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 چگونگی دستگيری من
 

انقالبی خود      ما بعد از ضربه ای آه خوردیم، دوباره وضع خود را سامان داده و به ادامه عمليات 
 به منظور ادامه آار شناسایی یك مزدور با 50صبح روز بيست و سوم اردیبهشت ماه . پرداختيم

من در .  آذر بود21محل مأموریت ما خيابان های آناتول فرانس و .  از خانه بيرون آمدیمبهروزرفيق 
فته بودم آه ناگهان دو  آذر ایستاده و برای انجام مأموریت خود ماشين ها را زیر نظر گر21خيابان 

یكی از آنها فحش گویان به طرف . ماشين جلوی پای من ترمز آردند و چند نفر از آنها بيرون آمدند
. من آمد و دستش را به دهانم گذاشت و خواست مرا از زمين بلند آرده و سوار ماشين آند

ان آه فقط شایسته همان موقع از قيافه منفور و فحش های رآيكش. دیگران هم به آمكش آمدند
بی شرمی ها و وقاحت های خود مزدوران ساواك و شهربانی است، فهميدم آه مزدوران دشمن 

چه بسا . اما از خود می پرسيدم، چگونه مرا شناخته اند؟ و تا چه حد از فعاليتم آگاهند. هستند
بی سر و در ضمن نمی خواستم . از این رو نخواستم شعار بدهم. آه اشتباهی پيش آمده بود

در این اندیشه بودم آه در شرایط فعلی، آار اصلی ما تبليغ و . صدا و َبره وار تسليم آنها بشوم
این بود آه شروع به فریاد . نشان دادن جنایات و رسوا آردن دشمن و اثبات وفاداری به خلق است

وشن فرزندان خلق زدن آردم تا مردم را از دستگيری خود آگاه آنم و نشان دهم آه چگونه در روز ر
مزدوران خائن خيال خامی آرده بودند آه می توانند در عرض چند دقيقه مرا . را شكار می آنند
در حالی آه فریاد می زدم با مشت و لگد شروع به دفاع از خود نمودم و با . سوار ماشين آنند

 زودی مأموران به. دندان هایم دست و پای هر مزدوری را آه به دستم می رسيد، گاز می گرفتم
تا هر چه زودتر مرا دستگير آنند و از ازدحام جمعيت آه . دیگر شهربانی هم به آمك آنها شتافتند
دیگر به علت شناخته . تا آسی شاهد واقعه نگردد. رفته رفته زیادتر می شد، جلوگيری آنند

 . شدنم پی برده بودم و فهميدم چگونه لو رفته ام
در خانه .  بعد از تخليه خانه تيمی، به منزل برادرم در تهران می رفتم     در صفحات پيش گفتم آه

در حالی آه یكی . مسكونی آنها مستأجر دیگری هم بود آه خود را آارمند اداره معرفی آرده بود
در همان روزها هم دوبار در . او چندین بار مرا در خانه برادرم دید. از مأموران اطالعات بوده است

.  با هم روبرو شدیم آه من به قصد شناسایی یكی از مزدوران به آنجا می رفتمجلوی دانشگاه
بعد از اینكه ساواك عكس مرا از خانه تبریز به دست می آَوَرد و برای پيگرد آنرا به مأموران خود 
نشان می دهد، این َمرَدك َپست به آنها می گوید آه مرا می شناسد و دوبار هم مرا جلو 

تمام اشتباهات این دستگيری .  پليس آن منطقه را تحت نظر می گيرد⊕.ستدانشگاه دیده ا
زیرا آن روزها اعتصاب دانشگاه تازه تمام شده و منطقه حتما از مأموران ساواك . متوجه خودم بود

ُپر بود و من بدون بررسی آردن موقعيت و وضعيت مكان شناسایی، هر روز به آنجا می رفتم و بی 
. اهر بی هدِف من در آن منطقه، آن هم هر روز، نظرشان را جلب می آردشك ایستادِن به ظ

درست هنگامی آه مزدوران برای دستگيری من تالش می آردند و موفق نمی شدند، قيافه 
او خواسته بود خود را از چشم من پنهان نگهدارد تا علت . منحوس همان مستأجر برادرم را دیدم

ها بتوانند دروغ هایشان را به خورد من بدهند و وانمود آنند آه دستگيری برایم مجهول بماند و آن
ولی او اجبارَا به ... مثال ما خيلی قدرت داریم، از همه چيز باخبریم و از این قبيل یاوه گویی ها 

تقریبَا یك ربع از این درگيری نابرابر می گذشت، . چه قيافه منفوری داشت. آمك سایر مزدوران آمد
ا پاره شد و سرانجام در حالی آه چند مزدور دست و پای مرا سخت گرفته بودند و لباسهایم تمام

نمی توانستم تكان . به این سو و آن سویم می آشاندند، به طرز فجيعی سوار ماشين آردند
. از نيرویی آه پيدا آرده بودم، خودم نيز تعجب می آردم. بخورم، با این همه دست و پا می زدم

وقتی دست و پایم را گرفته بودند، از دندانهایم .  من برایشان ممكن نبودبی حرآت نگهداشتن
مزدوری انگشتم را الی دندانش گرفته بود و با شدت هر چه تمام تر گاز می . استفاده می آردم
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چه تهدید . دیگری ُآلتش را نشانه آرده بود و داد می زد اگر تكان بخورم شليك می آند. گرفت
آنها دستپاچه خم شده و تالش . حرآتی به خود، آلت را ازدستش انداختمبا دادن . مسخره ای

من در این موقع پایم را از دستشان خالص آردم و محكم . می آردند آنرا از دسترس من دور آنند
اینك دیگر آنها بيشترین تالش خود را برای بی . به شيشه عقب ماشين آوبيدم و آن را شكستم

اتوبوسی را دیدم آه طبق معمول ُپر . فقط سرم باال بود.  می دادندحرآت نگهداشتن من به خرج
بی شك اتوبوس از پائين شهر .  بود و افرادی با قيافه های خسته از آن به بيرون نگاه می آردند

ولی من . آنها متوجه من نبودند. پيش خود گفتم اینها آخرین افراد خلقند آه می بينمشان. بود
دادم و بدین وسيله به آنها گفتم آه هميشه دوستشان خواهم داشت و سرم را برایشان تكان 

از فكر این آه چقدر زود دستگير شده و آوچكترین آاری برای انقالب . پشت به آنها نخواهم آرد
باید زیر شكنجه : "با افسوس به خود گفتم. انجام نداده بودم، احساس شرمندگی می آردم

 !"وظيفه ات را خوب انجام دهی 
 
 
 
 

 
 شكنجه در زندان شهربانی

 
مرا در حالی آه فریادهای . از ماشين پياده شدیم.      به این ترتيب به اداره اطالعات رسيدیم

اعتراض آميزم همچنان بلند بود در راهروی درازی می دواندند و از پشت با لگد می زدند آه به 
من همه اش در این .  بازجویی رسيدیمبه اتاق. زمين می افتادم و دوباره بلندم آرده می دواندند

شروع . فكر بودم آه هرطور شده سعی آنم بفهمم اینها شناسایی شان از من تا چه حد است
غلی) ... "فحش... ( آهان -به متلك گویی و فحاشی آردند ا اسم مستعار رفيق ( آجاست "عمو

سالحی ا بچه از جواد سقط چه خوب گور به گور شد؟ چند ت) 2(فرهودیدیدی آه ) 1(؟)جواد
. و از این قبيل حرف ها. آخوند هم آه شده) ... فحش... (پویاندایی قالبيت آجاست؟  ... ∗ آردی؟

یكی از مزدوران آن را برداشت و با حرص جلوی چشمانم . عكسی از دوران دبيرستانم روی ميز بود
". آذایی را به تن داردپالتوی . "گرفت آه ببين این آيه؟ من فوری نوشته پشت عكس را خواندم

عكس نشان می داد آه به خانه مان . همه چيز را فهميدم. چشمم به پالتویم افتاد آه آویزان بود
پس دیگر لزومی برای پنهان . رفته اند و این گفته ها ميزان اطالعاتشان را از من بيان می آرد

شروع به . ود یافته بودماینك موقعيت خوبی برای بيان آينه های طبقاتی خ. آردن خودم نبود
 : شعار دادن آردم

دشمن خلق ها، زالوصفت هایی آه خون زحمتكشان را می ... جنایتكاران پست!  مرگ بر شما-
 :بعد شعرهایی می خواندم آه به من نيرو می بخشيدند! مكيد

 "از هر نواش، این نكته گشته فاش، آاین آهنه دستگاه تغيير می آند"
 " جنگيد، چه آند بر دل چون آتش ما آتش تيربلشویك وار به باید"

 
با مشت و لگد به جانم افتادند و به اصطالح مرا به همدیگر پاس .      شروع به آتك زدن آردند

چون سگ هاری به . لباسهایم تيكه تيكه شده بود و دیگر چيزی بر تنم باقی نمانده بود. می دادند
س عمليات اداره اطالعات، آه گویا از مزدوران مقرب ، رئي"خطایی"آمی بعد . جانم افتاده بودند

با یك دختر چنين رفتاری می ... همه را آنار زد آه یعنی چه . دستگاه بيداد شاه بود، سر رسيد
 : و با حالتی عصبانی گفت... آنيد 
درس چرا بلد نيستيد با احترام و ادب رفتار آنيد؟ چی از او می خواهيد، آ... این چه وضعيه؟      "

 .". خانه اش را؟ این آه چيزی نيست، بدون آتك و داد و بيداد هم آه می توان پرسيد
 از بهرو و رفقایش را به ساواك برده بودند، من توسط رفيق بهروز     در گذشته آه بارها رفيق 

 را پيش خطاییاین بود آه آمدن . دغل بازی ها و ماهيت مهربانی مزدوران تا حدودی باخبر بودم
به هيچ وجه فریبم نمی داد و نظریه ام را ! و لحن آرام و مؤدب! بينی می آردم و این چهره مهربان

او دشمن رذلی بود چون دیگر مزدوران، آه سعی می آرد پشت . نسبت به او عوض نمی آرد
. ا بگوبيا آدرس خانه ات ر: "شروع به ُمهَمل بافی آرد. نيرنگ و ریا چهره جنایتكار خود را پنهان دارد
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رفقایت هرچه زودتر دستگير بشوند بهتر است، چون مرتكب ُجرم . ما صالح شما را می خواهيم
 آخر این همه جوان خوب و تحصيل آرده، حيف نيست آه بميرند؟. آمتری می شوند

     به چهره این جانی پست آه نگاه می آردی از درك ميزان نيرنگ بازی و پستی اش خونت به 
 :رفش را قطع آردم و برایش خواندمح. جوش می آمد

 ..."ای دشمن انسان، سازش نمی آنم و تا پایان می جنگم"
 )...فحش ... (به مزدوران گفت پس بيافتيد به جان این. خشمگين شد و زود چهره اش تغيير آرد

 و در آمده بودند تماشاگر باشند. اتاق از آنان ُپر بود.      مزدوران فحش گویان مرا به تخت بستند
بعضی ها قيافه . شكنجه یك دختر انقالبی برایشان جالب بود. صورت لزوم به یكدیگر آمك آنند

هيچ وقت تصور نكرده بودم آه یك مزدور می . آرام و معمولی داشتند و این برای من عجيب بود
طبعشكنجه گر اصلی، سروان . تواند چنين قيافه ای داشته باشد دیگران هم ُآمكش .  بودنيك

 .مرا به تخت بسته به آف پاهایم شالق می زدند. می آردند و شالق دست به دست می گشت
آنها نيز از .      درد زیادی احساس می آردم ولی شعر خواندن و شعار دادن قدرتم می بخشيد
آوردن اسم . شنيدن این شعرها به شدت به خشم می آمدند و هر بار شالق را شدیدتر می زدند

گویا در این مورد به ظاهر تعصب . دن به او بيش از هر چيز عصبانيشان می آردشاه و فحش دا
همگی به شدت عصبانی بودند و رفتار همه شان خشونت آميز . مدتی شالق زدند. زیادی داشتند

بخودت رحم آن بيا همه چيز : "آمی بعد یك عده دور سرم جمع شدند و به نصيحتم پرداختند. بود
 را توأمَا انجام می دادند آه فرد ضمن اینكه مزه درد را می چشد و از آن ناراحت این دو آار. را بگو

اینك هنگام مناسبی بود آه آنها را . می شود، دروازه راحتی و آسایش را نيز به روی خود باز ببيند
 . به بازی بگيرم

آدرس بگم؟ آخه بابا آخه وقتی من با رفقام چشم بسته به خونه ميرم، چطور می تونم :      گفتم
شالق را قطع . این حرف ها را نشانه به سخن درآمدن من تلقی آردند. آدرسی نمی دونم تا بگم

پرسيدند درش چه رنگی بود؟ . نمی دونم: خب خونه در آدوم منطقه بود؟ گفتم: پرسيدند. آردند
 ...آپارتمان بود، شمالی بود یا جنوبی ؟

حاال چشمهایت را :  به مسخره گفتخطایی. ته بودنمی دونم من هميشه چشام بس:      گفتم
باز هم نوبت خيرخواهان عاقل رسيد، دوباره . باز می آنم و خودش شروع  به شالق زدن آرد

احتياج به یك فرصت آوتاه . درد زیاد شده بود...". به خودت رحم آن و:"مهمالت خود را تكرار آردند
اسم : گفتم. م را جمع آرده به تقویت اراده ام بپردازمداشتم تا بتوانم فكر آنم و قوای درونی خود

خوشحال شدند و به این ترتيب تا زمانی آه بتوانم آدرس قالبی درست . خيابان، خانی آباد بود
این ترتيب گفتن ُحسن دیگرش این بود آه آنها . آرده به آنها بگویم چندبار شالق زدن قطع شد
سرانجام از .  بگویم اما درد را نمی توانم تحمل آنمتصور می آردند من دلم نمی خواهد چيزی

بدنم حالت عجيبی پيدا آرده بود مثل اینكه هزاران سوزن به . تخت بازم آردند و گفتند آه راه بروم
. حالتی داشتم آه نه می توانستم راه بروم و نه می توانستم بنشينم. تمام تنم فرو می آردند

بعد زنی آمد و پاهایم را . ها مرا گرفتند و در طول اتاق راَهم بردندآن. نمی توانستم جایی قرار بگيرم
فكر می آردند آدرس حقيقی است و سعی می آردند به نرمی رفتار آنند تا هر . پانسمان آرد

ضمن آنكه ظاهرا تسليم شده و آدرس را گفته . رفتارم ضد و نقيض بود. اطالعی دارم به آنها بگویم
سراپایم را گرفته بود آه اصال  نمی توانستم به روی مزدوری نگاه بكنم و بودم ولی نفرت آنچنان 

  در اینجا متوجه مردی شدم آه او را روی صندلی نشانده بودند و با چهره رنگ ∗.فحشش ندهم
در آن موقع اگر چه دیدم او مثل مأمورین آنجا . پریده و آمی وحشت زده به اطراف نگاه می آرد

بعدها فهميدم آه این شخص موقع . دی شباهت دارد ولی توجهی نكردمنيست و به یك فرد عا
دستگيری من به طور اتفاقی از آنجا می گذشته آه از دیدن وحشيگری های مزدوران به حدی به 

ولی . خشم می آید آه به طرف یكی از آنها حمله آرده و با دندان او را زخمی نموده و می گریزد
 . د و با شليك هوایی دستگيرش می سازندمزدوران او را دنبال می آنن

من آن موقع خوشحال بودم آه آنها را گول زده ام .      به هر حال، اآيپی را دنبال آدرس فرستادند
. و بيهوده به این طرف و آن طرف می آشانمشان و خودم نيز فرصتی برای فكر آردن پيدا آرده ام

چون پليس به . ی ناراحت و شرمنده می شدمولی بعدها آه به این مسئله فكر می آردم، خيل
هر صورت آن منطقه را زیر نظر می گرفت و چه بسا آه واقعا رفقایی در آن منطقه خانه داشتند یا 
. رفت و آمد می آردند و احتمال داشت اتفاقی به دست دشمن بيافتند آه مسبب آن من باشم

 .ن موضوع چنان آاری آرده بودمبی آنكه بدانم و بخواهم، در آن لحظه بدون توجه به ای
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ظهر . روی زمين آه افتاده بودم تكان خوردن برایم سخت بود.      پاهایم آرخت و بی حس بودند
یكی از بشقاب ها برای . بود، مستخدم با دو بشقاب غذا و چنگال و قاشق روی آن وارد شد

 دیگر را می بایست به افسری بود آه در این اتاق روی صندلی پشت ميزی نشسته بود و بشقاب
با سئوال او فكری به . نهار می خوری؟ آمی مكث آردم: از من پرسيد. افسری در اتاق دیگر بدهد

 .آره: خاطرم رسيد و گفتم
اول افسر آمی نگاهم آرد و من به همان حالتی آه بر زمين .      بشقاب غذا را جلویم گذاشتند
. ر توجهی به من نداشت و تند تند مشغول خوردن شداو دیگ. افتاده بودم، شروع به خوردن آردم
قدم را راست گرفتم و چنگال را با فشار به گلوی خود فرو بردم و . همين چند لحظه برایم آافی بود

فكر آردم با این ترتيب می توانم خودم را . سعی آردم هرچه بيشتر آن را در گلویم فشار دهم
تقال آردم ثمری نبخشيد و در این موقع آه افسر هرچه . خفه آنم ولی این آار عملی نبود

متوجهم شد، فحش گویان با یك جست به رویم پرید و چنگال را از دستم گرفت و با مشت و لگد 
به آنان اطالع رسيده بود آه . در این هنگام مزدوران دیگر هم از راه رسيدند. شروع به آتك زدن آرد
این بار از باتوم برقی .  آنها بسيار عصبانی بودند.شكنجه دوباره شروع شد. آدرس دروغی است

از باتوم برقی قبل از این آه به طور عمده بخاطر ایجاد درد استفاده آنند، برای . استفاده آردند
آامال لختم آرده بودند و باتوم برقی را همراه با رآيك . تضعيف اعصاب و روحيه به آارش می بردند

طبع. "تماس می دادند... ط حساس تنم ترین فحش ها و متلك ها با نقا این جانور آثيف و " نيك
آنچنان بدبختی و بيچارگی از قيافه اش . متخصص در امور بی ناموسی در اتاق نبود، وارد اتاق شد

می بارید آه با خود می اندیشيدم آخر چگونه ممكن است یك انسان تا این حد مفلوك و حقير 
 . باشد

آخر در جامعه طبقاتی . ره انسان، آامال از مجرد نگری من ناشی می شد     این طرز تفكر دربا
در حالی آه ناآامی گویایی . انسان بدون جایگاه طبقاتی اش چه مفهومی می تواند داشته باشد

 ...". شما می خواستيد بانك بزنيد، همه را گرفتيم : "از چهره اش می بارید، گفت
طبعمن از همين درماندگی .  مصادره شودآیزنهاو     آن روز قرار بود بانك   فهميدم آه رفقا نيك

 . بانك را مصادره آرده اند و آسی دستگير نشده است
     مرا َدَمر به یك نيمكت بست و بيشرمانه جلو همكارانش شلوارش را پایين آشيد و روی من 

من . من صورت می گرفتبه اصطالح تجاوز ناقص بود و به خاطر تحقير و ُخردآردن اعصاب . خوابيد
از این رفتار آراهت بار او خشمگين بودم ولی تالش می آردم آنچنان خودم را بی تفاوت و 

می خواستم به آنها . خونسرد نشان بدهم آه عوض من آنها احساس حقارت و شرم بكنند
توانست بفهمانم آه این رفتار پست و حقير آنان برایم اهميتی ندارد و به راستی چه اهميتی می 

مگر این آار با شالق خوردن برای من چه تفاوتی داشت؟ هر دو شكنجه بودند، هر . داشته باشد
هدف پليد، این آه اسرار مرا به این وسيله بيرون بكشند . دو به یك قصد و هدف انجام می گرفتند

آرمان و من هر دو را با اتكاء به یك هدف واال و ارزشمند تحمل می آردم، به خاطر پيشبرد 
این تحقير و . پرشكوهم، به خاطر حفظ اسراری آه فاش نكردن آن به سود مبارزه و انقالب بود

در حالی آه خلق های زحمتكش را مجسم می آردم آه . شكنجه برای من گذرا و آوتاه مدت بود
. دنه یك ساعت، نه یك روز، بلكه در هر لحظه از زندگی ُپر از محروميت شان آن را تحمل می آردن

به هر رو، مزدور ابله آه برخالف تصورش مرا آرام دید و نتوانست از تقال و رنج بردن من لذت ببرد، 
 .جمالت وقيحی را پشت سر هم بر زبان می آورد

این بار به علت اینكه شالق .      بعد از آن دوباره مرا به تخت بستند و شالق زدن را از سر گرفتند
فرود می آمد، درد را شدیدتر احساس می آردم ولی با تكيه بر بر روی پای پانسمان شده من 

نيروی اراده و تلقين آه سخت به آن عقيده داشتم، توانستم حالتی در خود به وجود آورم آه 
با این همه شالق .  گویی آسی دیگر شكنجه می شود و من ناظری هستم آه منتظر نتيجه ام

واقعيتی عينی الزم بود آه بتوانم . آنرا تحمل آردواقعيت مادی بود و با این احساس نمی شد 
را  ... قاسم، رباب، ریحان، ایپكهر بار درد شالق شدیدتر می شد، . اندیشه ام را متوجه آن سازم

چشمان نگران . این ها عده ای از زحمتكشان روستایی بودند آه من آنجا معلم بودم. صدا می زدم
ی لمس می آردم اینك بی تابند تا از ميزان وفاداری من و گوی. آنها را در برابر خودم می دیدم

من این انتظار به حق را در نگاه های مهربان آنها می خواندم . عالقه من به خودشان باخبر شوند
آه آیا آسی آه دردهای آنها را از نزدیك دیده و برای رهایی آنان از قرن ها اسارت به پا خاسته و 

 است، اینك با دشمن طبقاتی و دیرینه شان سازش خواهد آرد؟ به مبارزه راستين پيوسته 
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می . با هر ضربه شالق، آنها را صدا می آردم.      و اینك همه این صحنه ها را از نزدیك می دیدم
بدبخت . خواستم به آنها و در واقع به خودم اطمينان دهم آه پيوندم را با ایشان حفظ خواهم آرد

چه عبث خوشحالی می .  من دارم اسم رفقای سازمانيم را می گویممزدوران آه خيال می آردند
 ؟ ...خب دیگه چی؟ فاميليشون چيه... و می پرسيدند ... آردند 

 

 

 بودم آه داس آن را به شدت بریده بود، با این همه هم چنان به آار ایپك     به یاد دست زخمی 
می اندیشيدم آه مجبور بودند مزرعه ریحان  و رباببه آمردردهای مداوم . ادامه می داد

لر " رنج. آوچكشان را با دست آبياری آنند  و قربان، صميميت قاسم، صفای زهرا، گریه های "گل
 آه خاله اشرف گویان، با لباس های ژنده و سر و وضع ژوليده مرضانشادیهای آودآانه و بی ریای 

به سوی من می دوید و من هر بار آه شادی های بی خبرانه اش را می نگریستم به یاد انبوه 
 براهش بودند تا سراپای وجودش را فرا گيرند و زندگيش رنج ها و تحقيرهایی می افتادم آه چشم

و در حالی آه گلویم از ُبغض و آينه فشرده بود، ... اندوه فراوان قلبم را می فشرد . را تباه سازند
به روی او لبخند می زدم، نوازشش می آردم و در دل سوگند می خوردم آه برای رهایی تو تالش 

 .و همه آنها آه مثل تو در بند ستم زورگویان و ستمگرانندبرای رهایی تو ... خواهم آرد 

 در حالی آه ُآلتی به دست گرفته بود و خطایی.      ماُنور مسخره  دیگری هم انجام دادند
اول . چهار متری نشانه می رفتتهدیدم می آرد آه می خواهد بينی ام را سوراخ آند، از فاصله 

باور آردم آه می خواهد این آار را بكند و همين آه وانمود می آرد می خواهد ماشه را بكشد، 
بار . ولی او و اطرافيان خنده مسخره آميزی سر دادند . سرم را جلو بردم آه گلوله به سرم بخورد

 به ظاهر عصبانی شد و داد خطایی. م من حرآت قبلی را تكرار آرد... دیگر این ماُنور تكرار شد 
دریافتم آه این مسخره ای بيش ."  درست به ایست، فقط باید دماغت را سوراخ آنم: "آشيد آه
سه یا چهار بار این . آنها فقط قصد تهدید داشتند و بيش از همه قصد مسخره آردن من. نيست

می آردند و از این قبيل آارهای ُآلت را عوض می آردند، فاصله را آم و زیاد . بازی تكرار شد
آنها تصور می آردند آه می توانند با این حرآات و ژست های توخالی و ابلهانه ایمان و !!  بامزه

 !چه خوش خيالی باطل و احمقانه ای. اراده تزلزل ناپذیر مرا خدشه دار آنند
دو طرف نيمكت به طرف      باز هم مرا بر روی نيمكت چوبی به پشت خواباندند و دستهایم را از 

پشت . همه از اتاق بيرون رفتند .پائين آویزان آردند و از دو پایه اش گذرانده، دستبند زدند
استخوانيم روی نيمكت چوبی به سختی فشرده می شد و احساس می آردم پشتم سوراخ 

ه مخصوصا آ. آه به نظرم از درد شالق بيشتر می آمد. درد شدیدی ایجاد شده بود. می شود
مزدوری نيز آنارم نبود تا با فریاد آشيدن و فحش دادن به او بتوانم نسبت به این درد بی اعتنا 

شعر تمام شد ولی درد .  آردممائورفيق " پنجه برگها آویزان است"شروع به خواندن شعر . باشم
. احساس می آردم از جا آنده می شوند. دستهایم خسته شده بودند. هنوز ادامه داشت

و  بی اراده در درون خود بی تابی می آردم.  پشتم آه دیگر زخم شده بود، اذیتم می آردسوزش 
این نشان می دهد آه در زندگی : به خودم مالمت آنان می گفتم. این برایم تازگی داشت

 . گذشته بحد آافی تالش نكرده ام آه خود را به زندگی سخت و به درد آشيدن عادت بدهم
آنها یكی یكی و به نوبت می آمدند و هر آدام با .  آمد مزدوران شروع شد     مدتی بعد رفت و

.  منطق خاص خود می خواستند ثابت آنند آه بهتر آن است آه با ایشان به اصطالح آنار بيایم
گور بابای خلق و هر چه آدم فقير و : دیگری می گفت. یكی از غم و غصه های مادرم حرف می زد

گویا قرار ! و بعضی شان وعده پول و مسافرت خارج را دادند! ر خودت باشتو به فك. پابرهنه است
یكی از جوجه جاسوس ها بعد از اینكه استدالل . بود هرآس از من حرف بكشد، جایزه بگيرد

می خواستی حرف بزنی تا آمی پول : "هایش تمام شد و خواست برود، با ُپررویی فحشم داد آه
 !".به دست من برسد

وقتی به . شاید بيهوش بودم، شاید هم خوابم ُبرده بود. انم این مدت چگونه گذشت     نمی د
. هنوز آجاشو دیدی؟ ما آه مأموران ساواك نبودیم: "می گفتند. خود آمدم، تهدید شروع شد

اونجا وحشتناآه، . وقتی رفتی اوین زیر دست مأموران ساواك، امكان نداره بتونی حرف نزنی
 ". امشب می بریمت اونجا

     من آه قبال در بيرون، از ساواك و شكنجه تصوری واهی داشتم و در اینجا هيچ چيز 
پيش ! فرق نمی آنه، همه تون یكی هستين: وحشتناآی ندیده بودم، در ضمن اینكه می گفتم

اما اراده ام در حفظ اسرار . حتما شاگردان آنها هستند) شهربانی چی ها(اینها : خود می گفتم
 . مقاومت آردن و تسليم نشدن در برابر دشمن همچنان تزلزل ناپذیر بودرفقایم و
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 در شكنجه گاه اوین

 
طبع.      شب فرارسيد  یك ُآت گشاد .  همراه چند مزدور دیگر آمدند آه مرا به اوین ببرندنيك

لگد تا آسی می خواست نزدیكم بشود با پاهایم . زندان دستشان بود آه می خواستند تنم بكنند
وقتی چند نفری تنم را گرفتند و خواستند بی حرآت نگاهم بدارند، باز به طریقی دست . می زدم

باالخره مزدوران در حالی آه چند نفری دستهایم را گرفته و چند نفر دیگر تنم . و پایم را تكان دادم
 از زمين روی سپس. را محكم نگهداشته بودند ُآت را تنم آرده و چشمهایم را با پارچه ای بستند

طبع. دستهای خود بلندم آرده، توی ماشين انداختند  و چند مزدور دیگر روی صندلی های آن نيك
طبع... نشستند و پاهای خود را روی تنم گذاشته، مدام لگد می زدند این جانی آثيف سرم نيك

به این . ادرا روی زانویش گذاشته بود و تا می خواستم تكانی بخورم به طرف پایين فشار می د
 .ترتيب ماشين فاصله بين اطالعات شهربانی و شكنجه گاه اوین را طی می آرد

من .      در بين راه یاد یك رفيق مبارز برزیلی بودم آه زبانش را با دندانهایش بریده بود تا حرف نزند
آمی زبانم را گاز گرفتم ولی هرچه سعی آردم، موفق . هم می خواستم همين آار را بكنم

پيش خود استدالل می آردم اگر آسی . البته در تصميم خود چنان آه باید قاطع نبودم. شدمن
 .بخواهد حرف بزند الزم نيست تنها با زبان بگوید، می تواند حرفهایش را بنویسد

اطرافم را مزدوران ساواك . از زیر پارچه نگاه آردم.      در اوین مرا چشم بسته روی تخت خواباندند
منو آجا :  دیده می شد، پرسيدمحسينیدر بين آنها هيكل درشت و گوریل مانند . دندگرفته بو

 آورده اید، اینها آی هستند؟ 
ثابتی :  بود آه جواب می داد و در حالی آه سعی می آرد به صدای خود ُاُبَهتی بدهد، گفت    

 آه دست به سينه من گوش یكی را بریده ام و در حالی. اینها غالمان حلقه به گوش من هستند
یادم (من است ... اینجا منطقه . زبان این را هم قطع آرده ام:  می زد با صدای بلند گفتحسينی

: می خواست آن محيط را عجيب و غریب و افسانه ای جلوه دهد، مثال. نيست منطقه چی گفت
چكترین حالت خوبی داشتم، آو. بعد قدم را اندازه گرفتند!) منطقه جانوران وحشی خونخوار

ناراحتی و ترس و بی تابی احساس نمی آردم و همه این آارها در حالت آرامش من صورت می 
من . بعد از این مسخره بازی ها، چند نفر را نام برد آه بگویم آداميك را می شناسم. گرفت

می ترسيدم نام آشنایی به گوشم . سعی می آردم اسم هایی آه بر زبان می آورد نشنوم
همان . آدرس پرسيدند. تنم را ُمحكم گرفته بودم. نم عكس العمل انعكاسی نشان دهدبخورد و بد

بعد مرا به اتاق بزرگی بردند آه دو ميز . چشمهایم را باز آردند. آدرس قالبی را تحویل شان دادم
 با قيافه مسخ شده اش آه سعی می آرد حسينیاول . و یك تخت در آن قرار داشت) تریبون(

ی به آن بدهد، سرم را گرفت و در حالی آه با خشم به اطراف می پيچاند و به حالت وحشتناآ
می خواست به . فریادش گوشخراش بود. شدت تكان می داد مانند یك خوك وحشی داد می زد

