگ، به اين نتيجه رسيديم كه خميني مهماتش تمام شده و در 
بسيج نيرو براي جبهه ها، 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 
جبهه هاي جنگ، نياز به نقشه ايران داشتيم. با استفاده ازآرشيو روزنامه ها، نقشه اي 
و  كرديم  تكميلش  تكه تكه  روزانه  كشيديم.  سانتيمتر  در۴۰   ۳۰ تقريبِی  اندازة  به 
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نقشه  روي  مي آمد،  پيش  جبهه ها  در  كه  تحولي  هر  كشيديم.  رويش  نايلون  يك 
عالمت گذاري كرده و آنها را ارزيابي مي كرديم. 

دست نوشته ها
با توليد دست نوشته هاي جديد، حساسيت مان روي مراقبت بعضي از آن ها كم شده 
و  شعرها  به  مربوط  دفتر  دو  فقط  بود.  شعر  دفتر  چند  اتاقي  هر  طاقچة  روي  بود. 
سرود هاي سازمان بود؛ يكي سرودهاي فاز سياسي، يکی هم سرودهاي جديد: فرمان 
فاتحان  اشرف،  فدا، گل طوفان  نسل  زنجير،  در  قهرمانان  داد،  پيام  موسي  مسعود، 

تاريخ)زحمتكشان( و...
دو دفتر شعر ديگر هم بود كه اصاًل به فکر جاسازي شان نبوديم؛ يکی ترانه هايی مثل 
تصنيف های مرضيه، بنان و...، يكي هم دفترهاي شعر زندان كه زندانيان طي سال هاي 

قبل سروده بودند. 
يك روز صبح، نوبت پاسبخشِي عباس خزايي بود. با پاسداري براي سركشي به  داخل 
بند آمد. قبل از دهي بود. جلوي هر اتاقي رفت، ديد همه دورتا دور نشسته و مشغول 
مطالعه اند. وارد اتاق ۳ شد. مستقيم رفت سراغ قفسة صنفي. پرده را كنار زد؛ چيزي 
پيدا نكرد. معمواًل اين طور وقت ها دنبال چاقو و المنت مي گشتند. پرده را انداخت 
اتاق مان. دفترهاي شعر را ديد. برشان داشت و برانداز  و رفت سراغ طاقچة دكور 
با نشان دادن دفتر سرود هاي  و  به همه  نگاه شان كرد. كمي كه خواند، رو کرد  و 
سازمان، گفت: »اين دفتر مال كيه؟«. جوابي نشنيد. دوباره با صداي بلند تر تکرار 
کرد. منوچهر قبادپورکه دست هايش را دور پاهايش حلقه کرده و نشسته بود، گفت:

 »چه كار داري مال كيه؟ اينجا همه چي جمعيه. دفتر هم مال اتاقه«. همه يک صدا 
گفتيم: »راست مي گه، 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 شيك تري درست كرديم و جاي آن ها گذاشتيم. 
داوود  افتاد.  پاسداران  به دست  و  رفت  لو  هم  ديگر  دست  نوشتة  چند  مدت  اين  در 
را دور  و کاغذ  نوشت  ريز  را خيلی  ايدئولوژيك  انقالب  از مباحث  محمودي بخشی 
ميخي پيچيد. قصد داشت آن  را به کسی بدهد. موقع رفتن به مالقات، متوجه شد 
همه را جلو دفتر پاسبخشي، بازرسي بدني مي كنند. کاغذ را سريع از جاسازي لباسش 
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بيرون آورد که ببلعد. ولي کاغذ را دور ميخ پيچيده بود و نمي توانست کاری كند. 
ناچار آن را آرام انداخت روي زمين تا از خودش دور كند. حاج ناصر دورتر ايستاده 
بود و چشمش به صف مالقاتي ها بود. متوجه داوود شد و آمد کاغذ را برداشت. هر 

كاري كرد، داوود به عهده نگرفت و انکار کرد که مال اوست. 
 يك بار هم عباس طال، نوشته يی مهم داشت كه حين بازرسي بدني، به دست پاسدار 

نگهبان افتاد. نوشته را از كف جورابش درآورده بودند. 
حفاظت و جاسازي نوشته ها، موضوع مبارزه يی مستمر بين ما و زندانبانان بود. در اين 
مبارزه هر چه جلو تر مي رفتيم، تجربة ما و زندانبان بيشتر مي شد. ما سعي مي كرديم 
باشيم.  حواس جمع  هم  مطالعه  موقع  و  کنيم  تكثير  و  توليد  نوشته  كمتر  چه  هر 
زندانبانان هم روي چنين نوشته ها و به چنگ    آوردن شان حساس شده بودند. ديگر 
مثل قبل نسبت به مسائل صنفي و معمولي حساسيت نشان نمي دادند؛ بلکه همة 

تالش شان اين بود که دست نوشته هاي ما را پيدا كنند.
اتاق ها مي ايستاد  بند آمد. جلو يك يك  براي سركشي  يك روز صبح عباس فتوت 
به  بودند.  افراد در حال مطالعه  بيشتر  را روي چهرة بچه ها مي چرخاند.  نگاهش  و 
اتاق۴ که رسيد، رفت داخل و كتاب هايي را كه دست بعضي ها بود، گرفت و شروع به 
ورق زدن کرد. مجتبي مايلي دفتر دست نويس کوچكي داشت که گذاشته بود الي 
کتابي. در اين زمان او داشت مطالب جديدي را که از مباحث انقالب ايدئولوژيك 
جمع آوري شده بود، چك مي كرد. مي  خواست ببيند اگر كمبودي  هست، کامل شان 
كند. عباس فتوت كتاب او را گرفت و دفتر را از الي كتاب در آورد. بعد رو به همه، 
لبخند فاتحانه اي زد و گفت: »كتاب هاي شما بچه هم داره! من بچه اش رو مي برم؛ 

بقيه اش مال خودتون!« 
کتاب را پس داد و دست نوشته ها را با خودش برد. جالب است كه حتي يك بار هم 
سر  بر  چرا  راستي،  نبردند.  بازجويي  به  مطالبي،  چنين  داشتن  به خاطر  را  مجتبي 
از همديگر  بود كه همه  اين سؤالي  نمي كردند؟  برخوردي  با كسي هيچ  موارد  اين 

مي پرسيديم؛ اما به جوابي نمي رسيديم؛ تا اين كه بعدها دليل را فهميديم.
 چند روز گذشت. دوباره يک دست نوشتة مهم لو رفت. عباس فتوت سريع وارد بند 
شد. مستقيم به اتاق۳ رفت. سمت راست اتاق، محمد    فرجاد، منصور خسروآبادي۶8، 
بودند. مستقيم  نفر ديگر کتاب به دست، نشسته  ايرج مايلي و دو سه  عباس طال، 

۶۸-. مجاهد خلق منصور خسرو آبادي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
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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 بچه ها روی آن نشسته بودند باال زد و نوشته را پيدا كرد و 

برداشت. بی آن که کلمه اي بگويد، از اتاق رفت بيرون و سريع از بند خارج شد. 
مانده بوديم چطوری به اين دقت عمل رسيده اند؟ از کجا يقين دارند و مستقيم سراغ 
كسي مي روند كه نوشته دست اوست؟ حساس شديم تا ته و توه آن را در آوريم. اصغر 
غالمي، مسعود جمشيدي و اصغر خضري روی اين موضوع متمرکز شدند. همه جا و 
همة جوانب را خوب بررسی و چك  كردند. بعد از يكي دو روز درآوردند كه پاسداران 
وقتي در اتاق نگهباني هستند، جلو پنجره نمي آيند كه ما متوجه حضورشان شويم. 
در انتهاي اتاق نگهباني، روي صندلي مي ايستند و با دوربين تک تک سلول ها و آدم ها 

را زير نظر مي گيرند. 
با درآوردن ترفند زندانبان، برای مان مسجل شد كه ديگر دنبال فرد مشخصي نيستند. 
ديگر براي شان مهم نيست نوشته را از چه كسي بگيرند، بلكه اصل نوشته مهم است. 
به اين نتيجه رسيديم که زندانبانان همة تالش و خط کارشان، متمركز اين شده است 
كه روحية مقاومت جمعي را نابود كنند و جلوي قاطع تر شدن فضای بند ها را بگيرند. 
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شهريور ۶۶ دو بار اعتصاب غذا كرديم. بار اول اعتصابي سه روزه بود. نامه اي اعتراضي 
نبود  درماني،  غذايي،  مشكالت  به  رسيدگي  خواستار  و  نوشتيم  زندان  مسؤل  به 

هواخوري، نبود آب گرم، فروشگاه و... شديم. 
مالقات با خانواده ها روز شنبة هر هفته بود. از ساعت8 صبح شروع مي شد. به هر 
نفر فقط ۱۵دقيقه می رسيد. مالقات ها معمواًل تا ظهر طول مي كشيد. از سري اول، 
هركس که به مالقات رفت، به خانواده اش اطالع داد كه از امروز تا سه روز در اعتصاب 
غذا هستيم. هركس مي توانست، سفارش مي كرد كه اين خبر را حتمًا به راديو مجاهد 

و دفتر سازمان ملل متحد و هر جاي ديگر برسانند.
در نوبت مالقاتی ام، خبر را که به خانواده دادم، پدرم نگران شد. گفت: »نكنه به خاطر 
اين كار، فشار بيشتري رويتان بياورند«. قرار شد مادرم هم به همراه ساير خانواده ها 
براي اعتراض و پيگيري خواسته هاي مان، به دفتر منتظري، كاخ دادگستري و ... برود.

ساعت ۱۱ قبل از توزيع غذاي بندها، احمد رزاقيـ  مسؤل بندـ  پاسدار بند را صدا زد 
و نامه اعتصاب غذا را به دستش داد. احمد نامه را از طرف همة ما امضا كرد. رونوشت 
و  بين المللي  متحد، مجامع  ملل  دفتر سازمان  قضايي،  عالي  به شوراي  هم خطاب 
حقوق بشري و...بود. نامه را البه الي مالقات ها از طريق بچه های کوچکی که به طرف 

کابين ما می آمدند، به بيرون داديم. 
ظهر سر و كلة عباس فتوت پيدا شد. نوبت پاسبخشي  او بود. معلوم بود تازه از خواب 
نامة  برهم.  درهم  و  كثيف  ريشش  و  بود  ژوليده  و  بلند  موهايش  است.  بيدار شده 

اعتصاب غذا دستش بود و داد مي زد: »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 چيه نوشتي؟
ـ  اگه اونو بخوني، همه چي توش توضيح داده شده.

فتوت نعره زد: »اونو خوندم. تو چه حقي داشتي اونو امضا كردي؟«.
 ما تا شنيديم، يک صدا گفتيم:»احمد نمايندة ماست. اونو از طرف همة ما امضا كرده!«.

 فتوت با شنيدن حرف هاي ما، نگاهي در چشم هاي اين طرف ميله ها گرداند و با غيظ 
گفت: »باشه، هر جور خودتون بخواين!«.

اعتصاب غذاي خشك شروع شد. نمي خواستيم توان مان زود تحليل برود. ورزش در حد 
نرمش هاي سبك بود. برنامة روزانه هم تغيير كرد. ساعت استراحت بيشتر شد. شب ها 

بعد از آمار، در اتاق های مان چندتا چندتا دور هم جمع مي شديم و سرود مي خوانديم.
روز اول و دوم به راحتي گذشت. روحيه ها باال بود. شب دوم، دور هم جمع شديم 
و سرودخواني را جمعي انجام داديم. آخرين سرودي كه خوانده شد، سرود»موسي 
پيام داد« بود. در پايان شعر اين سرود، همه سه بار با صداي بلند گفتند: موسي، 

موسي، موسي.  
به احمد گفت:  بند آمد و  نزديك خاموشي، پاسدار نگهبان پشت ميله هاي ورودی 

»سرود مي خونين، بخونين! ولي كمي يواش تر. صداتون تا اونور بند۴ مي رسه!«
احمد سريع آمد و تعريف كرد. همه زديم زير خنده. بعضي ها گفتند: »پس بايد بلندتر 

بخونيم تا بچه هاي 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 بيماری هاي ديگِر گوارشي داشتند، 
با اين كه كمي حال شان وخيم شده بود، حاضر نشدند حتي آب قند بخورند. هر چه 

هم به آن ها اصرار شد كه اعتصاب شان را به صورت َتر ادامه دهند، قبول نكردند.

  سكوت شب هاي اوین
شب سوم، پنجرة اتاق ها را باز كرديم. همه رفتيم پشت پنجره ها. ابدي های بند پايين 
با بند پايين شروع شد. نوبتي، يكي  هم همين كار را كردند. سرودخوانِي مشترك 
دوتا شعر يا سرود را پاييني ها مي خواندند و يكي دوتا هم ما از بند باال. با خواندن 
هر شعر و سرودي، همه كف مي زديم. در ادامه،آهنگ ها درخواستي می شد. هر كس 
پيشنهادي مي داد و درخواست آهنگي را مي كرد. نوبت به حميد خضري رسيد. همه 
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خواستند حميد ترانة زنداني را بخواند. اين ترانه را خودش ساخته بود و بين بچه ها 
خيلي ُگل كرد. همه ساكت شديم تا نوبت ترجيع بند آن برسد و تكراركنيم. حميد با 

صداي صاف و بلندش شروع كرد:
زندان، زنداني              برجان آسماني 

تيره شب را چنان            طارقان نوراني 
شب شد، شعله زد           اختر زندگاني
دزدان، سفله گان           كاروان تباهي
گزمه گان و پرِ            شاهين آسماني

حميد بي قرار و عاشقانه ادامه مي داد و ما همگي ساكت بوديم. در سكوت شب هاي 
اوين، فقط صداي او بودكه از آهن سلول و از ديوارهاي بلند زندان رد مي شد و در 
تپه هاي اوين طنين مي انداخت. انتظار داشتم دو بيت وسط را كمي آرام تر بخواند؛ 

چون تبليغ جنگ مسلحانه بود. حميد ادامه داد تا آن جا كه: 
شهر پر ِز خون             آواي عاشقانه

 تنها راهٍ خلق             جنگ مسلحانه
وجودش  و  نفس  تمام  با  دارد  مي كردم  بودم. حس  ايستاده  حميد  سر  پشت  من 
مي خواند. مخصوصًا اين دو بيت را دو بار با شش دانگ صدايش خواند. همه با او 

تكرار كرديم. 
فكر  خود  با  بوديم.  استواري  و  غرور  غرق  همه  شد.  ياد ماندني   به  و  پرشكوه  شبي 
مي كردم اين شب ها كجا و شب هاي سال هاي ۶۰ و ۶۱ كجا! آن شب ها كه در تپه هاي 
اوين، فقط صداي رگبار مسلسل  ها بود و تك تيرها. اما اين زمان، صدا و ترنم آزادي 

و فرياد حقانيت جنگ مسلحانه بود كه فضاي دره ها و تپه هاي اوين را پر می كرد.
هم  كنار  اتاق۴  در  را  جاي مان  ابراهيمِي سواره  علي  و  من  رسيد.  خاموشي  ساعت 
بود.  از ما اصغر غالمي نشسته  با هم صحبت مي كرديم. جلوتر  انداختيم و داشتيم 
داشت از نور راهرو استفاده  می کرد و نهج البالغه مي خواند. نهج البالغه يك پوش بود و 
الي آن يک مطلب دست نويس داشت. پاسداري به نام مصطفي كه جواني بيست ودوـ  
سه ساله به نظر می رسيد، داشت به اتاق ها سرکشی مي کرد. همين كه به اصغر رسيد، 

ايستاد و پرسيد: »اين چی يه مي خوني؟«.
اصغر جلد کتاب را نشانش داد وگفت: »مي بيني كه! نهج البالغس«.
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 پاسدار دستش را برد طرف کتاب و گفت: »بده بينم«.  
 اصغر سرش را باال کرد و خونسرد و مسّلط گفت: »نهج البالغه كه ديدن نداره. اگه 

مي خواي بخوني، برو از كتابخونة زندان بگير!«. 
 پاسدار ول کن نبود. در نهايت حرف اصلي اش را زد: »مي خوام ببينم الي اون چی يه!«.

اصغرکه قصد نداشت مدرك را از دست بدهد، با لحنی تهاجمی گفت: »الي نهج البالغه 
يك مسلسل كار گذاشتم! مي خواي اونو ببيني؟«.

ما كه صحنه را دنبال مي كرديم، 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 آب جوش 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 پچ پچ ها در راهرو بيشتر شد. 
دهي که جمع و جور شد، احمد نگهبان ها را صدا زد؛ اطالع داد از امروز اعتصاب مان 

تمام شده و از ظهر غذا مي گيريم.
نگهبان حرف ها را شنيد و بی واکنشی و گفتن چيزی، رفت که اطالع بدهد. 

ناهار  از  بعدازظهر شد و خبري  از ساعت۱۲ مي آمد. ساعت يک  ناهار هميشه قبل 
نشد. از جيره هاي صبحانه، مقداري مرباي هويج داشتيم. نصف گوني هم نان خشك 
جمع كرده بوديم. بالفاصله دست به كار شديم. ناهار را با همان ها آماده كرديم. مربا را 
كوبيديم و کمي آب به آن بستيم. نان های خشك  را هم در مربا تريد كرديم و مشغول 

شديم. شبيه غذاهاي سال ۶۰ و ۶۱ زندان شد. 
اعتصاب غذا بدون هيچ برخورد  بود.  لوبيا  غروب شد. صداي گاري غذا آمد. شام 
يا سؤال و جوابي از طرف رئيس زندان و داديار، تمام شد. بايد منتظر می مانديم 
تا شنبه و روز مالقات برسد که ببينيم اعتصاب غذا در بيرون 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 مهم ترينش اين بود كه راديو مجاهد آن را انعكاس داده است. 
از  كردند.  غذا  اعتصاب  اعالم  هم  بند۴  و  ابدي ها  بند  ما،  غذاي  اعتصاب  از  بعد  روز  دو 

گوهردشت هم خبر رسيد که اعتصاب را شروع كرده اند. 
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پرسش نامه
مقابل چند حركتي كه داشتيم، از طرف زندانبان هيچ برخوردي صورت نگرفت. اين 
براي مان خيلي عجيب بود. مدتي بود پاسدارهاي نگهبان كمتر وارد بند مي شدند. 

سعي داشتيم درآوريم پشت اين سكوت، چه طرح و برنامه اي هست.
پيش خودمان مرور كرديم كه:

 يک ماه پيش، گارد ضد شورش زندان را لب پشت بام چيدند، 
براي مان گلنگدن کشيدند  تا پيامي را برسانند، 

چند دست نويس به  دست شان افتاد، 
و اعتصاب غذا کرديم و سرودخواني علنی، باز كسي را به شعبه و بازجويي نبردند. 

انتظار و ابهام چندان طول نکشيد. چند روز بعد اصغر غالمي را صدا كردند. فهميديم 
خانواده ها  مالقات  در  روزها  همان  برده اند.  مشترك  كميته  به  بازجويي  براي  را  او 
خبردار شديم مسعود مقبلي را هم از گوهر دشت به كميته مشترك برده اند. با فعال 
شدن چنين تحركاتي، براي مان مسّلم شد كه اگر زندانبان در سكوت بوده، حاال شروع 

به برخورد كرده است.
برداشتمان دور از واقعيت نبود. دو سه روز بعد همه مان را صدا زدند و به ساختمان 
 ۲۰۹  بردند. از ساعت  8 صبح ما را در دسته هاي ۲۵نفره صدا می کردند و می  بردند. تا 

ظهر همه رفته بوديم. 
شبيه  چيزی  بود.  شده  تقسيم بندی  و  جداسازی  نئوپان  و  پرده  با  محلی   ۲۰۹ در 
كابين هاي بزرگ بود. همه چشم بند زده در راهروها نشسته و منتظر بوديم. ساعت از 
۱۱ گذشته بودكه نوبت من شد. به هر كدام مان يك دسته كاغذ منگنه شده دادند كه 
حدود دوازده برگ می شد. در برگه های چاپی، سؤال هايي بود. هرکس بايد برگه ها را 
پر مي كرد. جواب بعضي پرسش ها بله يا خير بود؛ بعضي هم چهار  جوابي. بايد يكي 

را عالمت مي زديم. ياد سؤاالت كنكور دانشگاه افتادم.
وزارت اطالعات براي شناسايي دقيق و دسته بندي زندانيان، به شيوة جديدي متوسل 
شده بود. پرسش ها از روان شانسي بود تا جامعه شناسي. هدف شان پی بردن به روحيات 

و انگيزه هاي زنداني بود. پرسش هايی از اين قبيل: 
ـ از چه رنگي خوشتان مي آيد؟ 

ـ دركودكي بزرگترين آرزويتان چه بود؟ 
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ـ رشتة تحصيلي شما چه بود؟ آيا مورد عالقه ات بود يا خير؟ 
ـ از چه نوع فيلم هايي خوشتان مي آيد؟ كمدی، پليسي، ماجراجويانه ، ترسناك.

ببرند.  پي  فرد  و ضمير  به شخصيت  مي خواهند  سئوال ها  اين  با  كه  بود  فهم  قابل 
ماشين  كه  مي داديم  غريبي  و  عجيب  و  متناقض  جواب هاي  چنان  بايد  نتيجه  در 

به اصطالح روانكاوي كارشناسان اطالعات آخوندي در گل  گير كند.
بی آن كه راجع به اين موضوع با هم حرفی زده باشيم، همه به اين هدف رژيم پي  
که  بند  به  نرسد.  نظرش  مورد  نتايج  به  خواننده  كه  دادند  جواب هايي  همه  بردند. 

برگشتيم، هركس چندين سوژه براي خنديدن و خنداندن داشت. 
هميشه  نوشتم  داشتيد،  دوست  را  شغلي  چه  جواب  »در  گفت:  كريمي  محمد رضا 

دوست داشتم يك مغازة لبنياتي مي داشتم؛ ولي بعد مي خواستم فضا نورد شوم!«. 
ناصر نوروزي۶۹ در جواب  چه  رنگي را دوست داريد، نوشته بود  هفت رنگ رنگين كمان 

كه سياه و سفيد هم داشته باشد! و...
مرتجعين و پاسداران عقب مانده شان كه جذب سپاه و وزارت اطالعات شده بودند، 
و  روانشناس  اداي  و  بگذارند  فراتر  متحجرشان  افكار  از  را  پاي شان  مي خواستند 
وسطايي،  قرون  شيوه هاي  به کارگيری  در  شكست  از  بعد  بياورند.  در  جامعه شناس 
تصميم گرفتند با روش هاي نوين ـ به اصطالح خودشان با روش هاي نرم ـ زندانيان را 

شناسايي و طبقه بندي كنند. 
 با هوشياري همگانی در پاسخ به پرسش نامه، پيشاپيش نتيجة آن براي مان مشخص 
بود. بعضي ها مي گفتند خوب است جواب هاي ما را به كامپيوتر بدهند تا در يك كلمه، 

جواب شان را بدهد: » سركاريد!«.

الگو برداری مضحک وزارت اطالعات از ساواک
ميان  بود.  هم  مشکوک  خبر های  بعضی  می رسيد،  بند  به  که  خبرهايی  البه الی 
اين خبرهای مشکوک، تحليل ها و جمع بندی هايی به اسم جمع بندی ساالنه هم  آمد. 
آب  ديگری  از جای  داستان  اصل  معلوم شد  زد؛  بيرون  دم خروس  زود هم  خيلی 
می خورد. خبری از بند ابدی ها گرفتيم که جريانی به نام »راه موسی« درست شده 
است. بين خبرها اين چند جمله از طرف »راه موسی« خيلی برجسته بود: »جريان 
راه موسی معتقد است که بايد مبارزه را در داخل ميهن ادامه داد و رفتن به عراق 

۶۹- مجاهدین قهرمان محمدرضا كریمي و ناصر نوروزي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.
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را  رژيم  اين  می توان  شهری  چريک  مشی  ادامة  با  تنها  است.  بوده  اشتباهی  کار 
سرنگون کرد«.

 در يک کالم »راه موسی« خودش را چپ تر از سازمان نشان می داد و معتقد بود بايد 
جنگ چريک شهری را داخل کشور ادامه داد.

رضا ذكا ئي۷۰ را از بند ما برای دادياري صدا زدند. او در حياط دفتر مركزي در انتظار 
برگشت بود که با يکی تماس می گيرد. آن زندانی به رضا می گويد از بند۴ آمده است 
و به رضا گويد: »جرياني به نام “راه موسي” درست شده است و همة  افراد سر موضع 
ولي  از همة مواضع سازمان حمايت مي كند؛  اين جريان  پيوسته اند.  اين جريان  به 
تأكيدش اين است كه راه مبارزه با رژيم خميني، فقط مبارزه مسلحانه است و هر كار 

ايدئولوژيك و سياسي بي فايده است«.
 آن زندانی به رضا تأكيد می کند که اين خبر را به بندهاي ديگر هم برساند.

با محسن سليمي و عبداهلل سعيدي۷۱ که صحبت  مي كردم، محسن نكاتي با اين 
مضمون گفت: »اين خبر جديد نيست. قباًل هم آن را شنيده ام. سابقة آن هم به 
بعد از انقالب ايدئولوژيك درون سازمان بر مي گردد. رژيم كه با ديدگاه ارتجاعي اش 
به اين تحول مهم نگاه مي كنه، حساب و کتاب  كرد كه بسياری از نيروهای سازمان 
بر سر موضوع طالق و ازدواج، مسئله دار مي شن؛ پس همين عامل هم باعث شقه و 
شكاف در سازمان می شه. رژيم براي خودش كيسه دوخته بود كه در سازمان حتمًا 
انشعاب می شه. بعد كه ديد اين موضوع باعث قوي تر شدن سازمان شده و انشعابي 
هم پيش نيومد، سعي كرد اين خط را در زندان دنبال كنه. زندان هم محيطی 
بسته  ست و با نبود كادرهاي مركزي و رهبري سازمان، مي تونه خط خود را پيش 
ببره. بزرگ ترين تهديد ما در زندان همينه كه از موضع چپ، از خط اصولي سازمان 

منحرف بشيم«.
اپورتونيست هاي  انقالب و ضربة  از  عبداهلل هم به تجارب سازمان در سال هاي قبل 
در  مي كرد  تالش  انقالب  اول  ماه هاي  همان  از  »رژيم  و گفت:  كرد  اشاره  چپ نما 
تشكيالت مجاهدين شقه و شكاف ايجادكنه. اخبار جعلي زيادي هم درست مي كرد؛ 
مثاًل يه هو اعالم می کرد بين مسعود و ابريشمچي يا مسعود و موسی اختالف ايجاد 
شده! اين ها همه مزخرفات رژيمه«. عبداهلل تأكيد داشت بدون هيچ شك و شبهه ، اين 

۷۰- مجاهد خلق رضا ذكائي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
۷۱-مجاهدین قهرمان محسن)پرویز( سلیمي و عبداهلل سعیدي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.
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خبر را وزارت اطالعات توليد كرده و از طريق نفوذي ها به بند ها رسانده است. 
با  درآوريم.  را  آن  توه  و  ته  تا  نگذشتيم  راحت  و  ساده  اين خبر  از  ما  از  يک  هيچ 
پيگيری های مختلف، رد خبر درآمد؛ معلوم شد وزارت اطالعات پشت اين خبر است 
و آن  را در پوش فردی سرموضع به بند  ها رسانده است. همة خبرهای مشکوک هم 

ردشان از دفتر مرکزی می آمد.
دفتر مرکزی محلی در روبه روی ساختمان دادستانی اوين و شعبه  های بازجويی  است. 
فرد  برای  به دفتر مرکزی می بردند. آن جا  را  او  اول  زندانی که جابه جا می شد،  هر 
برگه يی زرد يا سفيد۷۲ و يا... صادر می شد و زندانی را می فرستادند به شعبه يا جای 
ديگر. تا برگة کسی صادر شود، زندانيان با چشم بند روی نيمکت های وسط حياط 
برای  بود  هم  فرصت خوبی  بود.  ترمينال  نوع  يک  می ماندند.  منتظر  و  می نشستند 

تماس با ديگرانی از بندهای ديگر.
وزارت اطالعات اشراف داشت و می دانست که در اين محل بعضی ها اطالعات رد و 
بدل می کنند. نفر بريده خودش را به اسم نفر سر موضع نزديک نفرات بند می نشاند 

تا اين خبرها و اطالعات ساختگی را به بند ها منتقل کند.
يک ماه طول نکشيد که با پيگيری شبانه روزی، مشخص شد رد همة اين خبرها و 
تحليل های مشکوک و جريان وزارت ساختة »راه موسی« در دفتر مرکزی است. به 
همه هشدار داده شد که در ارتباط گيری در دفتر مرکزی و بهداری، مواظب اين پديده 

باشيم و هر خبری را به بندها منتقل نکنيم.
بعد از مشخص شدن منشأ و ماهيت اين پديده، صحبت ها و رهنمودهايی پيرامون 
را  اپورتونيستی  بيانية  رد  کتاب  که  کسانی  افتاد.  جريان  به  بند  در  سال ۵۴  ضربة 
به خاطر شهادت  تاريخ  آن  در  که  گفتند  تجربه  آن  انتقال  و  مرور  با  بودند،  خوانده 
بنيانگذاران و قطع ارتباط کادرهای سازمان، مدتی پراکندگی و عدم انسجام در خط 
و خطوط پيش آمده بود. ساواک هم اين فرصت را غنيمت شمرد. برای تقی شهرام 
و بهرام آرام هم در نبود عناصر ذيصالح سياسی و ايدئولوژيک، محيطی فراهم شد 
نهايت  به طور هدايت شده به سمت مارکسيسم و عمل زدگی کشيده شوند. در  که 
هم با اعالم بيانيه »پرچم« خط جديدی جدای از خط اصلی سازمان معرفی کردند. 
به  را  لباف  ادامه کارشان مجيد شريف واقفی و مرتضی صمديه  همين جريان در 
شهادت  رساندند؛ چون مجيد و مرتضی به خط سازمان وفادار بودند و جلوی اين 

 ۷2- رنگ این برگه ها برای ماموران زندان تعریف شده بود. 
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خط انحرافی ايستادند. محصول کار تقی شهرام و بهرام آرام هم مستقيم به جيب 
ساواک و ارتجاع ريخت. اآلن هم وزارت اطالعات با علم کردن داستان »راه موسی« 
می خواهد بين زندانيان شکاف بياندازد و شّقه ايجاد کند. نبايد ذره يی به آن ميدان 

داد و بايد در نطفه خفه شود.

گامي به پيش: گِپ فرهنگي
در همين ايام از بند ابدي ها خبر  رسيد که مرتضوي بعضي نفرات سِر خط را صدا 
كرده تا شايد بتواند با آن ها كاري را پيش ببرد. از مجاهدين جابر حبيبي، محمود 
از ماركسيست ها هيبت اهلل معيني و علی رضا تشيد را به  عبادي و جعفر اردكاني و 
دفتر خودش خواند. به آن ها گفته بود: »مي خواهم دوستانه با هم صحبت كنيم. چون 
بچه هايتان به حرف شما توجه مي كنن، شما هم سعي كنين واقع بين باشين. دست 

از اين كارهايتان بردارين. چپ و راست اعتصاب غذا نكنين« و...
حقوقي  زنداني  هر  نداريم.  مذاكره  »ما  می گويند:  او  به  محمود  و  جابر  و  جعفر 
با هر  ناديده مي گيرين.  ابتدايي ترين حقوق ما را  بايد رعايت بشه. شما  داره كه 
بهانه اي امكانات صنفي ما را قطع مي كنين. اگه شما اين ها را رعايت كنين، چنين 

مشكالتي پيش نمياد«.
مرتضوي با زندانيانی مواجه می شود که هم به حقوق زندانی اشراف دارند و هم روي 
حقوق اوليه شان ايستاده اند. او که در مقابل زندانيان جوابي ندارد، سناريو ديگری را 
پيش می كشد: »مي دونم شما دنبال مطالب تئوريك هستين. ما هم دوست نداريم 
وقت شما اين جا بيهوده تلف بشه. بيايين از كتابخانة مركزي زندان استفاده كنين. اگه 

هر نشريه و كتابي هم الزم داشتين و اين جا نبود، برايتان مي آوريم!«.
از محتواي كالم او احساس می شود مي خواهد خط و سناريوی جديدي را دنبال كند. 
به همين دليل خيلي صريح و قاطع به او جواب مي دهند كه به چنين چيزهايي نياز 
نداريم. جابر گفته بود: »همان كتاب هايي را كه سال  ۶۴  خريديم و شما از ما گرفتين، 

به خودمان برگردونين. همان ها براي نياز تئوريك ما كافيه«.
از جمله زندانيانی كه مرتضوي از بند ابدي ها به دفترش خواند، باقر برزويي 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 حرف های مرتضوی را  گفت؛ 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، مي تواند 
از آن ها استفاده كند. مي تواند به راحتي از كتابخانة زندان استفاده كند. حتي به او 

پيشنهاد داده بود مي تواند نشريه اي توليد كند.
باقر به مرتضوي جواب رد داد؛ اما نكته يی هم داشت. گفت وقتي رئيس زندان اينقدر 
پاپيش مي گذارد، ما هم بايد از آن استفاده كنيم و نگذاريم دائم با زندانبان درگير و 

در حال تشّتت باشيم. 
گفت و گوی مرتضوي و باقر چند جلسة ديگر ادامه داشت. پيدا بود مرتضوي مي خواهد 
از طريق باقر با ما حرف بزند. پيام هايی هم مي فرستاد؛ اما همة مجاهدين نسبت به 

اين گفته ها بي اعتنا بودند.
او  از  ابدي ها بود نوشتم.  يادداشت كوتاهي به حسين مجدالحسيني که در بند 
پرسيدم: »نظرت راجع به اين برخوردها چيست؟ مرتضوي چه چيزي را در اين 
صحبت ها دنبال مي كند؟«. يادداشت را در يك سيگار جاسازي كردم و با نخي از 

پنجره دادم پايين. 
زندان جرياني  اين مضمون فرستاد: »مرتضوي مي خواهد در  با  پاسخي  حسين 
اين برخوردها، توطئة جديد وزارت  بيندازد. همة  راه  راه  موسي«  مثل »جريان 
اين مرحله  در  ما  باشيم. خط  آن خيلي هوشيار  به  نسبت  بايد  است.  اطالعات 
»تثبيت و اعالم هويت سياسي« است. زندانبان هم اين را فهميده  و مي خواهد 

آن را منحرف كند.
طريق  از  را  خواسته هاي مان  نداريم.  زندانبانان  با  بحثي  هيچ  زمينه  اين  در  ما   
مقاومت و اعتصاب دنبال مي كنيم. باقر به اين دليل كه جنگ هويت با زندانبانان 
مي زند،  حرف  مرتضوي  با  وقتي  است.  باز  مرتضوي  با  در صحبت  گاردش  ندارد، 
با او در هر زمينه اي بحث مي كند. مرتضوي براي او دام پهن مي كند؛ چون او با 
مرتضوي مرزبندي هايی مثل ما ندارد. با او وارد هر بحثي مي شود. ولي ما پاي چنين 

رابطه هايی با زندانبان نمي رويم. هيچ گپ فرهنگي هم با دشمن نداريم«. 
از جواب حسين مشخص شد برداشت و تحليل ما با تحليل آن ها يكي است. روي 

نظرات مان محكم تر شديم.  

 چه خوابي برای مان دیده اند؟ 
مي كرديم.  بررسي  را  زندانبان  برخوردهاي  بايد  جديد،  موضوعات  پيش  آمدن  با 
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شيوه هاي كار دشمن، دائم تغيير مي كند و هرازچندي، ماري جديد از آستين بيرون 
مي آورد. پس الزم بود دست دشمن را بخوانيم. الزم بود بفهميم چه خوابي براي مان 

ديده اند و چه توطئه يي در پيش است.
موارد دو ماهة آخر را سرجمع کرديم و روي تك تك شان صحبت شد. مواردی مثل 
 ،۲۰۹ در  مشترك  كميتة  اكيپ  وارد شدن  آمد،  مذاكره  براي  مرتضوي  كه  روزي 
در  انحرافي  جرياني  ايجاد  براي  اخير  برخوردهاي  اطالعات،  وزارت  جديد  تاکتيک 

زندان و پرسش نامه.
اعتراضات  مقابل  در  زندانبانان  و خيلي چشمگير  شد.  باال گرفت  فعاليت خانواده ها 
آن ها به ستوه آمدند. معنای اين عامل جديد برای ما، باال بردن فشار سياسی روي 

دشمن همراه با مقاومت داخل زندان بود. 
پيشرفت  به حال  تا  نتيجه رسيديم که مسيرمان  به  اين  زياد،  بررسی هاي  از  پس 
است.  داده  سياسي« جواب  هويت  »تثبيت  براي  مقاومت  و  فعاليت  و خط   داشته 
فعاليت هاي جديد زندانبان هم براي خنثي كردن همين خط است. جمع بندي مان در 

پنج محور خالصه شد.
دوست خوب و هميشگي ام علي ابراهيمي سواره، 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 رفتيم اتاق ۶. از الي جاسازي 
جلو آن، تکه كاغذ كوچكي را بيرون آورد و آرام و شمرده شروع به خواندن كرد. 

مضمون كلي اش اين بود: 
۱- مبرم ترين وظيفة ما در اين مرحله، تالش براي »تثبيت هويت سياسي« است. 

۲- مناسبات صنفي بند، پاية كارهاي سياسي ما است. بايد با گسترش تحريم غذا و 
اعتصاب ها، حركت هاي خود را با جنبش اصلي بيرون زندان پيوند بزنيم. 

۳- ورزش جمعي، شاخص اصلي وحدت ما و سنگر مقاومت ما در اين مرحله است. 
۴- در بازجويي ها و همة برخوردها با زندانبان، هيچ گونه مذاكره  نداريم و بايد روي 

حقوق پايه اي خود تأكيد كنيم. 
۵- هشدار: در اين مرحله، جريان سازي و انشعاب، از ترفندهاي پيچيدة زندانبان است. 
بايد جلو هر  انجام مي شود،  از طرف زندانبان  با جمعي كردن همة  برخوردهايي كه 

توطئه اي ايستاد. 
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خواندن رهنمودها که تمام شد، علي آن را برد تحويل بدهد تا زودتر به دست ديگران 
هم  با  رهنمودها  اين  و  جديد  مسائل  سر  بر  ۲ ساعت  حدود  برگشت،  وقتي  برسد. 

صحبت كرديم.

گامي به پيش
و  صنفي  امورات  نمي آمد.  هم  روزنامه  شد.  قطع  هواخوري  كه  بود  شهريور  اواخر 
تدارکاتی مثل فروشگاه، كيفيت غذا، آب گرم و... در پايين ترين حد بود. بيشتر اوقات 
و  سازمان  شرايط  و  عراق  با  رژيم  جنگ  زندان،  مسائل  تجزيه و تحليل  به  روزمان 
مقاومت در منطقه مي گذشت. كمي كه حرف ها و نظرات پخته شد، در اتاق۶ نشست 

گذاشتيم. بحث ها عمومي شد.
ارائة  با  برنامه را يوسف عمادزاده شروع كرد. نخست به تحوالت اخير اشاره کرد و 
راه كارها، پرسيد »چه بايد بكنيم؟«. چهره و حاالت يوسف هنوز به روشني در خاطرم 
مانده است. چهره اش سرخ شده بود و با تمام وجودش صحبت مي كرد: »رژيم مثل 

درختي است كه ريشه اش پوسيده و هيچ مشروعيت و پاية مردمي ندارد…«. 
و  سياسي  نظامي،  زمينه هاي  در  آن  دستاوردهاي  و  سازمان  از  سليمي  محسن 
ايدئولوژيك گفت. قاسم آلوكي، اصغر خضري، عبداهلل سعيدي، اصغر غالمي و چند 
نفر ديگر، با صحبت در همين زمينه ها بحث را تكميل كردند. بعد از اين نشست بود 

كه تصميم گرفتيم بايد گامي به پيش برداريم.
اتاق۶ پيشنهاد اعتصاب غذاي يك هفته اي داد. طبق روش معمول مان، پيشنهاد در 
اتاق ها چرخيد و در نهايت رأي گيري شد و حاصلش: اعتصاب يك هفته اي با رأي 
قاطع اكثريت. غيرمذهبي ها رأي شان مختلف بود. حدود يك سوم شان موافق، يك 
سوم ممتنع و بقيه هم مخالف يا مخالف همراه بودند. »مخالف همراه« يعني  با اين 

حركت مخالف است، ولي براي حفظ وحدت، همراهي مي کند. 
زمان شروع اعتصاب را موکول کرديم به روز مالقات با خانواده ها، تا هم زمان خبرآن 

را به بيرون زندان منتقل کنيم. 
براي علت اعتصاب مان، نامه اي نوشتيم. در نامه، عالوه بر مشكالت صنفي، درماني 
اصلی ترين  تأكيدكرديم.  زنداني  قضائي  حقوق  روي  بيشتر  بند،  جاري  مسائل  و 

خواسته هاي مان اين ها بودند:
ـ رسيدگي به بالتكليف ها، داشتن وكيل در دادگاه ها، احتساب مدت زيربازجويي در 
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حكم ها، لغو مصاحبه هاي اجباري به عنوان شرط آزادي و…
سازمان  رئيس  قضايي،  عالي  شوراي  به  رونوشت  بود.  زندان  رئيس  به  خطاب  نامه 
زندان ها، وزارت دادگستري، دفتر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بين الملل، صليب 

 سرخ و كميتة حقوق بشر. 
با شروع مالقات ها، همه در انتقال خبر اعتصاب غذا فعال شدند. نامه را با موفقيت 
به بيرون زندان منتقل كرديم. سعي كرديم از طريق كانال هاي داخلي نيز خبر را به 

بقية بندها برسانيم. 
احمد رزاقي قبل از اين كه ناهار را بياورند، نگهبان بند را صدا زد و نامة اعتصاب غذا 

را به دستش داد تا به رئيس زندان برساند. 
هر كس از مالقات برمي گشت، گفته ها و شنيده هايش را تعريف مي كرد. به طورعام 
خانواده ها از كارمان حمايت كردند. فقط نگران مريض شدن ما و پيامدهاي آن بودند. 
اعتصابيم! غذا  و گفت: »در  اسكندر رفت جلو  آورد.  را  ناهار  بند،  پاسدار  ظهر شد. 

نمي گيريم«. پاسدار، ديگ غذا را همان جا پشت در بند گذاشت و رفت. 

درآمدن ِجّز رئيس زندان 
بعد از ظهر سر وكّلة عباس فتوت پيدا شد. مثل گرگ تيرخورده بود. کليد را انداخت، 
در راهرو را باز كرد و وارد بند شد. جلو اتاق۳ ايستاد. سبيل هايش را با دندان هاي 
اتاق ها  از  كم كم  مي كرد.  نگاه  تك تك مان  به  و  مي دواند  چشم  مي جويد،  پايينش 
درآمديم و جمع شديم. احمد رزاقي کمي عقب تر، پشت سر بچه ها بود. فتوت رو  به 

احمد گفت: 
»حاال اعتصاب مي كنين، كاري ندارم. نامه به جاهاي مختلف مي نويسين، كاري ندارم؛ 
ولي چرا اسم رئيس زندان رو درست نمي نويسين؟ چطور واسه خودتون اين قدر 
احترام قائلين و آخر نامه، اسم و رسم خودتون رو مي نويسين و امضا مي كنين، ولي 
براي رئيس زندان هيچ ارزشي قائل نيستين؟ چرا توهين مي كنين؟ همين طوري 
اول نامه مي نويسين: به رئيس زندان! چرا اسمش رو درست نمي نويسين؟به جان 
و  نامه  خود  از  شد،  ناراحت  موضوع  اين  از  مرتضوي  كه  اين قدر  قسم،  بچه هام 

اعتصابتون ناراحت نبود«.
حميد دارابي كه كمي عقب تر و وسط جمعيت ايستاده بود، سرش را کشيد باال 
اين شمايين كه مدام به ما  و گفت: »چه توهيني كرديم؟ مگه غلط نوشتيم؟ 
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توهين مي كنين«.
فتوت بي اعتنا به جواب حميد، ادامه داد: »شما اگه سرتون رو بندازين پايين و راحت 
حبستون رو بكشين، كسي با شما كاري نداره. مشكالت صنفي تون هم حل مي شه؛ 

اما شما همه تون مث خروس جنگي شدين!«.
سه روز اول اعتصاب غذا بدون حادثه اي پيش رفت. هر چند بيشترمان ضعف داشتيم و 
در اتاق ها دراز كشيده بوديم، ولي قبل از آمار، اتاق ها مرتب مي شد و همه مي نشستيم. 

بعد از آمار گيري هم دوباره سرودخواني و صحبت و خنده و شادي به راه بود... 

 باز هم گارد ضد شورش 
بعدازظهر روز سوم اعتصاب، گارد ضد شورش با همان شکل و ترکيب قبلي، لبة پشت 
بام ظاهر شد. گاردی ها حالت گرفتند. ماسك هاي ضدگاز، باتون برقي و يوزي داشتند. 

اين بار هم چند  دقيقه  همان جا ايستادند،خودی نشان دادند و رفتند. 
او  با مذاكره پيش نرفت؛ دوباره به شيوة اصلي خودش روآورد.  مرتضوي که كارش 
خط  نيز  و  بندها  اعتصاب  و  حركت ها  از  جلوگيري  براي  تالش هايش  شد  متوجه 
جريان سازي اش شكست خورده از طرفی زندانيان با ايستادگی و هماهنگي بيشتري 
كارشان را دنبال مي كنند. 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. آن چه باالي پشت بام ديده بودم، 
می آمد به خاطرم و جلوي چشمانم. فكر مي كردم آيا واقعًا اين كار را خواهند كرد؟ 
آيا امكان دارد از باالي پشت بام ما را به رگبار ببندند؟ صحنه هايي از بعضی فيلم هاي 
سينمايي به نظرم مي آمد. سر آخر به اين نتيجه رسيدم كه فقط براي ترساندن ما 
دست به چنين مانورهايی مي زنند. اين ها كه اين قدر از اعتصاب ها و نامه نگاري هاي ما 

تحت فشار هستند، بدون شك نمي توانند دست به چنين اقدام سنگينی بزنند.
مانور گارد ضد شورش هيچ تأثيري در روحية ما نگذاشت. كسي به آن اهميت نمی داد. 

همة برنامه هاي مان طبق روال ادامه پيدا كرد. 
صبح روز چهارم اعتصاب، حال چند نفر خراب شد. نادر كالنتري مدت ها از بيماري 
معده رنج مي برد؛ 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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مراد بهادرِي قشقايي به جای دکتر مجيد مهدوی رابط بند با بهداري شد. مجيد را 
قباًل به گوهردشت برده بودند. مراد ساعت۱۰ رفت در زد تا نگهبان آمد. موضوع را 
گفت. پاسدار در را بست و رفت. بعد هم هيچ خبري نشد. بعدازظهر هم ۳ نفر ديگر 

حال شان وخيم شد: علي نشاطي، حسن ميرزايي و عليرضا وفا.۷۳
براي رسيدگي و مراقبت بيماران، همه شان را در اتاق۱ جمع كرديم. مراد و نادر حامد 
حيدردوست از آن ها پرستاري مي كردند. کار اصلی شان هم گذاشتن دستمال نمدار 
روي پيشاني آن ها بود. آخر  شب پاسدار خزايي براي گرفتن آمار به بند آمد. مراد 
اتاِق۱ را گفت. زودتر گفت که آمار  زودتر رفت جلو و علت جابه جايي چند نفر به 
اتاق ها مشخص باشد. سپس به پاسدار خزايی اعتراض کرد که نسبت به حال و وضع 

مريض ها بي توجه 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«.
و  كرديم  تقسيم بندي  را  صبح  تا  شب  ساعات  رفت.  و  گرفت  سريع  را  بند  آمار 
شيفت هاي سه نفره براي پرستاري از مريض ها گذاشتيم. البته همه مشغول اين كار 
بوديم. تا صبح، ۱8نفر حال شان خراب شد: محمد گرجي، امير انجداني، جواد ملكيان، 

محمدرضا عسگري نژاد۷۴ و چند نفر ديگر كه اسامی شان يادم نيست.
مراد بهادري از صبح شروع به در  زدن كرد. كسي جواب نمي داد. او هم يك مالقة 
بزرگ برداشت و مدام می زد به ميله ها. ساعتي بعد سر و كلة عباس فتوت با دو سه تا 
پاسدار پيدا شد. در را باز نكرد و همان پشت ميله ها ايستاد. سرش را داد جلو و گفت: 

»چه خبرتونه؟ چرا اين قدر به در و ديوار مي زنين؟«.
مراد اسم ۱8مريض را به او داد و گفت: »اين ها حالشون خيلي خرابه«.

فتوت صدايش را بلند کرد و داد زد: »به جهنم! كسي كه خربزه مي خوره، پاي لرزش 
هم مي شينه!«.

حدود ۲۰، ۲۵نفر پشت سر مراد در راهرو باريك بند بوديم. همگي صداي مان درآمد: 
»توهين نكن! به چه حّقي توهين مي كني؟ وظيفه تو انجام بده!«.

فتوت رو كرد به مراد: 
ـ اين ليست رو واسه چي به من دادي؟

۷۳- مجاهدان خلق نادر كالنتري، محمد ضمیري، علي تیموري، حسین براهني، علي نشاطي، علیرضا وفا و مراد 
بهادري قشقایي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.

سال۶۷  قتل عام  در  عسگري نژاد  محمدرضا  و  ملكیان  جواد  انجداني،  امیر  محمدگرجي،  خلق  مجاهدان   -۷۴
به شهادت رسیدند.
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بيفته،  براشون  اتفاقي  هر  نكنين،  رسيدگي  اين ها  به  اگه  بديم  اطالع  خواستيم  ـ 
مسؤلش شماييد!

ـ  فكر كردي اگه همة اين ها بميرن، ما ككمون مي گزه؟ نه بابا، ما عين خيالمون هم نيس!
مراد هم گذاشت کف  دستش: »معلومه که ککتون هم نمی گزه. اين همه جنايت تو 

اين مملکت کردين و همه ملت رو به خاک سياه نشوندين«.
صحبت مراد با فتوت که به اين جا رسيد، ناگهان راهرو شلوغ شد. همه جمع شديم 
جلو در. ثانيه به ثانيه تجمع فشرده تر مي شد. هر كس سرش را مي آورد باال و خطاب 
به عباس فتوت چيزي مي گفت. او كه حسابی جا خورده بود، بالفاصله زيرهشت را 

ترك كرد و رفت. ما هم با مريض ها مانديم به حال خودمان.
تا ظهر نادر كالنتري، حسن ميرزايي، محمد گرجي و ابراهيم فاضل۷۵ به اغما رفتند. 
بقيه هم وضع شان وخيم تر مي شد. حسن ميرزايي هميشه با دو عصا راه مي رفت؛ 
آن روز بعد از ظهر فشار خون او و نادر كالنتري و محمد گرجي خيلي پايين آمد؛ 
از دست مي رفتند. آن ها را پشت ميله هاي ورودي بند خوابانديم.  تقريبًا داشتند 
و  كردند  آمد. صحبت هايي  نگهبان  زدند.  در  دوباره  بهادري  مراد  و  رزاقي  احمد 

مريض ها را بردند بهداري. 
براي بقيه آب قند درست كرديم. مقداري شربت »ب كمپلكس« هم در آن ريختيم. 
ابراهيم فاضل و سعيد صبوري نمي خوردند. دست آخر به همه شان خورانديم. کم کم 
وضع همه مان مثل هم شد. كسي تحركي نداشت. رنگ ها زرد می شد و همه درازكش. 
غالمي،  آلوكي، حجت  قاسم  مثل  باشند؛  پا  سر  بيشتر  قدری  نفري  توانستند  چند 
محمود احمديان، رامين نريماني۷۶ . چند نفر ديگر هم مثل اسماعيل نورمحمدی و 
افشين برادران كمك مراد بودند. اين ها وضعيت هر اتاق را كنترل مي كردند تا اتفاق 

ناگواری پيش نيايد.  
من، علي ابراهيمي سواره و محسن ميراب زاده در سلول۳ كنار هم بستري بوديم. محمد 
فدوي۷۷ در گوشة اتاق بستري بود؛ گاه گداري هم از آن طرف اتاق حرف هاي نشاط آور 

و با مزه اي مي زد و موجب خندة بقيه مي شد.  
بود.  كشيده  زيادي  سختي  زندگی  در  بود.  هوادار  كارگران  از  مقصودي  قاسمعلي 

۷۵- مجاهد خلق ابراهیم فاضل در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
۷۶- مجاهدان خلق قاسم آلوكي، محمود احمدیان و رامین نریماني در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.

۷۷- مجاهد قهرمان محمد فدوي، متأهل بود و دو بچه داشت. ساکن تهران بود و كتابفروشي داشت. در قتل عام 
سال۶۷ به شهادت رسید. 
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تجربه های اجتماعي بسياري هم داشت. سعي مي كرد با نقل خاطره يا داستان، بچه ها 
را سرگرم نگه دارد تا فشار گرسنگي كمتر اذيت مان كند.

احساس مي كردم سه روز اول اعتصاب غذا سخت تر است. روزهاي بعد، بدن عادت 
مي كند و فشار كمتر مي شود. روز آخر، بيشتری ها براي نماز، تيمم كردند و خوابيده 

نماز خواندند. پاسدارها كه براي آمارگيري می آمدند، خيلي های مان خواب بوديم. 
صبح  شنبه اسكندر با مهدي پورقاضيان، احمد شاه ميرزايي و مجيد مرندي۷8 مشغول 
با  تهيه غذا براي شکستن اعتصاب شدند. من و علي گلچين و جواد عباسي۷۹ هم 

المنت دست ساز، در سطل بزرگي آب جوش درست  كرديم. 

حساب بي حساب! 
 ساعت ۱۰ اعتصاب را شكستيم. هر نفر يك ليوان چاي شيرين و نصف ليوان فرني 

خورد تا معده هاي خشكيده آسيب نبينند.
تا ظهر وسايل خواب را كم  كم جمع كرديم. اتاق ها مثل روزهاي معمول شد. داشتيم 
از  بعد  شد.  خارج  نسبي  سكوت  از  بند  راهرو  و  اتاق ها  مي گرفتيم.  جان  آرام  آرام 
ساعت۱۰، احمد رزاقي پاسدار بند را صدا زد. اطالع داد كه امروز اعتصاب مان تمام 

شد و ظهر غذا مي گيريم.
پاسدار رفت كه پيام را به دفتر زندان بدهد. ما خودمان را آماده  كرديم كه اگر مثل 

دفعة قبل از ناهار خبري نشد، با موجودي خودمان چيزی دست و پا كنيم.
دو گوني نان خشك كوبيده شده و سه تا هندوانه متوسط داشتيم. ظهر شد. به جاي 
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 نمي ديم تا حساب بي حساب بشه!«.
بالفاصله پس از رفتن عباس فتوت، مسؤلين اتاق ها و مسؤلين امورات عمومي بند در 
يکی از اتاق ها نشست گذاشتند. موضوع اين بود كه با اين برخورد مرتضوي، چه موضعي 
بگيريم؟ همه جور پيشنهادي مطرح شد. پيشنهاد اعتصاب خشك »بابي ساندزي«، راه 
ندادن پاسداران به بند براي آمارگيري و... گفت وگو هاي مختلفي راه افتاد. موضوع كليدي 
و حساس که بايد نسبت به آن توجه كافي مي داشتيم، وجود ماركسيست ها در اتاق۵ بود.

۷۸- مجاهد خلق مجید مرندي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
۷۹- مجاهدین قهرمان علي گلچین و جواد عباسي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
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و  نبودند  موافق  اين حركت مان  با  افرادشان  از  بعضي  اين كه  با وجود  پنجی ها  اتاق 
بعضي هم فقط مخالف همراه بودند، اما تا به حال با همة حركت هاي ما آمده بودند 
و جبهه بندي نشد. حال براي ادامه مسير، نبايد تصميمی می گرفتيم كه جبهه شكني 
به نظرم  بودم،  شنونده  كه  من  بگيرند.  ديگري  تصميم  بخواهند  عده  يك  تا  شود 
نمي رسيد بشود مخرج مشتركي بين اين پيشنهادات پيدا كرد. عاقبت عبداهلل سعيدي 

كه تا آن موقع ساكت بود، بحث ها را جمع زد و نكاتي به اين مضمون گفت: 
در  كه  خورد هايي  و  زد  بين  نبايد  داريم.  سياسي  يك هدف  هر حركت مان  از  »ما 
صحنة نبرد پيش مي آيد، از هدف مان دور بيفتيم. هدف ما از اعتصاب غذا، باال بردن 
مواضعمان در زندان و تثبيت هويت سياسي مان است. ما با هر اعتصاب و نامه نگاري 
به بيرون زندان، يك ضربه به رژيم مي زنيم. طبيعي است كه او هم ضربة متقابل را 
به ما بزند. تا به حال او با اهرم محدوديت هاي صنفي با ما برخورد مي كرد؛ حاال هم 
اين طوري وارد شده است. ما نبايد كنترل صحنه را از دست بدهيم و در يك مسيري 
و  عكس العملي  برخوردهاي  به  را  ما  او  و  باشد  مرتضوي  دست  صحنه  كه  بيفتيم 

خودبه خودي بكشاند«.
در ادامة صحبت هاي عبداهلل، محسن سليمي هم با اين مضمون گفت:

»حركت هاي ما در زندان، يك جنگ پيوسته و گام به گام است. فراموش نكنيم كه 
براي رسيدن به اين نقطه، تا به حال بهاي زيادي پرداخته ايم. ويژگي مواضع مان اين 
بوده كه متناسب با شرايط و »تحليل مشخص از شرايط مشخص« به اين جا رسيده ايم. 
در شرايط فعلي هم بايد همگام با حركت هاي سازمان در بيرون زندان عمل كنيم. 
سازمان در منطقه دست به عمليات هاي پراكنده مي زند و خودش تعيين كنندة صحنة 
نبرد است. با هر عملياتي، يك گام به پيش مي رود. خاصيت كارهاي ما در زندان هم 
مثل همان است. هر حركت و اعالم اعتصاب غذا، حكم يك عمليات را دارد. نبايد به 
وادي حركت هاي خودبه خودي و نسنجيده بيفتيم. بهترين كار براي ما اين است كه 
هيچ عكس العملي نشان ندهيم و با ذخيرة غذايي مان، اين يك هفته را رد كنيم. اگر 

باز ادامه دادند، آن  موقع تصميم می گيريم«.
حرف هاي عبداهلل و محسن قانع كننده بود و همه قبول كردند. تصميم گرفته شد اين 

كار زندانبان را اصاًل به روي خودمان نياوريم و برخوردي نكنيم. 
از نشست که آمدم بيرون، كيومرث زواره در راهرو جلويم را گرفت. به روال شوخي هاي 

هميشگي اش گفت: 
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ـ در اتاق عمليات چه تصميم گيري  شد؟
 ـ منظورت چيه؟ كدوم اتاق عمليات؟

همه چيز را برايش تعريف كردم. بعد كه به اصطالح کيومرث به نام »اتاق عمليات« 
فكر  كردم،  ديدم حرفش خيلي درست است. دو جبهه تشكيل شده است كه مدام 
كه  دشمن  جبهة  و  هستيم  زنداني  كه  ما  جبهة  هستند.  جنگ و نبرد  در  هم  با 
زندانبان. هر جبهه اي هم فرماندهان و تصميم گيرندگاني دارد كه در اتاق عمليات 

تصميم شان را مي گيرند.
همه با تصميم گرفته شده موافق بودند. سه تا هندوانه و دو گوني نان خشك را براي 
مقداري  پوست  تراشيديم.  سفيدي   تا  را  هندوانه ها  كرديم.  تقسيم بندي  هفته  يك 
آب شكر به آن اضافه کرديم و برای هر چهار نفر يک ظرف اختصاص داديم. نان های 

خشك  را در آن ريختيم و  ناهار با خوشي و خنده تمام شد. 
غذاي ما تا يك هفته قطع بود. با كمك بند پايين، مشكل را جمعي حل مي كرديم. 
بند ابدي ها بيشتر جيرة غذايي شان را براي ما مي فرستادند. ما هم سعي مي كرديم به 

اتاق۵ به اندازة كافي مواد برسانيم كه تحت فشار نباشند.
يكي از همين روزها اصغر  سعيدي8۰ و مهدي پورقاضيان داشتند از پنجرة بند پايين، 
ساک غذا و نان را باال مي كشيدند. طنابي به دستة ساكی كوچك بسته بود و آن را 
می دادند پايين و می کشيدند باال. حين عمليات، پاسداري از پنچرة روبه رو 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 چندين كنسرو لوبيا و نان ماند دست پاسدار! 

دنبال سر نخ
بردند شعبه.  و  كردند  را صدا  عباس طال  و  كهنداني8۱  اصغر  رزاقي،  احمد  بعد  روز 
حدس مي زديم ممكن است آن ها را به اين زودي برنگردانند. همان روز علي كريمِي 
وراميني را به جاي احمد انتخاب كرديم. علي دانشجو و اهل ورامين بود. بين خودمان 
در  بود،  بند  معاون  قبل  از  بود. غالمرضا شميراني هم كه  وراميني معروف  به علي 

برخوردها و کارهای بيرونی، كمك كار علي بود. 
تحرك پاسدارها براي چك بند و گرفتن دست نويس ها بيشتر شد. برخوردهاي شان 

۸۰- مجاهد حلق اصغر سعیدي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
۸۱- مجاهد خلق اصغر كهنداني در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید.
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داشت تندتر مي شد. براي اين كه نگذاريم دوباره فضاي 
بند را دست بگيرند، سعي مي كرديم تا جايي كه امکان 
زمان  در  وقت ها  گاهي  كنيم.  مقابله  آن ها  با  داشت، 
را  جلوي شان  مي شدند.  بند  وارد  بعداز ظهر  استراحت 
مي گرفتيم و اعتراض مي كرديم: »چرا مزاحم استراحت 
ما مي شين؟«. گاهي مي خواستند با پوتين و كفش، وارد 
مي گفتيم:  و  مي گرفتيم  را  بند شوند. جلوي شان  راهرو 
»راهرو نظافت شده. ما با پاي برهنه قدم مي زنيم. شما 
نبايد آن را كثيف كنين!«. اگر مي خواستند بعد از ۱۱شب 

براي سركشي بيايند، اعتراض مي كرديم.
هر چند براي شان پذيرش اين موضوعات سخت بود، اما سعي مي كردند رعايت كنند. 
تجمع  راهرو  در  همه  شود،  وارد  كفش  با  خواست  ابراهيمي  پاسدار  كه  هم  يك بار 

كرديم و نگذاشتيم رد شود. او هم برگشت.
مدتي بود کسی را به بازجويي و شعبه نمي بردند. با وقايع اخير، روزانه دو سه نفر را 
به شعبه می بردند و بعد از شكنجه و كتك، بر  مي گرداندند. رامين نريماني، افشين 
در  را  اسماعيل زاده8۲  صابر  و  محمودي  داوود  زواره اي،  كيومرث  كاشاني،  معماران 
عرض چند روز بردند بازجو يي. رامين و افشين که به بند برگشتند، خبری جديد 
آوردند: »بازجوها دستكش برقي دست مي كنن. با هر مشتي كه مي زنن، يه شوك 

دردناك قوي به آدم وارد مي كنن«. 
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 برده اند 
باز جويي. از بند  ۴ هم خبر رسيد عليرضا عيوضي علمداري8۳ را كه مسؤل بند بوده، 
بيشتر  هم  آن جا  كه  خبر  رسيد  گوهردشت  از  برده اند.  انفرادي  به  ديگر  نفر  دو  با 
بندها وارد اعتصاب غذا شده اند. از خبرها فهميديم برخوردهايي كه در گوهردشت 
بر سر ورزش جمعي صورت گرفته، خيلي وحشيانه تر بوده است. بعدها نيز يک خبر 
شنيديم، اين بود که پاسدارهاي گوهردشت زمانی که بچه ها ورزش جمعی می کردند 
ريخته اند وسط حياط و چند نفری را باشدت تمام زده  و به چند نفر آسيب رسانده اند. 
۸2- مجاهدین قهرمان كیومرث زواره اي، صابر اسماعیل زاده و داوود محمودي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.

۸۳-. مجاهد قهرمان علیرضا عیوضي علمداري در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید.

     علي كریمي جعفري ) وراميني(
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ايرج لشگری دنده اش شکسته بود. حميد كابلي8۴ دستش هم آسيب رسيده بود.
مشخص شد زندانبانان بعد از به کارگيری همة ترفندهاي شان براي متوقف كردن 
مقاومت رو به رشد زندانيان، تيرشان به سنگ خورده است. موج مقاومت در زندان 
گرفتند  تصميم  زندانبانان  لذا  رسيد.  ديگري  اوج  به  بيرون،  در  خانواده ها  نيز  و 
دوباره بساط شعبه و بازجويي و انفرادي راه بيندازند تا جلو اين حركت رشد يابنده 

را سد كنند.
با فضا ي پيش آمده، همه آماده بوديم كه هر ساعتي اسم كسي را براي شعبه صدا 
كنند. به همين خاطر بعضي ها وسايل ضروري شان را در كيسه اي آماده كردند تا اگر 

آن ها را به انفرادي بردند، وسايل اوليه همراه شان 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 كامل تر به بيرون منتقل 
گزارش هاي  گوهردشت،  و  اوين  اعتصاب هاي  از  مجاهد  راديو  هفته،  دو  كنيم. طي 
وسيع و متنوعي پخش كرد؛ از سازمان هاي حقوق بشري هم خواسته بود تا به وضع 

زندانيان توجه كنند.

۸۴- مجاهدان خلق ایرج لشگري و حمید كابلي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.
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روز۵ آذر۶۶ حدود ساعت۲بعد  از  ظهر بود که دِر بند باز شد. پاسدار نگهبان اسمم را 
بلند صدا زد. جلو که رفتم، گفت: »وسايلت رو جمع كن! بايد بري دفتر مركزي«.

معني اين طور صداكردن براي همه مان روشن بود: رفتن به بازجويي و انفرادي. بچه ها 
كمك  سواره  علي  و  نريماني  رامين  راهرو.  آمدند  همه  بودند.  ظهر  استراحت  آمادة 
كردند وسايلم را جمع كنم. در همين فاصله چندتايی مثل يوسف عمادزاده، محمدرضا 
ديدي،  را  رضا  اگه  بگو...   ديدي،  را  رزاق  احمد  »اگه  مي كردند:  و...سفارش   كريمي 
وسط  مي گفتند.  من  به  را  نكاتي  مقاومت،  و  انگيزه  تقويت  براي  هم  بعضي  بگو...«. 
شلوغي اتاق بودكه متوجه شدم پاسدار آمد دم در و گفت: »سريع تر بيا! ميني بوس 

منتظره«.
او  رفتم بيرون بند. جلو دفتر پاسبخشي رو به ديوار  وسايلم را برداشتم و همراه 
هار  شماها  وقته  »چند  غيظ  گفت:  با  آمد.  فتوت  عباس  صداي  كه  بودم  ايستاده 
شدين. هر غلطي بخواين، مي كنين!«. 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؟«. به همين خاطر حواسم را خوب جمع كردم تا از هر ايما و اشاره اي در بياورم 
و  بازجويي  و  فهميدم حتمًا شعبه  فتوت  لحن عباس  و  برخورد  از  موضوع چيست. 

انفرادي در انتظارم است.
حاج كتاني8۵ مأموري بود كه بايد من را با ميني بوس به دفتر مركزي زندان مي رساند. 

۸۵- حاج كتاني اسمي بود كه زندانیان روي او گذاشته بودند. هر وقت او نگهبان سلول هاي انفرادي بود، براي 
این كه صداي پایش نیاید و بتواند مچ زندانی را بگیرد، كفش كتاني چیني مي پوشید.
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كه  كاووسي  مهرداد  جوگندمي.  موهاي  و  كوتاه  قدي  با  می خورد؛  بهش  ۴۵سال 
خانه شان در خيابان پيروزي بود، مي گفت حاج كتاني اهل محله صد دستگاه خيابان 

پيروزي است. زمان شاه ساواكي بوده، بعد از انقالب هم شده پاسدار دو آتشه. 
حاج كتاني گفت: »چشم بندت را بزن، راه بيفت!« چشم بندي را كه با خودم از بند 
آوردم، زدم. وسايلم يك ساك متوسط بود، يك پتو و يك بالش كوچك. برداشتم شان 
و دنبال او راه افتادم. ميني بوس روبه روي در، پارک شده بود. سوار شديم. پرده هاي 
ميني بوس کامل كشيده بود. هيچ چيزی پيدا 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 مي آمد.
اختصاصي  چشم بند  خودشان  براي  زندان  در  خيلي ها  نبود.  مانعم  زياد  چشم بند 
داشتند. من هم يك چشم بند پهن كه بيشتر مطلوب پاسدارها بود، برداشتم. طوری 
ساختمش كه مي شد از پشت آن به وضوح بيرون را ديد. بابك صالحي8۶ اسمش را 
گذاشته بود عينك دودي. هر وقت مي خواست به مالقات برود، مي آمد و مي گفت: 

»عينك دوديت رو بده، مي خوام برم مالقات!«.
راه  بين  مركزي.  دفتر  به  سمت  پيچيد  و  شد  خارج   ۳۲۵ بزرگ  در  از  ميني بوس 
تحرك خاصي نديدم. مقداري مصالح ساختماني در ورودي بندهاي۵ و۶ بود؛ ذهنم را 
مشغول كرد: »قصد دارن چه تغييري در اين قسمت بدن؟ يادم باشه اين موضوع رو 

به بچه ها برسونم تا در ترددات بعدي دنبال كنن«. 
را  آستينم  گوشة  حاج كتاني  حياط.  داخل  رفتيم  و  شديم  پياده  مركزي  دفتر  جلو 
گرفت و اشاره كرد روي نيمكتي منتظر بنشينم. از پشت چشم بند نگاهي به اطراف 
انداختم. يك طرف دو زن چادري نشسته بودند. روي بقية نيمكت ها هم۶ يا ۷مرد با 
فاصله از هم نشسته بودند. سعي كردم آشنايي پيدا كنم؛ نزديكش بنشينم و خبرهاي 
افراد و وسايل همراه شان،  نگاه به سر و وضع  با يك  با هم رد و بدل كنيم.  را  جديد 
متوجه شدم همه تازه  واردند، فقط يك نفرشان از نفرات بند است. اما او را قباًل نديده 

بودم و نمي شناختم. بايد مطمئن مي شدم از خائنين نباشد.
فقط صداي  نمي آمد.  مكالمه اي  هيچ  بود. صداي  در حياط سكوت سنگيني حاكم 

خش خش باد و برگ هاي درختان بيد از پشت ديوارها به گوش مي رسيد. 

۸۶-. مجاهد خلق بابك صالحي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
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سالم برسان! 
تا روشن شدن وضعيتم، نمی خواستم مرتكب خطايی شوم. در شرايط معمول، گاهي 
که براي مالقات و بهداري يا رفتن به دادياري از بند بيرون مي آمديم، اگر كسي 
برقرار كنيم. در همان شرايط  بود كه سريع تماس  براي مان عادي  را می ديديم، 
هم اگر تماس مان لو مي رفت، بهای آن کتک خوردن بود. مي ارزيد خبرهاي جديد 

به دست 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 آورده  اند. بلند قد 
بود، حدود سي ساله. همين كه مطمئن شدم نگهباني در حياط نيست، آرام آرام جايم 

را عوض كردم و نشستم سمت ديگر نيمكتي كه او نشسته بود. 
با نوک انگشت به پاية نيمكت، مورس زدم: سالم!

از زير چشم بند منتظر واكنش او بودم. بالفاصله با مورس زد: سالم!
ـ از كدوم بند؟

ـ بند ۱ باال!
ناگهان چشم بندش را كمي باال زد، اطراف را وارسی كرد، مطمئن شد نگهبانی نيست، 
به من نزديك تر شد. آرنج هايش را تکيه داد به زانويش و سرش را برد پايين. آرام و 

يواش و بريده بريده شروع به صحبت كرد:
- اسم من محمدرضا ُكرد رستمی. ديروز دادگاه رفتم. امروز كه اومدم اين جا، بهم 
حكم اعدام دادن! با... دو تايي با هم دستگير شديم. هر دو حكم اعدام گرفتيم. 
به بچه هاي 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 كرده ام. 

نمي دانستم چه جوابي بدهم. هم او را نمي شناختم، 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 كربالييـ  پاسدار كثيف و بي شرم آن جاـ از راهرو  وارد حياط 
شد. چند برگه دستش بود. اسم »محمدرضا كرد رستمي« و سه نفر ديگر را خواند 

وآن ها را از درب دفتر مركزي برد بيرون. 
به هم  نفر،  اين دو  اعدام  با شنيدن خبر حكم  حدود يك ربع ديگر منتظر نشستم. 
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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 سال۶۱ و۶۲ كنار هم بوديم و آن ها را 

صدا زدند و براي اعدام بردند، مثل يك فيلم، پي درپي از نظرم مي گذشت. 
پاسداري با برگه اي در دست، به وسط حياط آمد و پرسيد: حسن كيه؟

دستم را بلند كردم: من! 
ـ بلند  شو راه بيفت بريم!

»آسايشگاه«.  به  موسوم  انفرادي هاي  به  برد  را  ما  شديم.  ميني بوس  سوار  دوباره 
از البه الي  بشنوم.  تا شايد چيزي  بودم  به گوش  و  ايستادم  آسايشگاه  جلوي دفتر 
بود، اسم شعبة۷ را شنيدم. دلشوره اي كه  را آورده  صحبت هاي پاسداري كه من 

داشتم، تبديل به اضطراب شد.
حاج ناصر مسؤل پاسبخشي انفرادي ها بود. آمد جلو و با خندة مسخره اي گفت: »به به، 

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 سلول۱۱ ايستاد. من را پس از بازرسي كامل بدني، هل داد 

داخل سلول. ساك و قسمتي از وسايل همراهم را برداشت و گذاشت پشت در. 

جهنِم زندگي
انقالب  از  بعد  دو  هر  بودند.  هم  كنار  نوساز  ساختمان  دو  آموزشگاه  و  آسايشگاه 
راه اندازي شدند. آموزشگاه، بند عمومي بود با ۶ سالن و سه طبقه. آسايشگاه اما بند 
انفرادي بود با ۴۰۰سلول در ۴ طبقه. در هر راهرو آن ۱۰۰سلول بود. راهرو سلول ها 
بلند و ناصاف بود. ديوارهاي راهرو و سلول ها از بتن بود. روکش گچ كاري داشتند و 

روی گچ هم رنگ كرم. 
نصفة باالی در آهني سلول ها يك دريچة ۲۰*۲۰ سانت داشت با دو ميله عمودی در 
وسطش. زيِر دريچه، يك چشمي داشت تا نگهبان زنداني را زير نظر بگيرد. هر سلول 

توالت فرنگي و روشويي استيل داشت.
افتاد.  از خاك و خل در گوشه يی  با ورود به سلول، چشمم به دو پتوی سربازِي پر 
همه جای سلول كثيف بود. نظافت اساسي می خواست. اين وسط، ذهنم هم آشفته 
بود؛ ابهام داشتم كه چرا شعبة۷ ،  قصد داشتم با مرور وقايعي كه در بند داشتيم، 
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خودم را آماده كنم. اما بدون نظافت سلول، هيچ کار و فکری نمی شد کرد. ضروري تر 
اين 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 سلول ها يكي يكي باز و بسته مي شد. يعنی كه ساعت۶ است 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 دِر دو سلول چپ و راستم باز نشد. خالي اند.
جوابي  هيچ  زدم.  مورس  راستم  و  چپ  ديوارهاي  به  شد،  دور  که  گاري  صداي 
نيامد. مطمئن شدم كسي نيست. شام که خوردم، قدم زنان نوشته هاي روي ديوار 
بعضي  پر رنگ،  و  بعضي گود  بودند.  ديوار کنده شده  نوشته ها روی  را مي خواندم. 
ايام بودند. بعضي جاها  سطحی و كوچك. خيلي نوشته ها تاريخ ورود و چوب خط 

هم يكي دو بيت شعر. 
 يكي از اشعار اين بود:

اي واي بر اسيري كز ياد رفته باشد        صياد رفته باشد، در دام مانده باشد 
کمي روي شعر مکث کردم. لحظاتی ذهنم درگير احساس زندانی يی شد كه اين شعر را 
کنده کاری کرده است. خيلی ها را در زندان ديده بودم كه سال ها بالتكليف و زير حكم 
بودند. واقعًا يك روز بالتكليف  بودن، سخت تر از يك ماه حكم داشتن است.گوشة سلول 
دراز كشيدم. چشمم به نوشته يی كنار سرم روي ديوار افتاد: »هزار روز زندگي در سلول 

انفرادي، راحت تر از يك روز اين زندگي جهنمي است«. ـ يك كارگر.
كلمة »جهنمي« در کانون نگاهم روی ديوار ماند. نويسنده چه كارگر به جان  آمده اي 
بايد باشد كه تازه در گوشة سلول انفرادی نفسی راحت كشيده است. و چقدر گرفتار 
و مصيبت زده كه زندگي برايش بدتر از جهنم است. زمزمه کردم: اي ننگ و نفرين 

برخميني كه حاصل حكومتش اين چيزهاست!
بيرون  از  که  صداهايي  می ماند.  روشن  صبح  تا  چراغش  نداشت.  خاموشي  سلول، 
مي آمد، كم و كمتر می شد. سكوت، همه جا را پر کرد. گاه گاهي صداي پارس سگي 
از سمت ده اوين، ديوار سكوت مبهم شب را مي شكست. صداي زنگ ساعت دانشگاه 

ملي ـ كه باالي تپة روبه رو بود ـ هر بارمرا به خودم مي آورد: پاسي از شب گذشت.
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تيري در تاریكي 
بايد می رفتم شعبه. شعبه ها در  همان ساختمان آسايشگاه  صبح روز بعد صدايم كردند. 

