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در ديگر تواريخ چنين طول و عرضی نيست که .. 
اند اما  يی بيش ياد نکرده اند و شمه تر گرفته احوال را آسان

خواهم که داد اين  چون من اين کار را پيش گرفتم می
بگردم تا و خفايا تاريخ را به تمامی بدهم و گرد زوايا 

. هيچ از احوال پوشيده نماند  
 

ل بيهقی ابوالفض   
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ای عاصی هبادی که چون عجوز  
گذشت عصا زنان می  

 ....  باغ را َپرَپر کرد
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 ی وسايل سره با کليهک وارد شديم و يآبان به گوهردشت ١۶روز  عصر .۶۵  پاييز
های  در بدو ورود به حياط، با منظره).  سابق١٩ (٣ به حياط بند مان بردند
درخت . رو شدم که تقريبًا باورش برايم سخت و غيرقابل انتظار بود  روبهانگيزی شگفت

هايش را داربستی فلزی تحمل  افکن بود و سنگينی شاخه ی حياط سايه مويی در گوشه
وجه شباهتی به درخت انار نداشتند، طول   ی انار که به هيچ يک رديف درختچه. کرد می

ها توجهی چون من به  هيچ يک از بچه. بودندی حياط را مانند ديواری پوشانده  باغچه
از من در آن ميان تنها چرا که . کرد، نداشت گری می  مان جلوه ای که پيش روی باغچه

  .ها مطلع بودم سرگذشت درختچه
برديم، از   و در همين بند به سر میها قبل، وقتی برای اولين بار در گوهردشت ل سا
ساز است و خاکش نيز قوت الزم جهت باروری   کرديم زندان تازه جايی که فکر می آن

از آن  کرديم تا سال ديگر های انار را در زمين چال می هپوست، را نداردگياهان مختلف 
. ندخورد های انار نيز به چشم می ها گاه دانه هدر اين پوست. به عنوان کود استفاده کنيم

، يک مهندس کشاورزی شوند میه اين بند آورده سال بعد در ميان زندانيان جديدی که ب
ها را در طول باغچه حياط مورد  يده از خاک، يک رديف از آنيهای رو با ديدن جوانه

های  چهتها تبديل به درخ های بعد، اين جوانه طی سال. دهد میحفاظت و نگهداری قرار 
 به بيشتری داشتند و ا های بسيار نازک ولی درهم تنيده ساقهها  درختچه .شوند میانار 
به بار نشسته بود و هنوز بر  درخت مو نيز. ی گل شمشاد شبيه بودند تا نهال انار بوته
درخت انجيری را هم که برای باروری نياز . شد های انگور يافت می  خوشههايش شاخه

بعد تير واليبالی را ديدم که به اتفاق .  کاشته بوديم در همان دورهبه پيوند داشت، ما
 بوديم و هنوز به همان شکل سر  کرده در زمين نصبآبادی ن و رضا بهمحسين رزاقی
 و چند پاسدار را در مقابلم غرق در تماشا بودم که ناگهان داوود لشکری. جايش بود

در .  جا خوردماو نيز از ديدن. ردماز ديدن او جا خوردم ولی به روی خود نياو. ديدم
. يک لحظه تمامی حوادثی که در انفرادی به سرم آمده بود از جلوی نظرم گذشتند

گهان غم و اندوه  دانم چه شد ولی نا نمی. درست مثل اين که دور فيلمی را تند کرده باشند
انفرادی برده بود مرا به ش سابقًا پاسدار بندمان بود و خوداو . سنگينی بر دلم سايه افکند

دستی کرد و با  پيش. شناخت مرا به خوبی می. ام کرده بود جا نيز بارها شکنجه و در آن
! راستش نه: جا ببينی؟ گفتم کردی من را اين فکر نمی! آقا ايرج: لحن تهديدآميزی گفت

 کردم اند و فکر نمی ها رفته ها تغيير کرده است و همه قديمی چون خيلی چيزها در زندان
بالفاصله ادامه . بادی به غبغب انداخت، انگار که فتح خيبر کرده است. جا باشيد شما اين

 کردنش  ولی وقتی به حياط بند آمديم و متوجه شدم تير واليبالی که خودم در نصب: دادم
مشارکت داشتم، سر جايش هست، پيش خودم گفتم پس خيلی چيزهای ديگر هم 

با که کردم که شما را ديدم  فکر میموضوع م به همين اتفاقًا داشت. شان هستندي سرجا
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از . او را با تير واليبال مقايسه کرده بودم. ی منظورم شد متوجه. تان وارد شديد همراهان
. فشرد، مانده بود چه واکنشی نشان دهد و چه بگويد هايش را به هم می شدت خشم دندان
ر حصا از قزل. عاقبت به خير شد.  باخبرم١از وضعيت محمد خمسه: با دستپاچگی گفت

 از نفر بالفاصله با رديف کردن اسم چند. گويا آزاد شده است.  نامه نوشته بود مانيبرا
با حسرت و . ها هم آزاد شدند ی آن همه: شناخت، گفتم ها که او به خوبی می بچه

: ميزی، گفتمآ استهزابا لحن . ودند ديگه شده ب"آدم"خوب باالخره : گی گفت درماند
کردند و فرقی با من   می  چيه ولی درست مثل من فکر"آدم شدن"دانم منظورت از  نمی

جا به  تان بگو ما ايني ها برو به بچه: گفتاش به هم ريخت و  دوباره تعادل ذهنی. نداشتند
ی و  اگر پيام،حضور دارند جا  اينها ی بچه همه: اعتنايی گفتم با بی! دهيم کسی باج نمی

ی  اين اولين برخورد دوباره. ها در ميان بگذاری  با آنتوانی خودت داری، میيا سخنی 
  . بودمن با داوود لشکری

 که ١١مان را در حياط گذاشته و خودمان به سالن  ی وسايل بعد از مدتی معطلی، کليه
مان  ی وسايل روزهای بعد ضمن بازرسی کليه. يمی دوم قرار داشت، منتقل شد در طبقه

  . به ما بازگرداندند،چه را که باقيمانده بود ها، آن و ضبط بخشی از کتاب
  
٢  

نادر های مصادره شده، از جمله چند کتاب درسی دوران دبستان متعلق به  در ميان کتاب
به عنوان مسئول .  منتقل شده بودشت بود که همراه ما به گوهرد)دايی نادر (محبوبی

برای مسئوالن زندان در . کردم بند، برخورد با پاسداران و مسئوالن زندان را دنبال می
از . تر بود که با يک نفر به عنوان مسئول بند برخورد داشته باشند گوهردشت راحت

ی زندانيان از  پذيرش نمايندهجايی که توابان از ابتدا در گوهردشت جايی نداشتند،  آن
های دايی نادر بسيار  برای من پس گرفتن کتاب.  با مشکلی مواجه نبودزندانبانانسوی 
 را انفرادیسلول ها  او به خاطر دفاع از ما، چشمش را از دست داده بود و ماه. مهم بود

دگی در بندهای زندانيان عادی و  زندگی با ما را بر زن،تحمل کرده و با عشق و عالقه
چرا که احساس . بسته بود هايش دل شديدًا به کتاب.  ترجيح داده بودمحکومان رژيم سابق

ها دنيای جديدی را پيش رو خواهد داشت و با نگاه جديدی به دنيا  کرد از طريق آن می
  !خواهد نگريست

های او را باز  دار مربوطه چانه بزنم و کتاب رفته بودم تا با پاسهنگامی که به زيرهشت
چه را که بين من و  پس بگيرم، دايی با همان يک چشمش از راه سوراخ قفل در، آن

ها را برداشته و با پاسدار  يکی از کتاب. کرد گذشت، دنبال می پاسدار مربوطه می
! دايی جان:  زددايی با اشتياقی کودکانه از پشت در داد. مربوطه در حال چانه زدن بودم

                                            
شناخت و مدتی را در انفرادی به سر برده بود بعد از انتقال به   خوب میهای مقاومی بود که لشکری   جزو بچه 1
  . ی توابان پيوست ر تاب و تحمل شرايط را از دست داده و به جرگهحصا قزل
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توانستم جلوی  در حالی که نمی! خودش است همان را بردار، همان را بردار! دايی جان
های دايی به جانش بسته بودند  کتاب.  بودم تأثير قرار گرفته  تحتام را بگيرم، شديدًا  خنده

 .پاييد او دزدکی بيرون بند را می.  خالف است،کارش از نظر پاسدارکه و متوجه نبود 
از موقعيت پيش آمده استفاده کردم . توانست تنبيه شود در شرايط عادی برای اين کار می

 به کجای مقررات ؟ گيری دارداشتياقی برای يادبينی چه  می: و به پاسدار مربوطه گفتم
بعد از ادا اطوارهای  های درسی او را بازگردانيد؟ شود اگر کتاب زندان خدشه وارد می
های سوم و چهارم دبستان را  های کالس رد، باالخره راضی شد کتابگوناگونی که در آو

 !تر خوانده ندارد هايی که پيش  نيازی به داشتن کتاب اين بود کهلشاستدال. پس بدهد
 .های ديگرش را نيز بعدًا باز پس خواهم گرفت خالصه دايی را راضی کردم که کتاب

ام، کمی  هايش را گرفته  از کتابديد دو سری ولی همين که می. شکسته بود دايی دل
ی زندانيان عادی افغانی  زندان به عهدهو خدماتی انجام امور جاری . داد اش می دلداری

دايی مأمور تماس با آنان و گرفتن اخبار و . ها تعلق داشت  يک بند ويژه به آنوبود 
ه با ک زمانی.  در اين کار به خوبی مهارت داشتوها بود  اطالعات زندان از آن

برد و زمانی که با ما  ها را به کار می کرد، زبان آن اش برخورد می هموطنان افغانی
  !کرد  مانند يک مترجم کارکشته عمل میاو. کرد کرد به زبان ما صحبت می برخورد می

  
٣  
 تقسيم ،ئاتیر بر اساس حروف الفبا و با در نظر گرفتن استثناحصا ها را در قزل بچه

 تشکيل يافته بود از ١١سالن .  آورده بودندبندی به گوهردشت سيم تقبا همانکرده و 
شد و نيز  بعد از آن شروع میحروف شان با حرف ميم و  کسانی که نام خانوادگی

  .  معروف بود"ها مريض"ر که به بند حصا  قزل۵تعدادی از افراد بند 
 به جز سه سالن های مختلف گوهردشت هر يک از سالندر  ۶٧-۶۵های  ل در خالل سا
 جديد که از ابتدا به شکل عمومی ساخته شده بودند، بيش ٣-٢-١ قديم و يا ١٩-١٨-١٧

هنگامی که  بعد از انتقال ما از گوهردشت و احت. ددادن  جای نمی زندانی١٠٠از 
  .کردند اين قاعده را رعايت میفتند نيز جا اسکان يا زندانيان عادی در آن
ی بند به سر  ی ما در حسينيه های بند را باز نکرده بودند و همه ابتدا درهای اتاق

حسينيه، سالن بزرگی بود که در هنگام ساختمان زندان در زمان شاه، به . برديم می
 يک ز آنای ا گوشهبينی شده بود و در  عنوان سالن غذاخوری زندانيان هر بند پيش

سيستم گرمايش و سرمايش آن نيز از طريق فن کوئل . سينک ظرفشويی نيز وجود داشت
ما در . های نو قرار داده بودند ی ما تخت در آن سالن به تعداد همه. بود) هويه مطبوعت(

دهی  زمانواقع اعضای يک اتاق بزرگ بوديم و به همين دليل بايد به سرعت به سا
  . مپرداختي مان میي کارها

از . تر بود من چون از قبل به نوعی مسئول بند و نظافت بودم، بالطبع کارمان ساده
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 همچنان ،ی امور تا به سرانجام رسيدن همهکه  همه توافق داشتند ،ابتدای تشکيل بند
از همان ابتدا جبر محيط ما را به سمتی . به عهده داشته باشممن مسئوليت بند را 

همگی، اعضای يک اتاق بزرگ بوديم و اين .  داشته باشيمراند که يک زندگی جمعی می
به سرعت دست به کار شديم و در . کرد ها کمک می موضوع به نزديکی افراد و ديدگاه

 کارها پيشبردای برای بند و  های بند، اساسنامه ی افراد و گروه با توافق همه اندک زمانی
های مختلف موجود در  ز سوی گروهاين اساسنامه، در يک نشست چهار نفره ا .تنظيم شد

ی زندانيان  در اين جلسه من به عنوان نماينده. بند، تنظيم شد و مبنای کار قرار گرفت
کردند بحث پيرامون آن  ترين موضوعی که افراد فکر می مهم.  شرکت کرده بودممجاهد
 امور بند و چگونگی پيشبردره و ی ادا رو خواهد شد، نحوه های گوناگونی روبه با تنش
کردند   تصور میزندانيان مارکسيست. گيری زندانيان در مقابله با زندانبانان بود موضع

نصف به اضافه "، پيشنهاد هستندکه زندانيان مجاهد، به علت اين که اکثريت را دارا 
در صورتی که . نيز رأی خواهد آورد را مبنا قرار خواهند داد و همين پيشنهاد "يک
 افراد بند را "مبنا قرار گرفتن نظر دو سوم"بلکه زندانيان مجاهد پيشنهاد . گونه نبود اين

ای که  با تجربه. که از سوی زندانيان مارکسيست نيز پيشنهاد شده بود، در نظر داشتند
 بودم، ضمن تأييد نظر فوق، پيشنهاد ر کسب کردهحصا  قزل١از قبل و به ويژه در بند 

 نيز به آن اضافه "ی افراد بند در صورت عدم حصول توافق کلی همه"کردم عبارت 
االمکان تالش شود تا نظر همه تأمين گردد و ناگزير و  پيشنهاد ما اين بود که حتی. شود

رم و اين پيشنهاد با استقبال بسيار گ. گيری بگذاريم به اجبار موضوع را به رأی
 پيشنهاد ی استدالل من برای ارائه. رو شد ی نمايندگان زندانيان مارکسيست روبه صميمانه

دانستم در مسائل صنفی، کسی مشکلی داشته باشد که  فوق بر اين پايه بود که بعيد می
های سياسی نيز، اگر حمايت کلی افراد بند را  گيری در موضع. قابل رفع نباشد

های آن  ، در مقابله با رژيم و توطئهکرديم نمی برای حصول آن ی و يا تالشداشتيم نمی
 مقاومت را به پيش ببريم و رژيم از اين شکاف استفاده بوديم نمیشقه شده و قادر 

نيت ما مورد سوءاستفاده قرار نگيرد و گاه به خاطر چند نفر  نکه حس برای اين. کرد می
تکليفی قرار نگيرد، موضوع رجوع به  بند در بال،شدند که به هيچ صراطی مستقيم نمی

 مجبور به گاه هيچرأی گيری و دو سوم آرا را مطرح کرديم ولی اميدوار بوديم که 
  . استفاده از آن نباشيم

  
۴  

 به ، کارهای بند چند نفری را از ميان کسانی که داوطلب شده بودندپيشبردبرای 
 مسئوليت صنفی .ارکت کنندتالش داشتيم همه در کارهای بند مش .همکاری دعوت کردم

وی در اين کار تخصص . ه گرفت به عهد از زندانيان مجاهدبند را مصطفی اسفندياری
  . ی نيز همکاری با وی را پذيرفتا  از زندانيان توده مجيد منبری.داشت
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 به عهده داشت و مسئوليت ر از زندانيان مجاهدف افت را عبداالحد محمودیمسئوليت نظ
ی  مسئوليت بهداری نيز به عهده.  بود از هواداران اقليتفرهنگی بند نيز با بهروز وثوق

ترين فرد در اين رابطه  ی بود که با صالحيتا د از زندانيان تودهاهللا غياثون دکتر سيف
های  جمع.  در بند شکل گرفت يک صندوق مشترکسادگی بهبرای اولين بار . بود

های عمومی  هزينه پرداختند و ی تعدادشان، مقدار معينی به صندوق می مختلف به اندازه
صندوق مشترک البته با . شد تی و فرهنگی بند از طريق آن پرداخت میبهداش، نفیص

 و صندوق اشتراکی که در بندهای زندانيان مجاهد موجود بود، بسيار کمون جمعی
ی زندانيان برخورد  اندازی آن، روزهای متوالی با کليه برای تشکيل و راه. تفاوت داشت

 و البته در جمع مجاهدين.  موضوع را نفر به نفر پيش ببرمداشتم و مجبور بودم گاه يک
ها به علت  دست بودند ولی در رابطه با بقيه جمعها مشکلی نداشتم زيرا يک ای توده

م و هم همه يدادم تا هم نظر همه را داشته باش افتراق، بايد با دقت اين کار را انجام می
البته پيشرفت در اين حد .  صندوق تشويق کرده باشيمرا به همکاری برای تشکيل اين

  .ق و استقبال همه قرار گرفته بودفانگيز بود و مورد توا نيز بسيار خوب و شعف
شان پايين آمده و هم  ديدند هم مخارج که می  از اينافراد، به ويژه زندانيان مارکسيست

ی آن بسيار  تر از گذشته است، به ادامه تر و مطلوب کيفیتر،  شان منظم  صنفی ی برنامه
گذاشت،  چه که بند و صندوق جمعی در اختيارش می البته کسی به آن. راغب بودند

زندانيان . توانست به طور فردی نيز برای  رفع نيازهايش اقدام کند محدود نبود و می
 بند خريد شخصی د و کسی خارج از کمون جمعی از اين قاعده مستثنی بودنمجاهد
های  ی صنفی آن راضی بودند و به طريق همه از روال موجود در بند و برنامه. کرد نمی

های مختلف به شکل  غذا در بند در وعده. داشتند گوناگون نيز رضايت خود را اعالم می
، ريزی مصطفی اسفندياری مهبا برنا. شد عمومی و در يک زمان مشخص سرو می

ير شدن نين سمچنيز برای هضم غذا و ه و ساالد "کنارغذايی"همراه با غذای زندان، 
ی غذايی مخصوص بودند و کسانی که غذايی را   برنامهبيماران دارای. شد سرو می

حد امکان از غذای توانستند در   دوست نداشتند نيز با اعالم قبلی آن به مصطفی، می
ظهر و ده شب، طبق رسم زندگی  پنج بعداز،ساعت ده صبح. ه کنندجانبی ديگری استفاد

. شد ، ميوه و غذای ساده سرو میشد  اجرا می در بندهای ديگر نيز کهجمعی مجاهدين
ی  ی غذاخوری، سفره در هر وعده. شد غذا به شکل جمعی در راهروی بند صرف می

بند ما، . آمدند ی در وسط راهرو پهن شده و همه برای صرف غذا به راهرو میجمع
 بود که زندانيان سياسی مجاهد و غيرمجاهد دور يک سفره جمع شده و يکی از بندهايی
 سهيم بودند و با آنگيری  ی افراد بند در شکل همه.  برخوردار بودنداز صنفی جمعی

های بند مجاورمان که  بچه. ل مناسبی از زندگی جمعی رسيده بوديمتالش همگانی به شک
 منتقل شده بودند نيز روابطی کم و ر به گوهردشتحصا  قزل٣ واحد ١همراه ما از بند 

  . مان شتافته بود  به کمک٣ واحد ١ی مثبت بند  گويا تجربه. بيش مانند ما داشتند
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۵  
 که ارتقا مقام "مجيد لره" معروف به ، مجيد تبريزیاز ورودمان به گوهردشتروز بعد 

يافته و پست مدير داخلی زندان را به عهده گرفته بود، به بند آمده و مسئول بند را صدا 
. زند ا میتا خواستم خودم را از حسينيه به در بند برسانم متوجه شدم نامم را صد. زد

 از او کتک بارهاقبًال در انفرادی . وقتی مراجعه کردم، از دور مرا شناخت و جلو آمد
اش را به ياد  شايد خاطرات گذشته. بار به گرمی از من استقبال کرد خورده بودم ولی اين

کرد که گويی از ديدنم خوشحال است و   ولی در هر صورت طوری وانمود می.آورد می
حاال : به او گفتم. ام من به گوهردشت منتقل شده  به او خبر داده کهکریلش: اضافه کرد

اگر مسئول نباشی هم باالخره . حدس خودم بود: کی به تو گفته که من مسئول بندم؟ گفت
. فعًال من کسی جز تو را به عنوان مسئول بند قبول ندارم! از پشت پرده مسئول بندی

مگر دروغ گفتم؟ جون : ؟ خنديد و گفتبرايم بزنی شروع کردی هنوز هيچی نشده: گفتم
  ! به جونت کنند منافقی

: گفتم. مرا به بيرون از سالن برد و خودش پشت ميزی نشست و سيگاری تعارف کرد
. هنوز گذشته را فراموش نکردی؟ پاسخی ندادم: گفت. همين االن کشيدم و تمايلی ندارم

صحبت را عوض کرده از کسانی که .  شد برقرارتمان سکو  ای بين برای چند لحظه
خواست حس  می. برند شناخت پرسيد و اين که در چه موقعيتی به سر می می

برد و  شناخت و نام می بعضی افراد را به خوبی می.  کندءاش را ارضا کنجکاوی
 برای من هم ديدن او در. داد شان را میيها ها را نيز فراموش کرده بود و نشانی بعضی

 .فرق چندانی نکرده بود، فقط مقامش باال رفته بود! وضعيت جديد، خالی از لطف نبود
آهی سرد کشيد و .  سال۵: تفاوتی گفتم ات باقی مانده؟ با بی چند سال ديگه از حکم: گفت
 واال اگر تو و لشکری: ات؟ گفتم خواهی بروی دنبال زندگی خسته نشدی، نمی: گفت

: ايم؟ گفتم جا نگه داشته يعنی من و لشکری تو را اين: با تعجب گفت. ا که نهبگذاريد چر
يادت رفته چقدر تو و لشکری برای من زديد؟ همين که . جا بمانم ام اين البد خودم خواسته

روی؟ به  حاال اگر در و باز کنم می: گی گفت خنديد و با لود. ام ام شانس آورده زنده مانده
. روم ام، بگذار عرقم خشک بشه، آنوقت می  آمده  حاال زوده، تازه: تمآميزی گف شکل طعنه

هنوز : ی تأسف تکان داد و گفت چيزی نگفت، فقط سرش را به نشانه. چام جوری می اين
  . عوض نشدی

  
۶   

 نگذشته بود که اولين مشکل بند در ارتباط با چند روزی از انتقال ما به گوهردشت
ها و تعداد کسانی که بايد اين کار را انجام  های غذای بند و محل شستن آن شستن ديگ

ی مسئوالن  مسخره  مقرراتمقاومت کرده و تن به پذيرش افراد بند . دهند، آغاز شد
  .زندان ندادند
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محل شستشوی . های غذا در بند از سوی پاسداران ممنوع اعالم شده بود شستن ديگ
ی بند واقع بود، قرار  اختمان فرعی بند که بيرون از محوطهی س ها را در آبدارخانه ديگ

به زندانيان . برای انجام اين کار فقط دو نفر اجازه داشتند از بند خارج شوند. داده بودند
داد،  گيری صنفی بند دخالت می ی تصميم هايی که زندانبانان را در حوزه چنين قانون
ه قرار گرفته بود که برای ما مهم محل شستن  بر اين پايمان استدالل. نهادند گردن نمی

دهيم چند نفر بايد  ما و مسئول صنفی بند هستيم که تشخيص میاين ها نيست ولی  ديگ
 نفر بايد اين کار را ۴تشخيص ما بر اين بوده است که . اين کار را انجام دهند و نه شما

در صورتی که . اند داشته نفر روزانه اين وظيفه را به دوش ۴انجام دهند و تاکنون نيز 
در عمل به زائد بودن اين تعداد از افراد برسيم، خود نسبت به تصحيح آن اقدام خواهيم 

از شستن . مسئله خيلی جدی شده بود. ايم ای نرسيده کرد ولی تاکنون به چنين نتيجه
های  کار به جاهای باريک کشيده شد و زندانبانان در ديگ. سر باز زديمهای غذا  ديگ

 به خاطر عدم رعايت بهداشت امتناع غذا نيز از خوردن ماکثيف به بند غذا دادند و 
  . يمکرد

 مقاومت حسابدر ابتدا زندانبانان .  شروع شد غذا در گوهردشتبه نوعی اولين تحريم
 برده و در من را به همراه کارگری روز به بيرون از بند.  را نکرده بودندزندانيان

فرمان حمله داده شد و پاسداران . بند رو به ديوار نگاه داشتند راهروی زندان با چشم
پاسداری به سمت . شان را ببينميتوانستم رفتارها بند می از زير چشم. يورش آغاز کردند

راه  وطه در نيمه به او اشاره کرد که من را نزنند و پاسدار مربمجيد تبريزی. آمد من می
 احترامی قائل شوند و ،خواستند به خاطر مسئوليتم در آن شرايط البد می. متوقف شد

بار بود که به خاطر مسئوليت داشتن در بند، از تنبيه معاف  اولين. حرمتم را نگاه دارند
واست لطفی در خ  میشايد هم مجيد تبريزی.  تکرار نشدگاه هيچچيزی که ديگر ! بودم
 به بند متعاقب آن همراه با مجيد تبريزی. بقيه نيز کتک چندانی نخوردند.  کرده باشدمحق

ی صحبت او مربوط به اين بود  قسمت عمده.  و او به سخنرانی در بند پرداختتيمبرگش
. داند يرج میآقا ا :با اشاره به من گفت. دانيد قدر شرايط را نمیشما زندانيان که 
انفرادی او آن موقع که .  است های زيادی از ما خورده  کتکاو. توانيد سؤال کنيد می

ها را از سلول بيرون  شان را باز کرده و آن کردند که در سلول ها آرزو می بود، خيلی
 تازه  ! حاصل شودبرايشانهای غذا را بشويند تا کمی تنوع  آورده و اجازه دهيم ديگ

  . ی زندان را بشويند های همه اضر بودند ديگها ح بعضی
  کار بوديم که چنين آرزويی کنيم؟ مگر بی: اش پريده و گفتم  پوزخندزنان وسط حرف

بعد از اين سخنرانی بود که وضع به .  نيز خنديد و بحث را پی نگرفتمجيد تبريزی
ها   نيز باز شدند و ما در سلولها  از چند روز درهای سلولپس .حالت سابق برگشت

در ازای امکانی که داده بودند، بالفاصله در حسينيه را بستند و از داشتن . مستقر شديم
تر از زندگی در  زندگی در سلول از هر نظر راحت.  کردندمان امکان بزرگی محروم
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زيون و توانستيم به عنوان سالن تلوي به هر حال از حسينيه می. سالن بزرگ حسينيه بود
  . غذاخوری و بازی استفاده کنيم

  
٧  

:  مرا صدا زدند و گفتند به اتفاق لشکریمجيد تبريزی. اولين روز مالقات سر رسيد
سالن مالقات در دست تعمير است و به علت آماده نبودن سيستم کنترل تلفن آن، طبق 

لشکری توضيح داد که به هيچ وجه قصد آزار .  دهيمتوانيم مالقات ضوابط دادستانی نمی
شان از دادن مالقات کابينی  و اذيت ما را ندارند و تنها به علت محدوديت امکانات

اند و  تان از راه دور آمدهي   ها دانيم خانواده جايی که می از آن: وی اضافه کرد. معذورند
 مشکالت رغم علیتان هستند،  ويا شدن سالمتین ج خواهاپس از انتقال به گوهردشت

ها را به قسمت نگهبانی زندان راهنمايی کرده و از طريق تلفن برای چند  اجرايی، آن
توانيد از گوشی تلفنی که در  شما می. کنيم ها بر قرار می دقيقه ارتباط شما را با آن

ريخ مالقات بعدی را نيز به ان صحبت کنيد و تاايته ايم با خانواده راهرو زندان قرار داده
ی   همه،بعد از اندکی مشورت. موضوع را به افراد بند ابالغ کردم. آنان اعالم کنيد

به . راهی غير از پذيرش نداشتيم. ها موافقت خود را اعالم کردند ای افراد بند به جز توده
 نظر ما حرف لشکری، با توجه به مسئوليتش در رابطه با حفظ و رعايت ضوابط و

مقررات زندان، منطقی بود و تالشش نيز روشن کردن موضوع برای افراد بند بود و 
ی افراد بند اين بود  ی من به همه توصيه. واقعًا هم قصد درگيری و اذيت و آزار نداشت
. شان بسنده کنندي ها وگوی تلفنی با خانواده که پيشنهاد لشکری را پذيرفته و به گفت

 کرده و اعتراض خود را به اين شکل نشان که مالقات را تحريمها اعالم کردند  ای توده
شان با  های گسترده خواستند جبران گذشته و همکاری از قرار معلوم می. خواهند داد

طبق . روی دچار شده بودند رژيم را بکنند و حاال به شکل غير منطقی به چپ
نظر  لکه تنها از يک تماس تلفنی صرفپرداختند ب شان بهای چندانی نيز نمی ارزيابی

 افرادشد و من نيز آن را به  اسامی افراد از سوی پاسدار بند به من داده می. کردند می
 نام ،در هر سری. شان آماده شونديها کردم تا برای تماس تلفنی با خانواده ابالغ می

پرسيد چرا تعداد افرادی که جهت   میوقتی پاسدار. ی نيز بودا  از زندانيان تودهیتعداد
 از تعدادی است که در ليست آمده است، من فقط به اين کمتراند،  تماس تلفنی آماده شده

ی  البته اين پاسخ بر پايه. کردم که بقيه تمايلی به تماس تلفنی ندارند نکته اشاره می
، داديار ناظر نموضوع بالفاصله به گوش ناصريا. ها ای توافقی بود ميان من و توده

. اند  به تحريم تماس تلفنی مبادرت کرده١١رسد که تعدادی از زندانيان سالن   میزندان
پشت . ی تحريم را ارزيابی کند وی به سرعت خود را به بند رساند و تالش کرد تا قضيه

های کسانی را که   و يک به يک اسمردندکدر بند، ميزی گذارده و نورافکنی نيز تعبيه 
. بردند حاضر به تماس تلفنی نشده بودند، خوانده و جهت بازجويی به بيرون بند می
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 و انداختند  صورت زندانی میبرنورافکن را ته و پاسداران ناصريان پشت ميز نشس
ا چند بعد از برخورد ب. کرد  ی علت تحريم از زندانی بازخواست می ناصريان در باره

ی هستند و ا اند، توده ی کسانی که مالقات را تحريم کرده نفر اول ليست، متوجه شد کليه
شان را نيز جمع  برای همين بالفاصله برخورد با بقيه را قطع کرده و دم و دستگاه

 ناصريان حرکتی را که در آن فقط. کردند و به من نيز گفتند نيازی به آمدن بقيه نيست
از اين که به سرعت واکنش  .کرد ها شرکت داشتند، به هيچ وجه جدی تلقی نمی ای توده

  . رسيد نشان داده بود، عصبی و سرخورده به نظر می
   
٨   

مطلب از اين قرار ! اند  دادهدر سری بعدی مالقات متوجه شدم به من مالقات حضوری
 فراخوانده و در هشت روزی پاسدار بند مرا به زير،تبود که پيش از انتقال به گوهردش

 رئيس اداره راهنمايی و رانندگی کرج رابطه با نسبتم با تيمسار سيد منصور هاشيمان
ای برای مالقات بنويسم تا ترتيب مالقات  که تقاضانامهخواست و سپس از من پرسيد 
اگر اين جزو حقوق . من چنين درخواستی ندارم:  گفتم.ام را بدهد ری با خانوادهحضو

اش را از نزديک ببيند و يک مادر  يک زندانی هست که بعد از گذشت پنج سال خانواده
حق دارد فرزندش را بعد از پنج سال در آغوش بگيرد، خودتان اقدام کنيد وگرنه 

برای قانع کردنم توضيح داد که نوشتن ! يستمخواهان امکانی خارج از ضوابط زندان ن
 چنين روندی را برای دادن مالقات ها موظفند که ی خاصی نيست و آن تقاضانامه مسئله
 چند روز بعد دوباره مرا .دادمسردی پاسخ منفی هر حال به به . ندحضوری طی کن

ن مالقات ی خواهابيماردو خط بنويس که به خاطر : گفت. همان پاسدار بود. خواستند
دوباره همان . کند ايجاد ای  مسئلهکنم  ديگر فکر نمیات هستی، اين  حضوری با خانواده

اگر روال عادی اداری زندان جمهوری اسالمی چنين حقی را : پاسخ قبلی را داده، گفتم
برايم قائل نيست، اضافه بر حقم خواهان چيزی نيستم، به ويژه حقی که بقيه از داشتن آن 

حاصل است و تغييری در تصميم  وگو بی اين گفت: خواست ادامه دهد، گفتم. محرومند
 پای آيفون اين بار بهمرا دوباره يک هفته بعد . کند و از او جدا شدم من ايجاد نمی

فکرهايت را کردی؟ با عصبانيت ! آقا مصداقی: گفت ،بودپاسدار مزبور  همان .خواستند
 گوشی را به  ومن چنين تقاضايی ندارم! زنی دکان بقالی نيست که هی چانه می: گفتم

. شدپاسدار مزبور همراه ما به گوهردشت منتقل . مان بازگشتم تندی گذاشته و به اتاق
برای همين . خواست هر طور شده آن را اجرا کند ظاهرًا قولی به آشنايی داده بود و می

ام را از  قات حضوری و اجازه مالکند میبرد، تالش  اش می در گوهردشت، وقتی ديد تيغ
به اين شکل توانستم به مدت ده دقيقه پدر و مادرم را از . گيرد  میهای زندان  مقام

  .نزديک در حضور يک پاسدار مالقات کنم
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 پاسداران هرشب برای گرفتن .سوختم به شدت بيمار بودم و در تب میماه در اواسط آذر
مان  ايستاديم و به مجرد اين که نام لن میما بايد در يک طرف سا. آمدند آمار به بند می

شد برادرش در  پاسداری به نام علی که گفته می. رفتيم خواندند به طرف ديگر می را می
، آمار  دارد به دلی بسياری از زندانيان مجاهد  کشته شده و کينهکرج توسط مجاهدين

کاری که به دليل بيماری . رفتم واند بايد به طرف ديگر سالن مینام مرا که خ. گرفت می
تر  طرف برو آن: ای گفت وی با لحن گستاخانه. حوصلگی انجام دادم شديد به سختی و بی

تر رفتم ولی نه  طرف توانستم از جايم تکان بخورم، با اين حال کمی آن نمی! بايست
مگه نگفتم : آميزی گفت حترمانه و توهينبا لحن بسيار غيرم. قدر که او را راضی کند آن

تو که هيچی، : جويانه به او گفتم حسابی از کوره در رفتم، پرخاش! تر طرف برو آن
! خواهی انجام بده ای از جايم تکانم دهد، هر کاری می تواند ذره تر از تو هم نمی گنده

تر   خشم هرچه تماممن نيز با. هايم انداخت آمار را ول کرده به سويم آمد و چشم در چشم
خواست شاخ بزند و  سپس سرش را به سرم نزديک کرد، گويی که می. به او نگاه کردم

 حتاای بود  الجثه آدم ضعيف. تر سرم را به سر او فشار دادم من هم با شدت هر چه تمام
ی مهم   مسئله.  نيز قدرت تکان دادنم را نداشتی که داشتمبا حالت نزار بيماری و تب

بدون شک اگر مرا مورد ضرب و شتم . آميز او بود ن لحن گستاخانه و توهينبرای م
هم در ميان جمع چيزی  ولی توهين او، آن. دادم قرار داده بود هيچ واکنشی نشان نمی

درد آن بسيار سخت و جانکاه بود . نبود که از آن حتا در حال مريضی نيز بتوانم بگذرم
 - اختيار چپ ديدم، بی م و هميشه هر گاه او را میبه طوری که بعدها نيز فراموشش نکرد

به خصوص برای کسانی که شکنجه را . شايد عجيب به نظر آيد. کردم چپ نگاهش می
گذارند، گاه تأثيری به شدت  هايی که اثری ظاهری برجای نمی ضربه. اند تجربه نکرده

گران در خيلی  هبه همين دليل است که شکنج. تری دارند تر و عميق تر و گدازان مخرب
های روانی و فشارهای   به جنبهبيشترکنند که   استفاده می"ی سفيد شکنجه" ، ازوارداز م

اره به سويم حمله کردند و به بيرون از کبن به ياپاسدار. پردازد روحی روی افراد می
به . جا چند نفری بر سرم ريختند و به شدت مضروبم کردند در آن. بند انتقالم دادند

وقتی چشم باز کردم، خودم را روی تخت بهداری يافتم و چند . از حال رفتمسرعت 
 زير ای اند و يکی از آنان در حال تزريق ماده پاسدار را ديدم که دست و پايم را گرفته

کرد، از درد به خودم  میوقتی مايع را زير جلدم تزريق .  دست چپم استپوست
رو زير جلد، چند نفری دست و پايم را گرفته برای تزريق دا. زدم پيچيدم و فرياد می می

. باشد ديدم چرک کرده  کهبه اندازه يک دو ريالیزخمی به دستم که نگاه کردم، . بودند
 به مرا به راهروی زندان برده و در همين لحظه، مجيد تبريزی. سوزش زيادی داشت

خواست با جوسازی موضوع را به پاسدار علی . عنوان مدير داخلی زندان سر رسيد
آقا ! نياز به توضيح اضافی نيست: آميزی به او گفتم به شکل توهين.  برساندمجيداطالع 
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:  بادی به غبغب انداخت و به او گفتمجيد تبريزی. شناسد مجيد مرا بهتر از تو می
چی شده دوباره دور : تسپس رو به من کرده و گف. شناسم او را میخودم ! ساکت باش

نيازی نيست، معلوم : خواستم توضيح دهم که گفت. گويد هيچی، زور می: برداشتی؟ گفتم
او . است حالت خوب نيست، حاال برو توی بند تا روز شنبه داديار بيايد و تصميم بگيرد

خواهد به  ای در کار نخواهد بود و می گيری مطمئن بودم تصميم. شناختم وبی میرا به خ
  . نوعی قضيه را فيصله دهد

هر گاه به بهداری . کرد ها به شکل عميقی زخم بود و به شدت درد می دستم تا ماه
دانم  نمی: گفت د دکتر زندان نيز مینژا دادند و ايران کردم، پاسخ درستی نمی مراجعه می

يی که چرک کرده بود، ها شود کرد و به پانسمان آن و بريدن قسمت چيست و کاريش نمی
باالخره مشخص نشد دارويی که آن شب زير جلدم تزريق کردند، چه بود . کرد اکتفا می

  ! باره زخم شد؟کو چرا دستم به ي
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من از مسئوليت بند کنار رفته بودم و عبداالحد . کارهای بند روی غلطک افتاده بود

 يکنواختروزها .  به مسئوليت بند انتخاب شده بودمجاهدر از زندانيان ف محمودی
کلت و کيک "داستان .  و همراهانش در پاييز به تهران آمده بودندمک فارلين. گذشتند می

گذاران سپاه و رئيس   نيز به پايان رسيده بود و سيد مهدی هاشمی از بنيان٢ "و انجيل
 که بانی افشای اين  و از نزديکان منتظری٣های آزاديبخش سپاه پاسداران نهضت واحد

ی دستگيری او  بهانه. ها بود، دستگير شده و به کميته مشترک منتقل شده بود مالقات
 نينمچه. کشتارهايی بود که دوستانش در قهدريجان و فالورجان مرتکب شده بودند

سيد به نام معروف اصفهان قتل يکی از روحانيون ضوع برای تقويت سناريو، مو
به قتل  ١٣۵۵فروردين١٧را که توسط اطرافيان او در  آبادی شمسابوالحسن موسوی 

هيچ يک از عناصر . رسيده بود، پس از گذشت هشت سال از انقالب دوباره زنده کردند
پرسيدند اين قاتل و يا آمر قتل که از ابتدا نقش او   نمینشانابارژيم از خودشان و يا ارب

خبر   کسی بود که از آن بیکمتروگو بود و  ی روشن و بدون گفتآباد در قتل شمس
 اها را داشته است؟ حت چگونه در اين هشت ساِل پس از انقالب باالترين پست.باشد،
 نيز مملو از اطالعات دست اول در مورد قتل های دوران شاه های روزنامه صفحه
 و چگونگی طرح و اجرای آن بود و من که در آن دوران نوجوانی بيش یآباد شمس

                                            
 همراه هيئت مزبور عالوه بر مقدار متنابهی سالح، يک کلت، کيک و يک انجيل برای دولت   دولت ريگان 2
  .ان به عنوان هديه فرستاده بوداير
کار اين واحد در واقع صدور انقالب به کشورهای  . تشكيل شد۵٨ در سال واحد بوسيله محمد منتظریاين    3

توان بخش اطالعات  اين واحد را به نوعی می. های آزاديبخش بود عربی و آفريقايی تحت پوشش کمک به نهضت
، سيد مهدی هاشمی رياست آن را به عهده پس از محمد منتظری. های اوليه تأسيس دانست الخارجی سپاه در س

  .گرفت
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ی مهلک به ا  اين ضربه کهتقريبًا کسی شک نداشت. نبودم، به خوبی از آن مطلع بودم
 در نماز جمعه به شدت جنگ قدرت در ايران رفسنجانی.  استموقعيت سياسی منتظری
ی را از شاگردان مخلص منتظری ا شرمی تمام، خود و خامنه را تکذيب کرد و با بی
 اضافه کرد وجود ندارد و ویای برای کنار زدن  هيچ توطئهکه قلمداد کرد و مدعی شد 

های رفسنجانی به اين  شد از گفته به راحتی می. کسی يارای رقابت با منتظری را ندارد
 ،نتيجه رسيد که عکس آن صحت دارد و اتفاقًا بزرگترين جنگ قدرت در درون رژيم

  .برای کنار زدن منتظری جريان دارد
رژيم تکذيب مقامات هرچند .  شدت گرفته بودی بيماری خمينی ها قبل شايعه از مدت

ترين بحران پيش روی گی جانشينی خمينی، بزر  رژيم و مسئلهی  ولی آيندهندکرد می
های   جبهههای رژيم، برای پيشروی در در همين هنگام بزرگترين شکست. رژيم بود

بست جنگ نيز بيش   و عمًال بن رخ داده۵  و۴در کربالهای جنگ و تسخير شهر بصره 
الشعاع قرار دادن   تحت،ها تعجيل در انجام اين عملياتعلت . کرد از پيش خودنمايی می

 جوان ايرانی در انهزار. بود افتضاح خريد سالح از اسرائيل در جريان مک فارلين
 به عنوان سپاهيان يک بارمصرف معروف سپاهيان محمد. درياچه ماهی نابود شده بودند

مسال، سال تعيين اش کرده بود که ا های جنگی رژيم از ابتدای سال در بوق. شده بودند
 فرمانده سپاه از بسيج يک ميليون نيرو در رضايی تکليف جنگ خواهد بود و محسن

 روز ۴٠در خالل يکی از بزرگترين جنگ شهرها که نزديک به . زد ها دم می جبهه
در اين سال، رژيم بيش . شدند مان کشته و زخمی ميهنان  هم تعداد زيادی ازطول کشيد،

 آموزانی بودند  دانشها ها کشاند که بيش از هفتاد درصد آن از نيم ميليون نفر را به جبهه
  . به خانه و مدرسه بازنگشتندگاه هيچ  بخش بزرگی از آنانکه
١١  

اب ها را خودمان انتخ سلول. سلول بوديم هم و من حنيفی  حيدر،مصطفی اسفندياری
يکی از (حيدر حنيفی جمعی نيروی دريايی و از افراد وابسته به گروه عياران. کرديم می

 شدت حساس و فردی به.  دستگير شده بودبود که در رابطه با مجاهدين) فرق اهل حق
  . در خودش فرو نرودکرديم هوای او را داشته باشيم تا  میتالش . گير بود گوشه

ها نصف  پهنای دفترچه. های زيبايی برای من درست کرده بود  دفترچهمصطفی
ها را شيرازه بندی و صحافی  ی بسيار زيبايی آن های معمولی بود و با سليقه دفترچه

يتی خطری ها، اشعاری را که از حفظ داشتم و به لحاظ امن قصد داشتم در آن. کرده بود
توانستم از اين طرف و آن طرف  در ضمن می. ی عموم بنويسم نداشتند، برای استفاده

ای از  چيزی نگذشت دفترهای جداگانه. آوری کنم  اشعاری را به دست آورده و جمعنيز
، ، نيما ثالثاخوانمهدی ، سپهریسهراب  ،ی، نيما يوشيجکدکن  شفيعی،شاملو احمد اشعار
، کسرايیسياوش ، ابتهاجهوشنگ  تهيه کرديم و يک دفتر هم به اشعار  فرخزادفروغ

بعدها از . اختصاص داديم...  ومشيریفريدون ، ، شيبانینادرپورنادر ، زهریمحمد 
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، ، سعدیی حافظ های اشعار موجود در بند، دفترهايی از شعرهای گلچين شده ميان ديوان
شعرها را من انتخاب . گرد هم آورديمنيز ...  و وحشی بافقی، نسيمی،ی، نعيممولوی

  . نوشتند ها را می  آن و مصطفی اسفندياریکردم و مصطفی مردفرد می
  

١٢  
هرگاه . گرفت  يکی از دو سالن انجام می هر روز به هنگام هواخوری٣تماس با سالن 

 جايی که يک راه پله مشترک خواستند به هواخوری بروند، از آن  می٣افراد سالن 
شدند و اين خود امکانی شده بود تا افرادی که مايل  داشتيم، پشت درب بند ما به صف می

. ودند، بتوانند مخفيانه از زير در به اين کار مبادرت کنند بنشانوگو با دوستا به گفت
ی باال رجوع کرده و  هرگاه بند ما هواخوری داشت، ما دور از چشم پاسداران به طبقه

از اين طريق هر دو طرف در جريان اخبار . کرديم مان صحبت می از زير در با دوستان
گاهی . گرفتند قرار می... های پيش رو ها و مشکل بندی ی دسته های بندها و نحوه و مسئله
پاسداران نيز کمين . کرد  به بند ديگر نيز سرايت می، تضادهای يک بندها وقت
 بود که  عملیاين کار البته زمانی. گذاشتند تا افراد را به هنگام تماس در تله بياندازند می

ی باال   به طبقهوگو مجبور بوديم جايی که برای گفت رفتيم و از آن ما به هواخوری می
توانست ما را گير  ی باال به راحتی می  طبقهِررجوع کنيم، پاسدار بند با باز کردن د

  . بياندازد
 سالن ما باز ِر، متوجه شديم د٣ افراد سالن يک روز زمستانی، به هنگام هواخوری

ها را به دام  ا بچهای است ت ابتدا تصورمان بر اين پايه بود که اين تله! مانده است
چند نفر به روبوسی با - برای همين با گذاشتن نگهبان در هر دو بند، چند نفر. بياندازند

ی افراد  بالفاصله کنترل از دست هر دو طرف در رفته و همه. پرداختند ديگر میکي
 به جای رفتن به هواخوری، به سالن ما هجوم آورده و هر دو بند در هم ادغام ٣سالن
شناختند يکديگر را در آغوش  ديگر را مید از ساليان سال زندانيانی که همبع. شدند

پس از گذشت . دانستم با کی صحبت کنم قدر سرم شلوغ بود که نمی من آن. گرفته بودند
مدتی، از فکر تله گذاشتن پاسداران به در آمده و به اين سو گرايش پيدا کرديم که پاسدار 

لن ما را نبسته است و به همين منظور افراد دقايقی چند بند دچار غفلت شده و درب سا
که نوبت هواخوری ما بود،   ظهر، زمانی بعد از. را بدون دلهره در کنار هم گذراندند

رو شد، بدون اين که به روی خودش بياورد،  پاسدار مربوطه وقتی با در باز بند ما روبه
ه هيچ اشتباهی رخ نداده بود و بعدًا متوجه شديم ک. ما را به هواخوری هدايت کرد

گذارده بودند و بدون اعالم  به عمد در دو سالن را باز. ای نيز در کار نبوده است توطئه
اين کار را در بندهای ديگر نيز تکرار !  داده بودندها، مالقات حضوری قبلی به سالن
  . متوجه نشديمگاه هيچدليل کارشان را . کرده بودند



  

  
  
  

   چه می گذرددر اوين

ی درهم شکستن   پروژه؛غذای پيروزمند زندانيان نخستين اعتصاب
  ؛ مرگ دردناک برافراشتن پرچم هويت؛مقاومت جمعی زندانيان
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ای است زندگی به شکل لحظه  
 که در آخرين دقيقه

یچين از شاخه مرگ می  
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١ 
های وی به اوين  جا، عمًال سياست  و به عهده گرفتن مسئوليت آن به اوين انتقال ميثمبا

 از ۵سالن (آموزشگاه٣های  ا سالن ابتد،به مجرد حضور در اوين. نيز سرايت کرده بود
کرده و به سبک خودش تالش کرده بود اعمال حاکميت  را عمومی ) قبل عمومی بود

  .کند
  تعدادی تواب را نيز به بند گسيل داشته، ميثم٣ کردن سالن   بعد از عمومی۶۵در پاييز 

ها، هم کنترل قضايا را در دست داشته  های بند به آن کرد با سپردن مسئوليت  تالش میو
های بعدی و   جهت اتخاذ تصميم،باشد و هم يک ارزيابی صحيح از واکنش احتمالی بند

مشخص بود روی ترکيب بند از قبل کار شده . ی برخورد با آن، به دست آورد نحوه
  . اند است و افراد را بدون دليل در آن بند گرد هم نياورده

های سياسی موجود در زندان، در اين بند به سر  تعدادی از کادرهای درجه اول گروه
های جديدی به  نمود، تجربه و تازه میخواست از ترکيب بند که بديع   میميثم. بردند می

جايی که افراد بند  از آن. پروراندند هايی را در سر می احتماًال اجرای طرح. دست آورد
داد،  های مختلف سياسی جامعه تشکيل می ی گرايش ای از همه  را مجموعه٣

پذيرفت ولی تالش شايانی   مختلف به سختی و کندی انجام میمواردگيری در  تصميم
رای ايجاد هماهنگی الزم، جهت اتخاذ مواضع سياسی بند، از طرف زندانيان اين بند ب

  .انجام گرفته بود
نشينی شده و توابان را از سالن   عمًال مجبور به عقب، ميثم٣ سالن يکپارچهبا اعتراض 

ه هايش باز نماند و تالش کرد شکست فوق را ب گيری طرحپيولی از .  بيرون آورد٣
پس از مدتی تعدادی زندانی عادی تحريک شده را که بعضًا زير . طريقی جبران کند
ای از آنان وعده و  ظاهرًا ميثم به پاره.  اعزام کرد٣بردند، به سالن  اعدام به سر می

وی تالش کرد با به وجود آوردن تشنج . داده بود... وعيدهايی مبنی بر شکستن حکم و
. شده و زندانيان سياسی، از موضع باال وارد ماجرا شودبين زندانيان عادی تحريک 

شان آنان را به مسئوليت بند و فروشگاه نيز هاي  طرحپيشبردمسئوالن زندان برای 
های فوق با اعتراض همگانی زندانيان سياسی مواجه شده و قرار بر  اقدام. گمارده بودند

بندی  ند بر اين پايه قرار گرفت که با جيرهتالش ب.  غذا و فروشگاه گذاشته شدتحريم
 مربا،  مواد غذايی داخل بند، اعم از انجير، خرما، کشمش، کنسرو، نان سوخاری،

 آموزشگاه ۵در اين راه، سالن .  به مقابله با رژيم بپردازند...شور، بيسکويت، ترشی و
 ٣ين نيازهای سالن ی باال قرار داشت، عمًال به منبعی جهت پشتيبانی و تأم که در طبقه

توانستند تأمين   نفری را نمی٣٠٠ولی در هر صورت نيازهای يک بند . تبديل گشته بود
زندانيان تحريم غذا را با تحريم مالقات همراه کرده و فشار خود را به شکلی . کنند

ماه، رژيم با پذيرش بخش زيادی  سرانجام با گذشت بيش از يک. مضاعف وارد کردند
اين  .نشينی کرده و اوضاع به حالت عادی بازگشت ای زندانيان، عقبه از خواسته
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تحرک و فشار  نينمچهو ی زندانيان  و مقاومت گستردهپيروزی به خاطر اتحاد عمل 
اين حرکت در واقع اولين اعتصاب . شان در بيرون از زندان به دست آمدي ها خانواده

و از آن به عنوان يک سرفصل در روابط زندانيان و ی پيروزمند زندانيان بود غذا
های بعدی و سير صعودی سطح برخورد بين  روند حرکت. توان نام برد زندانبانان می

 رو به افزايش همچنانها  عام زندانيان و زندانبانان از همين جا آغاز شد و تا مقطع قتل
  . رفت می
  
٢  

 تالش جديدی را برای ، ميثم٣  غذای سالننشينی رژيم در جريان تحريم بعد از عقب
ها   آغاز کرده و سعی بسياری کرد که بچه۵درهم ريختن مناسبات شکل گرفته در سالن 
مسئوالن زندان دليل مهم موفقيت زندانيان . را به زير فشار برده و به شکست بکشاند

ها در جريان تحريم غذا را از  نی آنشان و مقاومت طوال ها  خواستهپيشبرد در ٣سالن 
ی مرکزی تشکل  ديدند و در اين ميان مقصر اصلی را هسته  می۵چشم افراد سالن 
به همين علت دو . دانستند بودند، میر که در اين سالن حصا  قزل٢ بند زندانيان مجاهد

 ولی. ها جای دهند ها را در يکی از اتاق دند که آنتواب را به بند فرستاده و تالش کر
ها به  ای سخت با زندانبان  و از اين رو مجادلهندها سرباز زد  بند از پذيرش آنهای بچه

  . وجود آمد
جا جريان  چه که در آن رژيم هميشه و در همه حال اطالعات کافی در مورد بندها و آن

های استراق سمع کار  مبادا دستگاهشد  گاهی تصور می. آورد داشت، به دست می
آمدند، اما مسائل بند را به  ولی بدبختانه هميشه افرادی بودند که به چشم نمی. اند گذاشته

اصوًال . دادند و از اعتماد عمومی بند و زندانيان نيز برخوردار بودند بيرون انتقال می
تم اطالعاتی يک سيسکه بسيار ذهنی و دور از منطق خواهد بود اگر تصور شود 

ی جامعه و پيش برد  گذرد ولی با اين حال قادر به اداره داند در زير گوشش چه می نمی
زنند  های نادرستی دست می انديش به چنين ارزيابی های ساده تنها انسان! باشدهايش  طرح

  . شوند شان می انديشی و سهل انگاری و بيش از همه خود قربانی اين ساده
نشينی، علی  ها به عقب ی شکستن زندانيان و مجبور ساختن آن برای پيشبرد پروژه

ی زندان دوران شاه را نيز داشت، به   که سابقه يکی از زندانيان مجاهدانصاريون
روانی قرار فرسای  های سنگين و طاقت  و تحت بازجويی برده شدهوزارت اطالعات

اکثريت زندانيان اين . شکند وی در زير فشارها تاب و تحمل از دست داده و می. گرفت
-۵.  تعلق داشت به زندانيان مارکسيست١٠۶تنها اتاق . دادند  تشکيل میبند را مجاهدين

 داشتند و از سوی ديگر زندانيان مارکسيست "کارگران سرخ" نفر از کسانی که اتهام ۶
زندانيان مجاهد در . بردند  به سر می با زندانيان مجاهد١٠۵ بودند، در اتاق  شدهبايکوت
 قديمی يانزندان" و "رحصا  قزل۴بند "، "رحصا  قزل٢بند "، به سه گرايش عمده ۵سالن
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 يکی از علی انصاريون.  تعلق داشتند"رحصا  قزل۶ مجرد زندانيان بند" و نيز "۵٩
به علت از سر .  به اعتدال گرايش داشتبيشترگان در اين ميان بود که  کنند  هماهنگ

 خاص  هر دسته از زندانيان گرايشر، عمًال حصا گذراندن شرايط متفاوت در قزل
به هنگام . های نزديک به خودشان نيز برخوردار بودند خودشان را داشتند و از تشکل

ر حصا  قزل٢های بند  بازجويی از وی، اطالعات جامع و وسيعی در باره تشکل بچه
علی مسئوليت . هندد فشار قرار می  ار داده و به اين طريق او را تحتپيش روی او قر

ی عمل  او در برابر دوربين به وجود تشکيالت و نحوه. پذيرد  را شخصًا میاردهمه مو
ها در بند  شود که به همکاری علنی با آن از او مؤکدًا خواسته می. کند آن اعتراف می
. گی را در بند اشاعه دهد ها را به زير ضرب ببرد و جو ندامت و بريد بپردازد و بچه

در سال  )ولی رضايی( "اوس ولی"يان اطالعات خواستار آن بودند که وی نقش بازجو
به عنوان اولين قدم و برای . ر را به عهده بگيردحصا  قزل١ واحد ٢ در بند ۶٣ - ۶٢

بند های  بچهزدن کليد آغاز پروژه، از او خواسته شده بود که دست دو توابی را که 
  . برد، ببرد ، گرفته و به اتاقی که در آن به سر میندها نبود اضر به پذيرش آنح

داد و در  ی چنان کاری را می  اجازه، بود و نه شرايط"اوس ولی" ،نه علی انصاريون
 ۴علی حوالی ساعت . ی برخوردار بودندبيشترهای بسيار  ها نيز از تجربه ضمن بچه

وی تحت فشار روحی و عصبی شديدی بود و به . شود  بند فرستاده میبعدازظهر به
  .طلبد دانست چيزی که از وی خواسته شده است، بهای سنگينی را می خوبی می

های مختلف به صحبت نشسته و موضوع را  بعد از ورودش به بند با افرادی از گرايش
شب، به دستشويی رفته و  ١١سپس بعد از خاموشی در ساعت . رساند ها می به اطالع آن

اش را مجروح ساخته و  با خوردن خرده شيشه و حلبی، ابتدا مجاری تنفسی و گوارشی
وی حال که شوند  ها متوجه می بعد از ساعتی بچه. کشد سپس داروی نظافت را سر می

جريان قرار  از زمانی که پاسداران را در. مساعدی ندارد و دچار تهوع شديدی است
کنند نيز زمان زيادی طول  قتی که وی را از بند به بهداری منتقل میدهند تا و می
کشد و علی در ساعت دو و نيم بامداد به بهداری منتقل شده و همان موقع به شهادت  می
 های بازجويان وزارت اطالعات  در واقع با بذل جان خود طرحعلی انصاريون. رسد می

علی آگاهانه خود را . ها را در پوست گردو قرار داد بست کشاند و دست آن را به بن
  . کند ی بزرگی را خنثی می فدای جمع و مصالح آن کرده و توطئه

شان ي ها  طرح و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودندبازجويان وزارت اطالعات
ور بزرگی را پهن کرده بودند و به خيال خود فکر همه جا را ت. نقش بر آب شده بود

 و اند و به زودی پيروزی تصورشان اين بود که علی را درهم شکسته. کرده بودند
چه که در  ولی آن.  را با صيد اولين سری ماهيان، جشن خواهند گرفتشان موفقيت

بازيگر چيره دست . ی نمايش بود ی علی در واپسين پرده گنجيد، اراده تصورشان نمی
که در مقابل جالدان زانو زند، بر  وقتی احساس کرد به آخر خط رسيده است، به جای آن
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پاهای خويش ايستاد و مرگ سرخ را برای خود رقم زد و زندگی و حيات را برای 
  .ديگران به ارمغان آورد

هم به آن شکل   ، آن انصاريونای در شوک خبر شهادت علی  يک هفتهوزارت اطالعات
برد تا اين که سعی کردند دوباره خود را جمع و جور کنند و پروژه را  فجيع، به سر می

، های دکتر رحيم مصطفوی  به نامسه تن از زندانيان مجاهد. به شکل ديگری دنبال کنند
ه را به زير بازجويی مجدد و فشار وزارت اطالعات اهللا منيع  و سيفذریمسعود آ
درهم شکستن . هيچ دليل مشخصی برای انتخاب اين سه تن در دست نبود. بردند

ها در  خط جديدی در ارتباط با زندان. شان بود ی ممکن هدف نهايی زندانيان به هر وسيله
ها با شکست مواجه شده بود و دل و   در زندانی دوم خرداد پروژه. حال رو آمدن بود

  . دماغی برای مبتکرين آن نيز باقی نمانده بود
  
٣  

 و اين "منافقين": دادند  در مقابل پرسش اتهام، پاسخ می۶۵ تا زمستان زندانيان مجاهد
 شل شدن بندهای سرکوب پس از تغيير و تحوالت زندان و با. ای بود جا افتاده مسئله

،   افراِد دوبار دستگيرشدهنينمچهگی دستگير شده بودند و  ورود افراد جديدی که به تاز
ی تهاجمی زندانيان مجاهد  روح جديدی به کالبد زندان نيز تزريق شده بود و روحيه

 ی يک بردند حداکثر با فاصله سر می  بهزندانيان مجاهدی که در اوين. ته بودباالتر رف
  .شدند  و جنبش مطلع میماه از آخرين اخبار درونی مجاهدين ماه تا دو 

 ۵ با زندانيان سالن  در خالل يک برخورد همگانی وزارت اطالعات۶۵ماه  در دی
 اولين ٩٩اتاق . ای رخ داد که به نوعی مسير آينده زندان را رقم زد آموزشگاه، واقعه

يکی . ی اطالعات در آسايشگاه برده شدند اتاقی بود که افراد آن برای برخورد، به شعبه
بعد از بازگشت .  اعالم داشت و به شدت مضروب شد"مجاهدين"ها اتهام خود را  از بچه

 رسيد، سه تن از زندانيان ١٠٣هنگامی که نوبت اتاق . راد، موضوع در بند پخش شداف
اين اتاق نيز بطور خودجوش و بدون هماهنگی قبلی، اتهام خود را مجاهدين اعالم 

 نفر بالغ ۵ به ١٠۴اين تعداد در اتاق . داشتند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
 به ١٠۵قبل از اين که افراد اتاق . شابه دچار شدندها نيز به سرنوشتی م شدند و آن

ای تصميم  های اتاق نشستی برگزار کرده و عده ی اطالعات برده شوند، بچه شعبه
اين اولين اقدام هماهنگ شده از سوی . گيرند که اتهام خود را مجاهدين بگويند می

را مجاهدين اعالم  نفر از افراد اتاق اتهام خود ٧. زندانيان برای اعالم اتهام بود
 "مجاهدين" نيز تمامی افراد اتهام خود را ١٠٩و ١٠٨، ١٠٧دراتاق های . دارند می

ها  آن.  بودند١٠١آخرين کسانی که مورد برخورد قرار گرفتند، افراد اتاق . اعالم داشتند
نيز تصميم گرفته بودند اتهام خود را مجاهدين اعالم دارند ولی سؤالی پيرامون اتهام از 
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   ٤.ها نشده بود نآ
 نهضتی فراگير در زندان شد و پس از " مجاهدين:اتهام"بعد از اين واقعه، اعالم 

 :اتهام" نيز موضوع اعالم يک سال بعد در گوهردشت، گير شدن اين تالش در اوين همه
  .  جدی شد"مجاهدين

  
  
  

                                            
 که وی   جزئيات برخورد زندانيان مجاهد با مسئوالن وزارت اطالعات را از دوست نزديکم رحمان علی کرمی 4

  .برد کسب کردم ن بند به سر می سال زندان بوده و در هما١٠نيز 



  

  
  
  

   مشکل انتخاب مسئول بندارتقای سطح مقاومت و

 انتخاب مسئول لمشک؛ خاطرات گذشته؛ ۶۶نوروز ؛  گوهردشت٢سالن 
  ... وارتقای سطح مقاومت در زندان سوزی علی طاهرجويان؛د؛ خوبند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
شود جا که زندگی دور می آن  

 بايد به مرگ انديشيد
 گلوله الزم نيست

ی تنها پرنده  
ماند ميق میبه زخمی ع  

دم که پيش از سپيده  
.خود بر بستر خون خواهد خفت  
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١  
انتقال مان را جمع کرده و برای  ی وسايل  از ما خواسته شد به سرعت کليه.۶۵اسفند

 ،بقل ی پريشانی مسعود فالح روشن آوری وسايل متوجه به هنگام جمع. آماده شويم
هرگاه که فرصتی به دست . من روابط نزديکی با او داشتم. شدمکاری بند  مسئول ملی

 بند با ی ها و ابزار ممنوعه مسئوليت جاسازی وسيله. گذاشتم آوردم، سر به سرش می می
مسعود مواظب : ، اين بودگذاشتم ن دست می که هميشه روی آمواردیيکی از . او بود

گلی به آب  اش متوجه شدم دسته انیاز پريش! کنی باش يادت نرود وسائل را کجا مخفی می
انبردست و آچار را در : به آهستگی گفت. موضوع را با او در ميان گذاشتم. داده است

. ها نبود يابی به آن در هواخوری بسته بود و امکان دست. ام  مخفی کردهتوالت هواخوری
بار نيز چکش   يک. د يافتها دست خواهن مان خوش بود که زندانيان ديگری به آن دل

در يک اقدام تنبيهی از سوی پاسداران، . بزرگی را در تلويزيون جاسازی کرده بوديم
  ! تلويزيون بند را به همراه چکش داخل آن از دست داديم

سالن .  بود انتقال دادند که يکی از سه بند بزرگ گوهردشت٢تعدادی از ما را به سالن 
 احت(ها به انفرادی  ن اعتراض به سرکوب زندانيان و انتقال تعدادی از بچه به عنوا٢

. برد هنوز در بحران به سر می) ١شان به سالن  پس از اتمام دوران انفرادی و بازگشت
های  ها به انفرادی از اين قرار بود که شب يلدا، در اتاق داستان انتقال بخشی از بچه

آخر شب پاسداران به . ن شب برگزار کرده بودندمختلف، مراسمی جهت بزرگداشت اي
ها را با ضرب و شتم به بيرون از بند برده و به  بند حمله کرده و افراد يکی از اتاق

های   بود، به سلول به نام محمود خليلیهمراه مسئول بند که يکی از هواداران اقليت
 ١افراد فوق بعد از تحمل نزديک به دوماه انفرادی به سالن . دانفرادی منتقل کرده بودن
  . قرار داشت، منتقل شدند) ١١سالن (مان  که در مجاورت بند سابق

اق فچه که ات ، از طريق خودشان در جريان امر و آنهای هواخوری در يکی از وقت
 غذايی که زندانيان در يک تحريمبرای مدت يک ماه بود . افتاده بود، قرار گرفته بوديم

هدف از اين حرکت، هشدار به رژيم و نشان دادن عزم آنان . بردند محدود به سر می
  . دليل پاسداران بود برای مقاومت در برابر يورش و سرکوب بی

ا مسئله تحريم غذا از  نيز چند بار بر سر کميت و کيفيت غذ٢بعد از انتقال ما به سالن 
به . بار تحريم غذا به دليل کمبود غذا بود  يک. بخش بود گيری شد که نتيجهسوی بند پي

ی غذايی  گوی نياز يک فرد در يک وعده هر نفر يک عدد کتلت داده بودند که عمًال پاسخ
بعد از يک صحبت و . توانست اين موضوع را جا بيندازد نبود و عدم اعتراض ما می

پارچه، تحويل غذا را تحريم کرد و فقط چند کل تقريبًا يکوتاه، بند به شی ک مشاوره
به تنهايی مراجعه کرده و که اعتقادی به اين گونه رفتارها نداشتند، زندانی مارکسيست 

های بعدی  در صحبت.  بود، دريافت کردند شان را که همان يک کتلت ی غذايی جيره
ريزی کنند تا  ت مشخصی را پیها اين بود که در رابطه با تحريم غذا، سياس تالش بچه
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مان بيهوده تلف   مشابه نشده و وقت و انرژیاردهربار مجبور به بحث پيرامون مو
مقرر شد که به تشخيص . اولين موردی که حول آن موافقت شد، کميت غذا بود. نشود

 بود، از کمترمسئول صنفی بند و با اطالع افراد بند، اگر کميت غذا از مقدار معقولی 
  . باز زده شود ش آن سرپذير

  
٢  

.  در بند شدمآبادی ی فردی به نام مسعود خسرو  متوجه،در همان روز اول انتقال به بند
 مترصد اين بودم تا .شناختم ولی او هيچ شناختی از من نداشت او را به خوبی می

او خواهرش شهال خسرو منبع اطالعاتم در مورد .  را با او در ميان بگذارمیموضوع
 ارتباط وی و دوستانش با مجاهدين.  آشنا شدم۶٠با شهال در شهريور ماه .  بودآبادی

شان به قسمت  قرار شد موقتًا به من وصل شوند تا بعد ترتيب وصل. قطع شده بود
شان در حوالی خيابان   به منزل،برای صحبت با او و گرفتن امکانات. مربوطه داده شود

در همان روز اول . هفت نفر به او وصل بودند. ی گرگان رفتم کاوه واقع در محله
. برند  به سر میاند و در اوين آشنايی گفت که دو برادرش مسعود و منصور دستگير شده

رادر ديگر به نام يک ب. های آن دو را نشانم داد شان را آورده و عکس آلبوم خانوادگی
 بود ولی بعدها دستگير شد و "جنبش مسلمانان مبارز"اکبر داشت که آن موقع هوادار 

وی به همراه فريده . ديدم هر روز او را می. را در زندان به سر بردچند سالی 
اد ديگر را داشتند و من تنها با اين دو ديدار  مسئوليت اداره و برخورد با افرخادمی علی
بدون داشتن . قدم بود بسيار شاداب و با نشاط و درعين حال با انگيزه و ثابت. کردم می

از اين . رسيد برای انجام هر کاری آماده به نظر می ،داشتی کوچکترين توقع و يا چشم
چند . ديدی بودار روحی شکه کاری تا آن موقع، به زعم خودش انجام نداده بود تحت فش

اگر دستگير شدم نام مستعار خواهم داد تا مبادا به : گفت مهرپنج ت روز قبل از تظاهرا
  . خاطر من برادرانم را دوباره زير فشار و بازجويی ببرند

يادت : روز قبل از تظاهرات نيز به من گفت. مهربانی و عطوفت بوداز سرشار شهال 
 مهر او را در خيابان ويال پنجروز . دستگير شدم نامم شهال رسولی خواهد بودباشد اگر 

نشينی و فرار از  هنگام عقب. همراه فريده بود. ای آرام و قرار نداشت ديدم که لحظه
ها را گم کردم و فردايش خودم دستگير شدم و تا بعد از  ی پاسداران، آن محاصره
روزی نامش را هنگام خوردن صبحانه در . دماطالع بو شان بی ام از سرنوشت آزادی

. ی اطالعات پشت سر هم آمده بود نام او و فريده در روزنامه. ای قديمی يافتم روزنامه
اختيار  فشرد و بی بغض گلويم را می. لقمه در گلويم گير کرد، نزديک بود خفه شوم

  .  اشک از چشمانم سرازير شد
شهال و دختر ت خواهم در مورد خواهر می: گفتمروز دوم، مسعود را به کناری کشيدم و 

به لکنت زبان دچار . کرد از خوشحالی داشت سکته می. و صحبت کنمت طيبه با تعموي
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وجه انتظار نداشت کسی چيزی راجع به خواهرش که بالفاصله بعد از   به هيچ. شده بود
کسی را در . اطالعاتی داشته باشدهم با نام مستعار اعدام شده بود،   آنانتقال به اوين
دانست و اعضای   او را میآخرين اطالعات در موردديد که تقريبًا  مقابلش می

وقتی به او توضيح دادم چرا شهال نام مستعار داده . شناخت اش را به خوبی می خانواده
  . اختيار زانوانش خم شد و مثل ابر بهاری گريست بود، بی

شان حمله  ر زمان شاه هنگامی که مأموران ساواک به خانهمسعود برايم توضيح داد د
شان  ای در مجاورت خانه ی مخروبه ها يک گونی کتاب را به خانه ، آنکنند می
شهال . شوند میها   آن ها را پيدا کرده، خواهان معرفی صاحب ها کتاب ساواکی. اندازند می

ها را به عهده  يت کتاببرای اين که برادرانش زير فشار نروند، بالفاصله مسئول
  . گيرد می

به اصرار تالش کرد تا تنها عکسی . دريغ و صميمی بود مسعود نيز مانند خواهرش بی
عکسی بود بسيار . را که از شهال در اختيار داشت، به عنوان يادگاری به من هديه کند

به هيچ وجه . درخشيد ی خوبی و روشنی دنيا در چشمانش می گويی همه. زيبا
های زياد، باالخره با هم  بعد از کلنجار رفتن. اش را تصاحب کنم خواستم تنها سرمايه نمی

ی هفته  پيشنهادش را پذيرفتم و همه. کنار آمديم که عکس شهال، يک هفته نزد من باشد
 او در عکس بارصدها  از بيشترتوانم بگويم  به جرأت می. را از خواب و خوراک افتادم

هايش در ذهنم مثل يک نوار  صحبتگويی . شد اتم با او زنده میتمام خاطر. نظر افکندم
  . شد مدام پخش می

 را که در  خسروآبادیدختر عمويش، طيبه. ها چه آمده است ی بچه دانستم به سر بقيه نمی
مرا به قيافه او .  در بازجويی ديده بودم۶٢ به شهادت رسيد، در اسفند ۶٧م عا قتل
 توصيه اشناختم و حت اما من به خوبی او را می. دانست شناخت ولی اسمم را می نمی

به طور مادرزادی مشکل پايش زيرا .  شرکت نکندت پنج مهرکرده بودم که در تظاهرا
هلکه دادم که در م احتمال می. شد داشت و فرار در آن شرايط برايش بسيار سخت می

 چه کسی ،شود او مرا نشناخت و ندانست کسی که در مجاورت او شکنجه می. گير کند
وی به هنگام دستگيری، تازه ازدواج . است؟ مطمئنًا اطالعی از زنده بودنم نيز نداشت

کرده بود و به هنگام شهادت، دوران محکوميتش پايان يافته بود و چشم انتظار بازگشت 
  .به نزد همسرش بود

برد تا فاطمه  او مرا می. ی شهال نبود تنها هجوم خاطره. ای آرام و قرار نداشتم لحظه
   مدتی بود که به لحاظ جایفاطی ۶٠آمد در شهريور سال   يادم می). فاطی( کزازی

ت در مضيقه بود و من سخت خواب با مشکل مواجه شده بود و از اين بابت به شد
کرد و  ی صدر برخورد می هر چند او هميشه با بزرگواری و سعه. نگرانش بودم

موضوع . دانستم که چقدر در فشار است ولی می! چيزی نيست، نگران نباش: گفت می
و بود ه فراهم کردرا برای فاطی شهال امکانی .  را با شهال در ميان گذاشته بودمفاطی
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 و بهتری برای بيشتر نيز از امکانات فاطی. جا بفرستم  شهال به آنهمراهقرار بود او را 
توانست بسيار مثمرثمر  ها به نهاد مربوطه برخوردار بود و از اين بابت می وصل آن

. ه رخ دادام که آن فاجع حل کردههنوز خوشحال از اين بودم که باالخره مشکل را . باشد
  ! اند کردم هر دو به آرامش رسيده خيره به تصوير شهال، فکر می

  
٣  

هايی در سطح بند برای بزرگداشت همگانی  رسيد، صحبت نوروز از راه می. ۶۶بهار 
 در جريان فراهم کردن ها قبل های مختلف از مدت گروه. دمراسم آن نيز شروع شده بو

کيک بزرگی که . شت و سی دقيقه بامداد بودسال تحويل حوالی ه. مقدمات کار بودند
.  بود، از قبل با مرارت زياد درست شده بودی مصطفی اسفندياری تهيه آن بر عهده

 بود که های هنری، از جمله تئاتر و ميان پرده با حميد الجوردی مسئوليت اجرای برنامه
. های سرود فارسی و آذری نيز به تمرين مشغول بودند گروه. به کارش مسلط بود

ر را به ئاتبندی حسينيه و دکوراسيون صحنه ت های تزيين سالن که مسئوليت آذين گروه
 بودند که در هر مانند هميشه اين زندانيان مجاهد.  فعال بودندهمچنانعهده داشتند نيز 

گرفتند  ها را به عهده می  مسئوليتبيشتر پيش قدم بودند و المنفعه گونه کار جمعی و عام
 نيز برخوردار وگاه در اين راه از همکاری و مساعدت بعضی از زندانيان مارکسيست

تر و ئازمينه اجرای کارهای هنری مانند ت در ازندانيان مارکسيست حت. شدند می
بردم، فعال  ها به سر می ز در بندهايی که من به همراه آنني... نمايشنامه و ميان پرده و

های  بردند، به بهانه هايی که زندانيان مجاهد به سر می که در بندها و اتاق حال آن. نبودند
 از بزرگداشت مراسم ملی و مذهبی و سياسی و تشکيالتی گرفته تا آزادی ،گوناگون

  . ختندپردا ها می  به اجرای اين گونه برنامه،ها بچه
  
۴  

ی که در دوران شاه نيز ساليان زيادی را در زندان ا يک زندانی توده فريدون فم تفرشی
پيرمردی که از نظر جسمی بسيار ضعيف بود و به .  بود بندمان همبه سر برده بود، 

 کابل، آسيب های ه ضربهای کف پاهايش، در اثر عصب. شدت الغر و تکيده شده بود
توانست راه  ديده بودند و به همين دليل هنگام راه رفتن تعادل نداشت و به تنهايی نمی

دانم به چه دليل از سوی زندانيان  نمی. آمد برنمیی انجام کارهايش  برود و از عهده
شد به  گفته می. کرد مهری قرار گرفته بود و کسی به او توجهی نمی ی مورد بیا توده

مگر چه  جناح کيانوری و خاوری. فهميدم شان را نمی فرق.  نزديک استجناح کيانوری
 به علت بيماری جسمی کشور را ترک نکرده بود، تفاوتی با هم داشتند؟ اگر خاوری

 و شعرها برايش خواندند اش می "طورهاس"شايد سرنوشتی بهتر از کيانوری که روزی 
  .  نداشتسرودند، می
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 به همراه جليل ١٣۵٨های فدايی خلق ايران که در سال   از چريکعلی لنگرودی
 پيوسته "اکثريت" دستگير شده و بعدها در زندان به جريان سعداهللا زارع. و٥ شهبازی

تی يميتکبر و برخوردار از صفا و صم علی فردی بود بی. کرد بودند، از او نگهداری می
در همه حال از يک ثبات .  نيز ديده بودم من او را در دوران حاج داوود.آاليش بی

رساند و  یاش ياری م وی تفرشی را در انجام کارهای روزانه. رفتاری برخوردار بود
صميمانه و دلسوزانه به او کمک . کرد  در بردن وی به دستشويی نيز کوتاهی نمیحتا
بدون علی، تحمل زندگی برای . های ورزشی سبکی را انجام دهد کرد تا حرکت می

تنهايی ، وی به م زندانيان در اوينعا بعد از قتل. تفرشی بسيار سخت و طاقت فرسا بود
شکند و پيرمرد  افتد و فکش می ها را داشته که از باال به زير می قصد پايين آمدن از پله

وی برای شرکت در مراسم  .شود هنگام، ديگر قادر به غذا خوردن نيز نمی از آن
نوروزی به حسينيه يا بهتر است بگويم سالن اجتماعات بند آمده و روی زمين نشسته 

او برای ما، پيش از . ترين فرد بند بود و نيازمند شارژ روحی  خورده تفرشی سال. بود
های سياسی و ايدئولوژيکی که با او داشتيم، يک انسان بود و امروز قربانی  تمامی تضاد

در ذهنم بود که پيرمرد را به . برد رژيم بود ودر کنار ما و در زير يک سقف به سر می
مان پيشنهاد دادم که هنگام تحويل سال،   اتاقهای  بچهبه همين خاطر به. نوعی شاد کنيم

ابتدا به سراغ او رفته و به عنوان سالمندترين فرد بند فرارسيدن عيد را به او تبريک 
گشت به درگيری ذهنی من در چند سال قبل در   اين پيشنهاد برمیی دليل ارائه. بگوييم

زاده، از   با قطبردیای که در خالل پرسش و پاسخ الجو  مهری قبرها و يادآوری بی
را جبران  خواستم به نوعی آن می. سوی زندانيان و به ويژه نيروهای چپ بر او رفته بود

پافشاری من برای بيان اين حقيقت بود که هيچ چيزی نبايد موجب شود تا . کرده باشم
  . ی افراد  سابقها حت،مرزهای انسانی را زيرپا گذاريم

زاده را در نظر  دادم و در اين راه قطب  واقع به نوعی خودم را تسلی میبا اين کار در
من در تمامی دوران زندانم بود که سخت های  گيری اين تصميم، يکی از تصميم. داشتم

پيشنهادم به سادگی و آسانی .  نيز بودم در آن، نه تنها مشارکت داشتم بلکه پيشنهاد دهنده
توانستم بکنم که   فراموش نمیگاه هيچ. ها، تأييد شد چهمخالفتی از سوی ب و بدون ابراز

 به شکلی غيرانسانی اعالم ١٩٨١ ژوييه ٣٠ ايران در فرانسه، در  حزب تودهنمايندگی
  :کرده بود

 و ضمن تأييد تقاضای دولت ايران مصرانه خواستار استرداد بنی صدر
 به دولت ايران است و شديدا به دولت فرانسه در مورد مسعود رجوی

امکانات تبليغاتی که در اختيار اين دو قرار داده شده است اعتراض 
  .نمايد می

                                            
 سال اسارت در اعتراض به نماز اجباری و غم از دست دادن رفقايش ٩ پس از ۶٧ تابستان  عام  جليل بعد از قتل 5

  . با بريدن رگ و شکمش دست به انتحار زد و در راه دفاع از آرمان خود به شهادت رسيددر زندان گوهردشت
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  متحد مطرح شده در منشور سازمان مللٍیگان سياس  پناهندٍقی حقو درخواستی که مسئله
دادم مقابله به مثل کرده و يا   به خودم اجازه نمیولی من. گذاشت را رسمًا زير پا می

 به .، آن هم از پيرمردی باشم که زندگی سختی را در زندان داشت٦گيری درصدد انتقام
هنگام ورود به سالن، تک به تک به سمت او رفته و با بوسيدن روَيش فرا رسيدن عيد 

،  ق ترين فرد اتا  به عنوان مسنمصطفی اسفندياری. را از صميم قلب به او تبريک گفتيم
ش، ا فروغ چشمان بی. کنم  صورت پيرمرد را فراموش نمیگاه هيچ. جلودارمان بود

کرد هر بار از زمين بلند شود و تمام قد در  تالش می. درخشش عجيبی يافته بود
 او و دوستانش بر ما چه که ها به آن ی ما، در آن لحظه من يا شايد همه. برابرمان بايستد

ی انسانی خود، فارغ از   به وظيفهبيشترکرديم و  روا داشته بودند، فکر نمی
.  از انجام آن پشيمان نشدمگاه هيچچيزی که . انديشيديم های رايج سياسی می مرزبندی
 تعداد زيادی از زندانيان متعلق نينمچههای مجاهد نيز به تأسی از اتاق ما و  ديگر بچه
بيش ) عمو (محمدعلی ابرندی. ها نيز به ديده بوسی با پيرمرد پرداختند  گرايشبه ديگر

ای   را به گوشهعمو، در حالی که من و مصطفی اسفندياری. از همه خوشحال بود
رتش را حس هايم خيسی صو گونه. کشانده بود، چند بار ما را در آغوش کشيده و بوسيد

  . کرد می
  
۵  

، در "سهخط " متمايل به به تقريب تمامی بند جز تعداد معدودی از زندانيان مارکسيست
های رنگی از سقف آويزان  کاغذ. مراسم بزرگداشت جمعی نوروز شرکت کرده بودند

نوشته شده  ردیکفارسی، آذری و های مختلف   که به زبان"عيدتان مبارک"بودند و 
گروه سرود فارسی و آذری، با انگيزه و احساس بسيار . سن زيبايی تهيه شده بود. بودند

 و نيز سرودهای زيبا،  دل انگيز  فرخی يزدی"آزادی"، "بهاران خجسته باد"قوی ترانه 
 را به زيبايی "الهه ناز" دياریفنآن روز مصطفی اس. و ماندگار آذری را اجرا کردند

 احمدرضا محمدی مطهری. کردم به اين قشنگی بخواند فکر نمی. تر خواند هر چه تمام
 رئيس زندان و مرتضوی سيدحسين در حين اجرای مراسم،. نيز حاجی فيروز بود

: گفتند کردند و با فرياد می های سالن سنگ پرتاب می پاسدارانش از بيرون به شيشه
  .مله و يورشی به بند صورت نگرفتولی ح! مرگ بر منافق! منافق نخوان! نخوان

  
۶  

مسئول بند سابق به انفرادی، تا  بعد از بردن محمود خليلی. بند هنوز مسئول نداشت

                                            
کرد   بود، تعريف میی اوين  اهللا اسالمی در محوطه  شاهد به دار آويختن حبيب۶٠تانم که در سال   يکی از دوس 6

درود "ی در ميان جمع برخاسته و با صدای بلند فرياد زده بود ا اهللا، يک زندانی توده که هنگام به دار آويختن حبيب
  ."بر مشی مبارزاتی امام خمينی
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های  رب و شتم او و تعدادی ديگر از بچهها به خاطر اعتراض نسبت به ض ها بچه مدت
با . کردند می ها به انفرادی، به درستی از انتخاب مسئول بند جديد امتناع بند و انتقال آن
ی سياست  ادامه  ديگر١های انفرادی، از جمله مسئول بند سابق به بند  بازگرداندن بچه

ی بود که به تقريب اين چيز. رسيد عدم انتخاب مسئول بند جديد درست به نظر نمی
، با آن های زندانيان مارکسيست تمامی افراد بند به جز چند نفری در دو اتاق از اتاق

در واقع اکثريت افراد اين دو اتاق نيز با انتخاب مسئول بند جديد موافق . موافق بودند
 هيچ احساس مسئوليتی به هر روی تمام بند مانده بود معطل چند نفری که. بودند

ی هيچ  شان از دموکراسی نيز نوبری بود که در طبله دربرابر جمع نداشتند و برداشت
ای بزنيم، از سوی  خواستيم دست به انجام کار جداگانه اگر هم می. شد عطاری پيدا نمی

  !شديم شان نيز می ها متهم به اعمال نظر و اجحاف به حقوق فردی آن
کردند که ما   استدالل می،بردند ها به سر می که افراد فوق در آننمايندگان دو اتاقی 
ی افراد اتاق  مجبوريم نظر همه. ی نظر به عنوان يک اتاق نداريم مکانيسمی جهت ارائه

در پاسخ به اين سؤال که باالخره چه کار بايستی کرد نيز سکوت ! را منعکس کنيم
ما نيازی به داشتن مسئول بند نداريم بلکه استدالل معدود مخالفان اين بود که . کردند می

. در واقع آنان مخالف هر گونه نظمی بودند. دهد کارگری بند همان وظايف را انجام می
 توافق نداشتند وقتی از حتا. هايشان نيز مشخص بود اين مسئله از شکل ظاهری اتاق

ه و کناری ای از اتاق جمع کرد شان را در گوشه  وسايل خواب،شوند خواب بلند می
گاه به  بلکه هر کس وسايل شخصی خودش را جمع کرده و مانند يک تکيه. بگذارند

ی نياز دارد همان وسط بيشترکرد به خواب  و اگر احساس می. داد ديوار قرار می
  .خوابيد می

خالف نظر من،  بر. و زندانيان عادی ديده بودم ها اين نوع زندگی را تنها در ميان تواب
به نظر . دادند رج میای به خ ی صدر بيش از اندازه  در آن شرايط سعهاهدزندانيان مج

 خود و کسانی که با آنان همراه بودند، ، با قرار دادن يک التيماتوم زمانیدباي من می
از نظر من حقی را که . کردند مبادرت به انجام انتخابات در بند و تعيين مسئول بند می

 به سادگی و به خاطر مخالفت چند نفر معدود دباي س از ساليان پذيرفته بود، نمیرژيم پ
  . داديم که به هيچ صراطی مستقيم نبودند، از دست می

  
٧  

و اين .  تأسيس شده بود۶۶ خرداد سال ٣٠ارتش آزادی بخش ملی ايران در  .۶۶تيرماه 
. رفت  و مقاومت ايران به شمار مینفسه يک موفقيت و پيشرفت برای مجاهدين خود فی

طرفانه به قضايا نگاه کنيم، الجرم  ها معتقد باشيم و بخواهيم بی اگر به تأثير متقابل پديده
توانست پايدار بماند  رسيم که برخوردها در زندان در سطح سابق نمی به اين نتيجه می

زندانيان .  و چه از سوی زندانبانانبه ويژه زندانيان مجاهد چه از سوی زندانيان و
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چه که در زندان  گذار بر آندادند و بالطبع تأثير ا تشکيل میمجاهد بخش اعظم زندانيان ر
. ثر بودؤی آنان م  شک در باال بردن روحيهشنيدن اين اخبار بدون. گذشت، بودند می
  . جنبش سراسری استترديد زندان نيز تابعی از مقاومت در بيرون زندان و  بی

 وارد فاز تهاجمی از سوی مقاومت و بالطبع زندانيان و از ،خشيببا تأسيس ارتش آزاد
نشينی،  مقاومت بعد از يک دوران رکود و عقب. شديم سوی ديگر رژيم و زندانبانان می

زندانيان . ددست به تهاجم و پيشرفت زده بود و تعادل قوای جديدی برقرار شده بو
 سال سرکوب و شکنجه مستمر، ۶باری از تجربه و پشت سر گذاردن  سياسی با کوله

ها و  ها و کاستی البته اين بدان معنی نيست که ضعف.  آبديده شده بودند،بسان فوالد
 اکثر توابان و .زندان پااليش يافته بود. کمبودها را از نظر دور بداريم و يا کتمان کنيم

تری داشتند و يا در طول ساليان  های سبک کسانی که محکوميت. اد شده بودندها آز بريده
ها  و جمعبودند ری مواجه شده بودند نيز آزاد شده ظبا تقليل حکم و يا عفوهای منت

تر و  های اعتراضی راحت تر از قبل بودند و مقاومت و حرکت تر و با تجربه ستکدي
  . نمودند تر می امکان پذير

گذشت و پروژه به آخر خط   در زندان می"خردادم دو"ی  ال از پروژهبيش از دو س
هر دو جناح . ی راه را نداشتند  مناديان آن نيز دل و دماغ ادامهارسيده بود و ديگر حت

 در زندان "اصالح طلبی" و "اصالحات"رژيم به دنبال راهی جهت جمع کردن بساط 
.  نداشت و معاونش حسن شايانفرز حسين شريعتمداریديگر کسی خبری ا. گشتند می

ها بود رخت بر  سال... های ايدئولوژيک و کالس. ی فرهنگی نبود ديگر اثری از پروژه
هی به رامانند گذشته ها رفته بودند و ديگر   از زندانگان منتظری نمايند. بسته بودند

 نيز ديگر رغبتی برای رياست مجيد انصاری. شان گذشته بود  يعنی دوره. بندها نداشتند
ی  ها نداشت و در تالش برای يافتن کرسی در مجلس سوم بود تا چهره بر سازمان زندان

 خود را آماده اسماعيل شوشتری. ديگری از خود در افکارعمومی به نمايش بگذارد
اسماعيل جايی هنگامی رخ داد که در مجلس سوم  اين جابه. کرد بر جای او بنشيند می

ها را سکوی پرشی برای   جايی نيافت و انصاری رياست بر سازمان زندانشوشتری
  . اش ساخت بازيابی کرسی نمايندگی

سازی برای تضعيف و  مصادف بود با زمينها ه  در زندان"دوم خرداد"پايان دوران 
ها   ای روی مسئله زندان برکناری منتظری از پست قائم مقامی رهبری که حساسيت ويژه

 و سپس اعدام او در   از نزديکان منتظری، مصاحبهدستگيری سيدمهدی هاشمی. داشت
ها و به ويژه تضعيف منتظری   انفعالمتأسفانه اين فعل و. راستای اين هدف انجام گرفت

به عنوان يکی از حاميان بهبود وضعيت زندانيان سياسی، از سوی هيچ کس به عنوان 
  کسی پيوندی بينًال  اصو.زنگ خطری برای تسويه حساب با زندانيان سياسی تلقی نشد

تواند  ما دارای اين دورانديشی نبوديم که تضعيف منتظری تا کجا می. ديد اين دو نمی
م عا با وجود يک منتظری قدرتمند امکان قتل. ها تأثيرگذار باشد روی شرايط زندان
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ها و زندانيان سياسی را  ی ما موضوع زندان همه. آمد زندانيان به سختی به دست می
ديديم  های اروپايی و بحث حقوق بشر می المللی و دولت ای بين رژيم و مجامع بين مناقشه

م عا کشتار و قتل. کرديم های منتظری را نيز در همين چارچوب ارزيابی می تالشو 
ها برکنار  ی زندان  در شرايطی اتفاق افتاد که منتظری از مسئله۶٧زندانيان در تابستان 

مانده بود و مسئوليت عفو زندانيان را که از سوی خمينی به او واگذار شده بود، از 
  .بوددست داده 

  
٨  

 حادثه دلخراشی رخ داد که به روند اعتراضی زندان شتاب  گوهردشت٣در سالن 
 که تنها به خاطر دوستی  يک زندانی هوادار مجاهدين،علی طاهرجويان.ی بخشيدبيشتر

آن روزگار به هفت سال زندان با يکی از فعاالن مجاهد دستگير شده و به خاطر شرايط 
خراش در ميان ت بر روی خود ريخته و به شکلی دلمحکوم شده بود، در ميان بند، نف

تالش زندانيان برای نجات جان وی در همان . بهت همگان به زندگی خود پايان داد
ای نداد و فردای آن روز  های اوليه و بردن او به زير دوش آب سرد نيز نتيجه لحظه

وی در يادداشتی که از خود به جای گذاشته بود، .  بهداری زندان جان باختعلی در
های زندان را دليل   و مسئوالن زندان و فشارهای آنان مبنی بر همکاری با مقامناصريان

وی خاطر نشان کرده بود که . اصلی مبادرت ورزيدن به خودکشی اعالم داشته بود
 و زندانيان حرکت کند و تمايلی نداشت به سوی رژيم رود، پای بند توانست هم نمی

   .ی کار را در از ميان برداشتن خود ديده بود بنابراين تنها چاره
 تالش کردم اگر نتوانم در : نوشته بود، در وصيتی که از خود به جای گذاشته بودعلی

آتشی که . همی مردودن شدن را به خودم ند آزمونی که پيش رو دارم قبول شوم، اجازه
هايش زندان را در خود پيچيد و در واقع نفتی  جسم نحيف علی را در خود کشيد، شراره

که علی بر پيکر خود ريخت، باعث گر گرفتن آتش مقاومت و اعتراض در سراسر 
ها گسترش يافت و هر روز شکل و رنگی  عام ی قتل زندان شد و از اين به بعد تا لحظه

  .جديد به خود گرفت
  بزرگ و طوالنی غذای از جان باختن علی، تحريم٣های سالن  حض اطالع بچهبه م
تحريم غذا اقدامی بود از سوی زندانيان .  روز ادامه يافت، آغاز شد۴٢ که ٣ سالنمدت

ی مشخص  شان نسبت به فشارهای ناروا به زندانيان و نمونه برای نشان دادن اعتراض
در روزهای اول زندانبانان تنها به آوردن غذا و . اخته بودبش آن علی که جان بر سر

 يکی از پاسداران زندان بعد از چند روز حاج محمود. کردند بردن ظرف پر آن اکتفا می
 به استخدام در آمده و مدتی نيز مسئول نامه زندان بود و به تازگی ارتقا ۶٢که در سال 

وی با استقبال سردی از سوی . نگهبانی رسيده بود، به بند آمديافته و به مسئوليت افسر 
ی او در بند و  زندانيان خواستار حضور دادستان و يا نماينده. رو شد ها روبه بچه
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مواد غذايی کمی در بند .  بودندها اعتراضشرايط زندان، کمبودها و گويی در قبال  پاسخ
 تأمين شده بود ولی برای مدتی طوالنی کفايت ١ از بند بود و مقداری نيز در هواخوری

فرسا  فشارها طاقت. ها شده بود ن دندانسوء تغذيه باعث ريختن مو و خراب شد. کرد نمی
  .نمودند می

های  ی چراغ آوری کليه يم در واکنش به خودسوزی علی، جمعاولين اقدام رژ
ی آنان  بهانه.  آورده بودند، بودها تالش به دست ل پزی که زندانيان بعد از سا خوراک

مسايل امنيتی بود ولی بيش از آن فشار و محدوديت امکانات بود که به اين صورت 
های  حرکت. کردند شد و از فرصت به دست آمده به نحو احسن استفاده  می توجيه می

بعد از . ی بندها گسترش يافت ها در همه اعتراضی نسبت به فشارها و اعمال محدوديت
 قطع شده و بند در قرنطينه قرار گرفته و ايزوله شد تا از ٣، مالقات بند غاز تحريمآ

  . انعکاس اخبار آن در جامعه جلوگيری شود
  
٩  

ی آثار ضد کمونيستی  کتاب در زمره.  را بخوانم"تزار سرخ" فرصتی دست داد تا کتاب
 ژوزف سنده شرح حالدر بخش اول نوي. شود و حاوی دو بخش است محسوب می

ی  هايی را که در راه پيروزی انقالب اکتبر متحمل شده بود، به رشته  و سختی٧استالين
. پردازد اش می تحرير در آورده است و در بخش دوم به اقدامات او در زمان زمامداری

به .  تمام خواندمدوبار آن را با ولع. من تنها به خواندن بخش اول کتاب بسنده کردم
 مبارزترين فرد در ميان رهبران حزب کمونيست استالين. داد ام پاسخ می مسئله ذهنی

به لحاظ سوابق مبارزاتی، هيچ يک از رهبران . شد اتحاد جماهير شوروی محسوب می
گاهی .  قابل مقايسه با وی نبودند و تروتسکیطراز اول اتحاد شوروی و به ويژه لنين

 بار مبارزه در داخل کشور را به دوش کشيده بود و با مشکالت کار ،اوقات به تنهايی
به . های تزاری در سيبری فرار کرده بود بارها از اردوگاه. دست و پنجه نرم کرده بود

کرد که از  هر بار اراده می.  بود و شکست در او راهی نداشت"مرد آهنين"درستی 
اردوگاه سيبری فرار کند، اين کار را در وسط زمستان و سردترين موقع سال انجام 

کردند و مطمئن بودند   میکمترشان را  چون در زمستان مأمورين تزاری کنترل! داد می
و هر تالشی به شکست خواهد کرد که در اين فصل کسی برای فرار اقدام نخواهد 

وی بر تمامی مشکالت فايق . ساخت ها ممکن می يرممکن از غ"مرد آهنين". انجاميد
بار بعد از فرار از سيبری، در کنگره حزب بلشويک در خارج از کشور  يک. آمد می

                                            
درکودکی توسط مادرش به کليسا سپرده شد و در بيست سالگی از مدرسه ) ١٩۵٣-١٨٧٩(  ژوزف استالين  7

 به حزب سوسيال دمکرات کارگران روسيه پيوست و پس از پيروزی انقالب ١٩٠١در سال . مذهبی اخراج شد
 برخالف از مرگ لنين به دبيرکلی حزب کمونيست رسيد و پس ١٩٢٢در سال . ها شد ، کميسير مليت١٩١٧اکتبر 

های خونين  اش در جريان تصفيه در دوران زمامداری.  قدرت را در دست گرفت١٩٢۴ميل و توصيه او در سال 
  . ها تن از جمله بخش اعظم اعضای کميته مرکزی و دفتر سياسی حزب کمونيست به دستور او کشته شدند ميليون
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او بيش  .شرکت کرد ولی به زودی به کشور بازگشت و دوباره سر از سيبری در آورد
 ايستادگی و ی مبارزاتی خود با ديگران واقف بود و از از هر کسی نسبت به فاصله

بعد از پيروزی انقالب . اش در مبارزه با رژيم تزاری آگاه بود توانمندی و استواری
چه را  ديد آن  آوردن قدرت مطلق، خود را محق می و به دستاکتبر و پس از مرگ لنين

. دديد، از پيش پا بردار چه را که مضر به حال انقالب می آن. پسندد، نابود کند که نمی
هايی که نشان داده بودند و به خاطر عدم ايفای نقش درخور در  ديگران به خاطر ضعف

ی او توجيهی بود برای  گذشته. ها بودند پيروزی انقالب، مستحق باالترين مجازات
ی  های ميليونی به بهانه توده. های خونين وی شدند يارانش نيز مشمول تصفيه. اقداماتش

او از . ترين شکل سرکوب شدند رحمانه ، به بی"کشان زحمتپيروزی و بهروزی نهايی "
راحتی  هب. شد ی مبارزاتی بزرگی برخوردار بود و الجرم حق مطلق فرض می پشتوانه

کرد، چرا که خود را سزاوار جايگاهی که در آن  فرمان کشتار و سرکوب صادر می
 به او و اقداماتش را  کسی حتا در خارج از کشور نيز امکان انتقاد.ديد قرار داشت، می

دادگان سابق استالين و حزب   روانشناس آلمانی و يکی از دلمانس اشپربر. نداشت
  ٨: گويد میکمونيست روسيه 

هرکس ": زدند که در همين دوره، جارچيان استالين نيز همه جا بانگ می
گويد    ن میهای اجباری سخ گستاخی کرده و در شرح معايب اشتراکی کردن

گيرد، کسی که  ها به سيبری خرده می و يا از سرکوب مخالفان و اعزام آن
دهد، همه عليه  کند و محاکمات مسکو را مورد انتقاد قرار می جسارت می

، بر اند و به حمايت از هيتلر   همدست شده با موسولينی٩تبعيدشدگان ليپانی
والد  های مرگ داخائو، اورانينبورگ و بوخن اردوگاهضد قربانيان 

 را ١٠ مردم مقتول گرنيکاها دست در دست فرانکو اين. اند آرايی کرده صف
اعضای " !ها، يا ما يا آن  : استمسأله بر سر انتخاب! اند ران کردهبا گلوله

هر ": کردند یوقفه تکرار م گرفتند و بی حزب نيز اين ادعاها را به گوش می
ين ترديدی در اين باره به ذهن خود راه دهد که در کوچکترکس حتا 

شوروی، آزادی فردی و حق تعيين سرنوشت ملی و آزادی نامحدود عقيده و 
بيان وجود دارد، هرکس صحت اين واقعيت را منکر شود که تحت هدايت و 

ها دمکراسی ی استالين، شوروی ميهن سوسياليستی و مام تن  رهبری داهيانه
که مرتکب چنين اعمالی شود، در واقع   حقيقی جهان شده است، آری هر آن

ی کارگر، و رفته رفته به  طور عينی دشمن طبقه هيار و ياور هيتلر است و ب
  " .شود يک فاشيست تبديل می

                                            
  ٣٠-٢٩های   ، ترجمه کريم قصيم، صفحهبر  نقد و تحليل جباريت، مانس اشپر 8
9   Lipaniکردند جا تبعيد می آن  ای دورافتاده در ايتاليا که محکومان سياسی و مخالفان فاشيسم را به  ، جزيره .  

10 Guernicaای ، هواپيماهای هيتلری، برای کمک به نيروه١٩٣٧ی باسک  اسپانيا، در سال  ، شهری در منطقه
  . ژنرال فرانکو، اين شهر را بمباران و با خاک يکسان کردند
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ی تهديد گر آن است که انقالبيون را چه خطر بزرگ به خوبی نشانسرگذشت استالين
 در پيش از به دست گرفتن قدرت و ی استالين تدبر و تفکر در زندگی و مبارزه. کند می

طرفی را به اين نتيجه  اقداماتی که پس از پيروزی انقالب از او سر زد، هر ناظر بی
ت آنان تواند به دس چه فجايعی می. تواند آفت انقالبيون باشد رساند که چه چيز می می

آنان پس از چه بسا . ها جاری گردد تواند به ناحق توسط آن هايی می خلق شده و چه خون
به دست آوردن قدرت، خود را حق مطلق فرض کرده و مشروعيتی برای ديگران قائل 

جايگاه فرد در "ها، درستی و نادرستی نظرها را با سنگ محک  ی صالحيت همه. نشوند
ها که  با اين منطق، آن. دش قرار خواهند داسنجمورد  "پيروزی انقالب و مبارزه

شان نخواهند   ی روشنی در مبارزه ندارند، فرصتی برای ابراز نظر و عقيده سابقه
شان به عنوان  توانند مورد تعرض قرار گيرند و جان و مال ای می با اندک بهانه. داشت

  .  به يغما رود"دشمنان انقالب"
انديشان  عافيت و نشينان طلبان، گوشه فرصت  نيست کهذکر اين واقعيت بدين معنا

در اين . صالحيت به قدرت دست يابند و سکان هدايت جامعه به نااهالن سپرده شود بی
 و انقالبيون انمبارز.  و به کار گرفته شود راه درست و متعادلی انديشيدهميان بايد

اند تا رهايی و  ها آمده خواهند؛ آن هميشه مدعی هستند که هيچ چيزی برای خود نمی
ی هر گونه گذشت و ايثار و   هديه آورند و در اين راه آمادهنشانآزادی را برای مردما

ها  بسياری از آن. پوشی خواهند کرد شان به راحتی چشم فداکاری هستند و از منافع فردی
اريخ ولی متأسفانه ت. اند گويند، صادق چه که می ی دست يابی به قدرت، در آن تا لحظه

ديگر آن ، يابی به قدرت، بسياری از انقالبيون نشان داده است که پس از پيروزی و دست
ها  اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که خيلی. های ديروزی نخواهند بود انسان

  .کنند يابی به قدرت سياسی، اين روند را طی می پيش از پيروزی و دست
مانس .  توجيه اقدامات غيراخالقی وجود داردبايستی توجه داشت که هميشه امکان

  ١١: گويد  میاشپربر
و ] های ايتاليا شعار فاشيست ["دوچه هميشه بر حق است"ی  به نظر ما، جمله
خاست،   هر دو از ماهيت فاشيسم برمی"!هايل هيتلر"  ی يافته جنون سازمان

يافته  هم به شکل کامًال سازمان   که آن- ی استالين را ليکن پرستش خداگونه
 ارزيابی "ماترياليسم تاريخی"ی عملی ناقض مبانی   به مثابه- گرفت انجام می

نهضت کارگری "کرديم و آن را فقط نوعی تخطی از اصول و موازين  می
  . آورديم  به حساب می"مارکسيستی

کند، صداقت و راستی تمام و کمال  میی انقالبيون متمايز   را از همهچه که چه گوارا آن
نيز او يک استثنا بود و وجدان بشری . او در راه مبارزه برای آزادی آمريکای التين بود
او جاوادنه گشته و در قلب و . اش داشت به شکلی استثنايی با او برخورد کرد و گرامی

                                            
  ٢۶ی  ، ترجمه کريم قصيم صفحه  نقد و تحليل جباريت،مانس اشپربر11
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گذرد و  او میبيش از سه دهه از مرگ حماسی . ها تن، زنده و جاری است ضمير ميليون
های مزين  خرند و يا پيراهن ها نفر هر ساله با اشتياق تمام عکس او را می هنوز ميليون

شکاران رزبزرگترين ستارگان هاليوود، خوانندگان و و! کنند به عکس او را تن می
مرگ   بیهمچنانی ناب بشری  نامی، عمری چند ساله دارند ولی او به عنوان يک چهره

  . نمود داشت، زيباتر می  شک اگر دنيا چندين چه گوارا میبدون. نمايد می
 



  

  

  های جمعی سرکوب حرکت
  

؛ اتاق گاز ؛؛ ورزش جمعی؛ سرکوب اعتصاب غذا گوهردشت١۶سالن 
 )عمو(رندیمحمدعلی ابدرگذشت و بزرگداشت  حرکت اشتباه و تبعات آن؛

  ...و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 اين درد ديگريست
 در هزار توی قصر ديو
 زادن و زيستن
 ديريست حرف ديگريست

  



  نه زيستن نه مرگ

  

٤٦

١  
 را از بند ٣ی زندانيان سالن   روز التهاب يک روز پاسداران کليه۴٢بعد از  .۶۶مرداد 

مشت و رحمی تمام آنان را به زير کابل و زنجير و  خارج کرده و با ضرب و شتم و بی
غذا را تحويل : يافت که زندانی بگويد جا ادامه می ضرب و شتم تا آن. لگد گرفتند

  .  گيرم می
ثر ی در الوي محمد خدابنده.  کشان تا بهداری بردند-  نفر اولی را کشان١٢ –١٠پيکر 

.  و همين طور الی آخر شکست دستش محمد زند، ضربه کابل چشمش را از دست داد
 نها که نشا تعدادی از بچه. ها نيز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند ی بچه بقيه

هنگام شب پاسداران در . کرده بودند، به انفرادی برده شدند و بقيه به بند برگردانده شدند
پاسداران با کابل و لشکری برای اولين . د به بند هجوم آوردن و ناصريانمعيت لشکری

ها فرستاده و از  ی افراد را به اتاق کليه ١٢حضور يافتدر بند بار مسلح به کلت کمری 
برد که دوباره چه  بند در دلهره و التهاب به سر می. هر اتاق يک نفر را فراخواندند

ای در  ی بند چه سفره يهکرد در سالن حسين تقريبًا هيچ کسی فکر نمی. خواهد افتاد اتفاقی
ها باز شده و افراد به  ی اتاق آور، در همه بعد از گذشت ساعتی دلهره. حال چيدن است

بر . ی حسينيه باور نکردنی بود منظره.  بند فراخوانده شدندی حضور در حسينيه
 بو و بابزرگ برنج و گوشت های  ف ظر،های رنگين پهن شده در اطراف سالن سفره

در . کردند می نمايی   خود،همراه با ته ديگ استثنايی با رنگ و لعابی ويژه ،طبخی عالی
های ساالد گوجه و خيار و نوشابه به   يک بار مصرف حاوی کاسههای فها، ظر کنار آن

های آخته در دست  های مختلف نيز پاسداران با کابل در قسمت. شد اندازه کافی يافت می
افراد يا :  ميان بهت همگان آغاز سخن کرد و گفتناصريان در. شدند و مسلح ديده می

تر تکرار خواهد  بايد مبادرت به خوردن غذا کنند و يا سيکل صبح با شدتی هر چه تمام
دادند و  ی امتناع از خوردن آن قرار می افراد عدم توانايی در خوردن غذا را بهانه! شد

الم اين که توانايی ادامه باالخره تعدادی باخوردن يک قاشق غذا در حضور آنان و اع
گيری جمعی در حضور آنان  امکان تصميم. خوردن را ندارند، به قضيه فيصله دادند

ناصريان قول داد . کند ها نيز اعالم داشتند که همين قدر نيز برای ما کفايت می آن. نبود
نين چکه البته ... ، به بند بازگردانده شوند وهکه به انفرادی برده شد هايی  که بچه
  .صورت تحقق نيافتهايی هيچ يک   وعده

توان به ماهيت غير کالسيک رژيم پی   رفت، به خوبی می٣چه که بر سالن  با ذکر آن
چيزی که سال بعد . های اين رژيم برای حل مشکالتش منحصر به فرد است شيوه. برد

. ای ادامه يافت های زنجيره قتلها رخ نمود و بعد از آن نيز در پروژه  عام در پروژه قتل
کشان از قرون وسطی به قرن حاضر   جايی که در يک شرايط استثنايی تنوره از آن

                                            
گيری از موارد امنيتی و خلع سالح مأموران در سطح بندها و    طبق ضوابط حضور افراد مسلح به خاطر پيش12
  .ن ممنوع بودهای تجمع زندانيا محل
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. شان را ارزيابی کرد توان آنان و اعمال اند، با هيچ معيار کالسيکی نمی پرتاب شده
زندانيان زن به منظور  خرداد، ٣٠ی   و قبل از واقعه۶٠گفتنی است که در سال 

 و شمردن ای به الجوردی اعتراض نسبت به شرايط زندان، ضمن نوشتن نامه
 خواهند شان، اعالم کرده بودند که يک هفته اعتصاب غذا  اعتراضهای مورد موضوع

! شود وافقت میبا دو هفته م: ی اعتراضی آنان نوشته بود الجوردی در زيرنامه. کرد
. فهمند شان، سخن از موضع قدرت را خوب می های تاريخی ماندگی ی عقب البته با همه

قدرت است که در قبال آنان کارساز است   تنها زبان زور و،شان به خاطر ماهيت بدوی
  . و نه مالطفت و استمالت

  
٢  

يانی که به  آن، سری اول و دوم زندانِب بعد از اعتصاب و سرکوِتدر اولين مالقا
های کابل و زنجير  شان را به هنگام مالقات باال زده و آثار ضربهي ها مالقات رفتند، لباس

ها  گسترش اعتراض در ميان خانواده. شان نشان دادنديها لگد را به خانواده و مشت و
زندانبانان عنان اختيار از کف . شدها  کننده های بعدی مالقات باعث قطع مالقات در سری

 هنوز چند روزی از اين وقايع !سوخت  در آتش و خون میگوهردشت. ه بودندداد
 و ، اسداهللا ستارنژاد از جمله نصراهللا مرندی٣ زندانی بند سه ،نگذشته بود که مرتضوی

 از ميان زندانيان جدا کرده و به همراه پاسداران  تن ديگر را به جرم ورزش جمعیيک
 روز محروميت از ١٠ آنان را به خود مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس ناصريان

اما از همان . های آنان نيز زده شد  محکوم کرد و موضوع فوق روی در اتاقهواخوری
زندانی فوق از اول صبح طر ابرازمخالفت علنی با حکم صادره هر سه ، به خاروز اول

يافتند و حکم مزبور نيز توسط زندانيان از  تا آخرين لحظه در هواخوری بند حضور می
ها در  جدال بين زندانيان و زندانبان. های مربوط به آنان برداشته شد روی در اتاق

  . يافت اشکال گوناگون ادامه می
رژيم آن را در قالب يک حرکت .  مفهوم ديگری داشتط ورزش جمعیدر اين شراي

روزهای . ديد و تفسيرش از ورزش جمعی، متفاوت از قبل شده بود نظامی در زندان می
ر پاسداران د...  و بهمن١٩،  مهر۵ شهريور، ١۶  خرداد،٣٠ خرداد، ۴ ارديبهشت، ١١
ی ورزش و پا  ، نحوهبام و راهرو مشرف به حياط هواخوری ياط و از طريق پشتح

  . را زير نظر داشتندکوبيدن زندانيان مجاهد
 را سامان ر اين بود که ورزش جمعیحصا  قزل٣ واحد ١ در بند  تالش ميثم۶٣در سال 

و کسانی را که حاضر نشده بودند در ورزش جمعی شرکت کنند و فردی اقدام به ! دهد
 ٣ واحد ۵ در بند ۶۴در سال .  برده بودندورزش کرده بودند، جهت تنبيه به زيرهشت

با . ام، مرا به عنوان مسئول ورزش منصوب کنند  پای شکستهرغم علیحاضر شده بودند 
ی خوبی برخورداری و در واقع منتخب  دانيم تو در بند از وجهه ما می: اين محمل که
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پايين آمده بودند شان   از موضعقدر آن! خواهيم بر انتخاب بند صحه گذاريم بندی و ما می
 خودت برای کار ،خواهی تو به طور شکلی مسئول باش، هر کس را که می: گفتند که می

  !ی انتخاب کنی ورزش جمع اجرايی اداره
و آن  زندانيان مجاهدتعداد هر بندی که . ی بندها وجود داشت  در همهورزش جمعی

 موضوع مناقشه  زيادتر بود،پرداختند جمعی می بالطبع تعداد کسانی که به ورزش دست
 ،ر حرکت جمعی ديگریاصوًال ورزش جمعی و يا ه. گرفت ی قرار میتر  و حادبيشتر
معدل سنی  جدای از. های مختلف مارکسيستی  بود تا گروهی مجاهدين   مسئلهبيشتر

تر، از وحدت  تر بودند و به اقتضای سن و سال پرشورتر و پرحرارت مجاهدين که جوان
 از زندانيان مارکسيست.  سياسی نسبی نيز برخوردار بودند- تشکيالتی و ايدئولوژيک
ی بودند و به علت تضادهای بيشترپراکندگی ده و دچار اين مهم برخوردار نبو

توانستند زندگی جمعی داشته باشند و انجام   سياسی و تشکيالتی نمی- ايدئولوژيک 
در مورد مشخص ورزش . پذير بود ها به سختی امکان های جمعی در بين آن حرکت

ی معتقد و منضبط، رسيد که يک پيکاری و يا اقليت محتمل به نظر می جمعی، بسيار غير
ای  ی قرار بگيرد و يا در ورزش جمعیا ی و يا تودهحاضر باشد پشت سر يک اکثريت

دارش کسی غير از جريان خودش و يا الاقل نزديک به جريان  شرکت کند که ميان
  .  باشدمتبوعش

های  هايی مستقل از جريان هرچند بسياری از زندانيان سياسی مارکسيست، ديدگاه
با در . ها دستگير شده بودند عضويت در آن ای داشتند که به اتهام هواداری و يا سياسی

 زندانيان مارکسيست ،نظر گرفتن تمامی مشکالت و قيدوبندها، در جريان ورزش جمعی
 داشتند چرا که موضوع تهاجم زندانبانان به يک دستاورد مشارکت چشمگير و مناسبی
 در بيشترهای  ی عزيمتی باشد برای محدوديت توانست نقطه مهم کل زندان بود و می

 ٣های خط   در مجموع اين بچه. در زندان"دوم خرداد"آينده و بازگشت به دوران قبل از 
هرچند . کردند و يا شرکت اندکی داشتند رکت نمیهای جمعی بندها ش بودند که در حرکت

  . برخی از آنان به لحاظ فردی زندانيان مقاومی بودند
های اندکی، به اين شکل بود که  ی بندها، البته با تفاوت  در اين ماه در کليهورزش جمعی

از يورش کردند و بعد  جمعی می تعدادی از زندانيان شروع به انجام ورزش دست
، سری بعدی زندانيان شروع به انجام گان به اتاق گاز کنند پاسداران و انتقال ورزش

در بعضی اوقات زندانبانان سری دوم را نيز به اتاق گاز . کردند ورزش جمعی می
در هواخوری روز بعد، بعد از باز شدن . کردند  را تعطيل میبردند و گاه هواخوری می

اين معضلی بود که هر روز صبح پاسداران در . کرد دوباره همين سيکل ادامه پيدا می
جنگ گوشت و پوست و استخوان  با کابل و . ی بندها با آن دست به گريبان بودند همه

  .يافت و به شکلی فرسايشی ادامه میزنجير و مشت و لگد، روزانه پی گرفته 
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٣  
ی اول مرداد به جلوداری  صبح يکی از روزهای نيمه. ها نبودبند ما جدا از ديگر بند

منتظر بوديم که برخورد .  تشکيل شداولين صف ورزش جمعی) عمو(  محمدعلی ابرندی
به کف پاهای عمو . با ما مطابق بندهای ديگر انجام گيرد تا فشار روی بندها تقسيم شود

ر تحت عمل جراحی پيوند پوست قرار گرفته بود دو باعلت عوارض ناشی از شکنجه، 
. دويد  حاال میامارفت   به سختی راه میاو. و نياز به يک جراحی ترميمی ديگر داشت

ی غليظ آبادانی به  گيری بر سر داشت؛ چند باری برگشت با خنده و با لهجه کاله آفتاب
کنند و  هايم ياری نمیمان؟ پا آيند سراغ عمو جان نمی: دويدم، گفت من که پشت سرش می

من ! کجايش را ديدی: سر به سرش گذاشتم و گفتم. اند ی آتش شده ها مثل گلوله کف آن
! بشکنيمها را سر تو   کاسه و کوزهی ما در حضور لشکری فکر آن موقعی هستم که همه

يدش عمو دروازه بان تيم فوتبال ما بود و قبل از بازی نيز هميشه به شوخی تهد
. سرشار از خنده و شادی بوديم! ت اگر گل مفت بخوریگاروای به روز: کرديم که می

آميزش را که تمام صورتش را در بر گرفته بود،   های شيطنت  ی شادمان و خنده چهره
  . کنم  فراموش نمیگاه هيچ

اين در به .  گشوده شد،ی حياط قرار داشت م، دری که در گوشهيديدو در حالی که می
عمو که پی فرصت بود، گويی که دنيا را به او . شد هروی داخلی زندان منتهی میرا
 پرسش، به اای تأمل و حت بدون لحظه. کنند  اند و در بهشت را به رويش باز می داده

ی افراد صف نيز   وارد اتاق و سپس راهرو شد و ما بقيه،محض رسيدن به در کذايی
.  از حرکت باز ايستاديم"اتاق گاز"ظر رفتن به پشت سر او راه را ادامه داديم و منت

 نفس زنان ايستاده بوديم، - در حالی که کنار ديوار نفس. داری شده بود ی خنده صحنه
. جا ما را با کتک وارد اتاق گاز کردند از آن. ی بعدی نمايش مانديم منتظر پرده

پيش از ما .  سياسی موجود در بند بودهای ی جريان مان مرکب از وابستگان کليه ترکيب
جا رفته بودند و ما از طريق  ی ديگر به آن های بندها  تير تعدادی از بچه٣٠از تاريخ 

بالفاصله بعد از انتقال ما . ها رفته بود، مطلع بوديم چه که بر سر آن مورس نسبت به آن
 عاجز از برخورد با ها شروع به دويدن کرده و زندانبانان به اتاق گاز سری بعدی بچه

اتاق گاز چيزی نبود جز يک انبار بی پنجره که .  را تعطيل کرده بودندآنان، هواخوری
خورد، ظاهرًا از  ی سوم قرار داشت و چون آفتاب مردادی به سقف آن می در طبقه

و منفذی  برای عبور هوا نداشت و زير در را نيز با پت. تر بود جاهای ديگر گرم
 بدن عرق کرده در گرمای تابستان و دم و بازدم آنان ۴٠حضور نزديک به . بستند می

 - رفته. کرد  جا را به يک حمام سونای واقعی تبديل  در فضای بسته، بعد از ساعتی آن
رفت و کف اتاق را نيز آب بدن  ی اکسيژن موجود نيز رو به اتمام می رفته ته مانده
حالی و غش و  ق باال و اکسيژن محدود، تعدادی را دچار بیتعر. تگرف میزندانيان فرا 

ساعت اول را به مورس زدن با فرعی مجاور که متعلق به زنان زندانی بود، . تشنج کرد
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اتاق گاز شده بود منبع اطالعاتی مهمی . مان را رد وبدل کرديم گذرانديم واطالعات
جا آورده و زندانيان زن  به آنچون به تناوب زندانيان ورزش کرده را . برای زندانيان

  . گرفتند ها تماس می از طريق مورس با آن
. مان نمانده بود، در را باز کردند  ساعت در حالی که رمقی برای۶عاقبت بعد از گذشت 

 که به شدت باد یحال در مقابل کولر های عرق کرده و بی بور بوديم با تنجی ما م همه
مان را به زندانبان دهيم تا در دفتر مربوطه ثبت  اتزد، ايستاده و نام و مشخص سرد می

با عبور از ميان . بعد از طی اين مرحله به شکل ديگری از ما پذيرايی به عمل آمد. کند
تونل وحشت پاسدارانی که با کابل و مشت و لگد منتظرمان بودند، به سمت بند خود 

زندانيانی که به ورزش ی بندها و  اين مسيری بود که کم و بيش همه. مشايعت شديم
 به گوهردشت. تقريبًا آش و الش به بند رسيديم. کردند پرداختند، طی می جمعی می دست

دانستيم که اگر قدم اول را  می. کردند پا خاسته بود و اکثر زندانيان از حق خود دفاع می
به همين منظور هدف . های بعدی به سرعت برداشته خواهند شد به راحتی بردارند، قدم
رسيد،  بينی آن چندان مشکل به نظر نمی نظر از نتيجه که پيش اول زندانيان صرف

ای  چرا که اگر بدون پرداخت هزينه! مقاومت در قبال خواست زندانبانان بود
. داشتند های بعدی را به سرعت بر می کردند، قدم شان را پيش برده و اجرا می ها خواسته

ها هيچ  ژه و منحصر به فرد اين رژيم است و برخالف ديگر رژيماين از خصايص وي
  .حد و مرزی را برای خود قائل نيست

  
۴ 

  مرداد  بعد از يورش پاسداران و گرفتن کيکی که به مناسبت عيد غدير٢١در روز 
 درست شده بود، من را به جرم اعتراض نسبت  به يورش به بند توسط زندانيان مجاهد

) کيک نزد وی بود(ی آن   را به جرم دست داشتن در تهيهو بردن کيک و عباس رضايی
  .با کتک و ضرب و شتم بسيار به انفرادی منتقل کردند

گرفتيم و از اين بابت خودمان را به رژيم  یاعياد ملی و مذهبی را به شکل علنی جشن م
قبًال سابقه نداشت که در اعياد مذهبی به بند يورش بياورند و کسی . تحميل کرده بوديم

 دل خوشی از گاه هيچزندانبانان . را به علت بزرگداشت اين روزها به انفرادی ببرند
ی تحرک و شادابی و  دهنده سم زندانيان نداشتند چرا که نشانها و مرا برگزاری جشن
آن شد چرا که  در رابطه با اعياد مذهبی اين حساسيت دو چندان می. ها بود زنده بودن آن

ديدند و تحمل اين مسئله برايشان سخت و دشوار  در تقابل ايدئولوژيک با خودشان میرا 
  .بود

گير  سلولم آفتاب. ن را داشتم و چگونگی گذراندن وقت در آی سلول انفرادی قبًال تجربه
تحمل شرايط انفرادی برايم بسيار آسان بود، به . بود و از اين بابت خوش شانس بودم

های اساسی  ويژه که مطمئن بودم شرايط موقت است و با انفرادی در دوران قبل تفاوت



 های ناآرام تمشک

 

٥١

تيغه دادند،  هايی که به عنوان انفرادی مورد استفاده قرار می وسط راهروی سالن. دارد
ديد و از اين بابت دچار  رو را نمی کشيده بودند و در واقع کسی سلول روبه

  .های ديگر بوديم هايی در تماس با سلول محدوديت
رويی  های روبه ، تماس با سلولهای انفرادی گوهردشت های تماس در سلول يکی از راه
ن که کف سلول از جنس مکالئوم به علت اي. ی مورس نوری از زير در بود به وسيله

شد روی زمين دراز کشيد و بعد با باال و پايين بردن  کرد، می بود و نور را منعکس می
رويی روی زمين دراز کشيده بود  فردی که در سلول روبه. دست، مورس را شروع کرد

ن اي. شد ی پيام شما می ديد و متوجه های دست شما را از زير در می ی حرکت نيز سايه
نوع مورس از امنيت بااليی برخوردار بود چون همراه با صدا نبود و کسی آن را 

کردند، يک  کسانی که از اين نوع مورس برای ارتباط با ديگران استفاده می. شنيد نمی
ات را  های متوالی مجبور بودی گونه شان پينه بسته بود چرا که برای ساعت طرِف گونه

گاهی اوقات ريختن مقدار . رويی را با دقت تماشا کنی بهروی زمين بچسبانی و سلول رو
های دست  ی حرکت کرد تا سايه رويی کمک می به کمی آب روی کف سلول، به سلول رو

های گوهردشت امکان پذير بود  زدن اين نوع مورس فقط در انفرادی. شما را بهتر ببيند
  . چون زير در خالی بود و کف آن کفپوش مکالئوم بود

  
۵  
هوا خوب بود و فصل خوبی در انفرادی بودم و سختی چندانی به جز  .۶۶ه ريورماشه

 از يک جنبه برايم خوشايند بود و آن برخورداری سلول انفرادی. ام نبود تنهايی متوجه
چه که در ساليان بر  توانستم به گذشته و آن می. از فرصتی استثنايی برای فکر کردن بود

های عمرم را در زندان سپری کرده بودم  ل  سال از بهترين سا۶. ذشته بود، بپردازمما گ
گذشت و در دوران افولش به   در زندان می"دوم خرداد"های  و سه سال از شروع نغمه

در چند سال . های زيادی را در زندان به چشم ديده بودم فراز و نشيب. برديم سر می
امان قرار داشتم و مجبور بودم به شکلی دائمی به  ای بی داب مبارزهگذشته در گر

 فرصتی به دست نياورده گاه هيچ. دازميط بپرگويی و واکنش نسبت به تغيير شرا پاسخ
ام در زندان  ی مبارزه های سياستی که در پيش گرفته بودم و نحوه بودم که به پيامد

  .بپردازم
گذشت . يی تقريبًا يک شکل و يک نظر به سر برده بودمها ها در محيطی بسته با آدم ل سا

. توانستم درک صحيحی از تغيير و تحوالت داشته باشم کردم و نمی زمان را احساس نمی
محيط زندان تنها شما را به . گويی همه چيز در ذهن من با سکون و رکود مواجه بود

. کند ا با بحران مواجه میکشد بلکه به لحاظ روانی نيز شما ر لحاظ فيزيکی به بند نمی
نگاهتان به . ها، به کلی با برداشت يک انسان آزاد متفاوت است تان از موضوع برداشت

خوانی با کسی که در اين چهارديواری محبوس نيست، داشته  تواند هم مسائل نيز نمی
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ط سان نيست؛ در واقع شما به شراي تان از تغيير و تحول نيز با آنان هم  درکحتا. باشد
  . گيريد خو می

کند و اگر بتوانيد با انفرادی کنار بياييد، قدرت  تان را تقويت می محيط زندان احساسات
 احتگاه تواند در افراد متفاوت باشند و  ها همه می البته اين. کند تفکرتان را تقويت می

به اين همه را موقعی متوجه شدم که به هنگام ورود دوباره . عکس آن را هم نتيجه دهد
 از تعجب با ديدن آن. را ديدم قديم ١٩ يا ٣، درخت مو داخل حياط سالن گوهردشت

ی انگور که  ی مو روی جعبه کردم يک شاخه باور نمی. نزديک بود شاخ در بياورم
درختی بارور با . ها در حياط کاشته شده بود، حاال اين گونه رخ نمايد توسط بچه

 در باغچه، يک رديف ،کنارش. های طال نگورهايی زرد مثل دانهداربستی زير آن و ا
ی انار يا بهتر است بگويم به شکل درخت شمشاد با گلهای  ی انار به شکل بوته درختچه
بار که از  يک درخت انجير بی. کرد چون ديواری سبز و قرمزخود نمايی می قرمز هم

 چشم ،آمده بود، در کنار اين دوها پديد   انجير خشک توسط بچه در خاک کردن يک دانه
درخت مو به من . های بند ما بود هر سه کار بچه. انتظار روزی بود که به بار نشيند

ها بزرگ  اين که بچه.  داشته باشم"تغيير و تحول" از ای کرد تا درک نسبی کمک می
و  رترطور پيران پي اند و همين اند و نوجوانان جوان شده کودکان نوجوان شده. اند شده

اما سؤال اصلی ذهنم اين بود . اند مان رفته ها از ميان پيرتر و درک اين واقعيت که خيلی
  کند؟ آيا زايشی درکارهست؟   که جنبش ما در اين مسير کدام مرحله را طی می

مان در  مان بيانديشم و به خانه های انار بند سابق چه حاال وقت کافی داشتم تا به درخت
پر از درخت انار بود و من يکی از انارهايش را که منحصر به فرد روستا که حياطش 

کاری  پس از پرس و جويی چند، البته با محافظه.  در سلولم يافته بودم۶٠بود،  در مهر 
اند و همه چيز  اند و چيزی به دست نياورده ی ما رفته تمام، متوجه شدم پاسداران به خانه

 روز انار داخل سلول، بازگشت به زندگی دوباره در آن. به خير و خوشی تمام شده است
شدم، آن را به  در موقعيت جديد، وقتی غرق در افکارم می. داد را به من بشارت می

ها مرا تا  آن. فام داشتند هايش برايم نشان از ستارگان سرخ ديدم و دانه شکل گنبد مينا می
  . بردند دند، میای که از کنارم روزی به آسمان رفته بو ستارگان فروزنده

شمارش نشان از  های بی دانه. انار برايم هميشه سمبل باروری بود، درست مثل شهيدان
. کرد  شکل ظاهريش نيز همين را تداعی میحتا. مثالش داشت زايش و قدرت باروری بی
آمدم و به  رفتم؛ از لعل به در می از ستاره به آتش می. شد و نامش از اين زيباتر نمی

از به تصوير کشيدنش . رسيدم های وداع می های تبدار به هنگام آخرين بوسه سرخی لب
پيش خودم فکر . داد و گاه توأم با افسوس و حسرت بخشی به من دست می احساس فرح

گذاشتند اين درخت  فهمند وگرنه حتا يک روز نيز نمی ها نمی کردم حتمًا که اين احمق می
توانند اميد را در  ها می اين. جير بندمان باقی بمانندهای انار و نهالک ان مو و آن درختچه
توانند ما را  ها می اين. زايش و رويش يک مقاومت را بشارت دهند. ما زنده نگاه دارند
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خنديدم  بعد می .کنند ها پيوند ما را با حيات و هستی حفظ می اين. به آينده رهنمون سازند
ای برای ماندن جور   بگيرند، باالخره بهانهها را نيز از ما گفتم اگر آن و با خودم می
  :خواهيم کرد

  برای شيطنت
   ١٣های بی پايان دارد آسمان بهانه

ها  وقت با آن ديدم، آن ها را نمی شدند که حاال آن وقت خيلی چيزهای ديگر پيدا می شايد آن
  . شدم منطبق و يگانه می

  پری رو تاب مستوری ندارد 
  ١٤در ار بندی ز روزن سر بر آرد

های طاليی  در دانه. ديدم درخت مو حاال نه تنها پا گرفته بلکه بارور نيز شده است می
  :کردم انگور راستی چه رازی نهفته است؟ بعد با خودم زمزمه می

  هم ساغر پر می
  هم تاک کهنسال

  کين تاک زرافشان دهدم خوشه زرين
  لبريز وين ساغر

   ١٥اندوه زدايد ز دلم با می ديرين
هم با تمام توش و توان  انگار طبيعت نيز به کمک ما آمده بود، آن!  زيبايیی چه حادثه
آيا ! های فراوان داشت و از قضا انجير نيز انگور نيز به سان انار، دانه. اش باروری

   شمار داشته باشد؟ های بی تواند دانه جنبش ما نيز می
ابتدا چرخی در سلول زد و زير چشمی مرا . د به سلولم آمبعد از مدتی، داوود لشکری

بدون سوال . کرد شناخت و نيازی به برخورد احساس نمی مرا به خوبی می. ورانداز کرد
سری تکان داد . جايی؟ پاسخ دادم يک ماه ايرج چند وقت است اين: و جواب خاصی گفت

 را درست اين چيزها شما: گفت. خير: مالقات هم که نداشتی؟ پاسخ دادم: و پرسيد
خوشحال . آدم بشو نيستی وسايلت را جمع کن که به بند بروی: کند و بعد اضافه کرد نمی

  . پيوستم ها می بودم، دوباره به جمع بچه
ها به هواخوری نرفته بودند تا در   تعطيل بود و از آن موقع تا کنون بچههواخوری

                                            
 موفق به دريافت ١٩۵٨نويسان بزرگ روسيه که در سال  يکی از داستان) ١٩۶٠-١٨٩٠.(  بوريس پاسترناک13

شاهکار او دکتر ژيواگو تا . ها در ترس و ناامنی زيست مانند بسياری از روشنفکران روس سال. نوبل ادبيات شد
  .فت در روسيه انتشار نيا١٩٨٨سال 

ديوانش عالوه بر .  استی سده نهم هجریگو یمشهورترين شاعر پارس، )٨٩٨ -٨١٧(عبدالرحمان جامی  14
از ؛ لوايح و لوامع یالنبو االنس؛ شواهد بهارستان؛ نفحاتور  آثار منثو نيز معروف به هفت اورنگ یهفت مثنو

  .اوست
يکی از بزرگترين شاعران نيمايی، از او مجموعه اشعار، دماند خاموش، ) ١٣٧۴-١٣٠۵(  سياوش کسرايی15

های تبر، خون سياووش، به سرخی آتش به طعم دود، خانگی، آرش  سنگ و شبنم، از قرق تا خروسخوان، تراشه
  . کمانگير، آوا، هوای آفتاب و مهره سرخ به جای مانده است
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از قرار معلوم زندانبانان به . گيری کنند ی انجام آن تصميم حوه و نی ورزش جمعی باره
ی بندها را ندارند و در اين راه  زمان با همه  همِداين نتيجه رسيده بودند که امکان برخور

ی بندها را تعطيل کرده و بعد از  از اين رو هواخوری همه. رود شان تحليل میي نيروها
دادند و از قبل نيز به افراد بند اعالم  ری میمدتی تنها هر بار به يک بند هواخو

ی آن به شدت برخورد  داشتند که ورزش جمعی ممنوع است و در صورت مشاهده می
 زندانيان بيشتر. زد سطح برخورد تا چه حد خواهد بود کسی حدس نمی. خواهد شد
ا به کار ر زندانبانان بالفاصله زندانيان ورزش. پرداختند  به ورزش جمعی میهمچنان

افتادند و تا   مینشانجا با کابل و مشت و لگد به جا يک راهرو هدايت کرده و در آن
گرفتند که ديگر ورزش جمعی نخواهد کرد، به ضرب و شتم  زمانی که از فرد امضا نمی

تنها راه توقف . دادند جمعی ادامه می با کابل و مشت و لگد و چوب به صورت دست
 به اين شکل زندانبانان به يک بند هواخوری داده و با .ضرب و شتم، پذيرش تعهد بود

حد و مرز، به زعم  رحمی و شقاوت بی تمرکز خاص روی همان بند و با اعمال بی
مان  های در اين دوران ما در سلول. کردند خودشان مشکل ورزش جمعی را حل می

فر  ن۴-۵تصور اين که در يک سلول کوچک انفرادی . کرديم جمعی می ورزش دست
به سرعت به علت هوای کثيف ناشی از تعرق زياد . ورزش کنند، مشکل است

 در سلول به شکل همچنانمان  شد ولی با اين همه ورزش مان، تنفس مشکل می ها بدن
  . جمعی و دور از چشم پاسداران برقرار بود

  
۶  

در واقع ما آخرين . بند ما رسيد هواخوریدر اواخر شهريور نوبت به . ۶۶مهرماه 
ی جمع ی ورزش  ها را به بهانه تمامی بند. شديم بندی بوديم که به هواخوری فرستاده می

توانستيم به خوبی از  از اين رو ما می. در زمان هواخوری، سرکوب کرده بودند
خوری را بعضی از بندها بعد از تحمل ضرب و شتم، هوا. ها استفاده کنيم های آن تجربه
  . کرده بودندتحريم

شود ولی کسی حق انجام   داده می شب قبل به بند ابالغ کردند که از فردا هواخوری
 را ندارد و در صورت تخلف از دستور فوق، خاطيان به شدت مورد تنبيه ورزش جمعی

. چ حد و مرزی را نيز قائل نخواهند بودقرار خواهند گرفت و در اين رابطه هي
يک نظر که بخشی از زندانيان . های مختلفی حول موضوع فوق در بند شکل گرفت بحث

بود، معتقد بود  گرفت و در اقليت  را در بر می و بخشی از زندانيان مجاهدمارکسيست
معنای آن اين بود که ابتدا اقدام به . ز حق ورزش جمعی نگذريمکه بدون کتک خوردن، ا

. دهيم که ديگر ورزش جمعی نخواهيم کرد کنيم و پس از تنبيه شدن، تعهد  ورزش جمعی 
ها بودم و اکثريت را داشتند، با استدالل فوق مخالف  ای ديگر که من نيز جزو آن عده
بودند، امکان تهاجم از سوی ما و اجرای ی بندها سرکوب شده  جايی که همه از آن. بودند
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مان در انجام ورزش جمعی در اين  کسی در مورد عدم توفيق. نبودورزش جمعی 
بندهای ديگر نيز در ابتدا از ميزان درنده خويی رژيم . ای نداشت مرحله،  شک و شبهه

م اش در سرکوب ورزش جمعی، به خوبی مطلع نبودند و پس از مبادرت به انجا و اراده
توانست  کرد به هيچ وجه نمی اين روی. نشينی شده بودند ورزش جمعی، مجبور به عقب

اين . منطقی تلقی شود که بعد از کتک خوردن، تعهد بدهيم ورزش جمعی نخواهيم کرد
پذير بود  گرايانه و تسليم اش، دارای ماهيتی راست  ظاهر چپ و اعتراضیرغم علینظر 

مان را از سر راه نياورده بوديم و در ثانی افت  وًال جانا. نمود و به شدت غيراصولی می
توانست باعث سرخوردگی  شان در زير کتک، می روحی ناشی از پذيرش فرمان و اراده

مان با  پيشنهاد ما اين بود که تا اطالع ثانوی، برای نشان دادن مخالفت. افراد شود
به ويژه اين که تحريم .  کنيمتصميم مسئوالن زندان، هواخوری و يا مالقات را تحريم

توانست فشار زيادی را روی رژيم وارد کند، چرا که مسئله به بيرون از  مالقات می
توانستيم  با اين برخورد می. بست شد و دست رژيم را برای سرکوب می زندان کشيده می

مقامات يز به ترين شکلی نشان دهيم و تعهدی ن اتحاد و اعتراض خود را نيز به بديهی
  .ندهيمزندان 

 بودند، پذيرفته نشد و روز بعد به قصد متاسفانه اين نظر از سوی آنان که در اقليت
شود  ها نيز با اين استدالل که نمی تعدادی از بچه.  به حياط رفتندانجام ورزش جمعی

ها به  شان، به همراه آن  ميل باطنیرغم علیها را به هنگام سرکوب تنها گذاشت،  آن
 و پاسدارانش مترصد برخورد با بند و سرکوب داوود لشکری. ورزش جمعی پرداختند

با کمال تأسف در مواجهه با زندانبانان، کسانی که بيش از همه دنبال . ها بودند بچه
رار از کتک خوردن و اجرای اين طرح بودند، اعم از مجاهد و مارکسيست، برای ف

 به سرعت تعهد را امضا کرده بودند و از سر و روشان نيز به خوبی ،ضرب و شتم
در اين ميان کسی که بيش از همه و به . مشخص بود که کتک چندانی نخورده بودند

شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مقاومت کرده بود ولی سرانجام وی نيز مجبور 
 اين که رغم علیمتأسفانه . ت بودسيسهای مارک  يکی از بچهبه دادن تعهد شده بود،

در بند کسی تا پيش از اين . ام اش را به خوبی به ياد دارم، نامش را فراموش کرده چهره
او به خاطر همراهی با ديگران به ورزش جمعی رفته . کرد روی او حسابی باز نمی

مردگی سراسر پشتش  و خونپشتش بر اثر ضرب و شتم يک پارچه سياه شده بود . بود
که آخرين بار مبادرت به ورزش جمعی کرده بودند، برای  مالقات کسانی. را پوشانده بود

ها که در ورزش شرکت نداشتند، از جمله  مالقات تعدادی از بچه. سه نوبت قطع شد
  .  نيز قطع شده بودمحمدعلی ابرندی

 مخالفت کرده بودند،  هواخوریاز افرادی که با تحريمبعد از اين حرکت، تعدادی 
سوزی و از دست دادن موقعيت   که به علت فرصتدادندپيشنهاد تحريم هواخوری را 

گرفتن تعهد و دادن امضا مبنی بر عدم انجام . قبلی که داشتيم، با موافقت همراه نشد
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 و پاسدارانش به هنگام تعهد گرفتن از افراد، به  و رجزخوانی لشکریورزش جمعی
. ی زندانبانان شد ی افراد بند و باال رفتن روحيه طور شديدی باعث پايين آمدن روحيه

شان در خرد کردن  روی ی به پيشبيشتراين واقعه به زندانبانان کمک کرد تا با نيروی 
  .  دهندی زندانيان ادامه روحيه

  
٧  

 را از بند بيرون کشيده  به نام محمود حسنیچند روز بعد ناگهان يکی از زندانيان مجاهد
ی پالستيکی روی سر او  جا کيسه در آن. ی هم کف بردند و به قسمت دادياری در طبقه
ی پالستيکی مخصوص  ه از کيسهاستفاد. دادندشتم قرار  کشيده، وی را مورد ضرب و

ی جديدی بود که حالت خفگی به  کردند، شيوه شکنجه که سر آن را در دهان زندانی  می
محمل آنان برای ضرب و شتم و شکنجه کردن محمود اين بود که . داد زندانی دست می

زندانيان به علت اين که در زندان زياد قدم ! چرا کف جورابش را موکت چسبانده است
شان يها ی بند نيز امکان استفاده از دمپايی نبود، به ته جوراب زدند و در محوطه می

دوختند  ای از پارچه لباس گرمگن و يا مشابه آن می های پاره و مستعمل و يا تکه موکت
استدالل زندانبانان اين بود که محمود . ها شود  جوراببيشترکه باعث استحکام و دوام 
بعد از ! المال ضربه وارد کرده است ده کرده و به بيتاز امکانات زندان استفا

ی نقدی اندک در خصوص  بازگرداندن او به بند، وی را مجبور به پرداخت جريمه
افراد . اين مسئله چند بار در روزهای بعد تکرار شد. ضربه زدن به اموال زندان کردند

ی  ور به پرداخت جريمهرا به بيرون بند برده و بعد از ضرب وشتم بسيار، آنان را مجب
ها و  ی بچه زندانبانان دست باال را داشتند و قصدشان خرد کردن روحيه. کردند می نقدی 

 کرده بوديم، حاال اشتباهی که در جريان اتمام ورزش جمعی. تحقير آنان بود
  .گيرمان شده بود گريبان
هم جايی ندارد و  کردند مقاومت س میاحسا. ها در وضعيتی نبودند که مقاومت کنند بچه

قبح تعهد دادن نيز تا . رسند پذير نيست و باالخره پاسداران به مقصودشان می هم امکان
ای در بند ايجاد شده بود، هر کس  ولوله. گويی اقدامی است معمول. ای ريخته بود اندازه

 و در سطل که تکه موکتی به کف جورابش زده بود، با دست خود آن را پاره کرده
هايی که زندانيان درست کرده بودند   کمد و قفسه حتاکارهای دستی و. انداخت  آشغال می

انگيز و  روزهای حزن. آوردند نيز يکی پس از ديگری سر از سطل آشغالی در می
تاکنون  .داديم مان را به سختی پس می ای نبود، بايد تاوان اشتباه دردناکی بودند ولی چاره

کردند و  پاسدارانش بودند که به بندها حمله آورده و همه چيز را نابود میاين رژيم و 
 اتاق ۵در اين دوران من مسئول . قدم شده بودند اين بار خود زندانيان در اين امر پيش

ی بسيار زيبا توسط  يک قفسه.  نفر بود٣هر اتاق متشکل از .  بودماز زندانيان مجاهد
های ما   و با کمک تعدادی ديگر درست شده بود و در يکی از اتاقاسفندياریمصطفی 
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ی اضطراری تشکيل داده و  ها به من پيشنهاد کردند جلسه چند نفر از بچه. قرار داشت
هيچ يک از آنان در پاسخ من که آيا تو . در مورد اين قفسه بحث و رأی گيری کنيم

همگی از . ای هستی، حاضر به پذيرش مسئوليت آن نشدند چنين جلسهخواهان تشکيل 
من نيز استداللم اين . خواستند که مسئوليت تشکيل جلسه را خود به عهده بگيرم من می

زدم و  ی کار را از پيش حدس می کنم زيرا نتيجه بود که از حق خودم استفاده نمی
ی مزبور به نام  مسئوليت قفسه. م کنمخواستم تسهيالت الزم برای انجام آن را فراه نمی

موقعيت دشواری بود، ولی حاضر . شان در آن اتاق ثبت بود شد که نام سه نفری تمام می
مسئله، الينحل در سطح اتاق باقی مانده . نبودم داوطلبانه و به اختيار قفسه را نابود کنم

نگام گرفتن آمار  پاسداران به ه، يک هفتهبيش ازشدن    از سپریباالخره بعد. بود
  . ی مزبور شدند ی قفسه متوجه

بعد از . توان گفت اين تقريبًا آخرين چيزی بود که در بند باقی مانده بود به جرأت می
. آمار خواستار آن شدند کسی که قفسه را درست کرده خود به پاسدار بند مراجعه کند

ی قفسه سرباز  بارهی اتاق و صحبت کردن در  چون از حق خودم مبنی بر تشکيل جلسه
به . زده بودم، از پيش خود را آماده کرده بودم که مسئوليت درست کردن قفسه را بپذيرم

پاسدار . کنار آن ايستاده بودند در بند مراجعه کردم، قفسه پشت در بود و چند پاسدار
چرا : پرسيد. بلی: ی؟ پاسخ دادما هتو اين قفسه را درست کرد: مسئول شيفت پرسيد

چه مواد خالفی به  دانی در آن  می: افزود. ت به اين کار کردی؟ گفتم نياز داشتيممبادر
: گفت. دانم ولی خالفش را کسی به من نگفته بود موادش را می: کار رفته است؟ گفتم

موکت، مکالئوم، زوار :  به سردی گفتم ه کار رفته است؟خودت بگو چه موادی در آن ب
! چه خوبان همه دارند تو تنها داری آن:  کرد و گفتصحبتم را قطع... کنار ديوار و

چرا آن را دور : با لحن تمسخرآميزی پرسيد. سکوت کرده، سرم را به زير انداختم
برای دور . نيانداختی؟ گفتم درست کرده بودم که استفاده کنيم چون به آن نياز داشتيم

.  خالفی انجام داده باشمکردم که کار در ثانی گمان نمی. انداختن که درست نکرده بودم
ها در سطح سلول، نياز به قفسه  جلوگيری از پراکندگی آن مان و برای نگهداری وسايل

من به جای شما . داريم و اين چيزی است که شما بايد در صدد تهيه آن برای ما باشيد
 هر چه .توانستم بروم و ابزار آن را تهيه کنم ام؛ بازار هم که نمی اين کار را انجام داده

ی  همه.  به حسابت خواهيم رسيدًابرو داخل بند بعد: گفت. دم دستم آمد، استفاده کردم
ی قبلی در بند، به خاطر چيزی که پيدا   مکشوفهمواردها انتظار داشتند در مقايسه با  بچه

  .کرده بودند، سرم را بکنند ولی هيچ برخوردی نکردند و ظاهرًا قضيه تمام شده بود
  
٨  

پاسدار بند که .  تهيه شده بود لو رفتتوسط زندانيان مجاهد  مهرپنجبه مناسبت کيکی که 
از . ها يافت  به شکلی بسيار تصادفی آن را در ميان تخت،مقدمه به حسينيه رفته بود بی
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اصی را متهم توانستند فرد خ جايی که کيک مزبور در محلی عمومی قرار داشت، نمی آن
 خالصی  که به تازگی از موضوع کيک عيد غديرهر چند من و عباس رضايی. کنند

به .  به نوعی در مظان اتهام بوديم ولی دليلی برای متهم کردن ما نداشتند،يافته بوديم
د قبلی که به هنگام انتقال برخالف مور. همين دليل تنها به انتقال آن از بند اکتفا کردند

ها مواجه شده بودند، اين بار  ای از بچه کيک از بند، پاسداران با واکنش شديد من و پاره
چرا که موضوع به . کسی جرأت نکرد اعتراضی نسبت به انتقال کيک از بند کند

بار قبل من در . وجه قابل دفاع نبود و کسی را يارای پذيرش مسئوليت آن نبود هيچ
کردم   هم از موضوع نگذشته و تکرار میرادی و هنگام برخورد دوباره با لشکریانف

بزرگداشت اعياد مذهبی حق ماست و ساختن کيک امری است که به خود ما ربط دارد 
  . رابطه برای ما تعيين تکليف کنيداين توانيد در  و شما نمی

 مرا ،واکنش ما نسبت به اين دو موضوعمقايسه دو مورد انتقال کيک توسط پاسداران و 
سان داشتند ولی يکی قابل  بزرگداشت هر دو روز ماهيتی يک. مدتی به فکر واداشت

يکی ربط مستقيمی به رژيم نداشت و ديگری مقابله و . دفاع بود و ديگری نه
شد سختی و  ی اين دو مورد به راحتی می  از مقايسه.جويی علنی با رژيم بود مبارزه
 به هنگام دفاع از موضع مجاهدين و يا اتهام مجاهدين تی را که هواداران مجاهدينمرار

  . های سياسی ديد  نسبت به ساير جريان،شدند متحمل می
  
٩  

  ديدارت بودن بهالمالقا  ممنوعمدتیعمو بعد از گذشت  اواخر مهر .۶۶ماه  آبان
گفت همسرش که در دنيا جز وی کسی را نداشت، بسيار  د میپيرمر. همسرش رفت

عمو با شادی . نگران حال وی بوده و با ديدنش غرق شادی و سرور گشته بود
ها را با هم  گفت همسرش بسيار زيبا شده بود و عقيده داشت هرکس آن ناپذيری می وصف

  . کند همسرش دختر اوست ببيند فکر می 
از دوران نوجوانی در آبادان .  روستايی نزديک يزد بود در ابرند،١٣٠۵عمو متولد 

از دوران . بود) اش به گمانم دخترعمه(بزرگ شده بود و همسرش از بستگان نزديکش 
 خليج فارس های يرههای نفتی ايرانی و خارجی در آبادان و جز جوانی به کار در شرکت

 خودش را از آب بيرون اش خوب بود و به راحتی گليم مکالمه انگليسی. پرداخته بود
. شد نما می در ميان جمع به سرعت انگشت. قد بلند و صدای رسايی داشت. کشيد می

مثل اهالی . گونه نشان دهد کرد اين خورد يا تالش می اش به سن و سالش نمی روحيه
رنج زيادی را زير بازجويی و بعد از آن متحمل شده . گرم و صميمی بود جنوب، خون

های زندگی  کرد و از نامرادی ات سنگ صبورش بودم، با من درد دل میبعضی اوق. بود
ی هم دستش سوخته مان آتش آورده بود ول ای بود که برای پرومته. آورد سخن به ميان می
 ،زخمی که برای شماست" عقيده داشت ؛"بوسيد زخم دستش را می"بود و هم دلش، 
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ها بود در فکر  مدت. شود کرد نمیدانستم زخم دلش را درمان  اما می ،"بوسيدنی است
زنم وسط خال،  يک روز می: گفتم هميشه به او می. بودم که کاری برای عمو انجام دهم

حاال : کردم گفتم و سپس اضافه می اين را به فارسی و انگليسی می! درست وسط خالت
: فتمگ  می عموجان وسط خال؟: دپرسي ديد، به انگليسی می وقتی من را می. خواهيم ديد

   !آره درست وسط خال
اگر اشتباه نکنم سالگرد ازدواجش اواخر مهربود يا اوايل آبان و من از تاريخ آن مطلع 

آن سال، سی و . متأسفانه وقايع اين دو ماه در ذهنم مقداری جا به جا شده است. بودم
سيگار   برايم چوبچند وقت قبل مصطفی اسفندياری. بود هشتمين سالگرد ازدواج عمو
 برای وی همعمود با ديدن آن از مصطفی خواست يکی . بسيار زيبايی درست کرده بود

  .فرصت اين کار را خواهد کردصطفی قول داد که حتمًا در اولين م. درست کند
برگزاری جشنی به . ها به دنبالش بودم، با مصطفی در ميان گذاشتم ای را که مدت ايده

جا که  از او خواستم تا آن. داشت سی و هشتمين سالگرد ازدواج عمومناسبت بزرگ
چندين روز با اشتياق . سيگاری درخور عمو بسازد تواند استادی به خرج داده و چوب می

با عالقه و شور زايدالوصفی . به دنبال پيدا کردن چوب مناسب برای شروع کار بود
تقديم : روی آن نوشته شده بود. ه آن زدای ماتی هم ب سيگار را تراشيد و رنگ قهوه چوب

به انگليسی و کوچک به شکل پالک روی چند مقوای رنگی ! به بهترين عموی دنيا
های رنگی تهيه  های ريزی که از نخ و با منگوله! درست وسط خال: فارسی نوشته بوديم

 مندرمحمود سيک متن نيز توسط . شده بود، به سر و ته چوب سيگار آويزان کرده بوديم
 در رابطه با عمو و تقدير از تالش او در مبارزه برای بهروزی ،مسئول فرهنگی اتاق

  . مان تهيه شد کارگران ميهن
ی   محتوای بسيار جدی، جلسهرغم علیخواستيم بزنيم وسط خال، قرار شد  چون می

رودی فراهم کرده به همين منظور گروه س. بزرگداشت توام با طنز و شوخی هم باشد
کن مثل موش شدی، نازی نگاه ! با شير آب بازی نکن"ی  ی کودکانه بوديم که ترانه

  . را خطاب به عمو بخوانند... " گوش شدی  چه بازیشيطون بال، 
خواستيم او را به دنيايی زيبا  می. عمو فرزندی نداشت و در واقع ما فرزندان او بوديم

روز موعود رسيد، ترتيب . اش بياسايد های کودکانه شادیای در  ببريم تا که شايد لحظه
های رديف   پرسان ردش را در يکی از اتاق- پرسان. همه چيز از قبل داده شده بود

 گرم صحبت بود که به اصرار از او خواستم برای انجام همچنان. جلوی بند پيدا کردم
آميز قدم بر  ه شکلی ترديددر حالی که ب. مان بيايد کار مهمی چند دقيقه با من به اتاق

خواهی چه کاری دستم بدهی؟ حدس  چه کار مهمی داری؟ دوباره می: داشت، گفت می
  .دانست موضوع چيست ايم ولی نمی زد کلکی برايش سوار کرده می

ديد در آن سلول کوچک گوش تا   عقب رفت چرا که می- در را که باز کردم، اول عقب
فرصت پرسش . رفتند  بگويم از سر و کول هم باال میبهتر است. اند ها نشسته گوش بچه
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 مسئول گروه سرود، گروه شروع به خواندن ی عباس رضايی به او ندادند، با اشاره
ی بعدی  توانست تعجبش را مخفی نگاه دارد ولی هيجان زده منتظر پرده عمو نمی. کرد
 و تبريک سی و هشتمين سالگرد بالفاصله متن تهيه شده در بزرگداشت او. بود

سيگار تهيه  ، چوبازدواجش را خواندم و از جانب سلول و به عنوان زندانيان مجاهد
انتظارش را . اختيار زانو زد اشک در چشمانش حلقه زد و بی. شده را به او تقديم کردم

ويی را که از قبل تهيه کرده جار. نداشت که اين گونه به يادش باشند و بزرگش بدارند
جارو را به شکل گيتار به دست گرفته و شروع . ها به دستش دادند درنگ بچه بوديم، بی

کودکانه . اش کردند ها همراهی چهی ب  همه. اش ی جاز معروف لری کرد به خواندن ترانه
گری کار. های عمرم بود ترين شب يکی از شاد. گريست رقصيد و می کوبيد و می پای می

. پيرمرد صورتش گل انداخته بود. ساز خودمان را پخش کرد اتاق شربت و شرينی دست
فردايش هر بار که مرا در . گريست  میهمچناناش کردند و او  ها غرق در بوسه بچه

  .بوسيد غوشم گرفته و صميمانه میديد، در آ سالن می
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تحويل .  بند شده بود و سعی در رتق و فتق کارها داشتعمو تازه مسئول فرهنگی

های عمومی بند و تحويل آن به   تقسيم کتابنينمچهها و تقسيم آن در بند و  روزنامه
 آبان بود که شنيدم عمو حالش سوماگر اشتباه نکنم . افراد مشتاق از جمله کارهای او بود

اش انداخته  ته و پتويی روی شانهظهر بود، به اتاقش رفتم، ديدم تنها نشس. خوب نيست
عموجان نفس کشيدن برايم سخت : چيه پيرمرد؟ آهسته گفت: گفتم. التهاب داشت. است
ترس برم . حالت تهوع داشت. کنم  میاسحساام  ی سينه درد عجيبی در ناحيه. است
 را که اپتومتريست  يکی از زندانيان مجاهدناصر امری. احساس خطر کردم. داشت

احتماًال نارسايی قلبی و : تگف.  از همه بودبيشتراش  اطالعات پزشکی. بود، خبر کردم
 است و بايستی سريع به بهداری منتقل شود و حرکت برايش بسيار خطرناک سکته

به چند بار با پاسدار بند برخورد کرديم تا باالخره پذيرفتند که وی را . خواهد بود
د نژا دکتر ايران: گفت. بعد از ساعتی ديدم عمو به بند بازگشته است. بهداری منتقل کنند

. گی داده و گفته به زودی بهبود پيدا خواهی کرد دام کرد و تشخيص سرماخور معاينه
 ی  به او تزريق کرده بود و درد در ناحيه"رون پی دی"  آمپول مسکن،برای تسکين درد

دکتر او را مطمئن کرده . تشخيص داده بودناشی از سرما  "اسپاسِم ريوی"سينه را نيز 
  .بود که چيز مهمی نيست و تنها به استراحت نياز دارد

 در "رون پی دی"ای علمی خوانده بودم که آمپول مسکن  در مقاله. به شدت ناراحت شدم
اين دکتر احمق دارد :  گفتمبه ناصر امری. دهد و داروی خوبی نيست رگ رسوب می

اش،   بيماری  سالش است و با در نظر گرفتن عالئم ظاهری۶١کند؟ عمو  چه کار می
رسيد، به عمو  د نمینژا ها و ايران دستم به آن. بايستی مورد مراقبت ويژه قرار بگيرد
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عمو : حوصلگی گفت ل را بزند؟ با بیچرا گذاشتی به تو اين آمپو: پرخاش کردم و گفتم
ثانی من از آمپول و تأثيرات آن سر در  جان من اصًال حال نداشتم حرف بزنم، در

نهار . کمکش کردم کمی غذا بخورد. حاال کمی حالم بهتر شده است: آورم و بعد گفت نمی
وردن بعد از خ. کردم حدسم اشتباه بوده باشد آرزو می. برنج ومقدار ناچيزی مرغ بود

حال دراز کشيده  تمام بعدازظهر را هم بی. غذا، کمی مشت و مالش دادم و خوابش برد
جلو رفتم، ديدم حالش . شب هنگام بود که متوجه شدم، دم در سلول عمو شلوغ است. بود

عمو حالم خراب است، يک کاری ! ايرج جان: تا مرا دم در ديد، گفت. بحرانی است
. که پاسدار بند آمد تر آنقدر به در بند کوبيدند تا اين مامها با شدت هر چه ت بچه! بکن

اين بار هم عمو . ها حاضر شدند وی را دوباره به بهداری ببرند ن با اصرار بچهاپاسدار
ها  نه ويلچری آوردند، نه برانکاردی و نه به بچه. را با پای خودش به بهداری بردند

در واقع، عمو برای دومين بار سکته کرده . اجازه دادند که او را تا بهداری حمل کنند
 اصرار داشت که حال عمو خوب است و مشکلی ندارد و همچناند نژا بود و ايران

فردای . تواند به بند مراجعه کند و چند روزی طول خواهد کشيد تا حالش خوب شود می
بود که به لحاظ جسمی و به خوبی مشخص . تر از قبل ديدم آن روز عمو را رنگ باخته

: خواست به توالت برود، خواستم کمکش کنم، گفت عصر می. روحی تحليل رفته است
عموجان فکر کنم ديگر از مرگ گريزی نداشته باشم و مسئول فرهنگی شدن به ما 

  !نيامده
بر گونه سخنان  ديدم و اين گی می ی زند اميد به ادامه  چنين نا اولين باری بود که او را اين

آيد به  نور می"گفتی  پيرمرد چی شد؟ تو که می: کنان گفتم شوخی. شدند ی میلبانش جار
 که عمو "بهمن"ام بود به شعری به نام  اشاره! "آيد به سوی ما سوی ما، قاصد اميد می

آن : با صدايی گرفته گفت.  شدت نااميد، سروده بودبهدر قبل از انقالب برای مبارزی 
گويی به .  عمو نيست که ببيندولی ديگر. شکی در اين نيست. آيد که در راه است، می

  .هايم را بوسيد شانه. قدش بلند بود. در آغوشش گرفتم. اره چند سال پير شده بودبيک
اش که  ماه بود، يعنی سه روز پس از اولين سکته  آبانششماگر اشتباه نکنم، صبح روز 

. رود ی پايين می  در طبقه به هواخوریای رنگی به تن دارد و ديدم لباس گرمکن سرمه
. صبر کن همراهت بيايم: گفتم. روم کمی هوا بخورم کجا؟ گفت عموجان می: پرسيدم
ام  تا تو بيايی، من آمده! گردم، نگران نباش می روم تا دم در و بر نيازی نيست، می: گفت
ها عمو را کول کرده و از  ر از بچهای نگذشته بود که ديدم دو نف هنوز چند دقيقه. باال

ها  به سرعت دويدم و با کمک يکی از بچه. هوش بود عمو بی. هواخوری آوردند باال
عمو را . کرديم، آورديم های غذا را جا به جا می ای را که با آن چای و ظرف چارچرخه

را سرم . هاش بسته است خورد و چشم ش کردم، ديدم تکان نمینگاه. روی آن گذاشتند
ای برای دنبال  انگيزه. نااميد به ديوار تکيه دادم. زد اش گذاشتم، قلبش نمی روی سينه

ايرج :  سراسيمه از اتاق بيرون آمده، گفتمصطفی مردفرد. کردن او تا بهداری نداشتم
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 کردم که عمو در خودم هم باور نمی. کرد باور نمی. عمو تمام کرد: چی شده؟ گفتم
چيزی نگذشت که از بهداری زندان خبر فوت . مان جان داده باشد مان و پيش رو ها دست

دو نفری را که به . اش بود که از ميان ما رفت  سالگی۶١عمو در سن. عمو رسيد
پاسدار بند کمک کرده و عمو را به بهداری منتقل کرده بودند نيز مستقيم به انفرادی 

مفهوم عدالت ما به خوبی با . دانست ه گناهی؟ کسی نمیبه چه جرمی و به چ. برده بودند
بعد از گذشت يک ماه و اطالع دادن به .  آشنا بوديمان و دژخيمانجنايتکاردر جمهوری 

همسرش کسی را نداشت، آن دو نفر را که از زندانيان  ی عمو که جز خانواده
 قصد سوار کردن چه مقامات زندانمشخص نبود .  بودند، به بند بازگرداندندمارکسيست

سناريويی را روی اين دو نفر داشتند که آنان را به شکل تنبيهی و بدون مالقات در 
خوشحال بودم از اين که عمو قبل از مرگ برای آخرين بار . انفرادی نگه داشتند

. اشته بوديمتر وقتی که زنده بود، عزيزش د همسرش را مالقات کرده بود و از همه مهم
 اوقات بلوز سبز رنگی به تن داشت، عالقه و الفت بيشترعمو در طول چند سال گذشته 

آن اواخر آن را .  هم نپرسيدمگاه هيچدانستم و  دليلش را نمی. داد عجيبی به آن نشان می
شايد فقط خودش . خواهم به يادگار از من داشته باشی می: گفت می. به زور به تنم کرد

 يکی از عزيزترين يادگارهای زندانم است و همچناناين بلوز . فهميد ش را میمعنی حرف
  . ام آن را حفظ کرده
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داشت  که برايش يک مراسم يادبود و بزرگدرنگ تصميم گرفتيم  پس از فوت عمو، بی
ده بوديم از قبل تالش کر. ی بند برگزار شد داشت در حسينيهمراسم بزرگ.  کنيمبرگزار

ی  آماده سازی، تهيه و اداره امور صنفی مراسم به عهده. تمهيدات الزم را فراهم سازيم
با خواندن اين شعر به . ی من ی مراسم يادبود به عهده  بود و ادارهمصطفی اسفندياری

  :ياد عمو مراسم را آغاز کردم
  ناليد مردی که از بيداد میشنيدم من به گوش خود صدای نعره 

  خنديد بر دنيا نمی
  ها رقصيد با گل نمی

  .تابيد کمر هر روز می
  :تاگف شنيدم من که می

  ز بس ماندم در اين دخمه
  دلم شوق هوا دارد 

  . ها دارد جا چه نخوردم آب از باران، نرفتم داخل دريا، که موج آن
  

  برفتم پيش آن دربان
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  تو را سوگند زندانبان
  وده بگذارشدمی آس

  رود در باغ قصر خويش
  شود با آسمان تنها

  .و بعد در خاک بسپارش
  

  ولی گويا در اين زندان که تابوت است و گورستان
  .خواهند گفتن را نمی

  
  زدی سوَسک خواند و تاری می مگس آواز می

  گه مرد با عشقش  پس آن
   ١٦دوتايی جشن بگرفتند حديث مرگ و رفتن را

  
نی در بزرگداشت عمو که از قبل تهيه شده بود و اجرای چند ترانه مراسم با خواندن مت

 پی گرفته شد و در پايان نيز "١٧پرنيان شفق" و "رود"، "آفتابکاران جنگل"و سرودهای 
 شعر را وقتی از زندان بيرون آمدم، در. های عمو را خواندم از سروده" بهمن"من شعر 

ام از بين  متأسفانه نوشته. هنم داشته باشمديدم که در ذ جايی نوشتم و ديگر نيازی نمی
اين شعر را بعد از مرگ عمو برای . رفت و پس از مدتی شعر را نيز فراموش کردم

ها شعر را حفظ کرده  اميدوارم آن. بندمان نوشتم های مارکسيست هم چندين نفر از بچه
: گويد اده، میابتدا عمو، بهمن را خطاب قرارد مضون آن به اين شکل بود که در. باشند
... ای، اشک غم ديدم به چشمت  ديدمت آشفته.ديدمت گريان به رؤيايی درون خود! بهمن

کند که دست از يأس و نااميدی بشويد و راه را نشانش  سپس عمو او را تشويق می
  : دهد که ی شعر بشارت می در خاتمه. دهد می

  ! انباز کن !در باز کن
  آيد به سوی ما  از افق نور می

  !آيد به سوی ما اصد اميد میق
  

                                            
  . دانم اش را نمی  برايم خواند و متأسفانه نام سرايندهعبدالحسينی  اين شعر را روزی مرتضی مال16
  .باشند های فدايی خلق ايران می  چريک   هر سه سرود، از سری سرودهای سازمان17





  

  

  معا سازی برای قتل آغاز زمينه

بحث  زندان؛ مقررات جديد؛ زندانيان با زندانيان؛ تفکيک برخورد لشکری
   ... زندانيان و محک زدن؛ تحوالت جديد؛ اعالم هويت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ديگر بازگشتی ... آيند  وقتی پايين می...ها آذرخش
.توانند به زير خاک بروند تنها می... ندارند  

 
های آنتونيوی پير حکايت  
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١  
" ايدئولوژيک  انقالب" اول   ی  خلق بعد از پشت سر گذاشتن مرحله مجاهدين.۶۶آذرماه 
، ۶۶دردسر استراتژی در سال    و مستقر شدن در خاک عراق و تغيير بی۶۴ در سال
 به " نوينخشيبآزادجنگ "آنان با جايگزين کردن . دهند  را تشکيل میخشيبآزادارتش 

های   به شيوه۶۵ تا ۶٠های    سال ه در خالل ک"یبخش عموم قيام رهايی"جای استراتژی 
 مورد های اوليه، موفقيت بينی ها و خوش بينی مختلف پی گرفته شده بود و برخالف پيش

های رزمی  عمليات تيپ .شوند ، وارد دوران جديدی میند را کسب نکرده بودانتظار
در .  بودند سراسر نوار مرزی در غرب کشور را فرا گرفتهخشيبآزادمجاهدين و ارتش 

. ديد اين شرايط، رژيم انجام عمليات متمرکز و بزرگ از سوی مجاهدين را محتمل می
زندانيان مذهبی و . رسيد مان میت معموًال از طريق مالقات به دستخبرهای اين عمليا

  . بردند غيرمذهبی بصورت مختلط در بندها به سر می
 - ی پاسداران مسئول بندها، با تک  به همراه کليه داوود لشکری۶۶ی دوم آذر  در نيمه

. دادند تک زندانيان برخورد کرده و به صورت جمعی در رابطه با زندانی نظر می
 بود "سرخ" و "زرد" و "سفيد"های  بندی زندانيان تحت عنوان  دستهاساس تفکيک آنان 

شان  سفيدها وضع. کردند میياد " معاند"و " منفعل"، "بريده "های ها با مشخصه و از آن
ها، به کار در  ها و يا بخش به اصطالح جهاد زندان های زندان مشخص بود و در کارگاه

 بودند، ۶ی که در فرعی مقابل تنها زندانيان مجاهد. های مختلف مشغول بودند قسمت
 بودند و هريک متجاوز از آنان زندانيان قديمی گوهردشت. مورد برخورد قرار نگرفتند

غام آنان در بندهای ديگر دو سال، زندان انفرادی را طی کرده بودند و زندانبانان از اد
 زردها کسانی بودند . تقسيم کردند٨ و ۵ها را در دو فرعی  بعدها آن. کردند میامتناع 

.  بودنشان راه آمدشدند، امکان به که در صورت جداسازی از کسانی که سرخ تلقی می
های گذشته با تقليل حکم مواجه شده بودند و در  ها غالبا کسانی بودند که در سال آن

  . بردند انتظار پايان حکم به سر می
 سرخ و زرد در نظر گرفته بودند از معيارهايی که مقامات زندان برای تفکيک زندانيان

. ودند و ترکيب اين دسته از زندانيان به شدت مخدوش بودکارايی مناسبی برخوردار نب
 حول هويت، نوع اتهام، ميزان محکوميت، آمادگی زندانی های داوود لشکری سؤال

های سياسی و انجام مصاحبه در جمع و به شکل ويدئويی  جهت ابراز انزجار از سازمان
پاسداران بند به علت .  اين دست بودهايی از و نيز همکاری اطالعاتی و موضوع

تری از زندانيان   و واقعیبيشتربرخورد نزديک و مستمرشان با زندانيان، شناخت 
 و هم های لشکری گيری در رابطه با هر فرد، هم پاسخ به سؤال هنگام تصميم. داشتند

اندازی زندان   راهاز ابتدای. نظر پاسداران بند در رابطه با فرد، حائز اهميت بود
بر آن، گوهردشت با ) مرتضی صالحی ( و رياست صبحی۶١گوهردشت در مهرماه 

تر   انقالب در تهران تفاوت داشت و پاسداران تشکيالتیهای دادستانی ديگر زندان
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االترشان ها هر روز ملزم بودند که گزارش کار را به مسئول ب برخورد کرده و سرشيفت
صبحی هيچ خللی . گنجيد اهللا و رژيم نمی چيزی که در آن روزها در قاموس حزب. بدهند

لشکری در اين سيستم در زندان گوهردشت رشد کرده بود . پذيرفت را در مديريتش نمی
. ی پاسداری بند به معاونت انتظامی و سپس سرپرستی زندان ارتقا يافته بود و از رده

  .کرد  ابتدا در زندان گوهردشت جا افتاده بود، رعايت میوی اصولی را که از
  
٢  

. تشنج به سراغم آمده بودند حالت تهوع وبا مدتی بود که دوباره سردردهای شديد همراه 
بعضی  خواهد از درد بترکد و کردم سرم می س میاحساگاه . حالم اصًال خوب نبود

علت آن به خاطر ضرب و . قبًال هم اين وضعيت را داشتم. شدم حال می اوقات بی
ها بود که  مدت.  دوباره متحمل شده بودمِیهايی بود که در دوران انفرادی و بازجوي شتم

بهتر شده بودم و اثری از اين سردردها نبود، ولی ظاهرًا بعد از ضرب و شتم در 
  . انفرادی آخر، دوباره به سراغم آمده بود

توانست حدس بزند که  هيچ کس نمی.  بسيار حساس و عاطفی بودمصطفی اسفندياری
. ، چه دريايی از احساس و عاطفه خوابيده است و جدیخشنظاهر   بهی  پشت آن چهره

 درست ، که مخلوطی از خرما و مغز پسته و عسل بود"تجسوخِت "به قول خودش 
برد،  به حمامم می. مريخت تا انرژی بگير ام می کرده و به زور، روزی چند بار به حلق

: گفت می. داد تنهايی به توالت بروم اجازه نمی. کشيد شست و بدنم را ليف می سرم را می
کنم تا کارت را  آيم توالت که اگر گيج رفتی کمکت کنم، پشتم را به تو می همراهت می
گوشش سنگين بود و به همين خاطر از ترس اين . خوابيد ها کنارم می شب! انجام دهی

ترسيد حالم خراب  می. خوابيد شوره می  مبادا گوشش نشنود، همراه با اضطراب و دلکه
، روی ديدم که از خواب پريده بودم و میشد که بيدار  بارها می. شود و او متوجه نشود

  .کند صورتم خم شده و با نگرانی نگاهم می
  
٣  

داشتند و حاال اش حرف ن کارهای دستی.  و با سليقهکار بود و هنرمند مصطفی ظريف
. دکر هم از حفظ می روزی يک شعر. کرد و خيلی پيشرفت کرده بود تمرين خط هم می

 همچنانبعد از انقالب نيز . آباد تهران، برای خود يلی بود ی نظام قبل از انقالب در محله
اوايل انقالب رئيس کميته بود و در اتاق . ی بااليی در محل برخوردار بود از اتوريته
که  ر مسجد خيابان َده متری ارباب مهدی، يک پوستر بزرگ خسرو گلسرخیکارش د

وقتی برای اعزام پاسدار به . نگ قرمز بود، نصب کرده بودرطرحی گرافيکی و به 
کنند،  های ما مزدوری نمی بچه: ترکمن صحرا به او مراجعه کردند، مصطفی گفته بود

. رد احترام محل بود و مردم از زن و مرد دوستش داشتندمو! برويد مزدور پيدا کنيد
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تر بودی،  هر چه با او نزديک. داشتنی دار و به شدت دوست خونگرم بود و مردم
 واقع "آوای وحدت"ی  بعدها دکه. شد تر می های انسانی و نابش برايت مشخص خصيصه

در . چرخاند  و فاالنژهايش میدر خيابان تهران نو را يک تنه زير گوش هادی غفاری
 مجاهدين" جبهه رهايی"ی او دائم سرود  بلندگوهای دکه. خواست افتادن با او دل شير می

آخر مجبور شدند محل ايستگاه اتوبوس را که در جوار آن بود، . کردند را پخش می
اش حمله کرده بودند  ه دکهبارها ب. عوض کنند ولی نتوانستند صدای او را خاموش کنند

تر از قبل، به مقابله   و هربار مصممکرد کيد می  بر داير بودن دکه تأهمچناناما مصطفی 
.  از هر چيز کارساز بودبيشتراش  هيبت و آوازه. پرداخت ها و فاالنژها می اللهی با حزب

قبل . ده بودنداش آم ها با چماق و زنجير، با يک فولگس واگن به دکه اللهی بار حزب  يک
از اين که از ماشين پياده شوند، مصطفی در کشويی فولکس را بسته و با چماق به جان 

ای تبديل کرده بود و مهاجمان را  قراضه ماشين را به آهن. شان افتاده بود ها و ماشين آن
با حالتی نزار در حالی که از ترس قدرت پياده شدن از ماشين را نداشتند، روانه کرده 

ی او  ها از تعطيلی دفترهای علنی مجاهدين گذشته بود، دکه ها با اين که مدت بعد. بود
ی او را تسخير کنند، چنان نيرويی بسيج  ی يک نفره وقتی خواستند دکه. هنوز به راه بود

يک بار نيز در . خواهند ستاد يک نيروی سياسی را تسخير کنند کرده بودند که گويی می
خواست يک آخوند  ی خمينی در شرق تهران، می  نماينده،خمينیاوايل انقالب، جاللی 

های بسيار وی که اين آخوند  بعد از توجيه.  بگمارد نمازی مسجد محل ساواکی را به پيش
، ...ن دارد واش برای مسجد و محل شگو نمازی سيد است و اوالد پيغمبر و پيش

خواستيم،  اگر از اين عمامه سبزها می: گويد او میبرخاسته و به مصطفی در ميان جمع 
و در همه  نداشت با کسی تعارفاو ). منظورش بادمجان بود( تو دشت سبزوار زياد بود

   .زد  حرفش را میمحابابی واهمه و  حال، بی
به هنگام دستگيری با . برد دردی شديد رنج می مصطفی در تمام طول زندان از کمر

تالفی فاز سياسی را در آورده .  به کمرش ضربه زده بودندسنگی بزرگ چندين بار
ای را که نزد  فاز سياسی مدتی وی را بازداشت کردند تا بلکه اسلحه يوزی در. بودند

چيز .  شدندکردن او دند و به سرعت مجبور به آزادولی حريف او نش. وی بود، بگيرند
ده بود چرا که حاضر نبود ها زير بازجويی مان اش نبود ولی مدت زيادی در پرونده

بعدها نيز حاضر شده بود دو طرف دعوا، يعنی هم مجاهدين و .  را محکوم کندمجاهدين
  !هم رژيم را محکوم کند

  
۴  
 "خط سه"های   يکی از بچهيک روز بدون هيچ برخوردی، بهروز سلطانی.  ۶۶ماه  دی

برد و از نادر کسانی بود که   به سر می٣ واحد ١ در بند وودرا که در دوران حاج دا
حاضر به نماز خواندن نشده بود، به بيرون بند بردند و شديدًا مورد ضرب و شتم قرار 
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به وی ساعتی فرصت داده بودند تا سبيلش را از . داده و دوباره به بند بازش گرداندند
در اولين قدم، اين او بود که به تنهايی . و و کل زندانيان بودقصدشان تحقير ا. ته بتراشد

دوباره بهروز از تراشيدن سبيلش سرباز زد و برای همين . بايد بار بند را به دوش بکشد
وی اين بار بعد از ورود به بند .  را مورد آزار و اذيت قرار داده و به بند بازگرداندنداو

سرانجام هر .  کوتاه کند"ماشين اصالح"بود، با راضی شد سبيلش را که چندان بلند ن
  .دوطرف به يک راه حل بينابينی رضايت دادند

  
۵  

 و بر اساس برخوردی که ی اجرا گذاشته شد به مرحله باالخره سياست تفکيک زندانيان
ده بودند، زندانيان به دو دسته ی زندانيان بندها کر  و پاسداران با کليهدر ماه قبل لشکری

در اين رهگذر چند فاکتور ديگر نيز در نظر گرفته . مذهبی و غير مذهبی تقسيم شدند
ی زير   به دو دسته،عالوه بر پارامتر فوق، تفکيک بندها بر اساس ميزان محکوميت. شد
محکومان به .  شکل گرفت"سرخ" و "زرد" سال و ١۵ سال تا ١٠ سال و يا باالی ١٠
  . برده بودندقبًال به اوينبس ابد و پانزده سال به باال را ح

 و مصطفی  مردفردمصطفیدر اولين برخورد بعد از تفکيک بندها، مرا به همراه 
.  معاونت انتظامی زندان بردند برای ابالغ قوانين جديد، به نزد داوود لشکریاسفندياری
 با من ۶١آوری آشنايی قبلی که از سال   ابتدا مرا مورد خطاب قرار داده و با يادلشکری

سپس رو به . شناسی و در جريان برخوردهای ما هستی ما را به خوبی می: داشت، گفت
نظور لشکری در واقع اشاره م. وجو کنيد توانيد از آقا ايرج پرس می: ها کرده و گفت بچه

در : وی اضافه کرد. هايی بود که در طول ساليان از خود نشان داده بود رحمی به بی
تان  ترين حرکت جمعی از جمله غذا خوری جمعی، برای سرکوبکصورت انجام کوچ