 و چند مزدور دیگر آه جوان، حسين زاده، نيك طبع. این وسيله هراس و ُرعب ایجاد آند
زاده، ) ...فحش... (آو این . ان وارد اتاق شدنداسمهایشان را نمی دانستم فحش گوی  حسين
تنم را گرفته بود و تكانم می داد و با حالت بسيار آثيف و . همه را آنار زد و روی تخت نشست

، سرم را پایين می ..."به چشم های من نگاه آن، عزیزم به چشمهای من : "شهوانی می گفت
از .  نمی خواستم به حرف های او توجه آرده باشم.گرفتم و یا دور و َبَرم را نگاه می آردم

به چشم های :  "دوباره تكرار می آرد. اینكارعصبانی می شد و داد می آشيد و تكانم می داد
، معلوم نبود آخر این مزدور جانی چه قصدی داشت؟ چه عكس العملی از من انتظار ..."من 

. رد و قصد داشت مرا هيپنوتيزم بكندداشت؟ شاید خيال می آرد چشمانش نيروی هيپنوتيزم دا
... به حساب این . ُبرو شالق بيار: "آم آم از این آار خسته شد و به یكی از مزدوران گفت

زادهمنو می شناسی؟ من : "رو به من آرد و گفت". باید با شالق رسيد) ... فحش(  جالد حسين
هش را درهم می آشيد و پشت چهره آری.). شگفتا آه به جالدی هم افتخار می آنند" (مشهورم

عمق واقعی آلمه آریه را در وجود او ". اینجا اوین، و من متخصص شكنجه: "سر هم تكرار می آرد
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از اینكه هيچ حالت ترس نداشتم و همه آارهایشان به نظرم مسخره می . احساس می آردم
 .نمود، خوشحال بودم

تهایم را به صورت صليب به باالی تخت روی زمين نشانده و دس.      باالخره شالق را آوردند
. شالق را به باالی پاهایم می زد. چند نفر مزدور پاهایم را دراز آرده و محكم گرفته بودند. بستند

 و دو پيرمرد ترآی آه جوان". بگو دیگه: "اطرافيان هرآدام فحشی می دادند و با لگد می زدند آه
ه های مضحكی داشتند سعی می آردند به نرمی هر دو تقریبَا هم شكل و هم قد بودند و قياف

 "!بيا بگو. دختر بيخودی خودت را اذیت نكن: "حرف بزنند

زاده از یك حيوان وحشی چيزی آم .  آه سكوت مرا می دید، بيشتر به خشم می آمد     حسين
باالخره . ضربه های شالق را شدیدتر می آرد و فحش می داد. نمی دانست چكار بكند. نداشت
از . پاهایم روی زمين قرار نمی گرفت. دست و پایم را باز آردند آه راه بروم. ته شد و دیگر نزدخس

بيا بگو : "در این موقع، دو پيرمرد هم استدالل می آردند. پشت هولم می دادند و راهم می بردند
ا پس فردا تو آه نمی دونی مأمورین اینجا چقدر زرنگن، فرد. دیگه رفقایت حتما از خانه رفته اند

آخه آدم باید آمی هم به فكر دیگرون . اصال ممكنه آشته بشن. اونها رو هم دستگير می آنن
باشه، حيف نيس این جوونا آشته بشن؟ حاال خودشان هيچی پدر و مادرشان چه گناهی آرده 

در حالی . اند آه باید جگرگوشه هاشونو از دست بدن؟ خودت آه می دونی آخر این آارها مرگه
قول می دیم شكنجه .  اگر تو آمك آنی ما اونها رو می گيریم و واقعيت را بهشون می فهمونيمآه

 "!می دونيم شمارو گول زده ان. شون نكنيم
واقعا خجالت نمی آشند این گونه وقيحانه دروغ می گویند؟ از این همه :      از خود می پرسيدم

! این شماها هستين آه باور نمی آنين. آخه من آه می گم: گفتم. حماقت خنده ام گرفته بود
 ".نه چرا باور نكنيم؟ تو حرفتو بزن: "گفتند

در .      شالق درد زیادی داشت، دلم می خواست به صورتی وقت بگذرانم آه آمتر شالقم بزنند
وانمود . حرف زدنم چنان تغييراتی می دادم آه خيال آنند آم آم می خواهم همه چيز را بگویم

فایده ندارد من چی بگم؟ نه هيچ فایده ای نداره : می گفتم.  دارم تصميم می گيرممی آردم آه
و من هی این حرف ها را تكرار می ". نه بگو حتما سودی خواهد داشت: "دو پيرمرد می گفتند... 
زاده. آردم به حرف او توجه ". اگر نگی دوباره با این شالق پدرتو درمی آرم: " داد آشيد آهحسين

آخه چكارآنم شما آه باور نمی : گفتم. دو پيرمرد اصرار می آردند آه زودتر بگویم.  آردمای نمی
نه، نه، واسه چی بگم؟ آنقدر به خود تلقين آرده بودم آه باید همين ... خيابان خانی آباد . آنين

تا تمامی این آدرس ساختگی را . خودم هم باور می آردم آه آدرس همان است. آدرس را بگویم
نه، نه، چه فایده ای داره، برای چی آدرس : "از بس هی تكرار آردم آه. ویم مدتی طول آشيدبگ

 .، حوصله شان سر رفت"را بگم
چوب بزرگ و بسيار آلفتی آورده بودند و همگی بيشرمانه می .      دوباره مرا به تخت بستند
زاده. خندیدند و مسخره می آردند ن بود، با چشمان  این مزدور خائن بسيار خشمگيحسين

در این . غضبناك نگاهم می آرد و می خواست با این جور نگاه آردن، مثل یك جالد جلوه آند
ولی حتی در این حالت هم آه به عمق چهره اش نگاه می . شكی نبود او یك جانی بود، یك جالد

:  می گفتچوب را به دست گرفته بود و. آردی چيزی به غير از عجز و ناتوانی در او نمی دیدی
 "!این حالت را جا می آورد یا نه؟ حاال منتظر باش ببين چه شكنجه هایی در انتظارت است"

تنم ). استعمال می آنيم... (     آلمات رآيك به آار می بردند و تهدیدم می آردند آه این چوب را 
 هرگونه می دانستم آه. چنان از آتش نفرت داغ شده بود آه به سختی سكوتم را حفظ می آردم

زیرا آنها در مورد . عكس العمل و فریاد زدن و فحش دادن من باعث شادی و لذت آنها خواهد شد
. این جور اذیت آردن ها، مخصوصا در مورد مسائل جنسی انتظار دارند فرد داد و بيداد راه بياندازد

از بود و بلند دلم می خواست دستهایم ب. این را به نشانه ترس و ناراحتی و یا تعصب می گيرند
این مزدوران آثيف آه . اسيروار نشستن، حالت بدی بود. می شدم همه شان را خفه می آردم

حتی از تصور روبرو شدن با یك چریك به خود می لرزند، اینجا در برابر چریكی دست و پا بسته ، 
 می آردند جرأت یافته و قدرت نمایی می آردند و از هر جهت به سویم هجوم می آوردند و اذیتم

تنها می توانستم با نگاه ُپر از آينه و نفرتم اعمال بی نهایت وقيح و بيشرمانه شان را تحمل ... 
 . آنم

طبعاین بار .      چوب را به آناری گذاشتند  آه قادر نبود حتی یك لحظه هم حرف های رآيك نيك
دشمن . زدور دشمن بوداو م. به قيافه جنایت بارش نگاه می آردم. نزند، شالق به دست گرفت
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خلقی آه هر وقت از نزدیك رنجشان را . خلقی شریف و رنجبر، خلقی آه من دوستشان داشتم
. بغض گلویم را می فشرد. می دیدم گریه تلخ آينه، آينه به دشمن، از چشمانم سرازیز می شد

 قبل از آیا این احساس ها توخالی بودند؟ یادم بود آه هر وقت می خواستم جزوه ای بخوانم
اگر این : شروع، به مشكالت راهی آه جزوه به آن وابسته بود، فكر می آردم و به خود می گفتم

واال این بی صداقتی است آه به خاطر خوش آمدن . مشكالت را قبول داری، شروع به خواندن بكن
 .و ارضای آنجكاوی روشنفكرانه آنرا بخوانی
از حرف زدن توخالی و . آه این ها را فراموش آرده باشم     و حاال نهایت بی صداقتی در این بود 

به ماهيت شكنجه . اصال تحملش را نداشتم. عمل نكردن و بی صداقتی خيلی چندشم می شد
به مسبب اصلی این شكنجه ها می . آه فكر می آردم، حالت دیوانه واری پيدا می آردم

ا، برای بقای رژیم خودآامه خود از انجام مزدور خائن سرسپرده و نوآر امپریاليسم آمریك. اندیشيدم
بيشرمانه ترین آارها ابائی ندارد، و حال برای هرچه بيشتر در بند نگهداشتن توده های محروم از 
من چه می خواست؟ من با حرف زدن خود چه می آردم؟ آیا به دشمن سوگند خورده خود امكان 

دن خود لحظه ای به دلخواه رژیم عمل می من با حرف ز... ضربه زدن به جنبش را نمی دادم؟ چرا
دشمن . آردم، در حالی آه تمام لحظه های هستی یك چریك باید در راه خدمت به انقالب باشد
آیا می . با وقاحت از من می خواست حرف بزنم تا او بيشتر زنده بماند و بيشتر شكنجه بدهد

 توانستم به شكنجه شدن رفقایم رضایت بدهم؟ 
نيك طبع با هر ضربه درد شدیدتر می شد و ".  آدرس، آدرس: "با هر ضربه شالق فریاد می زد     

لحظاتی رسيده بود آه شدیدا دلم می خواست دیگر شالق . تحمل آردنش مشكل می گشت
هيچ چاره ای برای خالصی از . در این لحظه نمی خواستم با فحش دادن او را عصبانی آنم. نزند

 .هيچ آاری نمی شد آرد. عا احساس می آردماین را واق. این درد نبود
می بایست حالت مادری را در موقع وضع حمل می داشتم آه تا تولد، درد شدیدی متحمل      

و در اینجا تولد طفل فرارسيدن . می شود، بی آنكه چاره ای غير از انتظار تولد طفل داشته باشد
افه مزدوران حالت مفلوآی پيدا می آرد و آم آم قي. می بایست انتظار آنرا می آشيدم. مرگ بود

. از قيافه ها درماندگی می بارید. من با دیدن این قيافه ها اعتماد به نفس بيشتری پيدا می آردم
مهمترین و بزرگترین آاری آه از دستشان برمی . دیگر این بيچاره ها چكار می توانستند، بكنند

. قادر نيست لب های مرا به حرف زدن بكشاندآمد، شكنجه بود و می دیدند آه هيچ شكنجه ای 
شالق را قطع آردند و با چيزی شبيه به انُبر شروع به گاز گرفتن گوشت تنم آردند و انگشتانم را 

نمی . اول می گفتند می خواهيم ناخن هایت را بكشيم ولی این آار را نكردند. الی پرس گذاشتند
وردند و این از وضع دندانهایشان پيدا بود آه شدیدا حرص می خ. بایست عالمتی بجای بگذارند

این چيزها درد داشت ولی نه به اندازه . برای فشردن هرچه بيشتر ناخنهایم بهم می فشردند
. نظم آار از دستشان دررفته بود. ضمن این شكنجه ها به فاصله شالق هم می زدند. شالق

آریه و منفورشان را گرد نااميدی پوشانده قيافه های . نمی دانستند آدام آار را اول یا دوم بكنند
 را می بينم آه با آن رعشه حسينیاآنون آه صحنه را جلوی چشمانم مجسم می آنم، . بود

های عصبی چهره اش بعد از این آه همه ساآت شده بودند، او هنوز به خود فشار می آورد تا 
. ندوقچه ای آوردند آه پر از مار بودص. دنبال نقطه ضعفی می گشتند. انُبر را در گوشت تنم فرو برد

وای من اصال : "بدنشان را جمع می آردند و می گفتند. بعضی ها حالت ترس به خود گرفته بودند
بعضی ها با جمالتی می خواستند مار را چيزی بسيار وحشتناك ". نمی توانم صندوق را نگاه آنم

می .  خودشان به گوشه اتاق پریدنددر صندوق را آمی باز آردند و. و هراس انگيز جلوه دهند
. یكی از آنها از فاصله دو متری با چوبی درش را آمی بيشتر باز آرد. ترسيدند مارها بيرون بریزند

نمایشی بود آه . همگی دور اتاق با وحشت اینور و آنور می رفتند. ماری بيرون خزید و زیر ميز رفت
، به آن جانوران آثيف آه شكل انسان بودند نگاهشان می آردم. بازیگرانش بسيار ناشی بودند

احساس می . هستی شان زمين را می آلود. ولی از آمترین خوی انسانی بهره ای نداشتند
 . آردم چقدر پست و حقيرند

     باالخره یكی از آنها آه در صندوق را باز آرده بود و خود را مارگير معرفی می آرد، ماری را 
آنها پی نقطه ضعفی . مار دور گردنم پيچيد. آنرا به گردنم نزدیك آردسر . گرفت و پيش من آورد

اگر تحليل نمی آردم، از ميزان . می گشتند و من نمی خواستم عكس العملی نشان بدهم
حساب ساده ای بود و آنها از درك یك حساب . حماقت و بالهت آنها دچار شگفتی می شدم

: آاری می توانست با من بكند؟ پيش خود حساب آردمآخر یعنی چه؟ مار چه . ساده ناتوان بودند
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این مارها یا زهر دارند و مرا می آشند و این چه اهميتی دارد، من آه خودم به دنبال وسيله ای 

یك جانور بی آزار . برای خودآشی می گردم و یا بی زهرند آه موضوع خود به خود منتفی است
زیرا زن . ده بودند آه زن ها از جانوران می ترسندآنها بی شك حساب آر. با بدنم تماس می گيرد

. جز این چه تصوری می توانستند از زن داشته باشند. را موجود ترسو و ضعيفی می پنداشتند
 !هيچ

را " زن"چه، آنان در طول زندگی خود، .      این نوع اندیشه ثمره زندگی حقير و ننگينشان بود
چگونه زنی ضعيف است؟ زنی .  اند علل این امر را تحليل آننداما هرگز قادر نبوده. ضعيف یافته اند

یك بار :  دوبار ستم دیده استروابط توليدی طبقاتیآه در طول قرن ها در جوامع طبقاتی و در 
دوش به دوش مرد و همانند او استثمار شده، تحقير گشته، نيروهایش به هدر رفته، آلت دست 

فرهنگ وابسته به روابط بار دیگر در رابطه با . به شمار آمدهبوده، وسيله تفریح و خوشگذرانی هم 
 . ، به وسيله مرد تمام ستم های یاد شده را در سطحی گسترده تر تحمل آرده استتوليدی

     اما هنگامی آه زن آگاهی طبقاتی خود را بازمی یابد و همراه مردی آه آگاهی طبقاتی خود 
ناختی آه او را به درهم آوبيدن نظام فاسد طبقاتی وامی را بازیافته است، آن چنان آگاهی و ش

است آگاه و به ساختن " انسانی"بلكه . با معيارهای ارتجاعی نيست" زن"دارد، دیگر او یك 
او با آگاهی از . مقام راستين و شكوه شایسته خود را بازیابد" انسان"نظامی می پردازد آه در آن 

زن .  در راه آرمان واالی خود از هيچ دشواری هراس نداردتمام مشكالت، قدم به راه می نهد و
انقالبی و مرد انقالبی هنگامی آه در سنگر مبارزه قرار می گيرند انسان هایی هستند آه به 

آنها برای ایجاد جامعه ای مبارزه می آنند آه در آن این مسئله آه به زن . رستاخيز خود رسيده اند
بلكه همه انسان ها، زن و .  اصوال مطرح نيست–زن خوب است یا نه  آزادی –چقدر باید آزادی داد 

مرد یكسان از مزایای زندگی استفاده می آنند و برای پيشبرد آن در آنار هم تالش و آار می 
 . آنند

     به هر حال، مزدوران با آن همه حقارتی آه سراپای هستی شان را فرا گرفته بود، چگونه می 
این انتظار پوچی بود و من از این موضوع به خوبی آگاه . ت پرشكوه را دریابندتوانستند این واقعي

مار را رها آردند آه . به هر صورت اميدشان نقش بر آب شد و انتظارشان بی ثمر از آب درآمد. بودم
خيلی خونسرد نشسته بودم و می گفتم بدبخت ها آه چی؟ مرا از مار می . تمامی بدنم را بگردد

خواستم داد و بيداد راه بياندازم آه ممكن بود فكر آنند ترسيده ام ولی دیدم شكنجه ترسانيد؟ ن
بدنم را به نشانه چندش تكان می دادم آه گمان آنند به هر حال اذیت می شوم و . خوبی است

گرچه می خندیدند و مسخره می آردند ولی خنده . بگذارند مارها بيشتر روی بدنم بمانند
خنده در قيافه های مسخ شده شان یخ می . نمی توانستند لذت ببرند. هایشان ساختگی بود

می خواستند آخرین تالش . دستهایم را باز آردند.  فهميدند آه این آار را به پشيزی نگرفته ام. زد
صحبت از استعمال . فحش های رآيك همراه با تهدید شروع شد. مذبوحانه شان را به آار ببندند

درد یك . حاال ما آاری نكردیم: "و اینكه. ناشی از آن بود!  عذاب وحشتناكبطری آب داغ و درد و
در مورد بطری آسی نتوانسته است طاقت . بطری آب داغ  برابر چندین ضربه شالق است

قبل از . را فقط با بطری می شود به حرف آورد) ... فحش... (این : "سرم داد می آشيدند"! بياورد
 ".بطری ميگی یا بياریم؟

زادهمجریان؛ .      نمایش مسخره آغاز شد طبع، حسن به خيال خودشان خشن ترین  (نيك
پيرمردها از . مزدوران دیگر نيز پرسه می زدند. بودند!  و دو پيرمرد مهربانجوانو ) شكنجه گران

وای وای آقای دآتر، آقای مهندس، تو را به خدا : "آه! شدت ناراحتی می خواستند خود را بكشند
آخه این طفلك چطور اونهمه درد و ناراحتی رو می تونه تحمل آنه؟ این دختر زیر . آار رو نكنيداین 

 . و از این قبيل یاوه ها" ما دلمون آباب می شه. زجر و عذاب می ميره

  

. چند تن از مزدوران رفتند تا بطری بياورند. ، گاه چهره آرام و گاه قيافه خشنی می گرفت     جوان
نمی گم . می دونی من خودم به عقاید شما احترام می گذارم: " نصيحت آرد شروع بهجوان

سخنان علی را . شب ها جلساتی به پا می آنيم. ولی مرید حضرت علی هستم! آمونيستم
ما . ما هم معتقدیم آه در اجتماع نباید طبقات ستمگر و ستمكش وجود داشته باشد. می خونيم

آخه چرا باید در یك اجتماع این همه بدبخت و گرسنه وجود . رههم معتقدیم آه باید فقر از ميان ب
راهی آه شما . داشته باشه؟ ولی خب هر آاری راهی داره و هيچ چيز یك دفعه عوض نمی شه

اول باید به مردم یاد داد آه از حق خود دفاع بكنن، باید اون ها رو از . در پيش گرفته اید غلط است
 ...."نظر فرهنگی آموزش داد و 



 حماسه مقاومت به قلم اشرف دهقاني
ديدگاه سايتدر ) 3(شماره   

 

 

بطری ها چی شد؟ آب هنوز داغ : "     یكی از مزدوران برای یادآوری به من در را باز آرده و داد زد
تو رو به خدا بيا بگو به : "دو پيرمرد خود را بسيار ناراحت و غصه دار نشان می دادند آه!". نشده؟

خيلی )  آرداشاره به همكارانش می(نگذار آبرویت بریزه، این بی ناموس ها . خودت رحم آن
...". واهللا ما خجالت می آشيم، غيرتمون قبول نمی آنه جلو ما این آارها صورت بگيره . بيشرفند
 آه خيلی عصبانی شده بود با اقرار به این آه هرگونه تالششان بيهوده است با حالت جوان

ه این دختر تمام وجودش وابست! چی می گيد: "نوميدی بی آنكه فحش بدهد خيلی ساده گفت
احساس . بدبخت نمی دانست آه همين حرف او چقدر به من نيرو می دهد!". به سازمانشونه

پيرمردها بيرون رفتند آه جگرشون آباب . باالخره بطری ها را آوردند. غرور فراوانی در خود آردم
البته آن موقع آه آنها برای رفقای دیگر در نقش ساواآی ظاهر ! و غيرتشان به جوش نياید! نشود

 ! می شوند، جگر و غيرتشان را در خانه جا می گذارند
فحش می دادند و از درد . بطری ها را نزدیك آورده برمی داشتند.      مرا روی تخت َدَمر خواباندند

آنها این آار را . بطری را با بدنم تماس دادند عكس العملی نشان نمی دادم. بطری حرف می زدند
با ! بعد به عنوان ُحسن ختام. ود با عصبانيت از تخت بازم آردندصبح ب. هم بی نتيجه رها آردند

 . این آتك دیگر از فرط ناراحتی و نااميدی خودشان بود. مشت و لگد و سيلی به جانم افتادند
زاده بی شك . "من امشب از خودم نفرت آردم":  وقتی از در بيرون می رفت، گفت     حسين

فكر نمی آردم .  آه فعال دختری را زیر شكنجه نكشندشاهنشاه مزدورشان دستور داده بود
احساس می . اصال قرار نداشتم. تمام تنم را دردی سوزان فراگرفته بود. شكنجه تمام شده است
از تحمل خود در شگفت بودم و با خود می . ولی هنوز زنده بودم. آردم آه دارم می ميرم

نوز منتظر بودم آه بيایند و شكنجه ام ه! چرا نمی ميرم؟! عجب جان سختی دارم: اندیشيدم
یك ساعت دیگر، حداآثر یك ساعت دیگر زنده . این بار دیگر می ميرم: پيش خود می گفتم. بدهند

 ...ام 
 .بيهوش شده بودم.      دیگر از اوین چيزی به یادم نمانده است

  
 
 
 

 
 جنبش مسلحانه 

 مزدوران را وحشت زده آرده است
 

هربانی از ماشين پياده ام آرده و روی دوش پاسبانی انداختند، به هوش      موقعی آه جلو ش
روی دوش پاسبان شروع به دست و پا زدن آردم آه چند نفر دیگر مجبور شدند دست و . آمدم

. فقط سرم آزاد بود آه توانستم گوش پاسبانی را آه به دوشش بودم، گاز بگيرم. پایم را نگهدارند
 . باز هم بيهوش شدم. م را هم گرفتندسر. سر و صدا راه افتاد

پيراهن گشاد و یقه بازی تنم آرده بودند .      وقتی به خود آمدم، دستهایم را به تخت بسته یافتم
در اتاق دو پاسبان در دو طرف تختم نشسته بودند و یك افسر و دو زن . آه بدنم را نمی پوشانيد

شده بی سالحی بودند آه نيمه جان افتاده و پنج نفر محافظ اسير شكنجه . نيز دیده می شدند
 !! قدرت حرآت نداشت و دستهایش هم بسته بود

مگر من چكار . از من قدرتی ساخته بودند. خودتان در مورد زبونی و ضعف آنان فكر آنيد!      رفقا
آرده بودم آه موجب این همه ترسشان بشوم؟ آنها فقط می دانستند من عضو سازمانی هستم 

سازمانی آه با موفقيت . مبارزه بی امان عليه دشمن و همه مزدورانش برخاسته استآه به 
اعضایش فدایی . سازمانی آه ترس نمی شناخت.  را اعدام آرده بودفرسيوآامل، سرورشان 

چقدر خوب می شد دید آه آنچه این ها را به زانو در آورده و موجب وحشت و ضعف روحيه . بودند
 .لحانه استشان گشته، مبارزه مس

بعدها شنيدم آه در آن روزهای اول، تمام مزدوران اداره، .      از من موجودی خيالی ساخته بودند
پشت در برای دیدن من صف می بستند و در حالی آه بيهوش بودم، یك به یك می آمدند و نگاهم 

فظ برای یكی از بعدها آه َزَنك محا! خودشان شایع آرده بودند آه گویا من جودوآارم. می آردند
دوستانش خاطرات آن روزها را تعریف می آرد، شنيدم آه با خنده از افسری یاد می آند آه موقع 
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حرآت از آنار تخت من دستش را روی اسلحه اش می گذاشت، از من فاصله می گرفت و تختم 
 !را دورمی زد

هاله سياهی . ودند    وقتی به هوش آمدم پاسبان ها را دیدم آه در دو طرف تختم نشسته ب
. چشمم به زنی افتاد. قيافه پاسبان ها به شكل مضحكی ترسناك می نمود. مقابل چشمانم بود

جلویش ) 3(نواب صفویاین دیگر آی بود؟ بی شك یكی از همان زن هایی آه به خاطر شكنجه 
صفوی. این واقعيت داشت. (لخت رقصيده بود می  از دیدن چنان صحنه ای بسيار ناراحت نواب

شده و عكس العمل عصبی شدیدی از خود نشان می داده و دشمن از این نقطه ضعف او 
 ). استفاده می آرده است

خانم ناراحت : "بازجوها و افسرها آه به اتاق آمده بودند، گفتند.      با نفرت تمام فحشش دادم
ه چشم بچه تان طفلكی رو گول زده اند شما ب... یك آم بد دهنه ولی دختر خوبيه ... نشين 

خواستم . از منطق پوچشان خسته شده بودم. زنك شروع به صحبت آرد". بهش نگاه آنين
. اینجاشو نفهميدم، چی گفتی؟ دوباره تكرار می آرد: وسط حرفهایش می گفتم. دستش بيندازم

 گاهگاهی سرم را به عالمت تصدیق تكان می دادم و دیگران خوشحال بودند آه باالخره زن را فقط
حرفهایش آه تمام می شد، سئوالی می آردم آه مجبور شود از اول بگوید . زن می تواند رام آند

بابا : "رو به افسرها آرد آه. و به همين نحو سرانجام خسته شد و فهميد آه دستش انداخته ام
آور خواندی، تو اصال آی هستی آه برایم : و من با خشم گفتم!" این هيچ چيز حاليش نمی شود

 ليف تعيين آنی؟ تك
پاسبان . ساعت هایشان جلب توجه می آرد.      هر دقيقه افسری به اطاق می آمد و می رفت

آنها فكر می آردند . ها پهلویم نشسته بودند و ساعت هایشان را طوری می گرفتند آه من ببينم
ده ساعت هایشان را جلوتر بر. آه من برای آدرس گفتن، منتظر گذشتن ساعت مقرری هستم

من هرگز نمی . آخر، روز اول و دوم مطرح نبود! چه خيال باطلی. بودند آه وقت را دیر نشان دهند
می دانستم رفقا از سر و صدای لحظات اول از دستگيری من با . خواستم به دلخواه آنان رفتار آنم

وضوع شده  در فاصله آمی از من قرار داشت و حتما متوجه مبهروززیرا هم رفيق . خبر شده بودند
بی شك . هيچكدام حاضر نشده بودم بود و نيز همان ساعات اول با رفقا قرار داشتم آه سر قرار

اگر آدرس را . من به یك چيز فكر می آردم. آنها از خانه رفته بودند، چون آن خانه هم موقتی بود
ران سكونت بگویم پليس به خانه می رود و تمام اهل محل را خبر می آند آه در اینجا خرابكا
به رخ آشيدن . داشته اند و ما با زرنگی و هوشياری آه داریم، توانستيم این محل را آشف آنيم

قدرت آذایی خود، و این درست خالف چيزی بود آه سازمان در این مرحله از عمده ترین وظایف 
ن به و اینك ضربه زد. خود می شمرد؛ یعنی ضربه زدن به دشمن و نشان دادن ضعف او به مردم

خلق و نادیده گرفتن تمامی زحمات و فعاليت های بی دریغ و شبانه روزی رفقا، از جانب من 
خيانتی نابخشودنی به شمار می آمد و برایم غيرقابل تصور بود آه در اولين آزمون صداقت خود، به 

 . آرمان پرشكوه خود پشت آنم
. او از جریان اطالعی نداشت. ف بزنم     زن برادرم را مجبور آرده بودند آه از من بخواهد حر

شبانه به خانه اش ریخته و حتی به بچه هایش اجاره نداده بودند آه به مدرسه بروند و 
". اشرف اینها از تو چی می خوان؟ بهشان بگو: "با التماس به من گفت. امتحانشان را بدهند

 :گفتم گوش آن ببين موضوع چی هست، برایش خواندم
 اشته باید بزید و سرافراشته باید ميرد،آدمی با سر افر"

 و به دشمن سر تسليم نيارد در پيش
 ."و نهد در ره آزادی خلق همه هستی خویش

 . به صالح خود دید او را بيرون ببردخطاییآه 
.  را بكشدبهروزپویان می خواسته : "     دوستی را هم مجبور آرده بودند آه برایم دروغی بگوید

در نامه ای برای من نوشته اختالف عقيده پيدا آرده اند و پویان می . ار را داردهنوز هم قصد این آ
 ."واهللا  نامه را هنوز دارم! خواهد او را از سر راه خود بردارد

از . معلوم بود آه آتكش زده اند.      وقتی او را با من روبرو آردند، دست و پایش می لرزید
احساسم را به زبان . ه خود گرفته بود، بسيار بدم آمداز حالت مفلوآی آه ب. دیدنش جاخوردم

از دروغ احمقانه ای آه . فقط با ناله حرف می زد!!  پس چرا اینطور، این چه حاليه؟… آه : آوردم
نيرنگشان . آنها آه شناختی از خصوصيات آمونيستی رفقا نداشتند. ساخته بودند، تعجب نكردم

 . به طرز چشمگيری ناشيانه بود
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دست های برادر آوچكم . آنها حرف خاصی نزدند. برادر بزرگ و آوچكترم را هم پهلویم آوردند     

شاید می خواستند . برادر بزرگم را هم آتك زده بودند. سر و صورتش هم زخمی بود. باد آرده بود
و شاید خودشان هم ندانند آنها را برای چه پيش من . ببين همه را دستگير آرده ایم: بگویند

به هر حال با تمسخر افسرها و تيمسارهایشان و با تحقير و توهين و خشن حرف زدن با ! ردندآو
 اینها را می بينيد –به آنها می گفتم . آنها سعی می آردم روحيه این دوستان را تقویت آنم

اینها موجودات حقيری هستند آه فقط می توانند با مكيدن خون من و شما زندگی ) دشمن را(
َزَنک هرزه آه می . ا نباید بگذاریم آه اینها به زندگی جنایت بار خودشان ادامه دهندم. بكنند

خواست خود را قدرتمند قلمداد آند و همه جا سر باشد، از گستاخی من بيش از همه عصبانی 
با . موهایم را آه بلند بود، دور دستش می پيچاند و سرم را به شدت تكان می داد. می شد

 .این تا مدتی آار هر روزه اش بود. د آه دماغم خون می افتادسيلی چنان می ز
من فریب : به آنها گفتم.      آن شب از آمپول و شربتی حرف زدند آه فرد را به حرف درمی آورد

اوال اگر آسی نخواهد، می تواند به نيروی اراده خود . این مسخره بازی های شما را نمی خورم
ن چيزها را داشتيد، از اول مصرف می آردید آه زودتر هم اطالعات به ثانيا اگر شما ای. حرفی نزند

". آخر این شربت گران است و ما برای همه از آن استفاده نمی آنيم: "گفتند. دست می آوردید
از آنجا آه در . من گر چه شكی در دروغ بودن این حرف ها نداشتم ولی از یك چيز می ترسيدم

آیا ممكن است در عالم خواب و بيهوشی به : ز خود می پرسيدمبچگی در خواب حرف می زدم، ا
. نه، نه، در خواب هم باید بر خود مسلط باشم. ؟ تصور این موضوع برایم رنج آور بود...حرف در آیم

