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  معا از قتل  آخرين روزھای پيش
ھا و زندانيان  ياالنه؛ تماس با ديگر سلولخ ؛ تصورات خامسلول انفرادی
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ھا وقتی که دشت  
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 ديگر نسيم، زورق زرين صبح را
 روی کدام برکه براند؟
 

    فريدون مشيری                       
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١  
حاج . مان در بند جديد شکل نگرفته بودھاي خرداد ھنوز ترکيب افراد اتاق ١۴روز 
ده و قصد داشت افراد را به ميل خود در  به بند مراجعه کر، افسر نگھبان زندانمحمود
محمل او برای انجام اين کار، . ھا نبود چيزی که مورد پذيرش بچه. ھا تقسيم کند اتاق

ًدر بحثی که متعاقبا پيش آمد، وی در مقابل منطق من . ھا بود داشتن آمار و ترکيب اتاق
شان را تعيين کرده و  ھای کوتاه آمده و پذيرفت تا بعدازظھر فرصت دھد که افراد، اتاق

در ميان بحث، او موضوع اصلی را که به . ليست مربوطه را به وی تحويل دھند
ھا  مسئوالن زندان قصد داشتند ترکيب اتاق. کند خاطر آن به بند آمده بود، فراموش می

قبل از . ديد خودشان شکل دھند و ما در اين کار دستی نداشته باشيم را بر اساس صالح
االجل تعيين شده، وی به ھمراه چند پاسدار به بند مراجعه کرده، من و  اتمام ضرب

در راه انتقال . ، از بند خارج کردی را جھت انتقال به سلول انفرادیرضا اللھيار علی
رفته و ی سوم قرار داشت، مورد ضرب و شتم قرار گ  جديد که در طبقه١١به سالن 
روزھای بعد  نيز چند بار من را . حال به انفرادی منتقل شديم ھوش و بی ًتقريبا بی

اتھام من، فريب دادن محمود افسر . مورد ضرب و شتم قرار داده و تھديد کردند
  ! ی او بود نگھبان و جلوگيری از انجام وظيفه

در انفرادی به يش از يک ماه بود که او ب.  در سلول مجاورم قرار داشتعادل نوری
 ناصر او به ھمراه. جا نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود برد و در آن سر می

 يک از ما اطالعی در مورد ناصر منصوری ھيچ.  به انفرادی منتقل شده بودمنصوری
ًظاھرا داديار و .  به انفرادی منتقل شده بودممن به دستور حاج محمود. نداشتيم

مسئوالن قضايی زندان در جريان نبودند و وی سرخود مبادرت به انجام اين کار کرده 
ًچند روزی تالش زيادی به خرج داد تا مرا متقاعد کند که شفاھا تعھدی داده و به . بود

وی چندين بار . خالفی مرتکب شده باشمکردم  فکر نمی. من اما نپذيرفتم. بند برگردم
در آن موقع تھديداتش . ًميل خودت است، بعدا برايت بد خواھد شد: از روی خشم گفت

کردم به خاطر اين که مرا متقاعد به پذيرش عذرخواھی و  فکر می. گرفتم را جدی نمی
ر روز وی  د. گويد ھا را می دادن تعھد مبنی بر رعايت قوانين زندان کند، اين سخن

حاال اشکالی ندارد، بيا برو، ولی وای به روزی که امام فتوا دھد، آن وقت : آخر گفت
بدين شکل دوباره ! تان پشيمان خواھيد شد تان خواھيم رسيد و خودتان از کرده به حساب
 خرداد  به بند عمومی بازگشتم ولی ديری نپاييد که با معضل جديدی ٢٣در روز 

  .رو شدم به رو
 
٢  

 نفر را انتخاب کرد و به ھمراه خود از ٢٠ به بند آمده، روز بعد داوود لشکریچھار 
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شد، با لحنی لمپنی من را صدا کرده،  وقتی از کنار اتاق ما رد می. بند بيرون برد
بند  پس از اندک زمانی ما را با چشم. بند زده به بيرون بند بروم دستور داد سريع چشم

مان را برداشتيم، متوجه شديم  ھا بند وقتی چشم. ی سوم بردند  در ھمان طبقهبه سالنی
 به ، خرد کردن زندانیبيشتريک زندانی مصاحبه بگيرند و ما را جھت  خواھند از می

  . اند تماشا آورده
او را به خاطر تماس و رد و بدل کردن . بود"   آ- حمودم"زندانی مورد نظر 

 با يکی از زندانيان مجاھد" انقالب ايدئولوژيک"با ھايی در رابطه  نوشته دست
ر در بھداری بستری ذ آ. ، به زير شکنجه برده بودندکرمانشاھی به نام آذر سليمانی

او . ه بودندرا مجبور به خواندن انزجارنامه مقابل دوربين کرد"  آ- حمودم. "بود
ھا به وی رودست زده و خواسته  نپذيرفته بود که انزجارنامه را در بند بخواند و آن

ای به دست  نوشته از قرار معلوم، دست. بودند به اين شکل او را درمقابل ما خرد کنند
من در . به دست آورده بودند"  آ- حمودم" ھا رد آن را تا سلول پاسداران افتاده بود و آن

قدر عصبی و ناراحت بودم که وی را نشناختم و متوجه نشدم شخص  ه آنآن لحظ
ًاين موضوع بعدا در انفرادی باعث شرمساری عجيبی ! کننده چه کسی است مصاحبه

  .داد ھا مرا رنج می برايم شد و تا مدت
ب، شھريار طل ، طاھر بزاز حقيقتدر آن صحنه، ھشت نفر که شامل عليرضا سپاسی

شد، به   و من می، مجتبی اخگر، اکبر صمدی، فرامرز جمشيدی، حيدر صادقیفيضی
ن طبق معمول در راه پاسدارا.  يکی سالن را ترک کرديم- اعتراض برخاستيم و يکی

مان افتادند و  آن دوران، تونل وحشتی ايجاد کرده بودند و با کابل و مشت و لگد به جان
يکی از پاسداران . ای افتاديم کوفته و خونين ھر يک در گوشه. تا جا داشت ما را زدند

به نظر کرد و فرد آرامی  ر در سالن مالقات کار میحصا  که در قزل"سعيد"به نام 
در ھمين حال يکی از پاسداران . کرد جوتر عمل می تر و کينه رسيد، از ھمه وحشی می

ًکه وضعيت مرا بحرانی ديده بود و نسبتا فرد با معرفتی بود، مرا به کناری کشيده و 
 به ضرب ھمچنانکرد که  پشت ميزی که در راھرو قرار داشت، گذارده و وانمود می

آخر چرا : تأثير قرار گرفته بود، گفت در حالی که تحتاو . و شتم من مشغول است
: اندازيد؟ تا آمدم حرف بزنم، در دھانم را گرفت و گفت خودتان را به اين روز می

فشرد و زير لب  ھم می ھايش را به خواھد حرف بزنی و سپس درحالی که دندان نمی
شان  دوباره سر و کله! ساکت باش: داد، افزود  و بقيه میھای رکيکی به لشکری فحش

حال  کنند؟ بعد از چند دقيقه در حالی که بی بينی چه کار می مگر نمی! شود پيدا می
 کشان ما را به داخل - کرديم، کشان ای روی زمين افتاده و ناله می ھريک در گوشه

در . انداش را بخو را آوردند تا باالی سر ما، متن انزجارنامه"  آ- م"اتاق برگرداندند و 
خواند، ھريک از ما با صدای   بريده و منقطع متن مزبور را می- حالی که وی بريده
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محابا با کابل به سرو صورت و  ، بی داديار ناظر زندانعرب. کرديم بلند آه و ناله می
حاکم کند، ولی سر و کوبيد تا بلکه سکوت را  رسيد، می مان که دستش می  بدنھر جای

و  ی آن سر دانست که ھمه وی به خوبی می. شد تر می صدا ھر لحظه بلندتر و جدی
او پس از پايان مراسم، . ھاست عادی، به خاطر مخدوش کردن تالش آنھای غير صدا

در حالی که کابلی در دستش بود و در . ی ما را به انفرادی منتقل کنند دستور داد ھمه
بگذار ! شود؟ کنيد قضيه به ھمين جا ختم می فکر می: گفت  مدام میچرخاند، ھوا می

تان پشيمان  آوريم، خودتان از کرده وقت خواھيد ديد چه به روزتان می امام فتوا دھد، آن
ما را به قصد کشت زده بودند و قرار بود که با تن آش و الش شده به ! خواھيد شد
بدتر از اين چه چيزی . ان را نيز قطع کنندمھاي ببرند و مالقات با خانواده  انفرادی

  کردند؟ امکان داشت؟ مگر امام قرار بود چه فتوايی دھد که مدام ما را با آن تھديد می
صبرانه در انتظار  ھا بی م زندانيان نبود که مسئوالن زندانعا آيا اين فتوا ھمان حکم قتل

    آن بودند؟
 
٣   

  کشان به سلول انفرادی- ه نايی برای راه رفتن نداشتيم، کشانھمان شب در حالی ک
 حاال به شکل ، تا دو ھفته پيش بند خودمان بود که۴  ھای سالن سلول. برده شديم

ش به سر ک ی باال، زندانيان ملی دانستم که در بند طبقه می. شد انفرادی اداره می
به . ھا نيز ھمين بود ی بچه احساس بقيه. گنجيدم از خوشحالی در پوستم نمی. رندب می

ھا تماس بگيرم و ھمان گونه که دو ھفته  توانم با آن ھا می فکر اين بودم که بعد از مدت
از داخل ... پيش، زندانيان انفرادی را به لحاظ غذايی، اخبار و اطالعات، روزنامه و

  آخرين اخبار اويننينمچھ از سوی آنان حمايت خواھيم شد و کرديم، بندمان تغذيه می
شان را دريافت خواھيم کرد و به اين ترتيب با دست پر به بندمان باز خواھيم  و شرايط

گويی ! به نظر با شانس بزرگی مواجه شده بوديم و از اين بھتر امکان نداشت. گشت
  !مرو شده بودي های آسمانی روب با مائده

زدم  ای که از قبل داشتم، حدس می با تجربه. شب اول، تالشی جھت تماس نکردم
ھای مجاور و بندھای ديگر خواھند  گيری به ھنگام تماس با سلول نگھبانان مترصد مچ

 در بدو امر سعی کرد با افرادی که از فرعی فرامرز جمشيدی. حدسم درست بود. بود
پاسدار . خواندن نماز جماعت به انفرادی منتقل شده بودند، تماس بگيرد به خاطر ١۶

ھنوز در بند بود و وی را در حين تماس به دام انداخته و به شدت مورد ضرب و شتم 
  . قرار دادند

ھا به  از فردای آن روز خبری از پاسداران نبود و تالشی برای به دام انداختن بچه
از ھر طريق ممکن سعی . و به زمين رفته بودندگويی آب شده . دادند خرج نمی
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زدم، جوابی  ھر چه مورس می. ھا بودند، تماس بگيرم کش کردم با بند باال که ملی می
روزھا . کردند کردند ولی پاسخی دريافت نمی ھای ديگر نيز تالش می سلول. گرفتم نمی
کردم با بند  ی میھای پنجره، سع گذشت و من با زدن ضربه به سقف و ديوار و ميله می

به شدت عصبی شده بودم، ھر بار خودم را . شدم باال تماس بگيرم ولی موفق نمی
ًاصال به فکر دريافت . کردم کسی به من جواب دھد کردم و درخواست می معرفی می

  .خواستم کسی جوابم را بدھد تنھا می. نبودم... اخبار، روزنامه، مواد غذايی، سيگار و
ام را  بود که بعد از روزھا تالش کسی پاسخ مورسی دان، اولين باردر طول ساليان زن

شان را به يصدا. برند مطمئن بودم در باالی سرمان زندانيانی به سر می. داد نمی
ھايم را  افزود که چرا پاسخ مورس شنيدم و ھمين مسئله بر تعجبم می وضوح می

ھای به سقف و چھارچوب  بهتنھا ضر. رسيد ای به نظرم نمی ھيچ راه چاره. دھند نمی
 از کسی ھمچنان زيادم بود ولی  زدم که ناشی از عصبيت  میکمترفلزی پنچره را مح

، ھنگام غروب از زور عصبانيت، دھانم ۶٧ تيرماه ١۴روز . کردم دريافت نمیپاسخی 
المصب چرا جواب ! "آستيگمات": را به پنجره چسباندم و با صدای بلند فرياد زدم

شناختم و مدت زيادی را  وی را از بيرون از زندان می  !ر کری يا اللی؟دھی، مگ نمی
 ۵٩و بود و از سال گ اش حسين حقيقت نام اصلی. در زندان در کنار ھم گذرانده بوديم

چون چشمانش آستيگمات . برد با نام مستعار محمد مھرابی در زندان به سر می ۶١تا 
وی صدای من را شناخته بود و به سرعت .  معروف بود"آستيگمات"بودند، به حسين 

در حالی که . صدای مورس را شنيدم. خودش را به منبع صدا که من بودم، رسانده بود
: گفت. ھايم را تيز کردم تا پيام را دريافت کنم به شدت ھيجان زده شده بودم، گوش

ھفته  بيش از دو: مه دادممن خودم را معرفی کردم و با عصبانيت ادا. حسين ھستم
ی  زنم، نه تنھا من بلکه ھمه است که خود را برای تماس با شما به آب و آتش می

حسين در حالی !  اما از شما خبری نيست،بريم ھايی که در انتھای سالن به سر می بچه
بخشيد اين سلول متعلق  می: کرد، خشم مرا فرو بخواباند و آرامم کند، گفت که تالش می

. مان نکرد که شما در صدد تماس با ما ھستيد ما نبود و در ضمن کسی مطلعبه 
ھای  سلول متعلق به بچه. کردم، حقيقت داشت ًمتأسفانه چيزی که اصال فکرش را نمی

مان را مطلع  ھا البد ضرورتی نديده بودند که دوستان کش مارکسيست بود و آن ملی
برای اولين بار . خبر بودم ، از آن بیای در سلول داشتند چه مشکل و درگيری. کنند

قرار شد که فردا ساعت ھشت صبح . بود که چنين برخوردی را در زندان ديده بودم
ھم .  ارسال دارمبرايشان را برايم کاغذ و خودکار بفرستند تا گزارش زندان گوھردشت

 بود و اين که چرا ناراحت از برخوردی که با ما شده. ناراحت بودم و ھم خوشحال
  . ھا اطالع نداده بودند و خوشحال از اين که باالخره تماس برقرارشده بود الاقل به آن
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۴   
به . آيد سر ساعت ديدم يک لنگ از باال آويزان شده و با يک طناب به سمت پايين می

در ميان لنگ يک خودکار . ھا را گرفته وعالمت دادم و لنگ را باال کشيدند سرعت آن
از . ھا را به آنان تحويل دھم  صبح نوشته١٠قرار شد ساعت .  چند برگ کاغذ بودو

خواستم بنويسم، فکر کرده بودم و در ذھنم  چه که می قبل در مورد محتوای آن
پتو را روی سرم کشيدم .  ممحورھای آن را کالسه کرده بودم تا زمان را از دست ندھ

ام  ر متوجه شدم پاسدار بند به سلول کناریدر اواخر کا. کش مشغول نوشتن شدمو دراز
که صدای  تا زمانی. است در آن بود، رفته و مشغول کتک زدن او که اکبر صمدی

دادم که به سراغ من  چون احتمال می. آيد آمد، مطمئن بودم به سراغ من نمی کتک می
  بيست دقيقه. زی در سلول گشتمنيز بيايند، بلند شدم و به دنبال محل مناسبی برای جاسا

ھا را در زير توالت فرنگی اتاق که از  تصميم گرفتم نوشته. تا ساعت ده مانده بود
يک پيچ آن را . جنس استيل بود و با چند پيچ بلند در زمين قرار گرفته بود، پنھان کنم

 آن ھل ھا را به زير شد از آن قسمت، کاغذ از قبل در آورده بودند، به ھمين دليل می
اما ھر . ھايم را در آوردم  بلند شدم و شش صفحه از نوشته١٠ساعت پنج دقيقه به . داد

 نزديک ١٠ھای ساعت به  عقربه. ی بعدی را نتوانستم در بياورم کاری کردم دو صفحه
ھايم زير توالت فرنگی   از نوشته دو صفحه. شدم تر می شدند و من ھر چه عصبی می

ام، موضوع را بنويسم  ھای نوشته تصميم گرفتم روی يکی از صفحهنااميدانه . مانده بود
از الی . ی نوشته نيست و بقيه را بفرستم باال تا نگران نشوند که چرا دو صفحه

لنگ در حال پايين آمدن بود و بايد . ی بيرون، باال را می پاييدم ھای جلوی پنجره نرده
حالت . پيچيدم  از زور خشم به خودم می.فرستادم  ھا را به آن بسته و به باال می مالت

ھايم را با زور کردم زير توالت و با تمام  انگشت. عصبی شديدی به من دست داده بود
ھای پنج و شش  صفحه. توالت را به ھمراه سه پيچ بلند آن از جا کندم. قوا زور زدم

ھای ديگر به  ھا را برداشته و ھمراه صفحه تر آن با خوشحالی ھر چه تمام. جا بودند آن
. آلود شده بودند ی و خونھشت انگشتم به علت ساييدن به زمين زخم. باال فرستادم

ًبعدا . شان ارسال دارمق شده بودم تمامی گزارشم را برايخوشحال بودم که باالخره موف
 از کاری که بيشترکردم،  ھای بلندش نگاه می  به توالت فرنگی و پيچبيشترھر چه 

  ! شدم میکرده بودم متعجب 
  
۵  

خواندن مطالب من و ابتدا تصور کردم در حال !  خبری نشد،ھا شدم منتطر تماس آن
 ھستند که مطالبیی   فکر کردم شايد مشغول تھيهھمچنين. شان ھستندھاي تھيه سوال

ھا نشد،  وقتی تا غروب خبری از آن. اند  را برايم ضروری تشخيص دادهشان  ندانست

جلد سوم: تمشک های ناآرام 6/134 نه زيستن نه مرگ



گيرند؟  دوباره چه اتفاقی افتاده است؟ چرا تماس نمی. دمدچار نگرانی و اضطراب ش
روزھا از پی ھم . شروع کردم به مورس زدن، ولی باز ھم جوابی دريافت نکردم

اين راز سر . ثمر مانده بود  بیھمچنانھا  ھای من برای تماس با آن گذشت و تالش می
.  من شده بودشد و ھمين باعث تعجب و سرگشتگی به مھر به ھيچ روی گشوده نمی

. کوبيدم دھند؟ دوباره با خشم به در و ديوار می توانستم درک کنم چرا جوابم را نمی نمی
ًظاھرا پاسداران . کردم يک از اصول امنيتی را نمی به ھنگام مورس زدن رعايت ھيچ

  .نيز کاری به کار ما نداشتند و ما را به امان خدا رھا کرده بودند
سعی کردم بر خشمم فايق آيم و فرصت را . ره جواب گرفتمھا، شبی باالخ پس از مدت

قرار شد ساعت . ًاز دست ندھم و در ابتدای کار صرفا در صدد برقراری تماس باشم
سر ساعت مقرر شروع به زدن مورس . ده با ھم تماس بگيريم و برايم مالت بفرستند

 ا داده بود خواستمام ر  از کسی که پاسخ مورس.تانه دوباره جواب گرفتمبخخوش. کردم
از الی زھوارھای جلوی پنجره سعی . ھا را برايم بفرستد و منتظر نشستم  مالتکه
:  دوباره مورس زدم و گفتم! آمد کردم آسمان را نگاه کنم، ولی چيزی از باال نمی می

. تعجب کردم. کنی؟ ولی باز ھم خبری نبود چه کار می! پس چرا معطلی؟ زود باش
. ً در کدام سلول ھستم، قبال نيز برايم خودکار و کاغذ فرستاده بودنددانستند ھا می آن
ی ھفتم  من پنجره: او پاسخ داد. م ھستمجی پن فرستی؟ من پنجره به کدام سلول می: گفتم
ی  خوب کاری ندارد، بيا و از پنجره: گفتم. شدم از شدت خشم داشتم منفجر می. ھستم

مگر : گفتم. نم از سلول خارج شوم، انفرادی ھستمتوا نمی: پاسخ داد. پنجم برايم بفرست
من ھم : گفتم. شدم از خنده داشتم روده بر می! ی اول طبقه: ای؟ پاسخ داد کدام طبقه

توانستم مورس زدن را ادامه  از خنده نمی. مدتی ھر دو سکوت کرديم. انفرادی ھستم
 ی آزادی به اوين بود که برا" س- مجيد"بندی سابقم  ھم. خودش را معرفی کرد. دھم

 کش شده و او را به گوھردشت رفته بود و چون شرايط را نپذيرفته بود، ملی
وی خبری از تغيير و تحوالت انجام گرفته در گوھردشت نداشت و . بازگردانده بودند

م، ھنوز ، يعنی ھمان بندی که تا دو ماه پيش با ھم در آن بودي۴کرد سالن  تصور می
در اين تصور بود که . برند جا به سر می عمومی است و ھمان زندانيان سابق در آن

برند،  ھای انفرادی به سر می ھا نيازھای افرادی را که در سلول چون سابق، بچه ھم
ی  کردم که با بند طبقه من نيز فکر می! ھا ھستم کنند و من ھم يکی از آن برطرف می

اند و سرانجام مشکل  ھا به من جواب داده ام و آن تماس گرفتهھا  کش باال، يعنی ملی
به علت شرايط پيش آمده، آن قدر محکم مورس زده بودم که ! تماسم حل شده است

 صدای مورس من را شنيده ،تر ھم دو سلول آن طرف ی پايين، آن  در طبقه" س- مجيد"
 تن ١۴ به ھمراه مجيد! زنند مورس می بود و فکر کرده بود از سلول باالی سرش

 از آسايشگاه اوين، به ھمراه ديگر تن ۶ او و.  از اوين منتقل شده بود،ديگر، روز قبل
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بردند، به گوھردشت منتقل شده   پايين به سر می٢ بند ٢ مارکسيست که در اتاق٨
 باال، ٢ پايين بودند و در بند ٢ھای مزبور تنھا زندانيان سياسی بند  مارکسيست. بودند
به ...  وپرتویمھدی ، ، جودتعمويیعلی ، ی مانند کيانوریا ن معروف تودهزندانيا
  .  بردند سر می

اش برايم  ھر چند ھضم. دھند معما دوباره برايم الينحل مانده بود که چرا جوابم را نمی
 تيرماه بود ٢٢. ی تماس را به فراموشی بسپارم کردم مسئله ی تالش میسخت بود، ول

ی باال، يک مورس کوتاه دريافت کردم، مبنی بر اين که  که باالخره يک شب از طبقه
به اين ترتيب . اند ھای شما را بيش از يک ھفته است که از اين بند منتقل کرده بچه

ھای مارکسيستی حضور  ش وابسته به جريانک متوجه شدم در بند باال تنھا زندانيان ملی
ولی باز ھم . دادم ديگر تالشی برای گرفتن تماس به خرج نمی. مشکل حل شد. دارند

مانده بودم چرا ھمين جواب را ھمان يک ھفته پيش به من ندادند تا الاقل به آرامش 
خبر و  بيش از يک ھفته، بی! مفکری دست پيدا کنم و از تالش بيھوده دست بردار

تنھا در  .شان عصبانی بودمتدانستم و از دس ستانم را مقصر مینگران به نوعی دو دل
آيد که روزھای  يادم می. جواب گذاشته بودند ھايم را بی اين مورد نبود که مورس

دانستم که  می. خواستم در جريان خبرھای روز قرار بگيرم تابانه می حساسی بود و بی
ی بند را فرا  صدای آن به ھنگام اخبار که سکوت ھمه. ر بند باال تلويزيون ھستد

ًبارھا مورس زدم که لطفا صدای تلويزيون را در . شد گرفت، به زحمت شنيده می می
شايد صدای . ولی تالشم به جايی نرسيد! موقع اخبار بلند کنيد تا ما نيز اخبار را بشنويم

توانستند با مورس به من اطالع دھند  شد، ھمين را نيز می تلويزيون از آن بلندتر نمی
توانم با  دانم و نمی ًواقعا دليل اين برخوردھا را تا به امروز نيز نمی. ولی دريغ از آن

به عنوان يک زندانی زير فشار و محروم از امکانات، درخواست زيادی . آن کنار بيايم
گاھی آنان از چگونگی مورس زدن، بعدھا فکر کردم چه بسا به علت عدم آ. نداشتم

  .گرفتند ھای من را نمی ًعمال ھيچ يک از پيام
ی ھدف قرار گرفتن يک ھواپيمای مسافربری  ی بنياد شھيد، متوجه از طريق اطالعيه

کردم تغيير و تحوالتی  احساس می. ايرانی در خليج فارس توسط ناوھای آمريکايی شدم
 در حج را نيز به ھمين طريق جسته و خمينیی  پيام کروبی نماينده. در راه است

  .گريخته شنيده بودم
  
۶   

نگھبان با دادن غذا، بند را ترک . ھای انفرادی مانند سابق نبود ی سلول شکل اداره
ديديم و به ھمين خاطر از زير  ما نيازی به استفاده از مورس برای تماس نمی. کرد می

ًمثال نام من . ھر يک از ما اسم مستعاری داشت. کرديم می بلند صحبت - در با ھم بلند
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؛ فرامرز "يولداش"، ؛ حيدر صادقی"پدر ژپتو"، شھريار فيضی.  بود"مولوی"
  ... طور بقيه  ھمينو " حافظ"، ؛ عليرضا سپاسی"داداش"، جمشيدی

که تازه  به محض اين. که عمومی بود، به سر برده بودم ًمن قبال در آن سالن، زمانی
کردم در کدام سمت سالن است، چپ  شد، اول از وی سوال می واردی به بند منتقل می

ھای اين بند چند رنگ  اش چه رنگی است؟ موکت يا راست؟ دوم اين که موکت سلول
که صدای وی از  با در نظر گرفتن اين. ھا را از قبل به ياد داشتم ًبا آنبودند و من تقري
زدم و  آيد و در چپ يا راست قرار داشتن سلولش، مکان آن را حدس می کجای بند می

 بعد با دادن نام .بردم  می ی سلولش پی ، به شمارهاز طريق دانستن رنگ موکت
مان نام از زير در يکديگر را صدا مستعاری به او، ھرگاه با وی کاری داشتيم با ھ

ھم چنين مطلعش . گرفتند ھا با صدای بلند انجام می تمام اين پرسش و پاسخ. کرديم می
ھا  برند و سپس قديمی ھای مجاور و مقابلش چه کسانی به سر می کردم که در سلول می

  .کردند درستی تشخيص موقعيت را چک می
زديم و  ھست يا نه، چند بار با لگد محکم به در میکه پی ببريم پاسدار در بند  برای اين

دادند، در   واکنش نشان می،اگر داخل بند بودند. کرديم با صدای بلند نگھبان را صدا می
   .شد مان شروع میي ھا غير اين صورت تماس

 که از اواخر  يکی از زندانيان مجاھددر ھمين ماه متوجه شدم ناصر منصوری
. برد، اقدام به خودکشی کرده است ماه در انفرادی به شکل تنبيھی به سر می ارديبھشت

 ناصر به شدت زير فشار رفته بود و برای حفظ اطالعات و يا امتناع از انجام ًظاھرا
 وای از سوی زندانبانان و بازجويان، مبادرت به خودکشی کرده  کاری و يا خواسته

، زندانبانان به در آن شرايط در گوھردشت. را بر تسليم شدن ترجيح داده بودمرگ 
فرسا برده و برای  ای به زير فشار طاقت دنبال اين بودند که زندانيان مقاوم را با بھانه

شايد ناصر . ای در جمع کنند ھا را مجبور به خواندن انزجارنامه شان، آن  درھم شکستن
به ھر صورت، کسی به درستی از کم و کيف . ای دچار شده بود نين بليهبه چ نيز

ی جلوی سلولش را شکسته و با باز کردن و در  يک شب ناصر کرکره. قضيه آگاه نبود
ی  کره شکستن کر. کند  میی سوم به پايين پرتاب آوردن کل پنجره، خود را از طبقه

نمود برای اين که  خت و ناممکن میالعاده س جلوی سلول، کاری بود که انجام آن فوق
رسد و نخاعش  ناصر متأسفانه به شھادت نمی.  جوش خورده بود به صورت يک تکه

، يعنی بخشی از ١٣ھای فرعی  بچه. شود قطع شده و منجر به فلج شدن کامل او می
 وی تا  به گوھردشت آورده شده بودند، ديده بودند که پيکر اوين٣کسانی که از بند 

 روی زمين بوده و پاسداران نيز از اقدام او ھمچنان ،ساعتی پس از اقدام به خودکشی
 در بين نبوده و او در اثر ای  خودکشیًشايد اصال. به خودکشی مطلع نشده بودند

ھا به  ی پاسداران دچار چنان وضعی شده بود و آن ناشی از شکنجهھای  هضرب
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وگو با ناصر نشده بود و از کم و کيف  در به گفتکسی قا. سازی دست زده بودند صحنه
ھای  بچه. ی حدس و گمان و شايعات بود ھمه چيز بر پايه. قضايا اطالعی نداشت

ی ناصر   مشاھده کرده بودند وقتی پاسداران به باالی پيکر در ھم شکسته١٣فرعی 
 ١۵وز تا ناصر از آن ر. کردند آمده بودند، با پايشان او را اين طرف و آن طرف می

م آورده شد، در بھداری گوھردشت به شکل عا مرداد که با برانکارد به محل قتل
   پزشکی برای بيماران قطعھای انگيزی بدون رعايت حداقل استانداردھا و مراقبت رقت

  .نخاعی، بستری بود
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  ھا ی ديو و باغ کوکب ی ستيزه ھنگامه

  م عا روز شمار قتل
 ويژه  ؛ آخرين جشن عمومی بند يا بزرگداشت شھدا؛ ھيئت عام  قتل شروع
ای با   ھای درد؛ پرنده م؛ راھروی مرگ؛ آخرين ديدار ياران؛ لحظهعا قتل

  ...ھای سخت تصميم گيری و عصا؛ اعدام بر تخت برانکارد؛ لحظه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آی تماشاييان عشق
بانيدبندھاتان را بتا  

 که بازيگران اين پرده را
ام از ميان شما برگزيده  

 با بانگ سپيدخوان حقيقتی عميق
ام خستگی پراندهشما را از خواب   

... 
آسمان ای ستارگان ھفت  

ھاتان را بتابانيد چراغ  
ست یی زندگ اين آغاز آخرين پرده  

 آخرين بند زندگی را
کند بندباز با صبح دست خويش باز می  

کند  سکوت پرواز میعاشقانه در   
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وقتی ديگر کاری برای انجام دادن . گذشتند روزھای متوالی از پی ھم می. ۶٧تيرماه 

روزھای جمعه بعدازظھر، از . شدم ھا مشغول می وگو با بچه نداشتم، به شوخی و گفت
ھا دعوت  دادم، از آن ھا را خطاب قرار می  يکی بچه- زير در، در حالی که يکی

بار اول آن !  را با ھم تماشا کنيم"ھزاردستان"ه سلول من آمده و سلایر کردم که ب می
ات تلويزيون داری؟ و بعد  مگر توی سلول: ھا گفت جدی گفتم که يکی از بچه قدر

  .ھای اطراف به ھوا برخاست شليک خنده بود که از سلول
 ، باالی دوم تيرماه، روزی با شنيدن صدای تلويزيون بند در يکی از روزھای نيمه

ی خبر از تنفيذ حکم اعدام ده تن از عالی قضاي ی شورای اطالعيه. ھايم تيز شد گوش
ھايم اعتماد داشته  توانستم به شنيده شنيدم و نمی جسته و گريخته می. داد  را می"مفسدين"

ھا آغاز  موج اعدامای که ذھنم را اشغال کرده بود، اين بود که چرا دوباره  مسئله. باشم
دانستم که ھرگاه موج اعدامی به راه  اين را می. کنند شده و آن را علنی اعالم می

  . وجود بحران در رژيم است، درست مانند بروز تب در بيمارنشانگرافتد،  می
ھای روزافزون، از ابتدای به قدرت رسيدنش و به ويژه پس  رژيم برای مقابله با بحران

بعدھا شنيدم در . اد و تا به امروز از اين حربه استفاده کرده است خرد٣٠از جنگ و 
، )اکثريت(، يکی از اعضای مرکزيت سازمان فدائيان خلق ماه انوشيروان لطفیخرداد 

 از جمله  تن از ھواداران مجاھدينا و چندھ به ھمراه يک عضو اتحاديه کمونيست
، ھشت ۵٩٨ يک روز پس از پذيرش قطعنامه ھمچنين. اند ی اعدام شدههللا معبود حجت

قبرھای . اعدام شدند  در اوينتن از ھواداران مجاھدين از جمله غالمرضا کاشانی
در ميان اعدام شدگان نام دو زن . زھرا در کنار ھم قرار دارد ھا در بھشت ھمگی آن

 از اعضای حزب ھمچنين ھفت تن ديگر از جمله رحيم ھاتفی. شد نيز ديده می
 و کيومرث  سعيد آذرنگ، از اعضای اکثريتفرامرز صوفیکمونيست ايران، 

  ی اعدام  نيز در ھمين روز به جوخهحزب توده دبير اول سازمان جوانان زرشناس
وقفه ادامه داشت، ولی اعدام   بی۶٠ اعدام مجاھدين از ابتدای سال ١.سپرده شدند

ی مھمی از وخامت اوضاع   را بايد نشانه و حزب توده"اکثريت"اعضای سازمان 
 سابقه کمتر تا آن موقع .مشدي ای که در راه بود، ھشيار می گرفتيم و نسبت به فاجعه می

                                            
راه "وی يکی از کادرھای ارزنده .  نيز در ھمين ايام به شھادت رسيده بوديدم لھراسب صلواتیبعدھا شن   ١

 و کميته مشترک لھراسب پس از دستگيری، توسط جالدان اوين.  و از زندانيان مقاوم دوران شاه بود"کارگر
اما ھمچنان روحيه استواری داشت و . وری که پاھايش تا زانو گوشت اضافی آورده بودًشديدا شکنجه شده بود، ط

 ۶وی در سالن . کرد   خللی در عزمش ايجاد نشده بود و از موضعی باال با مقامات زندان برخورد میکوچکترين
ی که به ادبيات يافت با تسلط اوين از روابط نزديکی با زندانيان مجاھد برخوردار بود و ھر گاه فرصتی می

 از ھمين روی، روزی يعقوب حسنی. پرداخت ھا می کالسيک فارسی و عرفان داشت به تفسير منثوی برای آن
   "يک دفعه بيا يک نماز ھم با ما بخوان ديگه": يکی از زندانيان مجاھد به شوخی به او گفت
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 به جز ده از حزب توده. ی اعدام سپرده شوند اعضای اين دو گروه به جوخهکه داشت 
ًسازمان نظامی، کسی را رسما اعدام نکرده بودند و اعضای دفتر سياسی نفر اعضای 

ھای اتحاد جماھير  بردند و حکم گروگان در زندان به سر می... و کميته مرکزی و
شد،  ًمطمئنا ھرگاه توازن قدرت به سمت غرب متمايل می. شوروی در ايران را داشتند

ھای   در ارگانھای حزب توده ادی از نفوذیالبته تعد. فرستادند ھا را به قربانگاه می آن
اعدام شده بودند و رژيم از اعالم علنی آن مخفيانه نظامی، مانند سپاه نيز تا آن موقع 

 نيز به ھمان داليل فوق، تا به آن "اکثريت"از اعضای سازمان . خودداری کرده بود
توانستند  در واقع جالدان به لحاظ سياسی نمی. روز به ندرت کسی اعدام شده بود

برای آنان ...  و"محاربه"ی قطوری مبنی بر اقدامات خالف منافع رژيم و يا  پرونده
 و ھای حزب توده ھا و اقدام چرا که تا ھنگام دستگيری، اکثر فعاليت. تدارک ببينند

. ی آن بود ت از رژيم و اقدامات سرکوبگرايانه در جھت حماي"اکثريت"سازمان 
م زندانيان سياسی دفاع عا  از قتل۶١ و ۶٠ در بين سال ھای ارھبران اين جريان، حت

رقيه . ھا به کار برده بودند  نموده و حداکثر تالش خود را جھت دفاع از اين جنايت
  : کار بيان کرده بودند کهی  نشريه در  و فرخ نگھداردانشگری

ی اعدام تعدادی از دختران و پسران جوان توسط  قبل از اين که به مسئله
دادگاه انقالب بپردازيم الزم است اول به عوامل و شرايط به وجود آورنده 

عاطفی و   از جنبهًھا توجه کنيم و مسئله را نه صرفا اين قبيل خشونت
چنان که ضد انقالب سعی   آن-  که به نوبه خود حائز اھميت است- یاخالق

ی مصالح و منافع انقالب بررسی  در عمده کردن آن دارد، بلکه از زاويه
ھواداران سازمان در موقعيت خطير کنونی بايد وظايف خود را . کنيم

ھای ضد  افشای دسيسه. تر از پيش انجام دھند تر و قاطعانه ھوشيارانه
ھا در محيط کار و در  ھای ضد انقالبی گروھک و شناساندن سياستانقالب 

 حضور دارند جزو وظايف مبرم ھا و در ھر کجا که توده ميان خانواده
  ٢ھواداران مبارزه است

ی  ، به اعدام گسترده۶٧معا ًاصوال ھنگامی که مسئوالن قضايی رژيم در جريان قتل
ھا نبود   آوردند، مبنای کارشان فعاليت سياسی و يا اقدامات ضدرژيمی آن آنان روی

  .ھا زد بلکه بر اساس يک تقابل ايدئولوژيک دست به اعدام آن
  

ی باال شنيدم  شب ھنگام جسته و گريخته از طريق تلويزيون طبقه.  تيرماه٢٧دوشنبه 
ھای خمينی و ستاد فرماندھی کل  العيهاط.  را پذيرفته است۵٩٨ی   قطعنامهکه خمينی

تمام حواسم را جمع کرده بودم تا کلمات را . شنيدم را به صورت منقطع می... قوا و
                                            

  .١٣۶٠، ھفت مرداد ١٢٠ی  رهی کار، ارگان رسمی سازمان اکثريت، شما   نشريه ٢
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ھايمان را روی ھم  ھای ديگر، شنيده با دوستانم در سلول. بھتر بشنوم، ولی ممکن نبود
د را به در طول روز، تمام کوشش خو. ھا را کامل کنيم کرديم آن گذاشته و سعی می

ما اطالع . روز کنيم مان را به ی تماس با يکديگر، اطالعات برديم تا به وسيله کار می
دقيقی نسبت به اين که چرا رژيم قطعنامه را پذيرفته و يا شرايط جامعه چگونه است، 

ترين شرايط قطع شده بود،  مان نيز در حساس  با در نظر گرفتن اين که مالقات. نداشتيم
ماه و از  گشت به اوايل خرداد آخرين مالقات من برمی. يه در مضيقه بوديم از بقبيشتر

ھيچ يک از ما احساس مثبتی نسبت به . ت شده بودمالمالقا آن تاريخ به بعد ممنوع
ھای جنگ در بھار  اخبار جبھه. پذيرش قطعنامه در رابطه با وضعيت خودمان نداشتيم

 از مرکز مطالعات  شيرين ھانتر ارزيابی. شده در ذھنم بود به شکل کالسه ۶٧
 در رابطه با جنگ ايران و عراق را دوباره ھنری کيسينجراستراتژيک آمريکا و 

ھای  ھای پی در پی رژيم در جبھه نشينی ، عقب"فاو"از دست دادن . کردم مرور می
تر از آن بودند که بتوانند کتمان و  تر و جدی ت، بسيار گستردهمختلف و دادن تلفا

لشکريان "ھای رژيم که تا پيش از اين فقط از پيروزھای  روزنامه. پوشی کنند پرده
. شدند ھا می آوردند، مجبور به درج اخبار اين ناکامی  سخن به ميان می"اسالم

حالی  ھا در مداوم آننشينی  ھای جنگ و عقب ھای نيروھای رژيم در جبھه شکست
 جنگی قرار ی طقهی نفتی و قابل حصول ايران در من گرفت که ميادين عمده صورت می

ھای  يابی به درآمد ھا و محروم شدن رژيم از دست داشتند و ھر آن امکان سقوط آن
  . رفت سرشار نفتی می

 عمليات ھمچنين،  خرداد به عنوان مسئول امور جنگ١٢ در انتخاب رفسنجانی
ھر چند . بار ديگر در ذھنم مرور کردم   را يک ارتش آزاديبخش"چلچراغ" و "آفتاب"

 و گستردگی آن اطالعی نداشتم، ولی مطمئن بودم "چلچراغ"ی عمليات  ھنوز از دامنه
با وجود اين ھمه فاکت و دليل و . تر بوده است  و مھمتربزرگ "آفتاب"که از عمليات 

 را ۵٩٨ی  کرديم که رژيم قطعنامه انگارانه فکر می ی روشن، ما ھنوز ساده نشانه
جايی که اين رژيم سرشتش با جنگ و کشتار و خونريزی و  نخواھد پذيرفت و از آن

  .صدور بحران آميخته است، پس امکان کوتاه آمدن در جنگ را ندارد
ی امور جنبه فرعی به  اصل حفظ نظام است و بقيه :ً قبال به وضوح گفته بودخمينی

تواند  حکومت اسالمی می:  بودخاطر نشان کردهبه صراحت و ھمچنين  دگيرن خود می
تر و  ھای او واضح گفته .را نيز متوقف کند...  واحکام اسالمی حج و نماز و روزه

ترين   متأسفانه ما ساده. که نياز به تفسير و تحليل داشته باشدتر از آن بود  شفاف
فشرديم تا اين که  ھای ذھنی خود پای می افتهبيافتيم و ھنوز بر  مطالب را نيز در نمی

ھای  ھا از تمامی حرف ما گاھی وقت. واقعيت در اين روز خود را به ما تحميل کرد
 انتظارش را داريم و  وظرمان استشنويم که مورد ن ديگران، تنھا آن بخشی را می
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گاه آگاھانه و گاه ناآگاھانه از . بنديم اش می مان را برای شنيدن بقيه خواھيم و گوش می
مان  ھا گاه تئوری و نظريه. کنيم ی سخنان يک فرد و يا گروه خودداری می شنيدن ھمه

 نظرات و به نقدھا،  کنيم و سپس در چھارچوب و مطابق با آن را از قبل تعيين می
مان در  به ظاھر مشغول شنيدن ھستيم، اما در واقع در ذھن. پردازيم افکار ديگران می

 و ھمين موجب يک بعدی شدن ايم حال مرور پاسخی ھستيم که از پيش انديشيده
بس از   در ارتباط با جنگ و امکان پذيرش آتش.شود ھايمان می  گيری ھا و نتيجه تحليل

با شنيدن . گونه عمل کرده بوديم  نظامی رژيم، ما اين-  و مسئوالن سياسیسوی خمينی
 سال قبل در بھداری ۴د افتادم که درست ُ ار خبر پذيرش آتش بس به ياد سرھنگ علی

و روی ندارد  زندان به من گفته بود که رژيم در بن بست جنگ گير کرده و امکان پيش
او امروز در ميان ما نبود تا صحت . بس است ذيرش آتشبدون ترديد مجبور به پ

 برای حفظ نظام و جلوگيری از فروپاشی آن، جام زھر را خمينی .اش را ببيند ارزيابی
، "دگم"وجه فردی  اش، به ھيچ سر کشيد و نشان داد که برخالف ارزيابی دشمنان

گويند مرغ  ی کسانی که می مرهتوان وی را در ز نيست و نمی" لجوج"و " خشک مغز"
 رغم علیبلکه . ايستند، قرار داد ی مرگ نيز روی آن می يک پا دارد و تا آخر و لحظه

گيری ضدانقالبی عجيبی است و ی ھشياری، پويايی و شکيبايی و پيکبر سن، دارا
ه ترين مسئله برای او حفظ نظام و اعتالی آن بود ًگونه که قبال نيز گفته بود، مھم ھمان
، خمينی چند روز قبل قطعنامه را پذيرفته بود و بنا به روايت منتظری. است

 تيرماه منتشر شد، تنھا برای آگاھی عمومی ٢٧ که در روز دوشنبه ،ی آن   اطالعيه
  . بوده است

  
ز راديو  مبنی بر داليل پذيرش قطعنامه را اپيام جديد خمينی.  تيرماه ٢٩چھارشنبه 

تر  قبول اين مسئله برای من از زھر کشنده" وی در پيامش تأييد کرده بود که. شنيدم
بعد نيز مشخص شد که در اين رابطه، سخن گزافی نگفته و . گفت راست می ٣."است
 :وی در پيامش، اشاره کرده بود.  از يک سال، مرگ او را به کام خود کشيدکمتردر 

 قطره خون و آخرين نفس بجنگم و تصميم امروز فقط از پيمان بسته بودم تا آخرين"
:  تأکيد کرده بودھمچنين وی ٤"روی تشخيص مصلحت نظام از سوی من اتخاذ گرديد

 که در ٥."اگر آبرويی داشتم با خدا معامله کردم و چه که گفته بودم گذشتم از ھر آن"
اگر ؛ شود  دريا نجس میاگر صدام دست به دريا بزند" :اش به جمالتی مانند واقع اشاره

اگر اين جنگ بيست سال ھم طول   هللا را چه بدھيم؟ با صدام صلح کنيم جواب رسول
                                            

 ٢۵بس، مورخه   در تبيين ضرورت پذيرش آتشی امام خمينی نامه: ١٣٧، پيوست شماره   خاطرات منتظری ٣
  .۵٠٣ی  ، صفحه١٣۶٧تيرماه 

  .پيشين   ٤
  .پيشين   ٥
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جنگ نعمت ؛ دھيم ای در تھران باقی است به جنگ ادامه می 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 كه ما از قرآن كريش ايمعنا) در جنگ(م يگر خسته بشوا؛ نگوييد
 خطاب ۶٧ تيرماه ٢۵ در تاريخ خمينی. بوده است...  و"ميا م، از اسالم خسته شدهيا شده

 ٢ی مورخ  ، به نامه۵٩٨ بس و قطعنامه شی داليل پذيرش آت به نيروھايش در باره
 فرمانده سپاه پاسداران اشاره کرده و از آن به عنوان  رضايی محسن۶٧رماه تي
داند که بعد  ای می  سياسی- ھا گزارش نظامی کند و آن را يکی از ده  ياد می"دھنده تکان"

  ٦.ھای نيروھای رژيم، به دست او رسيده است از شکست
امروز ":  نوشته بود خود به منتظری۶٧ تيرماه ١٣ی مورخ   در نامهھر چند خمينی

هللا  غفلت از مسائل جنگ خيانت به رسول. ترديد به ھر شکلی خيانت به اسالم است
ی جنگ به خرج داده بود ولی   تمامی تالش خود را برای ادامهخمينی ٧" .است) ص(

.  عقب نشسته بود،جايی که آن را برخالف مصالح رژيم ارزيابی کرده بود در آن
ًمطمئنا . شان را گم کرده بودند و پا دست . ی پاسداران بند به شدت پايين آمده بود روحيه

.  بودندبردند و از درک شرايط عاجز ھا بيش از ما در بھت و ناباوری به سر می آن
  .شان بودند نه شاھد تسليم بالشرط امام، ناباوراآنان در رؤيای فتح کربال

تر، خبرھای  پيش. کش را نيز تنبيھی به انفرادی آورده بودند ھای ملی چندتن از بچه
، شنيده شان در اوينيھا  در مورد وضعيت، مواضع و فعاليت ای را جسته و گريخته

ر بندشان را بشنوم و ھای مطرح د توانستم موضوع اين بار از زبان خودشان می. بودم
ھا را به بند   آن۶۶از خرداد ماه سال . شان قرار بگيرميھا در جريان مواضع و ديدگاه

ی عمومی زندان ، اولين اعتصاب غذا۶۶در تابستان سال .  اوين منتقل کرده بودند۴
رط از زندان و  قيد و ش ھا آزادی بی ی آن خواسته.  را شکل داده بودند۶٠پس از سال 

رژيم نيز فشارھايش را افزايش داده و به . لغو ضوابط دادستانی جھت آزادی بود
ی سرکوب را گسترش داده و تنگی اوضاع  کرد که دايره ھای گوناگون، تالش می بھانه
 رسيده  از اوين آغاز شده و به گوھردشتممنوعيت ورزش جمعی. چندان کند را دو
ھای گذشته روی ھم انباشته  ی زندانيان در طول سال ھای سرکوب شده خواسته. بود

کسی را نيز يارای جلوگيری کردن از .  سرباز کرده بودند،جا شده بود و حاال ھمه يک
 و اعتصاب غذا و تحريم فروشگاه و  تحريم،ای به اندک بھانه. وضعيت موجود نبود

ای  ھای کودکانه روی گاه چپ. گرفت در دستور کار قرار می...  و مالقات وھواخوری
اين تحريم تنھا به اين . ھا کش از جمله تحريم فروشگاه در بند ملی. گرفت نيز انجام می

 ورودی ِرعلت روی داده بود که زندانبان گفته بود اجناس فروشگاه را بايد از د

                                            
  .پيشين   ٦
   .۵٠٧  و ۵٠۶ھای   صفحه١۴٠ی  ، پيوست شمارهپيشين  ٧
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ِبگيرند و زندانيان بر اين نظر بودند که اجناس بايد دم در بند ساختمان بندھا تحويل  ِ
برای مدتی بند در تحريم . قضيه به گرو و گروکشی تبديل شده بود! تحويل داده شود

مسئوالن زندان نيز برای تشديد فشار روی . برد فروشگاه و اجناس آن به سر می
کاھند تا بلکه   کيفيت غذا می غذا را نيز کم کرده و به شدت ازِ داخلھا، نمکِ بچه

دائم بين زندانيان و زندانبانان جنگ و . ھا کوتاه بيايند ھا تحليل رفته و بچه مقاومت
ھای   تا بھمن ماه ھمان سال در مدت ھشت ماه، سه بار بچه۶۶از خرداد . گريز بود

  .  روزه تا يک ھفته دست زده بودند۵کش به اعتصاب غذای  ملی
ی پايين و يا  ًپذيرش قطعنامه، تقريبا تمامی کسانی را که در طبقهدر روزھای بعد از 

در  شدند، به بند ما آوردند و در بندھای ديگر به صورت انفرادی نگھداری می
گيری نھايی نزديک  ًاحتماال به تصميم.  خالی بودند، انداختندًاھای آن که اکثر سلول
ی اول به سر  که در انفرادی طبقه نفری را ١۴بعدازظھر امروز متوجه شدم . شدند می
ضمن تماس با . اند ھای مختلف جای داده اند و در سلول بردند، به بند ما منتقل کرده می

ھای  مدتی بود بچه. آوريم ھا به دست می ھايی از موقعيت آن ھا، آگاھی ديگر سلول
منتقل شان   را که قبل از ما به انفرادی آورده شده بودند، به فرعی سابق١۶فرعی 

 ما به خوبی در جريان خبرھای تمايل مسئوالن زندان بر اين پايه بود که. کرده بودند
چون . کردند  قرار گيريم و در اين راه، تسھيالت الزم را برای ما فراھم میزندان اوين

ن آ. دادند گونه تالشی در رابطه با به دام انداختن ما به ھنگام تماس، به خرج نمی ھيچ
بود، به طور  به دام انداختن ما شان ھای ما زياد بود که اگر قصد ی تماس قدر دامنه

بار يکی از پاسداران ھنگامی که مرا  حتا يک . شدند قطع و يقين در اين کار موفق می
من تنھا کسی بودم که ساعت ! کنی خوب وقت را اعالم می: برد، گفت به حمام می

  . کردم  در با صدای بلند وقت را اعالم میداشتم و روزی چند بار از زير
ھای   به نام متوجه شدم سه تن از زندانيان مجاھدالورود زندانيان جديددر تماس با 

ھای انفرادی آسايشگاه  سلولی از ھاشم  و اسدهللا بنی، حسن فارسینصرهللا بخشايی
اند که متأسفانه با شکست مواجه شده  ی خرداد ماه مبادرت به فرار کرده  در نيمهاوين
ھا حاضر شده و به   در سلول آن رئيس زندان اويندر ابتدای ماه، مرتضوی. بودند
ھا از طريق يکی از زندانيان مجاھد به  آن. اند م شدهھا گفته بود که به اعدام محکو آن

ھای  ، به يک تيغ اره دسترسی پيدا کرده بودند و با بريدن کرکرهنام محمدرضا نعيم
ھای  ھای سلول پنجره. جلوی پنجره، خود را به سختی به باالی پنجره رسانده بودند

 که در مقابل سينه قرار ھای گوھردشت لولھای س آسايشگاه اوين، بر خالف پنجره
ھا پتوھای خود را از قبل به  آن. اند دارند، در باالی ديوار و نزديک به سقف واقع شده

ھا سعی کرده بودند  ھای شب، با آويزان کردن طناب شکل طناب در آورده و در نيمه
متأسفانه طناب کوتاه بوده و . سانندی سوم آسايشگاه به پايين ديوار بر خود را از طبقه

جلد سوم: تمشک های ناآرام 17/134 نه زيستن نه مرگ



در اثر پريدن از . شوند بقيه ارتفاع را بپرند ھا مجبور می رسد، آن به سطح زمين نمی
ی   بود که از منطقهنھای مجاھدي او يکی از پيک. شکند  میبلندی، پای نصرهللا بخشايی

ھا برای رد کردن  آن. رزی به داخل کشور عزيمت کرده و دستگير شده بودم
ھای  لحظه. شوند ديوارھای زندان، بخاطر شکسته شدن پای نصرهللا با مشکل مواجه می

که  سازد ھا را متقاعد  آنکند یوی تالش م. کنند حساسی را صرف بحث با نصرهللا می
ای   را در گوشهاوباالخره . رح بپردازندی ط مهااو را رھا کرده و خود به اجرای اد

ِجا به ده اوين رسانده و سپس به اتوبان  گذاشته و خود را ابتدا به درکه و از آن
ی فرارشان شده و  کردند، متوجه ھا را بازرسی می ًنگھبانان که دائما سلول آن. رسند می

نصرهللا را پيدا ھای اوليه  در لحظه. پردازند ی منطقه می با بسيج نيرو به محاصره
 تالش برای گرفتن يک ماشين و اسدهللا نيز در اتوبان، به ھنگامکنند و حسن و  می

، جزو اولين سری معا ی قتل ھا در روزھای اوليه آن. شوند فرار از منطقه، دستگير می
ی  شانهدست در آن روزھا، ن  ھايی از اين اقدام. ھا در اوين به شھادت رسيدند اعدام

رژيم از . ھا بود ی تھاجمی آن  و موضع باالی زندانيان مجاھد و روحيه عزم و اراده
 دو تن از زندانيان ۶۶پيش از آن در سال . ی اين روند به شدت در ھراس بود ادامه

 از اوين به زندان ۶۵ر سال  که دی و ناصر شيرويهاکبر قربانل ھای علی مجاھد به نام
ه شان با کندن تونلی که بيھا تن ديگر از ھم سلولی ساوه منتقل شده بودند، به ھمراه دو

مدت بيش از يک ماه طول کشيده بود، موفق به فرار از زندان شده و شبانه خود را با 
. ندکاميون به تھران رسانده و بعد از وصل شدن به مجاھدين، از کشور خارج شده بود

 يکی ديگر از ھواداران مجاھدين که برای بار دوم  محمد جعفری۶٧در تيرماه 
ه نيز که چشم پيش از آن يحيی گل. دستگير شده بود، از زندان گلپايگان فرار کرده بود

در . پيوسته بوداز تھران به گرگان منتقل شده بود از زندان فرار کرده و به مجاھدين 
شھرھای مختلف کشور تعدادی از زندانيان مجاھد به ھمين ترتيب فرار کرده و از 

 تالش کرده بود فرار ر نيز ھادی صابریحصا  قزل۴در بند . کشور خارج شده بودند
برخی از زندانيان ی آزادی   در آن روزھا گاه فاصله.کند که با شکست مواجه شده بود

 مدتی را به درد دل با محمد ،شب. شان از کشور کمتر از دو ھفته بود مجاھد و خروج
بيش از . برد کش شده بود و حاال در بند ما به سر می مدتی بود ملی.  گذراندماردکانی

در . بوددلم برايش تنگ شده . گذشت دو سال از آخرين باری که ديده بودمش، می
کردم به زودی وی و ديگرانی را که در آن بند به شکل  ام تصور می محاسبات اوليه

. وگو خواھيم کرد بردند، خواھم ديد و آن وقت يک دل سير با ھم گفت تنبيھی به سر می
  .ھای ما خواھد بود ھا و صحبت دانستم اين آخرين تماس نمی

  
ھا را قطع  ما بر خالف انتظار، مالقات بود، ا١روز مالقات سالن  . مرداد٢يک شنبه 
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مسئوالن رژيم . شان محروم کرده بودندي ھا کرده و زندانيان را از ديدار با خانواده
زندان در التھاب به . تصميم خود را برای از بين بردن زندانيان سياسی، گرفته بودند

 حاضر شده ١ در ميان زندانيان سالن و لشکریعصر ھمان روز ناصريان. برد سر می
ی  ھا خواستند تا برای انتقال به ساختمانی در کنار کارگاه و جھاد زندان، کليه و از آن
  .آوری کنند ًشان را سريعا جمع وسايل

 محسوب "معاند"بندی مسئوالن زندان،   کسانی بودند که در تقسيم١زندانيان سالن 
 و ی بندھای گوھردشت نيان به بندی خارج از مجموعهموضوع انتقال زندا. شدند نمی

در کنار بند کارگاه و جھاد، مورد مخالفت افراد قرار گرفت و اظھار داشتند حاضر به 
 برای ناصريان. کنند، نيستند زندگی در کنار زندانيان عادی که در کارگاه کار می

ما شما را : شان، از موضعی باال گفت ش کردن مخالفتھا و خامو متقاعد کردن آن
آوريم و تنھا به علت باال زدن چاه فاضالب و مشکالتی که در  تواب به حساب نمی

مطابق . رابطه با فاضالب زندان به وجود آمده است، مجبور به انجام اين انتقال ھستيم
م شوند، عا ار بود قتلی مسئوالن رژيم، زندانيان اين بند شامل کسانی که قر برنامه
ساختمان کنار کارگاه بھترين مکان . کردند ای دور می ھا را به بھانه پس بايد آن. نبودند

 اين بود ١ھای بخشی از افراد سالن  گی يکی از ويژ. برای نيل به چنين مقصودی بود
ی ويدئويی جھت  بهھای قبل با تقليل حکم مواجه شده بودند و يا مصاح که در طول سال

  .آزادی را پذيرفته بودند
  

چه که در اين رابطه شنيده و خوانده  تعمق به آن.  بودعيد قربان . مرداد٣دوشنبه 
 در در خواب خود را. بودم، مرا به فضای خوابی که دو ھفته پيش ديده بودم، برد

او . کرد وگو می  با ايشان ديدار و گفت که مسعود رجویمجمعی از زندانيان سياسی يافت
خداحافظی ما بار از  بود، با چشمانی اشکنشسته وگو  گفتما به در حالی که با 

او در خواب چندين بار تأکيد کرد که از دست ما برای شما کاری ساخته . کرد می
سيگاری . بودخواب از سرم پريده . خيس عرق بودم. سراسيمه از خواب پريدم. نيست

ھم ريخته  به شدت به.  و مشغول قدم زدن شدم کرده روشندر اتاق داشتم، ھمان را 
باالخره خودم را راضی کردم که خواب است و لزومی ندارد خود را به آن . بودم

من ی قابل توجه اين بود که   نکته. بعد از ساعتی قدم زدن دوباره خوابيدم. مشغول کنم
در . فکر نکرده بودم ... به مرگ و شکنجه و اعدام وً اصالپيش از آنطی روزھای 

حاال ديگر . شرايط جديدی که پيش آمده بود، دوباره ھمان خواب را به خاطر آوردم
ديگر .  گذشته را برھم زندتعادلتوانست  ن میيرژيم قطعنامه را پذيرفته بود و ا

ی  پارامترھای جديد، ھمهبا وارد شدن . شد از زاويه ديد قبلی به مسائل نگريست نمی
  . شد ھم خورده بود و نياز به يک بررسی و تحليل جديد احساس می ھای پيشين به معادله
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که آيا باعث    و اين٨کردم ی آن فکر می ی قربانی و قربانی شدن و فلسفه به مسئله
ًگردد يا خير و اصوال تأثيری در جريان تاريخ داشته است يا نه؟ در  رھگشايی می