شاهد همانطوری که . پذيريم سرحد مرگ داريم و هيچ توجيهی را نيز نمی دست بازی تا
يعنی اين که گروهی . جمعی کتک زديم  ما هم يد کردورزش جمعیجايی که  بوديد از آن

تغيير آهنگ داده و با لحنی لمپنی لشکری . زدند ريختند و کتکش می یسر يک نفر م
آوريم، چشم و چار کور  کنيم، کتف از جا در می شکنيم، پا قلم می دست می: ادامه داد

تمام قد پشت ميزش بلند شد و  و بعد يم و با کسی هم تعارف نداريمشکن کنيم و دنده می می
دهيد؟ از اين به بعد حساب ما   تشکيل میخشيبآزادحاال ارتش ! به چرخ تا بچرخيم: گفت

  .با شما جور ديگری است
۶  

 و های رزمی در نوار مرزی را به وضوح در جو زندان تأثير تشکيل ارتش و عمليات
. ديدم  میهای داوود لشکری  گفتهنينمچههای جديد مسئوالن و  در رابطه با تصميم

ما قبل از .  داشتندبندها غذاخوری جمعی  در اين دوران در تمامی زندانيان مجاهد
 غذاخوری جمعی داشتيم و شکل اجرای آن کمی متفاوت از ديگر  همتفکيک زندانيان
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 و مجاهد بود و زندانيان جايی که بند ما مرکب از زندانيان مارکسيست از آن. بندها بود
کردند، الجرم يک  مارکسيست از صنفی و غذاخوری جمعی در سطح بند حمايت نمی

چند سلول زندانيان . زندانيان مجاهد بند وجود داشتکمون و صنفی مشترک در سطح 
ی جمعی در  هنگام صبح و ظهر و شب، سفره. مجاهد به غذاخوری اختصاص يافته بود

 شکل همچنان ما ،در شرايط جديد. شدند ها حاضر می ها پهن شده و افراد بر سر سفره آن
اخوری در راهرو و يا در بعضی بندها غذ. کرديم سابق را که جا افتاده بود، اجرا می

ها را برای چی  اين توضيح:  گفتممن در پاسخ لشکری. گرفت ی بند انجام می حسينيه
 چيست و "غذاخوری جمعی"دانی  هم تو می: دهی؟ منتظر جوابش نشدم و ادامه دادم می

دادم اجازه ن .کنی، در بند نداريم  که تو از آن صحبت می"غذاخوری جمعی"ما . هم من
ی برای مقصودش بدهد و هر بار که خواست شروع به صحبت کند، بيشترکه توضيح 

! خيلی خوب: سر آخر خسته شد، گفت. کردم وسط صحبتش پريده و حرفم را تکرار می
گويی من از قبل  گويد فالن چيزها را نخور و تو می روی پيش دکتر، دکتر می وقتی می

  !حاال ديگه اصًال نخور! بر توگويد آفرين  دکتر هم می. خوردم نمی
ها در ميان   به ما ابالغ کرده بود، با بچهرا که لشکریاردی در بازگشت به بند، مو

قرار بر اين شد که غذاخوری به شکل قبل را ادامه داده و اگر پاسداری در اين . گذاشتيم
پاسدارانی که ناظِر . درابطه برخورد کرد، کسی پاسخ نداده و او را به من ارجاع ده

های لشکری بودند، قبًال غذاخوری بند ما را ديده بودند و  برخورد ما و صحبت
شان اين بود که لشکری نوع غذاخوری بند ما را جمعی ندانسته و تأييد کرده  برداشت
  . پاسداران مزبور هيچ حساسيتی روی غذاخوری بند ما نداشتند. است

ی غذاخوری ما  ی ادامه بعدی نگهبانان برای اولين بار متوجهاوايل ماه بعد بود که شيفت 
ها که اين نوع غذاخوری را لشکری خودش تأييد  با توضيح بچه. به شکل جمعی شدند

يک ماهی وضيعت به همين شکل ادامه داشت تا اين که پاسداران جديد . کرده، قانع شدند
ارش دادند که ما غذاخوری ها، قضيه را به گوش لشکری رساندند و گز يکی از شيفت

مگر :  گفت ولشکری به بند مراجعه کرد و مرا به بيرون صدا کردند.  داريمجمعی
من هم که گفتم ما در :  داشته باشيد؟ در پاسخ گفتم"غذاخوری جمعی"نگفتم حق نداريد 

نيم و حاال هم در  نداشتيم که بخواهيم آن را متوقف ک"غذاخوری جمعی"بند قبًال نيز 
پاسداران خودت نيز شاهد . خوريم و تو صحبتی در اين مورد نکردی ها غذا می سلول

ماه گذشته به تو اطالعی  چرا در خالل يک. ها سوال کنی توانی از آن بودند و تو می
ی اشتباهش شد، در حالی که  وقتی متوجه. ندادند؟ فهميد آن روز رو دست خورده بود

. خواهد آدم زنده وکيل و وصی نمی:  نياندازد، گفتبد را از تک و تاکرد خو سعی می
گويم هر کس فقط حق دارد در اتاق خودش غذا بخورد و  جا هستم و می االن اين

ها برای حفظ  آخرين تالش.  به هر شکلی که باشد، ممنوع است"غذاخوری جمعی"
  . گونه پايان يافت ، اين"غذاخوری جمعی"



 های ناآرام تمشک

 

٧١

٧  
اسداری که برای گرفتن آمار به بند مراجعه کرده بود، ضوابط جديد پ .۶۶بهمن ماه 

ی افراد بايد  هنگام گرفتن آمار همه. زندان در رابطه با آمار گرفتن شبانه را گوشزد کرد
شان، ازجای خود بلند شده و در  های خودشان بوده و بعد از خوانده شدن نام در اتاق

هدف رژيم . بردند ول، تنها سه نفر به سر میدر هر سل. "من": حالت ايستاده بگويند
ها به علت اين که  از آن شب به بعد بچه. صرفًا تحريک و درگير شدن با زندانيان بود

اين مورد جسته و گريخته . شدند شدند، مضروب می گفتند و از جا بلند نمی می" من"فقط 
  . ادامه داشت

 خود به بند مراجعه داوود لشکریی فوق، يک شب  چند روز بعد از سپری شدن ابالغيه
اگر فردا شب کسی مقررات زندان به هنگام آمار گرفتن مبنی بر ايستادن : کرده و گفت
شب بعد ! گردانيم را زير پا بگذارد، جسدش را به بند باز می" من"ی  و گفتن کلمه

دانيان، بدون برخاستن از پاسداران شيفت شروع به آمارگيری کردند و تقريبًا اکثر زن
اکتفا کردند و تنها تعداد اندکی مقرارت جديد را " من"جای خود، صرفًا به گفتن کلمه 

ترين  پاسداران زندانياِن آخرين سلول را که در واقع نزديک. بطور کامل رعايت کردند
کنم  میها را که فکر  سلول به در بند بود، جهت انتقام گرفتن از بند انتخاب کردند و آن

بودند، در همان سلول به باد کتک و   و حميد الجوردی، مهران هويدامحمود رويايی
های بند، از  تعدادی ديگر از بچههمراه اين سه نفر را به . مشت و لگد گرفتند

در پی مشت و لگد از ميان تونل وحشت  پی های هشان بيرون کشيده و با ضربيها اتاق
ی با مطهر در همين روزها احمدرضا محمدی .  بردندگذر داده و به نزد لشکری
 به همراه داد، خبر داد که سيامک سعيدپور هايم را تکان می  خوشحالی در حالی که شانه

سيامک يکی . اند  پيوستهوزان و مادرش از کشور خارج شده و به مجاهدينخواهرش فر
در . بودند  پيش از او آزاد شده"مادر همدم"شد که آزاد شده بود و فروزان و  دو ماهی می

رسيد  مان میها به دست ی بچه  دستگيری دوبارهآن روزها در هر نوبت مالقات، يا اخبار 
در هر صورت هر بار شادی و . مان به مقاومت کشور و پيوستن دوستانو يا خروج از 

  . اندوه را توأمان داشتيم
  
٨  

به اوج خود  نشان جهت اعالم هويت سياسی سازمادر اين دوران تالش زندانيان مجاهد
دئولوژيک سازمان متبوع  زندانيان مجاهد به خاطر نام اي۶٠  تيرهفتبعد از . رسيد

 محروم بودند و مجبور بودند که اتهام خود "مجاهدين"ی  خود، از بر زبان راندن واژه
های ديگر سياسی اين شانس را داشتند  البته گروه.  اعالم کنند و يا بنويسند"منافقين"را 

، ، پيکار و يا اکثريتليتهای سياسی خود استفاده کنند، مانند اق که از مخفف نام جريان
، یهای شريعت  انديشه، کانون ابالغ، آرمان مستضعفين، توده، سهند، رنجبرانرزمندگان
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انگيخت  را در رژيم بر نمیم اين اسامی حساسيت ايدئولوژيکی اعال...  و، فرقانموحدين
ی ديگری هم وجود نداشت که برای تفکيک آنان بشود  و در ضمن عنوان شناخته شده

 اين خط را پيش برده بودند زندانيان مجاهد در اوين. ابداع کرد و نيازی هم به آن نبود
  .  هنوز پيشرفت چندانی شکل نگرفته بودولی در گوهردشت

کردند و   اعالم می"هوادار سازمان" خود را ،زندانيان مجاهد در ابتدای  پيشبرد اين خط
کدام سازمان  شدند که هوادار که با پافشاری پاسداران و مسئوالن مواجه می زمانی
حساسيتی سر : گفتند ی بعد می در مرحله. دانيد خودتان بهتر می: کردند تند، عنوان میهس

خواهی بنويس و در نهايت اين  ، تو هر چه می"مجاهد"گويم  من می. اسم آن ندارم
تعدادی . گيری به اعالم رسمی هواداری و يا ارتباط با سازمان مجاهدين تبديل شد موضع

اعالم " سرباز رجوی" نيز اتهام خود را ۶٧ر اوين در سال معدود از زندانيان مجاهد د
ها و شرايط به  ی زمينه را بايد درهمه" حداکثر تهاجم"کردند و معتقد بودند که اصل  می

بهای اين . کردند  در مقابل رژيم قلمداد می"راست روی" از آن را کمترکار بست و 
مسئله . بود... ، مشت و لگد، توپ فوتبال شدن وتقال به سلول انفرادیگيری، ان موضع

پاسداران و مسئوالن . نشينی نداشتند برای هر دو طرف حيثيتی شده بود و امکان عقب
پرسيدند و به  های مختلف از زندانيان مجاهد اتهام آنان را می قضايی رژيم به بهانه
 دادياری و يا ، برای رفتن به مالقاتحتا. يارويی ادامه داشتشکلی دائمی اين رو

برخورد پاسداران در . فرد ممکن بود در همين رابطه چند بار کتک بخورد... بهداری و
در خيلی از . تر از اوين بود رحمانه گوهردشت در رابطه با اعالم نام مجاهدين بسيار بی

وين به رسميت شناخته بود و حساسيت  رژيم به صورت تلويحی، اين حق را در ااردمو
 آغاز شد ۶گيری در گوهردشت، ابتدا از فرعی مقابل  اين موضع. داد چنانی نشان نمی آن

اجرای نماز جماعت نيز در . و بعد به نهضتی سراسری در گوهردشت مبدل گشت
  .ها شروع شده بود و رژيم در صدد سرکوب آن بر آمده بود فرعی

  
٩ 

 ، اعم از مجاهد و مارکسيست را که در اعتصاب غذا اوين٣ بهمن زندانيان بند ٢٩در 
حدود .  نفر بود١٨٠ها کمتر از  تعداد آن.  منتقل کردندبردند، به گوهردشت به سر می

سياست مسئوالن زندان در آن .  زندانی مارکسيست۵٠از کمترو مذهبی و  مجاهد ١٣٠
 تقسيم کرده و کوچکترهای  دوران، بر اين پايه قرار گرفته بود که زندانيان را به دسته

داد که  تجربه نشان می.  را در دستور کار خود قرار دهندکوچکترهای  برخورد با جمع
زندانيان را در بدو ورود به . ثرتر استؤهم متر و  ، هم آسانکوچکترهای  سرکوب جمع

شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و از ميان تونل وحشتی که پاسداران با کابل تشکيل 
 و  و ناصريانلشکری. های مجرد منتقل کردند داده بودند، عبور داده و به سلول

دانستند که برای فايق   را از قبل داشتند و میی سرکوب اعتصاب غذا  تجربهنشانپاسدارا
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تلفيق حداکثر شقاوت و اجبار فرد به گفتن يک کلمه . آمدن بر آن، چگونه بايد عمل کرد
ی بعد اجبار او به خوردن يک قاشق غذا،   و در مرحله"خورم غذا می"مبنی بر اين که 

 تک را با کابل و -   تکدر آن شب برای آنان غذا آورده و . توانست چاره کار باشد می
 و غير مذهبی فردای آن روز زندانيان مجاهد. مشت و لگد مجبور به خوردن غذا  کردند

بعد از اين مرحله، دوباره با . را از هم جدا کرده و در دو بند متفاوت جای دادند
مطرح ...  اتهام وهايی پيرامون ميزان حکم و زندانيان مجاهد برخورد کرده و سؤال

، ٩، ٧ها را در پنج  فرعی  کرده و بر اساس پاسخ افراد و ارزيابی پاسداران بند، آن
 را به ٩ها، زندانيان فرعی عام بعدها و پيش از شروع قتل.  جای دادند، ١۶، ١۴، ١٣
ترکيب فرعی فوق تشکيل يافته بود از تعدای زندانيان مذهبی غير .  منتقل کردند١بند 

 چند نفر از زندانيان نينمچه...  و، وزير فتحی، علی قاسمیمانند حسين ملکیمجاهد 
جايی که  از آن. شان در حال اتمام بود و انجام مصاحبه را پذيرفته بودند مجاهد که حکم

ن مجاهد که شرايط فوق را خواستند فرعی جديدی تشکيل دهند، تعدادی از زندانيا می
  . نداشتند نيز در آن فرعی جای داده بودند

  
١٠  

تعدادی از . های تغيير فاز، دراين ماه به وقوع پيوست اولين نشانه. ۶۶اسفند ماه 
زندانيانی که با عفو و تقليل محکوميت مواجه شده بودند، با پشت سر گذاشتن مراحل 

اما . آزاد شدند... دات مالی و وثيقه و ضامن وآزادی و سير حقوقی آن از جمله اخذ تعه
آنان نيز انجام گرفته بود، سری بعد که قرار بود بالفاصله آزاد شوند و کارهای حقوقی 

بخشی از آنان . شان معلق شد اره با تعليق وضعيت مواجه شدند و احکام آزادیببه يک
گان بودند و  م شدعا ، چند ماه بعد در ميان قتل و حسن رحيمی مطعممانند نعمت اقبالی
های آنان نيز جواب  خانواده. بردند ها بعد در زندان به سر می ل چندتايی نيز تا سا

خرداد، همه چيز ١۵مشخصی دريافت نکرده بودند و به آنان گفته شده بود تا بعد از 
های قبل مشمول عفو از  ن رابطه احکام کسانی که در سالدر همي. روشن خواهد شد
های آنان نيز ابالغ   قرار گرفته بودند نيز با تعليق مواجه شد و به خانوادهسوی منتظری

  . شود شد که وضعيت آنان تا چند ماه ديگر مشخص می
  

١١  
 موضع بيشترچه  هردر پی اجرای يک سياست هماهنگ شده برای ارتقای  مقامات زندان
 و يکنواخت جديدی را به شکل دستگاه فريب و نيرنگ رژيم، سمفونی. زندانيان بودند
های مختلف  های گوناگون به دنبال درگيری با بند به شيوهها  آن. نواخت هماهنگ می

. گيری وادار کنند ها را تحريک کرده و آنان را به موضع  تا بچهندکرد د و تالش میدنبو
ها را  ی زندان  امنيتی و قضايی رژيم، تصميم خود مبنی بر پاکسازی و تصفيهمسئوالن
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توانست برخورد  يکی از اين مقدمات می. ی مقدمات آن بودند گرفته بودند و در حال تهيه
توانست دست  التهاب در زندان می. مستمر و روز افزون پاسداران با زندانيان تلقی شود

شرايطی که در بندها حاکم بود، شرايط . الی بازتر کندآنان را برای برخوردهای احتم
های  بست و زندانيان را به واکنش رژيم هر روز ترفندهای جديدی به کار می. عادی نبود

  .کرد جمعی وادار می
گان آن را عناصری  گان و خط دهند جايی که هميشه رژيم، تصميم گيرند زندانيان از آن

ی ی مشخص  طرح يا برنامهپيشبرداحتمال کردند،  میاحمق، کودن و بدون برنامه تصور 
 در آن  تحليل زندانيان مجاهد.کردند دادند و از اين بابت احساس خطری نمی   را نمی

شرايط بر اين پايه قرار گرفته بود که رژيم در صدد سرکوب و اعمال حاکميتش برآمده 
مان مقاومت کنيم و در اين  با تمام توش و توانی ماست که   است و در مقابل وظيفه
ی  اين نکتهمتأسفانه در آن شرايط .  استفاده کنيم"حداکثر تهاجم"رابطه از اصل طاليی 

ها برای ايجاد  سازی ها و صحنه  جويی  همه بهانه شد که آن ظريف در نظر گرفته نمی
ز افزون با زندانيان بندهای مختلف، بخشی از های دائمی و رو جنگ و جدال و درگيری

شان را برای اجرای آن  ی نيروی يک سناريوی بزرگ بوده است و مسئوالن زندان همه
  .اند متمرکز کرده

 بود و تأکيدشان روی مقاومت  باالتر از گوهردشتدر اين شرايط موضع زندانيان اوين
رحمان . رژيم به خوبی از اين موضوع آگاه بود.  بوديشتربهمه جانبه و تعرض 

مقدمه جدا   که از اوين به گوهردشت آورده شده بود، بی رای از زندانيان مجاهدکرم علی
ل دادند، منتق  که زندانيان قديمی گوهردشت را تشکيل می۶کرده و او را به فرعی مقابل 

کسانی که از ماجرا  .بازگرداندندکردند و چند ساعت بعد دوباره وی را به بند سابقش 
هيچ اما در واقع  ! که در اين ميان اشتباهی رخ داده استکردند خبر نداشتند، فکر می
بخوبی مطلع بودند وقتی يک زندانی به بند جديد فرستاده . اشتباهی رخ نداده بود

چه که  آن. کند ی خبرها را به ديگر زندانيان منتقل می يهشود، در اولين فرصت کل می
مشهود بود و در آن موقعيت از درک آن عاجز بوديم و يا تمايلی به تبيين آن نداشتيم، 

 را به اطالع خواستند رحمان اخبار زندان اوين اين واقعيت بود که مسئوالن زندان می
ده و به اين وسيله موضع زندانيان قديمی گوهردشت را  رسان۶زندانيان فرعی مقابل 

  .باالتر ببرند يا تأثير آن را بسنجند
  

١٢   
ای که  به بهانه. شد  از سوی رژيم کوک می،هر روز ساز جديدی در راستای هدف فوق

توانستيم  ی بندمان بسته شده بود و ما از امکانات سالن نمی يادم نيست، دِر حسينيه
 به بند مراجعه ،يک شب پاسداران با هدايت محمود افسر نگهبان زندان. استفاده کنيم

کرده و خواستار آن شدند که تلويزيون بند را ببرند و ما را از امکان ديگری که 
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 موضوع جديد اين بود که آنان از فرامرز جمشيدی. مان مهم بود، محروم کنند برای
فرامرز حاضر به انجام اين کار . بيرون از بند منتقل کندخواستند تلويزيون را به 

شود، چون اين مسئوالن زندان بودند که تصميم گرفته بودند ما را از داشتن امکانی  نمی
دانستيم که   می؟شان را برآورده کنيم محروم کنند، پس چرا ما با دست خودمان خواسته

مثل اين است که .  بند را تحقير کنندی زندانيان خواهند او و همه آنان با اين کار می
ی شما را به هر دليلی خراب کنند و حاال اين شما باشيد که خودتان به  بخواهند خانه

او را به بيرون . به تخريب خانه مشغول شويد دستور مسئوالن مربوطه کلنگ برداشته و
بور کرده مدت زيادی وی را مج. از بند برده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند

 همچنانفرامرز . بودند که سر پا بايستد و يک ميز را نيز روی سرش نگاه دارد
فرامرز تا صبح .  تلويزيون به بيرون از بند نبودبردنکرد و حاضر به  مقاومت می

مقاومت کرده بود و در حالی که رمقی برايش باقی نمانده بود، باالخره خودشان 
بخش ديگر . ها تنها يک روی اين سياست بود ر بند و بچهتحقي. تلويزيون را از بند بردند

  . گيری بود آن در واقع تحريک و تحريص بند به موضع
   

١٣  
 عراقی، شهرهای بزرگ از جمله "اسکاد"های  موشک. جنگ شهرها آغاز شده بود

ی زخمی برجا بيشترداده و صدها کشته و تعداد تهران را برای اولين بار هدف قرار 
های دور و  های بسياری از زندانيان نيز تهران را به قصد شهر  خانواده. دندگذاشته بو

آمدند تقريبا به  هايی که به مالقات زندانيان می تعداد خانواده. نزديک ترک کرده بودند
 اداد که حت نصف رسيده بود و اين نشان از هراس و اضطراب عمومی در کشور می

عنصر جديدی که تا پيش از اين . را نيز گرفته بودهای زندانيان سياسی  دامان خانواده
رو شده بود و راه  به سابقه نداشت وارد جنگ شده بود و رژيم با معضل بزرگی رو

در . اين شکل ننگين جنگ تا فروردين نيز ادامه يافت. ای برای مقابله با آن نداشت چاره
بوديم که يک موشک اسکاد بی به  شاهد مسيری يکی از همين روزها در هواخوری

 آن ،کرد و نگران از اين که کجا را مورد اصابت قرار خواهد داد سمت تهران طی می
  . داديم را به يکديگر نشان می

زندان   اره برقبمشغول خوردن شام بوديم که به يکدر يکی از روزهای اسفندماه 
ها سراسيمه به  بچه. ردو صدای انفجار شديدی زندان را به لرزه در آوخاموش شد 

ولی گويا . کوبيدند تر می راهرو دويده و درب ورودی بند را به شدت هر چه تمام
ها  ای به شنيدن صدای بچه پاسداران خود در جای ديگری پناه گرفته بودند و يا عالقه

هواپيماهای عراقی زندان را هدف قرار داده بودند و يک موشک ديوار زندان . نداشتند
دار شديم بعدا خبر.  بندها افتاده بودچندين ترکش نيز در هواخوری. يب کرده بودرا تخر

، تعداد  يکی از زندانيان مجاهدهای شهر تهران، محمد نوع پرور  در يکی از بمباران
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  .اش را از دست داده است زيادی از افراد خانواده
  

١۴  
ی زندانيان  برديم که همه ما در بندی به سر می. بندها تفکيک شده بودند  .۶٧فروردين 

جا که در توان داشتيم، مانند هر سال با شکوه برگزار  نوروز را تا آن. آن مجاهد بودند
وارد به امور سياسی نيز   اين را هر آدم نا. کشور آبستن تحوالت عظيمی بود. کرديم
 بيش ،های خبری خواندن روزنامه و تعمق در اخبار و گزارش. س بزندتوانست حد می

  :انديشيدم مثل هر سال با خود می.  مورد توجه زندانيان بود،از هر زمان ديگر
  درخت تناور امسال
  چه ميوه خواهد داد

  تا پرندگان را 
   ١٨به قفس نياز نماند؟

ای باقی نخواهد ماند که  ندهکردم به جز اين که امسال ديگر پر  را میای بينی هر پيش
  . نيازی به قفس باشد

  
١۵  
در جنوب غربی ايران، " فکه"ی   در منطقهشنبه هفت فروردين عمليات بزرگ آفتابيک

اين اولين عمليات .  انجام گرفتجمهوری اسالمی بر عليه نيروهای توسط مجاهدين
روهای رژيم بود و نشان از باز شدن جبهه و پارامتر بزرگ و متمرکز مجاهدين عليه ني

 داللت اين مسئله به وضوح بر فروريزی ماشين نظامی خمينی. داد جديدی در جنگ می
  . کرد می

ما را برای . در ابتدای سال، سومين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار شد
جا در حضور داوود  در آن. کف بردند ی هم طبقهدادن رأی به ساختمان اداری زندان، در 

کرديم که آيا  ، بايد فرمی را پر کرده و به شکل مکتوب اعالم می و ناصريانلشکری
يک از  جايی که به خاطر دارم، هيچ تا آن. حاضر به شرکت در انتخابات هستيم يا خير

اولين باری بود که مسئوالن زندان . کت در انتخابات نشدندهای بند ما حاضر به شر بچه
شدند  رو می ی زندانيان روبه  همه جانبهدر جريان برگزاری انتخابات گوناگون، با تحريم

در . پيچيد ناصريان از شدت خشم به خود می. شد  کسی حاضر به رأی دادن میکمترو 
.  را به شدت مضروب کردند سعيد سالمی،ای بهانهجريان بازگشت به بند، در پی گرفتن 

ها، در دادگاه از آن به  عام گرفت و در جريان قتل ی هر فرد قرار  اين فرم در پرونده
 از مسعود مقبلی. شد عنوان مدرکی دال بر دشمنی و مخالفت فرد با رژيم استفاده 

جا امکان گوش  برده و در آن" کميته مشترک" را به  در بند يک اوينزندانيان مجاهد
                                            

  .  احمد شاملو18
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به وی گفته شده بود از نظر ما . دادن به راديو مجاهد را برايش فراهم کرده بودند
: شوند و تأکيد کرده بودند که تقسيم می" سرخ"و " زرد"، "سفيد"ی  زندانيان به سه دسته

  !تان اطالع بدهي ها ی خونين به زندان خواهيم آمد و اين موضوع را به بچه صفيهبرای ت
  

١۶  
 يک زندانی مجاهد ديگر که از  به غالمرضا شميرانی۶۶پيش از آن، در چهارم آذرماه 

قل شده بود و زير  منت آسايشگاه اوين چندماه قبل به خاطر مسائل زندان به سلول انفرادی
باشند و  فشار قرار داشت، گفته شده بود در صدد اجرای يک برنامه عليه زندانيان می

   ١٩.ها بپردازد، جان سالم به در خواهد برد در صورتی که به همکاری با آن
 توزی الجوردی اولين زندانی محکوم به تحمل زندان که در جمهوری اسالمی هدف کينه

 بود که در مرداد ٢٠ستگاه قضايی رژيم قرار گرفته و اعدام شد، محمدرضا سعادتیو د
 ١٢ و  سعيد متحدين۶٠در شهريور سال . ی اعدام ايستاد  مقابل جوخه۶٠ماه سال 

 نشريه زندانی مجاهد قديمی را که در دوران فاز سياسی به جرم پخش اعالميه و فروش
گذراندند يا بعضًا دوران  دستگير شده بودند و دوران محکوميت خود را می

 به شدند، به اتهام داشتن تشکيالت در زندان شان تمام شده بود و بايد آزاد می محکوميت
 ند بود مارکسيست بيشترشان که زندانی ٢٠ماه همان سال،  در دی. ی اعدام سپردند جوخه

 تن از آنان را به جرم داشتن تشکيالت در زندان، راهی ٨ منتقل کرده و را به اوين
پس از آن نيز جسته و گريخته افرادی را به اتهام شرکت در . های تير کردند ميدان

. سپردند ی اعدام می به جوخه... های مخرب در زندان و و يا فعاليتتشکيالت زندان 
سابقه بود که  گيری حول يک اقدام بزرگ و يک جنايت بی حث و تصميمولی اين بار ب

  . طلبيد ی را میبيشترتمهيدات 
  

١٧  
، يک قدم پيش گذارده و در حال در اين روزها مسئوالن اطالعاتی و امنيتی رژيم

" گيری اجماع موضع" به يک آناننظام و رساندن ديدگاه و نظر مسئوالن دست کردن يک
دستور کردند هر چه زودتر  تالش میتر   از همه مهم. زندانيان بودند عام در رابطه با قتل

 به لحاظ ابعاد  شخص خمينینينمچه از سوی مسئوالن ارشد سياسی و معا قتلانجام 
  . صادر شودمذهبی و اجتماعی آن 

                                            
ی مجاهد گفته    به زندانيان دوباره دستگير شده٧٧ و ٣۴ها شنيدم بارها بازجويان کميته مشترک از جمله    بعد19

به . تان ادامه دهيد مان را با شما روشن خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد به روابط سابق بودند، ما به زودی تکليف
  . گونه نخواهند ماند برخوردهای امروز ما نگاه کنيد، شرايط اين

 ليوان پالستيکی قرمز رنگی را يافته بود که روی ٢٠٩ ده بود، در سلول انفرادی نقل کر  شهيد حسين ناطقی20
ی کلنگی است  آيد به منزله هر شالقی که به پای انقالبيون فرود می": ی زير از سوی سعادتی کنده شده بود آن جمله

  . شد  لقبی که با آن شناخته می"سيکو"ده بود و پای آن را امضاء کر. "کند که گور استبداد را بيشتر حفر می
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 قاضی شرع محاکمه ، توسط"شرع انور"زندانيان در نظام جمهوری اسالمی بر اساس 
شده بودند و به هر دليل به تحمل کيفر و زندان محکوم شده بودند و ظاهرًا از ديد رژيم، 

 هيچ مقامی حق ندارد "موازين شرعی"طبق .  در آن رعايت شده بود"موازين شرعی"
که شخص صادر کننده حکم به اين نتيجه برسد که در  حکم قاضی را بشکند مگر اين

 که خود فرآيند مرتکب شده و يا قاضی ديگری به اين مهم نائل آيدجايی اشتباهی 
اين مسئله ريشه در آن دارد که حاکمان شرع خود را نمايندگان خدا  .ای دارد پيچيده

شان نبايستی  کنند و به همين دليل نيز حکم فرض کرده و از سوی او حکم صادر می
در ابعادی به . شود  تلقی می"ذات احديت"چرا که تعرض به . مورد تعرض قرار گيرد

ی احکام صادره از  اره کسی کليهبشود به يک هم در سطح کشور، نمی اين وسعت و آن
اش باشد و گرنه هر  هم از نوع خمينی سوی قضات شرع را لغو کند مگر ولی فقيه و آن

هرچند همين مسئله هم در چهارچوب . کسی را توان صدور چنين دستوراتی نيست
از همين منظر به نيز   و منتظریشتی آنان نگنجيده و جای اما و چرا داشرعی ادعاي

 ااين را حت.  بودبرای اجرای چنين امری نياز به دستور خمينی. مخالفت با آن برخاست
  . دژخيمان رژيم نيز اذعان داشتند

 و همچنين رطان خمينیها قبل نسبت به بيماری س مسئوالن اطالعاتی رژيم از مدت
مسئوالن ارشد سياسی و امنيتی رژيم به ويژه . های قلبی وی آگاهی داشتند نارساهايی
 به خوبی و از زوايای گوناگون به...  ی وشهر ، ریی، احمد خمينیا ، خامنهرفسنجانی

 از آنان ممکن بود  ای که هر يک مشکالت بعد از مرگ خمينی و تضادهای حل ناشده
 زير مواردتوان در  اين تضادها را می .رژيم را تا سرحد فروپاشی ببرد، آگاه بودند

  : بندی کرد جمع
باندهای مختلف رژيم در  و رقابت ی واليت فقيه  و آيندهی جانشينی خمينی  مسئله- الف 

  اين زمينه؛ 
  ی جنگ با عراق؛    مسئله- ب 
  ی زندان و زندانيان سياسی؛    مسئله- ج 
های اقتدار حکومت  ی تحکيم جنبه ی بازنگری در قانون اساسی به منزله  مسئله- د 

  . مذهبی
 ديگر رسيدهختلف به يک ائتالف و اتحاد با يکهای م يک از افراد فوق با انگيزه هر

، هريک از سويی متفاوت، در صدد تضعيف موقعيت و  و رفسنجانیاحمد خمينی. بودند
ی نيز از سوی ديگر از پای شهر ری.  از پست نيابت رهبری بودندبرکناری منتظری

 بود تا از اين نمد کالهی برای خود ننشسته و در فکر زعامت پدرزنش علی مشکينی
. به ويژه آن که به خوبی از ميزان مخالفت منتظری با شخص خودش آگاه بود. بدوزد
ی از همه ا در اين شرايط خامنه. ی امور نيز در دستور کار سران رژيم قرار داشت بقيه
گذارد و به  اش را پشت سر می مهوریوی سال آخر دور دوم رياست ج. تر بود کار  کم
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کرد به آخر خط رسيده است و چه بسا در فکر دوران  احساس می.  نفس افتاده بود- نفس
اش در  ، پس از سخنرانی۶۶ای که از خمينی در زمستان  ی با سيلیا خامنه. تقاعد بود

تر از  اش متزلزل ر نماز جمعه دريافت کرده بود، موقعيت دمخالفت با واليت مطلقه فقيه
رسيد که وی بعد از دوران رياست  هايی نيز به گوش می شايعه. رسيد پيش به نظر می

اش، قرار است مسئوليت قوه قضاييه را به دوش گرفته و جايگزين موسوی  جمهوری
  .  شوداردبيلی

اهللا  رژيم به ويژه وابستگان به جناح مؤتلفه مانند حبيبمسئوالن سياسی و مذهبی 
 به همراه بازجويان و  و ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتیهللا بادامچيانای، اسدعسگراوالد

 "ناپذيری اصالح" شتافته و وی را نسبت به حضور خمينیمسئوالن قضايی و امنيتی، به 
اين در . پرداختند جويی و رايزنی می زندانيان سياسی مطمئن کرده و در اين راه به چاره

ا پدر معنوی ه خوئينی کشور در اختيار سيدمحمد موسوی  کل  حالی بود که دادستانی
 در های وزارت اطالعات  و تقريبًا تمامی معاونت بود"یهای دوم خرداد طلب صالحا"

، ی، سعيد حجاريان ربيع  رژيم مانند، علی"اصالح طلب"دست نيروهای به اصطالح 
در واقع هر دو جناح به يک اجماع در رابطه با  .بود... و تی، احمد پورنجاتاجيک

شان با خمينی را در ي ها  لب کالم بحثالجوردی.  رسيده بودند سياسیم زندانيانعا قتل
 : بيان داشت۶٧ مرداد ١٢ی رسالت به تاريخ   با روزنامه مصاحبه

 در طول چند سال اخير بر خالف مصلحت اسالم با منافقين برخورد متأسفانه
طبق اطالعی که در دست است اکثر کسانی که به نام تواب از . شده است

ها  اند که تعدادی از آن اند، مجددا به سازمان منافقين پيوسته زندان آزاد شده
 که ۶٣ تا اواخر سال ۶٠از سال . نيز در عمليات مرصاد به هالکت رسيدند

 نفر را هم جذب سازمان ١٠ها نتوانستند  با منافقين با شدت برخورد شد، اين
نمايند، اما بعد از آن با منافقين با سستی و مماشات رفتار شد و اعضای 

ی اين آزادی همين شد که در  ها به اسم تواب از زندان آزاد شدند، نتيجه آن
   .حمله به شهر اسالم آباد و کرند ديديم

اکثر کسانی . ها و بزرگ کردن واقعيت بود  اغراق بيش از حد آن، که مشخص بودچه آن
 و جريان مبارزه نپيوسته شد، به مجاهدين چه که تبليغ می که آزاد شده بودند، برخالف آن

بودند ولی منافع کارپردازان رژيم بر اين اساس قرار گرفته بود که اين گونه تبليغ کنند 
  .شان را هرچه تيزتر کنند وانند تيغتا بت

  
١٨  

 در مقابل در دستشويی که قسمت جلوی های فروردين، مصطفی اسفندياری يکی از شب
 در بند را باز کرده و وی را به ناگهان ناصريان. بند قرار داشت، در صف ايستاده بود

به بند که گويد که اگر خودش تقاضا کند  مقدمه به او می بی. خواند بيرون از بند فرا می
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کند   سوگند ياد میکارگاه منتقل شود، بعد از دو ماه او را آزاد خواهد کرد و به خمينی
کند  تأکيد میناصريان . کند مصطفی قاطعانه با پيشنهاد او مخالفت می. زند که بلوف نمی

دتر از موعدش، تقاضای شخصی وی برای رفتن به بند که تنها شرط برای آزادی زو
کند که در بند کارگاه او حق دارد کار نکند، با توابان غذا  کارگاه است و اضافه می

کند و  مصطفی بازهم مخالفت می. جا ادامه دهد نخورد و زندگی شخصی خود را در آن
جبورم به سر برم ولی هرکجا که حکم کنی، م! من زندانی هستم و تو زندانبان: گويد می
 اگر آن جا بهترين ا از تو تقاضا نخواهم کرد که من را به جايی منتقل کنی، حتگاه هيچ

توانی مرا به بند مورد نظرت بفرستی، من نيز مختارم زندگی  تو مختاری می. جا باشد
شکن و بيش از هر چيز نشان از  جوابش قاطع بود و دندان. خاص خودم را ادامه دهم

  . اصريان داشتضعف ن
ی شکستن و خرد شدن   زندانی، به منزلهاز سویدر آن روزها پذيرش چنين پيشنهادی 

.  در بر داشته باشدبرايشانتوانست  ای هيچ خطری را نمی آزادی چنين زندانی. او بود
شان را با توجه به جو بند و موقعيتی که زندان در آن به سر  رژيم و ناصريان پيشنهادات

های بعد،  تر از اين را در سال  موضع پايينپلهبرای مثال صد . کردند طرح میبرد، م می
برای ارزيابی . کردند ين مواضع در مقابل خودشان ارزيابی میکمتربه عنوان مح

های او بايد ديد  او در چه موقعيت و شرايطی آن موضع  درست هر فرد و موضع گيری
ترين معيارها برای شناخت موضع  ز مهمو مکانی ا شرايط زمانی. را اتخاذ کرده است

توانست با  ناصريان از سوی ديگر می. باال يا پايين فرد در مراحل گوناگون زندان است
ای را که کرده  بندی  و ارائه پيشنهاد به او، افراد بند و تقسيمانتخاب مصطفی اسفندياری

 ، درتعمق در چنين موردی!  آن را آزمايش کندبودند، مورد ارزيابی قرار داده و صحت
  . آن زمان از نظر ما غافل مانده بود

  
١٩  

يکی از رهبران ) ابوجهاد(الوزير مقارن ماه رمضان، از طريق اخبار متوجه شديم خليل
 فلسطين، در تونس توسط کماندوهای مردمی اصلی انتفاضه  بزرگ فلسطينی و سازمانده

اش و در مقابل ديدگان همسر و فرزندانش به قتل رسيده  ی مسکونی ائيلی در خانهاسر
ی نيروهای مترقی و پيشرو منطقه  ای بزرگ به جنبش فلسطين و همه اين ضربه. است
به عنوان زندانيان سياسی مجاهد و به عنوان بخشی از نيروهای مترقی ايرانی که . بود

توانستيم نسبت  ، نمیيميارانش برخوردار شده بودی او و  روزی از مساعدت همه جانبه
ترين شرايط، نان و تفنگ خود را با  آنان در حساس. تفاوت باشيم به اين خبر ناگوار بی

 و در طول ۴٠ی  او و يارانش در اواخر دهه. ی ايران تقسيم کرده بودند جنبش مسلحانه
روهای سياسی ايرانی به ی ايران و ني  بزرگترين پشتيبانان جنبش مسلحانه۵٠ی  دهه

ی او يک   ياد و خاطرهداشت گرامیبه هنگام شام، به احترام ابوجهاد و . رفتند شمار می
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 شاعر"  درويش محمود"دقيقه سکوت از سوی مسئول بند اعالم شد و من شعری از
  . خواندمی مبارزان فلسطينی  مبارز فلسطينی را به ياد او و همه

  
٢٠  

ی زمينه سازی الزم برای گرفتن   تالش رژيم تکميل پروژه۶٧در بهار . ۶٧ارديبهشت 
ديدارهای مسئوالن امنيتی و اطالعاتی و قضايی رژيم با .  بودها از خمينی عام حکم قتل

 ادامه همچنان ينیشدند، با مساعدت احمد خم  شمرده نمیخمينی که از حاميان منتظری
منتظری . ها دور از چشم و نظر منتظری انجام گيرد ی اين اقدام شد همه تالش می. داشت

 مهرماه به ١٧ی تند و حاکی از خشمی که در تاريخ   و به ويژه پس از نامه۶۵از سال 
.  رو بسته بودها شمشيرهايش را برای خمينی از خمينی نوشته بود، در رابطه با زندان

  :وی در آن نامه به صراحت به خمينی نوشته بود
های جمهوری اسالمی به نام اسالم جناياتی شده که  دانيد در زندان آيا می

دانيد عده زيادی زير  هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟ آيا می
می های جمهوری اسال دانيد در بعضی زندان شکنجه بازجوها مردند؟ آيا می

ها  دانيد در بعضی از زندان دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آيا می
 نور روز هم برای زندانی دريغ داشتند اين هم نه يک روز و دو روز حتا

  ٢١ها؟ بلکه ماه
  : بعدها اعالم کردااو حت

من اين جمله . جنايات اطالعات شما روی شاه و ساواک را سفيد کرده است
  .مگوي یرا با اطالع دقيق م

  : و اين که
ايم نه جان  چه که در فقه خوانده دانيد در جمهوری اسالمی بر خالف آن آيا می

  ٢٢.مسلمان محترم است نه مال او
ها و  ، تمامی مشکالت موجود در امر زندانها ضمن گله و شکايت از منتظری آن
ی آمار و   ن گذاشته و با ارائهرا به حساب زندانيا...  درماندگی رژيم در جنگ ونينمچه

ارقام و اسناد و مدارک، در پی ثابت کردن اين بودند که بسياری از زندانيان آزاد شده 
به مقاومت پيوسته و بر عليه نظام در شرايط خطير و حساس جنگ، به مبارزه 

 به منتظری ی عفو زندانيان، طی حکمی از سوی خمينی  مسئله۶۴از سال . اند برخاسته
دانيم وظيفه شرعی ما حضور  می: داشتند ها با آه و افغان اذعان می آن. محول شده بود

 غلط در ارتباط با زندان و  های ها و جنگ با کفار بعثی است، اما سياست در جبهه
خمينی . ايم زندانيان، ما را نيز محبوس کرده است و از انجام وظايف شرعی بازمانده

                                            
  .۵١١ی  ، صفحه١۴٣ی  ، چاپ اتحاد ناشران ايرانی در اروپا، پيوست شماره  خاطرات منتظری21
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  : در اثر تبليغات جناح مقابل، به منتظری هشدار داده بود۶۵ر سال پيش از اين، د
پس از . کنم با اشخاص صالح آشنا به امور کشور مشورت نماييد تقاضا می

آن ترتيب اثر بدهيد تا خدايی نخواسته لطمه به حيثيت شما که برگشت به 
ی چند صد منافق به  حيثيت جمهوری اسالمی است نخورد، آزادی بی رويه

دستور هيئتی که رقت قلب و حسن ظن شان واقع شد؛ آمار انفجارها، 
   ٢٣.ترورها، و دزدی ها را باال برده است

اين حقيقت از آماری که در رابطه با . ها نداشت ی زندان  اطالع چندانی از مسئلهخمينی
ی نيز که در کتابش به آمار شهر ری. داد، به خوبی مشخص بود زندانيان آزاد شده می

کند،  ، به رقم صدها تن ارائه شده از سوی خمينی استناد می۶۵زندانيان آزاد شده تا سال 
 به ۶۵ مهرماه ١٧ی مورخ   در نامهمنتظری. گويد داند که دروغ می به خوبی می

    :گويد  خمينی، به درستی روی اين نکته دست گذاشته و می
اند ولی حدود پنج هزار تن عفو  جمعی در اثر انقضا مدت آزاد شدهالبته 
  ٢٤ی حضرت عالی ذکر شده اند، نه چند صد نفر که در نامه شده

٢١  
، برای )مجاهد و يک مارکسيست١٠( بودند  نفر١١زندانيان اهل مشهد که مرکب از 

ها  آن.  منتقل شده بودندت و مدتی بعد به گوهردش از مشهد به اوين،تعيين تکليف شدن
 معرفی کرده و در گفتار و عمل، در دفاع از تمامی مواضع " کرده انقالب"خود را 
 نزديک به بود که ها، جعفر هاشمی ترين در ميان آن شاخص.  خلق برآمده بودندمجاهدين

ی شهد، اوين و گوهردشت به سر برده بود و فاتحهای انفرادی م سه سال در سلول
  .نمود ناپذير می شکست
.  در زندان بودتوسط زندانيان مجاهد" انقالب ايدئولوژيک"تاز خط به کارگيری وی پيش
را در تمامی زندان اشاعه دهد " انقالب ايدئولوژيک"دانست تا پيام  ی خود می او وظيفه

داد و هيچ سد و مانعی را به رسميت  و برای اين منظور هيچ فرصتی را از دست نمی
با جديت تمام معتقد بود که خلوص نيت و پاکی و طهارت در مبارزه، کليد . شناخت نمی

 ساليان طوالنی تحمل زندان رغم علی. مقاومت و پيروزی بر دشمن ضد بشری است
او خود نيز اطالع چندانی . اش به وجود نيامده بود ، کوچکترين خللی در ارادهانفرادی

نداشت و طبيعی بود که در حصار زندان و سلول " انقالب ايدئولوژيک"از موضوع 
 درکی فردی و بيشتردرک وی . ، آگاهی کاملی نسبت به آن نداشته باشدانفرادی

او معتقد بود برای . رادی بودته از تفکراتش در سلول انفرهنمودهای وی نيز برخاس
 دارای است و مسعود رجوی" رهبر"و " امام"برد امر انقالب و مقاومت، نياز بهپيش

را زودتر از بقيه " انقالب ايدئولوژيک"جايی که او پيام  از آن. هايی است گی ژچنين وي

                                            
  .٢۵۵ی  صفحه،  به منتظریی خمينی ی، نامهشهر   خاطرات سياسی محمد ری23
  ۵١٠ی  ، صفحه١۴٣ی  ، چاپ اتحاد ناشران ايرانی در اروپا، پيوست شماره  خاطرات منتظری24
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و پيشوای زندان و زندانيان " امام"ته بود و به الزامات آن پاسخ داده بود، خود را گرف
ای که زندانيان اهل مشهد با او  رابطه. ی وصلی به مسعود رجوی دانست و حلقه می

آمد که يکی از زندانيان مشهدی با   پيش میکمتر. داشتند، بر اين اساس قرار گرفته بود
ها معتقد بودند  آن. گرفت  او بود که با ديگران رابطه میبيشتراس برقرار کند و وی تم

  ! شد او که وی در حال تفکر است و نبايد مزاحم
 آمده به هواخوری) زنان(هنگامی که زندانيان مجاهد: کرد  تعريف میبعدها عادل نوری

 را پذيرفته ۵٩٨ قطعنامه  که خمينیکنند  می بوديم مطلعا را که در سلول انفرادیو م
مرگ بر خمينی، " پشت پنجره آمده و با تمام وجود فرياد کشيد ، جعفر هاشمی٢٥است

به تأسی از او، ديگر  ". بر رجوی، سمبل صلح و آزادیدرود"و " درود بر رجوی
 ،جعفر. زندانيان مجاهد مشهد نيز به پشت پنجره آمده و شروع به شعار دادن کردند

خواهد چنان فرياد  ترين زندانيان را مخاطب قرار داده و از او می يکی از جوان" جابر"
ی بندها و هر  تقاد داشت در همهعميقًا اعاو ". ديوارها و پاسداران شب بلرزند"بزند که 

اجرا شده و " انقالب ايدئولوژيک"کند، بايد مراسم  کجا که زندانی مجاهدی زندگی می
شد و  در هر بند هر کس اول وارد اين پروسه می. شوند" ی انقالب پروسه"افراد وارد 

بقيه " پيشوای"و" امام"  به عنوانگرفت، از سوی او را می" انقالب ايدئولوژيک"پيام 
خواست که از او  پيوستند، می ی فوق می گرفت و از کسانی که بعدها به پروسه لقب می

ش را بر همين اساس با   و روابطنمود میخود وی نيز در عمل اين گونه . پيروی کنند
نظرش ديد، به فرد مورد  رهنمودهايی را که ضروری می. کرد افراد بند فوق تنظيم می

 به .گشت در واقع فرد مزبور رابط او می. رساند داد و از طريق او به ديگران می می
   .اين ترتيب او در صدد تکثير رهبری و امامت بود

ی  ای از فرقه انگارانه برداری ساده آن چه او در ذهن خود به دنبال ايجادش بود، کپی
 را او در افکارش لباس حسن صباح. و بود و فداييان ااسماعيليه و حسن صباح

دانست و در هر  داعی بزرگ او میچه بسا  ديده بود و خود را ی مسعود رجوی برازنده
ی وصلی  ی داعيان درآمده و حلقه گرفت، به جرگه بندی، کسی که پيام او را زودتر می

ماند آن بود که خود جعفر هيچ  ه در اين بين باقی میمشکلی ک. شد بين او و ديگران می
انقالب "کرد از طريق پذيرش  او تصور می.  نداشت"مسعود"ارتباط واقعی با 

در واقع او در يک . حل شده است" وصل "ی  مسئله، و پاسخ مثبت به آن"ايدئولوژيک
   .رسيده بود و به آن ايمان داشت" وصل"حالت خلسه و روحانی به نوعی از 

  
٢٢  

م زندانيان بودند، فرصت عا  که در تدارک قتلمسئوالن امنيتی زندان و به ويژه ناصريان

                                            
 اين مهمترين تفاوت.  به تصويب رسيد در شورای امنيت به اتفاق آرا۵٩٨ قطعنامه ١٣۶۶ تير ٢٩در   25

  . جرا بودن آن بودالزم االقطعنامه با هفت قطعنامه قبلی، 
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در واقع از . کردند هايی را فراهم می ی چنين ديدگاه ی اشاعه را مغتنم شمرده، زمينه
  . کردند یها در مبارزه به نفع خود سوءاستفاده م خلوص و پاکی و صداقت آن

 به ها محبوس بودند، برای هواخوری"فرعی" زن و مردی را که درزندانيان مجاهد
مسئوالن زندان از ميان . جا بود  جعفر مشرف به آنبردند که سلول انفرادی حياطی می

ودند که زندانيان مشهد و به ويژه جعفر هشت حياط زندان، همانی را انتخاب کرده ب
ی او با زندانيان  زندانبانان از رابطه. بردند های مشرف به آن به سر می  در سلولهاشمی

بينی تمهيدات قبلی و ناآگاهانه دست به چنين کاری زده  خبر داشتند و بعيد بود بدون پيش
ها را به اين حياط برای هواخوری  يان فرعیپاسداران به مجرد اين که زندان. باشند
. ها تماس حاصل کنند کردند تا افراد به راحتی با آن آوردند، محوطه را ترک می می

ی زير بند نيز خالی بود، يک   اين که بند ما عمومی بود و هر دو طبقهرغم علیسابقًا 
داد و  انی میپاسدار در تمام مدت هواخوری زندانيان، در حياط حضور داشت و نگهب

ولی حاال افراد را با کسانی که در انفرادی .  را زير نظر داشتان آنکارهایزندانيان و 
  ! گذاشتند بردند، تنها می به سر می

های خود را به سلول  قالب نوشته بردند با کمک سنگ زندانيانی که در فرعی به سر می
 قلوه سنگ به آن بسته شده جعفر طنابی را که يک! رساندند ی سوم می جعفر، در طبقه

ها را به آن بسته و او آن را باال " مالت"ها  بود، از سلول به پايين انداخته و بچه
ها را که در بين راه گير کرده بود، پاسدار بند  "مالت" يک بار يکی از اين تاح. کشيد می

ای قرار  ديده و همراه خود برده بود، بدون اين که افراد را مورد کوچکترين مؤاخذه
زندانبانان که زنان مجاهد را در هواخوری تنها گذارده بودند، با يورش به ! دهند

   .های رد و بدل شده دست يافته بودند" مالت"محل نگهداريشان، به " فرعی"
چنان بود که  حساسيت پاسداران و مقامات زندان در رابطه با تماس زندانيان با هم آن

های انفرادی به سر  ها در سلول ر بند زنان، هنگامی که آنچند ماه قبل از اين شرايط، د
 از زندانيان تواب کرجی برای اطالع يافتن از ارتباط زندانيان استفاده ،بردند می
های زن کرجی که در مورس زدن نيز تبحر داشتند با قرار دادن  گاه تواب. کردند  می

 گوش ،کردند رد و بدل می مورسی که زندانيان زن های  هليوان روی ديوار به ضرب
های شب  دادند و يا گاه نيمه سپردند و ماحصل کار را در اختيار زندانبانان قرار می می

های کرجی را  ها تواب های انفرادی در آورده و به جای آن بعضی از افراد را از سلول
. يرددادند تا زندانی روز بعد به جای تماس با دوستش با تواب مزبور تماس بگ قرار می

به نظر من در چنين شرايطی به هيچ وجه رها ساختن زندانيان به حال خود و ترک 
ها  نبود و حاکی از سناريويی بود که توسط آنو تصادفی  طبيعیحياط بند توسط پاسدار 

  .ها همگی مقدمات آن بود سناريويی که اين. ل اجرا شدن بوددر حا
 يکی ، منتقل کنند، روزی عباس فتوتی را به گوهردشت که زندانيان اوين حتا پيش از آن
 به سرعت راهروی بند را طی کرده و يکی از زندانيان ،های پاسداران اوين از سرشيفت
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ن های سازما  را در حال خواندن مقدار زيادی اخبار، تحليل" ج- ح" به نام مجاهد
 پذيرفته بود که همراه او به " ج- ح".  و زندانيان مجاهد غافلگير کرده بودمجاهدين
.  را بلعيده بود"ها مالت"ی  او در راه از فرصت استفاده کرده و کليه.  رودزيرهشت

ها شده و او را به "مالت" موفق به بيرون آوردن " ج- ح" با فشردن گلوی عباس فتوت
 - ح"بعد از اين واقعه نيز از سوی مقامات زندان، هيچ برخوردی با . بند بازگردانده بود

های بند را تحت فشار  پروراندند، بدون شک او و بچه اگر هدفی در سر نمی.  نشد"ج
و ها  نوشته ی اصلی يافتن همين دست ولی در اين مرحله، مسئله. دادند زيادی قرار می

  .تکميل کردن مدارک مورد نيازشان بود
  

٢٣  
اش در مقابل زندانبانان  کرد، به همراه مقاومت و پايداری هايی که جعفر مطرح می بحث

اش تأثير  توانست روی مخاطب ماتيک بخشيده بود و به راحتی میزای کاري به او چهره
 ناشی از مقاومت و ای از زندانيان مجاهد مشروعيت افکارش، در ذهن پاره. بگذارد
. اش در مواجه با رژيم بود و نه استحکام نظرياتش و يا شناخت نسبی از او پايداری
تن  کارهای او را به کار ببندند، چون او روئين کردند اگر راه ها تصور می  از آنبرخی

 بود و با او زندگی کسی او را نديده. شوند شده و و در مقابله با رژيم به جلو پرتاب می
چه که  گشت به آن همه چيز برمی .ی او اطالعی نداشت نکرده بود، کسی از گذشته

شايد همان کسانی .  نيز واقعی بودارد موبيشترکردند و در  اش نقل می ديگران از گذشته
توانستند او را  گرفتند نمی گشتند، اگر در کنار او قرار می که چون پروانه گرد او می

ی سلولش شروع به  ديد، پشت پنجره  میاو وقتی افراد را در هواخوری. کنندتحمل 
جعفر . پاسداران توان بازداشتن او را نداشتند. کرد  میخواندن سرودهای مجاهدين

  . ها تحميل کرده بود ی خود را به آن اراده
  ها احساساتی بودن يات ما ايرانیی فرهنگ و خصوص يکی از بارزترين وجوه مشخصه

: توان گفت انه میبه زبانی عامي.  استمان و تفوق احساس و عاطفه بر عقل و منطق
در دوران انقالب هر کسی که . شويم و به تندی سرد ، به سرعت داغ میمانند پيت حلبی

ان و ای در زند ای در زندان شاه داشت، فارغ از اين که وی چه پروسه ترين سابقهککوچ
ها را به سوی خود جلب  ی نگاه به هنگام دستگيری و مواجهه با خطر داشته است، همه

. ماتيک بودندزای کاري در آن دوران تمامی زندانيان زمان شاه دارای چهره. کرد می
صرفًا به اعتبار زندانی بودن در نظام شاه، . کرد کسی در صحت گفتارشان تعمقی نمی

  !تندگرف مورد التفات قرار می
  

٢۴  
های  ای به پا کرده بود و درگيری  ولولههای گوهردشت  از فرعیتعدادیپيام جعفر در 
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ی متخاصم تقسيم شده  زندانيان به دو جبهه.  دامن زده بودزيادی را بين زندانيان مجاهد
ند، آخرين تحوالت بندشان را با اش معتقد شده بود کسانی که به او و راه و روش. بودند

هايی را که با نظر وی مخالف  خواستند و آن او در ميان گذاشته و از او رهنمود می
شدند،   افراد تلقی می"انقالب ايدئولوژيک"بودند و يا از ديد او مانعی جهت انجام 

به رشد و تعالی ديگران دهند   نمی به اين مفهوم که اجازه"بختک". ناميدند می" بختک"
  .  چنگ بزنند"انقالب ايدئولوژيک"برسند و به ريسمان 

ها و شرايط  کرد که در بندهای آن بندی افراد مبادرت می متأسفانه او در حالی به دسته
 زندانيان، از ها حضور نداشته و تنها به يک گزارش که در زمان کوتاه هواخوری آن

داد  او در حالی رهنمود و خط برخورد می. کرد داشت، اکتفا می  دريافت می ق پنجرهطري
اصوًال . ها نداشت ی قبلی آن که هيچ اطالعی از کم و کيف بندها و افراد و پروسه

او معيارهای جديدی را . در ذهن او جايی نداشت" تحليل مشخص از شرايط مشخص"
 بود، جايگزين اصولی که صحت خود را بارها "انقالب ايدئولوژيک"که نشأت گرفته از 
ها يک زندانی کم سن و سال "فرعی"او در يکی از.  بودند، کرده بوددر عمل نشان داده

ين توانی در اين رابطه کمترای که  زندانی. بقيه قرار داده بود" امام"  را" ف- م"به نام 
کرد به  برش داشته بود و در رؤيا و خيال تصور می زندانی مزبور نيز هول ٢٦.نداشت

در بين به دو دستگی موجود اين مسئله، "! امام"ی  هاست و يا نمايند" امام"راستی 
  . دامن زده و مشکالت بسياری را پديد آورده بودمزبور " فرعی"زندانيان 

 هيچ تالشی ها، سر تسليم فرود آورد و بعدها  در مواجهه با اولين موج واقعيت"ف - م"
. نمود، به خرج نداد چه که روزی بدان اعتقاد داشت و يا اين گونه می در راه آن
چرا که در برخورد با افراد، بارها . ی فوق بود  به خوبی در جريان پروسهناصريان

 "انقالب"خبيث : گفت  مشت و لگد گرفته بود، میهای هها را زير ضرب هنگامی که آن
  . راند زبان می م نيز بارها اين جمله را برعا  در دوران قتلا حتکردی؟

دليل آن . در زندان نبود" انقالب ايدئولوژيک"ی فوق و بحث انجام  بند ما درگير مسئله
گذشت،  چه که می ز اخبار آنهر چند ا.  نداشتيمهيچ ارتباطی با جعفر هاشمی. واضح بود

برد چنين اموری در بندهای بزرگ بسيار مشکل و رفت و پيشاصوًال پيش. طلع بوديمم
ها  جايی که محدود هستند، خط و خطوط در آن های فرعی از آن جمع. گاه غير ممکن بود
تواند شکل گرفته و خط مشی   يک جمع چند نفره نيز میاحت. رود به سادگی پيش می

  . ا دنبال کندخاصی ر
نه آن که ترديدی . کرد، موافق نبودم چه جعفر مطرح می من شخصًا به هيچ وجه با آن

که در آن شرايط ( مقاومت و يا باالرفتن موضع زندانيان داشته باشم،پيشبرددر بخش 
" انقالب ايدئولوژيک"چه وی از آن به عنوان  بلکه با مکانيسم آن) همان نيز اصولی نبود

                                            
بودند که به هيچ وجه زير ...  و ای چون دکتر فرزين نصرتی   در حالی که در همان بند زندانيان مقاوم با تجربه26

  .عام توانايی خود را نشان داده بودند عام و در خالل قتل رفتند و بارها پيش از قتل بار اين مسائل نمی
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های فردی، از اخالقی گرفته تا تشکيالتی  مطرح کردن ضعف. برد، مخالف بودم نام می
را در خود " نفوذی"توانست عناصر  جمعی که به راحتی می(و سياسی در جمع زندانيان 

ها سخنی به ميان نيامده   در بازجويی از آنحتا، عنوان کردن مسائلی که )جای داده باشد
توانست به  ی آن می رژيم از روزنه. توانست يک خودکشی قلمداد شود تنها می.. .بود و

 استدالل ديگر من ٢٧.شان را به خوبی شناسايی کند اط ضعفقدرون افراد راه يافته و ن
دار شوند، چه کسی پاسخ  ای در اين ميان با شنيدن موارد فوق مسئله اين بود که اگر عده

ها را از دهان رژيم که برای  توان آن واهد داد؟ چگونه میشان را خ ها و ابهامات سؤال
ها را به مدارهای باالتر  توان آن شان تمامًا باز شده است، نجات داد؟ چگونه می بلعيدن

توان صادقانه ارزيابی  شود، چقدر می سوق داد؟ آن چه را که از سوی افراد مطرح می
ای در   لحظهااست يک نفر که حتپذير  مگر امکان ...وکرد؟ مالک و ميزان چيست؟ 

ها را طی  ی آن نيفتاده و پروسه های آن نبوده و در روابط زندانيان جا تهران و زندان
ی   برخيزد؟ بدون شک اگر پروژههم از سلول انفرادی شان، آن نکرده، بتواند به راهبری

شه پاک نشده بود، مشکالت زيادی ها پيش نيامده بود و صورت مسئله برای همي عام قتل
شدت مخربی در زندان و مقاومت ه  پيش آمده و تأثيرات بدر روابط زندانيان مجاهد

  .ناپذيری باشد های بزرگ و جبران توانست منشاء ضربه  و میگذارد باقی می
 که در يک دست يک تکه شيشه داشته و ، در حالیشد جعفر در سلول انفرادی گفته می

 اگر ،هستند" مالت"ها  اين: ، به نگهبان بند گفته بود"مالت"در دستی ديگر مقداری 
دانم روايت فوق تا چه حد صحت دارد، منبع آن برايم نا مشخص  نمی!  بيا بگيرتوانی می
به .  تبحر داريمها هايی باشد که ما ايرانيان در خلق آن بافی شايد از نوع افسانه. بود

پيدا شدن شيشه در سلول انفرادی . شان داريم خصوص در رابطه با کسانی که دوست
 با اين حال من خود نيز مخالفتی با پخش اخبار فوق نشان نداده و گاه .تقريبًا محال است

انش را داشت،  امک ولی اين را بايد اضافه کنم که اگر جعفر هاشمی.شدم قدم نيز می پيش
  .کرد به هيچ وجه از انجام آن دريغ نمی

  
٢۵  

ی اول  های طبقه  را به خاطر خواندن نماز جماعت به انفرادیتعدادی از زندانيان مجاهد
 از ۶۶ماه  آنان از جمله زندانيانی بودند که در بهمن. در زير بند ما منتقل کرده بودند

افراد فوق از . های مختلف تقسيم شده بودند" فرعی" منتقل شده و در  به گوهردشتاوين
ها از دوستان قديمی ما  آن. شدند  بودند و اکثر آنان دوبار دستگيری محسوب می٧فرعی 

تا قبل از اين . ای جديد دستگير شده بودند بودند که پس از آزادی، دوباره با پرونده
به ويژه برای . ی اول زندان گوهردشت استفاده کنند  سابقه داشت از طبقهترکمتاريخ 

ی بااليی آن پر از زندانيان مجاهد  که دو طبقه نگهداری زندانيان تنبيهی و در زمانی
                                            

  . داد رسيد و او بر اساس آن رهنمود می  مربوطه به اطالع جعفر میهای   گزارش بحث27
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های اول استفاده   از طبقهگاه هيچ، ۶١اندازی گوهردشت در سال   از ابتدای راه.بود
در بقيه . شد ها استفاده می های اوليه از آن ی در سالگاهی به عنوان بازجوي. کردند نمی
  .بردند های عادی در آن به سر می ها بدون استفاده بودند يا افغانی زمان

 های زيادی جهت استفاده به عنوان سلول انفرادی  اين که محلرغم علی ۶٧در بهار 
، د، کيومرث نورینژا م، بهمن ابراهيمسقا  اکبر مشهدیمسئوالن زندانتنبيهی داشتند، 
ر ما را به بند زي...  و محمود ميمنت،، رضا ثابت رفتار، جواد ناظریصادق کريمی

موضع عمومی زندانيان . برديم ی دوم به سر می  در طبقه۴ما در بند . منتقل کرده بودند
بند بودن آنان با تازه  هم  باالتر بود و به علت نزديکی و نسبت به گوهردشتاوين

تری  های جديد ، از اخبار و تحليلنهای مجاهدي  ارتباط با پيکنينمچهدستگيرشدگان و 
 نينمچههای آن و   و بحث"انقالب ايدئولوژيک"به ويژه در ارتباط با . برخوردار بودند

.  مشتاق به شنيدنش بودند، دست پرتری داشتنددر رابطه با اموری که زندانيان مجاهد
های سياسی، برخالف دوران شاه در بيرون از زندان به  جايی که رهبران گروه از آن
های سازمانی  ها و فعل و انفعال بردند، الجرم دسترسی زندانيان به آخرين تحليل سر می

ی مستقيمی با ميزان آگاهی  رسيد و ميزان ارتباط با بيرون از زندان رابطه به حداقل می
  . ها داشت ها و برداشت يلاز آخرين اخبار و تحل

ی برخورد با مسائل آن و چگونگی اتخاذ مواضع اصولی و  در ارتباط با زندان و نحوه
های سياسی  جايی که کانال ارتباطی خاصی با جريان  از آندرست در شرايط گوناگون،

هی خود دست به  و يا تحليل شخصی و گرو  نبود، افراد بر اساس سليقهبه ويژه مجاهدين
ی نگاه و تحليل  های رسيده نيز از دريچه زدند و گاه حتا با دستورالعمل گيری می موضع

های سياسی  البته بخشی از رهنمودهای افراد و جريان. کردند شخصی خود برخورد می
چرا که آنان . افزود ها می ی نابسامانی کرد بلکه بر دامنه نيز نه تنها مشکلی را حل نمی

ی زندان جمهوری اسالمی نداشتند و  ر دستی بر آتش داشتند و شناختی از پديدهاز دو
  . متأسفانه هنوز نيز ندارند

جا منتقل کرده   را به اين دليل به آن زندانيان تنبيهیگوهردشت مسئوالن به نظر من
ار داده و باعث ارتقای سطح گذشت، قر  میچه که در اوين جريان آن بودند که ما را در

هر چند مسيری که خود در پيش گرفته بوديم، بدان . مواضع ما در مقابله با رژيم شوند
توانستند مانند کاتاليزور عمل کنند و به اين روند سرعت  ها می شد ولی آن جا ختم می

. ندهای انفرادی به حال خود رها کرده بود ها را در بند جديد و در سلول آن. بخشند
ی  و هيچ حساسيتکردند بر خالف گذشته، هيچ کنترلی روی بند آنان اعمال نمیزندانبانان 

 همان موقع نيز حتااين موضوع . دادند نشان نمیها  برای جلوگيری از تماس ما با آن
ها از طريق مورس   ورودشان، ما با آنِلاز همان روز او. رسيد عادی به نظر نمی

شان را برای ما ارسال دارند و ما  ی اخبار و اطالعات ها کليه نقرار شد آ. تماس گرفتيم
ها و مايحتاج آنان را از طريق پنجره و به  ی روزنامه ی اخبار روزانه نيز چکيده



 های ناآرام تمشک

 

٨٩

ها و تهيه  ی تهيه اخبار موضوعی روزنامه من وظيفه. کنيمارسال برايشان ی نخ  وسيله
 بازنويسی و رونويسی نينمچه.  داشتمبولتن خبری در چند نسخه برای آنان را به عهده

اين اطالعات و . دادم داشتند، در چند نسخه انجام می مطالبی را که آنان ارسال می
. شدند ی باال پخش می  در بند خودمان و بند طبقهها از طريق مجيد طالقانی نوشته دست

  . کرديم تهيه میکاغذ و خودکار و وسايل نوشتن را نيز ما برايشان 
بعد از مدت کوتاهی مشاهده کردم مطالب ارسالی آنان، به ويژه مطالبی که اکبر 

ای تمام در  کرد، بسيار منظم و آراسته، با خطی خوش و با سليقه م ارسال میقاس مشهدی
. رسد میان مسالی ما تهيه شده بودند، به دستهای کوچکی که از کاغذهای ار جزوه

ی حضور در   من خود سابقه. ها شده بود ها وقت صرف تهيه آن مشخص بود که ساعت
بانان در زندان ندانستم که زندا  در گوهردشت و اوين را داشتم و نيک میانفرادیسلول 

و ها  گوهردشت، به ويژه بند انفرادی تا چه حد نسبت به تماس زندانيان با ديگر سلول
 احساس امنيت گاه هيچقدر کنترل سلول و بند باال بود که زندانی  آن. بندها حساس هستند

 هنگام نشستن روی توالت چه برسد به نوشتن مطالبی که در صورت اکرد، حت نمی
فکر کردم . توانست مخاطراتی جدی در پی داشته باشد ها، می دسترسی زندانبان به آن

کند  د رها کرده باشند که زندانی تا اين حد احساس امنيت میحتمًا بايد بند را به حال خو
کشی  تر و با خط ی هر چه تمام  امنيتی و ايدئولوژيک را با سليقه،و مسائل اطالعاتی

! کند  میها، به شکل جزوه تهيه  اطراف و باالی کاغذ و تيتربندی و شماره گذاری صفحه
به سختی چنين احساس امنيتی به شخص  در بند عمومی و با قرار دادن نگهبان نيز احت

  . داد دست می
مسئله را با مجيد . اين موضوع مرا به فکر وا داشت و نسبت به اين امر حساس شدم

آيا فکر : گفتم. شناختيم ديگر را میماز بيرون از زندان ه. يان گذاشتم در مطالقانی
ی باالی آن  اند؟ بندی که دو طبقه ما آوردهبند زير های تنبيهی را به بند  ای چرا بچه کرده

به بندهايی که الاقل ها را  آن قرار دارند؟ آيا بند ديگری نداشتند؟ چرا زندانيان مجاهد
مطمئن ها  که آن اند؟ در اين  نکرده ، منتقلاست  بندهای زندانيان مارکسيستشانباال سر

کنند ما  ها فکر می  اگر تماس نگيريم هم آن.گيريم، شکی ندارم هستند ما با هم تماس می
  اند؟ ها را به حال خود رها کرده سؤال من اين است که چرا آن. گيريم حتمًا تماس می

: پرسيد. رسيد مان نمی های من به نظر هيچ کدام پاسخی نداشت و دليلی نيز برای رد گفته
ی  کنم بهتر است که کليه فکر می: يط به نظر تو چه کار بايستی بکنيم؟ گفتمدراين شرا
دهم بخواهند بند را بگردند و به  احتمال می. ها را جمع کرده و جاسازی کنيم دست نوشته
. ای باشند ها و شکستن عده ای برای سرکوب و به زير ضرب بردن بچه دنبال بهانه

سقف دورانديشی من بيش از اين . را مد نظر داشتم...  وی اوين و علی انصاريون تجربه
ی سرکوبی را  ی اشاعه کردم و از آن نتيجه نبود و موضوع را تنها در همين حد تلقی می

به هيچ وجه آن را به عنوان يک . ی ساده و پيش پا افتاده بود گرفتم که يک رابطه می
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های  پيام اصلی اخبار و جزوه. ديدم رگ نمیحلقه و يا جزيی کوچک از يک طرح بز
ياد شده " بهار مقاومت"تهيه شده، مقاومت همه جانبه در زندان بود و از آن به عنوان 

  : داد های اوين را در اختيار ما قرار می بندی بچه اکبر جمع. بود
گل مقاومت در زندان در حال شکفتن است؛ رژيم با تمام قوا در تالش است 

ی  ای شود؛ رژيم عاجز از مقابله با اراده گيری چنين پديده کلتا مانع ش
 در بند، در اين مرحله از ی ما به عنوان زندانيان مجاهد ماست؛ وظيفه

باشد و در تمامی برخوردهايمان بايد اصل  انقالب، مقاومت تمام عيار می
، است مجاهدين" انقالب ايدئولوژيک"ی از کدهای را که يک" حداکثر تهاجم"

رژيم به هيچ وجه توان برخورد با . در نظر گرفته و بر اساس آن اقدام کنيم
و درمانده " فشل"ها تحميل کنيم؛ رژيم  مان را به آن ما را ندارد، بايد اراده

   .شوند هم جدا میاست و به زودی تار و پودش از 
های رسيده  هايی که او به نقل از تحليل  يکی ديگر از موضوع،به غير از موضوع باال

 نظامی -  پليسی رژيم خمينی و تفاوت آن با ماهيت پليسی- کرد، ماهيت نظامی مطرح می
شد اين بود که دستگاه اطالعاتی رژيم  ای که از اين تحليل گرفته می نتيجه. رژيم شاه بود

تر است و به همين  مانده  ساواک رژيم شاه بسيار عقبنی از دستگاه اطالعاتی وخمي
بند و پست بازرسی  و ايجاد راه وردن نيروهای نظامیدليل، کمبودهايش را با به ميدان آ

  . کند جبران می... و
اساس اين تحليل بر عدم باور به قدرت و تسلط سيستم اطالعاتی رژيم قرار گرفته بود و 

از . در اين تحليل ساده و ابتدايی داشت که آخوند توانايی حکومت کردن نداردريشه 
انگارانه از دستگاه اطالعاتی رژيم بود و يا ذهنيت بااليی که  نظر من اين تحليلی ساده

 اگر .گونه نبود واقعيت اين. های آن داشتند نيروهای سياسی نسبت به ساواک و پيچيدگی
کرد،  ای اطالعاتی انگليس، اسرائيل و آمريکا استفاده میه ساواک از تجربيات دستگاه

گرفت و هم از همکاری  سيستم اطالعاتی جديد هم تجربيات ساواک را به کار می
اگر از نيروی نظامی برای . های امنيتی شرق و غرب بهره مند بود اطالعاتی سرويس

ا نداشتن تسلط هايش نسبت به ساواک و ي کرد نه به خاطر ضعف  سرکوب استفاده می
دستگاه اطالعاتی از . اطالعاتی بلکه به خاطر وسعت و عمق مخالفت مردم با رژيم بود

  . کرد اين نيروها به عنوان مکمل استفاده می
به نظر من اين تحليل به اين منظور انجام گرفته بود که زندانيان آزاد شده نسبت به 

 رژيم دچار ذهنيت نشده و در صورت آزادی از زندان تسلط اطالعاتی دستگاه سرکوب
در راستای همين تحليل . برای فعاليت دوباره و خروج از کشور به سرعت اقدام کنند

ناميدند که از  بود که کليت رژيم و به ويژه دستگاه اطالعاتی آن را فشل و درمانده می
البته شايد منظور .  عاجز استتوان رويارويی و برخورد با نيروهای انقالبی و زندانيان

گونه نبود ولی   و يا کسانی که اين تحليل را انجام داده بودند، اينو نظر مجاهدين
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گونه   در آن زمان به آن باور داشتند، اينشد و زندانيان مجاهد برداشتی که از آن می
ن که دستگير شده بودند، اذعان های مجاهدي ل از پيکاکبر با اطمينان کامل و به نق. بود
زندانی هوادار  گفته است که ، يکی از مسئوالن مجاهدين،ابراهيم ذاکری: داشت می

چه که اکبر به نقل از  آن! مجاهدين نبايد مصاحبه را پذيرفته و يا انزجارنامه بنويسد
ی اصلی افراد معتقد به خط  گفت، به يک معنا آن بود که وظيفه مجاهدين میمسئوالن 

 چرا که بدون پذيرش نوشتن انزجارنامه و. مشی مجاهدين، ماندن در زندان است
   .آزادی از زندان غيرممکن بود... مصاحبه و

 در شش محور مطرح ن دستورالعملی راهای مجاهدي  تعدادی از پيک،از سوی ديگر
 و يا نظرات بندی زندانيان اوين چه اکبر به عنوان جمع کردند که از اساس با آن می

کردند که اين دستورالعمل، آخرين  ها عنوان می آن. کرد متفاوت بود مجاهدين مطرح می
های  شد امکان دستگيری پيک جايی که تصور می از آن. های مجاهدين بوده است توصيه

رود، اين دسته رهنمودها برای انتقال  شان در داخل کشور می مزبور در حين مأموريت
  . ها داده شده بود به زندانيان، به آن
  : نيستنداندازی تشکيالت در زندان  مجاز به راههواداران مجاهدين

ن الزمات هر تشکيالتی است و در زندان  چرا که دسترسی به اطالعات از اولي- الف
  .پذير نيست  به علت بافت و شرايط حاکم بر آن امکانخمينی

دار است که چنين   آن وجود عناصر صالحيتپيشبردی يک تشکيالت و   الزمه- ب
  . ندشد  يافت نمی، در ميان زندانيان مجاهدکسانی بنا به تعريف مجاهدين

  .  امکان ضربه پذيری تشکيالت زياد است و فرار از آن غير ممکن است- پ
هاست و بنا  گيری در رابطه با خون بچه  به معنای تصميم داشتن تشکيالت در زندان- ت

  . ای را داراست گيری ، تنها رهبری صالحيت چنين تصميمبه تعريف مجاهدين
ی رژيم را به عنوان  اند، چهره  با تالشی که در سطح جهانی به خرج داده مجاهدين- ث

وجود اعتصاب . اند المللی جا انداخته يک رژيم خونريز و ديکتاتور در افکار عمومی بين
ی سفاک  ن سياست و چهرههای اعتراضی روزمره، باعث مخدوش شدن اي  و حرکتغذا

  . شود رژيم می
     بردند، در برابر چنين خط  می به سر اوين٣٢۵ که در بندهای ای از زندانيان مجاهد عده
.  معرفی کرده بودندگيری کرده و آن را خط وزارت اطالعات  و رهنمودی موضع مشی
ترين دستورالعمل  بينانه ترين و واقع ترين، اصولی لی که به نظر من اين درستحا در

  . های آن بود ی زندان و حرکت درباره
ای روی روابط جمعی   گوناگون، تأکيد ويژه گيری در موارد  امور و تصميمپيشبردبرای 

 زندان  که هميشه در  اين رغم علی. گيری به شکل جمعی شده بود  و تصميم و دمکراتيک
به طيف چپ زندان تعلق داشتم،  نسبت به مسيری که در پيش گرفته بوديم، بيمناک بودم 

 در زندان "حداکثر تهاجم"کردم که باالخره قصد داريم خط  جا مطرح می جا و آن و اين
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 قائل  يت برای زندانبان نسبت به ِاعمال حاکم"حقی" آيا اصوًال را تا کجا دنبال کنيم؟
های مختلف و بهای   تحمل فشاررغم علی... های غذا و ها و اعتصاب آيا تحريم هستيم؟

 ما داشته است؟ آيا ما دچار  سنگينی که تاکنون پرداخت شده، دستاورد مشخصی برای
   ٢٨ايم؟ گيری احساسی و غيرمنطقی نشده يک موضع

ی   در ارتباط با نحوهدين سال زندان، رهنمودی از مجاه٧ طول اولين بار بود که در
تا پيش از اين هيچ . کرديم برخورد با ضوابط دادستانی به هنگام آزادی دريافت می

 .گرفت دستورالعملی به ما نرسيده بود و هرکس بنا به درک خود از شرايط، تصميم می
 هایها نظر  ن مورد تأييد نبود و آنهای مجاهدي ی پيک هرچند اين نظر از سوی همه

مشخص . دادند که حاکی از يک سردرگمی در اين رابطه بود متفاوتی را نيز ارائه می
توان روی  دهد و نمی بود هر کس بر اساس دريافت شخصی خود رهنمودی ارائه می

   به سربرای ما که در گوهردشت.  و يا حساب خاصی باز کردهيچ يک تأکيد کرد
ن از نزديک برخوردی های مجاهدي ما خود با پيک. برديم، مشکالت دو چندان بود می

های  ها برخورد داشتند و يا گفته  آن کسانی که با شد به  اطالعات ما محدود می. نداشتيم
به تمايالت و يا توانست آغشته  به همين دليل مواضع اعالم شده می. آنان را شنيده بودند

  . های فردی راويان نيز باشد برداشت
  

٢۶  
. را برای چند روزی جمع کندها  نوشته  پذيرفت که دستبا اصرار من، مجيد طالقانی

اره بند ب ارديبهشت، روز عيد فطر به يک٢٧روز . تانه به موقع دست به کار شدبخخوش
 يکی بازرسی - افراد را يکی.  پاسداران قرار گرفتی باال مورد هجوم ما و بند طبقه

نوشته و  قصدشان فقط به دست آوردن دست.  فرستادندبدنی کرده و به هواخوری
شان چک اطالعاتی بند بود و نه تخريب و غارت وسايل  واقع هدف  بود و در "مالت"

دادند،  نوشته را می زی دسترسيد و احتمال جاسا هرجايی که به فکرشان می. زندانيان
ی باال به  در بند ما چيز بدرد بخوری پيدا نکردند ولی در بند طبقه. گشته بودند

  .دشان رسيده بودندمقصو
ی باال، به صراحت و بدون   در يورش به بند ما و بند طبقهدر همين روز داوود لشکری

اندازيم و  تان میي ها يک نارنجک در اتاق - اگر دستور دهند، يکی: پوشی گفت پرده
از روز اول که به زندان آمده . گفت البته چيز جديدی نمی. کنيم تان را نابود می همه

از ابتدای دوران زندان، بارها شنيده بوديم که . رو بوديم   بوديم، با اين تهديد روبه
 هاا در آن دوران تهديدم! از زندان خارج شويد" عمودی"اجازه نخواهيم داد : گفتند می

                                            
گوهای بسيار به اين  و های شاه نيز زندانيان پس از گفت حتا در زندان که تيم  ما توجهی به اين واقعيت نداش28

بيشتر بايد بايستی متفاوت از بيرون باشد و  نتيجه منطقی رسيده بودند که زندان محل مبارزه است ولی شکل آن می
  .به آموزش، يادگيری و سازماندهی پرداخت و تا حد امکان از درگير شدن با پليس اجتناب کرد
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از " عمودی"مان  که خيلی از دوستاندانستيم  و میزيرا ديده بوديم . گرفتيم را جدی نمی
مدتی بود که زندانبانان برای به . و در بيرون به مقاومت پيوسته بودنده زندان خارج شد

ه اخباری که از بيرون ب  جاری در زندان وهای  بحثنوشته پيرامون دست آوردن دست
های انفرادی،   سلولاها و حت در بندها و فرعی. رسيد، در تالش بودند زندان می

با حرکتی  گاه  و گوهردشتدر اوين. های زيادی را به دست آورده بودند نوشته دست
 ها را ای، وارد بند شده و سلول  دِر بند را باز کرده و بی هيچ مقدمهنگهبانان سريع

. کردند های فوق غافلگير می "مالت"گاه افراد را در حال خواندن . کردند بازرسی می
 ها برای متقاعد کردن مسئوالن سياسی و خمينی نوشته مسئوالن امنيتی رژيم از اين دست

سياسی ها شکل گرفته و وجود زندانيان  های منسجمی در زندان مبنی بر اين که تشکيالت
  . کردند رود، سوء استفاده می ای رژيم به شمار میخطری بر

  
٢٧  

  به بند يک اوين منتظریی نماينده) انصاری نجف آبادی(  ناصری،در پايان اين ماه
پنج نفر از مسئوالن بند . شدمراجعه کرده و خواستار مالقات با مسئوالن انتخابی بند 

 مسئول  مهرداد کاووسی معاون مسئول بند، علی محمدی مسئول بند،شامل قاسم آلوکی
 نزد او ا مسئول غذا،البک  مسئول نظافت و اسکندر ناظمعلی مقصودی  ، قاسمفروشگاه

ی اوين مسئوالن زندان و مسئوالن امنيتی،   هشدار داد که در حسينيهناصری. رفتند
نمايشگاهی از وسايل مکشوفه در بندها از قبيل تيزی، چاقو، ابزارکار مانند موغار، 

که در طول زندان .. .ايل ورزشی چون ميل ورزشی، دمبل ودرفش، تيغ اره، وس
ها نشده بود و مسئوالن امنيتی به خوبی از آن آگاه بودند،  استفاده غير معمول از آن
وی از .  هستند"اعمال خطرناکی"اند که زندانيان در تدارک  تشکيل داده و مدعی شده

آميز  مسئوالن انتخابی بند خواست به زندانيان گوشزد کنند که دست از اقدامات تحريک
ی بزرگی عليه  چرا که توطئه.  خودداری کنندشته و از انجام اعتصاب و تحريمبردا

 در آن شرايط نسبت به اين چيزی بود که ناصری. ريزی است زندانيان در حال برنامه
. متأسفانه هيچ يک از اين هشدارهای خيرخواهانه جدی گرفته نشدند. آن هشدار داد

ای در  کننده تأثير تعيين، در تحليل نهايی عمل به اين هشدارها، هرچند به نظر نگارنده
، از خطری که  به خمينی۶۵ مهرماه ١٧منتظری در نامه . م نداشتعا ريزی قتل برنامه

  :کرد، سخن به ميان آورده بود  زندانيان را تهديد می
عالی   منتظر استشمام نظر بيت حضرتن امثال الجوردیافراد تند و وارثا
گويند خشونت نظر امام مدظله  ها را از سربگيرند و می هستند تا خشونت

  ٢٩.پسنديد الجوردی نماينده معظم له بود و او اين روش را می است زيرا
آباد مشهد در حبس بوده، در همين رابطه  که در زندان وکيل يکی از زندانيان مجاهد

                                            
  ۵٠٩ی   صفحه١۴٣ی  ، چاپ اتحاد ناشران اروپايی، پيوست شماره  خاطرات منتظری29
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  :نويسد می
 را به از زندانيان مجاهد نفر ٨-٧، حدود ۶٧ تير ٢٠ تا ١٢در روزهای 

 مند ، جعفر بهره٢ها از بند  ن  آدر ميان .  بردندگاه وزارت اطالعاتبازداشت
جا  او برايم تعريف کرد در آن. م به شهادت رسيدعا بود که در جريان قتل

ی شما   به موی امام قسم قرار است همه:بازجو برای او قسم خورده بود که
ديگر معنی ندارد بعد از اين همه سال ما اين مخالفين را داشته . اعدام شويد

  ٣٠.باشيم
 زير آمده بود و راه ها چونان آذرخشی از آسمان به جنبش مقاومت سراسری در زندان

  .بازگشتی متصور نبود
 چهار تن از زندانيان ۶۶بعدها از يکی از دوستانم شنيدم که در زمستان سال 

 به  رسند که شرايط در زندان  مشترک خود به اين نتيجه می مارکسيست طبق ارزيابی
ن ی بدو  ها وضعيت بندهای اوين را به کشتی شکسته آن. رود سمت خطرناکی پيش می

ی دريا گرفتار آمده  کنند که در ميان طوفان و امواج خروشان و شکننده سکانی تشبيه می
ها  به همين دليل زندانيان مزبور برای پرهيز از مواجهه با اتفاقات پيش رو که آن. است

کردند به اختيار و به تقاضای خود خواهان کار در کارگاه اوين  را خطرناک ارزيابی می
اما به محض اين که مسئوالن وزارت . شوند قبًا به بند کارگاه منتقل میشوند و متعا می

ها را به کميته مشترک منتقل   آن۶٧شوند در ارديبهشت  اطالعات متوجه اين امر می
دهند تا اين نکته   هفته تحت شکنجه، فشار و آزار و اذيت قرار می٣کرده و به مدت 

های احتمالی رژيم برای نجات جان   طرحازبا آگاهی ها  برايشان مشخص شود که آيا آن
؟ برخالف اند  چنين کرده ارزيابی شخصی خودی اين که بر پايهاند و يا  خود اقدام کرده

انتظار اوليه تقاضای کار در کارگاه نه تنها مورد استقبال مقامات زندان قرار نگرفته 
وزرات اطالعات در آن چرا که مسئوالن . ها نيز دامن زده بود بود بلکه به حساسيت آن

  .عام زندانيان سياسی را پيش ببرند کردند خط قتل موقعيت بيش از هر چيز تالش می
  

٢٨  
.  انجام گرفت خرداد تفکيک ديگری در بندهای زندانيان مجاهد١١روز  . ۶٧خرداد 

ها   منتقل کردند و به جای آن تن از زندانيان مجاهد را جدا کرده و به اوين١۵٠بيش از 
  تن مارکسيست و مجاهد بودند، به گوهردشت١۵٠ش را که در حدود ک زندانيان ملی
 را ١د  و تعداد معدودی از زندانيان بن٣ و ۴ی زندانيان مجاهد بندهای  بقيه. منتقل کردند
کسانی که به اوين منتقل .  جای دادند٢شدند، در بند  مینفر  ٢٠٠ از کمترکه مجموعًا 

ها حساس بودند و در واقع از  شدند، در نگاه اول کسانی بودند که پاسداران روی آن
زندانيان فوق به محض رسيدن به اوين، تحت تأثير . چين شده بودند بندهای مختلف دست

                                            
  .٣٠٣ی  ، صفحهمجاهدينم زندانيان سياسی، گزارش يازدهم، انتشارات سازمان عا   قتل30
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 و اعتصاب را در دستور کار مشان باالتر رفته و تحري جا قرار گرفته و مواضع ن جو آ
م را در اوين انجام دهند و قصد اعدام عا خواستند قتل شايد در ابتدا می. خود قرار دادند
ها  به همين منظور زندانيانی را که روی آن. ش را در آن مرحله نداشتندک زندانيان ملی

ها مقدماتی بود که رژيم قبل  به نظر من اين. ودند، به اوين منتقل کردند حساس ببيشتر
برديم، برای اجرای  از پذيرش قطعنامه و با توجه به شرايطی که در آن به سر می

  .کرد م فراهم میعا قتل
تند، ابعادی را که ريخ م را میعا چه مسلم است، در وادی امر و هنگامی که طرح قتل آن
 ٢ های سالناز اين تاريخ تنها . کردند بينی نمی م زندانيان بعدها به خود گرفت، پيشعا قتل
ها به سر   اختصاص داشتند و بقيه زندانيان مجاهد در فرعی به زندانيان مجاهد١و 
 منتقل کنند، پاسداران در راهروی د به اوينخواستن ها را می هنگامی که بچه. بردند می

زندان يک تونل وحشت درست کرده بودند و با کابل و مشت و لگد زندانيان را راهی 
کردند،  شان را با خود حمل می ی وسايل زندانيان در حالی که کليه. کردند  میهواخوری

همگی . نيز نداشتند... ی جا خالی دادن و ه منزلهامکانی جهت فرار سريع و يا تحرکی ب
 به حياط بند برده شدند و در آن جا مدتی را رو به ،آسيب ديده و رنجور، برای انتقال

  . شان به اوين داده شود بند ايستادند تا ترتيب انتقال ديوار با چشم
 اسبق بود، منتقل ١٩ سابق و يا ٣ که همان ٢ ده نفر فرا خوانده، به بند- ما را نيز ده نفر

پاسداران .  کابل و مشت و لگد نيز بر پا بودهای هدر راه، تونل وحشت و ضرب. کردند
 يکی از پرويز زند شيرازی. دادند وار همه را مورد ضرب و شتم قرار می ديوانه

 تا دم ،اوودزندانيان مجاهد که در اثر نارسايی قلبی و عدم رسيدگی در دوران حاج د
 و "ورتآئ"ی   در زندان، دو دريچه"دوم خرداد" مرگ پيش رفته بود و در دوران

 وی را در بيمارستان قلب تهران جراحی کرده بودند، حاال پس از گذشت چهار "ميترال"
. يان ما بود در م،بار اش و پشت سر گذاشتن شرايط جسمی رقت سال از عمل جراحی

 کابل و ايجاد لخته خون های هبرای او هر گونه استرسی خطرناک بود و ضرب
 کابل مصون های هکرديم وی را از ضرب تالش می. توانست برايش مرگبار باشد می

قرار شد به هنگام بيرون رفتن، او در ميان ما باشد و به شکل دايره از بند . بداريم
 کابل و مشت و لگد باريدن گرفت، های هبخارج شويم تا در صورتی که ضر

 دو تا ساک کوچک دست بگيرد تا در - االمکان به او اصابت نکند و او نيز يکی حتی
 ،باالخره با هر جان کندنی بود. ها استفاده کند صورت لزوم به شکل حفاظ و سپر از آن

ها  ين سالطی ا. طرح با موفقيت اجرا شد و پرويز بدون آسيب جدی، وارد بند جديد شد
برای . های مصنوعی قلبش خود داستان مفصلی داشتند اش و دريچه کرده او و قلب عمل

اش و به ويژه  اين که خونش غليظ نشود، بايد آن را مرتب آزمايش کرده و داروهای قلبی
 رغم علی. کردند دارويی را که برای تنظيم غلظت خون بود، متناسب با آن کم و زياد می

های الزم، اين کار به ندرت  اعزام او به بيمارستان قلب و انجام آزمايشتالش ما برای 
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به همين منظور اين مهم به شکل تجربی و بدون آزمايش، توسط خودش . گرفت انجام می
د نشان از آن داشت که مقعهای متوالی و خونريزی مجاری  ماغد خون. گرفت انجام می

اش،  با قرار دادن گوش روی سينه. ودخونش رقيق شده و دوز قرص مصرفی بايد کم ش
  در صورتی که دريچه. پرداختيم ی قلبش می  دريچهشدنبه کنترل صدای باز و بسته 

شد، نشان از آن داشت که خونش غليظ است و در صورتی که  آهسته باز و بسته می
شد، حاکی از آن بود که خونش رقيق است و دوز قرص  دريچه با سرعت باز و بسته می

بار برای روزهای متوالی نتواسته بود عمل دفع را انجام دهد   يک. فی بايد کم شودمصر
او را دمر . مدفوع، درون مقعدش خشک شده بود. و وضعش به شدت بحرانی شده بود

خوابانيدم و با کمک يک پنس که از بهداری به دست آورده بوديم و با مشقت بسيار تا 
مدفوع و خون خشک شده فعل و . د را باز کردمقعمتوانستم، راه خروج  جايی که می آن

های سياه و خشکی در مقعد شده بود و  انفعالی را باعث شده بود که منجر به ايجاد تکه
ام با موفقيت  خوشبختانه ابتکار پزشکی. گرفت چسبندگی حاصله، جلوی عمل دفع را می

  ! رو شد و حال پرويز رو به بهبودی گذاشت به رو
  

٢٩  
. مان را گرفته و خودمان را به داخل بند فرستادند ی وسايل  کليه،ارد شدن به بندقبل از و

 هايی را که روزی در نمايشگاه کتاِب دائر شده از مان، اکثر کتاب بعد از گشتن وسايل
چه را   هر آننينمچه. ر خريده بوديم، مصادره کردندحصا سوی مسئوالن زندان در قزل

اولين روزی که  .کرديم  نيز به بند بازنگرداندند وان متکا از آن استفاده میکه به عن
 برويم، با مشکل باال زدن چاه فاضالب در هواخوری مواجه قرار بود به هواخوری

های زندان در صدد  مقام. بوی تعفن شديدی فضای محوطه را در بر گرفته بود. شديم
به همين منظور ما را برای هواخوری به حياط بند . را خالی کنندبودند با تلمبه فاضالب 

  . مجاور بردند
شد، انباری قرار داشت که   منتهی میدر بين اين دو بند و کنار پاگردی که به هواخوری

ی  اين ابرها جزو جيره. های سربازی بود پر از ابرهای نو و استفاده نشده به قطع تخت
ها را به ما نداده بودند و اکنون بيش از   يکی از آنحتابود ولی در طول زندان زندانيان 

ی  ها دريچه تنها راه رسيدن به آن.  قطعه از اين ابرها در اين انبار قرار داشت٧٠ تا ۶٠
چنگگی چند شاخه از . هدف اوليه در آوردن کليه ابرها بود. کوچک روی در انبار بود

. کرديم شکل قالب در آمده بود، سر طنابی بسته و پرتاب میها را که به  قفلی سنجاق
شد، آن را کشيده و به نزديک  که قالب مزبور روی يکی از ابرها محکم می هنگامی
ی کوچک روی در انباری آورده و بعد با زور آن را از طريق دريچه بيرون  دريچه
 تکه - خل بند برده و تکهداچند نفر مسئول بودند تا به سرعت ابرها را  به . آورديم می

از طرف ديگر چند نفر نيز نگهبان بودند تا اگر پاسداران . ها قسمت کنند بين اتاقکرده، 
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تا شب . ی ابرها را بيرون آورديم چندساعتی طول کشيد تا همه. سربرسند، خبرمان کنند
رست کرده اندازهايی از ابرها د ی افراد بند متکاهای جديد داشتند و تعدادی نيز زير همه

بردند،   رنج می"هموروئيد"به ويژه کسانی که از بيماری . نشستند ها می و بر روی آن
ما ديگر به آن بند برده . شان را کمی تسکين بخشند توانستند به اين وسيله درد و رنج می

. گيری موضوع ابرها به بند ما مراجعه نکردند پی جهت گاه هيچنشديم و پاسداران نيز 
شايد يادشان رفته بود که ما را يک روز به آن .  به انبار مراجعه نکرده بودندشايد اصًال

کرد که آن همه ابر  ای خطور نمی حياط برده بودند و باالتر از همه، به عقل هيچ تنابنده
  . ای به آن کوچکی بيرون کشيد را بتوان از دريچه

ر حصا  وقتی به قزل۶٠ف کرده بود که در سال  برايم تعريپيش از اين، محمود سمندر
ی زندان به تازگی از شهربانی به دادستانی انقالب  منتقل شده بودند، مسئوليت اداره

پشت . محول شده بود ولی هنوز به کلی مأموران شهربانی زندان را ترک نکرده بودند
ها با  بچه. بزرگ چوب افتاده بودهای بندشان تعداد زيادی الوارهای  ی سلول پنجره

مکان ها به الوارها، ا ها و گيردادن آن درست کردن چندين قالب و انداختن همزمان قالب
ها را باال   الوارها را جلو کشيده و با دقت و ظرافت تمام آن يکی- يابند تا يکی آن را می

وار را در هوا نگاه در حالی که چند نفری ال. های پنجره نگاه دارند آورده و پشت ميله
 مختلف مشغول شده و به اين طريق های هداشتند، يک نفر نيز به بريدن آن در قطع می
پس از مدتی تالش تمامی الوارها را به . کشيدند  کوچک را به داخل سلول میهای عهقط

جا و بردن الوارها  چند روز بعد افسر مسئول برای سرکشی به آن. داخل بند آورده بودند
از . ماند هاج و واج می. يابد گردد آثاری از الوارها نمی هر چه می. کند عه میمراج

آيا شما الوارهايی را که اين جا : پرسد کردند، می زندانيانی که پشت پنجره تماشايش می
امکان ندارد آن همه الوار : گويد مأمور مزبور می. کنند ها ابتدا کتمان می بود، نديديد؟ آن
شود که قصد  اش مشخص می از نگاه و لحن صحبت. ه زمين رفته باشدآب شده باشد و ب

دهند که چگونه الوارها  ها به او توضيح می بچه. سوئی ندارد بلکه تنها متعجب شده است
او در حالی که نتوانسته بود تعجب و تحسين خود را پنهان کند، . اند را به داخل کشيده

دهد و  ها می پنجره به عنوان دستخوش به بچهمقداری سيگار آورده و مخفيانه از همان 
  .کند برايشان آرزوی موفقيت می

  
٣٠  

ی نيروهای   برای مقابله با اوضاع درهم شکسته خمينی، طی حکمی، خرداد١٢در روز 
ها،  ها و عدم کارايی آن های پی در پی در جبهه ارتشی و بسيجی و سپاه و شکست

ی امور مربوط به  ی کل قوا در همه  را به عنوان جانشين و فرماندههاشمی رفسنجانی
های نظامی جنگ و تنبيه  اش صريحًا از دادگاه وی هم چنين درنامه. جنگ منصوب کرد

 اين که مسئله را رغم علی. متخلفان در هر رده و مقامی صحبت به ميان آورده بود
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هيچ کس . زديم که به زودی قطعنامه را بپذيرد کرديم ولی حدس نمی بسيار جدی تلقی می
های  در بند تحوالت جديد و انتخاب رفسنجانی را دال بر موقعيت برتر رژيم در جبهه

ای دال بر  کرد و همه، آن را نشانه تلقی نمی... جنگ و يا تدارک حمالت جديد و
  . دانستند استيصال خمينی در ارتباط با جنگ می

 برای اين که سر و گوشی آب دهد، بعدازظهر به بند د لشکری خرداد، داوو١٣در روز 
 و ضرب و ای به اوين خواست تأثيرات انتقال عده او به اين وسيله می. ما مراجعه کرد

خواست کسانی را که در   مینينمچهاو .  کندبررسیشتم و انتقال افراد به بند جديد را 
ای را به قيافه بشناسد ولی  ده بودند، از نزديک ببيند چرا که ممکن بود، عدهبند باقی مان

شما چرا اين :  کرده و گفت هنگام ورودش به بند، رو به من و مجتبی اخگر.نهبه اسم 
مگر به ميل خود هم کسی در زندان به : ايد؟ در پاسخ گفتم جا هستيد و به اوين نرفته

 در ثانی خودتان مرا به اين بند .رفتم مان می  خودم بود به خانه  اگر به ميلد؟رو جايی می
  . چپ نگاهمان کرد-  چيزی نگفت و کمی چپ.آورديد



  

  
  
  

  معا از قتل  آخرين روزهای پيش

زندانيان ها و  ياالنه؛ تماس با ديگر سلولخ ؛ تصورات خامسلول انفرادی
  ... وسرکوب و اعدام  افزايش؛ ناصر منصوری ؛ خودکشی کش لیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها وقتی که دشت  
 دريای پرتالطم خون است،
 ديگر نسيم، زورق زرين صبح را
 روی کدام برکه براند؟
 

    فريدون مشيری                       
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حاج . مان در بند جديد شکل نگرفته بودهاي  هنوز ترکيب افراد اتاقخرداد ١۴روز 
 به بند مراجعه کرده و قصد داشت افراد را به ميل خود در ، افسر نگهبان زندانمحمود
محمل او برای انجام اين کار، . ها نبود چيزی که مورد پذيرش بچه. ها تقسيم کند اتاق

در بحثی که متعاقبًا پيش آمد، وی در مقابل منطق من . ها بود اتاقداشتن آمار و ترکيب 
شان را تعيين کرده و  های کوتاه آمده و پذيرفت تا بعدازظهر فرصت دهد که افراد، اتاق

در ميان بحث، او موضوع اصلی را که به خاطر . ليست مربوطه را به وی تحويل دهند
ها را بر  ن زندان قصد داشتند ترکيب اتاقمسئوال. کند آن به بند آمده بود، فراموش می

قبل از اتمام . ديد خودشان شکل دهند و ما در اين کار دستی نداشته باشيم اساس صالح
رضا  االجل تعيين شده، وی به همراه چند پاسدار به بند مراجعه کرده، من و علی ضرب
 ١١در راه انتقال به سالن . ، از بند خارج کرددیی را جهت انتقال به سلول انفرااللهيار

هوش  ی سوم قرار داشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تقريبًا بی جديد که در طبقه
روزهای بعد  نيز چند بار من را مورد ضرب و شتم . حال به انفرادی منتقل شديم و بی

ريب دادن محمود افسر نگهبان و جلوگيری از اتهام من، ف. قرار داده و تهديد کردند
  ! ی او بود انجام وظيفه
در انفرادی به سر او بيش از يک ماه بود که .  در سلول مجاورم قرار داشتعادل نوری

  ناصر منصوریاو به همراه. جا نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود برد و در آن می
من .  نداشتيميک از ما اطالعی در مورد ناصر منصوری هيچ. به انفرادی منتقل شده بود
ظاهرًا داديار و مسئوالن قضايی .  به انفرادی منتقل شده بودمبه دستور حاج محمود

چند روزی . ودزندان در جريان نبودند و وی سرخود مبادرت به انجام اين کار کرده ب
من . تالش زيادی به خرج داد تا مرا متقاعد کند که شفاهًا تعهدی داده و به بند برگردم

: وی چندين بار از روی خشم گفت. کردم خالفی مرتکب شده باشم فکر نمی. اما نپذيرفتم
. گرفتم در آن موقع تهديداتش را جدی نمی. ميل خودت است، بعدًا برايت بد خواهد شد

کردم به خاطر اين که مرا متقاعد به پذيرش عذرخواهی و دادن تعهد مبنی بر  فکر می
حاال اشکالی : وی  در روز آخر گفت. گويد ها را می رعايت قوانين زندان کند، اين سخن

تان خواهيم رسيد  ندارد، بيا برو، ولی وای به روزی که امام فتوا دهد، آن وقت به حساب
 خرداد  به بند ٢٣بدين شکل دوباره در روز !  خواهيد شدتان پشيمان و خودتان از کرده

  .رو شدم به عمومی بازگشتم ولی ديری نپاييد که با معضل جديدی رو
 
٢  

 نفر را انتخاب کرد و به همراه خود از ٢٠ به بند آمده، چهار روز بعد داوود لشکری
د، با لحنی لمپنی من را صدا کرده، دستور ش وقتی از کنار اتاق ما رد می. بند بيرون برد
بند به سالنی  پس از اندک زمانی ما را با چشم. بند زده به بيرون بند بروم داد سريع چشم
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 خواهند از مان را برداشتيم، متوجه شديم می ها بند وقتی چشم. ی سوم بردند در همان طبقه
  . اند  به تماشا آورده،زندانی خرد کردن بيشتريک زندانی مصاحبه بگيرند و ما را جهت 

او را به خاطر تماس و رد و بدل کردن . بود"   آ- حمودم"زندانی مورد نظر 
 با يکی از زندانيان مجاهد" انقالب ايدئولوژيک"هايی در رابطه با  نوشته دست

. ر در بهداری بستری بودذ آ. ، به زير شکنجه برده بودندکرمانشاهی به نام آذر سليمانی
او نپذيرفته بود . را مجبور به خواندن انزجارنامه مقابل دوربين کرده بودند"  آ- حمودم"

ها به وی رودست زده و خواسته بودند به اين شکل  که انزجارنامه را در بند بخواند و آن
ای به دست پاسداران افتاده بود  نوشته  قرار معلوم، دستاز. او را درمقابل ما خرد کنند

قدر  من در آن لحظه آن. به دست آورده بودند"  آ- حمودم" ها رد آن را تا سلول و آن
کننده چه کسی  عصبی و ناراحت بودم که وی را نشناختم و متوجه نشدم شخص مصاحبه

ها مرا  ايم شد و تا مدتاين موضوع بعدًا در انفرادی باعث شرمساری عجيبی بر! است
  .داد رنج می

ب، شهريار طل ، طاهر بزاز حقيقتدر آن صحنه، هشت نفر که شامل عليرضا سپاسی
شد، به   و من می، مجتبی اخگر، اکبر صمدی، فرامرز جمشيدی، حيدر صادقیفيضی

در راه پاسداران طبق معمول آن .  يکی سالن را ترک کرديم- اعتراض برخاستيم و يکی
مان افتادند و تا  دوران، تونل وحشتی ايجاد کرده بودند و با کابل و مشت و لگد به جان

يکی از پاسداران به . ای افتاديم  در گوشهکوفته و خونين هر يک. جا داشت ما را زدند
کرد و فرد آرامی به نظر  ر در سالن مالقات کار میحصا  که در قزل"سعيد"نام 
در همين حال يکی از پاسداران . کرد جوتر عمل می تر و کينه رسيد، از همه وحشی می

بود، مرا به کناری کشيده و که وضعيت مرا بحرانی ديده بود و نسبتًا فرد با معرفتی 
 به ضرب و همچنانکرد که  پشت ميزی که در راهرو قرار داشت، گذارده و وانمود می

آخر چرا خودتان : تأثير قرار گرفته بود، گفت او در حالی که تحت. شتم من مشغول است
خواهد  نمی: اندازيد؟ تا آمدم حرف بزنم، در دهانم را گرفت و گفت را به اين روز می

های  فشرد و زير لب فحش هم می هايش را به حرف بزنی و سپس درحالی که دندان
! شود شان پيدا می دوباره سر و کله! ساکت باش: داد، افزود  و بقيه میرکيکی به لشکری

ای  حال هريک در گوشه کنند؟ بعد از چند دقيقه در حالی که بی بينی چه کار می مگر نمی
"  آ- م" کشان ما را به داخل اتاق برگرداندند و - کرديم، کشان اده و ناله میروی زمين افت

 بريده - در حالی که وی بريده. اش را بخواند را آوردند تا باالی سر ما، متن انزجارنامه
 عرب. کرديم خواند، هريک از ما با صدای بلند آه و ناله می و منقطع متن مزبور را می

مان که دستش   بدنمحابا با کابل به سرو صورت و هر جای ، بیزندانداديار ناظر 
کوبيد تا بلکه سکوت را حاکم کند، ولی سر و صدا هر لحظه بلندتر و  رسيد، می می
عادی، به های غير و صدا ی آن سر دانست که همه وی به خوبی می. شد تر می جدی

ی ما را به  او پس از پايان مراسم، دستور داد همه. هاست خاطر مخدوش کردن تالش آن
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چرخاند، مدام  در حالی که کابلی در دستش بود و در هوا می. انفرادی منتقل کنند
وقت  بگذار امام فتوا دهد، آن! شود؟ کنيد قضيه به همين جا ختم می فکر می: گفت می

ما را به !  پشيمان خواهيد شدتان آوريم، خودتان از کرده خواهيد ديد چه به روزتان می
ببرند و مالقات با   قصد کشت زده بودند و قرار بود که با تن آش و الش شده به انفرادی

بدتر از اين چه چيزی امکان داشت؟ مگر امام قرار بود . مان را نيز قطع کنندهاي خانواده
م عا مان حکم قتل آيا اين فتوا ه کردند؟ چه فتوايی دهد که مدام ما را با آن تهديد می

    صبرانه در انتظار آن بودند؟ ها بی زندانيان نبود که مسئوالن زندان
 
٣   

 برده  کشان به سلول انفرادی- همان شب در حالی که نايی برای راه رفتن نداشتيم، کشان
 حاال به شکل انفرادی اداره ،بود تا دو هفته پيش بند خودمان  که۴  های سالن سلول. شديم
از خوشحالی . برند ش به سر میک ی باال، زندانيان ملی دانستم که در بند طبقه می. شد می

به فکر اين بودم که بعد از . ها نيز همين بود ی بچه احساس بقيه. گنجيدم در پوستم نمی
همان گونه که دو هفته پيش، زندانيان انفرادی را ها تماس بگيرم و  توانم با آن ها می مدت

کرديم، از  از داخل بندمان تغذيه می... به لحاظ غذايی، اخبار و اطالعات، روزنامه و
شان را دريافت   و شرايط آخرين اخبار اويننينمچهسوی آنان حمايت خواهيم شد و 

به نظر با شانس .  باز خواهيم گشتخواهيم کرد و به اين ترتيب با دست پر به بندمان
رو  های آسمانی روب گويی با مائده! بزرگی مواجه شده بوديم و از اين بهتر امکان نداشت

  !شده بوديم
زدم  ای که از قبل داشتم، حدس می با تجربه. شب اول، تالشی جهت تماس نکردم

ی ديگر خواهند های مجاور و بندها گيری به هنگام تماس با سلول نگهبانان مترصد مچ
 در بدو امر سعی کرد با افرادی که از فرعی فرامرز جمشيدی. حدسم درست بود. بود
پاسدار .  به خاطر خواندن نماز جماعت به انفرادی منتقل شده بودند، تماس بگيرد١۶

 شتم هنوز در بند بود و وی را در حين تماس به دام انداخته و به شدت مورد ضرب و
  . قرار دادند

ها به خرج  از فردای آن روز خبری از پاسداران نبود و تالشی برای به دام انداختن بچه
کردم با بند  از هر طريق ممکن سعی می. گويی آب شده و به زمين رفته بودند. دادند نمی

. گرفتم زدم، جوابی نمی هر چه مورس می. ها بودند، تماس بگيرم کش باال که ملی
گذشت و  روزها می. کردند کردند ولی پاسخی دريافت نمی های ديگر نيز تالش می سلول

کردم با بند باال تماس  های پنجره، سعی می من با زدن ضربه به سقف و ديوار و ميله
کردم  به شدت عصبی شده بودم، هر بار خودم را معرفی می. شدم بگيرم ولی موفق نمی

اصًال به فکر دريافت اخبار، روزنامه، . دهدکردم کسی به من جواب  و درخواست می
  .خواستم کسی جوابم را بدهد تنها می. نبودم... مواد غذايی، سيگار و
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ام را  بود که بعد از روزها تالش کسی پاسخ مورسی در طول ساليان زندان، اولين بار
وضوح شان را به يصدا. برند مطمئن بودم در باالی سرمان زندانيانی به سر می. داد نمی
هيچ . دهند هايم را نمی افزود که چرا پاسخ مورس شنيدم و همين مسئله بر تعجبم می می

های به سقف و چهارچوب فلزی پنچره را  تنها ضربه. رسيد ای به نظرم نمی راه چاره
دريافت  از کسی پاسخی همچنان زيادم بود ولی  زدم که ناشی از عصبيت  میکمترمح
  . کردم نمی

، هنگام غروب از زور عصبانيت، دهانم را به پنجره چسباندم و با ۶٧  تيرماه١۴روز 
  !دهی، مگر کری يا اللی؟ المصب چرا جواب نمی! "آستيگمات": صدای بلند فرياد زدم

شناختم و مدت زيادی را در زندان در کنار هم گذرانده  وی را از بيرون از زندان می
با نام مستعار محمد  ۶١تا  ۵٩و بود و از سال گ اش حسين حقيقت نام اصلی. بوديم

چون چشمانش آستيگمات بودند، به حسين .  برده بودمهرابی در زندان به سر
وی صدای من را شناخته بود و به سرعت خودش را به منبع .  معروف بود"آستيگمات"

ه شدت هيجان زده در حالی که ب. صدای مورس را شنيدم. صدا که من بودم، رسانده بود
من خودم را . حسين هستم: گفت. هايم را تيز کردم تا پيام را دريافت کنم شده بودم، گوش

هفته است که خود را برای تماس با  بيش از دو: معرفی کردم و با عصبانيت ادامه دادم
هايی که در انتهای سالن به سر  ی بچه زنم، نه تنها من بلکه همه شما به آب و آتش می

  !  اما از شما خبری نيست،بريم می
بخشيد  می: کرد، خشم مرا فرو بخواباند و آرامم کند، گفت حسين در حالی که تالش می

مان نکرد که شما در صدد تماس با ما  اين سلول متعلق به ما نبود و در ضمن کسی مطلع
به سلول متعلق . کردم، حقيقت داشت متأسفانه چيزی که اصًال فکرش را نمی. هستيد
مان را  ها البد ضرورتی نديده بودند که دوستان کش مارکسيست بود و آن های ملی بچه

برای اولين . خبر بودم ای در سلول داشتند، از آن بی چه مشکل و درگيری. مطلع کنند
قرار شد که فردا ساعت هشت صبح . بار بود که چنين برخوردی را در زندان ديده بودم

هم .  ارسال دارمبرايشان را ستند تا گزارش زندان گوهردشتبرايم کاغذ و خودکار بفر
ناراحت از برخوردی که با ما شده بود و اين که چرا الاقل . ناراحت بودم و هم خوشحال

  . ها اطالع نداده بودند و خوشحال از اين که باالخره تماس برقرارشده بود به آن
  
۴   

به . آيد آويزان شده و با يک طناب به سمت پايين میسر ساعت ديدم يک لنگ از باال 
در ميان لنگ يک خودکار و . ها را گرفته وعالمت دادم و لنگ را باال کشيدند سرعت آن

از قبل . ها را به آنان تحويل دهم  صبح نوشته١٠قرار شد ساعت . چند برگ کاغذ بود
م و در ذهنم محورهای آن خواستم بنويسم، فکر کرده بود چه که می در مورد محتوای آن

کش پتو را روی سرم کشيدم و دراز.  مرا کالسه کرده بودم تا زمان را از دست نده
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ام که اکبر  در اواخر کار متوجه شدم پاسدار بند به سلول کناری. مشغول نوشتن شدم
آمد،   میکه صدای کتک تا زمانی. است در آن بود، رفته و مشغول کتک زدن او صمدی

دادم که به سراغ من نيز بيايند، بلند  چون احتمال می. آيد مطمئن بودم به سراغ من نمی
 تا ساعت ده  بيست دقيقه. شدم و به دنبال محل مناسبی برای جاسازی در سلول گشتم

ها را در زير توالت فرنگی اتاق که از جنس استيل بود و  تصميم گرفتم نوشته. مانده بود
يک پيچ آن را از قبل در آورده .  بلند در زمين قرار گرفته بود، پنهان کنمبا چند پيچ

ساعت پنج دقيقه . ها را به زير آن هل داد شد از آن قسمت، کاغذ بودند، به همين دليل می
اما هر کاری کردم دو . هايم را در آوردم  بلند شدم و شش صفحه از نوشته١٠به 

شدند و من   نزديک می١٠های ساعت به  عقربه. می بعدی را نتوانستم در بياور صفحه
نااميدانه . هايم زير توالت فرنگی مانده بود  از نوشته دو صفحه. شدم تر می هر چه عصبی

ام، موضوع را بنويسم تا نگران نشوند که  های نوشته تصميم گرفتم روی يکی از صفحه
ی  های جلوی پنجره نردهاز الی . ی نوشته نيست و بقيه را بفرستم باال چرا دو صفحه

ها را به آن بسته و  لنگ در حال پايين آمدن بود و بايد مالت. بيرون، باال را می پاييدم
حالت عصبی شديدی به من دست . پيچيدم از زور خشم به خودم می. فرستادم  به باال می
 را به توالت. هايم را با زور کردم زير توالت و با تمام قوا زور زدم انگشت. داده بود

با خوشحالی هر . جا بودند های پنج و شش آن صفحه. همراه سه پيچ بلند آن از جا کندم
هشت انگشتم به . های ديگر به باال فرستادم ها را برداشته و همراه صفحه تر آن چه تمام

ق شده خوشحال بودم که باالخره موف. آلود شده بودند ی و خونعلت ساييدن به زمين زخم
 به توالت فرنگی و بيشتربعدًا هر چه . شان ارسال دارمزارشم را برايبودم تمامی گ

  ! شدم  از کاری که کرده بودم متعجب میبيشترکردم،  های بلندش نگاه می پيچ
  
۵  

خواندن مطالب من و تهيه ابتدا تصور کردم در حال !  خبری نشد،ها شدم منتطر تماس آن
 هستند که مطالبیی  شغول تهيه فکر کردم شايد مهمچنين. شان هستندهاي سوال
ها نشد،  وقتی تا غروب خبری از آن. اند  را برايم ضروری تشخيص دادهشان  ندانست

گيرند؟  دوباره چه اتفاقی افتاده است؟ چرا تماس نمی. دچار نگرانی و اضطراب شدم
روزها از پی هم . شروع کردم به مورس زدن، ولی باز هم جوابی دريافت نکردم

اين راز سر به . ثمر مانده بود  بیهمچنانها  های من برای تماس با آن  تالشگذشت و می
. شد و همين باعث تعجب و سرگشتگی من شده بود مهر به هيچ روی گشوده نمی

. کوبيدم دهند؟ دوباره با خشم به در و ديوار می توانستم درک کنم چرا جوابم را نمی نمی
ظاهرًا پاسداران . کردم ول امنيتی را نمیيک از اص به هنگام مورس زدن رعايت هيچ

  .نيز کاری به کار ما نداشتند و ما را به امان خدا رها کرده بودند
سعی کردم بر خشمم فايق آيم و فرصت را . ها، شبی باالخره جواب گرفتم پس از مدت
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قرار شد ساعت ده . از دست ندهم و در ابتدای کار صرفًا در صدد برقراری تماس باشم
سر ساعت مقرر شروع به زدن مورس . م تماس بگيريم و برايم مالت بفرستندبا ه
 ام را داده بود خواستم  از کسی که پاسخ مورس. دوباره جواب گرفتمتانهبخخوش. کردم
از الی زهوارهای جلوی پنجره سعی . ها را برايم بفرستد و منتظر نشستم  مالتکه
پس :  دوباره مورس زدم و گفتم! آمد اال نمیکردم آسمان را نگاه کنم، ولی چيزی از ب می

  . کنی؟ ولی باز هم خبری نبود چه کار می! چرا معطلی؟ زود باش
دانستند در کدام سلول هستم، قبًال نيز برايم خودکار و کاغذ  ها می آن. تعجب کردم
ن م: او پاسخ داد. م هستمجی پن فرستی؟ من پنجره به کدام سلول می: گفتم. فرستاده بودند

خوب کاری ندارد، بيا و : گفتم. شدم از شدت خشم داشتم منفجر می. ی هفتم هستم پنجره
. توانم از سلول خارج شوم، انفرادی هستم نمی: پاسخ داد. ی پنجم برايم بفرست از پنجره

: گفتم. شدم از خنده داشتم روده بر می! ی اول طبقه: ای؟ پاسخ داد مگر کدام طبقه: گفتم
توانستم مورس زدن را  از خنده نمی. مدتی هر دو سکوت کرديم.  هستممن هم انفرادی

 بود که برای آزادی به " س- مجيد"بندی سابقم  هم. خودش را معرفی کرد. ادامه دهم
 کش شده و او را به گوهردشت  رفته بود و چون شرايط را نپذيرفته بود، ملیاوين

 وی خبری از تغيير و تحوالت انجام گرفته در گوهردشت نداشت و .بازگردانده بودند
، يعنی همان بندی که تا دو ماه پيش با هم در آن بوديم، هنوز ۴کرد سالن  تصور می

در اين تصور بود که . برند جا به سر می عمومی است و همان زندانيان سابق در آن
برند،  های انفرادی به سر می ها نيازهای افرادی را که در سلول چون سابق، بچه هم

  ! ها هستم کنند و من هم يکی از آن برطرف می
ها به من  ام و آن ها تماس گرفته کش ی باال، يعنی ملی کردم که با بند طبقه من نيز فکر می

به علت شرايط پيش آمده، آن قدر ! اند و سرانجام مشکل تماسم حل شده است جواب داده
 ،تر هم دو سلول آن طرف ی پايين، آن  در طبقه" س- جيدم"محکم مورس زده بودم که 

! زنند مورس می صدای مورس من را شنيده بود و فکر کرده بود از سلول باالی سرش
 از ديگر تن ۶ او و.  از اوين منتقل شده بود، تن ديگر، روز قبل١۴مجيد به همراه 

بردند، به  ن به سر می پايي٢ بند ٢ مارکسيست که در اتاق٨آسايشگاه اوين، به همراه 
 پايين ٢های مزبور تنها زندانيان سياسی بند  مارکسيست. گوهردشت منتقل شده بودند

، ، جودتعمويیعلی ، ی مانند کيانوریا  باال، زندانيان معروف توده٢بودند و در بند 
  .  بردند به سر می...  وپرتویمهدی 

اش برايم  هر چند هضم. دهند معما دوباره برايم الينحل مانده بود که چرا جوابم را نمی
 تيرماه بود که ٢٢. ی تماس را به فراموشی بسپارم کردم مسئله سخت بود، ولی تالش می
بر اين که ی باال، يک مورس کوتاه دريافت کردم، مبنی  باالخره يک شب از طبقه

به اين ترتيب . اند های شما را بيش از يک هفته است که از اين بند منتقل کرده بچه
های مارکسيستی حضور  ش وابسته به جريانک متوجه شدم در بند باال تنها زندانيان ملی
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باز هم ولی . دادم ديگر تالشی برای گرفتن تماس به خرج نمی. مشکل حل شد. دارند
مانده بودم چرا همين جواب را همان يک هفته پيش به من ندادند تا الاقل به آرامش 

  ! فکری دست پيدا کنم و از تالش بيهوده دست بردارم
دانستم و از  ستانم را مقصر مینگران به نوعی دو خبر و دل بيش از يک هفته، بی

. جواب گذاشته بودند يم را بیها تنها در اين مورد نبود که مورس .شان عصبانی بودمتدس
خواستم در جريان خبرهای روز قرار  تابانه می آيد که روزهای حساسی بود و بی يادم می
صدای آن به هنگام اخبار که سکوت . دانستم که در بند باال تلويزيون هست می. بگيرم
دای بارها مورس زدم که لطفًا ص. شد گرفت، به زحمت شنيده می ی بند را فرا می همه

ولی تالشم به جايی ! تلويزيون را در موقع اخبار بلند کنيد تا ما نيز اخبار را بشنويم
توانستند با مورس به  شد، همين را نيز می شايد صدای تلويزيون از آن بلندتر نمی. نرسيد

دانم  واقعًا دليل اين برخوردها را تا به امروز نيز نمی. من اطالع دهند ولی دريغ از آن
به عنوان يک زندانی زير فشار و محروم از امکانات، . توانم با آن کنار بيايم و نمی

بعدها فکر کردم چه بسا به علت عدم آگاهی آنان از چگونگی . درخواست زيادی نداشتم
  .گرفتند های من را نمی مورس زدن، عمًال هيچ يک از پيام

 هواپيمای مسافربری ی هدف قرار گرفتن يک ی بنياد شهيد، متوجه از طريق اطالعيه
کردم تغيير و تحوالتی  احساس می. ايرانی در خليج فارس توسط ناوهای آمريکايی شدم

 در حج را نيز به همين طريق جسته و گريخته ی خمينی پيام کروبی نماينده. در راه است
  .شنيده بودم

  
۶   

 با دادن غذا، بند را ترک نگهبان. های انفرادی مانند سابق نبود ی سلول شکل اداره
ديديم و به همين خاطر از زير  ما نيازی به استفاده از مورس برای تماس نمی. کرد می

مثًال نام من . هر يک از ما اسم مستعاری داشت. کرديم  بلند صحبت می- در با هم بلند
، ؛ فرامرز جمشيدی"يولداش"، ر صادقی؛ حيد"پدر ژپتو"، شهريار فيضی.  بود"مولوی"
  ... طور بقيه  و همين" حافظ"، ؛ عليرضا سپاسی"داداش"

که تازه  به محض اين. که عمومی بود، به سر برده بودم من قبًال در آن سالن، زمانی
کردم در کدام سمت سالن است، چپ يا   وی سوال میشد، اول از واردی به بند منتقل می

های اين بند چند رنگ بودند  اش چه رنگی است؟ موکت راست؟ دوم اين که موکت سلول
که صدای وی از کجای  با در نظر گرفتن اين. ها را از قبل به ياد داشتم و من تقريبًا آن

زدم و از   حدس میآيد و در چپ يا راست قرار داشتن سلولش، مکان آن را بند می
 بعد با دادن نام مستعاری به .بردم  می ی سلولش پی ، به شمارهطريق دانستن رنگ موکت

تمام . کرديم او، هرگاه با وی کاری داشتيم با همان نام از زير در يکديگر را صدا می
کردم که در  هم چنين مطلعش می. گرفتند ها با صدای بلند انجام می اين پرسش و پاسخ
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ها درستی تشخيص  برند و سپس قديمی های مجاور و مقابلش چه کسانی به سر می سلول
  .کردند موقعيت را چک می

زديم و  که پی ببريم پاسدار در بند هست يا نه، چند بار با لگد محکم به در می برای اين
دادند، در   واکنش نشان می،اگر داخل بند بودند. کرديم با صدای بلند نگهبان را صدا می

   .شد مان شروع میي ها غير اين صورت تماس
 که از اواخر  يکی از زندانيان مجاهددر همين ماه متوجه شدم ناصر منصوری

. برد، اقدام به خودکشی کرده است ماه در انفرادی به شکل تنبيهی به سر می ارديبهشت
 رفته بود و برای حفظ اطالعات و يا امتناع از انجام  ناصر به شدت زير فشارظاهرًا

 وای از سوی زندانبانان و بازجويان، مبادرت به خودکشی کرده  کاری و يا خواسته
، زندانبانان به در آن شرايط در گوهردشت. مرگ را بر تسليم شدن ترجيح داده بود

فرسا برده و برای  ای به زير فشار طاقت انهدنبال اين بودند که زندانيان مقاوم را با به
شايد ناصر . ای در جمع کنند ها را مجبور به خواندن انزجارنامه شان، آن  درهم شکستن

به هر صورت، کسی به درستی از کم و کيف قضيه . ای دچار شده بود به چنين بليه نيز
ردن و در آوردن ی جلوی سلولش را شکسته و با باز ک يک شب ناصر کرکره. آگاه نبود

ی جلوی  کره شکستن کر. کند  میی سوم به پايين پرتاب کل پنجره، خود را از طبقه
نمود برای اين که به  العاده سخت و ناممکن می سلول، کاری بود که انجام آن فوق

رسد و نخاعش قطع  ناصر متأسفانه به شهادت نمی.  جوش خورده بود صورت يک تکه
، يعنی بخشی از کسانی که ١٣های فرعی  بچه. شود کامل او میشده و منجر به فلج شدن 

 به گوهردشت آورده شده بودند، ديده بودند که پيکر وی تا ساعتی پس از  اوين٣از بند 
 روی زمين بوده و پاسداران نيز از اقدام او به خودکشی همچنان ،اقدام به خودکشی
ناشی از های  ه در بين نبوده و او در اثر ضربای  خودکشیشايد اصًال. مطلع نشده بودند

. سازی دست زده بودند ها به صحنه ی پاسداران دچار چنان وضعی شده بود و آن شکنجه
همه . وگو با ناصر نشده بود و از کم و کيف قضايا اطالعی نداشت کسی قادر به گفت

ده کرده بودند وقتی  مشاه١٣های فرعی  بچه. ی حدس و گمان و شايعات بود چيز بر پايه
ی ناصر آمده بودند، با پايشان او را اين طرف و  پاسداران به باالی پيکر در هم شکسته

م عا  مرداد که با برانکارد به محل قتل١۵ناصر از آن روز تا . کردند آن طرف می
نداردها انگيزی بدون رعايت حداقل استا آورده شد، در بهداری گوهردشت به شکل رقت

  . نخاعی، بستری بود  پزشکی برای بيماران قطعهای و مراقبت





  

  
  
  

  ها ی ديو و باغ کوکب ی ستيزه هنگامه

  م عا روز شمار قتل

 ويژه  ؛ آخرين جشن عمومی بند يا بزرگداشت شهدا؛ هيئت عام  قتل شروع
ای با   های درد؛ پرنده  لحظهم؛ راهروی مرگ؛ آخرين ديدار ياران؛عا قتل

  ...های سخت تصميم گيری و عصا؛ اعدام بر تخت برانکارد؛ لحظه
  

  
  
  
  
  
  
  

يان عشقيآی تماشا  
 بندهاتان را بتابانيد
 که بازيگران اين پرده را
ام از ميان شما برگزيده  

 با بانگ سپيدخوان حقيقتی عميق
ام خستگی پراندهشما را از خواب   

... 
آسمان ای ستارگان هفت  

هاتان را بتابانيد چراغ  
ست یی زندگ اين آغاز آخرين پرده  

 آخرين بند زندگی را
کند بندباز با صبح دست خويش باز می  
کند  عاشقانه در سکوت پرواز می  
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وقتی ديگر کاری برای انجام دادن . گذشتند روزهای متوالی از پی هم می. ۶٧تيرماه 
روزهای جمعه بعدازظهر، از . شدم مشغول میها  وگو با بچه نداشتم، به شوخی و گفت
کردم  ها دعوت می دادم، از آن ها را خطاب قرار می  يکی بچه- زير در، در حالی که يکی

جدی  بار اول آن قدر!  را با هم تماشا کنيم"هزاردستان"که به سلول من آمده و سريال 
 بعد شليک خنده بود ات تلويزيون داری؟ و مگر توی سلول: ها گفت گفتم که يکی از بچه

  .های اطراف به هوا برخاست که از سلول
 ،ی دوم تيرماه، روزی با شنيدن صدای تلويزيون بند باال در يکی از روزهای نيمه

ی خبر از تنفيذ حکم اعدام ده تن از عالی قضاي ی شورای اطالعيه. هايم تيز شد گوش
هايم اعتماد داشته  توانستم به شنيده شنيدم و نمی  گريخته میجسته و. داد  را می"مفسدين"

ها آغاز  ای که ذهنم را اشغال کرده بود، اين بود که چرا دوباره موج اعدام مسئله. باشم
دانستم که هرگاه موج اعدامی به راه  اين را می. کنند شده و آن را علنی اعالم می

  .درست مانند بروز تب در بيمار وجود بحران در رژيم است، نشانگرافتد،  می
های روزافزون، از ابتدای به قدرت رسيدنش و به ويژه پس  رژيم برای مقابله با بحران

بعدها شنيدم در .  خرداد و تا به امروز از اين حربه استفاده کرده است٣٠از جنگ و 
، )اکثريت(مان فدائيان خلق ، يکی از اعضای مرکزيت سازماه انوشيروان لطفیخرداد 

 از جمله ا و چند تن از هواداران مجاهدينه به همراه يک عضو اتحاديه کمونيست
، هشت ۵٩٨مه  يک روز پس از پذيرش قطعناهمچنين. اند ی اعدام شدهاهللا معبود حجت

قبرهای همگی .  اعدام شدند در اوينتن از هواداران مجاهدين از جمله غالمرضا کاشانی
در ميان اعدام شدگان نام دو زن نيز ديده . زهرا در کنار هم قرار دارد ها در بهشت آن
 از اعضای حزب کمونيست ايران، مله رحيم هاتفیهمچنين هفت تن ديگر از ج. شد می

 دبير اول سازمان  و کيومرث زرشناس سعيد آذرنگ، از اعضای اکثريتفرامرز صوفی
 اعدام مجاهدين از ٣١. سپرده شدند ی اعدام وز به جوخه نيز در همين رحزب تودهجوانان 

  و حزب توده"اکثريت"وقفه ادامه داشت، ولی اعدام اعضای سازمان   بی۶٠ابتدای سال 
ای که در راه بود،  گرفتيم و نسبت به فاجعه ی مهمی از وخامت اوضاع می را بايد نشانه
ی اعدام  اعضای اين دو گروه به جوخهکه  سابقه داشت کمتر آن موقع  تا.مشدي هشيار می
 به جز ده نفر اعضای سازمان نظامی، کسی را رسمًا اعدام از حزب توده. سپرده شوند

بردند و  در زندان به سر می... نکرده بودند و اعضای دفتر سياسی و کميته مرکزی و
مطمئنًا هرگاه توازن قدرت . ير شوروی در ايران را داشتندهای اتحاد جماه حکم گروگان

                                            
راه "وی يکی از کادرهای ارزنده .  نيز در همين ايام به شهادت رسيده بود  بعدها شنيدم لهراسب صلواتی31

 و کميته مشترک شديدًا لهراسب پس از دستگيری، توسط جالدان اوين.  و از زندانيان مقاوم دوران شاه بود"کارگر
اما همچنان روحيه استواری داشت و . شکنجه شده بود، طوری که پاهايش تا زانو گوشت اضافی آورده بود

 ۶وی در سالن . کرد  کوچکترين خللی در عزمش ايجاد نشده بود و از موضعی باال با مقامات زندان برخورد می
يافت با تسلطی که به ادبيات  جاهد برخوردار بود و هر گاه فرصتی میاوين از روابط نزديکی با زندانيان م

 از همين روی، روزی يعقوب حسنی. پرداخت ها می ی برای آنثنوکالسيک فارسی و عرفان داشت به تفسير م
   ."يک دفعه بيا يک نماز هم با ما بخوان ديگه": يکی از زندانيان مجاهد به شوخی به او گفت
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البته تعدادی از . فرستادند ها را به قربانگاه می شد، آن به سمت غرب متمايل می
اعدام مخفيانه های نظامی، مانند سپاه نيز تا آن موقع   در ارگانهای حزب توده نفوذی

 "اکثريت"از اعضای سازمان . آن خودداری کرده بودشده بودند و رژيم از اعالم علنی 
در واقع جالدان به . نيز به همان داليل فوق، تا به آن روز به ندرت کسی اعدام شده بود

ی قطوری مبنی بر اقدامات خالف منافع رژيم و يا  توانستند پرونده لحاظ سياسی نمی
ها و  چرا که تا هنگام دستگيری، اکثر فعاليت. برای آنان تدارک ببينند...  و"محاربه"

 در جهت حمايت از رژيم و اقدامات "اکثريت" و سازمان های حزب توده اقدام
م عا  از قتل۶١ و ۶٠ در بين سال های ارهبران اين جريان، حت. ی آن بود سرکوبگرايانه

ها به کار    نموده و حداکثر تالش خود را جهت دفاع از اين جنايتزندانيان سياسی دفاع
  : کار بيان کرده بودند کهی  نشريه در  و فرخ نگهداررقيه دانشگری. برده بودند

ی اعدام تعدادی از دختران و پسران جوان توسط  قبل از اين که به مسئله
پردازيم الزم است اول به عوامل و شرايط به وجود آورنده دادگاه انقالب ب

عاطفی و   از جنبهها توجه کنيم و مسئله را نه صرفًا اين قبيل خشونت
چنان که ضد انقالب سعی در   آن-  که به نوبه خود حائز اهميت است- اخالقی

. ی مصالح و منافع انقالب بررسی کنيم عمده کردن آن دارد، بلکه از زاويه
اران سازمان در موقعيت خطير کنونی بايد وظايف خود را هواد

های ضد انقالب  افشای دسيسه. تر از پيش انجام دهند تر و قاطعانه هوشيارانه
ها در محيط کار و در ميان  های ضد انقالبی گروهک و شناساندن سياست

رم هواداران  حضور دارند جزو وظايف مبها و در هر کجا که توده خانواده
  ٣٢مبارزه است

ی آنان  ، به اعدام گسترده۶٧معا اصوًال هنگامی که مسئوالن قضايی رژيم در جريان قتل
ها نبود بلکه بر   آوردند، مبنای کارشان فعاليت سياسی و يا اقدامات ضدرژيمی آن روی

  .ها زد اساس يک تقابل ايدئولوژيک دست به اعدام آن
  

ی باال شنيدم  شب هنگام جسته و گريخته از طريق تلويزيون طبقه.  تيرماه٢٧دوشنبه 
های خمينی و ستاد فرماندهی کل  اطالعيه.  را پذيرفته است۵٩٨ی   قطعنامهکه خمينی

تمام حواسم را جمع کرده بودم تا کلمات را . شنيدم را به صورت منقطع می... قوا و
هايمان را روی هم  های ديگر، شنيده با دوستانم در سلول. ودبهتر بشنوم، ولی ممکن نب

در طول روز، تمام کوشش خود را به کار . ها را کامل کنيم کرديم آن گذاشته و سعی می
ما اطالع دقيقی . روز کنيم مان را به ی تماس با يکديگر، اطالعات برديم تا به وسيله می

. ته و يا شرايط جامعه چگونه است، نداشتيمنسبت به اين که چرا رژيم قطعنامه را پذيرف
 از بيشترترين شرايط قطع شده بود،  مان نيز در حساس  با در نظر گرفتن اين که مالقات

                                            
  .١٣۶٠، هفت مرداد ١٢٠ی  ی کار، ارگان رسمی سازمان اکثريت، شماره   نشريه32
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ماه و از آن تاريخ به  گشت به اوايل خرداد آخرين مالقات من برمی. بقيه در مضيقه بوديم
چ يک از ما احساس مثبتی نسبت به پذيرش قطعنامه در هي. ت شده بودمالمالقا بعد ممنوع

 به شکل کالسه ۶٧های جنگ در بهار  اخبار جبهه. رابطه با وضعيت خودمان نداشتيم
هنری  از مرکز مطالعات استراتژيک آمريکا و  شيرين هانتر ارزيابی. شده در ذهنم بود

از دست دادن . کردم ه با جنگ ايران و عراق را دوباره مرور می در رابطکيسينجر
های مختلف و دادن تلفات، بسيار  های پی در پی رژيم در جبهه نشينی ، عقب"فاو"

های رژيم  روزنامه. پوشی کنند تر از آن بودند که بتوانند کتمان و پرده تر و جدی گسترده
آوردند، مجبور   سخن به ميان می"اسالملشکريان "که تا پيش از اين فقط از پيروزهای 

های جنگ و  های نيروهای رژيم در جبهه شکست. شدند ها می به درج اخبار اين ناکامی
ی نفتی و قابل  گرفت که ميادين عمده حالی صورت می ها در نشينی مداوم آن عقب

شدن ها و محروم   جنگی قرار داشتند و هر آن امکان سقوط آنی طقهحصول ايران در من
  . رفت های سرشار نفتی می يابی به درآمد رژيم از دست

 "آفتاب" عمليات همچنين،  خرداد به عنوان مسئول امور جنگ١٢ در انتخاب رفسنجانی
 هر چند هنوز از .بار ديگر در ذهنم مرور کردم   را يک ارتش آزاديبخش"چلچراغ"و 

 و گستردگی آن اطالعی نداشتم، ولی مطمئن بودم که از "چلچراغ"ی عمليات  دامنه
ی  با وجود اين همه فاکت و دليل و نشانه. تر بوده است  و مهمبزرگتر "آفتاب"عمليات 

 را نخواهد ۵٩٨ی  کرديم که رژيم قطعنامه انگارانه فکر می روشن، ما هنوز ساده
جايی که اين رژيم سرشتش با جنگ و کشتار و خونريزی و صدور  ذيرفت و از آنپ

  .بحران آميخته است، پس امکان کوتاه آمدن در جنگ را ندارد
ی امور جنبه فرعی به خود  اصل حفظ نظام است و بقيه : قبًال به وضوح گفته بودخمينی
تواند احکام  حکومت اسالمی می:  بودهخاطر نشان کردبه صراحت و همچنين  دگيرن می

تر از  تر و شفاف های او واضح گفته .را نيز متوقف کند...  واسالمی حج و نماز و روزه
ترين مطالب را نيز در   متأسفانه ما ساده. آن بود که نياز به تفسير و تحليل داشته باشد

ين که واقعيت در اين روز فشرديم تا ا های ذهنی خود پای می افتهبيافتيم و هنوز بر  نمی
های ديگران، تنها آن بخشی  ها از تمامی حرف ما گاهی وقت. خود را به ما تحميل کرد

مان را  خواهيم و گوش  انتظارش را داريم و می وشنويم که مورد نظرمان است را می
 ی سخنان يک گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه از شنيدن همه. بنديم اش می برای شنيدن بقيه

کنيم و  مان را از قبل تعيين می ها گاه تئوری و نظريه. کنيم فرد و يا گروه خودداری می
به . پردازيم  نظرات و افکار ديگران میبه نقدها،  سپس در چهارچوب و مطابق با آن

مان در حال مرور پاسخی هستيم که از  ظاهر مشغول شنيدن هستيم، اما در واقع در ذهن
 در .شود هايمان می  گيری ها و نتيجه مين موجب يک بعدی شدن تحليل و هايم پيش انديشيده

 نظامی -  و مسئوالن سياسیبس از سوی خمينی ارتباط با جنگ و امکان پذيرش آتش
  با شنيدن خبر پذيرش آتش بس به ياد سرهنگ علی. گونه عمل کرده بوديم رژيم، ما اين
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 سال قبل در بهداری زندان به من گفته بود که رژيم در بن بست ۴درست د افتادم که ُار
. بس است و بدون ترديد مجبور به پذيرش آتشروی ندارد  جنگ گير کرده و امکان پيش

 برای حفظ نظام و خمينی .اش را ببيند او امروز در ميان ما نبود تا صحت ارزيابی
هر را سر کشيد و نشان داد که برخالف ارزيابی جلوگيری از فروپاشی آن، جام ز

توان وی را  نيست و نمی" لجوج"و " خشک مغز"، "دگم"وجه فردی  اش، به هيچ دشمنان
ی مرگ نيز روی آن  گويند مرغ يک پا دارد و تا آخر و لحظه ی کسانی که می در زمره

 و شکيبايی و ی هشياری، پويايی کبر سن، دارارغم علیبلکه . ايستند، قرار داد می
ترين مسئله برای  گونه که قبًال نيز گفته بود، مهم گيری ضدانقالبی عجيبی است و همانپي

، خمينی چند روز قبل بنا به روايت منتظری. او حفظ نظام و اعتالی آن بوده است
 شد، تنها  تيرماه منتشر٢٧ که در روز دوشنبه ،ی آن   قطعنامه را پذيرفته بود و اطالعيه

  . برای آگاهی عمومی بوده است
  

 مبنی بر داليل پذيرش قطعنامه را از راديو پيام جديد خمينی . تيرماه٢٩چهارشنبه 
تر  قبول اين مسئله برای من از زهر کشنده" وی در پيامش تأييد کرده بود که. شنيدم
ه، سخن گزافی نگفته و بعد نيز مشخص شد که در اين رابط. گفت راست می ٣٣."است
 :وی در پيامش، اشاره کرده بود.  از يک سال، مرگ او را به کام خود کشيدکمتردر 

پيمان بسته بودم تا آخرين قطره خون و آخرين نفس بجنگم و تصميم امروز فقط از "
:  تأکيد کرده بودهمچنين وی ٣٤"روی تشخيص مصلحت نظام از سوی من اتخاذ گرديد

 که در ٣٥."اگر آبرويی داشتم با خدا معامله کردم و  گفته بودم گذشتمچه که از هر آن"
اگر ؛ شود اگر صدام دست به دريا بزند دريا نجس می" :اش به جمالتی مانند واقع اشاره

اگر اين جنگ بيست سال هم طول   اهللا را چه بدهيم؟ با صدام صلح کنيم جواب رسول
جنگ نعمت ؛ دهيم باقی است به جنگ ادامه میای در تهران  ايم و تا خانه بکشد ايستاده

ام از صلح و سازش سخن  تا آن زمان که من زنده  ؛جنگيم تا آخرين نفر می ؛است
گر خسته يم دين است آه ما از قرآن آريش ايمعنا) در جنگ(م ياگر خسته بشو؛ نگوييد
 خطاب ۶٧ تيرماه ٢۵ر تاريخ  دخمينی. بوده است...  و"ميا م، از اسالم خسته شدهيا شده

 ٢ی مورخ  ، به نامه۵٩٨ بس و قطعنامه شی داليل پذيرش آت به نيروهايش در باره
 فرمانده سپاه پاسداران اشاره کرده و از آن به عنوان  رضايی محسن۶٧تيرماه 

داند که بعد  ای می  سياسی- ها گزارش نظامی د و آن را يکی از دهکن  ياد می"دهنده تکان"
  ٣٦.های نيروهای رژيم، به دست او رسيده است از شکست
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امروز ":  نوشته بود خود به منتظری۶٧ تيرماه ١٣ی مورخ   در نامههر چند خمينی
اهللا  سائل جنگ خيانت به رسولغفلت از م. ترديد به هر شکلی خيانت به اسالم است

ی جنگ به خرج داده بود ولی   تمامی تالش خود را برای ادامهخمينی ٣٧" .است) ص(
.  عقب نشسته بود،جايی که آن را برخالف مصالح رژيم ارزيابی کرده بود در آن
مطمئنًا . ودندشان را گم کرده ب و پا دست . ی پاسداران بند به شدت پايين آمده بود روحيه

آنان .  بودندبردند و از درک شرايط عاجز ها بيش از ما در بهت و ناباوری به سر می آن
  .شان بودند ، ناباورانه شاهد تسليم بالشرط امامدر رؤيای فتح کربال

تر، خبرهای  پيش. کش را نيز تنبيهی به انفرادی آورده بودند های ملی چندتن از بچه
. ، شنيده بودمشان در اوينيها در مورد وضعيت، مواضع و فعاليت  ای را جسته و گريخته

های مطرح در بندشان را بشنوم و در  توانستم موضوع اين بار از زبان خودشان می
 ۴ها را به بند   آن۶۶از خرداد ماه سال . شان قرار بگيرميها جريان مواضع و ديدگاه
ی عمومی زندان پس ، اولين اعتصاب غذا۶۶سال در تابستان . اوين منتقل کرده بودند

 قيد و شرط از زندان و لغو  ها آزادی بی ی آن خواسته.  را شکل داده بودند۶٠از سال 
های  رژيم نيز فشارهايش را افزايش داده و به بهانه. ضوابط دادستانی جهت آزادی بود

 ا گسترش داده و تنگی اوضاع را دوی سرکوب ر کرد که دايره گوناگون، تالش می
.  رسيده بود از اوين آغاز شده و به گوهردشتممنوعيت ورزش جمعی. چندان کند
های گذشته روی هم انباشته شده بود و  ی زندانيان در طول سال های سرکوب شده خواسته

يز يارای جلوگيری کردن از وضعيت کسی را ن.  سرباز کرده بودند،جا حاال همه يک
 و  و اعتصاب غذا و تحريم فروشگاه و هواخوری تحريم،ای به اندک بهانه. موجود نبود
ای نيز انجام  های کودکانه روی گاه چپ. گرفت در دستور کار قرار می... مالقات و

اين تحريم تنها به اين علت روی . ها شک از جمله تحريم فروشگاه در بند ملی. گرفت می
 ورودی ساختمان بندها ِرداده بود که زندانبان گفته بود اجناس فروشگاه را بايد از د

! تحويل بگيرند و زندانيان بر اين نظر بودند که اجناس بايد دِم دِر بند تحويل داده شود
 فروشگاه و اجناس آن برای مدتی بند در تحريم. قضيه به گرو و گروکشی تبديل شده بود

 غذا را  داخِلها، نمِک مسئوالن زندان نيز برای تشديد فشار روی بچه. برد به سر می
ها  ها تحليل رفته و بچه کاهند تا بلکه مقاومت نيز کم کرده و به شدت از کيفيت غذا می

همن ماه  تا ب۶۶از خرداد . دائم بين زندانيان و زندانبانان جنگ و گريز بود. کوتاه بيايند
 روزه تا ۵کش به اعتصاب غذای  های ملی همان سال در مدت هشت ماه، سه بار بچه

  . يک هفته دست زده بودند
ی پايين و يا در  در روزهای بعد از پذيرش قطعنامه، تقريبًا تمامی کسانی را که در طبقه

های آن  لدر سلو شدند، به بند ما آوردند و بندهای ديگر به صورت انفرادی نگهداری می
بعدازظهر . شدند گيری نهايی نزديک می احتماًال به تصميم.  خالی بودند، انداختندًاکه اکثر
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بردند، به بند ما  ی اول به سر می  نفری را که در انفرادی طبقه١۴امروز متوجه شدم 
ها،  ضمن تماس با ديگر سلول. اند های مختلف جای داده اند و در سلول منتقل کرده

 را که قبل ١۶های فرعی  مدتی بود بچه. آوريم ها به دست می ی از موقعيت آنهاي آگاهی
تمايل مسئوالن . شان منتقل کرده بودند از ما به انفرادی آورده شده بودند، به فرعی سابق

 قرار گيريم و در  ما به خوبی در جريان خبرهای زندان اوينزندان بر اين پايه بود که
گونه تالشی در رابطه با  چون هيچ. کردند هيالت الزم را برای ما فراهم میاين راه، تس

های ما زياد  ی تماس آن قدر دامنه. دادند به دام انداختن ما به هنگام تماس، به خرج نمی
بود، به طور قطع و يقين در اين کار موفق  به دام انداختن ما شان بود که اگر قصد

خوب : برد، گفت پاسداران هنگامی که مرا به حمام میبار يکی از  حتا يک . شدند می
من تنها کسی بودم که ساعت داشتم و روزی چند بار از زير در ! کنی وقت را اعالم می

  . کردم با صدای بلند وقت را اعالم می
های   به نام متوجه شدم سه تن از زندانيان مجاهدالورود زندانيان جديددر تماس با 

 های انفرادی آسايشگاه اوين ی از سلولهاشم  و اسداهللا بنی، حسن فارسینصراهللا بخشايی
. اند که متأسفانه با شکست مواجه شده بودند ی خرداد ماه مبادرت به فرار کرده در نيمه

ها گفته  ها حاضر شده و به آن  در سلول آن رئيس زندان اوينماه، مرتضویدر ابتدای 
ها از طريق يکی از زندانيان مجاهد به نام محمدرضا  آن. اند بود که به اعدام محکوم شده

های جلوی پنجره، خود  ن کرکره، به يک تيغ اره دسترسی پيدا کرده بودند و با بريدنعيم
های آسايشگاه اوين، بر  های سلول پنجره. را به سختی به باالی پنجره رسانده بودند

 که در مقابل سينه قرار دارند، در باالی ديوار و های گوهردشت های سلول خالف پنجره
شکل طناب در آورده و در ها پتوهای خود را از قبل به  آن. اند نزديک به سقف واقع شده

ی سوم  ها سعی کرده بودند خود را از طبقه های شب، با آويزان کردن طناب نيمه
رسد،  متأسفانه طناب کوتاه بوده و به سطح زمين نمی. آسايشگاه به پايين ديوار برسانند

 ايیدر اثر پريدن از بلندی، پای نصراهللا بخش. شوند بقيه ارتفاع را بپرند ها مجبور می آن
ی مرزی به داخل کشور   بود که از منطقهنهای مجاهدي او يکی از پيک. شکند می

ها برای رد کردن ديوارهای زندان، بخاطر شکسته  آن. عزيمت کرده و دستگير شده بود
های حساسی را صرف بحث با  هلحظ. شوند شدن پای نصراهللا با مشکل مواجه می

که او را رها کرده و خود به  سازد ها را متقاعد  آنکند یوی تالش م. کنند نصراهللا می
ای گذاشته و خود را ابتدا به   را در گوشهاوباالخره . ی طرح بپردازند مهااجرای اد

دائمًا سلول نگهبانان که . رسند جا به ِده اوين رسانده و سپس به اتوبان می درکه و از آن
ی منطقه  ی فرارشان شده و با بسيج نيرو به محاصره کردند، متوجه ها را بازرسی می آن
اسداهللا نيز در اتوبان، کنند و حسن و  های اوليه نصراهللا را پيدا می در لحظه. پردازند می

ها در  آن. شوند  تالش برای گرفتن يک ماشين و فرار از منطقه، دستگير میبه هنگام
. ها در اوين به شهادت رسيدند ، جزو اولين سری اعداممعا ی قتل ای اوليهروزه
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 و موضع باالی زندانيان  ی عزم و اراده دست در آن روزها، نشانه  هايی از اين اقدام
. ی اين روند به شدت در هراس بود رژيم از ادامه. ها بود ی تهاجمی آن مجاهد و روحيه
ی و ناصر اکبر قربانل های علی  دو تن از زندانيان مجاهد به نام۶۶ال پيش از آن در س

تن ديگر   از اوين به زندان ساوه منتقل شده بودند، به همراه دو۶۵ که در سال شيرويه
بود، موفق به مدت بيش از يک ماه طول کشيده ه شان با کندن تونلی که بيها از هم سلولی

فرار از زندان شده و شبانه خود را با کاميون به تهران رسانده و بعد از وصل شدن به 
 يکی ديگر از  محمد جعفری۶٧در تيرماه . مجاهدين، از کشور خارج شده بودند

 هواداران مجاهدين که برای بار دوم دستگير شده بود، از زندان گلپايگان فرار کرده
ه نيز که از تهران به گرگان منتقل شده بود از زندان فرار چشم پيش از آن يحيی گل. بود

در شهرهای مختلف کشور تعدادی از زندانيان مجاهد . کرده و به مجاهدين پيوسته بود
ر نيز هادی حصا  قزل۴در بند . به همين ترتيب فرار کرده و از کشور خارج شده بودند

 در آن روزها گاه . تالش کرده بود فرار کند که با شکست مواجه شده بودصابری
. شان از کشور کمتر از دو هفته بود ی آزادی برخی از زندانيان مجاهد و خروج فاصله
کش شده بود و حاال   بود ملیمدتی.  گذراندم مدتی را به درد دل با محمد اردکانی،شب

دلم . گذشت بيش از دو سال از آخرين باری که ديده بودمش، می. برد در بند ما به سر می
کردم به زودی وی و ديگرانی را  ام تصور می در محاسبات اوليه. برايش تنگ شده بود

ا هم بردند، خواهم ديد و آن وقت يک دل سير ب که در آن بند به شکل تنبيهی به سر می
  .های ما خواهد بود ها و صحبت دانستم اين آخرين تماس نمی. وگو خواهيم کرد گفت

  
ها را قطع   بود، اما بر خالف انتظار، مالقات١روز مالقات سالن  . مرداد٢يک شنبه 

مسئوالن رژيم تصميم . شان محروم کرده بودندي ها کرده و زندانيان را از ديدار با خانواده
زندان در التهاب به سر . بين بردن زندانيان سياسی، گرفته بودندخود را برای از 

 حاضر شده و از ١ در ميان زندانيان سالن و لشکریعصر همان روز ناصريان. برد می
ی  ها خواستند تا برای انتقال به ساختمانی در کنار کارگاه و جهاد زندان، کليه آن

  .آوری کنند يعًا جمعشان را سر وسايل
 محسوب "معاند"بندی مسئوالن زندان،   کسانی بودند که در تقسيم١زندانيان سالن 

 و در ی بندهای گوهردشت موضوع انتقال زندانيان به بندی خارج از مجموعه. شدند نمی
ضر به کنار بند کارگاه و جهاد، مورد مخالفت افراد قرار گرفت و اظهار داشتند حا

 برای متقاعد ناصريان. کنند، نيستند زندگی در کنار زندانيان عادی که در کارگاه کار می
ما شما را تواب به : شان، از موضعی باال گفت ها و خاموش کردن مخالفت کردن آن

آوريم و تنها به علت باال زدن چاه فاضالب و مشکالتی که در رابطه با  حساب نمی
ی  مطابق برنامه. ب زندان به وجود آمده است، مجبور به انجام اين انتقال هستيمفاضال

پس بايد . م شوند، نبودندعا مسئوالن رژيم، زندانيان اين بند شامل کسانی که قرار بود قتل
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ساختمان کنار کارگاه بهترين مکان برای نيل به . کردند ای دور می ها را به بهانه آن
 اين بود که در طول ١های بخشی از افراد سالن  گی يکی از ويژ. ن مقصودی بودچني
ی ويدئويی جهت آزادی را  های قبل با تقليل حکم مواجه شده بودند و يا مصاحبه سال

  .پذيرفته بودند
  

 بودم، چه که در اين رابطه شنيده و خوانده تعمق به آن.  بودعيد قربان . مرداد٣دوشنبه 
 در جمعی از در خواب خود را. مرا به فضای خوابی که دو هفته پيش ديده بودم، برد

او در حالی . کرد وگو می  با ايشان ديدار و گفت که مسعود رجویمزندانيان سياسی يافت
ر او د. کرد خداحافظی میما بار از  بود، با چشمانی اشکنشسته وگو  گفتما به که با 

سراسيمه از . خواب چندين بار تأکيد کرد که از دست ما برای شما کاری ساخته نيست
سيگاری در اتاق داشتم، همان . خواب از سرم پريده بود. خيس عرق بودم. خواب پريدم

باالخره خودم را . هم ريخته بودم به شدت به.  و مشغول قدم زدن شدم کرده روشنرا 
بعد از ساعتی . می ندارد خود را به آن مشغول کنمراضی کردم که خواب است و لزو

 پيش از آنمن طی روزهای ی قابل توجه اين بود که   نکته. قدم زدن دوباره خوابيدم
در شرايط جديدی که پيش آمده . فکر نکرده بودم ... به مرگ و شکنجه و اعدام واصًال

عنامه را پذيرفته بود و حاال ديگر رژيم قط. بود، دوباره همان خواب را به خاطر آوردم
شد از زاويه ديد قبلی به مسائل  ديگر نمی.  گذشته را برهم زندتعادلتوانست  ن میيا

هم خورده بود و  های پيشين به ی معادله با وارد شدن پارامترهای جديد، همه. نگريست
  . شد نياز به يک بررسی و تحليل جديد احساس می

که آيا باعث    و اين٣٨کردم ی آن فکر می فلسفهی قربانی و قربانی شدن و  به مسئله
گردد يا خير و اصوًال تأثيری در جريان تاريخ داشته است يا نه؟ در چنين  رهگشايی می

ای که از قبل به دنبال آن  های روانی انسان و نتيجه شرايطی معموًال بسته به حالت
 نهيب زدم که بهتر است بعد از مدتی به خودم. های مختلفی کرد توان برداشت هستيم، می

چه که در مغز و ذهنم النه کرده  از پرداختن به آن. فعًال به چيزهای ديگری بيانديشم
يک احساس غريزی و نه تحليل سياسی، مرا به وقوع يک فاجعه . بود، پرهيز داشتم

کردم به نوعی خودم  ها نيز تالش می عام تا روزهای پس از شروع قتل. کرد رهنمون می
شر آن افکار خالص کنم و به همين دليل در مسيری عکس احساسم حرکت را از 

سعی کردم خودم را در . دانستم امروز در بند جشن و پايکوبی برپاست می. کردم می
چه که معمول بود، بايد چند روز  منطقًا و مطابق آن. ها حاضر ببينم جشن و مراسم آن

                                            
َو ِمْن َتَماِم االُْضِحيِة اْسِتْشَراُف : گويد های قربانی می البالغه در توصيف ويژگی  نهج۵٣امام علی در خطبه   38

ْت، َوَلْو َآاَنْت َعْضَباَء اْلَقْرِن َتُجرُّ ِرْجَلَها ِإَلى ُأُذِنَها، َو َسَالَمُة َعيِنَها، َفِإَذا َسِلَمِت االُُْذُن َو اْلَعيُن َسِلَمِت االُْْضِحيُة َو َتمَّ
هايش صاف و برافراشته و چشمانش سالم باشد، بنابر اين هر  الَمْنَسِك از شرايط آمال قربانی، آن است که  گوش

به قربانگاه گاه گوش و چشم قربانى سالم باشد قربانى آامل و سالم است هر چند شاخش شكسته باشد و با پاى لنگ 
  .آيد
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ولی خبری از انتقال نشده  شديم،  منتقل میمان، به بندعمومی پيش با اتمام دوران انفرادی
حوالی  .ريختگی اوضاع پس از پذيرش قطعنامه گذاشته بودم آن را به حساب درهم. بود

به محض .  برد، داديار ناظر زندان"عرب"ظهر در سلولم باز شد و پاسدار بند مرا نزد 
! بندت را بردار و بنشين چشم: م کرده و با احترام گفتکه وارد شدم، وی سال  اين

ی اجباری کذايی  جريان مصاحبه اش نسبت به آخرين باری که در احساس کردم موضع
با لحن ماليم و رويی گشاده و در عين حال . ديده بودمش، بسيار فرق کرده است

 بازگردانم، خواهم شما را به بندتان می: باريد، گفت چشمانی که از آن شرارت می
کردند و معموًال  هيچ وقت چنين کاری نمی. خواستم از قبل به شما اطالع داده باشم

: من با اعتراض نسبت به برخوردی که با ما شده بود، گفتم. ديدند نيازی به اين کار نمی
ی اجباری  در کجای قانون و ضوابط آمده است که زندانی مجبور به تحمل ديدن مصاحبه

حاال ديگر آن مسئله تمام شده و قرار است شما به بندتان :  وی گفتديگران شود؟
به چه . ام ام را مالقات نکرده به همين راحتی؟ من دو ماه است که خانواده: گفتم. برگرديد

ام، چرا  اگر من خالفی کرده. ايد؟ مالقات حق خانواده من است حقی مالقاتم را قطع کرده
حتمًا : کرد از راه ماليمت درآيد، گفت وی که سعی میام مجازات شوند؟  خانواده بايد
ی آينده مالقات خواهی داشت و االن هم من فرصت کافی ندارم و بايد با ديگر  هفته

وگو با او نيمه تمام  گفت. تان برگرديد دوستانت صحبت کنم تا هر چه زودتر به بند سابق
نمود که عرب به وی   گونه میظاهرًا اين. مانده و نگهبان من را به سلولم بازگرداند

احساس کردم در پس نگاهش هيچ نشان . ابالغ کرده است تا ترتيب انتقال من را بدهد
بعد از حدود نيم ساعت . کنند، نيست ولی چندان اهميتی ندادم چه که ادعا می خوبی از آن

  .متوجه شدم با همه برخوردی مشابه من داشته است
های جلوی سالن منتقل کردند و نگهبان بند   و به سلولبالفاصله سلول ما را عوض کرده

اگر . جا در من آغاز شد ترديد از همين! منتظر باشيد تا به بندتان منتقل شويد: گفت
هايمان را عوض کردند؟  مان انتقال دهند، پس چرا سلول خواهند ما را به بند سابق می

دمان منتقل کنند؟ با اين همه و با های سابق ما را به بن ستند از همان سلولنتوا مگر نمی
. ها را به فال بد بگيريم ديديم که اين اتفاق هايمان در آن دوران، دليلی نمی توجه به تحليل

های برخورد، به اين  بعدها با کنار گذاشتن نمونه. دوباره به سرعت از اين مسئله گذشتم
ای بودند، ولی  ی پروژهنتيجه رسيدم که مسئوالن زندان در تمام آن مدت در صدد اجرا

من در آن زمان هيچ درکی از آن نداشته . ه بودندبنا به عللی از انجام آن خودداری کرد
 تا اين حد از موضعی پايين و سابقه نداشت که عرب. توانستم داشته باشم و در واقع نمی

گويی با انسانی . با لحنی مؤدبانه صحبت کند و ضرورتی به انجام چنين رفتاری نداشت
آن روز کابل در دست . رو هستم به متفاوت از آنی که يک ماه و اندی پيش ديده بودم، رو

مان   کردم که اراده خياالنه تصور می خام. کوبيد مان می خواند و بر سر و کول رجز می
 او اين بار کردم فکر می. ايم نشينی کرده و وی را مجبور به عقب  را به وی تحميل کرده
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خواهد مسائل را به نوعی  بار از در مصالحه با ما بر آمده است و می از موضعی خفت
بعدها متوجه شدم که  !مان در آورد رفع و رجوع کرده و برخورد آن روز را نيز از دل

 با بخشی از زندانيانی که در  مردادماه در اوين٣ يا ٢همين برخورد را در روز 
 روز قبل از سلوِل ۴ نفر بودند و ٩ها  آن. بردند، انجام داده بودند انفرادی به سر می

هايی سه نفری نگهداری  جا منتقل شده  و در سلول  آموزشگاه به آن۶ی سالن  دربسته
آوری  شان را برای انتقال جمع ها ابالغ شده بود که وسايل در اين روز به آن. شدند می

ز انتقال خبری نيست و فردای آن روز، شوند که ا کنند ولی بعدازظهر متوجه می
به ... هايی پيرامون نام، نام خانوادگی، اتهام ، ميزان محکوميت و هايی حاوی پرسش فرم
  .ی زندانيان داده بودند تا پر کنند کليه

در اين روز رماه به انفرادی منتقل شده بودند و زندانيان دوبار دستگيری که در اوايل تي
ی راه با تغيير تصميم   در ميانه، به بندهای عمومی داشتند رااه قصد بازگرداندن آن
  . های انفرادی برگردانده شدند رو شده و دوباره به سلول مقامات زندان روبه

مسئوالن رژيم در حال تدارک . ، آغاز شده بودنقل و انتقال زندانيان به آسايشگاه اوين
باره تغيير کرده کد پاسداران و مسئوالن زندان به يبرخور. م بودندعا آخرين مراحل قتل

شدند، هيچ واکنش حادی  رو می  روبه"مجاهدين"و در مقابل پرسش اتهام، وقتی با پاسخ 
چه که مسلم بود،  آن! شد  پديدار مینشانبخشی نيز بر لبا نشان نداده و لبخند رضايت

  .ها برای تشويق افراد به اتخاذ چنين مواضعی بود م آنتالش وافر و غير مستقي
بدون هيچ پرسشی رفت و . هنگام تقسيم شام، پاسدار بند متوجه شد بشقاب و ليوان ندارم
فهميدم اتقاق جديدی افتاده و . بالفاصله با بشقاب و قاشق و ليوان و يک آفتابه برگشت

ت و ی فراوانی برای اجرای پروژه داش عجله" عرب. "دستور انتقال ما منتفی شده است
  . باره متوقف شده بودکمعلوم نبود چرا همه چيز به ي

  
به "  آ- محمود"ام  شب از طريق مورس فهميدم که در سلول کناری.  مرداد۴سه شنبه 
داديم از مورس  به خاطر اين که کنار در ورودی سالن بوديم، ترجيح می. برد سر می

ها نيز از زير در آهسته با هم صحبت  لی با اين حال بعضی وقتاستفاده کنيم، و
 غريزی شايد همان حس. خواست صدای همديگر را نيز بشنويم مان می دل. کرديم می
.  دو ماه قبل به انفرادی منتقل شده بودحمودم. ديگر را نخواهيم ديدگفت که ديگر هم می

ی  خواستند مصاحبه از يک نفر می: به چه دليل به انفرادی منتقل شدی؟ گفتم: پرسيد
رو   که با اعتراض ما روبهاجباری بگيرند و بر آن بودند ما را به تماشای آن ببرند

سپس . ای خاموش شد لحظه.  آوردند انفرادیما را به  در نتيجه با ضرب و شتم .شدند
 آن فردی که متن انزجارنامه را خواند، من: پيامش را به شکل منقطع دريافت کردم

دست و پايم را . از حماقتی که کرده بودم، خشکم زده بود. يک لحظه فرو ريختم. بودم
 نشناخته بودم و حاال در سلول کناريم بود و من به  او را آن روز،من. گم کرده بودم
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ام، چيزی که  اش شده احساس کردم باعث ناراحتی. شکل بدی قضيه را طرح کرده بودم
کرد من او را مسبب به انفرادی افتادن و کتک   او فکر میشايد. اصًال قصدش را نداشتم

از شدت ناراحتی مثل . گونه نبود در صورتی که اصًال اين. دانم مان می خوردن آن شب
دانستم چطوری قضيه را جمع و جور کنم و حماقتی را که  پيچيدم و نمی مار به خودم می

ارش بودم و در آغوشش در آن لحظه دوست داشتم که کن. کرده بودم تصحيح کنم
او قبل از ما به انفرادی رفته بود و حاال از سالن . خواستم گرفتم و از وی پوزش می می

دوباره تالش کردم با او گپ بزنم تا بلکه از . جا منتقل شده بود انفرادی ديگری به آن
از هر دری به . به همين دليل به رد و بدل کردن اخبار پرداختم. دلش در بياورم

پرداختم اال به اين نکته که چگونه تماس او با آذر لو رفت؟ و يا  وگو با او می تگف
خواستم دوباره موضوع فوق را  نمی... د و کردنچگونه او را به انجام مصاحبه مجبور

موقعيت بهتری بتوانم کردم بعدها شايد در  در ثانی فکر می. در ذهنش تداعی کنم
  . گيری کنمموضوع را پي

ی مورس زدن   معروف بود، متوجه39"اسمال"ها به  تاه قدی که در ميان بچهپاسدار کو
 مرا در حالتی غافلگير کرد که به طور درازکش وا. ی سلولم را باز کرد ما شد و دريچه

در سلول را باز کرد و به سرعت .  زمين ولو شده و در حال مورس زدن بودمروی
 ببازم، لبخندی زده و با لحنی زدی؟ بدون اين که خودم را چرا مورس می: گفت
 دلم گرفته بود و "نود و بوقی"بعِد ! تف به اين شانس! شانس را نگاه کن: وار گفتم لوطی

پيش خودم گفتم اگه شانس ماست، . دراز کشيده بودم و روی ديوار رنگ گرفته بودم
دسِت زدی؟  گويد چرا داشتی مورس می کند و می همين حاال نگهبان در سلول را باز می
ای که ساخته بودم،  البداهه ام و داستان فی خونسردی! بر قضا در باز شد و تو ظاهر شدی

های پاسداران به بند، فقط  در يورش. لوحی بود  پاسدار ساده. کوب کرد گويی او را ميخ
 روی زمين ريخته "مالت"اگر صد تا : گفتند ها می بچه. گشت دنبال وسايل چوبی می

برای همين ... ی چوبی و ا ول کرده و يک راست می رود سراغ قفسهها ر باشد، او آن
ات  مواظب باش، سلول بغلی: باری گفت به شکل بالهت. گفتند هم می" عشق چوب"به او 

: سرم را تکان داده، گفتم! اگر خواست با تو تماس بگيرد، جواب نده! آدم خطرناکی است
م بر بالهت وی يا بگريم بر سرنوشت دانستم چه کنم؟ بخند  نمی،در را که بست. چشم

تعمق در اين واقعيت که چه .  بوديم خود که به دست افرادی چون او گرفتار آمده
  . کرد ام می اند، سخت آزرده ای بر هست و نيست ما مستولی شده طايفه

ی نيروهای عراقی به مناطق غرب کشور و اعتراض واليتی وزير  کم و بيش خبر حمله
 پاسدار بند که زير هشت مشغول گوش کردن به یيم را از طريق راديوامور خارجه رژ
چرا چنين . بسيار تعجب کردم.  از روز قبل شروع شده بوده حملظاهرًا. آن بود، شنيدم

اخباری را . ای دوباره بعد از پذيرش قطعنامه، از طرف عراق انجام گرفته است حمله
                                            

  . در زبان انگليسی"کوچک"به معنی   39
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 که در دو طرف مود و فرامرز جمشيدیبا مح"  اسمال"که شنيده بودم، بعد از رفتن 
ی نشنيده بودند و اين اخبار برای بيشترها هم چيز  آن. سلولم قرار داشتند، مطرح کردم

  . آنان نيز عجيب بود
 زندانيان از يک گروهبه .  بود)بند سابق خودمان(، ٢های بند  امروز روز مالقات بچه

ها موفق به ديدار  ی خانواده له مالقات را متوقف کرده و بقيه و بالفاصدهند میمالقات 
، يعنی کسانی که از  اوين۴بعدها متوجه شدم زندانيان بند  .شوند نمی نشانفرزندا

های خود مالقات داشتند و   به اوين منتقل شده بودند، در اين روز با خانوادهگوهردشت
ی نيروهای  روی اوليه  و پيش"فروغ جاويدان" جريان عمليات از طريق آنان در

ها از  بچه. بند را شور و شوق زايدالوصفی فرا گرفته بود.  قرار گرفته بودندمجاهدين
  . های گوناگون سعی کردند اخبار فوق را به گوش ديگر زندانيان نيز برسانند طريق

م را اتخاذ کرده بودند و ترديدی نداشتند عا ئوالن رژيم تصميم اجرای قتلبدون شک مس
آيند، به زندانيان منتقل خواهد شد  که اخبار عمليات، از طريق افرادی که به مالقات می

چيزی که در آن . ی زندانيان است، يقين داشتند و نسبت به نتايج آن که باالرفتن روحيه
در . يت به دنبال آن بودند تا ميزان باالتری از افراد را از دم تيغ بگذرانندروزها با جد

 آموزشگاه ۴ و ٢های  های زندانيانی که در سالن   به خانواده به مناسبت عيد قرباناوين
 روز فوق هايی که در  خانوادهتعدادی از.  داده بودندبردند، مالقات حضوری به سر می

شان را مالقات کنند، در روزهای بعد تک و توک مراجعه نتوانسته بودند فرزندان
ای روی در زندان زده شده   که اطالعيهکنند میها مشاهده  صبح پنج مرداد آن. کنند می

  .  زندانيان به مدت دو ماه تعطيل است که مالقات است مبنی بر آن
  

اش در تدارک بزرگداشت دهمين سال به   و رژيم منحوسخمينی .د مردا۵چهارشنبه 
درست مانند . شان، شکست سختی در جنگ با عراق خورده بودند قدرت رسيدن

خود جشن بزرگی برپا کرده بود و در  سال  سلطنت امين  سی درشاه قاجار که  فتحعلی
در دوران . ه بودرد خوی تزاریها  از روس در جنگیشكست سختسال  همان

 یها ن نحوست را به گردن سكهي و اه گرفتنحسرا به فال  فوق مردم جشنشاه،  فتحعلی
سال باب کرده بود و خواستار آن شده  شاه همان ه بودند که فتحعلی انداختیقران صاحب

شاه که جز بدبختی و حرمان  فتحعلی. قران را نيز به القابش اضافه کنند بود که صاحب
های بزرگی از خاک ميهن را نيز به باد فنا  صيب مردم ايران نکرده بود و بخشچيزی ن

سلطان "ی خويش برآمده و خواستار اين بود که  داده بود، در فکر بسط سلطه
 و فاقه و مرگ و نيستی چيزی رخمينی نيز که جز فق.  نيز خوانده شود"قران صاحب

ی مردم تحميل  ا نيز بر گردهحاصلی ر نصيب مردم نکرده بود و هشت سال جنگ بی
هايش را در مقابل دشمن خارجی باال برده بود،  بار دست کرده بود و با شکستی فضاحت

ی فقيه مورد شناسايی  خواهان آن بود تا در داخل کشور قدرتش به عنوان سلطنت مطلقه
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و خود و اطرافيانش حضور آن همه زندانی را به فال بد گرفته . عام و خاص قرار گيرد
  . در صدد بر آمده بودند تا از شر آنان خالص شوند

از . شد از صبح چهارشنبه، صدای بلندگوی مسجدهای اطراف زندان به خوبی شنيده می
ج يی راديو سعی در تهي رسيد و گوينده همه جا صدای مارش معروف جنگ به گوش می

دم که در خالل خبرها شني. های غرب کشور داشت عمومی برای عزيمت به جبهه
از . اند به کمک نيروهای ارتش عراق به مرزهای غربی حمله کرده" منافقين"نيروهای 

را " ايران مرز پرگهر "های ملی و ميهنی و از جمله سرودصبح چند بار راديو سرود
رژيم سرودی را که تا .  تعجبم شده بود اين امر بيش از هر چيز موجب. پخش کرده بود
کرد، با يک  اش می  تلقی کرده و الجرم خالف اسالم ارزيابی"یگراي ملی"ی  ديروز نشانه

های  اطالعيه ٤٠ !چرخش آنی، در طی يک روز چندين بار به پخش آن مبادرت کرده بود
ها و نهادهای دولتی و  مختلف از سوی نهادهای رژيم مبنی بر تعطيلی مجلس و دانشگاه

ی  رايم باقی نگذاشته بود که حملههای غرب کشور، ديگر ترديدی ب  ها به جبهه عزيمت آن
چرا که تا آن موقع، .  انجام گرفته است و مجاهدينخشيبآزادوسيعی از سوی ارتش 

تعطيل کند نيز  در بدترين شرايط جنگی حتاها را،  سابقه نداشت رژيم مجلس و دانشگاه
بدون ترديد پارامتر جديدی وارد . و داشته باشدو از بلندگوی مسجدها سعی در بسيج نير

ی نيروهای عراقی به خاک ميهن  امروز ديگر خبری مبنی بر حمله. ها شده بود معادله
" عمال استکبار جهانی"و " منافق"و نيروهای " منافقين"نبود، بلکه هر چه بود سخن از 

  . بود... و
. شنيدم کردند، می با هم صحبت میصدای پاسداران را که پشت در سالن . بعدازظهر بود
ها را  ی ساواکی زمان اول انقالب هم همه: گفت ها که داوود نام داشت، می يکی از آن

ها به  مدت. شان را بشنوم، نتوانستمي ها ی صحبت هر چه تالش کردم تا بقيه. نکشتند
 يک دنيا تحليل و برداشت روی آن سوار. کردم ای که شنيده بودم، فکر می جمله
هاشان  ی حرف  توانستم بقيه چرا اين بحث را به ميان کشيده بودند؟ ای کاش می. کردم می

آيا آنان در مورد خطری . کردند فهميدم که در چه موردی صحبت می را نيز بشنوم و می
کردند؟ آيا به خودشان   بود، صحبت مینشانکه در صورت سقوط رژيم متوجه جا

کند به نوعی راه  انسان ديگری که در موقع خطرتالش می آيا مثل هر  دادند؟ دلداری می
دست يافتن به آرامش روحی ها نيز به دنبال راه فرار و   آنفراری برای خودش بيابد،

شان فايق آيند؟ آيا خطر تا  بودند؟ آيا در پی يافتن توجيهی بودند تا بر اضطراب درونی
هر چه . خود مشغول کرده بودی ذهنم را به  ها همه  اين پرسش اين حد نزديک است؟

برايم محرز . شد کردم قضيه را از ديد ديگری مورد موشکافی قرار دهم، نمی تالش می

                                            
 در ١٣۵٨ مرداد ٢۵ در مصاحبه با کيهان زاده جا نزد رژيم و عوامل آن مطرود بود که قطب   اين سرود تا آن40

 به نظر من زيرا": کنيد، گفته بود  را پخش نمی"ايران ای"پاسخ به سؤال خبرنگار که پرسيده بود، چرا سرود 
  " ...خان تهيه شده و رضاخانی است  يک سرود فاشيستی است که در زمان رضا"ای ايران"سرود 
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ی رژيم صرفًا برای گمراه کردن مردم و الپوشانی اصل قضيه  شده بود که تبليغات اوليه
احتماًال : کنی؟ گفتم یچه فکر م:  از طريق هواکش پرسيدفرامرز جمشيدی. بوده است

بس از سوی  ی آتش زيرا با وجود پذيرش قطعنامه. ی وسيعی کرده است سازمان حمله
 نخواهد خشيبآزادی وسيع ديگری از سوی ارتش  عراق، احتماًال بعد از اين امکان حمله

  . تواند آخرين حمله باشد بود و اين می
که در سوم مردادماه، زندانيان استان کرمانشاهان را  "يدانفروغ جاو"با شروع عمليات 

ی اول، ساختمانی که بند سابق ما  سراسيمه در طبقهتر به تهران منتقل کرده بودند،  پيش
  . ند نفر بود٧٠حدود  ها مجموعًا تعداد آن.  جای دادند،ی سوم آن قرار داشت در طبقه

  
 م زندانيان سياسی در اوينعا قتل.  تبليغات رژيم ادامه داشتمچنانه.  مرداد۶پنج شنبه 

کردم عمليات بزرگی در جريان  احساس می. آغاز شده بود و ما اطالعی از آن نداشتيم
 دولتی و های  رهاست وگرنه نيازی به اين همه بسيج و دنگ و فنگ و بستن مجلس و ادا

سرنوشت ما در اين ميان چه خواهد شد؟ هيچ : انديشيدم با خود می. نبود... ها و دانشگاه
خواب ديده بودم در جايی . به ياد خوابی افتادم که هفته پيش ديده بودم. پاسخی نداشتم

مانند کميته مشترک هستم و چند پاسدار که دمپای شلوارهاشان گت کرده بود، به در 
 و با آهنگی ترسناک نامم را پرسيدند و بعد مرا به سلولم آمدند و به شکل بسيار آهسته