آدرس خانه و اسم چند نفری را آه می دانستم از ذهن خود می راندم و سعی می آردم آنها را 
شب برایم شير آوردند . فكر می آردم ولی همچنان نگران بودمبه چيزهای دیگر . فراموش آنم

ولی من به سختی می توانستم آن را بخورم چون چنگالی آه روز اول خواسته بودم با آن خودم را 
 . خفه بكنم، گلویم را زخم آرده بود

ور باشه جرعه جرعه بخور، حتما بخ: "     افسرها دور تختم جمع شده بودند و مرتب می گفتند
واقعا ممكن است توی شير . از این همه توجه و اصرار آنها برای خوردن شير تعجب آردم". …

دوائی ریخته باشند آه اعصاب مرا ضعيف بكند؟ و پيش خود گفتم به هر حال شير به عنوان 
غذایی است، اینها می خواهند مرا زنده نگهدارند و به هر طریقی آه شده مرا به سخن گفتن 

 .  در اینجا من باید درست برخالف ميلشان رفتار بكنموادارند و
     اگر چه برای من حرف زدن به دشمن به قدری آاری زشت و نفرت انگيز بود، و به حدی چنين 
چيزی از ذهنم دور بود آه نمی توانستم یك لحظه هم آنرا حتی به تصور خویش نيز بياورم، ولی 

ه از حرف زدن خود ناآام آرده باشم، قصد خودآشی برای اینكه دشمن را مطمئنا و به یكبار
 . البته به جنبه تبليغی این موضوع هم اهميت زیادی می دادم. داشتم

آنها ابتدا با لحن آرام اصرار . ولی من دیگر از خوردن امتناع آردم.      صبح فردا دوباره شير آوردند
تم چيزی نخورم شروع به تهدید بعد آه دیدند به طور جدی مصمم هس. آردند آه حتما بخورم

آارهایشان اثری . َزَنک باز موهایم را دور دستش پيچيد و سيلی زنان به اینور و آنور تكان داد. آردند
ما باالخره نمی گذاریم تو بميری، این را : "در آخر با حرص تمام گفتند. در تصميم من نداشت

البته آنها این مفهوم " (معده ات می آنيمبه وسيله تنقيه هم آه شده غذا را وارد . مطمئن باش
 . بعد بلند شدند و رفتند) را با آلمات رآيك می گفتند

او با خونسردی . او را آه دیدم، فحشش دادم.      مدتی بعد، دآتری آمد آه به من سرم بزند
به خاطر شغلم . شغلم دآتری است. خانم به من چكار داری، من آه بازجو نيستم: "گفت

: دوباره با نفرت فحشش دادم". ر آه به همه اداره ها می روم، به این اداره هم آمده امهمانطو
مردیكه آثيف، همكار جانی ها، بازجو هم که نباشی باالخره برای این دستگاه و هدف های 

 ! ننگ بر تو. پليدش آار می آنی
یكم آه رسيدند، با پا آنها را نزد.     ِ سُرم را حاضر آرد و با پزشكياری آمدند آه آنرا وصل بكنند

َزَنک ها و پاسبان ها آمدند و سعی آردند پاهایم را نگه . می خواستم مانع آارشان بشوم. زدم
ِسُرم را اینور .  دارند و من مرتب در حالی آه دستهایم به تخت بسته بودند، تنم را تكان می دادم

با صدای . ه طرفشان پرت می آردمو آنور می بردم و پاهایم را از دستشان خالص آرده و ب
آنها آمك آردند تا دو نفر روی پاهایم نشستند، سه نفر . فریادهایم مزدوران دیگری به اتاق آمدند

هم هر آدام سر و دست هایم را بی حرآت نگه داشتند و بدین ترتيب دآتر ِسُرم را وصل آرده و 
 .  چندتایی هم آمپول زد
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ز هيچ غذایی نخوردم و به اعتصاب غذا ادامه دادم و آنها مجبور بودند  رو١٣     از آن موقع به مدت 
قبل از وصل ِسُرم مزدوران . جریان تزریق آمپول و زدن ِسُرم را هر روز به همين ترتيب تكرار بكنند

شنيده بودم . نفری مرا آه لحظه ای آرام نمی گرفتم، بی حرآت نگه می داشتند5می آمدند و 
پس با تقالی من امكان داشت آه . ا آمپول، هوا وارد بدن بشود شخص می ميردآه اگر با ِسُرم ی

البته بعدها . دآتر نتواندِ سُرم را خوب وصل آند و یا اشتباهی رخ بدهد و جای سوزن جابجا بشود
دیگر فهميده بودم آه به این طریق نمی شود خودآشی آرد ولی تقال آردن را یكنوع مقاومت و 

خوب هم بود، خيلی اذیت می شدند و من . واست های آنها تلقی می آردمتسليم نشدن به خ
به قدری . با تماشای ضعف آنها و اینكه نمی دانستند چه بكنند در خود احساس قدرت می آردم

ضعيف شده بودم آه ساعات زیادی از روز را بيحال می افتادم و از گذشت زمان باخبر نبودم و 
 وقتی از آنها می پرسيدم من چند روز است دستگير شده ام، در .شماره روزها را نمی دانستم

حالی آه ممكن بود فقط هفت روز از دستگيریم گذشته باشد، می گفتند بيست روز است و من 
. اتاق مدام ُپر و خالی می شد. نمی دانستم آه دروغ می گویند و حرفشان را باور آردم

د با بهانه ای با من حرف بزنند یا از من حرف تيمسارها و رؤسایشان می آمدند و می خواستن
دیگران غالم وار پهلویشان می ایستادند آه در جائی آه تيمسار . بكشند، البته بسيار مؤدبانه

الزم نبود . راجع به این کارها حالت مسخره ای داشتم. حضور دارد، سر را هم نباید تكان داد
نها نفرت داشتم و به حدی حقير می دیدمشان تصميم بگيرم آه مسخره شان بكنم، به حدی از آ

آه حالتم خود به خود چنين می شد و یا مستقيما مسخره شان می آردم و فحششان می 
. آاری می آردم آه نشان بی احترامی بود و آنها نمی توانستند دنباله حرفشان را بگيرند. دادم

"!  این دختر دیوانه است: "همگی بعد از یكساعت سعی برای حرف زدن، نتيجه می گرفتند آه
 .دآتر اعصابی هم داشتند آه رسما به دیوانگی من نظر داده و برایم نسخه نوشته بود

 
 
 
 

 
 باز هم بازجویی و شكنجه

 
بيش از حد تصور نفرت انگيز .  برای بازجویی آمدندنيك طبع و خطایی     روز دوم یا سوم بود آه 

با : "ند و با تمسخر می خندیدند، با حالت اطمينانی گفتنددر حالی آه ورقه بازجویی داشت. بودند
 :آدرس آاری نداریم، سئوال های دیگری است، تو بگو ما می نویسيم

 !  اول، اسم-
 .سكوت آردم 

 !  اسمت را بگو-
-...  

 ".بابا دیوونه س، عقلش هنوز رشد نكرده: "حالت تمسخر توأم با تعجب پيدا آردند
خالدلنه بابا می خواست  "-  ". بشهيال
خالدارهخودش آه  "- شناسنامه ات آه دست ماست، ما فقط می خواهيم ! اسمتو بگو ... ليال

 ."خودت بگی
     از دیدن این نوآران، این مجریان اوامر ظالمانه ستمگران، این خائنين به خلق، خشمم به 

ام روی هم فشار می به حدی احساس نفرت می آردم آه دندانهایم با سختی تم. غليان می آمد
 . رفتند باتوم برقی آوردند و شروع به اذیت آردند. آوردند

 ؟...هان؟ نمی گی ...  اسمت چيه -
بطوری آه نمی .      در چهره های تنفرانگيزشان، درماندگی و حقارت آشكاری به چشم می خورد

 حدود یك ساعت به هر حال در. شد در مقابلشان حالت عادی داشت و با تحقير نگاهشان نكرد
نصف شب . این فقط یك شوخی بود: "شكنجه ام آردند و سرانجام آه می خواستند بروند، گفتند

 ". به سراغت می آئيم و شكنجه واقعی شروع می شود
دلم می خواست وقتی به . نمی ترسيدم ولی اضطراب داشتم.      حرفهایشان را باور آردم
به . ردم در حالت خواب نمی تواند حواسم متمرآز باشدفكر می آ. سراغم می آیند، بيدار باشم
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به طور دقيق یادم نيست آه آن روزها به . هر رو آن شب تمام شد بی آنكه آسی به سراغم بياید
بيشتر روزها در خواب یا بيهوشی می گذشت و در مواقع بيداری . چه نحوی سپری می شد

آارهایی می آردم، با اینكه آودآانه . ا می شدبرنامهِ سُرم دوباره به همان ترتيبی آه گفتم اجر
از . به نظر می رسيد اما به هر حال سبب می شد آه من از حالت تسليم و آرامش بيرون بيایم
خود . تصور این آه تسليم آنها باشم و به طور معمولی با آنان حرف بزنم خيلی ناراحت می شدم

استفاده می آردم تا به آنها یادآوری آنم آه از هر چيز آوچك . به خود نمی توانستم آرام باشم
 .دشمنشان هستم و با آنها آشتی و سازش نمی آنم

    از جمله این آارها، یكی این بود که از سيلی هایی آه َزَنک می زد، دماغم خون می افتاد و 
با دست های بسته تقال می آردم آه دماغم را پاك . خون خشك شده روی صورتم باقی می ماند

فحشم می داد آه چقدر بی . َزَنک از حرص دیوانه می شد. پتو را به طرف دماغم می بردم. نمآ
 ! ادبم و اصال در اجتماع زندگی نكرده ام

     َزَنک در مقابل این گونه آارهایم دوباره سيلی می زد و موهایم را دور دستهایش می پيچاند و 
آه بيشرمانه به پاسبان ها می گفت قلقلكم تنبيه دیگری هم داشت . به اینور و آنور می زد

هر ساعت افسری به اتاق می آمد و حرف مسخره ای می . این دیگر خيلی تحقيرآميز بود. بدهند
آنها در واقع با . بگذار هرچه می خواهند از این آارها بكنند، بهتر: با خود می گفتم. زد و می رفت

و به من یادآوری می آردند آه هرگز رفتاری پيش این اعمالشان یادآور می شدند آه چقدر پستند 
 . نگيرم یا خطایی مرتكب نشوم آه موجب بقای هرچه بيشتر آنان و رژیم پشتيبان آنان بشود

طبع     بدترین شان  این مزدور رذل با فحش های رآيكی آه می داد، سعی می آرد به .  بودنيك
شكنجه دادن نشان داده بود، همچنان در اصطالح قساوت قلب و وحشيگری خود را آه در موقع 

حالتی را در من به وجود می آورد آه با دیدنش بدنم منقبض می شد . حالت عادی هم حفظ آند
و تنها با سعی فراوان بود آه تمام قوای درونيم را جمع آرده و می توانستم با احساس غرور و 

نمی دانم چرا چنين . به اتاق نيایددلم می خواست او هيچ وقت . مقاومت در مقابلش قرار گيرم
می دانستم آه آنها هميشه پی نقطه ضعفی می گردند . عكس العملی در من به وجود می آمد

طبعگویا . و سعی می آنند با انگشت گذاشتن روی آن، فرد را آزار دهند  هم متوجه تغيير نيك
و من !". جالدت آمد: "فتخار گفتیك بار هنگام ورود به اتاق با ا. حالت من در مقابل خود شده بود

فرق نمی آند، مهربانترین شماها : گفتم. دریافتم آه او از این موضوع احساس پيروزی می آند
موقع ادای این حرف ها به مفهوم حرفهایم . همگی به یك اندازه آثيف هستيد. هم جالد است

يلی خونسرد باشم و وجود بعدها دیگر توانستم خ. اندیشيدم و واقعا عمق آنها را احساس آردم
 . همه شان برایم بی تفاوت باشد

     بعضی از افسرهایی آه به اتاق می آمدند حالت دلسوزی توأم با تحقير به خود می گرفتند و 
در مقابل رفتارهای َزَنک و این آه مرا بی تربيت می ناميد، می گفتند بابا طفلكی تقصير نداره مگه 

وقتی آنها با چنين تحقير و توهين از توده زحمتكش یاد ! بدبخت و بيچارهباباش آی بوده؟ یك آارگر 
شما و رژیم . دقيقا به همين خاطر است آه ما دشمن شمائيم: می آردند، به آنها می گفتم

البته این توضيح به خاطر . پشتيبان شما فریبكارید و با فریب، خود را طرفدار خلق جلوه می دهيد
ین حرف ها را می شنيدند و ناظر این صحنه ها بودند واال چه لزومی داشت پاسبان هایی بود آه ا

همين حقارتشان بس . با این تبهكاران از چيزهای آشكاری آه خود نيز به آن واقفند، صحبت آرد
آه هر آدام سعی می آردند حرف های مرا به خود نگيرند و تظاهر می آردند آه وابسته به این 

ولی خوب چكار باید آرد؟ باید پول درآورد و . مكن است مخالف هم باشندحتی م. دستگاه نيستند
 !نان خورد

دو روز اول لگن می آوردند و من آه حالم خوب نبود، پتو .      مستراح رفتن مسئله بزرگی بود
زن و دو پاسبان آه بيرون ایستاده  ۵. بعد زیر بغلم را گرفتند و به مستراح بردند. آثيف می شد

فوری از . مستراح را آه نگاه آردم، شير آب، لوله سيفون و دست شوئی نظرم را جلب آرد. بودند
ذهنم گذشت آه اگر سرم را محكم به یكی از لوله ها بزنم نمی ميرم؟ خواستم آنار دیوار بيایم و 

به سختی مانع می شدند آه . ولی گویا آنها از قبل چنين چيزی را حدس زده بودند. آزمایش آنم
تقال آردم آه خود را از دست آنان بيرون بكشم ولی چنان قدرتی . ك این لوله ها قرار گيرمنزدی

دستهایم را محكم گرفته بودند و . نداشتم آه بتوانم خودم را در یك آن از دستشان بيرون بكشم
 سر فقط سرم آزاد بود آه با آن به. من به تنهایی قادر به ایستادن نبودم و به آنها تكيه می آردم

بيچاره های موش مرده، َزَنک های نازك نارنجی با اینكه به راحتی می توانستند . زن ها می زدم
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بيایين، بيایين، : "مانع از حرآت من بشوند ولی آنچنان ترس برشان داشته بود آه جيغ می زدند

م دستبند و فوری افسرها و پاسبان ها ریختند به آنجا و به دست های...!" این داره مارو ميزنه 
داد می زدم آه پاسبان هایتان را ببرید ولی . به پاسبان ها گفتند آه آنها زیر بغلم را بگيرند. زدند

آمی داد و بيداد راه انداختم و تقال آردم آه پاسبان ها را آنار بزنم ولی . آنها اهميتی نمی دادند
مرا روی دوش گرفتند و به . دلم شدیدًا درد می آرد و آنترل از دستم در رفته بود. موفق نشدم

 .اتاقم آوردند و دیگر تا مدتی به مستراح نمی بردند
 
 
 
 

 
 تصویری از َپستی مزدوران

 
، طبق معمول به مخفی، یكی از افسرها به اسم سرگرد بهروز     یك روز پيش از دستگيری رفيق 
ند ولی هرآس هر البته دیگر هيچ آدام آدرس نمی پرسيد. اتاقم آمده و شروع به مسخره آرد

این افسر به یكی از . فكری برای ناراحت آردن من به آله عليلش خطور می آرد، اجرا می نمود
این آار به . پاسبان ها گفت آه برود قاشق بياورد و از مدفوعی آه در لگن بود، به دهان من بگذارد

ما این آار را نخواهد نظرم آن قدر بی خود و بی معنی آمد آه فكر آردم فقط یك تهدید است و حت
لگن را آنار تختم گذاشتند و دیدم آه واقعا می خواهند این آار را . پاسبان با قاشق برگشت. آرد
اگر هيچ آاری نمی آردم و به آنها اجازه چنين آاری را . خشم شدیدی سراپایم را فرا گرفت. بكنند

ه بودن دست هایم را از یاد به حدی خشمگين بودم آه بست. می دادم، آامال حالت تسليم داشت
. خيز برداشتم و خواستم لگن را بر روی افسر پرت آنم). دست هایم به تخت بسته بود(برده بودم 

ولی به علت بسته بودن دستهایم، محتویات لگن روی خودم ریخت و تبهكار پليد آه انتظار این آار 
ستور داد آه پاسبان مدفوع را به را نداشت و حاال عصبانی تر شده بود، برای اذیت بيشتر من د

دستور . بدنم به تخت بسته بود و آاری نمی توانستم بكنم. تمام صورتم بمالد و به دهانم بریزد
اجرا شد و این بار نيز تنها سالح من در مقابل رذالت آنان، نگاه ُپر از آينه ام بود آه به روی این 

 ! ... ز داغی نفرت چشمانم گداخته شده استاحساس می آردم ا. نوآر جنایتكار دوخته شده بود
     وضعيت مضحكی به وجود آمده بود و وسيله تفریح برای مزدوران آه زندگيشان چنان حقير و 

تمام . آآنده از غيرانسانی ترین خصلت ها بود آه چنين موضوعی موجب خنده شان می شد
 دماغشان را می گرفتند و متلك افسران یك به یك به اتاق می آمدند، مسخره می آردند و بعد

 ".نگفتيم دیوونه اس؟. ریده به خودش: "گویان خارج می شدند
     پاسبان ها آه مجبور بودند دائم در آنار تختم بایستند و حق نداشتند یك قدم هم از آنار تختم 

 آنها هم .فاصله بگيرند، از بوی بد و آثيفی اوضاع ناراحت می شدند و دماغ هایشان را می گرفتند
 !".خيلی راحت بودیم حاال باید بو هم بكشيم: "به من فحش می دادند و می گفتند

ضمن این آه احساس غرور می آردم و تمامی این .      نمی توانم دقيقا حالت خود را شرح دهم
فحش ها و متلك ها را به چيزی نمی گرفتم و آنها را ناشی از خشم نوميدانه و نشانه آخرین 

. ا زدنشان می دانستم ولی تكرار مداوم این تحقيرها حالتی در من به وجود آورده بوددست و پ
تحمل آردن به این معنی است آه تو ! تحقيرها را احساس می آردم و آنها را تحمل می نمودم

خود را مجبور به انجام دادن یا ندادن آاری آرده باشی، نه این آه مواجه شدن با آن برا یت بی 
تحقيرها را با تمام وجودم لمس می آردم و آينه هایم تمامی بدنم را به آتش می . شدتفاوت با
 : زندگی تمام افراد ستمكش را آه در زندگی با ایشان برخورد داشتم به یاد آوردم. آشيد

من و خلقم تن واحدی هستيم آه در آنار هم استثمار شده ایم، به ما امكان زندگی و آزادی 
. تحقيرمان آرده اند، فحش نثارمان ساخته اند.  مزیت زندگی محروممان آرده انداز هر. نداده اند

ارباب ها و رژیمی آه این مزدوران وابسته به آن بودند، مسبب تمام رنج های زندگيمان هستند آه 
با دست خالی اما با . من و خلقم از آنها جدا هستيم. اآنون نيز بدین گونه آزارمان می دهند

رجا و خلل ناپذیر در مقابلشان قرار گرفته ایم و مصمم هستيم آه تا پایان نابودیشان ایمانی پاب
چرا آه پيروزی نهایی از آن . چرا آه جهان باید عاری از هر گونه ظلم و فساد باشد. بجنگيم
 .ماست
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 شكنجه و شهادت رفيق بهروز دهقانی

 
مزدوران وحشت .  سالن اداره شلوغ شد بود، ناگهانبهروز     شب بعد آه شب دستگيری رفيق 

حماسه زندگی . زده داد و بيداد راه انداخته بودند و در سالن به این طرف و آن طرف می دویدند
او دستگير شده و از فریادهای خشم خود اداره را .  اینك داشت به اوج خود می رسيدبهروزرفيق 

ترسشان به .  مزدوران را فراگرفته بودلرزش، ترس و وحشت سراپای وجود. به لرزه درآورده بود
 به طور افسانه ای حرف می زدند و او را درشت تر و قوی تر از بهروزحدی بود آه از هيكل رفيق 

 . آنچه بود جلوه می دادند
هایی آه شاهد دستگيری او بودند، تعریف می آردند آه چگونه او را در حالی آه در       پاسبان

ابانی توانش را از دست داده و پایش شكسته بود، دست بسته به اتاق اثر درگيری نابرابر خي
در دقایق اول آسی یارای . انداخته بودند و مزدورانَ دم در اتاق صف بسته و تماشایش می آردند

شد آه به ! آن شب از جنایتكاران ساواك دعوت! نزدیك شدن به او و شروع شكنجه را نداشت
ن خود شهربانی هنوز در ارتكاب به جنایت به حد آافی استاد نشده گویا مزدورا. شهربانی بيایند

یقين داشتند با آسی طرفند آه باید برای به حرف درآوردنش از تمام شيوه ها و روش های . بودند
زندگيش با زندگی خلق گره خورده بود، با .  فرزند رنج بودبهروزرفيق . شكنجه استفاده بكنند

او . عمرش را با آنان گذرانيده بود، با آارگران و آليه زحمتكشانزندگی دهقانانی آه بيشتر 
این را دشمن خوب . سرشار از عشق به خلق بود و نفرتی وصف ناپذیر در درونش می جوشيد

 . می دانست و بی دليل نبود آه این چنين از او می ترسيدند
ی ضربات شالق آه صدا.      مزدوران آن شب به سگ های هار زنجيرگسيخته شباهت داشتند

 درهم می آميخت، بهروزبا شدت هرچه تمامتر فرود می آمد و با فریادهای بلند و خشمگين رفيق 
 نمی دانم چه شكنجه هایی می آردند آه بهروزدر مورد رفيق . وحشيگری آنان را تشدید می آرد

.  اعتراض بودفریادها، فریاد. فریادهای او حتی موقعی آه شالق قطع می شد همچنان بلند بود
: اگر چه آلمات برایم مفهوم نبود ولی با شناختی آه از او داشتم می دانستم چه می گوید

) مردیكه های نفهم از جان خلق چه می خواهيد" (ایشك گنده لرخلقين جانيننان نه ایستيرسوز"
 جمله ای آه هر وقت نسبت به مأمورین ساواك احساس نفرت می آرد، در حالی آه می آوشيد

احساسش را ظاهر نكند تا بتواند در درون خود عمق آن را درك نماید، با تكان دادن سر بيان می 
مزدوران در اتاق مرا بازگذاشته بودند آه صدای شكنجه را بهتر بشنوم و خودشان دسته . آرد

دسته آنگاه آه از شكنجه او خسته می شدند و جای خود را با دسته دیگر عوض می آردند، به 
زادهآتش جنایت بدن . ق می آمدنداتا  را آنچنان می سوزاند آه او لباسهایش را آنده بود و حسين

تنها یك پيراهن رآابی به تن داشت و پای برهنه چون دیوانه ای زنجير گسيخته مدام از اتاق من 
حش او و مزدوران دیگر در اتاق به من ف.  در آن شكنجه می شد، می دویدبهروزبه اتاقی آه رفيق 

به . از بوی مدفوع زیاد نمی توانستند در اتاق بمانند. می دادند و روی صورتم تف می انداختند
زاده. وضع من می خندیدند و مسخره ام می آردند  :  وقيحانه تكرار می آردحسين

 !".خوب آلكی زده، ریده به خودش آه پهلویش نایستيم "-
ز آراهت و تنفرانگيز بودن خودش مطمئن باشد آه این مزدور چقدر باید ا!      چه اعتراف جالبی

حتی در اوج دیوانگی و وحشيگری مزدوران، هاله ای از درماندگی و بيچارگی آه !! این حرف را بزند
این حالت دیوانگی به خصوص وقتی صدای شكنجه اوج می . آنها را دربرمی گرفت، می شد دید

آنها خود تحمل شنيدن صدای شكنجه را . دگرفت در اثر شدت تشنج اعصابشان به وجود می آم
دو زن هرزه، محافظين من، در این هنگام . نداشتند و مجبور بودند آه به صورتی از آن بگریزند

داداشت را : "جلوی من می رقصيدند و تحقيرآنان به رویم تف می انداختند و با آهنگ می خواندند
بسوز بدبخت، : "رق در ابتذال خود می گفتندو با همان معيارهای غ" گرفتيم، داداشت را گرفتيم

اعتنایی به این . چه دلقك های بيشعوری بودند"! ببين چكارش می آنيم) نه رفيقت را(داداش ترا 
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در آن لحظات احساس می آردم آه تاریخی . َسُبك آاری ها و مسخره بازی هایشان نمی آردم
ه عمده این بود و من با هر فریاد و با ماجرا به آجا منتهی می شد؟ مسئل. دارد ساخته می شود

به صداقت . نگران بودم، اما اعتمادم بيشتر بود. هر ضربه شالق تنها این فكر را دنبال می آردم
به یاد آوردم آه اولين بار موقعی آه می خواست . انقالبی رفيق و برادر انقالبيم ایمان داشتم

داوودیفيق سازمان را به من معرفی آند، از ایمان پرشكوه ر  حرف زده بود و با افتخار گفته نيك
مطمئن بودم او نيز .  یك نمونه بود، همه اعضای سازمان مثل او هستندنيك داوودیبود آه رفيق 

آن شب . خود از آسانی خواهد بود آه افتخار شهادت در زیر شكنجه را به دست می آورند
 گفته بودند آه اگر حرف بهروزنيم و به مزدوران ناگهان بر سرم ریختند آه می خواهيم لختت آ

می دانم آه در آن هنگام رفيق چگونه به حماقت . نزنی خواهرت را لخت آرده جلوی تو می آوریم
آخر برای آسی آه تمام وجودش از آرزوی پيروزی انقالب سرشار است، جایی . آنان خندیده بود

:  را آماده می آردم آه به او بگویمخودم. برای اندیشيدن به این گونه مسائل باقی نمی ماند
زمانی ست آه باید سهم خود در راه پيروزی . لحظات پرشكوه زندگی فرارسيده است! رفيق"

ولی برخورد رفيق .  و شكست و ناتوانی و درماندگی مزدوران را به اثبات برسانيمانقالب را ادا آنيم
طای خود پی بردند و بی فایده بودن این با مزدوران پست آنچنان قاطع بود آه آنها به زودی به خ

به دسته ای از مزدوران آه قصد لخت آردن مرا داشتند، دستور رسيد آه این آار . آار را فهميدند
خاك بر سرت : "آن دو زن هرزه به سرم می آوبيدند آه. از حرص و عصبانيت می ترآيدند. را نكنند

 !". آه ترا لخت ببيندآه چنين برادر بی غيرتی داری، عين خيالش نيست 
 در زیر شكنجه بود، چيزی بهرو     دیگر جز خبرهایی آه نشان دهنده ایستادگی دليرانه رفيق 

فقط دوستی آه رفيق را موقع شكنجه دیده بود، تعریف می آرد آه چگونه . درباره او نشنيدم
خشم ناشی از شكنجه گران در حالی آه با حرص دیوانه واری او را شكنجه می آردند و از 

پس ... شكسته شدن غرور خویش به خود می پيچيدند با نااميدی تمام به او فحش می دادند آه 
 ! تو با آدام شكنجه به حرف در می آیی؟ دیگر چه شكنجه ای را باید به آار ببریم آه تو حرف بزنی

ز

نقالبی پاك باخته به      به راستی برای اثبات عجز و ناتوانی دشمن در مقابل اراده و ایمان یك ا
 آه آتش بهروزرفيق . اقرار دشمن به ضعف خویش. خلق چه چيزی گویاتر از این می تواند باشد

عشقش به توده رنج آشيده همواره چون آتشی فروزان در دلش شعله ور بود، اینچنين دشمن را 
 .در مقابل ایمان محكم و خدشه ناپذیر و اراده پوالدین خود به زانو درآورد

 همه -    او انسان آگاهی بود آه دردهای خلق را می شناخت و راه عالج آنها را نيز می دانست 
چيز خود را در راه انقالب فداآردن و از همه لحظات زندگی برای به ثمررساندن انقالب استفاده 

رش از  و او آه هميشه برای خلق زیسته بود و لحظه ای از آنها جدا نبود، او آه در تمام عم-آردن
همان آودآی آينه به دشمن را در دل خود سخت پرورانده بود، با آن خشم بزرگ انقالبيش چگونه 

رفيق به هر حال یازده روز بعد از دستگيری با تحمل وحشيانه ! ... می توانست این چنين نكند؟
 و ترین شكنجه ها بر اثر این آه جداره های آليه هایش از شدت ضربات مشت و لگد پاره شده

جنایتكاران چند . خون داخل ادرارش گردیده بود و همچنين به علت آسيب دیدن قلبش، شهيد شد
. ساعت قبل از شهادتش با عجله او را به بيمارستان رساندند آه شاید بتوانند زنده نگهش دارند

 رفيق قهرمان در بيمارستان به شهيدان فراموش نشدنی راه رهایی خلق. ولی دیر جنبيده بودند
 . همچنان آه پيوسته آرزو می آرد. های ستمكش می پيوندد

چند نفر می گفتند پای او را از زانو با اره .      در مورد شكنجه های او بعدها خيلی چيزها شنيدم
ولی به هر حال یكی از . آسانی هم می گفتند آه فقط انگشتانش را قطع آرده اند. بریده اند

من . مورد او جا به جا آردن پای شكسته اش توأم با شالق بودشكنجه های این جانيان پست در 
مزدوران به دروغ ادعا می آردند آه قلب او از . فقط در آن روز لگن های ُپر از خون او را می دیدم

در حالی آه همه رفقایی آه او را می شناختند، می دانند آه او یك آوهنورد بود . اول ضعيف بوده
 . آوچكترین احساس ناراحتی می پيمودو چند آيلومتر را بدون

تا اینكه یك روز وقتی دو زن هرزه محافظ من، با تمسخر ادای .      من از شهادت او بی خبر بودم
ما . بدبخت برادرت دیروز ُمرد: " را درمی آوردند و من به آنها پرخاش آردم، به من گفتندپویانرفيق 

بعد با . با ناباوری نگاهشان آردم. ابتدا قلبم فشرده شدمن ". تا حاال دلمان نمی آمد به تو بگوئيم
آن چنان آه خود هميشه آرزو !  باالخره زیر شكنجه شهيد شدبهروزرفيق : افتخار زیاد زیر لب گفتم

 !خاطره اش گرامی باد. می آرد
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 تالش مذبوحانه سپهبد صمدیان پور 

 مهره پليسی رژیم
 

به حدی ضعيف شده بودم آه وقتی . تند و پتو را عوض آردند     سه روز بعد سر و صورتم را شس
مدام آمپول می زدند و به جایِ سُرم هم به . بلندم می آردند آه بنشينم از هوش می رفتم

 . وسيله لوله ای شير و زرده تخم مرغ از بينی وارد معده ام می آردند
طبع نيك كنی، هرطور شده ما تو را زنده نگه  گفته بود، با این اعتصاب هيچ آاری نمی توانی ب    
ولی در آن موقعيت، اعتصاب غذا را تنها راه ممكن . من نيز خودم آن را فهميده بودم. می داریم

در . دیگر مزدوران هم به التماس افتاده بودند. برای ضعيف شدن و به طرف مرگ رفتن می دانستم
 آردند، به غير از التماس نمی توان نام واقع با آن ترتيبی آه آنها حرف می زدند و استدالل می

 : دیگری گذاشت
ما دیگه با تو آاری نداریم، آدرس هم آه از تو نمی . آخر چرا باید خودتو این همه ضعيف بكنی "-

گر چه با ". آخه چرا بيخودی بميری؟ مدتی اینجا ميمونی و بعد آزاد می شی و ميری. خواهيم
ا خود می گفتم پس البد غذاخوردن آار درستی نيست، دیدن اصرار آنها مشكوك می شدم و ب

