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   بر چاپ جدید نویسندهپیشگفتار
  

رفقائی که دست اندر کار تجدید چاپ این کتاب بودند، از من خواستند که مقدمه ای 
من به این خواست عمل نمودم اما . برای آن بنویسم و در مواردی مسائلی را توضیح دهم
یری از حجیم در نتیجه برای جلوگ.  توضیحات، صفحات زیادی را به خود اختصاص داد

شدن زیاد کتاب، تصمیم بر آن شد که خود کتاب همراه با یک مقدمه و افزودن مطالبی به 
  . بعضی از توضیحات آن کتاب، تجدید چاپ گردد

تحت عنوان فوق کوشیده ام، هم بعضی مسایل قابل ذکر در رابطه با خود کتاب را 
همچنین در این . ح کافی نداده اممطرح کنم و هم به توضیح مواردی بپردازم که قبالً توضی

فصل به توضیح وقایعی هم پرداخته ام که قبالً در مورد آنها بطور کامل ننوشته بودم و مهمتر 
  .از همه در مورد چگونگی فرارم از زندان قصر

بخش پایانی را به بیان تفاوت های موجود بین زندان های رژیم شاه و رژیم 
جمهوری اسالمی اختصاص داده و سعی کرده ام، هر چند به طور موجز، نشان دهم که 
کدام شرایط متفاوت و چه عواملی باعث شد که رژیم جمهوری اسالمی در زندان های خود 

در این .   زندان های رژیم شاه برقرار نمایدشرایط به مراتب طاقت فرساتری را نسبت به
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بخش در ضمن فرصت می یابم تا به قدردانی از زندانیان سیاسی حماسه ساز این دوران که 
آن ها که با عدم تسلیم به دیوِ ارتجاعِ جمهوری .   اند ، بپردازم"انقالبی گمنام"غالباً 

برای پایان دادن به هر چه ارتجاعی اسالمی، حرمت انسانی را پاس داشته و به تداوم مبارزه 
  . و غیرانسانی است، یاری رساندند

  
  اشرف دهقانی

  1383فروردین 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بر چاپ جدیدنویسندهمقدمه 
  

 و برقراری ارتباط 1352موفقیت من در فرار از زندان قصر تهران در فروردین سال 
، این امکان را در همان سال )سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(مجددم با سازمان خود 

ه گاه های رژیم برایم بوجود آورد که بتوانم شرحی از واقعیت های دهشتناکی که در شکنج
شاه بر فرزندان و عزیزان مردم رنجدیده ایران می گذشت را به رشته تحریر درآورم؛ و در 
عین حال مقاومت های افسانه ای و رشادت های تحسین برانگیزی را شهادت دهم که 
مبارزین جان برکف آن دوره در مقابل دژخیمان ساواک و شهربانی از خود نشان داده و به 

ب در پیوند با مبارزات همرزمان خود در خارج از زندان، پایه های ظلم و ستم این ترتی
  .شاهنشاهی را به لرزه درمی آوردند

طبیعتاً آنچه از طرف من به تحریر درآمده بود، تجاربی را دربرمی گرفت که خود در 
قای مسلم است که اگر رف. مقابله با شکنجه گران و مزدوران حکومتی از سر گذرانده بودم

دیگر، به خصوص آنهائی که پس از تحمل شکنجه های فراوان به جوخه های اعدام سپرده 
شدند نیز امکان نقل تجارب خود از زندان های رژیم شاه و چگونگی مقابله با شکنجه 
گرانشان را پیدا می نمودند، یا اگر حتی فقط متن دفاعیه های آنان در بیدادگاه های رژیم 
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واقعیت های زشت و زیبای فراوانی به طور زنده و ملموس در معرض شاه منتشر می شد، 
در این صورت، مطمئناً امکان افشای موارد . دید و آگاهی مردم مبارز ایران قرار می گرفت

و دیگر ) ساواک(گسترده تری از فجایع و جنایت های سازمان اطالعات و امنیت رژیم شاه 
تأکیدم روی این موضوع از .  ، فراهم می گشتنیروهای سرکوبگر در زندان های آن دوره

را ) نامی که رفقایم روی کتاب حاضر گذاشتند ("حماسه مقاومت"آن روست که بگویم 
باید تنها یک نمونه و سندی دانست که از واقعیت های درون زندان در مقطع مورد نظر پرده 

  .برداشته است
 1341در سال . اریخ مردم ماستباید دانست که آن مقطع به واقع یک دوره خاص از ت

رژیم شاه در جهت حفظ منافع امپریالیست ها و مشخصاً امپریالیسم امریکا در ایران، دست 
این امر، که همراه با تبلیغات . اجتماعی جامعه زد-به ایجاد تغییراتی در ساختارهای اقتصادی

یه های امپریالیستی  انجام شد، شرایط را برای نفوذ سرما"انقالب سفید"گزاف تحت عنوان
 فراهم ساخته و سیستم سرمایه داری – حتی به روستاهای دور افتاده –به اقصی نقاط کشور 

  .وابسته را به سیستم مسلط در جامعه ما تبدیل نمود
بر این اساس، فئودال ها و وابستگان شان که پیشتر در دستگاه حکومتی نفوذ داشتند، 

 فئودال -البته فئودال ها یا بورژوا ( داران وابسته دادند جای خود را هرچه بیشتر به سرمایه
 و غیره و خود شاه مدتی پیش از اصالحات "امینی" و "فرمانفرمایان" و "علم"هائی چون 

ارضی به تدریج یا زمین های خود را به کشت مکانیزه تبدیل کرده بودند و یا با فروش 
های سودآور دیگر روی آورده دهات مورد تملک خویش به سرمایه گذاری در بخش 

با هرچه بیشتر بورژوائی شدن ماشین دولتی که قبالً نیزعمدتاً در خدمت منافع ). بودند
امپریالیست ها قرار داشت، طبقه حاکم کوشید شرایط جامعه را بیش از پیش برای غارت 

داران خارجی به نفع سرمایه ) "ارزان"البته تا حد امکان (منابع کشور و استثمار نیروی کار 
 به خاطر تغییراتی که –شاه در حالیکه در حوزه تبلیغات می کوشید . و داخلی تسهیل نماید

 رعیّتی در جامعه بوجود آمده –به خصوص در اثر رفرم ارضی و از بین رفتن سیستم ارباب 
 خود و رژیم سلطنتی را پیشرفته و متمدن جا بزند، اما در واقعیت عینی و در عمل –بود 
که شاه خود را (سرکوب وحشیانه مبارزات توده ها از دهقانان گرفته .  مبین ارتجاع نبودجز

ی ستمدیده، جلوگیری از آزادی بیان و تا کارگران و دیگر توده ها) ناجی آن ها می خواند
اندیشه، اعمال سانسور بر کتاب و مطبوعات، ممنوع کردن هر گونه تحزب و تشکل مستقل 

شکل های کارگری، ارائه کمک های بی دریغ مالی و غیره به آیت اهللا ها از دولت از جمله ت
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و مجامع مختلف مذهبی که جز در جهت حفظ فرهنگ عقب مانده مذهبی در میان مردم و 
اشاعه دروغ و خرافات در بین آنها کاری انجام نمی دادند، استخدام جاسوس در تعداد 

ک نیز احساس می شد، بگیر و به بیشمار که وجودشان حتی در مجامع خصوصی کوچ
و اعدام، و به طور ) حتی به خاطر خواندن یک کتاب(بندهای خوف آور، زندان و شکنجه 

 تماماً نشان می دادند که حکومت شاه دیکتاتوری وسیعاً و شدیداً قهرآمیزکلی اعمال یک 
ای تمدن و  دیگر به دنیتاریخاًصرفاً به منافع سرمایه داران مرتجعی خدمت می کند که 

پیشرفت و دموکراسی تعلق نداشته، بلکه اعمالشان تنها یادآور دوره های بربریت و قرون 
 پس از انقالب سفید، دیکتاتوری به عنوان یک فاکتور اساسی 40در سال های . وسطی است

طرف و عوامل منفی دیگری از جمله فقدان سازمانی از انقالبیون حرفه ای در جامعه از یک 
مبارزه با پلیس سیاسی قادر به جلب نظر موافق و پشتیبانی ستمدیدگان بوده و با که ضمن 

 رژیم دست نشانده بسیج و سازماندهی نیروی مبارزاتی آنان، در مقابل امپریالیست ها و
اشان قد علم نماید، این امکان را برای شاه فراهم آورده بود که با مستولی نمودن جوّ اختناق 

، به "خدایگان شاهنشاه آریامهر"حد و حصر در جامعه، در هیبت و رعب و وحشت بی 
در این زمان، رژیم صحنه را برای قدرت نمائی خود چنان .  کند"خدائی"قول معروف 

خالی می دید که به راحتی هر اعتراضی را از طرف توده ها، حتی اعتراض به کمی دستمزد، 
 رفرمیستیبارزاتی که در پی تحقق اهداف در چنین شرایطی، م. )1(را با گلوله پاسخ می گفت
 ضمن حفظ سیستم - "انتخابات آزاد" و "حکومت قانونی"چندی از قبیل برقراری 

  از طریق مبارزه مسالمت آمیز بودند، نتوانستند کاری از پیش -اجتماعی موجود - اقتصادی
زور را می فقط زبان "ببرند و به طور کلی، مبارزه سیاسی صرف در رابطه با رژیمی که 

جنبش مسلحانه بر ویرانه های .  ، بی ثمری و سترونی خود را آشکار ساخته بود"فهمید
  .چنین شکست ها و ناکامی هائی در ایران شکل گرفت

کتاب حاضر انعکاسی از شرایط فوق الذکر و تصویر کننده گوشه ای از آن مقطع 
ای فهم مسایل آن دوره از جنبش تاریخی در جامعه ایران است و می تواند به مثابه سندی بر

در مقطع انتشار کتاب، . کمونیستی و ضدامپریالیستی مردم ایران مورد استفاده قرار گیرد
شرایطی بود که چریکهای فدائی خلق به مثابه یک جریان سیاسی کمونیست، به دشمنان 

د و مبارزین مردم ستمدیده ایران اخطار کرده بودند که گلوله را با گلوله پاسخ خواهند دا
مسلح دیگری نیز در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم دست به قدرت نمائی زده و به این 
ترتیب با آغاز جنبش مسلحانه که امپریالیست ها و هم پیمانان ایرانی مرتجعشان را زیر 
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در آن زمان در . ضربات کوبنده خود قرار میداد، ناقوس مرگ رژیم شاه به صدا در آمده بود
قق اهداف عاجل جنبش مسلحانه یکی از مهمترین مسایل این بود که به توده های جهت تح

.  و در رأس آن ها به کارگران، پوچی تبلیغات رژیم نشان داده شود) به خلق(ستمدیده مردم 
مبلغین رژیم شاهنشاهی با تبلیغات مسموم کننده خود، این را به توده ها القاء می کردند که 

مبارزه بیهوده است و یا روشنفکران . ا دم و دستگاه رژیم شاه دربیافتدهیچکس نمی تواند ب
 رژیم جرأت استقامت ندارند و از "قدرتمند"فقط حرف می زنند ولی در مقابل نیروهای 

این طریق و صد البته همراه با سرکوب خشن مبارزات مردم، سعی می کردند توده های 
 خواست های عادالنه و آرمان های انقالبی شان ستمدیده ایران را از مبارزه در جهت تحقق

 که خود از دل جنبش مسلحانه برخاسته بود در چنین اوضاعی "مقاومتحماسه ". بازدارند
کتاب به نوبه خود این دروغ ها را افشاء نمود .  و در راستای آن اقدامات انقالبی منتشر شد

در واقع، این . ر و زندگی شدو درخدمت زدودن جوّ یأس و ناامیدی حاکم، نوید بخش شو
یکهای فدائی خلق در آن مقطع تاریخی به میان توده ها که کتاب در بردن ایده اصلی چر

می . ، به سهم خود نقش ایفا نمود"قدرت در نزد توده هاست" و "می شود مبارزه کرد"
ه  در افشاء دشمنان مردم، در ارتقاء سطح آگاهی و روحی"حماسه مقاومت"توان گفت که 

رزمندگی توده ها و به طور کلی در پیشبرد اهداف چریکهای فدائی خلق ایران، یکی از 
به خصوص تأثیر این کتاب روی زنان مبارز ایران و .  فاکتورها و عوامل تأثیرگذار بود

کشاندن آنان به صحنه مبارزه در حوزه های مختلف و از جمله به خود مبارزه مسلحانه، 
  .انکارناپذیر است

ب حماسه مقاومت از جمله آثاری از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بود که به کتا
نه فقط رفقائی با قبول .  در سطح جامعه پخش شد50طور گسترده در همان سال های 

رادیو (خطرات جدی به پخش آن مبادرت نمودند، بلکه یک رادیوی مخفی و پُرشنونده 
روز برای مردم ایران برنامه پخش می کرد، به توزیع نیز که در آن سال ها هر ) میهن پرستان

جالب است که بعداً معلوم شد که بعضی از زندانیان سیاسی با (وسیع آن کمک نمود 
رادیوی دو موجی که به طور مخفیانه تهیه کرده بودند نیز به برنامه های این رادیو گوش می 

یق رادیو امکان یافتند تا کتاب را در عین حال بسیاری از مبارزین انقالبی از طر). دادند
دست نویس و یا به طرق دیگری بازتکثیر نموده و به پخش زیر زمینی آن اقدام نمایند 

بعضی از این مبارزین در هنگام پخش مخفیانه کتاب، توسط مزدوران رژیم شاه دستگیر (
  ).شدند
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سه حما" و سال های اول انقالب، 57در مقطع خیزش عظیم توده ای در سال 
البته چاپ های علنی آن .  به طور علنی توسط ناشرین مختلفی تجدید چاپ شد"مقاومت

قبالً در خارج از کشور صورت گرفته بود و اتفاقاً مبارزینی نیز اقدام به ترجمه آن به زبان 
حماسه " انتشار علنی 57  الزم است گفته شود که در سال )2(.های مختلف نموده بودند

ناشرین مختلف در ایران در شرایطی که توده های عظیمی دست اندر  از طرف "مقاومت
کار انقالب بودند، شدیداً مورد استقبال آن ها، به خصوص جوانان و نوجوانان انقالبی قرار 

  )3(.گرفت که برای بعضی از آنها این کتاب آغازی برای آشنائی شان با مسایل سیاسی شد
یح اثراتی که این کتاب در جنبش انقالبی ایران به مسلماً شخص من فرد مناسبی برای توض

  ولی اگر قرار به بازگوئی )4(. چه بسا که این امر سوء تعبیر شود-جای گذاشته نیستم
واقعیت های تاریخی که خارج از ذهن ما وجود دارند باشد، باید حداقل به این واقعیت 

نقالبی بسیاری در سراسر کشور با  جوانان و نوجوانان ا58 و 57اشاره کنم که در همان سال 
 شناخته "حماسه مقاومت"تالش های انقالبی خود نام مدارسشان را تغییر داده و نامی که با 

چریکهای "با توجه به چنین واقعیت هائی بود که وقتی . می شد را روی آن ها گذاشتند
ل از قب( با جدا کردن صف خود از سازمان غصب شده شان 58 در سال "فدائی خلق

از طریق من بر علیه رژیم خمینی اعالم موضع نمودند، دشمنان ) انشعاب به اقلیت و اکثریت
 از مبلغین تازه کار جمهوری اسالمی گرفته تا سازشکاران و -توده های رنج کشیده ایران 

 دیگر از -خائنین نفوذ کرده در درون سازمان ما که از کهنه کاران توده ای درس می گرفتند 
متاًسفانه طیف گسترده ای از . تبلیغات خصمانه ای بر علیه من خودداری ننمودندهیچ 

مبارزین آن زمان که ماهیت ارتجاعی و ضدخلقی رژیم خمینی را نمی شناختند، نظرات ما 
   )5(.را چپ روانه تلقی کرده و با آن تبلیغات همراه شدند

در سال .  بازگوئی نمایم"متحماسه مقاو"نکات دیگری را نیز باید در رابطه با کتاب 
 وقتی رفقا از من خواستند که در مورد زندان و آنچه خود دیده بودم، بنویسم اصالً 1352

من آن . تصور نمی کردم که نوشته های من ممکن است روزی به صورت کتابی چاپ شود
ه ها ولی رفقا تصمم به چاپ آن نوشت.  ها را به مثابه گزارشی برای رفقای سازمان نوشتم

او که در .   ویراستاری کتاب را به عهده گرفته بود)6(رفیق مرضیه احمدی اسکوئی.  گرفتند
) فریدون( در تهران فعالیت می کرد، از طریق رفیق علی اکبر )7(آن موقع در پایگاهی

 به من که در مشهد بودم، پیغام می فرستاد که مثالً فالن موضوع را کم توضیح )8(جعفری
یادداشت ... .  اید بیشتر بنویسی و یا  مسائل مربوطه دیگری را مطرح می کردداده ای و ب
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ما می بایست هر چه زودتر کارهای .  های من در چنین پروسه ای به صورت کتاب درآمد
.  آن را انجام داده و کتاب را در جامعه پخش می نمودیم) تایپ، چاپ و غیره(تکنیکی 

.  به هیچوجه نباید وقت را از دست می دادیم.  تزندگی مخفی شرایط خاص خود را داش
چرا که یک دستگیری و یا درگیری با مزدوران دشمن می توانست در انتشار آن اخالل 

