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خاطرات بر دستيابي چگونگي باره در

آن انتشار روند و منش كي تقي رفيق

مي مالحظه تقيآنچه خاطرات متن حـزبكيكنيد، نظـامي سـازمان عـضو مـنش
و نظـامي سازمان به پيوستن در خود مبارزاتي تجربيات آن در كه است ايران تودة

زندان دوران تجربيات زندان25نيز در خود شاههاساله رژيم شكـست-ي از پس
دهه است-30جنبشدر آورده كاغذ روي بر .را

تقي كه فوريتي و ضرورت رغم به آنكيخاطرات انتـشار در مـيمـنش ديـد،هـا
انقــالب از بعــد حــزب علنــي فعاليــت دوران در نــشد57متاســفانه از.منتــشر پــس
اي وجود از اطالعي كسي اصوالً نيز حزب بر وارده وضربات نداشـت خـاطرات ن

نوشـته بسياري نظير بود ممكن كه كرد پرتاب جاهايي به را آنها زمانه هـايگردباد
ايـن از يككپـي كه دوستي اينكه تا بماند، مدفون ايام خاكستر زير دست، اين از

كم خاطرات اين از ازگنجينه، مـأيوس سرانجام بود، كرده حفظ خود نزد را نظير،
خاطرات اين نسخه(اينكه آنكه درعليرغم حـزب مسئول رفقاي دست به آن از اي

بود رسيده كشور از نـسخة)خارج كـه داد اطـالع من به شود، منتشر حزب توسط
اوست نزد منش كي تقي خاطرات گـشاده.كپي رويي با او و گذاشتم قراري او با

همــة نــشود، بــرده او از نــامي عنــوان هــيچ بــه كــه پــيششــرط ايــن بــا البتــه آنو
بهيادداشت نزديك كه را با200ها تا داد قرار من اختيار در بود، دستنويس صفحة

ببينند را انتشار روي سرانجام او خود دريغ بي بياري البته و ما دو هر .تالش

كـاريادداشت و بودنـد خـام بـسيار و بودنـد دستنوشته بصورت دفتر چندين در ها
مي اساسي ب.طلبيدندويرايشي يادداشتنامنظم بـهودن جـا ازجـائيهـا، و مطالـب

يادداشت از صفحاتي نبودن خوانا مهمتر، بـههمه كـه اسم زيادي تعداد وجود و ها
را مطالـب تنظـيم و ويـرايش كـار بودنـد، شـده نوشـته اختصاري حروف صورت
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مي .كردسخت

كي تقي خاطرات اين، از وگذشته ويـژه مبـارزاتي و انـساني زوايـاي و عمق منش
نيايندبي نظر به سطحي يكمطالعة در بود ممكن كه داشت براي.نظيري تالش اما

كي شخصيت بهتر شناخت به آنها نقد و وآشنايي مـسئول انـسان اين آنچه و منش
جوا بـه اوراق ايـن بوسيله بود صدد در نو كنـد،طراز منتقـل آينـده مبـارزان و نـان

مي يافـت.كردكمك اختـصاص نقـد ايـن بـه خـاطرات كتاب از فصلي اينرو .از
ويژگي دربارة مطلبي تدوين و گردآوري بزرگهمچنين انسان اين شخصيتي هاي

بوده همراه وي با عادي زندگي و كار و زندان در كه كساني ديد دركاز بـه انـد،
ويژگي اين كوشـشوكمكميهابهتر بـا كـه داشـت نيـاز زمان به خود كه كرد

بخش از يكي و گرفت انجام ياران مـيكمك تـشكيل را كتـاب ايـن ديگـر هـاي
.دهد

هم عمويي، علي محمد رفيق براي منش، كي تقي همخاطرات و شريكرزم و راه
ده تقيمبارزات سالة مقدمهكيها نوشتن با نيز او شد، فرستاده نيز ايـنمنش، بر اي

را آن كي"خاطرات، ماندة برجا كه"منشصداي گويـا"ناميد بـسيار اشاراتي هم
وابستگي از فراتر هم و دارد سياسي مبارز و مبارزه شأن و منش بـربه گروهي هاي

تأكيد قضيه انساني .كندمي"وجه

كه ديگري نـسخهمتاسفانهنكته پـيش يكـسال حـدود اينكه كنم، اشاره آن به بايد
نـام بـا خـاطرات ايـن از اي مسوالنه غير و شده تحريف دقيق، نا انتخـاب"ناقص،

است"راه رسيده بچاپ كساني .توسط
كـه ماجراهـايي و نشر براي خاطرات اين سازي آماده چگونگيِ سرگذشت و سير
آن بـاره در روزي شـايد كه چشم، پرآب است داستاني خود داد، رخ ميان اين در

سخ تر پرده شودبي گفته .بگذريم...اما.ن
مطلب زادهبهروز

نود و صد سي و هزار تيرماه ام هشتوسي
آلمان فدرال جمهوري اسن، شهر



عمويي علي محمد از خاطرات اين بر كوتاه درآمدي
1/11/96

كشوركيتقي انقالبي و مترقي جنبش مردمي و دوست وطن افسران از يكي منش
سياهچال در خود باور سر بر پايداري دليل به را خود عمر اعظم بخش كه بود هاما

زندان گذراندو شاه رژيم ط.هاي تمامي در پهلوي اورژيم بـه دراز دوران ايـن ول
ستون چشم به رفقايش ميو وابستگي و استبداد مقابل در مقاومت وهاي نگريست

بـراي تطميعـي و تهديـد هـيچ از شـد، سـرنگون مـردم قيام اثر بر كه آخر لحظة تا
هيچ كه صورتي به برنداشت، دست آنها مقاومت شكستن لحظةدرهم تا ما از يك

ضرب از انوآخر حقـوقشتم، همـة سـلب تحقير، و توهين مرگ، تهديد فرادي،
نبوديم مصون سياسي .يكزنداني

انـسان و رفقايش به عشق پا سرا انساني مـدتيتقي بـراي كـه آنجـايي از و بـود هـا
ايجـاد در داشـت، مـذاكره و ارتبـاط زندان مسئوالن با ما نمايندة عنوان به طوالني

كوتاه و زندانيان براي بهتر بـيشرايط و دستخشونت ازكردن زنـدانبانان قـانوني
نمي فروگذار كوششي گفـت.كردهيچ مشغول يا پيوسته بـاتقي مـذاكره، و وگـو

يـا زنـداني فـالن درد بـراي مرهمـي تهيـة دنبـال بـه يا زندانبانان، يا سياسي زنداني
دندانپزشـكي چـرخ پـشت يـا زنـدانيان زندگي بهتر گذران براي امكانات تدارك

فـراهمبراي يـا زنـدانيان بـه كمك براي يادگيري مشغول يا زندانيان دندان درمان
بود زندانيان آموزش و رشد براي آموزشي امكانات و كتاب .كردن
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سال رسـيد1359در مـن دسـت به نظر اظهار براي خاطرات آنكـه.اين از گذشـته
بـي نقادانـة و صـريح تـشريح داشـت، نيـاز ويرايشجـدي به هـايتجربگـينوشته

دهة اواخر در كه ما، جوان دهة40دوستان در زندان50و به بودنـد،پا گذاشـته هـا
طلبي انحصار نقد بيا همهاي از درسياري طوالني، دوران آن در ما مذهبي بندهاي

مي تأكيد مشترك وجوه بر كه ميوهدوراني و مـيشد ثمر به وحدت يـاهاي رسـيد
داشـت، قـرار نخـست اولويت در انقالب دستاوردهاي حفظ براي مشترك مبارزة

نمي نظر به مـتن.رسيدمناسب و اصـالح حـكو مطالـب ايـن فرصتي در شد قرار
همةخا حادثه بيرحم سيل كه شود منتشر وطرات ترقيخـواه جنبش ما همراه به و ما

برد خود با نيز را ما كشور در كـي.انقالبي تقي عزيزم رفيق ياد كه راهرگاه مـنش
مي دستزنده اين مينوشتهكردم، يادم به نيز ميها تصور و نيـزآمد را آنهـا كردم

است برده بين از ايام تطاول .دست
دهة در و1370يكبار كـردم گـم را آن رد اما شدم، مطلع خاطرات اين وجود از

ندادتالش نتيجه آنها به دستيابي براي فـراوان.هايم شادي با اواخر اين در و مجدداً
دست وجود شدمنوشتهاز آگاه دست.ها وجود از شـادماننوشتهو بـسيار تقي هاي

.گشتم
نوشته مياين نشان كيدها تقي چگونه كه راهند عمـرش تمـامي تقريبـاً كـه منش

نگران نيز استبداد سرنگوني فرداي در گذراند، استبداد سركوب چماق زير استوار
دوبارة شدن سلطةزندانباز نتيجه، در و اسـتها اسـتبداد و سـركوب بـا.مجدد او

درس تدوين به بـيشتاب و جديد نسل براي زندان برآمـدههاي انقـالبتجربـة از
زندانمي راهي جديد دورة در كه ميپردازد كيها و اسـتشوند آن نگـران منش

رنج بهاي به شود مجبور نسل اين غيكه كنـدهاي تجربـه را آنهـا مجـدداً او.رالزم
مثال با موجز صورتي به را تجربيات نمونهاين و اشتباهها ميهايي ارائه دهـدنشدني

مي فرو فكر به را همه درس.بردكه آنكـه از زودتـر خيلـي نسل اين هـايمتأسفانه
كي جان از بنشينبرآمده آنها تجربة به نو از خود شد مجبور بشنود، را .دمنش

كي صداي درساما هـم كه صدايي ماند، هـممنش اسـت، سياسـي زنـداني آمـوز
از فراتـر هـم و دارد سياسـي مبـارز و مبـارزه شـأن و مـنش بـه گويا بسيار اشاراتي
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تقـيوابستگي كه دارد تأكيد قضيه انساني وجه بر گروهي بـرايهاي دوسـتانش و
جامعه ميايجاد مبارزه آن بر مبتني .كردنداي

مدتم براي تقي و زندان25ن بيشتر دخمهسال و همـراهها بـه را شـاه رژيـم هـاي
هـم دو هـر كـه نيـز زمان آن و كرديم طي سـريكديگر بـه يـكدخمـه در زمـان

مـينمي تبعيـت الگو يك از منش و عمل در و فكر در كـهبرديم، انگـار كـرديم،
بوديم قالب يك در و.جان عباس و او بدون من براي ودنيا باقر و اسماعيل و رضا

نـسل بالنـدگي و رشـد مـشاهدة تنهـا و اسـت تنگ بسيار آنها چون هـايديگراني
پيـروزي و بهتر ايراني ساختن براي تالشگر و مـيجديد آنهـا طـورهـاي بـه توانـد

آنها از دوري درد بر باشد تسكيني .موقت
زنــدگي و گرامــي همــةيــادش الگــوي ســاختناش بــراي كــه بــاد ايرانــيكــساني

ميانساني تالش آبادتر و آزادتر .كنندتر،
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كي تقي منشخاطرات

نوجواني و كودكي دوران

بـه»سيدعلي« گـيالن شـرق روستاهاي از يكي از خود برادر و خواهر همراه به كه
با بود آمده شـده»خديجه«رشت اولـشجـدا شوهر از كه قفقاز مهاجرين از خانم

شد آشنا مـشت.بود زنـدگي و ازدواج بـه آشـنايي ايـن رشـته كه نكشيد ركطولي
.انجاميد

ثمره از يكي مشتركمن زندگي و پيوند علي«هاي هستم»خديجه«و»سيد .خانم
سال محله1301در از يكي در نـامشمسي بـه رشـت شـهر فقيرنشين و شمالي هاي

بنده« آمدم»سرخ دنيا بـه.به دادم، دسـت از را مادرم كه بودم كوچك بسيار هنوز
چهرة كه اي اصالًگونه را نميمادرم ياد .آورمبه

نـزد مـادر، نوازشـگر و مهربـان دستان و گرم آغوش درحسرت را كودكي دوران
كردمعمه سپري عموهايم و بـه.ها سالگي شش از پايم تا شد موجب نداري و فقر

شود باز كار مغازه.محيط در برادرم، سلماني دكان نـانواييدر و عمويم كفاشي ي
عمه كردمشوهر كار .ام

عمهادهخانو فئودالي از كه ميام دهانشان به دستشان و بودند گيالن بـاهاي رسـيد
بردنـد خـود نـزد مرا خويشان از يكي بچـهعمـه.پادرمياني و نداشـت فرزنـد دارام

فرستاد.شدنمي مدرسه به مرا ان.او در بودم او نزد كه سالي دو يكي طي امـجـمن
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خانه ميياريكارهاي .كردماش

شـد13 خـاموش نيز پدرم عمر چراغ كه بودم و.ساله فراگيـري و درس بـه عـشق
نمـي اساساً اينكه و تحصيل ادامه براي اشتياق و سـربارشور ايـن از بـيش خواسـتم

ميعمه پيش كه كاري هر به كرد ناگزير مرا باشم، عموهايم و بـدهمها تـن .آمـد
مـي كار قنادي و سلماني در درس با بـههمراه و تابـستانيكـردم تعطـيالت هنگـام

مـي خـصوصي تدريس جمله از مختلف، كارهاي به راه.پـرداختممدارس ايـن از
بـهمي و كـنم تـأمين را خـود زنـدگي گـذران پوشاكو تحصيل، مخارج توانستم
بعمه نداشته مالي وابستگي عموهايم و .اشمها

سـال ماه خرداد در رشـتهدوره1323سرانجام در و بـردم پايـان بـه را دبيرسـتان ي
شـدم قبول و.طبيعي دبيرسـتان دوره رسـاندن پايـان بـه از پـس و زمـان همـين در

آمدم در ايران توده عضويتحزب به ديپلم، .گرفتن

ايران توده درحزب عضويت و افسري دانشكده به ورود

شهريور از1323در بعد اما شدم، افسري دانشكده افـسري6وارد دانـشكدة از مـاه
رشتهكناره در و ترككردم را نظامي محيط و بـهگيري علـوم فيزيكدانشكده ي

پرداختم ماه.تحصيل شهريور فرقـه25در با آشنايي آذربايجـانبراي دمكـرات ي
زدم آذربايجان به .سري

سال فاصله خانوادگيم25و24در كينام به گيالني موسوي از دادمرا تغيير .منش
سال دانـشكده1326در وارد اجتمـاعي، و سياسـي انگيـزه بـا بـار ايـن امـا دوباره،

شدم سال.افسري شدم1328در نايل دومي ستوان درجه دريافت .به
به افسري دانشكده به مجدد ورود همان دراز حـزب فعـال اعـضاي از يكي عنوان

حـز نظامي تـودهشبكه پـرداختمب فعاليـت بـه ايـران شـهريور.ي شـشم 1333در
شدم محكوم اعدام به و اعدام.دستگير از تـالش27بعد پـي در رفقـا، از هـايتـن

بين همبستگي و جوخهحزب به را ما رژيم نـسپردالمللي، اعدام از.هاي يكـي مـن
شد47 تبديل ابد زندان به اعدامم حكم كه بودم .نفري
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پاس آرمانبه به تـودهوفاداري حـزب راه بـه پايبنـدي و انقالبـي و انـساني يهاي
زندان25ايران در بـردمسال سـر بـه پهلوي شاه رژيم گوناگون در12:هاي سـال

بـيش و برازجان دژ تبعيدگاه در نوبت دو در اندي و سال شش تهران، قصر زندان
عادل زندان در سال شش شيرازاز بـهسال25اين.آباد وفـاداري پـاس به را زندان

تـودهآرمان حزب راه به پايبندي و انقالبي و انساني ايـرانهاي ايـن.كـشيدمي در
آرمــانســال و حــزب مردمــي ســيماي ــه ب كــشيدن ــغ تي ــراي ب ــه آين هــر هــايهــا

مـيسوسياليستي نـشان آمادگي خود از بـهام مـيدادم، وسـادگي رفـاه بـه توانـستم
يابم دست فردي حدود.آزادي بـه25آري تـا ماندم پهلوي شاه زندانهاي در سال

مبــارزه از نمـادي خــود باشــمسـهم ديكتــاتوري و بيـداد برابــر در ميهـنم مــردم .ي
ماه آبان سوم در عادل1357سرانجام زندان جنـبشاز بـه و شـدم آزاد شـيراز آباد

تودهآزاديخواهانه پيوستمي ميليوني .هاي
عضو از را حزبي حـوزهمدارج در سـاده كميتـهيت سياسـي هيئـت تـا حزبـي يي

كرده طي ايران توده حزب بزرگمركزي اما حـزبام، سـاده سـرباز افتخارم ترين
بزرگ و تودهبودن آرزويم استترين مردن ايران،.اي توده حزب روزي كه باشد
طبقه يابدحزب دست پيروزي به ايران، كارگر .ي

فو دادگاه داديار سمت نظاميالعادهقدر ي

فـوق5مدت دادگـاه داديـار بـودمالعـادهماه بوشـهر در نظـامي مـاه.ي ايـن هـادر
گونهمي به واقعيكوشيدم هويت كه كنم رفتار و زندگي و كار واي نشود برمال ام

مجموعه بهرهاز حزب سود به امكاناتم و روابط كنمي .برداري

ميبيش فكر بوشهر مقيم افسران وكرتر ارتـش سـتاد دوم ركـن افـسر مـن كه دند
هستم نظامي فرمانداري و دوم ركن ويژه شبانهبه.مأمور محافل در حضورم يويژه

مي موجب ادارات بهرؤساي من به ديگران كه رژيـمشد بـه وفـادار عنـصر عنوان
كنند بـود.نگاه يافته راه جلسات اين به كه بودم دومي ستوان يگانه مـن.من بـراي

شبشر اين در ازنشينيكت كـه بـود محيطـي در حضور بلكه نبود، پوشش تنها ها
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مي اختيـارآن در و بيـاورم دسـت بـه پراهميـت گـاه و اول دست خبرهاي توانستم
بگذارم .حزب

خانواده.بود1333فروردين با ديدار براي افسران تـركهمه را بوشـهر خـود هاي
بودند ت.كرده و تام اختيار داراي بودممن وقت،.مام دريايي نيروي فرمانده روزي

بهانـه بـه كـه كـرد پيـشنهاد و آمـد سراغم به بود، سرگردي سـرباز،كه كمبـود ي
شكنجه و زندان به را انگليسيزندانيان سابق بـاگاه فعلـي، محل از و كنيم منتقل ها

كنيم استفاده عيد ايام خوشگذراني براي خوبش، امكانات به .توجه
اي به رابـطمن فرصـت اولـين در امـا دادم، نـشان خـوش روي ظـاهر بـه پيشنهاد ن
كردمحزبي آگاه موضوع از را زنـدانيان.ام بـه خودشـان كانـال از كـه گفتم او به

به جا پيشنهاد گونه هر با كه فرمانـدهبگويند يا من طرف از دريـاييجايي نيـروي
مي آنها كه كردم مطرح را ايده اين و كنند احـساسمخالفت ما كه بگويند توانند

مي مي.كنيمخطر جابهاگر را ما ببينـيمخواهيد را محل بايد كنيد، حتـي.جا گفـتم
ايـن نيـستيم حاضـر ما بگويند دادند، آنها به نيز را جديد محل از ديدار امكان اگر

ترككنيم را مي.زندان را ما نعش فقط جابهشما كنيدتوانيد .جا
زن سراغ به جابهروزي موضوع و رفتم كـردمدانيان ابالغ آنها به را واكـنش.جايي

باشد بود قرار كه بود همان مـي.آنها را مـا نعـش تنهـا گفتند اينجـايعني از توانيـد
دادمبي.ببريد اطالع سرگرد به را بـا.درنگمراتب كـه گفـت و كـرد پافشاري او

جابه را آنها بايد شده هم كنيمخشونت .جا
آنجاييعنوان از بوشـهركردم در دادگـاه رئـيس و دادسـتان حاضـر حـال در كـه

مسئله اگر آننيستند، بيايد پيش بهاي را او و شد خواهيم جدي مشكل دچار وقت
كردم دعوت مـي.صبر برگـشت، مـسافرت از دادستان وقتي كه ايـنگفتم تـوانيم
كنيم عملي را .پذيرفت.نقشه

خـدم محـل بـه افسران تا بازگـشتندگذشت خـود رفـتم.ت دادسـتان او.سـراغ بـا
گذاشتم ميان در را مسائل پـاك.خصوصي و مـذهبي فردي كه بـود،دادستان، دل

شد جابه.برآشفته حق افسري هيچ كه كرد تكليف من رابه سياسـي زندانيان جايي
سـرگرد.ندارد جنـاب گوش به دهان به دهان روز همان دادستان، برآشفتگي خبر
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و مـسكوترسيد را موضـوع ديگـر بـود، كـرده گـم را خـود پـاي و دست كه او
بدوي.گذاشت دادگاه زمان فرارسيدن تا زندانيان نتيجه، زنـدان،در همـان در شان

ماندند بود، خوبي نسبت به رفاهي امكانات داراي .كه
آورد پيشمن را سياسي زندانيان رابط مسئول نگهبان، سربازان از يكي اين.روزي

بود اعتماد مورد و آشنا من با كـه.زنداني ديدم آورد، را زنداني سرباز كه هنگامي
ندارد همراه به كشيدم.اسلحه داد سرباز سر سازي، صحنه براي :بالفاصله

مــي فــرار اگــر كــردي؟ همراهــي اســلحه بــدون را زنــداني چــرا كــارـــ چــه كــرد،
بيمي چرا ميكردي؟ نشان خود از دهيد؟مسئوليتي

نگهبـاني اتـاق بيـرون در خواسـتم سـرباز از و فراخوانـدم اتـاق درون به را زنداني
به.بدهد و بستم را اتاق كـشيدمدر آغوش در را او و آمدم زنداني سـربازان.سوي

صحنه چنين مشاهدة ميسازيبا تصور خـشنيهايي و سـختگير آدم من كه كردند
بود من براي خوبي امنيتي پوشش اين و .هستم

به حزبيسفر مأموريت انجام و خارك جزيره

ماه جزيره1333فروردين خاركشدمعازم حزبـي.ي مأموريت سفر اصلي هدف
روزنامه:بود سياسيانتقال زندانيان به حزبي رهنمودهاي و نشريات .ها،

متروكخاركجزيره بود و4تا3بين.اي پهنـا داشـت8كيلومتر درازا .كيلـومتر
ج بـه1500حدودزيرهساكنان را خـود مايحتـاج و بودند لـنجوسـيلهنفر موتـور ي

مـي تهيـه لـنج.كردنـدعبوري لنگـرايـن جزيـره كنـار بـار يـك مـاه چنـد هـر هـا
سفارشمي مردم و ميانداختند دريافت را خود .كردندهاي

شهرسـتان150حدود از عـادي زنداني چند و سياسي زنداني بـهنفر مختلـف هـاي
بودندآنجا شده و.تبعيد سرشـناس سياسـي زندانيان جزو مانيان حاجي و شمشيري

بودند جزيره .غيرحزبي

انسان زندگي مانند زيادي حد تا زندانيان زندگي بودگذران اوليه چنـد.هاي آنهـا
مـي چـرا بـه را آنهـا روز هـر كه داشتند تغذيـهبز آنهـا گوشـت و شـير از و بردنـد
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مي.كردندمي ميخريدآرد نان خود و .پختندند
خانواده مياگر زنداني دوستان يا بفرسـتند،ها عزيزانـشان بـراي خوراكي خواستند

نداشـت وجود برايشان هميشه امكان يـاارسـالي.اين بوشـهر در بـود، چـه هـر هـا،
مي راآبادان آنهـا و باشد داشته را جزيره كنار از عبور قصد لنجي كه زماني تا ماند

.ببرد
كـشندهدر و گـرم بـسيار هـواي جزيـره و نبـود خبـري دكتـر و دارو از ايجزيره

به.داشت را مـيزندانيان شـامگاه و صبحگاه به سرنيزه زنـدگي.بردنـدزور وضـع
فوق رقتزندانيان بودالعاده .بار

بهره با كردم شـهربانيتالش رئيس و نظامي دادستان با روابطم و موقعيت از گيري
زندگي كنمجزيرهشرايط بهتر را ايـن.نشينان بـر قـرار محلـي مقامات نظر جلب با

هر كه وسـايل15شد و دارو و آذوقه بردن براي كوچكي لنج موتور بار يك روز
شود جزيره راهي كه.زندانيان استدالل اين با زنـدانيان،«همچنين زوركي كشاندن

ع شامگاهي و صبحگاهي مراسم به پيژاما و شورت با اسـتآنهم نظـام به توهين ين
فـرق وضـع بودند نظامي اگر و نيستند نظامي زندانيان اين كه كرد فراموش نبايد و

يـكجنـگ»كردمي از را زنـدانيان و قـانع را خـارك زنـدان مـسئول و دادستان ،
خالصكردم روزانه .اعصاب
نام به موتورلنجي با مـي»ماهيخوار«يكبار خـارك به ماهي صيد جهت كه رفـت،،

شدم جزيره مي.راهي همراهي مرا نيز جيـره.كردسرواني كـه داشـت مأموريت او
بدهد تحويل بود، ستواني كه را، خارك شهرباني شخصرياست و .زندانيان

آذوقه و وسايل و شوند پياده كشتي از گفتند همه به مقصد نيـزدر را ارسـالي هـاي
نداشـت من كار به كاري كسي اما دادند، حـاالبـا.تحويل كـه كـردم فكـر خـود

آنكه تا ماندم كشتي در ساعتي نشود، برانگيخته شكي آنكه براي چيست؟ تكليف
شـدن پياده در صلوات و سالم با مرا و آمدند پيشوازم به زندان رئيس و فرماندهان

كردند همراهي كشتي مأموريت.از كه بدانند آنها اگر كردم فكر خودم با يكدم
تك چيست، من كندواقعي خواهند سرم از پوستي چه .تكشان

فرمانده وقتي كه بود قرار اين از داستان دراما من وجود از زندان رئيس و پادگان
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مي پيدا اطالع ميكشتي هول مـيكنند، پـا و دست به و فكـر.افتنـدشوند خـود بـا
ركـنمي افسر من كه جزيـره2كنند از كـه دارم مأموريـت و هـستم ارتـش سـتاد
كنمبا مي.زرسي فرمان بالفاصله كه بود واين پـاكيزه سـربازان وضـع و سـر دهند

شود مرتب و منظم حتـي.آسايشگاهشان كـه بودنـد افتـاده پـا و دست به قدري به
شدند باخبر ماجرا اين از نحوي به نيز را.زندانيان خودشـان حـدي تا همه واقع، در

شدهجمع آماده بازرسي براي و كرده جور تـالش.بودندو راسـتاتمام ايـن در هـا
نماند من براي ايرادي جاي كه دفتـر.بود بـه يكراسـت شـدم پيـاده كـه كـشتي از

رفتم شدند.زندان جمع دورم داشـتند.زندانيان سـؤال خود پرونده دربارة .شماري
مي يادداشت را موارد من كه داشتند را خاصخود تقاضاهاي نيز وشماري كـردم

رسيدگي .دادمميقول
آشـنا زنـدانيان وضـع بـا نزديك از كه كرد پيشنهاد من به زندان رئيس سپسخود

كنم بازرسي زندان محيط از و روشن.شوم پيش از بيش بهبرايم كامالً امر كه شد
آمـده آنجـا بـه مأموريت براي واقعاً من كه شده مشتبه تـك.اماو از را تـاخـود و

برا.نينداختم همه از هندوانهاول شائبه، هر رفع بغلشگذاشتمي زير :اي
ندارد معني و ضرورت بازرسي شما، مثل منضبطي افسر وجود با .ـ

كردم استقبال پيشنهادش از عمل در .و
بخش از آغاز كـردمدر بازديـد عـادي زنـدانيان بـه مربـوط عـادي.هاي زنـدانيان
تبعيدي شهرسـتانخارك، و شهرها بودنـدهاي مختلـف تقاضـايي.هـاي يـك هـر

مي.داشتند يادداشت ميمرتب رسيدگي قول و .دادمكردم
ادامه رسيدمدر سياسي زندانيان بخش به سرانجام بازرسي، او.ي كردم تالش بارها
بهانه به زنـدانيانرا بـا بيـشتري آزادي بـا تا بفرستم سياه نخود دنبال گوناگون هاي

زمينه و كنم برقرار تماس اجراسياسي آورمي فراهم را خود حزبي مأموريت .ي
مـي نظر مورد رفيق دنبال به سياسي زندانيان ميان مدت اومـي.گـشتمتمام دانـستم

دارد پا ناراحتي كه است نبود.رفيقي سخت ظاهراً او كردن پيدا كه بود .اين
اتاق از يكي در را او ديدميكباره بـود.ها شطرنج بازي سرگرم ديگري رفيق بـه.با

رفتم ايستادم.سراغشان بازي تماشاي به سرشان كـردم.باالي باز را حرف سر .بعد
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پرسيدمدرباره پايش ناراحتي و جسمي سالمت وضع زندان، شرايط جلب.ي براي
چشمكزدم او به بار چندين شوند، متوجه ديگران آنكه بدون مـات.نظرش، واو

مي نگاه من به سرگشته و بـهتوانمي.كردمبهوت او بـين كه كند باور عنـواننست
به من و سياسي مـيزنداني رژيم نماينده رابطـهعنوان وتوانـد سياسـي انـساني، اي

باشد داشته وجود و.سازماني آمـد بيـرون جـاخوردگي حالـت از كـه نپاييد ديري
كشيد بازي از گفـت.دست طبيعـي خيلـي و برخاسـت جا اتـاقاز از كنـان گـو و

رفتيم البه.بيرون حرفدر گرفت.دادم»پارول«ها،الي دور.او به مناسبي موقع در
دادم تحويلش را حزبي نشريات و رهنمودها ديگران گوش و چشم ...از .

كـشيدملحظه راحتـي نفـس رسيد، انجام به مأموريتم كه كـه.اي كـردم احـساس
شد برداشته دوشم از سنگين .باري

حاجي و شمشيري با مانيانديدار

و راه بـه وفـادار و مؤمن مرد اين با و كردم برخورد شمشيري با بازرسي جريان در
شدم آشنا مصدق فرماندهمي.رسم سرگرد به نسبت او كه درياييدانستم نيروي ي

بود كرده بدرفتاري سخت او با سرگرد اين زيرا دارد، دل به فراوان .كينه
گفت و كرد من به رو جمع :در

نمي من ركنـ افسر شما امنيتي2دانم ضد يا مي.هستي چه باشهر .خواهي
توده رفقاي به انگشت با وگفتبعد كرد اشاره ما :اي

آدم اينها هستندـ خوبي خيلي كـرده.هاي محبـت خيلـي من سـواد.انـدبه مـن بـه
مي حدي تا اآلن كه صورتي به دادند، ياد نوشتن و ازخواندن را خـودم گليم توانم

بكشم بيرون .آب
به مثبتي اثر چنين او روي خوبشان رفتار با ما رفقاي اينكه دراز بودنـد، گذاشـته جا

مي خود به .باليدمدل

خوردم مانيان حاجي و شمشيري اتفاق به را شام شب .آن
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قيچي پر كفتر

گفت و آمد سراغم به خاركيكزنداني :در
مي بزنمـ حرف شما با خصوصي .خواهم
كردماست كوكمي.قبال ديگري ساز ديدم كه بود ننشسته كـرد.كندهنوز شـروع

سياسي زندانيان ديگر از خود حساب كردن جدا :به
مي زندگي اينها با ظاهراً كه است درست شـدهـ دستگير سياسي اتهام به و ام،كنم

مخالفم مرامشان و اينها با .اما
روا دربارة دادن گزارش به كرد شروع زندانيانبعد دروني زندگي و ظـاهر.بط بـه

كنـدچهره تخليه كامالً را خود كه دادم نشان موافق غيراخالقـي.اي رفتـار از دلـم
گرفت سخت انسان و.اين خـوار قدر اين را خودش انسان بايد چرا گفتم خودم با

هـم كه كساني عليه كه كند سقوط قدر اين انسان بايد چرا وكوچككند؟ نـشين
نفروختهكاهم او به تري هيزم هيچ و هستند او خصمانهسه و بدگويي گونه اين اند،

گفتم او به نهايت در كند؟ شـده:برخورد متنبـه شما كه مـيحال تـالش كـنمايـد،
شود فراهم زودتر آزاديتان .شرايط

باقي ساعت چند ظرف او، از جدايي از رفقـاپس بـه خـارك، در اقـامتم از مانـده
دادم هستهشدار شما بين پرقيچي يككفتر باشد.كه او به .حواستان

مأموريت پايان

لحظه آن به وقتي خارك، سفر از بازگشت رادر حزبي رهنمودهاي و نشريات كه
مي ميتحويل فكر توصيفدادم، شادي فرامـيكردم، را وجـودم .گرفـتناپذيري

لحظه لحظه، شآن و بهترين از يكي و زندگيم در خاصي لحظـهيريني هـايتـرين
بود پيام.آن پيكو بودم توانسته اينكه رفقايياز آنهم باشم، رفقايم به حزب رسان

جزيره در مـيكه زنـدگي دشـوار بسيار شرايطي در دورافتاده و پرت واي كردنـد
بيماه جامعه اجتماعي ـ سياسي اوضاع و جنبش و حزب وضع از بود بودندها خبر

نمي درو ميدانستند چه ميدنيا غرور احساس .كردمگذرد،
مي فكر خود پيبا رفقا حال كه همچنـانميكردم كودتـا از بعـد حـزب كـه برنـد
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است نكرده فراموش را آنها و است فعال و اميـد.زنده حـزب، پيام دريافت از آنها
مي نيرو .گرفتندو

بازگشتم بوشهر فروردين.به رفقـدادگاه1333اواخر بـدوي زنـدانيهاي جـز(اي
رسيد)يكمورد پايان و.به نـشده دادگـاهي مـورد تنها پروندة به رسيدگي جهت

دادگاه شديمتشكيل شيراز عازم زندانيان همراه به تجديدنظر، .هاي
هم30 از يكي را زنداني ميايدورهنفر بدرقه من دادسـتانهاي بـا هـم من و كرد

مي حركت جداگانه ماشين د.كردمدر رسـيديمبه ارژن آنجـا.شـت در شـد قـرار
بخوريم هم.ناهار كرددورهاينجا پيشنهاد من به :ايم
زنداني با بيا بخوريمـ ناهار هم با .ها

:گفتم
توده با من همايـ نميها .شومسفره

گفت من به رو و شد عصباني من دست :از
مي من ميـ غذا اينها با مي.خورمروم عكسهم آنها كـور.مگيـربا هـم !چـشمت

ركن به بده2برو !گزارش
خود به دل بازيدر چه زندگي كه داردگفتم بـا!ها نتوانـد انـسان كه است دردي

بنشيند يكسفره سر دارد دوستشان كه .رفقايي
گونه و لبخند هـمبا رفتار از دروني رضايت بـادورهاي و تـرككـردم را او ام، اي

هم خان شدمسرهنگو .سفره

رسيديم شيراز به دادم.شب تحويل شيراز زندان به را دادگـاه.زندانيان تـشكيل تا
بـه زنـدانيان وضـع بـه سركشي براي هفته در روز دو نشده، محاكمه زنداني بدويِ

مي به.رفتمزندان نيز بار ميهر عمل خود حزبي وظيفه به طبيعي بيستم.كردمطور
پا1333تير به من قضايي شدممأموريت تهران عازم و رسيد پروندة.يان تهران، در

گزارش و گزارشزندانيان و دادم بختيار و آزموده به را اداري مأموريت هـايهاي
شاخه به حزب نظامي سازمان طريق از را كردمحزبي رد مربوطه .هاي
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حزبي تشويق

گفت و كرد صدا مرا وكيلي رفيق روزي تا :گذشت
كميته طرف از مركزيـ خودي حزبي مأموريت شما چون كه است رسيده دستور

داده انجام احسن نحو به شويدرا تشويق بايد چگونـه.ايد، چيـست؟ خودتـان نظـر
كنيم؟ تشويق را شما

گفتم پاسخ :در
نكرده كاري باشدـ پاداش مستلزم كه .ام

گفت بود برخوردهايش در همواره كه صالبتي و محبت متانت، با :او
تصميم كنـيمگرفتهـ زياد را شما مسئوليت كه بهتـرين.ايم و تنهـا ايـن مـا نظـر بـه

شماست براي .تشويق
دادم نشان موافق روي لبخندي .با

بود ارزش با برايم خيلي مثبت برخورد گذشـت.اين براي و داد روحيه من هـايبه
بخشيد انگيزه مردم و حزب راه در .بيشتر

زندان خاطرات

با ارتباط زندان«در كنم»خاطرات خاطرنشان را نكته دو يكي بايد :ابتدا
همه بخواهم اگر اينكه دوراناول در كه را آنچه رفقايم25ي و من بر زندان ساله

مي كاغذ من هفتاد مثنوي بياورم، كاغذ روي به بكنيـد.شـودگذشت، را فكـرش
بنويـسم، هـم صـفحه نصف حتي زندان روز هر براي بخواهم حـدوداگر چيـزي

حوصلهبرگمي4500 از اين و استشود دور به خواننده تنهـا.ي دليـل، همين به
خوانندهمي براي كه بپردازم وقايعي بيان به همتوانم و باشد جالب هم خاطرات، ي

.آموزنده
سـال آن از مـن خاطرات گذشته، اينها سرگذشـتاز و سـير نزديـك، و دور هـاي

مي و است وقـايعتواندشخصخودم اين شاهدان و زندانيان ديگر نگاه و خاطره با
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تفاوت آنجا و اينجا باشددر داشته معين آمـاده.هاي فروتنانه درمن كـه جـا هـر ام
رفتـه خطـا بـه وقـايع توضـيح و توصيف راتصوير، خـودم خطـاي و شـوم نقـد ام،

كنم آزاد.تصحيح راه مبـارزان بـراي خـاطرات ايـن كـه اميـدوارم وصـميمانه ي
باشد مفيد و خواندني .عدالت

مردم مبارزات در افسران شركت

ميهن و آزاديخواه آزاديافسران مبارزات تاريخ طول در مـيهنپرست مـردم بخش
توده كنار در همواره كردهما پيكار محروم از.اندهاي بـا بسياري شرافتمند نظاميان

ايـجان ميـدان در خـود هـستي همـه كـردن فـدا و مبـارزهگذشـتگي مـرگون ي
كرده آرزو ايران مردم براي بهتري آينده اسـكندانيسـيامك.انـدزندگي، هـا،هـا،

وكيليروزبه انوشهها، وها، بـوده...ها نظاميـان همين زمره صـفوفدر در كـه انـد
ــوده ت حــزب و ــران اي ــست كموني ــدهحــزب رزمي ــران اي وي آزادي راه در و ــد ان

باخته جان ايران .نداسربلندي

روزبه خسرو اول بازداشت

هسته كه شد متوجه خراسان افسران قيام از پس وقت تـودهدولت فعـال درهاي اي
دارد وجود شاهنشاهي ارتش نيروهاي پاك.ميان و كشف دولت نتيجه، سـازيدر

ادامـه در و داد قرار خود كار دستور در را افـسرانارتش از گروهـي كـار، ايـن ي
جمل از بهانقالبي، را روزبه خسرو درجه«عنوانه خطرناك دسـتگير»يـكعناصر

بـه را عباسـي ابوالحـسن سروان همچون ديگري افسران و انداخت زندان به و كرد
دو«عنوان خطرناكدرجه را»عناصر افـسران از ديگـري تعـداد و اخراج ارتش از
به مظنون«عنواننيز آب»افسران بد نقاط كردبه تبعيد هوا .و

سـال در و شـد حـزب فعال كادر ارتش از اخراج از بعد تـشكيل1326عباسي بـا ،
اجرائيـه هيئـت عـضويت بـه نظامي، درآمـدسازمان آن سـال.ي 1333تـا1326از
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خورد ضربه بار سه نظامي توانـايي.سازمان حـزبامـا اطالعـاتي و سـازماني هـاي
شد عباسي بردن در به جان و سازمان نجات .موجب

ا ميبا تكرار رهنمود اين نظامي سازمان درون در هميشه هـرينكه از رفقـا كـه شـد
چپ چپگونه و نظـامينمايي سـازمان اعضاي از برخي گاه اما كنند، دوري روي

نمي جدي را رهنمود نمـياين رعايـت و عـدم.كردنـدگرفتنـد كـه اسـت طبيعـي
مي مخفي كار موازين ضربهرعايت خردكنندهتوانست بزندايهاي تشكيالت .به

نظامي سازمان به ضربه اولين

محـيط در را وقتـشان بيـشتر نظـامي سـازمان پزشـكعـضو رفقـاي از تن دو يكي
مي جنب.گذراندنددانشگاه پر محل نيز اسـتدانشگاه روشـنفكري جوش ايـن.و

شدند دستگير و شناخته دانشجويي تظاهرات جريان در يكبار خوشـبختانه.رفقا اما
ا ارتـشپس در خـدمت به مجدداً و شد صادر برايشان پيگرد منع قرار بازجويي، ز

.بازگشتند

نظامي سازمان به ضربه دومين

سال بـه1329در دزدي اشـياء رد كـردن پيـدا بـراي شـهرباني اطالعـات مـأموران
ميخانه اتاق.ريزنداي از اجارهيكي در خانه هنگـامهاي به كه بود مرزبان رفيق ي
نبودتف خانه در مي.تيش اتاق داخل به نگاهي كليد سوراخ از بـامأموران و اندازنـد

كتابخانه ميمشاهده باز را اتاق در او پيمان و پر ميي بازرسي به و 5.پردازندكنند
جزوه و مداركتحصيلي كلت، پوريـاقبضه و هنريـار مختـاري، محقـق، رفقا هاي

مي مأموران دست اي.افتدبه از اختفـا،پس بـه موفق مختاري و محقق رفقا واقعه، ن
شــدند دســتگير پوريــا و هنريــار مرزبــان، رفقــا بــازجويي.امــا از پــس نامبردگــان

شدند به:دادگاهي بـه10مرزبان يـك هـر پوريـا و هنريار و محكـوم5سال سـال
.شدند
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دوباره محاكمه

سال نيـز1333در رفيـق سـه اين نام نظامي، سازمان كشف اسـاميبا رمـز دفتـر از
شد تحمـلاينبه.كشف از پـس آنها دادگـاه4ترتيب، راهـي دوبـاره زنـدان سـال

در.شدند و محكوم اعدام به سال26مرزبان سـپرده1334مرداد اعـدام جوخـه به
ابـد.شد حـبس بـه تخفيف يكدرجه با او حكم اما گرفت، اعدام حكم نيز پوريا

شد زندان.تبديل حكم نيز گرفتهنريار تقاضاي.ابد نوشتن با هنريار و پوريا البته
از پس شدند5يا4عفو آزاد زندان از .سال

نظامي سازمان به ضربه سومين

فاصله روزهايدر شـرايط1332مرداد28تا25ي بـود، كرده فرار ايران از شاه كه
پادگانالعادهفوق از بعضي در شـداي حـاكم د.ها و افـسران از دارانرجـهبـسياري

شــامگاه و صـبحگاه مراسـم در شـركت از و زدنـد شـاه ضـد تظـاهرات بـه دسـت
كردند جاهـايدامنه.خودداري نـسبت بـه هـوايي نيـروي پادگـان در تظاهرات ي
گسترده بودديگر خـاتم،.تر لبـاس كـه بـود اين افتاد آنجا در كه اتفاقاتي جمله از

ش آتشكشيده به بود، برده را شاه كه .دخلباني

كودتاي از تسويه28پس و ببند و بگير كودتاچيان، تسلط و شروعحسابمرداد ها
درجـه.شد و افسران از رسـتهتعدادي سـاير افـسران نيـز و هـوايي نيـروي هـاداران

شدند بازداشت.بازداشت بـودشمار نفـر صـد از بيش را.شدگان دستگيرشـدگان
فلكروانه زندان مياالفالكخرمي .كردندآباد

زنداني رفقاي به حزب رهبري رهنمود

قزل زندان در من كه آنچه اساس دربر نظامي سازمان و حزب رهبري شنيدم، قلعه
بهره با اتفاق، اين دامنهپي تا شد عمل وارد خود امكانات همه از راجويي ضربه ي
كند محدودتر چه رساندهبي.هر زنداني رفقاي همه به رهنمود كهدرنگاين :شد
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هستيد اتهام مظان در شما اين.رفقا چپاز عمل هرگونه از چپرو، و نمايانـهروانه
كنيد هويت.خودداري به كه بدهيد زندانبان دست به ي بهانه رفتارتان با نبايد شما

ببردتوده پي شما نظامي.اي عادي باشيدبرخورد .داشته
پنهاندرعين اصول رعايت با نـشرياحال عـضوكاري، رفقـاي اختيـار در حزبـي ت

مي قرار حزب نظامي حـوزه.گرفتسازمان زنـدان در رفقـا كه بدانيد است جالب
مي تشكيل .دادندحزبي

از كميسيون6پس شـدماه، تـشكيل بازداشتي افسران كار به رسيدگي براي .هايي
كميـسيون ايـن فلـكاعضاي زنـدان راهـي بررسـيهـا از پـس و شـدند االفـالك

مناسـبيندهپرو سازماني و سياسي رفتار مذكور رهنمود طبق رفقا اينكه دليل به ها،
نه بودند، گرفته پيش بهدر را آنها همه بلكه كردند، صادر را آنها آزادي حكم تنها
بازگرداندند اشتغال.خدمت از بودند، ظنين خيلي آنها به نسبت كه رفقا برخي تنها

پست شدر محروم نظامي حساس .دندهاي
حكمت پرويز آنها از بوديكي هـوايي.جو نيـروي خلبـان بازداشت از پيش كه او

شعبه به زندان، از آزادي از بعد ادارهبود، فني شدي منتقل موتوري .ي

آستانه در گستردهوضع افشاگري و كودتا حزبي ي
دوره روزنامهدر و نشريات كودتا، تكوين نظيري حزبي، آيبه«هاي پـر»نـدهسوي ،

حق تبعيضو و فساد دزدي، درباره افشاگري بودنـداز ايـن.كشي از بخـشي البتـه
گزارش و مياخبار داده حزب به نظامي سازمان رفقاي كانال از .شدها

نظامي سازمان رفقاي طريق از كه اخباري منبع شناسايي از جلوگيري براي اينكه با
مي قرار حزب اختيار خدر منبع به اشارهگرفت، نميبر واي خبرها انبوه انتشار شد،

نهگزارش دستگاهها، و رژيم حساسيت برميتنها را آن امنيتي بلكـههاي انگيخـت،
مي ظنين ارتش در مخفي نظامي يكشبكه وجود به را ناظري .كردهر

گذاشـتم ميـان در وكيلـي رفيـق بـا را موضـوع ايـن بـار يك كه هست او.يادم از
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:پرسيدم
ف نميـ دسـتگاهكر افـشاگري، شـيوه ايـن كـه هوشـياركنيـد را رژيـم امنيتـي هـاي
قدرتمي اين با ما آيا بـهكند؟ خـواب از را آنها بيـدارنمايي، خوشـشان اصـطالح
بزنند؟نمي باال جنبشآستين سركوب براي كه كنيم

گفت پاسخ در وكيلي :رفيق
به حاـ حال در ما اما است، درست شما نظر روطوركلي خاصي شرايط با روبهضر

مي.هستيم آماده كودتا براي را ضـربهازاين.كندارتشخود بـراي اسـت الزم رو،
روحيه به تودهزدن كردن آگاه و ارتش ايـني آن، پوشـالي ماهيـت از مـردم هاي
گزارش و شوداخبار درج حزبي نشريات در مستـشاران.ها تسلط ابعاد با بايد مردم
در شوندآمريكايي آشنا ايران درجه.ارتش كه بدانند بايد لباسمردم ما هايداران
كهنه و كشتهخوني ميي تن به را ويتنام و جنگكره اعالميـه.كنندشدگان پخش
محيط سربازخانهدر و نظامي بـذرهاي پراكنـدن خـاطر بـه بـازار و كوچـه در و ها

است .آگاهي
حرف استداللبه و وكيليها رفيق دادمهاي گوش شـرايط.خوب آن راسـتشدر

عملكـرد چگـونگي نزديكشـاهد از و بودم ارتش درون در خود زيرا شدم، قانع
بودم آمريكايي .مستشاران

همهآمريكايي ايرانها، ارتش كارة

دايره كارميدر من كه داشـتاي حـضور نيـز شـكيبي نـام بـه سـرهنگي در.كردم
آمريكاي يكم گروهبان دايره بههمين بـودي نيـز مكـاك ماهانـه.نام گروهبـان ايـن

مي6000 حقوق كـهتومان ارتـش3000گرفت از مـستقيم طـور بـه را آن تومـان
مي دريافت ماهانـهايران حقـوق زمـان آن در كـه حـالي در بـهكرد، مـن عنـواني

حــدود در بــود300ســتوانيكم يعنــي.تومــان شــكيبي، نــه اداري، موقعيــت نظــر از
اير عهـدهسرهنگ بـه را دايره رياست و فرماندهي سمت گروهبان همين بلكه اني،

.داشت
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عباسي و من

الزم حـزب، نظامي سازمان رفتن لو و عباسي دستگيري جريان به پرداختن از پيش
بيـانمي او، دسـتگيري از پس پيشو البته عباسي، باره در را رفقا و خودم نظر بينم
اين.كنم بسا باچه مفيدتر .شدطور

بگيـرم تمـاس حسيني مستعار نام با رفيقي با بود بـود.قرار خواسـته مـن از سـازمان
كنم تعيين خودم را قرار مي.محل رفقـايگمان از يكـي مـوردنظر فـرد كـه كردم

است خودمان ديـدار.نظامي بـراي جـا بهتـرين كـه كـردم فكـر نيـز دليل همين به
كافهمي يا يككافه باشدتواند يـاميزيرا.قنادي قهـوه بـستني، سفارش با توانستيم

دقيقه چند ديداري باشيمچاي داشته اين.اي كافهاز از يكي را ديدار محل هايرو،
كردمالله تعيين .زار

كافه در عباسي با ديدار

تعيين زمان رفتمدر قرار سر كـردن.شده بدل و رد از پس و آمد هم حسيني رفيق
شد»پارول« برقرار تماس بي.، دراو چـرا كـه گرفت انتقاد ضرب زير مرا درنگ

نداده خرج به دقت قرار محل اللهمي.امانتخاب كه بـرايگفت مناسـبي محـل زار
نيست قرارها گونه .اين

گفت از قـراربعد محـل انتخاب در من و اوست با حق كه پذيرفتم كوتاهي وگوي
كرده كدرعين.اماشتباه كردم فكر خود با نكتـهحال و دقيـق رفيـق چـه با سـنجيه

.طرفم
خانه شد بنا روزي اينكه تا داشت ادامه حسيني رفيق و من استفادهرابطه براي ياي

كنم اجاره و پيدا حزبي كردمخانه.امور پيدا نيست،.اي يادم دقيقاً آن اجارة ميزان
حدود احتماالً بود40يا30اما ماه در آ.تومان كـردن كرايه با مخالفـتاو خانـه ن

اجاره.كرد گراني مخالفتشهم بـوددليل ايـن.بهـا در كـه كـردم اصـرار چـه هـر
نظـر بـه مناسـب جهـت هر از خانه اين و دارد احتياج خانه به حزب وانفسا، شرايط

گفتمي و يككفشكرد در را پايش است:رسد، گران .نه،
گفتم او اين:به شرايطي چنين در من نظر سختبه نيستگيريگونه درست .ها
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حرف:گفت چهاين يعني شود.ها داده هدر نبايد هم حزب پول از .يكشاهي
و سر دلسوزي رفيق چنين با اينكه از بودم خوشحال و زدم نهيب خود به بارهم اين

دارم داشترابطه.كار ادامه همچنان ما .ي
اخانه يكي در اتاق دو و كوتاه ديوارهاي با درب دو اختيـاراي در تهـران مناطق ز
بود مناسـب.من اگـر و ببيند آنرا خانه، امنيت بررسي براي حسيني رفيق كه شد بنا

مخفي از مختاري رفيق كنيمديد، مالقات هم با تا شود منتقل آنجا به .گاهش
جابه از پيش كه ديداري هـمطي بـا خانـه آن بـه انتقـالش و مختـاري رفيـق جـايي

البه در صحبتالداشتيم، مي«:هايشگفتي ديـدموقتي شوم، خانه وارد خواستم
خانـه پشت بيابان داخل رفتند و پريدند پائين خانه ديوار از نفر دو اينكـه.»كه بـا او

مختـاري رفيـق با ديدار قرار براي خانه آن از كه كرد اصرار همچنان گفت، چنين
كنيم نرفتم.استفاده بار زير بودكه.من اين ديده«استداللم چيزي چنين تو اي،اگر

نبوده مأمور نفر دو آن معلوم كجا مـي.انداز آن هر آنها باشد، چنين بـهاگر تواننـد
بريزند بي.خانه خانه آن از محضاستاستفاده ».احتياطي

مختاري سروان با ديدار

نتيجه صـورتدر خانـه آن در مختـاري بـا مالقات من، نرفتن بار زير و مخالفت ي
كرديم.گرفتن ديدار هم با ديگري خانه در تأخير با مـن.ما پنهـان، چه شما از اما

چقـدر مـن و اسـت شـجاع چقـدر رفيق اين كه كردم فكر پيشخودم هم بار اين
.محتاط

كيست؟ حسيني

رفيق كه بجاست كنم»حسيني«حال معرفي عـضو:را عباسي، همان واقع در ايشان
اجرائيه نظاهيئت سازمان آني در مـن كـه بـود ارتـش اخراجـي افسر و حزب مي

سازماني موقعيت از روحم نداشتزمان خبر .اش
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بارهشنيده در من عباسيهاي دستگيري ي
راننده كـرداديك، تعريـف چنـين بـرايم روزبـه، خسرو سابق شـد:ي قـرار روزي

خانه از يكي به را جمالعباسي خيابان راههاي چمداالحق تا ببرم آنجاآهن از را ني
نداشـتم.بياورد اطـالع اصالً او سازماني موقعيت و حزبي مسئوليت از بـه.من را او

بردم بود.آنجا شده واقع كوچه در و.خانه بودنـد كنـده را آن داخـل يا كوچه سر
رفتنمي خانه در جلوي تا ماشين با كـردم.شد پياده را ماشـين.او در مـن و رفـت

ماندم كـ.منتظرش حلقـهوقتـي در رسـيد، كوچـه سـر و شـد خـارج منـزل از يه
گرفت قرار پليس گرفتندپيشچشم.محاصره را او چـه.من هـر بايـد كـردم فكر
بدهم خبر روزبه به .زودتر

مدني، سروان به بالفاصله گرفت، قرار عباسي دستگيري جريان در روزبه كه وقتي
اطـال حزب، نظامي سازمان عضو شهرباني افسران داداز كالنتـري.ع راهـي مـدني

گفت در كرد تالش و بيشد را موضوع رئيسكالنتري با گو دهدو جلوه اهميت
سـرهنگ اسـت قـرار كـه بـود گفته پاسخ در رئيسكالنتري اما كند، آزاد را او و

بگيرند تحويل را او و بيايند سرهنگامجدي و .مبصر

عباسي خيانت آغاز

اديك كه چيزهايي اساس ميبر نظرمـيتعريف به قبـلكرد، از عباسـي كـه رسـيد
پيشطرح از او دستگيري جريان و بوده پيگرد اسـتتحت بـوده شده البتـه.ريزي

نبود روشن كامالً هم او براي .موضوع
لشكر زندان به بازداشت از بعد را مي2عباسي منتقل شـكنجهزرهي تحـت و كننـد

مي مر.دهندقرار سـوم و روزبيست كه بـر1333دادمـاهاو بنـا بـود، شـده دسـتگير
ميروايت مقاومت شهريور روزسوم تا گوناگون نميهاي اعترافي و بـر.كنـدكند

شنيده استاساس داشته هم خودكشي قصد حتي او من .هاي
مي تقاضا عباسي شهريور سوم شب وسرانجام بختيـار بـا ديـدار امكان او به تا كند

شود داده سعد.نصيري كاخ مـيدر مالقات آنها با ديگري جاي يا در.كنـدآباد او
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مي تأمين تقاضاي نصيري و بختيار از ديدار .كنداين
مي مساعد قول او به ميآنها و خـواهيمدهند ايـران از خـارج بـه را تـو كـه گوينـد

.فرستاد
اجرائيـه هيئـت و دبيـران هيئـت اسـامي عباسـي شـب، همـان در ديدار، اين پي در

نظام ميسازمان لو را سازمان رهبري دستگاه يعني حزب، .دهدي

نظامي سازمان به يورش

ســاعت چهارشــنبه، ــراي10روز ب خــود ــات امكان همــه ــسيج ب ــا ب دســتگاه صــبح،
مي عمل وارد نظامي سازمان رهبري يـورش.شـوددستگيري ايـن جريـان بجـزدر

شكنجه راهي و دستگير سازمان رهبري اعضاي ديگر سيامك، .شـوندميگاهرفيق
مي بازداشت شهريور روزششم در نيز سيامكرا .كنندرفيق

قـصد حتـي و كـرده مقاومـت روز چنـد شـكنجه زيـر در عباسـي كه بپذيريم اگر
نداشـته، را شـكنجه تحمـل تاب ديگر كه رسيده زماني باالخره و داشته خودكشي

نمي بستديگر انگخيانت او بر شـكنجه.توان زيـر انـسان طاقت نهايـتبـيزيرا
.نيست

مي در خيانت ورطه به هنگامي اصل در مـياو ديگـر كـه بـهغلتـد شـروع خواهـد
كنـد نظامي سازمان رهبري دادن لو و كردن كـرد،.اعتراف بـاز دهـان وقتـي اگـر

شـبكهبه پـايين از افـرادي نظـامي، سـازمان رهبـري اعـضاي اسـامي دادن يجـاي
مي لو را متشكيالت سازمان رهبري ميداد، بايـدتوجه و كـرده باز دهان او كه شد

مي طريق اين از بسا چه و بينديشد گرفتتدابيري را فاجعه جلوي .شد

عباسي مورد در رفقا نظر

حـسيني رفيـق كـه دادم اطالع كاللي رفيق به گرفتـه)عباسـي(وقتي بـسياررا انـد،
گفت او از تمجيد و باتعريف و شد :ناراحت
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نمي رفـ چه استداني محكمي و باارزش نخواهـد.يق بـاز دهـن كه است اوكسي
است.كرد مقاوم .خيلي

فتح وسرگرد وكيلي رفيق با حتي رابطه اين در كردممن صحبت نيز ناظر آنهـا.اهللا
داشتند كاللي رفيق نظر مشابه نظري .نيز

عباسي دستگيري به حزب برخورد

رهنمو رسيد، حزب به عباسي دستگيري خبر سازمانوقتي دبيرخانه كه شد داده د
جابه آن در مداركموجود و اسناد و تخليه شودنظامي شد.جا انجام .اينكار

را منطقـه آن نظامي فرمانداري زمان، همان در ظاهر در كه شنيدم زندان در بعدها
كه اصل اين حكم به و بود كرده بازرسي تامـدتي«نيز و اسـت امن زده، دزد جاي

ب دزد زدديگر نخواهد سر آنجا مداركجابه»ه و اسناد بـه، ديگـر بـار را شـده جـا
مي باز سابق .گردانندمحل

اين فتحدر رفيق از زندان از آمدن بيرون از بعد شنيدمباره چنين ناظر :اهللا
محقق و مبشري رفيق به من گفتمـ بكننـد:زاده دبيرخانـه براي :آنهاگفتنـد.فكري

رفقا250عباسي از مينفر را افسر مي.شناسدي او اسـماگر حـال بـه تـا خواسـت،
بود آورده زبان به را مقاومت.آنها و نكرده باز دهان كه است روز ششهفت اآلن

است مي.كرده وسـايرآنها رمـز اسـامي دفتـر بـدون رفقـا روزانـة كـار كـه گفتند
لنگمي .ماندمدارك

دا رهنمود اشتباه گيري نتيجه همين اساس بر ميو مـداركده و رمـز دفتر كه شود
شود برگردانده اوليه محل به .مربوطه
هيچ كه بگويم هم را اين بايد ازالبته رهنمـود و تـصميم ايـن كـه نـشد معلـوم گاه