باالخره بعد از مدتی به این نتيجه رسيدم آه دليلی برای مردن . ولی نمی توانستم بفهمم چرا
 . نيست و اعتصابم را شكستم

آنها نمی خواستند دیگر صحنه .      مزدوران همگی سعی می آردند با احترام و محبت رفتار آنند
به دو زن محافظ . رار شود و می خواستند به اصطالح با مسالمت با من آنار بيایندهای قبلی تك

آنها مدام . سپرده بودند آه به هر وسيله ای شده و تا آنجا آه می توانند مرا به آرامش وادارند
برای من از زندگی آینده صحبت می آردند آه به زندان عمومی خواهم رفت و در آنجا با رفقایم 

فقط موقع شكنجه . می گفتند همه این شكنجه گرها آدم های خوبی هستند. ودخواهم ب
به هر صورت حاال آه شكنجه تمام شده . آن هم ُخب مجبورند، چكار آنند. وحشی می شوند

با هم در صلح و صفا زندگی می . آاری به آار هم نداریم. دیگر این رفتار خشن تو دليلی ندارد
منظور او خودش و َزَنک دیگر و دو پاسبان و . ما مثل یك خانواده هستيماصال توی این اتاق، . آنيم

 ! جدا؟ نه، رو در روی آنها. خود را آامال جدا از آنها می دیدم. حرفی نمی زدم. من بودیم
با .  زنی بود آه وقتی دفعه اول رفتارهایش را دیدم نگران شدم- محافظ ُعمده-     یكی از َزَنک ها
به قول یكی از رفقای سلول، گویا . ح بزرگترها با حالت احترام حرف نمی زدرئيس و به اصطال

نمی خواست . شاید هم خصوصيات اخالقی اش چنين حكم می آرد. پشتش جایی بند بود
آنچه آه . عاشق قدرت بود و می خواست هميشه باالتر از همه باشد. آسی به او دستور بدهد

 آه در عين حال آه از موضع پایين حرف نمی زد و این نشان روزهای اول باعث تعجبم شد، این بود
می داد آه از نظر رتبه و مقام می بایست در سطح باال باشد، در ضمن از انجام آارهای سطح 

به نظر می آمد برای پيشبرد آارها از جان و دل . حتی لگن هم می آورد. پایين هم ابایی نداشت
ولی همانطور آه بعدها . مه مثل او باشند، خيلی بد استپيش خود می گفتم اگر ه. آار می آند

از رفتارهایش معلوم شد، هدف پيشبرد آارها نبود، قدرت هر چه بيشتر گرفتن بود و برای آن از هر 
تاآتيكی استفاده می شد و بنا به همين خصلتش بود آه شخصا تمام تالش خود را به آار می 

گاه به حدی از رفتارم عصبانی می شد آه .  واداردبست تا به هر طریقی شده مرا به اطاعت
حتی جلوی تيمسارشان هم ُآتكم می زد آه از نظر آنها این بی احترامی به تيمسار است آه 

او خطایش را به حساب ارادت خاصی می ! جایی آه خود او هست، آس دیگری این آار را بكند
 . به تيمسار را تحمل آندآه نمی تواند بی احترامی . گذاشت آه به تيمسار دارد

پور     در یكی از روزهای اعتصابم، سپهبد  ، روباه پير جانی آمده بود و به اصطالح صبورانه صمدیان
 را ببينی؟ آخه تو چرا چنين رفتار می بهروزمی خواهی : "و با نهایت نرمی و مهربانی حرف می زد

من همان ادای دماغ پاك آردن را ". روزبهبيا بریم آمی بشين پيش . آنی، آسی آاری با تو ندارد
 و – دستمال آاغذی آه روی ميز بود –درمی آوردم و با تحكم داد می زدم، دستمال بدهيد 

. بدبخت درمانده هی از آن دستمال ها می آورد و من پاره می آردم و دوباره می گفتم باز هم بده
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افسرهای دیگری هم . اش سرنمی رودبعد دیدم این مزدور هم چنان با ُپررویی نشسته و حوصله 
آه فوری َزَنک به سرم پرید . مردیكه ُپفيوز خفه شو دیگه جنایتكار پست: داد زدم. جمع شده بودند

ور. و با عصبانيت به صورتم سيلی زد .  خودش یك لحظه هم تأمل نكرد، بلند شد و رفتصمدیان 
.  هم فقط چند متلك گفتند و رفتندافسرها. زیرا می بایست ُاُبهتش را پيش افسرها حفظ آند

گویی آه هر آار دیگری را بی فایده می دیدند و َزَنک آه فقط می توانست همه چيز را از دریچه 
آخه این آارها یعنی چه؟ اینجا آه آسی از رفقا و آشناهای تو نيس : "دید محدود خود ببيند، گفت

اشون فحش می دم، به آی می آه تو بخوای بگی ببين من چه قدرتی دارم، به تيمساره
آدم باید با همه با ادب و نزاآت حرف . خواهی ُپز بدی؟ الاقل مثل یك آدم عاقل و معمولی بشين

به جز اینكه به حرف هایشان بخندم جوابی نداشتم ". بزنه و دیگرونو واداره آه بهش احترام بذارن
 .آه بدهم و فقط به مسخره خندیدم

 
 
 
 

 
 

 ادامه بازجویی
 

طبع و   خطائی     بعد از شبی آه به خاطر جواب ندادن به سئواالتشان یك ساعت با باتوم نيك
برقی به اصطالح خود، با من شوخی آرده بودند، تالش می آردند به صورتی مرا وادار آنند آه به 

آنها دریافته بودند آه تأثير شوخی های آن گونه شان تنها این بود آه . سئواالتشان جواب بدهم
اگر هم می خواستند با آرامش حرف بزنند، باز هم نتيجه ای عایدشان . خشم مرا باال می آورد

زیرا ماهيت آنها برای من آامال روشن بود و به دشمن بودنشان، در آن موقع هم آه با . نمی شد
این . ادب و نرمش صحبت می آردند، مطمئن بودم و عدم اعتمادم نسبت به همه شان مطلق بود

ولی به هر . آنها نيز هرگز نمی توانست در تصميماتی آه می گرفتم تأثيری داشته باشدحربه 
حال آنها با تصور تأثير چنين برخوردی، مزدورانی را آه از اول خود را در جریان دستگيری و شكنجه 
 و یا موقعی آه مزدوران دیگر مسخره ام می آردند قرار نداده بودند، جهت بازجویی از من انتخاب

 یكی از فریدمثال سرگرد . آنها وانمود می آردند آه اصال از طرز رفتار دیگران خبری ندارند. آردند
این چه : "وقتی دستهایم را به تخت بسته دید، با قيافه ناراحت گفت) 5(مزدوران معدوم شهربانی

يگری ها یعنی آخر این وحش. زودتر بيا این دستبندها را باز آن: "و رو به َزَنک آرد آه" وضعيه؟
از اول . سياست آه بلد نيست، خيلی ساده است. تقصير خودش است: "َزَنک گفت" چه؟

 با ناراحتی بيرون رفت آه مثال آليد دستبندها را فرید".  آارهایی آرد آه دست هایش را بستند
قتی آخه و: "بعد از مدتی با قيافه ناراحت در حالی آه این جمله ها را زیر لب می گفت. بگيرد

شما مثل وحشی ها با یك انسان رفتار می آنين معلومه آه شخص باید عكس العمل نشون 
خانم واقعا برای من قابل تحمل نيست آه : "نشست و گفت. ، به اصطالح بی نتيجه برگشت"بده

. آخه ما انسانيم و با منطق سرو آار داریم. اصال من با این چيزها مخالفم. شما را اینطوری ببينم
می دانم شما آدم های ! من خودم اآثر آثار مارآسيستی را خوانده ام. ها آدم های بی سوادینداین

در همه دنيا همه با هم . بين ما و شما اختالف عقيده وجود دارد آه مهم نيست. منطقی هستيد
 .". اختالف عقيده دارند

 زدند، سخنی نمی گفتم      اگرچه در مقابل بعضی از مزدوران آه چنين با نرمی با من حرف می
به خوبی می دانستم آسی آه حاال با ادب و . ولی دشمن بودن آنها را آامال حس می آردم

سرگرد .  آرامش با من حرف می زند، در موقع دیگر به رفيقی دیگر رآيك ترین حرف ها را می گوید
د آه تحمل نگاه آردن به دست های بسته مرا نداشت، در مورد رفيق رید  یكی از انشگریرقيه

این مزدوران مؤدب آه در روزهای اول دستگيری من در اداره نبودند، به همراه . شكنجه گرها بود
مثال  . آنها در مورد سفر خود حرف می زدند.  به تبریز رفته بودندبهروزاآيپی جهت دستگيری رفيق 

 و رفيق محمدرادرم  آه یكی از مزدوران آهنه آار شهربانی بود، از چگونگی دستگيری بامينی
سعادتی ظمواهللا ما آاری به آار : "با آب و تاب تعریف می آرد و اینكه) شوهر خواهرم (آاظم  آ

 .". نداشتيم آه رفت خودش را آشت
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برای به حرف درآوردن و ) مانند شكنجه و غيره(     در این زمان مزدوران آه تمام تالشهایشان 
شده و مأیوس گشته بودند، دیگر فقط به این اآتفاء می آسب اطالعاتی از من با شكست مواجه 

چون . آردند آه حداقل مرا وادار کنند آه مرحله بازجویی تشریفاتی برای تشكيل پرونده را بگذرانم
وقتی زندانی را برای تعيين تكليف و محكوميت به دادرسی ارتش می فرستند، باید به همراهش 

گر آسی ورقه ای به اسم بازجویی نداشته باشد، ا. یك ورقه بازجویی هم فرستاده شود
دیگر دشمن در این مرحله آه . دادگاهی برایش تشكيل نمی دهند و همان طور بالتكليف می ماند

می خواهد پرونده ای برای زندانی تشكيل بدهد تا به دادرسی ارتش بفرستد، مقصود اصليش 
. تی و به اصطالح خودشان قانونی استبدست آوردن اطالعات نيست، بلكه انجام یك آار تشریفا

. هرچند در این مرحله هم اگر فرد هوشيار نباشد، امكان دارد اطالعات مفيدی به دشمن بدهد
ولی در صورتی آه هوشيارانه برخورد شود، می توان این مرحله را گذراند و بدون اینكه اطالعاتی 

 مخدوش و نادرست آه هيچ چيز را برای در اختيار دشمن قرار داد، ورقه بازجویی را با اطالعات
 . دشمن روشن نكند، ُپر آرد

     ولی من آه در این مورد تجربه ای نداشتم و نمی دانستم برای اینكه دادگاه برایم تشكيل 
شود و تكليفم روشن گردد باید این مرحله از بازجویی را بگذرانم، باز هم از حرف زدن با آنها 

نگرانيم از این . ز گفتن اسم خود آه چيزی به آنها نمی داد، ابا داشتمحتی ا. خودداری می آردم
بود آه مبادا در ضمن همين سئوال و جواب ها و بازجویی پس دادن ها، اطالعات مفيدی آه به 
ضرر جنبش باشد در اختيار دشمن قراردهم و این انگيزه ای بود آه مرا از جواب دادن به 

ا آه مجبور بودند پرونده مرا تكميل آرده و به دادگاه بفرستند، به آنه. سئواالتشان باز می داشت
تا مرا وادار سازند بازجویی پس داده ) تهدید به شكنجه، مالیمت(هر شيوه ای متوسل می شدند 

 . و این مرحله را بگذرانم
ه و  به عنوان فردی آه اصال آاری به شكنجفرید     به همين خاطر یكی از روزها باز هم سرگرد 

دستگيری و از این قبيل جریانات ندارد و تنها وظيفه قانونی دارد آه پرونده مرا تكميل آند، به 
من همانطور آه گفتم نمی دانستم در بازجویی چه مطالبی می پرسند و به چه . سراغم آمد

اور از آنجایی آه بوروآراسی و تشریفات قانونی را در ادارات دیده بودم، آمی ب. آارشان می آید
ولی باز هم این موضوع برایم . می آردم آه این مرحله از بازجویی هم جزء همين تشریفات است

 برای بازجویی پيشم آمده بود، به فكرم رسيد برای اینكه به فریدچندان روشن نبود و این بار آه 
 بزنم و ماهيت این مرحله از بازجوئيشان پی ببرم و منظورشان را بهتر بفهمم، دست به تجربه ای

حاضر شوم به سئواالتشان به اندازه ای آه از من اطالع داشتند، جواب بدهم و در صورتی آه 
 نمی توانست فریدمسلما رفتار احترام آميز . مقصودشان آسب اطالعاتی از من بود، ادامه ندهم

 . ام بدهماین تأثير را بر روی من بگذارد آه اگر به تشخيص خودم آاری نادرست می آید، آن را انج
من اسم چند آتاب را .  سئواالتش را شروع آرد آه چه آتاب هایی خوانده امفرید     به هر حال 

. ولی بعد از دو سه سئوال آه داشت وارد جزئيات می شد از جواب دادن خودداری آردم. گفتم
 این بنابر. چرا آه فكر می آردم ممكن است از جواب هایی آه بدهم اطالعات مفيدی درآورند

ولی من ...  تعجب آرد آه آخر چه شد؟ اصال مهم نيست فرید. من دیگر جواب نمی دهم: گفتم
باز هم حرف خود را تكرار آردم و او در حالی آه شدیدا عصبانی شده بود و مجبور بود به خاطر 
حفظ نقش مؤدب خود عصبانيتش را بروز ندهد، در حالی آه خون خونش را می خورد، برخاست و 

 . رفت
.      دوباره آسانی آمدند و استدالل آردند آه باید بازجویی پس دهم و این آار اصال مهم نيست

اینجا خونه عمه ات نيست، خوب چشم و گوشت را باز : " آمد و گفتخطاییباالخره فردا شب 
 شما می خواهيد از من: گفتم!" آسی اینجا نيس آه ناز ترا بكشد، تو باید بازجویی پس بدی! آن

وقتی از . آنگاه مرا به شكنجه در ساواك تهدید آرد. من بازجویی پس نخواهم داد. حرف بكشيد
شكنجه شدن اصال برایم . شكنجه حرف می زد هيچ گونه ترسی در خود احساس نمی آردم

از این رو . مهم نبود، فقط ترسم از این بود آه مبادا در همين بازجویی اطالعاتی به دشمن بدهم
 . دم نباید بازجویی پس دهمفكر می آر

یی: "     روز سوم مزدوری مستقيما پرسيد آه حاضر به جواب دادن هستم یا نه؟ می گفت  خط
: باز می گفت آه". گفته آخرین بار از او بپرس اگر جواب منفی بود می فرستيمش ساواك

 و هم نمی ، هم دلش به حال تو می سوزد آه اگر آنجا بروی دیگر سالم برنمی گردیخطایی"
این . خواد به ساواآی ها بگوید آه ما خودمان نتوانستيم او را به بازجویی پس دادن وادار آنيم
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از این حرف های او ". حاال جواب تو وضعيت را روشن می آند. است آه تا به حال مردد مانده اند
جریان از این . اردبه خوبی برمی آمد آه چه تضاد و رقابتی بين ساواك و مزدوران شهربانی وجود د

قرار بود آه از آغاز مبارزه مسلحانه آه رژیم ضدخلقی ایران دیگر به طور جدی منافع خود و اربابان 
امپریاليستش را در خطر می دید و از پاگرفتن انقالب در ایران سخت بيمناك بود و می دانست آه 

آوب آن نخواهد شد، تمام در صورتی آه انقالب رشد بكند او دیگر به هيچ وسيله قادر به سر
در . امكاناتش را به آار گرفته و می آوشيد آه به هر وسيله ای شده جلوی رشد انقالب را بگيرد

این راه از ارعاب مردم گرفته تا به راه انداختن تبليغات وسيع و فریبكارانه بر ضد جنبش و از همه 
بين بردن نيروهای انقالبی دست مهمتر بسيج مأموران جنایت پيشه ساواك و شهربانی برای از 

 . زد
دو وسيله مهم او بودند آه با استفاده از آنها مزدوران خودفروخته ساواك و " مقام"و " پول     "

شهربانی را به دستگيری و شكنجه جوانان انقالبی تشویق می آرد و آنها هم به خاطر آسب 
 دادن درنده خویی خویش با همدیگر مقام و به دست آوردن پول بيشتر در ارتكاب جنایت و نشان

اما به خاطر همين رقابت، بين مزدوران ساواك و شهربانی تضاد شدیدی . به رقابت مي پرداختند
از جمله درگيری مسلحانه شهربانی و ساواك هنگام . به وجود آمد آه به رژیم ضررهای زیادی زد

احمدزادهدستگيری رفيق  احمدزاده مورد رفيق و یا به.  را می توان یاد آردمجيد  اشاره مسعود
در حالی آه شهربانی او را مدت ها بود آه دستگير ساخته بود، ولی ساواك بدون اطالع از : آرد

این موضوع به پيگرد وسيعی درباره او مشغول بود و خواهر او را زیر فشار قرار می داد آه شاید 
 . اطالعاتی راجع به رفيق از او به دست آورد

 جنبش و پيروزی هایی آه انقالبيون در عمل های مختلف به دست می آوردند، باعث      رشد
مزدوران به لزوم وحدت آليه نيروها، مخصوصا ساواك و شهربانی پی . وحشت بی حد رژیم گردید

تا آنجا آه عمليات خود را هماهنگ سازند و در پيشبرد هدف های ضدانقالبی و ضدخلقی . بردند
آه در آن دو نفر از رفقا بعد از " خالزیر"لزوم این وحدت مخصوصا بعد از جریان . خود با هم بكوشند

درگيری و تيراندازی به سوی مأموران ساواك فرار آرده و دشمن را در دستگيری خود ناآام نمودند 
 . و او را به اقرار ناتوانيش در مقابل قاطعيت و شجاعت انقالبيون وا داشتند، تأیيد شد

 با وجود پياده آردن تمام نيروهای ساواك در منطقه مزبور و آمك خالزیریان درگيری      در جر
گرفتن از نيروهای شهربانی و ژاندارمری آه در اثر تضادهای بين خود نمی توانستند به طور واحد 

گر چه در این مورد قاطعيت و سرعت عمل . عمل آنند، آمترین آاری به نفع دشمن از پيش نرفت
 . ل اصلی شكست دشمن و پيروزی آنان بودرفقا عام

     به هر حال اینك نيروهای ضدانقالب شهربانی و ساواك و ژاندارمری و آگاهی، متحدًا به انجام 
در مورد بازجویی من نيز به ). تحت عنوان آميته تحقيق و ضد خرابكاری(جنایات خود مشغولند 

ردن تمام حربه های خود با انجام یك بازجویی خاطر همين تضاد بود آه سعی می آردند با به آارب
 . تشریفاتی هم آه شده، قدرت خود را به ُرخ یكدیگر بكشند

َزَنک ها مدام اصرار می آردند و با دالئلی .      مدتی گذشت ولی از ساواك رفتن خبری نشد
ی ولی من باز هم چون خود را برا. سعی می نمودند مرا قانع آنند آه بازجویی پس بدهم

 .بازجویی پس دادن آماده نمی دیدم، از حرف زدن با بازجوها خودداری می آردم
 
 
 
 
 

 
 مالقات با رفيق حميد توآلی

 
 خطاییدو ميز بزرگ در اتاق بود آه .  آسی را فرستاد آه مرا به اتاقش ببردخطایی     یك شب، 

 فرشی آف اتاق یخچالی پهلوی ميز قرار داشت و.  درآنجا نشسته بودندفروغی و مخفیو 
 نفری آه برای دستگيریشان جایزه تعيين شده 9( نفر از رفقا 9روی دیوار عكس . انداخته شده بود

ببين این فرش را می : "بعد شروع آرد آه.  تعارف آرد آه بنشينمخطایی. را زده بودند) بود
همون : "فتو با خنده نيشداری گ" ببين یادته آجا انداخته بودین؟. شناسی؟ خوب نيگاش آن
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توآلیاین هم یخچال . خونه ای آه در فالن خيابان داشتين واقعا جهيزیه اشه . است) 6(شهين
حرفهایش به نظرم مسخره و . روی آلمه امن تكيه می آرد" یا برای خونه امن خریده بودینش؟

ی یعنی چه؟ آیا می خواست به دزد. اصال منظورش را نمی فهميدم. ُمهمل و بچه گانه می رسيد
خودشان اعتراف آند آه جهيزیه زنی را به این عنوان دروغ آه از پول سازمان خریداری شده، 

 !آه چی؟: غصب آرده اند؟ با حالت بی تفاوتی آه در برابر این اعتراف مسخره داشتم، گفتم
.      از وقتی آه وارد اتاق شده بودم یك لحظه هم چشم از روی عكس های دیوار برنمی داشتم

ز مدت ها آه قيافه های آریه مزدوران را دیده بودم، قيافه هایی آه در پشت آنها پست ترین بعد ا
و آثيف ترین موجودها قرار داشتند، نگاه آردن به قيافه رفقایم آه می توانستم شخصيت بزرگ 

ورد رفقایم با نگاه تيز خود نگران برخ. انقالبيشان را در چهره هایشان ببينم، برایم شادی بخش بود
 یاد پویان می خواست تمام وجود من خشونت باشد و رفيق سالحیرفيق . من با دشمن بودند

 آه شاهد نگاه های خطایی. می داد آه با تحقير و تمسخر با آنها روبرو شوم و دستشان بيندازم
آدام یكی رو می شناسی؟ : من بود، با خنده تمسخرآميز خود به عكس ها اشاره آرد و پرسيد

توآلیس رفيق بعد عك را از آشو ميز بيرون آشيد و نشانم داد و پرسيد آه او را می ) 7(حميد
بعد ! نه: گفتم). با او رابطه داشتم  از رفقایی بود آه من در بيرونحميدرفيق (شناسم یا نه؟ 

: گفت.  را در حالت های مختلف نشان می دادحميدآلبومی نشانم داد آه در آن عكس رفيق 
من بدون اینكه به او جوابی بدهم یا در فكر "  ببين اولين بار او را آجا دیده ای؟خوب نگاش آن"

گویا آه به مهمانی آمده ام و برای سرگرمی دارم آلبوم . جواب دادن باشم، آلبوم را ورق می زدم
 حميد: " حوصله اش سر رفت، آلبوم را از دستم گرفت و گفتمخفیسرگرد . را تماشا می آنم
خنده تمسخر بر !" بذار خودش بگه: " حرفش را ُبریدخطایی..." د اولين دفعه ترا خودش می گوی

نه اهميتی به حرف های آنها می دادم و نه اصوال می توانستم احساس آنم آه . لب داشتم
خودم را با تماشای عكس ها و دست زدن به اشيای ! زندانی هستم و در دست دشمن اسيرم

همه آارهای آنها برایم حالت مسخره . ور و آن ور مشغول می آردمروی ميز، نگاه آردن به این 
حاال اگر : " گفتمخفی. نه: گفتم" این عكس را می شناسی؟: " دوباره تكرار آردخطایی. داشت

وقتی او منو نمی شناسه، چرا چنين : گفتم"  بياد بگه ترا می شناسه، چی ميگی؟حميدخود 
پس تو می خوای : "ید خيلی نكته سنج است گفت آه می خواست بگوخطاییحرفی بزند؟ و 

و اگه می .  دروغ می گه؟ اگه بگی آره، پس اقرار می آنی آه رفقای تو دروغگوینحميدبگی، 
 حميدنه، رفقای من که دروغگو نيستن ولی اگه رفيق : گفتم." گی نه، پس تو اونو می شناسی

اگه او خودش بياد و بگه ترا می : " گفتمخفی. چنين دروغی بگه حتما به خاطر مصالح سازمانه
اگر او تشخيص داده است آه باید چنين ! نه: گفتم" شناسه تو دیگه نمی گی او دروغ می گه؟

بعد از همه این صحبت ها معلوم بود آه آنها از . حرفی بزند من هم حرف او را تأیيد می آنم
 است آه البته مهم نبود و من  مطلع هستند و رفيق این موضوع را گفتهحميدآشنایی من و رفيق 

همان موقع آه فهميدم از نظر رفيق اشكالی ندارد این موضوع گفته شود، می توانستم بگویم آه 
بگذار آارها به سادگی و بدون . ولی فكر آردم فرصتی هست آه رفيق را ببينم. او را می شناسم

صف شب بود، رفيق را از ساعت در حدود دو ن. زحمت نگذرد و آنها هر چه بيشتر خسته شوند
. من از جایم بلند شدم و به رفيق سالم دادم. خواب بيدار آرده و دستبند به دست، به اتاق آوردند

دلم می خواست پيش مزدوران محبتم را به نوعی به رفيق بفهمانم و آنها بدانند آه از دیدن او 
می .  صندلی نشستم نگاه آردم و دوباره رویخطايیبه . چقدر احساس خوشحالی می آنم

 . خواستم او این حرآت مرا ببيند و با رفتارهای تحقيرآميزم نسبت به خودشان مقایسه آند
؟ برای من و رفيق !چه حرف زوری!" سرتان را بندازین پائين و به هم نگاه نكنين: " گفت     خطايی

چگونه می در آن شرایطی آه بودیم، یعنی پيش مزدوران، امكان حرف زدن وجود نداشت، 
توانستيم الاقل به وسيله نگاه هایمان با هم حرف نزنيم؟ عالوه بر این ها، این دشمن بود آه 

 به رفيق گفت آه آیا او مرا می خطایی. دستور می داد و ما نمی بایستی اجرایش می آردیم
ه ، آشنایی من با او مشخص شدحميدشناسد یا نه؟ از آنجایی آه در بازجویی های قبلی رفيق 

و ) این آوچكترین اطالعی به دست دشمن نمی داد و هيچ اهميت نداشت آه آن را بداند(بود 
 رو به من خطایی. حاال نيز لزومی نداشت آه او این آشنایی را انكار بكند، گفت آه می شناسد

بعد از این همه زور زدن عجب چيز . آرد و گفت شنيدی؟ خوب توانسته بودم دستشان بياندازم
نه من تو فكر :  می خواستم بيشتر از این ها دستشان بيندازم و گفتم! ا آشف آرده اندمهمی ر

 . به رفيق گفت آه حرفهایش را تكرار آند و رفيق دوباره تكرار آرد. بودم، گوش نكردم
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مخفی  واهللا شنيدم ولی خوب : با خونسردی جواب دادم!" شنيدی؟:"  با حرص تمام گفت    

 اگر یك دفعه دیگر هم تكرار آند، خوب است و رو به رفيق آردم آه تو اولين .نفهميدم چه می گوید
بعد از .  نگذاشت جواب بدهد و به نگهبان ها گفت آه او را ببرندخطاییدفعه منو آجا دیدی؟ آه 

می شناسم اما یادم : گفتم." خوب باز هم انكار می آنی آه او را می شناسی: "من پرسيدند
من " در فالن جا نبود آه او را دیدی؟: "وع آردند اسم خيابان ها را شمردن آهشر! نمی آید از آجا

می : وقتی آنها اصرار آردند باالخره بگویم آجا دیدمش گفتم. هم جواب های بی سروته می دادم
ولی بازجویی پس دادن آه فقط نوشتن . دونيد هيچ مهم نيست آه من بگم او را در آجا دیده ام

 . اهم به پرسش های شما جواب بدمنيست، من نمی خو
 با مخفیآمی با خودشان حرف زدند و بعد .      خواستند حرفهایم را بی اهميت تلقی آنند

 را بيرون دیده شهين: " حالتی آه حرفی معمولی می زند و قصدش سئوال آردن نيست گفت
ا آردند آه مرا به پاسبان را صد. فهميدند آه دیگر حرفی نخواهم زد. سكوت آرده بودم" بودی؟

 .اتاقم ببرد
 
 
 
 
 

 
 مزدوران در اوج درماندگی

 
از . صبح َزَنک ها را دیدم آه دارند اسباب هایشان را جمع و جور می آنند.      شب خوابيدم

 خطايیآنجایی آه آنها هر وقت از دست من عصبانی می شدند و نمی دانستند چكار آنند به 
فكر آردم آه تقاضایشان "  نفر دیگه را برای مراقبت او بيارما را عوض آن، دو: "می گفتند آه
می خوان دو نفر دیگه بيارن؟ و آنها در حالی آه خود را ناراحت نشان می : پرسيدم. پذیرفته شده

آخه دختر، . آخه نمی دونيم تو این آله چی فروبردن: "دادند با حالت دوستانه و گله مند گفتند
. در اتاق بازجویی چه مسخره بازی راه انداختی؟ بچه آه نيستیدیشب . آمی عاقالنه فكر آن

و یكی در حالی آه صدایش را " تو اصال سياست بلد نيستی. خيلی متين و منطقی حرف بزن
شاید هم . برو اقال دروغ هایی بباف، بگو آه نگویند بازجویی پس نمی ده: "آهسته می آرد گفت

كار آنيم؟ نصيحت آه قبول نمی آنی خودت هم آنقدر آخه ما چي. اصال نفهمن آه حرفات دروغن
به ما گفتن دیگه الزم نيست اینجا باشيم، امروز قراره . ساده ای آه فكری به مغزت نمی رسه

با نگاهی مرا . قيافه رقت باری به خود گرفته بود. یكی از پاسبان ها از در وارد شد." ببرنت ساواك
به تو هم : "َنک ها چيزی گفت و َزَنک هم با صدای آهسته گفتبا پچ پچ به یكی از َز. نگاه می آرد

همگی با قيافه رقت زده و نگرانی آه پيدا آرده بودند، در اتاق به این سو " گفتن؟ از آجا شنيدی؟
طوری جلوه می دادند آه گویا واقعه بسيار وحشتناك و غيرقابل تصوری در . و آن سو می رفتند
من صبح رفتم : "گفت! و مادر دلسوز! ، این دوست بسيار شریفَزَنک محافظ. شرف تكوین است

اون دفعه آه دختره را ُمرده تحویل دادید، اگر من نبودم به او : به آنها گفتم. آخرین تالشم را کردم
این دفعه دیگر من قبول نمی آنم و مطمئن باشيد هيچ یك از . برسم، امكان نداشت آه زنده بماند

از آجا معلوم آه این دفعه زنده : با خنده گفتم." انند مثل من آار بكنندمأمورینتان هم نمی تو
تو خيال می آنی من شوخی می : "گفت! برگردم، تا آسی هم الزم باشد آه از من مراقبت بكند

آنها سعی می آردند آه . چيزی نگفتم."  جلو خودم داشت به ساواك تلفن می آردخطاییآنم؟ 
 . چه خودتان را خسته می آنيد؟ من همه حرفهایتان را شنيده امبرای : گفتم. نصيحتم بكنند

من بعد از آن شب، باز هم مدتی در مورد .      دو سه روز گذشت و از ساواك رفتن خبری نشد
برای این آه بتوانم نتيجه بگيرم، گفتم چند صفحه آاغذ . گذراندن این مرحله از بازجویی فكر آردم

 آه فكر می آرد می خواهم به پرسش های طرح شده جواب بدهم، چند خطایی. به من بدهيد
. صفحه آاغذ آه ُمهر زده بود، آورد و تأآيد آرد آه نباید آنها را پاره آنم و باید همين طور پس بدهم

من در واقع آاغذها را نه برای نوشتن جواب سئواالت آنها بلكه به این دليل می خواستم آه با به 
من در زندگی بيرون به این آار . ن افكارم نظمی به آنها داده و نتيجه گيری آنمروی آاغذ آورد
می . افكارم را هميشه می نوشتم و در ضمن نوشتن به نتيجه می رسيدم. عادت داشتم
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منتها با آلماتی می نوشتم آه فقط خودم می دانستم . خواستم آنجا هم همين آار را بكنم
ولی هنوز جمع بندی افكارم آامل و قابل . نصفی طول آشيدنوشتن یك روز و . منظورم چيست