ای که از قبل به دنبال  ھای روانی انسان و نتيجه ً شرايطی معموال بسته به حالتچنين
بعد از مدتی به خودم نھيب زدم که بھتر . ھای مختلفی کرد توان برداشت آن ھستيم، می

چه که در مغز و ذھنم النه  از پرداختن به آن. ًاست فعال به چيزھای ديگری بيانديشم
 احساس غريزی و نه تحليل سياسی، مرا به وقوع يک يک. کرده بود، پرھيز داشتم

کردم به  ھا نيز تالش می عام تا روزھای پس از شروع قتل. کرد فاجعه رھنمون می
نوعی خودم را از شر آن افکار خالص کنم و به ھمين دليل در مسيری عکس احساسم 

دم خودم سعی کر. دانستم امروز در بند جشن و پايکوبی برپاست می. کردم حرکت می
چه که معمول بود، بايد چند  ًمنطقا و مطابق آن. ھا حاضر ببينم را در جشن و مراسم آن

ولی خبری از  شديم، مان، به بندعمومی منتقل می روز پيش با اتمام دوران انفرادی
ريختگی اوضاع پس از پذيرش قطعنامه گذاشته  آن را به حساب درھم. انتقال نشده بود

 ، داديار ناظر زندان"عرب"ر سلولم باز شد و پاسدار بند مرا نزد حوالی ظھر د .بودم
بندت را بردار  چشم: که وارد شدم، وی سالم کرده و با احترام گفت  به محض اين. برد

ی  جريان مصاحبه اش نسبت به آخرين باری که در احساس کردم موضع! و بنشين
با لحن ماليم و رويی گشاده و در . ی ديده بودمش، بسيار فرق کرده استاجباری کذاي

خواھم شما را به بندتان  می: باريد، گفت عين حال چشمانی که از آن شرارت می
کردند و  ھيچ وقت چنين کاری نمی. بازگردانم، خواستم از قبل به شما اطالع داده باشم

 اعتراض نسبت به برخوردی که با ما شده من با. ديدند ًمعموال نيازی به اين کار نمی
در کجای قانون و ضوابط آمده است که زندانی مجبور به تحمل ديدن : بود، گفتم
حاال ديگر آن مسئله تمام شده و قرار است : ی اجباری ديگران شود؟ وی گفت مصاحبه

ا مالقات ام ر به ھمين راحتی؟ من دو ماه است که خانواده: گفتم. شما به بندتان برگرديد
اگر من . ايد؟ مالقات حق خانواده من است به چه حقی مالقاتم را قطع کرده. ام نکرده

کرد از راه ماليمت  ام مجازات شوند؟ وی که سعی می خانواده ام، چرا بايد خالفی کرده
ی آينده مالقات خواھی داشت و االن ھم من فرصت کافی ندارم  ًحتما ھفته: درآيد، گفت
. تان برگرديد گر دوستانت صحبت کنم تا ھر چه زودتر به بند سابقو بايد با دي

ًظاھرا اين گونه . وگو با او نيمه تمام مانده و نگھبان من را به سلولم بازگرداند گفت

                                            
ِو من تمام اال◌ضح: گويد ھای قربانی می البالغه در توصيف ويژگی  نھج۵٣امام علی در خطبه    ٨ ُِ ْ ِ َ َ ْ ُة استشراف يَ َ ْ ِ ِْ

َأذنھا، و سالمة ع ُ َ َ َ ََ ِ ُ َنھا، فإذا سلمت اال◌ذن و العيُ َ َْ َ ُ ُ ُ ْ ِ ِ َِ َ ِ ِن سلمت اال◌ضحيَ ِ ِْ ُ ْ َ َ ُة و تمت، ولو كانت عضباء القرن تجيُ َ َ َِ ْ َْ ْ َ َ ََ َ ْ َْ ْ َ َّ َر رجلھا ُ َ ْ ِ ُّ
ِإلى المنسك از شرايط كمال قربان َ ْ َ َ ن يا ھايش صاف و برافراشته و چشمانش سالم باشد، بنابر گوش  ، آن است کهیِ

ھر گاه گوش و چشم قربانى سالم باشد قربانى كامل و سالم است ھر چند شاخش شكسته باشد و با پاى لنگ به 
  .آيدقربانگاه 
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احساس کردم . نمود که عرب به وی ابالغ کرده است تا ترتيب انتقال من را بدھد می
کنند، نيست ولی چندان اھميتی  عا میچه که اد در پس نگاھش ھيچ نشان خوبی از آن

  .بعد از حدود نيم ساعت متوجه شدم با ھمه برخوردی مشابه من داشته است. ندادم
ھای جلوی سالن منتقل کردند و نگھبان  بالفاصله سلول ما را عوض کرده و به سلول

اگر . دجا در من آغاز ش ترديد از ھمين! منتظر باشيد تا به بندتان منتقل شويد: بند گفت
ھايمان را عوض کردند؟  مان انتقال دھند، پس چرا سلول خواھند ما را به بند سابق می

ھای سابق ما را به بندمان منتقل کنند؟ با اين ھمه و با  ستند از ھمان سلولنتوا مگر نمی
ھا را به فال بد  ديديم که اين اتفاق ھايمان در آن دوران، دليلی نمی توجه به تحليل

ھای  بعدھا با کنار گذاشتن نمونه. وباره به سرعت از اين مسئله گذشتمد. بگيريم
برخورد، به اين نتيجه رسيدم که مسئوالن زندان در تمام آن مدت در صدد اجرای 

من در آن زمان . ه بودندای بودند، ولی بنا به عللی از انجام آن خودداری کرد پروژه
 تا سابقه نداشت که عرب. تم داشته باشمتوانس ھيچ درکی از آن نداشته و در واقع نمی

اين حد از موضعی پايين و با لحنی مؤدبانه صحبت کند و ضرورتی به انجام چنين 
گويی با انسانی متفاوت از آنی که يک ماه و اندی پيش ديده بودم، . رفتاری نداشت

. کوبيد مان می خواند و بر سر و کول آن روز کابل در دست رجز می. رو ھستم به رو
و وی را مجبور به   مان را به وی تحميل کرده  کردم که اراده خياالنه تصور می خام
بار از در مصالحه با ما   او اين بار از موضعی خفتکردم فکر می. ايم نشينی کرده عقب

خواھد مسائل را به نوعی رفع و رجوع کرده و برخورد آن روز را  بر آمده است و می
 ٣ يا ٢بعدھا متوجه شدم که ھمين برخورد را در روز  !مان در آورد نيز از دل

بردند، انجام داده   با بخشی از زندانيانی که در انفرادی به سر میمردادماه در اوين
جا   آموزشگاه به آن۶ی سالن  ِ روز قبل از سلول دربسته۴ نفر بودند و ٩ھا  آن. بودند

ھا ابالغ  در اين روز به آن. شدند يی سه نفری نگھداری میھا منتقل شده  و در سلول
شوند  آوری کنند ولی بعدازظھر متوجه می شان را برای انتقال جمع شده بود که وسايل

ھايی پيرامون نام،  ھايی حاوی پرسش که از انتقال خبری نيست و فردای آن روز، فرم
  .ی زندانيان داده بودند تا پر کنند به کليه... نام خانوادگی، اتھام ، ميزان محکوميت و

زندانيان دوبار دستگيری که در اوايل تيرماه به انفرادی منتقل شده بودند و در اين 
ی راه با تغيير  ھا را به بندھای عمومی داشتند، در ميانه روز قصد بازگرداندن آن

  . ه شدندھای انفرادی برگرداند رو شده و دوباره به سلول ميم مقامات زندان روبهتص
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، ھيچ واکنش  رو می  روبه"مجاھدين"و در مقابل پرسش اتھام، وقتی با پاسخ 

چه که مسلم  آن! شد  پديدار مینشانبخشی نيز بر لبا حادی نشان نداده و لبخند رضايت
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  .ھا برای تشويق افراد به اتخاذ چنين مواضعی بود بود، تالش وافر و غير مستقيم آن
شی رفت بدون ھيچ پرس. ھنگام تقسيم شام، پاسدار بند متوجه شد بشقاب و ليوان ندارم
فھميدم اتقاق جديدی افتاده . و بالفاصله با بشقاب و قاشق و ليوان و يک آفتابه برگشت

ی فراوانی برای اجرای پروژه  عجله" عرب. "و دستور انتقال ما منتفی شده است
  . باره متوقف شده بودکت و معلوم نبود چرا ھمه چيز به يداش

  
به "  آ- محمود"ام  ورس فھميدم که در سلول کناریشب از طريق م.  مرداد۴سه شنبه 
داديم از مورس  به خاطر اين که کنار در ورودی سالن بوديم، ترجيح می. برد سر می

ھا نيز از زير در آھسته با ھم صحبت  استفاده کنيم، ولی با اين حال بعضی وقت
س غريزی شايد ھمان ح. خواست صدای ھمديگر را نيز بشنويم مان می دل. کرديم می
 دو ماه قبل به انفرادی منتقل شده حمودم. گفت که ديگر ھمديگر را نخواھيم ديد می
خواستند  از يک نفر می:  به چه دليل به انفرادی منتقل شدی؟ گفتم:پرسيد. بود

 که با اعتراض ما ی اجباری بگيرند و بر آن بودند ما را به تماشای آن ببرند مصاحبه
ای خاموش  لحظه.  آوردند انفرادیما را به  با ضرب و شتم  در نتيجه.رو شدند روبه
آن فردی که متن انزجارنامه را : سپس پيامش را به شکل منقطع دريافت کردم. شد

. از حماقتی که کرده بودم، خشکم زده بود. يک لحظه فرو ريختم. خواند، من بودم
 و حاال در سلول کناريم  نشناخته بودم او را آن روز،من. دست و پايم را گم کرده بودم

اش  احساس کردم باعث ناراحتی. بود و من به شکل بدی قضيه را طرح کرده بودم
کرد من او را مسبب به  شايد او فکر می. ًام، چيزی که اصال قصدش را نداشتم شده

. گونه نبود ًدر صورتی که اصال اين. دانم مان می انفرادی افتادن و کتک خوردن آن شب
دانستم چطوری قضيه را جمع و  پيچيدم و نمی احتی مثل مار به خودم میاز شدت نار

در آن لحظه دوست داشتم که کنارش . جور کنم و حماقتی را که کرده بودم تصحيح کنم
او قبل از ما به انفرادی رفته . خواستم گرفتم و از وی پوزش می بودم و در آغوشش می

دوباره تالش کردم با او . جا منتقل شده بود بود و حاال از سالن انفرادی ديگری به آن
. به ھمين دليل به رد و بدل کردن اخبار پرداختم. گپ بزنم تا بلکه از دلش در بياورم

پرداختم اال به اين نکته که چگونه تماس او با آذر لو  وگو با او می از ھر دری به گفت
خواستم دوباره  نمی... د و کردنرفت؟ و يا چگونه او را به انجام مصاحبه مجبور

موقعيت کردم بعدھا شايد در  در ثانی فکر می. موضوع فوق را در ذھنش تداعی کنم
  . گيری کنمبھتری بتوانم موضوع را پي

ی مورس زدن   معروف بود، متوجه٩"اسمال"ھا به  پاسدار کوتاه قدی که در ميان بچه
ير کرد که به طور  مرا در حالتی غافلگوا. ی سلولم را باز کرد ما شد و دريچه

                                            
  ن انگليسی در زبا"کوچک"معنی به    ٩
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در سلول را باز به سرعت .  زمين ولو شده و در حال مورس زدن بودمرویدرازکش 
زدی؟ بدون اين که خودم را ببازم، لبخندی زده و با لحنی  چرا مورس می: کرد و گفت

 دلم گرفته بود "نود و بوقی"ِبعد ! تف به اين شانس! شانس را نگاه کن: وار گفتم لوطی
پيش خودم گفتم اگه شانس ماست، .  بودم و روی ديوار رنگ گرفته بودمو دراز کشيده

زدی؟  گويد چرا داشتی مورس می کند و می ھمين حاال نگھبان در سلول را باز می
ای که  البداھه ام و داستان فی خونسردی! ِدست بر قضا در باز شد و تو ظاھر شدی

ھای  در يورش. لوحی بود  پاسدار ساده. کوب کرد ساخته بودم، گويی او را ميخ
 "مالت"اگر صد تا : گفتند ھا می بچه. گشت پاسداران به بند، فقط دنبال وسايل چوبی می

ی  ھا را ول کرده و يک راست می رود سراغ قفسه روی زمين ريخته باشد، او آن
: باری گفت به شکل بالھت. گفتند ھم می" عشق چوب"برای ھمين به او ... چوبی و

اگر خواست با تو تماس بگيرد، ! ات آدم خطرناکی است  سلول بغلیمواظب باش،
دانستم چه کنم؟ بخندم   نمی،در را که بست. چشم: سرم را تکان داده، گفتم! جواب نده

  بر بالھت وی يا بگريم بر سرنوشت خود که به دست افرادی چون او گرفتار آمده
اند،   و نيست ما مستولی شدهای بر ھست تعمق در اين واقعيت که چه طايفه. بوديم

  . کرد ام می سخت آزرده
ی نيروھای عراقی به مناطق غرب کشور و اعتراض واليتی  کم و بيش خبر حمله

 پاسدار بند که زير ھشت مشغول گوش یوزير امور خارجه رژيم را از طريق راديو
. جب کردمبسيار تع.  از روز قبل شروع شده بوده حملًظاھرا. کردن به آن بود، شنيدم

. ای دوباره بعد از پذيرش قطعنامه، از طرف عراق انجام گرفته است چرا چنين حمله
 که در با محمود و فرامرز جمشيدی"  اسمال"اخباری را که شنيده بودم، بعد از رفتن 

ين ی نشنيده بودند و ابيشترھا ھم چيز  آن. دو طرف سلولم قرار داشتند، مطرح کردم
  . اخبار برای آنان نيز عجيب بود

 زندانيان از يک گروهبه .  بود)بند سابق خودمان(، ٢ھای بند  امروز روز مالقات بچه
ھا موفق به ديدار  ی خانواده  و بالفاصله مالقات را متوقف کرده و بقيهدھند میمالقات 
، يعنی کسانی که از  اوين۴بعدھا متوجه شدم زندانيان بند  .شوند نمی نشانفرزندا

ھای خود مالقات داشتند و   به اوين منتقل شده بودند، در اين روز با خانوادهگوھردشت
ی نيروھای  روی اوليه  و پيش"فروغ جاويدان"از طريق آنان در جريان عمليات 

ھا از  بچه.  را شور و شوق زايدالوصفی فرا گرفته بودبند.  قرار گرفته بودندمجاھدين
  . ھای گوناگون سعی کردند اخبار فوق را به گوش ديگر زندانيان نيز برسانند طريق

م را اتخاذ کرده بودند و ترديدی نداشتند عا بدون شک مسئوالن رژيم تصميم اجرای قتل
آيند، به زندانيان منتقل خواھد شد   مالقات میکه اخبار عمليات، از طريق افرادی که به
چيزی که در آن . ی زندانيان است، يقين داشتند و نسبت به نتايج آن که باالرفتن روحيه
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در . روزھا با جديت به دنبال آن بودند تا ميزان باالتری از افراد را از دم تيغ بگذرانند
 آموزشگاه ۴ و ٢ھای  ھای زندانيانی که در سالن   به خانواده به مناسبت عيد قرباناوين

 روز فوق ھايی که در تعدادی از خانواده.  داده بودندبردند، مالقات حضوری به سر می
شان را مالقات کنند، در روزھای بعد تک و توک مراجعه نتوانسته بودند فرزندان

ای روی در زندان زده شده   که اطالعيهکنند میھا مشاھده  د آنصبح پنج مردا. کنند می
  .  زندانيان به مدت دو ماه تعطيل است که مالقات است مبنی بر آن

  
اش در تدارک بزرگداشت دھمين سال به   و رژيم منحوسخمينی . مرداد۵چھارشنبه 

درست مانند . دشان، شکست سختی در جنگ با عراق خورده بودن قدرت رسيدن
خود جشن بزرگی برپا کرده بود و در  سال  سلطنت امين  سی درشاه قاجار که  فتحعلی
در دوران . ه بود خوردی تزاریھا  از روس در جنگیشكست سختسال  ھمان

 یھا ن نحوست را به گردن سكهي و اه گرفتنحسرا به فال  فوق مردم جشنشاه،  فتحعلی
سال باب کرده بود و خواستار آن شده  شاه ھمان  فتحعلیه بودند که انداختیقران صاحب

شاه که جز بدبختی و حرمان  فتحعلی. قران را نيز به القابش اضافه کنند بود که صاحب
ھای بزرگی از خاک ميھن را نيز به باد  چيزی نصيب مردم ايران نکرده بود و بخش

سلطان "اين بود که ی خويش برآمده و خواستار  فنا 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  حاصلی را نيز بر گرده نصيب مردم نکرده بود و ھشت سال جنگ بی
ھايش را در مقابل دشمن خارجی باال برده  بار دست کرده بود و با شکستی فضاحت

ی فقيه مورد  در داخل کشور قدرتش به عنوان سلطنت مطلقهبود، خواھان آن بود تا 
خود و اطرافيانش حضور آن ھمه زندانی را به فال . شناسايی عام و خاص قرار گيرد

  . بد گرفته و در صدد بر آمده بودند تا از شر آنان خالص شوند
. شد از صبح چھارشنبه، صدای بلندگوی مسجدھای اطراف زندان به خوبی شنيده می

ی راديو سعی در  رسيد و گوينده ز ھمه جا صدای مارش معروف جنگ به گوش میا
در خالل خبرھا شنيدم که . ھای غرب کشور داشت ج عمومی برای عزيمت به جبھهيتھي

از . اند به کمک نيروھای ارتش عراق به مرزھای غربی حمله کرده" منافقين"نيروھای 
را " ايران مرز پرگھر " از جمله سرودھای ملی و ميھنی وصبح چند بار راديو سرود

رژيم سرودی را که .  تعجبم شده بود اين امر بيش از ھر چيز موجب. پخش کرده بود
کرد، با  اش می  تلقی کرده و الجرم خالف اسالم ارزيابی"گرايی ملی"ی  تا ديروز نشانه
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 ١٠ !يک چرخش آنی، در طی يک روز چندين بار به پخش آن مبادرت کرده بود
ھا و  ھای مختلف از سوی نھادھای رژيم مبنی بر تعطيلی مجلس و دانشگاه العيهاط

ھای غرب کشور، ديگر ترديدی برايم باقی   ھا به جبھه نھادھای دولتی و عزيمت آن
 انجام گرفته  و مجاھدينخشيبآزادی وسيعی از سوی ارتش  نگذاشته بود که حمله

 در بدترين حتاھا را،  چرا که تا آن موقع، سابقه نداشت رژيم مجلس و دانشگاه. تاس
. تعطيل کند و از بلندگوی مسجدھا سعی در بسيج نيرو داشته باشدنيز شرايط جنگی 

امروز ديگر خبری مبنی بر . ھا شده بود بدون ترديد پارامتر جديدی وارد معادله
و " منافقين"بود، بلکه ھر چه بود سخن از ی نيروھای عراقی به خاک ميھن ن حمله

  . بود... و" عمال استکبار جھانی"و " منافق"نيروھای 
کردند،  صدای پاسداران را که پشت در سالن با ھم صحبت می. بعدازظھر بود

ی  زمان اول انقالب ھم ھمه: گفت ھا که داوود نام داشت، می يکی از آن. شنيدم می
. شان را بشنوم، نتوانستمي ھا ی صحبت ه تالش کردم تا بقيهھر چ. ھا را نکشتند ساواکی
يک دنيا تحليل و برداشت روی آن . کردم ای که شنيده بودم، فکر می ھا به جمله مدت

ی   توانستم بقيه چرا اين بحث را به ميان کشيده بودند؟ ای کاش می. کردم سوار می
آيا آنان در . کردند  صحبت میفھميدم که در چه موردی ھاشان را نيز بشنوم و می حرف

کردند؟ آيا به   بود، صحبت مینشانمورد خطری که در صورت سقوط رژيم متوجه جا
کند به   آيا مثل ھر انسان ديگری که در موقع خطرتالش می دادند؟ خودشان دلداری می

دست يافتن به ھا نيز به دنبال راه فرار و   آننوعی راه فراری برای خودش بيابد،
شان فايق   روحی بودند؟ آيا در پی يافتن توجيھی بودند تا بر اضطراب درونیآرامش

ی ذھنم را به خود مشغول  ھا ھمه  اين پرسش آيند؟ آيا خطر تا اين حد نزديک است؟
کردم قضيه را از ديد ديگری مورد موشکافی قرار دھم،  ھر چه تالش می. کرده بود

ًی رژيم صرفا برای گمراه کردن مردم  اوليهبرايم محرز شده بود که تبليغات . شد نمی
چه فکر :  از طريق ھواکش پرسيدفرامرز جمشيدی. و الپوشانی اصل قضيه بوده است

زيرا با وجود پذيرش . ی وسيعی کرده است ًاحتماال سازمان حمله: کنی؟ گفتم می
ی وسيع ديگری از  امکان حملهًبس از سوی عراق، احتماال بعد از اين  ی آتش قطعنامه

  . تواند آخرين حمله باشد  نخواھد بود و اين میخشيبآزادسوی ارتش 
در سوم مردادماه، زندانيان استان کرمانشاھان را  "فروغ جاويدان"با شروع عمليات 

ی اول، ساختمانی که بند  طبقهسراسيمه در تر به تھران منتقل کرده بودند،  که پيش
 نفر ٧٠حدود ً ھا مجموعا تعداد آن.  جای دادند،ی سوم آن قرار داشت سابق ما در طبقه

                                            
 ١٣۵٨ مرداد ٢۵ در مصاحبه با کيھان زاده جا نزد رژيم و عوامل آن مطرود بود که قطب اين سرود تا آن   ١٠

زيرا به نظر ":  گفته بود،کنيد  را پخش نمی"ايران ای"در پاسخ به سؤال خبرنگار که پرسيده بود، چرا سرود 
  " ...خان تھيه شده و رضاخانی است ی است که در زمان رضاسرود فاشيست يک "ای ايران"من سرود 
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   .ندبود
  

م زندانيان سياسی در عا قتل.  تبليغات رژيم ادامه داشتھمچنان.  مرداد۶پنج شنبه 
کردم عمليات بزرگی در  احساس می.  نداشتيم آغاز شده بود و ما اطالعی از آناوين

 ھای  رهجريان است وگرنه نيازی به اين ھمه بسيج و دنگ و فنگ و بستن مجلس و ادا
سرنوشت ما در اين ميان چه خواھد : انديشيدم با خود می. نبود... ھا و دولتی و دانشگاه

خواب ديده بودم . ودمبه ياد خوابی افتادم که ھفته پيش ديده ب. شد؟ ھيچ پاسخی نداشتم
در جايی مانند کميته مشترک ھستم و چند پاسدار که دمپای شلوارھاشان گت کرده بود، 
به در سلولم آمدند و به شکل بسيار آھسته و با آھنگی ترسناک نامم را پرسيدند و بعد 

در آن جا مشاھده کردم روی چرخی که با آن چای . مرا به راھروی جلوی سلولم بردند
. ھا قرار دارد ھای بچه ھايی حامل جنازه آوردند، تابوت  به داخل بند میو غذا
از . شان به شکلی باور نکردنی از بين رفته بودي ھا شان سالم بود، ولی صورتي ھا بدن

م را در ناگھان خود. شدت ناراحتی جلوی چشمانم را گرفتم و فريادم در گلو شکست
ند نگاه کردم، شلوار کردی سفيد رنگی به پا ب  از زير چشم.راھرو، کنار فردی يافتم

سرم را بلند کردم به قصد آن که . م که تنھا نيستم و ھمدردی دارمخوشحال شد. داشت
. صورتش را ببينم، ولی ناگاه متوجه شدم که صورت او نيز چون ديگر مردگان است

وجودم را ترس و اضطراب و اندوه . در واقع، او را به شکلی سرپا نگاه داشته بودند
. ھا روی ھم تلنبار شده بودند وسايل بچه. مرا به اتاقی بردنددر ھمان حال . انباشته بود
در خواب . گشتم خواندم و بدنبال نام دوستانم می ھا را می ھای روی ساک من اسم

از . اند شان آورده ھا و وسايل آوری ساک اند و مرا برای جمع ھا مرده ه آندانستم ک می
آن شب قضيه را جدی نگرفته بودم، ولی در وضعيت . ی از خواب پريدمشدت ناراحت

کنم که  تفسير و توجيھی برای آن نداشتم، اما تصديق می. خواب به يادم آمد آن  جديد،
 .ذھنم را اشغال کرده بود 

وگوھايم 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. مانرژی زياد شکوه کرد

اين کار را از طريق ھواکش انجام . ی اضافی نانش را به من دھد قرار شد جيره. ندارد
در اين . کرديم تا به ھم برسد مان را دراز میروی توالت فرنگی رفته و دست. ديمدا می

خواستم  ھايی که می يکی از دفعه. ردک آورديم که خود نان جبران می کار کمی کم می
 ٧۵ی تقريبی  دستم را داخل ھواکش کنم، متوجه شدم دو تا ديلم يکی به اندازه

تر، در ھواکش از قبل جاسازی  متر ولی کمی کلفت  سانتی۵٠متر و ديگری  سانتی
ی نان با روزھای گذشته فرق کرده است و نان   جيره کهامروز متوجه شدم .اند شده

  . شد، بلکه از بيرون زندان تھيه شده است شده نانی نيست که در زندان پخت میارائه 
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. آمد ھای مارکسيست، چند روزی بود که صدايی نمی کش  از بند ملی. مرداد٧جمعه 

مشغولی من گوش دادن  ترين دل مھم. ھا را به جای ديگری منتقل کرده بودند ًظاھرا آن
ھای عمومی    و محلجدھاشد و بلندگوھای مس به اخباری بود که از راديو پخش می

از خالل خبرھا احساس کردم عمليات با . رساندند ھا را به گوش ما می اطراف، آن
از کم و کيف موضوع اطالعی . اند نشينی کرده است و نيروھا عقب شکست مواجه شده

به جز روزھای گذشته ھيچ پاسداری . تنھا کانال خبری ما، راديوی رژيم بود. نداشتم
ھا بايد ھر  آن. کسی را نيز برای حمام نبرده بودند. برای دادن غذا، به بند ما نيامده بود

موقع دادن  در. زدند بردند، ولی از اين کار سر باز می روز چند نفر را به حمام می
شان موج ھاضطراب و ھراس در نگا. کردم بسيار سراسيمه ھستند غذا احساس می

  : زد می
  حشت خود بودندھا غريق و آن

  و حس ترسناک گنھکاری
   رانشانارواح کور و کود
  ١١.مفلوج کرده بود

در . شد حس کرد  شده بود و آن را به خوبی میبيشتراين مسئله از روز گذشته 
ی کوچکترين تغييرھا شده و  انسان متوجه. کنند انفرادی، حواس انسان بھتر کار می

  . شود ھا حساس می نسبت به آن
ی روز بعد را نيز  صبحانه. دادند ن روز را برخالف قبل، در يک وعده میی نا جيره

دوباره متوجه شدم که نان از بيرون تھيه شده است و نان زندان . دادند شب قبل می
 کسی در کمتر. فکر کردم شايد نانوايی خراب شده است و نياز به تعمير دارد. نيست

دنبال شنيدن اخباری ھستند که از مشخص بود ھمه به . گرفت اين روزھا تماس می
فضای سنگينی بر زندان حاکم بود و ھمه را به تفکر و تعمق . رسيد راديو به گوش می

فکر . ھای نماز جمعه را گوش کنم من منتظر بودم که خطبه.  وا داشته بودبيشتر
ی نماز جمعه را پخش  متأسفانه خطبه. کردم شايد خيلی چيزھا دستگيرم شود می

ھای نماز   ولی در خالل اخبار بعدازظھر چيزھايی جسته و گريخته از خطبهنکردند،
  . شنيدم، اما ھنوز به اين مسئله باور نداشتم" منافقين زندان"جمعه، مبنی بر اعدام 

ی تالشی که  ای برسم، ولی با ھمه ی مسائل را کنار ھم چيده و به نتيجه سعی کردم ھمه
بلند شدم . ھا افتادم بعدازظھر بود که به فکر ديلم. دش کردم، باز چيزی دستگيرم نمی می

ای نيز  ھای جلوی پنجره که تيغه و يکی را که کوتاھتر بود، برداشتم و الی کرکره
پايين کرکره . ھا جوش داده بودند، گذاشتم و ديلم را به سمت باال فشار دادم روی آن

                                            
  .  فروغ فرخزاد ١١
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ی کوچک،  ق ھمان روزنهاز طري. کمی کج شد و توانستم از الی آن بيرون را ببينم
ی زندان در سمت راستم واقع  خانه گل. ی جلوی زندان شده بودم قادر به ديدن محوطه

ديدم که در واقع جلوی ساختمان  کاری و درختکاری جلوی سلولم را می شده بود و گل
  .زندان بود
لی قند از خوشحا. توانستم به سختی ببينم ھای به بيرون از زندان را نيز می رفت و آمد

ی نسبت به پيرامونم دارم و ھمين بيشترکردم که تسلط  احساس می! شد توی دلم آب می
شناخت نسبت به . آورد ی کوچک، احساس آرامش زيادی در من به وجود می روزنه

ی در فرد بيشترتر باشد، باعث آرامش وتسکين روانی  محيط  پيرامون ھرچه وسيع
شود زندانی با چشمان بسته مورد بازجويی  میبه ھمين دليل است که تالش . شود می

ی امنيتی  صرف ندارد،  اين مسئله جنبه. قرار گرفته و يا در زندان رفت و آمد کند
بلکه برای تشديد فشار روی زندانی و جلوگيری از برقراری پيوند او با محيط صورت 

  ھر چند روزنه. اند بند را از روی چشمانم برداشته کردم که چشم احساس می. گيرد می
ی کوچکی قابل ديدن بود، ولی ھمين اندک روزنه نيز  بسيار کوچک بود و فقط محدوده

  . شد باعث به وجود آمدن آرامش عجيبی در من می
ی بندھا يورش آورده و به  عصر ھمان روز، پاسداران به شکلی ھماھنگ، به کليه

ھا بعد، ديگر  تا ماه. کردندآوری  ھا را جمع منظور بايکوت خبری زندانيان، تلويزيون
با . شد و زندان در بايکوت خبری مطلق قرار داشت ای در بندھا فروخته نمی روزنامه

 نيز مشمول مقررات  مرداد، گوھردشت۵ در روز م در اوينعا ی قتل شروع پروژه
مختلف زندان امکان رفت و آمد به بيرون از ای شده و زندانبانان و کادرھای  قرنطينه

  . زندان را نداشتند
 حق نداشتند بدون ھا نيز از ابتدای تشکيل گوھردشت  توابحتاھيچ زندانی سياسی، 

کوچکترين تخلفی در اين رابطه . بند در زندان و يا راھروھای آن رفت و آمد کنند چشم
ی زندان، نظافت راھروھا و حمل غذا تا پشت در  انهکارھای روز. شد جايز شمرده نمی

 افغانی را به منظور ِبعدھا زندانيان عادی. ی پاسداران بود بندھا، در ابتدا به عھده
 و يک بند به آنان اختصاص منتقل کردهکشی از نيروی کارشان، به گوھردشت  بھره

نوع شده بود و آنان در از روز پنج مرداد رفت و آمد زندانيان افغانی مم. داده بودند
ی آنان بود، به پاسداران محول  بندشان محبوس بودند و انجام کارھايی را که به عھده

ھای  ، زندانيان سالن رئيس زندان اوين در يکی از ھمين روزھا مرتضوی.کرده بودند
فروغ "ی عملياتی   قه اوين را در حسينيه جمع کرده و از حضور خود در منط۴ و ٢

ھايی  آميز گفته بود من ھم اکنون از کنار جنازه  و با لحنی تھديد خبر داده بود"جاويدان
  ...ام و ھا پشته ساخته بوديم، آمده که از آن

 برای ترين توابان اوين  تن از فعال١۵بعدھا متوجه شدم در ھمين روزھا در حدود 
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ھا و به منظور شناسايی و دستگيری احتمالی رزمندگانی که به ھنگام  ترل گلوگاهکن
  .آمدند، اعزام شده بودند  عملياتی به داخل کشور می نشينی از منطقه عقب

  
  

   در گوھردشت عام  شروع قتل
  

ساعت ھفت صبح، بعد از خوردن صبحانه متوجه شديم تعدادی از .  مرداد٨شنبه 
ھا که تازه به بند ما آمده بودند و تا آخرين روزھا مالقات داشتد، اخبار زيادی  چهب

 سابق، ۶ھای فرعی مقابل بچه. ھا را به ديگران منتقل کنند داشته و قصد دارند که آن
 که در بند داشتند، از آن مانند ١٢ اينچ توشيبايی١۴کاری تلويزيون  ھا بود با دست مدت

از طريق تلويزيون فوق به اخبار راديو مجاھد گوش داده و . دکردن راديواستفاده می
من در دومين سلول از دم در بودم و نقش . کردند سپس اخبار آن را در زندان پخش می

مستطيل که متعلق به  روی سلولم چند عدد شيشه مربع روبه. نگھبان را به عھده گرفتم
اگر کسی . به ديوار قرار داشتند تکيه ،ھای انفرادی بود، روی زمين ھای سلول پنجره

من با درازکش شدن روی . افتاد ھا می کرد، عکسش در آن شيشه در بند را باز می
 با ،کردم تا اگر خطری احساس شد ھا را نگاه می زمين، از زير در چھار چشمی شيشه

بعد از شروع . ھا را از ورود پاسدار به بند مطلع کنم کشيدن سيفون توالت، ديگر بچه
شويی و کشيدن سيفون توالت را  بادل اخبار، کسی به جز من حق استفاده از دستت

  .نداشت
" چلچراغ"آن روز از ساعت ھفت و نيم صبح تا دو دقيقه به نه تبادل اخبار عمليات 

ه خاطر  تمامی نداشتند و بخبرھا. ی مھران انجام گرفت  در منطقهخشيبآزادارتش 
ناخودآگاه . شدند  ھمراه با جزئيات و به شکل کاملی رد و بدل می،حساس بودن شرايط

بدون ھيچ دليل خاصی دچار دلشوره و .  نه بود بهبه ساعتم نگاه کردم، نزديک
. دانم منشأ آن چه بود، ولی مانند ھشدار و يا آژير خطری عمل کرد نمی. دلواپسی شدم

  . بند به يکباره در سکوت فرو رفت. يدمسيفون توالت را چند بار کش
 فرصت فکر کردن به اخبار را پيدا نکرده بودم که در اای نگذشته بود و من حت دقيقه

سلولم باز شد و پاسداران شيفت روز گذشته و آن روز، به ھمراه چند نفر ديگر 

                                            
 نفر از گرايشات مختلف ۴روزھا . ھا موفق به تبديل تلويزيون به راديو شده بودند  آن۶۴از اواخر سال    ١٢

  ه را در بين افراد بند و فرعیزندانيان مجاھد قديمی گوھردشت به اين اخبار گوش داده و سپس اخبار مربوط
رسيد، يک  ھای ايدئولوژيک و سياسی می ھرگاه نوبت به بحث. کردند خودشان و ديگر بندھای زندان پخش می

 امنيتی  به خاطر رعايت مسائل. تر به خاطر سپرده شوند  تا موضوعات دقيقشد ھا اضافه می نفر ديگر نيز به آن
از اين راديو تا آخرين روزھای قبل .  در رابطه با موضوع فوق قرار گيرندیکمترشد تا افراد ھر چه  تالش می

   .شد عام استفاده می از شروع قتل
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رک بند زده و سلول را ت  چشممن خواستندی در ظاھر شده و از  سراسيمه در آستانه
 اند شدهتماس امروز صبح ی   متوجهفکر کردم .  شدم گرفته يک لحظه مانند آدم برق .کنم

اند،  و شيفت روز گذشته نيز زندان را ترک نکرده تا در مورد چيزھايی که شنيده
اند  اند و چون به اين نتيجه رسيده ی اخبار را شنيده کردم ھمه احساس می. شھادت دھند
کردم که چرا  خودم را سرزنش می. اند است، اقدام کرده  شدهمان تمامي ھا که صحبت

آخر چگونه و از کجا وارد بند شدند که من نديدم؟ . ھا در بند نشدم ی حضور آن متوجه
ھا را باز کرده  ی سلول ِگويی بودم که ديدم در ھمه ی يک سناريو برای پاسخ فکر تھيه
شان فھميدم که تماس و رد و  رد اوليهاز برخو. اند ی زندانيان را بيرون آورده و ھمه

در يک لحظه دوباره . بدل شدن اخبار لو نرفته است و موضوع چيز ديگری است
به . ، خوشحال بودم سر گذرانده بوديمرا ازخطر اين که از . آرامشم را به دست آوردم

بدون کوچکترين .  باکی نيست،خواھد پيش بيايد، بگذار بيايد ھر چه می: خودم گفتم
مان باعث  دلخوشی ناشی از لو نرفتن تماس. دلھره و نگرانی، از سلول بيرون آمدم

کردم پاسداران سراپا  احساس می. شده بود که از حساسيت الزم برخوردار نباشم
 کنار ،کف بردند و بعد از طی مسافتی ی ھم ما را به طبقه. ھيجان و اضطراب ھستند

.  پيدا شدی داوود لشکری ذشته بود که سرو کلهای نگ ھنوز چند دقيقه. ديوار ايستاديم
بند وی را در حالی که به ما  من سرم را به ديوار تکيه داده بودم و از زير چشم

وقتی کمی . جا ھستند؟ ھا چرا اين اين: با اشاره پرسيد. ديدم شد، می نزديک می
: ياوريد؟ يکی از پاسداران پاسخ دادجا ب ھا را به اين کی گفته اين: تر شد گفت نزديک

ھا را به  اين:  با عصبانيت گفتلشکری. ھا بود منظورش يکی از افسرنگھبان". سيد"
ای  گويم، بياوريد و بعد با لحن آمرانه ھر کس را که من می. شان برگردانيدي ھا سلول

 به بندمان بازگرداندند و در بالفاصله ما را سراسيمه و با عجله  تفھيم شد؟: اضافه کرد
بالفاصله . احساس کردم اتفاقی در شرف وقوع است. مان انداختند ھای سابق ھمان سلول

 درب ورودیيک مرسدس بنز زرد نخودی رنگ مقابل . به پنجره نزديک شدم
کش  از طريق ھوادر ھمين موقع فرامرز جمشيدی. زندان پارک شده بودساختمان 

ی پايين بردند؟ پاسخی نداشتم و چيزی به  کنی برای چی ما را به طبقه فکر می: پرسيد
بند  ھر چه را که از زير چشم. کردم داشتم به ھمين موضوع فکر می. رسيد خاطرم نمی

ديده بودم، برای او توضيح دادم و اضافه کردم گويا غير از ما افراد ديگری را نيز 
در خاتمه . رند و به ھمين خاطر ما را به سلول بازگرداندندجا بيآو قرار بود به آن

ساختمان زندان پارک شده است درب ورودی روی  يک مرسدس بنز ھم روبه: افزودم
مگر تو : پرسيد. اند مشخص است افراد جديدی برای بازديد از زندان آمده. ًکه قبال نبود

. به انجام اين کار شدمتوانی بيرون را ببينی؟ توضيح دادم که چگونه موفق  می
اول ديلم . ھا را به او بدھم اش برانگيخته شده بود، از من خواست که ديلم کنجکاوی
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.  را دادمکوچکترسپس ديلم .  را دادم، ولی موفق نشد کرکره را کج کندبزرگتر
: گفتم. تواند بيرون را ببيند  موفق شده است و می کهفرامرز بعد از مدتی تالش گفت

وی ھر دو را باز پس داد و . ھواکش سلول من باشد ھا را بدھد تا در ديلمبھتر است 
زمان وقتی از روی توالت پايين آمدم، در سلولم  ھم. شان گذاشتم ھا را در جای اول آن

اند، ولی باز ھم حدسم  دوباره يک لحظه احساس کردم که ھمه چيز را ديده. باز شد
 پاسدار به داخل تعدادی به ھمراه لشکری. ممن دوباره شانس آورده بود. اشتباه بود
لشکری با .  مدتی طول کشيد تا به خودم آمدم و به حالت عادی بازگشتم. سلولم آمدند

 و خودم را جمع کردم "مجاھدين": آقا ايرج اتھامت چيه؟ گفتم: لحنی تسمخرآميز گفت
سرش . ، ھيچ واکنشی منفی نشان ندادانتظارمف و منتظر واکنش وی ماندم، ولی برخال

ِبالفاصله در سلول ھر ھشت نفر ما را ! بند بزن، بيا بيرون چشم: را تکان داد و گفت
بعد از چند دقيقه . بند زده، پشت سر ھم رديف کردند ی ما را چشم باز کردند و ھمه

د، اين بود که برای رسي چيزی که غيرعادی به نظر می. مان يافتيم خود را در بند سابق
 "مجاھدين"مان که  اولين بار پاسداران و لشکری نسبت به پاسخ ما در رابطه با اتھام

ًظاھرا نوعی ھمراھی نيز نشان . اعالم کرده بوديم، از خود ھيچ واکنشی نشان ندادند
پاسدار تنھا . وادارھ: اتھام؟ او گفت:  پرسيددر راه پاسدار بند از اکبر صمدی. دادند می

در شرايط مان  و تحميل ارادهھا   آمدن آن ما آن را به نوعی کوتاه. سرش را تکان داد
پس از انتقال ما به بند، ديگر زندانيانی را که در انفرادی به سر . جديد تلقی کرديم

فرعی مزبور در باالی يکی از دو فرعی . ردندبردند نيز به يک فرعی منتقل ک می
ھا متوجه  ھا برايم تعريف کردند در تماس با آن بعدھا بچه. ش مجاھد بودک ن ملیزندانيا

کش مجاھد درھمان روز اول و دوم به دادگاه برده شده و  شده بودند که اکثر افراد ملی
  . ديگر بازنگشته بودند

ھا را   تعدادی از بچهھمه از ما سراغ. مان ھمراه بودورود ما با بھت و سوال دوستان
در نگاه اول فکر کرديم . ھا نبود گرفتند که صبح از بند برده بودند و خبری از آن می

 از حد معمول آن بيشترتازه ما را مدتی . اند ھا را به جای ما به انفرادی برده شايد آن
ه ھا را به جای ما ب جای تعجبی نبود اگر آن. داشته بودند روزھا، در انفرادی نگه

در آن . بالفاصله به حسينيه بند که در انتھای بند قرار داشت، رفتيم .بردند انفرادی می
 روز گذشته بر ما گذشته بود، برای جمع توضيح ۴٢ را که در طول مواردیی  جا ھمه

را ... ھا و برخوردی که با ما در صبح ھمان روز شده بود و داديم و آنان نيز پرسش
دانستيم، برای جمع گفتيم ولی ھنوز   که خبر داشتيم و مھم میچه را ھر آن. جويا شدند

فضای ذھنی افرادی که در بند بودند نسبت . ی ابھام قرار داشت خيلی چيزھا در پرده
   .تر بود  واقعی،به ما که مدتی را در انفرادی به سر برده بوديم

 چه بود؟ سوال اين نام پدر منصور قھرمانی: پرسد ھا می شب ھنگام پاسدار بند از بچه

جلد سوم: تمشک های ناآرام 31/134 نه زيستن نه مرگ



 زنده است، پس چرا فعل بود اگر منصور قھرمانی. شود انگيز می پاسدار خيلی بحث
ولی در ھر ... پرسند و برايش به کار برد و يا اين که چرا از خود منصور نمی

  . مان سخت بود رایدر واقع پذيرش موضوع ب. ی روشنی نرسيديم صورت به نتيجه
 آغاز ھا از صبح شنبه، ھشتم مرداد، ساعت نه صبح در گوھردشت عام ی قتل پروسه

.  برده شديمی بوديم که به نزد ھيئت تعيين شده از سوی خمينگروھیما اولين . شد
  : روال کارشان بر اين اساس قرار گرفته شده بود

اند،   و استوارتر بودهکمترشان مح سئوالن زندان بر مواضع سياسیکسانی که از نظر م
م به ھر دليلی عا ی قتل  پروژهپيشبردزودتر از دم تيغ گذرانده شوند تا اگر در جريان 

اين حيث با  ھا را اعدام کرده باشند تا از ترين قدم کم ثابت توقفی حاصل شد، دست
جايی که ما به عنوان زندانيان تنبيھی   از آن در واقع.وندافسوس و پشيمانی مواجه نش
 گروه، برای اولين افراد "معاندترين"برديم، به عنوان  بندھا در انفرادی به سر می

گونه آگاھی و  مان برده بودند و ما نسبت به اين مسئله ھيچ مان کرده و به مسلخ انتخاب
زندانيان اھل مشھد را که از مواضع باالتری نسبت  به درستی لشکری .خبری نداشتيم

امکانش . م انتخاب کرده بودعا  جھت قتلگروهبه ما برخوردار بودند، به عنوان اولين 
 يعنی ھم ما و ھم آنان را در آن روز با ھم اعدام کنند، ولی چون  دو گروهبود که ھر

ر افسرنگھبان به دادگاه برده بودند، ی او و به دستو ًظاھرا ما را بدون اجازه
ھايمان  به ھمين دليل دستور داد ما را به سلول. اش مخدوش شود خواست اتوريته نمی

بدين صورت ما در . بازگردانند تا مھار اوضاع در ابتدای کار از دستش در نرود
با مواضعی که .  بوديمم، جان به در بردهعا  قتلمجريانآمده بين  تضاد و درگيری پيش

  .گشتيم ، ھيچ کدام زنده باز نمیرفتيم میداشتيم، اگر آن روز صبح به دادگاه 
م در عا  ريخته شده بود، قرار بود قتلای که در وزارت اطالعات بر اساس طرح اوليه

ی اعدام   زندانيان از پروسهتا جايی که امکان دارد، مطلق صورت گيرد و ِیغافلگير
با اين کار . و چگونگی کم و کيف آن تا مشخص شدن وضعيت خودشان، آگاه نشوند

 ِزندانيان برده و   به مواضع اصلی و نھانی زندانيان پیبيشترتوانستند ھر چه  می
. تر شناسايی کرده و حکم اعدام را ابتدا در مورد آنان صادر کنند موضعی را سريعسر
ی در دست اجرا، در زمانی  ع نگاه داشتن زندانيان نسبت به موقعيت و پروژهاطال بی

. وجھی نتوانند از موقعيت يکديگر مطلع شوند شد که زندانيان به ھيچ  پذير می امکان
ھايی 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  قتلی برخورد و خارج شده و در پروسه
برديم،  ھا به سر می ھای بلوکی که ما در آن  به سلول،از اين رو. شان کنند ًکامال ايزوله
توانستند به عنوان ترمينال جھت انتقال افراد  ھا می در واقع از اين سلول. نياز داشتند

 اين بلوک برتری.  استفاده کنندقی قبل از اعدامم کارھای حقوبه دادگاه و انجا
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يک . ساختمانی در اين نھفته بود که اولين بلوک زندان بود و مشرف به بندی نبود
ساختمان ان مشرف بود و در طرف ديگرش نيز ی بيرون زند طرف آن به محوطه

شان  ارتباطًشدند، عمال  زندانيانی که به اين بندھا آورده می.  قرار داشتبھداری زندان
توانستند وضعيت خود را با زندانيان بندھای ديگر  شد و نمی با بندھای ديگر قطع می

ی دوم و نيز بند باالی سرمان را که  ھای انفرادی ما در طبقه سلول. در ميان بگذارند
مان  ھای مارکسيست بودند، برای اين منظور خالی کردند و ما را به بند سابق کش ملی

 ضمن حضور در بندھای مختلف به از اول صبح داوود لشکری .منتقل کردند
م قرار عا پرداخت که به زعم وی بايد ھدف اول قتل شکار قربانيانی می وجو و جست
  . گرفتند می

که به دادگاه  معروف به کاک اولين نفری بود از ميان زندانيان مشھدی، جعفر ھاشمی
طبق معيارھايی که رژيم برای بردن افراد به دادگاه معين کرده بود، وی بايد . برده شد

ھا را در  در تيرماه ھمان سال ھمگی آن. رفت به عنوان اولين نفر به دادگاه می
ھايشان   و آرمانھا در دادگاه به  دفاع از مجاھدين آن.  به دادگاه برده بودندگوھردشت

اين . شناختندش، به اعدام محکوم شده بودند ی که نمیپرداخته و از سوی حاکم شرع
  . ی دادگاه ياد شده بود ھا از پروسه  خود آنِبرداشت

گفته .  زندانبانان ساخته بودا مورد احترام نزد ھمه، حتفردی از او ،مقاومت جعفر
، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و دش به گوھردشتشد در بدو ورو می

زندانيان  .اکتفا کرده بود" درود بر رجوی"و" ياحسين"در ھمان حال تنھا به گفتن 
ياط زندانيان مشھدی را قبل از شھادت، در حکه  بعدھا برايم تعريف کردند مارکسيست

بندشان ديده بودند که با چه شور و شوقی ابتدا نماز گزارده و سپس در بزرگ حياطی 
 چند روز بعد. شد، خودشان باز کرده بودند ی محل اعدام منتھی می را که به سوله

بردند، منتقل شدم،  ھا در آن به سر می کش ًھا به بندی که قبال ملی عام وقتی در خالل قتل
 به تاريخ ھشت مرداد از جعفرھاشمی يافتم که اشاره داشت در روی ديوار يادداشتی

 به مرگ محکوم  شرکت کرده و ضمن دفاع از مواضع مجاھدين"عفو"دادگاھی به نام 
  . شده است و منتظر اجرای حکم است

، ، حسين سبحانی، رامين قاسمیمسعود کباری) ٢بند ( در اين روز، از بند ما
 و اصغر ، احمد گرجی، مھران ھويدا، منصور قھرمانی، رضا زندغالمرضا اسکندری

ھای بند  آنان کسانی بودند که در چند روز گذشته با نگھبان. يدند به شھادت رسمسجدی
ھا،  پاسداران ضمن يادداشت نام آن. در طی روز و يا موقع گرفتن آمار درگيری داشتند

ه از خوا ی و موسی کريماوسط اوسط ھا علی به غير از آن. ی برخورد داده بودند وعده
نيز امروز از بند خارج کرده بودند و کسی از سرنوشت را کرج دادستانی متھمان 

ای از موسی   مرداد وقتی به سلول مجرد رفتم، نوشته١۵در . ھا اطالعی نداشت آن
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   :سياوش کسرايی" آرش"ی  ه روی ديوار يافتم با مطلعی از شعر جاودانهخوا کريم
  آری آری زندگی زيباست

  زندگی آتشگھی ديرنده پابرجاست 
  و بعد ادامه داده داده بود 
  !جنگلی ھستی تو ای انسان

  ...جنگل ای روئيده آزاده
وی ھم چنين نوشته بود که به اعدام محکوم . به تاريخ ھشت مرداد امضا کرده بودکه 

  . ز در ھمان روز اعدام شده بوداوسط ني علی. شده و در انتظار اجرای حکم است
وی از نادر . اھل گيالن، در روز ھشت مرداد به دادگاه رفته بود"  ن- ش. محمد"

 بود، ولی در او ھوادار مجاھدين. کسانی بود که آن روز جان سالم به در برده بود
او در دادگاه، روی ھمان . ه بودند ثبت کرداش او را به عنوان ھوادار بنی صدر پرونده

رو شده بودند، چون  اتھام بنی صدر مانور داده بود و اعضای دادگاه با تناقض روبه
  ١٣.ھای مذھبی ً صرفا مختص به مجاھدين بود و نه ديگر گروهحکم خمينی

بعدھا . ش مجاھد منتقل شدک زندانيان ملیمجاور ھای  وی بعد از دادگاه، به سلول
 بعد از دادگاه، از طريق مورس با ھم در تماس کش ی ملیھا کرد که بچه تعريف می

. م زندانيان مطلع نبودندعا ی رژيم برای قتل يک از آنان از برنامه  بودند و ھيچ
ای بررسی پذيرفته بودند که ھيئتی بر. کرد تصورشان ھمان بود که رژيم تبليغ می

ھا  ی آن وضعيت آنان جھت آزادی به زندان آمده است و گويا قرار است با ھمه
  .ھا قبل از ابالغ حکم اعدام به آنان بود اين تماس. برخورد کنند

آنان به ضيافت مرگ ميھمان شده بودند بدون اين که بدانند و غالمان از 
   ١٤کردند شان می ميناھای عتيق زھر در جام

ھا و برخوردھايی از اين دست، برای زندانيان  گونه ھيئت بر اينحضور در برا
  در۶۶در سال . انگيخت  را بر نمیرسيد و حساسيت آنان ش، عادی به نظر میک ملی
يک   جايی که ھيچ ی آنان برخورد کرده بودند و از آن  با ھمه و اشراقی، نيریاوين

حاضر به پذيرش ضوابط دادستانی جھت آزادی از زندان نشده بودند، ھمگی محکوم 
ضوابط . به زندان تا اطالع ثانوی شده و حکمی در اين زمينه نيز دريافت کرده بودند

و به شده ی ويدئويی شروع  دادستانی در آن شرايط از نوشتن انزجارنامه و مصاحبه
در . شد  منتھی می،ر عدم فعاليت سياسی و سپردن وثيقه و ضامنِدادن تعھد مبنی ب

سوال .  ديدند اشراقی را به ھمراه چند نفر ديگر می شرايط جديد دوباره ھمان نيری و

                                            
عام  ھبی مشمول حکم قتلھای مذ  گروه  و ديگربنی صدر، آرمان مستضعفين، فرقان  ھواداران شريعتی،  ١٣

  .شدند صادر شده از سوی خمينی نمی
  .  احمد شاملو ١٤
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ی ويدئويی  آيا ضوابط دادستانی در رابطه با مصاحبه: مشخص نيری از آنان اين بود
به . شان منفی بود انند ھميشه پاسخ آنان م ؟پذيريد يا نه ادی از زندان را میجھت آز

شان،  ھا اضافه بر ميزان محکوميت اوليه ھا و ماه شان بود که سال خاطر ھمين مواضع
ھا در سال گذشته برای آزادی بی قيد وشرط از زندان،  آن. در زندان به سر برده بودند

  .به جان خريده بودندپايانی را   کرده بودند و رنج و سختی بیاعتصاب غذا
ھا، از ديگر شھدای اين روز  کش  از بند ملی رزاقی)حسين(مھشيدو و گ حسين حقيقت

ھر دو را . ش به دادگاه برده شدندک بودند که ھمراه با تعداد ديگری از زندانيان ملی
. ھا را راھی دادگاه کرده بود شناخت و خودش آن میبه خوبی  ۶١ از سال لشکری

  . کش بودند  ملی۶۴ و حسين از سال ۶٢مھشيد از سال 
ی بيرون از ساختمان زندان و در  ھا در محوطه در روزھای ھشت و نه مرداد اعدام

ھا کشيده ی بند  ديواری که به دور محوطهِاين سوله در پشت. گرفت يک سوله انجام می
جا را  ی بند ما که به آن قسمت مشرف بود، حوالی آن از حسينيه. شده بود، قرارداشت

ی بندھا قرار داشت، ديوار دور  جايی که سوله در پشت محوطه از آن. ديد شد می
جا بايد  برای رسيدن به آن. کرد ی بندھا امکان ديدن داخل آن را از ما سلب می محوطه

 جلوی پنجره ِھای کرکره مانند تر نرده ھا پيش بچه. شد شته میدری بزرگ پشت سر گذا
. افتاد، شاھد باشند چه را که اتفاق می آن توانستند را کج کرده بودند و از اين طريق می

 را با يک فرغون که در ی بند، داوود لشکری از طريق پنجره" خ- ه"عصر ھمان روز 
در طول روزھای ھشتم و نھم مرداد، پاسداران زيادی را  . بودديدهآن طناب بود، 

گاه تالش . کردند داخل سوله را ببينند تر تالش می ديديم که با اشتياق ھر چه تمام می
ای را که در پشت آن قرار داشت،  کردند از در باال رفته و از باالی آن داخل سوله می

خورد که در  جا به چشم می  آنھای زيادی نيز در در مجموع نقل و انتقال. ببينند
ھای ناگواری در  ی امور حاکی از اين بود که اتفاق ھمه. روزھای قبل سابقه نداشت

بينانه  ھيچ کس در بند به قضايا خوش. حال وقوع است، ولی پذيرش آن سنگين بود
شان يوگوھا نگريست و ھمه در دلھره و اضطراب به سر برده و تمام بحث و گفت نمی

ھا  از صبح بچه. ھای مشکوک بود ھا و ديگر اتفاق وانتقال ر پيرامون اين نقلبا يکديگ
 وارد زندان شده و به طور متناوبيک فولکس استيشن سفيد رنگ را ديده بودند که 

ھای بسته به زندان  تعدادی جوان را که لباس سربازی به تن داشتند، با چشمپاسداران 
ارتش   بود که اين جوانان شايد رزمندگانحدس ما بر اين پايه. ندکرد منتقل می

اند که در  ی سربازانی اند و يا شايد در زمره ش ھستند که به اسارت در آمدهخيبآزاد 
 گاه ھيچھا  آن. اند  و اينک برای مجازات به زندان آورده شده تمرد کردهجريان نبردھا، 
شان اطالعی  ديگر ديده نشدند و کسی از سرنوشت ،ھا و يا پس از آن عام در خالل قتل

ھا تعدادی ارتشی را ديده بودند که گفته   نيز بچهدر آسايشگاه اوين. به دست نياورد
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بار و بعد  بعدھا شنيدم برای اولين. جا منتقل شده بودند شد از زندان جمشيديه به آن می
 به امه و اعالم آتش بس، خمينیاز گذشت ھشت سال از شروع جنگ و پذيرش قطعن

ھا  ھا افتاده بود و به شکلی ھيستريک رأی به اعدام آن فکر انتقام از سربازان و ارتشی
 که علی رازينیانه به جنايتکارخمينی در مرداد ماه، طی يک دستورالعمل . داده بود

کشيد، حکم بر اعدام  ی مسلح را يدک میدر آن ھنگام رياست سازمان قضايی نيروھا
ھا کوشيده و يا با  تمامی سربازان و نظاميانی داده بود که به نوعی در تضعيف جبھه

  .تمردشان آسيبی به دستگاه نظامی رژيم وارد کرده بودند
زنان مجاھد که از استان کرمانشاه به تھران منتقل شده بودند، به ھمراه چندين زن 

زھرا . مين روز و حداکثر روز نھم مرداد به شھادت رسيدندمجاھد کرجی در ھ
 گرد دلير کرمانشاھی که چندی قبل  از زندانيان زن کرج و آذر سليمانیخسروی
 و پاسدارانش پيکر او را در ھم کوبيده بودند ولی نتوانسته بودند خللی در لشکری
گويی . ، جزو اولين کسانی بودند که در اين روز جاودانه گشتندکننداش وارد  هاراد

  :شان اين بود آخرين پيام
  !ھا و تشنگی آی مردان دشنه

  از ميان شما کسی آيا
  ھا را بر بوم ماه خواھد نوشت نام خواھران گمنام برکه

  آوای دختران سرو و صنوبر را
  ھا خواھد شنيد در جنگل بکر ستيزه

ه، به بندی که مشرف نام  را در ظھر ھشت مرداد برای نوشتن وصيت خسرویزھرا
ھای  وی از فرصت به دست آمده استفاده کرده و با بچه.  بود، برده بودند٨به فرعی 

کرده  بعد از معرفی خود، اعالم. ، از طريق مورس تماس برقرار کرده بود٨فرعی 
ھا   به اعدام محکوم شده و ضمن خداحافظی از بچه در دادگاھی به رياست نيریبود که

.  برساننداش را به مسعود و مريم رجوی ھای گرم و صميمانه سالمکه خواسته بود 
من اما عاشقانه ، اند عاشقان گريسته" :خواند ی حيات، می آخرين لحظه درگويی
ھا شدند، زندانيان  عام ی قتل ن ترتيب اولين دسته زندانيانی که متوجهايبه . "ام زيسته
  !ای در راه است چه فاجعهکه ھيچ کس به درستی خبر نداشت .  بودند٨  فرعیمجاھد