در آن جا مشاهده کردم روی چرخی که با آن چای و غذا . راهروی جلوی سلولم بردند
شان سالم ي ها بدن. ها قرار دارد های بچه هايی حامل جنازه آوردند، تابوت به داخل بند می

از شدت ناراحتی . فته بودشان به شکلی باور نکردنی از بين ري ها بود، ولی صورت
م را در راهرو، کنار ناگهان خود. جلوی چشمانم را گرفتم و فريادم در گلو شکست

خوشحال . بند نگاه کردم، شلوار کردی سفيد رنگی به پا داشت  از زير چشم.فردی يافتم
سرم را بلند کردم به قصد آن که صورتش را ببينم، . م که تنها نيستم و همدردی دارمشد
در واقع، او را به . ی ناگاه متوجه شدم که صورت او نيز چون ديگر مردگان استول

در همان . ترس و اضطراب و اندوه وجودم را انباشته بود. شکلی سرپا نگاه داشته بودند
های روی  من اسم. ها روی هم تلنبار شده بودند وسايل بچه. مرا به اتاقی بردندحال 
ها  ه آندانستم ک در خواب می. گشتم  نام دوستانم میخواندم و بدنبال ها را می ساک
از شدت ناراحتی از . اند شان آورده ها و وسايل آوری ساک اند و مرا برای جمع مرده

خواب به  آن  آن شب قضيه را جدی نگرفته بودم، ولی در وضعيت جديد،. خواب پريدم
ذهنم را اشغال کرده  م که کن تفسير و توجيهی برای آن نداشتم، اما تصديق می. يادم آمد

 .بود
وگوهايم با فرامرز، از گرسنگی دائمی به علت ورزش و صرف  در خالل يکی از گفت

آيد و نيازی به آن  ی نانش زياد می روزه است و جيره: گفت. انرژی زياد شکوه کردم
اين کار را از طريق هواکش انجام . ی اضافی نانش را به من دهد قرار شد جيره. ندارد
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در اين . کرديم تا به هم برسد مان را دراز میروی توالت فرنگی رفته و دست. ديمدا می
خواستم  هايی که می يکی از دفعه. کرد آورديم که خود نان جبران می کار کمی کم می

متر   سانتی٧۵ی تقريبی  دستم را داخل هواکش کنم، متوجه شدم دو تا ديلم يکی به اندازه
امروز  .اند تر، در هواکش از قبل جاسازی شده  ولی کمی کلفتمتر  سانتی۵٠و ديگری 
ی نان با روزهای گذشته فرق کرده است و نان ارائه شده نانی   جيره کهمتوجه شدم

  . شد، بلکه از بيرون زندان تهيه شده است نيست که در زندان پخت می
  

. آمد ی نمیهای مارکسيست، چند روزی بود که صداي کش  از بند ملی. مرداد٧جمعه 
مشغولی من گوش دادن به  ترين دل مهم. ها را به جای ديگری منتقل کرده بودند ظاهرًا آن

های عمومی اطراف،    و محلجدهاشد و بلندگوهای مس اخباری بود که از راديو پخش می
از خالل خبرها احساس کردم عمليات با شکست مواجه . رساندند ها را به گوش ما می آن
تنها . از کم و کيف موضوع اطالعی نداشتم. اند نشينی کرده يروها عقباست و ن شده

روزهای گذشته هيچ پاسداری به جز برای دادن . کانال خبری ما، راديوی رژيم بود
ها بايد هر روز چند  آن. کسی را نيز برای حمام نبرده بودند. غذا، به بند ما نيامده بود

موقع دادن غذا احساس  در. زدند کار سر باز میبردند، ولی از اين  نفر را به حمام می
  : زد شان موج میهاضطراب و هراس در نگا. کردم بسيار سراسيمه هستند می

  ها غريق وحشت خود بودند آن
  و حس ترسناک گنهکاری

   رانشانارواح کور و کود
  ٤١.مفلوج کرده بود
در انفرادی، .  کردشد حس  شده بود و آن را به خوبی میبيشتراين مسئله از روز گذشته 
ها  ی کوچکترين تغييرها شده و نسبت به آن انسان متوجه. کنند حواس انسان بهتر کار می

  . شود حساس می
ی روز بعد را نيز  صبحانه. دادند ی نان روز را برخالف قبل، در يک وعده می جيره

زندان دوباره متوجه شدم که نان از بيرون تهيه شده است و نان . دادند شب قبل می
 کسی در اين کمتر. فکر کردم شايد نانوايی خراب شده است و نياز به تعمير دارد. نيست

مشخص بود همه به دنبال شنيدن اخباری هستند که از راديو به . گرفت روزها تماس می
 وا بيشترفضای سنگينی بر زندان حاکم بود و همه را به تفکر و تعمق . رسيد گوش می
کردم شايد  فکر می. های نماز جمعه را گوش کنم  بودم که خطبهمن منتظر. داشته بود

ی نماز جمعه را پخش نکردند، ولی در خالل  متأسفانه خطبه. خيلی چيزها دستگيرم شود
های نماز جمعه، مبنی بر اعدام  اخبار بعدازظهر چيزهايی جسته و گريخته از خطبه

  . ر نداشتمشنيدم، اما هنوز به اين مسئله باو" منافقين زندان"
                                            

  .  فروغ فرخزاد41
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ی تالشی که  ای برسم، ولی با همه ی مسائل را کنار هم چيده و به نتيجه سعی کردم همه
بلند شدم . ها افتادم بعدازظهر بود که به فکر ديلم. شد کردم، باز چيزی دستگيرم نمی می

ای نيز روی  های جلوی پنجره که تيغه و يکی را که کوتاهتر بود، برداشتم و الی کرکره
پايين کرکره کمی کج .  جوش داده بودند، گذاشتم و ديلم را به سمت باال فشار دادمها آن

ی کوچک، قادر به ديدن  از طريق همان روزنه. شد و توانستم از الی آن بيرون را ببينم
ی زندان در سمت راستم واقع شده بود و  خانه گل. ی جلوی زندان شده بودم محوطه

  .ديدم که در واقع جلوی ساختمان زندان بود م را میکاری و درختکاری جلوی سلول گل
از خوشحالی قند . توانستم به سختی ببينم های به بيرون از زندان را نيز می رفت و آمد

ی نسبت به پيرامونم دارم و همين بيشترکردم که تسلط  احساس می! شد توی دلم آب می
شناخت نسبت به . دآور ی کوچک، احساس آرامش زيادی در من به وجود می روزنه

ی در فرد بيشترتر باشد، باعث آرامش وتسکين روانی  محيط  پيرامون هرچه وسيع
شود زندانی با چشمان بسته مورد بازجويی  به همين دليل است که تالش می. شود می

ی امنيتی  صرف ندارد، بلکه  اين مسئله جنبه. قرار گرفته و يا در زندان رفت و آمد کند
ار روی زندانی و جلوگيری از برقراری پيوند او با محيط صورت برای تشديد فش

  هر چند روزنه. اند بند را از روی چشمانم برداشته کردم که چشم احساس می. گيرد می
ی کوچکی قابل ديدن بود، ولی همين اندک روزنه نيز  بسيار کوچک بود و فقط محدوده

  . شد باعث به وجود آمدن آرامش عجيبی در من می
ی بندها يورش آورده و به  ر همان روز، پاسداران به شکلی هماهنگ، به کليهعص

ها بعد، ديگر  تا ماه. آوری کردند ها را جمع منظور بايکوت خبری زندانيان، تلويزيون
با . شد و زندان در بايکوت خبری مطلق قرار داشت ای در بندها فروخته نمی روزنامه

 نيز مشمول مقررات  مرداد، گوهردشت۵ در روز م در اوينعا ی قتل شروع پروژه
ای شده و زندانبانان و کادرهای مختلف زندان امکان رفت و آمد به بيرون از  قرنطينه

  . زندان را نداشتند
 نداشتند بدون  حقها نيز از ابتدای تشکيل گوهردشت  توابحتاهيچ زندانی سياسی، 

کوچکترين تخلفی در اين رابطه . بند در زندان و يا راهروهای آن رفت و آمد کنند چشم
ی زندان، نظافت راهروها و حمل غذا تا پشت در  کارهای روزانه. شد جايز شمرده نمی

 افغانی را به منظور بعدها زندانيان عادِی. ی پاسداران بود بندها، در ابتدا به عهده
داده  و يک بند به آنان اختصاص منتقل کرده از نيروی کارشان، به گوهردشت کشی بهره
از روز پنج مرداد رفت و آمد زندانيان افغانی ممنوع شده بود و آنان در بندشان . بودند

ی آنان بود، به پاسداران محول کرده  محبوس بودند و انجام کارهايی را که به عهده
 ۴ و ٢های  ، زندانيان سالن رئيس زندان اوينتضوی در يکی از همين روزها مر.بودند

 "فروغ جاويدان"ی عملياتی   اوين را در حسينيه جمع کرده و از حضور خود در منطقه
 ها هايی که از آن آميز گفته بود من هم اکنون از کنار جنازه  و با لحنی تهديدخبر داده بود
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  ...ام و پشته ساخته بوديم، آمده
 برای ترين توابان اوين  تن از فعال١۵بعدها متوجه شدم در همين روزها در حدود 

ها و به منظور شناسايی و دستگيری احتمالی رزمندگانی که به هنگام  کنترل گلوگاه
  .ودندآمدند، اعزام شده ب  عملياتی به داخل کشور می نشينی از منطقه عقب

  
  

   در گوهردشت عام  شروع قتل
  

ها  ساعت هفت صبح، بعد از خوردن صبحانه متوجه شديم تعدادی از بچه.  مرداد٨شنبه 
که تازه به بند ما آمده بودند و تا آخرين روزها مالقات داشتد، اخبار زيادی داشته و 

ها بود   سابق، مدت۶ای فرعی مقابله بچه. ها را به ديگران منتقل کنند قصد دارند که آن
 که در بند داشتند، از آن مانند راديواستفاده ٤٢ اينچ توشيبايی١۴کاری تلويزيون  با دست

از طريق تلويزيون فوق به اخبار راديو مجاهد گوش داده و سپس اخبار آن را . کردند می
بان را به عهده من در دومين سلول از دم در بودم و نقش نگه. کردند در زندان پخش می

های  های سلول مستطيل که متعلق به پنجره روی سلولم چند عدد شيشه مربع روبه. گرفتم
کرد،  اگر کسی در بند را باز می.  تکيه به ديوار قرار داشتند،انفرادی بود، روی زمين
من با درازکش شدن روی زمين، از زير در چهار . افتاد ها می عکسش در آن شيشه

 با کشيدن سيفون توالت، ،کردم تا اگر خطری احساس شد  را نگاه میها چشمی شيشه
بعد از شروع تبادل اخبار، کسی به . ها را از ورود پاسدار به بند مطلع کنم ديگر بچه

  .شويی و کشيدن سيفون توالت را نداشت جز من حق استفاده از دست
" چلچراغ"ر عمليات آن روز از ساعت هفت و نيم صبح تا دو دقيقه به نه تبادل اخبا

 تمامی نداشتند و به خاطر خبرها. ی مهران انجام گرفت  در منطقهخشيبآزادارتش 
ناخودآگاه به . شدند  همراه با جزئيات و به شکل کاملی رد و بدل می،حساس بودن شرايط

اصی دچار دلشوره و دلواپسی بدون هيچ دليل خ.  نه بود بهساعتم نگاه کردم، نزديک
سيفون . دانم منشأ آن چه بود، ولی مانند هشدار و يا آژير خطری عمل کرد نمی. شدم

  . بند به يکباره در سکوت فرو رفت. توالت را چند بار کشيدم
 فرصت فکر کردن به اخبار را پيدا نکرده بودم که در اای نگذشته بود و من حت دقيقه

ان شيفت روز گذشته و آن روز، به همراه چند نفر ديگر سلولم باز شد و پاسدار

                                            
 نفر از گرايشات مختلف ۴روزها . ها موفق به تبديل تلويزيون به راديو شده بودند  آن۶۴  از اواخر سال 42

  به اين اخبار گوش داده و سپس اخبار مربوطه را در بين افراد بند و فرعیزندانيان مجاهد قديمی گوهردشت 
رسيد، يک نفر  های ايدئولوژيک و سياسی می هرگاه نوبت به بحث. کردند خودشان و ديگر بندهای زندان پخش می

 امنيتی تالش  به خاطر رعايت مسائل. تر به خاطر سپرده شوند شد تا موضوعات دقيق ها اضافه می ديگر نيز به آن
از اين راديو تا آخرين روزهای قبل از . شد تا افراد هر چه کمتری در رابطه با موضوع فوق قرار گيرند می

  . شد عام استفاده می شروع قتل
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 .بند زده و سلول را ترک کنم  چشممن خواستندی در ظاهر شده و از  سراسيمه در آستانه
 و اند شدهتماس امروز صبح ی   متوجهفکر کردم .  شدم گرفته يک لحظه مانند آدم برق

اند، شهادت  يزهايی که شنيدهشيفت روز گذشته نيز زندان را ترک نکرده تا در مورد چ
اند که  اند و چون به اين نتيجه رسيده ی اخبار را شنيده کردم همه احساس می. دهند

ی  کردم که چرا متوجه خودم را سرزنش می. اند است، اقدام کرده مان تمام شدهي ها صحبت
ی  ر تهيهآخر چگونه و از کجا وارد بند شدند که من نديدم؟ فک. ها در بند نشدم حضور آن

ی  ها را باز کرده و همه ی سلول گويی بودم که ديدم دِر همه يک سناريو برای پاسخ
شان فهميدم که تماس و رد و بدل شدن  از برخورد اوليه. اند زندانيان را بيرون آورده

در يک لحظه دوباره آرامشم را به . اخبار لو نرفته است و موضوع چيز ديگری است
هر : به خودم گفتم. ، خوشحال بودم سر گذرانده بوديمرا ازخطر ه اين کاز . دست آوردم

بدون کوچکترين دلهره و نگرانی، از .  باکی نيست،خواهد پيش بيايد، بگذار بيايد چه می
مان باعث شده بود که از حساسيت  دلخوشی ناشی از لو نرفتن تماس. سلول بيرون آمدم

ما را . ران سراپا هيجان و اضطراب هستندکردم پاسدا احساس می. الزم برخوردار نباشم
ای  هنوز چند دقيقه.  کنار ديوار ايستاديم،کف بردند و بعد از طی مسافتی ی هم به طبقه

من سرم را به ديوار تکيه داده بودم و .  پيدا شدی داوود لشکری نگذشته بود که سرو کله
ها  اين: با اشاره پرسيد. ديدم شد، می ا نزديک میبند وی را در حالی که به م از زير چشم

جا بياوريد؟  ها را به اين کی گفته اين: تر شد گفت وقتی کمی نزديک. جا هستند؟ چرا اين
 با لشکری. ها بود منظورش يکی از افسرنگهبان". سيد: "يکی از پاسداران پاسخ داد

گويم،  هر کس را که من می.  برگردانيدشاني ها ها را به سلول اين: عصبانيت گفت
بالفاصله ما را سراسيمه و با   تفهيم شد؟: ای اضافه کرد بياوريد و بعد با لحن آمرانه

احساس کردم . مان انداختند های سابق عجله به بندمان بازگرداندند و در همان سلول
نز زرد يک مرسدس ب. بالفاصله به پنجره نزديک شدم. اتفاقی در شرف وقوع است

در همين موقع فرامرز . زندان پارک شده بودساختمان  درب ورودینخودی رنگ مقابل 
ی پايين بردند؟  کنی برای چی ما را به طبقه فکر می:  از طريق هواکش پرسيدجمشيدی

هر . کردم داشتم به همين موضوع فکر می. رسيد پاسخی نداشتم و چيزی به خاطرم نمی
بند ديده بودم، برای او توضيح دادم و اضافه کردم گويا غير از   را که از زير چشمچه

جا بيآورند و به همين خاطر ما را به سلول  ما افراد ديگری را نيز قرار بود به آن
ساختمان درب ورودی روی  يک مرسدس بنز هم روبه: در خاتمه افزودم. بازگرداندند

مشخص است افراد جديدی برای بازديد از زندان . بودزندان پارک شده است که قبًال ن
توانی بيرون را ببينی؟ توضيح دادم که چگونه موفق به انجام  مگر تو می: پرسيد. اند آمده

. ها را به او بدهم اش برانگيخته شده بود، از من خواست که ديلم کنجکاوی. اين کار شدم
.  را دادمکوچکترسپس ديلم . ا کج کند را دادم، ولی موفق نشد کرکره ربزرگتراول ديلم 

: گفتم. تواند بيرون را ببيند  موفق شده است و می کهفرامرز بعد از مدتی تالش گفت
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وی هر دو را باز پس داد و . هواکش سلول من باشد ها را بدهد تا در بهتر است ديلم
، در سلولم باز زمان وقتی از روی توالت پايين آمدم هم. شان گذاشتم ها را در جای اول آن
اند، ولی باز هم حدسم اشتباه  دوباره يک لحظه احساس کردم که همه چيز را ديده. شد
 پاسدار به داخل سلولم تعدادی به همراه لشکری. من دوباره شانس آورده بودم. بود
 لشکری با لحنی.  مدتی طول کشيد تا به خودم آمدم و به حالت عادی بازگشتم. آمدند

 و خودم را جمع کردم و "مجاهدين": آقا ايرج اتهامت چيه؟ گفتم: تسمخرآميز گفت
سرش را . ، هيچ واکنشی منفی نشان ندادانتظارممنتظر واکنش وی ماندم، ولی برخالف 

بالفاصله دِر سلول هر هشت نفر ما را باز ! بند بزن، بيا بيرون چشم: تکان داد و گفت
بعد از چند دقيقه خود را . بند زده، پشت سر هم رديف کردند ی ما را چشم کردند و همه
رسيد، اين بود که برای اولين بار  چيزی که غيرعادی به نظر می. مان يافتيم در بند سابق

 اعالم کرده "مجاهدين"مان که  پاسداران و لشکری نسبت به پاسخ ما در رابطه با اتهام
در . دادند ظاهرًا نوعی همراهی نيز نشان می. ان ندادندبوديم، از خود هيچ واکنشی نش
پاسدار تنها سرش را . هوادار: اتهام؟ او گفت:  پرسيدراه پاسدار بند از اکبر صمدی

در شرايط جديد تلقی مان  و تحميل ارادهها   آمدن آن ما آن را به نوعی کوتاه. تکان داد
بردند نيز به  ند، ديگر زندانيانی را که در انفرادی به سر میپس از انتقال ما به ب. کرديم

ش ک فرعی مزبور در باالی يکی از دو فرعی زندانيان ملی. ردنديک فرعی منتقل ک
ها متوجه شده بودند که اکثر  ها برايم تعريف کردند در تماس با آن بعدها بچه. مجاهد بود
درهمان روز اول و دوم به دادگاه برده شده و ديگر بازنگشته کش مجاهد  افراد ملی

  . بودند
ها را  همه از ما سراغ تعدادی از بچه. مان همراه بودورود ما با بهت و سوال دوستان

در نگاه اول فکر کرديم . ها نبود گرفتند که صبح از بند برده بودند و خبری از آن می
 از حد معمول آن بيشترتازه ما را مدتی . اند بردهها را به جای ما به انفرادی  شايد آن

ها را به جای ما به  جای تعجبی نبود اگر آن. داشته بودند روزها، در انفرادی نگه
در آن . بالفاصله به حسينيه بند که در انتهای بند قرار داشت، رفتيم .بردند انفرادی می

ته بود، برای جمع توضيح  روز گذشته بر ما گذش۴٢ را که در طول مواردیی  جا همه
را ... ها و برخوردی که با ما در صبح همان روز شده بود و داديم و آنان نيز پرسش

دانستيم، برای جمع گفتيم ولی هنوز  چه را که خبر داشتيم و مهم می هر آن. جويا شدند
 فضای ذهنی افرادی که در بند بودند نسبت به. ی ابهام قرار داشت خيلی چيزها در پرده

   .تر بود  واقعی،ما که مدتی را در انفرادی به سر برده بوديم
 چه بود؟ سوال اين نام پدر منصور قهرمانی: پرسد ها می شب هنگام پاسدار بند از بچه

 زنده است، پس چرا فعل بود اگر منصور قهرمانی. شود انگيز می پاسدار خيلی بحث
ولی در هر صورت ... پرسند و ايش به کار برد و يا اين که چرا از خود منصور نمیبر

  . مان سخت بود در واقع پذيرش موضوع برای. ی روشنی نرسيديم به نتيجه
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.  آغاز شدها از صبح شنبه، هشتم مرداد، ساعت نه صبح در گوهردشت عام ی قتل پروسه
روال .  برده شديمیه نزد هيئت تعيين شده از سوی خمين بوديم که بگروهیما اولين 

  : کارشان بر اين اساس قرار گرفته شده بود
اند،   و استوارتر بودهکمترشان مح کسانی که از نظر مسئوالن زندان بر مواضع سياسی

م به هر دليلی عا ی قتل  پروژهپيشبردزودتر از دم تيغ گذرانده شوند تا اگر در جريان 
اين حيث با افسوس  ها را اعدام کرده باشند تا از ترين قدم کم ثابت توقفی حاصل شد، دست
جايی که ما به عنوان زندانيان تنبيهی بندها در   از آن در واقع.و پشيمانی مواجه نشوند

مان  خاب انتگروه، برای اولين افراد "معاندترين"برديم، به عنوان  انفرادی به سر می
گونه آگاهی و خبری  مان برده بودند و ما نسبت به اين مسئله هيچ کرده و به مسلخ

 به درستی زندانيان اهل مشهد را که از مواضع باالتری نسبت به ما لشکری .نداشتيم
کانش بود که ام. م انتخاب کرده بودعا  جهت قتلگروهبرخوردار بودند، به عنوان اولين 

 يعنی هم ما و هم آنان را در آن روز با هم اعدام کنند، ولی چون ظاهرًا ما  دو گروههر
خواست  ی او و به دستور افسرنگهبان به دادگاه برده بودند، نمی را بدون اجازه

هايمان بازگردانند تا  به همين دليل دستور داد ما را به سلول. اش مخدوش شود اتوريته
بدين صورت ما در تضاد و درگيری .  در ابتدای کار از دستش در نرودمهار اوضاع

با مواضعی که داشتيم، اگر آن . م، جان به در برده بوديمعا  قتلمجريانآمده بين  پيش
  .گشتيم ، هيچ کدام زنده باز نمیرفتيم میروز صبح به دادگاه 
م در عا  ريخته شده بود، قرار بود قتلای که در وزارت اطالعات بر اساس طرح اوليه

ی اعدام و   زندانيان از پروسهتا جايی که امکان دارد، مطلق صورت گيرد و ِیغافلگير
با اين کار . چگونگی کم و کيف آن تا مشخص شدن وضعيت خودشان، آگاه نشوند

 زندانياِن برده و  و نهانی زندانيان پی به مواضع اصلی بيشترتوانستند هر چه  می
. تر شناسايی کرده و حکم اعدام را ابتدا در مورد آنان صادر کنند موضعی را سريعسر
ی در دست اجرا، در زمانی  اطالع نگاه داشتن زندانيان نسبت به موقعيت و پروژه بی

. ر مطلع شوندوجهی نتوانند از موقعيت يکديگ شد که زندانيان به هيچ  پذير می امکان
هايی بودند تا کسانی را که از بند  برای به فرجام رساندن اين مقصود، نيازمند سلول

جا منتقل کرده و  گيرند، به آن م قرار میعا ی برخورد و قتل خارج شده و در پروسه
برديم،   میها به سر های بلوکی که ما در آن  به سلول،از اين رو. شان کنند کامًال ايزوله
توانستند به عنوان ترمينال جهت انتقال افراد به  ها می در واقع از اين سلول. نياز داشتند

 اين بلوک ساختمانی در برتری.  استفاده کنندم کارهای حقوقی قبل از اعدامدادگاه و انجا
يک طرف آن به . اين نهفته بود که اولين بلوک زندان بود و مشرف به بندی نبود

 ساختمان بهداری زندانان مشرف بود و در طرف ديگرش نيز ی بيرون زند محوطه
شان با بندهای ديگر  شدند، عمًال ارتباط زندانيانی که به اين بندها آورده می. قرار داشت
. توانستند وضعيت خود را با زندانيان بندهای ديگر در ميان بگذارند شد و نمی قطع می
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های  کش دوم و نيز بند باالی سرمان را که ملیی  های انفرادی ما در طبقه سلول
 .مان منتقل کردند مارکسيست بودند، برای اين منظور خالی کردند و ما را به بند سابق

شکار  وجو و  ضمن حضور در بندهای مختلف به جستاز اول صبح داوود لشکری
  . گرفتند م قرار میعا لپرداخت که به زعم وی بايد هدف اول قت قربانيانی می

 معروف به کاک اولين نفری بود که به دادگاه از ميان زندانيان مشهدی، جعفر هاشمی
طبق معيارهايی که رژيم برای بردن افراد به دادگاه معين کرده بود، وی بايد . برده شد

ها را در  رماه همان سال همگی آندر تي. رفت به عنوان اولين نفر به دادگاه می
هايشان   و آرمانها در دادگاه به  دفاع از مجاهدين آن.  به دادگاه برده بودندگوهردشت

اين . شناختندش، به اعدام محکوم شده بودند ی که نمیپرداخته و از سوی حاکم شرع
  . ی دادگاه ياد شده بود پروسهها از   خود آنبرداشِت

گفته .  زندانبانان ساخته بودا مورد احترام نزد همه، حتفردی از او ،مقاومت جعفر
، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در شد در بدو ورودش به گوهردشت می

زندانيان  .تفا کرده بوداک" درود بر رجوی"و" ياحسين"همان حال تنها به گفتن 
زندانيان مشهدی را قبل از شهادت، در حياط که  بعدها برايم تعريف کردند مارکسيست

بندشان ديده بودند که با چه شور و شوقی ابتدا نماز گزارده و سپس در بزرگ حياطی 
 وقتی چند روز بعد. بودندشد، خودشان باز کرده  ی محل اعدام منتهی می را که به سوله
بردند، منتقل شدم، روی  ها در آن به سر می کش ها به بندی که قبًال ملی عام در خالل قتل

ديوار يادداشتی به تاريخ هشت مرداد از جعفرهاشمی يافتم که اشاره داشت در دادگاهی 
رگ محکوم شده است  به م شرکت کرده و ضمن دفاع از مواضع مجاهدين"عفو"به نام 

  . و منتظر اجرای حکم است
، غالمرضا ، حسين سبحانی، رامين قاسمیمسعود کباری) ٢بند ( در اين روز، از بند ما

 به  و اصغر مسجدی، احمد گرجی، مهران هويدا، منصور قهرمانی، رضا زنداسکندری
های بند در طی روز  آنان کسانی بودند که در چند روز گذشته با نگهبان. شهادت رسيدند

ی  ها، وعده پاسداران ضمن يادداشت نام آن. و يا موقع گرفتن آمار درگيری داشتند
ه از متهمان خوا ی و موسی کريماوسط اوسط ها علی به غير از آن. برخورد داده بودند

ها اطالعی  نيز امروز از بند خارج کرده بودند و کسی از سرنوشت آنرا کرج دادستانی 
ه روی خوا ای از موسی کريم وشته مرداد وقتی به سلول مجرد رفتم، ن١۵در . نداشت

   :سياوش کسرايی" آرش"ی  ديوار يافتم با مطلعی از شعر جاودانه
  آری آری زندگی زيباست

  زندگی آتشگهی ديرنده پابرجاست 
  و بعد ادامه داده بود 

  !جنگلی هستی تو ای انسان
  ...جنگل ای روئيده آزاده
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وی هم چنين نوشته بود که به اعدام محکوم . به تاريخ هشت مرداد امضا کرده بود که
  . اوسط نيز در همان روز اعدام شده بود علی. شده و در انتظار اجرای حکم است

وی از نادر کسانی . اهل گيالن، در روز هشت مرداد به دادگاه رفته بود"  ن- ش. محمد"
اش او   بود، ولی در پروندهاو هوادار مجاهدين. ه بودبود که آن روز جان سالم به در برد

او در دادگاه، روی همان اتهام بنی .  ثبت کرده بودندرا به عنوان هوادار بنی صدر
 رو شده بودند، چون حکم خمينی صدر مانور داده بود و اعضای دادگاه با تناقض روبه

  ٤٣.های مذهبی تص به مجاهدين بود و نه ديگر گروهصرفًا مخ
بعدها تعريف . ش مجاهد منتقل شدک زندانيان ملیمجاور های  وی بعد از دادگاه، به سلول

  بعد از دادگاه، از طريق مورس با هم در تماس بودند و هيچکش ی ملیها کرد که بچه می
تصورشان همان بود . م زندانيان مطلع نبودندعا  برای قتلی رژيم يک از آنان از برنامه 

پذيرفته بودند که هيئتی برای بررسی وضعيت آنان جهت آزادی . کرد که رژيم تبليغ می
ها قبل از  اين تماس. ها برخورد کنند ی آن به زندان آمده است و گويا قرار است با همه

  .ابالغ حکم اعدام به آنان بود
آنان به ضيافت مرگ ميهمان شده بودند بدون اين که بدانند و غالمان از 

   ٤٤کردند شان می ميناهای عتيق زهر در جام
ش، ک ها و برخوردهايی از اين دست، برای زندانيان ملی گونه هيئت حضور در برابر اين
 ، نيریاوين  در۶۶در سال . تانگيخ  را بر نمیرسيد و حساسيت آنان عادی به نظر می

يک حاضر به پذيرش   جايی که هيچ ی آنان برخورد کرده بودند و از آن  با همهو اشراقی
ضوابط دادستانی جهت آزادی از زندان نشده بودند، همگی محکوم به زندان تا اطالع 

ضوابط دادستانی در آن . دريافت کرده بودندثانوی شده و حکمی در اين زمينه نيز 
و به دادن تعهِد مبنی بر شده ی ويدئويی شروع  شرايط از نوشتن انزجارنامه و مصاحبه

در شرايط جديد دوباره . شد  منتهی می،عدم فعاليت سياسی و سپردن وثيقه و ضامن
نيری از آنان سوال مشخص .  ديدند اشراقی را به همراه چند نفر ديگر می همان نيری و

ادی از زندان را ی ويدئويی جهت آز آيا ضوابط دادستانی در رابطه با مصاحبه: اين بود
شان بود  به خاطر همين مواضع. شان منفی بود  آنان مانند هميشه پاسخ ؟پذيريد يا نه می

. شان، در زندان به سر برده بودند ها اضافه بر ميزان محکوميت اوليه ها و ماه که سال
 کرده بودند و ها در سال گذشته برای آزادی بی قيد وشرط از زندان، اعتصاب غذا آن

  .پايانی را به جان خريده بودند رنج و سختی بی
ها، از ديگر شهدای اين روز  کش  از بند ملی رزاقی)حسين(مهشيدو و گ حسين حقيقت

هر دو را . ش به دادگاه برده شدندک  که همراه با تعداد ديگری از زندانيان ملیبودند

                                            
عام صادر  کم قتلهای مذهبی مشمول ح  گروه  و ديگر، بنی صدر، آرمان مستضعفين هواداران شريعتی، فرقان43

  .شدند شده از سوی خمينی نمی
  .  احمد شاملو44
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. ها را راهی دادگاه کرده بود شناخت و خودش آن میبه خوبی  ۶١ از سال لشکری
  . کش بودند  ملی۶۴ و حسين از سال ۶٢مهشيد از سال 

ی بيرون از ساختمان زندان و در يک  ها در محوطه اعدامدر روزهای هشت و نه مرداد 
ی بندها کشيده شده   ديواری که به دور محوطهاين سوله در پشِت. گرفت سوله انجام می
 شد میجا را  ی بند ما که به آن قسمت مشرف بود، حوالی آن از حسينيه. بود، قرارداشت

ی  ر داشت، ديوار دور محوطهی بندها قرا جايی که سوله در پشت محوطه از آن. ديد
جا بايد دری بزرگ  برای رسيدن به آن. کرد بندها امکان ديدن داخل آن را از ما سلب می

 جلوی پنجره را کج کرده های کرکره ماننِد تر نرده ها پيش بچه. شد پشت سر گذاشته می
 عصر همان .افتاد، شاهد باشند چه را که اتفاق می آن توانستند بودند و از اين طريق می

 را با يک فرغون که در آن طناب ی بند، داوود لشکری از طريق پنجره" خ- ه"روز 
ديديم که با  در طول روزهای هشتم و نهم مرداد، پاسداران زيادی را می . بودديدهبود، 

از در کردند  گاه تالش می. کردند داخل سوله را ببينند تر تالش می اشتياق هر چه تمام
در مجموع . ای را که در پشت آن قرار داشت، ببينند باال رفته و از باالی آن داخل سوله

خورد که در روزهای قبل سابقه  جا به چشم می های زيادی نيز در آن نقل و انتقال
های ناگواری در حال وقوع است، ولی  ی امور حاکی از اين بود که اتفاق همه. نداشت

نگريست و همه در  بينانه نمی  هيچ کس در بند به قضايا خوش.پذيرش آن سنگين بود
شان با يکديگر پيرامون اين يوگوها دلهره و اضطراب به سر برده و تمام بحث و گفت

ها يک فولکس استيشن سفيد  از صبح بچه. های مشکوک بود ها و ديگر اتفاق وانتقال نقل
تعدادی جوان را که پاسداران ه و  وارد زندان شدبه طور متناوبرنگ را ديده بودند که 

حدس ما بر اين . ندکرد های بسته به زندان منتقل می لباس سربازی به تن داشتند، با چشم
اند   هستند که به اسارت در آمدهشخيبآزاد ارتش  پايه بود که اين جوانان شايد رزمندگان

 و اينک برای  تمرد کردهجريان نبردها، اند که در  ی سربازانی و يا شايد در زمره
 ديگر ،ها و يا پس از آن عام  در خالل قتلگاه هيچها  آن. اند مجازات به زندان آورده شده

 نيز در آسايشگاه اوين. شان اطالعی به دست نياورد ديده نشدند و کسی از سرنوشت
جا منتقل شده  از زندان جمشيديه به آنشد  ها تعدادی ارتشی را ديده بودند که گفته می بچه
بار و بعد از گذشت هشت سال از شروع جنگ و پذيرش  بعدها شنيدم برای اولين. بودند

ها افتاده بود و به   به فکر انتقام از سربازان و ارتشیقطعنامه و اعالم آتش بس، خمينی
در مرداد ماه، طی يک خمينی . ها داده بود شکلی هيستريک رأی به اعدام آن

 که در آن هنگام رياست سازمان قضايی علی رازينیانه به جنايتکاردستورالعمل 
کشيد، حکم بر اعدام تمامی سربازان و نظاميانی داده بود که  نيروهای مسلح را يدک می
می رژيم ها کوشيده و يا با تمردشان آسيبی به دستگاه نظا به نوعی در تضعيف جبهه

  .وارد کرده بودند
زنان مجاهد که از استان کرمانشاه به تهران منتقل شده بودند، به همراه چندين زن 
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 زهرا خسروی. مجاهد کرجی در همين روز و حداکثر روز نهم مرداد به شهادت رسيدند
 و  کرمانشاهی که چندی قبل لشکری گرد دليراز زندانيان زن کرج و آذر سليمانی

اش وارد  پاسدارانش پيکر او را در هم کوبيده بودند ولی نتوانسته بودند خللی در اراده
شان اين  گويی آخرين پيام. ، جزو اولين کسانی بودند که در اين روز جاودانه گشتندکنند
  :بود

  !ها و تشنگی آی مردان دشنه
  ااز ميان شما کسی آي

  ها را بر بوم ماه خواهد نوشت نام خواهران گمنام برکه
  آوای دختران سرو و صنوبر را

  ها خواهد شنيد در جنگل بکر ستيزه
ه، به بندی که مشرف به نام  را در ظهر هشت مرداد برای نوشتن وصيتزهرا خسروی

های فرعی  به دست آمده استفاده کرده و با بچهوی از فرصت .  بود، برده بودند٨فرعی 
کرده بود که در  بعد از معرفی خود، اعالم. ، از طريق مورس تماس برقرار کرده بود٨

ها خواسته بود   به اعدام محکوم شده و ضمن خداحافظی از بچهدادگاهی به رياست نيری
آخرين  درگويی.  برسانندم رجویاش را به مسعود و مري های گرم و صميمانه سالمکه 

اين ترتيب به . "ام من اما عاشقانه زيسته، اند عاشقان گريسته" :خواند ی حيات، می لحظه
هيچ .  بودند٨  فرعیها شدند، زندانيان مجاهد عام ی قتل اولين دسته زندانيانی که متوجه

  !ای در راه است  فاجعهچهکه کس به درستی خبر نداشت 
دختران آفتاب، خواهران ستيزه و مهتاب، مادران "اکثريت قريب به اتفاق زنان مجاهد 

 دسته به - بردند و در خالل همين روزها دسته  به سر می در اوين"بکر زاللی آب
 بر گردن "در فروغی جاودان، گلوبندی شبق رنگ"شدند و  قربانگاه برده می

  .يختندآو می
 پايان يافته و اعضای هيئت روز هشت مرداد، حوالی بعدازظهر، دادگاه در گوهردشت

ی کشتار را در اوين پی   بازگشتند و سرمست از پيروزی، ادامهبه سرعت به اوين
وی ای ر حساسيت ويژه. های شب ادامه يافت دادگاه در اوين، آن روز تا نيمه. گرفتند

 اين که تعداد زيادی زندانی مجاهد در گوهردشت رغم علی.  اوين داشتندزندانيان مجاهد
را صرف  شان وقت بيشتردر روزهای اول دادند که  شان بودند، ترجيح می در دسترس

، دوبار  اعدام حکِم چرا که زندانيان محکوم به ابد و زير. کنندم زندانيان اوينعا قتل
خواستند  نمی. بردند در اوين به سر می...  وهای اعزامی مجاهدين ها و پيک دستگيرشده

  .  در بروند"قسر"ها  يک از آن  هيچ
  

 و حسين ، مهرداد اردبيلیحوالی ساعت نه صبح، نام احمد نورامين . مرداد٩يک شنبه 
قبًال . بهت و ناباوری همه را در بر گرفته بود.  جهت خروج از بند خوانده شدبحری
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 های حکمتصور بر اين بود اگر رژيم در موقعيت خطيری قرار بگيرد، کسانی را که 
زياد برند، به احتمال  های سنگين دارند و يا زيرحکم به سر می طوالنی مدت و يا پرونده

 رو به اتمام بود و اين باعث به حکم حسين بحری. اعدام و يا سر به نيست خواهند کرد
ای در بند  هنوز عده. شد چه که در جريان بود، می هم ريختن تصورمان راجع به آن

رفت همه را به يک  تصور می. ها نبود بودند که احکام باال داشتند و خبری از بردن آن
کرديم شايد همه چيز بر اساس يک ذهنيت  گاه فکر می .کنند ظور از بند خارج نمیمن

ها قبل تبليغ کرده بود که در صورت وقوع خطری برای  رژيم از سال. استشکل گرفته 
کرديم شايد قصدشان از انجام اين  گاه تصور می.  را از دم تيغ خواهند گذراند رژيم، همه
 و کوچکتران، برای اين است که جمع زندانيان را هرچه ها در سطح زند نقل و انتقال

ولی بالفاصله با اين . تر باشد شان راحت تا کنترل و برخورد و سرکوبمحدودتر کنند 
باره اسامی افراد انتقالی را های قبل به يک پس چرا مانند دفعهشديم که  رو می به سوال رو

کنند؟ يکی از   از بند خارج میهای چند نفری خوانند؟ چرا افراد را در دسته نمی
داديم، اين بود که شايد با توجه به شرايط پيش آمده،  ای که می بينانه های خوش احتمال
ها  تر کردن جمع داشته باشيم، به اين ترتيب با محدود... کنند قصد شورش يا  میتصور
  !خواهند از وقوع هر حرکتی جلوگيری کنند می

ها  بچه. ی کوچکی داشت جثه.  را نيز صدا کردنددزادهديری نگذشته بود که مهران صم
ات نخواهد کرد،   با طناب خفهلشکری: گفتند گذاشتند و می به شوخی سر به سرش می

دهد، از روی زمين  گذارد کنار ديوار و در حالی که گلويت را فشار می بلکه تو را می
اش به  اشاره! ما گيالسيم! گويم ما گيالسيم من هم می: گفت سخ میدر پا. کند بلندت می

روند، هنگام دزدی، با   برای دزدی به باغی می چند خرس: گفتند جوکی بود که می
های گيالس آويزان شده  ها در حالی که از درخت خرس. شوند رو می صاحب باغ روبه

  !ما گيالسيم!  ما گيالسيم :گفتند بودند، می
 شخصیتوانست به انجام کارهای  کسی نمی. فراد بند، در جوش و خروش بودندی ا همه

 بند هواخوری. کردند افراد خود را برای مقابله با هر اتفاق ممکنی آماده می. بپردازد
ر بودم که نامش بش در حال خوش و بش و شوخی با منوچهر بزرگ.  برقرار بودهمچنان

 مرداد که ٢١پانزده سال محکوميت داشت، تا روز .  خواندند و از بند خارج شدرا
 به قدم زدن مشغول ای با مهدی مهرمحمدی گوشه در.  ديگر او را نديدم،جاودانه شد

های سياسی   به خاطر فعاليت دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج بود و۴٩از سال . شدم
 سال ۴نزديک به .  برادرش او را لو داده بودرهمس! التحصيل نشده بود  هنوز فارغ...و

مدتی ! زير حکم بود و به تحمل هشت سال زندان از تاريخ صدور حکم، محکوم شده بود
آورديم، با هم به  تا فرصتی به دست می. در تشکيالت، در يک بخش مشغول کار بوديم

:  گفتم کنی؟  فکر میه اين شرايط چدر: پرسيد. پرداختيم جويی می درد دل و چاره
 حتمًا راه ،گفتند وقتی در کوه گم شدی ها در تشکيالت می دانم، ولی يادت هست بچه نمی
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آيد تا راه اصلی را  میتر  تر را انتخاب کن و از يالی حرکت کن که به نظر سخت سخت
 به دنبال د اصوًال وقتی انسان در شرايط انتخاب مسيری قرار گرفته، نبايپيدا کنی؟

مان  گيری منظورت اين است که در موضع: درنگ نکرده و گفت. ها برود ترين راه ساده
خودم هم هنوز در اين رابطه به تصميمی ! دانم نمی:  نظر داشته باشيم؟ گفتم"چپ"به 

 در تحليلی که در .دانم در اين جا تأکيد روی اين مسئله منطقی است يا نه ام و نمی نرسيده
البته . ها نشانی نبود م شدن بچهعا  از وضعيت موجود داشتيم، هنوز از قتلآن شرايط

هر چه پيش : با وجود اين گفت. کرديم بينی می شرايِط به غايت سخت و بغرنجی را پيش
  . انتخاب خواهم کرددشوارترين راه ممکن راآيد، 
ادی نيز مدتی در سلول مجاور من بود، دستی به  که در انفرصادقی هنگام حيدر شب

خواهند  ايم و می ی کافی چاق و چله شده مثل اين که به اندازه: خنديد و گفت، سرم کشيده
  .مثل بره سرمان را گوش تا گوش ببرند

ظر به ن: وگو نشسته بودم، گفت مان به گفت  در حالی که در سلولبا عبداهللا بهرنگی
 های  حکمداند  خود رژيم بهتر می: گفتم. کنند های حکم باال را اعدام می رسد بچه می

ی  اند و نشان دهنده های متفاوت بوده های رژيم در دوران  تابع موقعيتبيشترصادر شده 
در ثانی با وجود اين همه .  نيستاردی مو چگونگی نظر و مواضع فرد در همه

 زير حکم قرار دارند، ها و افرادی که در اوين  و دوبار دستگيرشده"نهای مجاهدي پيک"
 آمده است؟ بعد اضافه رژيم چرا برای اعدام يک سری افراد حکم باال، به گوهردشت

استدالل من در آن . ريمگذرد، خبری ندا البته ما از اوين و آن چه که در آن جا می: کردم
موقع بر اين پايه استوار بود که اگر رژيم تصميم کشتار زندانيان را اتخاذ کند، ديگر 

ی زندانيان، با توجه به  م همهعا تصميم بر قتل.  زندانيان مالک نخواهد بودهای حکم
 رژيم را، با آن تييعسبهنوز ميزان . رسيد نشينی مجاهدين نيز به نظرم منطقی نمی عقب

 اين که رغم علیدانستم و  که هفت سال از دوران زندانی بودنم سپری شده بود، نمی
در واقع . توانستم حدس بزنم شماری را به چشم ديده بودم، اين يکی را نمی های بی جنايت
 اين مسئله برايم روشن عينی،خويی و شقاوت رژيم به لحاظ   باورم به درندهرغم علی

تواند از چه ظرفيت و پتانسيل عظيمی برای ويرانگری و جنايت  که رژيم مینبود 
ی پيش در کنارم  اند که تا لحظه  تصور اين که کسانی باالی دار رفته؟برخوردار باشد

در دورانی که انفرادی :  گفتشب مصطفی مردفرد. بودند، برايم بسيار دشوار بود
ای را که  به همين منظور نامه. شايد ديگر بازنگردی و تو را نبينمبودی، احساس کردم 

برايت بسيار عزيز بود، از جاسازی در آورده و در يک جلد قرآن دوباره جاسازی کرده 
فقط . و در ساکت گذاشتم تا اگر احيانًا وسايلت را خواستی، نامه نيز به همراه آن باشد

از او . ام ه نامه را در جلد قرآن جاسازی کردهتوانم خبرت کنم ک دانستم چگونه می نمی
 نگاهی به حتاقدر ذهنم درگير مسائل مختلف بود که  تشکر کردم، ولی در آن لحظه آن

. مصطفی شور و حال عجيبی داشت. شده و گنج نهان در آن، نيانداختم قرآن صحافی
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ق و خوی مرا کس مثل او، روحيات و خل  هيچ. الفت و دوستی شديد وعميقی بين ما بود
. بسيار دقيق و ريزبين بود! شناخت  مواقع مرا بهتر از خودم می در بعضی. شناخت نمی

چيزهايی . آوردم شان شاخ در می داد که از شنيدن  را در من تشخيص میمواردیگاهی 
 کسی به زوايای کمتر. گفت، منحصر به فرد بود  با من و روحياتم می که او در رابطه

  !قادر نبودم چيزی را از او پنهان کنم. برد ام پی می روحی
. پرسند میشان را ي ها ها اتهام ها را بيرون کشيده و از آن های يکی از فرعی امشب بچه

 و به دارد می اعالم "منافقين"، اتهام خود را تنها يکی از زندانيان به نام محمد هدايتی
 "مجاهدين" که چرا اتهامش را گيرد  میر شدت مورد ضرب و شتم پاسداران قرا

  ! گويد نمی
 کشتار زندانيان  روزهای بعد، پاسداران و اعضای هيئِتهمچنيندر دو روز گذشته و 

در دادگاه .  نشودچيرهم، بر زندانيان عا کردند فضای دادگاه و اعدام و قتل تالش می
 به بيشترتا حد ممکن با ماليمت رفتار کنند تا زندانيان هر چه شان بر اين بود که  سعی

 زندانيان، بيشتر هر چه شان نزديک شوند و دست آنان در کشتِن  و درونی مواضع واقعی
 . بازتر باشد

های اشرف   نامهعصر امروز، رضا ازلی. فضای عاطفی عجيبی در بند حاکم بود
 ۶۶ها در زمستان  اين نامه.  را که از حفظ بود، خواند به همسرش مسعود رجویربيعی

 ها را در اوين رضا اين نامه.  منتشر شده بودند توسط مجاهدين بهمن١٩و در سالگرد 
به ويژه در اين روزها . انگيزاننده بودندها بسيار  نامه. کلمه به کلمه حفظ کرده بود

جا که اشرف خطاب به همسرش  به خصوص آن. توانستند تاثير مضاعفی داشته باشند می
  : گفت مسعود می

هايی که  هامون و با تمام عزيزانم با تمام نورچشمانم همان با تمام بچه
ها  با آنشوم  ها شکنجه می هام با آن شوند هميشه با آن قهرمانانه شهيد می

  .شوم ميرم و زنده می ها می زنم و با آن فرياد می
ها صحت داشته باشد، اآلن اشرف کجاست و  اگر اعدام بچه. اختيار به فکر فرو رفتم یب

هايی بود که ذهن من و  ها سوال  اين کنند؟ ها کجايند و چه می چه حالی دارد؟ راستی بچه
هايی را که در   به مصطفی گفتم و بعد خواباحساسم را. ها را اشغال کرده بود ديگر بچه

 و  خيابانیهمه چيز در ذهنم با موسی. ها تعريف کردم انفرادی ديده بودم، برای بچه
من که به سختی . زد هايش موج می صميميت عجيبی در نامه. کرد اشرف تلفيق پيدا می
  . ها نيست  در آنکردم هيچ غلوی کنم، احساس می چيزی را باور می

 ، ، محمدرضا حجازی، خيراهللا جاللی٤٥، بهنام تابانی، عبدالناصر امجدیسعيد امامی
، ، مهرداد اردبيلی، حسين بحری، احمد نورامينی، فرزين نصرتیمغن بهروز شاهی

  . امروز جاودانه شدند... و،حجت جزع سرکرده
                                            

  . ها با نام مستعار مصطفی بابايی در زندان بود و با همين نام نيز جاودانه شد   او سال45
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، ، عبدالجبار شبانی، قدرت نوری، مهدی مبينی بعدها شنيدم مجيد معروف خانی چنانچه
 ، اردشير کالنتری، ابراهيم چوبدار کاظم صنعت فر٤٦، علی سعيدیسيد محمد مروج

  .  مرداد به شهادت رسيدند٩ و٨نيز در روزهای ... و
  

 و پاسداران بند ضمن سرکشی به  بامداد، لشکری١٠حوالی ساعت  . مرداد١٠دوشنبه 
 را يادداشت بيشتری زندانيان محکوم به ده سال زندان يا  های بند، نام کليه ی اتاق همه

بندی  بر اساس حکم، زندانيان را برای بردن به دادگاه طبقهخواستند  ظاهرًا می. کردند
، خواست در  زندان محکوم به بيش از ده سالی افراِد در اتاق ما لشکری از همه. کنند

. من آخرين نفر بودم. کنار من بنشينند و به پاسدار همراهش گفت که نام همه را بنويسد
من ضمن . برويم اتاق بعدی.  شدتمام: قبل از رسيدن به من، به پاسدار بند گفت

من هم ده سال محکوميت دارم، چرا :  اعتراض، از جای برخاستم و رو به لشکری گفتم
: حالی که دستم را گرفته و با شدت به ته اتاق پرتابم کرد، گفت نام مرا ننوشتی؟ در

نی را ی کسا بدين ترتيب نام کليه. مان را ترک کردند الزم نکرده و به سرعت سلول! خفه
من تنها فردی بودم که با .  سال محکوميت داشتند، يادداشت کردند١۵ تا ١٠که بين 
که لشکری بند را  بالفاصله پس از آن. ديد لشکری از اين قاعده مستثنی شده بودم صالح

شان توسط پاسدار بند يادداشت شده بود، به بيرون از بند  ی کسانی که نام ترک کرد، کليه
ها مانند  سوال. کری در حضور پاسداران با يکايک آنان برخورد کردلش. منتقل شدند

ی ويدئويی، مصاحبه در   و آمادگی فرد جهت انجام مصاحبه"اتهام" هميشه حول محوِر
از جمعی . بود... تعهد مبنی بر عدم فعاليت سياسی وجمع زندانيان، نوشتن انزجارنامه، 

ها را به دو  آن.  اندی به بند باز نگشتندها برخورد کرده بود، چهل و که لشکری با آن
 در برخورد با لشکری، با احتساب مهدی مهرمحمدی.  منتقل کردند١٣ و١٧فرعی 

 سال عنوان کرده بود تا بلکه ١٢ای که زير حکم بود، محکوميتش را  دوران چهارساله
  . ز بند خارج شود سال محکوميت داشتند، ا١٠هايی که بيش از  همراه بچه

جا، با آنان از طريق  ها به آن  بود و ما از بدو ورود بچه١٧بند ما مشرف به فرعی 
بدل کردن آخرين اطالعات و اخبار و  مورس تماس برقرار کرديم و به رد و

ها در  ی سوم و آن ما در طبقه.  و پاسداران داشتند، پرداختيمبرخوردهايی که با لشکری
ها در دو  ی قائمه را در نظر بگيريم، ما و آن اگر يک زاويه. ی اول قرار داشتند قهطب

  . طرف اين زاويه قرار داشتيم
 ٣های بند   بود، تعدادی از بچه١٧ی اول آن فرعی  ی سوم ساختمانی که طبقه در طبقه

آنان نيز . ارتباط داشتيم پيوستهها نيز  ، از سه روز پيش مستقر شده بودند و ما با آناوين

                                            
شه مسئول صنفی محبوب در زندان نيز همي.  بود  عموعلی، در فاز سياسی، آشپز ستاد سازمان مجاهدين خلق46
 و پيش از  ای عسل به همراه داشت و تا آخرين لحظه در راهروی مرگ نيز شيشه. ها جانش بود و بچه. ها بود بچه
  .ها را برطرف کند کرد نيازهای خوراکی بچه که جاودانه شود تالش می آن
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به اين نتيجه رسيده بودند که به احتمال زياد، رژيم در م عا چند روز پس از شروع قتل
کسی دليل . اند ها نيز به شهادت رسيده م زندانيان است و تعدادی از بچهعا تدارک قتل

يک سوال . همه چيز بر حدس و گمان استوار بود. م نداشتعا مستندی مبنی بر انجام قتل
 من تنها نفری بودم که    نام مرا يادداشت نکرد؟اساسی اين بود که چرا لشکری

محکوميت ده ساله داشتم و لشکری اسمم را برای برخورد اوليه نيز يادداشت نکرده 
رک کرده بودند و کسانی که در بند مانده هايی که بند را ت ارزيابی تعدادی از بچه. بود

بودند، اين بود که احتماًال مسئله چندان مهمی در بين نيست و به همين دليل نخواسته بعد 
  .از دو بار انفرادی رفتن در چند ماه گذشته، با من برخورد کند

 جمع شده و به ، بندبزرگتر، يکی از دو اتاق ١۵ها در اتاق  شب بعد از شام، بچه
هايی  جای خالی بچه. انگيز و شعر و سرود پرداختند های قديمی و خاطره اندن ترانهخو

با خواندن ترانه و سرود و شعر سعی داشتيم . شد که برده بودندشان، به شدت احساس می
. مان بازگردانيم آور بکاهيم و آرامش را به ميان بار و دلهره که از سنگينی آن فضای غم

 باال به نظر همچنانها  ی بچه نسبت به آينده نبود، ولی روحيهانداز روشنی  هيچ چشم
 اين دانستم موسی خيابانی می. به من خيلی چسبيد" شمع شبانه"ی  امشب ترانه. رسيد می

کردم که بيش از هميشه اين ترانه را  ترانه را خيلی دوست داشته و حاال احساس می
های اشرف به همسرش مسعود را  ا خواسته شد که نامهدوباره از رض. دوست دارم

 حتا. ها در تدارک برگزاری جشن عيد غدير بودند  بود و بچه عيد غديرروز بعد. بخواند
اين .  حاضر نبوديم از برگزاری جشن و سرور پرهيز کنيمگاه هيچدر بدترين شرايط 

از . اند ها شهيد شده ت که تعدادی از بچهای در بند جريان داش احساس به شکل گسترده
ها به   نيز تعداد زيادی از بچهسوی ديگر با خبر بوديم که در عمليات فروغ جاويدان

شان را در تلويزيون نشان داده بود ي ها و پيکرها رژيم ادوات نظامی آن. اند شهادت رسيده
حاال ديگر تنها جشن عيد غدير نبود، هم بزرگداشت . ها را ديده بودند ها اين صحنه و بچه

گروه سرود در . انداز بود چه که در چشم شهدا بود وهم اعالم آمادگی خودمان برای آن
من . حال تمرين سرود جديدی بود که شعر و آهنگش در زندان نوشته و تنظيم شده بود

ی کارها و  قرار بود مجری مراسم باشم و به همين دليل مجبور بودم در همه
  . های مراسم فعال باشم ريزی برنامه

  
اندرکاران مراسم در تب و تاب فراهم کردن  از صبح تمامی دست . مرداد١١سه شنبه 

ذهنم فقط . زدم در طول روز با افراد مختلفی سر و کله می. ملزومات جشن بودند
رگزار توانست آخرين بزرگداشت ب جشنی که می. معطوف شده بود به برگزاری جشن

انداز بود، به درستی  چه که در چشم هيچ کس از آن.  باشدشده از سوی زندانيان مجاهد
مراسم ساعت چهار بعدازظهر و با تالوت آياتی چند از قرآن مجيد توسط . خبر نداشت

سپس .  خوانده شد غدير شروع شد و پيامی به مناسبت بزرگداشت عيدمحمدحسن خالقی
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تاريخ به ياد خويش بسپار در هر گذر به خون نشسته اين پيکر ماست بی سرو " من شعر
انتخاب شعر به خوبی . را خواندم صفايی کمال رفعت" بال بر چنگک سرد جراثقال

. مان نسبت به شرايط بود ارزيابی حاالت و روحيات ما در آن روزها و تحليل و نشانگر
 يی از رضا رضا"مادر"شعر بعدی که توسط من در ال به الی برنامه خوانده شد، شعر 

  :نشاندر واقع پيامی بود از طرف زندانيان به عزيزا. بود
  مادر بدان اميد که گردم دوباره باز
  به راه کوچه، ديده گريان خود مدوز

  هاب زندگانی منخورشيد پرالت
   ...خواهد کند غروب به هنگام نيمروز

اگر . دليل باشد توانست بی انتخاب شعرها نمی. نياز از هر توضيحی است مطلع شعر بی
 بود ولی محتوای برنامه تناسب نيک نگريسته شود، محمل مراسم جشن عيد غدير

از " ای شهاب ثاقب"سرود "  ر- م"ستی گروه سرود زندان به سرپر. چندانی با آن نداشت
رعد " ويژه وقتی به مصرع به. تر اجرا کرد را با صالبت هر چه تمامهای زندان  سروده
. آمد رسيد، بند به لرزه در می می" ، غران شيران، غران شيران، رعد و توفانو توفان

را که بر " شود قطره قطره آب میام چگونه  نگاه کن که غم درون ديده" ترانه رضا ازلی
تر و با آهنگی   ساخته شده بود، با احساسی هرچه تماماساس شعر زيبای فروغ فرخزاد

" خواد بپره قفس را باز کنيد پرنده میدر "  ترانهی برنامه،  در ادامه. غمگين اجرا کرد
 ، دشنه گر نعره کشيم از جگربر سر دار و"در خاتمه، من شعر . به زيبايی اجرا شد

چنان که .  را خواندماز اسماعيل وفا يغمايی" نيست در ميان مگر بهر تو های و هوی ما
بينی و ذهنيت نسبت به شرايطی که در  آيد، کسی دچار خوش از محتوای برنامه بر می

ها از من خواستند که شعر  بچهبعد از مراسم، بسياری از . برديم، نبود آن به سر می
تا پاسی از شب در حال نوشتن اين شعر برای .  را برايشان بنويسمرضا رضايی" مادر"

شان بود و بيش از هر چيز آن را پيام خودشان به مادران  شعر زبان حال. ها بودم بچه
د از اتمام مراسم، در اتاق بع. اق عجيبی به حفظ آن داشتندياشت. دانستند  مینشانوعزيزا

 . ادامه يافت...مراسم آوازخوانی و شعرخوانی و دوباره ١۵
ها اين دو روز را  آن. هايی که از بند برده بودند، نشده بود هنوز هيچ برخوردی با بچه

بردند و  همه در انتظار به سر می. در فرعی بدون هيچ برخوردی سپری کرده بودند
. ت ساکن شده استدش و روز گذشته همه چيز در گوهردانست چرا در د کسی نمی
 مرداد، هيئت مرگ به زندان گوهردشت نيامده بود و ماشين کشتار ١١ و ١٠روزهای 
  .  سرگرم کار بوددر اوين

  
 صبح، با ٩ متوجه شديم از ساعت ١٧از طريق تماس با فرعی  . مرداد١٢چهارشنبه 
دانست کجا  کسی نمی. اند ها به مکان نامعلومی کرده ها شروع به بردن آن بچهخواندن نام 
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. های شيفته، از صبح به تکاپو افتاده بود هيئت مرگ برای ستاندن جان. و به چه دليل
های محکوم کرج، به نزد هيئت برده شد و   يکی از بچه٤٧نوالعابدين افش بعدازظهر، زين

کف،  ی هم او توضيح داد که وی را به طبقه. ری نگذشت که دوباره به بند بازگشتدي
ی  جا متوجه جايی که ساختمان اداری و دادياری زندان قرار داشت، برده و در آن

. شناخت، شده بود  و چند نفری که آنان را نمی  و اشراقیحضور هيئتی مرکب از نيری
او تنها کسی بود که به بند بازگشته . دانست چرا وی را به بند بازگردانده بودند یکسی نم

 آمده ، برای برخورد با زندانيان به گوهردشتای از اوين دانستيم هيئت بلندپايه می. بود
روز هشتم ياد صبح . چيدم های پازل را در ذهنم کنار هم می  کم داشتم قطعه- کم. است

. گفت، برده شده بوديم جايی که افشون می به عنوان اولين سری، به همان. مرداد افتادم
. ها بوده است حتمًا ماشين آن. سپس به ياد بنزی افتادم که جلوی زندان متوقف بود

ی پشت بند که در دو روز گذشته ديگر  های قبل شنيده بودم و سوله تهديداتی را که ماه
هايی افتادم که  اختيار به ياد خواب بی. فرغون پر از طناب را به ياد آوردمفعال نبود و 

يک لحظه فکر کردم . ها نيز تعريف کرده بودم در انفرادی ديده بودم و برای بچه
شنيديم هر کسی که از  از طريق مورس می. های وحشتناکی در حال وقوع است اتفاق

  . فرعی رفته، ديگر بازنگشته است
چرا در اين . مان بود باعث تعجب.  از هميشه بودبيشتر که به بند داده شد، ظهر غذايی
 غذا ِرترديدی نبود که مقدا.  از قبل شده است؟ شب دوباره تکرار شدبيشترشرايط غذا 

گيريم که ديگر  شايد ما غذای کسانی را می: ها گفتم به چند تن از بچه.  از قبل استبيشتر
ی غذايی زندان زياد نشده بود و آشپزخانه بر اساس آمار قبل  جيره. به آن نيازی ندارند

به اين ترتيب غذای ما .  از آمار آشپزخانه بودکمترکرد و تعداد زندانيان  غذا تهيه می
برای اولين بار بود که دچار . آمد و اشتها نداشتم از غذا بدم می.  شده بودبيشتر
  . احساس بدی داشتم.دانستم دليلش را خودم می. شدم اشتهايی می بی

ی،  اردستان ، حميد، حسين عبدالوهاب روزبهانی، محسن، امير صفویفرهاد اتراک
ی، اصغر زنجان ، بهزاد فتح، حميدرضا طاهريان، محمدمهدی وثوقيانعليرضا مهديزاده

، ايرج ، مجيد پوررمضانبهروز بهنام زاده، ، عباس افغان، محمود آرميننخبازا محمدی
 ،، شاهرخ رضايی، فرامرز دلکشنی، منصور حريریفراها الدين ، هادی جاللجعفرزاده

، ، عليرضا سپاسی، مهدی مهرمحمدیقلم ، ناصر زرين، سعيد رمضانلوناصر برزگر
منوچهر ، سيدمحمد اخالقی، یفيض شهريار،  مسعود دليری،ارمحمدرضا شهيرافتخ

از ديگر بندها .  آغاز کرده بودند از بند ما، درخشيدن يیميرزا اهللا هداوند  و روحناظری
،  جالل اليقی،، ايرج لشکریفالنيک رضا، اميرحسين کريمیدانم  نيز تا آن جايی که می

                                            
 باشند تا به نوعی در فضا قرار بگيرند خواستند غير مستقيم هشداری به زندانيان داده   به گمانم به اين طريق می47

چرا که . و به لحاظ شرعی خودشان را توجيه کنند که ما زندانيان را در بی خبری و غافلگيری مطلق اعدام نکرديم
ه و افرادی را به دادگاه برد.  با زندانيان مرد و زن و در زندان رشت نيز انجام داده بودندهمين برخورد را در اوين

  .شان بازگردانده بودند سپس به بند سابق
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، زيداهللا اصری، مسعود ندنژا ، بيژن ترکمنار، اکبر شاکریرفت ثابت محمدرضا دلجوی
، جعفر ٤٨، مسعود خستوزاده اردبيلی ، محسن صادق، حميدرضا همتینورمحمدی
  .به شهادت رسيدند... ر وپو ، جعفر مسيبخسروی

  
ها مصطفی   باقی مانده بودند، يکی از آن١٧تنها چند تن در فرعی  . مرداد١٣پنج شنبه 
ها بود  نگران بچه. ها را از طريق مورس با وی کردم آخرين خوش و بش.  بودمردفرد
  . خواهد هر چه زودتر او را نيز صدا کنند گفت که دلش می و می

مگر دچار . کسی حال کتاب خواندن نداشت. ای در بند بود و نه تلويزيونی نه روزنامه
، مانند ١۵اتاق . توانست به خواندن کتاب بپردازد بود که در آن شرايط می جنون می

خواندند و سرود   آواز میهمچنانها  بچه.  شده بودمان های قبل کانونی برای تجمع شب
يد در طول ساليان نکرده بودند، خواستند کارهايی را که شا میها  بعضی. کردند حفظ می

هر کس هنری داشت، عرضه . دريغ بودند  همه بی١۵در اتاق . باره انجام دهندکي
چرا که در آن فضای پر از احساس، . روی بورس بود بيش از همه رضا ازلی. کرد می
اش   در نامه. های اشرف بودند ی نامه ارهها بيش از هر چيز مشتاق شنيدن چند ب بچه
رسد باور  ها می وقتی خبر شهادت": گفت جا که می آن. ای بود که به سختی تکانم داد نکته

  " .ام کنم و بياد انتقام زنده روم و با ياد شهدا چشم باز می کن با ياد شهدا به خواب می
خواهد  شان را حت داشته باشد، چه کسی انتقامها ص م بچهعا فکر کردم راستی اگر قتل

اين درجه از شقاوت و ددمنشی را چه کسی  ثمر خواهد بود؟  ها بی گرفت؟ آيا اين خون
باره در سکوت شب، صدای يک. رسيد  می١٧صدای ما به فرعی توانست حدس بزند؟  می

را به زيبايی هرچه " ان رود ولگاقايقران"آهنگ . به گوش رسيد سوت مصطفی مردفرد
انگيز بود ولی حاال بيش از پيش برايم  اين آهنگ هميشه برايم خاطره. نواخت تر می تمام

  . بودم خواست کنار مصطفی می  لحظه دلم می در آن. دلنشين شده بود
  

. شان را با خود برده باشند ها رفته بودند بدون اين که وسايل  بچه . مرداد١۴جمعه 
مان  خواستيم وسايل نمی. زديم که دير يا زود ما را نيز از بند منتقل خواهند کرد  میحدس

آوری کرده و منتظر حوادث  مان را جمع  وسايليمتصميم گرفت .به دست پاسداران بيافتد
افراد هر اتاق موظف شدند وسايل افرادی را که به هر دليل از بند منتقل . بعدی شويم

مسئول صنفی و نظافت بند نيز . ی بند ببرند ی کرده و به حسينيهآور اند، نيز جمع شده
به تعداد افراد هر اتاق، . تقسيم کنند... اموال عمومی را اعم از خوراکی و بهداشتی و

افراد اتاق . داده شد... کرده، پودر لباسشويی، صابون و پاک  خرما، کنسرو، انجيرخشِک
که در بند حاضر بودند و يا از بند بيرون هايی  های بچه  مزبور را در ساکهای جنس

ها را که  در کنار هر ساک، پتوهای شخصی بچه. دادند رفته بودند، قرار می
                                            

  . ی بوداهللا طالقان  دختری آيت   وی نوه48
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ها از  شناسايی آن. شان در طول ساليان گذشته فرستاده بودند، قرار داديميها خانواده
ديگر کسی به بازگشت . پتوهای زندان که تيره رنگ بودند، به سادگی ممکن بود

ی افراد در  همه. دانستيم  به کجا و چگونه؟ نمی،همه عزم سفر کرده بودند. انديشيد نمی
  .بردند انتظاری مرگبار به سر می

برای شام . تر شود گفت زياد  میحتاظهر باز هم غذا مثل روزهای گذشته، زياد بود و 
د نفرات بند هميشه به تعدا. مرغ بود ی هرفرد دو عدد تخم جيره. مرغ بود شب، غذا تخم

يعنی . د از تعداد آمار بند بوبيشترمرغ نيز بسيار  ی تخم اما حاال جيره. دادند مرغ می تخم
خوابند؟ ديگر ترديدمان به يقين  آيا گرسنه می. شان ندارند ها مرغ ها نيازی به تخم بچه

همه چه دردناک بود ديدن آن . مرغ بخواهند که تخمها ديگر نبودند  بچه. تبديل شده بود
گشا  توانست در بند مشکل  يک عدد آن میحتامرغ اضافی که روزی، اضافه بودن  تخم

  . جز تنفر ايجاد کردن، معنی ديگری نداشتند باشد، اما حاال
ها به اين نتيجه رسيديم در صورتی که ما را نيز بخواهند از بند خارج  در ضمن صحبت

بند از لنگ  بردند، به جای چشم د میجايی که افراد را بدون وسايل از بن کنند، از آن
  :به چند دليل ساده . استفاده کنيم

  اده کنيم؛فاگر ما را به مجرد و يا انفرادی بردند، بتوانيم از آن به عنوان حوله است - ١
صورتی که با ضرب وشتم مواجه شديم، برای تسکين درد، عضو آسيب ديده را   در- ٢

 با آن بسته و گرم نگاه داريم؛ 
گويی که اصًال . توان همه جا را ديد  های لنگ به خوبی می بافتز ال به الی  ا- ٣

بند بعدها به خوبی کارگر افتاد و  استفاده از لنگ به جای چشم .بندی به چشم نداريد چشم
  . های شايانی به من و ديگران کرد کمک

 به سر هيئت تحرکی نداشت و مشخص بود که در گوهردشت  مرداد١۴ و ١٣روزهای 
جايی که هيئت هر روز  از آن.  هستند مشغول به کارهمچنان  در اوينظاهرًابرند و  نمی

ی   ويژه است و کار برخورد با کليهیشد حدس زد که اين هيئت در گوهردشت نبود، می
بًا تقري. شنبه بودند رسيدن روز همه منتظر فرا. زندانيان به دست همين هيئت است

گمان نوبت ما در روزهای   کار از سر گرفته خواهد شد و بیکه روز بعدمطمئن بوديم 
شايد . ها دوباره پيدايشان شده بود چند روزی بود که افغانی. آينده فرا خواهد رسيد

آنان را ظاهرًا . دادند، معترض شده بودند پاسداران نسبت به حجم کاری که بايد انجام می
دادند، انجام  و پاسداران عادت نداشتند کارهايی را که آنان انجام میديدند  خطر می بی
ای که بر زندان حاکم بود، آگاهی يافته بودند و تعدادی از  ها نيز از شرايط ويژه آن. دهند
م نيز عا دادند، ظاهرًا نسبت به انجام قتل ها که کارهای عمومی زندان را انجام می آن

چه که در زندان  ها را در جريان آن ها برای آن که بچه چرا که يکی از آن. ندآگاهی داشت
 در  کهها رفته و فرياد زده بود گذشت قرار دهد، در اولين فرصت به يکی از حياط می

  ! ها هستند حال اعدام کردن بچه
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گويی به . صبح ساعت هشت، آماده و حاضر به يراق ايستاده بوديم . مرداد١۵شنبه 
 و پاسدارانش از راه لشکری. سرانجام انتظار به سر آمد. ار نوبت خويش بوديمانتظ

صليب "ی   در نمايشنامه٤٩گونه بود که برتولت برشت ی کارشان همان شيوه .رسيدند
  : نگاشته بود"ها اس اس"ی   در باره"گچی

  آيند و چون سگان شکاری می
  کشند  بو مینشانابر رد پای برادر
  .افکنند پيش پای ارباب پروارشان و طعمه را می

مدت زيادی با من کلنجار رفت تا چيزی را  لشکری.  من را صدا زدند،اولين نفر
 احت. سابقه بود گونه برخورد از جانب او، الاقل در رابطه با من بی اين. بپذيرم

دانم چرا؟ ولی  نمی. دادند ی بين ما گوش می لهپاسدارانش نيز با بهت و حيرت به مجاد
ديدم که در  را می" م"بند، پاسدار  از زير چشم. برخوردش با من متفاوت شده بود

 من بيشترکتک خوردن ای، مانع از  خردادماه تالش کرده بود تا با کشاندن من به گوشه
م لشکری وقتی بعد سرانجا. گفت گاهی هم چيزی می  کنار لشکری نشسته بود و گاه. شود

و من را به همراه چند نفر ! برو بدبخت بيچاره: ای نگرفت، گفت از تالش بسيار نتيجه
ی سوم قرار  از اين بند که در طبقه. ها انداخت کش ديگر به يک سلول در بند سابق ملی

  . شد داشت، به عنوان ترمينال برای بردن افراد به دادگاه استفاده می
سرش ) علی مهاجر( یمحمدرضا مهاجر. مه پلو بود، دراز کشيده بودمبعد از نهار که قي

تصور . شد حکمش شهريورماه تمام می. کرد ام گذاشته بود و درد دل می را روی سينه
الاقل در رابطه با او، . اين را که تنها چند قدم با اعدام فاصله دارد، نداشت و نداشتيم

  . نداشتکسی چنين تصوری 
. با شنيدن نامم از جا پريدم. در سلول باز شد و نام من به همراه علی مهاجر خوانده شد

بردند، به  های ديگر به سر می هايی که در اتاق همراه با علی و تعدادی ديگر از بچه
تعداد . کنار ديوار نشستم. ی قبل مرا برده بودند، برده شديم ی پايين، جايی که هفته طبقه

علی به خاطر سرپا . جا بود دی هم آنور  حق علی. ها را آن جا ديدم  از بچهديگری
و فشارهای بيش از حدی که تحمل کرده بود، دچار  در دوران حاج داوودايستادن زياد 

 .شد  در خواب میاش نوع خاصی از سردرد شده بود که منجر به فرياد و تشنج عصبی
ها به هنگام خواب مواظب او بودند تا دچار حمله  نزديک به شش ماه، دو نفر از بچه

های   رفت که دچار يکی از همان تشنج میظاهرًا . آرام حالش بهتر شده بود- آرام. نشود
. سيگاری را روشن کرده و مشغول کشيدن آن شدکردن التهاب،  برای کم.  شود عصبی

آگاه بود، به سويش او که نسبت به بيماری   اينرغم علی  شد و يکی از پاسداران متوجه
                                            

آلمانی، از فعاالن نهضت  نويس، شاعر، کارگردان بزرگ نويسنده، نمايشنامه) ١٩۵۶-١٨٩٨( برتولت برشت49
های مهم  نمايشنامه.  ساله شد١۵هن و مهاجرت ضدفاشيسم، پس از به آتش کشيده شدن راشتاگ، مجبور به ترک مي

گچی، ارباب پونتيال و نوکرش ماتی، آنتيگون، ترس و نکبت رايش  او عبارتند از دايره گچی قفقازی، مادر، صليب
  ...سوم، روزهای کمون، ننه دالور و فرزندان او و
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همين باعث شد که خارج از . سيگارش را به زير پا انداخته و له کرد حمله کرده و
 که از زمانی. دادم هر چه زودتر صدايم کنند ترجيح می .نوبت به کارش رسيدگی کنند

می در کار عا اشتم، تقريبًا مطمئن بودم قتلی راهروی کنار دادگاه گذ پايم را به محوطه
 را متوجه شدم اسم ناصر منصوری .دانستم چگونگی و شکل اجرای آن را نمی. است
 ای نگذشته بود که بيات چند دقيقه. در بهداری بستری است:  گفتناصريان. خوانند می
. شناختم، ناصر را با برانکارد آوردند سئول بهداری به همراه پاسداری که وی را نمیم

. ديدم کردم، همه جا را بخوبی می بند از آن استفاده می از پشت لنگی که به عنوان چشم
دانستم  می. دهد گونه نشان نمی  لنگ اينظاهِر. بندی به چشم نداشتم انگار اصًال چشم

تالش داشتم صورتش را . تواند بکند است و هيچ حرکتی نمیناصر فلج قطع نخاعی 
ی  بندی بر چشم داشت، با همه جايی که روی برانکارد خوابيده بود و چشم از آن. ببينم

وی را به سرعت به اتاقی برده و . تالشی که کردم، باز موفق به ديدن صورتش نشدم
مم در راهرو بغلی چه فهن بود بتالشم اي. بيرون آوردند و به راهرو بغلی منتقلش کردند

، قبل محمود زکی  و، محمدرضا مهاجریب، قاسم سيفانمح گذرد؟ مصطفی محمدی می
 ۶٠ب در سال مح مصطفی محمدی. از من به داخل اتاق رفته و خيلی سريع بيرون آمدند

که  صدا کرده و بدون آناو را  بازجويش . دردناکی تجربه کرده بودشقاوت را به شکل
ی  رفتن به جوخهدر راه . کند  ش میی اعدام رهسپار جوخه، به دادگاه برده شده باشد

ه  برادرش را که از فرط شکنجه توانايی راکه بداند، مجبورش کرده بودند آن اعدام، بی
های فردی که به  ی راه از صدای ناله او در ميانه. رفتن نداشت، بر دوش خود حمل کند

سپس شاهد تيرباران برادرش . شود که او برادرش است کشيد، متوجه می دوش می
د که کنن  مجبور می،شود و پاسداران او و ديگر زندانيانی را که به صحنه برده بودند می

صوص حمل گوشت که به اين کار اختصاص داده شده بود، ها را سوار ماشين مخ  جنازه
  .کنند

. بندت را بردار چشم: صدايی گفت. ، به داخل اتاق برده شدمپس از خروج محمود زکی
هول شدم .  اتاق پر از افراد گوناگونی بود که به من خيره شده بودند.لنگ را بازکردم

 سمت ناصريان.  را شناختم رئيسیو ، اشراقینيریدر نگاه اول . سالم کردم
 نيز در جمع حضور ی وزارت اطالعات نماينده.  کردن داشتکنی و جوسازی کارچاق

ای درشت ه با هيکلچندين نفر محافظ و پاسدار  .شناختم داشت که آن موقع وی را نمی
. ور شود نيز پشت نيری و اشراقی ايستاده بودند تا مبادا در دادگاه کسی به آنان حمله

  .  بودند فکر همه چيز را از قبل کرده
به همين دليل قصد . رفت کردند که اميدی به بهبودمان نمی ما را بيمارانی تلقی می

کردند تا با  که تالش می بودند ی"پزشکان"دژخيمان، هيئت . مان را کرده بودند نابودی
گيری کنند و به اين ترتيب از  گير شدن بيماری در جامعه پيش از بين بردن ما، از همه

رسالتی که برای خود قائل اين نگاه آنان بود به ما و ! سالمت آحاد جامعه محافظت کنند
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 وارد اتاق شد و روی هيئت ننشسته بودم که ناصريان هنوز روی صندلی روبه .بودند
جا که  در اين:  گفت با بهت و تعجبنيری. نويسد گويد نمی حاج آقا آن خبيث می: گفت

گويد  ولی مثل اين که نظرش عوض شده و می: ناصريان ادامه داد. بنويسد پذيرفت
در آن روزها، . نويسد، پس ببريدش به بندش خوب اگر نمی: نيری گفت. نويسد نمی

 ازد و همه چيز بر تزوير و ريا شکل گرفته بود، حت  حرف اول را می،"فريب"
 و خواستم به دادگاه وارد شوم، جر و بحث محمود زکی هنگامی که می. لبخندشان

وگوی ناصريان و نيری نشده  ی معنا و مفهوم گفت ولی هنوز متوجه. ناصريان را شنيدم
اند و  م و تقسيم مرگ آمدهعا يگر شکی نداشتم که برای قتلبا ديدن ترکيب هيئت، د. بودم

ای   نشان دهند که دادرسیتاشان است  اين به اصطالح دادگاه نيز تنها برای توجيه جنايت
  !اند  را تمام و کمال رعايت کردهانکاربوده است و حقوق محکوم نيز در

 تصميم گرفتم کوتاه نيايم، .پايد  میو مرامرگ در برابرم نشسته کردم   احساس می
در همان ابتدا سعی کردم مرزهايی .  باالخره مرا اعدام خواهند کردتصورم اين بود که

شان  را برای خودم قائل شوم تا در صورتی که حکم به اعدامم دادند، چيزی به دست
نداخته  چشم در چشمانم ا"خاموشهای بی رونق و  وجدان"اعضای هيئت با . نداده باشم

گويی به . کردند  ورانداز میباريد، ی که خباثت از آن میبودند و سراپايم را به شکل
 در. کنند های ورزيده و قبراق و سرحال را سوا می اند و برده بازار برده فروشان آمده

کدام :  سرد و خشک پرسيدنيری. سازمان:  اتهام، گفتمی  پرسش در بارهپاسخ به
با . خوب اسمش را بگو: تأکيد کرد. شناسيد پاسخ دادم همان که خودتان می سازمان؟

 کدام  بدانمدقيق بگو: دوباره پرسيد. نسبت به اسمش تأکيدی ندارم: حوصلگی گفتم بی
نيری پرسيد آيا تقاضای عفو  . رجوی؟ گفتم سازماِن منظور نظرت هستسازمان

خواستم چنين   اگر می،ام  را کشيده آنرم، هفت سالسال حکم دا١٠خير،: کنی؟ گفتم می
سوم  - کردم که صرف داشته باشد نه حااليی که  دو های اول می تقاضايی بکنم، سال

ی پرس و  جايی که نيری رياست هيئت را به عهده داشت، کليه از آن. ام حبسم را کشيده
شان را اعالم کنند نيز  که تصميم نهايی بقيه برای آن. گرفت ها توسط او انجام می جو

  .کردند سؤالی را مطرح می
من هفت سال است که در زندانم، : نظرت راجع به سازمان چيست؟ گفتم:  گفتنيری

ما :  گفترئيسی. ها بدهم ام که حاال بتوانم نظری راجع به آن ارتباطی هم نداشته
ها هيچ  محکوميت آن: با تحکم گفتم. وم کنیرا محک" منافقين"خواهيم تو اقدامات  می

دانی  مگر نمی:  با عصبانيت گفتاشراقی. کنم ربطی به من ندارد و چنين کاری نمی
. ام يک چيزهايی شنيده: اند؟ با سردی گفتم به مرزهای کشور حمله کرده" منافقين"

ام که  مگر من چه کاره. ردبه من ربطی ندا! خير: کنی؟ گفتم اعالم موضع نمی: پرسيد
اين همه : گيری کرده و نظر دهم؟ با عصبانيت گفت سر هر موضوعی بايد موضع

ها مثل من  در اجتماع نيز خيلی: بندی؟ گفتم بينی ولی دم فرو می میتو کنند و  جنايت می
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 ها که آب. کنند روند و سکوت اختيار می هاشان می افتد، به خانه وقتی اتفاقی می. هستند
  .آيند بيرون از آسياب افتاد، می

اند و من اعالم برائت  برو دو کلمه بنويس که منافقين به مرزها حمله کرده:  گفتنيری
اعضای هيئت و . ای است که ربطی به من ندارد اين وارد شدن در مناقشه: گفتم! کنم می

  ٥٠".بافند اب دار تو را میدر ذهن خود طن"کردند که گويی   چنان نگاهم مینشاناطرافيا
، با اشاره به  و دارای موهای روشنی بود، فردی که شناختی از او نداشتم در آن بين
: من هم با عصبانيت گفتم! گويند، همان را انجام بده آقا چه می ببين حاج: نيری گفت

 شايد .زنی پرداختند دانم چی شد که با من به چانه نمی. کنم نظرم نيست، چنين کاری نمی
 جايی که چهار نفر پيش از من يعنی محمود زکی  شايد از آن. اولی بود"سالم"به خاطر 

 به اعدام محکوم شده مهاجری  و محمدرضاب و قاسم سيفانمح و مصطفی محمدی
يک لحظه به . ها پيش مرگ من شده بودند در واقع آن. راکتی بدهندخواستند آنت بودند، می

فکر کردم بهتر است . کنند؟ شايد همه را اعدام نکنند همه اصرار می ذهنم زد چرا اين
حاضرم در صورت آزادی : رو به نيری گفتم. ای را باز بگذارم امتحان کنم و روزنه

ورزی؟ برو دو کلمه روی  را عناد میچ: نيری گفت. تعهد دهم ديگر فعاليت سياسی نکنم
ی  من بازهم روی گفته. کنی ت میئکاغذ بنويس و بيار که از اعمال سازمان اعالم برا

هرچه ! پاشو برو بيرون: گفت. زد حرف آخر را نيری می. ام محکم ايستادم  قبلی
  !خواهی بنويس می

خط  دستش متن يک انزجارنامه با يک ای را که روي  برگهوقتی آمدم بيرون، ناصريان
حاجی گفته : گفتم! بايد اين را بنويسی: بسيار ابتدايی نوشته شده بود، به دستم داد و گفت

حاال . گويم، بايد بنويسی هرچه را که من می! نه: گفت! هر چه دلت خواست بنويس
صريان و ی قبل ناصريان و محمود و هم چنين نا ی محتوای ديالوگ چند دقيقه متوجه
ناصريان در بيرون از اتاق محمود را مجبورکرده بود تا متن . شدم  مینيری

زده بود و برای  بازر  او را بنويسد و محمود نيز از اين کار س ی مطلوب انزجارنامه
همين ناصريان به داخل دادگاه آمده و مدعی شده بود که محمود گفته هيچ چيزی 

  . دام محمود را بدين گونه از هيئت گرفته بودنويسد و حکم اع نمی
 ناصريان. خواهم با خود حاجی صحبت کنم می: ای که پيدا کرده بودم، گفتم با تجربه

نه :  شوند، گفتی ترفند او در گرفتن حکم اعدام محمود زکی ترسيد متوجه. سراسيمه شد
 در بين خودشان هم امتوجه شدم حت! واهی بنويسخ  خودت میههرچ الزم نيست،

ها، به خودشان هم رو   بچهبيشتر هر چه ی رذالت و پستی است و برای اعداِم مسابقه
که در بنِد منتظران اجرای حکم اعدام، محمود   فکر کردم به محض اين. زنند دست می

در راهروی کوچک دادگاه رو به  . را ديدم، موضوع را با او در ميان بگذارمزکی
ديوار نشسته بودم، چند نفر ديگر هم در اطرافم روی صندلی و روی زمين نشسته و 
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 بعدها برايم تعريف کرد، طاهر بزاز نصراهللا. مشغول نوشتن متن انزجارنامه بودند
  : بود ای مشابه، به او گفته اه آمده بود، با ديدن صحنه که تازه به محل دادگطلب حقيقت
  . نامه هستند ها را نگاه کن در حال نوشتن وصيت بچه

قبل :  خلق ايران، نوشتمای با معرفی خود به عنوان هوادار سازمان مجاهدين روی برگه
ا مجاهدين ارتباطی از دستگيری ارتباطم با مجاهدين قطع بوده و در طول زندان نيز ب

ناصريان متن . نمايم فعاليت سياسی نکنم نداشته و در صورت آزادی از زندان تعهد می
 برد و من را به راهروی مجاور دادگاه که در را خواند و با عصبانيت آن را برای نيری

  . واقع راهروی مرگ بود، منتقل کرده و کنار ديواری نشاند
ولی چگونگی و . کردم حتمًا به اعدام محکوم خواهم شد فکر می.  بودمدر خود فرو رفته

اختيار دوباره به ياد خوابی افتادم که در انفرادی ديده   بی.دانستم زمان اجرای آن را نمی
سعی کردم در دلم با . کرد گريست و خداحافظی می  در ديدار با زندانيان میمسعود. بودم

 ١٩ و شهدای  خيابانی افتادم و پيکر خونين موسی بهمن١٩به ياد . ظی کنماو خداحاف
 زندانی توابی افتادم که ی حميد خليلی به ياد گفته. رفتند بهمن که در جلوی نظرم رژه می

صورت نداشتند و  دست و: گفت  ارديبهشت را ديده بود و می١٢شهدای تعدادی از پيکر 
در اين .  خودشان منفجر کرده بودند که قابل شناسايی نباشند نارنجک را در صورت

کردم چگونگی امر را  سعی می. ها خواهم پيوست بردم که به زودی به آن رؤيا به سر می
ی عجيبی فرو رفته  در خلسه. ديدم ی شهدا را پيش چشم می همه. در ذهنم تداعی کنم

گونه  خواست مسائل را اين دلم می. گذارم کردم به دنيای زيبايی قدم می احساس می. مبود
خواستم بفهمم کدام  می. کردم تر ورانداز می اطراف را با کنجکاوی هر چه تمام. ببينم

. گشتم  می و ناصر منصوری به دنبال مصطفی مردفرد.ها در راهرو هستند يک از بچه
به . خودم ديده بودم ناصر را با برانکارد به راهرو آورده بودند و حاال هيچ کدام نبودند

 رو به ها را خواندند و همه به صف شده و ناصريان ناگاه متوجه شدم نام تعدادی از بچه
ل شدم فکر کردم خوشحا. ها را به بندشان ببر آن: عادل مسئول فروشگاه زندان گفت

. شان برسد کنند تا موقع اجرای حکم ها را به بندی منتقل می آن کارشان تمام شده است و
ها خواهم پيوست، کجا؟  کردم دير يا زود به آن فکر می. ها را بعدها ببينم شايد آن

ها را به سمت ته راهروی بزرگی که در انتها به حسينيه و يا سالن  آن. دانستم نمی
 راهروی مزبور، راهروی اصلی زندان و بسيار. شد، بردند اتر زندان ختم میتئ آمفی

های قسمت انتهايی راهرو را خاموش کرده بودند و ديگر چيزی پيدا  چراغ.  بودطوالنی
 ولی .کنند ها را به کدام بند منتقل می خواستم بدانم آن می. غرق در افکارم بودم. نبود

ها را بردند، متوجه شدم  وقتی آن. ها را گم کردم  بچهدر ميان راه. چيزی دستگيرم نشد
شان جديد يها شناختم و قيافه ها را نمی که آمد و شِد پاسداران و افراد زيادی که آن

همه در رفت و آمد بودند و اوضاع غير . نمود، به سمت حسينيه زندان زياد شد می
  :دانستم نمی. رسيد معمول به نظر می
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   نيستجايی که نگاه را راه
   ٥١ماه بايستی در کار طلوع باشد

 پاسدار خاکی. ساعتی گذشته بود .شماری در کار طلوع بودند نه يک ماه که ماهان بی
ای در دستش بود  کيسه. آمد کرده از سمت حسينيه می مسئول سالن مالقات زندان، عرق

 بالفاصله پاسدار ديگری .بند و مقاديری پول در آن قرار داشت که تعدادی ساعت و چشم
کشيد، با چند عدد لنگ در دست که  در حالی که پاهايش را روی زمين می. را ديدم

فريادم در گلو . ها شده بودم گرفته مثل برق. آمد ها بود، از سوی حسينيه می متعلق به بچه
بند که هميشه  نيازی به چشم ديگر. ها همان لحظه اعدام شده بودند بچه. خفه شد

از . کردند، نداشتند ای شخصی آن را نگهداری می مان بود و گاه افراد چون وسيله اههمر
 و ها اختصاص داشت هايی بود که به بچه بندها، همان لنگ که اين چشم  تر اين همه مهم

گويی کسی دست . توانستم باورکنم نمی. شان کرده بودند دقايقی پيش برای هميشه خاموش
چرا با آنان خداحافظی نکردم؟ چرا، چرا، . ر چشمانم حلقه زداشک د. در دلم کرده بود

 . چه ترفندی زده بود بگويم که ناصريانتوانستم به محمود زکی  ای کاش می؟...چرا
مان  ناگهان پاسداری که چند بار او را در حال رفت و آمد به دادگاه ديده بودم، در ميان

هنوز چيزی نگذشته بود  .اند های همدان رسيده ها به دروازه بچه:  فرياد زدظاهر شد و
ا که بسيار ساده و در عين حال با انگيزه بود، از جای ر زيبپو که داريوش حنيفه

يت رو به او کرده و با عصبان. های او را تکرار کرد برخاست و بلند در راهرو گفته
پاسدار دادگاه : در پاسخ با خشم گفتم! نه: دانی او چه کسی بود؟ گفت می! بنشين: گفتم
. کرد، آرام گرفت بند نگاهم می سکوت کرد و در حالی که ناباورانه از زير چشم. بود

او از دو پا .  نشستن به سمتم آمد و در کنارم عصازنا بعد محسن محمدباقر چند لحظه
 بهرام "غريبه و مه"تر نقش کودکی فلج را در فيلم  به طور مادرزادی فلج بود و پيش

ای به صدايش داده  محسن چه کار کردی؟ لحن قاطعانه: پرسيدم.  بازی کرده بودبيضايی
 بمير هنگامی و...  " :گفت  ی که میيگو. مرگ حق است: و با برافروختگی تمام گفت

چيزی را : و اضافه کرد ٥٢" ...رسد؛ و دل به هراس مرگ مسپار که مرگت فرا می
خواستم  می. گرمای عجيبی داشت. دستش را به آرامی در دستم گرفتم. قبول نکردم

ها هنوز نهار  تعدادی از بچه. گذشت جا می  از آنلشکری. ببوسمش اما فرصتی نبود
کردند، با لحن تمسخرآميزی  ها که تقاضای غذا می  لشکری در جواب آن.نخورده بودند

ای تأمل کنيد، ميل  ايم، چند لحظه تان سفارش کباب داغ دادهيبرا! به روی چشم: گفت می
  :دانست که کرد و نمی ها را تهديد می او بچه! خواهيد کرد

  شان آنان اشتهای شجاعت
  چگونه در ضيافت مرگی از پيش آگاه
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  ها را داغاداغ گلولهکباب 
   ٥٣هاشان خواهد بلعيد با دندان دنده

به ميان ما که در راهرو ای  خامه نانيک جعبه همراه با  ٥٤عباسیدر همين لحظه حميد 
ها، به ميمنت فتح عظيمی که کرده  بچههر سری از از اعدام بعد  .مرگ نشسته بوديم آمد

حاال برای  کردند و رينی تقسيم میای و شي خامه بودند، جشن گرفته و بين خودشان نان
ها حاضر به برداشتن   يک از بچه هيچ. کردند  میها، به ما نيز تعارف خرد کردن روحيه

ها که  يکی از بچه. نشينی شد ای نشد و او با سرافکندگی مجبور به عقب خامه نان
کنيد؟ وی در حالی  نتقل می پرسيد ما را کی به بند مناصريان دانست بند کجاست، از نمی

ها برقصد و در حالی که دستانش را  کرد به سان بالرين خنديد و سعی می که مستانه می
دانم، من چه  من چه می: داد، با لحنی کشدار و صدايی آهنگين گفت در هوا تکان می

 رئيس زندان وند مرتضویف کرد که آخي برايم تعررضا شميرانیغالمبعدها  ...دانم می
ها، در لباس پاسداری در حالی ديده بود که روِی دِر دادگاه ِرنگ   را درخالل اعداماوين

ها  م بچهعا وضعيت پيش آمده و قتلاز گونه شادمانی و سرمستی خود را  گرفته بود و اين
مرا . سرم پايين بود.  از مقابلم رد شدلشکری. وری بود دردآهای هلحظ. داشت ابراز می

تو هم ! بدبخت بيچاره! ايرج: شناخت، برگشت و با انگشت چند بار روی سرم زد و گفت
کرد بعد از شش سال، اين آخرين برخورد و ديدار ما خواهد  جا؟ شايد فکر می آمدی اين

  :دناکیچه عصر در. عصر بود ساعت درست پنج. بود
آی ی؛ ... کمانی بود در ساعت پنج عصر اتاق از احتضار مرگ چون رنگين

  ٥٥چه موحش پنج عصری بود
 آخر چگونه او را به دار .شد  از جلوی نظرم دور نمی ناصر منصوریی ديگر چهره

  : نبودصدای رگبار و تيراندازی. کنند ها را حلق آويز می دانستم بچه  می اند؟ زده
  اند زخم خفته آنان بی

   اند زخم مرده ها هميشه، هميشه بی ماهيان آب
ی کذايی ديده بوديم، در جلوی نظرم  را که در پشت بند و در سولهی آن چيزهايی  همه

رفتند تا داخل سوله  فهميدم چرا پاسداران از در و ديوار باال می حاال می. رفتند رژه می
شدم چرا ديگر   می حاال متوجه. ها باشند گر جان دادن بچه  رهخواستند نظا می. را ببينند

 يواش همه - يواش. ها را به داخل حسينيه منتقل کرده بودند اعدام. در سوله خبری نبود
مانند تيری که  محسن. ها را صدا زدند ناگهان تعداد ديگری از بچه .شد چيز دستگيرم می

ی خداحافظی لگد کرد و به شکل  نشانهدستم را به . از چله رها شود، از جا پريد
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در دوران . اش در گودالی انداخته شد ت به قتل رسيده و جنازهآميز جنگ داخلی اسپانيا توسط نيروهای فاشيس فاجعه
  . رو بود ی فرانکو آثار وی در اسپانيا با ممنوعيت روبه سلطه
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. رفت رفت و چه پرصالبت می عصازنان می محسن. به صف شدند. آميزی خنديد شيطنت
  :رفت دل من نيز همراهشان می
  ای با عصا نديده بودم  هرگز پرنده

  داند  دود پرواز را می دانستم کسی که نمی و نمی
  گذرد  ای که از سنگالخ می و رودخانه

  از آهن داردهايی  گام
. آيند دانستم ديگر بار از اين راه باز نمی می. خواستم يک دل سير نگاهشان کنم می
  :  قبلی را هم کرده باشمگروهخواستم جبران  می

  نشنيده بودم کسی به سادگی قطره شبنم کوير
  گونه تفسير کند مرگ را اين

  د را بدردای تاريک، رگان عاطفه خورشي گونه با نگاهی از پس پرده و اين
  ای بر زمين پرنده
  ای بر آسمان دونده

  و رودی از آهن
   اکنون حيات و مرگ دگرگون و بی منطقند

ها در يک صف  بچه .دلتنگی عجيبی داشتم.تمام وجودم گر گرفته بود. ه کنمدانستم چ نمی
 "شدند قرار می هاش آی چه بی ای به گونه دلهايمان در آرزوی بوسه" :رفتند و غريبانه می

در . شان در سرم تمامی نداشت صداي پژواک. آمدند ها مثل پتکی بر سرم فرود می نام
 در کردم هنوز رضا ازلی فکر می. رفتند سبکبال می. شد شان خستگی احساس نمیيها گام

  :حال خواندن است
  نگاه کن که موم شب به راه ما 

   ٥٦شود چگونه قطره قطره آب می
البد دو نفر او را . کردم  را در ذهنم تصوير میر کشيدن ناصر منصوریی به دا صحنه

او قدرت . اند تا مراسم اعدام اجرا شود اند و طناب را به گردنش انداخته سرپا نگاه داشته
بعدها شنيدم پاسداران گاه برای اين که زودتر مراسم اعدام . ايستادن سرپا را نداشت

 از پاهای قربانيان آويزان نشانی سنگينی بد د و به سری بعدی برسند، با همهپايان ياب
  . شدند می

   ميان ميدان رزم زمينای غمين و غمين نشسته
  نازنين بگو به من بگو
  از ابتدای زمان تا همين

  آيا سوگواری چنين
  مرثيه خوانده است؟
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روی .  تا شکم در گچ بودشش گلوله در پای داشت و . افتادماختيار به ياد احسن ناهيد بی
 يکی از تکانهم ، هنوز  در کردستان ویی اعدام عکس صحنه.  شده بود اعدام برانکارد

 با دست بانداژ شده در کنارش ناصر سليمی.  رژيم استتايهای جنا ترين صحنه  دهنده 
شرمان   اين بی، سال٩ بود و حاال با گذشت ۵٨فکر کردم آن موقع شهريور . ايستاده بود

گفتند  ها می به ياد زندانی مجاهدی افتادم که بچه. اند چه ظرفيتی از جنايت به دست آورده
  که پاهای بود در حالی و اينی اعدام برده بودند مان تا جوخه  روی پتو از اتاق راوی

 ادم که به دستور موسوی تبريزیهايی افت به ياد بچه.  تا ران بانداژ شده بودندمجروحش
ها در خيابان و در محل   به قول آن، در حالی که مجروح بودند،جنايتکار و گيالنی

 "شُک تمام"مان  پيش چشماندر زندان، حاال ناصر را .  شده بودند"شُک تمام"دستگيری 
  .کرده بودند

جا به سر  در آندادگاه رفته بود و امروز از صبح ه  مرداد ب١٢در روز "  ب- الف"
چه را که ديده بود و از آن  کرد آن تالش می. برد و به خوبی در جريان ماوقع بود می

گفته، " منافقين"اتهامش را :  گفتفرامرز فراهانی. آگاه شده بود، به ديگران منتقل کند
. ی نشستمخان جايم را عوض کردم و کنار داوود حسين. ولی چيزی را نپذيرفته است

 را حفظ کرده بود و ٥٧رضا رضايی" مادر"چند روز قبل شعر . صبرانه منتظر بود بی
شعر را به : خواند يا نه؟ پرسيدم چند بار با من مرور کرده بود که آيا درست و کامل می

  !خوانم غلط می ام و بی کامل از حفظ شده: نديد و گفتکجا رساندی؟ خ
. ی را چند بار تکرار کردخان  مسئول بهداری، سراسميه نام داوود حسينغروب، بيات

گويا قبًال وی را ديده بود که در راهرو . متوجه شد در بين ما نيست. صدايی بر نخاست
وقتی که بازگشت پاهايش را روی .  سراسيمه به سمت حسينيه رفتبيات. نشسته بود
چند ماه قبل با خواهر داوود ازدواج کرده . داشت کشيد و با سنگينی قدم بر می زمين می

داوود بعد . او خود را کارمند وزارت بهداری معرفی کرده بود نه جالد گوهردشت. بود
اش برخورد کرده بود و حاضر به  به شدت باخانوادهاز ازدواج متوجه شده بود و 

 روی منصوری بيات بعد از فارغ شدن از اعدام ناصر. وگو با بيات نشده بود گفت
برانکارد که وی يکی از مجريان آن بود، به ياد برادرزنش داوود افتاده بود و اين که 

هايی که داوود  ن بيات مطمئن بودم تمامی بچهاش بدهد؟ از راه رفت چه جوابی به خانواده
دانستم  ديگر می .اند و وی داوود را زنده نيافته است  بود، اعدام شدهنشاننيز در ميا
ديگر چيزی . ها را به محل اعدام ببريد گويند ببريدشان به بندشان، يعنی آن وقتی می

ی  سلطهدر دوران . دمبه همه چيز اشراف پيدا کرده بو. برايم نامشخص و مجهول نبود
رسيد، دکترهای  های مرگ می ، وقتی کاروان اسرا و زندانيان به اردوگاهفاشيسم

                                            
.  دستگير شد١٣۵٠، دانشجوی دندانپزشکی، عضو کميته مرکزی مجاهدين، در ضربه شهريور ١٣٢٧  متولد 57

ی دستگيری برادرش احمد، مأموران ساواک را به حمامی در   طرح از پيش تعيين شده به بهانهوی در جريان يک
 احياء شده و موفق به انجام های او سازمان مجاهدين خلق با تالش. جا فرار کرد خيابان بوذرجمهری برد و از آن

  .گيری با مأموران ساواک به شهادت رسيد در در١٣۵٢ خرداد ٢۵وی در . های نظامی مهمی شد عمليات
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پزشکان  .دندادند راه برو  دستور میاسرابه   کنار در ورودی اردوگاه ايستاده و"اس اس"
های دراز در   که اغلب هفتهاسرا و زندانياناز روی طرز راه رفتن اس  و مأموران اس

کدام يک قادر به دادند که   رأی می،رسيدند ده و خرد و متالشی به مقصد میراه بو
خوردگان   را همان دم همراه کودکان و سالافتادگان  از رمقدر اين بين. کارکردن هستند

 فاشيسم هيتلری افراد را به بهانه استحمام .کردند گاز می  استحمام روانه اتاقی به بهانه
هيئت "ی  با فريب و خدعه" الهی عدل"د و سردمداران نظام کر های گاز می راهی اتاق

  . کردند  و بردن به بند، افراد را به قتلگاه روانه می"عفو
ی  ، از سمت حسينيه که چند دقيقهناگهان متوجه شدم يکی از پاسداران به نام منتظران

.  کنمسعی کردم خودم را از او مخفی. آيد دند، میجا به دار زده بو ها را در آن قبل بچه
او در . شناخت  بود و مرا به خوبی می۶۵ در سال حصار  قزل٣ واحد ١وی مسئول بند 

م عا همه در قتل. بخش آن بود  زينتبند اتاقی داشت و پوستری بزرگ از منتظری
  . مشارکت داشتند

 ١٢٠٠ و ها در گوهردشت  تا از بچه٨٠٠در اين ميان شنيدم که طی چند روز گذشته 
هيچ اوينی در ميان ما نبود، تعجب کردم چگونه اخبار اوين . اند  اعدام شدهنفر در اوين

. رسيده است که هيچ ترددی به خارج از زندان نيست، هم زمانی به گوهردشت آن
 در مقابلم رو به ديوار اسداهللا طيبی. ای نبود که در اين باره صحبتی کنم موقعيت به گونه

گذرد؟ گفت به نزد هيئت  ای و اطالع داری چه می آيا به دادگاه رفته: پرسيدم. نشسته بود
بنابر اين ادامه . داند موضوع چيست ولی از برخوردش مشخص بود که نمی. رفته است

شان چيزی دستگيرم نشد، يها از سؤال: ميدانی اين هيئت برای اعدام است؟ گفت: دادم
گفته بود، ولی نوشتن انزجارنامه " منافقين"وی اتهامش را . های الزم را دادم ولی پاسخ

شان اعدام دانی قصد می: پرسيدم.  بود، نپذيرفته بودرا که اعالم برائت از مجاهدين
به چه دليل و به کدام جرم؟ او را در جريان ماوقع قرار دادم : هاست؟ به آرامی گفت بچه

هر : گويی؟ گفتم جدی می: با تعجب گفت. ای و تأکيد کردم تو نيز در واقع به دادگاه رفته
ی خاصی  با آرامش و طمأنينه. بينی، يعنی اعدام شده است کنارت نمی کس را که در

، ی تلخی کرد خندهبعد ! هم نکن س با اين تفاسير از ما که گذشت، فکرش راخب پ: گفت
حوالی ساعت هفت بعدازظهر آخرين سری ! ی بعد انشااهللا دفعه: گويد گويی که می

 به ته راهرو همچنانمن هنوز . اسداهللا نيز در ميان آنان بود. مرداد بود١۵های  اعدام
  :دانستم ديگر می.  آخرين بار ديده بودمها را برای کردم، جايی که بچه نگاه می

  جوهر است و کبوتر زمين بی
  های خورشيدی مرداد زين پس چشم و

  هميشه و هميشه تر
صدای . زدند ای را می گويی عده. آمد گه گاه صدايی شبيه به تاپ و توپ از ته سالن می

ها شعار  ، شايد آنزدند ها را می شايد بچه. آمد، ولی گويا و رسا نبود داد و فرياد هم می
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آمدند، عرق کرده و هن و هن  ای از آن سمت می اما هر گاه که عده. دانم دادند، نمی می
  :آمدند کنان می

  رقصيدند کبوتران طوقی بر دارهاشان می
  کوبيدند و دارکوبان به دارهاشان نيز دشنه می

: گفتند. هر دو در راهروی مرگ بودند.  را را ديدم و بعد هم عادل نوریوزين محسن
بسيار سخت است، ولی بايد تا : گفت عادل می. اند نوشتهبه عنوان انزجارنامه متنی را 

های زندان  ترين بچه قدم وی از ثابت. ی زنده بمانندبيشترهای  حد امکان مانور داد تا بچه
آيد در انفرادِی  يادم می. اش ايجاد کند اراده ها انفرادی نتوانسته بود خللی در سال. بود

 چقدر او را با ميل گرد زده بودند تا تعهد دهد که بر خالف ۶٧آخری، در تيرماه 
 از نوشتن همچنانشود و به بند عمومی بازگردد و او  مقررات زندان عملی مرتکب نمی

بونی ی بسيار بااليی داشت و از موضع ضعف و ز روحيه. زد چنان متنی سر باز می
روزی که اعدام شد، هنوز انگشتانش از ضربات ميل گردی که ماه پيش . داد نظر نمی

  .ددادن تعهد خورده بود، متورم بونبرای 
   :دارد ياد بعضی نفرات روشنم می

...   
  بخشد  قوتم می
  اندازد و اجاق کهن سرد سرايم ره می
  . شان آيد از گرمی عالی دم گرم می

  .م شده استنام بعضی نفرات رزق روح
  وقت هر دلتنگی سوی شان دارم دست

  ٥٨دارد بخشد روشنم می جرئتم می
د، عباس فر  مردمصطفی، ، عبدالرحمان رحمتی، کيومرث ميرهادیايرج جعفرزاده

العابدين  ، زين، عليرضا اللهياری، مهرداد اشتری، رضا ازلی مهاجریمحمدرضا ،يگانه
ی، کريم علی خطيب ی، حسينخان ، داوود حسينی، عبداهللا بهرنگی اله ن، محمدعلیافشو
مجيد ، ، رحيم سياردوست، محمود زکیعباس رضايی ،ر، هادی دهنادافکا خوش
ب، قاسم مح ، مصطفی محمدیر، اسداهللا طيبیپرو ، محمد نوعی، حيدر صادقیحسين شاه

م، رشيد ابراهي ، غالمحسين مشهدی، مهرداد فنايیانی، فرامرز فراه، هادی عزيزیسيفان
، ، حسين قزوينی، محمدحسن خالقیی، ناصر منصوریورد ، علی حقدروی اشکيکی
های بند ما درو  بچه... بطل حقيقتزر، طاهر بزاپو ، يوسف آذينسيدعلی وصلی

  ... ويی اسامی تمامی نداشتندگ...  محمدباقرمحسن... شدند می
افرادی مانند او اصًال .  قرار بود در شهريورماه آزاد شود مهاجریمحمدرضا

 اين بود که  تصور اوليه. شود ها نيز می توانستند حدس بزنند که اين اعدام شامل آن نمی
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گونه حکم کنند  ای اين اط با عدهشايد در ارتب. کنند ها را دادگاهی می ی بچه احتماًال همه
 کسی، به کمتر... شان کم بوده و که حکم سابق  ندارند و يا اين"صالحيت آزادی"که 

کرد که  شان باقی مانده بود،  فکر می خصوص کسانی که دوران کمی از محکوميت
 .ی ديگر همه چيز تمام خواهد شد جدال بين مرگ و زندگی در ميان است و تا چند دقيقه

 که  و ناصريانجز نيری. دوباره من را به دادگاه بردند. اعت حوالی هفت و نيم بودس
اين مزخرفات چيست که : نيری گفت. من را به دادگاه برده بود، کسی در دادگاه نبود

برو : گفت. شما گفتيد برو تعهد بده فعاليت سياسی نکنی، من هم تعهد دادم: نوشتی؟ گفتم
پاسداری . پاسخی ندادم و از دادگاه آمدم بيرون. ها مورد قبول نيست اين! انزجار بنويس

آری و : گفتم! همين: پاسدار گفت. من هم يک خط انزجارنامه نوشتم. کاغذی به دستم داد
بيرون که آمدم اسداهللا . آن شب از اعدام رهيده بودم. چيزی نگفت. به دستش دادم

حالی که در چشمانم  بندش را باال زد و در يک لحظه چشم.  را در راهرو ديدمستارنژاد
 تقی داوودی!  و مريم برساناگر زنده ماندی، سالمم را به مسعود: نگريست، گفت می

 عباسیحميد ! طور م همينمال من را ه:  نشسته بود، خنديد و گفت او روی به نيز که رو
درحالی که خودکاری .  را ديده بودماوامروز چند بار  .همگی خاموش مانديم. سر رسيد

عاشورای : گفت کشيد و به تمسخر می های شوفاژ کنار راهرو می در دستش بود، به ميله
آمد و از افراد سؤال  گاه می گاه و بی. ر از همه بود پرکارتناصريان! مکرر مجاهدين

  آيا هيئت با تو برخورد کرده است يا نه؟: کرد می
تا .  بردند١٧حوالی ساعت هشت شب، نام من و تعداد ديگری را خوانده و به فرعی 

من . جا بودند و تعدادی نيز اعدام شده بودند های بند ما در آن تعدادی از بچهصبح امروز 
. جا فاصله بگيرم توانستم از آن نمی. کردم حساس می خودم را در راهروی مرگ اهنوز

ی حضور چهار   به محض ورود به فرعی، متوجه٥٩"دلم جويای آن گمبوده خويش بود"
  .زندانی کرمانشاهی شديم که سه نفر از آنان ريش داشتند

آمده بود، در حال )  کنار جهاد١بند (١ بند  که ازيکی از زندانيان مجاهد"  ش-  مهدی"
وی . ی گذشته از طريق تلويزيون پخش شده بود بازگويی اخباری بود که طی يک هفته

...  وهای عمليات فروغ جاويدان  به تشريح تصاويری که تلويزيون از صحنههمچنين
آرام .  تلويزيون داشتهمچنان که بند آنان تنها بندی بود. پخش کرده بود، مشغول بود

ظاهرًا سه نفر نخاله در بين ما هستند، برنگرد فقط صدايت را : مقابلش نشستم و گفتم
داد که تواب هستند و نياز  ظاهر زندانيان کرمانشاهی نشان می. بياور پايين و ادامه بده
 و شمخانی علیی  او مصاحبه. به آرامی ادامه داد" ش - هدیم. "به بحث و جدل نداشت

مدعی اردبيلی .  را برای ما توضيح دادی موسوی اردبيلی های نمازجمعه  خطبههمچنين

                                            
ارغنون، زمستان، آخر : ترين آثار او عبارتند از شاعر، مهم) ١٣۶٩-١٣٠٧(مهدی اخوان ثالث، متولد مشهد   59

ين کهن بوم و ها و کبود، ترا ا شاهنامه، از اين اوستا، پاييز در زمستان، در حياط کوچک پاييز در زندان، عاشقانه
  ...بر دوست دارم  و 
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بايد از . شوند ها اعدام نمی قوه قضاييه در فشار بسيار سخت است که چرا اين": شده بود
 .نده محکومين خبری نخواهد بودديگر از محاکمه و آوردن و بردن پرو. دم اعدام شوند

 همچنينها شروع کردند به جمع و جور کردن اطالعاتی که به دست آورده بوديم و  بچه"
در اين بين صحبت ما حول . مان باقی مانده بودند هايی که در بند سابق  آن به بچهرساندن
اهی به نام های کرمانش  کنيم؟ يکی از بچه  بود که با سه نفر کرمانشاهی چهئلهاين مس

مسعود . مان بود  دستگير شده بود، در ميان۶۶ که در سال ١٣۴٨مسعود متولد سال 
 .شان داشت که در اختيار ما گذاشت شناخت و اطالعاتی در مورد سوابق ها را می آن

ها به شکار مخالفين  ها از مزدوران رژيم بودند و در گلوگاه طبق اطالعات مسعود، آن
دانم بر چه  نمی. دادند ها پست می دان کرمانشاه نيز با نگهبانپرداختند و در زن می
او ! ها نزديک شد کرد که چيز مهمی نيست و به آن ای، داريوش حنيفه پور تاکيد می پايه

ها فقط عناصر منفعل و در خودی هستند و نياز  تر اعتقاد داشت آن با سادگی هر چه تمام
ما . کردند شان را تکميل می داشتند و اطالعاتها ما را زير نظر  آن! به کمک ما دارند

ای   فحشی و يا جملهرپو هر از چند گاهی، داريوش حنيفه. توانستيم بکنيم هم کاری نمی
ی به سر ی سه ماه بود در انفرادآباد حسين فيض. کرد عليه رژيم در حضور آنان ادا می

چيزی نگذشته بود که سر شوخی را . ش حسابی بلند شده بود موی  سر و ريشبرد و می
اگر فردا تو را با اين ريش اعدام کنند و در قبر بگذارند، چه : به او گفتم. با او باز کردم

. ات داده است اللهی نيستی، ترتيب جوابی داری بدهی؟ تا بخواهی ثابت کنی که حزب
. رفت هر طور شده، ريشش را اصالح  کندحسين تصميم گ. ام اثر کرد شوخی
گيری بود که  تنها راه، استفاده از ناخن. خواست با آن ريخت و قيافه اعدام شود نمی

محمد چند روزی بود حکمش تمام شده بود و . ی به همراه آورده بودنور شمحمد دروي
متهمان کرج حکم زندان جديدی گرفته بعد از کش و قوس بسيار، مانند تعداد ديگری از 

ها  ساعت. بود، بدون اين که جرم جديدی مرتکب شود و يا به دادگاهی برده شده باشد
اجازه . گير بزند تر ريش وی را از ته با ناخن طول کشيد تا محمد با حوصله هر چه تمام

و گفت برای اولين بار در عمرش سبيل گذاشته  خودش می. نداد سبيلش را بزند
فرعی از دو اتاق، به .  با سبيل بر طناب دار بوسه زند خيابانیخواهد به ياد موسی می

 در کوچکتراتاق .  بودبزرگترها  يکی از اتاق. انضمام توالت و حمام تشکيل شده بود
 سر های بند در آن به ی بچه ی باال که باقيمانده واقع محل زدن مورس نوری با بند طبقه

به زدن مورس مشغول "  پ- م" ها نگهبان بود و من به اتفاق يکی از بچه. بردند، بود می
هايی که در  برای بچه. کرديم مان را در زدن مورس عوض می هر از گاهی جای. بوديم
هايی که اعدام شده بودند، به  ی ما قرار نداشتند، تحمل شرايط و شنيدن نام بچه پروسه

کرد، تاکيد   که مورس ما را دريافت میزادشير چند بار به محسن. تر بود مراتب سخت
وی قول داد چنين .  نيز برساندحتمًا اخبار حاصله را به زندانيان مارکسيست: کرديم

شب موقع خواب متوجه شديم آن سه نفر دور از ما . کاری را در اسرع وقت انجام دهد
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از : گفت لوحانه می داريوش ساده. اند در راهروی فرعی، کنار درب ورودی بند خوابيده
آخر بر : به وی گفتم! شان را از ما جدا کنند خواهند حساب جايی که منفعل هستند، می آن

گويد  شناسد می ها را می کنی؟ مسعود که از نزديک آن ها را می چه مبنايی اين صحبت
ها را بکشيم،  های شب آن ها از ترس اين که مبادا در نيمه  ثانی آندر. ها تواب هستند آن

رساند که بسيار  ها از ما، می اتفاقًا اين ارزيابی آن. خوابند در کنار در ورودی می
بحثی بود که آن روزها از . های پليسی است ها همه ذهنيت اين: داريوش گفت. خطرناکند

داريوش از افراد .  آزاد شده مطرح بودِد مجاه با زندانياِن در رابطهسوی مجاهدين
 زندان بود و ديگر بار در همان سال، ۶۵ تا ۶٠يک بار از سال . دوبار دستگيرشده بود

بعد از آزادی و تالش برای خروج از کشور و وصل به مجاهدين، در کرمان  دستگير 
بهتر است محملی برای : به وی گفتم. کوم شده بودشده بود و به سه سال حبس مح

ل َشنه بابا، رژيم َف: گفت. دستگيری دومت و تالش برای خروج از کشور بتراشی
به او ! ای ما را هم در بياورد تواند تا اين حد پيش برود و مسائل پرونده  و نمی٦٠است
 و دفاع کنی و هيچ توانی داشته باشی، يا بروی در دادگاه دو رويکرد می! ببين: گفتم

تو ظاهرًا . چيزی را نپذيری و يا اين که برای هر موضوعی محمل مناسبی بتراشی
حاال هم بهتر است کاری . رويکرد اول را نداشتی و گرنه اآلن در اين مرحله نبودی

  . قول داد راجع به آن فکر کند. نکنی که هم چوب را بخوری و هم پياز را
  

در "  پ- م" و رپو  حنيفه داريوش.برخاستمود از خواب صبح ز.  مرداد١۶يک شنبه 
های کرمانشاهی نيز بيدار بودند و دم در  تواب. مان بودند حال زدن مورس با بند سابق

جا  ها آن شرف اين بی: با عصبانيت خودم را به اتاق رساندم و گفتم. بند نشسته بودند
رشی از سوی آنان مبنی بر تماس ما با بند باال، جدای از به اند و کوچکترين گزا نشسته

مان را نيز به خطر  های بند سابق تواند جان بچه های فرعی، می خطر انداختن جان بچه
ای برای قربانی  زيرا در آن روزها پاسداران به دنبال به دست آوردن بهانه. بياندازد

ها تواب بودند تا  وش اين بود که اگر ايناستدالل داري. ها بودند  بچهبيشترکردن هر چه 
هر چند قضيه بسيار مهم بود، ولی در آن ! حاال برای گزارش دادن به بيرون رفته بودند

در طول روز . مان را به اين موضوع اختصاص دهيم ی وقت شد همه شرايط نمی
ها را از نزديک  د که آن تأکيدهای مسعورغم علیی، نور داريوش و محمد درويش

 ها حساس بود، با سه نفر زندانی کرمانشاهِی شناخت و نسبت به هر برخوردی با آن می
ها خط برخورد با دادگاه را داده و   به آنحتاوگو پرداختند و   به گفت،مورد بحث

رو شدن با اعضای هيئت مرگ، چه  برايشان روشن کردند که در صورت روبه
زدن و  ها در حال قدم  نيز با آنلی غروب ديدم روشن بلبليانحوا. برخوردی کنند

ها گناه دارند و در اتاق  آن: بعد که دليل برخوردش را جويا شدم، گفت. وگو است گفت
                                            

  .  يعنی تار و پودش از هم دريده است60
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شان  ترين نوع ها، آن هم از کثيف از کی تا به حال دل ما برای تواب: گفتم. منزوی هستند
اند، سوخته؟ دلسوزی برای  های بازرسی مشغول به کار بوده ستها و پ که در گلوگاه

: کنند؟ گفت م میعا  دسته قتل- ها را دسته توابانی از اين دست، آن هم در شرايطی که بچه
ها را از روی  تمام اين حرف! حاال زياد سخت نگيريم، اميدوارم مشکل خاصی پيش نيايد

با . ی نسبت به ما، به لحاظ خبری سه ماه عقب بودآباد فيضحسين . زد حس نيت تمام می
ی اصلِی فرعی  مسعود هم سوژه.  به دنبال کسب خبرهای جديد بودبيشتراشتياق هر چه 

تر به نسل  آمد و از همه مهم ها به شمار می نسبت به ما، از تازه دستگيرشده.  بود١٧
وی به علت . توانست متفاوت از ما باشد ه مسائل میجديد تعلق داشت و نگاهش ب

ی آباد حسين فيض. ی مرزی و کرمانشاه، سيمای مقاومت را ديده بود حضور در منطقه
خواهم اگر امروز اعدام شدم، از نظر  می: گفت گذاشت و می ای مسعود را تنها نمی لحظه

چه که ديده و  ی داشت و با دقت به توضيح آنی خوب مسعود حافظه. خبری عقب نباشم
ها   او، بچهتوضيحات رغم علیاش اين بود که چرا  تنها دلخوری. پرداخت شنيده بود، می

 معتقد بودمسعود  .اند وگو کرده کرد، گفت ها ياد می ن از آ"خائن"با آن سه نفر که با لفظ 
رفته بوديم و  بار دادگاه   اقع يکو ی ما در همه. اند های کرمانشاهی اعدام شده اکثر بچه

. گشت که ما را نيز به کام مرگ کشد  به دنبال راهی میناصريان. از مرگ جسته بوديم
اش را به بهترين نحو اجرا کرده و  ی شرعی اعضای هيئت از اين که ناصريان وظيفه

راهم کند، با او همراه و  را ف"امام"ی اجرای تمام و کمال حکم  کرد تا زمينه تالش می
  .ستودند های او را می همدل بودند و تالش

. آمد کردم و از هر دری سخنی به ميان می  صحبت میوزين در طول روز با محسن
يکی از اعضای اش که در آن متهم به داشتن رابطه با  به خاطر پرونده: محسن گفت

 شده بود، روی او حساس هستند و در صورتی که دوباره وی مرکزيت سازمان مجاهدين
بر اين باور بود که .  کردی از وی طلب خواهندبيشتررا به دادگاه ببرند حتمًا چيزهای 

اش باال بود و  روحيه. در هر صورت وی را اعدام خواهند کرد و گريزی نخواهد داشت
 کنم ، فکر نمیاگر زنده بمانم: فتمبه او گ. شوره در او نبود اثری از اضطراب و دل

چند بار با تکان دادن . چه که بر ما در اين پروسه گذشته، خالصی يابم بتوانم از تأثير آن
  .هايم را تأييد کرد و در آغوشم فشرد سر گفته

 از طريق مورس تماس گرفتم و از او داريوش، نگهبان ايستاد تا من با محسن زادشير
وال کردم آيا اخباری را که به او منتقل کرديم، به بندهای ديگر رسانده است يا نه؟ س

 تماس گرفته و کل ماوقع را تا حد امکان تاکيد کرد چند بار با زندانيان مارکسيست
موقعيت او را . احساس کردم به لحاظ روحی بسيار تحت فشار است. توضيح داده است

های ما به اتاق فوق را که در نزد ما اتاق  ها آمدوشد کرمانشاهی. کردم  میدرک
استراحت به  هرچند من با محمل خوابيدن و. نام گرفته بود، زيرنظر داشتند" مخابرات"

ها را ديده بودند  ها بچه فايده است زيرا آن دانستم که محملم بی رفتم، ولی می آن اتاق می
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های بند خودمان و  دانستيم که بچه ی خود می وظيفه. اند س بودهکه از آن اتاق مشغول تما
شان عينی ييست را مطلع کرده و شرايط را برا از طريق آنان، زندانيان مارکسهمچنين

دانستيم   بر اين اساس بود که میبيشترتأکيد ما روی بندهای زندانيان مارکسيست، . کنيم
ها  ی سالن تماس گرفت و بقيهها  د با آنشو میاز طريق مورس و تنها از بند سابق ما 

  .درنبه آن جا اشراف ندا) ها فرعی(
  

با ديدن سه کرمانشاهی خيالش .  به بند ما آمداول وقت ناصريان . مرداد١٧دوشنبه 
وی قبل از بيرون رفتن . راحت شد که از ميان ما قربانيانی برايش پيدا خواهند کرد

. خواست منفجر شود از خشم می. ی شد که ريشش را زده بودآباد ی حسين فيض متوجه
ات را زدی؟ منتظر جواب او نشد و با خشمی وصف ناشدنی، در  خبيث ريش: به او گفت

مطمئن بودم از . فشرد، سرش را چند باری تکان داد هايش را روی هم می حالی که دندان
 - د" و وزين ی، محسنآباد ی، حسين فيضنور  درويشبا محمد. حسين نخواهد گذشت

ه کار درستی نام مان کنند، نوشتن وصيت عداماصحبت کردم و پرسيدم اگر خواستند " ص
های  ه، به سلولنام وشتن وصيتها را برای ن دانستيم قبل از اعدام، بچه هست يا نه؟ می

جواد يکی از . بردند ها قرار داشت، می عام انفرادی يک فرعی که در نزديکی محل قتل
  جواد شش"ها به   که شش انگشت داشت و در نزد بچهپاسداران قديمی گوهردشت

يکی . داد ز اعدام را انجام می قبل امعروف بود، کارهای به اصطالح حقوقِی" انگشتی
هر گاه که . ه، به زندانيان بودنام ای جهت نوشتن وصيت از اين کارها نيز دادن برگه

شدند، جواد شش انگشتی نيز  ها برای اعدام به سمت حسينيه برده می يک سری از بچه
  ٦١.تاداف  سمت راه می ی آبی رنگ به همان چند لحظه بعد با يک پوشه

وی متهم کرج بود و از قرار معلوم به اعدام . اين پروسه را طی کرده بود"  ل- م "تنها 
 برده شده  به سلول انفرادی"کارهای حقوقی قبل از اعدام"محکوم شده بود و جهت انجام 

خبار از قرار معلوم مقداری ا. شود که همکاری کند جا ظاهرًا راضی می در آن. بود
در رابطه با متهمان کرج ) از ميزان و کيفيت آن اطالعی ندارم(سوخته و يا نسوخته 

 آن چه نوشتنکه آيا وصيت بنويسيم يا نه و   در مورد اين. شود دهد و اعدام نمی می
  :بندی کرد  طيف دسته٢توان در  ها را می تبعاتی خواهد داشت، تحليل و برداشت بچه

ی  شده پروسه کند نشان دهد که افراد اعدام م است و رژيم تالش میعا  اين يک قتل- الف
ای  ه بنويسم، در واقع به گونهنام از همين رو اگر وصيت. اند  را طی کرده دادرسی

                                            
ها را به نوبت به  برای اجرای حکم اعدام آن".  نيز روند مشابهی بود در اوين  بنا به نوشته غالمرضا شميرانی61

عبه اجرای احکام اختصاص داده بودند ،زندانی را در ابتدا به جا يک اتاق را به ش در آن. بردند  می٢٠٩زير زمين 
گفتند وسايلت را در  دادند و می جا ضمن ابالغ حکم اعدام دو کيسه پالستيک سياه به او می اين اتاق برده و در آن

رد يکی بگذار و اگر وصيتنامه هم داری آن را بنويس و در کيسه ديگر بگذار، سپس يک ماژيک کلفت سياه به ف
  " ...وبنويس  د دستتگفتند که اسم خود را خوانا روی ساع اعدامی داده و به او می

.hambastegimeli.com/node/24629  
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  ايم؛ م مشروعيت دادهعا غيرمستقيم به اين قتل
دار، مشخص و از پيش محکوم است و از نظر افکارعمومی   حکمدانياِن زنِمعا  قتل- ب

 ما تأثيری در اين رابطه ه نوشتن يا ننوشتِننام پس وصيت. کامًال غيرقابل توجيه است
 آن را ده نوشتن دادند، نباينام و امکان وصيت به همين دليل، اگر فرصت. نخواهد داشت

ها را خواهند  تواند پيامی باشد به کسانی که روزی آن ه مینام هر وصيت. دست بدهيم زا
  .خواند

فکر کردم . توانستم هيچ يک را انتخاب کنم من هر دو استدالل را قبول داشتم و نمی
ها   است بچه عقيده داشت بهتروزين محسن.  راجع به آن فکر کنمبيشتربايستی 

هر .  زنده بمانند"خطوط سرخ"االمکان تالش کنند تا جايی که ممکن است، با حفظ  حتی
چند خودش معتقد بود که از چنين شانسی برخوردار نيست و در اولين فرصت وی را 

  .اعدام خواهند کرد
ی برديم، من و مجتب هايی که چندی پيش با هم در انفرادی تنبيهی به سر می از جمع بچه

به مجتبی گفتم مواظب باشد که قضيه انفرادی آخرش لو .  در فرعی با هم بوديماخگر
دانست و  مان را می  داديار زندان، چند و چوِن ماجرای به انفرادی رفتنعرب. نرود

.  نبودها، در گوهردشت عام  وی در خالل قتلتانهبخخوش. مستقيمًا در جريان کار بود
مان آگاه بود و حضور يافتن او در دادگاه به شانس   نيز از ماجرای انفرادی رفتنلشکری

دانست چه کسانی   فقط گزارش ماجرا را شنيده بود و نمیاما ناصريان. ما بستگی داشت
  .اند به انفرادی رفته

 ٦٢"ماندن لقه ميان رفتن وگرفتار شدم در لق" ،اند ها رفته ای که متوجه شدم بچه از لحظه
. اين کتاب را مدتی پيش خوانده بودم. انديشيدم  می" مسيح وسوسه"مدت زيادی به آخرين 

 را بر چليپا به چارميخ کشيده بودند و رسيدن مرگ را انتظار  مسيحی عيسدر حالی که
ام؟   ماندن شده آيا مانند مسيح اسير وسوسه. دش فل نمیکشيد، يک دم از زندگی غا می

 را در ذهنش به آوردم که بر باالی چليپا، ازدواج با مريم مجدليه مسيح را به ياد می
آيا ماندنم صحيح است و يا چون دوست دارم  ...راکشيد و تشکيل زاد و رود  تصويرمی

آيا . ترسيدم، ولی خواهانش نيز نبودم  از مرگ نمیکنم؟ بمانم، به اين سمت ميل می
تفاوتی بين مرگ و شهادت است؟ آيا تفاوتی است بين مرگ ناگزير و استقبال از مرگ؟ 

 را يک بار ديگر کردم ای کاش اميرحسين کريمی مرز بين اين دو کجاست؟ آرزو می
در اين چند سال، از ميان دوستانم تنها او را .  استدانستم در گوهردشت می. ديدم می
 او را نخواهم ديد و ديگرکردم  احساس می. دلم سخت هوايش را کرده بود.  بودم نديده

ای کاش از او . ديدمش ای کاش در راهرو می. امکان دارد که آخرين ديدارمان باشد

                                            
در . سفير مکزيک در هند. ١٩٩٠برنده جايزه نوبل . بزرگترين شاعر مکزيکی) ١٩٩٨-١٩١۴(  اوکتاويو پاز 62

 ١٩۶٨زيکی معترض به هنگام برگزاری المپيک  به عنوان اعتراض نسبت به کشتار دانشجويان مک١٩۶٨سال 
  .در مکزيک، استعفا داد
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 هر روز در راهروی ،ای بعدروزه. از هر که پرسيدم خبری نيافتم. يافتم خبری می
  . کردم جو می و مرگ او را جست

  
ی بيماری  بعد از صبحانه، يکی از سه زندانی کرمانشاهی به بهانه.  مرداد١٨سه شنبه 

مجتبی .  با پاسدار بند صحبت کرده و به سرعت از بند خارج شد،و رفتن به بهداری
برند؟ مجتبی  س چرا ما را به اين راحتی به دکتر نمیپ: ی فوق گفت  با ديدن صحنهاخگر

همه چيز حکايت از اين داشت که برای دادن . برد درِد شديدی رنج می  از کليه و معده 
مانده نيز به بيرون  بعد از چند دقيقه دو نفر باقی. گزارش از بند بيرون رفته است

ی افراد اتاق ديگر مطمئن شده  همه. شان به پايان رسيده بود مأموريت. فراخوانده شدند
که ما بوديم، به نزد " فرعی"  ساکنان وضعيِت افراد فوق برای دادن گزارِش کهبودند

ی کسانی که با آنان صحبت کرده بودند،  اضطراب و دلشوره در چهره. اند پاسداران رفته
به جای . شد در هر صورت اتفاقی بود که افتاده بود و بهتر بود چنين نمی.  بودبيشتر

. کرديم ای جمع و جور می  مشکل پيش آمده را به گونهدسرکوفت زدن به اين و آن، باي
شديم،  کردند و از شرشان خالص می ها بند را ترک می من از اين که در هر صورت آن

هر دو را به .  خوانده شدو محسن وزين"  ص- د"چند لحظه بعد نام . خوشحال بودم
. ها بردند کش بالفاصله نام ما را خوانده و به بند سابق ملی.  بند خارج کردندسرعت از
به محض اين که وارد سلول . ام ها گريخته ی کرمانشاهی کردم از مهلکه احساس می

او از زير در مشغول مورس . شروع به زدن مورس کرديم"  پ- م "شديم، به اتفاق 
 نفر بود و از ١۵ها  تعداد آن. ن قرار داشت، شدما رو زدن با زندانيان دو اتاقی که روبه

گذشت و اين   میم در گوهردشتعا ده روز از آغاز قتل. ش مجاهد بودندک زندانيان ملی
د و اعضای هيئت از ان  برده شده"هيئت عفو"زندانيان هنوز بر اين باور بودند که نزد 

متأسفانه هنوز ! اند که برای آزادی از زندان، ضوابط دادستانی را بپذيرند ها خواسته آن
. در جريان ماوقع نبودند و برخورد پاسداران و زندانبانان با آنان نيز نسبتًا خوب بود

م و اين هيئت قرار اي  به اعدام محکوم شدهشان توضيح داديم که همه از سوی خمينیيبرا
بينيد و يا  تان هر کس را که نمیي ها  از بچه.و اعدام نکندرده است تعدادی از ما را عفو ک

 های مجاهدين کش  نفره ملی٧۴از جمع .  نداريد، بدانيد که اعدام شده استاوخبری از 
 نفر زنده ٢ تنها از آن جمعی که آن روز مورد خطاب ما بودند،.  نفر اعدام شدند٧٠

  . ماندند
مدتی را به رد و . بردند  و چند نفر ديگر به سر می، سيامک طوبايی۶در سلول شماره 

شناختم، ولی بعدها صميميت  او را از نزديک نمی. بدل کردن اخبار با سيامک گذرانديم
  .بسياری بين ما به وجود آمد

متوجه شديم . آيد سلول جانبی ما صدای نقل و انتقال میحوالی ظهر بود که شنيديم در 
  را که به عنوان اعتراض، غذای زندان را تحريمچند نفر از زندانيان مارکسيست
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ها در  ها تن از بچه در شرايطی که هر روز ده. اند اند، جهت تنبيه به ميان ما آورده کرده
 و فشارها، تحريم غذا به عنوان اعتراض نسبت به شدند به دار آويخته می گوهردشت
ی اين بود که اين زندانيان تحليل  دهنده ، تنها نشانکرد   میهايی که رژيم تحميل محدوديت

توان  پنداشتند رژيم در وضعيتی قرار دارد که می به غلط می. درستی از شرايط ندارند
سپس . بالفاصله مرا شناختند. ها معرفی کردم ابتدا خود را به آن! گرفتاز آن امتياز 

 برايشانقضيه به قدری . بدون فوت وقت شروع به دادن اخبار و اطالعات کردم
زدم، به دشواری تشخيص   مورس میبرايشانهايی را که   کلمهحتاقبول بود که   غيرقابل

از نوع و حالت .  دوباره تکرار کنمپيام راکه کردند  دادند و دائم درخواست می می
ی  شد اضطراب را در چهره شد، به راحتی می های مورسی که به ديوار زده می ضربه
هايی را که ديده بودند و تحرکاتی را  بالفاصله صحنه! سوی ديوار، ديد ِی آن زننده مورس

 نيان مجاهدها شاهد رفتن زندا آن. که روزهای قبل شاهدش بودند، برای ما توضيح دادند
از . ای که پشت محوطه بندها قرار داشت، بودند  مشهدی به سمت محل اعدام در سوله
ظاهرًا . رفتند، گفتند ها، وقتی که به سوی مرگ می اشتياق و در عين حال صالبت آن

 مورد مدت زيادی بود که.  حياط  نشده بودندپاسداران قادر به باز کردن دِر سنگيِن
آنان بدين . ها خودشان تالش کرده بودند که در را باز کنند بچه. استفاده قرار نگرفته بود

 را در ها همن آثار اين ضرب. کردند سان در آخرين نبردشان پاسداران را خرد می
های  انگيزگی و فرار پاسداران از زير بار مسئوليت روزهای بعد شاهد بودم که به بی

  .شده بودمنجر ... محوله و
 هيچ يک از تانهبخخوشت شروع شد،  مارکسيس زندانياِنِمعا قتلهيجده روز بعد وقتی 

ف ها بر خال آن. هايی که تنبيهی به ميان ما آورده شده بودند، اعدام نشدند مارکسيست
در . يط اشراف پيدا کرده بودندها به موقعيت و شرا شان، در آخرين لحظه یی رفقا بقيه

 به نام بعدها يکی از زندانيان مجاهد. شانسی بزرگی مواجه شده بودند واقع با خوش
 با يکی از زندانيان مارکسيست از برايم تعريف کرد که در سلول انفرادی"  ح- حسين"

م عا  و قتل"هيئت عفو" او را در جريان اخبار کند و ی هواکش صحبت می طريق لوله
کند که  اما وی تصور می. اند ها را اعدام کرده کند که اکثر بچه قرار داده و تأکيد می

در صدد کمک به حسين از همين رو حسين در انفرادی دچار ماليخوليا شده است و 
سعی کن به ! نگران نباش: گويد اب قرار داده و میبرآمده و با مهربانی او را خط

ام و  کنی ديوانه شده اگر فکر می: کند حسين دوباره تأکيد می! چيزهای خوب فکر کنی
هايی که برايت گفتم، تصوراِت  ولی من حالم خوب است و اين. ميل خودت است... يا 

شود  سين، متوجه میبا توضيح بعدی ح. ماليخوليايِی ناشی از حضور در انفرادی نيست
 است، حقيقت دارد و از کم و  چه را که گفته  از سالمت عقلی برخوردار است و آناوکه 

  . کيف آن مطلع است
ی پايين  وقتی که به طبقه. بعد از نهار، دوباره مرا برای رفتن به دادگاه صدا زدند
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. ی اعضای هيئت حضور داشتند  همه. به دادگاه برده شدم.  منتظرم بودرسيدم، ناصريان
همان : گفتم. ای؟ و برگه را با عصبانيت پاره کرد اين چيست که نوشته:  گفتنيری

دانم از  نمی: من همين يک جمله را خواستم؟ گفتم: گفت. چيزی است که خودتان خواستيد
تان عدد دو را نشان   دستتان با انگشحتاشما گفتيد دو کلمه بنويس، . کنيد چی صحبت می
به جای او ناصريان . انتظار چنين پاسخی را نداشت.  هم نوشتمبيشترداديد؛ من تازه 

ناصريان با اکراه ! حاال برو درستش را بنويس: نيری گفت. پيچيد مثل مار به خودش می
 نبود و بيشترهم چند خط  اين. ای ديگر به دستم داد مرا از دادگاه بيرون برد و برگه

که من نوشته بودم،  چه  متن آن از نظر محتوا فرقی با آن. دانم انشای چه کسی بود ینم
آورم، زيرا هيچ تمايلی به حفظ آن  متن را دقيقًا به ياد نمی. کرد، ولی چند خط بود نمی

 طش خواستم خ. مرداد١۵به هر حال همان را نوشتم و تاريخ را به اشتباه نوشتم . نداشتم
ولش کن، فرقش چيست؟ اگر متوجه شدند، : با خودم گفتم. شدمبزنم، اما منصرف 

 مرداد ١۵کنند که اين را در همان روز  تازه روزهای بعد فکر می. کنم درستش می
موقع بيرون . آمدم بيرون و رفتم به دستشويی. شايد همين مسئله به ُکمکم بيايد. ام نوشته

ها  اند که با آن  که به دادگاه رفته است و از او خواستهگفت.  را ديدمآمدن، محسن وزين
لبخندی به ! مواظب خودت باش: داد، گفت  را مالش میام در حالی که شانه. همکاری کند

به راهروی مرگ . گرمی دستانش را احساس کردم. نشانه موفقيت و خداحافظی زد
ی بسيار  ا چهره. شناختم  او را می۶٢ز سال ا. جا بود ر نيز آنبش منوچهر بزرگ. آمدم

. وصفی شدم از اين که هنوز زنده بود، دچار شادی وشعف بی. دوست داشتنی داشت
يافتيم، گويی دنيا را  الجرم وقتی کسی را زنده می. انتظار زنده يافتِن هيچ کس را نداشتيم

. هايی افتاده است تفاقجا چه ا سعی کردم بفهمم از صبح تا حاال در آن. دادند  میبه ما
  . اند  سابق را امروز دادگاهی کرده و اعدام کرده١بچه های بند :  گفتقنبر نعمتی

ی تنگی اوضاع نشده بودند و خطر را  وجه متوجه  کنار جهاد به هيچ ١های بند  بچه
 زندان، تعدادی  به محل جديد در کنار جهاد١پيش از انتقال از بند . کردند احساس نمی

های اوينی در صدد برآمده بودند  بچه. ها منتقل کرده بودند  را به بند آنهای اوين از بچه
 ها را به سطح ديگر زندانيان مجاهد  را باال برده و مواضع آن١های بند  که موضع بچه

 ١های بند  احساس بچه. من زده شده بودهای زيادی در بند دا برای همين بحث. برسانند
در يک . اند های زيادی را از دست داده اند و فرصت آن بود که از شرايط عقب مانده

تصور . کردند که جبران مافات کنند فضای احساسی و فارغ از دورانديشی، تالش می
اب روی و عدم اتخاذ موضع اصولی، رژيم حس ها اين بود که در اثر راست اوليه بچه

ها باز کرده است، بنابر اين بايد به رژيم بفهمانند که چنين نيست و از  خاصی روی آن
روی شده و در شرايطی که از  ها در بدترين شرايط دچار چپ آن. هويت خود دفاع کنند

محارب زندانی "و " منافق مسلح اعدام بايد گردد"مند بودند و شعار   تلويزيون بهره
 بر همچنانشنيدند، وضعيت را جدی نگرفته و  ماز جمعه را میدر ن" اعدام بايد گردد
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های اوينی،  با شروع شرايط جديد بچه. کردند های خود پافشاری می روی خواسته
ضاع و لزوم کردند وخامت او ی وخامت اوضاع شده بودند ولی هرچه تالش می متوجه

 کسی در کمتررفت و  زد کنند، به خرج کسی نمی تری را گوش نهروآ اتخاذ مواضع ميانه
به خاطر . گرفت ها را جدی می های آن  توصيه۶٧شرايط ملتهب روزهای اول مرداد 

يک اعدام   منتقل شده بودند هيچ ١های قديمی اوين که به بند  همين دورانديشی از بچه
  . نشدند

ه دستگيری  آموزشگاه که نسبت به ديگر زندانيان تاز۶ نيز زندانيان سالن در اوين
های اعتراضی زندانيان  ا و ديگر اقدام غذ شدند، با شيندن خبر اعتصاب محسوب می

قديمی، دچار درگيری روحی مشابهی شده و به هنگام حضور در دادگاه برخالف 
به اين ترتيب اکثريت قريب به اتفاق آنان . پذيرفتند شان، هيچ موردی را نمی مواضع قبلی

 زندان منتقل کرده بودند، ها را به ساختماِن کنار جهاِد  که بچهزمانیاز  .م شدندعا قتل
زندانيان حاضر به بردن . بردند های بند در اعتراض و اعتصاب به سر می ی بچه همه

حياط . کردند ها نشده بودند و از دادن آمار خودداری می شان به داخل بند و اتاق وسايل
شان را از زندانيان عادی که در  ن را نيز به دو نيم تقسيم کرده و به اين ترتيب خرجزندا

همه چيز در آن بند در بالتکليفی وسر درگمی . کردند، جدا کرده بودند کارگاه کار می
به بند رجوع کرده و   معاون ناصريانعباسی  و حميد طی اين مدت لشکری. بود

  . ها شده بودند نشينی بچه خواستار عقب
 مراجعه کرده بود که برای انجام کاری به کارگاه گوهردشت  مرداد، ناصريان١۶روز 

خبر   بی" ر- ش". شود رو می به  يکی از زندانيان رو" ر- ش"به هنگام خروج با ممانعت 
ناصريان بالفاصله . خواهد که او را به بند ديگری منتقل کند صريان میجا از نا از همه

های بند  ی بچه گويد که او تنها نيست و همه  می" ر- ش". دهد دستور انتقال او را می
ناصريان . شود به اين ترتيب بند وارد يک بحران جدی می. خواهان چنين انتقالی هستند

. نيستند، به نزد او بروندمزبور ماندن در بند کليه کسانی که خواهان کند،  اعالم می
 ی که خواهان انتقال از بند شده بودند، تک زندانيان- او با تکگذرد که  چيزی نمی

 و زير آن که ۴ دو فرعی به نفر را جدا کرده و ۶٠ها  از ميان آنو کند  میبرخورد 
  . دهد انتقال میبردند،   سر میش مجاهد در آن بهک تر زندانيان ملی پيش

ی دادگاه   مرداد، اول صبح، قبل از اين که زندانيان ديگر را به محوطه١٨روز 
. خبری مطلق به کشتارشان دست زنند ها را به دادگاه برده بودند تا در بی بياورند، آن

ه در چه ک  مرداد به بعد زنده مانده بودند، همگی نسبت به شرايط و آن١۵کسانی که از 
خواهند   سابق را با ترفند اين که می١های بند بچه. جريان بود، اشراف کامل داشتند

 اگر کردند که خيال میبرخی افراد . بندشان را عوض کنند، به دادگاه برده بودند
کوچکترين غفلتی کنند و يا در دادن پاسخ تعللی به خرج دهند و يا قاطعانه جواب ندهند، 

 از همين رو هيچ چيزی را نپذيرفته .شان بازگردانده شوند قممکن است به بند ساب
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ها را ديده   آنها زمانی بچه. ها بدين شکل اعدام شده بودند  نفر از آن٣٠بالغ بر . بودند
 در اين لحظه احت. شان تمام شده بود و منتظر اجرای حکم بودند  بودند که دادگاه

 زمانی که ناصريان. نوشت شومی در انتظارشان استدانستند چه سر ها نمی نيزخيلی
فکر کرده ! ها را به بندشان ببر اين: خطاب به عادل مسئول فروشگاه زندان گفته بود

غالمحسين : گفت قنبر می. ها را به بند جديدی منتقل خواهند کرد بودند گويا آن
ی صف بود و بقيه نيز پشت سر او شاد و سرخوش به کام مرگ  در جلوعبدالحسينی

  :ای بعد رفتند و لحظه می
  رقصيدند  بر دارهاشان می

  با آهنگ سرخ سحرگهان 
   که چنين است رسم عاشقان

  : ها از نزديک آشنا بودم ی آن شدند، تقريبًا با همه ها برايم تکرار می حاال دوباره نام
ه، رحمان زاد ، محمد جنگ، احمد نعلبندی، علی شاکریلی، علی حاجیع کب  علی

، مهدی تجدد ، جعفرم، نعمت اقبالیمطع ، حسن رحيمیگشايی ، محمدرضاچراغی
ی، مجيد تفرش ، افشين علوی، عليرضا حسينی، منوچهر رضايی، محمود عباسیفريدونی
ری، گرگ پور ر، نوراهللا خليلمي ، ناصر صابربچه، سيدمسيح قريشی، محمدکرامتیمشرف

 ، محمدرضاخانی ، اصغر، محمدرضا آزادمنش، صادق عزيزیعليرضا رضوانی
 سابق ١ی، همگی از بند آقاي ی و قاسم حاجعل ، قاسم محب، عباس پورساحلیميرزاده

 از بند ما، در اين روز به شهادت  و اسداهللا ستارنژادبودند که به همراه تقی داوودی
 دوران نقاهت  به تازگی از مرخصی استعالجی برگشته بود وعباس پورساحلی. رسيدند

ی   بقيه.گذراند که طناب دار برگردنش انداختند بعد از عمل جراحی روی گلويش را می
  .شان منتقل شدند  پس از بازگشت از دادگاه، عصر همان روز به بند سابق١های بند بچه

 را به ٦٣يکی از زنان مجاهد  سپس تعريف کرد که در صبح همان روزنصراهللا مرندی
اهرًا مادر از دادگاه برگشته بود و ظ. اش در حوالی دادگاه ديده بود  ساله٣همراه کودک 

 کودک خردسال را با خشونت از ناصريان. اعضای هيئت رأی بر اعدامش داده بودند
اين توله منافق را بده به خواهران : مادر جدا کرده و به يکی از پاسداران گفته بود

رای آن مادر ب. مادر را به سمت قتلگاه روانه کرده بودآنگاه پاسدار تا نگهداری کنند و 
 نگاهی به پشت سرش کند، به سمت اکه حت  ندهد، بدون اين به احساساتش مجال بروزکه

   !شتابد محل اعدام می
اگر تيزبينی و سرعت . در موقعيت خطيری قرار گرفته بود"  ش- م"در همان روز 

پس از دستگيری و در جريان . خواند عملش نبود، حتمًا بايد غزل خداحافظی را می
 بر اثر شکنجه با دستبند قپانی، پاره شده و به عضالت  ویدستها، اعصاب  بازجويی

                                            
  بعد از چاپ اول کتاب متوجه شدم، چنين فردی در ميان زنان زندانی کرجی و کرمانشاهی که تنها زندانيان 63

  . انی کرج بوده باشدتواند تازه دستگيری و زير بازجويی دادست چنين فردی می.  بودند، نبوده استزن گوهردشت
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ها، دستش به  در اثر عوارض ناشی از اين آسيب. آن نيز آسيب جدی وارد شده بود
توانست دليل موجهی  موضوع فوق از نظر دادگاه می. صورت نيمه فلج در آمده بود

کنند،  ی دستش سؤال میديدگ وقتی که در دادگاه در مورد آسيب. برای اعدام وی باشد
شود که  دهد و مدعی می ها نشان می خيلی خونسرد دست سالمش را جلو آورده و به آن

اين کار را چنان با خونسردی و اعتماد به نفس کامل "  ش- م. "دستش بهبود يافته است
  . شوند ی ترفند وی نمی دهد که اعضای هيئت متوجه انجام می

روی دادگاه نشسته و مقداری اسکناس روی   که در اتاق روبهديدم را بعدازظهر رئيسی
متوجه شدم . کرد ها را ريزتر می وی از روی غيظ آن.  ريز شده بود- ميز جلوی او ريز

 مواردیکردند و در  هايی را که همراه خود داشتند، پاره می ها قبل از اعدام، پول که بچه
  . ها استفاده کنند مبادا پاسداران از آنهايشان را شکسته بودند که  نيز ساعت

 را ی هفت و رئيس سابق زندان اوين  بازجوی شعبهها، فکور همان موقع يکی از بچه
. کرد های افراد رسيدگی می  م، به پروندهعا نشانم داد که در اتاقی، مقابل اتاق هيئت قتل

  .ها جدی است های بچه  ی کار روی پرونده س کردم که مسئلهبا ديدن فکور احسا
در انديشه .  خود مسئوليت انتخاب و بردن افراد به دادگاه را به عهده داشتناصريان

. فکر کردم هر چه زودتر محل را ترک کنم. بودم که مبادا دوباره من را به دادگاه ببرد
. ديد و تسلط کامل نسبت به محيط داشتم بند می  زير چشمهايم به خوبی همه جا را از چشم

يک لحظه غفلت پاسدار کافی بود . چند نفری را برای انتقال به بند به صف کرده بودند
خودم را به آخرين نفر نزديک کردم و بالفاصله پشت او . مکنام را عملی  تا نقشه
تی که امکان داشت به اعدام به همان راح. کارها هيچ نظم و ترتيبی نداشتند. ايستادم

آمد، شايد جان سالم  کرد و مجالی مناسب پيش می ات می محکوم شوی، اگر شانس ياری
ی آخرين نفر بود، سرم را روی دستم  در حالی که دستم روی شانه. بردی به در می

با خودم فکر کردم اگر پاسدار متوجه شد، . کردم گذاشتم و فقط زير پايم را نگاه می
من هم کارم تمام شده ! تو خودت گفتی هر کی کارش تمام شده، برود در صف: يمگو می

محمل چندان مناسبی نبود، ولی ... خواست انجام دادم  را که حاجی میاست، چون چيزی
تا صف به حرکت در بيايد، دل تو دلم . تنها چيزی بود که در آن شرايط به فکرم رسيد

به همان بند خودمان . دانستم الاقل اعدام نيست لی میو. رود دانستم به کجا می نمی. نبود
  .ی اتاقم را که هشت بود، گفتم و به همان اتاق فرستاده شدم رفتيم و من شماره

کردن تمام شده  ديگر نقش بازی. امروز رفتار پاسداران و هيئت به کلی متفاوت شده بود
ای دادگاه که تا کنون در اعض. پرداختند هر دو طرف به ايفای نقش واقعی خود می. بود

شدند، به جلد واقعی خود که همانا عفريت   ظاهر می"ی عدالت و عفو فرشته"هيئت 
همه به ماهيت قضيه پی برده . ديگر پرده پوشی نيازی نبود. مرگ بود، در آمده بودند

ی اعدام و  اعضای هيئت، مسئله. شان نبود بودند و امکان مخفی کردن چنگال خونين
پاسداران . داشتند را به کرات اعالم می" پاکسازی زندان" مبنی بر  خمينیحکم صريح
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هر بار که .  در بندهای انفرادی پرداختندنيز به ضرب و شتم شديد زندانيان مجاهد
 در هر وعده غذايی، زندانی بايد خود را اکردند، حت پاسداران در سلولی را باز می

، شروع به دادن يک سری شعار "هوادار منافقين" :معرفی کرده و سپس با گفتن اتهام
ای انجام  ين مسامحهکمتردر صورتی که . کردند  می و مسعود رجویعليه مجاهدين

ت، به گف کرد و يا با اکراه می فوق امتناع میارد گرفت و يا فرد از گفتن يکی از مو می
  . گرفت شدت مورد ضرب و شتم قرار می

  
با آب خالی . صبح که به دستشويی رفتيم، يک قابلمه پيدا کردم. مرداد١٩چهارشنبه 

توانستيم در آن غذا بگيريم و هم در  امکان مناسبی بود، هم می. شسته و به اتاق آوردم
برخورد کردند ولی ها با اکراه  بچه. صورت نياز برای رفع حاجت از آن استفاده کنيم

 ٣٢۵ برايم تعريف کرده بود که چگونه در محمدرضا صادقی. اش را داشتم من تجربه
گرفتند، برای رفع حاجت نيز استفاده  قديم، مجبور بودند از ظرفی که در آن خورشت می

  .  وضعيت بحرانی پيدا کرده بودروشن بلبليان. کنند
ديگر  و  رودهناراحتی کليتبه ، حاج داوودهای زياد در دوران   به خاطر نشستنروشن
در جريان يک عمل جراحی در زندان، يکی از .  بوددچار شدههای گوارشی  بيماری
توانست عمل دفع را به طور طبيعی انجام  های غيرارادی وی قطع شده و نمی عصب
ها پس از  زد و شب ند بوديم، روزانه چند ساعت به سرعت قدم میوقتی که در ب. دهد

خاموشی، به مدت يک ساعت شلنگ آب را به مقعدش وصل کرده و با فشار آب سعی 
توانست سريع  در سلول نمی.  ذره انجام دهد- کرد به طور مکانيکی عمل دفع را ذره  می

دم امکان رفتن به دستشويی ع.  کرده بودتر قدم بزند و اضطراب و دلهره کار را سخت
نفخ شديد ديگر تاب و تحمل . برای مدت طوالنی، وی را به سرحد انفجار رسانده بود

کوبيدند بلکه پاسدار وی را  ها به نوبت به در سلول می بچه. وی را از بين برده بود
آخرشب پاسدار . داد کسی نبود و يا بود و جواب نمی. خارج از نوبت به دستشويی ببرد

کاری : تواند تحمل کند، گفت گفتيم وی مريض است و نمی مد و در پاسخ ما که میآ
خواهيم مشکل را اساسی حل  می. کنيم که ديگر نياز به دوا و درمان نداشته باشيد می
روشن . باالخره بعد از کلنجار رفتن زياد، راضی شد وی را به دستشويی ببرد! کنيم
  . پا برجا بودهمچنان مشکل وی ولی. ساعت بعد به سلول بازگشت نيم

روشن . که خود را باخته بود، باال بود"  الف–ش "ی افراد اتاق، جز  ی همه روحيه
های روزگار را نيز تجربه  ام و باال و پايين  ديدنی دنيا را ديدهجاهایخيلی از : گفت می
غض راه در حالی که به شدت برانگيخته شده بود و ب. ام و باکی از رفتن ندارم کرده

هايی  ی ناراحتی من بچه همه: گلويش را بسته و چشمانش در اشک نشسته بود، ادامه داد
من . اند ی ديگری نداشته  و جز رنج و حرمان تجربهنديدههستند که از زندگی هيچ 

 ، مسعود افتخاریاحمد غالمی، ، محمدرضا عليرضانيااختيار به ياد سهيل دانيالی بی
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  .  که در زندان بالغ شده بودندافتادم... و
ی ما درک شرايط جديد بسيار  برای همه. کرديم تمام بعدازظهر و روزهای بعد بحث می

  نامه هنوز نتوانسته بودم تصميم بگيرم که در صورت اعدام، وصيت. سخت و ناگوار بود
باالخره تصميم گرفتم که متنی را در ذهنم . هم برايم معضلی شده بود اين. بنويسم يا نه

آماده کنم تا در صورتی که تصميم به نوشتن گرفتم، مشکل متن و اين که چه چيزی را 
شتم ه را هم گذانام گيری بر سر نوشتن و يا ننوشتن وصيت تصميم. بنويسم، نداشته باشم

 متن ام یهای ذهن حاال يکی از درگيری. ای که با آن مواجه شدم برای لحظه
های مختلفی را در نظر  ها و عبارت جمله. خواستم تنظيم کنم ای بود که می نامه وصيت

خواهد برای سنگ  شايد مثل کسی بودم که می. کننده نبودند کدام قانع گرفتم ولی هيچ می
ام  نوشته.  محدود است و هم وسواس دارد که چه بنويسد هم،ای تهيه کند گورش نوشته

  . بود و هم کوتاه و موجز بايستی هم گويا می
رود که ما  کنند و هر لحظه احتمال آن می م میعا  قتلهمچنانها را  دانستيم که بچه ما می

ا دست به ولی چرا هيچ يک از م. ی اعدام انتخاب کنند را نيز برای رفتن به جوخه
زد؟ تمامی تالش ما خالصه شده بود به اين که چه سناريويی را در دادگاه و  اقدامی نمی

ها را مجاب کنيم که دست از سرمان برداشته و  م بازی کنيم تا آنعا در مقابل هيئت قتل
ن را در ی فرار از زندان و يا شورش عليه پاسدارا چرا کسی نقشه! مان را نستانند جان

های زيادی ذهنم را به خود مشغول کرده بود و  پروراند؟ اين سؤالی بود که مدت سر نمی
 که يلیشايد يکی از دال. اند بعدها نيز افراد زيادی من را در برابر اين پرسش قرار داده

زد، تصور و اميد کاذبی بود که هر کس به نجات  آن روزها کسی دست به اقدامی نمی
رسيد، ولی تعداد ما نسبت به  چند فرار از زندان محال به نظر میهر. خود داشت

ولی با . آن هم پاسدارانی که در زندان و بندها مسلح نبودند.  بودبيشترپاسداران بسيار 
البته در همان روزهای اولی که در بند . داد اين همه، کسی تالشی برای فرار انجام نمی

گونه  اما با خارج شدن از بند، ديگر امکان هيچبوديم، امکان چنين کاری را داشتيم، 
نيز به ...  کسی تالشی برای حمله به اعضای هيئت دادگاه واحت. شورشی در کار نبود

داشت، شايد  چه که افراد را از دست زدن به اين عمل باز می به نظرم آن. داد خرج نمی
 حاصل شود و "یفرج"کردند شايد  اين واقعيت بود که افراد تا آخرين لحظه تصور می

هايی که ممکن است در جامعه رخ دهد،  کشتن به تأخير افتد و سرانجام با اعتراض
من . ودبه قطع آن نب ی اميدی بود که هيچ کس حاضر در واقع اين رشته. نجات يابند

ام و هميشه اين  های آن رفته دار را ندارم ولی تا نزديکی ی رفتن تا پای چوبه تجربه
من خود نيز روزهای متوالی که در راهروی مرگ . ام خود حمل کرده  را بای اميد رشته

احساسم اين است که افراد چه بسا . کردم بردم، بارها به چنين اوهامی فکر می به سر می
شود نيز اميدی به   افکنده مینشان که طناب دار به دور گرد زمانیابه لحاظ روانی، حت
  . اشته باشندنجات در درونشان د
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 دگرگون شد و دل بعد از خوردن صبحانه حال سيدحسن عسگری . مرداد٢٠پنج شنبه 
با گرفتن . به عنوان اولين نفر از قابلمه استفاده کرد. ای نبود چاره. ی شديدی گرفت پيچه

 را باز ها سر شوخی بچه.  متحرک آغاز به کار کرديک لنگ در کنار اتاق، دستشويِی
 قبل از اعدام چه ،حسن: گفت يکی می. گذاشتند کرده بودند و دائم سر به سر حسن می

اين تنها راه . در واقع همه چيز را به سخره گرفته بوديم... بو شده است و خوش
ظهر همان روز، ظرف را با آب و صابون شسته و . رفت از بحران و دلهره بود برون

حسن : گفتند کردند و می خوردند و به به و چه چه می همه می. در آن خورشت گرفتيم
! کنی؟ بگو سفارش دهيم برای ما هم بياورند ادکلنی استفاده می جان از چه عطر و

ی زندان مشغول به کار بود و طبق معموِل هر روز، غذا به بندها و مجردها و  آشپزخانه
ند، از غذای معمولی زندان رفت شد و تنها کسانی که به دادگاه می ها داده می انفرادی

  . رسيدند  هم نمی ها به همان جا، غذا تنها نان و پنير بود که بعضی در آن. محروم بودند
 در اتاق مجاورمان بوديم که ناگاه در بعد از غذا در حال مورس زدن با سيامک طوبايی

ی تماس  ابتدا تصورکرديم که متوجه. د اتاق شدند و چند پاسدار وارباز شد و ناصريان
ی  در هراس بوديم که مبادا افراد اتاق مجاور متوجه. گونه نبود اند ولی اين ما شده

 اما .حضور ناصريان نشوند و به مورس زدن ادامه دهند و باعث دردسر همه شوند
. يار کرده بودندی حضور ناصريان در اتاق ما شده و سکوت اخت متوجهها  آن تانهبخخوش

اند و آيا  ها در مورد اتهام و اين که چند بار به دادگاه رفته  تک بچه- ناصريان از تک
. ی اولين نفر بودآباد حسين فيض. حاضر به دادن انزجار و مصاحبه هستند، سوال کرد

کدام : دب پرسيناصريان با غض! سازمان: در جواب اين که اتهامش چيست، گفت
 سازمان آب، سازمان برق، :و با عصبانيت گفت به فحش دادن سازمان و شروع کرد

يث کدام سازمان؟ حسين ی خب سازمان قند و چای، سازمان راديوتلويزيون، پدرسوخته
در جواب . خودش را به سختی باخته بود. بود"  الف- ش"نفر بعدی . سرد نشسته بودخون

قصد برخورد با ناصريان را نداشت، به ! سازمان: گفتناصريان، در رابطه با اتهام 
کرد و  نظر تحت تأثير شرايط و رفتار ناصريان قرار گرفته بود و ذهنش کار نمی

. ناصريان دوباره شروع کرد به فحش دادن. يا مجاهدين" منافقين"دانست بايد بگويد  نمی
ی مورد نظر   ترسيد شايد واژه ، اما می"منافقين"خواست بگويد  ظاهرًا می"  الف- ش"

قاطی کرده بود و همين تأمل . "مجاهدين"ناصريان اين نباشد و به جای آن بايد بگويد 
کرد که  ناصريان فکر می.  خشمگين و عصبی کرده بودبيشترکردن وی، ناصريان را 

حالی که دهد تا از پاسخ دادن طفره رود، در  تعمدًا اين کار را انجام می" الف - ش"
 دفتر يادداشتش را خط کشی کرده بود و در دو ستون نام فرد و ناصريان. گونه نبود اين

چيزی . نوشت و ابايی نداشت ما نظرش را ببينيم  نظر خود را راجع به او میهمچنين
در . دفترش را وسط اتاق باز گذارده بود و همه چيزعلنی بود. پوشی نداشت  برای پرده

دانست  از او کينه به دل داشت و می"  اعدام- خبيث: "ی نوشتآباد کنار نام حسين فيض
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که تنبيهی انفرادی بوده است و به مجرد آمدن به فرعی، به عنوان اولين کار ريشش را 
وقتی .  تا حاال هم زيادی زنده مانده بودناز نظر ناصريان، حسي! اصالح کرده است

در مقابل نام ! ويزايت صادر شد! بلند شو خبيث: ش را در کنار نامش نوشت، گفتنظر
مسعود هم مثل حسين و من اتهامش . ی اتاق برخورد کرد با همه". اعدام: "من هم نوشت

 ناصريان چند بار در حالی که دهانش کف .ی ما پيوست  گفت و به جرگه"سازمان"را 
   ٦٤.ُگه غرق شويدکنيم که در  کاری می: کرده بود گفت

 با توجه به شناختی که از  و مجيد حلوايی در اوين و لشکری در گوهردشتناصريان
ها برای بردن به دادگاه  بندی آن ويتبندی زندانيان و اول  مسئوليت دستهزندانيان داشتند،

ز زندانی نداشتند و ممکن بود زندانی با اعضای هيئت شناختی ا. را به عهده داشتند
اش  يافت، مواضعی متفاوت از مواضع اصلی توجه به آگاهی که نسبت به شرايط می

ها وظيفه داشتند که اعضای هيئت را نسبت به مواضع واقعی زندانی آگاه  آن. اتخاذ کند
  . های اطالعاتی اعضای هيئت را داشتند ها نقش شاخک در واقع آن. کنند
ای که غذا    شدم بايد در هر وعده بعد از شام متوجه. سه نفر به انفرادی منتقل شديمما 
 منافق، مرگ بر :اتهام: "وار بگويم دهند، خود را معرفی کرده و سپس مسلسل می

در آن شرايط بر زبان راندن چنين چيزی برايم به شدت  ..." ومنافقين، مرگ بر رجوی
در صورت امتناع و يا تعلل . خواستند افراد را له کنند میين ترتيب به ا. دردناک بود

هنوز دومين مشت . گرفتند  مشت و لگد میهای هرا به شدت زير ضرباو  پاسدارانفرد، 
هر دو . و لگد را درست و حسابی نخورده بودم که خودم را به غش و بيهوشی زدم

ی آن ديگری،  رد که در اثر ضربهک پاسدار شيفت ترسيده، هر کدام ديگری را متهم می
هايم را باز  بعد از چند ثانيه چشم. خالصه مقداری آب به صورتم زدند. ام بيهوش شده

ها وقتی  آن. دانم چه اتفاقی افتاده است گويی نمی. ها را نگاه کردم کرده با حالت بهت آن
ا به کناری غذا ر. شان راحت شد، حالم سرجايش است، رفتند و تنهايم گذاشتند خيال

چند باری سلولم را چک کردند و . گذاشته و وانمود کردم که ميلی به خوردن غذا ندارم
سروصدا   بی. آمد های مجاور می صدای کتک از سلول. مطمئن شدند حالم خوب است

سکوت همه جا را فرا گرفته . آن شب به سالمت جسته بودم. خوردم غذا را برداشتم و
ديدم به جز  جايی را نمی. لب پنجره ايستادم. خاست  بر نمیهيچ صدايی از کسی. بود

  :زمزمه آغاز کردم. آسمان
  در اطراف زمين، فردا سحرگاهان! بگو مايا! بگو مايا

از آنان چند ! بگو مايا! رسند، آيا؟ بگو مايا وس شهادت میچه مردانی به قّد
  !تن آشکار و دور؟ و مايا

  وای مايا

                                            
شود  ای که به نخاع و سيستم عصبی وارد می  خاطر ضربه به. ها بود آويز کردن بچه اش به حلق   اشاره64
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  چند تن پنهانی و نزديک
شم اختران هم غالبًا مستور؟ کز ايشان نشنود کس ناله و فرياد هرگز زچ

   ٦٥هيچ؟
 دام؟ آيا نباي آيا کار درستی انجام داده. انديشيدم ای که امضا کرده بودم می به انزجارنامه

گاه از . کردند های متضادی ذهنم را اشغال می کردم؟ پاسخ از امضای آن خودداری می
ی زيادی بر دوش دارم  نداده های انجام کردم مسئوليت حساس میآمد و گاه ا خودم بدم می

ها شايد  رسيدم که بدون بچه گاه به اين نتيجه می. شان برآيم ی انجام که بايد از عهده
ی  اين بار فشار و شکنجه. ترين راه باشد  ی اعدام، ساده ی رفتن به پای جوخه گزينه

کند که در شرايط عادی مايل به  م اموری میناشی از آن که گاه انسان را مجبور به انجا
دانستم تمام تالش جالدان   می.فشرد همين مرا درهم می. انجام آن نيست نيز در کار نبود
به وضوح ديده . ها را دم تيغ بدهند ی از بچهبيشتری  در اين خالصه شده بود که عده

 در اوين. وشتن انزجارنامه سر باز زنندها از ن کرد بچه  چگونه تالش میبودم ناصريان
 برايم تعريف کرد هنگامی که قصد بعدها اکبر صفری. نيز وضع به همين منوال بود

نويسی؟  ای بنويسد، يکی از پاسداران به او گفته بود برای چی می کرده بود انزجارنامه
با اين .  وسيله او را از اين کار بازداشته بود هيچ کسی ننوشته است و به اين !ننويس
؟  ابراز ندامت کنمشتمآيا حق دا. بردم می در يک جنگ و جدال روحی دائم به سرحال 

 بيش از . به خودم قوت قلب دهم،های تاريخی کردم با به خاطر آوردن نمونه تالش می
ی ساده و روستايی که نبرد دختر. آمد انگيز او به کمکم می  و سرنوشت غمهمه ژاندارک

 ،ميهنی فرانسويان عليه نيروهای انگليسی را سامان داد و با ابراز رشادت و دالوری
او که بر اثر نيرنگ و دسيسه در . ای در تاريخ فرانسه به دست آورد  جايگاه ويژه

 و نزديکی پاريس دستگير و تحويل نيروهای انگليسی شده بود، به اتهام کفرگويی
به مرگ محکوم شد ولی به خاطر ابراز ندامت از در دادگاه شرع پوشيدن لباس مردانه 

 که از محکوميت او نگذشته بودچيزی . های خود، مجازاتش به حبس ابد تقليل يافت گفته
کند و به همين خاطر در   در زندان شلوار به پا میهمچنان شدند او  زندانبانان متوجه

 ١۴٣١ ماه مه ٣٠ر شد و اين بار او را برای عبرت ديگران در ی او تجديد نظ محاکمه
 گاه هيچ.  زنده در آتش سوزاندند-  در شمال پاريس زنده"قوان" شهر ایدر مقابل کليس

کسی او را به خاطر ابراز ندامتی که انجام داده بود، مورد سرزنش قرار نداد و تاريخ 
ای ساخت که منبع تالش و  سطورهای ا به همراه قدردانی ملت فرانسه، از او چهره

توانستم خودم را  آيا شرايط من با او يکسان بود؟ آيا می. های بعدی شد انگيزه برای نسل
 و در مقابل هيئت داوران، گردش  هنگامی که در دادگاه انکيزيسيوندر موقعيت گاليله،

های  ها دارای تأثير  آن قرار دهم؟ ابراز ندامتزمين به دور خورشيد را انکار کرد، 
من در . شد  کس از ابراز ندامت من جز وجدان خودم آگاه نمی اجتماعی بود ولی هيچ
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هم ايمانم نسبت به درستی راهی بود که پيموده بودم  ها شريک بودم و آن يک چيز با آن
 . ای که در پيش گرفته بودم و مبارزه

  
همان نگهبانان شيفت شب گذشته . ح برای دادن صبحانه آمدند صباوِل. مرداد٢١جمعه 
. حالی زده بودم خودم را به بی. گويا ترسيدند که اتفاق ديشب باز تکرار شود. بودند

پاسدار . تا ظهر گويی يک دنيا به من گذشت. گشتند و از من گذشتند دنبال دردسر نمی
بعد از نهار برای . کور نکردشيفت، هنگام پخش نهار اصراری بر تکرار شعارهای مذ

 دادگاه که به قسمت دادگاه رفتم، مرا در نزديکی دِر به محض اين. دادگاه فراخوانده شدم
بعد از . مدتی از شروع کار دادگاه نگذشته بود که بلند شدم و به دستشويی رفتم. نشاندند

وقات بعضی ا. جا نشستم برگشت از دستشويی، به سمت راهروی مرگ رفتم و در آن
. برد ها را به دادگاه می  نام کسانی را که نزديک دادگاه بودند، پرسيده و آنناصريان

. توانست خطرناک باشد برای کسی که نوشتن انزجار را پذيرفته بود، رفتن به دادگاه می
ار ی پايان ک ی همکاری اطالعاتی را پيش کشند و اين به منزله چرا که ممکن بود مسئله

که در   از اين.  برای بار دوم به دادگاه رفته بود و به سالمت جسته بودعادل نوری. بود
گاه تصور اين که چه ! گنجيدم اين شرايط در انفرادی نبودم، از خوشحالی در پوستم نمی

احساس . دارد به تعجب وا مینيز ام بوده است، خودم را  خوشی ی دل چيزهايی مايه
 اگر با ريسک مرگ نيز همراه باشد، حتاها،  کردم در راهروی مرگ و در ميان بچه می

جا در کانون تحوالت بودی و  اين. خبری مطلق است بهتر از بودن در سلول و بی
  !تر بود  تحملش به مراتب ساده

نام پدرش  ( "بشوز"هی : صدايش زدم.  به دادگاه رفته و بازگشته بودمحمد فرمانی
ای  از سازمان دفاع کردم و انزجارنامه: چه کار کردی؟ گفت: پرسيدم. ام شد متوجه) بود

با ما . کنند ی ما را اعدام می همه: عقيده داشت. را که امضا کرده بودم، نيز پس گرفتم
چرا اجازه دهيم اين . ی ما را خواهند کشت کنند و سرانجام همه بازی می وگربه موش

 دنباي: گفت عادل می. ادامه يابد؟ عادل اما به شدت با اين نظر مخالف بودبازی 
 دانم زنده من هم می: کرد عادل تأکيد می. گيری کرد احساساتی شد و عجوالنه تصميم

ها از مرگ نبود بلکه از  در واقع، گاه هراس بچه. ها، بسيار سخت است بچه بدون   ماندن  
کند يا نه؟ محمد هم پاسخ  پرسد که مصاحبه می  از محمد میدر دادگاه، نيری !ماندن بود

 د و هوادار مجاهدين که امضا کرده است نيز قبول ندارای را دهد همان انزجارنامه می
قبًال موضع متفاوتی : گويد نيری می. کند تأييد مینيز ی مواضع سازمان را  است و همه

  !کنم اشتباه کردم و حاال آن را تصحيح می: دهد خ میداشتی؟ محمد هم پاس
تر که مرده باشند بار خفتی بر دوش برده  نخواستند که بميرند يا از آن پيش

  ٦٦.باشند
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وی نيز به همين صورت برخورد کرده . را ديدم ربش بزرگ )اکبر علی(سپس منوچهر 
خواهم خودم  من می. ای را اعدام کنند خواهند عده ها می اين: گفت منوچهر می. بود

د گونه برخور ی نيز همينالدين ثواب حسام. ها من را انتخاب کنند انتخاب کنم نه اين که آن
 و نيری.  به شهادت رسيده بود۶٠ی حماسی در سال ا خواهرش نيز به گونه. کرده بود

ها بر سر موضع هواداری از  ابتدا بچه. شدند رو می ديدی روبهی ج اعضای هيئت با پديده
ها را تا  کردند بچه فکر می.  يواش کوتاه آمدند- کردند و بعد يواش سازمان پافشاری می

خالف ديدند بر  حاال می. کور خوانده بودند. نشانند همکاری اطالعاتی عقب می
اين پروسه در . رانند  به عقب میاند و آنان را َروی زدهها دست به پيش تصورشان، بچه

ای را نوشته و به دست پاسدار  ی انزجارنامهرضا حاج صمد علی.  هم جريان داشتاوين
پاسدار . اند ها اعدام شده شود که بچه  می در همين موقع متوجه. دهد تا به نيری برساند می

ی پاسدار  زده بل چشمان بهتکند و در مقا ش را مطالبه میا مزبور را صدا کرده و برگه
 نيز انزجارنامه را پذيرفته و مجيد طالقانی. ريزد  کرده و روی زمين می پاره - پاره

 منتقل شده ٣م جان به در برده بودند به اتاق دربسته در بند عا همراه با کسانی که از قتل
اند، متنی را تهيه کرده و به  ها اعدام شده شود که بچه جا وقتی متوجه می  در آن.بود

ها  گونه بود که وی نيز به جاودانه فروغ اين. دهد تا به نيری برساند دست پاسدار بند می
ديگری تصوير کرده ها را بهتر از هر کس    اين دسته از انسان٦٧شايد نيچه. پيوست
  :باشد

رو آه  م، بل از آنيا رو آه بدان خو آرده م، اما نه از آني هستیما عاشق زندگ
ز ياما در جنون ن.  از جنون هستیزيدر عشق همواره چ .مي عشقی خو آرده
  . از خرد هستیزيهمواره چ

 به ها، يکی از افراد هيئت مانند روزهای قبل در هر سری از اعدام. روز سختی بود
عنوان شاهد و برای کسب اطمينان از اين که جالدان کارشان را به خوبی انجام 

هم ! رفتن به راهروی مرگ، برايم کمک بزرگی شد. رفتند دهند، به محل اعدام می می
ها بدرقه  ها را در آخرين لحظه افتاد، بودم و هم بچه چه که اتفاق می در جريان مستقيم آن

اين راهرو متعلق به کسانی بود که .  تقريبًا خالص بودمريانکردم و هم از شر ناص می
بردند و يا  اين افراد را يا به اعدام می. به دادگاه رفته بودند و کارشان تمام شده بود

جا نشسته بودم، فکر  تا وقتی که در آن. کردند شان منتقل میي ها که به بندها وسلول اين
شدند نيز خطری مرا  اگر متوجه می. ام و منتظر سرنوشتم هستم رفتهکردند به دادگاه  می

  . جا راهنمايی کرده است شدم پاسداری مرا به آن کرد، بلکه مدعی می تهديد نمی
کسانی : پاسدار در راه گفت. مان منتقل کنندي ها عصر ما را به صف کردند تا به سلول

چند نفری . ن چنين کاری نکردمم! شان را بلند کننديها که انفرادی هستند، دست
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ش ا فوق! گويم نشنيدم اگر نگهبان فهميد، می: پيش خودم گفتم. شان را بلند کردنديها دست
آن روزها نه آماری در ميان بود و نه پاسداران و . بيشتردو تا چک و لگد است و نه 

ود هر شب ممکن ب. مسئوالن زندان ليست دقيق اسامی افراد بندها را در اختيار داشتند
کافی بود دستم را به . سی و معياری در بين نبودبرهيچ حسا. را در جايی به سر بريد

ها  ی اين از همه. شدم کردم و دوباره به همان مصيبت دچار می ی انفرادی بلند می نشانه
ه  روی کسانی کناصريان. کرد تر می گذشته، بودن در انفرادی، شرايط را برايم سخت

ی داشت و حداکثر تالشش را برای به بيشتربردند، حساسيت  در انفرادی به سر می
چيزی نبود ... در زندان به جز مرگ و مرگ و مرگ .داد ها به خرج می دادگاه بردن آن
  :و بدتر از آن

  دشنه، تشنه در نيام
  امواج بی کالم

  و سالمی اگر بود
  سالم طناب بود و گلو

  ی آتش هو وضو، وضوی خون در برک
های مجرد و در بسته در آن قرار داشتند، برده  من همراه سه نفر ديگر به سالنی که اتاق