مسأله بر سر انتقال تجربه و .  ایجاد کند و یا حتی باعث شود که هرگز منتشر نشود
ب حتی یک بار از اول تا به از این رو من به یاد ندارم که قبل از چاپ کتا.  تأثیرگذاری بود

آخر آن را خوانده باشم تا مثالً موضوعاتی که احتماالً در آغاز از قلم افتاده بودند را به آن 
امروز که به کتاب برمی گردم، می بینم که در شرح شکنجه ها و مقاومت ها، تا .  اضافه کنم

ی است که خود از نزدیک آن جا که مستقیماً به خود من مربوط است و یا در مورد مبارزین
به نحوی در جریان شکنجه و مقاومت آن ها قرار داشتم و یا در مورد آن ها در همان موقع 
از زبان خود مزدوران رژیم شنیده ام، دچار هیچ گونه اغراق گوئی نشده و عین واقعیت را 

 بیشتر   با این وجود، شاهد درج بعضی شنیده هائی در کتاب هستم که)9(.توضیح داده ام
            )10(.منعکس کننده جوّ و چگونگی طرح مسایل زندان در آن سال هاست

همچنان .   کشید)11(رفیق شیرین معاضد) روی استنسیل(زحمت تایپ نوشته های مرا 
انجام این کار با توجه .  که آثار دیگری از سازمان در آن مقطع اغلب توسط او تایپ می شد

برای اینکه صدای تایپ به .  م شدید مخفی کاری واقعاً دشوار بودبه امکانات موجود و لزو
بیرون نرود شیرین با استفاده از لحاف و تشک، در گوشه ای از اتاق، اتاقکی درست کرده 

او علیرغم .  و تایپش را داشت) روی زمین(بود که تنها جا برای نشستن خودش 
تنها انگیزه .   نشست و تایپ می زدسردردهای پُرعذاب میگرنی اش، ساعت ها در آنجا می

این عبارت را ما، . ( بود"دنیای زیبای کمونیسم"این دختر فداکار در انجام کارش، عشق به 
  )در صحبت های دو نفریمان در مورد آینده بکار می بردیم

کار تکثیر استنسیل ها توسط پلی کپی در پایگاه ما، در مشهد توسط خود من و به 
 که نمونه ای از صفا و صداقت و )12(عزیز، ابراهیم پوررضای خلیقکمک رفیق بسیار 

در آن زمان سازمان صاحب . وجودش مملو از کینه و نفرت عمیق به دشمن بود، انجام شد
صفحه . یک دستگاه کوچک چاپ با حروف سُربی شده بود که کلی به آن افتخار می کردیم

 چاپ سُربی زد که البته من نیز کمکش می  با)13(اول و تیترهای کتاب را اسماعیل خاکپور
مقدمه .  اگر درست به خاطرم مانده باشد تیترها را با رنگ سرخ چاپ کردیم.  کردم

نوشته است و ) به قسمت توضیحا ت رجوع کنید( را رفیق حمید اشرف "حماسه مقاومت"



 مقدمه نویسنده بر چاپ جدید

 

17 

 تنظیم کرده بیوگرافی را رفیق مرضیه از روی متنی که به توصیه او، خود من نوشته بودم،
پاورقی های کتاب هم تماماً با همکاری رفقا حمید اشرف، شیرین معاضد و مرضیه .  است

  .احمدی اسکوئی نوشته شده اند
 با تاریخی از رشد سازمان چریکهای فدائی "حماسه مقاومت"از جنبه های دیگری نیز 
. در جامعه پخش شدآرم سازمان اولین بار از طریق این کتاب . خلق ایران گره خورده است

 که افتخار طراحی )14(رفیق فرامرز شریفی.  البته آرم اولیه با آرم کنونی تفاوت هائی داشت
آرم سازمان را دارد، در طرح خود، دستی که مسلسل گرفته است را در داخل نقشه ایران 

 و رفیق فریدون )15(بعدها رفقای دیگر از جمله رفقا کیومرث سنجری.  رسم کرده بود
جعفری، سعی کردند که دست با مسلسل را به صورتی که از دل ایران بیرون آمده، ترسیم 

. چه به این صورت و چه در شکل اولیه، آرم سازمان هنوز داس و چکش نداشت. نمایند
در ارتباط با تصاویر ترسیم شده در آرم،  . به آن اضافه شد54داس و چکش در اوایل سال 
 و خصلت های بیانگر دیدگاه ها سمبلیک به شکلن تصاویر باید گفت که هر یک از ای

 بدین معنا که در این آرم، دستی که مسلسل .دباشنمی بوده و مشخص سازمان مبارزاتی 
مکان ، نقشه ایران معرف )یعنی مبارزه مسلحانه (برگرفته است بیانگر شیوه اصلی مبارزه

رناسیونالیستی و ابعاد جهانی این انجام این مبارزه، و کره زمین نشان دهنده خصلت انت
    .می باشد) مبارزه ضدامپریالیستییعنی (مبارزه 

 می گذرد، "حماسه مقاومت" سال که از اولین تاریخ انتشار 30امروز پس از گذشت 
تالش های انقالبی . واضح است که ما در شرایطی کامالً متفاوت از گذشته قرار داریم

 تنها به 50 بی دریغ توده های ستمدیده ایران در سال های جوانان روشنفکر و فداکاری های
آنجا منجر شد که رژیم شاهنشاهی به زباله دان تاریخ فرستاده شد ولی هدف نهائی این 
مبارزات که همانا رهائی از قید سلطه امپریالیسم و سیستم سرمایه داری وابسته بود به 

 که اگر چه شکل و شمایل کامالً متفاوتی در نتیجه رژیمی سر کار آمد.  دالیلی متحقق نشد
از رژیم شاه داشت ولی ماهیتاً با آن یکسان بود و به همین خاطر هم از همان آغاز کماکان 
نه تأمین منافع توده ها بلکه تأمین منافع امپریالیست ها و سرمایه داران وابسته را در دستور 

نفوذ ) رژیم جمهوری اسالمی(امروز تحت حاکمیت رژیم جدید .  کار خود قرار داد
امپریالیسم در ایران بسط بیشتری یافته و سیستم سرمایه داری وابسته نیز از رشد و گسترش 

قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه، شدت یابی . هر چه  فزونتری برخوردار شده است
تضادهای طبقاتی، گسترش نابسامانی های گوناگون اجتماعی همه بر پایه زیر ساخت های 
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 اجتماعی کنونی جامعه –قتصادی چنان سیستمی نضج یافته و حاصل شرایط اقتصادی ا
 هم –در چنین شرایطی از یکطرف مبارزه توده های مردم بر علیه سلطه حاکم .  ایران است

بر زمینه شرایط عینی زندگیشان و هم در پرتو رشد آگاهی و کسب تجارب مبارزاتی از 
ن همواره جریان داشته است و از طرف دیگر رژیم حاکم  به صور گوناگو–پیشینیان خود 

برای زیر سلطه نگاه داشتن توده ها و از این طریق حفظ نظم استثمارگرانه موجود، با به 
خدمت گرفتن ایدئولوژی ارتجاعی اسالمی که توجیه گر اعمال ضدخلقی اوست، با چنان 

یتکارانه تر از رژیم شاه از سبعیت و وحشی گری عمل می کند که چهره ای به مراتب جنا
این واقعیت امروز حتی به سلطنت طلبان با آن پرونده آشکارا .  خود به نمایش گذاشته است

بنابراین کتاب .  جلوه دهند"دمکرات"رسوا و خونینشان نیز فرصت می دهد تا خود را 
حاضر در شرایطی مجدداً به چاپ می رسد که شدت و وسعت جنایات رژیم جمهوری 

المی، جنایات رژیم شاه و قساوت ها و اعمال ننگین آن رژیم در حق توده های ستمدیده اس
یغات دغلکارانه ایران را ظاهراً کمرنگ ساخته و برای سلطنت طلبان فضائی جهت رواج تبل

اتفاقاًً رفیق عزیزی که خود از طرف رفقا و .  و سرشار از فریب و ریا به وجود آورده است
دوستانی خواستار تجدید چاپ این کتاب بود، ضرورت آن را اینطور توضیح می داد که 

 و سعی در "دم درآورده اند"امروز طرفداران رسوا و طرد شده شاه در خارج از کشور 
اغفال نسل جوانی دارند که خود شخصاً تجربه زندگی در زیر سلطه رژیم شاه را فریب و 
این امر مسلمی است که انتقال تجارب انقالبی گذشته به نسل جوان یک وظیفه .  نداشته اند

بارها و ) به واقع از دو نسل جوان(و در ضمن تاکنون هم، جوانان زیادی . انقالبی است
 را نموده "حماسه مقاومت" چه از طرق دیگر تقاضای دریافت بارها چه به طور مستقیم و

در هر حال صرفنظر از این .  اند و مکرراً اشتیاق خود برای خواندن آن را مطرح ساخته اند
واقعیت ها که به نوبه خود بیانگر ضرورت تجدید چاپ این کتاب می باشند، در رابطه با 

  . تأکید نمودتجدید چاپ آن، روی واقعیت دیگری نیز باید 
یکی از مختصات شرایط کنونی، گشایش جبهه ای بر علیه کمونیست ها و نیروهای 

در این جبهه که از طرف ایدئولوگ های رژیم .  مترقی در عرصه نظر و ایدئولوژی می باشد
جمهوری اسالمی سازمان داده شده، نیروهای ضدمردمی دیگر از سلطنت طلب گرفته تا 

شرکت ) اصالح طلبان غیرحکومتی(ی ها، تا اپوزیسیون قانونی رژیم توده ای ها و اکثریت
دارند، نیروهائی که علیرغم همه اختالفاتشان با یکدیگر، در حفظ سیستم سرمایه داری 

این ها، امروز دست در دست یکدیگر هر یک از . وابسته در ایران متفق القول می باشند
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ی پردازند که به خصوص تمرکز خود را روی زاویه ای و در قالبی به انتشار نوشتجاتی م
 50تحریف و وارونه جلوه دادن افکار و مبارزات دلیرانه جوانان رزمنده ایران در سال های 

در این مسیر بعضی از آنها گاه با به رخ کشیدن شرایط زندان های جمهوری . قرار می دهند
 های رژیم شاه می باشند، به اسالمی که مطمئناً بسیار جهنمی تر و دهشتناک تر از زندان

تبرئه ساواک پرداخته و در حالیکه سعی می کنند جنایات آن دستگاه مخوف در حق 
مبارزین انقالبی و زندانیان سیاسی دوره شاه را الپوشانی نمایند، دست به خدشه دار کردن 

ان ارزش های مبارزاتی می زنند که در اثر زحمات بی دریغ و ازخودگذشتگی های رزمندگ
 برای مقابله با "حماسه مقاومت"بر این اساس چاپ مجدد .  آن سال ها، بوجود آمده است

بی شک واقعیت های مطرح شده در متن این کتاب .  چنان تالش هائی نیز صورت می گیرد
بار دیگر به سهم خود روشنگر حقایقی چند در مورد افکار و اندیشه و مبارزه و مقاومت 

ندان آگاه و مبارز ایران و افشاگر تبلیغات سوء مزدوران رژیم جمهوری دلیرانه نسلی از فرز
 و همه کسانی خواهد بود که مغرضانه بر علیه مبارزین آگاه و انقالبیون جان )16(اسالمی

  . قلم فرسائی می کنند50برکف سال های 
حماسه "یک نکته بسیار مهمی را هم در این جا ذکر کنم؛ و آن اینکه آنچه در 

  را ترسیم 50 آمده، تنها یک گوشه از واقعیت زندان های رژیم شاه در سال های "متمقاو
باید دانست که با تأثیرگذاری جنبش مسلحانه روی مردم، فضای سیاسی جامعه به .  می کند

بر این اساس، هر چه این مبارزه بیشتر مورد حمایت .  تدریج به ضر ررژیم تغییر می کرد
جوانان بیشتری را به سوی خود جلب نمود، برخوردهای رژیم نیز با توده ها قرار گرفت و 

 به بعد، شکنجه ها و 52تقریباً از سال .  مبارزین در زندان ها هر چه بیشتر خشن تر گردید
سخت گیری ها در زندان ها شدت بیشتری یافت و بی دادگاه های رژیم نیز احکامی به 

  .    نمودندمراتب باالتری را در مورد مبارزین صادر
  

  :در پایان ذکر نکاتی را الزم می بینم
تنها، شعر .  در تجدید چاپ این کتاب هیچگونه تغییری در متن اصلی داده نشده-1
 منتقل شده - زیر زمین شهربانی- از آخر کتاب به بخش مربوط به سلول انفرادی "پیروزی"

  .است
به متن ، یکجا و در آخر کتاب  بر خالف چاپ قبلی که در آن تمامی توضیحات مربوط -2

ذکر شده بود ، در چاپ جدید ، توضیحات مربوط به هر فصل در آخر همان فصل درج 
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عالوه بر آن ، در چاپ اخیر ضمن حفظ توضیحات قبلی، پاره ای توضیحات . گردیده است
 مشخص شده و به *تکمیلی نیز به برخی از آنها اضافه نموده ام که همگی آنها با عالمت 

به طور کلی پاورقی های جدید با همین عالمت . دنباله توضیحات قبلی افزوده شده است
  .مشخص شده اند

  
  

  
  :پاورقی ها

  
از نمونه های برجسته مبارزات توده های زحمتکش در آن زمان، می توان از   )1

و راه پیمائی مسالمت ) رازلیق، دهی بود در شرق آذربایجان(جنبش دهقانی رازلیق 
کارگران کارخانه جهان چیت در کرج نام برد که توسط نیروهای مسلح رژیم شاه آمیز 

 بیش از -این را هم  باید دانست که در کارخانجات . به خاک و خون کشیده شدند
 شرایط پلیسی وحشتناکی حاکم بود تا آنجا که هر گونه تمایلی برای -هر جای دیگر 

مواجه می ) دستگیری، شکنجه و اخراج(اعتصاب با بی رحمانه ترین عکس العمل ها 
  .شد

، ترجمه هائی به زبان انگلیسی، آلمانی و "حماسه مقاومت"در حال حاضر از   )2
فریدون (دوستداران سازمان  ترجمه آن به زبان فرانسه را یکی از. کردی موجود است

ضافه او اصرار داشت که پاورقی هائی از خود به کتاب ا.  انجام داده بود) ایل بیگی
کند اما کتاب با آن پاورقی ها حجمی به خود گرفت که چاپش را تقریبا غیرممکن 

کتاب  نام دبره در ایران بیشتر با( برای چاپ فرانسوی کتاب، رژی دبره.  ساخته بود
 که وی در آن به تجزیه و تحلیل انقالب کوبا پرداخته، شناخته "انقالب در انقالب"

اما بعدها استحاله .  ظاهراً هنوز به چپ گرایش داشت50دبره در سال های .  می شود
پیدا نمود و هنگامی که میتران رئیس جمهور فرانسه شد، وی یکی از مشاورین او 

در هر حال، ترجمه فرانسوی آن را من هیچوقت به  . مقدمه ای نوشته بود) گردید
  . صورت چاپ شده ندیدم
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م و هنگامی که من خروج خود را از پس از قیام بهمن، در فاصله بین این قیا  )3
سازمان غصب شده چریکهای فدائی خلق علناً در سطح جامعه اعالم کردم، بسیاری از 
.  جوانان و نوجوانان مبارز، نامه هائی خطاب به من به ستاد فدائی فرستاده بودند

 حتی خود،(!!) دموکراتیک(!!) متأسفانه مسئولین جدید این سازمان بنا به روحیه زیادی
من بعد ها شنیدم که آن مسئولین از .  یکی از آن نامه ها را در اختیار من قرار ندادند

کثرت نامه ها و تلفن هائی که جهت تماس با من بود، اظهار می کردند که کالفه شده 
.  البته در اینجا آنچه مورد توجه من است صرفاً بیان یک واقعیت تاریخی است! اند

یکی از سایت های اینترنت نوشته ای بسیار پراحساس و واقعاً  یکی دو سال پیش، در
 سالگی، کتاب 13هم دیدم که متعلق به مبارزی بود که به گفته خود در  شورآفرینی را

 او که در . حماسه مقاومت را خوانده و با آن کتاب نیز با مسایل سیاسی آشنا شده بود
ده و بهترین سال های عمر خود را همان آغاز هجوم رژبم خمینی به مردم، دستگیر ش

در زندان های جهنمی جمهوری اسالمی گذرانده بود، با نوشته خود تنها خواسته بود 
وجود چنین . از رفقای ما در کانادا برای برگزاری مراسم سیاهکل، قدردانی نماید

افرادی با چنان نوشته هائی و همین طور آگاهی از این که بعضی از شعرها و 
سال های (شده ، توسط مبارزین جوان آن سال ها ی که در آن کتاب مطرح شعارهائ

در دیوارهای سلول ها نوشته شده بود،  بار ) اول روی کار آمدن جمهوری اسالمی
هر چند که به خوبی می دانم .  می گذاردمسئولیت هر چه عظیم تری را بر دوش من

  .ق ندارد دیگر به هیچ وجه تنها به من تعل"حماسه مقاومت" که
  انقالبی گمنام، همواره در ذهن من جایگاه خاصی داشته و احترام و ارج زیادی را )4