من انگيزه . نكند آنها از حرف های من استفاده ای بكنند: عمده ترین مسئله این بود آه. قبول نبود
دليلش هم این بود آه هنوز برایم مشخص نبود . این همه اصرار آنها را نمی توانستم ارزیابی آنم

 دنبال آاغذها فرستاد آه من بدون خطاییبه هر صورت . چقدر استميزان اطالعات دشمن از من 
باز هم از . باالخره شب مرا به اتاق بازجویی بردند. توجه به حرف های او آنها را پاره آرده بودم

. عكس های دیگری هم زده بودند. همان لحظه اول شروع به تماشای عكس های روی دیوار آردم
می بينی آه تعدادشون . بازم به عكس ها نگاه می آنی! زد با حالت شوخی حرف می خطایی

من آه چشمهایم نزدیك بين بود و خوب نمی توانستم عكس ها را ببينم گفتم . زیادتر شده است
 مانع نشد و خودش اسم رفقا را خطايی.  بلند شدم و نزدیك عكس ها رفتم. عينك مرا بدهيد

خودت می نویسی یا من : "گفت. جویی را آوردندبه هر صورت ورقه باز. یكی یكی برایم خواند
آمی فكر آردم؛ پيش خودم گفتم یك بار دیگر این آزمایش را بكنم آه سئواالت آنها در " بنویسم؟

 .چه زمينه هایی است و از من تا چه حد اطالعات دارند؟ گفتم خودت بنویس
 ... اسم، اسم مستعار، شهرت : سوال

 . شدید؟ به فكر فرو رفتم، چه جوابی باید بدهم  چگونه با مسائل سياسی آشنا-
در اینجا این مسئله برایم مطرح شد آه چون ورقه آتبی است و به دادگاه فرستاده می شود و 

فكر می . مورد استفاده قرار می گيرد، نباید خودم را خيلی به مسائل سياسی وارد نشان بدهم
خودآار . بدید خودم بنویسم: گفتم. ان داده شومآردم آه باید ناآگاهانه تر از آنچه آه هستم نش

دوباره یك جمله، دوباره . یك آلمه نوشتم، بعد قلم زدم. بدست گرفتم ولی باز هم به فكر فرو رفتم
 حوصله اش سر رفت و خطایی. قلم زدم، دوباره قلم زدم، دوباره فكر، این آار را خيلی طول دادم

.  بود آه بهت آتاب می دادبهروخب اولين بار : "ت بيان آردپاره ای از اطالعاتی را آه از من داش
سالحیبعد با   در رابطه بودی، خب حاال بگو شهریورماه بود آه از تبریز به تهران آمدی یا جواد
پس بردار خودت . و به دنبال حرفهایش افزود، دیدی آه ما از تمام آارهای تو باخبریم" مهرماه؟

پس دیگر چه چيزی را من ! شما می گویيد از همه چيز خبر داریداگر : گفتم. بقيه را بنویس
 خطایی؟ !؟ اصال این مهم نيست آه شما می دانيد من مهر به تهران آمدم یا شهریور!بنویسم

: گفت نه ما می خواهيم همين چيزها را خودت بنویسی و سپس سئواالت دیگری مطرح آرد
ردی چه بود؟ چه مدت در آنجا زندگی می آردید؟   در آن زندگی می آجوادآدرس خانه ای آه با "

توی آن خانه آه جلویش یك مدرسه بود و یك نفر در طبقه دوم می نشست، چند ماه بودی؟ ُخب 
 ."نه خودت بگو... یكی بازار را شناسایی آردی یكی هم 

ه اطالعاتی      من عالوه بر اینكه از اینگونه سئواالت او مطالبی دستگيرم می شد، به خاطر اینك
را راجع به دانسته هایشان تكميل بكنم، با حالت اعتراض با مطرح آردن هر سئوال، خودم نيز 

 جواب می خطاییمثال می پرسيدم آدام خانه جلویش یك مدرسه بود؟ و . سئواالتی می آردم
و یا سئوال می آردم چه آسی هميشه در . داد همان خانه آه سه اتاق داشت، جنوبی بود

دوم بود منظورت آدام خانه است؟ او جواب هایی می داد آه همان خانه آه از بنگاه طبقه 
  ∗.سعادت گرفته بودید و یك آدم چاق و به اصطالح هوشياری در طبقه دومش بود

 آه گویی تازه متوجه شده بود آه نباید به خطایی     سئواالتی از این قبيل می آردم آه یكباره 
من دارم از تو بازجویی می آنم یا تو از : "، از آوره دررفت و با فریاد گفتاین سئواالت جواب بدهد

دانستن این اطالعات برای من خيلی مفيد بود، زیرا می توانستم از آنها در جمع بندی هایم " من؟
 جنبه اطالعاتی داشت و من از آنها سخت ناراحت شدم و خطاییسئواالت بعدی . استفاده بكنم

این جنایتگران، این دشمنان خلق، این مجریان اوامر و . سراپای وجودم را فراگرفتبه یكباره نفرت 
قوانين رژیمی آه عامل تمامی رنج های خلق است، از من انتظار داشتند به این سئواالت جواب 
دهم آه از آنها عليه جنبش مسلحانه ای آه حاضر بودم در راه آن صدبار جان بدهم، استفاده 

با خشم قلم را بر زمين گذاشتم و با فریاد گفتم من دیگر . ت، زهی خيال باطلآنند؟ زهی وقاح
. نمی خواهم به این سئواالت جواب دهم. پرسيدند چرا؟ گفتم نمی خواهم بنویسم. نمی نویسم

چيزی نگفتند، . حرف هایی زدند آه من فقط سكوت آردم و نگاهم را با نفرت به رویشان دوختم
 . ندمرا به اتاق برگرداند

گفتم من آه نمی خوام حرفی بزنم، یك . فردا شب آسی آمد آه دوباره مرا به اتاق بازجویی ببرد
. برام هم مهم نيست آه حتما به اتاق بازجویی بيایم. آلمه هم به این سئواالتتون جواب نمی دم
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ستدالل او حرف می زد و ا.  زدمخطاییدر اتاق هم همين حرف ها را به . به اتاق بازجویی رفتم

گوشی را برداشت و بعد . در این موقع تلفن زنگ زد..." جواب دادن به نفع توست و: "می آرد آه
) خانم را با لحن مسخره گفت(مشغوليم، فعال داریم با ليال خانم : "از آمی صحبت در آخر گفت

نه حتما ... حاال آمی صبر آنيد. همين جا حرف می زند. نه بابا احتياجی نيست... حرف می زنيم
."!... 

     گرچه سعی آرده بود پشت تلفن خيلی طبيعی حرف بزند ولی من احساس آردم این یك 
از : "رو به من آرد آه. به هر حال برای من اهميتی نداشت.  شاید هم نبود. صحنه سازی است

 تو آه می خواهی به سئواالت ما. ساواآی ها تلفن آرده بودند. ایشان چند روز فرصت گرفتم
ببينيد شما هر طور می خواهيد با من رفتار آنيد با خشونت، با احترام، : گفتم" جواب بدهی نه؟

من . ولی به هر حال همينه آه می بينيد، من حاضر نيستم آوچكترین آمكی به شما بكنم
او با حالتی آه گویای آشكار درماندگيش بود و می دانست . جوابی به سئواالت شما نخواهم داد

پس ما چكار آنيم آه تو حرف بزنی؟ ": ر جای هيچ حرف نيست و باید تصميم بگيرد، گفتآه دیگ
هيچ فكر نمی آردم ممكن .  خنده ام گرفته بود"می دهی؟ چكارت آنيم به سئواالت ما جواب

من چه می دونم؟ چيزی به خاطرم نمی : با خنده گفتم. است آنها این سئوال را از خود من بكنند
 .ی نزدرسد؟ دیگر حرف

 
 
 
 

 
 مالقات با رفيق عليرضا نابدل

 
با هيچكس آلمه ای حرف .      چند روز بود آه در اتاق دعواهایمان با َزَنک ها شدیدتر شده بود

در این روزها به . َزَنک آه مدتی بود دست هایم را بيشتر ساعات روز بازمی گذاشت. نمی زدم
يه ساعات روز را با غيض تمام به تخت می غير از یك ربع ساعت آن هم برای غذا خوردن، بق

 . بست
     درست یادم نيست سه یا چهار روز بعد از بازجویی آخر بود آه نصف شب از خواب بيدارم 

از خواب آه یك مرتبه بيدار شده بودم، . آردند و به دست هایم دستبند زده به اتاق بازجویی بردند
رفيق .  را دیدم آه روی صندلی نشسته بودابدلندر اتاق بازجویی رفيق . حالت گيجی داشتم

دست راستش آه آن را روی زانوی خود قرار . بسيار تكيده و الغر شده و چشمانش گود رفته بود
بعدها دانستم آه رفيق موقعی آه خود را از طبقه سوم (داده بود به نظر غيرعادی می رسيد 

های دستش خورد شده و بعد از مداوا بيمارستان شهربانی به زمين پرت آرده بود، استخوان 
رفيق وقتی مرا دید چشمانش از ).  سانتی متر از دست چپ آوتاهتر شده بود۵دست راستش 

آنجكاو . از این آه مزدوران مرا به اتاقی آوردند آه رفيق آنجا بود، تعجب آردم. خوشحالی برقی زد
یك صندلی رو به روی رفيق . شده بودم آه ببينم منظورشان چيست و چكار می خواهند بكنند

تو در تدوین و تهيه اعالميه های سياهكل : " پرسيدخطایی.  گذاشتند و من روی آن نشستمنابدل
او نيز از همان موقعی آه .  بودنابدلتوجه من فقط به رفيق . چيزی نگفتم" چه نقشی داشتی؟

 بی آنكه منتظر جوابی یخطای. من وارد اتاق شده بودم با دقت و تيزی تمام مرا نگاه می آرد
چه آسی اعالميه ها را نوشت، : "باشد و معلوم بود هدف دیگری را دنبال می آند دوباره پرسيد

سكوت آرده بودم و سنگينی سكوتم آنچنان گویا بود آه . باز چيزی نگفتم" چه آسی تایپ آرد؟
 رو به رفيق آرد و خطاییبعد از آن . به هيچ وجه شكست یا خودباختگی نمی توانست تعبير شود

قيافه رفيق نشان می داد آه دارد در ذهن خود هدف دشمن را از . همين سئوال ها را از او نمود
بعد جواب هایی را آه قبال . ابتدا چند لحظه ای چيزی نگفت. طرح این سئوال ها بررسی می آند

به پاسبان . رفی به من نزدندبعد از آن دیگر ح. در بازجویی خود در این مورد ذآر آرده بود، بيان آرد
 ...". ببرش، همين : "گفتند

معنی آارشان را نمی .      به اتاق برگشتم و ساعت ها راجع به این آار دشمن فكر آردم
آیا دشمن می تواند از این حرف ها .  زد از نظر گذراندمنابدلاول حرف هایی را آه رفيق . فهميدم
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ا دوباره و سه باره تكرار آردم و دیدم نه حرف های رفيق آوچكترین استفاده ای بكند؟ حرف ها ر
 . به هيچ وجه آمكی به دشمن نمی آند

     پس دشمن از به وجود آوردن این صحنه چه هدفی داشت؟ آن موقع جوابی به این پرسش 
 در مقابل نابدلنيافتم و فقط حاال است آه متوجه می شوم دشمن با پرسيدن این سئوال از رفيق 

سئوالی آه می دانست جواب رفيق همان جوابی است آه قبال . ه قصدی داشته استمن چ
قصد دشمن از به وجود آوردن چنين صحنه . داده است و حاال فقط حرف هایش را تكرار خواهد آرد

 خيلی راحت برای ما حرف می زند و حالت آرامی دارد تا نابدلای این بود آه وانمود آند آه گویا 
واقعا چرا بعد از . وحيه مرا ضعيف آرده و حالت پرخاش جویانه ام را از بين ببردبدین وسيله ر

جوابی آه رفيق در مورد اعالميه ها داد، یك آلمه هم حرف دیگری از من نپرسيدند؟ حال آه آن 
به : صحنه را جلوی چشمم مجسم می آنم، می بينم همه چيز با غرض خاصی چيده شده بود

 نشستن، سئوال و جواب های بی اهميت مطرح نابدلی رو به روی رفيق اتاق رفتن و روی صندل
آری این یك نيرنگ دشمن بود آه فقط با در نظر گرفتن رفتارهای انقالبی ... شدن و دیگر هيچ 

رفيقی آه یك انقالبی راستين بود و تا لحظه شهادت .  می شد به آن پی بردنابدلرفيق 
 . یرفت، هرگز دست از مبارزه نكشيدپرافتخارش آه آن را با آغوش بازپذ

     تا آنجا آه من تأثير چنين صحنه ها و نيز نتيجه شكنجه روحی را به تجربه دریافتم، می توانم 
بگویم آه در واقع شكنجه جسمی بدون تأثير چنين صحنه هایی به طور آلی نمی تواند مؤثر واقع 

ی آند فرد را از مبارزه نااميد آرده و در بيهوده نيست آه دشمن بيشتر از هر آاری سعی م. شود
دیدن یا شنيدن حالت یأس و تسليم در فردی دیگر هر چند هم . بين رفقا عدم اعتماد به وجود آورد

آه به علل آن آگاه باشی، تأثير بد خود را به جای می گذارد و برعكس دیدن روحيه مقاومت جو، 
انی به فرد می بخشد و او را در مقابل شكنجه ها و پایداری واستقامت در مبارزین دیگر، شور فراو

آه حفظ روحيه خود و انجام آارها و حرف به این جهت است . نيرنگ های دشمن مقاومتر می آند
زدن هایی آه موجب باالتر بردن روحيه رفقای دیگر در مقابل دشمن می شود، وظيفه مهم هر 

رق مختلف سعی می آند همين روحيه را دشمن با وسایل و ط. انقالبی بعد از دستگيری است
یك راه عمده خنثی آردن این تالش دشمن این است آه هرگز اجازه . در مبارزین از بين ببرد

باید هميشه رفتار خود را طوری تنظيم آنيم آه او به طور . ندهيم رفتاری محبت آميز داشته باشند
  .آلی نتواند با مهربانی و محبت کاذب با ما حرف بزند

دو دختر ماشين :      روش دیگری هم برای وادار آردن من به جواب دادن بازجویی به آار می رفت
نویس بودند آه مواقعی برای اینكه به اصطالح حوصله ام سرنرود، ساعتی به اتاق می آمدند و 

چنين می پنداشتند آه . آنها در ضمن خنده و شوخی پرسش هایی می آردند. حرف می زدند
چقدر ُپررو بودند و یا چقدر آوآشان آرده .  من فریب دلقك بازی های آنها را بخورمممكن است

می خواستند اول اعتمادم را . بودند آه در مقابل فحش هايی آه به آنها می دادم از رو نمی رفتند
 جان باشد، تو هرچه می خواهی بگو ما اصال عالقه خاصی به تو اشرف:" می گفتند. جلب بكنند

ُخب . ده ایم، ما به تو حق می دهيم فحش بدهی، چون تو ما را هم جزو بازجوها می دانیپيدا آر
بعد متوجه خواهی شد آه ما دو نفر آارمند ساده ای . باشد تو فعال نمی دانی آه اینطور نيست
مثل سایر اداره ها، برای ما فرقی نمی آند آدام اداره . هستيم آه صبح می آئيم و عصر می رویم

. بروید این حرف ها را برای ننه تان بزنيد: می گفتم...". كنيم، چون آاری به آار اداره نداریمآار ب
من به مستخدم اینجا هم نمی توانم نظر خوشی داشته باشم و او را فقط به صورت یك مستخدم 

 !ساده ببينم، چه برسد به شما
وانستم بيشتر به دانسته های در این مدت نيز ت.      دو شب دیگر هم مرا به بازجویی بردند

در . ولی دشمن هنوز نتوانسته بود از من ورقه بازجویی ُپر بكند. دشمن در مورد خودم پی ببرم
. اتاق فرصتی یافتم تا بتوانم از تمام جلسات مالقات ها و بازجویی ها یك جمع بندی درستی بكنم

ایی آه آرده بودم، در مورد دیدم من از تمام اطالعات دشمن در مورد خودم، در مورد آاره
مقاومت من در طول بازجویی ها حاال ثمره خود را داده بود و من از همه چيز با . ارتباطاتم، مطلعم

حاال آمادگی آن را در خود احساس می آردم آه ورقه های بازجویی را به منظور . اطالع بودم
 دشمن بدهم و بدین ترتيب مرحله روشن آردن تكليف خودم ُپر آنم، بدون آنكه اطالعاتی مفيد به

بار دیگر تمام مسائلی را آه اتفاق افتاده . بازجویی را به پایان رسانده و از بالتكليفی خارج شوم
پس از آخرین جمع بندی، تصميم . بود جمع بستم تا اگر ایرادی به نظرم رسيد آن را اصالح آنم

 . خودم را گرفتم
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 می گذشت آه دوباره مرا به اتاق بازجویی بردند واین بار دیگر      از آخرین جلسه بازجویی دو روز

تصميم داشتم ورقه های بازجویی را با اطالعات مخدوش آه از بی خطر بودن آنها دیگر آامال 
 این مزدور پست آه می خواست از فرصت استفاده آرده و به خطایی. مطمئن بودم، ُپر آنم

 به دست ما رسيده آه پویانخبرهایی از آارهای : "د، گفتاصطالح نظر مرا نسبت به رفقا برگردان
 و چند نفر پویانیه زنی اومده شكایت آرده آه . نمی دونی آدم شرمش می شه به زبون بياره

." زن آنقدر ناراحت بود آه همه اش فحش می داد... دیگه رفته ان اونو از خونه اش دزدیده ان و
شما حتی بلد نيستيد دروغهایتان را طوری سر هم . تاین حرف ها دیگر خيلی مسخره اس: گفتم

. شدیدًا اصرار می آرد آه حرفهایش درست است!  ببافيد آه الاقل فقط آمی قابل تصور باشد
آنقدر محكم و با اطمينان حرف می زد . می گفت سفارش می آنم همين فردا زن را بياورند اینجا

ی دانست تمام زندگی رفقا با تالش خستگی آه اگر آسی آمتر شكی در پاآی رفقا داشت و نم
ناپذیرشان صرف خدمت به خلق می گردد، احتمال داشت به خاطرش خطور آند آه آیا راستی 
ممكن است آنها این آار را آرده باشند؟ این دروغ های رذیالنه را در پایان بازجویی به زبان آورد و 

طوری وانمود می آرد آه دارد لطف و برای این آه حرفهایش تأثير آامل ببخشند ضمن آنكه 
 را ببينی؟ همه چيز را در آن اتاق بزرگ پویانمهربانی می آند گفت می خواهی اثاث خانه 

رفتيم به اتاق . همه آنجاست... همه وسایل، سالح ها، وسایل آوه، اعالميه ها. گذاشته ایم
بر روی یكی از .  آن چيده بودندبزرگ رو به رو، دوتا ميز دراز بود آه اسباب ها را به ردیف روی

لباس ها را به صورت اینكه تن آسی .  آویزان بودپویاندیوارهای اطاق لباس های مبدل رفيق 
وقتی به آنها نزدیك شدم، دیگر وقتش بود آه به این مزدور خائن بگویم، . باشد آویزان آرده بودند

. تن، آمترین تأثيری در من نمی آندآن همه عرق ریختن و خود را خسته آردن تو و از رفيق بدگف
 و دیگران آه سعی می خطايی. گویی لباس ها، رفيق را در خود داشتند و من آنها را بوسيدم

آردند تا حاال اشياء را یك یك به من نشان بدهند، مبهوت نگاهم آردند و من برای اینكه بر عشق 
خوب می توانند رفيق را در نظرم لباس ها خيلی : خود نسبت به رفيق تأآيدی آرده باشم گفتم

برای آنكه به رویشان نياورند و نگویند خيلی خيط شدیم، دو سه تا شيئ دیگر . مجسم آنند
 . نشانم دادند و به اتاق برگرداندند

 بردند و به این ترتيب بعد از یك ماه و نيم، بازجویی خطایی     دو دفعه دیگر هم مرا به اتاق 
تمام بازی های من در ورقه منعكس شده . ی واقعا آذایی و مسخره بودبازجوی. آذایی تمام شد

بعدها آه موقع پرونده خوانی در دادگاه .  طرز برخورد و حالت هایم را در آن نوشته بودخطایی. بود
مطالبی پشت سر هم با انشاء . آنها را می خواندم، نمی توانستم جلوی خنده هایم را بگيرم

در ورقه ها این طور . ورقه ها هيچ مطلبی به دست نمی دادند. ده بودآودآانه و بدخط ردیف ش
آمده بود آه از چگونگی آارهایی آه اطالعات دشمن در مورد آن ها ناقص بود، فقط رفقای شهيد 

طبق گزارش (مثال باالخره روشن نشد من برای چه هر روز جلوی دانشگاه می رفتم . خبر داشتند
. به من چيزی نگفته بود.  می دانستبهروزگفته بودم این را رفيق ) بودمزدوری آه مستأجر برادرم 

 ! شاید به خاطر توجيه وضع بود، آه می خواست من همراه او باشم
حتی بی اهميت ترین حرفها هم به دروغ .      انجام بعضی آارها هم به آنها نسبت داده شده بود

 .آمده بود
 
 
 
 
 

 
 مهربانی و نرمش 

  از بين بردن روحيه پرخاشجویانه مبارزینوسيله ای برای
 

     به روزهای بعد از شكست اعتصاب برمی گردم، به دورانی آه دشمن سعی می آرد به هر 
 . وسيله ای شده از من بازجویی بكند

     بعد از اینكه حاضر شدم غذا بخورم، رفتارهایشان عوض شد، دیگر همه دایه مهربانتر از مادر 
زرشك پلو با مرغ، جوجه آباب، ته چين . تی برایم از جيره افسران غذا می دادندمد. شده بودند
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و من نمی دانستم اینجا جيره دو گونه است، یكی برای پاسبان ها و زندانيان و دیگری برای ... پلو
از این . شكی نبود آه آنها با توجه به ضعف بدنی من این آار را می آردند. افسران و آارمندان

قصد شما از این پذیرایی ها این : می گفتم! به مزدوران مؤدبشان. ی تعجبم می گرفتپذیرای
ولی من خوشحالم آه هيچ چيز . است آه من قوی بشوم و شما بتوانيد خوب شكنجه ام بكنيد

ای آاش اطالعاتی داشتم و به شما : ندارم آه شما بتوانيد آن را از من در بياورید و می گفتم
آنها طوری جلوه می دادند آه از این . انيد این آار چقدر لذت بخش استنمی گفتم، نمی د

گویی آه من یكی از افراد خانواده . مسائل بی خبرند و فقط به قوای جسمانی من می اندیشند
 !شان هستم

     بعدا متوجه شدم آه قصد آنها از این به اصطالح پذیرایی ها این بود آه من سالمت جسمی 
اثر شكنجه از دست داده بودم، بدست بياورم تا در صورتی آه احتماال بر اثر فشار خود را آه در 

مجامع بين المللی حقوقی نماینده ای در دادگاه حضور یافت، آثار ضعف ناشی از شكنجه در چهره 
حتی در شرایطی با تزریق آمپول های . این یكی از شگردهای دشمن است. ام دیده نشود

 .ندام ها ایجاد می آنند آه به حساب چاقی گذاشته شودخاصی نوعی تورم در ا
      دو زن ضمن این آه مأمور مراقبت من بودند، به طور مستقيم و غيرمستقيم خواست های 

به این صورت آه با مهربانی رفتار آردن، به نوعی مرا در . بازجوها را به مورد اجرا می گذاشتند
یا طوری برایم عذاب روحی ایجاد . رخاشجویانه نداشته باشمرودرواسی قرار بدهند آه دیگر رفتار پ

بكنند آه از فرط ناراحتی مثال به التماس بيفتم و آنها از آنجایی آه زن بودند و تمام بيست و چهار 
ساعت را پهلوی من می گذراندند، می توانستند از شيوه های مختلف برای رسيدن به مقصود 

 حرف زدن و درددل خانوادگی آردن گرفته تا به اذیت های خاله از دوستانه. خود استفاده بكنند
 . َزَنکی توسل ُجستن و نقش بازی آردن

توآلی     در مورد رفيق  جمشيدی رودباری، برای اینكه اطالعاتی در مورد رفيق شهين ) 8(عباس
  میشهيندو زن در حالی آه پشت به رفيق : از او بيرون بكشند، نقشی بازی آرده بودند

ایستند، آهسته طوری آه رفيق بشنود ولی فكر آند آه آنها نمی خواهند او حرف هایشان را 
 را به جمشيدیفالنی، . " دستگير شده حرف می زنندجمشيدیبشنود، با هم راجع به این آه 

بعد از ظهر هم ...".  همون آه لهجه شمالی داره دیگه– ١٧٣ اتاق شماره –آدام اتاق انداختند 
 رفتار خوبی داشت، بعنوان دوستی خبر می آورد آه شهيناسبان ها آه با رفيق یكی از پ
 را به شهينهمان شب رفيق .  به سر می برد١٧٣ را گرفتند و حاال هم در اتاق شماره جمشيدی

قصدشان این بود آه رفيق پيش خود .  می پرسندجمشيدیبازجویی می برند و راجع به رفيق 
دش دستگير شده، پس مهم نيست اطالعاتی را آه از او دارم و  آه خوجمشيدیرفيق : بگوید

 .فقط در صورت دستگير نشدنش ممكن بود به نفع دشمن باشد، بگویم
.      روزهای اول بعد از اعتصاب، دو زن به حدی مهربانی می آردند آه مرا به تعجب وامی داشتند

خودم آه نيز به . شان هستمپيش خود می گفتم آخر مگر این ها یادشان نيست آه من دشمن
روی این موضوع تأآيد می آنم، پس معنی این آارها چيست؟ اصال نمی توانستم دليل 

مثال صبح به . آارهایشان را بفهم و بدین جهت پيش خود گفتم حتما خصوصيات آنها چنين است
ی برایم محض این آه از خواب بيدار می شدم دستبندها را باز می آرد و شير و تخم مرغ و چا

 چایی در ليوان اشرفبه مستخدم می گفت برای ! آن هم با صميميت آميخته با احترام. می آورد
یا می دیدی از پول خودشان ميوه می . بزرگ بياورید، من می دانمُ ترك ها چایی زیاد می خورند

ميوه را . خریدند و مثل این آه من مهمانی باشم آه به خانه شان رفته ام، مرتب تعارف می آردند
بيشرف های ساواك، : "می گفتند! با اصرار به دهانم می گذاشتند و با دلسوزی تمام یك مادر

و " بابا شهربانی چی ها خيلی انسانند. عجب آدم های بی رحمی هستند. دختره را آشتند
چند تا از "گویی متوجه بزرگی دروغ خود شده باشند، برای جلب اطمينان ادامه می دادند، 

. این حرف ها را همراه با تعریف هایی از من بر زبان می آوردند". های اینجا هم بيشرفندافسر
و ...  چقدر پاك و بی آالیشه، دماغش چقدر خوش فرمه، دندانهایش به همه چی می ارزهاشرف

 ... یكی از زن ها تكرار می آرد آه من شكل دختر بزرگش هستم
یا می توان گفت سعی می آردند اینطور . ین رفتار این بود     به هر حال بعد از اعتصاب، عمده تر

آنها مجبور بودند در برابر عكس العمل های من . ولی زمان به دلخواه آنها نمی گذشت. باشد
در واقع آنها با به اصطالح مهربانی های خود می خواستند بگویند . رفتاری غير از این نشان بدهند

تو آه : "َزَنک می گفت!  نفر بد هستند آه شكنجه می آنندآدم های خوبی هستند، فقط دو سه 
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اعصابشان موقع شكنجه . نمی دونی، شكنجه گرها اول خودشونو شكنجه می آنن بعد طرف را

طبعدر مورد ". خورد می شود در موقع شكنجه به حدی ناراحت می شود، آه من : " می گفتنيك
 . "فكر می آنم باالخره شالق بدست سكته خواهد آرد

     من اگر چه در مقابل رفتارهای آنان حالت عادی داشتم و خودم نيز حرف های معمولی می 
 ولی در ضمن، رفتارها و اعمالشان را از نظر - مثال از وضع خانواده هایشان می پرسيدم –زدم 

به طور جزئی . می گذراندم آه ببينم هدف پليدشان در آجای آارها و رفتارهایشان نهفته است
و این نيرنگ ! آشتن روحيه پرخاش جویانه مبارز.  می شد این موضوع را فهميد، مسئله ُآلی بودن

 .تجربه شده ای بود آه در گذشته بارها به نتيجه رسيده بود
 
 
 
 
 

 
 اسير چه آسی است؟

 
     به این ترتيب من با مشاهده مهربانی بيش از حد زندانبانان خود، هر لحظه به حسابگرانه 

. آن پی می بردم و به تأثير بدی آه در آرام ساختن من به جای می گذاشت، فكر می آردمبودن 
از این رو هر جا موقعيت را . نه، نمی بایست به آنها اجازه دهم آه با من به نرمش رفتار آنند

مناسب می دیدم، حرف هایی را آه به نظر خودم می توانست روی پاسبان ها تأثير گذاشته و 
ا حقایق آشنا آند، مطرح می آردم و یا ماهيت وظيفه ای را آه به عهده شان گذاشته آنها را ب

در این حال، آنها . شده و ُجز جنایتكاری چيز دیگری نبود، ضمن گفتگو برایشان ثابت می نمودم
رفتارهای به اصطالح محبت آميز بيش از دو روز نمی . مجبور می شدند رفتارهایشان راتغيير بدهند

 ادامه یابد آه وضع عوض شده و دعواها و فحش ها و مسخره آردن ها ازسرگرفته می توانست
آنها می . از این رو من موفق شده بودم. تكرار هر روزه این آارها ُآفرشان را درمی آورد. شد
اگر پنج انگشت را عسل آنی و در دهان این دختر فرو ببری می گوید عسل نبود زهر : "گفتند
آنها در ضمن این آه مزدور دشمن بودند و با من . چه حساب آوته فكرانه ای دارندمی دیدم ". بود

به آنها می . در دلم می خندیدم. دشمنی طبقاتی داشتند ولی موضوع را شخصی می دیدند
دوستِی دشمن، . آخر دشمن طبقاتی آه نمی تواند پنج انگشت عسلی داشته باشد: گفتم

 همدیگر هستيم، اگر چه شما می گوئيد این حرف ها را ما دشمن طبقاتی. دوستِی گرگ است
ول آنيم و چون در یك اتاق بدون ارتباط با بازجوها زندگی می آنيم، می توانيم آاری به عقاید 

حاال آه فكر می آنم خنده ام می گيرد آه چطور به آنها استدالل می . همدیگر نداشته باشيم
ی خود آنها هم نمی توانستند با سعی زیادی هم ول. آردم آه حرفهایشان از اساس غلط است
آخر چگونه امكان داشت، ما دشمن بودیم و رو در روی . آه می آردند، برخوردی به وجود نياورند

آنچه آه آنها را خوشحال می آرد، دقيقا همان چيزی بود آه موجب خشم و آينه . هم قرارداشتيم
تمام . احت می شدند باعث خوشحالی من بودو چيزی آه آنها از آن دلخور و نار. من می شد

. شوخی هایشان هم نمی توانست مرتجعانه نباشد. زندگيشان غرق در ابتذال و بيهودگی بود
معلوم است در چنين مواقعی رفتار من طوری می شد آه َزَنک از . آنها ادای رفقا را درمی آوردند

ود، زیرا مثال همين پنج دقيقه پيش به اوائل برایشان تعجب آور ب. پنج انگشت عسلی حرف می زد
 مثل ادای رفقا - از نظر آنها-! اصطالح یك دنيا محبت آرده بودند، چرا حاال من سر یك چيز بيخودی