 جديد ،همگی در آن اتاق.  فرستاد٣ ايستاده بود و مرا به اتاق در راهرو لشکری. شديم
پنجره ها، به کنار  به محض آشنايی با بچه. تر شکل گرفته بود بوديم و اتاق ساعتی پيش

ی به بيشتراز اين جا اشراف . ديدم ی بيرون را می ی پنجره، محوطه از الی کرکره. رفتم
  . ی جلوی زندان داشتيم محوطه

  اش سيدعباس ابطحی راننده.  را ديدم که منتظرش ايستاده بودو نيری.ام. ماشين بی
ی زندان قرار  سمت راست ما گلخانه.  بودو از محافظان الجوردی پاسدار قديمی اوين

خانه رفته و گلدان گل انتخاب لاش به گ نيری کنار ماشين ايستاده بود و راننده. داشت
بعد از . شد پسند بود و به راحتی راضی نمی وی مشکل. آورد کرد و برای او می می

گرداند يا در صندوق عقب ماشين  ، آن را باز میی گلدان ورانداز کردن چند باره
خانه رفت و بعد از مدتی لباالخره خودش نيز به همراه سيدعباس به داخل گ. گذاشت می

 را  ها باورنکردنی بود، ساعتی قبل عزيزترين گل. هر يک با يک گلدان بازگشتند
اش   به خانهپرپرکرده بود و حاال در کمال آرامش به انتخاب گلدان گل برای بردن

شايد به . کنند دانم چگونه اعمال و رفتارشان را برای خود توجيه می نمی. پرداخت می
گريند برای آن است که به جای مغز سرب در جمجمه دارند و  اگر نمی "قول لورکا

ی   مسئوالن بلندمرتبههمچنيناس و گشتاپو و  البته مأموران اس". روحی از چرم برقی
انی نيز به موقع از روح حساسی برخوردار بودند و به موسيقی کالسيک عشق آلم
های موزيک ترتيب  های مرگ نيز برای خود دسته ورزيدند و گاه در اردوگاه می
ها درحال  زدند، آن شان پرپر می کندند و در مقابل دادند و درحالی که زندانيان جان می می
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شناسی و علوم وابسته   کسانی که در رواندباي یبه نظرم م !شان بودند تناول غذای روح
 شايد ٦٨.يابی کنند گونه افراد را بررسی و ريشه به آن تخصص دارند، رفتارهای اين

جا نبود و من هم دزدکی  ولی چرا تظاهر کنند؟ کسی آن. کردند که آرامند تظاهر می
 را داشتند ولی پدران و  و ديگران خود نقش پدر و همسرنيری. کردم شان میهنگا

هايشان از نقشی که  آيا اعضای خانواده. مادران و همسران زيادی را داغدار کرده بودند
 آيا آنان نيز  کردند؟  آيا مخالفتی هم می ها در جنايت عليه بشريت داشتند، آگاه بودند؟ آن

 توسط آنان، اه تی ارتکاب اين جناي شان به ادامه  آيا سکوت همدست اين جانيان هستند؟
شان ان و يا پدرانها از مواهب قدرتی که همسر  آيا آن گناهند؟ کند؟ آيا آنان بی کمک نمی
  ؟شوند  مند نمی  اند، بهره  به هم زدهشانهاي ی جنايت در سايه

ن معروف بود، در مورد اميرحسي" شاغالم"  که در زندان بهیخان  حسنعلیاز غالمرضا
با .  مرداد جاودانه شده است١٢ در روز  که امير بود ايننظرش.  سؤال کردمکريمی

، ريخته باشندسرم بر مثل اين بود که آب سرد . شنيدن اين خبر دلم هری ريخت پايين
چيزی که آن روزها خواستارش . کرد ای کاش اشتباه می. ای کز کردم گوشه. خشکم زد

ه آن روزها به چشم ديده بودم، چه را ک خواستم آن اصًال می. شد  نصيبم میکمتربودم و 
ای کاش . آورد آمد و مرا از اشتباه بيرون می کسی می. آمد سره اشتباه از آب در میيک

ديدم و  چه که می ولی آن! کرد دچار کابوس بودم و کسی با تکان دادنم، مرا بيدار می
يک آن خنده . امير هم رفته بود. کرد کسی نيز اشتباه نمیشنيدم همگی واقعی بود و  می

  :شد هايش از نظرم دور نمی
  آن لعل دلکشش بين و آن خنده دل آشوب

   ٦٩آن رفتن خوشش بين و آن کام آرميده و
 خود در روزهای گذشته سخن گفتند و به شرح های هها از تجرب بعد از شام، بچه

شام " توانست هر شام می. رده بودند، پرداختندای که از روز اول تا کنون طی ک پروسه
مان  دار تعريف خاطراتودر گير.  آخر باشدعتوانست ودا و هر وداعی می.  باشد"آخر

هر سلولی که سيگار :  راهرو با صدای بلند اعالم کردر د،بوديم که پاسدار بند
. گار نداشتيمی نوع سي  مثل گذشته نيازی به پرس و جو در باره! آماده باشد،خواهد می

مان را برای خريد سيگار  تمام پول. کرديم در آن شرايط از هر نوع سيگاری استقبال می
نيازی به پول ديگر مان است و  کرديم اين آخرين خريد فکر می. روی هم گذاشتيم
ترين و کارسازترين کااليی بود که   آن روزها سيگار مهم،در ثانی. نخواهيم داشت

تر از  متأسفانه هم گران. بود" تير "، سيگاری که فروخته شد.توانستيم بخريم می

                                            
 که اهرحم و شقاوت پيشه شهربانی دوران رضا ش ، رئيس بی"سرپاس مختاری"ی معرف به الدين مختار   رکن68

الدوله   نصرت، سردار اسعد بختياری، سيدحسن مدرس،، فرخی يزدیافراد بسياری همچون دکتر تقی ارانی
سازان  ترين نوازندگان و آهنگ به دستور او به قتل رسيدند، يکی از برجسته... و ، شيخ خزعلتاشز، تيمورفيرو

  . ستاند نواخت، جان می وی به همان چيره دستی که ويلن می. ايرانی بود
  .  حافظ69
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سيگار مورد . شد بود و هم زودتر تمام می" شيراز"و " اشنو"و " زر"سيگارهای 
قرار شد هر نخ سيگار را پنج نفری کشيده و . بود" زر"سيگار  ، ما در زندانی عالقه

را با اين هدف انجام داديم که بندی سيگار و جمعی کشيدن آن  جيره. بقيه را ذخيره کنيم
مطمئن بوديم که نياز . ند، برسانيمدبر هايی که در انفرادی به سر می  آن را به بچهمازاِد
نيز ها   و احتمال عدم فروش سيگار به آناست از ما بيشترها به کشيدن سيگار بسيار  آن
 از .ده بودندها مبادرت به فروش سيگار نکر  در انفرادی.حدس ما درست بود. رفت می

هايش قرار   چند بسته سيگار در جيب،رفت میآن روز به بعد هر يک از ما که به دادگاه 
کرديم تا  تالش می.  تقسيم کندآمدند، میهايی که از انفرادی  ها را ميان بچه داد تا آن می
 اول سيگار را با آب دهان کامًال.  از يک نخ سيگار تير بهره ببريم،جا که ممکن است آن

سپس با . شکست می، داديم  که اگر مهارت به خرج نمیای به گونه ،کرديم خيس می
. ماند ای بدون پک زدن باقی نمی سيگار لحظه. کرديم احتياط کامل آن را روشن می

 آتش تبديل ی های مداوم ما سيگار به جای خاکستر به گلوله درعرض چند لحظه با پک
 را از ريه شداديم که دود مان را به خرج می تالشتمام . شد شد و به سرعت تمام می می

  ! بيرون ندهيم
های حامل عروس که در  شديم، هر شب صدای بوق ممتد ماشين به ماه محرم نزديک می

مردم برای ساعتی هم که شده فارغ از . رسيد کردند، به گوش می  تردد میگوهردشت
از صميم قلب خود را در شادکامی . خوشحال بودند ،شانيها ها و بدبختی ی ناراحتی همه
 اين همه مصيبت ،شانيها مگر نه اين که برای آوردن لبخند به لب. ديديم ها سهيم می آن

ما نيز .  بگذار شادی کنند! حاال چه باک؟را در طول ساليان تحمل کرده بوديم
  که در نفهمندکاشکی امشب. کنيم  و برايشان آرزوی خوشبختی میخنديم همراهشان می

 در پشت درها و ديوارهای زندان و همچنان زندگی ،بيروندر . گذرد جا چه می اين
 !ها را ببين احمق. زدم از صميم قلب راضی بودم و در دلم قهقهه می. قتلگاه جاری بود

 از ما گرفتيد؟ گوش کنيد  راامروز چند نفر. کنند کنند راه زندگی را سد می فکر می
امشب . گيرند  پيوندهای جديد شکل می!دهد  نويد زندگی می کهشان راي ها صدای بوق

 شنيدن بوق ماشين عروس د؟خواهيد کر با آنان چه خواهند شد،های جديدی بسته  نطفه
کردم زندگی ادامه خواهد يافت و به اين ترتيب  احساس می. داد اعتماد عجيبی به من می

شق به زندگی را هر طور شده با مرگ آشتی عدر تالش بودم . ها ادامه خواهند يافت بچه
  .دهم

 که به دنبالش بودم، در ذهنم نقش ای نامه ناگهان متن وصيت که ور بودم در افکارم غوطه
. به سرعت آن را سر و شکل دادم.  جايی خوانده بودم راتر چيزی شبيه به آن پيش. بست
اگر به .  نکننداش رهروزهای قبل فکر کرده بودم متنی بنويسم که بالفاصله پادر 

  وخواندبروزی کسی آن را شايد .  نگاه دارندای  الاقل در پرونده،دهند ام نمی خانواده
 و انديشيديم گذشته است، به چه چيزهايی می در ذهن ما چه می در اين روزها بفهمد که
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   :در ذهنم متن را مرور کردم. نگريستيم به دنيا و مبارزه از چه منظری می
  ! گ، مادر و پدرعزيزمخانم بزر

روم،  حاال که می. گريستم خنديديد در حالی که من می وقتی که آمدم، همه می
شاد و . اميدوارم شما اين بار، همراه من بخنديد. خندم با تمام وجود می

تان و  از صميم قلب دوست! همه را از قول من سالم برسانيد. سرخوش باشيد
  . شان دارم دوست
ی آن چيزی را که   نيست و همههماست و گويا و حساسيت برانگيز فکر کردم کوتاه 

سکوت از هزار پنجره "ها  هر چند که گاهی وقت. خواهم بيان کنم، در خود دارد می
 بودم که خوشحال از دنيا بروم و دوست داشتم   من انتخاب کرده."فرياد نيز رساتر است

  . اين خوشحالی را با ديگران تقسيم کنم
  

 را ديدم  سبز انگوری رنگ نيری۵١٨و  ام  بامداد، ماشين بی٨ساعت .  مرداد٢٢شنبه 
به سرعت به . کرد هر روز ماشينش را عوض می. که در جلوی ساختمان توقف کرد

با عجله و همراه . نامم را صدا زدند صبح ١٠حوالی ساعت . دان وارد شدساختمان زن
جايی که در ميان  در سلول جديد از آن. به دادگاه رفتمبا اضطراب و دلهره آماده شده و 

که به محوطه دادگاه رسيدم، به  به مجرد اين. ها بودم، تمايلی به دادگاه رفتن نداشتم بچه
ی  جا از حاشيه فکر اين افتادم که مانند روز گذشته به راهروی مرگ بروم تا شايد در آن

ی رفتن به دستشويی، جايم را ترک کردم  انهباز هم به به. ی برخوردار باشمبيشترامنيت 
چيزی نگذشته بود که . و بعد از بازگشت از دستشويی به سرعت به راهروی مرگ رفتم

. سعی کردم خودم را از نظرش مخفی کنم. گشت  را ديدم که به دنبال شکار میناصريان
ی از آن، چنان شديد بود که درگيری روحی ناش. با تناقض عجيبی دست به گريبان بودم

  اين هيجان. داد کرد و ضربان قلبم را افزايش می ی عضالت بدنم را منقبض می گاه همه
هر گونه . کردم هايم احساس می ای بود که فشار زيادی را در شقيقه ها به گونه و تشويش

بود که ی اين  ی جالدان، به منزله تالشم برای مخفی شدن از پيش نظر ناصريان و بقيه
ی  در واقع من او را در پی طعمه! يکی از دوستانم در تيررس او قرار خواهد گرفت

او را آن روز دو بار به . ت افتادصف قرعه به نام ابراهيم اکبری. کردم ديگری روانه می
خت تا به شنا کسانی را که می.  بازجوی ابراهيم بود۶٠ناصريان در سال . دادگاه برد

 به اتمام بيشترابراهيم چند روزی . داشت فرستاد، دست از سرشان بر نمی ربانگاه نمیق
هايی که به وصف  از آن. ای بسيار فقير در شمال داشت خانواده. حکمش نمانده بود

ر ت ی نشسته بود و آن طرفآباد کنارم حسين فيض. حوالی ظهر بود. توان آورد نمی
حسين : گفتم. خورد حسين با ولع بسيار زيادی می. نهار نان و پنير بود. نصراهللا مرندی
شوی؛ بروی باالی دار،  خوری، سنگين می اين قدر می: نصراهللا گفت! به پا خفه نشی
حسين ! شکند آن وقت پايت می: من اضافه کردم! افتی پايين شود و می طناب پاره می
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حال غذا "  ص–د "! ها ضرر بزنم بگذار آخر عمری يک طناب به آن: ديد و گفتخن
در اين ميان يکی هم اضافه از .  خوردم ی نان و پنيرش را من جيره. خوردن نداشت
کوفت : بندش را باال زد و با تعجب و خنده، به شوخی گفت چشم"  ص- د. "پاسدار گرفتم

هايی  سيگارهايی را که همراه داشتم، به بچه بيشتر! حاال چه وقت خوردن است! بخوری
صدايش را . نيز از انفرادی آمده بود"  ص–د . "که از انفرادی آمده بودند، داده بودم

. من دارم! ساکت باش: گفتم. پاسدار متوجه نشد. کرد شنيدم که تقاضای سيگار می
خواست و  میوی آتش . کبريتی نداشتم که سيگارش را روشن کنم. سيگاری به او دادم

سيگار "افتادم و شعر " ناظم حکمت"اختيار ياد  بی. کرد پی در پی نگهبان را صدا می
 برايم خوانده بود و احتماًال حاال شرح حال که مرتضی مالعبدالحسينی" اش نيفروخته

  :خودش نيز بود
  ممکن است امشب بميرد

  . ينه کتش از آتش گلوله ئیبا سوختگی س
  .های خويش مرگ رفت با گامهم امشب به سوی 

  :  پرسيد
   سيگار داری؟- 

  . بله: گفتم
  کبريت؟ - 

   !نه: گفتم
   ...سيگار را گرفت و گذشت. روشنش کند شايد گلوله

  شايد االن دراز به دراز افتاده باشد 
   ٧٠...سيگاری نيفروخته برلب و زخمی بر سينه

ی لب  ها جشنی به پا کرده بودند و حاال گوشه ی که تقسيم کرده بودم، بچهاز سيگارهاي
ی افکارم  رشته. انديشيدم  می به ناظم حکمتهمچنانولی من . هر کسی يک سيگار بود

آنان به صف بودند و هر يک روی سرشان، يک . ها ازهم گسست با ديدن افغانی
رشت، مرغ بريان، ساالد، نوشابه و ميوه حمل ی بزرگ حاوی پلو و خو مجموعه

ی  همهتمام مدت ای که از جلويم رد شد تا آخرين افغانی،  از اولين افغانی. کردند می
های  به ياد فيلم. ها قرار دارد تالشم اين بود که ببينم دقيقًا چه چيزهايی روی مجموعه

هايی بر  گی زيبا و با مجموعههای رن کنيزکان با لباس  افتادم که در آن، تعدادی ازیعرب
 ناصريان. آوردند ه برای سلطان و خليفه میعم اشربه و اط،سر، به همراه آهنگی کشدار

کرد به بهترين نحو ممکن از هيئت کشتار پذيرايی کند تا آنان با انرژی هر چه  تالش می

                                            
در سال .  بيشتر اثارش را در تبعيد و در زندان خلق کرد.عر بزرگ ترکيهشا  )١٩۶٣-١٩٠٢ (ناظم حکمت  70

شد و  ازاد شد و بدون خانواده بطور مخفيانه از آشور خارج ١٩۵٠عفو عمومی سال  به زندان افتاد و در ١٩۴٣
  .  وی را خائن خواندند و تابعيت او باطل١٩۵٩در سال . به مسکو رفت
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شد و  زظهر ميوه ِسرو میروزها، ساعت ده صبح و پنج بعدا.  به سالخی بپردازندبيشتر
اين . کردند  میای پذيرايی  خامه ها با چای و شيرينی و نان  در طول روز از آنهمچنين

کردند و بايد  دفاع کسب می هايی بود که در کشتار زندانيان بی آخری برای موفقيت
 اعترافات بهمن تهرانیمرا به ياد چه که شاهدش بودم،  آن !شد دهانشان شيرين می

های   فدايی و مجاهد بر روی تپه٩گر ساواک و يکی از مأموران به رگبار بستن  شکنجه
وسط کرد که ت وی در مقابل دوربين اعتراف می. انداخت  می١٣۵۴ در فروردين اوين

 در خيابان  به رستورانی)معروف به حسين زاده(پورگر و تبهکارش عطا رئيس شکنجه
ه با چند جنايتکار ديگر زودتر از زاد حسين. رود جا می به آن. شود جمشيد دعوت می تخت

وگو  پس از صرف چلوکباب و گفت. او رفته بودند و در رستوران منتظرش بودند
ريزی شده، با ماشين به طرف اوين  پيرامون چگونگی اجرای جنايت از پيش برنامه

دفاع را  يک مسلسلی به دست گرفته بودند، زندانيان بی رده و در حالی که هرحرکت ک
، سپس سرهنگ وزيری. کنند های اوين به صف می از سلول بيرون کشيده و روی تپه

تان حکم اعدام ما را صادر  های تيمی شما در خانه:  کند طی نطق غرايی اعالم می
 با دادن چند ای، وزيری  در پی چنين خطابه٧١.کنيم بله به مثل میکنيد و ما حاال مقا می

 ١٣اگر . شد مان دوباره تکرار می بار ميهن تاريخ غم. دهد فحش رکيک، فرمان آتش می
  سال پيش

  ی مجروح کوهسار اوين روی شانه
   ٧٢ ارغوان شکفت٩ی  خورشيد خون گرفته

آورند و هزاران گل سرخ   سر بر میفام از گوهردشت وت و لعل سرخامروز صدها ياق
گيری  رويم؟ آن روز به هنگام تصميم ما به کجا می. رويند  میبار اوين ی غم بر سينه

های اتو  برای کشتار انقالبيون، تبهکاران به رستورانی مجلل رفته بودند و گارسون
 پذيرايی کرده بودند و امروز رستوران و کشتارگاه در هم ادغام شده ها کشيده از آن

.  پذيرايی از ميهمانان ناخوانده را در کشتارگاه به عهده داشتند"بردگان افغانی"بودند و 
دفاع قرار  های نيروهای انقالبی به رژيم شاه، محمل تيرباران زندانيان بی آن روز ضربه

به ياد  ! به مرزهای غربی کشورخشيبآزادوهای ارتش ی نير گرفته بود و امروز حمله
تخصص خود را . ی افتادماهللا طالقان  و آرش به آيتی پرسوز و گداز تهرانی نامه

دارند تا در کرد که زنده نگاهش   اعالم کرده بود و زبونانه استغاثه می"ُکشی کمونيست"
در آن دوران چقدر خوشحال شدم ! ها به در آورد لباس اسالم دمار از روزگار کمونيست

. تر خواهد شد تصورم اين بود که جهان بدون او سالم! ش را شنيدما وقتی که خبر اعدام
  ! ها برابر اوست شان ده یجنايتکارکنند، ظرفيت  هايی که او را اعدام می دانستم آن نمی
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ها رفته بود و حاال از سمت  برای اعدام کردن بچه.  را ديدمدوباره منتظرانامروز 
چند پاسدار مسن با محاسن سفيد نيز از طرف حسينيه به سمت ما . آمد حسينيه می

ها بزنند تا از روی صندلی  ی بچه برای تبرک رفته بودند که لگدی به سينه. آمدند می
در طلب بهشت بودند و رؤيای در .  اجرا شود حکم حاکم شرعپرت شوند و بدين طريق

 با طيب خاطر انجام ،هر جنايتی را در اين راه. بر کشيدن حورالعين را در سر داشتند
  ! دادند می

  از دهليزهای اين زهدان غرق خون
  خنياگران نيلگون
  با آئينه و آفتاب
  با آبيان و آب

  يچ و تاب ماهيان عاشق ماهتابدر هاله ای از مه و پ
  شوند نقاب مرگ، زاده می به سبزی انديشه بی

. برند  با هم بوديم، به دادگاه می١٧هايی را که در فرعی  متوجه شدم بچهبود، بعدازظهر 
ها به دادگاه نيز حساسيتم  بردن بچه. ها را فراموش کرده بودم تقريبًا داستان کرمانشاهی

ديدمش ولی او  از دور می. زد صدا مینيز را "  پ- م"، ناصريان. را برنيانگيخت
، "پ - م"به تأسی از . زنند  را صدا می منبعد از مدتی شنيدم نام. داد واکنشی نشان نمی
اگر آمدند باالی سرم و ! کنند پيش خودم گفتم حلوا که خير نمی. واکنشی نشان ندادم

نفهميدم زيرا به خواب که گويم   اين صورت میدهم، در غير صدايم کردند، پاسخ می
در آن لحظه واقعًا خواب "  پ- م "ای که بعدًا متوجه شدم، اين بود که  نکته. رفته بودم

اگر بيدار بود و پاسخ داده بود، حتمًا اعدام .  نبوده استاز روی عمدندادنش  و پاسخ! بود
، به دنبال فرد به بندهای مختلف شنيدند کردند و پاسخی نمی اگر کسی را صدا می. شد می

کردند، وگرنه  آوردی که تو را در محل شناسايی نمی بايد شانس می. کردند مراجعه می
  . شدی ندادنت هم می گوی جواب بايد پاسخ

روی دادگاه  ای در دستش بود، از اتاق روبه ها درحالی که پرونده يکی از اطالعاتی
خواستی از کشور خارج  برای چی می: ر سوال کردپو بيرون آمده و از داريوش حنيفه

ی داريوش در دستش  پرونده. خواستم به دنبال تحصيل بروم می: شوی؟ داريوش گفت
 چند موردها چيست؟  اين! گويی خبيث چرا دروغ می: دو تا سيلی به او زده و گفت. بود

 با خوشحالی به آن دو نزديک شد و زد ناصريان. از پرونده را با او در ميان گذاشت
! بدو خبيث: گفتبا اشاره به حکم هيئت داد،  پشت داريوش و در حالی که هلش می

من : اعتنايی گفت زد، با بی داريوش در حالی که پوزخندی به او می! ويزايت صادر شد
دهند؟ ناصريان خشکش  یها بود در انتظار اين لحظه بودم، ولی بدبخت چی به تو م مدت
داريوش چنان سرش را باال گرفته و با اطمينان صحبت . مات و متحير مانده بود. زد
او با ! بند هم نگاهش هراس را به دل ناصريان انداخته بود کرد که از پشت چشم می
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. چشاند  در واقع طعم تلخ شکست را به ناصريان می،انتخاب مرگ و با لبخند آخرينش
هنوز متوجه .  از دادگاه خارج شدپشت سرش روشن بلبليان. ا او صحبت کنمنتوانستم ب

سپس  به دادگاه برده شد و چيزی نگذشت که مجتبی اخگر. وخامت اوضاع نشده بودم
ی آنان از و .ها بردند کنان وی را از دادگاه بيرون آورده و به يکی از فرعی جر و بحث

هر  سواد ندارم، شما: گفت سرد میخونمجتبی خيلی . خواستند که انزجارنامه بنويسد می
کرد، ديگر هيچ  وقتی روی چيزی کليد می! کنم خواهد بنويسيد، من امضا می تان میچه دل

در دوران بازجويی نيز پاهايش را . توانست او را از خر شيطان پايين بياورد کسی نمی
ديگر از دست او . کاری شده بود ند بار بين دادگاه و بازجويی پاسچ. داغان کرده بودند

شد و دوباره  پذيرفت، در دادگاه منکرش می چه را که در بازجويی می آن. ذله شده بودند
گويی وی را محکوم به   به علت دروغاين بار نيری. فرستادند او را به بازجويی می

قدم شده  های کابل پيش  برای زدن ضربهعباسیحميد .  ضربه شالق کرده بود١٠٠تحمل 
. رسيد های مجتبی از دور به گوش می  نعرههمچنينهای کابل و  صدای ضربه. بود

هنوز از تشنج حاصله در نيامده بودم که متوجه . پيچيدم درد به خودم می و ازهمراه ا
در حالی که از . آورند  کشان می- کشانشدم مجتبی را که ديگر نايی در بدن نداشت، 

با . ايرج هستم! مجتبی: دستش را گرفتم، گفتم. کرد، کنار من رهايش کردند درد ناله می
به هيچ چيز در آن . از خنده نزديک بود منفجر شوم! دانم، چه خبر؟ می: ناله گفت

. ود و قبراقولی سرزنده ب. حالش واقعًا خراب بود. انديشيد ها به جز اخبار نمی لحظه
  . تا برايت تعريف کنم! ساکت باش: گفتم

. ی مسائلی که در پيرامونم جريان داشت، نبودم حواسم به مجتبی رفته بود و متوجه
. رفت به سختی راه میو کاوه بيمار بود .  را صدا کردندکاوه نصاری. هنگام عصر بود

ای رنج  رفتهده بود و از بيماری صرع پيشلج کردرد سياتيک تقريبًا يک پايش را ف
از اين که از خطر جسته . گذرد برند ولی ظاهرًا به خير می می او را به دادگاه . برد می

 بعد از مشورتی چند "هيئت عفو"گويا . ام اما ديری نپاييد خوشحالی. بود خوشحال بودم
خواهند  اين بار از او می. وباره صدايش کردندد. گيرد  اش می ی تصميم به نابودی ا دقيقه

ی  رون آمد، حملهوقتی از دادگاه بي. پذيرد  برود ولی کاوه نمی"بند جهاد"که برای کار به 
ی صرع فارغ شده بود و مثل گوشتی کنار راهرو،  تازه از حمله .صرع شديدی گرفت

پاسداری در آن . ندحرکت ولو شده بود که نامش را برای اعدام صدا زد روی زمين بی
ی او  ولی تمام هوش و حواسم متوجه. توانستم جايم را عوض کنم نمی. زد ميان قدم می

هايی که در عمرم  ترين و در عين حال شورانگيزترين صحنه يکی از دردناک. بود
 را نيز رافشا همزمان ظفر جعفری. گرفت شاهدش بودم، در پيش نگاه نگرانم شکل می

ظفر، کاوه را که توان . بندانم  کرج بودند و از همهر دو از زندانيان مجاهد. صدا زدند
کرد هر طور شده او را بلند کرده و   وقتی تالش می. راه رفتن نداشت، قلمدوش کرد

تم ولی کسی ها فاصله داش  آن که با   آن با. شدم روی دوشش قرار دهد، داشتم منفجر می
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 سراسر وجودم را در بر و خشمدرد . توانست شاهد اين صحنه باشد  از من نمی بهتر
ظفر، . رفت رفت و چه پرغرور می ظفر می. فشردم هم می  به راهايم دندان. گرفته بود

هايی بوده  دانم پيش از اين تاريخ آيا شاهد چنين صحنه نمی ...رفت کاوه بر دوش می
  است؟ 

  رفت مان می  را که مثل تفاهمی از ميانما ديديم او
  شد میی ما کم کم دور  و مثل حوصله

  برد و سوسوی چشم ما را با خود می
ها دل  توانستم از آن  به سختی می.ها را دنبال کنم بود آنجا که ممکن  تالش کردم تا آن

  :بکنم
  چون دو گلوله
  دوند تا ته جان می

  پس آرام
  چون برگی

  برند میمرا، تا دريای مرگ 
  

  چون دو چلچله
  پرند تا پشت آسمان می

...  
  چون دو زمزمه

  شوند در تيرگی شنيده می
های بند ما، چگونگی برگزاری  شان از بچه های مهم از روز بيست و يکم، يکی از سوال

سمی به  مرا،دانستند در بند می. ها بسنده کرده بودند ها به حداقل آن.  در بند بودعيد غدير
مراسم علنی . مناسبت عيد غدير برپا بوده است، ولی از کم و کيف آن مطلع نبودند

به دانستن اين که آن روز چه کسی . ای در ميان نبوده بود کاری برگزار شده و پنهان
ها به دانستن  آن. مبادرت به پخش شربت در بند کرده است نيز راضی شده بودند

ها همکاری نکرده بود   با آن آن لحظه تاهيچ کسی . ودندها در اين مورد راضی ب حداقل
کردند باالخره مقاومت ما  جالدان فکر می. و تعداد زيادی جان بر سر آن باخته بودند
  . زدند  بر در بسته می،زدند ولی هر چه می. خواهد شکست و به مقصود خواهند رسيد

ست داشت و در راهروی مرگ باال و پايين  در حالی که مقداری کاغذ در دناصريان
ها؟ و  پس کجا هستند اين. ی کارها را بايد خودم انجام دهم همه: زد رفت، فرياد می می

  . زد  يکی به اسم  صدا می- سپس پاسداران را يکی
ها، به دنبال گريزگاه و محملی برای  پاسداران خسته و کوفته از جدال نابرابرشان با بچه

ها صحبت کنم که پاسداری  خواستم با يکی از بچه می.  بودندجا  در آنحضورشان  عدم
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ام  دستی کاری نکردم، از بغل: گفتم. باالی سرم آمد و با لگد به پايم کوبيد. متوجه شد
روی اتاق  روبه ه برد وشوی و مرا به کنار در دادگا آدم نمی: گفت. خواستم فندک می

 از درون صدای لشکری. ه کارم زودتر رسيدگی شودجا ب  تا شايد آنافسر نگهبانی نشاند
موتوری، خدمات، : گفت کرد ولی می دانم با چه کسی صحبت می نمی. آمد اتاق می

مطمئن شويد کسی جا . بعد نگوييد به ما نگفتيد. بهداری، آشپزخانه همه و همه بايد بيايند
کردند همه را درگير  سعی می. نگذاشتيدکسی بعدًا گله نکند که من را در جريان . نماند

  . جنايت کنند
عادل مسئول فروشگاه، . ی اعدام  مسئول مالقات، شده بود مسئول اجرايی صحنهخاکی

ی اعدام مسئوليتی  بقيه نيز در صحنه... ی اعدام و ها به صحنه شده بود مسئول بردن بچه
ها قبل از اعدام گرفته تا انداختن  از بچهای  از ضرب و شتم عده. گرفتند به عهده می

 از گذاردن پيکرهای قربانيان ؛شان طناب به گردن و زدن لگد به سينه به هنگام دار زدن
. های بنز خاوِر حمل گوشت ها به کاميون  تا حمل آن گرفتههای برزنتی در کيسه

به دل داشتند، ها  ای از آن شناختند و يا کينه پاسداران رو به کسانی که از قبل می
 مرداد چندين بار اين ٢١از روز ! ات خواهم زد لگد آخر را خودم به سينه: گفتند می

  .تهديد را شنيده بودم
  نگاه کن

  تمشک های وحشی
   رهند ها، می ی آرام طوق چگونه ، از دام بوسه

کاری .  را نشناسد از اتاق بيرون آمد، منسرم را گذاشته بودم بين پاهايم تا اگر لشکری
دادم و در انتظار  اميدم را از دست نمی. شد بخشم می ثمر، ولی شايد همين نجات بود بی

 در حالی که با ناصريان)  هوشنگ ( ارژنگیدر همين اثنا ابوالقاسم. زندگی نشسته بودم
 ايرانی بود و صدای زيبايی سنتی موسيقی استاد. کرد، از اتاق خارج شد جر و بحث می

که روی آن دست گذاشته بودند، اين بود اردی يکی از مو. سنی از او گذشته بود. داشت
های زندان، يک گروه موسيقی تشکيل  که چرا تاکنون ازدواج نکرده است؟ از ميان بچه

های   آهنگها پيشرفت شايان توجهی کرده بودند و بچه. شان داده بود داده و آموزش
. کردند های زندانيان تنظيم شده بود، به زيبايی اجرا می مختلفی را که بر اساس سروده

، ها و يا آقای ارژنگی شد و گاه توسط بچه های قديمی اجرا می  با آهنگشعرهاگاه اين 
.  اجرا کرده بودندکارهای بسيار زيبايی تهيه و. شد های جديدی ساخته می برايشان آهنگ

  .باقی ماند"  پ- ف" فقط يک نفر به نام ،از اعضای گروه موسيقی ارژنگی
 کشته شده بود و  که برادرش توسط مجاهدين"علی"شب بيست و يکم مرداد، پاسدار 

ها نبود و همين باعث  روز خبری از آنتا آن .  افسرنگهبان زندان را ديدمحاج محمود
وگوهايشان با ديگر پاسداران، متوجه شدم همراه با تعدادی  از خالل گفت. تعجبم شده بود

 "فروغ جاويدان"ی عمليات  ديگر از پاسداران زندان برای انجام مأموريت به منطقه
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ها تازه نفس بودند و خون طلب   اين.اند اعزام شده بودند و تازه به سر کار برگشته
در همين حين، فرامرز . شان فروکش کرده بود کردند، برخالف بقيه که گويا تشنگی می

 را که چندين برگه کاغذ سفيد در کنارش روی زمين پهن بود، نزديک در جمشيدی
سرش را بلند کرد، مرا . بوددر زندان به داداش معروف ! داداش سالم: گفتم. دادگاه ديدم

. اش بود، آن را چند بار جا به جا کرد بندش روی پيشانی چشم. ديد، چشمانش برقی زد
  :ی صورتش شد خنده تمام پهنه. گنجيد از خوشحالی در پوستش نمی

  تر از هميشه  ماه، ماه
   ٧٣ها داشت چه تبسمی ميان لب

ها   در ذهنش يک نفر به آمار زندهای؟ ای، هنوز زنده شنيده بودم که اعدام شده: گفت
دانی چقدر خوشحالم  نمی: ادامه داد. سلول بند بوديم و هم  هم۶۵از سال . اضافه شده بود

ببين چقدر کاغذ به من : رو کرد به کاغذهايی که جلويش بود و گفت.  بينم ات می که زنده
کنم  فکر نمی: يد گفتخند در حالی که می. اند از من همکاری اطالعاتی خواسته! اند داده

خواستم  می.  دلم آتش گرفت.تر از قبل شده بود داشتنی چقدر دوست. ات ديگر ببينم
يعنی اين آخرين ديدارمان است؟ سوزش عجيبی را در . کندم دل از او نمی. اش ببوسم

بعدًا متوجه شدم ساعتش در . کشند گويی ريسمان به گلوی من می. کردم گلويم احساس می
  . مرداد از کار افتاده بود٢٢شب  ١٠ساعت 

دانم چرا آن قدر  نمی. آوردم ها را در می من هنوز زنده بودم يا ادای زنده. آخر شب بود
جا  خواست تا زمانی که فرامرز در آن جا نشسته بود، همان دلم می. سخت شده بودم جان
اش را از طريق  فهی نان اضا يادم آمد، انفرادی که بوديم او روزه بود و جيره. ماندم می

  . ام نشسته بود کشيد و عرقی سرد روی پيشانی پشتم تير می. داد هواکش به من می
ام  ها دوره بچه. راست به سلول سابقم رفتم ها به بند مجرد بازگشتم و يک ای از بچه عده با

. که به سالمت بازگشته بودم، متعجب بودند  از اين. رفتارشان عادی نبود. کردند
ان به همراه زندانيان تواب کرمانشاهی در به در دنبالم بودند و به در سلول نيز پاسدار

ی دادگاه   در محوطهحتا. ام گشته بودند  همه جا را در پیگوياها  آن. مراجعه کرده بودند
ی  بار نيز تقريبًا همه  يک. بود که جواب نداده بودم صدايم کرده بودند و اين همان زمانی

. دانم آن لحظه کجا بودم نمی. ه پايين بودند، يک به يک چک کرده بودندزندانيانی را ک
، لنگم را دور صورتم  لشکریترس ديده شدن توسطای بود که از  شايد همان لحظه

. کشيده بودم و سرم را ميان پاهايم پنهان کرده بودم يا زمانی که به توالت رفته بودم
شايد فکر . ها نيز برای پيدا کردنم مراجعه کرده بودند يستبعدها فهميدم به بند مارکس
های فرعی که  تازه متوجه شدم چرا امروز هر کدام از بچه. ام کرده بودند که اعدام شده

  . به دادگاه رفته بودند، اعدام شدند
بردند، سه زندانی تواب کرمانشاهی   را که به دادگاه می١٧های فرعی  هر يک از بچه
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ها شهادت  شدند و بر عليه بچه  به عنوان شاهد حاضر می، با ما بودند١٧ که در فرعی
های  اگر کسی گفته. نفس حضور ما در آن جمع، جرم و گناهی نابخشودنی بود. دادند می

آنان مبنی بر تماس با ديگر بندها از طريق مورس، دادن خط برخورد جهت فرار از 
را نفی ... و مسئوالن زندان و اعضای هيئت و به پاسداران  اعدام در دادگاه، دادن فحش

خيلی خوب، اشکالی ندارد، اگر راست : گفتند کرد، اعضای هيئت بالفاصله می می
 تنها !های بندتان را معرفی کنی رموضعیگويی بايد همکاری اطالعاتی کنی و س می

. بود" ش -  هدیم"کسی که آن روز برعليه او شهادت داده بودند و جان به در برده بود، 
 که ستا  کرده و مدعی بوده ها گفته بودند که وی اخبار عمليات فروغ را تشريح می آن

: در دفاع از خودش گفته بود" ش -  هدیم. "اند های همدان رسيده  به دروازهمجاهدين
ها تعريف  چه را که تلويزيون نشان داده بود، برای بچه من تنها آن. گويند دروغ می

مگر امکان دارد من که آخرين . کردم انتقال اخبار تلويزيون جرم باشد فکر نمی. ردمک
ظاهرًا  !ها را زده باشم ام، اين حرف  مرداد از تلويزيون تماشا کرده١۴ها را تا  صحنه

ها از جمله  استداللش مورد قبول قرار گرفته بود و اعدام نشده بود ولی بقيه بچه
، داريوش ری، روشن بلبلياننو  ، محمد درويش، بيژن کشاورزسيدحسن عسگری

يز ن"  پ- م "من و . ها اعدام شده بودند با شهادت همين... ی وآباد ر، حسين فيضپو حنيفه
ی اصلی هيئت روی همکاری اطالعاتی  امروز تکيه. معجزه آسا از مرگ رهيده بوديم

ی کسانی که امروز اعدام شدند، در معرض اين سوال  دانم همه جايی که می تا آن. بود
  .قرار گرفته بودند

رود   میخواست مطمئن شود که نيری می. پاييد  از پنجره بيرون را میهمچنان" و - م "
ی زندان  خانه روز قبل، برای تمدد اعصاب به گل نيز ماننددر اين روزيا خير؟ 
به راستی گل به چه . فرما شدند و چند عدد گلدان به رسم يادبود با خود بردند تشريف

  ! آيد؟ کارشان می
، ظفر ، کاوه نصاریابوالقاسم ارژنگیت، صف ، ابراهيم اکبریامروز حسين نياکان

 ، محمد درويشجمشيدی ، فرامرزر، روشن بلبليانپو ر، داريوش حنيفهافشا جعفری
  : اعدام شدند... ویآباد  و حسين فيض، بيژن کشاورزوری، سيدحسن عسگرین

شکاف است در شامگاهان بانگ درختان بلوطی که برای سوزاندن  چه دل
  ٧٤.افکنند هرکول می

چه از . ها بودم اک افتادن هرکولشنيدم و هم شاهد برخ من هم بانگ درختان بلوط را می
 ماند؟ مان می دل
  

بعد از خوردن صبحانه، هر يک از ما به  . مرداد ماه٢۴دوشنبه و  ٢٣يک شنبه 
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خواستيم مطمئن شويم  می. ی بيرون را زير نظر داشتيم  محوطه،تناوب از طريق پنجره
 بايد خود را ی ماشين نيری شاهدهآيد يا نه؟ در صورت م  میی مرگ به گوهردشت ارابه

بدون حضور هيئت و نيری، اعدامی صورت . کرديم برای رفتن به مسلخ آمده می
ها بدان مفهوم بود  از سوی ديگر، نيامدن آن. شد نفسی به راحتی کشيد گرفت و می نمی

نبه محرم شروع شده از روز يک ش. ريزی است  سرگرم خونکه هيئت کشتار در اوين
ی  اما ارابه. بود و اين بدان مفهوم بود که ديگر بوق ماشين عروس را نخواهيم شنيد

ها مرا يافته و به  کردم اگر کرمانشاهی با خود فکر می. راند مرگ همچنان به پيش می
  ها بتراشم؟ های آن سراغم آمدند، چه محملی برای پاسخ دادن به گزارش

  اند ريبهموج و مرداب با هم غ
  جنگل و پائيز،

   اند های تفاهم را دريده پرده
ها حاضر نشده بودند کوچکترين همکاری با دژخيمان بکنند،  از اين که هيچ يک از بچه

بارها در . اين آن رازی بود که عناصر رژيم از درک آن عاجز بودند. باليدم به خود می
دم که سراپا خشم و در عين حال کوفته و در هم  را ديده بوطول اين روزها ناصريان

اين درجه از ايستادگی و مقاومت . کرد ها اعالم می ريخته، عجز خود را از مقاومت بچه
در تمامی مراحل زندان، هميشه بخشی از افراد تاب و تواِن تحمل شرايط . سابقه نداشت

بسيار منطقی . دادند را نداشته و تحت فشارهای کمرشکن، به همکاری با رژيم تن می
بار چنين چيزی  ولی اين. بود که از پيش درصدی را برای ضايعات و تلفات قرار دهيم

. ستند از آن سر در بيآورندنتوا اين معمايی بود که عناصر رژيم نمی. محقق نشده بود
. ی کوتاه مدت آن بود ها، پروسه برداشت من اين بود که دليل اصلی مقاومت جمعی بچه

خود را در يک شرايط برابر و مساوی ، با هم و در کنار يکديگر که همهو اين 
رفت ولی اين بار همه زير فشار  سابقًا يک نفر شايد به تنهايی زير فشار می. ديدند می

ديد که کوچکترين همکاری باعث ستاندن جان دوستش  از سوی ديگر، فرد می. بودند
در هر صورت، . ها، از انجام آن ابا داشتند ترين حلقه  ضعيفابه همين دليل حت. شود می

دانم در تاريخ اين  بعيد می. کاست ها نمی اين واقعيت چيزی از مقاومت و دالوری بچه
حد از شقاوت و در عين حال اين درجه از مقاومت وجود داشته باشد؟ آخر شوخی نيست 

ته از زبان چه روز گذش تمام روز به آن. گونه سهل و آرام پذيرا شدن مرگ را اين
های زندان  ی بخش دستور او مبنی بر مشارکت همه. کردم  شنيده بودم، فکر میلشکری
مشاهدات خود در .  زندانيان، حکايت از ماهيت منحصر به فرد رژيم داشت عام در قتل

همه چيز حاکی از همدلی و همکاری تمامی . آوردم طول روزهای گذشته را به ياد می
  . ی زندان در اين جنايت بزرگ بودها بخش

دفاع در   شهريور و جنايت ارتش شاه در کشتار مردم بی١٧اختيار به ياد  همان موقع بی
کشتار توسط کماندوهای اسرائيلی انجام گرفته : گفتند می. ی تهران افتادم ميدان ژاله
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! اریها بعيد است دست زدن به چنين کشت منظورشان اين بود که از ايرانی. است
های  کما اين که امروزه نيز گروه! ی ديگری باشند ان حتمًا بايد از نژاد و تيرهجنايتکار
انجام  های مردمی توسط نيروهای عرب کنند که سرکوب تظاهرات طلب تبليغ می سلطنت

البد ما ! کنند کنند که اين افراد به زبان فارسی صحبت نمی گيرد و حتا تأکيد می می
اهللا  و قاتل و جانی از نژاد ايرانی نداريم و اين يکی را بايد  ر حزباللهی و انصا حزب

، رودکی، ، مولوی، فردوسی، حافظگويا فرهنگ ما فقط سعدی! از خارج وارد کنيم
، ی، الجوردیگيالن محمدی، ی، رفسنجانیا ، خامنهرا پرورانده و خمينی... نظامی و 

، خالیا، خله ، موسوی خويينیی، موسوی اردبيلیشهر ، ری، نيریموسوی تبريزی
، ، ثابتیرحيمیمهدی ی، نصيراهللا  نعمت، ، اويسیشاهمحمدرضا...  و، حجاريانربيعی
را نيز فرهنگی غير از فرهنگ ايرانی ...  و، عضدی، تهرانی، منوچهریعطاپور

  ! پرورانده است
 برای  ناصريان به جنايت مشغول بود و در گوهردشتدر اين دو روز، هيئت در اوين

ی  بندی زندانيان جهت اعزام به دادگاه و متعاقبًا جوخه ويتولاش و ا ی ليست کذايی تهيه
  . دکر تالش میاعدام 
زندانيان کرج در . های کرجی بندمان تقريبًا به جز چند نفر، همگی اعدام شده بودند بچه

طول ساليان زندان، به شدت از سوی دادستانی کرج تحت فشار و کنترل بودند و در 
 مسئول اطالعات، از نزديک  دادستان و فاتحنادری. ودتر ب سخت شان  دادگاه نيز شرايط

ها را از   خيلی از بچهشناختند زيرا تعدادشان اندک بود و در ثانی، رئيسی همه را می
رئيسی يکی از اعضای اصلی و فعال هيئت کشتار، پيش از انتصاب . شناخت نزديک می

  دوست ، توسط علی رازينی۶٣دادستان انقالب اسالمی مرکز در سال به سمت معاونت 
درس سابقش در مدرسه حقانی، دادستان انقالب اسالمی و پيش از آن داديار کرج  همو 
  کردهتر  اين همه دست به دست هم داده بود و کار را برای زندانيان کرجی مشکل. بود
شناختند تا رأی به  ها کسی را می يئت و يا کارگزاران آناصوًال اگر اعضای ه .بود

 جزو  و فاتحهای کرجی، نادری در رابطه با بچه. نشستند گرفتند، آرام نمی اعدام او نمی
  . رساند ها به ترکيب هيئت، عمق فاجعه را می نظردهندگان اصلی بودند و اضافه شدن آن

ای قضايی در تاريخ جمهوری اسالمی، متعلق به دادستانی کرج ه ترين صحنه مضحک
اشتباه شده و : گفتند کردند، می هرگاه اراده می. نداشت  زندانی هيچ حکم مشخصی. بود

رک ت زاده برای مثال، مهدی عظيم. کردند ی ديگر به زندانی تقديم می يک حکم چند ساله
اشتباه شده : ان محکوم شده بود و وقتی که حکمش پايان يافت، گفتند سال زند۵اول به 
.  سال زندان محکوم شده بود۵ به  کاوه نصاری!کش شد  سال ديگر به او پيش۵و ! است

ضمانت   سنگين واش با گذاردن سند و وثيقه ملکی قبل از اتمام محکوميت، خانواده
وی از بيماری . ی را برای معالجه از زندان به بيرون منتقل کرده بودندشخصی، و

برد و در جريان يکی از حمالت صرع، سرش به زمين برخورد  صرع پيشرفته رنج می
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با پايان يافتن مدت مرخصی، معالجات موثر . اش را از دست داده بود کرده و حافظه
نگام ورود به زندان، داديار زندان به ه. واقع نشده و به زندان برگردانده شده بود

 بوده و اعمالی را در ارتباط اش کرده بود که وی هوادار سازمانی به نام مجاهدين توجيه
 سال ۵بعد از اتمام .  سال زندان محکوم شده است۵با اين سازمان انجام داده و به 

ست و در واقع وی به ده سال زندان، به وی نيز ابالغ شد که در موردش اشتباه شده ا
  . او چيزی از گذشته به خاطر نداشت! حبس محکوم بوده است

. م بعد از آزادی، دوباره دستگير شده بود و کسی از او خبری نداشتغ اميرمهران بی
نيز تا اين که بعدها شنيدم وی . بار در انفرادی، اسم او را شنيدم و ديگر هيچ  فقط يک

  .  مرداد١٢جاودانه گشته است در تاريخی بين هشتم تا 
همينطور با احکام . ی ابتدا به سه سال زندان محکوم شده بودنور شمحمدرضا دروي

ها آخرين حکمش تمام  عام متوالی، دوران زندانش ادامه پيداکرده بود و قبل از شروع قتل
سر آخر به او گفته شده بود که .  آزادی او اقدام کرده بودنداش برای خانواده. شده بود
  ! بايد در زندان باشد و يک محکوميت ديگر در راه استهمچنان

حکمش دوسال بود که تمام شده .  سال زندان محکوم شده بود۵ به محمدرضا حجازی
اش بود  ی خانواده ا بازماندهبه خواهرش که تنه. بود ولی هنوز راهی به آزادی نداشت

. گيری کنند خواهند در رابطه با او تصميم ، گفته شده بود که می)همگی فوت کرده بودند(
دو سال و نيم در انفرادی به سر برده بود و طی اين مدت، فشارهای زيادی را متحمل 

  .  شده بود
  

پاسداری . رده شدمی دادگاه ب اول وقت صدايم کردند و به محوطه.  مرداد٢۵سه شنبه 
منتظر . ی پايين برده بود، مرا مجبور به نشستن کنار در دادگاه کرد که ما را به طبقه

فرصتی بودم که خودم را به راهروی مرگ برسانم تا بلکه مثل روزهای قبل کمی 
از . اند  را به دادگاه بردهدر اين بين متوجه شدم که مجتبی اخگر. آسوده خاطر گردم

 به انفرادی رفتن او قبل از قضيه. رسيد صدای مجتبی به گوش می دادگاه سر و داخل
هيچ . برد ای و معدوی رنج می روده،  شديد کليویهای بيماریاز . گشت ها بر می اعدام

گی  به خاطر عدم رسيد. قادر نبود غذای شب زندان را بخورد. کردند کاری برايش نمی
مجبور شدند وی را .  کرده بودکشيد، اعتصاب غذا  و دردی که میاش به نيازهای اوليه

ظاهرًا قضيه . ها بود، ببرند ر که مختص عادیحصا برای مداوا به بهداری زندان قزل
او تأکيد داشت به علت . زد ی اعتصاب غذای وی در دوران انفرادی دور می حول مسئله
، برای دادن شهادت چند بار لشکری. توانسته غذا بخورد يی که داشته، نمیها ناراحتی

 مسئول بهداری، برای دادن شهادت عليه او به دادگاه سپس بيات. عليه او به دادگاه رفت
 کابل زيادی را تحمل کرده بود و به های همجتبی سه روز پيش نيز ضرب. فرا خوانده شد

ی او پيچ در پيچ شده بود که يادشان  آن قدر قضيه.  جسمی بسيار ضعيف شده بودلحاظ
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احساس کردم . خود انفرادی رفتن مورد مواخذه قرار دهندرابطه با رفته بود وی را در 
  .کردم از مهلکه جان سالم به در برد وجه فکر نمی به هيچ. ام مجتبی را نيز از دست داده

برخوردش، احساس اش و سادگی رفتار و  سردی ذاتیاه خونی ظاهری او به همر قيافه
شايد همين خصوصيات منحصر به فردش . انگيخت در هر کسی بر میهمدردی با او را 
  .اش آمد بود که به ياری

.  نيز به همراه او به دادگاه رفتمتوجه شدم لشکری.  به دادگاه رفتسپس عادل نوری
شناخت و در دادگاه پايش را در يک کفش کرده بود که حکم  ری وی را به خوبی میلشک

سره بر عليه عادل او يک. آمد ری از داخل دادگاه میصدای لشک. اعدام عادل را بگيرد
  . گفت سخن می

  پهلوان هفت خوان
  اکنون
  ٧٥ی دام و دهان خوان هشتم بود طعمه

دشان برای شهادت دادن عليه ما استفاده  خوِدافرا جا بود که متوجه شدم از در اين
ن خوان  پيدا نشده بود، ايی لشکری عادل اگر کمی شانس آورده بود و سر و کله. کنند می

هر چند در اين ميان، . ترين بود در ميان ما، او بد اقبالولی . را نيز رد کرده بود
  . بازهم او پيروز ميدان بود، باخت ظاهریرغم علی
.  به دادگاه رفتدوباره لشکری. د رسيد که به دادگاهش َبرندنژا وبت به سعيد عطاريانن

شناخت، چرا که او نيز   می۶١لشکری سعيد را نيز از سال . جا چه گذشت نفهميدم در آن
احساس .  انفرادی را تحمل کرده بود بود و متجاوز از دو سالهای گوهردشت از قديمی

 هشياريم همچنانبا اين حال . ام و ديگر محل گريزی نيست کردم به آخر خط رسيده می
در اين . ديدم همه جا را بخوبی میبا اين که لنگ بر چشم داشتم، . را حفظ کرده بودم

 از دادگاه ناصريان. بين متوجه شدم لشکری اتاقش را برای انجام کاری ترک کرد
اش  وی از روی دفترچه. بيرون آمده و به دنبال شکار قربانی جديدی بود تا به مسلخ برد

ای به  کار برای چند دقيقه. گشت کرد، به دنبال قربانی می و ليستی که هر روز تهيه می
آقای :  بلند گفت چند بار با صداینيری. ناصريان هنوز بازنگشته بود. درازا کشيده بود

ای در کارشان افتاده بود،  ظاهرًا وی از اين که وقفه! ناصريان يک متهم جديد بياوريد
خواستند  بنا به داليلی که بر ما پوشيده بود، عجله داشتند و می. رسيد ناراحت به نظر می

درنگ را جايز . سره کرده و گوهردشت را ترک کنندبه سرعت تکليف ما را يک
دادگاه بدون حضور . شدم در موقعيت بدتری به دادگاه روم ايد مجبور میش. ندانستم

دل به دريا زده، بلند شدم و خودم را به دادگاه . دادم ناصريان و لشکری را ترجيح می
بندم را که برداشتم، نيری فکر کرد کسی من را به دادگاه هدايت کرده  چشم. رساندم
در دادگاه حاضر شود تا او و ديگران به برای او مهم فقط اين بود که کسی . است
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دانستم  می. بار  يک: چند بار با تو برخورد شده است؟ پاسخ دادم: پرسيد. کارشان برسند
رود و چه بسا بروند روی  شان باالتر می  بگويم، بدتر است و خواستهبيشترهرچه 

رد شده، اگر متوجه شد که با من سه بار برخو: پيش خودم گفتم. همکاری اطالعاتی
بار با من برخورد شده و دو بار   در واقع يک! گويم نه زنم و می خودم را به نفهمی می

بار   تان را يک بعدی چون تفهيم و تفاهم نشده بود، مرا به نزد شما آوردند که خواسته
چون سرزده به دادگاه . خوشبختانه در آن ميان کسی متوجه نشد .ديگر روشن بگوييد

ای را که نامم روی آن بود، روی  پرونده. شان نبودی زندانم پيش روي دهنرفته بودم، پرو
ی زندان نيز  ی هر فرد، يک پرونده جدای از پرونده. ديدم ی اتاق می ميزی در گوشه

هر فرد همراه با .  تهيه شده بود،ی فرد در زندان حاوی اطالعاتی در رابطه با سابقه
ی  در پرونده. رفت ی زندانش به دادگاه می  پروندههمچنينپرونده و کيفرخواستش و 

 به شرکت در انتخابات سومين دوره مای به امضای من مبنی بر عدم تمايل زندانم برگه
کشيد وگرنه   کسی کارش به کش و قوس میدنباي. مجلس شورای اسالمی موجود بود

  . ی ميدان بود بازنده
. ودم، چيزی از من در اختيار نداشتندجايی که بدون تمهيدات قبلی به دادگاه رفته ب از آن
ای  ی صحبت به او ندادم و به شکل ابلهانه و اجازه! بله: انزجار نوشتی؟ گفتم:  گفتنيری
خواهيد عفو داده و آزادم کنيد و از من خواستيد  شما چند روز پيش به من گفتيد می: گفتم

کردم همان نوشته کفايت   نوشتم، فکر میای بدهم و من نيز متنی را که در قبال آن نوشته
پوزخندی بر لبان اعضای ! دانم چرا آزادی من اين قدر کش پيدا کرده است نمی. کند می

طرف را : گفتند البد پيش خود می.  با هالو طرف هستندنشانبه گما. دادگاه نشست
 باعث شد که همين مسئله! اش را داريم کند قصد آزادی خواهيم بکشيم، بيچاره فکر می می

برو يک متن بنويس که به : نيری گفت. تمرکزشان به هم بريزد و جو دادگاه عوض شود
 کل توقفم در دادگاه يک دقيقه نشده بود و هنوز پاسخی نداده بودم .درد مصاحبه بخورد

ی  همه. ترسيدم همه چيز خراب شود.  سراسيمه و کف بر دهان سر رسيدکه ناصريان
اعتنا به او و حضور نا به  بی. اش در دادگاه شد ی او و حضور خشمگينانه هان متوجهاذ

خواهم لنگم را به چشمم بسته و از  نشان دادم که میای  گاه، به گونهاش در داد هنگام
توانست  چه که بين ما گذشته بود، مطلع نبود و نمی ناصريان از آن. دادگاه خارج شوم

در حالی که بر شانه و . تکرار شودبايد داشته، پس دادگاه  چون حضور نادعا کند که
ها پدر  حاج آقا اين خبيث: کشيد، رو به نيری کرده و گفت زد و تقريبًا نعره می پشتم می

احساس غرور عجيبی به من ! اند هيچ کدام حاضر به همکاری نشده. اند ما را در آورده
. شمردم چون موجودات حقيری پست میها را  کردم مالک دنيايم و آن حس می. دست داد

احساس . اند ام برداشته گويی بار دنيا را از روی شانه. ديدم عجز و درماندگی او را می
ها را به اين فالکت دچار کرده  ها آن که بچه  از اين. سبکی عجيبی به من دست داد

   .باليدم بودند، بر خود می
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 و بيشتراين بار با آرامش . ی ديگر نوشتم از اتاق آمدم بيرون و دوباره يک انزجارنامه
کرد، فقط  ها فرق چندانی نمی به لحاظ محتوا با قبلی. ی به اين کار دست زدمکمترفشار 

ام که  اضافه کردم در طول زندان هميشه سعی کرده. ش داده بودم  چند خطی شرح و بسط
 آدمی بيشترام و  هقوانين را به رسميت بشناسم و در هيچ حرکت جمعی نيز شرکت نداشت

 دهند، حتمًا از اگر اين نوشته را به لشکری: پيش خودم گفتم. ام گير و منزوی بوده گوشه
تقريبًا هيچ حرکت جمعی، جز يک مورد، در بندهايی که ! تعجب شاخ در خواهد آورد

پرداخت بردم، نبود که من در آن شرکت نداشته باشم و بهايش را  من در آن به سر می
های بند يا نظافت و يا اتاق را  ی شرايط نيز يکی از مسئوليت تقريبًا در همه. نکرده باشم

  . به عهده داشتم
از ديگر  نفرچند  و اکبر بندعلیمتوجه شدم  ی دادگاه که بيرون آمدم، از محوطه

 و در کنار راهرو   بند آوردهی اعدام وارد نشده بودند، نيز از  را که به پروسه هايی بچه
 مبنی بر تماس ما از طريق مورس با بند   شهادت سه تواب کرمانشاهی. اند نشانده
هايی را   شود که بايد تعداد ديگری از بچه  متوجهمان، باعث شده بود تا ناصريان سابق

 هری  ها دلم  ديدن آنبا. ها اضافه کند برند نيز به جمع اعدامی که در بند به سر می
اشتباه . جا نبوده است ، بی١٧متوجه شدم که نگرانی آن روزم در فرعی . ريخت پايين

های ديگری که در بند مانده بودند نيز  رفت که کار دست بچه ر میپو داريوش حنيفه
شدگی  تنها صداقت و حلبرد انقالب و مقاومت،  برای پيشکردم که  با خودم فکر می. بدهد
ها بايد پختگی، تجربه، صالحيت، آگاهی و بينش نيز وجود  بلکه در کنار آن.  نيستالزم

: گفتم. کنارم نشسته بود"  ص- د. "ام کردم موقتًا از خطر جسته احساس می. دداشته باش
 ی محسن  جمله"مرگ حق است": گفتم. آيد دانم چه پيش می نمی: چه کار کردی؟ گفت

من نخستين "خواستم به نوعی مقصودم را به او برسانم که   می.  را تکرار کردمباقرمحمد
بندش را باال زد و چشم  چشم اما او ٧٦"ی خاک که مرگش مقدر است آدمی نيستم بر پهنه

من زندگی را دوست دارم، ! چی چی رو مرگ حق است: در چشمم انداخت و گفت
سپس . کرد نگاهش به زندگی را تشريح می. گفت از روی عجز نمی. خواهم بميرم نمی

: يگر را نبينيم، به او گفتممداحساس کردم شايد ه. ها هستم  بچهمن عاشق: اضافه کرد
هايم  بندش را باال زد و در چشم دهی؟ دوباره چشم چيزی به عنوان يادگاری به من می

يعنی : مانی؟ بعد خنديد و گفت تو زنده میکنند و  يعنی من را اعدام می: نگاه کرد و گفت
من هم به ! نه منظوری نداشتم: ريخت؟ خنديدم، گفتم دهی بی تو هم حکم اعدام ما را می
ی ازدواجش را در آورد و  ای فکر کرد و سپس حلقه لحظه. تو يک يادگاری خواهم داد

يزی است که ترين چ کنم اين با ارزش فکر می: دستش را به سوی من دراز کرد و گفت
. اش نبايد به دست گرگان گرسنه افتد ترين دارايی شايد در فکر آن بود که نفيس. دارم

خواست که آن را به دست همسرش  نبايد به تاراج دژخيمان رود و يا شايد از من می
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آن را برای ! نه: گفتم. به من نشان دهدخواست مهر و عطوفتش را   شايد میبرسانم يا
ات ساعتم را  چيه چشم: خنديد و گفت. مان را عوض کنيم ها بيا ساعت. خودت نگاه دار

يادت باشد اين ساعت : مشتاقانه وقتی ساعتش را به من داد، گفتگرفته است؟ سپس 
من هم ساعتی .  خودکشی کرده بود در اوين۶۶قاسم در سال .  استمتعلق به قاسم خلدی

با .  به او دادم،طريق بند ديگری برايم فرستاده بودی از مطهر محمدی را که احمدرضا
ناقال تو : پيش خودم گفتم. شد بستن ساعت به دستم، يک آن قاسم از جلوی نظرم دور نمی

قدم شدی؟ قاسم نيز در  دونستی چه اتفاقی قرار بيفته؟ برای همين بود که زودتر پيش می
آموخت و از روابط نزديکی با او  ی کسانی بود که با جديت نزدم انگليسی می زمره

  .برخوردار بودم
يکی " فرج"ماليد، به  هايش را از شدت خوشحالی به هم می  در حالی که دستناصريان

. ندن برای نهار راضی کردمهيئت را به ما:  گفتاز پاسداران قديمی گوهردشت
ی  دانست ماندن هيئت به معنای ادامه خوشحالی زايدالوصفش ناشی از آن بود که می

حاال فهميدم ! برو آشپزخانه و بگو کباب و مرغ درست کنند:  گفتبه فرج. کشتارها است
به همين .  ترک گوهردشت را داشتندها از صبح، قصد  آن    . صبح عجله داشتچرا نيری
جا که امکان داشت به کارها رسيدگی کرده و احکام  چه زودتر تا آن خواستند هر دليل می

  . اعدام را صادر کنند
گفت که به پايان راه رسيده است و منتظر است هر لحظه .  را در کنارم يافتم نوریعادل

به خاطر تعهدی : گفت. اش بسيار باال بود روحيه.  ببرنداو را برای اجرای حکم اعدام
حاال با خيال راحت به . کردم، تمام تالشم را کردم که نسبت به زنده ماندن احساس می

خوشحالم که به ديدار شهدا ! ها را ببوس ی بچه از قول من همه. روم استقبال مرگ می
: دستم را فشار داد و گفت!  سالم برسان خيابانیاز قول من به موسی: گفتم. روم می

 سوال "عيد قربان" و "عيدغدير"مراسم بردار نيست حتمًا از تو راجع به   دستناصريان
بغلم . دستش در دستم بود، گرمای عجيبی داشت. محملی برای آن بتراش. خواهد کرد
. ی کمر درد و پا درد از جای برخاستم به بهانه. يش را ببينمخواستم رو می. نشسته بود

روی او نشستم تا صورتش را برای  آن طرف راهرو، روبه. پاسداری در آن ميان نبود
وی نيز گفت که از جو   نشستم بغل دست محمد رفيع نقدی. آخرين بار سير تماشا کنم

قنبر قبًال با . بودم  نيز کنارقنبر نعمتی. م محکوم شده باشدآمد که به اعدا دادگاه بر می
اش همه چيز را  خانواده. تقليل حکم مواجه شده بود و قرار بود در ماه مرداد آزاد شود

:  به شوخی و طعنه به او گفتم.  گوسفند قربانی راابرای آزادی او مهيا کرده بودند، حت
 به عنوان اعتراض نسبت به وضعيت تو و خودش، طناب بر گردن  االن گوسفنده،قنبر

فکر کنم همين طور : خنديد و گفت! از بالکن پريده و خود را پيش از تو دار زده است
چند روز د نژا سعيد عطاريان! ها به عذاب آمده است است، بيچاره او هم از دست اين

: گفت اما شب قبل تصميمش را گرفته بود و می. ه را پذيرفته بود نوشتن انزجارنامتر قبل
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ها  چه بسا اعتقاد داشت با ريخته شدن خونش انسان. م مؤثر استا م بيش از ماندنا نرفت
   . تر خواهند شد به هم نزديک

محمد رفيع . عادل شروع کرد به خواندن نماز. نهار طبق معمول باز هم نان و پنير بود
ساعت يک و سی دقيقه بعدازظهر . شان بودمي من محو تماشا.  هم به نماز ايستاددیقن

د، قنبر نژا ، سعيد عطاريان، محمد رفيع نقدیعادل نوری: ها را صدا زدند بچه. بود
. آخرين ديدارمان بود. خواست از جا کنده شود قلبم می!  غالمرضا کياکجوری،نعمتی

.  زد به پشتش تا او را به صف کندناصريان. خنديد مثل هميشه  میغالمرضا کياکجوری
 برای همين تا حاال زنده مانده بود ولی روزهای اول نوشتن انزجارنامه را پذيرفته بود و 

شان  شد با نگاهم بدرقه جايی که می تا آن. بعد در دادگاه، همه چيز را پس گرفته بود
  :آوردم علی ايمان می بن بيش از هميشه به اين پيام حسين. شان ديدم ديگر نمی. کردم

   ،و الدهراليقنع بالبديلی و کل حی سالک سبيلی
   .شود ها قانع می يلکند او هميشه به اص  بسنده نمیها روزگار به بدلی

رسيد که هر   به گوش میهمچنانها  خروش او بعد از سده. ها بودند ترين و آنان اصيل
 و کجا . راه مقاومت و ايستادگی در مقابل ظلم و جور و ستم؛ای رهرو راه من است زنده
  اش؟  توانستی بيابی جا می  از آنبيشتر

! ات زنم توی سينه لگد آخر را خودم می: کنارم رد شد و با غيظ گفتعلی پاسدار از 
کرد اگر بروم روی سکوی اعدام، برايم فرقی خواهد داشت که چه کسی  احمق فکر می

به دستشويی که در نزديکی . کشيديم نوبت خود را انتظار می. اين افتخار نصيبش شود
 به گوشم خورد ولی صدای نيری. صدای زنگ تلفن را شنيدم. دادگاه بود، رفته بودم

ساعت نزديک . نشستم"  ص- د"از دستشويی که برگشتم، کنار . توجه از آن رد شدم بی
اين بدان معنی بود . کنند متوجه شدم اعضای هيئت، دادگاه را ترک می. به دو و نيم بود

دام، يکی از افراد زيرا در هر يک از مراسم اع. که آن روز ديگر اعدام نخواهيم داشت
 آن قدر عصبانی و به هم ريخته ناصريان. ديد میچگونگی آن را از نزديک بايد هيئت، 

نصيب نگذاشته و چک و لگدی نثارش  ديد، بی شده بود که هر کس را دم دستش می
  .کرد می
ی دادگاه باقی  سته افرادی را که در محوطه د- ، دستهم به اوينعا عزيمت هيئت قتل با

 - د. "ما هنوز در راهروی مرگ نشسته بوديم. مانده بودند، به بندهايشان منتقل کردند
ها داده شده  کنم از باال دستور توقف اعدام فکر می: چه خبر است؟ گفتم: پرسيد" ص
يدم و بعد از آن زيرا هنگامی که به دستشويی رفته بودم، صدای زنگ تلفنی را شن. است
ها  دستور توقف اعدام شايد به دليل فشارهای منتظری .ی تعطيلی دادگاه شدم متوجه

ی اول ماه محرم دست به چنين اقدامی زده  شايد به دليل فرارسيدن دهه. صادر شده بود
 ی عاشورا، وقتی که به سراغ زندانيان چرا که بعدها و پس از پايان دهه. ندبود

  .  را نيز به همراه آنان اعدام کردند آمدند، تعدادی از زندانيان مجاهدمارکسيست
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 که قرار بود اعضای هيئت، آن روز را در  به وقوع پيوستاين ماجراها در حالی
از نظر . گيری کنند مانده تصميم  باقیی سرنوشت افراد  باقی مانده و در بارهگوهردشت
ی کسانی که از سوی او برای رفتن به دادگاه انتخاب شده بودند، مستحق   کليهناصريان

. ها زنده باقی بماند  يکی از آنااو به هيچ وجه مايل نبود حت. اجرای حکم اعدام بودند
اعضای بود اين که موفق شده  ان ازساعتی قبل به چشم خود ديده بودم که چگونه ناصري

مطمئنًا بعد از . گنجيد هيئت را برای نهار نگاه دارد، از خوشحالی در پوست خود نمی
  .باره تغيير کرده بوداصی افتاده بود که همه چيز به يکنهار اتفاق خ

اند، کمی تأمل کن به زودی  ای پخته برای ما آش ويژه: پس ما چی؟ گفتم: پرسيد"  ص- د"
چند بار با پاسدارانی که در . ما شش نفر بوديم که باقی مانده بوديم!  خواهند کردسرو

دانستند با ما چه  گويا نمی. رفت و آمد بودند، برخورد کرديم تا تکليف ما را روشن کنند
آمد ما را  شان نمی دل. جا نشسته بوديم  آنهمچنان بعدازظهر، ۶ساعت تا حوالی . کنند

ميان زمين و هوا معلق . مان نيز نرسيده بود  طرفی دستور اعدامراهی بند کنند و از
 و علی اصفهانی. بوديم، چون شمعی در رهگذار باد سرگشته ميان درنگ رفتن و ماندن

ها را به بند انفرادی منتقل   را ديدم که زنده بودند و پاسداری آنسپس مصطفی مردانی
، ودای که پاسدار همراهش متوجه نش  با تکان دادن دستش به گونهعلی اصفهانی. کرد می

  . با من خداحافظی کرد
ماه محرم .  بود در زندان گوهردشتامروز در واقع آخرين روز اعدام زندانيان مجاهد

ماشين .  تا حدودی کارساز شده بودمعلوم، فشارهای منتظریفرا رسيده بود و از قرار 
يعنی جمعًا هشت روز در مرداد  ٢۵-٢٢-٢١-١٨-١۵-١٢-٩-٨کشتار در روزهای 
 به همراه در شهريوربه جز چند نفر که . م زندانيان مجاهد بودعا گوهردشت مشغول قتل
 به شهادت رسيدند، زندانيان مجاهد در گوهردشت تنها در اين زندانيان مارکسيست

 ،های داده شده و دعاوی مطروحه در اين مورد ی تاريخ کليه. روزها به شهادت رسيدند
  . از سوی هر کس که باشد، عاری از حقيقت است

  
 کشور در غم مانند هر سال. ماه محرم بود.  مرداد٢٧ مرداد و پنج شنبه ٢۶چهارشنبه 

ی  هر شب پاسداران به همراه زندانيان عادی بند جهاد، دسته. رفت و اندوه فرو می
از . پرداختند خوانی می زنی و نوحه ی زندان به سينه زنی راه انداخته و در محوطه سينه

يک . پرچم و علم و کتل نيز به همراه داشتند. ها را ديد شد آن ی سلول می الی کرکره
ظاهرًا برای مظلوميت حسين بر سر و . زنی تقريبًا کامل تشکيل داده بودند دسته سينه
اگر تنها . فرستادند لعنت می... زياد و  شمر و خولی و يزيد و ابنزدند و بر سينه می

ه و سر به بيابان شدپريشی شديد  ای صداقت در کارشان بود، بايد دچار روان ذره
لعابدين فرزند امام و پيشوای عاشورا، به خاطر ا به قول خودشان امام زين. گذاشتند می

آن هم در دورانی که بشر در جاهليت . بيماری از مرگ جسته بود و سپس آزاد شده بود
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 را روی برانکارد، در حالی که فلج اما اينان ناصر منصوری. برد و تاريکی به سر می
 و  به بيماران روانی چون عباس افغاناحت! آويز کرده بودند قطع نخاعی بود، حلق

اش به ياد   که هيچ چيز از گذشتهکاوه نصاری. ن هم رحم نکرده بودندچيا مسعود رشت
 به یی شديد صرع شده بود، قلمدوش ظفر افشار  نداشت، در حالی که دچار حمله

  ... قربانگاه رفته بود و
ی پرشورشان   خطابهرغم علی عاشورا بود، هبرخواهر، همسر و فرزندان حسين که ر
سوز شکنجه و شالق  چالی افتاده شوند و درد جان آزاد شده بودند، بدون آن که به سياه

ل شش سال زندان و رنج و را بعد از تحم اما اينان منيره رجوی. را به جان بخرند... و
ترين هواداران    سادهحتا. کنند شکنجه و سه سال پس از پايان محکوميتش اعدام می

خواستم پنجره را باز کنم و فرياد بزنم از اين  می.  را نيز گريزی از اعدام نبودمجاهدين
  .همه نامردمی و سالوس و ريا

 بدان گاه هيچن گونه که در افواه رايج بود و من شدم، به معجزه آ به رؤيا متوسل می
ها، سر  بارها، دور از چشم بچه. زدم بر خودم نهيب می. انديشيديم اعتقادی نداشتم، می

کردم،   را آهسته زير لب زمزمه میثثال ی بلند اخوان کردم و قصيده زير پتو می
  :گويد بخصوص وقتی که می

  ا هيچ معجز روی خواهد دادهرگز آي! و مايا
  های دين شنيدستم؟  به آيينی که در افسانه

  ها و خون را خاک نپذيرد؟ که شرم آيد زمين را از قساوت
  توان بود هرگز آيا می! مايا و

  که بر ايشان بسوزد آسمان را دل؟ 
 ها، در يافتم سر را زير پتو پنهان کرده و به ياد بچه طی آن روزها، هرگاه فرصتی می

  :گريستم خود می
  ی که آگه نشویا ناليم به ناله

  ٧٧سوزيم به آتشی که دودی نکند
   .ها را بيش از آنی که بود کنم خواستم درد واندوه بچه نمی

فشار و درد عجيبی را . ی شديدی دچار شدم پيچه روز پنج شنبه بعدازظهر من نيز به دل
هرچه در زديم، کسی . کردم اس می، با تمام وجودم احستجربه نکرده بودمکه تا آن موقع 

 لنگی را یاهللا سلمان روح. ی اتاق رفع حاجت کنم عاقبت مجبور شدم در گوشه. نيامد
گرفتيم، برای رفع حاجت مورد استفاده   گرفت و پارچی را که در آن چای می جلوی من
ای بعد در همان پارچ چايی روزه. بدنم متشنج شده بود و خيس عرق بودم. قرار دادم

  ! گفتند که خوردن چای از آن پارچ چه لذتی دارد ها می گرفتيم و بچه می
 به خاطر بيماری " و- محمد". دادند بعد از نهار و شام يک پارچ بزرگ چای به ما می

                                            
  .  ابوسعيد ابوالخير77
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او در برابر حرف من که گفتم آخر . کرد تکرر ادرار از نوشيدن چای خودداری می
به دل مانده و از لذت نوشيدن چای محروم بمانی، پذيرفت که همپای عمری نگذار آرزو 

. ما به نوشيدن چای بپردازد و به فکر تبعات بعدی آن و نياز مبرم به دستشويی نباشد
 با " و- محمد "ی اتاق توالت سياری درست کنيم تا همه و به ويژه  قرار شد در گوشه

اب دار، آخر عمری فشار دستشويی و خيال آسوده چای بنوشند و اضافه بر زحمِت طن
با مصيبت هر چه . دو عدد ليوان را به اين کار اختصاص داديم. توالت را تحمل نکنند

ای جلوی  های کرکره ها را بعد از هر بار استفاده از الی نرده تر محتويات ليوان تمام
  . کرديم ی بعدی می ی استفاده ها را آماده ريختيم و آن پنجره به بيرون می
 که " پ- ف"  .اند مان اين بود که بفهميم چه کسانی زنده مانده ی سعی در تمام روز همه
کرد و  مانده از گروه موسيقی زندان بود، آهسته برايمان زمزمه می تنها عضو باقی

وقتی او داستان را . کرد از خاطرات پدرش و ماشين معروفش صحبت می " و- محمد"
شديم و اشک در  اتاق ولو میرفتيم و کف  ز خنده ريسه میکرد، تقريبًا همه ا تعريف می

   .زد مان حلقه میچشمان
  وهمه چيزمان را به غارت برده بودند، اما هنوز نتوانسته بودند شادی را از ما بگيرند

رمز پيروزی . داشتيم غم و اندوه، شادی را پاس میميان ما در . راه خنده را بر ما ببندند
. ما موظف بوديم که از آن چون مردمک چشم مراقبت کنيم. ه بودما در همين جا نهفت

ترين  ما را به وحشيانهکنيد،  ا از ما دريغ میزندگی ر :زد  ما فرياد میچيزی در نهان
هامان باقی خواهند  کنيد؟ صدای خنده ايم چه می هايی که کرده ، اما با شادیکشيد میشکل 
د که زندگی بر مرگ و شادی بر غم چيره به اين شکل بوکنيد؟   با آن چه می،ماند
  .شد می
داد، همگی برای ديدن آن به  ديد و به ديگران خبر می گاه کسی چيزی از پنجره میهر

روی سلول ما کنار حوض   را در حالی که روبهغروب ناصريان. رفتيم پشت پنجره می
 نزد او آمده و لشکری. رسيد  میبسيار ناراحت و افسرده به نظر. آب نشسته بود، ديدم

 را با لشکری مواردیهای ما اشاره کرده و  ناصريان به سلول. مشغول قدم زدن شدند
. کنند توانستيم حدس بزنيم بر سر چه صحبت می از آن فاصله نمی. گذاشت  در ميان می

ی   هنوز تشنهاز باال و پايين کردن دستانش، مشخص بود که به شدت عصبانی است و
او ناراحتی و . ای زنده بودند، افسرده و غمگين بود شايد از اين که هنوز عده. خون

. ها اعالم داشته بود ها را به شکل علنی و در حضور بچه خاطر توقف اعدام مخالفتش به
يک . گيرتر از ناصريان نبودي در ميان اعضای هيئت نيز کسی پاها، حت برای اعدام بچه

 در حضور من به وی تذکر داد که مسئوليت شرعی صدور حکم با اوست و بار نيری
 شنيده بودند که نيری به ها در اوين  اما بچه! جوانب امر را در نظر داشته باشددباي می

اگر :  بود و شقاوت دست همه را از پشت بسته بود، گفته  که در جنايتمجتبی حلوايی
خسته شدی يک نفر ديگر را به جايت بگذاريم؟ بعدها متوجه شدم در اين روز که 
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 رئيس جمهور پاکستان، تعدادی از دوستانم مصادف بود با سقوط هواپيمای ضياءالحق
  !ده بود شظاهرًا توقف اعدام تنها مشمول گوهردشت. در اوين به دادگاه رفته بودند

  
بانی از  بحانه اولين کاری که کرديم، ديدهطبق معمول، بعد از ص . مرداد٢٨جمعه 

چرا که . هنوز مطمئن نبوديم ماشين کشتار از کار باز مانده باشد. طريق پنجره بود
های در بسته و انفرادی، با حداقل امکانات  هنوز وضعيت عادی نشده بود و ما در سلول

 به همراه چندين ناصريان.  از ظهر ناگهان در سلول باز شدپيش .برديم به سر می
. ، به سلول وارد شدند و علی جاسم از پاسداران قديمی گوهردشتپاسدار از جمله فرج

ناصريان به شدت خسته و فرسوده به نظر . شدند  هشت نفری می- مجموعا هفت
است که نخوابيده است و از  معلوم بود مدت زيادی . کشيد دائم خميازه می. رسيد می

. به يکی از پاسداران گفت تا از بهداری برايش قرص بگيرد. کرد سردرد شکايت می
: ضمن پرسيدن اسمم، سؤال کرد. گفت از خستگی و خواب، روی پايش بند نبود توان  می

قبل از برخورد با : پرسيد! يک بار: ل گفتمچند بار با تو برخورد شده است؟ طبق معمو
 در بند بودی؟ عيد قربان: سؤال کرد. ٢بند : هيئت، در کدام بند بودی؟ پاسخ دادم

ام و  فهميد که در انفرادی بوده توانستم بگويم در بند نبودم، چون در اين صورت می نمی
چه کسی در مراسم جشن بند شربت داد؟ : پرسيد. در بند بودم: گفتم. شد کار بدتر می

قربان : دادم گفتم  قورت میاندکی فکر کرده با مکث و تأمل، در حالی که آب دهانم را
پاطی و  - آن قدر اين دو را قاطی ... غدير نبودم، قربان بودم ... غدير بودم ...  نبودم

خسته شد و . يمگو گفتم که نفهميد چه می میو به صورت کشدار و با لکنت زبان مکرر 
! برو بيرون! خبيث ويزايت صادر شد. صد بار هم با تو برخورد شود، کم است: گفت
  .  موافقت کرد.پس اجازه بدهيد وسايلم را جمع کنم: گفتم

بعد از ترک اتاق ما، به سراغ . کردند پاسداران همراه او ساکت بودند و دخالتی نمی
روبوسی . ها خداحافظی کنم خواستم با بچه وسايلی نداشتم، می. های ديگر رفتند سلول

از سلول بيرون آمدم و . کردم ديگر نخواهم ديدشان فکر می. ها کردم گرمی با آن
اشک . شان افتادم ها و مقاومت حماسی به ياد بچه. روی در اتاق، کنار ديوار ايستادم روبه

گشت تا مقاومت  ها بود که به دنبال فرصتی می ناصريان مدت. شوق در چشمانم حلقه زد
اش اين بود که الاقل بفهمد در بند ما چه کسی به  تمام سعی. ها را در هم بشکند بچه

بند ما را های  بچهها نفر از  ده. کش پيش... جشن و.  شربت داده استمناسبت عيد غدير
 ٢٨روز . ندبا وجود اين کوچکترين اطالعی به دست نياورده بود.  بودندبه دار آويخته

در بياورد که چه کسی در بند از من خواست  مرداد من هنوز زنده بودم و ناصريان می
در حالی که من مجری مراسم بودم، يعنی . و هنگام برگزاری مراسم شربت داده است

تنها کسی که چهره و نامش در اين . ترين فرد در ارتباط با برگزاری مراسم مشخص
چنين  آيا باعث افتخار نبود که با. شد، من بودم  نمیرابطه از سوی کسی فراموش
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  .کردم؟ در فکر فرو رفته بودم هايی زندگی می انسان
روزی که حکومت ملی دکتر محمد . مان بود آن روز يکی از روزهای تاريخی ميهن

ی های دربار و به مدد روحانيون ارتجاعی و با حمايت و راهنماي  با دسيسهمصدق
 .بودی ساقط شده زاهداهللا  فضلسازمان سيا و اينتليجنت سرويس به وسيله کودتای سپهبد 

گذاشتم که چه  هايی را پشت سر می رفتم و لحظه در چنين روزی به سوی سرنوشت می
به در تنهايی و سکوت، . خورد  ها رقم می ام با آن های دفتر ايام زندگی بسا آخرين برگ

 مرداد و پس از سقوط حکومتش به دست ٢٨ در روز ياد تنهايی دکتر محمد مصدق
زد   از ته سالن، در حالی که يک زندانی را میناگهان ناصريان. اجامر و اوباش، افتادم

ست قربانی مزبور شلوار کردی سفيد رنگی در. آورد، به من نزديک شد و با خود می
ی بيگ بعدها فهميدم نامش حسين صادق. مانند همانی که در خواب ديده بودم، به پا داشت

. کرد  را بگويد و او کتمان می٨خواست که تشکيالت فرعی  ناصريان از او می. بود
برای چی : آن قدر خسته و کالفه و درمانده بود که به من گفت. ناصريان به من رسيد

هايی که آن روزها کشيده بودم، اما فکر و حواسم به  ای؟ با تمام مرارت جا ايستاده ينا
که  به ويژه آن. عمل کافی برخوردار بودم کرد و از حضور ذهن و سرعت خوبی کار می

جا که ممکن است تسليم شرايط  نبرد ميان مرگ و زندگی بود و اراده کرده بودم تا آن
 با هر نفسم و با هر ،هنگ زندگی همراه است و هر لحظهدانستم مرگ با آ می. نشوم
جا که ممکن  ی مرگ را تا آن خواستم ديدارم با فرشته روم ولی می  به سوی او می،قدمم

های گذشته و به ويژه در روزهای قبل بارها گرمای نفس  در سال. بود به تعويق بياندازم
به او عادت کرده بودم و حاال ديگر . نفس زدن او را در پشت سرم احساس کرده بودم

اين . ديدم زد و دستش را دراز کرده بود، دوباره می او را در حالی که به من لبخند می
 : در مورد زندگی به زيبايی گفتهدانستم که آندره مالرو آن موقع نمی. رو بار از روبه

اما در عمل "  ...ازه زندگی نيست اما ارزش هيچ چيزی به اند- ارزد زندگی به هيچ نمی"
، مشو تر می گ نزديک به مرکردم هرچه  ای رسيده بودم و احساس می ه به چنين عقيد

جا که ممکن است ارزشمندترين  کردم تا آن  تالش می.شود تر می باارزشبرايم زندگی 
  . که دچار لغزشی شوم  بدون آن ،دارمام را پاس  دارايی

جا  آوردند و گفتند اين! دانم نمی: گفتم. شايد مرا نشناخته استيک لحظه به ذهنم زد که 
مفهوم جمله کامًال تغيير . چه اتقاق افتاده بود، اضافه کردم  را به آن"آوردند"فقط . بايستم
ی فوق را به  جمله. اند ناصريان تصور کرد که مرا از جای ديگری آورده. يافت

 هستم، بگويم آن طرف راهرو ايستاده صراحت بيان نکردم تا اگر متوجه شد من کی
حداقل چهار تن از پاسداران . بودم و يکی از پاسداران دستم را گرفت و آورد اين طرف

شناختند ولی هيچ يک به او يادآوری نکردند اين همانی است که  من را به خوبی می
گويی ه بودند و پاسداران تقريبًا ذله شد. جا بايستد خودت گفتی از سلول بيايد بيرون و اين

در آن شرايط . چند کوتاه برای از سرگيری کشتار و جنايت داشتند نياز به استراحتی هر
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ها رمقی برايشان  ها با بچه رويارويی آن. ی نبرد نداشتند تمايل چندانی برای ادامه
وضعيت آنان اگر اشتباه نکرده باشم، درست مانند سربازان آلمانی درجنگ . نگذاشته بود

مورد يک اعدام در  ستوان والتر در. گناهان بود خالل کشتار بی  دوم و درجهانی
  :دهد  چنين گزارش می١٩۴١نزديکی بلگراد در اول نوامبر 

گونه مانع  ها هيچ حين اجرای اعدام برداشت شخصی من آن است که در
با اين حال افراد شب بعد وقتی در آرامش . آيد روحی برای فرد به وجود نمی

  ٧٨.شوند کنند دچار مشکالت روحی می  به آن فکر میو سکوت
صدبار برخورد : گفت. يک بار: چند بار با تو برخورد شده است؟ گفتم:  پرسيدناصريان

و به سلول خودم اشاره ! بياندازيدش همين تو: ها کم است و دستور داد هم با شما خبيث
 " و- محمد". ام کردند ها دوره بچه. خت توی اتاقدر را باز کردند و با لگد مرا اندا. کرد

 و يک به يک در همه خوشحال بودند. به شدت احساساتی شده بود.  کردام غرق بوسه
. در نظرشان از آن دنيا برگشته بودم.  کسی به زنده ماندنم اميد نداشت.گرفتند آغوشم می

ی  با وجود همه. ر کنمتوانستم باو چه را که در چند لحظه بر من گذشته بود، نمی آن
، نشستم میهايی که مرگ را به انتظار  کردم در لحظه مشکالتی که داشتيم، تالش می

  . زندگی را در رؤيای خود دنبال کنم
  

، داشتيمکم خودمان به اندازه کافی غم و اندوه .  شهريور٢ چهارشنبه مرداد تا ٢٩شنبه 
های عروسی چند روز  لم برای بوقد. شد  می از همه جا شنيدهنيز صدای نوحه و عزا 
خراش، صدای بوق عروسی را  های گوش کاشکی به جای نوحه. پيش تنگ شده بود

شد و هرچه غم بود از  کاش کسی پيدا می. کاشکی اصًال نوحه و عزايی نبود. شنيدم می
بود که  يعنی نيازی به آن نمی. سرود  نمیای  ديگر مرثيههيچ کسکاش . زدود ها می دل

مان هم  اين چه فرهنگی است که ما داريم که کارناوال! خدای من! وای من. ه شودسرود
مان را کجا قسمت کنيم؟ تنها وقتی به خيابان ي ها پس شادی! عاشوراست و تاسوعا

مان يها از کی لبخند را از لب. ريزيم که اشک و ماتمی در کار باشد و عزايی در راه می
کشد و  خوری میبه دعوا و مرافعه و ناراحتی و دلت اند؟ چرا هر چه عروسی اس برچيده

 جالدان ،هرچه عزا است به آشتی و گذشت و نزديکی؟ روز عاشورا، در تمام مدت
کردند، به  به همراه کسانی که در جهاد و کارگاه کار می" ذات حق"برای تقرب به 
. و مظلوميتش مشغول بودندزنی و سوگواری برای امام حسين   به سينهجلوداری لشکری

غريبان  بارتر، مراسم شام شب از همه مصيبت. ی جالدان لباس مشکی به تن داشتند همه
در کجای تاريخ . خورد هم می دلم از همه چيز به. خواندند غريبان می ی شام  نوحهوبود 

خواست در آن  تر هم وجود داشته است؟ دلم می تر و از شام ما غريبانه از ما غريب
بستم تا زمين را از  شان را از همان باال به رگبار می داشتم و همه لحظه تيرباری می

                                            
  .۴٩ی  لوين صفحه. استفان بروشفلد، پل آ. که اين واقعه را بازگو کنيد  بر شماست78



 های ناآرام تمشک

 

١٩٩

شام برای حسين  ما را زنده به گور کرده بودند و حاال خودشان .لوث وجودشان پاک کنم
  !  گرفته بودندغريبان

مان هستند يها د خانوادهها معتقد بودند شاي بچه. شنيديم چند روز بود که صدای هياهو می
های ما تقريبًا مشرف به در  سلول. اند که برای گرفتن مالقات به در زندان مراجعه کرده

هرگاه که حال داشت، " پ - ف. "وانست ناشی از ذهنيت ما باشدت البته اين می. زندان بود
مان  ميانانداخت که ديگر در  هايی می آواز او مرا به ياد بچه. خواند برايمان آواز می

 ارژنگی. نبودند و گروه موسيقی که شايد در بهشت، در حال تمرين سرودی تازه بود
  . کرد را دو چندان می"  پ- ف "گشته بود و اين، سوز صدای نيز جاودانه 

کرديم تا حد ممکن سيگار را برای  کشيديم و تالش می هنوز سيگار را پنج نفره می
. بردند، حفظ کنيم های انفرادی به سر می بادا و به ويژه کسانی که در سلولروزهای م

خنديديم و خودمان را شاد جلوه  هرچند می! تنها بوديم و با درد خويش خو کرده بوديم
. برم کردم در جهنم به سر می کردم، حس می داديم ولی وقتی با خودم خلوت می می

م اگر پيروز شده بوديم، حاال اين جانيان انديشد گذشتند و با خود می دی میروزها به کن
حاال سرود پيروزی و اما افتادند؟  چه حالی داشتند؟ چگونه به دريوزگی و استغاثه می

کنند؟  شان چه می دانستم با پيکرهای پاک نمی. ها بودم به فکر بچه. فتح سر داده بودند
  :ام نبود خواندم اما کسی متوجه غمگنانه می

  شکسته، ما خستهامروز ما، 
  ای شما به جای ما پيروز،

  اين شکست و پيروزی بکامتان خوش باد
  !خنديد هر چه فاتحانه می

  بنديد، زنيد، می هر چه می
  باريد، بريد، می هر چه می

   ٧٩.خوش بکامتان اما، نعش اين عزيز ما را هم به خاک بسپاريد
، از حفظ کرده بودم و هميشه به ياد او  موسی خيابانیسرداراين شعر را به ياد 

آن  حاال بيش از هر زمان، به تکرار. ريختم ام به ياد او اشک می خواندم و در تنهايی می
ام را  که کسی گريه  ها گريسته بودم بی آن بارها در خلوت خويش به ياد بچه. نياز داشتم
  .ام را بشنود کسی نالهخواستم  نمیشايد برخاسته از غرورم بود و . ديده باشد

  
 تمام روز با هيجان، تمام نقل و انتقاالت بيرون را زير نظر .ر شهريو٣پنج شنبه 

ی اول محرم به پايان رسيده بود و به خاطر برگزاری مراسم سنتی  دهه. داشتيم
دفاع مشغول  ستاندن از زندانيان بی عضای هيئت به جای جاناسوگواری عاشورا، 
 پس از عدم تشکيل دادگاه در گوهردشت! م حسين و يارانش بودندعزاداری برای اما

                                            
  .  مهدی اخوان ثالث79
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م ارزيابی عا ی محرم را به فال نيک گرفته و آن را ناشی از اتمام روند قتل پايان دهه
ها را نيز بر  خوشی دهيم و واقعيت مجبور بوديم که به نوعی به خودمان دل. کرديم می

  . مان ارزيابی کنيم التاساس تماي
ها  بعدها متوجه شدم در اين روز اعدام. گذرد، اطالعی نداشتيم  چه میاز اين که در اوين

  تن از زندانيان مجاهد٢٠در اين روز بيش از . در اوين دوباره از سر گرفته شده بودند
با از سرگيری .  تن از آنان اعدام شدند۴ردند که  آموزشگاه اوين را به دادگاه ب۴سالن 
توانست ناشی از  اين می. م، دوباره زندانيان مجاهد هدف قرار گرفته بودندعا قتل

جايی که برايشان امکان  از آن.  باندهای مختلف رژيم باشد های موجود در بين رقابت
ها جان سالم به  آمد يکی از آن شان نمی دلکشتار تمامی زندانيان مجاهد فراهم شده بود، 

اين . ها بيافتند کردند به انحای مختلف به جان آن به همين خاطر تالش می. در برد
در اين روزها .  نفری، آخرين کسانی بودند که در اوين نزد هيئت برده شدند٢٠ی  دسته

ر کشتار زندانيان، گرفتن از يکديگر د  ان در سبقتجنايتکارهای مختلف  رقابت بين دسته
های  ساختن خواسته ی زندانيان مجاهد و مطرح به دادگاه بردن چند باره. مشهود بود

 زندانيان مجاهد بيشتردلبستگی شديدی به کشتار هرچه . جديد، ناشی از همين انگيزه بود
 .کردند بعدها از اين که تعدادی از ما جان به در برده بوديم، اظهار پشيمانی می. داشتند

ی را متحمل بيشتردادند و فشار  با اعدام ما چيزی را از دست نمی. ها بود حق با آن
ها جان  عام  تعدادی از زندانيان مجاهد که از قتل،معا های پس از قتل  طی سال.شدند نمی

  .به در برده بودند، دوباره دستگير و اعدام شدند و يا ربوده و سر به نيست شدند



  

  
  
  

  ها غاز اعدام مارکسيستآ

 های  رهبری جريانکشتار های ناظر؛ های سياسی؛ گروه انفعال گروه
؛ انتقال به  زندانيان مارکسيست؛ عدم درک شرايط و ذهنيتمارکسيستی

  ...اندازی مسابقات علمی و فرعی؛ زندگی با خاطرات؛ راه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست که بتوان در آن تر از آن اجهان پرخطر
که اعمال    نه به خاطر افرادی- زندگی کرد

شوند بلکه به خاطر کسانی که  پليد مرتکب می
دهند اعمال  ها ايستاده و اجازه می در کنار آن

.پليد انجام شوند  
 

فيزيکدان و مبارز حقوق انسانی . آلبرت انيشتين  
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طبق ارزيابی .  خبری نبودت در گوهردشيازده روز بود که از کشتار . شهريور۵شنبه 
جايی که پايان  از آن. ی اهميت بسياری برخوردار بود ی ما، امروز از درجه و محاسبه

شد ناشی از آخر  ی محرم با پنج شنبه مصادف شده بود، عدم تشکيل دادگاه را می دهه
 ،م سوگواریاگر در آغاز هفته و بعد از تعطيالت مراس. هفته بودن ارزيابی کرد

صبحانه . توانستيم در انتظار تحوالت جديدی باشيم شدند، می ها از سر گرفته نمی دادگاه
طبق عادت روزهای گذشته، اول صبح از الی پنجره رفت و آمدهای  . را خورده بوديم

.  پياده شدو قرمز رنگی توقف کرد و نيری  ام  ناگهان بی. بيرون را زير نظر گرفتم
  . ولی حقيقت داشت. کردم که اشتباه کرده باشم آرزو می

و به سرعت، ! شوخی نکن: گفتند. شان زد ها خشک بچه! نيری آمد: اختيار فرياد زدم بی
. خودش به داخل رفته بود. همگی پشت پنجره آمدند تا به نوبت، ماشين وی را نگاه کنند

سکوتی سنگين . بردار نبودند  دستمثل اين که. ی نظام ذهنی ما به هم ريخت دوباره همه
ساعت که در  ی عجيبی داشتم تا آن دلشوره. آمد نفس از کسی در نمی. بر اتاق حاکم شد

 همچنان.  را به دادگاه بردندها اتاق ما و ديگر اتاقهای  تعدادی از بچهصبح ُنه 
نزده دقيقه وارد زندان شد  و پا٩ ساعت ناصريان. های بيرون را زير نظر داشتم وشد آمد

طولی نکشيد که پاسدار نام مرا خواند و گفت برای . و به داخل ساختمان زندان رفت
گويی به  سازی خود برای پاسخ در تک و تاب آماده . رفتن به دادگاه آماده شوم

. ها بازگشتند  صبح بچه١٠های احتمالی اعضای هيئت بودم که حوالی ساعت  پرسش
ولی با بازگشت . را چه کسی داده بودبه دادگاه  ر بردن زندانيان مجاهددانم دستو نمی
. ها، رفتن من به دادگاه نيز منتفی شد و پاسدار برای بردن من به دادگاه اقدامی نکرد بچه
ظهر به هنگام . هم لزومی به يادآوری موضوع و يا کنکاشی در اين زمينه نديدم من 

 در ديد پاسدار بند قرار بگيرم تا اگر اهمال و کمترکردم  دستشويی نيز تالش میرفتن به 
  . ی آن نشده و از رفتن به دادگاه باز بمانم يا اشتباهی صورت گرفته، متوجه

ظاهرًا اشتباه کرده بودند : گفتاو . کسانی بود که به دادگاه رفته بوديکی از "  و- حمدم"
بار با دستورالعمل   اينگان پيشه جنايت.  داردمارکسيستو دادگاه اختصاص به زندانيان 

ی مرگ را آغاز  ی دوم مسابقه گويی که نيمه.  بازگشته بودندجديدی از سوی خمينی
شاداب و تازه نفس از استراحتی که بين دو نيمه کرده بودند، به بندهای . ردندک می

 ی به اتفاق احمد پورنجاتی يزد شود محمد  می  گفته.يست هجوم آوردندزندانيان مارکس
 يکی از ی وزير اطالعات وقت و جواد منصوریشهر يکی از معاونان و نزديکان ری

به ! خارجه  معاون کنسولی وزارتگذاران سپاه و عوامل مهم سرکوب و کشتار و بنيان
 و زنده باقی م زندانيان مجاهدعا نزد خمينی رفته و او را متقاعد ساخته بودند که قتل

نگاه داشتن زندانيان مارکسيست در ميان بخشی از روحانيون قم بازتاب خوبی نداشته و 
 .استفاده کرده و آنان را نيز از سر راه برداشتبهتر است از فرصت به دست آمده 
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به عنوان " الحاد"و معرفی " ٨٠اينوسانت سوم" سال از صدور دستور پاپ ٧٨٩
با صدور اين فرمان بود که محاکم . گذشت ترين خيانت، می بزرگترين و غيرقابل بخشش

ی  يتانيای کبير، پا به عرصه، در سراسر اروپا به استثنای برکيزيسيونمعروف به ان
 را يکی از وظايف اصلی کليسای کاتوليک قرار "ملحدان"پاپ مبارزه با . وجود گذاشتند

های پايانی قرن بيستم به ياد چنان فرمانی افتاده و طی صدور   در سالخمينی. داده بود
م عا صدور فرمان قتل آيا در هنگام ٨١. را صادر کرده بود"ملحدان"حکمی، فرمان مرگ 
، سخن يک دهه قبل خود را مبنی بر اين که "ارتداد" بر اساس حکم زندانيان مارکسيست

اش برای  ها در نظام اسالمی در ابراز عقيده خود آزادند، به ياد داشت؟ توجيه مارکسيست
  صدور فرمان جديد چه بود؟

منادی "، آن را "اکثريت"خلقه روزی سردمداران سازمان فداييان در نمازجمعه ک
 تلقی کرده و از آن به عنوان يکی از" مبارزه عليه امپرياليسم و صهيونيسم و ليبراليسم

ياد کرده بودند، درخواست " های بسيار قديمی وسنتی مسلمانان انقالبی و خروشان آيين"
شد،  های شرمگين را نيز شامل می "یاکثريت" زندانيان سياسی که از جمله همان معا قتل

رسيد  به گوش می) تهران و قم(ها از همان دو شهری اتفاقًا اين خروش. رسيد به گوش می
مراکز اصلی افشای " اعالم کرده بودند که ۶٠ماه ی در مردادنظران اکثريت که کوته
ها نيز به  ای ها و توده "اکثريتی"اين بار ". انه امپرياليسم آمريکاستجنايتکارهای  توطئه

نقش بسيج "  بهنشانرهبرا. اضافه شده بودند" مزدوران امپرياليسم آمريکا" مصاديق
تشکل و بيداری زنان " در ها  نقش اين تجمعهمچنيننمازجمعه و " کننده و وحدت آفرين

زنان بيدار شده و " اشاره کرده بودند و اين زمان همان" ماننمحروم و زحمتکش ميه
شان کرده بود، مرگ آنان را  دوشادوش مردان که نمازجمعه بسيج" محروم و زحمتکش

ام را که در زندان مقاوم بودند،  ای  و توده"اکثريتی"مرگ دوستان . کردند فرياد می
اهللا   عالقه داشتم و به دکتر سيفمن از صميم قلب به منصور داوران. خواستم ببينم نمی

توانستم نفرت خود را نسبت به رهبران   نمیگاه هيچولی . گذاشتم احترام می... د وغياثون
  .  مخفی کنم و حزب توده"اکثريت"بازان فداييان  گذاران و سياست و سياست

 در بيرون و خارج از کشور و از سوی ای  هيچ مخالفت جدیت رژيممقاماظاهرًا 
 در درون رژيم، مخالفت از سوی منتظری.  اروپايی و آمريکايی نديده بودندهای تدول

جنگ . خاست در جامعه هيچ صدايی بر نمی. سخت کرده بودمقداری تنها کارشان را 
کسی دنبال دردسری . شان رسيده بودندي ها واستپايان يافته بود و مردم به بخشی از خ

ی زندانيان  تنها خانواده. خياالنه اميد به روزهای بهتر داشتند همه خام. جديد نبود

                                            
80  Pope Innocent III) ١١۶١٢١-٠۶ (به مقام ١١٩٨های قرون وسطی که در سال  يکی از بزرگترين پاپ 

  .پاپ دست يافت
ها اجازه  بانيان خود را نسبت به مجازات الحاد آگاه کرده و به آن  اگر حاکمان کليسا در دوران انکيزيسيون قر81

دادند، هيئت مرگ خمينی چنين فرصتی را در اختيار زندانيان قرار نداده و در بسياری موارد قربانيان  انتخاب می
  . دادند ها پاسخ می آيد به پرسش بدون داشتن آگاهی از مجازاتی که در پی می
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خورده و همسران و فرزندان بودند که خطر را به ياسی، اعم از مادران و پدران سالس
ديک برخورد داشتند ها با دژخيمان از نز چرا که سال. طور غريزی احساس کرده بودند

های سياسی کشور  ها و جريان ی گروه تر از همه تر و عينی شان بسيار واقعی و شناخت
از آنان نيز کاری ساخته نبود به غير از اين که از اين زندان به آن زندان و از اين . بود

 شوند نشانمرکز قضايی به آن مرکز قضايی بروند و خواهان اطالع از سرنوشت عزيزا
  . گشتند عمومًا نيز بی پاسخ بر میکه 

های سياسی نيز به شدت منفعل بوده و هيچ کدام قادر به ارزيابی عمق  ها و گروه جريان
ها بيش از   است که اگر از آن غيرمنصفانه. فاجعه و نشان دادن واکنشی فوری نبودند

د در بطن زندانيان سياسی که خوحتا چرا که .  انتظار داشته باشيمنشانظرفيت و توا
  نيزماجرا بودند و هفت سال رژيم و زندان را با پوست و گوشت خود لمس کرده بودند

توانستند  ها بعد نيز نمی توانستند ارزيابی درستی از ماجرا داشته باشند و گاه تا مدت نمی
که توان انتظار داشت  پس چگونه می. ها گذشته بود، هضم کنند واقعيتی را که بر آن

کدام در داخل کشور حضور نداشتند و در واقع از دور دستی  سياسی که هيچهای  جريان
  ای واقعی از آن چه که جريان داشت، داشته باشند؟ بر آتش داشتند، ارزيابی

 ها آنحداکثر سقفی که . کرد های سياسی ابعاد فاجعه را جدی تلقی نمی يک از جريان  هيچ
ی  در بحبوحه! ها و بعد از مدتی صدها تن بود رفتند، اعدام دهگ م در نظر میعا برای قتل

 و تالشی   که به شدت به حمايت و پشتيبانی نياز داشتيم، هيچ برنامهم و زمانیعا قتل
سی های مختلف سيا ای از سوی جريان همايی جدی  و هيچ گردجدی و هيچ اعتصاب غذا

ی  ی زندانيان، نامه م گستردهعا با اين همه، اولين هشدار در مورد قتل .شکل نگرفت
م عا  که ربطی به قتل بود۶٧ مرداد ماه ٢۶ در  به دبير کل سازمان مللمسعود رجوی

 اعدام دستگيرشدگان جديد شهرهای غربی کشور و به  بهبيشترزندانيان قديمی نداشت و 
 اين در حالی بود که موسوی .کرد اشاره می "فروغ جاويدان"ی عملياتی  منطقهويژه 
 اين . خبر داده بودی مجاهدين  به صراحت از اعدام بدون محاکمه ی قبل هفته  دواردبيلی
های هوادار مجاهدين نيز جايی نيافت، چه  ی انجمن ی اول نشريه  در صفحهانامه حت

 !ملل متحدسازمان ، دبيرکل وقت برسد به اثر کردن در دل سنگ خاوير پرز دکوئيالر
ر به درستی از حکم و ای به دکوئيال  در نامهدر سوم شهريورماه باز هم مسعود رجوی

  .م زندانيان سياسی سخن به ميان آوردعا دستخط خمينی مبنی بر قتل
ای از زندانيان و  های مارکسيستی نيز عمومًا بعد از مالقات اواخر مهرماِه عده گروه

اه شکل عادی به خود گرفته بود، از ابعاد فاجعه آگدر زندان هنگامی که تقريبًا همه چيز 
ی سازمان  ها بعد از اطالعيه بعضی از آن. المللی را شکل دادند های بين شدند و اعتراض

شان بعد از شروع  در تصورات اوليه. ل، تازه از خواب غفلت بيدار شدندالمل عفو بين
 اعتراض ،ديدند و از همين رو ديف قربانيان می را در رتنها مجاهدينشايد م، عا قتل

که اوج اعدام   در شهريورماه، زمانیا حت!انگيخت ها بر نمی چندانی را در ميان آن
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در سطح جهان از سوی مجاهدين در  نيز هايی  بود و تظاهراتزندانيان مارکسيست
ها،  بعضی از اين جريان !ها نبود خبری از آنها بر پا شده بود،  عام اعتراض به اين قتل

، با آن که ۶٧ماه  ، آبان۴۵ی  ، شماره"کمونيست"  نند حزب کمونيست ايران در نشريهما
 تنها ،دهد، ولی اين جنايت بزرگ از اعدام بيش از هزار تن تا اوايل مهرماه خبر می

ی نشريه  مقالهدهد و سر  نشريه را به خود اختصاص می١٣ی  قسمت کوچکی از صفحه
و يا خبرهايی "! هنوز هم نبايد به سربازی رفت"ای تحت عنوان  اختصاص دارد به مقاله

ها اين خبرها از  البد در نظر آن .ی بازنشستگی در مورد کارگران سالخورده و مسئله
! تر بودند اعدام حداقل يک هزار تن از زندانيان سياسی تا اول مهرماه آن سال، مهم

 پر شوند، - اروپايی و آمريکا نيز از اين که بالنده ترين نيروهای جامعه پر  های تدول
 نظارت همچنانشد و  قند هم آب میشايد شان  دادند که هيچ، در دل غمی به دل راه نمی
ی عظيم بشری در انتهای قرن بيستم،  به نظر من در اين فاجعه. کردند خود را اعمال می
  :اند سه دسته دخيل بوده

  . ناظران و گواهان- ٣ حاميان و تشويق کنندگان؛ - ٢ميم گيرندگان و مجريان؛  تص-  ١
های عريض و طويل حقوق   اروپايی و آمريکايی و سازمانهای تگروه آخر که دول
توان  آيا نمی. ترين گروه هستند  پيچيده،شود، از نقطه نظر اخالقی بشری را شامل می

چه  ها نسبت به آن ر ماجرا تلقی کرد؟ آيا آنگر را نوعی شرکت د عدم اقدام گروه نظاره
 و مورخ  پ استرن- اطالع بودند؟ جی م گذشت، بیعا ها و در خالل قتل که در زندان

  :گويد های هيتلری، خطاب به ناظران می  و اردوگاهها  گاه انگليسی و شاهد عينی بازداشت
داشتند بنابر داليل واضح تمايلی هم به دانستن آن چه که از آن اطالع ن آن

وقتی انسان تمايلی به دانستن ندارد هميشه به مفهوم آن است که به . اند نداشته
  ٨٢داند که تمايلی به دانستن ندارد ی کافی می اندازه

وانست ت  و ديگر جانيان همراه اوست، ولی اگر کسی میها به گردن خمينی عام گناه قتل
گناه  کاری برای نجات قربانيان انجام دهد و انجام نداد و سريعًا اقدامی نکرد، آيا بی

م را عا ی قتل   پروژهپيشبردتوانم بگويم که رژيم تا اين حد اجرا و  است؟ با اطمينان می
ظم المللی، بخش اع ين تنش در سطح ملی و بينکمتربا . کرد سهل و آسان تصور نمی

رژيم . پروژه را با موفقيت اجرا کرده بود و تا پايان، راه چندان زيادی باقی نمانده بود
تنها وقتی اجرای پروژه را .  نداشتم زندانيان مارکسيستعا  قتلبرقصدی مبنی در ابتدا 

  نيزی آنان کن کردن خطر بالقوهچنانی يافت، تصميم به ريشه  دردسرهای آن آسان و بی
 خطری ها ، آنزيرا در آن دوران. م زندانيان مارکسيست بستعا گرفت و کمر به قتل
م سعی شد زير ساخت تشکيالتی و ايدئولوژيکی عا در اين قتل. دندش بالفعل محاسبه نمی

های شاخص   در همين رابطه، چهره.های مختلف مارکسيستی را از بين ببرند جريان
توان از مبارزان  ها می در ميان آن. ی اعدام سپرده شدند های مارکسيستی به جوخه گروه
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ی، رضا اهللا معين ، هيبت، محمدعلی پرتوی، عليرضا زمردياندليری مانند عليرضا تشيد
  . ها پيوستند نام برد که به خيل جاودانه فروغ...  وعصمتی

 نيز که به داليل گوناگون ... و ، اکثريتاعضای دفترسياسی و کميته مرکزی حزب توده
های  آينده ساختن جريان ها با هدف بی عام تاکنون زنده مانده بودند، در اين قتل

های  های برپا شده برای زندانيان وابسته به گروه دادگاه. مارکسيستی، به دار آويخته شدند
. وسطايی بود های قرون  و دادگاهسيونيزکيبار ان های غم مارکسيستی، يادآور صحنه

های فوق را در  دند، دادگاه بو"کفرآميز" و "ضاله"در واقع مفتش عقايد ها که   کاردينال
ها زانو زده   در برابر آن"ملحدان" و "مرتدان"کردند تا  سراسر اروپای مسيحی بر پا می

چه که کليسای مقدس  و سوگند ياد کنند که هميشه به عنايت ذات باری تعالی، به هر آن
 .اند، مؤمن بوده و خواهند بود کاتوليک و حواريون مقدس موعظه کرده و آموخته

ی که به دادگاه برده شدند، افرادی بودند که در فرعی ظاهرًا اولين زندانيان مارکسيست
. شان اعدام شدندبيشتری بودند که ی و اکثريتا بردند و دارای اتهام توده  به سر می٢٠

ز که در اولين روزها به دادگاه برده شدند، به  ني٧ زندانيان سالن ها نفر از ده همچنين
که زندانيان مارکسيست باور کردند که اعدامی در کار   تنها زمانی. شهادت رسيدند

  ! نشينی کردند، ماشين اعدام از حرکت ايستاد هست و شروع به عقب
  

ها مراجعه کردند و دستور  ی سلول هنگام پاسداران به همه  بود که شبرپنجم شهريو
هيچ کسی از شنيدن انتقال به . تر جهت انتقال به بند ديگری آماده شويم ادند هرچه سريعد

اين روزها، . بند ديگر، دچار اضطراب نشد و کسی  تصور شومی به خود راه نداد
 شنيده بوديم و با آن آشنا نشانرا از زبا" ها را به بندشان منتقل کنيد اين"بارها عبارت 
 شان نولی اين بار لح.  است"ديار عدم"ه مقصودشان از آن، دانستيم ک بوديم و می
ی ما که در  طولی نکشيد همه. گويی زبان همديگر را فهميده بوديم. متفاوت بود

در .  منتقل شديم۶برديم، به فرعی مقابل  ها به سر می کش های مجرد بند سابق ملی سلول
  . گرفت م جسته بودند، شکل میعا  که از قتلواقع اولين اجتماع زندانيان مجاهد

  شناختم، نشان ها مرا به فردی که نمی هنوز کامًال داخل فرعی نشده بودم که يکی از بچه
شود، به سرعت  او مانند تيری که از چله رها می. داد و چيزی در گوشش زمزمه کرد

. هاج و واج مانده بودم. ام کرد  در بوسهاز جا کنده شد و مرا در آغوش کشيد و غرق
ک در چشمانش حلقه در حالی که اش. فکر کردم مرا با کس ديگری اشتباه گرفته است

کريم . آوردم شناسی؟ با شنيدن صدايش داشتم از شوق پر در می مرا می: زده بود، گفت
 )دهاتی ("کت تی"او را . برد سر میبه م در بند انفرادی در سلول مجاور!  بودخداياری

اش را نديده بودم و در ذهنم،   چهرهگاه هيچبا او صميمی شده بودم ولی . کردم میصدا 
کوچکترين اش  چهرهکنم که  اعتراف می. از او تصويری خيالی برای خود ساخته بودم

شان  یواليت تصوير او در ذهن من، چيزی شبيه هم.  نداشت منشباهتی با تصوير خيالی
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ها اعدام شده  عام کردم در خالل قتل فکر می.  بود سلول بوديم،  که قبًال همجواد فرخی
 آورده ها را به گوهردشت کش کش بود و هنگامی که ملی هفت سال بود که ملی. است

به همين دليل همراه . برد  به سر می و در اعتصاب غذاانفرادی اوين بودند، وی در
اما پس از چندی همراه تعدادی ديگر از . ها به گوهردشت منتقل نشده بود کش ملی
 همين مسئله باعث زنده ماندنش .بودها، جداگانه در تيرماه به گوهردشت منتقل شده  بچه

ش مجاهد داشتم و با توجه به ک نيان ملیم زنداعا با اطالعی که از وسعت قتل. شده بود
فکر : گفت او نيز می. کردم جان به در برده باشد ای که او داشت، اصًال فکر نمی سابقه
شود کسی را  آخر چگونه می. ت برايم يک آرزو شده بودا ديدن! ای کردم تو اعدام شده می

 اين هم از عجايب  !انسته باشی رويش را ببينی يک بار نتوادوست داشته باشی، ولی حت
دوستی ما از روزی آغاز شد که در انفرادی با او تماس گرفتم و !  استزندان خمينی

پس از کمی فکر کردن، به .  نامش برايم آشنا آمد.کريم خداياری: گفت. نامش را پرسيدم
در اتاق صحبت کرده ی او   در بارهجواد فرخیش، روزی آوردم که شش سال پي خاطر 

! شناسی؟ پاسخ داد نه  را میجواد فرخیآيا : پرسيدم. کش است  که ملیبود و گفته بود
چندبار طول . کنم مطمئن بودم که اشتباه نمی! نه. دوباره در ذهنم کاويدم. متعجب شدم

رفتم و از زير در صدايش کردم . کنم  شد که اشتباه نمیبيشتراطمينانم . مسلول را قدم زد
از توابع اردبيل نيستی؟ احساس " کورعباسلو" ی روستای مگر تو بچه: و با تحکم گفتم

دچار چنان بهتی شده بود که بدون اغراق . زبانش بند آمد. کردم که برق گرفتش
تو از اما آری :  بريده گفت- بريده. س کنمتوانستم از درون سلول خودم، آن را احسا می

 گوهردشت که کوچکترين آشنايی کرد کسی در سلول انفرادی دانی؟ فکر نمی کجا می
پس چرا کسی را : کارانه پرسيدم طلب! ها را بداند قبلی نيز با وی ندارد، نام روستای آن

حاال به ياد : می تأمل، خنديد و گفتش؟ پس از کا یشناس گويی نمی که نام بردم، می
قصد کتمان . های من است، ولی نامش را فراموش کرده بودم آوردم، وی از هم واليتی

های بند را  ی بچه همه. از اين جا بود که با هم  صميمی شديم. موضوع را نداشتم
های از آنان در نظرم گوهر. ها انجام دادند ی بچه کنم اين کار را همه فکر می. بوسيدم

توانستم خوشحاليم را از  نمی. شان آورده بودم ای بودند که دوباره به دست دست رفته
 از او پرسيده گويد که نيری  میاکبر صمدی! بها پنهان دارم  گران ويافتن اين گنج بزرگ

ل زنده ماندنش در آن دلي. بود آيا در زندان بالغ شده است؟ و او جواب مثبت داده بود
 که به "رأفتی"!  اعضای هيئت را برانگيخته بود"رأفت"پاسخش . شرايط، همين بود

 به دار "هيئت عفو"های او، به حکم اعضای جانی  سن ها تن از هم ده. شد ندرت ديده می
های کم سن و سال  بود که بچه ی رژيم خمينی در واقع اين عمق فاجعه. آويخته شده بودند

که زندگی را تجربه  جا، پيش از آن آن رسيدند و در هم های آن به سن بلوغ می در زندان
همه از کابوسی سخن . تا پاسی از نيمه شب گذشته، کسی نخوابيد .شدند کنند، پرپر می

  :گفتند که رنگ حقيقت به خود گرفته بود می
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  گريد يکی می
  فشاند يکی خون می

  غا عشقدري
  ٨٣که بر باد شد

آيا اين پايان کار است؟ کسی . بردند، با ما نبودند هايی که در انفرادی به سر می بچه
های شريفی ستانده  دانستم امروز نيز جان می .دانست و پاسخ دادن به آن ساده نبود نمی

ض کرد؟ اگر بر فر راستی اگر بود، چه می. اختيار به ياد عمو افتادم بی. خواهند شد
  صدتا-  فرزندی نداشت و حاال صدتاگاه هيچکرد؟ او که  ماند، با غمش چه می زنده هم می

بها را از ما  ای بس گران توفان سهمگين، گنجينه. از دست داده بودعزيزانش را نيز 
  .مان باقی مانده بودي ها چه که در دست مان خوش بود به آن  دلهمچنانستانده بود ولی 

نه تنها او بلکه تعدادی . تعجبش را از زنده ماندنم، مخفی نگاه داردتوانست  مسعود نمی
 گذشته بر من را از او شنيده بودند، نيز در اين ناباوری و یها که ماجرا ديگر از بچه

ای که ظفر   مرداد، هنگام غروب و بعد از ديدن صحنه٢٢روز . بردند بهت به سر می
دوش کرده بود، در حالی که به شدت برانگيخته شده بودم، بدون آن ، کاوه را قلمیافشار

. شوم خيزم و به سوی دستشويی روانه می می ای بگيرم، از جايم بر که از پاسدار اجازه
روم  می: گويم دهم، می تفاوتی و درحالی که دستم را تکان می کجا؟ با بی: گويد پاسدار می

جا  با فضايی که در آن. ماند کند و ساکت می ی نمیپاسدار مخالفت. برای نماز وضو بگيرم
خواهم برای خواندن  ام که می حاکم بود، مسعود تصور کرده بود به پاسدار مربوطه گفته

در . همين واقعه را برای ديگران نيز تعريف کرده بود! وضو بگيرم" نماز شهادت"
ای  م شده بودم، چه حماسهخودمانيم اگر اعدا: ام گرفته بود، گفتم حالی که به شدت خنده

  !ساختی که از من نمی
  

ها شاد بودند يا  بچه. شب قبل فقط يکی دو ساعتی چرت زده بودم . شهريور۶يک شنبه 
ای که ممکن بود، مرگ را   به هر گونهدباي. کردند بهتر است بگويم تظاهر به شادی می

گفتند و از  شان می تهمه از خاطرا. گشتيم داديم و به جريان زندگی باز می شکست می
را بر " های خاطره شمع "دباي م، میعا در معبر قتل. هايی که ديگر با ما نبودند بچه
ها به شوخی و جدی  ی اول صبح اين بود که تعدادی از بچه برنامه. افروختيم می
! ينیجان مادرت ديشب خوابی نديدی؟ و يا جان مادرت خواب بدی نب! ايرج: گفتند می

هايم را تعريف نکرده بودم، بعد از آن بعيد بود که کسی  ها خواب عام اگر قبل از قتل
کردند  مطمئنًا فکر می. ی تخيالتم نيست پرداخته ها را باور کند و بپذيرد که ساخته و آن
من معموًال زياد خواب . ام ها درست کرده عام ها را پس از سپری کردن پروسه قتل آن
ولی آن دو خواب، مو به مو . ماند  به يادم میکمتربينم،  هايی را که می واببينم و خ نمی

                                            
  .  گارسيا لورکا83
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  .ها در واقعيت اتفاق افتاده بودند به خاطرم مانده بودند و بعد
ها سرگرم صحبت بوديم، صدای زندانيانی که به دادگاه برده  در همان حين که با بچه

 صدای لشکری. اند شان آورده نبيروجمعی از بند  لوم بود که دستمع. شد شدند، شنيده  می
زندانيان بندهای . شد  شنيده می، همراه با ضرب و شتم زندانيان مارکسيستو ناصريان

ها از  برای اولين بار از شنيدن صدای ضرب و شتم بچه. بردند  را به دادگاه می٨ و ٧
ها در ميان  اين خشنودی و رضايت خاطرم را با چند نفر از بچه! ودمته دل خشنود ب

به نظر ما ايجاد جو رعب و وحشِت قبل از . آنان نيز با من هم نظر بودند. گذاشتم
ضرب  . کمک کندها ای از آن  دست کم عدهای به نجات جان  توانست به گونه دادگاه، می

  درستی از شرايط و تنگی موقع به دستو شتم و کابل و شکنجه قبل از دادگاه، فضای 
 اتخاذ کنند، دی جهت بررسی موضعی که بايبيشترداد و امکان  زندانيان مارکسيست می

کردم که  شد و دعا می از اين نظرگاه بود که در دلم قند آب می. کرد ان فراهم میيشبرا
 را به کار  تمام توش و توان خود۶٠يک بار در سال ! تر بزنندشان رحمانه هر چه بی

گرفته بودم تا يکی از عزيزان، هر چه زودتر چشم از جهان فرو بندد و حاال بعد از 
خواستم دوستان و عزيزانم را  ای قرار داشتم که از صميم قلب می هفت سال در نقطه
توانيد تصور کنيد  می. تر مورد ضرب و شتم قرار دهند رحمانه هرچه شديدتر و بی

شود به خوبی  ها نمی آيا با همين تک نمونه  را؟های رژيم خمينی شرايط موجود در زندان
تواند اين  های مرسوم دنيا پی برد؟ آيا کسی می به تفاوت ماهوی اين زندان با همه زندان

  که بوده است، لمس کند؟ ها را آن گونه  تفاوت
باعث  بود و اين  از اوينبيشتر، ندان گوهردشت مرد در زتعداد زندانيان مارکسيست

اميدوار بوديم که . ی برای زندان گوهردشت بگذاردبيشتر وقت "هيئت عفو" که شد می
کردم شايد  حاال فکر می. ها، موفق عمل کرده باشيم ها به آن عام در رساندن اخبار قتل

مان خالی از خطر جانی نبود، ارزشش را داشت و شايد ي که براماريسک آن روز 
 با ١٧مان را که در فرعی  تعدادی از دوستان. های زيادی بشود امروز باعث نجات جان

هم بوديم به اتهام تالش برای رساندن اخبار به ديگر بندها که زندانيان مارکسيست نيز 
ی  انه بعدها متوجه شدم که تقريبًا همهمتأسف.  از دست داده بوديم،شدند شامل آن می

بندهای زندانيان مارکسيست اخباری را که از طرف ما داده شده بود، جدی تلقی نکرده 
نمايی و مهم جلوه دادن خودشان، اين اخبار   برای بزرگو گفته بودند که زندانيان مجاهد

گيری پيدر بدترين شرايط، تالش و . بود قضاوتی بسيار غيرمنصفانه! اند را ساخته
ها  مان تمام شود، به آن توانست به قيمت جان بسياری کرده بوديم تا اخباری را که می

مان اين بود که الاقل در فضای جديد زندان قرار بگيرند و  هدف. برسانيم
جز اخالص و دوستی هيچ . ظيم کنندی وضعيت تازه تن شان را بر پايهيها گيری موضع

توانستيم به  ی ما می ای کاش همه. منفعت سياسی و تشکيالتی پشت آن نخوابيده بود
 عجوالنه به گاه هيچای کاش . ای، انصاف را رعايت کنيم هنگام واکنش در مقابل پديده
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 ئیهايی که چون بندهايی نامر توانستيم خود را از ذهنيت کاش می ای. نشستيم قضاوت نمی
  .  کنيماند، رها مان کرده احاطه

 ۵٩٨ اين بود که رژيم به خاطر پذيرش قطعنامه تحليل کلی در بند زندانيان مارکسيست
بس و اتمام جنگ نيز آزادی  نشينی است و يکی از ملزومات پذيرش آتش در حال عقب

 و شروع ر آمدن گورباچفآنان معتقد بودند با روی کا. زندانيان سياسی خواهد بود
است و اثرات آن به ايران و   جديدی در دنيا وزيدن گرفتهنسيمپروستريکا در شوروی، 

تواند مقاومت چندانی از خود نشان دهد و  رژيم نيز خواهد رسيد و در اين راه رژيم نمی
ها و زندانيان  دانی زن هايی در سطح اجتماعی بزند و مسئله الجرم بايد دست به گشايش

م زندانيان، عا ی قتل  و در جريان پروسهدر اوين. نيز در اولويت قرار خواهد گرفت
چنان روی  سلول شده بودند، آن  زنده مانده همهنگامی که با تعدادی از زندانيان مجاهد

ها را باور نداشتند که يکی از زندانيان مجاهد  عدام بچهکردند و ا شان پافشاری می تحليل
 نيز زنده است و در يکی از بندهای بيژن جزنی: ها گفته بود  به آنحسن ميرزايیبه نام 

ها شنيده بودند که يکی از زندانيان   بچه٢٠٩ حتا در انفرادی !مجاور زندانی است
ها حق ندارند  کرده که بر اساس کنوانسيون ژنو آن ا پاسداران بند بحث میمارکسيست ب

  .او را به انفرادی بياندازند
کردند که پذيرش قطعنامه، ناشی از موقعيت بحرانی رژيم و  آنان به درستی تحليل می

. کردند بينی می ی را پيشبزرگترفشار جنبش اعتراضی ضد جنگ مردم است و تحوالت 
 سازی بسيار، تصور  ها با ساده آن. شان به غايت غلط و انحرافی بود يریگ اما نتيجه

کم تغييری رخ خواهد   و فاشيستی رژيم، دست گرانههای سرکوب کردند که در سياست می
. تری، الاقل در ارتباط با زندانيان کشيده خواهد شد های ليبرال داد و به سوی سياست

البته اگر رژيم . کردند  ارزيابی می"کالسيک"رژيم را ای آنان در اين بود که  اشتباه پايه
 نيز درست از کار در آنانگيری   بود، نتيجه"کالسيک"جمهوری اسالمی، رژيمی 

اما عملکرد رژيم بارها نشان داده بود که نبايستی به طور کالسيک مورد . آمد می
 بر اين عقيده پای تقريبًا تمامی بندهای زندانيان مارکسيست. ارزيابی قرار گيرد

فشردند که با تضعيف شدن موقعيت رژيم، آزاد کردن زندانيان به عنوان گامی در  می
ی همين  بر پايه. جهت دمکراتيزه کردن فضای سياسی جامعه، بسيار محتمل خواهد بود

پايه  م را از اساس بیعا تحليل نادرست از شرايط بود که هر خبری مبنی بر اعدام و قتل
تمکين بود، به جنگ  شان که سخت بی اين دوستان با پاهای چوبين استدالل. دانستند می

، چه قبل از  در گوهردشتيک از بندهای زندانيان مجاهد  هيچ.  رفته بودندواقعيت
ن موهبت برخوردار نبودند که اين همه ها و چه در خالل آن، از اي شروع اعدام

م زندانيان داشته باشند ولی در عين حال دچار عا اطالعات از نحوه و کيفيت قتل
 اين توهم به طور محدود و هرچند.  نيز نبودند"آزادی و رهايی"بينی و توهم  خوش

 که در اوين مجاهدی در بين زندانيان گوهردشت هم بود و پراکنده در زندانيان مجاهد
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ها   نيز وقتی با اخبار اعدام  اما همين عده.شد  می ی يافتبيشتربا وسعت بودند نيز 
  .پرداختند به انکار آن نمی ديگر شدند، رو می روبه
وع  قرار گرفتيم و موضر زندانيان مارکسيست در فرعی مجاوشهريورماه وقتی در احت

شان بحث بود که آيا اين اخبار را  پذيرفتند و در بين را دوباره تکرار کرديم، هنوز نمی
  ! به بندهای ديگر منتقل کنند يا نه؟

 يکديگر را ۶٣از سال .  را ديدميکی از هواداران راه کارگر"  ن- م "، ۶٧ماه  در دی
. از من خواست که با هم گپی بزنيم"  ن- م ".سلول بوديم ای مدتی نيز همشناختيم و بر می

هنگام حرف زدن، سرش پايين بود و در صورتم نگاه . با کمال ميل دعوتش را پذيرفتم
دانی فرامرز اعدام شد؟ منظورش  ايرج می: ای درنگ کرد و پرسيد لحظه. کرد نمی

خواندند و برای پيشرفت  ر با هم انگليسی میحصا در قزل. ه بودزاد فرامرز زمان
جايی که به .  دست زده بودند همينگوی اثر"دريا پيرمرد و"، به خواندن کتاب نشانزبا

. کردم ها کمک می پرسيدند و من هم در حد توانم به آن خوردند، از من می مشکل بر می
.  سرم را با تأسف و به عالمت تأييد تکان دادم.سيار با هم صميمی و نزديک بودندب

: اشک در چشمانش حلقه زد و گفت. کرد  بريده صحبت می- صدايش گرفته بود و بريده 
خواست با اعتراف کردن  می. کرد دانی من هم مقصر بودم؟ به شدت احساس گناه می می

زی که از طريق آن رو: چرا تو؟ با افسوس ادامه داد: گفتم. نزد من، کمی تسکين يابد
کنند، يکی از کسانی که ابتدا به   را اعدام میبند شما مطلع شديم که زندانيان مجاهد

 که اين خبر از اساس دروغ است و گفتساکن به مخالفت با خبر فوق پرداخت و 
با :  و سپس اضافه کرداند، من بودم نمايی خودشان ساخته  آن را برای بزرگمجاهدين

اش  سعی کردم دلداری. اين توهم بود که فرامرز به دادگاه رفت و به اعدام محکوم شد
  دانم تا چه حد موفق شدم و آيا اصًال موفقيتی در کار بود؟  دهم، اما نمی

. بردند به دادگاه ز سلول انفرادی را ا از زندانيان مجاهدامروز ابوالحسن مرندی
پدرش از .  به شهادت رسيده بود و او تنها پسر خانواده شده بود۶٠برادرش در مهرماه 

ها قبل به دادستانی نوشته بود، وضعيتش را توضيح  ای که سال در نامه. اهالی افجه بود
از . او در امر کشاورزی، آزاد کنند که تنها پسرش را جهت کمک به خواسته بودداده و 

نظر  اش بود و باعث نجات جانش شد و از اعدام او صرف قضا همين نامه در پرونده
   ٨٤.کردند

شدند   مرداد وقتی به انفرادی منتقل می٢۵ را روز  و علی اصفهانیمصطفی مردانی

                                            
 از   به هنگام صعود به قله،٧٢ آزاد شد و در بهمن ماه ٧١ سال زندان، در سال ١١  ابوالحسن بعد از تحمل 84

 در حالی که يک دم سيگار از لبم يک شب تا صبح، به همراه نصراهللا مرندی. کام مرگ رفتکوه پرت شد و به 
گی عميقی در آن  مرد سمت چپ صورتش له شده بود، خون. افتاد، بر باالی پيکرش نشستيم تا يخ آن باز شود نمی

. انگيز خاتمه يافت ا او، اين گونه دردناک و غميک عمر خاطره ب. بود و دست و پای چپش نيز شکسته شده بودند
پذيرش مرگش نيز شايد برای من . اش را داشت گی از هر جهت آماد.  رفته بود۶٧م عا ها در قتل کاش همراه بچه ای

  .مرگ ابوالحسن، تراژدی مضاعف بود. تر بود اش راحت و خانواده



  نه زيستن نه مرگ

  

٢١٢

 به  آنان در همين روزها و به همراه زندانيان مارکسيستکنم گمان می. زنده ديده بودم
 به  مرداد توسط ناصريان٢٨ی نيز در روز بيگ حسين صادق. شهادت رسيده باشند

  . به شهادت رسيدشهريور ماه ، در انفرادی منتقل و سپس به همراه زندانيان مارکسيست
های چند نفره، در   مختلف علمی راه انداخته بودند و درگروههای هها در بند مسابق بچه

ی افراد بند به نوعی در آن شرکت  تقريبًا همه. پرداختند های مختلف به رقابت می زمينه
صورت بود که  به اين مسابقه. چيزی نبود جر سرگرمی و فرار از واقعيت. داشتند
از طرف . نشستند می" فرعی" تقسيم شده و در کنار اتاق بزرگ  ها در چند گروه بچه
گروهی که زودتر از بقيه زنگ را . شد ، سؤالی مطرح میمسابقه  و مجری کننده اداره
چون زنگی در ميان نبود، يکی از اعضای گروه، . زد، مجاز به دادن پاسخ بود می

  ! دينگ: گفت زمين فشار داده و میاش را به  انگشت اشاره
وقتی کسی نبود تا با من .  تنها نبودمگاه هيچبار،  در طول اين روزهای دردآور و ماللت

. ها غافل شوم توانستم از ياد بچه نمی. کردم درد دل کند، تازه با خاطراتم خلوت می
علی "ش شعر ا م، محمود به ياد کودکیشدي  تنها میترها هر وقت که با محمود سمندر پيش

کرد و  حفظ کرده بود، برايم زمزمه میکودکی ی فروغ را که از همان زمان  "کوچيکه
انگار . هايش را حفظ شده بودم من نيز خيلی بخش. حاال من از دست آن خالصی نداشتم

  :پيچيد صدای محمود در گوشم می
  ای علی ای علی ديوونه 

  مرده شور خونه؟  ت تخاتخت فنری بهتره ي
  : خواند کردم در گوشم می احساس می

  کنه  چرخه و ستاره دس چين می ماهی تو آب می
  اونوخ به خواب هر کی رفت
  ... کنه خوابشو از ستاره سنگين می

  ش تبر  می ش؛تبر می
  برتش به آبيای پاک و صاف آسمون می

  . برتش به سادگی کهکشون می
  ديدم  آنوقت بود که می
   باال اومد و هلفی کرد و تو کشيدآب يهو

   .انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشيد
  :گرفتم شدم، آتش می تنها که می. خنديدم ها که بودم می با بچه

  آتش عشق و جنون شعله زند گاه گاه
  گاه کنم وای وای گاه کشم آه آه

  کنان سال سال مويه زنان ماه ماه ناله
  قاه قاهصبح چو کبک دری خنده زنم 



 های ناآرام تمشک

 

٢١٣

  ٨٥شام چو مرغ سحر گريه کنم زار زار
  . کردم ش را در حلقم احساس میا دلم را گذاشته بودند ميان تنور و سوزش

  
در روزهای دوشنبه و سه شنبه، هفت و  . شهريور١٣ شهريور تا يک شنبه ٧دوشنبه 

ود و روز نه شهريور به م بعا  سرگرم قتلهشت شهريور، هيئت کشتار در اوين
 اسکان ٨ بند درهايی را که به دادگاه رفته بودند و زنده مانده بودند،  آن.  آمدگوهردشت
ظاهرًا . رسيد اين روزها صدای ضرب و شتم و کابل هر روز به گوش می. داده بودند

 ١٠ی هر وعده برا. کردند خواندند، مجبور به پذيرش آن می کسانی را که نماز نمی
 مسئول فروشگاه ،عادل. حاصل ديدند بزودی افراد، مقاومت را بی. زدند ضربه شالق می
 ی زندانيان مارکسيست نماز بود و همه برد، پيش ها را تا محل اعدام می و کسی که بچه

 نوع مسلمان وجود دژخيمان اعتقاد داشتند که سه. مجبور بودند پشت سرش نماز بخوانند
شوند؛  ی آن مسلمان می ی آتش جهنم و رنج و شکنجه ی اول از ترس و واهمه دسته. دارد
مند  ی دوم به خاطر بهشت و حورالعين و حوض کوثر و نهرهای جاری آن و بهره دسته

اند که به خاطر  آوردگان ی سوم ايمان  شوند و دسته شدن از لذات و نعمات آن مسلمان می
ی سوم قلمداد کرده و  دژخيمان، خود را جزو دسته. شوند شان مسلمان می  شناختباور و
آنان ". بهشت را به بها بدهند به بهانه ندهند"آورند که  فاکت می  بهشتییحسين از محمد
های آتش شالق، زندانيان مارکسيست را با طعم جهنم آشنا  کردند تا با زخمه تالش می

 اين سياست تازگی نداشت و به ويژه در قرون !نند و مجبورشان کنند که اسالم بياورندک
 استفاده از چماق را به عنوان "پدران مقدس" .شد وسطا به شدت به کار گرفته می

 "دين محبت" که در برابر پذيرش "ملحدينی" و "مشرکين"ترين ابزار برای ارشاد  عالی
 يکی از "سان آگوستين". دادند، تجويز کرده بودند مسيحيت از خود مقاومت نشان می

بسياری اين دين را از روی ترس و به خاطر فرار از ": گويد  مبتکران اين نظريه می
زندانيان مارکسيستی که جان به در برده بودند، در واقع کسانی بودند . "شکنجه پذيرفتند

ای از مسلمانی را   به تدبير، اليهول يغمای جندقیی تنگی اوضاع شده و به ق که متوجه
  .پذيرفته بودند
   مسلمانیبه تدبيرخ شهر جان بردم يش ز

  آردم؟ یآردم چه م ین آافر نميمدارا با چن
ها و   کليه دادگاهاز ی به رياست موسوی اردبيلیعالی قضاي  شهريور شورای٩

با قاطعيت  "های محارب و ملحد گروهک"خواهد که در مورد  دادسراهای انقالب می
 ضديت ها آن چون   باشند؛"الکفار اشداء علی"ها سعی شود  عمل کنند و در برخورد با آن

 به "استکبار جهانی" و نيز همکاری همه جانبه با "ملت ايران" و "اسالم"خودشان را با 
.  به نفع دشمنان، به اثبات رساندند"جاسوسی" يا "ميهن اسالمی"ی نظامی به  ملهويژه ح
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های اخير از برخورد همراه با قاطعيت و بدون ترحم با  اين اولين باری بود که طی ماه
اين . آمد ان میهای مارکسيستی بود، سخن به مي  که منظورشان گروه"ملحد"زندانيان 

. رساند  را میم کردن زندانيان مارکسيستعا م برای قتلعزم جزم رژياطالعيه در واقع 
تواند ادامه   هنوز میم زندانيان مجاهدعا ی مزبور، مشخص بود که قتل از خالل اطالعيه

بدون شک بعد . داد ياست رژيم میسرکوب در س  خبر از خط جديدهمچنين. داشته باشد
های سياسی نسبت به قبل افزايش پيدا  از عادی شدن شرايط نيز ميزان محکوميت

  . کرد می
 
تر حدود دو سال در سلول   را که پيش از زندانيان مجاهدقهی  جواد تقوی. شهريور٩

 ضربه شالق محکوم شده ١٠٠وی به .  به سر برده بود، دوباره به دادگاه بردندانفرادی
شان نياز به  هر چند برای اعمال. قرار بود حکم مزبور را در دو نوبت اجرا کنند. بود

بعدازظهر با تنی رنجور . گويی محکومش کرده بودند دليلی نداشتند، ولی گويا به دروغ
خوشحال بوديم که زنده بازگشته .  بود، به بند بازگشتکه ناشی از تحمل ضربات کابل

 در کدام روزها "هيئت عفو" دقيقًا چه گذشت و ١٢ و ١١ ، ١٠دانم روزهای  نمی. است
 ١٣دانم که در روز  های اعدام مشغول بوده است، ولی می  به صدور حکمدر اوين

.  را بردندزيرا صبح دوباره جواد تقوی.  بوده استشهريور، اين هيئت در گوهردشت
،  خوانساریبين او و برادرش سيدحسن.  را فراخواندندساعتی بعد سيدمحمد خوانساری

يئت عفو رأی به اعدام سيدحسن ه! خواستند يکی را برای قربانی شدن انتخاب کنند می
در . تر رتر و برای جالدان شناخته شده دا  بود وهم در گوهردشت سابقهبزرگترداد؛ هم 

 ی خوانساری خواستند به خانواده می. شان گل کرده بود آن روز رحم و شقفت آخوندی
اين نوع ! ندها نگير زمان هر دو فرزندشان را از آن لطفی کرده باشند و هم

در جريان . خورد ای رژيم به چشم می کشان حرفه  در ميان آدمکمترها،  دورانديشی
م که در آن روزها جريان داشت، خواهران و برادران بسياری در کنار هم اعدام عا قتل

 حسين و برادران ميرزايی: شناسم، از جمله ها را می ای از آن شدند که الاقل من عده
مجيد، برادران  ی سعيد وانارک برادران ملکی جواد و بهرام، ری برادران ناظ٨٦مصطفی،
 ، برادران مالعبدالحسينی)حسين( احمد و مهشيد سعيد و ارفع، برادران رزاقیجبرئيلی

 اصغر و و محمدرضا، برادران خضری عليرضا برادران بوئينیاکبر و مرتضی، 
 و محمد،  محسن، برادران سيداحمدی٨٧ مسعود و منصورحميد، برادران خسروآبادی

 اردالن و اردکان، برادران برادران دارآفرين ،ر جمشيد و حسنف برادران کيوان
 امير و  مجيد و امير، برادران رشيدیبرادران عبداللهیا و مسعود، رفتار رض ثابت

، منصور و محسن، محمود و محمدعلی، برادران حريری، برادران بهکيشمحسن، 

                                            
  .عام به شهادت رسيدند ناز خواهرشان در همدان و همسر برادرشان نيز در تهران در جريان قتل  شه86
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 علی و دی رضا و مريم، پسر و پدر شهبازیآبا بهمن  خواهر و برادر محمدی
ن، خواهران ز عصمت، فاطمه و حسيآوا خواهران و برادر ادب، )علی عباس(شهباز

و مهری، ) شورانگيز(، معصومه خواهران کريميان فرنگيس و سهيال، محمدرحيمی
ا ری و عليرضغفو زاده زن و شوهر مريم گل، حميد و ناهيد، خواهر و برادر تحصيلی

  .یصمد حاج
ی ی و اکثريتا بندهای سابقم، زندانيان توده انگيز هم طی اين روزها به سرنوشت غم

اگر در زندان بودم و . بخت بودم شانس و خوش نسبت به آنان بسيار خوش. انديشيدم می
شدم، غم چندانی  اگر به دار نيز آويخته میتا حهای زيادی را متحمل شده بودم،  مصيبت

به دست . هرچه از دستم بر آمده بود، کم يا زياد، عليه رژيم فروگذار نکرده بودم. نبود
آنان را به چه : گفتم به خود می. شان برخاسته بودم شدم که به جنگ کسانی کشته می
مل کيفر کنند؟ خودم را به زنند؟ به خاطر کدام اقدام ضدرژيمی، بايد تح جرمی به دار می

. انداختند  مینشانکه طناب دار را به گرد  ای بود زمانی چه فاجعه. گذاشتم جای آنان می
شان، تنها در جهت  کسانی که در عمر سياسی. هايی را به ياد ندارد تاريخ چنين صحنه

ی  هانی، از طرف همان رژيم به جوخداند، به جای قدر  فعاليت کرده حاکماهداف رژيم
چگونه ممکن است اين کابوس رنگ حقيقت به خود بگيرد؟ آنان ! شوند  سپرده می اعدام

آنان در .  هستندنشانها که برادرا ها مدعی بودند پاسداران نه زندانباناِن آن تا مدت
  :شان مدعی بودند  در نشريه۶٠های سال  عام ی قتل بحبوحه

 شکست انقالب خون های سياسی که کمر به سرکوب بدون مماشات جريان
در اين زمينه هيچ . اند از ارکان دفاع از انقالب است بار مردم ايران بسته

بايست اذهان مردد و متزلزل  گونه شک و شبهه و ترديدی وجود ندارد و می
  ٨٨.را نسبت به درستی اين باور انقالبی مومن و متعهد ساخت

های  سرکوب بدون مماشات جريان"  مبنی براکثريتسازمان ی رهبران  دژخيمان توصيه
ها نيز تعميم داده  به هواداران آن" ترديدی هيچ گونه شک و شبهه و"بدون  را "سياسی
  .بودند
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  معا های قتل پيامد

ی  ؛ برخورد دوبارهغارت اموال زندانيانها؛  تفکيک ساک؛ ١٣سالن 
 ها؛ اعدام جامعه؛ مالقات با خانواده؛ انتقال خبر؛ زنان دردمند لشکری

  ...و اعدام روحانيون ؛سامیکاظم قتل دکتر ها؛  مصاحبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ما وارثان چه هستيم؟
ای فرو رفته در درد جوراب کهنه  

 وامانده ساعتی در عبور زمان
 يا پيراهنی به رنگ سرخ سحرگهان؟

  



  نه زيستن نه مرگ
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١  
بعد از اين تاريخ، بر اساس .  بودها در گوهردشت  آخرين روز اعدام. شهريور١٣

.  در مرداد و شهريور، ديگر اعدامی صورت نگرفتاحکام صادره از سوی خمينی
طولی . ی نقل و انتقال باشيم ی وسايل آماده با کليه:  ما را فراخوانده و گفتندبعداز ظهر

هايی   بچههمچنين و ١۴های فرعی  بچه.  گوهردشت يافتيم١٣ را در بند نکشيد که خود
دوباره روبوسی و تجديد . بردند، نيز به جمع ما پيوستند که در انفرادی به سر می

های  ها و از پيام از قهرمانی. گفت های خود می هرکس از مشاهده. ها آغاز شد خاطره
رحمی دژخيمان  شان و از شقاوت و بی گیفتيگی و ش شان، از شوريديها ها، از دغدغه بچه

شان را صدا زنم؟ با چه  يک سرگردان و حيران بودم که کدام. که به چشم ديده بودند
  ! ماندن را تقسيم کنم  آلوِد زنده کسی شادِی غم

توانستند واقعيت  ها هنوز نمی بعضی. دوباره شور و هيجان عجيبی در بند به پا شده بود
ها در جايی  کردند به نوعی خودشان را راضی کنند که البد بچه الش میت. را قبول کنند

اين خود نوعی تالش . شان پيدا خواهد شد اند و به زودی سرو کله نامشخص زندانی شده
  . رو نشدن با واقعيت بود برای روبه

 نفر از اين مجموعه را زندانيان ١٣٠ ازکمتر. ها جای گرفتند افراد به سرعت در اتاق
ها را سپری کرده و يا در  ی اعدام ، پروسهدادند که در گوهردشت ی تشکيل میهدمجا

 ١  نفر نيز کسانی بودند که در بند٧٠تقريبًا . جريان آن بوده و زنده مانده بودند
. ور نداشتند حضها ی اعدام بردند و در پروسه  به سر می)همان افراد بند يک سابق(جهاد

  .  نفر زندانی مجاهد در گوهردشت زنده مانده بوديم٢٠٠ مجموعًا در حدود 
. ها آرام گرفته بودند موج. شهريور به نيمه رسيده بود و دريا از توفان باز ايستاده بود

:  بودم که جاودانه شده بودندام اين بار در صدد اطالع يافتن از رفقای مارکسيست
، ، فرهاد مهديون، بهزاد عمرانی، منصور نجفیه، رضا عصمتیزاد فرامرز زمان
، د، مجيد منبریاهللا غياثون ه، سيفخوا ک، اسماعيل وطنپا ، مهدی حسنیيوسف آبخون

 ،، سيامک الماسيان، منصور داوران، پرويز حسينی، عباس رئيسیاسماعيل موسايی
  ... و، رسول سراجمهدی مهرعليان

  
٢  

زدم که ناگهان پاسدار در بند را باز کرده، من و  در بند قدم می . شهريور١۵سه شنبه 
بند زده و برای جدا  چشم:  سابق را صدا زد و گفت٢های بند  چند نفر ديگر از بچه

بردند،   و هم اکنون در اين بند به سر می بودند٢در بند کردن وسايل افرادی که سابقًا 
شدگان تفکيک  عام خواستند وسايل افراد زنده مانده را از وسايل قتل آنان می. آماده شويم

با . کردند شدگان می عام ها و وسايل فردی قتل بايستی فکری به حال تحويل ساک می. کنند
ای نگذشته بود که  چند دقيقه. شد ی بعدی آغاز می م، مرحلهعا فارغ شدن پاسداران از قتل



 های ناآرام تمشک

 

٢١٩

هايی را که در بند  های بچه به ما گفته شد ساک. خود را در قسمت فرعی بند يافتيم
احساس کردم خوابی که در انفرادی دو ماه قبل ديده بودم، تعبير شده . هستند، جدا کنيم

گويی . خيس عرق بودم. آوردم  خاطر میای را که در خواب ديده بودم، به اسامی. است
تلويزيونی را که در . نشستم فيلمی بود که يک بار ديده بودم و حاال دوباره به ديدنش می

خواستم ببينم  می. گشتم وار به دنبال ساک خودم می ديوانه! جا بود خواب ديده بودم، نيز آن
صحافی کرده بود، در ساکم هست يا نه؟ مصطفی  برايم آيا قرآنی که مصطفی مردفرد

  کردم شايد نامه می فکر . ای را که برايم حکم گنج داشت، در آن جاسازی کرده بود نامه
اگر نبود . ی عجيبی داشتم دلهره. ی باشدکزاز  ی فاطمه مانده خط باقی مزبور تنها دست

ی وسايل قرار  ردم، قرآن را ديدم که روی بقيهدرش را که باز ک. چی؟ ساکم را يافتم
ی اولش را باز کردم،  صفحه. ديد چشمم جايی را نمی. اشک در چشمانم حلقه زد. داشت

لبخند . جا بود گنجم آن. مصطفی: تقديم به ايرج عزيزم و امضا کرده بود: نوشته بود
ها  ی ساک وبارهبه سرعت در ساکم را بستم و به تفکيک د. مندی بر لبم نشست رضايت
ها را به  ها چه خواهند کرد؟ راستی آن کردم با اين ساک با خودم فکر می. پرداختم
 بودند که نشانشان تحويل خواهند داد؟ تازه تحويل بدهند يا ندهند، مهم صاحباي ها خانواده
يا های آغشته به درد، پيامی خواهد شنيد؟ آ آيا کسی از اين جامه.  در ميان ما نيستندديگر

   نهان گشته بود؟ های پرطپشی ها، روزی چه دل ال به الی اين جامه فهمد در کسی می
ريزان به دنبال   و هن وهن کنان و عرقکشيدم نفس میبه سختی و با مرارت تمام، 

گشود و چيزی را به يادگار و  گاهی کسی در ساکی را می. گشتم ماترک عزيزانم می
هايی که گاه تا سرحد جنون  خواستند از آن  همه می.داشت رسم يادبود برای خود بر می

ها زندگی کرده  افراد گاه با اين خاطره. راه داشته باشندمشان داشتند، چيزی به ه دوست
کشيدم  اگر عاشق نبودم و اگر هر شب انتظار نمی. کردند های راه را تحمل می و سختی

  . سفری اين چنينم نبودی عزيزترين ياران ببينم، هرگز تاب  که ماه را به چهره
 ناشی از درد و اندوه بيشترام  خستگی. با جسمی خسته و روانی آزرده به بند بازگشتم

راستی حاال کجا هستند؟ چه کار . شدند ای از پيِش نظرم دور نمی لحظه. ها بود  بچه غيبت
های  کردند و چند تن از بچه کنند؟ روزهای بعد نيز پاسداران هر روز رجوع می می

هايی که زنده مانده بودند،  های بچه بردند تا نسبت به تفکيک ساک ها را با خود می فرعی
خط مصطفی را بوسيدم و چند بار روی  دست. آهسته قرآن را باز کردم. نداقدام کن

انگار . آهسته جلد آن را باز کردم و نامه را از مخفيگاهش بيرون آوردم. چشمانم گذاشتم
شان که  يک لحظه با او رفتم تا آن اتاق کاهگلی خانه. خنديد جا ايستاده بود و می  آنفاطی
. خوابيديم جا می ها در آن  و ديگر بچهها بعد از کار سخت روزانه، با جالل و فاطی شب

  .  خلق بوداتاقی که تنها آذين ديوار آن، عکس بنيانگذاران سازمان مجاهدين
کرد به نوشتن  کرد و در زير نور آن شروع می  هميشه يک فانوس روشن میفاطی

اش، در حالی که دستانش از شستن لباس در هوای سرد مانند لبو  های روزانه گزارش
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  ! شد خوابيد و زودتر از ما بيدار می ديرتر از ما می. سرخ شده بودند
 بوديم، به خوبی  از آن مهلکه جان به در برده...  و شانس و اقبال وما که با معجزه

ارزش   البته اين به معنای بی. بازنگشتندگاه هيچها که از همه بهتر بودند،  دانستيم آن می
ی  اندازه  بیمثال و دانستن بازگشتگان نيست بلکه برعکس، به معنای ارزش بی

خود فرو برده بود، انديشيدن به اين نکته  ا درچه که اين روزها مر آن. بازنگشتگان است
شده   مبارزه و مسير طیپيشبردها تأثيری در جامعه و  بود که آيا رنج و فداکاری بچه

  : ؟ آياداشته و يا خواهد داشت
  ای که مرده بود پرنده

   کند شود و پرواز می دوباره دانه می
  : دوستی قبًال اين سؤال را مطرح کرده بود

  ميرد ی کوچکی که در دهان گنجشگکی می دانهچگونه آن 
  شکافد  ی سنگين سنگ را می خود سينه
  کشد ی خورشيد دست می و به گونه

  : گفته بود کهو خود پاسخ
  ی کوچک از ياد رفتن مثل آن دانه

  دان يک مرغ در چينه
  همان پيوند با پرواز است

  اصًال دانه، خود پرواز است
  . ترديدی ندارمنيز ثير ندارم ولی نسبت به حتميت آن شناختی نسبت به چگونگی اين تأ

 بود مرا با خود به دنيای رازهای ناگشوده  چه که موالنا سروده ها هم آن بعضی وقت
  :کردم نشست و با خود زمزمه می برد، دوباره لبخند بر لبانم می می

نرست ؟ يکدام دانه فرو رفت در زم   ن کهُ 
   باشد ؟ن گماني انسانت ای هچرا به دان

  
٣  

داد و خللی در آن وارد  ها به کار خود ادامه می عام تشکيالت صنفی ما، مانند قبل از قتل
مقامات .  مسئول نظافت بود مسئول بند و محمد سالمیاين بار حسن رزاقی. نشده بود
ها به  آن. ندها نداشت وسط بچهی بند ت  نيز حساسيتی روی تشکيالت صنفی و ادارهزندان

کند و اين   نمیرژيمی  خوبی به اين امر آگاه بودند که اين مسئله خطری را متوجه
  . ها طول خواهد کشيد تا بتوانند دوباره کمر راست کنند زندانيان، سال

 مسئول فروشگاه زندان، خبر داد که فروشگاه زندان فعاليت خود را آغاز کرده و ،عادل
ی   مورد نيازمان را در اختيار او قرار دهيم تا نسبت به تهيههای جنسم ليست تواني می
مان از جمله   درخواستیهای جنسچيزی نگذشت که بخشی از . ها اقدام کند آن
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هايی بودند که  همان. انجيرها همه پاک شده بودند. کنسروماهی و انجير به بند راه يافت
ناميديم و هدف از آن  اش می کاری ی که ملیخودمان روزهای جمعه به هنگام کار جمع

، با مسواک "زدايی کرم"ها را باز کرده و به منظور  پرداختن به امور اتاق بود، ميان آن
مان را غارت کرده بودند و حاال ي زندانبانان بندها.  را تميز کرده بوديمنشاندرو
کردم از انجيرهای   نمیوجه رغبت  به هيچ! فروختند مان را دوباره به خودمان می اموال

که به اين صورت مورد تحقير قرار گرفته بوديم، به شدت  از اين. ياد شده استفاده کنم
هايم  خواست عادل مسئول فروشگاه را با دست دلم می. کردم احساس تنگی و فشار می

  .خفه کنم
  
۴  
وز  شهريور و يک هفته پس از حضورمان در سالن جديد، در حالی که هن٢٠شنبه  يک

 را "فروغ جاويدان"شدگان عمليات  ی پنج تن از دستگير کامًال جا نيفتاده بوديم، مصاحبه
، ، شهرام سيفیداريوش گلبرگ.  بودندچهار مرد و يک زن. از تلويزيون پخش کردند

 از زندانيانی بودند که به خدمت رژيم در آمده  و محمدحسن بسيجیتپس  فرهاد چاه
تا . اند ی بيان گفتارشان مشخص بود که مرزهای زيادی را درنورديده از نحوه. بودند
های گسترده، آزاد شدند، اما از  جايی که مطلع هستم، چهار نفر فوق بعد از همکاری آن

هيچ شناختی از آن . اطالعی کسب نکردم زنی بود به نام زرگر کهسرنوشت نفر پنجم 
حالت گفتار و . زن دردمند که گويا پايش را نيز در عمليات از دست داده بود، نداشتم

 يکی از کسانی بود که سعيد شاهسوندی. داد که با بقيه همراه نيست نگاهش نشان می
 و به ، ولی به داليل کامًال امنيتیی ببخشدبيشتر "کيفيت"به اين مصاحبه توانست  می

جمع   مخفی نگاه داشته شده بود و از حضور در آناش  دستگيریی،بزرگترخاطر منافع 
  ٨٩.معاف شده بود

  
۵  

 به همراه چند هنگام بود که ناصريان در يکی از روزهای مهرماه، صبح .۶٧مهرماه 
ناصريان . ی بند فراخواندند ی افراد را به حضور در حسينيه  همهپاسدار به بند آمده و

گذشت دورانی که در آن اعتصاب :  گفتيشها شروع به تهديد کرده و در خالل صحبت
: جا پيش رفت که تهديد کرد و تا آن. گرفت های اعتراضی در زندان انجام می و حرکت

                                            
ی تعدادی  ی اعدام قرار داشتيم نيز مصاحبه و هنگامی که هنوز در پروسه  بعدها متوجه شدم که در مرداد ماه 89

اين افراد از کشورهای اروپايی برای شرکت در عمليات فروغ جاويدان به . از دستگيرشدگان را پخش کرده بودند
  .ی مرزی آمده بودند منطقه
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خط برخورد ما عوض شده است :  کردتأکيدو  ٩٠!تان را نيز کوتاه کنيديها  بايد سبيلاحت
 در شادی ناشی از ناصريان! ترين حرکتی را در نطفه سرکوب خواهيم کردکو کوچ

: خنديد، گفت گنجيد و در حالی که ابلهانه می فتحی که کرده بود، در پوست خود نمی
نخورده بود،  سال سرشان به مهر ۴٠هايی را که در عرض  ای کجاييد که ببينيد توده

 را پيش کشيده و گفت که وی سپس موضوع حکم خمينیايم؟  چگونه نمازخوان کرده
هر موقع .  خشک نشده است"امام" امضای و هنوز حکم اعدام همه شما را داده "امام"

 او همچنين اضافه کرد که آن اوايل که ٩١.توانيم دوباره حکم را اجرا کنيم که بخواهيم می
، "کيلويی"های  به شما حکمما . هايتان هيچ کاره بوديد  خيلیدستگير کرديم،شما را ما 
هدف ما اين بود که . شود دانستيم فردا چه می که نمی  سال داديم برای اين٢٠، ١۵، ١٠

. انقالب را از بين برده و شما را تعيين تکليف کنيم شما در زندان بمانيد تا ما بتوانيم ضد
اگر نظر من باشد . ايد شما در اين ميان مانده.  واصل کرديم"درک"را به هيئت آمد، همه 

که در اين هفت سال مار    برای اينکرديم؛  واصل می"درک"ی شما را به  بايد همه
در خاتمه هم تأکيد کرد فعًال در . ايد و برای نظام خطرناک هستيد خورده و افعی شده

 در واقع به روشنی بيانگر های ناصريان حبتص. مانيد تا تعيين تکليف شويد زندان می
کردم هر  آرزو می. خط مشی جديد رژيم در برخورد با پديده زندانی سياسی و زندان بود

بعد از اين . اش را نداشتم ی کريه  تمام شود، تحمل قيافهيشها چه زودتر صحبت
ت و از سرگيری فروش روزنامه، اين حرک.  داده شدبرخورد، باالخره هواخوری

  .شود  آرام عادی می- گر آن بود که شرايط آرامننشا
  
۶  

 ١۵ی فرعی سالن  های بند را صدا زده و در راهرو زندان و محوطه ی بچه شبی کليه
ها به  با آن و چند پاسدار،  يکی به اتاقی برده شده و لشکری- افراد يکی. نگاه داشتند

هر کس تحليلی داشت ولی هيچ کس . پرداختند میهای معمول در زندان  سؤال و جواب
خواهند فضای اعدام را نگاه  دارند و يا واقعًا قصد  کرديم می فکر می. بين نبود خوش

بند به چشم  در حالی که چشم. به هر حال، نوبت به من رسيد .تکميل پروژه را دارند

                                            
های   سبيل نيتی زندان به همراه پاسداران به بند هجوم آورده و با قيچی معاون ام مجتبی حلوايی  در اوين90

جا که امکان داشت  خواستند تا آن به اين وسيله می. زندانيان را به بهانه غيرشرعی بودن به زور کوتاه کرده بودند
  . زندانيان را تحقير کنند

، ، مهدی پوراقبال، عباس نوايی، احمدرضا محمدی مطهری، حسن افتخارجو، جواد تقوی قهیسيامک طوبايی  91
، مهرزاد ، عال مبشريان، مهرداد کمالی، ابراهيم طاهریرحيمی، هوشنگ محمد ، بهنام مجدآبادیمحمود خدابنده

، ، محمود ميدانی در شيراز، امير غفوری ورزش نما در تهران سياوش، پيروز دوانی، علی اصغربيدیحاجيان
، ، در مشهد، محبوبه بهادری، محمد ائمی جواد صفار ،، زهرا افتخاریزاده  جالل مبينی ،آبادی مرتضی عليان نجف

ی کسانی بودند که بعدها توسط   در ياسوج، در زمره، در اصفهان و احمد آقايی، افسانه طهماسبیزهره مظاهری
های رژيم حکم خمينی در موردشان    های امن و بازداشتگاه  عملياتی وزارت اطالعات ربوده شده و در خانههای تيم

  . رسيدند اجرا شده و به قتل
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: ايرج حاضر به نوشتن انزجارنامه هستی؟ گفتم:  گفتلشکری. ارد شدمداشتم، به اتاق و
: پرسيد. ام من يک بار نوشته. نويسند چند بار بايد انزجارنامه نوشت؟ هر روز که نمی
شناسی، اهل اين  خودت مرا بهتر می: آيا حاضر به همکاری اطالعاتی هستی؟ گفتم

در موقع "! سگ منافق"کنار اسمش بنويس : و گفت نکرد ریسؤال ديگ. کارها نيستم
سپس از مجتبی . "دار ط دسته"کنار اسمش بنويس : ، گفته بودبرخورد با مجتبی اخگر

: لشکری گفته بود! نه: سرد پاسخ داده بوددانی يعنی چی؟ مجتبی خون می: بودپرسيده 
 تهيه را احتماًال برای وزارت اطالعاتحاال شيرفهم شدی؟ ليست ياده شده ! يعنی طناب

م، وظيفه داشت مشخص کند که از نظر آنان عا لشکری مانند قبل از قتل. کردند می
  .  هستند"بريده" و يا "منفعل"، "معاند"يک از زندانيان،  کدام

  فرای وسايل  را دوباره با کليههای بند ی اول مهرماه، يک روز تعدادی از بچه در نيمه
، حسين داريوش صفايی: افرادی را که به خاطر دارم، عبارت بودند از. خواندند
در همين ماه ...  و جاللی، حميد، مجتبی اخگر، محمد پورقاضيان، کيومرث مژدهفارسی
های انفرادی  ی وسايل صدا کرده و به سلول ها را با کليه  نيز تعدادی از بچهدر اوين
 مشخص نشد که هدف آنان از اين کار چه بود؟ گاه هيچبرای ما . منتقل کرده بودند٢٠٩

م را عا خواستند فضای اعدام و قتل ا میپروراندند و ي  را در سر می ی پروژه آيا ادامه
  حفظ کنند؟

در طول اين مدت، يکی .  از دو ماه نگذشت که آنان را دوباره به بند منتقل کردندبيشتر
ها برخورد کرده و از آنان خواستار همکاری اطالعاتی شده بود و   با آندوبار ناصريان

او در مقابل سوال . ها اعدام خواهد کرد آنان را نيز مانند ديگر بچهتهديد کرده بود که 
خواهی ما را اعدام کنی؟ خنديده بود و  آخر به چه جرمی می: ها که پرسيده بودند بچه

حق با ! تان را که اعدام کرديم، جرمی مرتکب شده بودند؟ مگر دوستان: اذعان داشته بود
  !ندی را مطرح کرده بودا ها سؤال احمقانه ناصريان بود، بچه

 و  و با اختالف يکی دو روز، رضا فيروزی، مهدی سعيديانششم مهرماه در اوين
ها کسانی بودند که به هر دليل تا آن روز از   آن.ی اعدام شدندرشت محمدتقی صداقت

مهدی . ها نبود عام ی روند قتل ها ادامه  اين اعدامشايد بتوان گفت. يده بودنداعدام ره
. بردند  بوده و زير حکم به سر مینهای مجاهدي  هر دو از پيک و رضا فيروزیسعيديان

هر دو بعد از آزادی از زندان، به . ها به سر برده بودم نمن ساليانی چند با هر دو آ
کرد،  ای را از مرز خارج می  در حالی که عدهرضا فيروزی. مجاهدين پيوسته بودند

 آن از ناراحتی شديد همچنانو گردنش آسيب ديده بود و خود از عقب وانت پرت شده 
بار   يک.  بود"آرمان مستضعفين" نيز از اعضای دانشجويی مهدی سعيديان. برد رنج می
خرداد، برای دومين بار به زندان افتاده ٣٠ خرداد دستگير شده بود و بعد از ٣٠قبل از 

 به سر برده بود و سپس به علت بيش از يک سال و نيم در انفرادی گوهردشت. بود
در زندان به مجاهدين . تال شدن به بيماری سل غدد لنفاوی، از انفرادی خارج شده بودمب
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 نيز تا مهرماه داوود زرگر. رفت  به شمار میگرايش پيدا کرده و جزو زندانيان مجاهد
، جايی که احمد زرگر تر صادر شده بود اما از آن حکم اعدام او پيش. زنده مانده بود

کردند به نوعی  معاون دادستان انقالب در امور مواد مخدر، عموی وی بود، تالش می
مقامات قضايی در اين رابطه توفيقی به . شان کنند داوود را مجبور به پذيرش مطالبات

  . دست نياوردند و حکم اعدام او را اجرا کردند
 به عنوان رياست جديد زندان، به بند آمده و به روزی فروتنی مهرماه بود که  نيمه

اين تنها حضور وی در . خارج شد صحبتی   بدون هيچسرعت طول بند را طی کرده و
ی اقبال وی به سرعت رو به افول  گويا ستاره. زندان بود و ما ديگر وی را نديديم

کسی نفهميد . است زندان را پذيرفته بودها قبل نيز وی به مدت کوتاهی ري سال. گذاشت
اش  باره سرو کلهک اين بين کجا بوده است و چگونه ياش چيست و در وی کيست و نقش

ی واسط  نقش محلل و حلقهای شرايط،  گويا در پاره. رود میشود و بعد به محاق  پيدا می
  . گرفت را به عهده می

به سر ... و به همراه رضا فالحيکی از زندانيانی که در سلول کناری ما "  چ- خ"
خواست به نفع خود سوءاستفاده  برد، موقعيت را مغتنم شمرده و از تنگی اوضاع می می
ی اتاق و کارگری بند  خواست، حاضر به انجام کارهای روزمره ی میبيشترغذای . کند

د و در ضمن ديگران را دا های دريافتی از بند را تحويل نمی ها و روزنامه نبود، کتاب
ها  هايش، هرچه را که از بچه خواسته کرد که در صورت مخالفت با هم تهديد می

گفتند که دچار  ها می بعضی از بچه. داند، با پاسداران در ميان خواهد گذاشت می
اما من کوتاه آمدن در مقابل وی و .  است و بهتر است در مقابلش کوتاه بياييم"پريشانی"

هايش در همين سطح باقی  دانستم و معتقد بودم خواسته يش را منطقی نمیها خواسته
 از نظر من تمامی اعمال او قابل .نخواهد ماند و روز به روز افزايش خواهد يافت

هايش ما را تهديد  خواهی داديم که در قبال زياده بايد به او اجازه می اغماض بود ولی نمی
، در يکی از روزها .برده بود م پیعا پس از قتل ضعف ما در شرايط  او به نقطه. کند

هنگامی که از تحويل دادن روزنامه امتناع کرد و بنای قلدری گذاشت، با اين که هيکل 
 به گوشش زدم که بر کِف ای درشتی داشت، بدون اين که فرصتی به او دهم چنان سيلی

! خواهی بکنی، بکن هر غلطی می: م، گفتماش را گرفته بود در حالی که يقه. اتاق ولو شد
بار ديگر باليی به روزت خواهم آورد که ! ات بيرون کن خواهی را از کله ولی فکر باج

به هيچ وجه از . تهديداتم مؤثر واقع شد و تا حدودی آرام شد! ات پشيمان شوی از کرده
س فشار و  احسا، و به اين کار مجبور شده بودم و برای همينزدنش خشنود نبودم

او . توانست جلوی او را بگيرد کردم، ولی اين تنها راهی بود که به نظرم می ناراحتی می
ی بدی با من  ميانه. آورد بعدها در خودش فرو رفته بود و مشکلی برای بند به وجود نمی

کرد نيازهايش را از طريق من برآورده  نداشت و اتفاقًا چون مسئول بند بودم، سعی می
ديد، در  ها که مرا می گاهی وقت. کردم آمد، کمکش می جايی که از دستم بر میتا . کند
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 به مقصود وی پی نبردم و گاه هيچ. کرد کرد، لبخندی هم همراهش می حالی که سالم می
  .دچار يک بحران روحی شده بود. از خودش هم در اين مورد سؤالی نکردم

آفتاب را نيز ديگر رنگی و اعتباری .  رومکردم که به هواخوری رغبت چندانی نمی
چون ما، در ترديد و  ، اما گويی همکرد از ديوار باال رود رمق تالش می بی. نمانده بود

های  آخرين بار خورشيد را با هيمه. ماند باز میاضطراب ميان فرونشستن و برخاستن 
آسمان .  گراييده بودی گدازانش به سردی اش ديده بودم ولی اين بار کوره مردادی
  .ها در دل خاک مأوا گزيده بودند  هديه داده بود و شعلهزمينهايش را به  هيمه

  
٧  

با خبر شديم که نيروهای . کرد رژيم در جامعه نيز نياز به ايجاد بحران را احساس می
 تهران "جمشيد"ی  کميته، شهربانی و سپاه در يک روز پاييزی در مهرماه، به محله

رژيم  یمل شورای امنيت"اين يورش با تصويب . کنند جا را محاصره می ه و آنيورش برد
 وزير ورپ محتشمیاکبر  علی" "ی طلب دوم خرداد اصالح"و به دستور و زير نظر 

وران رژيم ابتدا محله را قرق طبق اخبار رسيده، مأم. صورت گرفته بودکشور وقت، 
شان  دهند و سپس هر که را که دم دست  کس نمی ی آمد و شد را به هيچ کرده و اجازه

هايی از  رسد، از کوچک و بزرگ گرفته تا زن و مرد دستگير کرده و با اتوبوس می
 با زمان تمامی محله را و هم. کنند ها منتقل می ها و بازداشتگاه پيش تهيه شده به زندان

   .کنند بولدوزر خراب کرده و به تلی از خاک تبديل می
ترين   پناه بار بی ، اينسازی انهدام و نابودشان در نيروهای رژيم برای نشان دادن ظرفيت

افرادی که خود قربانی سيستم . ترين اقشار جامعه را هدف قرار داده بودند دفاع و بی
به ه که رژيم وظيفه پاسداری از آن را طبقاتی و مناسبات مبتنی بر استثمار و سرماي

 تمامی شعارها و رغم علیهم جنگی که  جامعه بعد از جنگ، آن. داشت، بودند  عهده
توانست آبستن حوادث   به پايان رسيده بود، میسرودها با شکست رژيم و تسليم خمينی

ی  نرود، سرکوب را چارهشان در  که مهار اوضاع از دست برای آن. بينی نشده باشد پيش
ای که  های زنجيره  و پس از افشای قتلها بعد در دوران خاتمی حتا سال. کار ديده بودند

جايی که  ها رو شده بود، از آن دست مسئوالن باالی حکومتی در طراحی و اجرای آن
فروش مشهدی هدف  ا دنبال کنند، زنان تنهای قبلی ر توانستند سياست برای مدتی نمی

تر بودند و کشتارشان  پناه ها از همه بی آن. ای عوامل رژيم قرار گرفتند های زنجيره قتل
  . کرد ی رژيم نمی فشاری را متوجه ايجاد رعب و وحشت در جامعه، رغم علی

 منتقل کرده بودند تا الاقل کمبود آماری تعدادی از دستگيرشدگان را به گوهردشت
روی بند ما، تعدادی از اين زنان به همراه  به در بند رو! زندانيان را جبران کنند

 معتاد بوده و بخشی هم معتاد و هم ،بخشی از اين زنان.  محبوس بودندنشانکودکا
 رنج ودردی که ی جمشيد و تحمل ها در محله زندگی فالکت بار آن. فروش بودند تن
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بدون . ساليان سال بردوش کشيده بودند، روان آنان را آزرده و خسته کرده بود
های زندان که شايد برايشان چندان نا آشنا  ترين تصوير روشنی از آينده، در سلولککوچ

در بيرون از زندان، . دديدن انداز روشنی پيش رو نمی چشم. بردند هم نبود، به سر می
 زياد طی ساليان  با مرارتکه  اندکیزندگی از دست داده بودند و لوازم  را شان سرپناه

  .نداز بين رفته بودتهيه کرده بودند نيز 
گونه امکان بازی و خارج شدن  هم بدون هيچ  آن،وجود آن همه بچه درفضای محدود بند

 نبودن شان،ي ها يگر و پشتيبانی مادرها از بچهدشان با يک    از بند و دعواهای کودکانه
شد  ها را دو چندان کرده بود و می مشکالت آن... شان و سيگار و مواد مخدر در دسترس

آنان برشی بودند از وضعيت زنان در . بردند حدس زد که در چه جهنمی به سر می
 در "اکثريت"از رهبران سازمان " رقيه دانشگری"ی ايران که روزگاری  جامعه

  :موردشان گفته بود
ايم که انقالب، بخشی از حقوق زن را در حيات سياسی  ما بر اين عقيده

انقالب با تبليغات خود از اين که نيروهای ضد. مين کرده استجامعه تأ
اند، از اساس  جمهوری اسالمی ايران يک سيمای ضد زن تصوير کرده

بنا بر . ياليسم است در جهت اهداف ضد مردمی امپرنادرست است و کامًال
 زنان، جمهوری ن شدهدانقالب در مورد به بند کشياين، برخالف تبليغات ضد
کش ما هويت بخشيد و ارزش اجتماعی زنان  اسالمی به زنان زحمت

  ٩٢.کش و شخصيت واقعی آنان در اين انقالب نمايان شد زحمت
رسيد، گويی  میشب که فرا . رسيد دائم صدای جنگ و جدال و دعوای آنان به گوش می

کردند که دارند،  هايی که صدای خوبی داشتند و يا فکر می آن. شد شان دو چندان می غم
از آوازهای حزين که دردهای خود را در واقع با آن بازگو . کردند شروع به خواندن می

کردی در  ها فکر می بعضی وقت. های کوچه بازاری شاد کردند گرفته، تا آهنگ می
غم آنان . ای ی گمرگ قبل از انقالب رفته زنی و يا به محله ار تهران قدم میز خيابان الله

بايستی تاوانش را اين  مگر چه گناهی کرده بودند که می. کرد نيز بر دلم سنگينی می
از حال و روزشان . برند شان در بند ديگری به سر میي دانستيم مردها گونه پس دهند؟ می

زنان هم بايد درد خودشان را .  بوده باشدنشان بدتر از زناکنم خبر بوديم ولی فکر نمی بی
  . نهادند شان میي ها های بچه کردند و هم مرهمی بر زخم تحمل می

ها  عام مطمئنًا اگر قبل از قتل. شان، سيگار بودي رفتيم، تنها تقاضا  میوقتی به هواخوری
برديم، کوچکترين  رايطی که به سر میولی در ش. کرديم شان می دريغ پيشکش بود، بی

ها تمام شود و يا بهانه و دستاويزی برای يک  توانست به قيمت جان بچه غفلتی می
توانستيم همان اندک را  ما سيگار زيادی نداشتيم، ولی می. ی ديگر شود سرکوب گسترده

کرد؟ آيا رژيم و شود به آنانی که زير فشار هستند، اعتماد  آيا می. نيز با آنان تقسيم کنيم
                                            

  .یدانشگر ، رقيه ١٣۶٠، تابستان ١١٩ی کار، ارگان سازمان فدائيان اکثريت، شماره    نشريه92



 های ناآرام تمشک

 

٢٢٧

ها به بند مجاور ما،  شان استفاده نخواهند کرد؟ آيا آوردن آنيها  از ضعفناصريان
هايی بودند که ذهن ما را درگير خود کرده  ها سوال اين ...؟ آيا است نبودهای جديد  توطئه

  .نيمها خودداری ک بودند و به همين دليل صالح ديديم از دادن سيگار به آن
کردند و يا برای هر کدام از  مان صدا می مان و يا رنگ لباس ما را با شکل ظاهریها  آن

... کردند به خواندن آوازی در اين رابطه کردند و شروع می ما مضامينی را کوک می
...  "آهای آقا بلنده، آهای مست و ملنگه": خواندند مثًال برای کسی که قدش بلند بود، می

پيرهن قرمزی دل منو ": خواندند ی که پيراهن قرمز به تن داشت، میو يا برای کس
سر تو ": خواندند ی قشنگی داشت، می ها قيافه نظر آن يا برای کسی که از... "بردی

همه آواز  آی، اين تو که با ناز می"يا ... "منو نگاه کن خوشگله باالکن خوشگله،
امان از وقتی که ... ، "ناه من نيستدونی که اين کار دله گ دوست دارم می"..."آی می

 . را صدا کردها حيدر يوسفلی روزی يکی از بچه. گرفتند  ها را ياد می اسم يکی از بچه
شدند،  گاه که نااميد می... ،"باباحيدر"ی  ها شروع کرد به خواندن ترانه بناگاه يکی از آن

خواندن  ... "خوام چشمام دنيا رو ببينه اينه نمیاگه عشق همينه اگه زندگی "خواندند،  می
شان، اغراق ي ها بعضی.  تا چند دقيقه ادامه پيدا کندحتاتوانست  هريک از اين آوازها می