اما چنین پیش آمد که برعکس،  نام من به خصوص در رابطه .  در من برانگیخته است
الزم دیدم این را .  با کتابی که پیشاروی خود دارید، با برجستگی در جنبش مطرح شد

انم که این برجستگی خود حاصل جانفشانی های آن گمنامان تاًکید کنم که می د
 به نمونه ای از مبارزه و "حماسه مقاومت"در هر حال، واقعیتی است که .  است

حماسه آفرینی های زنان و مردانی بدل گشته که در یک دوره از جنبش ظفرنمون 
رزاتی مردم خلق های تحت ستم ما، برگهای درخشان و نوینی را بر تاریخ سراسر مبا

از این زاویه است که باید تأثیر این کتاب را در جنبش مورد توجه قرار .  ایران افزودند
  .داد
 –این نام  ("چریکهای فدائی خلق" که من و رفقای دیگر در 58در همان سال   )5

 نام اولیه همان تشکلی است که با ادغام گروه جنگل و گروه -بدون کلمه سازمان 
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با این نام بود که ما پس از حماسه سیاهکل، ضمن صدور . وجود آمداحمدزاده، به 
متشکل شده و بر علیه رژیم )  اعالمیه، در جامعه اعالم موجودیت نمودیم13

 و این در شرایطی بود که متأ سفانه تصور -جمهوری اسالمی اعالم موضع نمودیم 
یک ستون را به توصیف   روزنامه کیهان - فرا رسیده "بهار آزادی"عمومی آن بود که 
مسخره آمیز چگونگی رفتار و حرکات من در یک روز ، اختصاص طنزگونه و به واقع 

داده و نوشته بود که گویا روز من با گرفتن اسلحه به دست شروع شده و به همان 
خالصه آنکه گویا من عاشق اسلحه بوده ام و کارهائی را که می .  ترتیب ادامه می یابد

 داشته ام که حتماً باید با اسلحه انجام گیرد ه انجام داد گویا من اصرارشد بدون اسلح
مسلماً کیهان با ارائه چنان تصویری از من که فرسنگ ها با واقعیت ... .  و از این قبیل

و افکار و اعتقادات من فاصله داشت، اغراض خاصی را دنبال می کرد که همانا 
اهمیت آن دوره و لوث کردن واقعیت های منحرف کردن ذهن ها از مسایل بسیار پر

در آن دوره حرف اصلی ما این بود که رژیم تازه .  به جائی بود که ما مطرح می کردیم
استقراریافته بنا به ماهیت ضدخلقی خود، دیر یا زود حمله خود را به مردم آغاز 

لذا، برای حفظ دستĤوردهای قیام بهمن باید اساس کار را روی .  خواهد کرد
سازماندهی مسلح توده ها متمرکز ساخت و توده ها را برای یک رودرروئی مسلحانه 

هزار افسوس که مدتی بعد، رژیم حمله . (که به آن ها تحمیل خواهد شد، آماده نمود
خود به مردم را  با وحشی گری هر چه تمامتر آغاز کرد بدون آن که مردم خود را 

).   البته به جز در مواردی-ه، آمادگی داشته باشند سازمان داده و برای مقابله با آن حمل
که حاال دیگر در رأسش  ("سازمان چریکهای فدائی خلق"اتفاقاً تم اصلی تبلیغات 

آن .  بر علیه ما هم، بدان گونه بود) نیروهای سازشکار و غیرانقالبی قرار گرفته بودند
ته متوجه تغییرات در ها مرا فردی احساساتی که گویا به خاطر تعلق خاطر به گذش

شرایط نیستم و از این رو به مبارزه مسلحانه چسبیده ام، تصویر می کردند و بر علیه 
در آن .   منتشر می نمودند"اشرف، بازمانده ای از دوران کودکی"ما جزواتی از قبیل 

این شعر، شرایط و فضائی را .  ی شاملو مصداق حال ما بود"با چشمها"زمان، شعر 
...) سمبل سیاهی و اختناق و ( کند که با دروغ هائی مردم را فریفته و شب تصویر می

 بود، "نیمه نیز برنگذشته" از آن باقی بود و  شب از "دو دانگی"را در حالیکه هنوز 
مفهوم بی دریغ عدالت "، برای مردم "آفتاب".  به مردم به عنوان روز جا می زنند

در این میان یک نیروی انقالبی .   را فریفته بودند مردم"با آفتاب گونه ای" و آنها "بود
که متوجه این دغلکاری ها و فریب کاری هاست، فریاد می زند که مردم چنین چیزی 
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ولی دغلکاران بر علیه آن نیرو، هیاهوی تبلیغاتی به پا کرده و مسخره .  را باور نکنید
  . اش می کنند

.  ه، واقعاً شب از نیمه نیز برنگذشته بو دواقعیت آن بود که با سقوط رژیم دیکتاتور شا
علیرغم همه ضرباتی که از ) امپریالیست ها و سرمایه داران وابسته(دشمنان مردم ما 

مردم مبارز ایران دریافت کرده بودند، هنوز از پای درنیامده و مشغول تحکیم پایه های 
نین اوضاعی، در چ.  رژیم جمهوری اسالمی به مثابه نماینده جدید خود، بودند

هیاهوی تبلیغاتی همه آن نیروها، از مرتجعین وابسته به رژیم گرفته تا سازشکاران 
یشان بر علیه "توفان خنده ها"رخنه کرده در سازمان ما و مسخره کردن های آن ها و 

ما، تنها فرصتی به جمهوری اسالمی داد تا یکی دو سال بعد با توفانی ویرانگر، هستی 
  . درنورددو حیات مردم را

 ، پس از شهادت رفیق نادر 52در فروردین سال :  مرضیه احمدی اسکوئی  )6
شایگان ، به همراه چند رفیق دیگر در ارتباط مستقیم با سازمان چریکهای فدائی خلق 

 در یک درگیری شجاعانه با دشمن به 1353مرضیه در ششم اردیبهشت .  قرار گرفت
ای مسلح رژیم در حالیکه از ترس، جرأت در این درگیری نیروه. شهادت رسید

نزدیک شدن به او را نداشته و بنا به تحجر ذهنشان تصوری از یک دختر شجاع 
نداشتند و می گفتند که او یک مرد است که چادر به سر کرده است، با مسلسل وی را 

رفیق مرضیه به خصوص با شعرهای انقالبی ای که از او به جای .  در خون غلطاندند
  .نده، چهره آشنائی برای مبارزین می باشدما
 از عنوان "خانه تیمی" به بعد، ما از محل سکونت خود، به جای 52تقریباً از سال   )7
  . استفاده می کردیم"پایگاه"
 توسط رفیق چنگیز قبادی به سازمان 50در سال :  جعفری) فریدون(علی اکبر   )8

، او به همراه رفقا حمید اشرف و حسن  50پس از دستگیری های اولیه سال .  پیوست
نوروزی در مرکزیت سازمان نقش بسیار مهمی در  سازماندهی رفقای جدید و حفظ 

 در 54زندگی سراسر مبارزاتی و پرمسئولیت وی در اردیبهشت .  سازمان ایفاء نمود
شرایطی به آخر رسید که وی به دلیل خستگی مفرط ناشی از کار زیاد، در یک 

لذا برای ناکام گذاشتن دشمن . ندگی، مجروح و از  امکان حرکت بازماندتصادف ران
از دستگیری خود، از رفیق همراه خواست که گلوله ای به او زده و خود از مهلکه 

  .این آخرین دستور نظامی رفیق جعفری بود.  خارج شود
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 برخی از تاکید بر این واقعیت را از این جهت الزم می بینم که در سالهای اخیر،  )9
 و "صلح"مرتجعین و مماشات طلبان، در خدمت به اشاعه ایده فریبکارانه برقراری 

 بین شکنجه گر و قربانی ، و برای خاموش کردن آتش خشم ستمدیدگان بر "صفا"
علیه ستمگران، کوشیده اند تا جنایات وحشتناک مزدوران ساواک در زندان ها را 

نها به طرز سخیفانه ای واقعیات مندرج در در این چارچوب، ای.  الپوشانی کنند
 "خودساخته" و "مبالغه آمیز" را نیز هدف قرار داده و آن ها را "حماسه مقاومت"

  .خوانده اند
در کتابی که در اختیار من است اشتباه ( تن از رفقا 23  مثالً در مورد محاکمه )10

 که جوّ مبارزاتی آن ، در حالی) نفر ذکر شده اند21چاپی رخ داده و تعداد رفقا 
محاکمه به درستی توصیف شده و همان طور که من بعداً مستقیماً از زبان بعضی از 
بازماندگان آن محاکمه تاریخی شنیدم، آن ها به واقع بی دادگاه رژیم شاه را به 
دادگاهی برای محاکمه آن رژیم تبدیل ساختند، ولی مواردی از شنیده ها با عین 

رفیق احمدزاده شخصاً به حسین زاده مزدور "نظیر آن که مثالً .  ارندواقعیت انطباق ند
بسیاری از رفقا پیش از اعدام در زیر شکنجه به شهادت " و یا "گوشمالی سختی داد

با این حال، این امر که رفقا در آن دادگاه ساختگی و نمایشی، به نشانه .  "رسیدند
د برنخاستند، این امر که یک اعتراض، بر خالف رسم رایج، از صندلی های خو

ساواکی غول پیکر، با خشونت، رفیق مسعود احمدزاده را از جای خود بلند کرده و در 
بیرون به کتک زدن او پرداخت، این امر که در همان بی دادگاه، رفقا در اعتراض به 

...) من چریک فدائی خلقم، جان من فدای خلقم(برخورد ساواکی ها، سرود سازمان 
 طور دسته جمعی خواندند و اصوالً به دلیل چنین عملکردهائی بود که از را به

جلسات بعدی، آن ها را دسته جمعی به دادگاه نبردند و غیره ، همگی کامالً درست 
  .    بوده و بیان عین واقعیات به وقوع پیوسته می باشند

 فقط با از جمله رفقای باقی مانده گروه جنگل بود که نه:  شیرین معاضد  )11
زحمات بی دریغ خود بلکه با خصوصیات واقعاً کمونیستی خویش، تاثیر به سزائی در 

او در همان روزی .  و حفظ و اعتالی سازمان ایفاء نمود50بازسازی ضربه های سال 
که رفیق مرضیه اسکوئی شهید شد، توسط مزدوران ساواک دستگیر گردید و در زیر 

عکسی از تن شکنجه شده او، بعد از قیام .  اختشکنجه های وحشیانه آن ها جان ب
  . بهمن به دست مردم افتاد
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یکی از رفقای ارزنده که قبل از پیوستن به سازمان، :  ابراهیم پوررضای خلیق  )12
 در شرایطی که دشمن 52در بهمن ماه سال .  دانشجوی دانشکده صنعتی تهران بود

بود و وضعیت شدیداً پلیسی در شهر تازه متوجه فعالیت چریکها در شهر مشهد شده 
حاکم بود، در این شهر دستگیر و به زیر وحشیانه ترین شکنجه ها کشیده شد و در 

  . زیر شکنجه نیز شهید گردید
با .  دانشجوی دانشکده صنعتی و هم دوره ابراهیم بود:  اسماعیل خاکپور  )13

ه ساواک به حضور  بود ک52دستگیری او همراه با یک رفیق دیگر در بهمن ماه 
اسماعیل پس از دستگیری تحت شدیدترین شکنجه .  چریکها در شهر مشهد، پی برد

 سال در سلول انفرادی نگاه داشت، که در آن 2ساواک او را به مدت .  ها قرار گرفت
وی که به حبس ابد محکوم شده بود، با قیام توده ها از زندان .  زمان بی سابقه بود

مورد این موضوع که او بعداً به اسارت رژیم جمهوری اسالمی در .  شاه آزاد شد
  . درآمد و چه سرنوشتی پیدا کرد، اطالع دقیقی در دست نیست

او در .  قبل از پیوستن به سازمان، دانشجوی دانشگاه تهران بود:  فرامرز شریفی  )14
  .  در یک درگیری با مزدوران رژیم شاه به شهادت رسید51سال 

به عنوان یک چریک فدائی خلق یکی از طوالنی ترین :   سنجری  کیومرث)15
او قبالً دانشجوی سال سوم ).  نزدیک به شش سال(زندگی های مخفی را داشت 

به دنبال اعتراضات و اعتصابات دانشجوئی .  دانشکده علم و صنعت نارمک تهران بود
ط با سازمان  شناخته شده و مخفی شد و سپس در ارتبا50در اردیبهشت ماه سال 

 هنگامی که در پایگاهی در 55 بهمن سال 9در .  چریکهای فدائی خلق قرار گرفت
مشهد فعالیت داشت و جهت تماس با رفقای تهران به تلفنخانه رفته بود، در همانجا 

اما او برای این که زنده به . با مأموران رژیم مواجه گشت که یک باره بر سر او ریختند
د موفق شد که با خوردن قرص سیانور به دست خود به دست دشمن اسیر نشو

  .زندگی پرافتخارش پایان دهد
در چند سال اخیر کتاب هائی در مورد چریکهای فدائی خلق و دیگر مبارزین   )16

همچنین از (انقالبی سال های پنجاه، از طرف وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
ان از طریق اشاعه افکار و تحریفات طرف افراد ظاهراً مستقلی که البته نان روزش

حاکمین وقت، تأمین می شود و بعضی از این ها گویا در گذشته، تنشان به قول 
، منتشر شده اند که با ارائه مشتی )معروف به تن مبارزین فدائی نیز، خورده است

.  دروغ می کوشند تاریخ وارونه و غیرواقعی را برای نسل جوان کنونی ترسیم نمایند
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، کتاب هائی هم یا با خودسانسوری و )ممیزی(ضمن تحت شرایط سانسور شدید در 
یا خواسته و ناخواسته مطابق فضای موجود، در زمینه فوق الذکر منتشر می شوند که 

 .البته گاه بازگوکننده حقایقی نیز می باشند
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  :تقدیم به

  

های فاشیستی شاه و در میدان  مبارزین راستین خلق که قهرمانانه در زیر شکنجهتمام ... 
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  .تمام مبارزینی که به راه انقالب آزادیبخش خلق قدم گذارده اند... 

  
  !ایران، وطن من

  از خلیج خونینت 
  تا کوههای سر به فلک کشیده مغرورت 

  صدای پارس سگان زنجیری شنیده می شود 
  !ایران، وطن من

  بنگر که چگونه کفتاران زشت،
  در کشتزاران زَرخیزت

  به شخم دلمه های خون مشغولند
  بنگر چگونه آبهای زالل چشمه هایت را

  به گنداب یائسه گان پیر
  روانه ساخته اند 

  !ولی ایران، ای وطن من
  سوگند می خورم 

  سکوت شبت را، با آوای گلوله 
  ه سیاهی شبت را، با سرخی گلول

  و سردی شبت را، با داغی گلوله 
  پاسخ گویم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

مبارزات رهایی بخش نوین خلق ایران که با برداشت واقع بینانه از جریانات      
تاریخی عصر حاضر و با تحلیل عینی این جریانات در میهن ما آغاز گشت، جنبش 

  .ما را در ردیف جنبش های رهایی بخش خلق های سراسر جهان قرار داد
ند اسارت و تحت سلطه استعمار، عصر عصر ما، عصر آزادی خلق های درب     

روزی نیست که خبری از گشودن جبهه ای . جنبش های رهایی بخش خلق هاست
جدید در این یا آن گوشه جهان به گوش نرسد و خبر تهاجمی جدید به منافع 

  .امپریالیسم دریافت نشود
 هر سو غریو های آسیا، آفریقا، و آمریکای التین به پا خاسته اند و از اینک خلق     

در مقابل این . شورانگیز مسلسل ها، غریو جنبش های رهایی بخش بگوش می رسد
حرکت تاریخی خلق های تحت ستم، امپریالیست های خون آشام و مرتجعین 

آنها . دست نشانده آنها تا دم مرگ ساطور قصابی خود را بر زمین نخواهند گذاشت
 خلق را که قدرتشان تبلوری از قدرت مذبوحانه تالش می کنند تا پیشاهنگان مسلح

 از میان بردارند و سدی در مقابل قدرت خلق، این سیل بنیان کن ،خلق هاست
ولی دیگر از مرگ باکی . تاریخ که می آید تا سامانشان را درهم کوبد، ایجاد نمایند

 دیگر آرزوی رفیق شهید ارنستو چه گوارا فرزند قهرمان خلق های سه قاره ،نیست
آنگاه که رزمنده ای در جبهه نبرد با امپریالیسم در خون خود . قق پیوسته استبه تح
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درمی غلطد، دست های رزمنده دیگری هستند که برای برداشتن سالح پیش آیند 
و . تا نبرد مقدسی را که در راه رهایی خلق ها آغاز شده است، پیگیرانه ادامه دهند

 ترین و شجاعترین فرزندان خلق که به در این گذرگاه تاریخی چه بسیارند از آگاه
  .خاک و خون کشیده می شوند

یده رشد یک رشته شرایط عینی و ذهنی در میهن یجنبش چریکی در کشور ما زا     
تشدید تضادهای خلق با امپریالیسم و ارتجاع داخلی به . ما و در سراسر جهان است

شدید و سیستماتیک سیاسی دنبال حاکمیت بورژوازی کمپرادور در ایران و استثمار 
هم چنین تحمیل فرهنگ  و و اقتصادی خلق ما توسط انحصارات امپریالیستی