بودند. از زير هشت بند، دري آهني به قسمت اداري باز مي شد. راه دوري نبود. 
نگهبان، جواد اراكي بود. چشم بند زدم و با او تا جلو دفتر آسايشگاه رفتم. پاسبخش 
بند، پاسدار حسني بود. از پشت چشم بند، همه جا را راحت مي ديدم. چند  دقيقه  بعد 

حسني آمد. برگه اي داد به جواد و گفت ببرش!
درطول راهرو شعبه ها حدود ۵۰ متر می شد. در انتها به يك سه راهي مي رسيد. راهرو 
سمت چپ، حدود ۳۰  متر بود و راهرو سمت راست هم ۶۰  متر. جواد اراكي من را 

کشيد به سمت راست. وسط راهرو، نشاند روي يك صندلي و رفت. 
سرم را چرخاندم. سه نفر را ديدم. هر کدام روبه روي يک شعبه  نشسته بودند . نيم 
عيوضي  عليرضا  آن ها  از  يكي   آوردند.  هم  را  ديگر  نفر  دو  كه  بود  نگذشته  ساعتي 
از  هم  دوم  نفر  نشاندند.  من  ۱۵متري  فاصلة  در  را  او  بود.  بند۴  مسؤل  علمداري، 
بند۴  بود؛ اسمش را به ياد نمی آورم. عليرضا را از قزل حصار مي شناختم. اهل زنجان 
بود، ده سال حكم داشت. همه او را يك زنداني مقاوم با تنظيم رابطه هاي سطح باال 

مي شناختيم. در خبرهاي داخلي مان شنيده بودم او را به انفرادي برده اند.
دنبال فرصتي بودم با او تماس بگيرم. سکوت خفه کننده اي در راهرو حاكم بود. فقط 
از ته راهرو صداي پاها مي آمد. از بازجوها، محمدي و مجتبي حلوايي را شناختم. مدام 
از اتاقي به اتاقی مي رفتند. هر دو از بازجوهاي قديمي، كارُكشته و متخّصصن در انواع 
شكنجه از سال هاي۶۰ تا بعد. از هر کس که اين ها بازجويي اش کردند، خاطره هاي 

هولناک شنيديم.
چند دقيقه 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 شعبه۷ بود. بعد از 
آن كه ساختمان دادسرا به دادياري زندان تبديل شد، بعضي از شعبه هاي بازجويي را 

به اين جا منتقل کردند. 
دور تا دور اتاق، هفت هشت صندلي دانشجويی رو به ديوار بود. روي هر صندلی نفري 
نشسته بود و داشت در برگه يی چيزي مي نوشت. محمدي برگه اي جلوي من گذاشت. 

باالی برگه با خط قرمز نوشته بود:
»كلية فعاليت ها و خالف هاي خود را در زندان، كلية روابط تشكيالتي خود را در زندان 
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و بيرون از زندان و هم چنين نام رابط هاي خود را با سازمان به طور مشروح بنويسيد!«.
با خواندن اين سؤال، كمي يّكه خوردم. تا چند ثانيه ذهنم همه جا مي رفت. فکر کردم: 
»آيا كسي زير بازجويي، مسائل بند رو لو  داده؟ آيا از مالت هايي كه گرفتن، ردي پيدا 

كرده ان؟ آيا كسي دستگير شده، چيزي گفته؟ موضوع چيه!؟«.
سعي كردم خونسرد باشم. دستم را بلند كردم؛ بازجو آمد. پرسيد: چيه؟

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 نداشته ام. در بند، تشكيالتي 

وجود ندارد. در اين زمينه هم هيچ رابطه اي در زندان و با بيرون نداشته ام«. 
بازجو برگه  را برداشت، باالي سرم نگاهي به آن انداخت و برد. چند دقيقه بعد با سؤال 

ديگری برگشت:
با  تشكيالتي  ارتباط  داشته ايد؟ شيوه هاي  و سالن مالقات  بند  در  »چه خالف هايي 

بيرون از زندان و نام رابط هايتان را بنويسيد!«.
مکث طوالنی تری كردم. همان سؤال قبلي بود؛ فقط سالن مالقات به آن اضافه 
شد. فهميدم موضوع هر چه باشد، مربوط به سالن مالقات است. حدس زدم بازجو 
سالن  در  معمولي  خالف هاي  از  هم  دليل  به همين  ندارد.  دستاويزي  و  مدرك 
مالقات شروع كرده تا مگر من را در جايي به تله بياندازد. بايد بيشتر فکر می کردم 

و به عقب تر می رفتم.
يک زمانی در سالن مالقات، اجازه مي دادند بچه هاي كوچك چند دقيقه يی به اين 
برادر كوچكي داشتم كه در چند  بگيريم.  را در آغوش  و آن ها  بيايند  طرف كابين 
مالقات، به اين طرف كابين آمد. بعضي وقت ها مادرم وسائلي مثل سوزن، تيغ و قيچي 
كوچك و امثال آن را برايم مي فرستاد. يك بار اين وسايل را از جيب برادرم در آوردند 

و به مادرم تذكر دادند.
برايم مسلم شد بازجو دنبال كسي است كه در مالقات، نامه هاي اعتصاب را به بيرون 
آن ها  از  موارد،  اين  با طرح  مي خواهد  بازجو  زدم  است. حدس  كرده  منتقل  زندان 

تشكيالت بند را بيرون بكشد.
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شيوة كار بازجوها دستم بود. اول چند سؤال مي پرسند تا گارد زنداني را چك كنند. 
اگر گارد زنداني بسته باشد، تهاجم مي كنند تا گارد را درهم بشكنند. اگر گارد زنداني 
شكست، او را تا آن جا مي برند كه هر چه خواست، برايش بنويسد و انجام دهد. اگر 
اقسام  و  انواع  و  می دهد  را شدت  فشارها  نشد،  باز  گاردش  و  كرد  مقاومت  زنداني 

شكنجه شروع مي شود.
با اين كه در سالن مالقات، مواردي داشتم كه از نظر آن ها خالف بود و به دست شان 
هم افتاده بود، گفتم بايد از همين نقطه بايستم و هيچ چيز را قبول نكنم. در جواب 

سؤال نوشتم: »نه در بند و نه در سالن مالقات، هيچ خالفي نداشته ام«. 
در سئوال هاي بعدي، كم كم نوك مواردي را داد كه در سالن مالقات پيش آمده بود؛ 

مثل: »چه وسائلي را از خانواده توسط برادر كوچكت گرفته اي؟«.
فهميدم دستش خالي است. اگر چه منظور او رسيدن به نامه هاي اعتصاب است، ولي 
روي همين سوزن و قيچي سوار شده است. نوشتم: »هيچ كدام اين ها خالف نيست. 
اگر شما فروشگاه بند را قطع نكنيد، اگر لوازم ضرورِي اوليه را به ما بدهيد، مجبور 

نمي شويم به خانواده ها بگوييم اين وسايل را براي مان بياورند!«.
داشتم اين ها را مي نوشتم که متوجه شدم پشت سرم ايستاده و دارد مي خواند. هر آن 
منتظر  بودم ضربه اي، 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. 
همين كه وارد اتاق شديم، چيزي ديدم كه تأثيرش از نگاهم گذشت و به کف پايم 

رسيد: يك تخت شكنجه، يك نفر در گوشه اي ايستاده رو به ديوار!
نعرة بازجو بلند شد: »با شما نمي شه با زبون خوش صحبت كرد. شما فقط يك زبون 

رو مي فهمين. ما هم مي دونيم با شما چطور حرف بزنيم!«.
کتف هايم را گرفت و چرخاندم رو به ديوار. رفت سراغ نفري كه رو به ديوار بود. به 
او  گفت: »مي گي از كجا آوردي يا نه؟«. زندانی به نظر می رسيد تازه دستگيرشده و 

عادي است. التماس كنان قسم خورد كه: »به خدا خبر ندارم«.
مجموع حواس پنجگانه ام در گوشم جمع شده بود و او را دنبال مي كردم. بازجو او را 
به تخت بست و ضبط صوت را روشن كرد. طنين نوحه هاي آهنگران در اتاق پيچيد. 
از  را  کابل  کند.  را خفه  ناله هايش  كه صداي  زنداني چپاند  دهان  در  بازجو چيزي 
ديوار برداشت و شروع کرد به زدن. و من مي شمردم: ده تا، بيست تا،... پنجاه ضربه را 
يک سره رفت. كابل را انداخت به ديوار، 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 پچ پچ هايي به گوشم مي خورد.  فکرکردم: 
»براي شكستن گارد من، زمينه چينی اش رو شروع كرده. مي خواد با كابل حرف بزنه. 
خوب، بزنه. اين طوري مي فهمم بازجو چي توی دستش داره. همة سؤال ها راجع به 
تشكيالت بند و رابطه ها و... همه تيرهايي در تاريكيه«. حدس  زدم بچه هاي بند ما که 

زودتر از من به بازجويي آمده اند، چيزي نگفته اند.

فروشگاه یا رادیو مجاهد؟
اما درد روانی اش بيشتر است. در لحظاتی که  درد كابل، شديد و طاقت فرساست؛ 
بازجو در چند قدمي   پشت سرم آن زنداني را با کابل مي زد، سوزش آن را دركف پايم 
حس مي كردم. با اين حال تحملش خيلی راحت تر است از لو رفتن تشكيالت بند و 
زير فشار رفتن بقيه. در همان لحظات سخت که بايد روی تخت شکنجه می خوابيدم 

و کابل می خوردم، در ضميرم اين احساس را داشتم: 
»ديگه نبايد به اين چيزا فكركنم. نبايد روحية خودم رو خراب كنم. بايد به كساني و 

به چيزايي فكر كنم كه منو محكم تر می كنند«.
 پا و کمرم خسته شده بود. همان طور ايستاده رو به ديوار پاهايم را جابه جا کردم. سرم 

را گذاشتم به ديوار و سرود قسم را زير لب خواندم: 

به رزم آوران 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    
كه تا صبح پيروزي توده ها  بجنگيم با خون و ايمان قسم  

توی دنياي خودم بودم كه بازجو وارد شد. از همان جلوي در داد زد: »فكراتو كردي 
يا نه؟ خودت مي گي يا كارمونو شروع كنيم؟«.

 با لحنی محكم گفتم: »خودت هم خوب مي دوني توی بند هيچ خبري از اين چيزا 
نيست. اگه فروشگاه بند داير باشه، ما هم خيلي راحت تريم که وسايلمونو از فروشگاه 

بخريم و مجبور نشيم به خونواده ها بگيم بيارن...«.
دادي کشيد و حرفم را قطع كرد: »آره، خودمون خوب مي دونيم كيا از طريق خونواده با 
سازمان رابطه دارن. تك تك شما رو هم مي شناسيم. مي دونيم چه غلطايي مي كنين. شما 
فروشگاه مي خواين يا خبر راديو مجاهد؟ فروشگاه مي خواين يا خط و خطوط سازمانو؟«.
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انتظار اين را نداشتم. خوشحال شدم خيلي زود رفت سر اصل مطلب. ناگهان دستم 
را سريع كشيد، برد به راهرو و نشاند  روي صندلي. 

بچه هاي  از  چندتا  فهيمدي  كجا  »از  بود:  نوشته  كه  جلوام  گذاشت  برگه يی  اين بار 
سازمان به تازگي دستگير شده اند؟ براي پيگيري آن چه اقدامي كردي؟«.

كدام  است؟  وصل  موضوعي  چه  به  آن  دم  و  آمده  كجا  از  سؤال  اين  بودم  مانده 
دستگيري؟ كدام بچه هاي سازمان؟

چشمم روي کاغذ ماند. داشتم البه الي اتفاقات و خاطرات چند ماه گذشته، دنبال 
اين موضوع مي گشتم. يادم آمد در يک 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 نشنيده ام. هيچ اقدامي هم نكرده ام«.

در سؤال هاي بعدي سعي كرد به من بفهماند همة مكالمات تلفنِي مالقات ها ضبط 
شده و دستش پر است. سؤال هايي هم راجع به بند پرسيد؛ مثل: درست كردن المنت، 

شكستن جوش پنجره ها، برگزاری نشست در اتاق ها و....
با دادن نوك هر خبر يا واقعه اي، مي خواست وانمود كند بچه هاي قبلي كه بازجويي 
وراميني،  علي  رزاقي،  احمد  مثل  بچه ها  از  هركدام  به  گفته اند.  را  همه چيز  شدند، 
اصغركهنداني و بقيه که فكر مي كردم، هرگز چنين احتمالی را نمی دادم. مطمئن بودم 
همه شان مقاوم هستند و در مقابل چنين شكنجه هايي خم به ابرو نمي آورند. از طرفی 
مواردي كه بازجو با  عنوان »خالف هاي داخل بند« مطرح مي كند، همه را پاسدار هاي 

نگهبان گزارش كرده اند. پس دست بازجو خيلي خالي است.
در جواب سؤال های 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. پاسبخش هاي خودتان همة مسؤلين داخل بند 
را تحويل  بهداشتي  از آن ها هستم كه هر هفته مواد  را مي شناسند. من هم يكي 
مي گيرم و نظافت بند را دنبال مي كنم. درست كردن المنت و امثال آن هم خالف 
نيست؛ وقتي چاي به اندازة كافي داده نمي شود، مجبوريم با المنت چاي و آب جوش 

درست كنيم«. 
هم زمان چندين  بلند شد.  آهنگران  نوار  نحس  دوباره صداي  که  بود  ظهر  نزديك 
نفر در راهرو بازجويي می شديم. محمدي سري به من زد. ديد جواب ها را نوشته ام، 

برگه ام را گرفت و برد. 
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پانتوميم و رفع تشنگی تماس
رضا  آوردند.  هم  را  رضا شميراني  متوجه شدم  بودم.  نشسته  راهرو  ورودی  در  من 
در ته راهرو رو به ديوار نشسته بود. او مسؤل بند ما بود. دو هفته يی می شد رضا را 
از بند برده بودند. هيچ اطالعي از او نداشتيم. برايم مسّلم بود سر تشكيالت بند و 

اعتصاب های اخير زير فشار است. 
تماس با رضا برايم خيلي مهم بود. مي خواستم بدانم بازجويي ها تا كجا پيش رفته و 
چه بر سر بقيه آمده است. در کمين يک فرصت تماس بودم. همين كه راهرو خلوت 
صحبت  نمي شد  بود.  زياد  فاصله مان  ديد.  را  من  برگشت.  زدم.  صدايش  آرام  شد، 
كرد. با حركت دست ها برايش مورس زدم. متوجه نشد. ديدم خودش تالش مي كند 
چيزي به من بگويد. عجله هم داشت. روي صندلي نيم چرخي زد و با دست و بدنش، 
حركاتي شبيه پانتوميم در آورد. متوجه نمي شدم چه مي گويد. او با عجله  ادامه داد. 
دستش در هوا مي چرخيد و حركت هايي به سمت ديوار مي كرد. دستش را به سمت 

دهانش برد و كلماتي را به آرامي هجي  كرد.
كالفه شدم. اصاًل نمي فهيمدم چه مي خواهد بگويد. چشم بندم را كمي دادم باال تا 
بهتر ببنيم. دو سه بار عالمت دادم كه مورس بزند. فايده اي نداشت. همان طور داشت 
ناگهان سيلي محكمي خورد به پس گردنم. لحظه اي  ادامه مي داد که  را  حركاتش 
شوک بهم دست داد. نگهبان راهرو بود. بلندم کرد؛ به راهرو كناري برد و پرسيد: »با 

كي حرف مي زدي؟ دنبال كي مي گشتي؟«.
»با كسي  گفتم:  است.  نديده  زيادي  چيز  و  رسيده  لحظات  آخرين  زدم  حدس 
حرف نمي زدم. دنبال نگهبان مي گشتم بروم توالت«. داشت بد و بي راه مي گفت 
مي شدم  بلند  خودم  نمي اومدي،  اگه  منتظرم.  وقته  »خيلي  دادم:  ادامه  من  که 
مي رفتم«. با شك و ترديد حرفم را قبول كرد. من را برگرداند همان جا و جهت 

صندلي ام را عكس كرد. 
را گرفت و كشان كشان  يقه ام  با سرعت آمد سراغم.  ده دقيقه اي گذشت. محمدي 
برد داخل يكي از شعبه ها. دو بازجوي ديگر هم وسط اتاق ايستاده بودند. با خشم 
و عصبانيت من را به طرفی نگه داشت. پشتم ايستاد و چشم بندم را زد باال. رضا را 
از حالت ظاهر و سر و رويش پيدا بود خيلي زير فشار بوده است.  روبه رويم ديدم. 

محمدي رو کرد به رضا و گفت: »ياال بگو با هم چه صحبت هايي كردين؟«
حواس جمعی داشتم و همة توجهم به رضا بود. بی حال بود و داشت می افتاد زمين. 
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كردم.  دور سالم  از  فقط  نكردم.  او صحبتي  با  بريده گفت: »من  بريده  با صدايي 
بهداري  در  روزه  سه  كردم.  خودكشي  نظافت،  داروي  با  بگويم  او  به  مي خواستم 
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. آن قدر سريع و تند و با شدت 
مي زدند كه نمي دانستم ضربه به كجا مي خورد که دفاع کنم. از يک گوشة اتاق به 
گوشة ديگر پرت مي شدم. خون، صورتم را پوشاند. به همه جايم لگد، چوب و پايه 
بلندم  زمين  روي  از  بپوشانم.  را  دو دستم صورتم  با  صندلي مي خورد. سعي كردم 
 كردند و با سر به ميز و ديوار  كوبيدند. هر چه هم از دهان كثيف شان در آمد، نثارم 
ساعت.  نيم  هم  شايد  دقيقه،  بيست  ربع،  يك  كشيد؛  نمي دانم چقدر طول   كردند. 
باالي سرم. داد زد:  برگه آمد  با چند  بودم كه محمدي  افتاده  به پهلو گوشة ديوار 
»آشغال سگ منافق! فكر كردي چي نوشتي؟ فكر كردي ما دنبال اين مزخرفاتيم؟«. 
داد مي زد و برگه هايی را جلو من تند تند پاره مي كرد. خيلي كوتاه و در يک آن از 
گوشة چشم بند، كاغذها را ديدم. نوشته هاي من نبودند. داشت چند برگة سفيد را پاره 

مي كرد. مطمئن شدم داردَ رَكب مي زند.

چه كسي خط اعتصاب را داد؟
چيزي  هيچ  راستي  راستي  فهميدم  بودم.  خوشحال  ته دلم  اما  نمي آمد.  باال  نفسم 
دست شان نيست. رضا هم چيزي نگفته. حاال از وضعيت رضا هم مطلع شدم. محمدی 
برگه هاي بازجويي را پاره نكرده و روي همان ها سوار است. فقط اينجا فرصتي گير 

آورده تا ضرب شصتي نشان دهد و خط سير بازجويي را برگرداند. 
دو نفري بلندم كردند و نشاندند روي صندلي. كتفم در رفته بود. نمي توانستم كمرم 
را راست كنم. دوتا دندان هاي فک پايينم شكسته بود و دهانم پر خون بود. پيشاني ام 
پاره و چشم بندم از خون، قرمز شده بود. سعي كردم همان چشم بند را روي پارگي 

پيشاني نگه دارم تا خونش بند بيايد.
محمدي و حلوايي هنوز نفس نفس مي زدند. هر كدام چيزي مي گفتند. محمدي باالي 
بگو  ياال  نيست،  ما مربوط  به  زد: »در مالقات، هر غلطي كردي  داد  و  ايستاد  سرم 
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سرخط بندتون كيه؟ رابطتون با سازمان كيه؟«.
مجتبي حلوايي موهايم را به چنگ گرفته بود، سرم را تكان مي داد و داد مي زد: »خط 

اعتصاب رو كي داده؟ مسؤل تشكيالت بند كيه؟«.
دهانم خونريزي داشت. هر لحظه که فرصت مي شد، تف مي كردم. چيزي نمي گفتم. 
حالم خيلی بد بود. داشتم خفه مي شدم؛ ولي حواسم جمع بود. بازجو نمي خواست 
اين فرصت را از دست بدهد. دوتايی سعي داشتند هر طور شده چيزي از مغز من 
درآورند. چند دقيقه بعد نفر ديگري آمد جلو و گفت: »چرا داري ديوارها رو كثيف 

مي كني؟ اين قدر تف نكن! بلند شو بريم!«
من را برد دستشويي. صورتم را شستم. تكه مالفه اي را پاره كرد تا ببندم سرم. اين 
پارچه جاي چشم بندم هم بود. ديگر نمي شد جايي را ديد. كارم که تمام شد، من را 

نزديك دستشويي، روي يك صندلي نشاند و رفت.
آن قدر آن جا منتظر ماندم كه خوابم برد. نگهبان راهرو بيدارم كرد و گفت: »بگير! شام 
بخور!«. آش رشته بود. بشقاب را گرفتم. كم كم شروع به خوردن كردم. نان را توی 
آش تريد كردم تا بتوانم قورت بدهم. بعد از شام، نگهبان را صدا زدم: »مي خوام وضو 
بگيرم!«. محلي نگذاشت و گفت: »الزم نكرده! هر وقت موقعش شد، صدات مي كنم«.

دو سه ساعت منتظر ماندم. انتظاری همراه با مرور سير بازجويي ها و تمام سؤال و 
جواب ها. روي آخرين سؤال هاي شفاهي بيشتر فکركردم. فهميدم از روابط و مناسبات 
بند، از تحليل ها و جمعبندي ها هيچ چي ندارند. فكر مي كنند خط اعتصاب از بيرون 
زندان داده شده است. وقتي به ياد آوردم كه گفت: »مي دانيم كي خط اعتصاب را 
آورده«، در دلم به سفاهت و شيوة بازجويي اش مي خنديدم. مطمئن بودم چنين كسي 
اصاًل وجود ندارد. خط مقاومت در طول زمان در زندان شكل گرفت. طبيعی هم بود 
است  معلوم  استبداد.  و  آزادی  بين  است. جنگی  بگيرد؛ چون يک جنگ  که شکل 
که در جنگ آزادی و استبداد ــ آن هم در زندان ــ يک مقاومت شکل می گيرد و 
تشکيالت آن هم سر برمی آورد. اين يک روند قانونمند است. هميشه هم اين طوری 

بوده، از اين 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. برگه هاي بازجويي جديد آورده بود. همان 
حين  نوشتم.  ديگري  انشای  با  را  قبلي  جواب هاي  محتواي  هم  من  بود.  سئوال ها 
نوشتن، او يك سره با پنجه اش ضربه هاي آرامي به صورتم مي زد. فهميدم مي خواهد 

تمركزم را به هم بزند.
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در نوشتن جواب هر سؤالي، اگر فكر مي كردم، ضربه ها كمي شديد مي شد و مي گفت: 
»فكر نكن! سريع بنويس!«.

سئوال ها همه دربارة خالف هاي معمول در بند بود. آن ها را از گزارش هاي بند و سالن 
مالقات و ترددات جمع آوري كرده بود.

به اين نتيجه رسيدم وقتي ما دنبال تثبيت هويت سياسي خودمان هستيم، دفاع از 
مناسبات صنفِي بند، حداقل آن است. با دفاع از آن ها مي توان از اعتصاب غذا هم 
دفاع كرد. با اين برداشت، پايم را روي تشكيالت صنفي بند سفت كردم و در پاسخ 
با اين مضمون نوشتم: »همة مواردي  سئواالت بازجو، ازآن دفاع كردم. جواب هايي 
بند،  در  ما  است.  زنداني  هر  معمولي  نيازهاي  كرديد،  مطرح  به عنوان خالف  که  را 
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 ملي كاري بند را دارم. اگر محدويت ها و تنبيهات را از روي بندها 

برنداريد، مواردي مثل درست كردن المنت و امثال آن باز تكرار مي شود«.
 بعد از اين سؤال و جواب ها بازجو متمرکز گفت وگوهاي سالن مالقات شد. مکثي کرد 

و گفت: »پدرت اين جاست. خودش همه چيز را به ما گفته«. 
تلفن زد تا او را بياورند که با من روبه رو كند. گوشي را گذاشت و گفت: »حالش خوب 

نبوده؛ بردنش بهداري«.
به حرفش شك کردم. فکر کردم:  يّكه خوردم.  باشد،  اين كه پدرم دستگير شده  از 
باز داره رَكب مي زنه!  اونو گرفتن؟ زير بازجوييه؟ شايد  »چقدر راست مي گه؟ واقعًا 

نكنه به او چند سال حكم بدن و نگهش دارن!«.
اين فکر و خيال ها مثل برق از ذهنم رد مي شد. ياد پدرهايي مثل حاجي ضابطي، پدر 
فرزانه سا، حاج احمد صادقي و بقيه افتادم. دستگيرشدن پدرم را همان جا براي خودم 

تعيين تكليف كردم: »پدر من هم مثل بقية پدرها و مادرها«. 
بازجو از لحظه اي كه پای پدرم را کشيد وسط، مستقيم نگاهم مي كرد. منتظر واكنشم 
بود. مدام نكاتي را  پرسيد كه از مكالمة تلفني درآورده بود. ناگهان روي يک سؤال 

مکث کرد و با تأکيد پرسيد: »پدرت چه اخباري از عمليات هاي سازمان داده؟«. 
با اطمينان و از موضع باال گفتم: »مگه اونو نگرفتين؟ برين از خودش بپرسين. من 

راجع به اين مسائل هيچ چي از او نپرسيدم. حرفي در اين باره نزديم«.
فکر کردم: »اگه واقعًا او رو گرفته باشن، من هر چي بيشتر منكر بشم، بازجو مجبور 
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او  مي شم  مطمئن  من هم  اين طوري  بياره.  من  با  كردن  روبه رو  براي  رو  او  مي شه 
دستگير شده يا نه«. 

پس از چند دقيقه سکوت، پرسيد: »خبر دستگيري پنج نفر از بچه هاي باالي سازمان 
رو از كجا آوردي؟«.

مي دانستم در مالقات با پدرم سر اين خبر صحبت كردم. متوجه شدم بازجو تا اين جا 
طوري با من آمده كه در اين نقطه من را به تله بياندازد و يك اسم از من بيرون بكشد. 

يقه ام 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 ثانيه محملي جور مي كردم 
که هم اسم كسي برده نشود، هم پاي مناسبات مان در بند به ميان نيايد. همان طور 
كه يقه ام را گرفته بود و داشت تكانم مي داد، يك آن فکري مثل برق از ذهنم گذشت: 

ـ توی روزنامه خوندم.
ـ كدوم روزنامه؟

ـ روزنامه جمهوري.
ـ دروغ مي گي. روزنامه شما قطع بوده.

ـ نخير، ماه گذشته دو سه روز به ما روزنامه دادن. بعد دوباره قطع شد.
يقه ام را سريع ول كرد و رفت سراغ پروندهاي روي ميز. آن ها را با عصبانيت باال و 
پايين مي كرد. حس  كردم تيرش به سنگ خورد و برگش سوخت. ته دلم خوشحال 

بودم كه راحت توانستم اين موضوع را دور بزنم.
از پرونده ها چيزي گيرش نيامد. برگه اي گذاشت جلوام: »همين ها را بنويس!«.

بعد از نوشتن جواب ها، چند دقيقه منتظر ماندم. احساس  كردم كسي اطرافم نيست. 
ساعتي گذشت. يكي آمد برگه را از جلوام برداشت و من را برد به راهرو. گوشه اي رو 

به ديوار نگهم داشت و گفت: »همين جا وايسا. حق نداري بشيني!«. 
دردم تازه شروع شد. احساس كوفتگي و سردرد كالفه ام كرده بود.

از  بار  چند  نماز،  از  بعد  بخوانم.  نماز  و  بگيرم  وضو  دقيقه   ده  گذاشتند  شد.  سحر 
خستگي نشستم. مجال ندادند و با لگد بلندم  كردند. تا بعد از ظهر فردا سرپا ايستادم.

با مالفه اي كه به سرم بسته بودند، هيچ جا و هيچ چيزي ديده نمي شد. حدس  زدم 
ساعت چهار پنج بعد از ظهر باشد. يكي دستم را گرفت و برد داخل شعبه. آن جا از 
صحبت  هاي مجتبي حلوايي متوجه شدم احمد رزاقي، علي كريمي و مهدي كاظمي8۷ 
هم هستند. حلوايي مشتی مزخرفات هميشگی راجع به سازمان گفت و ادامه داد: 

۸۷- مجاهد قهرمان مهدي كاظمي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
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»براي همه تون حكم تعزير گرفتيم. هر روز جيره دارين. حاال حاالها اين جا مهمون ما 
هستين. حساب بقيه بند رو هم داريم مي رسيم«. 

احمد رزاقی را بستند به تخت. دويست كابل به او زدند. جيّكش در نيامد. از تخت 
بازش کردند و بردند بيرون شعبه. بعد نوبت علي كريمي شد و دويست كابل. بعد 
هم من. كابل ها را بيشتر به كف پاها مي زدند. از بس سرپا ايستادم  ، پاهام باد كرد. با 
ضربه های كابل، پوست پاهايم تركيد و خون راه افتاد. از تخت بازم كردند. حلوايي من 
را كشان كشان برد به اتاق بغلي. دوباره صداي ضربه های كابل شروع شد. مي دانستم 

دارند مهدي كاظمي را مي زنند. 
نيم ساعتي كنار ديوار دراز كشيدم. دو نفر آمدند و از قسمت شعبه ها بيرونم بردند. 
وارد راهرو بلند سلول هاي انفرادي شديم. در يكي از همان سلول هاي جلويي را 
باز كردند و من را فرستادند داخل. يکي شان  من را با دستبند به لولة شوفاژ بست. 

هر دو رفتند.
كاري  هيچ  دستبند،  وجود  با  ولي  بود؛  نعمتي  سلول،  به  برگشتن  وضعيت،  آن  در 
نمی شد كرد. گره مالفة سرم را باز كردم. خون خشك شده بود و پارچه  از سرم جدا 
نمي شد. هرچه جدا می شد، پوستم را مي كند. ذره ذره با آن ور رفتم تا جدايش كردم. 

بدکردارها به شوفاژ بستندم و اصاًل امكان خوابيدن وجود نداشت.
صبح روز بعد من را بردند بهداري. پاهايم را پانسمان كردند؛ دو روز ديگر اما جيرة 
كابل تكرار شد؛ روزي صد كابل! روزهاي بعد بيشتر به پشت پا، ران و كمرم مي زدند. 
بازجو در آخر هر نوبت کابل  مي پرسيد: »چيزي يادت اومد كه بگي؟«. جواب منفي 

که مي شنيد، مي گفت: »ما زياد وقت داريم. هر طور خودت بخواهي!«.
روز سوم، بعد از صد ضربه كابل ، کف سلول دمر افتادم. تمام پشتم خوني بود و ِجز ِجز 
مي كرد. با خودم فكر مي كردم: »تا چقدر مي خواهد ادامه دهد؟«. ياد طاهر احمدزاده 

افتادم؛ سال۶۱ برايش جيرة كابل تعيين كرده بودند تا مصاحبه را قبول كند. 
عزمم را جزم كردم كه به هر قيمتي بايستم. 

نيمه شب در سلولم با چق چق قفل و غژغژ، دستگيره باز شد: »بلند شو بيا شعبه!«. 
بلند شدم و لنگان لنگان رفتم شعبه. محمدي تنها بود. يک وري نشسته بود لبة ميز. 
تا وارد شدم، گفت: »همون جا روي صندلي كناريت بشين!«. اول آرام و معمولي حرف 
زد. بعد از يك سري فحاشي به سازمان و بد و بي راه گفتن، ادامه داد: »سازمان ديگه 
تموم شده. اون ها دنبال عشق خودشونن. شما هم اين جا دلتون رو بي خود به اون ها 
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خوش كردين؛ حاال رفتن عراق و با صدام و...«. بعد از نشخوار چرنديات لمپني اش، 
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 راه هاي ديگه يي هم بلديم!«.
از لبة ميز آمد وسط اتاق ايستاد. با داد گفت: 

ـ علي انصاريون رو مي شناسي؟
ـ آره. 

ـ چي شد؟كجا رفت؟
ـ خودت بهتر مي دوني!

ـ از اين به بعد با همون زبون باهات حرف مي زنيم!
چيزي نگفتم. آمد جلوتر. داد زد: »فهميدي چي گفتم؟«.

بيارين  بند رو هم  اگه همة  بند هيچ خبري نيست.  ـ نمي دونم چي مي خواين. در 
بازجويي كنين، غير از چيزايي كه گفتم، هيچ چيز ديگه اي نيست.

جلوتر آمد؛ يک كشيده خواباند توی گوشم: »خفه شو! الزم نكرده بگي ما چه كاركنيم! 
خودت چند روز ديگه مياي همه چي رو مي گي. برو گمشو بيرون تا بعد صدات كنم!«.

داشتم پشت به او از شعبه می رفتم 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 مي داد. مي خواست دلم را خالي 
كند كه عواقب بدتري در انتظارم هست.

تصميم نهایي!
چند دقيقه  در راهرو منتظر ماندم. نگهبان آمد و برم گرداند به سلول قبلي كه وسايلم 
بود. خسته بودم. به پشت نمي توانستم بخوابم. دمر دراز كشيدم. خوابم نمي برد. مدام 
لحظه لحظه هاي  مي آمد.  يادم  به  بازجويي  از  بعد  انصاريون  علي  ديدن  صحنه هاي 
آن چند ساعت آخر استقبال بچه ها از او، سردي جواب هايش، نگاه هاي مضطربش، 
بريده بريده حرف زدن هايش، نداشتن تعادل رواني، آخر سر هم صحنه خودكشي اش 

به خاطر حفظ اسرار همه. آه، که انسان چه دنيايی ست...!
بود.  تا پس ِگردنم آش و الش  پا  از كف  از بي خوابي و سرگيجه، تعادل نداشتم. 
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با اين حال بايد خودم را براي آن چه بازجو وعده داده بود، آماده مي كردم. بايد 
تصميم مي گرفتم. 

ماجراي علي انصاريون يك ُكد بود. بازجو مي خواست شيوة ديگر برخوردشان را به 
من برساند. يك سره با خودم فکر مي کردم. انسان در تنهايی اين طور است. شرايط 
خودم و شرايط بند از خاطر و نظرم مي گذشت. فعاليت هاي بند را با سال گذشته 
مقايسه مي کردم؛ در دو سال اخير مناسبات مان خيلي پيچيده تر و كيفي تر شده است. 
حركت هاي اعتراضي و اعتصاب هاي مان هدف سياسي مشخصي را دنبال كرده است. 
»تثبيت هويت سياسي« و پيوند مقاومت زندان با مقاومت بيرون، پرچم هايي بودند 

كه امسال بلند كرديم. 
هنوز روح زندانبان از آن چه در درون ما مي گذشت، بی خبر بود. فكرش را هم نمي كرد 
شواهد  آن ها  باشد.  گرفته  ما شكل  درون  در  چيزهايي  چنين  كوتاه  فاصلة  اين  در 
بيروني اش را مي ديدند و به خاطر همان هم زير بازجويي رفته ايم. به اين نتيجه رسيدم 

که اآلن راه هر كدام ما كه زير بازجويي هستيم، همان راه علي انصاريون است.
چنان  از  بايد  بود،  چه  هر  اما  آوردند.  علي  سر  بالهايي  چه  نمي دانستيم  دقيق 
تا  رساندند  نقطه  آن  به  را  علي  كه  باشند  كرده  استفاده  معمول  غير  شكنجه هاي 
تصميم بگيرد براي حفظ شرف مبارزاتي اش، از جانش بگذرد. حاال ما چند نفر در صف 
مقدم اين بازجويي ها بوديم. تا به حال هم همه خوب مقاومت كرده اند. بازجو هنوز 
دستش خالي ِ خالي است. پس من هم بايد سهم خودم را ادا كنم. نبايد بگذارم از من 

عبور كنند و به تشكيالت بند برسند. نهايتًا انتخابم را كردم: خودكشي! 
راه حل هايش  به  كرد.  پر  را  ذهنم  فضای  و  می چرخيد  سرم  دور  موضوع،  اين  جوانب 
فكر مي كردم. يادم آمد يك بلوز بافتني دارم كه توی ساك پشت در است. نگاهي به 
فرصت  اولين  در  رديف مي کردم:  انجام دهم،  بايد  كه  را  کارهايي  داشتم  انداختم.  در 
نخ هايش را باز مي کنم. آن ها را مي تابم. يك طناب درست مي كنم. يک سرش را مي بندم 

به ميله هاي آهنِي پنجره سلول، يک سرش را هم حلقه مي کنم دور گردنم.
فکر بعدی ام زدن رگ بود. وسيلة برنده اي دم دست نداشتم. نگاهی به ساعت مچي ام 
خراب  اآلن  که  بود  سيكو  قبلي ام  ساعت  نداشت.  فايده اي  و  بود  كامپيوتري  انداختم: 
است و ته ساك. حساب كردم شيشه اش برای زدن رگ مناسب است. به همة راه هاي 
پر  ساعات  اين  از  پس  رسيدم.  نهايي  تصميم  به  تا  فکرکردم  تصور  قابل  و  ممکن 
تشويش، بسيار احساس راحتي مي كردم. يك باره همة نگراني هايم برطرف شد. همة 

بچه های بند به يادم آمدند. به آن ها فكر مي كردم و خوابم برد. 
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صبح، اولين كاري كه كردم، در زدم. مصيب نگهبان بود. در را باز كرد: 
ـ چي مي خواي؟

ـ شب ها هوا سرده. بلوزم رو مي خوام.
بلوزي آبي رنگ. خواهرم اعظم بافته بود. به آن عالقة خاصی داشتم. بلوز را گرفتم. 

ساعت را هم خواستم؛ داد. 
در هر حالتي  بود.  انتظار  تيک تاک طوالنی  برايم  ثانيه ها  به كندي مي گذشت.  زمان 
بودم، هوش و حواسم روي دِر 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 مي آمد، 
شنوايی ام صد چندان مي شد. فكر مي كردم اآلن است که در سلول باز شود. فکری به 

خاطرم زد: بايد با كسي تماس بگيرم. بايد خبر خودم رو به بند برسانم!
سلول هاي دو طرفم خالي بود. تماس بي فايده بود. بايد با سلول هاي باال يا پايين تماس 
مي گرفتم. تنها وسيله و راه ارتباطي با طبقات ديگر، لوله هاي روشويي بود. تندی چند 
ضربة مورس به لوله زدم. جوابی نيامد. بدجوري احساس قطع بودن مي كردم. حتي 
راضي شدم با يك زنداني عادي رابطه برقرار كنم تا شايد اخبار و بازجويي هاي خودم 

و بچه هاي ديگر را به بند برسانم.
 غروب شد. احساس  کردم آن لحظة موعودي كه بازجو وعده داده بود، کم کم نزديك 
مي شود. اين تنهايي و اين سکوت ادامه دار، بيشتر به اين فکر فرو می بردم. بايد زودتر 
بلوز را بشكافم. بايد نخ هايش را زودتر بتابم و طناب آماده شود. دست  به  كار شدم. 
اما اين کار به آن سادگي كه در بندها انجام مي داديم، نيست. طول و عرض سلول 

آن قدركوچک است که همه چيزش 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. يک سرش را بستم به شير دستشويي و تندتند 

با دست  تابيدمش.
 دو روز متمركز كارکردم تا تمام شد. آستين هاي بلوزم تمام شد، ولي بيشتِر قسمت 
تنه ماند. طناب ها را ميان تنة بلوز پنهان كردم. اين دو روز، هر لحظه منتظر بودم 
قدم  عادي سازي  با  می كردم،  جمع  را  نخ ها  صدايي،  كوچك ترين  با  كنند.  صدايم 

مي زدم يا مشغول نظافت سلول مي شدم. 
آن روز و آن شب هم گذشت. صدايم نكردند. حساب كردم كه حتمًا بچه هاي زير 
بازجويي زياد هستند و نوبت من نشده است. در روزهاي بعد طناب را آماده كردم. 
ثانيه هايش در  تمام  با  را  بازجو شدم. يك هفتة جهنمي  برخوردهاي جديد  منتظر 
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انتظار گذراندم و خبري نشد.
منتظر بودن و دائم به شعبه و بازجويي فكر كردن، تأثير منفي بر روحيه و افکارم 
اگر فقط يه روز  باشم. گفتم حتي  برنامة روزانه داشته  مي گذاشت. تصميم گرفتم 
چهار  و  بيست  باشم.  داشته  روزانه  برنامة  بايد  كنند،  و صدايم  بمانم  منتظر  ديگر 

ساعتم را قسمت کردم: 
صبح، صبحانه و نظافت سلول  تا ۷/۵    

مطالعه ۷/۵ تا ۱۰  
مجسمه سازي   ۱۰ تا ۱۲  

ناهار و نماز و استراحت  ۱۲تا ۱۴  
ورزش   ۱۴ تا ۱۷   

قدم زدن و فكر كردن  ۱۷ تا شام،  
مطالعه و قدم زدن  بعد از شام تا خاموشي،  

قرآن کوچکی با ترجمة معزي در ساكم داشتم. صفحات آخرش، كشف اآليات داشت. 
آن را گرفتم و برنامه روزانه را شروع كردم.

يك  ماه گذشت. سلول هاي مجاورم هنور خالي بودند. با كسي تماس نداشتم. در اين 
مدت توانستم سه بار قرآن را مرور كنم. يك بار داستان هاي 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 كشف اآليات، كمك خوبي بود. 
فرصتي  چنين  وقت  هيچ  بودم.  خوانده  قباًل  را  سازمان  قرآن«  »ديناميزم  كتاب 
نداشتم که متمرکز روي قرآن كاركنم. پس از اين دوره مطالعات، به اين رسيدم كه 
بدون داشتن يك ديدگاه تكاملي، اصاًل نمي توان از قرآن بهره برد. در غير اين صورت 
با اين عمق و معنا را به  مشتي خرافه و توجيه  همان مي شود كه آخوندها كتابي 

جنايات شان درآورده اند. 
   طول سلول ۳متر بود. هنگام قدم زدن، شش گام که برمی داشتم، بايد برمي گشتم. 

بايد کاری می کردم  كه شرايط تنگ و تکراری و تنهايی سلول رويم اثر نگذارد. 
جرقة ايده يی خوب: راهپيمايی و شهرگردی. شروع کردم؛ يكي از خيابان هاي 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 تقريبًا درآوردم. حساب كردم حدود يك 
ساعت راهپيمايی مي شود. حين  قدم  زدن ، كتاب فروشي ها، سينماها و مغازه هايي را 
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كه يادم بود، به نظر  آوردم. گاهي جلو يك كتاب فروشي ـ مثل انتشارات خوارزمي ـ 
مي ايستادم و ويترين كتاب ها را نگاه مي كردم. جالب بود كه آخرين تصويري كه از 
پشت ويترين آن داشتم، به طور كامل به نظرم  آمد. در پارك دانشجو توقفي کردم. 
مرور  دادم،  انجام  با مسؤلم  را كه  قرارهايي  و  آن نشستم  نيمكت هاي مرمري  روي 
كردم. آن قدر تصوراتم با واقعيت و طبيعت عجين و منطبق شده بود که اصاًل خودم 

را در سلول حس نمي كردم. گويي واقعًا از آن مسير رد مي شوم.
 با گذشت روزها، بيشتر خيابان هاي آشناي تهران را گشتم. تصميم گرفتم مسيرهاي 
بلندتري را انتخاب كنم تا در چند نوبت قدم بزنم؛ مثل مسيرهاي تهران ـ كرج و 
آبشار  با خودم قرار كوه داشتم. مسيرهاي  امثال آن. هر جمعه  تهران ـ جاجرود و 
با  دوباره ديدم.  را  تمام خاطرات قشنگم  را طي كردم.  ُكلك چال  و  پال  دوقلو، شير 

اجراي برنامة روزانه، ديگر در طول روز وقت كم مي آوردم. 

دالوري از لرستان
باز و بسته شدن در سلول كناري آمد. خيلي خوشحال شدم.  يك ماه بعد، صداي 
خدا خدا كردم از زندانيان عادي نباشد؛ كسي باشد كه از بندها آمده باشد. کسی که 
بتوانم با او تماس بگيرم. محيطم داشت تغيير مي کرد. 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 بيايد زندانی 
جديد کيست. سريع جواب داد. كلمة » سالم« را مورس زدم. با مورس جواب داد 

»سالم«. يقين كردم از بچه هاي 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 بچه هاي 
ابدي است. خودم هم از بند ۱باال بودم. حاال او مي توانست تمام سکوت اين چند مدت 

و تنهايي  ام را با اخبارش پر کند. سريع زدم: »من هم از ۱ باال آمدم«.
بدون آن كه بپرسد اسمم چيست و چرا به انفرادي آمده ام، يک مورس طوالني زد: 

ـ اسمم هيبت اهلل معيني است. اگه به بند رفتي، به بچه ها بگو از من مصاحبه مي خواهند. 
قبول نكردم. خواسته اند عليه جريان كشتگر و مجاهدين و مبارزه مسلحانه حرف بزنم. 

من را تهديد به اعدام كرده اند.
او را از بندهاي آموزشگاه مي  شناختم. دالوري ميان سال از استان لرستان بود. عضو 
كادر مركزي چريك هاي فدائي بود؛  بعد از انشعاب در سازمان چريك ها، جزو شاخة 
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اكثريت شد. شخصيت قابل احترامی داشت. چهره اش با وقار بود و رفتارش هميشه 
همراه با موجي از آرامش و صالبت. در سال های زندان، ماركسيست هاي بسياري را 
را مي شناختم كه تنظيم  اما متأسفانه تعداد كمي  بودم؛  از گروه هاي مختلف ديده 
رابطه شان اصولي باشد و مسائل زندان را با مسائل خطي بيرون زندان  قاطي نکنند. 
هيبت اما از زندانيان زمان شاه و فردي گرده دار و فهميده و با تجربه بود. در اعتصاب 
غداي ۱۵ روزة سالن۳، وقتي ميثم خواست با سياست بازي، باند خودشان را بر اوين 
حاكم كند، با هيبت هم صحبت كرد. اما هيبت به ميثم اجازه نداد از او براي ايجاد 
شكاف در مواضع بند سوء استفاده كند. هيبت با ميثم از موضع جمع برخورد  كرد. 
او روابط خوبي هم با جعفر اردكاني و محمود عبادي داشت. در اين زمينه ها با آن ها 

صحبت و مشورت می کرد. 
 با شنيدن حرف هاي هيبت، مطالب زيادي در ذهنم رديف شد. مي خواستم بدانم 
مصاحبه اي كه از او خواسته اند، در چه راستايي است. چرا بعد از چند سال، دوباره 

سراغ او آمده اند؟ جريان اعتصاب بندها به كجا كشيد؟ و خيلي سؤاالت ديگر. 
براي  »باشه  كرد:  قطع  را  حرفم  ضربه  چند  با  كردم،  شروع  را  مورس  همين كه 
بعد!«. صداي گاري غذا نزديك مي شد. معلوم بود تا ته راهرو رفته و حاال دارد به 
سلول هاي آن طرف راهرو غذا مي دهد. ظرف غذا را شستم. شروع به قدم زدن 

كردم؛ به هيبت فكر مي كردم. 
زندان مثل »سنگ محك« است. سره را از ناسره، و انقالبِي واقعي را از مدعي جدا 
مي كند. براي هر جريان و آدم سياسي، حيطة آزمايش است. زندان جايی است که 
خط و استراتژی، مواضع و تاكتيك ها، تئوري ها و عملكرد هر جريانی به چالش كشيده 
مي شود. آن چه مبتنی بر اصالت و استواری بر منافع مردم است، باقي مي ماند و آن چه 

هم پوشال وكف باشد، رو مي آيد. 
 بعضي از شخصيت ها و جريان هاي 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 براي شان غير قابل پذيرش و ثقيل بود، در زندان به 

اين باور رسيدند كه اين تنها انتخاب و درست ترين و اصولی ترين راه است.
او تا سال ۶۵ آن قدر در زندان فرصت پيدا  افراد بود.  اين  از جملة  هيبت اهلل معيني 
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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به خاطر همين هم رو به پيش هستند. هر بار که در بند، برخورد با زندانبان پيش 
می آمد، هيبت همواره با جعفر اردكاني مشورت و همكاري مي كرد. در هماهنگي بين 

ماركسيست ها و مجاهدين، نقش كمك كننده داشت. 
هيبت در صحبتي با محمود عبادي گفته بود: »سازمان مجاهدين به واقع يك سازمان 
كار گري تمام عيار است. تا كنون همة مواضعش در مقابل خميني، درست بوده. اين 
از هوشيارِي رهبرِي شماست كه توانست از فضاي ايجاد شده بعد از انقالب، حداكثر 

بهره برداري را بكند و چهرة خميني را افشا كند«. 
 هيبت براي مسعود رجوی احترام زيادي قائل بود. با شوق و شدت و حرارت از او 
تعريف مي كرد. به بچه هاگفته بود: »مجاهدين مسعود را خوب نمي شناسند. آيندگان 

مي فهمند كه او كيست و چه انسان بزرگي است«.
هم،  با  همبستگي شان  و  زندان  در  مجاهدين  مقاومت  صحنه هاي  با  مواجهه  در   
اين نسل، هيچ  از سالله رجوي هستيد و خميني در مقابل  مي گفت: »شما به حق 

كاري نمي تواند بكند«. 
دو سه ساعت بعد تصميم گرفتم دوباره با هيبت تماس بگيرم. مي خواستم قرار تماس ها 
و عالمت هاي »خبر« و »سالمتي« را با هم بگذاريم. همين كار را كرديم. اشاره اي 
از او خواستم خبرهاي بند را بدهد. تماس مان  هم به وضعيت پرونده خودم كردم. 
حدود يك ربع طول كشيد. بعد گفت: »كتف و گردنم آسيب ديده. نمي تونم زياد پاي 

مورس بشينم«.
بعد از خاموشي، تماس مان را ادامه داديم. هيبت مورس زد:

ـ بازجوهايم محمدي و زماني هستن. بيشتر از يك هفته است براي پذيرفتن مصاحبة 
تلويزيوني، تحت فشارهاي رواني و فيزيكِي زيادي هستم.

ـ  بازجويي ها چه جوريه؟ 
ـ همون وضعيت شعبه۷. منو به اتاقي بردن كه كيانوري، پرتوي و عمويي و…88 
به  بپذيرم.  رو  تا مصاحبه  فشار گذ ا شتن  منو تحت  اون ها  از طريق  بودن.  نشسته 
اون ها گفتم من با شما هيچ حرفي ندارم. كيانوري سعي كرد منو به حرف بكشه، 

ولي به او اجازه ندادم. 
از وقتي هيبت آمد، برنامه روزانه ام را تغيير دادم. بهترين موقع براي تماس، ۱۱شب به 
از  از اعضاي كادر مركزي و مهدي پرتوي  نورالدین كیانوري دبیركل حزب توده  و محمدعلي عمویي   -۸۸

كادرهاي باالي شاخه مخفي حزب بودند. اسم سه نفر دیگر را هم برد كه یادم رفته است.
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بعد بود. هر دو موازي هم کنار ديوار مي خوابيديم؛ او آن طرف، من اين طرف. من پتو 
را مي کشيدم رويم و به اندازة يك دست از ديوار فاصله مي گرفتم؛ طوري كه بتوانم با 
نوك انگشتم به راحتي مورس بزنم. اين طوري مطمئن بودم نگهبان ها که از چشمي 
چک می کنند، متوجه تماس ما نمي شوند. هيبت هم سرش را كنار ديوار مي گذاشت 
و گوش مي داد. گاه گاهي هم سؤال كوتاهي مي كرد. من هم همة اخبار و تحوالتي را 

كه تا آن موقع مي دانستم، برايش می گفتم. 
بعد از تبادل خبرهای مان گفت: »پرتوي خيلي سعي كرد با او صحبت كنم. به من 
مي گفت اگه بخواي، مي توني از كتابخانة مركزي زندان استفاده كني. ما يك گروه 
مطالعاتي تشكيل داديم و روزانه كار مطالعاتِي تخّصصي مي كنيم. اما من حتي يك 

كلمه هم با او حرف نزدم«.
  به شوخي و طعنه گفتم: 

ـ نكنه مطالعات اسالمي را شروع كرده ان! البد مي خوان مثل احسان طبري از دست 
زماني، درجة اجتهاد بگيرن!

ـ نمي دونم. اونا رو ول كن تا هر كار كه مي خوان بكنن. 
 ـ نظرت در مورد برخوردهاي جديد زندانبان و تحليلت از اوضاع كلي جنبش چيه؟  

اونا رو به طور مختصر محوربندي مي كنم و فردا  ـ اآلن كتفم خيلي درد مي كنه. 
بهت مي گم.

حوالی ساعت 8صبح روز بعد متوجه شدم دِر سلولش باز شد و هيبت را بردند. تا 
شب منتظرش بودم. با هر صدايي، فكر مي كردم او برگشته است. گوش هايم به همة 
صداها حساس شده بود. خيلي دقت مي كردم که دِر كدام سلول باز و بسته مي شود. 
اما هرگز از آن دالور لرستاني خبری نشد. بعد از بردنش هم ديگر هيچ خبري از او 

نيافتم. نفهميدم ادامة بازجويي هايش به كجا رسيد. 
در شبانه ـ روزهای سنگين بعد از قتل عام های تابستان ۶۷ بوديم که متوجه شدم 
هيبت هم در زمرة قهرماناني بوده كه در همان روزها و هفته ها 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 حالج وشان سر به دار شدند. 
»حالج وشانيم که از دار نترسيم

مجنون صفتانيم که از عشق، خداييم...« 
از قهرمانان و مبارزان  انسان هاي عزيز و عاشقي هستند که  اينان جان هاي پاک و 

راستين آزادي اند. ياد و نام شان هميشه گرامي . 
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نسل بی قرار فدا
باز شد. چقدر  سلولش  در  هيبت،  رفتن  از  بعد  روز  دو 
نگهبان  همين كه  است.  برگشته  او  كه  شدم  خوشحال 
دور شد، عالمت سالمتي را زدم. ازآن طرف ديوار، سريع 

كلمة »سالم« را مورس كرد. پرسيدم:
 ـ كي هستي؟ 

ـ مجيد عبداللهي، از بند ۱پايين.
 او را نشناختم. پرسيدم: 

ـ اتهامت چيه؟ 
ـ مجاهد 

از خوشحالي داشتم پر درمي آوردم. مي دانستم همه شان ابدي و از بچه هاي مقاوم و خوب اند. 
بالفاصله خودم را معرفي كردم. مختصري هم از وضع بازجويي هاي اخيرم گفتم. 

 او هم شروع کرد به مورس زدن:
ـ من و امير دو برادر هستيم. ارتباطمون با سازمان، تلفنی وصل شد. در هسته هاي 
مقاومت و واحدهاي عملياتي داخل كشور كار مي كرديم. امير در يكي از سلول هاي 
مقابله. هر دو حبس ابد داريم. ما رو هم به خاطر اعتصاب غذاي بند، به انفرادي آوردن. 

در بازجويي به من گفتن مادرم رابط زندان با سازمانه.
 از صحبت هاي مجيد فهميدم خانواده هايی جلوي دفتر سازمان ملل تجمع داشته اند 
و به وضعيت ما اعتراض کرده اند. به دنبال آن هم چند خانواده را دستگير كردند و به 
اوين آورده اند. پدر و مادر او را هم به اوين آورده  اند. مادرش را هم نگه  داشته اند و در 

حال حاضر در انفرادي است. 
در تماس هاي بعدي گفت دايي8۹ آن ها هوادار مجاهدين بود و سال ۶۰ اعدام شد. امير 
و مجيد خيلي از او انگيزه مي گرفتند. به همين دليل هم به سازمان وصل مي شوند و 
فعاليت هاي شان را شروع مي كنند. هر دو ديپلمه بودند. امير يك سال بزرگ تر بود.

معلوم  برايم  كرد.  تعريف  داشتند  تهران  در  كه  عمليا تي  از چند  ديگر  تماسی  در 

۸۹- دایی 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 فعالیت های سیاسی 
سازمان در سالهای۵۸ تا ۶۰ شرکت فعال داشت. پس از ۳۰خرداد سال۶۰ وارد تیم های عملیاتی سازمان شد و در 

یكي از عملیات نظامي در سال۶۰ شهید گردید. 

مجيد عبداللهي
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شد که مجيد نفر اصلي تماس با سازمان و فرمانده تيم بود. حدود يك هفته كار 
اصلي مان تماس بود. 

در يکی از تماس ها گفت: »در يك سال گذشته، ۲۲ عمليات روي خودروهاي كميته 
و سپاه داشتيم. همة اون ها رو با ناپالم به آتش كشيديم. ۳ بار به تور سپاه افتاديم. اما 
هر بار با ابتکار و تهاجم، تور رو پاره کرديم و خارج شديم...بعد از سرخ شدن امنيتي 
محلمون) تهران پارس(، رفتيم مشهد. اونجا كاري جور كرديم، خونه اي اجاره كرديم 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 عمليات مون منجر به قتل نشده 

بود، حکم مان به ابد تبديل شد«. 
مجيد آن قدر تند مورس مي زد كه به او نمي رسيدم. طوري شد كه اوايل مجبور بودم 
او را كنترل كنم تا آهسته تر بزند. بعد از ارتباط اوليه، قرار و مدارهاي مان را گذاشتيم. 

بعد از عالمت هاي »خبر و سالمتي«، كم كم براي خيلی موضوعات، ُ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 باال  برد. مثاًل وقتي مي خواستيم مطلبي را منتقل 
كلمه،  هر  اول  حرف  سه  دو  زدن  با  نمي زديم؛  آخر  تا  را  كلمات  از  خيلي  كنيم، 

عالمت»گرفتم« زده مي شد: »تق«. برو كلمة بعدي. 
مجيد حدود ۲۱ساله بود؛ شلوغ، پر انرژي، خيلي با مزه. از وقتي آمد، فضاي سلولم 
كاماًل عوض شد. ما اصاًل در سلول نبوديم؛ گويي در بند عمومي و پيش بچه هاييم. 
در شهر مي گشتيم و با هم كوه مي رفتيم. اصاًل نمي فهميديم كي شب مي شود. آن قدر 
جوك هاي جديد دربارة آخوندها بلد بود كه يادم ندارم در عمرم اين قدر جوك شنيده 
با هم  كّلي  که  بود  با مزه  جوك  يک  تماس،  هر  بين  تفريح  و  خستگی  رفع  باشم. 
تا  كنم.  بوسه اش  غرق  و  كنم  بغل  را  او  داشتم  دوست  وقت ها  گاهي  مي خنديديم. 
به حال چهرة هم را نديده بوديم. هر چه فکر کردم، يادم نيامد كدام يك از افراد بند 

ابدي ها بود. مجيد مورس زد: »قيافه ات چه طوريه؟
ديواري  ديگر  انگار  كرد.  تصوير  مورس  با  را  قيافه اش  هم  او  كردم.  مورس  برايش 

بين مان نيست. مي توانستيم چهره به چهره و نگاه در نگاه با هم حرف بزنيم. 
هر بار جوك يا چيزي را تعريف مي كرد، هم زمان عالمت خنده را هم مي زد. مي توانستم 
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چهرة شاد و چشم هاي شيطان و پر از نشاط او را مجسم و تصوير كنم. حس می کردم 
مرواريدهای چشمانش در سيمای سبزه اش برق مي زنند. 

تا چند روز همة خبرها، تحليل ها و جمع بندي هايي را كه شنيده بوديم، به هم منتقل 
كرديم. نوبت سرودها رسيد. هر كدام را كه بلد و ازبر نبوديم ـ و ديگري مي دانست ـ 

به هم ياد مي داديم. سرود »نسل فدا« را برايم مورس كرد: 
مي تابد هر زمان        خورشيد عشق ما
مي توفد هر كران   رزم نسل فدا

شعر را گرفتم؛ اما با هر آهنگي مي خواندم، جور در نمي آمد. خواستم ريتم و آهنگش 
را هم مورس كند. با استفاده از آهنگ هاي ديگر، جمله به جمله اش را برايم تشريح 
و  انقالبي  گيرا،  بسيار  احساس مي کردم سرودي  را مي خواندم،  آن  بار که  كرد. هر 

پرنفوذ است. در خيال و تصور شوق انگيزم، مجيد را نمونة نسل فدا مي ديدم. 
انجام  با هم  از اول صبح، كارهايمان را  با هم هماهنگ كرديم.   برنامه روزانه مان را 
او  روز  يك  مي ايستاديم.  هم  روبه روي  ديوار،  طرف  دو  در  ورزش،  موقع  مي داديم. 
حركت ها را اعالم مي كرد، يك روز من. آن قدر شيطان و شادمان و سرحال بود كه 
را سركار مي گذاشت و خودش  برنمي داشت. من  از شوخي  موقع ورزش هم دست 

غش غش مي خنديد. پشت سر هم از آن طرف ديوار، عالمت خنده مي آمد. 
يك روز صبح، مورس زد: 

ـ امشب، شب چّله ست!
ـ همين روزها سالگرد تأسيس الفتح هم هست. 

بايد  كرديم. هركس  كار  تقسيم  بگيريم.  مناسبت يك جشن  دو  هر  براي  قرار شد 
برنامه اش را براي بعد از شام آماده مي كرد. ساعت 8شب شد. برنامه هاي جشن آماده 
بود. شروع كرديم. از ميوه هاي شب يلدا، فقط سيب داشتيم. آن را هم چند روز پيش 
را  كرديم. سفره  نان درست  با خمير  هم  را  ميوه ها  مابقي  بود.  آورده  بند  فروشگاه 

انداختيم. با هم مي گفتيم، با هم مي خورديم، با هم مي خنديديم. 
 شب يلدا سنگيني اش را همه جا پهن کرده بود. راهرو بند در سكوت کامل بود. ديگر 
از ده  اوين هم صدايي نمي آمد. هوا اما خنك و تازه می نمود. کافی بود صداي زنگ 
ساعت دانشگاه ملي، سکوت سنگين شب اوين را بشکند. زنگ ساعت از آن طرف درة 
اوين، سکوت و تاريکي را شکافت و وارد سلول مان شد. يک لحظه هر دو ساکت شديم: 
ساعت يك نيمه شب است. به ناگهان مجيد يک آهنگ مطربِي شاد را شروع كرد. با 
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دو دستش می زد به ديوار. واهمه داشتم صدايش به زير هشت برسد. نمی خواستم سر 
وكلة نگهبان پيدا شود و او را ببرند و كتك بخورد. نمي خواستم جشن مان خراب شود. 

شانس آورديم؛ اتفاقي نيفتاد. 
 پرسيدم: 

ـ اين ديگه چي بود؟
ـ جشن كه بدون موزيك نمي شه! 

و زد زيرخنده.
 براي سالگرد الفتح، من هم خاطرة ديدار هاني الحسن از تهران در سال۵8، بخشي 
از تاريخچة انقالب فلسطين و چند جمله از ابواياذ و عرفات را كه يادم بود، برايش 
به  خطاب  همان روز  خودش  که  را  شعرگونه  جملة  چند  هم  مجيد  کردم.  تعريف 

كودكان فلسطيني نوشته بود، برايم خواند.
صداي زنگ هاي مقّطع ساعت دانشگاه ملی به ميله هاي آهني پنجرة سلول  خورد: 

ساعت ۲نيمه شب است!
ـ شب به خير مجيد!

ـ شب به خير!
ديگر  مي شود.  طوالني  نوشتن شان  و  گفتن  داشتيم.  بی پايانی  ماجراهاي  مجيد  با   
براي هيچ كدام ما سلول، سلول انفرادي نبود. هر روز با هم زندگي مي كرديم، با هم 
به همه جا مي رفتيم، خانواده و محله های مان را به هم نشان می داديم. گويي سال ها 
با هم بزرگ شده ايم. گذر ايام را ابداً حس نمي كرديم. بيچاره زندانبان و بازجو!  فكر 

مي كردند ما را تنبيه كرده  اند و داريم در سلول مي پوسيم! 
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زمستان شد. بيشتر شب ها باران مي باريد. اوايل بهمن سال۶۶ بود. يك روز صبح دِر 
سلولم باز شد. نگهبان خواست با كليه وسايلم بروم بيرون.

اصاًل دوست نداشتم آن جا را ترك كنم. مي خواستم هر جا مي روم، هر جا که هستم 
مجيد  با  نمي توانستم  و  بود  ايستاده  نزديكم  پاسدار  اين كه  تلخ تر  باشد.  هم  مجيد 
خداحافظي كنم. مي دانستم اآلن پشت در به گوش ايستاده و هر صدايي را شكار مي كند. 
چشم بندم را زدم و از سلول خارج شدم. ساكم را از پشت در برداشتم. حين گذاشتن 
وسايلم در ساک، به عمد سرفه اي كردم که مجيد بشنود. مجيد هم با سرفه بلندتري 
با مجيد  افتادم. ته دلم خوشحال بودم كه توانستم  جواب داد. به همراه نگهبان راه 

خداحافظي كنم. 
با من كرد، تصور مي كردم اين جابه جايي در  بازجو  از آخرين برخوردي كه  بعد 
به دفتر آموزشگاه  ناباوری و تعجبم، من  را  اما در  بازجويي هاست.  ادامة  راستاي 
بردند. مدتي زير هشت بودم. البه الي صحبت هايي که گاه گداری به گوشم مي خورد، 

فهميدم آموزشگاه قبولم نمي كند. حاج مهدي مسؤل آن جا مي گفت:
»توی آموزشگاه جايي برا اينا نداريم. بنداي اين جا رو خراب مي كنن«.

خيلي خوشحال شدم كه قبولم نمي كند. البد من  را به ۳۲۵ مي فرستند. چند دقيقه 
بعد سوار ميني بوس شديم و رفتيم دفتر مركزي. مي خواستند آن جا تعيين تكليف 
شوم و به بندی جديد بفرستند. هميشه اين طور بود؛ وقتي کسي را براي بازجويي هاي 
داخلي بند، به انفرادي مي بردند، ديگر به بند قبلي برنمي گردانند. بازجويي هاي من 
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هم سر اعتصاب و مسائل داخلي بند بود. بايد منتظر مي ماندم تا ببينم به كدام بند 
مي فرستند.

تا ساعت چهار بعدازظهر در دفتر مركزي منتظر ماندم. باالخره پاسداري آمد و من  
را برد به ۳۲۵. نيم ساعتي جلوي دفتر آن جا چشم بند زده ايستاده بودم. صداي بلند 

عباس فتوت آمد:
»مال بد بيخ ريش صاحابش! ببرش همان ۱ باال«.

ديگر از اين بهتر نمي شد. از خدا همين را مي خواستم. وسائلم را برداشتم و با گام های 
تند رفتم به سمت بند. 

به محض ورودم، غوغايي به پا شد. ريختند سرم و روبوسي كنان تا اتاق ۶ ته بند رفتيم. 
نمي دانستم در اين مدت چه ريختي شده ام. موهاي سر و صورتم بلند شده بود. جواد 
عباسي و حبيب حسيني۹۰ بردندم به سرويس و ۱۰ دقيقه يي سر و صورتم را اصالح 

كردند و برگشتيم اتاق.
همه كيپ در كيپ نشسته بودند. من در گوشة اتاق ايستادم و شروع کردم به تعريف. 
همه دنبال سرنوشت بقيه بودند. از احمد رزاقي، رضا شميراني، علي كريمي، مهدي 
هنوز  موقع  آن  تا  مي پرسيدند.  بقيه  و  معصومي  مجيد  كهنداني،  اصغر  نوروزي، 

نمي دانستم چند نفر ديگر را براي بازجويي برده اند.
شرحی كامل از شروع بازجويي ها تا به آخر دادم. هر اطالعاتي راجع به بچه هاي 
به  و  زدم  حرف  ساعت ونيم  يك  حدود  كردم.  تعريف  بودم،  آورده  به دست  ديگر 
سؤال ها جواب دادم. وقت شام شد. شام را ميان همهمه و شلوغی ها و شوخي هاي 
سر  سفره خورديم. يكي از شوخي هاي معمول مان سر سفره، گلوله  کردن خمير نان 
و زدن به هم بود. آن شب آن قدر به طرف هم خمير انداختيم كه دور تا دورمان 

فرش خمير شد. 
در تمام آن لحظه ها مجيد جلو چشمم بود. احساس متناقضي داشتم؛ او اآلن دارد 
در تنهايي سکوت شام مي خورد و من به عمومي آمده ام. هم خوشحال بودم ميان 
جمع بچه ها هستم، هم دوست داشتم پيش مجيد باشم تا تنها نباشد. بعدها اين 
»سکوت،  داشت:  را  تنهايی ها  آن  تداعی  و  توصيف  بهترين  برايم  هميشه  قطعه 

سرشار از ناگفته هاست«.

۹۰- مجاهدین قهرمان جواد عباسي وحببیب اهلل حسیني در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.
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عباس طال و ۲3 روز اعتصاب غذا
راهرو  در  داشت.  پف  صورتش  بود.  شده  چاق  سراغم.  آ مد  عباس طال  شام،  از  بعد 

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 مي زدم بخاطر آن مالت انقالب ايدئولوژيكه که از من گرفتن. 
مي رسه.  بند  تشكيالت  به  بازجويي  ته  برم،  بازجويي  زير  اگه  مي دونستم  هم  اينو 
نمي خواستم چيزي گير بازجو بيفته. به همين خاطر از همون روز اول تصميم گرفتم 
اعتصاب  غذا كنم. مي خواستم از نظر جسمي اون قدر ضعيف شم كه وقتي زير شكنجه 

رفتم، زود از دست برم و شهيد بشم. اين جوري چيزي دست بازجو نمي اومد.«
گفتم: »حاال كه سال ۶۰ و۶۱ نيست كه بازجوها بي تجربه باشن. خوب، سريع تو را به 

بهداري مي بردن و سرم وصل مي كردن تا سوژه از دستشون در نره«. 
گفت: » اتفاقًا فکر اين جاش رو هم کرده بودم. تصميم گرفته بودم اگه كارم به اون جاها 
رسيد، سوزن سرم رو از دستم بيرون بكشم و شيلنگ سرم رو هم پاره كنم. تو اين 
روزي چهار حبه  فقط  فاضالب.  توي  مي ريختم  نمي خوردم.  هم  ناهار  و  شام  مدت 
قند صبحانه و چاي مي خوردم. اين كار تا ۲۳  روز ادامه داشت. هر روز و هر لحظه 
منتظر بودم صدام كنن شعبه. اون قدر ضعيف شده بودم كه هفته آخر، ناي تكون 
خوردن نداشتم. دائم گوشة سلول دراز مي كشيدم. بعد از ۲۳روز، بدون هيچ برخوردي 

برگشتم بند«. 
عباس ناگهان به صدايش لحن شوق آميزي داد: 

»حاال گوش كن وقتي برگشتم بند، چي شد! صحنة برگشتنم اين طوري بود که تا 
وارد بند شدم، بچه ها منو بردن اتاق۳. همه دورم رو گرفتن که تعريف كنم چه اتفاقي 
افتاده. گفتم فقط گرسنه ام، غذا نخوردم. فکر مي کني چي شد؟ تند تند واسم كمپوت 
و كنسرو باز كردن. همه تا نيم ساعت دورم منتظر موندن تا من راحت غذا بخورم. 
همين طوري نگاهم مي كردن. بعد كه خوب سير شدم، سرم رو بلند کردم. همه گفتن: 
ها! تعريف كن. بازجويي ها 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 
ندارم.  روبه راهي  وضع  ديدن  اما  كنن.  ملي ام  خواستند  خنده.  زير  زدند  همه  شد، 
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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 مي كنه«.

حرف های عباس که تمام شد، لپ هايش را  كشيدم. حسابی تپل شده بود. خيلی خوب 
دركش مي كردم. احساس می کردم كه از چه گردنة بحراني سختي عبور كرده است.

با ديدن علي ابراهيمي سواره، از عباس جدا شدم. قدم زنان صحبت  می کرديم. از او 
خواستم به طور كامل در مورد اخبار و اوضاع و احوال به روزم كند.

تا علي مي آمد چيزي بگويد، يك نفر مي رسيد و با معذرت خواهي، حرف مان را 
قطع مي كرد؛ راجع به يك قسمت از بازجويي ها سؤال دقيق تري مي كرد و مي رفت. 
جديدي  جمعبندي  بند،  سرخط های  زدم  می شد. حدس  تکرار  مدام  موارد  اين 
كرده اند و مي خواهند بعضي از فاكت ها را دقيق تر بدانند. صحبت  مان 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.

 کميته  مشترک
كميته  اوين،  در  جمعي  بازجويي هاي  شروع  از  بعد  هفته  دو  فهميدم  از صحبت ها 

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 پچ  كرديم. از رفتنش به كميته 

مشترك تعريف كرد: 
با تشكيالت بند  اول كه به كميته مشترك رسيدم، حدس مي زدم در رابطه  » روز 
آورده باشن. تا رسيدم آن جا، ۳۴ منو صدا كرد. توی شعبه بدون چشم بند رو صندلي 
نشسته بودم. ۳۴ بدون اين كه حرفي بزنه، جلوم قدم مي زد. بعد نگاهي به كاغذ هاي 

روي ميزش كرد و پرسيد: تو رو سال ۶۰ براي چي گرفتن؟  
از دو سال  از شما مي كنم. بعد  جواب دادم: هفت  ساله من دارم همين سؤال رو 
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.
يك دفعه صدايش رو بلند كرد: اتفاقًا هر چه بيشتر مي گذره ثابت مي شه كه اون 
موقع ها 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 چه تون شده؟
گفتم: شما بايد جواب بدين چرا دست از سرمون برنمي دارين که حبس مون رو بكشيم؟

شروع کرد به داد زدن: حبس كشيدن با تشكيالت نداريم. شما فكر كردين ما نمي دونيم 
تو بندها چه خبره؟ نمي دونيم سازمان به شما خط ميده؟ نمي دونيم رابط هاي شما با 

سازمان كيان؟ هان، سرباز كوچولو؟!
اين كه شما هواخوري رو قطع كردين،  نيست جز  بندها هيچ خبري  توي  گفتم: 
روزنامه رو قطع كردين، فروشگاه رو قطع كردين. هيچ كدوم از حقوق زنداني رو 

 بهش نمي دين.
از حرف هايم بهم ريخت و گفت: بعد هم شما اعتصاب راه مي اندازين كه سازمان تون 

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 کابل هايی که آويزان بود انداخت و يكي را برداشت. 
گفت: حقوق شما همين جاست، جاي دوري نرفته. راست ميگي، چند وقته از اين ها 

نخوردين، فيل تون هوای هندستون كرده.
بايد  گفتم: اگه به جاي اين كابل ها سيم بكسل هم آويزون كنين، حرف ما همينه. 
حقوق زندوني رو رعايت كنين. تازه مگه با سيم بكسل هم نزدين؟ مگه استخوناي 

پام رو نشكستين؟
با تعجب ديدم کوتاه آمد. حين فرستادن من به سلول، گفت: باشه، ميرم از حاكم 

شرع حقوقِ تو مي گيرم. بعد صدات مي كنم.
زيادن. توي شعبه هاي  بود دستگيرشده هاي جديد،  بود. معلوم  كميته خيلي شلوغ 
ديگه، بساط شكنجه و سر و صداي زنداني ها زياد بود. نوبت توالت که شد، چند نفر 
را ديدم که تا زانو باندپيچي شده بودن. خيلی سخت راه مي رفتن. دفعة بعد كه منو 
بردن شعبه، حرف اصلي ۳۴ با من اين بود: اصغر برو به بند پيغام بده كه ما همين روزا 

ميايم اوين. خدمت تشكيال ت تون مي رسيم.
فقط يك هفته كميته مشترك موندم. من  را برگرداندند بند«.
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از شرح آن مي گذرم...
 بازجوي اصغر، ۳۴ يعني محمد توانا بود. محمد توانا از بازجوهاي قديمي و كاركشتة 
اوين در شعبه۷ بود. شدت قساوتش زبا نزد زندانيان بود. با تشكيل وزارت اطالعات، 
كميته،  بازجوهاي  شد.  منتقل  مشترك  كميته  به  که  بود  اوليه اش  اعضای  از  توانا 
خيلی  موقع  آن  تا  بود.   »۳۴« توانا  محمد  بودند.  كرده  شماره گذاري  را  اسم شان 
تعريف ها و توصيف ها دربارة محمد توانا و شيوه های بازجويي و شكنجه کردن شنيده 
بودم. تعريف ها و توصيف ها در يك چيز مشترك بودند: محمد توانا در زدن كابل هاي 

سنگين، ابتكارهاي جديد و به غايت غير انساني شكنجه ها، متخصص شده است.
يک بار ناصر نوروزي تعريف کرد: »وقتي توانا کابل به من می زد، انگار با خط كش روي 
كاغذ هاشور مي زنن. از كف پا شروع مي كرد و رج به رج مي زد تا به گردن. دوباره از 
گردن شروع مي کرد مي زد تا كف پا. سانت به سانت را مي تونستي حدس بزني كه 

كابل بعدي به كجا مي خوره«.
از ويژگي هاي حيواني محمد توانا، رفتار و اعمال وحشيانه و بي شرمانه اش در مورد 
زنان و خواهران مبارز و مجاهد است. سال ۶۲ يکي دو بار در قزل حصار به همسران و 
اقوام نزديک، مالقات داخلي دادند. نسرين شريف۹۱، همسر محمد جنگ زاده بود. در 

يكي از همين مالقات ها نسرين براي همسرش محمد تعريف كرده بود:
»منو به شعبه بردن و شروع کردن به زدن. اطالعات كسي رو مي خواستن. بازجو توانا 
بود. همين که ديد حرف نمي زنم، ولم كرد و گوشه اي از شعبه نشاند. دختر جووني 
دانشگاه  در  دوستاش  درباره  سؤاالتي  مجاهده.  و  دانشجو  بود  معلوم  كه  آوردن  را 
صنعتي شريف مي پرسيدن. از سر و وضعش معلوم بود قباًل هم خيلي شكنجه شده. 
چيزي نمي گفت. او رو بستن به تخت؛ صورتش رو به باال بود. محمد توانا با بي شرمي 
لباس هاشو را پاره كرد و... دوتا طناب آوردن که سرشان گيره هاي چنگك دار وصل 
بود. گيره را وصل کردن به سينه ها ي آن خواهر و مي كشيدن. جيغ های آن خواهر 

در اتاق مي پيچد...«.
به  با غيظ  ادامه دهد.  اين  از  بيش  نبود  مايل  ديگر  و  لحظه يی سکوت کرد  محمد 
خميني فحش مي داد و مي گفت: »ببين چه به سر خواهران ما مي يارن!«. محمد گفت 

نسرين به او بيشتر از اين ها گفته است؛ ولی او به ما نگفت. 