دختران آفتاب، خواھران ستيزه و مھتاب، مادران "اکثريت قريب به اتفاق زنان مجاھد 
 دسته به - بردند و در خالل ھمين روزھا دسته  به سر میاوين در "بکر زاللی آب

 بر گردن "در فروغی جاودان، گلوبندی شبق رنگ"شدند و  قربانگاه برده می
  .آويختند می

 پايان يافته و اعضای ھيئت روز ھشت مرداد، حوالی بعدازظھر، دادگاه در گوھردشت
ی کشتار را در اوين پی   بازگشتند و سرمست از پيروزی، ادامهبه سرعت به اوين

جلد سوم: تمشک های ناآرام 36/134 نه زيستن نه مرگ



ای روی  حساسيت ويژه. ھای شب ادامه يافت دادگاه در اوين، آن روز تا نيمه. گرفتند
 اين که تعداد زيادی زندانی مجاھد در رغم علی.  اوين داشتندزندانيان مجاھد

 شان وقت بيشتردر روزھای اول دادند که  ن بودند، ترجيح میشا گوھردشت در دسترس
 ِ چرا که زندانيان محکوم به ابد و زير حکم. کنندم زندانيان اوينعا را صرف قتل

در اوين به سر ...  وھای اعزامی مجاھدين ھا و پيک دستگيرشده، دوبار اعدام
  .  در بروند"قسر"ھا  يک از آن  چخواستند ھي نمی. بردند می
  

 و ، مھرداد اردبيلیحوالی ساعت نه صبح، نام احمد نورامين . مرداد٩يک شنبه 
. بھت و ناباوری ھمه را در بر گرفته بود.  جھت خروج از بند خوانده شدحسين بحری

ين بود اگر رژيم در موقعيت خطيری قرار بگيرد، کسانی را که ًقبال تصور بر ا
برند، به  ھای سنگين دارند و يا زيرحکم به سر می  طوالنی مدت و يا پروندهھای حکم

 رو به اتمام بود و حکم حسين بحری. احتمال زياد اعدام و يا سر به نيست خواھند کرد
ھنوز . شد چه که در جريان بود، می ن راجع به آناين باعث به ھم ريختن تصورما

رفت  تصور می. ھا نبود ای در بند بودند که احکام باال داشتند و خبری از بردن آن عده
کرديم شايد ھمه چيز بر  گاه فکر می .کنند ھمه را به يک منظور از بند خارج نمی

ه بود که در صورت ھا قبل تبليغ کرد رژيم از سال. استاساس يک ذھنيت شکل گرفته 
کرديم شايد  گاه تصور می.  را از دم تيغ خواھند گذراند وقوع خطری برای رژيم، ھمه

ھا در سطح زندان، برای اين است که جمع زندانيان  قصدشان از انجام اين نقل و انتقال
. تر باشد شان راحت تا کنترل و برخورد و سرکوب و محدودتر کنند کوچکتررا ھرچه 
باره ھای قبل به يک پس چرا مانند دفعهشديم که  رو می به صله با اين سوال روولی بالفا

ھای چند نفری از بند خارج  خوانند؟ چرا افراد را در دسته اسامی افراد انتقالی را نمی
داديم، اين بود که شايد با توجه به  ای که می بينانه ھای خوش کنند؟ يکی از احتمال می

داشته باشيم، به اين ترتيب با ... کنند قصد شورش يا ی مشرايط پيش آمده، تصور
  !خواھند از وقوع ھر حرکتی جلوگيری کنند ھا می تر کردن جمع محدود

. ی کوچکی داشت جثه.  را نيز صدا کردندديری نگذشته بود که مھران صمدزاده
ات نخواھد   با طناب خفهیلشکر: گفتند گذاشتند و می ھا به شوخی سر به سرش می بچه

دھد، از روی  گذارد کنار ديوار و در حالی که گلويت را فشار می کرد، بلکه تو را می
! ما گيالسيم! گويم ما گيالسيم من ھم می: گفت در پاسخ می. کند زمين بلندت می

د، ھنگام رون  برای دزدی به باغی می چند خرس: گفتند اش به جوکی بود که می اشاره
ھای گيالس  ھا در حالی که از درخت خرس. شوند رو می دزدی، با صاحب باغ روبه

  !ما گيالسيم!  ما گيالسيم :گفتند آويزان شده بودند، می
 شخصیتوانست به انجام کارھای  کسی نمی. ی افراد بند، در جوش و خروش بودند ھمه
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 بند ھواخوری. کردند نی آماده میافراد خود را برای مقابله با ھر اتفاق ممک. بپردازد
ر بودم که بش در حال خوش و بش و شوخی با منوچھر بزرگ.  برقرار بودھمچنان

 مرداد ٢١پانزده سال محکوميت داشت، تا روز . نامش را خواندند و از بند خارج شد
 به قدم زدن ھدی مھرمحمدیای با م گوشه در.  ديگر او را نديدم،که جاودانه شد
 به خاطر  دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج بود و۴٩از سال . مشغول شدم

 برادرش او را لو داده رھمس! التحصيل نشده بود  ھنوز فارغ...ھای سياسی و فعاليت
 سال زير حکم بود و به تحمل ھشت سال زندان از تاريخ صدور ۴نزديک به . بود
تا فرصتی . مدتی در تشکيالت، در يک بخش مشغول کار بوديم! کم، محکوم شده بودح

در اين شرايط : پرسيد. پرداختيم جويی می آورديم، با ھم به درد دل و چاره به دست می
گفتند وقتی در  ھا در تشکيالت می دانم، ولی يادت ھست بچه نمی:  گفتم کنی؟  فکر میهچ

تر را انتخاب کن و از يالی حرکت کن که به نظر  ً حتما راه سخت،کوه گم شدی
ً اصوال وقتی انسان در شرايط انتخاب مسيری آيد تا راه اصلی را پيدا کنی؟ میتر  سخت

منظورت اين : درنگ نکرده و گفت. ھا برود ترين راه  به دنبال سادهدقرار گرفته، نباي
خودم ھم ھنوز ! دانم نمی:  نظر داشته باشيم؟ گفتم"چپ"مان به  گيری است که در موضع

دانم در اين جا تأکيد روی اين مسئله منطقی  ام و نمی در اين رابطه به تصميمی نرسيده
م عا  در تحليلی که در آن شرايط از وضعيت موجود داشتيم، ھنوز از قتل.است يا نه
. کرديم بينی می پيشِالبته شرايط به غايت سخت و بغرنجی را . ھا نشانی نبود شدن بچه

  . انتخاب خواھم کرددشوارترين راه ممکن راھر چه پيش آيد، : با وجود اين گفت
 که در انفرادی نيز مدتی در سلول مجاور من بود، دستی به صادقی ھنگام حيدر شب

ايم و  ی کافی چاق و چله شده مثل اين که به اندازه: خنديد و گفت، سرم کشيده
  .خواھند مثل بره سرمان را گوش تا گوش ببرند یم

به نظر : وگو نشسته بودم، گفت مان به گفت  در حالی که در سلولبا عبدهللا بھرنگی
 ھای  حکمداند  خود رژيم بھتر می: گفتم. کنند ھای حکم باال را اعدام می رسد بچه می

ی  اند و نشان دھنده ھای متفاوت بوده م در دورانھای رژي  تابع موقعيتبيشترصادر شده 
در ثانی با وجود اين ھمه .  نيستاردی مو چگونگی نظر و مواضع فرد در ھمه

 زير حکم قرار ھا و افرادی که در اوين  و دوبار دستگيرشده"نھای مجاھدي پيک"
 آمده است؟ بعد رای اعدام يک سری افراد حکم باال، به گوھردشتدارند، رژيم چرا ب

استدالل . گذرد، خبری نداريم البته ما از اوين و آن چه که در آن جا می: اضافه کردم
من در آن موقع بر اين پايه استوار بود که اگر رژيم تصميم کشتار زندانيان را اتخاذ 

ی زندانيان، با  م ھمهعا تصميم بر قتل. ان مالک نخواھد بود زندانيھای حکمکند، ديگر 
 رژيم تيعيسبھنوز ميزان . رسيد نشينی مجاھدين نيز به نظرم منطقی نمی توجه به عقب

 رغم علیدانستم و  را، با آن که ھفت سال از دوران زندانی بودنم سپری شده بود، نمی
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. توانستم حدس بزنم به چشم ديده بودم، اين يکی را نمیشماری را  ھای بی اين که جنايت
 اين مسئله برايم عينی،خويی و شقاوت رژيم به لحاظ   باورم به درندهرغم علیدر واقع 

تواند از چه ظرفيت و پتانسيل عظيمی برای ويرانگری و  روشن نبود که رژيم می
ی پيش در  ند که تا لحظها  تصور اين که کسانی باالی دار رفته؟جنايت برخوردار باشد

در دورانی که :  گفتشب مصطفی مردفرد. کنارم بودند، برايم بسيار دشوار بود
به ھمين منظور . انفرادی بودی، احساس کردم شايد ديگر بازنگردی و تو را نبينم

رآن ای را که برايت بسيار عزيز بود، از جاسازی در آورده و در يک جلد ق نامه
ًدوباره جاسازی کرده و در ساکت گذاشتم تا اگر احيانا وسايلت را خواستی، نامه نيز 

توانم خبرت کنم که نامه را در جلد قرآن  دانستم چگونه می فقط نمی. به ھمراه آن باشد
قدر ذھنم درگير مسائل  از او تشکر کردم، ولی در آن لحظه آن. ام جاسازی کرده

مصطفی . شده و گنج نھان در آن، نيانداختم  به قرآن صحافی نگاھیحتامختلف بود که 
کس مثل او،   ھيچ. الفت و دوستی شديد وعميقی بين ما بود. شور و حال عجيبی داشت

 مواقع مرا بھتر از خودم  در بعضی. شناخت روحيات و خلق و خوی مرا نمی
داد که از   می را در من تشخيصمواردیگاھی . بسيار دقيق و ريزبين بود! شناخت می

گفت،   با من و روحياتم می چيزھايی که او در رابطه. آوردم شان شاخ در می شنيدن
قادر نبودم چيزی را . برد ام پی می  کسی به زوايای روحیکمتر. منحصر به فرد بود

  !از او پنھان کنم
. رسندپ میشان را ي ھا ھا اتھام ھا را بيرون کشيده و از آن ھای يکی از فرعی امشب بچه

 و به دارد می اعالم "منافقين"، اتھام خود را تنھا يکی از زندانيان به نام محمد ھدايتی
 "مجاھدين" که چرا اتھامش را گيرد  میشدت مورد ضرب و شتم پاسداران قرار 

  ! گويد نمی
 کشتار زندانيان ِای ھيئت روزھای بعد، پاسداران و اعضھمچنيندر دو روز گذشته و 

در دادگاه .  نشودچيرهم، بر زندانيان عا کردند فضای دادگاه و اعدام و قتل تالش می
 به بيشترشان بر اين بود که تا حد ممکن با ماليمت رفتار کنند تا زندانيان ھر چه  سعی

 بيشترر چه  ھِشان نزديک شوند و دست آنان در کشتن  و درونی مواضع واقعی
 . زندانيان، بازتر باشد

ھای اشرف   نامهعصر امروز، رضا ازلی. فضای عاطفی عجيبی در بند حاکم بود
ھا در زمستان  اين نامه.  را که از حفظ بود، خواند به ھمسرش مسعود رجویربيعی
ھا را در  رضا اين نامه.  منتشر شده بودند توسط مجاھدين بھمن١٩ و در سالگرد ۶۶
به ويژه در اين . ھا بسيار انگيزاننده بودند نامه.  کلمه به کلمه حفظ کرده بوداوين

جا که اشرف خطاب به  به خصوص آن. توانستند تاثير مضاعفی داشته باشند روزھا می
  : گفت ود میھمسرش مسع
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ھايی که  ھامون و با تمام عزيزانم با تمام نورچشمانم ھمان با تمام بچه
ھا  شوم با آن ھا شکنجه می ھام با آن شوند ھميشه با آن قھرمانانه شھيد می

  .شوم ميرم و زنده می ھا می زنم و با آن فرياد می
اآلن اشرف کجاست و ھا صحت داشته باشد،  اگر اعدام بچه. اختيار به فکر فرو رفتم یب

ھايی بود که ذھن من  ھا سوال  اين کنند؟ ھا کجايند و چه می چه حالی دارد؟ راستی بچه
ھايی را  احساسم را به مصطفی گفتم و بعد خواب. ھا را اشغال کرده بود و ديگر بچه

 ھمه چيز در ذھنم با موسی. ھا تعريف کردم که در انفرادی ديده بودم، برای بچه
من که . زد ھايش موج می صميميت عجيبی در نامه. کرد  و اشرف تلفيق پيدا میخيابانی

  . ھا نيست کردم ھيچ غلوی در آن کنم، احساس می به سختی چيزی را باور می
 ، ، محمدرضا حجازی، خيرهللا جاللی١٥، بھنام تابانی، عبدالناصر امجدیسعيد امامی
، ، مھرداد اردبيلی، حسين بحری، احمد نورامينی، فرزين نصرتیمغن بھروز شاھی

  . امروز جاودانه شدند... ،وحجت جزع سرکرده
، ، عبدالجبار شبانی، قدرت نوری، مھدی مبينی بعدھا شنيدم مجيد معروف خانی چنانچه

 ، اردشير کالنتری، ابراھيم چوبدار کاظم صنعت فر١٦، علی سعيدیسيد محمد مروج
  .  مرداد به شھادت رسيدند٩ و٨نيز در روزھای ... و
  

 و پاسداران بند ضمن سرکشی  بامداد، لشکری١٠حوالی ساعت  . مرداد١٠دوشنبه 
 را بيشتری زندانيان محکوم به ده سال زندان يا  ھای بند، نام کليه ی اتاق به ھمه

خواستند بر اساس حکم، زندانيان را برای بردن به دادگاه  ًظاھرا می. يادداشت کردند
،  زندان محکوم به بيش از ده سالِی افراد در اتاق ما لشکری از ھمه. بندی کنند طبقه

من . خواست در کنار من بنشينند و به پاسدار ھمراھش گفت که نام ھمه را بنويسد
. برويم اتاق بعدی. تمام شد: قبل از رسيدن به من، به پاسدار بند گفت. آخرين نفر بودم

من ھم ده سال محکوميت :  من ضمن اعتراض، از جای برخاستم و رو به لشکری گفتم
حالی که دستم را گرفته و با شدت به ته اتاق پرتابم  تی؟ دردارم، چرا نام مرا ننوش

بدين ترتيب نام . مان را ترک کردند الزم نکرده و به سرعت سلول! خفه: کرد، گفت
من تنھا .  سال محکوميت داشتند، يادداشت کردند١۵ تا ١٠ی کسانی را که بين  کليه

بالفاصله پس از . شده بودمديد لشکری از اين قاعده مستثنی  فردی بودم که با صالح
شان توسط پاسدار بند يادداشت  ی کسانی که نام که لشکری بند را ترک کرد، کليه آن

لشکری در حضور پاسداران با يکايک آنان . شده بود، به بيرون از بند منتقل شدند
                                            

   .ھا با نام مستعار مصطفی بابايی در زندان بود و با ھمين نام نيز جاودانه شد او سال   ١٥
زندان نيز ھميشه مسئول صنفی در .  بود آشپز ستاد سازمان مجاھدين خلق در فاز سياسی،عموعلی،   ١٦

  ای عسل به ھمراه داشت و تا آخرين لحظه در راھروی مرگ نيز شيشه. ھا نش بود و بچهجا. ھا بود محبوب بچه
  .ھا را برطرف کند کرد نيازھای خوراکی بچه که جاودانه شود تالش می و پيش از آن
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 و آمادگی فرد جھت انجام "اتھام" ِھا مانند ھميشه حول محور سوال. برخورد کرد
تعھد مبنی بر عدم  ويدئويی، مصاحبه در جمع زندانيان، نوشتن انزجارنامه، ی مصاحبه

ھا برخورد کرده بود، چھل و اندی  از جمعی که لشکری با آن. بود... فعاليت سياسی و
 در مھدی مھرمحمدی.  منتقل کردند١٣ و١٧ھا را به دو فرعی  آن. به بند باز نگشتند

ای که زير حکم بود، محکوميتش را  کری، با احتساب دوران چھارسالهبرخورد با لش
 سال محکوميت ١٠ھايی که بيش از   سال عنوان کرده بود تا بلکه ھمراه بچه١٢

  . داشتند، از بند خارج شود
جا، با آنان از طريق  ھا به آن  بود و ما از بدو ورود بچه١٧بند ما مشرف به فرعی 

بدل کردن آخرين اطالعات و اخبار و   و به رد ومورس تماس برقرار کرديم
ھا در  ی سوم و آن ما در طبقه.  و پاسداران داشتند، پرداختيمبرخوردھايی که با لشکری

ھا در دو  ی قائمه را در نظر بگيريم، ما و آن اگر يک زاويه. ی اول قرار داشتند طبقه
  . طرف اين زاويه قرار داشتيم

 ٣ھای بند   بود، تعدادی از بچه١٧ی اول آن فرعی  سوم ساختمانی که طبقهی  در طبقه
آنان . ارتباط داشتيمپيوسته ھا نيز  ، از سه روز پيش مستقر شده بودند و ما با آناوين
 به اين نتيجه رسيده بودند که به احتمال زياد، رژيمم عا چند روز پس از شروع قتلنيز 

کسی . اند ھا نيز به شھادت رسيده م زندانيان است و تعدادی از بچهعا در تدارک قتل
. ھمه چيز بر حدس و گمان استوار بود. م نداشتعا دليل مستندی مبنی بر انجام قتل

 من تنھا نفری بودم    نام مرا يادداشت نکرد؟يک سوال اساسی اين بود که چرا لشکری
که محکوميت ده ساله داشتم و لشکری اسمم را برای برخورد اوليه نيز يادداشت 

ھايی که بند را ترک کرده بودند و کسانی که در بند  ارزيابی تعدادی از بچه. نکرده بود
ًمانده بودند، اين بود که احتماال مسئله چندان مھمی در بين نيست و به ھمين دليل 

  . بعد از دو بار انفرادی رفتن در چند ماه گذشته، با من برخورد کندنخواسته
 جمع شده و به ، بندبزرگتر، يکی از دو اتاق ١۵ھا در اتاق  شب بعد از شام، بچه

ھايی  جای خالی بچه. انگيز و شعر و سرود پرداختند ھای قديمی و خاطره خواندن ترانه
 خواندن ترانه و سرود و شعر سعی با. شد که برده بودندشان، به شدت احساس می

مان  آور بکاھيم و آرامش را به ميان بار و دلھره داشتيم که از سنگينی آن فضای غم
 ھمچنانھا  ی بچه انداز روشنی نسبت به آينده نبود، ولی روحيه ھيچ چشم. بازگردانيم

ستم موسی دان می. به من خيلی چسبيد" شمع شبانه"ی  امشب ترانه. رسيد باال به نظر می
کردم که بيش از ھميشه اين   اين ترانه را خيلی دوست داشته و حاال احساس میخيابانی

ھای اشرف به ھمسرش  دوباره از رضا خواسته شد که نامه. ترانه را دوست دارم
ری جشن عيد ھا در تدارک برگزا  بود و بچه عيد غديرروز بعد. مسعود را بخواند

 حاضر نبوديم از برگزاری جشن و سرور گاه ھيچ در بدترين شرايط حتا. غدير بودند
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ھا  ای در بند جريان داشت که تعدادی از بچه اين احساس به شکل گسترده. پرھيز کنيم
د  نيز تعدااز سوی ديگر با خبر بوديم که در عمليات فروغ جاويدان. اند شھيد شده

شان را در ي ھا و پيکرھا رژيم ادوات نظامی آن. اند ھا به شھادت رسيده زيادی از بچه
حاال ديگر تنھا جشن عيد . ھا را ديده بودند ھا اين صحنه تلويزيون نشان داده بود و بچه

چه که در  غدير نبود، ھم بزرگداشت شھدا بود وھم اعالم آمادگی خودمان برای آن
سرود در حال تمرين سرود جديدی بود که شعر و آھنگش در گروه . انداز بود چشم

من قرار بود مجری مراسم باشم و به ھمين دليل مجبور . زندان نوشته و تنظيم شده بود
  . ھای مراسم فعال باشم ريزی ی کارھا و برنامه بودم در ھمه

  
ردن اندرکاران مراسم در تب و تاب فراھم ک از صبح تمامی دست . مرداد١١سه شنبه 

ذھنم فقط . زدم در طول روز با افراد مختلفی سر و کله می. ملزومات جشن بودند
توانست آخرين بزرگداشت برگزار  جشنی که می. معطوف شده بود به برگزاری جشن

انداز بود، به درستی  چه که در چشم ھيچ کس از آن.  باشدشده از سوی زندانيان مجاھد
مراسم ساعت چھار بعدازظھر و با تالوت آياتی چند از قرآن مجيد توسط . خبر نداشت

سپس .  خوانده شد شروع شد و پيامی به مناسبت بزرگداشت عيد غديرمحمدحسن خالقی
تاريخ به ياد خويش بسپار در ھر گذر به خون نشسته اين پيکر ماست بی " من شعر
انتخاب شعر به . را خواندم صفايی کمال رفعت" ل بر چنگک سرد جراثقالسرو با
مان نسبت به   حاالت و روحيات ما در آن روزھا و تحليل و ارزيابینشانگرخوبی 

 از "مادر"شعر بعدی که توسط من در ال به الی برنامه خوانده شد، شعر . شرايط بود
  :نشاندر واقع پيامی بود از طرف زندانيان به عزيزا.  بوديیرضا رضا

  مادر بدان اميد که گردم دوباره باز
  به راه کوچه، ديده گريان خود مدوز

  خورشيد پرالتھاب زندگانی من
   ...خواھد کند غروب به ھنگام نيمروز

اگر .  باشددليل توانست بی انتخاب شعرھا نمی. نياز از ھر توضيحی است مطلع شعر بی
 بود ولی محتوای برنامه تناسب نيک نگريسته شود، محمل مراسم جشن عيد غدير

" ای شھاب ثاقب"سرود "  ر- م"گروه سرود زندان به سرپرستی . چندانی با آن نداشت
 ويژه وقتی به مصرع به. تر اجرا کرد را با صالبت ھر چه تمامھای زندان  از سروده

رسيد، بند به لرزه در  می" ، غران شيران، غران شيران، رعد و توفانفانرعد و تو"
" شود ام چگونه قطره قطره آب می نگاه کن که غم درون ديده" ترانه رضا ازلی. آمد می

 تر و  ساخته شده بود، با احساسی ھرچه تمامرا که بر اساس شعر زيبای فروغ فرخزاد
قفس را باز کنيد پرنده در "  ترانهی برنامه،  در ادامه. با آھنگی غمگين اجرا کرد
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بر سر دار و دشنه گر نعره "در خاتمه، من شعر . به زيبايی اجرا شد" خواد بپره می
 را از اسماعيل وفا يغمايی"  نيست در ميان مگر بھر تو ھای و ھوی ما،کشيم از جگر

بينی و ذھنيت نسبت  آيد، کسی دچار خوش چنان که از محتوای برنامه بر می. خواندم
ھا از من  بعد از مراسم، بسياری از بچه. برديم، نبود به شرايطی که در آن به سر می

تا پاسی از شب در حال .  را برايشان بنويسمرضا رضايی" مادر"خواستند که شعر 
شان بود و بيش از ھر چيز آن را  شعر زبان حال. ھا بودم  برای بچهنوشتن اين شعر

بعد . اق عجيبی به حفظ آن داشتندياشت. دانستند  مینشانپيام خودشان به مادران وعزيزا
 . ادامه يافت...مراسم آوازخوانی و شعرخوانی و دوباره ١۵از اتمام مراسم، در اتاق 

ھا اين دو روز را  آن. ند برده بودند، نشده بودھايی که از ب ھنوز ھيچ برخوردی با بچه
بردند و  ھمه در انتظار به سر می. در فرعی بدون ھيچ برخوردی سپری کرده بودند

. ت ساکن شده استدش دانست چرا در دو روز گذشته ھمه چيز در گوھر کسی نمی
 بود و ماشين کشتار  مرداد، ھيئت مرگ به زندان گوھردشت نيامده١١ و ١٠روزھای 
  .  سرگرم کار بوددر اوين

  
 صبح، با ٩ متوجه شديم از ساعت ١٧از طريق تماس با فرعی  . مرداد١٢چھارشنبه 

دانست  کسی نمی. اند ھا به مکان نامعلومی کرده ھا شروع به بردن آن خواندن نام بچه
فته، از صبح به تکاپو افتاده ھای شي ھيئت مرگ برای ستاندن جان. کجا و به چه دليل

ھای محکوم کرج، به نزد ھيئت   يکی از بچه١٧نوالعابدين افش بعدازظھر، زين. بود
او توضيح داد که وی را به . برده شد و ديری نگذشت که دوباره به بند بازگشت

داشت، برده و در کف، جايی که ساختمان اداری و دادياری زندان قرار  ی ھم طبقه
 و چند نفری که آنان را   و اشراقیی حضور ھيئتی مرکب از نيری جا متوجه آن
او تنھا . دانست چرا وی را به بند بازگردانده بودند کسی نمی. شناخت، شده بود نمی

، برای برخورد با نای از اوي دانستيم ھيئت بلندپايه می. کسی بود که به بند بازگشته بود
ھای پازل را در ذھنم کنار ھم   کم داشتم قطعه- کم.  آمده استزندانيان به گوھردشت

جايی که  به عنوان اولين سری، به ھمان. ياد صبح روز ھشتم مرداد افتادم. چيدم می
. لوی زندان متوقف بودسپس به ياد بنزی افتادم که ج. گفت، برده شده بوديم افشون می

ی پشت بند  ھای قبل شنيده بودم و سوله تھديداتی را که ماه. ھا بوده است ًحتما ماشين آن
. که در دو روز گذشته ديگر فعال نبود و فرغون پر از طناب را به ياد آوردم

ھا نيز تعريف  ھايی افتادم که در انفرادی ديده بودم و برای بچه اختيار به ياد خواب بی
                                            

خواستند غير مستقيم ھشداری به زندانيان داده باشند تا به نوعی در فضا قرار  به گمانم به اين طريق می   ١٧
رند و به لحاظ شرعی خودشان را توجيه کنند که ما زندانيان را در بی خبری و غافلگيری مطلق اعدام بگي

افرادی .  با زندانيان مرد و زن و در زندان رشت نيز انجام داده بودندچرا که ھمين برخورد را در اوين. نکرديم
  .ه بودندشان بازگرداند بقارا به دادگاه برده و سپس به بند س
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از طريق . ھای وحشتناکی در حال وقوع است يک لحظه فکر کردم اتفاق. کرده بودم
  . شنيديم ھر کسی که از فرعی رفته، ديگر بازنگشته است مورس می

چرا در اين . مان بود باعث تعجب.  از ھميشه بودبيشترظھر غذايی که به بند داده شد، 
 غذا ِرترديدی نبود که مقدا. ر شد از قبل شده است؟ شب دوباره تکرابيشترشرايط غذا 

گيريم که  شايد ما غذای کسانی را می: ھا گفتم به چند تن از بچه.  از قبل استبيشتر
ی غذايی زندان زياد نشده بود و آشپزخانه بر اساس  جيره. ديگر به آن نيازی ندارند

به اين ترتيب .  از آمار آشپزخانه بودکمترکرد و تعداد زندانيان  آمار قبل غذا تھيه می
برای اولين بار بود که . آمد و اشتھا نداشتم از غذا بدم می.  شده بودبيشترغذای ما 
  .احساس بدی داشتم. دانستم دليلش را خودم می. شدم اشتھايی می دچار بی

ی،  اردستان ، حميد، حسين عبدالوھابنی روزبھا، محسن، امير صفویفرھاد اتراک
ی، اصغر زنجان ، بھزاد فتح، حميدرضا طاھريان، محمدمھدی وثوقيانعليرضا مھديزاده

، ، مجيد پوررمضانبھروز بھنام زاده، ، عباس افغان، محمود آرميننخبازا محمدی
، شاھرخ ، فرامرز دلکشنی، منصور حريریفراھا الدين ، ھادی جاللايرج جعفرزاده

، عليرضا ی، مھدی مھرمحمدقلم ، ناصر زرين، سعيد رمضانلو، ناصر برزگررضايی
، سيدمحمد اخالقی، یفيض ، شھريار مسعود دليری،ار، محمدرضا شھيرافتخسپاسی

از .  آغاز کرده بودند از بند ما، درخشيدن يیميرزا  ھداوندهللا  و روحمنوچھر ناظری
 ،، ايرج لشکریفالنيک رضا، اميرحسين کريمیدانم  ديگر بندھا نيز تا آن جايی که می

، مسعود دنژا ، بيژن ترکمنار، اکبر شاکریرفت ثابت ، محمدرضا دلجویجالل اليقی
، مسعود ده اردبيلیزا ، محسن صادق، حميدرضا ھمتی، زيدهللا نورمحمدیناصری
  .به شھادت رسيدند... ر وپو ، جعفر مسيب، جعفر خسروی١٨خستو

  
ھا   باقی مانده بودند، يکی از آن١٧تنھا چند تن در فرعی  . مرداد١٣پنج شنبه 

نگران . ھا را از طريق مورس با وی کردم آخرين خوش و بش.  بودمصطفی مردفرد
  . خواھد ھر چه زودتر او را نيز صدا کنند گفت که دلش می ھا بود و می بچه

مگر دچار . کسی حال کتاب خواندن نداشت. ای در بند بود و نه تلويزيونی نه روزنامه
، مانند ١۵اتاق .  به خواندن کتاب بپردازدتوانست بود که در آن شرايط می جنون می

خواندند و سرود   آواز میھمچنانھا  بچه.  شده بودمان ھای قبل کانونی برای تجمع شب
يد در طول ساليان نکرده خواستند کارھايی را که شا ھا می بعضی. کردند حفظ می
 داشت، ھر کس ھنری. دريغ بودند  ھمه بی١۵در اتاق . باره انجام دھندکبودند، ي

چرا که در آن فضای پر از . روی بورس بود بيش از ھمه رضا ازلی. کرد عرضه می
در . ھای اشرف بودند ی نامه ھا بيش از ھر چيز مشتاق شنيدن چند باره احساس، بچه

                                            
   .ی بودهللا طالقان  دختری آيت وی نوه   ١٨
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ھا  وقتی خبر شھادت": گفت جا که می آن. ای بود که به سختی تکانم داد اش نکته  نامه
کنم و بياد  روم و با ياد شھدا چشم باز می باور کن با ياد شھدا به خواب میرسد  می

  " .ام انتقام زنده
خواھد  شان را ھا صحت داشته باشد، چه کسی انتقام م بچهعا فکر کردم راستی اگر قتل

سی اين درجه از شقاوت و ددمنشی را چه ک ثمر خواھد بود؟  ھا بی گرفت؟ آيا اين خون
باره در سکوت شب، يک. رسيد  می١٧صدای ما به فرعی توانست حدس بزند؟  می

را به " قايقرانان رود ولگا"آھنگ . به گوش رسيد صدای سوت مصطفی مردفرد
انگيز بود ولی حاال  اين آھنگ ھميشه برايم خاطره. نواخت تر می زيبايی ھرچه تمام

  . بودم خواست کنار مصطفی می  لحظه دلم می در آن. ين شده بودبيش از پيش برايم دلنش
  

. شان را با خود برده باشند ھا رفته بودند بدون اين که وسايل  بچه . مرداد١۴جمعه 
خواستيم  نمی. زديم که دير يا زود ما را نيز از بند منتقل خواھند کرد حدس می

آوری کرده و  مان را جمع  وسايليمتصميم گرفت .مان به دست پاسداران بيافتد وسايل
افراد ھر اتاق موظف شدند وسايل افرادی را که به ھر . منتظر حوادث بعدی شويم

مسئول صنفی . ی بند ببرند آوری کرده و به حسينيه اند، نيز جمع دليل از بند منتقل شده
ه تعداد ب. تقسيم کنند... و نظافت بند نيز اموال عمومی را اعم از خوراکی و بھداشتی و

... کرده، پودر لباسشويی، صابون و پاک  افراد ھر اتاق، خرما، کنسرو، انجيرخشکِ
ھايی که در بند حاضر بودند  ھای بچه  مزبور را در ساکھای جنسافراد اتاق . داده شد

در کنار ھر ساک، پتوھای شخصی . دادند و يا از بند بيرون رفته بودند، قرار می
. شان در طول ساليان گذشته فرستاده بودند، قرار داديمياھ ھا را که خانواده بچه

ديگر کسی . ھا از پتوھای زندان که تيره رنگ بودند، به سادگی ممکن بود شناسايی آن
. دانستيم  به کجا و چگونه؟ نمی،ھمه عزم سفر کرده بودند. انديشيد به بازگشت نمی

  .بردند ی افراد در انتظاری مرگبار به سر می ھمه
برای شام . تر شود گفت زياد  میحتاباز ھم غذا مثل روزھای گذشته، زياد بود و ظھر 

ھميشه به تعداد نفرات بند . مرغ بود ی ھرفرد دو عدد تخم جيره. مرغ بود شب، غذا تخم
. د از تعداد آمار بند بوبيشترمرغ نيز بسيار  ی تخم اما حاال جيره. دادند مرغ می تخم

خوابند؟ ديگر ترديدمان به  آيا گرسنه می. شان ندارند ھا مرغ مھا نيازی به تخ يعنی بچه
چه دردناک بود ديدن آن . مرغ بخواھند که تخمھا ديگر نبودند  بچه. يقين تبديل شده بود

توانست در بند   يک عدد آن میحتامرغ اضافی که روزی، اضافه بودن  ھمه تخم
  . ی ديگری نداشتندجز تنفر ايجاد کردن، معن گشا باشد، اما حاال مشکل

ھا به اين نتيجه رسيديم در صورتی که ما را نيز بخواھند از بند  در ضمن صحبت
بند از  بردند، به جای چشم جايی که افراد را بدون وسايل از بند می خارج کنند، از آن
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  :به چند دليل ساده . لنگ استفاده کنيم
  اده کنيم؛فاز آن به عنوان حوله استاگر ما را به مجرد و يا انفرادی بردند، بتوانيم  - 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 اصال . توان ھمه جا را ديد  ھای لنگ به خوبی می بافت از ال به الی - ٣

بند بعدھا به خوبی کارگر افتاد و   چشماستفاده از لنگ به جای .بندی به چشم نداريد چشم
  . ھای شايانی به من و ديگران کرد کمک

 به ھيئت تحرکی نداشت و مشخص بود که در گوھردشت  مرداد١۴ و ١٣روزھای 
جايی که ھيئت ھر  از آن.  ھستند مشغول به کارھمچنان  در اوينًظاھرابرند و  سر نمی

 ويژه است و کار برخورد با یشد حدس زد که اين ھيئت ردشت نبود، میروز در گوھ
. شنبه بودند رسيدن روز ھمه منتظر فرا. ی زندانيان به دست ھمين ھيئت است کليه

گمان نوبت ما در   کار از سر گرفته خواھد شد و بیکه روز بعدًتقريبا مطمئن بوديم 
. ھا دوباره پيدايشان شده بود ه افغانیچند روزی بود ک. روزھای آينده فرا خواھد رسيد

آنان را . دادند، معترض شده بودند شايد پاسداران نسبت به حجم کاری که بايد انجام می
دادند،  ديدند و پاسداران عادت نداشتند کارھايی را که آنان انجام می خطر می ًظاھرا بی
ود، آگاھی يافته بودند و ای که بر زندان حاکم ب ھا نيز از شرايط ويژه آن. انجام دھند

ًدادند، ظاھرا نسبت به انجام  ھا که کارھای عمومی زندان را انجام می تعدادی از آن
چه  ھا را در جريان آن ھا برای آن که بچه چرا که يکی از آن. م نيز آگاھی داشتندعا قتل

ھا رفته و فرياد  اطگذشت قرار دھد، در اولين فرصت به يکی از حي که در زندان می
  ! ھا ھستند  در حال اعدام کردن بچه کهزده بود

  
گويی به . صبح ساعت ھشت، آماده و حاضر به يراق ايستاده بوديم . مرداد١۵شنبه 

 و پاسدارانش از راه لشکری. سرانجام انتظار به سر آمد. انتظار نوبت خويش بوديم
صليب "ی   در نمايشنامه١٩ه بود که برتولت برشتگون ی کارشان ھمان شيوه .رسيدند
  : نگاشته بود"ھا اس اس"ی   در باره"گچی

  آيند و چون سگان شکاری می
  کشند  بو مینشانبر رد پای برادرا
  .افکنند پيش پای ارباب پروارشان و طعمه را می

دی با من کلنجار رفت تا چيزی را مدت زيا لشکری.  من را صدا زدند،اولين نفر
                                            

آلمانی، از فعاالن نھضت  نويس، شاعر، کارگردان بزرگ نويسنده، نمايشنامه) ١٩۵۶-١٨٩٨(برتولت برشت   ١٩
ھای  امهنمايشن.  ساله شد١۵ضدفاشيسم، پس از به آتش کشيده شدن راشتاگ، مجبور به ترک ميھن و مھاجرت 

گچی، ارباب پونتيال و نوکرش ماتی، آنتيگون، ترس و نکبت  مھم او عبارتند از دايره گچی قفقازی، مادر، صليب
  ...رايش سوم، روزھای کمون، ننه دالور و فرزندان او و
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 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 پاسدارانش نيز با بھت و حيرت به مجادله

در ديدم که  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

سرانجام لشکری وقتی . گفت گاھی ھم چيزی می  کنار لشکری نشسته بود و گاه. شود
و من را به ھمراه چند ! برو بدبخت بيچاره: ای نگرفت، گفت بعد از تالش بسيار نتيجه

ی سوم  از اين بند که در طبقه. ھا انداخت کش ند سابق ملینفر ديگر به يک سلول در ب
  . شد قرار داشت، به عنوان ترمينال برای بردن افراد به دادگاه استفاده می

) علی مھاجر( یمحمدرضا مھاجر. بعد از نھار که قيمه پلو بود، دراز کشيده بودم
. شد حکمش شھريورماه تمام می. کرد دل میام گذاشته بود و درد  سرش را روی سينه

الاقل در رابطه . تصور اين را که تنھا چند قدم با اعدام فاصله دارد، نداشت و نداشتيم
  . با او، کسی چنين تصوری نداشت

با شنيدن نامم از جا . در سلول باز شد و نام من به ھمراه علی مھاجر خوانده شد
ھای ديگر به سر  ھايی که در اتاق  از بچهھمراه با علی و تعدادی ديگر. پريدم
کنار ديوار . ی قبل مرا برده بودند، برده شديم ی پايين، جايی که ھفته بردند، به طبقه می

علی به . جا بود دی ھم آنور  حق علی. ھا را آن جا ديدم تعداد ديگری از بچه. نشستم
و فشارھای بيش از حدی که تحمل   داووددر دوران حاجخاطر سرپا ايستادن زياد 

 اش کرده بود، دچار نوع خاصی از سردرد شده بود که منجر به فرياد و تشنج عصبی
ھا به ھنگام خواب مواظب او  نزديک به شش ماه، دو نفر از بچه. شد در خواب می

رفت که دچار يکی  میًرا ظاھ. آرام حالش بھتر شده بود- آرام. بودند تا دچار حمله نشود
سيگاری را روشن کرده و کردن التھاب،  برای کم.  شود ھای عصبی  از ھمان تشنج

که نسبت به بيماری   اينرغم علی شد و  يکی از پاسداران متوجه. مشغول کشيدن آن شد
ھمين . سيگارش را به زير پا انداخته و له کرد آگاه بود، به سويش حمله کرده واو 

دادم ھر چه زودتر  ترجيح می .که خارج از نوبت به کارش رسيدگی کنندباعث شد 
ًی راھروی کنار دادگاه گذاشتم، تقريبا   که پايم را به محوطهاز زمانی. صدايم کنند

متوجه  .دانستم چگونگی و شکل اجرای آن را نمی. می در کار استعا مطمئن بودم قتل
چند . در بھداری بستری است:  گفتناصريان. خوانند  را میصر منصوریشدم اسم نا

شناختم،   مسئول بھداری به ھمراه پاسداری که وی را نمیای نگذشته بود که بيات دقيقه
 استفاده بند از آن از پشت لنگی که به عنوان چشم. ناصر را با برانکارد آوردند

 لنگ ِظاھر. بندی به چشم نداشتم ًانگار اصال چشم. ديدم کردم، ھمه جا را بخوبی می می
تواند  دانستم ناصر فلج قطع نخاعی است و ھيچ حرکتی نمی می. دھد گونه نشان نمی اين
جايی که روی برانکارد خوابيده بود و  از آن. تالش داشتم صورتش را ببينم. بکند
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. ی تالشی که کردم، باز موفق به ديدن صورتش نشدم  داشت، با ھمهبندی بر چشم چشم
. وی را به سرعت به اتاقی برده و بيرون آوردند و به راھرو بغلی منتقلش کردند

، ب، قاسم سيفانمح گذرد؟ مصطفی محمدی مم در راھرو بغلی چه میفھتالشم اين بود ب
، قبل از من به داخل اتاق رفته و خيلی سريع بيرون محمود زکی  وضا مھاجریمحمدر
 . دردناکی تجربه کرده بودشقاوت را به شکل ۶٠ب در سال مح مصطفی محمدی. آمدند

ی  رھسپار جوخه، ه شده باشدکه به دادگاه برد صدا کرده و بدون آناو را بازجويش 
 که بداند، مجبورش کرده بودند آن ی اعدام، بی رفتن به جوخهدر راه . کند  ش میاعدام

او . برادرش را که از فرط شکنجه توانايی راه رفتن نداشت، بر دوش خود حمل کند
شود که او  کشيد، متوجه می ھای فردی که به دوش می ی راه از صدای ناله در ميانه

شود و پاسداران او و ديگر زندانيانی  سپس شاھد تيرباران برادرش می. درش استبرا
ھا را سوار ماشين مخصوص   د که جنازهکنن  مجبور می،را که به صحنه برده بودند

  .حمل گوشت که به اين کار اختصاص داده شده بود، کنند
. بندت را بردار چشم: صدايی گفت. ، به داخل اتاق برده شدمپس از خروج محمود زکی

ھول 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 داشت کنی و جوسازی کارچاق
ھای درشت  با ھيکلچندين 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 ھمه چيز را از قبل کرده

به ھمين دليل قصد . رفت کردند که اميدی به بھبودمان نمی ما را بيمارانی تلقی می
کردند تا با  ی بودند که تالش می"پزشکان"دژخيمان، ھيئت . مان را کرده بودند نابودی

گيری کنند و به اين ترتيب از  گير شدن بيماری در جامعه پيش از بين بردن ما، از ھمه
رسالتی که برای خود اين نگاه آنان بود به ما و ! معه محافظت کنندسالمت آحاد جا

 وارد اتاق روی ھيئت ننشسته بودم که ناصريان ھنوز روی صندلی روبه .قائل بودند
در :  گفت با بھت و تعجبنيری. نويسد گويد نمی حاج آقا آن خبيث می: شد و گفت

ولی مثل اين که نظرش عوض شده و : ناصريان ادامه داد. ويسدبن پذيرفتجا که  اين
در آن . نويسد، پس ببريدش به بندش خوب اگر نمی: نيری گفت. نويسد گويد نمی می

زد و ھمه چيز بر تزوير و ريا شکل گرفته بود،   حرف اول را می،"فريب"روزھا، 
 و  و بحث محمود زکیخواستم به دادگاه وارد شوم، جر ھنگامی که می.  لبخندشاناحت

وگوی ناصريان و نيری  ی معنا و مفھوم گفت ولی ھنوز متوجه. ناصريان را شنيدم
م و تقسيم مرگ عا با ديدن ترکيب ھيئت، ديگر شکی نداشتم که برای قتل. نشده بودم

 نشان دھند که تاشان است  تاند و اين به اصطالح دادگاه نيز تنھا برای توجيه جناي آمده
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  !اند  را تمام و کمال رعايت کردهانکاربوده است و حقوق محکوم ای نيز در دادرسی
 تصميم گرفتم کوتاه نيايم، .پايد و مرا میمرگ در برابرم نشسته کردم   احساس می

در ھمان ابتدا سعی کردم مرزھايی .  باالخره مرا اعدام خواھند کردتصورم اين بود که
شان   برای خودم قائل شوم تا در صورتی که حکم به اعدامم دادند، چيزی به دسترا

 چشم در چشمانم انداخته "خاموشھای بی رونق و  وجدان"اعضای ھيئت با . نداده باشم
گويی به . کردند  ورانداز میباريد، ی که خباثت از آن میبودند و سراپايم را به شکل
 در. کنند ھای ورزيده و قبراق و سرحال را سوا می ردهاند و ب بازار برده فروشان آمده

کدام :  سرد و خشک پرسيدنيری. سازمان:  اتھام، گفتمی  پرسش در بارهپاسخ به
با . خوب اسمش را بگو: تأکيد کرد. شناسيد پاسخ دادم ھمان که خودتان میسازمان؟ 

 کدام  بدانمدقيق بگو: ره پرسيددوبا. نسبت به اسمش تأکيدی ندارم: حوصلگی گفتم بی
نيری پرسيد آيا تقاضای عفو  . رجویِ؟ گفتم سازمان منظور نظرت ھستسازمان

خواستم چنين   اگر می،ام  را کشيده آنسال حکم دارم، ھفت سال١٠خير،: کنی؟ گفتم می
سوم  - کردم که صرف داشته باشد نه حااليی که  دو ھای اول می تقاضايی بکنم، سال

ی پرس و  جايی که نيری رياست ھيئت را به عھده داشت، کليه از آن. ام حبسم را کشيده
شان را اعالم کنند نيز  که تصميم نھايی بقيه برای آن. گرفت ھا توسط او انجام می جو

  .کردند سؤالی را مطرح می
 که در زندانم، من ھفت سال است: نظرت راجع به سازمان چيست؟ گفتم:  گفتنيری

ما :  گفترئيسی. ھا بدھم ام که حاال بتوانم نظری راجع به آن ارتباطی ھم نداشته
ھا ھيچ  محکوميت آن: با تحکم گفتم. را محکوم کنی" منافقين"خواھيم تو اقدامات  می

دانی   مگر نمی: با عصبانيت گفتاشراقی. کنم ربطی به من ندارد و چنين کاری نمی
. ام يک چيزھايی شنيده: اند؟ با سردی گفتم به مرزھای کشور حمله کرده" منافقين"

ام که  مگر من چه کاره. به من ربطی ندارد! خير: کنی؟ گفتم اعالم موضع نمی: پرسيد
اين ھمه : گيری کرده و نظر دھم؟ با عصبانيت گفت سر ھر موضوعی بايد موضع

ھا مثل  در اجتماع نيز خيلی: بندی؟ گفتم بينی ولی دم فرو می میتو کنند و  جنايت می
ھا  آب. کنند روند و سکوت اختيار می ھاشان می افتد، به خانه وقتی اتفاقی می. من ھستند

  .آيند بيرون که از آسياب افتاد، می
م برائت اند و من اعال برو دو کلمه بنويس که منافقين به مرزھا حمله کرده:  گفتنيری
اعضای ھيئت . ای است که ربطی به من ندارد اين وارد شدن در مناقشه: گفتم! کنم می

در ذھن خود طناب دار تو را "کردند که گويی   چنان نگاھم مینشانو اطرافيا
، ، فردی که شناختی از او نداشتم و دارای موھای روشنی بود  در آن بين ٢٠".بافند می

من ھم با ! گويند، ھمان را انجام بده آقا چه می ين حاجبب: با اشاره به نيری گفت
                                            

  .  فروغ فرخزاد ٢٠
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دانم چی شد که با من به  نمی. کنم نظرم نيست، چنين کاری نمی: عصبانيت گفتم
جايی که چھار نفر پيش   شايد از آن. اولی بود"سالم" شايد به خاطر .زنی پرداختند چانه

 مھاجری  و محمدرضاب و قاسم سيفانمح  و مصطفی محمدیاز من يعنی محمود زکی
ھا پيش مرگ من  در واقع آن. خواستند آنتراکتی بدھند به اعدام محکوم شده بودند، می

کنند؟ شايد ھمه را اعدام  ھمه اصرار می يک لحظه به ذھنم زد چرا اين. شده بودند
: رو به نيری گفتم. ای را باز بگذارم فکر کردم بھتر است امتحان کنم و روزنه. نندنک

چرا عناد : نيری گفت. حاضرم در صورت آزادی تعھد دھم ديگر فعاليت سياسی نکنم
ت ئورزی؟ برو دو کلمه روی کاغذ بنويس و بيار که از اعمال سازمان اعالم برا می
: گفت. زد حرف آخر را نيری می. ام محکم ايستادم  ی قبلی من بازھم روی گفته. کنی می

  !خواھی بنويس ھرچه می! پاشو برو بيرون
خط  دستای را که رويش متن يک انزجارنامه با يک   برگهوقتی آمدم بيرون، ناصريان

حاجی : گفتم! بايد اين را بنويسی: بسيار ابتدايی نوشته شده بود، به دستم داد و گفت
. گويم، بايد بنويسی ھرچه را که من می! نه: گفت! ه ھر چه دلت خواست بنويسگفت

ی قبل ناصريان و محمود و ھم چنين ناصريان  ی محتوای ديالوگ چند دقيقه حاال متوجه
ناصريان در بيرون از اتاق محمود را مجبورکرده بود تا متن . شدم  میو نيری

زده بود و برای  بازر بنويسد و محمود نيز از اين کار س او را  ی مطلوب انزجارنامه
ھمين ناصريان به داخل دادگاه آمده و مدعی شده بود که محمود گفته ھيچ چيزی 

  . نويسد و حکم اعدام محمود را بدين گونه از ھيئت گرفته بود نمی
 يانناصر. خواھم با خود حاجی صحبت کنم می: ای که پيدا کرده بودم، گفتم با تجربه

:  شوند، گفتی ترفند او در گرفتن حکم اعدام محمود زکی ترسيد متوجه. سراسيمه شد
 در بين خودشان ھم امتوجه شدم حت! خواھی بنويس  خودت میهھرچ نه الزم نيست،

 رو ھا، به خودشان ھم  بچهبيشتر ھر چه ِی رذالت و پستی است و برای اعدام مسابقه
ِکه در بند منتظران اجرای حکم اعدام، محمود   فکر کردم به محض اين. زنند دست می

در راھروی کوچک دادگاه رو به .  را ديدم، موضوع را با او در ميان بگذارمزکی
ديوار نشسته بودم، چند نفر ديگر ھم در اطرافم روی صندلی و روی زمين نشسته و 

 بعدھا برايم تعريف کرد، طاھر بزاز نصرهللا. تن انزجارنامه بودندمشغول نوشتن م
  : بود ای مشابه، به او گفته  که تازه به محل دادگاه آمده بود، با ديدن صحنهطلب حقيقت
  . نامه ھستند ھا را نگاه کن در حال نوشتن وصيت بچه

:  خلق ايران، نوشتمبا معرفی خود به عنوان ھوادار سازمان مجاھدينای  روی برگه
قبل از دستگيری ارتباطم با مجاھدين قطع بوده و در طول زندان نيز با مجاھدين 

. نمايم فعاليت سياسی نکنم ارتباطی نداشته و در صورت آزادی از زندان تعھد می
 برد و من را به راھروی ت آن را برای نيریناصريان متن را خواند و با عصباني
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  . مجاور دادگاه که در واقع راھروی مرگ بود، منتقل کرده و کنار ديواری نشاند
ولی چگونگی . ًکردم حتما به اعدام محکوم خواھم شد فکر می. در خود فرو رفته بودم

 خوابی افتادم که در انفرادی اختيار دوباره به ياد  بی.دانستم و زمان اجرای آن را نمی
سعی کردم در . کرد گريست و خداحافظی می  در ديدار با زندانيان میمسعود. ديده بودم

 و شھدای  خيابانی افتادم و پيکر خونين موسی بھمن١٩به ياد . دلم با او خداحافظی کنم
 زندانی توابی ی حميد خليلی به ياد گفته. رفتند جلوی نظرم رژه می بھمن که در ١٩

 دست و: گفت  ارديبھشت را ديده بود و می١٢شھدای تعدادی از افتادم که پيکر 
 خودشان منفجر کرده بودند که قابل  صورت نداشتند و نارنجک را در صورت

سعی . ھا خواھم پيوست ردم که به زودی به آنب در اين رؤيا به سر می. شناسايی نباشند
در . ديدم ی شھدا را پيش چشم می ھمه. کردم چگونگی امر را در ذھنم تداعی کنم می

دلم . گذارم کردم به دنيای زيبايی قدم می احساس می. ی عجيبی فرو رفته بودم خلسه
تر ورانداز  اطراف را با کنجکاوی ھر چه تمام. گونه ببينم خواست مسائل را اين می
 به دنبال مصطفی .ھا در راھرو ھستند خواستم بفھمم کدام يک از بچه می. کردم می

خودم ديده بودم ناصر را با برانکارد به راھرو . گشتم  می و ناصر منصوریمردفرد
ھا را  م نام تعدادی از بچهبه ناگاه متوجه شد. آورده بودند و حاال ھيچ کدام نبودند

:  رو به عادل مسئول فروشگاه زندان گفتخواندند و ھمه به صف شده و ناصريان
ھا را به  آن خوشحال شدم فکر کردم کارشان تمام شده است و. ھا را به بندشان ببر آن

فکر .  ببينمھا را بعدھا شايد آن. شان برسد کنند تا موقع اجرای حکم بندی منتقل می
ھا را به سمت ته  آن. دانستم ھا خواھم پيوست، کجا؟ نمی کردم دير يا زود به آن می

. شد، بردند تئاتر زندان ختم می راھروی بزرگی که در انتھا به حسينيه و يا سالن آمفی
ھای قسمت انتھايی  چراغ.  بودطوالنی راھروی مزبور، راھروی اصلی زندان و بسيار

. غرق در افکارم بودم. ش کرده بودند و ديگر چيزی پيدا نبودراھرو را خامو
در ميان .  ولی چيزی دستگيرم نشد.کنند ھا را به کدام بند منتقل می خواستم بدانم آن می

ِھا را بردند، متوجه شدم که آمد و شد پاسداران و افراد  وقتی آن. ھا را گم کردم راه بچه
نمود، به سمت حسينيه زندان  شان جديد میيھا فهشناختم و قيا ھا را نمی زيادی که آن

  :دانستم نمی. رسيد ھمه در رفت و آمد بودند و اوضاع غير معمول به نظر می. زياد شد
  جايی که نگاه را راه نيست

   ٢١ماه بايستی در کار طلوع باشد
 پاسدار خاکی. ساعتی گذشته بود .شماری در کار طلوع بودند نه يک ماه که ماھان بی

ای در دستش بود  کيسه. آمد کرده از سمت حسينيه می مسئول سالن مالقات زندان، عرق
بالفاصله پاسدار . بند و مقاديری پول در آن قرار داشت که تعدادی ساعت و چشم

                                            
  .  ناظم حکمت ٢١
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کشيد، با چند عدد لنگ در  در حالی که پاھايش را روی زمين می. ديگری را ديدم
. ھا شده بودم گرفته مثل برق. آمد ، از سوی حسينيه میھا بود دست که متعلق به بچه
بند که  نيازی به چشم ديگر. ھا ھمان لحظه اعدام شده بودند بچه. فريادم در گلو خفه شد

کردند،  ای شخصی آن را نگھداری می مان بود و گاه افراد چون وسيله ھميشه ھمراه
ھا  ھايی بود که به بچه  لنگبندھا، ھمان که اين چشم  تر اين از ھمه مھم. نداشتند

توانستم  نمی. شان کرده بودند  و دقايقی پيش برای ھميشه خاموشاختصاص داشت
چرا با آنان . اشک در چشمانم حلقه زد. گويی کسی دست در دلم کرده بود. باورکنم

ويم که  بگتوانستم به محمود زکی  ای کاش می؟...خداحافظی نکردم؟ چرا، چرا، چرا
ناگھان پاسداری که چند بار او را در حال رفت و آمد  . چه ترفندی زده بودناصريان

ھای ھمدان  ھا به دروازه بچه: مان ظاھر شد و فرياد زد به دادگاه ديده بودم، در ميان
ا که بسيار ساده و در عين زيبر پو ھنوز چيزی نگذشته بود که داريوش حنيفه .اند رسيده

با . ھای او را تکرار کرد حال با انگيزه بود، از جای برخاست و بلند در راھرو گفته
در پاسخ ! نه: دانی او چه کسی بود؟ گفت می! بنشين: عصبانيت رو به او کرده و گفتم

بند  در حالی که ناباورانه از زير چشمسکوت کرد و . پاسدار دادگاه بود: با خشم گفتم
ن به سمتم آمد و  عصازنا بعد محسن محمدباقر چند لحظه. کرد، آرام گرفت نگاھم می

تر نقش کودکی فلج را  او از دو پا به طور مادرزادی فلج بود و پيش. در کنارم نشست
محسن چه کار کردی؟ : پرسيدم.  بازی کرده بود بھرام بيضايی"غريبه و مه"در فيلم 

گويی که . مرگ حق است: ای به صدايش داده و با برافروختگی تمام گفت لحن قاطعانه
 ٢٢" ...رسد؛ و دل به ھراس مرگ مسپار و بمير ھنگامی که مرگت فرا می...  " :گفت  می

گرمای . دستم گرفتمدستش را به آرامی در . چيزی را قبول نکردم: و اضافه کرد
. گذشت جا می  از آنلشکری. خواستم ببوسمش اما فرصتی نبود می. عجيبی داشت
ھا که تقاضای غذا  لشکری در جواب آن. ھا ھنوز نھار نخورده بودند تعدادی از بچه

تان سفارش کباب داغ يبرا! به روی چشم: گفت کردند، با لحن تمسخرآميزی می می
کرد و  ھا را تھديد می او بچه! ای تأمل کنيد، ميل خواھيد کرد  چند لحظهايم، داده
  :دانست که نمی

  شان آنان اشتھای شجاعت
  چگونه در ضيافت مرگی از پيش آگاه

  ھا را داغاداغ کباب گلوله
   ٢٣ھاشان خواھد بلعيد با دندان دنده

 ما که در راھرو به ميانای  خامه نانيک جعبه ھمراه با  ٢٤عباسیدر ھمين لحظه حميد 
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ھا، به ميمنت فتح عظيمی که  بچهھر سری از از اعدام بعد  .مرگ نشسته بوديم آمد
حاال  کردند و ای و شيرينی تقسيم می خامه کرده بودند، جشن گرفته و بين خودشان نان

ھا حاضر به   يک از بچه ھيچ. کردند  میھا، به ما نيز تعارف برای خرد کردن روحيه
ھا  يکی از بچه. نشينی شد ای نشد و او با سرافکندگی مجبور به عقب خامه برداشتن نان

کنيد؟ وی در   پرسيد ما را کی به بند منتقل میناصريان دانست بند کجاست، از که نمی
ھا برقصد و در حالی که  کرد به سان بالرين خنديد و سعی می حالی که مستانه می

من چه : داد، با لحنی کشدار و صدايی آھنگين گفت میدستانش را در ھوا تکان 
 برايم تعرف کرد که آخوند رضا شميرانیغالمبعدھا  ...دانم دانم، من چه می می

ھا، در لباس پاسداری در حالی ديده بود   را درخالل اعدام رئيس زندان اوينمرتضوی
ِدر دادگاه رنگ گرفته بود و اينِکه روی  از گونه شادمانی و سرمستی خود را  ِ

 لشکری.  دردآوری بودھای هلحظ. داشت ھا ابراز می م بچهعا وضعيت پيش آمده و قتل
مرا شناخت، برگشت و با انگشت چند بار روی سرم . سرم پايين بود. از مقابلم رد شد

کرد بعد از شش  جا؟ شايد فکر می تو ھم آمدی اين! بدبخت بيچاره! يرجا: زد و گفت
چه . عصر بود ساعت درست پنج. سال، اين آخرين برخورد و ديدار ما خواھد بود

  :عصر دردناکی
آی ... کمانی بود در ساعت پنج عصر اتاق از احتضار مرگ چون رنگين

  ٢٥ی؛ چه موحش پنج عصری بود
 آخر چگونه او را به دار .شد  از جلوی نظرم دور نمی ناصر منصوریی ديگر چھره

  :صدای رگبار و تيراندازی نبود. کنند ھا را حلق آويز می دانستم بچه  می اند؟ زده
  اند زخم خفته آنان بی