امپریالیستی بر خلق، شکست برنامه های به ظاهر رفرمیستی رژیم که به منظور 
کاهش پتانسیل انقالبی خلق طرح ریزی شده بودند، خفقان سیاسی کم نظیر در 

کلی از خلق سلب کرده بود و ه لنی و نیمه علنی را بایران که امکان هر نوع مبارزه ع
هم چنین تجربه عملی خلق در شکست پذیر بودن و بی ثمر بودن خط مشی هایی 

ثیر حرکت انقالبی خلق أکه تنها شیوه های مسالمت آمیز را پیشنهاد می کردند، ت
 های منطقه خاورمیانه و سه قاره، رشد آگاهی های تاریخی و سیاسی نسل جوان

ایران و جمع بندی تجارب و شیوه های گذشته مبارزاتی توسط آنها که تنها تکیه 
عوامل اساسی آغاز جنبش مسلحانه در ایران گاه ابتدایی جنبش می توانستند باشند، 

  . بودند
ولی پیش از آغاز جنبش، انقالبیون اندکی بودند که می توانستند روشنایی افق      

اریکی های حال تشخیص دهند و همین ها بودند که آینده را از درون اعماق ت
این حرکت در شرایطی آغاز شد که دشمن بیش از همیشه . حرکت را آغاز کردند

خود را نیرومند می پنداشت وامپریالیست ها فاتحانه کشور ما را جزیره ثبات و 
  .آرامش می انگاشتند

خود را از سیر تکاملی در شرایطی که بسیاری از کوراندیشان سیاسی عدم درک      
فعال در ایران هیچ کاری نمی توان "جریانات درونی جامعه ایران با جمله معروف 

 بیان می کردند، در شرایطی که بسیاری از ذهنی گرایان و الگوسازان که از "کرد
جامعه ایران و واقعیت های آن جدا بودند و قادر هم نبودند که راه حل عملی و 

ن بست سیاسی در ایران عرضه کنند و با فرض ذهنی مشابهت قاطع برای شکستن ب
شرایط اقتصادی اجتماعی ایران با بعضی کشورهایی که انقالب خود را با پیروزی به 
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انجام رسانیده بودند، الگوهای از پیش ساخته شده ای را که با واقعیات ویژه میهن 
 یک تحلیل مشخص از ما سازگاری نداشت مو به مو تجویز می کردند و بدون ارائه

عمل "شرایط مشخص میهن ما و بدون توجه به این گفته داهیانه رفیق مائو که 
 دگم وار به اندیشه های نادرست خود چسبیده بودند و از "مالک حقیقت است

اینکه گام مثبت و عملی نمی توانستند بردارند، درسی نمی گرفتند، در شرایطی که 
ار شرایط مناسبی که معلوم نبود چه موقع فرا بسیاری از فرصت طلبان در انتظ

خواهد رسید و در انتظار روزی که خلق بطور خودبخودی حرکت خود را آغاز 
نماید، شروع جنبش را تعلیق به محال می کردند و به زندگی حقارت بار و بی ثمر 
خود تحت سلطه رژیم شاه مزدور گردن می گذاردند و به اصطالح با متانت به 

اموش، بی تحرک و فسادانگیز خود ادامه می دادند که در واقع دنباله روان زندگی خ
جریانات خودبخودی بودند که حتی وجود مشخص نداشت و نمی توانست بوجود 

 زیرا که امپریالیسم و ارتجاع با هزاران توطئه آگاهانه و با هزاران نقشه -آید 
حال، در شرایطی  هره  ب–ضدخلقی از بوجود آمدن و رشد آن جلوگیری می کردند 

که خاطرات دردناک شکست های گذشته بر اذهان خلق سایه تاریکی افکنده بود و 
نسل . امیدها کور و دل ها سرد بود، نسل جوان میهن ما رستاخیز خود را آغاز کرد

جوانی که به آن مرحله از بلوغ فکری و عملی رسیده بود که بتواند رسالت تاریخی 
نسل جوانی که با پاکدلی و صداقت انقالبی از میان سیاهی ها . دخود را آغاز نمای

د تا سالح انقالب بر دوش گیرد و راهگشای مبارزات خلق تحت ستم مپیش می آ
  . خود گردد

جوانانی که به خاطر محو حقارت های بیست ساله، به خاطر زدودن تردیدها و      
ناامیدی ها، به خاطر شکست سکوت و خفقان، به خاطر پایان دادن به تئوری های 
بی ارتباط با عمل، به خاطر محکوم کردن الگوسازی و دنباله روی سیاسی، به خاطر 

خاسته اند تا با آرمان خلق خود که زدودن گنداب های اپورتونیستی، قاطعانه به پا 
همانا نابودی ارتجاع و سلطه امپریالیستی و حاکمیت خلق بر میهن است، تحقق 

  .بخشند
این نسل قهرمان، بدون برخورداری از هرگونه حمایتی، بدون برخورداری از      

 .هرگونه تجربه عملی، بدون بهره گیری از هرگونه تجربه گذشتگان آغاز به کار کرد
زیرا گذشتگان تجربه ای مثبت و خالق که برای حال سودمند باشد از خود به جای 
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از این روی نسل جوان بدون اتکاء به دستاوردهای گذشته، کار خود . نگذاشته بودند
 .را از صفر آغاز کرد

مبارزات گذشته فقط می توانستند به این نسل بیĤموزند که چگونه عدم اتکاء به      
که چگونه . سیج نکردن صحیح آنها، مبارزات را به شکست می کشاندتوده ها و ب

دریوزگی سیاسی و عدم اتخاذ یک خط مشی مستقل منطبق با شرایط ویژه ایران می 
که عدم یک وحدت . تواند ما را دنباله رو کور منافع و توافق های دیگران سازد
شترک، مبارزات خلق را سیاسی واقع بینانه در میان نیروهای خلق بر علیه دشمنان م

که چگونه عدم قاطعیت و جسارت انقالبی و عدم اعتماد . پراکنده و کم اثر می سازد
به نفس سیاسی نیروهای پیشĤهنگ می تواند راه را برای یکه تازی دشمن باز گذارد 

که چگونه عدم وجود یک سازمان پیشرو واقعا . و میهن را دودستی به دشمن بسپارد
 کوران عمل انقالبی آبدیده شده باشد، نه در نمایشات و بازی های انقالبی که در

سیاسی، می تواند انرژی بیکران خلق را به هدر داده و مبارزات خلق را به شکست 
حتی اگر دالوری و پایداری صدها فرزند قهرمان خلق ما پشتوانه . و ناکامی بکشاند

  .آن باشد
 "اوژیاس"یفه سنگین الیروبی طویله بدین ترتیب نسل جوان میهن ما با وظ     

گذشته و پی ریزی بنای آینده مبارزات خلق ما، با دست خالی و با قلبی سرشار از 
امید و ایمان، پای به میدان عمل نهاد و در کوران عمل انقالبی و در زیر سلطه سیاه 
ترین خفقان های سیاسی و در زیر آتش و خون رشد کرد و آنها که همراه جنبش 

دند با چشمان خود می دیدند و با تمام وجود خود لمس می کردند که چگونه بو
 .پوالد آبدیده می شود

بدون .  این نسل مبارز که به خودش متکی است، همه چیز را خودش می سازد     
او می بایست همه چیز . آنکه هیچ نیرویی جز نیروی خلق تحت ستم حمایتش کند

 حتی کوچکترین امکانات ،فریندĤمکانات را از نو بیهمه ا.  فراهم آورد خودخود را
وجودی خالق و سازنده مبنابراین راه ساختن و خلق کردن را می آموزد و به  .را

  .تبدیل می شود
 این موجود که همه چیز خود را از دست می دهد تا همه چیز را به چنگ      
 عملی یافته است که این پدیده شگرف تاریخ ایران اینک یک واقعیت مادی و. آورد

این جوانان در دل دشمن . لرزه بر قلب امپریالیسم و ارتجاع داخلی می افکند
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جوانانی که بی باک، امیدوار و با ایمان به پیروزی راهشان به . وحشت برانگیخته اند
جوانانی که از هیچ دشواری در راه مبارزات خلق خود وحشتی . پیش می تازند

ای به دوش گرفتن بار رسالتی که تاریخ بر عهده شان نهاده به جوانانی که بر. ندارند
میان خلق میهن خود رفته اند تا مبارزات را در میان خلق جایگیر سازند و گسترش 

جوانانی که کمتر . دهند و این حرکت را در عمل انجام می دهند و نه در حرف
  . وانایی آنهاسخن می گویند و بیشتر عمل می کنند و این است طلسم قدرت و ت

  .رفیق اشرف دهقانی نمونه یکی از این جوانان پیشتاز میهن ماست     
موریت أ هنگامی که مشغول اجرای یک م50رفیق اشرف در اردیبهشت      

 توسط مزدوران رژیم پس از یک درگیری نابرابر دستگیر ،شناسایی چریکی بود
ه شد ولی او با اتکاء بر گردید و زیر وحشیانه ترین شکنجه های فاشیستی کشید

ایمان و صداقت و قاطعیت انقالبی خود شدیدترین شکنجه ها را تحمل کرد و لب 
او را پس از شکنجه های فراوان محاکمه نمودند و به ده سال . به سخن نگشود

رد و رفیق مدت دو سال در زندان های رژیم شاه بسر بُ. زندان محکومش ساختند
ا استفاده از یک فرصت مناسب از زندان گریخت و خود  ب52باالخره در فروردین 

او اینک در کنار رفقای دیگرش و . را به صفوف چریکهای فدایی خلق رسانید
دوشادوش آنها به مبارزه بر علیه ارتجاع و امپریالیسم ادامه می دهد و قطعا همانند 

 بخش هر رزمنده چریک دیگر تا آخرین قطره خون خود را نثار مبارزات رهایی
  .میهن خود خواهد ساخت

برخورد قاطعانه رفیق اشرف دهقانی در مقابله با مزدوران رژیم و کارگزاران       
 فرزندان خلق ما در زبسیاری ا. امپریالیسم در ایران یک برخورد استثنایی نبوده است

زیر وحشیانه ترین شکنجه های قرون وسطایی فاشیست های ایرانی و اربابان 
 همانگونه که شایسته نام جنبش ، دلیری های نمایان بروز داده اند،آنهاآمریکایی 

ولی ما تنها فرصت یافته ایم که نمونه مقاومت و مبارزه جویی . رافتخارشان استپُ
رفیق اشرف دهقانی را که نمونه ای از دالوری های نسل جوان انقالب ایران است، 

  .ه نماییمبه پیشگاه خلق ایران و افکار عمومی جهان عرض
  

  !با ایمان مستحکم به پیروزی راهمان
 سازمان چریکهای فدایی خلق



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیوگرافی
  

هنگامی که او بدنیا . رفیق اشرف دهقانی فرزند یک خانواده فقیر کارگری است 
آمد، پدرش شغل میرابی داشت و پیش از آن هم، از این رو که کار ثابتی نداشت، 
. زندگی خانواده هشت نفری خود را با اشتغال به کارهای گوناگونی گذرانده بود

روشن . سی، چاه کنی، فعلگی و بقالی از جمله این ها بودکارگری درکارخانه نخ ری
از . است که هیچ یک از این کارها گذران خانواده را به حد کافی فراهم نمی کرد

 می بایست ،این رو مادر و فرزندانی که در خانواده قادر به  انجام کاری بودند
مانی برادر ز. مین مخارج زندگی شان داشته باشند و چنین هم بودأسهمی در ت

بزرگ ها با اشتغال به کاری، این وظیفه را انجام می دادند و زمانی نیز خواهر و مادر 
شغل میرابی ایجاب می . از راه دوک ریسی کمک خانواده در تأمین معاش بودند

کرد که پدرش به طور مداوم با آب سر و کار داشته باشد و شب ها نیز کنار آب 
ه پادرد شدیدی شده بود که او را از کار کردن بازمی از این رو مبتال ب. بخوابد
با . مدام فقر و رنج را تجربه کرده بودُبدین ترتیب پدر در سراسر زندگیش . داشت

این همه از آنهایی نبود که زندگی سراپا رنجش را سرنوشتی آسمانی به حساب 
بی می او مسبب تیره روزی خود و میلیون ها کارگر نظیر خود را به خو. آورد

شناخت و می دانست که دشمن طبقاتیش روی همین زمین بسر می برد که او و 
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بدین گونه فقر و زحمت بی . تمام زحمت کشان دیگر هم در آن زندگی می کنند
پایان از آغاز عمرش نقش آموزگار راستینی را داشت که در شناساندن واقعیات 

در عین بیسوادی از آگاهی . ه بوداز بهره کشی و ستم به او یاری کرد، جامعه طبقاتی
این بود که از هر راه ممکن برای مبارزه با دشمن تالش می . سیاسی برخوردار بود

و تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان او در صف  1324-25 یدر وقایع سالها. کرد
و بعد از یورش وحشیانه نیروی دولتی و کشتار مبارزین صدیق، خانه . خلق بود

هگاهی برای مبارزین راستینی که از دست دژخیمان خود را رها کرده کوچکش پنا
  .بودند، محسوب می شد

مسائلی که در خانواده مطرح می گشت، رنگ سیاسی داشت و اغلب خاطراتی      
را شامل می شد که ماهیت بهره کشان، شرح ستم گری های آنان و ستم کشی های 

با وجود آن همه نفرت و کینه . بیان می کردانبوه افراد محروم و بهره ده جامعه را 
طبقاتی، آنچه که پدر و مادر و افراد نظیر آنان را از عصیان آشکار در برابر 
ثروتمندان بازمی داشت، انبوه تحقیر سالیان دراز بود که در آنان یک نوع بی 
اعتمادی به خود و بزرگ و نیرومند انگاشتن ثروتمندان و ناتوان احساس کردن 

بدون شک اوضاع اجتماعی آن روز و جریان مبارزاتی که .  ایجاد کرده بود،خود
منجر به شکست شده بود نیز این احساس ناتوانی و کم بها دادن بخود را در آنها 

  .قوت می بخشید
محنت های فراوان زندگی از یک سو و تضاد روحیه آزادگی با شرایط اسارت      

وجودی خشن بار آورده بود تا حدی که می شد بار موجود از سوی دیگر، پدر را م
سرکوب شدن تمایالت مبارزه جویانه او در اجتماع، . او را بدخُلق به حساب آورد

به صورت خشونت و سردی رفتار با افراد خانواده جلوه گر می شد و ثمره چنین 
اما  ،رفتاری این بود که با اینکه افراد خانواده همدیگر را بسیار دوست می داشتند

 1328رفیق اشرف در سال . هیچکدام محبت خود را به همدیگر ابراز نمی داشتند
از . کسی فرصت رسیدگی زیاد به او را نداشت. در چنین محیط خانوادگی بدنیا آمد

این رو از همان ابتدا شرایطی برای او فراهم بود که بتواند بدون توقع حمایت و 
مشکالتش را خودش حل کند و . ه بار بیایدنوازش و با اعتماد به نفس در هر زمین

در عین حال روز به روز بیشتر با واقعیات خشن و سختی که زندگیش را فراگرفته 
به خصوص که بعد از تولد او پدر برای همیشه توان حرکت را از .  آشنا شود،بود
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گرچه در گذشته نیز . دست داده بود و در اثر پادرد شدید همیشه بستری بود
 اما این بار ،ه بر اثر بیکاری های گهگاه پدر دچار تنگدستی فراوان می شدخانواد

  .دیگر امید نمی رفت که یکبار دیگر پدر بتواند کاری به عهده گیرد
خواهر بزرگتر ضمن کار به تحصیل خود نیز ادامه می داد و رفیق اشرف دوازده      

به ده دوردستی رفت و او  ،ساله بود که مادر به همراه خواهرش که معلم شده بود
 کسی بود که بیشترین بهروزاز میان همه افراد خانواده رفیق . بیش از پیش تنها ماند

 را موجودی مقدس می بهروزاو رفیق . محبت و اعتماد رفیق را جلب می نمود
دنیایی . دانست که دنیایش با دنیای کوچک همه آدم های معمولی فرق زیادی داشت

  .ت داشتنی که رفیق بسیار مایل بود وارد چنان دنیایی بشودخوب و وسیع و دوس
 از بهروزرفیق . بحث های سیاسی خانوادگی نظرش را بسیار جلب می کرد     

رفیق کتاب ها را با . همان ابتدا او را عالقمند به کتاب و کتاب خواندن بارمی آورد
او . و افزوده می شداشتیاق می خواند و روز به روز بر آگاهی اجتماعی و سیاسی ا

نیز کم کم دشمن طبقاتی خود و مسبب فقر و رنج توده ها را می شناخت و از 
  .همان آغاز کینه او را در دلش بارور می کرد

 محیط مدرسه با برنامه های تبلیغاتی و جشن های فرمایشی با روحیه او      
ا از این برنامه ها سازگاری نداشت و او به هر رو نمی توانست اکراه و نفرت خود ر

به خاطر شرایط طبقاتی و فضای سیاسی که بر محیط خانوادگی اش حاکم . بپوشاند
 بسیار جدی تر و برتر از مسائلی بود ،بود، مسائلی که ذهنش را مشغول می داشت

دنیای او بسیار دور از سرگرمی . که همکالسان و هم سن هایش به آنها می پرداختند
. های مبتذل خرده بورژوایی از قبیل مُدپرستی های تقلیدی و سموم فکری دیگر بود