آنان . استعداد عجيبی داشتندحافظه و ها بودند و  ی متحرک اين گونه ترانه نکنم گنجينه
با اين  ما بودند   قادر به ديدن،تیبه سخهم  آنشان،  ی جلوی پنجره  از الی کرکرهتنها
 برای يادآوری و يا ساختن شودای  سوژهکافی بود تا  يک نظر و يک نگاه، حال
ها، ذهن من نيز فعال شده بود و هرچه  های آن  با شنيدن ترانه. ای ی ترانه البداهه فی

 ياد آورده ها دوباره به پس از سالرا که در عمرم شنيده بودم،  " بازاری کوچه"ی  ترانه
  . کردم  می و زيرلب زمزمه

ها  ها توسط آن تقريبًا هميشه سه طرف حياط بند خالی بود، چون امکان ديده شدن بچه
جا تنها جايی بود که  آن. زدند نشستند و يا قدم می ها فقط زير ديوار بند آنان می بچه. بود

خواندن و درخواست وگو، آواز شان برای گفت ای تالش ديدند وگرنه لحظه ما را نمی
ی آنان برای سيگار و عدم اجابت   استغاثه،تر از همه سنگين. شد سيگار کردن قطع نمی

ی زندانی را  توانستيم خودمان را توجيه کنيم که خواسته به سختی می. آن از سوی ما بود
ما به خاطر رهايی و آزادی مردم و از جمله آنان به مبارزه روی آورده . اجابت نکنيم

خواستيم و يا صالح نبود که کاری انجام  توانستيم و يا نمی  نمی،ديم و حاال به هر دليلبو
" نه" از اين که به آنان. ها چيزی نبود که بتوانيم از روی آن به سادگی بگذريم اين! دهيم
تنها کاری . شد روحم درهم پيچيده میگيری نقش داشتم،  و من در اين تصميمم، يگفت می

 مان ساخته بود، اين بود که رعايت کنيم کسی در هواخوریيط از دستکه در آن شرا
. سيگار نکشد تا آنان از بوی سيگار تحريک نشوند و يا در دست کسی سيگار نبينند

هر وقت در . کردند که حداکثر رعايت انجام گيرد ها همگی در اين رابطه تالش می بچه
نشستم و به  بردند، می ی دوم به سر می  در طبقههای آنان که ی سلول زير پنجره
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افتادم که روزها  اختيار به ياد عاشقانی می دادم، بی خواندند گوش می هايی که می ترانه
. پرداختند های عاشقانه می خواندن ترانه شان به نواختن و ی محبوبه ها زير پنجره وشب

کتمان ! خواندند  برايمان آواز میشان های بسته ها بودند که از پنجره حاال اين محبوبه
. ها برايم مهم نبود بردم، محتوای آن خواندند لذت می ی آوازهايی که می کنم، از همه نمی
هم از راه گوشی تلفن  ها بود صدای زنی به جز مادر و گاهی مادربزرگم را، آن سال

از تلويزيون شان را ي ها، صدا اگر در اين سال. صدای کودک را که هرگز. نشنيده بودم
از اين بابت، شنيدن صدای . توانستم آن را تشخيص دهم نشنيده بودم، شايد ديگر نمی

های ثابت کنار ديوار،  يکی از مشتری. شان برايم جالب بودي ها و کودکان و دعواها زن
شايد . برد دادم و کسی به رازم پی نمی های دلم را التيام می شان زخمي با آوازها. من بودم
بعدها روزی يکی از عزيزانم . س از هر چيز برداشت خاص خودش را داشته باشدهر ک
گذاشتند و با  شان را از زير مقنعه بيرون می  که کاکلانیشعری خطاب به دختر در
  : گشتند، سروده بود های تهران می  خيابان  درشانعاشقانهای سرخ به دنبال  لب

  برد ات مرا می  کاکل!کاکلی
  .ای که بر کاکل يارم نشست در مسير گلوله

  های سرخ تو لب
   .برد ی يارانم می مرا به شهر سرخ سينه

.  شادمانی ظاهری بند زنان ادامه داشت ياها مراسم آوازخوانی و ای، شب تا دو هفته
های  صدای جيغ. ی هجوم پاسداران به بند و ضرب و شتم آنان شديم ناگاه روزی متوجه

دانم دقيقًا چه اتفاقی در بند آنان  نمی. ويای همه چيز بودهای کودکان، گ زنانه و گريه
ای به گوش  صدای خنده. خواند افتاده بود؟ ولی از آن شب ديگر کسی آوازی نمی

 و عزاداری و دعای کميل و توسل تان بخواهد صدای نوحه و گريه رسيد، اما تا دل نمی
  . رسيد از بند آنان به گوش می... و

مان  آوازهايی که برايرفتيم ولی ديگر صدايی از  میری به هواخوهمچنانما 
کسی . ام کردم چيزی را از دست داده دوباره احساس می. گرفت دلم می. خواندند، نبود می

ی  اش متوجه  هم ديگر نبود تا با نگاه تيزبينمصطفی مردفرد. شد ی حالتم نمی متوجه
  .ام شود یتغييرات روح

  
٨  

بار اول تعداد .  زندانيان از سرگرفته شده بوداز اواخر مهرماه مالقات. ۶٧ ماه آبان
هر کس که از . های بند به مالقات رفتند  بچهبيشترماه تقريبًا   و بار دوم در آباناندکی

لبخندی به لب . گشت، مانند اين بود که از ديار مردگان بازگشته است مالقات بر می
ی   خانواده. آورد جز خبرهای بد و جز غم و اندوه چيزی با خود به ارمغان نمی. نداشت

خواستی از صميم قلب  می .گريستند زندانيان نيز چونان سوگوارانی بودند که تنها می
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  :فرياد بزنی
  گريند روی ساحل نزديک می" :گويند گرچه می

   "سوگواران در ميان سوگواران
  ٩٣رسد باران؟  میکی! قاصد روزان ابری داروک

ها بارها به زندان و مراجع قضايی  ها گذشته بود، خانواده طی مدتی که از قطع مالقات
هايی که  سرانجام در مهرماه به خانواده. مراجعه کرده ولی پاسخی دريافت نکرده بودند

و به همين خاطر در . شود کرده بودند، تاريخی برای مالقات داده می  به زندان مراجعه
 ديدار نشانم، تعداد معدودی توانستند با فرزنداعا ين نوبت مالقات پس از دوران قتلاول
  . کنند

  زندگی آرام بگير
  آرام بمير

  بيرون از رحم مادران ديگر کودکی نيست
ها از طريق  بچه. شد تر می دردمان افزون. رسيد  میجسته و گريخته خبرهای اوين

پرس و جو هايی که به اوين منتقل شده بودند،  بچهدر رابطه با شان، ي ها خانواده
م در عا حدسی که در خالل روزهايی که قتل. هيچ کس از آنان خبری نداشت. کردند می

 کسی از کمترباورنکردنی بود، . پيوست  به حقيقت می،زديم  ادامه داشت میگوهردشت
همه و .  از انگشتان دستکمتر! يی که به اوين منتقل شده بودند، زنده مانده بودها بچه

رهای سنگين اآو.  در زير آوارها فرو خفته بودند ها فرياد و پژواک قرن. همه رفته بودند
های مرگ، ما را احاطه کرده بودند و  و خيزابهها  موجگويی . بر سرمان فرو ريخته بود

ها چون خيلی از ستارگان، از  بچه. شدند تر می ر دم افزونشان ه های سهمگين ضربه
  :کردم احساس می. رفتند پيش نظرم رژه می

  درند چنان نجابت عشاق را سينه می آن
   ياران را که

  شود، شمرد های باران نمی مثل قطره
  کتاب يادهای رفتگان 

  شود از هجوم تصاوير پاره می
  زمين برای اين همه کشته کوچک است

  گريد وجوی مخلوق ديگری می ا تنها به جستو خد
  ٩٤"پس سمندر گشتم و در آتش مردم نشستم" :خواند  حاال به راستی میسمندرمحمود 

ای به گوش توابی زده بود که  ؛ سيلیسيدعلی حيدری:  افتادمبه ياد دوران حاج داوود
خورد که فحش   فحش داده است و در نزد حاج داوود قسم و آيه میسعود رجویچرا به م

                                            
  . يوشيج  نيما93
  .  احمد شاملو94
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مجيد ! زنم اگر بار ديگر تکرار کند، اين بار بدتر می: گفت می! ناموسی داده است
مان زمزمه را براي" ساغرم شکسته ساقی"باره اش دو ی شيرين آذری  با لهجهقدکساز

 از بس که  حسين نجاتی. ساغرمان شکسته بود در حالی که اين بار واقعًاکرد یم
 تنها چند روز از ،کرديم  صدايش می"حسين جون من"او را ،  ون من؟ج": گفت می

کنند تا لب به سخن  ازدواجش گذشته بود که همسرش را در مقابل ديدگانش شکنجه می
ی   که به فاصله فرشاد اسفندياری.بودی هميشه لب فرو بسته گشايد و حاال حسين برا

 بهار ١۵وقتی تنها او که  سهيل دانيالی. کوتاهی پس از آزادی، دوباره دستگير شده بود
بار خود داشت،   طوالنی از درد و رنج را در کولهای تجربه ،را پشت سر گذارده بود

 اش دفتر سرخ زندگی" مانند برادرش حميد مجيد طالقانی. برای هميشه خاموش شده بود
   ٩٥."را با کفن سرخ يک خون شيرازه بسته بود

 روزها .مان بود ی زندان های تيره چراغ شب) مرتضی چراغی(مرتضی مالعبدالحسينی
 هنوز گرمای . بيرون و داخل زندان با هم سپری کرده بوديمهای زيادی را و شب
 با خود داشتم که زير در با نواخت؛ اين احساس را از زمانی هايم را می هايش گونه نفس

 او را نخواهمکردم که ديگر   باور نمی؛ها از آن گذشته بود زديم و حاال ماه هم حرف می
کند با اين  کردم حاال مادر چه می  فکر می.ه گشته بودبرادرش اکبر نيز جاودان. ديد
. نداد تن  کهخواستند  برای آزادی زودرس تنها يک مصاحبه از او می۶۴ها؛ سال  داغ

خطابش کنيم و ما نيز " سيد"خواست به جای کامبيز،  چقدر دلش می تهرانی کامبيزعطايی
کرد تا آرايشگری  خوانديم؛ با چه عذابی موهايم را کوتاه می ش می"سيدکامبيز"لجوجانه 

خواستم  می. کردم تا موهايم را به دستش بسپارم رقصانی می ياد بگيرد و من چقدر گربه
  بيوک!  کجايی تا با کمال ميل سرم را در اختيارت قرار دهم"سيدکامبيز": فرياد بزنم
داد به انسان وقتی   چه آرامشی داشت و چه تسکينی می،ريا د و بی چه ساده بوفباباصحا
 چهار سال انفرادی محمدرضا مشاط. نشستی و حاال صبر و قرارم را برده بود با او می

ای  را پشت سر گذارده بود؛ موهايش سپيده شده بود و پشتش خم، درست به همان گونه
  . اش وارد نشده بود خللی در ارادهکه وعده داده بودند ولی 

 گشته "جاويد"عاقبت . ساله بود که به جهنم قدم گذاشت١۵؛ )جاويد (محمدرضا مجيدی
آوردم  زد؛ به خاطر می ی ميهن؛ يادش آتشم می های تيره بود؛ فروغی جاويد در دل شب

، پاسدار بند با حماقت هر چه گرداندند ، مرا از انفرادی باز می۶۶وقتی که در سال 
زمانی که در انفرادی بودی، : گفت! نه:  گفتم تان است؟ جاويد فاميل: تر پرسيد تمام

مان کرده  کرد، کالفه دم به دم از تو پرس و جو می! شديم هايش نمی حريف او و اعتراض
 در هم بود؛ حاال او رفته بود و  من جز سکوت کاری نکرده بودم و اين تار و پودم را

  . پيچيد می
؛ جالدان پاهايش را شخم زده بودند برای اين که از ديدن وضعيت عبدالحميد صفاييان
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؛ مسعود افتخاری. آورد هايش را از پا در نمی  جورابگاه هيچپاهايش ناراحت نشويم، 
 نيز گشته "قافتخار آفا"نم نبود؛ حاال ديگر اش ول ک نگاه سرشار از حجب و حيای ذاتی

با آن سر چگونه امکان داشت او . را نخواهم ديد٩٦دانستم ديگر حمزه شاللوند می بود؛
آمدند و  رانم میيا... و. زنده مانده باشد اش زدنی مثالو شهامت نترس و قاطعيت 

  . تکاندند میشان را در قلبم   درد و رنجگذشتند و بار می
وی در : گفتند  اعدام شده بودند، مینشانهايی که فرزندا مسئوالن زندان در پاسخ خانواده

گاهی برای نشان دادن حسن نيت و . ت استالمالقا برد و يا ممنوع انفرادی به سر می
دانستند  ه میراضی کردن خانواده، مبادرت به گرفتن پول و لباس برای زندانيانی ک

 به حساب "غنايم جنگی" دريافتی را جزو های   جنسالبد پول و. کردند اند، می اعدام شده
 نشانگويان، قاتالن فرزندا دانستند که اين پاسخ های زندانيان نمی خانواده !آوردند می

، شت مسئول سالن مالقات گوهرد"خاکی"يک از آنان آگاهی نداشت که   هيچ. هستند
مسئوليت در واقع کسی که .  را داشته استنشانمسئوليت اجرايی به دارکشيدن فرزندا

اش را داشته بود، اين بار مسئوليت قطع  برقرارکردن ارتباط بين زندانی وخانواده
ی کسانی که به  همه که ها مطلع نبودند آن. هميشگی اين ارتباط را به عهده گرفته بود

پردازند، در  تق امور مالقات و ديگر کارهای رايج آنان در ارتباط با زندان میرتق و ف
 که آخرين لگد را بر ردندک شان هستند و چه بسا با کسی صحبت مینواقع قاتالن فرزندا

  !ی عزيزشان زده است تا مراسم اعدام به تمامی اجرا گردد سينه
توانستند پاسخی   نمی، را داشتنداننشهايی که شانس ديدن عزيزا ها خانواده بعد از ماه

 چشم انتظار آزادی و يا الاقل مالقات ،هايی که بيرون از زندان برای خانواده
های اين تراژدی  بارترين صحنه اين يکی از مصيبت.  بودند، داشته باشندنشانفرزندا
هرکس که ها را متقاعد کنند  ها در اين خالصه شده بود که خانواده تالش بچه. بود

ی   به منزله،رود مالقات ندارد و رژيم از دادن مالقات به او تحت هرعنوانی طفره می
شان خبر اعدام يها ی آنان است که به خانواده  اين است که اعدام شده است و وظيفه

  : را بدهندنشانفرزندا
  جا آنون ندارد سر ني ایبگو آه سرآش

  ٩٧ ندارد قلبجا کنون ني ایه عاشقبگو آ
بايد . کرديم بايد آنان را مطلع می. يم چه بر سر عاشقان و سرداران آمده استگفت بايد می
  :باورانديم ها می به آن

  باور مکن
   ماه است گويند که ماه؛ وقتی به تو می

                                            
ی او که يکی از هواداران استوار،   در باره"تاريخ زنده"   کتاب١٨١ی   در صفحه  متأسفانه فريبا مرزبان96

داد و بارها بهای آن را به سنگينی  می و معتقد مجاهدين بود و در بيان و دفاع از آن شکی به خود راه ن  شوريده
   "حمزه به هيچ گروه و دسته سياسی وابسته نبود": نويسد پرداخته بود، می

  .  سياووش کسرايی97
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  اين صدای من است بر نوار
  که اين امضای من است بر کاغذ

  !باور مکن
  باور مکن هيچ چيز را
  گويند،  از هر آن چه به تو می

  دهند،  را از آن چه به تو قول میهيچ 
  ٩٨دهند هيچ چيز را از آن چه به تو نشان می

توانست خبر اعدام  توانست قاصد مرگ باشد؟ کدام مادری می اما چه کسی می
ی مادری را به او اطالع دهد، وقتی خود از مالقات با فرزندش بازگشته بود؟  جگرگوشه

 سال در انتظار بازگشت عزيزش به سر توانست همسری را که ساليان کدام همسری می
با اين همه ما از آنان برده بود، نااميد کند؟ چه کسی توان انجام اين کار عظيم را داشت؟ 

خواستيم پيام آخريِن  ما می. انجام دهندرا خواستيم که اين کار سخت و دردآور  می
  :مان را به مادرانشان برسانيم عزيزان

  گريه مکن مادر
  دپنجره را ببن
  پيچ ات را به کمر به چادر خانگی

  ها کوچ کن به کوچه
  ها نقش بزن  و پيام ما را بر ديوارها و دروازه

  و سالم ما را 
  به سپيدی لبخند کودکان برسان 

  : گفتيم که ها می ما بايد به آن
  ی آفتاب عاشقان فروغ جاودانه
  گردند دوباره به سايه باز نمی

کرد تا ابعاد فاجعه  تالش میشده بود و های قرن  ايت يکی از بزرگترين جنمرتکبرژيم 
. توانست ابعاد اين فاجعه را افشا کند های ما تنها کانالی بود که می مالقات. را پنهان دارد
ترين رسالت ما  پس مهم. م زندانيان به بيرون درز نکندعا کرد تا خبر قتل رژيم تالش می

اين . نيان رساندن خبر اين واقعه و اسامی قربانيان آن بوددر آن روزها، به گوش جها
توانست اين بار عظيم را  منطق ما بود که در درستی آن شکی نداشتيم ولی چه کسی می

حق با چه کسی بود؟ . مان نيز درست بود به مقصد برساند؟ بدون شک منطق بستگان
 را به اطالع خانواده شاننها بايد خبر اعدام خواهران و برادرا گاه بچه! دانم نمی
رساندند و گاه اين خانواده بود که خبر شهادت ديگر فرزندشان را به اطالع  می

کردند که  هايی حماسی خلق می گاه مادران صحنه. رساندند میدر زندان  نشانعزيزا
                                            

  .ی باقر مؤمنی   وصيت، اميل دورفمان، ترجمه98
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ی  رضا، متوجهدر مالقات با پسرش  مادر سيد احمدی. افتد تکرارش به ندرت اتفاق می
شود که خبر  ی فرزندش مدعی می شود و برای حفظ روحيه اعدام دو پسر ديگرش می
کند، نهيب  کند و به فرزندش که تاب نياورده و گريه می دارد و به آنان افتخار می

کشان اشک  برای مادر سخت بود که آدم! کنی برای چه گريه می! خجالت بکش: زند می
او حتا بعد از مالقات به دخترانش که بيرون از زندان منتظر . او يا فرزندش را ببينند

خبری از برادرانشان بودند، حقيقت را نگفته بود و مدعی شده بود که همگی خوب و 
 آن دو را رسمًاخبر اعدام  ،های فرزندانش تحويل ساک نيز وقتی با در اوين. سالم هستند

کنم که حسرت يک آری  افتخار می. شيرم حالل بود": گويد ، میرسانند به اطالع او می
از . ش مجاهد بودک  جزو زندانيان ملی۶٠ از سال  فرزند او محسن"ندتان گذاشت را به دل
دليل خاصی . من هنوز مالقات نداشتم. ها کم نبود ها در ميان خانواده اين نمونه

کردند  شايد فکر می. دادم اتفاق ناگواری افتاده باشد احتمال می. انست داشته باشدتو نمی
در اواخر . ماه نيز بدون مالقات بر من گذشت به هر صورت، آبان... ام و که اعدام شده

توانند برای  اند، می کسانی که مالقات نداشته: ماه بود که روزی پاسدار بند گفت
برای سومين بار در طول . شان بيايند ند و بگويند برای مالقاتشان نامه بنويسيها خانواده

توانستم خودم را راضی به نوشتن  به سختی می. ای نوشتم ام نامه زندان برای خانواده
  : چرا که معتقد بودم. ای در پنج خط کنم نامه

  که در دورها  شود برای آن نمی
  چشم به راه قاصدک دوخته است، 

  در پنج خط نگاشتزندگی خونين خلق را 
  :ی قلم گفت شود با لبان بسته و نمی

  سوی آسمان ابری هميشه آفتابيست آن
  .های مشابه، نامه نوشته بودم تر نيز در وضعيت پيش

  
٩  

مادربزرگم، . باالخره بعد از گذشت هفت ماه، موفق به ديدار خانواده شدم .۶٧آذرماه 
بارها . ام کرد که اعدام شده درم فکرمیبيچاره ما. مادرم و پدرم به مالقات آمده بودند

ام را  جا نيست تا اين که نامه به او گفته بودند که مالقات ندارد يا اين. مراجعه کرده بود
با چشمانی .  را گرفتسراغ مرتضی مدنی. ريخت مادرم اشک می. دريافت کرده بود

مالقات :  هنوز پاسخ نداده بودم، گفتبار پرسيد که آيا از او خبری دارم يا نه؟ اشک
دادم که شايد  به خودم دلداری می. دلم هری ريخت پايين. زند مان شور می ندارد، دل

. شديم  از هم جدا میکمتربعد از انقالب ديگر . با هم بزرگ شده بوديم. زنده مانده باشد
. در کنارم بود از دستگيری قبل  ظهچند لحتا  دستگير شده بود درحالی که روز پنج مهر
ی سوم بود و من در  برد که در طبقه  خيلی از مواقع، در بندی به سر میدر گوهردشت
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بردند،  ها را برای هواخوری می وقتی آن.  ما مشترک بودحياط هواخوری. ی دوم طبقه
شد، آمده و از زير در با هم  منتهی میاو به پشت در عقبی بند ما که به هواخوری 

مان را به سختی از زير در رد کرده تهر بار به هنگام خداحافظی دس. يمکرد صحبت می
کردم او  احساس می. مان بود ی تماس اين بهترين لحظه. زديم مان را به هم میي ها و ناخن

  :فهميدم و حاال می. ام را در آغوش گرفته
  ما برون شدآن آهوی سيه چشم از دام 

  ٩٩ياران چه چاره سازم با اين دل رميده
  

سوزشی در پشتم . ش منفی بودا  چی، آيا مالقات داشته است؟ پاسخجالل کزازی: پرسيدم
. شناختم جالل را نيز از بچگی می. فکر کردم پاهايم تحمل بدنم را ندارد. احساس کردم
يک خواهر مجموعًا هفت   پدرش و سه برادر وبه اتفاق مادر و. صميمی زالل بود و

ی نظام آباد  نفر، ساليان سال در يک اتاق تاريک و نمور و بسيار کوچک در محله
ياد مادرش .  اعدام شده بود۶٣کردند و خواهرش فاطمه در تيرماه  تهران زندگی می

  . های فاطی های روشنش درست مثل چشم افتادم با آن موهای طاليی و چشم
روزی را که ! مالقات نداشته: مادرم دوباره گفت. د سؤال کردمنژا راجع به وحيد سعيدی

 به وقتی.  حکم محکوميت به حبس ابد را گرفت، به ياد آوردم۶۵باالخره در سال 
دا خوشحال شدم، بعد رفتم تو ابت. ره به من خبر دادج آمده بود از طريق پنهواخوری
اش بودی،  چرا ناراحت شدی؟ تو که نگران وضعيت:  پرسيدمحمود سمندر. الک خودم

يک لحظه به فکر اين افتادم که هرگاه : گفتم! حاال جای شکرش باقی است که حکم گرفته
  . ند کردشرايط حاد و بحرانی شود، نخست افرادی مانند او را قربانی خواه

ها در پيش نظرم در هم و برهم رژه  چهره. ام درست از آب در آمده بود بينی حاال پيش
 مالقات تقريبًا هيچ کس در اوين. خواستم هرچه زودتر مالقات را تمام کنم می. رفتند می

 مادرم راجع به مصطفی مردفرد. خواستم نامی را بر زبان بياورم ديگر نمی. نداشت
  چه داشتم بگويم؟ . پرسيد

هر کس : کوتاه گفتم! اش بيرون در منتظرند خانواده: گفت. ها را نداشتم تحمل شنيدن نام
 "زند ای پر پر می بينی برف نيست، پرنده چه می آن"  !مالقات ندارد، اعدام شده است

رفت و دائم دعا  ام می قهمادر بزرگم، قربان صد. ها شده بود گرفته مادرم مثل برق
فرستاد بر ظالمان، بر شمر و يزيد و  کرد و لعنت می خواند و به در و ديوار فوت می می

 بيچاره مادربزرگ .ی در ذهن او بودندجنايتکارها سقف   اين!عمر سعد و خولی
شان دست صدتا   و ناچيزترين جانی جا، کوچکترين دانست که در اين نمی! قلب من خوش

  .خولی و يزيد و حرمله را از پشت بسته استشمر و 
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  نامه تعزيت دختر رز بنويسيد

  تا همه مغ بچگان زلف دوتا بگشايند
  ناب گيسوی چنگ ببريد به مرگ می

  ١٠٠ها بگشايند تا حريفان همه خون از مژه
.  بودندنشانآنان جويای سالمتی عزيزا. ها خبر دهد رژيم مجبور بود به نوعی به خانواده

ماه، به شکل محدودی  شروع به انجام اين کار کرد و در  مين منظور از اواخر آبانبه ه
ی خبر، روز جمعه، فيلم  قبل از انتشار گسترده. آذرماه به شکل وسيعی به آن دست زد

ها به نوعی فضاسازی   را از تلويزيون پخش کردند که از ديد بچه"های داوودی گل"
ها به  در مراجعه مستقيم خانواده. م زندانيان بودعا قتلاجتماعی برای پخش اخبار ناگوار 

های مختلف تقسيم کرده و از طريق  تهران را به بخش. دادند زندان، به کسی پاسخ نمی
کردند تا در روزی مشخص به کميته مراجعه  ها ابالغ می های محل به خانواده کميته
شدند   لباس، به خانواده تحويل داده و مدعی میجا ساکی با محتوی مقداری در آن. کنند

اعدام ... شان و فشاری بر دفاع از عقايد افراد به خاطر شورش در زندان، پاکه اين 
ها را مورد تهديد قرار  شدگان، خانواده به هنگام تحويل دادن وسايل اعدام. اند شده
ها خودداری  ای آن بریمراسم بزرگداشت و يادبودهرگونه دادند که از برگزاری  می

  .تر باقی بماند کنند تا اين جنايت هر چه مسکوت
رو شده و ديگر  ممکن است با واکنش شديد روبه: تهديد مسئوالن رژيم ساده بود و گويا

ها را  تعدادی از خانواده. تان گرفتار آيند رفته تان نيز به سرنوشت فرزند از دست عزيزان
در اين رابطه .  را داده بودندنشانجا خبر اعدام فرزندا رده و در آن احضار کنيز به اوين
االمکان مرد و پدر خانواده را احضار کنند، چرا که مادران و  کردند تا حتی تالش می

بينی مسئوالن  بنا به پيش. تری دارند ی تهاجمی اصوًال زنان در اين گونه مواقع، روحيه
. ای بزنند کننده همان محل دست به اقدامات تحريکگيرنده، مادران ممکن بود در  تصميم

شنيديم که  رسيد، می مان میها به دست و اخباری که در مالقاتها  از طريق خانواده
های داغدار به  خانواده. شدگان شده است عام های قتل های شهر، ميعادگاه خانواده گورستان

زهرا و گورستان  ر بهشتهای خاصی د ، قطعهنشاندنبال يافتن نشانی از گور عزيزا
  . گذاشتند کرد، زير پا می ياد می" لعنت آباد"ا که رژيم از آن به  ر"خاوران"
  

١١  
ی زندان هم  چرخه. م در زندان فارغ شده و شرايط زندان عادی شده بودعا رژيم از قتل

، به بيشتردر واقع چيزی برای سرکوب و کشتاِر . به شکل معمول خود بازگشته بود
کش که به خاطر امتناع از   ملیزندانيان مارکسيست. ها باقی نمانده بود عام روال قتل

                                            
  .  حافظ100
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م، عا پذيرش مصاحبه و انزجار آزاد نشده بودند، با تغيير شرايط و بعد از پايان يافتن قتل
جام مصاحبه و نوشتن انزجارنامه را  ان،تغيير موضع داده و برای خالصی از زندان

ی ساده  ها يک انزجارنامه ها اگر در دوران قبل از اعدام خيلی از آن. پذيرفته بودند
. دادند ولی حاال بايد به مصاحبه در جمع زندانيان نيز تن می. شدند نوشتند، آزاد می می

ه خوبی آگاه بودند که در نظر های رژيم، ب اندرکاران زندان  و ديگر دستناصريان
ها هيچ دست کمی از مصاحبه  عام  انزجارنامه در شرايط قبل از قتل نوشتِنرزندانيان با

ی رژيم، تنها نيمی  در اثر تهديدهای اوليه. ها نداشت عام در جمع امروزی و بعد از قتل
 به پذيرفتن آن از آنان مصاحبه در جمع را پذيرفته بودند و بقيه نيز در دو مرحله مجبور

  به گوهردشتين نفر بودند و در خردادماه همان سال از او١۵٠ش ک زندانيان ملی. شدند
 نفر، بقيه اعدام شده  دوها مجاهد بودند که به جز نزديک به نيمی از آن. منتقل شده بودند

ها هر روز ما  تا مدت.  زنده مانده بودندغالبًاکش،  ست ملیولی زندانيان مارکسي. بودند
گرفت، به سالنی در  های آنان که در جمع صورت می را برای حضور در مصاحبه

مسئول . گرفت ها طبق معمول آن دوران انجام می مصاحبه. بردند گوهردشت می
وی . م بودعا های قتل ترين چهره ال داديار گوهردشت و يکی از فعمصاحبه، حميد عباسی

کرد زندانی را به  هايی سعی می که از روند مصاحبه راضی نبود، با طرح پرسش زمانی
شد و فرد  در اکثر مواقع موفق به انجام اين کار نمی. سمتی که تمايل داشت، سوق دهد
 برايشان مهم نبود، بلکه در مجموع کيفيت مصاحبه. رفت مصاحبه کننده راه خود را می

ها از کيفيت نسبی برخوردار باشد و  کردند مصاحبه در ابتدا تالش می. نفس آن مهم بود
فرد جريان خود را نقد کند، ولی به زودی از اين کار صرف نظر کردند چرا که چنين 

ای  ها، به گونه انجام اين مصاحبه. فريفت نتيجه بود و هيچ کسی را نمی  کاری بسيار بی
شد تصور کرد زندانيان را نه به  دوباره می. م بودعا ی قتل ی تمام شدن پروسه به منزله
تر از  ای دردناک  هيچ مصاحبه،برای من .فرستند  می"اتاق آزادی"ی اعدام که به  جوخه

م اعدام عا برادرش مجيد در قتل. ای نبود توده  شک  از زندانيان ملیعلی منبری ی مصاحبه
اش هويدا   خطوط درد و رنج در چهره. کرد شده بود و حاال او دردمندانه مصاحبه می

 اين درد را در شد ، میگشت  وقتی بعد از مصاحبه به انتهای سالن باز میابود و حت
از نظر من بين . همين حالت را داشتبرادر ديگرش محسن نيز . هايش احساس کرد گام

شده هايی که بازيگر صحنه  جا نشسته بوديم و نقش تماشاگر را داشتيم و آن مايی که آن
به اتفاق يکديگر و ی ما   همه،اگر گناهی بود.  فرقی نبودکردند،  می  بودند و مصاحبه

وار  د و قديس سرزنش کر،رفتند شد آنان را به خاطر راهی که می نمی. شديم  میمرتکب
  .پنداشتخود را مبرا از گناه 
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، در محل "جاما" و بنيانگذار  وزير بهداری سابقماه، دکتر کاظم سامیدر دوم آذر
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 - فرد وابسته به طيف ملی ترين  نام وی خوش. ی کارد به قتل رسيد  ضربه١۴کارش با 
: ، مدعی شد وقتور تروريست سابق و وزير کشورپ اکبر محتشمی علی ١٠١.دبومذهبی 

کار شدن در دوران وزارت ی ناشی از بي جويانه صی و انتقامهای شخ قاتل بنا به انگيزه
برای اين که جای پرسشی نيز  . مبادرت به انجام اين کار کرده است.١٠٢،دکتر سامی

نجام قتل، به يک حمام عمومی رفته و خود را از شير آب باقی نماند، بايد قاتل بعد از ا
تر از آن بود که عقلی سليم بتواند آن را بپذيرد و در  داستان مضحک !کرد میحلق آويز 

قاتل پس از ده سال به ياد انتقام افتاده . گانش واقع توهينی بود به هوش و فراست شنوند
نيازمند بود، يعنی پس از پذيرش که رژيم به شدت به آن  هم درست زمانی بود، آن

م زندانيان و امکان بروز عا  اعالم نيمه رسمی قتلهمچنينقطعنامه و تبعات آن و 
ی نيروهای  با اين قتل، يک پيام از سوی رژيم به کليه .مشکالت امنيتی در شرايط جديد

چرخد و  ی سابق می اشنهداخلی، مبنی بر اين که هيچ چيز تغييری نکرده و در بر همان پ
ها از  به زودی آب.  را تحمل نخواهيم کرد، مخابره شدگونه فعاليت و حرکتیهيچ 

دکتر کاظم . آن را دريافت کردندظاهرًا  پيام را بگيرند، دباي آسياب افتاد و کسانی که می
تر از آنی  قضيه روشنبرای ما . پيشه پيوست ی قربانيان رژيم جنايت  نيز به جرگهسامی

رژيم اجرای سياست جديدی را در سطح . بود که نياز به تفکر و بررسی داشته باشد
، در خالل ٨٢در سال . کرد  میآزمايشنيروهای سياسی و اجتماعی در جامعه، 

دعواهای درونی باندهای رژيم برای انتخاب شهردار تهران، اخباری درز کرد که 
 و ديگران را فاش ی قتل دکتر سامی د شهردار تهران در پروژهنژا مشارکت احمدی

  .کرد می
  

١٣  
ای، خبر از اعدام شش روحانی به همراه سه تن   روحانيت با صدور اطالعيه دادگاه ويژه

ادی، آب نجف اهللا اميد شدگان نام روحانيونی چون فتح در ميان اعدام. از ارامنه داد
و حسن  ربع کاظم ی، حسيننقی لنگرود ی، علینقی اشرف ، سيدعلیمحمدحسن مشکور

اهانت به مقدسات  و ...های فساد  يل گروهاتهام افراد فوق تشک. خورد  به چشم میرساد
در ميان . اهللا و عمل بر خالف شئونات روحانيت اعالم شده بود اسالم و امت حزب

ی سابق اصفهان در مجلس شورای  و نماينده ی حاکم شرعآباد شدگان اميدنجف اعدام
 در ابتدای پيروزی انقالب برخالف دستور خمينیوی . تر بود همه معروف اسالمی، از

 ٢٨ از سرکردگان کودتای  و اطرافيانش، رأی به اعدام ميراشرافیو خواست بهشتی

                                            
، هر دو معتقد بودند که در چهارچوب قانون اساسی امکان اصالحات وجود   دکتر سامی و داريوش فروهر101
 . ندارد
 را مطرح کرده بود مورد غضب و مخالفت روحانيون و "طب ملی"که طرح   به خاطر آن  دآتر سامی،  102

 دستور برکناری او را صادر  شخصًا برخالف تمايل شورای انقالبشخص خمينی قرار گرفت و خمينی
  www.baztab.ir/news/38908.php. سحابیک به مصاحبه سايت بازتاب با مهندس .ر. کرد
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ی خواندنيها داده بود و به خاطر همين از چشم افتاد و طی  مرداد و سردبير بعدی مجله
ی او را به دل گرفت، ولی به علت   خمينی از همان موقع کينه. ز کار برکنار شدحکمی ا

، موقتًا از خطر جست تا عاقبت بعد از تنزل موقعيت منتظری، نزديکی او به منتظری
ی را مرتکب شد و بزرگتر، گناه ۶۵او در سال . ستاره بخت و اقبال وی نيز افول کرد

ی مک  قضيه"شارکت در افشای طرح نزديکی آمريکا به رژيم در آن چيزی نبود جز م
ی ايجاد روابط بين دو کشور، از  ر يکی از عوامل واسطهف منوچهر قربانی". فارلين

چه  بنا به آن. گشت  میها به قبل از انقالب بر ی آن ی بود و رابطهآباد آشنايان اميدنجف
ر، ف های منوچهر قربانی  او از طريق اميد و نامه"بيت"که منتظری بعدها حکايت کرد، 

افشای . ن و هيئت همراه از ايران قرار گرفتفارلي ی مک در جريان ديدار محرمانه
 و بعدها ديگر کسانی که با آن  هاشمیموضوع فوق، باعث دستگيری و اعدام سيدمهدی

ی به اتهام آباد اميدنجفکردند،  گونه که منابع رژيم تبليغ می آنظاهرًا . مرتبط بودند، شد
  !  اعدام شده بودی نامشروع با محمدحسن مشکور رابطه

  
  



  

  
  

  م و تالش برای انحراف افکار عمومیاع پوشی قتل  پرده

کاری رژيم؛ ارتداد جديد؛  ها؛ فريب تر کردن مجازات  کاه جديد؛ جان٢ سالن
؛ "عفو عمومی" قربانيان جديد؛ خيمه شب بازِی ،عياران ؛سلمان رشدی

  ... وقال به اوين انت؛های مخالف منتظری نغمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
دانی چرا، چون موج، هيچ می  

کاهم؟ در گريز از خويشتن، پيوسته می  
ی تاريک، زانکه بر اين پرده-   

خاموشی نزديک،                                       اين  
بينم، خواهم نمی چه می  آن  
.خواهم بينم نمی چه می و آن  

 
      محمدرضا شفيعی کدکنی                                
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برديم، منتقل  جا به سر می ها در آن عام  که قبل از قتل٢ سالندر اواسط آذرماه، ما را به 

از سوی برديم   به سر می١٣ چند روز پيش از انتقال و هنگامی که در سالن .کردند
در آن مانند هميشه در مورد که را دريافت کرديم هايی   نامه مسئوالن زندان پرسش

چه که تازگی  آن. شده بوداطالعات فردی، اتهام و آمادگی جهت انجام مصاحبه سؤال 
برای اولين بار مطرح شده بود آيا مصاحبه .  پرسش در مورد مصاحبه بودی داشت نحوه

ها   اوليه بين بچههای پس از گفتگو. بودآميز   به نوعی تهديدسؤال مربوطهکنيد؟  نمی
قرار شد به سؤال مزبور پاسخ مثبت داده شود و چنانچه جنبه اجرايی پيدا کرد دوباره 

 که هر  و وزير فتحیها به جز وحيد صمدی ی بچه از بند ما همه. در مورد آن بحث شود
   ١٠٣.رسش مزبور پاسخ مثبت دادند بودند به پ دکتر شريعتیهای هوادار جرياندو از 

 نيز به ما فیخان اشر قلی به رهبری صفی) اهل حق ("عياران"زندانيان گروه  ٢در بند 
. هايی که دو ماه پيش به انفرادی برده شده بودند نيز به ميان ما بازگشتند بچه. پيوستند

های گوارشی، چند  به خاطر ناراحتی.  به پوست و استخوانی تبديل شده بودمجتبی اخگر
  . عمل جراحی روی او انجام داده بودند

ها به سؤال آيا حاضر به  آن. بند شده بودند  نيز با ما همتعدادی از زندانيان مارکسيست
که به کارگاه   اما قبل از آن. هستيد، پاسخ مثبت داده بودندانجام کار در کارگاه زندان 

 . از زندان آزاد شدند در اسفند شده و خمينی"عفو"برده شوند، همگی مشمول حکم 
 حاضر به  و محمد سالمیحسن رزاقی.  نفر بود١٨٠تعدادمان در مجموع، در حدود 

های بر زمين مانده را  ها مسئوليت در روزهايی سخت، آن. مسئوليت بند نبودندی  ادامه
تشکيالت صنفی که . به عهده گرفته بودند و تالش زيادی در اين راه به خرج داده بودند

 با ،شرايط. با آن همه مرارت به چنگ آورده و حفظ کرده بوديم، در حال فروپاشی بود
بهداشتی و نظافتی بند   کردن مواد  تا تقسيم. پذيرفت نمیکسی مسئوليت . ثبات همراه نبود

 بند و وأمانهای زيادی با من صحبت کردند تا مسئوليت ت بچه. رفته بوديم  نيز پيش
 بيش از هر کس در اين راه پاپيچم  و بهنام مجدآبادیسيامک طوبايی. نظافت را بپذيرم

عهده گرفتم و  به اين شکل بود که دوباره مسئوليت بند و نظافت را به. بودندشده 
  .  نيز مسئوليت صنفی و تقسيم غذای بند را پذيرفتابوالحسن مرندی

  
٢  

. داد ها را می همه جای بند بوی بچه. فرسا بود تق برايم سخت و طا٢  سالنحضور در
                                            

 دو زندانی مجاهد که از بيماری روانی رنج  و مسعود وحيدی منشها به همراه سيد حسين اصغری   آن103
 ١٠در سالن .  که زير سالن ما بود منتقل شدند١٠ها نشده بودند به سالن  ه پر کردن پرسشنامهبردند و حاضر ب می

 زندانی ٢٠بعد از مدت کوتاهی حدود . بردند   زندانی مارکسيست نيز به سر می١۶ها حدودًا  عالوه بر آن
 و يک نفر در ارتباط با کودتای نوژه ها هوادار مفتی زاده دو نفر از آن. کرمانشاهی نيز به سالن مزبور منتقل شدند

  . بودند زندانيان مجاهد کرمانشاهی تقريبًا همگی اعدام شده. دستگير شده بود
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شان  ها دلم را در مشت ديوارهای تنگ سلول. ر ياری بود، گو انگاری در هر گوشه
   :خواندم با خود می. فشردند می

  ١٠٤اورنگ کو، گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
ها در  های بچه زدن ها، قدم عام روزهای قبل از قتل. خاطرات زيادی از اين بند داشتم

غدير و  د در عيدی بند، آخرين مراسم عمومی بن شان در حسينيهي وگوها راهرو، گفت
های گروه  اکثر بچه... جا نقل مکان کرده بودم و  که حاال به آن١۵های اتاق  آيی گردهم

ها را به  ها و ترکيب اتاق بچه.  در همين بند بودم۶١سال . سرود بند اعدام شده بودند
مک  را مو به مو، به خاطر داشتم، از جمله تير واليبالی را که با ک همه. آوردم خاطر می

های  درخت مو و درختچه. ی در زمين استوار کرده بوديمآباد  و رضا بهمنحسين رزاقی
، ۶٢جا بود که در فروردين  از همين. انار و نهالک انجير نيز در حياط همين بند بودند

.  شب گذشته نخوابيده بودندها به عنوان اعتراض تا پاسی از به انفرادی برده شدم و بچه
. کردم شان را با تمام وجودم احساس می يک از آنان همراهم نبودند، جای خالی حاال هيچ

ها جای من  توانستم بکنم؟ آيا اگر آن ها رفته بود، چه می چه که بر آن در اعتراض به آن
  کردند؟  گونه عمل می بودند، همين
. جا منتقل نشده بودم کاشکی به اين.  مانده بودم١٣کاشکی در همان بند : گفتم با خودم می

با دور شدن از کوه، تازه داشتم به عظمت . شدم ها غافل نمی ای از فکر و ياد بچه لحظه
م بودم، از عمق فاجعه خبردار نشده بودم، عا  که در بطن قتلتا زمانی. بردم آن پی می

تر  ی هولناک، برايم مشخص  کم ابعاد اين فاجعه- حاال کم. يعنی درکش نکرده بودم
  . شد می

ابتدا خواستند . ها در جامعه پيچيده بود و افکارعمومی برانگيخته شده بود عام خبر قتل
 را که نشانتري  و برای همين وقيحم زندانيان را انکار کنندعا قتلمثل هميشه از اساس 

 آذرماه، در ديدار با مسئوالن وزرات ١١وی در .  بود، به ميدان فرستادندرفسنجانی
  :ای اين رژيم مدعی شد که کشان حرفه اطالعات و آدم

اين تبليغات کذب و عجيب و غريبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقين 
هدف . ..ها در ايران اعدام شده است اند که چند هزار نيروهای آن راه انداخته

   ١٠٥شان اين است که خودشان را از بن بست بيرون بياورند
به همين دليل، . ولی نوک کوه يخ بيرون زده بود و ديگر قادر به پرده پوشی آن نبودند

ی جالب در  نکته. پرداختند  به رفع و رجوع آن میدباي برای پاسخ به افکار عمومی می
 بود که وی اين سخنان را رو به مسئوالن وزارت ، در اينهای رفسنجانی صحبت
يعنی برای کسانی که ! آورد خانه به زبان می ای اين وزارت کشان حرفه  و آدماطالعات

 تبليغات کذب و دانستند که سازمان مجاهدين  خبر داشتند و می خود به خوبی از همه چيز

                                            
  .  حافظ104
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های اين سازمان، در   است، بلکه تنها هزاران نفر از نيرو ا نکردهعجيب و غريبی برپ
های   و با هدايت وزارت اطالعات به جوخه از دو ماه به دستور خمينیکمترعرض 
خواست برای کسانی جز آنان   معلوم نبود اگر رفسنجانی می١٠٦.اند  شدهسپردهاعدام 

  !گفت؟  می صحبت کند، چه
 سه دانشجوی مبارز به شهادت آذر، روز ١۶ی رئيس جمهوری رژيم به مناسبت ا خامنه

ی پرسش و پاسخ با دانشجويان  دست نيروهای شاه، به دانشگاه تهران شتافته و در جلسه
م عا گی از قتل اش را به عهده داشت، به تاز رژيمی که او رياست. شرکت کرده بود

دانی سياسی فارغ شده بود و او مجبور به واکنش در مقابل آن جنايت فجيع هزاران زن
های دست  علت اعدام"ی در پاسخ به سؤال مکتوب يکی از دانشجويان که ا خامنه. بود

که   را جويا شده بود، به صراحت مسئوليت آن را پذيرفته و بی آن" جمعی در ايران
  :  کند، گفتها را انکار وسعت اعدام

ما در جمهوری اسالمی مجازات ! مگر ما مجازات اعدام را لغو کرديم؟ نه
اين آدمی که توی زندان، ... اعدام را داريم برای کسانی که مستحق اعدامند
ی مسلحانه کردند به داخل  از داخل زندان با حرکات منافقين که حمله

نظر شما بايد برايش ارتباط دارد، او را به ... مرزهای جمهوری اسالمی 
نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، بايد چه کارش 

با اين مسئله شوخی که . کنيم کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می
  ١٠٧کنيم نمی

  :، برای اين که از قافله عقب نماند، اعالم کرددر همين روز نيز رفسنجانی
. شوند کنند، مستحق مجازاتند خوب اعدام می  هستند که خيانت میافرادی
 مسئوالن، با اسيرانی ، همين جريان اخير عمليات مرصاد که اتفاق افتادمثًال

روشن شد که کسانی بودند در داخل کشور ... ها گرفتند، در آوردند که از آن
 از اعالم آتش که معترف بودند با اين جنايتی که مشترکا عراق و منافقين بعد

بنا داشتند در کشور يک کار تخريبی وسيع را انجام .... بس انجام دادند
 ١٠٨.ها مجازات شدند دهند، خوب آن

القضات  ی و قاضیی قضايلعا ی رئيس شورایاردبيل  آذرماه، عبدالکريم موسوی١٩در 
، به صحنه آمده و در مصاحبه با راديو "یطلبان دوم خرداد اصالح"يد رژيم و مرجع تقل
بوده و " هايی اعدام"که يرفت و به شکلی وقيحانه مدعی شد م را پذعا رژيم مسئوليت قتل

ی حقوقی و قضايی  که ادعاهايش از هرگونه صبغه سپس به شکلی بالهت بار، در حالی
  :بود، اظهار داشتخالی 

                                            
م شدند منتشر کرده عا  قتل۶٧ در تابستان  نفر از وابستگان خود را که٣٢٠٠ اسامی بيش از  سازمان مجاهدين106
  .است
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ها نه تنها  ها در ليست عفو قرار بگيرند، اما آن ما فرصت داده بوديم که اين
   ١٠٩.از اين فرصت استفاده نکردند بلکه در زندان هم دست به تحريک زدند

در عين حال مزورانه، تنها وضعيت نظام  های غيرحقوقی و غيرقضايی و چنين حرف
ها را در دستگاه عقيدتی آن،  رد و ارزش جان انسانک حقوقی و قضايی رژيم را افشا می

 و از دانست می" هايی اعدام"م هزاران زندانی را تنها عا وی قتل! داد به روشنی نشان می
اند و الجرم به   استفاده نکرده"فرصت عفو" آورد که از زندانيانی صحبت به ميان می

  . اند ی اعدام سپرده شده جوخه
های رسمی که متن آن در اوايل انقالب منتشر شد،  شاه و ساواِک آن، طی گزارشرژيم 

ی جواز دفنی که توسط پزشکی قانونی صادر کرده بود، در رابطه با علت  در برگه
 های اوين  در تپه۵۴ فروردين ٣٠ و هشت فدايی و مجاهدی که در مرگ بيژن جزنی

علت مرگ زد و خورد با ماموران موقع فرار از " :ودند، اعالم کرده بوداعدام شده ب
توانستند مدعی شوند هزاران زندانی در حال فرار  اما سردمداران رژيم که نمی "زندان

 که کنند ای اعالم می اند، به شکل ابلهانه و به علت زد و خورد با مأموران کشته شده
  !"يع انجام دهندها بنا داشتند يک کار تخريبی وس آن"

 آن، حول اين نکته   های تمامی مسئوالن رژيم و دستگاه تبليغاتی سمت و سوی گفته
  از درون زندان با نيروهای مجاهدين"ارتباط"ای را به خاطر  متمرکز شده بود که عده

 در داخل کشور، اعدام "توطئه" و تالش آنان برای خلق در عمليات فروغ جاويدان
اند؟ و   که فلج قطع نخاعی بود، چه گفتهی ناصر منصوری دانم به خانواده نمی. ايم کرده

داد که وی   شد و مسئوالن رژيم را مورد پرسش قرار می اگر خبرنگار دليری پيدا می
 د؟ اعدام کاوه نصاریدادن توانسته شرکت داشته باشد، چه پاسخی می در چه شورشی می
 را چگونه در ارتباط ی زندانيان مارکسيست م گستردهعا کردند؟ قتل را چگونه توجيه می

 روزها از دهان ينچه ا کردند؟ آن ، رفع و رجوع می"فروغ جاويدان"با عمليات 
  .کرد درد چيزی حاصل نمی  برانگيختن خشم و اندوه وشنيدم، جز مسئوالن رژيم می

  
٣  

های   فايق آمدن بر بحرانرحمانه، به عنوان تنها راه برای اعدام و کشتار بی. ۶٧ديماه 
و دارويی شفابخش برای تسکين دردهای رژيم بعد از پذيرش قطعنامه و خوردن العالج 

گ تنها چيزی بود که مر". جام زهر، از سوی سردمداران آن ارزيابی شده بود
ی اعدام  ، فقط زندانيان سياسی بودند که به جوخه۶٠در سال " .کردند  می دردسر تقديم بی

م، تنها عا ، قتل و بعد از پذيرش قطعنامه از سوی خمينی۶٧شدند ولی در سال  سپرده می
افت و با تشديد مجازات متهمان مواد ی آن گسترش ي دايره. زندانيان سياسی را شامل نشد

ی دوم  صدها تن در نيمه. ندهای اعدام را در گوشه و کنار شهرها برپا کرد مخدر، جوخه
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اين آماری . ، به جرم حمل و خريد و فروش مواد مخدر به دار آويخته شدند۶٧سال 
پ جرايد رژيم با چا. شد های گروهی رژيم اعالم می رسمی بود که از طريق رسانه

کردند تا جو رعب  جمعی افراد و بعضًا در مالءعام، تالش می های دارزدن دست صحنه
ها و  خواستهو وحشت را در جامعه فعال نگاه داشته و بدين طريق از سطح 

 نفری، از ۵٠ - ۴٠های  شدگان در دسته گاه اسامی اعدام.  مردمی بکاهندهای اعتراض
  . شد اعالم میطريق راديو تلويزيون و جرايد رسمی رژيم 

   باشيد تا به بی"فعال سياسی"الزم نيست عناصر : پيام رژيم واضح و روشن بود
تواند به نتايج مهلکی منجر  ترين امور نيز می  ترين اشکال کشته شويد، بلکه ساده رحمانه
رژيم از اين طريق و به لحاظ ! تان باشيد پس مواظب خود و اعضای خانواده! شود
 نسبت به نوسان مردمتفاوتی و عدم برانگيخته شدن حساسيت  جاد بی، در پی ايیروان
چيان مواد مخدر به عنوان کسانی که  قاچاق. ها بر فراز معابر عمومی هم بود جنازه
ين حساسيت عمومی را برانگيزند، آگاهانه انتخاب شده و هدف قرار کمترتوانستند  می

دن زندانيان سياسی را بطور علنی از مسئوالن رژيم با اين که اعدام کر. گرفته بودند
م عا  رسمًا مسئوليت قتلگاه هيچکردند، اما  شان اعالم و توجيه می های رسمی تريبون

و همان مردم، . همه، تمامی مردم از آن اطالع داشتند با اين. زندانيان را نپذيرفته بودند
توانستند حدس  از معابر عمومی، میچيان مواد مخدر بر فر های قاچاق با ديدن جنازه

چه را که  چه را که شنيده بودند و آن تلفيق آن. بزنند که بر فعاالن سياسی چه رفته است
  . گذاشت ديدند، تأثير خود را برای بسط جو سرکوب و ارعاب می به چشم می

زه با مبار"قانون مبارزه با مواد مخدر تصويب شده بود و در اول دی ماه، ستادی به نام 
شور، کل ک  دادستان،نخست وزير: اين ستاد متشکل بود از.  تشکيل يافته بود"مواد مخدر

 اطالعات، مديرعامل صداوسيما، سرپرست دادسرای يروزير کشور، وزير بهداشت، وز
ها به معنی عزم  اين. ها ها و سرپرست سازمان زندان ويژه مواد مخدر، فرمانده کميته

چيان  ی مبارزه با قاچاق و سرکوب و اعدام بود که به بهانهجزم رژيم برای گسترش ج
. تر بود رحمانه  و بیبيشترهای  همه جا حرف از اعدام. گرفت مواد مخدر انجام می

های " اصالح طلب"ی  کل کشور وقت و پدرخوانده ا دادستانه خوئينیموسوی سيدمحمد 
اظهار نظر صريح . بودتاز پيشهای بديِع سرکوب و اعدام  نظريه در ارائه دادنبعدی، 
، "ای نداريم ها واهمه رفتن آمار اعدام ما از باال"ماه، مبنی بر اين که   دی٢٠او در 

در غارت هست و او که خود . های رژيم يافت ها و رسانه انعکاس وسيعی در روزنامه
 بايستی برد می مت رژيم بهره میی نع از خوان گستردهنيست مردم مشارکت داشت و 

   ١١٠.کرد  چنين مردم به جان آمده را تهديد می اين

                                            
که در يکی ) های مينو از مؤسسين کارخانه ( هزار متری خسروشاهی۴ی   شده   وی با تصاحب باغ مصادره110

از بهترين نقاط شميران قرار دارد، وياليی بسيار مجلل در آن احداث کرده و به محل سکونت خود تبديل کرده 
  .ها  رئيس سابق دانشگاه تهران و از آشنايان خوئينیدکتر ملکیرجوع کنيد به نامه افشاگرانه  . است



 های ناآرام تمشک

 

٢٤٥

ای که   کننده  و مصرف مجمع تشخيص مصلحت رژيم مقرر کرده بود که توزيع کننده
افزون بر . ، به اعدام محکوم شودداشته باشد کيلو ترياک ۵ گرم هرويين و ٣٠حداقل 

های   با صدور دستورالعمل خمينی.ی بود و جعفر نيرها، دور، دور ابراهيم رئيسی اين
های جنايی  گی به پرونده دهای ويژه، آنان را مأمور رسي شداد و غالظ و تشکيل هيئت

شد بر آن چشم پوشيد،  ای که نمی مسئله. کرد خارج از نوبت، در شهرهای مختلف می
مشخص نبود چرا نامی از وی در . ها بود در اين هيئت  اشراقیعدم حضور مرتضی

   ١١١.بود و نه معاونش رئيسی  عضو هيئت میدباي ميان نيست؟ به لحاظ منطقی او می
  
۴  

وسطايی جاری رژيم نيز  های غيرقضايی قرون آيين. دوران جديدی را آغاز کرده بوديم
گی و  های ويژه، در اسرع وقت به کار متهمان رسيد گرفتند و هيئت توجه قرار نمیمورد 

آنان طبق حکم . شدند کردند و احکام صادره به فوريت اجرا می حکم اعدام صادر می
 فجيع را محاکمه و به های ترفتند و ظاهرًا عامالن جناي ، از شهری به شهری میخمينی

 فجيع کسی نبود جز های تولی در واقع عامالن جناي! رساندند یشان م سزای اعمال
  .ايستادند های صالحه می  در مقابل دادگاهدباي خودشان که می

های آنان برای در بند کشيدن مردم و  در سراسر حاکميت ماليان، يکی از سالح
ا بوده محاب ان، استفاده از کيفرهای سخت و شديد و بیهايش  خواستهجلوگيری از فوران 

ی  فلسفه. کنند  سياست ايجاد ترس و وحشت را دنبال میپيشبردآنان بدين گونه . است
 هايی چون قطع ی گسترده از شالق و تازيانه در سيستم قضايی رژيم و مجازات استفاده
کيفرهای وحشيانه در اين سيستم، از . جا ناشی شده است و سنگسار نيز از هميندست 

شان   را که ويژگی که درس عبرتی بايسته و عميقاين رو ضروری و الزمند
  .ها حک کنند  بر قلب و جان انسان،آفرينی است وحشت

تعذيب و تنبيهات قرون وسطايی، در واقع پاسخی است از سوی قدرتمندان 
  :به دو موضوع مهم

هدف از تعذيب آن است که چه با : اش نشانه گذاری کند تعذيب بايد بر قربانی
  گذارد و چه نمايشی که با آن همراه است؛ ن برجا میزخمی که بر بد

  .اش را بدنام کند قربانی
تعذيب کيفری نوع متمايزی از توليد درد است؛ آيينی است سازمان داده شده 

در زياده . کند برای نشانه گذاری قربانيان و نمايش قدرتی که تنبيه می
  ١١٢.شود ار گرفته میعياری از قدرت به ک  اقتصاد تمام ها؛ های تعذيب روی

                                            
حضور او در هيئت در بعضی موارد باعث تعلل . خو تر بود ام وی از بقيه نرمع   در ميان اعضای هيئت قتل111

  . شايد به همين دليل او از چشم خمينی افتاده بود. شد  می در صدور حکم قتل
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های تعذيب و تعزير و شکنجه و نمايش و اعالم آن  رحمی دستگاه قضايی رژيم، بر بی
رسالت بزرگ آن، خوار و خفيف کردن انسان در بند و توهين . در مالءعام بنا شده است

عالی  ن رئيس ديواماه، موسوی اردبيلی در اواخر دی. به ساحت مشترک بشری است
 اعالم  خود را مطيع و فرمانبر خمينیهمچنان، برای اين که از قافله عقب نماند و کشور

ها توسط  مشکل صدور رأی از سوی محاکم دادگاه:  کهدهد کند، در نمازجمعه خبر می
ی اتهام و صدور حکم اعدام  برطرف شده و از اين پس فاصله زمان بررسخمينی

  : کند  اعالم می و روز خواهد بود١٠حداکثر 
 به مشکالت دست و پاگير سيستم قضايی مانع صدور احکام بود و اخيرًا

احکام به علت مشکالت دست و  حضرت امام اطالع داده شد که صدور
ايشان بذل توجه و عنايت فرمودند و با ارسال . انجامد پاگير به طول می

   .ای تأکيد کردند نبايد اجرای احکام خدا به تأخير بيافتد هنام
  : کند که تأکيد می  همچنين موسوی اردبيلی

توان با يک تلفن  ری شب و روز حاضر است و موضوعات را میيدفتر پيگ
   .ها رساند به اطالع آن
  :کند و در ادامه،  تصريح می

ی اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ايجاد ا فقط بگوييد يک چنين قضيه
 روز مسئله را خاتمه ۵ روز ۴ روز ٣ فوری در عرض العاده محاکم فوق

  . دهيم می
  : دارد وی در همان حال اعالم می

طی چند روز گذشته حکم اعدام چند تن صادر گرديده است و چندين دست 
  .تالعاده قطع گرديده اس نيز به حکم محاکم فوق

 
۵  

المللی رژيم را به خاطر جنايت عظيمی که مرتکب شده  بشری بين های حقوق سازمان
 گزارشی در اين رابطه منتشر ،لالمل از سوی عفو بين. تحت فشار قرار داده بودندبود، 

 برای مقابله خمينی.  شده بودندمستقلالمللی نيز خواستار تحقيقی  های بين شده و سازمان
فتوای فوق . شمرد با موج به راه افتاده، شطرنج را آزاد کرده و موسيقی را نيز حالل 

های علميه و در ميان دايناسورهای قم برانگيخت که  چنان جنب و جوشی در حوزه
 کرده بود،  وی تشکيکفتواهای که در خمينی مجبور شد طی پيامی به محمدحسن قديری

هر .  اشاره کندپاسخ داده و در اين راه به سوابق تاريخی و از جمله فتواهای خوانساری
ی به عضويت شورای نگهبان و مجمع تشخيص ا چند قديری بعدها از سوی خامنه

 را به "ژيممصلحت ر"مصلحت نظام برگزيده شد، ولی الاقل در آن مقطع نشان داد که 
 .دهد آيد و پاسخ او و امثال او را می شناسد تا جايی که خمينی به فغان در می خوبی نمی
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ها برای   و بچهگرفتهای شطرنج پا  در درون زندان هم، نهضِت درست کردن مهره
 و از سوی پاسداران مورد پرداختنداولين بار علنًا به بازی شطرنج در سطح زندان 

ها از تبحر  ی بچه  در بازی شطرنج، نسبت به بقيهسيامک طوبايی. گرفتندعتاب قرار ن
  . ی برخوردار بودبيشتر

  
۶  

ی، آمل  که در اين روزها به شدت از هر سوی تحت فشار بود، عبداهللا جوادیخمينی
 که آن روزها روی دور بود و از معاونت ١١٣اش محمدجواد الريجانی خواهرزاده

خارجه رسيده بود و نيز مرضيه  المللی وزارت  نفت به معاونت بينالمللی وزارت بين
در نوفل لوشاتو را در رأس هيئتی و با يک پيام ويژه، " بيت امام" آشپز ،اغدب چی حديده
او از موضع رهبر جهان .  در اتحاد جماهير شوروی فرستادورباچفگميخائيل نزد 

اسالم، به سان پيامبر که هيئتی به روم و ايران جهت دعوت آنان به آيين جديد خويش 
خواهد تا مبادا به خاطر شرايط  فرستاده بود، او را مورد خطاب قرار داده و از او می

 مادی آن ی ادی که در آن قرار گرفته است، به غرب و انديشهدشوار سياسی و اقتص
ی مادی و  خواهد به انديشه  و رهبران سياسی روسيه می او از گورباچف١١٤!روی آورد

ها بيانديشند و در مذهب اسالم و الهيات بخوبی نظر کرده  های کارکرد آن الهی و تفاوت
خواهد که چند تن از خبرگان خود   از گورباچف میخمينی. و پيرامون آن مطالعه کنند

  . را به قم بفرستد تا اسالم ناب محمدی را بشناسند
فريبانه، همگی با هدف و در راستای فايق آمدن بر بحران پديد آمده به  های عوام اين اقدام
آمدهای  پیم زندانيان سياسی و عا جنگ و قتل ی پذيرش قطعنامه و شکست در واسطه

پس از انتشار . گرفت بعدی آن که رژيم را به شدت در تنگنا قرار داده بود، صورت می
 که شباهت زيادی به میها اکبر کري ، تا مدتفيلم و خبر ديدار هيئت مزبور با گورباچف

ها  ز دست بچهمعروف بود، ا" اکبر گورباچف"های گورباچف داشت و به  جوانی
که  زمانی. ها بود های بچه ی تمام شوخی  سوژه"اکبر گورباچف". خالصی نداشت
ی اخبار با آب و تاب  کرد و گوينده  را به گورباچف اهدا میی خمينی جوادی آملی نامه

 بود و کسی به اخبار "اکبر گورباچف"ها در بند متوجه  خواند، تمام نگاه آن را می
   !کرد ی نمیتوجه

 به مسکو و ابالغ  پيام دعوت المللی نيز موضوع سفر هيئت ويژه خمينی در سطح بين
 نامه برای خبرگان حزب کمونيست اتحاد  به اسالم و ارسال دعوتخمينی از گورباچف

 نيز بدون ی قم جدی گرفته نشد و تاريخ  علميهی شوروی برای حضور در حوزه جماهير
                                            

سرعت ستاره اقبال محمدجواد الريجانی افول کرد و از کار   بر من معلوم نشد که چه اتفاقی افتاد که به 113
ی، تجديد حيات ا  خامنه در دستگاه)  محمدجواد- علی-صادق(برکنار شد و بعدها، با اوج گرفتن خاندان الريجانی 

  . يافت
 .  پيشنهاد اعزام هيئت را داده بودشد احسان طبری   گفته می114
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در . ی تاريخی سخن به ميان خواهد آورد"ميان پرده"و يا " طنز"شک از آن به عنوان 
جماهير  اين ميان، تنها سرافکندگِی تاريخی برای مسئوالن حزب کمونيست اتحاد

ماند که کار را به چنان افتضاحی کشانده  شوروی و به ويژه شخص گورباچف باقی می
مت، در آخرين روزهای صدارت و زعامت بر  سال حکو٧٠بودند که پس از 

امپراتوری بزرگ خود، ميزبان هيئتی از سوی يکی از بزرگترين مرتجعان تاريخ شده 
م هزاران تن از زندانيان سياسی و صدها تن از عا دژخيمی که به تازگی از قتل. بودند
 پيش از آن ادوارد ١١٥. بودچاکان حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی فارغ گشته سينه

باليد که تنها مقام رسمی سياسی   وزير خارجه جمهوری شوراها به خود میشواردنادزه
ی  درجه. به حضور ايشان رسيده است" امام خمينی" در جهان بوده است که در اتاق

جا بود که  آنی حزب کمونيست شوروی در ذهن خمينی تا  اهميت صدر هيئت رئيسه
  !ی مسکو کرده بود اش را نيز روانه  خانهزآشپ
  
٧  

او مرا پيدا کرده، به .  در بند آشنا شدمهاشمی حکيمشانسی بزرگ نصيبم شد که با محمد 
دستم را گرفت و با ! بله: تو ايرج مصداقی هستی؟ با بهت گفتم: ای برد و پرسيد گوشه

. سلول بودم  در انفرادی همنزديک دو سال با اميرحسين کريمیمن : هيجان گفت
  . خواستم از خوشحالی بال در بياورم می

. بار شاهکار کرده بود ها داشت ولی اين امير استعداد عجيبی در توصيف وقايع و صحنه
ن از من و دوستانم چنا. شايد شرايط انفرادی، استعدادش را دو چندان شکوفاتر کرده بود

 تک ما - و وقايعی که با هم گذرانده بوديم، برای محمد تعريف کرده بود که محمد  تک
ای که گويی او نيز در جمع ما  شناخت و با کاراکترمان آشنا بود، به گونه را به خوبی می

 ش را نشان دهد و گاه محمد برای اين که تسلط! بوده و آن دوران را با ما گذرانده است
ها  کرد که من در آن يا هنر امير را به رخم بکشد، يادآوری وقايعی را گوشزد می

 هايی  گاه با من به بحث و مجادله در مورد موضوع. حضور داشتم و يا از آن مطلع بودم
شناخت وی چنان دقيق و همراه با زوايای گوناگون . پرداخت که اتفاق افتاده بود، می

کردم، به عنوان يک فرد  ای را تعريف می وقتی خاطرهروحی و اخالقی فرد بود که 
بعضی اوقات به عنوان سرگرمی با محمد قدم  !کرد مطلع وارد شده و اظهار نظر می

محمد چنان غرق در شخصيت امير و همراه با اطالعات او بود که فکر . زدم می

                                            
چاکان اردوگاه سوسياليسم و در توجيه   و يکی از سينه۶٧عام   به هنگام قتل"اکثريت"اول  ر دبيرنگهدا   فرخ 115

رش ی مسئول نشريه آخان مخالفتش با برگزاری يک تظاهرات اعتراضی در تاشکند، در پاسخ به پرسش پرويز قليچ
و سازمان پاسخگوی اعمالی . پاسخ من اين بود که ما با اعتراض موافقيم، اما بايد به شکل قانونی باشد": گويد می

او حتا امروزه و در . "شد، نخواهد بود که مطابق قوانين شوروی در آن زمان، نقض قانون و جرم محسوب می
ی اعضای سازمان  رحمانه بال کشتار بیعملی خود و مقامات شوروی سابق در ق غرب نيز از سکوت و بی

  .کند ، انتقادی نمی  و حزب توده"اکثريت"
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هايم را التيام  زنم و اين خود موجب شده بود که اندکی از زخم کردم با امير حرف می می
رفتم و ساعتی  افتادم و به دنبالش می ياد محمد میشدم،  تنگ امير میهر وقت دل. بخشم

او . وگو با او هستم او به خوبی آگاه بود چرا اين قدر مشتاق گفت. گذرانديم را با هم می
های شگرف امير، تعريف کردن  يکی از استعداد !کرد را با خود حمل می" من"بخشی از 

کردی در سالن سينما  کرد که احساس می فيلم را چنان تعريف می. های سينمايی بود مفيل
های ترسناک فيلمی را  اوج هنرش زمانی بود که صحنه. کنی ای و آن را تماشا می نشسته

محمد ! شدی چنان در اين کار تبحر داشت که سر جايت ميخکوب می. کرد تعريف می
برد و برايم فيلمی را از ابتدا تا  ار مرا به سينما میای يک ب در انفرادی هفته: گفت می

ها مدت زمانی که فيلم  بعضی وقت. کرد ی جزئيات ممکن تعريف می انتها، با ذکر همه
  !شد  میبيشترکرد، از خود فيلم  را تعريف می

  
٨  

احکام اعدام، . سرعت تحوالت نسبت به چند ماه گذشته، زيادتر شده بود .۶٧بهمن
 و "روابط جنسی غيرمجاز" و "لواط"اندن و گردن زدن، در رابطه با سنگسار، سوز

قتل و سرقت مسلحانه در شهرهای مختلف کشور، در ابعادی وسيع به مورد اجرا 
 اعدام شدند و در زنجان "عمل منافی عفت"تنها در خمين سه نفر به جرم . شد گذاشته می

رژيم .  سه نفر اعدام و سنگسار شدندچهار نفر سنگسار شدند و در کرج و گوهردشت
کرد  های تاريک اعصار بر آورده بود، تالش می قرون وسطايی ماليان که سر از دخمه

 قرون آفرين هراسهای  ها در مالءعام و استفاده از شيوه انگيز اعدام تا با نمايش هول
ی ترس و  ا اشاعه تا بکندوسطايی، تا حد امکان عنصر درد و عذاب را چاشنی اعدام 

ب پس از ی ملته ها را از درافتادن با حکومت در جامعه  در بين مردم، آنبيشتروحشت 
در وقتی . کرديم  ما در مسيری عکس جوامع مدرن حرکت می.پذيرش قطعنامه، بازدارد

) برای اعدام لرد فرر(دستگاهی برای دار زدن در انگلستان برای اولين بار  ١٧۶٠سال 
مانع شده و  زير پای محکوم باز تا به موقع،ای در آن تعبيه شده بود  آزمايش شد که پايه

 شدی کشتن افراد نام برده  شود، از آن به عنوان انقالبی در نحوهاو از احتضار طوالنی 
 گيوتين را ساخت و به سيستم قضايی ١٧٨٩ در سال و هنگامی که ژوزف گيوتين

فرانسه پيشکش کرد، هدفی نداشت جز جان ستاندن با يک ضربه و کاستن از رنج 
   ١١٦.قربانی

                                            
در برابر در اصلی کليسای « محکوم شد که ١٧۵٧در دوم مارس ) ء قصد به جان شاه به جرم سو( دامی ين 116 

مشعلی از موم مشتعل به وزن با يک تا پيراهن و «و از آن جا » پاريس به جرم خود اعتراف و طلب مغفرت کند
 با انبری  نزديک به يک کيلو در دست؛ در يک گاری به ميدان گرو برده شود و بر قاپوقی که در آنجا بر پا شده؛

 و دست راست اش در حالی که در   ران ها و ماهيچه های ساق هايش شکافته شود؛  بازوها؛ گداخته و سرخ سينه؛
 با آتش گوگرد سوزانده شود و روی شکاف های ايجاد  ه جان شاه سوء قصد کرده؛آن چاقويی را گرفته که با آن ب
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ای از کشورها مانند  های قضايی دنيا، در پاره امروزه با محو اعدام در بسياری از سيستم
های آمريکا که دارای مجازات اعدام هستند، از صندلی الکتريکی و  بعضی از ايالت

اما رژيم ماليان در . کنند  جان و حيات محکومان استفاده میتزريق دارو برای گرفتن
های  امی شيوهمحابا از تم ها را به کناری گذاشته و بی ی اين تالش پايان قرن بيستم، همه
  . کند ستانی، استفاده می تر کردن جان  کاهممکن برای هرچه جان

معيارهای از  و تا کجا که اين پديده تا چه حد برای درک بهتر سيستم قضايی رژيم و اين
ای کنم به افشاگری يکی از   اشارهد، بايپرت و دور استقانونی و حقوقی و انسانی 

 ۶٧ماه   بهمن۶ی کيهان   رژيم که در روزنامه"ی مبارزه با مواد مخدر اداره" مأموران
کند که مرد معتادی به خاطرعدم توانايی تأمين  مطرح می مأمور مذکور. آمده است

. کرد فروشی همسرش، امرار معاش می  مواد مخدر مورد مصرفش، از راه تنی هزينه
زن را اعدام کرده و مرد را چون فقط مواد مخدر . کنند اين زن و شوهر را دستگير می

خواندن اين گونه خبرها در البته . کنند داشت، بعد از تحمل چند ضربه شالق آزاد می
مان بازگو  عمق فاجعه را برای بلکه تنهاانگيخت  ها، تعجب ما را بر نمی روزنامه

برای اين که ساليانی زياد، از نزديک شاهد و ناظر احکام صادر شده توسط . کرد می
  . شان را به خوبی دريافته بوديم  بوده و ماهيتخمينی" های بلخ دادگاه"
  
٩  

  بازی ردانی و شعبدهگ  مسئوالن رژيم تبليغاتی گسترده همراه با صحنهدر همين دوران،
قانون "ی فعاليت احزاب در چارچوب  جديد در رابطه با آزادی احزاب، تشکيل و نحوه

اکبر  علی.  بود، به راه انداخته بودند۶٠پخت خودشان در سال   که دست"احزاب
 قانون احزاب، ١٠ی   رئيس کميسيون مادهور وزير کشور و ابراهيم اصغرزادهپ محتشمی

ترين شکل به سرکوب  ترين و عريان به خشنمقامات سياسی و امنيتی رژيم در حالی که 
  راترين حقوق مردم های سياسی و اجتماعی و فردی جامعه همت گمارده و ابتدايی آزادی

ترين   و ننگينترين ه و سياز بين برده بودندبه ضرب دشنه و شالق، شکنجه و زندان ا
بازی  شب گردانی خيمه ، با وقاحتی تمام معرکهمرتکب شده بودندجنايت تاريخ معاصر را 

های تبليغی رژيم، برای  مسئوالن و طراحان سياست .جديد رژيم را به عهده داشتند
فريفتن مردم و کاستن از ميزان نفرت و نارضايتی عمومی و در عين حال جلب توجه 

 اقتصادی که در  گذاری ها به سرمايه  و آمريکا و برانگيختن اشتياق آنهای اروپايی دولت
  . ريزی کرده بودند دوران پس از جنگ به شدت به آن نيازمند بودند، سياست فوق را پايه

 را "کميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر" که در اواخر دوران شاه مهدی بازرگان
در ايران بر پا داشته و خود در رأس آن، مظالم رژيم شاه در رابطه با نقض حقوق بشر 

                                                                                                  
 خاکستر شود و خاکستر  شده در بدن اش با چهار اسب کشيده و چهار شقه شود و اندام ها و بدن اش سوزانده شود؛

  . ١١صفحه )  تولد زندان–مراقبت و تنبيه ( کتاب ميشل فوکو. هايش به باد سپرده شود
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ها سکوت در قبال جنايت رژيم و نقض  کرد، پس از سال را به چشم جهانيان پديدار می
 که تاريخ آن ن بهم١٩ی حقوق بشر که با دوران شاه قابل قياس نبود، در روز  گسترده

ی، ضمن اشاره به اعمال رژيم در ا ای به خامنه به خوبی انتخاب شده بود، با ارسال نامه
. شود  برای فعاليت سياسی اين حزب میبيشتر، خواستار امکانات قبال نهضت آزادی
 "ت دفاع از آزادی و حاکميت ملت ايرانجمعي" بهمن، از سوی ٢٣چند روز بعد در 

ی اين جمعيت به خبرنگاران  شود و نماينده ی مطبوعاتی سازمان داده می مصاحبه
جمهوری اسالمی بايد امکانات فعاليت سياسی احزابی را که قصد براندازی ": گويد می

   ١١٧."ون اساسی فراهم سازدندارند، در چارجوب قان
ها به عنوان چوب زير بغل نظام وارد   که سربزنگاهپيش از آن دکتر ابراهيم يزدی

: ها، گفته بود عام سی در مورد صحت قتل بی شود، در پی پرسش خبرنگار بی صحنه می
 اين طريق تالش و به" .جا که ما اطالع داريم از مليون کسی اعدام نشده است تا آن"

جمعيت دفاع از " و "نهضت آزادی" . بر جنايت بزرگ قرن سرپوش گذاردکرده بود تا
 در آذرماه را نگرفته  هنوز پيام قتل دکتر کاظم سامی"آزادی و حاکميت ملت ايران

    پردههمچنينم و عا  قتلدر قبال شان يم در ازای سکوتکردند رژ تصور میبودند و 
ی  اجازهعاقبت اند،  های بعدی و خدماتی که در طول چند سال گذشته ارائه داده پوشی

اما حوادث بعدی نشان داد که تا کجا به . ها خواهد داد بند سياسی را به آن فعاليت نيم
  . رفتند بيراهه می

  
١٠  

وی از .  از تلويزيون سراسری پخش شدی سعيد شاهسوندی همن ماه، مصاحبهدر دوم ب
 در فاز سياسی و کانديدای اين سازمان برای انتخابات مجلس مسئوالن سابق مجاهدين

 "راديو مجاهد"مدتی يکی از مسئوالن برای  خرداد نيز ٣٠بعد از . شورا از شيراز بود
بعدها در او . شود ل رتبه مواجه شده و از تشکيالت اخراج میزشود که بعدها با تن می

 به عنوان يک سرباز ساده و به درخواست خود شرکت کرده و "فروغ جاويدان"عمليات 
آيد و از ابتدای اسارت، بنای همکاری با رژيم را  به اسارت نيروهای رژيم در می

اش به رژيم  بعد از اثبات وفاداری ١١٨.کند گذار نمیدر اين راه از چيزی فروگذارده و 
ی  شود و خود وی نيز در پاسخ به سؤال روزنامه پذير می که معموًال به سختی امکان

تان را اثبات کنيد؟ بدان اذعان  توانيد توبه جمهوری اسالمی، مبنی بر اين که چطور می
  : داشته است

در مورد اثبات . کنم که مردم حق دارند قبول نکنند من گفتم و تکرار می
                                            

  .١٣۶٧ بهمن ٢٣  کيهان 117
: ... نويسد  بدون اشاره به نام سعيد شاهسوندی می"رزمندگان" به نقل از يکی از ۶٧مرداد ٩کيهان هوايی  118

من فالنی هستم و اطالعات زيادی دارم که به درد شما ! مرا نکشيد": زد ها به هنگام اسارت فرياد می يکی از آن
  ."وردخ می



  نه زيستن نه مرگ

  

٢٥٢

ی اول و گام اول اعتراف و اذعان به خطاها و اشتباهات است  توبه، مرحله
و عذر تقصير خواستن است و اگر عمری باقی بود و امکاناتی به افشای هر 

ها و تالش برای   سازمان و مجموعه روابط سازمان با قدرتبيشترچه 
ها و مرددها و باالخره حل شدن و   سازمان خصوصا دودلبرگرداندن افراد

من هم محو خواهم شد در اين خط و . محو شدن در مردم تحت رهبری امام
  ١١٩.تا حد توان در اين راه گام برخواهم داشت

 بعد از دستگيری و زودتر از من و سه سال از کمتر، يعنی ٧٠به سرعت در بهار 
ای   بوديم و به لحاظ سلسله مراتب تشکيالتی رتبه دستگير شده۶٠دوستانم که در سال 

درخور توجه نداشتيم، از زندان آزاد شده و در خرداد ماه همان سال در کنار ديگر 
های اهدايی رژيم  او در بدو ورودش، با پول. شود محصوالت رژيم، به آلمان صادر می

ی عليه نيروهای کند که در واقع پايگاه ای در شهر هامبورگ بر پا می فروشی کتاب
 توطئه عليه مبارزين واقعی، به شمار پيشبردمترقی و پناهندگان ايرانی و مرکزی برای 

 تا پيوستن به رژيم را به سرعت طی ی جدا شدن از مجاهدين او فاصله ١٢٠.رود می
  : کند، چنان که روزی خود آرزويش را داشت می

من . ای دارد  به جمهوری اسالمی فاصلها پيوستنالبته جدا شدن از سازمان ت
اميدوارم که بتوانم اين فاصله را هم طی کنم و در واقع بتوانم با اين کارم 

کردم  ها و کارهايی را که بايد می ها، به ضربات به خيانت پاسخی به ناکرده
 ١٢١.زدم و زدم، جبران کرده باشم و نکردم و ضرباتی را که نبايد می

اش را   توانستم قيافه نمی. گويد شتم که بدانم از چه چيزی سخن میمن اصًال رغبتی ندا
از جنس . نگريست کسی او را به عنوان يک قربانی نمی. ای تحمل کنم  برای لحظهاحت

شايد هيچ کسی نتواند مانند زندانيان، تفاوت بين يک قربانی و کسی .  بود شدهدژخيمان
يان با پوست و گوشت خود، اين تفاوت  زندان.را که از جنس دژخيمان است، درک کند

 .ما بارها و بارها فرومايگانی چون او را تجربه کرده بوديم. کنند را احساس می
  :  در اين مصاحبه گفتشاهسوندی

ام و از مردادماه  گونه فشاری نبوده  برای انجام اين مصاحبه تحت هيچ
ام که به داليل مختلف انجام آن  تهداش کنون، اصرار بر انجام اين مصاحبهتا

  . تاکنون به تعويق افتاده است
او هدف خود از انجام مصاحبه را عذر تقصير به پيشگاه خداوند، رهبر انقالب و مردم 

  ! شوند، بر شمرد ای کوردالنه منکر آن می  که عده"حقايقی"و بيان 

                                            
  .١٣۶٨ی جمهوری اسالمی، ششم خرداد    روزنامه119
) اند المللی ات، جانيان بين های اطالعاتی چشم. ( کتاب آقای خاتمی هوشيار باش١۴٨ی   در صفحه رضا گلپور120

 شاهسوندی را فراهم و  از طريق طيفش در وزارت اطالعات مقدمات آزادی ربيعی علی: نويسد چاپ اول می
  .کند اندازی کتابفروشی او در آلمان می صدها هزار دالر خرج خروج، اسکان و راه

  .١٣۶٨ فروردين ١٧ی جمهوری اسالمی،    روزنامه121
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وجوگر  ه بودند و جست را شنيدنشانمادران تازه خبر مرگ عزيرا. ايران عزادار بود
از دل يکی از . پاشيد شان میي ها  بودند و او نمک بر زخمنشاننشان فرزندا گورهای بی

گر مفلوک،  های تاريخ در آمده بوديم و او در نقش يک موعظه ترين جنايت سهمگين
چه که واقع شده بود، منحرف سازد و چه بيهوده در  کرد تا اذهان را از آن کوشش می
اسب کهر " زيبای ی پايانی فيلم به ياد صحنه. های رژيم را بپوشاند  که جنايتتالش بود
 در نقش يک مبارز گری گوری پک . ن افتادمما  اثر بيادماندنی فرد زينه"را بنگر

ه اسپانيای ها تبعيد برای ديدار مادر در حال احتضارش ب  اسپانيايی است که پس از سال
) کنم عمرشريف  فکر می( و در اثر خيانت يکی از دوستانشگردد می  دوران فرانکو باز

وی در آخرين صحنه؛ در بيمارستان وقتی دوستش را در . گذارد گاه پليس قدم می به دام
 که کدام يک را مورد هدف قرار افتد بيند، به ترديد می می) آنتی کويين(کنار رئيس پليس

وی عاقبت . دهند گير پايانی فيلم اين درگيری ذهنی را نشان می  های نفس لحظه. دهد
لحظه، تصميم قهرمان فيلم را با  در آن. دهد فردی را که خيانت کرده بود، هدف قرار می

 رفته بود و  بندان آن  ره به پابوس رژيم و غداشاهسوندی. کردم ی وجودم درک می همه
  .حاال دست در دست آنان داشت

شدند و يا در زندان، افراد را  هايی که در سيمای جمهوری اسالمی پخش می مصاحبه
کسانی که از نزديک دستی بر . کردند، هميشه بر دو نوع بودند مجبور به انجام آن می

توانستند پی ببرند که فرد  آتش داشتند، در اکثر مواقع و از همان ابتدای مصاحبه، می
جايی که به خاطر دارم،  تا آن. مزدور است و يا مجبور به انجام مصاحبه شده است

ها  های افراد مزدور جز افزايش نفرت و کينه، تأثير ديگری در بند و روی بچه مصاحبه
 ها را از ها تن از بچه چند روزبعد، ده. انگيخت بر نمینداشت و هيچ احساس ترحمی را 

 ی سعيد شاهسوندی بند بيرون برده و از آنان به صورت مکتوب، در رابطه با مصاحبه
خواستند انعکاس  می. های وی جويا شدند سؤال کرده و نظرشان را در مورد گفته

بعد از هفت سال در نيافته  دانم چرا رژيم، هنوز نمی .مصاحبه در بند را ارزيابی کنند
ها بر روی زندانيان اثری ندارد؟ کسی را که با پوست  اين گونه مصاحبهبود که 

توان مجاب کرد  کند، چگونه می وگوشتش شکنجه، سرکوب، رنج و عذاب را تحمل می
ای را   های نيکی هستند؟ زندانی گرانت چه انسان  شکنجهیدان کنی و نمی که تو اشتباه می
توان قانع کرد که  م سياسی تاريخ معاصر در آمده، چگونه میعا ترين قتل که از دل مهيب
  گناهند؟  دژخيمان بی

  
١١  

، به ياد ارتدادشان ها از دستگيری زندانيان مارکسيست  که پس ازگذشت سالخمينی
ادر کرده بود، در رفت، ص  میشان ن بود"مرتد"ی  افتاده و حکم مرگ آنان را که شائبه

 اين .کند  جديدی را صادر می"ارتداد"ای کوتاه دوباره دست به قلم شده و حکم  فاصله



  نه زيستن نه مرگ

  

٢٥٤

ی راديويی، حرف دلش  بخت باشد که در يک مصاحبهبار، قربانی قرار بود زنی نگون
 نداشته و ،زيسته  سال قبل می١۴٠٠شناختی از فاطمه زهرا که : را زده و گفته بود

 ١٢٢"اوشين"تواند الگوی وی قرار گيرد و الگوی او در زندگی  زهرا نمی ه بنابراين فاطم
اش، حکم   موقعيت را مناسب تشخيص داده و با پهن کردن بساط مارگيریخمينی. است

دهد فردی که اين مصاحبه را پخش کرده،  ديگری از آستين به در آورده، دستور می
 در حکمش تأکيد همچنين. اندرکاران نيز تعزير شوند تعزير و اخراج کنند و ديگر دست

در صورتی که ثابت شود قصد توهين در کار بوده است، بدون شک فرد توهين : کند می
گی خمينی و نيازش به چموضوع جالب توجه در اين دستپا. کننده محکوم به اعدام است

کرد که  يا صرف نمیی ناظران دور ماند و  ای بود که از ديد همه بحران آفرينی، نکته
:  که از فرط دستپاچگی اعالم کرده بود۵٩درست مانند سال . توجهی به آن نشان دهند

سوره نازل " منافقين"حالی که به نام   در،داريمن" کافرون"ای به نام  در قرآن سوره
  ! گرديده است

اهايش، ی همت طبق فتوای خمينی و همه.  يک زن بودمتهم،ی جالب اين بود که  اما نکته
شود تا توبه  شود، بلکه آن قدر تحت فشار قرار داده می  اعدام نمی"مرتده"در اسالم زن 

 و يا ضروريات دين را نفی بر فرض هم اگر او قصد توهينی داشته. کند و اسالم بياورد
هرچند به کار بردن لفظ . توانست صادر و اجرا شود حکم اعدام در مورد او نمیکرده، 

م به خاطر توهين به دختر توانست صدور حکم اعدا ی خمينی می از سو"توهين"
 "توهينی" چه ،که در اظهار نظر مربوطه  اينالبته. را توجيه کند) سب و يا قذف(پيامبر

پرسيد در کدام دين و آيين اگر کسی عنوان کند  و کسی نمی. به کار رفته، مشخص نيست
  شود؟  کوم میای شناخت ندارد، به اعدام مح که در مورد پديده

ی برنامه را به پنج سال زندان  هم زدنی، تهيه کننده خمينی در چشم به" دادگاه بلخ"
 ۵٠کاران برنامه را به چهار سال زندان و رمحکوم کرد و سه نفر ديگر از دست اند

که رحم و مروت و مرحمت خمينی را نشان دهند، در نمايشی  برای اين. ضربه شالق
 به سرعت وارد صحنه شد و از خمينی خواست وسوی اردبيلی، مآور مسخره و چندش

که از سر تقصير مسئوالن مربوطه گذشته و آنان را مشمول عفو و مرحمت و گذشت 
  !کاری که به سرعت از سوی خمينی پذيرفته شد. خود قرار دهد

  
١٢  

 کمتر و دومين بار در از شش ماه کمتر درای سومين بار  در يک اقدام ديگر، برخمينی
 و "های شيطانی آيه" نويسنده کتاب  بهمن حکم ارتداد سلمان رشدی٢۵ از دو هفته، در

                                            
 است که آن روزها از سيمای جمهوری "های دور از خانه سال"ی يک سريال ژاپنی به نام   ستاره"اوشين" 122

 به لحاظ شخصيتی، زنی قدرتمند و صاحب اراده بود که در "اوشين". د توجه مردم بودشد و مور اسالمی پخش می
  . افتاد  نمی مقابل مشکالت از پای
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 ماهيت پليد و ضد بشری نشانگرانه که جنايتکارحکمی . کند ناشران آن را صادر می
نامه و شکست در جنگ و او برای پشت سر گذاردن بحران پذيرش قطع. خمينی بود

ی   ساله١١خمينی در تمامی دوران . م زندانيان، نياز به يک بحران ديگر داشتعا قتل
 کسی را صادر نکرده بود و فرمانی در "ارتداد"حکومتش، جز در يک سال آخر، حکم 

اص، تنها  قص بار در رابطه با اليحه   يک۶٠در سال . اين مورد از او ديده نشده بود
  . تهديد به صدور چنين حکمی کرده بود

سازی جديدی در سطح  پس بايد به بحران. ها در داخل کشور کارساز نشده بودند اعدام
. يک بهانه بود و نه پايداری روی اصولتنها  سلمان رشدیکتاب . زد المللی دست می بين

های بسياری   منتشر شده بود و اعتراض"انیهای شيط آيه"بيش از يک سال بود که کتاب 
ها نفر در پاکستان و هند و ديگر  ده. را در کشورهای اسالمی دامن زده بود

ولی در ايران هيچ خبری . های اسالمی، جان خود را بر سر آن گذارده بودند سرزمين
ی  ، جايزهان رشدیسلم" های نيمه شب بچه" مترجم کتاب نبود و حتا مهدی سحابی

ی کتاب،  ی کار ترجمه البته جدا از مسئله. دريافت داشته بودا نيز بهترين ترجمه سال ر
تأثير   ی ساکن انگليس آن نيز در انتخاب اين ترجمه بی  بودن نويسنده"مسلمان"شايد 

مختلف اسالمی از ها نفر در کشورهای  آن سال به بعد نيز تاکنون ده از. نبوده باشد
اند  اندونزی و مالزی گرفته تا ترکيه به خاطر اعتراض به انتشار اين کتاب کشته شده

 تالش خمينی. ولی در ايران خون از دماغ کسی نيامده و هيچ اعتراضی برپا نشده است
 و درخواست اجرای آن  و صدور حکم اعداملمان رشدیسکرد تا با پيش کشيدن مسئله 

ای که در آن گرفتار آمده  از سوی مسلمانان جهان، خود را به طور موقت از مخمصه
  . بود، برهاند

ی او در بين  ، چهره"جام زهر"بس با عراق و سرکشيدن  ی آتش بعد از پذيرش قطعنامه
که تا او قسم ياد کرده بود . دار شده بود نيروهای داخلی و خارجی رژيم به شدت خدشه

عامل صهيونيزم و "و " دشمن خدا و پيامبر"، "صدام يزيد کافر"آخرين نفس و گلوله با 
هايش را به عالمت تسليم باال آورده  ی راه، دست اما در ميانه. جنگيدم خواه" امپرياليسم

ی کعبه را  ی هجوم و اشغال خانه پيش از آن نيز برای صدور بحران، توطئه. بود
خمينی به هر طريق . ی مکه منتهی شده بود  به شکست و فاجعهطراحی کرده بود که

 و دعوت او پيام برای گورباچف. ی مذهبی خود را بازسازی کند کرد که چهره تالش می
به اسالم و صدور حکم ارتداد برای رشدی، در يک راستا قرار داشتند و دو هدف را 

جه اذهان به خارج از مرزها و بازسازی صدور بحران و جلب تو: کردند دنبال می
مورد ديگری که نبايستی از نظر دور داشت، اين . ی روحانی و مذهبی خمينی چهره

ی روز شده   در جوامع اسالمی به جز ايران، مسئلهی سلمان رشدی حقيقت بود که مسئله
م در صدور فتوا و ای نجف و قه داد که رقبايش در حوزه بود و خمينی اين احتمال را می

مرگ بر صدام "ها گذشته او مجبور بود شعار   از اين!پيشدستی کنند... يا اعالم نظر و
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به همين دليل نياز شديدی به يک . اش به کناری نهد  ميل باطنیرغم علی را "حسين کافر
توانست تا حدودی جای  ی م" مرتدسلمان رشدی"شعار جايگزين داشت و در اين شرايط 

کنند تا چنين وانمود  تالش میو پيروانش   منتظریجمله افراد زيادی از .آن را پر کند
ی کليه امور دفتر  کنند که خمينی در سال آخر عمرش، کنترلی بر اوضاع نداشته و اداره

 و نزديکانش بوده ی احمد خمينی های مهم از سوی او به عهده وی و اتخاذ تصميم
در حالی که به نظر من در تمامی وقايع زمان مورد بحث، ردپای شخص  ١٢٣.است

فريبی از سوی ديگر  رحمی و قاطعيت از سويی و عوام  که بارزترين وجوه آن بیخمينی
ومت و اتفاقًا دستورهای صادر شده از سوی وی، در راستای منافع حک. است، هويداست
اش در اذهان هوادارانش بوده است و همگی حاکی از  ی کاريزماتيک بازسازی چهره

  .يک پختگی سياسی است
  

١٣  
گروه عياران در واقع يک . بردند ، در بند ما به سر می"عياران"زندانيان معروف به 

پيروان اين . ب ايران بودند يکی از فرق دراويش در غر"اهل حق" وابسته به کوچک
چند سالی بود که در افراد اين فرقه . اند  در حوالی کرمانشاهان پراکندهبيشترفرقه، 
هايی را برپا کرده و يک زندگی اشتراکی را نيز در محل   کرج، فعاليتحصار سرخ

کرد که در واقع پس  ت میفی هدايخان اشر قلی  را صفیگروه اين ١٢٤.تشکيل داده بودند
 ،پدرش تا پيش از مرگ، در نقش پير و مراد. از مرگ پدرش، جانشين وی شده بود

فی گرايش سياسی به خان اشر قلی صفی. هدايت و رهبری آنان را به عهده داشت
ای از سوی   خلق داشت و از اين بابت حساسيت ويژه و مجاهدين"شورای ملی مقاومت"

کن کردنش  ايجاد شده بود و با جديت در صدد نابودی و ريشه" اهل حق"رژيم نسبت به 
 در ۶٠ی  ی دهه های اوليه ، در ساليکی از اعضای آنان به نام دکتر رشيدی. برآمده بود

  . ودارتباط با مجاهدين دستگير و اعدام شده ب
 که در نام سيروس تيموریفردی به  از طريق "اهل حق"شد،  گونه که گفته می ظاهرًا آن

. قوه قضاييه نيز مشغول به کار بود، لو رفته و اعضای آن همگی دستگير شده بودند
                                            

ای   است چنين نتيجه ها و فرامين منسوب به خمينی که متعلق به احمد خمينی ها با اشاره به دستخط نامه  آن123
ها توسط  انداختن احمد به عنوان جانشين خود بود و نوشتن نامه جاها بود در صدد   که خمينی مدت  آن گيرند، حاال می

  .احمد تمرين برای تصدی چنين امری بود
ی  زاده  برادرنيا انداخت که پيش از انقالب در خرمدره از سوی علی پهلوی  کمون عياران مرا به ياد کمونی می124

 زرهی کرمانشاه و ٨١ فرمانده مرکز توپخانه اصفهان و لشکر  پسر سپهبد حجت کاشانیشاه، به همراه بهمن
ها کمون خود را با الهام  آن.  پزشک و جراح دربار ايجاد شده بود، دختر پروفسور يحيی عدلهمسرش کاترين عدل
 طی ۵۴کاترين و بهمن در بهار . شکيل داده و محبوبيت زيادی در منطقه کسب کرده بودنداز گرايشات مذهبی ت

ها با اشتياق تمام  مدت. شان کشته شدند و علی دستگير گرديد ی ساواک و نيروهای ژاندارمری به مزرعه حمله
ها نزديک احساس  خودم را به لحاظ عاطفی به آن. کردم ها و مجالت دنبال می ها را در روزنامه موضوع آن

تأثير به سزايی ) تر در سقوط از کوه فلج شده بود پيش(  در روی صندلی چرخدارکشته شدن کاترين عدل. کردم می
 . روی من گذاشت
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توانستم از  کالفی سر در گم بود و من نمیکل ماجرا .  نيز در بند ما بودسيروس تيموری
. نداشتم" اهل حق"ارتباط مستقيمی نيز با افراد وابسته به . اصل قضيه سر در بياورم

ها از بند بيرون رفته و در دادياری و قسمت اداری زندان کار   صبحسيروس تيموری
گوناگون نيز آگهی تبريک و تسليت های  های رژيم، به مناسبت کرد و در روزنامه می
جايی  از آن.  بودندهايشان حکمآنان همگی به دادگاه رفته بودند و منتظر صدور . داد می

بود، طبق معمول مبارزه با رژيم شان برای  که رژيم در صدد بدنام کردن آنان و تالش
تل و غارت و ز جمله قهای ديکتاتوری و به ويژه مذهبی، سيلی از اتهامات ا ی رژيم همه

  . شان کرده بود الحيل وارد پرونده را با لطايف... مواد مخدر و
شد و بعضی از آنان اصًال  از همه اقشار و طبقات اجتماعی ديده می" عياران"در ميان 

. گری و درندگی رژيم و به ويژه اطالعات کرج شده بودند سياسی نبودند و اسير وحشی
جوشيدند و به نوعی در يک   گرد هم بودند و با ديگران نمیبيشتر در بند نيز آنان

، به شرايط نامعين و بخش زيادی از اين عدم تمايل. بردند انزوای خودخواسته به سر می
کرد،  ها سنگينی می شان و فشاری که در اين رابطه بر آن مشخص نبودن وضعيت حکم

ای که طی کرده  ناخت و از پروسهش جز اين، کسی نيز آنان را نمیبه  .گشت  می بر
 و محدودتری با کمتری  شد که در آن شرايط، رابطه بودند، مطلع نبود و همين باعث می

 با ۶در فرعی مقابل را فی مدتی خان اشر قلی ها تنها صفی از ميان آن. آنان برقرار شود
در اين دوره، وی از .  بودند، به سر برده بوداز قديم در گوهردشت که زندانيان مجاهد

م او را به عا شود ولی پاسداران پيش از شروع قتل روابط نزديکی با آنان برخوردار می
 را به ۶شد که وی مسائل زندانيان فرعی مقابل  گفته می. کنند محل ديگری منتقل می

 و مسئوالن زندان منتقل کرده و حتا در حضور يکی از زندانيان که هنوز در پاسداران
. ی تماس زندانيان با بندهای ديگر را برای پاسداران توضيح داده است بند بود، نحوه

 شده و ۶ی زندانيان فرعی مقابل  ی او و باقيمانده همين مسئله باعث شکرآب شدن ميانه
 به وی معتقد و همچنان نيز که "عياران"وابسته به بر روابط بند با ديگر زندانيان 

  . گذارد  تأثير منفی می،عالقمند بودند
قلی قصد همکاری با زندانبانان را  ، صفی۶البته به قول تعدادی از زندانيان فرعی مقابل 

های مهلکی به  توانست ضربه نداشته است، چرا که اگر چنين قصدی در کار بود، می
های مربوط به  نگهی وی حاضر به شرکت در هيچ يک از دادگاهوا. زندانيان بزند

خواست به اين کار تن دهد، به احتمال   شود و اگر می  نيز نمی۶زندانيان فرعی مقابل 
. کرد  استفاده می۶ از وجود او برای شهادت عليه زندانيان فرعی مقابل زياد ناصريان

خان در ميان  قلی کسی موضوع فوق را با صفی بوديم، ٢طی دورانی که در سالن
 رغم علینگذاشت و وی نيز تالشی برای توضيح مورد ياد شده به خرج نداد و افراد 

  .کردند  که با وی داشتند، از برخورد با او پرهيز میای ی قبلی ی گسترده رابطه
خود ادامه در اين دوران ماشين کشتار رژيم، مثل هميشه و بطور معمول هرساله به کار 
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در روزهای سرد بهمن . کشاند  داد و هر از گاهی قربانيان جديدی را به کام مرگ می می
 و يا در ، طی چند نوبت، در زندان گوهردشت"اهل حق " ماه، تعدادی از عياران

 ،ریمنصو اهللا سياه مله اماناز آن ج.  اعدام شدندحصار کرج سرخهمالءعام در کرج و 
ی، علی تيمور ی، بهرامعلی تيمور ، درويشحيی تيموری، يیمنصور صدراهللا سياه

 در گوهردشت اعدام شدند و حيدرعلی یعلی تيمور  غالم وحيدرعلی تيموری
 .ی اعدام سپرده شدند  به جوخهعام در کرج نيز در مالءی، سيدحيدر نوریمنصور سياه

ی  را با کليه" عياران"ند تن از دوم بهمن ماه، حوالی ساعت دو بعدازظهر چ  در نيمه
مسئول بند بودم و .  بودنشانفی نيز در مياخان اشر قلی اين بار صفی. وسايل صدا کردند

متأسفانه . دانستم بازگشتی در کارشان نخواهد بود می. تا پای در آنان را بدرقه کردم
ها در خواب بعدازظهر   بسياری از بچههرچند. ها صورت نگرفت ای از سوی بچه بدرقه

   !بردند به سر می
 کرج، در ميان دوستدارانش حلق سرخه حصارفی در زمين فوتبال خان اشر قلی صفی

. خواهند برای مردم کاری انجام دهند  شود برای آنانی که می"درس عبرتی"آويز شد تا 
شد وقتی  گفته می. اعدام شدو در مالءعام ی نيز در کرج منصور دکتر محمد سياه

برای ابالغ حکم برده بودند، وی پس " عياران"فی را به همراه ديگر خان اشر قلی صفی
ای باال برای اعدام  از اطالع از حکم اعدام، برای يارانش صحبت کرده بود و با روحيه

  . ودرفته ب
ها نبود و در واقع شکل دادرسی به هنگام  عام ی قتل ی پروسه ، ادامه"عياران"اعدام 
تا پيش از .  بودی خمينی ها، تنها مختص به يک شرايط خاص و با حکم ويژه عام قتل
جا به دار  سی را در آن معمول نبود و ک، اعدام در گوهردشت۶٧ها در سال  عام قتل
ی خمينی و تأکيد او مبنی بر اجرای سريع حکم اعدام، باعث  آويختند ولی حکم ويژه نمی

 ی تجربه .مرسوم شودشد تا اجرای مراسم اعدام در زندان گوهردشت نيز معمول و 
رود که در   می جا پيش  تا آن زندان گوهردشتدر اجرای احکام مرگ قربانيان" تسهيل"

های امن و زندان کميته مشترک نيز گسترش  ی بعد اجرای حکم اعدام را به خانهها سال
ی يک زندانی به دار آويخته  گران در کميته مشترک، جنازه  شکنجه۶٨ در سال !دهند می

د، نشان  دستگير شده بو که به اتهام ارتباط با مجاهدينشده را به سرهنگ عبداهللا پور
  . داده بودند

  
١۴  

  نيازی به آفتاب نيست
  ها در پس پنجره

  کند  سوزد و زمستان را گرم می دلی می
 ،ها قبل از مدت.  نمايشگاهی در قتلگاه زندانيان برپا ساخته بودند، بهمن٢٢به مناسبت 
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 کار ردشتکسانی که در کارگاه گوه.  خود اجرای پروژه را زير نظر داشتناصريان
 به کار آماده ،منفعل و خسته از شرايطزندانيان کردند و به عالوه تعداد محدودی از  می

سابقه نداشت در گوهردشت جز يک بار تا آن سال . بودندشده سازی نمايشگاه مشغول 
   ١٢٥.مراسمی از اين دست برپا شود و يا نمايشگاهی ترتيب داده شود

 بهای زندانيان سياسی نيز با ترتي کردند و خانواده می يتی تصورزندان را فوق امن
 زندانيان  بود که بهبرای اولين بار. شدند خاصی به سالن مالقات زندان هدايت می

شان پوشاندن  تمامی تالش. دادند  می مالقات حضوریشاني ها  با خانوادهغيرکارگاهی
که به جای وقتی از بند بيرون رفتيم و متوجه شدم . بودندجنايتی بود که مرتکب شده 

 به ما را. حدسم درست بود. ، هول برم داشترويم کف می ی هم سالن مالقات به طبقه
عرق سردی  .ندپاهايم قدرت تحمل و کشاندن بدنم را نداشت. بردند ها می سمت قتلگاه بچه

. برندجا ن به آنمرا رو بلعد ولی خواستم زمين دهان باز کند و مرا ف می. تنم نشستبر 
جا  توانستم بر سن آن جا مالقات کنم؟ چگونه می ام را در آن توانستم خانواده چگونه می

زندانبانان با اين کار، . جا آويزان کرده بودند ها را در آن نظر کنم؛ جايی که بچه
ی نوينی روی ما  رنج و شکنجه را به شيوهها  آن. کنندشان را خالی يها عقدهخواستند  می

  . کردند تجربه می
 بر او آويزانهايش بگذارم و تقريبًا خودم را  ام نبود که دست بر شانه اگر نفر جلويی

رسيدم  ها که حاال سالن مالقات حضوری ما شده بود، می گاه بچه دانم آيا به قتل کنم، نمی
جا هدايت شده  قبل به آنها از  خانواده. جا رسيدم  بدان،بودکه کندنی  يا نه؟ با هر جان

 ،شد هرکس که وارد می. ای نشسته بودند  هريک در گوشه، مادر انتظاربودند و 
 گريه امانم ،بندم را که برداشتم چشم. نشست يافت و در کنارش می اش را می خانواده
ها  گاه بچه توانستم روی از قتل  نمی، دست خودم نبود.لرزيد پاهايم آشکارا می. داد نمی
گشتم که  هايی می  به دنبال جای قرقره و قالب،ای که باالی سن بود بر روی ميله. ارمبرد

   : هر چند.ها را دار زده بودند با آن بچه
  اند  ها را از ياد برده ها، نام دارها، دارکوب

  اند  ها، نقش خون را از خويش شسته دشنه
ه از جلوی چشمم رژه هم. رقصند ها بر دار خويش می کردم هنوز بچه ولی احساس می

ی حالت غيرعادی  عينکم را به چشمانم زدم تا کسی متوجه.  دلم آشوب بود.رفتند می
  :زد کسی در گوشم فرياد میگويی . شمانم نشودچ

  ننگ حيات را! ات تا بکشی کنم در برزخ احتضار رها می
  تر از زخم خنجر تلخ

                                            
 نيز نمايشگاه بزرگی در حسينيه گوهردشت از سوی مقامات زندان و با ۶۴ بهمن در سال ٢٢  به مناسبت 125

آزادی، محل سخنرانی خمينی در  هايی از ميدان ز زندانيان ترتيب داده شده بود و ماکتهمکاری بخشی ا
 بزرگ ايران که  نقشه. به همراه صدها عروسک که نقش مردم را داشتند، قرار داده شده بود... زهرا و بهشت

  . اه فوق بودمناطق بمباران شده توسط عراق در روی آن با چراغ مشخص بود نيز از ديگر کارهای نمايشگ



  نه زيستن نه مرگ
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  بچشی
  قطره به قطره
   ١٢٦...چکه به چکه
جا آورده  فراموش کرده بودم برای چه به اين. گريستم  دارها میمن مرگ خود را بر

کردم گيج و مبهوتم و درک درستی از محيط  اولين باری بود که احساس می. ما هشد
داده  به خرج نشان نيعنی در واقع تالشی برای ديد. ديدم ام را نمی اصًال خانواده. ندارم
  :خواستم فرياد بزنم  می.کردم را نگاه میروی سن . گشتم  دنبال راه فراری میبه. بودم
من ! گشود ناگاه صدای مادرم را شنيدم که آغوش برايم می! ام ام وای گل ام وای، گل گل

مادر و پدرم . جا بوسه زنم خواستم زانو زده و بر خاک آن  می.خشکم زده بود
ی  د؟ بر پردهان گفتم که پای بر چه خاک مقدسی نهاده ها می بايستی به آن. گريستند می

 "ناصرِی"دانم  نمی. آمد تصوير در میبه  ی به دارکشيدن ناصر منصوری خيالم، صحنه
چونان قويی مغرور در زاللی خويش "شعر شاملو بود که بر چليپا کشيده بودندش و 

  ".  بلندسر دار از او گشت"  بود که  شعر حافظِ"منصور" يا که "نگريست می
گی در همه جا  مراسم اعدام به ساد. گاه باشدلتواند قت های فاشيستی، هرجايی می در رژيم

، سالن حسينيه و سن نمايش آن به اين کار اختصاص در گوهردشت. تواند اجرا شود می
های   و اتاق٢٠٩، پارکينگ زندان و سپس زيرزمين ساختمان داده شده بود و در اوين

ها  ی مکان های قومی و نژادی، از همه سازی پاک اس نيز در خالل سربازان اس. آن
در " بولنهوسر دام"برای مثال مدرسه . کردند برای اجرای چنين مراسمی استفاده می

  : بود١٩۴۵ آوريل ٢٠ها در  هامبورگ، يکی از اين مکان
سه که در زير زمين آن های مختلف در شوفاژخانه مدر قربانيان در گروه

سال  برای اجرای مراسم ابتدا افراد بزرگ. قرار داشت به دار آويخته شدند
  ١٢٧.ای در سقف آويزان کردند و بعد نوبت کودکان رسيد را از لوله

دل ! مختسو از تب می. ای افتادم برگشتم گوشه به بند که ،دانم مالقات چگونه گذشت نمی
 سرمای کردم در ميان چنان که احساس می. ش کشيده بودرا به آتتمام بدنم ، ام سوخته
  !نيست ام پوش به تن  نيازی،زمستان

  
١۵  

 فرمان  بهمن خمينی٢٢برای پرده پوشی جنايت عظيمی که انجام داده بودند، به مناسبت 
: ای به خمينی نوشت شهری، وزير اطالعات، در نامه ری .  صادر کرد"عفو عمومی"
ای  ی زندانيان گروهکی درهر مرحله کند کليه  پيشنهاد میوسيله وزارت اطالعاتبدين "
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  ١٢٨."باشند مشمول عفو حضرت عالی قرار گيرند از مراحل رسيدگی قضايی می
ی زندانيان  ترين احکامش، دستور اعدام کليه انهجنايتکار دريکی از چندماه قبل، خمينی

ها را  ای از مراحل رسيدگی قضايی را داده بود و زندان  و مبارز در هر مرحلههدمجا
ی شهر ری. شد ماندگان می شرمانه مدعی عفو باقی خالی از زندانی کرده بود و حاال بی

ها و  ايت نفر از آنان که به نحوی عميقًا در ارتکاب جن٩٠٠تعداد " :تاکيد داشت
   ١٢٩"اند، از اين امر مستثنی هستند ها شرکت داشته شرارت

 تن آزاد نخواهند شد، ٢٠٠گفت که تنها  مطمئنم اگر می:  گفتمبا خنده به سيامک طوبايی
د که اميدوار  تأکيد کرده بواش به خمينی ی در نامهشهر ری. بوديم  تن ما می٢٠٠آن 
  : است

گيری از مواهب   ی رحمت و تقضل الهی و با بهره افراد آزاد شده در سايه
شود، به بازسازی فکری و  ها داده می جمهوری اسالمی و فرصتی که به آن

   ١٣٠.عملی خود بپردازند
، آگاهانه سخنی به ميان شدند میمسئوالن رژيم به هيچ وجه از تعداد افرادی که آزاد 

دادند که  شد و بايد به اين سؤال پاسخ می شان رو می ردند چرا که بالفاصله دستآو نمی
ی زندانيان کجا هستند؟ برای پرهيز از پاسخ دادن به چنين سؤالی، بدون اين که  پس بقيه

ی را که در زندان ، تنها تعداد زندانيان تبليغ کنندتعداد آزادشدگان را مطرح و حول آن
های  م زندانيان و تالش مقامعا  نشانگر وسعت قتلاين سياست! نداعالم کردماندند،  می

ی با سخنانی شهر روز بعد نيز ری.  نهادن بر اين جنايت بزرگ بود رژيم برای سرپوش
 قلبی است که به مهر و عطوفت کمتر": مان بود، گفتي ها که چون پاشيدن نمک بر زخم

هر غبار " :گفت که  کسی سخن می"مهر و عطوفت"او مزورانه از  ١٣١."شدامام آشنا نبا
  ١٣٢"کرد شده نفرينش می راه نفرين

  
  

١۶  
 آه یك اشتباه خواند و از شعارهائي بهمن، تداوم جنگ را ٢٢ در ی نطقطی یمنتظر

 ی هم برایچ لزوميه"وی در عين حال اذعان کرد . به ميان آورد سخن ، بود"غلط"
داد که هريک از جناح های رژيم، در صدد  اين نشان می. "مين شعارها نداشتياسردادن 

ی جنگ  کند مسئوليت ادامه برداری از شرايط به وجود آمده جديد است و سعی می بهره
  نيز از زير بارکار به جايی کشيده بود که رفسنجانی. را بر دوش ديگری بگذارد
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ی جنگ  ی عدم پذيرش مسئوليت ادامه مسئله. کرد شانه خالی میيت جنگ پذيرش مسئول
 نيز مدعی شد که پدرش پس از های بعد احمد خمينی جا پيش رفت که در سال تا آن

 و ديگر ی جنگ مخالف بوده و رفسنجانی و محسن رضايی آزادسازی خرمشهر، با ادامه
 ! خواهان ادامه جنگ بودند و سياست خود را پيش بردندفرماندهان جنگ 

  
١٧  

ای که زنده مانده  ی افراد بند به جز زندانيان کرجی  بهمن، بعد از نهار، نام همه٢۶روز 
 تعداد کسانی که باقی . خوانده شد، برای انتقال به اوين"عياران"ی بودند و نيز باقيمانده

 زندانيان کرجی، متهمان دادستانی کرج محسوب . نفر بود٢٠ند در حدود ماند می
  .ماندند ها می  قضايی آنی شدند و بايد تحت حوزه می

داشتم، آخرين نفری بودم که بند را ترک به عنوان مسئول بند ای که  بنا به وظيفه
، همراه با ی وسايل عمومی بند را جهت انتقال به اوين مجبور بودم کليه. کرد می

 تن باقی ٩٠٠ی تأکيد کرده بود که شهر که ری   اينرغم علی.  آماده کنمابوالحسن مرندی
کنم جو رهايی از زندان،  خواهند ماند و بدون شک منظورش ما بوديم، ولی اعتراف می

جز چند . ری وسايل عمومی بند نبودفکر جمع آو بند را در بر گرفته بود و کسی در
اکثرًا انتقال به اوين را در . مان شتافتند، هر کس در پی کار خود بود نفری که به کمک

  . ديدند راستای آزادی از زندان می
. چون غنائم جنگی، به دست پاسداران نيافتد کرديم چيزی را باقی نگذاريم تا هم تالش می

اين وسائل را : گفتند ها می بعضی.  بار کاميون کرديمی وسايل را با زحمت بسيار کليه
ته را آزاد کال اهللا واحدمرزن اگر خواستند ولی: گفتم خواهی چه کار کنی؟ به شوخی می می

اهللا يکی از  ولی! اش قرار دهم ی آزادی ها را وثيقه خواهم اين تشت و لگن کنند، می
هنگام خروج از  .ی زندان زمان شاه را نيز داشت  مجاهد بود که سابقهزندانيان سياسی

در حالی که خود را سرگرم کار ! باالخره قسر در رفتی:  با پوزخندی گفتبند، لشکری
ش ا پاسخ ی جر و بحث نداشتم وگرنه بی حوصله. دادم، پاسخی ندادم و رد شدم نشان می

  .  شديمهايی که از قبل آماده شده بود، راهی اوين بوسهمراه با اتو.  گذاشتم نمی
ها را ديده  آخرين باری که خيابان.  هيچ تمايلی نداشتم که بيرون را تماشا کنمحتادر راه 
ل شده بوديم و  منتقر به گوهردشتحصا  که از قزل آن زمانی؛ ماه قبل بود٢٧بودم، 

ام سنگينی  غمی بزرگ بر سينه .مان نبودند ها ديگر همراه حاال خيل عظيمی از آن بچه
ها،  بدون بچه. دادم ولی در دلم غوغايی به پا بود به ظاهر چيزی نشان نمی. کرد می

چيزی که بتواند در آن شرايط . نمود گويی آسمان آبی نبود و همه چيز برايم غريبه می
ی نگرش من به  زاويه. جلب کند و مرا از خود به در آورد، در راه نديدمتوجهم را 

  :مسائل متفاوت از گذشته بود
  .انديشيديم که از سرچشمه خونين بود ای می من به رودخانه
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  :های شهر بدوم و مردم را بخوانم توانستم از ماشين پياده شوم و در کوچه ای کاش می
  ايد يک دم يدهآهای شما که در سکوت خود خلوت گز

  ! ها به خيابان نظر کنيد از پشت شيشه
  ...! خون را به سنگفرش ببينيد

  اين خون صبحگاه است گويی به سنگفرش
  ١٣٣های آن تپد دل خورشيد در قطره کاينگونه می

به . شد داد، بگريزم، نمی چه که عذابم می خوش داشته باشم و از آن خواستم دل  میچههر
کوله باری . وانستم حدس بزنم که چه سرنوشتی در پيش رو دارمت نمی. اختيار من نبود

پايان راه . رانديم کشيديم و تنها و خاموش به پيش می از رنج و اسارت را به دوش می
   .مشخص نبود و دريغ از کورسوی اميدی
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   عام هيئت قتل

ی افراد  ها و فعاالن سياسی در باره های گوناگون احزاب، گروه روايت
  ها عام ی هيئت قتل ل دهندهتشکي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما اين مسئوليت (...) ما از لحاظ اخالقی محق بوديم 
نهايت دشوار را از روی عشق به مردم خود انجام  بی

ی درونی،  گونه صدمه کار دچار هيچ و ما از اين. داديم
.ايم روحی يا نقصان در شخصيت خود نشده  

 
 مسئول اداری اجرای سخنان هنريش هيملر، طراح اصلی و

١٩۴٣م يهوديان در اکتبر عا قتل  
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١  
 اصلی و  افراد تشکيل شده بود واصلی اعدام در تهران به حکم خمينیهيئت 
  .  مشترک بودند و گوهردشتهای اوين ی آن در زندان گيرنده تصميم

 - ٢ ١٣٤ جعفر نيری- ١:  تشکيل يافته از اين افراد بود،ر گوهردشت داعضای هيئت اعدام
 ابراهيم - ۴ ی وزارت اطالعات  يا نماينده مصطفی پورمحمدی- ٣ مرتضی اشراقی

 حميد - ٨  داوود لشکری- ٧) ناصريان(ای   محمد مغيثه- ۶  اسماعيل شوشتری- ۵ رئيسی
  )عباسی(نوری 

 گفته .گرفت  را در سمت قاضی شرع می جای جعفر نيریگاه در اين هيئت علی مبشری
 . شرکت کرده بودها  نيز در بعضی از دادگاهاز حکام شرع اوين يکی شد رامندی می

 حکم شاکی و شاهد را داشتند و کارشان بيشتر داوود لشکری و حميد عباسیناصريان، 
کسانی که حق رأی . تالش برای گرفتن حکم اعدام زندانی از اعضای اين هيئت بود

دادند، بنا به حکم   با زندانی نظر میبيشتررخورد ی اعدام و يا ب داشتند و مستقيمًا درباره
  .ی وزارت اطالعات  و نمايندهنيری، اشراقی:  عبارت بودند ازخمينی

رج، به  به عنوان دادستان و مسئول اطالعات ک و فاتحدر دادگاه متهمان کرج، نادری
ی  شتافتند و در بقيه  قاضی شرع میشدند و به کمک نيری اعضای هيئت افزوده می

 در سمت داديار زندان به کمک )عباسی(حميد نوری . مواقع آتش بيار معرکه بودند
  . شتافت  میناصريان
جای   سيدمجيد ضيايی وه، حدادزاد ، حسين، مجتبی حلوايی سيدحسين مرتضویدر اوين
 ناصريان به خاطر شناختی که از زندانيان داشت ١٣٥.گرفتند  را می و لشکریناصريان

  . کرد  میعضی از دادگاه های اوين نيز شرکت در ب
شد و  عمل می  در نقش سرپرست و داديار زندان وارد، ناصرياندر زندان گوهردشت

ها حاضر بود و بر جريان   به عنوان مسئول انتظامات و امنيتی زندان در دادگاهلشکری
  . يان به دادگاه نظارت داشتنقل و انتقال زندان

شدند و  ه از موضع رئيس و مدير زندان وارد عمل میزاد  و حسين مرتضویدر اوين
 به شکار افراد در بندها ، به عنوان مسئول امنيتی و انتظامی زندانمجتبی حلوايی

مجيد   و سيدحداد. کرد بندی می ها را برای آوردن به دادگاه، دسته پرداخت و آن می
 در ،های افراد دسترسی داشتند ی نيز از موضع داديار زندان و کسانی که به پروندهضياي
  .کردند ها شرکت می دادگاه

تکنيک  شد سابقًا از دانشجويان پلی  که گفته می"زمانی" با نام مستعار موسی واعظی
ها بسيار فعال   در جريان کار دادگاه،تهران بوده است، به عنوان مسئول اطالعات اوين

                                            
  .  در رابطه با نام کوچک وی مطمئن نيستم134
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٢٦٧

 نديده بودم و وی را در گوهردشت. گرفت بوده و هماهنگی امور، زير نظر او انجام می
   يافت يا نه؟  نيز حضور میجا آنر اطالعی ندارم د
ای در  کننده کرد و نقش فعال و هدايت گيری می اجرای احکام اعدام را پيمجيد قدوسی

  .اعدام زندانيان داشت
 را در ترکيب هيئت منتخبش به خرج "دورانديشی"ها نهايت دقت و  عام  برای قتلخمينی

ی   داشت، از پيش وی را در اين راه در جبهه شناختی که از منتظریاو با. داده بود
ها را به  عام داد که ممکن است منتظری مشروعيت قتل ديد و احتمال می مخالف خود می

کرد که ديگر مراجع به راه او  برای همين تالش می. لحاظ ايدئولوژيک زير سؤال ببرد
داند،  چه را که در راه تحکيم رژيمش ضروری می راحت، آننروند و او بتواند با خيال 

  . ه و به انجام رساندبرد پيشبا موفقيت 
 نيز از در آن دوران، مراجعی چون شيرازی و قمی در حبس خانگی بودند و اراکی

ی اوضاع واحوال  توانست متوجه  میکمترچنان کهولت سنی برخوردار بود که 
البته پس از . و به جز اين، تا آن زمان نيز ادعای مرجعيت نکرده بود اشدپيرامونش ب

مرگ خمينی، اطرافيان اراکی بالفاصله دست به کار شدند و او را به عنوان مرجع علم 
 نيز چندان عالقمند به درگير شدن به امور سياسی نبود و سرگرم مرعشی نجفی. کردند

  . م بوداش در ق کار کتابخانه
خمينی تدبير .  ممکن بود تحت شرايطی، موی دماغ شوداز ميان مراجع تنها گلپايگانی

 بيند که وی را همراه و همداستان خود کند و برای اين کار، نيری کار را در اين می
به رياست اين هيئت  را که از شاگردان گلپايگانی بود، رئيس حکام شرع اوين

 را که وی نيز اهل گلپايگان و از نزديکان از سوی ديگر، مرتضی اشراقی. گزيند برمی
حضور . کند داماد گلپايگانی و مرجع تقليد بعدی رژيم بود، انتخاب می یصافاهللا  لطف

گونه که اشاره کردم، به  ی، همانی منتخب از سوی خمين اين دو نفر در هيئت سه نفره
البته خمينی برای حفظ قدرت و .  بود عام ی قتل  در پروژهی همراه کردن گلپايگانی منزله
برای نمونه اين که . گونه ترفندها سود جسته بود تر نيز از اين هايش، پيش  سياستپيشبرد

ی داماد اهللا صاف ی فقهای شورای نگهبان، لطف دورهوی به هنگام انتخاب اولين 
. کند گلپايگانی را به عضويت شورا انتخاب کرده و دبيری شورا را نيز به وی محول می

در واقع با دادن چنين امتيازی به گلپايگانی، خمينی تالش کرده بود تا از همداستان شدن 
  .گيری کند  پيششريعتمداریکاظم وی با 

 انتشار ، از طريق منتظریهای احمد خمينی م زندانيان و نامهعا  مبنی بر قتلحکم خمينی
خمينی . اند ی هيچ منبع و يا شاهدی نيز قرار نگرفته عمومی يافته و مورد شک و شبهه

نويسان و راويان  نويسان، اطالعيه اما متأسفانه تاريخ. اند  احمد نيز آن را تکذيب نکردهو
ترين امور را نيز به مجاری ديگر کشانده و بدون کوچکترين  ترين و مستند  بديهیحتاما 

 اما متن حکم خمينی .احساس مسئوليتی، در پی رسيدن به نتايج مورد نظر خود هستند
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٢٦٨

   :م زندانيان سياسیعا رابطه با قتلدر 
  

  ميبسم اهللا الرحمن الرح
های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود   کسانی که در زندان... 

ص يباشند و تشخ کنند، محارب و محکوم به اعدام می پافشاری کرده و می
ت ری داميحجه االسالم نان يت آقايز در تهران با رای اکثريموضوع ن

ای  ندهيو نما) دادستان تهران (و جناب آقای اشراقی) قاضی شرع(افاضاته 
  . باشد  میاز وزارت اطالعات

 و ، اشراقیها را مرکب از نيری عام از سوی خود برای قتل هيئت تعيين شده خمينی
ی قاضی  کند و رياست آن را نيز به عهده  معرفی میای از وزارت اطالعات نماينده

خمينی با آوردن نام نيری در اول نامه و افزودن لقب . گذارد  می،شرع نيری
 آگاهانه خواسته است که نيری را نسبت به ديگر اعضای هيئت آن،  افاضاته در پی دامت

 را به ١٣٦ در خاطرات خود، سندیمنتظری .تر و برتر بنشاندمنتخبش، در موضعی باال
  مرداد خود خطاب به آقايان نيری٢۴ی  رساند که در آن از يادداشت مورخه چاپ می

 نماينده اطالعات در  معاون دادستان، پورمحمدی دادستان، رئيسیقاضی شرع، اشراقی
م عا اين حکم مربوط به قتل. برد عنوان مجريان حکم امام، نام می  از آنان به،اوين

 م زندانيان مارکسيستعا متأسفانه تاکنون حکم خمينی مبنی بر قتل.  استزندانيان مجاهد
  .انتشار نيافته و هيچ يک از عوامل رژيم نيز متن آن را فاش نساخته است

  
٢  

های سياسی، در  چه که بعدها از سوی شاهدان، تاريخ نگاران و گروه چند نمونه از آن
   .اين مورد مطرح شده است

 برای تصدی وزارت اب علی يونسیای به مناسبت انتخ  در اطالعيهشورای ملی مقاومت
  :نويسد  میاطالعات

 هزار تن از زندانيان سياسی در تابستان سال ٣٠م عا در جريان قتل] يونسی[
ندانيان سياسی  در محاکمه و اعدام زبه عنوان حاکم شرع) ٨٨نيمه دوم (۶٧

، "کميسيون مرگ" يونسی به همراه اعضای. مستقيما دخالت داشته است
وزير  (و اسماعيل شوشتری) مغيثی (، ناصريان، آخوند نيریداوود لشگری

  و گوهردشت، زندانيان سياسی در زندان اوين)یی خاتم دادگستری در کابينه
به طور خاص در زندان . های مرگ سپردند  دسته به جوخه- را دسته

گوهردشت کرج، وی شخصًا زندانيان محکوم به اعدام را جدا کرده و به 

                                            
  .، چاپ اتحاد ناشران اروپايی۵٢١ی  ، صفحه١۵۵، پيوست شماره   خاطرات منتظری136
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٢٦٩

  ١٣٧برد های آتش می پای طناب دار يا جوخه
 انقالب ارتش به عنوان يکی از حکام شرع اين دادگاه  از ابتدای تشکيل دادگاه، يونسی

او به اين ترتيب . ی را نيز به عهده داشتشهر با نام مستعار ادريسی معاونت ری
  نداشت و ولی حضوری در کميسيون مرگبودهای بسياری را مرتکب شده  جنايت

طور خاص در زندان " به ی شورای ملی مقاومت ی دبيرخانه برخالف اطالعيه
يک از اعمال فوق را نيز انجام نداده   نه تنها حضور نداشت، بلکه هيچ"  کرجگوهردشت

در .  و از نزديک شاهد قضايا بودمجا حضور داشتم من روزهای متوالی در آن. است
يک از    نه تنها خودم بلکه هيچ.ی آتشی نيز وجود نداشت ضمن در گوهردشت جوخه

  .رند چنين ادعايی نداشناسم،  و میشناختم زندانيانی را که می
 اعالم  و مبشریری، نيها را مرکب از اشراقی عام ، هيئت قتلدکتر يرواند آبراهاميان

  : نويسد  میيان آبراهاميرواند. کند می
 دو دستيار ويژه اهللا اشراقی به رياست آيت]  عام هيئت ويژه قتل[کميته تهران

در طی پنج ماه .  داشتاالسالم مبشری  و حجتاالسالم نيری های حجت به نام
 را با هلی کوپتر طی  و اوينی بين گوهردشت اين کميسيون فاصله

  ١٣٨.نمودند می
ها، هنوز عامالن  عام  پس از گذشت سيزده سال از قتل"يان خلق ايرانئاتحاد فدا"سازمان 

  : شود که شناسد و مدعی می اجرايی آن را نمی
، ، نيریالدان که بعدها معلوم گرديد سه روحانی به نام های اشراقیج

  ١٣٩...باشند  میرازينی
 نيز از روی دست آنان نگاه کرده و  از رهبران حزب کمونيست کارگریعلی جوادی
م زندانيان عا  به مناسبت پانزدهمين سال قتل٢٠٠٣ اوت ٢ه به تاريخ ای ک در اطالعيه

چه که واقع گشته و به صد زبان تکرار شده است،  کند و بر خالف آن سياسی صادر می
ی  همه! دارد اعالم می  و رازينی، نيریها را مرکب از اشراقی عام ی قتل هيئت سه نفره

آورند که از اساس غيرواقعی  افراد فوق نام اشراقی را به عنوان رئيس هيئت در ابتدا می
  . است

عنوان  به  و نيری، رئيسی، از رازينی اشراقی نام با حذف"پيک نت"سايت اينترنتی 
ی ا های توده اين سايت که توسط جريان. برد م نام میعا ی هيئت قتل هدهند اعضای تشکيل

   :ای اعالم داشته است شود، با نشر مقاله هدايت می) راه توده(
ن و يهای او ای را در زندان قهيات محاآمات چند دقين هيسه قاضی نخست

 دادستان آنونی نیي برعهده گرفتند آه عبارت بودند از علی رازگوهردشت
                                            

شنبه  ، سه۴٢٩ مجاهد، شماره  ، نشريه١٣٧٧ بهمن ٢٨ به تاريخ ی شورای ملی مقاومت ی دبيرخانه   اطالعيه137
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٢٧٠

ری آه يس بازرسی آل آنونی آشور و نيسی رئيت، رئيژه روحانيدادگاه و
 ١٤٠.وان عالی آشور استياآنون عضو ارشد د

 و حاج های اوين  در دادگاهکه اين سايت از حضور الجوردی  آن ی درخور توجه  نکته
شود و   از کار برکنار می۶٣در حالی که اولی در سال . کند  ياد می در گوهردشتداوود

 از کار برکنار شده و ۶٣گردد و دومی در سال  به اوين باز میدوباره  ۶٨در سال 
  . پردازد ها نمی ديگر به کار در زندان

 با حضور اسداهللا ن و گوهردشتيای در دو زندان او قهيمات چند دقمحاآ
 گروه - برپا شد و گروه) در گوهردشت ( و حاج داوود) نيدراو ( الجوردی

ن ي در انیيعلی راز. خته شدنديها برده شده و بدار آو ان به شوفاژخانهيزندان
آرد تا در  ن و گوهر دشت پرواز میين زندان اويكوپتر بيدوران با هل

  ١٤١ !ع شوديای و صدور احكام اعدام تسر قهيمحاآمات چند دق
ها سپری کردم ولی  عام  در خالل قتل،من روزهای زيادی را در کنار دادگاه گوهردشت

 و کوپتر بين زندان اوين  نديدم چه برسد به اين که با هلیهيچ اثری از علی رازينی
 .باشدبوده گوهردشت در رفت و آمد 

 "راه توده"چه که  آناز  با رونويسی "اخبار روز" در سايت اينترنتی ،فرزاد جاسمی
ی   رحمانی را نيز به جرگه و حاج داوودکند الجوردی  تالش می،گزارش کرده

 جای حاج داوود رحمانی از شخصی به اشتباه به و کندم وارد عا کنندگان در قتل شرکت
 :برد  نام می"حاج رحمان داوودی"به نام 

رانگر و ضد بشری وابسته به يون خون آشام، ويش روحانيپانزده سال پ
ه، سرپرستی يی قضائ  با همآهنگی و همكارى قوهعهيگری ش فهيدستگاه خل

 و حاج د اسداهللا الجوردیيول خفاشان خون آشامی چون سيها که در ت زندان
  ١٤٢...رحمان داودی بودند

  :شود  مدعی می" کار اتحاد"ی   در نشريهسعيد همايون
  وداوود لشگری. گيرد یرژيم تصميم خود را م... ۶۶ در زمستان ...

   ١٤٣...گردند  باز می و اوين به گوهردشتالجوردی
 نرفته بود که بخواهد دوباره به آن بازگردد و  از گوهردشتگاه هيچ داوود لشگری

  .  بازگشتها، به اوين عام  پس از قتل۶٨ نيز در شهريور سال الجوردی
 پانزدهمين سالگرد داشت گرامی در گفتاری به مناسبت "اخبار روز"در سايت اينترنتی 

 که در باالتر "پيک نت"ای در    از روی مقاله  ، نويسنده۶٧م زندانيان در تابستان عا قتل
 معرفی  و نيری، رئيسیام، نگاه کرده و اعضای هيئت را رازينی ه آن اشاره کردهب

                                            
  ٢٠٠٣ اگوست ٣٠  سايت اينترنتی پيک نت، 140
  .  پيشين141
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٢٧١

  :کند می
های علی  نی به نامين خميای از معتمد ئت سه نفرهيص هيبنا به تشخ. ..

 و به مرگ "محاکمه" ای قهيی چند دقيها"دادگاه"ری در يسی و ني، رئنیيراز
 آغاز شد، در ۶٧ها در تابستان  اعدام. محکوم شده و بالفاصله اعدام شدند

. افتيز همان سال ادامه يهای پائ د و تا ماهيور ماه به اوج خود رسيشهر
ن بازماندگان فهرست طوالنی محکومان را در زمستان شصت و هفت يآخر

  ١٤٤.های اعدام قرار دادند در برابر جوخه
  دادستان کل انقالب و نيریاز اشراقی" گوهای زندان و گفت" در کتاب ش محمودیسياو
کردند  ها را همراهی می برد که تعدادی از دادياران آن عنوان اعضای هيئت نام میبه 

آخوند " ه است و ازی ديگری منتشر کرد اما همين مطلب را بر روی اينترنت به گونه
  که يونسینويسد میو  ١٤٥"برد که در گوشه ديگر نشسته بود  نام میديگری به نام يونسی

دادستان انقالب اسالمی ، اشراقیدر آن دوران . دادستان دادگاه انقالب تهران بوده است
 نيز جزو هيئت  يونسی. وجود نداشت"انقالبدادستان کل "تهران بوده و پستی به نام 

که عنوانی از اساس اشتباه است، " دادستان دادگاه انقالب تهران "گاه هيچم نبوده و عا قتل
، دادستان عمومی تهران بود و بعد نيز به ۶٨ها در سال  عام يونسی پس از قتل. شود نمی

در . نيروهای مسلح و وزرات اطالعات ارتقا يافتسمت رياست سازمان قضايی 
 در بعضی اوقات  و مالحظه کرديد، مرتضی اشراقیمها اشاره کرد هايی که به آن نوشته
 هم که شود و گاه اصًال حضوری در هيئت ندارد و رازينی دار رياست هيئت می عهده

  !گيرد شود، گاه رياست هيئت را نيز به عهده می اش پيدا می معلوم نيست چگونه سرو کله
  . مان انگيز ديگری در کار تاريخ نويسی حال توجه کنيد به موضوع غم

ها زندان بوده است، شناخت دقيقی در مورد   اين که سالرغم علی نيما پرورش
 اهللا نيری  و آيتاهللا اشراقی  آيتدادگاهی به رياست": نويسد و می کارگزاران رژيم ندارد

 جلوی من پشت يک ميز اشراقی" :دارد که  اظهار میهمچنين او ١٤٦."تتشکيل شده اس
   ١٤٧" .اش نشسته بود و هيکل درشتش تمام صندلی را پوشانده بود  با لباس آخوندی

 و دو اهللا اشراقی شود که رياست هيئت به عهده آيت  نيز مدعی میيرواند آبراهاميان
جايی که از  از آن.  بوده استاالسالم مبشری  و حجتاالسالم نيری دستيار ويژه حجت

ار نظر ايشان اشراقی رياست هيئت را به عهده داشته است و دو حجت االسالم دستي
گونه لباس  اين. اهللا باشد  دارای مقامی باالتر بوده و آيتداند، پس باي ويژه او بوده

 دادستان انقالب اما واقعيت چيست؟ اشراقی. شود اللهی نيز برای اشراقی دوخته می آيت
وی . اسالمی تهران بود و پيش از آن نيز در همين پست، در اصفهان خدمت کرده بود

                                            
  .١٣٨٢، دهم شهريور "اخبار روز"  سايت اينترنتی 144
  .٧٧ان  زمست٣، جلد   گفتگوهای زندان، سياوش محمودی145
  .١١٠ی  ، صفحه  نبردی نابرابر، نيما پرورش146
  .١١٩ی    همانجا، صفحه 147



  نه زيستن نه مرگ

  

٢٧٢

 حتا .نی نيست و نبوده که بخواهد در جريان دادگاه، با لباس روحانيت حاضر شودروحا
نيز که روحانی هستند، در زندان و به ) بعضی اوقات( و مرتضوی و ناصريانرئيسی

 را بايد  پرورشظاهرًا نيما. شدند ها با لباس روحانيت حاضر نمی عام ويژه در خالل قتل
رياست هيئت . ی ريزتری برخوردار است  از جثهزيرا نيری.  محاکمه کرده باشدمبشری

د، مبشری کنتوانست در دادگاه شرکت  م با نيری بود و هرگاه که به هر دليل نمیعا قتل
درست مانند آن . شدند  اين دو در يک دادگاه با هم ظاهر نمیگاه هيچ. شد جايگزين او می

  .است که دو آخوند در آن واحد بر يک منبر بنشينند
 در صدد تکميل اشتباه ديگران برآمده و در چاپ دوم کتابش، در دکتر رضا غفاری

هايی  المی تهران ندارد، با داده دادستان انقالب اسحالی که شناختی از مرتضی اشراقی
از اساس غلط، از جمله اين که اشراقی آخوند است، در زوايای ذهنش به دنبال فردی بر 

! "درشت هيکل" ی نيما پرورش اهللا باشد و هم به گفته  که هم آيت"اشراقی"آيد به نام  می
دکتر غفاری، با ذکر . افتد ، می داماد خمينی"یالدين اشراق اهللا شهاب آيت"قرعه به نام 

، از وی به نيستی که به طور قطع و يقين صحيح الدين اشراق ی شهاب سوابقی از گذشته
او را به عضويت  و سپس .برد  داماد خمينی نام میغلط به عنوان مرتضی اشراقی

   ١٤٨!آورد م زندانيان در میعا ی قتل کميته
، با تالش بسياری عکسی از شود و دکتر مسعود انصاری مسئله به همين جا نيز ختم نمی

 کتاب خود به نام ١١٢ی  در صفحه پيدا کرده و یالدين اشراق نامبرده يعنی شيخ شهاب
کند تا بلکه قضيه هر چه مستندتر   پيوست می، به عنوان مرتضی اشراقی"۶٧کشتار "

  ١٤٩!ه شوديارا
ماندگی به سر  محققان فوق در دوران تاريکی انديشه و عصر عقب! اشتباه نگيريد

ی متعلق به  يخ زنگار گرفتهبرند و در پی روشن ساختن زوايای تاريک يک تار نمی
های تکنولوژيک به   در عصر آگاهی و اينترنت و انقالبناناي. ها پيش نيز نيستند قرن

 به کار درس و تحقيق و مطالعه  کشورهاترين برند و از قضا در پيشرفته سر می
شان  شان و يا در کنار گوش خواهند روايتی را توضيح دهند که پيش چشم مشغولند و می

 شناخت و درک دقيق از ،ولی دريغ از اندکی احساس مسئوليت، دقت! ق افتاده استاتفا
  . دارند چه که بيان می آن

 داماد یالدين اشراق  توجهی به اين موضوع ندارند که شهاباوطن، حت محققان عزيز هم
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 ۶٧ی دژخيمان کشتار  ها را نيز در زمره نمايندگان مجلس بودند و نقش مستقيمی در آن کشتارها نداشتند، آن
و ندارد و کند که هيچ شباهتی به ا  معرفی میجا صاحب عکسی را نيز ابراهيم رئيسی در همان. کند معرفی می

کند   معرفی میها اکبر موسوی خويينی عام را نيز علی  دادستان کل انقالب دوران قتلها سيدمحمد موسوی خويينی
  . که از اعضای دفتر تحکيم وحدت و نماينده مجلس شورای اسالمی دوره ششم بود
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 ١۴ بعد از قضايای ١٥٠"حل اختالف"ی   در هيئت سه نفرهصدر ی بنی  نماينده،خمينی
 سمت قضايی در رژيم جمهوری اسالمی نداشت و نسبت به بقيه گاه هيچ بود، ۵٩اسفند 

ی داماد خمينی، در روزهای الدين اشراق شهاب. تری برخوردار بود ی ليبرال از روحيه
 شهريور ٢٠ دچار سکته مغزی شده و به کما رفت و عاقبت در ۶٠اول مرداد ماه 

 برای حضور در هيئت امکانیی ديگر، فوت کرده و هيچ   در پی يک سکته١٣۶٠
نگاران وطنی،   ی تاريخ ولی با تالش مجدانه. يافت، ن۶٧م زندانيان سياسی در سال عا قتل

شوند که تنها باعث  م زندانيان ملحق میعا لگيرندگان قت ی تصميم ايشان نيز به جرگه
  . تأسف و تأثر آگاهان است

ای که تنها پانزده سال از وقوع آن گذشته و بسياری از شاهدان آن هنوز  وقتی واقعه
داند که در  گيرد، خدا می زنده و در دسترس هستند، تا بدين پايه مورد تحريف قرار می

 چه بر سر ،پذيری محققان اطالعی و آسان دقتی و بی مسئوليتی، بی همه بی ی اين سايه
  !رفته استزمين  تاريخ ايران
ی مأموريت  همه فعال نبود بلکه " ماهجپن"  معروف بود،"عفو"م که به هيئت عا هيئت قتل
 اين هيئتاعضای در ضمن . شود انجام میچيزی در حدود يک ماه و نيم  ،خونين آن

ها را  من چندين بار آن. کردند  را نيز با ماشين طی می و گوهردشتاصله بين اوينف
شدند و يا قصد عزيمت  شان وارد گوهردشت می های سواری هنگامی که به وسيله ماشين

 سبز و  ام  ی، بی را با سه ماشين بنز کرم نخودنيری.  بودم ديده ،داشتندرا جا  از آن
 ،بعضی روزهانيز گی ماشين نيری را   رانند.و قرمز ديده بودم ام  انگوری و بی

ی ديگر  نکته.  به عهده داشتندش،شناختم  و گاهی فرد ديگری که نمیسيدعباس ابطحی
ه جا بسند  تنها به همانيافت، میهيئت در گوهردشت حضور که، در روزی که  اين
 رفت و آمدی در اين ،کرد و جز يکی دو روز اول که بعدازظهر به اوين بازگشتند می

 ،م حضور داشتمعا ی قتل در دورانی که در پروسه. باشد به هلی کوپتر نياز تاميان نبود 
   .کوپتر را شنيدم که البته ربطی به موضوع نداشت  صدای پرواز هلیبار  يک
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  معا  قتلهای محل

  ها عام ی محل قتل  در بارههای سياسی های گوناگون احزاب و گروه روايت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

های زيبايش که کسی نشنيد جهان پر است از نغمه...   
 از دستان مهربانش که کسی نگرفت

.ی خونينش که باران آن را شست و از سينه  
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  معا وران قتلمحل برگزاری دادگاه در د
  

 های گوهردشت عام زندانيان سياسی در زندان  تل برای قهيئت تعيين شده از سوی خمينی
  .کردند م زندانيان سياسی مبادرت میعا  تشکيل جلسه داده و در همان محل به قتلو اوين

  
 کف ی هم در طبقهکرد  عام زندانيان را صادر می که فرمان قتلی دادگاه .گوهردشت

تشکيل جلسه جا قرار داشت  که دفاتر مديريت و افسرنگهبانی نيز در آن ساختمان اداری
  . قرار داشتزندان های بهداری و مالقات  مابين ساختماناين ساختمان . داد می
  

بردند  م در ساختمان دادسرا به سر میعا ای اول، اعضای هيئت مسئول قتل روزه.اوين
در روزهای بعد، اين هيئت در . دادند و در محل دادگاه انقالب، تشکيل جلسه می

 اتاقی که به اين منظور اختصاص داده شده بود، .داد  تشکيل جلسه می٢٠٩ساختمان 
 معلوم نگرديد، ٢٠٩علت انتقال محل دادگاه به .  بود٢٠٩گاه نگهبانان  تر استراحت پيش

ی باز پارکينگ دادستانی به  جايی که محل اعدام از محوطه توان حدس زد از آن ولی می
ی اعدام حضور  اند که خود در کنار صحنه  منتقل شده بود، ترجيح داده٢٠٩زير زمين 

از طرفی چون زندانيان .  باشند کارهاپيشبردی امور و  داشته و از نزديک ناظر بر همه
ی اعدام   قرار داشتند، تسريعی نيز در کار پروسه٢٠٩های  انتخاب شده در سلول

مبنی بر سرعت بخشيدن در انجام " نظر مبارک حضرت امام"گرفت و  صورت می
  .شد  رعايت می،ی محوله وظيفه

  
  م عا های قتل محل

  
ی  ای بيرون از محوطه م در سولهعا  مردادماه، قتل٩ و ٨ر روزهای د .گوهردشت

به )  سابق١٩بند ( گوهردشت ٢ی سالن  قسمتی از حسينيه. گرفت  می بندهای زندان انجام
تئاتر زندان منتقل   به حسينيه يا سالن آمفیمرداد کشتارها١٢از روز . شرف بودجا م آن
هيچ محل ديگری در زندان . تئاتر تبديل شده بود به قتلگاه در واقع، سن آمفی. شد

  . گوهردشت به اين کار اختصاص داده نشده بود
  

ی پارکينگ مقابل ساختمان دادستانی انجام  م در محوطهعا در روزهای نخست، قتل .اوين
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 منتقل ٢٠٩به محلی سرپوشيده در زير زمين ، زمان با گوهردشت گرفت و سپس هم  می
اهللا  فتح. زدند  بود، دار می٢٠٩زمين هايی که در زير افراد را در اتاقدر واقع . شد

 را که از اهالی روستای هشتپر طوالش بود، برای ن يکی از زندانيان مجاهدپيرصنعا
 زن و مرد را در پنججا  ها برده بودند و در آن م به يکی از اتاقعا لی قت ديدن صحنه

  . حالی که از سقف آويزان بودند، به چشم ديده بود
 که نقش اساسی در به دار آويختن  به همراه مجيد قدوسیاعضای گروه ضربت اوين

پنگ قرار داده و در طول  اق کنار محل اعدام يک ميز پينگاتزندانيان اوين داشتند، در 
م در عا های سياسی از قتل متأسفانه هنوز که هنوز است، گروه. روز مشغول بازی بودند

ها از اوضاع   عدم اطالع آننشانگربرند که قبل از هر چيز  ر نام میحصا زندان قزل
، يعنی درست دو سال قبل از ۶۵ر در پاييز سال حصا زندان قزل. استها  زندان
شود و   ها، از زندانيان سياسی تخليه شده و بطور کل متعلق به زندانيان عادی می عام قتل

هايی در  اما نمونه.  سياسی نيز در آن وجود نداشتی يک زندانحتااز آن تاريخ به بعد، 
  :اين مورد

. ر زندانيان را در محل آمفی تئاتر زندان به دار آويختندحصا زلدر زندان ق
های  بر يک طناب افقی هفت حلقه طناب آويزان شده و زندانيان را در گروه

    ١٥١.آويختند هفت تايی به دار می
  :و

ی کشتارها آن چنان گسترده بود که انتقال و اختفا اجساد برای مأمورين  دامنه
های سربسته اجساد را روی هم انباشته  در کاميون.  مشکل جدی بودمربوطه

   ١٥٢.کردند ر منتقل میحصا  و قزلو از اوين
  :که   اينيا

های  ر به زمينحصا  و قزل کاميون پر از اجساد زندانيان از اوين٢ - گرمسار
انتقال يافته و در يک گور دسته جمعی به خاک سپرده متروک اطراف شهر 

   ١٥٣.شدند
ها نيست و   در آن گزارش باال آن است که هيچ حرفی از گوهردشتدوی جالب در  نکته

  !کنند ری که اصًال زندانی سياسی نداشته است، اشاره میحصا به قزل
   تهران - ران سازمان گزارشی به نقل از خبرنامه هوادا
 خون آشام م زندانيان سياسی، در اجرا منويات خمينیعا به دنبال دستور قتل

  .اقدامات زير صورت گرفته است
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   ١٥٤.رحصا جمعی در زندان قزل اعدام دست
  : و نيز

 که برای دفتر خودش ی خمينیعالی قضاي های شورای در يکی از گزارش
ارسال شده، آمده است که در اين چند ماه، يعنی بعد از آتش بس تا همين 

 نفر از زندانيان سياسی، به دستور خمينی فقط در ۶۴٠٠اواخر، حدود 
  ١٥٥.اند  تيرباران شده و اوينر، گوهردشتحصا های قزل زندان

 خلق ايران و شورای های تبليغی سازمان مجاهدين ها و ديگر ارگان ها، نشريه در کتاب
به عنوان ...  و"ی اوين آشپزخانه"، "بندهای اوين"، "های اوين زير تپه"، از ملی مقاومت

  .اند  نام برده شده که جملگی نادرست۶٧ابستان های اعدام در ت محل
، سازمان )اکثريت( ايران، سازمان فداييان خلق ايرانهای حزب توده ها و نشريه در کتاب

نلی در تو"، "سالنی در گوهردشت"، "های اوين تپه"از... فدايی، حزب کمونيست ايران و
هايی  به عنوان محل...  حسينيه اوين و"کارگاه توابان گوهردشت"، "معدن نزديک اوين

ها نيز جملگی  شود که اين برای تيرباران و انفجار و دارزدن زندانيان نام برده می
  . هستندو خالف واقعيت نادرست 
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  ۶٧م زندانيان در تابستان عا ی قتل شيوه

م زندانيان عا های قتل از شيوههای سياسی  های گوناگون گروه  ايترو
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 البته بدون شک در .زدن انجام گرفت ی دار ان، تنها به وسيلهم زندانيان در تهرعا قتل

ی تيرباران برای کشتار زندانيان  شهرهای ديگر از جمله اصفهان و دزفول از شيوه
م زندانيان عا های ديگر اعدام در جريان قتل ذکر شيوهاما  .سياسی استفاده کرده بودند

ی ذهن و  تواند زاييده درست و غيرواقعی هستند و می نا زندانيان سياسی تهرانسياسی
ی تيرباران برای اعدام   وجود سابقههمچنين. های سياسی باشد افکار افراد و گروه

ها و دوستان زندانيان سياسی نيز مؤثر بوده و به اين  زندانيان سياسی، در اذهان خانواده
  . مسئله دامن زده است

 که  مرد و تعدادی از زندانيان مارکسيستدانيان مجاهدمن با اکثريت قريب به اتفاق زن
اند، از نزديک   را پشت سر گذاشته و گوهردشتهای اوين م در زندانعا ی قتل پروسه

ی  يز با تعداد زيادی از زنان مجاهد که پروسهام و پس از آزادی ن بند بوده آشنا و هم
 مبنی بر سخنیيک  ام و هيچ م را پشت سرگذاشته بودند، از نزديک تماس داشتهعا قتل
  .اند زدن بر زبان نراندهبه جز دارهای ديگر اعدام،   شيوه
وخ شده و ی تيرباران در جمهوری اسالمی منس های زيادی است که اعدام به شيوه سال

زدن در ارتباط با متهمان عادی  ی دار شيوه. شود زدن به جای آن استفاده می از دار
توان در  شود که روزانه می نيز به کار برده می...) موادمخدر، قتل، تجاوز و(

 يک مورد تيرباران حتاهاست که  سال. های خبری رژيم، اخبار آن را دنبال کرد رسانه
اين . تر است نقل جنازه راحتو  بوده و حمل"تميزتر"زدن  دارشيوه . گزارش نشده است
نمايد و به همين دليل کاربدستان جمهوری اسالمی، اين  تر نيز می فشيوه، ظاهرًا مخو

های  ی استدالل اما داليل انجام امر را بر پايه. اند ها ترجيح داده شيوه را به ديگر شيوه
های شرعی و سوابق تاريخی، به   روايتدر اين رابطه به جز. دهند شرعی قرار می
ی   اين سوره در باره٣٣ی  در آيه. جويند  در قرآن استناد می"المائده"ی   ويژه به سوره

   : چنين آمده است"االرض مفسدين فی" و "محاربين با خدا"ی کشتار  نحوه
همانا کيفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روی زمين به 

ته يا به دار کشند و يا دست و ها را کش کوشند جز اين نباشد که آنفساد می 
يا ) يعنی دست چپ را با پای راست يا بالعکس(شان را به خالف ببرنديپا

اين ذلت و خواری عذاب . نفی بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور کنند
   .هاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ گرفتار خواهند شد دنيوی آن

ی   که در آيه"کشتن"های تشکيل جمهوری اسالمی، با استناد به لفظ  در نخستين سال
در آن هنگام اصل را بر جان . کردند ی تيرباران استفاده می مزبور آمده است، از شيوه

زدن را تجربه کردند، با اين  اما وقتی در عمل مزيت دار. دانستند ستاندن از قربانی می
 مشخصًا در قرآن توصيه شده، آن را ترجيح داده و به "نزد دار"توجيه شرعی که 
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  . ستانی، به کار گرفتند ی اصلی و شرعی جان عنوان شيوه
ی به شهادت رسيدن تعدادی  ، در رابطه با نحوهدر ليست انتشار يافته از سوی مجاهدين

کنندگان   توجهی تدوين ی استفاده شده است که حاکی از ب"اعدام"ی  از زندانيان، از کلمه
ی کشتن نيست، بلکه به نوعی از مجازات   شيوهگاه هيچ "اعدام". ليست مزبور است

. های مختلف انجام شود تواند به شيوه ستاندن از قربانی است و می شود که جان اطالق می
... ی شمشير و آويز، تيرباران، سنگسار، پرتاب از بلندی، قطع کردن سر با ضربه حلق
هايی بوده است که در جمهوری اسالمی، برای اعدام کردن افراد به کار   جمله شيوهاز

اند  ، قصد داشته"اعدام"ی   شده شايد با نوشتن کلمه کنندگان ليست ياد تدوين. رفته است
در اين صورت ذکر . ی شهادت فرد اطالعی در دست نيست عنوان کنند که از نحوه

  .رسيد ر و گوياتر به نظر میت ، بسيار صحيح"نامشخص"ی  کلمه
م عا های قتل  های سياسی به عنوان شيوه  که توسط گروهمواردی از ه بعضیدر زير ب

  . پردازم ها نام برده شده است، می  از آن۶٧  زندانيان سياسی در سال
  

  مسموميت با گاز سمی
، يکی از ٩٠ی   ميانی دهههای  در سال"سيمای مقاومت"های  هر چند در يکی از برنامه

 تن از زندانيان ۵٠٠ که تعداد شدای مدعی  انگارانه زنان زندانی مجاهد به شکل ساده
م زندانيان عا قتل"ولی در کتاب !  با گاز سمی کشتندی اوين سياسی را در آشپزخانه

شود که با اين شيوه به شهادت  و ياد میاصغر شادل  تنها از يک تن به نام علی"سياسی
  . رسيده است و البته جای تأمل دارد

ای که توسط انتشارات  محمد يکی از زندانيان سياسی هوادار اقليت در مصاحبه
  :گويد انتشار يافته می) اشرف دهقانی(های فدايی خلق ايران چريک

ند، چون گوهردشت زندان توی گوهردشت يک سری را با گاز گشته بود...
   ١٥٦.های جديد بود های تهويه هوا سيستم جديد بود و تمام سيستم

عنصر درد و رنج را بيش از اصوًال يک رژيم قرون وسطايی مانند جمهوری اسالمی، 
 بسيار ، در مقايسهی کشتار با گاز سمی دهد و شيوه هر چيز مد نظر قرار می

با شناختی که از ماهيت رژيم در دست . زدن است  از دار"تر درد بی" و "تر متمدنانه"
کند، چه برسد به اين که بخواهد آن را به  ی اعدام فکر هم نمی است، حتا به اين شيوه

جا مرسوم  استفاده از گازهای سمی در کشتار يهوديان از آن! کار بگيرد و اجرايش کند
  :شد که

کرد،  ه خود جلب میای را ب از اندازه جمعی توجه بيش های دست تيرباران
لذا در . ی افراد نظامی نيز خوب نبود گرفت و برای روحيه وقت زيادی می
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تری برای کشتار تعداد بسياری  جو به دنبال روش معقولو  جست١٩۴١پاييز 
   ١٥٧.انسان آغازشد

 و من ندم جان سالم به در بردعا ای که از قتل يک از زندانيان سياسی تر هيچ همه مهماز 
نه که در گوهردشت محبوس بودم من خود نيز . کنند  چنين ادعايی نمی،شان شناسم می

ای که منبع فوق به آن اشاره  سيستم تهويه. چنين چيزی را ديدم و نه از کسی شنيدم
  . های انفرادی تعبيه شده بود های معمولی که در سلول کند چيزی نيست جز هواکش می
  

  زنده به گور کردن
انی سياسی محمد که در زندان اصفهان محبوس بوده به نقل از زند

  :گويد هايش می شنيده
حصار که به اصطالح درش را  يکسری را از زندان اوين برده بودند به قزل

بسته بودند و ديوار رويشان خراب کرده بودند، يعنی يک سری را زنده به 
  ١٥٨.گور کرده بودند

پرسند برای  کننده از خود نمی وس بوده و نه پرسشنه گوينده که در زندان اصفهان محب
گورکردن او چه نيازی به انجام اين کار   به خراب کردن ديوار بر سر زندانی و يا زنده

 آيا بهتر نيست  توان انجام داد؟ حصار است؟ آيا همين کار را در اوين نمی در زندان قزل
تواند باعث مخدوش شدن  ی که میهامان بسنده کنيم و از ذکر موارد تنها به نقل ديده

  .جنايت رژيم شود پرهيز کنيم
  

  انفجار در زندان 
زندانيانی که . رسد  به گوش میی اوين   صدای انفجار مهيبی در منطقه،۶٧در هشتم آبان 

 سر آن بهباورنکردنی انگيز و  اند و هنوز در فضای رعب م گريختهعا ی قتل از مهلکه
 تصور طبيعیبه شکلی بسيار در يک واکنش عادی و  ، با شنيدن صدای انفجار،برند می
تصور اين ! اند  را منفجر کردهنشان مسئوالن رژيم تعدادی از دوستاشايد  کهکنند می

معاصر های تاريخ  ترين جنايت موضوع برای کسانی که به تازگی از دل يکی از مهيب
ولی پافشاری روی آن و . رسد  به نظر میپذير امکانل و  بسيار معقو،اند به در آمده

م، عا ها بعد از گذشت کابوس قتل هم سال  آن، جلوه دادن اين تصورواقعیتالش برای 
م عا ی قتل  در بارهی کتابکه اين مسئله به  هنگامیبه ويژه . استبسيار غيرمنطقی 

 را در اين رابطه بپذيريم که اگر نخواهيم تفسير رژيم حتا! بدزندانيان سياسی راه يا
 بوده است،  وقوع انفجار در معدن سنگی در جوار زندان اوينصدای مزبور بر اثر

                                            
 .۵١ی  لوين، صفحه.  پل آ  برشماست که اين واقعه را بازگو کنيد، استفان بروشفلد،157
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انبار مهماتی بوده است که در اثر ، زنداندر خود توانيم بگوييم در آن حوالی و يا  می
 .ای از پاسداران شده است  زخمی و کشته شدن عدهو باعثمباالتی منفجر شده  بی

   : در آن روزها شدبسياریی توليد اخبار  مايه اين موضوع دستمتأسفانه 
جمعی مستمر، اخيرا انفجار مهيبی در  های دست  عالوه بر اعدامدر اوين

های جديدی با تلی از اجساد لت و پار  منطقه رخ داده و متعاقب آن رديف
در بين مردم شايع شده است . ده به گورستان خاوران اضافه گرديده استش

ای از زندانيان صورت گرفته   و به منظور نابودی عدهکه اين انفجار عمدًا
   ١٥٩.است

  :خوانيم  تهران می-  فداييانی هواداران سازمان در گزارشی به نقل از خبرنامه
 خون آشام ان سياسی، در اجرا منويات خمينیم زندانيعا به دنبال دستور قتل

  .اقدامات زير صورت گرفته است
  ١٦٠... و قزوينی زندان اوين انفجار در داخل محوطه

  :نويسد  می"اکثريت"ی  نشريه
 تونل  مربوط به آبان در حوالی اوين٨در بين مردم شايع است که انفجار 

 نفر از زندانيان را در آن ۴۶٠يک معدن بوده که عوامل رژيم در حدود 
  ١٦١.حبس کرده و به قتل رساندند

  :کند همان حال نشريه فدايی گزارش می در
کنند که تعدادی از   مأمورين از طريق بلندگو اعالم میدر زندان اوين

رين برخی از زندانيان را زندانيان در محل حسينيه زندان جمع شوند، مأمو
مأمورين . که حاضر به رفتن به حسينيه نبودند، به زور داخل حسينيه بردند

در اين انفجار . جا را منفجر کردند زندان، پس از جمع کردن زندانيان آن
  ١٦٢. تن از بهترين فرزندان خلق شهيد شدند٨٠٠هولناک 

اند،   منفجر کردهدر حسينيه اوين را نفر زندانی ٨٠٠ که با آن ای منفجرهبالطبع مواد 
علی ،  منتظریعلی  حسين،بهشتیمحمد حسينی ، های خمينی  به ديوارها و عکسدباي

ها را  من آن! رساند آسيب میاند نيز  ها نقش بسته  که بر روی آنچويیکمحمد ، قدوسی
،  فوق هرچند مسئوالن نشريه!ها ننشسته بود  گرد و غبار انفجار هم روی آنحتاام  ديده

 داند ولی مگر نباي  قلمداد کرده،شان رسيده چه که به دست گزارش مزبور را به عنوان آن
 اوين به ی حسينيهساختمان  کمی تأمل کرد؟ مگر های رسيده، ی اخبار و گزارش درباره

ی  خانه"مگر .  منفجر کنند زندانی محبوس در آن نفر٨٠٠دشمن تعلق داشت که آن را با 

                                            
  .١٣۶٧ماه  ، آذر و دی۴٧و ۴۶ی  ی کمونيست، ارگان حزب کمونيست ايران، شماره   نشريه159
  .١٣۶٧ماه  ی مرکزی سازمان فداييان خلق ايران، بهمن ی فدايی، ارگان کميته   نشريه160
اين . ١٣۶٧ماه   بهمن٢٣، )اکثريت(ی اکثريت، ارگان خارج از کشور سازمان فداييان خلق ايران    نشريه161

  . اين سازمان نيز آمده است١٣۶٧ماه  ، اول بهمن۶٠ی  ی کار، شماره نوشته همچنين در نشريه
  .١٣۶٧ماه  ، بهمن۵۶ی  ی مرکزی سازمان فداييان خلق ايران، شماره هی فدايی، ارگان کميت   نشريه162
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افتاده " ضد اسالمی" به دست نيروهای که  يا اين که آن را منفجر کنندبوده است" فساد
  ؟بود

  :نويسد کتاب قتل عام زندانيان سياسی به نقل از يک زن مجاهد زندانی می
شدت .  شب انفجار مهيبی رخ داد٩ که حوالی ساعت  بود۶٧حدود مهرماه 

های اداری زندان هم شکست و  های قسمت انفجار به حدی بود که شيشه
بعد از . های آسايشگاه از جای خود در آمدند های فلزی اتاق چهارچوب

های  از قفسه. ها را داخل بند کرده و در بند را بستند انفجار به سرعت بچه
چهار راه پارک وی و هتل . ها بيرون را ديدم از کرکرهاتاق باال رفتم و 

آمدند از همان  هايی را که به طرف اوين می آمبوالنس. شد  ديده میاوين
بعدها . جا متوجه عمدی بودن انفجار شديم همين. گرداندند چهارراه بر می

  ١٦٣.اند دهها منفجر کر های زندان را در زير تپه فهميديم که تعدادی از بچه
اين انفجار بايد در  .کند رو می اندکی تأمل در گزارش باال ما را با تضادهای جدی روبه

های آموزشگاه و آسايشگاه اوين به وقوع   و نزديک ساختمانقسمت شمالی زندان اوين
شدت . اند ی قائمه قرار گرفته اين دو ساختمان، در دو طرف يک زاويه. پيوسته باشد

که در بتون قرار " های آسايشگاه های فلزی اتاق چهارچوب"فجار به حدی است که ان
های اتاق گزارشگر فوق  آيند ولی هيچ اتفاقی برای شيشه اند، از جای خود در می گرفته

های قسمت اداری زندان که در  در حالی که شيشه! افتد که در جنب آن قرار دارد، نمی
که يک قسمت از دادستانی و   قابل ذکر آن! شکند ارد، میتر قرار د  متر پايين٨٠٠حدود 

حتا اگر . شايد منظورش همان بوده باشد. نه اداری زندان نيز در جوار آسايشگاه است
شود قسمتی از آسايشگاه در و   چرا که نمی.آيد اين گونه باشد نيز داستان جور در نمی

در : گويد گزارشگر می !ايش بشکنده هايش از جا در بيايد و قسمت ديگر فقط شيشه پنجره
 سابقه نداشت که زندانيان به هنگام گاه هيچ. کنند ها را داخل بند می  شب بچه٩ساعت 

ای را  خواهند عده دانستند می آيا زندانبانانی که از قبل می . بوده باشندشب در هواخوری
ن را داخل بند کنند تا به اين ترتيب با توانستند پيش از انفجار، زندانيا منفجر کنند، نمی

 که بيند میهايی را  ها آمبوالنس گزارشگر از باالی ققسه رو نشوند؟ عمل انجام شده روبه
ها به  آيا آمبوالنس! شوند آيند ولی از همان چهارراه برگردانده می به سوی زندان می

که   د يا آنآين اختيار خود و با شنيدن صدايی به سوی سمتی به حرکت در می
کنند؟ آيا در اوين  زدگان تقاضای کمک و مساعدت فوری می ديدگان و مصيبت حادثه
وجود دارند که برخالف ميل متصديان امر، ... انی به جز بازجويان و پاسداران وشاهد

  تقاضای کمک کرده باشند؟ 
. ندا هکردها منفجر  ها را در زير تپه که تعدادی از بچهشود  میگزارشگر بعدها متوجه 
ی کتاب، آشنايی با مواد منفجره و قدرت تخريبی آن نداشته  کننده شايد گزارشگر و تدوين
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، در اين زمينه "بخشارتش آزادي"توانستند به راحتی از متخصصان فن در باشند، ولی می
  . وجو کنند تا کار تحقيقی درستی ارائه دهند پرس

تواند چنين آثار مخربی روی   تپه انجام گرفته باشد، پس چگونه میاگر انفجاری در زير
های فلزی را از درون بتون در  های بتونی اطراف داشته باشد که چهارچوب ساختمان

گونه به خود ضربه بزنند؟  آورد؟ مسئوالن رژيم مگر دارای جنون هستند که اين
ش از ی سلول نجرهيی که پدهد که چه بر سر زندانی بينوا گزارشگر فوق توضيح نمی
  ! جای درآمده بود، آمده است

که بتوان زندانيان را به داخل وجود ندارد ... ند تونل، غار و جايی مانهای اوين در تپه
چرا مسئوالن رژيم بايد چنين انرژی و . جا برد، مگر اين که به اين منظور کنده باشند آن

ی انفجار در زندان، بسيار  کنيد اعدام به وسيله یکنند؟ تصور م ای را صرف  هزينه
 از بيشترشدن در انفجار،  شود که درد کشته زدن است؟ آيا تصور می تر از دار فجيع
  ... زدن است؟ و دار

حالی که  در. گذارند های آسيب ديده اثر خود را بر جای می ها و ديوار تعمير در و پنجره
روايت اين تنها تالش در رابطه با . شد ده نمیچنين اثری بر ساختمان آسايشگاه دي

  .  نبوده است"منفجر کردن زندانيان در زندان اوين"
 را در زندان به سر برده است، در ۶٣ تا ۶٠های   که سالمجاهد خلق مژگان همايونفر

  : نويسد ی مجاهد می ، در نشريهای به مناسبت کشته شدن الجوردی مقاله
 بلند شد و گفتند نزديک به سه هزار از وقتی که صدای انفجار در اوين

تان را پودر  همه  : را شنيدم ها را يک جا منفجر کردند، صدای الجوردی بچه
  ١٦٤.کنيم می
ها به يک مرتبه،   نفر و پودر کردن آن٣٠٠٠کند که انفجار   توجهی نمیمژگان همايونفر
محلی . مواد منفجره برای انجام چنين کاری بسيار عظيم خواهد بود. کار عظيمی است

 چنين محلی در اوين. دهند، بايد بسيار بزرگ باشد خواهند به اين کار اختصاص  که می
هم افرادی که از نظر   نفر منتظر اعدام، آنوانگهی جمع کردن سه هزار. وجود ندارد
آفرينی   بسيار جدی بيآفرينند، مگر کاری آسان بود؟ خطرهای خطرنستندتوا امنيتی می

انگارانه از کنار آن  ای بود که بر رژيم پوشيده نبود و هرگز سهل اين افراد نکته
در . بست ر میگذشت و در اين مورد هميشه تدابير امنيتی سفت و سختی را به کا نمی

ولی مگر موقع نوشتن مطلب، کسی توجهی عين حال اسامی اين سه هزار نفر کجاست؟ 
  ! کند ها می ترين سؤال به اين ساده

اند،  ، در ليست کسانی که در تهران به شهادت رسيده"م زندانيان سياسیعا کتاب قتل"در 
 ثبت شده "انفجار در زندان"شان،  ی شهادت از هفت تن به عنوان کسانی ياد شده که نحوه

  : است
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 امير - ٣ در شهريورماه؛زی اميرحسين پروي- ٢ر در شهريورماه؛ف  محبوبه پژمان- ١
 ايرج - ۵آمل در آذرماه؛  متولد  سيروح فالح- ۴ متولد کرمان در شهريور ماه؛ ردادگ

 - ٧؛ ۶٧ فر متولد بم در سال  عليرضا مسعودی- ۶ متولد بهبهان در مردادماه؛ محمدی
   ١٦٥.ماه  متولد قزوين در دیيانمحمد هاشم

ولد کدام شهر هستند، شود، به جز دو نفر اول که مشخص نيست مت چه مالحظه می چنان
بالطبع . اند اند که در تهران به شهادت رسيده های مختلف بوده بقيه متولد شهرستان

م زندانيان عا رسی به اخبار و اطالعات راجع به قتل دستکمترد ياد شده  افرا های خانواده
های مرداد،  ر ماهادعا شده است که افراد فوق د.  تابع شايعات هستندبيشترداشته و 

يعنی . اند  در اثر انفجار از بين برده شده و تاريخ نامشخص، در اوين شهريور، آذر، دی
اند که البته اين  ای در اثر انفجار به شهادت رسيده های جداگانه هر کدام در سری

  . گزارشی درست و واقعی نيست
  

  به رگبار بستن زندانيان
  :نويسد  در رابطه با به رگبار بستن زندانيان می"اکثريت"نشريه 

 نفر از زندانيان سياسی که دوره ٢٠٠طی ماه های مهر و آبان، در حدود 
اند، به  شان به پايان رسيده و در انتظار دريافت حکم آزادی بوده محکوميت

داد را در سالنی جمع  منتقل شدند، سپس در ماه آبان، اين تعزندان گوهردشت
شان را برای انجام مصاحبه  خواهند آمادگی ها می  يک آن- کنند و از يک می

 نفر اين شرايط ٩از اين تعداد . شان اعالم کنند تا آزاد شوند و نفی اعتقادات
جا توسط مأموران حاضر با رگبار  گفته شده است بقيه در همان. پذيرند را می

   166.شوند مسلسل کشته می
در حدود نيمی از .  منتقل شدند به گوهردشت۶٧ خرداد ١١کش در   زندانی ملی١۵٠

ش مارکسيست ک زندانيان ملی.  اعدام شدند  نفرشان، بقيهدوآنان مجاهد بودند که به جز 
د از انجام مصاحبه در جمع ی بودند، غالبًا زنده مانده و بعا شان توده که اکثريت

ها به رگبار  آن. جا حضور داشته و شاهد ماجرا بودم من خود در آن. زندانيان، آزاد شدند
  ! کشته نشددر تهران  ۶٧م عا بسته نشدند و کسی به اين شيوه، در خالل قتل

  
  کشتار با دوغ يا شربت سيانور 

کابوس "منتشر شده در کتاب " چگونه بگويم؟" داوودی در مطلبی تحت عنوان - آقای ب
  : نويسد  می"بلند تيز دندان
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ی آمفی تأثر  يکی از تکان دهنده ترين رازهايی که شنيدم اين بود که حسينيه
شنيدم که طی يک روز با شربت .  محل اعدام رفقا بوده است٨سالن شماره 

از شخصی به نام . اند صد زندانی به قتل رسيده يا دوغ سيانور در آن جا شش
شنيدم که به اتفاق زندانی ديگری به نام رستم شش ) از زندانيان افغانی(نسيم

   ١٦٧.های حمل و نقل گوشت برای دفن برده است صد جنازه را با ماشين
توان دوغ يا شربت سيانور تهيه کرد و به  چگونه میکه دهد  نويسنده هيچ توضيحی نمی

 ،شنويم نيست چه نيازی است هر چه را که میمشخص !  زندانی سياسی داد۶٠٠خورد 
بسيار هم در رابطه با يکی از وقايع   آن،به روی کاغذ آورده و به دست چاپ بسپاريم

ها تن که از صد ی گفتهآيا .  از گذشت پانزده سال از واقعهپسمان و  تاريخی ميهنمهم 
ک زندانی عادی افغانی  يی گفتهی   به اندازه،اند ها جان سالم به در برده عام اين قتل

ی نيز در اين رابطه اهللا طبرزد شود و حشمت  مسئله به همين جا ختم نمیارزش ندارد؟
 : گويد  می

، در ١٣۶٧های دسته جمعی در سال  آيا به راستی کسانی که در جريان اعدام
از " جايی شهرر" نفر را در زندان ٧٠٠يک اقدام غير انسانی و دد منشانه، 
کنند، چه کسانی  عام می قتل" سيانور"طريق خوراندن دوغ آلوده به 

 168هستند؟
  

  ی انداختن نارنجک اعدام به وسيله
 که از سوی "دادگاه های مردمی"ی    زندانبان سابق، در چهارمين جلسهکمال افخمی

های اروپايی و آمريکا تدارک ديده شده بود، در ها در کشور  و هواداران آنمجاهدين
  : گويد  می١٣٨٠ فروردين ١٩شهر کلن و در تاريخ 

ها   ليفتراک به آن٣، که بعدا ]بود[ها  ابتدا توسط جراثقال] ها آغاز اعدام[
 که خيلی عجله داشت و معتقد بود اعدام با و روز بعد الجوردی. اضافه شد

دستور داد )  نفر۴٠ تا ٢۵يعنی هر نيم ساعت (کشد   طول میجراثقال خيلی
  نفری به طرف سالن تيراندازی پرسنل اوين١٠٠های  زندانيان را در دسته

ها را  واقع در باالی سالن مالقات ببرند و بعد از انداختن نارنجک درب
رون بکشند ها را بي ببندند و چند لحظه بعد بعد با يک لودر مخصوص جنازه

های چادر دار که قبًال از ژندارمری ده اوين گرفته بودند  و در داخل کاميون
ها را  وقتی لودر جنازه. ها را به جاهای نامعلوم حمل کردند  ريخته و آن
انداخت و  رفت و نگاهی به اجساد می کشيد، الجوردی جلو می بيرون می

                                            
 داوودی، -ی ب  نوشته"چگونه بگويم"بهروز شيدا، گفتاری به نام : ويراستار  کابوس بلند تيزدندان، 167
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کشيد، کلت  اجساد نفس میداد و اگر کسی در ميان  يی مستانه سر می قهقهه
آورد و تا تير آخر خود را در سر قربانی خالی  کمری خودش را در می

   ١٦٩.شد البته فقط کار به اين جا ختم نمی. کرد می
 داده  توسط مجاهدين، پس از کيفريافتن الجوردیاين شهادت از سوی کمال افخمی

متأسفانه کسانی . کند است، سناريويی باب طبع خلق می او که شهر را شلوغ ديده .شود می
و يا ) به ويژه زندانيان سياسی سابق( اچیمزبور به عنوان تماش" دادگاه مردمی"که در 

سنجم آقای محمدرضا  از جمله دوست عزيز و نکته( رکت کرده بودندهيئت رئيسه ش
اندرکاران نشريه مجاهد که به چاپ چنين  و دست) ی دادگستری  وکيل برجستهروحانی

لودر چگونه از يک پرسند که  اند، از خود و يا شاهد کذايی نمی جعلياتی مبادرت کرده
  ! در کوچک معمولی عبور کرده بود؟

 نفر منجر ١٠٠های متعددی را درون سالن انداخت که به مرگ  مطمئنا بايد نارنجک
که سری دوم  آيا برای آن. های جدی به محل وارد خواهد شد در اين صورت آسيب! شود

 و بنا آورده و سالنی را که انفجار بزرگی در آن رخ کارگررا به اين شيوه اعدام کنند، 
عقل سر و کار  ی بی آيا با يک مشت ديوانه! اند؟ داده است، ترميم و بازسازی کرده

  داشتيم؟ 
.  حضوری نداشت که بخواهد چنين کارهايی انجام دهددر اوينالجوردی در آن زمان، 
 به عنوان رئيس ، از جانشينی خمينی، بعد از خلع منتظری۶٨الجوردی در شهريور 

ای از نزديکانش به شدت روی  منتظری و عده. ها به اوين بازگشت سازمان زندان
ی منتظری که برای بررسی وضعيت زندانيان     نمايندهناصری. بودند دار الجوردی مسئله

آيا .  الجوردی را فاشيست و قصاب خواند، منبرخورد بابه زندان آمده بود، در 
توانستند از هواداران خودشان صحت و سقم اين ادعا را جويا شوند؟ آيا  مجاهدين نمی

  گونه تحريف شود؟   گی و اين تاريخ به سادبايستی اجازه داد که 
  : گويد انداختند، می ها را به ميان قربانيان می ی کسانی که نارنجک  در بارهکمال افخمی

های   يا اسماعيل تيغی از اعضای گروه ضربت کميتهاسماعيل افتخاری
آن زمان . وزير بازرگانی است اریتهران بود و دوست همين شريعتمد

ها   در اعدام۶٧ بود و کسی بود که در سال ۵ی  مسئول کميته شريعتمداری
ها را در بين زندانيان پرت  شرکت داشت و يکی از افرادی بود که نارنجک

  ١٧٠.دوستان ديگرشان و یکرد با آقای عباس عبد می
موقع جريان دادگاهش در   را به خاطر اين آورده است که هماناسم اسماعيل افتخاری

های زيادی را مرتکب شده   جنايتاسماعيل افتخاری. شد های رژيم منتشر می روزنامه
 ربطی دارد به حضور داشتن در های تهران چه اما عضو گروه ضربت کميته. است
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شده اداره  که زندان به صورت کامًال قرنطينه  هم در زمانی آن! م زندانيان اوينعا قتل
 نيز در محمد شريعتمداری.  پاسداران حق خارج شدن از زندان را نداشتنداشد و حت می