۹۱- خواهر مجاهد نسرین شریف پس از آزادي از زندان در سال ۶۴، قصد خروج از كشور و پیوستن به مجاهدین 
را داشت كه در مسیر خروج، دستگیر و سپس اعدام شد.
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غير از محمد جنگ زاده، سه نفر ديگر هم بودند كه به مالقات همسرشان رفته بودند.
نسبت  پاسداران  حيوانی  وحشانيت  و  بی شرافتی ها  اين  از  نمونه  چندين  هم  آن ها 
به زنان مبارز و خواهران مجاهد گفتند. مثل: سوزاندن قسمت هاي مختلف بدن با 

سيگار، تجاوز در جلو چشم همسر، و... که از شرح آن ها مي گذرم. 

منطقه آزاد شده
 روز بعد، زندگي جديدي را در بند  ديدم. گويي اين ها همان آدم هاي۶ماه پيش نيستند. 
گويي اصاًل خودشان را در زندان نمي بينند و بند براي شان 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 ابدي هاست ــ شاخص است. اين ها پيشرو همة اعتصابات و 

مقاومت هاي زندان اوين هستند.
انگار  صبحانه  از  قبل  که  است  طوری  داشت.  فرق  قبل  با  به كلي  مي ديدم  آن چه 
همه مي خواهند به اداره يا جايي براي كار بروند. همه، كارهاي شان را تندتند انجام 
حاال  اما   بود،  استراحت  فرصت  ساعتي  يك  باز  صبح،  نماز  از  بعد  قباًل  مي دادند. 
اتاق ها آنكادر  از نماز، وسايل خواب جمع می شود و مرتب در گوشة  بالفاصله پس 
مي شود. يكي به گلدان ها آب مي دهد، يكي پنجره ها و قفسه ها را گردگيري مي كند، 
دو نفر دارند لبه هاي خمير نان را برش مي دهند و نان ها را به شكل هاي منظم در 
بشقاب ها مي چينند، دو نفر خامه اي را كه با پنير و شيرخشك و كره درست كرده اند، 
دقيق و مرتب در بشقاب ها سرو مي کنند؛ نفر سوم با مربا روي شان را تزيين مي كند. 
سه نفر به خط شده اند و پرز موكت ها را مي گيرند، كارگرهاي سرويس بهداشتي، همه 
جا را خوب می شويند و راهرو  بند را با يك تي کنفي ــ كه با پتو درست شده ــ 

نظافت و تميز مي کنند...
تعجب كردم؛ اول صبح چقدر در اين بند همهمه است. انگار همه دارند با هم حرف 
اين  و  گذاشته  تأثير  من  روي  انفرادي  نكند  گفتم  كردم.  شك  خودم  به  مي زنند. 
صحنه ها برايم عجيب شده است. ما همة اين كارها را قباًل هم انجام مي داديم. پس 

موضوع چيه؟ بيشتر دّقت كردم؛ واقعيتي در جريان است كه من از آن بي اطالعم. 
اين كارها هيچ وقت با اين شور و حال و سرزندگي انجام نمي شد. همة اين کارها 
در فاصله كوتاهي قبل از صبحانه سر و سامان می گرفتند. بچه هايي را ديدم كه در 
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گذشته در فعاليت هاي جمعي و عمومِي بند چندان فعال نبودند، حاال با چه شوق و 
روحية بااليي دارند كار مي كنند. 

با سر و وضع مرتب نشستند سر  ساعت ۷ صبح سفره ها در ۲ اتاق پهن شد. همه 
سفره. يعنی بهترين موقع براي تماس گرفتن و چاق سالمتي با همه. در حد همان 
چند جمله، از آن ها روحيه و نشاط تازه يي مي گرفتم. نكتة ديگري كه توجهم را جلب 
كرد؛ فرق کردن تّكه كالم ها و اصطالحاتي كه قباًل بين حرف ها رد و بدل مي شد. اين 
رفتارها و کارها و مناسبات، اصاًل بوي زندان نمي داد. گفتم زودتر با چند نفر صحبت 

كنم تا بفهمم جريان از چه قراری است.
در اين فکر بودم که با کی صحبت کنم. بعد از صبحانه به هر طرف نگاه می کردم، 
يا  نفره مشغول مطالعه  يا سه  می ديدم هر كس مشغول كاري  است. بعضي ها دو 
صحبت هستند، بعضي  هم تكي مشغولند. به طرف هر كس رفتم، حين لبخند و 

نبايد  بود که  فهميدم  خوش آمدگويي، آن قدر مشغول 
نفرات  يا  نفر  بعدي  رفتم.  نفر  سراغ  شوم.  مزاحمش 
به  اتاق  بودند.  کارشان  مشغول  جديت  با  هم  بعدي 
اتاق۶.  به  بند،  انتهای  به  رسيدم  تا  مي زدم  سر  اتاق 
مجتبي قدياني و محمود آژيني۹۲ روي يك ميز تحرير 
كوچك دست ساز، مشغول كاري بودند. مجتبي همين 
که سرش را بلند کرد و من  را ديد، گفت: »خيلي عالي 
شد. دنبال نّقاش مي گشتيم. حسن پيكاسو هم اومد!« 
از همان ته اتاق، بلند گفت: »پيكاسو! يك كار مونده 

كه مخصوص توست، بيا اين جا!« 
رفتم ببينم موضوع چيه. مجتبي خودش را راست و ريس کرد و شروع به توضيح دادن: 
»مي خوايم يك آرم بزرگ سازمان و دوتا عكس بزرگ اشرف و موسي رو بكشيم. واسه 

نقاشي اون مونده بوديم كه خدا تو رو رسوند«. 
پرسيدم: »نمونه اي، 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«.

۹2- مجاهدین خلق مجتبي قدیاني و محمود آژیني در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.

   محمود آژیني
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 گفتم: »براي عكسا چي دارين؟«
 مجتبي يك كتاب كارنامه سياه۹۳ را آورد و شروع کرد به ورق زدن. الي آن، كليشه هايي 
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 همين ها را داريم.

تكه  دو  رفت  آژيني  بكشين؟«. محمود  ابعادي  در چه  رو  اينا  پرسيدم: »مي خواين 
مالفة سفيد به اندازة يك متر در هفتاد سانت آورد و گفت: »پارچه هاش آماده ان«. 
اندازة پارچه ها را ديدم، تعجب كردم. گفتم: »مگه قراره بريم تظاهرات؟ نكنه اين جا 

منطقه آزاد شده ست و ما خبر نداريم!؟«.
هر دو زدند زيرخنده. مجتبي رو به من کرد و گفت: »پيكاسو! خبر نداري. امسال 

۹۳- »كارنامه سیاه« كتابي بود كه از طرف دادستانی اوین چاپ می شد. در آن به اصطالح علیه گروه های سیاسی 
به طور خاص مجاهدین افشاگري می کردند و بعضي از كلیشه هاي نشریه مجاهد را هم می آوردند.

در تیر ۹۹ در سایت مجاهد از فریدون ژورك  )كارگردان و فیلم ساز( مقاله اي خواندم كه من را مثل برق گرفته 
ها كرد و بعد از مدتي كه به خودم آمدم خیلي چیزها در مورد ایرج مصداقي مثل حلقات زنجیر 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)مثاًل مناظره( تشکیل داد تا زندانیان را رو درروی هم قرار دهد. در این جلسات خائنان و بریدگانی 
دعوت  مناظره  و  مباحثه  به  را  دیگر  مقاوم  زندانیان  و  می پرداختند  خود  خاطرات  به شرح  عشر  اثنی  قاسم  مثل 
می کردند. خالصة پرونده های تهیه شده توسط قاسم اثنی عشری و رضا کیوان زاد، پس از تایپ توسط محمدرضا 

یزدی زاده به دفتر شعبه هفت ارسال می شد، تا در اختیار نویسنده کتاب ها قرار بگیرد.
چندی بعد برایم چهره پشت پرده، تنظیم و نگارش این کتاب ها روشن شد. نام این خائن پشت پرده ایرج مصداقی 
بود. او بر اساس متن های ارسالی، خارج از مجموعه شروع به تحریر متن کتاب ها می کرد. اگر هم نیازی به بحث 
در  مالقات  این  آمد(  پیش  مورد  چندین  )که  می آمد  پیش  پرونده  در خصوص  مطالبی  بررسی  یا  و  حضوری 
دفتر بند۳۱۱ انجام می گرفت. این جلسه با حضور ایرج مصداقی و قاسم اثنی عشری و رضا کیوان زاد و یکی از 

مسئولین شعبه، که اکثراً بازجوی سّفاکی به نام »فاضل« هماهنگ کننده جلسه بود، تشکیل می شد.
تنها جلسه ای که در بند ۳۱۱ تشکیل شد و من)فریدون ژورک( حضور داشتم، جلسه ای بود با حضور مصداقی 
و به سرپرستی رحمانی… که بعدها شنیدم که نام اصلی اش »محمد داوودآبادی« است و به محمد مهرآئین هم 
معروف بود. او یکی از سّفاک ترین و کثیف ترین سربازجوها بود که در زمان شاه به اتهام ارتباط با مجاهدین 
بود.  بازکرده  را  آزاد شدنش  راه  او،  مسئولیت کارهای  پذیرفتن  با  دستگیر شده که شخص محمد حنیف نژاد، 
هدف جلسه بررسی فیلم نامه )توابان( بود که بر اساس طرح و نوشته ای از مصداقی توسط من به صورت فیلم نامه 
تنظیم شده بود. فیلم نامه 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 حاج آقا زم عهده دار بود، ارسال شد که بعداً به صورت یک فیلم سینمایی تولید و در سینماهای سراسر کشور 

به نمایش در آمد.
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مي خوايم يه مراسم ۱۹ بهمن بگيريم كه صداش توی منطقه بپيچه. مسعود و مريم 
هم صفا كنن«.

 همين چند دقيقه كه پيش آن ها  بودم، سؤال و ابهامم بيشتر  شد. هر دو نفرشان 
را از بند۲ قزل مي شناختم. اين    ها اين قدر راديكال نبودند. چه شده كه حاال اين قدر 
بي محابا شده اند؟ حتي اگر بچه هاي »حداكثري« هم اين جور كارها را دنبال مي كردند، 

برايم قابل فهم نبود.
از نگاه گاه گاه مجتبي اشعة عجيبي احساس می شد. قباًل تجربه اش را با او نداشتم. 
مقابلش احساس کوچک بودن مي كردم. و دوباره به ذهنم مي زد در اين چند ماه كه 
نبودم، چه اتفاقاتي افتاده است؟ اين ها چطوري اين قدر شارژ شده اند؟ فقط هم اين دو 
نفر نيستند؛ از ديروز غروب تا حاال هر كس لب باز مي كند، از خودم می پرسم: »اين ها 
چه شان شده است که اين قدر موضع شان باالست؟«. احساس می کردم از شرايط و 
تنظيم بچه ها عقبم. به خودم نهيب زدم: »بايد زودتر بفهمم اين همه انرژي از كجا 

اومده؟ بايد زودتر به اون ها برسم«.
به مجتبي و محمود گفتم: »تا ۱۹ بهمن حدود ۱۰روز مونده. تا اون موقع اينا رو كجا 

نگه می دارين؟«. 
مجتبي اول خنديد؛ بعدبا لحنی محکم، چيزهايی گفت که بيشتر تعجب کردم: »داش 
حسن! ديگه مثل اون موقع ها نيس كه پاسدارا مث گاو سرشونو بندازن پايين و بيان 
توی بند و هر كاري خواستن بكنن. بايد در بزنن، مسؤ ل 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 اتاق ها رو مسؤل بند به اونا 

ميده و اصال ُتو نميان«.
حرف هايش هم غرور انگيز 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 تغيير فضا اين بود كه از ماه قبل خيز برداشتند تا قانون چشم بند زدن را 
بردارند و اين را به زندانبانان »تحميل« كنند. با چنين تصميمي، هر كس مي خواست 
به بيرون بند يا مالقات برود، چشم بند نمي زد.  نگهبان ها ديگر حريف بچه ها نبودند. 
عباس فتوت آمده بود پشت دِر بند و بعد از كلي دعوا گفته بود: »اين طرف ميله ها 
جمهوري اسالمي ما، اون طرف هم جمهوري دمكراتيك شما. ما قوانين داخل بند 

شما رو رعايت مي  كنيم، شما هم قوانين ما رو رعايت كنين«!
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از اين روحيات و تغيير دادن فضا احساس غرور كردم. خوشايند و خوشنود می شدم 
از اين كه من هم دارم قد مي كشم. گفتم: »باشه! پس سريع تر شروع  كنيم. كشيدن 

آرم با شما، عكسا با من«.
همان  روز طرح كلي عكس ها را با مداد كشيدم. براي پررنگ كردن شان، رنگ نداشتيم. 
قرار شد با خودكار مشكي رنگ شان كنيم. محمود ۱۰ تا خودكار مشكي و ۳ تا خودكار 
قرمز جور كرد. عكس ها را با خودكار مشکي پررنگ كردم و سايه زدم. آن ها هم آرم 
رنگ كردند.  قرمز  با خودكار  و   قطر ۴۰سانت كشيدند  به  پارچه يی  در  را  سازمان 
كارمان ۳روز طول كشيد؛ ولي عکس ها و آرم خيلي قشنگ و زيبا شدند. آرم را که 
از دو سه متري مي ديديم، جلوه يی مثل آرم هاي چاپي داشت. باورم نمي شد به اين 

قشنگي از آب درآيند. 
علي گلچين و قاسمعلي مقصودي داشتند با مقوا، ماكت يك كالشينكف را درست 
تاشو  قبضه  كالِش  يك  و  چسباندند  هم  روي  دّقت  با  را  مقوا  تّكه هاي  مي كردند. 
ساختند و رنگش كردند. آن قدر برجسته و طبيعي شد كه از بيست متري عين يك 

سالح واقعي بود.
براي اجراي مراسم، فکر همة جزئيات شده بود. چند نفر داشتند روي وصييت نامه ها 
با خودكار  كار مي كردند. متن وصيت نامه هر شهيد ۱۹بهمن روي برگه اي سفيد 
قرمز و خط نستعليق، زيبا نوشته شد. حاشيه كاغذها با طرح گل تزيين شد. هر 
كدام از اين برگه ها روي مقواي بزرگ تري چسبانده شد و مثل يك قاب، روي ديوار 
عاشوراي  و طرح  يوزي  و  نارنجك  از  ديگر هم  برجسته  پوستر  نصب شدند. چند 

مجاهدين درست شد.
تعدادي عكس شهداي ۱۹ بهمن را نمي دانم از كجا تهيه كردند. همه را با سليقه و 
ابتكار جالبي روي مقواهاي سفيد چسباندند. عكس ها در قطعه هاي كوچك و بزرگ 
بودند. چند نوار كاغذ به طول هاي تقريبي ۷۰سانت و يك متر درست كرديم. روي آن ها 
گفته های شهيد اشرف و سردار را نوشتيم. يك لوح اصلي هم تهيه شد که با سليقه 
و دّقت، طرحي مثل تومار رويش کشيده شد. قسمت هايي از سخنان برادر مسعود و 
خواهر مريم را به مناسبت ۱۹بهمن، روي آن نوشتيم. تعجب کردم که يك جفت عكس 

۷*۱۰ سانت از مسعود و مريم داريم. آن ها را در يك قاب، كنار هم قرار داديم. 
همه اين كارهای پيچيده به عالوة تهيه مواد شربت و شيريني، گويی در يک کارگاه 
با عادي سازي تمام در حال آماده شدن است. هر سوژه اي که آماده  توليدي  بزرگ 
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مي شد، بالفاصله جاسازي مي كرديم. در اين چند روز به هر كاري برخوردم، اول باور 
نکردني بود، بعد فاصله ام و عقب بودنم را حس می کردم.  

بود. قباًل براي دعاي آخر نماز فقط »نيايش مجاهدين«  تعجب بعدی ام موقع نماز 
خوانده مي شد. حاال كمي تغيير کرده است. حاال نيايش های برادر مسعود و قسمت هايي 

از نهج البالغه هم خوانده مي شود؛ آن هم با صداي رسا، با صالبت و سنگين. 
از  بعد  بود  معمول  بود.  ورزش  مراحل  تغييرات  بعدی ام،  ناباوری  با  همراه  حيرت 
حركت هاي رضايي و كتيرايي، همه كف مي زديم و ورزش تمام مي شد. ولي حاال در 
آخر ورزش، همه دست هاي همديگر را مي گيرند و شعار مي دهند: » با مسعود با مريم، 
هم پيمان تا آخر «، »ايران رجوي ، رجوي ايران«. شعارهايي كه تا آن موقع نشنيده 
بودم. خودم که دست در دست ديگران اين شعارها را دادم، احساس  کردم انگار در 
منطقه هستيم. درآخر ورزش، همگي كف زديم و هر كس دنبال کار فردي اش رفت.

نسيم منطقه و پرتو انقالب
شب قبل متوجه شدم مصطفي  ايگه اي هم به بند ما آمده است. با هم سالم و عليكی 
مختصر کرديم ولی وقت نكردم با او صحبت كنم. سال ۶۱ و دوران در بسته در بند۲ 
از  قبل  که  داشته  را  منطقه  به  رفتن  قصد  که  می دانستم  بوديم.  هم  با  قزل حصار 
اعزامشان به خانه ای که در آن سکونت داشت حمله شد و او به همراه حيدر يوسفلی 

و همسرش فريندخت هاديخانلو و خيراهلل نيلغاز دستگير می شوند.
خيراهلل بعد از آزادی برای پيوستن به سازمان از طريق پاکستان اقدام کرده بود. اما بعد 
برای اعزام کسانی که می خواستند به سازمان بپيوندند، مأموريت گرفته و به تهران 
آمده بود. او در خانه حيدر ساکن شده و حيدر که با مصطفی باجناق بود، شروع به 
اعزام نفرات به منطقه می کنند. بيشتر از ۱۵نفر را اعزام کرده بودند که قرار می شود 
خودشان هم به سمت منطقه حرکت کنند. اما همان شب قبل از اعزام به خانه شان در 
نارمک حمله شد و پاسداران با تيراندازی شديدی که انجام می دهند خانه را تسخير و 
آن ها را دستگير می کنند. در اين حمله به گلوی برادر حيدر، يعنی علی يوسفلی تير 

خورده و همانجا شهيد می شود.
بود. نمی دانم  مصطفی در فاصله آزادی و دستگيری دوباره اش، وجود ديگری شده 
چطور. اما می توانستم بفهمم که وقتی با خيراهلل نيلغاز مدتی هم تيم شده و افرادی را 
به منطقه اعزام می  کرده، مطالب تازه و درک و دريافت های تازه ای نسبت به سازمان 
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و بحث انقالب و خط و استراتژی پيدا کرده بود.
و  زندانبان  تمام خط و خطوط  بود. هر جا مي رفت  پاره آتش  مثل يك  اصغر غالمي 
تواب ها را به هم مي زد. فضاي اتاق ها و بندها را كه امثال حاج داوود و خائن ها سرد و 

مثل قبر کرده بودند، مي شكست و به همه روحيه مي داد. 
حاال می ديدم مصطفي ايگه ای وجود ديگري شده است. انسانی جديد که وقتي در 
بند راه مي رود، باعث غرور و سربلندی و افتخار  است. همه از هر رفتار وكالم او الگو 
مي گيرند.كم كم متوجه شدم علت اين همه تغيير در آدم ها و شيوة زندگی در بند، 

نسيمي است كه از منطقه وزيده و به زندان رسيده است.
احوال  و  اوضاع  از  برايم  زدم. خواستم كمي  را صدا  اتابكي  تا مصطفي  فرصتي شد 
حرف بزند. صحبت مان بيش از ۲ساعت طول كشيد. برايم از انقالب ايدئولوژيك و 

فهم خودش از آن  گفت. برخی مطالب برايم جديد نبود. 
زندان  داخلي  مطالب  در  را  بحث هايي  چنين  هم  قباًل 

خوانده بودم. 
بايد  که  داشت  جديدي  برداشت هاي  اتابکی  مصطفي 
با  خيلی  را  كالمش  او  می کردم.  تمرکز  و  دقت  بيشتر 
اعماق  انگار دست در  بيان می کرد؛ طوری که  احساس 
ايمانش می برد و جمالتی را برای بيان باورش ادا می کند. 
است.  پذيرفته  تأثير  خيلي  سالجقه  بهرام  از  بود  پيدا 
شيفتگي زيادي  نسبت به خلق و خوی او نشان مي داد. 

به نقل از بهرام سالجقه  گفت: 
مريم  و  مسعود  نبوده كه  اين  فقط  ايدئولوژيك  »انقالب 

ازدواج كنند و بعد همه چيز تموم بشه. انقالب ايدئولوژيك يك دنياي جديد انساني ست. 
دنياي حركت به سمت ارزش هاي جامعه بي طبقه توحيدي. دنيايي كه استثمار به هيچ 
شكل در آن وجود نداره. اونو می شه به يه باغ پرگل و زيبا تشبيه كرد. زيبايي هاي 
اين باغ رو وقتي مي شه 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 حرف هايش 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 

بهرام سالجقه
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با انقالب ايدئولوژيك در مداري قرار گرفته كه اگه ما خودمون رو با انقالب تراز 
انقالب مان،  با همين  با سازمان فاصله نوري پيدا مي كنيم. مريم گفته ما  نكنيم، 
از نظر تاريخي  ارتجاعي خميني رو  انديشه  ايدئولوژي خميني رو پودر مي كنيم. 

دفن مي كنيم و...«.
با آن چه که می شنيدم، احساس مي کردم پرتوي از انقالب ايدئولوژيك از آن طرف 
ميله هاي  و  ديوارها  از  کرده،  عبور  کيلومترها  دشت ها  و  دره ها  و  كوه ها  از  مرزها، 
زندان ها رد شده و بر قلب و روح بچه ها تابيده است. تازه فهميدم که چه عاملی آن ها 

را به جوش و خروش آورده و  انرژي هاي شان اين چنين آزاد شده است.  
بعد از صحبت با مصطفي اتابكي رفتم سراغ مصطفي ايگه اي. از او وقت گرفتم تا فردا 
با هم صحبت كنيم. صبح روز بعد که فهميد مي خواهم از انقالب ايدئولوژيك بگويد، 
راهنمائي ام كرد كه دست نوشته ها را حتمًا از بچه ها بگيرم و بخوانم. بعد گفت: »اول 
به اين دو سؤال جواب بده: يكي اين كه بگو از كلمة مردساالري چي مي فهمي؟ دوم 

اين كه وقتي انقالب در يك كشور را مي شنوي، از کلمة انقالب چه دركي داري؟«
من هم آن چه را دربارة اين دو موضوع مي دانستم و معلوماتم قد مي داد، گفتم. 

مصطفی ادامه داد: »حرفات به طور كلي درسته. اما مرد ساالري كه قرن ها و هزاره ها 
بر جامعه حاكم بوده، يه ايدئولوژيه. 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 
كه زنان باشند، انسان درجه۲ مي دونه. براي زن، هويت انسانِي برابر قائل نيست. او را 
كاال و در تمّلك كس ديگري مي  دونه. مسعود گفته تكامل جامعه بشري در گرو حل 
تضاد جنسي است. در جامعة بشري ــ همين جامعة جهانی که ما درش هستيم ــ 
هنوز تضاد قومي و تضاد نژادي راهبند تكامل هستن. اما با حل تضاد جنسي، جامعة 

انساني مي تونه بر آن دو تضاد قبلي هم غلبه كنه.
انقالب در كشورها و جوامع مختلف، صورت هاي مختلفي داره. بعضي كشورها فقط 
انقالب اقتصادي و رفرم مي كنن. در بعضي كشورها مانند الجزاير و ويتنام و فلسطين 
انقالب شان روي ناسيوناليسم سواره. ته خط يك انقالب سياسي مي شه. اما يه نوع 
انقالب هم داريم كه انقالب اجتماعيه كه همة ارزش ها و ساختار نظام قبلي رو درهم 
مي شكنه. نظام نويني را مياره. مثل انقالب فرانسه كه تمام ارزش ها و ساختار نظام 
فئودالي را درهم شكست و نظام نويني را آورد. كار حضرت محمد هم يك انقالب 
اجتماعي بود. همة ارزش هاي نظام برده داري رو در هم شكست و براي همة اركان 
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جامعة آن  روزگار، قوانين و ارزش هاي نويني رو عرضه كرد.
انقالب ايدئولوژيكي هم كه در سازمان واقع شده، از همين جنسه. شايد بسياري 
اما  باشن.  ديده  رو  ازدواج  و  يه طالق  فقط  و  باشن  نفهميده  رو  اون  عمق  هنوز 
موضوع اصلي كه اين نبود. پيام اصلي در امر شناساندن رهبري و زدودن رگه هاي 
استثماري در اشكال پيچيدة اون بود. موضوع اصلي انقالب اينه: تولد انسان هاي 
جديدي كه عاري از ايدئولوژي مردساالر باشن. ساختن دنياي نويني كه عاري از 

هرگونه ستم و استثمار باشه«.
گفتم: »رهبري كه مي گي يعني چي؟ چون رهبري سازمان که مشخص بود. براي 
همة دنيا هم معلوم بود كه مسعود رهبر مجاهدينه. چرا مي گي در اين انقالب رهبري 

سازمان معرفي شد؟«.
گفت: » نكته مهم همين جاست. برادر مسعود تا آن  زمان براي همة ما به عنوان يك 
رهبر سياسي شناخته شده بود. همه او را يك رهبر سياسي مي دونستيم. مشابه آن 
در همة دنيا وجود داره. اما اون چه جديده، اينه كه خواهر مريم او رو به عنوان رهبري 

عقيدتي به همة ما شناساند«.
صحبت هايم با مصطفي ادامه داشت. من نكاتي داشتم كه او به هر كدام با دّقت گوش 
می كرد و جواب مشخص مي داد. او ضمن اين پاسخ ها، كتاب های »راه انبياء راه بشر«، 

»زن در مسير رهايي« و سخنراني هاي مهدي ابريشم چي را هم مرور کوتاهی  كرد. 
که  را  آن چه  يك طرف  از  داشتم.  دوگانه اي  احساس  مصطفي  با  صحبت  از  بعد 
با  مي كردم  احساس  ديگر  طرف  از  مي كردم،  استقبال  و  بود  انگيزاننده  مي شنيدم، 

آن چه در سازمان دارد اتفاق مي افتد، فاصلة زيادي دارم. 

فصل جدید مقاومت
رعايت  و  احتياط  با  و  قبل  از  آن  آماده سازی های  رسيد.  راه  از  سال۶۶  ۱۹بهمن 
و  گذاشتن  كرديم.  مانور  را  آن  اجراي  بار  يك  صبح،  بود.  شده  انجام  مخفی کاری 
گارد  حملة  احتمال  که  آن جا  از  شد.  سپرده  نفر  يك  به  قطعه يي  هر  برداشتن 
ضدشورش را مي داديم، مي خواستيم در صورت چنين حمله يي، همه چيز را سريع 
دقيقه  يك  از  كمتر  در  بود.  موفقيت آميز  مانور  نتيجة  كنيم.  پنهان  و  جمع آوري 
بين  از  را  آن ها  تا  بود  فرصت  مي شد،  الزم  اگرهم  كرديم.  جمع آوري  را   همه چيز 

ببريم يا مخفي كنيم. 
راهرو بند به شکل ال )L( بود. طرح  اين بود كه دو نفر در ابتداي راهرو، پشت ميله ها 
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نگهباني مي دهند، دو نفر در پيچ راهرو منتظر عالمت مي مانند، دو نفر هم جلو اتاق ۶ 
که خبر را به بچه هاي داخل اتاق برسانند.

مي دانستيم برگزاري چنين مراسمي کار ساده يي نيست. به بزرگي، اهميت و ريسک 
گفتم  به خودم  می افتاد.  به غليان  دلم  در  خفيف  ترسي  می کردم،  فکر  که  كار  اين 
چنين مراسمي را حتي بيرون از زندان هم نمي گيرند. اين كارها را فقط در منطقه و 

خارج از كشور مي توان تدارک ديد 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 حزن انگيز داشت. فقط شروع سرود و 

ترجيع بندش به يادم مانده است: 
»دريغا، گِل نازنين اشرف در بلندٍ شب، پر كشيدي 
خوش آوا بهاِر من، نغمه خوان  بلبالن هم نديدي 
بلندا سپيدار من آذر، در ميان خون، پر كشيدي...«

ترجيع بند را دو  بار تكرار مي كرديم:
»دريغا، نهان موسي، در ميان شب رخ نمودي 
به هنگام رزم خلق، چهره از رهبر بر نمودي« 

حميد خضري در ۲۰ سالگي و بدون سابقة شاعري، با سرودن اين شعر زيبا، شگفتي 
آفريد. خلق اين شعر در زندان، نشان دهندة محتواي ايدئولوژيك و وصل او به آرمان 
رهبري و پيوند سازماني اش بود. اين سرود سه بند داشت و يک ترجيع بند. متأسفانه 

شعر کامل آن به يادم نمانده است. 
از  شوق آوري،  لحن  و  عالقه  با  داشت  حميد  و  بوديم  ايستاده  اتاق۶  پنجرة  جلو 
كشيدم  آغوش  در  را  او  شد،  تمام  که  مي گفت. حرف هايش  برايم  معانی شعرش 
به گردن  تو  به جرأت مي گم  بود.  و بوسيدمش و گفتم: »واقعًا گل كاشتي. عالي 
ادبيات زندان خيلي حق داري«. حميد اما با تواضع و شرم، نمي گذاشت اين ها را 
اتاقی رسيدم که  به  اتاق هاي ديگر زدم.  به  از دهي، سري  او بگويم.بعد  در مورد 

امير انجداني، افشين معماران، احد كاظم زاده و فؤاد۹۴ و دو سه نفر ديگر، يك
با محبت.  تهران. خیلی خونگرم و  از بچه های دانش آموزی شرق  بود.  ۹۴- فؤاد اسمش محمد حسین توسلیان 
هرکس برای اولین بار۱۰دقیقه با او صحبت می کرد شیفته زاللی روح و محبتش می شد. یکبار که با او صحبت 
می کردم در مورد فعالیت ها و شیوه دستگیریش سوال کردم. می گفت که دیپلمش را گرفته بود و هنوز به دانشگاه 
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 گروه ُكر شده بودند و داشتند تمرين مي كردند.

نقطه عطف
  رامين نريماني را در راهرو ديدم؛ شروع کرديم به قدم زدن. سر صحبت را با شوخي 
و گله بازكردكه چرا دير سراغش رفته ام؟ ادامة حرف هاي مان راجع به مراسم بود. با 
تعجب و شرم، متوجه شدم آن چه او فکر می کند با آن چه من تصور مي کنم، به كلي 

با هم فرق دارند.
خاطرة تدارك مراسم نوروز سال۶۶ را به او يادآوري كردم۹۵. آن 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 بچه ها 
در زندون چه جوري مقاومت كردن. در هر موردي چه جوري 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 ۵۸ هوادار سازمان شده بود و با بخش دانش آموزی فعالیت می کرد. در مرداد سال۶۰ به 
همراه تعدادی دیگر، سر یک قرار تشکیالتی در بلوار کشاورز می روند که به تور پاسداران دادستانی می افتند. 

ابتدا آنها را به کمیته وزرا می برند و بعد به اوین منتقل می کنند. 
فؤاد می گفت آن زمان دستگیری ها آنقدر زیاد بود که در اوین جا کم آورده بودند. به همین دلیل تعدادی از این 
دستگیری ها را که هنوز مدرکی از آنها نداشتند به قزلحصار فرستادند. فؤاد را هم به همراه هم پرونده هایش مسعود 
مشهدی، اکبر صمدی و .شهریار فیضی... به بند مجرد ۵ قزلحصار می فرستند. با تظاهرات مسلحانه ۵مهر در تهران 
اعدام های گسترده در  به  بودند، رژیم وحشت زده شروع  به صحنه آمده  برخمینی  با شعار مرگ  که مجاهدین 
زندان کرد. فؤاد تعریف می کرد که ما را هم همان عصر روز ۵مهر از قزل حصار به اوین برگرداندند. می گفت: 
»داشتند دسته دسته بندها رو خالی و اعدام می کردند. هر چه می گفتیم غذا نخوردیم غذا بدهید، می گفتند صبر 
کنید چند ساعت دیگه می دیم. قرار بود ما رو هم اعدام کنند. تا نیمه های شب مدام صدای رگبار و بعد تک تیرها 

می آمد. در دسته های ۳۰تایی اعدام می کردند. ما صدای تیرخالص رو می شنیدیم و می شمردیم. 
فؤاد می گفت آن شب اونقدر اعدام کردند که دیگر نوبت به ما نرسید. ما را به آموزشگاه بردند و در آبان۶۰ 
به ۱۵سال محکوم شدم.  به دادگاه رفتم که  بازجویی شدم و بهمن ماه  توسط دستگیری های جدید شناسایی و 
به کاروان شهدای راه آزادی ملت  به شهادت رسید و  مجاهد شهید محمد حسین توسلیان در قتل عام سال ۶۷ 

ایران پیوست.

۹۵- اسفند ۶۵، درست یک ماه طول کشید تا تدارکات عید را آماده کنیم. همه کارها سِر موقع تمام شد. مراسم 
نوروز سال۶۶ را با شكوهي خاص در سالن ۵ آموزشگاه اجرا کردیم. طرح ها، ترانه ها، میان پرده ها، شعرها و مابقي 
آماده سازي هاي نوروزي، كار شگفتي بود. رامین مستمر مي گفت: »حتمًا باید اینها رو یه جوري ثبت كرد. حتي 
اگه به بهاي شهادت یه نفر هم باشه. باید یكي از ما در یك بازجویي، همه این موارد رو جزء به جزء وكامل بنویسه 

تا به عنوان سندي از مقاومت هاي زندان در اسناد زندان بمونه و بعدها به دست مردم برسه«.



350

رمز ماندگاري 

و شكنجه، نتونسته مقابل اونا كاري از پيش ببره. ما اين جا هر مناسبت و موضوعي رو 
به صحنة جنگ خودمون با اون تبديل مي كنيم«.

پرسيدم: »حاال نظرت راجع به مراسم امروز چيه؟«.
گفت: »مي دوني چيه؟ حاال موضوع كيفًا فرق داره. اواًل باور ندارم يكي از ما ده سال به 
باالها و ابدي ها آزاد بشن. خميني نمي ذاره يكي از ما زنده بره بيرون. چون خودش 
خوب مي دونه ُتو زندون ها چه كساني رشد كردن. اينو هم خوب مي دونه وقتي يكي 
از ما آزاد مي شه، سريع به سازمان وصل مي شه و خودش رو  مي رسونه منطقه. اين 
پيغام هايي هم كه امثال۳۴ )محمد توانا( مي دن، نشونة يه تصفية وسيع در زندانه. 
رژيم حتمًا خواب هايي واسه ما ديده. چه جوريه كه اين همه مالت از ما مي گيره، 
از او  با اون مالت هايي كه  با عباس طال اصاًل صحبت نكردن.  ولي چيزي نمي گه؟ 
گرفتن، حتي  بازجويي هم نشده. ما اين طوري توی بندها بلندبلند سرود مي خونيم، 
اما چيزي نمي گن. اينا همه معنا داره. فکر مي کني نشونة چيه؟ فكر مي كني چرا 
رژيم اينا رو تحمل مي كنه و چيزي نمي گه؟ حتمًا دنبال فرصتيه كه يه جايي با ما 

تصفيه حساب كنه.
مراسم سالگرد امسال ما يه »نقطه عطفه«! زندانبان سال هاي گذشته با انواع دسيسه  
بزنيم.  زانو  مقابلش  ما  همة  مي خواست  بشكنه.  ما  در  رو  مقاومت  روح  تا  وارد شد 
شرايط »دربسته«، انفرادي هاي گوهردشت تا قفس و تابوت هم واسه همين هدف 
بود. بعد ميثم اومد و دادن امكانات مطرح شد. بعد جريان علي انصاريون و طبقه بندي 
جديد پيش اومد. پارسال هم مرتضوي اومد؛ خواست جريان كتابخانه سياسي رو در 

زندان راه بيندازه و دودستگي ايجاد كنه.
شايد بعضي ها باور نداشته باشن؛ اما رژيم خميني به ته خط رسيده. داره ُتو جنگ 
زيادي  تغييرات  ما  وضعيت  بيرون،  به نسبت  هم  زندان  داخل  مي خوره.  شكست 
كرده. ما بايد با هويت سياسي خودمون، جريان زندان رو با جريان هاي  بين المللي و 
حقوق بشري پيوند بزنيم. نبايد بذاريم خميني هر كاري دلش خواست با ما بكنه. 
مراسم۱۹بهمن امسال برامون يك سرفصله و همة بچه ها رو در موضع راديكال نشون 

مي ده تا زودتر هويت سياسي رو در زندان مهر كنيم«.
رامين يک ريز می گفت و من سراپا گوش بودم. همراه با موضوع به موضوع و کلمات و 
جمالت او، ذهنم تندتند ورق مي خورد. پيشرفت رامين و شناخت و تسّلط او خيلي 
تحسين بر انگيز بود. البه الي تحليل او اين واقعيت برجسته می شد كه ما فقط يك 
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مراسم سالگرد نمي گيريم كه مثاًل امروز شروع شود و فردا تمام؛ بلكه آثار و نتايج و 
ثمرات زيادي دارد که حاصل آن، روحيه و فضايي نو، درک شرايط جديد و رويكردي 

مسّلط نسبت به دشمن است.

مراسم 19بهمن66
اتاق۶  در  همه  پوشيديم.  مرتب  لباس  همه  ۱۹بهمن۶۶  روز  چهار بعداز ظهر  ساعت 
چهره ها  و  چشم ها  در  بود.  غرور انگيز  اتاق،  دكورهاي  به  کردن  نگاه  شديم.  جمع 
اين  به  مراسمي  نمي خواستم  داشتم.  دلهره  ته دلم كمي  موج مي زد.  غرور  اين  هم 

شکوهمندي به هم بخورد.
 از در كه وارد مي شدي، سمت راست، دو تراكت از کالم اشرف و موسي روي ديوار 
بود. در حاشية دور تراكت ها چند عكس از شهداي ۱۹ بهمن. وسط همة آن ها ماكتي 

از يک كالشينكف برجسته می نمود. ترکيبی زيبا روي ديوار به چشم مي خورد.
وسط ديوار روبه روي در، از باال عكس مريم و مسعود در يك قاب بود، زير عكس ها 
لوح هايي از متن صحبت هاي شان درباره اشرف و موسي. زير لوحه، اين عبارت با خط 
درشت قرمز برجسته بود: »۱۹بهمن عاشوراي مجاهدين گرامي باد«. در دو طرف اين 
مجموعه، عكس بزرگ موسي در سمت راست بود و عكس بزرگ اشرف در سمت 
چپ. زير اين مجموعه هم وصيت نامه هاي آذين شدة شهداي ۱۹ بهمن همراه با عكس 
كوچكي در گوشة باالي هر وصيت نامه. وصيت نامه ها به شکل پله يي چيده شده بود. 
زمينة ديوارهاي اتاق هم پوسترهاي نيمه رنگي بود و نارنجكي در حال انفجار، يوزي 

و بقيه تراكت ها و تزيينات.
پشت پنجره، روي چهارپايه هاي مقوايی، يك ميز بزرگ  به اندازه يك متر در نيم متر 
قرار  داشت. روي آن ميوه و شيريني چيديم. دو ميز كوچك  هم در طرفينش بود. روي   

اين دو ميز کوچک، گل هاي دست ساز كاغذي بود.
همه تند تند و منظم سر جاي شان نشستند. من و پنج نفر ديگر بايد با حالت آماده 
جلو در اتاق می نشستيم تا اگر خبري شد، سريع برويم توی راهرو و جلوي در بند. 
اگر پاسداري خواست بيايد داخل بند، می بايست مشغول صحبت با او شويم و آمدنش 
را به تأخير بياندازيم تا نفرات داخل اتاق وقت كافي براي جمع آوري و عادي سازي 

داشته باشند.
مراسم شروع شد. محسن سليمي متن كوتاهي خواند. در متن، قسمت هايي از پيام 
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سردار و نامه اشرف بود. بعد ابراهيم غيور سخنرانی كوتاهي همراه با خاطره يی در مورد 
برادرش سعيد ايراد کرد؛ 

سعيد از شهدايی بود که نزديک ۱۹بهمن شهيد شده بود. سپس مهدي پور قاضيان 
برادر شهيد حسن پورقاضيان ـ از شهدای ۱۹بهمن ـ خاطره  يي از حسن تعريف كرد. 
بعد نوبت به خاطره گويِی نفراتی رسيد كه آن موقع عضو تيم هاي ويژة عملياتي بودند. 

ما هم سراپا گوش بوديم. در پايان برنامه  همه با دو انگشت كف  زديم. 
وسط خاطره گويي ها متوجه شدم پاسداري به در بند آمده 
است. نگهبان هاي خودمان حسين ميرزايي با بدنی قوي و 

علي ماليري با قدرت بدني باال درجلوی بند آماده بودند.
آلوكي  قاسم  بند  مسؤل  هم  مراسم  شروع  همان  از   
و  مي زدند  قدم  راهرو  در  كريمي  محمدرضا  به همراه 

همه چيز را تحت نظر داشتند.
ما شش نفر كه كارمان به تأخير انداختن ِ ورود پاسدار 
بود، با رعايت عادي سازي، خودمان را سريع به جلو بند 
گرفته  را  پاسدار  جلوي  بچه ها  برسيم،  ما  تا  رسانديم. 
بودند و داشتند با او صحبت مي كردند. پاسدار نگهبان، 
مصطفي بود. جواني حدود ۲۳ ساله. مدت کوتاهی بود او 

را در اوين مي ديديم. حسين ميرزايي از او پرسيد: »چه كار داري؟ چي مي خواي؟«.
نگهبان به آرامي گفت: »با كسي كاري ندارم، فقط مي خوام يه گشتي بزنم«.

قاسم آلوکي به اوگفت: »بچه ها همه دور هم نشستن. اگه بخواي اذيت كني و شلوغ 
پلوغي راه بندازي، نمي شه!«

من كه تا آن  موقع چنين چيزهايي را در بند نديده بودم، هم تعجب کردم و هم برايم 
تازگي داشت. پاسدار که رنگ پريده به نظر می رسيد، با تته پته گفت: » نه، كاري ندارم. 

فقط مي خوام گشتي بزنم و برم«.
به پاسدار راه داديم و وارد بند شد. آهسته در راهرو جلو مي رفت و سلول ها را نگاه 
مي کرد. ما هم دنبالش بوديم. به هر اتاقي مي رسيد، نگاهي مي انداخت، آن را خالی 
می ديد، مکثی می کرد و راه می افتاد. رفت و رفت تا از پيچ راهرو رد شد و به آخر بند 

رسيد؛ به اتاق شماره ۶. ايستاد. کل بند را در اتاق ۶  می ديد. 
 در همين فاصله تا پاسدار به اتاق ۶ برسد، همه چيز مراسم جمع شده بود. همه با 

علي مالیري
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حالتي معمولي دور اتاق نشسته بودند. تصورم اين بود که همه پراكنده می شوند و هر 
كس به اتاقي مي رود تا همه چيز عادي باشد. اما همه آرام و معمولي نشسته  بودند. 

انگار نه انگار خبري شده است!
محمد فرجاد وسط اتاق  بود و داشت خاطره يي ساختگي از شهرشان می گفت. پاسدار 
مصطفي رفت جلوتر و دم در اتاق ايستاد. با نگاهش دنبال می کرد كي دارد حرف 
انسجامی  تعريف های محمد چندان  بود.  به محمد  مي زند. همه چشم و گوش شان 
نداشت. پاسدار مصطفي داشت گوش مي داد تا شايد چيزي سر در بياورد. چند دقيقه  
ايستاد. در چشم ها و حالت کنجکاو چهره اش پيدا بود که حدس مي زند همة اين ها 

صحنه سازي است. پايش را وسط در جابه جا کرد، راحت ايستاد و گوش  داد.
از  محمد حاال قدري مسّلط  حرف مي زد. روي صحبت هايش کنترل داشت. داشت 
شيوة برگزاري مراسم شب قدر در شهرهاي مختلف مي گفت. بين کلماتش فاصله 
مي افتاد و كم مي آورد. بايد موضوع را عوض مي كرد. پاسدار هم توی در ايستاده بود 

و خيره به محمد كه چه مي گويد!
بچه ها تا پاشنة در اتاق نشسته بودند. جا براي پا گذاشتن و داخل شدن نبود. محمد 
مکثي کرد تا حرف بعدي اش را شروع کند. در همين چند ثانيه اصغر خضري با حالت 
اعتراضي به نگهبان گفت: »اگه مي خواي گوش كني، بشين گوش كن. اگه هم كاري 

نداري، برو! مزاحم ما نشو!« 
حالت چهرة نگهبان عوض شد؛ اما چيزي نگفت. از البه الي کسانی كه دِم 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: »مي خوام 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 نمي رفت. شعرخواني امير كه تمام شد، محمد 

فرجاد بلند گفت: »اگه كسي خاطره يي داره، تعريف كنه«.
که  طرف  به هر  شد.  مصطفي  پاسدار  متوجه  نگاه ها  همة  پيچيد.  خفيف  پچ پچی  

سرمي چرخاند، از نگاه و چهرة همه مي شنيد که: مزاحمي، برو گمشو!
در  تا  و مستقيم  راهرو  پا گذاشت  رساند.  اتاق  در  به  را  و خودش  بلند شد  پاسدار 

خروجي بند رفت. ما چند نفر هم پشتش راه افتاديم تا از بند خارج شد.



354

رمز ماندگاري 

مصطفي که رفت، ده دقيقه يی صبر كرديم. احتمال مي داديم گزارش می كند و سر و 
كله پاسبخش پيدا می شود. اما خبري نشد. 

بالفاصله همة نوشته ها، عکس ها و تابلوها  از جاسازي ها درآورده شد و دوباره به ديوارها 
نصب شدند. مراسم به شكل اوليه اش درآمد. حميد خضري سرود »در سوگ بهمن« را 
به همراهي گروه كر خواند. سپس چند وصيت نامه از شهداي ۱۹ بهمن قرائت شد. در 

انتها سرود »زخون« را جمعي خوانديم. مراسم قبل از ساعت شش تمام شد. 
براي  که  خزايي  عباس  پاسدار  شد.  عادي  بند  وضعيت  مراسم،  از  بعد  دقيقه  چند 

آمارگيري آمد، هر كس در اتاق خودش مشغول كاري بود.
دو روز بعد پاسداري آمد و اسم جمشيد  جاللي و محمد... را خواندند كه بايد به شعبه 

بروند. و اين زنگ يک هشدار را به صدا درآورد؛ حدس زديم به خاطر مراسم است. 

عفو منتظري
دو نفري که به شعبه رفتند، نزديك ظهر برگشتند. آن ها را به دفتر مركزي بردند و 

گفتند به شما عفو خورده، به زودي آزاد مي شويد.
چند دقيقه طول نکشيد که خبر مثل هوا، همه جاي بند را پر کرد. اول باورمان نشد. 
در خبرها و پيگيري هاي بعدي مشخص شد واقعيت دارد. همه مي خواستيم بدانيم 
موضوع چيست. پيرامون اين خبر و تحول جديد، فضاي کنجکاوي در بند راه افتاد. 
در پيگيري هاي بعدي مشخص شد که منتظري ــ جانشين وقت خميني ــ براي 
تعدادي از زندانيان سياسي تقاضاي عفو كرده است. ادامة خبر اين بود که شوراي 
عالي قضايي با كمك وزارت اطالعات و مسؤلين زندان، ليستي را فرستاده اند پيش 
و  بند هاي ديگر هم شنيديم که حکم بعضي ها كم شده  از  تأييد کند.  خميني که 

بعضی هم حكم آزادي گرفته اند.
روند آزادي به اين صورت بود كه نخست فرد را به دفتر مركزي مي بردند. 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 آزاد  شوند، به اتاق سمت 
راست راهرو می بردند، حكم آزادي را مي دادند تا زندانی امضا كند. بعد او را به دفتر 
اجراي احكام مي بردند تا چند فرم را پركند. سپس زندانی را به انفرادي مي فرستادند 
و به خانواده اش اطالع مي دادند كه برايش سند و ضامن بياورند. كساني كه سند و 
ضامن آماده داشتند، حدود ۴روز طول مي کشيد تا آزاد شوند. بعضي ها هم کارشان 
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بيشتر از اين طول مي كشيد و تا ۱۵روز هم آزاد نمي شدند.
جمشيد و محمد را تا خروجی بند بدرقه كرديم و با سالم ها و درودها از بند خارج شدند. 
تحليل مان اين بود كه اين تحول هم نشانة ديگري از ضعف رژيم است که مجبور شده 
است در مقابل اعتراض ها و اعتصاب غذاها و فشار خانواده ها عقب نشيني كند. بنابراين 

در حد محدود هم شده، زندانيانی را آزاد مي كند.
بين اخباری که بعد از ورودم به بند شنيدم، خبر دردناک شهادت علی طاهر جويان 
بود. او گوهردشت بود. آن جا خودسوزی کرد. شنيدم خيلی تحت فشار بود و نخواست 
بازجو به هدفش برسد. با اين حال از جزئيات آن، چندان چيز زيادی نشنيدم. پيش 
از شهادت علی طاهرجويان، محسن شمس هم در گوهردشت خودکشی کرده بود. 
محسن از زندانيان پنجاه ونهی بود. نفر ديگری که در گوهردشت دست به خودکشی 
زده بود و بعد خبر آن  را شنيديم، ناصر منصوری بود. ناصر کرکرة پنجرة سلولش را به 
اندازه يی که بتواند سرش را رد کند، باز کرد و خودش را از طبقه سوم به کف حياط 

انداخت، اما زنده مانده و فلج شده بود.

ر
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از بند ابدي ها خبر رسيد که مسعود مقبلي از كميته مشترك به بند برگشته است. 
مدتي بود او را هم سر اعتصاب هاي بند به كميته  مشترک برده بودند. بازجوي او 
۳۴ يعني محمد توانا بود. عجيب اين كه توانا به مسعود يك راديو دو موج داده بود 
تا »صداي مجاهد« را گوش كند. عالوه بر راديو، چند شماره نشريه مجاهد را هم 
داده بود. ۳۴ در توجيه اين كار به مسعود می گويد: »خواندن نشريه و گوش دادن 
به راديو مجاهد ديگر براي ما مهم نيست. ديگر مثل سال۶۰، كسي را به خاطر اين  
چيزها دستگير نمي كنيم. اگر بخواهيم آدم ها را سر اين چيزها زندانی كنيم، بايد در 

کل کشور خيلی ها را دستگير كنيم«.

توطئه وزارت اطالعات
محمد توانا به مسعود مقبلی گفته بود به خاطر درخواست پدرش كه دنبال آزادي 
اين  است؟  خبر  چه  بند ها  »در  بود:  پرسيده  او  از  است.  كرده   صدا  را  او  اوست، 

اعتصاب ها را چه كساني و چگونه راه اندازي مي کنند؟«.
مسعود بی آن که از »در باغ سبز نشان دادن« توانا فريب بخورد، به او می گويد: 
را  ما  زنداني،  حقوق  نقض  و  فشار  با  هستيد.  خودتان  چيزها  اين  همة  »عامل 

برسانيم«.  دنيا  به گوش  و  كنيم  بلند  را  تا صداي مان  مجبور كرديد 
او نشان دهد که دارد  به  توانا خيلي سعي كرد  از قول مسعود شنيديم که محمد 
كه  آورد  مجاهد  نشريه  برايش  مي گذارد.  احترام  او  به  و  مي كند  برخورد  منطقي 
نشان دهد سر اين چيزها دعوايي با او ندارد. روز آخر كه خواست مسعود را به اوين 
برگرداند، می گويد که  خواسته است كمكش كند، حاال كه خودش نمی خواهد، ديگر 
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دست او نيست. در انتها از مسعود می خواهد که اين پيام را به بند برساند: »همين 
روزها به اوين مي آيند و همه چيز را درست كرده و سر جاي خودش مي نشانند«.

خبرهای مشکوک
هنوز درگير خبر مسعود مقبلي بوديم كه خبر ديگري 
توجه  قابل  خيلي  هم  يکی  اين  رسيد.  ابدي ها  بند  از 
از  بود،  بيمار  که  را  نعلبندي  احمد  بود.  تأمل برانگيز  و 
گوهردشت به بيمارستاني در بيرون زندان می برند. چند 
روز بعد كه  احمد به زندان برمی گردد، با خودش نامه اي 
را  نامه  است.  نامة كاك صالح۹۶  بود  می آورد كه مدعي 
آن را  و خيلي ها  می دهد  بچه ها  به  گوهردشت  بند۲  در 

می خوانند. 
از  که:  بود  اين  صالح  كاك  به  منسوب  نامة  محتواي 
مقاومت زندانيان تقدير و تشكر كرده و گفته است »رژيم 
اعتراضات  است.  شكست  حال  در  عراق  با  جنگ  در 

مردمي رو به افزايش است. در زندان هم بايد با حداكثر تهاجم در مقابل زندانبان ها 
عمل كرد. اصل طاليي حداكثر تهاجم، فقط مربوط به منطقه نيست. هر مجاهدي در 

هر جايي باشد بايد با اين روحيه برخورد كند«.
پايين  بند  در  ديگر  نفر  چند  و  صمدي۹۷  حاج  عليرضا  و  جابر  و  جعفر  همان شب 
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 چه كار 

بكنيم يا نكنيم.
همزمان در بند خودمان هم صحبت بر سر اين موضوع و تعيين تکليف آن شروع شد. 
قباًل هم از اين خبرهاي مشكوك به زندان می رسيد. بحث مان چندان طول نکشيد و 

قاطعانه به اين نتيجه رسيديم که اين خبر دست پخت وزارت اطالعات است. 
با اين نتيجه گيری که هوشياری مان را باال برد، ديگر برای مان مهم نبود زندانبان يا 

۹۶-مجاهد خلق ابراهیم ذاکری از فرماندهان ارتش آزادی بخش و عضو شورای ملی مقاومت به کاک صالح 
در   ۱۳۸2 فروردین ماه  دوم  روز  بیماری،  برابر  در  بی امان  مقاومت  و  مبارزه  سال  دوازده  از  پس  بود،  معروف 

بیمارستان “پیر و ماری کوری” پاریس درگذشت و به جاودانه فروغ ها پیوست. 
۹۷- مجاهدین خلق علیرضا حاج صمدي و همسرش مریم گلزاده غفوري در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.

مسعود مقبلي
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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 هوشيار شديم که توطئه اي 
در جريان است. حدس و گمان مان اين بود که می خواهند موا ضع بند ها را خارج از 
كنترل خودمان به دست بگيرند. نتيجة صحبت هاي بند پايين هم همين بود. به همه 
اطالع داده شد كه تا وزارت اطالعات در حال خبرسازي و شايعه پراكني است، از اين 

به بعد در گرفتن خبرها وانتقال آن ها با هوشياري كامل عمل می كنيم.
از  مي رسيد.  به نظر  پيچيده  برايم  قدری  موضوع  شرايطي،  چنين  آمدن  به وجود  با 
يك طرف دارند به عده يی عفو می دهند و آزاد مي كنند، از يک طرف عده يی را زير 
بازجويي سنگين می کشند كه جلوي اعتصاب بند ها را بگيرند، از يک طرف وزارت دارد 
توطئه مي كند و با خبرپراكني جعلی سعي مي كند مواضع بندها را باال بكشد. سؤال 
جدي اين بود که: زندانبان در ته خط مي خواهد چه كار كند؟ آيا مي خواهد اعتصابات 

و اعتراضات زندانيان را كنترل كند يا باال بكشد؟«.
اين پرسش ها و ابهام ها بين ما جريان 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 به نظر بيايد، ولي اگر ما باندبازي هاي درون رژيم و زندان را در نظر بگيريم، 
موضوع ساده مي شود. اتفاقًا همة اين برخوردهاي متنوع، نشان دهندة تحليل درست 

ما از شرايط است كه رژيم در يك بحران جدي قرار دارد«.

به شکوفه ها، به باران / برسان سالم ما را
۲۶ بهمن۶۶ اسمم  را صدا زدند که براي رفتن به شعبه آماده شوم. از بند تا شعبه، 
فكرم اين بود که: »واسه چی صدا زدن؟ آيا ادامة بازجويي هاي آذرماهه که نيمه كاره 

مونده؟ شايد مي خوان به كميته مشترك بفرستن؟ چه سرنوشتي در انتظارمه؟«.
طبيعی بود که دوست نداشتم اين تصوراتم واقعي باشند، ولي بايد خودم را برای هر 
احتمالی آماده مي كردم. تلنگری به ذهنم خورد که بايد ادامة بازجويي ها در كميته 

مشترك باشد. خودم را آمادة آن کردم. 
بسته  نشاندند پشت ميزی. در که  و  بردند  اتاقي  به  را  احكام، من   اجراي  در محل 
برگة حكم جديد ديدم. نوشته  بردار!«. جلوام يک  را  شد، يکی گفت: »چشم بندت 
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روز  حكم،  پايان  می کند.  پيدا  تقليل  ۶ سال  به  حكمم  و  خورده ام  عفو  ۹  سال  بود 
۲8 بهمن۶۶. يعنی دو روز ديگر.

اصال باورم نمي شد. هيچ انتظارش را نداشتم. دو باره حكم را از باال تا پايين خواندم. 
اشتباه نمي كردم. حكم آزادي بود. هنوز سرم  توی کاغذ حکم بود كه خواسته شد 
آن  را امضا كنم. امضا کردم و برای اطمينان بيشتر پرسيدم: »خوب، حاال تكليف من 
چيه؟ چه جوري با خانواده  تماس بگيرم و اطالع بدم؟« گفته شد بعد خبرت مي كنيم!

به بند که برگشتم، دوباره همه دوره ام کردند. من هم تعريف كردم که جريان چه بود. 
همه خيلي خوشحال شدند. بعد هم سريال سفارش ها شروع شد. حافظه ام را بايد مثل 
يک دائره المعارف پر از پيام ها و آدرس هايی می کردم که از چپ و راستم مي گفتند. 
همان شب مراسم توديع مختصري برايم گرفتند. فرداي آن روز هم به همين منوال 
گذشت. نفهميدم اين دو روز چه جوري گذشت. تأكيد چندتايی هم در مورد شيوه 

خروج از مرز و رَُكب نخوردن از قاچاقچِي آلوده و تورهاي وزارت اطالعات بود.
روز ۲8 بهمن ساعت ۳بعدازظهر صدايم زدند كه با كليه وسايل بروم بيرون. من هم 
ساعت، وسايل نقاشي و هرچه داشتم را دادم  بچه ها. چند لباس هم به رسم يادگاري 
از آن ها گرفتم. پاسداری بيرون بند منتظرم بود. من ميان همراهی و شور و شوق 

بچه ها راه افتادم به طرف خروجی بند. تا دم آخر هر كس چيزي به طنز مي گفت:
»ديگه اين جاها پيدات نشه... مستقيم برو پيش بچه ها... به بچه هاي منطقه سالم 

برسون و...«.
علي ابراهيمي سواره، جلوي در اتاق۳ ايستاده بود. به او كه رسيدم، چشمانش را تر 
ديدم. او را گرم در آغوش گرفتم و بوسيدم. علی يك دستمال كوچك سفيد را كه 
گوشه اش با دست گلدوزي شده بود، به رسم يادگار به من داد. دستمال را که  گرفتم، 
گفت: »از لحظه اي كه پاتو بيرون گذاشتي، به هيچي فكر نكن، غير از اين كه خودت 

رو زودتر به منطقه برسوني«.
خداحافظي با علي، آخرين ديده بوسی با بچه ها بود. داشتم به در بند نزديك مي شدم 

كه اسماعيل نور محمدي بلندبلند از وسط جمعيت داد زد:
»به شكوفه ها، به باران / برسان سالم ما را!«.

خواب است یا بيداری؟
من  را يك راست بردند به ساختمان اجراي احكام. آن جا پاسداري به نام محمد رئوف 
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ـ که از بازجوهاي قديمي بود و خيلي وقت بود از او خبري نداشتيم ــ فرمي را داد  ـ
به من. فرمی که مشخصات همة افراد خانواده ام، بعالوة آدرس و شماره تلفن خانه مان 
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. يك طرف تصوير روزهاي آينده و يک طرف چند ماه 
گذشته كه براي بازجويي توی همين سلول ها بودم؛ روزهايی که داشتم خودم را براي 
خودكشي آماده مي كردم. اما حاال در عين نا باوري، بعد از ۶سال دارم آزاد مي شوم. آيا 

اين واقعي است؟ خواب نمي بينم؟ 
خودم را كف سلول سر دادم و دراز كشيدم. اصاًل به نظافت سلول توجهي نداشتم كه 

بخواهم مقداري به سر و وضع آن برسم.
مدام تصوراتی در ذهنم چرخ می خورد؛ مثل اين که امروز يا فردا، به خانه دايي ام 
زنگ مي زنند، دايي يا زن دايي سريع خبر را به  پدر و مادرم مي رسانند، آن ها هم 
فردا صبح يا حداكثر پس فردا، به زندان مراجعه مي كنند و با گذاشتن وثيقه، من 

از اوين خارج مي شوم.
ورود  تصورات:  گردش  همان  باز  مي زدم.  قدم  سلول  در  مدام  نمي برد.  خوابم  اصاًل 
به خانه، ديدن اقوام، خنده هاي معصوم بچه هاي كوچك كه تا به حال نديدم شان، 

همسايه ها، و... سفارشات بچه ها را تکرار و مرور می کردم 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 مي توانستم با او دوباره تماس 

بگيرم. اما بين سلول مان فاصله بود ديگر نمی شد.  
دست هايم را گذاشتم زير سرم و چشم دوختم به سقف. به راه هاي خروج از كشور 
فكر مي كردم. از كجا بايد شروع كرد؟ اول سراغ كي بروم؟ چه طور با سازمان تماس 

بگيرم؟ فكرها و خيال ها به خوابم بردند.
و  وثيقه  تهية  بودم  نداشتم همان روز صدايم كنند. حساب کرده  انتظار  صبح شد. 
ضامن وقت خواهد گرفت. اگر هم آمدند که آمدند. دوباره من بودم و سلول و قدم 

زدن و همان فكرها و خيال ها. با سلول هاي كناري تماس گرفتم. جوابي نيامد. 
اول  از  كنند.  بودم صدايم  منتظر  اطمينان خاّصي،  و  انتظار  و  احساس  با  روز سوم 
صبح، لباس پوشيدم وآماده بودم. تا ظهر بيشتر وقتم را قدم زدم. ديگر خسته  شدم. 
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 مي کرد«. شب دير وقت خوابيدم. فردا هم تا ظهر راه رفتم. هر 
آن منتظر باز شدن در سلول بودم. باز خبري نشد. کم کم داشتم بي تاب می شدم. از 
خودم پرسيدم: »چرا جورکردن يک سند و ضامن، بايد چهار روز کش پيدا کنه؟«. در 
زدم. نگهبان آمد. در که باز شد، وسط در با هم روبه رو شديم. وضعيتم را گفتم. لب از 
لب باز نکرد؛ بدون آن که حتي پلک بزند، نگاه سردي به من كرد و در را بست و رفت.

تا روز پنجم اسفند مثل ساعت شماطه دار، هر روز اين تذكر را به نگهبان ها مي دادم و 
اين سؤال و جواب تكرار مي شد: نتيجه چي شد؟ نگهبان هم مي گفت: به دفتر اطالع 

داديم. خودشان دنبال مي كنند.

بالتکليفی
واقعًا بالتكليفي بد دردي است؛ هم براي اعدام، هم براي آزادي. آدم را آزار مي دهد. 
تازه داشتم دردي را كه بالتكليفی ها و زير حكمي  ها داشتند، حس مي كردم. پيش از 
اين شنيده بودم كه مرحلة آزاد  شدن بعضي ها يك تا دو ماه طول كشيده است؛ در 
تمام اين مدت هم در انفرادي بودند.. به خودم يادآوری کردم: »اگه قراره كار من  هم 
طول بكشه، نبايد بذارم فكر و خيال و انتظار، منو با خودش ببره«. حساب مي كردم 
كه من روز ۱۶اسفند سال۶۰ دستگير شدم. شايد مي خواهند تا همان روز نگهم دارند، 
بعد آزاد كنند. دوباره براي خودم برنامه ريختم: مطالعه، ورزش، قدم زدن و... وضعم 

قدري بهتر شد.
۱۶و۱۷و۱8اسفند رد شد و خبري نشد. در يک آن به خودم آمدم و مکث کردم: »تو 
را چه مي شود كه اين طور به روزشماری افتاده يي؟ همين اآلن خيلی ها مدت زيادي 
است براي بازجويي در انفرادي ها به سر می برند. پس به آن ها فكر كن و ديگر كاري 

به روزها و هفته هايی كه مي گذرند نداشته باش!«. 
سال  ۶۶ رفت و سال نو با شب عيد آمد. براي مراسم سال تحويل، هيچ برنامة خاصي 
بچه ها  مي كردم.  فكر  بند  به  داشتم.  طوالني   راهپيمايي  عيد،  روز  نديدم.  تدارك 
به كندي رد  اول سال ۶۷  برگزاري عيد كرده اند؟ روزهاي  براي  نوآوری  امسال چه 
مي شدند. رسيديم به سيزده بدر؛ رفتم باالي شوفاژ سلول و سيزده خود را با ديدن 

باغ ها و کوه هاي ده اوين به در کردم. 
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ليستي براي امام
۲۵ فروردين بود که دِر سلول باز شد. زندانبان اسمم را خواند و گفت: شعبه!. اولين 
بار بود از صدا  زدنم براي رفتن به شعبه احساس خوشحالي مي كردم. اما خوشحالي ام 
نيم ساعت هم طول نكشيد. به جاي  رفتن  به دفتر مركزي و طي شدن روند آزادي، 

دوباره برگشتم به شعبه۷؛ درست همان جايي كه پنج ماه پيش باز جويي مي شدم.
همين که  وارد شعبه شدم، بازجو پرسيد:
ــ اعتصاب هفته پيشتون براي چي بود؟

ــ من از ۲8 بهمن 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 به طرفم 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 ۶ سال شده و اآلن هم دو ماه از 
اون گذشته! 

رفت سراغ پروندة روي ميز و تند تند ورق  زد. همان طور که سرگرم وارسي پرونده 
بود، با پوز خندي گفت: 

تو  آره  مسعود جونت؟  پيش  مي ري  راست  يه  و  آزاد مي شي  كردي  ــ پس خيال 
بميري! ما ليست آزاد كردن همه شماها رو آماده كرديم، ولي نه عمودي، همتون افقي 

آزاد مي شين.
ــ وقتي شما قانون خودتون رو قبول ندارين، ديگه من چي بگم؟ پس براي چي اون 

حكم عفو رو آوردين و گفتين حكمم ۶ سال شده؟
با لودگي و تهديدگفت:

ــ كي گفته قبول نداريم؟ ما سِر قولمون هستيم. حاال عمودي نشد، افقي. شماها با 
سازمانتون فكر كردين مي تونين از طريق خانواده هاتون، رو منتظري تأثير بذارين. اون 
هم تقاضاي عفو كنه؟كور  خوندين! چنين ليستي ديگه وجود نداره. عوضش ما هم 
يه»ليست جديد« براي امام آماده  كرديم. اسم همة شما رو هم توی اون ليست نوشتيم.
فهميدم دوباره در بند اعتصاب شده است. نامة مفّصلي هم نوشته اند  و فرستاده اند بيرون.

من را از شعبه برگرداندند سلول. ديگر برايم حتمي شد که خبری از آزادي نيست. 
هر بازي يي 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 گرفته اند. براي »ليست جديد« 
هم بهايي قائل نشدم.

خيلي احساس نياز مي كردم در بند می بودم. می خواستم در جريان تحوالت جديد 
باشم و با بچه ها صحبت كنم. اما کاری ازم برنمی آمد. بايد صبر مي كردم تا ببينم گام 
بعدي چيست. در اين مدت مالقاتي نداشتم. خانواده  هم هر چقدر پول آورده بود، 

گرفته اند ولي به من ندادند. 

ميراث الجوردي
از  بروم.  بيرون  سلول  از  وسايل  كليه  با  گفتند  ماه،  دو  بعد  ۱8 ارديبهشت،  صبح 
سلول هاي ديگر هم چند نفر را بيرون آوردند. همه مان را بردند زير هشت آسايشگاه. 
همگي  جلوي ورودي آسايشگاه، رو به ديوار به خط شديم. منتظر آماده شدن برگه های 
ترخيص بوديم. با نگاهي به بقيه، سعي كردم نفر آشنايي را پيداكنم و كنارش بايستم. 
از زير چشم بند جوان بلند قدي را ديدم؛ حدس زدم مجيد باشد. قد و قواره و قيافه اش 
را با مورس برايم تصوير كرده بود. با اشتياق تمام رفتم كنارش ايستادم: »سالم! منو 
مي شناسي؟«. لحظه يي مكث كرد. سرش را آورد نزديک تر و آهسته گفت: »حسن! تو 

منو كشتي، كجا بودي؟«. گفتم: »باشه، بعد برات تعريف مي كنم«.
دقايقي گذشت و حاج مهدی مسؤل آموزشگاه با پاسدار ابراهيمي آمد. ما را بردند 
سالن۴ آموزشگاه. اين بند به بند »جهاد« معروف بود. بندي كه خيلی بريده  و خائن 
در آن بود. بين شان آدم درست و حسابی و خوب كم بود و جو غالب بند، توابي بود. 
عمدة نفرات اين بند در كارگاه نجاري و كارهاي خدماتي محوطه زندان كار مي كردند. 
چندتايی از زندانيان مقاوم را هم براي اين كه تحت فشار بگذارند، از انفرادي به اين 

بند آوردند؛ کسانی مثل رحيم مصطفوي خويي، اسداهلل بهرامي و سيف اهلل منيعه.
جمعی که به اين بند برده شديم، دو سری بوديم. از بند ۱ باال: رضا شميراني، مجيد 
و  عبداللهي  مجيد)ابوالحسن(  ابدی ها:  بند  از  من.   و  كهنداني  اصغر  معصومي فر،  

امير عبداللهي.
کسان ديگری که همراهمان بودند اين ها بودند: 

عليرضا عيوضي علمداري مسؤل بند۴ بود که او را از بند۲ قزل حصار مي شناختم.
اصغر سينكي و محمدرضا سرادار را به خاطر بازجويي سر تشكيالت بند، از گوهردشت 

آورده بودند.
اصغر پرورش ــ كه او را هم از بند۲ قزل حصار مي شناختم ــ گفت بعد از آزادي اش 
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در سال۶۵ به پاكستان رفته تا به سازمان وصل شود؛ در 
مسير برگشت به داخل كشور دستگير شده است.

ما نمي شناخت.  از  را هيچ كدام  او  بود كه  ... هم  رسول 
تمايلي هم به رابطه و نزديكي به ما نشان نمي داد.

اتاق كرديم. در فرصت هايي  نظافت و چيدن  به  شروع 
بزنم.  اتاق ها  ديگر  و  حياط  به  سري  كــردم  سعي 
تا موقع  می خواستم به محيط جديد اشراف پيدا كنم. 
نهار اتاق مان مرتب شد. سفره انداختيم و ناهار خورديم. 

حين ناهار صداي خنده ها و شوخي ها  بلند شد.
در  ولي  دارد.  توابي  فضاي  بند  اين  مي دانستيم  قبل  از 

که  را  مقاومی  زندانيان  است.  غليظ  چقدر  فضا  اين  حس  كردم  ساعت  چند  اين 
مي شناختيم، ترجيح می دادند با لبخند و سالم از دور، به ما خوشامد بگويند. راحت 

نبودند و معلوم بود برای رابطه زدن، احتياط می کنند.
تازه سفرة ناهار جمع شده بود و بچه ها داشتند آمادة استراحت مي شدند كه سيف اهلل 

منيعه يواشكي وارد اتاق مان شد. من و اصغر كهنداني را به گوشه يي كشيد و گفت: 
ــ المصبا چي كار  مي كنين؟ مواظب خودتون باشين. از ساعتي كه اومدين تا حاال 
بيش از ۳۰ تا گزارش از شما رد شده. همة توابا هنوز دارن از شما گزارش مي نويسن!

ــ ما كه كاري نكرديم. هنوز با كسي حرفی نزديم. چه گزارشي؟چه خالفي؟
ــ همة كارهايي كه صبح تا به حال كردين، توی اين بند جرمه. همين سفره جمعي 
انداختن، پتوها را يك جا چيدن، ساك ها را يك جا گذاشتن، دور هم نشستن و چاي 

خوردن، با نفرات در بند قدم زدن و صحبت كردن، همين خنديدن هاتون!
ــ يك دفعه بگو اين جا قبرستونه. اين آدمايي هم كه اين جان، جنازه هاي متحركن! 

از  اين جا  بند  مسؤل  داره.  فرق  بند هاي ۳۲۵  با  اين جا  مي گي.  كه  همينه  واقعًا  ــ 
نگه  خودش  پيش  رو  وسايلش  كس  هر  انفراديه.  اين جا  همه چيز  تيره.  بريده هاي 

مي داره. كسي كاري به كسي نداره. دور هم نشستن و سفره مشترك نداريم!
سيف اهلل اين ها را گفت و تندی از اتاق مان خارج شد. سعي كرد كسي آمد و رفت او 
را نبيند. بقيه را در جريان حرف هاي سيف اهلل قرار داديم. پيدا بود که بقيه هم اين 
فضا راگرفته اند. با اين احوال، ما به هيچ کدام از توصيه هاي سيف اهلل توجهي نكرديم. 

به كار خودمان ادامه داديم.