بعدها فهميده بودند آه این آار با !... را درآوردن تمام محبت های قبلی شان را نادیده می گرفتم
البته . ر در حالت معمولی این آار را نمی آردندو دیگ. محبت های دروغينشان جور درنمی آید

از . هميشه اتفاقی از این نوع می افتاد، آنها سعی می آردند مرا جدا از سازمانم به حساب آورند
در حالی . آن بد می گفتند و فكر می آردند چون از خود من بد نمی گویند پس نباید ناراحت بشوم

 . دگاه محدود و تنگ آنها می توانستيم جدا از هم باشيمآه روشن بود، من و سازمانم فقط از دی
. گویی من جزئی از افراد خانواده شان بودم.      از بعضی رفتارهایشان هنوز هم سردرنمی آورم

مثال یك روز آه گویا مزدوران از شكنجه من حرف می زده اند . حتی گاه به وجودم افتخار می آردند
.  آردند، این دو زن با قيافه خوشحال و تشكرآميز وارد اتاق شدندو با حالت تحسين از من یاد می
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همه دارن از : "با خوشحالی گفتند. با احترام و محبت نگاهم آردند ولی نتوانستند ساآت باشند

بعدها نيز در زندان قصر از دخترهای زندانی آه آنجا می آمدند و با آن َزَنک !" تو تعریف می آنن
دم آه َزَنک از شكنجه های من برای آنها تعریف آرده و با افتخار از تماس داشتند، می شني

 !"شما چه آاره اید، من چریك زیر دستم بود: "مقاومت من حرف زده و گفته است
     روزها بدین گونه سپری می شد و به این ترتيب مواقعی آه امكان رفتار محبت آميز برایشان 

 یعنی –حتی پاسبان ها هم که از گارد بودند .  می شدنبود، مسخره آردن ها از هر طرف شروع
من اهميت زیادی می دادم آه با آنها رفتار خوبی .  مسخره ام می آردند-ُتهی مغزترین مزدوران 

داشته باشم ولی از این موضوع ناراحت بودم آه دشمن چگونه از نادانی افرادی آه در فقر و 
رت و استثمار قرار دارند، استفاده می آند و آنها را در بيچارگی دست و پا می زنند و در بند اسا

 . مقابل ما آه برای گسستن همين بندها مبارزه می آنيم، قرار می دهد
     َزَنک ها و افسرها سعی می آردند با پيش آشيدن مسئله حمله به آالنتری ها خود را 

من برای پاسبان ها توضيح می . دپشتيبان پاسبان ها نشان داده و آنها را در مقابل من قرار دهن
دادم آه اگر مسئولينتان راست می گویند، چرا هميشه خطرناآترین آارها را به عهده شما می 

؟  زور می گویند، تحقيرتان می آنند و آوچكترین !گذارند و آمترین حقوق را به شما می دهند
ل من نمی شدند و به تبعيت ؟ ولی آنان به خوبی متوجه استدال!ُحرمتی برای شما قائل نيستند
مثال یكی از پاسبان ها به محض اینكه از در وارد می شد، ادای . از سرورانشان عمل می آردند

فالنی این خلق : "و می گفت..." خلق... خلق: "مرا در روزهای اول دستگيریم درمی آورد آه
و َزَنک ها غش غش می !" ؟ مگه خلق ترا دوست نداره آه بياد و از اینجا آزادت آنه...آجاست

چه ابتكار جالبی به خرج می دهی و چه حرف های شوخی بلدی آه بزنی و تكرار : "خندیدند آه
 ..."خلق... خلق... می آردند

الاقل . فعال آه دست مائی. تو آه دیگر یك اسيری: "     َزَنک هم از این حرف ها خيلی می گفت
اصال نمی . چه حالت عجيبی داشتم...!" ددرست و حسابی رفتار آن آه به نفع خودت باش

در وجود آنها نهایت . مفهوم آلماتشان در ذهنم نمی گنجيد. توانستم حرفهایشان را هضم آنم
حماقت را می دیدم و پيش خود می گفتم واقعا این ها نمی توانند بفهمند آه من به هيچ وجه 

ساط زندگی حقير و خوی و خصلت احساس اسارت نمی آنم؟ در رابطه با آنها آه اسير بند و ب
آیا آنها به راستی نمی فهميدند آه . مبتذلشان بودند، چه احساس آزادی گسترده ای می آردم

 نه من، بلكه خودشان اسيرند؟ 
بود؟ دلم از این مفاهيم ُخرده " آی"این خود . در ُبعد فكرم جای نمی گرفت" خود"     آلمه 

نمی دانستم چگونه می توانم ...  من... ود، برای خود، منبه نفع خ. بورژوایی به هم می خورد
نه محبت های آنچنانی شان را می خواستم و نه دعواهای اینچنينی . رفتار متعادل داشته باشم

او بعد از هر آتك زدن در خود احساس . از آتك زدن های َزَنک خيلی خشمگين می شدم. را
و چكار می توانی بكنی؟ آاری از دست تو برنمی آخر ت: "و با تحقير می گفت. پيروزی می آرد

تمام مدت دستهایم به تخت بسته بود و حتی موقع مستراح . و واقعا آاری نمی شد آرد." آید
آتك . دیدم آه بيخودی این فرصت را به او می دهم. رفتن هم به دست هایم دستبند می زدند

آوچكی و به رخ آشيدن پيروزیش برایم خوردن از دست او سر هر موضوع بی ارزش و به هر بهانه 
او از فحش ها و حرف . گر چه این خود من بودم آه او را وادار به اینكار می نمودم. گران می آمد

در رابطه با نتایج بدی آه این گونه رفتارهای من به بار . هایی آه می زدم بسيار ناراحت می شد
 . هممی آورد، موضوعی باعث شد آه آمی تغيير رفتار بد

در اینجا در .      در زندگی گذشته ام، مشاهده حالت درمانده در آسی برایم بسيار دشوار بود
یك بار َزَنک از حرف های من به آنچنان حدی از ناراحتی . مورد َزَنک ها این حالت برایم پيش آمد

: ود گفتمپيش خ. از دیدن حالت او به فكر رفتم. رسيد آه تمام بدنش را تشنج عصبی فرا گرفت
وقتی در اینجا رفتارها به صورت مسئله شخصی درآمده است، . من آه با او آينه شخصی ندارم

اگر چه می دانستم اعتقاد احترام به . درست نيست آه با رفتار خود موجب شكنجه او بشوم
 یك چيز بی معنی است و این اندیشه ایده - انسان بدون توجه به پایگاه طبقاتی او-انسان
تی است آه در یك جامعه طبقاتی آه خواه و ناخواه همه چيز مارك طبقاتی خورده است، از آليس

ولی وجود رگه هایی از این موضوع در ذهنم آه انسان موجود . انسان به طور ُمَجرد حرف بزنيم
هر چند ناراحت شدن از . قابل احترامی است، باعث شد آه رفتارم را با آنها آمی تغيير بدهم

حتم می دانم آه اگر . صاب آن َزَنک و موضوع را شخصی دیدن با اعتقاداتم یكی نبودتشنج اع
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چرا . اندیشه دورنگری داشتم و به اهميت آار خود آگاه بودم، هيچ وقت این تصميم را نمی گرفتم

آه می توانستم ببينم آارم چطور روحيه این َزَنک و مزدوران دیگر را تضعيف می آرد، آه دیگر با 
یا می توانستم دشمن را ببينم آه مستأصل مانده آه با من . س قدرت با رفقا برخورد نكننداحسا

آجا نگاهم بدارد، حتما به سلول انفرادی می برد آه به نفعم بود و من از زندگی ُخرده . چكار بكند
 . بورژوایی آه در اتاق بوجود آمده بود، دور می ماندم

. ن اتاق، مدام به دنبال دست آویزی بودند آه بخندند و شاد باشند     دو َزَنک و دو پاسبان، ساآني
تا چند روز بعد از آنكه یك بار خانه شان می رفتند، صحبت از . برای هم خاطره تعریف می آردند

جزو برنامه هميشه، بستنی خوردن و سينما رفتن بود . جزء جزء آارهایی بود آه انجام داده بودند
بعضی وقت ها هم به عمد روی این موضوعات تكيه می آردند .  می آردندآه با آب و تاب تعریف

مشغوليت دیگرشان با افسرهای اداره بود آه زننده ترین شوخی . آه من به اصطالح دلم بسوزد
بعضی وقت ها هم راجع به علل  فقر اجتماع با پاسبان ها صحبت می . ها را با همدیگر می آردند

زرنگی از این نظر آه . دادم و آمی برای پاسبان ها حرف می زدمشد و من زرنگی به خرج می 
یكباره نمی گفتم حرف های شما غلط است، بلكه طوری حرف های آنها را برمی گرداندم آه اول 
متوجه نمی شدند ولی بعد نتيجه ای آه می بایست گرفته می شد و آنها دیگر نمی توانستند 

ه زندگی پاسبان ها می پرسيدم و برایشان حرف می مواقعی هم خودم راجع ب. چيزی بگویند
آنها غرق در زندگی خشك نظامی . البته من بيهوده به این پاسبان ها بهای زیادی می دادم. زدم

برای من دیدن آنها نيز مایه رنج بود و واقعا از دیدن رفتارهایَ برده . و خرده بورژوایی خویش بودند
 خاطر خوردن غذای افسری چقدر خود را تحقير می آردند، رنجی وارشان در قبال َزَنک و اینكه به

از همه بدتر صحبت های تهوع آوری بود آه هر روز باالی تخت من با . تمام بدنم را فرامی گرفت
آن قدر از این مسائل چندشم می گرفت و به حدی ناراحت می شدم آه . همدیگر می آردند

در بيرون هر وقت صحبت . ه من دست می دادبعضی وقت ها به معنی واقعی حالت تهوع ب
بدترین شكنجه آن است آه آدم را مجبور به یك زندگی : شكنجه می شد، من به خود می گفتم

. اینجا هم یك زندگی ُخرده بورژوایی برقرار بود و من در درون آن قرار داشتم. ُخرده بورژوایی بكنند
آیا به خاطر اینكه . نمی توانستم بكنمچشمهایم می دید و گوش هایم می شنيد و آاری هم 

حرف می زنند، باید با ایشان دعوا آنم؟  تصميم می گرفتم آلمه ای ! دائما از این مسائل معمولی
سئوال آردن . با هيچ آس حرف نزنم و آاری آنم آه اصال حرآات آنها را نبينم ولی امكان نداشت

ا حرف نمی زنی؟ جوابشان را با بی فالنی چر... اول به آرامی. از هر طرف شروع می شد
یا صریحا می . اصال آاری به من نداشته باشيد. اهميتی می دادم آه حوصله حرف زدن ندارم

ولی مگر دست بردار . شما هم با من حرف نزنيد. من دوست ندارم با شما حرف بزنم: گفتم
گرچه از سفت . دهرچقدر سكوت من بيشتر طول می آشيد رفتار آنها نيز بدتر می ش. بودند

بستن دست بند، ندادن آب، دیرتر به مستراح بردن و از مسائل روز بيش از پيش حرف زدن آه من 
با این وصف وضعی به وجود می . است پيش تر نمی رفت!! ببينم چقدر تمام زندگی آنها خوش

 برای خودم .شاید هم من بلد نبودم. به هر حال هيچ آاری نمی شد آرد. آمد آه بدتر از پيش بود
برنامه می گذاشتم آه درباره مسائل آلی، مثال چرا مبارزه مسلحانه تنها راه رسيدن به هدف 

ولی با مزاحمت هایی آه آنها ایجاد . فكر بكنم، روزی یك قطعه شعر بخوانم و از این قبيل... است
استند حتی َزَنک ها می خو. می آردند، تقریبا هيچ وقت موفق به انجام برنامه ای نمی شدم

. برای آنها آلمه زندانی با آلمهَ برده مطيع مترادف بود. آوچكترین آارم به دلخواه آنها صورت بگيرد
حتی نمی شد به اندازه ای آه خودت انتخاب آرده ای بخوابی؟ هروقت می خوابيدم و َزَنک 

با لگدهای حوصله اش سرمی رفت به پاسبان ها می گفت آه با پا به تخت بزنند و پاسبان ها 
محكمی آه در خواب به نظرم مثل زلزله می ماند به تخت می زدند آه بلند شو، نخواب، چون َزَنک 

از هر چيز آوچك برای اذیت آردن من استفاده . از خوابيدن من حالت آسالت پيدا می آند! محترم
َ دم در خودش با یك پ. مرا روزی دوبار، آنهم با ِمَنت تمام به مستراح می ُبرد. می شد اسبان تا

روزی آه می خواستی سه بار به مستراح . الی در می بایستی آمی باز باشد. مستراح می آمد
َزَنک آنچنان سروصدایی راه می انداخت آه صدایش تا آخر . بروی، غوغایی در اداره بر پا می شد

دند آه من می افسرها از اتاق بيرون می آمدند و باالخره همه اداره خبر می ش. راهرو می رفت
در مورد . هر آس بی خيال متلكی می گفت و به اتاق خود می رفت. خواهم به مستراح بروم

.  عالوه بر این مسئله، در مورد غذا خوردن هم چنين سروصدایی برپا می شدشهين توآلیرفيق 
ینجا و َزَنک داد و بيداد راه می انداخت آه ا) دو یا سه قاشق( غذای آمی می خورد شهينرفيق 
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به دلخواه او . او می خواست آه غذا به اندازه خورده شود. آار به دلخواه زندانی صورت نمی گيرد
سر هر دستشویی، پاها و صورت خود را بشوئيم و از این قبيل، آه اغلب منجر به دعوا و سروصدا 

ت البته این خصلت هميشگی او بود آه سعی می آرد آاری آند آه همه از او اطاع. می شد
واال او چنان از ما می ترسيد آه سعی می آرد در رابطه با ما تا آنجا آه اجازه می دادیم، . نمایند

او خيلی خوب آينه فراوان و به همراه آن نترسی ما را می دید و . آارها را با مسالمت پيش ببرد
مثال .  تجربه آردعمال نيز آن را بارها. می دانست آه رفتارهای آنچنانی او عواقب بدی برایش دارد

توآلییك روز آه دو زن پائين تخت رفيق   دراز آشيده بودند، رفيق آه او نيز دستهایش شهين
هميشه به تخت بسته بود با خود می اندیشيد آه خود را به طریقی روی تخت به جلو بكشد و با 

ولی به علت دور بودن . این آار را می آند. پا صندلی را آه نزدیك زن ها بود به روی آنها بياندازد
صندلی از او و قد آوتاه رفيق آه به سختی پایش را با آن می رساند، صندلی آمی دورتر از سر 

طوری آه یكی از َزَنک ها ضعف آرده . و صدا می آند و آنها را شدیدا می ترساند  زن ها می افتد
 . و در جای خود ميخكوب می ماند

. ی رفتم و حرف نمی زدم، َزَنک ها خيلی عصبانی می شدند     روزهایی آه به اتاق بازجویی م
البته آنها هميشه می گفتند، آاری به این آارها ندارند و عصبانيت خود را با توسل به بهانه های 

من به جلسه اطالعاتی بازجویی آاری ندارم ولی : "َزَنک می گفت. مختلف دیگر نشان می دادند
 به اتاق می آید، تو خطاییمثل ! وقتی مرد محترمی.  را تحمل آنماصال نمی توانم اینگونه رفتارها

بعضی وقت ها ." آخر آدم چقدر باید مغرور و ازخودراضی باشد. حتی رویت را هم برنمی گردانی
این : فقط می گفتم. این حرف ها را با لحن تند تر می گفت و چقدر بد آه من فحشش نمی دادم

تصميم من مبنی بر فحش ندادن، این . ر است حرفش را هم نزنيدآار من ربطی به شما ندارد، بهت
تأثير را به جای گذاشته بود آه دیگر به آسانی نمی توانستم روحيه تهاجمی به خود بگيرم و 

 .اعتراضاتم به اصطالح چنين حالت مؤدبانه ای پيدا آرده بود
آه گفتم دعوا به ظاهر مربوط به      روزهای بازجویی در اتاق حالت دعوا حكمرفا بود و همان طور 

ممكن بود آن روزها به من آب . به خيال خودشان مرا تنبيه نيز می آردند. مسائل دیگری می شد
هنگامی آه آن دو ماشين نویس آه از آنها اسم . ندهند یا دستبند دستهایم را محكم تر ببندند

رای واداشتن من به بازجویی پس بردم و یا مزدورانی از آن قبيل به اجرای نمایش های مسخره ب
دستهایم را باز می آردند . دادن مشغول بودند، رفتارهای َزَنک های اتاق هم محبت آميز می شد

و فقط شب ها دستبند می زدند و حتی می توانستم در حالی آه دو پاسبان در دو طرفم قرار 
حميدو درمقایسه با رفيق این دیگر نهایت محبت شان بود . می گرفتند، قدم بزنم و ورزش آنم

 آه در اتاق رو به روی من بود و تمام مدت دست ها و پاهایش به تخت بسته شده بود، توآلی
توآلیرفيق . می توانست محبت محسوب شود  بعد از اطالع از فاجعه سوم خرداد و حميد

نذیری و رفيق پویانشهادت رفيق  ایش بسته  به حدی ناراحت شده بود آه در حاليكه دستهپيرو
بود، سرش را محكم به زمين زده و به شدت زخمی آرده بود آه مزدوران بالفاصله او را به 

از آن موقع به بعد هميشه دست ها و پاهای . بيمارستان ُبرده و چند روزی آنجا مداوایش می آنند
  ∗.رفيق را به تخت می بستند

د و واقعا دشمن بودن مرا از یاد می      در این مواقع مهربانيشان به صميميتی آميخته می ش
از . در واقع قادر به این آار نبودند. من نمی توانم بگویم آنها تمام مدت نقش بازی می آردند. بردند

مگر تمام زندگی آنها در آارشان بود آه تمام . َده دوازده روز، یك بار به خانه شان می رفتند
ویم آنها ضمن آار زندگی معموليشان را هم می حرآاتشان به خاطر آار باشد؟ یا می توانم بگ

. آردند؟ این دو زن هنرپيشه هایی بودند آه خود نيز بازیچه بازی های مسخره خود گشته بودند
این . آنها برای من ُحكم دو غده سرطانی را داشتند آه دلم می خواست از ریشه آنها را بكنم

. تلف شان چه عكس العملی نشان بدهمضعف من بود آه نمی دانستم در مقابل رفتارهای مخ
هيچ وقت راضی نبودم با آنها به طور دوستانه حرف بزنم و اگر دو روز این آار را می آردم، روز 

آه آخر با چه آسی به حالت معمولی حرف می زنی؟ و آنگاه زود . سوم از خودم انتقاد می آردم
كنجه می آند، از آنجایی آه پيش خود می گفتم، وقتی دشمن ش. رفتارم را عوض می آردم

نسبت به هدف او آگاهی وجود دارد، به راحتی می شود در مورد رفتار خود تصميم گرفت و در 
 . ولی آخر در این مورد هدف مشخصی نيست. مقابل هر رفتار او به طور برعكس عمل آرد

يشه به این واقعا هم هم.      نمی توانستم همه رفتارشان را به مسئله بازجویی ربط بدهم
می . به هر صورت آنها مزدور دشمن بودند و رفتارهایشان تنفرانگيز بود. موضوع مربوط نمی شد
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وقتی از خودم انتقاد می آردم آه . دیدم آه بيشتر وقت ها موضوع شخصی و خاله َزَنکی است

ود را چرا از وضعيت اتاق ناراحت می شوم، مگر از دشمن انتظار رفتار خوبی دارم؟ ناراحتی خ
دشمن هر شرايطی می . اینگونه توجيه می آردم آه من گله ای از شرایط بد و دشوار ندارم

البته . خواهد برای من ایجاد آند ولی آخر رفتار خاله َزَنکی َزَنک ها در این موضوع جای نمی گيرد
بعد به خودم جواب می دادم آه وضعيت این اتاق هم شرایطی است آه دشمن آگاهانه یا 

. ولی به هر صورت نه از اتاق و نه از رفتارهای خود رضایتی نداشتم. آگاهانه به وجود آورده استنا
رفتارم با . پيش خود می گفتم آاش من هم مثل رفقای پسر فقط نگهبان پاسبان سيار داشتم

آنها می خواستند به صورتی . افسران بازجو از حالت خشونت تبدیل به مسخره آردن شده بود
برای آنها از جنایت ها و اعمال بيشرمانه شان صحبت آردن .  خود را قانونی جلوه دهندآارهای

وقتی با قيافه حق به جانب از مسائلی . خيلی عادی و راحت حرف می زدند. چيزی معمولی بود
. با من حرف می زدند، نمی توانستم با تمسُخر با ایشان روبرو نشوم و به حرفهایشان نخندم

یكی از افسرانی آه در . هم طوری حرف می زدند آه گویا با دختر بچه ای طرفندبعضی وقت ها 
 زخمی گشته و تازه از بيمارستان مرخص شده بود و هنوز می لنگيد، بهروزاثر تيراندازی رفيق 

 ".؟...!ببين برادرت پایم را چكار آرده : "لنگ لنگان جلو من راه می رفت و خنده آنان می گفت
 موقع دستگيری در حالی آه در محاصره آامل دشمن قرار داشت، یك لحظه در وزبهر     رفيق 

مقابل آنها آرام نگرفته بود و قبل از آنكه مزدوران دشمن از پشت به او حمله آرده و دستهایش را 
بگيرند، توانسته بود در همان لحظات اول چند مزدور دشمن را از پای بياندازد و بعد هم آه 

هر چند .  پشت گرفته و پاهایش را شكسته بودند، او مرتبا شليك می آرده استدستهایش را از
در آن موقع دیگر نمی توانست گلوله هایش را به مغز و قلب دشمن خالی آند ولی به هر حال 
این تيراندازی هم دشمن را به وحشت می انداخت و هم باعث می شد فشنگهایش سالم به 

برخورد شجاعانه رفيق نقشه دشمن را از دستگيری راحت، با به هر صورت . دست دشمن نيافتد
جسارت و شجاعت انقالبی رفيق . آن آه منطقه را آامال محاصره آرده بود، با شكست مواجه آرد

به حدی در دل دشمن وحشت انداخته بود آه آنها هميشه از او به صورت افسانه ای یاد می 
 . آردند

. سعی می آرد زرنگی به آار ُبرده، مرا مسخره آند. اشت رفتار مخصوص به خود د     خطایی
این آار فقط به این دليل صورت می گرفت آه شخصيت طرف خورد شده و روحيه اش ضعيف 

من در این مورد سادگی هایی داشتم آه بعضی وقت ها زود متوجه این موضوع نمی شدم . شود
ليل پيش می آشد، می دیدم در قيافه و تا می خواستم فكر آرده بدانم فالن مطلب را به چه د

مثال یك روز عكسی را نشان داد آه ببين می شناسی یا نه و من . اش خنده موذیانه ای پيدا شد
چشمانش گود رفته و صورت . عكس دختری بود آه گویی از گور برخاسته بود. گرفتم و نگاه آردم

عكس را برگردانم آه همان خنده با حالت بی تفاوتی خواستم . بسيار تكيده و استخوانی داشت
دوباره به دقت به . فهميدم آه مسخره تازه ای در آار بوده است. موذی در چهره اش پيدا شد

ولی به روی خود نياوردم آه ) روز اول عكس مرا گرفته بودند(عكس نگاه آردم و خود را شناختم 
 ندادم و فقط گفتم می پرسيد می شناسی یا نه؟ جواب حرفش را. دفعه اول نشناخته بودمش

چشمانش را ببين آه با چه نفرتی به دشمن . بينی تمام چهره اش انباشته از آينه و نفرت است
 !نگاه می آند

 
 
 
 
 

 
 قربانيان فقر و بی خبری

 
. هر روز پاسبان جدیدی برای نگهبانی به اتاق می آمد.      پاسبان های گارد عوض شده بودند

مواقعی آه َزَنک ها در اتاق نبودند، با هم حرف .  من مایه خوشحالی بودوجود این پاسبان ها برای
عده ای هم . اغلبشان دهاتی بودند آه آاری در ده گير نياورده و پاسبان شده بودند. می زدیم

بعضی وقت ها بحث های . از وضعيت آارخانه و ده می پرسيدم. قبال آارگر آارخانه ای بودند
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آنها از ستمی آه در .  شان تا حدودی آگاهی سياسی داشتندبعضی. سياسی پيش می آمد
. حق خود و دیگران روا می شود، صحبت می آردند و نارضایتی خود را از دستگاه نشان می دادند

بعضی ها شدیدا آنجكاو بودند آه ببينند چطور ممكن است آه برای آسی منافع شخصی مطرح 
این آنجكاوی گاهی به قدری . را صرف مبارزه نمایدنباشد و به خاطر رهایی خلق ها زندگی خود 

شدید بود آه با اینكه َزَنک به آنها می سپرد با من حرف نزنند، این را فراموش آرده حتی پيش او 
این پاسبان ها با رفقای پسر نيز صحبت می آردند و رفقا آنها را نسبت . با من صحبت می آردند

يات اخالقی رفقا اغلب پاسبان ها را شيفته خود آرده خصوص. به مسائل مختلف روشن می آردند
 را به زبان می آوردند، با حالت خوشحالی می نابدلعده ای از آنها وقتی اسم رفيق . بود

این پاسبان ها در . به یاد حرفهایش می افتادند و می دیدی آه چقدر او را دوست دارند. خندیدند
پيغام بردن و آوردن و خبر را بيرون . انجام می دادندسلول های انفرادی هم برای رفقا آارهایی 

بعضی ها حتی دستبند رفقا را از دستشان باز می آردند و مواظب بودند به محض آمدن . دادن
رفتار رفقای پسر و برخوردهای احترام آميز من باعث شده بود آه این . مزدوری فوری آنها را ببندند

. ست و چهار ساعت پهلوی من بودند، به من اعتماد بكنندپاسبان ها آه فقط مدت دوازده یا بي
مواقعی آه َزَنک آب دادن را قدغن می . تالش می آردند ببينند چكاری می توانند برایم انجام دهند

این آار نشانه . آرد، با زرنگی تمام اطراف را نگاه می آردند و دور از چشم او به من آب می دادند
بعدها نيز . انجام این آار بود آه ارزش داشت.  خوردن آب مهم نبودمسئله. محبتشان به من بود

آه مرا به زیرزمين شهربانی منتقل آرده بودند، نمونه های فراوانی از این نوع مهربانی های 
اینها را . با بعضی ها خيلی صميمی شدم. آنجا توانستم با پاسبان ها دوست شوم. دلپذیر دیدم

. فكر می آردم با سرآار گفتن آنها را از دشمن شمرده ام.  صدا آنمنمی توانستم با لفظ سرآار
در حالی آه به یاد می آوردم آنها قربانيان فقر و نابسامانی های اجتماعی هستند آه ما در راه 

درست است . سامان دادن آن مبارزه می آنيم و به یاد می آورم آنها در نهایت از خود ما هستند
ا بلكه در مقابلمان قرار گرفته اند ولی ما می توانيم علل این امر را تحليل آه اینك نه در آنار م

آنها روزی به وظيفه اصلی خود آگاه . آنيم و ببينيم آه آنها با دشمنان واقعی خلق چه فرقی دارند
. خواهند شد و هنگامی آه لحظه آگاهی فرابرسد، دیوارهای موجود بين ما و آنها فروخواهد ریخت

خطابشان می " داداش"شان را در حال می دیدم و با محبت با ایشان حرف می زدم و خصلت خوب
آنها را چند روز بيشتر در زیرزمين نگاه نمی داشتند . فرصت زیادی برای حرف زدن با آنها نبود. آردم

 .و مرتب عوضشان می آردند
 صميميتی آميخته صحبت ها با.      ولی به هر حال فرصت هایی برای صحبت آردن پيش می آمد

بهرنگینوشته رفيق " عروسك سخنگو"برای بعضی ها قطعه ای از آتاب . بود  را یاد داده صمد
با یك گل بهار نمی "ُخب، بيا وَ درستو جواب بده، جواب : بودم و در هر  فرصتی از آنها می پرسيدم

و آنها جواب می ) تاین حرف را استوار نگهبان زیرزمين مدام به زندانيان می گف(، چيه؟ "شود
برای بعضی ها نيز این ".  هر نوری هر چقدر هم آه ضعيف باشد، باالخره روشنایی است: "دادند

ستمكش گر بسازد با ستم هایی آه می بيند، نگهدار ستمكار : "قطعه شعر را یاد داده بودم
 ."است

ا لهجه شيرین و هنوز هم صدای پاسبانی آه هر وقت از جلوی سلول من می گذشت و آن را ب
ستمكش گر بسازد : "محلی خود به عالمت اظهار دوستی می خواند در گوشم طنين افكن است

 ." با ستم هایی آه می بيند، نگهدار ستمكار است
یك .      صحنه دیگری از خوبی و صفای آنها را به یاد می آورم آه هيچ وقت فراموشم نخواهد شد

اگر فردا : "پاسبان آشنایی آهَ دم سلولم ایستاده بود، گفتبار آه موقع تعویض پاس نزدیك بود، 
آنها همگی سعی می . اینجا نيامدم، به دوستانم می سپارم آه درست و حسابی رفتار بكنند

پاسبان یك دور زیرزمين را طی آرده و دوباره ."  آنند تا آنجا آه می توانند آاری برای تو انجام دهند
اگر آسی به سلول تو آمد، در . نجا نبود، دوستم به اینجا می آیداگر صبح پاس من ای:  "برگشت

حالی آه دست راستش در جيب شلوار بود و به تو سالم آرد، دوست من است و می توانی به 
 ".او اطمينان آنی

     آارهایی آه برایمان انجام می دادند، مثال این بود آه موقع مستراح رفتن درب سلول رفقا را 
ما همه . یا اگر رفقا توانستند یواشكی حرف بزنند، آن را گزارش نكنند و از این قبيل. دباز بگذارن

گفته پاسبان با آن . مان قدر این محبت های بی ریا را می شناختيم و به آن ارزش می دادیم
 .از شادی با قهقهه خندیدم. قرارهای جدی آه می گذاشت، برایم بسيار جالب بود
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 اداره اطالعات با آگاهی به دشمن خدمت می آردند و از این نظر و هم به      پاسبان های خود

رفتارشان نسبت به زندانی دختر و پسر . جهت داشتن خصلت های لومپنی افراد َپستی بودند
می بایست با متانت و خشونت تمام با آنها رو . ولی این تفاوت جنبه هرزگی داشت. متفاوت بود

در مورد پاسبان های دیگر موضوع فرق .  زدن زیاد به آنها نمی دادیبه رو می شدی و اجازه حرف
مثال محبت بعضی از آنها عالوه بر این آه نشاندهنده سمپاتی آنها به امر مبارزه بود، به . می آرد

آنها طبق فرهنگ فئودالی آه هنوز بر افكارشان تسلط داشت، . موضوع دیگری هم مربوط می شد
 و همين امر باعث می شد آه محبتشان نسبت به دخترها رنگ حمایت زن را ضعيف می دانستند

ولی عده ای دیگر از آنها هم بودند آه به جهت زندگی گذشته خود، خصلت های . به خود بگيرد
 . ما با اینها برخورد صميمانه نداشتيم. لومپنی داشتند و با چشم بدی به ما نگاه می آردند

زیرا به .  شدت از صحبت آردن رفقا با پاسبان ها جلوگيری می آردند     در زیرزمين، نگهبان ها به
خوبی می دانستند اگر آنها با زندانيان حرف بزنند، خيلی زود پی به دروغ هایی خواهند ُبرد آه 

اما بعضی از پاسبان ها . فرماندهانشان در حق زندانيان به آنها گفته اند و این هيچ به نفع آنها نبود
بعضی ها .  بودند و گویی وظيفه خود می دانستند آه رفقا را به نوعی شاد نگهدارندخيلی مهربان

 برادر بهروز: " یك بار یكی از پاسبان ها از من پرسيد. از پول خود برای زندانيان سيگار می خریدند
آری و زود پرسيدم تو از شكنجه های او چيزی می دانی؟ می دانی چند روز : گفتم" تو بود؟

من هرگز پيش تو آنها را : "اش آردند؟  قيافه اش حالت بسيار ناراحتی پيدا آرد و گفتشكنجه 
من چطور می توانم برای یك : "گفت. اصرار آردم آه حتما بگو ولی او حرفی نزد." بازگو نمی آنم

باز اصرار آردم و ." خواهر از زجر و عذابی آه برادرش آشيده حرف بزنم؟ نه، نه، من نمی توانم
تو اصال جنبه خواهر برادری را نگير، این الزم است آه من بدانم، حتما بگو و او باز مقاومت : مگفت

من اگر . می دانی، هميشه زخم شمشير از بين می رود ولی زخم زبان می ماند: "آرد و گفت
بعد من هميشه ناراحت خواهم . شكنجه های او را شرح دهم مثل این آه به تو زخم زبان زده ام

دل آن پاسبان پاآتر .  دیگر اصرار نكردم."  آه با این زخم زبان دل خواهری را ریش ریش آرده امبود
از آن بود آه با چنين طرز فكری حاضر به حرف زدن باشد و انصاف نبود آه او را با اصرار خود آزار 

ان به درد می و فراوان بودند از این صحنه هایی آه ما با مشاهده صفا و مهربانی آنها، دلم. دهم
چون به خوبی می دانستيم آنها به خاطر فقر و تيره روزی ناشی از اختالفات طبقاتی موجود . آمد

آنها با آن همه مهربانيشان نمی توانستند از وظيفه ای آه . در جامعه تن به این اسارت داده اند
آشيدند و انجام می دهند، راضی و خوشحال باشند و از این رو خودشان هميشه زجر می 

حتی ما در وجود آنهایی آه به علت ناآگاهی با رضایت وظيفه شان را انجام . شكنجه می دیدند
آنها اسير فقر و . می دادند و ظاهرا از این امر دلخور هم نبودند، اسارت آشكارشان را می دیدیم

چشم می ناآگاهی بودند آه هر دو ثمره اجتماعی بود آه اختالف طبقاتی در همه جای آن به 
و این همه شكنجه ها و تيرباران ها و زورگویی ها و زندان ها به خاطر آنهایی است آه .  خورد

برای از بين بردن اختالف طبقاتی جامعه و در نتيجه نابودی فقر و ستم و زورگویی و اسارت 
 آه از بين و این مقاومت در برابر مبارزین راه رهایی خلق هم، از جانب آنهایی است.  برخاسته اند

یعنی سرمایه داران بزرگ وابسته به . رفتن اختالفات طبقاتی در جامعه به نابودیشان می انجامد
 ! امپریاليسم جهانی و سردسته همه شان شاه مزدور

     آری ما در وجود نگهبانان خود اسيرانی را می دیدیم آه رنج ناشی از مشاهده اسارت آنها، 
می افزود و باعث می شد در زیر شكنجه و در زندان و در برابر هرگونه آينه ما را به دشمنان خلق 

زورگویی و تحقير و توهين بيشتر به یاد داشته باشيم آه برای نابودی آدام دردها و رنج ها و تيره 
چگونه می شد در وجود پاسبانی آهَ برده وار در برابر َزَنک های . بختی های خلق مبارزه می آنيم

يم می آرد و حتی هرگاه من آب می خواستم اول آب را برای نشان دادن خوش محافظ من تعظ
خدمتی به او تعارف می آرد و بعد به دست من می داد، اسارتش را احساس نكنی و بی تفاوت 

و چه فراوان از این صحنه ها می دیدیم آه بسيار تلخ و رنج آور بودند و به خود می ! بمانی؟
 !نه نداشته باشد، چگونه می تواند به آینده عشق بورزد؟تا آسی به حال آي: گفتيم

 
 
 
 
 



 حماسه مقاومت به قلم اشرف دهقاني
ديدگاه سايتدر ) 3(شماره   

 

      . 