 و عباس عبدی.  بودهای وزارت اطالعات  نبود و از معاونت۵ته آن زمان مسئول کمي
جايی که   از آندوستانش چه ربطی دارند به نارنجک انداختن در بين زندانيان؟ عبدی

م زندانيان سياسی به عا ی قتل ، در پروژهکل کشور بود ا دادستانه مشاور موسوی خويينی
های کذب از اين دست، باعث لوث شدن نقش  شهادت. لحاظ حقوقی شريک و سهيم است

  .شود امثال عبدی و خاتمی در کشتار زندانيان سياسی می
ی دادگاه و مستمعان که گاه از کوچکترين تضاد در  در ميان اعضای هيئت رئيسه

پرسد چرا در شهادت  گذرند، کسی از افخمی نمی  نمینشان مخالفان و دشمناهای گفته
 خلق از سوی مجاهدين" م زندانيان سياسیعا قتل"اش که بخشی از آن در کتاب  قبلی

م عا منتشر شده است، صحبتی از نارنجک انداختن نکرده بود و تنها گفته بود که قتل
 ٣٣گرفته و در هر نوبت  ی جراثقال انجام می هم به وسيله زندانيان به وسيله دار زدن آن

روزهای آخر از " تأکيد کرده بود که اافخمی در همان نوشته حت. اند نفر را اعدام کرده
  ١٧١."شد  هم برای اين کار استفاده میپارکينگ محوطه اوين

را دست " دادگاه مردمی"جا مستمعان و اعضای هيئت رئيسه   تا آنکمال افخمی
  : شود اندازد که مدعی می می

شد، افراد مختلفی تحت عناوين مختلفی   می ها انجام طی مدتی که اعدام
،  ی، شريعتمدارهادی غفاری: آيد افرادی که االن به ذهن من می. آمدند می

اين لبخندی که االن به لب خاتمی است، من آن .  خود خاتمیا و حتعبدی
  ١٧٢.موقع ديدم
شان را به بازی گرفته است، از   و فراست چنين عقل و هوش  اينکسانی که کمال افخمی

م زندانيان عا چه نيازی به شرکت در قتل! ی مليحش ن خنده با آپرسند خاتمی وی نمی
سياسی داشت؟ خاتمی به خاطر داشتن معاونت تبليغات ستاد فرماندهی کل قوا و 
مسئوليت مشترکش در هيئت دولت، در اين جنايت بزرگ شريک است و روزی بايد به 

گو باشد، اما نه با بافتن جعلياتی از  سخ و مردم ايران پانشانقربانيان اين فاجعه و بستگا
  .  شده است"متحول"اين دست و لوث کردن موضوع توسط زندانبانی که مدعی است 

  
   ی کشيدن خون و در آوردن کليه اعدام به وسيله

  : گويد کمال افخمی در اين باره می
ا ديدم زندانيانی ر: بدين شکل بود. نوع ديگر اعدام که باز من شاهد آن بودم

ها  آورند با اين که جای شکنجه در بدن آن ی دار می با برانکارد به پای چوبه
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ها   اين  پرسيدم چه اتفاقی براینيست از مسئول بهداری وقت، عطاهللا فروغی
راستی اگر يکی از . ايم ها را کشيده خون آن: ی تلخی کرد و گفت افتاده؟ خنده

 ما مقدار زيادی  :چطور؟ که او گفت:  بگو، پرسيدمتو کليه خواست به من
توانيم در صورت  ی زندانيان را می  کليهکليه داريم، چون بنا به فتوای خمينی

پرسيدم چطور زندانيان را به .  در بياوريمنشاننياز بيمارستان از بد
 کاری ندارد يی زد و گفت در آوردن کليه که کنيد؟ قهقهه بيمارستان منتقل می

آوريم و در ظرف مخصوص به   شکافيم و کليه را در می پهلو را می
  ١٧٣.کنيم بيمارستان منتقل می

 را  خمينیهای تآلمان به سر برده و اسنادی از جنايکشور  که مدتی در کمال افخمی
ها   به لوث کردن آن،حوسشهای خمينی و رژيم من است، به جای افشای جنايت  خوانده
کنند که آخر  دهد، پرسشی نمی  که افخمی در حضورشان شهادت مییافراد. پردازد می

اش  تواند پهلوی کسی را سوراخ کرده و کليه سواد، می سواد يا کم چگونه يک پاسدار بی
مگر برداشتن کليه و يا هر يک از ! که به ديگری پيوند زنند، در بياورد؟ را برای آن

ی جوانب و حضور تيم کامل پزشکی و اتاق و ابزار  وارح بدن، بدون رعايت کليهج
شود با دريدن پهلوی زندانی، مبادرت به  ی اين کار، امکان پذير است؟ مگر می ويژه

؟ ظاهرًا آوردند در میبيرون کشيدن کليه کرد؟ مگر دل و جگر برای دکان جگرگی 
 زندانيان یاش فقط در درآوردن کليه بوده است و ديگر اعضا خصص ت فروغیاهللاعطا

  ! خورده است به دردشان نمی... مانند قلب و ريه و کبد و قرنيه چشم و
 و  و رفسنجانیروند و به خزعبالت امثال جنتی گويا فقط کسانی که به نماز جمعه می

اند و  شود، سزاوار سرزنش دهند و برايشان سؤال ايجاد نمی میها گوش  جمعه ديگر امام
ها نيستيم؟  ای آيا ما هم از اصحاب همان نمازجمعه! گيری نيستيم  ما مستحق اين خرده

گر  های ساده اما ويران قصد من توهين به کسی نيست ولی آيا نبايد روزی از اين واقعيت
گونه بازی شود؟ کسی از کمال  ما اينسخن گفت؟ چرا بايد اجازه دهيم با احساسات 

های گوناگون بوديد، خود چه نقشی در  پرسد شما که شاهد اين همه جنايت  نمیافخمی
 شاهد بودم که تمامی پاسداران از کادر پزشکی ايد؟ من در گوهردشت ها داشته انجام آن

پس چگونه . م شرکت مستقيم داشتندعا انجام قتل همگی در ،گرفته تا خدمات و موتوری
ها  ی آن ممکن است ايشان اين همه جنايت را آن روز به چشم ديده باشند و خود از همه

  !بری بوده باشد؟
  

  های گوناگون اعدام  تلفيقی از شيوه
 در سخنرانی خود در مراسم يادبود  يک هوادار سابق مجاهدينحسين مختار زيبايی

 در دانشگاه جرج واشنگتن "لالمل سازمان عفو بين"م زندانيان سياسی که توسط عا قتل
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 ميالدی برگزار ٢٠٠٣ اکتبر ٢۴شهر واشنگتن دی سی اياالت متحده آمريکا در تاريخ 
  :گويد   می،شده

شنيديم که قربانيان را در  های سنگين را می اکثر اوقات ما صدای مسلسل
اين عالوه بر کارگيری ديگر ادوات . دادند سالن اعدام زندان هدف قرار می

با شنيدن صدای . ها و ديگر تجهيزات دار زدن بود چون جراثقال اعدام هم
برديم عالوه بر دار زدن و   بود که ما پیهای اطراف اوين انفجار از تپه
م عا ها زندانيان را با انفجار تی ان تی و نارنجک قتل تيرباران، آن

  ١٧٤.کنند می
 انجام گيرد، کسی قادر به شنيدن صدای آن ی اعدام اوين اگر تيربارانی در سالن ويژه

بندی   به بيرون از آن، عايقچرا که سالن مزبور برای جلوگيری از انتقال صدا. نيست
در آن دوران زندانيانی که در اوين بودند گه گاه صدای تک تيرهايی شنيده . شده است

های سنگين را  ولی صدای مسلسل. بودند که ربطی به موضوع اعدام زندانيان نداشت
موضوع به کارگيری جراثقال و نارنجک را نيز بدون شک حسين . کسی نشنيده بود

است و موضوعی نيست که   گوناگون زندان خوانده ها و خاطرات  در کتابايیمختار زيب
. ام بند بوده م همعا  بعد از قتلمن مدتی با حسين مختارزيبايی. در زندان مطرح بوده باشد

های اوين نيز قبًال توضيح  مواد منفجره در تپهدر ارتباط با موضوع انفجار زندانيان با 
  .داده شده است
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  ها عام تاريخ قتل

ی تاريخ و   فعاالن سياسی و افراد در باره،ها های گوناگون گروه روايت
  ها عام زمان قتل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کردم باور نمی  
 در فصلی که آتش بدل ترين نيلوفران

کنند به سمت ستاره کوچ می  
گيرد ام که ققنوس جشن شعله میدر آن هنگ  

ترکد  گرد آوايش از گرمی عشق می دوره  
تر است و ماه از خورشيد سوزان  

های ياران من سينه  
 که اجاق زمستانی مردم بود

گونه سرد شود اين  
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های  ی زندان ه در کليم زندانيان سياسی از تاريخ شش مردادماه و به فرمان خمينیعا قتل

ی اجرای  پروسه. بردند، آغاز شد ها به سر می کشور که زندانيان سياسی مجاهد در آن
، از بعدازظهر پنج مردادماه، با به دادگاه بردن افراد م زندانيان در زندان اوينعا قتل

مسئوالن قضايی و اطالعاتی . ، در اوين شروع شده بودنهای مجاهدي زيِر حکم و پيک
نويس  ها قبل پيش ای را که از مدت رژيم مطمئن بودند که خمينی به زودی فرمان ويژه

م عا به همين دليل از قبل تدارک مقدمات اجرای قتل. آن تهيه شده بود، صادر خواهد کرد
  . بودندزندانيان را فراهم کرده

، زهرا حاج زارع ، محمدعلی مبارکی، بهرام سالجقه، جعفر اردکانیامير عبداللهی
ش مرداد جاودانه بعدازظهر پنج مرداد به دادگاه برده شدند و در سحرگاه ش...  وفالحتی
   ١٧٥.شدند

  .های ويژه اجرا شد  و تشکيل هيئتم به دنبال فرمان رسمی خمينیعا اين قتل
  

  م عا فرمان قتل
  ميبسم اهللا الرحمن الرح 

جا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه  از آن
ها از اسالم  هاست و به قرار سران آن روی حيله و نفاق آنگويند از  می

های کالسيک  ها و جنگ اند، و با توجه به محارب بودن آن ارتداد پيدا کرده
های حزب بعث عراق و   در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریاه آن

نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط 
ی آنان از ابتدای تشکيل نظام  ا استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهآنان ب

های سراسر کشور بر سر  جمهوری اسالمی تاکنون، کسانی که در زندان
کنند، محارب و محکوم به اعدام  موضع نفاق خود پافشاری کرده و می

ان يت آقايز در تهران با رای اکثريص موضوع نيباشند و تشخ می
و جناب آقای ) قاضی شرع (  دامت افاضاتهریينم االسال حجت
باشد، اگر چه   میای از وزارت اطالعات ندهيو نما) دادستان تهران(اشراقی

های مراکز استان کشور رای  طور در زندان نياط در اجماع است، و همياحت
نده اطالعات يار و نمايا دادين انقالب و ان قاضی شرع، دادستايت آقاياکثر
ت اسالم در يقاطع. شی استياند ن سادهيباشد، رحم بر محارب االتباع می الزم

دوارم با خشم يام. ر نظام اسالمی استيناپد ديبرابر دشمنان خدا از اصول ترد

                                            
هايش که دو نفر  سلولی شب به سلول خويش در آسايشگاه بازگشت و برای هم  در حوالی نيمه امير عبداللهی175
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ت خداوند متعال را جلب ينه انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم، رضايو ک
ص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و يانی که تشخيقاآ. ديينما
د در مسائل اسالم يترد. باشند" الکفار اشدا علی"د نکنند و سعی کنند يترد

اهللا  روح. والسالم. باشد ده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میيانقالبی، ناد
  ١٧٦.نیيالموسوی الخم

 و نماينده اطالعات در تهران و ، اشراقینيری با صدور اين فرمان و انتخاب خمينی
 ، در واقع برای مدت معين و محدودی،های کشور های مشابه در زندان تعيين هيئت
 بر خالف روال ی منصوب شده،ها هيئتکه در آن،  کند ايجاد میای را  شرايط ويژه

   در زندان،در تهران .پردازند میدانيان  به کشتار زن،قضايی رژيم و با اختيارات تام
چه  چنان.  از روز هشتم مردادماه شروع شدگوهردشتدر  کشتار از روز ششم و ناوي

آيد،   بر می،بردند ها به سر می از شواهد و قرائن و شهادت کسانی که در شهرستان
ی  توان به نامه به عنوان نمونه می. ها نيز شروع شد زمان در شهرستان م همعا قتل

 ۶٧ مرداد٢٣ در تاريخ ، دادگاه انقالب اسالمی خوزستان حاکم شرعمحمدحسين احمدی
ی احراز  راجع به نحوه  نزد منتظری۶٧ مرداد ١٠اشاره کرد که پيش از آن در تاريخ 

دهد که زندانيان   اين موضوع نشان می١٧٧.موضع بودن زندانيان شکايت کرده بود سر
  . اند رسيده به شهادت ۶٧ مرداد ماه ١٠ تا ۶ی بين    در فاصله،دزفول

ی کشتار زندانيان مشهد  دهد که پروسه آباد مشهد نشان می گزارش يازدهم از زندان وکيل
 در روز شش ،جا منتقل کرده بودند استان خراسان را به آنيان دان زنغالبکه از قضا 

 مرداد ماه با اعدام يک ٨مرداد همزمان با تهران شروع شده و اعدام زندانيان از روز 
   ١٧٨.کند  مردادماه ادامه پيدا می٢۵شود و تا   نفره آغاز می١۴-١٣ی  دسته

ر زندانيان در زندان تبريز از کند که کشتا گزارش دوازدهم از زندان تبريز تأکيد می
کند هنوز مردادماه تمام   آغاز شده و تأکيد می]هشتم صحيح است[ مرداد ٧روز شنبه 

 در جای ديگری تأکيد نويسنده.  کسی باقی نماند٩نشده بود که ديگر از زندانيان بند 
   ١٧٩.ها طی مرداد و شهريور در جريان بود کند که اعدام می

 روزنامه ،دهد که از چهارم، پنجم مرداد آباد شرح می ن خرمگزارش سيزدهم از زندا
يات فروغ، روز يک شنبه يا  روز بعد از پايان عمل٣-٢دادن به بند را قطع کردند و 

  ١٨٠.آغاز شد "ها آبادی خرم" نفر از بند ١٠انتقالم با عا قتل ] مرداد١٠ يا ٩[دوشنبه
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) اقليت(های فدايی خلق   از وابستگان سازمان چريک محمد خوش ذوق واحمد موسوی
م عا  تاريخ وقوع قتل،اند م در زندان نيروی دريايی رشت بودهعا که هر دو در زمان قتل

  . ١٨١دانند  می۶٧  شهريور١۵ مرداد تا ٨زندانيان در زندان رشت را بين 
م عا  تاريخ شروع قتل،م زندانيان در زندان اهوازعا  يک شاهد عينی از قتل،جاسم هردان

  ١٨٢.داند  می۵٩٨را در مردادماه و پس از پذيرش قطعنامه 
هيچ وجه از شهريور ماه فراتر نرفت و در  به ۶٧کشتار زندانيان سياسی در تابستان 

بعد از اين . های اعدام سپرده شدند های مرداد و شهريور هزاران نفر به جوخه ماه
  . گرفت  اعدام زندانيان سياسی طبق روال معمول رژيم انجام می،تاريخ

های  گی ی دادگاه و رسيد که نشان دهد پروسه  برای آن ورژيم برای توجيه جنايتش
های قربانيان در  هايی را که به خانواده  تاريخ،در جريان بوده است... وقضايی  معمول

 بنا بر  کهکند می ذکر ۶٧های مرداد تا آذر  ، بين ماهدهد می نشانرابطه با اعدام فرزندا
  .  صحت ندارددليل ياد شده
شان در مردادماه  خود شاهد اعدام که  از زندانيان مجاهدای عده در رابطه بابرای مثال 

اعالم کرده  ۶٧ رهای شهريور، مهر، آبان و آذ ماهشان را  رژيم تاريخ شهادت ،ما هبود
  . است

های   و ديگر نيروهای سياسی کشور در رابطه با اعدامآن چه که از سوی مجاهدين
م زندانيان بر عا ارتباط با قتل در ۶٧های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند  گسترده در ماه

اش و در پاسخ  خمينی در فرمان تکميلی.  اعالم شده، نادرست استاساس فرمان خمينی
م شده عا  که خواستار توضيحاتی پيرامون صدور دستور قتلبه سؤال موسوی اردبيلی

  : تعجيل در صدور و اجرای احکام اعدام را داده بودبود، دستور
اهللا  تيلعالی، پس از عرض سالم، آا بزرگوار حضرت امام مد ظله پدر

ن ابهاماتی يی منافق ر حضرتعالی در بارهيلی در مورد حکم اخيموسوی اردب
  :اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند داشته

اند  اند و محاکمه شده ها بوده ر زندانهاست که د ن حکم مربوط به آنيا اي آ- ١
اند و هنوز هم حکم در  ر موضع ندادهيياند ولی تغ و محکوم به اعدام شده

اند، محکوم   محاکمه هم نشدهحتای که يها ا آنيها اجرا نشده است،  مورد آن
  به اعدامند؟ 
ا  رنشاناند و مقداری از زندا ن که محکوم به زندان محدود شدهيا منافقي آ- ٢

  باشند؟ باشند، محکوم به اعدام می اند ولی بر سر موضع نفاق می دهيهم کش
نی که در يهای منافق ا پروندهين، آيدگی به وضع منافقي در مورد رس- ٣

د به يستند، بايی دارند و تابع مرکز استان نيی که استقالل قضايها شهرستان

                                            
   .١٩١ و ٢٩های    کابوس بلند تيز دندان، انتشارات باران، صفحه181
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کنند؟ فرزند شما  عمل توانند مستقًال ا خود میيمرکز استان ارسال گردد، 
  ١٨٣.احمد

  : نويسد چنين می ، در پاسخ به سؤال فرزندش احمدخمينی
بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد 

دگی به يد، در مورد رسي دشمنان اسالم را نابود کنعًايسر. حکمش اعدام است
د، همان مورد گيرتر انجام  عي سرها، در هر صورت که حکم وضع پرونده
   ١٨٤.نظر است

کند که   تأکيد میا حتخمينی. قدر روشن است که نياز به ادله و برهان ندارد موضوع آن
تر  هر کجا که حکم سريعو نيازی به آوردن و بردن زندانيان به مراکز استان نيست 

 اجرای حکم دا بايدر اين صورت چر!  همان مورد نظر است،شود اجرا می
شد  جايی که تالش می  از آنها روی زمين مانده باشد؟  برای ماه،"ولی فقيه" االجلی ضرب

 از حر عاملیشيخ چه که   طبق آن،م وجه شرعی و عمل به وظيفه داده شودعا به اين قتل
حد  "ودی فقد عاندنیمن عطل حدًا من حد": کند فقهای بزرگ شيعه مطرح می

اجراى آن روا  ر و مسامحه دري تأخ"الحدود نظر ساعة ليس فی" .ناپذير است تعطيل
اشفع " و  ..."ملكهياالمام، فانه ال شفعّن احد فى حّد اذا بلغيال " همچنينو  ١٨٥ستين

و پس از وصول به امام قابل ١٨٦ "الرجوع من المشفوع له الحد مع ريعنداالمام فى غ
  .  نيز کار ساز نبوداز همين منظر بود که شفاعت منتظری. باشد شفاعت نمی

 مردادماه به پايان رسيد و تنها ٢۵ در ، در زندان گوهردشتم زندانيان مجاهدعا قتل
 در اوين.  در شهريورماه اعدام شدند،ای معدود همراه با زندانيان مارکسيست عده

حکم اعدام زندانيان مجاهد . ی اعدام زندانيان مجاهد تا شهريورماه ادامه داشت پروسه
در . شد در گوهردشت پس از صدور توسط هيئت، بالفاصله و بدون فوت وقت اجرا می

ای  ده است، اجرای بعضی از احکام با وقفهاوين بنا به داليلی که هنوز بر من پوشيده مان
تعدادی از زندانيانی که در مردادماه به دادگاه رفته بودند، در . شد طوالنی مواجه 

م جان به در عا بعدها تعدادی از دوستانم که از قتل. شهريورماه به دار آويخته شدند
های  شوند که سلول  متوجه می۶٧کردند که در روزهای اول شهريور  بردند، تعريف 

ها   از يک نفر در آن  که تا پيش از آن پر از زندانيان به دادگاه رفته بود و گاه بيش٢٠٩
بردند، در  می ها به سر تر در آن سلول کسانی که پيش. اند برد، تخليه شده به سر می

  .  بازنگشتندگاه هيچ که ی کسانی بودند زمره
بنا به .  شهريور ماه شروع شد۵ از روز ، در گوهردشتزندانيان مارکسيستم عا قتل

م زندانيان عا  مبنی بر قتل حکم جديدی از خمينی، در اين تاريخ،اعتراف منتظری
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٢٩٨

 حکم اطالعی در دست نيست ولی مشخص است که از مفاد اين. مارکسيست گرفته شد
اين دستور .  بودصادر کرده را "ارتداد"م زندانيان مارکسيست به اتهام عا وی دستور قتل

مسئوالن قضايی  .گونه نبود اينها   شهرستانان با جديت تمام دنبال شد ولی دردر تهر
اين روز در واقع . ارکسيست ادامه دادند شهريور به کشتار زندانيان م١٣ رژيم تا روز

م عا ی قتل  و گوهردشت و پايان پروسهم زندانيان مارکسيست در اوينعا آخرين روز قتل
 زنده ی زندانيان مجاهد  شهريورماه آخرين دسته١۴ روز . بودها اين زندانزندانيان در 

 به بند عمومی ٢٠٩ از انفرادی ،سر گذاشته بودند م را پشتعا ی قتل مانده که پروسه
  .انتقال يافتند

با  ، از تهران بوده استکمتر ها به مراتب جايی که تعداد زندانيان شهرستان از آن
 در ، از کشورای در هيچ نقطهبعد از شهريورماه  بگويم که  توانم  يقين میاطمينان و

چرا که بيش از هر چيز .  اعدامی صورت نگرفته استم خمينیعا ارتباط با حکم قتل
 مد نظر ترين مدت ممکن، زندانيان و اجرا شدن آن در کوتاهتر م هرچه سريععا قتل

سرعت الزم را ار اهمال کرده و در اين کخمينی بوده است و دليلی ندارد که پيروان او 
صبرانه در انتظار صدور چنين  هم پيروانی که همواره و بی ، آنبه خرج نداده باشند

   .اند دستوری بوده
هايی   تاريخ،های مختلف سياسی  توسط گروههای تهيه و منتشرشده اين که چرا در ليست

 جمهوری يدی رژيمگردد به رذالت و پل  بر می،غير از شهريور و مرداد آمده است
های زندانيان اعالم شده و  های مزبور در واقع از سوی رژيم به خانواده تاريخ. اسالمی

 در بهشت اين شهدا قبرهای فرضی برسنگ قبر نصب شده روی  ،يم يا توسط ايادی رژ
از اعالم جنايتی که چند ماه سال، رژيم  همانچرا که تا آذرماه .  نوشته شده است،زهرا

 پول و لباس برای زندانيان موارد حتاای  کرد و در پاره ع میتنا ام،کب شده بودقبل مرت
،  از سوی ديگر!هستندت المالقا ها ممنوع  که آننددش میگرفتند و مدعی  نيز می
 که دوانمود کنرژيم در پی اين بود تا  گونه که پيش از اين نيز توضيح دادم، همان

های  ی مراحل قانونی را در دادگاه پيش از محکوم شدن به اعدام، همهزندانيان، 
 البته! اند  آن رژيم، محاکمه شده جمهوری اسالمی طی کرده و بر طبق موازين قضايی

 که  و چند مجاهد خلق در اوين"عياران" تنها چند تاريخ مربوط به اعدام ،در اين ميان
روال بر های مزبور   اعدام، اما  صحيح است، به شهادت رسيدند۶٧ماه بعد از مهر

م عا صورت گرفته بود و ارتباطی به قتلمعمول اعدام و کشتار در جمهوری اسالمی 
  .زندانيان نداشت

  



  

  
  
  

  معا داليل قتل

  ...ئله و پاک کردن صورت مس؛ريزی شده انتقام کور يا جنايت برنامه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در پرواز پرنده ترديد نيست
ايست  سادهی ترسم از آسمان همه  

شود ای ابر پيچيده می که با لکه  
  آينه  هزاره کای  دانم پرنده همه، می با اين

  است رو به روی پلنگان نهاده
کند  می اين آسمان مه گرفته را ساده  
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١  
 يک انتقام کور و واکنش آنی از جانب ،۶٧م زندانيان سياسی در تابستان عا آيا قتل - 

   ارتش آزادی بخش ملی ايران بود؟ "فروغ جاويدان"رژيم، در پاسخ به عمليات 
ريزی قبلی به  باره و بی هيچ برنامه به يکم،عا قتلريزان و مجريان   برنامه،آيا عامالن - 

  که به منافع سياسی و امنيتی خود انديشيده باشند؟  آن دون  ب،اين نتيجه رسيدند
  پيوست؟  م زندانيان سياسی به وقوع نمیعا  قتل، نبود"فروغ جاويدان"آيا اگر عمليات  - 

داختن به واقعيت و دست يافتن به يک شناخت عميق و جای پر دانم تا کی بايد به نمی
 بازهم قربانيان اين رژيم را مقصر بدانيم ،مان واقعی از ديکتاتوری مذهبی حاکم بر ميهن

اده و نسبت د های مخالف ی گروه  به مبارزه مسلحانهیواکنشفقط های رژيم را  و جنايت
    ؟اش کنيم در اين راستا ارزيابی

، حاکمان جمهوری  و پديد آمدن زندانيان سياسیهای سياسی ی زندانگير از ابتدای شکل
دانستند که  به خوبی میاينان . در پی حل معضل زندانيان سياسی بودندپيوسته اسالمی 
تواند برای   وجود هزاران زندانی سياسی تا چه حد می،ی احساسی مانند ايران در جامعه

از  . در جامعه را زنده و پويا نگاه داردهای سياسی آنان خطرناک باشد و موضوع گروه
ماهيتًا و  ، منطقیهای شيوه به ها از حل کوچکترين مسئله جايی که ديکتاتوری مذهبی آن

 به قول يا غيرمنطقی های  شيوه به  کهکرد  است، اين مهم را نيز سعی میناتوان طبيعتًا
وارد های گسترده و  اعدامبا تا کرد  در ابتدا سعی میرژيم  . حل کند"اللهی حزب"خودش 

 دوران همچنينها و   در بازجويیترين فشارها بر زندانی آوردن باالترين و وحشتناک
معضل ای،   و با کاربست چنين شيوه را شکسته و به خدمت خود در آوردویزندان، 

عتقد  مدر همين دوران الجوردی. زندانی سياسی را برای هميشه در سيستمش حل کند
 را به تواند زندانی می بعد از چند ماه که است  سلول انفرادی،بود که دوای درد زندانيان

ی شما را   همه، امکانش را داشتيمگر ا:کرد  و عنوان می! هدايت کند"المستقيم  صراط"
کل را  مشبه نظر وی، به کارگيری اين شيوه، !داديم های انفرادی جای می در سلول

های   سلولاندازی راه پی در  بسيار،به همين دليل با جديت. کرد برای هميشه حل می
انفرادی، های  سلولی  بعد از شکست پروژه . بود و آسايشگاه اوينانفرادی گوهردشت

در . تها در پيش گرف را در زندان... وی خط قبر و تابوت و قفس و سرپا ايستاندن و
 آن هم در آن ، داشتن زندانی سياسیهمين زمان، رژيم به خوبی به تبعات منفی نفِس

دانست برای حل و يا تخفيف  رژيم می.  به لحاظ داخلی و خارجی واقف بود،ابعاد عظيم
 ، هيچ کسی، گروهی و يا دولتی در سطح جهانی و داخلی،هزاران درد بی درمانش

ها اين  در سطح زندانرژيم، .  را نداردحکومتاين به ی رسمی و علنی يارای نزديک
 در واقع باعث  زندانيان سياسی جزو آمار آمريکا بوده و:کرد که شعار را مطرح می

  . دنشو می ليست مطالبات آمريکا از ما افزايش
 برای به زانو در آوردن زندانيان سياسی و يکسره های آن،  و تالش رژيمهای سياست
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 رغم علی در اين برهه نيز کارساز نشد و ،حل معضل زندانيان سياسی ها و کردن کار آن
های زندانيان   در نهايت به خاطر مقاومت،هايی که در اين زمينه به دست آورد موفقيت

با از سوی ديگر، المللی  از يک سوی و تضادهای داخلی خود رژيم و فشارهای بين
 ، حاج داوودزان آن، الجوردیی ديگری، پيشتا شکست مواجه شد و مانند هر پروژه

 را به نيروهای جديد و تازه ها آن و جای کشيدند بيرون صحنه را از رحمانی و صبحی
  .  سپردند جديدهای برنامه، برای اجرای نفس

  
٢  

ترين شريک تجاری گبزرغربی  ، وزير امورخارجه وقت آلمانبعد از ديدار گنشر
غربی از کارگاه  نمايندگان مجلس آلمان ديدار همچنين از ايران و جمهوری اسالمی

 دوم" در زندان روی آورد و در واقع "اصالحات" آرام به خط - ، رژيم آرامزندان اوين
های رژيم   در زندان،۶٣يز  بار در پاينخستين ، هدايت شدهی اصالحاِت  و پروژه"خرداد

ظاهرًا جنبش در داخل کشور از تک و تاب افتاده بود و . در تهران و کرج شکل گرفت
نشينی  نيروهای سياسی از کردستان ايران عقب. کرد ی احساس میبيشتررژيم ثبات 

رژيم که از سرکوب  .های زيادی در اين زمينه نائل آمده بود کرده و رژيم به موفقيت
 در زندان، طرف چندانی نبسته بود و نتايج مورد نظر را کسب ۶٣ و ۶٢ های سال

ورزد تا به لحاظ  کند و تالش می ها آغاز می ی ديگری را در زندان شيوهنکرده بود، 
  بندها را باز کرده؛ها  در سلول:ها فراهم کند فرهنگی و سياسی، گشايشی در کار زندان

وضعيت غذايی و بهداشتی و دهد؛   میی هواخوری به زندانيان اجازه کند؛ می را عمومی 
جدا  از ديگر زندانيان  راهای آنان ها و اتاق تواببخشد؛  زندانيان را بهبود میدرمانی 

 به ودارد  در زندان بر پا می نمايشگاه کتاب کند؛ می تر محدودشان را کرده و قدرت
کند؛ فيلم نمايش  نصب میتلويزيون رنگی دها دهد؛ در بن  میی خريد کتاب  اجازهزندانی

   ...دهد و می
که  آن دسته از زندانيانیرا برای  ی آزادها، رژيم شرايِط در راستای همين تالش

کسانی که برای بردند و  ها بالتکليف در زندان به سر می مدت شان تمام شده و احکام
 زيادی از ی های سنگين عده  و محکوميتکند تر می ساده ،شان رو به اتمام بود احکام

کردن ترکيب زندانيان مذهبی و   با مختلط همچنين. دهد میتقليل نيز زندانيان را 
 که در خارج از اين دو طيف های نشريات  ها و بريده غيرمذهبی و با زدن اطالعيه
 تالش در تشديد اختالفات سياسی ،پرداختند گيری می کشور عليه يکديگر به موضع

 به انفعال کشاندن زندانيان بود تا ،ی اين امور هدف رژيم از انجام همه. کند میزندانيان 
توان  ، می از اين پروژه.  پتانسيل انقالبی آنان را گرفته باشد،در صورت آزادی از زندان

  . نام برد "سازی منفعل" ی به عنوان پروژه
 به شکست انجاميد و ی،ا  بنا به داليل عديدههای رژيم بار نيز کوشش  هر حال، اين به
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های  خواسته. شدباز کردن تضادهای عميقی بين زندانيان و زندانبانان   باعث سرصرفًا
 به شکل مطالبات ،منطقی زندانيان که در طول ساليان گذشته به شدت سرکوب شده بود

طی اين . ی انفجارآميزی رسيده بود  روی هم انباشته شده و به مرحله،پاسخ نگرفته
های اعتراضی جمعی و   حرکت،۶٧ و ابتدای ۶۶ و ۶۵های   به ويژه در سال،ها سال

خط . حلی برای آن نداشت   و رژيم هيچ راهنهاد میفردی زندانيان هر روز رو به اوج 
 که در  سردمداران آن مانند حسين شريعتمداری و با شکست مواجه شده بود"اصالحات"

  . شدند های رژيم بدل می هارترين جناحبه  ،چشم ديده بودندعمل شکست را به 
  
٣  

های جنگ  فرار سربازان از جبهه ه و نهضت ضد جنگ اوج گرفت،در بيرون از زندان
در همين . از دست داده بودرفته   - رفتهاش را  کنندگی  قدرت بسيجفزونی يافته و خمينی

شکل گرفته و اين باعث نيز ران زندانيان سياسی ی ماد های تشکل يافته حرکتدوران، 
جمعی مادران در مقابل   دستهای اعتراض. شده بودريزان آن  هراس رژيم و برنامه
 را برای رژيم به صدا در باشهشدارو ها به قم، زنگ خطر  دادستانی و عزيمت آن

کی ديده و ي ،۵٧ و ۵۶های  های مشابه در سال با حرکترا ها  ليترژيم اين فعا! آورد
ها را موتور محرک جنبش اعتراضی بعدی و عمومی   و اينندک خطر را احساس می

های جنگی پيش آمد و سپس  های جنگ نيز ابتدا عدم موفقيت در پروژه در جبهه. بيند می
  . های جنگی مبدل شد های پياپی در ميدان نشينی و شکست به عقب

از ، سوی رژيم و خستگی مردم از جنگالمللی برای پذيرش قطعنامه از  فشارهای بين
های ناآگاه و کودکان جهت اعزام به  کار افتادن توان رژيم برای جلب و بسيج  توده

 اقتصادی  عميق و رو به افزايشهای جنگ و پايين آمدن شديد قيمت نفت و بحران جبهه
 و سقوط خشيبآزادی ارتش  سابقه  بیهای فعاليت ،ها  و افزون بر اينشدگير رژيم  گريبان

به منظور خمينی تا  داد شهر مرزی مهران توسط اين ارتش، همه دست به دست هم 
 .شودمجبور  به پذيرش قطعنامه و سرکشيدن جام زهر ،جلوگيری از فروپاشی کل رژيم
ی   مسئله،ساز شود  فضای بعد از جنگ ممکن بود مسئلهبدون ترديد اولين چيزی که در

  های های احتمالی خانواده  حرکتهمچنينها و   آنان در زندانهای اقدامانيان سياسی و زند
  . های اعتراضی در کل جامعه بود و گسترش آن به حرکتآنان 

 قرار ترين سطح  در باالترين و زندانبانان در پايين،زندانيان سياسی به لحاظ روحی
امکان . انگيزه شده بودند رده و بینيروهای رژيم در سطح شهرها به شدت واخو .داشتند
شان و بالمآل از ي ها های اعتراضی و تعرضی از سوی زندانيان و خانواده حرکت بروز

توانست کنترل اوضاع را از دست رژيم خارج   و میشد سوی مردم به شدت احساس می
 يک خطر ،حاصل را پشت سرگذاشته بود  بییهشت سال جنگکه  ای  کند و برای جامعه

برای سرکوب آن و حفظ قدرت خود بايد  که در آن صورت، رژيمشد  لقوه محسوب میبا
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  .زد  میها هزار نفر به کشتار دهدست 
  
۴   

 مرداد ٢۶(در اولين تابستان پس از پيروزی انقالب در سخنرانی روز قدس  خمينی
ها و معابر  در ميدانرا های دار  چوبهاز اين که  ،بعد از بستن روزنامه آيندگان، )۵٨

  .کند می اظهار پشيمانی و توبه ،عمومی برقرار نساخته بود
اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب ...

 بوديم و قلم تمام مطبوعات مزدور را  کرديم به طور انقالبی عمل کرده
عطيل کرده بوديم و شکسته بوديم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را ت

های فاسد را ممنوع اعالم  ها را به محاکمه کشيده بوديم و حزب رؤسای آن
های  ها را به جزای خودشان رسانده بوديم و چوبه کرده بوديم و رؤسای آن

های بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو  دار را در ميدان
  ١٨٧.آمد ها پيش نمی کرده بوديم، اين زحمت

  :دارد می به صراحت اعالم ۶٠ در مهرماه رفسنجانیو 
 به - ٢ کشته شوند - ١: ها الزم االجراست  حکم بر اين۴بر طبق فرامين الهی 

. ها از جامعه جدا شوند  اين- ۴ دست و پايشان قطع شود - ٣دار کشيده شوند 
گرفتيم و  میرا ها   نفر از اين٢٠٠ ]منظور اوايل انقالب است[اگر آن روز 
امروز اگر با قاطعيت در مقابل . شد کرديم؛ امروز اين قدر نمی اعدامشان می
های مسلح منافق و عمال آمريکا و شوروی نايستيم، سه سال  اين گروهک

بار ديگر ....  اعدام بايد چندين هزار نفر را اعدام کنيم١٠٠٠ديگر به جای 
ع قلع و قمع منافقين مسلحی را که کنم که ما به حکم قرآن راه قاط اعالم می

    ١٨٨...ايم   در پيش گرفته اند، لمين ايستادهدر برابر اسالم و مس
گيران   روی اين مطلب که به شدت ذهن تصميم،ی اوين  هم در حسينيه الجوردیاحت

ا اين بود که در  اشتباه م: کهکند می و مطرح ه دست گذاشت،رژيم را اشغال کرده بود
ی  ها اجازه  زندانی سياسی سابق را از ميان برنداشته و به آن٣٠٠-٢٠٠فردای انقالب 

  . فعاليت و نفس کشيدن در جامعه را داديم
 مسئوالن رژيم به خوبی به اين حقيقت آگاه ،با شرايط جديدی که در کشور پيش آمده بود

 تعداد بسيار بايد فردا ،ها دست نزنند هزاران نفر در زندانم عا چه به قتل  چنان کهبودند
 ی  و اتفاقًا از اين زاويه بود که به راحتی و بدون دغدغهرا از دم تيغ بگذرانندزيادتری 

جايی که در آن  از آن. گماردند  همت ،خاطر به انجام جنايتی که بدان مأمور بودند
 و ديگر نيروهای مخالف رژيم در خارج از  رأس و رهبری سازمان مجاهدين،شرايط
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 که اين رأس به شده بود تالش رژيم در اين خالصه ،بردند دسترس رژيم به سر می
ای   حلقههای آنان بالطبع زندانيان سياسی و خانواده. وصل نشوداش يعنی جامعه  بدنه

حداقل اين نگاه رژيم در . اين دو را به يکديگر پيوند دهندتوانستند  میارتباطی بودند که 
   .ان بودايشه  زندانيان سياسی و خانواده،ی زندان آن مقطع به مقوله

  
۵   

، امکان داشتن حجم عظيمی از زندانيان رايط بعد از جنگ و پذيرش قطعنامهدر ش
 جديد، رژيم ديگرشرايط در . سياسی، اگر نگوييم غيرممکن، بسيار سخت و دشوار بود

رژيم . شمار آنان برخورد کند  بیبا مردم و مشکالتدوران جنگ توانست مانند  نمی
 نياز به يک سرکوب و بحران بزرگ داشت تا ، جديدوضعيتبرای ورود به مرحله و 
.  و تبعات آن دور کند"جام زهر"ی پذيرش قطعنامه و نوشيدن  بتواند اذهان را از مسئله

د و بعدها مجبور به صدور فتوای قتل سلمان  به همين بسنده نکرکما اين که خمينی
  .  شد کنار گذاشتن منتظری ورشدی
گذاشتند و به  ها روی آن انگشت می عام ی اعضای هيئت قتل ای که کليه ترين نکته مهم
 تأکيد خاص روی اين نکته بود که ،کردند  مختلف در آن روزها مطرح میهای شکل
خواهيم ديگر زندانی سياسی داشته باشيم و تصميم مسئوالن نظام اين است که از اين  ینم

ما دستور داريم و حکم امام است . به بعد چيزی به عنوان زندانی سياسی نداشته باشيم
در . ها را نيز ببنديم ها را اعدام کرده و بقيه را نيز آزاد کنيم و در زندان که سرموضعی

م زندانيان را گرفته و به تأييد عا شان مبنی بر قتل ژيم تصميم نهايیاين شرايط سران ر
 در از همکاران وزارت اطالعات  کيومرث صابری،در همان دوران. رسانند میخمينی 

م به اين عا از قتل در روزنامه اطالعات ،"دو کلمه حرف حساب"  با ناميک طنز کوتاه
اين دو .  صورت مسئله را پاک کن،توانی مسئله را حل کنی اگر نمی: کند  اد میشکل ي
ها  عام ترين شکل، هدف، دليل و منطق مجريان قتلدر واقع به گويا" حرف حساب"کلمه 

م کور عا ها نه يک قتل عام  هدف اصلی قتل،طوری که ذکر شد همان .کرد را مشخص می
امنيتی و در جهت حفظ و بقای رژيم  ی مشخص سياسی و جويانه بلکه با انگيزه انتقام و

 موضوع را تأييد اينبعدی رژيم های   حرکت. و دور کردن خطرهای احتمالی از آن بود
  . کرد

  
۶  

ای که از دوران شاه و فروپاشی سلطنت داشت، در هر مقطع سعی  رژيم با تجربه
هايی که  ها را ببندد و الاقل در تمامی زمينه ی سوراخ سنبه کند که همه کرد و می یم

های الزم را کرده و تمهيدات کافی از پيش  بينی  پيش،رود رفت و يا می امکان خطر می
اين سياست را  رژيم . دچار نشود،های مشابه رفت چه بر شاه و سيستم فراهم کند تا به آن
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های شعر توسط کانون   تشکيل شببا در نظر داشتن. دادادامه های بعد نيز  در سال
 و چگونگی به قدرت رسيدن ۵۶اواخر سال  انستيتو گوته تهران در نويسندگان در
 در جمهوری چکسلواکی سابق و نقش نويسندگان و روشنفکران چک ١٨٩واسالو هاول

 و ١٩٠شنفکرانی مانند سولژنتسين نقش روهمچنين در اين کشور و ٩٠در تحول دهه 
ی حذف نويسندگان مستقل و آزادانديش ايران را به  پروژه...  در روسيه وساخاروف

 تا داد می چنگال خونينش را نيز نشان بايد در آن شرايط ،تر از همه مهم. اجرا در آورد
  . ده کند استفا،کسی سعی نکند از فرصت به دست آمده

که در بين نيروهای ملی و مذهبی از است  شاهد اين مدعا قتل فجيع دکتر کاظم سامی
های   آن به خانواده و اعالم عام ی قتل  از پايان پروژهقتل وی پس.  بودتر  خوشنامبقيه

ی  ه هشداری بود برای بقياين قتل در واقع .گيرد  انجام می۶٧ در پاييز ،قربانيان
 ،شاهد ديگر اين مدعا. نيروهايی که ممکن بود در آن شرايط دست و پا گير شوند

 های رسمی در  از پستاش  سال برکناری۵ از حدود پس ، الجوردیی انتصاب دوباره
ی   وجود ارادهاز ،و کنار گذاشتن منتظریالجوردی دوباره ظهور . ، استسيستم قضايی

هرچند اين بار الجوردی در . داد ، خبر می از خمينیپسرکوب رژيم در شرايط جديد س
 رژيم بعد از ٢ که عمًال نفر شماره ۶٣ تا ۶٠های  مقايسه با دوران قدرتش بين سال

ها بود که پستی خدماتی   قدرت چندانی نداشت و تنها رئيس سازمان زندان،خمينی بود
 ، و نام او که مترادف بود با کشتار، سنگدلی خواست از چهره  ولی رژيم می.است
  .  استفاده کند، و شقاوترحمی بی
  
٧  

م زندانيان سياسی را فراهم کرده بود، در مقطع پذيرش عا رژيم که از پيش مقدمات قتل
 بهترين و ، و شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدين"فروغ جاويدان"قطعنامه و عمليات 

رژيم، همانند مجاهدين، انتخاب . آورد میآخرين فرصت برای اجرای آن را به دست 
 از سوی رژيم و اجرای ۵٩٨ی  با پذيرش قطعنامه. بيند ی خود نمیديگری پيش رو

هدين فرصتی برای انجام عمليات های ايران و عراق، مجا بس بين دولت قرارداد آتش
با هدف سرنگونی رژيم انجام بايد عمليات . توانستند داشته باشند نظامی در آينده نمی

بعد از دانستند که  مجاهدين می. ها بود گرفت و اين آخرين فرصت و امکان برای آن می
الت  کما اين که تحو.فراهم نخواهد شد شرايط فرصت انجام چنين کاری گاه هيچاين 

ی   کردن پروژهیرژيم نيز برای اجراي.  رساندبعدی نيز صحت موضوع را به اثبات
 شرايط ،۵٩٨ی  با پذيرش قطعنامه.  فرصت ديگری نداشت،م زندانيان سياسیعا قتل

                                            
 بشر  و ناراضی چک که در ، شاعر، نمايشنامه نويس برجسته، فعال حقوق١٩٣۶، متولد   واسالو هاول189

  . انتقال قدرت در چکسلواکی، نقش مهمی را ايفا کرد
پدر بمب هيدروژنی اتحاد جماهير شوروی، فعال حقوق بشر و دمکراسی ) ١٩٨٩-١٩٢١(  آندره ساخاروف190

  .و يکی از ناراضيان به نام روسيه که برنده جايزه صلح نوبل شد
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. کرد در آينده سلب میرا می عا شد که امکان انجام چنين قتل  حاکم میکشورجديدی بر 
ای را که حداقل يک سال روی  برنامهدانست با از دست دادن اين فرصت نادر،  رژيم می

حتا  ارد، موبعضیآن کار کرده و تمهيدات آن را از پيش فراهم کرده بود و در 
يکسره به ، بايد  موضع زندانيان را ايجاد کرده بود بردنباالالزم برای های  زمينه

  .بود  شدت مخرب آن در آينده مینهاد و شاهد نتايج به کناری می
 ، سرنگونی رژيمبا هدف خشيبآزادی ارتش   و حمله"فروغ جاويدان"بدون شک عمليات 

ولی . کشی نيز داد جويانه و کينه ها را وسعت بخشيد و به آن شکل انتقام عام ابعاد اين قتل
بينانه است بلکه به دور از انصاف   غيرواقع نادرست و کامًال نه تنها بسيار،اين تحليل

 که به جای محکوم کردن جالدان، پای قربانيان را به ميان بکشيم و آنان را استنيز 
جويانه خواهد بود اگر  طلبانه و منفعت فرصت .آمده قلمداد کنيم مسبب اصلی وضعيت پيش

 انتظار داشته باشند که دست از "جنبش"نيروهای سياسی و روشنفکران جامعه از يک 
مبادا باعث روی آوردن و تحريک دژخيمان به انتقام و که مقاومت و مبارزه بردارد 

ها  های نازی در اين صورت به جای محکوم کردن جنايت. جمعی شود های دست مجازات
های  های اشغالی در دوران جنگ جهانی دوم، بايد نهضت ها در سرزمين و فاشيست
 که به هايی ه در سراسر اروپا را محکوم کنيم که بخاطر ضربخشيبآزاد  ومقاومت

های مرگ و شکنجه  کردند، آنان را تحريک به ساختن اردوگاه نيروهای هيتلر وارد می
 به های دريافتی، ضربهکردند که در مقابل  کرده و نيروهای گشتاپو را وادار می

  . گناه را به مسلخ برند های بی دست زنند و انسانمردم جمعی  های دست مجازات
 به خيره سری ،شکنجه شدن قربانيان به دست دژخيمان را نيز با اين منطقتوان  می

 یگران ربط داده و از موضع ها در ندادن اطالعات به شکنجه زندانيان و لجاجت آن
 باعث افزايش فشار  زندانيان، مقاومت و خيره سریکه مدعی شويم "شناسانه روان"

   از جملهوحشيانهو  های شديد  به سمت واکنشها را  روی بازجويان شده و آنعصبی
گران و  توان ليستی از شکنجه دهد و طرفه اين که می شکنجه کردن قربانيان سوق می

اند نيز  بخش پناه آورده های عصبی به داروهای آرام بازجويانی را که به خاطر اين فشار
   !ارائه داد

 تحريف تاريخ و روايت صحيح، ،شان  ا، جدای از سرشت شريرانهه اين گونه ارزيابی
ی مهم اين است که   در همين رابطه، نکته.طرفانه از وقايع تاريخی است منطقی و بی

تواند ما را از شناخت ماهيت  تر نيز اشاره کردم، می گونه که پيش چنين تحليلی، همان
 زدن به خشونت و کشتار است، غافل  در دستآنی  اصلی رژيم که همانا توانايی بالقوه

مشی اصولی و دقيق در برابر آن،   کرده و نيروهای سياسی را در تعيين و اتخاذ خط
شناختی و بهای خونينی را که  گونه که پيش از اين نيز تأثير اين بی همان. گمراه کند

يم داليل به جز آن چه در باال ذکر شد، اگر بخواه. يديمبرای آن پرداخت شد، در عمل د
گيری و اجماع مسئوالن سياسی و امنيتی رژيم برای  مهم ديگری را که در تصميم
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ی حاکم بر  وجو کنيم، همانا بايد به اراده م زندانيان سياسی مؤثر بوده است جستعا قتل
. دی از زندان اشاره کنيم برای تداوم مبارزه بعد از آزابخش زيادی از زندانيان مجاهد

ای را در  خواست چنين گنجينه رژيم به خوبی و درستی اين مسئله را دريافته بود و نمی
 چنين ۶٧ مرداد ٧رفسنجانی در اين رابطه در نماز جمعه  . قرار دهداختيار مجاهدين

  :گفت
 آسانی هم رفت و به اين هايی است که بايد از ميان می اين يکی از فتنه

های متعصب  کشيد تا اين بچه ها طول می شد اين فتنه را خواباند و مدت نمی
شان را  ها محبت شد، توبه ها در زندان ای که اين همه به اين خورده فريب

جا رفتند و برگشتند که  بيرون آمدند و دوباره به آن" تائب"پذيرفتيم به عنوان 
  ١٩١ .سوسی کنندبا ملت خودشان بجنگند و برای عراق جا

 ،عام زندانيان سياسی در اوين  در خاطراتش از قتل غالمرضا شميرانیبندی سابقم هم
ريزان   مسئول اطالعات اوين و يکی از برنامهای دارد به گفتگويش با زمانی اشاره
و  صادقانه ۶٧عام سال   از قتلميرانی از نظر من روايت غالمرضا ش.۶٧عام سال  قتل

تواند به عنوان يکی از اسناد مهم داليل    است و روايت برخوردش با زمانی میمنطقی
 از زبان چه که غالمرضا شميرانی آن. عام زندانيان سياسی مورد بررسی قرار گيرد قتل

،  بارها از زبان ناصريان۶٧ پس از کشتار ،کند روايت میمسئول اطالعات اوين  زمانی
  :زمانی و ديگر مسئوالن زندان شنيده شده بود

 ،زمانی اول من را به داخل اتاقش صدا زد هنگامی که رفتم داخل گفت بشين
مولی و معهای   و بعد از شنيدن جواب؟کنيد سپس پرسيد چه خبر؟ چکار می

رسيدم امنيت دارم  پ اعدام دوستانت چيه؟ع به نظرت راج:سر باال پرسيد
ها را اعدام   برای چی بچه:پرسيدم.  آره بزن: او در جواب گفت؟حرف بزنم

ها حکم  طبق قوانين قضايی خود شما همه آن ؟ها چی بود  مگر گناه آن؟کردی
ها نظم   آن:او گفت. ر آستانه آزادی بودند دداشتند و برخی مثل حسين محبوب

؛  شورش راه انداخته بودند؛کردند  اعتصاب غذا می؛زندان را به هم زده بودند
هاتون در بيرون از زندان امنيت نظام را به خطر  شما در زندان و خانواده

کرديد و اگر ما جلوش را   هر روز يک بلوايی بر پا می؛انداخته بوديد
گوييد اما  گفتم بر فرض که شما راست می. شديد اها مسلح هم میگرفتيم شم نمی

های سال از بيماری   شما افرادی را اعدام کرديد که سال،در بين زندانيان
 آره قبول :او گفت ها هم شورش بپا کرده بودند؟ يا آن آبردند روحی رنج می

ار از ت هم کرديم و جاهايی کنترل کادارم ما در اين قضيه يک سری اشتباه
دستمان در رفت اما خوب طبيعی است در هر حرکت بزرگی اين احتمال 

در  .وجود دارد که آدم اشتباهاتی هم بکند ولی ما آن را به حداقل رسانديم
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ريد چيزی نبود جز ب  چيزی که از آن به عنوان شورش نام می:ادامه گفتم
 که در چه اعتراض به وضع موجود و يک واکنش کامأل طبيعی نسبت به آن

کنيم بر   وقتی يک بچه گربه را اذيت می:گفتم. زندان بر سر ما آورده بودند
دهد آنوقت شما چطور انتظار داريد  گردد و با چنگ زدن واکنش نشان می می

 بر سر ما آوردند  و داوود رحمانیچه که امثال الجوردی که ما نسبت به آن
اند اما  ها چه کارها کرده  آره شنيدم که آن:در جواب گفت. شان ندهيمواکنش ن

 آن اعمال سفانه گاوهايی امثال حاج داوود رحمانی باأمت. دها از ما نبودن آن
جا  ای که انجام دادند در شما انگيزه ايجاد کردند و وضع شما را به اين احمقانه
 اما االن .ا به نظام ضربه زدندانقالب بودند و با اين کاره  ضدها آن. کشاندند

 پس برای چی کسانی که در مقابل اين :گفتم. ديگر نيستند و هيچ نقشی ندارند
جا  اين. کنيد و مستحق اعدام کردند متهم به شورش می رفتارها اعتراض می

بود که کم آورد و گفت اين ديگه ربطی به تو ندارد و ما دستور امام را اجرا 
حوصله زندان و تو بند و به دوستانت بگو از اين به بعد ما االن هم برو .کرديم

بشری عليه خودمان داشته    تبليغات ضد حقوقخواهيم نمی..زندانی را نداريم
ما قصد داريم همه  .باشيم تا حاالش هم کلی برای نظام گران تمام شده است

گر دست از ا،  م اما بيرون از زندان مثل سايه دنبالتان هستي.شما را آزاد کنيم
ين اقدامی برای وصل شدن به سازمان انجام بدهيد در کوچکترپا خطا کنيد و 
  ١٩٢ .کنيم کنيم و از سر خودمان هم باز می جا اعدام می
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١  
شدند و   اعدام می،ی زندان  بر اساس پايداری در مواضع سياسی و سابقهزندانيان مجاهد

ين اساس تنظيم هم بر  نيزويت به دادگاه بردن و انتخاب سوژه در تمامی روزهاولا
رژيم در هدفش که همانا از بين بردن : توان گفت يبًا با کمی مسامحه میشد و تقر می

ترين زندانيان مجاهد بود، تقريبًا موفق عمل کرد، هرچند در اواخر راه مجبور به  مقاوم
  . ای جان به در بردند  و عدهشدتوقف پروژه 

ع ايدئولوژيک برخورد کرده و مبادرت  از موضرژيم در ارتباط با زندانيان مارکسيست
برايشان مهم . هدف کشتار وسيع کرد  قرون وسطايی بازيسيونيکهای ان به تشکيل دادگاه

ای قرار داشته   و درجه در چه مرحله... نبود که فرد در زندان و دوران بازجويی و
 يا مقاوم بوده است يا خير؟ و يا دوران زندانش را چگونه به سر آورده است، آاست
 نهاده "هيئت کشتار" بر اساس حکم و يا فتوايش بر دوش اعضای ای که خمينی وظيفه

در ارتباط با ايشان " شرع انور" و جاری کردن حکم "ارتداد"بود، داللت بر کشف 
 از اعدام جان ،مقاوم بودند بسياری از زندانيانی که به همين دليل در گوهردشت. داشت

 جدای از تالش رژيم برای نابودی رهبری ،اين مسئلهناگفته نماند که . سالم به در بردند
در اين . شود  ارزيابی می،های گوناگون مارکسيستی که در بندش اسير بودند گروه

 درصد اعضای دفتر سياسی، کميته مرکزی و اعضای مشاور ٩٠رهگذار نزديک به 
 با .م شدندعا که تا آن زمان زنده مانده بودند، قتلايران  مرکزی حزب تودهی  کميته

توان اين  ، میشد برايشان طرح میيی که در دادگاه ها  پاسخ زندانيان به پرسشبررسی
 . تفاوت را به خوبی ديد

 اعدام شدند و اين حکم تنها به زندانيان ها به ندرت زندانيان مارکسيست در شهرستان
. شد ی دنبال میبيشتررحمی   اختصاص داشته و در بعضی موارد با شقاوت و بیمجاهد
تر آزاد شده بودند، دوباره دستگير  چه در اصفهان، تعدادی از زندانيانی را که پيش چنان

الدين  ی جالل رادرزاده بشهدا سيدفخرالدين طاهری. های اعدام سپردند و به جوخه
  .  از جمله اين زندانيان بودنداصفهان و عظيم حسينیسابق ی  ی امام جمعهطاهر

ها در مقايسه با  ها و يا پايين بودن آمار آن عدم اعدام زندانيان مارکسيست در شهرستان
های مارکسيستی در تهران زندانی  ی تشکيالت تهران، به اين دليل بود که افراد نخبه

يافتند از  ها به چنين زندانيانی دست می های قضايی در شهرستان چه مقام بودند و چنان
در اصفهان تنها دو زندانی . کردند شان می فرصت به دست آمده استفاده کرده و اعدام

 و اسفنديار های قادر جرار به نام)  آذر١۶  کنگره(يست وابسته به جناح کشتگرمارکس
  م به خيل جاودانهعا ی زندانيان مقاوم بودند نيز در جريان قتل  که در زمرهقاسمی
های گنبد متهم  خالت در درگيری اين دو قبًال از سوی بازجويان به د.ها پيوستند فروغ



 های ناآرام تمشک

 

٣١١

   ١٩٣.شده و به همين خاطر زير حکم بودند
 در . يک از زندانيان مارکسيست اعدام نشدند دانم هيچ جا که می در زندان مشهد تا آن

م از عا م، در دوران قتلعا  يک شاهد عينی قتلاهواز بنا به شهادت جاسم هردانی
به زندان دستگرد عام،  با شروع قتلها  زندانيان مارکسيست کسی اعدام نشد و آن

   ١٩٤.اصفهان منتقل شدند
جا محبوس   در آن گيالندر زندان نيروی دريايی رشت که تقريبًا اکثر زندانيان استان

 يک ویاحمد موس. هم به يک دليل خاص اعدام شدند  زندانی مارکسيست آن۶، تنها بودند
  : نويسد در اين باره می "اقليت"زندانی هوادار 
 نفر مارکسيست، پنج نفر در يک چيز مشترک بودند و آن کمک به ۶از 

 هوادار اقليت، هنگام رفيق عبداهللا ليچايی،. مجاهدين قبل از دستگيری بود
 در دانشگاه گيالن دستگير شده بود و اتهام مشخص تهاجم انقالب فرهنگی
، هوادار  و آرامائيس داربيانسفرهاد سليمانی. اش نداشت سازمانی در پرونده

، جواد مشعوف. اقليت، قبل از دستگيری با مجاهدين همکاری کرده بودند
 عضو يک  قبل از پيوستن به راه کارگر و رحيم حسين پوریموسی قوام

  ١٩٥ ی مجاهدين بودند هسته
 خلق برای مجلس شورای ملی که های فدايی  کانديدای سازمان چريکمحمد خوش ذوق

 همين عقيده را ، نيز در زندان رشت بودهعام ل قتو در دورانزندان بوده سال ١١
  : نويسد داشته و می

های فدايی   که از اعضای سازمان چريک، فرهاد سليمانیآرمائيس داربيانس
ق دستگير شده  خلبودند، اما در رابطه با سازمان مجاهدين) اقليت(خلق
  ١٩٦.بودند

عام   قتلاز سوی خمينی برای حکمیکه  زندانيان مزبور در مردادماه و پيش از آن
ها را نيز  يعنی آن.  صادر شود، اعدام شده بودند"ارتداد"زندانيان مارکسيست بر مبنای 

 نيز رات و حزب دمکبه نظرم افراد وابسته به کومله.  در نظر گرفته بودند"محارب"
فرمان اوليه خمينی برای  قرار گرفته و بر مبنای "محارب"توانند مشمول حکم  می
  .  اعدام شده باشند"محارب"عام زندانيان  قتل

  : نويسد برده، می عام در زندان تبريز به سر می يک زندانی ديگر که در دوران قتل
رفتيم که در زندان تبريز تعداد اعدام  انجام داديم نتيجه گمحاسباتی که بعدًا

اند و از قرار   بوده نفر و همگی از مجاهدين خلقشدگان شصت الی هفتاد
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که مرتدين مارکسيست نوبتشان فرا برسد دستور لغو عمليات از   قبل از اين
  ١٩٧.تهران صادر شده بوده است

٢  
 عدم اشراف الزم ،شدند  در دادگاه مرتکب می که زندانيان مارکسيستتیيکی از اشتباها

 نظر آنان  مذکور"هيئت"  کهزيرا آنان منتظر بودند.  بود،ای که ذکر آن رفت به مسئله
 مانند مصاحبه، نوشتن هايی هشان و مقول را راجع به جمهوری اسالمی و سازمان متبوع

ی  که در زمينهرا  اول پرسش گاه هيچ ها آن. رسدبپ... انزجارنامه، همکاری اطالعاتی و
 .شناختند  به عنوان مالک اعدام و تعيين تکليف خود نمی،اتهام و اعتقادات قلبی فرد بود

م يی رفتار و برخورد رژ البته اشتباه نظری اين دوستان در اين رابطه، طبيعی و بر پايه
نان در ارتباط با عدم انجام فرايض حق آکه ها بود  رژيم سال. ها، شکل گرفته بود با آن
 ،ماه رمضان  درا مانند نماز و روزه را به رسميت شناخته بود و در اين اواخر حت،دينی

  ! به هنگام نهار، غذای گرم نيز به آنان داده بود
  
٣  

 زيرا از طرف ، موضوعيت داشت که تنها برای مجاهدين"اتهام" طرح پرسشجدا از 
 زندانيانتوانست در اولين قدم مالک تفکيک  شدند و می  شناخته می"منافقين"ه رژيم ب
زندانيانی بود که از مواضع سياسی  دادن  تميز، در رابطه باها  ديگر سؤال، باشدمجاهد

ی بازجويی و  رونده به همراه پ مجاهد را هميشهزندانيان. باالتری برخوردار بودند
 در صورتی که در مورد زندانيان بردند، ی زندان به دادگاه می  پروندههمچنين

 موارد مگر در ،يداتی انديشيده نشده بودمه اين گونه نبود و از قبل تمارکسيست
نيان مجاهد به شد که جريانی که زندا شايد اين تفاوت عمده از اين جا ناشی می. استثنايی

  .  فعال و زنده بود،آن وابسته بودند
سازمان خود پيوسته و به مبارزه و فعاليت  به بعد از آزادی ،تعدادی از زندانيان مجاهد

دوباره دستگير شده و به زندان پرداختند و در همين ارتباط،  بر عليه رژيم می
داخل کشور به شهادت های مسلحانه با عوامل رژيم در   يا در درگيریافتادند، می
از اين زندانيان مجاهد آزادشده، ...  و و ابراهيم کلهر مانند حسين معافی،رسيدند می
 عليه مواضع نيروهای خشيبآزادهای ارتش   در عمليات،ی مرزی  در منطقهای نيز عده

، مصطفی ر، محرم غفاریحيد  مانند اکبر مشهدیشدند،  میشرکت کرده و شهيدرژيم 
 ... و، مهرداد کالسی، فرزاد گرانمايه، پاشا صمدی، عبدالرضا ايزدیرحيمی
های گوناگون با راديو و تلويزيون مجاهدين شرکت جسته  در مصاحبهنيز  هايشان بعضی

های  در هيئت پيککه  اين يا  ودادند و به ديگر زندانيان و هواداران مجاهدين رهنمود می
برای پيوستن به  ن به داخل کشور آمده و نيروهای جديد و زندانيان آزاد شده رامجاهدي
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ای   از ورود و خروج عده رژيممسئوالن اطالعاتی .کردند میکشور خارج مجاهدين از 
 ،ی، محمود دورانديشخان  موسی موسیها مانند از آنان با خبر بودند و تعدادی از آن

، رضا ، مهدی سعيديان، محمد نوریالدين نامور ، سيف بخشايی، نصراهللابهرام سالجقه
 تعداد ،ها افزون بر آن. در چنگالش اسير بودند ...رع وزا حاج ، زهرا فالحتیفيروزی
. بردند  به سر می و گوهردشت در اوينشده دوبار دستگيرانزندانيبه عنوان زيادی 

 پيوسته و يا به خشيبآزاد به ارتش ،رژيم ليست کاملی از زندانيانی که بعد از آزادی
ی معروفش به  در نامه خمينی. فعاليت دوباره روی آورده بودند، در دست داشت

به اين مسئله اشاره ها  عام ی قتل  دو سال قبل از اجرای پروژه،۶۵ در سال منتظری
  . کند می

گی   به علت ازهم پاشيد، بعد از آزادی از زندان،که زندانيان سياسی مارکسيست حال آن
گراييدند و  ه انزوا می ببيشتر دست از کار تشکيالتی برداشته و ،شان های سياسی گروه

الاقل در ، شد  دستگير نمی، به علت فعاليت سياسی جديدها  از آنبه همين دليل کسی
 ولی رژيم .بودماطالع   از آن بیشان اندک بود و من تعداد و يا گونه بود  اينتهران

ها به عنوان يک منبع خطر بالقوه و کسانی که توانايی تشکيالتی و سياسی  هميشه از آن
مسئوالن امنيتی و اطالعاتی به خوبی آمار و نمودار اين تغيير و .  در هراس بود،ارندد

  .کردند تحوالت را دنبال می
  
۴  

بار به دادگاه    تنها يک زندانيان مارکسيست، دادگاه ومعا در خالل کار هيئت قتل
وابستگی گروهی و ميزان اعتقاد به مواضع . شدند ف میرفتند و بالفاصله تعيين تکلي می

در يکی از بندهای زندانيان زير ده سال .  مالک اعدام نبودشان، سياسی گروه متبوع
 تنها يک تن به ،جايی که زندانيان به چگونگی امر آگاه شده بودند مارکسيست، از آن

. گونه نبود  اينمجاهديندر بندهای اما  .شهادت رسيد و بقيه جان سالم به در بردند
 بارها به دادگاه ،پذيرفتند  نوشتن انزجارنامه را میا در صورتی که حتزندانيان مجاهد

شدند و اين کار تا مرز مطرح کردن همکاری اطالعاتی در تهران ادامه  برده می
ام داده بودند که دوباره به دادگاه  وعده و  بار به دادگاه برده شدمچهارمن خود . يافت می

از آن  ،ی اعدام زندانيان مجاهد  پروسهمتوقف شدن به علت فراخوانده خواهم شد، اما
  . رهايی يافتم

غيره گفته  همکاری در اعدام، رفتن روی مين وچه که در رابطه با زدن تيرخالص،  آن
 افسانه بافی است  و گوهردشت اوينهای  در رابطه با زندانيان مجاهد در زندان،شود می

 مشاهده نشده هم يک نمونه ا حت،جا که اطالع دارم و محلی از اعراب ندارد و تا آن
ی  دهنده هم نشان  و آنهايی بوده باشد  ها چنين نمونه رود در شهرستان احتمال می. است

ها بوده است که دست  عام قبل از شروع قتلن در دورا ها موضع پايين زندانيان شهرستان
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 - فی  به گفته. شتگذا  باز میهايی پرسشنمايندگان رژيم را برای مطرح ساختن چنين 
  بنِد بالنسبه سرموضعِی زندانياِناحت، در زندان شيراز "های زندان ياد"آزاد در کتاب 

، در چنين جویکه  طبيعی است! دادند  نيز به نوعی بر عليه ديگران گزارش می،زنان
ی رفتن روی مين و  مقولهمقامات قضايی برای معاف شدن زندانی از مجازات اعدام، 

های صداقت فرد و بازگشت او به  را به عنوان يکی از نشانهاعدام اجرای همکاری در 
  ١٩٨. مطرح کنند"نظام اسالمی" و "اسالم"دامان 

  
۵  

 آيا  مشخص کندکهزد   پايه دور می بر اين"هيئت" تالش ،ها در ارتباط با مارکيسست
بر اساس همين نظرگاه و حکم   هست يا نه؟"مرتد"،  است که در مقابلش ايستادهفردی

که در طول زندان و در مقطع  نظر از اين  صرف،بود که هيچ يک از زنان مارکسيست
در (شان دريغ  بیهای  بعضًا مقاومترغم علی ،م چه موضعی داشتند و يا دارندعا قتل

 بر ،که زندانيان زن مجاهد   در حالی. اعدام نشدند و اصًال به دادگاه برده نشدند،)تهران
شدند و بر اساس اعتراف  ی مرگ سپرده می  دسته به جوخه-  دستهاساس حکم خمينی

زندانيان زن . ز نگذشتند و يا زنان دارای کودکان شيرخواره ني مادرانحتا از ،منتظری
در بندها باقی مانده بودند و به لحاظ روانی در فشار و تنگی عجيبی به اما مارکسيست 

  .بردند سر می
 "عفو"برای مزبور  "هيئت"د که نبه افراد بقبوالنتا شد   تالش میدر ارتباط با مجاهدين

 پاسداران دستور ،همين پايه بر. ونه بودگ زندانيان آمده است، الاقل در روزهای اول اين
 به ضرب و شتم زندانيان نپرداخته و در مقابل زندانيانی که اتهام  روی داشتند که به هيچ

 شان اين بود که هدف. سردی نشان دهند  از خود خون،کنند  اعالم می"مجاهدين"خود را 
 آنان را در تشخيص  کنند تا کارهايشان را بيان  نظربيشترتر و  هرچه روشنافراد 

   .تر کند  راحت"ناسره" از "سره"
 تنها کسی بود که در آن روزها  محمد هدايتی،برای مثال از مجموع افراد يک فرعی

 گفته بود و به همين دليل با ضرب و شتم مواجه شده بود که چرا "منافقين"اتهامش را 
شان را   که اتهامهايی آن حالی که معترض  در!گويی  را نمیات  واقعی و اصلینظر

 و پاسدارانش هايی که لشکری جواب سوال و . اعالم کرده بودند، نشده بودند"مجاهدين"
اما در . بود همراه نفشاریگونه  هيچبا کردند،  می ها از زندانيان مجاهد اعدام قبل از

گاهی اوقات . گرفت با ضرب و شتم انجام می کار  ، اينکسيست ماررابطه با زندانيان
ی را مجبور به نماز خواندن و اسالم آوردن کنند تا از حجم بيشترکردند افراد  تالش می
  ! سته شودها کا اعدام آن
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۶  
 به دو دليل از کميت ،دام شدگان مارکسيستی در ميان اعی و اکثريتا زندانيان توده

  :ی برخوردارندبيشتر
ها دست نخورده باقی مانده بود در حالی که در رابطه   تا آن موقع، بدنه و رهبری آن- ١

  . های سياسی مارکسيستی اين گونه نبود با ديگر گروه
روی ی حزب کمونيست شوروی و اتحاد جماهير شو به پشتوانهخياالنه  خامها   آن- ٢

 زيرا تا آن موقع، تنها تعداد معدودی از .جا نيز نبود  دلگرمی بیين االبته. دلگرم بودند
 اعدام شده بودند و تشکيالت حزب يشان ها  و نفوذی تودهاعضای سازمان افسران حزب

ی تشکيالت تقريبًا ی مرکزی آن دست نخورده در زندان باقی بود و دارا  و کميتهتوده
 تقريبًا با  نيزنشان و سازمادر دفاع از مارکسيسم و مواضع حزب. علنی نيز بودند

  . شدند نمیمواجه چنانی  آنمشکلی 
 از مارکسيسم  قبًال در تلويزيون رسمًا، دبير اول حزبطبری نظريه پرداز و کيانوری

اين فرضيه و آن دلگرمی، . شد انی احساس نمیدفاع کرده بودند و اکنون نيز نگرانی چند
نيازی  در آن موقع مي رژجنگ تمام شده بود و. شان کمک کرد در آن شرايط به نابودی
کردند تا به   به غرب نگاه میدباي  میبيشترهای رژيم  مقام. دکر به شوروی احساس نمی

 نظريه طبریاحسان  دبير اول و کيانورینورالدين برای خالی نبودن عريضه، . شرق
مسئول سازمان  پرتویمهدی  زندانی سياسی قديمی دوران شاه و عمويیعلی پرداز و 

 جهت حفظ ويترين نگاه به ، که هر يک به عنوان شاخصی مطرح بودندرامخفی حزب 
 مانند گاه هيچجايی که  ها از آن یها و اکثريت ای توده. ه داشتند زنده باقی نگا،شرق
هرگز  ،های ديگر برخورد جمهوری اسالمی با خود را جدی تلقی نکرده بودند گروه
  . به دامی که برايشان پهن کرده بودند، بيانديشندتوانستند  نمی

  
٧  

به خاطر عدم شناخت ايدئولوژی جمهوری اسالمی، الاقل در آن  زندانيان مارکسيست
ها به لحاظ ايدئولوژيک برخورد  دانستند که اگر رژيم بخواهد با آن دوران و مقطع، نمی

ها سياسی برخورد کرده بود و  رژيم تا آن موقع با آن. ای رخ خواهد داد کند، چه فاجعه
که برخوردشان با  در حالی. ه بودی ايدئولوژيک نکشاند عرصه را هنوز به مقوله

آوردند که کسی  به همين دليل تاب نمی.  از ابتدا برخوردی ايدئولوژيک بودمجاهدين
ها نيز با زندانيان  عام تازه در همين دوران قتل. اتهام خود را در زندان مجاهد اعالم کند

د وگرنه مجبور بود تعداد کر مارکسيست از موضع کامًال ايدئولوژيک برخورد نمی
تقريبًا به يک راه حل بينابينی در بين خودشان رسيده بودند . ی را اعدام کندبيشتربسيار 

البته رژيم حتا هنگامی که تصميم . کردند و به عنوان معيار و شاخص از آن استفاده می
 ی منافع گيرد، بيرون از دايره به برخورد از موضع صرفًا ايدئولوژيک نيز می
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  : دو نوع مرتد وجود دارد" شرع انور"در . کند اش عمل نمی سياسی
   مرتد فطری - الف
   مرتد ملی - ب

زاده است و بعد از سن تکليف خودش  شود که مسلمان  به کسی اطالق میمرتد فطری
اش نيز   حکم اين فرد اعدام است و توبه١٩٩.کند تحقيق کرده و دين و آيينش را عوض می

 اعالم کرد که حتا اگر توبه کند و عابد و  که خمينی مانند سلمان رشدیشود،  پذيرفته نمی
تمامی ! اش پذيرفته نخواهد بود و حکم بايد در موردش اجرا شود زاهد شود نيز توبه

اين حکم ها باشد، مشمول  ای مبنی بر مارکسيست بودن آن زندانيانی که کوچکترين شائبه
به تهديد  ۶٠ورزيدند، در سال   که با حکم قصاص مخالفت میخمينی کسانی را. شوند می

، زنی را که در يک مصاحبه راديويی اظهار نظر کرده ۶٧و در زمستان کرد ارتداد 
  نه فاطمه شناخت الزم، الگوی وی در زندگی بود که به خاطر گذشت زمان و عدم

  . کوم کرد است، به ارتداد مح"اوشين" بلکه ،زهرا 
شود که خود به تحقيق اسالم اختيار کرده و بعد از مدتی   به کسی اطالق میمرتد ملی

بر مبنای . يين جديدی اختيار کندمنصرف شده و بخواهد به دين سابقش برگردد و يا آ
دهند  دهند و به او فرصت می  تحت فشار قرارمی،اين فرد را دستگير کرده" شرع انور"

شود  سپس، بعد از انقضای مهلت، اگر اسالم آورد آزاد می. بياوردکه دوباره اسالم 
در هر دو مورد، اموال فرد بعد از اعدام مصادره . وگرنه به اعدام محکوم خواهد شد

قدر بر آنان فشار  شوند بلکه آن  اعدام نمی"مرتده"زنان " شرع انور"در . خواهد شد
های  القضات رژيم در سال  قاضیيالنیگ  محمد محمدی.آورند تا اسالم اختيار کنند می
  :گويد  در ارتباط با حکم مرتد چنين می۶٠ی دهه  اوليه

مرتد فطری کسی است که . مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد بر دو قسم است
دو در هنگام  تولدش همراه با اسالم بوده باين معنی که ابوينش يا يکی از آن

 .اند، و مرتد ملی کسی است که والدتش اين چنين نباشد ان بودهوالدتش مسلم
شود، زوجه وی بر او  کيفر مرتد فطری، قتل است و توبه وی پذيرفته نمی

اش  شود و بايد با ارتدادش عده وفات نگهدارد و اموالش بين ورثه حرام می
ه ولی مرتد ملی و زن مرتده، چ. تقسيم شود، اگر چه او در قيد حيات باشد

فطری و چه ملی باشد به صرف ارتداد، کيفر مرگ برای آنان نيست و توبه 
های مختلف مارکسيستی  بچه مسلمانانی که به فرقه.شود شان پذيرفته می

ها که  اند، محکوم به ارتدادند، مگر بعضی از آن انتقال و انتساب پيدا کرده
 حکم ارتداد در مورد انکار ضروری دين، ممکن است از... طبق فتوی امام 
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رسيده باشد ... غمبر و وحی و معاد و احکام اسالمی مانند نماز و روزه و رسد به فردی که به نفی دين و خدا و پي
  .که هريک به تنهايی برای اعدام فرد کافی است
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  ٢٠٠.بيرون باشند که تشخيص و تطبيق آن با اهل فن است
در حکم اعدام د  نيز معتقد است که نباي"محارب" در رابطه با زنان ا حتمنتظری
  :گويد منتظری در اين رابطه می.  جاری شودموردشان

 که  آمدهی فقهاطور که در فتاو آقا همين: من يک روز به امام عرض کردم
اند که محارب  شود درمورد محارب هم بعضی فقها گفته مرتد زن اعدام نمی

   ٢٠١.زن نبايد اعدام شود و اين مساله در بين فقها خالفی است
از . عدم اعدام زنان مرتد، ناشی از نوع تفکر و ديدگاه ايدئولوژيک آنان به زن است

 زن در تشخيص درست و شناسند و معتقدند که  نمی٢٠٢"اهل تشخيص"جايی که زن را  آن
هايی مواجه شود و از  غلط، از خود اختياری ندارد و ممکن است هر لحظه با لغزش

شود با فشار و ضرب وشتم و شکنجه، او   به همين دليل سعی مید،اسالم روی برگردان
 ايدئولوژيکی بود که زندانيان زن و های با همين توجيه!  هدايت کنند"راه راست"را به 

بستند تا  رحمانه روزانه به تخته شالق می یسيستی را که زنده مانده بودند، بمرد مارک
ن که و از همين روی بود که سهيال درويش. آنان به زور اسالم آورده و نماز بخوانند

 مطمئنًا . راه و آرمان و اعتقادش نهاد و جاودانه شد سردست به انتحار زد و جان بر
ها زن مارکسيستی اعدام شده باشد، و من از آن  م در شهرستانعا ر دوران قتلاگر د

  .  برای آن خلق کرده باشند"ارتداد"ی به غير از  ديگر بايد توجيه مطلع نباشم، می
  
٨   

 "ارتداد"جديد از ی   يک مقوله،رژيم برای توجيه ايدئولوژيک اعدام زندانيان مارکسيست
  حتا هر مارکسيستی که،حی که در باال داده شديبا توض. کند میبندی و فرموله  را سرهم

زاده بودن فرد   مالک نيز مسلمان! حکمش اعدام است باشد،تنها يک روز مسلمان بوده
 زندانيان مارکسيست،اکثريت قريب به اتفاق رابطه با در بدبختانه اين موضوع است که 

ای   به اين صورت که اگر فرد در خانواده.کنند می شرعی درست یکالهپس . بودصادق 
 .شود  نمی"زادگی مسلمان" مشمول حکم ،نمازخوان و مسلمان متشرع به دنيا نيامده باشد

  اين مسئله  تناقض. محسوب نشده و جزای او اعدام نخواهد بود"مرتد فطری"يعنی 
 "مرتد" چگونه ، پس اسالم اختيار نکردهگاه هيچو جا بود که کسی که مسلمان نبوده  اين

 و در صورت رده کابل مسلمانش کهای هشود تا با فشار و زدن ضرب  می"ملی"از نوع 
نام بايد  بود که "ملی" و "مرتد فطری"ی جديد ترکيبی از  مقولهند؟  اعدامش کن،امتناع

  . جديدی برای آن خلق کرد
: گفتند  می،ندا هه آيا پدرت و يا مادرت نمازخوان بود اين سوال کبهدر پاسخ بعضی افراد 

                                            
  .١٣٦٠ شهريور ٢٩  روزنامه کيهان 200
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خودت   باشد و بعد در پاسخ به اين سوال که آياامتيازی به خيال اين که شايد !آری
 در حالی که اگر پدر و مادرشان را نمازخوان !خير: گفتند  می هستی يا نه،نمازخوان
لقی شود و نه بر عکس که  مثبت برای آنان تامتيازتوانست يک   می،دادند جلوه نمی

 نوه شيخ دانم رژيم برای عدم اعدام کيانوری نمی! ها منجر شود توانست به اعدام آن می
وی، سار  اکبر مجتهد طبری  و نوه شيخ علیفرزند فخرالعارفين  طبری،یاهللا نور فضل
زادگی و اعتقاد به  چون مسلمان.  چه توجيه ايدئولوژيکی تراشيده بود و عمويیپرتوی

ی  پوشی باشد و بر پرده ها چيزی نبوده و نيست که قابل کتمان و پرده مارکسيسم بعدی آن
ترين مستندات   يکی از مهم،تلويزيون رژيم نيز ثبت شده بود و برای اجرای هر حکمی

که آنان در کمال آزادی به آن معترف است  اقرار و اعتراف خود فرد ،در دادگاه شرعی
شايد هم فرمول جديد شرعی ديگری برای عدم اعدام آنان اختراع کرده بودند . شده بودند

  !خبريم که ما از آن بی



  

  
  
  

  معا لنزد هيئت قت چگونگی برخورد مجاهدين

؛ داليل افزون بودن  و گوهردشت در اوينی برخورد زندانيان مجاهد نحوه
  ... ونسبی تعداد اعدام شدگان در اوين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دست بی دشنه و دشت تشنه
فهمد چه کسی می  

اند اگر لبان تو را دوخته  
خوانی ا چشمانت راز باران را میب  

اند اگر چشمان تو را بسته  
گذری با عصای تفنگت از پيچ جهان می  
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١  
  و گوهردشتم در اوينعا ی هيئت قتل گيرنده که اعضای اصلی و تصميم   اينرغم علی

رژيم در اوين بيش ی مقامات قضايی خشونت و درندگ با اين حال ميزان ،يکسان بودند
 که در اوين به دادگاه یشدگان در ميان زندانيان مجاهد تعداد اعدام. از گوهردشت بود

  :اين مسئله به چند دليل بستگی داشت.  گوهردشت بود ازبيشتر ،رفتند
 و تالش مستمر بازجويان و ان اوين در زند وزارت اطالعاتبيشتری   سيطره- ١

ها  آن.  زندانيانبيشتر برای اعدام هر چه ،معا مسئوالن اطالعاتی در خالل کار هيئت قتل
دادند تا هيئت را   تالش وافری به خرج می،با اشراف کامل نسبت به وضعيت زندانيان

جا که کار   نيز آندر گوهردشت. نی برسانندی صدور رأی اعدام در مورد زندا به نقطه
 دادستان و مسئول  و فاتح به علت حضور نادری،رسيد به زندانيان متهم کرج می
دشوارتری به مراتب در موقعيت  تک زندانيان، - ها از تک اطالعات کرج و شناخت آن

  .گرفتند یقرار م زندانيان ديگر نسبت به
 ٢۵را حاوی  فرمی ،پيش از برده شدن به دادگاهمدتی   زندانيان مجاهد، در اوين- ٢

خواسته شده بود، پر کرده  ارد آن نظر زندانی در رابطه با ريزترين موکه درسؤال 
م و اعدام قرار نداشتند و عا و اين هنگامی بود که زندانيان هنوز در جو قتل بودند

 "هيئت"، اعضای ها های زندانی به سؤال بر اساس پاسخ. موقعيت را درک نکرده بودند
هايشان را   و خواستهتری از زندانی و مواضع او برسند توانستند به ارزيابی دقيق می

بی که چون سندی های مکتو  از چنين سؤال و جوابدر گوهردشت. باالتر ببرند
  اين و صدور حکم اعدام زندانی مورد استفاده قرار گيرد، خبری نبودبرایتوانست  می

  .گذاشت بعدی باز میاحتمالی  دست زندانی را برای مانورهای مسئله
نيان زنداموضع  از تر  و شديد باالتر، در زندان اوينموضع زندانيان مجاهد - ٣

گشت به ارتباط زندانيان اوين با افراد تازه  اين مسئله تا حدودی برمی.  بودگوهردشت
 و های سياسی به داخل زندان  جديد از گروهیها دستگيرشده و انتقال جو و تحليل

  و مالقات،هواخوری،  غذا ميزان اعتصاب و تحريم٢٠٣.ناويشدن فضای احساسی 
در جدال با ای   گونه به هر روز از گوهردشت بود و زندانيان بيشترفروشگاه در اوين 
به لحاظ روانی از امکان  شد که زندانيان اوين،  مسئله موجب می اين.زندانبانان بودند

  .دبرخوردار باشن ،معا نشينی در خالل کار هيئت قتل عقبمانور و ی برای کمتر
ارتباط و جدا از  بیهايی  يرهبردند که مانند جز در بندهايی به سر می اوينزندانيان  - ۴

و . ها موجود بود  ارتباط نسبی بين بندها و فرعیکه در گوهردشت  حال آن. هم بودند

                                            
 يکی از دوستان مجاهدم که دوباردستگيری بود برايم توضيح داد که در کميته مشترک د  بعدها جمال خشنو203

، محمد های دوباره دستگير شده از جمله  صادق کريمی خود شاهد برخوردهای از موضع باالی تعدادی از بچه
به مسعود )  اطالعاتويژهيکی از بازحويان  (٧٧هنگامی که . با بازجويان بوده است...  و، مجتبی مايلینوری
. کنم   توهين کرده بود، مجتبی گفته بود اگر يک بار ديگر توهين کنی، من هم متقابًال به امام تو توهين میرجوی

  . ن استچرا که اگر خمينی امام توست، رجوی نيز امام م



 های ناآرام تمشک

 

٣٢١

 زندانيان از امکان گرفتن ارتباط ،معا ی قتل که هنگام قرار گرفتن در پروسه  تر آن مهم
زندانيان در . رسيد  اين مهم در اوين به حداقل می.با يکديگر تا حدودی برخوردار بودند

های   در گوهردشت غالبًا در اتاقاما ،شدند داری میهای انفرادی نگاه  در سلول،اوين
به  ين مسئله،ا. بردند ها به سر می  به صورت چند نفری و يا در بعضی فرعی، دربسته

، موضوع را بررسی  رد و بدل کردن اخبار و اطالعاتداد تا عالوه بر میامکان ها  آن
زندانيان در . برسندتشان سؤاال و "هيئت"اعضای  واحدی در برخورد با نظرو به کرده 

  .  محروم بودندها ی اين امکان اوين از همه
شدند، ابتدا به ساکن موضوع را   به دادگاه برده میاوينی که در زندانيان مجاهد - ۵

. ضور اعضای هيئت در اوين عادی بودچرا که ح. کردند امری غيرعادی تلقی نمی
جهت بازجويی به  زندانيان مجاهد را بسياری از ،۶۶ماه  در بهمنبرای مثال 

.  تلقی شودهای قبلی برخورددر راستای همانتوانست  اين می  و برده بودند"آسايشگاه"
 منتقل کرده بودند و شب ٢٠٩های  را به سلول ١بند ی زندانيان  مرداد کليه شش در روز

 را "هيئت" تعدادی از زندانيان برخورد با اعضای !ها را بازگرداننده بودند اکثريت آن
ردی بود که  موا از جمله،. کردند های کرج ارزيابی می در راستای نقل و انتقال به زندان

   منتقل و گوهردشت٢٠٤"کانون" سالم رسانده و پيغام داده بودند که به نشانافراد به دوستا
برانگيز   که حضور اعضای هيئت در گوهردشت از همان ابتدا شک  حال آن. شوند می
  .داشت  وا میبيشتر و زندانيان را به هوشياری و مراقبت بود
 اعالم "هوادار مجاهدين" اتهام خود را  در اوين زندانيان مجاهد،اه در مقطع اعدام - ۶
که بحث احراز هويت را پشت سر گذاشته بودند و بود ها  در واقع مدت. داشتند می

 ان گوهردشتزندانبانان نيز تا حدودی اين مسئله را پذيرفته بودند، در حالی که در زند
 اعالم "هوادار"زندانيان هنوز در ابتدای راه بودند و ابتدا به ساکن اتهام خود را تنها 

 "مجاهد" اتهام خود را ، بسيارومگوهای بگو زندانبان و پافشاری در صورت  وکردند می
در رابطه  "هيئت" در پاسخ به سؤال اعضای "مجاهدين"ی  به کار بردن کلمه. گفتند می

.  برای اعدام زندانی بودهای اصلی مالکم، يکی از عا با اتهام، در روزهای اول قتل
حتا تعدادی از  .کردند عنوان می "مجاهدين"، اتهام خود را آنزندانيان بدون اطالع از 

 ی مجاهد مانند گذشته با ضرب و شتم شدند ذکر کلمه زندانيان هنگامی که متوجه می
  برخالف گذشتهنشينی رژيم پنداشته، اتهام خود را ی عقب همراه نيست، آن را نشانه

کرد   اعالم می"مجاهدين"مطمئنًا کسی که اتهام خود را . کردند  اعالم می"مجاهدين"
  . نبودنيز ... حاضر به نوشتن انزجارنامه و

شان نسبت به شرايطی که در آن بودند، در مقايسه با   تحليل در اوين زندانيان مجاهد- ٧
ش ک  اين مسئله حتا در رابطه با زندانيان ملی. واقعی نبودزندانيان مجاهد گوهردشت

ها تا روزهای آخر  آن. مجاهد که از اوين به گوهردشت منتقل شده بودند نيز صادق بود
                                            

  . مدتی به عنوان زندان مورد استفاده قرار گرفته بود۶٣-۶٢های  سال   کانون کارآموزی کرج، در  204
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ها را دارد  کردند که رژيم قصد آزادی آن خالف ديگر زندانيان مجاهد، تصور مینيز بر
  . زدند  برای آزادی از زندان سر باز می"شرايط دادستانی"و از پذيرش 

  
٢  

اکثر زندانيان )  مردادماه١٢ و ٩، ٨(معا  قتل  طی روزهای اول،در زندان گوهردشت
دادند که تا  ها پاسخ می های آن  به سؤال، و دستور کار آن"هيئت"ع از ماهيت بدون اطال

 به اعدام زندانی منجر بيشترها  اين پاسخ.  بودشان حدودی نزديک به مواضع اصلی
 از کم و کيف و کارکرد آن ،هايی که نسبت به ماهيت دادگاه آگاهی داشتند  آناحت. شد می

 .زم نسبت به چگونگی برخورد با آن برخوردار نبودندشناختی نداشتند و از آمادگی ال
 به ،که قصد تعويض بندشان را دارند  به تصور اين،" کنار جهاد١بند "زندانيان 

 مرداد به بعد، اکثر زندانيان در ١۵از روز . دادند  پاسخ "هيئت"های اعضای  سؤال
 ، که پيدا کرده بودندیا جريان ماوقع قرار گرفته بودند و هريک با توجه به شناخت نسبی

ی زيادی   در اين روز نيز عدهحتا. خاستند می م برعا  قتل"هيئت"به جدال با اعضای 
 رژيم و شقاوتها نسبت به ميزان  آن. نداشتند از موضوع  و درستیبرداشت واقعی

 به ويژه ، از افرادبعضی.  دچار ذهنيت بودند،شود  همه را شامل میکه حکم خمينی اين
  ،تری بودند و يا در معرض پايان محکوميت بودند های سبک کسانی که دارای پرونده

باز زده و يا در بدترين حالت احکام  ها سر  آن  کردنآزاد از "هيئت"که کردند  تصور می
 شده ليغچه بارها از سوی رژيم تب  چنان،پيش از اين. جديدی برايشان صادر خواهد شد

نارنجک در را از طريق انداختن   زندانيانمعا  تصور عمومی بر آن بود که قتل،بود
گيری دوباره از سوی  بردن افراد به دادگاه و تصميم. انجام خواهند داد... ها و سلول

کرد که   دچار اين ذهنيت می، کسانی را که دارای احکام سبکی بودند،"هيئت"اعضای 
 با شناختی که "هيئت"اعضای  !استم زندانيان در کار عا گری به جز قتلشايد قصد دي

 در ،های جديد کردند با طرح خواسته  تالش می،از موقعيت و افراد به دست آورده بودند
 به ،اکثر زندانيان در خالل روزهای بعد از اين تاريخ. گيری کنند  رابطه با فرد تصميم
ی ويدئويی و  وطی مانند نوشتن انزجارنامه، پذيرش انجام مصاحبهعلت نپذيرفتن شر

  . ی اعدام سپرده شدند همکاری اطالعاتی به جوخه
 در برخورد با مطرح شدن شروط جديد از د در گوهردشت مجاه تعدادی از زندانيان

ا نيز نفی کرده و بر خالف انتظار اعضای ی قبلی خود ر  مواضع اتخاذ شده، سوی دادگاه
تعداد اين دسته افراد زياد البته  . پرداختند به دفاع از مواضع مجاهدين،معا هيئت قتل

تعدادی از  .داشتهای رژيم  خواستهبرابر عدم تسليم زندانيان در  نبود ولی نشان از
، در شرايط روحی بسيار سختی گرفتار دوستانشانم عا قتلزندانيان نيز پس از آگاهی از 

  . شمردند نشينی در برابر رژيم را جايز نمی آمده بودند و عقب



  

  
  
  

  مبالغه

  ها دعوا بر سر ارقام بزرگ و نه جان انسان

ها و   ها، گروه نگاهی اجمالی به آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان
 اجتماعی در دوران پيش و - ی رخدادهای سياسی در بارهافراد سياسی 

  ...پس از انقالب و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اين، زبان دل افسردگان است،
 نه زبان پی نام خيزان،
 گويی دردل نگيرد کسش هيچ
 ما که در اين جهانيم سوزان
 پی حرف خود را بگيريم دنبال
 

  يوشيج                                      نيما
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قصد من، صرفًا . های سياسی نيست هدف من در اين نوشتار، تحليل و نقد جريان
تر و يا  م و به دست دادن آمار هر چه دقيقعا ی زندان، شکنجه، قتل پرداختن به مسئله
نيز و  بينانه  تحليل واقع. شدگان است تر تعداد زندانيان سياسی و اعدام مقرون به صحت

ی ما را در  توصيف دقيق بختکی که زندگی، جوانی، آرمان و هستی بخشی از جامعه
اين های من در نوشتن  ترين دغدغه ، يکی از مهماستتيررس مستقيم خود قرار داده 

  ."م را در مشت داریيقت جزيچند حقتنها "ادعايی ندارم جز آن که .  است  بودهبخش
  

  هعنی ناتوانی در بي نابالغی... از نابالغی در آمدن آدمی ست ه روشنگری ب
بردن فهم که علتش نه کاستی فهم، بلکه ... گری يخود بدون رهنمود د کارُ 

  ٢٠٥گری ستيش بدون اجازه ديکاُربردن فهم خوه ب ری دريکاستی عزم و دل
 

های ماست که نه تنها در ادبيات و  در يک کالم فرهنگ غلو و مبالغه يکی از ويژگی
کند، بلکه با کمال تأسف دامن تحقيقاتی را هم که بايد   خودنمايی می های روزانه وگو گفت

های مربوط به زندان هم به وفور يافت  ها باشد، گرفته و در کتاب بر اساس واقعيت
 گرچه اغراق و مبالغه در هنر و شعر و به ويژه کاريکاتور که اصًال ٢٠٦.شود می

است، ولی در همان جا نيز تابع اصولی  ه شده ی لغتش اغراق است، امری پذيرفت ريشه
 داشته  ی معکوس در پی تواند نتيجه است و گاه اصرار بيش از حد در استفاده از آن، می

 . باشد
حالی که تنها چند دقيقه در  مگوهای روزانه در - بگوايد در  تا به حال حتمًا توجه کرده

تنها که  منتظرم و يا وقتی مطلبی را جا دو ساعت است اين: گوييم ايم، می جايی ايستاده
انديشيد به موجودی به ای بي لحظه... و صد دفعه گفتم: گوييم ايم، می دو بار تکرار کرده

  ...  ونام هزارپا
يا " ۵٠٠ولی "ی معروف به اهللا صفو ای بود به نام ولی شکسته در زندان، تواب درهم

                                            
آور صلح و پيکارگر بزرگ جنبش  پيام. بزرگترين فيلسوف دوران جديد) ١٨٠۴-١٧٢۴(  امانوئل کانت205

  . روشنگری
ان ساواک خواسته شده بود که در مورد تعداد شرکت کنندگان در يک ظاهرًا در يک کار تحقيقاتی از کارمند  206

 : نويسد مأمور تهيه کننده گزارش می. ار دهندآمستان برگزار شده بود مراسم عزاداری دولتی که در کاخ گل
العاده با يکديگر اختالف داشت و تشتت  مراسم مزبور اقوال کارمندان فوقدر مورد تعداد شرکت کنندگان در "
 هزار نفر و برخی ٣ الی ٢ای تعداد جمعيت را  رسيد به نحوی که عده های آنان به نظر می  شديدی بين نوشتهیراآ

 گرديد  میاهدهها مش ر آنچه از فحوای کالم بيشت  لکن آن. هزار نفر تخمين زده بودند١٠٠ديگر عده جمعيت را 
  " .ت هزار نفر بوده اس٢٠ الی ١٠تعداد جمعيت شرکت کننده بين 

 www.irpsri.com/Show.php?Page=ViewDocument&DocumentID=73  
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خواستند نشان دهند وی باعث دستگيری   ابداع چنين لقبی، میزندانيان با". ١٠٠٠ولی "
هايی از اين  آميز و مبالغه  اغراقهای تعبار .ی زيادی شده است و يا شناسايی عده

شوند، بدون   تکرار می٢٠٧ تک ما ايرانيان- شک روزانه چندين بار توسط تک یدست، ب
  . ممان پی ببري  در زندگیها آن که خودمان به اثر آن

شود و  شناسيم، بخشی از شخصيت ما می  از کودکی و هنگامی که خودمان را می،الغهمب
اين مسئله را نبايد از نظر دور داشت که . کند ی جدا نشدنی با روان ما پيدا میا رابطه

 "واقعيت"آيد، اصل مسئله گم و گور شده و آسيب ديدن   وقتی پای مبالغه به ميان می
 نداشته ه و حادثه ارزيابی درست و دقيقی از ابعاد واقعهگا هيچشود که ما  باعث می

  . باشيم
 موضوع نيست بلکه صرفًا اشاره به معضلی است ی شناسانه هدف نگارنده تحليل روان

اين مبالغه در  .مان با آن دست به گريبانند های سياسی ميهن ی ما و از جمله گروه که همه
 ضعف و زبونی دشمن و آمار تلفات آن، چه در توصيف. شود ها ديده می ی عرصه همه

ی آمار  مقاومت حماسی نيروهای وابسته به خودمان و چه در ارائهتوصيف چه در 
از سوی نيروهای ) صرف نظر از منافع سياسی(ها ی زمينه محيرالعقولی که در همه

  : گفته استچه سباستين کاستليو کنم چنان  باز هم تأکيد می .شود سياسی داده می
گويم اما بازگفت حقيقت و  يگران نگفته باشند، نمیدشک من سخنی که  بی

سخن حق هرگز بيهوده نيست و تا هنگامی که بر کرسی نشانده نشده آن را 
  بايد پيوسته گفت و تکرار کرد می

 ماه در  رژيم شاه شنيدم، پيش از انقالب بهمنهای  يتاولين آمارهايی که در رابطه با جنا
های اسالمی  انجمن"و  "کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی"آمريکا و از طريق 

 " هزار ده" از کمترای به رقمی   در هيچ زمينه،ی اين آمارها در ارائه . بود"دانشجويان
  .  از اين آمارها را شنيده باشيدبعضیشايد شما نيز ! دادند رضايت نمینفر 

  
  !سی را آزاد کنيد هزار زندانی سيا١٠٠

 تازه اين  ؟دندش  هزار زندانی سياسی در کجا نگهداری می١٠٠پرسيد اين  کسی نمی
گمان   بیپرسشی، چنين طرحدر صورت . ترين سوال است ترين و ابتدايی ساده

در اوائل . کردند فرهيختگان جامعه برای جای دادن اين تعداد زندانی نيز بايد فکری می
آباد و مرکز ساواک   تونلی هست که تا پادگان عشرت زير اوين:فتندگ پيروزی انقالب می

 بازجوی ساواک در  بهمن تهرانیقدر جدی بود که ضيه آنق .در سلطنت آباد امتداد دارد
لطفًا از اين جانب " :کند نويسد، تاکيد می  میی و الهوتیاهللا طالقان ای که برای آيت نامه

. "جا باشند، وجود خارجی ندارد قبول کنيد که در زير اوين تونلی که زندانيان در آن

                                            
باشند ولی در    هرچند مبالغه مختص به ايرانيان نبوده و ديگر ملل دنيا نيز دارای فرهنگ مبالغه و اغراق می207
  . شود  میهای سياسی پرداخته های ارائه داده شده از سوی افراد و گروه ی مبالغه در آمار جا تنها به مقوله اين
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جامعه  اين روشنفکران. شده نيست های ناآگاه و تهييج گناه از مردم و توده! اشتباه نکنيد
بافی فراهم  گرايی و افسانه ذهن و زمينه را برای رشد کردههستند که اين گونه تبليغ 

طلبد، چون  چنان آماری از زندانيان سياسی، وجود چنين اماکنی را نيز می. کنند می
 هزار نفر آن هم به صورت کامًال چسبيده به هم را ٢۵استاديوم امجديه تنها ظرفيت 

  . داراست
ايرانيان و يکی  در بنيان و شالوده فکری ها  ضلترين معگرا يکی از بزربينی  اگر مطلق

مان به عناصر  مان تلقی کنيم، مجهز نبودن دستگاه ذهنی ماندگی تاريخی   عقبداليلاز 
ی الزم برای پيدايش  زمينهآوردن     در پديد پرسشای چون نقد، شک و  مهم و تعيين کننده

  .  استتأثير نبوده بینيز چنان نگرشی 
اصلی واساسی آن روزها در هر اين شعار ! هزار زندانی سياسی را آزاد کنيد١٠٠

خواست تنها در  بيچاره کسی که می. اجتماع ضد سلطنتی، الاقل در خارج از کشور بود
انگ و تهمت و افترا را به  "هزار و يک"کند، از پيش بايد شک يک نفر از اين آمار 

 کسانی که حاضر به بذل : روزی گشوده شودد باي اين مسئله راز چرايی. خريد جان می
رو شدن با واقعيت  به شان هستند، چرا از رو نشان در راه بهروزی مردم و ميهناج

موضوع تا بدان حد جدی است  کنند؟ شان اجتناب میهپرهيز دارند؟ چرا از تصحيح اشتبا
عزيز ، هنرمند شهيد و شاعر. که چنين نگرشی به ادبيات انقالبی ما نيز رخنه يافته است

تکيه بر همين چه بسا سرايد،  های سرخ می گاه که برای گل ، آنفدايی، سعيد سلطانپور
   :اند ، يا ديگران تکيه بر شعر او کردهکرده استآمار کذايی 

  توانم ديگر نمی
  با صد هزار در قفس آيا چه رفته است؟

  با صد هزار عشق که در باغ آرزو خواندند
  با صد هزار جنگل
  با صد هزار شهر

  ...هزار سرخ که روی شمال شب راندند با صد 
  

 نسبت به آمار واقعی زندانيان سياسی ذهنيت داشت؟ آيا فرهيختگان آيا سعيد سلطانپور
  جامعه ما تا اين درجه ناآگاه بودند؟

 گاه هيچ. سلطنتی به پيروزی رسيد و آمار واقعی زندانيان سياسی مشخص شدانقالب ضد
های سياسی از در و   که به قول جريانين دوران سرکوب رژيم شاه و زمانیدر سياهتر

هيچ فرد و .  نبودبيشترباريد، آمار زندانيان سياسی از سه هزار و اندی  ديوار خون می
 سياسی یهزار زندان١٠٠ به روی خودش نيز نياورد که روزی سخن از ا حتگروهی
  !مورد پرسش قرار ندادندمردم نيز کسی را . رانده بود
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   ! ۴٢ خرداد ١۵ هزار نفر در ١۵کشتار 
های اسالمی خارج از کشور مطرح  اين آمار، تنها از سوی کنفدراسيون و انجمن

 خرداد ١۵ هزار کشته در ١۵، از مجموع "شود گفته می" نيز با ذکر شد؛ خمينی نمی
شود در عرض چند ساعت و در  ر مگر میپرسيد، آخ کسی نمی. آورد سخن به ميان می

 هزار ١۵... چند رشته تظاهرات پراکنده در مرکز تهران، باقرآباد، سه راه ورامين و
هم در تظاهرات خيابانی با امکانات متنوع فرار و جان به دربردن؛  آن! نفر کشته شوند؟

از طريق ی شليک گلوله و نه   هزار نفر کشته در عرض چند ساعت و تنها بوسيله١۵
ارقام برای ما معنی دارد؟  آيا اعداد و...های سنگينی مثل توپ و و سالحبمباران هوايی 

  دانيم؟  آيا نقش مادی صفر را در اضافه کردن به ارقام نمی
  

  !  شهريور١٧ هزار نفر در ١٠کشتار 
اش تصحيح کرده و  های فدايی خلق ايران در آخرين اطالعيه اين آمار را سازمان چريک

همه  بودند تارديف يکانش را نيز گفته رقم  حتاای نام برده بود و  ز سه هزار و خوردها
  . اند شمارش شده تا آخرين نفر قربانيان مطمئن شوند که
  :نويسد  در اين رابطه می از رهبران پيکارحسين روحانی

در های مردم  هزار نفر از توده شهريور و شهادت چند ١٧ی  به دنبال واقعه
  ٢٠٨....اين روز به دست جالدان رژيم شاه 

 شهريور به ١٧ی   نيز که يک هفته بعد از واقعه٢٠٩ميشل فوکو ای چون   محقق و نويسنده
آميز ما ايرانيان و کسانی که از  ايران سفر کرده بود، تحت تأثير مستقيم فرهنگ مبالغه

  : نويسد ی کشتار هفده شهريور چنين می باط بودند، در بارهنزديک با وی در ارت
. رو خواهم شد زده روبه به ايران وارد شدم به خودم گفتم که با شهری وحشت

  ٢١٠.جا چهار هزار نفر کشته شده بودند چون آن
گفت و البد   از اين برايش نمیکمتربيچاره با هر روشنفکری که ارتباط داشت، آماری 

آورند، پس بايد واقعيت داشته  ی همه از رقمی خاص صحبت به ميان میکرد وقت فکر می
وقتی انقالب پيروز شد، در سالگرد هفده شهريور، ديگر کسی از اين آمارها ! باشد

 . کردبليغتآميزتر از آن بود که بشود روی آن  آورد، چون مبالغه سخنی به ميان نمی
ای  کدام لحظه  ه و اهل حساب و کتاب، هيچهای فهميد همه انديشمند و دانشجو و انسان اين

) ژالهميدان ( کوچکیهم در ميدان شود در يک تظاهرات آن کردند آخر مگر می فکر نمی
 کشته شوند؟ کسی از آمار نفرهای باريک، ده هزار  های تنگ و کوچه با آن خيابان

                                            
  .، مرکز اسناد انقالب اسالمی١٨٣ی  ، حسين روحانی، صفحهسازمان مجاهدين خلقکتاب   208
او شيدا وار مجذوب انقالب . يکی از فيلسوفان و نظريه پردازان پست مدرنيسم) ١٩٨۴-١٩٢۶(ميشل فوکو   209

 او پس از پيروزی . و اطرافيانش ديدار و گفتگو کردمعنوی در ايران شده و بارها در نوفل لوشاتو با خمينی
  .  هايش پی برد و در اواخر عمر به افسردگی شديدی دچار شد انقالب به سرعت به اشتباه خود در ارزيابی

  . ۶٣ی  فوکو، صفحه روح، ميشل روح يک جهان بی:   ايران210
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ايش چند هزار مگر ميدان ژاله گنج. برند پرسيد و اين که در کجا به سر می  نمیها زخمی
يا سه ! م وسيع هم وجود داشته باشد، ده هزار نفرعا ی قتل  اگر ارادهحتانفر را دارد که 

 در کجای تاريخ معاصر و در کدام کشور ادعای کشته !؟و اندی در آن کشته شوند هزار
  شدن چنين تعدادی از مردم در يک تظاهرات خيابانی تکرار شده است؟

 نيست که اولين بار چه کسی يا گروهی اين آمار را ارائه داده است، مهم اين مهم اين
کنند و به خورد ديگران  است که فرهيختگان جامعه نيز چنين آمارهايی را تکرار می

توان اين سکوت را از زوايای  می. کنند دهند و يا در قبال آن سکوت اختيار می می
بيان اين حقايق چيزی . شود تغييری حاصل نمی مطلب گوناگون توجيه کرد ولی در اصِل

از جنايت سيستم سلطنتی پهلوی و اميران ارتش شاه و فرمانداری نظامی تهران در 
آميز مردم تهران در ميدان ژاله، نخواهد  ی به رگبار بستن تظاهرات مسالمت فاجعه

دريدند،   هم اع را ازدف ی مردم بی سينهرحمانه  بی که کسانیی  کاست و مدالی بر سينه
  .نخواهد شد

در اين م در فرهنگ ما تنها با ابعاد هزار و ده هزار و عا متأسفانه گويی فاجعه و قتل
 از کمترشود و اگر تعداد قربانيان رژيمی  است که واقعيت يافته و قابل درک میحدود 

  . عليه بشريت نکرده استاين آمار و ارقام باشد، البد آن رژيم مبادرت به انجام جنايتی
  

 !  هزار زخمی١٠٠ هزار کشته و ٧٠
. شد های مترقی و انقالبی داده می اين آماری بود که در ساليان اول انقالب از سوی گروه

اصلی در مقابل سفارت آمريکا به هنگام اشغال آن، برای روزهای متوالی چنين  شعار
! " ای ننگ بر سازش،بر سازش هزار زخمی، ای ننگ ١٠٠ هزار کشته با ٧٠": بود

کردند و ما با   کسانی که اين گونه شعارها را ساز می.داند سازش با کی و چی خدا می
حمايت  دانستند که خود با دادن چنين شعارهايی و کرديم، نمی تمام قوا آن را تکرار می

دار به هماهنگی با ارتجاع غبدون آن که بخواهند  در آن مرحله، ی،از چنان اقدامات
  .اند رسيده

ها، تنها دست رژيم را برای ادامه  ی اين گونه آمارسازی بعد از پيروزی انقالب، اشاعه
انديشيد که   کسی نمی.گذاشت  باز میش، چه به لحاظ کيفی و چه به لحاظ کمیهاي تجناي

خوار  اش حاکمان جديد و ميراث  و دارودستهرژيم سلطنتی سرنگون شده و حاال خمينی
شد که دم زدن از  اگر قبًال فکر می. اند   پهلوی شدهديدگان دوران خون شهدا و رنج

شود، حاال  ها عليه شاه می کاری شده، باعث تهييج توده های شاه و آمارهای دست جنايت
ای بود دست رژيم و عمالش برای سرکوب  اتفاقًا حربه. ديگر آن کاربرد را هم نداشت

   ٢١١.يدگان ديروزیگان و ستمد ديد رنج

                                            
در ": نويسند  و عادی نشان دادن آن با توسل به منابع خارجی می  عوامل رژيم هنوز برای توجيه جناياتشان211

در همان . ای باال رفت ی پنجاه، آمار زندانيان سياسی ايران به نحو قابل مالحظه های ساواک در دهه اثر فعاليت
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  !نيم ميليون شکنجه شده توسط ساواک
 در سال "نيشن"ای در مجله   شاعر، نويسنده و منتقد ايرانی طی مقالهنیدکتر رضا براه

  :نويسد  چاپ شده است، می٢١٢"شهروند"ی آن در نشريه  شده  که متن ترجمه١٩٨٠
شان،  اتيرانی در زمان حيون ايليم ميکم ن دست. کننده بود جيعذاب گ وسعت
  .اند دهيک بار طعم کتک، شالق و شکنجه ساواک را چشيالاقل 
ی مزبور  سال بر مقاله ٢٣ی طوالنی و کشافی که بعد از   در مقدمهدکتر رضا براهنی

 ما ضلگويد، اال همين مع است، از هر دری سخن می   نوشته٢٠٠٣ اگوست٢۴در تاريخ 
در رابطه با آمارهايی  روشنفکر کرده و  تحصيلسواد گرفته تا از عامی و بی. ها نیايرا

 تسلط به حتاای است که  قدر بزرگ و ريشه مشکل آن! از اين دست، ذهنيتی يکسان دارند
نيز کمکی ... های خارجی و منابع دست اول، حشر و نشر با بزرگان ادبيات دنيا و زبان

کنيد در کشوری که تنها سه هزار و  آيا امروزه تصور نمی. کند به حل چنين معضلی نمی
ی  کم نيم ميليون نفر قربانی شکنجه ای زندانی سياسی داشته، سخن از دست خورده

  است؟ساواک اغراق بزرگی است و نيازمند کمی توضيح 
  

  ! هزار خانه امن ساواک١٠
 ٢۵ ايران، پس از تحمل  به حزب توده از رهبران حزب دمکرات مايلغنی بلوريان

 در سخنرانی خود در محل دانشگاه صنعتی تهران، به ۵٨ فروردين ١١سال زندان، در 
 خانه کشف شده ۴از ده هزار خانه امن ساواک، فقط " گويد دولت حمله کرده و می

   ٢١٣."است
 آمار واقعی زندانيان سياسی دوران شاه با خبر بود،  که بهتر از هر کس ازغنی بلوريان

در حالی که رقم . آورد ی امن سخن به ميان می به شکلی غيرعاقالنه، از ده هزار خانه
اما .  در حکومت پهلوی، سه هزار و اندی استها بدترين وضعيتزندانيان سياسی در 

ی امن وجود داشته  ر زندانی سياسی، سه خانهبه ازای ه ی غنی بلوريان بنا به گفته
ی که ی امن ها  ساواک تنها به ده هزار دربان برای خانهاين بدان معنی است که! است

آيا سخنران به هنگام ادای اين سخنان، به هوش نيز !  نياز داشته استتهيه کرده بود،
شنود و   را میای که چنين ادعاهای مضحکی آيا جامعه. بيچاره مستمعانبوده است؟ 
 از خرد  ، به هنگام داوریآياکند، از آگاهی و بينش سياسی برخوردار است؟  سکوت می

  گيرد؟  و انديشه ياری می
  

                                                                                                  
هاشمی و انقالب، مسعود رضوی، ".کردند  تا صد هزار نفر را ذکر می٢۵زمان ناظران خارجی ارقامی بين 

  ۵٠ی  ، صفحه١٣٧۶تشارات همشهری، بهار ان
  .١٣٨٢ شهريور ٧ی شهروند، چاپ کانادا،    نشريه212
ی  صفحه، ، مسعود بهنودروز بازرگان٢٧۵، درج شده در کتاب ١٣۵٨ فروردين ١١های    به نقل از روزنامه213
۴٨٠  
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  ! هزار تن٣٠يک مأمور ساواک و مسئوليت قتل 
ای  اند در نامه گروهی از قضات و بازپرسان دادسرای انقالب که از خدمت استعفا داده

نمايند که چرا   خواهان شدت عمل عليه عناصر رژيم سابق شده و اعتراض میبه خمينی
 هزار تن دست داشته ٣٠ رئيس تيم تعقيب و مراقبت ساواک را که در قتل حسن مؤمن

   ٢١٤.اند فقط به چهار سال زندان محکوم کرده
  

   تير ٣٠ی در قيام ا تودهشهيد در آذربايجان و صدها  شهيد  هزار٢٠
مدعی "  ايرانشهيدان حزب توده" ايران اخيرًا با انتشار کتابی تحت عنوان حزب توده
  :شده است

 هزار شهيدی که در آذربايجان به دست دژخيمان شاه سالخی شدند، ٢٠از 
 تير ٣٠ی که در ا از صدها توده. تنها نام چند ده نفر به دست آمده است

ها له شدند تنها نام چند نفر شناخته شده   زير زنجيرهای تانک١٣٣١تيرماه 
   ٢١٥.است

 از ای کتاب حت نويسنده.  گرم استهمچنانشود، بازار آمار  طوری که مالحظه می همان
ی   سال از واقعه۶٠پرسد که چگونه ممکن است بعد از گذشت نزديک به  خودش نمی

 هزار تن تنها نام چند ده نفر مشخص شده باشد و يا از آن چندصد نفر ٢٠وق، از ف
  !ی شهيد شده، تنها نام چند نفرشناخته شده باشد؟ا توده

  
   هزار فعال سياسی ۶٠ هزار زندانی سياسی و زندان ۶قزل قلعه، قتلگاه 

  : نويسد ی زندان قزل قلعه تهران می  نشريه راه توده در باره
مرداد، که ٢٨می در خارج تهران در سال های پيش از کودتای يقلعه ای قد

بعدها که تهران گسترش يافت در قلب تهران جای گرفت و تا اوائل دهه 
 نيز از آن برای بازجوئی و شکنجه زندانيان سياسی استفاده می ١٣۵٠

دادند و ر شكنجه ها جان ين زندان و زي هزار نفر در ا۶ش از يب. ...شد
ن زندان در آن شكنجه و زندانی يز در طول عمر اي هزار نفر ن۶٠ش از يب

ز معروف بود تا ين قلعه آه اتاق شكنجه بود و به حمام نيحمام ا. شدند
  ٢١٦.داد پايان عمر اين زندان بوی خون می

  
با گذشت بيش از . ای جز تحريف تاريخ ندارند ظاهرًا حزب توده و وابستگان آن وظيفه

به تعداد توانند حتا   نمی"راه توده"عه گردانندگان قل  دهه از پايان عمر زندان قزلسه 
                                            

ی   روز بازرگان، مسعود بهنود، صفحه٢٧۵ شده در کتاب  درج١٣۵٨ تير ١٢های    به نقل از روزنامه214
۶٠٣.  
  .٣ی   ايران، صفحه  شهيدان حزب توده215
  .١٣٨۵ مرداد ١۶، ٩٧ی    نشريه راه توده، دوره اينترنتی شماره216
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نام کسانی را که در اين زندان و در زير شکنجه جان دادند برای ثبت در انگشتان دست 
 هزار ۶اند و   هزار زندانی محبوس بوده۶٠اگر بپذيريم در اين زندان  .تاريخ بيان کنند

 و  های تهران و ايران چه تعداد زندانی بوده اند، در کل زندان فر زير شکنجه جان دادهن
توان پذيرفت که در تمامی   در حالی که به سختی می اند؟  يا در زير شکنجه جان داده

های کشور   هزار زندانی سياسی به زندان۶٠ مرداد ٢٨ ساله پس از کودتای ٢۵دوران 
ه تقريبًا قلع نطقی است بپذيريم که در حيات بيست ساله زندان قزلآيا م .راه يافته باشند

  روزی يک نفر در آن و بر اثر شکنجه جان داده باشد؟
 درصد کسانی که به اين زندان راه يافتند زير ١٠تواند بپذيرد که  عقل سليم چگونه می

  اشد؟ها در ميان نب شکنجه جان داده باشند و هيچ نامی از آن
های رژيم پهلوی از بين رفته است،  اند، اسناد با توطئه  افراد در زير شکنجه جان باخته

توانند  ها نمی اند؟ آيا آن  و دوستان و آشنايان اين افراد نيز به کلی از بين رفته آيا خانواده
  سرنوشت عزيزانشان را تعقيب کنند؟

يان سياسی کشور بودند؟ بعد از پرسد اين تعداد زندانی متعلق به کدام جر کسی نمی
  ...آزادی از زندان چه بر سرشان آمد؟ و

اند و يا کسانی که خاطرات خود  ه رفتهقلع پرسد چرا اين همه زندانی که به قزل کسی نمی
ی   هزار جان داده۶يک صحبتی از اين  ای هيچ توده ای گرفته تا غير اند از توده  را نوشته
  اند؟ ه به ميان نياوردهزير شکنج

  
   اما واقعيت چه بود؟

 در تاريخ " امام خمينی" از اعضای سابق سپاه پاسداران و دفتر نشر آثارعمادالدين باقی
 يکی از دوستان ، متعلق به سعيد حجاريان"امروز"در سايت ١٣٨٢ مرداد ٨شنبه  چهار
انتشار داده است که " آمار قربانيان انقالب"ای تحت عنوان  ، مقالهاش تحدان قديمیو م

بررسی انقالب "آمار فوق در بخشی از کتاب . بسيار قابل تعمق و روشنگرانه است
 و امکان حکومت به اش به خاطر نزديکیعمادالدين باقی .  وی نيز آمده است"ايران

 رژيم جمهوری اسالمی هيچ منفعتی در اش به آمار و ارقام رسمی که دسترسی
مؤيد آن چيزی  کاری در آن ندارد، از اطالعات خوبی برخوردار است و در حقيقت دست

چه که وی روايت  درنگی اندک در آن. کنم در اين سطور توضيح دهم است که تالش می
 ،کند میتهديد  همچنانای که فرهنگ و اجتماع ما را  کند، کافی است تا به عمق فاجعه می

  :کند  وی اشاره می. پی ببريم
 هزار   از شصت  با بيش  انقالب اين:  آرد  اعالم  انقالب  پيروزی  در ابتدایاهللا خمينی آيت

  . است  ثمر نشسته شهيد به
. گردد  می  تن٣١۶۴ بر   بالغ۵٧ تا ۴٢  های  در سال  انقالب تعداد قربانيان"در حالی که 

از ."...  آشور است  در تمام١٣۵۶ ـ ۵٧   در سال  انقالب  نفر شهدای٢٧٨١عداد  ت از اين
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)  تهران و شميران،شامل شهرری(ها مربوط به تهران بزرگ  ن  ين آبيشتراين تعداد 
  ٢١٧ شهيد می باشد٧٣١برابر؛ 

 ابعاد ،ی آماری روشنگرانه  خرداد پرداخته و با ارايه١۵ی  وی سپس به واقعه
ای را که ساليان سال در ذهن و فکر تمامی مبارزان و فعاالن سياسی  بالغهباورنکردنی م

 خرداد ١۵وی در رابطه با جان باختگان روز . کند  روشن می،کشور جا افتاده بود
  :دارد  اظهار می١٣۴٢

   نقطه مختلف١٩ در ١٣۴٢ خرداد ١۵ روز   به  شهيد متعلق٣٢ تعداد  از اين
 .شد  می  شهر واقع ها در جنوب  آن  بودند و عمده مذآر  همگی  آه  است تهران

٢١٨   
 نفر و شهدای پانزده ٣١۶۴ را ۵٧ تا ۴٢های   تعداد جانباختگان بين سالعمادالدين باقی

چه که  حال خود مقايسه کنيد آمار رسمی فوق را با آن. داند  تن می٣٢ را فقط ۴٢خرداد 
  !  استها تبليغ شده در اين سال

  :نويسد ، می۵٧ی در رابطه با آمار شهدای ميدان ژاله درهفده شهريور الدين باق عماد
 ١٧ی ميدان ژاله تهران در روز   تن از مجموع شهدا متعلق به حادثه۶۴

ها مؤنث  باشند که تنها دو تن از آن  معروف به جمعه سياه می۵٧شهريور 
 ١۵ شهريور در ١٧البته در همان روز . هستند) هيک زن و يک دختربچ(

ها کشته شدند که يک نفر   نفر در درگيری٢۴نقطه ديگر تهران نيز مجموعا 
 درسراسر ۵٧ شهريور سال ١٧بر اين تعداد کل شهدای  بنا. ها زن بود آن

  ٢١٩ .ی ميدان ژاله هستند  تن متعلق به واقعه۶۴ نفر است که فقط ٨٨تهران 
  

 آيا باعث پيشرفت جنبش   است؟ ها و مبالغه در آمار کمکی به ما کرده ايینم  آيا بزرگ
  ... و آيا   آيا عقب نشاندن نيروهای ارتجاعی را در پی داشته است؟ شده است؟

شوند، اين  جاست که وقتی حقايق روشن شده و آمار واقعی مشخص می فاجعه در اين
، از استای که انجام پذيرفته  ی بيهوده ی مبالغه  هستند که در سايهها جنايتمسببان آن 

های   ها دروغ زنند که به آن شوند و دم از حق و حقوق می خفا بيرون آمده و طلبکار می
زدگی روزهای انقالب را  های ناآگاه که شور و هيجان و توده... اند و ناروا نسبت داده
 عیگذشته از فجاي. دهند یاند، بهت زده و ناباورانه نيز حق را به ايشان م پشت سر نهاده

 رخ داده است، چند بار در تاريخ معاصر و به ويژه پنجاه سال اخير، خمينیدر رژيم که 
ی  اتفاق افتاده است که مقامات حکومتی برای مقابله با اعتراض مردم به جان آمده، سينه

شته شوند؟ چرا تصور  نفر در يک روز ک٨٨ها را آشکارا به رگبار مسلسل ببندند و  آن

                                            
  . ١٣٨٢ مرداد ٨  سايت اينترنتی امروز، 217
  .  پيشين218
  .  پيشين219
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چه   صفرهايی چند به اعداد افزود؟ متأسفانه آندشود برای نشان دادن يک فاجعه، باي می
دعوای . های غيرواقعی است مان اهميت يافته است، رقم که برای ما و فرهنگ نابسامان

 ارزشی که ما برای اين اعداد قائليم، به. ها ما بر سر اعداد بزرگ است و نه جان انسان
گوييم ولی  مطمئنًا در حرف چنين چيزی را نمی. هاست مراتب بيش از جان انسان

  . عملکرد ما گواهی است بر اين ادعا
متأسفانه به جای آن که جامعه را به سمتی سوق دهيم که کشته شدن يک انسان فاجعه 

ه و تفاوت شد کنيم که مردم نسبت به کشته شدن صدها انسان نيز بی  تلقی شود، کاری می
من نيز با . دانم ام، مبرا نمی چه که در باال گفته من خود را از آن. واکنشی نشان ندهند

ای نيستم ولی تالش  ی جدا بافته ام و تافته اين فرهنگ بزرگ شده و در آن رشد کرده
که قصد متهم کردن فرد   آن بدون کنم درست است، بيان دارم  کر میچه را که ف کنم آن می

  .تکانی نياز داريم ی ما به خانه ههم. خاصی را داشته باشمو يا جريان 
ی معکوس  تواند نتيجه  میا حتارد موبعضیها، در  سياست مبالغه در رابطه با فاجعه

  :گويد ی شخصی دوستانش سخن می  از تجربهکه برتولت برشت چنان. داشته باشد
م عا ی که برای نخستين بار خبر قتلاند هنگام برخی از همکاران به من گفته

شان به هوا خاست و بسياری  شان رسانديم، فرياد نفرت مان را به گوش ی رفقا
. م کردندعا و اين هنگامی بود که صد نفر را قتل. کسان آماده کمک شدند

م را پايانی به عا ولی هنگامی که تعداد قربانيان سر به هزاران نفر زد و قتل
هايی که برای کمک پيش  دست آمد، سکوت همه جا را گرفت و چشم نمی

وقتی جنايات بعد وسيعی پيدا   :آری چنين است . شدکمتر و کمترآمد  می
ناپذير شود آدمی  ها تحمل هنگامی که رنج. ماند کنند، از نظرها پنهان می می

زنند و کسی که اين صحنه را  نسان را کتک میا. شنود ديگر فريادها را نمی
اما هنگامی که فجايع .  طبيعی استاين کامًال. رود بيند از هوش می می

  ٢٢٠.دارد همچون سيل جاری شود، ديگر هيچ کس به اعتراض فرياد بر نمی
  

  تداوم مبالغه در آماردهی 
های   اعمال و گفتهگوی ی ما، اصوًال نه فقط در بين حاکمان رسم است که پاسخ در جامعه

ها و  خويش نباشند، بلکه نيروهای سياسی نيز در رابطه با اعمال و رفتار و ديدگاه
يکی از . ، گويا احساس مسئوليتی ندارند ارائه شده از سوی خود و جريانشانهاینظر

ی اين گونه آمار و  کردها به واقعيت و اشاعه گيری اين گونه روی داليل مشخص شکل
 ماع، همانا نبودن آزادی بيان و قلم، آزادی مطبوعات و کتاب، نبوِدارقام در اجت

در اصل يکی از . های مدنی و حقوق بشری غيردولتی و مستقل است سازمان

                                            
ی جهانی   در نخستين کنگره، سخنرانی برتولت برشت١٣۵٨ مرداد   کتاب جمعه، شماره يک، چهارم220
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چرا . گويی و غلو است  اصلی جوامع استبدادی و ديکتاتوری همين اغراقهای همشخص
انديشی  مدعيان را به ژرفتواند  که امکان ارزيابی هر ادعايی از سوی منابع مستقل، می

موريس دوورژه در اين باره . شان وادار سازدي ها و ادعاها و آمارها و بازنگری در گفته
  : گويد می

خيزد و هنگامی که حقيقت را  هنگامی که هيچ صدايی برای مخالفت بر نمی
گويی دشوار  گويی آسان است، ولی موقعی دروغ توان شناخت، دروغ نمی
 به "اغراق"نی يعقب نش... "ای ديگر هم به گوش برسندشود که صداه می

  ٢٢١.ی مستقيم دارد نفع حقيقت با آزادی بيان رابطه
بعد از پيروزی انقالب ضد سلطنتی نيز نيروهای سياسی در چارچوب همان فرهنگ به 

پرداختند  ی ابعاد نيروهای خود و ضعف نيروهای دشمن  رسيده، به مبالغه در باره ارث 
کردند و فاجعه از همين نقطه  رفتند که خود نيز به آن باور پيدا می قدر پيش می و گاه آن

  : پردازم به ذکر تنها چند نمونه در اين رابطه می. شد میآغاز 
  

  ۶٢ تا ۶٠های  در خالل سال هزار اعدام در اوين٨٠حداقل 
ه اعدام  جوخ۴٠٠يکی از افتخارهای حاج رضا اين بود که تا آن زمان در 

، هر گروه مرکب  گروه از اسيران اوين۴٠٠به روی . شرکت داشته است
  ٢٢٢. از چند صد نفر تيراندازی کرده است

 تنها يکی از پاسداران ، دوست عزيز اقتصاددانمغفاریرضا توجه کنيد به روايت دکتر 
اگر هر .  در اوين مشارکت داشته است۶٢ر تا سال  هزار نف٨٠ حداقل در اعدام اوين

 تن فرض کنيم اين آمار به ٢٠٠گروه چند صد نفری ادعايی دکتر غفاری را بيش از 
 آيا يک .شود  بالغ می۶٢هم تا سال   و آنتنها در زندان اويننفر  هزار ١٠٠بيش از 

  ی به خرج دهد؟ بيشترط اقتصاددان در رابطه با نقل آمار نبايد احتيا
  

   ! زندانی هزار١١ل انتقا
 روز به ورود نمايندگان کميسيون حقوق ٩ که ١٩٩٠ژانويه  ١٢روز جمعه 

 نفر از زندانيان ١١٠٠٠.  مانده بود متحد به زندان اوينبشر سازمان ملل
ها به   برخی از آن.های ديگر منتقل شدند سياسی از آن زندان به مکان

 ٢۶ها در   نفر آن٧٠٠٠ تا ۶٠٠٠بين . های گوناگون کرج برده شدند دانزن
در هر واگن . واگن ترن در نقاط مختلف نامشخص تهران زندانی گرديدند

   ٢٢٣.ها چپانده و نگهداری شدند  نفر آن٣٠٠ تا ٢٠٠
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نيم پس از سال و   اين آماری است که يک. ی اين آمار اندکی تأمل کنيم در باره
 هزار نفر در ٣٠، بنا به اعالم نظر سازمان مجاهدين.  است شدهها، منتشر  عام قتل

ها کشته شدند، در بعضی بندها زندانيان تا نفر آخر اعدام شدند و از اين  عام جريان قتل
در جريان . عليهذا اعدام شدند و قس  هزار مرد تنها در اوين١٠ حداقل نفر هزار ٣٠

 ٣ان کمونيست مرد به جز ی زنداني ، کليه۶٧ بهمن سال ٢٢ در  خمينی"عفو عمومی"
اما . کردند، آزاد شدند ی که در کارگاه کار می همراه بخشی از زندانيان مجاهد به٢٢٤نفر 

قدر زندانی سياسی را در خود گنجانده است که فقط   آن زندان اوينبنا بر آمار مذکور،
  ! شوند  می هزار نفر از آنان، به طريقی که در باال ذکر شد، به جايی ديگر منتقل ١١

دهند، آيا عقل و هوشی برای شنوندگان قائل هستند؟  کسانی که آماری از اين دست می
بردند و چه بر سرشان   به سر میها، در کجا عام اين زندانيان کجا بودند؟ در جريان قتل
. ها، بعضی از بندها تا نفر آخر اعدام شدند عام آمد؟ مگر نگفته بوديم که در خالل قتل

ها   و به جای آنهها دسترسی نداشت هزار نفر در کجا بودند که رژيم به آن١١پس اين 
ارد؟ آيا اين تعداد زندانی  ظرفيت چند زندانی را دکرد؟ مگر اوين ها را اعدام می تواب

ها دستگير شدند؟ کدام جنبشی در تهران، در آن سال بر پا شده بود که  عام بعد از قتل
 هزار نفر آنان به طريقی که ١١باعث زندانی شدن چنان تعدادی شود که تنها يک قلم 

ی وجود چنان جنبش  گذشت، منتقل شوند و هيچ کسی در داخل و خارج از کشور، متوجه
هايی که افراد فوق  ها به ميان نياورد؟ زندان هايی نشود و سخنی از آن  چنان دستگيریو

ر و حصا ، قزل"های کرج زندان"ها منتقل شدند، چه نام داشتند؟ آيا منظور از  به آن
     است؟گوهردشت
توانم با  ندانی سياسی نداشت و ندارد و من می ديگر ز۶۵ر که از سال حصا زندان قزل

در رابطه با زندان . ر را ترک کردمحصا قاطعيت بگويم آخرين نفری بودم که قزل
ی زندانيان سياسی، به جز   تقريبًا کليه۶٧گوهردشت نيز بايد اذعان دارم که در بهمن 

نقل اين نوع آمار چه کمکی . شدندمحکومان دادگاه کرج، از گوهردشت به اوين منتقل 
طرفانه مورد تمسخر واقع شده و  کند؟ غير از اين که در يک داوری بی به جنبش می
ی  های ما زير سؤال برود، استفاده های رژيم مخدوش شده و اعتبار گفته اصل جنايت

 ی آمارهای ارائه گان آگاه، نسبت به همه  آيا در شنوند ديگری نصيب جنبش شده است؟
   کند؟ شده از سوی ما ترديد و شک ايجاد نمی

 دتوان نهاد، باي چه که در باال آمده و جز خودفريبی، نام ديگری بر آن نمی در پاسخ به آن
ترين و تنها  که مهمرا  انجام نگرفت و ما بگويم که در واقع هيچ نقل و انتقالی از اوين

و در همان محل سابق دادند مان تکان ن ، از جایبند زندانيان سياسی مقاوم اوين بوديم
 اعم از تواب و غير ،تعداد زندانيان سياسی در اوين، در تاريخ فوق. محبوس مانديم

به ... های آمريکا و" جاسوس"تواب، کارگاهی و غيرکارگاهی، مرد و زن و با احتساب 
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 را ٢٠٩گاه و آمار زندانيان سياسی محبوس در آسايش.  نفر بود۶٠٠ از کمترجرأت 
 ١١پس چگونه است که . جا باشد توانست در آن ای نمی ندارم، ولی تعداد قابل مالحظه
... های ترن و کنند؟ در ثانی چه نيازی به استفاده از واگن هزار نفر آنان را منتقل می

بود؟ زندانبانان مگر با کسی رودربايستی و تعارف داشتند؟ خيلی ساده هر کجا را که 
مگر ما . خريدند دادند و اين همه دردسر انتقال برای خودشان نمی دند، نشان نمیمايل نبو

 بوديم، به او نشان دادند؟ کسانی که چنين کودکانه را که در اوين و بيخ گوش گاليندوپل
ی  ها سؤال شود مگر همه کنند که اگر از آن کنند، آيا فکرش را نمی خبرسازی می

جا نگهداری  ی راه آهن است که واگن ترن بتواند در آن  تهران دارای شبکههای خيابان
ها بگذرد، چه پاسخی دارند که بگويند؟ شايد قطاری بوده است که برای  شود يا بر آن

مگر تهران دارای چند ريل قطار است که افراد ! حرکت، نيازی به ريل نداشته است
زندگان زندانی کنند؟ آيا ساها  ون واگندر" در نقاط مختلف نامشخص تهران" فوق را

در اين صورت بايستی به استعداد و ! شان نرسيده بود؟تری به ذهن خبر جای منطقی
الزم به توضيح است که به هنگام بازديد .  در اين رابطه نيز شک کرداشان حت خالقيت

توضيحات . رفتها انجام نگ گاليندوپل از اوين هيچ نقل و انتقالی از اوين به ديگر زندان
  . مربوطه در جلد چهارم کتاب آمده است

  
  کشتار و اعدام هزاران نفر در قزوين

 هزار تن از جوانان مجاهد و مبارز قزوين درجريان ۵-۴کشتار و اعدام 
  ٢٢٥سرکوب قيام مردم اين شهر

 هزار تن در جريان ۵ تا ۴، از اعدام  ايران مسئول شورای ملی مقاومتمسعود رجوی
شود در عصر اينترنت و  مگر می.  سخن به ميان آورد٧٣قيام مردم قزوين در تابستان 

 ۵ تا ۴هم در شهری نسبتًا کوچک در نزديکی تهران که جو روشنی دارد،  ارتباطات، آن
داخل و های سياسی مختلف در  هزار نفر اعدام شوند و هيچ کس خبر دار نشود و گروه

 درصد از قربانيان عاجز نيمها، يعنی   تن از آن٢٠خارج کشور از ذکر نام حداقل 
آيد،   می  در دوران پيش از اينترنت به دست۶٧م شدگان سال عا باشند؟ چرا اسامی قتل

 و وسايل ارتباطی پيشرفته نه؟ اين موبايلولی اسامی اين افراد در دوران اينترنت و 
ی سياسی و يا فعاليت سياسی نداشتند، چه توجيهی   از اعدام افرادی که هيچ پيشينهحجم
تواند داشته باشد؟ اعدام چندين هزار نفر که تنها خواهان استان شدن شهرشان هستند،  می

 ۶٠که رژيم در سال   در زمانیاکند؟ اين آمار، حت ای را از رژيم حل می چه مسئله
 به خاطر احت. سابقه بوده است  بقای خود بود نيز بیدرگير يک جنگ گسترده برای

.  سابقه نداشت  نيز اين تعداد اعدام مهر۵ و  خرداد٣٠های  شرکت در تظاهرات

                                            
 ٢٢ به مناسبت ، پيام مسعود رجوی١٠ی  ، صفحه١٣٧۶م اسفند ، چهار٣٧٩ی مجاهد، شماره    نشريه225
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ی اعدام   به جوخه۶٠ را که در سراسر ايران در مهرماه نفر ١١۴٢ خلق نام مجاهدين
های مسلحانه شرکت  ها لزومًا در تظاهرات ی آن و همه ٢٢٦اند تشار دادهسپرده شدند، ان

 اعالم ۶٠اين در حالی است که سياست رژيم در تابستان و پاييز سال .  بودند نداشته
  . گان بود شد ی نام اعدام رسمی و گسترده

ه ها مربوط ب برد و اين موج اعدام در آن دوران مقاومت و جنبش در اوج خود به سر می
 های ه و پس از وارد آوردن ضرب۶٠ی شهريور و مهر سال  های مسلحانه تظاهرات

هرچند به نظر نگارنده، .  است۶٠وزيری و دادستانی در شهريور  سهمگين به نخست
تواند  گيرد و تعداد واقعی آن می شدگان اين دو ماه را در بر نمی آمار فوق تمامی اعدام

ی انجام گرفته در  توان به مبالغه  دو آمار، به راحتی میبا مقايسه اين. بيش از اين باشد
   . پی برد"کشتار و اعدام جوانان مجاهد و مبارز قزوين"آمار 

های  ، شستن و يا تالش برای پنهان کردن دستها تبازگويی اين واقعي! اشتباه نشود
از افراد ی يکی   که بنا به گفتهی جمهوری اسالمی پيشه رحم و شقاوت خونين حاکمان بی
از نظر نگارنده، آنان و . نيست، "حسابی مخالفين را درو کرديم" وزارت اطالعات

 که به آن مجهز هستند، ظرفيت انجام هر کشتار و جنايتی را دارا هستند، ای ايدئولوژی
انسيل ولی ظرفيت و پت. اند گونه که تاکنون از هيچ ظلم و جنايتی فروگذار نکرده همان

اند و قصد ما در  انجام کاری را داشتن، تا به واقعيت در آمدن آن، دو موضوع جداگانه
های تاريخی است و نه تحليل و نقد جمهوری اسالمی و  جا تنها بررسی روايت اين

  .اند هايی که بيش از دو دهه بر مردم روا داشته جنايت
  

   هزار نفر ١٢٠اعدام 
 هزار ٣٠ی  م گستردهعا  از قتل١٣٧۶ بهمن ٢٢ به مناسبت در پيام مسعود رجوی

آيد و چند   سخن به ميان می"فروغ جاويدان"بس و عمليات  زندانی سياسی پس از آتش
ی  هفته پس از آن، واحد تحقيق شهيدان و اسيران مقاومت طی انتشار مطلبی در نشريه

  :خواهد که  از مردم ايران میمجاهد،
 تعداد ی برادر مجاهد مسعود رجوی رای تکميل فهرست شهيدان که به گفتهب
 هزار تن رسيده نيازمند کمک ١٢٠های حکومت آخوندها به  ها طی سال آن

  ٢٢٧.و ياری شما هستيم
ولی هنوز . کنند  هزارتن اعالم می١٢٠ تعداد شهدا را از اين تاريخ به بعد مجاهدين

از آن سال .  هزار شهيد پافشاری دارند١٠٠های کمونيستی روی رقم   از سازمانبرخی
به نظر نگارنده آمار شهدا نيز به . اند نخورده باقی مانده کنون نيز اين آمارها دست تا

  .خوش مبالغه و اغراق شده است شدت دست

                                            
  .١٣۶٠ی پنج مهرماه  ی شهيدان حماسه نامه ، ويژه ١٣٧٧ شهريورماه ٣١، ۴٠٧ی مجاهد، شماره    نشريه226
  .١٣٧۶، چهارم اسفند ٣٧٩ی مجاهد، شماره    نشريه227
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 از اعدام ۶١-۶٠ی  های اوليه پس از کشتارهای وسيع و همه جانبه سال که در مجاهدين
 هزار تن سخن به ميان ۵٠از اعدام ) ۶۵حوالی (های بعد   هزار تن و در سال٣٠
 ٧٠ - ۶٩ هزار تن و در سال های ٧٠ به ۶٨ - ۶٧های  آوردند، اين آمار را در سال می
که بين   در حالی. فزايش دادند هزار تن ا١٠٠های بعد به   هزار تن و در سال٩٠به 
ای در داخل  ها، جنبش گسترده و يا رشديابنده عام ، يعنی در مقطع قتل۶٧ تا ۶٢های  سال

   ٢٢٨.کشور نبود که رژيم نيازی به اعدام در ابعادی وسيع و گسترده داشته باشد
های رژيم  مقام. ی نفی اعدام و سرکوب وحشيانه طی اين ساليان نيست اين به منزله

ها ابايی  ترين شيوه اند هر جا که الزم باشد از به کارگيری وحشيانه بارها نشان داده
 ۶٣برای نمونه تنها در سال . نداشته و ترديدی برای دست زدن به کشتار نخواهند کرد

شان را بيشتر نفر که ٢٢٩ ١٠٠ از دادستانی انقالب، بيش از به هنگام عزل الجوردی
 به دادند،  تشکيل میسانی که به همکاری گسترده با رژيم پرداخته بودند، و کانتواب

   !های اعدام سپرده شدند جوخه
ها و با تفويض   در امر زندان، با قدرت گرفتن منتظری۶٧-۶۴های  ی سال در فاصله

 محاکم قضايی با افت  به او، احکام صادره از سویاختيار عفو زندانيان از سوی خمينی
رود که حتا  جا پيش می شوند و در تهران کاهش سطح اعدام تا آن شديدی مواجه می

ی، اهللا معين ، هيبت، عليرضا تشيد، عليرضا زمرديانکسانی مانند جعفر اردکانی
را که همگی از زندانيان شناخته شده زمان شاه بودند و بعضی از ...  ودعلی پرتویمحم
وقتی که . کنند های سياسی کشور مشارکت داشتند، اعدام نمی ها در رهبری جريان آن

نداده به همکاری با رژيم، زنده و حی و حاضر  های سياسی و تن افراد سطح باالی گروه
 نشان دسته هوادارا- توان پذيرفت که دسته چرخيدند، پس چگونه می  میهای اويندر بند

  شدند؟  اعدام می
 که در هر موج اعدامی در صدر "نهای مجاهدي پيک"اين مسئله آن قدر روشن بود که 

ورت زيرحکم و به ص(دادند، زنده بوده و در بندهای اوين قربانيان قرارشان می
ها هزار تن جريان داشته  امکان ندارد اعدام در ابعاد ده. بردند ، به سر می)بالتکليف

باشد و بازتابش در زندان مشخص و ملموس نباشد و زندانيان از وقوع آن مطلع نشوند، 
اما در بيرون از زندان و در خارج از کشور نيروهای سياسی از وقوع آن با خبر 

 نهفته بود که  واقعيت در اين. هايی پذيرفته نيست منطقی چنين استداللبا هيچ ! باشند
های مردم و هواداران  توانستند پاسخی اصولی به انتظار توده های سياسی که نمی جريان

                                            
 و اوج ۶٠شد که در بهمن   سرنگون کردن سريع رژيم در حالی داده می آمارها پس از عدم توفيق در   اين228

 را هشت هزار  در يک ارزيابی واقعی و منطقی تعداد زندانيان سياسی اوينسرکوب و دستگيری، مجاهدين خلق
رجوع کنيد به اطالعيه دفتر مجاهدين . ند هزار نفر ارزيابی کرده بود٣٠ تا ٢۵تن و تعداد کل زندانيان سياسی را 

  .۶٠ اروپا و آمريکا بهمن -های دانشجويان مسلمان  انجمن٢۴نشريه شماره : خلق در پاريس
ی بزرگ به نقل از خبری موثق، آمار   تا پاسيال با يک مبالغه کتاب از اوين١۵٠ی  البرز در صفحه-  د229

  .کند  نفر ذکر می١٢٠٠ی فوق را   زندانيان اعدام شده
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ها هزار تن به آمار  سرنگونی رژيم بدهند، هر بار هزاران و دهعدم خود برای 
! م گسيخته را دليل ماندگاری رژيم قلمداد کنندافزودند تا تنها سرکوب لجا شدگان می اعدام

های  البته قرار نيست کسی سرکوب و فشار را به عنوان يکی از عوامل ماندگاری رژيم
  .ديکتاتوری، ناديده بگيرد

کرد و تا حدودی نيز موفق به اجرای آن شده  ها دنبال می  در زندانسياستی که منتظری
ی مستقيم  های مسلحانه دام زنان و تا حدودی کسانی که در فعاليتبود، جلوگيری از اع
 جدی را در درون نظام دامن زده   و مقاومت اين سياست، مخالفت. دست نداشتند، بود

ها    بر سر قدرت بود و منتظری دست باال را در زندانتا هنگامی که الجوردی. بود
فساد روی "و يا " محاربه با نظام"توانست   سياسی مینداشت، هر تالشی از سوی فعاالن

  .تلقی شده و حکم به اعدام زندانی دهند" زمين
ی تشکيالت خود را به   تالش کردند باقی مانده تا انتهای آن، مجاهدين۶١از ابتدای سال 

 جدی در  حضور مستقيم وگاه هيچبعد از آن تاريخ ديگر . خارج از کشور منتقل کنند
هايی چند به فعاليت خودجوش و يا در ارتباط با مجاهدين  تنها هسته. داخل کشور نداشتند

ها نيز  فعاليت اين هسته. شدند مشغول بودند که با دستگيری و شکنجه و اعدام مواجه می
نيروهای سياسی کشور، به علت جو شديد . ی تبليغاتی داشت تا نظامی  جنبهبيشتر

و نيز نبوِد حضورشان در کشور، ديگر توانايی جذب نيروهای جديد سرکوب و اختناق 
های سياسی درحال عقب   گروه۶۴ تا ۶٢های  در سال. را نداشتنددر ابعاد گسترده 

بودند و رژيم بحران سرنگونی را پشت سر گذاشته بود تا )  از کردستان ايراناحت(نشينی
  .کرد  را نيز احساس نمی نياز به وجود الجوردیاجايی که حت آن

ها تن  های چريک شهری که اعضای آن از ده  با تشکيل تيم به بعد، مجاهدين۶۴از سال 
و کرد، در تالش برای حضور دوباره در شهرها برآمدند که با دستگيری  تجاوز نمی
بعدها . واجه شدها مواجه شدند و اين تالش در نطفه با شکست م تيماعضای  کشته شدن
 ، مجاهدين ديگر حضورخشيبآزاد و تشکيل ارتش "پايه شدن استراتژی  تک"با اعالم 

  .در داخل کشور نداشتند که منجر به دستگيری و اعدام عده زيادی شودچشمگيری 
ا هايی که ادع هرچند دستگيری و شکنجه و کشتار ادامه داشت ولی در ابعاد و اندازه

های سياسی در حال خالی شدن بودند و نه پر   به بعد زندان۶٣از سال . شود، نبود می
ر که دو واحد از سه واحد آن به زندانيان سياسی تعلق حصا تا جايی که زندان قزل. شدن

پيش از . داده شدتحويل ها   سازمان زندانبهداشت، از زندانيان سياسی خالی شد و 
 تا ۶١-۶٠های   که طی سال اوينی  بندهای چهارگانهاتها، در هيچ يک از طبق معا قتل
 نفر زندانی وجود نداشت و بعضی از ١٨٠دادند، بيش از   نفر را در آن جای می۵٠٠
  ! شد ها نمی ای از آن  نيز خالی بودند و استفادهاتطبق

توانيد به اين  هم نداشته باشيد، میاگر از هيچ کجا خبر  به لحاظ منطقی و ديالکتيکی،
ها   که زندانيان در حال آزاد شدن هستند، امکان اعدام هزارها و ده زمانی: نتيجه برسيد
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ماهيت رژيم فرقی نکرده بود و نخواهد کرد، چنان که . تواند در ميان باشد نفر نمی هزار
رحمی را به کار  بارها نشان داده است، هميشه در موقع نياز، حداکثر شقاوت و بی

ای در داخل کشور باقی نمانده بود که رژيم  در آن دوران جنبش سياسی. گرفته است
  . بخواهد سرکوبش کند و اعضای آن را دستگير کرده و به زندان بياورد

بردند، يا  می به سر تمامی بندهايی که زندانيان مجاهدر ر، من دحصا در زندان قزل
. سلول بودم بند و هم يا با افرادی که از آن بندها آمده بودند، هم مستقيم حضور داشتم و

تا جايی که . ديديم دستگير شده باشد، می طی ساليان فوق به ندرت ما کسی را که تازه 
 و ۶٢خواستيم از کسی صحبت کنيم که در سال  ، وقتی می۶٧ و ۶۶های  مثًال در سال

های گسترده در  دستگيری. فالنی که تازه دستگيری است: گفتيم ير شده بود، می دستگ۶٣
 بود )جناح کشتگر( آذر١۶کنگره  و ، اکثريت متعلق به حزب توده۶۵ تا ۶٢های  سال

اگر . شد و نفرات آن قابل شناسايی بودند که بازتاب آن در زندان به خوبی ديده می
افتاد، بدون   فوق در جامعه و در سطحی گسترده اتفاق میمواردهايی غير از  گيریدست

مانند تعدادی که در رابطه با . شدند شک قبل از هر چيز زندانيان از وجود آن مطلع می
 آبان دستگير شده بودند و يا دوستان خودمان که بعد از ١٣ی  شورش مردمی در محله

شده دستگير دوباره  از کشور و پيوستن به مجاهدينآزادی از زندان، در راه خروج 
 و نيز دستگيری ۶٧و يا دستگيری اسرای آزاد شده توسط مجاهدين در سال . بودند

  ... ی جمشيد تهران در همان سال و ساکنان محله
 ماند، دور نمی از نظر ما ها و زندانيان جديد چيزی در رابطه با دستگيریدر واقع، 

وقتی در تهران دستگيری در ابعاد وسيع نيست، بدون  .ای هم با چنان ابعاد گسترده نآ
جنبشی اگر مطمئن باشيد . تواند حقيقت داشته باشد چنانی نيز نمی شک اعدام در ابعاد آن

که نزديک به ای  پتانسيل اجتماعیبا چنان  ۶١ -  ۶٠های  سال وحشيانه بعد از سرکوب
وضع کشور و جنبش بسيار بهتر از داشت،  وجود خارجی می، دکن تقديم  صد هزار شهيد

در رژيم . بود و در سطوح بسيار باالتری قرار داشت چه که امروز است، می آن
چنان سرکوبی را اعمال کرده بود که اصوًال امکان هر گونه فعاليت  ۶١-۶٠های  سال

ه نبود که رژيم های بعد را سلب کرده و به همين دليل کسی در صحن سياسی در سال
. چنانی داشته باشد، وگرنه ابايی از انجام آن نداشت و ندارد های آن نيازی به اعدام

رژيم را برای چند سال بيمه کرده ، ۶١ -  ۶٠های   سالی رحمانه سرکوب و کشتار بی
  .بود

يز به  خلق ايران نهای شهدای ارائه شده از سوی سازمان مجاهدين نگاهی به ليست
در . هايی عظيم در آمار ارائه شده از سوی اين سازمان است  خوبی نشانگر وجود حفره

 سازمان مجاهدين اند،  هزار تن اعدام شده۵٠شد در حدود   گفته می۶۵که تا سال  حالی
 هزار تن از شهدا را فراهم کرده بود که اکثريت قريب به اتفاق ١۴ از متجاوزليستی 

ليست منتشر . بودند و سرکوب   و دوران اوج اعدام۶٣ تا ۶٠های  ها متعلق به سال آن
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گذرد،   تا به امروز که نزديک به دو دهه از تاريخ فوق میمجاهدين خلقشده از سوی 
ی  در برگيرندههای متعدد از سوی واحد تحقيق شهدای اين سازمان،   فراخوانرغم علی
کنون بيش  کنند از آن تاريخ تا  میعنوانحالی که  ين درمجاهد.  شهيد است٢١۶٧۶نام 
در . ی شواهدی در اين زمينه نيستند ، ولی قادر به ارائهاند  هزار تن اعدام شده٧٠از 

م عا  شهيد مربوط به قتل٣٢٠٠ليست جديد ارائه شده از سوی اين سازمان نيز بيش از 
 و "فروغ جاويدان" شهيد مربوط به عمليات ١۵٠٠ و نزديک به ۶٧زندانيان در سال 

در واقع ليست جديدی که مجاهدين ارائه .  رژيم است های مجاهدين عليه ديگر عمليات
ها را در يک  های قبلی اين سازمان ندارد و همان ليست اند، تفاوت چندانی با ليست کرده

  . اند  مجموعه گردآوری کرده
رسيم که تعداد   ليست جديد ارائه شده از سوی مجاهدين به اين نتيجه میبا توجه به
با نگاهی اجمالی به . های اعالم شده است  از رقمکمترشدگان نيز بسيار  واقعی اعدام

توان  ليست ارائه شده از سوی اين سازمان و به ويژه به تاريخ اعدام شهدا، به خوبی می
از نظر من تعداد واقعی شهدا، . کتاب حاضر پی بردبه درستی ارزيابی انجام گرفته در 
 ١٠حتا اگر در اين رابطه يک ضريب خطای . در حدود اسامی انتشار يافته است
  ٢٣٠.است هزار نفر ٢۵ از کمتر مطمئنًا تعداد شهدا ،درصدی هم برای خود قائل شويم

 گرايانه، ليسايی و مطلقبه دور افکندن تفکر ک اسلوبی و شِک به قول دکارتغرب با 
 را ريخت و نتايج عملی اين اقدام متهورانه و در جديدی علم و فرهنگ و سياست  شالوده

بخشی از و  ها بعد به وضوح ديد عين حال صحيح و منطقی خود را طی ساليان و قرن
ی شک کردن  که مسئلهولی آيا ما حاضر هستيم . ی عمل پوشانيد آرزوهای بشر را جامه

 يکی از بزرگترين بپذيريم؟ هزار سال از دورانی که ناصر خسرو قباديانیور را در ام
درخت تو گر بار دانش بجويد، به زير آوری چرخ نيلوفری " :خردگرايان ايرانی سرود

 متهم شد و متأسفانه بعد از گذشت يک "زندقه" و "نفاق" و "کفر"وی به . گذرد  می"را
  .چرخد گرايی می پرسشی و مطلق ی بی پاشنهه، در هنوز بر هزار

  

                                            
 در شهرهای مختلف به شهادت    اند و يا در درگيری    اين ارزيابی مربوط به کسانی است که اعدام شده230
های گوناگون نظامی   تعداد کسانی که در حمله نيروهای رژيم به شهرهای کردستان و يا در عمليات. اند رسيده

  .شدند، محاسبه نشده است کشته ارتش آزاديبخش





  

  
  
  

  معا آمار قتل

های ارائه شده از  ؛ آمار۶٧شده در تابستان  عام آمار واقعی زندانيان قتل
  ...های سياسی و ها و جريان  سوی گروه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

؟ی، در دل و جان فغان آنمكر، چو ِنِشای  تا به آی،  
؟ز غم، زرد شوم، خزان آنمير چند ز برگ  
هان من، سوخت درون جان مناز غم و انُد  

؟شان نهان آنم ین تپش و فروغ را، تا آيا  
 سنگ شد آب از غمم، آه نه سنگ و آهنم

ث آن آنميآه حد د از تنم، چونيتش روآآ  
                                             

الدين مولوی  جالل   
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١  
    در تهران جان خود را از دست دادند؟۶٧های سال  عام عداد در قتلچه ت

خوش کم و زياد  کنون دست ، از ابتدا تا۶٧م زندانيان سياسی تابستان عا آمار قتل
بخشی از تغييرات در آمار شهدا . ها گوناگونی بوده است ها و دستکاری ها، تحريف کردن

ی اين  ها بررسی همه جانبه  چرا که در طول اين سال.منطقی و قابل پذيرش است
به نظر من اين تغييرات در ابعاد . های بسياری مواجه بوده است ها با محدوديت عام قتل

هم بعد از گذشت ساليان و  ولی چند برابر کردن آن، آن. اند کوچک قابل فهم و پذيرش
 کمکی به کشف  طقی است و هيچقابل فهم و غيرمنی دليل و شواهد جديد، غير  ارائهبدون

 به هنگام نوشتن اين .توان به اعتماد مردم تکيه کرد برای هميشه نمی .کند حقيقت نمی
 چرا که در صدد خدمت به مردم ،ی گوشم داشتم بخش توصيه کنفسيوس حکيم را آويزه

چگونه به يک : "دپرس  میزيلو از کنفسيوس. باشم ای که وامدار آن هستم می  و جامعه
 اگر برايش ابه او حقيقت را بگو حت" دهد، کنفوسيوس پاسخ می" شاهزاده خدمت کنم؟

  ."ناخوشايند باشد
  
٢  

ی  های سياسی در خارج از کشور در باره ها و جريان آمار ارائه شده از سوی سازمان
د و سپس به ارقام پنج هزار ، ابتدا از هزاران تن شروع ش۶٧م زندانيان در سال عا قتل

  . هزار نفر رسيد١٠نفر و 
 در  خلق ايران را مسعود رجویاولين آمار رسمی اعالم شده توسط سازمان مجاهدين

  :  اعالم داشت۶٧ آذرماه ١٠، به تاريخ "صدای مجاهد"مصاحبه با راديو 
  

 که برای دفتر خودش ی خمينیضايعالی ق های شورای در يکی از گزارش
ارسال شده، آمده است که در اين چند ماه، يعنی بعد از آتش بس تا همين 

 نفر از زندانيان سياسی، به دستور خمينی فقط در ۶۴٠٠اواخر، حدود 
طی اين مدت،  .اند  تيرباران شده و اوينر، گوهردشتحصا های قزل زندان

  ٢٣١.رسد  هزار نفر می١٢ها در کل کشور به حدود  تعداد مجموع اعدام
  

 دستخوش  از سوی مسعود رجوی٧۶بار در سوم آبان   برای اولين سال بعد ٩اين آمار 
 هزار ٣٠-٢٠هدين صحبت از او در گفتگو با شماری از هواداران مجا. تغيير گرديد

  .  کرد۶٧عام  اعدام در جريان قتل
  

ی مسلحانه، بعد از اين همه رنج و اين همه مقاومت،   سال مبارزه١۶بعد از 
                                            

  .ی کميسيون  نامه ، ويژه١٣٧۵ مهرماه ١۶، دوشنبه ١١٢زمين، شماره  ی ايران   نشريه231
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-٢٠ ديگرش  ی ی آن شهيدان عمليات فروغ جاويدان و يک فقره که يک فقره
   ٢٣٢...عام زندانيان سياسی است  هزار اعدام در جريان قتل٣٠
  
 به مناسبت مجاهدين، )٧۶ بهمن ١١(١٩٩٨ی اول فوريه  در اطالعيهل با اين حا

 هزار زندانی ١۵م عا ، از قتلاولِی محمد خاتمی   از معاونتاستعفای دکتر حسن حبيبی
ين آمار در پيام مسعود درست چند روز بعد، ا.  سخن به ميان آوردند۶٧در تابستان 

  !افزايش يافت هزار تن ٣٠به رسمًا  ٧۶ بهمن ٢٢ به مناسب رجوی
 "یعالی قضاي شورای" ی  محرمانهاگر گزارش: آيد برای نگارنده اين سؤال پيش می

کند، چرا شما آن را  می هزار اعدامی ١٢القاعده بايد مستند باشد، سخن از   که علیرژيم
گزارش ! دهيد؟  هزار تن افزايش می٣٠ عاقبت به و ١۵به  و سپس ٣٠-٢٠به 

ی، گزارشی است داخلی که نيازی به پرده پوشی نداشته و احتياجی به عالی قضاي شورای
ی درست عالی قضاي ی شورای اگر اطالعيه. رود کم کردن آمار قربانيان در آن نمی
رود؟ در حالی که  ر میحصا م در زندان قزلعا است، پس چرا در آن سخن از قتل

ها، يک زندانی سياسی  عام ی به خوبی آگاهند که در مقطع قتلعالی قضاي اعضای شورای
شدی ن منظور تشکيل نشده بود و يا آمدوجا به اي ر نبود و هيئتی در آنحصا هم در قزل

  !جا نداشت به آن
از نگاه نگارنده، ابعاد آمار را هر چه باال و پايين کنيم، به لحاظ کيفی هيچ تفاوتی در 

داغ ننگ . د داد رخ نخواه۶٧م زندانيان در تابستانعا بار قتل ماهيت ددمنشانه و فاجعه
ريزان، آمران، مجريان، حاميان آن و آنان  م زندانيان سياسی تا ابد بر جبين برنامهعا قتل

  . که بر اين جنايت فجيع چشم بستند و سکوت اختيار کردند، باقی خواهد ماند
ر مگر چه راهه نرويم، برای نشان دادن نفس جنايت و فاجعه و يا پتانسيل جنايت، آما بی

تواند داشته باشد؟ از نظر ما جنايت و فاجعه به چه چيزی اطالق  ای می نقش تعيين کننده
مان اعدام چند هزار نفر در چند هفته، آمار کمی است؟ افزودن به  شود؟ آيا در اذهان می

تر نشان جنايتکارکند؟ آيا با اين کار رژيم را  آمار قربانيان فاجعه، چه مشکلی را حل می
 تر از زمانیجنايتکار هزار تن را اعدام کرده ٣٠کنيم اکنون که  دهيم؟ آيا فکر می می

   است؟ بيشتر هزار نفر را اعدام کرده بود و مستحق عقوبتی ١۵خواهد شد که 
 مرتکب آغشته نداشته و پينوشه   قضاوت کنيم، شاه دستی به خون  پايهبر هميناگر 

 ١٧طول  دراو در دوران حکومت  پينوشه ی مخالفان چرا که به گفته. استنشده جنايت 
ی جالب اين که ارزيابی  نکته. اند  تن به قتل رسيده و يا مفقوداالثر شده٣٠٠٠سال، 

المللی و حقوق بشری در رابطه با تعداد  مراکز بين نيروهای سياسی شيليايی، مجامع و
. ، يکسان استی پينوشه  ساله١٧ دوران حکومت قربانيان و مفقوداالثرهای شيليايی در

تعداد  اش از آمار و گويا اين تنها کشور ماست که ظاهرًا ارزيابی نيروهای سياسی
                                            

  .، انتشارات ايران کتاب۵٩ی  ، مسعود رجوی، صفحه)٧۶آبان (  وضعيت رژيم و موقعيت مقاومت232
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  ٢٣٣.المللی ها و مجامع بين  چه برسد به ارزيابی گروه،سان نيستکقربانيان، ي
  
٣   

ظاهرًا اما نيروهای سياسی . شناسد میدر نظر من، جنايت، جنايت است و عدد و رقم ن
گويا در اين عرصه نيز بايد به . کنند که در دادن آمار از يکديگر عقب نمانند تالش می

در انتخاب " البته من هنوز معتقدم که ! به قيمت جعل و حذف تاريخارقابت پرداخت، حت
باشيم که وسايل گيريم بايد دقيقًا هوشيار  وسائلی که برای رسيدن به هدف در نظر می

که   مگر زمانی٢٣٤".مزبور از جنس و هدف و سازگار با اصول مورد نظر ما باشد
، ناجوانمردانه به های اوين دفاع را در سه دهه پيش در تپه  زندانی بی٩ساواک شاه 

مدعيان آن  رگبار بست، جنايت نام نگرفت؟ مگر هنوز رژيم سلطنتی و هواداران و
د از بدنامی آن جنايت هولناک گريزی حاصل کنند؟ و مگر تاريخ قاتالن را ان توانسته

  خواهد بخشيد؟
ترين روزها در تاريخ ميهن ما که  انگيز ترين و خاطره  ترين و انگيزانندهگيکی از بزر

 آذر ١۶شود، روز   با پوست و گوشت ايرانی و به ويژه نسل جوان آن عجين میپيوسته
 اين روز شروع داشت گرامیسل فعاليت سياسی خود را با در واقع، چندين ن. است
 سال پيش در چنين روزی، تنها سه تن از ۵٠مگر نه اين که. کنند اند و می کرده

 معاون رياست جمهوری وقت دانشجويان، در جريان اعتراض به سفر ريچارد نيکسون
يت، نامی بر آن نهاده است و آيا از ذهن آمريکا، به قربانگاه رفتند؟ آيا کسی جز جنا

  . گمان پاسخ منفی است تاريخی يک ملت پاک خواهد شد؟ بی
های  گشای معضل تواند مشکل ی رفتار صادقانه داشتن با مردم، نمی هيچ چيز به اندازه

ی آمار و ارقام غيرواقعی شود، چرا  هئشان باشد و هيچ توجيهی نبايد باعث ارا اجتماعی
  . روزی آشکار خواهد شدکه حقيقت

، بخش ملی بوليوی، به فرماندهی چه گوارا های ارتش رهايی بر باالی تمامی اطالعيه
  "های ارتجاع راستی انقالبی در برابر دروغ": خورد اين جمله به چشم می

تواند  های ارتجاع بيش از هر چيز می به درستی که راستی انقالبی در برابر دروغ
   .اهگشای ما در مبارزه با ارتجاع بوده و اعتماد مردم را به ما جلب کندر

ايی را که مدعی  هواپيم ی  در صورتی که نيروهای ويتنامی الشه،در جنگ ويتنام
 در اين زمينه را   صدور اطالعيه ی  اجازهکردند، هوشی مين  پيدا نمیسرنگونی آن بودند

دادند، چنان دقيق و مستند  ها می ويتنامی از تلفات آمريکايی رزمندگانآماری که . داد نمی

                                            
يادمان رفت که پينوشه ": گويد کوبد و می  مبالغه میها همچنان بر طبل  بر خالف نظر شيلييايیصبا اسکويی  233

ها و مبارزين شيلی را قتل عام و يا   هزار نفر از کارگران و زحمتکشان، کمونيست٨٠امريکائی چگونه بيش از 
   ".ها سربه نيست کرد بدون هيچ گونه نشانه ای از آن

http://www.mano-paltalk.net/jeddi10/saba3606.htm  
  .۵٩ی  ،صفحه١٣۵٨ ، سال از انتشارات سازمان مجاهدين خلق" پراگماتيسم "   کتاب 234
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ها به  آن. کرد تنظيم میاش را بر اساس آن  های جنگی بود که ارتش آمريکا گزارش
 را بر "مصلحت"مين حتا در اعالم ارقام تلفات دشمن هم   هوشی دريافته بودند که تجربه

  .دهد  ترجيح نمی"حقيقت"
تالش خواهم کرد تا آمار روشنی از زندانيانی که در تهران چه ذکر شد،  با توجه به آن

گرا به هيچ وجه مايل  هر چند مطمئن هستم که افراد مطلق. اند، به دست دهم م شدهعا قتل
چرا که . شان را بلرزاند شان جسارتی رود و يا واقعيتی ايمان مطلقيها نيستند به دگم

ذهن " چرا که .بيگانه است  با هر گونه نقد و انتقاد و سنجش و داوریبنيان تفکرشان 
تر خواهد   آن بتابانيد، تنگ  نور بربيشترمتعصب همانند مردمک چشم است، هر چه 

   ٢٣٥ "شد
  
۴  

، ۶٧م شده در تابستان عا بررسی واقعی و مقرون به صحت آمار زندانيان سياسی قتل
های سياسی وجود داشته باشد، کار چندان  به ويژه در سطح سازمانای جدی   اگر اراده

ها  توان با مراجعه به کسانی که در آن شرايط در زندان به راحتی می. مشکلی نيست
با بررسی . اند، به دست آورد ها به سر برده هايی را که در آن اند، آمار بندها و محل بوده

توان به تعداد واقعی زندانيان هر بند و  ی میچند برآورد و آمار در کنار هم، به راحت
های  چرا که زندانيان در زيرزمين و يا تونل و يا محل.  آن بند نزديک شد ماندگان زنده

برای مثال، در تهران قبل  .بردند، آنان جا و مکان مشخص داشتند به سر نمی... مخفی و
ی   بگوييم در آن مقطع، فارغ از همهد، بايم شدندعا از اين که بگوييم چند نفر قتل

بردند و اين افراد در چه   در زندان به سر می زندانیهای رايج، چه تعداد هياهو
  .شدند هايی نگاهداری می محل

بردند و   به سر می و گوهردشتهای اوين در تهران، زندانيان سياسی تنها در زندان
به . ها صورت گرفت م نيز در آنعا ها تشکيل جلسه داد و قتل  نيز در آن"ه ويژ  هيئت"

زندان کميته مشترک به . توان به آمار معين زندانيان هر بند دست يافت راحتی می
زندان جمشيديه نيز . ، تعلق داشتزندانيان زير بازجويِی تحت نظر وزارت اطالعات

  . تص به زندانيان زير بازجويی نيروهای مسلح بودمخ
  
۵  

بند سابقم  رزم و هم  به نقل از دوست، همکميسيون روابط خارجی شورای ملی مقاومت
  : نويسد ه میاهللا واحد مرزن کالت ولی

ی  ان به سر برده است در بارهزند  سال در١۵يک زندانی از بند رسته که 
ی   بود که باقی مانده۶٧اواخر بهمن:  گفت۶٧م سياه سال عا جريان قتل

                                            
  .  اوليور وندل هولمز235
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البته هنوز .  جمع کردندهای مختلف تهران در اوين زندانيان را از زندان
به هر ترتيب بود سعی کرديم اسامی ... های پراکنده وجود داشت اعدام
ليستی از . اند جمع و جور کنيم م رفتهعا  را که در آن موج قتلکسانی

های تهران اعدام شده بودند،  زندانيان مردی که در بندهای مختلف زندان
از . دانستيم اسامی زندانيان زن و تعدادی از اعدام شدگان را نمی. تهيه کرديم

م عا دانستيم هنگام قتل نمی. برخی بندها و به خصوص در اوين خبر نداشتيم
بعدها فهميديم . ها چه آمده است ها بوده و بر سر آن چه تعداد زندانی در آن

تعداد .  يک نفر هم نجات پيدا نکرده استحتااند و  ها اعدام شده که تمام آن
 ها از زندان مشهد و کرمانشاه عام های قبل از قتل زيادی زندانی را که در ماه

... دانستيم ها را نمی اسامی آن. به تهران تبعيد کرده بودند که همه اعدام شدند
ليستی که بخش بسيار . ليست اسامی را از طريقی به بيرون فرستاديم

   ٢٣٦.گرفت کوچکی از شهيدان را در بر می
  

  :خوانيم  می"جنايت عليه بشريت"در گزارشی به نقل از همين شخص در کتاب 
  

های تهران اعدام شده بودند   زندانی مرد را که در زندان۶۴۵٠ما ليست تنها 
اگر . ما هيچ اطالعی از شمار زندانيان زن اعدام شده نداشتيم. را تهيه کرديم

تنها زندانيان مرد اعدام شده در تهران را در نظر بگيريم ليست ما کامل 
انی به ی يک زند ما تالش کرديم که ليست تهيه شده را توسط خانواده. نبود

های  ها و کوشش ی تالش نتيجه. ی رژيم کشف شد بيرون بفرستيم اما به وسيله
   ٢٣٧.قربانيان نابود شد ی يک ليست قابل فهم از درد آورمان برای تهيه

  
ليست اسامی را به طريقی به بيرون :  در يک جا مدعی استهاهللا واحد مرزن کالت ولی

و در جای ديگری . گرفت ليستی که بخش کوچکی ازشهيدان را در بر می. يمفرستاد
ی يک  را توسط خانواده]  نفره۶۴۵٠[ ما تالش کرديم که ليست تهيه شده"گويد که  می

کند  او مشخص نمی" ...ی رژيم کشف شد زندانی به بيرون بفرستيم، اما به وسيله
 سرش آمد و نامش چه بود؟ چرا که ای که ليست از طريق او لو رفت، چه بر خانواده
  .برای رژيم موضوع بايد مشخص باشداالصول  علی

 که به شکل کامل و تنها ليست تهيه شده از سوی زندانيان مجاهد. اما حقيقت ماجرا
 که از زندان  و گوهردشتهای اوين تفکيک شده و همراه با نام بندهای قربانيان زندان

 خلق ايران تحويل داده به سازمان مجاهدينتوسط من بيرون آمده و يک نسخه از آن نيز 
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 آمده است، حاوی ١٨۵ صفحه "م زندانيان سياسیعا قتل"آن در کتاب  شده و تصوير
به خط  ليست مزبور. هکالت اهللا واحد مرزن  نفر ادعايی ولی۶۴۵٠ نام است و نه ٨٨٧

ی  دهنده اين ليست نشان. و از کمبودهای اساسی برخوردار استاست  مهرداد کاووسی
جز تعدادی معدود، اساسًا اسامی زنان و . ی توانايی ما در آن دوران بود محدوده

به از آن جايی که .  و کرمانشاهی در آن مسکوت مانده استزندانيان مارکسيست
دقت ها،  عام با توجه به شرايط زندان در بعد از قتل  بوده،نويس صورت يادداشت و دست

ليست ديگری به غير از ليست مزبور در زندان . به کار نرفته استی آن  الزم در تهيه
از ليست از بين نرفته و به دست رژيم نيافتاده و تهيه نشده و در هيچ شرايطی، بخشی 

  ! باليی هم بر سرش نيامده است
داند، اساسًا در آن هنگام اين تعداد زندانی  باعث تعجب اين است که ايشان به خوبی می

مانده، بتوانيم اسامی  شان کرده باشد تا ما زندانيان باقی  اعدامکهدر دسترس رژيم نبود 
  . ن تهيه کنيم نفر مرد، از آ۶۴۵٠

ته، نزديک به آمار کال مرزن اهللا واحد آيا جای سؤال نيست که چرا آمار ادعايی ولی
ی عالی قضاي  به نقل از گزارش شورایی منتشر شده از سوی مسعود رجوی  نفره۶۴٠٠

ته متأسفانه به يک شوخی شبيه است تا روايت مستند کال اهللا واحد مرزن است؟ ادعای ولی
اند،  دانم او در حضور من و يا ديگر زندانيانی که در جريان ماوقع بوده بعيد می! تاريخ

 .بتواند چنين ادعايی را تکرار کند
 تحت  گزارشی از زندانی مجاهد حسين فارسی"ياسیم زندانيان سعا قتل"در کتاب 

  :گويد عنوان گزارش اول، البته بدون ذکر نام وی به چاپ رسيده است که در آن می
جا جمع شديم و تمام بندها در يک بند  وقتی که از بندهای مختلف در يک

دان بندی که کس، از شهي هر. خالصه شد، تازه معلوم شد چه خبر بوده است
  شهيد را فقط در گوهردشت٧٠٠يک بار اسم بيش از . گفت بود، چيزی می

  ٢٣٨.جمع کرديم
  

 نيز   زيادیهای  که با کاستیآوری شده از شهدای مجاهد در گوهردشت اسامی جمع
. آن نيامده استها در   نفر است و نامی از زنان و کرمانشاهی٣۵٠همراه بود، در حدود 

 در نشريه همچنين و ١٨۵ی   صفحه"م زندانيان سياسیعا قتل"اسامی مزبور در کتاب 
  .بيش از آن نه ما ليستی تهيه کرديم و نه امکانی برای تهيه آن داشتيم. مجاهد آمده است

توان به مبالغه  ته نيز میکال ناهللا واحدمرز  و ولیی دو گزارش حسين فارسی از مقايسه
 نفره ۶۴۵٠ را از  نفره حسين فارسی٧٠٠اگر ليست . انجام گرفته در آمارها رسيد

 م شدگان اوينعا  نام از ميان قتل۵٧۵٠آوری  يعنی ما قادر به جمع. مرزن کالته کم کنيم
چيزی که حقيقت داشت اين بود که ليست تهيه شده از سوی ما تنها نزديک . شده بوديم
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  .  و حاوی کمبودهای اساسی بود درصد آمار فوق بود١٠به 
  
۶  

 يکی از  اردکانی خلق ايران بر مبنای شهادت کمال افخمی سازمان مجاهدين متأسفانه
 آمار نهايی ، و چندين گزارش نادرست و غيرواقعین سابق زندان اوينمأمورا

 در کمال افخمیشهادت . فشارد  و بر آن پای می را ارائه کرده۶٧شدگان سال  عام قتل
ين اعتباری برخوردار نبوده و تنها به مخدوش کردن کمتر از موارد،يک از   هيچ

  : گفته استاو از جمله. ده استواقعيت کمک کر
 دستگاه ليفت تراک ٣ جراثقال و ۶ن يان در زندان اويبرای اعدام زندان

ک از يبر روی هر . شدند  نفر اعدام می٣٣در هر نوبت . وجود داشت
زان يها آو ک از آني طناب از هر ۵ر آهنی وجود داشت که يک تيها  جراثقال

کی در کنار ساختمان دادگاه ي:  داشتندن نقاط قراريجراثقال در ا۶ن يا. بود
ون قرار يژه روحاني تا هم در کنار بند و٣ و ٣٢۵اداری، دو تا در کنار بند 

  .داشتند
زان ي طناب آو۴ر همراه با يک تيز يتراک ن های ليفت روی هرکدام از دستگاه
کی دفتر دادستانی ينگ نزديها در پارک ليفت تراک. شده از آن وجود داشت

ز استفاده يی اعدام ن نگ به عنوان محوطهياز پارک. ده شده بودندقرار دا
هم برای  نگ بود که از آنيک جراثقال هم در گاراژ کنار پارکي. کردند می

م ساعت يهر ن. ها اواسط مرداد شروع شدند اعدام. کردند اعدام استفاده می
ها  عدامطور بدون توقف ا نيشدند و هم ها اعدام می ن جراثقالي نفر از ا٣٣

ی که اعدام شده بودند توسط عطا فروغی که يها بدن آن. کردند دا میيادامه پ
 س دفتر اسداهللا الجوردیيرزائ که رئيس بهداری زندان بود و ميرئ

در آن دوران الجوردی حضور و مسئوليتی در زندان نداشت که [ بودی
نه وقتی معلوم يپس از معا. شد نه میيمعا] بخواهد رئيس دفتری داشته باشد

ده يون پوشيک کامياند، جسدها را در  ها بطور قطعی مرده شد که آن می
ها از اداره پليس  ونيکام. کردند رون از زندان منتقل میيانباشته کرده و به ب

   .ها متعلق به خود زندان بود ولی بعضی از آن. ن قرض گرفته شده بودندياو
 دو هفته از ساعت هفت و سی دقيقه صبح تا طور به مدت نيه همين رويا

اقدام ) ها برای اعدام(ن مدت يها پس از ا آن.  بعدازظهر ادامه داشت۵ساعت 
م يشدند هر ن ی که اعدام میيها ز کردند و تعداد آنينگ نيبه استفاده از پارک

  ٢٣٩.افتيش ي نفر افزا۴٠ تا ٣٧ساعت به 
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م عا قتل"کتاب  تراک و جراثقال، در  ليفتموارد باال با اندکی تغيير و تلفيق موضوع
  : به شکل زير در آمده است"زندانيان سياسی

  
 نفر را در يک لحظه ٣٣ ليفتراک ٣ جراثقال و ۶ به وسيله در زندان اوين

بر هر تير آهن هم . به هر جراثقال تيرآهنی نصب شده بود. کردند اعدام می
 طناب دار ۴های هر جراثقال  بر روی ميله. ار آويزان بود رشته طناب د۵