امير عبداللهي 
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تماس  با چند  بند آشنا شوم.  با فضاي  بيشتر  به هواخوري زدم. سعي كردم  سري 
كوتاه توانستم چندتايی از زندانيان خوب اين بند را بشناسم. از هواخوری برگشتم و 
شروع به قدم زدن در راهرو كردم. نگاهي به اتاق ها  انداختم و رد  شدم. شيوة زندگي 
و امورات صنفي اتاق ها به طور کامل فردي بود. هيچ نشانه يي از زندگي جمعي ديده 
نمي شد. با اتاق زندانيان عادي هيچ فرقي نداشت. وسايل هر كسي يك  ُكپه بود و 
خودش جلوي آن می نشست. همه سر در گريبان و الك خودشان داشتند. گويي 

همه جا گرد مرگ پاشيده  اند. 
بند  در  را  مثل سال ۶۲  اختناقي  و  دربسته  دوران  مانند  فضايی  و خائنين،  بريده  ها 
ميراث شومی  بود.  ميراث هاي الجوردي  از  اين شرايط  واقع  در  بودند.  كرده  حاكم 
که هنوز سايه اش روي سالن ۲ و ۴ حاکم است. اين وضعيت قابل تحمل نبود؛ بايد 
کاری می کرديم. تالش كردم با چندتايی كه مي شناختم شان حرف بزنم. چندتايی 
کوتاه  و  مضطرب  خيلي  برخوردشان  در  اما  هستند  خوبي  بچه هاي  می دانستم  که 
مي گفتند: »شرايط اين جا با بندها خيلي فرق داره، مواظب خودتون باشين«؛ و زود 

جدا مي شدند و می رفتند.
به دنبال گزارشاتي كه در همين فاصله از اتاق ما داده شد، قبل از شام،  حاج مهدي 
به سالن۴ آمد. از ما خواست وسايل مان را جمع كنيم و برويم زيرهشت. ما را به 
سالن۶ منتقل كردند. مي دانستيم سالن ۶ وضع بهتري دارد. از اين جابه جايي بسيار 

استقبال كرديم.

شرح حال جمعِ جدیدمان
وارد سالن كه شديم، كسي را در راهرو نديديم. همه در اتاق ها بودند. سمت راست 

راهرو، چهار اتاق خالي بود. ما را فرستادند اتاق چهارم.
را  كناري. درجا جوابم  اتاق   ديوار  به  به زدن مورس  رفت، شروع کردم  نگهبان که 
دادند. اسمم را زدم، گفتم از انفرادي آمديم. نفر ديگري آمد پشت خط. سالم كرد 
خيلي  هم  با  مي شناختم.  قزل حصار  از  را  محسن  هستم.  نجارپور  محسن  گفت  و 
صميمي بوديم. اهل چالوس بود؛ معروف بود به محسن چالوسي. محسن يک نشانی 
داد؛ نشانی سوراخي در گوشة اتاق، کنار قفسه فلزی. گفت برو از آن جا سيم را بگير. 
رفتم سراغ نشانی. سر سيم را در گوشة اتاق ديدم. سيم را گرفتم و بيرون كشيدم. 
نوشته يی همراه آن بود. محسن در آن نوشته بود: »دو روز است به خاطر تحريم غذا، 
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دِر اتاق ها بسته  شده«. ادامة يادداشت هم اين بود: »با زدن يك مشت به ديوار، به 
همديگر اطالع دهيم و سيم را بگيريم بكشيم«. با اين شيوة ارتباطی، چند بار تبادل 
يادداشت 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 می کند 
با اوجگيري  بود. فهميديم  و تحت درمان است. مورد ديگر، وضعيت جديد سالن۶ 
مقاومت بندهای ۳۲۵، با شروع تحريم غذا و اعتصاب ها، بچه هاي سالن۶ هم منسجم تر 
به  اعتراض  در  قبل  روز  دو  بود.  آن ها  اعتراضي  حركت  تجربة  اولين  اين  شده اند. 
محدوديت ها نهار را تحريم كردند و نگرفتند. نتيجة آن هم بسته شدن در اتاق ها بود. 
هر اتاق به نوبت براي دستشويي و هواخوري مي رفت. فضای عمومی بند جو توابي 
نداشت، ولي زندگي جمعي و مناسبات آن ها هنوز خوب شكل نگرفته بود. فضايي بود 

مثل سال هاي ۶۳ و ۶۴ كه تازه حاج داوود رفته بود.
مستقر که شديم، مجيد عبداللهي در اولين فرصت آمد سراغم.  من را به گوشه اي 
كشيد و خواست بداند بعد از رفتنم، چه اتفاقاتي برايم افتاده. امير و اصغر كهنداني 
هم کنجکاو شدند و آمدند. من هم ماجراهايم را از همان لحظه يی كه از مجيد جدا 
شدم، تعريف كردم. از برگزاري مراسم ۱۹بهمن، از همة تحوالتي كه در بند ديدم 
و غيره. مجيد به دّقت گوش مي داد. همين که شنيد قرار بوده آزاد شوم، با لحني پر 
شيطنت گفت: »منو بگو! چقدر ناراحت تو بودم. همه اش فكر مي كردم روي تخت 
هستي و داري كابل مي خوري. حتي فکر کردم شايد كار خودتو تموم كرده باشي. 

حاال نگو، آقا قرار بوده آزاد شه!«
زود  خيلي  هم  امير  با  مي خنديد.  و  مي داد  گوش  کنارمان.  بود  نشسته  هم  امير 
اندازة شناختن و دوست  با او احساس راحتي مي كردم. احساسی به  چفت شدم. 

مجيد. داشتن 
مجيد و امير هم تعريف كردند که دايي شان سعيد مجاهد بود. سعيد در عمليات هاي 
سال۶۰ شهيد شد. آن ها با گوش کردن به راديو مجاهد موفق به وصل به سازمان 
می شوند و يك تيم تشكيل می دهند. چند فعاليت هم داشتند که طی آن ها خودروهاي 

كميته و سپاه را آتش كشيدند.
پرسيديم: »چه طوری اين كار رو  كردين؟«. مجيد گفت: »با ناپالم. با ترکيب بنزين 
و يونوليت، ماده اي چسبنده و آتش زا درست کرديم و اسمش را گذاشتيم ناپالم. در 
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مجموع ۲۲ ماشين سپاه و كميته را آتش زديم. ولی حواس مان بود که ماشين ها خالی 
باشند و كسي آسيب نبيند«. مجيد و امير هر دو حكم ابد داشتند.

اصغر پرورش سال ۶۵ از زندان آزاد شد. خودش را با راهنمايی قاچاقچي، به پاكستان 
و پايگاه سازمان در كويته رساند. در پاکستان که بود، به او گفتند هر كس از داخل 
كشور خارج شود و به سازمان  بپيوندد، او را می فرستند 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 آن جا ماند. در نهايت 
که شرايط مبارزه را قبول نکرد، تصميم گرفت دوباره با راهنمايی قاچاقچی به داخل 

كشور برگردد. موقع برگشت، در همان ورودی شهرهاي مرزي دستگير می شود. 
سعي كردم بروم سراغش و با او رابطه بزنم. می خواستم اخبار و تحوالت را از او بگيرم. 
هر چه   خواستم بيشتر از ديده ها و شنيده  هايش صحبت كند، تمايلی بروز نداد. سعي 
مي كرد خودش را با ما قاطي نكند. فرداي همان روز به پاسدار بند گفت مي خواهد 
از جنس  هم  مدتي  از  بعد  بردند.  بالفاصله  را  او  برود.  خياطي  كارگاه  و  سالن۲  به 

بريده هاي داخل سالن۲ شد.
شرايط دربسته در سالن۶ موجب شد ما ده  نفر 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 بازجويي ها و خاطرات قديم و جديدش تعريف كرد. 
و  كهنداني  اصغر  و  من  گفت.  تصميم خودكشي اش  و  بازجويي ها  از  شميراني  رضا 
عليرضا عيوضي از بازجويي هاي مشابه بر سر تشكيالت بند گفتيم. مجيد معصومي فر 
به  ملل،  سازمان  دفتر  به  خانواده شان  مراجعة  به خاطر  را  عبداللهي  مجيد  و  امير  و 
انفرادي و بازجو يي بردند. محمدرضا سرادار و اصغر سينكي را هم به خاطر تشكيالت 

بند از گوهردشت به اوين آوردند.
روز سوم مسعود ابويي را به اتاق  ما آوردند. كسي او را نمي شناخت. با وضعيتی که 
از رسول و اصغر پرورش ديده بوديم، در وهلة اول زياد با او قاطي نشديم. به خصوص 
كه ريش نسبتًا بلندي هم داشت. مسعود در صحبتي که با رضا شميرانی داشت، از 
سال  ۵۹ گفت كه در فعاليت هاي انجمن دانشجويي )انجمن ۱۶ آذر معروف به انجمن 
مركزي( مدت كوتاهي با رضا فعاليت مشترک داشتند. مسعود اين طوری آشنايي داد 
و رضا هم او را شناخت. از آن جا كه مسعود خيلي گرم و خوش برخورد و باتجربه بود، 

يك روز هم نگذشت که با  همه  دوست شد.
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مسعود ابويی ۱۵ آبان ۶۶ آزاد شده بود. اما ۴ روز بعد دوباره در خانه شان دستگيرش 
کردند. می گفت به خاطر تشكيالت در بندها بود. دوباره بازجويی شد و به انفرادي بردند. 
مدتی او را در زندان هاي بابل و ساري چرخاندند. در نهايت به زندان كميته در تهران و 

حاال به اوين آوردند. در اين مدت هم هميشه در انفرادي زندان هاي مختلف بود.

محمد رضا سرادار و شکنجه آپالو
آن چه خيلي موجب ناراحتي و جريحه دار شدن عواطف 
او  بود.  بازجويي  زير  سرادار  محمدرضا  شرايط  شد،  ما 
۲۶ ساله و اهل انزلي بود. خيلي خوش ذهن و تيز هوش. 
را  خودش  مجاهد،  صداي  راديو  پيام هاي  با  سال۶۴  تا 
با  و  می آيد  تهران  به  بود.  داشته  نگه  سازمان  به  وصل 
برادر همسرش نادر قلعه اي فعاليت مي كند. سخنراني ها 
و مصاحبه هاي مسعود را از راديو ضبط می کنند، پياده و 
تكثير و پخش مي كنند. محمدرضا در موج دستگيری های 
به  دادگاه،  و  بازجويی  از  بعد  سال۶۴ دستگير می شود. 
گوهردشت منتقل می شود. آن جا مسؤل صنفي بندشان 
پاسداري  كه  بودند  كاري  كامران مشغول  با  روزی  بود. 

وارد بند می شود و از جيب كامران، كاغذي را درمي آورد؛ ليست معمول كارگري ها 
و كارهاي صنفي شان بود. در آن ليست اسامي عده يی هم بود. كامران و محمد رضا 
را بالفاصله می برند زير هشت و فشار سنگين که ياال اسامي تشكيالت بند را بگوييد. 

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( 
تا  را آن قدر روي گلوم سفت  بست  زباله کشيد روي سرم. دهانة کيسه  يك كيسه 
نتونم نفس بكشم. بعد پاسدار محمودي شروع کرد به زدنم با كابل. كابل به همه جايم 
مي خورد. 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 
مي كردم. چند روز پشت سر هم توسط خود لشگري بازجو يي مي شدم. مي گفت بايد 
اسامي تشكيالت بند را بدهي. در ادامة بازجويي ها، آن قدر به سرم كابل زدن كه سرم 

  محمدرضا سرادار رشتي
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متورم شد. پيشانيم چنان بزرگ شد كه روي چشمام مي افتاد. براي ديدن جلو پايم 
بايد پيشانيم رو با دست می گرفتم باال«.

شش ماه بعد که روي سر محمدرضا دست مي كشيدم، هنوز آثار خون مرده گي زير پوستش 
باقي بود. روي سرش چند رديف خون مرده گي كلفت خط انداخته و برجسته بود. 

محمدرضا شاعر هم بود. شعرهاي زيبايي به مناسبت هاي مختلف سرود. به زبان تركي 
هم مسّلط بود و شعر و سرودهايش را به زبان فارسي و تركي می نوشت. 

پيامی که نزدیک بود بسوزد
بعد از ناهار نوبت دستشويي بود. نوبت هم اتاقی بود. هوا گرم بود و در ِ اتاق  ها باز. 
جلوی هر دری يک پرده آويزان بود. از كنار پرده می شد رد شدن آدم ها را ديد و 
شناسايی کرد. من و اصغر كهنداني داشتيم نفرات را ديد می زديم که داوود زرگر۹8 
رد شد. يك نخ سيگار انداخت داخل اتاق  ما و رفت. مجيد سيگار را برداشت و در دم 
روشن كرد. اما تندی خاموش کرد و از وسط آن يك دست نويس كوچك را کشيد 
بيرون. داوود با ريزنويسِي ماهرانه يی به ما خوشامد گفت و وضعيت كلي بندشان را 

براي  ما نوشت.
که  بود  اين  وجه مشترك حرف های مان  اتاق مان صحبت هايي شد.  در  پشت بندش 
همه مان در فعاليت هاي جمعي داخل زندان شركت داشتيم و تجربه داريم. اين شد 
که تصميم گرفتيم در همان اتاق دربسته، ورزش جمعي و نماز جمعی راه بياندازيم.

بعدازظهر داشتيم ورزش می کرديم كه پاسدار نگهبان سر رسيد، با عجله وارد اتاق شد 
و داد زد: »چه غلطي مي كنين؟ مگه نمي دونين ورزش جمعي ممنوعه؟ ياال تعطيل 

كنين، و گرنه پدرتونو درميارم«.
پاسدار اسماعيلي بود. هيکل الغري داشت و معروف بود به پاسدار عقب ماندة آموزشگاه. 

به او محل نگذاشتيم. ورزش را ادامه داديم. دوباره داد زد: »مسؤل اتاق كيه؟«.
هنوز مسؤل اتاق انتخاب نكرده بوديم. من رفتم جلو گفتم: »چه خبرته داد و بيداد 

راه انداختي؟ به چه حقي داري توهين مي كني؟
گفت: »مسؤل اتاق تويي؟«.

ــ آره، چه كار داري؟
ــ اسم هر كسي رو ورزش جمعي مي كنه، مي نويسي مي دي!

۹۸- مجاهد خلق داوود زرگر در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید.



373

ميراث  الجوردي

ــ الزم نكرده! اسم همة ما توی دفتر هست. منم براي شما مسؤل اتاق نيستم. مسؤل 
اتاق خودمونم. حاال هم اگه كار ديگه يي نداري، برو و مزاحم مون نشو!

اسماعيلي چشمانش داشت از حدقه در مي آمد. به لكنت افتاد و گفت: »كي، کي، كي، 
كي اين منا، منافق رو آورده اين جا؟«.

در را محكم بست و رفت. همين كه دور شد، همه زديم زير خنده. مجيد گفت:  »خوب 
زدي ُتو پوزش«.

چه  هر  گرفت.  باال  جماعت  نماز  و  جمعي  ورزش  سر  نگهبان ها  با  دعوا  و  جنگ 
اين  اين کارها ممنوعه، ما هم مي گفتيم: »اينا حقمونه، شما نمي تونين  مي گفتند 

چيزا رو از ما بگيرين!«.

تماس با پيک های دستگير شده
روز سوم ورودمان به سالن۶ بود. متوجه سر و صدا و رفت وآمدهايی در سه اتاق 
با مورس تماس گرفتيم. فهميديم  خالي کنارمان شديم. سر و صداها که خوابيد، 
۵۴ نفر از دستگيري های جديد هستند؛ همه هم پيك هاي سازمان. آن ها را در سه 

اتاق تقسيم کردند.
درست  استوانه يی  غالف مانند  كيسة  يك  بود.  سيگار  ما  از  درخواست شان  اولين 
کرديم، سيگارها را گذاشتيم تويش و از سوراخ گوشة ديوار داديم 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 نگهبان ها سر ورزش جمعي و نماز جماعت باال گرفت. در نهايت 
كارمان به دادياري کشيد. من، رضا شميرانی، مجيد معصومي و عليرضا عيوضی را 
بردند بازجويي. هر كدام را جدا جدا بردند پيش بازجو. اما همه با مواضع يكسان جواب 

بازجو را داديم. نوبت من که شد، بازجو پرسيد:
ــ اتهامت چيه؟ 

ــ سازمان
ــ كدوم سازمان؟

ــ مجاهدين.
نماز جماعت و ورزش  اين جا نمي تونين بكنين.  بندها هركاري مي كردين،  ــ توی 

جمعي ممنوعه! مگه بارها نگفتيم اين كارها ممنوعه، چرا انجام مي دين؟
ــ خوب ما هم بارها گفتيم اين حق ماست. شما بايد به اين حق ما احترام بذارين. 
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به ما توهين مي كنين؟ چرا كتك مي زنين و هواخوري  اين موضوع  بار سر  چرا هر 
رو قطع مي كنين؟ من زنداني هستم. بندم را خودم تعيين نمي كنم، شما مدام ما 
رو جابه جا مي كنين، ولي اين چيزها حق ماست. ما هر كجا كه بريم اين كارها رو 

مي كنيم. اين ها حداقل حقوق يك زندانيه!
ــ قانون رو هم ما تعيين مي كنيم. اين قدر هم از حق و حقوق حرف نزن. اگه باز هم 

به اين كارهات ادامه بدي، جايي مي فرستمت كه ديگه نتوني ورزش جمعي كني. 
ــ مي خواي چه كار كني؟ بفرستي انفرادي؟ خوب بفرست. ولي اين حق ماست. چند 
ماه گذشته هم همه اش 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 بقيه پاسدارها سر اين موضوع با ما برخوردي نكردند. 
شنيديم سه اتاق جديد هم نماز جماعت و ورزش جمعي را شروع کرده اند. ما پيش 
به  را  ما  مي شوند  مجبور  نياييم،  كوتاه  مواضع  اين  از  اگر  مي كرديم  فكر  خودمان 

بندهاي ۳۲۵ بر گردانند.

اتاقی پشت پرده 
بعد از هشت روز دِر اتاق ها باز شد. همة سالن ششی ها آمدند توی راهرو. تازه داشتيم 
را عوض  اتاق مان  زدند.  را صدا  ما  آشنا مي شديم كه  و  روبوسي می کرديم  آن ها  با 
كردند. دو اتاق اول سالن با پرده يي از بقية اتاق هاي بند جدا شده بود. ما را فرستادند 
به يكي از اين اتاق ها. در اتاق كناري ما دكتر احمد دانش۹۹، كيانوري، عمويي، پرتوي 

و دو توده يِي ديگر بودند. 
دكتر دانش با اين كه توده يي بود، ولي در زندان مواضع حزب را قبول نداشت. آرام 
بود و خيلي متشخص. رابطه اش با مجاهدين خوب و احترام آميز بود. ما هم نسبت به 
او همين برخورد را داشتيم. دکتر گاهی در فاصلة نوبت دستشويي اتاق ها، چند بيمار 
را ويزيت می کرد. اصغر سينكي كمر درد شديدي داشت. محمدرضا مشكل داخلي 
داشت. دکتر دانش کمی ديرتر از سرويس خارج می شد و در همان سرويس، بچه ها 
را ويزيت می کرد و رهنمودهاي درماني می داد. در همين مواقع هم فرصتي پيش 

مي آمد تا با دکتر رابطه بزنيم.

۹۹-  دكتر احمد دانش هم در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید.
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اتاق سمت راست مان بند عمومي  بود. با آن ها تماس گرفتيم. امير رشيدي و محسن 
خيلي خوشحال  آن ها  بودن  از  مي شناختم.  را  آن ها  که  بودند  برادر  دو  رشيدي۱۰۰ 
شدم. امير رشيدي خيلي فعال و سر موضع و محكم بود. از طريق او روابط مان را با 
بند حفظ كرديم. به ما خبر داد احمد دهنادي هم از گوهردشت به اوين منتقل شده 

و در سالن ۶ است.
احمد دهنادی را از بند۲ قزل حصار مي شناختم. خيلی وقت بود از او خبری نداشتيم. 
و  بچه ها  وضعيت  از  اوليه مان،  حرف هاي  از  پس  شد،  جور  که  او  با  امکان صحبت 
بندهاي گوهردشت پرسيديم. فهميديم وضعيت فعلي شان مثل بندهاي۳۲۵ است. 
را  او  آذر ماه  از  دليل  به همين  به عنوان»سرخط« مي شناختند.  بندشان  در  را  احمد 
براي بازجويي به اوين آوردند. از او هم مثل ما تشكيالت بند را مي خواستند. سر اين 

موضوع هم به سختي كابل خورده بود. 
فروشگاه آموزشگاه، شيريني  و ميوه و تنقالت آورد. با بيسكويت، مربا، حلوا شكري 
يادبود  براي  كرديم.  آماده  بشقاب شيريني  دو  و  و شير خشك، يك كيك كوچك 
۴ خرداد، مراسم مختصري گرفتيم. رسيديم به ماه رمضان و به روز عيد فطر. نماز عيد 
را هم دو سه نفره می رفتيم حياط و می خوانديم. نگهبان ها اين کارهاي ما را مي ديدند 
و به روی مان نمی آوردند. حتمًا که گزارشاتش را به دفتر مي دادند. از دندان قروچه و 
چشم هاي گرد شده شان پيدا بود نوعي »دست بستگي« برايشان ايجاد شده است. با 

اتاق  ما مثل بقيه اتاق های سالن۶ برخورد نمی کردند.

۱۰۰- مجاهدین قهرمان امیر و محسن رشیدي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.
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۲8 تير۶۷، ساعت ۴بعدازظهر درِ اتاق مان 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 يك راست برد به انفرادي هاي آسايشگاه و 

تحويل داد.
در طبقة دوم آسايشگاه بوديم. از همان اول که پا به سلول گذاشتم، براي خودم بريدم 
اين بار حداقل ۲تا۳ ماه در انفرادي مي مانم. به خودم گفتم اين همان چيزي است كه 
بازجو وعده اش را داد. حاال همة ما را به خاطر کارهای جمعی مان، تنبيه کرده اند و 

فرستاده اند انفرادي.
با خيال راحت و سر حوصله شروع کردم به نظافت سلول. كارم که تمام شد، دراز 
كشيدم و دست هايم را گذاشتم زير سرم. داشتم به چند ماه گذشته فکر مي کردم؛ 

به هر چه که ديدم و شنيدم:
 تناقض هاي زياد در گفتار و رفتار زندانبانان در اين چند ماه، 
بازجويي هاي سخت سر تشكيالت بندها در اوين گوهر دشت،

كميته مشترک و حرف هاي۳۴، 
خط بن بست شکني بچه هاي ۳۲۵،

آن مراسم كيفي ۱۹ بهمن، 
و جمله اي که عباس فتوت گفت: »اين طرف بند جمهوري اسالمي ما، آن طرف بند 

هم جمهوري دمكراتيك شما«.
احساس مي كردم خيلي زود جمع كوچك مان را از دست دادم. در اين مدت نتوانستم 
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از آن خوب بهره ببرم. با اين حال خيلي راضي بودم كه رفتارمان مورد پسند زندانبان 
قرار نگرفت و ما را در آموزشگاه نگه نداشتند. ما اصاًل خودمان را متعلق به اين روابط 
و مناسبات نمي ديديم. همان بهتر كه باز هم با چند ماه انفرادي، بهاي آن  را بپردازيم 

و دوباره به بند هاي ۳۲۵ برگرديم.
سلول هاي 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 پاهايي از راهرو آمد. انگار 
از  بفهمم چه كساني اند.  تا  تيز كردم  را  بودند. گوشم  خيلی ها در حال جابه جايي 
به داخل  بردن وسايلش  از سالن۶ هستند. داشت سر  داوود زرگر فهميدم  صداي 

سلول چانه مي زد. 
موقع شام كه نگهبان در سلول را باز كرد، چشمم  به ساک و پتويی در پشت در يكي 
از سلول ها افتاد. ساك و پتوي احمد بود که آن را از بند۲ قزل حصار  می شناختم.  
از همان  آورده اند. البد كاري كرده اند؛  انفرادی  به  را  مطمئن شدم سالن ششی ها 
که  نمي آمد  بدم  هم  زياد  است.  و خالف  تشكيالتي  زندانبان،  نظر  از  كه  کارهايی 
است.  ماه  يك  زيادش  زياد  معمواًل  جمعي  تنبيهات  باشند.  کرده  کارهايی  چنين 
بها، آن جو بسته را مي شكنند. بعدش هم مناسبات شان  اين  با پرداخت  به جايش 

ارتقا پيدا مي كند.
روزهای بعد هم صدای پاها و جابه جايی زندانيان ادامه داشت. بعضی روزها دسته های 
۱۰تا ۱۵نفره و بعضی روزها بيشتر. خودم در قسمت اول بند انفرادی بودم. از صدای 
باز و بسته  شدن دِر سلول ها مشخص بود جديدی ها را به سلو ل های انتهايی می برند. 

اما هنوز دو سلول چپ و راست من خالی بودند. کسی جواب مورسم را نمی داد.

تعيين تكليف
صبح روز ۵ مرداد متوجه شدم دِر سلول ها يكي يكي باز و بسته مي شود. حساب  كردم 
آورده  فروشگاه جنس  مثاًل  كه  مي آيد  گاري  نه صداي  و  است  غذا  توزيع  زمان  نه 
است. پس موضوع چيست؟ سر در نمي آوردم. صبر كردم تا نوبت خودم رسيد. در که 
باز شد، پاسدار تازه واردي را ديدم كه تا آن زمان نديده بودم. با چند برگة كاغذ در 

دستش وارد سلول شد. 
كاغذها فرم های چاپي بودند. با پرسيدن اسمم، پر کردن فرم را شروع كرد. بعد اتهامم 
را پرسيد. پا شدم و گفتم: »اين سؤال ها براي چيه؟ مگه كارت ما توي دفتر نيست؟ 
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همه چي توي اون نوشته شده«.
سعي مي كرد خيلي آرام برخورد كند. با لحني حساب کتاب دار گفت: »چيز مهمي  

نيست، نگران نباش! اتهامت هر چي هست بگو!«.
گفتم: سازمان! 

پرسيد:كدوم سازمان؟
باش! هرچه  را عادي جلوه دهد، گفت: »راحت  در  حالي كه سعي مي كرد همه چيز 
منافقين. من هرچه  گفتن  بعضي هم  بعضي ها گفتن مجاهدين،  بگو.  داري  دوست 

گفتند، همون را نوشتم«.
تازه  »من  گفتم:  جريان چيست.  ببينم  تا  بدهم  او  به  نمي خواستم جواب مشخص 

بازجويي بودم. هر چيزی هم بوده، به بازجو گفتم. اين ها رو براي چي مي پرسي؟«. 
خيلی تعجب آور بود. بر خالف هميشه يك پاسدار زندان وانمود مي كرد كه حساسيتي 
گفته  كي  هر  »ببين!  گفت:  و  گرفت  طرفم  به  را  ليستي  ندارد.  اتهام  گفتن  روي 

مجاهدين يا منافقين، برايش نوشتم. مسألة خاصي نيست!«. 
در يک آنی كه ليست را به طرفم گرفت، نگاهي به سر تيتر آن كردم. كلمة »تعيين 
تكليف« را البه الي جمله سر تيتر ديدم. از آن همه اصرار و خباثت به ظاهر آرام كه 

در او موج مي زد، حس کردم كاسه  اي زير نيم كاسه است.
عنوان »تعيين تكليف« در باالي فرم، در ذهنم رسوب کرد و در ادامه، مدام دور سرم 
مي چرخيد. چرا خيلي از زندانيان بندهاي عمومي  را به انفرادي ها می آورند. چرا اين 

همه جابه جايي در طول روز؟ 
روانكاوي  و  روانشناسي  جواب  و  سؤال  ۱۲ صفحه  اطالعات  وزارت  پيش  وقت  چند 
جلوي مان گذاشته بود. مثاًل می خواستند همة ما را به شيوه  يی جديد مطالعه كنند. 
انگار بهار  شرايط زندان هم که كامأل غير عاديست. پس موضوع چيست؟ حاال هم 
دموكراسي شده است! اين ملعون هم با زبان چرب و نرم و با لبخند زشت و مصنوعي 
وانمود مي كند كه حساسيتي روي اتهام ندارد. پس حدسم درست است. خبرهايي 

هست كه از آن ها بي اطالعم.
به پاسدار گفتم: »فقط بنويس سازمان!«.

اما ول كن نبود. اصرار مي كرد كه مشخص کنم.  گفت: » نه! مشخص كن! يا اين طرف 
يا اون طرف!«

به چهره اش که نگاه می کردم، به لحنش و شيوة حرف زدنش که دّقت می کردم،  رنگ 
و بوي توطئه حس مي کردم. 
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فکري به خاطرم آمد که طوری ديگر دست  به سرش كنم. گفتم: »من حکمم تموم 
انجام شده.  کارهايم  همه  و  احکام  اجرای  رفتم  آزاد شم.  قراره  که  ماهه  شده. سه 
منتظرم خانواده سند بياره وثيقه بذاره. اگه شما هم می خوای کمک کنی، اين موضوع 
را دنبال کن، ببين مشکل کجاست. از اول هم من را بی خودی گرفتن. کاره يی نبودم 
و تو سربازی داشتم خدمت می کردم. سر يک اعالميه که معلوم نبود مال کيه، ما را 

هم گرفتن. اما اآلن حکمم تموم شده و سه ماهه که منتظرم«.
روی برگه  چيزی نوشت و رفت.

خيلي نياز داشتم با كسي مشورت كنم. ولي در سلول هاي كناري  كسي نبود. همه 
فکرم اين شده بود که سر در آورم چه اتفاقي در پيش است؟ هر جور فكر مي كردم، به 
اين نتيجه مي رسيدم که طرح طبقه بندي جديدي در كار است. همة اين برخوردها 

هم به خاطر همين است. 

بي خبر از تصميم جالد
صبح جمعه  ۷  مرداد با صداي باز و بسته  شدن پياپی در سلول ها شروع شد. اين صدا 
از صبح تا ظهر ادامه داشت. غريزه ام هشدارم مي داد و احساس مي كردم بايد آماده 
باشم. لباسم را پوشيدم و چند ساعت در  حالت آماده،  منتظر ماندم. ساعت حدود 
۲ بعد ازظهر شد. در سلولم باز شد. نگهبان سرش را از الی در آورد تو و گفت براي 

رفتن به شعبه آماده شوم!
ايستادم.  راه پله منتظر  نزديك دفتر آسايشگاه و روي يک  برد  من  را چشم بند زده 

فهميدم نگهبان ها از صبح تا آن موقع داشتند نفرات سلول ها را به شعبه مي بردند.
کنار پنجرة راه پله بودم. داشتم از زير چشم بند بيرون را نگاه مي كردم. ناگهان ديدم 
در كوچك سالن۱ آموزشگاه باز شد. چندتايی از خواهران با چادر سياه و چشم بند زده 
از سالن خارج  شدند. در اين مدت اين سالن و سالن۳ آموزشگاه، مخصوص زندانيان 
سياسي زن بود. خارج شدن خواهران از سالن ادامه پيدا کرد و تعدادشان زياد شد. 

تقريبًا ۷۰ نفر شدند. آن ها را به طرف در انفرادي زنان در طبقه اول فرستادند.
هنوز بيرون آوردن زندانيان زن ادامه داشت. متوجه شدم نگهبان دارد نزديك مي شود. 

به حالت عادي ايستادم و چشم از پنجره برداشتم.
هوا گرم و آفتاب همه جا پهن بود. 8 نفر بوديم که سوار ميني بوس شديم و ماشين 
حركت كرد. وسط ماشين نشستم روي يك صندلي تكي. دو نفر روي صندلي زوجي 
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آن طرف نشستند؛ گاهي پچ پچ مي كردند. گوشم را تيز كردم تا شايد چيزي گيرم بيايد. 
ال به الي حرف هاي بريده بريده شان »هيأت عفو« به گوشم خورد. درست نفهميدم راجع 
به آن چه گفتند. قبل از اين که از مينی بوس پياده شويم، چند جرثقيل و کاميون و 
ماشين سنگين را قدری دورتر نزديک دفتر  مرکزی اوين ديدم. چنين خودروهايی در 

اوين جای سوال داشت. برای چيست؟
رسيديم به۲۰۹. از در كوچك وسط ساختمان وارد شديم. همين كه از پله ها رفتيم 
باال، در راهروي جلو بهداري حدود ۴۰نفر از بچه هاي بند خودمان ــ بند ۱ باال ــ 
را ديدم. همه به هم  فشرده و چشم بند زده رو به ديوار نشسته  بودند. حين رد  شدن 
مصطفي اتابكي، آريا پورميرزا، علي ابراهيمي سواره، اصغر غالمي، جواد عباسي و اصغر 

سعيدي را شناختم. مسير كوتاه بود. زود به ورودي راهرو اصلي رسيديم.
سر  همين كه  رفت.  و  نشاند  اصلي  راهرو  نيمكت هاي  روي  فاصله  با  را  ما  نگهبان 
براي  را  كسي  آيا  است.  خبر  چه  ببينم  چرخاندم  سري  شد،  دور  نگهبان  كّلة  و 
تماس پيدا مي كنم يا نه؟ دو نيمكت سمت چپم خالي بود. روي نيمكت سوم يك 
از بند۲ قزل حصار  را  بود. شهريار  بود. دّقت كردم؛ شهريار حكيمي ۱۰۱  نفر نشسته 
زمستان  بود.  ما  بند  مقاوم  و  خوب  خيلي  بچه هاي  از  بود.  دانشجو  مي شناختم. 
دادند.  به زيرهشت  گزارشي  او  از  او حساس شدند،  روي  بريده خائنين  كه  سال۶۱ 
حاج داوود هم بعد از كتك مفّصل، او را ۴روز زير هشت واحد ۱، سرپا نگه داشت. 
چند روزي هم در قرنطينه بود. بعد او را در قفس انداختند. در نهايت که شهريار 

از مواضعش كوتاه نيامد، او را فرستادند گوهر دشت.
از ديدن شهريار خيلي خوشحال شدم. از او كلي سؤال داشتم. نگاهي به راهرو 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؟«

يواشی گفتم: »مدتيه انفرادي ام. از بندها خبر ندارم!«.
ادامه داد: »خبر حملة بچه ها رو شنيدي؟«.

با تعجب گفتم: »نه! كدوم حمله؟«.
فهميد خيلي بي خبرم. مدام راهرو را چك مي كرد و جمله جمله با لحني پر از شوق و 
ذوق ادامه مي داد: »سازمان چندتا حمله داشته. يكي عمليات آفتاب. بعدي عمليات 

۱۰۱- مجاهد خلق شهریار حكیمي در قتل عام سال ۶۷ به شهادت رسید.
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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 اسالم آباد را گرفته«. 

سر وكّلة نگهبان پيدا شد. حرف هاي شهريار قطع شد. لحظه شماري مي كردم دوباره 
نگهبان  دو  نتيجه عمليات چه شد.  بفهمم  بيايد. می خواستم  پيش  فرصت صحبت 
تماس  فرصت  گذشت.  نيم ساعتي  مي رفتند.  طرف  آن  و  طرف  اين  راهرو  در  مدام 

دوباره  به دست نيامد.
حدود ساعت  ۴  بعد از ظهر شد. راهرو ۲۰۹ شلوغ تر شد. مرتضوي ـ رئيس زندان ـ با 
عجله از ته راهرو مي آمد. پشت سر ش ۳ يا ۴ آخوند و چند لباس شخصي بودند. داشتند 
از درب جنوبي مي آمدند. همه شان وارد يكي از شعبه هاي جلويي شدند. مرتضوي با 
عجله برگشت و در راهرو به راه افتاد. از زندانيانی که روي نيمكت ها نشسته بودند، 
سؤالي مي كرد و يکی يکی به  طرفي مي فرستاد. به  من 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 ۲۰۹ فرستاد. حين برگشت، بچه هاي بند۱ باال 

را ديدم که هنوز آن جا نشسته  بودند. چند پاسدار هم اطراف شان بودند. 
ما را سريع و با عجله از پله ها آوردند پايين. می خواستند برگردانند به سلول. در اين 
فاصله  تا به ميني بوس برسيم، 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 شميرانی در يك سلول بودند. اصغر 
كهنداني با اصغر سينكي، مجيد معصومي با عليرضا عيوضي، مجيد عبداللهي۱۰۲ با 

محمدرضا سرادار دو نفره در يك سلول بودند.
درست در لحظة پياده شدن از مينی بوس، 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، 
آوردن  بندها  از  دسته دسته  رو  »بچه ها  گفتم:  او  به  مي كردم.  حركت  رضا  جلوي 

انفرادی. تو كجا هستي؟ چه خبر؟«.
پاسدار همراه مان من را ديد. سريع آمد يقه ام را گرفت. از صف بيرون كشيد و شروع 
کرد به زدنم. خيلي وحشيانه و غيرعادي مي زد. مثل زدن افرادي كه تازه در خيابان 

۱۰2- مجاهدین شهید ابوالحسن)مجید( عبداللهی وامیر عبداللهی در قتل عام ۶۷ سربدار شدند.
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دستگير شده اند. مدام تکرار مي كرد: »چي گفتي؟ با كي حرف مي زدي؟«. دو دستي 
گلويم را گرفته بود و سخت فشار مي داد.

به زور گفتم: »چرا مي زني؟ 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 همه مان: 

»فالن فالن شده هاي منافق! ديگه تموم شد. پدر همتونو در مي آريم!«.
البه الي  كه  کلماتی  و  مي ديدم  كه  زيادی  جابه جايی های  و  تحرکات  معني  هنوز 
تهديدهاي  مثل  مي كردم  فكر  نبود.  روشن  برايم  مي زد،  بيرون  آن ها  حرف هاي 

هميشگي است. 

هيأت عفو یا هيأت مرگ
به آسايشگاه رسيديم. ما را از هم جدا كردند. سلولم  را عوض كردند و فرستادند به 
سلولی در طبقة سوم. از اين جابه جايي خوشحال شدم. تا آن زمان با كسي تماس 

نداشتم. در محل جديد، ممكن بود در سلول های کناری کسی باشد.
موقع توزيع شام فهميدم سلول چپم خالی است و سلول راستم کسی هست. چند 
بار به او مورس زدم. جوابی نيامد. شام را که خوردم، شروع کردم به قدم زدن. داشتم 
به چيزهايي كه ديدم و شنيدم فكر مي كردم. متوجه صداي سوت خفيفي از لولة زير 
روشويي شدم. سريع 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 مي گرفتند. يكي از آن ها گفت: »هيأت عفو 
با نصف بچه هاي »دوباره اي« برخورد  تا به حال  با همه برخورد مي كنه.  اومده. داره 

شده. با هر كس صحبت مي كنن، ديگه اونو به  سلول قبلي بر نمی گردونن«.
فهميدم منظورش از »بچه هاي دوباره يی«، پيك ها هستند. همه شان توی سلول هاي 
طبقة دوم بودند. در سلول پايينیِ سلولم ۳  نفر بودند: كاوه، محمود، سعيد. در سلول 
کناری آن ها ۲ نفر بودند. يكي از آن ها را به اسم دكتر صدا مي كردند. معلوم بود از 

اسامي مستعار استفاده مي كنند.
از اين كه آن ها را شناختم، بي اندازه خوشحال شدم. بي تابي مي كردم زودتر خودم را 
به آن ها معرفي كنم و وارد تماس شوم. همين كه صحبت شان به جايي رسيد، ضربة 
خفيفي زدم به لوله و وارد صحبت شدم. طرف صحبتم محمود بود. بعد از معرفي 

خودم، گفتم در تماس ها  ناصر صدايم كنند.
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آخرین خبر از بند خواهران
نيم ساعتي از تماسم با محمود گذشته بود که صداي ضربه هاي خفيفي از بدنة شوفاژ 
به گوشم خورد. نفري داشت به لوله شوفاژ مورس مي زد. جوابش را دادم. پرسيدم كي 
هستي؟ يكي از خواهران بود. از طبقه اول مورس مي زد. به او گفتم از لولة آب صحبت 
كند. چند لحظه بعد شروع به صحبت كرديم. در همين بين، محمود هم از طبقه 
دوم آمد روي خط. دوتايی با آن خواهر صحبت را ادامه داديم. او خودش را معرفي 
كرد: »اسمم شهين پناهيه. با زهره اسماعيلي۱۰۳ توی يک سلوليم«. ما هم خودمان 

را معرفي كرديم.
شهين عجله داشت. تندتند خبرهاي روز را مي داد: »در نماز جمعه امروز، وضع خيلي 
خراب بود. رفسنجاني آمده بود. خيلي عليه سازمان حرف زد. در دو سه  روز گذشته، 
تو اخبار گفته مي شد عراق و مجاهدين با هم حمله كردن. اول سعي مي كردن بگن 
حمله از طرف عراقه و سازمان داره با اون ها همكاري مي كنه. اما امروز رفسنجاني 
صريحًا گفت عمليات از طرف سازمان بوده. در اسالم آباد درگيري وسيعي بوده. در 

نماز جمعه شعار مي دادن: منافق مسلح ـ اعدام بايد گردد«.
از شهين پرسيدم:» نتيجة عمليات چي شد؟ اآلن موقعيت سازمان چطوريه؟«. 

خيلي  بوده،  چه  هر  ولي  »نمي دونم.  توی گفت:  مهمه. 
مالقات هاي  شده.  داده  عمومي  بسيج  زنــــــدان شهر 
شد  گفته  هم  امروز  اخبار  توی  شده.  جاها قطع  خيلي 
ه ها مثل مجلس و مسابقات ورزشي و امتحانات  نشگا ا د

تعطيل شده«.
انفرادی گفتم: »امروز ديدم تعداد زيادي از خواهران  به 

منتقل شدن. جريان چي بود؟«.
روز شهين تندتند اخباري از بند خواهران گفت:  »دو 
زهرا  و  هما  سهيال،  منيره،  گل،  مريم   رو پيش  فالحت 
رو بردن. امروز هم مرتضوي اومد تو بند ما. دِر  اتــاق هــا 
سؤال يكي يكي باز مي كرد و همه رو مي برد بيرون.  فقط 

مي كرد: اتهامت چيه؟ هر كس مي گفت سازمان، ول كن نبود. مي گفت مشخص كن، 
يا منافقين يا مجاهدين! خيلي ها كه تا به حال فقط مي گفتن سازمان، امروز گفتن 

۱۰۳- خواهران مجاهد شهین پناهي و زهره اسماعیلي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.

زهرا فالحت
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آخرین خبر از بند خواهران
نيم ساعتي از تماسم با محمود گذشته بود که صداي ضربه هاي خفيفي از بدنة شوفاژ 
به گوشم خورد. نفري داشت به لوله شوفاژ مورس مي زد. جوابش را دادم. پرسيدم كي 
هستي؟ يكي از خواهران بود. از طبقه اول مورس مي زد. به او گفتم از لولة آب صحبت 
كند. چند لحظه بعد شروع به صحبت كرديم. در همين بين، محمود هم از طبقه 
دوم آمد روي خط. دوتايی با آن خواهر صحبت را ادامه داديم. او خودش را معرفي 
كرد: »اسمم شهين پناهيه. با زهره اسماعيلي۱۰۳ توی يک سلوليم«. ما هم خودمان 

را معرفي كرديم.
شهين عجله داشت. تندتند خبرهاي روز را مي داد: »در نماز جمعه امروز، وضع خيلي 
خراب بود. رفسنجاني آمده بود. خيلي عليه سازمان حرف زد. در دو سه  روز گذشته، 
تو اخبار گفته مي شد عراق و مجاهدين با هم حمله كردن. اول سعي مي كردن بگن 
حمله از طرف عراقه و سازمان داره با اون ها همكاري مي كنه. اما امروز رفسنجاني 
صريحًا گفت عمليات از طرف سازمان بوده. در اسالم آباد درگيري وسيعي بوده. در 

نماز جمعه شعار مي دادن: منافق مسلح ـ اعدام بايد گردد«.
از شهين پرسيدم:» نتيجة عمليات چي شد؟ اآلن موقعيت سازمان چطوريه؟«. 

خيلي  بوده،  چه  هر  ولي  »نمي دونم.  توی گفت:  مهمه. 
مالقات هاي  شده.  داده  عمومي  بسيج  زنــــــدان شهر 
شد  گفته  هم  امروز  اخبار  توی  شده.  جاها قطع  خيلي 
ه ها مثل مجلس و مسابقات ورزشي و امتحانات  نشگا ا د

تعطيل شده«.
انفرادی گفتم: »امروز ديدم تعداد زيادي از خواهران  به 

منتقل شدن. جريان چي بود؟«.
روز شهين تندتند اخباري از بند خواهران گفت:  »دو 
زهرا  و  هما  سهيال،  منيره،  گل،  مريم   رو پيش  فالحت 
رو بردن. امروز هم مرتضوي اومد تو بند ما. دِر  اتــاق هــا 
سؤال يكي يكي باز مي كرد و همه رو مي برد بيرون.  فقط 

مي كرد: اتهامت چيه؟ هر كس مي گفت سازمان، ول كن نبود. مي گفت مشخص كن، 
يا منافقين يا مجاهدين! خيلي ها كه تا به حال فقط مي گفتن سازمان، امروز گفتن 

۱۰۳- خواهران مجاهد شهین پناهي و زهره اسماعیلي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسیدند.

مجاهدين. مرتضوي هم همة اون ها رو آورد انفرادي«.
همة اخباري كه شهين داد، برايم مهم بودند. اما هنوز تصويری از اصل ماجرا نداشتم. 

نمی توانستم از خبرها نتيجه يی بگيرم.
روز بعد دِر سلول كناري ام باز و بسته شد. فهميدم كسي را آوردند. همين كه نگهبان 
دور شد، تماس گرفتم. فهميدم محمد علي عزيزيان ۱۰۴ است. او را از قبل مي شناختم. 
از اين كه همسايه من شد، خيلي خوشحال شدم. محمدعلي گفت: »همة سالن ۶ رو 
خالی کردن آوردن اين جا. چند روز گذشته با داوود زرگر بودم. تو يكي از سلول هاي 

آخری. داوود رو حين تماس گرفتن. هر دوی ما رو جابه جا کردن«.
بودند. چند سالي خانوادگی در  آرام. اصفهاني  بود. سبزه رو و  محمدعلي دانش آموز 
تهران زندگي مي كردند. اولين بار او را سال۶۱ در اوين ديدم؛ زمانی که برای تجديد 
بازجويی آمده بودم. مجاهدی كم حرف بود، ولي صبور و مقاوم. قباًل با او زياد صحبت 
نكرده بودم. حاال هم  كه در سلول كنارم بود، بيشتر شنونده بود. سعي  كردم هر چه 

شنيده بودم را به او منتقل كنم.
فروغ  عمليات  جريان  در  هم  آن ها  فهميدم  سعيد  و  کاوه  و  محمود  با  تماس  در 
جابه جای ها  اين  چيه؟  عفو  هيأت  »داستان  پرسيدم:  محمود  از  هستند.  جاويدان 
برای چيه؟«. کوتاه گفت: » اآلن وقت ندارم. کلی کار دارم«. حدس زدم می خواهد با 
سلول های کناری و نفرات »دوباره يی« تماس بگيرد. من هم سعی می کردم شنوندة 

تماس های آن ها باشم.
روز ۱۰مرداد محمود خبر داد که چند نفر از سلول هاي ديگر را برده اند، ولي هنوز 
چطوري  را  وضعيت  پرسيدم  كاوه  و  سعيد  و  محمود  از  است.  برنگشته  کس  هيچ 
مي بينند؟ نظرشان اين بود كه دارند زندان را طبقه بندي جديد مي كنند. كاوه گفت: 
»احتمااًل بچه هاي »پيك« و »سر خط« را اعدام كنن. اما به خاطر پذيرش قطعنامه، 

هيأت عفو راه افتاده و شايد يكسري را هم آزاد كنن«. 
حين تماس های مان يکی اين نظر را داد که: »ممکنه نفرات سرخ و پيک ها و دوباری ها 
را ببرند جزيره«. در سلول كناري محمود، نفري بود كه دكتر صدايش مي کردند. نظر 

دکتر اين بود كه بايد هوشيار بود.
 اين روزها کار همه مان شده بود تماس با ديگران. گاهی دنبال ثانيه ها بوديم تا در 

۱۰۴- مجاهد خلق محمد علي عزیزیان در سال۶۰ دستگیر شده بود و به او حکم اعدام داده بودند. اما این حکم 
اجرا نشده بود تا اینکه در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
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اولين فرصت از راه لوله آب با هم صحبت كنيم. تماس که برقرار مي شد، هفت سلول 
در چهار طبقه با هم روي خط بوديم. حميد  پويي۱۰۵ هم اضافه شد. حميد در طبقه 

چهارم بود. در سلول مجاورش کسي نبود.
صبح روز ۱۲مرداد تماس مان 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 می کردم 
رسيدگي  وضعيتم  به  چرا  شده.  تمام  حكمم  است  ۴ ماه  داشتم.  حكم  »۶ سال  که: 
از  اين كه  براي  هم  من  نبود.  من  سؤال  به  پاسخ  مسأله اش  اما كسي  نمي كنين؟«. 

البه الي حرف هاي شان چيزي درآورم، به عمد اين ها  را می گفتم. 
هيچ  هم  پويی  حميد  شد.  قطع  هم  سوم  طبقه  سلول های  با  تماسم  زود  خيلی 
قدم  تنهايی  مدام  شد.  کم  هم  راهرو  در  تحرکات  ميزان  نمی داد.  تماس  عالمت 
می زدم و به امير عبداللهی و برادرش مجيد فکر می کردم: »يعنی واقعًا به امير حکم 
اعدام دادن؟ حتمًا اگه مجيد را هم به دادگاه ببرن، به او هم همين حکم را می دن. 
و رضا و محمدرضا چی  بچه ها چی شدن؟ مسعود  بوده...بقيه  تيم، مجيد  فرمانده 
شدن؟ اصغر کهندانی با آن چشمی که در بازجويی ها آسيب ديده، چی شد؟«. در 
که  زدند  اصغر ضربه يی  به سر  بند،  تشکيالت  بر سر  پيش  ماه  بازجويی های چند 

چشم هايش تار می ديد.
برای روزم ديگر برنامه نداشتم. نمی شد هم برنامه يی منّظم داشت. روند معمول روزها 
و خبرها زير و رو شده بود. از صبح يکسره قدم می زدم و فکر می کردم. آن قدر راه  رفتم 
که از خستگی  نشستم و دراز کشيدم. نمي توانستم از حجم واقعه يي كه در اطرافم در 

حال وقوع بود، مّطلع شوم.
در ادامة فکرها و ربط دادن خبرها به هم، به يک نتيجه  رسيدم. ممکن  است سازمان 
باشد.  داشته  دست  در  را  کشور  غرب  از  قسمت هايی  شهرها،  بعضی  کردن  آزاد  با 
خمينی هم قطعنامه ۵۹8 را پذيرفت و جنگ تمام است. پس اين »هيأت عفو« برای 
تصفيه زندان است. حتمًا تعدادي را اعدام مي كنند. شايد هم قصد دارند بقيه زندانيان 

را طبقه بندی کنند و سر موضع ها  را به جزيره بفرستند. 
پيش از اين، خبری به ما رسيده بود که رژيم تعدادی از زندانيان عادی را به يکی از 
جزاير متروکة خليج فارس تبعيد کرده است. جزئيات بيشترش اين بود که زندانيان 
عادی در جزيره به طور کامل ايزوله هستند، هيچ مالقاتی ندارند و وضعيت غذايی و 

۱۰۵- مجاهد خلق حمید پویي در قتل عام سال۶۷ به شهادت رسید.
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بهداشتی شان هم بسيار اسفناک است.

تجربه  سلول دو نفره
مورس  ديوار  به  چه  هر  چهارم.  طبقه  به  بردند  شد.  عوض  سلولم  ۱۲مرداد  غروب 
هيچ كجا  و  هيچ كس  از  بود.  حاكم  بند  در  سنگيني  سكوت  نداد.  جواب  زدم،كسي 
صدايي نمي آمد. از محل وسايل پشت سلول ها متوجه شدم بيشترشان 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 پيمايي بود. ماركسيست بود. بيشتر که 
با هم صحبت كرديم، متوجه شدم اتفاقًا بچه محل هم هستيم. اهل محلة چشمه علي 
بود. چند ماه بود حكمش تمام شده بود. منتظر آزادي بود.  گفت از ۳ ماه پيش 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 جديد با او صحبتي نكردم تا 

بيشتر آشنا شويم. 
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 نوشته يی و حتي قرآن هم براي مطالعه و سرگرم شدن نبود. بايد برای 
صبح تا شب مان وقت مان را پر می کرديم تا استفاده يی بکنيم. به حافظه هاي مان رو 
بايد  بود، مي گفت. طرف مقابل هم  آورديم. هر كس اسم كتاب هايي را كه خوانده 
هم  براي  شفاهي  را  انتخابي  كتاب هاي  محتوای  شد  قرار  مي كرد.  انتخاب  را  يكي 
توضيح دهيم. اين برنامة روزمان بود. بعد شام هم هر كس بايد فيلم هاي خوبي را كه 
ديده بود، با جزيياتش تعريف می کرد. حسن فيلم »سن ميكله يه خروس داشت« را 
كامل برايم تعريف كرد. فيلمی ساختة برادران تاويانی اهل ايتاليا. فيلمی سياسي از 
سرگذشت مبارزي در آمريكاي التين. قهرمان فيلم، طي مبارزاتش گرفتار زندان و 
تبعيد می شود... آن قدر ماجرای فيلم را قشنگ و با لحن داستان گويی تعريف كرد كه 

احساس كردم خودم چند بار آن را ديده ام.
حسن به مطالب اقتصادي و جامعه شناسي عالقه داشت. قرار شد من اول كتاب هاي 
تراست، كارتل ها و علم اقتصاد را تشريح كنم و بعد نوبت او شود. پيرامون عملكرد 
تراست ها و كارتل ها که صحبت مي كردم، نکات جالبي بين مان مطرح مي شد. 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 برديم که چگونه در اين سال ها بسياري از سرمايه داران 
قشر  زنجيره يي خرد شده اند.  فروشگاه هاي  پاي  و  زير دست  و كسبة جزء،  خرده پا 
موضوع،  همين  است.  رشد  حال  در  سرمايه داري جديد  و  نابودي  حال  در  متوسط 
زمينة بحث گسترده يي بين مان شد. هر كدام مطلبي را راجع به اين بحث و موضوعات 

مربوط به آن تشريح كرديم. ديگر تيک تاک زمان را متوجه نمی شديم.
آگاهانه سعي مي كردم بحث هاي خطي و سياسي بين مان مطرح نشود. نمي خواستم 

فضايي شود كه ديگر نتوانيم راحت و از سر شوق با هم صحبت كنيم. 
بودند  مانده  كتاب هايی  هنوز  تنها شدم.  دوباره  زدند.  را صدا  بعد حسن  هفته  يك 
که دوتايی تشريحش کنيم. ديگر فرصتی برای ادامه کارمان پيش نيامد. اگر همان 

وضعيت ادامه پيدا می کرد، براي ماه ها وقت مان پر بود. 
ديگر نتواستم با كسي تماسي بگيرم. مالقات ها کامل قطع شد. صداي جابه جايي از 
روزانه  برنامة  براي خودم  دوباره  نمي آمد. سكوت خفه كننده يي حاكم شد.  سلول ها 

ريختم. براي خودم بريدم تا آخر سال اين جا هستم. 
مرداد و شهريور هم گذشت. فكر روزانه ام اين بود كه در بند ها چه خبر است؟ چه بر 
سر بچه هايي كه به انفرادي بردند، آمده است؟ جريان حمله سازمان به كجا كشيد؟ 

آزادسازي كرند و اسالم آباد چه شد؟ 
با اين افكار به جايي نمي رسيدم؛ اما ول کن هم نبودند. بايد منتظر می ماندم تا از اين 
شرايط خارج شوم. فقط توانستم يك قرآن بگيرم. روزي ۲ ساعت مطالعه اش می کردم. 
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»دلتنگی های آدمی را  باد
می خواند ترانه یی 
را رؤیاهایش  و 
آسمان پرستاره
نادیده می گیرد.«
)مارگوت بیکل، سکوت سرشار از ناگفته هاست(

اواخر شهريور بود. دِر سلولم باز شد. نگهبان برگه يی دستم داد. گفت براي خانواده  
نامه بنويسم. گفت بگو فالن تاريخ به مالقات بيايند. نامه را در فرم ۷ خطي زندان 

نوشتم و دادم. مالقات ها قباًل هفتگی بود؛ اما سه ماه بود مالقات نداشتم.
بعد از ظهر همان روز  من  را به اتفاق چند نفر ديگر، از طبقة چهارم بردند به طبقة دوم. 
نگهبان ها بر خالف هميشه كه ما را دست روي شانه هم جابه جا مي کردند، اين بار با 
فاصلة ۲  متر از هم به خط كردند و  بردند. در طول مسير حواسم به پشت در سلول ها 
بود تا بفهمم چه كساني در سلول   ها هستند. اما بيشترشان خالي بود. من  را 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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پيام های آخرین
پتوي سربازي سياه كف سلول را جمع كردم. داشتم كف سلول را نظافت مي كردم که 

روي موزائيك زير پتو نوشته يي ديدم:
ابراهيمي سواره،  علي  پورقاضيان،  مهدي  پنج  نفر  »ما 
دادگاه  به  مايلي  ايرج  و  ُكوسچي  محمد  ملكيان،  جواد 
رفتيم. به همة ما حكم اعدام دادند. سالم ما را به مسعود 

برسانيد. ۶۷/۵/۱۹«.
شوكه شدم: »چه اتفاقي افتاده؟ براي چي آن ها را به دادگاه 
بردن؟ اگه به خاطر اعتصابات و فعاليت هاي داخل بند بوده، 
حكم آن كه اعدام نيست؛ حداكثر چند ماه انفراديه. اين ها 
از دوباره يي ها يا از نفرات حساس بند هم نبودن. چرا حكم 

اعدام؟ با اين حساب، سر بقيه چی اومده؟«.
هر جور فكر مي كردم عقلم به جايي قد نمی داد. ماتم زده 
گوشة سلول نشستم و اتاق به اتاق، چهرة همة بچه ها را 

از نظر مي گذراندم. نمي توانستم تصور كنم معنی اين سكوت سنگيني كه در همه جا 
حاكم شده چيست. بلند شدم. سانت به سانت ديوارها و كف سلول را وارسی کردم 
تا شايد نشان از كسی يا کسانی ديگر هم پيدا كنم. روي ديوارها نوشته هاي زيادي 
بود. بين همة نوشته ها گشتم. همه قديمي بودند. ديوار را ادامه دادم. رسيدم به در. 
زير چشمِي در سلول، چند خط كمرنگ ديدم. سرم را بردم نزديک. با مداد نوشته 

شده بود:
از من  اشراقي سؤال مي كردند.  و  نيري  به دادگاه رفتم.  »من روز يكشنبه ۶۷/۵/۹ 
مصاحبه خواستند. قبول نكردم. صبح وصيتنامه ام را نوشتم و دادم. بچه ها! هيأت عفو 
دروغ است. دارند همه را اعدام مي كنند. سالم ما را به مسعود و مريم برسانيد. بگوييد 

ما تا آخرش مانديم. درود بر رجوي ـ مرگ برخميني ـ آرش باجور«
همان طور چشمم مات و مبهوت به نوشتة روی در بود و خشکم زده بود. يعني آرش 
را هم اعدام كردند؟ خبرها اصاًل برايم قابل هضم نبودند. چهرة تك تك آن ها در نظرم 

آمد. باور نمي كردم كه ديگر نيستند.
آرش از بچه هاي غرب تهران بود. موقع دستگيري، سرباز بود. زير بازجويي آن قدر به 

ایرج مایلي
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سرش ضربه زدند كه مدتي قاطي كرده بود. در شعبه، با بازجوها درگير  شد. دژخيمان 
چند نفره  ريختند سرش و وحشيانه  زدند. يك بار او را به تخت بستند، لباس هايش 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 ۶۱ حكم اعدام گرفته بود؛ ولي در پرونده اش مدركي وجود نداشت؛ چند 
آمده  به ستوه  تهاجمي آرش  و  باال  از روحية  ماند. مجتبي حلوايي  زير حكم  سال 
ابد، موقع ابالغ حكم دق دلی اش  بود. سال۶۴ که حكم اعدام آرش شکست و شد 
را خالی کرد و به آرش گفت: »دو ساله حكمت شكسته، ولي بهت ابالغ نكرديم تا 

حالت گرفته بشه«!
اين است ساديسم يک جاّلد شكنجه گر. دو سال يک زندانی را در كابوس اعدام نگه 
می دارد و از آن لذت می برد. اما هميشه جاّلدان در برابر اراده و استحکام شيفتگان 
آزادی کم  آورده اند و شکست خورده اند. کما اين که ارادة آرش خيلي قوي تر و دالورتر 

از تفريح جاّلد با حکم اعدام بود. آرشی که هميشه عامل انگيزه بين ما بود.
دادگاه  به  را  بچه ها  كه  روزهايي  همان  در  گفت  ديدم،  را  ابويي  مسعود  كه  بعدها 
مي بردند، آرش را در مسير ديده است. آرش با او تماس مي گيرد و مي گويد از دادگاه 
برگشته است. در دادگاه در پاسخ به اتهام، گفته مجاهدم و دفاع كرده است. نيري 
بهم می ريزد، به او فحش می دهد و بالفاصله حكم اعدام را می نويسد. آرش با مسعود 
با  بر سر عهدي كه  را  وفاداری اش  و  او مي خواهد كه سالم  از  خداحافظي مي كند. 

سازمان بسته است، به ديگران برساند.

نوشته یي خونين
يك كتاب مفاتيح در سلول بود که من به آن توجهي نکرده بودم. کنجکاو شدم. آن  
را برداشتم و نگاهي کردم. حين ورق زدن، به برگة سفيد آخر کتاب رسيدم. متنی با 
خط قرمز و با چيزی غير از خودكار روی برگة سفيد نوشته شده بود. متن را خواندم. 
وصيت نامة دكتري به اسم فتوحي بود. اسم کوچکش را به ياد ندارم. نوشته خطاب 

به همسرش بود. انگار متن را با خونش و با چيزی شبيه چوب كبريت نوشته است.
از متن پيدا بود كه صاحب نوشته مردي مسن و اصفهانی است، نام همسرش پوران يا 
پروين است و چند فرزند دارد. آن چه از مضمون نوشته در خاطرم مانده، چنين بود:

»اين وصيت نامه را در حالي با خون خود مي نويسم كه همة اولياء و انبياء و ائمه اطهار 
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را گواه مي گيرم كه در زندگي خود، هيچ خالفي عليه كسي انجام نداده ام. هميشه يك 
مسلمان بوده ام. اگر به هر كسي كمكي كرده ام از روي خيرخواهي بود. هر چه به اين 
از خدا بي خبران مي گويم  با هيچ كس و هيچ جرياني رابطه نداشته ام، قبول نمي كنند. 
در  حالي كه هيچ كاري نكرده ام، به من حكم اعدام داده اند...در زندگي هميشه تالش 
كردم سعادت و سالمت شما تأمين شود... بچه ها را بعد از خدا به تو مي سپارم. تالش 
كن دو پسرمان به دانشگاه بروند. به...)پسر بزرگ( هم سفارش مي کنم از مادرش و 

برادر كوچكش نگهداري كند«.
در انتهاي متن، آدرس مطب و شماره تلفن بود. آن چه در خاطرم هست، دکتر مطبش 

را در طبقة دوم يک ساختمان به نام مطب دکتر فتوحی نوشته بود. 
چندبار نوشته هاي داخل سلول را خواندم. با اطالع از شهادت ها، ديگر نمي توانستم 
اتفاقاتی  چه  »واقعًا  که  بدهم  پاسخ  ابهامم  اين  به  تا  بزنم  را حدس  تحوالت  دامنة 
نمی داد.  نشان  را  اين  وقايع  ولی  شنيدم،  را  عفو«  »هيأت  اسم  بار  چند  افتاده؟«. 
همه چيز گواهی می داد که »هيأت مرگ« واقعی تر است. نمی شد تصور کرد  که ممکن 

است با اين  همه زنداني چه كرده باشند. هيچ  چيزی با عقل جور درنمی آمد. 
مالقات  با خانواده ها دوباره به جريان افتاد. احساس مي کردم شرايط دارد عادي مي شود. 

چرا اتاق جنگ این جا؟
روز سوم مهر صدايم زدند که با كليه وسايل آماده شوم. زير هشت آسايشگاه چهار 
راهرو  توی  بردند.  بندهاي۳۲۵  به سمت  را  ما  ميني بوس شديم.  نفر شديم. سوار 
چند دقيقه يي جلوي دفتر بند منتظر مانديم. نگهباني آمد كه تا آن موقع او را نديده 
بودم. ما را به بند۲ باال برد. به او گفتم: »من قباًل بند ۱ باال بودم. من  رو به بند 
خودمان بفرست!«. او كه مي دانست از همه جا و همه چيز بي خبرم، چيزی نگفت. به 
بند ۲ که رسيديم، همان دم در که ما را می فرستاد داخل، گفت: »ديگه بند يكي 

وجود نداره. برو ُتو!«
بند به طور کامل خالي بود. فقط ما ۴نفر بوديم. همراهانم كريم اُلفت، بابك افراشته 

و سيروس بودند. 
كريم اقليتي بود، گردنش هم آرتروز داشت. گردنبند طبي بسته بود. آدمی با پرنسيپ 
را خوب  مجاهدين  کريم  است.  شاه  زمان  زندانيان  از  برادرش  گفت  بود.  با سواد  و 
مي شناخت، اما تمايلي به صحبت سر مسائل سياسي نداشت. می گفت مدت زيادی 

در انفرادی بود و حاال قرار است آزاد شود. 
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بابك توده يي بود. فردي بلند قد و چاق. با تيپی اجتماعي. مي گفت رانندة اعضاي 
باالي حزب بود و كارهاي تداركاتي هم برای حزب مي کرد. آدم خوش صحبتي بود. 
خيلي هم دوست داشت هم صحبت داشته باشد و هر چه دلش مي خواهد بگويد. نشان 
می داد از تحوالتي كه در اوضاع سياسي شوروي پيش آمده، بي خبر است. سيروس 
به بابک پراند که: »شوروي هم تموم شد. داره ريل فروپاشي رو می ره«. بابک ناراحت 
شد و گفت: »شوروي اون قدر بزرگ و قويه كه چند تا کشور گدا گشنه هم از دور و 

بر او كم بشه، ككش نمي گزه. هم چنان ابر قدرت خواهد ماند«!
برايش ضامن  قرار است  بود. مي گفت  آزادی  بود. منتظر  سيروس هوادار مجاهدين 
و وثيقه بياورند. او را چند ماه پيش، از گوهردشت به اوين آوردند. در اين مدت در 
انفرادي بود. بعد از آشنايي اوليه، سعي كردم خبرهايي از آن ها به دست بياورم. ولي 
وضعيت آن ها بدتر از من بود. آن ها همان حداقل تماس هاي قبلی من را هم نداشتند.

با جمع و جور كردن وسايلم، رفتم چند تّکه لباس بشويم. از پيچ راهرو رد شدم و 
گذاشتم  را  وسايلم  بود.  بسته  و۶  و۵  اتاق هاي۴  دِر  انداختم.  بند  انتهاي  به  نگاهي 
توی يكي از حمام ها و رفتم که به اتاق ها  سرکشی کنم. دِر اتاق ۴ را 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 ميز  چوبي كنار ديوار بود؛ روي ميزها هم مقداري 
وسايل تحرير، كتاب و كاغذهاي لوله شده. سمت راست، زير طاقچة  فلزي ــ كه قباًل 

وسايل مان را روي آن  مي گذاشتيم ــ چند نقشه به قالب ها آويزان بود. 
از همان دم  نبود؟  بند  اين جا  مگر  بود. كنجكاو شدم.  اين صحنه ها خيلي عجيب 
ايران و سه تاي ديگر  بزرگ  نقشه  از آن ها  نگاه كردم. يكي  نقشه ها  به  با دّقت  در 
نقشه هايي از غرب كشور بودند. روي ديوار روبه رو ، زير دريچة كولر دو سه  كروكي و 
نقشه كوچك تر بود. روي بعضي از قسمت های نقشه، با ماژيك قرمز و آبي خط هايي 

كشيده شده بود.
عجله  با  و  بستم  را  در  برسد.  سر  پاسداري  آن  هر  احتمال  دادم  شدم.  كمي هول 
رفتم سراغ اتاق۵ . دور تا دور اين اتاق قفسه هاي كتاب بود. دو ميز بزرگ و چند 
صندلي در وسط اتاق بود. پاي ديوار روبه رو، يك پايه نقشه با تعداد زيادي نقشه 
بزرگ آويزان به آن. سريع در را بستم و رفتم. الي در اتاق  ۶ را خيلی آرام باز كردم. 
نگاهي سريع انداختم؛ اتاق صنفي و محل غذاخوري بود. سريع برگشتم و مشغول 

شستن لباس ها شدم.
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ظاهر اتاق ها نشان مي داد اين بند محل كار بوده است. آن هايی هم که اين جا مشغول 
بود؛  اتاق عمليات جنگ  اتاق  ۴ شبيه  با جبهه هاي جنگ سر و کار داشته اند.  بودند، 

محل کار روی طرح هاي عملياتي و نقشه هاي نظامي . 
حاال چرا اتاق جنگ در وسط بندهاي اوين؟ چه كساني اين جا كار مي كردند؟ مگر 

جاي اين كارها نبايد در ستاد مشترك ارتش و سپاه باشد؟
بود  پيدا  كردم،  بعضي ها صحبت  با  كه  هم  بعدها  نشد.  دستگيرم  چيزي  موقع  آن 
اطالعات مشخصي ندارند. هر كس متناسب با شرايطي كه داشتيم، احتمالی مي داد. 
احتمالی را كه منطقي تر به نظر مي رسيد، اكبر صمدي داد. او گفت: »بعد از عمليات 
فروغ جاويدان، تعداد زيادي از سربازان را دستگير كردن. اونا رو در همين زمان ها 
باشن. شايد  کرده  بازجويي  اتاق ها  اين  توی  داره  امكان  کردن.  بازجويی  اوين  توی 
بازجوها از نقشه هاي منطقه عملياتي توی بازجويي ها استفاده مي كردن كه درستي 

حرف هاشون رو در بيارن«.
اما فرضية ديگري هم بود. می دانستيم مرتضوی رئيس زندان از مدتي قبل محلي را 
به نام كتابخانه در اختيار كيانوري، عمويي، پرتوي و امثال آن ها قرار داده بود. به قول 
اين  در  بود  ممكن  مي كردند.  مطالعاتي  و  تحقيقاتي  كار  داشتند  معيني،  هيبت اهلل 
ماه  ها،آن ها را به اين بند آوردند و اين امكانات را در اختيارشان گذاشتند. شايد سپاه 

از افراد مجرب نظامی آن  ها کمک فکری می خواست.
تا فاصلة نهار هر كدام دنبال كار فردي رفتيم. موهاي سر و صورت مان خيلي بلند 
شده بود و همه نياز به سلماني داشتيم. کسی هم وسيلة سلماني نداشت. فقط كريم 
با همان قيچي مشغول كوتاه كردن موهاي سر و  يك قيچي خيلي كوچك داشت. 

صورت مان شديم. ظاهرمان قدری بهتر شد.
ساعت۴ بعد ازظهر متوجه سر و صدايي از توي حياط شديم. از پنجره ديديم خيلی ها 
از بند پايين به هواخوري آمدند. خوشحال شدم که پس بچه ها دربند پايين هستند 
نگو  انداختم؛  وضع شان  و  سر  به  نگاهي  و  شدم  کنجکاو  بگيرم.  تماس  مي توانم  و 
همه سرباز هستند. ظاهرشان نشان می داد تاز گي دستگير شده اند. سن شان حدود 
يا ماشين شده داشتند و  بيشترشان موهاي كوتاه  بود.  بيشتر  يا كمي  بيست سال 
زيرپيراهن هاي يك شكل سربازي. عموم شان هنوز شلوار فرم سربازي تن شان بود. 

گفتم تماس بگيرم، ولي رأيم برگشت؛ نه، به ريسكش نمي ارزد.
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غروب شد. نگهبان آمد و گفت وسايل مان را جمع كنيم و برويم بيرون. همين كه به 
بند قبلي ام  از خدا همين را مي خواستم.  باال.  بند۱  برد  را  راهرو اصلي رسيديم، ما 
بود. فكر كردم الاقل تعدادي از بچه هاي بند را می بينم. همين كه در بند را باز كرد و 
رفتيم ُتو، همان دم در دلم خالي شد. نفس توی سينه ام حبس شد. اول تا آخر بند، 
سوت و كور بود. هيچ كس توی بند نبود. نگهبان ما را فرستاد اتاق ۱ و رفت. د رگوشة 
اتاق نشستم. هر صحن و گوشه و کنار اتاق، ياد و نشان بچه ها بود. با آن ها همين جا 
کنار هم ورزش مي كرديم، غذا مي خورديم، مي خوابيديم. چه ماجراهايي در جريان 

اعتصاب ها داشتيم.

در و دیوار و نشانی های یاران
سکوت سرد و سنگيني همه جا حاکم شد و من  را با خودش برد. با صدای سيروس 
به خودم آمدم. گفت مي رود وسيله يي براي نظافت اتاق پيدا كند. سريع پا شدم و رفتم 

توی راهرو. گفتم شايد نشاني از بچه ها پيدا كنم. 
انگار  اتاق۳.  اتاق ۲ و سطح ديوارها را گشتم. چيزي گيرم نيامد. رفتم به  همه جای 
نگاهم مثل عقاب شده بود؛ به همه جا و همه چيز دقيق شدم. اين جا هم روی در اتاق، 

نوشته يی با خودكار آبي ديدم:
برنگشته اند. ما  برده اند و  بند  از  را در دو گروه  به حال ۵۵ نفر  تا  »از هفته گذشته 
هم۳۰ نفر هستيم كه امروز ۶۷/۵/۱۵ داريم از بند خارج مي شويم. احتمااًل براي اعدام 

مي رويم. درود بر رجوي ــ مرگ بر خميني«.
اما تمام نوشته ها  باشم.  را ديده  باور كنم. نمی خواستم چنين چيزي  نمي توانستم 
رشته رشته های به هم پيوستة يک خبر مبهم و بزرگ شده اند. همين نوشته به من 

مي  گويد 8۵ نفر از بهترين دوستانم را ديگر نمي بينم. 
اتاق ۳  در  می کردم.  نگاه  همه جا  به  بيشتر  دّقتی  با  رفتم.  جلوتر  آهسته  گام های  با 
يك تخت فلزي داشتيم كه فضای خالِی پايه هايش محل جاسازي مان بود. مالت ها 
دستنويس هاي  همان  نديدم؛  جديد  نوشتة  آن.  سراغ  رفتم  می گذاشتيم.  آن جا  را 
قديمي مان بودند. همان طور رهايشان كردم. روي ديوارها و زير لبه موكت ها را گشتم. 

چيزي پيدا نشد.
سرعتم را بيشتر کردم و اتاق ها را يك به يك  گشتم. رسيدم به اتاق۶. اين جا هم چيزي 
پيدا نكردم. به آرامي نزديك پنجره شدم. حواسم به بيرون بود که ديده نشوم. يادم 
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بود گوشة سمت چپ پنجره، سوراخی بين چهارچوب و ديوار بود که براي جاسازي 
استفاده مي كرديم. درپوش آن  را برداشتم. يك كاغذ لوله شده ديدم. درش آوردم و 

خودم را از پنجره کنار کشيدم. حدس   زدم خط اصغر خضري باشد. نوشته بود:
»از روز  ۷ مرداد، بچه هاي بند ما و بند ابدي ها را دسته دسته براي بازجويي مي برند، 
ولي كسي بر نمي گردد. تا به حال بيشتر از ۶۰ نفر از بچه هاي بند۱ پايين و ۵۵  نفر از 
بند ما را برده اند. همة مالقات ها قطع شده. درب زندان بسته شده. همه نگهبان ها هر 
روز هستند. ارتباط زندان با بيرون قطع شده. هيأت عفو دروغ است. دارند بچه ها را 

اعدام مي کنند«.
كاغذ را لوله كردم و گذاشتم سر جايش. دو نقطه جاسازي ديگر هم داشتيم. سراغ شان 

که رفتم چيزي نديدم. سريع آمدم بيرون. 
در اتاق  ۴ با كاغذ، لولة توپري درست كرده بوديم. آن  را جاي يكي از پايه هاي شكستة 
آن،  كاغذهاي  مي دانستم  است.  جايش  سر  هنوز  ديدم  مي گذاشتيم.  فلزي  طاقچة 
متن يكي از كتاب هايي است كه از كانال كولر بيرون آورده بوديم. مجتبي غنيمتي 
آن را خيلي خوب ساخت و رنگ زد. مالت هاي مان را وسط آن مي گذاشتيم. هميشه 
هم جلوي چشم نگهبان ها بود و عادی جلوه می کرد. دستي به آن كشيدم و آمدم 
بيرون. برايم مسجل شد همة زندانيان بند۱ باال و پايين را برده اند. ناباوری ها و مورمور 
لحظه های سخت و سنگينِی سلسله جبال  خاطرات آن همه اسم و چهره، همة تار و 
پود و احساسم را پر کرد. يعنی ديگر آن ها را نمي بينيم؟ نمي توانستم و نمي خواستم 

باور كنم همة آن ها اعدام شده باشند.
موزاييك ها،  موکت ها،  ديوارها،  شده اند؛  ياران  نشانی  و منظره ها  اشياء   همة  حاال 

پنجره ها، راهرو...و همه چيز در يک کلمه خالصه شده است: خاطره ها! 
در اتاق ۶، دو ميخ كوچك روي ديوار زده بوديم. در مراسم  ۱۹ بهمن سال گذشته، 
چه  داشتيم!  سرودخواني هايي  چه  اتاق ها  اين  در  آويختيم.  آن  به  را  سازمان  آرم 
مراسمي گرفتيم! حاال همه جا سوت و كور مرگ است و نشاني از آن همه هياهوی 

زندگی نيست.  
دو روز در اين بند بوديم. هر گوشه و کنار، تصوير و خاطرة  کسی بود. صبح روز سوم، 
نگهبان آمد و گفت وسايل مان را جمع كنيم. از بند باال به بند پايين آمديم. بندي كه 
ابدي ها در آن بودند. در اين بند هم در اتاق۱ مستقر شديم. نگهبان در اتاق مان را قفل 
كرد و رفت. موقع رفتن گفت براي رفتن به سرويس، خودش مي آيد سراغ مان. رفتن 
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نگهبان طولی نکشيد که صدای رفت و آمدهايي توی راهرو شروع شد. كم كم صداي 
صحبت هايي به گوش مان  رسيد. كنار در نشستم ببينم چه خبر است.