به سر راز هم هنوز قضيه اين و شد صادر كسي چه استجانب مـن.مهر اعتقـاد به
اسناد و دفتر انتقال براي رهنمودي و تصميم خانهچنين به شناختهديگر كه شدهاي

است بوده خطا سراپا .بود
تصميم آن شرايط به وقتي دهه، چند گذشت از بعد مياكنون خطا انديـشم،گيري

مي خود ازهم:گويمبا و مالي بد وضع و مناسب خانه نبود و امكانات كمبود شايد
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زمينه سازماني، ارتباطات بودهپاشيدگي برخورد نحوه آن .استساز

محققبه خانه به مأمورين وقتي ميهرحال، وارد بـازاده كـار سـرگرم او كـه شـوند
است بوده اسامي رمز مثلثاتي.دفتر رمز از بود پر اسامي شوم.دفتر يادآور نيست بد

اسـم چنـد و خـود بـه مخـصوص شـماره داراي يك هر نظامي سازمان رفقاي كه
بودن ديگر رفقاي با ارتباط در حـدود.دمستعار در سازمان اعضاي نفـر600تعداد

سازمان.بود و اسامي از تعداد نمياين را آنها بهيابي كردشد حفظ اسـامي.سادگي
مسئوليت ميو حتماً ميها درج جايي در رمـز،.شدبايستي دفتر اين در كه بود اين

بود شده نوشته مثلثاتي فرمول صورت به افراد ومسئوليت درجه .اسامي،

بودنـد4تنها آشـنا اسـامي دفتـر رمـز كليـد بـا مبـشري،:نفـر روزبـه، خـسرو رفقـا
مختاريمحقق و .زاده

رمز گشايش و شكنجه آغاز

نام مثلثاتي رمز گشودن و كشف براي امجدي، سرهنگ و زيـرسرهنگمبصر هـا
محقق رفقا آمريكايي، مستشاران ياري و بـهنظر را مبـشري و مـسئوالنزاده عنـوان

سختت زير نظامي سازمان توانشكيالت و شكنجهترين دادنـدفرساترين قـرار .هـا
شكنجه روز سيزده تقريباً آوردندرفقا تاب را بـه.ها دسـت حتـي مبشري سرهنگ
نشد موفق اما زد، .خودكشي

محققشنيده كه مقاومتام باالخره كه بود گفته و داده پيام حزب به طريقي به زاده
اثر در شكنجهمبشري توانمداومت شـدههاي مجبـور او و رسـيده پايـان بـه فرسـا

بگويد را رمز كليد .است
اعتراف كه است اين واقعيت بـهالبته عباسـي مـيخـوديهاي راخـود راه توانـست
كند باز مثلثاتي رمز كشف هيئت.براي و رهبري اسامي افشاي از جدا بود كافي او

اسامي،اجرائيه نظامي، سازمان شمارهي و ازمشخصات شـماري حزبي رمز 250ي
مي كه را نظامي سازمان اعضاي بودنفر آورده كه بياورد، زبان به بـا.شناخته، رمـز

شـماره و نـام چنـد مقايسه با يعني اطالعات، اين به اسـامي،اتكا ليـست بـا آنهـا ي
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ميبه گشوده درهمان.شدراحتي امجـدي و سرهنگمبصر كه سـيا«طور »هكتـاب
رانوشته رمز كه .»كشفكرديم«اند

بر جاني دو اين مصرانه تأكيد همين خود سخن، ديگر مي»كشف«به بـهرمز تواند
محقـق و مبشري رفقا كه باشد آن آنهـامعناي اختيـار در را رمـز كليـد اساسـاً زاده

.بودندنگذاشته
فرما1333شهريور16روز بختيار، و وقت، دادستان آزموده، وقـت،، نظامي نداري

مـي صـادر را حزب نظامي سازمان اعضاي همه بازداشت آن.كننـددستور پـي در
ميدستگيري آغاز .شودها

همين ضمن بيدر دليل به متأسفانه كه كنم يادآوري بايد مقـدارجا رفقـا، مبـاالتي
دبيرخانـه محـل از نظـامي رفقـاي از ارسـالي گزارش دسـتزيادي بـه سـازمان ي

افتادفرماند نظامي گـزارش.اري اين از بخشي افتادن بـهبا مـدارك و اسـناد يـا هـا
مي و نبود الزم آنها نگهداري اساساً كه پليس، ميدست برده بين از شـدند،بايست

ــه دامن ــي طرف ــاطاز ارتب و ــامي نظ ــازمان س درون از ــيس پل ــات اطالع آني ــاي ه
پروندهگسترده ديگر، طرف از و رفقاتر از گروهي شدسنگيني .تر

عباسيادامه ماجراي و سرگذشت ي

نكـرد وفـا عباسـي بـه تـأمين قـرار دادن با رابطه در خود قول به ماننـد.رژيم اونيـز
شد دادگاه راهي ابد.ديگران زندان به تخفيف يكدرجه با سپس و اعدام به ابتدا

اما شد، نماند5-6محكوم زندان در بيشتر ن.سال علت من نظر درگـهبه او داشـتن
مي تصور نظامي فرمانداري كه بود اين استزندان نگفته را چيز همه او البتـه.كرد

گمانه اين به حدودي تا نيز ميشواهد دامن ماننـد.زدزني مـسائلي كه نماند ناگفته
جزئيات يا حزب داخل در قتل هواپيما، زدن آتش در نظامي سازمان داشتن دست

از حزب رهبران سـازمانفرار رفقـاي زنـدان سـال سومين و دومين در تازه زندان،
شدند مطرح عده.نظامي كه بود اين نيز خـوشعلت بـراي ازاي آزادي و رقـصي

مي زندانبان اختيار در را خود اطالعات همه.گذاشتندزندان، بايدالبته موارد اين ي
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مي تأييد عباسي سوي مياز نيز چنين كه .شدشد،
در بهعباسي و زندانيان تمام سوي از خود زندان افـسردوران رفقـاي سوي از ويژه

بود شده اين.بايكوت دنـدانبا كـار زندان دوران در من كه آنجا از پزشـكيهمه،
دندانمي جلسه چند در كردمكردم، معالجه نيز را او .هاي

نمي كه خواري چه به تن زندان در مي!داداو محـريادم ايـام كـه ازآيد تعـدادي م
دسته مذهبي سينهزندانيان بودندي انداخته راه چشم.زني كـهبا ديـدم خـودم هـاي

دسته ميداخل آنها ميي سينه و مي.زدرفت حشيشهم همچنين .كشيداو
زخم كينهرفقاي عباسي، از بودنـدخورده گرفته دل به او از شديدي را.ي او آنهـا

فاجعه اصلي ميمسبب بـهدانستناي و بود گرفته را آنها زندگي و حزب دامن كه د
بودند انتقام گرفتن پي در همواره خاطر، .اين

نقشه5يكروز مخفيانه رفقا از ميتن را عباسي قتل مي.كشندي كه دانـستندآنها
شيوه اين با رفقا مخالفاكثر غيرسياسي و غيراخالقي بـههاي را خـود تـصميم اند،
نمي اطالع هيچديگران با و نميدهند بـهكسهمفكري دسـت خودسـرانه و كننـد

مي مـي.زنندعمل تـالش و دوره حمـام در را عباسي امـاآنها بكـشند، را او كننـد
نمي ميموفق تنها و كننـدشوند مـضروب شدت به را او حادثـه،.توانند آن پـي در

همـان در بالفاصله و شدند عمل وارد دادستاني و شهرباني آندستگاه نفـر5روز
كردند تبعيد برازجان زندان به نقـشي.را اساسـاً تبعيـديان از يكي كه نماند ناگفته

شـد ديگـران قربـاني تشخيصغلـط خاطر به و نداشت جريان اين نفـر5ايـن.در
حدود بردند5-6تبعيدي سر به برازجان در .سال

دستگيريدرآستانه ي
شهريور سوم ك1333چهارشنبه نظـاميبود سازمان اجرائيه هيئت و دبيران هيئت ه

شدند خانه.دستگير به روز همين شامگاه فتحمن سرگرد رفـتمي نـاظر از.اهللا پـس
فاجعهگفت چه كه شديم متوجه تازه يكديگر، با اطالعات تبادل و بزرگيوگو ي

است شده حزب سازمان.دامنگير با كه را كساني و آشنا رفقاي گرفتيم درتصميم
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خانه بخواهيم آنها از و بدهيم قرار سازمان رفتن لو جريان در بودند هايـشانارتباط
پاك باشـند1سازيرا حزبـي رهنمودهاي منتظر و بـهنمـي.كنند توجـه بـا دانـستيم

كنيم عمل بايد چگونه است، افتاده كه محـل:اتفاقاتي در گذشـته هماننـد بايد آيا
مي حاضر خود بايدخدمت يا ميشديم روي مخفي زندگي آورديم؟به

و بگيـريم تمـاس رفقـا بـا كنـيم سـعي خـود نوبـة بـه يـك هر كه شد اين قرارمان
برسانيم ديگر رفقاي به و بگيريم را الزم .رهنمودهاي

ميهمه فكر خودم با دستگيرياش كه كـسانيكردم چـه بـه و شـكلي چـه به را ها
وهله در بدهم؟ خبر رفقاييبايد با اول ميي كه گرفتم خبرتماس شنيدن با دانستم

روحيهدستگيري نميها را خود دادمي هشدار آنها به و بـا.بازند را موضـوع سپس
مي كه گذاشتم ميان در ديگري مـيرفقاي هـراس دچار بيش يا كم .شـونددانستم
فراخواندم احتياط و هشياري به را .آنها

نمي اساساً رفقا از برخي بيبا زدپردشد حرف مستقيم و وبه.ه چمـدان مثـال، طور
بـودم گذاشـته رفقـا از يكـي خانه در از.رختخوابي را او سرپوشـيده و احتيـاط بـا

مي پرپر سرمان باالي كه افتـاد،خطري اتفاقي من براي اگر گفتم و كردم آگاه زد
خانه در من كه نكند اجارهفراموش در اتاقش و مستأجرم تأكيـداش و است من ي

پاك كه داردكردم تام ضرورت خانه .سازي
مراجعـه بكشلو افشار سرهنگ شهيد رفيق يعني خود حزبي مسئول به مذكور رفيق

پــاكمــي ضــرورت و خطــر بــودن جــدي ميــزان دربــاره او از و خانــهكنــد ســازي

خوانندهـ1 براي كهبايد دهم توضيح ندارد، آشنايي اصطالح اين با كه چه؟»سازيپاك«اي يعني
شاخه يا حوزه از رفيقي وقت ميايهر ميلو قرار اطالعاتي عوامل پيگرد تحت و گرفت،رفت

م عمل وارد مطلع دامنه.شدنديرفقاي خاطر به دوران آن نظامي،در سازمان و حزب نفوذ ي
لو متوجه زود خيلي ميرفتنمعموالً رفقا پيگرد اطالع.شديمو آنها به بالفاصله هم همين براي

دستمي كه كنندداديم رعايت را امنيتي رهنمودهاي و كنند جمع را خود اين.وبال از يكي
پاك خانهرهنمودها، كتابسازي وجود شد،از بازرسي اگر تا بود حزب اسناد و نشريات و ها

نيفتد پليس دست به .چيزي
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خوش.پرسدمي با بكشلو ميرفيق پاسخ وبيني نيـست جـدي چنـدان خطر كه دهد
دفعه مانند بهمسئله پيش، مـيهاي رفـع نتيجـه.شـودزودي برخـوردي،در چنـين ي

پاك نميخانه .شودسازي

ارتباط سياه، و سخت روزهاي آن نبـوددر آساني كار حزب با وپـنج.گيري شـنبه
شدم رفقا به خبررساني سرگرم تمـاس.جمعه بتـوانم تـا زدم دري هـر بـه همزمـان

نشدم موفق كه كنم پيدا حزب با .مطمئني
شـنبه روز بعـدازظهر يـك سـاعت بـوديم گذاشـته قـرار نـاظر رفيـق شـهريور6با

تالش نتيجه و ببينيم را همـانيكديگر مـن امـا بـدهيم، اطالع يكديگر به را هايمان
شدم دستگير بـا.روز توانـست بعـدها و شد مخفي ناظر رفيق من دستگيري پي در

شود خارج كشور از .كمكحزب

بازجويي محاكمهدستگيري، و

كودتاي از بـود1332مرداد28بعد نظـامي فرمانـداري مـن خدمت از.محل پـس
فــوق دادگــاه داديــار شــدمالعــادهچنــدي بوشــهر نظــامي 1333تيرمــاه20روز.ي

رسـيد پايـان بـه بوشـهر در مـن نظـاميازآن.مأموريت فرمانـداري سـوي از پـس،
ــعبه ش در ــافتم ي ــت اطالمأموري اداره و چــپ احــزاب ــاري ك ــه ب ــهرباني ش ــات ع

سابقهجمع تودهآوري بپردازمايي دستگيرشده .هاي
گفتن به شروع عباسي كه بود نشده كشف نظامي سازمان اعضاي اسامي رمز هنوز

مي كه كرد رفقايي شددستگيري.شناختنام شروع بـودم.ها كـساني از يكـي من
شهريور ششم روز صبح اداره1333كه عباسدر موتوري شدمي دستگير مرا.آباد

نظـامي فرمانـداري همـه.بردنـدبه بـراي مـن تعجـببازداشـت همكـارانم وي آور
بود مي.باورنكردني كسي دستيچه كنار كه كند باور تـودهتوانست آباش از اي
است .درآمده

اجاره در كه بردند اتاقي به بازرسي براي دستگيري، از بعد بـودمرا مـن چيـزي.ي
نك اتاقمي.ردندپيدا كارخواستند اين مانع كه كنند بازرسي هم را خانه ديگر هاي
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شوند ديگران مزاحم نبايد كه گفتم و نظـامي.شدم فرمانـداري بـه و پذيرفتند آنها
از.برگشتيم بازرسـي بـراي مـرا و آمدنـد مـن سـراغ به دوباره كه نگذشت چيزي
اتاق باديگر در و بردنـد همـراه بـه خانه آن اتـاقهاي از يكـي از مقـدارزرسـي هـا

كردنـد پيـدا حزبـي نشريه و اعالميه مـال.زيادي اينهـا كـه پرسـيد بـازرس مـأمور
دادم جواب بالفاصله نـام.من:كيست؟ بـه را كـشفيات كـه بودنـد مـصر مـأموران

صورتصاحب استخانه من مال آنها گفتم و كردم پافشاري من اما كنند، مجلس
ك سعي هم همين براي اتاقو اول بازرسي در تا نگرديـدردم را ديگـر را.هاي ايـن

صاحب رفيق هويت هنوز زمان آن در كه كنم اضافه بايد بودهم نرفته لو امـا.خانه
بـودم داده مـن كـه هـشداري با چرا پرسيدم ديدم، زندان در را رفيق آن كه بعدها

پاك را باخانه را شما هشدار كه بود اين پاسخش نكردي؟ درسازي بكـشلو رفيـق
كردم عمل او رهنمود به و گذاشتم .ميان

قـصر زنـدان بـه روز چنـد از پـس و دژبـان زنـدان به نظامي فرمانداري از ابتدا مرا
كردند سلول.منتقل از يكي در شمارهمرا انفرادي سرد دادند2هاي سـلولي.قرار

به تاريك و كفـيتنگ بـا هـشتاد، يـكو در متر سه آناندازه در آنهـم سـيماني،
پاييزي سرد مـيمي.هواي نگـه گـرم را خـودم سربازي پتوي دو با .داشـتمبايستي

نبودلباس گرم چندان نيز به.هايم افسري نازك تابستاني پيراهن و يكشلوار فقط
داشتم .همين.تن

ابتداييبه از ما نيز وطبيعيراستي بـوديمترين محـروم انـساني حقـوق هـردر.ترين
داشـتيمبيست دستـشويي به رفتن اجازه بار سه ساعت يـك.وچهار در را غـذايمان

مي مسي نمـي.دادندكاسه نيـز پالسـتيكي قاشق حتي نبود، خبري قاشق واز دادنـد
بخوريم دست با را غذايمان بوديم تـشنه.مجبور غـذا بين مـياگر ظـرفمـان شـد

نداشتيمجداگانه آب خوردن براي صب.اي ميبايد شودر خالي غذا كاسه تا كرديم
بگيـريم آب نگهبـان سرباز از نشُسته ظرف همان در و بزنيم در مـنظم.و حمـام از

نبود بـزنم.خبري آب به تن بار اولين براي توانستم بازداشت از بعد ماه چهار يا سه
كنم حمام شماره.و زندان حمام بايـد2در زنـدانيان كه داشت وجود ششدوش ،

نو ميبه استفاده آنها از دقيقـه.كردندبت سـه تـا دو كـردن حمـام براي زنداني هر
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نداشتبيش وقت مي.تر فقط معروف، قول رابه خـود بـه.كـرد»شـورگربـه«شـد
به كردن حمام گفتهيچهنگام و تماس حق نداشتيموجه را زندانيان ديگر با .وگو

و خشن خشكو بسيار بند نگهبان سربازهاي بودكينهرفتار را.توزانه آنها مغز قبالً
توده ضد شديد تبليغات بودندبا كرده پر كمونيستي ضد و چـشم.اي بـه ما به آنها

مي نگاه خود مـأموران.كردنددشمن از گاه كه بودند داده آموزش طوري را آنها
خبره نيز مياطالعات عمل مي.كردندتر مـاآنها است ممكن كه آنجا تا كوشيدند

بيد ببريمر سر به مطلق .خبري
را خود اتاق شمارة آن با و افتاد دستش به مدادي ته زنداني رفقاي از يكي روزي

كوزه نوشتروي آب نوشـتهبه.ي متوجه آمد، نگهبان سرباز اينكه رويمحض ي
كه كشيد سؤال شالق زير را او و شد راسـتش«:كوزه اگـر آوردي؟ كجا از مداد

به نگويي، ميرا گزارش .»دهمبازجويت
كش و تهديدها از بعد سرانجام اينكـهو گفـتن بـا بـسيار، قـوس تحويـل«و موقـع

لحظه كوزهوسايل، روي و قرضگرفتم بود، آورده را وسايلم كه گروهباني از اي
و»نوشتم بازجويي راهي بايد وگرنه بياورد، پايين شيطان خر از را نگهبان توانست
ميشكنجه .شدگاه

نگهبان بدرفتاري وزيريـاناز سرگرد بار يك ازجمله دارم، ياد به بسياري موارد ها
بود گرفته نكرد.اسهال اعتنايي نگهبان سرباز كوبيد، سلول در به قدر بـاالخره.هر

گوشه در و داد كف از كرداختيار راحت را خود سلول كـه.ي بكنيد را تصورش
تأثي تحت ساده يكسرباز خـردچگونه بـراي خـود، فرماندهان نادرست القائات ر

آب ايــن فرزنــدان بهتــرين شخــصيت ابتــداييكــردن از را آنهــا خــاك، وو تــرين
انسانيطبيعي حقوق ميترين .كندمحروم

بـي از انفرادي سلول مـيدر رنـج ايـران و جهـان وضـع از منبـع.بـردمخبـري تنهـا
نوشتهخبرگيري تام زندانيان كه بود چـوبهايي يا ناخن با دستگيرشده كبريـتازه

مي توالت ديوار .نوشتندبر
مي سياسي زنداني كه است وبديهي داخـل از خبرگيري براي امكاني هر از كوشد

كنـد استفاده بيرون به زندان داخل خبرهاي رساندن طور همين و زندان در.بيرون
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كوچـكمـي بسيار يكخبر دريافت حتي موارد از اميـدتوانـبسياري سرچـشمه د
درون از رفقــا پايــداري خبــر فرســتادن و دهــد ارتقــاء را مقاومــت روحيــه و باشــد

هـمگاهشكنجه روحيـة تقويـت موجب بيرون به وها شـود زنـدان از بيـرون رزمـان
گسترشدامنه را ژريم عليه مبارزه خـوب.دهدي هميـشه خبرهـا كـه است طبيعي

مي بد خبر و مأيوسنيستند نقش بـدتواند خبـر دريافت حتي اما باشد، داشته كننده
بي از استبهتر مطلق .خبري
مينگهبان تالش بهها زندانيان درهيچكردند و نگيرنـد تمـاس يكـديگر بـا وجـه

ببرندبي سر به بيرون دنياي از كامل به.خبري ما اين، وجود ازهيچبا دسـت عنـوان
برنمي كوچك.داشتيمتالش كه جا اهر ميترين فراهم ميمكاني تاشد، كوشيديم
بي فروريزيمديوارهاي را راه.خبري از يكي زدن خبرگيـريمورس و ارتباط هاي

بـا.بود خط ـ نقطه شكل به مورس زدن با يعني مشتركسلول، ديوار به كوبيدن با
مي تماس مجاور ميسلول آشنا زندانيان ديگر با و .شديمگرفتيم
كه بود طريق همين درجهاز بستگان با حتي مالقات بهفهميدم قطعيك كامل طور

.است
مـي داده بازپرسـي و بـازجويي دوره رسـيدن پايـان بـه از بعـد مالقـات .شـداولين

مي فقط بياورندبستگان خود زنداني براي يكزيرشلواري و پيراهن يك .توانستند
خانواده از را وسايل نگهبان مـيگروهبان تحويـل وها مـيگرفـت زنـداني .دادبـه

سلول در دم به گروهبان كه بود صورت اين به نيز زنداني به وسايل تحويل مراسم
ميمي را لباس و ميآمد رسيد زنداني از كوچكي مداد با و .گرفتداد

سانتي درچهار سه كوچكمثالً كاغذ يكتكه روي مـيرسيد نوشـته .شـدمتـري
ب نام بر عالوه رسيد اين در ميزنداني دريافتي، وسايل از خـوب«نوشتردن حـالم

مي.»است را اين حالي در معموالً شكنجهو زخم و درد از هنوز كه رنجنوشت ها
.بردمي

بود راحت خيالم مالقات بابت از البته درجه.من نداشتمفاميل بـرادرم.يك تنهـا
بود نشده موفق اما بيايد، مالقاتم به بود كرده ني.تالش بـازجوييبد كـه بدانيد ست

شد آغاز دستگيريم از بعد ماه شش پنج تازه من بازپرسي اصـل.و در امر اين خود
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بود نيز مالقات چند از محروميت معناي .به

بازجويي

بهمن بردنـداوايل بـازجويي بـراي مرا كه بود بـه.ماه فراخوانـدنم در تـأخير علـت
فهميدم بعدها را چيز.بازجويي همه نظـاميظاهراً فرمانـداري در خـدمتم دوران به

بودم.گشتبرمي خدمت مأمور آنجا در مـي.من نزديـك از مرا وبختيار شـناخت
مـأمور نظـامي فرمانـداري جانـب از نيـز خـاطر همين به و بودم او توجه طرف من

تـودهجمع فعاليـت سـوابق ركـنايآوري در دستگيرشـده و2هـاي ارتـش سـتاد
شهاداره اطالعات شدمي در.رباني اسـمم داشتم، ارتش در كه موقعيتي به توجه با
شاخههيچ نبوديكاز حزب نظامي .هاي

شـاخه ارتـشدر در خـود شغل به بنا حزب، نظامي سازمان پزشـكي،اعضاي هـاي
شاخه در بقيه و شهرباني ژاندارمري، هوايي، شمارهفني، با 29و27و18هايهايي

بودندسازمان شده ارتباط.دهي خاطر به من فرمانـدارياما در موقعيتم و وسيع هاي
تماس امكان هم تمـاسنظامي، درگيـر اگر هم و نداشتم گسترده وسـيعهاي هـاي

مي زمينهحزبي مـيشدم، فـراهم رفتـنم لـو و نظـامي فرمانداري سوءظن از.شـدي
داشـتماين تمـاس و ارتبـاط حزبـي رفقاي از نفر دو با فقط ا:رو، سـازمانرفيقـي ز

از رفيقي و معاضدتشاخه«نظامي تـوده»ي زندانيان با ارتباط مسئول كه ايحزب
مي.بود ارتش و نظامي رفقاي به مربوط شاخهآنچه رفيق به نظـاميشد سـازمان ي

مي رفيقگزارش به بود، دستگيرشدگان به مربوط وآنچه معاضدت«دادم .»شاخه

درهمين كـه كـنم خاطرنشان بايد چـارچوبجا در كـه بـود چنـين رسـم ارتـش
كه داشتند خاصي تعصب خود همكاران به نسبت قسمت هر افراد كاري، مناسبات

اصطالحاً آن قسمتي«به قسمتي«اين.گفتندمي»حميت فـرد»حميت سـود بـه گـاه
مي دستگيري.كردعمل از همكـارانپس از يكـي با من، اطالع بدون برادرم، من،

ش در دستم بودعبهزير كرده مالقات زماني بنام نظامي، فرماندار بازجويي زماني.ي
فرمانـداري در خـودش بـه نـسبت مـن رفتـار از و بـود دوم استوار زمان آن در كه
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به بود كرده سعي داشت، رضايت ايـنگونـهنظامي قـسمتي«اي جـا»حميـت بـه را
پرونده بود توانسته كه آنجايي تا و دبياورد دم از مرا بـودي كـرده دور از.سـت او

داشت هدف دو كار آب:اين اينكه فـروكشاول كمي مسئله و بيفتد آسياب از ها
به من كار تا نكشدكند اعدام به بتوانم.اصطالح كيفرخواست، صدور تا آنكه دوم

بگيرم حقوق ماهي .چند

من از بازجويي و زماني

سراغ به بازجويي براي شخصا زماني بهمن آمداوايل زنـدان.م رئـيس دفتـر به مرا
گفت و كرد آمده:احضار كنممن بازجويي شما از .ام
پاسخشگفتم نكرده:در كاري بدهممن پس بازجويي كه .ام

فهميده ماه شش اين طول در من كه بكنيد را تصورش كهحال رفقاي21ام از نفر
جوخه به را سـپردهما اعـدام حـبسهاي بـه را گروهـي محكـومهـايانـد، سـنگين

عجيبكرده اعترافات گرفتهاند، ازرفقا رنگارنگي و غريب زياديو مدارك و اند
چنگآورده به نظامي سازمان دبيرخانه دريكدادگـاه.انداز كه بودم شنيده حتي
كه بود گفته دادگاه رؤساي از يكي كي«بدوي، كهاين رشتي هر كه منشكيست

ميمي دادگاه، معرفآيد بوده؟گويد او ايـن»ش از بـهگذشـته مـن مـشخص، طـور
استمي شده من درباره زيادي اعترافات كه اصـل.دانستم هـم هنوز اين، وجود با
مي»انكار« دنبال .كردمرا

گفت از بعد گفتباالخره زماني من، انكارهاي و اوليه مـن«وگوهاي حـاال خب،
مي شرح شما وابـبه ارتـش در مخفي سازماني كه وجـوددهم تـوده حـزب بـه سته

بوده آن اجرائيه وهيئت دبيران هيئت اعضاء آقايان اين و عـضو.اندداشته نيـز شـما
بوده سازمان نگـاهحرف.»ايداين مـرا كـرد، سكوت رسيد، كه اينجا به زماني هاي

كرد، اضافه بعد و شاخه«كرد هم اين شـما،خب، جاي هم اين و سازمان اين بندي
مي چه هيچفرمديگر كه هستي اعتراف و بازجويي به حاضر اگر مـن.ايي؟ وگرنه
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گذشـته رفتـار روي و هـستم قائـل برايت كه احترامي راروي شـما خـودم، بـا ات
نمي مي.دهمشكنجه واگذار ديگري به را پرونده صورت، اين ».كنمدر

چيزشدم همه منكر باز گفت.من مي«:زماني من دهپس ظـرف چنانچـه و يـاروم
بيايم بدهيد اطالع بوديد، حاضر روز حوالـه.پانزده ديگـري بـه را پرونـده نه، اگر

كرد بود.»خواهم منفي جوابم و كنم اعتراف نشدم حاضر باز به.من من و رفت او
بازگشتم .سلول

جديد بازجوي

بـودم خـشنود زمـاني با خودم برخورد بـازجويي.از بـار زيـر اينكـه از بـودم شـاد
نرفتهداوطلبا آمـد.امنه سـراغم بـه ساالري سروان بعد، روز بيست اتفـاق.حدود از

بود آشنا من با نيز سروان جناب اين اداره.روزگار، در مـن همكـار موتـورياو ي
فوق نظامي دادگاه دادياري مأموريت عازم كه هنگامي و بـودم،بود بوشـهر العـاده

تحويلپرونده او به را نظامي فرمانداري .دادمهاي
بـود شـده نظامي فرمانداري در من جانشين من بازداشت از بعد ساالري او.سروان

مقدمه كردبدون شروع را بازجويي چيـز.چيني،كتباً همـه منكـر هـم بـاز من چون
نگفت چيزي بـود.شدم، شـكنجه محل كه را قصر زندان حمام سربينه سكوت در

گردن.ترككرد سرباز شش پنج كه نگذشت گروهبانكچيزي سرپرستي با لفت
زدند قپاني دستبند من به و ريختند سرم به و شدند وارد دست.شعباني بهچون هايم

نمي هم به چاقي و قد كوتاهي تكيـهخاطر پـشتم به را زانويش آنها از يكي رسيد،
مچ و شـكمداد روي را پـا كـه وقتـي مثـل درسـت زد، دستبند هم به را دستم هاي

مي تكيه كننددهناسب سفت را تنگاسب تا .د
آن كردند سعي دستبند به وزنه بستن با بلكه نكردند، اكتفا دستبند بستن به تنها آنها

سنگين كنندرا مي.تر سعي شوندحتي آويزان آن از هم خودشان بارها.كردند من
رفتم حال مـي.از حـال بـه مرا آنكه از بعد بار هر كـهاما حـالي درهمـان آوردنـد،

ميدس لگد و مشت زير را تنم و صورت و سر بود، دستم به قپاني .گرفتندتبند
خونماه اثر تا كشيد طول رفتها بين از بازوهايم پشت سياهي و و.مردگي كتـف
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ديدند آسيبجدي دستم .انگشتان
را حـزب در سـاده عضويت اعتراف شدند موفق بازجويي پايان در نهايت در آنها

بگيرند من .از

بازپرسي

كردنـد احـضار بازپرسـي بـراي مرا كه بود اسفند سـرهنگ.اواسط مـن، بـازپرس
بود روحي بيمار واقعي معناي به داشت:وزيريان، بازجويي،.ساديسم آغاز از پيش

ركيك با همراه را فحشمتهم بهترين كتكميها راشدت بازجويي تازه بعد و زد
مي .كردشروع

د قبالً تصادف حسب بودمبر شده آشنا او با خرمشهر تهـران.ر راهـي كه بار يك
هم شديمبود، همفكرمي.سفر براي كه گذشـتهكردم آشـنايي و ارجسفري ومـان

مـي قائل نبينـدقربي بـد روز چـشمتان امـا بـود.شـود، نگذاشـته اتـاق بـه پـا هنـوز
فحشكثيف كتـكگرترين بـاد بـه مـرا و شـد زبانشجـاري از ناسزاها و .فـتها
شده«گفتمي فالن مي»فالن گول را آوردي؟بازجو گيرش ناشي زني؟

آن روز آن رفـتاو حال از خودش كه زد مرا ظـاهراً.قدر و مردنـي و الغـر اوكـه
افتاد پا از و شد خسته مدتي از بعد بود، هم خـستهمي.معتاد وقتـي گـاه كـه گفتند

ميمي صدا را پزشكيار تقشد، اوآمپول به تا جـانكرد دوبـاره تـا كند تزريق ويتي
شود آماده دادن شكنجه براي بتواند و .بگيرد

بوكسكيسه

زدبه قپاني دستبند مرا دوباره آمد سرحال اينكه رنـج.محض وضـع قـراردر آوري
برنمي.داشتم دستم از كاري كيسه.آمدهيچ مرا جـانماو بـه و كـرد خـود بوكس
بي.افتاد مشت وبا سر به ميمحابا كتك.زدصورتم يكفصل بايد سؤال هر براي

مي .خوردمحسابي
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به دبيرخانهدستمدارك در آمده

مـن خـط بـه كـه را مداركي پيوسته بازپرسي، طول در بازجو كه بگويم نيز را اين
به مدارك ميان در و ميدستبود رو بود، افتاده چنگشان به دبيرخانه از كـردآمده

اعتراف آن به من به.كنمتا من كه نيز بازپرسي پايان در اعتـراضحتي خـود قـرار
كتكجانانه زدكردم، من به .اي

داشتمدت ورم و بود كبود من تن و صورت و سر تمام بازپرسي، از بعد براي.ها
مي بايد زيادي زمان كبوديهمين و ضربات آثار تا اوگذشت و يابد التيام من هاي
دادگاه راهي مرا ارديبهـشت.كندبتواند تـا مـرا تـادادگاه انداختنـد تـأخير بـه مـاه

بروددست بين از شكنجه ظاهري آثار .كم

جديدهم سلولي

بـودپرده كـرده چـرك و شـده پاره شكنجه اثر در چپم گوش چـركگـوش.ي
گونه روي به ميپيوسته جاري چپم مـيي اذيـتم و چـون.كـردشد زمـان، ايـن در
بازپرسي و تمامبازجويي درام هـم ديگـر نفر يك كه انفرادي سلولي به بود، شده

شدم منتقل بود زنداني بودهم.آن فغاني دكتر .سلولم

دادگاه آغاز و گوش معالجه

دارويـي مبـصر خـواهر بـا نـامزدش بين دوستي از استفاده با شد موفق فغاني دكتر
كند تهيه من گوش مداواي تجـو.براي و گـوش شستـشوي بـا آنتـياو بيوتيـكيز

خـشككنـد را چـركگوشـم موقتـاً رعايـتدرارديبهـشت.توانست بـدون مـاه،
كردنـد بدوي دادگاه راهي مرا خودشان قانوني بـه.موازين دادگـاه افـراد تركيـب

بود زير اداره:قرار از سرگرد ودو يكـم دوسـتوان دوسـروان؛ ارتـش؛ دادرسـي ي
افــسري، دانــشكده دانــشجويان از نفــر دانــشجوياندوازده از آنهــا از شــماري كــه
بودند فني دانشكده يا زمان آن عالي .هنرسراي
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مجموعـه كتـاب كـردم تقاضـا خـود از دفاع اختيـارمبراي در را جزايـي قـانون ي
بي.بگذارند مرا درخواست حرفاين اين گفتند راست ركو و گذاشتند هاپاسخ

بخور را آبش و كوزه در بگذار .را
تعيين پروندهبراي و خواستموكيل وقت نپذيرفتنـد.خواني نيـز را حتـي.آن آنهـا

نكردندابتدايي رعايت هم را صالحه يكدادگاه ظاهري تشريفات .ترين
و اعتـراضكـردم دادگـاه صالحيت به پرداختم، خود از قانوني دفاع به دادگاه در

معاينـه براي قانوني پزشك حضور سـرانجامخواستار و شـدم گوشـم پايـان،ي در
كتاب از نقل به افالطون از اميد"جمالتي و خواندم"شكنجه :را

عدالت سـتمدرستكارِ نادرسـت اما است؛ سعادتمند هميشه پيـشه،پرست،
تيره سـازيد،.روزهميشه كـور كنيـد، داغ برنجانيـد، بكوبيد، را درستكار

خوشبخت نادرست از هم باز استبياويزيد، .تر

نسنگيمحكوميت

شد حاكم دادگاه بر پرشوري قرار.فضاي تأثير تحت افسري دانشكده دانشجويان
شدند همساز من با خود از دفاع در و زندان.گرفتند نتيجه برايشاندر سنگيني هاي

دانشجويان.بريدند از يكي تنها آنها، ميان بقيه5از و10سال، دو15سـال سـال،
سرگرد دو و و3سروان زندان گرفتندسال ابد حكم نيز يكم ستوان به.دو هم من

شدم محكوم ابد .حبس

دادگاه صالحيت رد و نظر تجديد دادگاه

بردند نظر تجديد دادگاه به مرا تا گذشت عهـده.مدتي بـه دادگـاه ايـن يرياست
بود مجيدي پاشـيدن.سرتيپ و تهديـدآميز سخنان با كرد سعي دادگاه آغاز در او
وحشت و ترس شودبذر دادگاه صالحيت اعتراضبه از بـه.مانع من همـهاما رغـم

اعتراضكردم دادگاه صالحيت به تهديدات .آن
بي مجيدي كـارسرتيپ به و است صالحيت داراي دادگاه كه داشت اعالم درنگ
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مي ادامه اين.دهدخود مـيبا نشان من به مرا مدارك او كه هنگامي بـارهمه، داد،
صالحيت منكر شدمديگر دوباره.دادگاه اعتراض دادگـاه،با صـالحيت بـه من ي
به مجيدي بهسرتيپ و برآشفت گفـتشدت را«:طعنـه شـما حـساب ايـن بـا پـس
گرفته ببريداشتباهي را آقا و بياوريد كاديالك ماشين »!اند،

مي نگه جمشيديه زندان در دادگاه برگزاري جريان در را همانما از ما به و داشتند
ميغذا افسري به.دادندي سربازي غذاي داد دستور من تنبيه براي مجيدي سرتيپ

بدهند عليـهبه.من و پـرداختم قـانوني و حقوقي دفاع به نيز دادگاه اين در هرحال،
كـردمشكنجه جـرم اعـالم بـودم شـده كـه معـروف.هايي جمـالت ديگـر يكبـار
اميد«كتاب و كـرد»شكنجه تكـرار خود دفاع آخرين در ازرا مـن كـه افـزودم و م

نمي استرحام طلب شعر.كنمدادگاه بيت دو نيز پايان :در

بميرم« مردانه كه توسوگند به »مادر
گرانم« عزم شكند نتواند ...و»دشمن

خواندم .را
شـدند همـراه مـن بـا حدودي تا دانشجويان نيز بار حـبس.اين كـه شـد آن نتيجـه

ســتوان و بــهســرگردها مــن و تائيــد محكوميــتهــا ميــزان و شــدم محكــوم اعــدام
يافت افزايش نيز .دانشجويان

اعدام براي انتظار و دادگاه پايان
رسيداينبه پايان به من تجديدنظر دادگاه مـي.ترتيب، تـصميمحال منتظـر بايـست

مي رژيم .ماندمنهايي

آن تحمل در آدمي توان و شكنجه باره در
نشده زنداني ما هنوز كه كتابهنگامي در دربوديم، زيـادي مطالـب روزنامه و ها
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قهرمانانه ايستادگي ميباره شكنجه زير و زندان در رفقا خـود.خوانـديمي اكنـون
بودم قرارگرفته موقعيتي چنين در نوشـته.من آن تجربـه، بـه خـوشبنـا را بينانـههـا

بودممي قائل وااليي ارزش شكنجه قهرمانان براي چند هر .ديدم،
اما ارزيابيو چنين داشتم؟چرا اي

همه به احترام دادهبا نـشان پايداري خود از شكنجه زير كه رفقايي آن بايـدي انـد،
مي شركت بازجويي در بارها داشتم، خودم كه موقعيتي دليل به من وبگويم كردم

بوده شكنجه شاهد خود بسياري موارد .امدر
انسان كه بگويم شكنجهبايد زير در طاقتهاها و سخت بـهي تن زود، يا دير فرسا،

مي قليلمي.دهنداعتراف كه بگويم يقين با شـكنجهخواهم اثـر در كـه كساني اند
نميمي اعتراف و .كنندميرند

بـه را مـرگ شـكنجه،گاهي زيـر در آدم كـه نباشـد بـاوركردني شـما بـراي شايد
مي ترجيح نـشود.دهـدزندگي شـكنجه امـا بميـرد، دارد خـود.دوسـت كـسي تـا

دسـت و شـالق مداوم درد تا باشد، نشده شـكنجهشكنجه ديگـر و قپـاني هـايبنـد
نمــي هرگــز باشــد، نچــشيده را خردكننــده و فرســا ازطاقــت دركدرســتي توانــد

باشد داشته .شكنجه
اين هيچاز كه گذاشت اين بر را اصل بايد هميشه من نظر به نميرو، زيركس تواند

اعتر به تن ندهدشكنجه فعاليـت.اف عرصـه در بايـستي بپـذيريم، را اصل اين اگر
به بهسياسي، را طاليي اصل اين مخفي، كار شرايط در كهويژه كنيم رعايت شدت

را« چيـزي آن فقط كس هر و باشد ممكن حداقل در بايد افراد سازماني اطالعات
بداند بايد كه .»بداند

به باشد، كمتر فرد اطالعات چه هر زيرآري، اعترافات از ناشي ضربه نسبت همان
بود خواهد كمتر .شكنجه

اصل چند رعايت و شكنجه تحمل

است مهم اصل چند رعايت بازجويي :در
پرسش به پاسخ نتوانندـ آنها تا باشد كوتاه ممكن حد تا بايد بازپرس و بازجو هاي
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پرسش شما پاسخ دل تازهاز بكشندهاي .بيرون
پرسش بايد بيهاـ را بازپرسان و بازجويان انحرافي گذاشتي .پاسخ

تحبيب و تهديدها گول نبايد خوردـ را بازجو مهم.هاي سالح دو تحبيب و تهديد
استاعتراف .گيري

بگذاريد انكار بر را اصل هميشه بايد اسـت.ـ اراني رفيق گفته اين نكنم اشتباه اگر
سرنيز كه كنيد فكر هميشه بازجويي در اسـتهكه شـما گلـوي زير هـر.اي گفـتن

است»آري« گلو در سرنيزه بيشتر فرورفتن معناي .به
هم جمع در و آزادي اتاقدر درون در پرشـوريانديشان، شعارهاي چه گرم، هاي

نمي داده مشتكه چه نميشود، گره كه حـرفهايي چه و كـهشود قـشنگي هـاي
جاردرباره زبان بر شكنجه زير در مقاومت نمـيي هـيچي امـا اينهـاشـود، از يـك

نيست هنگامه.اصل انـساندر شكنجه، زير در و زندان در آزمون، روحيـهي وهـا
ميچهره نشان خود از متفاوتي .دهندي

مي بگذاريد، دستگيرشده فرد كامل اطالعاتي تخليه بر را اصل اتخـاذاگر با توانيد
دامنه ضربهتدابيري محدي را سازماني كنيدهاي .ودتر

برخوردهـاي و شعارها و ادعاها به نبايد كه رسيدم نتيجه اين به زندان در بعدها من
لحظه و آدماحساسي داداي پربها .ها

مي خلوت خودم با زندان در كه گاهي ميبعدها خودم از آيـاكردم، كـه پرسـيدم
مي كفايت حقوقي و قانوني دفاع به تنها دادگاه در نبود دانـشجويانكردمبهتر به و

مي توصيه اتهامـاتهم حـد در و نكننـد عمـل تعرضـي خود از دفاع در كه كردم
گران تجربه اين كنند؟ دفاع خود از زندانوارده دوران در من كه بود كـشيقدري

يافتم دست آن .به
به كه بگيريد نظر در را بـود15دانشجويي شـده محكـوم زنـدان از.سال پـيش او

ر با مبارزهبازداشت، و بود تحصيل سرگرم شدن، مهندس و دكتر سياسـيؤياي ي
نمي پر را او زندگي به.كردتمام زندان چهارديواري در آيندهحال شغلييكباره ي

چشم ميو رفته برباد را خود رفاه از سرشار زندگي مـدت.ديدانداز از بعد خوب،
رنگعوضمي او چشمان برابر در چيز همه دورانا.كردكوتاهي در كـه بـود ين
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مي دري هر به دانشجويان اين از بزرگي گروه برسندزندان، آزادي به تا .زدند
اتاق شعارهاي گول خوردنبايد را گرم اسـت.هاي نادرسـت صددرصـدي .اعتماد

م مهندس نام به بودم ارتباط در رفيقي با من زندان، از يكي.م.پيش نام به را او ما
بنام قهرمانان جهان،مبارزهاز سطح در سياسي مي»فوچيك«ي .كرديمصدا
آقاي مي»فوچيك«همين را ريشت تو چرا كه كرد انتقاد من از تراشي؟روزي

گفتم پاسخ نمونه:در و آراسته افسر ظاهر در بـهاگر اگر باشيم، افـسرياي عنـوان
پـست اشـغال و شغلي رشد براي راه وقت آن شويم، شناخته حـمنضبط ساسهـاي

مي فراهم ميبرايمان برتر و بهتر موقعيت آوردن دست به با و حـزبشود به توانيم
آرمان انسانيو بيشهاي خدمت بكنيممان .تري
حرف نشداز قانع و نيامد خوشش زياد من .هاي

اختالف طرح براي گرفتيم بـرويمتصميم مـسئولي رفيق سراغ به داشتيم كه نظري
دوي هر قبول مورد بودكه اشـاره.ما بـا ما، دوي هر نظرات شنيدن از بعد رفيق آن

گفت من :به
مي انجام مرتب و منظم را خود تشكيالتي كارهاي هميشه رفيق اين حزبـ و دهد

اجتماعي و فردي رفتار از استهم راضي .اش
مي نظر به ناخشنود سخنان اين شنيدن از كه گفتمهندس نارضايتي با :رسيد،

ا اما ميـ ريشصرف زدن براي كه وقتي اينهمه جاي به رفيق ميين دوكند، تواند
بخواند كتاب .صفحه

كرد تعجب و خورد جا سخت غيرمنتظره برخورد اين از مسئول .رفيق
جلسه در نيز ديگر بار يك هست آمديادم پيش ازدواج از صحبت حوزه، رفيق.ي

شور با و گرفت دست به را سخن رشته كردمهندس موضع اعالم بسيار هيجان :و
رفقا حـرف!ـ ازدواج و گـرفتن زن از نبايـد اسـت نشده پيروز انقالب كه زماني تا
!بزنيم

بـه و تند موضع اعالم اين از چندي هنوز كـهالبته بـود نگذشـته انقالبـي اصـطالح
است كرده ازدواج پولداري خانم دختر با او خود شديم خبردار .يكباره

از اوبعد بـا سـازماني كارهاي انجام براي بار دو يكي بازداشتش، از قبل و ازدواج
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نيامد قرارها از كدام هيچ سر بر او اما داشتم، چرا.قرار جان رفيق پرسيدم كه وقتي
آورد بهانه نشدي، حاضر قرارها :سر

بچه بود، مريض زنم نميـ بود، مريض كنام رها خودشان حال به را آنها متوانستم
بيايم قرار سر .و

:گفتم
كـاري و خانمتكس و خود مگر اما متأسفم، فرزندت و همسر مريضي بابت از ـ

بياييد قرار سر شما تا كند پرستاري آنها از يكساعت كه .نداريد
همه با آدم همين تندرويوقتي و ادعاها بـودي تماشـايي شد، دستگير تنهـا.هايش

در او شاهكارهاي از قلم بـودفاصلهيك عبـارت وتجديدنظر بدوي دادگاه بين ي
نارنجك هزار پانزده يا ده دادن لو مـي.از كـار ايـن با ظاهراً حكـماو در خواسـت
اين كه شود، داده تخفيف شـداعدامش تبديل ابد به حكمش و شد هم البتـه.طور

خوش به دست روز هر نداشت، را زندان كشيدن تحمل او تازهچون دزايخدمتي
شود آزاد زودتر چه هر خودبه.تا رفيق مثال، ابـد".ن.م"طور بـه محكـوم كـه را

بـي دسـتگاه محـل كـرد ناگزير بود مـدتشده از كـه را ديـوارسـيمي در قبـل هـا
بدهدخانه لو بودند، كرده جاسازي خوش.اش انجام از بعد بـسيار،خدمتياو هـاي

حدود از شد5يا3بعد آزاد .سال

وحشيانهشكنجه دادگاههاي بيدادو هاي

بودند شده دستگير نظامي سازمان رفقاي از تن ششصد بازجويي،.حدود مراحل
بي بستر بر رفقا دادگاه و داشـتبازپرسي جريـان كامـل در.قانوني چـه اعترافـات،

وحشيانه اعمال با بازپرسي، در يا بـابازجويي يعنـي بـود؛ شـده گرفته شكنجه ترين
ــه ــارگيب ــتك دس ــالق، ش آبري ــه تنقي ــد، مقع در ــري بط ــتعمال اس ــاني، قپ ــد بن

ناخن بيـضهجوش،كشيدن بـه وزنـه كـردن آويزان پا، و دست بـههاي تجـاوز هـا،
سيم درمحوطه افسران زنان انداختن او، حضور در متهم خرسهمسر كه خارداري

مي نگهداشته بـادرآن بـدن حـساس جاهـاي سـوزاندن مـتهم، خـود به تجاوز شد،
ناخن زير در سنجاق و سوزن فروكردن سيگار، دادنآتش و تحقيـر و تـوهين هـا،
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بيفحش ركيك، ودادنخوابيهاي طوالني و ممتد ...هاي
دادگاه بيبر نيز بودها حاكم كامل مـدون.قانوني قـوانين چـارچوب در حتي متهم

نمي محاكمه نيز دادگاهبه.شدخودشان حدودهرحال، از بعد پايـان6تا5ها به ماه
.رسيد

حزب افسران گروه اولين اعدام
آبان و مهر ماه كردند33،21در اعدام را افسر ازرفقاي :تن

عـزت ژانـدارم سـرهنگ وكيلـي، جعفـر پياده سـرهنگدومسرگرد سـيامك، اهللا
محمد نظامتوپخانه شهرباني سروان مبشري، سوارحـسينعلي سـروان مدني، الدين
سره بـاقركاللي، محمـد پيـاده يكـم سـتوان هوشنگوزيريـان، دكتر ژاندارم نگ

جمـشيدي، كـاظم پيـاده سـرهنگدوم بكشلو، افشار امير پياده سرهنگدوم واله،
بياتي، مصطفي مهندس بهنيـا،سروان محمدرضـا سـوار شـهربانيسـرگرد سـروان

قائمي،محمد واعظ افراختـهعلي عبـاس شـهرباني يكـم شـهربانسـتوان سـروان ي،
كلهري، منصور توپخانه سروان جاللي، محمد سرهنگستاد شفا، سـرهنگنوراهللا

نعمت مخابرات غيرنظـاميدوم عطـارد، نـصراهللا مهندس سرگرد نميني، عزيزي اهللا
احمـد مهنـدس سـروان و محبـي غالمحـسين پياده سرگرد قزويني، كيوان مرتضي

.مهديان

خ حـضور با رفقا از گروه اولين اعدام حتـيمراسم و خـارجي و داخلـي برنگـاران
گرفت انجام آمريكائي روحيه.مستشاران با رفقا از گروه دادناين با و قهرمانانه اي

گذاشتند اعدام ميدان به پا پرشور چوبـه.شعارهاي پـاي در وكيلـي اعـدامرفيق ي
:گفت

نبنديد" مرا ببيـنم!چشمان را سـربازان دسـت لرزش من چوبـه.بگذاريد بـه يمـرا
كنم تعظيم خلقم به بار آخرين براي بتوانم تا نبنديد نيز ".اعدام
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اعدام اين مراسم روزنامهگزارش در وها رسـيد چـاپ بـه روزهـا آن نشريات و ها
قـرارداد تـأثير تحـت سـخت را عمومي و.افكار اخالقـي شكـست رژيـم درواقـع

شد متحمل گـروه.سياسي اعـدام هنگـام كـه بـود دليل همين دوبه سـومهـاي و م
روزنامه و خبرنگاران حضور از نظامي، سازمان عمـلافسران بـه جلـوگيري نگاران

.آمد

اعدام حكم در رفقا6تجديدنظر از تن

اعـدام قطعـي محكوميت كه شديم باخبر روزها همان از يكي رفقـاي6در از تـن
منـوچهري بـصيري، مينـونژاد، گراكـوهي، مظفـري، رفقا جمله از هوايي ونيروي

است شده تبديل ابد حبس به زاده .ابوالقاسم
مي تالشگفته كه خانوادهشد گسترده آنهـاهاي خـود آمـدن كوتاه همچنين و ها

زمينه دادگاه استدر بوده تجديدنظر اين .ساز
تنهااينبه مانـده54ترتيب، بالتكليـف خـودم، جمله از اعدام، به محكومان از تن

محقق.بوديم سـرزادهرفقا بـه اعـدام حكم زير كه بود يكسال حدود مختاري و
.بردندمي

بود؟ چگونه دادگاه در رفقا برخورد

محقـق مبـشري، وكيلـي، رفقـا جملـه از نظـامي سـازمان اعضاي از تعدادي زاده،ـ
آرمان از سيامك و كردندمختاري دفاع حزب مواضع و آنهـا.ها سـخن، ديگـر به
ايدئولوژيككردند .دفاع

آنكه بي پرداختيم، حقوقي و قانوني دفاع به من، جمله از رفقا، از كوچكي گروه ـ
كنيم پشيماني يا ندامت .اظهار

تقاضـاي و كردنـد نـدامت و پشيماني اظهار گوناگون اشكال به زندانيان اكثريت ـ
نوشتند .عفو

گفتند دادگاه در تعدادي اصالح:ـ قصد كه بوديم آمده گرد سازماني در ارتشما
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داشت .را
انگشت گروه بودند،ـ پليسگذاشته اختيار در را خود ابتدا همان از كه نيز شماري

دشنام به دادگاه و بازپرسي و بازجويي مراحل تمام ودر پرداختنـد حزب به گويي
بخششكردند تقاضاي دستگاه .از

جمعي بين21ـ از دست54نفره اصطالح به خود نجات براي »ابتكار«بهاعدامي
فحش.زدند ابـرازنامهآنها بـا و نوشـتند قـرآن يـك جلـد پـشت بـر حزب عليه اي

شـاه بـراي و كردنـد امـضاء را آن شـاه با پيمان تجديد و پشيماني و ندامت مراتب
.فرستادند

عفو تقاضاي براي حزب رهنمود
محقق رفقا طريق از كه بود شرايطي چنين بهدر مختاري و پيامزاده اعدامي رفقاي

حزب كه شد اعدامي"داده تا است داده كننددستور عفو تقاضاي ."ها

حـزب از تـا خواسـتيم آنهـا از مـرزوان رفيـق و مـن رهنمـود، ايـن بـه واكنش در
تصميم اين داليل دهندبخواهند توضيح ما براي كـه.را بـوديم آن بـر مـا دوي هر

بي رهنمود فايدهاين و است ندثمر برنامـه.ارداي رژيـم اگـر كـه بود اين ما ينظر
خدشه جز عفونويسي باشد، داشته را ما ديگـريكشتن تـأثير مـا سـيماي كردن دار

.ندارد

زندانيان ميان در آراء تشتت

نام به رفقا از تن ميسه صابر دكتر و بقيعي واثق، نيـستيمهاي مطمـئن مـا كه گفتند
باش حزب رهبري جانب از رهنمود اسـت.داين تصميمي اين كه بودند آن بر آنها

گرفته زندان در رفقا .اندكه
مي و بود زده چيز همه زير هم پوريا كميتـه":گفتخسرو نـه نـهمن و مركـزي ي

نمي رسميت به را ".شناسمرهنمودهايش
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كـرديم دريافـت مـضمون ايـن بـا را رفقـا جواب خطـر":سرانجام احـساس اگـر
بمي عفو تقاضاي ".دهيدكنيد،

گفتـيم و فرسـتاديم پيـام ديگر بار يك مرزوان رفيق و چهـارديواري":من در مـا
نمي همهزندان و درست تصميمي كنيمتوانيم اتخاذ در.جانبه كـه هـستيد شما اين

زندان بر حاكم شرايط و جامعه سياسي اوضاع ارزيابي با زندان از حـالبيرون و ها
بگي تصميم بايد زندانيان روز بدهيدو رهنمود ما به و ".ريد

سـپرده اعدام چوبه به رفقا از ديگر تن نظراتشش اين كردن بدل و رد فاصله در
بود.شدند مرزوان رفيق آنان از .يكي

رفقا اعدام شب

زنـدانيان روي فشار نيز نسبت همان به و بود شديد بسيار درجامعه اختناق و خفقان
بودبيش شده .تر

ع همين به ودرست مـنظم ارتبـاط امكـان و بـود فـشار تحـت شديداً حزب نيز لت
نداشت زندانيان با زيادي .سازماني

رفقا اعدام جريان چگونگي اما :و
آمد1334مرداد26شب ما جمع سراغ به مرگ عفريت كه بوديم خواب در .همه

كردند بيدار خواب از را رفقا از نفر شش و شدند بند وارد :زندانبانان
توپخانـهسرگرد سـروان مـرزوان، حـسين هـوايي يكـم ستوان بهزاد، رحيم هوايي

محقق سـرگرداسماعيل گلپايگـاني، مختـاري منـوچهر هـوايي يكـم ستوان دواني،
نـصيري اسـداهللا هـوايي سـوم ستوان و سروشيان ارسطو كـه.سوار گفتنـد آنهـا بـه

كنند جمع را خود .وسايل

پيام زمان و بودزمين مرگ ازآنه.آور امـا هستند، اعدام ميدان راهي كه فهميدند ا
يـكخـاطره هر و ندادند نشان تزلزلي وخود شـوم شـب آن از ارزش پـر بـس اي

گذاشـتند جـاي بـر مـا براي محقـق.دردناك رفقـا كـهايـن بودنـد ومختـاري زاده
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:خروشيدند
مي!رفقا" تودهقول بميريم، خوب بميريمدهيم امپرياليزم!اي بر "!مرگ
نـادمرف كه جمع از نفري چند به خداحافظي ضمن يك، بند مقابل در سروشيان يق

توصيه بودند :كردشده
باشيد" كنيد!مقاوم حفظ را وحدت و نزنيد صدمه خود رفقاي "!به

مي كه بهزادهنگامي رحيم زدرفيق فرياد بگذرد، حياط از :خواست
بخنديد!رفقا" نكنيد، ازكاوه!گريه تقي و معلي كنيدام "!راقبت

ميله به را پشتش كه مرزوان رفيق همچنين بـهو خطـاب بـود، داده تكيه زندان هاي
آن ميلهرفقاي :گفتسوي

مي" دارم من ميببينيدرفقا، طبيعي قلبم و اعدام براي ."زندروم
كتابخانه رفتن لو پي در كه بود رفيقي همان سالاو در افسري سازمان به1329ي ،

پور شــدهمــراه دســتگير هنريــار و محقــق.يــا رفقــا واقعــه، ايــن ومختــاريدر زاده
شوند مخفي زنـدان.توانستند سـال ده به و دادگاهي بازداشت از پس مرزوان رفيق

شد .محكوم
اعدام، هنگام به زنـدان4او در را خـود محكوميـت از خـاركسال و تهـران هـاي
بود كرده .سپري

ت نظامي، سازمان رفتن لو از انتقـامپس بـراي صـرفاً جـاني، آزموده ويمسار گيـري
راكينه اعدام وحكم كرد محكوم اعدام به و محاكمه مجدداً را نصيري و او توزي،

گذاشت اجرا به .نيز
هواپيماهـا زدن آتـش انتقـام تـا سـپرد اعـدام چوبـه به اين براي صرفاً را نصيري او

بگيرد او از را برادرش .توسط
بعد را تن شش بردنـداين بيـرون خـود بنـدهاي از پرشور شعارهاي دادن آنهـا.از

كردنـدهمين حـزب سـرود خوانـدن بـه شـروع گذاشتند، اصلي راهروي به پا .كه
به آنها صداي كردن خاموش براي دهانـشانمأموران زنـدان درب از خروج مجرد

مي نوارچسب با .بستندرا



انقالب تا كودكي دوران 1357از 58

زندانيان خشم آتشفشان

راه زندان حياط در مـي.رفتيمميما فكـر خود نيـزبا ديگـران و مـا نوبـت كـرديم
است حدود.فرارسيده گلولـه5ساعت صـفير صـداي كه بود فـضايصبح در هـا
پيچيد سـينهمي.زندان در سـرب كـردن خالي يعني گلوله هر چكاندن كه دانستيم
پاك همه.دلمانياران شدناگهان عصيان و خشم آتشفشان به تبديل زندان .ي

زدند تظاهرات به دست برشاه«شعارهاي.زندانيان امپريـاليزم«،»!مرگ بـر »!مـرگ
كرد پر را زندان اشكمي.فضاي .ريختندهمه