ی پارکينگ داخل تعميرگاه قرار  يک جراثقال هم در محوطه ...وصل بود
يک روز به حياط پشت . شد داشت که به عنوان زاپاس از آن استفاده می

 ١۵-١٠ها  بر روی هر کدام آن.  جاست ديدم تعداد زيادی جراثقال آن. رفتم
   ٢٤٠ .کرد يک ليف تراک هم اجساد را جمع می. يزان کرده بودندنفر را آو

  
اگر شما چيزی از توضيح باال که باالخره چند تا ميله و چند تا طناب روی يک جراثقال 

 شايد شما نيز مانند من، اولين سوالی که .نصب بود، متوجه شديد من را نيز روشن کنيد
 دور "روابط خارجی شورای ملی مقاومتکميسيون "کند و از نظر  تان خطور می به ذهن

ها فقط در ساعت اداری و از ساعت هفت و سی   که چرا اعدامباشدمانده، اين واقعيت 
شده است؟ مأمور سابق، قبًال مدعی شده بود  انجام می  بعدازظهر۵دقيقه صبح تا ساعت 

 رشته طناب آويزان ۵ هر تيرآهن که به هر جراثقال يک تيرآهن نصب شده بود و از
 نفر را آويزان کرده ١۵-١٠شود که از هر جراثقال  جا مدعی می بود، اما يکباره در اين

 تخيل خود فشار ی کند، بايد به قوه برای تصور چيزی که مأمور سابق ادعا می! بودند
 سه هر طناب دو تا آورد و تصور کرد که چگونه مأموران، اشتراکی عمل کرده و از

گيرِی  ی کتاب از اعترافات اين مامور سابق، نتيجه کننده  تنظيم !اند نفر را آويزان کرده
  :دارد که ايشان اذعان می. کند بسيار جالبی می

  
 نوبت ١٩بندی کرد که اگر  توان جمع ن میين مامور سابق اوياز اعترافات ا

دند، پس هر ش  نفر اعدام می٣٠شد و در هر نوبت  اعدام در روز انجام می
ش ي روز ب١۴عنی در ي. شدند ن اعدام میي نفر در زندان او۵٧٠روز حداقل 

به اين نکته بايستی . ن اعدام شدندياز هشت هزار زندانی فقط در زندان او
با توجه به فرمان . ها بعد از دو هفته نيز ادامه داشت توجه داشت که اعدام

 ی منتظری  در اوايل سپتامبر که به گفتههدين مبنی بر اعدام غير مجاخمينی
 بيش از ده هزار تن  تن بودند شمار اعدام شدگان مرد در اوين۵٠٠درحدود 
هزاران زندانی زن نيز وجود داشتند که تعداد زيادی از آنان . خواهد شد
در زندان های ديگر تهران از  گربه عالوه هزاران زندانی دي. اعدام شدند
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سانی انجام کگری ي  وجود داشتند که قتل عام با وحشیجمله گوهردشت
ری پی يگتوان به ارقام چشم های تهران می ن تنها در زندانيبنابرا. گرفت
   ٢٤١.برد

  پس هر، نفر٣٠هر سری و  سری اعدام ١٩کند که  گيری می ی کتاب نتيجه تنظيم کننده
 نفر فقط در زندان  هزار٨ روز بيش از ١۴بعد از . شدند  نفر اعدام می۵٧٠روز حداقل 

ی کتاب سه نفر از آمار اعدام شدگان در  کننده مشخص نيست چرا تنظيم.  اعدام شدنداوين
نفر اعدام  ٣٣ ادعا کرده بود که درهر سری  افخمیکمالچرا که ! کند هر سری کم می

 نفر از تعداد ٧٩٨با کم کردن سه نفر در آمار هر سری اعدام، بعد از دو هفته . شدند می
 تن ارزشی ندارد که با يک ٧٩٨ آيا در ذهنيت ايشان، جان .شود اعدام شدگان کاسته می

کند، يا ادعای مأمور سابق را مقرون به صحت  چرخش قلم از آن چشم پوشی می
ها افزايش يافت و در  کند که بعد از دو هفته ميزان اعدام ق ادعا میداند؟ مأمور ساب نمی

خوانيم که   نيز می"م زندانيان سياسیعا قتل"در کتاب .  تن رسيد۴٠ تا ٣٧هر سری به 
 روز اول، ١۴ نفر فقط در  هزار٨آمار .  روز ادامه داشته است۴۵ها بدون وقفه  اعدام

  . آن هم در اوين است
کنيد چند نفر در اوين اعدام   روز ادامه داشته است، فکر می۴۵ها بدون وقفه  اگر اعدام

داند به مأمور سابق استناد کند و  جا ديگر صالح نمی ی کتاب، در اين کننده اند؟ تنظيم شده
 تن به دار ۴٠ تا ٣٧برخالف او که مدعی است بعد از دو هفته در هر سری اعدام 

کند و در   نفر اکتفا می هزار٢ها، تنها به رقم  ی مدت اعدام ای بقيهشدند، بر آويخته می
 در صورتی که اگر بپذيريم ٢٤٢ .کند  تن مرد در اوين بسنده می هزار١٠مجموع به 

ها يک ماه ديگر ادامه داشته است، با توجه به منطق فوق و با در نظر گرفتن  اعدام
شدند و   تن به دار آويخته می٧٠٠دًا  تن اعدام شده در هر سری، روزانه حدو٣٧حداقل 

يعنی چيزی . شود تن به آمار فوق افزوده می هزار ٢١بعد از يک ماه تنها در اوين 
طوری که در  همان! اند  به دار آويخته شده تن فقط در زندان اوين هزار٣٠نزديک به 

 را نيز در نظر ز جمله گوهردشتهای تهران ا باال آمده است، اگر زندانيان ديگر زندان
  بگيريم، معلوم نيست که اين آمار سر به کجا خواهد زد؟ 

ها،  عام و در سر چهارراهءی جراثقال با اهداف خاصی تنها در مال اعدام به وسيله
 زندان که اساسًا استفاده  ی گيرد و نه در محوطه ميادين و مراکز پررفت و آمد انجام می

ی دار نيست و  چرا که در مراکز فوق امکان برقراری چوبه! سازد معنی می  آن را بیاز
کنند و با گرداندن جنازه در  ی دار متحرک برپا می به اين ترتيب به سرعت يک چوبه
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  . آفرينند شهر رعب و وحشت نيز می
 جعل شد که حقيقت ندارد و  تنها توسط کمال افخمیموضوع اعدام با جراثقال در اوين
زندانيان . م را پشت سر گذاشتند، شده استعا ی قتل مورد تمسخر زندانيانی که پروسه

ی پارکينگ اوين جوش داده  ها را در محوطه م، قالبعا  قتل عادی که خود پيش از شروع
ی مسائل،  افزون بر همه. ان زنده مانده فاش ساختندبودند، بعدها موضوع را برای زنداني

ی باز  م در محوطهعا اين نکته را بايستی در نظر گرفت که تنها در روزهای اول، قتل
. شود م به اماکن سرپوشيده منتقل میعا گرفت و سپس بنا بر داليلی، محل قتل انجام می

 مطمئنًا در زيرزمين ٢٤٣.کنند ها انتخاب می را برای محل اعدام ٢٠٩در اوين زيرزمين 
 هم معتقدند که  مجاهديناحت. تراک برد  و ليفتجراثقالشود  های کوچک آن نمی و اتاق
 و ٢٠٩دادگاه از دادسرا به بند  محل بی" :گرفته است  انجام می٢٠٩ها در بخش  اعدام

   ٢٤٤." منتقل گرديددر نزديک محل حلق آويز کردن،
ها مشترک بوده و تنها  معا  که هيئت قتلنظرند هم و مارکسيست ی زندانيان مجاهد همه

حداقل روزی . پرداخت ی مجدد و صدور حکم اعدام می به محاکمه) يک شعبه(يک هيئت
که   زمانیبا توجه به مدت! هم فقط توسط يک هيئت شود، آن  حکم اعدام صادر می۵٧٠
 نيز با در نظر گرفتن حداقل زمان و الزم است آوردن و بردن يک نفر به دادگاه برای

 مبنی بر مشخصات کامل ، رايج در آن دورانهای پرسش و پاسخ برای مورد نياز
زندانی اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، نوع اتهام، 

الزم بود و بال استثنا انجام که ه برای پر کردن فرم حکم اعدام ميزان محکوميت متهم ک
، مبنی بر پذيرش مواضع گروه متبوع خوداز زندانی،  هايی  سؤالهمچنينگرفت و  می

شد و گاه  که از سوی اعضای هيئت مطرح می... ای، کيفرخواست سابق و مسائل پرونده
. پذير نيست چنين چيزی امکان ،گرفت می هايی که بين زندانی و اعضای هيئت در بحث

 دقيقه است و اگر مدت زمان الزم برای ١۴۴٠شبانه روز ! اگر با من هم نظر باشيد
تواند فقط  دادگاه در يک شبانه روز میدادگاهی شدن هر زندانی را ده دقيقه فرض کنيم، 

اه تنها  دادگ، دقيقه کاهش يابد۵ اين زمان به ااگر حت ! نفر را صادر کند١۴۴حکم اعدام 
  .  نفر را صادر کند٢٨٨تواند حکم اعدام  می

بدون  ساعت و ٢۴ مدت  تمامايم که دادگاه در ما فرض را بر اين گذاشتهتوجه کنيد که 
                                            

 در نقل خاطراتش از آن روزها که در سايت همبستگی ملی متعلق به قم غالمرضا شميرانی  هم بند ساب243
گونه بود که هفته اول   بدينها در زندان اوين پروسه اجرايی اعدام": گويد  مجاهدين نيز آمده است در اين رابطه می

ساب محاکمه زندانيان را در ساختمان دادسرا که يک ساختمان قديمی و نزديک هيأت مرگ کارهای اداری و به ح
منتقل ٢٠٩شد به زيرزمين ساختمان  شان صادر می هايی که حکم اعدام داد و بچه سالن مالقات است انجام می

ها   وقت، آنشدند، اما ظاهرًا به دليل فاصله مسافتی بين اين دو ساختمان و سختی جابجايی زندانيان و اتالف می
 ٢٠٩زندانيان از بندهای مختلف جهت محاکمه به .  انجام دهند٢٠٩تصميم گرفتند تمام کارها را در همان ساختمان 

کردند و برای اجرای حکم اعدام،  های انفرادی آسايشگاه منتقل می ها را به سلول شدند و بعد از محاکمه آن آورده می
 ۵ای را نصب کرده بودند که حاوی  در اتاق اعدام، تيرک دو پايه... بردند  می٢٠٩ها را به نوبت به زير زمين  آن

  " ...طناب دار بود، زير هر طناب يک صندلی يا چهارپايه قرار داشت و 
  .١٩۴ی   خلق ايران، صفحهم زندانيان سياسی، سازمان مجاهدينعا   قتل244
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 افراد چندين بار به دادگاه برده افتاد که بارها اتقاق می. بوده باشدمشغول کار   وقفه
 در ا اعضای هيئت حت، طرف ديگراز.  بار به دادگاه برده شدمچهارمن خود . شدند می

  چای،ای، خامه برای خوردن ميوه، شيرينی، ناندادن  آنتراکت گاه هيچ ،خالل کار دادگاه
جای ... وآمد و  رفت،استراحت، خواب شبانه. کردند  را فراموش نمی... وار، نمازهن

کنم در  فکر نمی.  بودم در گوهردشتآنان ی من روزها شاهد اعمال لحظه به لحظه. خود
  . ی ديگری از سوی همين افراد به کار گرفته شده باشد  نيز شيوهاوين

ی   در باره که مرجع اصلی اعالم آمارهای داده شده از سوی مجاهدينکمال افخمی
 که از سوی "های مردمی دادگاه"ی  ارمين جلسهم زندانيان سياسی است، در چهعا قتل

مجاهدين و هواداران اين سازمان در کشورهای اروپايی و آمريکا تدارک ديده شده بود، 
  :گويد  می١٣٨٠ فروردين ١٩در شهر کلن و در تاريخ 

  
ها   ليفتراک به آن٣ ، که بعدًا]بود[ها  ابتدا توسط جراثقال] ها آغاز اعدام[

 که خيلی عجله داشت و معتقد بود اعدام با  بعد الجوردیو روز. اضافه شد
دستور داد )  نفر۴٠ تا ٢۵يعنی هر نيم ساعت (کشد  جراثقال خيلی طول می
  نفری به طرف سالن تيراندازی پرسنل اوين١٠٠های  زندانيان را در دسته

ها را  داختن نارنجک دربواقع در باالی سالن مالقات ببرند و بعد از ان
ها را بيرون بکشند و  ببندند و چند لحظه بعد با يک لودر مخصوص جنازه

های چادر دار که قبال از ژندارمری ده اوين گرفته بودند  در داخل کاميون
ها را  وقتی لودر جنازه. ها را به جاهای نامعلوم حمل کردند  ريختند و آن
انداخت و  فت و نگاهی به اجساد میر کشيد، الجوردی جلو می بيرون می

کشيد، کلت  داد و اگر کسی در ميان اجساد نفس می يی مستانه سر می قهقهه
آورد و تا تير آخر خود را در سر قربانی خالی  کمری خودش را در می

  ٢٤٥.شد البته فقط کار به اين جا ختم نمی. کرد می
  

، اعدام به اين شکل را که اتفاقًا مرجع "يان سياسیم زندانعا قتل" ی کتاب تدوين کننده
اند، جزو  کشته  نفر را به اين شکل می١٠٠خودشان به آن اعتراف کرده و در هر سری 

بماند که موضوع .  کار دارد ای برای اين  کننده  البد دليل قانع.آورد بررسی خود نمی
  . اساسًا کذب است

 م زندانيان در اوينعا جوردی در زمان قتلکشتند و نه ال نه کسی را با نارنجک می
  :خوانيم  میهمچنين "م زندانيان سياسیعا قتل" در کتاب. حضور داشت

  
 آمده و مسلما گويای همه های منتظری چه در نامه ابعاد فاجعه را از آن
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راستی ابعاد جنايت تا کجاست که .  کردتوان ارزيابی واقعيت نيست می
های منتظری را از زاويه  کند؟ نامه منتظری را وادار به چنين اعترافی می

ی  همه.  مرداد است٩تاريخ اولين نامه . عدد و رقم اعدام شدگان مرور کنيم
 مرداد شروع ۵ شنبه ۴ از های جمعی در اوين گويند که اعدام زندانيان می

چند هزار اعدام در چند روز در : نويسد منتظری در اين نامه می.  استشده
او دو ...  روز صحبت از اعدام چند هزار نفر است۴ يا حداکثر ٣عرض 

 اعتراض يکی از حکام شرع يکی از ی ديگری به خمينی روز بعد در نامه
شود که  میکند و معلوم  های جمعی را بازگو می ها به اعدام شهرستان

ی اولی مقصودش از چند هزار اعدام فقط در تهران بوده  منتظری در نامه
يی  م منتظری دوباره نامهعا  مرداد يعنی در بيستمين روز قتل٢۴روز . است

ها اظهار  عام های گسترده و قتل ی اعدام از ادامه. نويسد به حکام شرع می
ی اخبار و  همه... نمايد  نظام توصيف میکند و آن را به ضرر نگرانی می

 روز ادامه ۴۵های جمعی بالوقفه به مدت  دهد که اعدام شواهد نشان می
داشته است و اگر قبول داشته باشيم هيچ دليلی ندارد که منتظری بخواهد عدد 

ها که  توان مطمئن شد که عدد واقعی اعدام می. ها را بزرگ جلوه دهد اعدام
 روز چندين برابر ۴۵در تهران چند هزار نفر بوده بعد از در چند روز اول 

ها را هم اضافه  های شهرستان های بعدی و اعدام حال اگر اعدام. شده است
 ٣٠توان گفت که رقم کشتارها دست کم  ها می ترين محاسبه کنيم با محتاطانه

   ٢٤٦.هزار است
 را ، کتاب منتظری فوقمطلبی  نويسندهکه توانم قضاوت کنم  در بهترين حالت می

 در اين مورد صادر شده نخوانده و صرفًا به خواندن يک اطالعيه که از سوی مجاهدين
گيری  بود، اکتفا کرده است و يا اگر آن را خوانده باشد، از سر دقت نخوانده و يک نتيجه

  . انه کرده استدلخواه
، در پنج شنبه ششم  مبنی بر اعدام مجاهدينکند که فرمان خمينی ی تأکيد ممنتظری
صادر شده و او در شنبه هشتم مردادماه يعنی دو روز بعد، از موضوع  ١٣۶٧ماه مرداد

. شنبه نهم مردادماه استی او خطاب به خمينی در تاريخ يک اولين نامه. مطلع شده است
. اند ه مدعی نشده که تا اين تاريخ چند هزار نفر در تهران اعدام شدهوی به هيچ وج
ی مذکور به خمينی، بعد از رديف کردن هشت مورد، در خاتمه با  منتظری در نامه

ها و شداد و غالظ بودن  ها و آمار و ارقام موجودی زندان اطالعی که از وضعيت زندان
باالخره اعدام چند هزار نفر در " :کند که بينی کرده و تأکيد می حکم خمينی دارد، پيش

   ٢٤٧."العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود ظرف چند روز هم عکس

                                            
  .١٨۴ی  م زندانيان سياسی، صفحهعا   قتل246
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اگر دستور زبان فارسی را بدانيم، مشخص است که گوينده اشاره به زمان آينده دارد و 
 وگرنه نيازی به ،کند میرا سراسر کشور می در ابعاد گسترده در عا وقوع قتلبينی  پيش

 :نوشت او اگر به گذشته نظر داشت، حتمًا می. بودکاربرد زمان آينده در عبارت فوق ن
در ثانی  ! هر حال اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز خالی از خطا نبوده استبه

 کند و نيازی به تحليل  در جای ديگری به وضوح موضوع را روشن میمنتظری
  .هايش نيست گفته

 مردادماه ٢۴ی  کند به نامه  اشاره می"م زندانيان سياسیعا قتل"ی کتاب  تنظيم کننده
نه او و نه اطالعيه های گسترده، ولی  ی اعدام  و اظهار نگرانی وی از ادامهمنتظری

چه که منتظری در آن  تمايلی به ذکر دقيق آن  در اين موردمنتشر شده از سوی مجاهدين
منتظری ! دن نفره اعدام زندانيان تهران تا آن روز، ندار٧۵٠نامه گفته و به ويژه آمار 

  :دارد به روشنی اظهار می
  

من ]  مرداد٢۴[دهند اول محرم شد ها دارند کارشان را ادامه می من ديدم آن
 که دادستان بود و آقای  و آقای اشراقی که قاضی شرع اوينآقای نيری

ی اطالعات بود را   که نماينده معاون دادستان و آقای پورمحمدیرئيسی
. ها دست نگاه داريد خواستم و گفتم االن محرم است حداقل در محرم از اعدام

ايم  هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کردهما تا االن : آقای نيری گفت
ها را  ايم کلک اين هم به عنوان سر موضع از بقيه جدا کرده دويست نفر را

  ٢٤٨...هم بکنيم بعد هر چه بفرماييد
  

های   اولين باری که آماری راجع به اعدامکنيد، منتظری همان طور که مالحظه می
  رئيس حکام شرع اوين مرداد است و آن هم به نقل از نيری٢۴دهد، در روز  تهران می

 ."ايم  نفر را اعدام کرده٧۵٠تا امروز " دارد ها که اظهار می عام و رياست هيئت قتل
  :افزايد منتظری سپس می

ی  های زندانيان را تعطيل کردند و بر حسب گفته باالخره مدتی مالقات
 ترديد از -  نفر زندانی ٣٨٠٠ يا ٢٨٠٠استناد به اين نامه حدود متصديان با 

  ٢٤٩. از زن و مرد را اعدام کردند- من است
  
، تفاوت چندانی ارزش است که در ديد منتظری قدر بی ها آن که جان انسان  قابل توجه آن

لوبيا صحبت سه کيلو نخود و  - ی دو گويی که در باره.  نفر نيست٣٨٠٠ يا ٢٨٠٠بين 
   !کند  می

                                            
  .٣۴٧ و ٣۴۶های    پيشين، صفحه248
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 که مخالف  و اعضای هيئت به منتظریالبته دور از نظر نيست که آمار واقعی را نيری
جا مورد نقد  چه که در اين ولی آن.  نگفته باشند و يا وی فراموش کرده باشد،م بودعا قتل

 ی جالب اين که آمار منتظری  نکته.نتظری استدادن آمار به جای مگيرد،  قرار می
 و شورای ملی ، مورد قبول مجاهدينی زندانيان مارکسيست  نفره۵٠٠راجع به تعداد 

  ٢٥٠!، نهشدگان ی آمارهای او در مورد تعداد اعدام  است ولی بقيهمقاومت
 در ای خصوصی به خمينی  در نامهشوند که منتظری اين آمارها در حالی داده می

. های تهران و کرج ياد کرده بود ، به صراحت از آمار زندانيان در زندان١٣۶۵مهرماه 
ه به  ياد کرده است که با توج۶۵ زندانی در سال  هزار۶ از تعداد  وی در اين نامه

برای اطالع بايد .  آزاد شده بودند۶٧ها تا سال   موجود، بخش زيادی از آنهای تواقعي
منتظری .  آزاد شدند۶۶-۶۵های   اشاره کنم که تعداد زيادی از زندانيان سياسی، در سال

  :نويسد ی ياد شده می در نامه
  

 زندانی ها، در تهران و کرج تنها حدود پانزده هزار برگرديم به مساله زندان
سياسی وجود داشت و فعال به حدود شش هزار رسيده است، البته جمعی در 

   ٢٥١.اند اند ولی حدود پنج هزار نفر عفو شده اثر انقضا مدت آزاد شده
  

٧  
   زندان اوين

شود، اين است که تعداد  ای نمی ماند و هيچ کجا به آن اشاره ای که دور از نظر می نکته
کننده عنوان کرده است، بدون   چقدر بوده است؟ با اين حسابی که تنظيمينزندانيان او

با توجه به سطح جنبش و . اند  تن مرد اعدام شده هزار١٠احتساب زندانيان زن، تنها 
توان در اين رابطه  شرکت زنان در مبارزه و با توجه به پارامترهای گوناگونی که می

 را شود که زنان چه درصدی از قربانيان زندان اوين یدر نظر گرفت، حدس زده م
 هزار ١٢اند؟ اگر رقم بيست درصد را برای زنان بپذيريم، يعنی تنها بايد  داده تشکيل می

 ١٢با پذيرش آمار قربانيان فوق اگر . تن با توجه به آمار فوق در اوين اعدام شده باشند
ه باشند، چه تعداد زندانی اعم از زن يا مرد در اوين به سر هزار تن در اوين اعدام شد

اند؟ سؤال بعدی اين است که اين زندانيان فرضی در کجا و کدام بندها به سر  برده می
تعداد  ها و پردازيم به اوين و ساختمان اند؟ برای روشن شدن موضوع، اول می برده می

  .۶٧م در سال اع ها در مقطع قتل تقريبی زندانيان موجود در آن
  

                                            
عام شده کمی بيش از يک درصد    طبق اسناد منتشره از سوی مجاهدين، تعداد زندانيان مارکسيست قتل250
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 به ۵، ٣، ١های  ا، سالنه  متشکل از شش سالن است که در مقطع اعدام اوين آموزشگاه
 به مردان ۶ و ۴، ٢های  و سالن)  زنان معروف بودند٣، ١،٢های زنان به  سالن(زنان

  .تعلق داشتند
  

 دادند که در کارگاه اوين نی تشکيل می اکثريت مطلق افراد اين سالن را زندانيا.٢ سالن
از . ها و بريدگان سياسی انتخاب شده بودند  از ميان تواب مشغول به کار بودند و غالبًا

  . اين بند کسی اعدام نشد
  

ی    بخشی از افراد اين بند کسانی بودند که در جهاد زندان يعنی در محوطه.۴سالن
مشغول به کار بودند و تعدادی نيز در کارگاه ... نه، آموزش، ترجمه و، آشپزخااوين

، دوبار دستگير نهای مجاهدي تعدادی از زندانيان زيرحکمی، پيک. کردند  اوين کار می
اين سالن از افراد . بردند های مجاهدين نيز در اين بند به سر می گان و تازه دستگيری شد

ها به آسايشگاه منتقل شده بودند و در مجموع کسانی که از اين بند  عام تعدادی قبل از قتل
  . تن بودند۴٠ از کمتربه شهادت رسيدند، 

بندی سابقم، سعيد   به درستی از دوست و هم٧٣ی   در صفحه"جنايت عليه بشريت"کتاب 
رود و در زمان فوق در   از دو پا فلج است و به سختی راه می کهنازاده اميرخيزیب

سراسر . کند چه که گفتم نقل می ی نزديک به آنبرد، روايت  آموزشگاه به سر می٢سالن 
 نيز گويای  و شورای ملی مقاومتهای منتشر شده از سوی مجاهدين ها و نشريه کتاب

، ٢های  ق است و هيچ تناقض و تضادی در رابطه با آمار فوق و ترکيب سالنمطلب فو
توجه کنيد بر اساس آمار فوق، حداکثر . شود  آموزشگاه در هيچ کجا ديده نمی۶ و ۴

 و ٢های  ها در سالن عام در مقطع قتل !اند  اعدام شده مرد مجاهد در آموزشگاه اوين١۴٠
  .ن اين دو بند در هم ادغام شده بودند باز بوده و زندانيا۴
  

 که زندان ۶۵بعد از سال .  بود اين سالن در واقع ترمينال زندان اوين.۶سالن
گرفتند و يا منتظر دريافت حکم بودند به  ر تعطيل شد، زندانيانی که حکم میحصا قزل

چرا که افراد .  در حال نوسان بود الن هميشهتعداد افراد اين س. شدند اين سالن منتقل می
افراد اين سالن در نقل و . شدند های اوين منتقل می های ديگر و بند از اين سالن به سالن

 منتقل شده بودند و در واقع در ٣٢۵ اوين در بخش ٣ به بند ۶٧های خردادماه  انتقال
شود که  اين بابت داده میاين توضيح از .  خالی از زندانی بود۶ها سالن  مقطع اعدام

افراد  .  بار در آموزشگاه اوين محاسبه نشود  و يک٣٢۵بار در بندهای  ها يک  آمار آن
 که در "اکثريت" و افراد وابسته به سازمان اين بند تلفيقی بودند از زندانيان مجاهد

 تن از زندانيان مجاهدی که در اين ١٠٠ر حدود د. بودند   دستگير شده۶۴ی سال   ضربه
 نيز به "م زندانيان سياسیعا قتل"در کتاب . بردند به شهادت رسيدند بند به سر می
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ترين سالن آموزشگاه به  سالن فوق مهم.  به آن اشاره شده است١٩٩درستی در صفحه 
 دانم تعداد زندانيان مارکسيست بعيد می. لحاظ زندانيان سرموضعی و مقاوم بوده است

  . از سرنوشت اين زندانيان، اطالع دقيقی در دست ندارم.  نفر بوده باشد۵٠بيش از 
  
٨  

  . بياندازيم بندهای اوين تر شدن موضوع، بهتر است که نگاهی به ترکيب برای روشن
 باال ٣م، به بند عا  پايين بودند و قبل از قتل١ در بند زندانيان اين بند قبًال .  باال٣بند 

در ميان آنان . اين بند متعلق به زندانيانی بود که محکوم به حبس ابد بودند. منتقل شدند
 و اين بند متشکل از زندانيان مجاهد. تعداد معدودی افراد زير حکم نيز بودند

 ۴٠ مجاهد و ١١۵. رسيد  تن می١۵۵ست بود و تعداد افراد بند به سختی به مارکسي
  .توجه شود آمار فوق تقريبی است و بر اساس حداکثر ممکن تلقی شده است. مارکسيست

  
 ١٠دادند که بين   و مارکسيستی تشکيل می زندانيان اين بند را زندانيان مجاهد. باال١بند 

ها، بيش  تعداد افراد موجود در اين بند نيز در مقطع اعدام.  سال حکم داشتند١۵ سال تا
توجه شود اين آمار تقريبی است و بر .  مارکسيست۴٠ مجاهد و ١۴٠. تن نبود١٨٠از 

 به نقل "م زندانيان سياسیعا قتل"آمار داده شده در کتاب  .اساس حداکثر تلقی شده است
  . کتاب مزبور نيز تأييد همين واقعيت است٢٨۶م در صفحه از شاهد هشت

  
 خرداد ١١ در تاريخ بردند که از گوهردشت  نفر در اين بند به سر می١۵٠تعداد  .۴بند 
من .  نفر زنده ماندند٧از اين تعداد، تنها در حدود .  منتقل شدند به اوين١٣۶٧ماه 
 "م زندانيان سياسیعا قتل"کتاب . شناختم که به شهادت رسيدند، میی افرادی را  کليه

ها و  هيچ يک از کتاب. کند  به نقل از گزارش نهم، آمار فوق را تأييد می٢٨٩صفحه
 در تضاد با ، آماری و يا شورای ملی مقاومتشده از سوی مجاهدين های منتشر نشريه

 به سر در اين بند تنها زندانيان مجاهد. اند  اوين گزارش نکرده۴آمار فوق راجع به بند 
  .بردند می
  

بردند که  های آن، هشت زندانی مارکسيست به سر می  تنها در يکی از اتاق. پايين٢بند 
مدتی در انفرادی زير بند ما قرار داشتند و سپس .  منتقل شدنددر تيرماه به گوهردشت

  . به سالن انفرادی ما انتقال داده شدند
  

...  و، جودت، پرتوی، عمويی، مانند کيانوریاعضای معروف حزب توده . باال٢بند 
ی نيز اکثريت ی وا های توده ر معلوم تعداد ديگری از زندانیدر آن به سر برده و از قرا

ها از طريق مورس  زيرا در ارديبهشت ماه همان سال، بچه. بردند در اين بند به سر می



  نه زيستن نه مرگ

  

٣٦٠

افراد فوق در . برند  زندانی اکثريتی در آن بند به سر می٣٠متوجه شده بودند که حدود 
که توجه شود .  در استان خراسان دستگير شده بودند،فتن به افغانستانتالش برای ر

نسبت به تعداد افراد داخل اين بند اشراف کامل ندارم و ممکن است با درصدی از خطا 
 . ولی مطمئنًا تعداد افراد بيش از آن چه که گفته شد، نبوده است. مواجه باشم

ان مرد مجاهد و مارکسيست در مقطع شود، آمار کل زنداني همان طوری که مالحظه می
 که اختصاص به زندانيان )اند زندانيان آموزشگاه مالحظه نشده(ها در بندهای اوين اعدام

 مارکسيست ١٢٠ از کمتر مجاهد و ۴٠۵سياسی داشت، کمی بيش از پانصد تن يعنی 
تواند بيش از   مرد شامل آموزشگاه و بند نمیآمار کل زندانيان مارکسيست.(بوده است

  ) نفر بوده باشد١٧٠
  

اين قسمت .  نام برد٢٠٩های  ، بايد از سلولهای اوين از ديگر قسمت .٢٠٩ساختمان 
م عا قتل"های  ی کتاب های آن به تأييد چند باره  است و سلولمتعلق به وزارت اطالعات

 خلق ايران، در و ديگر انتشارات مجاهدين" جنايت عليه بشريت"و " زندانيان سياسی
ها به زندانيان منتظر دادگاه و آنانی که در انتظار اجرای حکم اعدام بودند،  مقطع اعدام

ن به سر ای در آ  ديگر زندانی واختصاص داشت و از قبل زندانيان آن تخليه شده بودند
 سلول داير بوده است و بر فرض ٨٠حدود  قابل ذکر است که در اين ساختمان،. برد نمی
 تن ٨٠تواند بيش از   اگر از قبل زندانيانی در آن بوده باشند، باز هم تعداد آن نمیحتا
زندانيان  قتل عام"های  های زندانيان سياسی که در کتاب ها و شهادت گزارش. باشد

های باال هيچ تضادی ندارد و  اند، با گفته منتشر شده" ت عليه بشريتجناي"و " سياسی
  .مؤيد مطالب فوق است

  
توجه .  سلول است١٠٠از چهار طبقه تشکيل شده و هر طبقه، دارای حدود  .آسايشگاه

های فوق به کسانی اختصاص داشته است که برای طی کردن مراحل پيش  شود که سلول
ی ديگر   طبقه٣ی اول به زنان و  طبقه. اند شده جا منتقل می  آناعدام، از بندهاشان به از 

طوری که در باال توضيح داده شد، زندانيان زير  همان. به مردان اختصاص داشت
ها منتقل شده  ها به اين سلول عام ، قبل از قتل۶ و يک اتاق دربسته از سالن۴  حکمی سالن

ثانی، کسانی  در. ها انتقال داده شده بودند ولتعدادی از زنان نيز از قبل به اين سل. بودند
. شدند ها نگاهداری می شدند نيز در اين سلول که از بندها برای رفتن به دادگاه خارج می

ها از آمار زندانيان آموزشگاه و بندها کاسته شده و  عام ی قتل يعنی در واقع، در پروسه
ها و شواهد  گزارش. شد فزوده می ا٢٠٩به آمار افراد زندانی در آسايشگاه و ساختمان 

جنايت عليه " و "م زندانيان سياسیعا قتل"های  های مختلف کتاب گوناگونی در صفحه
با اين همه در نظر . های من ندارد  مؤيد مطالب باالست و هيچ تضادی با گفته"بشريت

ای  زندانيان، عده .اند هبرد ها به سر می  زندانی، از قبل در اين سلول١۵٠گيريم که  می
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هايی    نفر بوده است، نيز ديده بودند که با لباس۵٠ از کمترزندانی را که تعدادشان 
جا منتقل شده بودند که کسی  متفاوت از لباس زندانيان و دارای سنين نسبتًا باال، به آن

ست شان به د ها نشنيده بود و بعدها هم اطالع دقيقی از سرنوشت چيزی در مورد آن
گيرم  من بدون وارد شدن به بحث در رابطه با موضوع فوق، فرض را بر آن می. نيامد

ی حائز اهميت آن است که اصوًال  نکته. ی آنان نيز به دار آويخته شده باشند که همه
اند که زندانيان بندها و کسانی  هايی بوده ، محل اوين٢٠٩های آسايشگاه و ساختمان  بخش
  . شدند جا منتقل می ی دادگاه و اعدام قرار بگيرند، به آن ر بود در پروسهکه قرا

  
 ٣١١ و ٣٢۵ روحانيت است که همان  ، بند ويژهديگر ساختمان اوين . روحانيت بند ويژه

 به دادسرای ويژه روحانيت اختصاص داشت ۶۶ است که از سال ۶ و ۵قديم و بندهای 
  . ها بودند عام ی قتل برد و به دور از پروسه به سر نمیو زندانی سياسی در آن 

  
را " کميته مشترک"م، زندانيان عا البته شنيده شده است که رژيم در روزهای قبل از قتل

توانند همان  اگر اين خبر صحت داشته باشد، زندانيان فوق می. کند می منتقل نيز به اوين
  . ها را در بندها نديده بود بردند، چرا که کسی آن  که در آسايشگاه به سر میکسانی باشند
اين . دنفر نبو ١۶٠٠ فراتر ازها، به هيچ وجه   در مقطع اعدام اوين سياسیآمار زندانيان

. است... ی زندانيان اعم از مقاوم، تواب و بريده، کارگاهی و ی همه آمار در برگيرنده
  ! اند؟ هم فقط در اوين اعدام شده  تن مرد، آن هزار١٠ پس چگونه

 آموزشگاه، تنها تعداد اندکی اعدام شدند و اکثر افراد دو ۴ و ٢های  حال آن که از سالن
های مختلف زندان از  جايی که تواب، بريده و منفعل بوده و در بخش سالن فوق از آن

   .و اعدام نشدندکردند، به دادگاه برده نشده  جمله کارگاه کار می
م تعدادی از کسانی را که دارای عا اين نکته را نيز اضافه کنم که در مقطع قتل

های سنگين بوده ولی پس از محکوميت در دادگاه به خاطر اعمال نفوذ در  پرونده
دستگاه قضايی رژيم و يا پرداخت مبالغ هنگفت به سرعت آزاد شده بودند نيز دوباره 

در . تعداد اين دسته از افراد چندان زياد نبود. گير کرده و به اوين برگردانده بودنددست
شد، دوستان  م در حسينيه اوين برگزار میعا هايی که در مقطع قتل جريان مصاحبه
مواجه شده بودند که به تازگی دستگير و برای مصاحبه ) حدودًا ده نفر(نزديکم با کسانی

داد که به تازگی از بيرون  ها نيز نشان می حتا سر و وضع آن.  آورده شده بودندبه اوين
برای مثال يکی از اين افراد دارای بيست سال محکوميت بود و دوماه پس از . اند آمده

  ! دريافت حکم از زندان آزاد شده بود
 ،اقی افتاده باشددانم کسی از ميان چنين افرادی اعدام شده باشد و يا اگر چنين اتف بعيد می

جا بود که در  گری عوامل رژيم تا آن  وحشی،چندهر. ای باشند تعداد قابل مالحظه
م در مرخصی عا  که به هنگام شروع قتل رانآسيابا ه و حسين زاد اصفهان، مجتبی رحيم
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 وی مرخصی، به زندان فراخوانده  ند، پيش از پايان دورهبرد بيرون از زندان به سر می
  .سپردندی اعدام  به جوخه

 است و نه انکار يکی از بزرگترين مطالب فوق نه پرده پوشی بر جنايت خمينی
های عليه بشريت در تاريخ معاصر، بلکه روايت واقعی و به دور از ذهنيت و  جنايت

به نظر نگارنده، رژيم جمهوری اسالمی . ار فجيع استهياهوهای رايج از يک کشت
 نفره ١۵٠همين که از يک بند . پتانسيل دست زدن به هر نوع جنايت و شقاوتی را دارد

مارکسيست مجاهد و مانند و از ميان زندانيان  ، تنها هفت تن باقی میزندانيان مجاهد
های رژيم  مانند، خود گويای ابعاد جنايت ر زنده میشما تعدادی انگشت) ها ابدی(١بند

بايستی روی آن تأمل شود، اين است که چنان  موضوع مهمی که می.  استخمينی
تعدادی از زندانيان سياسی در دسترس خمينی نبود وگرنه در صورت لزوم، از کشتار 

  . هيچ گونه ابايی نداشتندها برابر آن نيز  ده
  
٩ 

 زندانيان زن که در مقطع دی شهيدان، در رابطه با تعدا  نامه ی مجاهد، ويژه ريهدر نش
  : خوانيم اند، می م اعدام شدهعا قتل

 ٨٠ زندانی داشت ١٠٠٠، که بيش از  زندان زنان اوين٣ در بند همچنين
   ٢٥٢. اعدام کرده بودند۶٧درصد خواهران مجاهد را تا شهريور 

  
ی گزارش باال، اطالع درستی از آمار، ترکيب و  به خوبی مشخص است که نويسنده
 به بعد با آزادی تدريجی ۶۴از سال . م نداشته استعا محل نگهداری زنان در مقطع قتل

ها، زنان در  عام  در مقطع قتل.زنان، از تعداد آنان در زندان به شدت کاسته شده بود
 هيچ ۶٧م در سال عا وانگهی، در مقطع قتل! بردند  به سر نمیی اوين رگانهبندهای چها

 زنان در آن مقطع تنها در سه سالن . زندانی نداشت١٨٠بندی در اوين بيش از 
به ، به صورت تنبيهی  عام دی از زنان نيز قبل از قتلتعدا. بردند آموزشگاه به سر می

  .وين منتقل شده بودندآسايشگاه ا
  

های آن به بهداری  بخشی از سلول.  اين سالن دارای شش اتاق است. آموزشگاه١سالن
اين بند به . آموزشگاه اختصاص داده شده و در واقع کاربری ديگری داشته است

بردند که به   می زندانی مارکسيست در اين بند به سر٢۵ تا ٢٠. بودصورت دربسته 
تعدادی از زندانيان مجاهد . عام قرار نگرفتند ی قتل در پروسهد و دادگاه برده نشدن

  کمتر ازدر مجموع تعداد زندانيان زن مجاهد اين بند .ها بودند کش نيز در اين اتاق ملی
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عام شده اين بند  اسامی زنان قتل.  اعدام شدندها  آنی  همه حتماًالا بودند که نفر ١٠٠
  :عبارت است از

، مهناز ازآيا) قمر(مينا  ،، آسيه احمدزادهیاشرف احمد ،ده شيرازیاهللا زا رضيه آيت
، اکرم بهادری، ، صديقه ِانسی، رقيه اکبرینژاد، حوريه اآبر، فرح آقاياناسماعيلی

، تحصيلی) اهيدن(، فاطمه ، منيژه تاج اآبریپاآباز) سارا( مريم ،حوريه بهشتی تبار
زهره ، ، محبوبه حاج علی، پروين حائری، پروانه جمشيدی، ناهيد جليلیشهين جلغازی

، حميدی) ليدا(، سهيال ای فاطمه حمزه، گلی حامدی، ليال حاجيان ،حاج ميراسماعيلی
 ، منصوره خسروآبادی، شيرين حيدریزهره حيدری، ،طيبه حياتی، فرشته حميدی

، ناهيد رضازاده) زهره(، سودابه ، فريده رازبان، فريبا دشتینيا مهری درخشانی
، سوسن شهپری) شهپر(، سودابه ، سهيال شمسفرح شكری، ستودهتهمينه ، زرآانی
، زهرا عزيزی) مريم(، اشرف ، شهره عرفانيانفروزان عبدی ،، خيريه صفايیصالحی

، اشرف ، نيره فتحعلياناليقين زهره عين، عّطاری) اعظم(شهربانو  ،عسکری) شهال(
، مژگان ، صنوبر قربانی اردستانی، شيرين فيض شندیروزی، مهتاب فيفدايی تبريزی

، فريبا ، مژگان لطيفیمينا لطفی، ، فرنگيس آيوانی، شهال آوهستانی، آذر آوثریآمالی
، آبادی مريم محمدی بهمن، شکر محمدزاده، محمدرحيمی) مهری(، فرنگيس لهراسبی

، سودابه ، فرحناز مصلی، سرور مشهدی استرآبادی، منظر مريدیزاده مهدخت محمدی
، صالحه ، پروانه نورمحمد نوری، سيمين نانكلی، منصوره نانسا، مريم مهاجرمنصوری
قدسی ، ، پريوش هاشمیزاده یيفرح وفا تك، ، فاطمه زهرا نيكو اقبالنورمحمدی
   ... وهواکشيان

  
به همراه   سياسی زندانی١۵٠ در اين سالن کمتر از ). زنان٢سالن ( آموزشگاه٣سالن 

زندانيان زن  .بردند  به سر می عراقی  و يک خانواده دو نفره ی سه نفره يک خانواده
  که که پس از آزادی دوباره دستگير شده بودند اغلب در اين بند محبوس بودندمجاهد

 نفر از زندانيان اين بند را نيز زندانيان مارکسيست ۴٠در حدود . غالبًا اعدام شدند
 نفر از ٢٠تقريبًا . اکثريت زندانيان زن مجاهد اين بند زنده ماندند. دادند تشکيل می
ی اعدام شدگان اين بند  اسامی به دست آمده. مجاهد اين بند اعدام شدندزن زندانيان 
  : عبارتند از

، فرحناز يب، آزاده ط، مژگان سربیی، ليلی حسين، زهرا بيژن ياریاقيانمهری 
، زهرا ی، مهين قريشزهرا فالحتی حاج زارع، ، همدم عظيمیی منيره عابدين،ظرفچی

   ٢٥٣...و ی، سهيال محمد رحيم، منصوره مصلحی، سهيال مجاورآيايی) محبوبه(
  

  اکثر زندانيان اين سالن را زندانيان مارکسيست.) زنان٣سالن (اه آموزشگ۵سالن 
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دادگاه برده نشده و آن تعدادی هم که به به يک برای اعدام   دادند که هيچ تشکيل می
 نماز خواندن در صورت امتناع از تنها جهت صدور حکم شالق ،دادگاه فراخوانده شدند

يک به  بردند که هيچ ين سالن به سر می زندانی بهايی نيز در ا٢٠ بيش از .بوده است
 به صورت تنبيهی به اين بند منتقل شده بودند و  زندانيان مجاهد.دادگاه برده نشدند

های  به ناماز جمله .  اعدام شدندها  آنی احتماًال همهنفر بود که  ۴٠تعدادشان کمتر از 
 ،، شهين پناهی سيمين بهبهانی دهکردی،، مليحه اقوامیشهناز آقانور ،ميترا اسکندری

عفت ، ، طيبه خسروآبادیيان مهين حيدر، کلخوران، فهيمه جامعمريم توانائيان فرد
، مريم ساغری، زرگر) صديقه( سپيده،منيره رجوی، ، هما رادمنشآفاق دکنما ٢٥٤،خلدی

، اعظم ، فرزانه ضياء ميرزايیمحبوبه صفايی، یده صدقيفر، دار هرا شب زندهز
،  مهين قربانی،آبادی ، مهری قنات، مهناز فتحیسهيال فتاحيان، ، فريبا عمومیطاقدره

، کالنتری) گلی(فرنگيس ،مهری و شورانگيز کريميان، فضيلت عالمه، اين ن قدسیيميس
  . توان اشاره کرد می ... ومهناز يوسفی، ، اشرف موسویمريم گلزاده غفوری

اکثريت . د نبودياها چندان ز عام  و در مقطع قتل۶٧تعداد زندانيان زن زندانی در سال 
کرمانشاهی و زندانی  تعداد اندکی و تنهابردند   به سر میها در اوين آنقريب به اتقاق 

 از انتشارات سازمان "قهرمانان در زنجير"در کتاب .  بودندکرجی در گوهردشت
 سه بند زنان ":  خلق نيز به درستی بر موضوع فوق صحه گذاشته شده استمجاهدين

   ٢٥٥."بعد از کشتار تبديل به يک بند شداوين 
در رابطه با آمار زندانيان  ٢٥٦.اعدام شدند زن مجاهد در اوين ٢٠٠ کمتر از در مجموع

 و های منتشر شده از سوی سازمان مجاهدين  که در کتابموجود در بندهای مختلف اوين
 اغراق و در اکثر موارد به نقل از زندانيان آزاد شده آمده است، شورای ملی مقاومت

م عا شوند که به آمار نهايی زندانيان قتل آغاز می ها زمانی  مبالغه.شود ای ديده نمی مبالغه
 اهللا واحد  ولی،ماند اين حقيقت است که مأمور مذکور ای که باقی می  نکته.رسيم شده می
 ،"جنايت عليه بشريت"و " م زندانيان سياسیعا قتل"های  کنندگان کتاب  تنظيم،تهکال مرزن

های فوق هستند، روشن کنند که   و ديگر کسانی که مدعی آمارسازمان مجاهدين خلق
نقشه اند؟  برده  در کجای اوين به سر میار هز١٠هم در ابعاد  شان، آن زندانيان ادعايی

  .زندان اوين به پيوست است
١٠  

  زندان گوهردشت
 "ی شهيدان نامه  ويژه" ها، در  در مقطع اعدامدر رابطه با آمار زندانيان گوهردشت

  :اند  آوردهی مجاهد  نشريه
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 ٣٠٠اند که تنها   بوده گوهردشت زندانی در۵٠٠٠بنا به شواهد و قرائن چند 
   ٢٥٧.اند ها زنده مانده نفر از آن

  :و نيز
 حلق آويز  نفر را در زندان گوهردشت١٨٠ تا ١۵٠ی اول، روزانه  در هفته

  ٢٥٨.کردند می
  :و يا

،  بندش٢١ بند نزديک به ٢۴از اين .  بند داشت٢۴ زندان گوهردشت
آمار بند ما نزديک .  تايی انفرادی۴٠های  سلول. های انفرادی بود سلول
يعنی در .  بود٢٠٠ تا ١٨٠بندهای ديگر آمارشان بين .  نفر بود٢٢٠

ها وقتی به  بعد از اعدام.  زندانی بوديم۵٠٠٠ تا ۴۵٠٠مجموع چيزی بين 
   ٢٥٩.مشدي  نفر می٣٠٠ منتقل شديم مجموعا چيزی نزديک اوين

  
ای درست در  توان داده گزارش فوق از اساس غيرواقعی و مخدوش است و به سختی می

 خلق  از انتشارات سازمان مجاهدين"قهرمانان در زنجير"در کتاب . آن پيدا کرد
ان را ماندگ اند و تعداد باقی  درصد زندانيان اعدام شده٩٠ خوانيم که در گوهردشت می

با اين حساب تعداد اعدام شدگان مجاهد زندان گوهردشت بايد در . نويسد  تن می٣٠٠نيز 
 کتاب ی ندهدانم گردآور  بعيد می. نفر باشد که از اساس غيرواقعی است٢٧٠٠حدود 

در  .اند  زندانی مجاهد در کدام بندهای گوهردشت محبوس بوده٣٠٠٠بتواند توضيح دهد 
  . کنيم قعی میزير مروری بر آمار وا

  
، در مقطع ترين محل نگاهداری زندانيان مجاهد اين بند در واقع اصلی .٢سالن 

 بود و من نيز در همين بند به همراه گزارشگر باال به ها در زندان گوهردشت عام قتل
 تن ١١۵ در حدوداين تعداد، از .  نفر بودند١٨۵در حدود تعداد زندانيان . بردم سر می

  . اعدام شدند
  

ها از  عام  نفر بود، کمی قبل از قتل١٢٠  ازکمترزندانيان اين بند که تعدادشان  .١سالن
ساختمان فوق در . ی بندها منتقل شدند اين بند به ساختمان ديگری خارج از محوطه

 "جهادکنار  ١بند" به همين دليل به  قرار داشت وگوهردشتمجاورت بند جهاد و کارگاه 
باز  از ابتدای انتقال زندانيان به محل فوق، آنان از رفتن به داخل بند سر. معروف شد

رژيم به هيچ وجه قصد اعدام زندانيان فوق را .  غذا نيز دست زدندو به تحريمزده 
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 کرده و به محل فوق گسيل  دسته بندی"خطر بی"ها را به عنوان زندانيان  نداشت و آن
. بندی درستی انجام نگرفته بود نبودند و تقسيم "خطر بی" ها چندان هم آناما . داشته بود
 مردادماه، سه تن از زندانيان بند فوق ١۴ داديار و سرپرست زندان در روز ناصريان

 را به دادگاه آورد که  و حسين سماواتيانا، مهدی شاه ميرزبه نام های رحمان چراغی
 مردادماه نيز ١۶ اعدام شد و دو نفر ديگر زنده ماندند و در روز رحمان چراغی

ه ی تغيير بند از ساختمان فوق خارج کرد  تن ديگر از اين زندانيان را به بهانه۶٠حدود
  . تن از آنان اعدام شدند٣٠و سپس به دادگاه بردند که 

  
  توضيحی در مورد ديگر بندها 

به علت نبود امنيت در کرمانشاه که  ی اختصاص داشت نيز به زندانيان مجاهدسالنيک 
ها از  آن.  شده بودند منتقلبه گوهردشتهای شب با دو اتوبوس  نيمهآباد  زندان ديزلاز 

جز چند نفر، بقيه همگی ها،   از تواب به غيرشهرهای گوناگون استان کرمانشاه بودند و 
همراه  از آنان نفر ۴٠بيش از  اسامی "م زندانيان مجاهدعا قتل" در کتاب ٢٦٠. شدنداعدام

ی اول  ند در طبقهاين ب .با محل اعدام که به درستی گوهردشت معرفی شده، آمده است
  .ی سوم آن قرار داشت  نيز در طبقه٢ساختمانی بود که بند 

 به همراه ما بودند و از همان محل ٢ دادگاه انقالب اسالمی کرج نيز در بند انمحکوم
 نيز به زندانيان کرجی زير حکم و بازجويی  سالنيک. برای دادگاه و اعدام برده شدند

ها  تعداد آن. بردند م در آن به سر میغ د اميرمهران بیاختصاص داشت که زندانيانی مانن
 ٣٨با اين حساب که در هر بند انفرادی، حداکثر .  بوده باشدنفر ١۵-١٠نبايد بيش از 

انفرادی را نيز از وسط تيغه کشيده و به سالن اين راهروی سلول قرار دارد و در ضمن 
ها   سلول داشت که بعضی از سلول١٩ و در هر طرف تنها دو قسمت تبديل کرده بودند

شان در دادگاه  که جرائم... در ضمن سارقان مسلح، محکومان اقتصادی و. هم خالی بود
  .شدند گرفت نيز در همين بخش نگهداری می انقالب مورد رسيدگی قرار می

 اختصاص  دادگاه انقالبانطلب و محکوم  نيز به زندانيان بهايی، سلطنتسالنيک 
بندی جديد چه نامی بر آن  دانم در تقسيم  نام داشت و نمی١۵داشت که سابقًا بند يا سالن 

  . ندنهاد
 زندانيان عادی ها  آن .داشت به زندانيان افغانی اختصاص ديگری هم بود کهيا سالن  بند

جويی در مخارج و عدم پرداخت هزينه برای انجام کارهای   صرفهبه منظور کهبودند 
  . شده بودند  منتقلمومی زندان، به گوهردشتع

 است،  داشتهاساسی  نقش "عام زندانيان سياسی قتل"گردآوری کتاب ن که در حميد اسديا
 "حقوق بشر سنگسار شده"ای که در سمينار    در جريان سخنرانی١٣٨٣روز بيستم آذر 

 ۶٧عام  شت زندانی بودند و در قتل گوهرد٩ نفری که در بند ٩٩ از جمله به ايراد کرد
                                            

  . دادند که در گوهردشت جاودانه شدند یها را زندانيان مجاهد شهر کوچک سنقر تشکيل م  نفر از آن١٢  260
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در زندان عام   چنين بندی در دوران قتل٢٦١.اعدام شدند، اشاره کرد که نادرست است
پيش از اين، زندانيان . اعدام شده وجود نداشتزندانی يا با چنين تعدادی گوهردشت 

مزبور به عام با تخليه بند  ها پيش از قتل بردند که مدت  به سر می٩کرجی درسالن يا بند 
  . بند ما منتقل شده بودند و تعدادشان بسيار کمتر از اين بود

  
 در ابتدای هر بند، يک ساختمان وجود دارد که در واقع  در زندان گوهردشت.ها فرعی

برای پرسنل و نگهبانان بندها طراحی شده و متشکل از يک آبدارخانه، دو اتاق، يک 
اما رژيم از .  و حمام است و حکم يک سوئيت کامل را داردانباری، سرويس بهداشتی

.  گذارده بود"فرعی"کرد و بر آن نام  ساختمان فوق برای نگهداری زندانيان استفاده می
، جهت تفکيک و تقسيم زندانيان به ۶۶ها در اواخر سال  ده از فرعیسياست استفا

کرد، وسعت   میتر  را راحتشان کردن ها و سرکوب  که برخورد با آنکوچکترهای  واحد
  . بردند  نفر به سر می٣۵ تا ٣٠ها حداکثر  در هر يک از فرعی. بخشيده شد

ها در   که سال به زندانيان قديمی مجاهد گوهردشت٨ و ۵های  م، فرعیعا در مقطع قتل
فرعی مقابل " فرعی به نام ها قبًال در يک آن. بردند، اختصاص داشت انفرادی به سر می

ها، در دو  عام بردند و مدتی قبل از قتل  بود، به سر میبزرگترها  ی فرعی  که از بقيه"۶
ی که در  زندانيان مجاهد٩-١۶-١۴-١٣-٧های  در فرعی. فرعی فوق تقسيم شده بودند

 و ۴بردند و دو فرعی  ه بودند، به سر می به گوهردشت منتقل شد از اوين۶۶بهمن ماه 
 که در ندش مجاهد اختصاص داشتک  نيز به زندانيان ملی)نام دومی را به خاطر ندارم(

های  کش ها در ابتدا همراه با ملی آن. خرداد ماه به گوهردشت منتقل شده بودند١١تاريخ 
  .های مذکور منتقل شدند به فرعیپس بردند و س  به سر می٣مارکسيست در بند 

ين بيشتربردند و تعدادشان در   در هشت فرعی به سر میبا حساب فوق، زندانيان مجاهد
 درصد افراد فوق زنده ماندند که ٣٠بيش از . توانست باشد  نفر نمی٢۵٠حالت بيش از 

ها و  کش های فوق، دو فرعی ملی از فرعی. برديم ها با هم در يک بند به سر می بعد
  .  تقريبًا همگی اعدام شدند و تعداد بسيار کمی زنده ماندند٧فرعی 

  
  فرعی هايی که زنان در آن به سر می بردند

پيش از  مجاهدزن نی  زندا١٨ ٢٦٢.تعدادشان اندک بود زندانيان زن ،در گوهردشت
به گوهردشت  اتوبوس  دستگاهبا يکانشاه د کرمآبا ديزلزندان از  های شب  نيمهعام قتل
، های پروين اميری  نفر به نام١١از اين تعداد  .جا داده شدند در يک فرعی وقل منت

، اشرف ، فريده گوهرنيا، نيره غالمی٢٦٣، مرضيه رحمتی، ميترا جاللیمعصومه امينی
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٣٦٨

 . اعدام شدند...ن و نسريپوران نصوری، السادات نسبی ، اعظم هاجر نامور٢٦٤معزی،
جا به   از همان،ه در انفرادی محبوس بود يکی ديگر از زنان کرمانشاهی کسليمانیآذر 

 ٨عام به مدت  مانده از جمله دو زندانی تواب، پس از قتل  زندانی باقی٧ .قتلگاه برده شد
 ماه با آمبوالنسی که در طول راه نيز آژير ١٠المالقات بودند و پس از  ماه ممنوع

  .شدندکشيد به کرمانشاه بازگردانده  می
ها تعدادی  در ميان آن. بردند در يک فرعی به سر می نيز یکرج زندانی زن ١۵حدود 

 تنها . بودند  تعدادی نيز تواب و به دادگاه برده نشدند زندانی مارکسيست بودند که اساسًا
 زهرا تنها زندانی زن مجاهد برای برخورد از بند بيرون برده شدند و در اين ميان ۴

  انفرادیی که در سلولدر دوران.  مردادماه اعدام شد٨د و در  به دادگاه برده شخسروی
  . ديدم آمدند، می  میها را هنگامی که به هواخوری بودم، آن

 ۶۵٠ از کمترم از زن و مرد م، اععا  در مقطع قتل در گوهردشتتعداد زندانيان مجاهد
شدگان مجاهد در اين  تعداد اعدام.  تن از آنان زنده ماندند٢٠٠نفر بود که بيش از 

در کارگاه و جهاد گوهردشت تنها .  تن بوده باشد۴۵٠تواند بيش از   نمیگاه هيچزندان، 
 زندانی مجاهد برای آزادی ۵زندانيان عادی مشغول به کار بودند و در اين ميان 

 .م آزاد شدندعا جا منتقل شده بودند که همگی به جز يک نفر، بعد از قتل زودرس به آن
  . برای پی بردن به حقيقت به نقشه زندان گوهردشت که به پيوست است رجوع شود

  
١١  

های زندانيان  های مطرح شده در رابطه با آمار زندانيان و به ويژه ترکيب بند روايت
  .  نيز نادرست و در برخی موارد غيرواقعی و توأم با مبالغه استمارکسيست

، گوهردشت ٣بند  زندانی ٣٠٠از  ": نوشته است"اتحاد کار"ی   در نشريهسعيد همايون
   ٢٦٥" .دندنجا نما  نفری بر٢٠جز 

 اين بند متعلق به زندانيان مجاهد. يافته بود غيير ت٢م به بندعا  مدتی پيش از قتل٣نام بند
 نفر از اين بند زنده ماندند که ٧٠حدود . بردند  می در آن به سر  نفر١٨۵بود و تقريبًا 
اندازی آن در   از ابتدای راه،در هيچ يک از بندهای گوهردشت. ها من هستم يکی از آن

 در جا که مطلع هستم پس از تفکيک زندانيان تا آن .اند  نفر نبوده٢٠٠يش از  ب۶١سال 
 به بخش انتهايی گوهردشت منتقل شده و با توجه به  زندانيان مارکسيست۶۶زمستان 
ختلف تقسيم در بندهای م... هايی چون ميزان محکوميت و پذيرش مصاحبه و پارامتر
  :شدند

 سال ١٠ هستند به زندانيانی که کمتر از  که آخرين بندهای گوهردشت٨ و ٧دو بند  - 
                                            

او در مأموريتی برای اعزام نيرو در منزل . شد  محسوب میهای مجاهدين  وی اهل خوی بود و جزو پيک264
به علت استفاده از قرص سيانور به هنگام دستگيری، مورد عمل . معصومه امينی در شهر سنقر دستگير شد

  .جراحی گلو قرار گرفته بود
  .١٣٧٠، شهريور ٣٣ی  ی اتحاد کار، شماره   نشريه265
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٣٦٩

  ؛محکوميت يافته بودند
   سال زندان محکوم شده بودند؛١۵ تا ١٠ به زندانيانی که به ١٢بند  - 
  بودند؛ به زندانيانی که مصاحبه جهت آزادی از زندان را پذيرفته ١۴بند  - 
  به گوهردشت از اوين۶٧ش مارکسيست که در خردادماه ک  به زندانيان ملی١٠بند  - 

  . بودند منتقل شده
  .بردند یم   احتماًال يک بند ديگر به سر و٢٠ی نيز در فرعی ی و اکثريتا ن تودهزندانيا

های آخر سال  توجه شود نام بندهای ذکر شده ممکن است در تغيير و تحوالتی که در ماه
 به وجود آمد، تغيير يافته باشد ولی ترکيب افراد داخل آن به ترتيبی که ذکر شد، ۶۶
  .بود

 نفر در هر بند و تعداد ٩٠ تا ٨۵ را بين ٨ و ٧های  نيما پرورش تعداد زندانيان بند
نويسد که   میهمچنيناو . کند  نفر ارزيابی می١٣٠ تا ١٢٠ سال را ١۵ تا ١٠محکومان 

نيما پرورش  ٢٦٦. بودند  سال تا ابد را در بند ديگری تقسيم کرده١۵زندانيان محکوم به 
از تعداد ": نويسد  نفر ذکر کرده و می١٢٠ش مارکسيست را حدود ک تعداد زندانيان ملی

حدود )  نفر۵٠٠مجموعا حدود (ان پنج بند که به زندانيان چپ اختصاص داشتزنداني
    267 "د نفر زنده مانده بودن٣٠٠ تا ٢۵٠

 ١۵٠ آورده شدند،  به گوهردشتشی که از اوينک آن چه مسلم است تعداد زندانيان ملی
 در بنابر اين، آمار داده شده توسط نيما پرورش.  مجاهد بودندها تن بود که نيمی از آن

جمعيت هيچ بندی به جز بندهايی که . دقيق نيستهای مارکسيست  کش رابطه با ملی
 سال تا ابد را ١۵ نفر نبود و زندانيان ١٠٠، بيش از )١،٢،٣(های بزرگ داشتند سلول

  . کرده بودند و چنين بندی در گوهردشت وجود نداشت به اوين منتقل۶۶نيز در زمستان 
های زير  م در بندعا  به هنگام قتل گوهردشتبه روايت دکتر غفاری زندانيان مارکسيست

  :بردند به سر می
  .دو بند متعلق به کسانی که باالی ده سال محکوميت داشتند

  ها   برای سرموضعی۶ بند
  . ها بود ها و سرموضعی  که ترکيبی از منفعل١۴بند 

 سال خطوط دو و سه و چهار ١٠های زير   برای چپی گوهردشت٨ و ٧بندهای 
  . اختصاص داده شد

او  .کند  نفر ذکر می١٠٠دکتر غفاری تعداد افراد هر يک از بندهای ياد شده را حدود 
 اختصاص  و اکثريتبه اعضای حزب تودهکه  ٢٠ و فرعی ١٨ بند  ره در باهمچنين
 نفر زندانی از اين دو گروه را ١۵٠ تا ١٠٠اين دو بند هر يک  ":نويسد ه بود میداده شد

                                            
  .١٠٣ی  ، صفحه  نبردی نابرابر، نيما پرورش266
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٣٧٠

  ٢٦٨."داد در خود جای می
 تعلق داشت که واقعيت طبق روايت دکتر غفاری هشت بند به زندانيان مارکسيست

بردند   در يک بند به سر می،برای مثال کسانی که باالی ده سال محکوميت داشتند. ندارد
 تعداد زندانيان  سياوش محمودی، نيما پرورشو برخالف نظر دکتر غفاری. و نه دو بند
  ٢٦٩.از آنان اعدام شدند نفر ٣٣: گويد   تن اعالم کرده و می٧۴بندشان را 

 ٢٧٠.کند  ذکر مینفر ٧٠ را ی موصوفکی از بندهازندانيان ي نيز تعداد همايون ايوانی
اين رفيق که متأسفانه نام او . از بند ما فقط يک رفيق اعدام شد": نويسد دکتر غفاری می

  ٢٧١".بقيه زنده ماندند.  بوداکنون در خاطرم نيست متعلق به خط پيکار
 نفر اعدام ٣۴ آيد از دو بند زندانيان مارکسيست  می چه از آمار داده شده بر چنان
 نفر ۵٠٠ را گان مارکسيست در گوهردشت اما دکتر غفاری تعداد اعدام شد .شوند می

ام شده ع   قتلاو تعداد زندانيان مجاهد. ه استی بسياری همرا کند که با مبالغه ارزيابی می
 درصد مبالغه همراه ۵٠کند که با بيش از   نفر ارزيابی می١٠٠٠در گوهردشت را نيز

بردند،  ها به سر می  در آنی بندهايی که مجاهدين  دکتر غفاری در باره٢٧٢.است
  :نويسد می
  

 ٢٠٠ها   اختصاص دادند که در برخی از آن را به مجاهدين٣ و٢ و١بندهای
ها و توابان سابق که   نفری از منفعل٢٠٠. شد  زندانی نگهداری می٢۵٠تا 

  ٢٧٣.کارگاه استقرار يافتند مصاحبه را بدون قيد و شرط پذيرفته بودند در
  
 ١  بردند و بند  نفر به سر می١٨۵ نيز٢ود نداشت و در بند  وج٣م، بند عا در مقطع قتل

 . نفر بود١٢٠ منتقل شده بود و تعداد زندانيان آن کمتر از به کنار جهاد و کارگاه اوين
ها و   نفر از تواب٢٠٠بردند و نه   زندانی عادی به سر می٧٠ از کمتردر کارگاه نيز 

 ۴٠کردند در حدود   کار میسی که در کارگاه گوهردشتزندانيان سيا .های سابق منفعل
  .  آموزشگاه اوين منتقل شده بودند٢م، به سالن عا نفر بودند که سال قبل از قتل

  
١٢  

  :اند م زندانيان، چه گفتهعا ی آمار قتل های سياسی ديگر در باره حال ببينيم گروه
  :  فدايی آمده است-  تهران- زارشی به نقل از خبرنامه هواداران سازماندر گ
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٣٧١

 خون آشام م زندانيان سياسی، در اجرا منويات خمينیعا به دنبال دستور قتل
  ...اقدامات زير صورت گرفته است

  ٢٧٤.رج ک نفر در روز تاسوعا در زندان گوهردشت٢۵۶اعدام 
  
به خاطر نزديک شدن تاسوعا و عاشورا کار خود را تعطيل کرده و در  هيئت کشتار

 ! اعدام نشدروز تاسوعا هيچ کس به دادگاه برده نشد و کسی در اين روز در گوهردشت
 وزير امورخارجه وقت ، به نقل از يکی از خبرنگاران که همراه گنشرپيام راه کارگر

 ٢٧٥. هزار نفر اعالم کرد٢٣آلمان به ايران رفته است، رقم واقعی اعدام شدگان را 
 به آمار اعدام شدگان پی چگونه در يک سفر چند روزه، يک خبرنگار همراه گنشر

 آيا اعالم هر ؟های سياسی و انقالبی از آن عاجز هستند برد ولی اين همه جريان می
  بری نيازمند کمی تأمل پيرامون آن نيست؟ خ

های زندانيان  خطاب به خانواده "ی خاوران کميته" از قول مسئوالن "اکثريت"ی  نشريه
م شده که اگر کسی  اعال"دقيق" آمار چنان ٢٧٦.دهد  نفر خبر می٨۶۴٠سياسی، از اعدام 
آخر  سر. رديدی در صحت آن نيستاند و ت کند تا نفر آخر آن را شمرده نداند، فکر می

اين آمار از سوی مسئوالن :  که اين گونه نيست، خواهند گفتودهم اگر کسی مدعی ش
  !ی خاوران داده شده است و به ما ربطی ندارد کميته

م عا راديو آزادی که بعدًا به راديو فردا تغيير نام داد، طی گزارشی از مراسم يادمان قتل
  :يان سياسی،  به اين شکل خبر دادزندان

م عا ان قتلي از تعداد قربانین بار آماري نخستیدر مراسم روز گذشته، برا 
ه ب.  ارائه شد،ور ادامه داشتي آه از اواخر مرداد تا اواسط شهر۶٧سال 

 هزار و ١٨ ،راني ایها ه زنداني چند هفته در آلی طن آمار جمعًايموجب ا
  ٢٧٧ران اعدام شدندي ایاسي سیها ر، از تمام سازمان نف۶٠٠

 
  :خوانيم ی کار نيز می  در نشريه

ی  در اين روز بر سينه. گونه جمعه چهارم آذرماه جمعه سياه جنبش شد بدين
هايی که در اين  ها و بسته رقم ساک. شماری از مردم داغ نشاندند گروه بی

  :اده شد، چنين استها د روز تنها در شش کميته تهران به خانواده
ی گل صحرا   ساک، کميته٢۵٠ی خاوران   ساک، کميته٢۵٠ی زنجان  کميته
 ساک، ٣۵٠ی تهران پارس   ساک، کميته٣٠٠ی نازی آباد   ساک، کميته۴۵٠
   ساک۴۵٠ی شميرانات  کميته
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٣٧٢

  . استای از جنايت خمينی اما اين شمه
بار ديگر اعالم ) ماه صحيح استدوشنبه هفتم آذر(از دوشنبه هشتم آذرماه

 از اين روز تا پايان هفته هر تنها در اوين. اسامی و تحويل وسايل آغاز شد
   ٢٧٨. نفر را اعالم کردند٩٠روزه نام 

  
گونه که بايد در نوشتار  آنی اطالعيه،  اندکی دقت الزم است تا متوجه شويد که نويسنده

! کند  تی از داخل کشور را به ميل خود تنظيم و منتنشر میخود دقيق نبوده و اخبار درياف
بدون اين که بخواهم وارد ماهيت آمار و ارقام ارائه داده شده شوم، تنها به ذکر يک 

  :کنم نکته بسنده می
ها را در روز جمعه چهارم  ان ساکجنايتکار ،آيد طوری که از اطالعيه بر می همان

دهند و سپس روزهای  ها تحويل می ست، به خانوادهادر ايران آذرماه که روز تعطيلی 
شنبه و يک شنبه که روزهای تعطيل در خارج از کشور است، از فعاليت بازمانده و 
دوباره در روز دوشنبه که اول هفته در خارج از کشور است، شروع به کار کرده و تا 

کند  يا فراموش میی گزارش گو اما نويسنده! دهند  ساک تحويل می٩٠پايان هفته روزانه 
طبق گزارش مزبور، در روز ! که در ايران اول هفته شنبه و پايان هفته جمعه است

و در . شود ها تحويل داده می  ساک به خانواده٢٠۵٠چهارم آذرماه تنها در شش کميته 
های اگر روز. شود ها تحويل داده می  به خانواده ساک در اوين۴۵٠ی بعد نيز تنها  هفته

 را نيز در نظر های ديگر و به جز اوين، زندان ديگری، مثًال گوهردشت ديگر و کميته
ها، سر به کجا  های تحويل داده شده به خانواده گاه معلوم نيست که تعداد ساک بگيريم، آن
، پرسند که چرا رژيم بايد در يک روز کنندگان اطالعيه از خود نمی تهيه !خواهد کشيد

ی مردم داغدار را به وجود آورد؟ و چرا  های گسترده ی تهران، تجمع هم در شش نقطه آن
 مگر  کند، مگر از کسی ترس و واهمه دارد؟ اين کار را در طی روزهای متمادی نمی

ها را گسترده نکرده است؟ البته از  دارد؟ چرا کميته... ها و اجباری در تحويل دادن ساک
شان  گونه که اينان در اطالعيه  اين،مسئله: های فوق ساده است به سوالنظر من پاسخ 

 تنظيم است واند نيز واقعيت نداشته   آماری را که ارائه داده؛اند، نبوده است آورده
   .اند کنندگان اطالعيه، آن را در خارج از کشور و به ميل خود تنظيم کرده

ها نيز همراه با اغراق  ن در شهرستانگا شد عام  شده در ارتباط با تعداد قتلآمارهای داده
 با آوردنگاه  .اند پوشی کرده ترين مسائل نيز چشم  از رعايت بديهیااست و گاهی حت

ی  ها همه شود که در بسياری از شهرستان  ادعا می، عجيب و غريبیهاي استدالل
عام   و حتا پس از سرنگونی رژيم نيز کسی از آمار دقيق قتلاند زندانيان اعدام شده

بررسی ای وجود داشته باشد،  اگر ارادهدر حالی که . شدگان آگاهی نخواهد يافت
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نبايد چندان  ،قربانياندقيق نسبتًا ها و رسيدن به آمار  عام در شهرستان موضوع قتل
ی قربانيان به خوبی يکديگر را شناخته   چون غالب مردم و به ويژه خانواده. دشوار باشد

  . گان مطلع هستندعام شد و از تعداد قتل
  

١٣  
   زندانی در شاهين شهر اصفهان٧٠٠م عا قتل

، در مصاحبه با راديو صدای مجاهد در  مسئول شورای ملی مقاومتمسعود رجوی
ان ها در است بر اساس اين گزارش": کند  اعالم می۶٧ آذرماه ٢۶ تا ٢۴روزهای 

های سازمان  چندی بعد در يکی از اطالعيه ٢٧٩".اند  نفر اعدام شده٧٠٠اصفهان دست کم 
 ٧٠٠ی اصفهان به نام شاهين شهر  در يکی از شهرهای حومه" :شود  اعالم میمجاهدين

   ٢٨٠".اند تن در طی چند ماه اعدام گشته
شده در استان  اعدام تن ٧٠٠مشخص نيست چگونه پس از گذشت اندک زمانی، از 

دانم  رسند؟ نمی شده در يک شهر کوچک در استان اصفهان می  تن اعدام٧٠٠اصفهان به 
 را ديده است يا خير؟ ۶٧هم در سال  شهر اصفهان، آن ی اين سطور شاهين  خواننده

وقتی .  داشت و رانندگی دو تا چراغ راهنمايی- شهری بسيار کوچک که به سختی يکی
 "ها هزار ده"شوند، پس در اصفهان حداقل بايد   مجاهد اعدام می٧٠٠ا در اين شهر تنه
وقتی کنيد  آيا فکر نمی. ها، اعدام شوند عام  تن در مقطع قتل"صدها هزار"تن و در ايران 

های اصلی بسيج نيروی رژيم بوده است، تنها يک   که يکی از پايگاه  استان اصفهاندر
 ٧٠٠ها  عام  زندانی مجاهد دارد که در جريان قتلقدر  آن،شهر شهر کوچک مانند شاهين

کنند، سطح جنبش و مقاومت بايد بسيار بيش از آنی باشد که  ها را اعدام می  آن  تن
    آيا طرح اين مسئله سؤال نابجايی است؟ امروزه هست؟

چه مشخص است و من نسبت به آن اطمينان کامل دارم و از زندانيان سابق اصفهان  آن
ام، تعداد زندانيان سياسی اصفهان اعم از   شنيده،ی دوستان نزديکم هستند رهکه در زم

دادگاه " نفر بود و شاهين شهر دارای ٢۵٠ از کمترم، عا  قتل زن و مرد در مقطع
زندانيان اهل شاهين شهر در زندان اصفهان .  نبود که زندانی سياسی داشته باشد"انقالب
  . بودند

اختيار  اصفهان داده شده، بی ام در شاهين شهرع   در رابطه با تعداد شهدای قتلآماری که
 "الشهادة اسرار" در کتاب "یدربندآقای  مال"انسان را به ياد داستان تعريف شده از سوی 

ها را دو کرور و  نی آ  هزار و پياده۶٠٠عمر سعد را سواره نظام وی تعداد . اندازد می
ی  کند که همه و تأکيد میا. نويسد  شان را يک ميليون و ششصد هزار نفر می مجموع

 سال از عمر آن ٣۵کوفه شهر تازه سازی بود که تنها .  بودند ها نيز اهل کوفه آن
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ی عاشورا به صدهزار نفر هم  گذشت و بعيد است جمعيت آن به هنگام واقعه می
ها را   هزار نفر آن٣٠٠  مدعی است که حسين بن علی"ای دربندیمالآق"ولی . رسيد می

 بودند، داستان "مالآقای دربندی"آيا اگر راويان امروزی در دوران . نيز کشته است
 "مالآقای دربندی" چه ها را غير از آن عاشورا و آمار لشکريان عمر سعد و تلفات آن

  نوشتند؟  توصيف کرده، می
  

در يک . های بسياری است های رسيده از اصفهان نيز حاکی از اعدام گزارش
ديگر در گيالن مردم به يک. اند م کرده هزار اعدا٢گزارش ديگر صحبت از 

 مبين اين شايعات خود. اند  هزار نفر اعدام شده٣اند که  داده خبر می
   ٢٨١.هاست گستردگی و وسعت اعدام

  
 تکيه "شايعات"سؤال اساسی اين جاست که چرا بايد در يک کار تحقيقی تا اين حد روی 

 و  اين در حالی است که آقايان احمد موسوی سال پس از وقوع فاجعه؟١٠هم  کرد، آن
م در زندان نيروی دريايی رشت که از قضا عا ان قتل که هر دو در دورمحمد خوش ذوق

جا محبوس بودند، حی و حاضر  اکثريت قريب به اتفاق زندانيان استان گيالن در آن
 در حدود ،معا اند که در زمان قتل هستند و هر دو به تفکيک و با شرح دقيق شهادت داده

   . زندانی اعدام شدند١٩٠ از کمتر بوده و  زندانی در اين زندان٢۵٠
م شدگان، برای عا دقيق قتلنسبتًا های ديگر نيز امکان دسترسی به آمار   مطمئنًا از راه

م شدگان عا  وقتی که تعداد قتل. ميسر بود"عام زندانيان سياسی قتل"  کتابی ندهگردآور
 هزار نفر ٢م عا  آيا قابل قبول است که آمار قتل،کنيم عالم می نفر ا٧٠٠شاهين شهر را 
  دستی برخورداريم؟ خواند؟ آيا از منطق يک"شايعه"در اصفهان را 

  :شود  روايت میهمچنين
آيا انتظار داريد به شما نقل و نبات بدهيم؟ ما در يک : جالدان گفتند: شيراز

  . نفر را کشتيم٨۶٠روز يک جا 
 به بهشت زهرا تنها در  جسد از اوين٨۶٠های موثقی از انتقال  زارشگ

  ٢٨٢. در دست است۶٧ مرداد ٢۶ تا ٢٢روزهای 
  

 در طی  است؟ هم از زندان اوين٨۶٠ای به عدد  ی ويژه مشخص نيست چرا عالقه
 و هم جالدان در يابد  جسد به بهشت زهرا انتقال می٨۶٠ مردادماه ٢۶ تا ٢٢روزهای 
  !  نفر را کشتيم٨۶٠در يک روز : گويند شيراز می
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 تن ذکر شده است، حال ٣٣۴، فقط نام ۶٧در اين ليست از آمار شهيدان آبان 
دهد در اين ماه، تنها در  که گزارشات موثقی در دست است که نشان می آن

ت  تن، طی يک نوب۴٠٠چند شهر از جمله طی يک نوبت در زندان اروميه 
 تن ٨۴ تن، و طی يک نوبت در زندان مشهد ٢۵٠در زندان رشت بيش از 

  ٢٨٣.اعدام شده اند
، ۶٧ آبان ١٧، ی دفتر مجاهدين  در همين کتاب به نقل از اطالعيه"موثق" همين گزارش

  : به صورت زير آمده است
های  تههای اطراف شهر در دس   زندانی اعدام و در کوه۴٠٠در اروميه حدود 

توان از  ی اين شهيدان می از جمله.  نفره به خاک سپرده شد٣٠، ٢٠، ١٠
جنگالو، ناصر  بانید ، احم، بهمن شاکری، رسول سلجوقیهوشنگ پير نژاد

  ٢٨٤ و حنيف نام برد، زنجانی)سلمان(ی شکريازی، قاسم، احمد رحيمیبدری
  

شد، در  ها که از منابع مختلف تأييد می بنا بر اين گزارش" :خوانيم  می٢٠٢ی  در صفحه
در رابطه با زندان  ٢٨٥ " نفر در زندان مشهد اعدام شدند٨۴های مهر و آبان  فاصله ماه

 اعدام ١۵٩يک گزارش از مشهد حکايت از ": شود ی آورده میمشهد، در گزارش ديگر
  تنها در شب عيد غديرهای ديگر دژخيمان خمينی مطابق گزارش. کند در يک شب می

  ٢٨٦." نفر را به دار آويختند٣۵٠آن سال 
 عيد غديراگر تنها در شب .  بود۶٧ مردادماه سال ١١عيدغدير مصادف با سه شنبه 

ماه  م حداقل تا سه ماه بعد يعنی تا آبانعا ی قتل  تن را اعدام کرده باشند و پروسه٣۵٠
 تن اعدام شده باشند، مشخص نيست ١۵٩ماه نيز در يک شب  ادامه داشته باشد و در آبان

 از زندانيان در دسترس رژيم گان سر به کجا خواهد زد و آيا چنين تعدادی شد آمار اعدام
  در مشهد بوده است يا نه؟

ی تعداد  ای که در روزنامه مجاهد اينترنتی چاپ شده در باره  در مقالههادی جاهدنيااما 
  :نويسد زندانيان اعدام شده می

  
 ۶١-۶٠های  تا جايی که اطالع مشخص دارم، بيش از هزار مجاهد در سال

 در ۶٧عام سال   شهيد نيز در قتل١۵٠ه شهادت رسيده و قريب در مشهد ب
  ٢٨٧. اين شهر به شهادت رسيدند
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 زندان مشهد زندانی بود، تعداد عام در دوستانم که در دوران قتليکی از بنا به شهادت 
، حداکثر کمی بيش  که در برگيرنده کليه زندانيان استان خراسان بود،آباد وکيلزندانيان 

ذکر اين نکته ضروری است که تعدادی از زندانيان اراک و .  بودیزندان ٣٠٠از 
   .جا منتقل شده بودند و ارقام فوق با احتساب آنان است زاهدان نيز به آن

حقوق بشر  "رای که در سمينا   در جريان سخنرانی١٣٨٣ روز بيستم آذر ،حميد اسديان
  "زنداني دفن شده در بهشت زهرای اراك ۴٠٠ " جمله به از ايراد کرد" سنگسار شده

 اعدام ۶٧عام سال   قتلدر زندانی ٣۵در اراک حدود  ٢٨٨.اشاره کرد که نادرست است
ی جانباختگان که پس از  توان از خانواده صحت و سقم موضوع را به سادگی می. شدند

اين . جويا شد ،شناختند خوبی می  همديگر را به اراکهفت سال دربدری در مقابل زندان
  .کار برای آقای اسديان غيرممکن نيست

ی فدايی،  در نشريه -  تهران- برنامه هواداران سازمانگزارشی به نقل از خدر 
  :خوانيم می

 خون آشام م زندانيان سياسی، در اجرا منويات خمينیعا به دنبال دستور قتل
  :اقدامات زير صورت گرفته است

   نفر در الهيجان۶٠٠اعدام بيش از ... 
   نفر در رشت۴٠٠
   نفر در زندان اروميه۴٠٠

  ٢٨٩. نفر در لرستان٨٠٠اعدام 
  

آمار فوق نشان از !  نفر در رشت۴٠٠ نفر در الهيجان و اعدام ۶٠٠اعدام بيش از 
چه که در آن  کنندگان گزارش دارد و چه بسا اصًال درجريان آن  اطالعی محض تهيه بی

 درصد بيش از ۵٠گان در زندان الهيجان  شد تعداد اعدام. اند گذشته است، نبوده  میمقطع
اکثر زندانيان شمال کشور در زندان مرکزی و . شدگان در زندان رشت است تعداد اعدام

! بردند و تعداد زندانيان اين زندان چندين برابر زندان الهيجان بود جديد رشت به سر می
ياست رژيم در آن دوران، تمرکز زندانيان سياسی در مراکز الزم به ذکر است که س

ی آن است که ارقام در ذهن  دهنده  اعدامی در لرستان، نشان٨٠٠ تعداد ٢٩٠.استان بود
   .نويسنده مفهومی ندارند

عام  برده، تعداد قتل عام، در زندان تبريز به سر می که به هنگام قتليان  وبالگ آشمسئول
 نفر آنان از زندان ٢٠ زندانی مجاهد دانسته که ٧٠ الی ۶٠ حدود رازندان تبريز شدگان 
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توان درصدی از  ها می البته برای تمام اين ارقام ٢٩١.جا منتقل شده بودند اروميه به آن
  .خطا را قائل شد
بوس حامل زندانيان  آسايی در آخرين دقايق از مينی  که به طرز مجعزهمحمدرضا آشوغ

، تعداد اعدام شدگان زندان يونسکو دزفول را که يکی شدهموفق به فرار  ،محل اعدامبه 
را نيز  زندانيان تعدادی از شهرهای جنوبی های جنوب کشور بود و ترين زندان از اصلی

   ٢٩٢.کند  نفر ذکر می۴۴ داده بود  در خود جای
گاهان و متخصصان  اگر امروزه با مخالفت آ، در يک کار تحقيقیارائه آمار غيرواقعی

  .شدرو نشود، بدون شک در آتيه خواهد  روبه
 اعالم کرده  نفری که منتظری٣٨٠٠در خاتمه الزم است بگويم که به نظر من رقم 

تواند  هرچند آمار فوق نيز می. تر است های ديگر به واقعيت نزديک زيابیاست، از ار
الدين   گرچه مطلعم که عماد٢٩٣. را در بر نگرفته باشد۶٧تابستان م شدگان عا ی قتل همه

 و آمار شهدا پرسيده ۶٧ کشتار سال از وی در رابطه بادر جواب دوستی که نيز باقی 
  .ه استچه منتظری اشاره نموده، بسنده کرد بود، به آن

 خطا  درصد١٠تواند با احتمال  طبق اسامی که تاکنون انتشار يافته و از نظر من می
  :باشد  به شکل زير می۶٧م شدگان سال عا مورد وثوق باشد، ترکيب و آمار قتل

  ٢٩٤ . درصد٨٨/٨٨،  خلق ايران نفر هوادار سازمان مجاهدين٣٢٠٠
   . درصد3/61، ايران نفر عضو حزب توده١٣٠
  . درصد2/71، )اکثريت(لق ايرانسازمان فدائيان خعضو و هوادار  نفر ١٠٠
  .  درصد1/66 های فدائيان  و ديگر جناح)اقليت(سازمان فدائيان خلقهوادار  نفر ۶٠
  . درصد0/75 آذر، ١۶ نفر عضو و هوادار کنگره ٢٧
  .  درصد0/72، )راه کارگر( نفر عضو و هوادار سازمان کارگران انقالبی ايران ٢۶
اين ) کومله( نفر عضو و پيشمرگه سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران٢١

   . درصد0/58 . نفر نام برده است۴سازمان در سايت خود تنها از 
  . درصد0/38 ، ی کارگر  در راه آزادی طبقه نفر عضو و هوادار سازمان پيکار١۴
  .  درصد0/13، )سهند(حاد مبارزان کمونيست نفر عضو ات۵
  .  درصد0/13،  کارگر  آزادی طبقه  نفر عضو سازمان رزمندگان۵
  .  درصد0/11،  نفر عضو حزب رنجبران۴
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  . هزار نفر ارزيابی کرده بود۶کشور را بيش از 
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 نداشتند و يا ۶٧عام سال  يگر نام تعدادی از زندانيان اعدام شده که ربطی به قتلاز قلم افتاده است و از سوی د
اکثريت کسانی که تنها نام کوچکشان در ليست مجاهدين آمده همان . آمده است... های ديگر بودند و وابسته به گروه

    .های ديگر ليست آمده است افرادی هستند که نامشان همراه با نام خانوادگی در رديف
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  .  درصد0/08، ای ايرانه  نفر عضو اتحاديه کمونيست٣
  .  درصد0/06، فان نفر عضو سازمان تو٢
  .  دردصد0/03.  نفر عضو سازمان وحدت انقالبی١
  .  درصد0/03،  نفر عضو سازمان وحدت کمونيستی١
  . درصد.0/03، )ارتش رهايی بخش(های فدايی خلق ايران فر عضو چريک ن١

اين مسئله . اند های گوناگون در ارتباط با خود اعالم کرده نام تعدادی از شهدا را سازمان
 به نظرم ممکن همچنين. خورد  به چشم میبيشتری و اکثريتی ا باختگان توده بين جاندر 

 به ۶٧م عا  که در قتل و کوملهاست آمار ياد شده در رابطه با تعداد شهدای راه کارگر
  . شهادت رسيدند، کمی زياد باشد

تواند زياد و کم شود ولی با  آمار فوق از نظر من دقيق و کامل نيست و میهر چند 
م زندانيان سياسی در حدود عا توان گفت که تعداد شهدای مارکسيست قتل اطمينان می

  . نفر بوده است۴٠٠
مشخص نيست آيا واقعًا اين ( نفر عضو و پيشمرگه حزب دمکرات کردستان ايران٣٠

توان در نظر  را نيز می) اند يا نه  م زندانيان به شهادت رسيدهعا  جريان قتلافراد در
  .گرفت

 ،ای که در پايان قرن بيستم در کشورمان رخ داده است برای پی بردن به عمق فاجعه
در دهد و  منتظری می نفری را که ٣٨٠٠کافيست همين آمار . نيازی به مبالغه نيست

چه که در سياهترين روزهای تاريخ قرون وسطی  اند، با آن م شدهعا  قتلعرض چند هفته
 ، اتفاق افتاده است٢٩٥ی اسقف توماس ترکمادا ی پانزده ساله در اسپانيا و در دوران سلطه

 نفر در ٨٨٠٠ ميالدی ١۴٩٨تا ١۴٨٣ در تاريخ آمده است که از سال .مقايسه کنيد
اين . های ديگر مورد مجازات قرار گرفتند  نفر به گونه٩۶۵۴ اسپانيا سوزانده شدند و

حقيقت را گفتم، ". دانند آميز می در حالی است که برخی منابع همين آمار را نيز مبالغه
 ٢٩٦."بدان گونه که آن را يافته بودم
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  ۶٧م عا های شهدای قتل ليست

  ها  آن   و تطبيق۶٧م عا  قتلی شهدای های منتشر شده بررسی اجمالی ليست
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اند ی خويش بيرون ها از هندسه شکل  
دهم من چه بيهوده به جهان نظم می  

 با خودکاری که خود،
 در دلش آشوب شبنم است
 معناها،

کوبم من چه بی ثمر به در می.از خانه خارجند  
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 من فقط اسامی ۶٧های تابستان  عام ی قتلهای اسامی شهدا در ارتباط با بررسی ليست
ها   و با ديگر ليست را مورد بررسی قرار داده"۶٧کتاب سياه " نفر اول ليست ٨٠

از (شود که در ليست ياد شده  غاز میباختگانی آ اين بررسی از جان. دهم مطابقت می
ه مطابقت در اين بررسی، تنها ب. دارای نام و نام خانوادگی هستند) ١٩٣ تا ١١۴رديف 

خودداری ... شهادت، محل شهادت، سن و ی پردازم و از ذکر تاريخ، نحوه اسامی می
  .کنم می
  

   حسن آئين پور
 ؛پور نر و يک بار حسن آئيپو يک بار حسن آيين.  دوبار آمده است"۶٧کتاب سياه "در 

  .تفاوت در امالی نام خانوادگی است
  . يک بار آمده است"آنان که گفتند نه"در 
   . يک بار آمده است"۶٧کشتار "در 
ها  يک از ليست  اتهام او در هيچ.  نيامده است" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

  . مشخص نيست
را که در ليست چ.  است ها نيامده  نيست که در ليست آنبه طور قطع او هوادار مجاهدين

  .مجاهدين، تنها نام هواداران اين سازمان ثبت شده است
  

   يوسف آئينه
يک بار با ذکر اتهام .  دوبار پشت سر هم تکرار شده است"۶٧کتاب سياه "در 

  .و يک بار بدون ذکر اتهام و منبع) مجاهدين( و منبع  "مجاهدين"
  . يک بار آمده است با ذکر اتهام مجاهدين"تند نهآنان که گف"در 
  . يک بار آمده است"۶٧کشتار "در 
   . تنها يک بار آمده است" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

   .صحيح است يوسف آيينه هوادار مجاهدين
 و های اوين  سال زندان محکوم شد و در زندان١٠ر و به  دستگي۶٠در سال وی 
 ۶٧در مرداد .   باال اوين زندانی بود١م در بند عا به هنگام قتل. ر به سر بردحصا قزل

  . جاودانه شد
  

   محمود آژينی
ط سه بار با امالهای گوناگون از جمله محمود آئينی  اين نام به غل"۶٧کتاب سياه "در 

 با بدون ذکر اتهام، محمود آذينی بدون ذکر اتهام و يک بار با نام صحيح محمود آژينی
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  . آمده است) منبع مجاهدين ("مجاهدين"ذکر اتهام 
  .  و محمود آئينی آمده است دوبار با نام محمود آژينی"آنان که گفتند نه"در

  .، محمود آئينی، محمود آذينی آمده است سه بار با نام محمود آژينی"۶٧کشتار "در 
  .مده است آ يک بار با نام محمود آژينی" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

های   دستگير شد، در زندان۶٠در سال وی . صحيح است  هوادار مجاهدينمحمود آژينی
در . زندانی بود) اوين( باال ١م در بند عا به هنگام قتل. ر به سر بردحصا  و قزلاوين

  . ودانه شد جا۶٧مرداد 
  

  فاطمه، حسين و عصمت ادب آواز
آواز بدون ذکر اتهام و منبع و يک بار به نام   يک بار به نام آداب"۶٧کتاب سياه "در
 بار آمده دودر مجموع نام اين سه تن . اند  با ذکر اتهام و منبع آمدهآواز آباد و ادب ادب
  .است
آواز  يک بار هر سه با نام آداب. اند  اسامی مزبور سه بار آمده"فتند نهآنان که گ" در

و يک بار ) منبع مجاهدين(  با ذکر اتهامآواز بدون ذکر اتهام، يک بار هر سه با نام ادب
  .  است  آباد بدون ذکر اتهام آمده عصمت و فاطمه با نام خانوادگی ادب

يک بار هر سه با نام خانوادگی .  است  اسامی مزبور سه بار آمده"۶٧ار کشت"در 
 و يک بار عصمت و فاطمه با نام خانوادگی آواز ، يک بار هر سه با نام ادبآواز آداب
  . اند آباد آمده ادب
 آواز  بار نام هر سه با نام خانوادگی ادب تنها يک" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در
  .است آمده

  . صحيح است، اهل جهرم  هوادار مجاهدينفاطمه، حسين و عصمت ادب آواز
  

   علی آذرش گرگانی
ی و علی آذرخش بدون ذکر علی آذرخش گرگان.  سه بار آمده است"۶٧کتاب سياه "در 

   .)مجاهدين( منبع با ذکر اتهام مجاهدين گرگانی منبع و اتهام و يک بار علی آذرش
   .)مجاهدين( يک بار آمده با ذکر اتهام و منبع "آنان که گفتند نه"در

ذرخش گرگانی، علی آذرخش، علی آذرش  سه بار آمده است، علی آ"۶٧کشتار "در 
  .گرگانی

  .ک بار آمده است علی آذرش گرگانیي " مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 
های   در زندان۶۴ تا ۶٠ از سال وی. صحيح است  هوادار مجاهدينعلی آذرش گرگانی

 دوباره ۶۵ آزاد شده و در سال ۶۴در سال .  اسير بودر و گوهردشتحصا ، قزلاوين
 در فرعی  و به گوهردشت انتقال يافت۶۶در بهمن . در ارتباط با مجاهدين دستگير شد

  .  جاودانه شد۶٧ مرداد ١٢ در او. انی بود گوهردشت زند٧



  نه زيستن نه مرگ

  

٣٨٢

  محمود آرمين
  يک بار محمود آرميان و يک بار محمود آرمين. است دو بار آمده"۶٧کتاب سياه "در 

  .)مجاهدين(با ذکر اتهام و منبع 
  .آمده است) مجاهدين(ر اتهام و منبع  اين نام دوبار با ذک"آنان که گفتند نه"در 
يک بار محمود آرميان و يک بار محمود .  اين نام دوبار آمده است"۶٧کشتار "در 

  .آرمين
   . يک بار با نام محمود آرميان آمده است" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

  . اند  اشتباه خود را تصحيح کردهمجاهدين
 مجادله بود که نام در بين زندانيان مجاهد. باشد  می هوادار مجاهدينمحمود آرمين

 ١۵ تا ١٠به  دستگير و ۶٠در سال وی .  يا آرمينباشد میاو آرميان صحيح خانوادگی 
به .  به سر بردر و گوهردشتحصا ، قزلهای اوين در زندان. سال حبس محکوم شد

 در ۶٧ مرداد ١۵. برد م، نزديک به سه ماه بود که در انفرادی به سر میعا هنگام قتل
  .گوهردشت جاودانه شد

  
   ناهللا آري حشمت

   .به نام های آرين و آريان.  دوبار آمده است"۶٧کتاب سياه "در
 و بار  دو بار آمده است، يک بار با نام آريان و اتهام مجاهدين"آنان که گفتند نه"در 

  . آرين و اتهام اکثريت ديگر با 
   . يک بار با نام آريان و يک بار با نام آرين دوبار آمده است"۶٧کشتار "در 
اهللا آريان با اتهام   يک بار آمده است حشمت" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

  . مجاهدين  ساله و يک بار بيژن آرين٣١مجاهدين 
  .استصحيح  اکثريتسازمان فدائيان  هوادار رين آ  اهللا حشمت

از جمله بهمن   مارکسيست نام چند تن از زندانياندر ليست ارائه شده از سوی مجاهدين
در ليست مجاهدين به (بينايی ماسولهو خليل  دار  ، عادل روزهر، فرامرز صوفیپو زکی

در . ی هواداران اين سازمان آمده است  اشتباه در زمرهبه) اشتباه خليل مينايی آمده است
ی آباد های رضا صوفی ی با نامشود که زندانيان مجاهد جا ناشی می اشتباه از آندو مورد 

  . به شهادت رسيدندو محمود زکی
، های اوين   نام داشت که در زندانبيژن آرينجا   مورد نظر در اينزندانی مجاهد 

 گوهردشت زندانی ٢م در سالن عا برده و به هنگام قتل  به سرر، گوهردشتحصا قزل
  .  جاودانه شد۶٧ مرداد ١۵ يا ١٢در . بود
  

   يوسف آزرم
 و يک بار يوسف آرسم يک بار يوسف آزرم.  دوبار آمده است"۶٧کتاب سياه " در
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   .)آربيم(
  . يک بار آمده است"آنان که گفتند نه"در 
   .)آربيم (  و يک بار يوسف آرسميک بار يوسف آزرم. بار آمده است دو "۶٧کشتار "در 
  . يک بار آمده است" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

ر و حصا ، قزلهای اوين  در زندانوی. صحيح است  هوادار مجاهدينيوسف آزرم
م در بند عا به هنگام قتل.  به اوين انتقال يافت۶٧ خرداد ١١در .  زندانی بودگوهردشت

  .  باال اوين زندانی بود۴
  

   حسن آزاده
  .  و يک بار حسن آزادیدهيک بار حسن آزا.  دوبار آمده است"۶٧کتاب سياه " در

  . آمده است يک بار حسن آزاده"آنان که گفتند نه"در 
   . و يک بار حسن آزادیيک بار حسن آزاده:  دو بار آمده است"۶٧کشتار "در 
   آمده است  يک بار حسن آزاده" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

 ر و گوهردشتحصا ، قزلهای اوين در زندان. صحيح است  هوادار مجاهدينحسن آزاده
 باال اوين ۴م در بند عا ه هنگام قتلب.  به اوين انتقال يافت۶٧ خرداد ١١در . زندانی بود
  . زندانی بود

  
   داود آذرنگ

  .  و يک بار داود آزرنگيک بار داود آذرنگ:  دوبار آمده است"۶٧کتاب سياه "در 
  . يک بار داوود آذرنگ آمده است"آنان که گفتند نه"در 
   . آمده استهر دو بار داود آذرنگ.  بار آمده است دو"۶٧کشتار "در 
  . آمده است يک بار داود آذرنگ" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

ر و حصا ، قزلهای اوين در زندانوی . صحيح است  هوادار مجاهدينداود آذرنگ
ها از  مدت.  از اوين به گوهردشت انتقال يافت۶٧ خرداد ١١در .  به سر بردگوهردشت

م در عا به هنگام قتل. ش مجاهد بودک جزو زندانيان ملی. پايان محکوميت او گذشته بود
  .  گوهردشت زندانی بود۴فرعی 

  
   حسين آقا بزرگی

يک بار با ذکر اتهام و مشخصات و منبع يک بار .  دوبار آمده است"۶٧کتاب سياه "در 
   . مشخصات و منبع،بدون ذکر اتهام

  . يک بار با ذکر اتهام، مشخصات و منبع آمده است"آنان که گفتند نه"در 
  . يک بار آمده است"۶٧کشتار "در 
  . يک بار با ذکر اتهام، مشخصًات آمده است" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 
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 که در  پايين اوين١دوبار دستگيری بند . صحيح است  هوادار مجاهدينحسين آقا بزرگی
  .  باال منتقل شد٣م، به بند عا روزهای قبل از قتل

  
   آبادی  بهمنیرضا محمد

   محمدرضا محمدی،آبادی بهمن  های رضا محمدی  سه بار با نام"۶٧کتاب سياه " در
  . آمده استآبادی آبادی و رضا بهمن بهمن
 با ذکر اتهام و مشخصات آبادی بهمن   يک بار با نام رضا محمدی"آنان که گفتند نه"در 

  .و منبع آمده است
   . آمده استآبادی همن و رضا بآبادی بهمن  های رضا محمدی  دوبار با نام"۶٧کشتار "در 

  . مشخصات آمده است و يک بار با ذکر اتهامدر ليست مجاهدين
 دستگير و به سه ۶٠در سال .  صحيح استن هوادار مجاهديآبادی رضا محمدی بهمن

.  زندانی بودر و گوهردشتحصا ، قزلهای اوين ر زنداندوی . سال زندان محکوم شد
 در ارتباط با مجاهدين دوباره ۶۵در سال .  آزاد شد۶۴کشيد و در سال   يک سال ملی
  . برد  آموزشگاه اوين به سر می۶م در سالن عا به هنگام قتل. دستگير شد

 از فردی با نام و نام خانوادگی بهمن آبادی نام برده  ليست منتشر شده توسط مجاهديندر
گان ليست با  کنند  است که در اثر عدم آشنايی تهيهآبادی بهمن  شده که همان رضا محمدی

اند و   و نام خانوادگی تبديل کردهنام زندانيان، بخشی از نام خانوادگی او را به يک نام
  . سپس نام فاميل آبادی به يک فرد جديد بدون ذکر نام تبديل شده است

 نيز با ذکر منبع "۶٧کشتار " و "آنان که گفتند نه" و "۶٧کتاب سياه "اين دو اسم در 
  .  آمده استمجاهدين

  
   کعلی آتي گل
ی و ا بار گل علی آتيک با ذکر اتهام توده  يک.  دو بار آمده است"۶٧اه کتاب سي" در

   .يک بار علی آتيک بدون ذکر اتهام
ی و يک ا ک با ذکر اتهام تودهعلی آتي يک بار گل.  دوبار آمده است"آنان که گفتند نه"در 

  . اتهامبار علی آتيک بدون ذکر
  .يک بار گل علی آتيک و يک بار علی آتيک.  دوبار آمده است"۶٧کشتار "در 
م شدگان عا  نيامده است چرا که ليست مختص قتل" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل" در

  .مجاهد است
   .صحيح است ايران  دهک عضو حزب توعلی آتي گل
  

   کيانوش آذروش
 آذر و يک ١۶يک بار کيان آذرنوش با ذکر اتهام .  دوبار آمده است"۶٧کتاب سياه "در 
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  .  آمده استبار کيانوش آذروش
انوش  آذر و يک بار کي١۶ يک بار کيان آذرنوش با ذکر اتهام "آنان که گفتند نه"در 

  . آمده استآذروش
   يک بار کيان آذرنوش و يک بار کيانوش آذروش.  دو بار آمده است"۶٧کشتار "در 
شدگان  عام چرا که ليست مختص قتل.  نيامده است" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل" در

  .تمجاهد اس
  مشخص، مشابه آمده است و نزديکی هر دو ناماردچه که در رابطه با مو با توجه به آن

  .که يکی از آن دو صحيح استاست 
که به بود )  آذر١۶(يان خلق ئوی از اعضای سازمان فدا.  صحيح استکيانوش آذروش

هدف شليک قرار مچ پا  برای فرار از ناحيه  در تالش۶٣هنگام دستگيری در سال 
  . معروف بود "کيان"وی به .  بودگرفته

  
   مختار آوی هنگ

آهنگ، و دو بار ديگر  يک بار مختار آبی:  اين نام سه بار آمده است"۶٧کتاب سياه "در 
   .هنگ آهنگ، و مختار آوی مختار آوی

هنگ و يک بار  يک بار مختار آبی. نام دوبار آمده است اين "آنان که گفتند نه"در 
  .هنگ آوی
  .هنگ هنگ و يک بار آوی يک بار مختار آبی.  اين نام دوبار آمده است"۶٧کشتار "در 

  . ذکر شده استدر هر دو ليست يک بار اتهام او کومله
  .چرا که مجاهد نبوده است.  نيامده است" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

ها   حتمًا يکی از آن،با توجه به نزديکی اسامی و غيرمعمول بودن نام و نام خانوادگی
  .  نام خانوادگی مزبور به هيچ وجه عموميت نداردنام و. صحيح است

  
  آب حبيب آذر
 با ذکر اتهام آب يک بار حبيب آذر.  آمده است اين نام دوبار"۶٧کتاب سياه "در ليست 
  . و يک بار به نام حبيب آذرآز بدون ذکر اتهاماکثريت

 با ذکر اتهام آب يک بار حبيب آذر.  اين نام دوبار آمده است"آنان که گفتند نه"در 
   .ز بدون ذکر اتهاماکثريت و يک بار به نام حبيب آذرآ

  .آب دوبار حبيب آذرآز و يک بار حبيب آذر.  اين نام سه بار آمده است"۶٧کشتار "در 
 به علت اين که تنها به اسامی شهدای مجاهد " مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

  . نيامده است،بسنده شده
های خانوادگی و مشخص نبودن اتهام  ها و نزديک بودن نام به مشابه بودن نامبا توجه 

  .ها صحيح است  يکی از آن مطمئنًا،ها در مورد يکی از آن
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   مرتضی آبدام
 و يک بار مرتضی يک بار مرتضی آبدام:  اين نام دوبار آمده است"۶٧کتاب سياه "در
  . در هيچ از آن دو اتهام مشخص نيستابدام
  .  بدون ذکر اتهام آمده است يک بار مرتضی ابدام"آنان که گفتند نه"در 
    و يک بار مرتضی ابداميک بار مرتضی آبدام.  دو بار آمده است"۶٧کشتار "در 
 به علت اين که تنها به اسامی شهدای مجاهد " مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل" در

  .نيامده است، بسنده شده
  . باشددرست تواند  که نام صحيح باشد، تنها يکی از دو نام می به فرض آن

  
   رحيم آزاديخواه

 و يک بار رحيم آزادگان  يک بار رحيم آزاديخواه.و بار آمده است د"۶٧کتاب سياه "در 
محل تولد يک بار همايون شهر و يک بار .   ذکر کرده استمنبع هر دو را مجاهدين

  .ذکر شده است) هر دو نام يک محل است(سده 
 و يک بار رحيم  يک بار رحيم آزاديخواه اين نام دوبار آمده است"آنان که گفتند نه"در 

محل تولد يک بار همايون شهر و يک .  ذکر کرده استآزادگان منبع هر دو را مجاهدين
  . بار اصفهان ذکر شده است

  .خواه و يک بار رحيم آزادگانييک بار رحيم آزاد.  دوبار آمده است"۶٧کشتار "در 
 اين نام دو بار آمده است يک بار رحيم " مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل" در

محل تولد يک بار همايون شهر و يک بار اصفهان .  و يک بار رحيم آزادگانآزاديخواه
  . ذکر شده است

 است و  نزديک به هم در هر دو موردها چرا که نام. تنها يکی از دو نام صحيح است
در ، ۶٧ مرداد ١٣تاريخ اعالم شده برای اعدام هر دو نفر . محل تولد در يک شهر است

  .اند ها نيز تکرار کرده  را ديگر ليستاشتباه مجاهدين. استاصفهان 
  

   داوود آذری
 و يک بار داور آذری ده است يک بار داوود آذری اين نام، دوبار آم"۶٧کتاب سياه "در 

  .ذکر شده است منبع مجاهدين
 و يک بار داور  اين نام، دوبار آمده است يک بار داوود آذری"آنان که گفتند نه"در 

  .ذکر شده است آذری منبع مجاهدين
  .يک بار داود آذری و يک بار داور آذری.  اين نام، دوبار آمده است"۶٧ار کشت"در 
 و  اين نام دو بار آمده است يک بار داوود آذری" مجاهدين- م زندانيان سياسیعا قتل"در 

  .يک بار داور آذری
چه بسا اين نام . نها يکی از اين دو صحيح استچه که در باال ذکر شد، ت با توجه به آن
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  . شناسم من چنين فردی را نمی.  باشد که به اين شکل درآمده استهمان داود آذرنگ
  

شدگان  اعدام ليست  از نفر اول٨٠ مربوط به تشود، اين اشتباها چه مالحظه می چنان
ها  و با ديگر ليست تهيه شده "نداننشر گفتگوهای ز"که توسط است  "۶٧کتاب سياه "

 اجمالی به سراسر ليست ی با نگاه به طور قطع.مورد مطابقت قرار داده شده است
  . چه که برشمردم، خواهد بود  از آنبيشتراشتباهات چند برابر مزبور، 
د ليستی ، در مور"۶٧کشتار "ی   نويسنده بر خالف نظر دکتر مسعود انصاریهمچنين

روشی "اند که آن را با  ی آن مدعی شده که از سوی ايشان تهيه شده و در مقدمه
توان  ، به راحتی می"از اعتبار بايسته بايد برخوردار باشد"اند و   تهيه کرده"پژوهشگرانه

های ديگر است،  نتيجه گرفت اگر تعداد اسامی ارائه شده در اين دو ليست بيش از ليست
انگاری و عدم دقت  ، بلکه بر عکس به خاطر سهلبيشترش و کوشش نه به خاطر تال

  . کاهد است که از ارزش کار پژوهشی می
ها، نياز به وجود  قدر واضح و روشن است که برای تميز دادن آن  آنات از اشتباهبعضی

که زندانی    را تنها کسانیاتای از اشتباه پاره. فردی آگاه به موضوع مورد بحث، نيست
 ت اشتباهابرخی. توانند تشخيص دهند شناسند، می و طيف وسيعی از زندانيان را میبوده 

 خلق مرتکب شده و در آخرين ليست انتشار يافته توسط اين  مجاهدين را که سابقًا
 سابق را اشتباهات و همان  سازمان تصحيح شده است، منابع ديگر در نظر نگرفته

  . اند تکرار کرده
ت انتشار يافته از سوی سازمان مجاهدين نيز همراه با اشتباهات فاحش و کمبودهای ليس

امکان و در دسترس اين سازمان به سادگی اساسی است که با توجه به اطالعات موجود 
  .بودها  آنبسياری اجتناب از 

های   نام يک نفر سه بار به شکل،انتشار يافته از سوی مجاهدينبرای مثال در ليست 
محمدرضا . عرب و محمدرضا نعمتیاللهی عرب  نعمتی، امير نعمتی. تلف آمده استمخ

، نيال حاجيان و ليال سه نفر تحت نام ليال حاجياناز و يا . استدرست  عرب نعمتی
دو نام تحت  .استليال حاجيان صحيح  .باشند  که يک نفر مینام برده شدهحاجيانجات 

فرزين نصرتی صحيح .  و دکتر فرزين نعمتی آمده استعنوان دکتر فرزين نصرتی
  .کم نيستاشتباهاتی از اين دست در ليست مزبور تعداد . است

 علت عدم دسترسی به اطالعات  مطمئنًا اسامی شهدای بسياری به: توضيح ضروری
يابی به  ی برای دستبيشتر است که کار و تالش  ههای مربوطه نيامد الزم، در ليست

  . ها نياز است آن
م عا قتل"اند،   انتشار داده۶٧م سال عا  خلق در رابطه با قتلاگر چه کتابی که مجاهدين

اران اين سازمان شدگان از ميان هواد عام  نام دارد و اکثريت مطلق قتل"زندانيان سياسی
ها به  ی غيرمجاهد و به ويژه کمونيست م شدهعا اند، ولی عدم ذکر اسامی شهدای قتل بوده
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. ی عدل و انصاف بدان بپوشاند تواند جامه هيچ وجه منطقی نبوده و هيچ توجيهی نمی
 شايسته اين سياست در واقع به نوعی تالشی است در جهت نفی ديگران که به هيچ روی

  . که در رابطه با جانباختگان و شهدای راه آزادی باشد  ويژه زمانی نيست، به
های  های سياسی و به ويژه وابستگان به جريان ها و گروه اما اين که ديگر انجمن

از روی سعه رسد  به نظر میاند نيز  کمونيستی، نام جانباختگان مجاهد را ذکر کرده
طرفانه و با در نظر  در يک داوری بی. ف نبوده است عدل و انصانظر و ، وسعتصدر

های سياسی نام قربانيان مجاهد را  ها و گروه گرفتن پارامترهای مختلف، اگر اين انجمن
شد و با توجه به ديدگاه  ماند، بسيار اندک می  باقی میبرايشانکردند، ليستی که   حذف می

توانستند   می زد و به سختی  راه لنگ میشان در ابتدای ميتها، ْک  ما ايرانی"گرايی کميت"
در ارتباط با ...  و"ی ملی ی فاجعه دهه"ای برای انتخاب تاريخ بزرگداشت،   داعيه

 و منظور کردن نام ریهای چندهزار نف در پناه ليست.  داشته باشند۶٧م عا قربانيان قتل
جا که    متأسفانه از طرف ديگر تا آناما. شود تر انجام می کار راحت شهدای مجاهد، اين

کتاب سياه "عنوان روی جلد . شود از ذکر نام مجاهدين پرهيز شود ممکن است تالش می
اين ، "ها، انقالبيون و زندانيان سياسی ايران کشی کمونيست  اسناد نسل":  چنين است"۶٧

 "...کشی سناد نسلا"شان در اين  باختگانی که نام  درصد جان٧۵ تقريبًادر حالی است که 
 شان اتهامی نيامده است  درصد بقيه نيز در مقابل نام٢۵آمده، مجاهد هستند و نيمی از 

باختگان، اتهام   درصد از جان١٠ تنها کمی بيش از .شان باز هم مجاهد هستند  که اکثريت
  . رود لد نمی روی جبا اين همه اسمی از زندانيان مجاهد.  دارندکمونيستی

 خلق  نيز مجاهدين"آنان که گفتند نه" اسامی استفاده شده در ليست کتاب اصلیمنبع 
ترين منبع کتاب در  ترين اصول کار پژوهشی، نام مهم اما بر خالف ابتدايی. هستند
وده  نيز در کار نب" بودنبه ترتيب الفبا"ی  آمده است و مسئله) ماقبل آخر( نهم  رديف
  .  موجود است"نوعصر"ی آن، در سايت اينترنتی  اين ليست به همراه مقدمه. است



  

  
  
  

 معا برخورد با قتل

در  ۶٧م زندانيان سياسی در سال عا حذف، سانسور و تحريف واقعيت قتل
  ...وها و فعاالن سياسی  روايت گروه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نيستدرک عميق زيبا
... 
ها در تشريح زيبايی شاپرک  
رسيم به کرم کوچک حقيری می  

ها و در ترکيب قله  
اند غبارهايی بی سخن کنار هم نشسته  
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٣٩٠

١  
  کسی پيکر ماه را 

  کشد از دار شب به زير نمی
  !گيرد ی خورشيد را نمی کسی دست خسته

ها  ی برخورد گروه کند، نحوه تر می ناکم زندانيان سياسی را دردعا ی قتل چه که فاجعه آن
. ها با اين جنايت بزرگ و باورنکردنی است های سياسی و افراد وابسته به آن وجريان

بند است، ديواری در برابر  ايمان يکی چشم": گويد  باشد که میشايد حق با ايليا ارنبورگ
که به نفس جنايت رژيم  ، پيش از آنهای مختلف سياسی ها و گروه جريان ."بينش

بپردازند، سعی در تحريف و يا سانسور آن داشته و يا چشم بر تمام و يا بخشی از 
در اين راه . کنند اند و به ميل خود اين جنايت بزرگ را تفسير و تعبير می واقعيت بسته

می را عا قتل. ندکن می ها را به ميل خود خلق عام  تاريخ قتلاروند که حت جا پيش می تا آن
 شروع شد، از نظر دور داشته و تالش ی مجاهدين  با اعدام گسترده۶٧که در مردادماه 

م عا را مبنای بزرگداشت قتل "دهم شهريورماه"ای چون  کنند تا تاريخ جعل شده می
عقيدتی در  های گروهی و نظری ز تنگبدون شک هيچ منطقی ج.  قرار دهند۶٧تابستان 

   ٢٩٧.توان يافت پشت اين تحريف تاريخی نمی
انگيز، به ويژه در   خلق ايران نيز با اقدامی شگفتاز طرف ديگر سازمان مجاهدين

رود که در اسناد   آرام به سمتی می- ، آرام٧۶ی اين سازمان پس از سال  تبليغات گسترده
فصل دوم کتاب به  " :برد  هزار مجاهد خلق نام می٣٠م عا گون، از قتلو گفتارهای گونا

  ٢٩٨ " . هزار زندانی مجاهد اختصاص يافته است٣٠تحليلی مستند از کشتار 
 هزار ٣٠، همراه با ١٣۶٧خود منيره نيز در مرداد ": يا کتاب قهرمانان در زنجير

 اروند که حت جا پيش می  در اين راه تا آن و٢٩٩" .زندانی مجاهد ديگر به شهادت رسيد
کنند و تنها در بعضی   و يا هويت آنان نمی زندانيان مارکسيستمعا ای به قتل اشاره

نتشر در ليست م! شود نيز استفاده می "مبارز" از لفظ اسناد، در کنار زندانيان مجاهد
 دسترسی گسترده به نام زندانيان مارکسيست که تنها رغم علیشده از سوی اين سازمان، 

آنان . شود م شدند، هيچ نامی ديده نمیعا به خاطر عدم تمکين ايدئولوژيک به رژيم قتل
های  پيوندند تا در سانسور واقعيت، از ديگر جريان نيز به خيل تحريف کنندگان می

گيرد، جز  مان شکل می چه که پيش روی نظرافکندن به آن! سی کشورعقب نمانندسيا
کنم تا به سهم  در اين ميان تالش می. تأسف و تأثری عميق، چيزی را به دنبال ندارد

                                            
عام، چنين روزی به غلط انتخاب شده است،  ی قتل   حتا اگر بپذيريم که در ابتدا به خاطر ناآگاهی از پروسه297

های سياسی  ها و جريان های مختلف از سوی گروه  مراسم اریهای بعد و برگز پافشاری روی آن در سال
اين واقعيت را نيز بايستی . های ناسالم و چرکين صورت گرفته است  مارکسيستی در اين روز، آگاهانه و با انگيزه

  .عام شدگان صحبتی به ميان نيايد شود که از وابستگی سياسی اکثريت مطلق قتل در نظر داشت که تالش وافری می
  .١۴ی   خلق ايران، صفحهم زندانيان سياسی، سازمان مجاهدينعا   قتل298
  .٣۶٠ی   خلق ايران صفحه  قهرمانان در زنجير، سازمان مجاهدين299
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٣٩١

  "ندنگذارم چشمه را تلخ کن" :خود
  
 ٢   

  : پيشنهاد کرد۶٧ ارگان رسمی خود، در سال "نامه مردم" ی ايران در حزب توده
ين زندانيان در بيشتر به عنوان روزی که احتماًال ۶٧نزدهم شهريورماه  پا

فاصله چند روز پيش و پس از آن از پای در آمدند روز فاجعه ملی 
  ٣٠٠.نامگذاری شود

  
  : اعالم داشتکرد  منتشر ۶٨ماه   مردادکه درای  سازمان فدايی طی اطالعيه

ن روز شهدا و روز عنوا  شهريور را به١٠های زندانيان سياسی  خانواده
  ٣٠١ اند گردهمايی بر مزار شهدا تعيين کرده

  
، )راه کارگر(های فدايی خلق ايران و سازمان کارگران انقالبی ايران  سازمان چريک

م زندانيان عا  در سالگرد قتل١٣۶٨ شهريور ٧ای مشترک به تاريخ  طی صدور اطالعيه
های رژيم   به روز اعتراض وسيع عليه جنايت"دهم شهريورماه"م روز  با اعال،سياسی

 خواهان بزرگداشت اين روز و ،جمهوری اسالمی و همبستگی با زندانيان سياسی
  : در اين روز شدند... برگزاری مراسم باشکوه و

هترين دوره تاريخ معاصر ايران ادهم شهريورماه يکی از فرازهای سي
ترين  م زندانيان سياسی در سال پيش و در عين حال حماسیعا شروع قتل

ها که استقامت و پايداری دالوران در بند را  دوره غرور انگيز اين سال
  . های شکنجه و کشتار نمايان ساخت ترين شيوه دربرابر وحشيانه

ی فدايی ها و سازمان چريک) راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران
ی نيروهای مترقی و انقالبی  خلق ايران اعضا و هواداران خود و همه

مبارزين راه آزادی و سوسياليزم و ايرانيان آزاده خارج از کشور را فرا 
خوانند تا صرف نظر از اختالفات عقيدتی و سياسی و بدور از هر نوع  می

 مبارزه ًادتحتنگ نظری مسلکی و سازمانی برای دفاع از زندانيان سياسی م
   ٣٠٢.نمايند

  
داخل (کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران"ی دوم  سازمان فدايی با چاپ اطالعيه

ی تابناک شهدای   خاطرهداشت گرامیفراخوان اين کانون برای "در رابطه با " )کشور
                                            

  .١٣۶٧ماه  ، ششم دی٢٣٩ی  ی ايران، شماره ی مردم، حزب توده   نامه300
  .١٣۶٨، مردادماه ٢ی  های فدايی خلق ايران، شماره ، ارگان مرکزی سازمان چريکی اتحاد کار   نشريه301
ی  دور دوم، سال دهم، شماره) رکارگ راه (ر ارگان سياسی سازمان کارگران انقالبی ايران کارگ   نشريه راه302
  .١٣۶٨، شهريور ماه ۶۶
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٣٩٢

 حمايت کرده و " شهريور١۵ تا ۶"يخ  از تار"جنبش انقالبی به ويژه شهدای فاجعه ملی
ياد کرده و از " ١٣۶٧ی شهدای فاجعه ملی  دهه"م با اين کانون از آن به عنوان همگا

 بر سر مزارعزيزان "سالگرد شهادت شهدای فاجعه ملی"برگزاری مراسم بزرگداشت 
   ٣٠٣.دهد های آنان خبر می با حضور خانواده

  : نوشت" اکثريت"ود ی خارج از کشور خ در نشريه) اکثريت(يان خلق ايرانئسازمان فدا
به پاس احترام به شهدای ) داخل کشور(کانون حمايت از زندانيان سياسی 

 خاطره تابناک شهدای داشت گرامی دالور خلق و زندانيان سياسی قهرمان و
 شهريور را به ١۵ الی ۵جنبش انقالبی به ويژه شهدای فاجعه ملی، از تاريخ 

راه صلح، آزادی و استقالل  شهدای ١٣۶٧عنوان دهه شهدای فاجعه ملی 
 شهريور مراسم بزرگداشت ١٠تعيين نمود و اعالم کرد که در روز جمعه 

 برگزار... سالگرد شهادت شهدای فاجعه ملی بر سر مزار آن عزيزان 
  304.گردد می
 

صرف نظر از اختالفات عقيدتی و "های مزبور شود، سازمان همانطوری که مشاهده می
 که در م زندانيان مجاهدعا بر قتل" ی مسلکی و سازمانیسياسی و بدور از تنگ نظر

و غالبًا در مردادماه به  دهند م شدگان را تشکيل میعا واقع بخش اعظم و اصلی قتل
گان  دش عام  را مبنای بزرگداشت قتل"دهم شهريور"، چشم پوشيده و روز اند هقربانگاه رفت
آن چه که . گيرد م را در بر میعا دهند که تنها بخش کوچکی از شهدای قتل قرار می

 اند هايی غيرمذهبی  اين که به ظاهر سازمانرغم علیهای مزبور، مشخص است، سازمان
  ! پسندند، هستند به شکلی که می" ی محرم و عاشورا دهه" در صدد ايجاد همچنانولی 

  
٣  
هر ساله در . گيرد ی به خود میبيشترهای بعد، تحريف واقعيت شتاب  سفانه در سالمتأ

های مختلف،  ها و انجمن م زندانيان سياسی، گروهعا تابستان با نزديک شدن سالگرد قتل
گيری از فرهنگ ايرانی و به ويژه   های مارکسيستی، با بهره به ويژه وابسته به گرايش

های محرم و صفر، به   و ماه"تاسوعا" و "عاشورا"چون بزرگداشت  عه، همفرهنگ شي
که در طول سال به کار و " علی و يارانش بن عاشقان سينه چاک حسين. "افتند تکاپو می

افتند و با  های خويش می بار و زندگی خود مشغولند، تنها در اين دو ماه به ياد مسئوليت
در خارج از کشور به . دارند  عاشورا را گرامی میبرپايی تکيه و حسينيه ياد حسين و

، "فاطمه بنی" و "اصغر علی" و "اکبر علی" و "هاشم قمر بنی"های متوسلين به  جای هيئت
بدون پرداخت ... و" معا دفاع از زندانيان سياسی و قربانيان قتل"های مختلف  انجمن

                                            
  .١٣۶٨ شهريور ١١های فدايی خلق ايران،  ن چريکی اتحاد کار، سازما   نشريه303
  .١٣۶٨، سوم مهرماه ٢٧۶ی  ، شماره)اکثريت(ی اکثريت، سازمان فداييان خلق ايران   نشريه304
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٣٩٣

ردشان چيزی نيست جز گرفتن اشکی از چشم آورند و کارک ترين بهايی، سر بر میککوچ
  :مستمعان و افزودن برگی بر تاريخی که مشحون است از تحريف و يکسونگری

ترين جنايات رژيم ضد مردمی  شهريورماه هر سال يادآور يکی از وحشيانه
ترين  جمهوری اسالمی بر عليه کارگران و زحمتکشان و يکی از درخشان

ها در مقابل اين رژيم   تودهجنبش انقالبیهای مقاومت و پايداری  جلوه
  ٣٠٥.گر استبسرکو

  
ای اعالم   مائوئيست با صدور اطالعيه- ستي لنين- حزب کمونيست ايران مارکسيست

  :داشت
.  در طول چند روزی که از يازده شهريور آغاز شد۶٧در تابستان سال 

رژيم جمهوری هزاران نفر از زندانيان سياسی را در دادگاه های يک 
  ٣٠٦ ...ای محاکمه کرد و بالفاصله اعدام کرد يقهدق
  

کانون "در پيامی به " شورای هماهنگی نشست نيروهای چپ و کمونيست در استکهلم"
  :نويسد  می٢٠٠٣ سپتامبر ١٢به تاريخ " واحد سوئد) در تبعيد(زندانيان سياسی 
 سال قبل در ١۵. ديگر شهريور، ماه خون و جنايت فرا رسيده است بار

 در آستانه پايان جنگ ايران و عراق به دستور جالد ۶٧ شهريور اواسط
 جنايتکار و با مشورت و همياری سران جمهوری اسالمی جماران، خمينی

هترين و مسئوليت پذيرترين اچندين هزار نفر از زندانيان سياسی، اين آگ
رحمانه   بیای گونه محاکمه فرزندان کارگران و زحمتکشان ايران بدون هيچ

  .به جوخه اعدام سپرده شدند
  

جالد " است؟ آيا ۶٧ی پايان جنگ ايران و عراق در اواسط شهريور ماه  آيا آستانه
فرمان مرگ چندين هزار نفر از زندانيان سياسی را در " جنايتکار جماران خمينی

، صادر کرده است؟ کند گونه که شورای هماهنگی فوق ادعا می اواسط شهريور ماه، آن
اند  اند؟ اگر خوانده های خمينی و شهادت شهود را نديده و نخوانده  تاريخ نامهافرادآيا اين 

 آيا تنها کنند؟ کاری می به ميل خود تاريخ را دست، و مطلع هستند، پس به چه دليل
های  اند؟ آيا نويسندگان اطالعيه  به شهادت رسيده"فرزندان کارگران و زحمتکشان"
طبوعاتی شناختی از خاستگاه طبقاتی زندانيان سياسی ايران و هواداران و نيروهای م

فرزندان کارگران و "سياسی درگير با رژيم جمهوری اسالمی دارند؟ آيا تنها کشتن 
  ؟...  جرم و قابل پيگيری است؟ و آيا"زحمتکشان

                                            
  .١٣٧٩ مهرماه ٣٠ی  های فدايی خلق ايران، شماره   پيام فدايی، سازمان چريک305
  .۶٧م عا ی شهدای قتل شت خاطرهدا ، در رابطه با گرامی١٣٨٢ی اين حزب در شهريور    اطالعيه306
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٣٩٤

 که بعدها به )اکثريت(ق ايران سازمان فداييان خل از رهبران اوليه مصطفی مدنی
 منتشر ۶٧م عا رابطه با قتلدر ای که   در مقاله٨٢ در شهريور ... و نزديک شد"اقليت"

  :نويسد یکند، م می
جمعی دختران و پسران جوان  ور وقتی مردم تهران گورهای دستهيشهر ١٠

 جهان باز .اند دهيلود در خاک تنآ های خون خود را کشف کردند که با لباس
ک فرا يولوژئديهای ا ان کار همه دولتي که پا،د که تنها پادشاهی نهيفهم
  ...ده استيرس
ن بست تا يک آذيلوژئوديز بخشی کنده شده از دولت ايور ني شهر١٠از  بعد
 هدف بالواسطه )خمينی(ور اوي شهر١٠فرمان . ش را دفن کنديشتن خويخو
 نظر ت دولت اسالمی را مديعنی دشمنان اسالم و تقويشان يو دگراندمح

توانست باشد  از مولودی میيقت نينی در حقياهللا خم تيور آيشهر١٠ .داشت
   ٣٠٧.که خارج از زمان متولد گشته بود

  
  نگاهی به تاريخ، و ديگرانی که با ايشان هم نظر هستندکافی است آقای مصطفی مدنی

 "ماه مرداد۶" معا  قتلگويد تاريخ فرمان  به صراحت میمنتظری.  بياندازدفرمان خمينی
هايی که در  مرداد از آن آگاه شده است و نامههشتم  است و او و مربوط به مجاهدين
آقای مدنی .  مردادماه است٢۴ ، ١٣ ، ٩ های ها نوشته به تاريخ عام اعتراض به اين قتل

برای و  است؟ به چه دليل شده مبدا تاريخ "ماه شهريور١٠" چگونه  کهدهد توضيح نمی
که خود پايان کار همه  به کرسی نشاندن کدام منفعت گروهی و سياسی و ايدئولوژيک

  اند؟   به تحريف تاريخ دست يازيده،اند های آن را اعالم داشته دولت
  :نويسد  می٨٢ اوت ٢٩ای به تاريخ   در مقالهقی روزبهت

 که هنوز -  که در آن هزاران نفر ۶٧پانزدهمين سالگرد شهريور سياه سال 
 بدليل مخالفت با نظام حاکم  صرفًا- هم تعدادشان به درستی معلوم نيست

هانيان سازد تا مردم ايران و ج سازی شدند، فرصتی فراهم میکول پامشم
 !اين چهره آشنا شوند" پاکی"اندکی با 

 و همسنگران وی از چگونگی و ابعاد جنايتی که بفرمان و ترديد خاتمی بی
 اگر مدعی باشند مشارکتی احت اتفاق افتاد ۶٧ در شهريور سال فتوای خمينی
  ٣٠٨.خبر نيستند  بی- اند در آن نداشته

  
م زندانيان سياسی در عا عنوان پانزدهمين سالگرد قتل"ای با   در مقاله"اخبار روز"سايت 
  :نويسد می١٣٨٢در سال " های جمهوری اسالمی زندان
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٣٩٥

ان يکشتار زندان  ان فاجعه ملیيهای قربان ور، از سوی خانوادهيدهم شهر
ده ده شين فاجعه تلخ برگزيادروز اياسی در سال شصت و هفت به عنوان يس

  ٣٠٩.است
کشتار زندانيان سياسی در   های قربانيان فاجعه ملی  آيا خانواده:سؤال اساسی اين است

های سياسی در خارج از کشور با هدف  اند يا جريان  اين روز را برگزيده،۶٧سال 
  تحريف و يا سانسور تاريخ؟

 
 قزل حصار با او هم بند ٣ واحد ١ زندانی سياسی سابق که در بند مهدی اصالنی

های  که در سايت" حافظه خطاکار"يا " خطای حافظه"ای تحت عنوان  ام، در مقاله بوده
 ، با انتقاد از مسعود بهنود آمده٨١ در شهريور "اخبار روز"اينترنتی از جمله 

 از همه چيز که در مورد وقايع شهريور) نويسی که جز قدرت سودايی ندارد روزنامه(
کند  فراموش می... " :نويسد م زندانيان سياسی، میعا ی قتل حرف زده بود، به جز مسئله

 همچنين هدی اصالنیم" .تقصير را چگونه به سالبه کشيدند  يک نسل بی۶٧در شهريور 
  :دارد در همان مقاله بيان می

 ١۴بدون شهريور و ما . خواهند  ماهه می١١ را ۶٧مرگ فروشان اما سال 
 کالم ۶٧شهريور  . ...شود مان از شهريور آغاز می سال است که سال

 اما در فصل شمار خونين ۶٧شهريور .. .. ممنوعه حکومت فقهاست
  ٣١٠.رس بود مان آغاز خزانی پيش وطن

  
 شود می "خطای حافظه"دچار و يا  کرده فراموش  نيز، خودبندی سابقم مهدی اصالنی هم
و .  به سالبه کشيدندبيشتربسيار " تقصير نسل بی" از آن ۶٧گويد که در مردادماه  نمیو 

و نه " مان آغاز خزانی پيشرس بود در فصل شمار خونين وطن "۶٧در واقع، مرداد 
داند آن سال از مردادماه  می و آگاه استکه  با اينمتأسفانه  مهدی اصالنی !"ماهشهريور"

 همچنانسال من ولی، . شود  سالش از شهريور آغاز می، هر سالباز همآغاز شده بود، 
شود و حاضر نيستم جنايت رژيم  شود و به شهريور ختم می از مرداد آغاز میهر ساله 

آيا در ذهن شما و ! آقای مهدی اصالنی: بايد پرسيد. را سانسور و يا تحريف کنم
آيا نام بردن از نيست؟ " کالم ممنوعه"انديشند، مردادماه  ديگرانی که مانند شما می

 ٣١١ نيستيد؟"ی خطاکار حافظه"؟ آيا شما نيز دارای "کالم ممنوعه نيست"شهدای مجاهد 
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٣٩٦

ای آن مورد تأييد  که محتو"شويی خون" جامع و زيبا به نام ای    در مقالهمهدی اصالنی
ای  کند ضعف و همکاری خود و عده ی که تالش می عموي  در پاسخ به علی،من است

 در دفاع از شهدای گرانقدری که تا آخرين لحظه ،ی را توجيه کندا ديگر از رهبران توده
  : نويسد مقاومت کردند، می

باشد که به شما که  گردان و آمپولی میجناب عمويی اين چه داروی روان 
ايد، کارگر   سال حبس شاهی را به اصطالح اهل زندان شيرين کشيده٢۵

 و  و حجری يا ابوتراب باقرزادهی ديگر رحمان هاتفیا است اما بر توده
،  و سپاسی آشتيانی و عليرضا شکوهیاثر است؟ از هيبت معينی  بیشلتوکی

ا و هزاران گمنام جان باخته که دار از برکت آق  و نسترن آلاشرف بهکيش
  ٣١٢.گويم ربلند است، نمیوجودشان س

  
 که اکثريت مطلق شود حتا يک نام از شهدای مقاوم مجاهدين چه مالحظه می چنان

آيا عجيب نيست؟ آيا تاريخ واقعی . دهند در ميان نيست شهيدان مقاومت را تشکيل می
  گونه بوده است؟ اين
که در سال  ،"رانيمهر ا"   گذاران گروه هياز پاره و يمد اتيعضو ه یون مبصريهما

  : ديگو یو فردا ميدر مصاحبه با رادآنجلس تأسيس شد،     در لس١٩٩۶
 یاسيان سيم زندانعا ادمان قتلياد مهر اول سپتامبر به عنوان يشنهاد بنيبه پ
 ارائه شده آه الملل به سازمان ملل نيشنهاد سازمان عفو بي شد و به پیيشناسا

م عا ادمان قتلين روز را بعنوان روز يم خودش ايسازمان ملل در تقو
  ٣١٣. بكندیگذار  نامیاسيان سيزندان

  
   :دگوي م زندانيان چنين میعا  نيز در رابطه با روز قتلدکتر حسين باقرزاده
ان آشتار ياد قرباني آه به یروز) اول سپتامبر (٨٢ وري شهر١٠تانه در آس

گر يك بار دي شده، یگذار ران نامي ایاسيان سي به نام زندان١٣٦٧ع سال يفج
د يان بلند شده است تا شاين قرباني خانوادگان و دوستان ای دادخواهیندا

  ٣١٤. بدهندیب اثريها ترت ن نالهي به ای اسالمیمسئوالن جمهور
  
يش از هر چيز، بايد يادآوری کنم که اگر قرار بود مسئوالن جمهوری اسالمی به اين پ
که   مگر آن .سپردند ی اعدام نمی  ترتيب اثر دهند، هرگز قربانيان را به جوخه"ها ناله"

! اند م کردهعا تصور شود افرادی از کرات ديگر به زمين آمده و زندانيان سياسی را قتل
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٣٩٧

کند که اين روز چگونه و توسط چه کسی به عنوان   مشخص نمیباقرزادهحسين تر دک
سانی گذاری شده است؟ او و ک ، نام۶٧م شدگان سال عا  و نه قتل"زندانيان سياسی"روز 

زندانی " روز ،۶٧ برای انجام اين کار دارند؟ آيا تا قبل از سال ای  ويژهمانند او چه حق
ی داشتن روزی به اين نام نبودند؟  شايستهسی  وجود نداشت؟ آيا زندانيان سيا"سياسی

ی وحشيانه   يادآوری کرد که رژيم نخستين حملهنشان و دوستابايد به آقای حسين باقرزاده
 خرداد ٣٠ی آنان را در روز  و سراسری خود به نيروهای سياسی و سرکوب گسترده

در چنين روزی بسياری از مردم و جوانان و دانشجويان و به ويژه .  آغاز کرد١٣۶٠
 در سراسر ايران کشته و زخمی و يا دستگير و اعضا و هواداران سازمان مجاهدين

های سياسی و حتا  های گروهی افراد فعال سازمان پيگردها و دستگيری. زندانی شدند
اين روز به درستی از . هايشان در چنين روزی آغاز شد ن اعضای خانوادهگروگان گرفت

ی گذار  نام"زندانيان سياسی"عنوان روز ها به  طرف سازمان مجاهدين در همان سال
در  "زندانی سياسی"ی  ها در داخل و خارج از کشور در برابر پديده متأسفانه خيلی. شد

خواست بر سر زندانيان  ل هرچه که میها سکوت کردند و رژيم با فراغ با آن سال
آنان که . م کردعا ها را قتل آورد و عاقبت چند سال بعد هم بسياری از آن دفاع در  بی

 "ها ناله"امروز ديروز در برابر شکنجه و کشتار زندانيان سياسی سکوت کرده بودند، 
ترتيب "ها را بشنوند و   آن"مسئوالن جمهوری اسالمی"خواهند که  دهند و می سر می

 به واقع به دنبال دفاع از حقوق زندانيان سياسی و  آيا آقای حسين باقرزاده!"اثری بدهند
  ها است؟ داشتن آن بزرگ 

  
  ندا آنان که بر دار رفته

  درک بهتری از مرگ، در درد خويش
  و درد ديگری در درک خويش

  اند تفسير کرده
  
۴  

 ارگان مرکزی حزب کمونيست ۶٧ مورخ آذر و دی ۴٧ و۴۶ شماره "کمونيست" نشريه
 بعدی، پوشی حزب کمونيست کارگری ايران آن روزها و با کمی مسامحه و چشم

ی چاپ نشريه، تنها نام دو تن را   افشا شدن نام صدها تن از قربانيان تا لحظهرغم علی
داشتنی رضا   انسان صميمی و دوست، دانسته بود، يکی رفيق عزيزمشايسته اعالم کردن

اين همه "ای با عنوان  در همان نشريه در مقاله.  و ديگری محمدعلی پرتویعصمتی
  :يسدنو  میزنده ياد غالم کشاورز "!گری را نبايد تحمل کرد ت و وحشیجناي

ها از کارگران پيشرو و کمونيست و انقالبيون قديمی و  در ميان اعدام شده
اند و   از رفتن به سربازی خودداری کردهسرشناس گرفته تا کسانی که صرفًا
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٣٩٨

ی انقالبی و مقاومت قهرمانانه در  ها مبارزه ی سال از کسانی که سابقه
انی که تا همين های شاه و رژيم اسالمی را پشت سر دارند تا کس زندان

ی فعاليت  گونه سابقه  ديروز نسبت به ماهيت رژيم توهم داشته و يا هيچ
  ٣١٥.شود اند، يافت می سياسی نداشته

  
شدگان که فرمان ازابتدا تنها برای نابودی  هرچه به دنبال عنوان بزرگترين خيل اعدام
ی کسانی که به  دازهشان به ان  ذکر نامحتا. آنان صادر شده بود، گشتم، چيزی پيدا نکردم

سر آخر به خودم . دانسته بوداعدام شده بودند نيز حائزاهميت ن" سربازی نرفتن"خاطر 
" ها مقاومت سالانقالبيون و " منظورش از دلداری دادم که شايد زنده ياد غالم کشاورز

 نام و عنوانی شناخته همانا قهرمانان مجاهد است که البد هيچ هويتی ندارند که با... و
  ! شوند

  
  :خوانيم منتشر شده است، می ٨٢ در سال ای که از سوی کومله در اطالعيه

ترين مبارزان   هزاران تن از شريف هزاران زندانی سياسی مقاوم،
ترين انقالبيون طرفدار طبقه کارگر و آزادی و  کمونيست، نسلی از استوار

   ٣١٦.شدنددمکراسی به مسلخ برده 
  

  : نويسد ای می  نيز با صدور اطالعيههيأت سياسی سازمان اتحاد فداييان کمونيست
 هزاران زن و مرد مبارز انقالبی و کمونيست در ١٣۶٧در شهريور 

های جمهوری اسالمی به دستور رهبران تبهکار و رژيم به طرز  زندان
  ٣١٧.م شدندعا فجيعی قتل

  
يان کمونيست، هيچ نامی از هزاران زندانی مجاهد به ميان ئ و فدای کومله در اطالعيه

انقالبيون طرفدار آزادی و "ی  کنند اگر آنان را در زمره آيد و مشخص نمی نمی
شان پرهيز  شناسند، چرا از بيان نام می" هزاران زن و مرد مبارز"و " دمکراسی

آزادی و " شدگان راه عام ها برای باال بردن آمار قتل د؟ و اگر نه، پس چرا از آنکنن می
  شود؟ سوءاستفاده می" دموکراسی
 اوت ٢ای به تاريخ  ، در اطالعيه از رهبران حزب کمونيست کارگریعلی جوادی

م زندانيان سياسی، در حالی که عا  قتل به مناسبت پانزدهمين سالگرد فاجعه٢٠٠٣
اندازی کرده   را راه"مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم ايران"
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٣٩٩

م زندانيان سياسی است، در اولين قدم، بدون عا ی قتل گيری حقوقی فاجعهو در صدد پي
 که هدف اوليه و ی فوق، يعنی زندانيان مجاهد جعهاسم آوردن از بخش عظيم قربانيان فا

م بوده است، ميزان صداقت و عدالت خود را برای عا ی قتل اصلی رژيم در پروژه
 با حذف بخش  علی جوادی.رساند ی فوق به منصه ظهور می پيگيری حقوقی واقعه

که در تالش برای تشکيل   م، در واقع بيش از آنعا های هيئت قتل لبزرگی از سئوا
مرکزی برای پيگرد حقوقی سران رژيم باشد، در کار سانسور، حذف و تحريف اين 
بخش از تاريخ معاصر است و پايمال کردن حقوق تعداد بسياری از قربانيان جمهوری 

  !اسالمی
  : مدعی است"راه توده"ی  نشريه

نه عاملين و آمرين اين ! اما چشم تاريخ را تا کنون هيچ دستی نتوانسته ببندد
جنايت خواهند توانست از قضاوت تاريخی و يا عقوبت دنيايی در امان بمانند 

 ايران خواهند توانست واقعيات را قربانی و نه مخالفين سياسی حزب توده
ترين گها بزر ای توده"اين واقعيت که . ای خود کنند ی و انديشهتعلقات سازمان
    ٣١٨ "! بودند۶٧م زندانيان سياسی در سال عا قربانيان قتل

  
جای شکرش باقی  )قسمت داخل گيومه با رنگ قرمز نوشته شده استدر متن اصلی (

ا قربانی تعلقات واقعيات ر"خواهند  قصد تحريف تاريخ را ندارند و نمیکه است 
به " بستن چشم تاريخ" و در ضمن تالشی نيز برای" ای خود کنند سازمانی و انديشه

ترين قربانيان گها بزر ای توده"اند، وگرنه معلوم نبود در کنار اين ادعا که  خرج نداده
 ديگر چه ادعاهای خامی را مطرح"  بودند۶٧م زندانيان سياسی در سال عا قتل
 افتد که حزب توده ها در حالی اتفاق می نمايی ها و بزرگ گويی کردند؟ اين گزافه می
ها را منتشر  عام ی قتلا از قربانيان تودهنفر  ١٣٠ازی تالشش نام بيش  تواند با همه نمی

  . اند ان اين سازمان را انتشار داده از قربانينفر هزار ٣ نام بيش از کند و مجاهدين
ها و  ی تعداد شهدای سازمان ها، مقايسه هدف و منظور من از بررسی اين گونه گزارش

هم از  هايی از اين دست، آن  بر موضوع انگارانه های ساده ديگر و حساسيتکها با ي گروه
ها  ی بازتاب آن ها و نحوه ی برخورد با واقعيت نظر کّمی، نيست، بلکه نشان دادن شيوه

کنند،  اعی میتم اج- های سياسی و افرادی که کار مستقل سياسی  از سوی تمامی جريان
نمايی رقيبان و مخالفان  نمايی خود و ناچيز و اندک ای که برای بزرگ شيوه. بوده است
های مختلف زندگی فردی و اجتماعی ما  رود و تأثير مخربی در عرصه به کار می

ی  خواهم تأکيدی داشته باشم بر اين نکته و جز اين می. گذارد وز هم میگذاشته است و هن
مهم که چگونه سانسور و حذف کردن رقيبان و مخالفان، جزيی از رفتار فردی و 

ی اخالقی قضيه، بلکه تأثير مادی آن در  همه را نه از جنبه اين. اجتماعی ما شده است
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 .ام مان، به ديده داشته زندگی اجتماعی
 آورده ١٣٨٢ مرداد ٢٣) راه کارگر (ه مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايرانکميت
ها   موی بر تن انسان۶٧چون جنايت هولناک شهريور  ها هم يک از آن  ما هيچا" :است

 سال پس از ١۵رگر، کنيد اعضای کميته مرکزی راه کا آيا تصور می ."کند راست نمی
  غافل هستند؟ ۶٧ در مردادماه  از ابعاد فاجعه و کشتار مجاهدين۶٧م عا فاجعه قتل

 و در حالی که ۶٧م عا ای در رابطه با قتل  در اطالعيهحزب کمونيست کارگری
  : دارد می، اظهار ه استکرد واست جانيان رژيم را تنظيم هايی از کيفرخ صفحه

شک جنايات  ها سپرده شوند بی روزی که جالدان اسالمی حاکم به دادگاه
.  جزو اولين صفحات کيفرخواست مردم عليه آنان خواهد بود۶٧شهريور 
رحمی، درنده خويی   سال جنايت، بی٢۵ اوجی باورنکردنی در ۶٧شهريور 

تر  م هرچه سريععا  مبنی بر قتلبا حکم خمينی. ز مردم بودو انتقام کشی ا
زندانيان سياسی، در عرض چند روز بين ده تا بيست هزار تن از فرزندان 

رحمی تمام تيرباران و حلق آويز  مردم در روزهای اول شهريور ماه با بی
نان جمهوری اسالمی رحم نکنيد و جالدان نيز  گفته بود به دشمخمينی .شدند

 و  و الجوردیای چون گيالنی ان حرفهجنايتکار. ای رحم نکردند براستی ذره
 آن نادر   از قاتلين اجير شده ديگر جناياتی آفريدند که در تاريخ نمونهلشکری
ها و فعالين کارگری و هر که را که به  تنسلی از مخالفين و کمونيس. است
   ٣١٩.م کردندعا  قتل شان افتاد، چنگ

  
ان رژيم و در جنايتکار برای  در کيفرخواست تنظيمی حزب کمونيست کارگریاحت

حزب . تماه نيس شده و مرداد عام پيشگاه عدالت نيز نامی از هزاران زندانی مجاهد قتل
اش نيز در  ، از اعضای مهم دفتر سياسی با آقای علی جوادیاکمونيست کارگری که حت

م شده هم عقيده نيست و برخالف او که نظر به اعدام ده عا رابطه با آمار زندانيان قتل
دارد  خاتمه اعالم میکند، در   صحبت مینفر دارد، از اعدام ده تا بيست هزار  نفرهزار
م عا  را قتل"ها و فعالين کارگری ان رژيم نسلی از مخالفين و کمونيستجنايتکار"که 

، کسی "م کردندعا شان افتاد قتل که به چنگ"ان رژيم که هر کس را جنايتکارآيا . کردند
ی فوق در رابطه با ايران و تحوالت  اند؟ آيا اطالعيه ده را نيز اعدام کراز ميان مجاهدين

 تعداد کسانی که ۶٧م شدگان تابستان عا اين همه در حالی است که در ميان قتل آن است؟ 
بعدها  "اتحاد مبارزان کمونيست".  نفر بود۵ وابسته بودند "اتحاد مبارزان کمونيست"به 

  را با بخشی از فعاالن کومله"ی کارگر حزب کمونيست"ی  جريان اصلی تشکيل دهنده
  . تشکيل داد

  :کند های فدايی خلق ايران، عنوان می پيام فدايی ارگان چريک
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درعرض مدت کوتاهی هزاران تن از زنان و مردان آزاده به شکل ... 
اسرای مقاوم و رزمندگانی که با ايمان به . دم شدنعا ای قتل فجيعانه
های ستم ديده به جالدان  های واالی آزاديخواهانه طبقه کارگر و خلق آرمان

ترين شکلی در مقابل  رحمانه ای به بی نه گفتند در محاکمات چند دقيقه
  . های دار سپرده شدند های اعدام قرار گرفتند و يا به چوبه جوخه

زنانی که با کسب . ان زنان قهرمان انقالبی بودندبسياری از اعدام شدگ
 بر عليه نظام استثمارگرانه حاکم و فرهنگ مردساالرانه  آگاهی انقالبی؛

های مختلف  ناشی از اين نظام شوريدند و پا به پای مردان انقالبی در عرصه
نبرد بر عليه مناسبات کهنه و حافظان اين مناسبات شرکت کردند و سرانجام 

های رهايی بخش و آزادی  های نبرد جان خود را در راه آرمان اندر ميد
م شدگان با نسل عا به زودی جای خالی قتل. ... کش نثار کردند های ستم توده

  ٣٢٠ .جديدی از زندانيان سياسی مبارز پر شد
  
که روزی به کمک زنان  چريک فدايی اشرف دهقانیی سازمانی به رهبری  حتا نشريه

بيند   نيازی نمی نيزهای زندانيان سياسی مجاهد از زندان شاه گريخت، مجاهد و خانواده
ها پرپر شدند تا نشان دهند در  عام جريان قتل که يادی از هزاران مجاهد خلقی کند که در

نام از زنان بسياری اين ارگان  !درون کار روايت وقايع تاريخی تا کجا به بيراهه می
 بودند ولی يادی از وابستگی سياسی ۶٧م تابستان عا ی قربانيان قتل برد که در زمره می

اگر واقعًا زنان مجاهد به صفاتی که در : جاست  سؤال اساسی اين.کند اين زنان نمی
گونه حمايتی قرار   اند، پس چرا مشمول هيچ ها به کار برده شده، زيبنده رابطه با آن

مهری  ی اين درجه از بی شود؟ آيا شايسته ها برده نمی گيرند؟ پس چرا نامی از آن مین
   هستند؟

م زندانيان عا ای به مناسبت سالگرد قتل  توفان نيز با صدور اطالعيه- حزب کار ايران
 فرا ١٣۶٧پانزدهمين سالگرد فاجعه هولناک شهريور ماه "  :سياسی، چنين نوشته است

 به ۶٧سخن بر سر هزاران زندانی سياسی است که در مرداد و شهريور . رسد یم
گرامی باد : "يابد و اطالعيه با چنين سطوری پايان می ٣٢١" ... خون آشام فرمان خمينی

م در ماه مرداد شروع عا هيچ ذهنيتی ندارند که قتل" ١٣۶٧خاطره جانباختگان شهريور 
شدگان مردادماه به  شدگان است، اعدام عام جا که نياز به باالبردن آمار قتل آن!  استشده

ای گرامی داشته شود، فقط مختص به  جا که قرار است خاطره شوند و آن آمار اضافه می
ی همان سياست  ها در واقع ادامه آيا اين گونه سياست. است" ۶٧جانباختگان شهريور "

  ت؟ حذف زندانيان سياسی نيس
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ر، حصا های قزل ، بعد از نقل خاطراتش از تابوت"پروانه"زندانی سياسی به نام يک 
  : نويسد می

هايی چون تابوت در دادگاهی که  گاه های جمهوری اسالمی در شکنجه نايتج
 و ۶٠های سال   از اعدامکمتربر عليه جمهوری اسالمی در تدارکش هستيم، 

   ٣٢٢. نيست۶٧م مبارزين کمونيست در سال عا  و قتل۶١
  

های رژيم جمهوری  خواهد به حسابرسی جنايت ، وقتی می"پروانه"در فضای ذهنی 
 است، بپردازد و وعده تشکيل دادگاهی به  اسالمی که خود يکی از قربانيان آن بوده

بندی شده  يز طبقهحق حيات ن. شوند بندی می ها طبقه دهد، انسان همين منظور را نيز می
ترين هدف جنايت  در اولين قدم و قبل از تشکيل دادگاه مربوطه، به سانسور اصلی! است

مبارزين "م عا گويی فقط قتل. زند  بوده است، دست میرژيم که بر عليه زندانيان مجاهد
در ميان !  و مستوجب مجازاتشود جرم و جنايت محسوب می "۶٧کمونيست در سال 

 در " آذر١۶کنگره "و وابستگان ها  ی اکثريت،ها ای ، توده۶٧ تابستان معا  قتلقربانيان
و ديگران  "پروانه"اما . دهند م شدگان مارکسيست را تشکيل میعا  درصد قتل۶۵حدود 

آيند يا   به حساب می"مبارزين کمونيست"د فوق نيز جزو دهد که آيا افرا توضيحی نمی
  شوند؟   میخير و يا آنان نيز مشمول سرنوشت مجاهدين

  
  :نويسد  يکی از فعاالن اتحاد مبارزان کمونيست مینسرين پرواز

در .  کردنث سياسیکند به بح  بعد از نماز شروع میآخوند رفسنجانی
ها بايد کشته  زندانيان، ضدانقالبيون، المذهبی: گويد های حرفش می نيمه
    ٣٢٣.کنند اهللا با شعارهای خود خواست او را تأييد می و حزب. شوند

را با هدف " فروغ جاويدان" عمليات که مجاهدين  در زمانیکنيد، رفسنجانی فکر می
اند، اين وسط فرمان کشتار کدام دسته  سرنگونی رژيم، به درست يا نادرست، انجام داده

چه که  ای به آن کند؟ لحظه  عقل سليم چه چيزی را حکم می کند؟ از زندانيان را صادر می
 آيا اين تحريف تاريخ. کند توجه کنيد، نام همه هست جز مجاهدين خانم پرواز روايت می

منافق "نيست؟ آيا اين تالشی برای سانسور حقيقت نيست؟ وقتی در روز روشن شعار 
شود،   اين گونه تحريف می"زندانی محارب اعدام بايد گردد"  و"دمسلح اعدام بايد گرد

 اين در حالی  دل بست؟نشان و يا دوستاهای نسرين پرواز ی گزارش توان به بقيه آيا می
 آيا ٣٢٤.ها در زندان ياد کرده بود ه رفسنجانی تنها از مجاهدين و هواداران آناست ک
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 اگر   چه بوده است؟بيشتر سال گذشته، ٢٣کسی شکی دارد که شعار نمازهای جمعه در 
داند و يا فراموش کرده است، کافی است همين امروز فقط يک هفته نماز جمعه را  نمی

مرگ " در شرايط عادی نيز شعار ا، حت"مازگزارانن"گوش کند تا ببنيد  از اول تا آخر
  . کنند را فراموش نمی" بر منافقين

  : نويسد  میصبا اسکويی
شان بهترين فرزندان کارگران و زحمتکشان را يها چال در سياه ۶٠سال 

 در سال م کردند و با کشتار جمعی هزاران زندانی سياسیعا دسته دسته قتل
ها، نيروهای   نهايت درنده خويی، ترس و وحشت شان را از کمونيست۶٧

   ٣٢٥.انقالبی و مبارز نشان دادند
کيست؟ " نيروهای انقالبی و مبارز"کند که منظورش از   مشخص نمیصبا اسکويی
  :نويسد بعد میچون چند سطر .  باشند وابستگان به مجاهديندمشخصًا نباي

ها به  به اعتقاد من در صورت وجود يک تشکيالت قوی و انقالبی چپ آن
   ٣٢٦.بريدند  میينراحتی از تشکيالت مافيايی مجاهد
نيروهای "توانند لقب  هستند، نمی" مافيايی"بدون شک کسانی که وابسته به تشکيالت 

وگرنه !  مفاهيم خود را از دست داده باشندها واژهکه  مگر اين.  بگيرند"انقالبی و مبارز
آن ! پذير است که قصد باال بردن آمار شهدا را داشته باشيم اين مهم تنها زمانی امکان

گيرند، بدون آن که اسمی از هويت   می"انقالبی و مبارز" لقب نيزها  موقع آن
ادعا کرد که توان   می"علمی و مارکسيستی"با کدام تحليل ! شان برده شود سازمانی

   هستند؟"انقالبی و مبارز"، "تشکيالت مافيايی"نيروهای وابسته به يک 
  
۵  

  :آورده است) اکثريت(سازمان فداييان خلق ايران
اعدام شدگان کسانی . اند ها تن از زندانيان سياسی را اعدام کرده در آمل ده

ای از  عده. ه شده بودندبودند که از چندين سال قبل در زندان به بند کشيد
ها جزو کسانی بودند که به اتهام شرکت در عمليات مسلحانه در  آن

  ٣٢٧. دستگير شده بودند١٣۶٠های مازندران در سال  جنگل
ريزند،  ها اشک تمساح می عام گردانندگان نشريه کار که اين چنين برای قربانيان قتل

، با افتخار ۶٠طلب، يعنی در سال همان کسانی هستند که هفت سال پيش از نوشتن اين م
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  :اعالم کرده بودند 
 ايران از همان نخستين نيروهای حزب توده و) اکثريت(يان خلق ايرانئفدا

لحظات يورش مهاجمان ضد انقالبی دوش به دوش مردم و نيروهای بسيج 
رکوب و دفع مهاجمان سپاه و ديگر نيروهای انتظامی شهر با فداکاری در س

تن از رفقای ما و حزب در حوادث آمل توسط  دو. فعاالنه شرکت داشتند
مهاجمان ضد انقالبی از ناحيه شکم و سر مجروح شدند که هم اکنون در 

  ٣٢٨...بيمارستان بستری هستند
نويسندگان مطلب ياد شده، گويا فراموش کرده بودند که روزی خودشان با افتخار از 

 و در اين راه از بذل دادند میها خبر  عام تگيری و سرکوب قربانيان قتلشرکت در دس
  :و يا در اظهار نظر ديگری آورده بودند .ورزيدند هيچ کوششی نيز دريغ نمی

 برای گسترش ی باند رجوی  سياست خائنانه به دنبال شکست مفتضحانه
ب به سرکردگی ی متحد ضدانقال های مسلحانه خيابانی، جبهه درگيری

های شمال کشور   ای در جنگل های مذبوحانه تازه آمريکای جنايتکار تالش
های  شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که تالش. بيند تدارک می
های براندازی شورای به اصطالح   در جهت اجرای سياست مذبوحانه

 از  همه نيروهای ضدانقالبیمقاومت ملی از همکاری و همدستی فعال
گويا اجرای .  خيابانی برخوردار است- طلبان تا باند خيانتکار رجوی سلطنت
ی  ای که شکست مفتضحانه آن هم اکنون آشکار است به عهده ی تازه نقشه

های همدست آمريکا نهاده شده  جاسوسان سه جهانی و ساير مائوئيست
   ٣٢٩.است

  :و تأکيد کرده بودند که
 ٢۴دران تا کنون چند بار از جمله در باندهای مسلح ضدانقالبی در مازن

اند و تا کنون   تهران کرده- ماه راهزنانه مبادرت به بستن جاده آمل آبان
تعدادی از مردم را به گروگان گرفته و چند نفر از پاسداران را به شهادت 

های ضدانقالبيون  ها مردم با آتش زدن اعالميه اند در اين درگيری رسانده
   ٣٣٠.داشتند  از اين دستجات ضدانقالبی اظهار میخشم و نفرت خود را

  :چه که ذکر شد با توجه به آن
  ی دمکراتيک گام بر دارد؟ تواند در راستای ساختن يک جامعه میآيا چنين ذهنيتی  

  های الزم گرفته شده است؟  آيا واقعًا از گذشته درس
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  ها را بايد شست  چشم
  ٣٣١جور ديگر بايد ديد

ای  های هيستريک به اندازه های گروهی و ضديت صبگاه در کار خاطرات نويسی، تع
چه  ن آ .نمايد  ناممکن میارد موبعضیگيرد که يافتن راه به حقيقت دشوار و در  باال می
نويسان مدرن ولی   نويسی تاريخ به دست تذکره ين روزها شاهد آنيم، رونق وارونهکه ا

های جديد،  بنويس يرزانويسان و م اين دسته از تاريخ. به سبک و سياق قديم است
چه که   داده و آنظری، سياسی و تشکيالتی خود پيوندنويسی را با باورهای ن تاريخ

  ٣٣٢.ماحصل کار است، نه تاريخ است و نه خاطره نويسی
 که مشحون است از ضديت هيستريک "ی الله عباسی زير بوته" در کتاب نسرين پرواز

را ی  هيچ زندانی مجاهدی خود، ، در طول دوران زندان هشت سالهبا زندانيان مجاهد
يابد که الاقل به يک صفت مثبت زيبنده باشد و هرچه رذالت، دنائت، خباثت، حماقت  نمی
های او از ميان خيل عظيم زندانيان مجاهد، يا  سوژه. هاست های آن است از ويژگی... و

ای دچارند و يا آلوده به  رفته ی که به بيماری روانی عميق و پيشتوابان هستند يا کسان
و سالمت روان و !  و تنها  زندانی مجاهدی که از زيبايی"انحرافات اخالقی و جنسی"

شان کنده و   و ايدئولوژیفکر و انديشه برخوردار است، سارا نامی است که از مجاهدين
  ! به مارکسيسم نزديک شده است

 که ستون فقرات مبارزه با رژيم در زندان و اين ضديت کور و هيستريک با مجاهدين
  مشی   فارغ از ارزيابی درستی و نادرستی خط(دهند در بيرون از زندان را تشکيل می

ی  در باره، گيرد که نسرين پرواز ، در حالی صورت می)اند ها داشته که در اين سال
  : نويسد می" کار اصلی جريانش نقد نظرات حزب کمونيست بوده است"کسی که 

خيلی برايم عجيب است که جريانی به جای مبارزه با رژيم با جريان ديگری 
اند، و در واقع با  کرده شود که با رژيم مبارزه نمی باورم نمی. ... مبارزه کند

او متوجه ... ه با رژيم بوده استکردند که درحال مبارز جريانی مبارزه می
نيست که مبارزه با جريانی که درحال مبارزه با رژيم است ممکن است به 

های چپی است که فکر  شايد هم جزو سکت. کنار آمدن با رژيم ختم شود
   ٣٣٣.تر است ی عليه رژيم مهم ها از مبارزه کنند مبارزه با کمونيست می
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برد،  ی مسئول فروشگاه بندی که در آن به سر می ر باره دنسرين پرواز
مسئول  ."آورد ی است که ادای توابان را در میيکی از مجاهدين" :نويسد می

فروشگاه، ظاهرًا قصد دارد از دوست او دوبار پول اجناس خريداری شده را 
مسئول فروشگاه "ه هدِف اين مجاهِد  نسبت بچه که نسرين پرواز آن. بگيرد
 به نسرين پرواز. کند يکی از عجايب روزگار است  در کتابش مطرح می"بند

 ساله بوده و در ضمن ١٢نقل ماجرا از زبان دختری که به هنگام دستگيری 
 ١۴ی  او به خاطر همراهی با دختر خاله. پردازد  می،سياسی نيز نبوده

در ) کند نام روزنامه را هم ذکر نمی(ی کمونيستی  که يک روزنامهاش ساله
  .است کيفش داشته، دستگير شده 

گيرند به  کنند، پول ما را می ها می اين کاری است که بعضی از مجاهد
ر کلی پول به حصا ها از زندان قزل دهند، سال پيش، آن شان می تشکيالت

پولی که از اين طريق از . شان فرستادند کيالتخارج از زندان برای تش
   ٣٣٤. در زندان جمع کرده بودندنشانهوادارا امثال ما گرفته بودند و يا از

  
 و  از امثال نسرين پرواز"کالهبرداری" با کند زندانيان مجاهد آيا کسی باور می

! اند کرده شان در بيرون از زندان کمک مالی می تدوستانش در زندان، به تشکيال
، به شکلی ديگر يادآور هايی خلق چنين روايت استعداد خانم پرواز و دوستانش در

گيری از بارداری  های رژيم مبنی بر پيدا کردن قرص ضدحاملگی و وسايل پيش داستان
های سياسی   و ديگر گروه مجاهدينمراکز پورنوگرافی در یهای ويديوئ و مجله و فيلم

  ! خرداد است٣٠در دوران پيش از 
  به يکی ديگر از مصاحبه کنندگان که بايد در رابطه با مجاهدينالجوردی

ها را  تو چرا درگزارشاتت فقط اسم چپی: گويد دستگير شده باشد، می
مصاحبه کننده، کسی را .  را حاال بگونويسی؟ اسم چند تا از منافقين بندت می
شناسی ولی دوستانت را  ها را می الجوردی چطور چپی. شناسم نمی
   ٣٣٥؟شناسی نمی

  
گويد  شان می  بارهتر، در انی است که چند سطر پايينتازه اين گزارش در ارتباط با کس

توسط توابان که به هنگام پايين آمدن از تربيون و در مقابل ديدگان تماشاچيان، به سختی 
بر فرض که چنين روايتی صحت داشته باشد، . گيرند مورد ضرب و شتم قرار می

 که قرار است آزاد شود و مورد هجوم ای کند زندانی ای فکر نمی  لحظهنسرين پرواز
 الجوردی تواند از خودش دفاع کند که گزکی به دست  چگونه می،گرفته قرارالجوردی
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  هم نداده باشد؟ آيا جز سکوت کاری از وی ساخته است؟ 
رسيد  شد و به نظر می  با يک گروه تواب خيلی جوان اسکورت میالجوردی

شان را عوض  اند و حاال تنها جای شان مجاهد بوده همه. ها اعتماد دارد به آن
 تنها قبًال.  مذهب و سنتهمان. شان همان است که بود ايدئولوژی. اند کرده

  ٣٣٦.مخالف رژيم بودند حاال طرفدارش هستند
  

ی  ای نظر داد و حکم راند؟ آيا در باره توان راجع به پديده آيا به همين راحتی می
شود؟ آيا هيچ انسان   صورت داوری می  مارکسيست هم به همينبريدگان و توابان سابقًا

 بخواند و مدعی شود که  را همسان پل پوتانگلس و تواند مارکس معقولی می
  ...شان يکی است و  ايدئولوژی

داند کدام تواب است و کدام  تعداد زيادی مجاهد دربند هست و کسی نمی
گويند تواب هستند و با ما که نماز  همه می. کند تظاهر به تواب بودن می

  ٣٣٧.کنند ار میخوانيم بعنوان نجس رفت نمی
نسرين  تواب از غير تواب را تميز دهد؟ توانست مجاهدين آيا واقعًا کسی در زندان نمی

خواندند،   کسانی را که نماز نمی"خواندن نجس"درآوردی رژيم و   قوانين من پرواز
داند که مجاهدين دارای  یهر ناواردی م! کند ها می ی مجاهدين و هواداران آن متوجه

های زمان شاه نيز فشارهای زيادی را از سوی  چنين اعتقاداتی نيستند و در زندان
. شدند میهايی، متحمل  سردمداران جريان راست، به خاطر عدم پذيرش چنين مرزبندی

شدند  دعوای اصلی سردمداران راست با مجاهدين بر سر آن بود که مجاهدين حاضر نمی
  . و غيرمذهبی راه بياندازندجنگ مذهبی

 زندانی ۵٠٠ با بيش از ٣ واحد١من و يکی دو نفر ديگر، تنها زندانيان مذهبی در بند 
 ، اتهام مارکسيستی داشتندمقررات نجس و پاکی از سوی زندانيان بند که تمامًا. بوديم

تجاوز خواندند و تعدادشان از انگشتان دست  که نماز نمی کسانی. شد ظاهرًا رعايت می
جا   از حق رفتن به مسجد بند که فروشگاه و يکی از دو تلويزيون بند در آن،کرد نمی

 حق شستن ديگ غذای بند را نداشتند و بايد همچنينها  آن. قرار داشت نيز محروم بودند
من به عنوان همبستگی و نشان دادن احترامم به . کردند ی کفار استفاده می از توالت ويژه

هايی از سوی زندانيان   آيا چنين مجازات.کردم الت کفار استفاده می از تو،ها آن
  ها داشت؟ موضوع فوق ربطی به آن وضع شده بود؟ آيا نشان عليه دوستامارکسيست

  : نويسد  در اين رابطه میشهرنوش پارسی پور
اندن، اما با کمال ادب خود را از خو گرايان اين گروه نماز نمی چپ

داشتند، و مجاهدين نيز   دور نگاه مینماز مجاهدين] حوزه[ی حوضه

                                            
  .١١١ی    پيشين، صفحه336
  .١١۵ی    پيشين، صفحه337



 های ناآرام تمشک

 

٤٠٩

نوعی . کردند که توهين به چپ يا ديگری تلقی شود  نمی ترين حرکتیککوچ
آميز برقرار شده بود و همه حرمت يکديگر را نگاه  همزيستی مسالمت

  ٣٣٨.داشتند می
 باعث بريدن خيلی از ۶٠ خرداد سال ٣٠فشارهای بعد از ": نويسد  میزنسرين پروا

. شوند فقط مجاهدين هستند که تواب می ٣٣٩" در زندان شدزندانيان و تواب شدن مجاهدين
کند، چه کسانی  شاره می آن ا هايی که به "خيلی" بيند توضيح دهد  نيازی نمینسرين پرواز

 و به خوبی آگاه هستند که دوستان نسرين پرواز  به،اند  تمام کسانی که زندان بوده.بودند
 در دورانی که وی از زبان "اتحاد مبارزان کمونيست"ی  ويژه زنان هوادار برنامه

 در واقع ،کند   معرفی می٣٤٠ "مبارزه در زندانرهبران " آنان را به عنوان  پرتوینازلی
  !دهندگان جو نااميدی، يأس و انفعال در زندان بودند ها و اشاعه رهبران توابان، بريده

 هستم که يکی دو ماهی امر بر آنان مشتبه شده بود  عقيده  همالبته من هم با نسرين پرواز
پنداشتند که سر از مسئوليت بند و نگهبانی  برانی میو در عالم خيال خود را چنين ره

  .در آوردند... دادن در قيامت و
مجاهدين در مورد ما گزارش "و يا  ٣٤١ " از ساختن هر گروهی وحشت داشتندمجاهدين"

ها  شان جالب نبود که اين گزارشدادند ولی نگهبانان هم براي ا میه نوشتند و به نگهبان می
باشد، ميزان اهميت خود و دوستانش را  که متوجه   بدون آننسرين پرواز ٣٤٢"گيرندرا ب

ی اهميتی برای رژيم  او و دوستانش در زندان از چنان درجه. کند نزد زندانبانان ذکر می
ها  هايی را که در مورد آن شان جالب نبود گزارشي نگهبانان براحتابرخوردار بودند که 

  !شد، بگيرند و بخوانند شته مینو
  :نويسد ، می به نقل از يکی از همرزمانش در بند مردان گوهردشتنسرين پرواز

 شروع به مبارزه برای ورزش رزمی و مجاهدين. شرايط خيلی بد است
 کرده که دست از اين کار ها را تهديد مدتی است که رژيم آن. اند جمعی کرده
  ...ها را شکنجه کرده  برخی از آنبردارند و

ها   اعصاب ما را با اين موش و گربه بازیتا حاالهم رژيم و مجاهدين
   ٣٤٣ مان را داشته باشيم گذارند زندگی روزمره اند و نمی کرده] خرد[خورد

را که ای  عده کابل و زنجير با ه است جنگ پوست و گوشت و استخوان منصفان آيا
خواند؟ کسانی که تا اين حد در " موش و گربه"مان حضور ندارند، بازی  امروز در ميان

ی کسانی که   شرحه شده-  های شرحه شان هستند، آيا به بدن فکر اعصاب ظريف و حساس
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درد اند؟ آيا  نامند، انديشيده  می"موش و گربه بازی"شان را  محابا تالش گونه بی اين
  دوستی است؟  انساننسرين پرواز
دهد،  گونه گزارش می  در اين دوران، اينی زندگی نسرين پرواز  در بارهصبا اسکويی

  :کند  هم روی آن تأکيد میچيزی که خود نسرين پرواز
ر آن دوران در پشت يک خانم بهايی پناه گرفتيد که دانيد که د خودتان می

ها، برای  اکنون بعد از سال. آموزش حفظ زيبايی و جوانی را بياموزيد
ها يک  خواهيد به ديگران وانمود کنيد که مقاومت آن تان می توجيه اين انفعال
  ٣٤٤.سنت گنديده بوده

 در دوران سخت مقاومت در رين پروازی رفتار نس  در بارههمچنين صبا اسکويی
  : کند گونه داوری می زندان، اين

 به خاطر مبارک هست که در مواقع خطر با مريض نشان دادن خودتان سعی
اگر چه در دوران زندان به ! کرديد که فشار را از خودتان دور کنيد؟ می

شد را تحمل  ن وارد میدليل زندگی منفعالنه، فشارهايی که بر زندانيا
  ٣٤٥.نکرديد

 ها ت چنان غرق در افکار خود است که لباسی به ميل خود به تن واقعينسرين پرواز
  :نويسد مثًال می. کند می

مثل . شود اندازه می خودکشی در زندان محصول شرايطی است که فشار بی
 و سرکوب آن توسط سال پيش که بعد از شکست حرکت ورزش جمعی

   ٣٤٦. دست به خودکشی زدندرژيم، تعدادی از مجاهدين
ی فوق، در توصيف زندانی مجاهدی به نام رفعت  ای را برای اثبات نظريه او نمونه
 برادرش سال پيش بعد از شکست در مبارزه برای ورزش جمعی ": است  آوردهخلدی

ی زندانی مجاهدی به نام قاسم   در بارهنسرين پرواز ٣٤٧ "دست به خودکشی زد و مرد
برد به خوبی  ای که او برای مرگ دردناک قاسم به کار می واژه. کند  صحبت میخلدی

ر قاسم، خانم شبستری ماد! شناسد، است گويای کينه و ضديت هيستريکش با کسی که نمی
قاسم در . گذراند نيز چند سالی در بند زنان اسير بود و روزگار سختی را روی ويلچير 

برادرش به نام باقر .  دستگير و به هشت سال زندان محکوم شده بود۵٩ماه سال  دی
 آموزشگاه  به سر ٢و در سالن  کار کرده  از جمله توابانی بود که در کارگاه اوينخلدی
 در حالی که هفت سال ۶۶برای آن که قاسم را تحت فشار قرار دهند، در سال . برد می

 و نزد برادرش منتقل ٢اش را پشت سر گذارده بود، به سالن  از محکوميت هشت ساله
قاسم به عنوان اعتراض در مقابل رژيم و برای دفاع از شخصيت و هويت خود، . کردند
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٤١١

خواهم اشاره کنم که  ولی می. من در صدد توجيه عمل او نيستم.  به خودکشی زددست
شکست در مبارزه برای ورزش "، علت خودکشی قاسم برخالف نظر نسرين پرواز

  !  کسی به اين خاطر دست به خودکشی نزدنبود و اصوًال از ميان مجاهدين" جمعی
به اجبار تا به حال در بند توابان ) مجاهدين(به خاطر اتهامشاز سارا که 
   ٣٤٨ ...پرسم ها می ورد آزادی آن مبوده است، در

  
 همه تواب اصًال مجاهدين. هر کس که اتهام مجاهد داشته، در بند توابان بوده است

از وست ايشان سارا که در زندان تازه د!  است"بند توابان"هستند و نام بندشان نيز 
و بر خالف ديگر مجاهدين، تواب نيز نبوده است، به خاطر اتهامش مجاهدين دور شده 

زندگی با مجاهدين به همان سختی ". که مجاهدين است، بايد در بند توابان به سر ببرد
ها  آنکنم که  احساس می. من به مجاهدين اعتماد ندارم" و يا  ٣٤٩"زندگی با توابان است

فشار بروند به راحتی بر عليه ما حرف خواهند زد تا خودشان را حفظ کنند،  اگر زير
 در جايی که نسرين پرواز هنگامی که زير ٣٥٠"های اوليه کردند طور که در سال همان

 "حرف"گونه عليه مجاهدينی که زنده نيستند تا از خود دفاع کنند،  فشاری قرار ندارد اين
  کرد؟ رفت چه می  فشار میزند، اگر به زير می

آيا خود راويانی از اين ! پذير است که کسی گزارش دهد و خود را حفظ کند مگر امکان
   روانی الزم، برای انجام چنين کاری برخوردار نيستند؟ ی دست، از زمينه

شان در بندها از  ايم و در اين اواخر اتاق ما با يک مجاهد در يک سلول نبوده
ها جدا باشيم، چون تا  ما هم دوست داشتيم که هميشه از آن. ما جدا بوده است

   ٣٥١".چندی پيش تواب بودند
  

 ی زندانيان مجاهد  که از هيچ کوششی برای تاريک جلوه دادن چهرهنسرين پرواز
 و "جاسوسی"ر  يک نمونه از اين که خود يا دوستانش به خاطاکند، حت فروگذار نمی

 در طول هشت سال ، يک زندانی مجاهد و نه تواب"سعايت" و يا "گزارش دادن"
آيا اين . آورد اسارتش دچار سختی و مصيبت و عذابی شده باشند، حرفی به ميان نمی

او که  ی آنان نيست؟ انصافی او به هنگام داوری در باره عدالتی و بی ی بی خود نشانه
 داوری دارد، تالش ی مجاهدين تجربه مورد هواداران ساده و گاه بیمحابا در  گونه بی اين
، عضو رهبری اتحاد مبارزان کمونيست، يعنی کند هر طور که شده از سعيد يزديان می

ای مقاوم ساخته و او را به نوعی تطهير  سازمانی که خود به آن وابسته بوده است، چهره
   :کند
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٤١٢

از من . شناسد سعيد يک روز قبل از من دستگير شد و مرا به اسم می
آيد  بعد از چند دقيقه می. جايی دور از بقيه زندانيان بنشينم خواهد که در  می

 صندلی  بندی شده است در مقابلم روی دسته ای که شبيه چارت جدول و برگه
شناختی بنويس  می در مورد همه افرادی که در بيرون - : گويد می. گذارد می

در صدايش قدرت و اعتماد ] افتد ی بازجويی اتفاق می  اين امور در شعبه[
احساس وحشت ... کنم کنم و نگاهش می بنفسی نيست، سرم را بلند می

ام، دوباره به زير  کنم، اگر به بازجو بگويد که همه اطالعاتم را ننوشته  می
... سوزد  می  برايش کنم دلم احساس می... مهم نيست، . اهم رفتبازجويی خو

ولی گويی . جا همه چيز برای شکاندن و تواب کردن زندانيان است در اين
يعنی در . آيد  به ميزان فشار، زندانی کوتاه می. همين شکستن هم مطلق نيست
مثل سعيد . کند کند بخشا اطالعاتی را حفظ می عين حال که دارد همکاری می
برخی زير . دهد کند تمام اطالعاتش را نمی میکه در حاليکه دارد همکاری 

. کند اند ولی بخشی از وجودشان کماکان مقاومت می  تواب شدهفشار ظاهرًا
 افراد و امکاناتی که  شان در مورد همه مقاومت در برابر دادن کل اطالعات

   ٣٥٢.از آن خبر داشتند
 و به بازجويی و شکنجه در ردُب می  کسی است که به مجرد دستگيریسعيد يزديان

آيا به زعم خانم  .شود میی عام و خاص   و در زندان شهرهههای بازجويی پرداخت شعبه
  پرواز او توبه تاکتيکی کرده بود؟ 

   :کند گونه اظهار نظر می  با توابان اينی روابط مجاهدين نسرين پرواز در باره
 رابطه دارند واين رابطه بايد نشان زندان با سازمارسد مجاهدين به نظر می