   اند زخم مرده ھا ھميشه، ھميشه بی ماھيان آب
 کذايی ديده بوديم، در جلوی نظرم ی را که در پشت بند و در سولهی آن چيزھايی  ھمه

رفتند تا داخل سوله  فھميدم چرا پاسداران از در و ديوار باال می حاال می. رفتند رژه می
شدم چرا ديگر   می حاال متوجه. ھا باشند گر جان دادن بچه  خواستند نظاره می. را ببينند

 يواش ھمه - يواش. ودندھا را به داخل حسينيه منتقل کرده ب اعدام. در سوله خبری نبود
مانند تيری  محسن. ھا را صدا زدند ناگھان تعداد ديگری از بچه .شد چيز دستگيرم می

ی خداحافظی لگد کرد و به شکل  دستم را به نشانه. که از چله رھا شود، از جا پريد
رفت و چه پرصالبت  عصازنان می محسن. به صف شدند. آميزی خنديد شيطنت

                                                                                                
  .باشد   نام اصلی او حميد نوری می ٢٤
ھای  او در سال. بزرگترين شاعر و نمايشنامه نويس اسپانيايی) ١٩٣۶-١٨٩٨(فدريکو گارسيا لورکا    ٢٥
در . اش در گودالی انداخته شد آميز جنگ داخلی اسپانيا توسط نيروھای فاشيست به قتل رسيده و جنازه فاجعه

   .رو بود ی فرانکو آثار وی در اسپانيا با ممنوعيت روبه دوران سلطه
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  :رفت ھمراھشان میدل من نيز . رفت می
  ای با عصا نديده بودم  ھرگز پرنده

  داند  دود پرواز را می دانستم کسی که نمی و نمی
  گذرد  ای که از سنگالخ می و رودخانه

  ھايی از آھن دارد گام
. آيند دانستم ديگر بار از اين راه باز نمی می. خواستم يک دل سير نگاھشان کنم می
  : ا ھم کرده باشم قبلی رگروهخواستم جبران  می

  نشنيده بودم کسی به سادگی قطره شبنم کوير
  گونه تفسير کند مرگ را اين

  ای تاريک، رگان عاطفه خورشيد را بدرد گونه با نگاھی از پس پرده و اين
  ای بر زمين پرنده
  ای بر آسمان دونده

  و رودی از آھن
   اکنون حيات و مرگ دگرگون و بی منطقند

ھا در يک  بچه .دلتنگی عجيبی داشتم.مام وجودم گر گرفته بودت. ه کنمدانستم چ نمی
قرار  ھاش آی چه بی ای به گونه دلھايمان در آرزوی بوسه" :رفتند صف و غريبانه می

شان در سرم تمامی  صداي پژواک. آمدند ھا مثل پتکی بر سرم فرود می نام "شدند می
کردم ھنوز  فکر می. رفتند یسبکبال م. شد شان خستگی احساس نمیيھا در گام. نداشت

  : در حال خواندن استرضا ازلی
  نگاه کن که موم شب به راه ما 

   ٢٦شود چگونه قطره قطره آب می
البد دو نفر او . کردم  را در ذھنم تصوير میی به دار کشيدن ناصر منصوری صحنه

او . اند تا مراسم اعدام اجرا شود ه گردنش انداختهاند و طناب را ب را سرپا نگاه داشته
بعدھا شنيدم پاسداران گاه برای اين که زودتر مراسم . قدرت ايستادن سرپا را نداشت

 از پاھای قربانيان نشانی سنگينی بد اعدام پايان يابد و به سری بعدی برسند، با ھمه
  . شدند آويزان می

   زمين ميان ميدان رزمای غمين و غمين نشسته
  نازنين بگو به من بگو
  از ابتدای زمان تا ھمين

  آيا سوگواری چنين
  مرثيه خوانده است؟
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.  تا شکم در گچ بود شش گلوله در پای داشت و. افتادماختيار به ياد احسن ناھيد بی
يکی ھم ، ھنوز  در کردستان ویی اعدام عکس صحنه.  شده بود اعدام روی برانکارد

 با دست در کنارش ناصر سليمی.  رژيم استتايھای جنا ترين صحنه  دھنده   تکاناز
 ، سال٩ بود و حاال با گذشت ۵٨فکر کردم آن موقع شھريور . ايستاده بودبانداژ شده 

به ياد زندانی مجاھدی افتادم که . اند شرمان چه ظرفيتی از جنايت به دست آورده اين بی
 در  و اينی اعدام برده بودند مان تا جوخه  روی پتو از اتاق راگفتند وی میھا  بچه
ھايی افتادم که به  به ياد بچه.  تا ران بانداژ شده بودند مجروحش که پاھای بودحالی

ھا  ن به قول آ، در حالی که مجروح بودند،جنايتکار  و گيالنیدستور موسوی تبريزی
پيش در زندان، حاال ناصر را .  شده بودند"شُک تمام"در خيابان و در محل دستگيری 

  . کرده بودند"شُک تمام"مان  چشمان
جا به سر  در آندادگاه رفته بود و امروز از صبح  مرداد به ١٢در روز "  ب- الف"

د و از آن چه را که ديده بو کرد آن تالش می. برد و به خوبی در جريان ماوقع بود می
گفته، " منافقين"اتھامش را :  گفتفرامرز فراھانی. 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 ٢٧ضا رضايیر" مادر"چند روز قبل شعر . صبرانه منتظر بود بی

شعر را : 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: به کجا رساندی؟ خنديد و گفت

. ی را چند بار تکرار کردخان  مسئول بھداری، سراسميه نام داوود حسينغروب، بيات
ًگويا قبال وی را ديده بود که در . متوجه شد در بين ما نيست. صدايی بر نخاست
وقتی که بازگشت پاھايش را . بيات سراسيمه به سمت حسينيه رفت. راھرو نشسته بود
ھر داوود چند ماه قبل با خوا. داشت کشيد و با سنگينی قدم بر می روی زمين می

او خود را کارمند وزارت بھداری معرفی کرده بود نه جالد . ازدواج کرده بود
اش برخورد کرده  داوود بعد از ازدواج متوجه شده بود و به شدت باخانواده. گوھردشت

 بيات بعد از فارغ شدن از اعدام ناصر. وگو با بيات نشده بود بود و حاضر به گفت
 روی برانکارد که وی يکی از مجريان آن بود، به ياد برادرزنش داوود منصوری

اش بدھد؟ از راه رفتن بيات مطمئن بودم  افتاده بود و اين که چه جوابی به خانواده
اند و وی داوود را زنده نيافته   بود، اعدام شدهنشانھايی که داوود نيز در ميا تمامی بچه

ھا را به محل اعدام  گويند ببريدشان به بندشان، يعنی آن انستم وقتی مید ديگر می .است

                                            
 دستگير ١٣۵٠، دانشجوی دندانپزشکی، عضو کميته مرکزی مجاھدين، در ضربه شھريور ١٣٢٧متولد    ٢٧
 دستگيری برادرش احمد، مأموران ساواک را به ی به بھانهه  از پيش تعيين شدطرحوی در جريان يک . شد

  احياء شده وھای او سازمان مجاھدين خلق با تالش. جا فرار کرد حمامی در خيابان بوذرجمھری برد و از آن
ک به  در درگيری با مأموران ساوا١٣۵٢ خرداد ٢۵وی در . نظامی مھمی شدھای   عملياتموفق به انجام
  .شھادت رسيد
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. به ھمه چيز اشراف پيدا کرده بودم. ديگر چيزی برايم نامشخص و مجھول نبود. ببريد
ھای مرگ  ، وقتی کاروان اسرا و زندانيان به اردوگاهی فاشيسم سلطهدر دوران 

 دستور اسرابه  دوگاه ايستاده وکنار در ورودی ار" اس اس"رسيد، دکترھای  می
اسرا و از روی طرز راه رفتن اس  پزشکان و مأموران اس .دندادند راه برو می

 ،رسيدند ھای دراز در راه بوده و خرد و متالشی به مقصد می  که اغلب ھفتهزندانيان
 را افتادگان  از رمقدر اين بين. کدام يک قادر به کارکردن ھستنددادند که  رأی می

 .کردند گاز می  استحمام روانه اتاقی خوردگان به بھانه ان دم ھمراه کودکان و سالھم
کرد و سردمداران  ھای گاز می فاشيسم ھيتلری افراد را به بھانه استحمام راھی اتاق

 و بردن به بند، افراد را به قتلگاه "ھيئت عفو"ی  با فريب و خدعه" الھی عدل"نظام 
  . کردند یروانه م

ی  ، از سمت حسينيه که چند دقيقهناگھان متوجه شدم يکی از پاسداران به نام منتظران
.  کنمسعی کردم خودم را از او مخفی. آيد جا به دار زده بودند، می ھا را در آن قبل بچه

او . شناخت  خوبی می بود و مرا به۶۵ در سال حصار  قزل٣ واحد ١وی مسئول بند 
م عا ھمه در قتل. بخش آن بود  زينتدر بند اتاقی داشت و پوستری بزرگ از منتظری

  . مشارکت داشتند
 ١٢٠٠ و ھا در گوھردشت  تا از بچه٨٠٠در اين ميان شنيدم که طی چند روز گذشته 

ھيچ اوينی در ميان ما نبود، تعجب کردم چگونه اخبار اوين . اند دام شده اعنفر در اوين
.  که ھيچ ترددی به خارج از زندان نيست، رسيده استھم زمانی به گوھردشت آن
 در مقابلم رو به اسدهللا طيبی. ای نبود که در اين باره صحبتی کنم موقعيت به گونه

گذرد؟ گفت به  ای و اطالع داری چه می آيا به دادگاه رفته: پرسيدم. نشسته بودديوار 
. داند موضوع چيست ولی از برخوردش مشخص بود که نمی. نزد ھيئت رفته است
شان چيزی يھا از سؤال: ميدانی اين ھيئت برای اعدام است؟ گفت: بنابر اين ادامه دادم

گفته بود، ولی " منافقين"وی اتھامش را . مھای الزم را داد دستگيرم نشد، ولی پاسخ
دانی  می: پرسيدم.  بود، نپذيرفته بودنوشتن انزجارنامه را که اعالم برائت از مجاھدين

به چه دليل و به کدام جرم؟ او را در جريان : ھاست؟ به آرامی گفت قصدشان اعدام بچه
جدی : با تعجب گفت. ای قع به دادگاه رفتهماوقع قرار دادم و تأکيد کردم تو نيز در وا

با آرامش و . بينی، يعنی اعدام شده است کنارت نمی ھر کس را که در: گويی؟ گفتم می
بعد ! ھم نکن خب پس با اين تفاسير از ما که گذشت، فکرش را: ی خاصی گفت طمأنينه
 ھفت بعدازظھر حوالی ساعت! ی بعد انشاهللا دفعه: گويد ، گويی که میی تلخی کرد خنده

 ھمچنانمن ھنوز . اسدهللا نيز در ميان آنان بود. مرداد بود١۵ھای  آخرين سری اعدام
دانستم  می. ھا را برای آخرين بار ديده بودم کردم، جايی که بچه به ته راھرو نگاه می

  :ديگر
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  جوھر است و کبوتر زمين بی
  ھای خورشيدی مرداد زين پس چشم و

  ھميشه و ھميشه تر
صدای . زدند ای را می گويی عده. آمد ه صدايی شبيه به تاپ و توپ از ته سالن میگه گا

ھا شعار  زدند، شايد آن ھا را می شايد بچه. آمد، ولی گويا و رسا نبود داد و فرياد ھم می
آمدند، عرق کرده و ھن و ھن  ای از آن سمت می اما ھر گاه که عده. دانم دادند، نمی می

  :آمدند کنان می
  رقصيدند تران طوقی بر دارھاشان میکبو

  کوبيدند و دارکوبان به دارھاشان نيز دشنه می
: گفتند. ھر دو در راھروی مرگ بودند.  را را ديدم و بعد ھم عادل نوریوزين محسن

ی بايد تا بسيار سخت است، ول: گفت عادل می. اند نوشتهبه عنوان انزجارنامه متنی را 
ھای  ترين بچه قدم وی از ثابت. ی زنده بمانندبيشترھای  حد امکان مانور داد تا بچه

آيد در  يادم می. اش ايجاد کند اراده ھا انفرادی نتوانسته بود خللی در سال. زندان بود
 چقدر او را با ميل گرد زده بودند تا تعھد دھد که بر ۶٧ِانفرادی آخری، در تيرماه 

 ھمچنانشود و به بند عمومی بازگردد و او  رات زندان عملی مرتکب نمیخالف مقر
ی بسيار بااليی داشت و از موضع ضعف  روحيه. زد از نوشتن چنان متنی سر باز می

روزی که اعدام شد، ھنوز انگشتانش از ضربات ميل گردی که . داد و زبونی نظر نمی
  .ددادن تعھد خورده بود، متورم بونماه پيش برای 

   :دارد ياد بعضی نفرات روشنم می
...   

  بخشد  قوتم می
  اندازد و اجاق کھن سرد سرايم ره می
  . شان آيد از گرمی عالی دم گرم می

  .نام بعضی نفرات رزق روحم شده است
  وقت ھر دلتنگی سوی شان دارم دست

  ٢٨دارد بخشد روشنم می جرئتم می
د، عباس فر  مردمصطفی، ، عبدالرحمان رحمتیيرھادی، کيومرث مايرج جعفرزاده

، ی، عليرضا اللھيار، مھرداد اشتری، رضا ازلی مھاجریمحمدرضا، يگانه
علی  ی، حسينخان ، داوود حسينی، عبدهللا بھرنگی الھ ن، محمدعلیالعابدين افشو زين
، رحيم ، محمود زکیعباس رضايی ،ر، ھادی دھنادافکا ی، کريم خوشخطيب

، مصطفی يبیر، اسدهللا طپرو ، محمد نوعی، حيدر صادقیحسين ، مجيد شاهسياردوست
                                            

  . يوشيج  نيما ٢٨
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، غالمحسين ، مھرداد فنايی، فرامرز فراھانی، ھادی عزيزیب، قاسم سيفانمح محمدی
، محمدحسن ی، ناصر منصوریورد ، علی حق، رشيد دروی اشکيکیمابراھي مشھدی
... بطل حقيقتز بزار، طاھرپو ، يوسف آذين، سيدعلی وصلی، حسين قزوينیخالقی
  ... گويی اسامی تمامی نداشتند...  محمدباقرمحسن... شدند ھای بند ما درو می بچه

ًال افرادی مانند او اص.  قرار بود در شھريورماه آزاد شود مھاجریمحمدرضا
 اين بود که  تصور اوليه. شود ھا نيز می توانستند حدس بزنند که اين اعدام شامل آن نمی

گونه حکم کنند  ای اين شايد در ارتباط با عده. کنند ھا را دادگاھی می ی بچه ًاحتماال ھمه
 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 ی که دوران کمی از محکوميتخصوص کسان
ی ديگر ھمه چيز تمام خواھد  جدال بين مرگ و زندگی در ميان است و تا چند دقيقه

  و ناصريانجز نيری. دوباره من را به دادگاه بردند. ساعت حوالی ھفت و نيم بود .شد
اين مزخرفات چيست : نيری گفت. دگاه برده بود، کسی در دادگاه نبودکه من را به دا
: گفت. شما گفتيد برو تعھد بده فعاليت سياسی نکنی، من ھم تعھد دادم: که نوشتی؟ گفتم

. پاسخی ندادم و از دادگاه آمدم بيرون. ھا مورد قبول نيست اين! برو انزجار بنويس
! ھمين: پاسدار گفت. ط انزجارنامه نوشتممن ھم يک خ. پاسداری کاغذی به دستم داد

بيرون که آمدم . آن شب از اعدام رھيده بودم. چيزی نگفت. آری و به دستش دادم: گفتم
حالی که در  بندش را باال زد و در يک لحظه چشم.  را در راھرو ديدماسدهللا ستارنژاد

تقی !  و مريم برسانی، سالمم را به مسعوداگر زنده ماند: نگريست، گفت چشمانم می
! طور مال من را ھم ھمين:  نشسته بود، خنديد و گفت او روی به  نيز که روداوودی

درحالی .  را ديده بودماوامروز چند بار  .ھمگی خاموش مانديم.  سر رسيدعباسیحميد 
کشيد و به تمسخر  ھای شوفاژ کنار راھرو می ری در دستش بود، به ميلهکه خودکا

گاه  گاه و بی.  پرکارتر از ھمه بودناصريان! عاشورای مکرر مجاھدين: گفت می
  آيا ھيئت با تو برخورد کرده است يا نه؟: کرد آمد و از افراد سؤال می می

تا .  بردند١٧ام من و تعداد ديگری را خوانده و به فرعی حوالی ساعت ھشت شب، ن
. جا بودند و تعدادی نيز اعدام شده بودند ھای بند ما در آن تعدادی از بچهصبح امروز 

جا فاصله  توانستم از آن نمی. کردم حساس میمن ھنوز خودم را در راھروی مرگ ا
ی  به فرعی، متوجه به محض ورود ٢٩"دلم جويای آن گمبوده خويش بود". بگيرم

  .حضور چھار زندانی کرمانشاھی شديم که سه نفر از آنان ريش داشتند
آمده بود، در حال )  کنار جھاد١بند (١ که از بند يکی از زندانيان مجاھد"  ش-  مھدی"

                                            
،  زمستان،ارغنون: ترين آثار او عبارتند از شاعر، مھم) ١٣۶٩-١٣٠٧(مھدی اخوان ثالث، متولد مشھد    ٢٩

ھا و کبود، ترا اين کھن  آخر شاھنامه، از اين اوستا، پاييز در زمستان، در حياط کوچک پاييز در زندان، عاشقانه
  ...ست دارم  و بوم و بر دو
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وی . ی گذشته از طريق تلويزيون پخش شده بود بازگويی اخباری بود که طی يک ھفته
...  وھای عمليات فروغ جاويدان  به تشريح تصاويری که تلويزيون از صحنهمچنينھ

آرام .  تلويزيون داشتھمچنانبند آنان تنھا بندی بود که . پخش کرده بود، مشغول بود
ًظاھرا سه نفر نخاله در بين ما ھستند، برنگرد فقط صدايت را : مقابلش نشستم و گفتم

داد که تواب ھستند و نياز  ظاھر زندانيان کرمانشاھی نشان می. ايين و ادامه بدهبياور پ
 و شمخانیعلی ی  او مصاحبه. به آرامی ادامه داد" ش - ھدیم. "به بحث و جدل نداشت

مدعی دبيلی ار.  را برای ما توضيح دادی موسوی اردبيلی ھای نمازجمعه  خطبهھمچنين
بايد . شوند ھا اعدام نمی قوه قضاييه در فشار بسيار سخت است که چرا اين": شده بود

ديگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومين خبری نخواھد . از دم اعدام شوند
ھا شروع کردند به جمع و جور کردن اطالعاتی که به دست آورده بوديم و  بچه" .بود

در اين بين . مان باقی مانده بودند ھايی که در بند سابق به بچه آن رساندن ھمچنين
ھای   کنيم؟ يکی از بچه صحبت ما حول اين مُسله بود که با سه نفر کرمانشاھی چه

 دستگير شده بود، در ۶۶ که در سال ١٣۴٨کرمانشاھی به نام مسعود متولد سال 
شان داشت که در  مورد سوابقشناخت و اطالعاتی در  ھا را می مسعود آن. مان بود ميان

ھا  ھا از مزدوران رژيم بودند و در گلوگاه طبق اطالعات مسعود، آن .اختيار ما گذاشت
. دادند ھا پست می پرداختند و در زندان کرمانشاه نيز با نگھبان به شکار مخالفين می

 به کرد که چيز مھمی نيست و ای، داريوش حنيفه پور تاکيد می دانم بر چه پايه نمی
ھا فقط عناصر منفعل و  تر اعتقاد داشت آن با سادگی ھر چه تماماو ! ھا نزديک شد آن

شان  ھا ما را زير نظر داشتند و اطالعات آن! در خودی ھستند و نياز به کمک ما دارند
ھر از چند گاھی، داريوش . توانستيم بکنيم ما ھم کاری نمی. کردند را تکميل می

ی آباد حسين فيض. کرد ای عليه رژيم در حضور آنان ادا می  فحشی و يا جملهرپو حنيفه
. ش حسابی بلند شده بودبرد و موی  سر و ريش ی به سر میسه ماه بود در انفراد

اگر فردا تو را با اين : به او گفتم. چيزی نگذشته بود که سر شوخی را با او باز کردم
ريش اعدام کنند و در قبر بگذارند، چه جوابی داری بدھی؟ تا بخواھی ثابت کنی که 

حسين تصميم گرفت ھر . ام اثر کرد شوخی. ات داده است اللھی نيستی، ترتيب حزب
تنھا . خواست با آن ريخت و قيافه اعدام شود نمی. طور شده، ريشش را اصالح  کند

محمد چند . ی به ھمراه آورده بودنور شمد درويگيری بود که مح راه، استفاده از ناخن
روزی بود حکمش تمام شده بود و بعد از کش و قوس بسيار، مانند تعداد ديگری از 
متھمان کرج حکم زندان جديدی گرفته بود، بدون اين که جرم جديدی مرتکب شود و يا 

تر  د تا محمد با حوصله ھر چه تمامھا طول کشي ساعت. به دادگاھی برده شده باشد
گفت برای  خودش می. اجازه نداد سبيلش را بزند. گير بزند ريش وی را از ته با ناخن

 با سبيل بر طناب  خيابانیخواھد به ياد موسی اولين بار در عمرش سبيل گذاشته و می
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يکی از .  حمام تشکيل شده بودفرعی از دو اتاق، به انضمام توالت و. دار بوسه زند
ی باال   در واقع محل زدن مورس نوری با بند طبقهکوچکتراتاق .  بودبزرگترھا  اتاق

ھا نگھبان بود و  يکی از بچه. بردند، بود ھای بند در آن به سر می ی بچه که باقيمانده
دن مان را در ز ھر از گاھی جای. به زدن مورس مشغول بوديم"  پ- م" من به اتفاق

ی ما قرار نداشتند، تحمل شرايط  ھايی که در پروسه برای بچه. کرديم مورس عوض می
 چند بار به محسن. تر بود ھايی که اعدام شده بودند، به مراتب سخت و شنيدن نام بچه

ًحتما اخبار حاصله را به : کرد، تاکيد کرديم  که مورس ما را دريافت میزادشير
. وی قول داد چنين کاری را در اسرع وقت انجام دھد.  نيز برساندن مارکسيستزندانيا

شب موقع خواب متوجه شديم آن سه نفر دور از ما در راھروی فرعی، کنار درب 
جايی که منفعل ھستند،  از آن: گفت لوحانه می داريوش ساده. اند ورودی بند خوابيده

ھا  آخر بر چه مبنايی اين صحبت: به وی گفتم! شان را از ما جدا کنند خواھند حساب می
در . ھا تواب ھستند گويد آن شناسد می ھا را می کنی؟ مسعود که از نزديک آن را می
ھا را بکشيم، در کنار در ورودی  ھای شب آن ھا از ترس اين که مبادا در نيمه ثانی آن

داريوش . رساند که بسيار خطرناکند  از ما، میھا ًاتفاقا اين ارزيابی آن. خوابند می
 در بحثی بود که آن روزھا از سوی مجاھدين. ھای پليسی است ھا ھمه ذھنيت اين: گفت

داريوش از افراد دوبار دستگيرشده .  آزاد شده مطرح بودِد مجاھِرابطه با زندانيان
 زندان بود و ديگر بار در ھمان سال، بعد از آزادی و ۶۵ تا ۶٠يک بار از سال . بود

تالش برای خروج از کشور و وصل به مجاھدين، در کرمان  دستگير شده بود و به 
بھتر است محملی برای دستگيری دومت : به وی گفتم. سه سال حبس محکوم شده بود

تواند تا   و نمی٣٠استل َشَنه بابا، رژيم ف: گفت. و تالش برای خروج از کشور بتراشی
دو رويکرد ! ببين: به او گفتم! ای ما را ھم در بياورد اين حد پيش برود و مسائل پرونده

توانی داشته باشی، يا بروی در دادگاه و دفاع کنی و ھيچ چيزی را نپذيری و يا اين  می
ًتو ظاھرا رويکرد اول را نداشتی و . که برای ھر موضوعی محمل مناسبی بتراشی

حاال ھم بھتر است کاری نکنی که ھم چوب را . ه اآلن در اين مرحله نبودیگرن
  . قول داد راجع به آن فکر کند. بخوری و ھم پياز را

  
در "  پ- م" و رپو  حنيفه داريوش.برخاستمصبح زود از خواب .  مرداد١۶يک شنبه 

ای کرمانشاھی نيز بيدار بودند و دم در ھ تواب. مان بودند حال زدن مورس با بند سابق
جا  ھا آن شرف اين بی: با عصبانيت خودم را به اتاق رساندم و گفتم. بند نشسته بودند

اند و کوچکترين گزارشی از سوی آنان مبنی بر تماس ما با بند باال، جدای از به  نشسته
مان را نيز به خطر  ھای بند سابق تواند جان بچه ھای فرعی، می خطر انداختن جان بچه

                                            
  .و پودش از ھم دريده است  يعنی تار  ٣٠
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ای برای قربانی  زيرا در آن روزھا پاسداران به دنبال به دست آوردن بھانه. بياندازد
ھا تواب بودند  استدالل داريوش اين بود که اگر اين. ھا بودند  بچهبيشترکردن ھر چه 

ھر چند قضيه بسيار مھم بود، ولی در ! تا حاال برای گزارش دادن به بيرون رفته بودند
در طول روز . مان را به اين موضوع اختصاص دھيم ی وقت شد ھمه ن شرايط نمیآ

ھا را از نزديک   تأکيدھای مسعود که آنرغم علیی، نور داريوش و محمد درويش
 ِھا حساس بود، با سه نفر زندانی کرمانشاھی شناخت و نسبت به ھر برخوردی با آن می

ھا خط برخورد با دادگاه را داده و   به آنحتاوگو پرداختند و   به گفت،مورد بحث
رو شدن با اعضای ھيئت مرگ، چه  برايشان روشن کردند که در صورت روبه

زدن و  ھا در حال قدم  نيز با آنحوالی غروب ديدم روشن بلبليان. برخوردی کنند
ھا گناه دارند و در اتاق  آن: ا شدم، گفتبعد که دليل برخوردش را جوي. وگو است گفت

ترين  ھا، آن ھم از کثيف از کی تا به حال دل ما برای تواب: گفتم. منزوی ھستند
اند، سوخته؟ دلسوزی  ھای بازرسی مشغول به کار بوده ھا و پست شان که در گلوگاه نوع

م عا قتل دسته - ھا را دسته برای توابانی از اين دست، آن ھم در شرايطی که بچه
تمام اين ! حاال زياد سخت نگيريم، اميدوارم مشکل خاصی پيش نيايد: کنند؟ گفت می

ی نسبت به ما، به لحاظ آباد حسين فيض. زد ھا را از روی حس نيت تمام می حرف
. جديد بود به دنبال کسب خبرھای بيشتربا اشتياق ھر چه . خبری سه ماه عقب بود

ھا به شمار  نسبت به ما، از تازه دستگيرشده.  بود١٧ِی اصلی فرعی  مسعود ھم سوژه
توانست  تر به نسل جديد تعلق داشت و نگاھش به مسائل می آمد و از ھمه مھم می

ی مرزی و کرمانشاه، سيمای  وی به علت حضور در منطقه. متفاوت از ما باشد
: گفت گذاشت و می ای مسعود را تنھا نمی ی لحظهبادآ حسين فيض. مقاومت را ديده بود

ی خوبی  مسعود حافظه. خواھم اگر امروز اعدام شدم، از نظر خبری عقب نباشم می
اش  تنھا دلخوری. پرداخت چه که ديده و شنيده بود، می داشت و با دقت به توضيح آن

ھا  ن از آ"خائن"ھا با آن سه نفر که با لفظ   او، بچهتوضيحات رغم علیاين بود که چرا 
ھای کرمانشاھی اعدام   اکثر بچهمعتقد بودمسعود  .اند وگو کرده کرد، گفت ياد می

 ناصريان. رفته بوديم و از مرگ جسته بوديم بار دادگاه   واقع يک ی ما در ھمه. اند شده
اعضای ھيئت از اين که .  مرگ کشدگشت که ما را نيز به کام به دنبال راھی می
ی  کرد تا زمينه اش را به بھترين نحو اجرا کرده و تالش می ی شرعی ناصريان وظيفه

ھای   را فراھم کند، با او ھمراه و ھمدل بودند و تالش"امام"اجرای تمام و کمال حکم 
  .ستودند او را می

. آمد م و از ھر دری سخنی به ميان میکرد  صحبت میوزين در طول روز با محسن
يکی از اعضای اش که در آن متھم به داشتن رابطه با  به خاطر پرونده: محسن گفت

 شده بود، روی او حساس ھستند و در صورتی که دوباره مرکزيت سازمان مجاھدين
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بر اين باور .  کردی از وی طلب خواھندبيشترًوی را به دادگاه ببرند حتما چيزھای 
اش  روحيه. بود که در ھر صورت وی را اعدام خواھند کرد و گريزی نخواھد داشت

، فکر اگر زنده بمانم: به او گفتم. شوره در او نبود باال بود و اثری از اضطراب و دل
چند بار با . چه که بر ما در اين پروسه گذشته، خالصی يابم  بتوانم از تأثير آنکنم نمی

  .ھايم را تأييد کرد و در آغوشم فشرد  سر گفتهتکان دادن
 از طريق مورس تماس گرفتم و از او داريوش، نگھبان ايستاد تا من با محسن زادشير

سوال کردم آيا اخباری را که به او منتقل کرديم، به بندھای ديگر رسانده است يا نه؟ 
 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
ھای ما به اتاق فوق را که در نزد ما اتاق  ھا آمدوشد کرمانشاھی. کردم درک می

استراحت  من با محمل خوابيدن وھرچند . نام گرفته بود، زيرنظر داشتند" مخابرات"
ھا را ديده  ھا بچه فايده است زيرا آن دانستم که محملم بی رفتم، ولی می به آن اتاق می

ھای بند  دانستيم که بچه ی خود می وظيفه. اند بودند که از آن اتاق مشغول تماس بوده
يط را يست را مطلع کرده و شرا از طريق آنان، زندانيان مارکسھمچنينخودمان و 

 بر اين اساس بيشترتأکيد ما روی بندھای زندانيان مارکسيست، . شان عينی کنيميبرا
تماس گرفت ھا  شود با آن میاز طريق مورس و دانستيم تنھا از بند سابق ما  بود که می

  .درنبه آن جا اشراف ندا) ھا فرعی(ھا  ی سالن و بقيه
  

با ديدن سه کرمانشاھی خيالش .  به بند ما آمداول وقت ناصريان . مرداد١٧دوشنبه 
وی قبل از بيرون رفتن . راحت شد که از ميان ما قربانيانی برايش پيدا خواھند کرد

. خواست منفجر شود از خشم می. ی شد که ريشش را زده بودآباد ی حسين فيض متوجه
جواب او نشد و با خشمی وصف ناشدنی، ات را زدی؟ منتظر  خبيث ريش: به او گفت

مطمئن . فشرد، سرش را چند باری تکان داد ھايش را روی ھم می در حالی که دندان
 وزين ی، محسنآباد ی، حسين فيضنور با محمد درويش. بودم از حسين نخواھد گذشت

ه نام مان کنند، نوشتن وصيت عدامات کردم و پرسيدم اگر خواستند صحب"  ص- د"و 
ه، نام ھا را برای نوشتن وصيت دانستيم قبل از اعدام، بچه کار درستی ھست يا نه؟ می

. بردند ھا قرار داشت، می عام ھای انفرادی يک فرعی که در نزديکی محل قتل به سلول
ھا به   که شش انگشت داشت و در نزد بچهيکی از پاسداران قديمی گوھردشتجواد 

 قبل از اعدام را انجام ِمعروف بود، کارھای به اصطالح حقوقی"  انگشتی جواد شش"
. ه، به زندانيان بودنام ای جھت نوشتن وصيت يکی از اين کارھا نيز دادن برگه. داد می
شدند، جواد شش  ھا برای اعدام به سمت حسينيه برده می ر گاه که يک سری از بچهھ
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  ٣١.افتاد  سمت راه می ی آبی رنگ به ھمان انگشتی نيز چند لحظه بعد با يک پوشه
وی متھم کرج بود و از قرار معلوم به . اين پروسه را طی کرده بود"  ل- م "تنھا 

  به سلول انفرادی"ھای حقوقی قبل از اعدامکار"اعدام محکوم شده بود و جھت انجام 
از قرار معلوم مقداری . شود که ھمکاری کند ًجا ظاھرا راضی می در آن. برده شده بود

در رابطه با متھمان ) از ميزان و کيفيت آن اطالعی ندارم(اخبار سوخته و يا نسوخته 
 آن نوشتنکه آيا وصيت بنويسيم يا نه و   در مورد اين. شود دھد و اعدام نمی کرج می

بندی   طيف دسته٢توان در  ھا را می چه تبعاتی خواھد داشت، تحليل و برداشت بچه
  :کرد
ی  شده پروسه کند نشان دھد که افراد اعدام م است و رژيم تالش میعا  اين يک قتل- الف

ای  ه بنويسم، در واقع به گونهنام از ھمين رو اگر وصيت. اند  را طی کرده دادرسی
  ايم؛ م مشروعيت دادهعا غيرمستقيم به اين قتل

دار، مشخص و از پيش محکوم است و از نظر افکارعمومی   حکمِ زندانيانِمعا  قتل- ب
 ما تأثيری در اين رابطه ِه نوشتن يا ننوشتننام پس وصيت. ًکامال غيرقابل توجيه است

 آن ده نوشتن دادند، نباينام و امکان وصيت به ھمين دليل، اگر فرصت. نخواھد داشت
ھا را  تواند پيامی باشد به کسانی که روزی آن ه مینام ھر وصيت. دست بدھيم را از

  .خواھند خواند
فکر کردم . توانستم ھيچ يک را انتخاب کنم دالل را قبول داشتم و نمیمن ھر دو است

ھا   عقيده داشت بھتر است بچهوزين محسن.  راجع به آن فکر کنمبيشتربايستی 
ھر .  زنده بمانند"خطوط سرخ"االمکان تالش کنند تا جايی که ممکن است، با حفظ  حتی

ين شانسی برخوردار نيست و در اولين فرصت وی را چند خودش معتقد بود که از چن
  .اعدام خواھند کرد

برديم، من و مجتبی  ھايی که چندی پيش با ھم در انفرادی تنبيھی به سر می از جمع بچه
به مجتبی گفتم مواظب باشد که قضيه انفرادی آخرش لو .  در فرعی با ھم بوديماخگر
دانست و  مان را می ِ داديار زندان، چند و چون ماجرای به انفرادی رفتنعرب. نرود

.  نبودھا، در گوھردشت عام تانه وی در خالل قتلبخخوش. ًمستقيما در جريان کار بود
مان آگاه بود و حضور يافتن او در دادگاه به   نيز از ماجرای انفرادی رفتنلشکری

                                            
ھا را به نوبت  برای اجرای حکم اعدام آن".  نيز روند مشابھی بود در اوينبنا به نوشته غالمرضا شميرانی   ٣١

اختصاص داده بودند ،زندانی را در جا يک اتاق را به شعبه اجرای احکام  در آن .بردند  می٢٠٩به زير زمين 
گفتند وسايلت  دادند و می جا ضمن ابالغ حکم اعدام دو کيسه پالستيک سياه به او می ابتدا به اين اتاق برده و در آن

سپس يک ماژيک کلفت سياه  ،ن را بنويس و در کيسه ديگر بگذاررا در يکی بگذار و اگر وصيتنامه ھم داری آ
و   ود را خوانا روی ساعد دستت بنويسگفتند که اسم خ  به او میبه فرد اعدامی داده و

..."..hambastegimeli.com/node/٢٤٦٢٩ 
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دانست چه   فقط گزارش ماجرا را شنيده بود و نمیاما ناصريان. ا بستگی داشتشانس م
  .اند کسانی به انفرادی رفته

 ٣٢"ماندن لقه ميان رفتن وگرفتار شدم در لق" ،اند ھا رفته ای که متوجه شدم بچه از لحظه
ی پيش خوانده اين کتاب را مدت. انديشيدم  می" مسيح وسوسه"مدت زيادی به آخرين 

 را بر چليپا به چارميخ کشيده بودند و رسيدن مرگ را  مسيحی عيسدر حالی که. بودم
 ماندن  آيا مانند مسيح اسير وسوسه. دش کشيد، يک دم از زندگی غافل نمی انتظار می

 را در آوردم که بر باالی چليپا، ازدواج با مريم مجدليه ام؟ مسيح را به ياد می شده
آيا ماندنم صحيح است و يا چون  ...راکشيد و تشکيل زاد و رود  ذھنش به تصويرمی

ترسيدم، ولی خواھانش نيز  کنم؟ از مرگ نمی دوست دارم بمانم، به اين سمت ميل می
آيا تفاوتی بين مرگ و شھادت است؟ آيا تفاوتی است بين مرگ ناگزير و . نبودم

 کردم ای کاش اميرحسين کريمی ز مرگ؟ مرز بين اين دو کجاست؟ آرزو میاستقبال ا
در اين چند سال، از ميان .  استدانستم در گوھردشت می. ديدم را يک بار ديگر می

 ديگرکردم  احساس می. دلم سخت ھوايش را کرده بود.  بودم دوستانم تنھا او را نديده
ای کاش در راھرو . و را نخواھم ديد و امکان دارد که آخرين ديدارمان باشدا

روزھای . از ھر که پرسيدم خبری نيافتم. يافتم ای کاش از او خبری می. ديدمش می
  . کردم جو می و  ھر روز در راھروی مرگ او را جست،بعد
  

ی  ه بھانهبعد از صبحانه، يکی از سه زندانی کرمانشاھی ب.  مرداد١٨سه شنبه 
.  با پاسدار بند صحبت کرده و به سرعت از بند خارج شد،بيماری و رفتن به بھداری

پس چرا ما را به اين راحتی به دکتر : ی فوق گفت  با ديدن صحنهمجتبی اخگر
ھمه چيز حکايت از اين . برد ِدرد شديدی رنج می  برند؟ مجتبی از کليه و معده  نمی

بعد از چند دقيقه دو نفر . ه برای دادن گزارش از بند بيرون رفته استداشت ک
ی افراد  ھمه. شان به پايان رسيده بود مأموريت. مانده نيز به بيرون فراخوانده شدند باقی

  ساکنانِ وضعيتِ افراد فوق برای دادن گزارش کهاتاق ديگر مطمئن شده بودند
ی کسانی  اضطراب و دلشوره در چھره. اند فتهکه ما بوديم، به نزد پاسداران ر" فرعی"

در ھر صورت اتفاقی بود که افتاده بود و .  بودبيشترکه با آنان صحبت کرده بودند، 
 مشکل پيش آمده را به دبه جای سرکوفت زدن به اين و آن، باي. شد بھتر بود چنين نمی

د را ترک ھا بن من از اين که در ھر صورت آن. کرديم ای جمع و جور می گونه

                                            
. سفير مکزيک در ھند. ١٩٩٠برنده جايزه نوبل . بزرگترين شاعر مکزيکی) ١٩٩٨-١٩١۴(  اوکتاويو پاز  ٣٢

 ھنگام برگزاری المپيک  به عنوان اعتراض نسبت به کشتار دانشجويان مکزيکی معترض به١٩۶٨در سال 
  . استعفا داد، در مکزيک١٩۶٨

  
.  
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و "  ص- د"چند لحظه بعد نام . شديم، خوشحال بودم کردند و از شرشان خالص می می
بالفاصله نام ما را . ھر دو را به سرعت از بند خارج کردند.  خوانده شدمحسن وزين

ھا  ی کرمانشاھی کردم از مھلکه احساس می. ھا بردند کش خوانده و به بند سابق ملی
شروع به زدن مورس "  پ- م "به محض اين که وارد سلول شديم، به اتفاق . ام تهگريخ
مان قرار  رو او از زير در مشغول مورس زدن با زندانيان دو اتاقی که روبه. کرديم

ده روز از . ش مجاھد بودندک  نفر بود و از زندانيان ملی١۵ھا  تعداد آن. داشت، شد
گذشت و اين زندانيان ھنوز بر اين باور بودند که نزد   میم در گوھردشتعا آغاز قتل

اند که برای آزادی از  ھا خواسته اند و اعضای ھيئت از آن  برده شده"ھيئت عفو"
بودند و برخورد متأسفانه ھنوز در جريان ماوقع ن! زندان، ضوابط دادستانی را بپذيرند

شان توضيح داديم که ھمه از يبرا. ًپاسداران و زندانبانان با آنان نيز نسبتا خوب بود
رده ايم و اين ھيئت قرار است تعدادی از ما را عفو ک  به اعدام محکوم شدهسوی خمينی
اريد، بدانيد که  نداوبينيد و يا خبری از  تان ھر کس را که نمیي ھا  از بچه.و اعدام نکند

از آن .  نفر اعدام شدند٧٠ ھای مجاھدين کش  نفره ملی٧۴از جمع . اعدام شده است
  .  نفر زنده ماندند٢جمعی که آن روز مورد خطاب ما بودند، تنھا 

به رد و مدتی را . بردند  و چند نفر ديگر به سر می، سيامک طوبايی۶در سلول شماره 
شناختم، ولی بعدھا  او را از نزديک نمی. بدل کردن اخبار با سيامک گذرانديم
  .صميميت بسياری بين ما به وجود آمد

متوجه شديم . آيد حوالی ظھر بود که شنيديم در سلول جانبی ما صدای نقل و انتقال می
 نوان اعتراض، غذای زندان را تحريم را که به عچند نفر از زندانيان مارکسيست

ھا  ھا تن از بچه در شرايطی که ھر روز ده. اند اند، جھت تنبيه به ميان ما آورده کرده
 فشارھا، تحريم غذا به عنوان اعتراض نسبت به شدند به دار آويخته می در گوھردشت
ی اين بود که اين زندانيان  دھنده  تنھا نشان،کرد   میھايی که رژيم تحميل و محدوديت

پنداشتند رژيم در وضعيتی قرار دارد که  به غلط می. تحليل درستی از شرايط ندارند
بالفاصله مرا . ھا معرفی کردم ابتدا خود را به آن! توان از آن امتياز گرفت می

يه به قدری قض. سپس بدون فوت وقت شروع به دادن اخبار و اطالعات کردم. شناختند
زدم، به   مورس میبرايشانھايی را که   کلمهحتاقبول بود که   برايشان غيرقابل

از . پيام را دوباره تکرار کنمکه کردند  دادند و دائم درخواست می دشواری تشخيص می
شد اضطراب  شد، به راحتی می ھای مورسی که به ديوار زده می نوع و حالت ضربه

ھايی را که ديده  بالفاصله صحنه! سوی ديوار، ديد ِی آن زننده ی مورس را در چھره
ھا شاھد  آن. بودند و تحرکاتی را که روزھای قبل شاھدش بودند، برای ما توضيح دادند

ای که پشت محوطه بندھا    مشھدی به سمت محل اعدام در سولهرفتن زندانيان مجاھد
ھا، وقتی که به سوی مرگ  و در عين حال صالبت آناز اشتياق . قرار داشت، بودند
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ِظاھرا پاسداران قادر به باز کردن در سنگين. رفتند، گفتند می ِ مدت .  حياط  نشده بودندً
ھا خودشان تالش کرده بودند که در  بچه. زيادی بود که مورد استفاده قرار نگرفته بود

من آثار . کردند ران را خرد میآنان بدين سان در آخرين نبردشان پاسدا. را باز کنند
انگيزگی و فرار پاسداران از زير   را در روزھای بعد شاھد بودم که به بیھا هاين ضرب

  .منجر شده بود... ھای محوله و بار مسئوليت
 ھيچ يک از تانهبخخوشت شروع شد،  مارکسيسِ زندانيانِمعا قتلھيجده روز بعد وقتی 

ف ھا بر خال آن. ھايی که تنبيھی به ميان ما آورده شده بودند، اعدام نشدند مارکسيست
در . ھا به موقعيت و شرايط اشراف پيدا کرده بودند شان، در آخرين لحظه یی رفقا بقيه

 به نام بعدھا يکی از زندانيان مجاھد. 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"ھيئت عفو"کند و او را در جريان اخبار  ی ھواکش صحبت می طريق لوله
کند که  اما وی تصور می. اند را اعدام کردهھا  کند که اکثر بچه قرار داده و تأکيد می

در صدد کمک به حسين از ھمين رو حسين در انفرادی دچار ماليخوليا شده است و 
سعی کن به ! نگران نباش: گويد برآمده و با مھربانی او را خطاب قرار داده و می

ام و  هکنی ديوانه شد اگر فکر می: کند حسين دوباره تأکيد می! چيزھای خوب فکر کنی
ِھايی که برايت گفتم، تصورات  ولی من حالم خوب است و اين. ميل خودت است... يا 

شود  با توضيح بعدی حسين، متوجه می. ِماليخوليايی ناشی از حضور در انفرادی نيست
 است، حقيقت دارد و از کم  چه را که گفته  از سالمت عقلی برخوردار است و آناوکه 

  . و کيف آن مطلع است
ی پايين  وقتی که به طبقه. عد از نھار، دوباره مرا برای رفتن به دادگاه صدا زدندب

ی اعضای ھيئت حضور   ھمه. به دادگاه برده شدم.  منتظرم بودرسيدم، ناصريان
: گفتم. ای؟ و برگه را با عصبانيت پاره کرد اين چيست که نوشته:  گفتنيری. داشتند
: من ھمين يک جمله را خواستم؟ گفتم: گفت. ن چيزی است که خودتان خواستيدھما
تان   دستتان با انگشحتاشما گفتيد دو کلمه بنويس، . کنيد دانم از چی صحبت می نمی

به . انتظار چنين پاسخی را نداشت.  ھم نوشتمبيشترعدد دو را نشان داديد؛ من تازه 
حاال برو درستش را : نيری گفت. پيچيد جای او ناصريان مثل مار به خودش می

ھم  اين. ای ديگر به دستم داد ناصريان با اکراه مرا از دادگاه بيرون برد و برگه! بنويس
متن آن از نظر محتوا فرقی با . دانم انشای چه کسی بود  نبود و نمیبيشترچند خط 

آورم،   به ياد نمیًمتن را دقيقا. کرد، ولی چند خط بود که من نوشته بودم، نمی چه  آن
به ھر حال ھمان را نوشتم و تاريخ را به اشتباه . زيرا ھيچ تمايلی به حفظ آن نداشتم

ولش کن، : با خودم گفتم.  بزنم، اما منصرف شدمطش خواستم خ. مرداد١۵نوشتم 
کنند که اين  تازه روزھای بعد فکر می. کنم فرقش چيست؟ اگر متوجه شدند، درستش می
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آمدم بيرون و . ُشايد ھمين مسئله به کمکم بيايد. ام  مرداد نوشته١۵ز را در ھمان رو
گفت که به دادگاه رفته .  را ديدمموقع بيرون آمدن، محسن وزين. رفتم به دستشويی

داد،   را مالش میام در حالی که شانه. ھا ھمکاری کند اند که با آن است و از او خواسته
گرمی دستانش . لبخندی به نشانه موفقيت و خداحافظی زد!  باشمواظب خودت: گفت

از سال . جا بود ر نيز آنبش منوچھر بزرگ. به راھروی مرگ آمدم. را احساس کردم
از اين که ھنوز زنده بود، . ی بسيار دوست داشتنی داشت ا چھره. شناختم  او را می۶٢

الجرم وقتی . ِار زنده يافتن ھيچ کس را نداشتيمانتظ. وصفی شدم دچار شادی وشعف بی
سعی کردم بفھمم از صبح تا حاال . دادند  میيافتيم، گويی دنيا را به ما کسی را زنده می

 سابق را امروز ١بچه ھای بند :  گفتقنبر نعمتی. ھايی افتاده است جا چه اتفاق در آن
  . اند دادگاھی کرده و اعدام کرده

ی تنگی اوضاع نشده بودند و خطر را  وجه متوجه  کنار جھاد به ھيچ ١ھای بند  بچه
 به محل جديد در کنار جھاد زندان، تعدادی ١پيش از انتقال از بند . کردند احساس نمی

ھای اوينی در صدد برآمده  بچه. ھا منتقل کرده بودند  را به بند آنھای اوين از بچه
ھا را به سطح ديگر زندانيان   را باال برده و مواضع آن١ھای بند  وضع بچهبودند که م

احساس . ھای زيادی در بند دامن زده شده بود برای ھمين بحث.  برسانندمجاھد
ھای زيادی را از دست  اند و فرصت  آن بود که از شرايط عقب مانده١ھای بند  بچه
کردند که جبران   احساسی و فارغ از دورانديشی، تالش میدر يک فضای. اند داده

روی و عدم اتخاذ موضع  ھا اين بود که در اثر راست تصور اوليه بچه. مافات کنند
ھا باز کرده است، بنابر اين بايد به رژيم  اصولی، رژيم حساب خاصی روی آن

ن شرايط دچار ھا در بدتري آن. بفھمانند که چنين نيست و از ھويت خود دفاع کنند
منافق مسلح "مند بودند و شعار   روی شده و در شرايطی که از تلويزيون بھره چپ

شنيدند،  در نماز جمعه را می" محارب زندانی اعدام بايد گردد"و " اعدام بايد گردد
با . کردند ھای خود پافشاری می  بر روی خواستهھمچنانوضعيت را جدی نگرفته و 

ی وخامت اوضاع شده بودند ولی ھرچه  ای اوينی، متوجهھ شروع شرايط جديد بچه
زد کنند،  تری را گوش نهروآ ضاع و لزوم اتخاذ مواضع ميانهکردند وخامت او تالش می

 ۶٧ کسی در شرايط ملتھب روزھای اول مرداد کمتررفت و  به خرج کسی نمی
 قديمی اوين ھای به خاطر ھمين دورانديشی از بچه. گرفت ھا را جدی می ھای آن توصيه

  . يک اعدام نشدند  منتقل شده بودند ھيچ ١که به بند 
 آموزشگاه که نسبت به ديگر زندانيان تازه دستگيری ۶ نيز زندانيان سالن در اوين

ھای اعتراضی زندانيان  ا و ديگر اقدام غذ شدند، با شيندن خبر اعتصاب محسوب می
رگيری روحی مشابھی شده و به ھنگام حضور در دادگاه برخالف قديمی، دچار د
به اين ترتيب اکثريت قريب به اتفاق . پذيرفتند شان، ھيچ موردی را نمی مواضع قبلی
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ِھا را به ساختمان کنار جھاد  که بچهزمانیاز  .م شدندعا آنان قتل  زندان منتقل کرده ِ
زندانيان حاضر به . بردند  اعتراض و اعتصاب به سر میھای بند در ی بچه بودند، ھمه
. کردند ھا نشده بودند و از دادن آمار خودداری می شان به داخل بند و اتاق بردن وسايل

شان را از زندانيان  حياط زندان را نيز به دو نيم تقسيم کرده و به اين ترتيب خرج
ھمه چيز در آن بند در بالتکليفی . کردند، جدا کرده بودند عادی که در کارگاه کار می

 به بند رجوع  معاون ناصريانعباسی  و حميد طی اين مدت لشکری. وسر درگمی بود
  . ھا شده بودند نشينی بچه کرده و خواستار عقب

 مراجعه کرده بود کارگاه گوھردشتکه برای انجام کاری به   مرداد، ناصريان١۶روز 
 " ر- ش". شود رو می به  يکی از زندانيان رو" ر- ش"به ھنگام خروج با ممانعت 

ناصريان . خواھد که او را به بند ديگری منتقل کند جا از ناصريان می خبر از ھمه بی
ی  ا نيست و ھمهگويد که او تنھ  می" ر- ش". دھد بالفاصله دستور انتقال او را می

به اين ترتيب بند وارد يک بحران جدی . ھای بند خواھان چنين انتقالی ھستند بچه
نيستند، مزبور کليه کسانی که خواھان ماندن در بند کند،  ناصريان اعالم می. شود می

ی که خواھان انتقال از بند  تک زندانيان- او با تکگذرد که  چيزی نمی. به نزد او بروند
 و ۴ دو فرعی به نفر را جدا کرده و ۶٠ھا  از ميان آنو کند  می برخورد د،شده بودن

  . دھد انتقال میبردند،  ش مجاھد در آن به سر میک تر زندانيان ملی زير آن که پيش
ی دادگاه   اول صبح، قبل از اين که زندانيان ديگر را به محوطه مرداد،١٨روز 

. خبری مطلق به کشتارشان دست زنند  را به دادگاه برده بودند تا در بیھا بياورند، آن
چه که در   مرداد به بعد زنده مانده بودند، ھمگی نسبت به شرايط و آن١۵کسانی که از 

خواھند   سابق را با ترفند اين که می١ھای بند بچه. جريان بود، اشراف کامل داشتند
 اگر کردند که خيال میبرخی افراد .  بودندبندشان را عوض کنند، به دادگاه برده

کوچکترين غفلتی کنند و يا در دادن پاسخ تعللی به خرج دھند و يا قاطعانه جواب 
 از ھمين رو ھيچ چيزی را .شان بازگردانده شوند ندھند، ممکن است به بند سابق

ھا   آنھا زمانی بچه. ھا بدين شکل اعدام شده بودند  نفر از آن٣٠بالغ بر . نپذيرفته بودند
 در اين احت. شان تمام شده بود و منتظر اجرای حکم بودند  را ديده بودند که دادگاه

زمانی که . دانستند چه سرنوشت شومی در انتظارشان است ھا نمی لحظه نيزخيلی
!  بندشان ببرھا را به اين:  خطاب به عادل مسئول فروشگاه زندان گفته بودناصريان

: گفت قنبر می. ھا را به بند جديدی منتقل خواھند کرد فکر کرده بودند گويا آن
 در جلوی صف بود و بقيه نيز پشت سر او شاد و سرخوش به غالمحسين عبدالحسينی

  :ای بعد رفتند و لحظه کام مرگ می
  رقصيدند  بر دارھاشان می

  گھان با آھنگ سرخ سحر
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   که چنين است رسم عاشقان
  : ھا از نزديک آشنا بودم ی آن ًشدند، تقريبا با ھمه ھا برايم تکرار می حاال دوباره نام

ه، رحمان زاد ، محمد جنگ، احمد نعلبندی، علی شاکریلی، علی حاجیع کب  علی
، مھدی تجدد ، جعفرم، نعمت اقبالیمطع ، حسن رحيمیگشايی ، محمدرضاچراغی
ی، تفرش ، افشين علوی، عليرضا حسينی منوچھر رضايی،، محمود عباسیفريدونی

نورهللا ر، مي ، ناصر صابربچه، سيدمسيح قريشی، محمدکرامتیمجيد مشرف
 ، اصغر، محمدرضا آزادمنش، صادق عزيزیری، عليرضا رضوانیگرگ پور خليل

ی، ھمگی آقاي ی و قاسم حاجعل ، قاسم محب، عباس پورساحلیميرزاده ، محمدرضاخانی
 از بند ما، در اين  و اسدهللا ستارنژاد سابق بودند که به ھمراه تقی داوودی١از بند 

 به تازگی از مرخصی استعالجی برگشته عباس پورساحلی. روز به شھادت رسيدند
گذراند که طناب دار   دوران نقاھت بعد از عمل جراحی روی گلويش را میبود و

 پس از بازگشت از دادگاه، عصر ھمان روز ١ھای بند ی بچه بقيه. برگردنش انداختند
  .شان منتقل شدند به بند سابق

 را به ٣٣يکی از زنان مجاھد  سپس تعريف کرد که در صبح ھمان روزنصرهللا مرندی
مادر از دادگاه برگشته بود و . اش در حوالی دادگاه ديده بود  ساله٣ھمراه کودک 

 کودک خردسال را با ناصريان. ًظاھرا اعضای ھيئت رأی بر اعدامش داده بودند
اين توله منافق را بده به :  از پاسداران گفته بودخشونت از مادر جدا کرده و به يکی

. مادر را به سمت قتلگاه روانه کرده بودآنگاه خواھران پاسدار تا نگھداری کنند و 
 نگاھی به پشت اکه حت مادر برای آن که به احساساتش مجال بروزی ندھد، بدون اين

   !شتابد سرش کند، به سمت محل اعدام می
اگر تيزبينی و سرعت . ر موقعيت خطيری قرار گرفته بودد"  ش- م"در ھمان روز 

پس از دستگيری و در جريان . خواند ًعملش نبود، حتما بايد غزل خداحافظی را می
 بر اثر شکنجه با دستبند قپانی، پاره شده و به عضالت  ویھا، اعصاب دست بازجويی

ھا، دستش به  بدر اثر عوارض ناشی از اين آسي. آن نيز آسيب جدی وارد شده بود
توانست دليل موجھی  موضوع فوق از نظر دادگاه می. صورت نيمه فلج در آمده بود

کنند،  ديدگی دستش سؤال می وقتی که در دادگاه در مورد آسيب. برای اعدام وی باشد
شود که  دھد و مدعی می ھا 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. "تدستش بھبود يافته اس
  . شوند ی ترفند وی نمی دھد که اعضای ھيئت متوجه انجام می

روی دادگاه نشسته و مقداری اسکناس روی   که در اتاق روبهديدم را بعدازظھر رئيسی

                                            
بعد از چاپ اول کتاب متوجه شدم، چنين فردی در ميان زنان زندانی کرجی و کرمانشاھی که تنھا زندانيان    ٣٣

   .وده باشدتواند تازه دستگيری و زير بازجويی دادستانی کرج ب چنين فردی می.  بودند، نبوده استزن گوھردشت
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متوجه . کرد ريزتر میھا را  وی از روی غيظ آن.  ريز شده بود- ميز جلوی او ريز
کردند و در  ھايی را که ھمراه خود داشتند، پاره می ھا قبل از اعدام، پول شدم که بچه

  . ھا استفاده کنند ھايشان را شکسته بودند که مبادا پاسداران از آن  نيز ساعتمواردی
 را ان اوينی ھفت و رئيس سابق زند  بازجوی شعبهھا، فکور ھمان موقع يکی از بچه

. کرد ھای افراد رسيدگی می  م، به پروندهعا نشانم داد که در اتاقی، مقابل اتاق ھيئت قتل
  .ھا جدی است ھای بچه  ی کار روی پرونده با ديدن فکور احساس کردم که مسئله

در انديشه . دگاه را به عھده داشت خود مسئوليت انتخاب و بردن افراد به داناصريان
فکر کردم ھر چه زودتر محل را ترک . بودم که مبادا دوباره من را به دادگاه ببرد

ديد و تسلط کامل نسبت به محيط  بند می ھايم به خوبی ھمه جا را از زير چشم چشم. کنم
اسدار يک لحظه غفلت پ. چند نفری را برای انتقال به بند به صف کرده بودند. داشتم

خودم را به آخرين نفر نزديک کردم و بالفاصله . مکنام را عملی  کافی بود تا نقشه
به ھمان راحتی که امکان داشت به . کارھا ھيچ نظم و ترتيبی نداشتند. پشت او ايستادم

آمد، شايد  کرد و مجالی مناسب پيش می ات می اعدام محکوم شوی، اگر شانس ياری
ی آخرين نفر بود، سرم را   در حالی که دستم روی شانه.بردی جان سالم به در می

با خودم فکر کردم اگر پاسدار . کردم روی دستم گذاشتم و فقط زير پايم را نگاه می
من ھم ! تو خودت گفتی ھر کی کارش تمام شده، برود در صف: گويم متوجه شد، می

محمل چندان .. .خواست انجام دادم  را که حاجی میکارم تمام شده است، چون چيزی
تا صف به حرکت . مناسبی نبود، ولی تنھا چيزی بود که در آن شرايط به فکرم رسيد

. دانستم الاقل اعدام نيست ولی می. رود دانستم به کجا می نمی. در بيايد، دل تو دلم نبود
ی اتاقم را که ھشت بود، گفتم و به ھمان اتاق  به ھمان بند خودمان رفتيم و من شماره

  .ده شدمفرستا
کردن تمام  ديگر نقش بازی. امروز رفتار پاسداران و ھيئت به کلی متفاوت شده بود

اعضای دادگاه که تا . پرداختند ھر دو طرف به ايفای نقش واقعی خود می. شده بود
شدند، به جلد واقعی خود که ھمانا   ظاھر می"ی عدالت و عفو فرشته"کنون در ھيئت 