واالت بیشتری در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی از رفیق ئاین بود که هر روز س
  .  می پرسید و او با دقت و حوصله تمام پرسش هایش را پاسخ می دادهروزب

 بودند و رفیق بهروز از دوستان نزدیک رفیق کاظم سعادتی و صمد بهرنگیرفقا      
 ،به آنها احترام و محبتی بزرگ احساس می کرد و آرزو داشت وقتی بزرگ شد

 سیاسی یافته بود به انقالب و از وقتی که آگاهی. زندگی و افکارش مانند آنها باشد
 اما این نکته ،گرچه انقالب برای او مفهوم مبهمی داشت. انقالبی بودن می اندیشید

. برای او بسیار ملموس و روشن بود که باید زندگیش را در خدمت انقالب بگذارد
  . نمی دانست چگونه ؟
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به هدف می رساند آگاهی دادن به همکالسی ها یکی از راه هایی بود که او را      
. چرا که همکالسی ها با اندیشه ها و عالئق او بیگانه بودند. و این راه آسانی نبود

شرائط خانوادگی و اجتماعی و تبلیغات آگاهانه ای که برای تربیت انسان های بی 
تهی از ُخبر از مسائل الزم زندگی به شکل وسیعی جریان دارد، برنامه های درسی 

ی درستی به دانش آموزان بدهد، همه دست به دست هم داده و هر مطلبی که آگاه
جوان ها را فرسنگ ها از حقایق دور نگه می داشت و رفیق با صبر و شکیبایی کمی 

از این رو .  نمی توانست به دلخواه خود هدفش را پیش ببرد،که الزمه سنش بود
 در دنیای رفقا هرچه بیشتر از دنیای هم سن های خود به دور می افتاد و هر روز

 پیش تر می رفت و باز هم از تالش برای آگاهی بخشیدن به کاظم و صمد، بهروز
  .هم سن های خود ناامید نمی شد و تمام نیرویش را در این راه به کار می گرفت

در کالس یازدهم دوستی یافته بود که جویای آگاهی بود و از این رو رفیق هیچ      
یک بار که سر کالس درس . با او از دست نمی دادفرصتی را برای بحث کردن 

ضمن نامه مفصلی برای او از ماهیت حکومت شاه و چگونگی روی کار آمدن 
معلم که ساواکی بود متوجه شده و آن را از . پدرش رضا خان و خودش نوشته بود
دختری که به نظر رفیق جویای آگاهی بود . دستش گرفت و به ساواک تحویل داد

در پایان سال تحصیلی متوسطه آن . دیگر به بحث های خود با او ادامه ندادترسید و 
دو را به ساواک بردند و بعد از کمی تهدید و نصیحت از آنها تعهد گرفتند که دیگر 
در مسایل سیاسی دخالت نکنند و رفیق چنین تعهدی داد و به خوبی هم به تعهدش 

  !وفادار ماند
 دیگر زمانی که رفیق در گذشته فکر می کرد باید در .دوران دبیرستان تمام شد     

آن زندگیش را وقف انقالب کند، فرارسیده بود در حالیکه نشانه ای از انقالب به 
 ظاهرا به زندگی عادی کاظم و صمد، بهروزاو می دید که رفقا . چشم نمی خورد

کند و همین از این امر خشمگین بود اما نمی دانست چه باید ب. خود ادامه می دهند
او . احساس ناتوانی او را به سوی نوعی افسردگی و سرگردانی سوق می داد

  ...احساس می کرد آن موجود عاصی و آشتی ناپذیر در او ذره ذره می میرد 
و به قول خود رفیق، او از !  کشته شدصمدو درست در این هنگام بود که رفیق      

 هم از این صمدز رفقای دیگر رفیق  همچنانکه بسیاری ا. زندگی یافتصمدمرگ 
 افزون تر از آن بود که ،دیگر کینه ای که از دشمن به دل گرفت. مرگ زندگی یافتند



 بیوگرافی

 

41 

همه ابهامی که در گذشته از زندگی آینده اش داشت اینک . یک آن خاموشی پذیرد
  .به روشنی رسیده بود

هر روز فقر و رنج و در این هنگام رفیق در یک روستای آذربایجان معلم بود و      
آینده تباه و انبوه .  روشنتر و افزونتر می یافت،ستمی را که از کودکی لمس کرده بود

تیره بختی را که چشم به راه روستازادگان بی گناه بود، آشکارا به چشم خود می 
  .دید و هر آن تعهد بیشتری در حق آنان احساس می کرد

این را هر دو احساس .  باشد"بهروز "  می توانست رفیق"اشرف"اینک دیگر      
از این رو هر دو آگاهانه برای از بین بردن دیوارهای فاصله ای که . می کردند

پرشکوه رفاقت بر رابطه برادری و ُ اقدام کردند و رابطه ،میانشان قد برافراشته بود
ر آموزگاری قبلی سایه افکند و هنگامیکه دوشادوش یکدیگر به همراه سایر رفقا د

 رفاقت آنها به اوج شکوه ،نخستین سنگرهای مبارزه مسلحانه در ایران قرار گرفتند
زیرا رفاقتی که در سنگر . خود رسید و به رفاقتی زوال ناپذیر و همیشگی تبدیل شد

مبارزه به وجود می آید دیگر مانند روابط معمولی با مرگ و دوری وعامل دیگری 
  . زوال پذیر نیست

ارزی رفیقش تا بدان هنگام زنده است که به آرمانش وفادار باشد و برای هر مب     
 بهروز با اینکه رفیق ،هم از این رو. هنگامی می میرد که پشت به آرمانش کرده باشد

به زیر شکنجه شهید شد اما عشق او و همه رفقای شهید به آزادی خلق ها، آمیخته 
این آزادی، به هستی خود ادامه با عشق تمام رفقای مبارز از جمله رفیق اشرف به 

می دهد، همچنانکه کینه اش نیز همراه کینه آنان برای نابودی دشمن پیش می تازد 
  .و تا برافتادن ستم و نابودی جوامع طبقاتی همچنان پیش خواهد تاخت

آنچه که در صفحات گذشته آمد، بخش نخستین زندگی رفیق اشرف قبل از      
 .دنباله آن در صفحات بعد، از زبان خود او می آید. بودپیوستن او به صف مبارزه 



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در آغاز جنبش مسلحانه
  



 



  
  

  در آغاز جنبش مسلحانه
  
  

  
  

  شکست سکوت و خفقان
  

هنگان فدایی خلق، ناقوس ا با آغاز مبارزه مسلحانه توسط پیش49در بهمن سال      
صادق ترین و پاک ترین فرزندان . مرگ امپریالیسم و ارتجاع در ایران به صدا درآمد

ون کوه استوار به جنگ  ولی با عزمی راسخ و با ایمانی چ،خلق با انبانی خالی از تجربه
قطعی با دشمنی برخاستند که سال ها سکوت و خفقان را با استفاده از تمامی امکانات و 

 . نیروهایش در ایران حاکم نموده بود
هنگان راستین انقالب، رسالت تاریخی خود را دریافته و دالورانه به پا ااین پیش     

من شکست پذیر است و می توان با خاسته بودند تا در عمل نشان دهند که قدرت دش
بدین ترتیب خلق را به نیروی پرتوان خود . او درافتاد و پرده از چهره ننگین او برداشت

آگاه سازند که زنجیر را از دست و پای خود بگسلند و در طول مبارزه طوالنی، ستم 
یروزی حماسه سیاهکل، پ. کشی و تیره روزی و فقر و رنج فراوان خود را پایان بخشند

در حمله به کالنتری ها، مصادره بانک ها جهت تأمین جنبش از نظر مادی، دستگیری و 
که ناشی از (تیرباران دسته جمعی فرزندان خلق به دست مزدوران امپریالیسم جهانی 

و باز هم عملیات قهرمانانه ) هنگان در آغاز مبارزه استاناگزیری بی تجربگی پیش
  .  اتفاق می افتاد50 تا اردیبهشت 49 بودند که از بهمن مبارزین، اینها همه وقایعی
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 اجرا ∗)1(پس از اینکه رفقا حکم دادگاه خلق را در مورد سپهبد فرسیوی خائن     
کردند، رژیم که انتظار چنین ضربه ای را نداشت، به دست و پا افتاد و تمام تجهیزات 

 ابلهانه تصور می کرد که )2(هکلسیادشمن بعد از اعدام قهرمانان . خود را به کار گرفت
دیگر همه چیز پایان یافته و او توانسته است جنبش را در نطفه خفه سازد و ابلهانه تر 
اینکه می پنداشت فرزندان مبارز خلق همان پانزده قهرمان دلیری بودند که او آنها را 

 را تیرباران اعدام کرده یا زیر شدیدترین شکنجه ها شهیدشان کرده و پیکر بی جان آنها
 رفیق دیگر در رابطه با رفقای شهید برای او شناخته شدند، او 9وقتی نام . نموده است

که هرگز نمی توانست از نظر تاریخی شرایط ایران را تجزیه و تحلیل کرده و متوجه 
شود که این شرایط تاریخی است که انقالب را در دستور روز قرار داده و مبارزین 

 نفر مبارز 9ا پرورش می دهد، در روزنامه ها نوشت که گویا فقط صادق بی شماری ر
به خاطر قدرت نمایی، عکس آنها را چاپ کرده و در سراسر . در ایران باقی مانده است

 تن 9. ایران منتشر نمود و برای دستگیری هر یک صد هزار تومان جایزه تعیین کرد
حمید  رفیق ،جواد سالحی، رفیق یانپو امیرپرویزرفیق : رفیق انقالبی عبارت بودند از

، رفیق عباس مفتاحی رفیق ،صادقی نژاد اسکندر، رفیق منوچهر بهائی پور، رفیق اشرف
دشمن ابلهانه . )3(رحمت اله پیرو نذیری، رفیق محمد صفاری آشتیانی، رفیق احمد زیبرم

به کمک انتظار داشت خلقی که این فرزندان قهرمان را در دامن خود پرورش داده بود 
ولی نتیجه این تالش عبث دشمن . او شتابد و به درخواست ننگین او پاسخ مثبت بدهد

تنها این شد که خلق هرچه زودتر متوجه آغاز مبارزه و وجود نیروهای انقالبی در 
هنگ می بایست با اعمال قدرت انقالبی در اهمان چیزی که انقالبیون پیش. کشور گردد

  .گسترده، خلق را از آن آگاه کنندطی مدتی طوالنی و در سطح 
 تن از پیشگامان انقالب را به مردم معرفی کرد و بدین گونه از 9عالوه بر این،      

با . قهرمانان خلق تجلیل کرد و آرزوی مردم را بی آنکه خودش بخواهد، برآورد ساخت
اشتباه عکس العمل شورانگیزی که خلق در این مورد نشان داد، دشمن خیلی زود پی به 

مردم . ولی دیگر چاره ای نداشت عکس العمل های مردم بسیار نویدبخش بود. ردخود بُ
اکثرا . نددرتعداد زیادی از این عکس ها را از در و دیوار کنده و به خانه های خود می بُ

                                                 
  .توضیحات مربوط به شماره ها، در آخر کتاب آمده است  ∗



 47 در آغاز جنبش مسلحانه

 . ما حاضر نمی شویم این ها را لو بدهیم،اگر ده برابر این هم پول بدهند: می گفتند که
تأثیر این امر بر .   این ها مانند ویت کنگ ها هستند، یا. این پول حرام است،یا اینکه

آنها خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت به مبارزه . قشر روشنفکر هم جالب توجه بود
به هر حال جنبش آزادیبخش آغاز شده بود و همگی می بایست برای . روی آور شدند

  .پیشبرد آن تالش می کردیم
، از آغاز مبارزه مسلحانه به آن پیوسته بهروزهم همراه رفیق و برادر انقالبیم  من      

من . هایی بخش خلق های در بند ستم انجام دهیمر  بودیم تا وظیفه خود را در مبارزه
 تن رفیق نامبرده می گشت، همراه دو تن 9در همان شرایطی که دشمن همه جا به دنبال 

تیم ما .  در یک خانه تیمی زندگی می کردم)4(ابدلیق ن رفیق پویان و رف،از رفقا
مسئولیت چاپ و پخش اعالمیه هایی را به عهده داشت که بعد از انجام هر عمل 

این مسئولیت اصلی ما . انقالبی یا به مناسبت های دیگر می بایست بین مردم منتشر شود
  .اما در صورت لزوم وظایف دیگری نیز به عهده می گرفتیم. بود

. هرعمل انقالبی که انجام می گرفت امید تازه ای در دل ها شکوفا می ساخت     
گرچه در درستی خط مشی مبارزه مسلحانه شکی نبود و شرایط نیز نشان می داد که 
تنها راه برانداختن سلطه امپریالیستی و ارتجاع داخلی همین راه است، ولی هنوز هم 

بی تجربگی آغاز انقالب چگونه ادامه پیدا معلوم نبود این مبارزه با امکانات کم و 
رفیق پویان در این . خواهد کرد و حقانیت خود را در طول چه زمانی ثابت خواهد نمود

 در این مبارزه ممکن است ضربه های سنگینی به سازمان وارد آید و ": مورد می گفت
حق است و ما ولی مبارزه ای که شروع کرده ایم . یا حتی افراد سازمان از بین بروند

خوشحالیم که شروع کننده این مبارزه ایم و ایمان دارم که اگر سازمان چریکهای فدایی 
   .". سازمان های انقالبی دیگر آن را ادامه خواهند داد،خلق هم نبوده باشد

رفقا پویان و نابدل   6:30یک روز بعد از ظهر ساعت . اواخر فروردین پنجاه بود     
عالمیه های سازمان و چسباندن آنها به دیوار کوچه ها از خانه برای پخش نخستین ا

رفیق نابدل همراه رفیق جواد . خارج شدند و قرار شد ساعت ده شب به خانه برگردند
سالحی به وسیله موتورسیکلت حرکت می کردند و مأمور چسباندن اعالمیه به دیوارها 

  . رفیق پویان هم با رفیق گلوی می رفت. بودند
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 10ساعت از . اما از رفیق نابدل خبری نشد. شب رفیق پویان برگشت 9:30ساعت      
 شد و دیگر انتظار 11:30ساعت .  ما نگران بودیم و همچنان انتظار می کشیدیم.گذشت

  . حدس ما درست بود. فهمیدیم که رفقا دستگیر و یا شهید شده اند. بی فایده بود
هنگامی که رفقا مشغول چسباندن . ن قرار بودماجرای دستگیری رفیق نابدل از ای     

اعالمیه به دیوار بودند، یک استوار بازنشسته ارتش آنها را می بیند و شروع به فریادزدن 
ولی چون آن محل را قبال  به . رفقا فوری پشت موتور نشسته و فرار می کنند. می کند

ی کالنتری خیابان خوبی شناسایی نکرده بودند، داخل کوچه ای می شوند که روبرو
هنگامی که رفقا از کوچه خارج می شدند با نگهبان های کالنتری . پامنار باز می شد

رفقا نیز . مواجه می شوند که به دنبال فریادهای استوار مزبور به رفقا تیراندازی می کنند
 در این زد و خورد رفیق نابدل تیرخورده و بیهوش. متقابال به تیراندازی پاسخ می دهند
رفیق سالحی بعد از یک نبرد دالورانه و نابرابر با . می شود و نمی تواند خود را بکُشد

آخرین گلوله اش به حیات خود پایان می دهد و به شهادت می رسد تا زنده به دست 
رفیق آخرین گلوله اش را از پشت گردن به خود می زند تا صورتش . دشمن اسیر نشود

  . متالشی شود
 رفیق 9 ترتیب می خواست از تبلیغات دشمن درباره کشته شدن یکی از ینه ااو ب     

  . رزمنده ای که عکسشان را به در و دیوار چسبانده بودند، جلوگیری کند
همانجا با پیکر تیرخورده به . رفیق نابدل به بیمارستان شهربانی منتقل می شود     

ستین روزهای دستگیری از مقاومتی که رفیق در نخ. شکنجه وحشیانه او می پردازند
به . خود نشان داد، افسانه وار بود و خود دشمن را نیز به تحسین و تعجب واداشته بود

 اگر حرف نزنی گلوله را از پایت در نمی آوریم و او دالورانه پاسخ داده ،او گفته بودند
من آنچه را که متعلق به خلقم و من است . تیر مال شماست و حرف مال من": بود
   .".فظ خواهم کردح

در همین روزها یک بار هم با استفاده از لحظه کوتاهی از غفلت نگهبانان، خود را      
او می خواست بدین وسیله . از طبقه سوم بیمارستان شهربانی پایین انداخته بود

اما این بار هم زنده مانده و فقط بخیه . شی کند تا اسرار جنبش را فاش نسازدخودکُ
او با دست خود سعی کرده بود تا روده هایش را بیرون . اره شده بودندهای شکمش پ

  . شی کند اما مزدوران رسیده و مانع این کار شده بودندبریزد و بدینوسیله خودکُ
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وقتی به او گفتند همه اعضای سازمان را دستگیر ساختیم و به زودی شما را      
این مهم نیست، ما در ": ش گفته بودتیرباران خواهیم کرد، با تمام احساسات انقالبی

 او چندین روز در برابر شکنجه ."!مقابل دشمن می شکنیم ولی هرگز خم نمی شویم
های وحشیانه مزدوران مقاومت کرده و یک کلمه برای آنها از اسرار جنبش بروز نداده 