 
 
 !رفيق

 پرواز را به خاطر بسپار
 پرنده ُمردنی است

 
اداره یك ساعت . رفقا را پياپی دستگير می آردند) اوایل تابستان یا اواخر بهار(     در این روزها 

شب و شب تا صبح صدای فریاد و صبح تا . مزدوران تمام مدت در تكاپو بودند. وضع آرامی نداشت
مزدوران چنان دیوانه و هار شده بودند آه بی دليل به . شكنجه بود آه مدام به گوش می رسيد

مثال َزَنک با بلند شدن صدای شكنجه از جا می پرید و به راهرو می دوید و . هر سو می دویدند
 ! ...".پدر سوخته، قبل از شكنجه بگو دیگه : "می گفت آه

پای آوبان شعر می . بعضی شب ها مست می آردند و همگی در راهرو نعره می زدند     
آنها در تمام مدت در اداره . خواندند و اسم رفقا را در شعرهایشان می آوردند و مسخره می آردند
تمام مدت مشغول شكنجه . به سر می بردند و دو سه ساعت بيشتر در شبانه روز نمی خوابيدند

از خود می پرسيدم واقعا پليس این . از دیدن این منظره خيلی ناراحت می شدم. دو بازجویی بودن
آخر چگونه به خاطر یك هدف مرتجعانه می شود تمام مدت آار ! چنين شبانه روز تالش می آند

آرد و حتی نخوابيد؟ در حقيقت پول و مقام، و به هر رو عالقه به خود و زندگی مبتذل، چنين 
دلم می خواست رفقای بيرون از این موضوع آگاهی پيدا می آردند و ! بخشدقدرتی به آنها می 

می دانستند آه وظایفشان چقدر دشوار است و برای مقابله با چنين دشمنی باید چند برابر او 
از خودم بسيار انتقاد می آردم و افسوس می خوردم آه چرا در بيرون گاهی وقت ها . آار آرد

وقتی آسی را دستگير می آردند، از شادی در .  بيهوده می گذراندمتنبلی می آردم و وقتم را
در عرض یك ماه بابت . پول مثل ریگ جلوی پایشان ریخته می شد. پوست خود نمی گنجيدند

بعد از درگيری خيابان نيروی هوایی . اضافه آار و پاداش سه هزار تومان فقط به َزَنک محافظ دادند
در این موقع فرصتی برای مزدوران پيش می آمد آه از .  پيدا آردندبعضی از مزدوران ارتقای درجه

هر آس می خواست خودش را آاری تر و الیق . موقعيت استفاده آرده و قدرتی به دست بياورند
این بود آه همگی تالش می آردند هر چه بيشتر . تر نشان بدهد و جایزه ها را نصيب خود سازد

در آن سال اغلب دستگيری ها به وسيله . ا به نهایت برساننددرنده خوتر شوند و خوش خدمتی ر
وقتی صدای شكنجه قطع می شد، . شهربانی صورت گرفته بود و همين امر آنها را مغرور می آرد

تو آه می خواستی بگی چرا "و فحش می دادند " دیگر گفت: "مزدوران خوشحال می شدند آه
 ...".طولش دادی؟ 

ولی وقتی مزدوران در . قا را شكنجه می دادند، بدنم در حال انقباض بود     من تمام مدتی آه رف
اتاق بودند، می خواستم خودم را خونسرد نشان بدهم و وقتی آنها می گفتند ببين چطور رفقایت 

 حرف می زنند، دیگر از شماها آسی نمانده – با لحن مسخره روی آلمه رفيق تكيه می آردند –
 آه تمام دولت را به دست مصدق. چنين قدرت عظيم دولتی مقابله بكندو یا آسی نمی تواند با 

... داشت، نتوانست آاری انجام بدهد، حاال شما چند تا آدم می خواهيد دولت را سرنگون آنيد
این آغاز انقالب است، شما دیگر هرگز آرامش سال های . می گفتم شما این طور خيال بكنيد

. جایی برای نگهداری مبارزین نمی ماند. هایتان ُپر می شودزندان . پيشين را نخواهيد داشت
شما از این موضوع شادی می آنيد، در حالی آه همين موضوع خود دليل آمادگی شرایط انقالب 

 را تكرار می آردم آه ما وقتی دست به عمل می پویانبعضی وقت ها هم حرف رفيق . است
 دست بدهيم و اصال ممكن است سازمان به طور زنيم، ممكن است بيشتر رفقای سازمانمان را از

این مهم نيست، ما افتخار می آنيم . آلی از بين برود و سازمان های دیگر مبارزه را ادامه دهند
:  می گفتم. آه با شروع مبارزه مسلحانه، سكوت ناشی از خفقان را در آشورمان شكسته ایم

ماند  می راه می گذریم، ما چه .. گر
وقت ها موقع نهار خوردن صدای شكنجه و فریاد برمی خاست و من در برابر مزدورانی      بعضی 

آه به این اعمال افتخار می آردند، با زحمت زیاد سعی می آردم برخودم مسلط شوم و به نهار 
می بایست به ایشان ثابت آنم آه آارتان هيچ افتخار ندارد و هيچ مهم . خوردن ادامه دهم
ما به پيروزی نهایی خود هم چون واقعيت . هرگونه رفتاری را از شما داریمنيست، ما انتظار 

 . خورشيد فروزان ایمان داریم
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دندانهایم به .      مواقعی آه آسی در اتاق نبود با شنيدن فریاد شكنجه، مشتهایم گره می خورد

م آه لحظه حالتی پيدا می آرد. روی هم فشرده می شد و بغض آينه و نفرت گلویم را می فشرد
اگر . چكاری از دست من ساخته بود. نمی دانستم چكار باید بكنم. قبل از انفجار را به یاد می آورد

. پاهایم باز بود، به اتاق شكنجه می دویدم و به رفيق تأآيد می آردم آه به ميل دشمن رفتار نكن
! اطر بسپار، پرنده مردنی است؟پرواز را به خ! رفيق: آیا باید از اینجا فریاد بزنم. برای او حرف نزن

در آن غوغای بيداد، صدای من به آجا می رسيد؟ سوزشی سراسر بدنم را فرا می گرفت، چه 
احساس می آردم آاری به نفع دشمن صورت می گيرد ولی هيچ راهی به . لحظات تلخی بودند

دیگر به حالتی . احساس این ناتوانی مرا رنج ميداد. فكرم نمی رسيد آه مانع از انجام آن شوم
دنيای مبارزه چنين دنيای شگفتی . رسيده بودم آه آرزو می آردم صدای شكنجه قطع نشود

با آن همه عشق و محبتی آه به تك تك رفقا در دلت احساس می آنی، هنگام رویارویی . است
شی با دشمن ترجيح می دهی فریاد او را مدام بشنوی و او را خاموش نيابی، اگر قرار است خامو

چرا آه در را ه مبارزه، عشق به رفقا از عشق به آرمان ! رفيق نشانه تسليم او به دشمن باشد
واالیی سرچشمه می گيرد آه در دل او انباشته است وگرنه هنگامی آه او به آرمان خود پشت 

 پا زده باشد، دیگر چگونه می توانی باز هم او را دوست داشته باشی؟ 
بعضی از رفقا با . قطع شدن شكنجه دليل بر ضعف نشان دادن رفقا نيست     باید بگویم هميشه 

دادن آدرس های عوضی موقتا باعث می شدند آه شكنجه قطع شود و گاهی اوقات دليل آن 
 . بيهوش شدن رفقا در زیر شكنجه بود

با در واقع او .      دشمن از عدم مقاومت بعضی ها برای تضعيف روحيه دیگران استفاده می آرد
بابا تو خيلی ساده ای، اینجا : "نشان دادن نمونه های عينی و تكرار حرف های هميشگی خود

همه . آخه مگر آدم دیوونه س آه به خاطر یكی دیگه خودشو عذاب بده. همه به فكر خودشونند
بيرون آه هستن خيلی ادعا می آنن ولی وقتی پایشون اینجا برسه از سير تا پياز همه چی رو 

 .!"ميگن
مزدوران، این خائنين به خلق، از عدم .      بدین ترتيب سعی می آرد فرد را از مقاومت بازدارد

مقاومت بعضی ها و از موفقيتی آه نصيبشان شده بود، چنان خوش حال می شدند آه سر از پا 
درخشش پول چشمانشان را سخت خيره ساخته بود و آرزویی در دل نداشتند جز . نمی شناختند

به خوبی می شد دید آه حرف زدن رفقا برای دشمن تنها ضربه اش .  آسی را دستگير آننداینكه
دستگيری یا آشته شدن رفيق نيست، از دست دادن یك خانه تشكيالتی نيست، یا فقط این 

انقالبيون آشته دادند، شكست خوردند، ضربه این آار عواقب آن را هم : نيست آه خلق بگوید
دشمن جری می شود، روحيه پيدا می آند، عرصه را برای مبارزه سایر رفقا اینكه . دربرمی گيرد

تنگ تر می سازد و نيز او از این موضوع برای تضعيف روحيه سایر زندانيان استفاده می آند و آنها 
 . را به حرف زدن وامی دارد

ذاشتم      روشی آه من برای مقابله با حرف های زهرآگين دشمن به آار می بستم و نمی گ
می . آنها تأثيری روی من بگذارند، این بود آه سعی می آردم آوچكترین حرفشان را باور نكنم

با این همه، واقعيت هایی بود آه نمی . گفتم نسبت به دشمن باید عدم اعتماد مطلق داشت
 یك بار موقع مستراح رفتن، پسری را. شد چشمانم را بر آنها ببندم و همه چيز را دروغ بپندارم

دیدم آه خميده و با قيافه عزاگرفته ای مثل آدم های بيچاره و زبون، در حالی آه پاسبانی در 
" زودتر ببرش: "َزَنک ها به محض دیدن او به پاسبان گفتند. آنارش بود، به طرف مستراح می رفتند

َ برده وار اطاعت آرد" سرتو بنداز پایين: "و به او هم گفتند نه برایم چقدر تماشای آن صح. و او
دلم می خواست ُمحكم تكانش بدهم و با فریاد بگویم خجالت بكش، سرتو باال . چندش آور بود

دیدن اینكه با تحمل نيم یا یك ساعت . این واقعيتی تلخ بود آه دیگر نمی شد باورش نكرد. بگير
 .شكنجه، حرف زده می شود نيز واقعيت بود
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 شكنجهبرتر از نيروی 
 

     گاهی وقت ها، وقتی فردی ضعف نشان می داد، از مشاهده قيافه پيروزمندانه دشمن 
آينه عميق تری احساس می آردم و آنگاه درباره سئواالت گوناگونی آه در . خشمگين می شدم

آیا شكنجه آنها طوری . آخر چرا بعضی ها حرف می زنند. ذهنم به وجود آمده بود، فكر می آردم
 ه امكان مقاومت نيست؟است آ

     و بعد به نمونه های فراوانی از مقاومت های افسانه وار رفقا می اندیشيدم و با خود می 
قهرمان تاَ دم مرگ تحمل نمود ) 9(نيك داوودیآخر شكنجه هایی وحشيانه تر از آنچه رفيق : گفتم

 ند، وجود دارد؟ و از شدت آن شكنجه ها جان سپرد بی آنكه آلمه ای برای دشمن حرف بز
دهقانی     چه شكنجه هایی بيشتر از آنكه به رفيق   دادند، می تواند وجود داشته باشد؟ بهروز

در حالی آه رفيق بی آنكه ذره ای در مقابل این شكنجه های وحشيانه تسليم شود، دشمن را 
ن شكنجه های بسيار مگر دشمن بعد از بكار برد. در برابر ایمان خدشه ناپذیر خویش به زانو درآورد

شدید در مورد رفقای جنگل و مقاومت دليرانه آن پاك باختگان به خلق نبود آه پيكرهای بی جان 
 اما هنوز مقاوم و استوار آنها را تيرباران نمود؟ 

در مدت طوالنی دیدند و مقاومت دالورانه و بس شگفت ) 10(جزنی     آیا شكنجه هایی آه گروه 
 نشان دادند، مقدار یا شدتش آمتر بود آه آنچنان سرافراز از زیر شكنجه بيرون انگيز در مقابل آنها

آمدند؟ و از خود می پرسيدم مگر می توان به تصور آورد آه دشمن تمام توانایی خود را در شكنجه 
 دادن مبارزین دلير به آار نگيرد و با شدت آمتری شكنجه بدهد؟ 

 را به یاد می آوردم آه جزنیانه ای یكی از رفقای گروه      صحنه ای از بی باآی و مقاومت افس
این رفيق قهرمان آه دشمن بعد از به آار بردن انواع و اقسام : یادآردنش را وظيفه ای می دانم

حاال تو را روی آن می نشانيم و آن : "شكنجه در مورد او منقل برقی آورده و شادی آنان گفته بود
در حالی آه از فرط شكنجه توان حرآت نداشت خود را با زحمت رفيق ." وقت تو به حرف می آیی

در ویتنام، یك بودایی به خاطر آرمانش خود را آتش می زند، : "به طرف منقل آشانده و گفته بود
 .و خود روی آن نشسته بود" من آه یك آمونيستم، از آتش منقل بترسم؟

احمدزاد     هنوز از سرسختی مبارزینی چون رفيق  احمدزاده، رفيق )11(همسعود  ، )12(مجيد
زادگانمجاهد دلير  دیع اصغر  مفتاحی، رفيق )13(علی آتيرائی، رفيق )14(عباس ، )15(همایون

سپهریرفيق  هدایتی، رفيق )16(سيروس هریسی، رفيق )17(شاهرخ عرب رفيق ) 18(اصغر
زاده تقی ای نامبرده افزود، و دهها نمونه دیگر آه بعدها حماسه زندگيشان به رفق) 19(محمد

اطالعی نداشتم و نمی دانستم در همان حال آه من با دیدن عدم مقاومت عده ای به این فكر 
می آنم آه آیا شكنجه های آنها طوری است آه امكان مقاومت نيست، این دالوران جانباز خلق، 

 به زانو درمی این صادقان پاآباخته به راه رهایی خلق با مقاومت بس شگفت انگيز خود دشمن را
آورند و یادگارهائی درخشان از قدرت اراده و ایمان انسان مبارز بر صفحات تاریخ به جای می 

 . شنيدم، خودداری آنممسعود احمدزادهنمی توانم از یاد آوری آنچه آه از مقاومت رفيق . گذارند
دشمن آه تصور . بود     دشمن بعد از دستگيری رفيق، او را تحت شدیدترین شكنجه ها قرار داده 

می آرد لب های چون دِژ تسخيرناپذیِر رفيق را می تواند به سخن بگشاید، تمام آالت شكنجه 
 در برخوردهایی آه در زندان با رفقا مسعودرفيق . اما بی نتيجه. خود را در مورد او آزمایش آرد

هميشه می  – از جمله با من و دو رفيق دیگری آه در صفحات بعد خواهم نوشت –داشت 
او تا این حد از مقاومت پيش می رفت آه . آوشيد زخم ها و آثار شكنجه را از رفقایش پنهان آند

 ! تصور می آرد، ممكن است حتی دیدن آثار شدید شكنجه روی بدن وی رفقا را تحت تاثير قراردهد
 زیر شكنجه در آن موقع دشمن.  چند روز با رفيق دیگری در یك سلول بوده استمسعود     رفيق 

 سعی مسعوداما رفيق . با منقل برقی در پشت وی زخمی به بزرگی یك بشقاب ایجاد آرده بود
می آرد تا رفيق هم سلول او متوجه این زخم نشود و فقط در مواقعی آه او خواب بوده زیرپيراهن 

ميق و روزی رفيق هم سلول بيدار می شود و زخم ع. آلوده از چرك و خون خود را عوض می آرده
وسيع او را مشاهده می آند و آنگاه فریاد زنان سایر زندانيان را از وحشيگری دژخيمان باخبر می 

 سعی می آرد او را از این آار بازدارد و می آوشيده از افشای مسعوددر این حال رفيق . سازد
 . این خبر جلوگيری آند

ه آزمود، در همه حال با  با هر شكنجه ای آمسعود     آوشش های دشمن در مورد رفيق 
شكست روبرو شد و رفيق هيچ اطالعی در اختيار دشمن نگذاشت و تمام اسرار چریكی رفقای 
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مقاومت رفيق به حدی اعجاب انگيز بود آه پس از بی نتيجه . مبارز را در سينه اش مدفون ساخت

ما با شما دشمن : "ماندن انواع شكنجه ها، سرهنگی آه مأمور شكنجه او بوده به او گفته بود
خونی هستيم، خودت هم این را می دانی، ولی من تو را تحسين می آنم و اعتراف می آنم آه 

تمام شكنجه گران دشمن در برابر رفيق سر تعظيم فرود آورده و با ". تا به حال مانند ترا ندیده ام
 . وجود دریدگی بی حد خود، هميشه با رفيق با احترام رفتار می آردند

بدین ترتيب به نتيجه رسيدم آه تسليم ها دالیل گوناگونی دارد آه برای همه آس قابل فهم      
ما هنوز در آغاز زندگی انقالبی به سر می بریم و جنبش هنوز دوران آودآی خود . و تحليل است
اما نابودی . درست است آه ما بر ضعف های زندگی گذشته مان غلبه آرده ایم. را می گذراند

در زندگی انقالبی هم گاهی در مواجهه با آنها زیاد سخت نمی . ها برایمان ممكن نبودهآامل آن
به . خوش باوری می آنيم و در مقابله با جلوه های ضعف هایمان گذشت نشان می دهيم. گيریم

به جای ریشه آن آردن ضعف ها در درونمان بر آنها . حد آافی از خود و رفقایمان انتقاد نمی آنيم
. منتها شرایط زندگی در بيرون از زندان اجازه بروز این ضعف ها را نمی دهد. می گذاریمسرپوش 

از این رو هنگامی آه به زندان می افتيم، شكنجه می شویم، دشمن صدها نيرنگ برای تضعيف 
روحيه مان به آار می گيرد، مدتها تنها می مانيم و زمينه مساعدی برای رشد همان ضعف 

دیگر یارای مقابله با آنها را نداریم، این است آه ننگ تسليم را می .  شودهایمان فراهم می
از این رو است آه هميشه باید به خودمان سخت بگيریم و هر لحظه از خودمان انتقاد ... پذیریم 

نه اینكه با . آنيم و با ضعف هایمان بيرحمانه رو به رو شویم و سعی آنيم آنها را نابود سازیم
در این صورت می توانيم . ن بر آنها اجازه دهيم آنها مدتی خود را پنهان سازندسرپوش گذاشت

مطمئن باشيم آه نيروی ایمان و اراده از هر نيرویی قویتر است و هيچ چيز قادر به شكستن آن 
 .نيست

 
 
 
 
 
 

 تقویت روحيه رفقا
 وظيفه هر مبارز در زندان

 
دیدن قيافه . ته باشد، در اینجا الزم است     می دانستم انجام آاری آه جنبه تبليغی داش

مدتی بعد از دیدن آن پسر ضعيف، در . بشاش یك نفر از رفقا در راه مستراح این نظر مرا تأئيد آرد
او سرش را باال گرفته و با قيافه بشاش و شيطنت آميز اطراف را . همان مسير به رفيقی برخوردم

وقتی چشمش به من . یده نمی شد، یك آزاده بودهيچ قيد و بندی در وجود او د. نگاه می آرد
نمی دانستيم . هر دو با شوق تمام به هم سالم دادیم و خندیدیم. افتاد، بسيار خوش حال شد

با . در آن زمان آوتاه چند لحظه ای، چه آلمه ای بر زبان آوریم آه بيانگر تمام احساسمان باشد
و ! رفيق هميشه شاد باش: ناخته اما آشنا گفتمیادآوری پسری آه قبال دیده بودم، به رفيق ناش

 .شاید منظورم را فقط خودم فهميدم
 به زندان حرف می زدند و می گفتند ممكن است به اتاق ∗"َعلم"      در آن روزها َزَنک ها از آمدن 

چه . به من می گفتند موقع آمدن او باید بلند شوی و به اصطالح مؤدب باشی. من هم بياید
وقتی مجسم می آردم آن مردیكه زالوصفتی که خون .  تحمل شنيدنش را هم نداشتم!حرفهایی

هزاران دهقان زحمتكش را می مكد و صرف خوش گذرانی های آثيفش می آند ممكن است به 
می دانستم . می دیدم در مقابلش یكپارچه آتشم. اتاقم بياید، تمام وجودم را خشم فرا می گرفت

این ...  تمام نيرویم با هر آنچه آهَ دم دستم باشد، به جانش می افتم اگر با او روبرو شوم، با
 را از جا نكنم؟ آیا خطاییچرا چشم های . موضوعی بود آه مرا به فكر انجام آاری دیگر انداخت

نمی توانم آسانی از آنها را بكشم یا الاقل زخم ُمهلكی به آنها وارد سازم؟ چرا اینكار را نكنم؟ آیا 
وضوع نمی تواند تبليغی باشد و نمی تواند در روحيه رفقا تاثير خوبی بگذارد؟ وقتی این خود این م

 . پرسش ها را از خودم می آردم، دیدم دليلی ندارد اینكار را انجام ندهم
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فكر می . طریقه اش را بلد نبودم.  چشمانش را در بياورمخطایی     نقشه آشيدم آه در مورد 
. با چشم های خود تمرین می آردم. م چشمهایش را از آاسه در بياورمآردم می توانم با دستهای
یییكبار دقيقا موقعی آه . ولی گویا امكان نداشت  نشسته بود، چشمهایش را در نظر گرفتم خط

و فهميدم با طریقه ای آه من در نقشه ام پيش ... آه ببينم می شود این آار را انجام داد یا نه 
 مخفیاین بار .  دیگر به اتاق نمی آمدخطاییآارم نگرفت، . عملی نيستبينی آرده ام این آار 

در مورد مخفی فكر آردم می توانم ليوان شيشه ای را به . بود آه گاهگاهی به اتاق سر می زد
 مخفی. یكبار وقتی او پهلویم نشسته بود، به پاسبان گفتم آب بياورد و او آورد. صورتش بزنم

می خواستم صورتش را برگرداند، تا .  داشت با َزَنک ها حرف می زدصورتش را آج گرفته بود و
آب ليوان را آمی خوردم ولی در این فاصله او . ليوان حتما به صورتش بخورد، شاید آوَرش می آرد

 .را صدا آردند و او بلند شد و رفت
دادم، وجدانم      من این آارها را در چنان موقعيتی وظيفه خود می دانستم و اگر انجامش نمی 

 رفت عميقا ناراحت شدم و تصميم گرفتم بار دیگر این عمل مخفیوقتی . سخت ناراحت می شد
آنها آمتر به اتاق من می آمدند و هر دفعه . ولی دیگر موقعيت مناسبی پيش نيامد. را انجام دهم

جنایات اوج دستگيری ها فرارسيده و آنها سخت سرگرم انجام . مدتی آمَ دم در می ایستادند
. دستگيری های مداوم و شكنجه های رفقا خشم شدیدی در من به وجود آورده بود. خود بودند

َزَنک هم آه مدتی اذیتم نمی آرد، اینك دیگر آارش را از سر . رفتارم با همه پرخاش جویانه بود
ه به همان صورت آه گفتم، دستبند را سفت بستن، در مستراح را باز گذاشتن و ب. گرفته بود

 ...پاسبان ها سپردن آه ازَ دم در آنار نروند و حرف های مسخره آميز
     روزهای اول دستگيری گذشته بود تا در مورد آنها اقدامی بكنم و او مرا آتك بزند و من با 

حال آه : به خودم گفتم. دست و پای بسته تنها بتوانم به او فحش بدهم، باید تنبيهش می آردم
سئوالی برای خود مطرح . ی آیند، تنبيه این َزَنک خود می تواند تبليغی باشدافسرها به اتاق نم

اگر او را آتك بزنم، این آار چه عواقبی می تواند برایم داشته باشد؟ و فورا فهميدم آه : آردم
آیا درست است آه این آار انجام پذیرد؟ : عوضش آردم. سئوال محافظه آارانه ای مطرح آرده ام

تأثيری روی دیگران می تواند به جای بگذارد؟ می دانستم آه اگر زمان، انجام آاری را انجام آن چه 
از من می خواست و من به آن جواب مثبت نمی دادم، زندگی خود را به سوی بيهودگی و بی 

در این فاصله هر دو زن ُپررو . با این تصميم منتظر فرصت مناسب نشستم. هدفی سوق داده ام
مدت آمی بود آه ) 20(رقيه دانشگریرفيق .  من علنا به رفقا فحش می دادندشده بودند و پيش
از همان نوعی . متلك هایی در مورد او می گفتند و به من هم مربوط می آردند. دستگير شده بود

 . آخر فكر آنها بيش از این هم نمی توانست فراتر رود. آه مجله ها و روزنامه هایشان می نویسند
یك روز آه به مستراح رفته بودیم و َزَنک طبق . را در همان روزها می باید می دادم     جوابشان 

دستت را در این دستشویی نشور، در این یكی : "معمول ُغر می زد و دستور صادر می آرد
َزَنک زبون و درمانده از . برویش پریدم و حسابی آتكش زدم. دیگر فرصت را از دست ندادم". بشور

او آه آن همه از زرنگی خود تعریف آرده بود، حتی جرأت . یش ميخكوب شده بودشدت ترس بر جا
پاسبان هم گيج شده بود و به جای اینكه دست و پای مرا بگيرد، او را . نمی آرد فریاد هم بزند

گرفته بود و من هر چه محكمتر با لگد می زدمش و با دستهایم یقه اش را می آشيدم و َزَنک 
. با سروصداهای ما، افسرها بيرون ریختند و مرا آشان آشان به اتاق بردند. داشت خفه می شد

ولی من آنقدر احساس سبكی و خوشحالی می آردم آه نه از آتك . در آنجا به باد آتكم گرفتند
آاری آه می خواستم انجام داده بودم و انتظار . های آنها دردم می گرفت و نه ناراحت می شدم

روی تخت خواباندند و دستهایم را از باالی تخت . پس هيچ مهم نبودآتك خوردن هم داشتم، 
 . هرچه محكمتر دستبند زدند و پاهایم را با طناب به تخت بستند

فرید ، موقع دست بند زدن مرتب به نيك طبع این مزدور به اصطالح مؤدب شهربانی، همراه     
 قادر به انجام آاری نمی بينند و می با عجز تمام مثل آنهایی آه خود را. صورتم سيلی می زدند

چون دستهایم از باال . خواهند به شكلی آينه خود را خالی نمایند، با مشت زیر بغلم می زدند
 . بعد از مدتی رفتند. بسته بود، به راحتی می توانستند این آار را بكنند

استخوان . آبود آرده بود     طناب پاهایم به قدری محكم بود آه خون در آن جمع شده و پاهایم را 
ها آه طناب رویشان می افتاد و نيز مچ دستهایم آه دستبند آنها را می فشرد، شدیدا درد می 

سرم را نمی توانستم تكان بدهم و آشيده شدن دستهایم از باال خستگی دردآوری ایجاد . آمد
. ن من بود، ماندمبه هر صورت سه چهار ساعتی در همان اتاق با پاسبانی آه نگهبا. آرده بود
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دستش را به . پاسبان خيلی ناراحت بود. آنقدر احساس خوشحالی می آردم آه حدی نداشت
برایم . دلش می خواست آاری برایم انجام بدهد. طناب ها می زد آه شاید بتواند آمی شل بكند
رای آخه چرا به دست خودت، ب: "مرتب می گفت. آب آورد و خودش جلوی دهانم گرفت، آه بخورم

حالت آامال صميمی داشت و مثل برادری آه خود را مؤظف می " خودت ناراحتی ایجاد می آنی؟
بعد از سه چهار ساعت عده ای مزدور فحش و . داند آه از خواهرش حمایت بكند، حرف می زد

قيافه های آریه . متلك گویان آمدند، تخت مرا به پشت پاسبان ها گذاشتند و از اتاق بيرونم بردند
آه مرا ) ازقندیاسم مستعار  (منوچهری.  نفرت انگيزشان را می دیدم آه به من نگاه می آردندو