ھمه به ماھيت قضيه . ديگر پرده پوشی نيازی نبود. ودندعفريت مرگ بود، در آمده ب
ی  اعضای ھيئت، مسئله. شان نبود پی برده بودند و امکان مخفی کردن چنگال خونين

. داشتند را به کرات اعالم می" پاکسازی زندان" مبنی بر اعدام و حکم صريح خمينی
ھر .  در بندھای انفرادی پرداختنداھدپاسداران نيز به ضرب و شتم شديد زندانيان مج

 در ھر وعده غذايی، زندانی بايد خود اکردند، حت بار که پاسداران در سلولی را باز می
، شروع به دادن يک سری "ھوادار منافقين" :را معرفی کرده و سپس با گفتن اتھام

ای  ين مسامحهکمتردر صورتی که . کردند  میی و مسعود رجوشعار عليه مجاھدين
کرد و يا با اکراه  فوق امتناع میارد گرفت و يا فرد از گفتن يکی از مو انجام می
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  . گرفت گفت، به شدت مورد ضرب و شتم قرار می می
  

 با آب خالی. صبح که به دستشويی رفتيم، يک قابلمه پيدا کردم. مرداد١٩چھارشنبه 
توانستيم در آن غذا بگيريم و ھم در  امکان مناسبی بود، ھم می. شسته و به اتاق آوردم

ھا با اکراه برخورد کردند ولی  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  م، مجبور بودند از ظرفی که در آن خورشت میقدي
ھای  وی به خاطر نشستن.  وضعيت بحرانی پيدا کرده بودروشن بلبليان. استفاده کنند

در جريان يک .  بوددچار شدهناراحتی کليت و روده به ، حاج داوودزياد در دوران 
توانست  ھای غيرارادی وی قطع شده و نمی عمل جراحی در زندان، يکی از عصب
وقتی که در بند بوديم، روزانه چند ساعت به . عمل دفع را به طور طبيعی انجام دھد

ھا پس از خاموشی، به مدت يک ساعت شلنگ آب را به  زد و شب سرعت قدم می
 - مکانيکی عمل دفع را ذره کرد به طور  مقعدش وصل کرده و با فشار آب سعی می

توانست سريع قدم بزند و اضطراب و دلھره کار را  در سلول نمی. ذره انجام دھد
عدم امکان رفتن به دستشويی برای مدت طوالنی، وی را به سرحد .  کرده بودتر سخت

ھا به  بچه. نفخ شديد ديگر تاب و تحمل وی را از بين برده بود. انفجار رسانده بود
. کوبيدند بلکه پاسدار وی را خارج از نوبت به دستشويی ببرد در سلول مینوبت به 

گفتيم وی  آخرشب پاسدار آمد و در پاسخ ما که می. داد کسی نبود و يا بود و جواب نمی
کنيم که ديگر نياز به دوا و درمان  کاری می: تواند تحمل کند، گفت مريض است و نمی

باالخره بعد از کلنجار رفتن زياد، ! ساسی حل کنيمخواھيم مشکل را ا می. نداشته باشيد
ولی . ساعت بعد به سلول بازگشت روشن نيم. راضی شد وی را به دستشويی ببرد

  . پا برجا بودھمچنانمشکل وی 
روشن . که خود را باخته بود، باال بود"  الف–ش "ی افراد اتاق، جز  ی ھمه روحيه
ھای روزگار را نيز تجربه  ام و باال و پايين يده ديدنی دنيا را دجاھایخيلی از : گفت می
در حالی که به شدت برانگيخته شده بود و بغض راه . ام و باکی از رفتن ندارم کرده

ی ناراحتی من  ھمه: گلويش را بسته و چشمانش در اشک نشسته بود، ادامه داد
ديگری ی  ھايی ھستند که از زندگی ھيچ نفھميدند و جز رنج و حرمان تجربه بچه

، ، احمد غالمی، محمدرضا عليرضانيااختيار به ياد سھيل دانيالی من بی. اند نداشته
  .افتادم...  ومسعود افتخاری

 شرايط جديد ی ما درک برای ھمه. کرديم تمام بعدازظھر و روزھای بعد بحث می
ھنوز نتوانسته بودم تصميم بگيرم که در صورت اعدام، . بسيار سخت و ناگوار بود

باالخره تصميم گرفتم که متنی . ھم برايم معضلی شده بود اين.  بنويسم يا نه نامه وصيت
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را در ذھنم آماده کنم تا در صورتی که تصميم به نوشتن گرفتم، مشکل متن و اين که 
ه نام گيری بر سر نوشتن و يا ننوشتن وصيت تصميم. يسم، نداشته باشمچه چيزی را بنو

 ام یھای ذھن حاال يکی از درگيری. ای که با آن مواجه شدم را ھم گذاشتم برای لحظه
ھای مختلفی را در  ھا و عبارت جمله. خواستم تنظيم کنم ای بود که می نامه متن وصيت
خواھد برای  شايد مثل کسی بودم که می. کننده نبودند کدام قانع گرفتم ولی ھيچ نظر می

.  ھم محدود است و ھم وسواس دارد که چه بنويسد،ای تھيه کند سنگ گورش نوشته
  . بود و ھم کوتاه و موجز ام بايستی ھم گويا می نوشته
رود که  ه احتمال آن میکنند و ھر لحظ م میعا  قتلھمچنانھا را  دانستيم که بچه ما می

ولی چرا ھيچ يک از ما دست به . ی اعدام انتخاب کنند ما را نيز برای رفتن به جوخه
زد؟ تمامی تالش ما خالصه شده بود به اين که چه سناريويی را در دادگاه  اقدامی نمی

از سرمان برداشته ھا را مجاب کنيم که دست  م بازی کنيم تا آنعا و در مقابل ھيئت قتل
ی فرار از زندان و يا شورش عليه پاسداران را  چرا کسی نقشه! مان را نستانند و جان

ھای زيادی ذھنم را به خود مشغول کرده  پروراند؟ اين سؤالی بود که مدت در سر نمی
شايد يکی از . اند بود و بعدھا نيز افراد زيادی من را در برابر اين پرسش قرار داده

زد، تصور و اميد کاذبی بود که ھر کس   که آن روزھا کسی دست به اقدامی نمیيلیدال
رسيد، ولی تعداد ما نسبت  ھرچند فرار از زندان محال به نظر می. به نجات خود داشت
ولی . آن ھم پاسدارانی که در زندان و بندھا مسلح نبودند.  بودبيشتربه پاسداران بسيار 

البته در ھمان روزھای اولی که در . داد فرار انجام نمیبا اين ھمه، کسی تالشی برای 
بند بوديم، امکان چنين کاری را داشتيم، اما با خارج شدن از بند، ديگر امکان 

 کسی تالشی برای حمله به اعضای ھيئت دادگاه احت. گونه شورشی در کار نبود ھيچ
زدن به اين عمل باز چه که افراد را از دست  به نظرم آن. داد نيز به خرج نمی... و
 "یفرج"کردند شايد  داشت، شايد اين واقعيت بود که افراد تا آخرين لحظه تصور می می

ھايی که ممکن است در  حاصل شود و کشتن به تأخير افتد و سرانجام با اعتراض
به  ی اميدی بود که ھيچ کس حاضر در واقع اين رشته. جامعه رخ دھد، نجات يابند

ام  ھای آن رفته دار را ندارم ولی تا نزديکی ی رفتن تا پای چوبه تجربهمن . ودقطع آن نب
من خود نيز روزھای متوالی که در . ام خود حمل کرده ی اميد را با و ھميشه اين رشته

احساسم اين است . کردم بردم، بارھا به چنين اوھامی فکر می راھروی مرگ به سر می
 افکنده نشان که طناب دار به دور گردمانی زاکه افراد چه بسا به لحاظ روانی، حت

  . شود نيز اميدی به نجات در درونشان داشته باشند می
  

 دگرگون شد و دل بعد از خوردن صبحانه حال سيدحسن عسگری . مرداد٢٠پنج شنبه 
با . ه استفاده کردبه عنوان اولين نفر از قابلم. ای نبود چاره. ی شديدی گرفت پيچه
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ھا سر شوخی  بچه.  متحرک آغاز به کار کردِگرفتن يک لنگ در کنار اتاق، دستشويی
 قبل از ،حسن: گفت يکی می. گذاشتند را باز کرده بودند و دائم سر به سر حسن می

اين تنھا . در واقع ھمه چيز را به سخره گرفته بوديم... بو شده است و اعدام چه خوش
ظھر ھمان روز، ظرف را با آب و صابون . رفت از بحران و دلھره بود راه برون

کردند و  خوردند و به به و چه چه می ھمه می. شسته و در آن خورشت گرفتيم
يم برای ما کنی؟ بگو سفارش دھ ادکلنی استفاده می حسن جان از چه عطر و: گفتند می

ِی زندان مشغول به کار بود و طبق معمول ھر روز، غذا به  آشپزخانه! ھم بياورند
رفتند، از غذای  شد و تنھا کسانی که به دادگاه می ھا داده می بندھا و مجردھا و انفرادی

  ھا به ھمان جا، غذا تنھا نان و پنير بود که بعضی در آن. معمولی زندان محروم بودند
  . سيدندر ھم نمی

 در اتاق مجاورمان بوديم که ناگاه بعد از غذا در حال مورس زدن با سيامک طوبايی
ی  ابتدا تصورکرديم که متوجه.  و چند پاسدار وارد اتاق شدنددر باز شد و ناصريان

ی  راد اتاق مجاور متوجهدر ھراس بوديم که مبادا اف. گونه نبود اند ولی اين تماس ما شده
 اما .حضور ناصريان نشوند و به مورس زدن ادامه دھند و باعث دردسر ھمه شوند

ی حضور ناصريان در اتاق ما شده و سکوت اختيار کرده  متوجهھا  آنتانه بخخوش
اند  ھا در مورد اتھام و اين که چند بار به دادگاه رفته  تک بچه- ناصريان از تک. بودند

ی اولين نفر آباد حسين فيض. ر به دادن انزجار و مصاحبه ھستند، سوال کردو آيا حاض
کدام : ب پرسيدناصريان با غض! سازمان: در جواب اين که اتھامش چيست، گفت. بود

 سازمان آب، سازمان برق، :و با عصبانيت گفت به فحش دادن سازمان و شروع کرد
يث کدام سازمان؟ حسين ی خب مان راديوتلويزيون، پدرسوختهسازمان قند و چای، ساز

در . خودش را به سختی باخته بود. بود"  الف- ش"نفر بعدی . سرد نشسته بودخون
قصد برخورد با ناصريان را ! سازمان: جواب ناصريان، در رابطه با اتھام گفت

 ذھنش کار نداشت، به نظر تحت تأثير شرايط و رفتار ناصريان قرار گرفته بود و
ناصريان دوباره شروع کرد به . يا مجاھدين" منافقين"دانست بايد بگويد  کرد و نمی نمی

ی   ترسيد شايد واژه ، اما می"منافقين"خواست بگويد  ًظاھرا می"  الف- ش. "فحش دادن
ود و قاطی کرده ب. "مجاھدين"مورد نظر ناصريان اين نباشد و به جای آن بايد بگويد 

ناصريان فکر .  خشمگين و عصبی کرده بودبيشترھمين تأمل کردن وی، ناصريان را 
دھد تا از پاسخ دادن طفره رود، در  ًتعمدا اين کار را انجام می" الف - ش"کرد که  می

 دفتر يادداشتش را خط کشی کرده بود و در دو ستون ناصريان. گونه نبود حالی که اين
نوشت و ابايی نداشت ما نظرش را   نظر خود را راجع به او میھمچنين و نام فرد
دفترش را وسط اتاق باز گذارده بود و ھمه . پوشی نداشت  چيزی برای پرده. ببينيم

از او کينه به دل "  اعدام- خبيث: "ی نوشتآباد در کنار نام حسين فيض. چيزعلنی بود
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که تنبيھی انفرادی بوده است و به مجرد آمدن به فرعی، به عنوان دانست  داشت و می
 تا حاال ھم زيادی ناز نظر ناصريان، حسي! اولين کار ريشش را اصالح کرده است

ويزايت ! بلند شو خبيث: وقتی نظرش را در کنار نامش نوشت، گفت. زنده مانده بود
مسعود . ی اتاق برخورد کرد با ھمه". اعدام: "در مقابل نام من ھم نوشت! صادر شد

 ناصريان چند .ی ما پيوست  گفت و به جرگه"سازمان"ھم مثل حسين و من اتھامش را 
   ٣٤.ُکنيم که در گه غرق شويد کاری می: بار در حالی که دھانش کف کرده بود گفت

 با توجه به شناختی که از  و مجيد حلوايی در اوين و لشکری در گوھردشتناصريان
ھا برای بردن به دادگاه  بندی آن ويتبندی زندانيان و اول  مسئوليت دستهزندانيان داشتند،

اعضای ھيئت شناختی از زندانی نداشتند و ممکن بود زندانی با . را به عھده داشتند
اش   اصلیيافت، مواضعی متفاوت از مواضع توجه به آگاھی که نسبت به شرايط می

ھا وظيفه داشتند که اعضای ھيئت را نسبت به مواضع واقعی زندانی آگاه  آن. اتخاذ کند
  . ھای اطالعاتی اعضای ھيئت را داشتند ھا نقش شاخک در واقع آن. کنند

ای که غذا    شدم بايد در ھر وعده بعد از شام متوجه. ما سه نفر به انفرادی منتقل شديم
 منافق، مرگ بر :اتھام: "وار بگويم  کرده و سپس مسلسلدھند، خود را معرفی می

در آن شرايط بر زبان راندن چنين چيزی برايم به  ..." ومنافقين، مرگ بر رجوی
در صورت امتناع و يا . خواستند افراد را له کنند میبه اين ترتيب . شدت دردناک بود

ھنوز دومين . گرفتند  مشت و لگد میایھ هرا به شدت زير ضرباو  پاسدارانتعلل فرد، 
ھر . مشت و لگد را درست و حسابی نخورده بودم که خودم را به غش و بيھوشی زدم

ی آن  کرد که در اثر ضربه دو پاسدار شيفت ترسيده، ھر کدام ديگری را متھم می
 ھايم بعد از چند ثانيه چشم. خالصه مقداری آب به صورتم زدند. ام ديگری، بيھوش شده

. دانم چه اتفاقی افتاده است گويی نمی. ھا را نگاه کردم را باز کرده با حالت بھت آن
غذا را به . شان راحت شد، حالم سرجايش است، رفتند و تنھايم گذاشتند ھا وقتی خيال آن

چند باری سلولم را چک . کناری گذاشته و وانمود کردم که ميلی به خوردن غذا ندارم
 بی. آمد ھای مجاور می صدای کتک از سلول. حالم خوب استکردند و مطمئن شدند 

سکوت ھمه جا را . آن شب به سالمت جسته بودم. خوردم سروصدا غذا را برداشتم و 
جايی را . لب پنجره ايستادم. خاست ھيچ صدايی از کسی بر نمی. فرا گرفته بود

  :زمزمه آغاز کردم. ديدم به جز آسمان نمی
  ر اطراف زمين، فردا سحرگاھاند! بگو مايا! بگو مايا

از آنان چند ! بگو مايا! رسند، آيا؟ بگو مايا وس شھادت میّچه مردانی به قد
  !تن آشکار و دور؟ و مايا

                                            
شود  ای که به نخاع و سيستم عصبی وارد می  خاطر ضربه به. ھا بود آويز کردن بچه اش به حلق   اشاره ٣٤

  . شود  خالی می محتويات روده
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  وای مايا
  چند تن پنھانی و نزديک

ًزچشم اختران ھم غالبا مستور؟ کز ايشان نشنود کس ناله و فرياد ھرگز 
   ٣٥ھيچ؟
 دام؟ آيا نباي آيا کار درستی انجام داده. انديشيدم بودم میای که امضا کرده  به انزجارنامه

گاه از . کردند ھای متضادی ذھنم را اشغال می کردم؟ پاسخ از امضای آن خودداری می
ی زيادی بر دوش دارم  نداده ھای انجام کردم مسئوليت آمد و گاه احساس می خودم بدم می

ھا شايد  رسيدم که بدون بچه ين نتيجه میگاه به ا. شان برآيم ی انجام که بايد از عھده
ی  اين بار فشار و شکنجه. ترين راه باشد  ی اعدام، ساده ی رفتن به پای جوخه گزينه

کند که در شرايط عادی مايل  ناشی از آن که گاه انسان را مجبور به انجام اموری می
ستم تمام تالش دان  می.فشرد ھمين مرا درھم می. به انجام آن نيست نيز در کار نبود

به . ھا را دم تيغ بدھند ی از بچهبيشتری  جالدان در اين خالصه شده بود که عده
ھا از نوشتن انزجارنامه سر باز  کرد بچه  چگونه تالش میوضوح ديده بودم ناصريان

 برايم تعريف کرد بعدھا اکبر صفری.  نيز وضع به ھمين منوال بوددر اوين. زنند
ای بنويسد، يکی از پاسداران به او گفته بود  ھنگامی که قصد کرده بود انزجارنامه

 ھيچ کسی ننوشته است و به اين وسيله او را از اين کار  !نويسی؟ ننويس برای چی می
آيا حق . بردم می در يک جنگ و جدال روحی دائم به سربا اين حال . بازداشته بود

 به خودم ،ھای تاريخی کردم با به خاطر آوردن نمونه تالش می؟  ابراز ندامت کنمشتمدا
ی دختر. آمد انگيز او به کمکم می  و سرنوشت غم بيش از ھمه ژاندارک.قوت قلب دھم

ساده و روستايی که نبرد ميھنی فرانسويان عليه نيروھای انگليسی را سامان داد و با 
او که بر اثر . ای در تاريخ فرانسه به دست آورد   جايگاه ويژه،ت و دالوریابراز رشاد

نيرنگ و دسيسه در نزديکی پاريس دستگير و تحويل نيروھای انگليسی شده بود، به 
به مرگ محکوم شد ولی به در دادگاه شرع اتھام کفرگويی و پوشيدن لباس مردانه 

از چيزی .  به حبس ابد تقليل يافتھای خود، مجازاتش خاطر ابراز ندامت از گفته
 در زندان شلوار به پا ھمچنان شدند او   که زندانبانان متوجهمحکوميت او نگذشته بود

ی او تجديد نظر شد و اين بار او را برای عبرت  کند و به ھمين خاطر در محاکمه می
 - ه در شمال پاريس زند"قوان" شھر ای در مقابل کليس١۴٣١ ماه مه ٣٠ديگران در 

 کسی او را به خاطر ابراز ندامتی که انجام داده بود، گاه ھيچ. زنده در آتش سوزاندند
ای  مورد سرزنش قرار نداد و تاريخ به ھمراه قدردانی ملت فرانسه، از او چھره

آيا شرايط من با او . ھای بعدی شد ای ساخت که منبع تالش و انگيزه برای نسل اسطوره
 ھنگامی که در دادگاه تم خودم را در موقعيت گاليله،توانس يکسان بود؟ آيا می

                                            
  .  اخوان ثالث ٣٥
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 و در مقابل ھيئت داوران، گردش زمين به دور خورشيد را انکار کرد، انکيزيسيون
 کس از ابراز  ھای اجتماعی بود ولی ھيچ ھا دارای تأثير  آن قرار دھم؟ ابراز ندامت

ھم  ھا شريک بودم و آن من در يک چيز با آن. شد  آگاه نمیندامت من جز وجدان خودم
 . ای که در پيش گرفته بودم ايمانم نسبت به درستی راھی بود که پيموده بودم و مبارزه

  
ھمان نگھبانان شيفت شب گذشته .  صبح برای دادن صبحانه آمدندِاول. مرداد٢١جمعه 
. حالی زده بودم خودم را به بی. دگويا ترسيدند که اتفاق ديشب باز تکرار شو. بودند

پاسدار . تا ظھر گويی يک دنيا به من گذشت. گشتند و از من گذشتند دنبال دردسر نمی
بعد از نھار برای . شيفت، ھنگام پخش نھار اصراری بر تکرار شعارھای مذکور نکرد

 ِکه به قسمت دادگاه رفتم، مرا در نزديکی در به محض اين. دادگاه فراخوانده شدم
مدتی از شروع کار دادگاه نگذشته بود که بلند شدم و به دستشويی . دادگاه نشاندند

. جا نشستم بعد از برگشت از دستشويی، به سمت راھروی مرگ رفتم و در آن. رفتم
ھا را به   نام کسانی را که نزديک دادگاه بودند، پرسيده و آنبعضی اوقات ناصريان

توانست   برای کسی که نوشتن انزجار را پذيرفته بود، رفتن به دادگاه می.برد دادگاه می
ی ھمکاری اطالعاتی را پيش کشند و اين به  چرا که ممکن بود مسئله. خطرناک باشد

 برای بار دوم به دادگاه رفته بود و به سالمت عادل نوری. ی پايان کار بود منزله
در اين شرايط در انفرادی نبودم، از خوشحالی در پوستم که   از اين. جسته بود

نيز ام بوده است، خودم را  خوشی ی دل گاه تصور اين که چه چيزھايی مايه! گنجيدم نمی
 اگر با حتاھا،  کردم در راھروی مرگ و در ميان بچه احساس می. دارد به تعجب وا می

جا  اين. خبری مطلق است یريسک مرگ نيز ھمراه باشد، بھتر از بودن در سلول و ب
  !تر بود  در کانون تحوالت بودی و تحملش به مراتب ساده

نام پدرش  ( "شوزب"ھی : صدايش زدم.  به دادگاه رفته و بازگشته بودمحمد فرمانی
از سازمان دفاع کردم و : چه کار کردی؟ گفت: پرسيدم. ام شد متوجه) بود

ی ما را اعدام  ھمه: عقيده داشت. امضا کرده بودم، نيز پس گرفتمای را که  انزجارنامه
چرا . ی ما را خواھند کشت کنند و سرانجام ھمه بازی می وگربه با ما موش. کنند می

عادل . اجازه دھيم اين بازی ادامه يابد؟ عادل اما به شدت با اين نظر مخالف بود
من ھم : کرد عادل تأکيد می. ی کردگير  احساساتی شد و عجوالنه تصميمدنباي: گفت می
ھا از  در واقع، گاه ھراس بچه. ھا، بسيار سخت است بچه بدون   ماندن   دانم زنده می

کند  پرسد که مصاحبه می  از محمد میدر دادگاه، نيری !مرگ نبود بلکه از ماندن بود
ا کرده است نيز قبول  که امضای را دھد ھمان انزجارنامه يا نه؟ محمد ھم پاسخ می

نيری . کند تأييد مینيز ی مواضع سازمان را   است و ھمهد و ھوادار مجاھدينندار
اشتباه کردم و حاال آن را : دھد ًقبال موضع متفاوتی داشتی؟ محمد ھم پاسخ می: گويد می
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  !کنم تصحيح می
ر خفتی بر دوش برده تر که مرده باشند با نخواستند که بميرند يا از آن پيش

  ٣٦.باشند
وی نيز به ھمين صورت برخورد کرده . را ديدم ربش  بزرگ)اکبر علی(سپس منوچھر 

خواھم خودم  من می. ای را اعدام کنند خواھند عده ھا می اين: گفت منوچھر می. بود
گونه  ی نيز ھمينالدين ثواب حسام. ھا من را انتخاب کنند انتخاب کنم نه اين که آن

.  به شھادت رسيده بود۶٠ی حماسی در سال ا خواھرش نيز به گونه. د کرده بودبرخور
ھا بر سر موضع  ابتدا بچه. شدند رو می ی جديدی روبه  و اعضای ھيئت با پديدهنيری

کردند  فکر می. تاه آمدند يواش کو- کردند و بعد يواش ھواداری از سازمان پافشاری می
ديدند بر  حاال می. کور خوانده بودند. نشانند ھا را تا ھمکاری اطالعاتی عقب می بچه

اين . رانند اند و آنان را به عقب می َروی زدهھا دست به پيش خالف تصورشان، بچه
ای را نوشته و به  ی انزجارنامهرضا حاج صمد علی.  ھم جريان داشتپروسه در اوين
ھا اعدام  شود که بچه  می در ھمين موقع متوجه. دھد تا به نيری برساند دست پاسدار می

بل چشمان کند و در مقا اش را مطالبه می پاسدار مزبور را صدا کرده و برگه. اند شده
 نيز نیمجيد طالقا. ريزد  کرده و روی زمين می پاره - ی پاسدار پاره زده بھت

م جان به در برده بودند به اتاق عا انزجارنامه را پذيرفته و ھمراه با کسانی که از قتل
اند،  ھا اعدام شده شود که بچه جا وقتی متوجه می در آن.  منتقل شده بود٣دربسته در بند 

گونه بود که  اين.  به نيری برسانددھد تا متنی را تھيه کرده و به دست پاسدار بند می
ھا را بھتر از ھر    اين دسته از انسان٣٧شايد نيچه. ھا پيوست وی نيز به جاودانه فروغ

  :کس ديگری تصوير کرده باشد
رو  م، بل از آنيا رو كه بدان خو كرده م، اما نه از آني ھستیما عاشق زندگ

اما در .  از جنون ھستیزيدر عشق ھمواره چ .مي عشقی ردهكه خو ك
  . از خرد ھستیزيز ھمواره چيجنون ن
ھا، يکی از افراد ھيئت به  مانند روزھای قبل در ھر سری از اعدام. روز سختی بود

عنوان شاھد و برای کسب اطمينان از اين که جالدان کارشان را به خوبی انجام 
ھم ! رفتن به راھروی مرگ، برايم کمک بزرگی شد. رفتند دھند، به محل اعدام می می

ھا  ھا را در آخرين لحظه افتاد، بودم و ھم بچه چه که اتفاق می در جريان مستقيم آن
اين راھرو متعلق به کسانی . ً تقريبا خالص بودمکردم و ھم از شر ناصريان بدرقه می

بردند  اين افراد را يا به اعدام می. ن تمام شده بودبود که به دادگاه رفته بودند و کارشا
                                            

  .  احمد شاملو ٣٦
چه يآثار ن. ان و متفکران آلمان و جھانين فيلسوفبزرگتر، يکی از  )١٩٠٠-١٨۴۴ ( ويلھلم نيچه  فردريک٣٧

ستم ياسی قرن بيھای فلسفی، ادبی، فرھنگی و س  بر جنبشیار جديرات بسياتش و پس از آن تأثيدر زمان ح
  .گذاشت
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جا نشسته بودم،  تا وقتی که در آن. کردند شان منتقل میي ھا که به بندھا وسلول و يا اين
شدند نيز  اگر متوجه می. ام و منتظر سرنوشتم ھستم کردند به دادگاه رفته فکر می

جا راھنمايی کرده   مرا به آنشدم پاسداری کرد، بلکه مدعی می خطری مرا تھديد نمی
  . است

کسانی : پاسدار در راه گفت. مان منتقل کنندي ھا عصر ما را به صف کردند تا به سلول
چند نفری . من چنين کاری نکردم! شان را بلند کننديھا که انفرادی ھستند، دست

! مگويم نشنيد اگر نگھبان فھميد، می: پيش خودم گفتم. شان را بلند کردنديھا دست
آن روزھا نه آماری در ميان بود و نه . بيشترش دو تا چک و لگد است و نه ا فوق

ممکن . پاسداران و مسئوالن زندان ليست دقيق اسامی افراد بندھا را در اختيار داشتند
کافی بود . سی و معياری در بين نبودبرھيچ حسا. بود ھر شب را در جايی به سر بريد

از . شدم کردم و دوباره به ھمان مصيبت دچار می ی بلند میی انفراد دستم را به نشانه
 ناصريان. کرد تر می ھا گذشته، بودن در انفرادی، شرايط را برايم سخت ی اين ھمه

ی داشت و حداکثر تالشش بيشتربردند، حساسيت  روی کسانی که در انفرادی به سر می
در زندان به جز مرگ و مرگ و  .داد یھا به خرج م را برای به دادگاه بردن آن

  :چيزی نبود و بدتر از آن... مرگ
  دشنه، تشنه در نيام

  امواج بی کالم
  و سالمی اگر بود

  سالم طناب بود و گلو
  ی آتش و وضو، وضوی خون در برکه
ھای مجرد و در بسته در آن قرار داشتند،  من ھمراه سه نفر ديگر به سالنی که اتاق

 ،ھمگی در آن اتاق.  فرستاد٣ ايستاده بود و مرا به اتاق ھرو لشکریدر را. برده شديم
ھا، به کنار  به محض آشنايی با بچه. تر شکل گرفته بود جديد بوديم و اتاق ساعتی پيش

از اين جا اشراف . ديدم ی بيرون را می ی پنجره، محوطه از الی کرکره. پنجره رفتم
  . ندان داشتيمی جلوی ز ی به محوطهبيشتر

  اش سيدعباس ابطحی راننده.  را ديدم که منتظرش ايستاده بودو نيری.ام. ماشين بی
ی زندان قرار  سمت راست ما گلخانه.  بود و از محافظان الجوردیپاسدار قديمی اوين

خانه رفته و گلدان گل انتخاب لاش به گ اده بود و رانندهنيری کنار ماشين ايست. 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  ی گلدان، آن را باز می ورانداز کردن چند باره
نه رفت و بعد از مدتی خالباالخره خودش نيز به ھمراه سيدعباس به داخل گ. گذاشت می

 را  ھا باورنکردنی بود، ساعتی قبل عزيزترين گل. ھر يک با يک گلدان بازگشتند
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اش  پرپرکرده بود و حاال در کمال آرامش به انتخاب گلدان گل برای بردن به خانه
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 بلندمرتبهھمچنيناس و گشتاپو و  البته مأموران اس". روحی از چرم برقی

آلمانی نيز به موقع از روح حساسی برخوردار بودند و به موسيقی کالسيک عشق 
ھای موزيک ترتيب  رگ نيز برای خود دستهھای م ورزيدند و گاه در اردوگاه می
ھا  زدند، آن شان پرپر می کندند و در مقابل دادند و درحالی که زندانيان جان می می

شناسی و علوم   کسانی که در رواندباي به نظرم می !شان بودند درحال تناول غذای روح
 ٣٨.يابی کنند هگونه افراد را بررسی و ريش وابسته به آن تخصص دارند، رفتارھای اين

جا نبود و من ھم  ولی چرا تظاھر کنند؟ کسی آن. کردند که آرامند شايد تظاھر می
 و ديگران خود نقش پدر و ھمسر را داشتند ولی نيری. کردم شان میھدزدکی نگا

ھايشان  آيا اعضای خانواده. پدران و مادران و ھمسران زيادی را داغدار کرده بودند
  کردند؟  آيا مخالفتی ھم می ھا در جنايت عليه بشريت داشتند، آگاه بودند؟ که آناز نقشی 

 ھا تی ارتکاب اين جناي شان به ادامه  آيا سکوت آيا آنان نيز ھمدست اين جانيان ھستند؟
 و انھا از مواھب قدرتی که ھمسر  آيا آن گناھند؟ کند؟ آيا آنان بی توسط آنان، کمک نمی

  ؟شوند  مند نمی  اند، بھره  به ھم زدهشانھاي ی جنايت ايهشان در سانيا پدر
معروف بود، در مورد " شاغالم"  که در زندان بهیخان  حسنعلیاز غالمرضا

 مرداد جاودانه شده ١٢ در روز  که امير بود ايننظرش.  سؤال کردماميرحسين کريمی
ريخته سرم بر مثل اين بود که آب سرد . نيدن اين خبر دلم ھری ريخت پايينبا ش. است
چيزی که آن روزھا . کرد ای کاش اشتباه می. ای کز کردم گوشه. ، خشکم زدباشند

ه آن روزھا به چه را ک خواستم آن ًاصال می. شد  نصيبم میکمترخواستارش بودم و 
آمد و مرا از اشتباه بيرون  کسی می. دآم سره اشتباه از آب در میچشم ديده بودم، يک

ولی ! کرد ای کاش دچار کابوس بودم و کسی با تکان دادنم، مرا بيدار می. آورد می
امير ھم . کرد شنيدم ھمگی واقعی بود و کسی نيز اشتباه نمی ديدم و می چه که می آن

  :شد يک آن خنده ھايش از نظرم دور نمی. رفته بود
  خنده دل آشوبآن لعل دلکشش بين و آن 

   ٣٩آن رفتن خوشش بين و آن کام آرميده و
 خود در روزھای گذشته سخن گفتند و به شرح ھای هھا از تجرب بعد از شام، بچه

                                            
 رحم و شقاوت پيشه شھربانی دوران رضا شاه ، رئيس بی"سرپاس مختاری"ی معرف به الدين مختار رکن   ٣٨

الدوله   نصرت، سردار اسعد بختياری، سيدحسن مدرس،، فرخی يزدیکه افراد بسياری ھمچون دکتر تقی ارانی
سازان  ترين نوازندگان و آھنگ به دستور او به قتل رسيدند، يکی از برجسته... و ، شيخ خزعلز، تيمورتاشفيرو

  . ستاند نواخت، جان می وی به ھمان چيره دستی که ويلن می. ايرانی بود
  .  حافظ ٣٩
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شام " توانست ھر شام می. ای که از روز اول تا کنون طی کرده بودند، پرداختند پروسه
مان   تعريف خاطراتدارودر گير.  آخر باشدعتوانست ودا و ھر وداعی می.  باشد"آخر

ھر سلولی که سيگار :  راھرو با صدای بلند اعالم کردر د،بوديم که پاسدار بند
. ی نوع سيگار نداشتيم  مثل گذشته نيازی به پرس و جو در باره! آماده باشد،خواھد می

مان را برای خريد  تمام پول. کرديم در آن شرايط از ھر نوع سيگاری استقبال می
نيازی به ديگر مان است و  کرديم اين آخرين خريد فکر می. ذاشتيمسيگار روی ھم گ

ترين و کارسازترين کااليی بود که   آن روزھا سيگار مھم،در ثانی. نخواھيم داشتپول 
تر از  متأسفانه ھم گران. بود" تير "،سيگاری که فروخته شد. توانستيم بخريم می

سيگار مورد . شد دتر تمام میبود و ھم زو" شيراز"و " اشنو"و " زر"سيگارھای 
قرار شد ھر نخ سيگار را پنج نفری کشيده و . بود" زر"سيگار  ، ما در زندانی عالقه

بندی سيگار و جمعی کشيدن آن را با اين ھدف انجام داديم که  جيره. بقيه را ذخيره کنيم
وديم که مطمئن ب. ند، برسانيمدبر ھايی که در انفرادی به سر می  آن را به بچهِمازاد

 و احتمال عدم فروش سيگار به است از ما بيشترھا به کشيدن سيگار بسيار  نياز آن
ھا مبادرت به فروش سيگار نکرده   در انفرادی.حدس ما درست بود. رفت مینيز ھا  آن

 چند بسته سيگار در ،رفت می از آن روز به بعد ھر يک از ما که به دادگاه .بودند
.  تقسيم کندآمدند، میھايی که از انفرادی  ھا را ميان بچه ا آنداد ت ھايش قرار می جيب

اول سيگار .  از يک نخ سيگار تير بھره ببريم،جا که ممکن است کرديم تا آن تالش می
، داديم  که اگر مھارت به خرج نمیای به گونه ،کرديم  خيس میًرا با آب دھان کامال

ای بدون پک  سيگار لحظه. کرديم سپس با احتياط کامل آن را روشن می. شکست می
ھای مداوم ما سيگار به جای خاکستر به  درعرض چند لحظه با پک. ماند زدن باقی نمی

داديم  مان را به خرج می تمام تالش. شد شد و به سرعت تمام می  آتش تبديل میی گلوله
  !  را از ريه بيرون ندھيمشکه دود

ھای حامل عروس که  ق ممتد ماشينشديم، ھر شب صدای بو به ماه محرم نزديک می
مردم برای ساعتی ھم که شده فارغ . رسيد کردند، به گوش می  تردد میدر گوھردشت

از صميم قلب خود را در .  خوشحال بودند،شانيھا ھا و بدبختی ی ناراحتی از ھمه
 اين ،شانيھا بمگر نه اين که برای آوردن لبخند به ل. ديديم ھا سھيم می شادکامی آن

ما .  بگذار شادی کنند! حاال چه باک؟ھمه مصيبت را در طول ساليان تحمل کرده بوديم
 که کاشکی امشب نفھمند. کنيم  و برايشان آرزوی خوشبختی میخنديم نيز ھمراھشان می

 در پشت درھا و ديوارھای زندان و ھمچنان زندگی ،بيروندر . گذرد جا چه می  ايندر
 !ھا را ببين احمق. زدم از صميم قلب راضی بودم و در دلم قھقھه می. ودقتلگاه جاری ب

 از ما گرفتيد؟ گوش کنيد  راامروز چند نفر. کنند کنند راه زندگی را سد می فکر می
امشب . گيرند  پيوندھای جديد شکل می!دھد  نويد زندگی می کهشان راي ھا صدای بوق
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 شنيدن بوق ماشين عروس د؟خواھيد کر چه  با آنانخواھند شد،ھای جديدی بسته  نطفه
کردم زندگی ادامه خواھد يافت و به اين  احساس می. داد اعتماد عجيبی به من می

عشق به زندگی را ھر طور شده با در تالش بودم . ھا ادامه خواھند يافت ترتيب بچه
  .مرگ آشتی دھم

نبالش بودم، در ذھنم  که به دای نامه ناگھان متن وصيت که ور بودم در افکارم غوطه
به سرعت آن را سر و .  جايی خوانده بودم راتر چيزی شبيه به آن پيش. نقش بست
.  نکننداش روزھای قبل فکر کرده بودم متنی بنويسم که بالفاصله پارهدر . شکل دادم

روزی کسی آن را شايد .  نگاه دارندای  الاقل در پرونده،دھند ام نمی اگر به خانواده
گذشته است، به چه چيزھايی  در ذھن ما چه می در اين روزھا بفھمد که  وخواندب

در ذھنم متن را مرور . نگريستيم  و به دنيا و مبارزه از چه منظری میانديشيديم می
   :کردم

  ! خانم بزرگ، مادر و پدرعزيزم
حاال که . گريستم خنديديد در حالی که من می وقتی که آمدم، ھمه می

. اميدوارم شما اين بار، ھمراه من بخنديد. خندم جود میروم، با تمام و می
از صميم قلب ! ھمه را از قول من سالم برسانيد. شاد و سرخوش باشيد

  . شان دارم تان و دوست دوست
ی آن چيزی را که   نيست و ھمهھمفکر کردم کوتاه است و گويا و حساسيت برانگيز 

سکوت از ھزار پنجره "ھا  گاھی وقتھر چند که . خواھم 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  سبز انگوری رنگ نيری۵١٨و  ام  بامداد، ماشين بی٨ساعت .  مرداد٢٢شنبه 
به سرعت . کرد ھر روز ماشينش را عوض می.  توقف کردديدم که در جلوی ساختمان

با عجله و . نامم را صدا زدند صبح ١٠حوالی ساعت . دان وارد شدبه ساختمان زن
جايی که  در سلول جديد از آن. ھمراه با اضطراب و دلھره آماده شده و به دادگاه رفتم

که به محوطه دادگاه  د اينبه مجر. ھا بودم، تمايلی به دادگاه رفتن نداشتم در ميان بچه
جا  رسيدم، به فکر اين افتادم که مانند روز گذشته به راھروی مرگ بروم تا شايد در آن

ی رفتن به دستشويی، جايم  باز ھم به بھانه. ی برخوردار باشمبيشتری امنيت  از حاشيه
. را ترک کردم و بعد از بازگشت از دستشويی به سرعت به راھروی مرگ رفتم

سعی کردم خودم . گشت  را ديدم که به دنبال شکار مینگذشته بود که ناصريانچيزی 
درگيری روحی ناشی . با تناقض عجيبی دست به گريبان بودم. را از نظرش مخفی کنم

کرد و ضربان قلبم را  ی عضالت بدنم را منقبض می از آن، چنان شديد بود که گاه ھمه
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ھايم  ای بود که فشار زيادی را در شقيقه ھا به گونه  و تشويش جاناين ھي. داد افزايش می
ی  ھر گونه تالشم برای مخفی شدن از پيش نظر ناصريان و بقيه. کردم احساس می

در ! ی اين بود که يکی از دوستانم در تيررس او قرار خواھد گرفت جالدان، به منزله
ت صف قرعه به نام ابراھيم اکبری. کردم ی ديگری روانه می واقع من او را در پی طعمه

.  بازجوی ابراھيم بود۶٠ناصريان در سال . او را آن روز دو بار به دادگاه برد. افتاد
. داشت فرستاد، دست از سرشان بر نمی ربانگاه نمیقشناخت تا به  کسانی را که می

ای بسيار فقير در شمال  خانواده. بود به اتمام حکمش نمانده بيشترابراھيم چند روزی 
کنارم حسين . حوالی ظھر بود. توان آورد ھايی که به وصف نمی از آن. داشت
حسين با . نھار نان و پنير بود. تر نصرهللا مرندی ی نشسته بود و آن طرفآباد فيض

اين قدر : نصرهللا گفت! سين به پا خفه نشیح: گفتم. خورد ولع بسيار زيادی می
من ! افتی پايين شود و می شوی؛ بروی باالی دار، طناب پاره می خوری، سنگين می می

بگذار آخر عمری يک : حسين خنديد و گفت! شکند آن وقت پايت می: اضافه کردم
 ی نان و پنيرش جيره. حال غذا خوردن نداشت"  ص–د "! ھا ضرر بزنم طناب به آن

بندش را  چشم"  ص- د. "در اين ميان يکی ھم اضافه از پاسدار گرفتم.  خوردم را من
حاال چه وقت خوردن ! کوفت بخوری: باال زد و با تعجب و خنده، به شوخی گفت

ھايی که از انفرادی آمده بودند،   سيگارھايی را که ھمراه داشتم، به بچهبيشتر! است
صدايش را شنيدم که تقاضای سيگار .  آمده بودنيز از انفرادی"  ص–د . "داده بودم

کبريتی . سيگاری به او دادم. من دارم! ساکت باش: گفتم. پاسدار متوجه نشد. کرد می
خواست و پی در پی نگھبان را صدا  وی آتش می. نداشتم که سيگارش را روشن کنم

که مرتضی " اش سيگار نيفروخته"افتادم و شعر " ناظم حکمت"اختيار ياد  بی. کرد می
  :ً برايم خوانده بود و احتماال حاال شرح حال خودش نيز بودمالعبدالحسينی

  ممکن است امشب بميرد
  . با سوختگی سينه کتش از آتش گلوله ئی

  .ھای خويش مرگ رفت با گامھم 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 
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   ٤٠...سيگاری نيفروخته برلب و زخمی بر سينه
ی لب  ھا جشنی به پا کرده بودند و حاال گوشه از سيگارھايی که تقسيم کرده بودم، بچه

ی افکارم  رشته. انديشيدم  می به ناظم حکمتانھمچنولی من . ھر کسی يک سيگار بود
آنان به صف بودند و ھر يک روی سرشان، يک . ھا ازھم گسست با ديدن افغانی

ی بزرگ حاوی پلو و خورشت، مرغ بريان، ساالد، نوشابه و ميوه حمل  مجموعه
ی  ھمهتمام مدت انی، ای که از جلويم رد شد تا آخرين افغ از اولين افغانی. کردند می

ھای  به ياد فيلم. ھا قرار دارد ًتالشم اين بود که ببينم دقيقا چه چيزھايی روی مجموعه
ھايی  ھای رنگی زيبا و با مجموعه کنيزکان با لباس  افتادم که در آن، تعدادی ازیعرب

. آوردند ه برای سلطان و خليفه میعم اشربه و اط،بر سر، به ھمراه آھنگی کشدار
کرد به بھترين نحو ممکن از ھيئت کشتار پذيرايی کند تا آنان با   تالش میصرياننا

روزھا، ساعت ده صبح و پنج بعدازظھر .  به سالخی بپردازندبيشترانرژی ھر چه 
ای  خامه ھا با چای و شيرينی و نان  در طول روز از آنھمچنينشد و  ِميوه سرو می

دفاع  ھايی بود که در کشتار زندانيان بی ين آخری برای موفقيتا. کردند  میپذيرايی 
مرا به ياد چه که شاھدش بودم،  آن !شد کردند و بايد دھانشان شيرين می کسب می

 فدايی ٩گر ساواک و يکی از مأموران به رگبار بستن   شکنجهاعترافات بھمن تھرانی
وی در مقابل دوربين . انداخت  می١٣۵۴ در فروردين ھای اوين و مجاھد بر روی تپه

معروف به حسين (پورگر و تبھکارش عطا وسط رئيس شکنجهکرد که ت اعتراف می
ه زاد حسين. رود جا می به آن. شود جمشيد دعوت می  به رستورانی در خيابان تخت)زاده

پس از . زودتر از او رفته بودند و در رستوران منتظرش بودندبا چند جنايتکار ديگر 
ريزی  وگو پيرامون چگونگی اجرای جنايت از پيش برنامه صرف چلوکباب و گفت

يک مسلسلی به دست  شده، با ماشين به طرف اوين حرکت کرده و در حالی که ھر
ھای اوين به صف  دفاع را از سلول بيرون کشيده و روی تپه گرفته بودند، زندانيان بی

ھای  شما در خانه:  کند ، طی نطق غرايی اعالم میسپس سرھنگ وزيری. کنند می
 در پی ٤١.کنيم کنيد و ما حاال مقابله به مثل می تان حکم اعدام ما را صادر می تيمی

بار  تاريخ غم. دھد می با دادن چند فحش رکيک، فرمان آتش ای، وزيری چنين خطابه
  سال پيش ١٣اگر . شد مان دوباره تکرار می ميھن

  ی مجروح کوھسار اوين روی شانه

                                            
در .  بيشتر اثارش را در تبعيد و در زندان خلق کرد.بزرگ ترکيهشاعر   )١٩۶٣-١٩٠٢ (ناظم حکمت   ٤٠
 ازاد شد و بدون خانواده بطور مخفيانه از كشور ١٩۵٠عفو عمومی سال  به زندان افتاد و در ١٩۴٣سال 

   . وی را خائن خواندند و تابعيت او باطل١٩۵٩در سال . شد و به مسکو رفتخارج 
 در ١٣۵٣ اسفند ٢٧در " کميته مشترک ضد خرابکاری "  رئيس ورپ ًظاھرا ترور سرتيپ رضا زندی   ٤١

  عزم ساواک برای گرفتن انتقام از زندانيان سياسی را راسخ کرد) سھروردی(خيابان فرح شمالی 
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   ٤٢ ارغوان شکفت٩ی  خورشيد خون گرفته
آورند و ھزاران گل سرخ   سر بر میفام از گوھردشت امروز صدھا ياقوت و لعل سرخ

گيری  رويم؟ آن روز به ھنگام تصميم ما به کجا می. رويند  میبار اوين ی غم بر سينه
ھای اتو  برای کشتار انقالبيون، تبھکاران به رستورانی مجلل رفته بودند و گارسون

ھا پذيرايی کرده بودند و امروز رستوران و کشتارگاه در ھم ادغام شده  کشيده از آن
ھمانان ناخوانده را در کشتارگاه به عھده  پذيرايی از مي"بردگان افغانی"بودند و 
ھای نيروھای انقالبی به رژيم شاه، محمل تيرباران زندانيان  آن روز ضربه. داشتند
 به مرزھای غربی خشيبآزادی نيروھای ارتش  دفاع قرار گرفته بود و امروز حمله بی

تخصص . ی افتادمهللا طالقان  و آرش به آيتی پرسوز و گداز تھرانی به ياد نامه !کشور
کرد که زنده نگاھش   اعالم کرده بود و زبونانه استغاثه می"ُکشی کمونيست"خود را 

در آن دوران چقدر ! ھا به در آورد دارند تا در لباس اسالم دمار از روزگار کمونيست
تصورم اين بود که جھان بدون او ! ش را شنيدما  اعدامخوشحال شدم وقتی که خبر

شان  یجنايتکارکنند، ظرفيت  ھايی که او را اعدام می دانستم آن نمی. تر خواھد شد سالم
  ! ھا برابر اوست ده

ھا رفته بود و حاال از سمت  برای اعدام کردن بچه.  را ديدمامروز دوباره منتظران
 چند پاسدار مسن با محاسن سفيد نيز از طرف حسينيه به سمت ما .آمد حسينيه می

ھا بزنند تا از روی صندلی  ی بچه برای تبرک رفته بودند که لگدی به سينه. آمدند می
در طلب بھشت بودند و رؤيای .  اجرا شودپرت شوند و بدين طريق حکم حاکم شرع
 با طيب خاطر ،ھر جنايتی را در اين راه. تنددر بر کشيدن حورالعين را در سر داش

  ! دادند انجام می
  از دھليزھای اين زھدان غرق خون

  خنياگران نيلگون
  با آئينه و آفتاب
  با آبيان و آب

  در ھاله ای از مه و پيچ و تاب ماھيان عاشق ماھتاب
  شوند نقاب مرگ، زاده می به سبزی انديشه بی

 با ھم بوديم، به دادگاه ١٧ی را که در فرعی ھاي متوجه شدم بچهبود، بعدازظھر 
ھا به دادگاه نيز  بردن بچه. ھا را فراموش کرده بودم ًتقريبا داستان کرمانشاھی. برند می

ديدمش  از دور می. زد صدا مینيز را "  پ- م"، ناصريان. حساسيتم را برنيانگيخت
به تأسی از . زنند  را صدا می مننيدم نامبعد از مدتی ش. داد ولی او واکنشی نشان نمی

اگر آمدند باالی ! کنند پيش خودم گفتم حلوا که خير نمی. ، واکنشی نشان ندادم"پ - م"
                                            

  .  نعمت ميرزاده ٤٢
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نفھميدم زيرا به که گويم  دھم، در غير اين صورت می سرم و صدايم کردند، پاسخ می
ًدر آن لحظه واقعا "  پ- م "ًای که بعدا متوجه شدم، اين بود که  نکته. خواب رفته بودم

اگر بيدار بود و پاسخ داده بود، .  نبوده استاز روی عمدندادنش  و پاسخ! خواب بود
شنيدند، به دنبال فرد به  کردند و پاسخی نمی اگر کسی را صدا می. شد ًحتما اعدام می

آوردی که تو را در محل شناسايی  بايد شانس می. کردند بندھای مختلف مراجعه می
  . شدی ندادنت ھم می گوی جواب ، وگرنه بايد پاسخکردند نمی

روی دادگاه  ای در دستش بود، از اتاق روبه ھا 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.  تحصيل برومخواستم به دنبال می: شوی؟ داريوش گفت
چند ھا چيست؟  اين! گويی خبيث چرا دروغ می: دو تا سيلی به او زده و گفت. بود

 با خوشحالی به آن دو نزديک شد ناصريان.  از پرونده را با او در ميان گذاشتمورد
بدو : گفتکم ھيئت با اشاره به حداد،  و زد پشت داريوش و در حالی که ھلش می

اعتنايی  زد، با بی داريوش در حالی که پوزخندی به او می! ويزايت صادر شد! خبيث
دھند؟  ھا بود در انتظار اين لحظه بودم، ولی بدبخت چی به تو می من مدت: گفت

داريوش چنان سرش را باال گرفته و با . مات و متحير مانده بود. ناصريان خشکش زد
بند ھم نگاھش ھراس را به دل ناصريان  رد که از پشت چشمک اطمينان صحبت می

 در واقع طعم تلخ شکست را به ،او با انتخاب مرگ و با لبخند آخرينش! انداخته بود
 از دادگاه پشت سرش روشن بلبليان. نتوانستم با او صحبت کنم. چشاند ناصريان می

 به چيزی نگذشت که مجتبی اخگر. شده بودمھنوز متوجه وخامت اوضاع ن. خارج شد
کنان وی را از دادگاه بيرون آورده و به يکی از  جر و بحثسپس دادگاه برده شد و 

سرد خونمجتبی خيلی . خواستند که انزجارنامه بنويسد آنان از وی می .ھا بردند فرعی
وقتی ! کنم ويسيد، من امضا میخواھد بن تان میھر چه دل سواد ندارم، شما: گفت می

توانست او را از خر شيطان پايين  کرد، ديگر ھيچ کسی نمی روی چيزی کليد می
چند بار بين دادگاه و . در دوران بازجويی نيز پاھايش را داغان کرده بودند. بياورد

چه را که در  آن. ديگر از دست او ذله شده بودند. کاری شده بود بازجويی پاس
شد و دوباره او را به بازجويی  پذيرفت، در دادگاه منکرش می یبازجويی م

 ضربه ١٠٠گويی وی را محکوم به تحمل   به علت دروغاين بار نيری. فرستادند می
صدای . قدم شده بود ھای کابل پيش  برای زدن ضربهعباسیحميد . شالق کرده بود

 و ازھمراه ا. رسيد ھای مجتبی از دور به گوش می نعره ھمچنينھای کابل و  ضربه
ھنوز از تشنج حاصله در نيامده بودم که متوجه شدم مجتبی را . پيچيدم درد به خودم می

کرد،  در حالی که از درد ناله می. آورند  کشان می- که ديگر نايی در بدن نداشت، کشان
: با ناله گفت.  ايرج ھستم!مجتبی: دستش را گرفتم، گفتم. کنار من رھايش کردند
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ھا به جز  به ھيچ چيز در آن لحظه. از خنده نزديک بود منفجر شوم! دانم، چه خبر؟ می
ساکت : گفتم. ولی سرزنده بود و قبراق. ًحالش واقعا خراب بود. انديشيد اخبار نمی

  . تا برايت تعريف کنم! باش
. مونم جريان داشت، نبودمی مسائلی که در پيرا حواسم به مجتبی رفته بود و متوجه

به سختی راه و کاوه بيمار بود .  را صدا کردندکاوه نصاری. ھنگام عصر بود
ای  رفتهلج کرده بود و از بيماری صرع پيشًدرد سياتيک تقريبا يک پايش را ف. رفت می

 اين که از خطر از. گذرد ًبرند ولی ظاھرا به خير می می او را به دادگاه . برد رنج می
 بعد از "ھيئت عفو"گويا . ام اما ديری نپاييد خوشحالی. جسته بود خوشحال بودم

اين بار از . دوباره صدايش کردند. گيرد  اش می ی تصميم به نابودی ا مشورتی چند دقيقه
ز دادگاه وقتی ا. پذيرد  برود ولی کاوه نمی"بند جھاد"خواھند که برای کار به  او می

ی صرع فارغ شده بود و مثل  تازه از حمله .ی صرع شديدی گرفت رون آمد، حملهبي
حرکت ولو شده بود که نامش را برای اعدام صدا  گوشتی کنار راھرو، روی زمين بی

ولی تمام ھوش . توانستم جايم را عوض کنم نمی. زد پاسداری در آن ميان قدم می. زدند
ترين و در عين حال شورانگيزترين  يکی از دردناک. ی او بود و حواسم متوجه

ھمزمان . گرفت ھايی که در عمرم شاھدش بودم، در پيش نگاه نگرانم شکل می صحنه
 کرج بودند و از ھر دو از زندانيان مجاھد. ر را نيز صدا زدندافشا ظفر جعفری

کرد   وقتی تالش می.  را که توان راه رفتن نداشت، قلمدوش کردظفر، کاوه. بندانم ھم
که    آن با. شدم ھر طور شده او را بلند کرده و روی دوشش قرار دھد، داشتم منفجر می

و درد . توانست شاھد اين صحنه باشد  از من نمی ھا فاصله داشتم ولی کسی بھتر  آن با
رفت و  ظفر می. فشردم ھم می  به راھايم ندندا.  سراسر وجودم را در بر گرفته بودخشم

دانم پيش از اين تاريخ آيا  نمی ...رفت ظفر، کاوه بر دوش می. رفت چه پرغرور می
  ھايی بوده است؟  شاھد چنين صحنه

  رفت مان می ما ديديم او را که مثل تفاھمی از ميان
  شد میی ما کم کم دور  و مثل حوصله

  دبر و سوسوی چشم ما را با خود می
ھا دل  توانستم از آن  به سختی می.ھا را دنبال کنم جا که ممکن بود آن تالش کردم تا آن

  :بکنم
  چون دو گلوله
  دوند تا ته جان می

  پس آرام
  چون برگی

  برند مرا، تا دريای مرگ می
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  چون دو چلچله
  پرند تا پشت آسمان می

...  
  چون دو زمزمه

  شوند در تيرگی شنيده می
ھای بند ما، چگونگی  شان از بچه ھای مھم ، يکی از سوالاز روز بيست و يکم

 ،دانستند در بند می. ھا بسنده کرده بودند ھا به حداقل آن.  در بند بودبرگزاری عيد غدير
. مراسمی به مناسبت عيد غدير برپا بوده است، ولی از کم و کيف آن مطلع نبودند

به دانستن اين که آن . ای در ميان نبوده بود کاری مراسم علنی برگزار شده و پنھان
ھا  آن. روز چه کسی مبادرت به پخش شربت در بند کرده است نيز راضی شده بودند

ھا ھمکاری   با آن آن لحظه تاھيچ کسی . ھا در اين مورد راضی بودند به دانستن حداقل
کردند باالخره  کر میجالدان ف. نکرده بود و تعداد زيادی جان بر سر آن باخته بودند
 بر در ،زدند ولی ھر چه می. مقاومت ما خواھد شکست و به مقصود خواھند رسيد

  . زدند بسته می
 در حالی که مقداری کاغذ در دست داشت و در راھروی مرگ باال و پايين ناصريان

ھا؟ و   ھستند اينپس کجا. ی کارھا را بايد خودم انجام دھم ھمه: زد رفت، فرياد می می
  . زد  يکی به اسم  صدا می- سپس پاسداران را يکی

ھا، به دنبال گريزگاه و محملی  پاسداران خسته و کوفته از جدال نابرابرشان با بچه
ھا صحبت کنم که  خواستم با يکی از بچه می.  بودندجا حضورشان در آن  عدمبرای 

کاری نکردم، از : گفتم. پايم کوبيدباالی سرم آمد و با لگد به . پاسداری متوجه شد
 ه برد وشوی و مرا به کنار در دادگا آدم نمی: گفت. خواستم ام فندک می دستی بغل
صدای . جا به کارم زودتر رسيدگی شود  تا شايد آنروی اتاق افسر نگھبانی نشاند روبه

: گفت د ولی میکر دانم با چه کسی صحبت می نمی. آمد  از درون اتاق میلشکری
. بعد نگوييد به ما نگفتيد. موتوری، خدمات، بھداری، آشپزخانه ھمه و ھمه بايد بيايند

سعی . ًکسی بعدا گله نکند که من را در جريان نگذاشتيد. مطمئن شويد کسی جا نماند
  . کردند ھمه را درگير جنايت کنند می

عادل مسئول فروشگاه، . ی اعدام ی صحنه مسئول مالقات، شده بود مسئول اجرايخاکی
ی اعدام  بقيه نيز در صحنه... ی اعدام و ھا به صحنه شده بود مسئول بردن بچه

ھا قبل از اعدام گرفته تا  ای از بچه از ضرب و شتم عده. گرفتند مسئوليتی به عھده می
دن  از گذار؛شان انداختن طناب به گردن و زدن لگد به سينه به ھنگام دار زدن

ِھای بنز خاور  ھا به کاميون  تا حمل آن گرفتهھای برزنتی پيکرھای قربانيان در کيسه
ھا به دل  ای از آن شناختند و يا کينه پاسداران رو به کسانی که از قبل می. حمل گوشت
 مرداد چندين ٢١از روز ! ات خواھم زد لگد آخر را خودم به سينه: گفتند داشتند، می
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  .شنيده بودمبار اين تھديد را 
  نگاه کن

  تمشک ھای وحشی
   رھند ھا، می ی آرام طوق چگونه ، از دام بوسه

.  از اتاق بيرون آمد، من را نشناسدسرم را گذاشته بودم بين پاھايم تا اگر لشکری
دادم و در  اميدم را از دست نمی. شد بخشم می ثمر، ولی شايد ھمين نجات کاری بود بی
در حالی که با )  ھوشنگ ( ارژنگیدر ھمين اثنا ابوالقاسم. گی نشسته بودمانتظار زند
 ايرانی بود و سنتیاستاد موسيقی . کرد، از اتاق خارج شد  جر و بحث میناصريان

که روی آن دست گذاشته اردی يکی از مو. سنی از او گذشته بود. صدای زيبايی داشت
ھای زندان، يک گروه  بودند، اين بود که چرا تاکنون ازدواج نکرده است؟ از ميان بچه