لیه بود و حتی آدرس خانه تیمی را بعد از بیست روز گفته بود که ما دیگر خانه را تخ
کرده بودیم و بعد از چندین روز که دشمن به خانه تیمی ما ریخته بود دست خالی و 

  .ناکام برگشته بود
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  اشتباهات ناشی از بی تجربگی

  
 ،بی آنکه کوچکترین اقدامی بکنیم. بعد از آنکه از مراجعت رفیق نابدل ناامید شدیم     

صبح فردا به جمع و جور کردن وسائل و . ندیمشب را در همان خانه به صبح رسا
ولی رفیق . من ساعت یک بعد از ظهر به تبریز رفتم. سوزاندن پاره ای مطالب پرداختیم

پویان با رفیقی دیگر همانجا ماندند و آنشب را نیز در آن خانه گذراندند و صبح روز 
  . خانه را ترک نمودند9دیگر ساعت 

ابدل شب دستگیری یا فردای آن روز درباره آدرس خانه روشن است که اگر رفیق ن     
 همانجا اتفاق می افتاد و چه )5(اطالعی به دشمن می داد، درگیری خیابان نیروی هوایی

چرا که هر ساعتی از زندگی رفقای انقالبی، . خوب که دیرتر به وقوع پیوست
ن آن روز به م. ثر استؤمخصوصا رفیقی چون پویان، ارزشمند و در پیشبرد جنبش م

تبریز رفتم و رفقای تبریز را از دستگیری نابدل باخبر ساختم ولی نه من و نه رفیق 
دو روز بعد طبق قرار قبلی که با رفیق پویان .  برای مخفی شدن اقدامی نکردیمبهروز

این رفت و برگشت . داشتم به تهران آمدم و چون رفیق را ندیدم دوباره به تبریز برگشتم
یکی بعد از دستگیری رفیق نابدل، من می بایست با وجود : ظر اشتباه بودمن از دو ن

 خانواده ،اطمینانی که به او داشتم، مخفی می شدم و احتماال دشمن برای دستگیری من
دوم اینکه چون به خانواده ام گفته بودم در تهران درس . ام را تحت کنترل قرار می داد

ه تبریز، آن هم دوبار به فاصله دو روز برای آنها می خوانم، اواسط سال مسافرت کردن ب
به هر صورت، یک . تعجب آور و مشکوک بود و من به این نکته توجهی نمی کردم

 دو سه روز بعد به بهروزرفیق . هفته در تبریز ماندم و بعد طبق قرار قبلی به تهران آمدم
 در آن موقع به خاطر تهران آمد و باز هم بی خیال و بدون اینکه بدانیم رفیق نابدل

  . نگفتن اسم رفقایش، چه شکنجه هائی را تحمل می کند، آزادانه می گشتیم
اما بی تجربگی آغاز . تک تک اقدامات ما بعد از دستگیری رفیق نابدل، اشتباه بود     

در آن موقع، نبودن هیچ گونه تجربه عملی . کار، ناگزیر این اشتباهات را به بار می آورد
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 عمل دشمن و تصور ذهنی داشتن از سیستم پلیسی، خوش خیالی هایی به از نحوه
  . وجود آورده بود

من از طرف سازمان . بیش از بیست روز از دستگیری رفیق نابدل می گذشت     
مأموریت یافتم به مسجدی که نزدیک خانه تیمی ما قرارداشت و زن صاحبخانه برای 

رار شد از طریق صحبت با زن صاحبخانه از ق. خواندن نماز به آنجا می رفت، بروم
 به آنجا ،طرحی نیز بود که اگر ساواکی ها به خانه ریخته باشند. اوضاع باخبر بشوم

ساعت رفتنم را طوری تنظیم کرده . من عصر به مسجد رفتم). از طرف رفقا(حمله شود 
ین افراد آسان بودم که سر نماز به آنجا برسم که در آن موقع پیداکردن صاحب خانه از ب

در این فاصله پیش صاحب خانه رفتم . به موقع رسیدم و صاحب خانه را پیدا کردم. بود
او همین که چشمش به من افتاد رنگش پرید و نشانه های ترس در . و با او حرف زدم
بعد از کمی حرف زدن متوجه وضع غیرعادی او شدم و همه چیز را . چهره اش پیدا شد

  . در خانه بودندساواکی ها. فهمیدم
می دانستم چه بسا به علت  . نماز شروع شد و من فوری از مسجد خارج شدم     

موران ساواک، اگر آنجا بایستم ممکن است حرکتی از أناآگاهی و یا تحت تأثیر تهدید م
از این رو من فاصله بین دو نماز را برای . او سر بزند که منجر به شناخته شدن من بشود

  .زیرا موقعیت مناسبی برای این کار بود.  انتخاب کرده بودمصحبت با او
بعدها فهمیدم که بعد از آن، هر روز اکیپی از شهربانی همراه زن صاحبخانه مرتب      

  !به مسجد می آمده، گویی که من می خواستم دوباره به آن جا برگردم
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  زبهروتالش های پردامنه دشمن برای دستگیری من و رفیق 

  
چون هنوز خانه . من حتی به خانه برادرم نیز که فعالیت سیاسی نداشت، می رفتم     

در حالی که نمی دانستم دشمن چه تالش پردامنه ای را برای یافتن و . ای نگرفته بودیم
ماجرا از این قرار بود که رفیق نابدل بعد از چندین روز . دستگیری من آغاز کرده است

مأمورین برای .  را فاش می کندبهروز دلیرانه، اسم رفیق شکنجه شدن و مقاومت
آنها همچون حیوانی زنجیر . دستگیری ما به خانه پدری مان در تبریز مراجعه می کنند

مادرم که از . گسیخته شبانه به خانه مان می ریزند و به جستجوی خانه می پردازند
 و محمد بود، بهروزن، رفیق  م،حمله ناگهانی آنها ترسیده و سخت نگران بچه های خود

ولی آنها چنین اجازه ای را به او . از آنها می خواهد که بگذارند او به خانه برادرم برود
عالوه بر آن، هر کس در روزهای بعد هم در خانه را می زده او را به داخل . نداده بودند

  . آورده و دیگر اجازه بیرون رفتن را به او نمی دادند
 به خانه )6("دمحم"روز همانجا می مانند و شب بعد که برادر کوچکترم یک شبانه      

 رفته او )7(کاظم سعادتیبعد به سراغ شوهر خواهرم، رفیق . برمی گردد او را می گیرند
  . را هم دستگیر می کنند و برای کسب اطالعات به ساواک تبریز می برند

ین همه یکی از سمپاتیزان های با ا.  با زن و فرزندش زندگی می کردکاظمرفیق      
او که سراپا آکنده از کینه . اما اقدامی جهت مخفی شدن نکرده بود. پیشرفته سازمان بود

ید طبقاتی بود بعد از دستگیری برای اینکه کمترین اطالعاتی در اختیار آنان دو نفرت ش
ن به دشم .نگذارد، دست به فریب آنها می زند و خود را فردی ساده جلوه می دهد

 را در رابطه با وی دستگیر سازد او را بهروزخیال اینکه می تواند با آزاد کردن او رفیق 
 آنها را کمک بهروزولی تهدیدش می نماید که اگر در دستگیری رفیق . آزاد می کند

نکند، او را باز دستگیر ساخته و سخت تحت شکنجه اش قرار خواهند داد و در این 
رفیق کاظم متوجه این موضوع می . تحت کنترل خود می گیرندمدت تمام حرکات او را 

 در این روزها با او تماس خواهد گرفت و می بیند بهروزاو می دانست که رفیق . شود
که زیر این کنترل شدید نمی تواند او را از جریان مطلع سازد و احتماال هنگام دیدارشان 
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م تردید نشان دهد شبانه با خوردن سَاز این رو بی آنکه ذره ای . دستگیرش خواهند کرد
 را از بهروزتا بدین وسیله رفیق . شی می کندو بریدن شاهرگ دست هایش خودکُ
  . خطری که متوجه اوست باخبر سازد

برای نجات دادن او شبانه به هر اقدامی . دشمن به زودی از اقدام او باخبر می شود     
اما .  و بهبودی او را مصرانه می خواهنددست می زند، او را به بیمارستان می رساند

ر راز و لب فروبسته و مشت هایی از خشم و کینه گره شده و رفیق کاظم با دل پُ
دشمن از این ناکامی آنچنان مأیوس و وامانده شد که پزشکیاری . خونین، شهید می شود

ظاهرا از ( او را که نتوانسته بود رفیق کاظم را از مرگ نجات دهد به دادگاه کشانده و از
عالوه بر آن، در تجلیل پرشوری که مردم ! شکایت کرده بود) جانب خانواده رفیق کاظم

تبریز از فرزند قهرمان خود در مراسم به خاک سپردن او کرده بودند، دشمن بیش از حد 
خشمگین شده بود و از طرفی به علت اینکه نمی توانست پرده از سیاهکاری های خود 

اما کینه اش را با دستگیری بعدی آنهایی . سته بود جلوی این کار را بگیرد نتوان،بردارد
اما این ها هیچ یک خشم .  ناراحتی می کرده اندزارفرونشانده بود که بیش از همه اب

رفیق کاظم یک بار دیگر زبونی و ناتوانی دشمن را در . حیوانی او را تسکین نمی داد
آخرین سفارش او به . ی راستین به ثبوت رسانیدرشکوه یک انقالببرابر پاکباختگی پُ

مادر ممکن است دشمن فرزندان ترا زیر بدترین شکنجه ها بکشد، تو " :مادرم این بود
هرگز التماس نکن، دشمن پست تر از آن است که تو از او کوچکترین چیزی 

  .".بخواهی
اده هایی را که از او تمام ج. تالش های گسترده دشمن به همین جا پایان نمی یابد     

تمام مؤسساتی را که تصور می کرد ممکن . تهران بیرون می رفت تحت نظر گرفته بود
به خاطر من ) به خانواده ام چنین گفته بودم(است من آنجا مشغول درس خواندن باشم 

در این مورد از یک مأمور زن که احتماال همان زنی بوده که بعدها . جستجو کرده بود
و صحبت خواهم کرد، نیز استفاده می نموده که او خود را زن برادر، خاله و فراوان از ا

  .عمه من معرفی می کرده است
ساعت دو . یکی از این موارد یورش شبانه به یک مؤسسه شبانه روزی بوده است     

 را به خوابگاه دانشجویان فرستاده و خود با اکیپ های فراوان در "زنک" نیمه شب
 که خود را بسیار ناراحت و وحشتزده وانمود می نکز. ر ایستاده بودندبیرون در منتظ
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کرده، تک تک دانشجویان را بیدار کرده و نامشان را می پرسیده که گویا مادر من در 
حال مرگ است و او که در اتاق های مختلف، خاله، عمه، و زن برادر من می باشد، 

شجو که متوجه ضد و نقیض گویی و دختران دان. آمده است تا مرا پیش مادرم ببرد
وال پیچ کرده و عده ای قصد بیرون انداختن او ئحرکات غیرعادی او شده بودند او را س

را داشتند، که متوجه وضع وخیم خود گشته، بازرسی را نیمه تمام رها کرده و بیرون 
 ثمر نتیجه ای که از این جستجوی بی. دشمن این بار نیز ناکام گشته بود. دویده بود

باقی ماند، آگاه کردن هرچه بیشتر گروه هایی از دانشجویان بود که با این یورش 
ناشیانه، گوشه ای از سیمای ابله و در عین حال کریه و وحشی مأموران مزدور را دیده 

گروهی از آنها از این که غافلگیر شده بودند و زن توانسته بود جان سالم بدر . بودند
  . خورده اندرد، بعدها افسوس میبَ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



55 در آغاز جنبش مسلحانه

  
  :توضیحات

  
 به 1350رئیس دادرسی ارتش ضدخلقی شاه که در بهار :  سپهبد فرسیوی خائن)1

 ،خاطر جنایات بی شمارش، توسط رزمندگان دلیر سازمان چریکهای فدایی خلق
  .اعدام شد

   
 سیاهکل، شهرکی است واقع در شمال ایران که شبکه جنگل سازمان چریکهای )2

فدایی خلق، پیشاهنگان مبارزه مسلحانه در ایران، نخستین تعرض مسلحانه خود را 
از شبکه جنگل .  با حمله به پاسگاه ژاندارمری آن جا، شروع کردند49در زمستان 

  :پانزده تن تیرباران شده و یا زیر شکنجه شهید گردیدند که عبارت بودند از
 47فرمانده دسته جنگل که در سال  :)1349-1318( علی اکبر صفائی فراهانی )1(

به جبهه الفتح در فلسطین پیوست و در آن جا به خاطر فعالیت های 
بعد از یک سال مخفیانه به . درخشانش، به فرماندهی یک پایگاه چریکی رسید

بعد . های شمال ایران سازمان داد ایران برگشت و مبارزه مسلحانه را در جنگل
چریکی به خاطر نجات جان یکی از رفقایش، از از اولین حمله موفقیت آمیز 

کوه پایین آمد که با کمک افرادی ناآگاه از اهالی، چون که نخواست بر روی 
 49خلق تیراندازی کند، دستگیر شد و بعد از شکنجه های فراوان در اسفند 

  . تیرباران شد
از اعضای شهری سازمان چریکهای فدایی خلق بود که در :  احمد فرهودی)2(

او . زودی به معاونت شبکه رسیده  به مبارزین جنگل پیوست و ب49بهمن 
 به محاصره ،همراه پنج تن از رفیقانش سر یک انبارک لو رفته آذوقه در جنگل

ن ضربات بعد از چهل و هشت ساعت نبرد دالورانه و وارد ساخت. دشمن درآمد
سخت به نیروهای دشمن، در اثر شرایط نامساعد فراوان از پای درآمد و همراه 

 49رفقای دیگرش دستگیر شد و بعد از تحمل شکنجه های وحشیانه در اسفند 
  .تیرباران گردید
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 از 49مسئول شهری شبکه جنگل بود که در زمستان :  شعاع اله مشیدی)3(
  . تیرباران شد49ید و در اسفند جانب پلیس شناخته شد و دستگیر گرد

او بعد از حمله . از اولین اعضای دسته جنگل بود:  هادی بنده خدا لنگرودی)4(
سیاهکل برای رهانیدن یکی از رفقای شهری از خطر دستگیری، از کوه پائین 

به اسارت دشمن درآمد و بعد از ) هوشنگ نیری( آمد و در خانه همان رفیق
  .اران شدشکنجه های فراوان تیرب

بعد از حمله . از اولین اعضای دسته جنگل بود:  عباس دانش بهزادی)5(
تن از رفقایش بر سر یک انبار آذوقه لو رفته، به محاصره  همراه چهار سیاهکل،

درآمد و بعد از چهل و هشت ساعت نبرد دالورانه، در اثر شرایط نامساعد، از 
  . گردیدپای درآمد و دستگیر شد و در اسفند تیرباران

او همراه . از اولین افراد شرکت کننده در دسته جنگل بود:  جلیل انفرادی)6(
  .در اسفند ماه تیرباران شد. فرمانده گروه از کوه پایین آمد و دستگیر شد

بعد از . سر انبار لورفته بود او از جمله محاصره شدگان بر:  رحیم سماعی)7(
 سنگر بیرون آمد اما به محض این چهل و هشت ساعت نبرد به نشانه تسلیم از

که در محاصره دشمن قرار گرفت، نارنجک خود را منفجر کرد و با وارد کردن 
تلفات زیاد به دشمن، خودش نیز شهید گردید و رفقایش توانستند از محاصره 

  ) 1349. (او از اولین اعضای دسته جنگل بود. دشمن بیرون روند
او هم مانند رفیق . ضای دسته جنگل بوداو از اولین اع:  مهدی اسحاقی)8(

  )1349. (رحیم سماعی با انفجار نارنجک خود، شهید گردید
او در جریان .  به شبکه جنگل پیوست49درسال ): 1349-1328( ایرج نیری )9(

برای نجات جان او بود که فرمانده گروه با رفیق . حمله به پاسگاه زخمی شد
او هم بعد از تحمل شکنجه، .  دستگیر شدنددیگر از کوه پائین آمدند و هر سه

  . تیرباران شد
بعد از شکستن محاصره . از اعضای دسته جنگل بود:  علی محدث قندچی)10(

علت شرائط نامساعد، از پای درآمد ه جنگل و خارج شدن از منطقه درگیری، ب
  .بعد از تحمل شکنجه های شدید، تیرباران شد. و دستگیر شد

در . یکی از اعضای فعال شبکه جنگل در شهر بود: اضلی محمد هادی ف)11(
  .  دستگیر و تیرباران شد49زمستان 
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 49 در زمستان ،عضو گروه شهری شبکه جنگل:  اسماعیل معینی عراقی)12(
  .دستگیر و تیرباران گردید

 49 در دی ماه ،از اعضای مرکزیت شبکه جنگل:  غفور حسن پور اصل)13(
  .د گردیددستگیر و زیر شکنجه شهی

، اشتباها شکنجه ذکر غفوررفیق ، نحوه به شهادت رسیدن توضیحات قبلیدر * 
  راپیکر شکنجه شده ویگردیده است در حالی که روایت صحیح آن است که، 

  .تیرباران نمودند
 49از اعضای تدارکاتی شبکه جنگل، در زمستان :  ناصر سیف دلیل صفائی)14(