   ٣٥٣. شوداز طريق توابان احيا
  و يا 

ها   از طريق توابان با تشکيالت بيرون رابطه دارند و اخبار به آنمجاهدين
ی  رسد زنجيری که يک سر آن مجاهد است و سر ديگرش تواب از حلقه می

   ٣٥٤ .گذرد رژيم می
   :همچنينو 

کنند مثل آشپزها و  شايد از طريق پنجره از توابانی که در بين بندها کار می
  ٣٥٥.کنند ها با نخ چيزی دريافت می چی يا نظافت

 ،اش های ذهنی دوزد و بعد بر اساس بافته میخود رد و ُب  خود مینسرين پرواز
شان با توابان   و رابطهی مجاهدين محابا در باره بیگونه  او که اين! کند گيری هم می نتيجه
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٤١٣

  برد که درهمان کتاب و چند صفحه کند، از ياد می صحبت می... و بيرون زندان و
  :ی مجاهدين با توابان نوشته است ی تنظيم رابطه ی نحوه تر در باره پيش

رو بحث دارند و هيچ چيزی از دست حاال هر روز با نگهبانان ج) مجاهدين(
يک بار . کنند ها بازی می نگهبانان سر اين مسئله با آن. گيرند توابان نمی

بار ديگر در اتاق را . آورد که مجاهدين بگيرند نگهبان غذا را به دم در می
خواهد که غذا را بياورد که در نتيجه مجاهدين غذا  کند و از تواب می باز می

آورد ما غذای خودمان را  چنين مواقعی که تواب غذا را میدر . را نگيرند
ها غذا ندارند خرما و کشمش  در اين شرايط گاهی آن. داريم می  بر
  ٣٥٦ .خورند می

آيا به لحاظ منطقی، عاقالنه است که باور کنيم کسانی که تا ديروز خودشان تواب 
 غذا از دست توابان حتاه ها ک چنين با توابان مرزبندی کنند؟ چگونه آن اند، اين بوده
، با توابان رابطه برقرار "خوردند خرما و کشمش می"اند و به جای آن  گرفته نمی
رسيد؟ آيا الزم و  ها می  توسط توابان به آن،شان از بيرون کردند و اخبار تشکيالت می

شان از بيرون غذا را از دست توابان  منطقی نبود برای گرفتن اخبار تشکيالت
 چگونه توابان زندان، اخبار ۶٧دهد در سال   توضيح نمید؟ نسرين پروازگرفتن می

  !ها از اين کار عاجز بودند؟ آوردند و زندانيان مقاوم آن  می  را به دستمجاهدين
 که ورد مجاهدين درمچه در باال آمد، تنها بخش محدودی از روايت نسرين پرواز آن

روايتی سرتاسر . دادند، بود  را تشکيل میهای خمينی بخش اعظم زندانيان در زندان
 صداقت توان به آيا می. جعلی، ذهنی و بر بنيان مخالفتی هيستريک با سازمانی ديگر

ی   يوشيج در قطعهيمان نگاشته، اعتمادی داشت؟ هنگام که سطور باال را می  آن،نويسنده
  :اش، اين گونه سروده است گی روستايی زيبايی همراه با آن ساد

  شناسم مرد جواليی من به ده مان می
  های ديگران را کز حسد يک لحظه نتواند ببيند بفته

  .ليک دائم از حسد بدگوست و ز حرف دروغش نيست پروايی
  

  !ان زندانيان سياسی تنها نيستم کنندگعا هيئت قتل
 جسم و جان زندانيان و به ويژه زنان  اذعان کنم اگر گماشتگان خمينیددردمندانه باي

ی  کنند تا ياد و خاطره  می نويسان تالش  از خاطرهبعضیمجاهد را به دار کشيدند، 
اين . را به پايان برسانندتمام ديگران  و مأموريت نيمه! تابناک آنان را نيز به دار کشند
جايی که   از آن،ها صحبت کنند عام ی قتل خواهند در باره دسته از افراد هنگامی که می

شدگان به  عام ی قتل پراکنی در باره کنند تا با توهم چيزی برای عرضه ندارند، سعی می
  !اثبات خود برخيزند
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 نيز حداکثر کوشش خود را به ،مندانه نيست شرافت  در اين راه که قطعًانسرين پرواز
ی زنان مجاهد را هنگامی که  رود که آرامش و طمأنينه جا پيش می دهد و تا آن خرج می

 "ناآگاهی"شان که از روی هروند نيز نه از سر ايمان و اعتقاد به را به استقبال مرگ می
   .کند  ارزيابی می"عدم اطالع"و 

خواند که برای   را میی مجاهدين ی بند نام بقيهنگهبان از طريق بلندگو
ای  شوند ولی عجله ها آماده می آن. بازجويی آماده شوند و از بند بيرون بروند

نگهبانان به . ای برای مرگ ندارد هيچ کس عجله. برای رفتن ندارند
کنم  تن نگاه میها را درحال رف آن. برند ها را باخود می آيند و آن شان می دنبال

شايد . دانند چه چيز در انتظارشان است کنم که خودشان نمی احساس می
حاال . به نظر خيلی نگران نيستند. ها نرسيده است اطالعات درستی به آن

  ٣٥٧ .هيچ مجاهدی در بند نيست
 .درون دانند به سوی مرگ می  خود نمیمجاهدين. ای برای مرگ ندارد هيچ کس عجله

 اما در .های خانم پرواز را بپذيرد خواننده بر سر دو راهی است که کدام يک از داوری
 حاضر نيست با حتاالوقوع آنان آگاه است،  اين ميان خانم پرواز که به مرگ قريب

البد . ، خداحافظی کندخواهند شدی اعدام سپرده  ی ديگر به جوخه کسانی که تا چند لحظه
دوستی ناب يک مبارز واقعی که از قضا رسم مبارزه را نيز  نگويند انسا اين را می
ورزانه با  گونه کينه ختانه تعداد افرادی مانند خانم پرواز که اينبخوش !داند خوب می

ر، ياد دالور پو خانم شهرنوش پارسی. کردند، بسيار اندک بود  می ديگران برخورد
بندی که اکثريت  در( نخواندن نمازرغم علیدارد که   می ا گرامیکمونيستی به نام گلشن ر

 و ١۶، هنگامی که دو دختر مجاهد )خواندند های آن نماز می قريب به اتفاق مارکسيست
کنند، برای اولين بار به احترام   می  منتقل کرده و اعدام ساله را از کنار آنان به اوين١٧

  : گويد  هرنوش میش. خواند آنان نماز می
برای : آهسته گفت. خوانی؟ سرش را تکان داد پرسيدم گلشن جان نماز می

لبخند تلخی ! ها مخالف هستی  تو که با آن :پرسيدم. ها نماز خواندم اين بچه
دانم باور  اما نمی. شود  خب اين از اختالفات سياسی ناشی می :زد، گفت

    ٣٥٨. دوست دارمربيشتها را از پدرم  کنی يا نه، من آن می
  

 منتقل گذرد که گلشن نيز به اوين کند که ديری نمی ر سپس روايت میپو شهرنوش پارسی
  . گردد شده و جاودانه می

  : است آورده در ادامه نسرين پرواز
ها  کنند و آن  بازجويی صدا می را برایچند روزی است که مجاهدين
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کرد از  ها در حالی که گريه می امروز يکی از آن. گردند روند و بر می می
مان را خواهند کشت  ها همه شنويم که گفته است آن می. بازجويی برگشت

بعد از نيم ساعت دوباره او را . ... کشند  مردها را دارند بعد از بازجويی می
ما چيز زيادی ... گردد رود و بر نمی ند او میکن برای بازجويی صدا می

 هر چند مجاهدين اصًال... ای با مجاهدين نداريم و شنويم چون رابطه نمی
   ٣٥٩.کنند که به زودی آزاد خواهند شد ها هنوز فکر می نگران نيستند آن

  
چه او آورده  ر از آن، ما را به استنتاجی غيی نسرين پرواز  نگاهی سرسری به نوشتهاحت

زنان مجاهد آگاه هستند که رژيم در حال کشتن مردان مجاهد است و . رساند است، می
جا قرار  برند و در فضای آن درپی به دادگاه می ها را نيز پی چند روزی است که خود آن

: گويد گريد و به صراحت می گردد که می ها در حالی باز می گيرند و يکی از آن می
شود  پس چگونه می. کشند ن را خواهند کشت، مردها را دارند بعد از بازجويی میما همه

رسد  تر به نظر نمی کنند به زودی آزاد خواهند شد؟ آيا معقول که زنان مجاهد تصور می
 در آن شرايط، اين بوده است که خودش به زودی آزاد خواهد که تحليل  نسرين پرواز

انگيز نيست که او به جای آن که از احساس خودش در آن روزها سخن  جب برشد؟ آيا تع
 تحليل و ،ها داشته باشد  که برخوردی با آن بگويد، احساس و درک ديگران را بدون آن

  !کند؟ تفسير می
  :نويسد  در اين باره به شکلی کامًال منطقی و منصفانه میرانبرادمنيره 

در صف دادگاه . عصر برگشتند. های مجاهد را هم بردند انیآخرين زند
ها نرسيده  قدر زياد بود که نوبت به آن ها آن اما تعداد زندانی. نشسته بودند

دانستند چه  می. هر لحظه منتظر بودند. شان نرسيد تا چند روز نوبت. ... بود
   ٣٦٠.چيزی در انتظارشان است اما شايد کورسوی اميدی هم داشتند

بند بوده   هم که از قضا با نسرين پرواز از وابستگان سازمان راه کارگرنم فريبا ثابتخا
  :کند  ی اعدام بوده، چنين روايت می ی که رهسپار جوخهی يکی از مجاهدين در باره

. ال جمع و جور کردن وسايلش استدر ح. روم می] رجوی[سراغ منير
همه ما را .  همه چيز تمام شد–. گيرم نشينم، دستش را می کنارش می

کشد و عکسی  زند و مرا در آغوش می اشک در چشمانش حلقه می. کشند می
ها شماره تلفنی   پشت آن–. دهد از مريم و مرجان، دو عزيزش را به من می

. شود قلبم فشرده می. ها بزن سری به آنام، اگر زمانی بيرون رفتی  را نوشته
گويم اين چه حرفی است   فشارم و با ترديد می منير را سخت در آغوش می

 چه حکمی؟ من از - تو که از محکوميتت چيزی باقی نمانده است؟ ! زنی می
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سه سال محکوم . دانستم زنده از اين زندان بيرون نخواهم رفت اول هم می
رود؟   زندان نگه داشته شده و حاال به کجا می سال است که در٧بود اما 

به راستی قرار است او را . خورد اش را فرو می ضبغ... بوسد منير مرا می
خواهد بر چنين قلب مهربانی بنشيند و کدام طناب دار  بکشند؟ کدام گلوله می

  ٣٦١. ...خواهد چنين صدای آرام و مطمئنی را ببرد  می
ی آخرين روزهای يک  ، سونيا در بارهين پرواز نسر به يک روايت از قول دوست

که به مارکسيسم گرايش پيدا کرده ) معروف به سارا(زندانی مجاهد به نام مريم پاکباز
  :است، توجه کنيد
هر چند . اند تا بکشند ها برده ی اتاق  را از اتاق من و بقيهی مجاهدين همه

ها سارا را هم به همراه  آن. روند تا اعدام شوند دانستند که می خودشان نمی
هر چند بارها به رژيم اعالم کرده بود که ديگر مجاهدين و . مجاهدين بردند

  ٣٦٢.شود رود و اعدام می دانست که می او می. اسالم را قبول ندارد
  :و يا

دانست که او ديگر   اعدام کرده، هر چند میرژيم سارا را هم همراه مجاهدين
   ٣٦٣.يک کمونيست است ولی نگذاشت او را با ما اعدام کند

  
 غرق در توهمات خود همچنان هنوز ،ها عام ها بعد از گذشت قتل  سالا حتنسرين پرواز

 ، در تهران۶٧های سال  عام پرسد کدام زن مارکسيست در خالل قتل از خود نمی. است
 ،که از ميان خيل مجاهدين ی قابل توجه آن ها اعدام کنند؟ نکته اعدام شد که مريم را با آن

  کهداند می ،يا از مجاهدين روی برگردانده به مارکسيسم گرايش پيدا کرده،تنها سارا که 
 ش،ا به خاطر اتهامها در حالی است که سار ی اين همه! ها را اعدام کنند خواهند آن می

  !برده است  به سر می در ميان مجاهدين
بزرگداشت زندانيان سياسی و "اش در مراسم   در جريان سخنرانی" د- مرسده"

  :دهد  در مورد سارا چنين گزارش می"باختگان راه آزادی و سوسياليسم جان
  با اتهام مجاهدين١٣۵٩در زندان با دختری آشنا شده بودم که از سال 

وقتی داشتند او را برای اعدام . داخل زندان چپ شده بود. دستگير شده بود
از تک . جريان را برايم گفت. بردند، از طريق مورس با هم تماس داشتيم می

. پرسيدند ها را می اين سؤالاز او هم . ها اعالم موضع گرفته بودند تک آن
من طبق روال : اش را گفت ی چرا تو؟ چه موضعی گرفتی؟ موضع قبل :گفتم

کنم و  ام، نمی گويم مجاهد و اعالم صريح بر سر اين که چپ شده هميشه می
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به خاطر اين . کنند  اعدامت نمی :گفتم. حاضر نيستم به آن جريان بگويم نفاق
در آن زمان تصور .  اتهام مجاهد داشتی ولی االن اتهامی نداریکه تو قبًال

دقيقًا به خاطر همين پاسخ اعدام !  نه :پاسخ داد. تيمديگری از ابعاد فاجعه داش
... زد احساس کردم ناراحت است از حالت ضرباتی که به ديوار می. کنند می

شوم ناراحت   از اين که اعدام می :پرسيدم از چی ناراحتی؟ برايم توضيح داد
 از اين جهت ناراحتم که چرا بر سر چيزی که اعتقاد ندارم، بيشترنيستم، 

  ٣٦٤ .عدام خواهم شد؟ از اين موضوع ناراحتما
  
، معتقد است در آخرين تماسی که با سارا از طريق  برخالف نسرين پرواز" د- مرسده"

 اعالم "مجاهدين"شود که سارا اتهامش را مانند گذشته،  است، متوجه می مورس داشته 
سارا . کند  صريحی بر سر اين که چپ شده است، نمیطبق روال هميشه اعالم داشته و

ولی نسرين .  به قيمت جانش، حاضر نيست به مجاهدين بگويد، نفاقحتا) مريم پاکباز(
  : نويسد سارا به او گفته است  میپرواز

، تو را  کشد دار تو را میتوانند به همان راحتی که يک پاس  میمجاهدين
 هم مهم نيست کاری برايشانکنند،  شان می ها هر کار برای سياست آن. بکشند
خواهند که مثل مالها  ها فقط قدرت می آن. کنند چقدر غيرانسانی باشد که می

   ٣٦٥.هر دو مسلمانند. شان با رژيم يکی است باالخره نظرات. رفتار کنند
، به دادگاه برده نشده و ۶٧م زندانيان سياسی در سال عا  که در خالل قتلنسرين پرواز

  از زنان مارکسيست، برای نمازخواندن تحت فشار قرار تعدادیپس از آن نيز برخالف
گونه بيان  ی خود عليه جمهوری اسالمی را اين نگرفته و کابل نخورده است، کينه

  :کند می
کشد بايد خيلی ضعيف باشد و گرنه  را می) مجاهد( دخترانرژيمی که اين

توان مبارزه کرد،   چطور میادانند حت احتياجی به کشتن اين جوانانی که نمی
  ٣٦٦نداشت

و ويزا از  بعدها با گرفتن پاسپورت ،آموخت  او که در زندان چگونگی حفظ زيبايی می
انگلستان و تحصيل در  عزيمت به طريق فرودگاه مهرآباد، موفق به ترک کشور و

...  ليسانس و فوق ليسانس وهای مدرکالمللی و اخذ  ی روانشناسی و روابط بين رشته
اشتباه نشود من مخالفتی با تحصيل علم ! دهد شد، چگونگی مبارزه با رژيم را نشان می

دانم کسانی که در اين راه به  و دريافت باالترين مدارک دانشگاهی ندارم ولی بعيد می
ها به خاطر  کوشند خود را مبارزان بزرگی معرفی کرده باشند و يا تاريخ از آن  میجد 
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دهد،  گونه که در کتاب توضيح می البته او همان. تحصيل علم چنين ياد کرده باشد
قبل از دستگيری نيز تالش کرده بود يکی از پيشمرگان کرد را متقاعد کند که ، تر پيش

  . مانده و به تحصيل ادامه دهدبه جای رفتن به کوه، در تهران
برای  ،های اعتراضی زندانيان سياسی شرکت نداشته  که در اغلب حرکتنسرين پرواز

ی اعتصاب  مبارزه و توسل جستن زندانيان به حربهاش در آن دوران،  عملی توجيه بی
گرای اسالمی   نيروهای بنيادمليات انتحاریشان را با ع  برای دست يافتن به اهدافغذا
  : نويسد  می وداند می  يکی

ارزش است که بايد برای اعتراض از آن مايه  قدر بی آيا جان انسان آن
 را با انجام عمليات نشانهايی که جا  با آناعتصاب غذا گذاشت؟ تفاوت

 اين يکی در خاموشی جان .بينم دهند چيست؟ فرقی نمی انتحاری بر باد می
دهد، آن يکی با بستن نارنجک و يا بمب به خودش و کشتن چند دشمن به  می

   ٣٦٧.بخشد  زندگی خود پايان می
  
 را "رسم مبارزه کردن"کند کسی جز او   تصور میسبب نيست که نسرين پرواز   بی
ی تعدادی زندانی ست که اعتصاب غذاآيا در دنيا هيچ عقل سليمی پيدا شده ا! داند نمی
شان نسبت به شرايط زندان  شان و يا بيان اعتراض دفاع را که برای احقاق حقوق بی

اند، همانند افرادی که با بستن بمب و نارنجک به خودشان عمليات  اعتصاب کرده
  دهند، يکی قلمداد کند؟  انتحاری انجام می

  : نويسد  می"انسان دوستی"ی   در بارهنسرين پرواز
کنم هر انسانی اول بايد انسان دوست باشد و بعد سياسی وگرنه  فکر می

   ٣٦٨.تواند برای کمک به مردم باشد سياستش نمی
ی  ی بعد در باره برنامه است، چند صفحه ی انسان قضاوت کرده  گونه در باره او که اين
ها به قتلگاه   دسته زنان مجاهد از کنار آن- ش، در حالی که دستهی خود و دوستان روزانه
  : نويسد شوند، می برده می

مدتی است که روی . ی خود را داشته باشيم کنيم زندگی روزانه ما سعی می
يگر در مورد آن بحث کدبا ي. کنيم ی سياست و اقتصاد و فلسفه کار می رابطه
در . دهيم ديگر میآوريم به يک دست میها به  ر کتابچه را که د کنيم و آن می

   ٣٦٩.زنيم نويسيم و حرف می خوانيم، می مورد آن فردی و جمعی می
 امکان حتام شدند و امروز عا ی کسانی که مظلومانه قتل  در بارهداوری نسرين پرواز

ترين اتهامات ندارند، يکی از  ترين و ناصادقانه دفاع از خود را در مقابل رياکارانه
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ها و تاريخ معاصر  ونه جلوه دادن حقايق زندانارها برای و ترين تالش مشمئزکننده
  . استمان  ميهن

ها را  بذار يک سؤال ازت بکنم رژيم تمام زنان مجاهد را اعدام کرد چرا آن
که دانی  ها از ما برتر بودند؟ خودت هم می اعدام کرد و ما را نکرد؟ آيا آن

شان جوان و ساده  ها بچه بودند که دستگير شدند و وقت اعدام برخی از آن
های اوليه تواب بودند و  ها در سال دانی که برخی از آن خودت می. بودند
   ٣٧٠. در اعدام زندانيان هم کمک کرده بودندحتا

ز زندانيان با او حرف خيلی ا" حالی است که به تأييد نسرين پرواز ها در اين داوری
  ٣٧١.شناختند  می"بورژوای بريده" و وی را يک "نزده

آره، در عرض دو سال ":  از زبان سارا گفته بودقبًالکه کند   فراموش مینسرين پرواز
 نيست مشخص ٣٧٢."اند اند آزاد کرده  بوده از مجاهدينگذشته خيلی از توابين را که عمدتًا

ها را  زن توابان معمولی را آزاد کرده و تيرخالص، ی رژيم های ماليخوليا گرفته چرا مقام
که مشخص شود گستاخی  برای آن! اند؟  در زندان نگاه داشتههمچنان ،بعد از هفت سال

 و ۶٠ و بعد از گذشت هفت سال از سال ۶٧کنم که در سال  فرد تا کجا است، بايد تأکيد 
کردند، ديگر هيچ تواب   شرکت مینشانزنجيرا  دانيان در اعدام همدورانی که زن

در ميان زنان، ! ها شود عام زنی در زندان باقی نمانده بود که قربانی قتل تيرخالص
 معمول بود، رايج ۶٠ی  های اوليه دهه  که در ميان مردان در سال تيرخالص زدن، چنان

 قادر مطمئنًا نسرين پرواز. خاست می ن براش هم از نوع نگاه رژيم به زنا چرايی. نبود
  ٣٧٣.کرد شک دريغ نمی ها نخواهد بود وگرنه بی "برخی"به آوردن نام يک نفر از آن 

  
 يکی از ديگر کسانی است که طريق انصاف را رها کرده و در مطلبی صبا اسکويی
 در بند زنان ۶٧ر از رعب و وحشت سال روزهای پ" تحت عنوان ،ای چهار صفحه

 داشته است، بر عليه زنانی که ديگر  هر چه عقده عليه مجاهدين"سياسی سر موضعی
ی ديدگاه نسرين  او در نقدی درباره. کند گويی ندارند، خالی می هيچ امکانی برای پاسخ

  :  نوشته استپرواز
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وار ايشان تنها بازگشايی کينه و نفرت به نيروهايی است که  ی افسانه نوشته
ها نداد که   اين فرصت را به آنحتادر سنين نوجوانی، در حالی که رژيم 

آن چه که . اند های به قول ايشان گنديده را بياموزند، به زندان افتاده سنت
اش را يافت، جنگ و گريز با  نسل نوی به ميدان آمده، فرصت تجربه

ها،  ها و تظاهرات خيابانی، جلو دانشگاه قداران سرمايه در راهپيمايیچما
ها، فرزندان کارگران و زحمتکشان بوده و  بسياری از آن. بود... محالت و 

اين نسل نو . هستند، با پوست و گوشت خود ستم سرمايه را لمس کرده بودند
رايطی طبيعی است که آموختن در ش. در زندان بزرگ شد و تجربه آموخت

های جمهوری اسالمی، خالی از ناپختگی و  سخت و خوفناک نظير زندان
رتی که از با اين همه، اين نسل نو، بر اساس کينه و نف. اشتباه نبوده و نيست

در ... ها، مدرسه، دانشگاه و داران در کارخانه فجايع و جنايات سرمايه
   ٣٧٤.کردند ت میچال مقاوم کشيد، با همه توان در سياه له می شعنشاندرو

  
 متوجه رژيم و هايش هبايستی نوک تيز حمل  که ظاهرًا با توصيف باال میصبا اسکويی

دفاعی را مورد  کند، زنان بی م زندانيان صحبت میعا های آن باشد، وقتی از قتل جنايت
شان يتوانست برا ها، می به آنی نزديکی زندانيان چپ   شائبهحتادهد که  حمله قرار می

  ! باشد"دردسرآفرين"
 تنها کسانی هستند که به هر دليل گوشه چشمی ،، زناِن مجاهِد مقاوماز ديد صبا اسکويی

  :نويسد او می. اند به او يا دوستانش به هر دليل داشته
ازجويی ها را برای ب های خوب آن گرچه قبل از اين جريانات يکی از بچه

 بود، جز محدود او مريم گلزاده غفوری. صدا زده و او را تهديد کرده بودند
 صبح حتاهای چپ داشت و  ی در بند بود که گرايشات زيادی به بچهمجاهدين

خواست که  خواست ورزش کند از من می زود که نوبت حمام داشت و يا می
  ٣٧٥. خواب بيدار کنماو را از

ترين و پايدارترين و در   يکی از مقاوم مريم گلزاده غفوری و مثبت  برجستهخصوصيت
دی با تمام صم رضا حاج ترين زنان مجاهد که به همراه همسرش علی عين حال محبوب
های  گرايشات زيادی به بچه" معتقد بودند، در اين است که های مجاهدين وجود به آرمان

 صبح زود که نوبت حمام داشت حتا"هم در اين بود که  و بارزترين شکل آن" چپ داشت
از کجا معلوم ! خواست او را بيدار کند  میاز صبا اسکويی" خواست ورزش کند و يا می

ی   در باره کردنگونه اظهار نظر  باشد؟ آيا اين  نبودهکه وی در صدد جذب صبا اسکويی
                                            

وگوهای   سايت اينترنتی گفت٣ی  ، صفحهصبا اسکويیی خاطرات زندان يا افسانه برای خردساالن،    مقاله374
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  انديشی نيست؟  رفتار افراد ساده
  :نويسد  می در رابطه با فرد ديگری به نام مهين قربانیهمچنين

برای بازجويی صدا ) مهين قربانی(ها را   تنها يکی از آناز ميان مجاهدين
خواست که  ها از من می صبح. های چپ رابطه داشت او فقط با بچه. نزدند

 حتاگرفت،  های چپ کمک می او برای درس خواندن از بچه. بيدارش کنم
شان  های چپ در آن بودند جای ها که فقط بچه خواست که در يکی از اتاق

قد بودند که مجاهدين جاسوس ها موافقت نکردند، چون معت بدهند که آن
ها از  اکثريت آن. هستند، بخصوص از مجاهدينی که در بند ما بودند

ی مجاهدين در زندان بودند که زير فشار  های لو رفته بازماندگان تشکيالت
های  کردند و بچه  تاکتيکی عمل مینشانی سازما بريده و بر اساس برنامه

تنها تعداد انگشت شماری . نوشتند ی گزارش مبرايشاندادند و  چپ را لو می
به اعتقاد من در صورت وجود يک تشکيالت قوی . ها سالم مانده بودند از آن

. بريدند ها به راحتی از تشکيالت مافيايی مجاهدين می و انقالبی چپ آن
از آرمان ( ات، مهری قن، سودابه منصوریافرادی نظير فروزان عبدی

ها و  های بسيار خوبی بودند که به همراه توبه تاکتيکی از نمونه) مستضعفين
   ٣٧٦.توابان مجاهد اعدام شدند

تر   پيش، در نقد کتاب نسرين پروازحالی است که صبا اسکويی اين اظهار نظرها در
  : نوشته بود

تفکر رفرميستی، در زندان برای از بين بردن هرگونه انگيزه مبارزاتی تخم 
ها را جاسوس   آنحتا. پاشد بدبينی را نسبت به نيروهای مقاوم و راديکال می

ها را  کند، و پس از موفقيت در ايجاد تزلزل، آن و ضدانقالب خطاب می
بهمان گونه که جمهوری . انزجار کنند برازشان ا کند که از گروه وادار می

، با چنين تفکری، از نوع خانم نسرين پرواز. کند سرمايه داران کرده و می
انقالب ناميدن ديگران در صدد پنهان ساختن کمونيست ناميدن خود و ضد
  ٣٧٧.هاست انفعالش و جذب عناصر گروه

 آشنا هستند و الاقل مجاهدين را در زمان شاه و به هنگام هايی که با مجاهدين ی آن همه
 در سازمان "کودتاچی" افراددانند در حالی که  اند، می  تجربه کرده۵۴ی سال  ضربه

جستند،   کشتن و لو دادن آنان به پليس، سود میحتاای  مجاهدين از به کارگيری هرشيوه
ی   مجاهدين به هيچ وجه اجازه وفادار به آرماناعضایبنا به دستور تشکيالتی 

شود، خدا  چنين دست به تحريف تاريخ زده می چرا اين. مثل کردن نداشتند به  مقابله
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را " نيروهای چپ"شان دستور داده بودند که يمجاهدين به نيروهاو کی کجا در . داند می
لو دهند؟ مشخص نيست چرا مخالفت با يک جريان سياسی که حق هر کسی است، به 

  شود؟  سياسی و تشکيالتی می- ی اغراض ايدئولوژيک گی آلودهساد
، بدون آن که خود بدان آگاه باشد، اين شبهه را در ذهن خواننده توضيح صبا اسکويی

ی يک زندانی مجاهد به زندانيان چپ، چه بسا  کند که نزديکی و رابطه ايجاد می
مهين نيز فردی است که صبح ! ی مجاهد باشدی جان آن زندان دهنده توانست نجات می

گرفته  های چپ کمک می شده و برای درس خواندن از بچه توسط او از خواب بيدار می
توانم مدعی شوم که نزديک به  اگر من استدالل فوق را به کار گيرم، به راحتی می. است

 نزديک شده بودند، چرا يک صد تن از زندانيان کمونيست در طول زندان به مجاهدين
گرفتند و با  که برای درس خواندن و به ويژه يادگيری زبان انگليسی، از من کمک می

! های من شرکت کنند دادند حتمًا در کالس های مختلف در بند، ترجيح می وجود کالس
ها زود از خواب بر   از آنان روابط بسيار نزديکی با من داشتند و چون صبحبعضی
تم، تقريبًا هر کسی را که تمايل به زود بيدار شدن داشت، من از خواب بيدار خاس می
 به زندانيان کمونيست ی نفی نزديک شدن مهين قربانی البته اين به منزله! کردم می

  :دازدپر  به شکل ديگری در اين رابطه به اظهار نظر میاما خانم فريبا ثابت. نيست
هميشه يکی دو نفر با او . کردند   هرگز مهين را به کلی رها نمیاما مجاهدين

مهين . کردند او را در جمع خود وارد کنند  ی خوبی داشتند و سعی می  رابطه
. اند خواست بفهمد چرا او را صدا نزده دلش می. کرد ثانيه شماری می

ها  بچه. ... ای دارد که با مجاهدين مسئلهگفت، هرگز اعالم نکرده است   می
: اما مهين تنها يک آرزو داشت. کردند او را دلداری دهند  می سعی

  ٣٧٨!"رفتن"
تشکيالت مافيايی " استعداد بريدن از صبا اسکويیتنها کسانی که به نظر و به زعم 

ند، تواب نبودند وگرنه را داشت" پيوستن به تشکيالت قوی و انقالبی چپ" و" مجاهدين
  . بودند" ها و توابان مجاهد توبه تاکتيکی"بقيه جزو 

کسی از خودش " ها سالم مانده بودند شماری از آن تنها تعداد انگشت" در ميان مجاهدين
ی مجاهدينی که بريده بودند و سالم نبودند، کسی پيدا نشد  پرسد چگونه از ميان همه نمی

  دن گزارش عليه نيروهای چپ، جانش را در آخرين لحظه نجات دهد؟که با دا
  : تر نوشته بود  پيش در پاسخ به کتاب نسرين پروازصبا اسکويی

دانند که زندانيانی که راه سازش و مماشات با  منفعلين و توابان به خوبی می
های اعدام سپرده يا  گروه گروه به جوخهرژيم را با مقاومت خويش بستند، 

بخشی از آنان نيز که جان .  به دار آويخته شدند١٣۶٧در کشتار سراسری 
شته و دارند به فعاليت برای چه که در توان دا اند با آن سالم به در برده

                                            
  .١٠۴ی  ، انتشارات خاوران صفحه  يادهای زندان،فريبا ثابت378
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  ٣٧٩.های اخير مشغولند گری فجايع دورهروشن
های اعدام  گروه گروه به جوخه"هايی که   کند آنتواند مشخص  میآيا صبا اسکويی

بودند و به کدام  چه کسانی ،" به دار آويخته شدند١٣۶٧سپرده يا در کشتار سراسری 
 هيچ زن کمونيستی اعدام نشد ۶٧؟ چرا که ظاهرًا در کشتار سازمان سياسی تعلق داشتند

دهد که چرا رژيم   توضيحی نمیصبا اسکويی. و تنها زنان مجاهد به دار آويخته شدند
مقاوم و "کند و زندانيان    را اعدام می"تواب و بريده"دچار ماليخوليا شده و زندانيان 

م آشنا عا ی قتل  با پروسه، بيش از صبا اسکويیمندارد؟   را زنده نگاه می"سرموضعی
های زيادی را به چشم  صحنهام و  افتاد، بوده چه که اتفاق  آن  شاهدبوده و از نزديک

.  است  پايش را نيز از بندشان بيرون نگذاشتها حتدر حالی که صبا اسکويی. ما ديده
 حکم اعدام يک زندانی ،شد تا در آخرين مرحله ها باعث می عام چه که در خالل قتل آن

 به قيمت اعالم اسامی ا زندان حتسئوالنمکاری با ممجاهد صادر شود، عدم پذيرش ه
 در م زندانيان مجاهدعا ی قتل با رها شدن پروسه! ی بندشان بود افراد منفعل و بريده

دانيان مجاهد که ، تعدادی از زن و بر اثر فشارهای منتظریاواخر راه به دستور خمينی
بعد " چپ انقالبی" يک نفر از زندانيان اچرا حت. ی فوق نرسيدند زنده ماندند، به مرحله

دوباره ، "توابان و بريدگان"از آزادی، دوباره دستگير نشد ولی تعداد بسياری از همان 
حاضر شد که پس از " چپ انقالبی" زندانی کمترچرا ! دستگير و بعضا، اعدام شدند؟

   از زندان، مخفيانه و بدون پاسپورت جمهوری اسالمی از کشور خارج شود؟آزادی
ها و  ه همراه بريدهاو را هم ب" :نويسد  میی مهين قربانی  دوباره در بارهصبا اسکويی

   ٣٨٠." اعدام کردند مجاهدينتوابان
 نبوده ولی با اين حال احتمال "بريده" و "تواب"  مهين قربانیکند که تا اين جا قبول می

 : گويد  میی مريم پاکباز در باره! رفته است  می"اش جاسوسی"
 اعالم کرده بود که چپ هست، با توابان از جمله مريم سارا را که رسمًا

  ٣٨١.هام مجاهد داشتاو تنها چون روزی ات. مجاهد اعدام شد
صبا . جا نيز ادامه دارد  در اينهمچنان مشکل باال ،شود طور که مالحظه می همان

  : نويسد  بدون آن که خودش متوجه باشد، میاسکويی
 بودند، های چپ را که مشکوک به ارتباط با مجاهدين ای از بچه البته عده

   ٣٨٢. ليست اعدام نبودندوزدند ولی جزبرای بازجويی صدا 
های چپی که مشکوک به داشتن ارتباط با  کند چرا رژيم روی بچه او مشخص نمی

                                            
وگوهای  ايت اينترنتی گفت س۴ی  ، صفحهی خاطرات زندان يا افسانه برای خردساالن، صبا اسکويی   مقاله379
  . زندان
ی  ، صفحه در بند زنان سياسی سرموضعی، صبا اسکويی۶٧ی روزهای پر از رعب و وحشت سال    مقاله380
  .وگوهای زندان ، سايت اينترنتی گفت٢

  .٢ی    پيشين، صفحه381
  .٢ی    پيشين، صفحه382



  نه زيستن نه مرگ

  

٤٢٤

 اين قدر حساس ، بودند"تواب و بريده"ن شا شمار همه  که به جز تعدادی انگشتمجاهدين
ی رژيم داشتند که  بودند، چه خطری برا" تواب و بريده" بود؟ مگر مجاهدينی که همه
اند، به زير فشار  ها بوده  به داشتن ارتباط با آن"مشکوک"افرادی، به صرف اين که 

  شدند؟ برده می
های در بند که برای رفتن صدايش نزدند فردی بود به نام  از ديگر بچه

های مجاهد نفرت داشت و با  که به شدت از تواب تاکتيکی) خلدی(رفعت
اش به هم خورده بود،  با وجود اين که تعادل روحی. گرفت ها رابطه نمی آن

خواست که اين  گرفت و برای بيدار کردنش از من می  رابطه نمیبا مجاهدين
هم خورد، او  اش به شدت به بعد از بردن مجاهدين وضع روحی. کار را بکنم

ند که در های مجاهدين و منفعلين چپ بودند، برد را به بند پايين که بريده
جا کسی از او مراقبت نکرده و با خوردن داروی نظافت خودش را  آن

  ٣٨٣.کشت
  : نويسد  میی رفعت خلدی ، در باره برخالف صبا اسکويیمنيره برادران

های بازجويی  شايد به دوره. گشت  می ها بر ی افسردگی رفعت به پيشتر سابقه
جزو آن دسته از مجاهدهايی بود که با تظاهر به ندامت و . مجددش

 همکاری، اعتماد بازجوها را جلب کرده و کارهايی به نفع سازمان مجاهدين
  ٣٨٤.کردند می

تر  ممه.  گذارده بودی صبا اسکويی ی بيدار کردنش را به عهده خلدی نيز وظيفهرفعت 
ی مناسب با خانم اسکويی، از موهبت رفتن  که وی نيز به خاطر داشتن رابطه از همه آن

جای کار کامًال  تا اين. شود محروم می" ها و توابان مجاهد بريده"به دادگاه و اعدام با 
اند که تنها به   دارای جنون بوده،مشخص است که مقامات قضايی و اطالعاتی رژيم

ای با  معلوم نيست آيا در مقاله. پرداختند می" ريده و تواب مجاهدينب"اعدام زندانيان 
 د باي" در بند زنان سياسی سر موضعی۶٧روزهای پر از رعب و وحشت سال "عنوان 

توزانه قرار   کينههای لهبه افشای جنايت رژيم پرداخت و يا مجاهدين قربانی را هدف حم
 در آن به فقط افراد بندی که صبا اسکويی. توزانه است کينه عنوان مقاله نيز ا حت؟داد

نيز به  "ها سرموضعی"اما رژيم در همان بند . اند  بوده"سرموضعی"برده است،  سر می
 که تقريبًا تمامی شود در حالی بيان می ادعاها  ی اين  همه!پردازد  می"توابان"اعدام 

 اعدام اند، نبوده "سرموضعی" طبق تعريف صبا اسکويی البد  که١زندانيان مجاهد سالن 
ها از اتمام حکمشان گذشته بود، به خاطر نپذيرفتن  که مدت ها با آن بخش اعظم آن. شدند

  . شرايط دادستانی، آزاد نشده بودند
  د دست زدهگشايی در رابطه با زنان مجاه  نيز به شکلی ناصادقانه به عقدهصبا اسکويی
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٤٢٥

خود را مرکز عالم فرض کرده و تمامی زنان که کند   تالش مییاو به هر نحو. است
ی  گويی زنان اعدام شده. جا بزند...  و"بريده" و "تواب"مجاهد را جز تعدادی محدود، 

 را ۶٧م سال عا شدن خانم اسکويی و دوستانش در جريان قتلنمجاهد بايد تاوان اعدام 
که  توزانه با کسانی  فردی تا به اين حد کينهکه وگرنه هيچ دليلی وجود ندارد . پس دهند

 ارود که حت جا پيش می وی تا آن. امکان دفاع از خود را ندارند، برخورد کندديگر 
داند  ی رژيم و فشارهايش نمی  را نيز متوجهمسئوليت انتحار زندانی مجاهد رفعت خلدی

 هستند که به علت عدم مراقبت از او، مسئول "منفعلين چپ" و "مجاهدين"که اين بل
معلوم نيست اگر نزد او بود، چگونه از اين کار ممانعت به عمل ! اش هستند خودکشی

   :زند پيشگويی میيک  دست به ، در اين رابطهنسرين پروازالبته آورد؟  می
جا خودش را  دانيم که به زودی در آن می.  برد٢ن رفعت را به بند نگهبا

   ٣٨٥.جا کسی مراقب او نخواهد بود خواهد کشت، چون در آن
، يک سال "سرموضعی"چگونه او و ديگر زندانيان که چرا و دهد  اما وی توضيحی نمی

 تا در جريان شدند نم هوادار راه کارگری زندانی مقاوآبکنار  پروين گلی"مراقب"تر  قبل
 نسرين  با خوردن داروی نظافت دست به خودکشی نزند؟،يک بحران عميق روحی

  : کند گونه تصوير می  را اين، رفعت خلدیگشايی عليه مجاهدين پرواز برای عقده
ی نداشت ولی حاال وضعش بدتر شده وضع روحی خوب. خيلی جوان است

های تلخ  بين اميال جنسی و دوری از واقعيتای  رسد رابطه به نظر می. است
اش در دنيای ديگری  که به خاطر وضعيت روحی از زمانی. و سخت است
جايی که کنترلی روی  و از آن. اند شده اش فعال کند، نيازهای جنسی   زندگی می

گاهی . لوی بروز اين نوع نيازهايش را بگيردتواند ج حرکاتش ندارد نمی
  ٣٨٦.گذارد هايش را از لباسش بيرون می  سينه
ی رفعت  ی ديگری و با نگاهی انسانی و شرافتمندانه در باره  به گونهاما فريبا ثابت

  :نويسد   میخلدی
رفعت زيبا و . ه برسممن هم اگر جای رفعت بودم، ممکن بود به اين نقط

رفت و  حتا در بند با مانتو و شلوار تيره راه می. جوان، اما اندوهگين بود
شايد به همين دليل توجه همه را جلب . اغلب هم روسری بر سر داشت

روزی رفعت را برای .  با هم بوديم زندان اوين٣٢۵در بند . ...کرد  می
 .ا چشمانی قرمز و ورم کرده بازگشتبعداز ظهر ب. بازجويی خواستند

دوستانش دور و برش را گرفتند، اما او سخنی نگفت و پس .غمگين و آرام
. کرد در حين نماز گريه می. از مدتی جانمازش را برداشت و به نماز ايستاد

چند روز بعد ماجرا را . اتاق در سکوت فرو رفته بود! انگيز بود چه غم
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٤٢٦

پاسداری مرا به .  دفتر مرکزی زندان بردندمرا به:... چنين تعريف کرد
ات  کنی؟ چقدر از حکم  در بند چه می- .ها فرا خواند درون يکی از اتاق

 - ! نه- ای؟ در زندان مالقات داشته] قاسم خلدی[مانده؟ آيا به تازگی با برادرت
و سه ! ايستجا ب  چند لحظه اين–... پس با من راه بيفت تا به تو مالقات دهم

 بيا، –. در باز شد و سرمای عجيبی به من دست داد. ضربه به دری زد
! چشم بندت را بردار–. چند قدمی برداشتم و وارد محوطه شدم! وارد شو

. پاسدار کشويی را کشيد. محوطه سرد بود همچون يخچال و پر از کشو
را روی خودش را با طناب دار زده، جای طناب ] قاسم[ برادرت –! برادرم

هايم را که برای لمس برادرم دراز   بينی؟ کشو بسته شد و دست گردن او می
فردا .  نشانت دادم تا بدانی خودکشی کرده است–... کرده بودم در هوا ماند
رفعت، با مرگ . او را به مادرت هم نشان خواهم داد. تبليغات راه نياندازيد

 با ما ۶٧او تا سال .  شان استنفری ی هفت ی خانواده برادرش، تنها بازمانده
پس از .  به هم ريخته بوداش کامًال در اين چند ماه گذشته حال روحی. بود

   ٣٨٧.نشست ای می خورد و در گوشه خودکشی پروين، چند روز غذا نمی
  
جنبش " سال پس از ۴کنند که چگونه   و افرادی هم نظر با او مشخص نمیصبا اسکويی

تواب و "ها به عنوان  ، زنان مجاهدی که ايشان از آنها در زندان"  و رفرمداددوم خر
ی زنان کمونيستی که در قبرها  برند، در زندان باقی مانده بودند؟ چرا کليه  نام می"بريده

ها به  بريده بودند، مشمول عفو شده و آزاد شده بودند ولی زنان مجاهدی که ايشان از آن
از ی  در بند بودند؟ چرا تعداد بسيارهمچنانبرند،  نام می" تواب و بريده"نوان ع

برخی از حتا  و مارکسيست مقاوم با عفو و تقليل حکم مواجه شدند و زندانيان مجاهد
 در بند بودند؟ ناگفته نماند که سياست رژيم همچنانها   ولی اين،آنان آزاد شده بودند

توابان و "رژيم چه نيازی به نگاهداری .  مبنی بر آزادسازی زنان بود تا مردانتربيش
 اعدام شدند و زنان مجاهدين" های توابان و بريده"در زندان داشت؟ چرا " ها بريده

 وابان وت"ی   حتا به دادگاه نيز برده نشدند؟ چرا باقيماندهمقاومی چون صبا اسکويی
ها جان سالم به در برده بودند، پس از او و دوستانش از  مجاهدين که از اعدام" های بريده

توابان و "توانند نام چند تن از  فکرانش می  و همشوند؟ آيا صبا اسکويی زندان آزاد می
 فيلمی ،و اسکويیبه نظر من اگر قرار باشد خانم پرواز   فوق را اعالم کنند؟"های بريده

 های جمهوری اسالمی و روابط افراد درون آن بسازند، دست محسن ی زندان در باره
 ! را از پشت خواهند بست"بايکوت"ی فيلم   سازندهمخملباف

  
فريبا چه   را مقايسه کنيد با آن از زندانيان مجاهد و صبا اسکويیروايت نسرين پرواز
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٤٢٧

يکی از زندانيان مجاهد که از قضا هر دو  ی برخورد انسانی منيره رجوی  در بارهثابت
  :کند شناسند، روايت می نويسنده او را می

های اتاق برای  بچه. کردم من مالقات نداشتم و پول و لباسی دريافت نمی
های خودشان اسباب بازی درست  دوختند با قيچی کردن لباس سحر لباس می

شکافتند و با سنجاق قفلی بافتنی  شان را می های کاموايی کردند، لباس می
ها گاها قوطی شير، وسايل بهداشتی و پول در  بافتند و عالوه بر اين می

 مالقات پستانک و ديدم و يا يکی دوبار پس از کارتن مخصوص سحر می
چه کسی اين کار را . گانه به همين صورت برای سحر آوردند جوراب بچه

  کرد؟ می
بند شور و هيجان مالقات داشت اما سحر که چند . آن روز، روز مالقات بود

او را بغل زده در . گرفت  بهانه میروزی بود پستانک را گم کرده بود مرتبًا
منير را برای مالقات صدا . خواندم یرفتم و برايش قصه م راهرو راه می

موقع رفتن گفت که هر دو کودکش . زدند، يک بار در ميان مالقات داشت
 همچنانآيند، سحر را بوسيد و رفت، من  مريم و مرجان به مالقاتش می

های  گروه. يم به خواب رفتها خواندم تا روی شانه برای سحر قصه می
به اتاق رفتم، سحر . شتند، منير هم برگشتگ کننده کم کم به بند باز می مالقات

زد يکی  را آرام در جايش خواباندم، منير خوشحال بود و چادرش را تا می
ها پرسيد راستی منير چرا مرجان را به گريه انداختی، چرا  اتاقی از هم

پستانک او را گرفتی، پستانکی در دست منير بود و من چيزی مثل برق از 
اين همه . فشرد ر آغوش گرفتم، بغضی گلويم را میدمنير را . ذهنم گذشت

گرفت، جوراب او را  منير پستانک را از دهن دخترش می! محبت خالصانه
او در جواب احساسات من گفت که اين . شير، پول، کار منير بود. آورد  می
کرده تا مرا دچار  ين وظيفه است و اين کار را به اين دليل علنی نمیکمتر

س احترام عميقی به او داشتم، اما فروتنی او اجازه نداد که ح. محظور نکند
 وقتی با هم نبوديم محبت او را حتاهای زندان  ابرازش کنم، بعدها طی سال

 جز زيباترين و ۶٧کردم، و آخرين خداحافظی با او در سال  احساس می
  ٣٨٨.ترين خاطرات من از زندان شد دردناک

  
ن از زندانيان  برادرا ی منيره مندانه ه و شرافت از روايت صادقانهايی قسمتدر زير 

. آورم  م شده را میعا  قتلی چند تن از زندانيان مجاهد ، در ارتباط با سابقهمارکسيست
 کتاب ارزشمند و خواندنی "حقيقت ساده" جای - نگاه انسانی او به مسائل زندان در جای

کنم تا خواننده شناختی هرچند جزيی، از کسانی که  بدين وسيله تالش می. زند او موج می
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٤٢٨

 و "تواب" و "تيرخالص زن" به  و صبا اسکويیناجوانمردانه توسط نسرين پرواز
   : بياورداند، به دست متهم شده... "بريده"

 هر دو از دوستان صميمی هم ٣٨٩] محمدرحيمی[ و مهری رحيمیمينا لطفی
 با تنبيه همراه بيشترها   آن ی زندان دوره.  دستگير شده بودند۶٠سال . بودند
هر دو .  در انفرادی بودندهای مديدی در زندان گوهردشت هر دو مدت. بود

 که او ۶۵در سال ...  اعدام شدند به اتهام هواداری از مجاهدين۶٧در سال 
مان  های ی شالق را در اتاق زدند، ما صدای زوزه را در راهرو بند شالق می

ی شالق يعنی تيزی آن که تن و روح را تا عمق  زوزه. شنيديم می
ی به اتاق برگشت بازوهای  خود را وقت. کشيد اما مينا فرياد نمی. سوزاند می

اين بار به جرم نوشتن روی ديوار . تکان داد و به کار روزانه مشغول شد
ها بزرگ شده بود  ی گودنشين مهری در محله. تنبيه شده بود] انفرادی[سلول

اش عمری  سختی و مشقت در زندگی. جا آموخته بود و سياست را همان
اش آموخته بود که زير  ی زندگی  مدرسهاو در.  از طول زندان داشتبيشتر

با صدای بلند حرف . آورد  مهری با خود شور و هيجان می... بار زور نرود
  ٣٩٠.خنديد زد و با صدای بلندتر می می

  :نويسد  می مجاهدانيکی ديگر از زناشرف فدايی ی   او در باره
ش بسيار زيبا و خنده و نشاطش ا چهره. های سلول بود ترين اشرف از جوان

آور بود که او چطور پس از نزديک به دو  حيرت. کرد آدم را مجذوب می
اش،  ی مقاوم و سرکش روحيه. سال انفرادی هنوز آن همه نشاط و شور دارد
  اش حسادت توابان را بر اعتماد به نفس، سربلندی و محبوبيت

   ٣٩١...انگيخت می
  :نويسد  مین عبدیی فروزا منيره برادران درباره

يکی .  نداده بود]عبدی[ی فروزان  دو سال انفرادی هم تغييری در روحيهاحت
او با وجود اعتقادات . اش بود از خصوصيات قابل تحسين او دموکرات منشی

گرفت،  مذهبی از تعصبات آن که به ويژه در زندان شکل حادتری به خود می
  ٣٩٢ .دور بود

  : کند  را چنين معرفی می طيب  آزادهنهمچنياو 
بار اول در . ديدمش بار سوم بود که می. مان بود هم ميهمان] طيب[آزاده 
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٤٢٩

. های زياد بستری بود  او را در بهداری ديده بودم که بعد از شکنجه۶٣بهار 
از درد و اضطراب بازجويی در خودش فرو رفته بود و توجهی به اطرافش 

. پاهايش تا زانو باندپيچی و به اندازه پای هرکول بزرگ شده بود. اشتند
ها انفرادی ديدمش که مرا  بار دوم در تابستان همان سال بعد از ماه

گرچه همواره پا درد و کليه . اين بار اما سرحال و بشاش بود... نشناخت
الم بود اش آن اندازه س لنگيد، اما روحيه داد و پايش کمی می درد عذابش می

  ٣٩٣.که درد جسم را ناديده بگيرد
  

  : نويسد  می۶٧م شده در سال عا ی يکی ديگر از زنان مجاهد قتل منيره در باره
پاسدارها . يديمرف دوروزی سرو صدايی از سر بند بلند شد و ما به آن ط

دستش را . کرد  ها پايين بفرستند و او مقاومت می خواستند شهناز را از پله می
پاسدارها از  سه تا - دو. زد باز می ها گرفته بود و از رفتن سر محکم به ميله

.  جدا کنند خواستند به زور دستش را از ميله زدند و می مرتب او را کتک می
باالخره او . رود گفت به بندی که توابان باشند، نمی زد و می شهناز جيغ می
جا پايين پله نشست  و حاضر  او همان. دها به پايين پرت کردن را از باالی پله

چند روز بعد هم بردندش .  کرداعتصاب غذا. نشد وارد اتاق شود
   ٣٩٤.گوهردشت

  
  : نويسد  با توابان میی برخورد مجاهدين  در بارههمچنيناو 

ت به حرکت اعتراضی جديدی های بند باال دس با توابان، مجاهد  در مقابله
 چنين بود، غذا را کردند، که معموًال اگر توابان غذا را تقسيم می. زدند
کرد، از بيرون آمدن برای  اگر توابی در بند را باز می. گرفتند نمی

چند بار پيش آمد که . کردند  بازجويی خودداری میحتا، مالقات يا هواخوری
پاسدارها آمدند و با ضرب .  به بازجويی امتناع ورزيدندبه اعتراض از رفتن

هايی پيش   روزی بود که چنين درگيریکمتر. ها را بيرون کشيدند و ناسزا آن
ها  نيايد و از سرو صدا و ناسزا، کتک کاری پاسدارها و دادوقال زندانی

  ٣٩٥.خبری نباشد
  : نويسد  میتن از زندانيان مارکسيس اردوا سودابه

های  عام های مجاهد بود که در قتل کش  جزو ملیفرنگيس محمدرحيمی
. شود می  سراسری سال شصت و هفت به همراه خواهرش و برادرانش اعدام
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ارزش بود، او به من  بار کاغذهای نقاشی را که در زندان بسيار پر  اولين
اند، ما فکر  های ما اين کاغذها را از توابان کش رفته  بچه: گويد دهد و می یم

تحت تأثير مهربانی او . ها را به تو بدهيم کنی آن کرديم چون تو نقاشی می
   ٣٩٦.گيرم قرار می

 که زنان مجاهدیی  ی سابقه درباره اشاره کنم که  در خاتمه اين بخش بايد به اين نکته
 که زندانيان اردیتنها به ذکر موام در اين رابطه،  ع اطالعات وسيمرغ علی اعدام شدند،
  .ما ه، بسنده کرداند اشاره کردهها  هايشان به آن در کتاب مارکسيست
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  معا سرايی يا روايت قتل افسانه

  ...های مذهبی و ملی و سازی واقعه شبيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  درگيرم ميشهه
های بيهودگی نه چون بادی درگير کوچه  

 و نه چون سنگ، که بی اندوهی دلتنگ
 افتاده در مسير آسودگی

شود که من  از هزار سال میبيشترهزار سال، نه   
جان و تن بی  

 درگير آتشم و آفتاب
 تا يک قطره آب
 تنها يک قطره آب را

ی خورشيد بکارم در نگاه باکره  
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های تاريخی چيز جديدی نيست و عمری به درازای تاريخ   در کار روايتسرايی افسانه
 که نوجوانی "نيصف"  در جنگ"ابوالفضلحضرت "شجاعت چه که در مورد  آن. دارد

تواند تنها يک نمونه از هزارها روايت جعلی در  اند، می پانزده ساله بود، روايت کرده
گر يكى دي آرد به هوا،  مردى را پرتاب"العباس ابوالفضل": گويند می. طول تاريخ باشد
هنوز اولى به  آرد، هشتادمى را آه پرتاب .گر را، تا هشتاد نفريكى ديرا پرتاب آرد، 

سومى را  آرد، ميدومى را دو ن ش آرد،ا مين دو نياولى آه آمد به زم .امده بودين نيزم
 بيان شده، "خيبر" در جنگ " بن ابی طالبعلی"ی شاهکار  چه در باره و يا آن ...و

 در :اند ن نوشتهيمورخ. ای خيالی و ساخته شده توسط محبان علی نباشد تواند افسانه نمی
ضربتش را چنان  "السالم هيعلى عل"، "َمرَحب خيبری" و در مصاف با "خيبر"جنگ 

  بهفورًا! ليجبرئ: ل وحى شدياند به جبرئ  گفته.آرد ميدو ن  که مرحب رافرود آورد
ن يزم د،يايرش فرود بياگر شمش م،ينيب برو آه آن غضبى آه ما در على مى !ن برويزم

ر على ير شمشي بال خودت را در ز، برو.ديآند، به گاو و ماهى خواهد رس م مىين را دو
 هم "السالم هيعلى عل" .رد جبرئيل رفت و چنان که وحی شده بود، عمل ک!ريبگ

 گذاشتند، ترازوى مثقالى مى  اگر درچنان که ،م شديرش چنان آمد آه مرحب دو نيشمش
از  اسب قرار گرفته بود، نير زيل آه زيبال جبرئ .مه برابر بودياش با آن ن مهين نيا

به آسمان  نتوانست  ليروز جبرئ تا چهل شبانه .د و مجروح شديب دير على آسيشمش
   چهل روز آجا بودى؟ نيتو ا! ليجبرئ :وقتى به آسمان رفت، خدا از او سؤال آرد. دبرو

ر يشمش نگشتى؟ چرا زود بر .ت داده بودىيتو به من مامور ن بودم،ي در زم!ايخدا - 
  . خودم بودم  بالمداوایمشغول  و بال مرا مجروح آرد على

 نگاهی به دارند،د را  مخاطبان خاص خو،چنين  اينيیها  داستانکه با علم بر آن
ز بال و پر الزم را نگرفته و در پی مخاطبان خاص های جديد کنيم که هنو افسانه
  .اند خويش

  
 فراز داستان چهل گرد گردن

  اوائل شهريورماه :زمان
    کشتارگاه اوين :مکان
جمعی از . چرخد  در بند با صدای خشک و خشن بر پاشنه می :رويداد

بند، يکباره در . های خونينی پا به درون می گذارند  سپاهی با چکمهپاسداران
ور و کينه بار زندانيان، رد پای گزمکان  های شعله نگاه. رود سکوت فرو می
حاالت و حرکات به بند . ايستد کنند، تا پاهايشان از رفتن باز می را دنبال می

گويد،  ن سخن میالوقوع ضيافت خو کشندگان آزادی و نور، از برپايی قريب
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آوران لب  که زبان فرزندان خلق به نجوا با يکديگر باز شود و يا مرگ بی آن
اند تا برای  ها آمده دانند که گرگ پهلوانان در بند نا گفته می. به سخن بگشايند

جوخه اعدام طعام ببرند و برای ضحاک جماران، پير پليد و شکست خورده 
اش را در نوشانوش خون  ن خونخواهیتاريخ کاسه پيشکش ببرند، تا عطشا
صدای لرزان و تهی از احساس وعاطفه . پرندگان صلح و آزادی فرو نشاند

پوشان، با خواندن چند نام، خاموشی حاکم را چون جامی بلور  يکی از چکمه
   :شکند می

  !ها راه بيفتند اين- 
همه . آورد ها هجوم می خون به قلب. شردف بغضی و خشم، گلوی را می

در صدف وجود ياران همراه؛ عشق . خواهد پيوندها را ببرد بينند تيغی می می
خواند و در افق نگاهشان، خورشيد در خون فرو  و دوستی ترانه می

ها  ها و خاطره های خونين قيام، خوبی ها و سپيده نشيند، در فراسوی نام می
مادران و پس از رژه نگاه نوازشخواه کودکان و چشمان نگران . کند بيداد می

هايشان به  های گرسنه و نانخواه و تب دار فرزندان رنج، خون در رگ دهان
اينک همه چيز . يابد و احساس پاکشان هيجانی شورانگيز می. آيد جوش می

 عشق به زندگی و  :گيرد ها رنگ می از خون و پايداری در برابر پلشتی
گاری انسان و زندگان، عشق به پاکی و پويندگی، عشق به بالندگی و رست

آری اين عشق و شور ... شور گردن فرازی و بر سر پيمان بودن با ياران 
  . کران زايندگی را به نمايش بگذارد پرشکوه بايد از خود، استعداد بی

ها  دست. گذرد ی حاضر در بند، میا ای چون نسيم، در بين چهل توده زمزمه
 جوش خوردگی  :خورد وها در هم گره میباز. شود به سوی يکديگر دراز می

کوره همبستگی و رفاقت و کينه جويی و دشمنی . های پوالدين زنجيره دست
فريادی سکوت . کند ی میا به خصم، زره بی خللی را، بر قامت پهلوانان توده

    :را می شکند
  ! اهيم با هم بميريمخو  ما می گذاريم ما را چند تا چند تا اعدام کنيد؟ ما نمی - 

سازد و ارواح  ها را در فضا شناور می حال سرود است که عطر ياس انديشه
عظمت   و حال چکمه پوشانند که درمانده از ديدن؛... فرستد را به عروج می

در اين هنگامه، نگاهی . پيچند معجزات روح مقدس و طبع نيک، بخود می
ها را از هم پاره  ست که زنجيردستها را يارای آن ني کافی است تا بدانند آن

کنند و برای اين نوبت، چند کبوتر را به دندان بگيرند و خشنود از انجام 
آلود از بند  خورده و شتاب ترس. قرارگاه خود بازگردند مأموريت به بی

  .... آيند و  پايد که گله گرگان باز می ديری نمی. روند بيرون می
ها،  از همه سو مسلسل  .اند در حلقه محاصرهميدان تير، چهل گرد گردنفراز، 
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. لرزند تفنگداران از هر حرکت اسيران بر خود می. اند جمع را نشانه گرفته
  . توانستند ببينند  درخواب هم نمیحتاای را  چنين حماسه

غافل از آن . کند بند به اسيران را صادر می فرمانده آتش، فرمان زدن چشم
اند، نه  رسد، خود فرمانده ن بدين ميدان میکه فرزندان خلق وقتی پايشا

ما . خواهيم بند نمی ما چشم" دارد بر می چهل دهان خروشان بانگ. فرمانبر
گاه  و آن. "های لرزان قاتالن خود را با چشم باز ببينيم خواهيم دست می

  . رود فضای ميدان تير، در غوغای خجسته و پرشکوه سرود خوانی، فرو می
  !ر خواهی آزادیبر شکن هر سد اگ

  ! بر فکن از پی نظام استبدادی
هايش را  دندان. لرزد از خشم می. شود فرمانده آتش به گلوله آتشی تبديل می

اش، به او سر و سيمايی  های دريده چهره خون دويده و چشم. فشرد بر هم می
ماند تا انسان،   به جانور درنده زخم خورده میبيشتر. بخشد غير انسانی می

شود،  های فرمان آتش در خروش سرود اسيران گم می ن که نعرهاز اي
کند تا سر انجام بتواند فرمان آتش را به  وار به هر سو دويدن آغاز می ديوانه

  . همه تفنگداران برساند
هاست و غرق شدن صداها در  ها و رگبار مسلسل ديگر غشغشه شليک تفنگ

شک نسيم، صدای  بی. ..افتند چهل پيکر پاک بر سينه، برخاک می. خون
هايی را نوازش خواهد داد  گوش... ها را با خود همه جا خواهد برد سرود آن
و نسلی را به گام گذاردن در جاده رزم . هايی را آشفته خواهد کرد و خواب

ها  هستی ساز و پستی سوز، رهنمون خواهد شد تا بذر خون در شيار انديشه
   ٣٩٧.ی برکندجوانه بزند و خلق ستم ديده را از جا

 آفريدن آن، رایاش ب ای است که نويسنده  برای جا انداختن افسانه،سرايی باال تمام داستان
، پاسداران به بندی  در اوين۶٧ها در سال  عام در خالل قتل. استکار کرده سخت 

ناگهان . ی اعدام ببرندی را با خود براا کنند و قصد دارند که چند توده موهوم رجوع می
دهيم چند تا از ما   ما اجازه نمی:زند ی که اسم ندارد و ناشناس است، فرياد میا يک توده

 ۴٠ها بازگشته و   و چند دقيقه بعد آن. همه ما را باهم اعدام کنيددرا اعدام کنيد، باي
چه را که در ميدان  برند و بعد نويسنده آن تير میی را با هم برای اعدام به ميدان ا توده

  . دارد تير گذشته، تمام و کمال بيان می
نويسنده، اين بار بر خالف گذشته که مدعی بود يکی از پاسداراِن جوخه اعدام، پس از 

، به بند رجوع کرده و شرح ماوقع را از اعدام شدن افسران سازمان نظامی حزب توده
و ! بيند  که ماجرا را شرح دهد، نمی بتدا تا انتها داده است، نيازی به داشتن شاهدی زندها

چه که در ميدان تير واقع شده، اطالع  ما هم نخواهيم دانست که نويسنده چگونه از آن
                                            

  .۵٩ی   ايران، صفحه ايران، انتشارات حزب توده  شهيدان حزب توده397
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   !ی اعدام شده بودندا  تن توده۴٠يافته است؟ چرا که هر 
 خلق "ايران  شهيدان حزب توده"ی کتاب  که نويسنده" رازچهل گرد گرانف"اما افسانه 

از همه .  شبيه است تا روايت مستند تاريخبيشتر" يک کالغ، چهل کالغ" کند، به می
است که تالش ناموفقی است ) چهل گرد گردنفراز(ی مزبورا  تن توده۴٠ تعداد ،تر جالب

چهل "، "چهل طوطی"، "چهل تن"  چونهايی  و اصطالحها فسانهبرای وام گرفتن از ا
چله "، "شب چله"، "چهل دزد بغداد " ، "چهل ستون "،"چلچراغ"، "چهل شب"، "گيس

  . ای و بزرگداشت چهلم از دست رفته" چله بزرگ"، "کوچک
آرايی   صحنهگونه دست باشند، اين  ی فوق يک چراغ افسانه برای اين که گوهرهای شب

اند حتا فقط يکی از  در اين افتخار، حاضر نشده. اند ی بودها شود که همگی توده می
ها  شان را نيز شريک خود سازند تا کسی فکر نکند که مبادا يکی از آن یدوستان اکثريت
هايی فقط  آفرينی ها و حماسه ن مقاومت که چني؛ داشته است"یا توده" اتهامی غير از

 ،در اين ميان! هايی نيست هاست و ديگران را يارای خلق چنين صحنه ای زيبنده توده
ها را  ی آن  همه،ها بانی خير شده و برای خلق حماسه ای جانيان نيز به درخواست توده

  . کشند با هم می
که در خالل  اول آن. های زيادی است ی، حاوی حفرها گوی توده اما تالش نافرجام افسانه

کردند، بلکه از شيوه دار زدن استفاده   کسی را تيرباران نمی۶٧ها در سال  عام قتل
اش  چه که وی به تشريح نيازی به ميدان تير و آنديگر با توجه به اين واقعيت، . شد می
هرگاه به که  دانست  بود، میهاگر نويسنده حتا از کنار زندان رد شد.  نيست،پردازد می

 بايد به هنگام رفتن به مالقات و بهداری، اشديد، حت هر منظوری، مجبور به ترک بند می
م عا هم در شرايط قتل آن! ، چه برسد هنگام رفتن به مراسم اعدامزديد میبند  چشم

 ندارد، ی زندان خمينی لهجايی که هيچ آشنايی ابتدايی با مقو نويسنده از آن! زندانيان
ها اجازه  بند به قربانيان بزنند و آن خواهند چشم ی اعدام می شود که در صحنه مدعی می

شدگان زمان شاه را از حفظ است و يا شايد  او که داستان تيرباران. دهند اين کار را نمی
برداری از يکی از آن  کند با کپی  تالش می ٣٩٨،خود يکی از پرورندگان آن بوده است

! ها فضا را به دوران خمينی انتقال دهد، اما غافل از دردسرهای بعدی آن داستان
ای  چنين حماسه! لرزيدند هر حرکت اسيران بر خود می تفنگداران از ":گويد نويسنده می

 که ما هم اين را جز در گفت بايد به ايشان ."دنببينتوانستند   نمی در خواب همحتارا 
ی  قدر صدای سرودخوانی اسيران باالست که صدای فرمانده آن. توانيم ببينيم ب نمیخوا

شود که به هر سو بدود تا  شود و او مجبور می  شنيده نمی،دهد آتش که فرمان آتش می
  ! فرمان آتش را به گوش تفنگداران برساند

 به سر در گوهردشت) مرد (ها و زندانيان مارکسيست ای قابل توجه اين که اکثر توده

                                            
بند زده شود و يا صدور فرمان  داد به هنگام تيرباران به وی چشم نی اجازه نمیگاه در زمان شاه، زندا  398

  .گرفت آتش را خود به عهده می
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 در اوين، در هيچ بندی ۶٧در سال .  اندک بودبردند و تعدادشان در زندان اوين می
. ی وجود نداشت که يک جا چهل تن از آنان در يک سری اعدام گردندا  توده۴٠تعداد 

 که بند مورد نظر ايشان کدام بند بوده است و يا نام آن فردی کرد اگر نويسنده اشاره می
مان  يا همه را باهم بکشيد و يا ما اجازه انتخاب از ميان"را که فرياد برداشته است 

اش  ساز بودن روايت گی دست کرد، آن وقت به خوبی و ساد  مشخص می"نخواهيم داد
در فضايی از ابهام و وهم برای همين، تمامی داستان و حماسه را . شد مشخص می

 ولی غافل از . بسنده کرده است"شهريورماه" و "اوين"ترسيم کرده است و تنها به گفتن 
ی الزم، برای نشان دادن اين که تا چه حد اين   فوق نيز به اندازهاتآن است که توضيح

  . رسد داستان غيرواقعی است، کافی به نظر می
پوشی نسبت به جنايت هولناکی که رژيم در   توضيح فوق به هيچ وجه به قصد پرده

ها  عام ها از اين قتل م زندانيان سياسی مرتکب شده است، نيست، بلکه زدودن پيرايهعا قتل
، مقصود من بوده است و طنزی هم اگر در چه که واقعًا به وقوع پيوسته  آنو نشان دادن

مه را هدف قرار داده و منظوری جز بازداشتن اين نوشته به کار رفته است، متن نمايشنا
  .  پردازی، در کار نبوده است اش از دروغ نويسنده

شان تا قبل از   تمامی تالش،ها نيز که به اعتراف خودشان یها و اکثريت ای مسلمًا توده
موج  بود نيز در اين "های نظام جمهوری اسالمی حفظ و تحکيم پايه"دستگيری در جهت 

بعد از . م شدندعا سرکوب مورد هجوم قرارگرفته و متأسفانه به شکلی باورنکردنی قتل
ی در جايی ديگر ا گوی توده قصه. ها بود م از ميان آنعا ين قربانيان قتلبيشتر مجاهدين

   :نويسد ی میا به نقل از يکی از رفقای توده
 بوده نشاندر ميا) فرجاد آزاد(هنگامی که گروهی از رفقا را که مهرداد 

اند او شروع به خواندن سرود حزب و انترناسيونال  برده است برای اعدام می
. شود کنند او را ساکت کنند مؤثر واقع نمی هر چه آدمکشان تالش می. کند می
کنند و رفيق مهرداد را دوباره به داخل  جا مراسم اعدام را قطع می يندر ا

گردانند  برند و او را با دهان پر از خون بر می زبانش را می. برند زندان می
   ٣٩٩.کنند و همراه ديگران اعدام می

های  گوی مزبور در فضای داستان رسد، قصه طوری که در اولين نگاه به نظر می همان
و رمان نويس [کسی از شاعر " البته .کند گو سير می  شهرزاد قصه"بهزار و يک ش"

خواهند و  خواهد که راست بگويد، بلکه از او چيره دستی و ابتکار می  نمی]در زمان ما
توان  ای نمی قيض بزند بر او خردهن های ضد و اگر در دو وضيعت مختلف حرف

بايد  توان کرد؟ چنين حکمی میتاريخ نيز  ولی آيا در ارتباط با پژوهندگان ٤٠٠"گرفت
پرسيد مگر ايشان از زندان خارج شده بودند که دوباره به زندان برگردانده شدند؟ 

                                            
  .٣۶١ی    پيشين، صفحه399
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زدند که در نزديکی دادگاه و محل  ی زندان دار می همه را در حسينيه! دوست عزيز
 قرار  در زندان گوهردشت نيزهای فوق و تمام محل. نشست هيئت مزبور قرار داشت

جا محل اعدام بود  شد زبان بريد؟ و يا چون آن تازه مگر در همان محِل اعدام نمی. دارند
 که در "ُبری زبان"و ضوابط خاص خودش را داشت، البد بايد قربانی بيچاره را به محل 

تازه چه نيازی بود به قطع کردن مراسم اعدام؟ آيا ! گرداندند داخل زندان بود، بر می
داشتند تا زبان ايشان بريده شود و بازگردانده  بايد منتظر اعدام شدن نگاه میبقيه را 

چه که  گو نيازی نديده است که توضيح دهد از کجا نسبت به آن تر قصه شود؟ از همه مهم
ی اعدام رخ داده، آگاهی يافته است؟ چرا که عندالزوم همه قربانيان بايد اعدام  در صحنه

مان مدد گرفته و احتمال دهيم که دوباره يکی از افراد  از ذهنشده باشند؛ مگر اين که 
  . پناه آورده استنشانی اعدام، به ايشان و يا دوستا جوخه

  
  تور زيارتی اعدام

 ی   به نمونه.بريم  همه ما از آن رنج می،اين موضوع مشکل گروه و دسته خاصی نيست
 است که من به م زندانيان در گوهردشتعا داستان متعلق به دوران قتل. زير دقت کنيد

ام و يا   در جريان کل ماوقع آن بوده،خوبی و شايد بهتر از هر کسی که زنده مانده است
  کتابدر) زندان گوهردشت(اين داستان تحت عنوان گزارش دهم. حداقل به خاطر دارم

نام نويسنده در کتاب مشخص نيست ولی من . ده است آم"م زندانيان سياسیعا قتل"
 محمدرضا م،بند سابق رزم و هم  هم، دوستی گزارش فوق نويسندهترديدی ندارم که 

او . برد  در فرعی زندان گوهردشت به سر می، عام  به هنگام قتل وی٤٠١.است جوشقانی
  :کند گزارش میی مشاهدات خود  از جمله در باره

ها يکی از توابان سراغ من آمد و گفت پاسدار فالنی  در يکی از همين شب
کردم حتمًا نوبت من شده  فکر می. لباس پوشيدم و راه افتادم. منتظرت است

بند محيط را  کردم سعی داشتم از الی چشم وقتی از راهرو عبور می. است
. فر نشسته بودند ن۴٠٠-٣٠٠جا حدود  جلو آن. مرا به حسينيه بردند. ببينم
  .بند زده و منتظر بودند برای اعدام صدايشان کنند شان چشم همه

ها پرسيدم برای  کناری ايستادم و از يکی بچه. خواندند چند نفرشان نماز می
چند شب است ما را به اين جا : اند؟ گفت ها را به اين جا آورده چه آن

  .گردانند مان میشود و بر مان نمی آوردند برای اعدام اما نوبت می
پس قبل از اعدام : گفت. آره: متازه آمدی؟ گفت: گفت. از نحوه اعدام پرسيدم

يکی از پاسدارها در . منتظر نشستم. برند تا اعدام ديگران را ببينی می
ها چه کسانی هستند؟ يک گروه از  شير عسلی: حسينيه را باز کرد و گفت

 و يا حسين به طرف حسينيه ها بلند شدند و با شعار درود بر مجاهد بچه
                                            

  . که در جلد دوم کتاب از او نام برده شده تفاوت داردرضا جوشقانی   با محمد401
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ها را  پاسدار جلو آن. تعداد زيادتری بلند شدند که بروند داخل حسينيه. رفتند
آن . آره: گيريم؟ پاسدار گفت خواهی بفهمی چرا سبقت می می: گرفت و گفت
ها چنين  تمام بچه. بايد در جای ما قرار بگيری تا بفهمی: زندانی گفت

  . يی داشتند روحيه
هايی ديدم که تا آن موقع  ی دو ساعتی که که منتظر بودم حماسهدر اين يک
تا آن لحظه . به راستی در آن موقع شاهد تولدهای دوباره بودم. نديده بودم
 و بزرگترام و احساس انتقال به دنيايی  کردم برای اعدام آمده احساس می

 گويی تولد ديدم و چنان آماده بودم که به يقين آن دنيا را می. برتر را داشتم
هر يک . تا آن موقع مرگ را به اين راحتی نديده بودم .بينم خودم را می

ها در اين فاصله فرصتی پيدا  بچه. بردند  نفری را می١٢ساعت يک گروه 
هايشان را   عينکحتاچند نفر . بردند شان را از بين می کردند و اجناس می

 باالخره يک پاسدار آمد .شکستند تا بعد از خودشان به دست پاسدارها نيفتد
 در محوطه حسينيه گوهردشت. مرا صدا کرد و به تنهايی برد داخل حسينيه

مساحت آن . شود ضلع جنوبی آن مستقيم به حياط منتهی می. زيرزمين است
از .  متر است و دارای سنی برای نمايش بود٣٠در [!]  متر مربع۶٠حدود 

. بندم را که کنار زدم چشم. ر آويزان کرده بودند طناب دا١٢سقف باالی سن 
در جنوبی حسينيه را . ها را ديدم که روی هم تلنبار شده بود انبوه پيکر بچه

تعدادی از پاسداران . بردند جا به حياط می باز کرده بودند و اجساد را از آن
هايشان را بازرسی  رفتند و جيب مثل الشخورها بر روی اجساد شهدا می

کردند با صدای بلند عربده   ساعت يا انگشتری پيدا میاگر مثًال. ردندک می
دو نفر پاسدار هر يک پای مجاهدی . دادند کشيدند و خبرش را به بقيه می می

بيرون ماشين روشن آماده بود و . برد گرفت و کشان کشان تا دم در می را می
ار گروه جديدی ساعت يک ب هر نيم. دادند اجساد را به داخل آن انتقال می

 نفره ١٢يک دسته . زير طناب دار يک صندلی گذاشته بودند. آوردند می
ها را به باالی  ها را به گردنشان انداختند و آن جديد را آوردند و طناب

 ناصريان. خنديد کرد و می پاسداری در نزديکی من نگاهم می. صندلی بردند
ه بودند را با مشت و لگد زير کتک گرفت و ها را که سرود خواند آمد و آن
اما از صندلی چهارم . ها را هل داد و صندلی را از زير پايشان کشيد بعد آن
. ها منتظر نماندند و خودشان به آسمان پريدند و به پرواز در آمدند بچه

تمام پاسداران . توانستم باورش کنم دهنده بود که نمی صحنه به حدی تکان
تا قيامت ! نفاق يعنی همين: زد ناصريان داد می. انده بودندمات و متحير م

زنند  ها را وسط آسمان و زمين ديدم که دست و پا می وقتی بچه. ادامه دارد
چند دقيقه بعد وقتی به هوش آمدم پاسداری مشغول آب . ديگر چيزی نفهميدم
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ها هنوز بر دار بود و تاب  پيکرهای بچه. ريختن روی صورتم بود
برو دعا کن که امام عفو . بندم را زد و بيرونم برد پاسدار چشم. دندخور می

  ٤٠٢.شويد تان اعدام می بدهد و اال همه
 ،يک شب. شود  آغاز میعيار بافی تمام داستان از ابتدا و با يک دور خيز و يک خيال

آقای .  پاسدار فالنی منتظرت است:گويد می و آيد  میيکی از توابان به سراغ ايشان
 توابی داخل ،در گوهردشتدر زمان مورد بحث اند که اصوًال   فراموش کردهانیجوشق

 آنانی که در کارگاه و جهاد بندها وجود نداشت و توابان به گوهردشت منتقل نشده بودند،
 در .تقل شده بودند منتر از زمان مورد بحث، به اوين کردند نيز يک سال قبل  کار می

گاه در گوهردشت توابان از شأن و منزلتی در دستگاه   هيچهای ديگر نيز،  در زمانثانی
 برخوردار نبودند که در دوران ، گوهردشتی  اوليهیها  در سالا حت،زندانبانان

هايی که به   در ميان کرمانشاهیتنها . گذاشته شود ايشان ی ها کاری بر عهده عام قتل
 ١٧ها با ما در فرعی  عام  بودند، چند تواب بود که در جريان قتل منتقل شدهگوهردشت 

  . ها نيز چيزی نزديک به ما بود بودند و شرايط آن
 تواب مربوطه چگونه و چطور؟ آيا ؟برد به سر میوی آيا تواب مربوطه در بند 

   کدام بند مسئوليت داشت؟در  ؟مسئوليتی در بند داشت
 همه را تک به تک در آن فرعی، من.  در فرعی بود،ها  قبل از اعدامجوشقانی

 زمانی نبود که توابان راه به بندها و به ،شناسم و هيچ يک تواب نبودند و آن موقع می
 ،اند به حسينيه برده اگر ايشان را از فرعی صدا کرده و .ها داشته باشند ويژه فرعی

تعدادی از افرادی که با ايشان در فرعی . را انجام دهدتوانست اين کار   تواب نمیمطمئنًا
زمانی که در پروسه ، جوشقانیآيا . هستندبند بودند نيز هم اکنون در دسترس  هم
جا  چرا ما که آنها قرارگرفته بود، تواب به دنبال ايشان آمد و صدايش کرد؟  عام قتل

   !ديديم؟ بوديم، توابی نمی
 شدند يا به سلول انفرادی ها می عام کسانی که در گوهردشت وارد پروسه قتل بگويم دباي

توانست به سراغ ايشان برود،   نمی"يکی از توابان"  پس.بند مجردبه شدند و يا  منتقل می
مگر اين که آن تواب . شناختند چون توابی در ميان زندانيان نبود و همه همديگر را می

 و تنها آقای جوشقانی از ماهيت او در نگهبانی زندان مشغول به کار بوده باشددر کا
   .خبر دارد

، چنان قرنطينه و بگير و دکن  شوخی میآقای جوشقانیدر اين رابطه نيز بايد بگويم، 
 جناب جوشقانی عزيز فراموش !ببندی در آن شرايط در زندان حاکم بود که نگو و نپرس

 ا رژيم حتبود که يک خط باالتر گفته ، قبل از پرداختن به خلق داستان استکرده
  . اعدام کردرا ها  ها و خائن بسياری از تواب

توضيح اين نکته . د بدون اين که قبًال به دادگاه رفته باشبرند، میايشان را به حسينيه 
                                            

  .٣٠٣ تا ٢٠٩های   خلق ايران، صفحهم زندانيان سياسی، سازمان مجاهدينعا ل  قت402
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گفتيم و در   می"راهرو مرگ"ضروری است که افراد تنها از راهرويی که ما به آن 
  ...! شدند و نه از بند و  کنار محل دادگاه بود، به محل اعدام برده می

ين را ا "  نفر منتظر اعدام نشسته بودند۴٠٠-٣٠٠جا حدود  جلو آن": گويد جوشقانی می
 .آورد  از تعجب شاخ در می، بگوييد،ها را ديده باشد عام  قتلی به هر زندانی که پروسه

هشتم و نهم زيرا روزهای . شدها به حسينيه منتقل   محل اعدام،عد به بماه مرداد١٢از 
باز انجام سر  ی  م در يک سوله بيرون از محوطه بندها و در محوطهعا  قتلمرداد،

 .شود  نمیشان  نوبتندآي چند شب است میکه گويد  يک زندانی به ايشان می .گرفت می
  . به بعد اتفاق افتاده استماه مرداد١۵پس حتمًا اين واقعه از 

 نفر در ۴٠٠-٣٠٠کهتصور کنيد .  قرار دارد" مرگراهروی" جلوی حسينيه گوهردشت
 چند متر طول اين صف ،در کنار هم بنشينندهای اداری،  ساختمانيک راهرو معمولی 

 !عاجز باشيم شان نبا اين همه، ما که در همان راهرو حضور داريم، از ديد !خواهد شد
  !کور طرف باشيماين که با آدم مگر 
کنند  شان را تشريح می  خود حاالت روحی آن هم کسانی که آقای جوشقانی،اعدامی ۴٠٠

  که هرچهنيايد و همه منتظر باشند  درنيزنيز آرام و رام نشسته و صدا از نفس کسی 
رسد و تنها  شان نمیاي که نوبت به شان اين است نگرانی تنها زودتر اعدام شوند و

 ، پايشان را بزند زيِر صندلِیشان هم اين باشد که قبل از اين که ناصريان تحرک
  ! خودشان از روی صندلی بپرند

سه روز ها را  آن رام را نيز جهت کشتن به يک کشتارگاه ببريد و ی  بره۴٠٠-٣٠٠اگر 
 کشيد، می يکی -  يکینشاندر حالی که بقيه را پيش چشمام ه ، آنمنتظر اعدام نگاه داريد

  .  از خود نشان خواهند دادواکنشیمطمئن باشيد 
 منبرگاه که توسط مالی محل بر باالی ل سربريدن امام حسين در گودال قتی ياد روضه
کرد سر   شمر هر چه می،گاهلدر گودال قتکه  مدعی بود جناب مال . افتادم،شد خوانده می

 !کردند تا امام حسين خود اذن بريدن به چاقوها داد  چاقوها عمل نمی،ردُب حسين را ِبامام
قدر بکشد که خون  زياد آن  امام حسين عهد کرده بود تا از سپاهيان ابنروايت کهيا اين 

 که امام  بود، چون مشاهده کرد بر ماجراخداوند که ناظر و آگاه. تا کمر اسبش بيايد
!  جبرئيل را بر او نازل کرد،دن از کشتار سپاهيان ابن زياد ندارد سر باز ايستاحسين

ات باال   که خون تا کمر اسبگاه آن مگر تو عهد نکردی :جبرئيل به امام حسين گفت
 پس جبرييل دست وی را ! آری:گفت  اوزياد برداری؟ سپاهيان ابن دست از کشتار بيايد،

حسين . علی رسيد بن  خون تا کمر اسب حسينجا گرفته و او را به گودال قتلگاه برد و آن
 به سوگند خود نيز جايی که  رسالت خويش را تمام شده پنداشته و از آن،با ديدن صحنه
زياد و يزيد  جبرئيل از کشته شدن لشکريان ابنخداوند و بماند که چرا (وفا کرده بود

تنها ) !دارند میباز علی را از ادامه کار  بن  حسين،نگران شده و با بکار بردن ترفندی
 شان به دست شمربن  سپردن گردن مبارک،کاری که روی زمين باقی مانده بود
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  .الجوشن بود که آن نيز با کيفيت باال اجرا گرديد ذی 
 و يا به خاطر  اگر داستان عاشورا به نقل از مالی مورد نظر بنده را شنيده بودجوشقانی
هر چه ماجرا داد تا  تغييراتی مینيز ها   بچه"پريدن" چگونگی حتمًا در داشت،

   !نمايدبتر  سوزناک
جا  آنرا  يکی دو ساعتی و ايشان را به يک تور زيارتی اعدام برده به هر حال،

 پيکرهای روی ،ايشان در بدو ورود. دهد چرا؟ توضيحی نمی  به چه دليل و.گذراند می
های مراسم اعدام  بعد در همان حالت از همه قسمتبيند و   قربانيان را میی هم تلنبار شده

  . آورد و مراسم پيش و پس از اعدام بازديد به عمل می
 از همچنينها و  گوی جالدان با قربانيان گرفته تا مراسم شکستن عينکو از گفت

 به خاطر سرودخوانی و چگونگی مراسم اعدام و ضرب و شتم قربانيان توسط ناصريان
 جسدها بقيه قربانيان و مراسم بعد از اعدام که پاسداران مثل الشخورها روی "پرواز"

  چگونگی حمل پيکرها به بيرون ازکنند و نيز میهای قربانيان را وارسی  رفته و جيب
 مانند ، اين مراسم را ايشان تمام و کمالی  همه.ها داخل ماشينقرار دادن آن حسينيه و 

  . کند  تماشا میخرآيک فيلم کامل تا به 
 با ، است  کردهديده و در تور زيارتی اعدام شرکت ساعت از محل سان ٢ که جوشقانی

 و تقريبًا خيلی از زندانيان برده بوداين که تا آن تاريخ هفت سال در زندان به سر 
 نفر ۴٠٠-٣٠٠آشنايی را در ميان هيچ ، شناخت می دور  را از نزديک و يا دورامجاهد
  . آورد بيند و هيچ اسمی از هيچ يک از قربانيان نمی نمی

 که آوردن اولين است بهتر واقف وخود ا. اين ديگر به نظر من از عجايب روزگار است
ها به  نامشخص بودن و گنگ بودن چهره. سازد  سوراخ بودن داستان را بر مال می،اسم

است، پی برای کسی که از نزديک دستی بر آتش داشته . کند  کمک میبيشتر ومقصود ا
  . پذير است  داستان به سادگی امکانبردن به خيالی بودن

 در کردند،  می اعدام  زندانيان مجاهد راتمام روزهايی که، در  مرداد به بعد١۵من از 
ها  بعد از خواندن نام بچه.  نشسته بودم،شود راهروی مرگ که به حسينيه منتهی می

ابتدا به يک بند انفرادی در کنار حسينيه منتقل . شدند  بالفاصله اعزام می،جهت اعدام
 "انگشتی شش"ای توسط جواد  جا به ايشان حکم اعدام ابالغ شده و برگه در آن. شدند می

 يکی از زندانيان  اين را مسعود الری.شد ه به هر يک داده مینام  نوشتن وصيتبرای
 ،بعد از مدت کوتاهی. طی کرده بودنيز پروسه را آن  از نزديک ديده بود و ،کرجی

  . شد بالفاصله حکم اجرا می
 نيم ساعت تا چهل و پنج ی به فاصله. گرفت وجه تعللی در اين مورد صورت نمی به هيچ

بند و  شمچمحتوی ای  ديدی که با کيسه  پاسداری را می،دقيقه بعد از بردن هر سری
ها   بازگشت او نشان از آن داشت که بچه.گردد ساعت و پول از سمت حسينيه بر می

 خيل پاسداران ،به هنگام اعدام هر سری. بند ندارند اند و ديگر نيازی به چشم اعدام شده
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 نيز اجرا شده آن سریاين که اعدام  ، يعنیشدند بود که به سوی حسينيه سرازير می
 در محل ، جهت کسب اطمينان نسبت به اجرای حکم اعدام،ز اعضای هيئتيکی ا. است

  . يافت حضور می
 به نقل از "م زندانيان سياسیعا قتل" همان کتاب ، مطلبی ازهايم گفتهييدی بر برای تأ

  :آورم می) زندان گوهردشت(گزارش چهارم 
 مثًال.  اعدام کردندد که فردی را اشتباهًادر سالن دادگاه چند مورد پيش آم

رود به   وقتی به دادگاه میيکی از هواداران سازمان به نام مسعود دليری
در اين . آورند او را دوباره به راهرو می. خورد زمان نهار مزدوران می

تند که دادگاهی شده بودند به صف کرده و داش هنگام آخرين سری کسانی را
مسعود همراه آنان به سالن اعدام برده و به . بردند به سمت محل اعدام می

 را برای دادگاه صدا بعد از نهار مجددا اسم مسعود دليری. آويزند دار می
. رود عباسی متوجه اشتباه شده و به سرعت به سمت سالن اعدام می. زنند می

   ٤٠٣. را به دار آويخته بودنده مسعود دليریرسد ک جا می ولی هنگامی به آن
شان را نيز نداشتند    فرصت تصحيح اشتباهاکنيد جالدان حت همان طوری که مالحظه می

. توانست به اعدام اشتباهی يک نفر منجر شود  می، نهار برایو يک فرصت کوتاه
ر يک کتاب عنوان شده است  صفحه و د٢٢ اين هر دو موضوع به فاصله !تعجب نکنيد

   !رساند ها را می گزارش  در ارتباط و برخورد باکنندگان  تدوينکه دقت
آمده  مرداد ١٢م زندانيان سياسی به نقل از گزارشش ششم در روز عا در همان کتاب قتل

  :است
د اما او را اعدام کرده بو  را هم خواند که بايد ميان ما میاسم مرتضی يزدی

  :زد و می گفت يک دفعه عباسی را ديدم که هی با خودش حرف می. بودند
   ٤٠٤کنيم؟ چه کار کرديم؟ چه کار داريم می

ماند، در آن روز به  چنان چه در اين جا نيز مشخص است، فردی که بايد زنده می
 باشد که روزها  نفر را ديده۴٠٠ – ٣٠٠پس چگونه ممکن است ايشان . رسد شهادت می

 ،ها عام اند؟ من سه سال بعد از قتل  در رفت و آمد بوده،شان در انتظار اجرای حکم اعدام
ام و سه سال نيز در بيرون زندان  به سر برده جوشقانی در زندان با ٧٠يعنی تا سال 

 کسانی که از احت نه من و نه گاه هيچدورا دور و از نزديک با ايشان ارتباط داشتم ولی 
شايد .  نشنيده بودوینزديک با ايشان در ارتباط بودند، چنين داستان محيرالعقولی را از 

گدار به آب   در جايی چاپ شود وگرنه بیششگزار که روزی کرد  فکر نمیگاه هيچاو 
  . شاهدان زيادی از آن روزها زنده هستندهنوز  زيرا .زد نمی
ها به  ی بچهغافلگيرو چرا است، سياست رژيم برای وگو و چون  چه که بدون گفت آن

                                            
  .٢٧٨ی   خلق ايران، صفحهم زندانيان سياسی، سازمان مجاهدينعا   قتل403
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يکی از باالترين افراد ) زمانی(موسی واعظی. رو شدن با حکم اعدام بود به هنگام رو
ها، نزد يکی از زندانيان، واکنش زندانيان به  ی اعدام کننده اطالعاتی رژيم و هماهنگ

  : ام را به سه دسته تقسيم کرده بودهنگام دريافت حکم اعد
اين افراد، اکثريت . کردند ی اعدام را باور نمی ی آخر مسئله  کسانی که تا لحظه- الف

، به ويژه در روزهای اول اعدام را  و بعضی از زندانيان مجاهدزندانيان مارکسيست
  . شد شامل می

  .دادند پذيرفتند و واکنش خاصی نشان نمی ی اعدام را می نی که به سادگی مسئله کسا- ب
  . دادند داديم ما را مورد حمله قرار می ای که اگر هشياری به خرج نمی  دسته- ج

 زندانی منتظر اعدام ۴٠٠ - ٣٠٠داد  ها، چگونه رژيم اجازه می  بندی با توجه به اين دسته
 !در کنار هم بنشينند؟

 
  گويی يک شهيد  پيشينی و ب پيش

شان خانم دنيا،  کند که گويا دوست ای نسبتًا طوالنی صحبت می   از نامهخانم نسرين پرواز
ها، در يکی از بندها پيدا  عام  و پس از قتلبعد از انتقال چند روزه به زندان گوهردشت

کند که   اضافه مینسرين پرواز. تاده استای برای او فرس کرده و پيوست نامه
 که به زندانيان کند میهايی را پيدا  ها و لباس جا نامه شان به بندی رفته که در آن دوست

جا به  ی اعدام، در آن ها و قبل از رفتن به جوخه مردی تعلق داشت که در آخرين لحظه
هايی که در بند پيدا  عزيزم حاال يکی از نامه" :نويسد شان می دوست... سر برده بودند

 ٤٠٥."دنيا. اميدوارم از خواندن آن ناراحت نشوی. کنم ام می کردم، ضميمه نامه
  : متن نامه به شرح زير است

شکنجه را . روم که اعدام شوم خواهر بسيار عزيزم حاال من هم مثل بقيه می
تمام تنم درد . بودتحقيرآميز و دردناک . هرچند راحت نبود. تحمل کردم

ممکن است فکر کنی چرا؟ برای اين . مان زدند با شالق به تمام تن. کند می
که حاضر نيستم نماز بخوانم و به تظاهراتی بروم که برای حمايت از رژيم 

  ٤٠٦...قرار است راه بيندازند
رود که گنجی در  دوست ايشان به جايی می. چند نکته جالب در روايت باال نهفته است

م است و از قضا عا م شده و قبل از قتلعا جا نهفته است و اتفاقًا متعلق به زندانيان قتل نآ
به  منتظر اعدام را گويا فقط زندانيان مارکسيست.  است"چپ"متعلق به يکی از زندانيان 

 به سرعت و ،گوهردشتزندان ، الاقل در اعدامه دانند ک همه می! اند برده میجا  آن
در روايت خانم پرواز، نه تنها زندانی مزبور بلکه تعداد ديگری . گرفت فوريت انجام می

خوانند، کاغذ و قلم برداشته و هر يک قبل از  شان را برای دادگاه فرامی نيز وقتی نام

                                            
  .٢۵٧ی ، صفحهزعباسی، نسرين پروا ی الله   زير بوته405
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که افراد  در اين! شوند ذاشتن اثری از خود میاعدام، به فکر نوشتن نامه و يا برجای گ
چه را که در ذهن دارند، به  کنند آن قبل از مرگ و اعدام، در خيال خود بارها تالش می

. د، منتقل کنند، شکی نيستن باشنشاند عزيزترين کسانتوان شان که می مخاطبان احتمالی
ها  شان دنيا، از ديگر نامه بهتر است بگويم دوست يا معلوم نيست چرا نسرين پروازاما 

  . آورد سخنی به ميان نمی
دهد، اين است که شخص مورد  مشخص است و داستان را غيرواقعی جلوه میکه چه  آن

خواهد زندانيان را به  ، قبل از اعدامش آگاه بوده است که رژيم می۶٧نظر در شهريور 
هم شش  متحد، آن در خيابان و به سمت دفتر مللتاالر رودکی برده و سپس به راهپيمايی 

ها، چنين  مطمئنًا خود بانيان اين پروژه نيز در خالل اعدام! ماه بعد در اسفند ماه بکشاند
دنبال کنند، در ذهن نداشتند، چه  ای را خواهند چه پروژه تصوری که شش ماه ديگر می

  ! يک زندانِی منتظر اعدامبه برسد 
زندانی مذکور . دهد، نامه امضايی ندارد يلی که خانم پرواز توضيح میاتفاقًا بنا به دال

اش  اش پيدا کنند، نام و امضايش را پای نامه که اميدوار است نامه را در جيب
  !کرده است گذارد، البد رعايت اصول امنيتی را می نمی
ها و شش ماه  عام ل نيز خانم پرواز در خالل قتکه در اوين ی حائز اهميت آن نکته

، شود که يکی از شرايط دادگاه برای زنده ماندن زندانيان مارکسيست زودتر، متوجه می
  : نويسد خانم پرواز می! رفتن به راهپيمايی مذکوراست

انزجار . انزجار دادن در بين زندانيان: شرايط زنده ماندن از اين قرار است
ت سياسی به خصوص جريانی که فرد در رابطه با آن بوده نسبت به جريانا

قبول اسالم و نماز خواندن و باالخره . اعالم اين که رژيم خوب است. است
شنويم که بخشی از  می. رفتن به راهپيمايی در مقابل دفتر سازمان ملل

 فقط بازجويی شود که معلوم می. زندانيان شرايط را زير شکنجه پذيرفته اند
   ٤٠٧.و اعدام در کار نيست شکنجه هم درکار است

 برده شده و  به گوهردشت۶٧ در بهمن ماه ها در حالی است که نسرين پرواز ی اين همه
ايی شود، شرط آزادی افراد، شده است رفتن به راهپيم  بازگردانده میسپس وقتی به اوين

ی فرد  نامه وصيتها که ايشان آن را به  ، نه در خالل اعدامدر مقابل دفتر سازمان ملل
 !ماه نيز سنجاق کرده استمزبور در شهريور

  
  های يک زندانبان سابق سرايی داستان

های  ان چهارمين جلسه دادگاه در جري معاونت فرهنگی سابق زندان اوينکمال افخمی
ها در شهرهای مختلف   خلق و هواداران آنمردم ايران که به ابتکار سازمان مجاهدين

 در شهر کلن آلمان ١٣٧٨ فروردين ١٩اروپا و آمريکا برگزار شد، درروز يک شنبه 
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 که فاقد پردازد میها   در زندانهای رژيم خمينی  خود در رابطه با جنايت به ايراد شهادت
  . يست کردن آن، چيز ديگری نثارزش بوده و جز تحريف واقعيت و يا لو

: گويد  به فتوای قتل زندانيان سياسی توسط خمينی پرداخته و می  با اشارهکمال افخمی
کفتار گرسنه اين  مثل ، الجوردی دجالبعد از فتوای قتل زندانيان سياسی توسط خمينی"

    ٤٠٨."شکست شيد و با دمش گردو میک فت و زوزه میر طرف و آن طرف می
م عا  و دستی در قتل، حضوری در اوين۶٧م زندانيان در سال عا  در قتلالجوردی

م عا  برای اين قتل،ی دژخيمان رژيم طور حتم، بيش از همه اگر چه به. زندانيان نداشت
 به ۶٨ در شهريور الجوردی. شماری کرده بود و از وقوع آن شادمان شده بود لحظه

 چنين دتوان  نمیکمال افخمیپس . گردد   میها به اوين باز عنوان رئيس سازمان زندان
را از الجوردی به چشم ديده باشد چرا که الجوردی در زمانی که وی به آن رفتاری 
  !کند، حضوری در اوين نداشت اشاره می

ی  کليه.  بود، جو زندان متفاوت از روزهای ديگر بود۶٧اوايل مردادماه 
وقتی وارد دفتر . دژخيمان زندان در دفتر مرکزی زندان جمع شده بودند

م مقام زندان، موضوع فتوای دجال را به من زندان شدم، حسين زاده قائ
ها نشسته بودند و  بند بر روی نيمکت در دفتر زندان زندانيان با چشم. گفت

، ، دادستان، رئيس بازرسی کل کشور، نيریدر داخل دفتر مرکزی، رئيسی
  و ناصريان، شوشتریمرتضوی) حاکمان به اصطالح شرع(مبشری
کردند و   نشسته و در مورد فتوا صحبت میزندان اوين  دری منتظری نماينده
آوردند  حدود ظهر زندانيان را می. دادند ی آن را مورد بررسی قرار می شيوه

   ٤٠٩.شد و به اصطالح دادگاه آغاز می
 به گونه ديگری نقل ، به نقل از ايشان"م زندانيان سياسیعا قتل"مين روايت در کتاب ه

  : است شده
از اتاق خارج شدم ديدم . آيد يک روز در اتاقم بودم ديدم صدای همهمه می

ع کردند به کتک زدن شرو.  سرباز آمدند٨ و ، مجيد قدوسیمجتبی حلوايی
به مجتبی . زدند ای می ها را با وضع بسيار وحشيانه  آن۴ و ٢زندانيان سالن 

: پس اين کار برای چيست؟ گفت  :گفتم.  نه : گفتم اتفاقی افتاده؟ گفتحلوايی
 با کابل و باتوم به جان زندانيان افتاده. ها را خوب تنبيه کنيم خواهيم اين می

بعد .  شب ادامه پيدا کرد٨ بعدازظهر تا ساعت ۴اين کار از ساعت . بودند
 ٢. ها تا فردا صبح باز نشود و از بند خارج نشوند دستور داد درب سالن

شدم ديدم يک مينی بوس جلوی درب  روز بعد وقتی وارد آموزشگاه می
برای اين مينی بوس : از مسئول آموزشگاه پرسيدم . آموزشگاه ايستاده است
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  :جاست؟ امروز که روز مالقات نيست؟ مسئول آموزشگاه گفت چه اين
سخت نگران .  است که تمام زندانيان را به دفتر مرکزی ببريمدستور رئيسی

ی، شهر ديدم رئيسی، ری. ی دفتر مرکزی رسيديم محوطه وقتی به. شدم
اند و در مورد دستور   در اتاقی نشسته و نيری، مبشری، مرتضویمحسنی
   ٤١٠.کنند  صحبت میخمينی

، )خواند  میافخمی به اشتباه او را ناصريان(  و ناصریدر روايت اول، شوشتری
 را های اجرای فرمان خمينی ها، جزو هيئتی هستند که شيوه  در زندانی منتظری نماينده

ی منتظری و شوشتری نيست   نمايندهدر روايت دوم، خبری از ناصری. کنند بررسی می
يک از اين   در هيچ. شوند اضافه می) ای اژه(ی و محسنیشهر ها ری و به جای آن

حضور  ، دادستان انقالب اسالمی مرکز و از اعضای اصلی هيئتها، اشراقی  روايت
  ! ندارد

 آن هم دو روز ، آموزشگاه۴ و ٢های   از زندانيان سالنضرب و شتمی که کمال افخمی
سوم (روز مذکور. کند، از اساس نادرست و غيرواقعی است ت می رواي، عام قبل از قتل

 بودند، در  که سوگلی اوين۴ و ٢های   بود و زندانيان سالنعيد قربان) ۶٧مرداد 
ها  آناصوًال دو سالنی که ايشان از . بردند شان به سر میيها  با خانوادهمالقات حضوری

و کسانی بود که در کارگاه و  برند، متعلق به زندانيان تواب، بريده، منفعل نام می
دستگيری و   تنها تعداد معدودی از زندانيان تازه. کردند های مختلف اوين کار می بخش

مدتی پيش از اين تاريخ . بردند  به سر می۴بودند، در سالن  مقاوم که از دوستان من 
بردند، به آسايشگاه منتقل   به سر می۴ان مقاوم مجاهد را که در سالن  از زندانيتعدادی

کردند و طبيعتًا آش   ساعته زندانيانی که در کارگاه کار می۴ ضرب و شتم. کرده بودند
ی  ها، تنها باعث از کار افتادن کارگاه و مختل شدن کارهای روزمره و الش شدن آن

دوستان من که در همان تاريخ .  ضروریشد که عملی است غيرمنطقی و غير اوين می
بردند، از اساس داستان ضرب و شتم در آن روزها را  می   به سر۴ و ٢های   در سالن

شود و  ی دوم مردادماه کسی از اين سالن به دادگاه برده نمی  تا نيمه.کنند تکذيب می
، کذب محض اصوًال انتقال زندانيان آموزشگاه به دفتر مرکزی زندان به دستور رئيسی

ها را به دو  عام اش از قتل  ی اطالع يافتن  در دو موقعيت مختلف، نحوهکمال افخمی. است
  !  است کرده متضاد بيان شکل کامًال
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 به ی منتظری ، به نقل از نامه"اعترافات شکنجه شدگان" کتاب ۵ در بخش آبراهاميان
  : نويسد  مییخمين

را و امام علی اصول اساسی اسالم، پيامبر اکرم ... های گسترده اين اعدام
 اگوست ٣١، تظری، نامه به امام خمينیمناهللا  آيت. کنند نقض می

   ٤١١ ۶٧ شهريور٩مطابق [١٩٨٨
 در آن موجود مطلبی ننوشته که چنين ای به خمينی  اگوست نامه٣١ در تاريخ منتظری

 نوشته، در ۶٧م تابستان عا ای که به خمينی در ارتباط با قتل منتظری آخرين نامه. باشد
   هيچبلکه دری مزبور  در نامهنه تنها .  آگوست است١۵ مردادماه مطابق با ٢۴تاريخ 

م زندانيان سياسی، چنين عبارتی ديده عا قتلهای او به خمينی، در رابطه با  يک از نامه
اگوست هنگامی  ٣١ . است ها در کتاب خاطرات منتظری آمده تمامی اين نامه. شود نمی

 و منتظری اصوًال در ارتباط با اعدام شدند یم معا  قتلاست که زندانيان مارکسيست
 . ديد فايده می هايش را بی  و يا تالش بوديان مارکسيست، سکوت اختيار کردهزندان

 کتاب ۶٧های گسترده   در بخش اعدام"تفتيش عقايد" در مطلبی تحت عنوان آبراهاميان
   :آورد ياد شده از جمله می

رژيم ناگهان، بدون اخطار ) ٨٨(ژوييه١٩در نخستين ساعات روز جمعه 
ها با دنيای خارج را قطع  ، ارتباط آن های اصلی ی، با بستن درهای زندانقبل
ها  ها قطع شدند؛ راديو و تلويزيون ريزی شده و تلفن های برنامه اتقمال. کرد

 داروهای حتاها، و  آوری شدند، از پذيرش و توزيع نامه ها جمع از سلول
 در زندان و به حياتی خودداری کردند، تجمع بستگان زندانيان در مقابل

افزون بر .  را ممنوع اعالم کردندويژه لوناپارک خارج از محوطه اوين
های اصلی به يک تعطيالت از پيش تعيين نشده رفتند تا بستگان  ها؛ دادگاه اين

جا به جست و جوی اطالعات  نگران زندانيان نتوانند با تجمع در آن
   ٤١٢.بپردازند

ها، در تاريخ  زندان کند که به وجود آمدن شرايط ويژه در  دقت نمیدکتر آبراهاميان
 ،چرا که در آن سال. توانسته به وقوع پيوسته باشد  نمی٨٨ ژوييه سال ١٩جمعه 

در اين روز !  ژوييه که دوشنبه بود١٩ ژوييه، جمعه بودند و نه ٢٣ و ١۶روزهای 
 شورای امنيت ۵٩٨ قطعنامه اه، خمينی تيرم٢٧که مصادف است با )  ژوييه١٩(

چند مسئوالن هر. افتد می و به غير از آن هيچ اتفاقی در زندان نپذيرد می را سازمان ملل
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 فرمان  ولی خمينی،ها بودند م و پاکسازی زندانعا ها قبل به فکر قتل امنيتی از مدت
   ٤١٣.دکن می صادر ی مجاهدين  را بعد از پذيرش قطعنامه و حملهمعا قتل

 ژوييه، ٢٨ مرداد ماه که مصادف است با پنج روال عادی خود را تا روز زندان اوين
ييه با  ژو٢٧مرداد، يعنی چهار  اوين در روز ۴ زندانيان بندحتاادامه داده و 

در روز . ها بودند ی آن بستگان و نزديکان من از جمله. شان مالقات داشتنديها خانواده
  آموزشگاه اوين مالقات حضوری۴ و ٢ مرداد سالن سوم ژوييه و ٢۶، يعنی عيد قربان
  .شان داشتنديها با خانواده

 ٣٠ مردادماه که مصادف است با هفتمندانبانان بعدازظهر جمعه ، زدر گوهردشت
از تحويل روزنامه به بندها  آوری و ها را جمع  و تلويزيونکردهژوييه، به بندها حمله 

، تلفن و راديويی وجود نداشت که های گوهردشت و اوين در زندان. کنند میخودداری 
  !ها اقدام کند آنآوری  رژيم نسبت به قطع و يا جمع

جا را   قرار دارند و کسی امکان تردد به آنهای انقالب در داخل زندان اوين دادگاه
برخالف نظر دکتر . اند تا روايت واقعيت هايی ذهنی ها همگی بافته اين. نداشت

تفاقًا در بعضی از ها، ا ها و راضی کردن آن ، برای ساکت کردن خانوادهآبراهاميان
ها و پيش از اعالم  عام کردند، يعنی پس از قتل اقدام می...  به گرفتن پول و دارو واردمو

:  لوناپارک نوشته شده بود کهنيزاوين و ورودی بر در . ها رسمی آن به خانواده
  ".دباش  به مدت دو ماه تعطيل می زندانيان مالقات"

ای از طرف  ها، فرمان مخفيانه درست قبل از آغاز شدت عمل در زندان
دهند  ها احتمال می بعضی.  صادر شد که تاريخ دقيق آن مشخص نيستخمينی

که اين فرمان يک فتوای رسمی بود و طی آن به يک کميسيون ويژه اختيار 
 خلق را به عنوان محارب و افراد داده شد که اعضای سازمان مجاهدين

   ٤١٤.های چپ را به عنوان مرتد اعدام کند ه به سازمانوابست
  

، از ی منتظری  روشنگرانهتوضيحاتی اسناد موجود و   برخالف کليهيرواند آبراهاميان
 و مارکسيست به دم زندانيان مجاهعا  برای قتل توسط خمينی"فتوای واحد"صدور يک 

برد،  نام می" ها آغاز شدت عمل در زندان" ژوييه که از آن به عنوان ١٩تاريخ قبل از 
ربط  های ذی ها مورد تأييد تمامی طرف اسناد منتشر شده که اصالت آن. گويد سخن می

 ۶٧ مرداد ماه ششی، در روز م توسط خمينعا است، حاکی از آن است که فرمان قتل
. استآيد، تنها مختص به زندانيان مجاهد  چه از متن فرمان بر می صادر شده و چنان

" شناسی آگاهی باستان"چه که نيازی به   در ارتباط با آنمشخص نيست چرا آبراهاميان

                                            
 قرار گرفته است، به جای جمعه   در ترجمه اين کتاب که به فارسی منتشر شده و مورد تأييد دکتر آبراهاميان413
  . تيرماه استفاده شده است٢٨ ژوييه از ١٩
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بعدها شنيدم برای ": دهد کند؟ منتظری به روشنی توضيح می ندارد، اين گونه عمل می
   ٤١٥." داشته بودندت نيز جداگانه حکمی را دريافم زندانيان مارکسيستعا قتل

  : نويسد آبراهاميان می
می برای خود ساخت، او قصد داشت نسبت ييک زندانی زيرک دستگاه بيس

های راديو هيچ  د که ايستگاهاما متوجه ش. گذشت آگاهی يابد به جريانی که می
های سياه بر روی همه  کنند و پرده  نمیها پخش ونه گزارشی در باره زندانگ

   ٤١٦.خبرها کشيده شده است
 اينج توشيبايی ١۴کند، تلويزيون   از آن صحبت میمی که دکتر آبراهاميانيدستگاه بيس

اين تلويزيون با کمی . ر داشت قرا  زندان گوهردشت۶است که در فرعی مقابل
عام  بيش از دو سال قبل از قتل،  يکی از زندانيان مجاهدکاری توسط حسن کريميان دست

 را "صدای مجاهد" به راديو تبديل شده بود و از طريق آن، زندانيان مجاهد راديو
های راديويی را  م و ايستگاهيربط دستگاه بيس. ديافتن گرفتند و به اخبار دست می می

  !متوجه نشدم
  :کند فه میاچنين اضاو هم

ها  ابتدا به آن. ها آغاز کرد  و توابان آنکميسيون تهران کار را با مجاهدين
ای در کار نيست، بلکه اين جريانی است که به  اطمينان دادند که محاکمه
 و جدا کردن مسلمانان از غير مسلمانان صورت منظور اعالم عفو عمومی

   ٤١٧.گيرد می
ترين  ، کميسيون مربوطه کار خود را با اعدام سرموضعیبرخالف نظر آبراهاميان

 تمامی تالش ،در اين ميان. برد می در تهران شروع کرده و به پايان زندانيان مجاهد
غير " و "سرموضعی"ن رژيم بر اين پايه قرار گرفته بود که زندانيان مسئوال

 به وضوح صحبت از اعدام کسانی فتوای خمينی.  را از هم تشخيص دهند"سرموضعی
در زندان . زند  نمی"توابان" هستند و حرفی در باره اعدام "سرموضع"کند که  می

ها، زندانيانی که از نظر مسئوالن غيرسرموضعی تشخيص  عام ، قبل از قتلگوهردشت
در ) ها بودند  اين که تعداد زيادی از زندانيان مقاوم در بين آنرغم علی(داده شده بودند 

 و رژيم از ابتدا ه يک نفر تواب نيز نبودحتاها  در ميان آن. دهد میبندی جداگانه اسکان 
 ۴ و ٢های  ، زندانيان تواب در سالندر اوين. دها را به دادگاه ببر نيز قصد نداشت آن

. يک اعدام نشدند  ها به دادگاه برده نشدند و هيچ آموزشگاه بودند و تقريبًا هيچ يک از آن
های  ها ممکن است مالک اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که در شهرستان

غير " از "مسلمانان"جدا کردن افزون بر همه، . ديگری به کار گرفته شده باشد
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 و گيرد می انجام ۶۶ها، در دی ماه  عام  در گوهردشت، هشت ماه قبل از قتل"مسلمانان
شود به زندانيان مجاهد که همه  مگر می! دنداشتنها  نيازی به اعالم آن در خالل دادگاه

اهاميان در آبر ! جدا کنيم؟"نامسلمان" را از "مسلمان"خواهيم  می: مسلمان هستند، گفت
  :نويسد ی حضور زندانيان در دادگاه می  ی نحوه باره

توانستند چهره بازجويان خود را ببينند ولی در  ، زندانيان میدر گوهردشت
   ٤١٨.بردند ها را با چشم بسته به بازجويی می  آناوين

  
 دو زندان زندانيان با چشم باز در دادگاه حضور ، در هربرخالف گزارش آبراهاميان

ی به وجود آمده و زندانی به راحتی کمتر  و وحشتاالمکان فضای رعب يافتند تا حتی می
، با هيچ فردی در زندان اوين. ی خود نزديک شود داشته  نگاه  به موضع واقعی و پنهان

م اوين عا ل با تمامی بازماندگان قتلمن سه سا. چشمان بسته در دادگاه حضور نيافت
  . ام و به خوبی در جريان امر قرار دارم بند بوده هم

 :نويسد  و به نقل از يک شاهد عينی می٢٩٧ی مردم شماره   به نقل از نشريهآبراهاميان
چنين چيزی  ٤١٩" .نفر اعدام شدند ١٩۵) گوهردشت (٢ زندانی مجاهد بند ٢٠٠از "

بود  نفر ١٨۵در حدود تعدادمان . ی همان بند هستم مانده  من از افراد زنده. صحت ندارد
آبراهاميان . شناسم  تن زنده ماندند و من همگی را با اسم و رسم کامل می٧٠ در حدودو

  :نويسد   میهمچنين
های   برده شدند دارای محکوميتگرايانی که نزد کميسيون اوين اولين چپ

شان را سپری کرده  ها دوران محکوميت  بعضی از آناسبکی بودند، حت
تعدادی از کسانی که در روز اول هالک شدند دارای محکوميت . ... بودند

سبکی بودند در حالی که کسانی که روزهای بعد زنده مانند دارای 
   ٤٢٠.محکوميت سنگينی از جمله حبس ابد بودند

در (ها و کسانی که دارای احکام سبک بودند کش ر اين نکته ضروری است که ملیذک
 چنين افرادی بردند و در اوين  به سر می، در گوهردشت)ميان زندانيان مارکسيست

ی که حکم ابد داشتند، در شماری از زندانيان مارکسيست تنها تعداد انگشت. زندانی نبودند
او در . ، به شهادت رسيدند بر خالف داوری آقای آبراهاميان،اوين زنده ماندند و همگی

  :نويسد ی محل دادگاه می باره
 اين  و گوهردشتدر اوين. ها به مدت سه ماه ادامه يافت اين بازجويی

   ٤٢١.گرفت تاالر اصلی دادگاه صورت میها در  بازجويی
اند،  جا را پشت سر نگذاشته اند و شرايط آن اصوًال کسانی که خود در زندان نبوده
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مانند . جا به وقوع پيوسته است، ارائه دهند چه که در آن توانند تصوير درستی از آن نمی
تاالر اصلی . دهد  بازجويی به دست می از محيط دادگاه و محلچه که دکتر آبراهاميان آن

!  کجای همکف گوهردشت های طبقه  و اتاق٢٠٩های زير زمين  دادگاه کجا و دخمه
جا به  در حالی که در اين. هاست ها و بازجويی  مدت زمان تشکيل اين دادگاه،مورد ديگر

  : نويسد ی همين کتاب م٢١٠ی  کند، در صفحه صراحت از سه ماه صحبت می
ی  به وسيله) م عا هيئت قتل(در طی پنج ماه بعدی اعضای اين کميسيون 

  ٤٢٢.کردند  را طی می و گوهردشتکوپتر فاصله بين دو زندان اوين هلی
 شده  های ساخته و پرداخته کوپتر ميان دو زندان نيز از جمله فانتزی البته تردد با هلی

  :نويسد  میهمچنينآبراهاميان . است
 به نواحی غربی ی مجاهدين ها را با حمله اما نظر ديگری هم هست که اعدام

 متحد از طرف ايران، يک روز پس از قبول طرح صلح سازمان ملل
  ٤٢٣.دهد ، پيوند میخمينی

 درست ی مجاهدين  پذيرفته شد و حمله تيرماه از سوی خمينی٢٧ی آتش بس در  قطعنامه
پذير بود   به راحتی امکان آبراهاميانيک هفته بعد انجام گرفت و نه يک روز بعد، برای

م عا ی قتل  پيش زمينهه با در رابطايشان . پرهيز کنداتیکه با کمی دقت، از چنين اشتباه
  :نويسد  می۶٧سال 

ای که آغاز شده بود، پايان  ی آرامش، به همان صورت غيرمنتظره اين دوره
 ها از کنترل و تسلط منتظری  زندانبيشتر، ١٣۶۵در اواسط سال . يافت

همين .  و همکارانش سپرده شدخارج شده و ديگر بار به دست الجوردی
ی   آن که قربانيان شناخت و آگاهی از آن داشته باشند، پيش زمينهامر، بدون  

   ٤٢٤.، را موجب شد١٣۶٧ی سال  های گسترده بدترين دهشت در راه، اعدام
  

  رفته و مرتضوی از اوين، ميثم۶۶تنها در سال . افتد می اتفاق ن۶۵اين مسئله در اواسط 
 اصًال ۶٨ تا سال الجوردی. رسد می را داشت، به رياست اوين گوهردشتکه رياست 

  . حضوری در زندان نداشت
 بود و که کميسيون تشکيل شود پايان يافته ها قبل از آن های غذا مدت اعتصاب

از هر زمان ديگری بعد از سال ) ١٩٨٨ (١٣۶٧ ها هم در ازدحام در زندان
ی زندانيان  ر از همهحصا که قزل واقعيت اين...  بودکمتر) ١٩٨٣ (١٣۶٢

که تمامی جريان در خفای کامل  با توجه به اين. سياسی خالی شده بود
اعتبار  ی مربوط به ايجاد رعب در ميان مردم نيز بی برگزار شد، فرضيه
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ای  بايست همان شيوه اگر هدف رژيم ايجاد وحشت در مردم بود، می. شود می
عمل شد، در اطراف ) ١٩٨١ (١٣۶٠و ) ١٩٧٩(١٣۵٧های  که در سال

اما اين بار تمامی . گرفت ها هياهو و تبليغات فراوانی صورت می اعدام
 احت. ماند گرفت بدون پاسخ می ها صورت می ی اعدام هايی که در باره پرسش

 وقوع چنان امروز هم بعد از گذشت بيش از يک دهه، رژيم هم چنان
  ٤٢٥.کند هايی را انکار می اعدام

  
ها قبل از  های غذا مدت اعتصاب ":گويد  بر چه اساسی میمشخص نيست آبراهاميان

 چه کسی چنين ادعايی را مطرح کرده ."که کميسيون تشکيل شود پايان يافته بود آن
ی که  زندانيان مجاهدهمچنين و ها نيز زندانيان مارکسيست عام  در خالل قتلااست؟ حت

بندی   تقسيمای در گوهردشت  تشخيص داده شده و در بند جداگانه"خطر بی"از نظر رژيم 
م، روزی نبود که عا ، پيش از قتلدر اوين.  غذا زدندشده بودند، دست به تحريم

  .رو نباشند روبه... انبانان با اعتصاب و تحريم غذا وزند
در ميان  ايجاد رعب و وحشت"ی   فرضيه،انگارانه  با نگاهی بسيار سادهآبراهاميان

ها به خاطر ايجاد رعب و وحشت   اعدام۵٨-۵٧های  در سال. است  را رد کرده "مردم
ها وقتی  رژيم. شدند گرفتند و باعث رونق گرفتن چنان فضايی نمی امعه انجام نمیدر ج

جود آوردن  ی کار را در به ی نيستند، برای حکومت کردن، چارها که دارای حمايت توده
نظامی که از دل يک انقالب مردمی و با حداکثر پشتيبانی . بينند جو رعب و وحشت می

  ! ی به حاکميت رسيده است، ديگر نيازی به ايجاد رعب و وحشت نداردا توده
ها  پوشی اعدام  ، نيازی به پرده يعنی دو سال نخست انقالبها رژيم در خالل آن سال

ها منتشر  شدگان و با تفصيل در رسانه نداشت و اخبار آن را همراه با عکس اعدام
 و کشوری رژيم پهلوی ارتش و مسئوالن لشکریگان، امرای  شد اکثر اعدام. کرد می

!  رو بود ی مردمی و نيروهای سياسی جامعه روبه شان با حمايت گسترده بودند و اعدام
  . المللی روی رژيم نبود فشار چندانی نيز به لحاظ بين

 ۶٠ی  هی ده  های اوليه های سياسی در سال اما اعدام زندانيان سياسی و وابستگان گروه
در آن دوران مسئوالن سياسی و قضايی .  بودءخورشيدی، حاصل تالش رژيم برای بقا

المللی نداشتند و دست به سرکوب  های بين المللی و حمايت رژيم، نيازی به افکار بين
   و برای ايجاد جو رعب و وحشت، از هيچزدندهای به حق مردم  ی خواسته رحمانه بی

 اين تا زمانی بود که در جنگ بقا پيروز شدند، در اين مرحله .جنايتی فروگذاری نکردند
هايی که بايد اسير جو   مردم ايران و آن۶٧در سال . شتند را نيز کنار گذا الجوردیاحت

و ند های رژيم مطلع شد گری ها و وحشی شدند، به خوبی از اعدام رعب و وحشت می
ها، از زير بار  با عدم پذيرش رسمی مسئوليت اعدامرژيم .  آن نيز مشخص بودرهایتأثي
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مسئوالن رژيم در شرايط جديد به شدت نياز به حمايت . گريخت المللی می محکوميت بين
م زندانيانی که عا پذيرش رسمی مسئوليت قتل. المللی و افکار عمومی غرب داشتند بين

ها   از آنبعضیمحکوم شده بودند و حتا های جمهوری اسالمی به زندان  توسط دادگاه
توانست به عنوان بزرگترين سند  دوران محکوميت خود را نيز سپری کرده بودند، می

 خطرهای تلقی شود و "جنايت عليه بشريت"برای محکوميت مسئوالن رژيم تحت عنوان 
  . جدی برايشان به همراه داشته باشد

ساده و  ی آبراهاميان يم اگر به اندازهی سياسی و قضايی رژ گيرنده مسئوالن تصميم
 سال در حاکميت بوده و ٢۵کردند، امکان نداشت  با مسائل برخورد میسطحی 
ها را به خطر انداخته بود، پشت سر  های بزرگی را که تمامی موجوديت آن توفان

  !بگذارند
 

  عدم دقت در روايت وقايع
  : نويسد نسرين پرواز می
ها بيرون آمده و در راهرو نشسته  خبار است طبق معمول همه از اتاقوقت ا

 از عراق به دهند چرا که در مورد حرکت مجاهدين و به اخبار گوش می
ها مسلح هستند و به طرف شهرهای مرزی  آن. طرف مرزهای ايران است

ندانيان ز. گويی اين خبر همه را از خواب بيدار کرده است. در حرکتند
پرسند موضوع چيست؟ ولی کسی جوابی  کنند و می يکديگر را نگاه می

 را از دهد و منتظری  با نوشيدن جام زهر به جنگ پايان میخمينی. ندارد
   ٤٢٦ کند  بر کنار میجانشينی واليت فقيه

-١٣پس از گذشت هايی را که با دوستانش رد وبدل کرده است  امه متن ننسرين پرواز
ولی دقتی ندارد و يا به خاطر !  مو به مو به خاطر دارد سال به طور کامل و١۴
آورد و يا برايش مهم نيست ذکر دقيق وقايعی که مرتبط با يکی از بزرگترين  نمی

ن پذيرش قطعنامه و  ماهه بي٩ی زمانی  آيا فاصله! های تاريخ معاصر است جنايت
   مهم نيست؟برکناری منتظری

  
  :نويسد ی تاريخ پذيرش قطعنامه از سوی خمينی می نيما پرورش در باره

 ها خوانديم که رفسنجانی در يکی از روزهای پايانی خرداد در روزنامه
 در پيام وز خمينیالعاده مجلس خبرگان را تشکيل داده فردای آن ر جلسه فوق

  ٤٢٧مشهور خود موافقت خويش را با پذيرش صلح اعالم کرده است 
  و يا 
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ها را از بندها بيرون  چند روز بعد پنجم مرداد ماه پاسداران تلويزيون
در نوعی حالت ... ارتباط ما با دنيای خارج به کلی از بين رفته و ...بردند

ها  ها حال يکی از بچه در يکی از همين شب. ..قرنطينه و انزوا فرار گرفته
 نزديک ۶٧درهمين ايام ماه رمضان ... به شدت بد و دچار تهوع شديد شد

شد با فرارسيدن اين ماه در کمال تعجب متوجه شديم که رژيم به هيچ  می
  ٤٢٨...وجه خواهان درگيری با بندهای چپ نيست

  
ار نبوده است و آيا ترديدی باقی العاده خبرگانی در ک ی فوق آيا شکی هست که جلسه

آتش "ی جنگ و صلح و   پرداختن به مقوله،"مجلس خبرگان رهبری"ی  است که وظيفه
 عدم ی تاريخ پايان جنگ و پذيرش قطعنامه از سوی خمينی  نيست؟ آيا در باره"بس

شويم  توجه  متوانيم  میاگر نيست که با کمی تحقيق و پرس و جوی ساده! تفاهمی است؟
 در يکی از ۵٩٨نبوده و پذيرش قطعنامه در کار  "خبرگانی"ی   العاده ی فوق که جلسه

 تيرماه انجام ٢٧ بلکه يک ماه بعد و در،روزهای پايانی خرداد به وقوع نپيوسته است
ر  ماه قبل آن و در اواخ۴ها بلکه  عام ماه رمضان نه در جريان قتل .گرفته است

  . ارديبهشت بود٢٧فروردين آغاز شده و روز عيد فطر 
  

 ی  نوشته"کشتار دسته جمعی در گوهردشت"ی   به نقل از مقالهمسعود انصاری
  : نويسد می) ١٣۶٩تيرماه  (۶۵ منتشر شده در، فدايی "همايون.ک"

 آن قدر از اعضای سازمان ۶٧اند که در سال  ه گزارش دادفداييان خلق اقليت
 در آمده بودند که کم و بيش تمام "توابان تاکتيکی" خلق به شکل مجاهدين

ها با بهره برداری از  شد و آن ها کنترل می ی آن بندهای زندان به وسيله
ه ها ب از هر جهت بر ضد رؤسای زندان. موقعيتی که به دست آورده بودند

  ٤٢٩. کردند های خود کمک می هم زندانی
  

. ک"ی مزبور را بخوانم و ببينم   را به دست نياوردم تا مقاله۶۵ی فدايی  متأسفانه نشريه
 او چنين ادعايی کرده است يا دانم آيا واقعًا  در اين باره چه نوشته است و نمی"همايون
های افراد به دست  تهدر بعضی موارد دکتر مسعود انصاری روايت صحيحی از گف ؟خير

 ۶١های   به سالشود می مربوط ه باشد، اگر هم بود"توبه تاکتيکی":  گفتدباي. نداده است
 در زندان ۶٧ نه سال ، و بند زنان٢٠٩ر و بخشی از حصا  در زندان قزل۶٢و 

 يک بند عمومی در مقطع تنها. شمار زندانی زن داشت  که تنها تعدادی انگشتگوهردشت
تر از  و مهم! بردند ها به سر می  تعلق داشت و بقيه در فرعی به زندانيان مجاهد،ها اعدام
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  . ٧۴ی  ، صفحه، مسعود انصاری۶٧کشتار   429
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گاه توابان چه از نوع واقعی و   هيچ، از روز تأسيس،در زندان گوهردشتاين که همه 
از تنها يک هفته در ابتدای راه به غير (کردند   بند را اداره نمی"تاکتيکی"چه از نوع 

از سوی شد و يا  بندها يا از سوی پاسداران اداره می) ۶١اندازی گوهردشت در سال 
  .نمايندگان زندانيان

  
  گونه که اتفاق افتاده نآ پسنديم، نه طرح وقايع بدان شکل که می

پرسد  که از وی می فردا خبرنگار راديو  در پاسخ به سؤال شهرام ميريانمينا زرين
  ٤٣٠ :گويد می، "ور شد که شما خودتان از زندان رهايی يافتيدچط"

ال از ما کردند به سؤچهار . ر شرايط مشخص اعدام بوديم زي١٣۶٧سال 
خوانيد؟ جمهوری اسالمی را  يک اين بود که نماز می. عنوان زندانيان چپ

و هر کدام از کنی؟ حاضر به همکاری هستی؟  قبول داری؟ مصاحبه می
گفتيد، پاسخ شما اعدام  ها شما نه می کرد، به يکی از سئوال ها، فرق نمی اين
هائی که  در اين شرايط با نيروی خارج از کشور، تظاهرات و فعاليت. بود

ها از طرف کميته حقوق بشر،  های اين در خارج از کشور انجام دادند، تالش
سئول اين برنامه بود، ايشان آمدند، يک تعدادی از  آن موقع مگاليندوپل

  . زن زير شرايط اعدام بودند که از اعدام رهائی پيدا کردند٨٧زنان، حدود 
  

 و به ويژه هايی از اين دست کمکی به روشن شدن حقيقت و افشای جنايات رژيم روايت
، با توجه به معيارهايی که برای دانم مينا زرين بعيد می .کند  نمی۶٧عام  در جريان قتل

عام   در پروسه قتل را که يک زن مارکسيستبتواند حتا نام ،زنده ماندن بيان کرده
   ٤٣١.، بياورداعدام شده باشدزندانيان 

 جان ۶٧ چيز زنان مارکسيست و از جمله گوينده را که از کشتار  روايت فوق قبل از هر
ها در طول زندان در مراحل مختلف  آن. وا نيستبرد که ر به در بردند زير سؤال می

ماندشان متفاوت از چيزی است  های بسياری از خود نشان داده بودند و دليل زنده مقاومت
  .کند که مينا زرين روايت می

  کميته حقوق"های خارج از کشور و به ويژه  چرا فعاليتنطقی نيست پرسيده شود آيا م
المللی به   و مجامع بينمارکسيست شد؟ چرا گاليندوپلزنان جان  تنها باعث نجات "بشر

  داد زندانيان زن و مرد مجاهد و مردان مارکسيست نرسيدند؟ 

                                            
  .١٣٨۴ تير ١٠  راديو فردا 430
ها هنوز  سال  که پس از گذشت"اکثريت"ن يکی از هواداران که عام، سهيال درويش  قتل ان پروژه  پس از پاي431

 در غم زند به منظور تن ندادن به نماز اجباری و مهين مدوی ها می اش آتش به دل نگاه محجوبانه و معصومانه
توده در  عضو مشاور کميته مرکزی حزب) سيمين فردين((اطمه مدرسیف. عزيزانش دست به خودکشی زدند

 و استواری  عام زندانيان، طبق روال معمول زندان و به خاطر پايداری ، هفت ماه پس از پايان قتل۶٨فروردين 
  . اعدام سپرده شد اش به جوخه روی مواضع
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زن مرتده اعدام  "شرع خمينی"پذيرد که در   را نمی"حقيقت ساده" اين چرا مينا زرين
 بيان اين سازد؟ آيا نمی اعی رژيم را نيز برمالماهيت ارتجآيا بيان اين واقعيت شود؟  نمی

  کاهد؟  و دوستانش در دوران زندان می مينا زرينحقيقت چيزی از مقاومت 
به پايان رسيد؟ مگر نه  ۶٧نيمه شهريور در عام  قتل  داند زندان بوده نمیآيا کسی که در 

 شد، کافيست نگاهی به تاريخ های خارج از کشور در پاييز آغاز که فعاليت اين
 . شودص مشخهای مينا زرين  تا بطالن گفته داشتهای اعتراضی ها و اکسيون اطالعيه

 تا سال خمينی "عفو" و پس از فرمان ۶٧ فراموش کرده است که از اسفند آيا مينا زرين
 تنها مسئله آزادی و شرايط آن مطرح ،برد میها نام  افرادی که از آندر ارتباط با  ،۶٩

ای   پاره آيا فراموش کرده است که ناصريان؟بود و نه زير اعدام بودن و رهايی از آن
 در ازای ها آيا او فراموش کرده است که آن؟ فرستاد ها را به زور به مرخصی می از آن

واقعيت را آيا بهتر نيست  ٤٣٢.شدند ی راضی به نوشتن انزجارنامه نمآزادی از زندان
  ؟پسنديم گونه که می گونه که بوده بيان کنيم، نه آن آن
  

ی زنان  در باره٢٠٠۶ آوريل ٢مينا زرين در مصاحبه با راديو صدای زنان به تاريخ 
  :گويد  می۶٧عام شده در کشتار  قتل

ند قبل از  باکره بود۶٧فاجعه بار تر از آن که به تمام زنانی که در تابستان 
ها  ها رفتند، آن نشان، با سر شکسته آندکتک ز. شان تجاوز کردند دار به همه

  ٤٣٣. با تن زخمی با چشم کبود و شکنجه روحی و جسمی به دار آويخته شدند
  
افزايد بلکه واقعيت  گری رژيم نمی  به اين شکل چيزی بر وحشی۶٧ی کشتار  بيان فاجعه

شاهدان اما . رفتعام قرار نگ ی قتل  در پروسه زرين خود مينا. کند را مخدوش می
بسياری از آن روزها وجود دارند که تجاوز به زنان باکره پيش از اعدام در جريان 

 سال پس از وقوع ١٨ مينا زرين اولين کسی است که .کنند  را تکذيب می۶٧کشتار 
ن باکره پيش  موضوع تجاوز به زنا که در حالی. کند عام چنين ادعايی را مطرح می قتل

عام سال   اتفاق افتاده بود و نه در جريان قتل۶١-۶٠ای است که در سال  از اعدام مقوله
۶٧ .  
  

   در بيان واقعيت  مبالغه
م زندانيان عا  يک هوادار سابق مجاهدين در مراسم يادبود قتلحسين مختار زيبايی

 در دانشگاه جرج واشنگتن شهر واشنگتن دی "لالمل زمان عفو بينسا"سياسی که توسط 
                                            

های جمهوری   که خاطرات او از زندان"های زندان يادنگاره"کی از همان زنان در کتاب  ي سودابه اردوان432
 پس از پذيرش شرايط آزادی از زندان، همراه ديگر زندانيان ۶٧کند که در زمستان  اسالمی است، تصديق می
  . مارکسيست آزاد شده است

433  http://www.kvinnonet.org  



  نه زيستن نه مرگ

  

458 

  :گويد   برگزار شده می٢٠٠٣ اکتبر ٢۴سی اياالت متحده آمريکا در تاريخ 
های دربسته قرار  ی زندانيان را در اتاق  همه١٩٨٨در يازدهم ژانويه سال 

 نه ١٩٨٨ تا جوالی  از ژانويه. ... شدها ممنوع دادند و مالقات با خانواده
روزنامه، نه مالقات با خانواده، نه راديو، نه استحمام و خيلی مواقع حتا غذا 

بسياری از قربانيان روزها گرسنگی کشيده و برخی هم . ... هم در کار نبود
  ٤٣٤.در زمان مرگ تشنه بودند

کند، حقيقت ندارد و   روايت می شکلی که حسين مختار زيبايیههيچ يک از موارد باال ب
 در ژانويه های زندانيان اوين درهای اتاق. کند های رژيم نمی کمکی نيز به افشای جنايت

البته اين . م باز بودندعا  قتل  بسته نشد و تقريبًا تا آخرين روزهای پيش از شروع٨٨
ها و يا بندها را  دان بود که گاهی اوقات درهای بعضی از سلولسياست مسئوالن زن
 مرداد يعنی ۴ پابرجا بود و زندانيان تا روز همچنان زندانيان  مالقات. برای مدتی ببندند

زندانيان . رفتند م در اوين نيز به طور عادی به مالقات میعا يک روز قبل از شروع قتل
. ه راديو دسترسی نداشتند که در آن مقطع از آن محروم باشند در زندان بگاه هيچ
دادند از طريق بلندگو پخش  ی راديويی را مناسب تشخيص می چه زندانبانان برنامه چنان
جا است که کمکی به  صحبت از نبودن امکان استحمام يک شوخی بی. کردند  می

سنگی و تشنگی کشيدن ی گر طرح مسئله. کند  آميزتر کردن جنايت رژيم نمی فاجعه
 "تراژدی عاشورا"زندانيان پيش از اعدام نيز احتماًال از آن جهت است که روی دست 

  .که در آن تنها به تشنگی شهدا اشاره شده بود، بلند شوند وگرنه ربطی به واقعيت ندارد
  

  ميزآ فضايی مبالغه دو روايت از دو زندانی در
عام زندانيان   در روايت خود از قتلی نادری مجاهد خلق مصطف،بندی سابقم دوست و هم

  : نويسد می ۶٧سياسی در سال 
جا برگشته بود خودش  ن رفته و از آني اوی هان آه به سولي از زندانكیي 

. اند زان آردهيك متر، طناب آويك متر به يمشاهده آرده بود آه در فواصل 
ان را به يزندان. زان شده بوديب آو شصت طنایف پنجاه اليهر رد  دریعني
  ٤٣٥.ختنديآو  دار می  ستاندند و بهيا مكتی میي نیها رو ن بردند و آ جا می آن

  
گرفت، بلکه در روزهای اول در پارکينگ دادستانی و   در سوله انجام نمیاعدام در اوين

رده شده و بازگشته تنها کسی که محل اعدام ب. گرفت   انجام می٢٠٩سپس در زيرزمين 
های  او در يکی از اتاق. بند بود  بود که با من و مصطفی هماهللا پيرصنعان بود، فتح

                                            
   آمده است٢٠٠۴ جوالی ١۵ همبستگی خلق به تاريخ  هه  متن سخنرانی مزبور در سايت جب434
  www.hambastegimeli.com/node/22298  سايت همبستگی ملی وابسته به مجاهدين 435
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 اتاق ٤٣٦. زن و مرد را ديده بود که دار زده شده بودند۵ تنها ٢٠٩کوچک زيرزمين 
 حقله دار ۶-۵ها مان تن  طبق روايت دوست متر است و۴ در ٣مربوطه تقريبًا يک اتاق 

  . طناب آويزان باشد۶٠-۵٠در آن موجود بود و نه اين که در هر رديف آن 
رابطه با برد در   که وی نيز در همان بند به سر میدوست ديگرم غالمرضا شميرانی

  :نويسد موضوع فوق به درستی می
زدند برده  دار میها را  که بچه ]٢٠٩ر ساختمان يدر ز[اهللا را به قسمتی  فتح

 برادر را به ٣ خواهر با چادر و ٢ نفر ،۵جا  کرد که در آن یبودند و نقل م
  ٤٣٧ .دار آويزان کرده بودند

 ميزگردی که در شهر اشرف برپا  در مجاهد خلق مسعود ابويی،بندی سابقم  وست و همد
 ۶ازظهر  داد کسانی که در بعد ارتباط با تع در،شده بود و از سيمای آزادی پخش شد

ها   که خود يکی از آنبداللهی به دادگاه برده شدند از زبان شهيد امير ع در اوينمرداد
  : گويد ، میبود

 ١١، من تعجب کردم اين ساعت روز، رفت، ساعت  غروب بود۵ساعت ...
ان  تو هم.وسايلش را برداردشب پاسدار برش گرداند برای يک لحظه که 

 ، رفتيم دادگاه، نفر بوديم٧٨ ما:  گفتکرد، لحظه که داشت خداحافظی می
بعد .،عام در زندان اوين همه مان حکم اعدام گرفتيم، شش مرداد، شروع قتل

  ٤٣٨. زنند زنند همه را می گفت می
  

 و در اروپا  هم سلول بوده و مسعود ابويیاقًا با امير عبداللهی که اتفغالمرضا شميرانی
   :کند روايت می  در اين رابطهبرد، به سر می

 شب گذشته بود که امير به همراه پاسدار جواد به سلول ١٢ساعت از 
امير . ش را جمع کندپاسدار دم درب سلول ايستاده بود تا امير وسايل. برگشت

کردن  و در البالی جمع.  عوض شده بودحالتش کامًال. کامًال بر افروخته بود
اند و  کرد به من و مسعود حالی کنه که او را به دادگاه برده وسايل سعی می

خوب درک اين خبر برای ما مفهوم . برند االن هم دارند او را برای اعدام می
 او ،خواهند تو را کابل بزنند پرسيديم می  میما گيج شده بوديم و هی. نبود
های قبلی خودمان را  و ما باز هم سوال. خواهند دار بزنند گفت نه می می

 رفتيم به دادگاه و همه به اعدام چند نفرگفت نه  کرديم و او هی می تکرار می
با توجه به .... رويم و االن هم داريم برای اعدام می. محکوم شديم

 ۶کنم سحرگاه   من فکر نمی و امير عبداللهیر انصاریهای جاب صحبت
                                            

 و بردن فرد ٢٠٩ نيز روی اعدام در زيرزمين ، حسين فارسی٢۵٨عام زندانيان سياسی صفحه  در کتاب قتل436
  . کند يد میمزبور برای تماشای آن تأک

  www.hambastegimeli.com/node/22789  سايت همبستگی ملی وابسته به مجاهدين 437
  www.hambastegimeli.com/tv  سيمای آزادی، برنامه ويژه کشتار زندانيان 438



  نه زيستن نه مرگ

  

460 

ها  شايد تعداد آن. ها بود افراد زيادی اعدام شده باشند مرداد که آغاز اعدام
  ٤٣٩. باشد نفر١٠ از کمتر
 به  که غالمرضا شميرانی"رچند نف" تعداد ،شود  مشاهده مینيزجا  چنانچه در اين

   !شود می نفر ٧٨تبديل به  ،کند  نفر ذکر می١٠ از کمتر را ها صراحت، تعداد آن
  

  !بگيريمرا از رژيم در بيان خاطرات دقت کنيم تا امکان سوءاستفاده 
 ر وی سال حضو۵اد از نژ  حاجی در کتاب آخرين خنده ليال، که شرح خاطرات مهری

  : خوانيم های جمهوری اسالمی است، می  در زندان)۶۵-۶٠(
  

، پس از عمليات ۶٧ بار ديگر او در آخرين مالقاتی که در ارديبهشت  يک
 داشت، همان شعر را برای او خوانده و گفته "آنا"آفتاب و قبل از چلچراغ با 

، از آن پس ديگر. در راه است) يعنی ارتش آزاديبخش(مادر توفان : بود
 را همراه با های علی  آذر لباس١٠روز . مادرم نتوانست با علی مالقات کند

آويز کرده بودند، به مادرم تحويل  طنابی که به گردنش انداخته و او را حلق
در اين موقع جالد يک گونی به من داد که همان جا باز :  گفت"آنا". ... دادند
طور که از تنش در آورده بودند در آن گذاشته  نلباس علی را هما. کردم

بودند، طنابی هم که به گردن علی بود و از همان نقطه گره طناب بريده 
 ١٠٠هايش بود و نخ و سوزن و يک دست لباس و  بودند نيز در بين لباس

  ٤٤٠. تومان پول و دارو و عينک و ساعت
  

 در ۵١٢ی  د گزارش نشريه مجاهد شمارهنژا  بعد مهری حاجی در همين کتاب چند صفحه
  :آورد مورد برادرش را می

  
 به دنبال يک درگيری ديگر با دژخيمان دوباره ۶٧علی قهرمان در عيد 

از آن پس تا آذرماه همان سال کسی از علی خبر . شود المالقات می ممنوع
علی را به مادر های   آذر دژخيمان مقداری از لباس١٢سرانجام روز . ندارد

. دهند اش تحويل داده و خبر تيرباران کردن فرزندش را به او می داغديده
  ٤٤١.  بوده است۶٧ مهر ١٠بعدها مشخص شد که تاريخ تيرباران علی روز 

  

                                            
  www.hambastegimeli.com/node/22788   همبستگی ملی وابسته به مجاهدين خلق439
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اد يک بار آخرين مالقات عيد و ديگر بار نژ  حاجی در خاطرات منتشر شده مهری
ی شهادت علی يک بار تيرباران و يک بار  نحوه. شود  می عنوان۶٧ارديبهشت 

ی شهادت او  عام زندانيان سياسی نيز نحوه در کتاب قتل. شود آويز عنوان می حلق
  .  آذر ثبت شده است١٠تيرباران و تاريخ شهادت او 

طور از تنش در آورده  لباس علی را همان"مشخص نيست از کجا پی برده شده که 
ی شهادت چه لباسی به تن داشته است؟  ی اطالع دارد که او در لحظه مگر کس".بودند

   به مادرش تحويل دهند؟  بودند چه نيازی است دژخيمان طنابی که با آن علی را دار زده
بندی  های سابقشان بود و تالش برای دسته ساک و وسايل شخصی اعدام شدگان در بند

چه نيازی است که طناب مربوطه . تعام صورت گرف ها پس از پايان قتل ها مدت آن
طرف نگاهداری شود تا آخر در ساک قربانی قرار داده شده و به  طرف و آن ها اين مدت

  مادرش تحويل داده شود؟
البته هيچ بعيد نيست مادری درد کشيده و داغدار که سه فرزند دلبندش را به 

سرش، تصور کند که با آن اند، با ديدن طنابی در ساک پ ترين شکل از او گرفته وحشيانه
اما چرا به هنگام بيان . اند و از آن چون مردمک چشم نگهداری کند  فرزندش را دار زده

گيرد؟ باور کنيد به اين شکل رژيم جنايتکارتر  آن در خاطرات زندان دقتی صورت نمی
  . شود های ما شل می فقط زير پای شهادت. شود نشان داده نمی

ها به   عجوالنه خاطرات زندان است؟ مگر قرار نيست اين اصراری برای انتشارچه
  ؟  و مورد استفاده قرار گيرندعنوان اسناد جنايات رژيم باقی بمانند

  :دانم ی علی می چه من در باره آن
 به بند جهاد  و باقر قندهاری و چند تن ديگر از جمله علی نيلغاز علی۶۶در سال 

ها  آن. تبعيد شدند جا مشغول به کار بودند گوهردشت که زندانيان عادی و تواب در آن
تحمل کرده و از روابط نزديکی با هم به شکل تنبيهی دوران سختی را در بند مزبور 

  .برخوردار بودند
 جا به شهادت رسيد و باقر قندهاری  منتقل و در همانعام به اوين  پيش از قتلعلی نيلغاز
  .  در گوهردشت جاودانه شد۶٧ مرداد ١٨ منتقل و در ١نيز به بند 

 بوده باشد، وی بعد از آن به سلول ۶٧چنانچه آخرين مالقات علی در ارديبهشت ماه 
  .جا بوده است انفرادی منتقل و تا روز شهادت در آن

 به دادگاه برده شد و همان روز در گوهردشت به شهادت ۶٧ مرداد ٢٢علی روز شنبه 
تاريخ آخرين اعدام . د صحيح نيستنژا تاريخ ذکر شده در خاطرات مهری حاجی. رسيد

اين تاريخی است که ظاهرا .  است  شهريور بوده١٣ در گوهردشت ۶٧عام سال   در قتل
   .نژاد اعالم کرده است ی حاجی ی پرده پوشی حقيقت به خانوادهرژيم برا
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  ١١٦................................. محمدیجعفر
  ١٨٤, ١٨٠................... ظفرافشار یجعفر
  ١٤٠...................ی هادی فراهاننيالد جالل
  ٢٢٣...................................دي حمیجالل
  ٦٨...................................یني خمیجالل
  ١٣٦.................................راهللاي خیجالل
  ٣٦٧...................................تراي میجالل
  ٣٦٣................................ني شهیجلغاز
  ١٩٥................................ی مجتبيیجلوا
  ٣٦٣....................................دي ناهیليجل

  ٣٦٣.............................. پروانهیديجمش
, ١٠٦, ١٠٢, ١٠١, ٧٥..... فرامرزیديجمش

١٨٤, ١٨٣, ١٢٧, ١٢٣, ١٢١  
  ٢٩٠, ٧٩.............................. احمدیجنت

  ١٦٤..............................زاده محمد جنگ
  ٤٠٠, ٣٩٩, ٣٩٨, ٢٦٩..........ی علیجواد
  ٢٤٧........................... عبداهللایآمل یجواد
  ٣٥٩, ١٠٥......................... حسينجودت
, ٤٤٠, ٤٣٩, ٤٣٧.......ی محمدرضاجوشقان
٤٤٢, ٤٤١  

  ٢٢١...............................پست فرهاد چاه 
  ٣٦٦, ١٦٤...................... رحمانیچراغ

  ٣٤٦, ٤٣.....................  ارنستوچه گوارا
  ١٣٧...............................ميچوبدار ابراه

  ٣٦٣.................................ني پرویحائر
  ١٨٢, ١٠٠, ٤٠....................حاج محمود

  ١٦٤................................ قاسميیآقا حاج
  ٢٩٤...................... زهرایفالحت زارع حاج
  ٤٢٠, ٢١٥, ١٧٢.......رضا ی علیصمد حاج
  ٣٦٣.............................. محبوبهیعل حاج
  ٣١٣...................... زهرازارع یفالحت حاج
  ٣٦٣..................... زهرهیليراسماعيم حاج
  ١٦٤....................................ی علیحاج
  ٣٨٧, ٣٦٣...........................الي لانيحاج
  ٢٢٢............................... مهرزادانيحاج
  ٤٦١, ٤٦٠......................ی علنژاد یحاج
  ٤٦١, ٤٦٠....................ی مهرنژاد یحاج
, ٢٣٥, ٢٣٤, ١٨٦, ١٧٤, ٢٤............حافظ

٢٦٠, ٢٤١  

  ٣٦٣....................................ی گلیحامد
  ٣٤٥................................... حسنیبيحب

  ٣٣١, ١٨۶, ٧٩................. سعيدانيحجار
  ١٨٧, ١٣٦.................. محمدرضایحجاز

  ٢٥٦.................................یحجت کاشان
  ٢٥٦........................... بهمنیکاشان حجت
  ٣٩٦................................. عباسیحجر
  ٢٦٦..........................)داديار زندان(حداد
  ٢٤٧.......................هي مرضدباغ یچ دهيحد

  ٢٩٧.............................)شيخ(یحر عامل
  ١٤٠.............................. منصوریريحر
  ٢١٤................)صور و محسنمن( یريحر

  ١٧٤.................... غالمرضایخان یحسنعل
  ٥٦................................... محمودیحسن
  ١١٠.................................عفوبي یحسن
  ٢١٨.............................ی مهدپاک یحسن
  ٣٧٤................................ی بن علنيحس
  ٣١١...............................مي رحپور نيحس
  ١٥٣, ١٥١.................... داوودیخان نيحس
  ٢٦٦, ١٧٨..................... حسينزاده نيحس
  ٢١٨.................................زي پروینيحس
  ٣١٠..................................مي عظینيحس
  ١٦٤..............................رضاي علینيحس
  ٣٦٣...................................یلي لینيحس
  ١٥٣, ١٤٣........................ی علیورد حق
  ١٣١, ١٠٣......................ني حسگو قتيحق

  ١٧٧, ١٤٨...........................حکمت ناظم
  ٢٤٨........................... محمد یهاشم ميحک
, ٣٧٧, ٢٦٦, ٢٢٢......یمجتبعسگر  يیحلوا

٤٤٥  
  ٣٦٣............................... فاطمهیا حمزه
  ٣٦٣.................................الي سهیديحم
  ٣٦٣................................. فرشتهیديحم
, ١٥٥, ١٤٨.............وشي دار زيباپور فهيحن

١٩٠, ١٨٤, ١٧٩, ١٥٦  
  ٢٣.....................................دري حیفيحن
  ٣٦٣....................................بهي طیاتيح
  ٣٦٣................................. زهرهیدريح
  ٢٢٩..............................یدعلي سیدريح
  ٣٦٣................................نيري شیدريح
  ٣٦٤................................ني مهانيدريح

, ٢٨٩, ٢٦٨, ٢٢٥...........ی سيد محمدخاتم
٣٩٤, ٣٤٥  

  ٢٣١, ١٨٢, ١٤٨..........................یخاک
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  ١٥٣, ١٣٨.................... محمدحسنیخالق
, ٧٩, ٧٨, ٢٣................ی سيدعلی ا خامنه

٢٥١, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٢, ١٨٦  
  ٣٥.....................................ی علیخاور

  ٢٢٢................................خدابنده محمود
  ٤٦.............................. محمديیلو خدابنده
  ٢٠٧, ٢٠٦........................مي کریاريخدا

  ٧٩............................... ابوالقاسمیخزعل
  ١٤١..................................خستو مسعود
  ٢١٤...........)معسود و منصور(یخسروآباد
  ٣٣............................... شهالیخسروآباد
  ٣٦٤, ٣٤......................بهي طیخسروآباد
  ٣٣............................ مسعودیخسروآباد
  ٣٦٣........................ منصورهیخسروآباد
  ٢٤٤...................................یخسروشاه

  ١٤١................................ جعفریخسرو
  ٣٦٨, ١٣٣....................... زهرایخسرو

  ٣٢٠..................................خشنود جمال
  ٢١٤....................)اصغر و حميد(یخضر
  ١٥٣...................)حميد(یعل ني حسیبيخط

  ٢٧٢, ١٨۶....................... صادقیخلخال
  ٤١٠..................................... باقریخلد
  ٤٢٥, ٤٢٤, ٤١٠.................. رفعتیخلد
  ٣٦٤.................................... عفتیخلد
  ٤٢٦, ٤١٠, ١٩١.................... قاسمیخلد
  ٨٠.....................................ري الوزليخل
  ١٦٤..................... نوراهللایپورگرگر ليخل
  ١٤٧....................................دي حمیليخل
  ٣٧, ٣٢............................. محمودیليخل

  ١٣.....................................خمسه محمد
, ٧٩, ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٢٣.........اهللا ی روحنيخم

١٠٦, ٩٧, ٩٣, ٩١, ٨٣, ٨٢ ,٨١, ٨٠ ,
١٢٩, ١٢١, ١١٤, ١١٣, ١١٢, ١١١ ,
٢٠٢, ١٨٦, ١٦٥, ١٦٠, ١٣٢, ١٣١ ,
٢٢٢, ٢١٨, ٢٠٩, ٢٠٧, ٢٠٥, ٢٠٣ ,
٢٤٥, ٢٤٣, ٢٤٢, ٢٤٠, ٢٣٧, ٢٢٥ ,
٢٥٥, ٢٥٤, ٢٥٣, ٢٥٠, ٢٤٧, ٢٤٦ ,
٢٦٦, ٢٦٢, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٨, ٢٥٦ ,
٢٧٧, ٢٧٦, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٦٨, ٢٦٧ ,
٢٩٥, ٢٩٤, ٢٩٠, ٢٨٨, ٢٨٣, ٢٧٨ ,
٣٠٤, ٣٠٣, ٣٠٢, ٢٩٨, ٢٩٧, ٢٩٦ ,
٣٢٢, ٣١٦, ٣١٤, ٣١٣, ٣١٠, ٣٠٥ ,
٣٣٥, ٣٣٢, ٣٣١, ٣٣٠, ٣٢٨, ٣٢٧ ,
٣٦٢, ٣٥٧, ٣٥٥, ٣٥١, ٣٤٤, ٣٣٨ ,

٣٩٤, ٣٩٣, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٧٢, ٣٧١ ,
٤٤٥, ٤٣٥, ٤٢٣, ٤١٣, ٤٠١, ٤٠٠ ,
٤٥٤, ٤٥٢, ٤٥٠, ٤٤٩, ٤٤٨, ٤٤٦ ,
٤٥٥  

  ٢٦٧, ٢٥٦, ٨١, ٧٨.............. احمدینيخم
  ٢٤٦............................اهللا  ی آيتسارخوان

  ٢١٤........) و سيد محمددحسنيس(یخوانسار
, ٣٧٤, ٣١١, ٢٩٦...........خوش ذوق محمد

٣٧٦  
  ١٥٣.............................ميافکار کر خوش

, ١٥٥, ١٤٧, ١٣٨, ١٣٦......ی موسیابانيخ
١٩٩, ١٩١  
  ٢٨٦....................................ريدادگر ام
  ٢١٤..............)اردالن و اردکان( نيدارآفر
  ٣١١..........................سي آرامائانسيدارب

  ٢٢٦, ١١١........................هي رقیدانشگر
  ٢٣٠, ١٦٦..........................ليسه یاليدان

  ٢١٨, ٢٠٣......................داوران منصور
  ١٦٤, ١٥٤...........................ی تقیداوود
  ٣٧٤, ٣٧٣......................... مالآقایدربند

  ٣٦٣...........................ی مهراين یدرخشان
  ١٥٣........................دي رشیکي اشکیدرو
  ٨١................................. محمودشيدرو
  ٤٥٦, ٣١٧...................الي سهکهن شيدرو
, ١٥٨, ١٥٦, ١٥٥........ محمدینور شيدرو

١٨٧, ١٨٤  
  ٣٦٣....................................باي فریدشت

  ٣٤١.........................................دکارت
  ٣٦٤.....................................دکنما آفاق
  ٣٣٥......................................یدلجو تق
  ١٤١..............رفتار محمدرضا  ثابتیدلجو

  ١٤٠................................دلکش فرامرز
  ٤٤٢, ١٤٠......................... مسعودیريدل

  ٤٠١................................ اشرفیدهقان
  ١٥٣....................................یدهناد هاد

  ٢٢٢..................................روزي پیدوان
  ٣١٣............................ محمودشيدوراند
  ٩١..................................مي ابراهیذاکر
, ١٨٦, ١٦٥, ١٤٥, ١٤٤......ی ابراهيمسيرئ

٢٧٠, ٢٦٩, ٢٦٨, ٢٦٦, ٢٤٥, ٢١٨ ,
٤٤٦, ٤٤٥, ٣٥٦, ٢٧٢  

  ٣٦٤...................................رادمنش هما
  ٣٦٣..................................دهي فرانيراز



  نه زيستن نه مرگ

  

468 
, ٢٧٠, ٢٦٩, ١٨٦, ١٣٢.........ی علینيراز

٢٧١  
  ٣٣٥...............................ونيراستان هما

  ٢٦٦.........................................یرامند
  ١٨٦, ١٣۶........................ی اشرفعيرب
  ٢٥٢, ٧٩.............................ی علیعيرب

, ١١٧, ٨٣, ٨٢, ٧٢, ٣٦...... مسعودیرجو
١, ١٤٧, ١٤٥, ١٣٦, ١٣٣, ١٣٠۵۴ ,
٣٢٠, ٢٧٨, ٢٢٩, ٢٠٤, ١٦٩, ١٦٦ ,
٣٧٣, ٣٤٩, ٣٤٥, ٣٤٤, ٣٣٧, ٣٣٦ ,
٤٠٤  

  ٤٢٧, ٣٦٤, ١٩٤.................رهي منیرجو
, ١٤٣, ٩٥, ٦٨, ٣٦......حاج داوود  رحمانی
٣٠٨, ٣٠١, ٢٧٠, ٢٢٩, ١٦٦  
  ١٥٣......................... عبدالرحمانیرحمت
  ٣٦٧...............................هي مرضیرحمت
  ٣٦١.............................ی مجتبزاده ميرح
  ٣٧٥.................................. احمدیميرح
  ٣١٢.............................ی مصطفیميرح
  ١۶۴،٧٣ ................... مطعم حسنیميرح
  ١٨٦.................................ی مهدیميرح
   ٢١٤......................)احمد و حسين(یرزاق
  ٢۴٠, ٢٢٠.......................... حسنیرزاق
  ٢٤١, ١٣١, ١٢...................ني حسیرزاق

  ٢٣٧....................................رساد حسن
  ١٩٤............................ مسعودانيچ رشت
, ٢٥٦, ٢٥٥, ٢٥٤, ٢٣٩........ سلمانیرشد

٣١٦, ٣٠٤  
  ٢١٤......................)امير و محسن(یديرش

  ٢۵۶)...........................دکتر(رشيدی
  ١٦٤............................. اصغریرضاخان

  ٣٦٣.............................رضازاده سودابه
  ١٥١, ١٣٩........................ رضايیرضا
  ١٤٠............................... شاهرخيیرضا
  ١٥٣, ٦٠ ,٥٨, ٥٠............. عباسيیرضا
  ٢٦٢, ١١٣, ٢٣................. محسنيیرضا
  ١٦٤................... منوچهريی جهرمیرضا
  ٢٨.....................................ی وليیرضا

  ١٦٤............................رضاي علیرضوان
  ١٣٩........................... کماليیصفا رفعت

  ١٤٠................................ديرمضانلو سع
  ٣٢٧................................ني حسیروحان
  ٢٨٨.......................... محمدرضایروحان

  ٣٩٤.....................................یروزبه تق

  ٣٨٢...............................روزه دار عادل
  ٧١.................................. محموديیايرو
  ٢٢................................... رونالدگانير

  ١٥٧, ١٥٥........................ محسنريزادش
  ٣٦....................................اهللا زارع سعد

  ١٩٧...............................اهللا  فضلیزاهد
  ١١٠...........................ومرثيزرشناس ک

  ٣٦٣.................................دي ناهیزرکان
  ٢٢٤....................................زرگر احمد
  ٢٢٤..................................زرگر داوود
  ٣٦٤...................................دهيزرگر سپ

  ٤٥٧, ٤٥٦.............................ناي منيزر
  ١٤٠............................... ناصرقلم نيزر
, ١٤٨, ١٤٦, ١٤٥, ١٤٤......... محمودیزک

٣٨٢, ١٥٣  
  ٣٨٢................................ بهمنپور یزک

  ٢١٨, ٢١١....................زاده فرامرز زمان
, ٣٠٧, ٢٦٦...) ........موسی واعظی(زمانی

٤٤٣  
  ٣٣٨, ٢٠٦....................رضاي علانيزمرد
  ٣٧٥.........................................یزنجان

  ١٣٠......................................زند رضا
  ٤٦........................................زند محمد

  ٩٥.............................زي پرویرازيزندش
  ١٧٨.....................پي رضا سرتپور یزند
  ٢٣.................................... محمدیزهر
  ٢٥٣.................................. فردمان نهيز

  ١٧٠.......................................ژاندارک
  ٣٠٥..............................ساخاروف آندره

  ٣٦٤.................................مي مریساغر
  ٧٦.....................................دي سعیسالم
, ٢٥١, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢١٧.......... کاظمیسام

٣٠٥  
  ٢١٣.................................نيسان آگوست

  ١٣٠................................ني حسیسبحان
  ٣٩٦....................رضاي علیاني آشتیسپاس
  ١٤٠, ١٠٦, ١٠١.............رضاي علیسپاس
  ٢٣.................................. محمدانيسپاه
  ٤٠٦, ٢٣........................ سهرابیسپهر

  ١٦٤, ١٥٤, ٤٧...............ستارنژاد اسداهللا
  ٣٦٣..................................نهيستوده تهم

  ٢٥٥.................................ی مهدیسحاب
  ٢١٨..................................سراج رسول

  ٣٦٣................................. مژگانیسرب
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  ٧٧............................. محمدرضایسعادت
  ١٨٦, ٢٤...................................یسعد
  ٧١...............................امکي سدپوريسع
  ١٣٧...................................ی علیديسع
  ٣١٣, ٢٢٣.......................ی مهدانيديسع
  ٢٣٤........................دي وحقمی نژاد یديسع

  ٣١٣, ٢٩٤........................سالجقه بهرام
  ٢٤٠, ٢٢٠......................... محمدیسالم
  ٣٧٥............................... رسولیسلجوق

  ٣٢٦...............................ديسلطانپور سع
  ٦٨................................. بهروزیسلطان
  ١٩٤...............................اهللا  روحیسلمان
  ٣٦٨, ١٣٣, ١٠١.................. آذر یمانيسل
  ٣١١................................ فرهادیمانيسل
  ١٥١.................................. ناصریميسل

  ٣٦٦..............................ني حسانيسماوات
, ٢٢٩, ٢١٢, ٩٧, ٥٩...........سمندر محمود

٢٣٤  
  ٣٠٥........................ الکساندرنيسولژنتس

  ١٥٣.............................مي رحاردوستيس
  ٢٥٨.......................اهللا  امانیمنصور اهيس
  ٢٥٨....................یدرعلي حیمنصور اهيس
  ٢٥٨......................اهللا  صدریمنصور اهيس
  ٢٥٨......................... محمدیمنصور اهيس
, ١٥٣, ١٤٠, ١١٣......دمحسني سیداحمديس

٢٣٣, ٢١٤  
  ٢٣٣.............................)مادر(یاحمد ديس
  ١٥٣, ١٤٦, ١٤٤................... قاسمفانيس
  ٢٢١................................... شهرامیفيس

  ٢٨١.............................اصغر یشادلو عل
  ١٤١................................... اکبریشاکر
  ٣٧٥.................................. بهمنیشاکر
  ١٦٤...................................ی علیشاکر
  ٣٣٥........................... اکبری علیشالگون

, ١٧١, ١٤٩, ١٣١, ٧٦, ٢٣......شاملو احمد
٢٦٣, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٣٠, ٢٢٩  

  ١٥٣..............................دي مجینيحس شاه
, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٢١............دي سعیشاهسوند
٢٥٣  

  ٣٦٦...............................ی مهدرزايم شاه
  ١٣٦...........................ز بهرویمغن یشاه
  ٣٩.................................... حسنانفريشا
  ١٣٧.............................. عبدالجباریشبان
  ٣٦٤............................ميزنده دار مر شب

  ٢٤٠.................................. علی یعتيشر
  ٣٠٢, ٢٨٩, ٣٩...........ني حسیعتمداريشر
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  ٤٢٦..............................مخملباف محسن
  ١٧٤..............................حسن ديمدرس س
  ٤٥٦................................ فاطمهیمدرس
  ٢٣٣.................................ی مرتضیمدن
  ٣٩٤................................ی مصطفیمدن
  ٤٥٦....................................ني مهیمدو

, ١١٥,  ٣٧,۴٧...........ی سيدحسينمرتضو
٤٤٦, ٤٤٥, ٢٧٢, ٢٦٦, ١٤٩, ١٢٥ ,
٤٥٢  
  ١٩٦, ١٩١.....................يیاي رؤیمرتض

  ٤٣٢................................یبريَمرَحب خ
  ٢١١, ١٩٣....................ی مصطفیمردان
, ٦٩, ٦١, ٢٤..)....یمصطف(سليمانفرد  مرد

٢٢٨, ٢١٩, ١٥٣, ١٤٧, ١٤١, ١٣٥ ,
٢٣٤  

  ٢٣١..................................بايمرزبان فر
  ٢٦٧.................................ی نجفیمرعش
  ٢٦٢, ٢٤٠, ٢١١............ ابوالحسنیمرند
, ١٧٦, ١٦٤, ١٤٧, ٤٧....... نصراهللایمرند

٢١١  
  ١٣٧...............................محمد ديمروج س

  ٣٦٣.................................. منظریديمر
  ٢٢٣................................مرثويمژده ک
  ١٣٠................................ اصغریمسجد
  ٢٨٦.........................رضاي علفر یمسعود

  ١٤١.............................. جعفرپور بيمس
  ١٥٩...................................یسي عحيمس

  ٢٣٠.............................مشاط محمدرضا
  ١٦٤..................................ديمشرف مج

  ٣١١.................................مشعوف جواد
  ٢٣٨, ٢٣٧..................مشکور محمدحسن

  ٧٨....................................ی علینيمشک
  ٣٦٣................... سروری استرآبادیمشهد

  ١٥٣..................ني غالمحسميابراه یمشهد
  ٣١٢............................ اکبردريح یمشهد
  ٨٩, ٨٨......................... اکبرقاسم یمشهد
  ٩٩, ٢٣...........................دوني فریريمش

  ١٩٧..................................مصدق محمد
  ٢٩................................مي رحیمصطفو
  ٣٦٣............................ منصورهیمصلح
  ٣٦٣................................ فرحنازیمصل

  ٢٢٢............................... زهرهیمظاهر
  ٣٦٧.............................. طوماریمظلوم
  ٣١٢..................................ني حسیمعاف
  ١١٠.............................اهللا  حجتیمعبود

  ١٣٧...........................دي مجیخان معروف
  ٣٩٦, ٣٣٨, ٢٠٦..اهللا بتي هی چاغروندنيمع
  ٢٤٠............................... احمد زادهیمفت
  ٧٦.................................... مسعودیمقبل

  ٩٣.............................یعل  قاسمیمقصود
  ٢٣٨, ٢٢..............................نيمک فارل

  ٢١٤.........)مرتضی و اکبر(ینيمالعبدالحس
, ١٧٧, ٦٣.............ی مرتضینيمالعبدالحس
٢٣٠  

  ٧٣.....................................ني حسیملک
  ٢٤٤, ١٨٦........................... محمدیملک
  ٢١٤................)سعيد و مجيد(یانارک یملک
  ٢٣٦....................................ی علیمنبر
  ٢١٨, ١٥.............................دي مجیمنبر

  ١٧٩, ١٥٢...............................منتظران
, ٣٩, ٢٣, ٢٢.................ی حسينعلیمنتظر
١١٤, ١١٣, ٩٣, ٨٢, ٨١ ,٧٨, ٧٣ ,
٢٣٩, ٢٣٨, ٢٠٣, ١٩٣, ١٩٢, ١٥٢ ,
٢٨٨, ٢٨٣, ٢٦٨, ٢٦٧, ٢٦١, ٢٥٦ ,
٣١٤, ٣١٣, ٣٠٥, ٣٠٤, ٢٩٧, ٢٩٥ ,
٣٥٥, ٣٥٤, ٣٥١, ٣٣٩, ٣٣٨, ٣١٧ ,
٤٤٥, ٤٢٣, ٣٩٤, ٣٧٧, ٣٥٧, ٣٥٦ ,
٤٥٤, ٤٥٢, ٤٥٠, ٤٤٩, ٤٤٨, ٤٤٦ ,
٤٨٩  
  ٢٢.................................. محمدیمنتظر
  ٢٠٢............................... جوادیمنصور
  ٤٢١ ,٣٦٣.................... سودابهیمنصور
, ١٤٤, ١٠٧, ١٠٠, ٩٩...... ناصر یمنصور
١٩٤, ١٥٣, ١٥١, ١٥٠, ١٤٩, ١٤٧ ,
٢٦٠, ٢٤٣  
  ١٨٦.....................................یمنوچهر

  ٢٩...................................اهللا في سعهيمن
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  ٣٦٣...................................ميمهاجر مر

, ١٤٦, ١٤٤, ١٤٣........ محمدرضایمهاجر
١٥٣  

  ٢٧٣....................... محمدرضایکن یمهدو
  ١٤٠............................رضاي علزادهيمهد
  ٢١٨................................. فرهادونيمهد

  ٢١٨..............................ی مهدانيمهرعل
  ١٤٠, ١٣٧ ,١٣٤...........ی مهدیمهرمحمد

  ٧٢..........................................نيموحد
  ٢١٨.............................لي اسماعيیموسا
  ٤٢........................................ینيموسول
  ٣٧٤, ٣١١, ٢٩٦................. احمدیموسو
, ١٥٤, ٧٩.........ی عبدالکريملي اردبیموسو

٢, ٢١٣, ٢٠٤, ١٨٦۴٢٥٤, ٢٤٦, ٢ ,
٢٩٦  
  ٣٦٤............................... اشرفیموسو
  ١٨٦, ١٥١........ی سيدحسينزي تبریموسو
, ١٨٦ ,٧٩....... سيد محمدها یني خوئیموسو

٢۴۴ ,٢٨٩, ٢٧٢  
  ٢٧٢................اکبر ی علها ینيي خویموسو
  ٢٢.......... ابوالحسندي س،یآباد شمس یموسو
  ٣١٣...........................ی موسیخان یموس
  ١٨٦, ١٠٦, ٢٤...........................یمولو
  ٤٥٢, ٤٧, ٢٧, ٢٦........)رئيس زندان(ثميم
  ٢٢٢................................. محمودیدانيم
  ٢٣٧....................................یراشرافيم
  ١٦٤................................. محمدرزادهيم
  ١٧٨................................ نعمترزادهيم
  ٢١٤.......................................يیرزايم
  ٢١٠................................ حسنيیرزايم
  ١٥٣...........................ومرثي کیرهاديم
  ٨٨................................... محمودمنتيم

  ٢٣....................................پور نادرنادر
  ٣٢٠, ٢٦٦, ١٨٦.........................ینادر
  ٤٥٨...............................ی مصطفینادر

  ٣٤١........................یانيناصر خسرو قباد
  ١٤١............................... مسعودیناصر
, ٤٠, ١٩..).....ای شيخ محمد مغيثه(انيناصر
١١٦, ٨٦, ٨٣, ٧٩, ٧٦, ٧٢, ٤٧, ٤٦ ,
١٤٩, ١٤٨, ١٤٧, ١٤٦, ١٤٥, ١٤٤ ,
١٦٣, ١٦٢, ١٥٩, ١٥٨, ١٥٧, ١٥٤ ,
١٧١, ١٧٠, ١٦٩, ١٦٨, ١٦٥, ١٦٤ ,
١٨١, ١٧٩, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٣, ١٧٢ ,
١٩٠, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٦, ١٨٥, ١٨٢ ,

١٩٧, ١٩٦, ١٩٥, ١٩٣, ١٩٢, ١٩١ ,
٢٢٢, ٢٢١, ٢١٢, ٢٠٩, ٢٠٢, ١٩٨ ,
٢٦٦, ٢٥٩, ٢٥٧, ٢٣٦, ٢٢٧, ٢٢٣ ,
٤٤٠, ٤٣٨, ٣٦٦, ٣٠٧, ٢٧٢, ٢٦٨ ,
٤٥٧, ٤٤٦, ٤٤٥, ٤٤١  

  ٧٧....................................ني حسیناطق
  ٨٨.................................... جوادیناظر
  ١٤٠.............................. منوچهریناظر
  ٩٣..............................البکا اسکندر ناظم
  ٢١٤...................)جواد و منوچهر(ریناظ

  ٣١٣.............................نيالد فينامور س
  ٣٦٨...................................نامور هاجر

  ٣٦٣................................نانسا منصوره
  ٣٦٣.................................نيمي سینانکل
  ١٥١.................................... احسنديناه
  ٢٣٠..................................ني حسینجات
  ٢١٨................................. منصورینجف
  ٣٦٨..........................السادات  اعظمینسب
  ٢٤............................................یمينس

  ٢٤٣, ١٩٤, ١٨٦, ١٨٤, ١٨٠. کاوهینصار
  ٣٨٧, ١٣٦, ٨٦................ني فرزینصرت
  ٣٦٨............................... پورانینصور
  ١٨٦.............................اهللا عمت نیرينص

  ١٦٤.................................. احمدینعلبند
  ١٩٢, ١٩١, ١٦٢................... قنبرینعمت
  ٣٨٧...................... محمدرضاعرب ینعمت
  ٢١٣, ٢٤........................... اصفهانیمينع
  ١١٥............................... محمدرضامينع
  ٢٤............................................یمينع
  ١٩٢, ١٩١......................عي محمد رفینقد

  ٢٤٨, ١١١...........................نگهدار فرخ
  ٢٢٢................................... عباسيینوا

  ١٣٦, ١٣٣......................... احمدنينورام
  ٣٦٣...................... پروانهینورمحمد نور

  ١٤١............................داهللاي زینورمحمد
  ٣٦٣.......................... صالحهیدنورمحم

  ٢٥٨...............................دريح دي سینور
, ١٧١, ١٥٣, ١٠٠, ٨٣...........ل عادینور

١٩٢, ١٩١, ١٨٨  
  ٣١٨................................اهللا  فضلینور
  ١٣٧.................................. قدرتینور
  ٨٨.................................ومرثي کینور
  ٣٢٠, ٣١٣........................... محمدینور
  ١٥٣ ,٧۵.........................پرور محمد نوع



  های ناآرام تمشک

 

475 
  ١٨٤..................................ني حساکانين
  ١٧٢........................لهلمي وکي فردرچهين
, ١٤٤, ١٤٠, ١٣٣, ١٣١..........ی جعفررين

١٧١, ١٦٢, ١٥٤, ١٤٧ ,١٤٦, ١٤٥ ,
١٨٤, ١٨٠, ١٧٦, ١٧٤, ١٧٣, ١٧٢ ,
١٩٢, ١٩١, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٦, ١٨٥ ,
٢٦٧, ٢٦٦, ٢٤٥, ٢٠٧, ٢٠٢, ١٩٥ ,
٢٧٣, ٢٧٢, ٢٧١, ٢٧٠, ٢٦٩, ٢٦٨ ,
٣, ٢٩٥, ٢٩٤۵٤٤٥, ٣٥٧, ٣٥٦, ٢ ,
٤٤٦  

  ٣٤٦..............................چاردي رکسونين
  ٣٦٣................. تک فاطمه زهرااقبال کوين
  ٤٦١.....................................ی عللغازين

  ٣٩٦................................. رحمانیهاتف
  ١١٠....................................مي رحیفهات

  ٣٦٣...............................وشي پریهاشم
  ١٣٠, ٨٧, ٨٦, ٨٤, ٨٣, ٨٢... جعفریهاشم
  ٢٣٨, ٣٩......................یدمهدي سیهاشم

, ٧٨, ٢٣..........اکبر  علی یرفسنجانهاشمی 
٢٦١, ٢٤٢, ٢٤١, ١٨٦, ١١٢, ٩٧ ,
٤٥٤, ٤٠٢, ٣٠٣, ٢٩٠  

  ٢٠............................... منصورانيهاشم
  ٢٨٦................................ محمدمانيهاش

  ١١٢..................................نيريهانتر ش
  ٣٠٥..................................هاول واسالو

  ١٤٠.....................اهللا وح ريیرزايم هداوند
  ٣١٤, ١٣٦......................... محمدیتيهدا

  ٣١١, ٢٩٦........................ جاسمیهردان
  ٣١١............ سهرابی باغ بهادرانیهالکوئ
  ٣٦٨, ٢٧٠.........................دي سعونيهما
  ٢٨٥............................. مژگانفر ونيهما
  ١٤١..............................درضاي حمیهمت
  ٢١١............................. ارنستینگويهم

  ٣٦٣..............................ی قدسانيهواکش
  ٣٤٦....................................ني میهوش

  ١٨٤.................................کتوريهوگو و
  ١٣٠, ٧١........................... مهراندايهو
  ٤٢..................................... آدولفتلريه

, ٣٤٨, ٣٤٧, ٢٦٢...اهللا یه ولکالت واحدمرزن
٣٦٤, ٣٤٩  

  ١٦....................................وثوق بهروز
  ١٤٠..........................ی محمدمهدانيوثوق
  ٢٤....................................ی بافقیوحش
  ٢٤٠.......................... مسعودمنش یديوح

  ٢٢٢............................اوشينما س ورزش
  ١٧٨............................)سرهنگ(یريوز
, ١٥٨, ١٥٧, ١٥٣..........محسنمحمد نيوز

١٦٢, ١٦٠, ١٥٩  
  ١٥٣...............................یدعلي سیوصل
  ٢١٨..........................ليخواه اسماع وطن
  ١٣٩..........................لي اسماعيیغمايوفا
  ٣٦٣............................... فرحزاده یيوفا

  ٣٤٧..........................وريوندل هولمز اول
  ٢٥١.................................مي ابراهیزدي
  ٢٧٣, ٢٠٢........................... محمدیزدي
  ٤٤٢................................ی مرتضیزدي
  ٤١٢, ٤١١...........................دي سعانيزدي
  ٢١٣.................................ی جندقیغماي
  ١٥٣................................... عباسگانهي
  ٢٢٧.................................دري حیوسفلي
  ٣٦٤.................................. مهنازیوسفي

, ٣٢٣, ٢٢٩, ١٥٣, ٢٣.............امينيوشيج 
٤٢٨, ٤٢٤, ٤١٥, ٤١٣  

  ٢٧١, ٢٦٩, ٢٦٨..................ی علیونسي
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