سربازان جبهه در اوین
در  است.  تازه وارد  يکسری  با  بازجو  يك  صحبت  انگار  مي شنيدم،  که  حرف هايي 
حرف های بازجو اتهام و فعاليت داخل زندان نبود. چنين سؤال هايی به گوشم می خورد:

»چرا عقب نشيني كردين؟ اسم فرمانده تان چي بود؟ چند نفر از گروهان شما اومدن؟ 
و امثال اين ها«. 

معلومم شد از سربازاني بازجويي می شود که گويی به تازگي از جبهه ها آورده شده اند. 
رفتم سراغ سيروس و كريم. پرسيدم: »چرا اين سربازها را گرفتن؟ چرا آن ها را اين جا 

بازجويي مي كنن؟«. آن ها هم جوابی قانع كننده  نداشتند.
که  را  نظامياني  و  سربازان  مي دانستم  دستگيرشدم.  و  بودم  سرباز  سال۶۰  خودم 
و  بازجويي  ارتش  دادستاني  را  آن ها  جمشيديه.  زندان  می برند  مي كنند،  دستگير 
محاكمه مي کند. حاال چرا اين ها را يكسره از جبهه به اوين آورده اند؟ مگر شعبه هاي 
براي  از سلول بندها  دادسرا و ۲۰۹ چقدر شلوغ است كه شعبه كم آورده اند؟ چرا 
بازجويي استفاده مي كنند؟ از در و ديوار و هوای زندان سؤال و ابهام می بارد. جوابي 

اما براي شان نداشتم. 
ظهر سر ناهار بوديم که نگهبان با عجله آمد و گفت: »زود وسايل تان رو جمع كنيد 

و بياييد بيرون!«.
و  عجله  همه  اين  از  بند.  بيرون  ببرد  زودتر  را  ما  تا  ايستاد  اتاق  در  دم  همان جا 
بكش بكش، هولي در دلم افتاد. باز چه خبر شده؟ چرا ما ۴ نفر را اين قدر اين ور و آن ور 

می برند و باال و پايين مي كنند؟
را  وسايلم  تا  زدم  باال  كمي  را  راهرو شديم. چشم بندم  وارد  و  آمديم  بيرون  بند  از 
جابه جا كنم. تا نگاهم به راهرو افتاد، ديدم دو طرف راهرو، شانه به شانه آدم نشسته 
است. در دلم اميدی زنده شد و خيلي خوشحال شدم که باالخره سر و كلة بچه ها 

پيدا شد. آن ها را هر كجا برده بودند، حاال همه را آوردند.
اين شوق و خوشحالي زود هنگام، چند ثانيه هم طول نکشيد. چند قدم جلوتر ديدم 
همه شان سرباز هستند. از موي بلند و فرسودگي لباس هاي شان، معلوم بود سربازهاي 
قديمي  هستند. چشم بندشان هم مالفه و پالكاردهاي بريده شده بود. درست مثل 
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سال هاي اول زندان. بعضي شان فقط شلوار فرم نظامي و زير پيراهن داشتند. هنوز 
كفش ها و لباس هاي شان گرد و خاکی بود. بعضي هم لباس معمولي به تن داشتند. 

از سرباز اول كه رد شدم، قدم هايم را شمارش کردم. از کنار ديوارهاي بند۱ و بند۲ 
رد  شديم. هنوز صف ادامه داشت. به  بهانة دست به دست كردن وسايل، كمي  چشم بند 
را باالتر زدم و معطل كردم. نگهبان داشت بقچة بزرگ بابك را روي زمين مي كشيد؛ 

داد زد: »واينستا! سريع تر برو!«.
من که جلوتر از نگهبان بودم، با خيال راحت سربازها را نگاه مي كردم و رد مي شدم. 
همة چهره ها گرفته و غم زده بود. بعضي ها دست و سرشان زخمي بود و بسته بودند. 
چند نفري لباس مرتب و تميز داشتند. ساك و كيف هم همراه شان بود. صف سربازان 

وسط هاي ديوار بند۳ تمام شد. حساب كردم دست كم بايد ۲۵۰نفر باشند.
نگهباني جلوي ورودي بند ۴ ايستاده بود و ما را متوقف كرد. اين جا دري بود كه دفتر 
فاصله صف  همين  در  ايستاديم.  دقيقه يي  چند  مي كرد.  جدا  بندها  از  را  زير هشت 
طوالنی سربازها را بلند كردند و بردند به بند۱. خيالم راحت شد كه ما را به خاطر 

اين ها جابه جا 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 پرس وجو هم بكند، همان موضوع عفو چند ماه پيش را می گويم. می گويم به 

من ابالغ شد و منتظرم. چرا آزاد نشدم؟
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مصيب چيزهايی به دفتر گفت و ما را وارد بند ۴ كرد. همين که وارد زيرهشت شديم، 
از پشت ميله های بند چند آشنا را ديدم. دلم می خواست بدوم در  آغوش شان بگيرم. 

در قفل بود. بايد صبر می کردم تا اين چند دقيقه هم بگذرد. 
مصيب ما را بين اتاق  ها تقسيم کرد. من  را فرستاد اتاق۲.  مهرداد کاووسی را وسط 
اتاق ديدم. با هم روبوسی کرديم. مجيد معصومی فر هم از بيرون آمد و همديگر را 
در آغوش گرفتيم. بقيه را نشناختم. کنار ديوار نشستم. همان چندتا آمدند دورم 
کار  به  بی تفاوت اند؟ هرکس سرش  اين قدر  بقيه  چرا  که  کردم  تعجب  گرفتند.  را 

خودش بود.
ديگر  بندهای  از  پرسيدم.  بند ۴  و  ابدی ها  از  گرفتم.  را  بند ۱  نفرات  مهرداد سراغ  از 

پرسيدم. جواب ها کوتاه بود و غمگين و هولناک: »همه را اعدام کردن«!
آن ها  به  رو  نمي دانستم،  را  افتاده  اتفاقات  ابعاد  و  هنوز چند و چون خبرها  من كه 
گفتم: »آخه با چه اطميناني مي گيد همه اعدام شدن؟«. مهرداد دستي به پشتم 
به خودت برس،  را كمي جمع و جور كن. يه مقدار هم  زد وگفت: »فعاًل وسايلت 

بعد صحبت مي كنيم«.
راه افتادم چرخ كوتاهي در بند بزنم. همه چيز تعجب برانگيز شده است. فقط در ۳   اتاق 
اين بند نفر هست. سه اتاق آن طرف راهرو خالی اند. هر که را می بينم، نمی شناسم. 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 حرف هايي كه 

مي زني باشي. شرايط بند مث قبل  نيست«.
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برگشتم و تنها نشستم. توی فکر و خيال خودم بودم که حميد حسين زاده آمد كنارم 
نشست. خودش را نزديک تر کرد و به آرامي گفت:
ــ وقتی توی انفرادي بودي، كاوه و دكتر يادته؟

ــ آره. از اون ها خبري داري؟
ــ كاوه من بودم. دكتر هم حسن جشنوند. از همة دوبار دستگيرشده ها و پيك ها فقط 
ما ۳-۴ نفر كه اين جا مي بيني مونديم. همون روزايي كه تماس مي گرفتي، همة ما رو به 
دادگاه بردن. اول از بچه هاي پيك شروع كردن. اما يه  روز بعد همه  رو بردن ۲۰۹ دادگاهی 
کردن. توی دادگاه فقط اتهام مي پرسيدن. سريع هم حكم صادر مي شد. از بچه هاي پيك 

فقط اسمشون رو پرسيدن. بعد اون ها رو سريع فرستادن به زير زمين ۲۰۹ . 
با اين كه طی هفتة گذشته بندهاي خالي شده را ديدم و چندتا يادداشت  قبل از اعدام 
بچه ها را خواندم، اما هنوز باورکردنش سخت بود. در ذهنم نمي گنجيد همه آن هايی 
كه نيستند، اعدام شده باشند. با هر كی صحبت كردم، حرف ها يكي بود: »هرکس 

اين جا نيست، اعدام شده«.
بلند شدم در راهرو قدمی بزنم.  متوجه شدم ديگر كسي مثل آن وقت ها قدم نمي زند. 
گويي اين كار هم به اين شرايط نمي خورد. رفتم سراغ رحيم فروغی. او را از قزل حصار 
اتا ق شان داشت روزنامه مي خواند. نشستم  بوديم. گوشة  با هم  بند ۲ می شناختم.  و 
كنارش. پرسيدم: »رحيم! بقيه بچه ها چی شدن؟«. گفت: »دنبال کسی نگرد. از كل 
زندانيان سياسي اوين، غير از سالن های۲ و۴ ـ كه تعدادي از اون ها هم اعدام شدن ـ 
همين ۳ اتاق باقي مونديم. تعدادمون كمتر از 8۰ نفره. اميدوارم تعداد بيشتري مث 

شما تو انفرادي ها باقي مونده باشن و برگردن«.
دوباره رو کرد به من و گفت: 

ـ راستی، اون روز كه سراغت اومدن، شانس آوردي نبودی؛ وگرنه معلوم نبود اآلن چه 
باليي سرت اومده بود«.

ـ كدوم روز؟
ـ روز ۱۷ مرداد اومدن اسم ۴۰نفر رو خوندن. يكي هم اسم تو بود. وقتي رفتيم بيرون، 
تا ظهر توی راهرو ۲۰۹ بوديم. دو سه بار پاسدارها رو از ۲۰۹ فرستادن بند دنبالت. 

فكر مي كردن بهداري يا جاي ديگه باشي. 
ـ خوب اون روز چی گذشت؟ بچه ها چي شدن؟

ـ ما رو بردن ۲۰۹ روبه روي بهداري نشوندن. يكي يكي بلند می كردن مي بردن پيش 
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هيأت. كار هر نفر چند دقيقه بيشتر طول نمي كشيد. نيري و اشراقي نشسته بودن 
وسط. چند نفر هم مث زماني و ديگران كنارشون بودن. از هر كس اول اتهامش رو 
مي پرسيدن. اگه كسي مي گفت مجاهدين، ديگه به سؤاالت بعدي نمي رسيد. اون ها را 
می بردن توی سلول ها. می گفتن همون جا وصيت نامه  بنويسن. هر کی وصيت نامه اش 

رو می نوشت، می بردن زير زمين براي اعدام. 
ـ خودت چي؟ رفتي پيش هيأت؟

ـ آره رفتم. وقتي سؤال كردن، گفتم من از اول هم كاري به كار هيچ گروهی نداشتم. 
شما خودتون ما رو به اين گروه و اون گروه وصل كردين. روي پرونده  هم هر اتهامي 
آخرين  مورس  با  داشتن  بچه  ها  سلول .  توی  فرستادن  منو  بعد  نوشتين.  خواستين 
وضعيت خودشون رو به سلول هاي ديگه منتقل مي كردن. بعضي از بچه ها كه روي 
اتهام پافشاري نكردن، به آن هاگفتن بايد مصاحبه و نوشتن انزجار نامه را قبول كنن. 

از ۴۰نفري كه اون روز صدا كردن ببرن دادگاه، فقط من و تو زنده مونديم.
هر گوشه يی از واقعه که گفته می شد، آن را در ذهنم سنگين تر می کرد. با وجود اين 
همه نشانه هايي که می  شنيدم و می ديدم، هنوز در ته ذهنم نمي توانستم باور كنم 
اين همه زنداني را در اين مدت کوتاه اعدام كرده باشند. پيش خودم تصور می کردم 
شايد عده يی را جای ديگری برده باشند. دوباره رفتم سراغ مهرداد و همين فکرها و 
تصوراتم را گفتم. مهرداد گفت: »حق داري باور نكني، چون موضوع كوچكي نيست؛ 

ولي برو با فتح اهلل صحبت كن، ببين چي مي گه«.
فتح اهلل پ، مرد ميان سالي بود با موهاي سفيد. ۴ يا ۵ بچه داشت. كشاورز بود و اهل 
يكي از روستاهاي شمال. معمواًل گوشة اتاق مي نشست و سرش توی كار خودش بود. 
زياد با كسي صحبت نمي كرد. او را از قبل نمي شناختم 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 چهره اي گرفته  گفت: »چي رو برات تعريف 

كنم؟ همه را اعدام كردن و تمام شد«.
گفتم: »از روي كنجكاوي نيامدم سراغت. از ديگران هم چيزهايي شنيدم. روزهايی 
که شما رفتين دادگاه، من در انفرادي هاي آسايشگاه بودم. مي خوام بدونم در ۲۰۹ 

چه اتفاقاتي افتاد؟«.
فتح اهلل گفت: »روزي كه منو صدا زدن، ۳۰ ـ ۴۰ نفر 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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اما  اون ها رو كجا مي برن. مي ديدم شرايط غير عاديه.  برنمي گشت. نمي دونستم  ما 
كرد  بلند  منو  اومد سراغم.  مرتضوي  نوبتم شد، خود  وقتي  نمي دونستم چه خبره. 
برد پيش هيأت. وقتي اتهام رو پرسيدن، گفتم من كشاورزم، داشتم باالي سر زن و 
بچه ام زندگيمو مي كردم. شما بگيد چرا منو گرفتين؟ زندگيمو ويران كردين. اآلن هم 
بچه هام بي سرپرست 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 
از  منو  نكردم.  قبول  زباني گفت،  هر  به  بنويسم.  كه مي گي  اين چيزهايي  تا  ندارم 
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 چشم بندت رو 
ـ 8 نفر باالي سرم آويزونن و پاهاشون  بردار. همين كه چشم بندم رو زدم باال، ديدم ۷ـ 
داره تكون مي خوره. نتونستم تحمل كنم که اون ها رو نگاه كنم. دستهام رو گرفتم 
روي صورتم و همون جا نشستم. پاسدار گوشه پيراهنم روگرفت و آورد باالي پّله ها. 
بعد فرستاد به يك سلول خالي. يك كاغذ هم آورد داد به من. گفت ۱۰دقيقه وقت 
داري. يا انزجارنامه مي نويسي و برمی گردی به بند و يا وصيتنامه ات رو بنويس و مثل 

اون هايي كه ديدي، چند دقيقه ديگه اون باال آويزون مي شي«. 
غرق افكارم بودم و داشتم توی راهرو قدم مي زدم. حسن ميرزايی را ديدم. داشت با 
دو عصايش به سمت انتهاي بند مي رفت. صدايم كرد. با او قدم زنان مي رفتيم و گفت: 
»دو بار در بند اومدن سراغت که بری دادگاه. ولي شانس آوردي و نبودي. يك بار 
هفدهم، بار دوم بيست و سوم. خودم را هم با حدود ۲۵ نفر ديگر، روز ۲۳ مرداد از بند 

خارج كردند«. 
اسم من در ليست اين سری هم بود، اما من در بند نبودم. از كساني كه در اين روز 
پيش هيأت مرگ رفته بودند، فقط حسن ميرزايی زنده ماند. قبل از حسن، دو برادر 

كوچك ترش حسين و مصطفي و فاميل شان علي توتونچيان را اعدام كردند.
بين اتاق    ها می رفتم و می آمدم. سعي مي كردم از هر كسی خبري بگيرم. رحيم فروغي 
صدايم كرد. گفت: »حسن! شرايط بند ديگه مث گذشته ها نيست. توی رابطه هات 
كمي دّقت كن. هنوز ساية اعدام باالي سر همه هست. ممكنه باز هم از همين اتاق ها 

براي اعدام ببرن«.
مهرداد هم تذكری داد و گفت: »همين هفتة گذشته، دوباره من و محمد راپوتام و 
مصطفي نادري و عده يی ديگر را كه ۲۰ نفر بوديم، بردن ۲۰۹. سه روز منتظر بوديم. 
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احتمال مي داديم هر ساعت ما رو هم به زير زمين ببرن و اعدام كنن. ولي نمي دونم 
چي شد كه ماها رو برگردوندن بند«.

جوياي  هم چنان  حال  اين  با  كنم.  رعايت  كردم  دادند، سعي  كه  هوشياري هايي  با 
اّتفاقاتي بودم كه در اين ايام رخ داده است.

رضا شميرانی قبل از من، از انفرادي برگشته بود. او را که ديدم ،كمي از آن چه گذشته 
بود صحبت كرديم. رضا هم تأکيد کرد: »فضاي بند مثل گذشته ها نيست. بايد خيلي 
مراقب باشی. هنوز موضوع اعدام ها تموم نشده و ادامه داره. خودم با ۲۰ نفر ديگه سه 

روز در ۲۰۹ منتظر دادگاه مجدد بوديم. اما با ما برخوردی نشد و برگردوندن«.
اصغر سينکی ديسك كمر داشت. گوشة اتاق دراز كشيده بود. نشستم کنارش و با 
او صحبت كردم. از حرف هايش فهميدم او و مجيد معصومی هم به دادگاه نرفته اند. 
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. همين جا هم اعالم مي كنم اتهام من هواداري از 
سازمان مجاهدين خلقه. به اين هواداري هم افتخار مي كنم. بالفاصله اونو بردن بيرون 

و ديگه برنگشت«.
شنيدن ماجراي مجتبي برايم تكان دهنده بود. دچار تناقضی عجيب شدم. از يك طرف 
 فهميدم ضمير پاك و روح باالبلند مجتبي نتوانسته چيزي را كه تحت فشار روانِي 
هيأت مرگ پذيرفته، تاب بياورد؛ اما در شرايطي ديگر كه بر خودش و تصميماتش 
مسّلط شد، راه بقيه يارانش را كه بر سر »دار« رفتند انتخاب كرد. از طرف ديگر چنين 

جسارتي را در خودم نمي ديدم كه مثل او عمل كنم. 

آخرین پيام ها 
با چندتای ديگری که به دادگاه رفتند و برگشتند، صحبت كردم. هر  روزهاي بعد 

كدام گوشه يي از حماسه هايي را كه در اين مدت خلق شده بود، تصوير كردند:
بزرگت هم  برادر  اعدام كرديم.  رو  اصغر  به حميد خضري گفت: »برادرت  نيري  ــ 
كه سال۶۰ اعدام 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 مي رم. باز هم تكرار مي كنم 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 مي كنم. 
شما هم اگر مي خواهيد ما را اعدام كنيد، با افتخار آن  را قبول مي كنم. همان طور كه 
حنيف كبير گفته، اين خون هاي ما شرط آزادي مردمه. ما هم از اول براي همين 

هدف قدم توی اين راه گذاشتيم«.
ـ وقتي پاسدار فتوت، محمد فرجاد۱۰۶ را به اتاق دادگاه مي برد، همان جا دم در رو به 
نيری مي گويد: »حاج آقا! اين مسؤل بند منافق ها بوده. همة اعتصاب غذاها هم زير سر 

اينه«. نيري حتي اسم محمد را هم از او نمي پرسد و مي گويد: »ببريدش«!
ـ اصغر غالمي بعد از رفتن به دادگاه، در سلول به بچه ها گفته بود: »وقتي وارد اتاق 
دادگاه شدم، نيري پرسيد اتهامت چيه؟ گفتم: فدايي! با تعجب نگاهي کرد به پرونده ام 
ننوشتين.  درست  آره،  گفتم:  نيست.  اين  توكه  اتهام  گفت:  و  بود  ميزش  روي  كه 

بنويسيد: فدايي مسعود و مريم«.
از زمان وقوع حوادث شان  اين خاطره ها ــ که سال ها  در روزها و شب های نوشتن 
بندها  بازماندگان  همراه  كه  زماني  در  چرا  که  شدم  حسرت  دچار  بارها  گذشته ــ 
از آن  بيشتري  اطالعات  نكردم؟ چرا  دنبال  بيشتر  بودم،  وقوع حوادث  و در صحنة 
قهرمانان و حوادثي كه در آن روزها در زندان اتفاق افتاده، جمع آوری نکردم؟ حسرتم 
بيشتر به خاطر شنيدن آخرين پيام هايی بود که بچه ها قبل از اعدام از خودشان به جا 
گذاشتند. واقعيت اما اين 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 بچه ها از زندان آزاد 
شوم. همگي براي خودمان بريده بوديم يا با تحولي انقالبي از سياه چال هاي خميني 
۱۰۶-  مجاهد شهید محمد فرجاد متولد سال۱۳۳۶ و ۱۵سال حکم گرفته بود. ساکن محله هاشمی در غرب تهران 
بودند و در شبکه2 رادیو تلویزیون کار می کرد. تعداد دیگری از هواداران مجاهدین هم در این قسمت با محمد 
از  یکی  توسط  از ۳۰ خرداد  بعد  اینکه  تا  نداشت.  اطالعی  از گرایشات سیاسی آن ها  کار می کردند که کسی 

آشناهای محلی که او را می شناخت لو رفت و به همراه دیگر دوستانش در شبکه2 دستگیر شدند.
اسمش در بین دوستان و خانواده اش مسعود بود. او فرد هنرمندی بود که در زمینه های تأتر و فیلم و عکاسی مهارت 
داشت. قبل از انقالب، دانشجویان دانشگاه صنعتی، در محله هاشمی نمایشنامه ای 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 کوره پزی در جنوب تهران بود که بعد از انقالب 
هوادار خمینی شده بود. به همین دلیل محمد از او فاصله گرفته بود. محمد تعدادی فیلم های کوتاه از کارگران 
کوره پز خانه و کارگران محروم شهر تهیه کرده بود که آن ها را به مجاهدین داد تا در برنامه هایشان استفاده کنند.
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بيرون مي رويم يا خميني طبق وعده هايي كه در آن ساليان دائم از طريق الجوردی 
به ما می داد، همه مان را در زندان نابود و سر به نيست مي كند.

»هيأت  نزد  مبارزاتی شان  شرف  و  انسانی  آرمان  از  قهرمانان  اين  دفاع  صحنه هاي 
هيچ  كه  صحنه هايی  است.  ايران  معاصر  تاريخ  صحنه هاي  پرشكوه ترين  از  مرگ«، 
عکس و فيلم و مستندی از آن ها موجود نيست. خمينی دجال سعی نمود اين جنايت 
بزرگ را در پنهان کاری تمام پيش ببرد. تعداد باز ماندگان هر بند و زندان آن قدر كم 
است كه اگر هم امكان تماس يا ديدن و شنيدن چيزي را هم پيدا كرده باشند، بسيار 
ناچيز و ناقص است. اما بی شک به خاطر وسعت و ابعاد جنايت، پرده ها از اين قتل عام 

قرن بيستم در طول زمان برداشته خواهد شد.

کاسة خون
دارد که هنوز پشت  تابستان ۶۷ وجود  قتل عام  از جنايت   بسياری  پنهان مانده های 
پرده ها مانده است. برخی زندانيان ديدند كه در اين قتل عام، همة پاسداران و پرسنل 
زندان را وارد كردند. حتي كساني را كه در آشپزخانه و امورات اداري اوين بودند، 

آوردند. می خواستند دست همه شان به خون زندانيان آلوده شود. 
يک پاسدار راننده به نام بهرام از اهالی خيابان نيروی هوايی، هم محلی يکی از زندانيان 
برای  را  زندانی  آن  بهرام  که  هنگامی  مرگ«،  »هيأت  دادگاه های  ماجرای  در  بود. 
نوشتن وصيت نامه به داخل يک سلول می برد، به او می گويد: »دوخط بنويس تا زودتر 
از اين جا بري بيرون. اآلن دسته دسته دارن مي برن زيرزمين اعدام مي كنن. همين 
اآلن ما جنازة ۲۰ نفر رو برديم بيرون. اين ها به كسي رحم نمي كنن. حتي پاسدارهايي 

هم كه قبول نكنن زنداني ها را دار بزنن، اون ها رو هم اعدام مي كنن«.۱۰۷ 
خميني پليد با روح شيطاني كثيفش تصميم گرفته بود همة مزدوران و مأمورانش 
را در اين جنايت بي سابقه سهيم و آلوده كند. با شنيدن اين واقعه، اجداد تاريخي و 
ايدئولوژيکی خمينی مثل ابوجهل ها و ابو سفيان ها برايم تداعی شد. آن ها نيز وقتي 
خواستند عليه پيامبر شمشير بكشند و شبانه او را بكشند، تصميم گرفتند اين عمل 
این  در  بودند  نخواسته  زندان كه  نگهبان های  و  از كادرها  ۱۳ نفر  بعدي كه رسید، شنیدیم  ۱۰۷- در خبرهاي 
میزان صحت  بود که  از جمله خبرهایی  این خبر هم  اعدام شدند.  زندانیان  با  كنند، هم زمان  اعدام ها شركت 
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 قبايل را شريک آن جنايت کنند. آن ها دست در 
يك كاسة خون كردند. حاال هم در اين زمان، خميني كاسه اش را از خون مجاهدين 

لبالب كرده است.

انفجار در اوین...سربازان جبهه
ساعت۴بعدازظهر يکی از روزهای اوايل آبان بود. عده يی تازه به هواخوري رفته بودند. 
حدود يك سوم زندانيان هنوز در اتاق ها بودند. من داشتم از پشت پنجره، حياط را 

نگاه مي كردم.
آفتاب هنوز روي تپه ها و باالي بام ها پهن بود. طبقه دوم بند بوديم و نسيم ماليمي  
در حال  وزيدن بود. ناگهان صداي انفجار مهيبي کل بند و شيشة پنجره ها را لرزاند. 
شن ريزه هايی 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. نمي دانستيم چه اتفاقي افتاده است. 
طي سال های زندان، صداي رگبارها و تك تيرهای زيادی شنيده بوديم؛ ولي صداي 

انفجار براي مان تازگي داشت. 
اصغر سينکی كمرش درد می کرد و گوشة اتاق دراز  كشيده  بود. از او پرسيدم: »اصغر! 

اين چي بود؟«.
» احتمااًل طناب هاشون  داد:  ادامه  و  زد  پوزخندي  و  کرد  مکثی  » نمي  دونم«.  گفت: 

تموم شده، حاال دارن بچه ها رو با بمب مي كشن«.
هر چند او به طعنه گفت، ولي حرفش در ذهنم نشست. روز بعد كه روزنامه آمد، در 
تمام صفحات دنبال اين خبر گشتم. در يک متن کوتاه خبر را ديدم. خبري با اين 
مضمون: »روز گذشته به دليل انفجار زاغه يي در سعادت آباد، صداي مهيبي در شمال 

تهران شنيده شد«.
روي موقعيت بندها و تپه يي كه روبه روي ما واقع بود، دقيق شدم. متوجه شدم خبر 
سراپا ساختگي و كذب است. شدت انفجار و صدای نزديک آن همراه با پاشيده شدن 
شن  و غبار در اطراف ما، نشان مي داد انفجار در فاصلة حداكثر ۵۰۰  متري ما صورت 

گرفته و حتمًا در داخل اوين بوده است.
رضا شميرانی كنارم نشسته بود. خبر روزنامه را به او نشان دادم و پرسيدم: »چي 

فكر مي كني؟«.
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با طنز گفت: »از مال پرسيدن گربه كجا تخم مي ذاره؟ مال  آرامشی همراه  با  رضا 
جواب داد از اين پدرسوخته هر چي بگي برمياد. هر جا بخواد تخم مي ذاره! حاال 
هم چهارتا آخوند شپشو افتادن به  جون ما و هر كاري مي كنن. بعد هم در روزنامه 

مي نويسن زاغه بود«.
اين موضوع هم جزء سؤاالت و ابهاماتی شد كه پشت سر هم اضافه می شدند؛ مثل: 
اتاق جنگ وسط بندها، وجود سربازها در اوين، حاال هم انفجار. سعي كردم موارد  را 

به ذهن بسپرم تا شايد در پيگيري هاي بعدي، جواب را پيدا كنيم.
حدود دو سال بعد يعني در سال۶۹ به بعضي جواب ها رسيدم. در آن زمان ما را برده 
بودند به  سالن۳ آموزشگاه. زندانيان عادي را هم تا شش ماه وارد بندمان كردند. اين 
کارها مقدمات آمدن گاليندوپل به ايران و بازديد از زندان ها بود. رژيم كه هميشه به 
دروغ می گفت ما اصاًل زنداني سياسي نداريم، بايد يک جوری وجود زندانی سياسی را 

الپوشاني مي كرد.
مدت كوتاهي گذشت تا با بعضي زندانيان عادی دمخور شديم. گاهی هم خبرهايي 
بين مان رد و بدل مي شد. يكي از آن ها به نام علي رانندة كاميون بود. به خاطر قتل 
غير عمد، زنداني شده بود. رابطه ام با علی کم کم دوستانه شد. علی دو هم خرج به 
نام هاي كريم و عباس داشت. آن ها تا مدت ها در اوين کارهای خدماتی محوطه را 

انجام می دادند. کارهايی مثل رسيدگی به باغچه ها، نظافت خيابان ها و...
يک بار 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 باغچه هاي جلو دفتر مركزي 
رو تميز مي كرديم. ديدم يه لودر رفت به طرف باال. روز بعد ما رو براي كار نبردن. 
همون روز بود كه انفجار پيش اومد. دو روز بعد هم ما سر كار نرفتيم. روزهاي بعد 
كه رفتيم سر كار، ديدم پاي تپة پشت بندها، خاك برداري شده. قسمتي از اون جا رو 
صاف كرده بودن، ولي هنوز جاي تركش انفجار روي ديواره هاي تپه بود. معلوم بود 

انفجار اون جا بوده«.
اين موضوع را يک روز ديگر جداگانه از عباس پرسيدم. قبل از اين كه جوابم را بدهد، 
گفت: »شماها كي هستين؟ با آخوندها چي كار كردين كه اين قدر شماها را زير فشار 
گذاشتن؟ شماها اون قدر خطري هستين كه آدم مي ترسه باهاتون تماس داشته باشه؛ 

چون خود آدم زير فشار مي ره«.
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گفتم: »نگران اين چيزا نباش. از انفجار چي مي دوني؟ «.
گفت: »اونا سرباز بودن. مي گفتن از جبهه فرار كردن،. در عمليات مرصاد سالح ها رو 
گذاشتن و در رفتن. بعضي از اونا هم اسير مجاهدين بودن كه آزادشون كردن. دخل 

همه شونو يه جا آوردن«.
از شنيدن اين حرف ها و تصور اين که چه باليی سر آن سربازان آمده، احساس تحير 
و دردناک بودنش در وجودم به هم آميخته بود. اآلن هم که بعد از ساليان اين سطور 
را می نويسم، نمی دانم جزئيات آن انفجار چه بوده و آن چه از آن زندانی شنيدم چقدر 
گويای آن واقعه بوده است. اما اين را مطمئنم که در اوايل آبان سال ۶۷، انفجاری در 
زندان اوين روی داد که هرگز واقعيت آن روشن نشد. روز بعد از انفجار هم روزنامه 
سعادت آباد  در  زاغه يی  در  انفجار  به  کوتاه  اشاره يی  خبری،  گزارش  يک  در  کيهان 
زيادی سرباز دستگير شده  تعداد  اين را هم مطمئنم که  بود.  کرد که دروغ محض 
همان روزها در اوين بودند که ديگر جايی ديده نشدند. شايد همان طور که ابعاد کل 
قتل عام ۶۷ در گذر زمان روشن خواهد شد، پرده از اين انفجار و سرنوشت آن سربازان 

هم برداشته شود.
جنايات  ابعاد  از  ديگری  گوشة  گويای  که  شنيدم  عادی  زندانيان  از  ديگری  مطلب 

قتل عام۶۷ است.
داوود، يک زنداني عادی بود كه سال ۶۵ به اتهام سرقت دستگير شد. داوود روزي به 

من گفت:
»در دوران قتل عام ها، بيرون محوطه زندان كار مي كردم. كارم رسيدگي به با غچه هاي 
اطراف دفتر مركزي بود. مواقعي هم كه اجناس نانوايي و آشپزخانه را مي آوردند، با 
چند  نفر ديگر می رفتيم که بارها را خالي كنيم. همون روزها يعقوب سياه با چندتا 
افغاني چند لولة کلفت آهنی درست كرده بودن. روي هر لوله  يی چند حلقه جوش 
دادند. چند تا تيرآهن هم جوشكاري كرده بودن. يه روز غروب، لوله ها رو از دِر كوچك 
سمت آشپزخانه به ۲۰۹ بردن. حدس  زدم اين ها براي دار زدنه. به همين خاطر اين 
رو همون موقع به يكي از بچه هاتون اطالع دادم.گفتم مواظب خودشون باشن. چون 
چيزهاي غير عادي مي ديدم. اون روزها شماها هميشه اعتصاب مي كردين. خيلي از 

دستتون شاكي بودن«.
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اعدام های صحرایی سربازان
خبری ديگر از جنايات رژيم آخوندها در آن مقطع تاريخی، اعدام های صحرايی در 
تابستان خونين۶۷ در غرب کشور است. يکی از نزديکانم به نام )ه. ب.( در آن زمان 

سرباز بود. چند سال بعد که من آزاد شدم، برايم چنين تعريف کرد:
»زمان حمله مجاهدين در سال۶۷ من سرباز بودم. يگان ما توی خط نبود. اما يه 
روز بعدازظهر همة ما رو سوار ماشين کردن و فرستادن کرمانشاه. وقتی رسيديم 
گفتن  ما  به  ماشين سرپايی  توی  بود. همون جا  تاريک  هوا  تنگه چهار زبر،  نزديک 
ما  وقتی  بگيريم.  بايد جلوشونو  ما  بگيره؛  رو  عراق حمله کرده، می خواد کرمانشاه 
رو توی خط پياده کردن، اصال نمی دونستيم کجاييم. از همه جا هم صدای شليک 
که  بود  شلوغ  اون قدر  تنگه.  سمت  فرستادن  پياده  رو  ما  تاريکی  توی  می اومد. 
يگان ها همه با هم قاطی شده بودن. سرباز، بسيجی، سپاهی، همه جور آدمی توی 
جاده بود. هرچه جلوتر می رفتيم از تعدادمون کم می شد. خيلی ها از سمت چپ و 
راست جاده می زدن توی دشت و فرار می کردن. من  هم زدم بيرون و از توی بيابون 
اومدم به سمت کرمانشاه. اما توی شهر همة ورودی های سمت جبهه رو بسته بودن. 
هر کس می اومد، دستگير می شد. من رو هم دستگير کردن. بردن توی يه پادگان 

بزرگ. فکر کنم پادگان  اهلل اکبر بود.
به خط کردن. صف های  پادگان  رو وسط  ما  اون جا خيلی وحشيانه می زدن. همة 
خيلی بلندی بود. حدود ۲۰ صف بلند شده بود. دورتا دور ما رو هم پاسدارها گرفته 
راه  صف ها  جلوی  آخوند  اومدن.  شخصی  لباس  چندتا  با  آخوندی  يه  بعد  بودن. 
می رفت و يکی يکی از صف می کشيد بيرون. لباس شخصی ها هم می فرستادن يه 
سمت ديگه. اون شب خيلی ها رو تو همون پادگان اعدام کردن. شانس آوردم که 

صبح شد و نوبت به من نرسيد.
کمتر از يک سوم اون جمعيت باقی موند. بعد ما رو سوار ماشين کردن فرستادن عقب. 
کرمانشاه  توی خود  پادگانی  يه  توی  روز هم  دو  يکی  بوديم.  اتوبوس  نزديک ۵۰تا 
بوديم. ان قدر با باتون به سر و کله مون می زدن که بعضی ها غش کردن. در اون جا هم 
عده يی رو جدا کردن بردن. نفهميدم چی شدن. دائم به ما می گفتن حکم همه تون 
اعدامه، به جرم خيانت. چون با منافقين همكاري كردين. بعد ما رو فرستادن تهران 
اون جا  از  منو  تونستن  بابام،  پيگيری های  به خاطر  کرج.  جاده  سمت  پادگانی  توی 
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بکشن بيرون. معلوم نبود اگه پيگيری بابام و سرهنگ فاميل مون نبود چی می شد. 
اما همون زمان توی دادگاه های صحرايی  کرمانشاه و بعد هم تهران، خيلی از سربازها 

رو اعدام کردن«.
اين هم گوشه يی ديگر از پروندة قطور سلسله جنايات خمينی و کارگزارانش پيرامون 
تابستان ۶۷ است. در تمامی نمونه ها دست اندرکاران و آمران و عامالن  قتل عام های 
اين جنايات، تمام تالش شان را کرده اند که هيچ سند و مدرکی به جای نماند. از اين 
رو همين ديده ها و شنيده های کسانی که به نحوی درگير آن حوادث بوده اند، اسناد 
مهمی هستند که نمی توان از آن ها گذشت. زيرا انتظار نيست در چنين رژيمی که 
بر ستون های جنايت ايستاده، مقامی مسؤل سخن بگويد يا جريده  يی در مورد چنين 

جناياتی مطلبی بنويسند. 
بايد هر چقدر می توانيم اين ديده ها و شنيده ها را در جايی ثبت کنيم و داشته باشيم. 
باشد که با عبور مردم و تاريخ ايران از اين رژيم، بتوان تحقيقات فراگير و مستند در 

اين زمينه ها انجام داد.
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»از مادران شهر بپرس
سرو سهی قد معشوق شهر کجاست؟
از مادران شهر بپرس
پیک غزل
کجا لب دیوان بوسه را
تقدیم الله  بان این خاک کرده است؟
من هر کجا نشانة عشق را

در سالیان گردباد 
گم کرده ام
از مادران شهر نشانی گرفته ام...«

قبل،  بود. روز  اواسط مهر   نخواهم کرد.  فراموش  را  قتل عام ها  از  بعد  اولين مالقات 
همه مان سر و صورت  را اصالح كرديم و آماده بوديم. ساعت 8 صبح، اسم ۲۰  نفر اول 

را خواندند. من جزو اين ۲۰ نفر بودم. 
وارد كابين که شدم، اضطراب را در چهرة پدر و مادرم احساس کردم. تا نشستم و 
با نگرانی  پرسيد: »چي شده؟ سالمي؟ بقيه بچه ها كجان؟  گوشی را گرفتم، مادرم 

خيلي از پدر و مادرها پشت در زندان غش كردن. خيلي ها برا مالقات نيومدن...«
نگران بود و يك ريز سؤال مي كرد. سعي كردم آرامش كنم. از پدرم پرسيدم: 

ـ هنوز ماشينت رو داري؟
ـ آره. چرا می پرسی؟ 
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ـ با كي به مالقات اومدين؟
ـ خودمون تنها بوديم.

اين را از اين بابت پرسيدم که خانواده ام هميشه با خانوادة رحيم صفت بقا به مالقاتی 
از  می آمدند. پرسيدم: »مدينه را هم آوردين؟«. مدينه مادر رحيم بود. و من هنوز 

اعدام شدن رحيم مطمئن نبودم.
اشك در چشمان پدرم جمع شد. انگار لبش می لرزيد و زمزمه وار گفت: »چند روز 

پيش با پدر رحيم اومديم اين جا وسايلش رو تحويل گرفتيم«.
پدرم  نتوانست ادامه دهد. دستمالی درآورد و اشك هايش را پاك  كرد. مادرم هم چنان 
با چهره يی مضطرب، باور نمي كرد چه اتفاقاتي افتاده است.  پرسيد: »رحيم چرا اعدام 
شده؟ مگه اون چيكار كرده بود؟چرا خيلي از مادرها به مالقات نيومدن؟ هر بار ما برا 
مالقات مي اومديم، توی لونا پارك۱۰8 كلي خونواده  بود. امروز خونواده های كمي اون جا 

اومدن. بقيه بچه ها چي شدن؟«.
اين  و قاطی اشک و بغضش مي گفت: »نمي دوني توی  مادرم يك ريز گريه مي كرد 
مدت چی به سر ما اومده! مدينه با شنيدن خبر اعدام رحيم، رواني شده. چندتا از 

پدرها سكته كردن. چندتا از اونا اآلن ُتو بيمارستانن«. 
پدرم گوشي را گرفت: »اون دوستم هم كه از قوچان مي اومد )منظورش پدر حسن 
رضايي۱۰۹ بود(، هفته پيش خونة ما بود. پسر اونو هم اعدام كردن. به اونا نه وسيله يي 

از پسرش دادن، نه شمارة قبر«.
پرسيدم: »علي آقا۱۱۰ چي؟ او را هم ديدي؟«.

گفت: »مث اين كه حسين زنده است. ولي حسن۱۱۱ رو اعدام كردن. علي آقا با شنيدن 
خبر حسن، بدجوري مريض شده. كارش به بيمارستان كشيده«.

۱۰۸- در گوشه لونا پارك تهران، محلي در اختیار دادستاني بود. خانواده ها ابتدا به آن جا مراجعه می کردند و برگة 
مالقات مي گرفتند. سپس آن ها را با میني بوس به جلوي درب اوین مي آوردند.

۱۰۹- مجاهد خلق حسن رضایي اهل قوچان بود. از قزل حصار او را مي شناختم. در قتل عام تابستان سال ۱۳۶۷ به شهادت رسید.
۱۱۰-  علي آقا پدر حسین و حسن فارسي بود كه با آن ها هم محله بودیم.

۱۱۱- مجاهد 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. شكنجه هاي زیادي را تحمل کرد. او و اسداهلل بنی هاشمی 
انفرادی های  اعدام گرفتند. هر سه آن ها در سلولی در طبقه چهارم  رفتند و حکم  به دادگاه  بخشایی  و نصراهلل 
آسایشگاه بودند. در اوایل سال  ۶۷ هر 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 
به  منجر  که  کردند  پهن  گسترده یی  تور  زندان  اطراف  در  بالفاصله  شدند.  مطلع  فرار  این  از  نگهبانان  محوطه، 

دستگیری حسن و اسداهلل شد. هر سه نفر را چند روز بعد اعدام کردند.
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پدرم با ايما و اشاره می گفت: »همة رفيق هاي شما رو توی جاهاي ديگه هم از بين 
بردن. در قوچان، نيشابور، مشهد، اصفهان و همه جا«. 

پرسيدم: »اين حرف ها رو از كجا مي زني؟«. 
پدرم آه تلخ و سردي كشيد و ادامه داد: »تو نمي دوني 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 مي زديم تا از شما خبري بگيريم. هر روز خبرهاي 

بدي مي رسيد كه زندگي ما رو سياه كرده«.
مالقات مان با اشك و آه وحالت هايي پر از عالمت و اشاره تمام شد. به بند که برگشتيم، 
در بقيه هم همين وضعيت را ديدم. فهميديم در اين دو ماه، خانواده ها هم سختي ها 
و فشار های بيشتری از ما کشيدند و چه تحمل ها که نكرده اند. در اين مالقات، ما فقط 
بخشی اندک از يک جنايت همه جانبه  را شنيديم. در زندگی انسان ها هميشه رنج ها 
و دردها و فشارها و مشكالتي هستند كه پوشيده می مانند و معمواًل کمتر به زبان و 
قلم می آيند. كسي نفهميد چه بر سر آن پدران و مادران داغدار وخانواده هايي آمد كه 

هنوز منتظر مالقات و ديدار عزيزشان بودند.
نبود.  لبش  لبخندي روي  برمي گشت، ديگر  از مالقات  برخالف گذشته ها، هر  كس 
ديگر مثل مالقات هاي قبل، شلوغ نمي كرد و نمي گفت »بچه ها جمع بشيد يه خبر 
داغ داغ دارم«. هر كس از مالقات برمي گشت، آرام به كناري مي رفت و سر در الك 
خودش می برد. تک و توکی هم بودند که در گوشة اتاق دراز مي كشيدند و نگاه شان 

انگار داشت سقف را سوراخ می کرد. 
بردن بيست نفر ديگر از همين سه  اتاق به ۲۰۹، عاملي شد كه اين جمع چندان سر 
اين موارد مثل گذشته با هم صحبت نكنند. حرف ها دونفره بود. بعضي هم در اين 

موارد در سکوت بودند. 
اين  ابعاد  از  بزرگ تری  بعدی، کم کم تصوير  دو هفتة ديگر گذشت. در مالقات های 

قتل عام در ديگر زندان های کشور به دست آورديم.

زندان همدان
از غّصه مريض شده و در  برگشت، فهميديم مادرش  از مالقات  حسن ميرزايي که 
افتاده است. حسين و مصطفي ميرزايي پسران اين مادر و علي توتونچيان از  خانه 
اقوام نزديك آن ها اعدام شده بودند. اين مادر دختري هم به اسم معصومه داشت. 
معصومه در زندان همدان بود. تازه هم آزاد شده بود. خانواده حسن ميرزايی به او 
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زندان  در  و  دوباره دستگير كردن  را  معصومه  عمليات سازمان شد،  گفتند: »وقتي 
همدان اعدام شد«. پسر ديگر اين مادر، رضا ميرزايي بود. چون برادران و خواهرش از 

مجاهدين بودند، در آن بحبوحه رضا را هم دستگير كردند و آوردند  اوين.
قباًل  كه  را   كس  هر  معصومه،  بر  عالوه  همدان  در  فهميديم  بعدي  مالقات هاي  در 
زنداني بوده يا رابطه يي با مجاهدين داشته، دستگير كرده اند. طبق خبرهايی كه به ما 

رسيد، بيش از ۱۲۰۰ نفر را در كل استان همدان اعدام كردند.
همة زندانيان سياسی شهرهای ديگر همدان را در آن  مقطع به زندان همدان منتقل 
کردند. رضا ميرزايي را چند ماه بعد به بند ما فرستادند. از رضا پرسيدم: »آن موقع 
مگه چه كار مي كردي؟ چرا دستگير شدي؟«. رضا گفت: »من اصاًل كاري به اين كارها 
گرفتن.  منو  چرا  فهميدم  بازجويي ها  در  ولي  بودم.  كارم  مشغول  بازار  در  نداشتم. 
بازجوها به من گفتن سازمان فکر کرده در ايران جاي پا داره. خونواده هاي شما هم 
جاپاهاي سازمانن. اما سازمان كور خونده. ما از دو سال پيش، همة اين جاپاها رو 
شناسايي كرديم. براي همة اون ها طرح داشتيم. ما همة اين جاپاها  رو در كرمانشاه، 

همدان، تهران و شهرهاي ديگه از بين برديم«.

زندان سنندج
بودم.  او در سالن ۵ هم اتاق  با  بود. ۵    سال حكم داشت. سال ۶۵  نقده  اهل  اكبر ف. 
اكبر سال  ۶۵ آزاد شد و به شهر خودشان رفت. مواقعي كه به  تهران مي آمد، به  مغازه 
پدرم مي رفت و سري به  او مي زد. در زمان قتل عام ها، اكبر سراغ پدرم رفته بود. از 
او وضعيت من  را دنبال مي كرد. اکبر دربارة شهرهاي كردستان، به  پدرم گفته بود: 
»در شهرهاي سنندج، بوكان، نقده، مهاباد و همة شهرهاي كوچك كردستان، همة 
زندانيان سياسي را اعدام كرده ان. به   هر شهري سر مي زنم، خانواده ها عزادار هستن. 

يا پشت در اين زندان و آن زندان هستن يا دنبال بچه هاي شان مي گردن«.

زندان بابل
آزاد  زندان  از  تازگي  به  از قول مادرش كه  برگشت۱۱۲،  از مالقات  ابويي که  مسعود 

۱۱2- خانواده مسعود ابویي از مازندران براي مالقات او به اوین مي آمدند. خانواده یي بودند كه در سطح شهر بابل 
به  هواداري از مجاهدین شناخته مي شدند. برادر بزرگ مسعود، مهدي ابویي از اعضاي مجاهدین و از زندانیان 
سیاسي زمان شاه بود و بین مردم شهر، چهرة شناخته شده یي بود. مهدی در مرداد سال۱۳۶۰ با قساوت پاسداران 



423

چه كسي ماند

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 خانواده ها جسد بچه هاي شان را تحويل مي گيرن؛ اما كسي حق نداره اون ها رو 
در گورستان عمومي  دفن كنه. خانواده ها جسد بچه ها رو در باغچة حياط شان دفن 
كردن«. در زندان بابل كه مادر مسعود مدتی آن جا زنداني بود، حدود ۳۵ تا ۴۰ نفر 

زندانی بودند که همه را قتل عام و شهيد كردند.

زندان کرمان
رضا کرمانی در کرمان دستگير و محاکمه شد. حکمش باالی ۲۰ سال بود. او را به 
به جريان  از  بعد  به مالقاتش می آمدند.  به  دير  تبعيد کردند و خانواده اش دير  اوين 
افتادن دوبارة مالقات ها، خانواده اش به رضا اطالع می دهند که در سه زندان كرمان، 
بيشتر زندانيان سياسی را اعدام كرده اند. تا آن موقع، در زندان اصلي كرمان۳۵۰نفر و 

در زندان ديگري كه تحت حفاظت سپاه بود، باالي ۱۵۰ نفر زنداني بودند.

زندان اصفهان
اكبر صفری اهل اصفهان بود. مدتي هم در زندان قم بود. پيش از اين براي مان تعريف 
دنبال  خانواده ها  از  كه  خبرهايي  در  دارد.  اصلي  و  بزرگ  ۳ زندان  اصفهان  كه  کرد 
کرديم، در اين استان هم همة زندانيان شهرهای حومة اصفهان را به زندان اصلی شهر 
منتقل می کنند. آمار زندانيان سياسی اصفهان حدود ۲۵۰۰  نفر بود. بعد از قتل عام 

کمتر از ۲۰ نفر زنده ماند ند. 
شهر اصفهان زندانی به نام »زندان قرنطينه« داشت كه محلش نامعلوم بود. نامعلومی 

خمینی، به شكل تدریجي تیرباران شد. خواهر مسعود )حوریه( و دامادشان )نادر ثاني( در ارتش آزادیبخش بودند. 
حوریه در عملیات فروغ جاویدان شهید شد. خواهر دیگر مسعود، فرشته )صدیقه( نیز از گروه هاي پشتیباني جنگل 
بود. او در اسفند ۱۳۶۱در جریان یك درگیري در شهر دامغان، در حالي كه باردار بود به شهادت رسید. همسر 
او عباس قبادي نیز 2 سال بعد در شهر آمل تیرباران شد. مادر مسعود 2 بار به زندان افتاد. یك بار سال ۱۳۶۰ كه 

۳ سال در زندان هاي بابل و اوین بود. یك بار هم سال ۶۶ كه یك سال در زندان بابل بود .
 پدر مسعود معمم بود، ولی مخالف افکار و اندیشه خمینی. به همین دلیل 2 بار به زندان افتاد. وی سال ۶۶ سفری

 به خارج کشور می کند. با فرزندش که در منطقه بود ،تماس می گیرد و صحبت می کند. در برگشت به ایران، به 
 همین جرم  ۶ ماه به زندان می اندازند و سپس خلع لباس مي كنند. 



424

رمز ماندگاري 

محلش هم به اين دليل بود که چند بار جابه جايش کردند. از اين رو نه خانواده ها و 
نه زنداني ها از محل آن اطالع درستي نداشتند. 

علی فاتح كه پس از دوران بازجويي اش به زندان دستگرد منتقل شد، در مورد زندان 
قرنطينه  گفت: » زندان قرنطينه داخل يه پادگان سپاه بود. يه قسمت از پادگان رو 
جدا کرده بودن و يگان هاي خدمتي سپاه، در قسمت ديگة پادگان بودن. ما از داخل 

سلول  ها صداي مارش صبحگاهی شان رو مي شنيديم«.
با اين حال معلوم نشد چه تعداد زندانی سياسی در زندان قرنطينه بود و  قتل عام 

شده ها چند نفر بودند. 
اين كه  با  بود.  ابعاد جنايت قتل عام  از  بيشتری  هر مالقات، روشن کنندة تصويرهای 
باورش سخت بود، ولي آن اتفاق بزرگ و هولناک افتاده بود. خنجر كينه و سبعيت 
افسارگسيختة خميني، قلب هر مجاهد و مبارز و زنداني مقاومي  را در سراسر ايران 
وسايل  تحويل گيري  هنگام  خانواده ها  خبرهای  شنيدن  ميان،  اين  در  بود.  شكافته 

بچه هاي شان، از همه دردناك تر بود.

زندان قزوین
سال ۶۵ با محمود صحراييان در سالن۵ هم بند بودم. او را مدتی بعد به زندان قزوين 
داشت،  آمد  و  رفت  خانوادة محمود  با  كه  خانواده يي  از  فروردين ۶8  کردند.  منتقل 
شنيديم كه محمود زنده مانده است. در ادامة اين خبر، شنيدم در زندان چوبيندر 
در  او  با   ۶۱ سال  که  هم  تاب۱۱۳  علی  است.  داشته  جريان  وسيعي  قتل عام  قزوين 

قزل حصار بودم، جزو قتل عام شدگان بود. 
طبق اخباری که از زندان قزوين به ما رسيد، زندانيان آن جا فرصت گذراندن نمايش 
»هيأت عفو« را هم نداشتند. همة آن ها را در سالنی جمع مي كنند و آخوند جنايت كاري 
همراه با رئيس زندان و داديار به آن ها مي گويد: »هر  كس حاضره سازمان رو محكوم 
كنه و مصاحبه كنه، بياد بيرون!«. از آن جمع حدود ۴۰۰ نفر، فقط ۳ يا ۴ نفر از صف 
می آيند بيرون. اين چند نفر را جدا می کنند و بالفاصله همه را به محل اعدام می برند.

زندان سمنان
اسداهلل نبوی خبری را به ما رساند مبنی بر اين که تا قبل از جريان قتل عام، زندانيانی 
که در زندان سمنان بودند، حدود ۴۵  نفر می شدند. در مقطع قتل عام ، زندانيان هوادار 

۱۱۳- مجاهد شهید علی تاب اهل قزوین ۳۱ ساله در سال ۶۱ دستگیر و در قتل عام ۶۷ سربدار شد.
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مجاهدين را که قباًل آزاد کرده بودند، دوباره دستگير می کنند. جمع شان نزديک به 
۱۰۰ نفر شده بود. از اين جمع به جز ۴ نفر که زنده ماندند، بقيه را اعدام کردند.

زندان رشت
بيشتر  اين ها  بودند.  گذرانده  زندان رشت  در  را  مدتی  که  بودند  ما  پيش  زندانيانی 
زندانيان هوادار سازمان را در زندان رشت می شناختند. بعضی ها هم با چندتايی از 
آن ها در دوران فاز سياسی فعاليت داشتند. اصغر مهدي زاده، حسن.  الف، محسن. پ، 
رمضان فتحی، مصطفي. خ و بقيه بچه هاي گيالن، هر کدام بعد از هر مالقات، گوشه يي 

ديگر از تاريکی های جنايت سراسري قتل عام را براي مان روشن مي کردند. 
حاکم  است:  بوده  صورت  اين  به  اعدام  برای  زندانی  بردن  مراحل  رشت  زندان  در 
ضدشرع و ضدبشر رشت به همراه رئيس زندان، به زندان رشت می رود. همة زندانيان 
»کسانی که  می گويد:  آن ها  به  رو  شرع  حاکم  می برند.  زندان  حياط  به  را  سياسی 
اتهام شان منافقين است، بيايند بيرون. کسانی هم که می گويند »مجاهد«، بمانند!«. 
از جايش تکان نمی خورد. همه  از زندانيان  ناباوری دژخيم، کسی  در اوج حيرت و 
دالورانه می ايستند و از شرف انسانی و نام مجاهد خلق دفاع می کنند. دژخيم هم 

حکم همگی را يک جا اعالم می کند و همه را به محل اعدام می برند.

بند زنان
به  بند هم  بند زنان داشتند. در مالقات ها، خبر آن  از زندانيان بستگاني در  بعضی 
ما رسيد. تا قبل از قتل عام، در سه بند زنان حدود ۲۵۰ زنداني بود. خبر آمد که در 
عمدة  بخش  بودند.  آموزشگاه  سالن۳  در  همگی  هستند.  8۰ نفر  حال حاضر حدود 
باقی ماندگان زندانيان زن، مربوط به زندانيان غير مجاهد بود. علت هم اين بود که 
اعتراف  و  به گفته  بنا  اما  نكردند.  اعدام  به داليل شرع آخوندی  را  زنان غير مجاهد 
زندانبان، آن  زنان غير مجاهد ديگر تهديدی نبودند؛ گروه های شان هم نابود شده بود.

دیدار با حنيف
به  بردند  را  زن  سياسي  زندانيان  باقيماندة  كردند.  جابه جا  بعد  ماه  چند  را  ما  بند 
۳۲۵. ما را به جای آن ها به سالن  ۳ بردند. داشتيم اتاق ها را نظافت مي كرديم كه در 
پشت پنجرة سلول، كاغذي ديديم. برداشتيم. نيمي از نوشته  درست خوانده نمي شد. 
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از زنان مجاهد است. آن  را حين  از ادبيات متن و عباراتش معلوم بود نوشتة يكي 
قتل عام ها و قبل از رفتن به بيدادگاه نوشته بود. نويسنده اش مي دانست كه دارند آن ها 
را دسته دسته براي اعدام مي برند. اسم دو سري از خواهران مجاهد را كه قبل از سری 

خودشان برده بودند، نوشته بود. ما حدود ۳۵  اسم را در نوشتة آن خواهر ديديم. 
متن را با عبارتی تمام کرده بود که مضمون آن چنين بود: »احتمااًل امروز يا فردا 
نوبت بقية ماست. همة زندانيان را دارند اعدام مي كنند. بچه ها اين را مي دانند و موقع 
رفتن، همه شادند و بهترين لباس هاي شان را مي     پوشند. انگار مي خواهند به عروسي 
بروند«. امضای نوشته هم اين بود: »با عشق مريم، با عشق مسعود، ديدار با حنيف«.

در استان هاي دیگر
پدر محمد حسن. م از اعضاي ارگان هاي باالي رژيم بود. گاهي از طريق او به برخي 

موضوعات داخل كشور پي مي برديم. يك روز رفتم سراغ محمد و پرسيدم:
ـ چه خبر از پدرت؟ اآلن چه كار مي كنه؟ اوضاع و احوال چي مي شه؟

ـ اآلن هيچي معلوم نيست. حاجي يه هفته می شه که تو خونه خوابيده. سر كار نمي ره. 
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 زندان هاي شهرستانا رسيده، شنيدي؟

ـ آره شنيدم، ولي زياد هم دنبالش نيستم؛ چون خود حاجي گفته: كسايي كه قسر در 
رفتن، فقط توی زندان هاي تهرانن. زندان هاي شهرستانا به طور كامل پاكسازي شده«.

شنيدن اين حرف ها هرگز برايمان ساده نبود، ولي سنگينی  شان تصورشان را غير ممكن 
کرمانشاه،  ديزل آباد  شيراز،  عادل آباد  چون  بزرگي  زندان  هاي  در  يعني  می نمود. 
وكيل آباد مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز و... همه اعدام شدند؟ هر كدام از اين زندان ها 

کلی زنداني داشتند.
به   زندان ها  آن  از  كه  بود  چهره هايی  و  نام  ياد  آوردن  به نظر  زندان ها،  اسم  تلّفظ 
زندان های تهران کرج تبعيد شده بودند. مثاًل مسعود ريگي و ۷ نفر از بچه هاي زندان 
زاهدان در بند ۲ قزل حصار پيش ما بودند. آن ها چه شدند؟ با مسعود ريگی هم اتاق 
بودم. به من  گفته بود: در زندان دانشکده ۱۱۴زاهدان بيش از ۱۵۰۰ زندانی بود. مسعود 

و آن هفت زندانِی همراهش را به خاطر طرح فرار، به  تهران تبعيد كردند.

۱۱۴- در آن سال ها بخاطر شدت دستگیری ها در زاهدان زندان کم آورده بودند که از محل دانشکده زاهدان 
برای زندان استفاده می کنند و زندانیان آن را بنام زندان دانشکده نام می بردند.
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تاثير اعدام  ها روی زندگی جمعی
اتاق آمدم. متوجه شدم بر سر وسايل  اين  به  انفرادی  از  يا سوم بود كه  هفته دوم 
صنفي اتاق مان مشکالت و تضادهايی داريم. كسي هم به اين مشکالت روزانه توجهی 
نداشت. مثاًل جاناني نداشتيم، جا براي گذاشتن ظروف نداشتيم، وسايل صنفی مان 

گوشة اتاق روي هم تلنبار مي شد و...
تصميم گرفتم مختصرجايي براي اين وسايل آماده كنم. دوتا كارتن خالي و يك جعبة 
خالی ميوه را برداشتم و شروع  كردم چيزی درست کنم. هنوز ۱۰ دقيقه يی نگذشته 

بود كه يكي از زندانيان آمد باالي سرم و با شدت غيض گفت: 
ـ باز شروع كردي از اين بازي ها راه انداختي؟ مي خواهي باز هم تشكيالت راه بندازي؟

ـ دارم يه جا برای نان ها درست می کنم. 
بياد و ما رو  نداريم؟ مي خواي دوباره شب، عباس فتوت  ـ تو چه كار داري جانوني 

به خاطر اين كارها ببره  ۲۰۹؟
چند  كنم!  چه كار  بودم  مانده  من  شد.  خارج  اتاق  از  و  گفت  عصبانيت  با  را  اين ها 

دقيقه يي با آن وسايل در دستم، نشستم و كاري نكردم. 
۱۰ ـ ۱۵ نفر هم دور تا دور اتاق نشسته بودند و صحنه را تماشا مي كردند. مهرداد آمد 
كنارم و گفت: »به  دل نگير! فعاًل شرايط اين جوريه«. كمك كرد كارتن را مختصري با 

كيسه زباله تقويت كرديم و گذاشتيم براي جاناني.
تا حدود سه ماهی فضا همين طوری بود. از يك طرف شوك قتل عام و ساية اعدام ها 
هم چنان باالي سرمان بود، از طرف ديگر زندانيانی از بندهای ديگر بودند که آن ها را 
درست نمي شناختيم. كسي چندان با كسي حرف نمی زد تا يقين می کرد که طرفش 

قابل اعتماد است. شايد هم وضعيت طبيعي آن شرايط، همين بود.
اواخر پاييز  ۶۷ به وضعيت جديد مسّلط تر شديم. اتاق ها در حد معقول شكل گرفتند و 
نظم اوليه يي حاكم شد. رابطه های مان هم قوي تر شد. از مالقات ها خبر رسيد که در 
زندان گوهردشت هم همة بندها خالي شده است. آن جا هم باقی ماند گان را در يك 

بند جمع کرده اند.

با هيچ معياری نمی خواند!
يکی از زندانيانی که به جمع ما اضافه شد،  اميرانتظام بود. عباس اميرانتظام سخنگوی 
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دولت بازرگان بود که حکم ابد داشت. او تا به حال در بند های سياسی نبود. آن طور 
که خودش گفت هميشه او را در بندهای زندانيان عادی نگه داشتند. اميرانتظام حرف 
ما را قبول نمی کرد که همه را اعدام کردند. ما به او حق می داديم که نپذيرد. آخر او 
پيش از اين در بندهای ما نبود که بفهمد چه کسانی بودند و ديگر نيستند. من هم 
باور نداشتم همه را اعدام کرده باشند. اما آن قدر جاهای خالی ديدم و سکوت صداها 

را شنيدم که به يقين رسيدم. 
باقر برزويی نفر اصلی گروه آرمان مستضعفين بود که به عنوان رهبر اين گروه شناخته 
شده بود. حکمش ابد بود. بعد از طبقه بندی زندان، او را فرستادند به بند ابدی ها. باقر 
تا چند ماه بعد از قتل عام، هنوز با جديت اصرار می کرد اين حرف هايی که ما می زنيم، 
واقعيت ندارند. می گفت:»بچه هاي اوين را احتمااًل بردن به استاديوم آزادي يا امجديه 
يا در جاهايي مثل آن زنداني كرده ان. اگر اعدامي  هم در كار بوده، فقط در سطح 

بچه هاي سر خط و پيك هاي سازمان بوده«.
به نام »فروغ جاويدان«  عملياتي  نداشت  قبول  بود،  از خبرها محروم   که  اميرانتظام 
پشت  و  اسالم آباد  تا  آزاديبخش  ارتش  که  گفتيم  او  به  را  باشد. خبرها  انجام شده 
دروازه هاي كرمانشاه آمده، با تعجب  گفت: »هيچ كدوم اين خبر ها واقعيت نداره. مگه 
گروه شما ارتش يك كشور رو داره كه تا اسالم آباد بياد؟ عراق حمله كرده، نفرات شما 

هم زير  پوش آن  ممكنه چندتا شليك هم كرده  باشن«. 
به او که گفتم اين حمله بعد از آتش بس اتفاق افتاده و عراق عملياتي نكرده است، 
جوابي نداشت. نمي توانست وجود ارتش آزاديبخش را فهم كند. در مورد قتل عام 
هم امير انتظام باور نداشت که زندانيان همة بندها اعدام شده اند و فقط ما مانده ايم. 
اصرار می کرد: »درسته كه اين رژيم و پاسدارانش وحشي هستن و خيلي جنايت ها 
هم كردن، ولي قتل عام اين همه زنداني، باز تاب هاي بيروني داره. رژيم نمی تونه در 
يا جايي  و  آزادي  استاديوم  در  رو  زندانی ها  باشه. پس همة  پاسخگو  انظار جهاني 
مثل اون جمع كردن و مدتی بعد معلوم مي شه. چنين قتل عامی در زندان، با هيچ 

معياری نمی خونه«!

قتل عام در گوهردشت
بوديم. خبرهای کلی  بی اطالع  زندان گوهردشت  قتل عام در  از جريان  زمان  اين  تا 

داشتيم که خيلی ها اعدام شده اند، اما از چند و چون آن کم می دانستيم. 
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مدتی بعد از قتل عام ها، يک مالقات حضوری با خانواده، به برخی از زندانيان باقيمانده 
در زندان گوهردشت دادند. بچه ها بعد برای مان تعريف کردند که با خانواده های شان 
دور هم نشستند و صحبت کردند. در همين مالقات هم بود که خبر اعدام ها را به 
خانواده ها گفتند. ناصريان۱۱۵ به خانواده ها گفته بود: »می خواهيم اين ها را آزاد کنيم. 

شما هم زود به اين ها زن بدهيد. نگذاريد ديگه دنبال اين کارها و گروه ها بيفتن«!
بند  ۱  در  آن ها  آوردند.  اوين  به  را  باقی ماند گان گوهردشت  بود که  بهمن ۶۷  اواسط 
پايين و بند۲ بودند. آن  زمان ما از تلويزيون رژيم مّطلع شديم که می خواهند تعدادی 
تاالر رودکی  ببرند. در روز ۲۱بهمن يک سمينار در  نماز جمعه  به  را  تواب  زندانی 
ترتيب دادند که اساسًا توده ای ها و مارکسيست ها در آن شرکت کردند. اما تعدادی از 
افراد بريده هم در اين سمينار بودند. رژيم تصميم گرفته بود که زندانيان مارکسيست 
را آزاد کند و در اين سمينار از آن ها بعنوان سياهی لشگر استفاده کرد. ما فقط در حد 

اخباری که از تلويزيون پخش شد از آن مّطلع شديم. 
روز   سوم عيد ۶8 ما را از بند ۴ باال منتقل کردند به  سالن ۶ آموزشگاه. کمی بعد هم 
زندانيان گوهردشت را آوردند به سالن۶. جمع ما شد حدود ۲۵۰ نفر. ما شديم کل 
زندانيان باقی ماندة  دو زندان اوين و گوهردشت. تعدادی هم در بند کارگاه و بند 
جهاد بودند که اساسًا در زمان قتل عام از آن ها چندان اعدام نشده بودند. هر دو بند 
شنيدم  بعدها  نديديم.  هم  را  مارکسيست  زندانيان  باقی ماندة  داشت.  توابی  فضای 
آن ها را اسفند ۶۷ آزاد کردند. در سالن۶ که تازه آمده بوديم، اتاق اول بند، پشت 
پرده بود. ۴نفر از توده ای ها در اين اتاق بودند. چند روز بعد از ورودمان به سالن۶، 
حاج مهدی ـ مسؤل آموزشگاه ـ سعيد تدين را صدا کرد و برد زيرهشت. سعيد که 
برگشت، گفت حاج مهدی به او گفته مسؤل بند باشد. کسی واکنشی نداشت. نگاه 

عموم هم به سعيد مثبت بود. 
چند روز بعد پاسدار امجد وارد بند شد. گفت يک نفر را بفرستيد اجناس فروشگاه را تحويل 
بگيرد. معنی اش اين بود که بايد يک نفر از خود ما مسؤل فروشگاه بند می شد. دو سه ساعتی 
گذشت و کسی داوطلب نشد. من صنفی اتاق مان بودم. رفتم به سعيد گفتم اگر کسی پيدا 
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 بچه های خوب و قابل اطمينان 
بودند. گاهی اوقات که زيرهشت خلوت بود، با جعفر بعضی خبرها را رد و بدل می کرديم.

۱۱۵-ناصریان 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
بين گوهردشتی ها تعدادی را ـ نه چندان زياد ـ از قبل 
و  آشنا  خيلی هاشان  با  که  نکشيد  طولی  می شناختم. 
او  با  بودكه  كسي  اولين  طاهرلو  عليرضا  شدم.  دوست 
راحت صحبت کردم. او را از بند۲ قزل حصار می شناختم. 
از او پرسيدم:  »عليرضا! در گوهردشت چه اتفاقي افتاد؟ 

کی ها اعدام شدن؟«. 
گفت: »وقتی اعدام ها شروع شد، خودم در فرعي ۹ بودم. 
اول  را  اعدام ها  دادگاه.  بردن  رو  بچه ها  مرداد  روز 8  از 
می بردن  رو  بچه ها  بعداً  می دادن.  انجام  سوله  يه  توی 

توی حسينيه، باالي سن دار مي زدن. از بعضي بندها هيچ كس زنده نموند. قبل از 
اين كه به اوين منتقل بشيم، از ۲۴ بند اصلي و فرعي گوهر، فقط توی دو بند اون 
زنداني بود. ما هم كساني بوديم كه از بند هاي مختلف باقي مونده بوديم. خودم دادگاه 
نرفتم؛ اما هرکس از بندی باقی  ماند، آوردن پيش ما. دست آخر همه مان را در بند۲ 

جمع کردن و بعد هم آوردن اوين.
اون  روزها ناصريان خيلی تالش مي كرد تا در فرصتي كه هيأت  مرگ در گوهر دشته، 
زندانيان بيشتري رو اعدام كنه. هر سري از بچه ها رو که می بردن براي اعدام، خود 
ناصريان چهار پايه رو از زير پاي بچه ها مي كشيد. اونقدر در اين کار عجله داشت که 
وقتی بچه ها از طناب دار آويزون بودن، خودش رو به پاي بچه ها، آويزون مي کرد تا 
براي  زودتر خفه شن و كارشون تموم شه. عجله داشت سري هاي بعدي رو زودتر 

اعدام بياره«. 
پس از عليرضا با چند نفر ديگر گوهر دشتی ها صحبت کردم؛ با حسين فارسي، حسن 
قتل عام  جريان  از  گوشه يی  کدام  هر  و...  مهدی زاده  اصغر  صمدی،  اکبر  اشرفيان، 

تابستان ۶۷ در گوهردشت را بازگو کردند.
از اکبر صمدی پرسيدم: »شما کی فهميدين هيأت مرگ اومده و اعدام می کنن؟«. 

گفت: »من تا روز 8 مرداد توی انفرادی بودم. از هيچ چی هم خبر نداشتم. 8 نفر بوديم 
نداشتيم  بيرون کشيدن و بردن توی راهرو مرگ. ما که خبر  از سلول ها  که ما رو 
جريان چيه و اون جا هم دادگاهه. داوود لشگری تا ما رو ديد، گفت اين ها رو کی آورده 
برای قرنطينه دادگاه  ما رو  برگردونين سر جاشون. گويا می خواستن محل  اين جا؟ 

عليرضا طاهرلو
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استفاده کنن. ما رو ديگه به انفرادی نبردن. رفتيم بند۳. اون جا بودکه خبرهای فروغ 
جاويدان و خبرهای قبلی مربوط به سازمان رو شنيديم. اما خبر مهم تر بين بچه ها اين 
بودکه می گفتن روز قبل تعدادی رو صدا کردن و بردن و هنوز کسی برنگشته. معلوم 

نبود کجان و سرشون چی اومده.
حسن اشرفيان که اون جا بود منو صدا کرد و برد اتاق تلويزيون. از الی کرکرة پنجره، 
سوله يی رو توی محوطه نشون داد و گفت ديروز داوود لشگری با چندتا پاسدار و 
ناصريان و حميد عباسی، با يه فرغون رفتند توی سوله. بعدش هم بچه های مشهدی 
و چند نفر ديگه رو بردن. حدود ۲۰ نفر می شدن. حتمًا اون ها رو توی سوله اعدام 

کردن که ديگه برنگشتن«.
من هم به اکبر صمدی گفتم :  »روز ۷ مرداد از انفرادی به ۲۰۹ رفتم. توی محوطة اوين 

جرثقيل و چند کاميون ديدم. اما نمی دونستم برای چی آوردن«. 
اکبر ادامه داد: »با توجه به جابه جايی ها و چيزايی که ديده بوديم، بين من و حسن 
اشرفيان بحث بود. اينکه خمينی بعد از پذيرش قطعنامه و خوردن جام زهر، مسير 
سرکوب و اعدام رو در پيش گرفته، چند نفر مثل جعفر و امثال اون که خيلی موضع 
محسن  طريق  از  برن.  رو  گشايش  مسير  می خوان  و  می کنن  اعدام  گرفتن،  علنی 
اما خيلی زود به  اونها هم مث ما بود.  با بند قبليمون در تماس بودم. نظر  زادشير 

همه مون نشون داده شد مسيری که توش هستيم، مسير قتل عامه.
خودم و محمدرضا شهير افتخار و بهزاد فتح زنجانی و تعدادی ديگه را روز ۱۲ مرداد 
به دادگاه بردن. روز شومی بود. اون روز ساعت 8 صبح تا ۱۰ شب من توی راهرو مرگ 
چشم بند زده نشسته بودم. حميد عباسی ليست هايی دستش بود که اسم افراد رو از 
روی اون می خوند و می فرستاد پيش هيأت. هر نيم ساعت ـ ۴۵دقيقه اسامی ۱۵ تا 
۲۰ نفر رو می خوند. هر کس اعدامی بود می فرستادن اون طرف دادگاه، سمت حسينيه. 
منتظر می نشستن تا تعدادشون زيادتر بشه، بعد ببرن. فقط روز اول توی سوله اعدام 
کردن. بعد از سری اول، روی سن حسينيه اعدام می کردن. اون روز تا ساعت۴ـ ۵ 
بعد  از ظهر که دادگاه کار می کرد، حدود ۲۵۰ نفر رو بردن دادگاه. از بين اين ها، فقط 

۱۵ نفر مونده بوديم که ساعت ۱۰شب ما رو از اون جا بردن«.
داخل  به  دسته دسته  و  مرگ  راهرو  در  صحنه هايی  چنين  کردن  تصور  و  شنيدن 
حسينيه بردن و به دار کشيدن، سخت است. اما اين ها واقعيت داشتند و شمايی از 
چهرة پشت پرده خمينی هستند که بايد با جزئيات شان ثبت شوند. اين ذهن من 
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بود که ميزان شقاوت خمينی را تا اين حد تصور نمی کردم. بعد از اين که من هم به 
ماجرای بردن فتح اهلل به زيرزمين ۲۰۹ اشاره کردم، شنيدم اصغر مهدی زاده هم کسی 
بوده که در حسينيه گوهردشت صحنه مشابهی را ديده است. رفتم سراغ اصغر و از او 

خواستم ماجرای آن روزها و آن چه را ديده برايم بگويد. 
اصغر گفت: »روز چهارشنبه ۵ مرداد، حميد عباسی بند ما رو به  خاطر ورزش جمعی 
بيرون کشيد. توی دادياری با تک  تک افراد برخورد می کرد. وقتی اتهام رو می پرسيد 
و می گفتيم هواداری، کاری نداشت. ديگه مث قبل سر گفتن کلمه هواداری ما رو 
نمی زد و وحشی گری در نمی آورد. به ما ميدون می داد موضع خودمون رو باال بکشيم. 
از پنجشنبه ۶ مرداد تلويزيون ما رو بردن. بعد هم فروشگاه و مالقات ها قطع شد. روز 
8 مرداد سيد محمد مروج و عليرضا غضنفر پور رو صدا کردن و بردن. از دريچة روی 
از مأمورهای زندان اون جا بودن.  در ديديم که آن ها را بردن به سوله. حدود ۲۰تا 
کسايی مث حاج خانی مسؤل سالن مالقات، داوود لشگری، حميد عباسی و پاسدار 
علی بی دندون. ناصريان و حميد عباسی رو به لشگری و پاسداراش داد می زدن که 

اينا منافقن، نبايد به اينا رحم کنيد«.
اصغر مهدی زاده ماجرای ۴ روزی را که توی راهرو مرگ بود و چيزهايی را که ديده 
و شنيده بود، مفّصل تعريف کرد. من از او خواستم آن صحنه يی را بگويد که خودش 

در حسينيه ديده است. 
در حسينيه  پشت  رو  ما  که  بوديم  نفر  ما چندصد  ۱8مرداد  »روز  داد:  ادامه  اصغر 
توی  می بردن  دسته دسته  ۱۲نفره  سری  های  در  رو  بچه ها  صبح  از  بودن.  نشونده 
حسينيه و اعدام می کردن. از همون جا ما گاهی صدای کسانی رو که در لحظة اعدام 
شعار می دادن، می شنيديم. بعضی از بچه ها قبل از اين که چهارپايه رو از زير پاشون 
خالی کنن، خودشون شعار می دادن و از روی چهارپايه می پريدن. ناصريان که ديد 
شعار دادن بچه ها روی پاسدارهای خودشون هم داره تأثير می ذاره، سر پاسدارها داد 
می زد و می گفت: شما هم خبيث هستين. بعد ناصريان خودش می رفت چهارپايه رو 
از زير پای اعدامی ها با لگد می زد و می انداخت. بعد از ساعتی همون جا نشسته بوديم 
که ناصريان اومد منو بلند کرد و برد توی سالن حسينيه. گفت چشم بندت رو بردار و 
جلوتو نگاه کن. چشم بند رو که زدم باال، ديدم ۱۲تا از بچه ها آويزون هستن و تو هوا 
دارن تکون می خورن. با ديدن اين صحنه  از حال رفتم. بعد پاسداری اومد رويم آب 

ريخت تا به هوش اومدم و منو برد بيرون«.
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برکناری منتظری و ادامة تهدیدها
اوايل فروردين ۶8 خمينی منتظری را از مقام جانشينی خودش برکنار کرد. معلوم بود 
اّتفاق مهمی در مملکت روی داده است. در ضمن بعد از ۲۲ بهمن هم در سخنرانی 
سران رژيم که ما در روزنامه ها خوانديم، حرف رفسنجانی، موسوی اردبيلی و... اين 

بود که با ادامة جنگ مخالف بودند. 
را جمعی  وقايع  اين  نبود که  بين مان  از قتل عام، مناسباتی  قبل  ديگر مثل ساليان 
را تحليل می کرد  اين وقايع  با سطح فهم خودش  بررسی کنيم. هر کس  تحليل و 
و نظری داشت. اما اواخر بهمن۶۷ که خمينی فتوای کشتن سلمان رشدی را داد، 
جو را مسموم و آلوده کرد. بعضی ها آن    را نشانة قدرت می دانستند و بعضی نشانة 

بحران سازی. شايد هم خمينی برای برکناری منتظری، اين فضا را به وجود آورد.
ما فقط دنبال اين بوديم تا بفهميم تأثير اين تغييرات روی وضعيت ما چيست. تنها 
شاخصی که داشتيم، شيوة برخورد نگهبانان و مسؤلين زندان بود. از طرفی وضعيت 

باالی رژيم آن قدر بغرنج  بود که درک درستی از آن نداشتيم.
انتقال  از  بعد  شد.  بند  وارد  ناصريان  آخوند  که  بود  سال۶8  بهار  روزهای  از  روزی 
باقيمانده زندانيان گوهردشت به اوين، ناصريان هم به اوين آمده بود و داديار اوين 
شده بود. وسط بند ايستاد و شروع کرد به صحبت با چند نفر. چند نفری هم دورش 

را گرفتند. من هم با قدری فاصله، حواسم بود ببينم حرفش چيست.
نکنين  تهديد می کرد. می  گفت: »فکر  را  بود. همه  آخوند جانی و وحشی، عصبانی 
اعدام تموم شده. ما تصميم گرفتيم ريشة نفاق رو توی زندان بخشکونيم. ديگه حق 
ندارين مثل قبل توی زندان تشکيالت راه بندازين. اگه کسی دست از پا خطا کنه، با 

من طرفه. بريد کارگاه. بريد نشون بدين که دست از نفاق برداشتين«.
پس از اين که ناصريان خط و نشان کشيدن هايش را کرد و رفت، حدود بيست نفری 
تحت تاثير آن تهديد ها، تقاضای رفتن به کارگاه کردند و همان روز به بند کارگاه 
به کار در  بند برگشتند و  به  منتقل شدند. چيزی نگذشت که عمدة آن ها دوباره 

کارگاه ادامه ندادند.