ھا پيشرفت شايان توجھی کرده بودند  بچه. شان داده بود موسيقی تشکيل داده و آموزش
ھای زندانيان تنظيم شده بود، به زيبايی  ھای مختلفی را که بر اساس سروده و آھنگ
ھا و يا  شد و گاه توسط بچه ھای قديمی اجرا می  با آھنگرھاشعگاه اين . کردند اجرا می

کارھای بسيار زيبايی تھيه و . شد ھای جديدی ساخته می ، برايشان آھنگآقای ارژنگی
"  پ- ف" فقط يک نفر به نام ،از اعضای گروه موسيقی ارژنگی. اجرا کرده بودند

  .ی ماندباق
 کشته شده بود و  که برادرش توسط مجاھدين"علی"شب بيست و يکم مرداد، پاسدار 

ھا نبود و ھمين باعث  تا آن روز خبری از آن.  افسرنگھبان زندان را ديدمحاج محمود
ھمراه با وگوھايشان با ديگر پاسداران، متوجه شدم  از خالل گفت. تعجبم شده بود

فروغ "ی عمليات  تعدادی ديگر از پاسداران زندان برای انجام مأموريت به منطقه
ھا تازه نفس بودند و خون  اين. اند اعزام شده بودند و تازه به سر کار برگشته "جاويدان
، در ھمين حين. شان فروکش کرده بود کردند، برخالف بقيه که گويا تشنگی طلب می

 را که چندين برگه کاغذ سفيد در کنارش روی زمين پھن بود، فرامرز جمشيدی
سرش را . در زندان به داداش معروف بود! داداش سالم: گفتم. نزديک در دادگاه ديدم

اش بود، آن را چند بار  بندش روی پيشانی چشم. بلند کرد، مرا ديد، چشمانش برقی زد
  :ی صورتش شد خنده  تمام پھنه.گنجيد از خوشحالی در پوستش نمی. دجا به جا کر

  تر از ھميشه  ماه، ماه
   ٤٣ھا داشت چه تبسمی ميان لب

ھا  ای؟ در ذھنش يک نفر به آمار زنده ای، ھنوز زنده شنيده بودم که اعدام شده: گفت
 چقدر خوشحالم دانی نمی: ادامه داد. سلول بند بوديم و ھم  ھم۶۵از سال . اضافه شده بود

ببين چقدر کاغذ به : رو کرد به کاغذھايی که جلويش بود و گفت.  بينم ات می که زنده
                                            

  .  گارسيا لورکا ٤٣
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فکر : خنديد گفت در حالی که می. اند از من ھمکاری اطالعاتی خواسته! اند من داده
.  دلم آتش گرفت.تر از قبل شده بود داشتنی چقدر دوست. ات کنم ديگر ببينم نمی
يعنی اين آخرين ديدارمان است؟ سوزش . کندم دل از او نمی. اش خواستم ببوسم می

ًبعدا متوجه . کشند گويی ريسمان به گلوی من می. کردم عجيبی را در گلويم احساس می
  . مرداد از کار افتاده بود٢٢ شب ١٠شدم ساعتش در ساعت 

م چرا آن قدر دان نمی. آوردم ھا را در می من ھنوز زنده بودم يا ادای زنده. آخر شب بود
جا  خواست تا زمانی که فرامرز در آن جا نشسته بود، ھمان دلم می. سخت شده بودم جان
اش را از طريق  ی نان اضافه 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 ھواکش به من می
ھا  بچه. راست به سلول سابقم رفتم ھا به بند مجرد بازگشتم و يک  از بچهای عده با

که به سالمت بازگشته بودم، متعجب   از اين. رفتارشان عادی نبود. ام کردند دوره
پاسداران به ھمراه زندانيان تواب کرمانشاھی در به در دنبالم بودند و به در . بودند

 در حتا. ام گشته بودند  ھمه جا را در پیگوياھا  آن. سلول نيز مراجعه کرده بودند
 يک. بود که جواب نداده بودم ی دادگاه صدايم کرده بودند و اين ھمان زمانی محوطه

. ی زندانيانی را که پايين بودند، يک به يک چک کرده بودند ًبار نيز تقريبا ھمه 
 ده شدن توسطترس ديای بود که از  شايد ھمان لحظه. دانم آن لحظه کجا بودم نمی

، لنگم را دور صورتم کشيده بودم و سرم را ميان پاھايم پنھان کرده بودم يا لشکری
ھا نيز برای پيدا کردنم  بعدھا فھميدم به بند مارکسيست. زمانی که به توالت رفته بودم

ا امروز تازه متوجه شدم چر. ام شايد فکر کرده بودند که اعدام شده. مراجعه کرده بودند
  . ھای فرعی که به دادگاه رفته بودند، اعدام شدند ھر کدام از بچه
بردند، سه زندانی تواب کرمانشاھی   را که به دادگاه می١٧ھای فرعی  ھر يک از بچه
ھا شھادت  شدند و بر عليه بچه  به عنوان شاھد حاضر می، با ما بودند١٧که در فرعی 

اگر کسی . جرم و گناھی نابخشودنی بودنفس حضور ما در آن جمع، . دادند می
ھای آنان مبنی بر تماس با ديگر بندھا از طريق مورس، دادن خط برخورد جھت  گفته

 به پاسداران و مسئوالن زندان و اعضای ھيئت  فرار از اعدام در دادگاه، دادن فحش
د، اگر خيلی خوب، اشکالی ندار: گفتند کرد، اعضای ھيئت بالفاصله می را نفی می... و

 !ھای بندتان را معرفی کنی رموضعیگويی بايد ھمکاری اطالعاتی کنی و س راست می
 -  ھدیم"تنھا کسی که آن روز برعليه او شھادت داده بودند و جان به در برده بود، 

 کرده و مدعی بوده ھا گفته بودند که وی اخبار عمليات فروغ را تشريح می آن. بود" ش
در دفاع از خودش " ش -  ھدیم. "اند ھای ھمدان رسيده  به دروازه که مجاھدينستا 

ھا  چه را که تلويزيون نشان داده بود، برای بچه من تنھا آن. گويند دروغ می: گفته بود
مگر امکان دارد من که . کردم انتقال اخبار تلويزيون جرم باشد فکر نمی. تعريف کردم
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 !ھا را زده باشم ام، اين حرف از تلويزيون تماشا کرده مرداد ١۴ھا را تا  آخرين صحنه
ھا از جمله  ًظاھرا استداللش مورد قبول قرار گرفته بود و اعدام نشده بود ولی بقيه بچه

، داريوش ری، روشن بلبلياننو  ، محمد درويش، بيژن کشاورزسيدحسن عسگری
"  پ- م "من و . ھا اعدام شده بودند با شھادت ھمين... ی وآباد ر، حسين فيضپو حنيفه

ی اصلی ھيئت روی ھمکاری  امروز تکيه. نيز معجزه آسا از مرگ رھيده بوديم
ی کسانی که امروز اعدام شدند، در معرض  نم ھمهدا جايی که می تا آن. اطالعاتی بود

  .اين سوال قرار گرفته بودند
رود   میخواست مطمئن شود که نيری می. پاييد  از پنجره بيرون را میھمچنان" و - م "

ی زندان  خانه روز قبل، برای تمدد اعصاب به گل نيز ماننددر اين روزيا خير؟ 
به راستی گل به چه . دد گلدان به رسم يادبود با خود بردندفرما شدند و چند ع تشريف

  ! آيد؟ کارشان می
، ظفر ، کاوه نصاریت، ابوالقاسم ارژنگیصف ، ابراھيم اکبریامروز حسين نياکان

 ، محمد درويشجمشيدی ، فرامرزر، روشن بلبليانپو ر، داريوش حنيفهافشا جعفری
  : اعدام شدند... ویآباد  و حسين فيض، بيژن کشاورزنوری، سيدحسن عسگری

شکاف است در شامگاھان بانگ درختان بلوطی که برای سوزاندن  چه دل
  ٤٤.افکنند ھرکول می

چه . ھا بودم شنيدم و ھم شاھد برخاک افتادن ھرکول من ھم بانگ درختان بلوط را می
 ماند؟ مان می از دل

  
ه، ھر يک از ما به بعد از خوردن صبحان . مرداد ماه٢۴دوشنبه و  ٢٣يک شنبه 

خواستيم مطمئن شويم  می. ی بيرون را زير نظر داشتيم  محوطه،تناوب از طريق پنجره
 بايد خود ی ماشين نيری آيد يا نه؟ در صورت مشاھده  میی مرگ به گوھردشت ارابه

اعدامی صورت بدون حضور ھيئت و نيری، . کرديم را برای رفتن به مسلخ آمده می
ھا بدان مفھوم بود  از سوی ديگر، نيامدن آن. شد نفسی به راحتی کشيد گرفت و می نمی

از روز يک شنبه محرم شروع شده . ريزی است  سرگرم خونکه ھيئت کشتار در اوين
ی  اما ارابه. بود و اين بدان مفھوم بود که ديگر بوق ماشين عروس را نخواھيم شنيد

ھا مرا يافته و به  کردم اگر کرمانشاھی با خود فکر می. راند مچنان به پيش میمرگ ھ
  ھا بتراشم؟ ھای آن سراغم آمدند، چه محملی برای پاسخ دادن به گزارش

                                            
ی يکی از  در زمره. نويس فرانسوی نويس و داستان شاعر، نمايشنامه) ١٨٨۵-١٨٠٢.(  ويکتورھوگو ٤٤

  ...خالق، بينوايان، مردی که ميخندد، گوژپشت نتردام و. ين اديبان جھانبزرگتر
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  اند موج و مرداب با ھم غريبه
  جنگل و پائيز،

   اند ھای تفاھم را دريده پرده
رين ھمکاری با دژخيمان ھا حاضر نشده بودند کوچکت از اين که ھيچ يک از بچه

. اين آن رازی بود که عناصر رژيم از درک آن عاجز بودند. باليدم بکنند، به خود می
 را ديده بودم که سراپا خشم و در عين حال کوفته بارھا در طول اين روزھا ناصريان

 از ايستادگی اين درجه. کرد ھا اعالم می و در ھم ريخته، عجز خود را از مقاومت بچه
ِدر تمامی مراحل زندان، ھميشه بخشی از افراد تاب و توان . و مقاومت سابقه نداشت

. دادند تحمل شرايط را نداشته و تحت فشارھای کمرشکن، به ھمکاری با رژيم تن می
ولی . بسيار منطقی بود که از پيش درصدی را برای ضايعات و تلفات قرار دھيم

ستند از نتوا اين معمايی بود که عناصر رژيم نمی. نشده بودبار چنين چيزی محقق  اين
ھا،  برداشت من اين بود که دليل اصلی مقاومت جمعی بچه. آن سر در بيآورند

خود را در يک ، با ھم و در کنار يکديگر و اين که ھمه. ی کوتاه مدت آن بود پروسه
رفت ولی  يی زير فشار میًسابقا يک نفر شايد به تنھا. ديدند شرايط برابر و مساوی می
ديد که کوچکترين ھمکاری باعث  از سوی ديگر، فرد می. اين بار ھمه زير فشار بودند

ھا، از انجام آن ابا  ترين حلقه  ضعيفابه ھمين دليل حت. شود ستاندن جان دوستش می
. کاست ھا نمی در ھر صورت، اين واقعيت چيزی از مقاومت و دالوری بچه. داشتند

دانم در تاريخ اين حد از شقاوت و در عين حال اين درجه از مقاومت وجود  بعيد می
تمام روز به . گونه سھل و آرام پذيرا شدن داشته باشد؟ آخر شوخی نيست مرگ را اين

دستور او مبنی بر . کردم  شنيده بودم، فکر میچه روز گذشته از زبان لشکری آن
 زندانيان، حکايت از ماھيت منحصر به  عام در قتلھای زندان  ی بخش مشارکت ھمه

ھمه چيز . آوردم مشاھدات خود در طول روزھای گذشته را به ياد می. فرد رژيم داشت
  . ھای زندان در اين جنايت بزرگ بود حاکی از ھمدلی و ھمکاری تمامی بخش

دفاع  بی شھريور و جنايت ارتش شاه در کشتار مردم ١٧اختيار به ياد  ھمان موقع بی
کشتار توسط کماندوھای اسرائيلی انجام گرفته : گفتند می. ی تھران افتادم در ميدان ژاله

! ھا بعيد است دست زدن به چنين کشتاری منظورشان اين بود که از ايرانی. است
ھای  کما اين که امروزه نيز گروه! ی ديگری باشند ًان حتما بايد از نژاد و تيرهجنايتکار
 ھای مردمی توسط نيروھای عرب کنند که سرکوب تظاھرات ليغ میطلب تب سلطنت

البد ! کنند کنند که اين افراد به زبان فارسی صحبت نمی گيرد و حتا تأکيد می انجام می
هللا  و قاتل و جانی از نژاد ايرانی نداريم و اين يکی را  اللھی و انصار حزب ما حزب

، ، مولوی، فردوسی، حافظقط سعدیگويا فرھنگ ما ف! بايد از خارج وارد کنيم
ی، گيالن محمدی، ی، رفسنجانیا ، خامنهرا پرورانده و خمينی... رودکی، نظامی و 
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ا، ھ ، موسوی خويينیی، موسوی اردبيلیشھر ، ری، نيریوی تبريزی، موسالجوردی
مھدی ی، نصيرهللا  نعمت، ، اويسیشاهمحمدرضا...  و، حجاريان، ربيعیخلخالی
را نيز فرھنگی غير از ...  و، عضدی، تھرانی، منوچھریعطاپور، ، ثابتیرحيمی

  ! ه استفرھنگ ايرانی پروراند
 برای  ناصريان به جنايت مشغول بود و در گوھردشتدر اين دو روز، ھيئت در اوين

ی  ًبندی زندانيان جھت اعزام به دادگاه و متعاقبا جوخه ويتولاش و ا ی ليست کذايی تھيه
  . دکر تالش میاعدام 
زندانيان کرج . به جز چند نفر، ھمگی اعدام شده بودندًھای کرجی بندمان تقريبا  بچه

در طول ساليان زندان، به شدت از سوی دادستانی کرج تحت فشار و کنترل بودند و 
 مسئول اطالعات، از  دادستان و فاتحنادری. تر بود سخت شان  در دادگاه نيز شرايط
ھا   خيلی از بچهعدادشان اندک بود و در ثانی، رئيسیشناختند زيرا ت نزديک ھمه را می
رئيسی يکی از اعضای اصلی و فعال ھيئت کشتار، پيش از . شناخت را از نزديک می

، توسط علی ۶٣انتصاب به سمت معاونت دادستان انقالب اسالمی مرکز در سال 
سه حقانی، دادستان انقالب اسالمی و پيش از درس سابقش در مدر ھم  دوست و رازينی

اين ھمه دست به دست ھم داده بود و کار را برای زندانيان کرجی . آن داديار کرج بود
ھا کسی را  ًاصوال اگر اعضای ھيئت و يا کارگزاران آن . بود کردهتر  مشکل
ھای  با بچهدر رابطه . نشستند گرفتند، آرام نمی شناختند تا رأی به اعدام او نمی می

ھا به ترکيب   جزو نظردھندگان اصلی بودند و اضافه شدن آن و فاتحکرجی، نادری
  . رساند ھيئت، عمق فاجعه را می

ھای قضايی در تاريخ جمھوری اسالمی، متعلق به دادستانی کرج  ترين صحنه مضحک
اشتباه شده و : گفتند کردند، می  میھرگاه اراده. نداشت  زندانی ھيچ حکم مشخصی. بود

رک ت زاده برای مثال، مھدی عظيم. کردند ی ديگر به زندانی تقديم می يک حکم چند ساله
اشتباه شده :  سال زندان محکوم شده بود و وقتی که حکمش پايان يافت، گفتند۵اول به 
 سال زندان محکوم شده ۵ به ه نصاری کاو!کش شد  سال ديگر به او پيش۵و ! است
  سنگين واش با گذاردن سند و وثيقه ملکی قبل از اتمام محکوميت، خانواده. بود

وی از . ضمانت شخصی، وی را برای معالجه از زندان به بيرون منتقل کرده بودند
يکی از حمالت صرع، سرش به زمين برد و در جريان  بيماری صرع پيشرفته رنج می

با پايان يافتن مدت مرخصی، . اش را از دست داده بود برخورد کرده و حافظه
به ھنگام ورود به زندان، . معالجات موثر واقع نشده و به زندان برگردانده شده بود

 بوده و اش کرده بود که وی ھوادار سازمانی به نام مجاھدين داديار زندان توجيه
.  سال زندان محکوم شده است۵اعمالی را در ارتباط با اين سازمان انجام داده و به 

 سال زندان، به وی نيز ابالغ شد که در موردش اشتباه شده است و در ۵بعد از اتمام 
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  . او چيزی از گذشته به خاطر نداشت! واقع وی به ده سال حبس محکوم بوده است
. م بعد از آزادی، دوباره دستگير شده بود و کسی از او خبری نداشتغ اميرمھران بی

تا اين که بعدھا شنيدم وی نيز . بار در انفرادی، اسم او را شنيدم و ديگر ھيچ  فقط يک
  .  مرداد١٢جاودانه گشته است در تاريخی بين ھشتم تا 

ھمينطور با احکام . دا به سه سال زندان محکوم شده بودی ابتنور شمحمدرضا دروي
ھا آخرين حکمش  عام متوالی، دوران زندانش ادامه پيداکرده بود و قبل از شروع قتل

سر آخر به او گفته شده بود . اش برای آزادی او اقدام کرده بودند خانواده. تمام شده بود
  ! در راه است بايد در زندان باشد و يک محکوميت ديگرھمچنانکه 

حکمش دوسال بود که تمام شده .  سال زندان محکوم شده بود۵ به محمدرضا حجازی
اش بود  ی خانواده به خواھرش که تنھا بازمانده. بود ولی ھنوز راھی به آزادی نداشت

ری گي خواھند در رابطه با او تصميم ، گفته شده بود که می)ھمگی فوت کرده بودند(
دو سال و نيم در انفرادی به سر برده بود و طی اين مدت، فشارھای زيادی را . کنند

  .  متحمل شده بود
  

پاسداری . ی دادگاه برده شدم 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

تی بودم که خودم را به راھروی مرگ برسانم تا بلکه مثل روزھای قبل کمی فرص
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
ھيچ . برد ای و معدوی رنج می روده،  شديد کليویھای بيماریاز . تگش ھا 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 اش و دردی که می به نيازھای اوليه

ًظاھرا قضيه . ھا بود، ببرند ر که مختص عادیحصا دان قزلبرای مداوا به بھداری زن
او تأکيد داشت به . زد ی اعتصاب غذای وی در دوران انفرادی دور می حول مسئله

، برای دادن چند بار لشکری. توانسته غذا بخورد ھايی که داشته، نمی علت ناراحتی
 مسئول بھداری، برای دادن شھادت عليه او سپس بيات. فتشھادت عليه او به دادگاه ر
 کابل زيادی را تحمل ھای همجتبی سه روز پيش نيز ضرب. به دادگاه فرا خوانده شد

ی او پيچ در پيچ شده  آن قدر قضيه. کرده بود و به لحاظ جسمی بسيار ضعيف شده بود
ود انفرادی رفتن مورد مواخذه قرار خرابطه با بود که يادشان رفته بود وی را در 

کردم از مھلکه  وجه فکر نمی به ھيچ. ام احساس کردم مجتبی را نيز از دست داده. دھند
اش و سادگی رفتار  سردی ذاتیی ظاھری او به ھمراه خون   قيافه.جان سالم به در برد

شايد ھمين . انگيخت در ھر کسی بر میبرخوردش، احساس ھمدردی با او را و 
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  .اش آمد خصوصيات منحصر به فردش بود که به ياری
.  نيز به ھمراه او به دادگاه رفتمتوجه شدم لشکری.  به دادگاه رفتسپس عادل نوری

شناخت و در دادگاه پايش را در يک کفش کرده بود که  لشکری وی را به خوبی می
سره بر عليه او يک. آمد ری از داخل دادگاه میکصدای لش. حکم اعدام عادل را بگيرد

  . گفت عادل سخن می
   خوانوان ھفتپھل

  اکنون
  ٤٥ی دام و دھان خوان ھشتم بود طعمه

 خودشان برای شھادت دادن عليه ما استفاده ِدافرا جا بود که متوجه شدم از در اين
ن  پيدا نشده بود، ايی لشکری عادل اگر کمی شانس آورده بود و سر و کله. کنند می

ھر چند در اين . ترين بود در ميان ما، او بد اقبالولی . خوان را نيز رد کرده بود
  . بازھم او پيروز ميدان بود، باخت ظاھریرغم علیميان، 

.  به دادگاه رفتدوباره لشکری. َد رسيد که به دادگاھش برندنژا نوبت به سعيد عطاريان
شناخت، چرا که او   می۶١لشکری سعيد را نيز از سال . جا چه گذشت نفھميدم در آن
.  بود و متجاوز از دو سال انفرادی را تحمل کرده بودھای گوھردشت نيز از قديمی
 ھمچنانبا اين حال . ام و ديگر محل گريزی نيست کردم به آخر خط رسيده احساس می

. ديدم ھمه جا را بخوبی میبا اين که لنگ بر چشم داشتم، . ھشياريم را حفظ کرده بودم
 از ناصريان. در اين بين متوجه شدم لشکری اتاقش را برای انجام کاری ترک کرد
وی از روی . دادگاه بيرون آمده و به دنبال شکار قربانی جديدی بود تا به مسلخ برد

کار برای چند . گشت کرد، به دنبال قربانی می  ليستی که ھر روز تھيه میاش و دفترچه
 چند بار با صدای نيری. ناصريان ھنوز بازنگشته بود. ای به درازا کشيده بود دقيقه

ای در  ًظاھرا وی از اين که وقفه! آقای ناصريان يک متھم جديد بياوريد: بلند گفت
بنا به داليلی که بر ما پوشيده بود، عجله . رسيد حت به نظر میکارشان افتاده بود، نارا

. سره کرده و گوھردشت را ترک کنندخواستند به سرعت تکليف ما را يک داشتند و می
دادگاه . شدم در موقعيت بدتری به دادگاه روم شايد مجبور می. درنگ را جايز ندانستم

ل به دريا زده، بلند شدم و خودم د. دادم بدون حضور ناصريان و لشکری را ترجيح می
بندم را که برداشتم، نيری فکر کرد کسی من را به دادگاه  چشم. را به دادگاه رساندم
برای او مھم فقط اين بود که کسی در دادگاه حاضر شود تا او و . ھدايت کرده است

 کي: چند بار با تو برخورد شده است؟ پاسخ دادم: پرسيد. ديگران به کارشان برسند
رود و چه بسا  شان باالتر می  بگويم، بدتر است و خواستهبيشتردانستم ھرچه  می. بار 

اگر متوجه شد که با من سه بار : پيش خودم گفتم. بروند روی ھمکاری اطالعاتی
                                            

  .خوان ثالثمھدی ا   ٤٥
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بار با من برخورد   در واقع يک! گويم نه زنم و می برخورد شده، خودم را به نفھمی می
تان  يم و تفاھم نشده بود، مرا به نزد شما آوردند که خواستهشده و دو بار بعدی چون تفھ

چون سرزده . خوشبختانه در آن ميان کسی متوجه نشد .بار ديگر روشن بگوييد  را يک
ای را که نامم روی آن  پرونده. شان نبودی زندانم پيش روي دهبه دادگاه رفته بودم، پرون
ی  ی ھر فرد، يک پرونده  از پروندهجدای. ديدم ی اتاق می بود، روی ميزی در گوشه

ھر فرد .  تھيه شده بود،ی فرد در زندان زندان نيز حاوی اطالعاتی در رابطه با سابقه
در . رفت ی زندانش به دادگاه می  پروندهھمچنينھمراه با پرونده و کيفرخواستش و 

خابات  به شرکت در انتمای به امضای من مبنی بر عدم تمايل ی زندانم برگه پرونده
 کسی کارش به کش و قوس دنباي. سومين دوره مجلس شورای اسالمی موجود بود

  . ی ميدان بود کشيد وگرنه بازنده می
جايی که بدون تمھيدات قبلی به دادگاه رفته بودم، چيزی از من در اختيار  از آن
 او ندادم و به ی صحبت به و اجازه! بله: انزجار نوشتی؟ گفتم:  گفتنيری. نداشتند

خواھيد عفو داده و آزادم کنيد  شما چند روز پيش به من گفتيد می: ای گفتم شکل ابلھانه
کردم  ای بدھم و من نيز متنی را نوشتم، فکر می و از من خواستيد که در قبال آن نوشته

! دانم چرا آزادی من اين قدر کش پيدا کرده است نمی. کند ھمان نوشته کفايت می
البد پيش .  با ھالو طرف ھستندنشانبه گما.  بر لبان اعضای دادگاه نشستپوزخندی
اش را  کند قصد آزادی خواھيم بکشيم، بيچاره فکر می طرف را می: گفتند خود می

. ھمين مسئله باعث شد که تمرکزشان به ھم بريزد و جو دادگاه عوض شود! داريم
 کل توقفم در دادگاه يک .وردبرو يک متن بنويس که به درد مصاحبه بخ: نيری گفت

 سراسيمه و کف بر دھان سر دقيقه نشده بود و ھنوز پاسخی نداده بودم که ناصريان
اش  ی او و حضور خشمگينانه ی اذھان متوجه ھمه. ترسيدم ھمه چيز خراب شود. رسيد

نشان دادم ای  گونهگاه، به اش در داد اعتنا به او و حضور نا به ھنگام بی. در دادگاه شد
چه که بين  ناصريان از آن. خواھم لنگم را به چشمم بسته و از دادگاه خارج شوم که می

 چون حضور نداشته، پس دادگاه ادعا کند کهتوانست  ما گذشته بود، مطلع نبود و نمی
کشيد، رو به  ًزد و تقريبا نعره می در حالی که بر شانه و پشتم می. تکرار شودبايد 

ھيچ کدام حاضر به . اند ھا پدر ما را در آورده حاج آقا اين خبيث: کرده و گفتنيری 
کردم مالک دنيايم و  حس می. احساس غرور عجيبی به من دست داد! اند ھمکاری نشده

. ديدم عجز و درماندگی او را می. شمردم ھا را چون موجودات حقيری پست می آن
. احساس سبکی عجيبی به من دست داد. اند هام برداشت گويی بار دنيا را از روی شانه

   .باليدم ھا را به اين فالکت دچار کرده بودند، بر خود می ھا آن که بچه  از اين
 و بيشتراين بار با آرامش . ی ديگر نوشتم از اتاق آمدم بيرون و دوباره يک انزجارنامه

کرد، فقط  چندانی نمیھا فرق  به لحاظ محتوا با قبلی. ی به اين کار دست زدمکمترفشار 
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ام  اضافه کردم در طول زندان ھميشه سعی کرده. ش داده بودم  چند خطی شرح و بسط
 بيشترام و  که قوانين را به رسميت بشناسم و در ھيچ حرکت جمعی نيز شرکت نداشته

ھند،  داگر اين نوشته را به لشکری: پيش خودم گفتم. ام گير و منزوی بوده آدمی گوشه
ًتقريبا ھيچ حرکت جمعی، جز يک مورد، در ! ًحتما از تعجب شاخ در خواھد آورد

بردم، نبود که من در آن شرکت نداشته باشم و بھايش  بندھايی که من در آن به سر می
ھای بند يا  ی شرايط نيز يکی از مسئوليت ًتقريبا در ھمه. را پرداخت نکرده باشم

  . اشتمنظافت و يا اتاق را به عھده د
از ديگر  نفرچند  و اکبر بندعلیمتوجه شدم  ی دادگاه که بيرون آمدم، از محوطه

 و در کنار راھرو  ی اعدام وارد نشده بودند، نيز از بند آورده  را که به پروسه ھايی بچه
د  مبنی بر تماس ما از طريق مورس با بن  شھادت سه تواب کرمانشاھی. اند نشانده
ھايی را   شود که بايد تعداد ديگری از بچه  متوجهمان، باعث شده بود تا ناصريان سابق

 ھری  ھا دلم با ديدن آن. ھا 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

ھای ديگری که در بند مانده بودند نيز  رفت که کار دست بچه ر میپو يوش حنيفهدار
برد انقالب و مقاومت، تنھا صداقت و  برای پيشکردم که  با خودم فکر می. بدھد
ھا بايد پختگی، تجربه، صالحيت، آگاھی و  بلکه در کنار آن.  نيستالزمشدگی  حل

کنارم "  ص- د. "ام ًکردم موقتا از خطر جسته احساس می. دداشته باشبينش نيز وجود 
مرگ حق ": گفتم. آيد دانم چه پيش می نمی: چه کار کردی؟ گفت: گفتم. نشسته بود

خواستم به نوعی مقصودم را به او   می.  را تکرار کردممحمدباقر ی محسن  جمله"است
 اما او ٤٦"ی خاک که مرگش مقدر است می نيستم بر پھنهمن نخستين آد"برسانم که 

! چی چی رو مرگ حق است: بندش را باال زد و چشم در چشمم انداخت و گفت چشم
نگاھش به . گفت از روی عجز نمی. خواھم بميرم من زندگی را دوست دارم، نمی

 احساس کردم. ھا ھستم  بچهمن عاشق: سپس اضافه کرد. کرد زندگی را تشريح می
دھی؟ دوباره  چيزی به عنوان يادگاری به من می: يگر را نبينيم، به او گفتممدشايد ھ
کنند و تو  يعنی من را اعدام می: ھايم نگاه کرد و گفت بندش را باال زد و در چشم چشم

ريخت؟  دھی بی يعنی تو ھم حکم اعدام ما را می: مانی؟ بعد خنديد و گفت زنده می
ای فکر  لحظه. من ھم به تو يک يادگاری خواھم داد!  نداشتمنه منظوری: خنديدم، گفتم

: ی ازدواجش را در آورد و دستش را به سوی من دراز کرد و گفت کرد و سپس حلقه
ترين  شايد در فکر آن بود که نفيس. ترين چيزی است که دارم کنم اين با ارزش فکر می
اراج دژخيمان رود و يا شايد از نبايد به ت. اش نبايد به دست گرگان گرسنه افتد دارايی
خواست مھر و عطوفتش   شايد میخواست که آن را به دست ھمسرش برسانم يا من می

                                            
  .  اکتاويو پاز ٤٦
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مان را عوض  ھا بيا ساعت. آن را برای خودت نگاه دار! نه: گفتم. به من نشان دھدرا 
مشتاقانه وقتی ساعتش را ات ساعتم را گرفته است؟ سپس  چيه چشم: خنديد و گفت. کنيم

 ۶۶قاسم در سال .  استيادت باشد اين ساعت متعلق به قاسم خلدی: به من داد، گفت
طريق ی از مطھر  محمدیمن ھم ساعتی را که احمدرضا.  خودکشی کرده بوددر اوين

ت به دستم، يک آن قاسم از با بستن ساع.  به او دادم،بند ديگری برايم فرستاده بود
دونستی چه اتفاقی قرار بيفته؟  ناقال تو می: پيش خودم گفتم. شد جلوی نظرم دور نمی

ی کسانی بود که با جديت  قدم شدی؟ قاسم نيز در زمره برای ھمين بود که زودتر پيش
  .آموخت و از روابط نزديکی با او برخوردار بودم نزدم انگليسی می

يکی " فرج"ماليد، به  ھايش را از شدت خوشحالی به ھم می  در حالی که دستناصريان
. ھيئت را به ماندن برای نھار راضی کردم:  گفتاز پاسداران قديمی گوھردشت

ی  دانست ماندن ھيئت به معنای ادامه خوشحالی زايدالوصفش ناشی از آن بود که می
حاال ! برو آشپزخانه و بگو کباب و مرغ درست کنند:  گفتبه فرج. شتارھا استک

. ھا از صبح، قصد ترک گوھردشت را داشتند  آن    . صبح عجله داشتفھميدم چرا نيری
جا که امکان داشت به کارھا رسيدگی  چه زودتر تا آن خواستند ھر به ھمين دليل می

  . رده و احکام اعدام را صادر کنندک
گفت که به پايان راه رسيده است و منتظر است ھر .  را در کنارم يافتم نوریعادل

به خاطر : گفت. اش بسيار باال بود روحيه. لحظه او را برای اجرای حکم اعدام ببرند
حاال با خيال . را کردمکردم، تمام تالشم  تعھدی که نسبت به زنده ماندن احساس می

خوشحالم که به ! ھا را ببوس ی بچه از قول من ھمه. روم راحت به استقبال مرگ می
دستم را فشار داد !  سالم برسان خيابانیاز قول من به موسی: گفتم. روم ديدار شھدا می

عيد " و "عيدغدير"مراسم اجع به ًبردار نيست حتما از تو ر  دستناصريان: و گفت
دستش در دستم بود، گرمای عجيبی . محملی برای آن بتراش.  سوال خواھد کرد"قربان
ی کمر درد و پا درد از  به بھانه. خواستم رويش را ببينم می. بغلم نشسته بود. داشت

روی او نشستم تا  آن طرف راھرو، روبه. پاسداری در آن ميان نبود. جای برخاستم
وی   نشستم بغل دست محمد رفيع نقدی. صورتش را برای آخرين بار سير تماشا کنم

 نيز قنبر نعمتی. آمد که به اعدام محکوم شده باشد نيز گفت که از جو دادگاه بر می
.  و قرار بود در ماه مرداد آزاد شودًقنبر قبال با تقليل حکم مواجه شده بود. بودم کنار

به .  گوسفند قربانی راااش ھمه چيز را برای آزادی او مھيا کرده بودند، حت خانواده
 االن گوسفنده به عنوان اعتراض نسبت به وضعيت ،قنبر:  شوخی و طعنه به او گفتم

! تو و خودش، طناب بر گردن از بالکن پريده و خود را پيش از تو دار زده است
ھا به عذاب آمده  فکر کنم ھمين طور است، بيچاره او ھم از دست اين: خنديد و گفت

اما شب .  نوشتن انزجارنامه را پذيرفته بودتر چند روز قبلد نژا سعيد عطاريان! است
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چه بسا . م مؤثر استا م بيش از ماندنا نرفت: گفت قبل تصميمش را گرفته بود و می
   . تر خواھند شد ھا به ھم نزديک اعتقاد داشت با ريخته شدن خونش انسان

محمد . عادل شروع کرد به خواندن نماز. نھار طبق معمول باز ھم نان و پنير بود
ساعت يک و سی دقيقه . شان بودمي من محو تماشا.  ھم به نماز ايستاددیقرفيع ن

، سعيد ، محمد رفيع نقدیعادل نوری: را صدا زدندھا  بچه. بعدازظھر بود
. خواست از جا کنده شود قلبم می! ، غالمرضا کياکجورید، قنبر نعمتینژا عطاريان

 زد به ناصريان. خنديد مثل ھميشه  میا کياکجوریغالمرض. آخرين ديدارمان بود
روزھای اول نوشتن انزجارنامه را پذيرفته بود و برای  . پشتش تا او را به صف کند

جايی  تا آن. ھمين تا حاال زنده مانده بود ولی بعد در دادگاه، ھمه چيز را پس گرفته بود
بيش از ھميشه به اين پيام . شان ديدم ديگر نمی. شان کردم  نگاھم بدرقهشد با که می
  :آوردم علی ايمان می بن حسين

   ،و الدھراليقنع بالبديلی و کل حی سالک سبيلی
   .شود ھا قانع می يلکند او ھميشه به اص ھا بسنده نمی روزگار به بدلی

رسيد که ھر   به گوش میچنانھمھا  خروش او بعد از سده. ھا بودند ترين و آنان اصيل
 راه مقاومت و ايستادگی در مقابل ظلم و جور و ستم و .ای رھرو راه من است زنده
  اش؟  توانستی بيابی جا می  از آنبيشترکجا 

! ات زنم توی سينه لگد آخر را خودم می: علی پاسدار از کنارم رد شد و با غيظ گفت
، برايم فرقی خواھد داشت که چه کسی کرد اگر بروم روی سکوی اعدام 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 . تمنشس"  ص- د"از دستشويی که برگشتم، کنار . توجه از آن رد شدم بی
اين بدان معنی بود . کنند متوجه شدم اعضای ھيئت، دادگاه را ترک می. به دو و نيم بود

زيرا در ھر يک از مراسم اعدام، يکی از . که آن روز ديگر اعدام نخواھيم داشت
 ھم  آن قدر عصبانی و بهناصريان. ديد میچگونگی آن را از نزديک بايد افراد ھيئت، 

نصيب نگذاشته و چک و لگدی  ديد، بی ريخته شده بود که ھر کس را دم دستش می
  .کرد نثارش می

ی دادگاه باقی   دسته افرادی را که در محوطه- ، دستهم به اوينعا عزيمت ھيئت قتل با
 - د. "نشسته بوديمما ھنوز در راھروی مرگ . مانده بودند، به بندھايشان منتقل کردند

ھا داده شده  کنم از باال دستور توقف اعدام فکر می: چه خبر است؟ گفتم: پرسيد" ص
زيرا ھنگامی که به دستشويی رفته بودم، صدای زنگ تلفنی را شنيدم و بعد از . است

ھا  مدستور توقف اعدا شايد به دليل فشارھای منتظری .ی تعطيلی دادگاه شدم آن متوجه
ی اول ماه محرم دست به چنين اقدامی زده  شايد به دليل فرارسيدن دھه. صادر شده بود
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ی عاشورا، وقتی که به سراغ زندانيان  چرا که بعدھا و پس از پايان دھه. ندبود
  . ھمراه آنان اعدام کردند را نيز به  آمدند، تعدادی از زندانيان مجاھدمارکسيست

 که قرار بود اعضای ھيئت، آن روز را در  به وقوع پيوستاين ماجراھا در حالی
از نظر . گيری کنند مانده تصميم ی سرنوشت افراد باقی  باقی مانده و در بارهگوھردشت
دگاه انتخاب شده بودند، مستحق ی کسانی که از سوی او برای رفتن به دا  کليهناصريان

. ھا زنده باقی بماند  يکی از آنااو به ھيچ وجه مايل نبود حت. اجرای حکم اعدام بودند
بود اين که موفق شده  ساعتی قبل به چشم خود ديده بودم که چگونه ناصريان از

ً مطمئنا. گنجيد اعضای ھيئت را برای نھار نگاه دارد، از خوشحالی در پوست خود نمی
  .باره تغيير کرده بوداصی افتاده بود که ھمه چيز به يکبعد از نھار اتفاق خ

اند، کمی تأمل کن به  ای پخته برای ما آش ويژه: پس ما چی؟ گفتم: پرسيد"  ص- د"
چند بار با پاسدارانی . ما شش نفر بوديم که باقی مانده بوديم! زودی سرو خواھند کرد

دانستند  گويا نمی. کرديم تا تکليف ما را روشن کنندکه در رفت و آمد بودند، برخورد 
شان  دل. جا نشسته بوديم  آنھمچنان بعدازظھر، ۶ساعت تا حوالی . با ما چه کنند

ميان زمين . مان نيز نرسيده بود آمد ما را راھی بند کنند و از طرفی دستور اعدام نمی
. درنگ رفتن و ماندنو ھوا معلق بوديم، چون شمعی در رھگذار باد سرگشته ميان 

ھا را به   را ديدم که زنده بودند و پاسداری آن و سپس مصطفی مردانیعلی اصفھانی
ای که پاسدار   با تکان دادن دستش به گونهعلی اصفھانی. کرد بند انفرادی منتقل می
  .  خداحافظی کرد، با منودھمراھش متوجه نش

ماه محرم .  بود در زندان گوھردشتامروز در واقع آخرين روز اعدام زندانيان مجاھد
ماشين .  تا حدودی کارساز شده بودفرا رسيده بود و از قرار معلوم، فشارھای منتظری

ًيعنی جمعا ھشت روز در مرداد  ٢۵-٢٢-٢١-١٨-١۵-١٢-٩-٨کشتار در روزھای 
 به در شھريوربه جز چند نفر که . م زندانيان مجاھد بودعا گوھردشت مشغول قتل

 به شھادت رسيدند، زندانيان مجاھد در گوھردشت تنھا در ھمراه زندانيان مارکسيست
ھای داده شده و دعاوی مطروحه در اين  تاريخی  کليه. اين روزھا به شھادت رسيدند

  .  از سوی ھر کس که باشد، عاری از حقيقت است،مورد
  

مانند ھر سال کشور در . ماه محرم بود.  مرداد٢٧ مرداد و پنج شنبه ٢۶چھارشنبه 
ی  ھر شب پاسداران به ھمراه زندانيان عادی بند جھاد، دسته. رفت غم و اندوه فرو می

از . پرداختند خوانی می زنی و نوحه ی زندان به سينه نداخته و در محوطهزنی راه ا سينه
يک . پرچم و علم و کتل نيز به ھمراه داشتند. ھا را ديد شد آن ی سلول می الی کرکره
ًظاھرا برای مظلوميت حسين بر سر و . ًزنی تقريبا کامل تشکيل داده بودند دسته سينه
اگر تنھا . فرستادند لعنت می... زياد و يد و ابن شمر و خولی و يززدند و بر سينه می
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ه و سر به بيابان شدپريشی شديد  ای صداقت در کارشان بود، بايد دچار روان ذره
العابدين فرزند امام و پيشوای عاشورا، به خاطر  به قول خودشان امام زين. گذاشتند می

ی که بشر در آن ھم در دوران. بيماری از مرگ جسته بود و سپس آزاد شده بود
 را روی برانکارد، در اما اينان ناصر منصوری. برد جاھليت و تاريکی به سر می

 به بيماران روانی چون عباس احت! آويز کرده بودند حالی که فلج قطع نخاعی بود، حلق
 که ھيچ چيز از کاوه نصاری. کرده بودندن ھم رحم نچيا  و مسعود رشتافغان
ی شديد صرع شده بود، قلمدوش ظفر   اش به ياد نداشت، در حالی که دچار حمله گذشته
  ...  به قربانگاه رفته بود ویافشار

 ی پرشورشان  خطابهرغم علی عاشورا بود، ھبرخواھر، ھمسر و فرزندان حسين که ر
سوز شکنجه و شالق  چالی افتاده شوند و درد جان آزاد شده بودند، بدون آن که به سياه

را بعد از تحمل شش سال زندان و رنج  اما اينان منيره رجوی. را به جان بخرند... و
ترين ھواداران    سادهحتا. کنند و شکنجه و سه سال پس از پايان محکوميتش اعدام می

خواستم پنجره را باز کنم و فرياد بزنم از  می.  را نيز گريزی از اعدام نبودھدينمجا
  .اين ھمه نامردمی و سالوس و ريا

 بدان گاه ھيچشدم، به معجزه آن گونه که در افواه رايج بود و من  به رؤيا متوسل می
ھا، سر  ا، دور از چشم بچهبارھ. زدم بر خودم نھيب می. انديشيديم اعتقادی نداشتم، می

کردم،   را آھسته زير لب زمزمه میثثال ی بلند اخوان کردم و قصيده زير پتو می
  :گويد بخصوص وقتی که می

  ھرگز آيا ھيچ معجز روی خواھد داد! و مايا
  ھای دين شنيدستم؟  به آيينی که در افسانه

   را خاک نپذيرد؟ھا و خون که شرم آيد زمين را از قساوت
  توان بود ھرگز آيا می! مايا و

  که بر ايشان بسوزد آسمان را دل؟ 
ھا، در  يافتم سر را زير پتو پنھان کرده و به ياد بچه طی آن روزھا، ھرگاه فرصتی می

  :گريستم خود می
  ی که آگه نشویا ناليم به ناله

  ٤٧سوزيم به آتشی که دودی نکند
   . را بيش از آنی که بود کنمھا خواستم درد واندوه بچه نمی

فشار و درد عجيبی . ی شديدی دچار شدم پيچه روز پنج شنبه بعدازظھر من نيز به دل
ھرچه در زديم، . کردم ، با تمام وجودم احساس میتجربه نکرده بودمرا که تا آن موقع 

 لنگی یهللا سلمان روح. ی اتاق رفع حاجت کنم عاقبت مجبور شدم در گوشه. کسی نيامد
                                            

  .  ابوسعيد ابوالخير ٤٧
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گرفتيم، برای رفع حاجت مورد   گرفت و پارچی را که در آن چای می را جلوی من
روزھای بعد در ھمان پارچ . بدنم متشنج شده بود و خيس عرق بودم. استفاده قرار دادم

  ! گفتند که خوردن چای از آن پارچ چه لذتی دارد ھا می گرفتيم و بچه چايی می
 به خاطر بيماری " و- محمد". دادند ار و شام يک پارچ بزرگ چای به ما میبعد از نھ

او در برابر حرف من که گفتم آخر . کرد تکرر ادرار از نوشيدن چای خودداری می
عمری نگذار آرزو به دل مانده و از لذت نوشيدن چای محروم بمانی، پذيرفت که 

بعدی آن و نياز مبرم به دستشويی ھمپای ما به نوشيدن چای بپردازد و به فکر تبعات 
 - محمد "ی اتاق توالت سياری درست کنيم تا ھمه و به ويژه  قرار شد در گوشه. نباشد

ِخيال آسوده چای بنوشند و اضافه بر زحمت طناب دار، آخر عمری فشار  با "و
با . دو عدد ليوان را به اين کار اختصاص داديم. دستشويی و توالت را تحمل نکنند

ھای  ھا را بعد از ھر بار استفاده از الی نرده تر محتويات ليوان ت ھر چه تماممصيب
ی بعدی  ی استفاده ھا را آماده ريختيم و آن ای جلوی پنجره به بيرون می کرکره
  . کرديم می

 که " پ- ف"  .اند مان اين بود که بفھميم چه کسانی زنده مانده ی سعی در تمام روز ھمه
کرد و  ه از گروه موسيقی زندان بود، آھسته برايمان زمزمه میماند تنھا 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  ًکرد، تقريبا ھمه از خنده ريسه می تعريف می

   .زد مان حلقه میچشمان
بودند، اما ھنوز نتوانسته بودند شادی را از ما بگيرند ھمه چيزمان را به غارت برده 

رمز . داشتيم ما در ميان غم و اندوه، شادی را پاس می. و راه خنده را بر ما ببندند
ما موظف بوديم که از آن چون مردمک چشم . پيروزی ما در ھمين جا نھفته بود

کنيد، ما را به  دريغ میزندگی را از ما : زد چيزی در نھان ما فرياد می. مراقبت کنيم
کنيد؟ صدای  ايم چه می ھايی که کرده کشيد، اما با شادی ترين شکل می وحشيانه

کنيد؟ به اين شکل بود که زندگی بر مرگ و  ھامان باقی خواھند ماند، با آن چه می خنده
  .شد شادی بر غم چيره می

ی برای ديدن آن به داد، ھمگ ديد و به ديگران خبر می گاه کسی چيزی از پنجره میھر
روی سلول ما کنار حوض   را در حالی که روبهغروب ناصريان. رفتيم پشت پنجره می

 نزد او آمده و لشکری. رسيد بسيار ناراحت و افسرده به نظر می. آب نشسته بود، ديدم
 را با لشکری واردیمھای 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  از باال و پايين کردن دستانش، مشخص بود که به شدت عصبانی است و ھنوز تشنه

او ناراحتی و . ای زنده بودند، افسرده و غمگين بود شايد از اين که ھنوز عده. خون
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ھا اعالم داشته  ھا را به شکل علنی و در حضور بچه خاطر توقف اعدام مخالفتش به
گيرتر از ناصريان ي در ميان اعضای ھيئت نيز کسی پاھا، حت برای اعدام بچه. بود
 در حضور من به وی تذکر داد که مسئوليت شرعی صدور حکم با يک بار نيری. نبود

 شنيده بودند که ھا در اوين  اما بچه! داشته باشد جوانب امر را در نظردباي اوست و می
 و شقاوت دست ھمه را از پشت بسته بود، گفته   که در جنايتنيری به مجتبی حلوايی

اگر خسته شدی يک نفر ديگر را به جايت بگذاريم؟ بعدھا متوجه شدم در اين : بود
 رئيس جمھور پاکستان، تعدادی از اپيمای ضياءالحقروز که مصادف بود با سقوط ھو

 شده ًظاھرا توقف اعدام تنھا مشمول گوھردشت. دوستانم در اوين به دادگاه رفته بودند
  !بود
  

بانی از  طبق معمول، بعد از صبحانه اولين کاری که کرديم، ديده . مرداد٢٨جمعه 
چرا که . وز مطمئن نبوديم ماشين کشتار از کار باز مانده باشدھن. طريق پنجره بود

ھای در بسته و انفرادی، با حداقل  ھنوز وضعيت عادی نشده بود و ما در سلول
 به ھمراه ناصريان. پيش از ظھر ناگھان در سلول باز شد .برديم امکانات به سر می

، به سلول وارد  و علی جاسم از پاسداران قديمی گوھردشتار از جمله فرجچندين پاسد
ناصريان به شدت خسته و فرسوده به نظر . شدند  ھشت نفری می- مجموعا ھفت. شدند
است که نخوابيده است و از  معلوم بود مدت زيادی . کشيد دائم خميازه می. رسيد می

. سداران گفت تا از بھداری برايش قرص بگيردبه يکی از پا. کرد سردرد شکايت می
ضمن پرسيدن اسمم، سؤال . گفت از خستگی و خواب، روی پايش بند نبود توان  می
قبل از : پرسيد! يک بار: چند بار با تو برخورد شده است؟ طبق معمول گفتم: کرد

 در بند عيد قربان: سؤال کرد. ٢بند : برخورد با ھيئت، در کدام بند بودی؟ پاسخ دادم
فھميد که در انفرادی  توانستم بگويم در بند نبودم، چون در اين صورت می بودی؟ نمی

چه کسی در مراسم جشن بند : پرسيد. در بند بودم: گفتم. شد ام و کار بدتر می بوده
دادم   قورت میشربت داد؟ اندکی فکر کرده با مکث و تأمل، در حالی که آب دھانم را

آن قدر اين دو را ... غدير نبودم، قربان بودم ... غدير بودم ...  قربان نبودم: فتمگ
گفتم که نفھميد چه  میو با لکنت زبان و به صورت کشدار پاطی و مکرر  - قاطی 
خبيث ويزايت . صد بار ھم با تو برخورد شود، کم است: خسته شد و گفت. گويم می

.  موافقت کرد. بدھيد وسايلم را جمع کنمپس اجازه: گفتم! برو بيرون! صادر شد
بعد از ترک اتاق ما، به سراغ . کردند پاسداران ھمراه او ساکت بودند و دخالتی نمی

روبوسی . ھا خداحافظی کنم خواستم با بچه وسايلی نداشتم، می. ھای ديگر رفتند سلول
ن آمدم و از سلول بيرو. کردم ديگر نخواھم ديدشان فکر می. ھا کردم گرمی با آن

. شان افتادم ھا و مقاومت حماسی به ياد بچه. روی در اتاق، کنار ديوار ايستادم روبه
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گشت تا  ھا بود که به دنبال فرصتی می ناصريان مدت. اشک شوق در چشمانم حلقه زد
اش اين بود که الاقل بفھمد در بند ما چه  تمام سعی. ھا را در ھم بشکند مقاومت بچه

ھای  بچهھا نفر از  ده. کش پيش... جشن و.  شربت داده استد غديرکسی به مناسبت عي
. با وجود اين کوچکترين اطالعی به دست نياورده بودند.  بودندبه دار آويختهبند ما را 

در بياورد که چه از من خواست   مرداد من ھنوز زنده بودم و ناصريان می٢٨روز 
در حالی که من مجری مراسم .  مراسم شربت داده استکسی در بند و ھنگام برگزاری

تنھا کسی که چھره و . ترين فرد در ارتباط با برگزاری مراسم بودم، يعنی مشخص
آيا باعث افتخار نبود که . شد، من بودم نامش در اين رابطه از سوی کسی فراموش نمی

  .کردم؟ در فکر فرو رفته بودم ھايی زندگی می چنين انسان با
روزی که حکومت ملی دکتر محمد . مان بود وز يکی از روزھای تاريخی ميھنآن ر
ھای دربار و به مدد روحانيون ارتجاعی و با حمايت و راھنمايی   با دسيسهمصدق

ی ساقط شده زاھدهللا  فضلسازمان سيا و اينتليجنت سرويس به وسيله کودتای سپھبد 
گذاشتم  ھايی را پشت سر می رفتم و لحظه  در چنين روزی به سوی سرنوشت می.دبو

در تنھايی و . خورد  ھا رقم می ام با آن ھای دفتر ايام زندگی که چه بسا آخرين برگ
 مرداد و پس از سقوط حکومتش ٢٨ در روز سکوت، به ياد تنھايی دکتر محمد مصدق

 از ته سالن، در حالی که يک زندانی ناگھان ناصريان. ش، افتادمبه دست اجامر و اوبا
قربانی مزبور شلوار کردی سفيد . آورد، به من نزديک شد زد و با خود می را می

بعدھا فھميدم نامش . رنگی درست مانند ھمانی که در خواب ديده بودم، به پا داشت
 را بگويد و ٨خواست که تشکيالت فرعی  ناصريان از او می. ی بودبيگ حسين صادق
آن قدر خسته و کالفه و درمانده بود که به . ناصريان به من رسيد. کرد او کتمان می

ھايی که آن روزھا کشيده بودم،  ای؟ با تمام مرارت جا ايستاده برای چی اين: من گفت
عمل کافی  ضور ذھن و سرعتکرد و از ح اما فکر و حواسم به خوبی کار می

که نبرد ميان مرگ و زندگی بود و اراده کرده بودم تا  به ويژه آن. برخوردار بودم
دانستم مرگ با آھنگ زندگی ھمراه است  می. جا که ممکن است تسليم شرايط نشوم آن

خواستم ديدارم با  روم ولی می  به سوی او می، با ھر نفسم و با ھر قدمم،و ھر لحظه
ھای گذشته و به  در سال. جا که ممکن بود به تعويق بياندازم ی مرگ را تا آن فرشته

ويژه در روزھای قبل بارھا گرمای نفس نفس زدن او را در پشت سرم احساس کرده 
زد و  ديگر به او عادت کرده بودم و حاال او را در حالی که به من لبخند می. بودم

دانستم که  آن موقع نمی. رو اين بار از روبه. ديدم دستش را دراز کرده بود، دوباره می
 اما ارزش ھيچ -ارزد زندگی به ھيچ نمی":  در مورد زندگی به زيبايی گفتهآندره مالرو

ای رسيده بودم و احساس  ه اما در عمل به چنين عقيد"  ...چيزی به اندازه زندگی نيست
تالش . شود تر می وم، زندگی برايم باارزشش تر می کردم ھرچه به مرگ نزديک  می
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که دچار    بدون آن،دارمام را پاس  جا که ممکن است ارزشمندترين دارايی کردم تا آن می
   .لغزشی شوم

جا  آوردند و گفتند اين! دانم نمی: گفتم. يک لحظه به ذھنم زد که شايد مرا نشناخته است
ًمفھوم جمله کامال . اده بود، اضافه کردمچه اتقاق افت  را به آن"آوردند"فقط . بايستم

ی فوق را به  جمله. اند ناصريان تصور کرد که مرا از جای ديگری آورده. تغيير يافت
صراحت بيان نکردم تا اگر متوجه شد من کی ھستم، بگويم آن طرف راھرو ايستاده 

 حداقل چھار تن از. بودم و يکی از پاسداران دستم را گرفت و آورد اين طرف
شناختند ولی ھيچ يک به او يادآوری نکردند اين ھمانی  پاسداران من را به خوبی می

ًپاسداران تقريبا ذله شده . جا بايستد است که خودت گفتی از سلول بيايد بيرون و اين
چند کوتاه برای از سرگيری کشتار و جنايت  گويی نياز به استراحتی ھربودند و 
ھا با  رويارويی آن. ی نبرد نداشتند دانی برای ادامهدر آن شرايط تمايل چن. داشتند
وضعيت آنان اگر اشتباه نکرده باشم، درست مانند . ھا رمقی برايشان نگذاشته بود بچه

 ستوان والتر در. گناھان بود خالل کشتار بی سربازان آلمانی درجنگ جھانی دوم و در
  :دھد نين گزارش می چ١٩۴١مورد يک اعدام در نزديکی بلگراد در اول نوامبر 
گونه مانع  ھا ھيچ حين اجرای اعدام برداشت شخصی من آن است که در

با اين حال افراد شب بعد وقتی در . آيد روحی برای فرد به وجود نمی
  ٤٨.شوند کنند دچار مشکالت روحی می آرامش و سکوت به آن فکر می

صدبار : گفت. يک بار: است؟ گفتمچند بار با تو برخورد شده :  پرسيدناصريان
و به سلول ! بياندازيدش ھمين تو: ھا کم است و دستور داد برخورد ھم با شما خبيث

ام  ھا دوره بچه. در را باز کردند و با لگد مرا انداخت توی اتاق. خودم اشاره کرد
 دھمه خوشحال بودن. به شدت احساساتی شده بود.  کردام  غرق بوسه" و- محمد". کردند

در نظرشان از .  کسی به زنده ماندنم اميد نداشت.گرفتند و يک به يک در آغوشم می
توانستم باور  چه را که در چند لحظه بر من گذشته بود، نمی آن. آن دنيا برگشته بودم

ھايی که مرگ را به  کردم در لحظه ی مشکالتی که داشتيم، تالش می با وجود ھمه. کنم
  . را در رؤيای خود دنبال کنم، زندگی نشستم میانتظار 

  
کم خودمان به اندازه کافی غم و اندوه .  شھريور٢ چھارشنبه مرداد تا ٢٩شنبه 
ھای عروسی  دلم برای بوق. شد  می از ھمه جا شنيدهنيز صدای نوحه و عزا ، داشتيم

خراش، صدای بوق  ھای گوش کاشکی به جای نوحه. چند روز پيش تنگ شده بود
شد و  کاش کسی پيدا می. ًکاشکی اصال نوحه و عزايی نبود. يدمشن عروسی را می

يعنی نيازی . سرود  نمیای  ديگر مرثيهھيچ کسکاش . زدود ھا می ھرچه غم بود از دل
                                            

  .۴٩ی  لوين صفحه. استفان بروشفلد، پل آ.ر شماست که اين واقعه را بازگو کنيد  ب ٤٨
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اين چه فرھنگی است که ما داريم ! خدای من! وای من. بود که سروده شود به آن نمی
مان را کجا قسمت کنيم؟ تنھا ي ھا پس شادی! مان ھم عاشوراست و تاسوعا که کارناوال

از کی . ريزيم که اشک و ماتمی در کار باشد و عزايی در راه وقتی به خيابان می
به دعوا و مرافعه و اند؟ چرا ھر چه عروسی است  مان برچيدهيھا لبخند را از لب
کشد و ھرچه عزا است به آشتی و گذشت و نزديکی؟ روز  خوری میناراحتی و دل
به ھمراه کسانی که در جھاد " ذات حق" جالدان برای تقرب به ،ام مدتعاشورا، در تم

زنی و سوگواری برای امام   به سينهکردند، به جلوداری لشکری و کارگاه کار می
شب از . ی جالدان لباس مشکی به تن داشتند ھمه. حسين و مظلوميتش مشغول بودند

دلم از . خواندند غريبان می ی شام  نوحهوود غريبان ب بارتر، مراسم شام ھمه مصيبت
تر ھم  تر و از شام ما غريبانه در کجای تاريخ از ما غريب. خورد ھم می ھمه چيز به

شان را از  داشتم و ھمه خواست در آن لحظه تيرباری می وجود داشته است؟ دلم می
 را زنده به گور  ما.بستم تا زمين را از لوث وجودشان پاک کنم ھمان باال به رگبار می

  !  گرفته بودندشام غريبانبرای حسين کرده بودند و حاال خودشان 
مان ھستند يھا ھا معتقد بودند شايد خانواده بچه. شنيديم چند روز بود که صدای ھياھو می

ًھای ما تقريبا مشرف به  سلول. اند که برای گرفتن مالقات به در زندان مراجعه کرده
ھرگاه که حال " پ - ف. "وانست ناشی از ذھنيت ما باشدت البته اين می. ر زندان بودد

انداخت که ديگر در  ھايی می آواز او مرا به ياد بچه. خواند داشت، برايمان آواز می
. مان نبودند و گروه موسيقی که شايد در بھشت، در حال تمرين سرودی تازه بود ميان