بـه را خـود صـورت و سـر نـاراحتي از كـه كـردم مـشاهده را رفقـايي كنيـد، باور
مي حياط مي.كوبيدندآسفالت شوممن آنها مانع .كوشيدم

آرامتالش براي پليس نميهاي جايي به ما پليس.رسيدكردن درحتي مسلح هاي
كشيدندپشت گلنگدن مـي.بام شمار به مسئولين زمره در خود كه حـاليما رفتـيم،

داشتيم ديگران از .زارتر
دقيقـه يـك قـرار طبـق زندان زنگ شدن نواخته با و خاموشي ساعت فرارسيدن با

كرديم هف.سكوت يـك شـوم، مناسـبت اين به اعـالمهمچنين عمـومي عـزاي تـه
لبه به سياه ونواري يقهكرديم دوختيمي خود كت .ي

ما كه بود رفقا اعدام از بعد روز باقي48دو اعدام به محكوم دفتـرتن بـه را مانـده
محكوميت احكام و كردند احضار خواندندزندان برايمان تكتك را تازه :هاي

بر...فرزند...فالني" اعدا...بنا استحكم شده تبديل ابد به شما ".م

خوانـد، را او اسـم زندان رئيس وقتي قاسملو، سروان يا افخمي سروان بين، اين در
شاه"شعار باد .داد"زنده

به قريب تركگفتنداكثريت را زندان رئيس اتاق و شدند ناراحت حاضران .اتفاق
مـا امـا انداختنـد، راه بـه جنجال و جار كردند، تهديد را راما چيـزي اينكـه بـدون

ترككرديم را زندان رئيس دفتر كنيم، .امضاء
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مي تحويل را زندان نظامي گيردفرمانداري

گرفـت تحويل شهرباني از را زندان روز آن فرداي نظامي ايـن.فرمانداري از پـس
بي تحوالت، و شدتغيير پهن شكنجه و آزار و توهين سختگيري، بساط سه.درنگ

اي رفقا، از زرهـيتن دوي لشكر به را نادرشاهي و تهراني عميدي پور، همايون رج
حدود.بردند را دادند40آنها شكنجه و بستند شالق به شـكنجه.روز بـهشدت هـا

همــان از يكـي و معتقــد و مـؤمن رفيقــي نادرشـاهي، آنهــا اثـر در كــه بـود قـدري
هم كه اختاللدانشجوياني دچار بود، من رواندادگاه و شـدپحواس وقتـي.ريشي

شكنجه از نبـودپس پيـشين نـادر ديگر گذاشت، بند به پا هـيچ:ها كـسحـرفبـا
وحشتنمي همواره همكـارانزد، و خبرچينـان سراغ ما از مرتب بود، نگران و زده

مي را ميپليس گوش درها پشت و خواهرش.ايستادگرفت او كه شد شنيده حتي
اس داده لو داشت، مخفي زندگي كه .ترا

بردبه باال را زندانيان بر فشار نظامي فرمانداري حال، رامحدوديت.هر زيستي هاي
كرد وحشت.بيشتر و توهين شكنجه، دادبازار رواج را شخـصيت ترور و .پراكني

نداشـت درفش و داغ جز عقوبتي رژيم، از آبكي، چند هر انتقاد، پـي.هرگونه در
سختمجموعه و فشارها از لـوگيرياي مـا سـازماني كارهـاي از بخشي كه بود ها

به زندان از خارج با ما نااستوار ارتباط و ديدرفت آسيب .شدت

نظامي سازمان دستگيرشدگان محكوميت

دستگيرشدهبدين رفقاي مجموع از نظـامي،سان، شـدند،27ي اعـدام نفـر54تـن
كل، در و شد تبديل ابد حبس به اعدامشان به190حكم ابد،نفر به115حبس نفر

حبس15 به بقيه و بينسال تنها10تا3هاي و به3سال محكـوم18تن زندان ماه
.شدند

خـود محكوميـت دوران برابر دو دقيقاً عفو تقاضاي ننوشتن خاطر به نيز تن سه آن
كشيدند .زندان
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روحيه و دستگيرشدگانحال ي

حــال و مراحــروحيــه در دستگيرشــدگان روز وو بــازجويي زنــدان، گونــاگون ل
بود زير قرار به هست، يادم به كه آنجا تا دادگاه، و :بازپرسي

قرهعده سروان سرهنگجاويد، جمله از زندانيان، از افخمـي،اي سـروان گوزلـو،
آغـاز همان از شهرباني، افسر سهيل، دو سروان افشنگو سرهنگ قاسملو، سروان

تمام را خود دردستگيري، پليسگذاشتندعيار نه.اختيار راآنها خود اطالعات تنها
ميكمبي نيز زندان داخل در خبرچيني به بلكه دادند، پليس به .پرداختنـدوكاست

عين در ندامتآنها به وادار و تشويق را ديگر زندانيان بـاحال، همكـاري و نويسي
مي تعدا.كردندزندانبان كه بود نادم گروه همين ابتكار اعداميبه از امضاءدي با ها

كردند پيمان تجديد او با و عفو تقاضاي شاه، براي آن فرستادن و .قرآن
درعين آزاديما و فشار تشديد خبرهاي دريافـتحال را زنـدان از بيـرون در كشي

.كرديممي
شـاخه رفـتن لو از خبري كه نبود حـوزهروزي و نكنـيمهـا دريافـت حزبـي .هـاي

خيانت از وآگاهي قريشي همانند حزبي باالي كادرهاي و بهرامي همانند رهبراني
محاكمه بدون آزادي و تمدن و روحيهجزني به آنها، آسـيبي رفقـا از گروهي ي

زمينه به و ندامتزد توجيه براي تبـديلنويـسياي بـين.شـدهـا نيـزفـضاي المللـي
نبود و:مساعد شوروي جماهير اتحاد بين تبليغاتي بودجنگسرد حاكم .ايران

بي همهاگر به نيز زندان امور در ما آنتجربگي شـود، اضافه اينها زمينـهي يوقـت
روحيه شكستن زندانيدرهم ميي روشن بيشتر كمي .شودها

بنويـسيد تنفرنامـه همـه تـا داد رهنمود حزب كه بود زمان همين رهبـري.در البتـه
مـي تـصور مـيحزب رهنمـود ايـن بـا مـرگوتوانـكـرد خطـر از را رفقـا جـان د

طوالنيزندان دهدهاي نجات .مدت
بيش سردرگمي موجب رهنمود شداين ما عملينمي.تر بايد چگونه را آن دانستيم

محكوميـت:كنيم داراي رفقـاي ابتـدا سـالخوردگانآيـا و بيمـاران سـنگين، هـاي
بزنيم؟ كار اين به دست همزمان همه يا شوند پيشقدم

اين آنسؤال بنويـسيم، عفـو تقاضـاي و كنـيم ندامت اظهار همه اگر كه وقـتبود
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بي بود؟ خواهد چه رژيم اسـتثناواكنش بـدون همه و كرد را خودش كار تجربگي
نوشتيم3ظرف عفو تقاضاي .روز

بود درك قابل نيز زندانبان و رژيم كـار.واكنش ايـن كـه شـدند متوجه دقيقاً آنها
استسازمان شده نبودپ.دهي دشوار نيز آن به بردن مـي.ي مـثالًزندانبان كـه ديـد
اعـدامكي حكـم گـرفتن و دادگاه و بازپرسي و بازجويي مراحل تمام در منشكه

يـاد فـيلش يكبـاره شـده، تبديل ابد به اعدامش حكم كه حاال نداده، ندامت به تن
است نوشته عفو تقاضاي و كرده پ.هندوستان زندانبان كه بود ايـناينجا كـه برد ي

استعفو گرفته حزبصورت دستور به جمعي .نويسي
بي نمـيآنها هموار را آزادي راه عفو نوشتن كه كردند اعالم بهـايدرنگ و كنـد

زدند دست ديگري ترفندهاي به و بردند باال را زندان از آزادي و .عفو
جشن مراسم در زندانيان شركت نمايتدارك در شركت آبان، چهارم هايشهاي

توده ضد كتابتئاتري ترجمه مقالهاي، و كمونيستي ضد حـزب،هاي عليـه نويسي
مجله با همكاري زندانبان، براي خبرچيني ملكه، و شاه عكس لـو»عبرت«نقاشي و

توده محيطايدادن در نرفته لو كههاي بودند كارهايي جمله از زندگي و كار هاي
از صداقت اثبات براي زندان ميمقامات .طلبيدندزندانيان

رفته فشارها، تشديد روحيهبا گـسترشرفته زندانيان بين در سرخوردگي و ياس ي
چـشمبسياري.يافت بـدون را زنـدان در مـيزنـدگي ازانـداز بعـد يكـي و ديدنـد

مي روي ندامت به بهديگري را خود راه تا كنندآوردند هموار آزادي .سوي
برخي كه بود اين مـيجالب هـم مـن امثـال سـراغ بـه عفونويـسان اين واز آمدنـد

مي:گفتندمي راست شما اگر ميخب، كه معطـلگوييد پس كنيد، مبارزه خواهيد
كنيد مبارزه و بيرون برويد و بنويسيد خط دو هستيد؟ !چه

همه ميان تنهـااز شـدند، آزاد زنـدان از نـدامت ابراز و عفو نوشتن با كه آنهايي ي
نفر آميختزندگييك هم در مبارزه با ديگر بار را .اش

مي چه مـيهر دسـت از را زنـدان در ماندن توان بيشتري شمار در.دادنـدگذشت،
سال9ظرف از يعني از1342تا1333سال و500بيش شـدند آزاد زندانيان از نفر
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حدود مانديم90فقط باقي زندان در .نفر
رفقا از زند10-15شماري كشيدندسال وهاب.ان به13زادهدكتر تن چهار و سال

از پـس يك هر فروتن و زرندي نصيبي، واثق، مـرخص14اسامي زنـدان از سـال
همه.شدند كه كنم يادآوري آدمبايد آزادشدگان نبودنـدي بـدي هـاخيلـي.هـاي

سالخصلت طول در را خود مردمي و انساني ازهاي بيـرون در بعدها و زندان هاي
كردندزن حفظ نيز هيچ.دان آنها از قطـعبرخي مـا بـا را خـود عـاطفي روابط وقت

مي.نكردند صداقت كمال در شـرايطمنتهي تحمـل و مبارزه حال ديگر كه گفتند
ندارند را .زندان

يكسو در آزادي و ندامت ضعف،
ديگر سوي در زندان و مقاومت مبارزه،

ده تنها آز-شايد جمع از نفر بيـرونپانزده زنـدان از بـدي بسيار وضع با ادشدگان
نه.آمدند بـاآنها نيـز بيـرون در بلكـه كشيدند، لجن به را خود زندان درون در تنها
كردند2ركن همكاري امنيت سازمان با بعدها و زمان نيـز.آن نفري شصت پنجاه

ضعف دادن نشان وجود گـزارشبا ماننـد زندان، در جدي دادنهاي لـو و نويـسي
امـاايتوده رفتند، خود عادي زندگي و كار دنبال زندان، از رفتن بيرون از پس ها،

ندادند تن پليس با همكاري .به
بـا آزادشدگان اتفاق به قريب اكثريت كه گفت بتوان نـدامت"شايد يـا"حـداقل

نـدامت" شـدند"حداكثر (آزاد نـدامت". و"حـداقل عفونويـسي بـار يـك يعنـي
ندامت" مناسبتيع"حداكثر به عفو تقاضاي مكرر نوشتن همراهني گوناگون، هاي

جشن در شركت مقالهبا و ).نويسيها
شـركت42 شفاهي مصاحبه در يا عفونويسي در نوبت دو در آنها از بعضي كه نفر

سال در بودند، شدند42و41هايكرده آزاد الموتي دادگستري وزارت زمان .در
پولانگشت كمك با نيز رفتندشماري بيرون زندان از پارتي پـا.و كه نماند ناگفته

زنـداني فـرد نـدامت اظهار شدن منتفي معناي به پارتي داشتن و آن و اين مياني در
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بـود.نبود مختـصر، ولـو ندامت، اظهار و عفو تقاضاي آزادي، اوليه و اصلي .شرط
مي شيوه اين به مرژيم بـه افـراد دوبـاره شدن كشيده راه تا ببنـددكوشيد را .بـارزه

آزادي از بعد نفر دو يا يك تنها آزادشدگان همه ميان از كه داد نشان بعدي تجربه
آوردند روي حزبي مخفي كار .به

يكسوريگ در جوي ته هاي
ديگر سوي در سربلند سروهاي

نفر شش ما فقط نهايت، عمـويي،(در محمدعلي ذوالقدر، اسماعيل عباسحجري،
ابوت شلتوكي، منرضا و باقرزاده حـزب)راب دسـتور بـه كه عفوي تقاضاي از بعد

درب اينكـه تـا مانـديم زنـدان در و نكـرديم جهـت ايـن در ديگراقـدامي نوشتيم،
مبارزهزندان و مردم همت به خلقها شديمي آزاد و شد گشوده ايران ايـن.هاي ما

همه همبستگي و ايران مردم مديون را درآزادي كه هستيم كساني جهاني سراسر
كرده مبارزه ايران در سياسي زندانيان آزادي راه .انددر
سـال تمـامي در كه بجاست نيز نكته اين سـوييادآوري از زنـدان، طـوالني هـاي

پـشيماني ابراز ما آنكه براي و مراجعه ما به مكرر طور به امنيتي مقامات و زندانبان
مي پهن تهديد و تحبيب بساط كنيم، ندامت نرفتيمشو بار زير ما اما چند.د، به تنها

مي اشاره :كنممورد

تالش و شيراز در زندانيان رژيمسركوب مذبوحانه هاي

سال مي1352در سر به سختي خيلي شرايط درگيـري.برديمدر و برخـورد از بعد
شـد، شـيراز زندان در زندانيان شديد سركوب به منجر كه گارد دخالت و پليس با

ماهمه سلولي ميدر سر به انفرادي سلول.برديمهاي هـردر در و بـود بسته 24ها
داشتيم توالت به رفتن حق بار سه تنها دسترسي.ساعت مالقات، هواخوري، حق از

نوشت و روزنامه و كتاب بـوديمبه محروم سـازمان.افزار طـرف از روزهـا ايـن در
پرسشنامه گذاشـتندامنيت ما اختيار در جم.اي پرسـشنامهاز ايـن در زيـر سـؤال لـه
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بود شده :طرح
مي حزب كدام بدهد؟ـ نجات گرفتاري و بدبختي از را مردم تواند

بي پاسخ بهپردهدر و نوشتمپوشي :روشني
توده حزب ايرانـ .ي

شـوروي، جمـاهير اتحـاد خـارجي سياسـت كـه نوشـتم خارجي سياست دربارة يا
جنـبشبه و زحمتكـشان حـامي خـارجيهـاعنوان سياسـت دمكراتيـك، و ملـي ي

است اصولي و .درست
آمد زندان به ساواك سوي از مأموري شويم، آزاد ازاينكه پيش ماه چند .همچنين
و خواسته را افرادي و يافته حضور زندان در بار سه دو نيز آن از پيش البته فرد اين

بود مرخصكرده را آنها .بعد
پرسيد من :از
نمي فكر آيا اشتباهكـ و بوديد جوان كرديد، انتخاب را راه اين كه موقع آن كه نيد

كرديد؟
گفتم پاسخ :در

موقع آن داشتم22ـ داشـت،.سال وجـود كـشور سياسـي صحنه در حزب چندين
و ايـران حزب جنگل، حزب مطالعـه...مانند و كـاو و كنـد از بعـد فـراوانمـن ي
پرسشنامه موجود، احزاب تقاضايدربارة تودهي حزب در پـرعضويت را ايران ي

.كردم
:پرسيد

نمي فكر آيا عقيدهـ در كه سالكني اين در است؟ات شده پيدا تغييراتي ها
دادم :پاسخ
چرا اتفاقاً است،.ـ تغيير حال در من، خود جمله از چيز، همه كه است اين واقعيت
سمت استاما مهم تغيير اين سوي روز.و هـر گذشـت بـا احـساسمن عمـرم، از

كردهمي انتخاب كه راهي و حزبم به باورم ميكنم بيشتر بـود،.شودام اين جز اگر
نبودم اينجا ابـد.اآلن زنـدان و اعدام به كه بودند افرادي ما ميان در كه باشد يادتان

از بعد اما بودند، شده و3محكوم بيـرون5سال زنـدان از نـدامت اظهـار بـا سـال
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داشـتاين.رفتند وجـود نيز من براي امكان اين و را.شرايط آن آگاهانـه مـن امـا
نمي زيرا كنمنپذيرفتم، خيانت ميهنم زحمتكش مردم به و پشت حزبم به .خواستم

:پرسيد
مي فكر آيا كرده؟ـ فراموش را شما دستگاه كه شـفاهاً...كني اگـر حتـي هم حاال

مي آزاد بگويي، آماده.شويچيزي ابآيا هستي؟ي شفاهي ندامت راز
:گفتم

است نكرده فراموش را ما شما دستگاه كه هستم مطمئن من فرامـوش.ـ را مـا اگـر
نمي ما سراغ به بار سه دو سال هر بوديد، آن.آمديدكرده كـه بدانيـد اسـت خوب

نيستم من دنبالشهستيد به شما .كسكه
:پرسيد

مي چه كنيم، آزاد را شما اگر ما كنيد؟ـ
دادمجو :اب

مـي كه است خوب،طبيعي بيـرونـ مـي.روم مـيفكـر زنـدانكنيـد در نـه، گـويم
بگويممي راست ركو اما معاملـه.مانم؟ شـما بـا نيـستم حاضـر من كه بدانيد بايد

آزادي گرو در را شرفم و بگذارمكنم .ام
آبان سوم روز اينكه تا رفت، كولشو روي گذاشت را .فرارسيد57دمش

ودرآن حجـري و مـن بـه را ما شرط و قيد بدون آزادي زندان رئيس كه بود روز
داد اطالع .عمويي

دوران بخشساله25اكنون به را زندان ميي تقسيم مختلف يكهاي هر به و كنم
ميبه جداگانه .پردازمطور

زندان در اقتصادي و زيستي شرايط
جا اقشار ساير به نسبت دوران آن در افسران قـولوضع بـه و نبـود بـد چنـدان معـه

مي دهانشان به دستشان از.رسيدمعروف ارتـش در افـسران كـه بود اين دليلشهم
ويژه بودندمزاياي برخوردار ما.اي رفقاي از بسياري دربارة عمومي شرايط اين اما
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نمي و.كردصدق بـد همقطارانـشان سـاير به نسبت آنها زندگي اقتصادي وضعيت
بود،اسف زندگيبار ته و سر آنها ماهيانـهزيرا حقـوق همـان با فقط را كـهشان اي
بـهمي مـيگرفتنـد دلـههـم اهـل و وآوردنـد سـرباز جيـره از رفـتن كـش و دزدي

نبودندرشوه خانواده.گيري ميان از بيشترشان كه بودنـد،آنها آمده زحمتكش هاي
هيچنه پستنها مـگونه زنـدگي بـسابار چـه نداشـتند، ديگـراندازي و خـواهر و ادر

مي دوش به نيز را خانواده تـشريح.كشيدنداعضاي را خـودم وضـعيت نمونه براي
سـه.كنممي يكـم سـتوان حـدودمـن در ماهانـه و بـودم حقـوق325سـاله تومـان
پول.گرفتممي اين به50از كمكتومان عمهعنوان براي ميخرج بـاام و فرسـتادم
باقي275 زندگتومان ميمانده .كردمي

به پول اين ميبا كرايهسختي خوراكو و پسخورد از كفـشوشد خريـد خانـه،
ديگـر و نـشريات و كتـاب خريد و حزب به كمك عضويت، پرداختحق لباس،

برآمد زندگي بـه.مايحتاج ارتش فروشگاه از تخفيف با خريد كمـكالبته راسـتي
بود ارتشيان و من براي .چشمگيري

زند در اما ...انو

نظامي فرمانداري دراختيار اوايل افتاديم، كه زندان .بوديمبه
حساسيتدست خود از سياسي مسائل دربارة اينكه با نظامي فرمانداري اندركاران

مي خانوادهنشان ازسوي زيستي امكانات و وسايل دريافت سر بر اما زيـاددادند، ها
نبودند دوران.سختگير اين در دليل، اين نبودبه بد چندان ما زيستي .گذران

دادند شهرباني تحويل را ما كه نگذشت دسـتچيشهرباني.ديري اول همان از ها
آيين كردن پياده كار شدندنامهبه زندان قابل.ي غير غذاي كه معنا اين خـوردنبه
مي خودشان را از.پختندزندان بود عبارت غذايي ثابت :برنامه

پنيصبح و نان چـهها، آنهـم نبينـد، بـد روز چشمتان و آبگوشت و آش ظهرها، و ر
آبگوشتي و لنگـه!آش يـك آبگوشـت ديگبزرگ توي از يكروز كنيد، باور
كرديم پيدا كشفجك.دمپايي به چشممان هم روز تـازههر جـانور روشـنو اي

.شدمي
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سربه از و نداشتيم ديگري چاره جهنمي، و سخت روزهاي آن در ناچاريهرحال،
مي نميبايد دم و فـراهم.زديمساختيم امكانـاتي زنـدان، اوايل در كه نماند ناگفته

بي اما كنيم، درست خود براي غذايي بتوانيم كه بـهبود غلطمـان نگـاه و تجربگـي
مي باز كار اين از را ما زندان، محيط و :گفتيممي.داشتمسائل

حبس كه همينما با بايد داريم، سنگين كنـيمهاي سر زندان كـه.غذاي حـالي در
بود خطا سراپا برخورد مـي.اين خـود سالمتي فكر به برعكس بايد بايـد.بـوديمما

مي نشويمسعي خود دربند رفقاي ديگر سربار و بيمار كه .كرديم
مي خرج به خوراكخست و خورد سر بر يكطرف از ديگرما طرف از و داديم

مي گشادهمجبور با بپردازيمدستيشديم خود درمان و دارو براي .پول
سالخورده افراد ما بين نميدر كه بودند بخورنداي را زندان غذاي به.توانستند آنها

بيماري بودندانواع شده مبتال معده و روده نگاه.هاي واقعيت، فشار زير كه بود اين
كرد تغيير تدريج به نيز در.ما تغييري كه كرديم توافق خود بهبين بند غذايي نظام
قابل غذاي تا آوريم دسترسوجود در گيردخوردن قرار تصميم.مان گام اولين در

كنـيم تهيـه رژيمـي غـذاي دارند روده و معده بيماري كه كساني براي در.گرفتيم
كنند ثبت را خود نام بيمار افراد شد بنا تصميم اين به.پي سر بيماران تـن80شمار

ت.زدمي و امكـانتدارك نفـر چنـد سـوي از بيمـار تعداد اين براي غذا پـذيرقسيم
گذاشتيم.نبود اجرا به و گرفتيم جديدي تصميم مشكل، حل :براي

شد اعالم آزاد خوراك و نيمرو املت، آبگوشت، يكي.پختن در ابتدا تصميم اين
شد اجرا زندان بندهاي شـناختاينبه.از و آشنايي پايه بر افراد، كه پيـشينترتيب

هوايي نيروي شهرباني، در مشترككار سابقه مانند مشتركسازماني، كار سابقه و
هم با يكديگر، با زندگي يا ژاندارمري تقـسيميا و بـرايياري يكجـا جمعـي، كـار

مي غذا ميهمه تقسيم خود بين و .كردندپختند
مي پيش برخوردهايي مواقع برخي واالبته تعجـب بـه را انـسان كه .داشـتمـيآمد

مي خشخاش به مته چنان رفقا مواقع تنگبعضي و مـيگذاشتند نشان دادنـد،نظري
تأسف بودكه گفت.آور و كرد مراجعه من به ديگر بندي از رفيقي بار :يك

دارم معده ناراحتي من تخم.ـ ديروز هم همين درسـتبراي خودم براي نيمرو مرغ
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را.كردم پريموس پيچ ديدم رفتم بـرايبرداشـتهامروز نتوانـد كـسي ديگـر تـا انـد
بپزد چيزي .خودش

رفته روحيهاما تنگرفته از و كرد تغيير شدنظريها كاسته .ها

قابلجيره زندان از دريافتي نبودي مبارزه.استفاده با كه بود مـذاكرهاين و پيگير ي
زنـداني هـر براي غذايي، مواد جيره جاي به شديم موفق زندانبان پـول12با ريـال

كنيم دريافت غذا وعده سه بابت .نقد
زنداني نفر هر ازاي به بوديم ناگزير روزانه، نمير و بخور غذاي تهيه ريال13براي

قابل شام و ناهار و صبحانه بتوانيم تا بگذاريم جيب كنيماستفادهاز تهيه .اي

سال بود1342تا گونه اين كار روال

تاريخ اين ا14در كردنـدنفر تبعيد برازجان به تهران از را ما خـاطر.ز بـه آنجـا در
طاقـت گرماي و مركز از دوري و روزيگراني نفـر هـر بـه جيـره22فرسـا، ريـال

نيـز.دادندمي مبلغ اين از كـم2البته نظافـت داروي و يـخ و سـلماني بابـت ريـال
مي.كردندمي نيز اينجا آندر روي مبلغي مـي20بايستي شـكمريـال تـا گذاشـتيم

كنيم سير را .خود
سال تا شيوه داشت1348اين آن.ادامه جزنـياز گـروه ناموفق تالش پي در پس،

محدوديت رژيم زندان، از فرار بيشبراي زنـدانهاي زنـدگي بـر رنگـارنگي و تر
كرد بود.اعمال جمله آن :از

به نقد پول پرداخت قطع تحويـلـ و غذايي جيره بـيعنوان درغـذاي كـه كيفيتـي
ميآشپزخانه تهيه زندان .شدي

زنداني مالقات حق در نظر تجديد درجه.ـ اعضاي وتنها پـدر يعني يكخانواده،
داشتند مالقات حق فرزند و زن و عين.مادر وسيلهدر هيچ زندانبان بـرايحال، اي

خانواده از نميزنداني تحويل .گرفتها
ز شرايط طريق، بيشدشواربدين از بيش ما براي زندان در .شدندگي

سالهمه از ما امـورات،1351تا1348ي بـوديم نـاگزير سـال، سـه مـدت به يعني



69 منشرفيقخاطرات كي تقي

آشـپزخانه در كـه غـذايي خوردن با تنها را مـيخود تهيـه برازجـان زنـدان شـدي
.بگذرانيم

سال ك1351در منتقـل شـيراز زنـدان بـه مرا و شد منحل برازجان در.ردنـدزندان
مي نيز آشپزخانهشيراز دستپخت غذاي ميبايست را زندان .خورديمي

سال همچنين1356در و شيراز زندان و قصر زندان زندانيان پيگير مبارزات پي در ،
بين زندانفشار به سرخ صليب پاي شدن باز و امورالمللي در نسبي بهبود شاه، هاي

آمد وجود به زندان موقع.غذايي آن پختاز كار بر زندانيان نماينده دو كه وبود
مي نظارت آشپزخانه و نكشيدپز درازا به بيشتر ماهي چند كار اين اما .كردند،

دغدغه از ساليكي طي ما هميشگي يـاريهاي زنـدان خـانوادههـاي بـه يرسـاني
بــود زنــداني رفقــاي نــه.نيازمنــد زنــدانيان دريافــتبرخــي خــانواده از پــولي تنهــا

مينمي بلكه خانوادهكردند، زندگي عادي گذران براي كمكبايست آنها به شان
بكنند نيز .مالي
سال در خانوادةمن كه بودم بندي در زندان اول از12هاي آن118زنداني زنداني

داشتند نياز كمكمادي به زندگي ادامه براي بـه.بند خاطر اين به مخفيانـهما طـور
تشك تعاوني خانوادهصندوق اين مادي نياز به تا داديم دهيميل پاسخ .ها
طبق بعدها، ملوكانه"البته بـه"فرمان نـاچيزي كمك بازنشستگي صندوق محل از

پرداخت زنداني نظاميان مادر.شدخانواده بـرادر100براي و خـواهر براي تومان،
همسر50صغير براي فرزند200تومان، هر براي و گرفتـهتوما50تومان نظـر در ن
پرداختـي.بودند مبلـغ بـود500حداكثر تكفـل.تومـان تحـت افـراد كـه كـساني

نمي فرمان اين مشمول .شدندنداشتند
بـود حالي در اين و كمكزديم اين سينه به رد دست من، خود جمله از گروهي،

خانواده و خود بهكه مالي نظر از بوديمام مضيقه در .شدت
رفقاي از نكردنـدشماري دريـغ من حق در مادي كمك هيچ از تمـام.قديمي در

سال رفقـااين م.ب.ي:ها ح.ع.، م.ت.، ر.ا.، مـن.ش.و بـراي معينـي مقـرري
به و كردند ماديتعيين نيازهاي به منظم ميطور پاسخ پيونـدهاي.دادندام كـه آنها

ياري اين به بودند، نبريده من با را خود ورسانيعاطفي انساني يكوظيفه چشم به
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مي نگاه .كردندمردمي
ميهمين مناسب سپاسگزاريجا كه نهدانم را همـهام از بلكـه يـاران، اين از يتنها

مي زندانيان ما براي دلشان انحاء از نحوي به كه كنمآنهايي ابراز آنهـاهمه.تپيد ي
هستند گرامي و عزيز من .براي
م دانشجوي رفقاي از ريكي نام به كه.ش.ا از2، پـس بـود، زنـدان در من با سال

دريـغ مـن بـه كمكـي هـيچ از خـود، تحـصيالت بـردن پايان به و زندان از رهايي
.نورزيد

كمـك كـه كنم خاطرنشان نيز را اين بايد مـيالبته دريافـت كـه بـههـايي كـردم،
نمي خودم شخصي كمـكمصرف ايـن از بخشي بلكه تـأمرسيد، صـرف را ينهـا

خـانواده بـه كمــك مـواردي در و لبـاس و خـوراك و بــرايخـورد را مـابقي و ام
مي زندانيان براي دارو تهيه و رفقا ديگر خانوادة به .كردمكمك

آن كه نماند ملوكانه"ناگفته برداشـته"فرمان زنـدانيان دوش از بـاري شد موجب
پو.شود درآوردن براي كار امكان كه مواقعي آن، بر بود،عالوه فراهم زندان در ل

مي مايه خود از راستي به ما مـيدوره.گذاشـتندرفقاي كـه بـود ازهـايي توانـستيم
ترجمـه يـا دستي كارهاي توربافي، نقاشي، بـرايطريق جملـه از مقالـه، كتـاب«ي

كنيم»هفته كسب درآمدي .كيهان،
اقتـصا تأمين صورت در زنداني براي زندان كشيدن بار كه وپيداست خـودش دي

سبكخانواده مياش، .شودتر
مي تأكيد هم چـشمباز هـيچ بـي مـن رفقـاي كـه مـاليكنم كمـك مـا بـه داشـتي

انجـاممي آنهـا براي وجود تمام با بوديم آنها جاي به نيز ما اگر كه كاري كردند،
.داديممي

كمك اين پذيرش كه برد ياد از بهنبايد ما براي تـودها و كمونيست بـاهعنوان اي،
اجتماعي و فردي تربيت نوع به گونهتوجه با و نبود ساده بـودمان، همـراه شرم .اي

خاطره رابطه، اين ميدر نقل برايتان كه آمد يادم به دردناك .كنماي

كمون از داشت، رفقا با كه برخوردي پي در تيزابي، هوشنگ زنـدگي(رفيق يعني
جمعـي و رفـت)مشترك ز.بيـرون سـخت سـختزنـدگي بـرايش شـدنـدان .تـر
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درمي سخت مالي نظر از خواهرش و مادر و شده مادرشجدا از او پدر كه دانستم
نمـي.اندمضيقه دريافـت زنـدان از بيـرون از كمكي خود حـالهوشنگكه كـرد،
خانوادهمي داد به كند تالش برسدبايست نيز .اش

قالي يادگيري به كرد شروع كه بود نه.بافياين يـاداو زود خيلـي را كار اين تنها
چيره آن در بلكه شدگرفت، نيز موفـقبه.دست مـاه سـه عـرضدو در كه طوري

قاليچه كنـدشد عرضه فروش براي و ببافد سـه.اي دو كـار بـراي كـه هـست يـادم
مي دستش به تومان صد خـود.رسيدماهه، بـراي را پـول اين از بخشكوچكي او

ببرمي را مابقي و كمكهداشت ميعنوان مادرش و خواهر به .دادخرج
مـي درد بـه را دلم زندان در او زندگي دشوار گذران بـه.آوردديدن بـار چنـدين

رفتم بپذيرد.سراغش كمكمرا كه كردم تمنا و خواهش او تأكيد.از او كـردمبه
كمكرفيقانه بهكه او اما كند، قبول را من نرفـتهيچي بار زير اوحتـي.وجه بـه
به را پول كه بـهگفتم دسـتت و شـدي آزاد كـه وقتـي و بپـذير من از قرض عنوان

بده پس رسيد، بي.دهانت زندگي به و نكرد ادامـهقبول خـود سـخت .دادنهايـت
مـستقيم هـم صـراطي هـيچ بـه و بـود محـروم زندگي حداقل از كه او وضع ديدن

نمينمي را منطقي هيچ و دشد بـه را دلم مـيپذيرفت، درمانـدهرد را خـود و آورد
مي .كردماحساس

نمي را مالي كمك پيشنهاد طبع مناعت روي از رفقا از بـابرخي.پذيرفتندبرخي ها
مي داده آنها به حزب طرف از پول اين كه ذهنيت نمـياين را آن پذيرفتنـد،شود،

نمي رابطهچون و كار و سر باشندخواستند داشته حزب با .اي
افــ رانــادر سوءاســتفاده حــداكثر موقعيــت ايــن از بــرعكس، كــه بودنــد نيــز رادي

مي.كردندمي كمكمالي نفر چند از همزمان بـراييعني راحتي زندگي و گرفتند
بودند كرده فراهم .خود

نمـي اجـازه مـا بـه زنـدان در امنيتـي مالحظـات كـه بـود طبيعي والبته تمركـز داد
بيش كمـكهماهنگي در مـاتري خـانوادهرسـاني و رفقـا بـه وجـودلي بـه هايـشان

.آوريم
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زندگي نوين شرايط و زندان

پر و خالي جاروكشي، بندها، و حياط نظافت مانند زندان، درون كارهاي مورد در
نگه تميز حوض، آب توالتكردن پختداشتن و غذا تهيه آوردن، آب وها، پـز و

به مشترك، زندگي محيط به مربوط امور برنامهديگر ميدقت آنريزي و كـرديم
مي اجرا به جديت با همـه.گذاشـتيمرا كـه داشـتيم خودمـانتعـصب را كارهـا ي

دهيم درجه.انجام مختلـفدر افـراد كـه داشـتيم توجـه نكتـه ايـن بـه بيشتر اول ي
تاب و بنيه با كنندمتناسب كار توانشان .و

مـي شـركت كارها در داوطلبانه خودشان همه كـار.كردنـدالبته از را خـود كـسي
نمي درنميمعاف كار زير از و واقع.رفتدانست در زندان در رفقا كه باشد يادتان

مي عادت سـنتترك و عرف به بنا زندان، از بيرون در چون ناپـسندكردند، هـاي
خانواده روابط بر مـيحاكم شـركت خانـه كارهاي در كمتر مردها در.كردنـدها،

آن موارد، وظيفـهبيشتر را پـول درآوردن يعنـي خانـه از بيـرون كـار تنها خـودها ي
.دانستندمي

تنگ و كار هانظريدشواري

نبود ساده هم زياد زندان كارهاي انجام كه بگويم هم را آب.اين تهيه نمونه، براي
بگيريـد نظر در را آشـاميدني،:آشاميدني آب دوران، آن شـاه«در ايـن.بـود»آب

ت با را ميآب مي.آوردندانكر قرار بيـستوقتي بـراي همزمـان بند چهار كه وشد
معني كنند، ذخيره و دريافت آب ساعت مـيچهار كـه بـود اين بـراياش بايـست

شود ذخيره آب نفر پانصد از مي.بيش طوالني صفي ظرفآببايستي و كشيديم
دست ميبهرا دست.كرديمدست بند درون تا زندان در بـاكـماز متـر صـد بايـد

به جا را آب ميشتاب .كرديمجا
برنميهمه كار اين پس از افراد نگـاهي فقـط و مانـدن كنـار بـه حاضـر اما آمدند،

را كـار ايـن انجـام توانـايي كـه بـود پيـري سـرهنگ رفيـق مـثالً نبودند، نيز كردن
شود معاف كار از نبود هم حاضر اما .نداشت،
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مـي شب كريـدورهاهر مـيبايـست جـارو مـيرا تايـد بـا و تـيكـرديم و شـستيم
را.كشيديممي او كـار بدهـد اجـازه كردم راضي را بيماري يا پير رفيق بار چندين

انگشت اعتراض با بعد البته كه بدهم، انجام كوتهمن افراد روبهشماري شدمبين .رو
نمي انگار بهآنها رفقا خود كه كـارديدند از معافيت به تن بـانمـيسادگي و دهنـد

اعتراض زبان اين بودوجود بلند .شان
كه را كسي بگيريد نظر و50در نـزده سـفيد و سـياه بـه دسـت خـود خانه در سال

گذاشته جلويش آماده غذاي وهمواره كـارش پـي رفتـه شـده بلند و خورده و اند
مي بپـزدحاال غـذا جمـع بـراي خـاطر.خواهـد بـه غـذايش اسـت ممكـن خـوب،

بيتجرببي يا شور بسوزدگي حتي يا بگيرد ته يا دربيايد كار از است.نمك طبيعي
اينكـه نـه كـرد، درك را او و داد نـشان تحمـل بايـد شخـصي چنـين به نسبت كه
دخـل معـروف قـول بـه و كـشيد بيـرون غالف از را انتقاد و ايراد شمشير بالفاصله

آورد را .طرف
برخوردهاي بساط مواقع جور اين در اعـصاببارها و مـينادرست پهـن خـردكن

.شد
هـمفلسفه خـوب و باشند بلد را كار همه بايستي همه كه بود اين كار طرفداران ي

همه بايد يعني باشند، باشندفنبلد ديـدگاه.حريف ايـن بـا كـامآنها بـه را زنـدگي
مي تلخ نمـي.كردنـدجمع نظـر فـشارهايدر از گذشـته بايـد زنـداني كـه گرفتنـد

كنـدزندانب تحمـل هـم را خانواده نگراني زندان، پرفشار محيط و و.ان انتقـاد گـاه
مـيخرده انفجـار بـه را كـار غـذا، يا نظافت سر بر افراد به از.كـشاندگيري طـرف

درمي دقكوره همه نادليرفت، و رفيـقراحتيها سـر را درونـي شـده تلنبـار هـاي
سختهم را سخت شرايط و خالي خود ميبند .دكرتر

تجربه و زندان در جديدزندگي هاي

گذشت از پس ايـن9سرانجام در تغييـري است بهتر كه رسيديم نتيجه اين به سال
بياوريم وجود به مي.نظم كاري بـربايد باري بند داخل در كارها انجام كه كرديم
نباشــد زنــدانيان شستــشوي.دوش و بنــد داخــل نظافــت بــراي زنــداني هــر شــد بنــا
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مبلغهايظرف پول20غذا، آن و بگيريم كار به را نفر يك تا بپردازد ماه در ريال
به بدهيمرا او به دستمزد آزاد.عنوان رفقا وقت از كلي ترتيب، اين كـهميبه شـد
تـور،مي بـافتن هماننـد دسـتي كارهـاي سـاختن يا ورزش مطالعه، صرف توانستند

صفحه ساختن وكيفو عسلي ميز و شطرنج .كنند...ي

زندان در ورزش

رفته زندانبان اما بود، جمعي زندان در ورزش آغاز، مهـردر جمعـي كار هر بر رفته
بـا.زد»كمونيستي«و»ايتوده« شـدن درگيـر از پرهيز براي بسياري دليل، همين به

كشيدند كنار جمعي ورزش از را خود انفـرادي.پليس، شـكل ورزش كـه بود اين
گرفت، خود ورزشـيبه وسـايل از امكانـاتش و تمايـل فراخـور بـه كس هر يعني

مي استفاده چـرخ.كردموجود از بـهدنـدهمثالً دمبِـل و ماشـين وسـايلهـاي عنـوان
ميوزنه استفاده واليبـال.شدبرداري زمـين نيـز مدتي و پارالل و ميل يكدوره، در

.داشتيم
ما، خواست به نه ورزشي، امكانات واگذاري والبته سـليقه و ذوق تمايـل، به بلكه
ذي مسئوالن ديگر و زندان رئيس سخاوت و فـضايكرم بـه و يـكسـو، از ربـط
داشـت بـستگي ديگـر، سـوي از زندان از بـود،.بيرون مـساعد بيـرون فـضاي اگـر
مي قرار اختيارمان در بهتري ورزشي را.گرفتامكانات مـا نبود، مساعد وضع اگر

م محروم امكانات همه .كردندياز
مي مربوط شخصمن به كه آنجا هـيچتا نكـشيدمشد، ورزش از دسـت اگـر.گـاه

مي پيگير ورزش مرهون را آن برخوردارم، خوبي نسبي سالمتي از روال.دانمهنوز
بود چنين من :ورزش

مـي بيـدار خـواب از نـيم، و چهار ساعت حدود زود، صبح روز ورزش.شـدمهر
را.كردممي صورتم ميبعد مياصالح سرد آب دوش و آب.گـرفتمكردم دوش

چله در حتي را نميسرد ترك هم زمستان .كردمي
دوره نبـودالبته گـرفتن دوش امكـان زنـدان در دوش.اي توالـت در كـه بـود ايـن

حولـهمي با يا مـيگرفتم ماسـاژ را تـنم خـيس بـهي و گربـهدادم شـورياصـطالح
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ورزش.كردممي زمان نيز داخـلمدتي آن از بعد بتوانم تا كردم منتقل عصر به را
آب زندان كنمحوضحياط آب.تني كه آنجا از واما صدا و سر با حوض در تني

هـم بـراي مزاحمت نوعي با خـططبيعتاً را آن دور زود خيلـي بـود، همـراه بنـدانم
آوردم روي توالت در سرم روي ريختن آب به باز و بگـوي.كشيدم بايد مهمچنين

نداشت وجود دوش نام به چيزي اصالً زندان در زمان آن در مـدت.كه از هـابعـد
و ببنـديم آن بـه را آبپاشـي سر و كنيم آويزان درختي شاخه به را شلنگي توانستيم

كنيم درست كمـي.دوشي و انـداختيم راه به دوشي و كرديم كور را توالتي بعدها
آب دستگاه ديگرمبعد، و كرديم تهيه مـيكني هـمگـر گـرم آب دوش توانـستيم

.بگيريم
ورزش كنار بهدر جسمي، فكريهاي ورزش بود، كم بند در كتاب كه زماني ويژه

داشت زيادي طرفدار نيز شطرنج .يعني
و يكساعت روزانه يافتيم اجازه شد مذاكره وارد دولت با سرخ صليب كه بعدها

زندا باشگاه امكانات از نيم و يكساعت بگيـريمبعدها بهره زنـدان.ن باشـگاه در
بود موجود ورزشي امكانات و وسايل گونه ميـان.همه آن در هم داريميـدان«من

باستاني داشتم»ورزش عهده به .را

زندانزيستيهم در

به بخواهم همزيـستياگر نحوه و اقتصادي زندگي از فشرده سـخنطور زنـدان در
جمع زيربگويم، قرار به من :استبندي

پـيش دوسـتيِ پيوندهاي ايدئولوژيكو ـ سياسي يا اخالقي مشتركات پايه بر افراد
داشـتند جمعـي زندگي هم با دستگيري يـك.از در را خـود مـالي امكانـات آنهـا

برنامـه و مالي مسئول خود براي و مشتركجمع تعيـينصندوق مـادرخرج يـا ريـز
سرشكن.كردندمي جمع بين مخارج ماه هر سهم.شدميآخر پرداخت ميزان البته

داشـت بـستگي افـراد مـالي توانايي به صندوق به بـه.اعضاء دستـشان كـه كـساني
مي ميدهانشان مايه بيشتر دسترسيد، كه آنها و نـسبتگذاشتند بـه بودنـد، تنـگ

بـه.كمتر جمعـي مـشترك تعميـقگونـهزنـدگي و همبـستگي و اتحـاد ضـامن اي
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بوددوستي .ها
اق ميصندوق تأمين و تهيه را معيني همهالم شامل و نمـيكرد مصرفي مواد .شـدي

ميوه همه نيك، يكسنت طبق ميمثالً بند وارد كه ميهايي گرد يكجا وشد، آمد
هم همه ميبين تقسيم .شدبندان

سال در شكـست1354-55هاياما انـساني سـنت اين جوانـان.كمر چـون چـرا؟
مـسلحانه، جنبش چريـكهوادار زنـدانيعنـي وارد شـدندهـا، خـاطر.هـا بـه آنهـا

و گـرفتن از ديگـران بـه خـود نظريـات تحميـل بـراي تـالش و جمـع به اعتراض
كردند خودداري ميوه كـه.خوردن دوسـتان ايـن از يكـي كـه بود حرفي عين اين

گفتهم من خود به بود من .اتاقي

افسر ما كه شد آن برخوردي چنين پيامد بيستمتأسفانه كشيدهان زندان سال وپنج
نزديم ميوه به لب آزگار سال سه مدت به ميوه، دريافت و مالقات از محروم .و

عده گاه محروميت، اين همالبته از واي حـساس روحـي كـه را، مـا مخـالف بندان
مي قرار تأثير تحت داشتند، بـرايپرعاطفه را خود وجدان عذاب مراتب آنها و داد

مي بيان توهين.ردندكما برخورد به اعتراض نوعي ما مـاواكنش جمـع به آنها آميز
بودايتوده نيز .ها

دوره كمـونيدر يـا جمعـي زنـدگي بـه نـسبت همـواره پليس زندان، مختلف هاي
مي نشان حساسيت ميزندانيان و شيوهداد اين جلوي بگيـرد،كوشيد را زنـدگي ي

م خود حق اين براي همواره زندانيان مياما بهبارزه نبودند حاضر و سـادگيكردند
بردارند انساني نيكو سنت اين از .دست

سـال تمام در زير داليل به داشتيم سعي نظامي سازمان عضو افسران زنـدانما هـاي
باشيم مشتركداشته اقتصادي زندگي هم :با

راحـت خيلـي و بوديم نزديك هم به منش و اخالق و روحيه نظر از اينكه بـراول
مي توافق به مسائل .رسيديمسر

مــي تــالش هــمدوم، هــمكــرديم و همزيــستيفكــري قالــب در را خــود سرنوشــتي
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كنيم بـه.مشتركحفظ را خـود يكپـارچگي و پلـيس،همبـستگي مقابـل در ويـژه
مي احـساس.دانستيمارزشمند نيـز خودمـان بـا پلـيس برخـورد در را واقعيـت ايـن

افسر.كرديممي ما جداييپليسجمع را ميان بـهناپذير ما روي و يـكديد عنـوان
مي حساب يكپارچه و واحد .كردجمع
درگيري برخي از ما جمع بودسوم، دور زندانيان بين در جاري بگومگوهاي و .ها

هيچ ما سـايرالبته سياسـي و اقتـصادي زنـدگي شـرايط و سرنوشـت بـه نـسبت گاه
هم بيزندانيان خود نبوديمبند .تفاوت

رابطه يكدوره، كمـوندر ديگـر و ما كمون بين خاصي داشـتي وجـود مـا.هـا
مي كمونسعي به گوناگون اشكال به تظاهر، از دور به كمـككرديم ديگـر هـاي
نمي.كنيم حال همان ازدر مـا كـه بيايـد پـيش گمـان ايـن ديگـران براي خواستيم

مي دريافت مالي كمك غـذ.كنيمحزب مـواد موارد، اين بـرنج،در همچـون ايي،
مي سفارش حبوبات و چايي و قند كمونروغن، بين را دريافتي مواد و هـايداديم

مي تقسيم هميـارياينبه.كرديمديگر ايـن بـه پلـيس حـساسيت و توجـه ترتيب،
نمي ايجاد دردسر ما براي و .شدجلب

خانوادهسازمان به كمك و زندان درون در هادهي

اينها از سـازمانگذشته و داشتيم كه معيني امكانات از استفاده با بـه، خـاص، دهـي
مــيخــانواده مــالي كمــك نيازمنــد رفقــاي زمينــه.رســانديمي فــراهمهمچنــين اي

عالقهمي رفقاي تا عالقـهآورديم و ذوق اسـتعداد، راسـتاي در بتواننـد خـودمند ي
ببينند بهره.آموزش با پرشماري كمكرفقاي از مـسجويي غيرمـستقيمهـاي و تقيم

ادامـة مختلف سطوح در گرفتند، ياد خارجي زبان زندان، از بيرون و زندان در ما،
حرفه و دادند فراگرفتندتحصيل را پانسمان و تزريقات جمله از گوناگون .هاي
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زندان در درمان و بهداشت
پيش كه طور فرمانـداريهمان اختيـار در كـه زماني تا شدم، يادآور اين نظـامياز

مي فرق چيز همه از.كردبوديم، وسـايل دريافـت بـه چنـداني حـساسيت آنها زيرا
نمي نشان .دادندبيرون

بود زير شكل به درمان و دارو و بهداشت مشكل دوره، اين :در
بوديم ساكن بند چهار در درمـاني.ما و بهداشـتي امور مسئول يك هر دكتر چهار

بودند بند دك.يك ما عزيز بـودرفيق بنـد دكترهـاي سرپرسـت ملكي حسين او.تر
مينسخه تنظيم را ميها زندان از خارج به دارو تهيه براي و .فرستادكرد

داروخانه و مسئول دكتر خود براي بند داشـتهر سرپائي دو.ي بنـدها از يكـي در
بـود شـده اختـصاصداده بـستري بيمـاران بـه و.اتاق تـالش از بعـد كـه بيمـاراني

خانوادهيپيگير و خود بسيارِ مـيهاي جراحي دورههايشان درشـدند، را نقاهـت ي
اتاق مياين .گذراندندها

امنيـت سـازمان قـصاب بـه كـه داشـت نـام تـدين زنـدان، دكتر كه نگذارم ناگفته
بود يك.معروف ماهي مـياو زنـدان به سري تكليف رفع براي چيزهـاييبار و زد

مي دارو نام ميبه و اين.فترداد عهـدهاز بـه دارو تهيـه اصـلي وظيفه خـودرو، ي
خانواده و بودزندانيان .ها

زنداندندان در پزشكي

دندان خدمات رقـتوضع بسيار زندان پزشـكيپزشكي عمـومي خـدمات از بـارتر
يـك.بود دنـدانماهي معينـي روز در مـيبـار زنـدان بـه خـدماتپزشـكي و آمـد

ميدندان انجام تعيين.دادپزشكي روز آن اگر ميحال تعطيلي به بايـدشده خـورد،
مي منتظر شونددردمندان نائل دكتر آقاي ديدار به بعد ماه در روزي تا .ماندند

حـدود مـا، ميـان كه بدانيد نيست پزشـكي،60تـا50بد دانـشجوي پزشـك، نفـر
يكدندان دامپزشكو و داشتداروساز .پزشكوجود
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تزري كار زندانيادگرفتن در قات

دندان بودرفيق شده محكوم حبس سال سه به ما زنـدان.پزشك در كـه زمـاني تـا
مي كمـكبود، بگيـريمتوانستيم او از معينـي سـال.هـاي دو تحمـل از بعـد او امـا

شد آزاد واداشت.محكوميت فكر به مرا وضعيت به.اين شكلي به بايد كردم فكر
شيو دكتر رفيق كه بند مسئول كنمپزشك ياري بود، تو.ا گفتم و رفتم سراغش به

همهبه بايد بندتنهايي اين بيماران تزريقات22ي كار به و كني ويزيت را 20اتاقه
آنهـا30تا بـا كـه رفقـايي و خـود شخصي كارهاي به اينها، بر عالوه و برسي نفر

مي كنيزندگي رسيدگي هم اين.كني نيستانجام ساده كار ميپيشنه.همه كنماد
تـو دوش از بـاري و بگيـرم عهـده بـه را بنـد تزريقات تا بدهي ياد تزريقات من به

شود .برداشته

آموخت من به را تزريقات كار و كرد موافقت بـود.دكتر چـشمگير مـن .پيشرفت
اجازه با كمي، مدت از راهبعد بـه پانـسمان و تزريقـات آمـوزش كـالس دكتر، ي

كالدوره.انداختم هر مـيي طول ماه سه مجمـوع،.كـشيدس ايـن150در در نفـر
رساندندكالس پايان به موفقيت با را آن و كردند شركت .ها

فشردهمطالعه كتابي پزشكيي هاي

عالقهرفته رشتهرفته به شـدام بيشتر پزشكي مطالعـه.ي همـهبـه و پيگيـر يجانبـهي
زدمكتاب دست پزشكي دكبه.هاي دستيار عمـلزودي كـه شـدم دفتـري هـايتر

مي انجام زندان در كوچك دندان.دادجراحي رنجينبود مشاهده و دربند پزشك
دندان خاطر به زندانيان ميكه واداشتدرد فكر به مرا نيز .كشيدند

رفقامعالجه دندان ي

دندان كه حاال گفتم، خود دربه گذاشتن دارو حداقل است خوب نداريم، پزشك
پوحفره همي تا بگيرم ياد را بكـشندسيدگي درد كمتر بـراي.بندانم كـه بـود ايـن
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د ــق ــاده.ه.ب.رفي س ــاب كت ــد ــكجل ي و ــه ــكآين ي و ــنس پ ــك ي دادم ــام پيغ
بفرستددندان برايم كتـاب.پزشكي جلد دو همراه به بودم خواسته كه را ابزارهايي

آوردند برايم سياسي دكتر .دردشناسي
خودآموزي، مدتي از تشنهبعد بيشتر هرچه را يافتمخود فراگيري و آموزش با.ي
مجموعه رفقا، برخي دورهكمك درسي كتب و برنامه دندانسالهيپنجي پزشكيي

كـردم خودآمـوزي به شروع و گردآوري ماننـد.را دروس، برخـي آمـوزش البتـه
نبودآسيب مقدور برايم داشت، عملي جنبه كه گ.شناسي، منظم، آموزش اههمپاي

مي ناراحتيمجبور برخي آموزش براي شـومشدم قائـل اولويت دندان علـت.هاي
مي من نزد رفيقي مثالً كه بود مـيآن رنج درد دندان از كه مـيآمد و بايـستبـرد

مي او براي به.كردمكاري بالفاصله حالت، اين كنـددر و مطالعـه بـه فـشرده طـور
كتاب در ميوكاو كهها هنگامي و راپرداختم نـاراحتي بيمـار درد عالئـم روي از
مـيتشخيصمي را معالجه راه كتاب درون از و آموختـهدادم رايـافتم، خـود هـاي

مي پياده بيمار دندان مي.كردمروي مراجعه من به بيمار كه هنگامي اوايل كـرددر
ناراحتي مـيو وقـت يـكروز بـود، ناشـناخته برايم بـراياش را خـود و خواسـتم
ميمعالجه .كردمآماده

دنداناستفاده آناتومي شناخت براي گوسفند سر از

كمك به تا بودم كرده تهيه گوسفندي سر دندان، تشريح براي كه بدانيد نيست بد
ببرم پيش را آموزشخود .آن

ــود ب ــداني زن ــي يــكمقنن ــدان دن كــشيدم، كــه ــداني دن ــين كــشيدن.اول از ــس پ
دندانموفقيت خوشحاليآميز از نمي، خود پوست آن.گنجيدمدر روز ازآن قـدر

بخورم ناهار نتوانستم حتي كه بودم سرمست شادي .احساس
دادمبه ادامه مطالعه به پيگير دامنه.طور قدر دندانهر آموزش و مطالعه امپزشكيي

ميبيش افزايشميتر نيز ترسم و وسواس .يافتشد،
مي تصور ماوايل مانند دندان كه وكردم است شده كوبيده ديوار به كه است يخي
مي ساده كشيدخيلي را آن بـي.شود كـه فهميدم وقتي مـياما چـهاحتيـاطي توانـد
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شـدم محتاط خيلي خيلي باشد، برداشته در مـي.خطرهايي دقـتپيوسـته كوشـيدم
ببرم باال را خود .عمل

مي زيادتر پيوسته من دند.شدندمراجعان كردن پر و كشيدن بـهبراي كه كساني انِ
ميبيماري را دقت نهايت بودند، مبتال اعصاب و عروقي قلبي، ديابت، .كردمهاي

هم آنبعدها من مـنبندان بـه مراجعـه در كه بودند كرده پيدا اطمينان كارم به قدر
.كردنددرنگنمي

آذربايجاني گروه مابازداشت بند به آنها ورود و ها
سال رفق1338در از عدهگروهي و شدند دستگير آذربايجاني بنـداي به آنها از اي

آمدنـد كـاردنـدان.ما در كـه بـود رفقـا ايـن ميـان در نيـز احمـدي نـام بـه سـازي
چيرهدندان و ماهر بسيار دندانسازي تئوري نظر از اما ضعيفدست، بسيار پزشكي

بود ناوارد ا.و و بدهم ياد تئوري او به من كه كردم پيشنهاد او دندانبه هم سازيو
بدهد ياد من كرد.به .موافقت

زنـدانيان بـراي تومـان چهـل دريافـت قبـال در يكـديگر كمـك بـا كـرديم توافق
بسازيم دندان .يكدست

صـرف مـن نيـز را تومـان ده و بردارد او را تومان سي تومان، چهل اين از شد قرار
دندان وسايل و مواد كنمتهيه .سازي

زندان ميان در نداشـتندالبته را تومـان چهـل پرداخت توانايي كه بودند كساني .يان
بـه تومـان سـي يعنـي كـنم، تأمين خودم را مبلغ آن بودم مجبور مواردي چنين در

كنم خرج مواد براي نيز تومان ده و بدهم احمدي .رفيق

ساده !لوحسودجويان

فرقـه معـاودين بازگشت با بود مصادف زمان شـوروياين اتحـاد از معـاودين«.اي
فرقه»ايفرقه سركوب از بعد كه بودند اتحـادكساني بـه آذربايجـان دمـوكرات ي
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بودند كرده مهاجرت پيـشه.شوروي و دهقانـان آنهـا سـالخوردهاكثريـت ايوران
سـال گذشت از پس كه وطـنبودند بـه خـانواده ديـدن بـراي مـيهن، از دوري هـا

كرده دستگير را آنها از تعدادي و بودنـدبازگشته انداختـه زنـدان به از.و تعـدادي
كاسب نگاهي با بودنـدآنها آورده همـراه بـه بود، رسيده دستشان به چه هر .كارانه

اندازه دستگاه آنها از يكي بـودمثالً آورده همـراه به فشارخون پرسـيدممـي.گيري
آورده خود با كه چيست مياين پاسخ نمياي؟ كه نميمي.دانمداد اگر دانيگفتم

مـي آوردي؟ خـودت با چرا پس ايـرانچيست، در كـه بـودم شـنيده 150گفـت،
فقط آنجا قيمتشدر آنكه حال دارد، قيمت بود20تومان .تومان

بـيش كـه جماعت دنـداناين دربترشـان قـراروهـاي نوبـت در داشـتند، داغـان
دندانمي تا خرابگرفتند مـصنوهاي دنـدان جـايش بـه و بكـشم را كـارشـان عي

.بگذارم
مشتري تنها نبودندزندانيان من كارهايپاسبان.هاي براي نيز زندان استوارهاي و ها

ميدندان من سراغ به .آمدندپزشكي

دندانرابطه و زندانبان و زنداني زندانياني پزشك

بودم زندانبان و زندانيان بين رابط و نماينده سال كارهـاي.ده ابتـدا صـبح روز هر
ميمر انجام را زندانيان به ميبوط كوچكي اتاق به كار ادامه براي بعد و رفـتمدادم

دندان مطب حكم داشتپزشكيكه را دندان.ام كار به يكسره ظهرها از سازيبعد
بودم .مشغول
دندان كار برازجـاندر به بار اولين براي وقتي كه كردم پيشرفت حد آن تا پزشكي

هفته شدم، دوتبعيد دنـداناي كار زندان بهداري در مـيروز انجـام .دادمپزشـكي
نه بودنـدمراجعانم نيز زندان مأموران و افسران بلكه زندانيان، بـه.تنها كـه دوم بـار