از بين بردن پرونده ها
چرا  كه  كرد  پيگيري  دادياري  از  بار  بود . چند  تمام شده  منوچهر حسن زاده  حكم 
آزادش نمي كنند؟ يك روز منوچهر از دادياري برگشت و گفت: »پرونده ام گم شده. 
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حتي يه برگه پرونده به نام من در زندان نيست«.
تمام  » ما  می گويد:  منوچهر  به  بود  آمده  سرکار  تازه  که  جديدی  داديار  شيخي پور 
مدارك و اسناد كامپيوتري را كه داريم ، جست وجو كرديم. ولي هيچ پرونده يي از تو 

نداريم. اسم تو حتي از كامپيوتر اصلي وزارت اطالعات هم پاك شده«.
منوچهر پرونده پزشكي هم در زندان داشت. وقتي دنبال پرونده پزشكي اش رفت 
تا بتواند رد و نشاني از خودش پيدا كند، متوجه شد پرونده پزشكي اش هم از بين 
رفته است. او توضيح داد: »شيخی پور يه نفر رو همراه من کرد که بريم توی امداد، 
تمام  امداد،  ساختمان  توی  رفتيم  وقتی  اما  کنيم.  پيدا  رو  پزشکيم  پرونده  شايد 
با  اتاق پر پرونده، فقط يه كمد كوچك  از دو  فايل ها و قفسه ها خالي شده بودن. 

 ۴ كشو مونده بود«. 
رژيم براي آنكه هيچ اثري از قربانيان قتل عام باقي نگذارد، دستور داده بود تمام اسناد 
و مدارك مربوط به آن ها را در همه جا، از بين ببرند. اي بسا پرونده اصلي و سند های 

كامپيوتري منوچهر هم به اشتباه، همراه ديگر پرونده ها از بين رفته بود.

داستان محسن و روحی
هر روز با كارهای فروشگاه، وقتم پر بود. يك روز ميوه مي آمد، روز ديگر مواد بهداشتي، 
روز بعد مواد غذايي و... به خاطر تقسيم اجناس و گرفتن پول هر کدام، روزانه به همة 

اتاق ها سر مي زدم و با خيلی ها سر و كار داشتم.
توی يكي از اتاق ها داشتم با مسؤل صنفي آن  جا قيمت اجناس را حساب مي كردم که 
روح اهلل سلماني از كنار محسن پورغالمعلی بلند شد و رفت دورتر نشست. به شوخي 
و بلندبلند به او گفت: »اگه مي دونستم اين قدر اذيتم مي كني و بالي جونم مي شي، 
همون موقع توی راهرو از خواب بيدارت مي كردم. يک هو همه زدند زيرخنده. خود 
محسن هم از خنده غش كرد. من از حرف ها چيزی سر درنمي آوردم. كارم كه تمام شد، 
»روحي«۱۱۶ را صدا كردم. با هم رفتيم راهرو و صحبت کرديم. او را از قبل نمي شناختم. 
سعي كردم از اين شوخی استفاده كنم و با او رابطه يي بزنم. پرسيدم: »جريان چي بود؟ 

چرا همه خنديدن؟«. با خنده گفت: »موضوع بر مي گرده به روز دادگاه«.
تا اون موقع خبرها به  روحی گفت: »روزي كه رفتيم دادگاه، بعد از ۱۵ مرداد بود. 

۱۱۶- از آن جا كه نام روح اهلل، اسم خمیني پلید هم بود، او دوست نداشت روح اهلل صدایش كنیم. به همین خاطر 
به او »روحي« مي گفتیم.
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از  ما رو صبح  بوديم.  اون روز حدود ۴۵ نفر  اعدام مي كنن.  بود كه دارن  ما رسيده 
فرعي ها و انفرادي ها جمع كردن و چشم بند زدن و توی راهرو كنار ديوار نشستيم. 
حميد عباسی اسم ها رو يكي يكي مي خوند و می برد دادگاه. هر كس هم كه از دادگاه 
بيرون مي اومد، اگه اعدامي  بود، او را می بردن به ته راهرو. اگه اعدامي  نبود، می اومد 
به سمتي كه ما نشسته بوديم و منتظر مي شد تا اونو برگردونن  بند. تا ساعت ۱۱حدود 
صد نفر رو دادگاهي كردن. فقط دو نفر رو برگردوندن. همه رو فرستادن به ته راهرو، 

پشت در حسينيه. 
رو  اسم محسن  داره  و  ايستاده  دادگاه  ناصريان در چند قدمي  همان موقع شنيدم 
صدا مي كنه. محسن دو متري من بود. سرش رو روي زانوهاش گذاشته بود و جواب 
نمي داد. ناصريان دوبار اونو صدا زد. همين که ديد جوابي نيومد، رفت سراغ نفر بعدي. 
من فكر  كردم محسن عمداً سرش رو پايين گرفته و جواب نمي ده. حاال نگو كه آقا 
خوابش برده. اين صحنه روكه ديدم، گفتم خوب اگه منو هم صدا زد، جواب نمي دم. 

ببينم چي مي شه«. 
روحي داستان را براي بقيه تعريف كرده بود. همة گوهري ها داستان  را  مي دانستند. 
محسن خيلي شلوغ و پر جنب و جوش بود. با روحي هم خيلي شوخي مي كرد. اما 
روحي آدمی بود آرام و كم حرف. هر بار مقابل شوخي هاي محسن كم مي آورد، به 
همديگر  خيلي  دو  آن  بودم!«.  كرده  بيدارت  موقع  اون  »كاشكي  مي گفت:  شوخي 
با هم بود. تکرار اين شوخي شان هم  را دوست داشتند و هميشه كارگري هاي شان 

هميشه موجب نشاط جمع بود.
بعد از آن با روحي راجع به  مسائل ديگر و گذشتة خودش صحبت را ادامه دادم. اهل 
به خاطر  بندر كار مي كرد.  و در  آزاد داشت  از دستگيري، مدتي شغل  قبل  بود.  بم 
شغلش به  خيلی 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 مي كرد. به تاز گي خانواده اش به 

 مالقاتش آمده بودند. اما بيشتر وقت ها فقط برادرش مي آمد.
يک بار برايم تعريف کرد که خانواده اش در مالقات گفتند: »توی كرمان وقتي شنيديم 
دارن زنداني ها رو مي كشن، ديگه اميدي نداشتيم ببينيمت. توی زندان كرمان همة 
رفقات رو كشتن. خونواده ها عزا دارن. جسد بچه ها رو تحويل نمي دن. شنيديم اون ها 
رو تو گور جمعي دفن كردن. پدر  و  مادرها همه بيابون ها رو گشتن. اما چيزي پيدا 
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نكردن. معلوم نيست با جسدها چيكار كردن. توی تهران چند نفري مث شما زنده 
مونده؛ اما توی شهرهاي ديگه اين طوري نيس. تو بم، رفسنجان، گناوه، بندر عباس و 

جاهاي ديگر كسي زنده نمونده. همه شونو همون مردادماه كشتن«.

چه زمانی تصميم قتل عام زندانيان گرفته شد؟
اين واقعه را بايد فهم كرد. بايد به تشريح آن پرداخت. جنايتي حيرت آور و مظلوميت 
پنهان شده يي که عمق و گسترة زيادي دارد. نبايد بگذاريم زير اليه هاي قطور سال هايي 
که از آن مي گذرد، مخفي بماند. اين واقعه از ابتدا تا انتها به شکلي صددرصد مخفي 
انجام شد. خميني و عامالن قتل عام تالش كردند همة آثار و نشانه ها و شواهدي را كه 
به اين جنايت راه می برد، از بين ببرند. لذا بايد با تكيه بر شواهد گوناگون، ابعاد اين 
جنايت حاکميت 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، 
جنبه هاي گوناگون آن را به تصوير بکشند و نشان دهند و مردم را آگاه کنند. مردمانی 

که ناگهان غافلگير شدند. 
به برخی حركت ها و رفتارها و گفتارهای  از قتل عام،  در پيگيري وقايع دو سال قبل 
زندانبانان در سال ۶۶ برمی خوريم که ما زندانيان آن موقع از آن ها سر در نمي آورديم؛ 
حرکت ها و رفتارها و گفتارهايی که در قتل عام ها برجسته و بارز و عينی شدند. مواردی از 
گفته هاي بازجويان و ديگر مسؤالن باالي زندان را شاهد بوديم که مستقيم و غيرمستقيم، 

وعدة چنين قتل عامي  را به ما مي دادند، ولي ما براي آن ها بهايي قائل نبوديم.

زمينه سازی های قتل عام
عمق خباثت و جنايت خميني را نه تصور مي کردم و نه حتي پس از ديدن و تجربه 
کردن آن، مي توانستم آن  را فهم کنم. همان طور که در مرور وقايع سال ۶۶ آمد، ما 
در بند ۱ باال، به نقطه يي رسيده بوديم كه سرودخوانِي علني مي كرديم. به دفعات، 
دست نويس هاي خبري و تحليلي مان در بند لو می رفت و به دست پاسداران می افتاد. 
ولي براي هيچ يك از اين موارد، کسی را به بازجويي و حتي سؤال و جواب ساده به 
ـ بهتر است بگويم تغيير خط برخورد  زير هشت هم نبردند. البته اين به ظاهر تغييراتـ 
با زندانيان ــ هميشه براي مان عجيب و مبهم و سؤال برانگيز بود. در سال هاي قبل 
از آن، پاسخ زندانبان براي همة اين موارد، شكنجه هاي بسيار و در نهايت اعدام بود. 
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حاال چرا چيزي به ما نمي گفتند؟ چرا ما را در اين زمينه ها به حال خودمان گذاشته 
بودند؟ جواب اين تعجب ها و سوال ها و ابهام ها را در جريان قتل عام ها از زبان آخوند 
ناصريان ) داديار ناظر زندان ( شنيديم. فروردين سال ۶8 روزي آخوند ناصريان به بند 

ما در سالن ۶ آمد وگفت:
تشكيالت  مي انداختين،  راه  را   اعتصاب ها  آن  كه  موقع ها  آن  كردين  تصور  »شما 
داشتين، نمی تونستيم جلوتون رو بگيريم؟ ما همة آن مالت ها و دست نويس هاتونو 

جمع كرديم و برديم پيش امام تا حكم اعدامتون رو گرفتيم«. 
چند روزی  از شروع تابستان ۶8 گذشته بود که يك روز مهرداد كمالي را صدا زدند، 
او را پيش زمانی برده بودند که در اين زمان رئيس زندان اوين شده بود. زماني در 

صحبت با مهرداد، واضح و صريح گفته بود:
 »ما يك گزارش۱۰۰۰ صفحه يي از كارهاي شما تهيه كرديم. تمام مدارك و وسايلي رو 
كه از شما به دست آورديم، همه رو ضميمه اون كرديم و برديم پيش امام. وقتي امام 
اين گزارش رو خوند، به ريشهري ) وزير اطالعات آن زمان ( گفت مگه شما اين طور 
آدم ها رو نگه مي داريد؟ چرا اين ها هنوز زنده ان؟! ما اون موقع خيلي سعي كرديم با 
شيوه هاي مختلف جلو كارهاي شما رو بگيريم؛ ولي امام مشكل زندان را يك جا حل 
كرد!! حاال ۹۰۰ نفر از شما باقي مونده. تكليف تون هم برامون معلومه؛ نيمي از شما رو 
آزاد مي كنيم و باقي مونده رو هم مثل قبلي ها تصفيه مي كنيم. ما ديگه نمي خوايم 

هيچ زنداني گروهكي داشته باشيم!« 
نمونة ديگری از تصميم به قتل عام در سال ۶۶، رأی سرپايی اعدام محمد فرجاد در 
تابستان ۶۷ است. وقتي پاسدار فتوت، محمد فرجاد را به اتاق دادگاه مي برد، همان جا 
دم در رو به نيری مي گويد: »حاج آقا! اين مسؤل بند منافق ها بوده. همة اعتصاب غذاها 
هم زير سر اينه«. نيري حتي اسم محمد را هم از او نمي پرسد و مي گويد: »ببريدش«!

جمع آوری مدارک برای قتل عام
به  به طور هم زمان  بسيج شد.  زندان  گارد ضد شورش  روز  بود. يك  بهمن سال ۶۵ 
سالن هاي۱-۳ -۵ حمله كرد ند. آن موقع من در سالن۵ بودم. هر بند را فرستادند به 
يك حياط جداگانه. درب حياط ها را از پشت کلون کردند و قفل زدند. در اين فاصله 
گروه ضربت ريخت داخل سلول ها. همة وسايل مان را به هم ريختند و قفسه هاي مان را 
شكستند. دو ساعت بعد که به بند برگشتيم، همة وسايل شخصي و عمومي مان كف 
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سلول ها و راهرو هاي بند پخش بود. 
برخی وسايل شخصي زندانيان را بردند. از وسايل عمومي اتاق ها هر وسيلة تيز مانند 
چاقو، اره  و ابزار كار هاي دستي را بردند. ما برای کارهای صنفی از دسته قاشق استيل 
چاقو درست می کرديم. از قوطي هاي شيرخشك باز شده اره درست می كرديم. با ميخ، 
لبه هاي شان را كنگره يی و اره يی می کرديم. اين وسايل براي درست كردن كاردستي 
استفاده مي شد. چند ميخ و پيچ هم سر لوله هاي خودكار چسبانده بوديم كه از آن ها 

براي كنده كاري روي سنگ و سكه استفاده مي كرديم. 

تشکيل نمایشگاه اقالم قتاله!
زندانبان همة اين وسايل را جمع كرد و برد. چند روز بعد در حسينية اوين با آن ها 
يك نمايشگاه بر پا کردند! سپس با دعوت از موسوی اردبيلی رئيس قوه قضاييه و 

تعدادی از مقامات باالی رژيم، اين وسايل را به آن ها نشان دادند. 
گفت :  حرف هايش  وسط  آمد.  ما  بند  به  منتظري(  ) نماينده  ناصري  آخوند  روزي 
توضيح  او  براي  بازديد كرد.  نمايشگاه  اين  از  قضايه(  قوه  )رئيس  اردبيلي  »موسوي 
قتاله، سر  آالت  اين  با  داشتند  قصد  كنند.  زندانيان مي خواستند شورش  كه  دادند 
يك يك پاسداران را ببرند. با اين اره ها مي خواستند دست و پاي پاسداران را ببرند. اين 

ميخ ها و درفش ها را هم براي در آوردن چشم پاسداران درست كرده اند«!
داشتند  زمينه سازی می کردند.  نمايش دجالگرانه،  اين  با  زندان  گرداننده  دژخيمان 
در  می خواستند  می تراشيدند.  توجيه  داشتند،  را  آن  قصد  انجام  که  جنايتی  برای 
فرصت مناسبی که پيدا کردند، دست  باز براي هر نوع شكنجه و اقدامات ضد انساني 
آن  به همراه  و  شد،  تهيه  مفّصلي  عكس  و  فيلم  نمايشگاه  اين  از  باشند.  داشته 
گزارش ۱۰۰۰صفحه يي به خميني تقديم کردند تا پيشاپيش حکم و فتوای قتل عام 

را آماده کنند.

کدهای مشترک
ُكدهاي ديگري هم در زمينه سازي هاي قتل عام تابستان ۶۷ وجود دارند. 

ـ سال۶۶ علي اصغر غالمي را به كميته مشترك بردند. محمد توانا به او گفت: »ما 
همين روزها مي آييم اون جا و مشكل اوين رو حل مي كنيم!«.



439

چه كسي ماند

طرف  از  مشابهي  پيام  برگشت.  مشترك  كميته  از  خرداد ۶۷  در  مقبلي  مسعود  ـ 
۳۴ )محمد توانا( آورد: »همين روزها مي آييم اوين و گوهردشت. زندان رو تصفيه 

مي كنيم! به دوستات بگو ۳۴ گفته منتظر باشين، همين روزها مي آييم«.
عماد زاده،  يوسف  خضري،  اصغر  مثل  مقاومی  افراد  »زماني«  وقتی  بهمن  ۶۶  در  ـ 
محسن سليمي، عبداهلل سعيدي و چند نفر ديگر را به ۲۰۹ صدا کرده بود، با آن ها 
برخورد ماليمي  کرد. از اين که آن ها اتهام شان را »مجاهد«  گفتند، واکنشی نداشت. 
و زمانی جواب داد: »درسته، شما  از حقوق سياسي خودشان صحبت  كردند  آن ها 

يك سري حقوقي داريد كه بايد رعايت شود«!

پيشينه قتل عام
پيشينة قتل عام درگفته هاي عوامل اصلي رژيم، طي سال هاي قبل از ۶۷ هم پيداست. 
خميني از روز اول با منافق خواندن مجاهدين و راه اندازي دسته هاي مختلف چماقداري 
و قمه کشی و... قصد نابودي و حذف مجاهدين را داشت. از هر فرصتي هم در جهت 

پيشبرد اين سياست استفاده مي كرد. 
براي ما هواداران مجاهدين دو حكم وجود داشت؛ يكي چند سال حبس در زندان، 
يکی هم حکم دجال گرانه و خميني ساختة »محارب با خدا« كه در كيفرخواست هاي 

همه مان مي آمد و جزاي آن اعدام بود. 
در شهريور سال ۶۱ يك روز الجوردي به قزل حصارآمد. من در واحد ۱، بند ۲ بودم. 
همه مان را در راهرو جمع كرد و گفت: »شما دلتون رو به اين چند سال حكم كه 
گرفته اين خوش نكنين. از نظر ما حكم همة شما محاربه. سزاي همه تون اعدامه. اين 
رأفت امام بوده كه شماها رو زنده نگه داشتيم. اگه آدم نشيد و توبه نكنين، ما همون 

حكم محارب رو براي همه تون اجرا مي كنيم«. 
الجوردی براي زمينه چينی کشتارها و قتل عام ها، در يک قياس مع الفارق دجالگرانه بين 
سلف خمينی با مجاهدين، توجيه مي تراشيد که: »منافقين همان خوارج زمان حضرت 
علي هستن. امام علي آن زمان ۴۰۰۰تا از خوارج، يعني منافقين آن زمان رو يك جا 
كشت. جمعيت آن موقع 8۵۰ هزار نفر بود و خوارج ۵ درصد جامعه مي شدن. حاال كشور 
ما چهل ميليون جمعيت داره. اگه ما حتي دو ميليون از شما رو بكشيم، درصدمان از 

زمان امام علي كمتر هم مي شه. اين براي جمهوري اسالمي هيچ حرجي نيست«!
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ـ  و مشاور سياسي  روزنامه كيهان  در  ولي فقيه  فعلي   نماينده  حسين شريعتمداري 
مطبوعاتي او، در سال هاي۶۱ تا ۶۵ در زندان ها بسيار رفت وآمد داشت و از شكنجه گران 
كار كشته رژيم بود. روزي در سال۶۳ در قزل حصار به بند۲ آمد. می خواست به اصطالح 
ما را ارشاد کند. كسي محلش نگذاشت. ولي خودش صحبتش را ادامه داد. حرف هايی 
با اين مضمون گفت: »رجوي دست روي هر كی بذاره، عاملي عليه جمهوري اسالمي 
 مي شه. افراد مسلح شما در بيرون با خود شما در زندان فرقي ندارين. همون قدر كه 
رو هم دستاويزي  زندان  در  را  ما ضربه مي زنن، حضور شما  به  افراد مسلح رجوي 
براي افشاگري و تبليغ عليه جمهوري اسالمي  كرده. كشته و زندة شما براش فرقي 
نمي ذاريم  ما  استفاده مي كنه.  ما  عليه  تبليغ  برا  اندازه  يه  به  از همة شما  نمي كنه. 

وضعيت اين طوری بمونه«. 
فراموش شده  و  شده  گفته  قبل  سال ها  كه  نبودند  مطالبي  مواضع،  و  نمونه ها  اين 
باشند. در زندان هاي خميني، به زندانی سياسی اساسًا از منظر حقوقی و قضايی و 
حقوق بشر زندانی نگاه نمی کنند. فرهنگ برخورد زندانبان با زنداني ـ به طورخاص با 
هواداران مجاهدين ـ همين نمونه ها بودند که تازه بخشی از يک کل گسترده و عميق 
هستند. بار ها 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 
مي بريم«. آيا اين فکر و تصميم از پيش گرفته شده، مبانی حقوقی و قضايی و حقوق 

بشر زندانی را هرگز مد نظر دارد؟
بنابراين مي بينيم که بسياري تاکتيک های مشکوک زندانبانان در سال ۶۶، زمينه سازی 
به ظاهر  تاکتيک هايی  می کرد.  جلوه  اسرارآميز  زندانيان  ما  برای  كه  بود  قتل عام 

اسرارآميز که در قتل عام ها سرشان باز شد. 

آیين جاّلد
براي روشن شدن عمق  است.  پازل  رژيم خميني مثل چيدن يک  تصاوير جنايات 
جنايات و كشتارها ــ چه در قتل عام، چه در ترورها و انفجارها و گروگانگيري هاي 
خارج كشور، چه در قتل هاي زنجيره يي روشنفکران و يا پاكسازي هاي جناحي ــ بايد 
تكه تكة اين پازل را پيدا كرد و به هم وصل نمود تا تصوير كلي و کامل يک فکر و 

انديشة جنايت پرور روشن شود.
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پنهان كردن آثار جرم و انكار فاجعه، از ويژ گی های جامع و اصلی سياست دجالگرانه 
ضدانساني ترين  و  نادرترين  تا ۶۳  سال ۶۰  از  الجوردي  است.  وارثانش  و  خميني 
شيوه هاي شكنجه را روي زندانيان آزمايش می کرد و تکميل می نمود؛ اما در نمايشات 

تلويزيونی حکومتی، او را پدری مهربان و حامی افراد فرودست نشان می دادند!! 
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وقتي مردم ما در صحنة كار و فعاليت اجتماعي ، زهر و زخم اين رژيم را تا اعماق 
وجود و زندگی شان چشيده اند، مي توانند تصور و تجسم و فهم كنند كه در زندان های 
خمينی و خامنه ای چه ها بر سر اسيران و زندانيان ـ خاصه زندانيان سياسی مجاهد و 

مبارز ـ آورده اند. ذكر نمونه هايي از بعد از قتل عام ۶۷ كفايت می کند.
در ارديبهشت و اوايل خرداد  ۶8 داشتيم روابط و مناسبات مان را دوباره شكل مي داديم؛ 
اتاقي جمعي شد. هر  پا می گرفت. خريدهاي هر  حداقل های زندگي جمعي داشت 
اتاق مي داد.  با خانواده پولي می گرفت، داوطلبانه به مسؤل صنفی  كس در مالقات 
ورزش در حد بازي گل كوچك راه افتاد. براي کارهای عمومی بند، برنامة كارگري 
آرام آرام شكل  را  مناسبات مان  دوباره  كرديم  کرديم. سعي  تنظيم  تيمی  و  متمرکز 
دهيم تا نگذاريم آثار ضربة سنگين قتل عام، شكل و فرم زنداني سياسي را از ما بگيرد.

در اين ميان بريده بزدل و زبونی به اسم ابراهيم  ملكی قاضيانی۱۱۷ در يكي از اتاق های 
هم جوار ما النه کرده بود. شمالی بود. روز به روز بريدگي اش بيشتر بارز مي شد، سر 
نديديم  چاره يی  هيچ  می پيچيد.  ما  مناسبات  دست وپای  به  و  می شد  سبز  راهمان 
جز اين که او را طرد کنيم و از سر راهمان کنار بزنيم. اين خائن هم هر روز يكي دو 

گزارش مفّصل جاسوسی عليه ما می نوشت و به دفتر آموزشگاه مي فرستاد. 
۱۱۷- سال ۶۹ فهمیدیم كه آزاد شده و  در همكاري تنگاتنگ با وزارت اطالعات، براي شتاسایي افرادي كه قصد 

خروج غیر قانوني از كشور دارند به گلوگاههاي شهرهاي مرزي رفته است. 
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حاج مهدي ـ مسؤل آموزشگاه ـ چند بار سعيد تدين ـ مسؤل بندمان ـ را صدا زد. از 
او راجع به گزارش هايي كه ابراهيم داده بود، سؤال كرد. سپس با تهديد به سعيد پيغام 
داد كه: »فكر نكنين همه چيز تموم شد و دوباره مي تونيد كارهاي گذشته رو شروع 
كنين. هنوز حكم امام جاريه. ما همة كارهاي شما رو زير نظر داريم. ديگه نمي ذاريم 

زندان مثل سال هاي قبل بشه«!

مرگ خميني
يکی دو ماه بود كه مرخصی های چند ساعته همراه با مأمور، به چند زندانی داده شد. 
چندتا هم از بند ما بودند. من را هم روز ۱۳خرداد ساعت ۲ بعد ازظهر صدا کردند. 
من را با يک بنز دودی رنگ به همراه دو مأمور به خانه مان بردند. نزديک دو ساعت با 

خانواده و فاميل هايی که به خانة ما آمدند، ديدار داشتم. 
موقع برگشت، ماشين که داشت از ميدان توحيد به سمت اوين می رفت، بين بی سيم 
مأمورها پيام هايی رد و بدل شد. خط بی سيمی شلوغ بود. پيام ها که رد و بدل شد، 
بی سيم ها خاموش شدند. مأمورها گاز ماشين را گرفتند و با سرعت تمام در اتوبان 
چمران به سمت اوين رفتيم. الی صحبت شان با هم، فهميدم وضعيت خيلی خراب 

است، کجا و کجا را بسته اند و اآلن بايد بروند فالن جا. 
وقت،  فوت  بدون  را گرفت. من  را  غيرعادی چشمم  تحرکات  اوين که شديم،  وارد 

تحويل دفتر مرکزی دادند و سريع رفتند.
شب تلويزيون اعالم کرد حال امام خوب نيست. از مردم خواست دعا کنند. طولی 
نکشيد که برنامه های عادی تلويزيون تبديل به مجلس عزا شد. صبح روز بعد اعالم 
روز  خمينی  شد  معلوم  بعد  شد.  اعالم  کشور  در  عمومی  عزای  مرد.  خمينی  شد 

۱۳خرداد مرده، اما به دليل نحسی روز ۱۳، مرگ او را ۱۴خرداد اعالم کردند! 
همراه با اعالم مرگ خميني، فضاي عمومي  زندان هم شبيه سال هاي۶۱ ـ ۶۲ شد. 
بعضي ها  بودند.  نشسته  اتاق ها  در  بيشتر  می شدند.  ظاهر  راهرو  در  كمتر  زندانيان 
خودشان را با مطالعه كتاب و روزنامه سرگرم می كردند، بعضي ها هم مشغول كار دستي 
شدند؛ مثاًل با هستة  خرما تسبيح مي ساختند يا سّكه مي ساييدند و كارهاي زينتي 
مي كردند. حين سكوت ظاهري حاکم بر اتاق ها يا بند، چشم ها که به هم می افتادند، 
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انگار از خوشحالي مي درخشند؛ ولي كسي جز در صحبت هاي دو نفره، حرفي نمي زد 
و عالئمی نشان نمی داد.

تا روز سوم مرگ خمينی دجال، هر شب در حسينيه اوين مراسم بود. ۳۰ـ۴۰ نفر از 
زندانيان عادي به همراه تعدادي از خائنين سياسی به حسينيه می رفتند و تا نيمه شب 

بر سر و سينه مي زدند. 
حاج مهدي که ديد كسي از سالن ما به حسينيه نمي رود ، بساط عزاداري را زير هشت 
پهن كرد. به در و ديوار بند، پارچه هاي سياه و سبز چسباندند. در راهرو و زيرهشت 
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 اتاق ها 
بودند. كسي بيرون نرفت. طرفة روزگار اين كه عزادار اصلي و صحنه گردان اين مراسم 
مسخره، پرتوي از سران حزب توده بود. خود كيانوري هم از او مي ترسيد. کيانوری 
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 زير هشت، بغل عكس امامش ايستاد و مثاًل 

صاحب عزا بود!
در همين روزها از تلويزيون، شعر و غزل هايي پخش مي شد که مي گفتند سروده های 
خميني است. ناگهان ديديم در اتاق 8۴ سروصداهايي به پا شد. ابراهيم ملکی قاضيانی 
خائن با مهدی.الف حرفش شده بود. مهدی را از اتاق بيرون كشيدند و بردند به دفتر 
بند. فهميديم مهدي همان طور که در گوشة اتاق داشت هسته خرما مي ساييد، به 

طعنه شعر خميني را زمزمه مي كرد: 
من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم           ......خوردي شدي
چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم   ......خوردي شدي

مهدي متوجه نشده بود بريدة 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 خود شيريني اين حرف ها را زده«. با اين حال او را تا ۱۵روز 

در انفرادي نگه داشتند.
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اعدام یا آزادي 
زمانی۱۱8 رئيس زندان بود. چند بار محمد رضا. ع ۱۱۹ را به دفترش صدا كرد و با او 
صحبت هايي داشت . زمانی مي دانست محمد رضا حرف هايش را به بند مي آورد و به 
گوش ما مي رسد. مي خواست اين حرف ها را غير مستقيم به ما برساند تا بلکه تأثيری 

داشته باشد. يك بار به محمد رضا گفته بود:
»از همة شما در کل کشور فقط ۹۰۰ نفر زنده مونده. خودتون هم مي دونيد بقيه كجا 
رفتن. جمهوري اسالمي  ديگه قصد نداره زنداني گروهكي داشته باشه. تا آخر سال 
قراره همة شما رو هم تعيين تكليف كنيم. قراره نيمي  از شما رو آزاد و نيم ديگه رو 
هم اعدام كنيم. اين دست خودتونه جزو كدوم دسته باشين. خودتون خوب مي دونين 
حكم هايي كه دارين، اصاًل مالك نيست. خيلي از اونايي هم كه اعدام شدن، حكم شون 

تموم شده بود«.
محمد رضا که اين حرف ها را به بند آورد، تا حدي تأثير منفي اش را گذاشت. تعدادی 

دوباره تقاضاي رفتن به كارگاه را دادند. ولي چيزی نگذشت که برگشتند.
می شد.  باقی مانده، سپری  تکليف ۹۰۰نفر  تعيين  و  اعدام  تهديد  ساية  زير  سال ۶8 
مرخصي هاي چند ساعته هم کماکان ادامه داشت. زندانيان همراه با مأمورين زندان به 

منزل شان مي رفتند و بر مي گشتند. 

فرار ناموفق دونفر
با چنين جو و فضايی که هنوز حاکم بود، دو نفر از بچه ها با رفتن به مرخصی، اقدام 
به فرار کردند که متاسفانه دستگير شدند. سيامک طوبايی و جواد تقوی از کسانی 
بودند که از گوهردشت آمده بودند و از قبل آنها را نمی شناختم. اما در همين مدت 
کمی که در بند آنها را ديده بودم و سالم و عليکی داشتيم، معلوم بود که از افراد با 

انگيزه ای هستند و در پيش بقيه بچه های گوهردشتی قابل احترام.

۱۱۸- اسم واقعی او موسی واعظی است.
۱۱۹- محمد رضا... كه ما او را یك فرد در هم شكسته مي شناختیم. همیشه در گوشه اتاق می نشست و سر گرم كار 
خودش بود. با تواب ها و خائنین كاري نداشت و كسي هم نبود كه همراه زندگي جمعي بند باشد. بین بچه ها 
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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رفت.  مرخصی  برای  تقوی  جواد  که  بود  تيرماه  اواخر 
بعد هم سيامک طوبايی دنبال کرد که هرطور شده يک 
مرخصی کوتاه مدت برود و رفت. دو سه هفته بعد در بند 
پچ پچ هايی شروع شد.  آن زمان که چيزی نفهميديم. 
اما مدتی بعد فهميديم که آن ها از طريق يکی از مادران 
به کانالی برای خروج از کشور وصل می شوند که آلوده 
بوده. همين کانال که وصل به وزارت اطالعات بود موجب 
دستگيری آنان شد که مدتی بعد هر دو را اعدام کردند.

حسن افتخارجو هم تقريبًا همان روزها آزاد شد. او هم 
برای خروج از کشور به همين مادر و همين کانال مراجعه 

می کند که موجب دستگيری و اعدام او هم می شود.
هنوز اخبار پراکنده از دستگيری و اعدام وجود داشت و از طريق مالقات يا بندهای 
ديگر به ما می رسيد. جو تعيين تکليف ۹۰۰نفر باقيمانده هم تاثير منفی خودش را 

روی روحيه ها و مناسباتمان در بند داشت.
اواخر شهريور۶8 بود که مصطفی خانبانی را به بندمان آوردند. او در آبان۶۷ دستگير 
شده بود و مدتها در انفرادی بود. مدتی را هم در سالن۴ گذرانده بود و خودش تقاضا 
کرده بود که به بند ما بيايد. چون در بند کارگاه فضای توابی حاکم بود و او تحمل 

نمی کرد در ميان مشتی بريده باشد.
بخاطر اينکه مسؤل فروشگاه بودم و به همه اتاق ها رفت و آمد می کردم با او کمی آشنا 
شده و سالم و عليکی داشتيم. مختصری هم از او شنيده بودم که قبل از هواداريش 
از سازمان، امتی بوده. هم پرونده هايی هم دارد که در سالن۴ هستند. يک روز ديدم در 
راهرو قدم می زند و تنها بود. بهترين فرصت ديدم که رابطه ای با او بزنم و با او بيشتر 

آشنا شوم. چون شنيده بودم که زير حکم است.
با مصطفی، متوجه شدم شخصيت خيلی محترم و مهربانی دارد.  در حين صحبت 
وقتی پرسيدم وضعيت دادگاه و حکم ات به کجا رسيده، لبخندی زد و به آرامی گفت: 
»تقدير هرچی باشه همون ميشه. خون ما هم از خون اون هايی که سال۶۷ قتل عام 
شدند رنگين تر نيست«. گفتم راست ميگی ما هم که از اون قتل عام جان بدر برديم 

اتفاقی بوده، هنوز داستان ۹۰۰نفر برقراره و معلوم نيست سرنوشت مان چی بشه؟
توی زندان رسم نبود که در آشنايی های اوليه، از موضوع پرونده و مسائلی که منجر 

سيامك طوبایي
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و  می داد  اطالعاتی  بوی  صحبت ها  طور  اين  کنيم.  صحبت  شده  دستگيری مان  به 
کسی سعی نمی کرد وارد اين جور صحبت ها بشه. با اينکه کنجکاو بودم بفهمم علت 
دستگيری و فعاليت هاش چی بوده از آن گذشتم. رو به او گفتم فکر می کنی »گل 

سرخ توحيد رو هنوز تيغ نگهبان است«؟
نگاهی با لبخند به من انداخت و گفت: گل سرخ توحيد رو مجاهد خلق نگهبان است.

کتاب »گل سرخ توحيد را تيغ نگهبان است« نوشته حبيب اهلل پيمان بود و از اصلی ترين 
کتاب های جريان »جنبش مسلمانان مبارز« در فاز سياسی محسوب می شد. آن را 
خوانده بودم و عمداً آن را مطرح کردم که هم سوژه ای برای صحبت باشه و هم نظر 
فعلی اش را راجع به جريان امت بدانم. با همين جواب کوتاهی که داد، کنه نظرش را 
گرفتم. کتاب  تبيين جهان را خوانده بود و اشاره ای کرد و گفت: »اگه بهت بگم که 
در جهان معاصر هنوز اين کتاب فهم نشده شايد باور نکنی. نمی دونم مسعود در کدام 

قّله ايدئولوژيک قرار داره که توانسته چنين تبيينی رو از جهان و هستی ارائه بده؟
بعد ادامه داد که نسبت به موضوعات تئوريک هم عالقمند است و هم در اين جور 
می گفت  و  را خوب می شناخت  دکترشريعتی  است.  داشته  زيادی  مطالعات  مسائل 
همه کتاب هايش را خوانده. بقيه انديشه های مطرح روز را هم خوب می شناخت و از 

آن ها نکاتی را می گفت که برام تازگی داشت. 
مصطفی۱۲۰ زياد پيش ما نماند و اوايل پاييز ۶8 بود که او را صدا زدند و برای اعدام 
بردند. در همين مدت کوتاهی که بين ما بود چنان با همه چفت شده بود که گويا از 

ساله های دور باهم هستيم.

دیدار اول گاليندوپل از اوین
از اخبار تلويزيون و روزنامه ها پی برديم قرار است آقای گاليندوپل به ايران سفر کند. 
آقای گاليندوپل نمايندة ويژة کميسيون حقوق بشر ملل متحد بود. به ايران می آمد 
که وضعيت حقوق بشر را بررسی کند و گزارش بدهد. با توجه به تحوالت چند ماه 
را  ويژه  نمايندة  آمدن  رفسنجانی،  بين المللی  و  داخلی  سياست های  و  زندان  اخير 

۱2۰- مجاهد 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 پرونده های او دو نفر بنام اسماعیل مهرآیین و سید حسین تفرشی بودند که در سالن۴مانده 
اواخر  در  را  دلیر  مصطفی  بود.  انفرادی  در  هنوز  که  بود  دالوند  مسعود  بنام  فردی  هم  آن ها  مسئول  نفر  بودند. 

مهرماه ۶۸ از بند صدا زدند و برای اعدام بردند.
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محتمل می دانستيم، اما اميد چندانی به آن نداشتم.
بهمن ۶8 شد. چند روزی راهرو ها را رنگ زدند و به محوطه رسيدگی  کردند. يک روز 
متوجه شديم گاليندوپل به اوين آمده و از سالن۲ و ۴ که بند کارگاه و بند جهاد 
بود، در حال بازديد است. دم غروب داشتم با کسی در راهرو قدم می زدم. گفت وگوی 
سعيد تدين با چند نفر توجهم را جلب کرد. ظاهرش پيدا بود که دارد مطلب جديدی 
بود که  اين  از  به آن ها پيوستم. صحبت  را تند کردم و  به آن ها می گويد. قدمم  را 
گاليندوپل از کارگاه بازديد کرده است. او را به آموزشگاه آوردند و از سالن۲ و ۴ هم 

بازديد داشت. با کيانوری هم مالقات کرد. 
زندانيان عادی و تواب ها را در کارگاه خياطی نشاندند و نشان گاليندوپل دادند. يک 
خانم ايرانی مترجم هيأت بود. اين خانم وقتی زندانيان عادی را با بدن های خالکوبی 
شده می بيند، از آن ها می پرسد: »شما سياسی هستيد؟ علت دستگيری تان چيست؟«. 
جواب های پرت و پال که می شنوند، می فهمند آن ها زندانيان عادی هستند که برای 

صحنه سازی نمايش چيده شده اند! 
سر  او  با  اما  سرپايی  می کند؛  صحبت  هم  اخالقی۱۲۱  با  سالن۴  در  گاليندوپل 
به  کبيری  قاسم  می دهند.  نشانش  را  دلنواز  محمود  بعد  نمی شود.  ريز  اتهامش 
دروغ رو به گاليندوپل می گويد: »اين فرد همان کسی است که عامل انفجار در 
کاخ رياست جمهوری بوده. توی اون انفجار رئيس جمهور رجايی و نخست وزير 

شدند«.  کشته  باهنر 
آقای گاليندوپل با کيانوری و پرتوی هم مالقات می کند. چند روزی بود کيانوری و 
هم اتاقی های او را از بند ما برده بودند. ما خبر نداشتيم. اما بعد از رنگ زدن راهرو 
و اتاق های زيرهشت، آن ها را به اتاق مخصوص نگهبانی در کرويدور ورودی سالن۶ 

بردند. ما طبقه سوم بوديم. با آن ها که بيرون بندمان بودند ارتباطی نداشتيم. 
گاليندوپل و همراهانش را به طبقه سوم هم که ما بوديم،  آوردند؛ اما نگذاشتند به بند 

ما بيايد. در همان کريدور به اتاق کيانوری  بردند و با او صحبت  کرد. 
گاليندوپل بعضی موضوعات مربوط به حقوق بشر را در بيرون زندان و بعضی را هم 
در داخل زندان پيگيری می کرد. از قبل معلوم بود که مالقات  ما با گاليندوپل خيلی 

۱2۱- اسم کوچک  اخالقی یادم نیست. او را به اتهام هواداری از مجاهدین گرفته بودند. میان سال بود. در سالن۴ 
مسؤل توزیع چای بین زندانیان بند خودشان بود. فردی محتاط بود. در عین حال بین ما قابل اعتماد بود و گاهی 

خبرها را با او رد و بدل می کردیم.
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مهم است و اصلی ترين مأموريت او بايد باشد؛ ولی اين مالقات را صورت ندادند. از بند 
ما فقط دكتر يحيی نظيري و رضا ميرزايی را براي مالقات با گاليندو پل بردند. عمده 
مالقات او با جماعت موسوم به  ملي ـ مذهبي هايي بود كه به تازگي دستگير شده 
بودند. فقط ما نمي دانستيم اگر شاخص ملي گرايي مصدق باشد اينها را چگونه بايد 
ملي ناميد؟ آقای نظيری که داشت به مالقات می رفت، از  او خواستم به گاليندوپل 
گفت: »خود  برگشت،  که   مالقات  از  بگيرد.  را  ما  سراغ  اوين  مسؤلين  از  تا  بگويد 
گاليندوپل و آن خانم  همراهش اون قدر از رژيم مي ترسن كه جرأت پيگيري شرايط 
زندان رو ندارن. هر چه خواستم از قتل عام و كشتاري كه انجام شده بگم، نمي ذاشتند. 

می گفتن مي دونيم! همه رو مي دونيم. نياز نيست توضيح بدهي«!
حرف گاليندوپل به آقای نظيری اين بود که شما عجله نکنيد. ما برای اين که بتوانيم 
با اين ها راه بياييم، قدم به قدم جلو می آييم. قول داد که در سفر بعدی اش که چند 

ماه بعد است، حتمًا سراغ ما خواهد آمد.
آقای نظيری را بخاطر پسرش بهزاد دستگير کرده بودند. بهزاد در واحد۱ قزلحصار 
بند۳ بود. مدتی مريض بود و بايد در بيمارستان بيرون درمان می شد. دکتر نظيری که 
فرد سرشناسی بود، خودش ضامن او شد و بهزاد را به مرخصی استعالجی به بيرون 
زندان فرستادند. گيتی تنها دختر دکتر نظيری را هم رژيم در سال۶۱ بخاطر هواداری 
ترتيبات  رسيد،  زندان  بيرون  به  بهزاد  پای  همين که  بود.  کرده  اعدام  مجاهدين  از 
فرارش داده شد و از کشور خارج شد. ماموران دادستانی هم دکتر نظيری را دستگير 
کرده و به زندان آوردند. به او گفته بودند باقيمانده حکم بهزاد را که حدود ۶سال 
بود، بايد خودش بکشد. يکبار که توی سلول با دکتر نظيری سر اين موضوع صحبت 
می کرديم، خيلی سرحال و محکم گفت: » اين کمترين کاری بودکه من می توانستم 
در حق بهزاد بکنم. حاال هم با سربلندی حبس او را می کشم. حتی اگه حبس ابد هم 

داشت اين کار را می کردم«.۱۲۲
۱22-دکتر یحیی نظیری )۱۳۰2-۱۳۸۵( از 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 ۳۰ دی ۱۳۵۷ به 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 ۱۳۶۱ بدنبال 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 ۵ سال 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 تحويل شام، در کمال تعجب، يک عکس بزرگ خمينی را کنار در ورودی بند 
خودمان ديديم. تازه فهميديم ماجرای نيامدن گاليندوپل به بند ما چه بود. متوجه 
شديم زمانی که گاليندوپل را برای ديدار با کيانوری آوردند، عکس بزرگ خمينی را 

جلوی ورودی سالن۶ گذاشتند تا وجود اين بند را بپوشانند.
طبق خبرهايی که روزهای بعد شنيديم، کيانوری در صحبت با گاليندوپل از وجود 
شکنجه و کشتار گفته بود. بعد از رفتن هيأت، قاسم کبيری سراغ کيانوری می رود 
و با فحاشی به او می گويد: »خيلی حرف های مفت زدی. فکر نکن اين ها برات کاری 

می کنن. سرنوشت شما دست ماست«.

انگشت نگاری
اواخر بهمن سال۶8 يک ميز گذاشتند زيرهشت بند. چند نفر هم آمدند که معلوم 
بود پرسنل اداری هستند. از همة ما اثر انگشت گرفتند؛ از تک تک انگشت های دو 
دست و از کل کف دست چپ و راست. پشت بندش عکس هم گرفتند. به گردن هر 
زندانی تابلو شماره داری آويزان کردند و عکس گرفتند. فضا اين بود که قرار است 
همه با هم آزاد شويم. ما هم تصور می کرديم اين کارها را به خاطر ۲۲بهمن می کنند 
که آن موقع زندان را خالی کنند و تبليغاتی راه بياندازند. پاسدارهای نگهبان بند 
هم همين فضا را داشتند. می گفتند: »چند روز ديگه همه آزاد می شيد«. اما عيد 

هم آمد و رفت و آزاد نشديم.
چندی بعد سعيد تدين که مسؤل بند ما بود، آزاد شد. عباس پاشنا جای او را گرفت. 
عباس هم دو سه ماه بعد آزاد شد و سيدرضا سيداحمدی جای او مسؤل بند شد. 
شيخ پور  به نام  فردی  کردند.  تغيير  آموزشگاه  مسؤل  حتی  و  دادياری  قبلی  نفرات 
بود  ماليم  خانواده ها  با  اين شيخ پور  برخورد  آمد.  عباسی  و حميد  ناصريان  به جای 
بودند. حاج مهدی مسؤل آموزشگاه هم عوض شد و  از دستش راضی  و خانواده ها 
قاسم کبيری شد جانشينش. قاسم کبيری بر خالف سال های گذشته که يک پاسدار 
وحشی و لمپن بود، سر و وضعش تغيير کرد، کت و شلوار  پوشيد و سعی می کرد 

مؤدب برخورد کند.

بند آزادگان
چند ماه بعد ما را منتقل کردند به سالن ۳. متوجه شديم در سالن ۱ که زير بند ما بود 

او در بهار سال ۶۹ از زندان آزاد شد و نهایتا در سال ۱۳۸۵ در تهران فوت نمود.
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اين  انداخته اند.  و هواخوری مشترکی داشتيم، بند جديدي به نام »بند آزادگان« راه 
بند مخصوص اسيران جنگي شد. اسيرانی که عراق بعد از آتش بس، آزاد کرده بود. از 
پشت پنجره که با آن ها تماس  گرفتيم، فهميديم بيچاره ها بعد از چند سال اسارت در 
اردوگاه هاي عراق ـ مانند عنبر، رماديه و موصل ـ هنگام مبادله اسيران جنگي، ايران 

آن ها را دستگير کرده و به آن ها حكم هاي ۳ تا ۵ سال داده است.
خيلي عجيب بود. کنجکاو شديم که بدانيم آن ها را به چه جرمي محکوم کرده اند. در 
تماس های بعدی معلوم شد اين ها در اردوگاه هاي عراق، سيماي مقاومت مجاهدين 
ابوترابی توی اردوگاه تعدادی حزب اللهی  را دور  را نگاه مي كردند. می گفتند آخوند 
خودش جمع کرده بود. بقية اسيران هم با اين حزب اللهی ها نمی جوشيدند و ابوترابی 
را هم تحويل نمی گرفتند. هر چه هم ابوترابی و حزب اللهی ها به آن ها تذکر دادند که 

تلويزيون منافقين رو نگاه نکنند، محلی به آن ها نمی گذاشتند. 
از جمله خبرهای وحشتناکی که از اين اسيران آزاد شده گرفتيم، خبر جنايت مقامات 
و مأموران رژيم بعد از تحويل گيری اسيران از صليب سرخ در لب مرز است.  گفتند 
که صليب آن ها را در چندين اتوبوس به لب مرز  آورد و تحويل مأموران ايرانی  داد. 
مأموران ايرانی بعد از ثبت اسامی، آن ها را سوار اتوبوس کردند و به بخش مرزبانی 
ايران آوردند. سپس آن ها را در محلی پياده کردند که چند چادر به شکل تونل از قبل 
نصب شده بود. اسرای آزاد شده بايد از اين تونل چادری رد می شدند. داخل چادر 
تونل  از  بايد  اسرا  اسرا را شناسايی می کردند.  بقيه  بودند که  چند اسير حزب اللهی 
چادرها رد می شد و اگر کسی در اردوگاه، سيمای مجاهدين را نگاه کرده بود، همان جا 
او را با باتون و زنجير می زدند. بعضی ها را نگذاشتند زنده از چادر خارج شوند. خيلی ها 

را همان جا کشتند.
قرارگاه های  آوردند؛ جعفر و حسن. هر دو در  ما  بند  به  را هم  نفر  همين زمان دو 
مجاهدين بودند. جعفر اهل کرج و آدمی بريده  بود. می گفت در اردوگاه عراق جذب 
مجاهدين شد، اما بعد از چند ماه تصميم گرفت به ايران برگردد. در برگشت او را 
دستگير کردند. در دادگاه اول به او ۵ سال حکم دادند. جعفر را يک ماه بعد، از پيش 

ما بردند. احتمااًل آزاد شده باشد.
از دوستانش در حال مأموريت در منطقه کردستان عراق  و يکی  حسن ذوالفقاری 
که  می کرد  احتياط  خيلی  حسن  کردند.  دستگيرشان  يه کتی  نيرو های  که  بودند 
به خاطر تماس ما با او، مشکلی برای ما پيش نيايد. اما اشتياق ما را که ديد، سعی 
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می کرد در گوشة اتاق و دور از چشم های ناپاک، صحبت کند. گفت عضو يک يگان 
ارتش آزاديبخش بوده که يگانشان در يک ماموريت در مسير کٍفری عراق، به کمين 

نيروهای يه  کتی۱۲۳  افتادند. 
يه کتی بعد از دستگيری حسن و بشار شبيبی، آن ها را تحويل رژيم ايران می دهد. 
حسن را خيلی شکنجه و اذيت کردند. اما او کماکان روحيه يی قوی و شاد داشت. تا 

مدتی متوجه دردی که تحمل می کرد نشديم. 
آن جا  گفت  و  می گيريم، خوشحال شد  تماس  سالن ۲  نفرات  با  ما  اين که  از  حسن 
رد وبدل  بين شان  خبرهايی  و  گرفتيم  تماس  هم  بشار  با  دارد.  بشار  به نام  دوستی 

کرديم. حسن تازه سر صحبت هايش باز شده بود که او را از پيش ما بردند.

آوردن زندانيان عادی
سيدرضا سيد احمدی هم آزاد شد. من که تا آن زمان مسؤليت فروشگاه را داشتم، 
به جای سيدرضا مسؤل بند هم شدم. تعدادمان کمتر شده بود. در هر اتاقی حدود 
۱۰ نفر می شديم. اين شرايط آرام هم زياد دوام نياورد. اوايل سال۷۰ حدود ۱۰۰ زندانی 
عادی را به بند ما فرستادند. پاسدار رمضانی من را صدا کرد و گفت اتاق های يک طرف 
بند را خالی کنيم. زندانيان عادی را به بند ما آوردند. همه جور تيپی بين شان بود: 

سارق، قاتل، زندانی مالی تا حميد رضا پهلوی.
اتاق ها چيد و رفت. درست  بود و عادی ها را در  قاسم کبيری يک ليست دستش 
از همان بدو ورودشان رديفی از تضادها و مشكالت بهداشتي، غذايي،تردد، امنيت 
رفت.  سرقت  به  عمومي  بهداشتي مان  وسايل  گذاشتند.  دست مان  روی  غيره  و 
با  نمي كردند.  رعايت  را  سکوت  و  خاموشي  زمان  شد.  غيب  سرويس  دمپايی های 
روي  اول،  روز  همان  از  مي خواستند  خودشان  به قول  می كردند.  بگو مگو  بعضي ها 
ما را كم كنند و جو بند را دست بگيرند. هميشه راهرو را روزانه نظافت می کرديم 
و با جوراب راه می رفتيم. با آمدن اين ها آن قدر کثيف شد که مجبور شديم کفش  
بايد  که  می کردند  مراجعه  من  به  هم  پشت سر  اتاق ها  مسؤلين  و  بچه ها  بپوشيم. 

جلوی  کارهای اين ها رو بگيری و...
زندانيان  قاطی کردن  علت  که  درمی آورديم  بايد  كردم.  مشورت  اتاق ها  مسؤلين  با 
عادی با ما چيست؟ دو نظر وجود داشت: يکی اين که با باز شدن پای حقوق بشر به 

۱2۳- اتحادیه ی میهنی کردستان عراق)یه کتی( به رهبری جالل طالبانی
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اوين، می خواهند نشان دهند ديگر بندی به اسم بند سياسی ندارند. ديگر اين که قصد 
دارند با آوردن اين زندانيان عادی، روی ما فشار بياورند و نگذارند دوباره مناسباتی 
است،  واقعی تر  نظر  کدام  اين که  تشخيص  هنوز  بگيرد.  شکل  ما  بين  گذشته  مثل 
مشکل بود. اما همگی مّتفق بوديم که بايد با اين حربه زندانبان درست برخورد كنيم. 

پس از مشورت هايي كه شد، نتيجه و تصميم گرفتيم كه:
ـ ما بايد برخوردهاي درست و انساني داشته باشيم. 

ـ نکات خودمان را از موضع باال با آن ها طرح می کنيم، ولي نبايد برخوردها منجر به 
تنش شود. 

ـ نبايد گذاشت وجود آن ها روي زندگي ما تأثير منفي بگذارد. 
ـ بايد از خودمان مايه بگذاريم؛ هم در زمينه امکانات، هم رعايت پرنسيپ های سياسی 

در برخوردها. 
يك نفر كه اتهامش از نظر رژيم شرارت بود، به نام اصغر كامراني بود. كه به اسم اصغر 
خوفناك مي شناختند. به خاطر خالف هايی چون زورگيری، سرقت، چاقوکشی و … 
عمرش در زندان گذشته بود. هر از چندی در افسريه تهران خالفی انجام می داد و 
دستگير می شد. آخرين بار همراه سه پسرش، يک نفر را کشتند و دستگير شد. او 
باند حساب  از اين  چندين »نوچه« گوش به فرمان داشت. بقيه زندانيان عادي  هم 
می بردند و مي ترسيدند. در زندان قصر چندين بار درگيري راه انداخته بود. يک بار در 

قصر چند زنداني را زخمي كرد و به حالت مرگ انداخت.
بود.  غيرممکن  و  وحشتناک  باشيم،  فيزيکی  درگيري   شاهد  بند  توی  اين كه  تصور 
مانده اند،  زنده  و  رد شده  قتل عام  تيغ  از  كه  زندانيان سياسی  است  چه طور ممکن 

به دست قاتالن حرفه يي باليي سرشان بيايد؟
ايستادم  بودند. دم در  اتاق نشسته  بود. همه شان دور  او در آن  اتاقي كه  به  رفتم 
در  می کردند.  نگاهم  بربر  همه  هستم.  بند  مسؤل  گفتم  كردم.  معرفي  را  خودم  و 
توالت ها،  نظافت  كارگري ها،  نوبت  خاموشي،  ساعت  مثل  بند  داخل  ضوابط  ادامه، 
با دمپايي نيامدن به راهرو و ...را گفتم. از نگاه ها و بي اعتنايي شان گرفتم كه برای 

خودم حرف زدم!
به همة اتاق ها رفتم و اين موارد را به همه شان گفتم. نيم ساعتي نگذشته بود كه 
ديدم خيلی از آن ها با كفش و دمپايي توي راهرو قدم مي زنند. سيگار می كشند و ته 

سيگار را همان جا مي اندازند و...
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وسط راهرو مستقيم رفتم سراغ اصغر و محترمانه گفتم: »اصغر آقا! ما در راهرو بدون 
كفش قدم مي زنيم. وقتي شما با دمپايي توالت اين جا قدم مي زنين، هم نجس مي شه، 

هم غير بهداشتيه. خواهش مي كنم بهداشت رو رعايت كنين«.
خيلی از زندانيان عادی ايستادند و به ما گوش دادند. بهترين فرصت بود که چيزی 
گفتم:  همه شان  به  رو  هستيم.  سوسول  جوان  مشت  يک  ما  نکنند  تصور  تا  بگويم 
ممکنه  چيزی  هر  شما  جرم  هستيم.  زندانی  هم  ما  هستين.  زندانی  شما  »آقايون! 
باشه. اما جرم ما عمليات مسلحانه است. جرم ما کارهای چريکی و سياسيه. اما اآلن 
همه مون زير اين سقف هستيم و داريم حبسمون رو می کشيم. اين جا زندانه و امكانات 

درماني نداريم. هر چه بيشتر نظافت رو رعايت كنيد به نفع خودتان هم است«.
اتاق  جلوي  خودمان  بچه هاي  بزنند.  من  به  درشتي  حرف هاي  داشتم  انتظار 
چيزی  كرد،  نگاهي  چپ چپ  اصغر  داشتند.  نظر  زير  را  صحنه  و  بودند  ايستاده 
ما سياسی ها هم  دادند.  ادامه  دمپايی  با  زدن  قدم  به  نوچه هايش  و همراه  نگفت 
را  تي  كنفي  هم  ما  مي زدند،  قدم  دمپايي  و  كفش  با  آن ها  شديم.  به کار  دست 
كه  داديم  ادامه  آن قدر  را  كار  اين  مي كرديم.  تميز  را  پشت سرشان  و  برداشتيم 

همگی دمپايي  و کفش ها را در آوردند.
و  كرديم  تأمين  خودمان  جيره  از  آن قدر  روشويي ها،  از  صابون  برداشتن  مورد  در 
گفتيم و گفتيم كه اين ها براي رعايت بهداشت خودتان است تا ديگر برنداشتند. در 
مورد رعايت سكوت نسبي بعدازظهر و سر وصدا  نكردن در اتاق ها هم آن قدر به آرامی 
گفتيم كه بچه ها مشغول مطالعه اند، مريض داريم، خواهشًا رعايت كنيد و...تا جايي 
كه اتاق هاي آن ها آرام تر از اتاق هاي ما شد! از آن به بعد تضادهاي مان با آن ها سريع 
حل می شد. در هر زمينه  هم که كاری داشتيم، بچه ها با احترام ولي خيلي جدي  
برخورد مي كردند. حدود يك هفته بعد همه چيز تحت كنترل بود. بيش از همه اصغر 

ضوابط را رعايت مي كرد! 
در ادامة زندگي مشترك مان با عادي ها، آن ها هم در اتاق هاي شان، »سفره  جمعي« 
انداختند. در كارگري هاي بند فعال شدند. كم كم روزنامه و كتاب  دست گرفتند. ديگر 
با لباس خواب به راهرو نمي آمدند. لباس رسمي مي پوشيدند. مثل بچه هاي ما، دو به دو 
با هم قدم مي زدند و صحبت مي كردند. در اين چند ماه، هر چند براي مان فشارها و 
سختي هايي داشت، ولي نتيجه اش مثبت بود. قاسم كبيري به چندتا از آن ها گقته 
بود: »شماها هم دارين مث منافقا مي شين. مث آدم حسابي حرف مي زنين. چي شده؟ 
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كتاب خون شدين؟!«.
پاسدار رمضاني به من گفت: »شما با اين ها چه كار كردين كه اين قدر آروم شدن؟ 
كسي به كسي كاري نداره. توی بند هاي ديگه، زندانيای عادی پدر ما رو در آوردن. 

هر روز دعوا، هر روز شيشه كشي«.
می آمد.  گفت  با شخصيت  به نظر  بود.  هم  ارمني  مهندس  يك  عادی  زندانيان  بين 
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 به طور موقت راه اندازي كرده بود. وقتي براي باز سازي 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 به جرم همكاري با منافقين انداختن 
توی  در سال۶۰،  بازجويی گفتن  توی  نداشتم.  اون ها  با  رابطه يي  زندان. من هيچ 
کميته  به  و  داشتی  اطالع  آن  از  هم  تو  بود.  تيمي منافقين  خونه  يه  شما  خيابون 
نگفتی. همين دليل همكاري تو با منافقينه. حاال من چطوري ثابت كنم كه روحم 
از اين موضوع خبر نداشته؟«. اين هم نمونة ديگری از قربانيان جنايت و چپاول در 
رژيم خمينی! هر جوجه طلبه يی برای خودش باجگير قسمتی شده است. باالخره 
آقای مهندس چند هفته  و  بگيرد  او  از  تومان  پسر كروبي قبول كرد ۲۰۰ ميليون 

بعد آزاد شد.

بينه های سياست باز رفسنجانی!
قانون  و  ايران  آزادي  از  دفاع  »جمعيت  اعضاي  از  نفر  چند  سال ۷۰  خرداد  اواخر 
اتاق عادی ها تقسيم کردند. دكتر علي  به بند ما آوردند. آن ها را بين  اساسی« را 
اردالن به عنوان دبيركل اين جريان سياسی بود. شهشهاني دادستان دوران دولت 
از دوستان شان مثل عبدالعلي  بعضي  نفر ديگر.  و دو سه  زرينه باف  موقت، موحد، 
بازرگان، فرهاد بهبهاني، عزت اهلل سحابي، حسين شاه حسيني و نورعلي  تابنده را به 
سالن ۲ و ۴ فرستادند. جرم آن ها امضای نامه يي سرگشاده خطاب به رئيس جمهور 

)رفسنجاني( بود.
به بقيه دوستانش سر حال تر به  از نظر سياسي هم نسبت  باپرنسيب بود و  اردالن 
مي كردند.  پرهيز  کنم،  باز  را  سر صحبت  مي خواستم  كدام شان  هر  با  مي آمد.  نظر 
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نمي خواستند جرم ارتباط با منافقين!! هم به پرونده شان اضافه شود. و اين را خيلي 
صريح و بي پرده به ما مي گفتند. 

که  رفسنجانی  به  سرگشاده  نامه  نوشتن  از  بعد  مي كرد.  برخورد  اما  راحت   اردالن 
موجب دستگيری شان شد، آنها را مدتی طوالنی در انفرادی نگه  داشتند. اردالن هم 
۱۱ ماه در انفرادی بود. رژيم روی آن ها فشار گذاشت تا مصاحبه تلويزيونی بگيرد؛ و 

اين کار را کرد.
روزي در هواخوري با او قدم  زدم. از او پرسيدم: »دكتر! با چه تحليلي فكر كرديد 

رفسنجاني به شما فرصت فعاليت سياسي مي دهد كه آن نامه را نوشتيد؟«. 
فايده  کشور  خارج  فعاليت  بگيره.  انجام  كشور  داخل  در  بايد  فعاليتي  »هر  گفت: 
صحبتی  اون  با  بشيم.  دستگير  نمي كرديم  فكر  هم  ما  نمي رسه.  جايي  به  نداره، 
که رفسنجانی موقع سوگند خوردن کرد، ما حساب کرديم بعد از جنگه و دوران 
برای  که  می کنه  ايجاب  هم  شرايط  می گه.  راست  داره  حتمًا  مملکت.  بازسازی 
بازسازی مملکت از نيروهای ملی و تکنوکرات استفاده کنن. اما ظاهراً همة تصورات 

ما پوچ از آب در اومد«!
از او دربارة اعدام ها و قتل عام در زندان پرسيدم. گفتم: »آيا در نامه تان به رفسنجاني، 
اشاره يي هم به اين موضوع كرديد؟«. گفت: »هر كاري قراره تو اين مملكت پيش 
بره، بايد با گام هاي سنجيده باشه. اينا هنوز تحمل شنيدن كمتر از اين حرف ها را 

هم ندارن«.
قدم  هواخوری  توی  نمی کرد.  با کسی صحبت  زياد  موحد.  رفتم سراغ  ديگر  روزی 
نمی زد. خيلی 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 مفاتيح الجنان ديدم. گفتم 
صبر كنم تا دعا و نمازش تمام شود. اما دعا و نمازش تمامی نداشت و تا من بودم،  از 
نماز خانه بيرون نيامد. ديگر سراغش نرفتم. گفتم بگذار هر  طوری راحت  است، باشد.

سر  که  يک بار  اما  بزنيم.  قدم  هم  با  نبود  راضی  بود.  آدم خون گرمی  هم  زرينه باف 
صحبت مان وا شد، مايل نبود از سياست بگوييم. من  هم به حرف های او که از دوران 

دبيری و آموزش و پرورش می گفت، گوش دادم.
همگی شان چند ماه بعد آزاد شدند.
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بازديد گاليندوپل، جلو دفتر سازمان ملل متحد در تهران رخ داد. ما  صحنة ديگر 
به  اعتراضي  نامه هاي  و  كنند  مراجعه  ملل  سازمان  دفتر  به  خواستيم  خانواده ها  از 
شد؟  »چي  پرسيدم:  او  از  آمد،  مالقات  به  بعد  دفعة  که  مادرم  بدهند.  گاليندوپل 
رفتين؟«. گفت: »اطراف دفتر رو از دوتا چهار راه جلوتر محاصره كرده بودن. اون قدر 

مأمور لباس شخصي ريخته بودن كه نمي شد نزديك شد«.
در مالقات بعدي فهميديم چندين نفر از خانواده ها دستگير شدند. عده يی را هم جلو 

دفتر سازمان ملل با باتون زده اند.
يك بار براي پيگيري بيماری چندتا از زندانيان بندمان و يکی دوتا مريض نيمه رواني، 
رفتم پيش شيخي پور)داديار(. خواستم اين چند مورد را زودتر رسيدگي  كند يا براي 
معالجه شان، مرخصي جور کند و يا اين که زودتر آزاد شوند. شيخي پور گفت: »از نظر 
ما همة شما ها كه موندين، در نقطة آزادي هستين. چون همه تون نزديک ۱۰ سال 
روكشيدين. کسايی هم كه حكم شون باالتره، پرونده هاشون فرقي با حكم هاي ۱۰ ساله 
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 جرم هاي سياسي وجود نداشت. از سال 
۶۰ به بعد هم حكم هايي كه دادند، متناسب با شرايط همان زمان بود. علت هم اين 

بود که قصد خمينی  جلوگيری از فروپاشی رژيمش بود.
بعد از ۳۰  خرداد و ۷ تير سال ۶۰، رژيم تا چند ماه در لرزة سرنگوني به سر می برد. 
خيلی از آن هايی را که به جرم های مشکوک گرفتند، سرضرب و سريع اعدام كردند. 
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اوايل ۶۰، اگر زنده بودند و يک سال بعد به دادگاه می رفتند،  همان اعدام شده های 
بعد، سبک و سنگينِی حكم ها فرق  به  از سال ۶۲  حکم های کوتاه  مدت می گرفتند. 
كرد. كساني كه صرفًا هوادار سازمان بودند يا راديو مجاهد گوش می کردند و يا کمک 
مالی، حكم هاي ۳ تا ۵ سال مي گرفتند. در سال هاي ۶۲ و ۶۳ زندانيانی بودند که به 
جرم وصل راديويی به سازمان، دستگير شدند. بعضی هم عضو تيم بودند؛ اما چه وصل 

راديويی و چه عضو تيم، حكم هاي ۱۰ سال و ۱۲ سال گرفتند. 

 دیدار دوم گاليندوپل 
را در صفحة روزنامه ها  به ديدار گاليندوپل  اخبار مربوط  در مهرماه سال ۶۹ دوباره 
ديديم. هرچند که احتمال می داديم در اين سفر ممکن است پيشرفتی کرده باشند و 
سراغ ما را بگيرند، اما برداشت عمومی اين بود که از اين سفر هم آبی گرم نمی شود 

و نبايد به اين  رفت و آمد ها دل بست.
از طريق روزنامه ها مّطلع شديم که روز۲۳مهر گاليندوپل و تيم همراهش در اوين 
بودند. در اين سفر اصاًل کسی را از بند ما صدا نکردند. اما مدتی بعد خبر رسيد که 
در اين ديدار، هم با کيانوری و همسرش مريم فيروز و هم با علی اردالن و بهبهانی 
و سکينه صداقت رشتی ديدار کرده است. عليرضا برادر سکينه صداقت رشتی، در 
بندمان بود. خود او هم بعد از طريق مالقات با خانواده در جريان ديدار خواهرش با 

گاليندوپل قرار گرفت.

تهية ليست شهدا
عيد سال ۷۰ به خيلی ها مرخصی سه روزه دادند. از بند ما حدود ۱۵نفر به مرخصی 
رفتند. اواخر فروردين يا اوايل ارديبهشت ۷۰ حکم های جديد ابالغ شد. حکم من از 

۱۵سال به ۱۲سال تغيير کرد. حکم اکبر شفقت که ۲۵ سال بود، شد ۱۳ سال.
اوايل آذر۱۳۷۰ بند ما عوض شد. ما را از آموزشگاه بردند به بند چهار ۳۲۵. در اين 
جابه جايي امير انتظام را از ما جدا نكردند و همراه مان بود. هر دليلي داشت، از اين 
اين  داليل  از  يكي  شديم.  جدا  عادي  زندانيان  از  كرديم. چون  استقبال  جابه جايي 
جابه جايي مي توانست 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 رسانده اند كه در سفرهاي قبلي اش، نگذاشته اند ما را كه در همان 
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بند هاي آموزشگاه بوديم ببينند. 
تا  در سفر قبلی گاليندوپل شروع به جمع آوری اسامی شهدای قتل عام کرده بودم 
بود که  نشده  تکميل  اما هنوز  برسانيم.  گاليندوپل  به  آن را  آمد،  اگر فرصتی پيش 
گاليندوپل آمد و رفت. اما از اينکه موضوع ديدار دوبارة او مطرح شد، با حسين فارسی 
و مهرداد کاووسی صحبت کردم که چنين ليستی را تهيه کرده ام و قصد دارم آن را 

تکميل کنيم تا اگر فرصتی پيش آمد آن را بدست گاليندوپل برسانيم.
البته شنيده بوديم که اسامی ما از طرف سازمان مجاهدين هم به گاليندوپل داده 
هربند  در  برسانيم  او  به  که  داشت  اهميت  ما  طرف  از  ليست  اين  دادن  اما  شده، 
زندان  های گوهردشت و اوين چه کسانی بودند و حاال ديگر نيستند. يقين داشتيم 

مطالبي كه ما به هيأت بگوييم، سنديت بيشتري دارد.
در جمع محدود خودمان قرار شد به صورتی كه توجه كسي جلب نشود ليست را آماده 
كنيم. نمي خواستيم با توجه به فضای بند حساسيتي ايجاد شود. با احتياط های الزمه 
کار را شروع کرديم. ابتدا با کمک مهرداد و رضا شميرانی و مجيد معصومی فر ليست 
با كمك رحيم  تقي پور  را هم  ابدي ها  بند  را تکميل کرديم. ليست  بند۱باال  اسامی 
نوشتيم. با کمک نفراتی که از بند۴ باقی مانده بودند، ليست بند۴ هم تکميل شد. 
اسامی کل سالن ۶ و تعدادی که در سالن ۴ آموزشگاه بودند را نداشتيم. همان تعداد 

اسمی را که می دانستيم به ليست اضافه کرديم.
ليست شهدای گوهر دشت را حسين  فارسی و عليرضا طاهرلو دست گرفتند. بند به 
بند دنبال کرده و اسامی را می آوردند. صحنه عجيبی که بارها با آن مواجه شدم اين 
بود که وقتی اسم بندی را دنبال می کرديم، جواب اين بود که از آن بند کسی زنده 
نمانده است. درگوهردشت بعضي از بندها را بنام» فرعي« اسم  گذاري كرده بودند. در 
هر فرعي  تعداد۲۰ الي ۳۰نفر را جاي داده بودند. در بعضي فرعی ها تعدادي را تنبيهي 
به انفرادی برده بودند كه زير ۲۰نفر بودند. تا جايی که امکان داشت ليست شهدای 

گوهردشت هم آماده شد.
می دانستيم که ليست تهيه شده کامل نيست و يکسری افراد بودند که اسامی شان را 
به ياد نداشتيم. اما بايد هرچه زودتر ليست آماده می شد تا اگر گاليندوپل آمد آماده 
باشد. براي تكميل ليست، سراغ خيلي از افراد بدون اينکه متوجه شود رفتيم. هر اسمی 
که يادش بود را پرسيده و به ليست مان اضافه می کرديم. هرچند بعضی ها زياد تمايلی 
نداشتند در مورد آنچه گذشته است زياد صحبت کنند، اما با صحبت های دوستانه 
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را  و خبر شهادت شان  به زبان می آوردند  را که  اسامی  يادآوری ها، تک تک  بعضی  و 
می دادند، به ذهن سپرده و بعد به ليست اضافه می کرديم. می دانستيم اسم خيلی ها را 
نياورده ايم و از هر بندي تعدادی اسم جا مانده است. چون حضورشان  يادمان بود، اما 
اسامی را به خاطر نمي آورديم. با آماده شدن ليست ها سريعا آن ها را ريزنويسی کرده 
و در پاشنه يک دمپايی جاسازی کردم. نمی خواستم اگر با آمدن گاليندوپل فرصتی 

پيش آمد، دستمان خالی باشد.
با مهرداد کاووسی صحبت  بوديم،  ليست شهدا  تهيه  دنبال  فاصله ای که  در همين 
کردم که بايد ليستی هم از انواع شکنجه ها و موارد نقض حقوق بشر در زندان تهيه 
کنيم. او هم تاييد کرد و شروع به نوشتن محورهای آن کرديم. قرار بود که موارد 
 آن را با جزئيات و اين که چه شکنجه هايی روی چه کسانی اعمال شده بياوريم. اما 
ديديم چنين مطلبی به اندازه يک کتاب خواهد شد. سعی کرديم اول محورهای آن را 
نوشته و داشته باشيم. اگر فرصت مالقات پيش آمد نمونه های آنرا حضوری بگوييم. 
سرتيتر موضوعات اين مطلب را با مهرداد و حسين فارسی آماده کرديم و آن ها را هم 
ريز نويسی کردم. همه مطالب را در پاشنه يک دمپايی جاسازی کردم تا اگر فرصت 
بدنی بدست  با جستجوی  و  برد  بيرون  به  با خود  را  آمد بشود آن ها  مالقات پيش 

زندانبان نيفتد.
در حين تهيه ليست ها متوجه کليات فاجعه ای که در اين فاصله کوتاه اتفاق افتاده 

بودم شدم زيرا: 
ـ از بند خودمان يعني بند۱ باال كه ۱۷۵ نفر بوديم، ۱۵ نفر زنده مانديم. ۷  نفرمان 
هوادار مجاهدين بوديم. بقيه از گروه هاي مختلف ماركسيستي و خط شريعتي بودند. 