  .دستگیر و تیرباران شد
 دستگیر و 49در زمستان  از اعضای ارتباطی شبکه جنگل،: کندر رحیمی اس)15(

  . تیرباران شد
  
 از اعضای فعال مرکزیت سازمان چریکهای :)1325-1350( یان پو امیرپرویز)1( -) 3

 از آثار معروفی است که او "مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا". فدایی خلق بود
.  خلق را مورد تحلیل قرار داده استدر آن خط مشی سازمان چریکهای فدایی

در کالس های تعلیمات سیاسی چریک های جبهه خلق ) رد تئوری بقاء(اثرش 
  .، تدریس می شود)ظفار(برای آزادی خلیج اشغال شده 

بهار پنجاه همراه امیرپرویز پویان در خانه تیمی  در:  رحمت اله پیرونذیری)2(
رین گلوله جنگیدند و هر دو با آخرین مورد محاصره پلیس قرار گرفتند و تا آخ
  .گلوله خویش زندگی خود را پایان دادند

در بهار سال پنجاه ضمن پخش اعالمیه، مورد ): 1323- 1350( جواد سالحی )3(
تعقیب پلیس قرار گرفت و بعد از درگیری مسلحانه با گلوله خویش به زندگی 

  .خود پایان داد
  .رزه خود ادامه می دهدهنوز به مبا): 1325( حمید اشرف )4(

 رفیقی که رژیم شاه با چاپ عکس آنها عاجزانه دستگیریشان را از مردم 9در معرفی * 
هنوز به مبارزه خود ": طلب کرده بود، در مورد رفیق حمید اشرف نوشته شده است

 رفیق دیگر، یادداشت کوتاه زیر را می 8با گرامی داشت یاد او، همانند . "ادامه می دهد
  .منویس
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یکی از اعضای مرکزیت سازمان چریک های فدائی خلق که پس از  حمید اشرف
دستگیری و شهادت اغلب رفقای بنیانگذار سازمان، نقش برجسته ای در حفظ سازمان 

او بارها با شجاعت و قاطعیت، حلقه محاصره . و تداوم مبارزه انقالبی ایفاء نمود
ری خود ناکام ساخته بود و در میان مزدوران مسلح را شکسته و دشمن را در دستگی
 تیر سال 8رفیق حمید اشرف در . مردم به عنوان یک چریک نمونه شناخته می شد

محلی که در آنجا جلسه ( ، در شرایطی که مزدوران بیشماری پایگاه رفقا1355
را محاصره نموده بودند، پس از یک جنگ و گریز ) شورایعالی سازمان برگزار شده بود

  .بانی، به شهادت رسیدشدید خیا
هنگام تخلیه خانه تیمی خود، در محاصره ): 1324-50(ر منوچهر بهایی پو)5(

  . پلیس قرار گرفت و پس از درگیری مسلحانه شهید شد
. از اعضای مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق بود:  اسکندر صادقی نژاد)6(

و ضمن درگیری او هنگام تعویض خانه تیمی خود به محاصره پلیس درآمد 
  .مسلحانه شهید شد

. یکی از اعضای مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق بود:  عباس مفتاحی)7(
او سر یک قرار مالقات به محاصره پلیس درآمد و پس از ازپادرآوردن چند 

بعد از . علت گیرکردن سالحش، ازمبارزه بازماند و دستگیر شده  ب،مزدور
  . تیرباران شد50شکنجه های وحشیانه در اسفند 

ازاعضای مرکزیت سازمان چریکهای ): 1313-1351( محمد صفاری آشتیانی )8(
. او یکسال در فلسطین بر علیه اشغالگران اسرائیلی جنگید. فدایی خلق بود

او ضمن . تجربیاتش و خدماتش برای مبارزین ایرانی بسیار ارزشمند بود
  .درگیری مسلحانه شهید گردید

از اعضای فعال سازمان چریکهای فدایی خلق، ): 1323-1351( احمد زییرم )9(
یک  در بیست و هشت مرداد مورد تعقیب پلیس قرار گرفت، با سنگرگرفتن در

خانه تا آخرین گلوله جنگید و با گلوله به زندگی خود خاتمه داد تا زنده به 
  . دست دشمن نیفتد
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او . ان چریکهای فدایی خلق بوداعضای مرکزیت شاخه تبریز سازم از:  علیرضا نابدل)4
ده تن از َ همراه 1350اسفند  دستگیر شد و در1350ضمن پخش اعالمیه در بهار

  .همرزمانش تیرباران شد
   
ی در آن رخیابانی است که خانه تیمی رفقا پویان و پیرونذی:  خیابان نیروی هوایی)5

 پلیس نبرد کردند قرارداشت و در همان خانه بود که دو چریک نامبرده ساعت ها با
  . اشاره به همین حادثه است"درگیری خیابان نیروی هوایی"و 

   
یکی از سمپاتیزان های سازمان چریکهای فدایی خلق بود که در :  محمد دهقانی)1( - )6

 محاکمه و 1351او در اردیبهشت . طول خاطرات، به زندگی او اشاره شده است
   .به چهارسال زندان محکوم گردید

یکی از اعضای مرکزیت شاخه تبریز سازمان ): 1318 -1350( هروز دهقانی ب)2(
 تبریز 5عملیات حمله به کالنتری   در49سال  او در. چریکهای فدایی خلق بود

  در یک درگیری مسلحانه با دشمن، در حالی1350شرکت کرد و در اردیبهشت 
کنجه ها قرار که کامال غافلگیر شده بود، دستگیر و در زیر وحشیانه ترین ش

گرفت و بعد از تحمل شدیدترین شکنجه ها، بدون آن که کوچکترین اطالعی به 
رفیق بهروز دهقانی با رفیق صمد بهرنگی مدت . دشمن بدهد، قهرمانانه شهید شد

او ترجمه ها و قصه های  از. چهارده سال معلم روستاهای آذربایجان بودند
.  منتشر می شود"بهروز تبریزی"با نام جا مانده که بعد از شهادتش ه فراوانی ب

 ابتدا به وسیله او در ایران ترجمه شده "شون اکیسی"آثار نویسنده انقالبی ایرلند 
  .است

به متنی که در مورد بهروز دهقانی نوشته شده باید چگونگی دستگیری او را اضافه * 
رد، برایم موضوعی که یادآوریش حتی امروز که سالیان طوالنی از آن می گذ. کنم

  .به واقع، داستان دستگیری بهروز یک تراژدی واقعی است. بسیار دردناک است
کسی که من او را پس از سال ها محرومیت از . عامل دستگیری بهروز دوست من بود

داشتن یک دوست دختر هم فکر و مبارز، یافته بودم و بسیار دوستش می داشتم 
او . نزهت روحی آهنگران: ه من داشتهمانطور که او نیز عالقه شدیدی نسبت ب

 در محل کارش، کانون پرورش کودکان، خبر شهادت 50وقتی بعداً، در همان سال 
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چند بار . مدت ها بیمار شد. بهروز زیر شکنجه را شنید، غش کرد و به زمین افتاد
و بعد تنها با این فکر که خطای خود را باید با خون خویش . اقدام به خودکشی نمود

ید، به خود آمد و پس از مدتی تالش توانست با چریکهای فدائی خلق ارتباط بشو
از آن زمان به بعد نزهت با جدیت تمام و بی دریغ . گرفته و به سازمان بهروز بپیوندد

تیر   نزهت در .همه قابلیت های خود را در خدمت رشد و اعتالی سازمان بکار برد
مزدوران رژیم شاه در یکی از محالت  در طی یک درگیری حماسی با 54ماه سال 

  .کارگر نشین کرج، جان خود را فدای رهائی کارگران و زحمتکشان نمود
او از زمره جوانان مبارز و به . ولی من با او در تبریز آشنا شدم. نزهت اهل تهران بود

واقع از نادر دختران مبارزی بود که در آن سال های جستجو و تفحص برای یافتن راه 
نزهت پس از شنیدن خبر مرگ . به هر دری می زد) 40نیمه دوم سال های (رزه مبا

او دانشجوی رشته ( مشکوک صمد بهرنگی در آراز، درس و دانشگاه را ول کرد
و به تبریز آمد تا ضمن تماس با دوستان صمد در ) ریاضی در دانشگاه تهران بود

 ،برادر صمد ا اسد بهرنگی،او ابتدا ب . پوشش معلم به روستاهای آذربایجان برود
باور بر این که صورت می گرفت اما حضور او در تبریز در شرایطی . تماس گرفت

 من از طریق کاظم با .ساواک را عامل قتل او می دانستیم، مشکوک جلوه کردبود که 
به واقع کاظم به من گفت که دختر ظاهراً روشنی را می شناسد که . نزهت آشنا شدم

و من باید ) همانجا که من هم اسم نوشته بودم( سپاه دانش را می بینددوره  تربیت 
از این طریق من با . با احتیاط به او نزدیک شوم و شناخت واقعی از او به دست آورم

. اما هر چه از آشنائی ما بیشتر گذشت پیوند ما عمیق تر گشت.  نزهت تماس گرفتم
رخورداری او از فهم و آگاهی انقالبی و از نظر من رفتار و برخوردهای نزهت بیانگر ب

ما با هم برای کار معلمی به یک روستا رفتیم و . شور و عشق فراوان به مبارزه بود
دوستی ما چنان عمیق شد که بزودی برای گفتگو با روستائیان و تحقیق در شرایط 

 دانش با استفاده از فرم های رسمی که از مرکز سپاه. زندگی آن ها دست به کار شدیم
در . به ما داده بودند، ما به تحقیق در مورد اثرات اصالحات ارضی در روستا پرداختیم

در .  نیز پیش ما بود و در این کار با ما همکاری می کرد،آن مقطع اعظم، خواهر نزهت
این مسیر چنان رفاقت مبارزاتی بین ما شکل گرفت که نزهت برای من آشکار کرد که 

من . برای کار مبارزاتی و رفتن به روستا معلم شده است صرفاً قبالً دانشجو بوده و
هم   متعهد شدم که راز او را به کسی نگویم و واقعاً هم این را حتی به کاظم و بهروز
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نزهت به عنوان دوست من . فقط به آن ها اطمینان دادم که او فرد سالمی است.  نگفتم
 و برادر و ،شوهر او، محمود. مدبه خانه ما و به خانه کاظم و روح انگیز می آ

نیز هر وقت از تهران به تبریز می آمدند در خانه ما می ) بهمن و اعظم(خواهرش 
، هم زمان با نزهت، اعظم و بهمن نیز به سازمان چریکهای 52بعد ها در سال ( ماندند

.  بهمن را زیر شکنجه کشتند55دژخیمان رژیم شاه در سال .  فدائی خلق پیوستند
و اولین زن چریک فدائی خلق .  در جریان یک درگیری مسلحانه دستگیر شداعظم

 1355اوایل  سال   بود که از طرف رژیم شاه رسماً محکومیت اعدام گرفت و در
اما مخفی کاری در حالی که الزمه کار سیاسی در آن شرایط خفقان بار .). اعدام شد

 نمی خواست خود را به بهروز و نزهت. بود، نتایج  مخرب و غم انگیزی به بار آورد
در این موقع بهروز به عنوان نزدیک ترین دوست صمد زیر ذره بین . کاظم بشناساند

شرایطی بود که شاخه تبریز به تازگی به تهران وصل  ساواک قرار داشت و این در
پس از مرگ صمد، پویان مجدداً به تبریز آمد و مخفیانه با بهروز تماس ( شده بود

بهروز با درک حساسیت ). به این ترتیب  ارتباط تبریز با تهران وصل شدگرفت و 
و با درک جدیت و اهمیت مبارزه ای که درگیر آن بود با  رژیم نسبت به خود

احساس مسئولیت مجبور بود بیش از دیگران مسایل امنیتی را رعایت نموده و در 
صمد به اصطالح دست ظاهر یک فرد کامالً عادی و حتی کسی که دیگر پس از مرگ 

مسلماً این امر باعث شده بود که نزهت . و پای خود را جمع کرده است، جلوه نماید
هم  او در تهران دوستانی داشت که با.  نتواند درک درستی از بهروز داشته باشد

در . هم به آن محفل وصل نماید محفلی تشکیل داده بودند و نزهت می کوشید تا مرا
با رفتن او و بعد از آن که پیوند . از یک سال از تبریز رفت نزهت پس ،هر حال

مبارزاتی من با گروهی که بعداً نام گروه احمدزاده به خود گرفت، از طریق بهروز هر 
چه جدی تر شد، من در مورد نزهت به طور کامل با بهروز صحبت کردم و تاًکید 

د او و دوستان خوبش را به نمودم که او یک دختر واقعاً مبارز و انقالبی است و بای
بهروز به .  سپس، من از طرف رفقا به تهران منتقل شدم. گروه خودمان وصل نمائیم

من گفت که موضوع نزهت را با رفیق رابطت در تهران در میان بگذار و از آن طریق 
با او در . رابط من در تهران رفیق جواد سالحی بود. برای وصل آنها به گروه اقدام کن

ولی متاسفانه، .   نزهت صحبت کردم و با اشتیاق تمام خواستار ارتباط با او شدممورد
او مسأله را به هیچ وجه جدی . خارج از انتظار من، رفیق جواد اهمیتی به این امر نداد
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به نظر می آمد وی مرا دختر بسیار جوانی که دلش برای دوستش تنگ شده . نگرفت
در طی مدتی که با . رد رنجش و دلخوری من بودتلقی می کرد و این امر شدیداً مو

بعداً . جواد در ارتباط بودم، تنها توانستم یکی دو بار تلفنی با اعظم احوال پرسی کنم
در اینجا در اولین فرصت با حالت . من با علی رضا نابدل و پویان هم خانه شدم
 او هم حرف تصور من این بود که. نومیدی مختصراً در مورد نزهت به پویان گفتم

اما برخالف انتظارم، او برعکس رفیق جواد با جدیت .  های مرا جدی نخواهد گرفت
و با روئی گشاده با این موضوع برخورد نمود و قرار شد من در اولین فرصت به 

اما این اولین فرصت برای من موقعی پیش آمد که رفیق نابدل .  سراغ نزهت بروم
مده بود و ما هر روز با هم برای اجاره یک خانه به دستگیر شده و بهروز به تهران آ

اعظم و بهمن . در این فاصله با اطالع بهروز به دیدن نزهت رفتم. بنگاه ها می رفتیم
کلی با هم صحبت کردیم و من متوجه . یک شب در خانه آن ها ماندم . هم بودند

ام به پخش اعالمیه شدم که آن ها همچنان درگیر کار مبارزاتی هستند و حتی شبانه اقد
اعظم جهت برقراری تماس با کارگران در یک کارخانه کار گرفته بود و به . کرده اند

با این حال آن ها همچنان به لحاظ خط . ز می داد که یک کارگر استشوخی به ما پُ
ظاهراً سیاسی کار بودند ولی این از عدم آگاهی و . و استراتژی مبارزه سرگردان بودند

ن راه مبارزه در آن شرایط نشأت گرفته بود تا از اپورتونیسم و بزدلی و عدم از نشناخت
کمااینکه مشخصاً نسبت به مبارزین مسلح گرایش کامالً مثبتی نشان می : صداقتشان

من به آن ها گفتم که نامزد کرده و به تهران آمده ام و هنوز آدرس مشخصی . دادند
موضوع را تماماً به بهروز گفتم و .  بگیرمندارم و قرار شد دوباره با آن ها تماس

صدافسوس که . مطمئن شدم که این بار، دیگر یقیناً با آن ها تماس گرفته خواهد شد
  .  چنین تماسی در موقعیتی پیش آمد که به دستگیری بهروز گرامی انجامید

 موقعی که بهروز به نزهت تلفن می کند، مزدوران ساواک در خانه نزهت بودند
ورش پلیس به خانه ما در تبریز و به عنوان کسی که احتمال دارد ی پس از نزهت(

آن روز، مزدوران . خطی از او برای دستگیری من و بهروز پیدا کنند، دستگیر شده بود
آنها او را وادار می کنند که قرار مالقات با ). به خانه او آمده و در کمین نشسته بودند

ل این کار را می کند و همراه مزدوران جنایت کار بهروز بگذارد و نزهت به هر دلی
در آن جا مزدوران در حالی که بهروز کامالً غافلگیر . ساواک به محل قرار می رود

با این حال بهروز دالور موفق می شود به سوی ( شده بود، بر سر او می ریزند
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 همانطور که .مزدوران شلیک کرده و حداقل یکی از آن ها را از ناحیه پا زخمی نماید
و او را دستگیر می  )در متن کتاب نوشته ام من آن مزدور را در کمیته شهربانی دیدم

  .کنند
نزهت تنها پس از دستگیری بهروز متوجه می شود که چه رفیق انقالبی بزرگی را در 

او بعدها در سازمان تعریف کرده بود که او . دام جالدان رژیم شاه گرفتار کرده است
رفقای هم محفلش مجبور شده با بهروز که در تصورش یک روشنفکر برای نجات 

عادی بوده، قرار مالقات بگذارد و گفته بود روزی که ساواکی ها در خانه اش بودند 
) ممنوعه( و بهروز به او تلفن می کند قرار بوده یکی از دوستانش یک ساک کتاب

ز آمدن آن دوست از خانه اش برای او بیاورد و او مجبور بود که ساواکی ها را قبل ا
در ضمن او به من گفت . موضوع فوق را من از زبان رفیق جعفری شنیدم. بیرون ببرد