بـودم شـهرباني بهداري در كار سرگرم هفته روزهاي تمام شدم، تبعيد از.برازجان
رو سـه و اختـصاصداشـت زندانيان به روز سه هفته، روز مـأمورانشش بـه هـم ز

خانواده و آنهازندان سه.هاي مبلغ ماه هر من خدمات برابر در گرفتند تصميم آنها
نپذيرفتم كه بدهند من به و بگيرند شهر انجمن از ريال .هزار
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امكانــات و وســايل گذاشــتن بــه زنــدانبان كــه بــود مــواقعي بــه مربــوط اينهــا البتــه
نشدندان خوش روي من اختيار در ميپزشكي هزينـهان هـم من و الزمداد مـواد ي

مي تأمين حفره.كردمرا در دارو گذاردن از صورت، اين غير پوسـيدهدر دندان ي
بودم عاجز .هم

شيراز زندان در

دنـدان دكتـر خود براي زندان بهداري شيراز زندان در حضورم اوايل پزشـكدر
به من و ميداشت كار او دستيار اماعنوان بينكردم، كه برخوردي خاطر به بعدها

همه داد، روي زندانبان و دندانزندانيان امكانات و وسايل وي گرفتنـد مرا پزشكي
فرستادند زندان انبار به را گذاشتن.آنها ميان در و سال پنج گذشت از پس باالخره

چاقوهـاي بـه بتـوانم مـن كـه شـد داده ترتيبـي سرخ، صليب نمايندگان با موضوع
دندانخاصتم كردن كنميز پيدا دسترسي .ها

داشت قرار زندان نگهباني دفتر در هميشه تحويـل.چاقوها را آنهـا صـبح هـرروز
پسميمي دفتر به غروب و هماينبه.دادمگرفتم زندانيان دندان خـودترتيب، بند

مي تميز روز ساعات طي .كردمرا

پيگير و مداوم آموزش

مي آگپيوسته دنداناهيكوشيدم كاملهاي را خود كـنمپزشكي نـهايـناز.تر رو،
جديد كتابتنها دندانترين درسي پيـشرفتهاي همچنين بلكه ايـنپزشكي، هـاي

كنگــره برگــزاري رونــد و چگــونگي و دنــدانرشــته دنبــالهــاي هــم را پزشــكي
ــي ــردمم ــه.ك مجل ــدن ش ــه آبون ــق طري از ــم ــدانآنه دن ــاي ــشكدهه دان ــكي پزش
مجلهپدندان و جامعهزشكي دنداني .پزشكاني

همين ددر رفيقم از بايد بي.ه.ب.جا كار اين در كه كنم منسپاسگزاري به دريغ
ميخواست.كردكمكمي ميان در او با نامه با يا مالقات در را خود گذاشـتمهاي

برمي دستش از كه كار هر او ميو انجام كمكآمد، اگر كه مـشورتداد وها، هـا



انقالب تا كودكي دوران 1357از 84

بهراهنمايي نبود، او نميهيچهاي بايستهوجه نقش تـسكينتوانستم و مـداوا در اي
همناراحتي و رفقا دندان كنمهاي بازي خود .بندان

به زندان درختمرگدر از برگ افتادن سادگي

سال دسـتدر مقـررات خـاطر به زندان، در اقامت طوالني وهاي زنـدان پـاگير و
نام ــورد ــودمبرخ ب ــسياري ب ــدانيان زن ــرگ م ــاهد ش ــدانبان، زن ــب آن.ناس ــر اگ
بهسختگيري جا در كوتاهي و نميها وجود زندانيان بـسياريجايي بسا چه داشت،

انـسان و پيدا نجات افراد اين كـماز رنـج و درد دربنـد، و اسـير تحمـلهـاي تـري
.كردندمي

نام به مازندراني، يكزنداني روزي كه دارم ياد قلبشگرفت:به دهقاني.دهقاني،
نبــود پزشــك آن در كــه بــود زنــداني بنــدي دريافــتمــي.در بــراي را او بايــست

مـيكمك منتقل ما بند به اوليه اجـازه.كردنـدهاي بـدون زنـداننگهبـان مـدير ي
به جا اين به تن نبود بدهدحاضر دسـترس.جايي در هـم زنـدان مدير حادثه، بد از

اجاز.نبود كسب آنكار باالتر مقامات از بـهه دهقـاني وقتي كه كشيد درازا به قدر
بـود گذشـته كـار از كار ديگر شد، منتقل ما چنـدين.بند بالفاصـله دفتـري دكتـر

كرد تزريق قلبش به جمله از نام.آمپول، به پزشكي دانشجوي رفقاي از يكي و من
تنفسمصن او به ساعت دو حدود اميد، و بيم هزار با ديگرفيوضي، كه داديم وعي

داشت را كوبيدن هاون در آب چندساعتهتالش.حكم بيهاي ما وي مانـد نتيجـه
كرد فوت .او
به بند شـدندزندانيان نـاآرام بـسيار و خشمگين نعـش.شدت خواسـتند كـه وقتـي

نگذاشتيم ببرند، را شكوائيه.زنداني كـرديماعتراضو تنظيم آن.اي فـرداي صـبح
ب بازپرس آمدروز قانوني پزشك همراه معاينـه.ه از پـس قـانوني جنـازهپزشك ي

او ناراحتي كه پوآترين"گفت دو ايـن"آنژين صـحت صـورت در كه است بوده
مـي درمان بود، موجود بند در كه آمپول، چند تزريق با مـرگتشخيص، از و شـد

مي .يافتنجات
د فـوت از بعـد مـاه سـه دو او نـام بدانيـد كه است يـاجالب آزادشـدگان ليـست ر
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شد منتشر روزنامه در .عفوشدگان
قزل زندان از را يكزنداني روزي كردندهمچنين منتقل ما نزد به به.قلعه محضاو

نـاراحتي احـساس و نيـست حـالشخـوب گفـت گذاشـت، بنـد به را پايش اينكه
بـه.كندمي فوري بايد كه گفت و كرد معاينه را او بالفاصله مولوي بهـداريدكتر

شود .منتقل
آن بهداري به او انتقال بيدر تشريفات اجراي و كردند معطل آنقدر بـهمورد قدر

جان به جان نيز او كه كشيد كرددرازا تسليم .آفرين
او نام كه ديديم كرديم، بازديد را او اثاثيه كه اداره-پروار-بعد كارمند و ياست

است بوده خانواده.فرهنگ نشدمتأسفانه پيدا هم او .ي
به درمان و بهداشت سالوضع در بودويژه بد بسيار زندان اول كـه.هاي كنيـد باور

دچـار كـه بيمـاري كه نشد ديده يكمورد در حتي زندان، اول سال پنج چهار در
عكس براي بود شده روده و معده يـاخونريزي بهـداري به جراحي عمل و برداري

زندا از بيرون شودبيمارستان فرستاده يـكقـرصمـسكن.ن دريافـت براي زنداني
ميمي انتظار كلي بفرستندبايست بهداري به را وي تا سال.كشيد افراد ازبرخي هـا

مي رنج كليه نميدرد دادشان به كس هيچ اما .رسيدبردند،
رواني حالبيماران كه يكرا يا تيمارستان به انتقال جاي به نداشتند، خوبي روز و

مـي نگهداري زندانيان ديگر ميان جداگانه، نتيجـهبند البتـه كـه وكردنـد رنـج اش
بيش بودعذاب آنها خود روحي وضع شدن بدتر و ما .تر
مي نامتعـادليادم كمـي كه داشتيم غفوري ولي نام به مذهبي زنداني يك كه آيد

داشت رواني بيماري و دوگـپرونده.بود ژنرال طرف به سنگ پرتاب واش بـود ل
بـود15به شـده محكـوم زندان از.سال سـال ده حـدود مـا بحـث مـورد زمـان در

بود كشيده را خاطر.زندانش به را او كه نبود اكبر«روزي بـه»اهللا انتقـاد يـا گفـتن
نزنند پايششالق كف به و نبرند هشت زير .زندانبان،

برون براي مقاماتما با بارها نابسامان، وضع اين از صـحبترفت زندان مسئوالن و
گذاشتيم ميان در آنها با را مشكالت و مـي.كرديم آنها ازبه بيـرون مـا كـه گفتـيم

داريم آشنا متخصصان اين.زندان با و زندان دفتر در بيايند بدهيد اجازه است كافي
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هـيچ زنـدان مـسئولين امـا بپردازنـد، آنها درمان به و كنند ديدار رويبيماران گـاه
نشا آئينموافق كه بود حالي در اين و ندادند اجـازهن چنـين زندان آنهـانامه بـه اي

.دادنمي
سـال در و قـصر زندان در بهداري افتادن راه به از پس دهـهبعدها، نخـست يهـاي

مـي بيمارستان به جراحي عمل براي را بيماران و شد بهتر كمي وضع .بردنـدچهل،
ب مربوط امور نيز دوران همين در بودالبته صفر حد در بيمار زندانيان از پرستاري .ه

مي بهوقتي صفر حد در پرستاري گزافههيچگويم نمـيوجه نظـر.كـنمگـويي در
يـك بـه را پرسـتاري امـور مـسئوليت كـه وبگيريد دزد قاچـاقچي، زنـداني مـشت

باقيجيب محكوميتشان دوران از ماه شش فقط كه بودند سپرده بودبر آنچـه.مانده
نمـيدر يافت گروه اين تربيت و مرام و ومنش دلـسوزي و پرسـتاري همـان شـد،

بود بهداشت بدرفتاري.رعايت از خالصي براي هـربيماران بـه پرسـتاران اين هاي
مي بنـدزددري داخـل بـه و ترككنند را زندان بهداري محيط زودتر چه هر تا ند
.برگردند

مأموران، همين براي كه داشت توجه دربايد اينهمـه كـه زندان مديران و كاركنان
سخت موارد مياين خرج به درگيري زنـدانيان مجـازات و تنبيـه پـاي وقتي دادند،

ــت نداش ــوم مفه ــوانين ق و ــررات مق و ــشريفات ت ــر ديگ ــود، ب ــان ــاف،.مي اجح
درميسخت اجرا به باد و برق مثل شتم و ضرب و مجازات قـولگيري، بـه و آمـد

جلود هم شمر نبودمعروف .ارشان

مي زندانيان به دارو زندان فروختبهداري

مـي اينكـه اما باشد، سخت شما براي باورش كـهشايد اسـت واقعيـت عـين گـويم
مي دارو ما به سال دو يكي زندان :فروختبهداري

پني كلسيم5/3سيلينمثالً ث5ريال، ويتامين و .ريال3ريال

شيرا در كه زندان دورة اواخر بـوددر مـا اختيـار در زندان بهداري مدتي بوديم، .ز
فروردين از سال، پنج مدت به آن از پيش اواخـر1352مـاهاما از1356تـا حتـي ،
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يـكقـرص دريافـت بـراي و بـوديم محـروم هـم سـاده يكقرصمسكن داشتن
مي در هزار به بايد .زديمسرماخوردگي

سال اواخر در نتيجـه56تنها در كـه مبـبـود وي زنـدان درون در زنـدانيان ارزات
خانواده شـدتالش مثبتـي تحـول دسـتخوش زنـدان بهداري وضع بيرون، در از.ها

شد باز بهداري به نيز متخصص دكترهاي پاي .جمله
اين كه نگذارم اينناگفته طول در كه نبود و25طور انسان پزشكان با اصالً ما سال

به رو نشويمدلسوز پزش.رو خـودبودند وقـت روز دو گـاه كه متخصصاني و كان
مي يكزنداني مداواي صرف كوچكرا آنكه بي ماديكردند، چشمداشت ترين

باشند .داشته

زندان در بهداشت اسفناك وضعيت

نبـودبه زنـدانيان زيـست محـيط و درمـان و بهداشـت فكر در زندانبان در.هرحال،
ز پيگيـر فـشار و مبـارزه اگـر مـوارد خـانوادهاغلب و وضـعنـدانيان نبـود، هايـشان

مياسفناك بـه.داشتيمتري تـن نبودند حاضر زندان اولياي كه بگيريد نظر در مثالً
داوطلبسم خود بارها ما يا بدهند بند راپاشي بيمار زندانيان از پرستاري كه شديم

به آنها اما بگيريم، عهده نميهيچبه بار زير .رفتندوجه

زندانهابيماري ي

ناحيـهبيماري در ناشـناخته و مـبهم موضـعيِ دردهاي و روده و معده اعصاب، هاي
قسمت ديگر و گردن شايعكمر، بدن، بيماريهاي بودندترين زندان در .ها

عقب داليل نميبه رويشان بيماران اكثر آن، از ناشي تربيت و فرهنگي شدماندگي
بيماري از دكتربسياري با را خود بگذارنـدهاي ميان زمـان.در مـرور بـه نتيجـه در

مي حادتر آنها مرحلـهبيماري بـه و خـونريزيشـد مـيي ايـن.رسـيدشـديد خـود
خون و روحي ميريزيكلنجارهاي تبديل عصبي موجوداتي به را بيماران .كردها،

بيماري از رودهيكي كُليت شايع، بسيار بودهاي دامن.اي بيشتر زنداكُليت نيانگير
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مي اسهال.شدعصبي در را خود غالباً بيماري نـشاناين پيوسته يبوست و دائم هاي
.دادمي

رودهبيماري شايعهاي همه از بودنداي كم.تر خاطر به زندانيان دچاراكثر تحركي
مي ادامهيبوست در كه تبـديلشدند بواسـير همان يا هموروئيد بيماري به خود، ي

.شدمي

بيماريهايريشه زندانعصبي در ها

و روانـي و روحـي فـشارهاي در ريـشه اساسـاً ناشـناخته و مـبهم موضعي دردهاي
داشت زندان درون مـي.عصبي دقت بيماران از گروه اين زندگي به كـرديم،وقتي

بهمي كه تيپديديم عمده آسـيبطور و حساس ازهاي ازجملـه كـه هـستند پـذير
رگرفتاري نيز خانوادگي ميهاي .برندنج

شـب كه بودند رفقايي بيماران، اين از نمـييكگروه بخوابنـدهـا آنهـا.توانـستند
ساعتشب مـيها سرگرم تلويزيون تماشاي يا مطالعه به را خود مديد كردنـدهاي
به نمـيتا خوابـشان هـم باز اما بروند، خواب به بتوانند و شوند خسته .بـرداصطالح

وال قرصمسكن اينان داشتيمبراي قـرص.يوم دو يكـي بودنـد مجبور شب هر آنها
برونــد10يــا5واليــوم خــواب بــه تــا خــوردن.بخورنــد از بعــد افــراد برخــي البتــه
نميقرص خوابشان هم خواب دچار.بردهاي كه زندانياني از گروه آن درمورد اما
برنمـيبيماري دستمان از كاري بودند، مبهم دردهاي با تـالشهايي و ايمـانهآمـد

نمـي پاسـخ اكثـراً آنها درمان متخـصص.دادبراي دكترهـاي از مـواردي در حتـي
مي كمكگرفته هم زندان از بيبيرون كه بودشد .نتيجه

مي نظر به درمانچنين بيماري به گروه اين كه شدهرسيد مبتال شماري.اندناپذيري
داشتند كمردرد آنها نمـيماه.از و بـود گـچ در كمرشـان جايـشانهـا از توانـستند

كنند مي.حركت انجام رفقا ديگر را كارهايشان بـا.دادندتمام هـم توالـت به حتي
مي بدبختي .رفتندهزار

مي حالي چنان به تحريكعصبي اثر در كه بودند نيز كمركساني روي كه افتادند
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مي پل قلبخود يا ميساختند به.گرفتشان گاه هم گرفتگي قلب ايگونـهشدت
همه كه مـيبود نگران و دستپاچه ما عـذاب.شـديمي بـسيار كـهبرايمـان بـود آور

استمي افتاده مرگ حالت به چشمانمان برابر در رفيقي .ديديم
درمان و دوا با كه بيماران نمياين بهبود زندان درون ازهاي رهـايي از بعـد يافتنـد،

مي خوب حالشان بالفاصله عـادزندان زندگي به و مـيشد سـرگرمي و پرداختنـد
مي .شدندكار

بودم تماس در دوستان و رفقا اين از بسياري با زندان از آزادي از بعد من بـا.خود
مي خود قلبشميچشم كه فردي همان كه مـيديدم فكـر و ازگرفت كـه كـرديم

نمي در به سالم جان خـويشزندان عـادي زنـدگي سـرگرم تندرسـت و سالم برد،
.است
با كهيك پرسيدم رفقا اين از يكي از مـي«ر قلبـت هـم هنوز آيا ازفالني، و گيـرد

مي رنج قلبي داد»بري؟ناراحتي طول.نه:پاسخ بيـرون17در زنـدان از كـه سـالي
يكدستآمده با مگو بگو از بعد آنهم گرفت، بار يك تنها بازارام، »!فروش

هميشه زندان داخل در تفرشيان درفيق خـدا كيـسهي خـودشو بـا جـوش آب ي
پشتشيدكمي بر هم يكي و دلش روي يكي نمـي.كشيد؛ كـاري توانـستهـيچ
دهد بـه.انجام فقـط نيـز را ميـوه و بـود كباب و برنج يكمشت فقط هم غذايش

مي كمپوت .خوردشكل
از پس شد17او آزاد زندان از سخت.سال دنبال زندگي تأمين كارهـابراي تـرين
از جادهرفت؛ كار به پرداختجمله كردستان مناطق در بـه.سازي مـشكلي ديگـر

نداشـت معده درد مـي.نام چيـز هـمهمـه الكلـي مـشروبات گـاهي حتـي خـورد،
.نوشيدمي

استنمونه ملكي مسعود رفيق ديگر داشـت.ي معـده زخـم هـم آن.او شـاهد مـن
يك كه معدهبودم حتي كـردبار خـونريزي وحـشتناكي طـرز به در.اش او غـذاي

و شير فقط مادر"زندان .بود"بيسكويت
از بعد نيز رفت8او بيرون زندان از آمـد.سال مـن مالقـات بـه نيـز بـار بعـد.يـك
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مـي چيـز همـه نيـز او كـه ديـدم خودم چشم به زندان از احـساسآزادي و خـورد
مي كامل .كندتندرستي

شيراز زندان انفرادي

بيمـاري ايـن ديدن رو، هر عجيـببه هـمهـاي كـشيدن درد و غريـب بنـدانمان،و
بـودبه دردآور ماشـاءاهللا.راستي نـام بـه رفقـا از يكـي بـا زنـدان، دوران اواخـر در

بودم شيراز زندان انفرادي در مـي.مفتخري رنـج كمـر شديد درد از .بـردماشاءاهللا
به را خود دست داشت، ادرار كه بار ميلهيك الي از نشانه بيـعنوان تـاها بـرد رون

ببرد توالت به را او و بيايد كله.پاسبان و سر تا كشيد طول شد،خيلي پيدا پاسبان ي
داد هـل را او تغيـر با و كرد باز را انفرادي درد.در از و شـد زمـين نقـش ماشـاءاهللا

شد متوجه بند تمام كه كشيد فرياد قهرمـاني،.چنان سـرگرد زنـدان، رئـيس سپس
ماشاءاهللا از و كـارآمد ايـن به قادر اصالً او اما بايستد، خود پاي روي كه خواست

كردند.نبود منتقل بهداري به را او و آوردند برانكارد خاطر اين نيز.به بهداري در
كردي شلوغ مرا زندان تو كه بود توپيده او به و رفته سراغش به زندان بعـد.رئيس

درمان و پزشكي خدمات هرگونه دادن بدون را دربـستهاو انفرادي سلول و بند به ي
كردنـد سـالمتي.منتقل از ظـاهراً كـه فهميـدم شـدم، او حـال جويـاي كـه بعـدها
است .برخوردار

بيماري طاقتاين شرايط خاص آزاديها از بعد مبتاليان زيرا بودند، زندان فرساي
مي خوب زندان دريافته.شدنداز تجربه به اينمن از بسياري ريشه كه هـابيماريام

همه يعني بود، زندان روحي كشاكشفشارهاي به اينها دري محبوسين دروني هاي
برمي امـا.گشتزندان خـاموش، صورتي به چند هر بيمار، زندانيان اين از گروهي

بودند يكجنگ درگير خود با درون :در
در زنـدان تحمـل و مانـدن يا رفتن بيرون سر بر خود با نبودند؛ يكدل جنـگآنها

زمينه.بودند نيز جنگدروني و ترديد اين داشتخود گوناگوني دچـار.هاي نبايد
بودپيش .داوري
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آن كه بود رفقا از يكي بيماري گرفتم، قرار آن جريان در نيز من كه يكمورد در
داشت او خانوادگي مشكالت و مسائل در ريشه مي.نيز فرو خود در مدام رفت؛او

نمي حرف كسي نميزدبا درددل .كردو
سـفره بـاالخره مـدتي از ميـانبعد در مـن بـا را خـود دل راز و گـشود را دلـش ي

پسرعمويشهم.گذاشت با را مادرش كه بود گفته او به او اسـتپسر ديـده .بـستر
هـم در را ما رفيق خبر بـوداين نبـودبـه.ريختـه قـادر زنـدان درون از اينكـه ويـژه
ب و كند طالق بچهدرخواست كه داشت آن بييم بمانندهايش نتيجه.سرپرست در
مي كلنجار خود با خـاموشمدام و مـيرفت خـود در عـصبي.سـوختوار سـخت

بود كوچك.شده مـيبا متشنج اعصابش چيزي خـودترين از تنـد واكـنش و شـد
مي خـانوادگي.دادنشان زنـدگي بـه تـا رفت و شد آزاد زندان از ندامت ابراز با او
بدهدخود سامان و .سر

زندان در فرهنگي امور
نبود خبري روزنامه و مجله و كتاب از هنوز زندان دورة آغازِ در.در خـاطر اين به

كوچكمطالعـه ميز ساختن مانند دستي كارهاي صرف رفقا وقت بيشتر دوره، اين
صفحه عسلي، ميز مييا زنانه كيف و تور بافتن و شطرنج امكانـ.شدي بـه اتيبـسته

مي ما اختيار در زندان مجسمهكه و نقاشي مانند هنري، كارهاي به سازيگذاشت،
مي شـطرنجنيز بازي به را خود وقت نداشتيم، امكاناتي چنين كه زماني و پرداختيم

گفت و بحث و زدن قدم مييا .گذرانديموگو
دوره در راهالبته كمـك بـه و داشتيم تماس حزب با خـواي ارتبـاطي حتـيهـاي د

ميروزنامه زندان وارد را حزبي نشريات .كرديمو
نحوه كل در زندان، درون به نشريات و كتاب زندگيورود گذران تغييـري را مـا

مي.داد پر را وقتمان كه بود آموزش و مطالعه اين بـه.كـردديگر رفقـا از گروهـي
زبـان فراگيـري سرگرم تئوريك، و سياسي آموزش خـارموازات ماننـدهـاي جي،

شدند روسي و انگليسي و شـطرنج،كالس.فرانسه موسـيقي، نظير گوناگوني، هاي
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مرغدارينقشه و تزريقات و مي...برداري برگزار .شدنيز
دوره داشتيمدر نيز خوبي آموزشي امكانات ما.اي رفقاي از گروهي دوره، اين در

مكاتبه تحصيل شدندبه سرگرم عالي آموزش سطح در :اي
تمـاس آمريكـا يـا فرانـسه انگلستان، كشورهاي در عالي آموزش مؤسسات با آنها
در اسـتاد، تـدريس و درسـي مواد و كتاب هزينه بابت مبلغي پرداخت با و گرفتند

ماشينرشته برق، خارجي، زبان راههاي روزنامـهآالت، مـديريت،سازي، نگـاري،
فارغ و كردند تحصيل تهويه و شدنقاشي ايـن.ندالتحصيل از مداركدريافتي البته
نمي شناخته رسميت به آموزشي قابليـتمراكز بـا آنهـا امـا كـسبشـد، كـه هـايي

ميمي كنندكردند، پيدا مناسبي كار .توانستند
دوره ايـن گذرانـدن بـا رفقـا از مكاتبـهتعدادي زنـدانهـاي از آزادي از پـس اي،

كردنــد پيــدا خــوبي توانــستن.كارهــاي هــم ــهتعــدادي ب حرفــهد كــارطــور بــه اي
بپردازندروزنامه ترجمه و .نگاري

سال در رفقا از ميگروهي ترجمه مقاله و داستان زندان درهاي كه كتـاب«كردند
مـي»هفته منتـشر كيهـان مـاهيي و حـق200تـا150شـد دريافـتتومـان الزحمـه
ترجمه.كردندمي و تربيت خوب مترجم شماري نحو، اين ابه با راهـيهاي رزشـي

شدند كتاب جملـه.بازار آن خيرخـواهترجمـه(نـاپلئون:انـداز و پـور همـايون ،)ي
كــف يوســفيترجمــه(ســرزمين عزيــز شكــست)ي شــلتوكيترجمــه(، رضــا ،)ي
يونسيترجمه(اسپارتاكوس ابراهيم حيات)ي منشاء بنـيترجمه(، هاشـم دكتـر ي

داستان)طرفي دن، عمـوييترجمـه(هاي محمـدعلي گـوركي،)ي نظـر از ادبيـات
باقرزادهترجمه( حيات)ي و تكامل مشرفترجمه(و و طيوري ).الملكي

همه نبودندالبته يادگيري دنبال به زندانيان را.ي خـود وقـت كـه بودند نيز افرادي
مي نبودندتلف فرهنگي خودآموزي بند در و رفقا.كردند از زنـدان12يكي سـال

طـ مدت اين طي و زمينـهكشيد هـيچ در آمـوزش بـه تـن نـدادوالني سـوي.اي از
ده همزمـان يكدسـت با خود، ظرفيت و استعداد به توجه بدون نيز رفقايي ديگر،

برمي ميهندوانه واحد آن در كه معنا اين به بگيرنـدداشتند، ياد چيز همه خواستند
كنند ممكن را ناممكن بود.و ظاهرسازي بيشتر آنها هـ.رفتار بـدونممـثالً و زمـان
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دركالس الزم، زمينة همـانداشتن در و روسـي و فرانـسه انگليـسي، درهاي حـال
خيليكالس و حسابداري و نقاشي مـيكالسهاي شـركت نيز ديگر .كردنـدهاي

نحوه اين از كه بود درنيايدطبيعي چيزي نهايت در آموزش .ي
پيشه يا كارگر ابتدرفقاي سواد نه كه ديدم را راوري فارسـي زبان نه و داشتند ايي

مـيمي امـا بزنند، حرف درست تحـصيلتوانستند رفقـاي ماننـد وخواسـتند كـرده
شوندزبانرفتهدانشگاه شـباهت.دان متـرجم رفقـاي از گروهـي بـه داشتند دوست

گوشه چشم به عينك كه كنند ميپيدا كتاباي و فرهنگنشستند وهاي انگليـسي
خود دور را بودندميفرانسه ترجمه و مطالعه سرگرم و چنين.چيدند با بار دو يكي
گفت بيدوستاني و كردم كهوگو گفتم آنها به وقـت«پرده چـرا آخـر مـن، عزيز

مي تلف را زبان.كنيخودت تو نمياز در را.آيددان فارسـي زبـان كـن سعي اقالً
شـوي آشنا بيشتر تاريخ و ادبيات با و بياموزي آننمـي»!بهتر بـه نـشان و پذيرفتنـد

مي معروف قول به ماه سه دو از بعد كه دسـتنشان آمـوزش گونه هر از و بريدند
.كشيدندمي

كالس در كفاشي پانسمان«هايرفيق و به»تزريقات يكباره بعد و كرد شركت من
بخواند هم مامائي درس كه زد دهقـان.سرش دكتـر سراغ كـه.رفت گفـت دكتـر

مي چه ميخوابراي گفت بگيري؟ ياد مامائي آزادهي زنـدان از كـه وقتـي خواهم
كنم كار زمينه اين در خوانـده.شدم دانشگاه در را رشته اين كه من گفت، امدكتر

شده دكتر ميو تو حاال بود، مريض نبود لنگ كارم هميشه رفـتنام، بدون خواهي
ز راه اين از و بگيري ياد مامائي دانشگاه، و مدرسه بـيبه كني؟ وقتـتندگي خـود

نكن تلف .را
فـرش يـادگيري در ديگـري كـهرفيق صـورتي بـه داشـت، خـوبي پيـشرفت بـافي

زندگيمي خرج بعدها زدتوانست سرش به يكباره اما كند، تأمين راه اين از را اش
نقشه نقشهكه و شودكش سـوم.بردار كالس حد در نوشتن و خواندن سواد تنها او

داشت رشـته.ابتدايي در و پـايين بيـا شـيطان خـر از كه شديم كُشتيارش چه ايهر
نرفت خرجش به ببين، آموزش توانت حتـي.مناسب او كـه بـود آن قضيه شيريني

نميكلمه را نقشه ميي و كند تلفظ درست در.»نشقه«:گفتتوانست كـه بود اين
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به زندانيان نشقه«بين شد»آقاي .معروف

مـ گونه اين از تـالشگذشته سياسـي زنـدانيان نداشـت، عموميـت البتـه كـه وارد،
سـطحمي كمكآمـوزش به و نكنند تلف را خود وقت زندان دورة در كه كردند

ببرند باال را فرهنگخود و .آگاهي

پليس، با برخورد درست شيوة
زيانبي و زندان در آنتجربگي از ناشي هاي

بي و ناپختگي خاطر به زندان، ابتداي سـادهدر بـسيار پليس با ما برخورد تجربگي،
بود مي.انگارانه فكر ما از مـابسياري اصـلي دشمنان نگهبانان و پاسبانان كه كرديم

نمي.هستند حساب آدم را نبـوديمآنها قائـل ارزشـي برايشان و ايـن.كرديم حتـي
بهنكته كه نداشتيم هم را آدمبيني آنهـا از شـماري است ممكن بـهرحال ديهـاي

كـرد اسـتفاده وجودشـان از مواردي در بشود و وايـناز.نباشند رؤسـا ماننـد رو،
داشـتيم خـصمانه برخـورد آنهـا بـا زندان آنهـا.مديران بـا كـوچكي چيـز هـر سـر

مي درست ميدرگيري خود بودن انقالبي پاي به را درگيري و .گذاشتيمكرديم

زندانارزيابي از بيرون در ذهني هاي

م ميييادم بوديم، زندان از بيرون كه هنگامي ريختهآيد كه راشنيديم زندانيان اند
زده سختكتك فالن يا داشتهاند روا آنها به نسبت را روزنامـهگيري در يـا هـاانـد
كهمنعكسمي خاليق«شد زدند!آي و »!كشتند

شنيده اين مياز نتيجه چنين يـكها پليسخودش با پسدرگيري كه نـوعگرفتيم
پليس كردن رسوا براي است مي.مبارزه فكر پلـيسگروهي با درگيري كه كردند

مبـارزه تـشديد و رژيـم فاشيـستي چهـره افـشاي موجب بيرون در آن انعكاس يو
ميتوده نمي.شودها كه بودند فكر اين در غرق چنان افراد رااين شـرايط توانستند
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كنند ارزيابي نمي.درست نظر در موضـعگرآنها جنـبشدر و حزب ديگر كه فتند
نيستند نداشت.قدرت تشكيالتي انسجام زندان بيرون در يا داخل در چه به.حزب

نمي زندان درون اتفاقات سخن، بهديگر وتوانست كنـد پيـدا انتقـال بيرون به موقع
منعكسشود جامعه سطح مي.در زندان درون كه اتفاقي هر باليـييعني هر و افتاد

س ميبر ما نمير كنـيمآمد، بـاز حساب زندان از خارج پشتيباني روي در.توانستيم
تندروي درگيرينتيجه، به زدن دامن برايو عصبيت و تشنج جز زندان، درون در

نداشت ديگري پيامد خشونت و فشار تشديد و .زندانيان
بحثمي صرف ما وقت بيشتر كه گفت بـيشود چگـونگهـاي دربـاره تـه و يسـر

پليسمي با .شدبرخورد

عـوضكنـيم را زنـدان رئيس چند شديم موفق سال سه دو طول در اينكه .خالصه
به زنـدانجا رياسـت بـه تيمـوري سروان اينكه تا داشت ادامه زندان رؤساي جايي

شد خواست.گمارده با را خودش توانست زيادي حد تا هماهنگكنـداو ما .هاي
سالايناز چند براي داشتيمرو، اعصاب ناراحتي دلـشان.كمتر كـه مـسئوالني البته
ومي زنـدانيان بـين آرامـي روابـط و كننـد رعايت را مقررات حدودي تا خواست

بودند نادر بسيار افراد قبيل اين اما داشتند، وجود باشد، برقرار .زندانبان

سياسي زندانيان و عادي زندانيان متفاوت برخوردهاي

اشكاال از زندانبانيكي و زندان رؤساي كار آنهـات بيـشتر كـه بود، اين در ما هاي
سروكار عادي زندانيان با و بودند عادي زندان در سياسي، زندان به آمدن از پيش

.داشتند
داشـت كيفي تفاوت زندان محيط در سياسي زندانيان رفتار با عادي زندانيان .رفتار

هم ما داشت انتظار آغاز در داشـتهزندانبان آنهـا بـا عـادي زندانيان همانند رفتاري
بي انتظار چون و نميباشيم برآورده آنها ميجاي ما پروپاي به .پيچيدندشد،

مي مثالي موضوع شدن روشن زنـدان.زنمبراي بندهاي وارد زندانبانان كه هنگامي
مي ميعادي بلند آنها پاي پيش زندانيان دستشدند، ميبهشدند، واسينه يـستادند
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مي تعظيم آنها مـيبه سياسـي بنـدهاي بـه آنهـا وقتـي كـه درحالي آمدنـد،كردند،
انگشت تعدادي از نميگذشته خُرد هم تره برايشان كسي وبي.كردشمار، اعتنـايي

كينهبي و رنجش موجب سياسي زندانيان مـياحترامي آنها بـه.شـدتوزي نيـز آنهـا
مي سعي گوناگون بااشكال كننـدبهانهكردند خالي ما سر را خود عقده در.تراشي
به رفقا از گروهي ميان، آتـشاين مـيواقع معركـه ايـن تـصور.شـدندبيـار چـون

بيمي با ميكردند باال را خود شخصيت آنها به نسبت بـه.برنداحترامي آنكـه حال
رفتـار و ادب نـشانه متعـارف، حـد در هـركس، بـا عليكداشـتن و سالم من، نظر

آدم با بـه.هاستمتمدنانه دادن تـن عليكداشتن و سالم از منظور كه است طبيعي
نيست چاپلوسي و .تملق

سرهنگعقده ديواني، ايصاحب

صـاحب نام به مـيسرهنگي بنـد وارد وقـت هـر سـالمديـواني او بـه كـسي و شـد
مينمي دستور فوراً بنـدكرد، از را ميـل و دمبـل قبيـل از ورزش وسـايل جمـعداد
مي.كنند بند به روزي اگر مياما صورت عليكي و سالم او با احياناً و گرفـت،آمد

مي خوشي و خوبي به چيز همه و نداشت كسي كار به درسـت.گذشتكاري اين
پاره كه تحريكاست كارهاي به دست رفقا از مـياي تأكيـدآميز بايـد امـا زدنـد،

انجـام به فقط زندان رؤساي اكثريت كه مـيكرد فكـر زنـدانباني ووظيفـه كردنـد
بودند سپرده فراموشي به را .انسانيت

هتاك قهرماني سرگرد

عادل زندان رئيس قهرماني، سرگرد ديـدروزي وقتـي و شـد بنـد وارد شيراز، آباد
مي طي را بازپرسي و بازجويي مرحله كه زنداني، يك درازكه تخـت روي كـرد،

نگهبا به تأمل بدون است، گفتكشيده بند اين"ن بلنـد...به جـاش از كـه بگوييد
بنشينه و ."شه

زنـداني برخــورد و درگيــري وقــوع از پـيش ســرگرد، جنــاب نيــرويهمـين بــا هــا
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عـادل زنـدان در گـارد و ساواك مـيسركوبگر كـه بنـد بـه پـا بـاآبـاد، گذاشـت
بهبي رو زندانيان كامل مياعتنايي زندانيرو از يكي كه حدي تا تعجـبهشد، با ا
رويشمينمي"گفتمي جور چه او مـيدانم جرئت و بنـدشود درون بـه پـا كنـد

."بگذارد
بي شكل به ساواك، توسط زندانيان سركوب از بعد انتقـامسابقهاو بـه ازاي گيـري

پرداخت كينـه.زندانيان با را وظيفه انجام درهـميعني شخـصي كـورِ وي آميخـت
زن عليه غيرانساني پيشگرفترفتاري در .دانيان

سخت شروع و زندان از جزني گروه فرار هاگيريماجراي

سال فرار1348در ماجراي كشف پي در جزني«و زنـدگي»گروه شـرايط يكبـاره
شد كيفي تحول دستخوش زندان آورد.داخل يورش بندها داخل به چه.پليس هر

گرفتند ما از داشتيم همه.را از را امكاما و حقوق پـيشي كـه زندگي، ايـننات از
كردند محروم بوديم، برخوردار آن هـراي.از داشـتن شـامل جملـه از محروميت ن

مـي طنـاب و بند و نخ مـي.شـدگونه حمـام وقتـي نتيجـه، بـوديمدر ناچـار رفتـيم
حولـهلباس و خـيس شـاخههـاي روي را كنـيمهايمـان آويـزان درختـان يـا.هـاي
مـيلباس را اضافي مـيهاي رختخـواب بـسته روي بقچـه ماننـد .گذاشـتيمبايـستي

شدمالقات محدود درجهت.ها اعضاي ونها بـرادر مـادر، پـدر، يعنـي يكخانواده،
داشـتند مالقـات حـق فرزنـد و زن و خـانواده.خواهر اعـضاء از زنـدانيانديگـر ي

نمي دريافت گفت.كردندچيزي از بعد زندانبان هم چكباالخره و چانهوگوها و
مبلغزدن كه پذيرفت بسيار، ميـوه200هاي همچنين نقد، پول سـايرريال و قنـد و

مالقاتي از يككيلو حدود در اوليه و ضروري بگيردمايحتاج .ها

مي تعيين زندانبان نيز را زنداني خواب جاي پس، آن خـواب.كرداز ساعت حتي
تعيين آنها طرف از مـي.شدميهم خـوابش چـه زنداني نمـييعني چـه آمـد،آمـد

ميمي جايشدراز در .كشيدبايست
حال، اين ودر جنايتكـار زنـدانيان شـرورترين و بـدترين از نفـر چند زندان رئيس
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كرد منتقل سياسي زندان به عادي زندانيان ميان از را مخدر مواد به ايـن.معتاد كار
سياسـي زنـدانيان آزار و مزاحمـت تحريـكو جـز چيزي البته هم اوباش و اراذل

به.نبود ميآنها ما دماغ موي اعصابمانواقع ميشدند، خرد شـكنجهرا و يكردنـد
مي ما به نبودروحي ساخته دستمان از كاري و .دادند

بـهتجربه كـه بـود آموخته من به عادي زندانيان با برخورد دراز ساليان اصـطالحي
جوانمرد«رايج و لوطي است»آدم كم آنها بين در واقعي معني .به

مي ظاهرسازي ما روي جلوي آنها يعنالبته كـهكردند، نبود بيراهي و بد و فحش ي
همـين امـا ندهنـد، دسـتگاه و شـاه و زندانبان قـراربه زنـدان رؤسـاي برابـر در كـه

يكبارهمي مي180گرفتند، جهت تغيير نثار.دادنددرجه كه نبود ناسزايي و درشت
توده و كمونيست و سياسي چه نكنندهر كوتـاهي.اي نيـز ما عليه خبرچيني از آنها

اينكردنمي و ازند قـرص چنـد خود اعتياد نياز رفع براي كه بود آن براي تنها همه
بگيرند .زندانبان

الهي حكيم سرگرد

را ليـسانسخـود مدرك دو پيوسته كه الهي، حكيم سرگرد جناب سال، همين در
مي ما رخ كـردبه عـادي زندان راهي را سياسي زندانيان از شماري روشـن.كشيد،

گروه اين كه جهنمياست زندگي چه عادي زنداني هزاران مـيميان را بايـستاي
كنند بي.تجربه بسيار انسان سرگرد بودعاطفهجناب .اي

بهانـه به را آمده دور راه از كودكان و مادران بارها سـراو هماننـد گونـاگون هـاي
محـروم خـود پـدران و فرزندان ديدار از مالقات روز نبودن يا مالقات وقت آمدنِ
اميـد بـه كـه درازي راه از نگرانـي و ناراحتي با و درازتر پا از دست را آنها و كرد

برگردانـد بودنـد، آمده عزيزانشان كـه.ديدار را وسـايلي مختـصر حتـي زنـدانبان
نميمالقات تحويل بود، آورده دربندشان عزيز براي .گرفتكننده

سال از پيش بـه49ـ50تا زنـدانيان تجربه و مجمـوعونـهگتركيب در كـه بـود اي
ميسنجيده برخورد پليس با پـي.كردنـدتر در زنـدانيان كـه نبـود معنـا آن بـه ايـن
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نمي تحقير و توهين و شكنجه و آزار پليس، با برخورد و مـادرگيري بلكـه شـدند،
تـنش از مـوارد بـسياري در زنـدانبان، رفتار و روحيه شناخت با دوران آن ودر هـا

بيجادرگيري ميهاي سال.كرديمدوري از پس تركيـب50اما شـدن جـوان با و
تازه شرايط سياسي، آمدزندانيان وجود به مي.اي تصور ما جوان كهرفقاي كردند

نـاتواني و ترس از داده، امتيازي يا گذاشته ما اختيار در امكاني پليس مايـهاگر اش
نتيجهمي به نيز دليل همين به و ميگيرد خطا مـي.يدندرسگيري گمان كردنـدآنها

كرد عمل تعرضي بايد نتيجه در و است ضعف موضع پليسدر .كه

آنارشيسم؟ يا خامي

حادثــه دام در افتــادن معنــاي بــه جــز هميــشه كــردن عمــل تعرضــي وامــا آفرينــي
نبود نمي.ماجراجويي نظر در را اين و بودند غافل وآنها امكانـات ايـن كه گرفتند
به به استامتيازات آمده دست به سياسي زندانيان ساله چندين مبارزات .اي

سال حاصل ميآنها دست از سادگي به را مبارزه دچـارها خودشان قول به تا دادند
و نشوند باشند»حركت«سكون اين.داشته دسـت»حركت«بهاي از تنها نه داشتن،

بـود روزه هـر كتـكخـوردن و ديدن اهانت بلكه امتيازات، آن،.دادن بـر عـالوه
بـيخانواده پلـيس تـوهين و اذيـت و آزار شـر از نيـز نمـيها مـثالً.ماندنـدنـصيب
ساعتمالقاتي را ميها نگه تابستان داغ آفتاب زير آنكـهها از پـيش سپس داشتند،

آزاردهنده شكل به بفرستندشان، مالقات اتاق ميبه بدني بازرسي بعـداي و كردند
مالق اتاق راهي آن، مياز خـانواده.كردندات حـالي در بـدنيآنهـا بازرسـي را هـا

هيچمي مالقات اتاق در كه مالقاتكردند و زنداني بين تماسي صورتگونه كننده
جـدا.گرفتنمي زنـداني از را مالقـاتي متـر يـك از بـيش فاصله با ميله رديف دو
مي.كردمي قدم ميله رديف دو بين فاصله در نيز پاسباني .زدتازه

توهين رفتار مشاهدة كه بكنيد را ناراحتيتصورش از آگاهي و پليس كهآميز هايي
ميخانواده تحمل مالقات اتاق به رسيدن از پيش روحـيها تـأثير چـه بـركردنـد،

مي خـانواده.گذاشـتزنداني از پيوسـته مـيزنـدانيان مالقـاتهـا از كـه خواسـتند
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رنـجچشم كمتـر آنهـا و خـود تا كنند امـاپوشي بـشوند، تحقيـر و تـوهين و ببرنـد
نميخانواده .پذيرفتندها

برازجان به تبعيد دومين

بهمن در بار دومين براي من كه نگذارم تبعيـد1348ماهناگفته برازجـان زنـدان به
خانواده و زندانيان با قصر و اوين زندان مأموران برخوردهاي از و درشدم هايـشان

چندان اطالع فاصله ندارماين نمونه.ي نقلاما برايتان شيراز زندان از تاميهايي كنم
نكردند كه كارها چه ما با كه .ببينيد

عادل زندان در زندانياندرگيري خشن سركوب و آباد

برنامـه كارهـايش زنـدانبان كـه قدر زنـدانيانريـزيهر رفتـار بدبختانـه بـود، شـده
بي و بودحسابنسنجيده يادم.وكتاب سـالخوب عيـد از پـيش كـه 1352هـست

داشت حضوري مالقات مادرش با زنداني مي.يك متوجه نگهبان افسر شـودگويا
نامه كردن رد حال در زنداني جلـوگيريكه كـار ايـن از و اسـت مـادرش به هايي

.كندمي

...پرووكاسيون

تـوه مـادرش بـه نگهبـان افـسر كه گفت و آمد بند داخل به عصبانيت با ينزنداني
است هم.كرده ديگر هماو و بهبندان موضوع اين سر بر را تحريكفكرانش شدت

هواداران و كشيدند»حركت«كرد پيش را غذا اعتصاب از.پيشنهاد پـيش شـد بنـا
گفت زندان رئيس با غذا اعتصاب به زدن شوددست زنـدان.وگو رئـيس برخورد

حساب و بودموذيانه .شده
خ از نرمي برخورد عقباو ظاهراً و داد نشان گفتود و كرد :نشيني

مي- نگهبان افسر معذرتبه زنداني از بيايد كندگويم .خواهي
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به را آن و كردند اشتباهي ارزيابي زندان رئيس برخورد اين از زندانيان حـساباما
كننـد عمـل تهـاجمي گرفتنـد تصميم و گذاشتند رژيم ضعف و و.ناتواني كـنش

درواكنش ميها نشان بعد روز سه زمينـهدو حـال در طرف دو هر بـرايداد چينـي
هــستند روز.حملــه بــا شــد مــصادف همــه بــود1352فــروردين26ايــن قــرار كــه

بيايندساواكي زندان به بازرسي براي .ها

شنوا؟!هشدار گوش كو اما

هم به مناسبت اين به رفقايم و كـهمن داديم هشدار بسيار خود جوان ازبندان بايـد
تحريك برخورد دستهرگونه از را خود خونسردي رو هيچ به و كرد دوري آميز

مسئله اگر و كردنداد حل نمايندگان طريق از را آن آمد، پيش .اي
نمي آنچه شد اين، وجود ميبا .شدبايد

مشترك« كميتة يـك»رئيس بـه خطـاب بازرسي جريان در بود، بازرسان جزو كه
زندان گفتدانشجوي :ي

مي- را عربي كتاب واين بزنـي حـرف عـراق راديو پشت بروي كه ...؟...خواني
شد جنگمغلوبه يكباره هم.كه از نفر سه ودو كردنـد حمله رئيسكميته به بندان
گرفتند لگد و مشت زير را حمله.او آن از بعد اوالبته كـه كردنـد شـايع كننـدگان

است تخم":گفته ماتحمن در ميمرغ ."كنمتتان
حرف اين زدنقل دامن زندانيان عصيان و آتشخشم به حاكم.ها انفجاري فضاي

.شد

تشنج از كاستن براي تالش

حدود يكسو، در كه بگيريد نظر و200در كمربنـد با دست به باتوم پاسبان نفر
حدود ديگر سوي در و صفكشيده70تا60فانسقه زنداني .اندنفر

جل نيزبراي آنها كه زندانيان، بقيه پيوستن از مي70وگيري اتاقنفري درِ هاشدند،
زدند قفل رفـيقم.را و فائـضي سـرهنگ شـهرباني، معـاون بـا مـن هنگامـه، آن در
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گفت شيراز زندان رئيس با مـيحجري مبـادا.كـرديموگو كـه بـوديم نگـران مـا
زنداني از شماري و تكرار دوباره رشت زندان شوندماجراي قرباني آن.ان ما تالش

پاسبان بقبوالنيم آنها به كه شوندبود آرام زندانيان تا ببرند بيرون بند از را .ها
گفت گرماگرم لنگهدر زندانيان از يكي يكباره كه بوديم بـهوگو دمپايي طـرفاي

كردپاسبان پرت همان.ها حمله شروع و همان دمپايي لنگه كردن .پرت
ش مغلوبه مـي.دجنگ هوا در كه بود كـتباتوم و صـورت و سـر بـه و وچرخيـد
مي زندانيان خـورد.خوردكول مـن سـر بـه ديگري از بعد يكي باتوم ضربه .چهار
بودم شده دست.گيج زير و افتاد چشمم از وعينكم رفت پا ...و

پاسبانبه رفتندهرحال بيرون بند از زنـدا.ها پيـروزي بـا ظـاهراً مرحله تمـاماين نيان
.شد
كرد»پيروزي«اين غرور دستخوش را نداشـتيم.زندانيان نگهبـان بنـد در شب .آن

ميـان تـضاد از بـار اولـين بـراي گفـت و آمـد مـا نـزد ميثمـي رفيق كه هست يادم
كرديم استفاده ساواك و گفـتم.شهرباني پاسـخش باشـيددر داشـته صـبر .كمـي

بياورند ما سر بالئي چنان ديد باشدخواهيد ناپيدا سرش آن .كه
شد نيرنگمتوسل به و داد خرج به زرنگي كه.شهرباني گفتند ما با مذاكره از بعد

مي عهده به آنها را بازرسي و بروند بند داخل به داخـل.گيرنـدزندانيان بـه هـم مـا
انجـاماتاق را بازرسـي كـار درگيـري و برخورد بدون شهرباني مأموران و رفتيم ها
نحوه.دادند همين واقع پروندهدر شهرباني، برخورد ساواكي براي شد .اي

درگيري آغاز

نداشـتند ما كار به كاري بعد روز صبح و شب رنـگ.آن چيـز همـه ناهـار از بعـد
گرفــت خـود بــه حـدود.ديگـري و1000يكبــاره شــيراز زرهــي سـرباز و پاســبان

ـ بودند آمده تهران از كه ـ شهرباني گارد حلقهمأمورين در را ما و شدند بند وارد
گرفتند كرد.محاصره ايراد شديداللحن اما كوتاه، نطقي زندان .رئيس

پاسخشگفت در رسا صداي با عباسحجري رفيقم شد، تمام او نطق اگر":وقتي
بشويد رد ما نعش روي از بايد كنيد، بلند زندانيان روي به دست ."بخواهيد
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بي طبقـه.شـدندكـاربـهدرنـگدسـتآنها در زنـان زنـدان بـه را سـومحجـري ي
بردند زندان چـشم.ساختمان و زدنـد پابنـد و دستبند او بـستندبه را سـه.هـايش او

داشتشبانه قرار وضعيت اين در .روز
كردند انفرادي راهي نيز را اعـالم.ما همگـي برخـورد شـيوه ايـن بـه اعتـراض در

كرديم غذا ك.اعتصاب بود اين بدهيمقرارمان ادامه روز پنج را اعتصاب .ه
كله و سر پنجم شب اما نيامد، ما سراغ به كسي روز شدچهار پيدا زندان رئيس .ي

سلول همه درهاي بـازابتدا مـن، سـلول بجـز بـودم، آن در مـن كـه را بنـدي هاي
گفت و كرد آغاز را خود سخنراني وي بعد و :كردند

اين- امتيازامن و امكانات شدمهمه قائل شما براي را.ت آنهـا نتوانـستيد شـما امـا
كنيد .حفظ

داد جواب زندانيان از :يكي
بكنيد- كارهايي چنين شما كه گفته قانون كجاي .در

داد پاسخ او :و
چي؟- يعني اصالً قانون
غـذايشبي اعتصاب كردند مجبورش و دادند شكنجه بردند، را زنداني درنگآن

بــشكند رامــوي.را ســبيلش يــكطــرف او، تحقيــر و خــود تفــريح ــراي ب و ســر
انفرادي راهي و پوشاندند تنش به زندان لباس كردندتراشيدند، .اش

رسيد من نوبت شب دوچـشم.آخرهاي و بـستند بنـد درِ جلـوي همـان از را هـايم
كردنـد بـاز را چـشمم آنجـا در و بردنـد زنـدان رئـيس پيش زنان باتوم مرا .سرباز

گفترئيس :زندان
كرديد؟ غذا اعتصاب چرا ـ

:گفتم
گرفته را ما امكانات .ايدـ

مي را اعتصابتان برگردانيم، را امكانات اگر شكنيد؟ـ
بي رفتارش، نميبه كه را اين و رفقا از اسـت،خبري آمـده بقيـه سر باليي چه دانم
بردن.اعتراضكردم هـم13به جوانان از بـهنفر عـامالبنـدم وعنـوان زدوخـورد ن
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اعتراضكردمشكنجه آنها مداوم قابل.ي اين راگفتم جوانان اين كه نيست تحمل
چشم شب بزنيدهر شالق و كابل پايشان كف و بخوابانيد در.بسته را جوانـان ايـن

شب بهآن ميها شالق و كابل ميشدت بعد و صـداي.دواندندزدند شـنيدن از مـا
زي در آنها مداوم ميفريادهاي زجر كابل مير شكنجه و .شديمبرديم

زدرئي داد عصبانيت با زندان :س
نيست مربوط تو به است؟.ـ مربوط چه ديگران و حجري به

كفدستشگذاشتم درنگجوابشرا :بدون
هـستند، آنهـا جـزو هـم مـن رفقـاي كـه مردم، محضخاطر من زنـدان20ـ سـال

مي.امكشيده وقت مرآن چه من به است؟گوييد !بوط
شده من براي معيني و حجري و تو هـمـ بـه را مـن زنـدان و زنـدانيان نماينـده ايـد

هستند.ايدريخته مرگ حال در بيمارستان در اآلن من پاسبان اعتـصابت...چند يـا
مي بهرا يا ميشكني !شكنمشزور

نمـي اعتـصاب شكـستن براي او حرف بار زير من كه ديد زندان رئيس م،رووقتي
كرد صادر پاسبانان به خطاب .دستوراتي

كردنـد زيرهـشت راهـي بـاتوم ضـربات زير مرا بالفاصله اعمـال.آنها بـا آنجـا در
كـه را لباسي تراشيدند، را سبيلم و سر موي شكستند، را اعتصابم يانـدازهشكنجه

قيافه با و كردند تنم به نبود رئـيسمن نـزد مـرا ديگـر بـار اسـفباري و مضحك ي
آوردند گفتم.زندان و او به كردم :رو

آورده قيافه و ريخت اين با مرا بخندي؟ـ و كني تماشا كه اي
مي خيال لباسه؟ـ به شخصيت كه كني
مي هم من بگويمـ شما به را همين .خواستم

شد تبديل آتش گلوله به يكباره زندان كشيد.رئيس :نعره
مي اعدامت .كنمـ

گفت خونسردي :مبا
شده اعدام به محكوم بار يك من نميـ اعدام از و !ترسمام

فرستادند تكي اتاق يك به و چهار بند به وسايل بدون يـك.مرا تنهـا تخـت روي
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بود پتو تا دو بيست.تشكو در بند اين بـرايدر آنهـم بـار، سه تنها ساعت وچهار
داشتيم توالت به رفتن حق دقيقه، تحت.چند كه است دشـوار،روشن شـرايط اين

سلول كنار ناگزير رفقا ميبيشتر ادرار چايخوري ظرف همان داخل يا وها كردنـد
ليوان ميمحتويات بيرون پنجره از را .ريختندها

بيش فشارهاي و مالقات و هواخوري ترقطع

شدبهمالقات قطع كامل نمي.طور دريافت وسايل و ردوبـدل.كردندميوه حـق از
نام نامـهكردن آن از حتـي ديگـر يعني شديم، محروم وه كنتـرل تيـغ از كـه هـايي

مي ساواك و شهرباني گهسانسور و ميگذشت ما دست به خبـريگاهي نيز رسيد
.نبود

استفاده حق يعني مـدتهواخوري، بـه متري ده در متر بيست حياطي سـاعت5از
نمي برف و باران اگر آنهم روز، تدر و بازرسي و وباريد شد ممنوع نبود، عطيالت

روزانه زدنِ قدم ويژه كوچك فضاي به ورودي بـسته200تا140يدربِِ زنداني
.شد

شد قطع زندان بهداري امكانات از استفاده كاسه.حق در را بـدونغذا مسي، هاي
ميله زير ميقاشق، بخوردها دست با را آن بود مجبور زنداني كه .گذاشتند
نظر در ميحال چگونه را آش وبگيريد بخـوريم قاشـق بـدون و دسـت بـا بايست
كاسـهدردناك همـين از بـوديم مجبـور گـاهي اينكـه همـه از غـذاتـر آن در كـه

بهمي براي سبككردن«اصطالحخوريم، كنيم»سر .استفاده
در شـد مجبور او و برود توالت به ندادند اجازه يكزنداني به شبي كه بودم شاهد

ك كندهمان ادرار خود غذاي .اسه
كوچك اگر كه بود شرايطي در اين درميو كسي از اعتراض صداي اوترين آمد،

مي ميرا و ركيكبردند و فحشزدند ميترين نثارش را .كردندها
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او سكوت و ميالني دكتر به توهين

بهانه كساني هم باز شرايط اين در كه بود شگفتي جاي من زندابراي دست نبانبه
بيشمي آنها به تا داشـتهدادند پاسـخگويي جرئـت و تـوان آنكه بي كند، اهانت تر

زنـدانيان.باشند از يكـي بـا و شـد رد اتـاقي جلـوي از ميالني دكتر كه هست يادم
عليككرد و ديـد.سالم را او بنـد بيـرون از پور، اديب سرگرد زندان، را.مدير او

داد او به ركيكي دشنام و .خواست
نداد پاسخي هيچ نـدارد.دكتر ناسزاگويي و توهين حق او كه زيـر.نگفت بـه سـر

آمد بند داخل به و .انداخت
پستي و پليد بسيار آدم كه راستي، سرپاسبان بند، نگهبان و زد سوت يكزنداني يا

شنيد را او سوت صداي بند.بود، به توهين و فحش باران زير را او بالفاصله راستي
منتقل جابه.كرديك علت زندان رئيس روز، آن شـدفرداي جويا را زنداني جايي

آورده بند اين به را او زدن سوت خاطر به كه گفت او بـه.استو رو زندان رئيس
گفت و داد ركيكي دشنام :زنداني

برو نزن...!ـ سوت !ديگه
مي قرار دستاويز را كوچكي چيز هر كه داشتيم قرار شرايطي در بهانةدادنما به و د

مـي شـالق به را زنداني مـيآن تـوهين او بـه و عبـاس.كردنـدبـستند شـهيد رفيـق
كتك وحشيانه بسيار و بردند هم را .زدندسوركي

خاطر به را غفوري آقاي بـستند»اكبراهللا«روزي شـالق تختـه بـه نتوانـستم.گفـتن
صحنه اين برابر در را تكانخودم نگهدارمي داخل.دهنده افـسراز انفـرادي سلول

كردم صدا را بود.بود»كدخدايي«نامش.نگهبان خوبي نسبت به گفتم.آدم او :به
دارد روحي ناراحتي فرد اين آقا، اسـت.ـ روانـي دكتـر.بيمار معالجـه تحـت بايـد

بخورد شالق آنكه نه گيرد، .متخصصقرار

دندان شكوهيپاسخ شكن

هم از يكي به زندان رئيس گفتبنروزي شكوهي علي نام به ما بروجردي :دان
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علي ميـ را شناسي؟اصغر
به اشاره كه را او پشتحرف شكوهي قاتل«علي جـواب»اصغر و خوانـد داشـت،

دندان و كنايهسنجيده و دادشكن او به :آميزي
نمي من سن به بشناسمـ رو آدما اين كه .خوره

دسـت بـود، گرفتـه گُـر علـي پاسخ از زندان شـالقرئيس بـا را پـايش كـف داد ور
كردندآش نشد.والش قانع نيز اين به مـي.تازه دسـتور كـه گفت او اوبه بـه دهـد

كنند گفت.تجاوز او به خطاب :علي
مي- را خودم نزديكشود، من به كسي اگر كه باشيد .كشممطمئن