  . کرد را دو چندان می"  پ- ف "گشته بود و اين، سوز صدای  نيز جاودانه ارژنگی
کرديم تا حد ممکن سيگار را برای  کشيديم و تالش می ھنوز سيگار را پنج نفره می

. بردند، حفظ کنيم ھای انفرادی به سر می روزھای مبادا و به ويژه کسانی که در سلول
خنديديم و خودمان را شاد جلوه  ھرچند می!  بوديمتنھا بوديم و با درد خويش خو کرده

. برم کردم در جھنم 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 میروزھا به کن

حاال سرود پيروزی و ما اافتادند؟  چه حالی داشتند؟ چگونه به دريوزگی و استغاثه می
کنند؟  شان چه می دانستم با پيکرھای پاک نمی. ھا بودم به فکر بچه. فتح سر داده بودند

  :ام نبود خواندم اما کسی متوجه غمگنانه می
  امروز ما، شکسته، ما خسته
  ای شما به جای ما پيروز،

  اين شکست و پيروزی بکامتان خوش باد
  !خنديد ھر چه فاتحانه می

  بنديد، زنيد، می  میھر چه
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  باريد، بريد، می ھر چه می
   ٤٩.خوش بکامتان اما، نعش اين عزيز ما را ھم به خاک بسپاريد

، از حفظ کرده بودم و ھميشه به ياد او  موسی خيابانیسرداراين شعر را به ياد 
  ھر زمان، به تکرارحاال بيش از. ريختم ام به ياد او اشک می خواندم و در تنھايی می

که کسی   ھا گريسته بودم بی آن بارھا در خلوت خويش به ياد بچه. آن نياز داشتم
  .ام را بشنود خواستم کسی ناله نمیشايد برخاسته از غرورم بود و . ام را ديده باشد گريه

  
تمام روز با ھيجان، تمام نقل و انتقاالت بيرون را زير نظر  .ر شھريو٣پنج شنبه 

ی اول محرم به پايان رسيده بود و به خاطر برگزاری مراسم سنتی  دھه. يمداشت
دفاع مشغول  ستاندن از زندانيان بی سوگواری عاشورا، اعضای ھيئت به جای جان

 پس از عدم تشکيل دادگاه در گوھردشت! عزاداری برای امام حسين و يارانش بودند
م ارزيابی عا ک گرفته و آن را ناشی از اتمام روند قتلی محرم را به فال ني پايان دھه

ھا را نيز بر  خوشی دھيم و واقعيت مجبور بوديم که به نوعی به خودمان دل. کرديم می
  . مان ارزيابی کنيم اساس تمايالت

ھا  ين روز اعدامبعدھا متوجه شدم در ا. گذرد، اطالعی نداشتيم  چه میاز اين که در اوين
  تن از زندانيان مجاھد٢٠در اين روز بيش از . در اوين دوباره از سر گرفته شده بودند

با از سرگيری .  تن از آنان اعدام شدند۴ آموزشگاه اوين را به دادگاه بردند که ۴سالن 
ھای  توانست ناشی از رقابت اين می. گرفته بودندم، دوباره زندانيان مجاھد ھدف قرار عا قتل

جايی که برايشان امکان کشتار تمامی  از آن.  باندھای مختلف رژيم باشد موجود در بين
به ھمين . ھا جان سالم به در برد آمد يکی از آن شان نمی زندانيان مجاھد فراھم شده بود، دل

 نفری، آخرين ٢٠ی  اين دسته.  بيافتندھا کردند به انحای مختلف به جان آن خاطر تالش می
ھای مختلف  در اين روزھا رقابت بين دسته. کسانی بودند که در اوين نزد ھيئت برده شدند

به دادگاه بردن .  گرفتن از يکديگر در کشتار زندانيان، مشھود بود جنايتکاران در سبقت
. شی از ھمين انگيزه بودھای جديد، نا ساختن خواسته ی زندانيان مجاھد و مطرح چند باره

بعدھا از اين که تعدادی از .  زندانيان مجاھد داشتندبيشتردلبستگی شديدی به کشتار ھرچه 
با اعدام ما چيزی را . ھا بود حق با آن. کردند ما جان به در برده بوديم، اظھار پشيمانی می

 ،معا از قتلھای پس  طی سال. شدند ی را متحمل نمیبيشتردادند و فشار  از دست نمی
ھا جان به در برده بودند، دوباره دستگير و اعدام  عام تعدادی از زندانيان مجاھد که از قتل
  .شدند و يا ربوده و سر به نيست شدند

                                            
  .  مھدی اخوان ثالث ٤٩
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  ھا آغاز اعدام مارکسيست
 ھای  رھبری جريانکشتار ھای ناظر؛ ھای سياسی؛ گروه انفعال گروه
؛ انتقال به  زندانيان مارکسيسترايط و ذھنيت؛ عدم درک شمارکسيستی

  ...اندازی مسابقات علمی و فرعی؛ زندگی با خاطرات؛ راه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تر از آن است که بتوان در آن جھان پرخطر
که اعمال پليد    نه به خاطر افرادی-زندگی کرد
در شوند بلکه به خاطر کسانی که  مرتکب می

دھند اعمال پليد  ھا ايستاده و اجازه می کنار آن
.انجام شوند  
 

فيزيکدان و مبارز حقوق انسانی . آلبرت انيشتين  
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طبق .  خبری نبود در گوھردشتيازده روز بود که از کشتار . شھريور۵شنبه 

جايی  از آن. دی اھميت بسياری برخوردار بو ی ما، امروز از درجه ارزيابی و محاسبه
شد ناشی  ی محرم با پنج شنبه مصادف شده بود، عدم تشکيل دادگاه را می که پايان دھه

اگر در آغاز ھفته و بعد از تعطيالت مراسم . از آخر ھفته بودن ارزيابی کرد
توانستيم در انتظار تحوالت جديدی  شدند، می ھا از سر گرفته نمی  دادگاه،سوگواری

طبق عادت روزھای گذشته، اول صبح از الی پنجره . ورده بوديمصبحانه را خ. باشيم
و قرمز رنگی توقف کرد و   ام  ناگھان بی. رفت و آمدھای  بيرون را زير نظر گرفتم

اختيار فرياد  بی. ولی حقيقت داشت. کردم که اشتباه کرده باشم آرزو می.  پياده شدنيری
و به سرعت، ھمگی پشت ! شوخی نکن: گفتند. زدشان  ھا خشک بچه! نيری آمد: زدم

دوباره . خودش به داخل رفته بود. پنجره آمدند تا به نوبت، ماشين وی را نگاه کنند
سکوتی سنگين بر . بردار نبودند مثل اين که دست. ی نظام ذھنی ما به ھم ريخت ھمه

ُساعت نه که در  ی عجيبی داشتم تا آن دلشوره. آمد نفس از کسی در نمی. اتاق حاکم شد
 ھمچنان.  را به دادگاه بردندھا اتاق ما و ديگر اتاقھای  تعدادی از بچهصبح 

 و پانزده دقيقه وارد زندان ٩ ساعت ناصريان. ھای بيرون را زير نظر داشتم وشد آمد
طولی نکشيد که پاسدار نام مرا خواند و گفت . شد و به داخل ساختمان زندان رفت

گويی به  سازی خود برای پاسخ در تک و تاب آماده . ای رفتن به دادگاه آماده شومبر
. ھا بازگشتند  صبح بچه١٠ھای احتمالی اعضای ھيئت بودم که حوالی ساعت  پرسش
ولی با بازگشت . را چه کسی داده بودبه دادگاه  دانم دستور بردن زندانيان مجاھد نمی
رفتن من به دادگاه نيز منتفی شد و پاسدار برای بردن من به دادگاه اقدامی ھا،  بچه
ظھر به . ھم لزومی به يادآوری موضوع و يا کنکاشی در اين زمينه نديدم من . نکرد

 در ديد پاسدار بند قرار بگيرم تا اگر کمترکردم  ھنگام رفتن به دستشويی نيز تالش می
  . ی آن نشده و از رفتن به دادگاه باز بمانم متوجهاھمال و يا اشتباھی صورت گرفته، 

ًظاھرا اشتباه کرده : گفتاو . کسانی بود که به دادگاه رفته بوديکی از "  و- حمدم"
بار با   اينگان پيشه جنايت.  داردبودند و دادگاه اختصاص به زندانيان مارکسيست

ی  ی دوم مسابقه گويی که نيمه.  بازگشته بودنددستورالعمل جديدی از سوی خمينی
شاداب و تازه نفس از استراحتی که بين دو نيمه کرده بودند، . ردندک مرگ را آغاز می

ی به اتفاق احمد  يزد شود محمد  می گفته .به بندھای زندانيان مارکسيست ھجوم آوردند
ی وزير اطالعات وقت و جواد شھر  يکی از معاونان و نزديکان ریپورنجاتی
گذاران سپاه و عوامل مھم سرکوب و کشتار و معاون کنسولی   يکی از بنيانمنصوری
م زندانيان عا به نزد خمينی رفته و او را متقاعد ساخته بودند که قتل! خارجه وزارت
 و زنده باقی نگاه داشتن زندانيان مارکسيست در ميان بخشی از روحانيون قم مجاھد

جلد سوم: تمشک های ناآرام 108/134 نه زيستن نه مرگ



بازتاب خوبی نداشته و بھتر است از فرصت به دست آمده استفاده کرده و آنان را نيز 
 .از سر راه برداشت

به عنوان " لحادا"و معرفی " ٥٠اينوسانت سوم" سال از صدور دستور پاپ ٧٨٩
با صدور اين فرمان بود که . گذشت ترين خيانت، می بزرگترين و غيرقابل بخشش

، در سراسر اروپا به استثنای بريتانيای کبير، پا به کيزيسيونمحاکم معروف به ان
 را يکی از وظايف اصلی کليسای "ملحدان"پاپ مبارزه با . ی وجود گذاشتند عرصه
ھای پايانی قرن بيستم به ياد چنان فرمانی افتاده   در سالخمينی. يک قرار داده بودکاتول

 آيا در ھنگام ٥١. را صادر کرده بود"ملحدان"و طی صدور حکمی، فرمان مرگ 
، سخن يک دھه قبل "دارتدا" بر اساس حکم م زندانيان مارکسيستعا صدور فرمان قتل

ھا در نظام اسالمی در ابراز عقيده خود آزادند، به  خود را مبنی بر اين که مارکسيست
  اش برای صدور فرمان جديد چه بود؟ ياد داشت؟ توجيه

منادی "، آن را "اکثريت"خلقدر نمازجمعه که روزی سردمداران سازمان فداييان 
 تلقی کرده و از آن به عنوان يکی از"  صھيونيسم و ليبراليسممبارزه عليه امپرياليسم و

ياد کرده بودند، درخواست " ھای بسيار قديمی وسنتی مسلمانان انقالبی و خروشان آيين"
شد،  ھای شرمگين را نيز شامل می "یاکثريت"م زندانيان سياسی که از جمله ھمان عا قتل

به گوش ) تھران و قم(ھا از ھمان دو شھری ًاتفاقا اين خروش. رسيد به گوش می
مراکز اصلی " اعالم کرده بودند که ۶٠ماه ی در مردادنظران اکثريت رسيد که کوته می

ھا  ای ھا و توده "اکثريتی"اين بار ". انه امپرياليسم آمريکاستجنايتکارھای  افشای توطئه
نقش "  بهنشانرھبرا. اضافه شده بودند" ران امپرياليسم آمريکامزدو" نيز به مصاديق

تشکل و " در ھا  نقش اين تجمعھمچنيننمازجمعه و " بسيج کننده و وحدت آفرين
زنان " اشاره کرده بودند و اين زمان ھمان" ماننبيداری زنان محروم و زحمتکش ميھ

شان کرده بود،   بسيجدوشادوش مردان که نمازجمعه" بيدار شده و محروم و زحمتکش
ام را که در زندان  ای  و توده"اکثريتی"مرگ دوستان . کردند مرگ آنان را فرياد می

 عالقه داشتم و به من از صميم قلب به منصور داوران. خواستم ببينم مقاوم بودند، نمی
توانستم نفرت خود را   نمیگاه ھيچولی . گذاشتم میاحترام ... د وهللا غياثون دکتر سيف

  و حزب توده"اکثريت"بازان فداييان  گذاران و سياست نسبت به رھبران و سياست
  . مخفی کنم

 در بيرون و خارج از کشور و از سوی ای  ھيچ مخالفت جدیمقامات رژيمًظاھرا 

                                            
٥٠   Pope Innocent III) ١١۶١٢١-٠۶ (به ١١٩٨ھای قرون وسطی که در سال  يکی از بزرگترين پاپ 

  .مقام پاپ دست يافت
ھا اجازه  يزيسيون قربانيان خود را نسبت به مجازات الحاد آگاه کرده و به آن  اگر حاکمان کليسا در دوران انک ٥١

دادند، ھيئت مرگ خمينی چنين فرصتی را در اختيار زندانيان قرار نداده و در بسياری موارد  انتخاب می
  . دادند ھا پاسخ می آيد به پرسش قربانيان بدون داشتن آگاھی از مجازاتی که در پی می
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 در درون رژيم، مخالفت از سوی منتظری.  اروپايی و آمريکايی نديده بودندھای تدول
جنگ . خاست در جامعه ھيچ صدايی بر نمی. سخت کرده بودمقداری تنھا کارشان را 

کسی دنبال دردسری . شان رسيده بودندي ھا پايان يافته بود و مردم به بخشی از خواست
ی زندانيان   تنھا خانواده.خياالنه اميد به روزھای بھتر داشتند ھمه خام. جديد نبود

خورده و ھمسران و فرزندان بودند که خطر را  سياسی، اعم از مادران و پدران سال
ھا با دژخيمان از نزديک برخورد  چرا که سال. به طور غريزی احساس کرده بودند

ھای سياسی  ھا و جريان ی گروه تر از ھمه تر و عينی شان بسيار واقعی داشتند و شناخت
از آنان نيز کاری ساخته نبود به غير از اين که از اين زندان به آن زندان . ودکشور ب

و از اين مرکز قضايی به آن مرکز قضايی بروند و خواھان اطالع از سرنوشت 
  . گشتند ً شوند که عموما نيز بی پاسخ بر مینشانعزيزا
 به ارزيابی ھای سياسی نيز به شدت منفعل بوده و ھيچ کدام قادر ھا و گروه جريان

ھا   است که اگر از آن غيرمنصفانه. عمق فاجعه و نشان دادن واکنشی فوری نبودند
زندانيان سياسی که خود در حتا چرا که .  انتظار داشته باشيمنشانبيش از ظرفيت و توا

بطن ماجرا بودند و ھفت سال رژيم و زندان را با پوست و گوشت خود لمس کرده 
ھا بعد نيز  د ارزيابی درستی از ماجرا داشته باشند و گاه تا مدتتوانستن  نمی نيزبودند
توان انتظار  پس چگونه می. ھا گذشته بود، ھضم کنند توانستند واقعيتی را که بر آن نمی

کدام در داخل کشور حضور نداشتند و در واقع از  ھای سياسی که ھيچ جريانکه داشت 
  ی از آن چه که جريان داشت، داشته باشند؟ای واقع دور دستی بر آتش داشتند، ارزيابی

حداکثر سقفی که . کرد ھای سياسی ابعاد فاجعه را جدی تلقی نمی يک از جريان  ھيچ
در ! ھا و بعد از مدتی صدھا تن بود گرفتند، اعدام ده م در نظر میعا  برای قتلھا آن

   که به شدت به حمايت و پشتيبانی نياز داشتيم، ھيچ برنامهم و زمانیعا ی قتل بحبوحه
ھای  ای از سوی جريان ھمايی جدی  و ھيچ گردو تالشی جدی و ھيچ اعتصاب غذا

ی  م گستردهعا با اين ھمه، اولين ھشدار در مورد قتل .مختلف سياسی شکل نگرفت
 که  بود۶٧ مرداد ماه ٢۶ در  به دبير کل سازمان مللمسعود رجویی  زندانيان، نامه
 به اعدام دستگيرشدگان جديد شھرھای بيشترم زندانيان قديمی نداشت و عا ربطی به قتل

 اين در حالی .کرد اشاره می "فروغ جاويدان"ی عملياتی  منطقهغربی کشور و به ويژه 
 ی مجاھدين  به صراحت از اعدام بدون محاکمه ی قبل ھفته  دوبود که موسوی اردبيلی

ھای ھوادار مجاھدين نيز  ی انجمن ی اول نشريه  در صفحهااين نامه حت. خبر داده بود
، دبيرکل وقت  در دل سنگ خاوير پرز دکوئيالرجايی نيافت، چه برسد به اثر کردن

ای به دکوئيالر   در نامه در سوم شھريورماه باز ھم مسعود رجوی!ملل متحدسازمان 
م زندانيان سياسی سخن به ميان عا به درستی از حکم و دستخط خمينی مبنی بر قتل

  .آورد
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ِھای مارکسيستی نيز عموما بعد از مالقات اواخر مھرماه عده گروه ای از زندانيان و  ً
شکل عادی به خود گرفته بود، از ابعاد فاجعه در زندان ًھنگامی که تقريبا ھمه چيز 

ی  ھا بعد از اطالعيه بعضی از آن. المللی را شکل دادند ھای بين آگاه شدند و اعتراض
شان بعد از  در تصورات اوليه. ل، تازه از خواب غفلت بيدار شدندالمل سازمان عفو بين

 ،ديدند و از ھمين رو  را در رديف قربانيان میتنھا مجاھدينشايد م، عا شروع قتل
که اوج  اه، زمانی در شھريورما حت!انگيخت ھا بر نمی اعتراض چندانی را در ميان آن

در سطح جھان از سوی مجاھدين  نيز ھايی  بود و تظاھراتاعدام زندانيان مارکسيست
بعضی از اين  !ھا نبود ھا بر پا شده بود، خبری از آن عام در اعتراض به اين قتل

ماه  ، آبان۴۵ی  ، شماره"کمونيست"  نند حزب کمونيست ايران در نشريهھا، ما جريان
دھد، ولی اين جنايت  ، با آن که از اعدام بيش از ھزار تن تا اوايل مھرماه خبر می۶٧

دھد و   نشريه را به خود اختصاص می١٣ی   تنھا قسمت کوچکی از صفحه،بزرگ
ھنوز ھم نبايد به سربازی "ای تحت عنوان  ی نشريه اختصاص دارد به مقاله سرمقاله
البد در  .ی بازنشستگی ورد کارگران سالخورده و مسئلهو يا خبرھايی در م"! رفت

ھا اين خبرھا از اعدام حداقل يک ھزار تن از زندانيان سياسی تا اول مھرماه  نظر آن
 اروپايی و آمريکا نيز از اين که بالنده ترين نيروھای  ھای تدول! تر بودند آن سال، مھم
قند ھم آب شايد شان   ھيچ، در دلدادند که  پر شوند، غمی به دل راه نمی- جامعه پر

ی عظيم  به نظر من در اين فاجعه. کردند  نظارت خود را اعمال میھمچنانشد و  می
  :اند بشری در انتھای قرن بيستم، سه دسته دخيل بوده

  . ناظران و گواھان- ٣ حاميان و تشويق کنندگان؛ - ٢ تصميم گيرندگان و مجريان؛ -  ١
ھای عريض و طويل حقوق  يی و آمريکايی و سازمان اروپاھای تگروه آخر که دول
توان  آيا نمی. ترين گروه ھستند  پيچيده،شود، از نقطه نظر اخالقی بشری را شامل می

چه  ھا نسبت به آن گر را نوعی شرکت در ماجرا تلقی کرد؟ آيا آن عدم اقدام گروه نظاره
 و مورخ  پ استرن- اطالع بودند؟ جی  بیم گذشت،عا ھا و در خالل قتل که در زندان

ھای ھيتلری، خطاب به ناظران   و اردوگاهھا  گاه انگليسی و شاھد عينی بازداشت
  :گويد می

چه که از آن اطالع نداشتند بنابر داليل واضح تمايلی ھم به دانستن آن  آن
شه به مفھوم آن است که وقتی انسان تمايلی به دانستن ندارد ھمي. اند نداشته

  ٥٢داند که تمايلی به دانستن ندارد ی کافی می به اندازه
توانست   و ديگر جانيان ھمراه اوست، ولی اگر کسی میھا به گردن خمينی عام گناه قتل

گناه  ًکاری برای نجات قربانيان انجام دھد و انجام نداد و سريعا اقدامی نکرد، آيا بی
م را عا ی قتل   پروژهپيشبردتوانم بگويم که رژيم تا اين حد اجرا و  طمينان میاست؟ با ا

                                            
٥٢    J,P Stern٧١ی  ، صفحهلوين.  و پل آبر شماست که اين واقعه را بازگو کنيد، استفان بروشفلد  
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المللی، بخش اعظم  ين تنش در سطح ملی و بينکمتربا . کرد سھل و آسان تصور نمی
رژيم . پروژه را با موفقيت اجرا کرده بود و تا پايان، راه چندان زيادی باقی نمانده بود

تنھا وقتی اجرای پروژه .  نداشتم زندانيان مارکسيستعا  قتلبرصدی مبنی قدر ابتدا 
 ی آنان چنانی يافت، تصميم به ريشه کن کردن خطر بالقوه دردسرھای آن را آسان و بی

 ھا ، آندر آن دورانزيرا . م زندانيان مارکسيست بستعا  گرفت و کمر به قتلنيز
م سعی شد زير ساخت تشکيالتی و عا در اين قتل. دندش خطری بالفعل محاسبه نمی

در ھمين رابطه، . ھای مختلف مارکسيستی را از بين ببرند ايدئولوژيکی جريان
ھا  در ميان آن. ی اعدام سپرده شدند ھای مارکسيستی به جوخه ھای شاخص گروه چھره
، ، محمدعلی پرتوی، عليرضا زمرديانان از مبارزان دليری مانند عليرضا تشيدتو می

  . ھا پيوستند نام برد که به خيل جاودانه فروغ...  وی، رضا عصمتیهللا معين ھيبت
 نيز که به داليل ... و ، اکثريتضای دفترسياسی و کميته مرکزی حزب تودهاع

ھای  آينده ساختن جريان ھا با ھدف بی عام گوناگون تاکنون زنده مانده بودند، در اين قتل
 ھای برپا شده برای زندانيان وابسته به دادگاه. مارکسيستی، به دار آويخته شدند

ھای   و دادگاهسيونيزکيبار ان ھای غم ھای مارکسيستی، يادآور صحنه گروه
 بودند، "کفرآميز" و "ضاله"در واقع مفتش عقايد ھا که   کاردينال. وسطايی بود قرون
 "ملحدان" و "مرتدان"کردند تا  ھای فوق را در سراسر اروپای مسيحی بر پا می دادگاه

ا زانو زده و سوگند ياد کنند که ھميشه به عنايت ذات باری تعالی، به ھر ھ در برابر آن
اند، مؤمن  چه که کليسای مقدس کاتوليک و حواريون مقدس موعظه کرده و آموخته آن

 .بوده و خواھند بود
که در فرعی ی که به دادگاه برده شدند، افرادی بودند ًظاھرا اولين زندانيان مارکسيست

. شان اعدام شدندبيشتری بودند که ی و اکثريتا بردند و دارای اتھام توده  به سر می٢٠
 نيز که در اولين روزھا به دادگاه برده شدند، به ٧ زندانيان سالن ھا نفر از ده ھمچنين

کردند که اعدامی در کار که زندانيان مارکسيست باور   تنھا زمانی. شھادت رسيدند
  ! نشينی کردند، ماشين اعدام از حرکت ايستاد ھست و شروع به عقب

  
ھا مراجعه کردند و دستور  ی سلول ھنگام پاسداران به ھمه  بود که شبپنجم شھريور

ھيچ کسی از شنيدن انتقال . تر جھت انتقال به بند ديگری آماده شويم دادند ھرچه سريع
اين روزھا، . اضطراب نشد و کسی  تصور شومی به خود راه ندادبه بند ديگر، دچار 

 شنيده بوديم و با آن آشنا نشانرا از زبا" ھا را به بندشان منتقل کنيد اين"بارھا عبارت 
 شان نولی اين بار لح.  است"ديار عدم"دانستيم که مقصودشان از آن،  بوديم و می
ی ما که در  طولی نکشيد ھمه. يمگويی زبان ھمديگر را فھميده بود. متفاوت بود

.  منتقل شديم۶برديم، به فرعی مقابل  ھا به سر می کش ھای مجرد بند سابق ملی سلول
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  . گرفت م جسته بودند، شکل میعا  که از قتلدر واقع اولين اجتماع زندانيان مجاھد
شناختم،  ھا مرا به فردی که نمی  يکی از بچهًھنوز کامال داخل فرعی نشده بودم که

شود، به  او مانند تيری که از چله رھا می.  داد و چيزی در گوشش زمزمه کرد نشان
ھاج و واج . ام کرد سرعت از جا کنده شد و مرا در آغوش کشيد و غرق در بوسه

 در کدر حالی که اش. فکر کردم مرا با کس ديگری اشتباه گرفته است. مانده بودم
شناسی؟ با شنيدن صدايش داشتم از شوق پر در  مرا می: چشمانش حلقه زده بود، گفت

او را . برد به سر میم در بند انفرادی در سلول مجاور!  بودکريم خداياری. آوردم می
اش را   چھرهگاه ھيچبا او صميمی شده بودم ولی . کردم میصدا  )دھاتی ("کت تی"

کنم  اعتراف می. بودم و در ذھنم، از او تصويری خيالی برای خود ساخته بودمنديده 
تصوير او در ذھن من، .  نداشت منکوچکترين شباھتی با تصوير خيالیاش  چھرهکه 

کردم در  فکر می.  بود سلول بوديم، ً که قبال ھمجواد فرخیشان  واليتی چيزی شبيه ھم
ھا  کش کش بود و ھنگامی که ملی ھفت سال بود که ملی. عدام شده استھا ا عام خالل قتل

. برد  به سر می و در اعتصاب غذاانفرادی اوين  آورده بودند، وی دررا به گوھردشت
 ھمراه اما پس از چندی. ھا به گوھردشت منتقل نشده بود کش به ھمين دليل ھمراه ملی

 ھمين مسئله .بودھا، جداگانه در تيرماه به گوھردشت منتقل شده  تعدادی ديگر از بچه
ش مجاھد ک م زندانيان ملیعا با اطالعی که از وسعت قتل. باعث زنده ماندنش شده بود
. کردم جان به در برده باشد ًای که او داشت، اصال فکر نمی داشتم و با توجه به سابقه

آخر . ت برايم يک آرزو شده بودا ديدن! ای کردم تو اعدام شده فکر می: گفت او نيز می
 يک بار نتوانسته باشی رويش را اشود کسی را دوست داشته باشی، ولی حت چگونه می

شد که در دوستی ما از روزی آغاز !  است اين ھم از عجايب زندان خمينی !ببينی
 نامش برايم آشنا .کريم خداياری: گفت. انفرادی با او تماس گرفتم و نامش را پرسيدم

 جواد فرخیآوردم که شش سال پيش، روزی  پس از کمی فکر کردن، به خاطر . آمد
جواد آيا :  پرسيدم.کش است  که ملیدر اتاق صحبت کرده بود و گفته بودی او  در باره
مطمئن ! نه. دوباره در ذھنم کاويدم. متعجب شدم! شناسی؟ پاسخ داد نه  را میفرخی

 شد که اشتباه بيشتراطمينانم . چندبار طول سلول را قدم زدم. کنم بودم که اشتباه نمی
  روستایی مگر تو بچه: رفتم و از زير در صدايش کردم و با تحکم گفتم. کنم نمی

. زبانش بند آمد. از توابع اردبيل نيستی؟ احساس کردم که برق گرفتش" کورعباسلو"
توانستم از درون سلول خودم، آن را  دچار چنان بھتی شده بود که بدون اغراق می

کرد کسی در  دانی؟ فکر نمی تو از کجا میاما آری :  بريده گفت- بريده. احساس کنم
 گوھردشت که کوچکترين آشنايی قبلی نيز با وی ندارد، نام روستای سلول انفرادی

گويی  پس چرا کسی را که نام بردم، می: کارانه پرسيدم طلب! ھا را بداند آن
حاال به ياد آوردم، وی از ھم : ش؟ پس از کمی تأمل، خنديد و گفتا یشناس نمی
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قصد کتمان موضوع را . مھای من است، ولی نامش را فراموش کرده بود واليتی
فکر . ھای بند را بوسيدم ی بچه ھمه. از اين جا بود که با ھم  صميمی شديم. نداشتم
ای  آنان در نظرم گوھرھای از دست رفته. ھا انجام دادند ی بچه کنم اين کار را ھمه می

نج توانستم خوشحاليم را از يافتن اين گ نمی. شان آورده بودم بودند که دوباره به دست
 از او پرسيده بود آيا در گويد که نيری  میاکبر صمدی! بھا پنھان دارم  گران وبزرگ

دليل زنده ماندنش در آن شرايط، . زندان بالغ شده است؟ و او جواب مثبت داده بود
ت ديده  که به ندر"رأفتی"!  اعضای ھيئت را برانگيخته بود"رأفت"پاسخش . ھمين بود

 به دار آويخته "ھيئت عفو"ھای او، به حکم اعضای جانی  سن ھا تن از ھم ده. شد می
ھای کم سن و سال در   بود که بچهی رژيم خمينی در واقع اين عمق فاجعه. شده بودند

ی را تجربه که زندگ جا، پيش از آن آن رسيدند و در ھم ھای آن به سن بلوغ می زندان
ھمه از کابوسی سخن . تا پاسی از نيمه شب گذشته، کسی نخوابيد .شدند کنند، پرپر می

  :گفتند که رنگ حقيقت به خود گرفته بود می
  گريد يکی می

  فشاند يکی خون می
  دريغا عشق
  ٥٣که بر باد شد

 کسی آيا اين پايان کار است؟. بردند، با ما نبودند ھايی که در انفرادی به سر می بچه
ھای شريفی ستانده  دانستم امروز نيز جان می .دانست و پاسخ دادن به آن ساده نبود نمی

کرد؟ اگر بر فرض  راستی اگر بود، چه می. اختيار به ياد عمو افتادم بی. خواھند شد
 -  فرزندی نداشت و حاال صدتاگاه ھيچکرد؟ او که  ماند، با غمش چه می زنده ھم می

بھا را از  ای بس گران توفان سھمگين، گنجينه. از دست داده بود  عزيزانش را نيزصدتا
مان باقی مانده ي ھا چه که در دست مان خوش بود به آن  دلھمچنانما ستانده بود ولی 

  .بود
نه تنھا او بلکه تعدادی . توانست تعجبش را از زنده ماندنم، مخفی نگاه دارد مسعود نمی
ر من را از او شنيده بودند، نيز در اين ناباوری و  گذشته بیھا که ماجرا ديگر از بچه

ای که ظفر   مرداد، ھنگام غروب و بعد از ديدن صحنه٢٢روز . بردند بھت به سر می
، کاوه را قلمدوش کرده بود، در حالی که به شدت برانگيخته شده بودم، بدون یافشار

خيزم و به سوی دستشويی روانه  می  برای بگيرم، از جايم آن که از پاسدار اجازه
دھم،  تفاوتی و درحالی که دستم را تکان می کجا؟ با بی: گويد پاسدار می. شوم می
با . ماند کند و ساکت می پاسدار مخالفتی نمی. روم برای نماز وضو بگيرم می: گويم می

ام که  تهجا حاکم بود، مسعود تصور کرده بود به پاسدار مربوطه گف فضايی که در آن
                                            

  .  گارسيا لورکا ٥٣
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ھمين واقعه را برای ديگران نيز ! وضو بگيرم" نماز شھادت"خواھم برای خواندن  می
خودمانيم اگر اعدام : ام گرفته بود، گفتم در حالی که به شدت خنده. تعريف کرده بود

  !ساختی ای که از من نمی شده بودم، چه حماسه
  

ھا شاد بودند  بچه. ودمشب قبل فقط يکی دو ساعتی چرت زده ب . شھريور۶يک شنبه 
ای که ممکن بود، مرگ   به ھر گونهدباي. کردند يا بھتر است بگويم تظاھر به شادی می

گفتند و  شان می ھمه از خاطرات. گشتيم داديم و به جريان زندگی باز می را شکست می
را بر " ھای خاطره شمع "دباي م، میعا در معبر قتل. ھايی که ديگر با ما نبودند از بچه

ھا به شوخی و جدی  ی اول صبح اين بود که تعدادی از بچه برنامه. افروختيم می
! جان مادرت ديشب خوابی نديدی؟ و يا جان مادرت خواب بدی نبينی! ايرج: گفتند می

ھايم را تعريف نکرده بودم، بعد از آن بعيد بود که کسی  ھا خواب عام اگر قبل از قتل
کردند  ًمطمئنا فکر می. ی تخيالتم نيست پرداخته ر کند و بپذيرد که ساخته وھا را باو آن
ًمن معموال زياد خواب . ام ھا درست کرده عام ھا را پس از سپری کردن پروسه قتل آن
ولی آن دو خواب، مو به مو . ماند  به يادم میکمتربينم،  ھايی را که می بينم و خواب نمی

  .ھا در واقعيت اتفاق افتاده بودند دبه خاطرم مانده بودند و بع
ھا سرگرم صحبت بوديم، صدای زندانيانی که به دادگاه برده  در ھمان حين که با بچه

صدای . اند شان آورده نجمعی از بند بيرو لوم بود که دستمع. شد شدند، شنيده  می
زندانيان . شد  شنيده مینيان مارکسيست، ھمراه با ضرب و شتم زندا و ناصريانلشکری
برای اولين بار از شنيدن صدای ضرب و شتم . بردند  را به دادگاه می٨ و ٧بندھای 

ھا  اين خشنودی و رضايت خاطرم را با چند نفر از بچه! ھا از ته دل خشنود بودم بچه
ِبه نظر ما ايجاد جو رعب و وحشت . دآنان نيز با من ھم نظر بودن. در ميان گذاشتم

 . کمک کندھا ای از آن  دست کم عدهای به نجات جان  توانست به گونه قبل از دادگاه، می
ضرب و شتم و کابل و شکنجه قبل از دادگاه، فضای درستی از شرايط و تنگی موقع 

 ديی جھت بررسی موضعی که بابيشترداد و امکان   زندانيان مارکسيست می به دست
شد و دعا  از اين نظرگاه بود که در دلم قند آب می. کرد ان فراھم میيشاتخاذ کنند، برا

 تمام توش و توان خود ۶٠يک بار در سال ! تر بزنندشان رحمانه کردم که ھر چه بی می
را به کار گرفته بودم تا يکی از عزيزان، ھر چه زودتر چشم از جھان فرو بندد و 

خواستم دوستان و  ای قرار داشتم که از صميم قلب می ر نقطهحاال بعد از ھفت سال د
توانيد  می. تر مورد ضرب و شتم قرار دھند رحمانه عزيزانم را ھرچه شديدتر و بی

ھا  آيا با ھمين تک نمونه  را؟ھای رژيم خمينی تصور کنيد شرايط موجود در زندان
ھای مرسوم دنيا پی برد؟  ن با ھمه زندانشود به خوبی به تفاوت ماھوی اين زندا نمی

  که بوده است، لمس کند؟ ھا را آن گونه  تواند اين تفاوت آيا کسی می
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باعث  بود و اين  از اوينبيشتر،  مرد در زندان گوھردشتتعداد زندانيان مارکسيست
اميدوار بوديم که . ی برای زندان گوھردشت بگذاردبيشتر وقت "ھيئت عفو" که شد می

کردم شايد  حاال فکر می. ھا، موفق عمل کرده باشيم ھا به آن عام در رساندن اخبار قتل
مان خالی از خطر جانی نبود، ارزشش را داشت و شايد ي که براريسک آن روز ما

 ١٧مان را که در فرعی  دادی از دوستانتع. ھای زيادی بشود امروز باعث نجات جان
با ھم بوديم به اتھام تالش برای رساندن اخبار به ديگر بندھا که زندانيان مارکسيست 

ی  ًمتأسفانه بعدھا متوجه شدم که تقريبا ھمه.  از دست داده بوديم،شدند نيز شامل آن می
د، جدی تلقی نکرده بندھای زندانيان مارکسيست اخباری را که از طرف ما داده شده بو

نمايی و مھم جلوه دادن خودشان، اين   برای بزرگو گفته بودند که زندانيان مجاھد
در بدترين شرايط، تالش و .  بودقضاوتی بسيار غيرمنصفانه! اند اخبار را ساخته

تمام شود، مان  توانست به قيمت جان گيری بسياری کرده بوديم تا اخباری را که میپي
مان اين بود که الاقل در فضای جديد زندان قرار بگيرند و  ھدف. ھا برسانيم به آن
جز اخالص و دوستی ھيچ . ظيم کنندی وضعيت تازه تن شان را بر پايهيھا گيری موضع

توانستيم به  ی ما می ای کاش ھمه. منفعت سياسی و تشکيالتی پشت آن نخوابيده بود
 عجوالنه به گاه ھيچای کاش . ای، انصاف را رعايت کنيم پديدهھنگام واکنش در مقابل 

ھايی که چون بندھايی  توانستيم خود را از ذھنيت کاش می ای. نشستيم قضاوت نمی
  . اند، رھا کنيم مان کرده  احاطهئینامر

 ۵٩٨رش قطعنامه  اين بود که رژيم به خاطر پذيتحليل کلی در بند زندانيان مارکسيست
بس و اتمام جنگ نيز آزادی  نشينی است و يکی از ملزومات پذيرش آتش در حال عقب

 و شروع آنان معتقد بودند با روی کار آمدن گورباچف. زندانيان سياسی خواھد بود
ثرات آن به ايران و است و ا  جديدی در دنيا وزيدن گرفتهنسيمپروستريکا در شوروی، 

تواند مقاومت چندانی از خود نشان دھد  رژيم نيز خواھد رسيد و در اين راه رژيم نمی
ھا و  ی زندان ھايی در سطح اجتماعی بزند و مسئله و الجرم بايد دست به گشايش

م عا ی قتل  و در جريان پروسهدر اوين. زندانيان نيز در اولويت قرار خواھد گرفت
سلول شده بودند،   زنده مانده ھمزندانيان، ھنگامی که با تعدادی از زندانيان مجاھد

ھا را باور نداشتند که يکی از  کردند و اعدام بچه شان پافشاری می چنان روی تحليل آن
 نيز زنده است و بيژن جزنی: ھا گفته بود ن به آحسن ميرزايیزندانيان مجاھد به نام 

ھا شنيده بودند که   بچه٢٠٩ حتا در انفرادی !در يکی از بندھای مجاور زندانی است
کرده که بر اساس کنوانسيون ژنو  يکی از زندانيان مارکسيست با پاسداران بند بحث می

  .ھا حق ندارند او را به انفرادی بياندازند آن
کردند که پذيرش قطعنامه، ناشی از موقعيت بحرانی رژيم و  آنان به درستی تحليل می

بينی  ی را پيشبزرگترفشار جنبش اعتراضی ضد جنگ مردم است و تحوالت 
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سازی بسيار،   ھا با ساده آن. شان به غايت غلط و انحرافی بود گيری اما نتيجه. کردند می
کم تغييری رخ   و فاشيستی رژيم، دست گرانهبھای سرکو کردند که در سياست  میتصور

تری، الاقل در ارتباط با زندانيان کشيده خواھد  ھای ليبرال خواھد داد و به سوی سياست
البته اگر . کردند  ارزيابی می"کالسيک"ای آنان در اين بود که رژيم را  اشتباه پايه. شد

 نيز درست از کار آنانگيری   بود، نتيجه"کالسيک"رژيم جمھوری اسالمی، رژيمی 
اما عملکرد رژيم بارھا نشان داده بود که نبايستی به طور کالسيک مورد . آمد در می

 بر اين عقيده پای ًتقريبا تمامی بندھای زندانيان مارکسيست. ارزيابی قرار گيرد
 به عنوان گامی در فشردند که با تضعيف شدن موقعيت رژيم، آزاد کردن زندانيان می

ی ھمين  بر پايه. جھت دمکراتيزه کردن فضای سياسی جامعه، بسيار محتمل خواھد بود
م را از اساس عا تحليل نادرست از شرايط بود که ھر خبری مبنی بر اعدام و قتل

ود، به تمکين ب شان که سخت بی اين دوستان با پاھای چوبين استدالل. دانستند پايه می بی
، چه قبل  در گوھردشتيک از بندھای زندانيان مجاھد  ھيچ.  رفته بودندواقعيتجنگ 

ھا و چه در خالل آن، از اين موھبت برخوردار نبودند که اين ھمه  از شروع اعدام
ه باشند ولی در عين حال دچار م زندانيان داشتعا اطالعات از نحوه و کيفيت قتل

 اين توھم به طور محدود و ھرچند.  نيز نبودند"آزادی و رھايی"بينی و توھم  خوش
 که در اويندر بين زندانيان مجاھدی  گوھردشت ھم بود و پراکنده در زندانيان مجاھد

ھا  اخبار اعدام نيز وقتی با   اما ھمين عده.شد  می ی يافتبيشتربا وسعت بودند نيز 
  .پرداختند به انکار آن نمی ديگر شدند، رو می روبه
 قرار گرفتيم و موضوع ر زندانيان مارکسيست در فرعی مجاوشھريورماه وقتی در احت

شان بحث بود که آيا اين اخبار را  پذيرفتند و در بين را دوباره تکرار کرديم، ھنوز نمی
  ! يگر منتقل کنند يا نه؟به بندھای د

 يکديگر را ۶٣از سال .  را ديدميکی از ھواداران راه کارگر"  ن- م "، ۶٧ماه  در دی
از من خواست که با ھم گپی "  ن- م. "سلول بوديم ای مدتی نيز ھمشناختيم و بر می

ود و در ھنگام حرف زدن، سرش پايين ب. با کمال ميل دعوتش را پذيرفتم. بزنيم
دانی فرامرز اعدام شد؟  ايرج می: ای درنگ کرد و پرسيد لحظه. کرد صورتم نگاه نمی

خواندند و برای  ر با ھم انگليسی میحصا در قزل. ه بودزاد منظورش فرامرز زمان
.  دست زده بودندی ھمينگو اثر"دريا پيرمرد و"، به خواندن کتاب نشانپيشرفت زبا

ھا  پرسيدند و من ھم در حد توانم به آن خوردند، از من می جايی که به مشکل بر می
 سرم را با تأسف و به عالمت .سيار با ھم صميمی و نزديک بودندب. کردم کمک می

چشمانش اشک در . کرد  بريده صحبت می- صدايش گرفته بود و بريده . تأييد تکان دادم
خواست  می. کرد دانی من ھم مقصر بودم؟ به شدت احساس گناه می می: حلقه زد و گفت

آن : چرا تو؟ با افسوس ادامه داد: گفتم. با اعتراف کردن نزد من، کمی تسکين يابد
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ز کنند، يکی ا  را اعدام میروزی که از طريق بند شما مطلع شديم که زندانيان مجاھد
 که اين خبر از اساس گفتکسانی که ابتدا به ساکن به مخالفت با خبر فوق پرداخت و 

اند، من بودم و سپس  نمايی خودشان ساخته  آن را برای بزرگدروغ است و مجاھدين
سعی . با اين توھم بود که فرامرز به دادگاه رفت و به اعدام محکوم شد: اضافه کرد

ًدانم تا چه حد موفق شدم و آيا اصال موفقيتی در کار  ش دھم، اما نمیا کردم دلداری
  بود؟ 

. بردند به دادگاه  را از سلول انفرادی از زندانيان مجاھدامروز ابوالحسن مرندی
پدرش .  تنھا پسر خانواده شده بود به شھادت رسيده بود و او۶٠برادرش در مھرماه 
ھا قبل به دادستانی نوشته بود، وضعيتش را  ای که سال در نامه. از اھالی افجه بود

 که تنھا پسرش را جھت کمک به او در امر کشاورزی، خواسته بودتوضيح داده و 
و اش بود و باعث نجات جانش شد و از اعدام ا از قضا ھمين نامه در پرونده. آزاد کنند
   ٥٤.نظر کردند صرف

شدند   مرداد وقتی به انفرادی منتقل می٢۵ را روز  و علی اصفھانیمصطفی مردانی
 به کنم آنان در ھمين روزھا و به ھمراه زندانيان مارکسيست گمان می. زنده ديده بودم

 به  مرداد توسط ناصريان٢٨ی نيز در روز بيگ  حسين صادق.شھادت رسيده باشند
به شھادت شھريور ماه ، در انفرادی منتقل و سپس به ھمراه زندانيان مارکسيست

  . رسيد
ھای چند نفره، در  ه مختلف علمی راه انداخته بودند و درگروھای هھا در بند مسابق بچه

ی افراد بند به نوعی در آن شرکت  ًتقريبا ھمه. پرداختند ھای مختلف به رقابت می زمينه
 به اين صورت بود که مسابقه. چيزی نبود جر سرگرمی و فرار از واقعيت. داشتند
از طرف . نشستند می" فرعی" تقسيم شده و در کنار اتاق بزرگ  ھا در چند گروه بچه
گروھی که زودتر از بقيه زنگ را . شد ، سؤالی مطرح میمسابقه  و مجری دهکنن اداره
چون زنگی در ميان نبود، يکی از اعضای گروه، . زد، مجاز به دادن پاسخ بود می

  ! دينگ: گفت اش را به زمين فشار داده و می انگشت اشاره
سی نبود تا با من وقتی ک.  تنھا نبودمگاه ھيچبار،  در طول اين روزھای دردآور و ماللت

. ھا غافل شوم توانستم از ياد بچه نمی. کردم درد دل کند، تازه با خاطراتم خلوت می

                                            
 از  ، به ھنگام صعود به قله٧٢ آزاد شد و در بھمن ماه ٧١ سال زندان، در سال ١١  ابوالحسن بعد از تحمل  ٥٤
 در حالی که يک دم سيگار از لبم يک شب تا صبح، به ھمراه نصرهللا مرندی.  پرت شد و به کام مرگ رفتکوه
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 ک عمر خاطره با او، اين گونه دردناک و غمي. بود و دست و پای چپش نيز شکسته شده بودند
پذيرش مرگش نيز شايد برای . اش را داشت گی از ھر جھت آماد.  رفته بود۶٧م عا ھا در قتل کاش ھمراه بچه ای

  .مرگ ابوالحسن، تراژدی مضاعف بود. تر بود اش راحت من و خانواده
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ش شعر ا شديم، محمود به ياد کودکی  تنھا میترھا ھر وقت که با محمود سمندر پيش
زمه حفظ کرده بود، برايم زمکودکی ی فروغ را که از ھمان زمان  "علی کوچيکه"

ھايش را حفظ شده  من نيز خيلی بخش. کرد و حاال من از دست آن خالصی نداشتم می
  :پيچيد انگار صدای محمود در گوشم می. بودم

  ای علی ای علی ديوونه 
  مرده شور خونه؟   تختاتخت فنری بھتره ي

  : خواند کردم در گوشم می احساس می
  کنه  چرخه و ستاره دس چين می ماھی تو آب می

  وخ به خواب ھر کی رفتاون
  ... کنه خوابشو از ستاره سنگين می

  ش تبر  می ش؛تبر می
  برتش به آبيای پاک و صاف آسمون می

  . برتش به سادگی کھکشون می
  ديدم  آنوقت بود که می

  آب يھو باال اومد و ھلفی کرد و تو کشيد
   .انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشيد

  :گرفتم شدم، آتش می تنھا که می. خنديدم ھا 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

  صبح چو کبک دری خنده زنم قاه قاه
  ٥٥شام چو مرغ سحر گريه کنم زار زار

  . کردم س میش را در حلقم احساا دلم را گذاشته بودند ميان تنور و سوزش
  

  . شھريور١٣ شھريور تا يک شنبه ٧دوشنبه 
 سرگرم در روزھای دوشنبه و سه شنبه، ھفت و ھشت شھريور، ھيئت کشتار در اوين

ھايی را که به دادگاه رفته بودند و  آن.  آمدم بود و روز نه شھريور به گوھردشتعا قتل
اين روزھا صدای ضرب و شتم و کابل .  اسکان داده بودند٨ بند درده بودند، زنده مان

خواندند، مجبور به پذيرش  ًظاھرا کسانی را که نماز نمی. رسيد ھر روز به گوش می
بزودی افراد، مقاومت را . زدند  ضربه شالق می١٠برای ھر وعده . کردند آن می

برد،  ھا را تا محل اعدام می که بچه مسئول فروشگاه و کسی ،عادل. حاصل ديدند بی
                                            

  . اصفھانی  نعيم ٥٥
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.  مجبور بودند پشت سرش نماز بخوانندی زندانيان مارکسيست نماز بود و ھمه پيش
ی  ی اول از ترس و واھمه دسته. دژخيمان اعتقاد داشتند که سه نوع مسلمان وجود دارد

ی دوم به خاطر بھشت و  ستهشوند؛ د ی آن مسلمان می آتش جھنم و رنج و شکنجه
مند شدن از لذات و نعمات آن  حورالعين و حوض کوثر و نھرھای جاری آن و بھره

شان  اند که به خاطر باور و شناخت آوردگان ی سوم ايمان  شوند و دسته مسلمان می
 یحسين ی سوم قلمداد کرده و از محمد دژخيمان، خود را جزو دسته. شوند مسلمان می

کردند  آنان تالش می". بھشت را به بھا بدھند به بھانه ندھند"آورند که  فاکت می بھشتی
ھای آتش شالق، زندانيان مارکسيست را با طعم جھنم آشنا کنند و  تا با زخمه

 اين سياست تازگی نداشت و به ويژه در قرون وسطا !مجبورشان کنند که اسالم بياورند
ترين   استفاده از چماق را به عنوان عالی"پدران مقدس" .شد  گرفته میبه شدت به کار

 مسيحيت "دين محبت" که در برابر پذيرش "ملحدينی" و "مشرکين"ابزار برای ارشاد 
 يکی از مبتکران "سان آگوستين". دادند، تجويز کرده بودند از خود مقاومت نشان می

بسياری اين دين را از روی ترس و به خاطر فرار از شکنجه ": گويد  اين نظريه می
زندانيان مارکسيستی که جان به در برده بودند، در واقع کسانی بودند که . "پذيرفتند
ای از مسلمانی را   به تدبير، اليهی تنگی اوضاع شده و به قول يغمای جندقی متوجه

  .پذيرفته بودند
   مسلمانیبه تدبيربردم خ شھر جان يش ز

  كردم؟ یكردم چه م ین كافر نميمدارا با چن
ھا و  از کليه دادگاه ی به رياست موسوی اردبيلیعالی قضاي  شھريور شورای٩

با قاطعيت  "ھای محارب و ملحد گروھک"خواھد که در مورد  دادسراھای انقالب می
 ھا آن چون   باشند؛"الکفار اشداء علی"ھا سعی شود  ند و در برخورد با آنعمل کن

استکبار " و نيز ھمکاری ھمه جانبه با "ملت ايران" و "اسالم"ضديت خودشان را با 
 به نفع دشمنان، به "جاسوسی" يا "ميھن اسالمی"ی نظامی به   به ويژه حمله"جھانی

ھای اخير از برخورد ھمراه با قاطعيت  طی ماهاين اولين باری بود که . اثبات رساندند
ھای مارکسيستی بود، سخن به   که منظورشان گروه"ملحد"و بدون ترحم با زندانيان 

م کردن زندانيان عا عزم جزم رژيم برای قتلاين اطالعيه در واقع . آمد ان میمي
م زندانيان عا ی مزبور، مشخص بود که قتل خالل اطالعيهاز . رساند  را میمارکسيست

سرکوب در سياست   خبر از خط جديدھمچنين. تواند ادامه داشته باشد  ھنوز میمجاھد
ھای سياسی  بدون شک بعد از عادی شدن شرايط نيز ميزان محکوميت. داد رژيم می

  . کرد يدا مینسبت به قبل افزايش پ
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تر درحدود دو سال در سلول   را که پيش از زندانيان مجاھدقھی  جواد تقوی شھريور٩
 ضربه شالق محکوم ١٠٠وی به .  به سر برده بود، دوباره به دادگاه بردندانفرادی
شان  ھر چند برای اعمال. ر را در دو نوبت اجرا کنندقرار بود حکم مزبو. شده بود

بعدازظھر با تنی . گويی محکومش کرده بودند نياز به دليلی نداشتند، ولی گويا به دروغ
خوشحال بوديم که زنده . رنجور که ناشی از تحمل ضربات کابل بود، به بند بازگشت

 در "ھيئت عفو"ذشت و ً دقيقا چه گ١٢ و ١١ ، ١٠دانم روزھای  نمی. بازگشته است
دانم که در  ھای اعدام مشغول بوده است، ولی می  به صدور حکمکدام روزھا در اوين

 زيرا صبح دوباره جواد تقوی.  بوده است شھريور، اين ھيئت در گوھردشت١٣روز 
 بين او و برادرش سيدحسن.  را فراخواندنديدمحمد خوانساریساعتی بعد س. را بردند

ھيئت عفو رأی به ! خواستند يکی را برای قربانی شدن انتخاب کنند ، میخوانساری
رتر و برای جالدان  دا  بود وھم در گوھردشت سابقهبزرگتراعدام سيدحسن داد؛ ھم 

خواستند به  می. شان گل کرده بود در آن روز رحم و شقفت آخوندی. تر  شدهشناخته
! ھا نگيرند زمان ھر دو فرزندشان را از آن  لطفی کرده باشند و ھمی خوانساری خانواده

در . خورد ای رژيم به چشم می کشان حرفه  در ميان آدمکمترھا،  اين نوع دورانديشی
م که در آن روزھا جريان داشت، خواھران و برادران بسياری در کنار عا جريان قتل

 برادران ميرزايی: شناسم، از جمله ھا را می ای از آن ھم اعدام شدند که الاقل من عده
 ی سعيد وانارک برادران ملکی جواد و بھرام، ری برادران ناظ٥٦حسين و مصطفی،

، برادران )حسين( احمد و مھشيد سعيد و ارفع، برادران رزاقیمجيد، برادران جبرئيلی
و محمدرضا، برادران  عليرضا برادران بوئينی اکبر و مرتضی، مالعبدالحسينی

 ، برادران سيداحمدی٥٧ مسعود و منصور حميد، برادران خسروآبادی اصغر وخضری
 اردالن و اردکان،  برادران دارآفرين،ر جمشيد و حسنف  و محمد، برادران کيوانمحسن

  مجيد و امير، برادران رشيدیبرادران عبداللھیا و مسعود، رفتار رض برادران ثابت
، منصور و محسن، ، محمود و محمدعلی، برادران حريریبرادران بھکيشامير و محسن، 

 علی و دی رضا و مريم، پسر و پدر شھبازیآبا ھمنب  خواھر و برادر محمدی
ز عصمت، فاطمه و حسين، خواھران آوا ، خواھران و برادر ادب)علی عباس(شھباز

و مھری، ) شورانگيز(، معصومه  فرنگيس و سھيال، خواھران کريميانمحمدرحيمی
ری و عليرضا غفو زاده ، حميد و ناھيد، زن و شوھر مريم گلخواھر و برادر تحصيلی

  .یصمد حاج
ی ی و اکثريتا وده، زندانيان تبندھای سابقم انگيز ھم طی اين روزھا به سرنوشت غم

اگر در زندان بودم و . بخت بودم شانس و خوش نسبت به آنان بسيار خوش. انديشيدم می

                                            
  .عام به شھادت رسيدند خواھرشان در ھمدان و ھمسر برادرشان نيز در تھران در جريان قتلشھناز    ٥٦
   . به شھادت رسيدند۶٧عام   و دخترعمويشان طيبه در قتل۶٠  خواھرشان شھال در سال  ٥٧
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شدم، غم  اگر به دار نيز آويخته میحتا ھای زيادی را متحمل شده بودم،  مصيبت
. م فروگذار نکرده بودمھرچه از دستم بر آمده بود، کم يا زياد، عليه رژي. چندانی نبود

آنان را : گفتم به خود می. شان برخاسته بودم شدم که به جنگ به دست کسانی کشته می
زنند؟ به خاطر کدام اقدام ضدرژيمی، بايد تحمل کيفر کنند؟  به چه جرمی به دار می
 نشانکه طناب دار را به گرد  ای بود زمانی چه فاجعه. گذاشتم خودم را به جای آنان می

شان،  کسانی که در عمر سياسی. ھايی را به ياد ندارد تاريخ چنين صحنه. انداختند یم
انی، از طرف ھمان داند، به جای قدر  فعاليت کرده حاکمتنھا در جھت اھداف رژيم

چگونه ممکن است اين کابوس رنگ حقيقت به ! شوند  سپرده می ی اعدام رژيم به جوخه
 نشانھا که برادرا ِبودند پاسداران نه زندانبانان آنھا مدعی  خود بگيرد؟ آنان تا مدت

  :شان مدعی بودند  در نشريه۶٠ھای سال  عام ی قتل آنان در بحبوحه. ھستند
ھای سياسی که کمر به شکست انقالب خون  سرکوب بدون مماشات جريان

در اين زمينه ھيچ . اند از ارکان دفاع از انقالب است بار مردم ايران بسته
بايست اذھان مردد و  و شبھه و ترديدی وجود ندارد و میگونه شک 

  ٥٨.متزلزل را نسبت به درستی اين باور انقالبی مومن و متعھد ساخت
سرکوب بدون مماشات "  مبنی براکثريتسازمان ی رھبران  دژخيمان توصيه

ھا نيز  ن آنبه ھوادارا" ترديدی ھيچ گونه شک و شبھه و"بدون  را "ھای سياسی جريان
  .تعميم داده بودند

                                            
  .١٣٢ی  ی کار، ارگان سازمان فدائيان اکثريت، شماره   نشريه ٥٨
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  معا ھای قتل پيامد
؛ زنان دردمند جامعه؛ ی لشکری ؛ برخورد دوبارهغارت اموال زندانيانھا؛  تفکيک ساک؛ ١٣سالن 

  ...و اعدام روحانيون ؛سامیکاظم قتل دکتر ھا؛   مصاحبهھا؛ اعدام مالقات با خانواده؛ انتقال خبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ما وارثان چه ھستيم؟
ای فرو رفته در درد جوراب کھنه  

 وامانده ساعتی در عبور زمان
 يا پيراھنی به رنگ سرخ سحرگھان؟
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 در ی خمينیبعد از اين تاريخ، بر اساس احکام صادره از سو.  بودھا در گوھردشت  آخرين روز اعدام. شھريور١٣

ی نقل و  ی وسايل آماده با کليه:  ما را فراخوانده و گفتندبعداز ظھر. مرداد و شھريور، ديگر اعدامی صورت نگرفت
ھايی که در   بچهھمچنين و ١۴ھای فرعی  بچه.  گوھردشت يافتيم١٣طولی نکشيد که خود را در بند . انتقال باشيم

ھای  ھرکس از مشاھده. ھا آغاز شد دوباره روبوسی و تجديد خاطره. يز به جمع ما پيوستندبردند، ن انفرادی به سر می
شان و از شقاوت و  گیفتگی و شي شان، از شوريديھا ھا، از دغدغه ھای بچه ھا و از پيام از قھرمانی. گفت خود می

ِن را صدا زنم؟ با چه کسی شادی شا يک سرگردان و حيران بودم که کدام. رحمی دژخيمان که به چشم ديده بودند بی
  ! ماندن را تقسيم کنم  ِآلود زنده غم

کردند  تالش می. توانستند واقعيت را قبول کنند ھا ھنوز نمی بعضی. دوباره شور و ھيجان عجيبی در بند به پا شده بود
شان پيدا   سرو کلهاند و به زودی ھا در جايی نامشخص زندانی شده به نوعی خودشان را راضی کنند که البد بچه

  . رو نشدن با واقعيت بود اين خود نوعی تالش برای روبه. خواھد شد
دادند که در  ی تشکيل می نفر از اين مجموعه را زندانيان مجاھد١٣٠ ازکمتر. ھا جای گرفتند افراد به سرعت در اتاق

 نفر نيز کسانی ٧٠ًتقريبا . ری کرده و يا در جريان آن بوده و زنده مانده بودندھا را سپ ی اعدام ، پروسهگوھردشت
ًمجموعا  .  حضور نداشتندھا ی اعدام بردند و در پروسه  به سر می)ھمان افراد بند يک سابق( جھاد١ بودند که در بند

  .  نفر زندانی مجاھد در گوھردشت زنده مانده بوديم٢٠٠ در حدود
اين بار در صدد اطالع يافتن . ھا آرام گرفته بودند موج. رسيده بود و دريا از توفان باز ايستاده بودشھريور به نيمه 