از ما ۷  نفر، سه نفرمان در زمان اعدام ها داخل انفرادي بوديم.
ـ بند۴ باال حدود ۱۵۰زنداني داشت كه 8 نفرشان زنده ماندند. از اين 8 نفر يكي 

غيرمجاهد بود.
ـ كل بند۲ از ۲۳۰الي ۲۵۰نفر، حدود ۱۵نفر زنده ماندند.

ـ از بند ۱ پايين )ابدي ها(حدود ۱۰نفر زنده ماندند. 
ـ در سالن ۴ آموزشگاه، حدود ۴۰ زنداني سياسي بود كه ۶  نفرشان زنده ماندند.

ـ سالن ۶ از ۱۰۴ نفر، ۴  نفر زنده مانده بودند.
ـ از بند هاي خواهران فقط در حدی که از طريق خانواده ها توانستيم اطالعات بدست 
آوريم فهميديم آن ها، بيش از ۲۵۰ نفر بودند که  فقط يك بند ناقص از آن ها باقي 



467

دنبال لیست قتل عام شدگان

مانده است. بيشتر آن هايي كه زنده ماندند، از زنان ماركسيست بودند.
بعد از تهيه ليست ها و جاسازی آن ها،  در مالقات ها خبرهايی از گورهای جمعی 
کم کم  تا  کردم  يادداشت  جداگانه  نيز  را  آن ها  که  می رسيد  نيز  آن ها  آدرس  و 

شوند. تکميل 

گور هاي جمعي
براي اولين  بار خبر گور جمعي خاوران را با اين روايت شنيديم: »كاميوني پر از اجساد 
روي  مي رفت.  تهران  جنوب  سمت  به  اوين  از  چمران  اتوبان  در  قتل عام،  شهدای 
کاميون پارچه يا چادر کشيده شده بود. باد، قسمتي از چادر را كنار می زد و اجساد 
روي هم ريخته از پشت ديده مي شدند. رانندة خودرويی که پشت کاميون حرکت 
می کرد، ناگهان متوجه وجود انبوه اجساد در کاميون می شود و مسير كاميون را دنبال 

مي كند. كاميون به خيابان خاوران و سپس به گورستان ارامنه مي رود. 
رانندة خودرو هم  بود و  خبر قتل عام زندانيان سياسی قباًل در شهر تهران پيچيده 
از اين خبر اطالع داشت. راننده خودرو مشاهداتش از اجساد پشت کاميون و محل 
خاوران و گورستان ارامنه را به اطالع بعضي از خانواده هاي زندانيان سياسي می رساند. 
نتوانسته  كه  خانواده هايي  از  بسياري  می پيچد.  زندانيان  خانواده های  بين  خبر  اين 
بودند در مراجعه به زندان، به بچه هايشان و يا جسد آن ها دسترسي پيدا كنند، راهی 

گورستان خاوران مي شوند و گورهاي جمعي را کشف مي كنند«. 
خبر بعدي از خانواده هاي ساکن كرج رسيد. خبر اين بود: »در اتوبان تهران ـ كرج 
شهركي در خارج محدوده هست که در آن، خانه های کوچکی به صورت پراکنده ديده 
می شوند. يکی از اهالي متوجه مي شود در بيابانی كمي  دورتر از شهرك، خاك برداري 
جديد شده است. کنجکاو می شود که علت چيست. مقداري در اطراف محل پرسه 
مي زند. چشمش به طناب هايي مي افتد كه از خاك بيرون مانده اند. می رود سر چند 
طناب را می گيرد و می کشد. ادامه می دهد و به اجساد روی هم ريخته می رسد. خبر 
در شهرك می پيچد و به كرج هم مي رسد. عده يی از مردم به محل مي روند. سپاه سر 
مي رسد و همة حاضران در محل گور جمعی را دستگير مي كند. ورود و خروج شهرك 
بازجويي  اهالي  بيشتر  از  با كمك سپاه  اطالعات  وزارت  روز ممنوع مي شود.  تا سه 
می کند. در پايان هم اهالی را تهديد مي كنند که اگر كالمي  بگويند، خودشان را هم 

در گور  جمعي ديگري كنار آن ها دفن مي كنند«!
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اين  از مالقات آورد. روايت  را رحيم تقي پور  روايت يک گور  جمعي ديگر در كرج 
بود: »از پشت بقعة امام زاده بي بي سكينه كرج صدای پارس پياپی سگ ها می آمد. 
پارِس سگ ها و كنار زدن بخشی از خاك زمين توسط سگ ها، توجه مردم را جلب 
مي کند. چند خانواده  به سمت محل حرکت می کنند و سپاه هم زودتر از خانواده ها 
به محل می رسد. سپاه محل را به كنترل خود درمي آورد و به كسي اجازه نزديك 

شدن نمي دهد«. 
خبر وجود يک گور جمعی در بهشت زهرا رسيد: »در بهشت زهرا تهران در مجاورت 
قطعه ۹۳، يک كانال بلند به منظور کاری حفر شد و مدت ها بدون استفاده مانده بود. 
پس از پيچيدن خبرهای قتل عام در ايران،  خانواده ها متوجه می شوند اين کانال پر 
شده و خاک روی آن هم تازه است. مشكوك مي شوند. مادری می رود با چنگ و ناخن 
مشغول كندن مي شود و به اجساد مي رسد. خبر به مأمورين بهشت زهرا می رسد و 

فی الفور سرمی رسند. مادر را تهديد به دستگيري می کنند و او را دور مي كنند«.
در يكی از مالقات ها مادرم گفت: »وقتي مادر رحيم )صفت بقا( خبر گورهاي جمعي 
خاوران و بهشت زهرا رو شنيد، رفت يك قبر خريد. پيرهن رحيم را در آن گذاشت 
و دفن كرد. شمارة  قبری رو که زندان به او داده  قبول نداره. می گه همه رو جمعي 
دفن كردن. اين قبر پسرم نيست. حاال هم هر شب  جمعه سر قبري مي ره که پيرهن 

رحيم رو در اون دفن كرده«. 
گورهاي جمعي دیگري که خبر و موقعيت شان در زندان به  ما رسيد: 

ـ گور جمعي در منطقه جنگلي النگ دره 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 جاويد در حومه قائمشهر

جاده  در  معدن  دهانه  تخريب  و  انفجار  و  متروكه  معدن  چند  در  اجساد  ريختن  ـ 
شاهرود ـ سمنان

قتل عام چقدر  که  فهميديم  کم کم  مي رسيد،  كشور  استان هاي  از  که  هر خبري  با 
برنامه ريزی  شده و گسترده و شقاوت بار و در عين حال با مخفی کاری مطلق ـ حتی 
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در درون رژيم ـ انجام شده است. خميني بنا بر تصميمی که زمستان سال ۶۶ گرفته 
بود، به هيچ مجاهدي در هيچ كجاي كشور رحم نكرد.

دیدار سوم گاليندوپل
گاليندوپل آذر سال۷۰ برای بار سوم به اوين آمد. عليرضا صداقت رشتی، وزير فتحی 
و اميرانتظام را برای مالقات با او بردند. از عليرضا بيشتر در مورد وضعيت برادرش 
که در قتل عام شهيد شده بود و خواهرش سکينه که زندانی بود پرسيده بودند. وزير 
فتحی فرصت پيدا کرد تا اندازه يی از قتل عام ها و آن چه را ديده بود به گاليندوپل 
بگويد. اميرانتظام که در روزها و هفته های قتل عام در بند های ما نبود، فقط وقايع آن 
را از زبان ما شنيده بود. اما با اين حال در صحبت با هيأت، از قتل عام هم گفت. ما 
دو سه روز قبل از آمدن هيأت، ديده بوديم که اميرانتظام دائم در حال نوشتن است. 
معلوم بود که می خواست اگر فرصت ديدارش با هيأت پيش آمد، نوشته ها را به آن ها 
برساند. از مالقات که برگشت، خوشحال بود  که هم توانست حرف هايش را بزند و هم 

دستنويس هايش را رد کند.
اين ديدار گاليندوپل هم تمام شد و رفت. از او هم برای حقوق بشر ما آبي گرم نشد. 
به اين نتيجه رسيديم كه رفسنجاني و خامنه اي فقط براي معامله با اروپايي ها حاضر 
اجازه و فضای شنيدن  نماينده  اين  به  بپذيرند؛ ولي  را  نماينده حقوق بشر  شده اند 

مشکالت حقوق بشر ايران و پيگيري مسائل آن را نمي دهند.
اگر چه فرصت آن پيش نيامد که ليست های تهيه شده را به گاليندوپل برسانيم، اما آن را 

هم چنان حفظ کرديم تا در اولين فرصت آن را خودمان به بيرون زندان منتقل کنيم.
حکم مهرداد کاووسی در ارديبهشت سال ۱۳۷۱ تمام شد و آزاد شد. عمليات بزرگ  
تهية ليست قتل عام شده ها نتيجه داد و مهرداد ليست را با خودش به بيرون از زندان 
خمينی برد. او دو سند مکتوب را با خودش برد؛ يکی ليست انواع شکنجه هايی که تا 
آن زمان ديده و شنيده بوديم، ديگری هم ليست تفکيک شدة شهدای قتل عام اوين 
و گوهردشت. باالخره سند خون شهيدان قتل عام از سد اوين و گوهردشت رد شد و 
به شهرهای ايران و مطبوعات و راديوها و تلويزيون ها و خبرگزاری های جهان رفت...
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متن تایپ شده سند ليست انواع شکنجه

دستگاه  در  رايج  ضدانسانی  رفتارهای  و  فشار  شکنجه،  ۱۷۰ نوع  از  بيش  فهرست 
قضايی و زندان های رژيم

الف- موارد قبل از دستگيری
۱-شيوه های دستگيری و اتهامات وارده

۲-دستگيری های خيابانی
۳-دستگيری به بهانه مواد مخدر

۴-دستگيری بدون حکم بازداشت
۵- اخراج از محل کار 

۶- عدم اطالع از محل اختفا و زدن چشم بند.

ب- موارد بعداز دستگيری و بازجویی- انواع شکنجه ها
۱-زدن باکابل 

۲-قپانی کردن 
۳-جوجه کباب کردن 

۴-آويزان کردن از سقف 
۵-بی خوابی دادن به زندانی 

۶-آويزان کردن از موی سر)در مورد زنان( 
۷-نقص عضو و قطع عضو 

8-ماشين رختشويی 
۹-پل کردن روی تخت 

۱۰-ايجاد خفگی مقطعی 
۱۱-اعدام مصنوعی 

۱۲-تونل و اتاق فوتبال 
۱۳-بی هوشی با ضربه 

۱۴-تجاوز جنسی)پاسدارها جلوی همسر يا برادر(
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۱۵-گروگان گرفتن خانواده يا تهديد به انجام آن 
۱۶-انفرادی طويل المدت 

۱۷-سرپا نگهداشتن 
۱8-عفونی کردن زخم ها 

۱۹-گرفتن مصاحبه برای حکم 
۲۰-بردن به جوخه برای تير خالص زدن به زندانيان 

۲۱-بردن به گشت خيابانی 
۲۲-شوک برقی 

۲۳-آب داغ يا سرد 
۲۴-آپالو)صندلی( 

۲۵-نشان دادن اجساد يا اعدام ديگران 
۲۶-تحريک جنسی برای تجاوز به خواهر خود 

۲۷- کشيدن پستان ها يا سوزاندن آن 
۲8-ادار کردن در دهان 

۲۹- تزريق دارو 
۳۰-فرو کردن ميله در آلت 

۳۱-گرسنگی دادن و ندادن دارو ودستشويی
۳۲- انواع سوزاندن)اتو-آب جوش-سيگار( 

۳۳-مصادره اموال 
۳۴-بالتکليف نگهداشتن 

۳۵-نشاندن پشت دربهای بازجويی و شکنجه 
۳۶-گذاشتن ضبط صوت 

۳۷-عور نگهداشتن خواهران 
۳8-گرفتن خرخره و بستن راه نفس

۳۹- تهديد برای همکاری 
۴۰-راه بردن با چشم بند و زدن به در و ديوار 

۴۱-مرگهای زير شکنجه 
۴۲-تخت فنری 
۴۳-ميله سربی 
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۴۴-اتاق گاز 
۴۵-کيسه برسر 

۴۶-گاودانی 
۴۷-قبر

 ۴8-تاريکخانه)برای مدت طوالنی(
 ۴۹-مصاحبه های طوالنی مدت

۵۰-ندادن امکانات صنفی 
۵۱-بلند حرف زدن 

۵۲-تماس گرفتن با ساير زندانيان 
۵۳- حمام آب سرد.

ج -وضعيت دادگاه ها
۱-زمان کم 

۲-نبود شاهد 
۳-تحميل پذيرش کيفر خواست)باکابل( توسط قاضی 

۴-نبودن وکيل و چشم بسته بودن 
۵-عدم احتساب زير بازجويی 

۶-گرفتن مصاحبه برای حکم 
۷- حکم های متفاوت برای جرمهای يکسان 

8-حکم مفسد)دو حکمی بودن( 
۹-حکم مرتد مارکسيست ها 

۱۰-تجاوز قبل از اعدام به خواهران.

د- موارد بعد از گرفتن حکم
۱-وضعيت تراکم جا 

۲-تابوت 
۳-قفس 

۴-بستن به نرده و درخت در زمستان 
۵-ايستادن سرپا 
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۶-تجاوز به خواهران در سلولها)قيامت( 
جا  برای  تهديد  شيوه های  و  زندانی  گردن  به  آن  انداختن  و  عضو  نقص  ۷-ايجاد 

انداختن آن 
8-دستگيری خانواده ها در مناسبت های مختلف 

۹-تجديد دادگاه در شرايط متفاوت سياسی 
۱۰-استفاده از توابين جهت سرکوب 

۱۱-اعدام توابين همکاری کرده 
۱۲-ويدئو و تفتيش عقايد 

۱۳-بيگاری 
۱۴-نقل و انتقال ها و نابود کردن وسايل 

۱۵-بازجويی های بعد از حکم و کوکلوسها 
۱۶-گفتن اتهام 

۱۷-مراسم دعا و نماز جماعت 
۱8-سرود اجباری 

۱۹-وضعيت کتاب ومطبوعات 
۲۰-وضعيت نامه نگاری 

۲۱-وضعيت مالقاتها 
۲۲-انجام سخنرانی های اجباری و تفتيش عقايد در کالس های اجباری 

۲۳-وضعيت کارگاه و تهديد آن 
۲۴-زدن سر و سبيل و خوراندن آن

۲۵-ادغام با عادی ها 
۲۶-تهديد های پنهانی 

۲۷- نحوه برخورد پاسدارها و به موضع انداختن زندانی 
۲8-خودسوزی ها و خودکشی ها در اثر شدت عمل و انفرادی ها 

۲۹-نبردن به بهداری و نرساندن داروهای الزم 
۳۰-انداختن در اتاق گاز و تاريکخانه 

۳۱-نماز اجباری مارکسيست ها 
۳۲-ندادن جيره ها 

۳۳- وضعيت غذايی 
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۳۴-روانی کردن افراد و برخورد با بيمار روانی 
پرونده ها  گم کردن  متخصص،  غير  پزشکان  دارو،  جمع آوری  بهداری،  ۳۵-وضعيت 

۳۶-فروشگاه)لبنيات، ميوه، قطع بودن( و فروش جيره ها 
۳۷-هواخوری 

۳8-فضای سکونت و ندادن امکانات اوليه زندگی 
۳۹-وضعيت تهويه وهوای گرم سلول 

۴۰-دربسته کردن و استفاده از دبه 
۴۱-عدم امکان اجرای شعائر 

۴۲-ورزش جمعی 
۴۳-مرخصی تحت اجبار و تهديد 

۴۴-مصاحبه و انزجارنامه 
۴۵-وثيقه سنگين 

۴۶-ايجاد تضاد بين زندانی  و خانواده و سرکوب آنها 
۴۷-ايجاد تضاد بين زندانی ها با برخوردهای امکاناتی 

۴8-جمع آوری سند برای اعدام های۶۷.  
۴۹-برگرداندن عفوها.

هـ-موارد بعد از آزادی
۱-مسأله معرفی 

۲-محروميت های اجتماعی 
۳-نداشتن امنيت جانی و جوخه های ترور 

۴-ممنوعيت خروج از کشور 
۵-کارهای ايذايی و پليسی وزارت و احتمال دستگيری به هر بهانه و در شرايط آشوب  

شهری 
۶-وضعيت رفتن به بهشت زهرا و شکسته شدن قبرها 

۷-اتهام به رفت و آمد خانواده ها با هم و تهديد های متفاوت 
8-گشت های خيابانی علنی و مخفی 

۹-شيوه های وزارت جهت به همکاری کشاندن افراد غير زندانی در بيرون
۱۰-وثيقه و ضامن، سربازی ... شرط همکاری اطالعاتی برای آزادی
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و- مسأله بی هویت کردن هر جریان سياسی
 از طريق مصاحبه و نمايش های تلويزيونی برای فعاليت های بعدی، خودکشی ها: )علی 
انصاريون، خليل رمضانی، صديقی، قاسم خلدی(، مسأله تشابهات اسمی و استفاده 
در جهت ضد تبليغ، سربازان ۶۷ و صدای انفجار، نابود کردن کليه اسامی زندانيان 
اعدامی و پرونده های پزشکی و اسامی کامپيوتری، تعويض پاسداران سرکوب، مجبور 
کردن پرسنل در اعدامها و اعدام معترضين آنها، استفاده از عادی های زير حکم جهت 

ساختن وسايل اعدام و حمل و نقل اجساد )زکی پور(.

ز- انواع زدن با کابل
۱-زدن به کف پا 

۲-به پشت ران و کمر و سر 
۳-فروکردن ميخ در زخم پا 

۴-کشيدن برس به زخم کابل 
۵-ريختن مواد تحريک کننده 

۶-دياليز کردن 
۷-استينگراف کردن 

8-کردن جوراب در دهان 
۹-کابل زدن به آلت 

۱۰-کابل زنی چند طبقه 
۱۱-کابل زنی دوبل توسط همسر يا بستگان

 ۱۲-زدن در حضور خانواده يا به خانواده

و  بازجو  خواست های  تحميل  و  خواست ها  کيفر  تنظيم  نحوه  مسأله  ح- 
پذیرش اتهامات واهی

انواع مصاحبه ها: 
۱-مصاحبه برای دادن حکم 

۲-مصاحبه برای فشار و جوسازی 
۳- مصاحبه برای آزادی
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محورهای تعيين شده: 
۱-اجبار به پذيرش نظام 

۲-پذيرفتن گير جنسی و ضعف نفس 
۳- رد کردن جريان 

۴-زدن برچسب های وابستگی به غرب و شرق
شيوه ها: 

برای  واقعی  غير  اتهامات  پذيرش  نوبت-  چند  در  مصاحبه  گرفتن  فردی- جمعی- 
مصاحبه تلويزيونی- اعدام افراد مصاحبه کننده

ط-مالقاتها
 ۱-زمان کم 

۲-فاصله زياد 
۳-کنترل گوشی ها و دوربين و پاسدار ها 

۴-تفتيش بدنی 
۵- نپذيرفتن کودکان 

۶-قطع مالقات به خاطر تنبيه 
۷-افراد درجه دو فاميل 

8-دريافت جنس و مواد غذايی

ی-در زیر شکنجه شهيد شدند: 
مازيار لطفی، امير هوشنگ هاديخانلو، خديجه ثوابی، مريم شيردل

اين ليست فقط يادداشت انواع شکنجه هايی بود که قصد داشتيم اگر فرصت مالقاتی با 
گاليندوپل پيش آمد، از روی آن توضيح دهيم. ما موارد آن را می دانستيم، ولی اين ليست 
برای هيأت بازديد مفهوم نبود. موارد بسيار مشهور مثل کابل زدن يا نداشتن وکيل و امثال 
آن برای هيأت قابل فهم بود، اما صرف نوشتن کلمه تابوت و يا قفس، برايشان مفهوم نبود. 
همين طور از کلماتی مثل گاودانی يا ورزش جمعی تصويری نداشتند.  بايد خودمان توضيح 
می داديم که گاودانی در کجای قزل حصار بود و حاج داوود در اين محل چه بالهايی سر 
ما آورد. بايد توضيح می داديم که بر سر انجام ورزش جمعی چه محدوديت های سختی 

برايمان ايجاد کردند، چه کتک ها خورديم و سر دست هايی شکست.



479

دنبال لیست قتل عام شدگان

ليست اسامی شهدای قتل عام
ليست بعدی شامل اسامی شهدای قتل عام در زندان های اوين و گوهردشت بود. من 

نسبت به اسامی بند خودمان اشراف داشتم و ليست آن  را کامل نوشتيم.
در بند ۱ باال ۱۷۵ نفر بوديم که ۱۵ نفر زنده مانديم. ۷  نفرمان هوادار مجاهدين بوديم 
و بقيه متعلق به چند گروه  ماركسيستي و خط شريعتي بودند. در زمان اعدام ها، سه 
نفر از ما ۷ نفر در انفرادي هاي آسايشگاه بوديم و به دادگاه نرفتيم. اسامی چند تن از 

مارکسيست ها را هم نمی دانستيم.
ليست بقيه بندهای اوين و گوهردشت را هم با کمک افراد زنده مانده از قتل عام های 
افرادی  اوين اسامی  با درصد کمی خطا هستند. در  اوين و گوهر دشت نوشتيم که 
که در سه بند سالن های۲و۴ و ۶ آموزشگاه بودند را نتوانستيم تفکيک کنيم. تعدادی 
از افراد هم در انفرادی های آسايشگاه بودند. فقط در حدی که از آنها اطالع داشتيم 
زندان  از  يا  و  بودند  دستگيری  تازه  يا  که  بودند  تعدادی  وگرنه  درآمد.  اسامی شان 

کميته منتقل شده بودند که ردی از آن ها نداشتيم.
در مورد زندانيان قتل عام شده گوهر دشت نيز مهمترين مشکل اين بود که در ماه 
مرداد که قتل عام ها شروع شده بود، جابجايی های زيادی در بند ها انجام شده بود. به 
همين دليل، شماره بند ها و فرعی هايی که در مورد هر يک از اسامی گفته می شد، 
فرق داشت. بعضی از بچه ها شماره آخرين بند قبل از جابجايی ها را يادشان بود و 
بعضی شماره آخرين بندی که از آنجا برای دادگاه و اعدام برده شدند. در عين حال 

برای ما مهم اين بود که اين اسامی با هرشماره بندی که گفته می شود، ثبت شوند.
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متن تایپ شده سند اسامی زندانيان قتل عام شده اوین و گوهردشت که 
مجموع این اسامی، نام ۸77 زندانی قتل عام شده می باشد

بند 1 باال
۵-محمود  ابراهيمی سواره  ۴-علی  آيينه  ۳-يوسف  آلوکی  ۲-قاسم  آزموده  ۱-علی 
۹-مصطفی  انجدانی  8-امير  امين پور  ۷-جمشيد  اسماعيل زاده  ۶-صابر  احمديان 
ايگه ای ۱۰-علی ايمانی ۱۱-حسين تراهنی ۱۲-مراد بهادری قشقايی ۱۳-جمشيد 
پسنديده ۱۴-محمد پورحشمت ۱۵-مهدی پورقاضيان ۱۶-آريا پورميرزا ۱۷-علی 
جبرئيلی  ۲۰-ارفع  تيموری  ۱۹-علی  توسليان)فؤاد(  ۱8-محمدحسين  توتونچيان 
۲۴-محمد  جهان آرا  ۲۳-حسن  جمشيدی  ۲۲-مسعود  جبرئيلی  ۲۱-سعيد 
حاتميان ۲۵-نادر حامدحيدردوست ۲۶-مسعود حريريان ۲۷-اميرحسين حسينی 
۲8-حبيب  اهلل حسينی ۲۹-علی خادمی ۳۰-محسن خزعلی ۳۱-منصور خسرو  آبادی 
۳۲-اصغر خضری ۳۳-حميد خضری ۳۴-محمدعلی خيرانديش ۳۵-حميد دارابی 
۳۶-رضا داوری ۳۷-محمد ذاکر ۳8-رضا ذکايی ۳۹-شاهرخ راسخی ۴۰-سياوش 
قوامی ۴۱-احمد رزاقی ۴۲-محمدرضا رضازاده ۴۳-اصغر رضايی ۴۴-عباس ريحانی 
۴8-پرويز)محسن(  سعيدی  ۴۷-عبداهلل  سعيدی  ۴۶-اصغر  زواره ای  ۴۵-کيومرث 
-۵۲ شعبانی  ۵۱-ابراهيم  شاه ميرزايی  ۵۰-احمد  سمسارزاده  ۴۹-جعفر  سليمی 
-۵۶ صفت بقا  ۵۵-رحيم  صفايی  ۵۴-حسين  صبوری  ۵۳-سعيد  صالحی  بابک 
-۶۰ عاقلی  ۵۹-رحيم  طهماسبی  ۵8-عسگر  طالبی  ۵۷-هادی  ضميری  محمد 

جواد عباسی ۶۱-احمد عسگری حاتم آبادی ۶۲-محمدرضا عسگری نژاد ۶۳-مهدی 
۶۷-مجتبی  غالمی  ۶۶-حجت  غالمی  ۶۵-علی اصغر  عمادزاده  ۶۴-يوسف  عطايی 
فدوی  ۷۱-محمد  فتحی  ۷۰-عباس  فاضل  ۶۹-ابراهيم  فاروقی  ۶8-رضا  غنيمتی 
قبادپور  ۷۴-منوچهر  طباطبايی  قاضی  ۷۳-مسعود  فرجاد  ۷۲-محمد  اصفهانی 
۷۵-مجتبی قديانی ۷۶-مسعود قلی زاده ۷۷-حسن قنبری ۷8-سياوش قوامی ۷۹-

8۲-محمدرضا  کاغذ کنانی  8۱-احمد  کاظمی  8۰-مهدی  اردبيلی  کاظم زاده  احد 
کريمی 8۳-محمد کريمی 8۴-اردالن کريمی 8۵-علی کريمی ورامينی 8۶-جالل 
کزازی 8۷-نادر کالنتری 88-محمد کوسچی 8۹-اصغرکهندانی ۹۰-محمد گرجی 
۹۵-مجتبی  مايلی  ۹۴-ايرج  مازنی  ۹۳-عيسی   ... ۹۲-سيروس  گلچين  ۹۱-علی 
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مايلی ۹۶-ايرج محمدی ۹۷- داوود محمودی ۹8-مجيد مرندی ۹۹-افشين معماران 
كاشاني ۱۰۰-قاسمعلی مقصودی ۱۰۱-مسعود مالعباس اصفهانی ۱۰۲-علی ماليری 
۱۰۶-حسين  ميراب زاده  ۱۰۵-محسن  مواليی  ۱۰۴-عباس  ملکيان  ۱۰۳-جواد 
ناظم البکا  ۱۰۹-اسکندر  نادری  ۱۰8-منوچهر  ميرزايی  ۱۰۷-مصطفی  ميرزايی 
نظرعلی  ۱۱۳-محمود  نشاطی  ۱۱۲-علی  نريمانی  ۱۱۱-رامين  ناظمی  ۱۱۰-يداهلل 
۱۱۴-محمدرضا نعيم ۱۱۵-مسعود نقاش زاده ۱۱۶-اسماعيل نورمحمدی ۱۱۷-ناصر 
نوروزی ۱۱8-طهمورث نوروزی ۱۱۹-جعفر نياجليلی ۱۲۰-ناصر نيری ۱۲۱-عليرضا 

وفا ۱۲۲-سعيد هاشمی ۱۲۳-محمد هدايتی ۱۲۴-محمود آژينی

مارکسيست های بند1 باال  
-۱۲8 موسوی  ۱۲۷-سيدمنصور  زاغی  ۱۲۶-حيدر  يارمحمدی  ۱۲۵-جهانبخش 

حسن شهيدی ۱۲۹-منصور نجاتی ۱۳۰-جعفر محمدعلی زاده رفيع ۱۳۱-کيومرث 
يعقوبی  ۱۳۴-جهانگير  خوشدل  ۱۳۳-محمود  محمدی دوست  ۱۳۲-رضا  منصوری 
ابراهيمی  ۱۳8-خسرو  فتحی  ۱۳۷-رحمت  والی  ۱۳۶-احمد  قنبری  ۱۳۵-طاهر 
۱۳۹-مهرداد فرجاد ۱۴۰-عليرضا زمرديان ۱۴۱-مراد فرج زاده آبکناری ۱۴۲-کيوان 
مهشيد ۱۴۳-محمود بنده علی ۱۴۴-ناصر عطايی ۱۴۵-محمد رحيم نژاد ۱۴۶-بهمن 

نظامی ۱۴۷-پيا

بند ابدیها- اوین 
۵-محمد  بيگی  ۴-هادی  حاج صمدی  ۳-عليرضا  حبيبی  ۲-جابر  اردکانی  ۱-جعفر 
قدرت آبادی ۶-جواد گرجی نيا ۷- يحيی شهيدی )شهبازی( 8-سيد مرتضی مير محمدی 
قاسم   -۱۲ انارکی  ملکی  ۱۱-مجيد  ملکی انارکی  ۱۰-سعيد  رشت چيان  ۹-مسعود 
شکوری ۱۳-احمد روح پرور ۱۴- عليرضا سلوکی ۱۵-اکبر کريمی ۱۶-کريم جاللی 
۱۷-ناصر رحمان زاده ۱8-مجتبی تقی زاده ۱۹-عليرضا کشميری ۲۰-ابراهيم زويج زاده 
۲۱- محمد رضا عليرضايی ۲۲-سيد حسن حسينی ۲۳-حسين مضرعی)سعيد( ۲۴-

۲۷-حميد  مجدالحسينی  ۲۶-حسين  سی سختی  ۲۵-عبدالرسول  قباديان  حميد 
امين آبادی ۲۹-مسعود خسروآبادی ۳۰-وحيد سعيدی نژاد ۳۱-  کابلی ۲8- حسن 
سعيد رئيسی ۳۲-محسن عبداهلل زاده کاخکی ۳۳-محمود عبادی ۳۴-محمد حسن 
بهرامی  ۳۷-داريوش  شيبانی  امير  الدين  ۳۶-حسام  حبيبی  ۳۵-ابراهيم  کوچکی 
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۳8-فرهاد جزه ۳۹-جعفر حريری ۴۰-کوروش رضا زاده ۴۱-علی طاهری ۴۲-حبيب 
بيابانگرد ۴۳-صفر پيروز رام ۴۴-محمد حسين رجبی ۴۵-حسين قاضی ۴۶-بهرام 
سالجقه ۴۷-حجت معبودی ۴8-سيداحمد سعيدی ۴۹-حافظ عباسی ۵۰- منصور 
۵۴-حسين  مسکنی  ۵۳-حبيب  کريمی  ۵۲-فريدون  آزادی  ۵۱-همايون  راهی 
پيروزی ۵۷-داوود کريم آبادی ۵8-جابر  فتحی ۵۵-موسی موسی خانی ۵۶-عباس 
ترشيزی  ۶۲-رضا  صديقی  فرشاد   -۶۱ آملی  ۶۰-احمد  فرقانی  ۵۹-صمد  انصاری 
 -۶۷ بختياری  ۶۶-عثمان  پرزحمت  ۶۵-رحيم  غالمی  ۶۴-علی  احمدی  ۶۳-ناصر 
-۷۱ ستاری  ۷۰-محمد  بخشنده  ۶۹-داوود  کالهکی  ۶8-کمال  بختياری  عبداهلل 

امير حاتمی ۷۲-مهيار مقدم رشتی ۷۳-مسعود مقبلی ۷۴-فرشيد نعمتی ۷۵-علی 
محمدی ۷۶-امير عبداللهی ۷۷-غالمرضا کاشانی ۷8-ابوالحسن )مجيد( عبداللهی 
8۲-غالمرضا  بهرامی  حسين  8۱-محمد  ستار نژاد  8۰-حميد  تعاون  ۷۹-امير 
8۶-اکبر  بيلغوش  8۵-ابراهيم  سگوند  8۴-جواد  سيداحمدی  8۳-سيد محمد  يکه 
دهقانی8۷-اسماعيل بيدگلی 88-اسماعيل جلودار 8۹-حميد ۹۰-قربان ۹۱-ستار 
قنبری  ۹۵-بهمن  غياثوند  ۹۴-سيف اهلل  سراج  ۹۳-رسول  ايمانی  ۹۲-ناصر  کيانی 
۹۹-سيد محمد  حسين زاده  ۹8-علی  صادق  ۹۷-مصطفی  افرايی  ۹۶-ابوالقاسم 
علی بابايی ۱۰۰-رحيم شمس ۱۰۱-داريوش گلی پور ۱۰۲-علی صوری ۱۰۳-علی 
صدرزاده  کمال   -۱۰۶ گل چوبيان  ۱۰۵-کامبيز  صدرايی  ۱۰۴-حسين  صدرايی 
۱۰۷- محمدسعيد حداد مقدم ۱۰۷-حبيب اهلل سايبانی ۱۰۹- جعفر مقامی ۱۱۰-

جهانگيری  ۱۱۳-منصور  تشيد  ۱۱۲-عليرضا  حيدری  ۱۱۱-حميد  عصمتی  رضا 
۱۱۴-مجيد سيمياری ۱۱۵- مهدی مهرعليان ۱۱۶-انوشيروان لطفی ۱۱۷-پرويز 
راوندی  ۱۲۰-تيمور  نورعلی  ۱۱۹-جهانگير  سرحدزاده  ۱۱8-منوچهر  رستم علی 
۱۲۴-نظام الدين  آزادی  ۱۲۳-همايون  اسالمی  ۱۲۲-صمد  خاوندی  ۱۲۱-علی 

فردسعيدی)عموعلی( ۱۲۶-شهريار  ۱۲۵-سيدعلی 

بند۴ اوین 
ايزدی  ۴-عليرضا  معيری  ۳-حميدرضا  قدکساز  ۲-مجيد  ميرزايی  ۱-احمد 
ميرفاروق  8-سيدمحمد  جعفرزاده  داوود   -۷ حسنی  ۶-محمود  نصرتی  ۵-احمد 
۹-بهرام طرزعلی ۱۰-علی اشرف نامدار ۱۱-محمدرضا نعمتی عرب ۱۲-محمدرضا 
صوفی آبادی ۱۳-اردالن دارآفرين ۱۴-اردکان دارآفرين ۱۵-مهدی فتحعلی آشتيانی 
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سمندر  ۱۹-محمود  اسفندياری  ۱8-مصطفی  کرمی  ۱۷-احمد  غفاری  ۱۶-جواد 
۲۰-مهران حسين زاده ۲۱-حميد الجوردی ۲۲-منوچهر مجيدی ۲۳-حميد شرفی 
قربان زاده  ۲۶-ايوب  مهاجرآيرملو  ۲۵-حميدرضا  کتمجانی  نجاتی  ۲۴-حسين 
گيوی ۲۷-محمد وزيريان ثانی ۲8-فرشاد اسفندياری نوری ۲۹-علی زارع ۳۰-نادر 
قلعه ای ۳۱-کامبيز استواری ۳۲-محمدباقر تمدن نهاد ۳۳-محسن بهراميان ۳۴- 
۳۷-مسعود  فضل علی  ۳۶-عليرضا  محمودی  ۳۵-سامان  بيگ محمدی  محمدرضا 
چرتابی  ۴۰-صمد  حافظی نيا  ۳۹-محمد علی  طريق االسالم  ۳8-محسن  جاويد  يار 
۴۴-رضا  دروديان  ۴۳-محمدعلی  شيخان  ۴۲-محسن  مرتضوی  ۴۱-سيدحسين 
سليمانی ۴۵-حسن رضايی ۴۶-خسرو کيانی فر ۴۷- سيدمرتضی مدنی ۴8-مهدی 
فريفته  ۵۱-مجيد  استواری  ۵۰-کامبيز  اسماعيلی  رمزی  ۴۹-بهزاد  همايون راد 
امجدی طوسی  ۵۵- خسرو  مهرپور  بهروز   -۵۴ عبدی  ۵۳-اسفنديار  ۵۲-...رضايی 
۵۹-احمد  ۵8-شاپورخالق پرست  سهيلی  ۵۷-منوچهر  مشعوفی  ۵۶-حميدرضا 
-۶۳ مجيدی  ۶۲-محمدرضا  کرکوتی  ۶۱-حميد  رفيعی  ۶۰-بهرام  محمودی فر 

آزاده  ۶۶-حسن  دانيالی  سهيل   -۶۵ وهاب زاده  ۶۴-احمد علی  خدابخش  ايرج 
مهپايه  ۷۰-محمد  نراقی  ۶۹-محمد  منصوری  ۶8-ناصر  صفاييان  ۶۷-عبدالحميد 
۷۱-سعيد سالمی ۷۲-جمشيد دواچی ۷۳-غالمحسين روستايی ۷۴-عبدالرحمن 
۷8-حمزه  گنجی خانی  ۷۷-بهروز  ۷۶-حسين خور  عزيزی  ۷۵-داوود  رحمتی 
8۱-فريد  عيوضی علمداری  8۰-عليرضا  علمداری  عيوضی  ۷۹-فرامرز  شاللوند 
اصغرزاده 8۲-حميد بخشی طاهر 8۳-داوود حسنی 8۴-خسرو نظيری خامنه 8۵-

احمد طاليی   -88 اميری  8۷-جهانبخش  ادب آواز  8۶-حسين  حميد سلطان زاده 
8۹-جعفر هوشمند ۹۰-حبيب غالمی ۹۱-شهريار حکيمی ۹۲-محمود يزدجردی 
۹۳-مسعود ثابت رفتار ۹۴-مجيد طالقانی ۹۵-مهرداد مريوانی ۹۶-عبدالرضا بوئينی 
۱۰۰-تقی  آزاد  چهره  ۹۹-ابوالفضل  کيامرزی  ۹8-منصور  بوئينی  ۹۷-عليرضا 
ارميا ۱۰۳-اکبر نجف قليان ۱۰۴- اميراکرم ۱۰۲-يوسف  نوروزی ۱۰۱-اسماعيل 

محمد نيازی ۱۰۵-حميد صفوی ۱۰۶-خسرو ضابطی ۱۰۷-مرتضی عبدالحسينی 
رود  ۱۱۱-محمد  قدرتی  ۱۱۰-يونس  تقی زاده  ۱۰۹-پرويز  تايکندی  ۱۰8-علی 
۱۱۲-خيراهلل رحيمی ۱۱۳-رامين طهاسبی ۱۱۴-محمد طبری ۱۱۵-سيدکامبيز 
عطايی ۱۱۶-محمد کشتکار ۱۱۷-علی نوروزی ۱۱8-ارسطو محمودی ۱۱۹-جمشيد 
سعداهلل زاده  ۱۲۲-داريــوش  باباصحاف  ۱۲۱-بيوک  آزرم  ۱۲۰-يوسف  اسدی 



491

دنبال لیست قتل عام شدگان

۱۲۶-حسين  وثوق  ۱۲۵-حميدرضا  شجاعی  ۱۲۴-حيدر  وصفی  ۱۲۳-سيدعلی 
جهانبخش 

دوباریها- اوین
۵- علی  سعديان  ۴-مهدی  فيروزی  ۳-رضا  ديانت  ۲-قاسم  حسنی  ۱-يعقوب 
۹-حسين  نجارطاهر  8-سعيد  پورنبی جوان  ۷-محمد  معزی  ۶-کريم  جاللی خواه 
صباغيان  ۱۲منصور  محمدی بهمن آبادی  ۱۱-رضا  کيوانفر  ۱۰-جمشيد  آقابزرگی 
نيلغاز  ۱۵-خيراهلل  سخايی مرتضايی)علی(  ۱۴-شهريار  راهی  ۱۳-مصطفی  خامنه 
-۱۹ رشتی  صداقت  ۱8-محمد تقی  فاطمی  ۱۷-حسين  شعبانزاده  ۱۶-عبدالعلی 

 ايرج دل زنده ۲۰- حجت ذوالفقاری ۲۱-کيانوش ياوری ۲۳-عباس فيروزی 

آموزشگاه 
۱-احمد صالحی ۲- بهزاد سنجابی۳-بهرام فيض آقاباش ۴-اصغر ابوتراب ۵-داوود 
حاجی عسگری  8-ناصر  ذوالفقاری  حجت   -۷ شکوفه زيباکناری  ۶-متين  تمدنی فر 
۹-داوود زرگر ۱۰-محمدعلی عزيزيان ۱۱-محمدرضا سپرغمی ۱۲- حميد چمن سرا 
بهنامی  ۱۶-احمد  بهزادی  ۱۵-مصطفی  طالبی  ۱۴-محمد  بهرامی  ۱۳-فريدون 
۱۷-مجيد شمس آبادی ۱8-محمد توکلی ۱۹-محمد پويی ۲۰-امير رشيدی ۲۱-

مبارکی  ۲۴-علی  مصطفوی خويی  ۲۳-رحيم  رغبتی  ۲۲-مرتضی  رشيدی  محسن 
۲8-نعمت اهلل  طاعتی اصل  ۲۷-مسعود  سليمانی  ۲۶-سعيد  خسروی  ۲۵-امير 
باقر ۳۲-  بهزادی ۲۹-حجت اهلل نيکخويی ۳۰-داور اسفندياری ۳۱-محسن محمد 
بهمن موسی پور ۳۳- عبدالرضا اکبری منفرد ۳۴-مجيد صفايی ۳۵-ناصر ابراهيمی 
پهلوان نشان  ۳۹-مرتضی  شکوهی  ۳8-علی  ايزدی  ۳۷-محمد  ابراهيمی  ۳۶-کريم 
عالئينی  ۴۳- علی اکبر  پولچی  ۴۲-محمد  مقيمی  ۴۱-سعيد  کرمی  ۴۰-جعفر 
مقيمی  ۴۷- کريم اهلل  بيات  ۴۶-رسول  آهنگر  ۴۵-جواد  دانشور  ۴۴-محمدرضا 
رضا   -۵۱ ناصريان  ۵۰-محمود  کريم زاده  ۴۹-فريدون  علي محمدی  محمد   -۴8
آقاحسينی ۵۲-اسماعيل شاه بخش ۵۳-علی ارباب زاده ۵۴-فرامز صوفی ۵۵-جليل 

جباری ۵۶-رضا چگنی ۵۷- آرش باجور
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آموزشگاه و انفرادی ها
امينيان  ۴-جمشيد  ماهرالنقش  شبديز۳-جالل  احمد   -۲ بخشايی  ۱-نصراهلل 
رضايی  8-شهريار  حقانی  ۷-فريدون  مهريزی  رضا  حميد   -۶ حضرتی  حسين   -۵
۹-محمدرضا دانشور۱۰-غالم شادمان ۱۱-پرويز رستم عليپور ۱۲-رحيم محمدزاده 
۱۶-محمود  محسن پرور  ۱۵-فرهاد  بنی هاشمی  ۱۴-اسداهلل  چمن سرا  ۱۳-حميد 
لقايی  فريبرز   -۱۹ راشد مرندی  احمد   -۱8 کردرستمی  ۱۷-محمدرضا  کرمی نسب 
۲۰- فريد اصغرزاده ۲۱- مهدی مدرسی ۲۲-رحمان چراغعلی پور ۲۳- احمدرضا غالمي 
الهی  ۲۷-پرويز  اسماعيلی  ۲۶-رسول  کاستی  حبيب   -۲۵ شهميری  ۲۴- مهرداد 
۲8-محمدرضا گلپايگانی ۲۹-اميد محمدی ۳۰- فريدون بهرامی ۳۱-حسن فارسی 
۳۵-رضا  سرادار  محمدرضا   -۳۴ کيوانفر  ۳۳-جمشيد  هاديخانلو  ۳۲-اميرهوشنگ 
قربانعلی ۳۶-محمد حسنی ۳۷-حسن شکراللهی ۳8-مجيد زمانی ۳۹-حسن آزادی 
۴۰- محمد طالبی ۴۱-حبيب اهلل مسکين ۴۲-حميد شهرابی ۴۳-کيومرث مطهری 
۴۷-اسداهلل  احمدی  محمدرضا  ۴۶-سيد  پويی  ۴۵-محمد  مرتضوی  حسن   -۴۴
رنجبر۵۱-مصطفی  ۵۰-رضا  ارشادی  ۴۹-شيرزاد  عليزاده اقدم  ۴8-مهدی  زمانی 
۵۵-محمد  خضرصفايی منش  ۵۴-نادر  چالوسی  ۵۳-قاسم  مرادی  ۵۲-باقر  بهزادی 
۵۹-محمدرضا  مرتضوی  ۵8-رحيم  شمشاد  ۵۷-جعفر  صوفی  ۵۶-فرامرز  هاشمی 
برهمی ۶۰-اسماعيل ميرباقری ۶۱- مرتضی قهرمانی ۶۲- اسماعيل بيگلری ۶۳-باقر 
خوشحال ۶۴-جعفر خوشحال ۶۵-مراد توسلي ۶۶-محمد توكلي ۶۷-مجيد تيموري 

۶8- حبيب اهلل مسكين بجارسري ۶۹-نصراهلل قنواتي ۷۰-  كيوان رحيمي

بند1 گوهردشت
عباسي  ۴-محمود  فريدوني  ۳-مهدي  كشايي  ۲-محمدرضا  جنگ زاده  ۱-محمد 
۵-علي بك علي ۶-علي حاجي ۷-رحمان چراغي بشکه 8-علي شاكري ۹- غالمحسين 
اقبالي۱۳- ۱۲-نعمت اهلل  رحيمي مطعم  ۱۱-حسن  نعلبندي  ۱۰-احمد  عبدالحسيني 

افشين علوي تفرشي ۱۴-جعفر تجدد ۱۵-مجيد مشرف ۱۶-سيد مسيح قريشي ۱۷-ناصر 
صابر بچه مير ۱8-اصغر رضا خاني ۱۹-قاسم محب علي ۲۰-محمد كرامتي ۲۱-عليرضا 
رضواني ۲۲-محمدصادق عزيزي ۲۳-محمودرضا ميرزاده ۲۴- حميدرضا اردستاني ۲۵-

ناصر منصوري ۲۶-محمودرضا حجازي ۲۷-نوراهلل خليل پور گرگري ۲8-عباس پورساحلي 
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۲۹-علي اهلل ياري ۳۰-منوچهر رضايي جهرمي ۳۱-عليرضا حسيني ۳۲-عطاءاهلل نيكبخت 
۳۳-مصطفي محب موفق ۳۴-حسام الدين ترابي ۳۵-رضا فيروز آبادي

بند ۲گوهردشت
دهناد  ۴-هادي  اترک  ۳-فرهاد  اردبيلی  ۲-مهرداد  عسگری  محمدحسن  1-سيد   
نوروزي)عبادي(  ۷-كيانوش  بزازحقيقت طلب  ۶-طاهر  هداوند ميرزايي  روح اهلل   -۵
8-اسداهلل ستارنژاد ۹-اصغرمحمدي خبازان ۱۰-سعيد رمضانلو ۱۱-رضا زند ۱۲حيدر 
سياردوست  ۱۵-رحيم  شيري  ۱۴-محسن  قهرماني  ۱۳-منصور  صادقي تيرآبادي 
۱۹-تقي  نوري نيك  ۱8-محمد  اقوامي         پناه  ۱۷-محمدرضا  افكار  خوش  ۱۶-كريم 
۲۳-محمود  سپاسي  ۲۲-عليرضا  باقري  ۲۱-عامل  حسين خاني  ۲۰-داوود  داوودي 
۲۷-مهران  بهرنگي  ۲۶-عبداهلل  مردفر  ۲۵-مصطفي  جمشيدي  ۲۴-فرامرز  زكي 
ناظري ۳۱-محمدعلي  فنايي ۳۰-منوچهر  صمد زاده ۲8-فرامرز دلكش ۲۹-مهرداد 
الهي ۳۲-عباس افغان ۳۳-هادي عزيزي ۳۴-بهروز بهنام زاده ۳۵-مهران هويدا ۳۶-

احمد گرجي ۳۷-سيدمرتضي يزداني ۳8-غالمحسين مشهدي ابراهيم ۳۹-محمدرضا 
حجازي ۴۰-موسي كريم خواه ۴۱-محمد نوروزي ۴۲-محمود رضايي نيكو ۴۳-قنبر 
قندهاري ۴۷-امير  نعمتي ۴۴-محمد حسن خالقي زاده ۴۵-اصغر مسجدي ۴۶-باقر 
-۵۱ زنجاني  فتح  ۵۰-بهزاد  رضازاده  ۴۹-غالمرضا  جعفرزاده  ۴8-ايرج  سعيدي 

بلبليان  ۵۴-روشن  ميرمحمدي  ۵۳-مهدي  طاری  مسعود   -۵۲ اوسط اوسطي  علي 
۵۵-حاج مسعود دليري ۵۶-رشيد درودي اشكيكي ۵۷-شاهرخ رضايي ۵8-حسينعلي 
خطيبي ۵۹-اسداهلل طيبي ۶۰-عليرضا مهديزاده ۶۱-حسين صالحي راد ۶۲-حسين 
۶۶-مهرداد  زرين قلم  ۶۵-ناصر  حريري  ۶۴-منصور  برزگر  ۶۳-ناصر  عبدالوهاب 
۷۰-رامين  پوررمضان  ۶۹-مجيد  نوري  ۶8-عادل  گل اهلل پور  ۶۷-حسين  اشتري 
۷۴-فرامرز  طاهري  ۷۳-حميد  يگانه  ۷۲-عباس  وثوقيان  ۷۱-محمدمهدي  قاسمي 
درويش نوري  ۷۷-محمد  اسكندري  ۷۶-غالمحسين  رحمتي  ۷۵-رحمان  فراهاني 
8۱-محمدرضا  سلطاني  8۰-فرهاد  اخوان  ۷۹-جالل  آزاد منش  ۷8-محمود رضا 
شهيرافتخار 8۲-محمود آرميان 8۳-حسين فيض آبادي 8۴-بيژن آرين 8۵-حسين 
-8۹ روزبهاني  88-حسين  رضايي  عباس   -8۷ ميرهادي  8۶-كيومرث  خوش گفتار 

هادي جالل آبادي فراهانی ۹۰-علي حق وردي ممقانی ۹۱-مسعود كباري ۹۲-محمد 
نوع پرور ۹۳-محمد)مجيد( شاه حسيني ۹۴-سيدجعفر صفري مبرهن ۹۵-علی)كاوه( 
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برهانی)قزويني(  بحري ۹8- حسين  ۹۶-عليرضا شيخ محمدي ۹۷-حسين  مباركي 
۹۹-شهريار فيضي ۱۰۰-رضا اعظمي ۱۰۱-قاسم سبحاني ۱۰۲-زين العابدين افسري 

۱۰۳-حسين سلطاني ۱۰۴-محمد نراقي ۱۰۵- عليرضا

فرعی 7 گوهردشت
زاد رمضان ۴-بيژن تركمن نژادتبريزي  ۱-معبود سكوتي ۲-محمود ميمنت ۳-علي 
ناظري  8-جواد  رنجبرشوردل  ۷-صمد  مشهدي قاسم  ۶-اكبر  ناصري  ۵-محمود 
۱۲-اردشير  ميرمعصومي  ۱۱-رضــا  شهبازي  ۱۰-روانبخش  كريمي  ۹-صــادق 
شيرين بخش آبكناري ۱۳- علي آذرش گرگاني ۱۴-رضا ثابت رفتار ۱۵-حسين شريفي 
۱۹-بهمن  عباسي-  ۱8-محمد رضا  غيوري نصير محله  ۱۷-ابراهيم  مفخم  ۱۶-مجيد 
۲۲-ذکريا)بهمن(  لشگري  ۲۱- ايرج  دلجوي ثابت   ۲۰- محمد رضا  ابراهيم نژاد بلوچي 
۲۵-اكبر  تاجگردون  ۲۴-محمود  گودرزي  ۲۳-حجت اهلل  كرانه رودي  كريمي مقدم  

شاكري ۲۶-علي اكبر مالعبدالحسيني ۲۷-حجت سركرده ۲8- اسداهلل ۲۹-هدايت

 فرعي16
 ۱-جمشيد شريعت ۲-داريوش حنيفه پور زيبا ۳-ابراهيم اکبری صفت ۴-هادي صابري 
۵-شمس امين التوليه ۶-محمود مشتاقي ۷-محمد تقي جناب زاده 8-بيژن كشاورز 

۹-صابر كريم زاده ۱۰-ابراهيم فدايي

فرعي ۸و۵
۱-جعفر خسروي ۲-هادي محمد نژاد ۳-حسين محمد خواه ۴-بهنام)مصطفی( تاباني 
عطاريان نژاد  8-سعيد  امينيان  ۷-عليرضا  جاللي  ۶-خيراهلل  شاهي مغني  ۵-بهروز 
خليلي  ۱۲-پرويز  شيخان  ۱۱-صالح  مصيب پور  ۱۰-جعفر  ناصري  ۹-مسعود 
۱۶-ضياء  نيك بين  ۱۵-محمد علي  نور محمدي  ۱۴-زيــداهلل  نوري  ۱۳-قــدرت اهلل 
۲۰-عليرضا  همتي  ۱۹-حميدرضا  انتصاري  ۱8-فرشيد  يزدي  ۱۷- مرتضي  زاغي 
هوشنگ  ۲۳-امير  حسن پوركمائي  ۲۲-غالمرضا  نصرتي  ۲۱-فرزين  غضنفرپور مقدم 
تحصيلي  ۲۶-حميد  مهدوي آبكناري  ۲۵- محسن  چوبدار  ۲۴- ابراهيم  كريمي 
۲۷-اردشير كالنتري ۲8-مجيد معروف خاني ۲۹-عبدالرحمن درويشي ۳۰-عبدالناصر 
امجدي ۳۱-محسن كريمي ۳۲-محمد معمولي كارگر ۳۳-محسن صادق زاده اردبيلي 
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۳۷-كاظم  خستو  عاليي  ۳۶-مسعود  كريمي  ۳۵-اميرحسين  كريم نژاد  ۳۴-محسن 
۴۱-حسن  مقيمي  ۴۰-مهدي  دولتي نوده  قنبر   -۳۹ پذيرا  ۳8-عباس  صنعت فر 

روزبهاني۴۲- محمد گل پرور ۴۳-حميد دولت خواه ۴۴-حسن معاركي

فرعی13
۴-مسعود  عباسی  ۳-حسين  ارژنگی  محمدی  ۲-ابوالقاسم  وزين  ۱-محمد محسن 
8-سيدحسن  عسگرخانی  ۷-مجتبی  فالنيک  ۶-رضا  نقدی  ۵-محمدرفيع  کشاورز 
مرتضوی ۹-عقيل ميرمحمدی ۱۰-عطا فروتن ۱۱-طاهر فاتحی سياه اسطلخی۱۲-

۱۶-مهدی  گليج  ۱۵- علی  صادقی  ۱۴-محمد  درستکار  ۱۳-سيرنگ  نيکو  حسين 
مداح ۱۷-حسن محمودی

فرعي1۴
 ۱-عبدالمجيد مهدوي۲-حسين نياكان ۳- فرامرز احمديان ۴-جالل اليقي ۵-منوچهر 
قندهاري ۶-بهرام بيداريان ۷-علي اصفهاني 8-منصور طاهري ۹-قاسم اربابعلي تهراني 
۱۰-فرشاد ميرجعفري ۱۱-رضا فالح  تهيدست ۱۲-رضا مجدآبادي ۱۳-مجتبي ابطحي 
۱۴- محمودعلی دورانديش ۱۵-علی رسولی ۱۶-سيف الدين)بهروز( نامور ۱۷-منصور 

پايدارآرانی ۱8-محمدرضا كاظميان ۱۹-علي اصغر اردالن 

دستگيري هاي سال۵9
-سعيد ابوتراب ۲-نادر لساني ۳-حسين )مهشيد( رزاقی  ۴-حسين)مهرداد( فرزانه 
۵-احمد خراط ۶-قاسم جوان شجاع ۷-غالمرضا بزرگانفر 8-عليرضا عسگري ۹-سعيد 
۱۳-محمود  طرخوراني  ۱۲-حسن  راشدي  ۱۱-محمد  نيك پور  ۱۰-همايون  امامي 
فرجي  اسكندراني ۱۴-مکابيز)حسن( شفيعي ۱۵-حسين كفاش ۱۶-احمد محمدي 
بابايي  ۲۰-علي  سيد احمدي  ۱۹-سيد محسن  افشار  حسن   -۱8 بندار  ۱۷-حميد 
۲۱- اسماعيل يوسفيان ۲۲-داوود شاكري ۲۳-مسعود طلوع صفت ۲۴- حسن رحماني 
آذرنگ  ۲8-داوود  پولچي  ۲۷-محمود  دروديان  ۲۶-مصطفي  طاهري  ۲۵-جواد 
قرباني ۳۲-جواد سالمي ۳۳-حسن  ۲۹-ناصر رضواني ۳۰-حسن محبوب ۳۱-علي 

طياري ۳۴-حميد صفري
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 ملي كش ها
احمدي  ۴-مهدي  عباسي  ۳-محمدرضا)علي(  ادهم  ۲-مجيد  پهلوان نژاد  ۱-مرتضي 
صولتي دهكردي  ۷-همايون  حقيقت جو  ۶-حسين  خوانساري زاده  ۵-سيد حسن 
8-خشايار قليچ ۹-مجتبي شيخي ۱۰-حسين سعادتي ۱۱-حميد بخشنده ۱۲-علي 
سلطاني ۱۳-ابراهيم فرحان ۱۴- شهرام شه بخش ۱۵-محمدعلي پرتوي ۱۶-حبيب اهلل 
اميري ۱۹-محمود محموديان ۲۰-منصور  امجد ۱8-حميدرضا  حسيني ۱۷-مجيد 
ارشادي ۲۱-منصور عباسي ۲۲-ناصر صالحي ۲۳-حسن خطيب ۲۴-مسعود روستا 
۲8-قدرت اهلل  رجايي فرد  ۲۷-محمدعلي  حقيقيان  ۲۶-عل نقي  گرگاني  ۲۵-سعيد 
ارجمندي ۲۹-محسن فغفور مغربي ۳۰- حجت ميرزايي ۳۱-رضا دامغانيان ۳۲-ناصر 

زارع ۳۳-اصغر اعرابي ۳۴-منصور راهي ۳۵-مسعود كشاورز ۳۶-حسين محبوبي 

کسی آن ها را ندید
مقطع،  آن  در  كه  كنم  ياد  زندانيانی  از  بايد  فوق،  اسامی  يادآوری  و  ثبت  از  پس 
كه  كساني  بودند.  انفرادي ها  در  و  زير بازجويي  هنوز  و  دستگير  شده  بودند  تازه 
از آن ها داريم. آن موقع سلول هاي كميته مشترك  نه اسمي   نه آن ها را ديديم و 
انفرادي هاي ۲۰۹ و آسايشگاه هم  بود. همان زمان در  از زنداني های جديد  پر  هم 
چندين زندانی جديد داشتيم. بعضي شان را در دفتر مركزي و دادياري ديده بوديم. 
ولي هيچ وقت به بندها نيامدند. آن ها در قتل عام تابستان۶۷ بي نام  و  نشان مقابل 
بودند و  نفهميد آن ها که  ايستادند و شهيد شدند. کسی هم  جالدان هيأت مرگ 
اسم و نشان و آدرس و تعلق شان چه بود. فقط با يک ستاره و شايد هم به هيچ اثری 
در ليست باالبلند صف شهيدان راه آزادی ملت ايران خود را جاودانه کردند. به  قطع 
بوده اند  زندانيانی  بازداشتگاه هاي سراسر كشور چنين  و  زندان ها  ديگر  در  يقين  و 
بعدي که می رسيد،  نرسيد. خبرهاي  بندهاي عمومي زندان ها  به  پايشان  كه هرگز 

گواهی می دادند چنين زندانيانی ديگر وجود ندارند.

اسامی دیگری از قتل عام شدگان اوین و گوهردشت
بعد از جمع آوری اسامی فوق و انتقال آن ها به بيرون زندان، با انبوه اسامی ديگری 
مواجه شديم که در همان زمان در ديگر بند های اوين و گوهر دشت بوده اند که ما 

اسامی شان را نداشتيم.
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هنگام جمع آوری اسامی شهدا قتل عام، به بند زنان دسترسی نداشتيم و هيچ اسمی 
از خواهران مجاهد و ديگر زنانی که برعهدشان پايداری کرده و سربدار و جاودانه شده 
بودند را نداشتيم. اسمی از زندانيان سياسی زن و بند زنان را ثبت نکرده بوديم. اما 
بعد از آزادی توانستم تعداد زيادی از اين اسامی را بدست آورم. همچنين اسامی تعداد 

ديگری از برادران قتل عام شده در اوين را نيز بدست  آوردم.
در ثبت اسامی زندانيان گوهردشت نيز چنين کمبودی وجود داشت. خصوصا در مورد 

زندانيانی که از کرمانشاه به گوهردشت تبعيد شده بودند و همانجا اعدام شدند.
با هر برادری که بعد از آزادی از زندان برخورد کرده و يادی از شهدای قتل عام کرديم، 
بعنوان  نيز يادداشت کرده و  آنها را  اسامی بيشتری بدستم رسيد. که سعی نمودم 

سندی سرجمع داشته باشم.
مقطع  در  خصوصا  کشور  زندان های  از  هريک  شرح  بايد  که  است  اين  بر  اعتقادم 
قتل عام سال۶۷ بطور جداگانه نوشته شود و در اختيار هموطنان و تاريخ قرار گيرد. 
اين را وظيفه هريک از شاهدان زنده آن زندان ها می دانم که دست به قلم برده و شرح 

آن را ثبت نمايند.
مجموع اسامی که بعد آزادی از زندان توانستم جمع نمايم ۳۰۶نفر است. اين ليست 
اضافه شده نيز، مربوط به دو زندان اوين و گوهردشت است که مطمئن هستم هنوز 
آينده تکميل تر  اسامی ۱۱8۳نفر است که حتما در  اين  دارد. جمع  خيلی کمبود 

خواهد شد. 
برای تمام زندانيان بازمانده از قتل عام، روشن است که اين ليست شامل همة قتل عام 
حاکميت  سرنگونی  تا  بی ترديد  نيست.  تابستان۶۷  در  گوهردشت  و  اوين  شدگان 
واليت فقيه، تعداد کل قتل عام شدگان تابستان ۶۷ کماکان توسط اين رژيم مکتوم 
پيدا  اطالع  آن ها  از  که  را  همين  ميزان  ديدم  الزم  حال  اين  با  ماند.  خواهد  باقی 

کرده ايم، در اين کتاب ثبت شوند. 

اسامی اضافه شده قتل عام شدگان در اوین
موسي پور لفمجاني  بهمن   -۴ آزاده  ۳-حسن  آزاد  مهر  ۲-صفدر  آذركيوان  ۱-انوشه 
مشاط  8-محمد  عليرضانيا  ۷-محمدرضا  سالمي  ۶-سعيد  حيدري  ۵-سيدعلي 
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۱۲-عبداالحد  معيري  ۱۱-حميدرضا  ملكي اناركي  ۱۰-مجيد  ملكي اناركي  ۹-سعيد 
محمودي فرد ۱۳-محمدرضا)جاويد( مجيدي ۱۴-مسعود فالح روشن قلب ۱۵-محمود 
حسني ۱۶- هادي بيگي ۱۷-علي قرباني ۱8-فريدون كريم زاده ۱۹- مصطفي محبي 
۲۳-علي  شهبازي  شهباز)عباسعلي(   -۲۲ كيوانفر  ۲۱-حسن  كيوانفر  ۲۰-جمشيد 
شهبازي ۲۴-محمدرضا ميرزاده  ۲۵-محمد ذاكري ۲۶-حسين بخشي ۲۷-عبدالحسين 
۳۱-ابراهيم  خان محمدي  ۳۰-يحيي  حقيقي  ۲۹-سعيد  بناني ۲8-حسين حضرتي 
ربيع زاده ۳۲-محمد طياري آشتياني ۳۳- احمد طالچي ۳۴- رامين طهماسبي ۳۵-

 علي صادقي الموتي ۳۶- مهرداد شهميري ۳۷- اسماعيل شهوردي ۳8-عقيل حقيقي 
۳۹- فريدون خندان ۴۰-احمد برهاني ۴۱- تيمور اسماعيلي

اوین- بند زنان
نوري  نورمحمدي  ۴-پروانه  يوسفي  ۳-مهناز  هاشمي  ۲-پروين  نسيم  ۱-فخري 
8-مهناز  لويه  يوسفي  ۷-مهناز  هواكشيان  ۶-قدسيه )حميده(  هاشمي  ۵-پريوش 
نوري نيك ۹-فريبا نيكو ۱۰-فاطمه زهرا نيكواقبال تك ۱۱-فرح وفايي زاده ۱۲-محبوبه 
-۱۶ تهوري  ۱۵-ليال)مريم(  تحصيلي  ۱۴-فاطمه  پناهي  ۱۳-شهين  پژمان فر 

۲۰-رقيه  پاكباز  ۱۹-مريم)سارا(  آقايان  ۱8-فرح  جليلي  ۱۷-ناهيد  جلغازي  شهين 
اكبري منفرد ۲۱-اكرم بهادر ۲۲-رضيه آيت اهلل زاده شيرازي ۲۳-صديقه انسي ۲۴-

۲8-سهيال  حائري  ۲۷-پروين  احمد زاده  ۲۶-آسيه  بيژن يار  ۲۵-زهرا  الفتي  نازي 
۳۱-ميترا  احمدي علون  ۳۰-اشرف السادات  حاج محمدي  ۲۹-زهره  حاج اكبري 
اسماعيلي ايوانكي ۳۴-حوريه  بهشتي تبار ۳۳- عفت  اسكندري تزكيه اي ۳۲- حوريه 
-۳8 رجوي  ۳۷-منيره  حامدي  ۳۶-گلي  ميراسماعيلي  حاج  زهره   -۳۵ اكبر نژاد 

۴۲-پري  حمزه اي  ۴۱-فاطمه  حقيقي  ۴۰- منظر  سخايي  ۳۹-فرح  حيدري  زهره 
رحيمي ۴۳-شهين حيدري ۴۴- تهمينه ستوده ۴۵-منصوره خسروآبادي ۴۶-فريبا 
۵۰-اشرف  حميدي  سهيال   -۴۹ رادمنش  ۴8-هما  خسروآبادي  طيبه   -۴۷ دشتي 
حكيمه   -۵۴ حنيفي  ۵۳-رقيه  حميدي  ۵۲-زهرا  حميدي  ۵۱-فرشته  موسوي 
سلمان زاده ۵۵-شهال عسگري ۵۶-زهرا سليمي ۵۷- اشرف)مريم(عزيزي ۵8-زهره 
سليمي ۵۹-شهره عرفانيان ۶۰-زهرا شب زنده دار ۶۱-منيره عابدي ۶۲-فرح شكري 
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-۶۷ شهپري  ۶۶-سودابه  طيب  ۶۵-آزاده  شمس  ۶۴-سهيال  ظرفچي  ۶۳-فرحناز 
سوسن صالحي ۶8-محبوبه صفايي ۶۹-فريده صدقي ۷۰-طاهره داوودي ۷۱-مهري 
-۷۵ دكنما  ۷۴-آفاق  شيرمحمدي  ۷۳-آفاق  صادق بيگي  ۷۲-پريوش  درخشاني نيا 

سيما شريعتي ۷۶-فاطمه رجايي پور ۷۷-افسانه سينا ۷8-مينا زكي ۷۹-مژگان سربي 
اسماعيلي  8۳-مهناز  خلدي  8۲-رفعت  ازكيا  8۱-مينا  خيريه صفايي  8۰-سيمين 
اقياني  8۷-مهري  جمشيدي  8۶-پروانه  اقوامي  8۵-مليحه  حاج علي  8۴-محبوبه 
طاق دره  ۹۱-اعظم  تيمورتاش  بهرامي ۹۰-هما  8۹-زهرا  جامع كلخوران  88-فهيمه 
۹۲-بي بي همدم عظيمي ۹۳-شهال كوهستاني ۹۴-مژگان كمالي ۹۵-فريبا عمومي 
۹۶-مهري قنات آبادي ۹۷-زهره عين اليقين ۹8-سيمين قدسي نيا ۹۹-كتايون غزنوي 
۱۰۳-نيره  فيروزي  ۱۰۲-مهتاب  غيومي پور  ۱۰۱-فرزانه  فيض شندي  ۱۰۰-شيرين 
فتحعليان ۱۰۴-زهرا فالحتي حاج زارع ۱۰۵-آسيه فتحي گوهردانه ۱۰۶-زهرا)محبوبه( 
كيايي ۱۰۷-فرنگيس كيواني ۱۰8-اشرف)گوهر( معزي ۱۰۹-مينا لطفي ۱۱۰-فاطمه 
-۱۱۴ محبيان  ۱۱۳-مينا  نانكلي  ۱۱۲-سيمين  لطيفي  ۱۱۱-مژگان  نجف آبادي 

رحيمي  محمد  ۱۱۶-مهري)فرنگيس(  محمدرحيمي  ۱۱۵-سهيال  مهاجر  مريم 
۱۱۷-سودابه منصوري ۱۱8-شكر محمدزاده ۱۱۹-ليال مدائن ۱۲۰-منصوره مصلحي 
طريفت  ۱۲۳-زهرا  محمدي زاده  ۱۲۲-مهدخت  محمدي بهمن آبادي  ۱۲۱-مريم 
۱۲۴-صنوبر صبوري ۱۲۵-فرنگيس )گلي( كالنتر ۱۲۶-زهرا عسگرشاهي ۱۲۷-زهرا 
ميرزايي ۱۲8-معصومه)شورانگيز( كريميان ۱۲۹-مهري)زهرا( كريميان ۱۳۰-مهري 
۱۳۳-مهدخت  واحدي  ۱۳۲-مريم)فخري(  نانسا  ۱۳۱-منصوره  فتحعلي آشتياني 
مجاور ۱۳۷-  غفوري ۱۳۶-سهيال  گلزاده  موسوي ۱۳۵-مريم  هاشمي ۱۳۴-اشرف 

مهري محمدي ور ۱۳8-مهوش ماليري ۱۳۹-خطيبي ۱۴۰-مرضيه ۱۴۱-فرح

اسامی اضافه شده قتل عام شدگان در گوهردشت
۱-عبدالجبار شباني ۲-سيد محمد مروج ۳- حميدرضا طاهريان ۴-علي آرنگ ۵- سعيد 
۹- محمد رضا  كبريتي  8-حميدرضا  طاري  ۷-مسعود  جوكار  ۶-محمد رضا  غفاريان 
غياثوند ۱۰- جالالدين احمديه اخوان ۱۱- مجيد شاه حسيني ۱۲- عليرضا شيخ محمدي 
۱۳- حشمت اهلل طاهري ۱۴- محمد رضا كازروني ۱۵- سيد فضل اهلل حسيني ۱۶- يزدان 
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۱۹-مهدي  خان محمدي  ۱8- محمدحنيف  حسيني برزي  ۱۷- سيد سعيد  خدابخش 
عظيم زاده ترك ۲۰-علي صالحي ۲۱- محمدرضا جنت رستمي ۲۲- ابوالقاسم حاج آقايي 
۲۳- محمد حاج عبدالعظيم نراقي ۲۴-مرتضي تاجيك)مجتبي هاشم خاني( ۲۵-يوسف 
كفاشيان  ۲8- حسين  گودرزي  ۲۷-حجت اهلل  افشون  ۲۶- زين العابدين  آذين پور 
مهاجري ۳۲- مصطفي  سيفان بابايي ۳۱- محمدرضا  بي غم ۳۰- قاسم  ۲۹- اميرمهران 
محمدي محب ۳۳-حسين سبحاني ۳۴-غالمرضا اسكندري ۳۵-احمد رضا نورامين 
برهاني  ۳۹- حسين  مبيني  ۳8-مهدي  امامي  ۳۷-سعيد  بزرگ بشر  ۳۶-منوچهر 
۴۰- حسن فخار ۴۱-سيدعلي وصلي ۴۲-رضا ازلي ۴۳- حسن سليماني ۴۴-مصطفي 
مرداني ۴۵-امير صفوي ۴۶-مسعود افتخاري ۴۷-سيدمحمد اخالقي ۴8-كاوه نصاري 
۴۹-ظفر جعفري افشار ۵۰- غالمرضا كياكجوري ۵۱-عليرضا حسيني ۵۲-حسام الدين 
۵۶-علي  صابري  ۵۵-هادي  درويش  ۵۴-قربانعلي  اقبالي نمين  ۵۳-نعمت  ثوابي 
شبهه اي  ۵۹- حميد  صوفي آبادي  ۵8- محمدرضا  اميري  ۵۷- جهانبخش  سعيدي 
۶۰- رضا ترشيزي ۶۱- احمد نصرتي ۶۲- مهدي فتحعلي آشتياني ۶۳- داوود جعفري 
۶۴- عباس خاكسار ۶۵-حسين محمدقران ۶۶-جعفر مسيب پور ۶۷-محمد ارشادي 
۶8- محمدعلي الهي ۶۹-حسين بحري ۷۰-حجت جزع سركرده ۷۱-محمدرضا قربانعلي 
رحيمي  ۷۴-حسين  جالل الدين فراهاني  ۷۳- هادي  روزبهاني  ۷۲- عبدالحسين 

۷۵-مهدي امشاسبند ۷۶-احمدرضا محمدي مطهري ۷۷- مهدي سعيديان 

زندانيان قتل عام شده کرمانشاهی، در تبعيد به گوهردشت
برادران: 

۱-فرهاد خاني ۲-محمدرضا كاشانيان)كاشاني( ۳-اسداهلل ملكي ۴-كيومرث اميريان 
۵-جواد باقري ۶-رضا بني عامريان ۷-وحيد خشنودي 8-ذبيح اهلل چهري ۹-حسين 
يوسفي ۱۰-جعفر تام ۱۱-اكبر بيژني ۱۲-سهراب خدابخشي ۱۳- علي اصغر راد منش 
بني عامريان  ۱۷-رامين  بني عامريان  ۱۶- افشين  نوري  ۱۵- غالم  گلبرگ  ۱۴- بهرام 
۱8- ابراهيم فدايي ۱۹-حامد)شهريار( كالنتري ۲۰-مسعود اميني ۲۱-خسرو اميني 
۲۵-مصطفي  عليزاده  ۲۴-محمود  اميري  مجد  ۲۳-مرتضي  صميمي  منصور   -۲۲
سيدنصراهلل   -۲۹ نوري  ۲8-جالل  دولتي  ۲۷-محمد  سنجابي  ۲۶-مرتضي  عمراني 
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۳۳-حجت  رحيمي  ۳۲-منصور  مرادي  ۳۱-علي اصغر  دهاني  فرهاد   -۳۰ حسيني 
عظيمي ۳۴-كوروش بهرامي ۳۵- حميد شريفي ۳۶-رضا اميني 

خواهران:
۵-نسرين  غالمي  ۴-نير  اميني  ۳-معصومه  جاللي  ۲-ميترا  نسبي  ۱-اعظم السادات 
نامور ۹-آذر)صديقه( ۱۰-ميترا  كاكايي ۶-فريده گوهرنيا ۷-پوران نصوري 8-هاجر 

رحيمي ۱۱- سهيال رحيمي

چرا خمينی فتوا و فرمان قتل عام را صادر کرد؟
قتل عام  فرمان  و  فتوا  ۲8 تير ۶۷،  روز  در  قطعنامه ۵۹8  پذيرش  با  هم زمان  خمينی 
زندانيان سياسی را هم صادر کرد. اين فرمان روز ۲8 تير به آخوند نيری ابالغ شد. 
او بالفاصله  »کميسون مرگ« را تشکيل داد. علت اين بود که خمينی تصميم گرفت 
در ازای خوردن جام  زهر آتش بس ــ که معنی اش شکست در جنگ بود ــ دشمن 
اصلی اش را که مجاهدين و هواداران آن ها در داخل ايران بودند، به طور کامل نابود 
کند. خمينی می خواست در سايه اين قتل عام گسترده و درنده خويی وحشيانه، آثار 
شکست در جنگ را هم وسيلة رعب و سرکوب مردم و جامعه کند تا هيچ حرکت 

اعتراضی پس از پايان جنگ صورت نگيرد. 