برداشت او سر از دست و نشست عقب علي جدي تهديد برابر در زندان .رئيس

سياهكل گروه رفقاي از تن چند خودكشي به اقدام

اينكـه مگـر كند، خودكشي زنداني كه نداشت سابقه سياسي زندان در زمان آن تا
رابطه يا نام شدن فاش از سازمانيبخواهد سياسـيي خواسـت به يا كند جلوگيري

ندهد تن كردن، مصاحبه نظير .بازجويان،

زندان از برخي براي زندان تحملفشار قدري به سياسي ازيان يكـي كـه شـد ناپذير
دسته خودكشي پيشنهاد محمودي نام به سياهكل گروه ايـناعضاي تـا داد جمعـي

دست شودكار فشار كاهش موجب موافقـت.كم پيـشنهاد ايـن بـا گـروه اكثريـت
دل شـكوهي، محمودي، خود يعني تن چهار تنها اما خورشـيديكردند، و افـسرده

خودكش به زدنددست ونحوه.ي محمـودي كـه بـود قـرار ايـن از نيز خودكشي ي
شيشهدل تكهافسرده شكسته، را خـودپنجره بـدن و تـن بـه برداشـته را شيـشه هاي

خونين را خود و پيـشخوانكشيدند بـه را خـود سـر ديگر نفر دو و كردند مالين و
زدند به.سلول را نفر چهار هر شد، عمل وارد بالفاصله انفراديسلولزندانبان هاي

زد پابند و دستبند آنها به و كرد .منتقل
شيشه و آمدند بند داخل به سپس پنجرهآنها همة درآوردنـدي را در.هـا كـار ايـن

گرفت صورت سرما فصل پنجـره.آغاز با كه بكنيد را شيـشهتصورش بـدون هـاي
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آمد ما سر باليي سينه.چه و سرماخوردگي به مبتال رفقا شـدندپاكثر زنـدانبان.هلو
لج روي خانوادهاز از گرم لباس ازبازي سـگ مثـل معروف قول به ما تا نگرفت ها
بلرزيم .سرما

محدوديت دوستان اين خودكشي به آورداقدام بار به ما براي زيادي ويـژهبـه.هاي
خشنپاسبان برخورد زندان مأموران و پـيشگرفتنـدها در نـيم.تـري و يـكسـال

ت رفتهگذشت محـدوديتا و كرد تغيير شرايط اجـازهرفته مـثالً و شـد كمتـر يهـا
يك دستههواخوري در بلكه هم، با همه نه آنهم دادند، ما به چندنفرهساعته .هاي

بود جدا بقيه از حجري و من كار حساب مدت.البته من زندانيانبه ديگر از بعد ها
هواخـ نعمت از برخورداري حق ساعت نيم بـهروزي آنهـم واگـذاروري، تنهـايي،

اجـازه.شد نيـز حجـري بـه كـه بـود من از بعد بـهتازه سـاعت نـيم تنهـاييدادنـد
باشد داشته .هواخوري

مدت تازه هـاو روزنامـه كـه بـود انـدك هواخـوري ايـن از بعـد و»كيهـان«يهـا
فرستادند»اطالعات« بند داخل به يك.را براي روزنامه سه يا دو تنها صدآنهم بند

نفره چند زليخا.و جگر بگو نگو، كه به.روزنامه فـرارخبرهاي مثل بودار اصطالح
مي قيچي با را بانك فالن زدن يا آرژانتيني زنداني بيفالن در را ما تا خبريبريدند

.نگهدارند
ــيم كن دريافــت كتــاب ــد دادن اجــازه مــدتي، گذشــت از ورود.بعــد فقــط اوايــل

مانكتاب مذهبي مفاتيحهاي و قرآن نهجند و مراحـلالجنان در و شـد آزاد البالغـه
كتاب غيرمذهبيبعدي، .هاي

زمينه از ديگر مـييكي مربـوط توالـت چـاه بـوي بـه مـا اذيـت و آزار .شـدهـاي
لولهنمي كار در اشكالي چه بـويدانم كه داشت وجود توالت كارگذاري و كشي

دهنده آزار تعفن و بلگند هميشه آن بـودي سـال.ند پـنج گنـد بـوي ايـن بـا را مـا
كردند تعمير را آن و آمدند باالخره تا دادند شكنجه كلمه واقعي معناي به .آزگار

عادل توالت بوي بوخنماجراي زندان از ديدارم ياد مرا ميآباد، آلمان .اندازدوالد
مي شرح ما براي ماكت روي از زندراهنما محوطه در قسمت دو كه ازداد مملو ان

بود مي.مدفوع هوا در گند بوي قسمت دو اين نـشان.پيچيداز هـم را يكمحوطه
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خـوك نگهداري محل كه كثافـتداد و مـدفوع بـوي نيـز مكـان آن از و بـود هـا
مي بيست.شدپراكنده فاشيست ضد زندانيان كه بگيريد نظر چـهدر چهارسـاعته و

مي تحمل را .كردندعذابي
آزار عادلماجراي زندان مختص تنها گند، بوي با زندانيان نبـوددادن وقتـي.آبـاد

طويله در را ما شديم، منتقل برازجان دادندبه جا شتر .هاي
از پـس شـهرباني كـارگران از نفر پنج و رفقا از نفر طاقـت45پنج كـار فرسـاروز

طويله اين شدند كنندموفق سكونت قابل را .ها

عادل زندان در سال فوقپنج حالت در برديمآباد سر به مدت.العاده اين تمامي در
به زندان بودوضع غيرعادي گرفت.شدت شكل من در عادتي وضع، اين نتيجة در

ترككنم را آن نتوانستم نيز زندان از آزادي از بعد شب.كه سال پنج اين در هاما
نداشتيم توالت از استفاده شـب.حق آنكـه بـراي توالـتهـابنـابراين، بـه احتيـاجي

و خـوردن در خاصـي رژيم نكنم، فراهم ديگران براي هم مزاحمتي و باشم نداشته
گرفتم پيش ساعتاينبه.نوشيدن كه مـي7يا6ترتيب شام وبعدازظهر خـوردم

نمي چاي و آب به لب بعد به آن .زدماز
مي نگهفكر همان دليل به شبانهكنم تحمل و ادرار آنداشتن حـالي در كـه اسـت

مي رنج ادرار تكرر از .برمحاضر

زندانيان بين پراكندگي و پليس فشار

بـه زندانيان، بين درگيري و اختالف و پراكندگي پليس، فشار افزايش بـينبا ويـژه
كردچريك پيدا افزايش خلق مجاهدين و خلق فدايي آن،.هاي از نفـر144پـيش

مي زندگي هم با يككمون در گـروهكـهمگي حـاال امـا رنگـارنگيرديم، هـاي
بود گرفته ما.شكل تنها ميان، اين علـي6در حـزب هوادار چند و ايـنافسر رغـم

مي ادامه هم با مشترك زندگي به صميمت و ثبات با .داديمفشارها
هـم گرد يكچتر زير و يككمون در همه تا كردند تالش چه هر زندانيان بعدها

جمع زندگي و نرسـيدندبيايند جايي به بدهند، سامان و سر را واحدي از.ي پلـيس
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بهره حداكثر زندانيان مـيپراكندگي را اعتراضـيبـرداري اقـدام هـيچ زيـرا كـرد،
نمي پليس مقابل بگيردمشتركدر شكل .توانست
سال اواخر در ما سال56زندگي اوايل صـليب57و نماينـدگان پـاي شدن باز با

دست زندان به شدسرخ بهتر زيادي حد تا ما زيستي شرايط و تحول .خوش
بوده باور اين بر همواره مـيمن مـا از نـه پلـيس كـه مـاام بـراي دلـش نـه و ترسـد

بـه.سوزدمي دادن تـن بـدون پليس، شناخت با بكوشيم بايد كه هستيم ما اين پس
حقيقي و سياسي شخصيت كه بـهشرايطي گونـاگون اشـكال بـه كنـد، خرد را مان

يابيم دست خود درعين.حقوق درونمن در فـشار قـدر هـر كـه بـاورم اين بر حال
وا بيشتري افراد نسبت همان به باشد، بيشتر :دهندميزندان

مي سرشخم فشار زير مـييكي اختيـار سـكوت تنهـا يكي هـمشود، يكـي كنـد،
مي بهدرهم و ميشكند قامتخم كامل خاكميطور به و .افتدكند

ميباي رفتار دوربيني و سياست با پليس كه طور همان عمـلد سـنجيده نيـز ما كند،
به.كنيم تا بخوانند را ما دست آنها بگذاريم بزنندنبايد بدل ما به .سادگي

مي موجب اوالً زندان در زنداني سنجيده بـيرفتار او به ثانيـاًشود و نـشود حرمتـي
كاهشمي را پليس تعرض .دهدجرئت

زندانس25 رؤساي و زندان ال
طول در تيمـوري،25ما همچون زندان، رئيس و مأمور زيادي تعداد با زندان سال

آئـين چـارچوب در كـه داشـتيم برخورد عابديني و شفا دادگر، هـاينامـهشريفي،
نـسبت بـه زيـستي شـرايط ديگـران بـا مقايـسه در و داشتند ما با بهتري رفتار زندان

فراهم ما براي .كردندبهتري
همـين در آئـينبجاسـت كـه كـنم خاطرنـشان ســرهنگجـا زمـان در زنـدان، نامـه
سال در بود1307درگاهي رسيده ثبت به و شده سـال.نوشته در يعني هـايبعدها،

آئــين1354و1348 ايــن در مقولــهتغييراتــي جملــه از شــد، داده زنــدانيان«ينامــه
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آئينبه»سياسي از شدكلي حذف سالدر.نامه اين آئينتمام مفاد تغييـريها، نامـه
بود متفاوت آن از زندان رؤساي تفسير اما شخـصيت،.نكرد، بـه بنا زندان، رؤساي

مي كه گونه هر خود وجدان و ميسليقه رفتار زنداني با .كردندخواستند
مدت پلـيسمن و زنـدانبان با آنها رابط و زندانيان نمايندة سال، ده حدود شايد ها،

مي.بودم تالش بـينهميشه احتـرام پـرده شخـصيت، اسـتقالل حفـظ ضـمن كردم
نشود پاره دليل بدون زندانبان با بدونمي.خودم نظر اين از رفتارم كه بگويم توانم

نبود مـي.تأثير قـرار تـأثير تحـت زنـدانبان كـه بود مـيمواردي و توانـستمگرفـت
هم براي كنمدستاوردهايي كسب جم.بندانم گفتماز زندان رئيس به بار يك :له

كتاب شما مدتـ را ما دريافتي نگههاي دفتر در كنترلميها مأمور روزي تا داريد
كند بررسي را آنها و دارممسئله.بيايد پيشنهادي اما نيست، دريافت.اي از بعد شما

سياههكتاب مـيها، كنتـرل مـأمور كه موقعي براي و كنيد تهيه آنها از نـزدآيـداي
نگه اماكتابخود بفرسـتيدداريد، بند داخل به را شـما.ها كنتـرل مـأمور وقـت هـر

آن بالفاصله بگوييد، من به باشد، بند داخل در نيست مجاز كتابي كه تشخيصداد
مي تحويل شما به .دهمرا

كرد قبول مرا پيشنهاد نگهبان نگهبـان.افسر افـسران كـه آنجـايي از ايـن، بر عالوه
ليستحال حوصله ايـنو نداشـتند، را دريـافتي كتاب آنهمه از هفته هر در برداري

كردنـد واگـذار خودم به نيز را از.كار ليـستي هفتـه هـر مـن كـه بگيريـد نظـر در
مــيكتــاب تهيــه مجــاز مــيهــاي آنهــا اختيــار در و كتــابكــردم و هــايگذاشــتم

مي»غيرمجاز«اصطالحبه بند راهي .كردمرا
هن كه منـزهاوايل بـا نداشـتيم، چنـداني تجربة مطلـقوز و درطلبـي را خـود نگـري

مي نگه بيشتر نميدوره.داشتيممحروميت روزنامه ما به مـياي امـا توانـستيمدادند،
كنيم تهيه اصلي قيمت برابر بيست به بلكه واقعي، قيمت به نه را اين.آن بر گروهي

بدهي كار اين به تن نبايد ما كه بودند روزنامـهباور تهيه براي مبلغ اين پرداخت و م
نبود چنين اصالً كه حالي در دارد، را دادن رشوه .حكم

تهيه كه افتاد جا ما بين نگرش اين بعدها والبته ايـران اخبار از آگاهي و روزنامه ي
يكروزنامة تهية براي كه دارد را آن ارزش جـاي»اطالعات«يا»كيهان«جهان به
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ريال پنج بپردازيمچهار تومان پنج ،.
دوره بنـددر وارد اره و كلنـگ و بيـل كه بود حسنه چنان زندانبان با ما روابط اي،

بـدهيممي سامان و سر را زندان حياط بتوانيم تا كـساني.شد زمـان، همـان در البتـه
زندانبان و ندارد ما به ربطي هيچ زندان ساختمان بازسازي و تعمير كه بودند معتقد

استمسئو كار اين بنـد.ل بـه بريـدن و كنـدن وسايل ورود كه نبودند متوجه آنها
به امكانات ميچه قرار ما اختيار در خوري مي.داددرد ايـنما كمـك بـه توانستيم
جاسازي پنهانوسايل براي آنها از و درست زندان مختلف جاهاي در مناسبي هاي

كتاب و جزوات ا»غيرمجـاز«هايكردن راديـو مـأمورانو وقتـي تـا كنـيم سـتفاده
مي بند وارد ميبازرسي را بند و نيفتدشوند دستشان به چيزي .گردند،

شـمار شـديم موفـق زنـدان، رؤسـاي بـا ماليـم و نـرم ظاهراً برخورد با همچنين ما
كتاب از ترجمهچشمگيري بـههاي زنـدان از چـاپ بـراي را زنـدانيان توسـط شده

تعداد كه بفرستيم، رسيدبيرون چاپ به نيز آنها از .زيادي

اداره حتي كه بود چنان زندان رئيس با روابطمان خـانوادهزماني بـا مالقـات هـا،ي
مالقات وقت تنظيم بـوديعني شـده واگذار من به خصوصي مالقات دادن و در.ها

كتاب چشمگيري شمار شديم موفق كه بود دوران داخلهمين به ماركسيستي هاي
ك وارد مي.نيمبند روز يك هست كتابيادم دورينگ«خواستم را»آنتي انگلـس

بياورم بند داخل گفت.به و ديد را آن برازجان :رئيسشهرباني
است انگليسي كتاب اين را.ـ آن سـاواك و شـهرباني اطالعـات بـه بفرسـتم بايـد

.ببينند
جوابشگفتم :در

مـي طول ماه چند بررسي اين سرهنگ، جناب معمـولي.كـشدـ يـككتـاب ايـن
.است

انداخت كتاب داخل به واژه.نگاهي كتـاب جـاي چند پيـدا»رولوسـيون«يدر را
گفت و :كرد
كن نگاه مي.ـ حرف انقالب درباره كتاب .زنداين

گفتم لبخند :با
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مي حرف انقالب باره در درسته، انقـالب.زندـ نـه و صـنعتي انقـالب دربـاره امـا
!اجتماعي

گفتنگاه و داد تكان سري انداخت، من به :ي
مي ناراحت ندهم، تو به را كتاب اين اگر شوي؟ـ

:گفتم
مي ناراحت كه البته آن.شومـ اسـت، آمده من نام به كتابي قرني از شـمابعد وقـت

بدهيدنمي من به را آن !خواهيد
گفت و زد :لبخند

ببر_ .بردار
ب دوره اين در كه بدانيد نيست كتاببد رفقا زنـدانيشتر بـه مـن نـام بـه را هايـشان

.فرستادندمي
بي و جوان زندانيان برخي براي گاهي زندانبان با رابطه قابلنفس نبودتجربه هضم

پيش موجب ميو چريك.شدداوري هوادار زندانيان از تن سه دو روزي هايمثالً
نقطه درباره خلق تودهفدايي زندانيان جملضعف از بودنداي گفته كنيـد«:ه !نگـاه

ميپليس احترام اينها به .»گذارندها
تحميـل پليس به را خود شخصيت كه بوديم ما اين كه نبودند متوجه آنها بدبختانه

برعكسمي نه .كرديم،
ايـن كـه نداشتند توجه آنها اين، از رابطـهگذشته حـسابگونـه منطقـي،ي و شـده

ما براي نيز مثبتي داردبهدستاوردهاي دربر زنداني از.عنوان طريق همين از بارها ما
زندان درون اخبار از همچنين و زندان از بيرون شـديمخبرهاي آگـاه از.هـا بارهـا

كنيمنقشه خنثي را آنها توانستيم و شديم مطلع بودند كشيده ما براي كه .هايي
نم چريـك رفقاي عجوالنه و ناپخته داوري نحوه با آشنايي برايتـانونـهبراي هـايي

مي :كنمذكر
آمد من سلول جلوي فارس، استان رئيس ساالري، سرلشكر متين.روزي خيلي من

سخت بـهگيريدربارة نـسبت و زدم حـرف او بـا بـود شـده مـا حـق در كـه هـايي
ميمحدوديت اعمال كه اعتراضكردمهايي سـالمتي.شد، وضـع دربـارة همچنين



انقالب تا كودكي دوران 1357از 114

دادم هشدار او به بهزندانيان وضع اگر گفتم باشـيداينو مطمئن برود، پيش ترتيب
به ميكه دستتان روي تلفات شماري گفتم.ماندزودي صحبتم پايان در :و
كـه" جـا هـر مـسئولي، و مرجع هر يا شما براي بيشتر توضيحات براي حاضرم من

برسم خدمت بخواهيد ."شما
حرف رفتاو و داد مساعد قول و شنيد مرا .هاي

همهپ از چريك، رفقاي از تن سه دو ديدار، اين از حرفس رويي تنها من، هاي
كلمه برسم«يدو كردند»خدمت انتقاد به شروع و گذاشتند نه.انگشت انگارانگار

حرف در من كـردهكه نادرسـت چيزهـاي از بـسياري بـه هـم اعتراضي خود، هاي
.بودم

از تعريفخود چارچوب در رفقا اين سـه"نقالبـيا"شايد دو مـن داشـتند انتظـار
بكنمفحشآب سرلشكر نثار .دار

سال در بازرسـي1351يكبار بـراي مـأمورين برازجـان، زنـدان بنـد1در داخـل بـه
.ريختند
درهمه مـن امـا كردنـد، پيـشه سـكوت پلـيس اقـدام اين برابر در زنداني رفقاي ي

گفت رسا صداي با و اعتراضكردم و ايستادم رفتـارمقابلشان شـيوه اين با شما كه م
بازرسي ميو هم به را ما آرامش و زندگي .ريزيدهايتان

گفت مؤدبانه لحني با من پاسخ در زندان :رئيس
كتاب" با فقط داريمما كار شما راديوي و ."ها

پردامنه تبليغاتي جنگ زمان آن بـوددر حـاكم عـراق و ايران ميان مناسبات بر .اي
ح در ميرفقا زندان مـيياط بلنـد صـداي بـا را عـراق راديـوي و .گرفتنـدنشـستند

پهلـويبرنامه خانـدان و شـاه به ناسزا و فحش از بود پر هم راديو اين صـداي.هاي
نه نگهبانراديو گوش به نگهبانتنها گوش به بلكه خودمان، بند بنـدهايهاي هاي

اتاق1 و بند بار، يك چند هر كه بود قرار اين از وسايلراهاداستان و اشياء و همچون"غيرمجاز"بازرسي ،
جمع را برنده ميوسايل و.كردندآوري سرسري خيلي مواردي در بازرسي ميبدوناين انجام اماآزار شد،

چنانگاه خرابكاريبپاشوزيبربا آزاربودهمراهو جز معنايي هيچ نداشتدادنكه زندانيان .عمدي
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مي هم .رسيدديگر
ه رفقا به رابطه اين در نرفتبارها خرجشان به اما داديم، آنهـا.شدار جـواب يگانـه

استدالل و هشدارها كهبه بود اين ما هست؟«هاي جايي هم برازجان از بدتر »مگر
گرفتنـدبه تـصميم شـهرباني و زنـدان مقامـات تـا كـرد پيـدا ادامه كار اين هرحال

كردند كه كنند جمع را .راديوها
ر با كه بودم من اين باز اينجا كردمدر صحبت زندان گفتم.ئيس او :به

سرگرمي و مشغوليت هيچ برازجان در ما وقـتـ آن نـداريم، راديـو و كتـاب جـز
مي بگيريد؟شما ما از هم را اين خواهيد

گفت زندان :رئيس
كتاب به نداريمـ كاري شما مجاز به.هاي را برمـيآنها شما به امـا.گـردانيمزودي

شما به راديو، مورد ميدر يكموج .دهيمراديوي
به ميان اين در من امثال و من آنچه بياما آن از پلـيسكلي يافتن دست بوديم، خبر

بود زندان از فرار تداركمقدمات و نقشه بر دال مداركي و كاغذها .به
بزرگ درواقع كه برازجان زندان زندانيان حضوري مالقات ايـنيكباره امتياز ترين

قطــع بــود مالقــات.شــدزنــدان قطــع از بعــد ازبالفاصــله رفقــايي حــضوري، هــاي
سـاكاييچريك و سـرخي سـتاره جزني، طرفدار رفقاي از نفري چند فدائي، هاي

ازدست حقوق گرفتن براي كه گرفتند غـذارفتهتصميم اعتـصاب به دست خود ي
.بزنند

ما با همفكري و تماس گونه هر بدون را تصميم اين كه نماند تـازه.گرفتندناگفته
تصميم از رزمبعد آصف و من سراغ مـيگيري، كـه گفتند و آمدند خواهنـدديده

كنند غذا .اعتصاب
گفتم آنها پاسخ :در

گرفتـه را خودتـان تـصميم ما با مشورت بدون شما رفقا آمـدهـ حـاال و تـاايـد ايـد
ابالغ ما به را كردم.كنيدتصميمتان اضافه :و

اي به اعتراض در تصميمـ و برخورد شيوه كـهن بگـويم شما به نيستم حاضر گيري،
كرد خواهم چكار و چيست من نمي.واكنش نظر در شما ميـانچرا اين كه گيريد
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است؟ شده ضايع هم ما حقوق از يكسري
داده انتقـال انفـرادي بـه نيـز بالفاصـله و كردند شروع را خود غذاي اعتصاب آنها

به.شدند كه بود اينجا كـهدر كردم اعالم و مراجعه رئيسشهرباني و زندان رئيس
اعتصابخواست" خواستهاي هستگران، آصفهم و من ".هاي

گفت من به زندان :رئيس
داشته فرار نقشه آنها نيستيد؟ باغ تو شما اينكه مثل مـاـ دسـت بـه مـداركش و انـد

است .افتاده
زندانيان صف در اينكه براي حرف، اين شنيدن اوبا بـه نيايد، وجود به پراكندگي

:گفتم
مي خودتان بهانـهـ بـه بيـشتر و نيست جدي فرار موضوعِ اين كه شـبيهدانيد جـويي

خواست.است سر كنيمبياييد صحبت ما واقعي .هاي
گفتبهقدم مسير دادمقدم تغييـر خـود دلخـواه سـمت به را گفـت.وگو از وبعـد

خواست سر بر سرانجام مفصل رسيديمشنود توافق به زندانيان با.هاي زندان رئيس
خواست مطرحهمه كـردهاي موافقـت موج دو راديو جز من جانب از بـدين.شده

هم و رسيد پايان به پيروزي با اعتصاب آمدنـدترتيب، بيـرون انفـرادي از مـا .بندان
اين توافق آمدن دست به و زندان رئيس دادن نشان نرمش داليل از يكي بـودالبته

زندان مسئوالن هفتهكه و روزها آن در بودندها برازجان زندان برچيدن فكر در .ها
هم از نفر چندين از اعتصاب يافتن پايان از كـردمبعد نظرخـواهي اكثريـت.بندانم

مـي اعتـصاب هـم شما اگر چون كرديد، عمل درست شما كه گفتند كرديـد،آنها
مي كسي چه وقت مذاكآن باب حرفتوانست و كند باز را كرسيره به را ما هاي

گفت.بنشاند كه بود نفر يك تنها ميان آن :در
مي" اعتصاب هم شما اگر مينه، ما زنـدانيكرديد، يـك كـه بگوييم 25توانستيم

است كرده غذا اعتصاب ما همراه نيز ".ساله
دسـتاورد و بودنـد ظاهرسازي فكر در تنها رفقا از برخي كه كنيد نتيجـهتوجه يو

نمي نظر در را .گرفتندكار
دوره در زنداني من، نظر حيثيـتبه و شخـصيت بكوشد همواره بايد خود زندان ي
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هـيچ و كند حفظ را دورخود پـيشچـشم از را پلـيس قـوت و ضـعف نقـاط گـاه
ــدارد ــه.ن ب ــز ني پلــيس ــراد اف ــه ــسانب ان ــوان اعمــالعن از و بنگــرد تأثيرپــذير هــاي
متحريك و كندآميز پرهيز حريمي.اجراجويانه درايت و پختگي با بايد همواره ما

داريم نگاه پليس و خود .بين

بي بـهنبايد بايد و كرد حمله نشـستموقع عقـب نيـز بايـدعقـب.موقـع هـم نـشيني
خدشهگونهبه زنداني احترام كه باشد نشوداي حرمتششكسته و اسـت.دار طبيعي

عقـب و تعرض بـيكه اخـتالفموقـنـشيني و پراكنـدگي ناهماهنـگموجـب و ع
ميمي ناتوان پليس برابر در را زندانيان و .كندشود

مي فراموش زندانيان اسـلحهگاه و وسـيله آخرين غذا اعتصاب كه زنـدانيكنند ي
كرد استفاده مبارزه مرحله آخرين در بايد حربه آخرين اين از و است .سياسي

چن پيش از نبايد همچنين يـاما بـا اعتـصابي، و اعتـراض هـر در كـه فرضكنيم ين
خواسته به حتماً نرمش، دادن نشان ميبدون .رسيمهايمان

مـي پيروزي به موقعي غذا واعتصاب عوامـل همـه گـرفتن نظـر در بـا كـه انجامـد
بگيرد صورت زندان خارج و داخل اعتـصاب.امكانات هـر كـه بـدانيم بايـد يعني

را پليس لزوماً عقبغذائي نميبه وادار غـذاي.كندنشيني اعتـصاب روزه12مثالً
به نزديك كه همراهانش و جزني روبه50گروه شكست با بودند، شـدنفر يـا.رو

غذاي سال144اعتصاب در ما به1352نفره شكستندرا شكنجه .زور
گفت در اعتصاب به تهديد و اشاره حتي مواردي در مقامـالبته و پلـيس با اتوگو

مي زمينهزندان شودتواند زندان از امتياز كسب فـرد.ساز دسـت از تنها كار اين اما
نماينـده برمـييا پلـيساي بـا برخـورد هنـر و شخـصيت و ورزيـدگي از كـه آيـد

و بدانـد را زنـدانبان و پلـيس روحيـات و روانـشناسي كـه كـسي باشـد، برخوردار
باشددرعين تيزهوش و متين خونسرد، .حال

گفتمم خود عصبي و غيراصولي برخورد با جمع نماينده است عـاديكن وگوي
بـي ابـراز و بيجـا نـرمش بـا بـرعكس، يا بكشاند مشاجره و توهين به شخـصيتي،را

شود زندانيان خواري و .موجبخفت
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زندان در نوروز جشن
سال يك1341و1339،1340هايدر پي در بود، زندان رئيس تيموري رشـتهكه

همراهم به را عيد فروردين اول روز سه در كه كرديم جلب را او موافق نظر ذاكره
بگيريمبچه جشن زندان داخل در زنداني رفقاي خردسال .هاي

بچه سال سه آن زيرطي خـود12هاي عزيـزان يـا پـدر نـزد به زندان درون به سال
پرخاطرهمي و خوش روزهاي و ميآمدند را .گذراندنداي
همهگفت نوروز از پيش يكهفته از كه است چـهني هـر برگزاري براي زندانيان ي

بهباشكوه و جنبيادماندنيتر به روزها اين ميتر جوش تـدارك.افتادندو و تهيـه
برنامه تدارك و پذيرايي و بـازيغذا و فرهنگي و تفريحي هنري، متنوع هـايهاي

سرگرم و سادهخالق كار كودكان براي نبودكننده بچه.اي روزهـاچون اين در ها
مي سر ما پيش را غروب تا .كردنديكصبح

حدود بار يك بودند300مثالً ما مهمان تمـام.كودك عيـد، از قبل روز چند از ما
محوطــه و وحيـاط رنگــي كاغــذهاي ديــوار و در بــه و تــزئين و تميــز را زنــدان ي
آويزان برايبرنامه.كرديمبادكنك كه پيشبچههايي قـرارها ايـن از شـدند، بيني

:بودند
بچه از پرشور و گرم استقبال از مهمـانبعد بـه صـبح ده ساعت حدود در هـايها،

آب خــود ــوي ــيكوچول م شــيركاكائو ــا ي ــوه مي ــوه، ــممي ــه.دادي برنام ــر ظه ــا يت
نمايشنامهحاجي يا ميفيروز اجرا كوتاه بچه.شدهاي داوطلـببرخي خودشـان هـا
حاجيبودن نمايشنامهد در يا بشوند كنندفيروز مي.بازي ميدان به نيز وآنها آمدنـد

مي گرفته بازي مي.شدندبه راه به موزيك ميبعد حياط وسط همه و ريختندافتاد
مي گرم آواز رقصو بساط .شدو

يك استراحت وقت ناهار، صرف از مـيبعد فـرا اسـتراحت،.رسـيدسـاعته پـي در
ب قرعـهيستبرنامه بـازيسـؤالي، برنامـهكـشي، و هماننـدهـا متنـوع تفريحـي هـاي

تاباال پينگكلنگ، رقصبازي، تكپنگ، ميهاي برگزار جمعي يا .شدنفره
محبـت و مهـر و شـادي و شـور و خنـده زندانيان ميان و زندان حياط در غروب تا
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مي بچه.زدموج خداحافظي و رفتن هديـهموقع آنهـا بـه وهـاييها كتـاب هماننـد
مياسباب ميبازي جدا هم از شاد دلي و لبخند با و كـهداديم اميـد ايـن بـا شـديم،
خاطرهبچه فراموشها و خوب روزي خانهي به خود همراه را ببرندنشدني .ها

به روزها اين برگزاري كه بگويم روحيهبايد بر مثبتي تأثير كودكـانراستي و مـا ي
اينكه.گذاشتمي شـادابيبا از امـا بوديم، خسته شدت به روزهايي چنين پايان در

مي سرمستي احساس .كرديمروحي
سازمان با روزها اين بچـهدر قبلي زنـداندهي داخـل بـه را شـهيدمان رفقـاي هـاي

بچهمي شادي در و شريكميآورديم ديگر مهمان.كرديمهاي ويـژهآنها يهـاي
بودند به.ما پدرانشان و آنها مياز تجليل ويژه نيـز.كرديمطور خـداحافظي هنگـام

روانه پر دست با را خانهآنها ميي خودنـويس:كـرديمهايشان نقـره، گلـدان مـثالً
كتاب همراه به ديگري ارزشمند هداياي يا آنهـاپاركر بـه خوانـدني و خـوب هاي

روزها.داديممي آن از خاطره :دو

بساط كه هنگامي رفقا از يكي دختر وـ كـرد رقـصيدن بـه شروع شد، پا بر رقص
رقصيد قزاقي و آن.لزگي افتـاداو زمـين بـه خـستگي از سـرانجام تـا رقصيد .قدر
برداشت زخم او گفتم.زانوي او به و كردم پانسمان را :پايش
نمي فكر جون، عمو است؟ـ بس امروز براي رقص ديگه كني
خوش و خنده با گفتاو :رويي

نه من!ـ برقصماگر پسكي نرقصم، عموها براي !امروز
ح نام به رفقايم يكي بود.ت.ـ فرستاده را پسرش و دختر .دو

بچه اين مادر و پدر از كه شناختي خانـهبا در بـار هزار كه نداشتم ترديد داشتم، ها
بچه كردهبه سفارش وها نكننـد اذيـت مـرا رفتارشـان بـا بكنند، مرا مالحظه كه اند
نخواهندگوشحرفهايبچه من از چيزي و باشند .كني

و صـميميت بـا پـسرك خـداحافظي، هنگـام بـه گرفتنـد، را هدايايـشان وقتـي اما
گفت و كرد من به رو خاصي :مهرباني

مي" هم ديگر يكچيز من ."خواهمعمو،
مي بيشاو چيزي باشدخواست داشته خواهرش از هـم.تر ديگـر يكخودكار من
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دادم او رفت.به شنگول و شاد و راضي .او
داشـتم خوشـي احـساس هم من رفت، خوشنودي احساس آن با او خـود.وقتي بـا

مي باشـدفكر كـرده نزديكاحساس من به را خود بايد قدر چه بچه اين كه كردم
پاك و باصفا طور آن كندكه طلب چيزي من از !دلي

فرزنـدي و بـودم نكرده ازدواج خود كه من وبراي تـدارك در شـركت نداشـتم،
بـود دلپسند بسيار روزها اين مـي.برگزاري فكـر زمـرههميـشه از روزهـا، آن كـنم

دوره زندگي روزهاي بودهبهترين من زندان .اندي

رابطه نوع خاطر به تنها ما كه باشيد داشته زنـدانبانتوجه و زنـدان رؤساي با كه اي
بوديم، كرده روزهبرقرار آن كنيمتوانستيم برگزار را ازآن...ا روزهايي دسـت،و

طول تمام نبوده25در بيشتر روز هشت هفت از من، زندان .اندسال

گروه به وابسته زندانيان با ديگررابطه هاي

اسالم فدائيان و ما

سال در كه بوديم گـروهشنيده زنـدانيان و مـا رفقـاي بـين گذشـته، فـدائيان«هـاي
به»اسالم مـيوابسته سـر به جداگانه بند دو در هرچند صفوي، دائمـاًنواب بردنـد،

است بوده .كشمكش
اذانعده بلند صداي با عدهاي و بنـدخواني انترناسـيونال سرود خواندن با ديگر اي

مـي سرشان روي بـراي.انـدگذاشـتهرا عمـل اتحـاد و همكـاري گونـه هـيچ آنهـا
نداشـته پلـيس با بهـرهايـناز.انـدرويارويي پلـيسحـداكثر ايـنرو، از را بـرداري
مي عمل به استچنددستگي .آورده

پيش اين سالبا در كه بود فـدائيان1339ـ1340زمينه بـه وابـستگان از شـماري با
هم شديماسالم شـاخص.زندان افـراد و نفـر شـش پـنج، وآنها عبدخـدائي شـان

بودند همـه.بهاري بـا رابطـهمـا آنهـا احتـراي داشـتيممي بـه.آميـز بـاروابـط ويـژه
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نزديك بهاري و صميمانهعبدخدائي و بودتر تزريقـات.تر من نزد حتي عبدخدائي
فراگرفت پانسمان ياري.و و همكاري احساس او بـهدر ديگـران به ايگونـهرساني
مي چشم به ومحسوس تزريقـات كـار در مواقـع بسياري در كه صورتي به خورد،

نيز و كمكميدندانپانسمان من به .كردپزشكي

ديگران و آزادي نهضت با رابطه

توده زندانيان ديگر و انگشتمن تعدادي خالف يـكاي، با قبل از آنكه بي شمار،
پي همواره باشيم، كرده رايزني روابـطديگر برقـراري و همكـاري و دوستي جوي
بوديم زندانيان ديگر با متقابل .احترام

سال بازمانده1342،14در از برازجانتن به را زندان در نظامي سازمان افسران هاي
كردند ماه.تبعيد آبان مهـدي1344در مهنـدس سـحابي، يـداهللا دكتـر آقايـان نيـز

بـرادران شـيباني، دكتـر عالي، دكتر سحابي، مهندس بابائي، علي حاجي بازرگان،
اي آزادي نهضت از جعفري مهدي سيد و نگار بسته نـاممفيدي، به تن دو هـايران،

عاقلي و نـامصفا به تن دو ملكي، خليل هواداران از اززاده وكيلـي و طـاهري هـاي
خردادي« آوردنـد»پانزده برازجـان به را صالح الهيار گروه از نفر يك و در.ها مـا

تــازه ايــن از گرمــي بــه خــود امكانــات كــرديمرســيدهحــد اســتقبال بالفاصــله.هــا
بيما و تازهسالخوردگان اتـاقران داخـل در را جـوانواردان و داخـلهـا در را هـا

مي"شترخان" زندگي آنجا زندانيان بيشتر كه داديم، جا .كردند،
زنـدگي»شترخان« قابـل و يافتـه سامان و سر حاال كه بود شترها سابق طويله همان

بود مي.شده جدا آنها از را ما پرده يك نم.كردفقط بـه نيـز را ازخانـهيـكغرفـه
كرديم دارنـد.تبديل دوسـت جـور هـر بتواننـد كه كرديم تقسيم هم را آشپزخانه

بپزند غذا خود ...براي .

برازجان هواي و شُترخان

در بـود كاروانـسرايي درواقـع برازجـان بوشـهر50زندان و شـيراز ايـن.فرسـخي
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قافلـه تا بود ساخته مشير حاجي نام به شخصي را كـهكاروانسرا ازهـايي بنـه و بـار
مـي شـيراز بـه كننـدبوشهر اطـراق آنجـا بتواننـد بـالعكس يـا كاروانيـان.آوردنـد

مي جاي شترخان در را اتاقشترهايشان در خودشان و اقامـتدادند كوچـك هـاي
حمام.كردندمي مثل شترخان مينور تأمين سقف باالي از قديم .شدهاي

سا افسران دستگيري از بعد نصيري و بازديـدبختيار محل اين از حزب نظامي زمان
توده افسران زندان به را آنجا گرفتند تصميم و كنندكردند تبديل سرانجام.اي آنها
پنج به را محوطه تومان ميليون چهار حدود هزينة متـر-با ده در سـي حيـاط شش

كردند لولـه.تقسيم آب سـاختند، حمـام و دربهداري امـا آوردنـد، بـرق و كـشي
يكنهايت خاطر نقشهبه اجراي به موفق خارج و داخل از اعتراضي اقدامات رشته

نشدند سال.خود در يعني بعدها، اينكه تا ماند شكل همان به ساختمان ـ1340اين
سـال1339 در و بردنـد آنجا به را زندانيان سري بـه14مـا1342اولين نيـز را نفـر

كردند تبعيد .آنجا
دركل نه و زندان در دنداننه و پزشك و بهداري از نبـودشهر در.پزشكخبـري

بود كم بسيار عمومي ارزاق و ميوه و گوشت و.شهر شـهر رؤسـاي براي تنها ميوه
به ميآنهم وارد شيراز يا بوشهر از آنها نياز رنـگ.شداندازه زندانيان و بومي اهالي

نمي را .ديدندميوه
به آنجا بودهواي سوزان و گرم فـروردينگ.شدت از مـيرما شـروع تـامـاه و شـد

داشت ادامه ماه آبان مي.اواخر شرجي هوا پاييز، نزديكشدن و.شدبا گرم هواي
به خفقانشرجي بودراستي آزاردهنده و دست.آور هفته هـواهر بـار دو يكـي كم

مي گردوغبار از گردوغبارمحلي.شدپر اين به عربـستان"ها .گفتنـدمـي"خـاك
ميپرده رنگموجب قرمز خاك نبينـدي را چـشم چـشم كـه مواقـع.شد ايـن در

فوق دهاننفسكشيدن بوديم مجبور و بود سخت بـزنيمالعاده وقـت.بند چنـد هـر
مييك بادي هم آنبار به محلي اصطالح در كه باد"آمد بـاد.گفتندمي"تش اين

خشكمي را صورت و بدن پوست سوزان و دل.كردگرم همين مجبـوربه آدم يل
بزندمي آب به تن تند تند .شد

حداقل روزها اين در مي12من آبتني روز.كردمبار چـشمتان آبـي؟ چـه در آنهم
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نبيند مي.بد آن درد به فقط كه ولرم بشوييمآبي تن از عرق آن با كه دماي.خورد
به سايه در مي47ـ48هوا .رسيددرجه

سق پنكه دو اتاق در اينكه مـيبا كـار روميزي و ازفي كمتـر هـوا دمـاي 39كـرد،
نبود مي.درجه قطع برق كه وقتي از به.شدامان يكجهنم درستتمامدرواقع معنا

پنكـهمي افتادن كار از آب، قطع معناي به برق، قطع زيرا شـدنشد، خـاموش و هـا
بودالمپ شترخان درون مي.هاي شترخان در تاريكي در بايد عـرقنشستييعني و

مي روان بدنت چهارستون دسـت.شداز بـه بـادبزني مـا از يـك هـر مواقـع اين در
پـنجمي و هفتـاد در متـر يـك كـه حـوضكوچـكحيـاط، طـرف بـه و گـرفتيم

ميسانتي راه بود، نبود.افتاديممتر بيشتر يكوجب حوضهم بـه.گودي كس هر
مي آب توي مدتي را پايش خنكشودنوبت قدري تا هـرروز.گذاشت بـرق قطع

مي روز.افتاداتفاق در بار دو يكي كوتـاه.تقريباً بـرق قطـع اينكـه از مـدتگذشته
نداشتيم برق هفته دو تا يك مواقع گاهي .داشتيم،

لوله داشت گچ برازجان آب كه آنجا مياز گچ آب موتور و كـارها از و گرفتنـد
خامومي را موتور بايد گچ پاككردن براي و ميافتادند آن،.كردندش از گذشته

مي را موتورها نوبت دو يكي روز بههر تا خنكشوندخواباندند .اصطالح
جك و بهحشرات جانور، وو پروانه و واجور، و جور آنهم سوسك، مگس، ويژه

آن بود، فراوان شترخان در و زندان مارمولكدر و باورشموش آدم كه زياد قدر
گاهي.شدنمي شترخان مـيموشدر رژه مـا چـشمان مقابل در هـامـوش.رفتنـدها
مستراحبه و شترخان بين گرما فصل در توالـتويژه و چـاه شـكل به كه هـايهايي

مي رژه بودند، شده درست دهات كنقديمي تماشا و بيا !رفتند،
بودند جامعه زحمتكش اقشار از برازجان مردم بيمـاري.بيشتر و محروميـت با آنها

مــي بيمــاريزنــدگي از و رنــجكردنــد تــراخم، جملــه از گرمــسيري، منــاطق هــاي
صحنه.بردندمي آنجا ميدر مشاهده دلخراشي .كرديمهاي

زنـداني آن در آهـاري احمـد نـام به فردي كه داشت انفرادي يك برازجان زندان
آن.بود سـلول درون در كرده تف هواي آن در بـدناو آب و ريخـت عـرق قـدر

دس از را مردخود كه داد اسـفبار.ت وضـع خـاطر بـه نيز عادي زندانيان از شماري
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باختند جان و زدند خودسوزي به دست زندان بر .حاكم

تازه دوستان نمازخانهرسيدهبراي برازجان جهنم كرديم،به فراهم عبادت براي اي
مي آنها باشـنداما مـستقل كـامالً آشـپزخانه و جـا نظـر از كـا.خواسـتند ايـن رامـا

نبودبه مختلفشدني فكر.داليل ابتدا انسانآنها ما كه بـيكردند ايمالحظـههاي
نمي را آنها حال رعايت و و.كنيمهستيم نيـت حـسن ديـدن بـا آنهـا پيشداوري اما

شد تبديل دوجانبه احترام و دوستي به زود خيلي ما .احترام
رعايت جوره همه بودند، عبادت مشغول آنها كه ميهنگامي را تـاحالشان كرديم

نخورد هم به مـي.آرامششان چـون حال، همان حـرامدر را موسـيقي كـه دانـستيم
نمـيمي خوشـشان آن صـداي شنيدن از و توافـقدانند بـه شـكلي بـه هـم بـا آيـد،

.رسيديم
يكسـاعت بار هر روز در وعده سه ما كه شد 9ـ10و6ـ7صـبح،11ـ12(بنا

گ)بعدازظهر موسيقيبساط و سـاعاترام ايـن در و كنـيم پهـن شترخان در را مان
نمي كه بروندكساني شترخان از بيرون به كنند، گوش موسيقي .خواهند

دوسـتانه و خـوب روابـط چنان مشترك، زندگي ماه چند از شـكلبعد مـا بـين اي
نامه در آنها از بسياري كه كـردهنگاريگرفت تمجيـد و تعريـف مـا از خـود هاي

مـي.بودند خـانمش قول از دوستان اين از يكي كه هست جـاييادم چنـد گفـت،
مناسـباتنامه نقـل بـه كـه جاهايي آن درست يعني بود، كرده دريافت او كه هايي

مي مربوط ما حـساسيتخوب و توجـه نـشانه را ايـن او و بـود خورده سنجاق شد،
مي ما حسنه روابط به نسبت .دانسترژيم

دم وطبيعتــاً دوســتانه روابــط نداشــتند انتظــار امنيــت ســازمان و زنــدان دســتگاه و
بگيردرفيقانه شكل ما بين به.اي فكري اختالف خاطر به ما كه داشتند دوست آنها

گل آب از بتوانند تا بيفتيم هم بگيرندجان ماهي خود سود به .آلود
همه با ما ديندار خود،دوستان مقدسات به پايبندي و وسواس زمينهي بـهدر هـايي،

ميوه تقسيم سر بر مثال خوراكيطور و شـريكشـدندها مـا با دريافتي، البتـه.هاي
تمـام مـا سود به بيشتر اصل در غيره و ميوه در شراكت نوع اين گفت بايد صادقانه

دستمي و داشتند مالقاتي ما از زيادتر آنها زيرا مالقاتشد، بال نيزو كنندگانشان
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م نظر خانوادهالياز از بازتر بودخيلي ما .هاي

مالقات حكايت و برازجان

به برازجان در ما كه بدانيد نيست بد كـساكنون هـر چـون داشتيم، مالقاتي ندرت
مي بايـدكه بيايـد، مـا مالقـات به كشور از ديگري نقطة هر از يا تهران از خواست

مي وقت كار اين براي روز ده روز:گذاشتحداقل ميسه يـكطول از تـا كشيد
برمـي را راه همـين بايد روز سه بيايد، برازجان به پرخطر و كوهستاني وراه گـشت

مي برازجان در بايد هم روز ومالقات.ماندسه كـار از روز ده اينكـه از جدا كننده
مي درعينزندگي ميافتاد، كنـد،حال تحمـل نيـز را سـنگيني سـفر مخارج بايست

خبه اينكه نداشتندانوادهويژه خوبي وضع مادي نظر از اغلب ما خـاطر،.هاي اين به
مي را كالهمان داشتيم، مالقات هم بار يك سالي ما باالاگر .انداختيم

هااختالفخرده
مي نبـوداينكه آن معنـاي بـه بود، دوستانه و خوب خيلي دوستان با ما روابط گويم
هيچ ماكه بين ريزي و خرد مسائل نميگاه وجود نيامـدبه و مـسئله.آمد ايگـاهي
مي مـيپيش سعي طرف دو هر اما حـسنآمد، بـا گفـتكـرديم بـا و وگـوينيـت

كنيم حل را آن ميـان.دوستانه برخوردي ايدئولوژيك بحث يك در بار يك مثالً
برخورنده كلمات و آمد پيش سحابي مهندس و يوسفي ما ورفيق رد آنهـا بـين اي

شد رادر.بدل مسئله اين داشتند نظر در سحابي مهندس رفقاي از شماري آن، پي
بكشانند جمع دلخـوري.به و درگيـري گفتـيم و نـداديم نـشان موافـق روي مـا اما

كشاند جمع به نبايد را بايـد.دونفره و بافرهنگهستند و بالغ و عاقل انسان دو آنها
كنند حل را اختالفخود و بنشينند هم .با

تهرانپايان به بازگشت و تبعيد

خردادماه امـام1345در رومـاني، بـه شاه مسافرت هنگام شـاهجمعـهو از تهـران ي
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تبعيدي بازگشت اجازه تا بدهدخواست را تهران به آن،.ها پي در و پذيرفت نيز او
كردند منتقل تهران به را بازرگان و سحابي آقايان گروه و .ما

آستانه تهرادر به بازگشت غيرتودهي دوستان مـين، كه شدند مطلع ما خواهنـداي
شماره زندان به را آنها و جدا يكديگر از را ناراحت4ما بابت اين از و كنند منتقل

بودند نيست.شده ناراحتي جاي كه گفتم آنها اسـت،.به خـوب بودن هم كنار در
مهم ماستاما دوستي و همدلي آن از .تر
نمي كهاما شد چه ودانم عـوضشـد زنـدانبان تـصميم برگـشتيم، تهـران به وقتي
شمارههمه زندان به را ما آيت.فرستاد4ي حضرت با كه بود آنجا طالقاني،در اهللا
آيــتآيــت شــيرازي، ربــاني حجــتاهللا منتظــري، رفــسنجاني،اهللا هاشــمي االســالم
آيتآيت سعيدي، شهيد حجتاهللا انواري، حجتي،اهللا جواد مهدياالسالم حاجي

شـديم آشنا نيست، يادم به نامشان اآلن كه ديگراني و مـا.عراقي روابـط تهـران در
دوستانه عميقبسيار و بودتر شده گذشته از .تر

داشـتند عهـده بـه را جـا تقـسيم مـسئوليت ما مذهبي دوستان بلكه ما، نه تهران .در
اتاق ميدرواقع، تقسيم صورتي به نفرات نسبت به بايد بخشجداگانهها دو كه شد
بگيرد نشد.شكل رعايت انصاف جا تقسيم اين در مي.متأسفانه فكر هنوز كـنممن

آيت اگر شايد ميكه قرار امر جريان در طالقاني نمياهللا چنين .شدگرفت،
بزرگشد نسبت به اتاق يك كوچكو اتاق سه ما پنجره.سهم بزرگ هايشاتاق

ب دارالتأديب زندان به ميرو حياط.شداز به بزرگمشرف خيلي اتاق دو آنها سهم
بود.شد برابر گروه دو تعداد كه حالي مدت.در متأسفانه اما اعتراضكرديم، هاما

راه تا كشيد شودطول پيدا .حلي
مـا امـا داشـت، را نفـر هفت گنجايش بودند، گذاشته ما اختيار در كه بزرگي اتاق

رفقاي از نفر ده شديم حبسمجبور كه را دهـيمي جـا آن در داشتند بلندمدت .هاي
مي زندگي اتاق اين در كه بهكساني نداشـتند،كردند، آسـايش روز و شب راستي

ساله هيجده هفده جوانان يعني دارالتأديبي، زندانيان اتاق طرف آن زندگيزيرا اي
قالمي و داد صداي كه بيستكردند بودشان بلند .وچهارساعته

ك بهباور من نمايندهنيد، جـاعنوان كمبـود خـاطر بـه بـودم مجبور خودمان جمع ي
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بخـوابم حيـاط در بـرف و بـاران زيـر زمـستان و تابـستان در سـال سه مدت .براي
مي ايوان در خاوري رفيق و جو حكمت شهيد رفيق .خوابيدندهمچنين

محكوميت داراي ما رفقاي بودنداكثريت درازمدت اصوالً.هاي مـايعني از كـسي
نمي شـودآزاد بـاز من امثال براي جا كه از.شد را رفقـايي پيوسـته آن، از گذشـته
ميزندان ما بند به ديگر مـيهاي را حالشان رعايت بايد كه ايـن.كـرديمفرستادند

تازه كه ميبود جاي ايوان يا راهرو در را مذهبي.داديمواردان وضع فرقاما ما با ها
آنه.داشت حبسبيشتر كوتاها درهاي روز چنـد تنهـا گاه رفقايشان و داشتند مدت

مي داشتند.ماندندزندان خالي جاي هميشه تقريباً آنها كـه.يعني را كـساني تنها اما
مي خود ميان بودند بـسيار.پذيرفتنـدنمازخوان موضـوع ايـن از مـا جـوان رفقـاي

مي فشار تحت را ما و بودند ميناراحت و ميپرگذاشتند كي تا ايـنسيدند خواهيد
كنيد؟بي تحمل را عدالتي

حجت آقاي يكروز كه هست يادم مـنخوب سـراغ بـه كرمـاني حجتي االسالم
هيئت.آمد اعضاي از يكي من گفت مناو جانب از و هستم خودم دوستان مديره

نمي منصفانه و عادالنه را جا تقسيم اين هم من كه بگوييد رفقايتان .دانمبه
در بـود، احتـرامم مـورد هـم خيلـي كه آنها مسئولين از يكي با را موضوع بار يك

گفتم و گذاشتم :ميان
زنداني جاي كه نيست چندهفتهبهتر حبسسبك، كه را دارندهايي چندماهه يا اي

عوضكنيم؟ دارند حبسسنگين كه زندانياني با
گفت پاسخ در :او

امي" به كه است اين ما هدف بچهداني، ازين خـوب روحيـه با و بگذرد خوش ها
بروند بيرون ."زندان
نمي فكر اصالً وآنها سـخت شـرايط چـه بـا داريم، سنگين حبس كه ما كه كردند

رو هـستيمبهدشواري نمـي.رو روزآنهـا هـر مـا جـان و جـسم چگونـه كـه ديدنـد
ميفرسوده ازناراحتيتر ما رفقاي از برخي چگونه و رشود عصبي ميهاي .برنـدنج

بيش و شكافتم بيشتر را موضوع او كردن متقاعد كـردمبراي پافشاري سـرانجام.تر
بود اين من به او :جواب



انقالب تا كودكي دوران 1357از 128

سال- در داد1342دولت جـا زنـدان اين در را ملي جبهه زندانيان بار اولين .براي
داريم گل و آب حق اينجا در خاطر اين به (!)ما

وارفتم تعجب مي.از بگويمتچه مـي.وانستم سـر به مختلف دنياي دو در .بـرديمما
تـا دهـيم نشان خود از بردباري كوشيديم وجود تمام با رفقايم و خودم كه بود اين

يكپارچه صف و بيايد پيش برخوردي چيزها جور اين سر پليسمبادا مقابل در مان
.بشكند
همه آنبا روابطمان اوصاف، اين چندي كه بود خوب كـهقدر آنها دوستان از نفر

نمي بيماري خاطر همبه ما با رمضان ماه در بگيرند روزه ميتوانستند .شدندسفره
دوستانه رفتار آوردخوشبختانه بـار بـه خـوبي بـسيار حاصـل ما از.ي يكـي روزي

دفترچه15زندانيان يك با طاهري محسن سيد نام به سراغخردادي به خاطرات ي
آمد من.من از بهاو بنويسمخواست دفترش در چيزي يادبود پرسـيدم.عنوان او از
مي نوشتهاجازه به بيندازمدهي نگاهي ديگران كرد.هاي .موافقت

آيت مذهبي يكسخنراني متن به رسيدم تا خواندم و خطـابخواندم طالقـاني اهللا
بچه خودشانبه جمع .هاي

كه بود گفته دوستانش به فداكاري"او و كيگذشت از را زندگي شيوه وو منش
بگيريد ياد كرد!رفقايش عوضنخواهم شما از نفر ده با را آنها از يكي "!من

حرف بـهاز طالقاني آقاي خـشنوديهاي و غـرور احـساس خـود درون در راسـتي
.كردم

غـذايي مـواد و ميـوه كـه شـد دوسـتانه و خـوب چنان روابطمان بعدها بگويم بايد
سوي از ميمالقاتيدريافتي تقسيم و جمع يكجا را نيـز.كرديمها كـار اين مسئول

آيت و او اينكه تا بود بازرگان طالقانيمهندس دوران5يا4اهللا پايان از پيش سال
شدند آزاد بند از .زندانشان

هم انقالبي موقت دولت وقت وزير سامي، دكتر با نيز سالي سه بـوديمدو .زنـدان
همراه به كـهنفر4او ما، رفقاي از تن پنج و ملكي خليل گروه ملي، جبهه از ديگر

مي زندگي اتاق يك در شدند، آزاد انقالب جريان و.كردنددر گرم خيلي روابط
بودصميمانه حاكم آنها بين .اي
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بند از را ناجور فردي زندانبان آنكه از پس سامي بـراي3دكتر فرسـتاد، اتاقشان به
پل توطئة كردن همخنثي آنها با كرد پيشنهاد ما به شـويميس و.پـذيرفتيم.اتاق مـن

كنيم زندگي اتاق يك در آنها با شديم داوطلب رفقايم از نفر سه را.دو كـار ايـن
شديم درگيري اصطكاكو هرگونه مانع خود رفتار با و .كرديم

مي حساب طوري همين و بودم نشسته دروزي روحـانيون از نفر چند با كه ركردم
مختلفهم بودهسطوح .امزندان

هـم آنهـا از نفـر چند و سي با كه ديدم سرانگشتي يكحساب هـمبا و بنـدزنـدان
رفتبوده داشتهايم، كردهوآمد بازي واليبال زندگيايم، زندان، مسائل سر بر و ايم

گفت و بحث رژيم كردهو مسئلهوگو احياناً اگر و ميـانايم ايـن در نيـز جزئـي اي
كردهپ نيتحل حسن و هوشياري با را آن است، آمده .ايميش

باباييعليحاج

هم دوران زنـداندر داخـل در آنهـا بـا مـا روابـط آزادي، نهـضت اعضاي با بندي
مناسبتگونهبه به كه بود مياي يكديگر ديدار به مختلف .رفتيمهاي

هيچ محبتمن فراموشگاه را بابائي علي حاج آقاي .بود1348سال.كنمنميهاي
كردند تبعيد برازجان به تنها گفت.مرا و آمد زندان رئيس :روزي

مبلغ- و آمده بابائي علي آقاي يـكتـن500برادر و پـول جانـبتومان از پـوش
است آورده شما براي .برادرش

شد تبعيد برازجان به من كه نداشت خبر اصالً خودم برادر كه بود حالي در امهاين
مي هم اگر البته نداشـتو را مبلغي چنين پرداخت امكان دوسـتان.دانست، همـين

سال در كه بودند ما دندان1345مذهبي چرخ حـدوديكدستگاه مبلغ به پزشكي
خريدند1800 من براي .تومان

كرماني حجتي

همهحجت با كرماني حجتي بهاالسالم بود؛ دوست ما گرمـيي خيلـي روابط ويژه
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مدتب و داشت عمويي داشتندا بحث يكديگر با دوسـتي.ها گاگيـكهـم شـانبـا
مي را او پيپ حتي و بود كرده ميگل و .كشيدگرفت

شايع زندان از بيرون كه شنيدم برازجان، به دومم تبعيد از بعد كه است يادم خوب
برميكرده دين از دارد حجتي كه مياند و بشودگردد كمونيست .خواهد
شايعهپخ چنين بهش مياي، زندان، داخل روحانيون برخي زبان از بـهويژه توانست

نه سنگيني، شودقيمت تمام ديگر روحاني هر براي كه حجتي، براي شـخص.تنها
قــرار وحــشتناكي فــشار تحــت مــادي، نظــر از جملــه از جــوره، همــه اتهــام مــورد

.گرفتمي

طيب گروه

بـاال رده افراد شدن آزاد از مـذهبيبعد ازي تعـدادي جملـهخـردادي15، از و هـا
آوردند ما بند به را طيب خصلت"طيبي".رفقاي خاطر به بـهها حتـي لـومپني هاي

فحـش مـا مذهبي مـيدوستان چـارواري ركيـكو رويهـاي از آنهـا امـا دادنـد،
مي پيشه سكوت .كردندآبروداري،

زننده رفتار خاطر به روابطمـا»طيبي«يما در ازهـا، كـرديم، تجديـدنظر آنهـا بـا ن
رابطه به عليكخـشكجمله و سالم به فقط و داديم پايان آنها با اشتراكي ميوه ي

مـي اكتفـا خالي و.كـرديمو شـدند آزاد زود نـدامت نوشـتن بـا آنهـا خوشـبختانه
آرامشرسيدند به ما مذهبي .دوستان

پوركاشاني و نيكخواه گروه

شماره كنار3يزندان بوددر ما رفقـاي.زندان از تـن هـشت هفـت زنـدان اين در
تــوده جــوان و تــودهصــادق از تعــدادي ازاياي، شــماري و ســرخورده هــاي