، انی، بھزاد عمر، منصور نجفیه، رضا عصمتیزاد فرامرز زمان:  بودم که جاودانه شده بودندام از رفقای مارکسيست
، اسماعيل د، مجيد منبریهللا غياثون ه، سيفخوا ک، اسماعيل وطنپا ، مھدی حسنی، يوسف آبخونفرھاد مھديون

  ... و، رسول سراج، مھدی مھرعليان، سيامک الماسيان، منصور داوران، پرويز حسينی، عباس رئيسیسايیمو
  
٢  

ھای بند  زدم که ناگھان پاسدار در بند را باز کرده، من و چند نفر ديگر از بچه  بند قدم میدر . شھريور١۵سه شنبه 
 و ھم اکنون در اين  بودند٢ًبند زده و برای جدا کردن وسايل افرادی که سابقا در بند  چشم:  سابق را صدا زد و گفت٢

. شدگان تفکيک کنند عام ده مانده را از وسايل قتلخواستند وسايل افراد زن آنان می. بردند، آماده شويم بند به سر می
م، عا با فارغ شدن پاسداران از قتل. کردند شدگان می عام ھا و وسايل فردی قتل بايستی فکری به حال تحويل ساک می

ھای  ا گفته شد ساکبه م. ای نگذشته بود که خود را در قسمت فرعی بند يافتيم چند دقيقه. شد ی بعدی آغاز می مرحله
. احساس کردم خوابی که در انفرادی دو ماه قبل ديده بودم، تعبير شده است. ھايی را که در بند ھستند، جدا کنيم بچه

گويی فيلمی بود که يک بار ديده بودم و . خيس عرق بودم. آوردم ای را که در خواب ديده بودم، به خاطر می اسامی
وار به دنبال ساک خودم  ديوانه! جا بود تلويزيونی را که در خواب ديده بودم، نيز آن. منشست حاال دوباره به ديدنش می

 برايم صحافی کرده بود، در ساکم ھست يا نه؟ مصطفی خواستم ببينم آيا قرآنی که مصطفی مردفرد می. گشتم می
خط   مزبور تنھا دست کردم شايد نامه می فکر . دای را که برايم حکم گنج داشت، در آن جاسازی کرده بو نامه
درش را که باز کردم، قرآن را . اگر نبود چی؟ ساکم را يافتم. ی عجيبی داشتم دلھره. ی باشدکزاز  ی فاطمه مانده باقی

ی اولش را باز  فحهص. ديد چشمم جايی را نمی. اشک در چشمانم حلقه زد. ی وسايل قرار داشت ديدم که روی بقيه
مندی بر لبم  لبخند رضايت. جا بود گنجم آن. مصطفی: تقديم به ايرج عزيزم و امضا کرده بود: کردم، نوشته بود

ھا چه  کردم با اين ساک با خودم فکر می. ھا پرداختم ی ساک به سرعت در ساکم را بستم و به تفکيک دوباره. نشست
 بودند نشانشان تحويل خواھند داد؟ تازه تحويل بدھند يا ندھند، مھم صاحباي ھا ادهھا را به خانو خواھند کرد؟ راستی آن

ال به  فھمد در ھای آغشته به درد، پيامی خواھد شنيد؟ آيا کسی می آيا کسی از اين جامه.  در ميان ما نيستندديگرکه 
   نھان گشته بود؟ ھای پرطپشی ھا، روزی چه دل الی اين جامه

گاھی . گشتم ريزان به دنبال ماترک عزيزانم می  و ھن وھن کنان و عرقکشيدم نفس میرت تمام، به سختی و با مرا
ھايی  خواستند از آن ھمه می. داشت گشود و چيزی را به يادگار و رسم يادبود برای خود بر می کسی در ساکی را می

ھا زندگی کرده و  د گاه با اين خاطرهافرا. راه داشته باشندمشان داشتند، چيزی به ھ که گاه تا سرحد جنون دوست
ی عزيزترين  کشيدم که ماه را به چھره اگر عاشق نبودم و اگر ھر شب انتظار نمی. کردند ھای راه را تحمل می سختی
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  . ياران ببينم، ھرگز تاب سفری اين چنينم نبود
ای از  لحظه. ھا بود  بچه ندوه غيبت ناشی از درد و ابيشترام  خستگی. با جسمی خسته و روانی آزرده به بند بازگشتم

کنند؟ روزھای بعد نيز پاسداران ھر روز رجوع  راستی حاال کجا ھستند؟ چه کار می. شدند ِپيش نظرم دور نمی
ھايی که زنده مانده  ھای بچه بردند تا نسبت به تفکيک ساک ھا را با خود می ھای فرعی کردند و چند تن از بچه می

آھسته جلد . خط مصطفی را بوسيدم و چند بار روی چشمانم گذاشتم دست. ھسته قرآن را باز کردمآ. ندبودند، اقدام کن
يک لحظه با او رفتم . خنديد جا ايستاده بود و می  آنانگار فاطی. آن را باز کردم و نامه را از مخفيگاھش بيرون آوردم

جا  ھا در آن  و ديگر بچهز کار سخت روزانه، با جالل و فاطیھا بعد ا شان که شب تا آن اتاق کاھگلی خانه
  .  خلق بوداتاقی که تنھا آذين ديوار آن، عکس بنيانگذاران سازمان مجاھدين. خوابيديم می

اش، در حالی  ھای روزانه ه نوشتن گزارشکرد ب کرد و در زير نور آن شروع می  ھميشه يک فانوس روشن میفاطی
خوابيد و زودتر از ما بيدار  ديرتر از ما می. که دستانش از شستن لباس در ھوای سرد مانند لبو سرخ شده بودند

  ! شد می
 ھا که از ھمه بھتر دانستيم آن  بوديم، به خوبی می از آن مھلکه جان به در برده... ما که با معجزه و شانس و اقبال و

ارزش دانستن بازگشتگان نيست بلکه برعکس، به معنای ارزش   البته اين به معنای بی. بازنگشتندگاه ھيچبودند، 
خود فرو برده بود، انديشيدن به اين نکته بود که  آن چه که اين روزھا مرا در. ی بازنگشتگان است اندازه مثال و بی بی

  : ؟ آياشده داشته و يا خواھد داشت  مبارزه و مسير طیيشبردپھا تأثيری در جامعه و  آيا رنج و فداکاری بچه
  ای که مرده بود پرنده

   کند شود و پرواز می دوباره دانه می
  : ًدوستی قبال اين سؤال را مطرح کرده بود

  ميرد ی کوچکی که در دھان گنجشگکی می چگونه آن دانه
  شکافد  ی سنگين سنگ را می خود سينه
  کشد ت میی خورشيد دس و به گونه

  :و خود پاسخ گفته بود که
  ی کوچک از ياد رفتن مثل آن دانه

  دان يک مرغ در چينه
  ھمان پيوند با پرواز است

  ًاصال دانه، خود پرواز است
  . ترديدی ندارمنيز شناختی نسبت به چگونگی اين تأثير ندارم ولی نسبت به حتميت آن 

برد، دوباره لبخند بر لبانم   با خود به دنيای رازھای ناگشوده می بود مرا چه که موالنا سروده ھا ھم آن بعضی وقت
  :کردم نشست و با خود زمزمه می می

  ن که ُنرست ؟ يکدام دانه فرو رفت در زم
  ن گمان باشد ؟ي انسانت ای هچرا به دان

  
٣  

اين بار حسن . شده بودداد و خللی در آن وارد ن ھا به کار خود ادامه می عام تشکيالت صنفی ما، مانند قبل از قتل
ی بند   نيز حساسيتی روی تشکيالت صنفی و ادارهمقامات زندان.  مسئول نظافت بود مسئول بند و محمد سالمیرزاقی

ند و اين ک  نمیرژيمی  ھا به خوبی به اين امر آگاه بودند که اين مسئله خطری را متوجه آن. ندھا نداشت توسط بچه
  . ھا طول خواھد کشيد تا بتوانند دوباره کمر راست کنند زندانيان، سال

 ھای جنستوانيم ليست   مسئول فروشگاه زندان، خبر داد که فروشگاه زندان فعاليت خود را آغاز کرده و می،عادل
 ھای جنسگذشت که بخشی از چيزی ن. ھا اقدام کند ی آن مورد نيازمان را در اختيار او قرار دھيم تا نسبت به تھيه

ھايی بودند که  ھمان. انجيرھا ھمه پاک شده بودند. مان از جمله کنسروماھی و انجير به بند راه يافت درخواستی
ناميديم و ھدف از آن پرداختن به امور اتاق بود،  اش می کاری خودمان روزھای جمعه به ھنگام کار جمعی که ملی

مان را ي زندانبانان بندھا.  را تميز کرده بوديمنشان، با مسواک درو"زدايی کرم"نظور ھا را باز کرده و به م ميان آن
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کردم از انجيرھای ياد  وجه رغبت نمی  به ھيچ! فروختند مان را دوباره به خودمان می غارت کرده بودند و حاال اموال
دلم . کردم ه شدت احساس تنگی و فشار میکه به اين صورت مورد تحقير قرار گرفته بوديم، ب از اين. شده استفاده کنم

  .ھايم خفه کنم خواست عادل مسئول فروشگاه را با دست می
  
۴  
ً شھريور و يک ھفته پس از حضورمان در سالن جديد، در حالی که ھنوز کامال جا نيفتاده بوديم، ٢٠شنبه  يک

 چھار مرد و يک زن.  را از تلويزيون پخش کردند"فروغ جاويدان"شدگان عمليات  ی پنج تن از دستگير مصاحبه
 از زندانيانی بودند که به خدمت رژيم در ت و محمدحسن بسيجیپس  ، فرھاد چاه، شھرام سيفیداريوش گلبرگ. بودند

جايی که مطلع ھستم،  تا آن. اند ی بيان گفتارشان مشخص بود که مرزھای زيادی را درنورديده هاز نحو. آمده بودند
اطالعی که زنی بود به نام زرگر ھای گسترده، آزاد شدند، اما از سرنوشت نفر پنجم  چھار نفر فوق بعد از ھمکاری

حالت گفتار و .  از دست داده بود، نداشتمھيچ شناختی از آن زن دردمند که گويا پايش را نيز در عمليات. کسب نکردم
به اين مصاحبه توانست   يکی از کسانی بود که میسعيد شاھسوندی. داد که با بقيه ھمراه نيست نگاھش نشان می

اشته شده  مخفی نگاه داش  دستگيریی،بزرگتر و به خاطر منافع ً، ولی به داليل کامال امنيتیی ببخشدبيشتر "کيفيت"
  ٥٩.معاف شده بودجمع  بود و از حضور در آن

  
۵  

ی   به ھمراه چند پاسدار به بند آمده و ھمهھنگام بود که ناصريان در يکی از روزھای مھرماه، صبح .۶٧مھرماه 
گذشت :  گفتيشاھ ناصريان شروع به تھديد کرده و در خالل صحبت. ی بند فراخواندند افراد را به حضور در حسينيه

 احت: جا پيش رفت که تھديد کرد و تا آن. گرفت ھای اعتراضی در زندان انجام می دورانی که در آن اعتصاب و حرکت
ترين حرکتی را در نطفه کخط برخورد ما عوض شده است و کوچ: تأکيد کردو  ٦٠!تان را نيز کوتاه کنيديھا بايد سبيل

گنجيد و در حالی که ابلھانه   در شادی ناشی از فتحی که کرده بود، در پوست خود نمیناصريان! سرکوب خواھيم کرد
 سال سرشان به مھر نخورده بود، چگونه نمازخوان ۴٠ھايی را که در عرض  ای کجاييد که ببينيد توده: خنديد، گفت می
 حکم اعدام ھمه شما را داده و ھنوز امضای "امام"  را پيش کشيده و گفت کهوی سپس موضوع حکم خمينیايم؟  کرده

 او ھمچنين اضافه کرد که آن ٦١.توانيم دوباره حکم را اجرا کنيم ھر موقع که بخواھيم می.  خشک نشده است"امام"
 سال ٢٠، ١۵، ١٠، "کيلويی"ھای  ما به شما حکم. ھايتان ھيچ کاره بوديد اوايل که ما شما را دستگير کرديم، خيلی

انقالب را از  ھدف ما اين بود که شما در زندان بمانيد تا ما بتوانيم ضد. شود دانستيم فردا چه می که نمی يم برای اينداد
اگر نظر . ايد شما در اين ميان مانده.  واصل کرديم"درک"ھيئت آمد، ھمه را به . بين برده و شما را تعيين تکليف کنيم

ايد و  که در اين ھفت سال مار خورده و افعی شده  کرديم؛ برای اين اصل می و"درک"ی شما را به  من باشد بايد ھمه
ھای  صحبت. مانيد تا تعيين تکليف شويد ًدر خاتمه ھم تأکيد کرد فعال در زندان می. برای نظام خطرناک ھستيد

آرزو  .ورد با پديده زندانی سياسی و زندان بود در واقع به روشنی بيانگر خط مشی جديد رژيم در برخناصريان
بعد از اين برخورد، باالخره . اش را نداشتم ی کريه  تمام شود، تحمل قيافهيشھا کردم ھر چه زودتر صحبت می

  .شود  آرام عادی می- گر آن بود که شرايط آرامنت و از سرگيری فروش روزنامه، نشااين حرک.  داده شدھواخوری
  
۶  

                                            
. شدگان را پخش کرده بودند دستگيری تعدادی از ی اعدام قرار داشتيم نيز مصاحبه دم که در مرداد ماه و ھنگامی که ھنوز در پروسهبعدھا متوجه ش   ٥٩

  .ی مرزی آمده بودند اين افراد از کشورھای اروپايی برای شرکت در عمليات فروغ جاويدان به منطقه
ھای زندانيان را به بھانه غيرشرعی بودن به زور   سبيل  معاون امنيتی زندان به ھمراه پاسداران به بند ھجوم آورده و با قيچی مجتبی حلوايیدر اوين   ٦٠

  . جا که امکان داشت زندانيان را تحقير کنند خواستند تا آن به اين وسيله می. کوتاه کرده بودند
، ، بھنام مجدآبادی، محمود خدابنده، مھدی پوراقبال، عباس نوايی، احمدرضا محمدی مطھری، حسن افتخارجو جواد تقوی قھی،سيامک طوبايی   ٦١

 در  در تھران سياوش ورزش نما، پيروز دوانی، علی اصغربيدی، مھرزاد حاجيان، عال مبشريان، مھرداد کمالی، ابراھيم طاھریھوشنگ محمد رحيمی
، ، در مشھد، محبوبه بھادری، محمد ائمی جواد صفار ،، زھرا افتخاریزاده  جالل مبينی ،آبادی ، مرتضی عليان نجف، محمود ميدانیشيراز، امير غفوری

ھای عملياتی وزارت اطالعات ربوده  که بعدھا توسط تيمی کسانی بودند   در ياسوج، در زمره، در اصفھان و احمد آقايی، افسانه طھماسبیزھره مظاھری
 .رسيدند  ھای رژيم حکم خمينی در موردشان اجرا شده و به قتل   ھای امن و بازداشتگاه شده و در خانه
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 يکی به - افراد يکی.  نگاه داشتند١۵ی فرعی سالن  ھای بند را صدا زده و در راھرو زندان و محوطه ی بچه شبی کليه
ھر کس تحليلی . پرداختند میھای معمول در زندان  ھا به سؤال و جواب  و چند پاسدار، با آناتاقی برده شده و لشکری

ًخواھند فضای اعدام را نگاه  دارند و يا واقعا قصد تکميل  کرديم می فکر می. ودبين نب داشت ولی ھيچ کس خوش
:  گفتلشکری. بند به چشم داشتم، به اتاق وارد شدم در حالی که چشم. به ھر حال، نوبت به من رسيد .پروژه را دارند

من يک بار . نويسند نامه نوشت؟ ھر روز که نمیچند بار بايد انزجار: ايرج حاضر به نوشتن انزجارنامه ھستی؟ گفتم
. شناسی، اھل اين کارھا نيستم خودت مرا بھتر می: آيا حاضر به ھمکاری اطالعاتی ھستی؟ گفتم: پرسيد. ام نوشته

نار ک: ، گفته بوددر موقع برخورد با مجتبی اخگر"! سگ منافق"کنار اسمش بنويس :  نکرد و گفتریسؤال ديگ
! نه: سرد پاسخ داده بوددانی يعنی چی؟ مجتبی خون می: بودسپس از مجتبی پرسيده . "دار ط دسته"اسمش بنويس 

. کردند  تھيه میًحاال شيرفھم شدی؟ ليست ياده شده را احتماال برای وزارت اطالعات! يعنی طناب: لشکری گفته بود
 و يا "منفعل"، "معاند"يک از زندانيان،  م، وظيفه داشت مشخص کند که از نظر آنان کدامعا لشکری مانند قبل از قتل

  .  ھستند"بريده"
افرادی را که به .  خواندند فرای وسايل ھای بند را دوباره با کليه ی اول مھرماه، يک روز تعدادی از بچه در نيمه

، حميد ، مجتبی اخگر، محمد پورقاضيان، کيومرث مژده، حسين فارسیداريوش صفايی: خاطر دارم، عبارت بودند از
ھای انفرادی  ی وسايل صدا کرده و به سلول ھا را با کليه  نيز تعدادی از بچهدر ھمين ماه در اوين...  وجاللی
 را در سر  ی پروژه  مشخص نشد که ھدف آنان از اين کار چه بود؟ آيا ادامهگاه ھيچبرای ما . منتقل کرده بودند٢٠٩
ن را دوباره به  از دو ماه نگذشت که آنابيشترم را حفظ کنند؟ اما عا خواستند فضای اعدام و قتل پروراندند و يا می می

ھا برخورد کرده و از آنان خواستار ھمکاری   با آندر طول اين مدت، يکی دوبار ناصريان. بند منتقل کردند
ھا که  او در مقابل سوال بچه. ھا اعدام خواھد کرد اطالعاتی شده بود و تھديد کرده بود که آنان را نيز مانند ديگر بچه

تان را که  مگر دوستان: خواھی ما را اعدام کنی؟ خنديده بود و اذعان داشته بود  به چه جرمی میآخر: پرسيده بودند
  !ندای را مطرح کرده بود ھا سؤال احمقانه حق با ناصريان بود، بچه! اعدام کرديم، جرمی مرتکب شده بودند؟

 .ی اعدام شدندرشت  و محمدتقی صداقتبا اختالف يکی دو روز، رضا فيروزی و ، مھدی سعيديانششم مھرماه در اوين
ھا  عام ی روند قتل ھا ادامه  اين اعدامشايد بتوان گفت. ھا کسانی بودند که به ھر دليل تا آن روز از اعدام رھيده بودند آن
من ساليانی چند . بردند  بوده و زير حکم به سر مینھای مجاھدي  ھر دو از پيک و رضا فيروزیمھدی سعيديان. نبود

 در حالی که رضا فيروزی. ھر دو بعد از آزادی از زندان، به مجاھدين پيوسته بودند. ھا به سر برده بودم با ھر دو آن
 از ناراحتی شديد ھمچنانو گردنش آسيب ديده بود و کرد، خود از عقب وانت پرت شده  ای را از مرز خارج می عده
 خرداد دستگير ٣٠ز بار قبل ا  يک.  بود"آرمان مستضعفين" نيز از اعضای دانشجويی مھدی سعيديان. برد  رنج میآن

 به بيش از يک سال و نيم در انفرادی گوھردشت. خرداد، برای دومين بار به زندان افتاده بود٣٠شده بود و بعد از 
در زندان به مجاھدين . سر برده بود و سپس به علت مبتال شدن به بيماری سل غدد لنفاوی، از انفرادی خارج شده بود

حکم اعدام او .  نيز تا مھرماه زنده مانده بودداوود زرگر. رفت  به شمار میده و جزو زندانيان مجاھدگرايش پيدا کر
، معاون دادستان انقالب در امور مواد مخدر، عموی وی بود، جايی که احمد زرگر تر صادر شده بود اما از آن پيش

مقامات قضايی در اين رابطه توفيقی به دست . شان کنند کردند به نوعی داوود را مجبور به پذيرش مطالبات تالش می
  . نياوردند و حکم اعدام او را اجرا کردند

ه و  به عنوان رياست جديد زندان، به بند آمده و به سرعت طول بند را طی کردی مھرماه بود که روزی فروتن نيمه
ی اقبال وی به سرعت رو به  گويا ستاره. اين تنھا حضور وی در زندان بود و ما ديگر وی را نديديم. از بند خارج شد
اش  کسی نفھميد وی کيست و نقش. ھا قبل نيز وی به مدت کوتاھی رياست زندان را پذيرفته بود سال. افول گذاشت
ای  گويا در پاره. رود میشود و بعد به محاق  اش پيدا می سرو کلهباره ک اين بين کجا بوده است و چگونه يچيست و در

  . گرفت ی واسط را به عھده می نقش محلل و حلقهشرايط، 
برد، موقعيت را مغتنم شمرده و  به سر می... و يکی از زندانيانی که در سلول کناری ما به ھمراه رضا فالح"  چ- خ"

خواست، حاضر به انجام کارھای  ی میبيشترغذای .  به نفع خود سوءاستفاده کندخواست از تنگی اوضاع می
داد و در ضمن ديگران را  ھای دريافتی از بند را تحويل نمی ھا و روزنامه ی اتاق و کارگری بند نبود، کتاب روزمره

 با پاسداران در ميان خواھد داند، ھا می ھايش، ھرچه را که از بچه خواسته کرد که در صورت مخالفت با ھم تھديد می
اما من کوتاه آمدن .  است و بھتر است در مقابلش کوتاه بياييم"پريشانی"گفتند که دچار  ھا می بعضی از بچه. گذاشت
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ھايش در ھمين سطح باقی نخواھد ماند و روز  دانستم و معتقد بودم خواسته ھايش را منطقی نمی در مقابل وی و خواسته
داديم که در  بايد به او اجازه می  از نظر من تمامی اعمال او قابل اغماض بود ولی نمی.ھد يافتبه روز افزايش خوا

در يکی از  .برده بود م پیعا  ضعف ما در شرايط پس از قتل او به نقطه. ھايش ما را تھديد کند خواھی قبال زياده
رد و بنای قلدری گذاشت، با اين که ھيکل درشتی داشت، بدون ، ھنگامی که از تحويل دادن روزنامه امتناع کروزھا

اش را گرفته بودم،  در حالی که يقه. ِ به گوشش زدم که بر کف اتاق ولو شدای اين که فرصتی به او دھم چنان سيلی
 خواھم بار ديگر باليی به روزت! ات بيرون کن خواھی را از کله ولی فکر باج! خواھی بکنی، بکن ھر غلطی می: گفتم

، به ھيچ وجه از زدنش خشنود نبودم. تھديداتم مؤثر واقع شد و تا حدودی آرام شد! ات پشيمان شوی آورد که از کرده
کردم، ولی اين تنھا راھی بود که به نظرم   احساس فشار و ناراحتی میو به اين کار مجبور شده بودم و برای ھمين

ی بدی  ميانه. آورد ودش فرو رفته بود و مشکلی برای بند به وجود نمیاو بعدھا در خ. توانست جلوی او را بگيرد می
تا جايی که از دستم . کرد نيازھايش را از طريق من برآورده کند ًبا من نداشت و اتفاقا چون مسئول بند بودم، سعی می

. کرد م ھمراھش میکرد، لبخندی ھ ديد، در حالی که سالم می ھا که مرا می گاھی وقت. کردم آمد، کمکش می بر می
  .دچار يک بحران روحی شده بود.  به مقصود وی پی نبردم و از خودش ھم در اين مورد سؤالی نکردمگاه ھيچ

کرد  رمق تالش می بی. آفتاب را نيز ديگر رنگی و اعتباری نمانده بود.  رومکردم که به ھواخوری رغبت چندانی نمی
آخرين بار . ماند باز میچون ما، در ترديد و اضطراب ميان فرونشستن و برخاستن  ويی ھم، اما گاز ديوار باال رود
ھايش  آسمان ھيمه. ی گدازانش به سردی گراييده بود اش ديده بودم ولی اين بار کوره ھای مردادی خورشيد را با ھيمه

  .ھا در دل خاک مأوا گزيده بودند  ھديه داده بود و شعلهزمينرا به 
  
٧  

با خبر شديم که نيروھای کميته، شھربانی و سپاه در يک . کرد  در جامعه نيز نياز به ايجاد بحران را احساس میرژيم
اين يورش با تصويب . کنند جا را محاصره می  تھران يورش برده و آن"جمشيد"ی  روز پاييزی در مھرماه، به محله

 وزير کشور ورپ محتشمیاکبر  علی" "ی طلب دوم خرداد اصالح"تور و زير نظر رژيم و به دس یمل شورای امنيت"
  ی آمد و شد را به ھيچ طبق اخبار رسيده، مأموران رژيم ابتدا محله را قرق کرده و اجازه. صورت گرفته بودوقت، 

رسد، از کوچک و بزرگ گرفته تا زن و مرد دستگير کرده و با  شان می دھند و سپس ھر که را که دم دست کس نمی
زمان تمامی محله را با بولدوزر خراب  و ھم. کنند ھا منتقل می ھا و بازداشتگاه ھايی از پيش تھيه شده به زندان اتوبوس

بار  ، اينسازی و نابود انھدامشان در  نيروھای رژيم برای نشان دادن ظرفيت.کنند کرده و به تلی از خاک تبديل می
افرادی که خود قربانی سيستم طبقاتی و مناسبات . ترين اقشار جامعه را ھدف قرار داده بودند دفاع ترين و بی  پناه بی

ھم  جامعه بعد از جنگ، آن. داشت، بودند  به عھدهمبتنی بر استثمار و سرمايه که رژيم وظيفه پاسداری از آن را 
توانست آبستن   به پايان رسيده بود، میشعارھا و سرودھا با شکست رژيم و تسليم خمينی تمامی رغم علیجنگی که 
حتا . ی کار ديده بودند شان در نرود، سرکوب را چاره که مھار اوضاع از دست برای آن. بينی نشده باشد حوادث پيش

ای که دست مسئوالن باالی حکومتی در طراحی و  ای زنجيرهھ  و پس از افشای قتلھا بعد در دوران خاتمی سال
فروش  ھای قبلی را دنبال کنند، زنان تن توانستند سياست جايی که برای مدتی نمی ھا رو شده بود، از آن اجرای آن

 ايجاد رغم علیتر بودند و کشتارشان  پناه ھا از ھمه بی آن. ندای عوامل رژيم قرار گرفت ھای زنجيره مشھدی ھدف قتل
 منتقل کرده تعدادی از دستگيرشدگان را به گوھردشت. کرد ی رژيم نمی فشاری را متوجهرعب و وحشت در جامعه، 

 نشان از اين زنان به ھمراه کودکاروی بند ما، تعدادی به در بند رو! بودند تا الاقل کمبود آماری زندانيان را جبران کنند
ھا در  زندگی فالکت بار آن. فروش بودند  معتاد بوده و بخشی ھم معتاد و ھم تن،بخشی از اين زنان. محبوس بودند

بدون . ی جمشيد و تحمل رنج ودردی که ساليان سال بردوش کشيده بودند، روان آنان را آزرده و خسته کرده بود محله
. بردند ھای زندان که شايد برايشان چندان نا آشنا ھم نبود، به سر می شنی از آينده، در سلولترين تصوير روککوچ
  اندکیزندگی  را از دست داده بودند و لوازم شان در بيرون از زندان، سرپناه. دديدن انداز روشنی پيش رو نمی چشم
  .دناز بين رفته بود زياد طی ساليان تھيه کرده بودند نيز  با مرارتکه 

گونه امکان بازی و خارج شدن از بند و دعواھای  ھم بدون ھيچ  آن،وجود آن ھمه بچه درفضای محدود بند
مشکالت ... شان و شان، نبودن سيگار و مواد مخدر در دسترسي ھا يگر و پشتيبانی مادرھا از بچهدشان با يک    کودکانه

آنان برشی بودند از وضعيت زنان . بردند ھنمی به سر میشد حدس زد که در چه ج ھا را دو چندان کرده بود و می آن
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  : در موردشان گفته بود"اکثريت"از رھبران سازمان " رقيه دانشگری"ی ايران که روزگاری  در جامعه
اين که . ه استمين کردايم که انقالب، بخشی از حقوق زن را در حيات سياسی جامعه تأ ما بر اين عقيده
اند، از  انقالب با تبليغات خود از جمھوری اسالمی ايران يک سيمای ضد زن تصوير کردهنيروھای ضد

بنا بر اين، برخالف تبليغات .  در جھت اھداف ضد مردمی امپرياليسم استًاساس نادرست است و کامال
کش ما ھويت بخشيد و  حمت زنان، جمھوری اسالمی به زنان زن شدهدانقالب در مورد به بند کشيضد

  ٦٢.کش و شخصيت واقعی آنان در اين انقالب نمايان شد ارزش اجتماعی زنان زحمت
. شد شان دو چندان می رسيد، گويی غم شب که فرا می. رسيد دائم صدای جنگ و جدال و دعوای آنان به گوش می

از آوازھای حزين که . کردند واندن میکردند که دارند، شروع به خ ھايی که صدای خوبی داشتند و يا فکر می آن
کردی  ھا فکر می بعضی وقت. ھای کوچه بازاری شاد کردند گرفته، تا آھنگ دردھای خود را در واقع با آن بازگو می

غم آنان نيز بر دلم سنگينی . ای ی گمرگ قبل از انقالب رفته زنی و يا به محله زار تھران قدم می در خيابان الله
شان در بند ديگری ي دانستيم مردھا بايستی تاوانش را اين گونه پس دھند؟ می ه گناھی کرده بودند که میمگر چ. کرد می

زنان ھم بايد درد .  بوده باشدنشانکنم بدتر از زنا خبر بوديم ولی فکر نمی از حال و روزشان بی. برند به سر می
  . نھادند  میشاني ھا ھای بچه کردند و ھم مرھمی بر زخم خودشان را تحمل می
شان  دريغ پيشکش ھا بود، بی عام ًمطمئنا اگر قبل از قتل. شان، سيگار بودي رفتيم، تنھا تقاضا  میوقتی به ھواخوری

ھا تمام شود و يا بھانه  توانست به قيمت جان بچه برديم، کوچکترين غفلتی می ولی در شرايطی که به سر می. کرديم می
توانستيم ھمان اندک را نيز با  ما سيگار زيادی نداشتيم، ولی می. ی ديگر شود ای يک سرکوب گستردهو دستاويزی بر
شان استفاده يھا  از ضعفشود به آنانی که زير فشار ھستند، اعتماد کرد؟ آيا رژيم و ناصريان آيا می. آنان تقسيم کنيم

ھايی بودند که ذھن ما را  ھا سوال اين ...؟ آيا است نبودهای جديد  ر ما، توطئهھا به بند مجاو نخواھند کرد؟ آيا آوردن آن
  .ھا خودداری کنيم درگير خود کرده بودند و به ھمين دليل صالح ديديم از دادن سيگار به آن

ک کردند و يا برای ھر کدام از ما مضامينی را کو مان صدا می مان و يا رنگ لباس ما را با شکل ظاھریھا  آن
آھای ": خواندند ًمثال برای کسی که قدش بلند بود، می... کردند به خواندن آوازی در اين رابطه کردند و شروع می می

پيرھن قرمزی دل منو ": خواندند و يا برای کسی که پيراھن قرمز به تن داشت، می...  "آقا بلنده، آھای مست و ملنگه
منو نگاه کن  سر تو باالکن خوشگله،": خواندند ی قشنگی داشت، می هھا قياف نظر آن يا برای کسی که از... "بردی

... ، "دونی که اين کار دله گناه من نيست دوست دارم می"..."آی ھمه آواز می آی، اين تو که با ناز می"يا ... "خوشگله
 بناگاه يکی از . را صدا کردھا حيدر يوسفلی روزی يکی از بچه. گرفتند  ھا را ياد می امان از وقتی که اسم يکی از بچه

اگه عشق ھمينه اگه زندگی "خواندند،  شدند، می گاه که نااميد می... ،"باباحيدر"ی  ھا شروع کرد به خواندن ترانه آن
.  کند تا چند دقيقه ادامه پيداحتاتوانست  خواندن ھريک از اين آوازھا می ... "خوام چشمام دنيا رو ببينه اينه نمی
 از تنھاآنان . استعداد عجيبی داشتندحافظه و ھا بودند و  ی متحرک اين گونه ترانه شان، اغراق نکنم گنجينهي ھا بعضی

کافی بود تا  يک نظر و يک نگاه، با اين حال ما بودند   قادر به ديدن،به سختیھم  آنشان،  ی جلوی پنجره الی کرکره
ھا، ذھن من نيز فعال شده بود و  ھای آن  با شنيدن ترانه. ای ی ترانه البداھه ن فی برای يادآوری و يا ساختشودای  سوژه

  ھا دوباره به ياد آورده و زيرلب زمزمه پس از سالرا که در عمرم شنيده بودم،  " بازاری کوچه"ی  ھرچه ترانه
  . کردم می

ھا فقط زير ديوار بند  بچه. ھا بود توسط آنھا  ًتقريبا ھميشه سه طرف حياط بند خالی بود، چون امکان ديده شدن بچه
وگو،  شان برای گفت ای تالش ديدند وگرنه لحظه جا تنھا جايی بود که ما را نمی آن. زدند نشستند و يا قدم می آنان می

ی آنان برای سيگار و عدم اجابت آن از   استغاثه،تر از ھمه سنگين. شد آوازخواندن و درخواست سيگار کردن قطع نمی
ما به خاطر رھايی و . ی زندانی را اجابت نکنيم توانستيم خودمان را توجيه کنيم که خواسته به سختی می. وی ما بودس

خواستيم و يا صالح  توانستيم و يا نمی  نمی،آزادی مردم و از جمله آنان به مبارزه روی آورده بوديم و حاال به ھر دليل
م، يگفت می" نه" از اين که به آنان. ود که بتوانيم از روی آن به سادگی بگذريمھا چيزی نب اين! نبود که کاری انجام دھيم

مان ساخته بود، تنھا کاری که در آن شرايط از دست. شد روحم درھم پيچيده میگيری نقش داشتم،  و من در اين تصميم
 سيگار تحريک نشوند و يا در دست کسی  سيگار نکشد تا آنان از بویاين بود که رعايت کنيم کسی در ھواخوری

ی  ھر وقت در زير پنجره. کردند که حداکثر رعايت انجام گيرد ھا ھمگی در اين رابطه تالش می بچه. سيگار نبينند
                                            

  .یدانشگر ، رقيه ١٣۶٠، تابستان ١١٩ی کار، ارگان سازمان فدائيان اکثريت، شماره    نشريه ٦٢

جلد سوم: تمشک های ناآرام 129/134 نه زيستن نه مرگ



اختيار به  دادم، بی خواندند گوش می ھايی که می نشستم و به ترانه بردند، می ی دوم به سر می ھای آنان که در طبقه سلول
. پرداختند ھای عاشقانه می خواندن ترانه شان به نواختن و ی محبوبه ھا زير پنجره افتادم که روزھا وشب شقانی میياد عا

ی آوازھايی که  کنم، از ھمه کتمان نمی! خواندند شان برايمان آواز می ھای بسته ھا بودند که از پنجره حاال اين محبوبه
ھا بود صدای زنی به جز مادر و گاھی مادربزرگم را،  سال. يم مھم نبودھا برا بردم، محتوای آن خواندند لذت می می
شان را از تلويزيون نشنيده ي ھا، صدا اگر در اين سال. صدای کودک را که ھرگز. ھم از راه گوشی تلفن نشنيده بودم آن

شان برايم ي  و دعواھاھا و کودکان از اين بابت، شنيدن صدای زن. توانستم آن را تشخيص دھم بودم، شايد ديگر نمی
دادم و کسی به  ھای دلم را التيام می شان زخمي با آوازھا. ھای ثابت کنار ديوار، من بودم يکی از مشتری. جالب بود

 بعدھا روزی يکی از عزيزانم در. شايد ھر کس از ھر چيز برداشت خاص خودش را داشته باشد. برد رازم پی نمی
  درشانعاشقانھای سرخ به دنبال  گذاشتند و با لب ان را از زير مقنعه بيرون میش  که کاکلانیشعری خطاب به دختر

  : گشتند، سروده بود ھای تھران می  خيابان
  برد ات مرا می  کاکل!کاکلی

  .ای که بر کاکل يارم نشست در مسير گلوله
  ھای سرخ تو لب

   .برد ی يارانم می مرا به شھر سرخ سينه
ی ھجوم  ناگاه روزی متوجه.  شادمانی ظاھری بند زنان ادامه داشت يام آوازخوانی وھا مراس ای، شب تا دو ھفته

دانم  نمی. ھای کودکان، گويای ھمه چيز بود ھای زنانه و گريه صدای جيغ. پاسداران به بند و ضرب و شتم آنان شديم
ای به گوش  صدای خنده. اندخو ًدقيقا چه اتفاقی در بند آنان افتاده بود؟ ولی از آن شب ديگر کسی آوازی نمی

از بند آنان به گوش ...  و عزاداری و دعای کميل و توسل وتان بخواھد صدای نوحه و گريه رسيد، اما تا دل نمی
  . رسيد می
ه دوبار. گرفت دلم می. خواندند، نبود مان می آوازھايی که برايرفتيم ولی ديگر صدايی از  می به ھواخوریھمچنانما 

 ھم ديگر نبود تا با نگاه مصطفی مردفرد. شد ی حالتم نمی کسی متوجه. ام کردم چيزی را از دست داده احساس می
  .ام شود ی تغييرات روحی اش متوجه تيزبين

  
٨  

ًماه تقريبا  ر دوم در آبان و بااندکیبار اول تعداد .  زندانيان از سرگرفته شده بوداز اواخر مھرماه مالقات. ۶٧ ماه آبان
گشت، مانند اين بود که از ديار مردگان بازگشته  ھر کس که از مالقات بر می. ھای بند به مالقات رفتند  بچهبيشتر
ی زندانيان   خانواده. آورد جز خبرھای بد و جز غم و اندوه چيزی با خود به ارمغان نمی. لبخندی به لب نداشت. است

  :خواستی از صميم قلب فرياد بزنی می .گريستند  بودند که تنھا مینيز چونان سوگوارانی
  گريند روی ساحل نزديک می" :گويند گرچه می

   "سوگواران در ميان سوگواران
  ٦٣رسد باران؟ کی می! قاصد روزان ابری داروک

کرده ولی پاسخی ھا بارھا به زندان و مراجع قضايی مراجعه  ھا گذشته بود، خانواده طی مدتی که از قطع مالقات
کرده بودند، تاريخی برای مالقات داده   ھايی که به زندان مراجعه سرانجام در مھرماه به خانواده. دريافت نکرده بودند

 ديدار نشانم، تعداد معدودی توانستند با فرزنداعا و به ھمين خاطر در اولين نوبت مالقات پس از دوران قتل. شود می
  . کنند

  ندگی آرام بگيرز
  آرام بمير

  بيرون از رحم مادران ديگر کودکی نيست
در رابطه با شان، ي ھا ھا از طريق خانواده بچه. شد تر می دردمان افزون. رسيد  میجسته و گريخته خبرھای اوين

حدسی که در خالل . تھيچ کس از آنان خبری نداش. کردند پرس و جو میھايی که به اوين منتقل شده بودند،  بچه
 کسی از کمترباورنکردنی بود، . پيوست زديم، به حقيقت می  ادامه داشت میم در گوھردشتعا روزھايی که قتل
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 و ھا فرياد قرن. ھمه و ھمه رفته بودند.  از انگشتان دستکمتر! ھايی که به اوين منتقل شده بودند، زنده مانده بود بچه
ھای مرگ،  و خيزابهھا  موجگويی . رھای سنگين بر سرمان فرو ريخته بوداآو.  در زير آوارھا فرو خفته بودند پژواک

ھا چون خيلی از ستارگان، از پيش  بچه. شدند تر می شان ھر دم افزون ھای سھمگين ما را احاطه کرده بودند و ضربه
  :کردم احساس می. رفتند نظرم رژه می
  درند ابت عشاق را سينه میچنان نج آن
   ياران را که

  شود، شمرد ھای باران نمی مثل قطره
  کتاب يادھای رفتگان 

  شود از ھجوم تصاوير پاره می
  زمين برای اين ھمه کشته کوچک است

  گريد وجوی مخلوق ديگری می و خدا تنھا به جست
  ٦٤"در گشتم و در آتش مردم نشستمپس سمن" :خواند  حاال به راستی میسمندرمحمود 

 فحش داده ای به گوش توابی زده بود که چرا به مسعود رجوی ؛ سيلیسيدعلی حيدری:  افتادمبه ياد دوران حاج داوود
اگر بار ديگر تکرار کند، اين بار : گفت  می!خورد که فحش ناموسی داده است است و در نزد حاج داوود قسم و آيه می

 در کرد مان زمزمه میرا براي" ساغرم شکسته ساقی"باره اش دو ی شيرين آذری  با لھجهمجيد قدکساز! زنم بدتر می
 "حسين جون من"او را ، "  من؟ونج": گفت  از بس میکه  حسين نجاتی. ساغرمان شکسته بودًحالی که اين بار واقعا

کنند تا لب به   تنھا چند روز از ازدواجش گذشته بود که ھمسرش را در مقابل ديدگانش شکنجه می،کرديم صدايش می
ی کوتاھی پس از آزادی،   که به فاصله فرشاد اسفندياری.بودسخن گشايد و حاال حسين برای ھميشه لب فرو بسته 

 طوالنی از درد و ای تجربه ، بھار را پشت سر گذارده بود١۵وقتی تنھا او که  سھيل دانيالی. باره دستگير شده بوددو
دفتر سرخ " مانند برادرش حميد مجيد طالقانی. بار خود داشت، برای ھميشه خاموش شده بود رنج را در کوله

ھای  چراغ شب) مرتضی چراغی(مرتضی مالعبدالحسينی ٦٥."ا کفن سرخ يک خون شيرازه بسته بودرا ب اش زندگی
 ھنوز گرمای .ھای زيادی را بيرون و داخل زندان با ھم سپری کرده بوديم  روزھا و شب.مان بود ی زندان تيره
زديم و حاال   با خود داشتم که زير در با ھم حرف میزمانینواخت؛ اين احساس را از  ھايم را می ھايش گونه نفس
کردم   فکر می.برادرش اکبر نيز جاودانه گشته بود.  ديداو را نخواھمکردم که ديگر   باور نمی؛ھا از آن گذشته بود ماه

. نداد تن  کهخواستند و می برای آزادی زودرس تنھا يک مصاحبه از ا۶۴ھا؛ سال  کند با اين داغ حاال مادر چه می
ش "سيدکامبيز"خطابش کنيم و ما نيز لجوجانه " سيد"خواست به جای کامبيز،  چقدر دلش می تھرانی کامبيزعطايی

ھايم کردم تا مو رقصانی می کرد تا آرايشگری ياد بگيرد و من چقدر گربه خوانديم؛ با چه عذابی موھايم را کوتاه می می
  بيوک!  کجايی تا با کمال ميل سرم را در اختيارت قرار دھم"سيدکامبيز": خواستم فرياد بزنم می. را به دستش بسپارم

نشستی و حاال صبر  داد به انسان وقتی با او می  چه آرامشی داشت و چه تسکينی می،ريا  چه ساده بود و بیفباباصحا
 چھار سال انفرادی را پشت سر گذارده بود؛ موھايش سپيده شده بود و پشتش محمدرضا مشاط. بودو قرارم را برده 

؛ )جاويد (محمدرضا مجيدی. اش وارد نشده بود ای که وعده داده بودند ولی خللی در اراده خم، درست به ھمان گونه
ی ميھن؛ يادش آتشم  ھای تيره  گشته بود؛ فروغی جاويد در دل شب"جاويد"عاقبت .  گذاشتساله بود که به جھنم قدم١۵
تر  گرداندند، پاسدار بند با حماقت ھر چه تمام ، مرا از انفرادی باز می۶۶آوردم وقتی که در سال  زد؛ به خاطر می می

دم به ! شديم ھايش نمی ی، حريف او و اعتراضزمانی که در انفرادی بود: گفت! نه:  گفتم تان است؟ جاويد فاميل: پرسيد
مان کرده بود؛ حاال او رفته بود و  من جز سکوت کاری نکرده بودم و اين تار و  کرد، کالفه دم از تو پرس و جو می

ه از ديدن وضعيت پاھايش ؛ جالدان پاھايش را شخم زده بودند برای اين کعبدالحميد صفاييان. پيچيد پودم را در ھم می
اش  ؛ نگاه سرشار از حجب و حيای ذاتیمسعود افتخاری. آورد ھايش را از پا در نمی  جورابگاه ھيچناراحت نشويم، 

چگونه امکان . م ديدرا نخواھ٦٦دانستم ديگر حمزه شاللوند  مید؛ نيز گشته بو"قافتخار آفا"ول کنم نبود؛ حاال ديگر 
 گذشتند و بار آمدند و می رانم میيا... و .زنده مانده باشد اش زدنی داشت او با آن سر نترس و قاطعيت و شھامت مثال

                                            
  .  احمد شاملو ٦٤
  .  احمد شاملو ٦٥
 و معتقد مجاھدين بود و در بيان و   ی او که يکی از ھواداران استوار، شوريده  در باره"تاريخ زنده"   کتاب١٨١ی   در صفحهمتأسفانه فريبا مرزبان   ٦٦

   "حمزه به ھيچ گروه و دسته سياسی وابسته نبود": نويسد اخته بود، میدداد و بارھا بھای آن را به سنگينی پر دفاع از آن شکی به خود راه نمی
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  . تکاندند شان را در قلبم می درد و رنج
برد و يا  ه سر میوی در انفرادی ب: گفتند  اعدام شده بودند، مینشانھايی که فرزندا مسئوالن زندان در پاسخ خانواده

گاھی برای نشان دادن حسن نيت و راضی کردن خانواده، مبادرت به گرفتن پول و لباس برای . ت استالمالقا ممنوع
 به حساب "غنايم جنگی" دريافتی را جزو ھای   جنسالبد پول و. کردند اند، می دانستند اعدام شده زندانيانی که می

يک از آنان آگاھی   ھيچ.  ھستندنشانگويان، قاتالن فرزندا دانستند که اين پاسخ ھای زندانيان نمی خانواده !آوردند می
در . نشان را داشته است، مسئوليت اجرايی به دارکشيدن فرزندا مسئول سالن مالقات گوھردشت"خاکی"نداشت که 

اش را داشته بود، اين بار مسئوليت قطع ھميشگی اين  ن ارتباط بين زندانی وخانوادهمسئوليت برقرارکردواقع کسی که 
ی کسانی که به رتق و فتق امور مالقات و ديگر کارھای  ھمه که ھا مطلع نبودند آن. ارتباط را به عھده گرفته بود

 که ردندک چه بسا با کسی صحبت میشان ھستند و نپردازند، در واقع قاتالن فرزندا رايج آنان در ارتباط با زندان می
  !ی عزيزشان زده است تا مراسم اعدام به تمامی اجرا گردد آخرين لگد را بر سينه

ھايی که بيرون از  توانستند پاسخی برای خانواده  نمی، را داشتندنشانھايی که شانس ديدن عزيزا ھا خانواده بعد از ماه
ھای  بارترين صحنه اين يکی از مصيبت.  بودند، داشته باشندنشان فرزندا چشم انتظار آزادی و يا الاقل مالقات،زندان

ھرکس مالقات ندارد و رژيم که ھا را متقاعد کنند  ھا در اين خالصه شده بود که خانواده تالش بچه. اين تراژدی بود
ی آنان است که    وظيفهی اين است که اعدام شده است و  به منزله،رود از دادن مالقات به او تحت ھرعنوانی طفره می

  : را بدھندنشانشان خبر اعدام فرزندايھا به خانواده
  جا كنون ندارد سر ني ایبگو كه سركش

  ٦٧ ندارد قلبجا کنون ني ایه عاشقبگو ك
  :باورانديم ھا می بايد به آن. کرديم بايد آنان را مطلع می. گفتيم چه بر سر عاشقان و سرداران آمده است بايد می

  باور مکن
   ماه است گويند که ماه؛ وقتی به تو می

  اين صدای من است بر نوار
  که اين امضای من است بر کاغذ

  !باور مکن
  باور مکن ھيچ چيز را
  گويند،  از ھر آن چه به تو می

  دھند،  ھيچ را از آن چه به تو قول می
  ٦٨دھند ھيچ چيز را از آن چه به تو نشان می

ی مادری را به او اطالع  توانست خبر اعدام جگرگوشه شد؟ کدام مادری میتوانست قاصد مرگ با اما چه کسی می
توانست ھمسری را که ساليان سال در انتظار  دھد، وقتی خود از مالقات با فرزندش بازگشته بود؟ کدام ھمسری می

مه ما از آنان با اين ھبازگشت عزيزش به سر برده بود، نااميد کند؟ چه کسی توان انجام اين کار عظيم را داشت؟ 
مان را به مادرانشان  ِخواستيم پيام آخرين عزيزان ما می. انجام دھندرا خواستيم که اين کار سخت و دردآور  می

  :برسانيم
  گريه مکن مادر
  پنجره را ببند
  پيچ ات را به کمر به چادر خانگی

  ھا کوچ کن به کوچه
  ھا نقش بزن  و پيام ما را بر ديوارھا و دروازه

  ا را و سالم م
  به سپيدی لبخند کودکان برسان 

  : گفتيم که ھا می ما بايد به آن

                                            
  .  سياووش کسرايی ٦٧
  .ی باقر مؤمنی   وصيت، اميل دورفمان، ترجمه ٦٨
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  ی آفتاب عاشقان فروغ جاودانه
  گردند دوباره به سايه باز نمی

ھای ما  مالقات. کرد تا ابعاد فاجعه را پنھان دارد تالش میشده بود و ھای قرن   يکی از بزرگترين جنايتمرتکبرژيم 
م زندانيان به بيرون درز عا کرد تا خبر قتل رژيم تالش می. ست ابعاد اين فاجعه را افشا کندتوان تنھا کانالی بود که می

اين . ترين رسالت ما در آن روزھا، به گوش جھانيان رساندن خبر اين واقعه و اسامی قربانيان آن بود پس مھم. نکند
توانست اين بار عظيم را به مقصد برساند؟ بدون شک   میمنطق ما بود که در درستی آن شکی نداشتيم ولی چه کسی

 را نشانھا بايد خبر اعدام خواھران و برادرا گاه بچه! دانم حق با چه کسی بود؟ نمی. مان نيز درست بود منطق بستگان
در  ننشارساندند و گاه اين خانواده بود که خبر شھادت ديگر فرزندشان را به اطالع عزيزا به اطالع خانواده می

 مادر سيد احمدی. افتد کردند که تکرارش به ندرت اتفاق می ھايی حماسی خلق می گاه مادران صحنه. رساندند میزندان 
شود که  ی فرزندش مدعی می شود و برای حفظ روحيه ی اعدام دو پسر ديگرش می در مالقات با پسرش رضا، متوجه

برای چه ! خجالت بکش: زند کند، نھيب می کند و به فرزندش که تاب نياورده و گريه می ر میخبر دارد و به آنان افتخا
او حتا بعد از مالقات به دخترانش که . کشان اشک او يا فرزندش را ببينند برای مادر سخت بود که آدم! کنی گريه می

 مدعی شده بود که ھمگی خوب و سالم بيرون از زندان منتظر خبری از برادرانشان بودند، حقيقت را نگفته بود و
: گويد ، میرسانند به اطالع او می ًآن دو را رسماخبر اعدام  ،ھای فرزندانش تحويل ساک نيز وقتی با در اوين. ھستند

 جزو زندانيان ۶٠ از سال  فرزند او محسن"ندتان گذاشت کنم که حسرت يک آری را به دل افتخار می. شيرم حالل بود"
توانست  دليل خاصی نمی. من ھنوز مالقات نداشتم. ھا کم نبود ھا در ميان خانواده از اين نمونه. ش مجاھد بودک ملی

ماه  صورت، آبانبه ھر ... ام و کردند که اعدام شده شايد فکر می. دادم اتفاق ناگواری افتاده باشد احتمال می. داشته باشد
توانند  اند، می کسانی که مالقات نداشته: در اواخر ماه بود که روزی پاسدار بند گفت. نيز بدون مالقات بر من گذشت

ام  برای سومين بار در طول زندان برای خانواده. شان بيايند شان نامه بنويسند و بگويند برای مالقاتيھا برای خانواده
  : چرا که معتقد بودم. ای در پنج خط کنم توانستم خودم را راضی به نوشتن نامه یبه سختی م. ای نوشتم نامه

  که در دورھا  شود برای آن نمی
  چشم به راه قاصدک دوخته است، 

  زندگی خونين خلق را در پنج خط نگاشت
  :ی قلم گفت شود با لبان بسته و نمی

  سوی آسمان ابری ھميشه آفتابيست آن
  .ای مشابه، نامه نوشته بودمھ تر نيز در وضعيت پيش

  
٩  

مادربزرگم، مادرم و پدرم به مالقات آمده . باالخره بعد از گذشت ھفت ماه، موفق به ديدار خانواده شدم .۶٧آذرماه 
جا  به او گفته بودند که مالقات ندارد يا اين. بارھا مراجعه کرده بود. ام کرد که اعدام شده بيچاره مادرم فکرمی. بودند

با چشمانی .  را گرفتسراغ مرتضی مدنی. ريخت مادرم اشک می. ام را دريافت کرده بود  اين که نامهنيست تا
دلم . زند مان شور می مالقات ندارد، دل: بار پرسيد که آيا از او خبری دارم يا نه؟ ھنوز پاسخ نداده بودم، گفت اشک

بعد از انقالب ديگر . با ھم بزرگ شده بوديم. که شايد زنده مانده باشددادم  به خودم دلداری می. ھری ريخت پايين
در . در کنارم بود از دستگيری قبل  چند لحظهتا  دستگير شده بود درحالی که روز پنج مھر. شديم  از ھم جدا میکمتر

 ما حياط ھواخوری. ی دوم ی سوم بود و من در طبقه قهبرد که در طب  خيلی از مواقع، در بندی به سر میگوھردشت
شد، آمده  بردند، او به پشت در عقبی بند ما که به ھواخوری منتھی می ھا را برای ھواخوری می وقتی آن. مشترک بود

رد کرده و مان را به سختی از زير در تھر بار به ھنگام خداحافظی دس. يمکرد و از زير در با ھم صحبت می
و حاال . ام کردم او را در آغوش گرفته احساس می. مان بود ی تماس اين بھترين لحظه. زديم مان را به ھم میي ھا ناخن
  :فھميدم می

  آن آھوی سيه چشم از دام ما برون شد
  ٦٩ياران چه چاره سازم با اين دل رميده

                                            
  .  حافظ ٦٩
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فکر کردم . سوزشی در پشتم احساس کردم. ش منفی بودا ه است؟ پاسخ چی، آيا مالقات داشتجالل کزازی: پرسيدم
به اتفاق مادر و پدرش و سه برادر . صميمی زالل بود و. شناختم جالل را نيز از بچگی می. پاھايم تحمل بدنم را ندارد

ام آباد تھران ی نظ ًيک خواھر مجموعا ھفت نفر، ساليان سال در يک اتاق تاريک و نمور و بسيار کوچک در محله و
ھای  ياد مادرش افتادم با آن موھای طاليی و چشم.  اعدام شده بود۶٣کردند و خواھرش فاطمه در تيرماه  زندگی می

! مالقات نداشته: مادرم دوباره گفت. د سؤال کردمنژا راجع به وحيد سعيدی. ھای فاطی روشنش درست مثل چشم
 آمده بود از  به ھواخوریوقتی.  حکم محکوميت به حبس ابد را گرفت، به ياد آوردم۶۵روزی را که باالخره در سال 

چرا ناراحت شدی؟ تو :  پرسيدمحمود سمندر. ابتدا خوشحال شدم، بعد رفتم تو الک خودم. ره به من خبر دادجطريق پن
يک لحظه به فکر اين افتادم که : گفتم! اش بودی، حاال جای شکرش باقی است که حکم گرفته عيتکه نگران وض

ام درست از آب در  بينی حاال پيش. ھرگاه شرايط حاد و بحرانی شود، نخست افرادی مانند او را قربانی خواھند کرد
ًتقريبا ھيچ . ھرچه زودتر مالقات را تمام کنمخواستم  می. رفتند ھا در پيش نظرم در ھم و برھم رژه می چھره. آمده بود

چه .  پرسيدمادرم راجع به مصطفی مردفرد. خواستم نامی را بر زبان بياورم ديگر نمی.  مالقات نداشتکس در اوين
ھر کس مالقات ندارد، : کوتاه گفتم! اش بيرون در منتظرند خانواده: گفت. ھا را نداشتم داشتم بگويم؟ تحمل شنيدن نام

مادر بزرگم، . ھا شده بود گرفته  مادرم مثل برق"زند ای پر پر می بينی برف نيست، پرنده چه می آن"  !اعدام شده است
فرستاد بر ظالمان، بر شمر و  کرد و لعنت می خواند و به در و ديوار فوت می رفت و دائم دعا می ام می قربان صدقه
دانست که  نمی! قلب من  بيچاره مادربزرگ خوش.ی در ذھن او بودندجنايتکارھا سقف   اين!سعد و خولیيزيد و عمر 

  .شان دست صدتا شمر و خولی و يزيد و حرمله را از پشت بسته است  و ناچيزترين جانی جا، کوچکترين در اين
  

١٠  
  نامه تعزيت دختر رز بنويسيد

  تا ھمه مغ بچگان زلف دوتا بگشايند
  ناب ی چنگ ببريد به مرگ میگيسو

  ٧٠ھا بگشايند تا حريفان ھمه خون از مژه
به ھمين منظور از اواخر .  بودندنشانآنان جويای سالمتی عزيزا. ھا خبر دھد رژيم مجبور بود به نوعی به خانواده

 قبل از انتشار .ماه، به شکل محدودی  شروع به انجام اين کار کرد و در آذرماه به شکل وسيعی به آن دست زد آبان
ھا به نوعی فضاسازی   را از تلويزيون پخش کردند که از ديد بچه"ھای داوودی گل"ی خبر، روز جمعه، فيلم  گسترده

ھا به زندان، به کسی پاسخ  در مراجعه مستقيم خانواده. م زندانيان بودعا اجتماعی برای پخش اخبار ناگوار قتل
کردند تا در  ھا ابالغ می ھای محل به خانواده ھای مختلف تقسيم کرده و از طريق کميته به بخشتھران را . دادند نمی

جا ساکی با محتوی مقداری لباس، به خانواده تحويل داده و مدعی  در آن. روزی مشخص به کميته مراجعه کنند
به ھنگام تحويل . اند اعدام شده... ن وشا فشاری بر دفاع از عقايد افراد به خاطر شورش در زندان، پاشدند که اين  می

مراسم بزرگداشت و ھرگونه دادند که از برگزاری  ھا را مورد تھديد قرار می شدگان، خانواده دادن وسايل اعدام
  .تر باقی بماند ھا خودداری کنند تا اين جنايت ھر چه مسکوت  برای آنیيادبود

تان نيز به سرنوشت  رو شده و ديگر عزيزان ا واکنش شديد روبهممکن است ب: تھديد مسئوالن رژيم ساده بود و گويا
جا خبر اعدام   احضار کرده و در آنھا را نيز به اوين تعدادی از خانواده. تان گرفتار آيند رفته فرزند از دست

ده را احضار کنند، چرا که االمکان مرد و پدر خانوا کردند تا حتی در اين رابطه تالش می.  را داده بودندنشانفرزندا
گيرنده،  بينی مسئوالن تصميم بنا به پيش. تری دارند ی تھاجمی ًمادران و اصوال زنان در اين گونه مواقع، روحيه

و اخباری که در ھا  از طريق خانواده. ای بزنند کننده مادران ممکن بود در ھمان محل دست به اقدامات تحريک
. شدگان شده است عام ھای قتل ھای شھر، ميعادگاه خانواده شنيديم که گورستان  میرسيد، مان میھا به دست مالقات
 "خاوران"زھرا و گورستان  ھای خاصی در بھشت ، قطعهنشانھای داغدار به دنبال يافتن نشانی از گور عزيزا خانواده

  . گذاشتند کرد، زير پا می ياد می" لعنت آباد"ا که رژيم از آن به ر
 

                                            
  .  حافظ ٧٠
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