طبع با هيكل درشت و خرس گونه و چشمان ُپف آرده اش، نخجوانیدستگير آرده بود،   با نيك
  ... امينی، خطایی، مخفی، فریدقيافه درمانده هميشگی اش، 

وقتی یكی می گفت .  به زیر و گاهی به پشت می بردند     تخت را از پيچ و خم راهرو، گاهی
مطمئن باش این سگ جونه، نمی : "تخت را درست بگيرید ممكنه بيفته، دیگران جواب می دادند

و من آه فكر می آردم دارند مرا به شكنجه گاه می برند، از این حرف نيروی بيشتری گرفتم " افته
ن و سر فرود نياوردن را سگ جانی می ناميد، من اگر شما مقاومت آرد: و با خشم فریاد زدم

ناگهان صدای به آارافتادن ماشين یا . از چند پله پائين آمدیم! همچنان سگ جون خواهم ماند
َزَنک محافظ قبال از سلول های انفرادی . آه به نظرم چيز تازه و عجيبی بود. موتوری قوی برخاست

اینجا فكر آردم دستگاه مربوط . غ یا آب یخ باز می آنندبرایم صحبت آرده بود آه به زیر فرد آب دا
بعد در را بستند و . با سروصدا تخت را در اتاق تاریك و آوچك جای دادند. به چنين چيزهایی است

منتظر آب داغ یا سردی بودم آه می بایست زیر تخت . مدتی به همان حال ماندم. خودشان رفتند
ان دهم و به زیر تخت نگاه آنم آه ببينم آنجا چه می گذرد سعی می آردم سرم را تك. روان گردد

سقف را می دیدم آه به صورت گنبد بود و . و من آجا هستم؟ ولی جایی را نمی توانستم ببينم
 .در را آه گویا سوراخ آوچكی از باال داشت و چشمی از آن گاهگاهی به داخل نگاه می آرد

فكر می آردم . ود می آردم، بسيار لذت می بردم     از آرامش و احساس سُبكی ئی آه در خ
روان شدن آب داغ یا آب سرد همبستگی مرا با خلق ستمكش آه با رنج هایی بدتر از اینها مدام 

 درجه ۵٠به یاد آن آارگر اهوازی می افتادم آه در گرمای . دست به گریبانند، زیادتر خواهد آرد
ن، چه رنجی را تحمل می آند و به یاد آن آودآان تابستان، در آنار آوره به خاطر لقمه ای نا

 در تبریز در راه مدرسه از سرما ۴٨فقيری بودم آه به خاطر نداشتن لباس گرم در زمستان سال 
خشك شدند و ده ها دهقانی آه همه ساله در روستاهای اطراف تبریز از سرما به هالآت می 

ك و گذرایی از شكنجه های مداوم و با خود می گفتم شكنجه های اینجا نمونه آوچ. رسند
انواع شكنجه ها را از نظر می گذراندم و زندگی افراد فقيری را هم آه دیده . تدریجی خلق است

بودم، در نظر مجسم می آردم و می دیدم اینجا هيچ نوع شكنجه ای نيست آه با زندگی دائمی 
ن همه دوستشان داشتم و خلقی آه آن همه برایم عزیز بودند و من آ. خلق آميخته نباشد

بعد از مدتی آه به درستی نمی دانم چقدر گذشت، پاسبانی در را باز . هميشه خواهم داشت
قبال به او گفته بودم . پاسبان آشنایی بود، از همان هایی آه قبال از محبت های آنها یاد آردم. آرد

من افتاد، با گله مندی وقتی چشمش به . آه باالخره در مورد این َزَنک ها آاری خواهم آرد
آمی بيرون را نگاه آرد و به پاسبان دیگری آه " به تو نگفتم که این آار را نكن؟: "صميمانه گفت

تا عصر آسی به . دوستش بود سپرد آه مواظب باشد و خودش آمد و آمی طناب پایم را ُشل آرد
ن فاصله یك بار صدای در ای. گاهگاهی پاسبان ها از سوراخ در نگاه می آردند. سلول سر نزد

. موتور هم آه خاموش شده بود، دوباره به صدا درآمد. فحش دادن و سيلی زدن به گوشم خورد
بعد . (من آنجكاوانه به دنبال صدا می گشتم آه ببينم برای چه و از چه دستگاهی بلند می شود

با ) هویه شودها فهميدم مربوط به هواآشی است آه گهگاه باز می آردند آه هوای زیرزمين ت
شنيدن صدای سيلی و فحش با خود گفتم آیا اینجا همان زیرزمينی است آه رفقا را در آن مدام 

آه خودشان از ! شكنجه می آنند و لحظه ای آرامشان نمی گذارند؟ همان زیرزمين های مخوف
سبان های از پا(پاسبان جوانی بود به اسم شكری . آن حرف می زنند؟ عصر زندانبان در را باز آرد

: او پرسيد. با بی اعتنایی تمام نگاهش آردم. سالم آرد و حالم را پرسيد) خود اداره اطالعات
حاال دیگر گزارش آارهایتان را من باید بدهم؟ : گفتم"  خانم؟ چرا آوردنت اینجا؟اشرفچی شده "

 هيچ وقت در جریان البته به یاد داریم آه بعضی از این ها(نه واهللا من اصال نبودم : "خندید و گفت
من شنيدم تو !!).  آدم های مهربان و منطقی ئی هستندفریداین جور آارها قرارنمی گيرند، مثل 

هم از این نظر آه استخوانهای گردن و دست و ..." را آتك زدی و گفتم نه بابا حتما دروغه... خانم 
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 زدن آرام با مزدوری، در پایم خشك شده بود و سخت درد می آردند و هم از این نظر آه از حرف

حالی آه دست و پایم بسته بود و حالت اسيری را داشت، شدیدا ناراحت می شدم، می 
: نزدیكتر آمد و دستش را به طناب ها زد و به دستبند نگاه آرد، گفت. خواستم او زودتر بيرون برود

آمد و طناب را . ستسرم را تكان دادم آه سئوالت بی معنی ا. جوابی ندادم" خيلی دردت مياد؟"
می خواست بگوید دستوری دریافت نكرده و این . دستبندهای دستم را هم همين طور. شل آرد

گفتم راحتی مسئله ای نيست ولی اگر " اینطوری راحت نيست؟: "پرسيد. از خوبی خودش است
زده ام و من یك مزدور، یك دشمن خلق را آتك . من باید نظر بدهم، می گویم همه را باید باز آنی

آسی آه باید به بند آشيده شود، دشمن خلق است، نه . این حق من بود آه این آار را بكنم
. دلم می خواست به او بفهمانم آه دستوری گرفته است آه طناب و دستبند را ُشل می آند. من

ود به اراده دستهایم را باز آن آنار تخت ببند آه معلوم ب: این حرف را به او زده و برای امتحان گفتم
بعد از نيم ساعت زندانبان دیگری آمد، با همان نقش پاسبان . خودش نمی توانست آاری بكند

چرا دستهایت را از باال بسته اند؟ این طوری : "گفت. گلشاهیاو هم جوانی بود به اسم . قبلی
وقعيت چرا باید هنوز هم نمی فهمم آه در آن م." بگذار باز آنم و از آنار ببندم. بيشتر درد می آید

آیا واقعا این زندانبان ها با اجازه خودشان این آار را انجام . چنين نقشی در مقابلم بازی می شد
می دادند؟ بعدها این دو نفر آه تصور آرده بودند با رفتار به اصطالح محبت آميزشان می توانند نظر 

آنها از این رفتار خود . ظ نمایندمرا به خود جلب آنند، سعی می آردند تا آخر چنين رفتاری را حف
 . قصد سوء استفاده داشتند

     این مزدوران پست و این آدمك های هرزه آه حتی نمی توانستند جلوی هرزگی خود را در 
زندان و در مقابل یك چریك مبارز هم نگه دارند، گاهی موقع باز و بسته نمودن دستبند، با طوالنی 

 هرزگی خود را نشان دهند آه من با حرآت تند دست و چشم آردن این آار می خواستند این
و مانع آن می شدم آه حتی لحظه ای به فكر ! دستت را باال بگير: غره رفتن، با تَحُكم می گفتم 
 . نتيجه هم مثبت بود. ادامه این هرزگی خود باشند

 
 

 
 
 

  :2توضيحات فصل 
 

گه داشتن خاطره قهرمانان مبارز تمام آشورهای در آغاز نبرد مسلحانه در ایران، به جهت زنده ن) 1
دليل دیگر این . تحت سلطه امپریاليسم، رفقا یكدیگر را به نام برخی از آن قهرمانان می خواندند

رفيق جواد سالحی، به یاد حيدر عمو اوغلی، مبارز سرسخت دوره . امر مالحظات امنيتی بود
 . جنگ های مشروطيت، به این اسم خوانده می شد

 
 .جزو شهدای جنگل آمده است) از فصل اول (٢توضيح این شماره در شماره ) 2
  
او مجری اعدامُ هژبر .  تيرباران شد١٣٣٢عضو فعال گروه فدایيان اسالم آه در سال : نواب صفوی) 3

 نيز حسنعلی منصور، وزیر وقت به دست محمد بخارائی، ١٣۴١در سال . نخست وزیر وقت بود
 .ی این گروه، اعدام گردیدیكی دیگر از اعضا

  
 به اتهام سوء قصد عليه جان سفير وقت ١٩۶٨نام آارگر انقالبی ویت آنگ آه در سال : وان تروی) 4

 .آمریكا در ویتنام تيرباران شد
 قطعاتی از شعر وان تروی که در کتاب آمده است، به تدریج ورد زبان بسياری از انقالبيون ایران شد ⊕

از این رو الزم است توضيح . هوری اسالمی نيز در دیوار سلول ها، نقش بستکه حتی در رژیم جم
 .کوتاه زیر را نوشته و متن کامل شعر را در اینجا بياورم

این شعر را توهوئو، شاعر ویتنامی در وصف نگوین وان تروی، یکی از مبارزین قهرمان خلق ویتنام 
سپس . ر را به زبان  فارسی ترجمه نمود رفيق بهمن آژنگ متن این شع49در سال . سروده است

وان تروی . رفيق نابدل که خود یک شاعر انقالبی بود، در همان موقع آن را به صورت شعر درآورد
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 1964بود که به اتهام اقدام به ترور وزیر دفاع وقت آمریکا، در سال ) الکتریسين(کارگر کمونيست 

 اکتبر 16، سرانجام در "چی هوا"ر شکنجه گاه دستگير شد و پس از مدت ها مقاومت قهرمانانه د
وان تروی در لحظه تيرباران با بی باکی، نوار از . ، تيرباران گردید"نگودین خان"به دست رژيم مزدور 

می خواهم در : "چشم های خود برکند و عشق خود به ميهن انقالبيش را در این جمله بيان نمود
مرگ بر : "و آنگاه با هر صدای گلوله فریاد رسایش"  کنمآخرین لحظات زندگيم، سرزمينم را تماشا

، در فضا "زنده بادا هوشی مين، زنده بادا هوشی مين، زنده بادا هوشی مين"، "نگودین خان
مقاومت های حماسه آفرین وان تروی در هنگامی که در اسارت به سر می برد، چریک . پيچيد

ی شان بر آن داشت که یکی از سرهنگ های های ونزوئالی را در همبستگی انترناسيوناليست
 بربایند و - به مثابه سمبل قهرمانی های خلق ویتنام -جانی آمریکائی را در قبال آزادی وان تروی 

اعالم کنند که اگر وان تروی تيرباران شود، یک ساعت بعد، آن ها نيز سرهنگ مزبور را اعدام 
 .انقالبی خواهند کرد

                                      
 به یاد وان تروی

 
 لحظاتی هستند که دوران سازند
 کلماتی که دل انگيزتر از آوازند

 مردهائی که تو گوئی آنان، از دل پاک حقيقت زادند
***    ***    ***    ***    ***    *** 

 وان تروی مرده ای تو؟
 .نه، نه، زنده ای تا به ابد
 !ِکی ترا خلق فراموش کند

 های ترا دوختمرگ لب 
 :ولی فریادت

 "کلماتم بسپارید به دل"
 در طنين است هنوز

 و درخشنده و زیباست هنوز
 برق چشمان تو بر ، نامه حزب
 بگذرد زین پس اگر سال هزار 
 مردمان خاطرشان خواهد بود

 "چی هوا"صبح پائيز حياط 
 تو ميان دو نگهبان می رفتی 
 .و کشيش از پی تو می آمد

 ه خود می پيچيدپایت از درد ب
 .سر مغرور تو اما باال

 جامه ات رنگ سفيد، جامه ات رنگ صفا
 .بدن الغرت از مرگ قویتر

 صف کشيدند پی جالدان، 
 .کاسه ليسان نمک پرورده

 دو ردیف مزدور،
 .بر سر اسلحه شان سر نيزه
 و تو سنگين و متين می رفتی

 و نگاهت آرام،
 .گوئی آن روز تو بودی قاضی

***   ********    * 
 در دل سبز و شکوفنده هر برگ ِز نو،

 .زندگی می شکفد
 زان تو باد آن خاک،

 .آن زمينی که رهائی طلبد
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 نيز از آن تو بادا آن تن، 

 .کآرزویش رستن
 :و تو فریاد زدی

 ؟"چه جنایت کردم من"
 ليک بستند تو را بر چوبه، چشم هایت را هم،

 .که نبينی دهن ده لوله
 :و تو فریاد زدی

 ".جانی آمریکائی است"
 پس به خشم از َبر چشمان،

 .بدریدی آن را
 .برق چشمان تو، سوزاند همه دونان را

 تو چنين پنجه فکندی با مرگ
 .و تمام تن تو آتش بی پایان بود

 ِسفت کردند سپس رشته طناب، 
 . آن پليدان ز وحشت لرزان
 .و لبان تو ِز نفرت سوزان
 بلشویک وار بباید جنگيد

 ؟ !ند بر دل چون آتش ما، آتش تيرچه ک
 :لحظه ای بيش نبود که

 !به زانو صف اول
 در همان لحظه چند

 :منعکس گشت صدای تو ِز نو
 !مرگ بر یانکی ها، مرگ بر مزدوران، مرگ بر نگودین خان

 !زنده بادا هوشی مين، زنده بادا هوشی مين، زنده بادا هوشی مين
    ****     ****    ****    ********    ****  
 تو سه بار در چنان لحظه جاوید،

 .را خواندی" عمو"
 تير بارید پس آنگاه ِز سالح یانکی
 :تو بيافتادی و برخاستی باز که

 .ویتنام نميرد هرگز
 دادی این سان آواز

 خوابگاهت را خون سرخ نمود،
 .ليک از سينه تو ناله نخاست

 مرد بود آن که نناليد از آن سينه پاک 
 ود آن که فرو خفت ملک سان بر خاکمرد ب

 و به آن خاچ درخشنده 
 که انداخت کشيش در کنارت

 ؟!چه نيازی بوده است
***   ***   *** 

 !مرده ای حال تو هر چند رفيق
 از َبری ليک تو آن ُتندآواز،

 .خون جواب هر خون
 و چنين بود که پارتيزان ها 

 بربودند همان روز به شهر کاراکاس،
 . رایانکی جانی

 مرده ای حال نميبينی تو
  شعله ور گشته جنوب

 ليک هيچ آتشی از آتش قلب تو 



 حماسه مقاومت به قلم اشرف دهقاني
ديدگاه سايتدر ) 3(شماره   

 
 فروزان تر نيست

 :وان شهابی که ز آخر دم تو برمی خاست
 کلماتم بسپارید به دل 

 وان تروی، همره من، کلماتت بسپاریم به دل
 آدمی با سر افراشته باید بزید 

 و سرافراشته باید ميرد
 يم نيارد در پيشو به دشمن سر تسل

 و نهد در ره آزادی خلق 
 همه هستی خویش، 

 به همان گونه که تو 
 .همره کارگرم

  
سرگرد فرید یكی از مزدوران پليد دشمن آه برای اجرای مقاصد جنایت گرانه در آمریكا دوره ) 5

رسی دآل  هنگامی آه با هلكوپتر به باز١٣۵٠در مهرماه . تعليماتی بازجویی و شكنجه را دیده بود
های برقی آه چند تای آنها توسط چریكهای فدایی خلق منفجر شده بودند، مشغول بود، 

 . هلكوپترش سرنگون شده و آشته شد
 
مبارز آزاده ای آه با وجود داشتن یك آودك شيرخواره، در فعاليت های چریكی : شهين توآلی) 6

ض خانه تيمی خود، مورد حمله  هنگام تعوی١٣۵٠در سوم خرداد سال . فعاالنه شرآت می ُجست
 محاآمه و به پنج سال زندان محكوم ١٣۵١شهين در اردیبهشت. پليس واقع گردیده و دستگير شد

 .گردیده است
 . همين فصل رجوع شود20 به توضيح شماره ⊕
 
 دستگير شد و بعد از ١٣۵٠یكی از اعضای سازمان چریكهای فدایی خلق آه در بهار: حميد توآلی) 7

 . تيرباران گردید١٣۵٠نجه های زیاد، در اسفند تحمل شك
 
او دوبار از . از فعالترین اعضای سازمان چریك های فدایی خلق بود: عباس جمشيدی رودباری) 8

هنگام شناسایی اعضای ساواك، ضمن درگيری . خانه تحت محاصره پليس موفق به فرار شد
گرفتاری رفقایش، او را شهيد شده پليس برای . مسلحانه زخمی و بيهوش شد و دستگير گردید

در حالی آه او هنوز به خاطر فاش نكردن آوچكترین اسرار جنبش، زیر وحشيانه . اعالم داشت
 .ترین شكنجه ها قرار دارد

 در ادامه متنی که در مورد رفيق عباس جمشيدی رودباری آمده، باید اضافه کنم که او به طور بی ⊕
ولی دشمن عليرغم به کار .  مزدوران رژیم شاه قرار داشتسابقه دو سال تحت شکنجه تدریجی

بردن انواع شيوه های غيرانسانی در مورد او، نتوانست شخصيت انقالبی رفيق را در هم بشکند و 
 . باالخره، مذبوحانه با کشتن او خود را تسکين داد

  
در زندان به  دستگير شد و بر اثر شدت شكنجه های وارده، ۴٨درسال : حسن نيك داوودی) 9

 .او یكی از سمپاتيزان های فعال سازمان چریكهای فدایی خلق بود. شهادت رسيد
 

اولين گروه آمونيستی با فعاليت زیرزمينی بود آه خط مشی مبارزه مسلحانه را در : گروه جزنی) 10
گروه نامبرده . ایران به آار گرفت وعمال به تدارك و سازماندهی واحدهای چریكی همت گماشت

این گروه .  به دنبال نفوذ پليس آشف گردید و عده ای از اعضای آن دستگير شدند۴۶در زمستان 
علی اآبر صفائی . آه از اعضای مرآزیت آن بود، گروه جزنی ناميده شد" بيژن جزنی"به نام 

 بعد از ۴٧فراهانی و محمد صفاری آشتيانی از جمله بازماندگان این گروه بودند آه در زمستان 
 . ازفعاليت های آنان قبال یاد شد.  گروه خود، عازم جبهه الفتح شدندآشف
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 در سر ١٣۵٠در سال . از اعضای مرآزیت سازمان چریكهای فدایی خلق بود: مسعود احمدزاده) 11

مبارزه . " تيرباران شد١٣۵٠یك قرار، دستگير گردید و همراه پنج تن از رفقایش در زمستان 
 .آه مشخص آننده خط مشی سازمان است، اثر اوست" م تاآتيكمسلحانه هم استراتژی و ه

  
دستگير ١٣۵٠از اعضای فعال سازمان چریكهای فدایی خلق بود آه در تابستان : مجيد احمدزاده) ١2

گردید و در زمستان همان سال ، همراه برادر مبارز خود مسعود احمدزاده و چهار رفيق دیگر، 
 . تيرباران شد

  
در . از اعضای مرآزیت سازمان مجاهدین خلق ایران بود): ١٣١٧-١٣۵١(دیع زادگان علی اصغر ب) 13

 به دنبال نفوذ یك عنصر پليسی در سازمان مجاهدین، به همراه عده ای دیگر از ١٣۵0تابستان
او در زیر شدیدترین شكنجه ها بعداز یك مقاومت دليرانه، به . اعضای سازمان دستگير گردید

 .شهادت رسيد
هد رزمنده علي اصغر بديع زادگان که توسط شهرباني دستگير شده بود تحت شديدترين  مجا⊕

اما روايت صحيح در مورد نحوه شهادت او آن است که وی را پس از . شکنجه ها قرار گرفت
 .  تيرباران نمودند51شکنجه های فراوان در سال 

 
 .کتاب توضيح داده شده است) 1در فصل  (٣تحت شماره ) 14
 

مقاومت . تيرباران گردید) ۵٠(از اعضای مرآزیت گروه آرمان خلق آه در مهرماه :  همایون آتيرایی)15
 .این مبارز دلير زیر شكنجه و در برابر دشمن، فراموش نشدنی است

 
پس از  ۵٠یكی از اعضای سازمان چریكهای فدایی خلق آه در شهریور: سيروس سپهری) 16

ز ناحيه سر زخمی شده بود، دليرانه به سوی دشمن آتش محاصره خانه تيمی، در حالی آه ا
توانستند از حلقه ) فرخ سپهری و شاهرخ هدایتی(گشود تا این آه دو رفيق هم تيمی اش 

در این محاصره او در حالی آه به شدت زخمی بود، اسير شده و در زیر . محاصره خود را خارج آنند
. از شدت آنها قهرمانانه به شهادت رسيدوحشيانه ترین شكنجه های دشمن قرار گرفت آه 

دشمن، شش ماه بعد از دستگيری و آشتن سيروس سپهری در زیر شكنجه، وقيحانه اعالم آرد 
 . آه او بعد از یك درگيری با مأمورین، در حوالی آوی آن، آشته شد

 
او . شد دستگير ۵٠یكی از اعضای سازمان چریكهای فدایی خلق آه در آبان : شاهرخ هدایتی) 17

در زیر وحشيانه ترین شكنجه ها آه باعث آور شدن چشمهایش گردید، بدون آن آه آوچكترین 
دشمن، پس از ضربه های سختی آه در زمستان . اطالعی به دشمن بدهد، قهرمانانه شهيد شد

پنجاه از طرف چریكهای فدایی خلق خورد، از شدت خشم و ناتوانی، چهار ماه بعد از دستگيری، 
ه اعالم آرد آه شاهرخ هدایتی را در جریان حمله به یك بانك شناخته و اآنون تحت تعقيب وقيحان

است و سپس یك هفته بعد اعالم نمود آه او در یك درگيری با مأمورین پليس زخمی و دستگير 
 .گردید و رفيق او سيروس سپهری نيز آشته شد

  
او در حمله به . كهای فدایی خلق بوداز اعضای شاخه تبریز سازمان چری: اصغر عرب هریسی) 18

 دستگير شد و پس از مقاومت دليرانه در مقابل ۵٠در خرداد سال.  تبریز شرآت داشت۵آالنتری 
 . تيرباران شد۵٠شدید ترین شكنجه ها، در زمستان

 
او . از اعضای شاخه تبریز سازمان چریكهای فدایی خلق بود): ١٣٢٨ -١٣۵٠(محمد تقی زاده ) 19

 تبریز او یكی ۵در حمله به آالنتری .  تيرباران شد۵٠حمل شكنجه های فراوان در زمستانپس از ت
 .از شرآت آنندگان در این عمل بود

 
 و بعد از تحمل شكنجه های فراوان به ۵٠از مبارزین دليری است آه در تابستان : رقيه دانشگری) 20

ازمان چریكهای فدایی خلق می او از اعضای شاخه تبریز س. ده سال حبس محكوم گردیده است
 .باشد
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 در مورد شهين توکلي و رقيه دانشگری که در اين کتاب بارها از آنها نام برده ام در اينجا ناگزيرم ⊕
اشاره کنم که آن دو نفر در شرایط بعدی مبارزه که با قيام توده ها و سقوط رژیم شاه بوجود آمد، 

به خصوص با تأسف تمام باید از رقيه . ق خارج شدندهر یک به گونه ای از صف چریکهای فدائی خل
دانشگری نام ببرم که پس از آزادی از زندان با جریان خائن و سازشکار رخنه کرده در سازمان ما، 

" اکثریت"رهبری این جریان که بعد به عنوان . همکاری نمود و خود به تدریج در آن جریان حل شد
یکهای فدائی خلق ایران را به آستانبوسی ارتجاع حاکم معروف شد، آگاهانه کوشيد سازمان چر

در شکست جنبش توده های رنجدیده ما و تسلط رژیم سراپا ننگ و جنایت " اکثریت"رهبری . ببرد
رقيه دانشگری با درآميختن با . جمهوری اسالمی در ایران، نقش خائنانه بسيار موثری ایفاء نمود

من هنگامی که نوشته ای را . ر شرایط وحشتناکی قرار دادچنان عناصری، از همان آغاز خود را د
 توسط 60در سال " دختران و پسران جوان"در مورد اعدام ) در کنار امضاء فرخ نگهدار(با امضاء او 

 نوشته ای بسيار -خواندم ) 120کار، شماره " (اکثریت"جالدان رژیم جمهوری اسالمی در نشریه 
 برايم دشوار بود که باور کنم که اين همان -جار ایجاد نمی کند شرم آور که چيزی جز نفرت و انز

در زماني که من او را مي شناختم، دختری بود با دلی . رقيه ای است که من قبال می شناختم
بارها به خود گفته ام که آیا . مهربان اما با سطحی نگری هائی که من همواره نگرانش می شدم

 آیا می تواند از مردم ستمدیده ایران، از خانواده های رنج دیده ممکن است او روزی به خود آید؟
زندانيان سياسی و جان باختگان معذرت خواهی کند و سپس دست به اعمالی بزند که عمًال 

؟ شاید احساس عاطفی ای که !پشيمانی اش را به مردم ثابت نماید؟ یا حاال دیگر دیر شده است
 .  انتظاری شده استهميشه نسبت به او داشتم باعث چنين

 
 
 
 
 

 
 الزم است در مورد دستگيری خود نيز کمی توضيح داده و مواردی را تصحيح  ⊕
همانطور که در متن کتاب آمده نيروهای امنيتی رژیم شاه از ساواک گرفته تا . کنم

پيش به دنبال دستگيری من بوده و برای این امر شهربانی و غيره، از خيلی وقت 
آن ها رد مرا بدون این که اسمم را بدانند، از .  نيروی زیادی را بسيج کرده بودند

از طریق رفيق احمد فرهودی، یکی از رزمندگان سياهکل، می . (سياهکل داشتند
ی دانستند که وی قبل از رفتن به جنگل با یک دختر تبریزی در یک خانه تيم

پس از دستگيری رفيق نابدل، سرکوبگران رد مشخص ). زندگی می کرده است
تری از من به دست آوردند و از آن جا که دستگيری من و بهروز را بسيار جدی 

 . تلقی می کردند به اقدامات مختلفی دست زدند
 آذر 16 آذر که امروز به درستی 21دستگيری من همانطور که نوشته ام در خيابان 

هنگامی که پس از دستگيری، زن داداشم را پيش . ده می شود، اتفاق افتادخوان
من آوردند و او از من خواست که هر چه می دانم به نيرو های امنيتی بگویم، در 

ضمن به من گفت که مستأجر خانه شان در تهران مرا به اطالعاتی ها نشان داده 
 دانشگاه تهران روبرو درآمده البته من خودم دو بار با آن مستأجر در جلوی. است

از اين رو در آن زمان هيچ شک نکردم که او . بودم و موقع دستگيریم هم او را دیدم
واقعيت این است که در آن . ولی الزامًا چنين نبود.  را مأمور اطالعات بخوانم

شرایط مأموران امنيتی از عامل ترس و خفتی که خيلی از افراد جامعه دچار آن 
. ستفاده کرده و برخی از آن عناصر را وادار به همکاری با خود می نمودندبودند، ا

چنان افرادی نيز با حقارت تمام حاضر به همکاری با نيروهای سرکوبگر می شدند 
من سال ها بعد بود که متوجه .  بدون آنکه الزامًا مأمور رسمی اطالعات باشند

 افراد توصيف شده در فوق را شدم که اتفاقًا آن مستأجر و فاميل خود من، نقش
به واقع آنها خواسته و یا ناخواسته، از طرف اطالعاتی ها برای . داشته اند

در یورش شبانه به . دستگيری من و بهروز به این ور و آن ور برده می شدند
مدرسه عالی سپاه دانش که در کتاب به عنوان یک موسسه شبانه روزی از آن 

شهربانی بلکه چنين " َزَنک"مأموران سازمان امنيت، نه آن نام برده ام نيز در کنار 
آن طور که بهروز به من یاد داده بود به خانواده ام گفته . افرادی شرکت داشتند
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اما در واقع این رفيق مرضيه اسکوئی بود .  بودم که در آن مدرسه درس می خوانم
وابگاه در آنجا او در شب یورش پليس مخفی به خ.  که در آن جا تحصيل می کرد

بود و خود از نزدیک شاهد این یورش بود و هم او بود که معلوم کرد که زن یا زن 
هائی که برای شناسائی من به آن محل رفته بودند، در هر کالس خود را زن 

 .داداش، عمه یا خاله من معرفی می کردند
 
انحراف متهم  دشمن برای تحریف افكار عمومی ، ما را به اعتياد مواد مخدر و  ∗

 .می سازد
 منظورم از فحش آه در قسمت های دیگر آتاب هم به آار برده ام، بيان خصلت  ∗

 .های واقعی، خصلت های زشت و غيرانسانی مزدوران می باشد
 بود، چون در جریان اولين عمل مصادره بانك در سازمان فرهودی منظور رفيق  ∗

صورت مخفی زندگی می آرد و عكسش دست دشمن افتاده بود، در آن خانه به 
چون نمی بایست من و رفيق همدیگررا ببينيم، او هميشه در طبقه باالی خانه 

 . بود
 
 بعد از دستگيری و چهار روز مقاومت دليرانه زیر شدیدترین حميد توآلی رفيق  ∗

شكنجه ها هنگامی آه مطمئن بود در این فاصله رفقایش خانه را تخليه آرده اند، 
این برای او ضعف محسوب نمی شود، زیرا قرار رفقا چنين .  را گفته بودآدرس خانه

بود آه هرآس بيست و چهار ساعت       بعد از دستگيری می تواند آدرس خانه 
نژادبه خصوص رفيق . را بگوید صادقی توآلی در این مورد با رفيق اسكندر  حميد

 مناسب برای اجرای طرح  به خاطر وجود امكاناتپویانولی رفيق . صحبت آرده بود
هایی آه در آن خانه تهيه شده بود و دل آندن از آن مشكل می نمود، در مورد 

 نيز با او برخورد قاطعانه ننمود و به اسكندرتخليه خانه برخورد جدی نكرده و رفيق 
 منزل را ترك نكند و فاجعه سوم خرداد به پویاناین ترتيب نتيجه این شد آه رفيق 

 .وجود بياید
 
 از باوفاترین نوآران خاندان ننگين پهلوی و وزیر دربار شاه خائن، یكی از فئودال  ∗

های معروف ایران است آه پس از اصالحات ارضی به یكی از بزرگترین بورژواهای 
 .وابسته به امپریاليسم در ایران تبدیل شد


	چگونگی دستگیری من
	شب فرارسید . نیك طبع همراه چند مزدور دیگر آمدند كه مرا به او
	در بین راه یاد یك رفیق مبارز برزیلی بودم كه زبانش را با دندا
	در اوین مرا چشم بسته روی تخت خواباندند. از زیر پارچه نگاه كر
	ثابتی بود كه جواب می داد و در حالی كه سعی می كرد به صدای خود
	تلاش مذبوحانه سپهبد صمدیان پور
	مهره پلیسی رژیم