يككموندارودسته در نيكخواه پرويز مي50ـ60ي زندگي هم با .كردندنفره
تنـگ سـخت مـا رفقـاي بـه را عرصـه نـاهمگون جمع اين اكثريت كه شديم خبر

وبي.اندكرده آقـائي نـوروزي، ايمـاني، تيزابـي، رفيق و شدم كار به درنگدست
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شـماره زنـدان يعنـي خودمـان، نزد به را كـرديم4گاگيك منتقـل اصـلي.، زمينـه
شماره زندان در درگيري و دور3اختالف چين و شوروي سياست اختالف سر بر

ميمي داشتند، اكثريت همفكرانش و نيكخواه چون و هزد بـهخواستند را چيـز مه
كنند ديكته مي.جمع توهين حزب به مرتب طور به نيكخـواهبـه.كردنـدآنها ويـژه

درگيري به زدن دامن بـيبراي از راهـا سوءاسـتفاده حـداكثر مـا رفقـاي تجربگـي
.كردمي

شماره زندان از رفقا انتقال از شـماره3چندان زندان روزي4به كـه بـود نگذشـته
به پوركاشاني ميمهندس نيز او كه داد پيغام شمارهمن زندان به او.بيايـد4خواهد

كند زندگي ما با و بگيرد فاصله آنها از بود رفتـار.مايل گـرفتن نظـر در بـدون من
كـردم مراجعـه خودمـان جمـع به مشورت و صالح براي همفكرانش، و او .پيشين

كردند موافقت همگي ما زندگي.رفقاي ما با و آمد بـه.كرداو جـوانمـا رفقـاي
نمي اجازه تالفيخود و بد رفتار باشندجويانهداديم داشته پوركاشاني با هميشه.اي

مي گوشزد خود رفقاي داشـتهبه بـدي رفتـار مـا بـا آنهـا اگـر كه كـاركردم و انـد
كرده كنـيمخطايي تكـرار را خطـا همـان و بگذاريم آنها پاي جاي پا نبايد ما .اند،

رفاقت و دوستيدوستي هم هنوز و شد بيشتر پيوسته ما با همچنـانپوركاشاني مـان
است مانده .استوار

سرمدي عزيز و عباسسوركي

عزيـز1348سال نـام بـه فدايي رفقاي از تن دو با كردند، تبعيد برازجان به مرا كه
زنـدگي يـككمـون در پيدا و يوسفي عزيز رفيق نيز و سوركي عباس و سرمدي

.كرديممي
تفاوتس با البته سوركي، و بودنـدرمدي حزب سرسخت مخالفان از دو هر .هايي،

و برخـورد حـزب، رهبـران با مخالفتش همه با سوركي كه بود اين در دو اين فرق
بود دوستي اهل و بانزاكت آدمي و داشت معقول .رفتاري

هم مشترك، گفتنشينيزندگي و بـهها بـيش از بـيش را سـوركي جمع، در وگو
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نزديككرد بـه.من ديگـر سـوركي كـه شد جلب نكته اين به نظرم مدتي، از بعد
نمي اجازه كنـدخود بدگويي حزب از من نزد رفتـه.دهد نزديـكمـا رفتـهروابـط

داد اعتماد و دوستي به را خود كـه.جاي بـود كـرده پيـدا عمـق آنجا تا اعتماد اين
تكيه به نوعي به شدهديدم تبديل او براي بهگاهي مـنام، سـراغ بار يك كه طوري

كه گفت و كنيم"آمد زندگي يككمون در هم با شـدمپـي."بيا علـتش .جـوي
نمي":گفت و است كرده پيدا اختالف سرمدي كمـونبا هـم او بـا ديگـر خواهـد
گفتم."باشد او :به
نيست- مسئله اين براي خوبي حل راه كمون از نفر دو ما شدن رفيق.جدا سرمدي
تجربهت و است جوان نـداردوست، چنـداني زنـدگي تنهـا.ي را او نيـست درسـت

.بگذاري
بيش دوستي و صميمت با و شد ماندراضي كمون همان در ما با .تر

وكله سر يكروز بعد، شـدمدتي پيـدا برازجان در كرماني حجتي تبعيـد.ي را او
بودند فرسـت.كرده مـن اتاق به يكراست را او زندان جـا.ادرئيس همـه از كـه مـن

كـردمبي اسـتقبال او از گـرم خيلي دوستي، سوابق روي بودم، اصـرار.خبر هرچـه
داد رد جواب كنيم، زندگي هم با بيا كه همه.كردم داشـتم،با كه سني و تجربه ي
نيست خوب زياد پافشاري كه نبودم متوجه .هنوز

كمونيست ما جمع در كه بود اين من هدف بههرچند بهها روحـانياو تنهـا عنوان
مي و نگذرد مالحظهبد و باشم داشته را او هواي ديـدمخواستم وقتي بكنم، را اش

تـسليم دارد، دنبـال بـه را او انكـار فقـط مـن اصرار و دارد پا يك فقط او مرغ كه
.شدم

به جا خوب كه بعـبعدها كـه كـرد تعريـف برايم افتاد، جا زندان در و شد ازجا د
است داده رخ تهران زندان در اتفاقاتي چه من .تبعيد

تيزابي

شـماره زنـدان در حجتي كه بود قرار اين از ماجرا دايـر3خالصة اقتـصاد كـالس
درسمي در و بدهد درس تا اقتـصادكند كتاب خود رد"نيكيتـين"هاي و نقـد را
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استمي صـدرمييادآوري.كرده هـادي را كتـاب ايـن كـه دانـشجويكـنم ايي،
بود كرده ترجمه حزب، هواداران از و حقوق جزوه.دكتراي صورت به را آن رفقا
مي دست به دست خواندن براي و بودند حجتي،.كردنددرآورده خود خواست به

بود خوانده را آن او و بوديم قرارداده هم او اختيار در را .آن
بـين كتـاب، آن دربارة بحث جريان در بار يك ازگويا حاضـر، رفقـاي و حجتـي

مـي متقابـل توهين به كار تيزابي، هوشنگ ايـن.كـشدجمله از بعـد شـب يـا شـبي
مي آنها اتاق به كاري براي تيزابي بهانهاتفاق، با كه ميرود سرش بر اواي و ريزنـد

كتكمي آب.زنندرا ديگران دخالت با سرانجام مـيظاهراً آسـياب از تـاهـا افتـد
د حدود پيشمياينكه برازجان به حجتي تبعيد موضوع واقعه اين از بعد ماه .آيدو

هم از خداحافظي مراسم آوردن بجا موقع ميحجتي خداحافظي همه از كندبندان،
مي تيزابي به تالفي.رسدتا هم ميتيزابي گوشحجتي به محكمي سيلي زندجويانه

عمامه ميكه زمين به .افتداش
ماجرا اين از ميبعد پرتنش و متشنج زندان فضاي مذهبي، زيرا ازشود، كمتـر به ها

نمي رضايت تيزابي شماره.دادندقتل زندان به مي4تيزابي آنجـا.شـودفرستاده در
مذهبي ميهم يورش او به نميها آرام را او و .گذارندآورند

مي خود پناه در را تيزابي صفرخان شب نمـيآن اجازه و بـهگيرد گزنـديدهـد او
مي منتقل انفرادي زندان به را او روز آن فرداي و هوشـنگ.كننـدبرسانند درواقـع

مي انفرادي در را خود زندان ماه آخرين ميتيزابي آزاد همانجا از و .شـودگذراند
چپ بين درگيري و ناسازگاري و كدورت آغاز نقطة به ماجرا مـذهبياين و هـاها

مي .شودتبديل

جوا بيتيزابي پرشور، بسيار بودني ناآرام و تبعيـدم.قرار از پـيش او كه هست يادم
بـه كـردم اصرار چه هر و شد جدا كمون از و كرد پيدا اختالف رفقا با برازجان به

بازنگشت شد.كمون سخت زندگيشخيلي به.گذران پولي تا كردم مراجعه او به
نپذيرفت بدهم، به.او بپذيگفتم من از قرض نرفت.رعنوان بار معدود.زير جزو من

رابطه كه بودم بودكساني نكرده قطع آنها با را .اش
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قالي زندان در مـياو قـالي و گرفـت ياد قاليچـه.بافـتبافي يـك روي مـاهي سـه
مي كار حدودديواري را آن و مي300كرد پول.فروختتومان اين از بخشي تازه

خانواده به كمك براي هم ميرا .داداش

حجتي هم كرمانيباز

مـدت بـه زياد فشار تحمل با برازجان در حجتي و اتـاق8من يـك در هـم بـا مـاه
كرديم مـي.زندگي هـم كنـار سفره تا دو نفر، دو ما بكنيد، را او.انـداختيمفكرش
مي غذا جداجدا هم من و بـزنم،.پخت دسـت او غـذاي يـا نـان به نداشتم حق من
مي اسچون شده نجس نميگفت لب آن به و بـود.زدت دشـوار بـرايم .تـصورش

كنمنمي باور مـذهبي.توانستم مثـل درست اكنون سابق شـدهحجتي قـشري هـاي
نجسمي.بود مرا .دانستاو

مي را او حال رعايت جوره همه غذا پختن هنگام نگويندمن رفقايش فردا تا كردم
كي كنار در گذشتكه بد حجتي به ا.منش موقعگذشته غذا، پخت ويژه مراسم ز

تازه فيلم نيز غذا ميخوردن شروع وعده.شداي هر سرِ ميهرروز دعا غذا كـردي
مي ورد داستانو و ميخواند خـدائيبـه":كـردسرايي بركـت چـه هـم"!بـه، بعـد

مي نقل مرحومش پدر از هم سر پشت كه بود مـي.كردحديث آدم":گفـتمـثالً
مي قبر سر جمعه ميرشب روحششاد ميود، بهشت به و ."رودشود

آب با را مذهبي مسائل مييا تعريف گـوشوتاب خونـسردي با همواره من و كرد
آوردنمي بجا براي او اما منكرامربه"دادم، از نهي و مـي"معروف مـراسعي كـرد

كند هدايت راست راه به و بحث .درگير
كه گفت وقتي بار يك اسال"تنها مبين ميدين مـام همـسايگي در نبايد كه گويد

باشدگرسنه داشته وجود كه"اي دادم جواب مـي"، هم هـرلنين بـا مـا كـه گويـد
بهره مخالفيمگونه انسان از انسان ور.كشي اسـتثمار اگر كه باشد آنيادتان بيفتـد،

گرسنه ديگر داشتوقت نخواهد وجود ."اي
باز من با را بحث سر كوشيد كه بار اويك به كند، هدايت راست راه به مرا و كند

:گفتم
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تيزابـي- بـا بار يك را اين شما من، بيجـابرادر پافـشاري بـا حـاال كـردي، تجربـه
دسـتمي باورم از كه هستم كسي من نه ببين، بيندازي؟ راه درگيري من با خواهي

مي را تو نه و عقيـدهبردارم از برگردانـدتوان بيـ.ات بنـابراين، بـاپـس و دوسـتانه ا
كنيم زندگي هم كنار يكديگر به .احترام

دست او مي.بردارنبوداما كنيمپيشنهاد مطالعه هم با بيا او.كرد پيـشنهاد بـه كه بعد
مي ميتن كربال صحراي به مرتب كتاب مطالعة هنگام .زددادم،

ميبه نشان خود از ايوب صبر او برابر در بهراستي كگونهدادم، بچـهاي براي هـايه
نبود باوركردني بود.ديگر گرم خيلي هوا زدهپاچـه.روزي بـاال را شـلوارش هـاي

كار.بود باال و پايين از پنكه و بود گذاشته سرش روي خنكي براي را خيار پوست
مـيمي هـي مـن چشم جلوي از او و برمـيكرد و مـيرفـت حـرف و وگـشت زد

مي بهشتتوضيح و چيست جهنم كه .چهداد
گفتم او به خطاب ساعت، نيم از :بعد

مي- حرف من براي داريد زنيد؟نكند
:گفت
مي- حرف كي براي كرديپس ديوانه مرا سكوتت با تو حـرف.زنم؟ يككلمه

خب !بزن
گفتم او به پاسخ :در

ندارم- شما با ايدئولوژيك بحث بـد.من اينجـا در شما به كه است اين من تالش
مي.نگذرد خـوبيفكر درس شـما بـراي بايـد تيزابـي بـا برخورد تجربه كه كردم
نمي.باشد رفتار شما با من مثل همه كه باشد .كننديادت

گفت اين از زيادي ومدت رفت سرمدي وقت سر شبي كه بود نگذشته ما وگوي
ايدئولوژيكشد بحث درگير او چـه.با هـر و شد مغلوبه ميانشان جنگ نتيجه، در

كردند يكديگر نثار بود .توهين
و خواهش هزار با و گذاشتم ريشگرو و كردم پادرمياني كه بودم من اين هم باز

گفت آرامشو به را آنها كردمتمنا دعوت خونسردانه .وگوي
آرام كمي بحث فضاي گفتوقتي سرمدي شد، :تر
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مي- اذان بلندبلند عصرها هرروز يكتو هم بعد و بـارمشتگويي ناسزا و توهين
مي .كنيما

پرسيد و كرد من به رو :و
كي- آقاي اينه، از منش؟غير

دادم او به را حق هم من بود، آورده زبان به را واقعيت او .چون
گفتم حجتي به خطاب :بعد

نمـي- اذان تهران در اذان.گفتـيشما بـه اينجـا شـده مـاچـي بـه تـوهين و گـويي
اي؟افتاده
جوا گفتدر من :ب

اذان- روغنـي رضـا وقتـي كـه شـما نگفتيـد؟ زودتر چرا بوديد، ناراحت اگر شما
داديدمي تذكر او به طالقاني آقاي طريق از هستم؟.گفت، كمتر او از من يعني

مي فكر كه دادم ابتداييتوضيح از يكي اين استكردم جمعي زندگي اصول ترين
احتياجي و هستيد بالغي آدم شما بدهمو تذكر شما به كه .نيست

آيت طرفداران از يكي روغني بودرضاي كاشاني سال.اهللا ما1346در با تهران در
بود بند داشت.هم خوشي مـي.صداي اذان شـروع.گفـتهميشه هـم اذان از بعـد

مامي به توهين و ناله و نفرين به تنـگآمـدم.كرد به ديگر سـراغ.يكروز رفـتم
و طالقاني كردمآقاي گاليه رضا آقا رفتار دسـتور.از بالفاصـله هـم طالقاني آقاي

حاشيه مسائل و اذان به كه بود آن از بعد و شدداد داده پايان آن .اي
مي صحبت زندان رئيس با كه مـنيكروز بـه خصوصي و محترمانه خيلي كردم،

:گفت
كي- بـودآقاي مانـده بودنـد، آورده را حجتي آقاي وقتي كـداممنش، بـه را او م

دادم شما اتاق به هم باالخره بدهم؟ مـي.اتاق جنـگفكر بـساط روز هـر وكـردم
افتاد خواهد راه به شما بين پاسبان.دعوا ووقتي نـشنيدند را شـما صـداي اصـالً هـا

تعجب برايم خيلي ندادند، درگيري از بودگزارشي .آور

همه از گذشته دراكنون، و ريز و خرد مسائل بگـويمگيريي بايد بگومگوها، و ها
مي خود سهم به و بود خوبي آدم او نكنـدكه فـراهم مزاحمـت مـن بـراي .كوشيد
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برمي نماز براي كه زود صبح ميمثالً سعي وخاست شـود بلند جايش از آرام كرد
مي او مانع من اما بخواند، حياط در را مـي.شدمنمازش او رابـه نمـازت بيـا گفـتم

اتاق .بخوانداخل
را يكـديگر رعايـت نيـز ديگـر مـوارد خيلـي در بلكـه نبـود، مـورد تنها نماز البته

به.كرديممي سپاسـگزاريهمينشايد ضمن كرمان، به انتقال هنگام كه بود خاطر
گفت اتاق، يك در من با مشترك زندگي از خشنودي اظهار و من :از

مي- يككمونيست با كه شد اثابت يك در كردشود زندگي !تاق

شيراز زندان به آن زندانيان انتقال و برازجان زندان انحالل

بهمن سالدر همـه1351ماه و شد منحل برازجان زنـدانزندان بـه آن زنـدانيان ي
شدند منتقل .شيراز

بود؟ زنداني چگونه شيراز، زندان اما و
زندان به بعدها كه شيراز زندان سـالمعـروف"آبـادعـادل"احداث از 1342شـد،

سال در و شد شد1351شروع افتتاح سال همان ماه شهريور در و رسيد پايان .به
زندان»آبادعادل« سبك به بودزنداني اروپايي سـه.هاي بنـد هر و داشت بند چهار

بند.طبقه داشت66هر اتاق.اتاق آن بند گنجايشسه با بزرگ داشتند9هاي .نفر
تخت اتاق هر سههادر گذاشـتهطبقهي كـار زمين در آنها پاية كه داشت وجود اي

بود تخت.شده طبقات بين كوتاهفاصله آدم اگر كه صورتي به بود، كوتاه قـديها
مي تخت ميروي باال طبقه سقف به سرش مـي.خـوردنشست روياگـر خواسـتي

نبود ممكن قوزكرده حالت به جز بنشيني، .تخت
چ كه اتاق طرف هر ميبه ميشم آهن تنها را.ديديانداختي بند بتوانيد آنكه براي

طـول بـه پاسـاژي اسـت كافي كنيد، مجسم پيشچشم نظـر70درست در را متـر
گذاشـته كـار دستـشويي و حمـام و توالت و اتاق آن طرف دو در كه .انـدبگيريد

ميلهاتاق يكديوار را مـيها جـدا راهـرو از مشبك نگهبـان.كـرداي دروقتـي هـا
مي راه ميراهرو اتـاقرفتند، كنار و گوشه تمام ببيننـدتوانستند را طـوركليبـه.هـا
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هيچ نميزنداني داشـتهگاه خـود بـراي تنها حريمي و دور ديگران نگاه از توانست
مــي.باشــد مالفــهوقتــي بايــد حتمــاً عــوضكنــي، لبــاس خــودتخواســتي دور اي
.پيچيديمي

محدوساعت هواخوري بـودهاي مـيعـده.د قـدم راهـرو تـوي مرتـب واي زدنـد
مي راه به ميگردوغبار سخت را نفسكشيدن كار و .كردندانداختند
محوطه زندان طولحياط به بود عرض30اي و سـيم.متر10متر را آن دور تا دور
بودند كشيده بعـدازظهر.خاردار شـش و پـنج تـا صبح هفت از هواخوري ساعات

.بود
د كوتاهالبته نيز هواخوري ساعات روزها، كوتاهي خاطر به زمستان، فصل بودر .تر

طبقه سه بين هواخوري ميساعات تقسيم بند اولي طبقـه در كـه ما بين يعني ـ شد
دارالتأديبي و سومبوديم طبقه در زنان و دوم طبقه در .ها

بـهاينبه عـادي حالـت در طبقه هر سـاعترتيب، سـه روزي متوسـط نـيمطـور و ت
داشت .هواخوري
داراي بند بود8يا7حمام نبود.دوش ما دست آب بستن و كردن باز فلكه.اختيار

مـي زنـدانبان تنهـا و داشت قرار زندان نگهباني قسمت در آب هـراصلي توانـست
ببندد يا كند باز را آن دلشخواست .وقت

قابــل كمتــر عمــل در بــودحمــام شــ.اســتفاده فلكــه كــه بــازوقتــي را گــرم آب ير
ميمي جوش آب و آب بخار دقيقه چند اول آبكردي، بالفاصـله هـم بعد و آمد
نمـي.سرد تنهـا سـرد آب يا تنها جوش آب با كه است گرفـت،طبيعي دوش شـد

داشتند سرد دوشآب به عادت من مثل كه كساني .مگر
تالش از كـهبعد ابتكـاري بـا و زندانبان موافقت جلب و زياد بـرديم،هاي كـار بـه

ساده كمي كردن شدحمام از:تر يكـي دستشويي شير به را آن و خريديم شيلنگي
كرديمسلول كم را گرفتن دوش مشكل و كرديم وصل .ها
درستتوالت پيكر و در بند داخل نداشتهاي حسابي نـيم.و شـايد درهـا ارتفـاع

توالت داخل صداي و سر نتيجه در و نبود بيشتر دمتر مـيها شـنيده بيـرون ور شـد
بودندسلول ناراحت خيلي بابت اين از نزديكتوالت .هاي



139 منشرفيقخاطرات كي تقي

مي چكه ماه دوازده به سالي سقفش كه بود اين توالت ديگر .كردمشكل
سـالسال اواخر اينكه تا بوديم گريبان به دست مشكل آن با هـزار1356ها از بعـد

كر قيرگوني را توالت سقف دوندگي اعتراضو قابلبار توالت و شددند .استفاده
نداشت چيز هيچ حال همان در و داشت چيز همه واقع در شيراز چيـز.زندان همـه

سـالن و كتابخانـه مـدرن، آشـپزخانه و غـذاخوري سـالن كـه معنـا ايـن به داشت،
حـق كـه معنـا ايـن بـه نداشـت، چيـز هيچ اما داشت، ورزشي باشگاه و آموزشگاه

و كتابخانه از غـذاياستفاده كيفيـت و نداشـتيم را ورزشـي باشـگاه و آموزشـگاه
بهآشپزخانه بوداش نازل .شدت

با انفرادي بندي زندان داشت144اين انفرادي و.سلول درازا متـر دو سلول 90هر
داشتسانتي پهنا بـه.متر آن از و بـود طبقـه سـه انفـرادي وبند قرنطينـه بنـد عنـوان

درجه ميتنبيهي استفاده مجـردزنـداني.دشدو بنـد بـه را اول درجـه تنبيهـي هـاي
دستمي آنها به و ميبردند پابند و .زدندبند

به بهداري شيراز پرزرقزندان بنـدظاهر در را روانـي بيمـاران امـا داشت، برقي و
مي نگه همعمومي تا سـالمداشتند بدهنـدزنجيـران آزار و كننـد ناراحـت را .شـان

بعد شيراز بهدرواقع، را آن جاي برازجان دژ زندان شدن منحل تبعيـدگاهاز عنوان
.گرفت

در سال14من شـدم1351بهمن منتقـل شـيراز زنـدان شـامل.بـه شـيراز زنـدانيان
گروه هواداران و سازماناعضاء و بودندها زير :هاي

چريك نهـضتسازمان ايـران، خلـق مجاهـدين سـازمان ايـران، خلـق فـدايي هاي
اي ساكاآزادي ايـران(ران، كمونيـستي بنيـان)سـازمان كروژكيـستكـه آن گـذار

طرفـداران و جزنـي گـروه طوفـان، سـرخ، سـتاره بـود، امـامي محمـدباقر معروف
خمينيآيت .اهللا

فدايي آغاز تودهدر و هم با مجاهدين و وايها حـزب هواداران از شماري با نيز ها
مي»ساكايي« زندگي هم با .كردندها

همهپيش كه بود آن اوليه مـشترك144نهاد يـككمـون در و هـم بـا زنـداني نفـر
چريـك شدم متوجه زود خيلي كه آنجايي از اما كنند، بـازندگي مجاهـدين و هـا
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گذاشته قرار تودههم با ندهند اجازه هوادارانشان و اعضاء به بگيرنداياند تماس ها
نشست نتيجو اين به باشند، داشته برخاست حفـظو ضـمن اسـت بهتر كه رسيدم ه

گرايش ديگر با داشـتهارتباط را خـود جداگانـه زنـدگي سـازماني، و سياسي هاي
نحوه.باشيم به كه ميهنگامي نگاه زندان در آنها زندگي مـيي كـهكـردم، ديـدم

اسـت ظاهرسـازي به آلوده بيشتر جمعي مشتركو زندگي در بـود.رفتارشان ايـن
خودما بين بحث در يـككمـونكه در زندانيان مشتركهمة زندگي پيشنهاد با ن

كردم .مخالفت
مي بهتر كنار از كه بودم معتقد اينكه خواسـتبا بـه بگـذاريم، تـأثير آنهـا بر توانيم

گفت براي ضابطهرفقايم تنظيم و تعيين جهت آنها با همراهوگو جمعي زندگي ي
جلسات.شدم در جوان دوستان آن كه مطالبي يكپيهمة طوالني و پي ماهـهدر

بي از ناشي كردند، زنـدانمطرح وضـع و ايـران مـردم مبـارزات از دراطالعـي هـا
بود حداقل.گذشته شدن برآورده و كشي رياضت را زندگي ميآنها .دانستندها

مينمونه طرح جلسات اين در دوستان اين كه مسائلي از بوداي چنين :كردند
نيازي" اگر كندزنداني برطرف را آن بايد كمون پـرزرق."دارد خيلي حرف اين

بود برق .و
مي سعي آنها وصـلهاغلب شـلوارهاي حتـي و لـي شـلوارهاي وكردند بپوشـند دار

مي كهوقتي نمي"گفتم سفيد موي و سال و سن اين با بپوشممن لي شلوار ،"توانم
مي كهبالفاصله اسـت"گفتند نياز رفع براي نمـي.شلوار اسـتدالل."كنـدفـرق يـا

كهمي چـون»عـروس«يـا»گلنـار«صـابون"كردند كـرد، مـصرف و خريـد نبايـد
مي دولت كه مـيصابوني برطرف را نيازمان و است خوب در"كنـددهد وقتـي و

مي كهپاسخ مي"گفتم پيشنهاد است، نياز رفع غرض سيگاري،اگر رفقاي كه كنم
و»گرگان«و»هما« مـي"بكـشند»اشنو«نكشند پاسـخ بالفاصـله كـه، آنهـا"دادنـد

كرده مـصرف"گفتممي."اندعادت اسـت، عـادت شـرط، اگـر كننـدگانخـوب
كرده»عروس«و»گلنار«صابون عادت نمي.اندهم هوا دو و بام ."شوديك

رتق دربارة ميآنها پيشنهاد مالي، امور فتق كهو امكـان"كردند چـه هـر كس هر
در دارد بگذاردمالي كمون ."اختيار
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گفتم پاسخ :در
اختيـار" در را امكانـات همـه چطـور باشـم، نداشـته مـالي امـور بر نظارتي من اگر

بگذارم ."كمون
گفتند مسلحانه مبارزه هوادار :دوستان

جمع" با شما بچـهپس همـه بين آن تقسيم و مالي امكانات همه مخـالفآوري هـا
"هستيد؟

نه:گفتم كه !البته
شـنيده بدهم، ادامه صحبت به آنكه از پيش بچـهو از تـن چنـد از خـود هـايهـاي

مي ياد به را ميمجاهدين كه :گفتندآوردم
چريك(...- بوديم، تهران در كه سعيموقعي مخارج تأمين براي خلق فدايي هاي
عقيـدهمي زيـرا كننـد، برداشت ما رفقاي بانكي حساب دفترچه از بيشتر كه كردند
هستيمدا بورژواها جزو ما كه كـه.شتند بود خوابيده فكر اين ذهنشان پشت درواقع

و است بورژوازي از مصادره نوعي هم ...).اين
روي تأكيد با باز بعد دادم»!نه«و ادامه حرفم :به

مـي!نه- كمـون اختيـار در را امكاناتمـان همـه يكشـرط به تنها بـه.گـذارممن
د بر هم خودم كه خرجخلشرطي باشمو داشته نظارت شـما.ها فردا است ممكن

آن بـا مـن كـه مسلحانه مبارزه پيشبرد براي و برداريد پول مشترك صندوق اين از
شـيوه و شكل با من چيست؟ تكليف بفرستيد، زندان از بيرون به مبـارزهمخالفم ي

نيستم موافق كنوني شرايط در .شما
نبو ساده خوان اين از گذر ازهرچند دشـوارتر بسيار بعدي خوان از گذشتن اما د،

بود هـيچ.آن در شخـصي و خـصوصي مالكيـت بـراي حريمـي هـيچ دوستان اين
نبودند قائل خانواده.مقياسي براي هديه خريد سر بر بحث در چنينمثالً جواني ها،

داد :پيشنهاد
مـي" هـستند متأهـل كـه آنهـايي از يك هر نو، سال مناسبت بـاتواننـدبه كـادويي

بخرند مالي مسئول ."نظارت
نحوه خاطر به بلكه هديه، نفسخريد خاطر به نه البته كردم؛ مخالفت هم باز يمن
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هديه خريد بر .نظارت
گفتم پاسخ :در

موافقم- خانواده به دادن هديه با توانـايي.من كـه را مبلغـي كـه شـرط ايـن بـه اما
هم اختيار در داريم را داشـتهبنداپرداختش عمـل آزادي آنهـا و بگـذاريم متأهل ن

بدهند خود فرزندان يا همسر به و بخرند را خود دلخواه هديه طورنباشـداين.باشند
سـينه همسرش براي خواست متأهلي رفيق اگر مثالً زيرپـوشكه و شـورت يـا بنـد

با بيگانه است مجردي جوان كه مالي، امور مسئول رفيق جلوي باشد مجبور بخرد،
زند زنـدگي چنـيننياي دارد نظـر در كـه بگويـد و كنـد كـج گـردن وشـوهري،

بخردهديه همسرش براي خيلـي.اي كه مطمئنم داريم، ما كه فرهنگي ايـنبا از هـا
صرف ميكار بگذاريم.كنندنظر آزاد هديه انتخاب در را رفقا بايد .ما

شمسئله روحيه به داشتم، خود جوان رفقاي با كه ديگري نرمشي و ناپـذيرورشي
بود مربوط مي.آنها پيشنهادهايي گاه واقعآنها كه ميدادند وقتي و نبود :گفتمبينانه

روبه- زندانبان مقابلة با مسئله اين طرح ميبا .شويمرو
مي :گفتندبالفاصله

مي.كنيمشورشمي" ".ايستيمجلوشان
نسل تجربه نبودند حاضر حتي گاه پـيشآنها نظـرتـهاي در و بـشنوند را خـود از ر

.بگيرند
كه هستند گروهي اولين آنها گويا كه بود شده مشتبه آنها بر واقعي"امر معناي "به

مي پيشينهمبارزه از حتي كه حالي در مبارزهكنند، مبارزاتي تاريخ در مسلحانه ي
بي ايران بودندمردم .خبر

بهيك گفتمبار :آنها
نفرم- تصور كـسانيدوستان اولـين شـما ايـران، مـردم مبـارزات درتاريخ كه اييد

مبارزه به دست كه ميهستيد مسلحانه درباره.زنيدي خراسـانآنگاه افسران قيام ي
سال كردند1323در حركت مشهد از آنها كه دادم شرح و تعريفكردم برايشان

پاسگاه تمام بينو رهاي گرگان به تا كردند سالح خلع را از.سيدندراه تـن هشت
شدند شهيد افسران .اين
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مي ميان به سخن زندان در شورش از وقتي تودهيا رفقاي ازبرخورد درآوردند، اي
ميزندان نقل برايشان چهـار.كردمها و دوسـت اقـدام رفيق شدن كشته به جمله از

سال در رشت زندان در ديگرمان كردم1323رفيق .اشاره
دوست اين از يكي بحثروزي از بعد جوان جـوابيان ديگـر كـه وقتـي بسيار، هاي

حرف گفتبراي نداشت، من :هاي
مي" هم ما و كرديد تجربه شما كنيمخب، تجربه ".خواهيم

يك از بعد گفتخالصه گرفتماه مشتركشكل كمون روزه هر .وگوي
روز كمون اين عمر سـاوا1352فروردين26البته پلـيسو بـين برخورد پي كدر

سـاله بيـست ـ نوزده دستاوردهاي تمامي آن، جريان در و رسيد پايان به زندانيان با
ومبارزه تـوهين بساط روز هر سال پنج مدت براي و رفت دست از زندان در ما ي

بود راه به شالق و .باتوم
در را مـن خوردن شالق بيداد و داد صداي زندان سال بيست از بعد رفقا كنيد باور

هشت هـمميزير شكنجه شاهد نيز من و بـودمشنيدند ...بنـدانم كـه. بگـويم بايـد
عمل هيچ انجام از سركوبگري اين جريان در زندان، رئيسوقت قهرماني، سرگرد

كينه و آتشخشم فرونشاندن براي و نكرد فروگذار خـودغيرانساني غيرانـساني ي
استفاده بود قدرتش يد در آنچه از زندانيان به گذشـتنسبت از بعد تنها ما و كرد

بـه دوبـاره توانـستيم سرخ صليب هيئت آمدن درپي و سركوبگري اين از سال پنج
پايمال يابيمشدهحقوق دست .مان

فروردين در هست رئـيس1357يادم كريمـي، زنـد سـرتيپ سـال، پـنج از پس و
زنداناداره سرخيي صليب اتفاق به زها، دكتر و من و شد بند وارد اوها بـا ركش

سلول بسته درهاي شديم موفق و مذاكره كنيموارد باز را .ها
درگيري و برخوردها آن از بعد كه است مجاهـدينگفتني بـين عجيبي بلبشوي ها،

چريك آمدو وجود به خلق فدايي كـه.هاي بود گرفته باال چنان آنها بين اختالف
بيراه و بد از دركارشان و گذشت همديگر به وگويي زد شـاهد حتـي مـورد چند

بودم يكديگر به آنها تند ناسزاگويي و يكديگر با آنها .خورد
زنـدان فـضاي تغييـر بـا بـوديم، نفر دوازده ـ ده كه همدلم، رفقاي و دوستان و من
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داديم تشكيل كمون.كموني نيز وديگران انداختنـد راه به بزرگي و كوچك هاي
همـه نيز مدتي از زنـدانيانبعد مـا مـصرفي بـراي اقتـصادي برنامـه يـك سـر بـر

حدود رسيديم15اشتراكي توافق به كاال .قلم
به كار اين، وجود نميبا پيش مي.رفتسادگي كه آنجا تا دوستانم و توانـستيممن

مي بـهسعي دسـتمان امـا دهـيم، نـشان انعطـاف خـود از ديگـران مقابـل در كرديم
نمي فشرده .شددوستي

يكييك صلحبار داود نام به ما كمون اعضاي امـوراز اداره مـسئول كـه دوسـت
پينگ چريكبازي از يكي و بود، سپنگ نام به خلق فدايي كـارگر.د.هاي كـه

پيـدا اخـتالف بـازي نوبـت ليـست تنظـيم سر بر بود، الهيجان اهالي از و مكانيك
ب.كردند و بگومگـو بـه مـا، چـشم از دور به دو، اين اختالف خـوردكار و زد عـد
.كشيد
بي سمن ديـدم يكبـاره كه بودم نشسته اتاق در جا همه از مـن.د.خبر طـرف بـه

حواله لگدي و آورد كرديورش من پيـدا.ي خـود از دفـاع فرصـت آنكه از پيش
بچه از يكي رادكنم، نام به فدايي خـودهاي بـود، هم خوبي بسيار پسر كه مريخي،

توانست و كرد من سپر كندرا دور من از را س.او نبـود.د.اما معاملـه كـن او.ول
صلح داود به ديگر بار سه كرددو حمله .دوست

هم ساير و عمويي و حجري و من وقت اول صبح روز، آن نشـستهاتاقيفرداي هـا
فحشركيكحوالـه چند و شد سبز ما اتاق در دم مجدداً او كه كـردبوديم مـا .ي

ح توالت صف سر هم مـادربعد و خـواهر فحش يكمشت هواركشان و شد اضر
توده كرداينثار .ها

نه او، ناشايست و زننده رابرخورد زنـدانيان ديگـر از زيـادي تعـداد بلكـه مـا، تنهـا
مــي كــه صــورتي بــه كــرد، معــذرتناراحــت بــا و دلجــوييآمدنــد مــا از خــواهي

ميبچه.كردندمي رادها كه زورگفتند از شـب تمـام بـهمريخـي خـواب نـاراحتي
بـود نرفتـه نظـرهمـين.چشمش از اينكـه بـا مريخـي راد كـه كـنم خاطرنـشان جـا

و بـود نزديك ما به بسيار انساني و اخالقي نظر از داشت، اختالف ما با ايدئولوژي
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احترام خيلي داشترفتار ما با .آميزي
س رفقــاي از شــماري مريخــي، راد از غيــر ن.د.بــه ســرمدي مظهــر راماننــد او يــز

كهبه بودند گفته و كرده تهديد حتي و سرزنش بـاز"شدت اگـر باشـد، حواسـت
كي حجريبراي هستيمنشو طرف ما با كني، فراهم مزاحمت "!اينها

وجود تمام با بوديم، شيراز زندان در رفقايم و من كه مدتي تمام در سخن، كوتاه
همه با كرديم گروهتالش دوسي و حسنه روابط يكدنيـاها با اما باشيم، داشته تانه

بـي مـورد آنهـا از گروهـي جانـب از هميشه كه بگويم بايد افسوس و مهـري،درد
شديمبي واقع توهين و .احترامي

توده ما رفتار داشتايالبته زندانيان ديگر بين در را خود مثبت انعكاس حضور.ها،
علي گـروهما، زهرآگين تبليغات ضـدتودهرغم وايهـاي فكـري فـضاي معـرف ،

ويژه و متفاوت جاذبـهانساني پرشـور و پويـا جوانـان براي پيش از بيش كه بود اي
سلسله.يافتمي گـروههرچند ازجنبانـان را خـود هـواداران و اعـضاء ديگـر، هـاي

مي منع ما با تماس نميهرگونه موفق اما باكردند، آنها دوستي و نزديكي راه شدند
به را كاما كنندطور سد .مل

گفت كه شنيدم مخالفمان دوستان از يكي از بار يك كه است :يادم

مي" دوستانم به بچهمن بگذاريد اگـرگويم تـا باشـند داشـته تمـاس آنها با ما هاي
بشنوند را ما جواب ندارند، حسابي حرف اگر و بشنوند دارند حسابي ".حرف

مي همواره ما زندان دوران ادر ثبـات نـدهيمكوشيديم دسـت از را خـود .خالقـي
تـسليمهيچ پلـيس برابـر در واحـدگاه صـف در هميـشه و نكنـيم برخـورد جويانـه

بايستيم .زندانيان

هم با همواره من يـكشـالقحرف و يـكفـشار زيـر همـه مـا كـه بود اين بندانم
داريمهمه.هستيم واحدي دشمن ما نمي.ي رفيـقاگر تنگزندان محيط در توانيم
د همسايهو دو مثل هم كنار در بياييد باشيم، بـاوست همـسايگي، حقوق به آشنا ي
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مسالمت كنيمنرمشو زندگي .جويي

هستند واحد ايدئولوژي داراي كه رفقايي با ارتباط در

مــي روي مبــارزه بــه كــه زنــاني و مــردان ديگــر و نظــامي ســازمان آورنــد،رفقــاي
برخورداانسان و باوجدان و آگاه خصلتهايي از اجتمـاعير و انـساني واالي هاي
انسان.هستند آنها كه نيست معني آن به اين كاملاما هـرهاي از خود زندگي در و

بري شخصيتي آلودگي و سـازندگان.انـدنارسائي و بـشري نيكبختـي راه مبـارزان
آلـودگيجامعه گزنـد از نيـز اجتمـاعي برتر مناسـباتي جامعـه، در موجـود هـاي
واپسنابسام رسوم و سنن و اجتماعي محـيطمانـدهان و اجتمـاع بـر حـاكم هـايي

نيستند امان در .خانوادگي
سازمان و احزاب كه دمكراتيكاجتماعي شرايط ميدر بـهها رسـيدن بـراي توانند

مناسبآماج بستر باشند، داشته علني فعاليت خود مبـارزههاي و شناخت براي تري
كاستي ربا و شخصيتي فـراهمهاي اجتماعي و فردي بازپروري و نابهنجار فتارهاي
ــه.اســت ب ــت حال ــن اي ــباتدر مناس در خــود از ــاد انتق و ــاد انتق روش ــارگيري ك
سازندهدرون و كارا است سالحي .سازماني

ــارزه مب و ــاق اختن ــرايط ش در ــفانه متأس ــا ــعفام ض از ــسياري ب ــي، مخف وي ــا ه
رآلودگي پيكارگران شخصيتي و فردي جامعـههاي نوسازي و عدالت و آزادي اه

هم حتي ديد مـياز پنهـان ورزمانـشان نوآمـوزي دامنـة و امكـان نتيجـه در و مانـد
تنگمي بسيار نوبه.شودبازپروري به امر سرچـشمههمين خود خطاهـايي چـه ي

بـازي چه و سازماني و آرمـانسياسي بـا مرگبـار انـسانهـاي زنـدگي و كـههـا هـا
بشودنمي !تواند

مي فعاليت زندان از خارج در كه زماني جلـسهتا يكبـار مـاه سـه دو هـر يكـرديم
داشـتيم خـود از انتقـاد و انتقاد و طـول.بحث سـاعت چهـار يـا سـه جلـسات ايـن

مي.كشيدمي نقد را يكديگر حوزه اگـر.كردنداعضاي كـه بـود چنـين كار روال
انتقا موارد داشتند، انتقاد حوزه از عضوي به مـيرفقا طـرح را خـود فـرد.كردنـدد
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مـي گوش شده طرح موارد به نيز نظر مـي.دادمورد وارد را انتقادهـا دانـست،اگـر
توصيه پذيرش با داشت چنانچـهوظيفه امـا بكوشـد، خود رفتار بهبود در جمع هاي

نمي وارد را ميانتقادي دفاع خود از قـانعدانست انتقادكننـده شـخص اگـر و كـرد
انتقادمي ميشد پس را نمـيخود قانع اگر و نظـرگرفت بـاره ايـن در حـوزه شـد،
راهمي و ميداد نمـي.كردجويي نتيجه به مواردي يا مورد سر بر حوزه رسـيد،اگر
سـطوحانتقاد بـاالترين تـا حزبـي بـاالتر مراجـع به داشت حق انتقادشونده يا كننده

كند مراجعه .رهبري

دوره دستگيريدر از بعد نخست حزبيي روابط روح و ما سر بر حزب سايه هنوز
بود حكمفرما ما بين و.در صـميمي محـيط زنـدان، در مـا جمـع بـر حـاكم فضاي

بود مـي.رفيقانه نـشان خود از فراوان گذشت يكديگر به نسبت همـه.دادنـدافراد
مي دهنـدسعي نـشان همكـاري و تفـاهم حسن خود از در.كردند مـشكالتي اگـر
في ميماروابط پيدا وبين حل را آنها سازنده انتقاد و بحث و اخالقي انعطاف با شد
مي .كردندفصل
همين دستگيرياما موج شاخهكه و گرفت باال روابـطها بـه رفـت، لـو حزبـي هاي

خورد ضربه بلندپايـهبه.حزبي رهبـران از بعـضي دادن نشان ضعف حزبـي،ويژه ي
روح بـر شـرميني، و يـزدي بهرامي، جـايمانند بـر منفـي تـأثير زنـداني رفقـاي يـه

رفته.گذاشت كـهافراد نـدارد وجـود مرجعـي و مقـام ديگـر كردند احساس رفته
پاسخ به باشندمجبور آن برابر در خصلت.گويي افراد از گروهي كه بود هاياينجا

و سـطحي بسيار مشكالت با رويارويي در برخوردشان و دادند بروز را خود واقعي
شدنظراتنگ .نه

درجه رفقاي كه هست دريادم هـم كنار در افسرمان رفقاي با ما نظامي سازمان دار
فلك بودندزندان زنداني يعنـي.االفالك بودنـد، نرفتـه دادگـاه بـه هنوز رفقا چون

مي حساب به بـودمتهم حـاكم آنهـا بين خاصي دروني روابط بـسياري.آمدند، در
درجه از افسران انتموارد سلـسلهداران رعايـت داشـتندظـار را داراندرجـه.مراتـب

ميبي سعي حساسيت، اين به روبهاعتنا افسران با گاه هر ميكردند آنهـارو به شوند



انقالب تا كودكي دوران 1357از 148

بيچهره بـهي را درجـات ايـن كه بگويند آنها به خود رفتار با و دهند نشان تفاوت
نمي مسئله.شناسندرسميت مواردي در برخوردها مياين وساز صـميميتشـد واز

واكـنش.كاستميدوستي مـيگاه تبـديل لجبـازي و لـج بـه رفيـق.شـدهـا مـثالً
مـيدرجه او بـه افـسرش رفيـق هرچـه با تأمل بدون مـيدار مخالفـت .كـردگفـت

درجـه از بودنـد، افتاده زندان به سرهنگي درجه با چون بودندكه نيز دارانافسراني
را آنها داشتند سرهنگ«انتظار كننـد»جناب سلـسله.خطاب رعايـت مراتـبعـدم

مــي كـدورت و دلخــوري ناراحـت.شــدموجـب ماجراهــاي شــاهد يــاگـاه كننــده
بوديمخنده پيـدادرجه.دار اخـتالف خـود افـسر رفيق با مسائل همين سر كه داري

بچگانه كار به دست او گوشمالي براي بود، زدكرده فـرو:اي سنجاق او تشك در
مي وقتي تا فرورودنكرد تنش در سنجاق مزاحمـت.شيند ايجـاد بـراي ديگـري يا

هم ميبراي بلند صداي با را درسش خود، هـماتاقي بـه را اتـاق آرامـش و خوانـد
مي.زدمي او به هـيچوقتي بـدهكار گوشـش بكنـد، را ديگران حال رعايت گفتند

مي و نبود آمده":گفتتذكري زندان باشيمما آزاد كه "!ايم

حـلبرخ خـوش زبان با را مسائل نبودند حاضر ما رفقاي از كننـدي فـصل اگـر.و
مي زور آنها به ميكسي پاسخ شيوه همان به هم آنها .دادندگفت،

مي زندانييادم از يكي كه داشتآيد گرامي دستگاه برازجان در وقتـييك.ها بار
صفحهمي بلندخواست را گرام صداي كند، گوش و بگذارد تـذكركاي بـا كه رد

زنداني از بهيكي ديوار اتاق بههاي رو شدديوار كـرد،.رو كـم را گرام صداي او
نمي رضايت گرام كردن خاموش با جز او طرف مـياما و اعـصابم:گفـتداد مـن

ندارم را صدا شنيدن تحمل و است نشد.خراب قطع گرام صداي عـصبي.اما رفيق
را گرام صداي بود نتوانسته وكه برآمـد تالفـي دنبـال بـه كنـد، قطع كامل طور به

او جـان بـه تختخواب پاية با برآمد درصدد بود، دستشويي در ما رفيق كه بار يك
او از را تختخـواب پايـة نكـرد، مماشـات ديگـر امـا شـد، متوجـه ما رفيق كه بيفتد

مشت حسابي را او و دادگرفت مال .و
آن از عصبي نرفيق جرئت ديگر موسيقيپس رفيق به بگويـدكرد زور مـا .دوست

زورگويي مقابل در نيستند آماده همه كه فهميد بـراييعني و بياينـد كوتـاه او هاي
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جنجال بار زير آرامش وآفرينيحفظ صـلح زبـان بـا او بـا همچنان و بروند او هاي
بزنند جنجال.آرامشحرف و زورگويي تحمل همه كه فهميد راآفرينياو او هاي

.ندارند
رعايـت زنـدانيان كـه حـالي در نيز زندان ابتداي از فرد اين كه كنم يادآوري بايد

مي را بيحالش بدترين مـياحتراميكردند، روا ديگـران بـه را سـال.داشـتهـا ده
دلـشان كـار هـر تـا بـود شـده دكاني ديگر گروهي البته و او براي عصبي ناراحتي

بكنند .بخواهد

نمونه اما ماهايو عصبي رفيق اين رفتار از :ي
زنـدانيان از كـارگري سـحابي دكتـر و بازرگان مهندس آقايان برازجان، زندان در

مي غذا برايشان كه داشتند ظرفعادي و بار.شستميپخت دو يكي روزي گويا
ظرف ميصداي عصباني رفيق اين گوش به او ميهاي تصميم او و كـهرسد گيـرد

تال را اشتباه كنداين خـواب.في عـالم در همـه كـه حـالي در روز، آن ظهر از بعد
شد بلند طبل صداي يكباره به يـك.بودند، ايـشان كـه ديـديم و شـديم بيدار همه

آن بـر محكـم چـوب تـا دو بـا و گذاشـته زمـين روي وارونـه را خالي حلبي پيت
!كوبدمي

شيرين تهران، در بار اين منتها شخص، كردهمين ديگري استكاري شنيدني :كه
بيلچـه بـا زمان همان در سحابي دكتر آقاي و بود خوابيده بند ايوان روي او روزي

فاصله گـل30در بـا باغچـه كنار او ورمتري صـداي.رفـتمـيهـا از ايـشان گويـا
ميبيلچه ناراحت دكتر ميي تصميم و تالفـيشوند اقدامي به دسـتگيرند جويانـه
مايناز.بزنند شب سه نيمهرو، از بعد سه دو، ساعت در دكتـرتوالي سـر باالي شب

مي بهسحابي را او تخت و ميرود تكان ميشدت بيدار را او و !كنددهد
سال هيچدر زندان، ماليهاي مسائل دربارة بتوانيم كه نداشتيم قرار شرايطي در گاه

كنيم برقرار شايسته نظمي سياسي امكـ.و فراخـور بـه كس هر ناچار، وبه سـر انش
مي امور اين به .دادساماني

مي دريافت پول جا سه دو از كه بودند نيز امكانـاتافرادي چارچوب در و كردند
داشتند خوبي خيلي زندگي زندان در قيافـه.موجود گاهي حتي بـهاينها طلبكـار ي
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مي .گرفتندخود
ميبرخي تلكه را ما خوب رفقاي حتي طيك.كردندها بني رفيق مالقاتبار به رفه
بود.رفت رفقا از يكي او هم.مالقاتي از هميكي نيز داشتبندان مالقات او با زمان

بود ايستاده او كنار مالقات اتاق در هم.و بـهآن مالقـات پايـان از بعـد نابكـار بنـد
مي طرفه بني مالقاتيدكتر من كه ميگويد را دادهتو پـول تـو به حتماً او و شناسم

ش و قيلاست به ميروع طرفه بني دكتر تهديد و قال بـراي.كنـدو طفلـكدكتـر
بكند را قضيه قال او200آنكه به .دهدمي»السكوتحق«تومان

دست يعني خشن، و تند گاه برخوردهاي اينها همة از يقهبدتر فحشوشدنبه و ها
بـودكاريفحش خليلي ما رفيق دلخراش قتل د.و بـه خـواب در سـرگرداو سـت

شد كشته زند .شهيدي

پديده زندانبرخي زندگي در جاري هاي

پديده زندان بوددر رايج حساسيت نام به بـه.اي حـساسيت رابطـهگونـهايـن ياي
مي مربوط زندان در مي.شدانساني خوششمثالً حسين از دليلي به حسن كه ديدي

مينمي صفحه او پشت مرتب و بدگوييآيد و به.كندميگذارد كار مدتي از بعد
مي نهآنجا افراد اين كه اتـاق،كشيد يـك در يكديگر كنار در زندگي تحمل تنها

مي دست از نيز را بند يك در .دادندبلكه
آن من، نظر برمي»حساسيت«به تنگزندان محيط در زندگي درآدم.گشتبه هـا

مي زندگي هم چشم زير زندان بچهارديوار و خصلتكنند هـما بـد و خـوب هاي
رفته و وآشنا داوري هم به نسبت هـرروزه.زنندميهمبه»حساسيت«رفته يديـدن

خودخواهينظريتنگ خواريها، و خـودبينيها و حـساسيتها بـه زود خيلـي هـا
مي .شودتبديل

گفت و كرد مراجعه من به كسي كه هست :يادم
ميوه توي دارد، معده زخم آنكه چرا است؟ـ برايشخوب گالبي فقط ها

گفتم او :به
فرضمي من، دوست ببين ميـ مريضي به را خود گالبـيكنيم بهانـه ايـن به و زند
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ميوهمي مجبوري تو و مـيخورد بـدي كـار او يعني اين و بخوري ديگر .كنـدهاي
امـا اسـت، خوشـمزه و خـوب همه براي است، خوشمزه و خوب چيزي اگر چون

باشد استيادت بد نيز باشد نداشته بلندنظري و گذشت قدري آدم اينكه .كه
پديدهپديده نيز غيرِهمفكر آزارِ بـهي را آدم كـه بـود ديگري رايج رنـجي شـدت
.دادمي

بـود آزاد راديـو داشـتن برازجـان زنـدان در كـه است يادم پرويـز.مثالً مـا، رفيـق
مي گوش پيكرا راديو هرروز جو، مخالفيكي.كردحكمت ما با كه افرادي از

مي و همبود كند ناراحت را پرويز برنامةخواست با رازمان راديـويش ايـران پيك
آن را صدايش و ميروشن بلند پرويـزقدر گـوش بـه پيـك راديـو صداي كه كرد

.نرسد
متلكپديده ديگر، رايج مزهي و ايـدئولوژيكگويي و سياسـي مخـالف بـه پراني
زن.بود ميبرخي سعي متلكدانيان و لباسشوخي در را خود جدي نظرات كردند

كنند مطرح مخالفخود به كنايه و گوشه .و
پديده اين كه بود هـمطبيعي بـين روابـط بر رفتاري، ناپسند منفـيهاي تـأثير بنـدان

در.گذاشتمي را چاره كه افرادي بسيار به»بايكوت«چه قهـريا خودمان اصطالح
ميهم.ديدندمي بچگانهه كار قهر، كه چـارهدانند گويـا گاه اما است، نبـود،اي اي

گفت براي جايي بدرفتار طرف نميزيرا باز شدن يا كردن قانع و .گذاشتوگو

پديده به نيست بد اينها بر كـنمعالوه اشاره نيز قدرناشناسي بـي.ي بـهبرخـي اعتنـا
دوستي روح و بودند پرتوقع بسيار مكان، و همزمان ياري نميو را ديدنـدبندانشان

بي را آن مييا جلوه بيمـاري.دادندارزش خاطر به كـاريفردي هـيچ بـه قـادر اش
بچه.نبود از نفر دو روزانـههمواره كارهاي انجام براي بـهها و بودنـد خـدمتش در

مي مي.رسيدنددادش منبر باالي بار، يك چندي هر او بچـهاما اين كه ازرفت هـا
كمـكمـي مـن به ظاهرسازي درروي واقعـاً يـاري كمـكو روح وگرنـه كننـد،

نيست .وجودشان
پديده خصلتالبته و درها بلكه نبود، فكري يكگروه خاصِ ناپسند، رفتاري هاي

گروههمه ديدهي نيز خميني هواداران بين در جمله از غيرمذهبي، يا مذهبي چه ها،
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بهمي اما همههيچشد، نبودگوجه همـه.ير بين در رفتار و آدم جور گـروههمه هـاي
مــي ســالديــده در متأســفانه امــا وشــد، دعــوا برخــورد، انقــالب بــه نزديــك هــاي

گروه بين يككشمكش كه جايي تا بود، زياد شيراز زندان در مشتها با فردي بار
هم چشم كردبه معيوب را او و كوبيد خود .بند
همه وجود حرفبا اين خـصلتي مـا رفقـاي اكثريت كه كنم تأكيد بايد هـايها،

ياري و همبستگي روح و كردند حفظ را خود جايگـاهانساني آنهـا بـين در رساني
داشتبرجسته باتجربه.اي ميهمچنين امروزم دري بايـد كـه كـنم تأكيـد خـواهم
بستمبارزه كار به جنبش كادرهاي انتخاب در را دقت نهايت رو، پيش .ي

زندانس و ياست

كودتاي پي توده28در كشتار و سركوب كارزار مصدقيايمرداد، و آغـازها هـا
زندان.شد كودتا، از بعد يكسال كه بوديم آن شاهد هـوادارانما و اعـضاء از هـا

مصدقي از گروهي و شدحزب پر حـزب،به.ها نظـامي سـازمان رفـتن لـو بـا ويـژه
شكلدامنه به نيز حزب فعاليت شدچشمي محدود بـرديك.گيري يـاد از نبايد دم

به حزب نظامي سازمان بودمنزلهكه گوشحزب و چشم .ي
زندان درون خـوددر اوج در حـزب، نـابودي و سـركوب براي شكنجه و فشار ها،

تنقيـه.بود بـاتوم، اسـتعمال بطـري، استعمال شالق، قپاني، ودستبند جـوش آب ي
شكنجه جمله از غيتجاوز رارانسانيهاي ميهن فرزندان بهترين جان و تن كه بودند

شكنجه.فرسودمي زمان، آن سيـستمدر بـا هنوز آشـناگران شـكنجه پيـشرفته هـاي
وحشيانه و شيوهنبودند و ابزارها اعتـرافترين براي را شكنجه كـارهاي بـه گيـري

مي.گرفتندمي شكنجه را حزبشما در عضويت به آنكه براي نه سـازماندادند يـا
مـي بلكـه كنيد، اعتراف بنويـسيدنظامي سـفيد روي سـياه برايـشان مـن:خواسـتند

كرده تجاوز ديگران ناموس به خيانتكارم، جاسوسم، كردهضدمذهبم، از و هـايام
و نادمم و پشيمان ...خود

به سياه«نگاهي بازجويي.بيندازيد»كتاب از نمونه بازپرسـيچند و مـرورهـا را هـا
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سؤال.دكني جوابخط و كنيدكننده مقايسه را مـي.دهنده متوجـه كـهبعـد شـويد
دارندخط فرق امضاءها تنها و است يكي .ها

به و كردند تمام را بازپرسي و بازجويي كوتاه، خيلي مدتي دادگـاهدر هـااصطالح
دادند؛ تشكيل نيز بـستند21را گلولـه بـه را وطـن فرزنـدان بهتـرين از سـپس.نفـر

شدق منعقد كنسرسيوم نفت .رارداد
نبود كافي برايشان خفقان و كشتار اين گويي كردنـد.اما زيـادتر را 26روز.فـشار

كردند6نيز34مرداد تيرباران را آزاديخواه افسران از پيمـان.نفر آن، پـي در بـاز
شد منعقد .بغداد

چي خلق جمهوري و شوروي جماهير اتحاد حزب، اقدامات اثر خانوادهدر و هاين
چشم بيشتر كشتار از رژيم سياسي كردزندانيان جنـگسـرد.پوشي زمـان، اين در

بــه خــود سرسـپردگي ايــران دولـت و بــود حـاكم شــوروي و ايـران بــين تبليغـاتي
ايـران در آن بيشتر نفوذ براي را راه و داده نشان بيشتر چه هر را آمريكا امپرياليسم

.كردميهموار

گـرفتيمهادادگاه قـرار شـهرباني زنـدان اختيار در شدند، برگزار زمـان.كه آن در
روحيه بودهنوز خوب دستگيرشدگان ايمـان.ي بودند، برگزيده كه راهي به افراد

مي.داشتند آرمـانسعي بـا تـودهكردنـد كارهـاي در بيـشتر چـه هـر وخـواهي اي
باشند فعال زندان درون .تشكيالتي

فراموش روزهاي نشدنيآن

نميهيچ مـشروطيت،گاه روز مناسـبت بـه جمعـي جـشن اولين برگزاري 14توانم
ببرم ياد از را كرديم.مرداد، برگزار باشكوه بسيار را .جشن

هيچ نمـيهمچنين روحيـهگاه راتـوانم دوره آن در دستگيرشـده رفقـاي حزبـي ي
كنم داشـتيم.فراموش سازمان بندها درون در بيـر.ما در حـزب دربـا زنـدان از ون
بوديم بـه»مردم«يروزنامه.تماس حـزب، مركـزي ارگان مـن، بـراي مـنظم طـور

بـا.رسيدمي بنـدي در مـي118من سـر بـه دسـتم»مـردم«وقتـي.بـردمزنـداني بـه
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مـيمي نفـر ده بـه واسـطه بدون را آن بخواننـدرسيد، تـا مطالـب.دادم از آن، جـز
عمومي و برمي»مردم«سياسي نفـررونويس پـانزده يـا ده اختيار در را آن و داشتيم

مي به.گذاشتمديگر اختيـاررونويس در زندان، داخل در شده نوشته تحليلي عنوان
مي قرار اعتماد مورد زندانيان بهديگر يا شنيدهگرفت ميعنوان نقل شفاهي شدهاي

رابطه نخ سر نيفتدتا زندانبان دست به حزب با زندان .ي
چار سازماندر جملـهچوب از زنـدان، درون تعـاون«دهي داده»صـندوق تـشكيل
خانواده.بوديم و نيازمند زندانيان به راه اين مياز كمكمالي .كرديمهايشان