صورت مسألة »زندانی سياسی«
در  که  را  ۱۰ نفری  ۲8 تير۶۷،  روز  عصر  دادم،  شرح  پيشين  فصل های  در  چنانچه 
يک اتاق دربستة سالن۶ بوديم، به انفرادی منتقل کردند. از همان شب و در ادامه 
در روزهای بعد، تعداد زيادی از زندانيان را از بند های آموزشگاه و ۳۲۵ به انفرادی 
آوردند. مورس زدن ها شروع شد. خبرها را رد و بدل کرديم. اول هيچ کس نمی دانست 
جريان چيست و خمينی چه خواب شومی برای همه زندانيان سياسی در زندان های 
او،  مرگ«  »هيأت  و  خمينی  جهنم  از  عبور  و  زمان  گذشت  با  است.   ديده  کشور 
کم کم دست مان آمد که هدف خمينی، پاک کردن هميشگی صورت مسألة »زندانی 

سياسی« از تابلو نظامش بود.
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نفی یک هویت با جایگزینی امنيت!
خمينی با قتل عام۶۷، خواست که خود و نظامش را برای هميشه از فشار داشتن 
»زندانی سياسی« خالص و مبرا کند. پيش از آن هم هيچ گاه به طور رسمی نپذيرفت 
نام گروه سياسی مان  پرونده هايمان  اما روی  از طرفی  دارد.  که »زندانی سياسی« 
ثبت شده بود. اين دليلی بر وجود زندانيان سياسی در کشور بود که مانع پيشبرد 
تاريخی  جنايت  از  بعد  دليل،  به همين   می شد.  غرب  با  او  مماشات طلبانة  سياست  
اتهام »فعاليت  او  تابستان۶۷، هر نيروی سياسی ديگری را که دستگير کردند، به 

عليه امنيت نظام« زدند. 

آنان که از بلندای »دار«، اسرار را هویدا کردند
روايتی از خانم مريم رجوی در سالگرد قتل عام۶۷ به تاريخ ۵مرداد۹۶ تصويری گويا 
و کامل از دو جبهه و هماوردی آزادی و ضدآزادی از ۳۰خرداد۶۰ تا قتل عام۶۷  را 

بيان می کند:
۲۹ سال پيش در همين روز ها دژخيم قرن، خمينی جاّلد، قتل عام سی هزار زندانی 
سياسی مجاهد و مبارز را آغاز کرد. او می خواست برای حفظ حکومت خود جنبش 
مقاومت را ريشه كن کند، می خواست کاری کند که ديگر هيچ کس فکر تغيير و آرزوی 
نابودی هرچه سريع تر  آزادی را به ذهن خود هم راه ندهد و تمام اين هدفها را در 
مجاهدين و همه کسانی يافته بود که بر سر آرمان آزادی استوار بودند. اما در مقابل 
اين شقاوت بي سابقه، مجاهدين، هزار هزار سر دارها را  از خود بلند کردند، در وجدان 
تاريخی ملت ايران سوگند مجسم وفاداری به آزادی شدند، و تاريخ ايران را با اسطوره 

تسليم ناپذيری خود روشنايی و اميد بخشيدند. 

پيام زندانبان به زندانِی در آستانه آزادی 
و  مرز  از  به خروج  اقدام  آن ها  اضافه کردند. جرم  بندمان  به  را  تعدادی   از سال۷۱ 
پيوستن به سازمان مجاهدين خلق بود. طبق سياست های جديد، چنين کسانی را با 
ما زندانيان قديمی قاطی نمی کردند. هرچند که ما از اين تصميم راضی بوديم، اما اين 
حرکت، پيامی از طرف زندانبان برای ما داشت که به مرور زمان به آن پی  برديم. پيام 
اين بود: ای کسانی که در شرف آزادی هستيد، بدانيد که ما در بيرون زندان، به همة 
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عملکرد های شما اشراف داريم و نبايد دست از پا خطا کنيد!
از نفرات تازه دستگير شده ۱۰نفر را به بند ما آوردند. بين آن ها فقط محمد سالمی را 
می شناختم. آن ها گفتند که تعداد دستگيرشده ها حدود ۷۰ تا ۹۰خواهر و برادر است. 
همگی در فاصلة زمانی آخر سال ۶8 و در طول سال ۶۹ دستگير شده بودند. وجه 
مشترک دستگيری همگی شان اين بود که قاچاقچی های آلوده، آن ها را به تور وزرات 
بايد می فهميديم  بود.  برای ما خيلی مهم  اين موضوع  انداختند. رو شدن  اطالعات 

وزارت برای ما که در آستانه آزادی هستيم، چه خواب هايی ديده است.
در صحبت های مفّصلی که با هر کدام آن ها داشتيم، سعی کرديم از جزئيات ماجرا 
باخبر شويم. در نهايت برای مان معلوم شد مثل ماجرای »بختک ها۱۲۴« که دست ساز 
دادستانی در سال ۶۶ بود، اين بار هم تور اطالعاتی پيچيده تری را به دور زندانی آزاد 

شده تنيده اند.
اين تغيير يکی از نشانه های همان تغيير شرايطی است که بعد از قتل عام ايجاد شده 
بود و ما بايد نسبت به آن هوشيار می شديم و خود را با قانونمندی های آن منطبق 

می کرديم. در واقع قانون مندی  مبارزه پيچيده تر می شد.  

 تور جدید وزارت اطالعات
به  تور نسبت  اين  آزاد شده، توری جديد پهن کرد.  زندانيان  برای  وزارت اطالعات 
نمونة قبلی که از يک نفوذی استفاده کرد، پيچيده تر بود. اين بار از موقعيت يکی از 

مادران شهدای قتل عام در بين خانواده ها استفاده کرد. 
سيامک طوبايی و جواد تقوی که در تير۶8 به مرخصی کوتاهی رفتند، تالش کردند با 
۱2۴- ماجرای بختک ها را وقتی ما متوجه شدیم که سازمان در دی ماه سال۶۶ آن را از طریق رادیو مجاهد افشا 
نمود. موضوع هم این بود که در سال۶۶، وقتی دادستانی و وزارت، با موج خروج زندانیان آزاد شده از کشور 
زندان درست  بیرون  مناسبات دروغینی در  قدیمی شعبه۷، یک  مسئولیت فکور سربازجوی  با  مواجه می شوند، 
می کنند. فکور توسط یک فرد نفوذی، باندی را درست می کند. تا با زندانیان تازه آزاد شده برخورد کنند و او 

را زیرنظر داشته باشند. 
با افراد مختلف تماس می گرفتند که بفهمند طرف  فرد نفوذی، توسط کسانی که خبری از ماهیت او نداشتند، 
قصد خروج از کشور را دارد یا نه؟ این اطالعات دست آخر به فکور می رسید 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 
بختک ها اطالع پیدا کردیم که فرشاد)اسم مستعار است( را در سالن۵ به بندمان آوردند. فرشاد سال۶۴ از پیش 

خودمان آزاد شده بود و بخاطر شوقی که برای پیوستن به سازمان داشت، به تور بختک ها افتاده بود.
به غیر از بختک ها، وزارت تعدادی از قاچاق چیان 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 بند2 قزلحصار او را می شناختم به تور 

قاچاقچی وزارتی افتاده و دستگیر شده بود.
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کانالی که يکی از مادران می شناخت، فرار کنند و به سازمان بپيوندند. آن ها دستگير 
شدند و کسی هم علت ضربه را نمی دانست. حسن افتخارجو و محمد سالمی هم پس 

از آزادی در سال۶8، به همين کانال مراجعه کردند و دستگير شدند۱۲۵.
ما تا سال۷۰ از اين ترفند وزارت و تور اطالعاتی اش بی خبر بوديم تا اين که به طور 
او  و  شد  تمام  صمدی  اکبر  حکم  تابستان  ۷۰  اواسط  شديم.  ماجرا  متوجه  اتفاقی 
آموزشگاه  زيرهشت  به  از خداحافظی،  بعد  او  زدند.  آزادی صدا  ابالغ حکم  برای  را 
نشست  منتظر  زيرهشت  اکبر  کردند.  يادداشت  را  اسمش  آموزشگاه  دفتر  در  رفت. 
از  را  زندانی  چندين  فاصله،  همين  در  برود.  مرکزی  دفتر  به  و  بيايد  مينی بوس  تا 
انفرادی به آموزشگاه آوردند. اين زندانيان هم در زيرهشت منتظر بودند تا بين بندها 
تقسيم شان کنند. اکبر بعضی از آن ها را مثل غالمرضا. س و احمد. م را می شناخت. با 
آن ها تماس می گيرد. آن ها به اکبر می گويند که چطوری و از طريق چه کانالی ضربه 

خورده و دستگير شده اند.
بعد اين تماس، عباس خزايی- پاسبخش آموزشگاه- اکبر را صدا می کند: »ماشين 
اومده. سوار شو برو دفتر مرکزی«. اکبر می خواست به هر طريقی شده اين خبر را 
به بند برساند. بهانه می کند و می گويد: »وسايلم را نياوردم، بايد به بند برگردم«. 
عباس خزايی می گويد: »نمی شه. سوار شو برو! آزادی«. اکبر می گويد: »تا وسايلم 

را نياورم، نمی روم«.
عباس خزايی کلی با او جر وبحث و دعوا می کند. آخر سر به او ۲۰دقيقه وقت می دهد 

که وسايلش را جمع کند و از بند بيايد  بيرون.
اکبر همين که وارد بند و اتاق شان شد، به يکی از بچه ها گفت: »يه ساک پيدا  کن و 
مقداری خرت و پرت بريز توش که ببرم«. در اين فاصله خودش با بعضی بچه ها تماس 
گرفت و ماجرای دستگيری ها و کانال آلوده را به اطالع ما  رساند. با اين هشدار بود که 

ماهيت کانال اين مادر و تور وزارت برای مان رو شد.

ترفندهای اطالعاتی
سال ۷۱ بعد از آمدن دستگيرشده های جديد به بندمان، توانستيم تصوير کامل تری از 

۱2۵- مجاهدان خلق سیامک طوبایی، جواد تقوی قهی و حسن افتخارجو به جرم تالش برای پیوستن مجدد به 
مجاهدین اعدام گردیدند.
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اين تور وزارت اطالعات به دست آوريم. محمد سالمی۱۲۶ به من گفت: 
»توی بند که بودم، آدرس مادر نوری۱۲۷ را قبل از آزاد شدنم گرفتم. اوايل سال۶۹ 
وقتی به خونة اون ها رفتم، گفتم می خوام از کشور خارج شم. او هم نفری را به من 
معرفی کرد تا باهاش تماس بگيرم. تيپ اين نفر اصاًل به آدم حزب اللهی و اطالعاتی 
نمی خورد. خيلی شيک و سه تيغه هم بود. دائم هم برام از سازمان و مسعود و مريم 
حرف می زد. می گفت اهل تهران نيست و در هتل مستقره. از من خواست با او به 
هتل بريم و در مورد مسير و سناريوهای توی راه صحبت کنيم. به او که گفتم هتل 
جای خوبی نيست، گفت اين قدر ذهنيت اطالعاتی نداشته باش. بيرون اون طوری که 
شما زندانی ها فکر می کنين نيست. خالصه با او به هتل اوين رفتم. توی هتل برام 
نوار رژه ارتش آ زادی بخش و چند نوار ديگة سازمان را گذاشت و ديدم. با خودش 
چند تا از بروشورها و نشريه  مجاهد جيبی هم داشت که داد خوندم. قرار مدارهامون 
رو گذاشتيم و رفتم اروميه. اون جا دوباره با او چفت شدم و راه افتاديم به طرف مرز. 
اما توی مسير، جلوی ماشين مون رو گرفتن و پياده کردن. همون جا ديدم طرف داره 
می خنده. من رو گرفتن و بردن به زندان سلماس. بعد هم از اون جا آوردن تهران و 

تحويل زندان کميته دادن«.
محمد خيلی تأسف می  خورد و خودش را سرزنش می کرد که آدرس اين کانال را به 

چند خواهر و برادر در بيرون زندان داده بود.
بقيه بچه ها هم با دستگيرشده های جديد صحبت کردند. اين طوری شد که هرکدام شان 

تصويری کامل تر را از تالش های وزارت در بيرون زندان به ما نشان دادند. مثاًل:
رحمان شيخی و عباس عليپور هم پرونده بودند. آن ها هم سال۶۹ به تور يک قاچاقچی 

آلوده افتادند و در ترمينال غرب تهران دستگير شدند. 
۱2۶- مجاهد شهید محمد سالمی تک فرزند خانواده ای فقیر بود که عشق سرشاری به سازمان و همه هواداران و 
خانواده مجاهدین داشت. خیلی مهربان و مسؤلیت پذیر که در طول زندان هم صحنه های فداکاری هایش زبانزد 
بچه  های زندان بود. بعد از دستگیری مجدد به او حکم اعدام دادند و در تابستان سال ۷2 او را از بند صدا کرده و 

برای اعدام بردند.
۱2۷- این فرد مادرمجاهد شهید قدرت نوری بود. قدرت مانند خودم سرباز بود که دستگیر شده بود. بعد از 
منزلشان در  نزدیک شدیم.  و  با هم دوست  او هم سلول شدم، خیلی زود  با  قزلحصار  بند2  اینکه در سلول۱۴ 
این مادر را دیده بودم. حاج  محله خزانه بخارایی تهران، پشت کارخانه روغن نباتی قو بود. در سالن مالقات 
داوود رحمانی قدرت را با تعدادی دیگر از افراد بند مان، پس از ضرب و جرح به گوهر دشت فرستاده بود که 
در قتل عام سال۶۷ اعدام 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 بچه های اسالم آباد و کنگاور را به اسامی مجتبی حسينی، مجيد حسينی، 
حميد خزايی و فرشاد عزيززاده به زندان آوردند. آن ها هم به تور قاچاقچی وزارتی 

افتاده بودند. 
بهنام مجدآبادی تازه از پيش مان آزاد شده بود. او هم به همراه برادرش ابراهيم، يک 
خواهر و بيژن رجبی که يک اکيپ ۴نفره می شدند، خواستند از مرز خارج شوند، اما 
به تور قاچاقچی آلوده افتاده و دستگير شدند. ابراهيم و بيژن را آوردند پيش ما. علی 
زارعی و نفرات ديگری هم بودند که در صحبت با آن ها، تا اندازه ای نسبت به فضای 

خروج ازکشور اشراف پيدا کرديم.

قطع مرخصی ها
نيمه اول سال۷۲ هنوز در بند فرعی سالن۱ بوديم. سه اتاق همراه با سرويس بهداشتی 
آن در آخر سالن۱ قرار داشت که با نئوپانی از ديگر اتاق های سالن۱ جدا شده بود. 
بعضی ها که مرخصِی در  به  بود.  به تمام شدن  رو  از8۰نفر می شديم. حکم  ها  کمتر 

آستانة آزادی می دادند، ديگر به بند برنمی گشتند. 
بند  به مرخصی هم چنان جريان داشت. من هنوز مسؤل  فرستادن  تا آخر شهريور 
بودم و آمارها دستم بود. بعد شام که نگهبان برای گرفتن آمار می آمد، آمار کل بند و 
اسامی مرخصی  رفته ها را به او می دادم. اواخر شهريور بود که قاسم کبيری ـ مسئول 
آموزشگاه ـ از طرف رئيس زندان اعالم کرد مرخصی ها متوقف شده است. هر کس 
هم که در مرخصی بود بايد به زندان برمی گشت. خودم  هم بايد تا اسفند ۷۲ صبر 

می کردم که حکمم تمام شود.
نفهميديم علت تصميم  قطع مرخصی ها چه بود. يک احتمال اين بود که حساب و 
کتاب خيلی مرخصی رفته ها در کل بندها از دستشان در رفته است. کار خانواده ها 
هم اين شده بود که هر کس به مرخصی  ۳روزه يا ۵روزه می رفت، از همان روز 
اول يا دوم مرخصی به محل دادياری در لونا پارک می رفتند تا مرخصی زندانی شان 

را تمديد کنند. 
در نهايت نفهميديم علت چه بود، اما هر دليلی داشت، مرخصی ها تا مدتی لغو شد.

پنج پرسش و پاسخ اعدام ساز
يک روز پاييز سال۷۲ مجيد صاحب جمع را برای تجديد دادگاه صدا زدند. من و مجيد 
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در بند۲ قزلحصار باهم بوديم. مجيد از هواداران مجاهدين و دانشجوی رشته فلسفه 
بود. سال۶۱ دستگير و به ۱۲سال محکوم شد. در سال ۶۴ با دستگيری يک هسته 
مقاومت، مجيد را دوباره برای بازجويی به اوين بردند. بعد از يک بازجويی سنگين و 

مفصل، دادگاهی شد و به او حکم ۱۲سال دادند که شروعش از همان سال ۶۵ بود.
مجيد در بهار سال ۷۱ به دليل فوت پدرش و شرکت در مراسم ختم او به مرخصی 
روز  شرايط  و  زندان  مسائل  مورد  در  آشنايانش  و  دوستان  با  مرخصی  در  او  رفت. 
صحبت می کند و به پرسش های اطرافيان هم پاسخ می دهد. وحيد چيتگری پسرعمه 
مجيد که دانشجوی رياضيات محض بود، پنج پرسش از مجيد می پرسد. پنج پرسشی 
که پاسخ به آن ها منجر به باز شدن پرونده يی جديد برای مجيد می شود. وحيد پس 
فعاليت های  پاسخ ها، جذب مجاهدين می شود و حين  و  و پرسش  اين گفت وگو  از 

تبليغاتی در دانشگاه اصفهان، دستگيرش می کنند. به او ۱۵سال حکم می دهند.
سال ۷۲ پس از محاکمة وحيد، مجيد را به جرم صحبت هايی که با وحيد داشته، به 
بازجويی و دادگاه بردند و حکم اعدام دادند. حتی آخرين مالقات مجيد با خانواده اش 

هم انجام شد که او را اعدام کنند.
در کيفرخواستی که منجر به حکم اعدام مجيد شد، فقط پنج پرسش وحيد از مجيد 

آورده شده بود:
۱ـ در مورد ازدواج مسعود و مريم گفته است: اين ازدواج بنا به صالحديد سازمان 

صورت گرفته.
انقالبی، مسؤليت های باالتر و بيشتر  ۲ ـ اعضای مجاهدين بر اساس صالحيت های 

می پذيرند.
بی طبقه  جامعه  مجاهدين  سازمان  آرمان  است  گفته  مجاهدين  آرمان  بارة  در  ـ   ۳

توحيدی است.
۴ ـ در مورد حضور سازمان در عراق گفته است که از هم جواری و نزديکی به خاک 
ميهن استفاده شده است و از سوی دولت عراق، استقالل در تصميمات سياسی و 

تشکيالتی برای سازمان تضمين شده است. 
هم چون  مبارزه  است:  گفته  می شوند،  جدا  سازمان  از  که  نفراتی  مورد  در  ـ   ۵  
قطاری است که در هر ايستگاه، عده ای پياده و سوار می شوند. اما قطار به راهش 

ادامه می دهد.
مجيد تا ۳ سال زير حکم اعدام ماند؛ تا اين که با فعاليت های خانواده و دوستانش در 
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بيرون زندان، بار ديگر در سال ۷۵ محاکمه شد و به او حکم ابد دادند. در ادامه باز هم 
به دليل پيگيری های بعدی خانواده، در سال ۷۷ دادگاهی شد و حکم ابد او به ۲سال 

تقليل پيدا کرد.۱۲8 
قضات  نظرات  تفاوت  بخاطر  تا ۲سال،  اعدام  از  احکام  تفاوت  اين  تصور شود  شايد 
اما در  برسد،  به نظر  تا حدی درست  استثنا  موارد  اين تصور در  است  است. ممکن 
دستگاه قضايی خمينی و بازماندگانش که قضات تحت امر ولی فقيه هستند، حکم ها 
بر اساس ضرورت های مرحله يی و در چهارچوب حفظ نظام تعيين می شوند. مثاًل در 
سال ۱۳۷۰ که رژه ارتش آزادی بخش در قرارگاه های مرزی برگزار شد و فيلم های آن 
در داخل کشور پخش گرديد، اين قدرت نمايی سازمان، رژيم را در الک دفاعی برد 
و سرکوب بيشتر هواداران مجاهدين را هدف قرار داد. بازتاب آن در زندان هم صدور 

حکم های سنگين مثل حکم های سال های۶۰ و ۶۱ بود.

۱2۸- مجید صاحب جمع در سال ۱۳۷۸ پس از تحمل ۱۷سال زندان، آزاد شد و در سال ۱۳۸۱، در 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 سخنرانی های دانشگاه تهران و متینگ امجدیه دیده 

و پس از ۴۰سال هنوز نتوانسته است که برادر مسعود را از نزدیک ببیند.
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گفتند  آن جا  بروم.  زندان  مرکزی  به دفتر  که  زدند  صدا  را  اسمم  اسفند ۷۲  اوايل 
به مرخصی وصل به آزادی می روم؛ اما هر هفته بايد خودم را به دفتر پيگيری دادستانی 
در چهارراه مصدق معرفی کنم. روز دستگيری ام ۱۶ اسفند۶۰ بود. اگر می خواستند 
طبق قانون خودشان به ازای هر سالی که حکمم را کشيده ام، ۱۰ روز از آن کم کنند، 
بايد دو سه ماه زودتر آزادم می کردند. اما در جمهوری اسالمی آخوندی که قانون 

سرشان نمی شود. قرار شد برای حکم نهايی، سند ملکی و دو ضامن معرفی کنم. 
حدود ساعت ۴ بعدازظهر بود که پايم را از درب اوين بيرون گذاشتم و روانة خانه 
اتوبان  از  و  شدم  شخصی  مسافرکشی  پيکان  يک  سوار  پارک  لونا  روبه روی  شدم. 
چمران به طرف جنوب حرکت کرديم. بين راه دو سفارش را مدام مرور می کردم؛ يکی 
حرف علی ابراهيمی سواره که سال ۶۶ هنگام خروج از بند گفت: »به محض اين که 
پات به بيرون رسيد، خودت را به منطقه برسون«. ديگری هم شعر لطيف اسماعيل 
برسان   / باران  به   / شکوفه ها  »به  زد:  فرياد  من  به  خطاب  دور  از  که  نورمحمدی 
سالم ما را«. از طرفی طنين ضرباتی که نفرات آزاد شده قبلی از تورهای وزارت و 
قاچاقچی های آلوده خورده بودند، در ذهنم می چرخيد و آزار می داد. دائم به خودم 
می گفتم: وزارت بعد از لو رفتن »بختک ها« و خانه »مادر نوری«، اين بار برای سری 

جديد آزاد شده ها چه کلکی جور کرده؟
 شب اول و يکی دو روز بعد، صرف ديدار با اقوام و دوستان قديمی شد. در فاصله 
با  بودند،  آمده  زندان  در  پشت  به  مالقات  برای  مادرم  و  پدر  که  مديدی  سال های 
خانواده های زيادی آشنايی پيدا کرده و رفت و آمد داشتند. اول با مادرم به ديدار مادر 
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رحيم صفت بقا رفتيم که در محله کناری مان بود. شنيده بودم مادر رحيم بعد از اعدام 
او تعادل روانی اش را از دست داده، اما روبه رو شدن با او حکايتی ديگر داشت. مادر 
دل سوخته تاب تحمل اين  را نداشت که من بدون رحيم به خانه اش بروم. ديدارمان 
با اشک و آه و حسرت و داغ فراق تمام شد و به خانه برگشتيم. گاه گاهی احساس 
درماندگی می کردم که با چنين روحيه يی از مادران، چطور می توانم به آن ها سر بزنم؟ 
البته خيلی از پدرها و مادرهايی را که ديدم، اين طور نبودند. بيشرشان با آغوش گرم 

و بوسه هايی از سر شوق و ُشکر، خوشامد می گفتند.

دیدار یاران خاموش
به هر خانه يی سر می زدم و با هر دوست جديد يا قديمی روبه رو می شدم، صحبت از 
شهيدانی بود که يا در خاوران آرميده بودند يا در بهشت زهرا. شنيدم شهدای قتل عام 
را در گورهای جمعی دفن کردند و به بعضی خانواده  ها هم شماره قبر دادند. حاال بايد 
به ديدار مزار کسانی می رفتم که سال ها در زندان کنار هم بوديم و آن حماسة بزرگ 
تابستان ۶۷ را رقم زدند. در پی آزادی از چه گذرگاه هايی عبور می کنيم و گاه در چه 
ايستگاه هايی به هم می رسيم که هرگز تصورش را نداشتيم. من و صدها مثل من بايد 

بار ديگر از يکی از اين گذرگاه های سخت عبور می کرديم.
يک موتور تهيه کردم و رفتم به بهشت زهرا. اول به قطعه۳۳ بر سر مزار بنيانگذاران 
فاصله يی  از  شوم.  نزديک  قبرها  به  نبايد  می گفت  من  به  احساسم  رفتم.  سازمان 
برای شان فاتحه خواندم. در بهشت زهرا به ديدار خاطره هايم آمده بودم. باالی سر 
خاطره هايم ايستاده بودم و در ضميرم تلنگر ندايی را احساس می کردم که به من 
می گفت: آن بچه های نازنين به جای تک تک ما که مانده ايم شهيد شدند. حاال در 
جلوام در اين گورها آرميده اند. با نگاه به گورهای ساکت، انگار رشته  های پيوندهايشان 
از  تراکمی  می شدند.  متراکم  مغزم  در  و  می آمدند  باال  شانه ام  و  کمر  و  پا  ساق  از 
آنان و  ادامه دهندة راه  خاطره ها و پيوندها که به يادم می آورد من وظيفه دارم که 
با  درونی،  نجواهای  همين  در  باشم.  اسيرمان  خلق  آزادی  برای  بزرگ شان  رسالت 

حنيف کبير پيمانی بستم که راه را تا پايان ادامه دهم.

 سراغ قطعه های ۹۴، ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰8 رفتم. بيشتر قتل عامی ها در اين قطعات دفن 
از کنار سنگ قبرها می گذشتم تا شايد به اسمی آشنا  با گام های آرام  شده بودند. 
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بربخورم. مزار تعدادی آشنا را پيدا کردم و در کنارشان ايستادم و با آن ها عهد بستم. 
در آن حال و هوا هنوز گمشده يی داشتم که سنگ قبرش را پيدا نکرده بودم.

و  نشسته  حالت  در  را  کوچک  دختری  و  مادری  که  می شدم  رد  جست وجوکنان 
نجواکنان باالی قبری ديدم. نخواستم مزاحم شان شوم. گفتم از اين يکی سنگ قبر 
بگذرم. اما نگاه دختر کوچک مرا به خود می خواند. نزديک شدم تا اسم روی قبر را 
بخوانم. روی قبر پر از برگ و گل بود و اسم به درستی خوانده نمی شد. متوجه شدم 
نام فاميل اسم روی سنگ قبر، چيزی شبيه عبداللهی است. از آن خانم اجازه گرفتم 
تا روی اسم را کنار بزنم. با مهربانی اجازه داد. ناگهان اسم امير عبداللهی را ديدم. رو 
به مادر گفتم: شما مادر امير و مجيد هستيد؟ به آرامی سری تکان داد و گفت: بله! 
پرسيد: مگه اون ها را می شناختی؟ خودم را معرفی کردم و خيلی کوتاه از آشنايی ام 
با امير و مجيد در زندان گفتم. مادر هم شماره تلفن و آدرسش را با شوق داد که به 

ديدنش بروم.
صبح روز بعد که زنگ در خانه شان را زدم و خودم را معرفی کردم، تا خواستم خودم را 
به طبق دوم آپارتمان برسانم، مادر خودش دوان دوان آمد به سويم و در همان راهرو 
ساختمان در آغوشم کشيد و غرق بوسه کرد. چند قدم بعد وارد آپارتمان شدم و با 
پدر امير و مجيد ديده بوسی کردم و نشستيم. دوباره به خودم گفتم راه آزادی آدم را 
از کجاها به کجاها می برد و مدام بايد از چهره يی به چهره يی ديگر برسی و از رازی به 
رازی ديگر. توصيف آن لحظات ديدار با خانواده های قتل عام شدگان هم سخت است و 
هم گاهی برايم غير ممکن. چه می توانستم بگويم وقتی آن پدر و مادر داغ ديده پس 
از ديدن من، مدام می گفتند: احساس می کنيم امير و مجيد دوباره به خانه برگشتن؟ 
هر خاطره و کالمی از آن دو دالور می گفتم، پهنای صورت مادر و پدر خيس اشک 

می شد. به قول شاملو:
»اشک رازی ست
لبخند رازی ست

عشق رازی ست«.
و ما بازماندگان آن حماسه، سرشار از اين رازها در هزاران نام  و چهره ايم. 

روسری سفيدها
باشگاهی  به  رفتيم  شديم.  بچه ها  از  يکی  عروسی  به  دعوت  مادرم  و  من  سال۷۳ 
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اين جمع  در  بودند. حضور سه تا دختر  ميهمانان، خانواده های خودمان  بيشتر  که 
روسری  و  مانتو سرمه يی  دختر  هر سه  بود.  کرده  را جلب  توجهات  بزرگ، خيلی 
سفيد داشتند. به ما گفتند که آن ها هم از زندانيان آزاد شده هستند. من اسم شان 
اسم  فهميدم که  نمی دانستم. همان جا  موردشان  در  و چيزی هم  بودم  نشنيده  را 
آن ها بتول وافری، مريم شهبازی و فرح انامی است. اين سه دختر خودشان را به 
با بقيه هم  مادران حاضر در مهمانی می چسباندند و قربان صدقة آن ها می رفتند. 
بود و هم  برايم هم عجيب  برقرار می کردند.  رابطه گرم و صميمی   از زن و مرد، 
جديد. دقايقی توی خودم رفتم و به خودم شک کردم که آن قدر در زندان بودم که 

نمی توانم اين گونه روابط را درک کنم.
در اين ميان برخورد مادران هم قابل توجه بود. مثل خيلی از مهمانی ها که مادرها  
بود؛  توجه  قابل  آن ها  برای  هم  سوژه  سه  اين  هستند،  فرزندانشان  ازدواج  دنبال 
چون هم زندانی و از جنس افکار خودمان بودند و هم از نظر جمال و کمال قابل 
قبول. در ديد و بازديد هايی که با خانواده ها و بچه های ديگر داشتم، يا صحبت اين 
حتی  دارند.  آمد  و  رفت  خانه ها  آن  از   بعضی  به  که  می فهميدم  می شد،  نفر  سه 
ملی  آزاديبخش  ارتش  رژه  نوارهای  با خودشان  می روند،  که  خانه هايی  به  شنيدم 
که  شنيدم  می کنند.  نگاه  و جمعی  می برند  را  مجاهدين  سازمان  نوارهای  ديگر  و 
نماز جماعت راه می اندازند و در پايان نماز هم نيايش »الهم  النصر  المجاهدين« را 
می خوانند. شنيدم با بعضی ها به کوه می روند و سرودخوانی می کنند. بی آن که سند 
من می گفت  به  ولی حس ششم  کنم،  اثبات  را  که چيزی  باشم  داشته  مدرکی  و 
آن  گفتم  به خودم  نيم کاسه يی.  زير  کاسه يی  و  وسط هست  اين  ماری  يک  حتمًا 
رقص و آن رفتار و منشی که در آن عروسی ها از اين  ها ديديم، با اين کارهای شان 
جور درنمی آيد. با چند نفر هم که دربارة آن ها صحبت کردم، نظرشان اين بود که 
دنبال کسی می گردند که با او ازدواج کنند. به همين خاطر هم اين دختران اين قدر 

به خانه های زندانيان رفت و آمد می کنند.
چند ماهی از اين موضوع گذشت. سعی می کردم هرجا که ردی از اين ها ديده شده، 
نروم و مراجعه يی  نداشته باشم. آن ها به بهانة آشنايی برای ازدواج، آن قدر روابط شان 
را با سوژه زياد می کردند تا از چندوچون همه چيز او مطلع شوند. شنيدم که با نفراتی 
هم تا آستانه ازدواج رفتند، اما سر بزنگاه، نظرشان را تغيير دادند و رفتند دنبال سوژة 
بعدی. نمی دانم مچ آن ها از کجا باز شد که طرح وزارت اطالعات سوخت. اين طوری 
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معلوم شد که تور جديد وزارت اطالعات، همين »روسری سفيدها« بودند که سر راه 
ما قرار داده شدند۱۲۹.

سال  ۷۴ سياووش ورزش نما سعی کرد از مرزهای جنوبی کشور خارج شود؛ اما دستگير 
شد. حتی خبر را هم به خانواده اش ندادند. خبرهای مختلف هم داشتيم که بعضی 
از بريده تواب ها را در ايست و بازرسی های استان های مرزی به کار گرفته اند. چندين 
گلوگاه هم شناسايی شد که افراد خائنی مثل ابراهيم ملکی قاضيانی در آن جا مستقر 
هستند و مسافران را شناسايی می کنند. اوضاعی که ما برآورد کرديم نشان می داد 
گويا هنوز طلسم نشکسته و راهی برای خروج نيست. حاال من بودم و هجوم ترديدها 

و تاريکی های مسير. کم کم داشتم نا اميد می شدم که راهی نيست. 

تالش های بی فرجام
با همة تجربيات تلخی که از دستگيری ها و قاچاقچی های آلودة وزارت داشتيم، پيدا 

کردن راهی برای خروج از کشور سخت شده بود.
ناصر خسرو. آن جا  به کوچه عرب ها در  رفتم  بدل،  برای جور کردن مدارک  عاقبت 
دوستی داشتم و سری به مغازه اش زدم. ديدم غير از مشروب و مواد مخدر که راحت 
جور می شود، برای تهيه مدارک، با افراد مشکوکی سر و کار دارم. قيمت های بااليی را 
طلب  کردند. نمی شد بی گدار به آب زد و با آن ها وارد معامله شد. از خير آن گذشتم.

تشکيل  کلون  چند  بيشترشان  ديدم  رفتم.  شده  آزاد  زندانيان  از  خيلی  سراغ  بعد 
داده اند؛ اگر خبری به يک کلون در شرق تهران می رسيد، يک ساعت بعد کلون های 
غرب و شمال و جنوب تهران هم از آن با خبر می شدند. به خانه چند مادر از جمله 
خانم معمار۱۳۰ و عزيز۱۳۱ سر زدم. متوجه شدم مادران هم برای خودشان جمع هايی 

دارند. صالح را در اين ديدم که رفت و آمدم را با آن ها کم کنم.
با مجموع مناسباتی که در بيرون زندان شکل گرفته بود، احتمال دادم که هرگونه 
و  بزرگ تر  زندان  بيشتر کنکاش می کردم.  بايد  امنيتی در آن ها وجود دارد.  شکاف 

۱2۹-  وزارت اطالعات بعد از سوختن طرح روسری سفیدها، این سه نفر را خرج ماجرای قتل سه کشیش مسیحی 
کرد که در جریان قتل های زنجیره ای توسط وزارت اطالعات کشته شده بودند و با استفاده از این سه مزدور، این 

قتل ها را به مجاهدین نسبت دادند.
۱۳۰- مادر مجاهدين شهيد، رضا و مريم بهمن آبادی که هر دو اعدام شده بودند.

۱۳۱- مادر مجاهدين شهيد سيد محسن و سيد محمد سيداحمدی. البته پسر ديگرشان سيد رضا هم تازه 
آزاد شده بود.
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روابط آن پيچيده تر شده بود. بايد از سيم های خاردار نامرئی زيادی رد می شديم تا 
راه عبور از زندان بزرگ ايران را پيدا کنيم.

نفرات  اعزام  در  می شناختم،  قزلحصار  بند۲  از  را  او  که  پ  سياووش.  شنيدم 
بايد  اواًل:  فهميدم  ديد و بازديد  ضمن  رفتم.  خانه شان  به  دارد.  دستی  قبرس  به 
پاسپورت داشت؛ که من نداشتم. ثانيًا: نفرات را از طريق فرودگاه می فرستد. ثالثًا: 
آن زمان،  پول  با  من  زندگی  همة  برمی دارد.  خرج  ميليون  دوونيم  نفر  هر  برای 

نمی شد. ميليون هم  يک و نيم 
دوستی داشتم به نام اکبر. ف اهل نقده. او را هم دنبال کردم تا شايد آشنای مطمئنی 

در منطقه شان داشته باشد. اين هم راه به  جايی نبرد. 
در مشهد فاميل و آشنايانی داشتم که گفتم شايد کمکی کنند. رفتم و دست  خالی برگشتم. 
برای  تا شايد دوستی، آشنايی و ردی  به اصفهان و گيالن و مازندران سفر کردم 
خروج از کشور داشته باشند. همه جا بساط کار و زندگی پهن بود و کسی را پيدا 

نکردم تا ردی بدهد. 
محمد. ع اهل بروجرد از هم دوره های دانشگاهی ام بود. می دانستم در بندر خمير کار 
می کند. به بروجرد رفتم و ديدمش. او هم عذر خواست وگفت آشنايی برای اين کار ندارد.

اين سفرها را بايد سريع و بين هفته انجام می دادم. چون بايد خودم را هفتگی به 
دفتر پيگيری معرفی می کردم، شرح فعاليت ها و رفت و آمد ها و ديدارهای خودم را 

در فرمی می نوشتم. هيچ کدام اين  رفت و آمد ها نبايد لو می رفت.

تغيير ارزش ها
اول اشاره کنم که در مناسبات آدم ها و در روابط اجتماعی بين آن ها، وقتی حرمت 
مفاهيم و ارزش های بزرگ انسانی ريخته می شود، ديگر بقية امور هيچ حرمتی ندارند 

و از آن پس، مناسبات اجتماعی رو به فساد و تباهی و ابتذال سير می کند. 
وقتی خمينی و وارثانش حرمت بزرگ ترين ارزش انسانی را که آزادی باشد ريختند، 
وقتی هزار  هزار انسان آزادی جو و عدالت خواه را اعدام و قتل عام کردند، ديگر چه حرمتی 
در مناسبات اين حاکميت با مردم باقی می ماند؟ با استمرار چنين حرمت شکنی ها 
زير لوای دين و مذهب، ديگر چه باوری به اصالت ها و ارزش های انسانی و اجتماعی 
در جامعه باقی می ماند؟ وقتی سرچشمة حيات انسانی و اجتماعی توسط حکومتی 
از  می ماند؟  ضد ويروس  و  مصون  آلودگی  اين  از  کسی  چه  ديگر  می شود،  گل آلود 
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آلودگی مبتال شوند، عرصة زندگی و  اين  به  آنانی که نخواهند  برای  آن پس ديگر 
با رنج و شکنجة روحی و روانی  مناسبات اجتماعی تنگ و تلخ و سنگين و همراه 

می گردد. جامعه يی که من پس از آزادی ديدم، چنين ويژگی هايی را بروز می داد.
ارزش های  در  زياد  تغييراتی  و  دگرگونی ها  به  ديد و بازديدها،  و  رفت و آمدها  در 
اجتماعی و اخالقی پی بردم. جامعة فعلی را که با سال های ۵8 تا۶۰ و حتی با قبل از 
انقالب ۵۷ مقايسه می کردم، می ديدم جامعه خيلی پس رفته است و خيلی حرمت ها 
و حد نگه داشتن ها و ارزش ها ريخته اند. به وضوح مشاهده می شد ضد ارزش هايی که 
در گذشته نزد همگان مذموم بودند، حاال به عرف اجتماعی درآمده اند. فساد اخالقی، 
ارزش های جاری شده اند. حيرت آور  پارتی بازی،  و  بی اعتمادی، کالهبرداری  اعتياد، 
او  از  و  نبود  خوبی  آدم  مردم  نظر  در  بود،  رشوه گير  که  کسی  ما  زمان  در  اين که 
فاصله می گرفتند؛ اما حاال کسی که رشوه بگيرد، آدمی محترم است که بايد خيلی 
مواظب  بيشتر  می ديدم  می رفتم،  که  آشناها  و  فاميل ها  خانه  به  بود!  ممنونش  هم 
پسران شان هستند که توسط دخترها خراب نشوند. توی هر کوچه و محله همه رقم 

مواد مخدر راحت تر از خريدن آدامس پيدا می شد.
که  بود  طوری  می کردم.  احساس  جامعه  به  نسبت  را  عجيبی  دوگانگی  خودم  در 
گويی تنها محيط هايی که می شد در آن ها نفس کشيد، همان خانواده های خودمان 

و هم بندان سابق  بودند.
از  را  مثبتی  تصوير  و  سابقه  بودم.  نديده  نزديک  از  را  دانشجويی  محيط های  هنوز 
آن ها در ذهن داشتم. با راهنمايی و همراهِی يکی از نزديکانم، دو روزی به خوابگاه 
دانشجويی رفتم. دريغ! اين محيط دانشجويی با آن محيطی که من آن سال ها ديده 
بودم و در ذهن داشتم، به کلی متفاوت بود. در همة خوابگاه ها و اتاق ها بساط مشروب 
و مواد مخدر پهن بود. تماشای فيلم های آن چنانی، امری عادی و از هنرهای ويژه 
را  سياسی ها  و  دانشجويان  بهترين  کردم  سعی  دوستم  وساطت  با  می شد!  شمرده 
ببينم. در اولين ديدار، يخ زدم. اصال باورم نمی شد بعد از اين  همه زندانی و آن  همه 
به  نسبت  اين قدر  امروزمان  جوان های  بوده،  مملکت  اين  در  که  سياسی  گروه های 

فضای سياسی جامعه بيگانه و فاصله داشته باشند.
دانشکده شان  فرد  سياسی ترين  را  او  دوستم  بود.  سوم  سال  دانشجوی  يک  ساسان 
می شناخت. به ديدن ساسان رفتيم. به او نگفتم که زندان بودم. در صحبت  با ساسان 
متوجه شدم که گروه  سياسی از نظر او، گروه هايی مانند »بلک کت«، »متال«، »زدبای« 
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و اسامی نامأنوس ديگری هستند که هنر همگی شان در زمينه موسيقی است. برای 
خودشان مناسبات زيرزمينی داشتند و کاست هايی را هم رد و بدل می کردند. بحث 
کتاب را که پيش کشيدم، ديدم جاذب ترين کتاب ها برايش اول اشعار »کارو« و بعد 

»سهراب سپهری« است.
مقايسه  سياسی«  »فاز  دوران  دانش آموزی  شاخة  بچه های  با  که  را  جماعت  اين 
می کردم، جنايت فرهنگی خمينی را که چه بر سر دانشگاه و دانشجو آورده، بيشتر 
شناختم. جالب اين که برای خود دانشجوها هم مشخص بود کسانی که مواد مخدر و 
فيلم های ناجور را در دانشگاه ها پخش می کنند، از مأموران رژيم هستند. ساسان لطف 
کرد و يک فيلم خيلی مهم و مخفی که فقط آن را به دوستان خاصش می داد، به ما 
داد تا نگاه کنيم. در خانه که فيلم  را ديدم، بيشتر به حال و روز جوانان و نظامی که 

در آن گرفتار شده اند، پی بردم.
اسم فيلم»The earth« بود. تلفيقی از تصاوير واقعی و تصاوير پراکنده و متحرک 
کارتونی از انسان هايی درهم شکسته. اوج فيلم، صليبی خون چکان بود و اسکلتی که 
از گور بيرون می آمد. خيلی مکث کردم که بفهمم پيام آن چيست و بيننده از آن چه 
انگيزه يی می گيرد؟ قدری به وضع ايران می آمد، اما چندان چيز دندان گيری نبود؛ جز 

بافتن مشتی اوهام در هم و بر هم.
دختر يکی از فاميل هايم در دانشگاه آزاد شهرری درس می خواند. يک بار از او دربارة 
وضع درس و دانشگاه شان پرسيدم. خيلی راحت و با حالت طبيعی و عادی  گفت کل 
دانشجويان دانشگاه شان حشيش می کشند؛ توزيع کنندة مواد مخدر و فيلم های ناجور 

در دانشگاه  هم نفرات رژيم هستند.
قدری حول و حوش اين مشاهدات و شنيده هايم تأمل کردم و به اين جنايات رژيم 
فکر می کردم. عين همان چيزهايی که در زندان از اين ها ديده بوديم، اين جا هم در 
اين واقعيت هستند که خمينی و  اوضاع و احوال گويای  اين  جامعه می ديدم همة 
اعوان و انصارش از زندانبانی تا جامعه گردانی، به هيچ دين و آيينی اعتقاد ندارند و اين 
دين و مذهب و تبليغات دينی و مذهبی جز برای تخريب روح و روان مردم و تحکيم 
قدرت شان نيست. اين جماعت برای تخدير جوانان کشور، به هر حربه و ترفند کثيفی 
انگيزه را در جوانان بکشند تا کسی به فکر اين  تا قدرت حس و  متوسل می شوند 
نباشد که پيرامونش و در جامعه اش چه می گذرد. می ديدم وزارت اطالعات و دستگاه 
تبليغات رژيم، ميليون ميليون خرج می کنند تا مسير جوانان را از مسائل اصلی جامعه 
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ارتش آزادی بخش ملی منحرف کنند مزخرفات  و ديدن فيلم های مجاهدين و رژه  
تباه کننده و اخالقی را به خوردشان بدهند.

بالتکليفی و هجوم ظلمت تردیدها
به هر طرف نگاهی می  انداختم تا کورسوی اميدی را برای خروج از کشور جست وجو 
پول  نبود.  خوب  هم  خانواده  اقتصادی  وضعيت  می رسيدم.  نتيجه  به  کمتر  کنم، 
توجيبی ام را هم، خواهرم از زدن خرج خانه اش جور می کرد. تصميم گرفتم تا راهی 

باز نشده، کاری دست و پا کنم و دستم توی جيب خودم باشد. 
با قرض و قوله، يک دستگاه تراش خريدم و کارگاهی راه انداختم. حين رفت و آمد 
نزد دوستان هم با يکی از خواهران که ۵ سال زندان بود، آشنا شدم و تصميم گرفتيم 
ازدواج کنيم. به مريم خيلی روشن و واضح گفتم که دنبال خروج از کشور و پيوستن 

به سازمان هستم. او هم قبول کرد که وقتی شرايطش مهيا شد، با هم خارج شويم.
کارم کم کم روبه راه شد و رو به رشد و رونق بود. در همين ايام حدود اوايل تابستان ۷۳ 
شنيدم موسی حيدرزاده از کشور خارج شده است. خبر را که دنبال کرديم، معلوم 
شد هنوز به مقصد نرسيده است. نشانه هايی هم داشتيم که دستگير نشده و از مرز 
پاکستان رد شده است. به فاصلة کمی بعد، عليرضا طاهرلو۱۳۲ هم خارج شد و دو روز 
بعد  خبر خروج موفق و سالمتی اش رسيد. اين دو خبر نور اميدی شد که هنوز راهی 
هست. می دانستم عليرضا با پاسپورت خارج شده، ولی هنوز از موسی خبری نداشتيم. 
تهران گم شد؛ دادستانی قبول  نوايی در وسط  خبرهای عکس هم داشتيم. عباس 

نمی کرد که او دستگير شده است. 
سال  ۷۴ را با نا اميدی طی می کردم. درگيری های شغلی ام هم زياد شده بود. از طرفی 
کارم رونق گرفته بود و با همکاران شغلی ام شرکتی تأسيس کرديم؛ »شرکت ايران 
آرموس، سهامی خاص ــ توليد کننده لوازم آزمايشگاهی«. در اين ميان خدا به ما 

دختری داد. اسمش را گذاشتيم مونا.
با اين که شرايط اقتصادی کشور رو به افول بود و کارگاه های بزرگ در حال تعطيل 
شدن، اما برای ما برعکس بود. علت در وارداتی بودن لوازم توليدی  ما بود. واردات 
توليدی های مشابه ما قطع شده بود و بازار ما رونق گرفت. آن قدر کار سرم ريخته بود 
۱۳2- مجاهد شهيد عليرضا طاهر لو در روز ۱۹فروردين سال ۱۳۹۰ در حمله  ای که از جانب وحوش مالکی و 

مزدوران رژيم به اشرف صورت گرفت شهيد شد.
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که غير از حسين فارسی که پيشم کار می کرد، محمد سرخيلی، يکی از برادرانم و يک 
کارگر فنی ديگر را هم در کارگاه به کار گرفتم. اين طوری شد که همة قرض و قوله ها 

را صاف کردم و توانستم موتور و ماشين شخصی هم بخرم.
با وجود شرايط کاری موفقی که روبه راه شد، حتی يک روز هم از فکر خارج شدن از 
کشور غافل نشدم. از روز اول که وارد کار شدم، تهديد آن را به خودم گوشزد کردم. با 
خودم عهد کردم که خانه و زندگی و سرمايه و شرکت من را با خودش نبرد. همواره 
آمادگی داشتم همه شان را رها کنم و راهی شوم. تا آن موقع هنوز کانالی برای خروج 

از کشور پيدا نشده بود.

باز شدن راه
اواخر سال ۷۴ حسين فارسی، آزادعلی حاجيلويی، سعيد بنا زاده و ۲نفر ديگر موفق 
شدند خودشان را به ترکيه برسانند و به سازمان وصل شوند. بعد هم خبر رسيد که 
محمود رؤيايی خارج شده و خودش را به منطقه رسانده است. اکبر صمدی هم در 

ارديبهشت ۷۵ توانست به سالمت عبور کند و خبر سالمتی اش رسيد. 
از همه خوشحال کننده تر خبر سالمتی و رسيدن موسی حيدرزاده۱۳۳ بود. معلوم شد 
که پس از خروج موسی از مرز پاکستان، قاچاقچی نامرد کيف پول و مدارکش را زده 

و برده و موسی يک سال را به سختی در پاکستان سر کرده است. 
اين خبرهای خوش نشان می دادند گشايشی شده است و می توان بر شرايطی که بر ما 
تحميل شده غلبه کرد. چيزی نگذشت که با گم شدن اصغر بيدی، مهرزاد حاجيان، 
عال مبشری و مهرداد کمالی دوباره نشانه  هايی از نگرانی شدت گرفت. پيش خودمان 
حساب کرديم که شايد راه بسته شده و وزارت توانسته به کانال های خروج ضربه بزند. 
اما اين طور نبود و از بد شانسی، در ترمينالی به آن ها مشکوک و دستگير شده بودند.

در آبان  ۷۵ مسعود ابويی و حسن اشرفيان به همراه ۳ نفر ديگر به قصد خروج از کشور 
بود. چيزی نگذشت که  ابهام  از  راهی مرز شدند. خبر عبور آن ها هنوز در هاله يی 

معلوم شد به سالمتی عبور کرده و به ارتش آزادی بخش پيوسته اند.
در اين روزها و هفته ها تلفن خانه و محل کارم مدام تحت کنترل بود. دوبار هم در 
مسير رفتن به خانه متوجه شدم يک موتوری دارد ماشينم را تعقيب می کند. مريم 
بود، در  برده  به سر  رژيم  و شکنجه گاههای  زندانها  در  را  زاده که ۱۲سال  ۱۳۳- مجاهد شهيد موسی حیدر 

سال۱۳۷۶ در جريان نبردی قهرمانانه با مزدوران رژيم به شهادت رسيد 
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هم يک  روز که به خانه آمد گفت يکی از دختران بريدة زندان را در اتوبوس ديده که 
او را زير نظر داشت و تعقيب می کرد. مريم هم زرنگی کرده و در ايستگاهی پياده شده 

و آن دختر را جا گذاشته است.

لحظه های سخت تصميم
اوايل دی  ۷۵ بود که حسين فارسی به محل کارم زنگ زد. پرسيد آماده حرکت هستم 
يا نه؟ کد التماس دعا را گرفت و سازمان پيک را فرستاد. چند روز بعد رضا، جوانی با 
تيپ دانشجويی آمد سراغم. نشانی ها و کدها همه درست بود. راديو مجاهد هم کد را 

برايم تکرار کرد. بايد راه می افتادم. 
من تصميم خودم را گرفته بودم و هر ساعت آمادة حرکت بودم؛ اما بايد مريم را هم 
مطلع می کردم. شب سخت و دردناکی حين تصميم گيری گذشت. همان لحظاتی که 
يک باره آوار می شوند و همة  حساب و کتاب های عالم می آيد سراغت. گذشتن از خانه 
و کاشانه يی که برپا کرده بوديم، موضوع دست وپاگيری نبود، ولی مهم تر از آن  تعيين 
تکليف مونای يک ساله بود. خبرهای زيادی از سازمان و انقالب ايدئولوژيک و اخبار 
منطقه شنيده بوديم، اما هنوز نمی دانستم بعد از جنگ خليج، کودکستان موجود در 
اشرف را تخليه کرده  و بچه های کوچک را به خارج فرستاده اند. تصميم گرفتيم مونا 

را هم با خودمان ببريم و در قرارگاه اشرف به کودکستان بسپاريم.
موضوع فقط مونا هم نبود، مسيرمان هم بود. مسيرمان عبور از ميان چند پست و 
بازرسی تا جنوب و رد کردن يک گلوگاه مرزی بود. بعد از آن هم زدن به آبگيرهای 
ساحلی و عبور از اروند رود. دل کندن از زندگی، خانه، کاشانه، شرکت و کار لحظه يی 
هم ذهنم را نگرفت؛ اما به خطر انداختن زندگی کودک خردسال و مادرش و دو نفر 
ديگر هم که آماده رفتن کرده بودم، سخت مشغولم کرده بود و آزارم می داد. دائم 
از خودم می پرسيدم: آيا تصميم درستی گرفتی؟ آيا بهتر نبود خودت يک بار مسير 
را می رفتی و برمی گشتی تا از سالمت مسير مطمئن باشی؟ آيا می دانی  اين مسير 
يک طرفه  است و اگر دستگير شويم، حکم اعدام ردخور ندارد؟ من بودم و لحظه های  

هجوم ترديد ها و تاريکی ها.
در محاصرة اين افکار، چندبار يک جملة تاريخی برادر مسعود به يادم  آمد که »انقالب 
بدون ريسک و خطر نيست«. به  خودم  گفتم: »درسته که مسعود اين جمله را در 
مورد انقالب برای جامعه گفته، اما برای من و خانواده کوچکم اين حرکت و مهاجرت 
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به سوی مرزهای ناشناخته، يک انقالب محسوب می شه«. به خودم نهيب می زدم: »به 
محض اين که راه بيفتيم، همة قانون مندی ها عوض می شه. اين انقالب کوچک هم 
بدون ريسک پذيری محّقق نخواهد شد. پس بايد به هر قيمتی شده به ندای »هل من 

ناصر« مسعود جواب بدهم«.
ترمينال جنوب  از  با مونای يک ساله  اکيپ ۴ نفره همراه  عصر روز ۹دی۷۵ در يک 
تهران حرکت کرديم. ساعت8 شب روز ۱۰دی در ساحل اروند رود منتظر عبور از آب 
بوديم. ماجراهای۳۰ ساعت گذشته، با خطرات و هول و هراس های آن از تمام ۱۲سال 
زندان بيشتر بود. از اشاره به جزئيات آن ها که هم طوالنی است و هم مشمول نکات 

امنيتی، درمی گذرم. 

عبور و آخرین پيام رو به ميهن
قايق کوچکی با دو قايقران جوان در حفره يی ميان نيزارهای ساحل رود پنهان شده 
بود. به ما گفته شده بود يک برج نگهبانی در ۱۰۰ متری سمت راست و برج ديگر در 
۲۰۰متری سمت چپ مان است. بايد در سکوت کامل باشيم. در اين ميان مسؤليت 
سخت ساکت نگه داشتن مونا با مادرش بود. با آن که به او شربت خواب آور خورانده 
به  و  بيدار شد  از دست ماشين های گشت مرزی داشتيم،  فراری که  اما در  بوديم، 
گريه افتاد؛ چه گريه يی! مادرش با شيوه های مادرانه خودش ساکتش کرد. با همين 
وضعيت از يک مسير آب رو که آب تا باالی سينه مان بود، عبور کرديم و مونا به طور 
عجيبی هنوز ساکت بود. به آرامی سوار قايق شديم. منتظر مانديم ناوچة گشت مرزی 
از مقابل مان رد شود. ناوچة گشت مرزی سپاه تلک تلک کنان با دودی که از بااليش 
به هوا می رفت، به آرامی نزديک شد و از مقابل مان گذشت. تيربار پشت ناوچه، خدمه 
روانة  پارو کشيدند.  قايقران ها  بود که  تاريکی گم نشده  پيکره اش در  نداشت. هنوز 

ساحل مقابل شديم.
۱۱نفر سوار قايقی کوچک بوديم. کف قايق سوراخ بود. قايقران کف پايش را روی 
محل ورود آب گذاشته بود. جلوتر که رفتيم، آب داشت کم کم کف قايق را می پوشاند. 
قايق که با ۱۱نفر سنگين شده بود، تا ده سانتی لبه اش در آب فرو رفته بود. شروع 
کردم با دست هايم آب کف قايق را خالی کنم. يک دفعه دستی خورد به پشتم و به 

عربی گفت: »اوسُکت!«. من هم سکوت کردم و ادامه ندادم.
ايران رد شديم، اآلن در  کمی که جلوتر رفتيم، رضا زير گوشم گفت: »از آب های 
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آب های عراقيم«. کمر راست کردم که اين خبر موفقيت آميز را به همراهانم بدهم. تا 
گفتم »بچه ها!«، ضربه ديگری خورد به پشتم و گفت »اوسُکت«. باز ساکت شدم. به 

خود گفتم البد دليلی دارد؛ بايد گوش به فرمان آن ها باشم.
قايق کنار ساحل مقابل به  آرامی پهلو گرفت. پياده شديم. رضا خنده به  لب، رو به من 

کرد: »تموم شد. اين جا خاک عراقه«.
چند قدم از ميان نيزارها رد شديم. توانستم ساحل ايران را ببينم. صحنه شگفتی بود. 
چراغ های پااليشگاه آبادان چون کوه نور بود و شهر چون ستاره ها می درخشيد. به راحتی 
نفسی کشيدم و خواستم رو به ميهن شعاری بدهم. تا صدايم را بلند کردم که: »ای ايران 
عزيز!«، فرمان اوسکت، شعارم را در گلو نگه داشت. با لحن شاکی رو به رضا گفتم: »مگه 
اين جا خاک عراق نيست؟ پس چرا نمی ذاره حرفی بزنيم؟«. رضا با لحن نرمی گفت: 

»آخه توی اين نيزارها همه جور آدم  هست. بهتره بی  سروصدا رد شيم«.
از شعارم کوتاه نيامدم. دست همراهان را گرفتم و به آرامی گفتم: »ای ايران عزيز، ما 
برای  آزادی تو مجبور شديم موقتًا تو را ترک کنيم. تو را با ارتش آزادی بخش، از دست 

اين آخوندهای ضد بشر آزاد خواهيم کرد و به سويت باز می گرديم«. 
لحظاتی بعد سوارچند لندکروز بوديم و داشتيم از جادة فاو به سمت بصره می رفتيم.

اندک اندک جمع مستان می رسند
چند روز در بصره مانديم. علت هم تعيين تکليف مونای کوچولو بود که بايد به ايران 
اشرف  بقيه بسوی  و  داديم  ايران تحويل  به  برگرداندن  برای  را  مونا  برمی گردانديم. 
حرکت کرديم. ادامة مسير، رفتن به بغداد بود. همراهان مان اعضای سازمان بودند. 
همگی لباس فرم خاکی به تن داشتند. به بغداد که رسيديم، به ساختمانی چند طبقه 

رفتيم. من را تحويل دادند. از آن ها تشکر کردم. خداحافظی کرديم و رفتند.
برادری خوشرو که داشت به پهنای صورتش می خنديد، آمد به سويم و در آغوشم 
کشيد. روبوسی کرديم. هنوز کالمی رد و بدل نشده، با همان لبخند باقی مانده روی 

لبانش گفت: »اندک اندک جمع مستان می رسند. حسن خوبی؟«. 
را  ما  آمدن  داستان  او  بدانم،  را  اسمش  هنوز  من  آن که  بدون  بعد  دقيقه  چند 
شهرام.  برادر  گفت  و  سراغش  آمد  کسی  که  بوديم  مشغول صحبت  کرد.  تعريف 
پيش خودم فکر کردم البد در اين پايگاه کاره يی است و کارها و امورات را با او 

می کنند. تکليف  تعيين 
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تعهد وفای مجاهدی
علی  هزاران  و  ابراهيمی سواره  علی  توصية  به  پاسخ  بايد  را  اشرف  قرارگاه  به  ورود 
قتل عام شده دانست. گويی مسيری از سالن ها و اتاق های قتل عام تا اشرف کشيده 

شده و آن »باغ ها همه بيدار و بارور شده اند«.
و  خمينی  ضدتاريخی  نيروی  با  اراده ها  جنگ  عمومی،  مراسم  چند  در  شرکت  با 
از زندان آزاد  انبوه مجاهدان و هم بندانی که سال ها قبل  وارثانش را ديدم. ديدن 
شده بودند، به صفوف ارتش آزادی پيوسته اند۱۳۴. همان کسانی که خمينی کمر به 
قتل و نابودی شان بسته بود. همان کسانی که الجوردی جاّلد به آن ها می گفت: »با 
شما کاری می کنم که سازمان حتی به شما نگاه هم نکند«. ديدن هريک از آن ها، 
را  قبر  و  و قفس  دربسته  زندان، شرايط  دوران  در  بود که  روزهای سياهی  ياد آور 
گذرانده بوديم. جای يارانی مثل ابراهيم آبساالن، فرزاد گرانمايه، مجتبی موسوی 
از مزار  بودند. ديدار  ارتش آزادی شهيد شده  بقيه خالی بود که در عمليات های  و 
مرواريد و سپس زيارت امام حسين در کربال، لحظات تجديد عهد برای مبارزه تا 

به آخر و ادامه راه شان بود. 

پوشيدن لباس شرف
را پوشيدم. دوره های  بودن  لباس شرف مجاهد خلق  ارتش آزادی بخش،   در پذيرش 
آموزشی شروع شد. چندين کالس  تئوری وعملی را گذرانديم تا به روز تسليح رسيديم. 
روزی که قرار بود پس از طی دوره های نظامی، تشکيالتی، سياسی و ايدئولوژيک تسليح 

شويم. يک روز مهم و سرفصل برای ادامة مسير مبارزه برای آزادی خلق و ميهن.
به همين منظور در مراسم شامگاهی که چند ساعت زودتر شروع شد، همگی با لباس 
زمين صبحگاه  در  ــ  بود  عمومی  مراسم  لباس  که  ــ  آزادی بخش  ارتش  فرم سبز 
و  رسانده  مرز  به  را  خود  آن ها،  از  تعدادی  بودندکه  شده  آزاد  زیادی  جمع  ۶۳تا۶۴  سالهای  فاصله  در   -۱۳۴
امیرپناهی  2-مسعود  صبوحی  ۱-مهران  می شناختم:  قزلحصار  بند2  از  که  ا  ر  افرادی  بودند.  پیوسته  سازمان  به 
۳-غالمرضا جالل ۴-احمد زمان خانپور ۵-یوسف پوراصغریان ۶-علیرضا حبیب زاده ۷-ابوالفضائل میرمحمدی 
۸- حمید اکبریان ۹- علیرضا طالش مجیدی ۱۰-مرتضی محمودیان ۱۱-رضا هفت برادران ۱2-علیرضا مجاهدنیا 
۱۸-علیرضا  محمدی  ۱۷-سعید  گرانمایه  ۱۶-فرزاد  کتبی  ۱۵-عادل  غفاری  ۱۴-مجتبی  آبساالن  ۱۳-ابراهیم 

فضلعلی ۱۹-علی غفاری 2۰-علی سرابی 2۱-محمود شعبانی 
بیشتری  تعداد  پیوستن  بودم، خبر  با آن ها هم بند  و  را می شناختم  آنها  برادران که خودم شخصا  این  از  به غیر 
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 بریدند، از صفوف ارتش آزادی بخش خارج شدند.
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ـ پشت تريبون قرار گرفت  ـ فرمانده سعيد نقاشـ  به خط شديم. افسر آموزش قرارگاهـ 
و برنامه را اعالم کرد. با تمام شدن اجرای سرود »فرمان مسعود« و همراهی يگا ن ها، 

برنامه تسليح نفرات جديد شروع شد.
فرمانده سعيد اسامی را می خواند. هر کس با مشت های گره کرده بر سينه، با حالت 
بدو رو به سمت خواهر فرمانده قرارگاه می رفت و با ادای احترام، مقابلش می ايستاد. او 
که از اعضای شورای رهبری سازمان بود، پس از گفتن جمالتی کوتاه، سالح را تقديم 
رزمنده جديد می کرد. نفر تسليح شده با ادای احترام نظامی، عقب گرد می کرد و به 

محل خود در يگانش برمی گشت.
پيوسته  آزادی بخش  ارتش  صفوف  به  که  کسانی  طبقاتِی  و  قومی  و  سّنی  تنوع 
نسل  »ميليشيا های  به شان  که  آن ها  بود؛  ميان مان  جوان  نسل   بود.  زياد  بودند، 
بين  در  بودند.  آزادی بخش  ارتش  کودکستان های  در  زمانی  و  می گفتيم  جديد« 
اين ها بودند جوانانی که پدر يا مادرشان را در اين مسير از دست داده بودند. چند 
جوان سيه چردة بلوچ هم بودند که سرکوب و ظلم و ستم خمينی را تاب نياورده 
و به ارتش آزادی بخش پيوستند. بيشتر اين جمعی که آن جا به هم رسيده بوديم، 
کسانی بودند که از مرزهای آبی و خاکی، ميدان های مين و از زير سيم  های خاردار 
عبور کرده و خود را به قرارگاه بی قراران رسانده بودند. هر کدام داستانی داشتند. 

در نظرم هرکدام نمايندة نسل و دياری بودند.
فکر  با خودم  گرفتند،  رفتند سالح  و  نفر خوانده شد  اسامی چند  که  فاصله يی  در 
می کردم که: خواهر معصومه به آن ها چه می گويد؟ در اين نقطة سرفصلی از حيات 
مبارزاتی يک فرد، از جانب مسعود و مريم چه سفارش هايی می کند؟ در اين سرفصل 
تعهد هر مجاهد، با اين تنوع سّنی و قومی و طبقاتی از افرادی که نزدش می روند، آن 

پيام مهمی که به آن اشاره می کند چيست؟

تعهد مبارزه تا آخرین نفس
غرق همين افکار و شکوه مراسم بودم که صدای فرمانده سعيد را از بلندگو شنيدم: 

»رزمنده مجاهد خلق، حسن ظريف«.
با مشت گره کرده بر سينه، با حالت بدو رو از صف خارج شدم و جلوی فرمانده قرارگاه 
ادای احترام کردم. خواهر معصومه عضو شورای رهبری مجاهدين، سالحی را به طرفم 
گرفت و بعد از تبريک به مناسبت تسليح، گفت: »سفارشم به  تو اين است که انتقام 
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شهدای قتل عام را بگيری«.
با دادن تعهد مبارزه تا آخرين نفس و تا آخرين قطرة خون در اين راه، سالح را گرفتم، 
را هم  اين  ادامه داد: »حسن!  ايستادم. خواهر معصومه  به حالت خبردار  بوسيدم و 
يادت باشه که باالترين سالح تو در اين مبارزه، انقالب خواهر مريمه«. رو به او و با 
نگاهی به تصاوير رهبری که باالی سرمان بود، گفتم: »خواهر معصومه! به شما و به 
خواهر مريم تعهد می دهم که اثبات کنندة انقالب شان باشم«. به دست فنگ، عقب گرد 

کردم و بدو رو در محلم در يگان قرار گرفتم.
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خاطراتم را از سال هايی که فکر می کنم هوشيارانه ترين سال های زندگی ام هستند، 
زندگی  من  با  سال ها  که  هستند  وجودم  از  ذره هايی  همان  خاطرات  اين  نوشتم. 
کردند؛ آمد و رفت لحظاتی بودند که سال ها مثل کبوترهايی بر شانه  هايم نشسته و 
با من آب و نان می خوردند. اما آيا همة ماجرا در همين چند فصل خاطرات به پايان 

رسيدند؟ نه! 
هرگز  که  امضايی  جوهر  کردم.  امضا   ۶۷ تابستان  سربه داران  خون  با  را  خاطراتم 

نمی خشکد. 
در خاطراتم جابه جا اشاره کردم هر زندانی که در معرض آزادی قرار می گرفت، ديگر 
زندانيان مجاهد به او اصرار و تأکيد می کردند که بالفاصله پس از آزادی، خودش را 
به سازمان و به منطقه برساند. اين همان زنگ بيداری و هوشياری در گوش و ضمير 
ما زندگان و بازماندگان شد. اين همان جوهر استمرار راه و پيام آنان بود که بايد در 
ماندگاری سازمان مجاهدين خلق ايران و قدرت و توان ارتش آزاديبخش ملی ايران 
متبلور و نمايندگی می شد. با چنين رويکردی بود که گويی تک تک آن قتل عام شدگان 
از باالی چوبه های »دار« پريده و در آسمان مقاومت و پايداری پرشکوه برای آزادی، 
به يک انرژی عظيم در پيکر و ساختار اين مقاومت پيوسته اند. آنان پيام پيوستن ما 
اين گونه در خاطر و ضمير و مسؤليت شناسی مان  را  آزادی  برای  به کانون مقاومت 

يادآور شدند.
قتل عام  از  روايت  يک  فقط  من  هستم.  بازماندگان  آن  راهيان  از  يک نفر  فقط  من 
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هستم. من فقط يک رهپو و مسافر به جانب کانون مقاومت هستم.
اکنون که سال ها از آن حماسه گذشته و من دارم خاطرات آن را می نويسم، تحوالت 
بسياری ناشی از آثار و نتايج فراگير آن حماسه در جامعة ايران رخ داده است. اکنون 
پس از سال ها بايد به ظهور نتيجه و حاصل سياسی و اجتماعی و تاريخی قتل عام 
تابستان ۶۷ بر جامعه و مردم ايران اشاره کنم. آن باروتی که به آن اشاره کردم، به 
کورة خاطرات و حافظة عمومی مردم ايران و نسل های بعد از ۶۷ رسوخ کرد. اين 
خاطرات در موزه ها نقش و نگار نيافتند، بلکه به وجدان انسانی و بيداری سياسی و 

اجتماعی در جامعة ايران راه يافتند.
 قتل عام تابستان ۶۷ يک سرفصل بود. ويژگی هر سرفصلی اين است که قانونمندی ها 
و شاخص های رفتار و مناسبات و فعاليت های پيش از آن تغيير می کنند و منجر به 
تغيير شرايط می گردند. هنر هر عنصر آگاه و مبارز و پيشتاز اين است که خود را با 
قانونمندی پس از هر سرفصل و تغيير شرايط انطباق دهد. با توضيحاتی که تا اين جا 
سازمان  به  پيوستن  در  انطباق  اين  قتل عام،  از  بازماندگان  ما  برای  کردم،  يادآوری 

مجاهدين خلق و ارتش آزاديبخش ملی ايران متبلور و متجّلی می شد. 
با چنين تحليل و جمعبندی و شناخت از سرفصل قتل عام و آثار سياسی و اجتماعی 
از  و سرشار   پاکبازانه  رزم  ميدان  راهی  ما  که  بود  ايران  در جامعة  آن  تاريخی  و 
پايداری و رنج و خون  وصدق و فدای  مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملی شديم .  
يعنی راهی همان قلب تپنده يی 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 زيادت،  
تمامی  و  جاّلد  خمينی  فرق  بر  خود  دوران ساز  فريادهای  با  را  خجسته اش  نام 
دژخيمانش می کوبيدند.  آن چنان که حتی قائم مقام وقت او منتظری هم تصريح 
کرد که اين مجاهدان سر موضع با کشتن تکثير می شوند و کشتار آنها واليت فقيه 

را منفور مردم ايران کرده است.
  آری اين همان سرمنزل آزادی محبوب مردم و آرمان  شهيدان بود که ما بايد سر به 

پای آن می نهاديم تا به عهد پيمانمان باآنها وفا کرده باشيم. 
 شايد يک بيت از حافظ که روزی دوستی برايم زمزمه کرد، گويای چنين سفر پر راز 

و رمزی باشد:
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سرآغاز 

»رهرو منزل عشقيم و ز سرحد عدم
تا به اقليم وجود اين همه راه  آمده ايم«

تاريخی،  علمی،  و  فلسفی  مباحث  تاکتيک،  و  نظامی  آموزش های  همة  وجود  با 
اشرف  در  جاويدان«  فروغ  »دانشگاه  دانشکده های  در  که  اجتماعی  و  سياسی 
تولدی  مريم،  خواهر  انقالب  به  ورود  با  که  است  اين  واقعی ام  احساس  آموختم، 

دوباره داشتم. تولدی ايدئولوژيک.
در اين مسير، با همة تب و تاب های ۲۴سالی که در اشرف ۱و ۲ و ۳ گذشت و من 
هم در آن شرکت داشتم، فراز و نشيب های سياسی و نظامی زيادی طی شد که همه 
را با پايبندی به همان سوگندها و تجديد عهدها با قتل عام شدگان و با مردم ايران 

پشت سر گذاشتيم. 
اما در مسير انقالب خواهر مريم هرچه بود، رو به فراز بود؛ عبور از قّله يی به قّله يی 
ديگر در مفاهيم انسانی و خلق ارزش های نوين بشری بود. چقدر خوب است که ما 
انسان ها هميشه از قّله به قّله برويم؛ هميشه از اوجی به اوجی ديگر پا بگذاريم. اين 
همان مسيری است که نقشة راهش را خواهر مريم با تئوری »دو دستگاه توحيد 
را می دهد که  يقين  اين  به هر مجاهد  تئوری که  نمود. يک  ترسيم  و ضدتوحيد« 
»می توان و بايد«. می توان در مبارزه يی توأمان با »فرديت فرو برنده« و ضد مبارزه 
و »ايدئولوژی جنسيت«،- که هويت انسانی هر فردی از آحاد بشر را نشانه رفته ــ 
موفق شد و هميشه از قّله  و اوجی به قّله و اوجی ديگر بود و چگونه زندگی کردن 
را با چگونه مبارزه کردن آميخت و راه را به جانب آينده يی شايستة آرزوهای زيبا 

و مشترک پيمود.
هرچند می دانم در ۴۲ سال حکومت ايلغار خمينی و خمينی صفتان، سرمايه  های ملی، 
طبيعی، تاريخی و انسانی ايران زمين به تاراج رفته است، اما با ذره ذره وجودم ايمان 
دارم  که در پرتو هدايت برادر مسعود، اين رژيم ضدايرانی و ضد اسالمی و ضد بشری 
را سرنگون کرده و ميهن اسير خود را آزاد می نماييم. با ورود خواهر مريم و آرمان 

انسانی او به سرزمين شير و خورشيد، ايران زيباترين وطن خواهد شد.
از آن جا که کتاب را با نام و ياد شهيدان قتل عام تابستان ۶۷ شروع کردم، آن  را 
کوتاه  تعبيری  با  می برم؛  به پايان  مسعود  برادر  ايران  مقاومت  رهبر  از  جمله يی  با 
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رمز ماندگاري 

که رمز و راز پايداری و مقاومت بر سر شرافت سياسی و آرمان بشريت را اين گونه 
توصيف کرده اند:

آشکار  را  خود  راز  حماسه هایش  و  اسطوره ها  شورانگيزترین  در  بشریت   «
می کند. راز وجود آگاه و آزاد انسانی را. این راز که در عين حال راز رهائی 
»فدا«  کلمة  در  است  انسان  نوع  اجتماعی  و  فردی  تکامل  و  بقا  راز  یعنی 
خالصه می شود. از همين جاست که بن بست ها گشوده می شود، بسا جبرهای 
کور در هم می شکند، تقدیر سرکش و وحشی به زانو در می آید و بالمآل کون 

و مکان مسخر آدمی می شود.«
حسن ظريف ناظريان       

        مهر ۱۳۹۹
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