كالس زندانيان، زندگي كردن پربار انـداختيمبراي راه بـه آموزشـي كـالس.هاي
و سياســـت و تـــاريخ و زبـــان كـــالس...آمـــوزش بـــازيگريو وهـــاي تئـــاتر و

داشتيمنمايشنامه آموزندهنمايش.نويسي و جالب ميهاي اجرا .كرديماي
بود حكمفرما كموني زندگي و جمعي كار روح زندان، مثـال.در عنوان ميـوه،:به

مي گرد يكجا در بند دريافتي چاي و ميقند تقسيم نسبت به سپس و براي.شدآمد
وظ كه داشتيم مسئول چيز هر و كار عهـدههر به را آن عادالنه توزيع بر نظارت يفه

شب.داشت سفرهدر زندان حياط يا راهرو در مالقات، ميهاي عمومي انداختيمي
مي مهمان نيز را ديگر بندهاي زندانيان .كرديمو

بـودروحيه بـاال بـسيار زندانيان سياسي داشـتيم.ي حزبـي حـوزه زنـدان درون .در
دوس از آكنده روابط و بودمحيط فداكاري و گذشت و تفاهم و .تي

بودند باردار دستگيري هنگام به زندانيان برخي بچه.همسران كه هايـشانهنگامي
مـي دنيا مـيبه سـهيم آنهـا شـادي در همـه ويـژه.شـديمآمدنـد، راهمراسـم بـه اي

نـاممي جـشن و مـيانداختيم برگـزار ايـن.كـرديمگـذاري اتفـاق بـه قريـب اكثـر
مينورسيدگان را حزب شهداي .گرفتندنام

نيمه رفقاي و بريدگان بودشمار اندك برهه آن در عـده.راه انگـشتتنها شـماراي
فروختند نظامي فرماندار و پليس به را .خود

افـشنگو سـرهنگ قاسـملو، گوزلـو، قـره افخمـي، هـست، يـادم بـه كـه آنجـا تا
اختيار در را خود دستگيري بدو از گذاشتندسرهنگجاويد، بازپرس و هر.بازجو

مي شـدندچه تبـديل نظـامي فرمانـدار و پلـيس خبرچين به و گفتند مـورد.دانستند



155 منشرفيقخاطرات كي تقي

مي تشويق ندامت به را زندانيان و بودند زندانبان .كردنداعتماد

ندامت و فشار گرفتن باال

اعدامي از تعدادي شد، زيادتر بازهم فشارها بـدينوقتي و كردنـد امـضاء قـرآن ها
كردنـد سـوگند تجديـد واقـع در و ابـراز دسـتگاه به را خود ندامت افـراد.وسيله،

كردند تنفر و ندامت اظهار آنها همراه نيز شـد،.ديگري زيـادتر هـم بـاز كـه فشار
اعدامي كه داد دستور شـدحزب داده شـرح كـه كنند عفو تقاضاي آن.ها از پـس

كنند عفو تقاضاي همه كه آمد اينج.رهنمودي ماهيـتدر متوجه دستگاه كه بود ا
بايـد نادمـان گفـت و ندانـست كـافي را دادن نـدامت شكل اين و شد رهنمود اين

دهند انجام هم ديگري تيربـاران:كارهاي روز تـوده6آنهـا حـزبافـسر عليـه اي
كردند برگزار .تظاهرات

اداره دوباره نظامي فرمانداري حال، همان گرفتدر عهده به را زندان آنجـاي تا و
افزود زندانيان آزار و شكنجه و فشار بر توانست تحبيب.كه به هم مواردي در البته

پرداخت .افراد

زندان با حزب ارتباط كشف

نحوه ميان، اين كشفشددر زندان با حزب ارتباط و.ي نظامي فرمانداري دستگاه
سازمان2ركن زندان در ما كه شد كردهمتوجه شـكنجهرفقـا.ايـمدهي زيـر بـه را
شكنجه.بردند توان حد در ميآنها تحمل را داشتها مرزي تحمل اين اما .كردند،

و گرفت قرار ضربه زير زندان داخل در فشار تشديد با همزمان نيز بيرون در حزب
سازمانشاخه رفتهاي لو ديگري از پس يكي دكتـر.ها حـزب، دبير بهرامي دكتر

كميته عضو مركـزييزدي كميتـهي عـضو شـرميني مهنـدس رهبـر، و مركـزي ي
بـه و دادند نشان ضعف و شدند دستگير سايرين و جزني قريشي، و جوانان سازمان

درغلتيدندورطه خيانت .ي
نشد محكوم حتي بهرامي شـد.دكتر آزاد دستگيري از ماه چند گذشت از پس .او
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شـد تبـديل ابـد بـه او اعدام حكم و كرد عفو تقاضاي دادگـاه.يزدي در شـرميني
منباندبازي كه گفت درواقع و كرد مطرح داشت حزب داخل در كه را خود هاي

بوده دستگاه خدمتگزار وسيله اين به.امبه شد15او محكوم زندان و.سال قريـشي
نشدند محكوم اصالً نيز ضعف.جزني روحيهاين بر مـاها افسر رفقاي از تعدادي ي

زير گذاشت، منفي مـيتأثير فكـر و بـود سـطحي بسيار ديدشان اگـرا كـه كردنـد
است رفته بين از حزب ديگر شد، خائن وارطان.دبيري و بودند شده كور هاگويي

كوچكشوشتري آرسنو و نميها را سايرين و محـض.ديدندها را راه اين انگار
نيمه رهبران خيانـخاطر بـه تـن آنهـا كـه حـال و بودنـد كرده انتخاب حزب تراه

زندگيداده و كار پي بايد نيز اينها برونداند، .شان

مي من به مالقات در و زندان در :گفتندبارها
نيستيد باالتر بهرامي و يزدي از كه شما شـده.ـ طـور آن چـهآنهـا شـما حـاال انـد،

برنامهمي و چيست؟گوييد تان
مي جواب در :گفتممن

آمده بهرامي محضخاطر من مگر كهـ برومام او .محضخاطر
خانواده به اهانت و فشار اعمال از نكرددستگاه دريغ نيز يـك.ها در را آنها روزي

قزوين دروازه دم و ريخت نو(كاميون گفت)شهر و كرد :پياده
شايسته شما هستيدـ محيط اين كرده.ي خيانت برادرانتان و همسران .اندچون

م فشار معناي به ما براي اعمال بوداين سـببمجموعـه.ضاعف يادشـده عوامـل ي
شوند داده سوق پشيماني و ندامت طرف به افراد كه تقاضـاي.شد دادن براي ابتدا

مي مراجعه زندان دفتر به تنفرنامه يا بـه.كردندعفو را آنهـا مراجعة دليل رفقا وقتي
مي سؤال آنها از زندان ميدفتر :گفتندكردند،

شماره ميـ را كلتمان .خواستندي
شدند موضوع متوجه ديگر مي.رفقا معلوم ميالبته دفتر به كسي چه كه يـاشد رود

مي صدا را او دفتر مـيسرموضعي.كنداحياناً خاصـي نگاه افراد اين به وها كردنـد
مي ميدستشان و :گفتندانداختند
شماره رفتي بدي؟ـ رو كلتت ي
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نيمه رفيقان برِ و دور از منزويراهرفقا آنها و تنهادور و ميتر يا.شدندتر نتيجه، در
نزديكمي ديگر نارفيقان مـيبه همكـاري پلـيس بـا كـه كـساني يا كردنـد،شدند

بـهبيش و دوره را آنهـا مـيتر كـار رويـشان سـقوطاصـطالح بـه بيـشتر تـا كردنـد
.بكشانندشان

خ اعتماد مورد افراد از نفر چهار سه زندان دستگاه بار بنـدهايك رياسـت بـه را ود
مي.گمارد گزارش زندان مقامات به را بند داخل زندگي درشت و ريز .دادندآنها

مــي گــزارش مــثالً خيلــيحتــي و بــود خوشــحال امــروز زنــداني فــالن كــه دادنــد
تقـيمي يـا حـسن يا بود ناراحت زنداني فالن يا راه2خنديد، حيـاط دور سـاعت

!رفتند

دامشيوه زندانبانگذاريهاي

مي دانه بيشتر روز ضعيفهر افراد كشاندن سقوط به براي راهزندانبان و هايپاشيد
ميتازه در.كردباز مـشاركت يـا زيـر كارهـاي انجـام به افراد تشويق جمله آن از
:آنها

شــادباش ــ ــهـ ب حــزب ــه ب ناســزاگويي و ــشيماني پ اظهــار آن، ــا ب همــراه و گــويي
تولمناسبت روز مانند پهلوي؛هايي خاندان اعضاي د
سازمان جشنـ نمايشدهي و تئاترها ضـدتودهها، و ضـدمردمي تـشويقهـاي و اي

برنامه اين در شركت براي حكومتي؛وازدگان هاي
ترجمه كتابـ نوشتن تودهيا ضد و ضدكمونيستي اي؛هاي

مجله انداختن راه به بـ همكاري به افراد كردن وادار يا تشويق و عبرت آن؛ي ا
گزارش دربارهـ همدهي و رفقا ها؛سلوليي

بـه خود زندگي و كار محل در كه كسي هر دادن لو بگويم بهتر يا معرفي عنـوانـ
ميتوده شناختند؛اي

مي آزاد كه افرادي از همكاري قول گرفتن شدند؛ـ
تبريك بچـهـ زبـان از ثريـا ملكـه و شـاه به سـهگويي و دو فرسـتادهـاي و نسـاله
دربار؛دسته به تبريك كارت همراه به گل
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مي سقوط حد آن تا ميبرخي قرار زندانبان اعتماد مورد قدري به و گرفتنـدكردند
مي واگذار آنها به بازرس نقش راكه زنـدانيان وسـايل مالقـات روزهاي يعني شد،

مي زندان از بيرون به مـيكه داخل به بيرون از يا مـيرفت بازرسـي دنـد،كرآمـد،
مي بازي را رژيم نقشچشم به.كردنديعني مـياينزندانبان همـهترتيب يكوشـيد

بهپل آنها تا كند خراب كامالً را اشخاص اين سر پشت بيهاي وكلي شـوند آبـرو
نزند سرشان به مبارزه هوس .ديگر

شــيوه همچنــين و افــراد ايــن بــا برخوردهــايم از نمونــه چنــد ومــن عمــل ي
ميگذاريدام شرح برايتان را زندانبان سـرهاي بر آواري چه واقعاً ببريد پي تا دهم

بود شده گريبانگيرمان باري فاجعه دردناكو وضع چه و فروريخته .ما
پليس خبرچين و همكار كه افخمي شدم، بند وارد و گرفتم اعدام حكم كه روزي

آمد ديدنم به بود، .شده
مي پيش از را او دانشكدهمد.شناختممن در همتي افسري بعـدهاي و بـوديم دوره

همكار نظامي، فرمانداري بود.در نظامي فرمانداري بايگاني دفتر رئيس .او
شد معين آمدندنه.اتاقي من ديدن به نيز ديگران بلكه او، رسـوم.تنها و رسـم به بنا

بـدهم پاسـخ آنهـا ديدار به متقابالً كه ديدم الزم هم من بـها.انساني، كـه بـود يـن
رفتم م.ديدنش نام به يقه.ق.جواني بود، اعدام به محكوم هم او گرفـتكه مرا ي

گفت :و
رفتي؟ افخمي اتاق به چرا رفيق ـ

گفتم پاسخ :در
شده؟ طور چه مگر ـ

مي پليسهمكاري با او .كندـ
گفتم او به آرامش :با

رفتم اتاقش به موضوع اين به علم با اتفاقاً ايـنا.ـ داشـتن صـرف كه است قرار گر
بگـذار بكـشاند، پلـيس با همكاري و ندامت به مرا و بگذارد تأثير من روي ارتباط

شود روشن من امثال وضع زودتر چه .هر
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رابطه نيز بعد به آن از نكـردممن قطـع افخمي با را از.ام گروهـي بـيم بـرخالف او
رفتههم تأثيربندانم، تحت عاطفي نظر از يارفته دلسوزي روي از و گرفت قرار من

مي من به را زندان خبرهاي بعضي البهرفاقت، در را آنها يا حرفداد زيرالي از ها
درمي زيـرا.آوردمزبانش داشـت، اهميت خيلي بند درون زندگي براي خبرها اين

مي رو ما براي را پليس برنامه:كرددست به نحو اين به بمن فشار براي پليس ههاي
نـادم و رفقـا روحيـه شكـستن هـم در براي او تالش و دسـتزندانيان آنهـا سـازي

.يافتممي
نقشه از ما كمكميآگاهي ما به پليس بـههاي پليس به بتوانيم بهتر اصـطالحكرد

بزنيم معيني.بدل حد در بايد را خود ارتباط كه بودم باور اين بر من آن، از گذشته
كرد حفظ نادمين مـياي.با سبب عاطفي برخوردهاي و رابطه نـادمن فـرد كـه شـد

لجن در و ندهد سقوط به تن آن از نـرودبيش فرو پليس با همكاري همچنـين.زار
برمـي كـار ايـن پس از كسي هر كه ندارم و.آيـداعتقاد پختگـي داراي فـرد اگـر

طعمـه بـه بسا اي نباشد، شـودتجربه تبـديل پلـيس عوامـل خبركـشي در.ي حتـي
ميمو فرد خود جرگـهاردي بـه ايـنتوانـد مـصداق و درغلتـد پلـيس همكـاران ي

كهضرب شود :المثل

ببرد" غالم و آمد جوي آب آرد، جوي آب كه غالمي "شد

گفت و آمد من نزد افخمي :روزي
مي تو تقي، حزبيهـ زنم كه شـده.داني بـد كه منم اين اما هست، هم خوبي وزن ام

زده مقصرماين.امزه من نكرده.ميان، كاري م.زنم، آقاي فحـش.ق.حاال زنم به
.داده

بچه به نسبت را او خصوصي كينه آنكه مبراي آقاي نكنم، بيشتر از.ق.ها نفر دو و
گذاشـتيمريش جلـسه اتـاق يك در او اتفاق به و كردم صدا را بند گفـتم.سفيدان

نباي آن بار داريم، تقصيري و گناه ما خانوادهاگر دوش به شودد منتقل ما آنها.هاي
هستندبي زن.گناه به گفتنبايد ناسزا و كرد توهين رفقا كلـي.هاي با گـوييديدم

نمي پيش مشخصگفتمبه.رودكار :طور
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م رفيق مثالً كار.ق.ـ اين كه داده فحش افخمي زن ...به
م كه بود نشده تمام حرفم و.ق.هنوز دررفت كوره زداز :داد

است خائن افخمي كرد.ـ خفه را او .بايد

به زداينو هم بر را جلسه مي.ترتيب، تا نيز جلسه بيرون انتقـاددر تيز تيغ توانست
كشيد من روي به .را

تندروانه برخوردهاي با رفقا برخي كهآري، آنچه از را زندان تنگ فضاي خود ي
مسموم ميبود .كردندتر
ا در مـيمثالً تـه كـشيدنش زنـدان تـوان كسي وقت هر مـيبتدا و خواسـتكـشيد
دفتـرنامهندامت بـه همگـان چـشم مقابـل در دهد، تحويل زندانبان به و بنويسد اي

مي مراجعه بـود.كردزندان روشـن فـرد آن برابر در همه تكليف جوري البتـه.آن
مي هم ميبعد و :گفتآمد

زير به سري كلت شماره دادن براي زدهـ !امهشت
نـدامت افـراد، از برخـي تندروانه رفتارهاي نتيجة در ازاما مـا آنكـه بـراي نويـسان

تازهرابطه شگرد درنياوريم، پليسسر با آنها صـورتي ايـن بـه گرفتند، كار به اي
بي نـدامتكه نوشتن براي صدا و مـيسر افخمـي اتـاق بـه همـاننامـه و جـارفتنـد
ندامتمي و مينامهنشستند ميرا تحويل او به و رابطنوشتند به افخمي يعني دادند،

شد تبديل پليس و نادمين ميان پيكرسمي بچه.و حالت، اين كفشدر روي از ها
مراجعهزنداني هويت به ميها پي افخمي اتاق به كـه.بردندكننده شـد معلوم وقتي

پـيشگرفتنـد در ديگـري راه اسـت، شـده شـناخته نيـز ترفنـد دراين اينكـه آن و
كفـش نبـود، بنـد در آمدي و رفت كه خاموشي و سكوت زيـرساعات را هايـشان

مي ميبغلشان افخمي اتاق راهي و .شدندزدند
گفت و كرد صدا مرا افخمي :روزي

نشسته چه مـ آقـاي كـه كـرد.ق.اي را تخمـش فحـش.بـاالخره وتمـام زن هـاي
بـبچه كرده من نثار اين از پيش كه مـياي تـو نثـار حـاال ايـنمـي.كنـدود، گفـت
نميكي شده فالن بچهمنشفالن بكنندگذارد را كارشان .ها

م ــاي ــتن.ق.آق نوش ــا ب و ــتن نوش ــه ب ــرد ك ــروع ش ــروزي، دي ــز تي و ــد وتن ــا ه
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شدرقصيخوش آزاد زندان از سال پنج از بعد اعدام حكم داشتن رغم به .هايش
مي كه ندامتافرادي اشخاصنامهخواستند با را ارتباطشان تدريج به ابتدا بنويسند،

مـي كـم متعـصب و موضـعي سـر رفتـهپايبند، و صـفركردنـد حـد بـه را آن رفتـه
شاخك.رساندندمي دوره اين مـيدر تيـز نـادمين سراشـيبهاي بـه پـا فـرد و شـد

مي دوره را مـيگذاشته ناشايـست كارهـاي بـه بـيش از بـيش و وكردند كـشاندند
هلشميبهسرانجام سقوط .دادندسوي
ع كشتي.ق.روزي و پرشور جواني ارتش، دوم مـسئولستوان و ورزشـكار و گير

گفت و آمد من نزد زندان ورزش براي رفقا :منتخب
بهانـه به گفت و كرد مراجعه من به زندان، رئيس كاووسي، تـويـ يـكسـيلي اي

كي بزنگوش اين.منش ما كردي، را كار اين بـهاگر نـدامترا تـومنزلـة از نامـه
مي مرخصت زندان از و .كنيمقبول
داد ادامه حضور شرم با :بعد

بـزنم كـاري چنـين بـه دسـت تـوانم مـي طـور چـه مـن آخر رسـم.ـ از كـار ايـن
لوطي و استجوانمردي دور به انسانيت و .گري

گفتم پاسخ :در
مي آزاد ترا من به زدن يكسيلي با واقعاً اگر نميكنـ اشكالي من بـزن.بينمند، !بيا

مي خوب هم خودت نمـياما اكتفا كار اين به كه كـارداني اول تـازه ايـن و كننـد
ناجوانمردانه كارهاي به را تو بعد و غيرانسانياست و ميتر ديگري .كشانندتر

گفت و آمد ديگر :يكروز
مقاله اگر كه گفته افخمي مجلهاـ از علمي انگليسي ترجمـهي دايجـست ريدرز ي

مي آزاد را تو بدهي، عبرت به و .كنندكني
دادم هشدار او به :مجدداً

مقدمه زيرا نكن، را كار اين نصيحت، تو به من از بعـدي،ـ كارهـاي براي است اي
آزادي .نه

كـرد مراجعـه او بـه نيـز ديگر بار دو يكي كـرد،.افخمي مـن بـا كـه مـشورتي بـا
بدهد تن .نگذاشتم
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رابطه كه افخمي گفتروزي من به بودم، كرده حفظ او با را :ام
ه مي6.م.ـ كار ندامت خط تو كه است نداريد.كندماه خبر رفقايت و تو .اما

اسـت درسـت او حـرف ديدم و كردم تحقيق شخصي عالقه علت تـا.به گذشـت
نامه روزي داداينكه من به آمـده.اي زنـدان از خـارج از نامـه يـادآوري.بـودايـن

نامه حتي كه بودم بـهكرده خـارج از يـا خارج به داخل از زندانيان خانوادگي هاي
به بريدهوسيلهداخل ديگر و افخمي ميي كنترل خواندم.شدها را ينويـسنده.نامه

ك نـام بـه زنـدانيان از يكـي بـراي را آن او.ط.نامه زن از آن در و بـود فرسـتاده
را او بعد و بودبدگويي كرده متهم فحشا و انحراف .به
گفت من به :افخمي

بچه از چون خودتـ با تصميم شماست، .هاي

كردم تحقيق خارج از مقداري پنهان، چه شما ايـن.از ريـشه كـه شـد ثابـت من به
اسـت خـانوادگي دشـمني كـردم.داستان پـاره را از.نامـه آزادي از بعـد فـرد ايـن

خانوا گرم كانون به بازگشتدگيزندان، .اش

برنامه و افخمي كارهاي به بردن پي نقشهچينيبراي زندانبان چيدمهاي يكي.اي با
ش نام به رفقا مي.از سعي تندكه ظاهر كـردمكرد صـحبت باشـد، نداشـته .روانـه

هم دوستان از يكي با كه هـمدرجهپذيرفت او بـا و برونـد افخمي اتاق به اتـاقاش
.شوند

اَ ما تَخـمخمرفيق اهانـتو و وهـا خريـد جـان بـه را موضـعي سـر زنـدانيان هـاي
گرفـت نظـر زيـر را افخمي گـزارش.كارهاي شـب هـر ازافخمـي دريـافتي هـاي

ميبريده تنظيم را چركها بعد و نامهكرد گزارشنويس و ميها پاره را كردهايش
مي اتاق كف .ريختو

ش آشغال.رفيق زود صبح روز هر كاغذپارههانيز يعني در، ريخـتن جـاي به را ها،
مي من به خاكروبه، مـي.دادظرف هـم بـه را آنهـا نيـز جريـانمـن در و چـسباندم

گزارشنگارينامه و مينويسيها قرار افخمي مـي.گرفتمهاي اويعني كـه فهميـدم
گزارش نوع همچه و بند درباره مـيهايشميبنديهايي همچنين و فهميـدمنويسد
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برنامهك استه قرار چه از زندانبان آينده .هاي
از بـود، زنـدانيان بـين در وحـشت و تـرس تخـم پراكندن سرگرم همواره زندانبان

مـي مجبور تهديد با را آنها نشـستجمله عمـويي و مـن بـا مـثالً برخاسـتكـرد و
باشند .نداشته

داشتيم انگليسي آل.كالس حسن نزد شكوري و عمويي و بـسياربويه،من پسر كه
مي زبان بود، بامعرفتي و را.خوانديمخوب حـسن زنـدان، رئيس كاووسي، روزي

كالسكي كه گفت او به و زد تـوصدا كـار اين ازاي در من و بزن هم به را منش
مرخصمي زندان از و معرفي نادم ديگـر.كنمرو يككـالس من كه بود گفته او
كاوو بزنم؟ هم به را دو هر دارم، نههم بود، گفته !سي

گفتم او به گذاشت، ميان در من با را ماجرا حسن :وقتي
كرده را فكرهايم بگو او به مدتي از بعد اين.امـ كني عملي را قولت كه شرطي به

مي را .كنمكار
داد مساعد جواب او به ابتدا .كاووسي

روي شرط و زد قولش زير كاووسي زد، هم به را كالس حسن كه شـرطهنگامي
.گذاشت

تنفرنامه كردي، را كار اين كه حاال بـهـ آزاديـت راه ديگر بنويسكه هم طـوراي
بشود هموار .كامل

داد، نيـز تنفرنامـه نوشتن به تن گوششخواند، در مدتي افخمي اينكه از بعد حسن
نشد خبري آزادي از هم باز !اما

خواست نظر و آمد من سراغ بـر.حسن مفـصالً آنكـه از ازبعد دادم، توضـيح ايش
شد پشيمان خود نـدامت.كار تا رفت افخمي سراغ بگيـردبه پـس را افخمـي.نامـه

ندامتبه نميسادگي پس را نامه.دادنامه توانست ناسزا و تهديد با راحسن خود ي
كند پاره را آن و بگيرد .پس

بود گفته حسن به افخمي برخورد، اين از :بعد
كي سر زير كار اين استـ است.منش تحريككرده را تو .او

نمـي كـه بـود طـوري وضع شرايط آن هـمدر رفتـاري ثبـات روي بنـدانتوانـستي
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كني باز پايدار و.حساب بـود نزديـك و صـميمي تو با جوره همه امروز كه كسي
ميوجيك ميان در تو با را زندگيش رفتهبوك بود ممكن فردا ازگذاشت، رفتـه

بگي فاصله انگـارتو كـه كند تغيير چنان رفتارش و بكشد رابطه قطع به كارش و رد
نميهيچ را يكديگر عليكخشكشناختهوقت و يكسالم از گاه و باايد خالي و

دريغ نيز .كندتو

آمد بند داخل به بازديد براي مبصر گفت.روزي من به شد، اتاق وارد :وقتي
باش خودت اعمال و رفتار مواظب !ـ

ميرو من زندان از سال دو يكي كه حالي در و ديگر بـهز مـرا كاووسي گذشت،
كرد بيداد و داد به شروع و احضار خود .دفتر

كردي؟ فكر چي مي!ـ هم باز شد؟ تمام كردي ميفكر شالق با و افـتمخوابانمت
جانت .به

كلية با مرا بندروزي به كردند4وسايل به.منتقل گاهجاييجا تنبيهـيها خـصلت
هم با ارتباط قطع براي و بهداشت نيز وگاهي بود كـردنبندان كـار بـراي اصطالح

بود زنداني به.روي جا نميعلت را خودم بند.دانستمجايي دكتر4وارد شدم، كه
بـرد خودش اتاق به مرا و آمد پيشوازم به بود، دوست من با قديم از كه .كوچك،

د خودش، بجز اتاق آن همـشهريدر از تـن داشـتندو اقامـت نيـز مـن دكتـر.هـاي
گزارش و بود دستگاه اعتماد مورد فرد زمان آن مـيكوچكدر هـم .كـردنويسي

گيالني اكثر شده حساب خيلي كه بود اين او بهانـهكار بـه را وهـا درمـان و دوا ي
بند به محيط ومي4تغيير مي"برد كار آنها د"كردروي نادم آنها از من.ربياوردتا

شيوه از راكه او بالفاصـله ابهام، گونه هر رفع براي بودم، باخبر زندان در او كار ي
پوست و صاف و كشيدم كناري گفتمبه :كنده
مـي كاري هر تو دكتر، آقاي اختيـاريـ صـاحب بكنـي، را.خـواهي مـن اگـر امـا

فكرآورده اين كني، كار من روي كه اتاق اين و بند اين به بيـروناي سـرت از را
.كن

پيشينه و من خصلت و خوي از شناختش خاطر به كوچك آشناييدكتر بـاي مـان،
اعتماد ميبياني زمان آن در كه گفتآميز باشد، كردن خطر نوعي برايش :توانست
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ما نادمين(ـ داشتيم)يعني داشت.كميسيون شكايت تو دست از گفـتمي.افخمي
نميكي بچهمنش بشوندهاگذارد نميقره.نادم افشنگ و بندگوزلو به تو خواستند

بياورم خودم نزد ترا تا ايستادم پايش من اما بشوي، منتقل مـي.ما مـناينجا و مـاني
مي بگيريمترتيبي نقاشي وسايل كن.دهم نقاشي و بنشين .بعد

ميبه نظر به ميهرحال، آنها كه بهرسيد كننخواهند گرم را سرم هـم.دنوعي مـن
مـي را بندم درون سياسي كارهاي اينكه ضمن نيـزآگاهانه را نقاشـي كـار كـردم،

كردم به.شروع بند بر حاكم مناسبات و بودشرايط غيرانساني و وحشتناك .راستي
بي از آكنده محيطي همـشهريچنان و دوسـتان كـه بودند كرده ايجاد هـااعتمادي

نزديكشـ من به خيلي نداشتند جرئت مـيهم و گـزارشوند آنهـا عليـه ترسـيدند
مـي.بدهند پرويز سرهنگ شبي كه هست كنـديادم صـحبت مـن بـا بـه.خواسـت

گفت :انصاري
تـوي بيـاور را تقـي خوابيدند، ديگران كوچكو دكتر كه وقتي بكش، كشيك ـ

بزنيم حرف هم با كمي بنشينيم .راهرو

بند به كه مي4هنگامي نمنتقل قريشيان علي گفتشدم، و آمد من :زد
ببر خودت با مرا نيست.ـ من كن ول افخمي به.اين ميمرتب فشار .آوردمن

به جا هم را او بدهد ترتيبي كوچكخواستم دكتر از كه بود كننـداين جـا.جا او
شدبه طاق طاقتش روز پنج از بعد اما شد، كـه.جا كـرد يـككفـش در را پايش
بندمي به نـدامتهر.بروم1خواهم گـردوي پوسـت تـو را پايـت نـرو، گفـتم چه
نرفتمي كه نرفت خرجش به كرد.گذارند، نثارم هم آبدار فحش تا چند .تازه

مقاله ابتدا كه نشان آن به نشان اما رفت، ازاو دايجـست«اي كـرد»ريدرز .ترجمـه
قــرار اختيارشــان در آمريكــايي مستــشاران كــه را ضدكمونيــستي كتــابي هــم بعــد

گرفتمي دست به فارسي به برگرداندن براي .دادند،
كردند منتقل بند همان به مجدداً مرا چندي از حال.بعد قريـشيانديدن علي روز و

بود دردآور بـود.برايم ترجمـه حـال در درازكـش گرفته، گچ كمر با شـفاهي.او
مي ميترجمه كاغذ روي ديگري نادم و .آوردكرد
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سرانجا كارها اين با محكوميتاو توانست بعـدساله15م و كنـد كوتاه را خود ي
شود آزاد سال سه .از

بيداد و داد به كرد شروع و خواست مرا باز زندانبان نورخمامي فريـاد.روزي سرم
:كشيدمي

به مرا زندان تو نمي.ايريختههمـ بكنند؟چرا را كارشان ديگران گذاري
دادم جواب خونسردي با هم :من

از درنميحرفـ سر شما .آورمهاي
بكش را زندانت و ببر را زبانت زنداني.ـ كار به باشكاري نداشته ديگه .هاي

حرف بيچون را بههايش مرا نگذاشتم، بندپاسخ به تنبيه بنـدي.فرستاد2عنوان به
انفرادي.خالي قابـل.به غيـر و داغ جهنمـي هـوا و بـود تيرماه كه است يادم خوب
شبانه.لتحم داشـتمدر توالـت بـه رفـتن حق نوبت سه گرمـاي.روز از فـرار بـراي

ميخفقان توالت به كه پا تـنمآور، روي آب غـذا مـسي كاسـه يا آفتابه با گذاشتم
خنكشوممي كمي و بشويم را تنم سوزان عرق تا .ريختم
گذراندم15 انفرادي در پي.روز بيـرون از دوسـتان از يكـي بـين، اين ودر داد غـام

پند دادن به كردند شروع و آمدند ديدنم به انفرادي در نورخمامي همراه به برادرم
اندرز حرف.و اين به گوشم نبوداما بدهكار ايستادم.ها حرفم .سر
از بند15بعد به مرا جابه.فرستادند1روز گفتهنگام نورخمامي :جايي،

مي خودت اگر حاال بكـ بكني، كاري نـشوخواهي ديگـران مـزاحم اما بگـذار.ن،
بكننــد را خودشــون كــار هــم مــي.آنهــا پيــشنهاد هــم، اتــاق نظــر اتــاقاز بــه كــنم

برويشهريهم .هايت
:گفتم

نمي فرقي برايم باشمـ اتاق كدام در كه .كند
به مرا همـشهرينورخمامي اتـاق به فرسـتادراستي از.هـايم همگـي اتـاق سـاكنين

بودزمره نادمين به.ندي رفقاي از واكنشگروهي با اتاق آن به تنـدرفتن اصـطالح
شد مواجه انقالبي سوپر و تيز چهره.و بهآنها خـوداي بـه ناراضي و ناراحت شدت

محكـوم اتـاق آن در حـضور پـذيرش در مـرا رفتار آشكارا بـهگرفتند، و كردنـد
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مي گوناگون هماشكال و هست خبرهايي حتماً كه شـگفتند نشـستاتـاقي و ودن
مقدمه خودش نادمين با بهبرخاست و است كار پتهي رويزودي هم من ندامت ي

افتاد خواهد داوري.آب اين به شـتابمن و بيجا نمـيهاي اهميـت بـرايم.دادمزده
مي كه بود آن هممهم از تازهتوانستم خبرهاي روز هر نادمين با دستنشيني به اي

.آورم
نگذشت ديري واما درآوردنـد نادمين بين از سر انقالبي و تيز و تند رفقاي آن كه

جرگه تنفرنامهبه وي مانـدم من باز و بركشيدند به را آزادي دلبر و پيوستند نويسان
پيشروسال در زندان دراز .هاي

ح نام به فردي ما بين زندان.آ.در اوايل در كه خوببود رويداد و كار هر كشيدن
پاي به ميرا حزب مـي.گذاشتقدرت داشـتيم، خـوب غـذاي اگر ازمثالً گفـت

مي حساب ما از اينها زيرا است، حزب قبلهبه.برندقدرت آخرشراستي و اول گاه
بود هم.حزب هم با بوديمزماني بـود.سلول كـرده سـياه مـن بـه را مگـر.زنـدگي

ابروستمي حزب چشم باالي كه گفت كوچك.شد انتقاداگر حـزبترين بـه ي
ميمي پا به كُبرا محشرِ .كردكردي،

ازايــن كــشيدن، زنــدان آغــاز از بعــد چنــدي فــرد، شــدهمــين رو آن بــه بايــد.رو
ميمي تماشا و شـد.كرديـدبوديد تبـديل ديـو بـه فرشـته از يكبـاره ديگـر.حـزب

نكند حزب سر آوار كه نبود پـيش.ناسزايي كـه نـاگواري اتفـاق يـا نـاراحتي هـر
ميمي حزب چشم از .ديدآمد

حزب، به گفتن بيراه بدو با هم بـه15او و زد تاخت نيم و سال دو با را زندان سال
رسيد .آزادي

خ ديگــري ــداني داشــت.پ.زن ــام كــه.ن ــوديم ب نشــسته ــدان زن حيــاط در روزي
خسروكله آقاي اين خـوبي.پ.ي آدم كـه كـرد بند ديگري زنداني به و شد پيدا

ز.بود بچهاو و مين و شودداشت آزاد زندان از دادن امتياز حداقل با .خ.خواست
او.پ بـه دادن بيـراه و بـد و فحـش و كـردن مسخره به كرد خ.شروع .پ.رفتـار

ننشست دلم به يقه.اصالً گفتمبعداً و گرفتم را او :ي
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شيوه چه اين عزيز، دوست نمـيـ كـه شـيوه ايـن با است؟ برخورد جلـويي شـود
گرفت را نويسي ندامت و بـا.ندامت و برو رفيقي، او با و داري حساب حرف اگر

كن صحبت او با بعد.متانت چيست، دردش ببين ...اول
خ گوش به حرف بـاددرعين.رفتنمي.پ.اما كـه بودند نيز ديگري رفقاي حال،

مي او بادبان .انداختندبه
خ كه نگذشت تاييدگرانش.پ.ديري جان بـود.شدبالي نگذشـته سـال دو يكي
مي ما روي توي متلكميكه ميايستاد، ريشمان به و :خنديدگفت

باش رو آقا .انقالبيه!ـ
مي :گفتيا

و ما عصر لنين چطوري، !؟..ـ
رنجيده سخت او رفتار از كه رفقا از توجهگروهي او به بار چند بودند، شده خاطر

نرفـت خـرجش بـه اما دادند، هشدار بچـه.و از تـا دو يكـي بـار كـورهيـك از هـا
خ آقاي و دادند گوشمالي او به و داخل.پ.دررفتند به كتك يكفصل از بعد را

كردند پرت .حوضزندان
خ آقـاي ديگر گوشمالي، اين از بچـه.پ.بعد كـار بـه نداشـتكـاري كـه.هـا او
فاصــله ــه ب ــود، ب ــدام اع ــه ب رامحكــوم او كــه ــردي ف از ــس پ ــاهي كوت دســتي

شدمي آزاد .انداخت،

هم كنيد ميباور آزاد كه ميبندانمان خوشحال خيلي ما .شديمشدند،
بودند دسته سه خـاص.آزادشدگان سرشـت و جنس دسته، هر آزادي از ما شادي

داشت را :خودش

آرمان- و خوب رفيق بـازمياگر جامعـه و خانواده دامن به بـسيارخواهي گـشت،
مي بودآ.شديمخوشحال ما خود آزادي مانند او .زادي

انــسان- تــركاگــر را زنــدان محــيط نــدامت حــداقل بــا صــادقي و خــوب هــاي
بودمي خوشحالي جاي برايمان باز مي.كردند، پايـشانخوشحال و رفتند كه شديم

خفت ماجراهاي انسانيبه شخصيت و نشد كشيده بيشتر خـردبار آخـر بـه تـا شـان
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.نشد

ج- كه آنان اعصاباگر و آزار و اذيت آزادز نداشـتند حاصـلي برايمان خردكني
ميمي خوشحال شكلي به باز مـي.شديمشدند، معروف قول از:گفتـيمبه شرشـان

شد كم .سرمان

هـراس و خفقـان روحـي، و جسمي فشار از يكسره زندان شرايط سال، چند از بعد
شد مي.آكنده حكومت شكنجه و فحش و شالق به.كردتنها فضا آن ازدر راستي

كلمه آوردن زبان داشتيم»رفيق«يبه رفيقانـه.وحشت و دوستانه گذشـتهروابط ي
بود شده بسيار تغيير يافتـه.دستخوش گـسترش بـاورنكردني شـكل به پليس كنترل

بهسازمان.بود زندان درون ذرهدهي زير حركتمان هر و بود پاشيده هم از بـينكلي
مي مـيبر.گرفتقرار پاسخ بايد حركت و حرف هر گفـت.دادياي وگـويمـثالً

دونفره سادهحتي كار زندان حياط دور مـيي و نبـود پـياي در عقـوبتي توانـست
باشد مي.داشته راه ميوقتي راه شما دنبال به پليس خبرچين چند هر.افتادندرفتيد،

مي كلمهيكگوش تا بشنوندخواباندند دهانتان از را گذاشـتنبعد.اي هـم كنار با
مي بودند، شنيده كه بهكلماتي شما كه موضـوعيفهميدند چـه دربـاره كلـي طـور

مي .زديدحرف

آرمان خاطر به فردي كه بكنيد را اجتماعيتصورش محكـومهاي ابد زندان به اش
ابتـدايي.است از را او هـم زنـدان دوران در آزاديبعد انـسانيتـرين طبيعـي هـاي

مي .دكننمحروم
مي مثالً واگر حزب شهيدان ديگر يا اراني رفيق درگذشت يادبود مراسم خواستيم

نمي بگيريم، را برگـزارجنبش را آن و شـويم جمع هم گرد اتاق يك در توانستيم
همه در چون اتاقكنيم، داشتي وجود خبرچين بند گـزارش.هاي بالفاصـله آنها

فحشمي و احضار پيه بايد ما و ميدادند تن به را شالق دليـل،.ماليـديمو ايـن بـه
مناسبت شبچنين را خبرچينهايي چشم از دور به جمعهنگام در چنـدنفرهها هاي
مي مترقي.كرديمبرگزار كتابي يا روزنامه طريقي به اگر مـييا مـا دسـت آمـد،به
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مطالعه آزادانهامكان مـيي را آن و نداشـت وجود آن سـوراي هـزار در خبايـست
مي بماندپنهان دور خبرچينان و پليس چشم از تا شـرايط،.كرديم همـين خـاطر به

بود شده تبديل زندان در زندان به ما براي .زندان
نيمه رفيقان بـودفشار دردنـاك و سـنگين بـسيار گاه برايمان بريدگان، و مـثالً.راه

مي درعينطرف و هموار را خود آزادي راه طريقي هر به چيـزحاخواست همه ل،
به كند"آبرومندانه"اصطالحرا زنـدان.برگزار در مـا رفتـار و منش به كه بود اين

توجيه را خود حمالت رژيم، جاي به و مـيحمله مـا متوجه تيـپ.كـردگرانه ايـن
مي طلبكارانه :گفتندافراد

مي" نيستاگر زندان درون و اينجا مبارزه اصلي سنگر كنيد، مبارزه يـدبا.خواهيد
توده بين در بيرون مردمرفت مي...هاي خراب هم را ما كار ".كنيدشما

كوربيني چنان دچار نميآنها كه بودند بـرشده پايـداري كه كنند درك خواستند
است مبارزه نوعي خود زندان شرايط تحمل و آرمان نمـي.سر بـافكر كـه كردنـد

شدنتوبه ميكار فشار زير بيشتر را ما آرمـانبرخود، كـردن لگـدمال بـا و هـايند
مـي آزادي بـه كـه ماسـت و خـود ديروز و.رسـندانساني وقـت اينهـا، از گروهـي

نامهبي ميوقت نظامي فرماندار و شاه براي تبريك را.فرستادندي ما كه يكمورد
جريحه شادباشخيلي كرد، بـوددار روزبه خسرو دستگيري مناسبت به آنها .گويي
نامه كـهاگروهي سـاختند خاطرنـشان و نوشـتند بختيـار بـه خطاب جمعي ايـن"ي

تبريكمي شما به را "!گوييمپيروزي
سال و روزها آن به ميوقتي فكر بهها درمـيكنم، لـرزه به تنم ايـنراستي كـه آيـد

كردندآدم چه ما با نياوردند!ها ما سر كه بالها چه !و

شمارة37سال زندان در ما و همـه.مبـودي3بود كـه كـرد اعـالم زنـدانبان روزي
بروند بند حياط به و كنند جمع را ما.وسايلشان بود48تعداد پـنج.نفر ميان، آن از

شـماره بند به و كردند جدا را نفر شـماره2شش زنـدان بـه را بقيـه و 3فرسـتادند
جابه.بردند اين خـانمنتها و موضع سرِ زندانيان به فشار تشديد براي هـايوادهجايي

گرفت صورت خويـشاوندان.آنها يـا بـرادران مـثالً كـه معنـا اين و(به دايـي مـثالً
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يا فرستادند...)خواهرزاده مختلف بندهاي به و كردند جدا هم از بـاخانواده.را ها
نمي ديگر كار هماين كنندتوانستند ديدار دربندشان عزيزان از مـادري.زمان مـثالً

زن در فرزندش دو ازآنكه بود، متفـاوتدان روز دو در آنهـا ديدار براي بايد پس
مي مالقات رسيده.آمدبه نتيجه اين به زندانبان كه بود اين ما اينارزيابي كه است

اصالح48 زنداني محروميتنفر با را آنها دارند قصد و نيستند ازپذير بيـشتر، هـاي
روبه مالقاتحضوري، كنندجمله .رو

ت گذشت سالمدتي در اينكه بازمانده38ا نادمين، از شماري آزادي پي در راو ها
فرستادند ما بند ما.به مجموع مقطع اين بـود68در هنـوز.نفـر جمـع، ايـن بـين در

ندامت به كه بودند گزارشكساني و خبرچيني بودنـدنويسي، سرگرم مـثالً.نويسي
ي نام به بشود.ج.شخصي آزاد زندان از آنكه بچـهبراي قول از شـش، اشسـالهي

روزنامه تبريكدر وليعهد و ملكه و شاه به كيهان و اطالعات .گفتي
نداشت، وجود نادمين براي زيادي فعاليت امكان بند داخل در كه آنجا از همچنين

خانواده ميآنها وادار را خود خـانوادههاي ديگـر سـراغ بـه بـاكردنـد و برونـد هـا
آنجمع از پول دستهآوري كننـدها پيشكش ثريا ملكه و دربار به و بخرند ايـن.گل

ــانواده خ ــه ب ــع سرموض ــدانيان زن ــا م ــه ك ــود ــهب ب ــرديم ك ــفارش س ــود خ ــاي ه
چنيندست كننـد"ابتكاراتي"اندركاران دوري آنهـا از و نپردازنـد برخـورد.پول
خانوادهجويانهدوري ساواكيي شد سبب ما بشوندهاي موضوع متوجه درآنه.ها ا

خانواده كردنـدنتيجه ايجـاد مزاحمـت برايـشان و قراردادنـد فشار تحت را ما .هاي
مالقـات بـه آمـدن از مـدتي بـراي كـه سـپردم بـرادرم بـه خـاطر ايـن بـه مـن مثالً

كندچشم .پوشي
مالقات يكسو از ترتيب، واردبدين نـادمين بـا ديگر طرف از و كرديم قطع را ها

راسگفت ركو و شديم گفتيموگو آنها به :ت

مي كاري هر خـانوادهـ پاي و بكنيد زندان داخل در بكنيد، ميـانخواهيد بـه را هـا
باشيد.نكشيد خودتان نماينده بگوييد.شما سخن ما زبان از نكنيد .تالش

خانواده آنها كه گفتيم علت اين به را حرف واسـطهاين را خـود ندامتـشانهاي ي
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مي راقرار آنها و ميدادند كيهان و اطالعات روزنامه رابه خود نيز آنها و فرستادند
همهنماينده همسران و فرزندان ميي معرفي زندانيان به.كردندي بـهما پيگيـر طور

مي هشدار بهآنها اگر كه وداديم خـود اسـامي لطفـاً داريـد، بـاور كارتـان درستي
نامهخانواده زير را درخواستهايتان و بنويسيدهنامه-ها .ايتان

حرف به نادمين ديديم كه مدتي از نمـيبعد اثر ترتيب ما هجـدههاي جمـع دهنـد،
چپنفره كار به دست موضع سر زندانيان از نامهروانهاي دو و زديم جداگانهاي ي

روزنامه به يكي ونوشتيم، شد رسانده روزنامه به مخفيانه كه اطالعات، و كيهان ي
زن رؤساي به به.دانديگري نامه دو هر كهدر كرديم خاطرنشان »اراجيفي«روشني

خانواده«كه و افسران نام مي»هايشانبه منتشر مطبوعات در و بـهنوشته ربطي شود،
نيست ما تأييد مورد و ندارد به.ما اقدام تـازهنوبهاين اتهـام و بـرگ خـود بـهي اي

كينه و افزود ما بيشپرونده ما به را رژيم بيشتري ما به نسبت حساسيت و تـركرد
شدند.شد آزادي و عفو شامل نادمين از شماري حال، همان .در

سال در زندانيان رسيد58به39شمار بـوديم.نفر شهرباني اختيار در داخـل.ما در
سبك فضا ميزندان و بود شده بكشيمتر نفسي نيمچه معنـاي.توانستيم بـه اين البته
همه كه نبود همآن ما همي و بوديمدل كـه.باور بودند كساني جمله از ما ميان در

لكمي آزادي براي مناسبتدلشان به و اعـصابزد جنـگ ما براي گوناگون هاي
مي .كردنددرست

سال در اينكه تا نخـست1340گذشت اميني علي المـوتيدكتر نورالـدين و وزيـر
شد دادگستري كم.وزير سال همان اسفندماه ارتـشدر دادسـتاني سوي از يسيوني

شد بـه.تشكيل ارتـش، دادستان معـاونسرهنگعبدي انـصاري سـرتيپ و آفريـد
نيمه ساختمان به امنيت آمدندسازمان رواني بيمارستان ما.تمام روز دو نفـر58طي

يكــي پرســشرا مــا از يــك هــر از و كردنــد احــضار ويكــي حــزب دربــارة هــايي
جا اوضاع درباره پرسيدندنگرشمان .معه

مي مصاحبه براي كه برنمـيهركس بنـد بـه را او ديگـر ديگـررفت، تـا گرداندنـد
گفت اين جريان در نگيرندزندانيان قرار .وگوها

مصاحبه اين پي نكـنمدر اشـتباه اگـر سال، همان عيد در آزاد32ها زنـدان از نفـر
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.شدند
ماه آبان اواخر يا اوايل در ديگر گفـتگروهـ1341بار بـراي زنـدانياني بـا وگـو

از.آمدند بودند عبارت گروه سـرهنگ:اعضاي ارتـش، دادستان صدوق سرلشكر
امنيــت و اطالعــات ســازمان نماينــده ســرهنگغفــارپور و همــان.عبــدي هــم بــاز

شدحرف تكرار رفتار همان و نرم.ها خيلي برخوردها منعطفمنتها و بودندتر .تر
دور، اين را12در .مرخصكردندنفر
به ما بود14تعداد رسيده كردند.نفر تبعيد برازجان به را كـهپيش.ما بودم گفته تر
سال كـشتن39،6-40در بـراي تـالش خـاطر بـه را نظـامي سازمان اعضاي از نفر

بودند كرده تبعيد برازجان به آذرماه.عباسي و1342تا گذاشتند خود حال به را ما
نگرفتن ما از .دسراغي

بوديم21بنابراين مانده باقي سال.نفر در داشت، زندان سال ده كه ما ميان از يكي
شد1343 تأييـد.آزاد و نامه نوشتن با بودند، ابد حبس به محكوم كه ديگر نفر سه

شاهانه" اصالحات و سفيد بـه"انقالب يـك هـر كـه رفيقـي سه كنار سـال15در
بو شده تمام حكمشان و محكوم روززندان در سال28د، شدند1345مرداد .آزاد

محكوميت مـيالبته آزاد امـا و اگر بي بايستي و بود شده تمام رفقا امـااين شـدند،
حقه لكهزندانبان را آنها سياسي حيثيت شكلي به تا كرد سوار ايـناي بـه كنـد، دار

روز در كــه شــماره28صــورت زنــدان در ايــن3مــرداد بــه و داد ترتيــب جــشني
بند در كه مـي4زندانيان زنـدان رئـيس چـون كه شد گفته آنهـابودند، بـا خواهـد

بند به كند در.بيايند3خداحافظي آنهـا حـضور به كرد سعي زندانبان و رفتند آنها
بدهد مراسم در رنگشركت .بند

ناپذير تسليم نظامي؛ سازمان بازمانده شش
سال از1346در پس ما رفقاي از ديگر تأييـديكي و نامـه نوشـتن بـا سال چهارده

سفيد" ستودن"انقالب كشور"و شد"ترقيات آزاد زندان .از
سال مانـده1347از بـاقي زنـدان در نظـامي سازمان افسران از نفر شش تنها بعد به
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.بودند
گفت من به سرهنگكورنگي :روزي

كر- صحبت آزادي به راجع جدا جدا شما با وقت هر حاال به نگرفتمتا نتيجه .دم،
مي بهاآلن نفرتان شش با گفتخواهم جمعي كنمطور .وگو

رفتيم زندان دفتر به نفر شش مقدمه.هر صورت اين به ابتدا كرداو :چيني
بقيه نفر، شش شما جز رفتهـ بيرون رفقايتان خودشـان.اندي بـراي آنهـا از يك هر

شدهكاره ...انداي
مطلب اصل سر رفت :بعد

اوضاعـ اآلن استببينيد، كرده تغيير خيلي مملكت احوال برويـد.و بياييد هم شما
زندگي.بيرون به سـازندگيهم و آبـاداني كـار در خـود سـهم بـه هـم برسيد، تان

شويد سهيم نـدامت...كشور و كنيـد عفـو تقاضـاي نيـستيد حاضـر كـه نامـهشـما
ر.بنويسيد شما اينكه آن و دارم ديگري زندانپيشنهاد كارخانجات از ديدار براي ا

مي زندانيان رفاهي تأسيسات اسـتو عوضشـده چقدر وضع ببينيد تا و.برم فقـط
تأييديه ميفقط قول بنويسيد، رابطه همين در آزادياي حكم بگيرمدهم را .تان

هميشه مثل نفر شش ما شـرط.بود»نه«پاسخ و قيـد بـدون آزادي خواسـتار گفتيم
.هستيم

كشيديمآناز زندان هم كنار در صميميت و صلح با نفر شش ما .پس

كردند48سال تبعيد برازجان به مرا نيامد.دوباره سراغم به ديگر كسي آنجا .در
عادل زندان به تا سركوبگذشت و حوادث آن و شدم منتقل سـالآباد پـنج و هـا

گذشتعذاب و پيشآمد .آور

شيراز ساواك مأموران آمدنـدروزي سـراغم خـاص.بـه فـرم بـرگ سـه دو آنهـا
آنهـا بـه خواسـتند و دادنـد مـن بـه بود پرسش شصت پنجاه حاوي كه را خودشان

بدهم حـزبپرسش.پاسخ بـه من نظر به مطلب اصل اما بود، پرشمار انحرافي هاي
مي بي.شدمربوط و روشن هم تودهمن حزب نوشتم ژرفپرده با را ايران نگريي
انديشه.امكردهانتخاب سيماي آزاديدر نيـروي حـزب، واالي مـردمهـاي بخـش
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ريشه خشكاندن و بهرهميهنم ميي را انسان از انسان راهكشي ايـن بـه آگاهانه بينم،
نهاده مـيپا پـاي آن بـر آگاهانه و سياسـت.فـشارمام دربـارة نگـرش بـه پاسـخ در

خلق دوستي و صلح هوادار كه نوشتم نيز وخارجي وهـا اسـتقالل حـق بـه احتـرام
هستم كشورها دفاع.حاكميت خاطر به شوروي اتحاد خارجي سياست از همچنين

جنبش از پشتيباني و صلح آزادياز ستايشكردمهاي .بخش

سال ساواكدر يكمأمور نيز بار گفـت56يك براي كـردمرا احـضار در.وگـو
گفتم او به :پاسخ

مي اجازه خود به چگونه آخر انديشهـ به پايبندي خاطر به كه مني به 24هايمدهيد
كشيده زندان بگذاريـدسال رويم پيش را سؤاالتي چنين و كنيد مراجعه فكـر...ام

آمادهمي آرمانكنيد سر بر كنم؟ام معامله شما با هايم
وكلـه.فرارسيد57سال... سـر كـه بـود خـرداد يا مـأمورانارديبهشت از يكـي ي

ام شدسازمان پيدا شيراز زندان در خواست.نيت كرد.مرا پاره و تكه تعارفاتي ابتدا
آمده تهران از من گفت مرخصكنمو را شما كه دارم مأموريت و خـواهممـي.ام

شوم آشنا شما نظريات با نزديك .از
:گفتم
.بفرماييد-

:گفت
نمي- كرديد؟فكر اشتباه شديد، توده حزب وارد كه زماني كنيد
:فتمگ
هماننـد.خير- ديگـري احـزاب زمـان آن در كه نكنيد جنگـل«فراموش ،»حـزب
ايـران« اراده«،»حزب ملـيحـزب بودنـد...و»ي فعـال از.نيـز بعـد سـال سـه مـن

تودهپايه حزب فعاليت و ايـنگذاري بـه دسـت بـسيار مطالعـه و دقـت بـا ايران، ي
مي فكر و زدم نكردهانتخاب هم اشتباه كه .ماكنم

:گفت
است؟- نكرده تغيير نظرياتتان آيا

:گفتم
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است- تكامل و تغيير حال در چيز همه پيـدا.البته تحـول و تغييـر نيـز مـن نظريات
و حـزب بـه ايمـانم شـدن اسـتوارتر راسـتاي در تحول و تغيير اين اما ، است كرده

استآرمان بوده .هايم
:گفت
مي- شمافكر رژيم ؟كنيد است كرده فراموش را

:گفتم
است.خير- نكرده فراموشم بـار.رژيم چنـد سـال هـر كـه اسـت همين نيز دليلش

ميپيك من از نظرخواهي راهي را شما امثال اگر.كندهايي كه بدانيد است خوب
مي اين از پيش درازي زمان بودم، آرمانم و حزب سر بر دادوستد اهل توانـستممن

زندگ و آزادي يابمبه دست راحت .ي
:گفت
بگوييد؟- چيزي شفاهي نيستيد حاضر حتي

:گفتم
نيستم- تقيه اهل من .نه،

آشتي مرا رفـتچون و گذاشـت كولش روي را دمش ديد، رفيـق.ناپذير بـا البتـه
گفت نيز پاسخعمويي كه داشت مشابهي كردوگوي دريافت او از مشابهي .هاي

آزادي و انقالب

سال اوج57در آزاديبا جنبش عقـبگيري به ناگزير رژيم ميهن، وبخش نـشيني
خواست و شعارها از يكي به دادن شـرطتن و قيـد بـدون آزادي يعنـي مردم، هاي

شد سياسي .زندانيان

روز ماه3سرانجام زندان1357آبان شاهنشاهياز شدمرژيم .آزاد
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يكشاهد درمقام

بد شهادت بايد اينجا سالدر طول تمامي در كه زنـدانهم در كه درازي وهاي هـا
ــكنجه ــاهش ــهگ ب از ــدانبانان زن و ــان بازجوي ــودم، ب ــاه ش ــم رژي ــاي ــارگيريه ك
دريـغغيرانساني مـردم پاكـدل فرزندان شكستن درهم براي شكنجه ابزارهاي ترين

تـو ميـزان بـه بـسته امكان، حد در مقابل در نيز آزادي راه مبارزان و ونورزيدند ان
گذاشتند مايه خود از روحي، و جسمي .پايداري

اسـت محدود ماشين موتور سوخت مانند درست انسان روحي و جسمي توان آخر
مي ته زماني دهـه.كشدو دو از بـيش در كـه بگويم سربلندي با بايد اين، وجود با

زندان در مقاومت كه بودم آن گواه كشيدن، داشتزندان را باال دست ازمـثالً.ها
حـدود تنهـا نظـامي سـازمان اعضاي بـه10بين تـن زنـدان بيـرون و درون در نفـر

همه دادندهمكاري امنيت و اطالعات دستگاه با تـا.جانبه نفـر پنج تنها ميان، آن از
خصلت سقوط رفتندحد پيش اخالقي و انساني ندامت.هاي اكثريت نويساننامهاما

محروميت و زندان شرايط تحمل آزاديتنها از بعـد آنهـا از بـسياري و نداشتند را
گرفتندرفته قرار مردم كنار در و كردند بازسازي را خود انساني روحيه .رفته

آزادي خاطره

خاطرههيچ نمـيگاه ياد از را زندانيان آزادي هـم.بـرمي و رفقـا بـه بنـدانهمـواره
مي آزاد كه خود ميجوان :گفتمشدند،

پ روز من اگر ديدـ خواهيد شما نبينم، را مردم .يروزي
سال در از57و مي25بعد آزادي براي كه كساني به زندان، منسال براي و رفتند

مي آزادي آرزوي افسران ديگر ميو :گفتمكردند،
مي فكر بايدـ را ما كه ببرند«كنم دست .»روي

از زنده و نيستيم تسليم اهل ما كه بود اين منظورم والبته شـد نخواهيم خارج اينجا
كرد خواهند خارج اينجا از را ما .نعش

گفته داشتمبه اشاره شاه از زندان.اي از يكي در فرسيو نقـلروزي شـاه زبـان از ها
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كه بود :كرده
آن"ـ را جوانان زندانما در ميقدر نگه آنها را پيران و بشوند پير تا قـدرداريم

مي بميرندنگه تا ."داريم

بيو هيجان و شور ميان در شيراز مردم و فرارسيد ما آزادي روز كه راقتي ما پايان،
زنـداني دانـشجويان از يكـي كردند، بلند خود دست و دوش بـينروي از كـشيده

به جمعيت گفتانبوه و آمد من :سوي
آوردند"ـ بيرون دست روي را شما ."ديديد
لحظهبه فراموشراستي .بودندنشدنيهايي

ايرانزنده قهرمان مردم باد
تودهزنده حزب ايرانباد ي



تقي سياسيكيخاطرات زنداني درسنامة منش،

مشفقي 20/10/96-محمود

جامعة فردااصول انساني

كي تقي پياده ستوان مـدتخاطرات بـراي سياسـي يكزنـداني عنوان به منشكه
زندان25 در شكنجهسال و ازگاهها بـرد، سـر بـه پهلوي شاه رضا محمد رژيم هاي

آموزنده جهات تأملبسياري استو .برانگيز
انقـالبكي پيروزي واسطة به زندان از آزادي پي در كه كوتاهي فرصت در منش

خارانـدن سـر فرصـت انقـالب تـداوم و حفظ مشغلة كه حالي در و آورد دست به
آورد كاغذ روي به را خاطرات اين بود، نگذارده باقي رفقايش و او .براي

مي مرور را خاطرات كه كيكنيدهنگامي تقي كه ضرورتي به نگـارش، در مـنش
پي بود، كرده احساس دردنـاكوكـيتقـي.بريـدمـيآن تجربـة ديـد مـنشالزم

خواننـده براي كه صورتي به را خود آموزنـده"گرانبهاي و بـراي"جالـب باشـد،
روي سياسي مبارزات به كه جواناني كنـدمـيخيل تـشريح خـوبي.آورنـد، بـه او

بمي هر كه زنداندانست كه مـيار پـر كـساني انبوه از منـافعها بـراي نـه كـه شـود
صـحنة بـه مملكـت و مـردم عمـوم صالح و خير براي بلكه پـايشخصي، مبـارزه

ميمي ميان به يكساني عمومي مسائل دغدغهنهند، انديشهآيد، مشابهي راهاي ها
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مي معطوف خود تاكتيكبه و مـيكند دنبال زندانبانان سوي از مشابهي شـوندهاي
مـصيبت سياسـي زنـداني بـراي آنها بودن ناشناخته درسكه و هـايآمـوزياسـت

كاسـت خواهـد وي گرانبهاي و محدود انرژي از كه داشت خواهد دنبال به تلخي
فرسو خواهد را دلش و جان خواهـدو لطمـه او پايـداري قدرت و استحكام به و د

زندانتجربة.زد كه بود آموخته او به خواهنـدزندگي زود يا دير و نيستند ابدي ها
دخمـه ايـن از كه آنها بهتر چه و شد خواهد گشوده درهايشان و بـهشكست پـا هـا

مي روحي"گذارند،بيرون و جسمي باشند"سوخت"و"توان داشته نـزدبيشتري ،
خـود وجود در بيشتري نيروي مبارزه ادامة براي و باشند، سربلندتر ديگران و خود

باشند مفيدتر جنبش و مردم جامعه، خود، براي نتيجه در و كرده .ذخيره

نميكي اندرز و پند نميمنش صادر قاطع احكام و تيـپدهد همـة بلكه وكند، هـا
دغدغه و فاكتمشكالت با را تها مشخص بـاهاي را خـود زيـستة تجربة و وصيف

شاهد و پيشنهادي جمـعنظرياتي خطـا، و آزمـون يـكعمـر از برآمده بنـديهايي
خوانندهمي تا ميكند او نظاير و او پاي جا كه بايـستهاي نحـوي به آنها در گذارد،

آزمـوده اعمـال بـه زدن دست از و اسـتبينديشد جـان فرسـايش موجـب كـه اي
گ پاي از و لغزشگاهبپرهيزد در كندذاشتن خودداري .ها

سياسي زنداني جايگاه و شأن دربارة

ويـژه شـأن و جايگاه دنيا تمامي در سياسي يـازنداني محـق چـه او، زيـرا دارد، اي
پـايبه جامعـه و كـشور صالح و خير براي بلكه خود، شخصي منافع براي نه خطا،

را حـاكم قدرتمندان خشم و خصومت و گذاشته راه اسـتدر ايـن.برانگيختـه از
ده مبارزات واسطة به تودهرو، سالة همـةها در كشورها، همة در مردم قـوانينهاي

ويژه حقوقي رفتار و يافته اختصاص او به خاصي اسـتجاي شـده توصـيه او بـا اي
خواسـت نماينـدة و گويـا زبان اين بريدن در را قدرتمندان دست حقـوقكه و هـا
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ببلگدمال مردم .نددشدة
بـود،كي كـرده كـار دادگـاه داديـار سـمت و ارتـش قـضايي حـوزة در كـه منش
زنـدانيانمي بـا رفتـار اساس آنچه ايام همة در حاكم سركوبگر نظام در كه دانست

مي تشكيل را استسياسي بوده آن از زندانبان خاص تعبير كـه.داد، بـود معتقد اما
جايگاه و تشخيصشأن نبايد سياسي كـهزنداني كنـد محـول زنـدانبان بـه را خود

بي كردن، له براي برآيد دستش از هركاري و است قدرت ونمايندة كـردن اعتبـار
آرمان و او درآوردن زانو ميبه انجام .دهدهايش

عنـوانكي بـه خـود دادگـاه و بـازجويي دوران به گويايي اشارات رو اين از منش
سياسي زنداني مقولة به سپس و متهم طـوليك تمامي در25در كـه دارد سـالي

بود گذرانده رژيم .بند
كيبازجويي ميهاي آغاز هنگامي آمـدهمنش خـاطرات در كه داليلي به كه شود

دستگيري از ماه شش بازجويياست، و است،ها گذشته اعـدام27ها افسران از تن
همهشده و استاند گشته برمال او بارة در دادگـاهداندمنشميكي.چيز رئيس كه

است، گفته دادگاه جلسات كي"در دادگـاهاين بـه كـه رشتي هر كه منشكيست
ميمي اعالم خود معرف را او سـازمانمنشميكي"كند؟آيد دبيرخانة از كه داند

آورده دست به او خط به زيادي مدارك اونظامي دربـارة بـسياري اعترافـات و اند
است ك.شده نيز بازجويش مياولين احترام او به و بود همكار او با قبالً وه گـذارد

آب تا كرد دور دست كنار از را او پروندة دليل همين آسياببه از بيشتر چه هر ها
مي تشريح او براي را چيز همه وبيفتد، او دربـارة را چيـز همه كه دهد نشان تا كند

مي افسري كيسازمان اما مـدانند، پيش در انكار راه مـييمنش و تـاگيـرد گـذارد
و اسـت روحـي بيمـار يـك معنـا تمام به كه وزيريان سرهنگ و بعدي بازجوهاي
وضـع لحـاظ بـه بتوانـد آنكـه براي شوند مجبور كه بزنند را او چنان دارد ساديسم

شود حاضر دادگاه در صبر4ظاهري ديگر خرسـند!كنندماه وضـع ايـن از او امـا
مي و بودم"نويسد،است نرفتهشاد داوطلبانه بازجويي بار زير اينكه ."اماز
كي خارقاما قدرت خود براي نه توانـاييمنش در نه است، قايل زيـرالعاده انـسان

است توهم دچار وحشتناك خود.فشارهاي چون صدها و خود بازجويي تجربة او
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مي بيان چنين :كندرا

بـ" قائـل وااليـي ارزش شـكنجه قهرمانـان بـراي چند بايـد...ودمهر امـا
انسان كه شكنجهبگويم زير در طاقتها و سخت زود،هاي يـا ديـر فرسا،
مي اعتراف به قليلمي.دهندتن كه بگويم يقين با كـهخواهم كـساني اند
مي شكنجه اثر نميدر اعتراف و .كنندميرند

مـي... تـرجيح زنـدگي به را مرگ شكنجه،گاهي زير دوسـت.دهـدآدم
بميرد نشوددارد شكنجه ولي درد.، تـا باشـد، نشده شكنجه خود كسي تا

دســت و شــالق ــداوم شــكنجهم ديگــر و ــاني قپ ــد وبن ــساني غيران ــاي ه
نمـي هرگـز باشد، نچشيده را شـكنجهخردكننده از دركدرسـتي توانـد

باشد كـهازاين.داشته گذاشـت ايـن بر را اصل بايد هميشه من نظر به رو،
نميهيچ شكس زير ندهدتواند اعتراف به تن ".كنجه

داده قرار حمله آماج ناروا به را او است معتقد كه سياسي زنداني كنـاراما در و انـد
خواست و كردهمردم سركوب مردم چـونهاي بكنـد؟ بايد چه درانـسان"اند، هـا

شكنجه طاقتزير و سخت ميهاي اعتراف به تن زود، يا دير بنابراين"دهندفرسا، ،
در ميبايد را چيز همه كه بازجويي وبرابر بيايد كوتاه دارد، دست به شالق و داند

برآورد؟ را او منظور
نميكي چنين هزينه.كندمنشخود از مـياو سركـشي ايـن بـراي كـه پـردازد،اي

دارد رضـايت خود از و است مـي.شادمان آزمـونشـايد ايـن در را خـود خواهـد
ا اين به شايد كند، امتحان دشـمني(نرژيسخت مقابل در ايستادگي از ناشي نشاط

مي قاهر چيز همه به را خود و دارد خود مشت در را تو حقيركه تو نظر از اما داند،
قــانون و ضــدمردمي اســتو ــة)شــكن چوب پــاي ــراي وب دراز دوران يــا ــاران تيرب

داردطاقت نيـاز زنـدان اسـارت.فرساي در رفقـايش و او كـه اسـت ودرسـت انـد
فعالز و وحشي چنان ميندانبان بخواهد كه را كاري هر كه آنهـامايشاء بـا توانـد

كي اما مـيبكند، مردم و جانبحق در و برتر آنها از را رفقايش و دانـدمنشخود
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قانون و غاصب را آنها .شكنو

بـي" بـستر بـر رفقـا دادگـاه و بازپرسـي بازجويي، كامـلمراحل قـانوني
داشت "جريان

قانونپسچ اين به پيش از بيش آنها كه كند كاري نبايد كننـد؟را اعتـراف شكني
كند؟ سهل را آنها كار چرا

واقـعكي و منصف بسيار اسـتمنش نمـي.بـين شـعار هرچنـد.دهـداو زنـداني، او
مي خوب را آرمانگرا، و سياسي محـدوديتزنداني و تـوان از و ازشناسـد او هـاي

زندانبيك كه جهنمي و درهمسو براي آگـاهان اسـت، ديـده تـدارك او شكـستن
.است

ايــدئولوژيكروي دفــاع بــه دادگــاهش در اســت، كــرده چنــين خــود بــا كــه او
مينمي قانوني و حقوقي دفاع خود از و را.كندآورد دادگـاه فـضاي سـخنانش اما

مـي شـورانگيز و وتند مـي12كنـد دادگـاهي او همـراه كـه را شـدند،دانـشجويي
كنندبرمي عمل تعرضي تا كي.انگيزد نتيجه، مـيدر محكوم اعدام به ومنش شـود

مي سنگين احكام :نويسدمي.گيرنددانشجويان

مــي" خلــوت خــودم ــا ب ــدان زن در كــه گــاهي خــودمبعــدها از كــردم،
حقـوقيمي و قـانوني دفـاع بـه تنهـا دادگـاه در نبـود بهتر آيا كه پرسيدم

مي دانشجوياكفايت به و ميكردم توصيه هم خودن از دفاع در كه كردم
ــد؟ كنن ــاع دف خــود از وارده ــات اتهام حــد در و ــد نكنن ــل عم تعرضــي

كه... بگيريد نظر در را و...دانشجويي دكتـر رؤيـاي با بازداشت از پيش
مبارزه و بود تحصيل سرگرم شدن رامهندس او زنـدگي تمـام سياسي ي

نمي زندان.كردپر چهارديواري در آينـدهيـكبـهحال وبـاره شـغلي ي
ميچشم رفته برباد را خود رفاه از سرشار زندگي از.ديدانداز بعد خوب،

رنگعوضمي او چشمان برابر در چيز همه كوتاهي بود.كردمدت اين
مي دري هر به دانشجويان اين از بزرگي گروه زندان، دوران در زدندكه
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برسند آزادي به .تا
گر... تجربه زنداناناين دوران در من كه بود دسـتقدري آن بـه كشي

".يافتم

زندان و سياسي زنداني

زندان25منشطيكيتقي در كه انـواعسالي گذرانـد، شـاه رژيم گوناگون هاي
تجربـه را متفـاوت اجتمـاعي و سياسي شرايط و گوناگون مأموران زندان، رؤساي

گروه از زندانياني با گوناكرد، سياسي بـههاي پا استبداد با مقابله واسطة به كه گون
مي نماينـدةزندان طـوالني مـدتي بـراي كـه آنجـايي از و كـرد زندگي گذاشتند،

و داليـل سياسـي، زنـداني رفتـار مختلـف اشـكال بـود، زندان با رابطه در زندانيان
تاكتيكتحليل كارآيي و آن پيامدهاي و رفتارها اين پشت راهاي رفته كار به هاي

كردت اسـطوره.جربه از يكـي بـه طـوالني دوران ايـن طي كه دراو مقاومـت هـاي
شـرايطزندان تحـت زنـداني افـسران چگونه كه بود آن شاهد شد، تبديل شاه هاي
تيـرهطاقت دورنمـاي نيـز و بود آورده وجود به برايشان زندانبان كه تـارفرسايي و

مي پا از يكي يكي آرمانشان، وتحقق مـي"ختسـو"افتنـد تـه ايـن.كـشدشـان او
هم دربارة هم را بيفرايند اما پرشور، جوانان هم و خود نظامي كهتجربهبندهاي اي

هـشدارهاي و تجربيـات فـشردة و كرد مشاهده گذاشتند، پا زندان به پنجاه دهة در
سپرد تاريخ به نوشته اين در را .خود

آرمـا و باورهـا خاطر به كه كسي يعني سياسي اسـتزنداني افتـاده زنـدان بـه .نش
مي زمين به را باور آن پرچم سياسي زنداني كه هنگامي واقـعبنابراين، در گـذارد،

مي نفي را خود شكلكي.كندموجوديت شاهد ومنش دردنـاك فرايند اين گيري
هم صدها در خـوددشوار بـه تنهـا آن تـأثيرات كـه فرايندي بود، خود همراه و بند
محدو سياسي نميزنداني متـأثرد نيـز را زنـدانيان ديگـر و او محـيط كل بلكه شد،

ايمي و آيندةكرد زندگي بر جبـرانبسا و ويرانگر تأثيرات نيز زنداني ناپـذيرخود
مي .گذاشتباقي

زندان تحميل بر عالوه شاه مـيرژيم زنـدانيان، بـه بلندمـدت شـرايطهـاي كوشـيد
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ق غير آنها براي نيز را زندان در زمـينزندگي بـه چنـان را آنهـا و سـازد تحمـل ابل
شوند بلند نتوانند ديگر كه .بكوبد

مي" شكنجه را سـازمانشما يـا حزب در عضويت به آنكه براي نه دادند
مي بلكه كنيد، اعتراف بنويـسيدنظامي سفيد روي سياه برايشان :خواستند

كـرده تجاوز ديگران ناموس به خيانتكارم، جاسوسم، ضدمذهبم، ومن ام
كرده واز نادمم و پشيمان خود "...هاي

مـيكي روشني به ازمنش ناشـي مـشكالت و آزادي از محروميـت خـود كـه ديـد
خانواده بـاوضعيت كـه برسـد چه دشوار، آن تحمل و است كمرشكن تنهايي به ها

شود توأم سركوب و درگيري و جنگاعصاب و آزار سراپا .محيطي

سال9ظرف" از يعني از1342تا1333سال زنـدانيان500بـيش از نفـر
حدود فقط و شدند مانديم90آزاد باقي زندان در ".نفر

كه بود حالي در اين به253و بودند15زنداني شده محكوم ابد و .سال
:گويدمنشميكي

بوده" باور اين بر همواره ميمن ما از نه پليس كه برايام دلش نه و ترسد
مي بـدون.سوزدما پلـيس، شـناخت با بكوشيم بايد كه هستيم ما اين پس

حقيقي و سياسي شخصيت كه شرايطي به دادن بـهتن كنـد، خـرد را مان
يابيم دست خود حقوق به گوناگون درعين.اشكال بـاورممن اين بر حال

بيشتري افراد نسبت همان به باشد، بيشتر زندان درون در فشار قدر هر كه
مييك:دهندميوا خم سرش فشار زير اختيـاري سـكوت تنها يكي شود،
ميمي درهم هم يكي بهكند، و ميشكند خم قامت كامل بـهطور و كند

".افتدخاكمي
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ميكي نشان بيمنش آغاز در چگونه كه ماهيـتدهد به نادرست نگرش و تدبيري
تحمـلزندان و زنـداني بـه فـشار تشديد موجب زندانبان و شـدنناپـذيكشيدن رتر

مي همفشارهايي كه بودشد دشوار بسيار تحملشان نيز :اكنون

بي" و ناپختگي خاطر سادهبه بسيار پليس با ما برخورد انگارانهتجربگي،
مي.بود فكر ما از مابسياري اصلي دشمنان نگهبانان و پاسبانان كه كرديم

مـي...هستند درسـت درگيـري آنهـا بـا كوچكي چيز هر وكـردسر يم
مي خود بودن انقالبي پاي به را ...گذاشتيمدرگيري كـهمي. گفت شود

بحث صرف ما وقت بيبيشتر بـاهاي برخـورد چگـونگي درباره ته و سر
.شدپليسمي
درگيريتندروي به زدن دامن عـصبيتو و تـشنج جز زندان، درون در

ندا ديگري پيامد خشونت و فشار تشديد و زندانيان .شتبراي
منزه با نداشتيم، چنداني تجربة هنوز كه مطلقاوايل و راطلبي خود نگري

مي نگه بيشتر محروميت ظاهرسـازي...داشتيمدر فكر در تنها رفقا برخي
نتيجه و دستاورد و نميبودند نظر در را كار ".گرفتندي

ر سـنگين بـار ايـن كـشيدن تحمـل تـدريج بـه كه كساني با درون، در ازبرخورد ا
مي اعمـالدست بـه بـود غوغـا درونـشان در خود كه را آنها و بود خشن نيز دادند

مي وادار .كردغيرمعقول

نيمه" رفيقان برِ و دور از منزويرفقا آنها نتيجه ودر شدند مي دور تـرراه
تنها ميو (شدندتر كه... حالي را)در خود ارتباط كه بودم باور اين بر من

مع حد در كردبايد حفظ نادمين با عـاطفي.يني برخوردهـاي و رابطـه ايـن
مي لجـنسبب در و ندهـد سـقوط بـه تـن آن از بـيش نادم فرد كه زارشد

نرود فرو پليس با (همكاري تندروانـه)اما... برخوردهـاي بـا رفقا يبرخي
مسموم بود كه آنچه از را تنگزندان فضاي ميخود ".كردندتر
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مب جديد نسل ورود زندانبا به شدندارزان تكرار مجدداً تلخ تجربيات اين .ها،

مي" تصور ما جوان مـارفقاي اختيـار در امكـاني پلـيس اگـر كـه كردند
ناتواني و ترس از داده، امتيازي يا مـيگذاشته مايه همـيناش بـه و گيـرد

نتيجه به نيز ميدليل خطا مي.رسيدندگيري گمان پلـيسآنها كـه كردنـد
موضع كرددر عمل تعرضي بايد نتيجه در و است تعرضـي...ضعف امـا
ــل ــهعم حادث دام در ــادن افت ــاي معن ــه ب ــز ج ــشه همي ــردن وك ــي آفرين

نبود نمـي.ماجراجويي نظر در را اين و بودند غافل ايـنآنها كـه گرفتنـد
بـه سياسـي زنـدانيان سـاله چنـدين مبـارزات بهاي به امتيازات و امكانات

است آمده ...دست برنامه. كارهايش زندانبان كه قدر بود،ريزيهر شده
رفتاربدبختان ما(ه جوان بي)دوستان و بودحسابنسنجيده كتاب .و

نحوه... به كه ميهنگامي نگاه زندان در آنها زندگي مـيي ديـدمكردم،
ظاهرسـازي بـه آلـوده بيـشتر جمعـي مشتركو زندگي در رفتارشان كه

...است
پـي جلـسات در جـوان دوسـتان آن كـه مطالبي طـوالنيهمة و ...درپـي

كرد بــيمطــرح از ناشــي وضــعنــد، و ايــران مــردم مبــارزات از اطالعــي
بودزندان گذشته در ...ها .

حداقل شدن برآورده و كشي رياضت را زندگي مـيآنها ...دانـستندها .
هـيچ در شخـصي و خـصوصي مالكيـت بـراي حريمـي هيچ دوستان اين

نبودند قائل .مقياسي
مي موجب اوالً زندان در زنداني سنجيده بيرفتار او به نشودشود حرمتي

كاهشمي را پليس تعرض جرئت ثانياً ".دهدو

فروردينكي وقايع تشريح به را فصلي دهـداختصاصمي52منش نـشان تـا دهـد
و زنـداني ميـان قـواي توازن و سياسي زنداني وظايف از نادرست تلقي اين چگونه

شد موجب را :زندانبان
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بي" ـ نوزده دستاوردهاي مبارزهتمامي ساله دسـتست از زنـدان در ما ي
راه بـه شـالق و باتوم و توهين بساط روز هر سال پنج مدت براي و رفت

...بود عادل. زندان در سال فوقپنج حالت در برديمآباد سر به ".العاده
انسانهمه براي چيز

بچة پسر اين سرنوشت چگونه كه نيست روشن ما معـاشبر تـالش در كـه را يتيم
جامعه انـساندر همة عاشق كه رساند جايي به بود، درگير درنده دراي و باشـد هـا

آورد روي درد و جهل و استبداد و ستم يوغ از ملت همة نجات آرمان به .جواني
خـودكيتقي پـاي روي بتوانـد اينكه و معاش امرار براي سالگي شش از كه منش

و يادگيري عاشق بود، كرده كار بـودبايستد، از.تحصيل بـسياري همچـون نيـز او
خانواده از كه برمـيافسراني فقيـر ادامـةهـاي راه بـهخاسـتند، ورود در را تحـصيل

چنـاندانشكدة ديـد آنچـه از امـا شـد، آن وارد ديپلم گرفتن از پس و ديد افسري
از پس كه كرد دانـشكدة6وحشت خوانـدنماه بـراي و تـركگفـت را افـسري

دا به رفتفيزيك علوم بـه.نشكدة شاهنـشاهي ارتـش افـسر بـه شـدن تبـديل براي
قوي بسيار داليل و داشتانگيزه نياز .تري
كي نهايي تصميم اين نبوداما سال.منش شهريور در تـا25او رفـت آذربايجـان به

بي و فقر از مردم نجات براي مردمي افسران كه را نقشي نزديك تأميناز و عدالتي
توسع و ميرشد جامعه سـاله در سـرانجام و كنـد مـشاهده كننـد، بـازي 26توانند

آذربايجان( فرقه سركوب از پس اين)يعني و داليلـيمجدداً و راسـخ عزمي با بار
زندگي قدرت دانشكدةبه به پيوستاش .افسري

روشن شايد مرگبارش پايان كه راهي در گذاشتن پاي براي آگاهانه تصميم تراين
آغا مياز شورانگيزش ريشهز و استوار چنان كـينمود، كـه بود تـادار را آن مـنش

بي عمرش كردپايان دنبال ماند.انحراف باقي انسان عاشق هميشه .او

تقي انسانكيآرمان همة كردن آزاد بودمنش انسان.ها همة وجود در حتـياو ها،
مي رستگاري جوهرة آنها، ميانبدترين نبرد شاهد و رو،ديد اين از بود، نيك و بد

هيچهيچ از برقـراريگاه دليـل، همـين به و نكرد اميد سلب زندانبان، حتي انساني،
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بود بديهي و سهل بسيار او براي آنها همة با با.پيوند چشم"افخمي"زندگي به كه
جايگـاهي از هرچنـد نبـود، سخت اصالً او براي بود، شده تبديل زندانبان گوش و

در او كـردهكه دچار بدان را خود او كه ذلتي از و داشت تنفر بود، گرفته قرار آن
مي مشمئز مي.شدبود، خائن است، برشمرده كه داليلي به را عباسي امـااو دانست،

كرد معالجه ديگران مانند را او و نداشت را او دندان درد كـه.تحمل دنداني اولين
بود زنداني مقني يك به مربوط ازوق.كشيد، روز آن كشيد، را دندان اولين اين تي

مي اينكه انسانشادي ديگر و رفقايش درد كاهش به كمـكتواند پيرامـونش هاي
بخورد ناهار نتوانست .كند،

ميكي اينكه از بيمنش ظاهر به و مبارزه شرايط سختي مقاومت،ديد بودن دورنما
درمي پاي از را رفقايش يكي يكي تدريج بهبه بـودآورد، رنـج در او.شدت فكـر

ميهمه چگونه كه بود اين آسـودهاش دروني تا كمككند آنها به داشـتهتواند تـر
نيكمي.باشند درهماو كه اودانست آرمـان پيـشبرد بـه تنهـا زنداني شدن شكسته

نمي نميلطمه شاد را زندانبان و وزند زنـداني زندگي انگيزة به همچنين بلكه كند،
بودن مـيمفيد وارد صـدمه نيـز جامعه در بـسيار.كنـداو ارزش پايـداري او بـراي

نداشت كمتري ارزش ماندن باقي مفيد و انسان حال، همه در اما .داشت،
تــأثير و رفقــايشكمــككنــد پايــداري بــه آنكــه بــراي كمــكدوســتانش بــه او

كـردتالش كـار همه دهد، كاهش آنها شكستن درهم براي را زندانبان داابتـ.هاي
نريختـه فـرو چيز همه هنوز داخـلكه بـه نـشريه و داشـت ارتبـاط بيـرون بـا بـود،

ميمي تشكيل حوزه و بـي.دادآورد طوالني دوران بـيسپسكه و وپـشتخبـري
نيـز و زندان در زندانيان زندگي گذران به تا كرد درست صندوق رسيد، فرا پناهي

خانواده گذران تبه كمككند آنها محتاج كـاهشهاي را رفقايش رنج و دغدغه ا
بي.دهد آن به نسبت تعمداً زندانبان كه آنها درد كاهش دنبـالبراي بـه بـود، توجه

كتاب رفت، بـسيجدارو را زنـدان از بيـرون و زنداني پزشكان خواند، پزشكي هاي
دنـدان حتـي كـه جـايي تـا آورد روي دندانپزشـكي گـرفتن ياد به سرانجام و كرد

و ميخانوادهزندانبانان معالجه نيز را .كردهايشان
انگيزه از زندان طوالني روزگار آنكه براي رفقايش همراه به آناو از و نكاهـد هـا
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همـه شـود، اسـتفاده زنـدانيان ارتقـاي و رشد وبراي دادنـد سـازمان كـالس جـور
مـي چيـزي كـه كـس هـر تا آورند فراهم شرايطي بـهكوشيدند را آن بتوانـد دانـد

بياموزدديگرا مكاتبـه.ن زنـدانيان از آموختنـد،بسياري زبـان كردنـد، تحـصيل اي
كيكتاب طريق از كه كردند ترجمه ارزشمند وهاي رفت زندان از خارج به منش

رسيد چاپ برايبرخي.به هفته"ها مي"كتاب ترجمه حـقمقاله و الترجمـهكردند
مدت.گرفتندمي كتاببراي بهها او نام به را ميها رساندنزندان در او و فرستادند

ميكتاب هركاري زندانيان دست به ارزشمند .كردهاي
مـيكي نـبضيكايـكهـممـنش باشـد،بنـديكوشـيد داشـته دسـت در را هـايش

دهـددغدغه پاسـخ آنهـا بـه بتوانـد اگر و بشناسد را نيازهايشان بداند، را آنها .هاي
مي او مثال، خانوادةبراي كه از12دانست كمك118تن نيازمند بند وزنداني انـد

زنـداني پايداري قدرت و ذهن بر عظيم فشاري آنها مـيمشكالت وارد .كنـدشـان
گوشه ديگري است، ساكت زنداني فالن مـياگر خـودشگيري در سـومي كنـد،

مي نميفرو خوابش ديگري نمـيرود، نيـز قرص زور به حتي و بخوابـد،برد توانـد
آنكي با چارهمنش دنبال به و .جوييهاست

بي پرشور، جوان اين تيزابي، مـياگر كنـاره جمع از پرغرور و ناآرام و گيـرد،قرار
اوستكي فكر به خانوادگي.منش ميمشكالت را مياش و ايـنداند از او كه داند

است رنج در شدت به مـي.امر التمـاس او وقتـيبه و بگيـرد قـرض او از كـه كنـد
قاليپذيردنمي به ميو روي كيبافي ميآورد، .كشدمنشدرد

است حساس او به شدت به زندانبان دليل، همين به درست اسـت.و مجبور هرچند
نمايندة عنوان به و بگذارد احترام شخصيتش گفـتبه او بـا توافـقزندانيان و وگـو

مدتكي(كند براي نمايندة10منش بودسال سياسي هرگاه)زندانيان بتوانـد، كـه
نمـي كوتـاهي او بـه خود زهر كردن خالي زدن.كنـداز را نـدامت پـذيرش شـرط

كي صورت به كـالسسيلي زدن بـرهم قـرارمنش، او بـه كـردن تـوهين و او هـاي
مـيمي تهديـد را او مـيدهد، نـشان و بـرايشخـط انفـراديكنـد، بـه را او كـشد،
جديـمي زنـدانيان نـاآرام طبـع كـه هنگامي و سـركوباندازد بـه را كـار جـوان د
ميمي باتوم و شالق را او آنها كنار در مـيكشاند، انفـرادي به و حتـي.انـدازدزند
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مي را زندانيان رمق سركوب آنكه از بـيبعد جوانـان و وگيـرد درمانـده را تجربـه
مي كيسردرگم اين مخـالفكند، آنها روش با هرچند كه هستند رفقايش و منش

برايبوده مقابـلاند، در اسـت، همـه نفـع بـه كـه آرامـشي بـه اوضـاع بازگرداندن
مي .ايستندزندانبان

ايجـادكي آن قربانيـان و سـركوب و اسـتبداد ميـان كه صفي در است معتقد منش
است، شده

هستيم" يكشالق و يكفشار زير داريمهمه.همه واحدي دشمن ما .ي
نمي داگر و رفيـق تنـگزنـدان محيط در درتوانيم بياييـد باشـيم، وسـت

همــسايه دو مثــل هــم نــرمشوكنــار بــا همــسايگي، حقــوق بــه آشــنا ي
كنيممسالمت زندگي ".جويي

مـي عمـل چنـين وجـود تمـام با خود گـروه.كنـدو بـا دوسـتانش و او هـايرفتـار
گروه جمله از سياسي، زندانيان كـهگوناگون بـود صـورتي بـه ملي، و مذهبي هاي

آنها تقابل گذاشتحسرت زندانبان دل در را يكديگر .با
بـه را او آگاهانـه زنـدان رئـيس شـد، تبعيد برازجان به كرماني حجتي كه هنگامي

كي فرستاداتاق كي.منش خود رفتار با كيحجتي اما داد، آزار بسيار را منشمنش
ميهمه را او حال رعايت تاجوره كرد

كي" كنار در كه نگويند حجترفقايش به گذشتمنش بد "ي

كي طيرفتار كرماني حجتي با اتـاق8منش يـك در وي بـا تنگاتنـگ كـه ماهي
مـي منتقـل كرمـان بـه كـه هنگـامي كـه بـود صـورتي بـه كرد، اوزندگي از شـد،

گفت سرانجام و كرد خشنودي اظهار او با مشترك زندگي از و :سپاسگزاري

مي" يككمونيست با كه شد زندثابت اتاق يك در كردشود "!گي
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مــي زنــدان از حجتــي آنكــه از كــيپــس بــه فرصــتي در زنــدان رئــيس مــنشرود،
:گويدمي

مي" جنگفكر بساط روز هر افتـادكردم خواهـد راه بـه شما بين .ودعوا
پاسـبان درگيـريوقتي از گزارشـي و نـشنيدند را شـما صـداي اصـالً هـا

تعجب برايم خيلي بودندادند، ".آور

ه كار اين نداشتالبته دربر دوستانش و او براي كمي و.زينة مـذهبي زندانيان زيرا
نمي زيادي اهميت متقابل رعايت لزوم به گاه كي.دادندملي كه بود اينجا منشدر
بي با مماشات خاطر به رفقايش برخي سوي از سرزنشميهم آنها همعدالتي شد،

هم غيرمنصفانة رفتار ميبندياز عذاب ههايش و جبـرانكشيد بـراي بود مجبور م
بي مـياين خـود محدود امكانات از كه باشد كسي اولين نتيجـة.گـذردعدالتي در
جابي تقسيم در مذهبي زندانيان :عدالتي

به" نمايندهمن جـاعنوان كمبـود خـاطر بـه شـدم مجبور خودمان جمع ي
حيـاط در بـرف و بـاران زيـر زمـستان و تابـستان در سـال سه مدت براي

ايــوان.وابمبخــ در خــاوري رفيــق و جــو حكمــت شــهيد رفيــق همچنــين
".خوابيدندمي

انسان رفتار اين كـياما باگذشـت و مناسـباتدوستانه و داد ثمـر رفقـايش و مـنش
آورد وجـود بـه آنهـا ميـان خـوبي نمـيهـيچ.بسيار انـساني رانـداي انـسان توانـد

زندانيكي.برنيانگيزد كه خاطراتي دفترچة در كردهمنش تهيه خود براي مذهبي ان
بنويـسد، آن در را خود نظر نيز او تا بود آورده او براي را آن آنها از يكي و بودند

سخنراني از آيتيكي بـود،اهللاهاي شـده ايراد مذهبي زندانيان براي كه را طالقاني
كرد بودآيت.مشاهده گفته خودشان جمع به خطاب طالقاني :اهللا
فــداك" و كــيگذشــت از را زنــدگي شــيوه و يــاداري رفقــايش و مــنش

كرد!بگيريد عوضنخواهم شما از نفر ده با را آنها از يكي !".من
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بودكيتقي خوشبختي انسان آن.منش احساس رغـماين به كه بود قوي او در قدر
چهـار از پـس وقتي كه دادند شكنجه چنان را او نظامي فرمانداري بازجويان آنكه

به آنكـهماه رغـم بـه و بـود، بـاقي قوت به او بدن در آنها آثار هنوز رفت، دادگاه
مي قطعي خود براي را اعدام دادگاهحكم در خود دفاع آخرين در بار دو دانست،

كرد تكرار دادگاه اولياي به خطاب را افالطون سخن نظر تجديد و :بدوي

ــدالت" ع ــتكارِ ــدرس نادرس ــي ول ــت؛ اس ــعادتمند س ــشه همي ــت، تپرس
تيرهستم هميشه كـور.روزپيشه، كنيد، داغ برنجانيد، بكوبيد، را درستكار

خوشبخت نادرست از هم باز بياويزيد، استسازيد، "تر

بـود، شـاد راسـتي بـه همگان شادي از خوشبخت انسان اين كه روزهايي تعداد اما
تمامي در خودش قول روزهـا25به آن و نبودنـد بيـشتر روز هشت هفت ييسال،

و خود كودكان از سال سه دو مدت براي عيد روزهاي در سياسي زندانيان كه بود
پـذيرايي شهيدشـان رفقاي كودكان خـود.كردنـدحتي كـه تقـي روزهـا، آن در

بچههيچ و نكرد ازدواج بـودگاه شادي در غرق نداشت، بچـه.اي جـشن هـابـراي
مي ميبرنامه سازمان نمايشنامه برايشان مـيداد،ريخت، تهيه خـاطرةهديه تـا كـرد

همة براي گذراندن عموها و پدر با روزِ انـرژيآن نيز زندانيان و بماند آنها با عمر
كنند ذخيره خود در بيشتر پايداري براي .الزم

راه" به حياطموزيك وسط همه و آوازافتاد رقـصو بـساط و ريختنـد
.شدگرم

لزگـي...دخترك و رقـصكـرد به رقـصيدشروع قزاقـي آن.و قـدراو
افتـاد زمـين بـه خستگي از سرانجام تا برداشـت.رقصيد زخـم او .زانـوي

گفتم او به و كردم پانسمان را :پايش
نمي فكر جون، عمو است؟ـ بس امروز براي رقص ديگه كني
خوش و خنده با گفتاو :رويي
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نه برقصم!ـ پسكي نرقصم، عموها براي امروز من "!اگر

هيچ كه كيكسهيچمطمئنم اينگاه را بودمنش نديده خندان و شكفته .قدر
جامعـهكي چنـين برقراري براي مـيمنش مبـارزه چنـين.كـرداي دورنمـاي حتـي

ميجامعه خوشبخت را انسان نيز .كنداي



ديگرانكيتقي نگاه از منش

عادل زندان در شاه رژيم در كه كساني از تقـيبسياري بـا بنـدمـنشهـمكـيآبـاد
داشتند دوست عاشقانه را او بچه.بودند، از تعدادي افراد، اين جملة سـتارةاز هـاي

گرفتند تأثير وي منش و شخصيت از شدت به كه بودند بسياربعضي.سرخ آنها از
بـه را آنها تا بود مستعدي زمينة ناكامي و شكست و شديد فشارهاي و بودند جوان

كند پرتاب روحي فروپاشي ايـنآقا.قعر مراقب بسيار كه بود كساني جمله از تقي
ميجوان را آنها دست بود، كمكها زندان دوران گذراندن براي آنها به و گرفت
ميمي انگيزه و .دادكرد

اينها از روستازادهيكي قهـوهساله،19اي، و چاپخانـه درسكـارگر كـه بـود چـي
بود نخوانده وآقا.چنداني بگيـرد ديـپلم و بخواند درس كه كرد تشويق را او تقي

عهـده بـه خـود را او بـه علوم تدريس جمله از و كرد سازماندهي او آموزش براي
او.گرفت خوشحالي با دارد، نامزدي او فهميد كه برايهنگامي كه كرد تشويق را

خـود آينـدة بـراي و برسـد خـود وضع و سر به بكوشد، رابطه اين تقويت و حفظ
بـابرنامه كـارگر ايـن نـامزد وقتـي و بيايـد مالقـاتش بـه بخواهـد او از كند، ريزي

گذاشـتن ميـان در بـا و كرد تشويق بسيار را او آمد، مالقات به خواهرش شناسنامة
زندان ديگر با خبر بـهاين دارد آن بـر را او تا برد باال او براي را موضوع اهميت يان

برنامه و آينده به اميد و روحي اتكاي نقطة يك بهرهعنوان آن از آينده براي ريزي
را.بگيرد كـار ايـن و گرفـت ديپلم كرد كه كاري اولين زندان از آزادي از بعد او

آقا تشويق خواندنتيجة عمويي و عباسحجري و .تقي
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جوان گروهساله18ديگري از يكي از كـهاي بـود التـين آمريكـاي طرفـدار هاي
فعاليت و گروهي روحية افت تأثير گـروهشتحت اعـضاي از برخي تخريبي هاي

نمي پايين تخت از حتي و بود شده افسرده و بريده شدت نميبه غذا و .خوردآمد
بآقا و رفت سراغش به برگرداندتقي مقاومت و زندگي به را او تا كوشيد از.سيار

زنـدگي كنـد، تميـز را خود بشويد، را رختش بخورد، غذا بيايد، پايين خواست او
بي.كند درس اين تدريس بوددر استاد كار اين در و .نظير

كه سرخي ستارة جوانان اين از ديگر آب9يكي حسابدار و خوانده درس كالس
بود، برق شدو فارس ايالتي كميتة عمومي روابط مسؤل انقالب از جـوان.بعد اين

آقا عاشق شيكگيالني و پوشي تميز و پاكيزگي ويژه به و بـودتقي او آقـا.پوشي
داشت خود خواب وسايل و لباس تميزي روي خاصي تأكيد اورخت.تقي خواب

مالفه و بود تميز بسيار روبالشيهميشه و مرتـها را درهايش و كـرد عـوضمـي ب
ويژه حساسيت زمينه داشتاين مـيبچه.اي اولها طبقـة در او تخـت روي آمدنـد

خوشمي با او و گـپنشستند آنهـا بـا آنهـارويي رفـتن از پـس و داشـت وگفـت
مـيمالفه جمع را مـيها و مـيكـرد و مالفـهبـرد و تخـتشـست روي تـازه هـاي
شگفت.كشيدمي جوان كهاين شد زندانيزده آزادوقتي انقـالب آسـتانة در را ها

آقا راكردند، وي ابتـدا شـود، جديـد زندگي عازم آنكه از قبل خواست او از تقي
لباس خاطر به او از تا ببرد خواهرش ديدار مـيبه كه آقـازيرهايي بـراي و دوخـت

عباستقي مي، زندان به عمويي آقاي و كندآقا تشكر عال.فرستاد، تقي مندانقهآقا
داشت نيز ديگري .پرشمار

شخصيت تأثير كيتحت نظير ايـالتيهايي كميتـة عـضو شـش از تـن چهـار منش،
رهايي سازمان اعضاي از يكيشان و سرخي ستارة فارس در ايران تودة بخشحزب

شخصيت.بودند اين تأثير تحت تودهآنها شخـصيتها مـنشو شـيفتة و شـدند اي
توده افسر سه باين كياي، ويژه باه را خود روابط نيز انقالب از پس و بودند منش،

شهرسـتان شعبة مسؤل عنوان به درساو او از همچنـان و دادنـد ادامـه حـزب هـاي
آموختند و مـيكي.گرفتند همه به رامنش خـود زنـدان صـبوري بـا كـه آموخـت
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روابـط با را آنها سنگين بار و نگذارند كسي سر به سر بكوشند و وبكشند سـخت
سنگين نكنندناگوار .تر

شـناخت مـي كـه ديـد را كـسي كـشاورز بلـوار از عبـور ضمن را.روزي اتومبيـل
آن و زد صدا بود ديده كه را فردي و آمد بيرون و درمتوقفكرد را يكـديگر دو

كشيدند كي.آغوش ديدن از فرد آن بيخوشحالي بودمنش او.حد كه گفت بعداً
د او زندان استسرپاسبان بوده شيراز .ر

خيابانيك در بچه"شكوهي"بار از راهيكي ديدهاي را گفـت.كارگر راننـده به
كند دنبال را او آقا.كه ديدن از وي و رفت سراغش به و شد پياده رسيد، كه او به

شدتقي خوشحال جوان.خيلي اين احتـراماو آنهـا بـه و داشت دوست خيلي را ها
آنهامي و ويژهگذاشت احترام او براي بودندنيز قائل .اي
حدوديك خانمي كي50-60بار اتاق و حزب دفتر به آمدساله بـاشيفته.منش وار
ميكي و كرد برخورد ببوسدمنش را او كـه.خواست هنگـامي او كـه شـد معلـوم
كيكي و شده دستگير بوده، شهرباني بازجوي افسر كمكمنش او آزادي به منش

اس .تكرده

سياسـيكيتقي هيئـت و مركـزي كميتـة در عـضويت ضـمن انقالب از بعد منش
شهرستان شعبة مسؤليت ايران، تودة گرفـتحزب عهـده به را خوشـرو،.ها بـسيار

بودخوش تميز و مرتب هميشه همچون و بـه.لباس بزرگـي دستمال صبح روز هر
مي ميدست تميز دقت به را ميزش و زمـ.كردگرفت آن پزشـكاندر از يكـي ان،
تقي آقا مجموعهكه داشت، دوست واقـعرا بهـشت هشت خيابان در آپارتماني اي

آپارتمان از يكي كه داشت فاطمي داددر قرار وي اختيار در اقامت براي را .هايش
شيخ رضا زمان همان آقازيندر به كه نيز ويـژهالدين عالقـة آقـاتقـي و داشـت اي

خان به همواره ميتقي آمد و رفت او خانـهة كـهكرد، داشـت گيـشا خيابـان در اي
هدايت و آگاهي داشتندعبدالحسين سكونت آن در حاتمي .اهللا

كي تـودهتقي كلمـه واقعـي معناي به انساني اجتمـاعيمنش برخوردهـاي در و اي
پرظرفيت شهرستان.بودبسيار از كه را افرادي تمامي ميدغدغة داشـت،ها آمدنـد
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خوردهاينك غذا دارند، اسكان جاي دارند، پول چـهه فـردي لحـاظ بـه اينكـه و اند
دارند انسان.مشكالتي روابط بم و زير به داشتدلسوزانه توجه و.ها بـاهوش بسيار

بنيان در و بودمنضبط دقيق تشكيالت اين داشت.گذاري مشكي دستي يككيف
مي يادداشت را چيز همه كه يكخودكار روزانـهبرن.كردو كـاري كـامالًامة اش

بــود در.روشــن و نوشــته مــنظم صــورت بــه را قرارهــايش روز ابتــداي در هميــشه
روزانه كارهاي كلية بودفهرستي كرده ثبت را امنيتـي.اش نكـات دقت و شدت به

مي رعايت هيچرا و بـيكرد يـا اضافي اطالعات نمـيگاه عنـوان بـهمـورد و كـرد
يكفرد كلمه واقعي بودمعناي داشت.تشكيالتي آهنين رازدار.انضباط شـدت به

يكنوشتة.بود نميبييككاغذ، جايي در را كنترل بدون سه.گذاشتمورد طي
خردهساله شهرستانو شعبة مسؤل عنوان به كار هـيچاي گـمهـا او از چيـزي گـاه

هـي خـود كار در و نگذاشت نامناسبي جاي در را تشكيالتي گزارشي يا گـاهچنشد
وِلنگ نداشترفتار واز آن.و در كـه را مـشكوكي وضعيت رهبري رفقاي برخي

نمي جدي بود، كرده احاطه را همه مياواخر آن به و آقا.خنديدندگرفتند تقياما
مي برخورد جدي مسائل اين با .كردخيلي

آقايك كه هنگامي شيخروز كه شد دفتري وارد اختيـزينتقي در شـعبةالدين ار
بودشهرستان داده قرار اسكندري(ها خيابان در پاكند كـه)شركت كـرد مـشاهده ،

نبرده را چيزي اما ريخته، هم به چيز اينجـا.اندهمه نبايـد ديگـر كـه كـرد تأكيد او
كرد تخليه را آنجا سرعت به و .ماند

برخـوردشهرستان و داشـتند متنوعي بسيار مسائل و بودند متنوع بسيار اينهمـهها بـا
داشت نياز پختگي و تجربه همـة.تنوع، كل و اصلي آقـاشهرسـتانمسؤليت بـا هـا

شهرسـتان امـور او نظارت تحت مركزي كميتة اعضاي از برخي اما بود، هـايتقي
داشتند نظر زير را شـلتوكي.خاصي رضـا آقـا و مازنـدران اُمور باقر آقا مثال، براي

نظر زير را وكرمانشاه خوزسـتان.داشتندكردستان امـور درگير اميرخسروي بابك
رفت آذربايجان به بعد و بود.بود دقيق و مسؤل و منضبط مـسؤليتيك.خيلي بـار

سـرانجام را كـار ايـن او امـا بـود، سپرده رهبري اعضاي از يكي به را كاري انجام
بود ر.نداده عـضو آن و نـدادي انجام را كار اين چرا كه اعتراضكرد او هبـريبه
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شد انجـام.ناراحت را آن كـنم، قبول را كاري انجام مسؤليت من اگر گفت، او به
.دهممي

بودكيتقي تيزهوش و سازمانده بسيار فردي ميمسئله.منش مطرح كه رهااي شد،
كندنمي پيدا سرانجام تا شهرسـتانهمة.كرد گستردة تشكيالت خـودمسائل را هـا

مي فصل و هيچحل و كيـاگاكرد و جوانـشير نظيـر بـاالتر مـسؤالن دخالـت لزوم ه
نيامد شهرستان.پيش كميتههمة بخـشها و ايـالتي دهقـانيهـاي و كـارگري هـاي
كــرد.داشــتند مــي برگــزار هفتگــي مــنظم اميــر.جلــسات از دهقــاني امــور بــراي
كيومرثنيك از جوانان امور براي و رزمديده آصف از كارگري امور براي آيين،
ميزرشن دعوت .كرداس

رده پاي گستردگي، اين به تشكيالتي در كه بود مهم خيلي امر بـهاين بـاالتر هـاي
نمي تو با من كه نگويد مسؤلش به كسي مثالً و نشود كشيده كـنمميان كـار .توانم

بودكيتقي قوي بسيار مديري تقي.منش خـودكيجايگاه كه جوانشير، نزد منش
بسي بود، بزرگي مـيشخصيت احتـرام بـسيار او به جوانشير و بود باال وار گذاشـت

بود قايل بااليي بسيار اهميت او كار .براي
شهرستان مسؤالن از نميبرخي كنندها مديريت خوبي به را خود محدودة توانستند

مي تغيير شخصيت.كردندو بروز اجازة بايد قوي ومدير بدهـد را اسـتعدادها و هـا
نظ سركوب به نزنددست متفاوت بگيرد.ريات پيش در اقناع روش بايد قوي مدير

آقا كه بود روشي همان اين ميو استفاده آن از كسي.كردتقي قوي و موفق مدير
مـوفقي مـدير و دارد صـائبي نظر او كه بپذيرند قلباً مسؤليتش تحت افراد كه است

آقا.است كه بود وضعي داشتاين مـشبرخي.تقي حـل براي روابـطها بـه كالت
مي تكيه نبودرفاقتي كارآمدي و درست روش كه تكيـهآقا.كردند اهل اصالً تقي

نبود رفاقتي روابط حـاال.بر اينكـه بـا را تـشكيالتي معـضل يك كه نبود آن دنبال
كن رجوع و رفع بده، انجامش برو مسؤليتشولشكن، تحت افراد كنترل براي يا د

بگيرد گَزَك آنها هيچ.از خالـهبه روابـط گـسترش و بـروز بـه امكـانوجـه زنكـي
نمي.دادنمي داشت، انتقادي ديگري از كسي واگر رود قاضـي به يكه او گذاشت

مي صدا است، بوده او متوجه انتقاد كه را فردي سخنهميشه شنيدن از پس و كرد
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مي نظر .داداو
توده افسران باقي داشتهمچون زن به سالمي بسيار نگاه بـه.اي كه داشت نامزدي

داردآقا دوست عاشقانه را او بود گفته كي.تقي كه بههنگامي شاه دوران منشدر
كرد رها را او افتاد، مي.زندان حق او شهرستان.دادبه كميتة جلسات طـوردر به ها

مي تأكيد امكرر كه وكرد بكـشيد بـاال را او كرديد، پيدا قابليتي با زن يا دختر گر
كنيد نبود.تقويت قايل تفاوت مرد و زن ميان .اصالً

مي سخن جهاني نظامي ايجاد به باور از كه انسانهنگامي كه نـوگوييم طـراز هايي
مي تشكيل را آن انساناساس از و مـيدهند سخن دامهايي از را خـود كـه گـوييم

شخ كردهنفع رها تقـيصي چـون كـساني مـنش و زنـدگي الگوي از واقع در اند،
ميكي ياد انسان.كنيممنش همـوارهاين بلكـه ندارنـد، شخـصي عالئق اينكه نه ها

مي قرار صف آخر در را هيچخود معموالً ما روزگار در كه صورتي به گـاهدهند،
نمي آنها كي.رسدنوبت مسحورشخصيت نظر اين از بودكنمنش كـه.نده هنگامي
خانه بود، پلافسر در شخصي داشتاي وقتـي.چوبي و بود رفته مأموريت به مدتي

عده كه شد متوجه رفتهبرگشت، خانه آن به مياي زندگي آن در و را.كننداند در
بازگشت و نداد نشان آنها به را خود و حـق.بست و ديده خود از نيازمندتر را آنها

خان از بوداستفاده داده آنها به را .ه
كـه كساني و فاميل دوستان، از فرصتي هر در شاه زندان از آزادي و انقالب از بعد

مي سراغ داشت، عالقه آنها ميبه را حالشان مـيگرفت، زنگ آنها به وپرسيد، زد
مي سراغشان مي.رفتبه آنها از يكي خانة به شب مـيهر كه جا هر و رفـت،رفت

دستهيچ نميگاه مـي.رفتخالي حقوق حزب از تومان هزار سه وماهي گرفـت
مي خرج شيوه اين به را مي.كردآن ميوه يكي وبراي نـان ديگـري بـراي گرفـت،

شيريني ديگري شهرسـتان.براي از كـه كـساني بـه ويژه مـيبه كمـكهـا آمدنـد،
خانه.كردمي در چيزي ميوهاگر يا غذايي بـهداشت، كه بود محال آناي، تنهـايي

شهرستان مسئول و بخورد وجـودرا هميـشه ميهمـان كـه بـود آن معناي به بودن ها
.داشت

شهرستانبچه از تحفهها او براي ميها زياد آقـاهاي اما ازآوردند، تنهـايي بـه تقـي
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نميهيچ استفاده هدايا اين از و.كرديك بردنـد بـاغي بـه ميهماني به را او بار يك
را بازگشت دادنـددر او بـه گوسفندي ماننـد.ن و كـرد تكـه هـشت هفـت، را آن

دادگوشت مختلف افراد به آوردنـد.نذري عـسل كيلـو چنـد فيروزكوه از .برايش
ظرف در را كـهآن صـورتي بـه كـرد، تقـسيم مختلـف افـراد ميـان كوچـك هاي

داشتندبرخي شكايت آن بودن كم از عبـاس.ها را ويژگـي داشـتهمين نيـز .آقـا
بودندصن فرستاده برايش گالبي بـراي.دوقي و نكـرد تقسيم كامل طور به را آن تا

و بهمان و تكه...فالن نگذاشتنفرستاد، دهان به را .اي
مي لذت خوب غذاي مياز غذا حوصله با و خوب خود و راتخـم.پختبرد مـرغ
مي درست داغ پياز داشت.كردبا دوست خيلي مي.چلوكباب اليبـالو.كردنقاشي

مــي ــازي ب مــي.كــردهــم لباســشويي ــه ب را ــراهنش پي ــشه دوش.دادهمي روز هــر
ميمي ورزش صبح اول و مي.كردگرفت چرخ را خودش دندان !كردخودش

بودكي ادعا بدون فردي عالقه.منش و داشت اعتقاد رفقايش به شدت بـودبه .منـد
نمي صحبت كسي سر پشت هيچاصالً و هيچكرد ازگاه مثالًكس كه بود نديده او

اسـتفاده ضـعفشسـوء نقطـه از و بيندازد دست را او و بگيرد كسي از ضعفي نقطة
كلمة.كند گفته"من"اصالً هيچدر و نبود مـثالًهايش كـه نـشنيد او از كـسي گـاه

دارم،"من"بگويد را مسؤليت كردم"من"اين را كار انجـام.اين بزرگي كارهاي
هيچمي اما نبودگداد، زدن منم اهل عالقه.اه بسيار كيا اوبه به نيز كيا البته و بود مند

داشت عالقه بـوديك.بسيار اعتـراضكـرده او بـه كيـا اما بود، زده را سبيلش .بار
گذاشت سبيل مجدداً !بالفاصله

داشتحافظه قوي بسيار برخي.اي كه را افراشته ازشعرهاي بودنـد، بلند بسيار شان
بود ميحفظ بلند بلند ميكتاب.خواندو را حزب نشريات و منتشرشده خواندهاي

مـي گوش را حزب منتشرة نوارهاي عالقـه.دادو طبـري آثـار بـودبـه جـان".منـد
خوانـد،"شيفتة را روالن آرام"رومن كتـاب"دن گـرفتن بـراي و خوانـد هـايرا
بهبهترجمة و فرستاد او نزد را كسي رآذين آنها فرستادآذين برايش .ا

سال اواخر رفـت60در اميـراعلم بيمارستان به قلبش چككردن كـه.براي دكتـر
روي را او و آورد ويلچر و بخورد تكان نگذاشت ديد، را او قلب نوار و آمد پايين
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كرد بستري و نشاند شد.ويلچر پيشگيري سكته از و نكرد سكته واقع اول.در روز
سال رهمة61عيد شـدندرفقاي جمـع او ديـدن بـراي بيمارسـتان در حزب .هبري

توده افسران بودندهمة نيز جوانشير و اتاق.اي عازم كه بود بيمار قلب همين هـايبا
آن از ديگر و مشتركشد كميتة نشد"تخت"تمشيت بلند كابل و شالق .هاي

ميخيلي و داشتند دوستش كها جبران بنحوي را او هاي محبت اين .ننـدكوشيدند
بـود، نظـامي سـازمان افـسران از بـرادرش و شـهدا جزو همسرش كه دكتري خانم

آقا و بود او مراقب گـهبسيار خانـهتقـي بـه او نـزد ناهـار تهـرانگـاه در پـارساش
آقـا.رفتمي كه بـود،هنگامي بـستري بيمارسـتان در انفـاركتوس خـاطر بـه تقـي

مي فروت گريپ مـيبرايشآب و خانـةبعـد.آوردگرفـت بـه مـرخصشـد كـه
شد بستري آنجا در و بود پزشك كه رفت مراقـب.دوستي خيلـي دكتـر آن خـانم

بودآقا داشـت.تقي همـراه بـه زنـدان در كـه بافـت رنگـي قرمـز پوليـور .بـرايش
شيخ تعريفميزينمهندس يكروزآقاالدين كه آمدكرد من خانة به خـانم.تقي

اندازه بالفاصله رامن ما وهاي خيـاطي چـرخ پـشت نشـست لحظه همان و گرفت
آقا و من دوختبراي خانه شلوار پيراهن يك .تقي

بـودآقا داده قـرار اخـالص طبق در رفقايش براي را چيزش همه كـسي.تقي اگـر
مي او از نميچيزي نه بود، توانش در و سـازمان.گفتخواست از پـسري و دختـر

تهــرا بــه و كــرده فــرار خوزســتان خــاطرخواهحزبــي شــد معلــوم و بودنــد آمــده ن
دخترعمومي.يكديگرند هستند-گفتند زدكي.پسرعمو كـار به جالبي ترفند منش

بازجويي حرفة شگردهاي از بودكه بـود.اش سـوار يـكماشـين در آنهـا يـك.با
او از را ديگر نفر فاميل و كرد پياده را يكيشان و كنند متوقف را ماشين گفت دفعه

كرد.پرسيد ديگري با را كار بدهند.همين درست پاسخ گفـت،.نتوانستند آنهـا به
مي شما به بتوانم كمكي هر نگوييدمن دروغ من به اما .كنم،

تودهبچه سالهاي در برخـورد1362اي پيكـاري يكزنداني با مشترك كميتة در
تقي كه همانكيكردند را دستگيريمنش او1361بهمن17روز سـلول بـردهبـه

ميتقيآقا.بودند شكنجه اينجا آيا بود پرسيده او كهاز بود داده پاسخ او و كنند؟
مي شكنجه بكنيم،آقا.كنندبله، درست ديواري تقويم بايديك بود گفته او به تقي
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نرود يادمان از بود.روزها كرده درست تقويم ديوار روي بود كرده شروع آيا.بعد
ديگر25براي ميبرنامهسال آماده آن براي را خود و كرد؟ريزي

مـي او نزد از را پيكاري زنداني بعد روز دو يكي كه پرسـيدههنگامي او از بردنـد،
بــود داده پــول او بــه زور بــه و داري؟ پــول نيــز.بــود، ذوالقــدر اســماعيل ــارة درب

مـيمي را آن و داشته اضافي جوراب مشتركيكجفت كميتة در درگويند بـرد
مي داشـت،دستشويي احتيـاج آن بـه سال آن سرد زمستان در كسي اگر تا گذارد
بردارد را برنمي.آن كسي مـيمدتي يـكروز امـا بوده، ناراحت او و وداشته رود

برداشتهمي را جوراب مـي.اندبيند سـلول بـه خوشحالي مـيبا و كـسيآيـد گويـد
برداشته را جوراب و داشته .استاحتياج

جام انسانتا زايندة ما تقـيعة چـون آنكـيهـايي بـر رسـتگاري راه اسـت، مـنش
نيست .مسدود
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زندان:مكان زمانبرازجانبهداري 1349پاييز:،
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منشو كي عموييتقي علي محمد
زمان:مكان تهران، قصر زندان 1346:باغ

عباسحجري ذوالقدر اسمايل
زمان:مكان تهران، قصر 1346:زندان
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مكان شلتوكي، قصر:رضا 1341-زندان

مكان باقرزاده، قصر:ابوتراب 1346–زندان
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برازجان برازجانزندان دژ به مشيرالملكمعروف )كاروانسراي

عباسحجري، عمويي، علي محمد شلتوكي، رضا
باقرزاده، منشابوتراب كي ديگرانتقي و

شهرباني:مكان برازجانحياط زماندژ 1343نوروز:،
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عباسحجري، عمويي، علي محمد شلتوكي، رضا
باقرزاده، منشابوتراب كي ديگرانتقي و

زندان:مكان شهرباني زمانبرازجانحياط ،:1344

ايران توده حزب نظامي سازمان عضو ناويان اعدا
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هو انوشهتيرباران وظيفهنگ )ناوي

مكان روزبه، حشمتيه:خسرو پادگان زمان-تهران، گارد، 1337:لشگر
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مكان تيرباران، لحظه روزبه، زمان-تهران:خسرو حشمتيه، 1337:پادگان
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