. که شوهر نزهت، محمود، نقش کثیفی در جریان دستگیری بهروز ایفاء کرده است
مسلماً بهروز با دیدن نزهت در سر قرار، احساس کرده است که به او خیانت شده و 

برای من . رده است که شناخت من از نزهت بسیار سطحی بوده استحتماً تصور ک
 وقتی شنیدم که او به همراه بهمن و 53در سال .  نیز هضم این مسأله بسیار دشوار بود

حاال دیگر او یک رفیق سازمانی بود .  احساس خاصی داشتم،اعظم به سازمان پیوسته
مرا کرده بود ولی من هیچوقت نزهت از سازمان تقاضای دیدار . و این باارزش بود

انگار غم های درونیم قدرت دیدار را از من سلب کرده . دیگر نخواستم او را ببینم
  .بودند

  
  .که در طول خاطرات به زندگی او اشاره شده است): 1316 -1350(کاظم سعادتی  )7

.   ذکر شده است1316 می باشد که در چاپ قبلی 1319تاریخ تولد کاظم سعادتی * 
اظم و بهروز و صمد سه دوست و یار صمیمی بودند که از عنفوان جوانی در ک

دانشسرای تربیت معلم با هم آشنا شده و سپس با یک دلی و یک زبانی در روستاهای 
پیش از آغاز مبارزه مسلحانه، . آذربایجان به تعلیم و تربیت کودکان روستائی پرداختند

و نشیب های مبارزاتی را از سر گذرانده و به کاظم به همراه دو رفیق خود، همه فراز 
کاظم انسان بسیار خاکی . کرد صور مختلف به نفع کارگران و زحمتکشان مبارزه می

آن طور که در اصطالح در مورد انسان های بزرگ ولی در عین حال بی ریا و ( بود
م خصوصیات او چنان بود که می توانست خیلی زود با مرد).  فروتن گفته می شود
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همواره، به عنوان یک عنصر خودی و قابل اعتماد، مورد پذیرش زحمتکشان  او. ددرآمیز
روح (و همینطور برای روح انگیز . صمد عالقه زیادی به کاظم داشت. می گرفت قرار

انگیز دهقانی، خواهر من و همسر کاظم سعادتی که دژخیمان جمهوری اسالمی در سال 
از این رو بود که اولین . احترام زیادی قایل بود) ند خون پاک او را بر زمین ریخت60

 که صمد به 1347در سال .  را به آن ها تقدیم نمود"اولدوز و کالغ ها" کتاب خود،
 برای یافتن ،طور مشکوکی در رودخانه آراز غرق شد، کاظم به همراه برادر صمد، اسد

ه و با خود به تبریز یافتجسد، روزها طول ساحل را پیموده و باالخره جسد صمد را 
  .آوردند
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  چگونگی دستگیری من
  

ما بعد از ضربه ای که خوردیم، دوباره وضع خود را سامان داده و به ادامه عملیات      
 به منظور ادامه کار 50صبح روز بیست و سوم اردیبهشت ماه . انقالبی خود پرداختیم

 محل مأموریت ما خیابان های . از خانه بیرون آمدیمبهروزشناسایی یک مزدور با رفیق 
 آذر ایستاده و برای انجام مأموریت خود 21من در خیابان .  آذر بود21آناتول فرانس و 

ماشین ها را زیر نظر گرفته بودم که ناگهان دو ماشین جلوی پای من ترمز کردند و چند 
 به دهانم یکی از آنها فحش گویان به طرف من آمد و دستش را. نفر از آنها بیرون آمدند

دیگران هم به کمکش . گذاشت و خواست مرا از زمین بلند کرده و سوار ماشین کند
همان موقع از قیافه منفور و فحش های رکیکشان که فقط شایسته بی شرمی ها و . آمدند

. وقاحت های خود مزدوران ساواک و شهربانی است، فهمیدم که مزدوران دشمن هستند
چه بسا . ونه مرا شناخته اند؟ و تا چه حد از فعالیتم آگاهند چگ،اما از خود می پرسیدم

در ضمن نمی خواستم بی . از این رو نخواستم شعار بدهم. که اشتباهی پیش آمده بود
در این اندیشه بودم که در شرایط فعلی، کار . ره وار تسلیم آنها بشومسر و صدا و بَ

شمن و اثبات وفاداری به خلق اصلی ما تبلیغ و نشان دادن جنایات و رسوا کردن د
این بود که شروع به فریاد زدن کردم تا مردم را از دستگیری خود آگاه کنم و . است

مزدوران خائن . نشان دهم که چگونه در روز روشن فرزندان خلق را شکار می کنند
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در . خیال خامی کرده بودند که می توانند در عرض چند دقیقه مرا سوار ماشین کنند
ه فریاد می زدم با مشت و لگد شروع به دفاع از خود نمودم و با دندان هایم حالی ک

به زودی مأموران .  گاز می گرفتم،دست و پای هر مزدوری را که به دستم می رسید
تا هر چه زودتر مرا دستگیر کنند و از ازدحام . دیگر شهربانی هم به کمک آنها شتافتند

دیگر . تا کسی شاهد واقعه نگردد. جلوگیری کنندجمعیت که رفته رفته زیادتر می شد، 
  . به علت شناخته شدنم پی برده بودم و فهمیدم چگونه لو رفته ام

در صفحات پیش گفتم که بعد از تخلیه خانه تیمی، به منزل برادرم در تهران می      
در خانه مسکونی آنها مستأجر دیگری هم بود که خود را کارمند اداره معرفی . رفتم

او چندین بار مرا در خانه . در حالی که یکی از مأموران اطالعات بوده است. کرده بود
در همان روزها هم دوبار در جلوی دانشگاه با هم روبرو شدیم که من به . برادرم دید

بعد از اینکه ساواک عکس مرا از خانه . قصد شناسایی یکی از مزدوران به آنجا می رفتم
 این مَردَک ،موران خود نشان می دهدأد و برای پیگرد آنرا به متبریز به دست می آوَرَ

(*) 1.ست به آنها می گوید که مرا می شناسد و دوبار هم مرا جلو دانشگاه دیده استپَ

                                                 
همانطور که . الزم است در مورد دستگیری خود نیز کمی توضیح داده و مواردی را تصحیح کنم  1

در متن کتاب آمده نیروهای امنیتی رژیم شاه از ساواک گرفته تا شهربانی و غیره، از خیلی وقت پیش 
آن ها رد مرا بدون این .  ر نیروی زیادی را بسیج کرده بودندبه دنبال دستگیری من بوده و برای این ام

از طریق رفیق احمد فرهودی، یکی از رزمندگان سیاهکل، . (که اسمم را بدانند، از سیاهکل داشتند
می دانستند که وی قبل از رفتن به جنگل با یک دختر تبریزی در یک خانه تیمی زندگی می کرده 

ابدل، سرکوبگران رد مشخص تری از من به دست آوردند و از آن جا پس از دستگیری رفیق ن). است
  . که دستگیری من و بهروز را بسیار جدی تلقی می کردند به اقدامات مختلفی دست زدند

 آذر خوانده می شود، 16 آذر که امروز به درستی 21دستگیری من همانطور که نوشته ام در خیابان 
تگیری، زن داداشم را پیش من آوردند و او از من خواست که هر هنگامی که پس از دس. اتفاق افتاد

جر خانه شان در تهران مرا به أچه می دانم به نیرو های امنیتی بگویم، در ضمن به من گفت که مست
چرا که خودم دو بار با آن (در آن زمان من حرف او را کامالً باور کردم . اطالعاتی ها نشان داده است

و هیچ شک ) انشگاه تهران روبرو درآمده بودم و موقع دستگیریم هم او را دیدممستأجر در جلوی د
واقعیت این است که در آن شرایط . ولی الزاماً چنین نبود.  نکردم که او را مأمور اطالعات بخوانم

مأموران امنیتی از عامل ترس و خفتی که خیلی از افراد جامعه دچار آن بودند، استفاده کرده و برخی 
چنان افرادی نیز با حقارت تمام حاضر به .  آن عناصر را وادار به همکاری با خود می نمودنداز

من سال ها  . همکاری با نیروهای سرکوبگر می شدند بدون آنکه الزاماً مأمور رسمی اطالعات باشند
وق را بعد بود که متوجه شدم که اتفاقاً آن مستأجر و فامیل خود من، نقش افراد توصیف شده در ف

به واقع آنها خواسته و یا ناخواسته، از طرف اطالعاتی ها برای دستگیری من و بهروز به . داشته اند
در یورش شبانه به مدرسه عالی سپاه دانش که در کتاب به عنوان یک . این ور و آن ور برده می شدند
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. تمام اشتباهات این دستگیری متوجه خودم بود. پلیس آن منطقه را تحت نظر می گیرد
موران ساواک پُر بود أو منطقه حتما از مزیرا آن روزها اعتصاب دانشگاه تازه تمام شده 

و من بدون بررسی کردن موقعیت و وضعیت مکان شناسایی، هر روز به آنجا می رفتم 
و بی شک ایستادنِ به ظاهر بی هدفِ من در آن منطقه، آن هم هر روز، نظرشان را جلب 

نمی درست هنگامی که مزدوران برای دستگیری من تالش می کردند و موفق . می کرد
او خواسته بود خود را از چشم من . شدند، قیافه منحوس همان مستأجر برادرم را دیدم

پنهان نگهدارد تا علت دستگیری برایم مجهول بماند و آنها بتوانند دروغ هایشان را به 
خورد من بدهند و وانمود کنند که مثال ما خیلی قدرت داریم، از همه چیز باخبریم و از 

چه قیافه منفوری . ولی او اجباراَ به کمک سایر مزدوران آمد... ویی ها این قبیل یاوه گ
تقریباَ یک ربع از این درگیری نابرابر می گذشت، لباسهایم تماما پاره شد و . داشت

سرانجام در حالی که چند مزدور دست و پای مرا سخت گرفته بودند و به این سو و آن 
نمی توانستم تکان بخورم، با این . اشین کردند می کشاندند، به طرز فجیعی سوار میمسو

بی .  خودم نیز تعجب می کردم،از نیرویی که پیدا کرده بودم. همه دست و پا می زدم
وقتی دست و پایم را گرفته بودند، از . حرکت نگهداشتن من برایشان ممکن نبود

 با شدت هر مزدوری انگشتم را الی دندانش گرفته بود و. دندانهایم استفاده می کردم
لتش را نشانه کرده بود و داد می زد اگر تکان دیگری کُ. چه تمام تر گاز می گرفت

با دادن حرکتی به خود، کلت را ازدستش . چه تهدید مسخره ای. بخورم شلیک می کند
من در . آنها دستپاچه خم شده و تالش می کردند آنرا از دسترس من دور کنند. انداختم

ز دستشان خالص کردم و محکم به شیشه عقب ماشین کوبیدم و آن این موقع پایم را ا
اینک دیگر آنها بیشترین تالش خود را برای بی حرکت نگهداشتن من به . را شکستم

اتوبوسی را دیدم که طبق معمول پُر بود و افرادی با . فقط سرم باال بود. خرج می دادند

                                                                                                      
 شهربانی بلکه "زنک" نه آن موسسه شبانه روزی از آن نام برده ام نیز در کنار مأموران سازمان امنیت،

آن  آن طور که بهروز به من یاد داده بود به خانواده ام گفته بودم که در. چنین افرادی شرکت داشتند
 او  .اما در واقع این رفیق مرضیه اسکوئی بود که در آن جا تحصیل می کرد.  مدرسه درس می خوانم

د از نزدیک شاهد این یورش بود و هم او در شب یورش پلیس مخفی به خوابگاه در آنجا بود و خو
بود که معلوم کرد که زن یا زن هائی که برای شناسائی من به آن محل رفته بودند، در هر کالس خود 

  .را زن داداش، عمه یا خاله من معرفی می کردند
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. ین شهر بودئبی شک اتوبوس از پا.  قیافه های خسته از آن به بیرون نگاه می کردند
ولی من . آنها متوجه من نبودند. پیش خود گفتم اینها آخرین افراد خلقند که می بینمشان

سرم را برایشان تکان دادم و بدین وسیله به آنها گفتم که همیشه دوستشان خواهم 
کترین از فکر این که چقدر زود دستگیر شده و کوچ. داشت و پشت به آنها نخواهم کرد

با افسوس به خود . کاری برای انقالب انجام نداده بودم، احساس شرمندگی می کردم
  "!باید زیر شکنجه وظیفه ات را خوب انجام دهی ": گفتم
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  شکنجه در زندان شهربانی

  
مرا در حالی که . از ماشین پیاده شدیم. این ترتیب به اداره اطالعات رسیدیمه ب     

ریادهای اعتراض آمیزم همچنان بلند بود در راهروی درازی می دواندند و از پشت با ف
به اتاق بازجویی . لگد می زدند که به زمین می افتادم و دوباره بلندم کرده می دواندند

من همه اش در این فکر بودم که هرطور شده سعی کنم بفهمم اینها شناسایی . رسیدیم
) ... فحش... ( آهان -شروع به متلک گویی و فحاشی کردند. شان از من تا چه حد است

 چه )2( دیدی که فرهودی)1(؟)جواد سالحیاسم مستعار رفیق ( کجاست "عمو اوغلی"
دایی قالبیت کجاست؟  ... ∗ خوب گور به گور شد؟ چند تا بچه از جواد سقط کردی؟

کسی از دوران ع. و از این قبیل حرف ها. آخوند هم که شده) ... فحش... (پویان
یکی از مزدوران آن را برداشت و با حرص جلوی چشمانم . دبیرستانم روی میز بود

پالتوی کذایی را به ". گرفت که ببین این کیه؟ من فوری نوشته پشت عکس را خواندم
عکس نشان می . همه چیز را فهمیدم. چشمم به پالتویم افتاد که آویزان بود. "تن دارد

پس .  رفته اند و این گفته ها میزان اطالعاتشان را از من بیان می کردداد که به خانه مان
اینک موقعیت خوبی برای بیان کینه های . دیگر لزومی برای پنهان کردن خودم نبود

   :شروع به شعار دادن کردم. طبقاتی خود یافته بودم
دشمن خلق ها، زالوصفت هایی که خون ... جنایتکاران پست!  مرگ بر شما-

  :بعد شعرهایی می خواندم که به من نیرو می بخشیدند! تکشان را می مکیدزحم
  "از هر نواش، این نکته گشته فاش، کاین کهنه دستگاه تغییر می کند"
  "بلشویک وار به باید جنگید، چه کند بر دل چون آتش ما آتش تیر"

  
ح مرا به با مشت و لگد به جانم افتادند و به اصطال. شروع به کتک زدن کردند     

لباسهایم تیکه تیکه شده بود و دیگر چیزی بر تنم باقی نمانده . همدیگر پاس می دادند
، رئیس عملیات اداره "خطایی"کمی بعد . چون سگ هاری به جانم افتاده بودند. بود

                                                 
  .دشمن برای تحریف افکار عمومی ، ما را به اعتیاد مواد مخدر و انحراف متهم می سازد  ∗
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همه را کنار زد . اطالعات، که گویا از مزدوران مقرب دستگاه بیداد شاه بود، سر رسید
  : و با حالتی عصبانی گفت...  با یک دختر چنین رفتاری می کنید ...که یعنی چه 

چرا بلد نیستید با احترام و ادب رفتار کنید؟ چی از او می ... این چه وضعیه؟ "     
خواهید، آدرس خانه اش را؟ این که چیزی نیست، بدون کتک و داد و بیداد هم که می 

   .".توان پرسید
 من توسط رفیق ، و رفقایش را به ساواک برده بودندبهروز در گذشته که بارها رفیق     

این بود که .  از دغل بازی ها و ماهیت مهربانی مزدوران تا حدودی باخبر بودمبهروز
به هیچ ! دبؤو لحن آرام و م!  را پیش بینی می کردم و این چهره مهربانخطاییآمدن 

او دشمن رذلی بود چون .  کردوجه فریبم نمی داد و نظریه ام را نسبت به او عوض نمی
. دیگر مزدوران، که سعی می کرد پشت نیرنگ و ریا چهره جنایتکار خود را پنهان دارد

. ما صالح شما را می خواهیم. بیا آدرس خانه ات را بگو": ل بافی کردهمَشروع به مُ
. رم کمتری می شوند چون مرتکب جُ،رفقایت هرچه زودتر دستگیر بشوند بهتر است

  این همه جوان خوب و تحصیل کرده، حیف نیست که بمیرند؟آخر 
به چهره این جانی پست که نگاه می کردی از درک میزان نیرنگ بازی و پستی اش      

  :حرفش را قطع کردم و برایش خواندم. خونت به جوش می آمد
  "...ای دشمن انسان، سازش نمی کنم و تا پایان می جنگم"

... به مزدوران گفت پس بیافتید به جان این. تغییر کردخشمگین شد و زود چهره اش 
  )...فحش (

آمده بودند تماشاگر . اتاق از آنان پُر بود. مزدوران فحش گویان مرا به تخت بستند     
شکنجه یک دختر انقالبی برایشان . باشند و در صورت لزوم به یکدیگر کمک کنند

هیچ وقت . ند و این برای من عجیب بودبعضی ها قیافه آرام و معمولی داشت. جالب بود
شکنجه گر اصلی، . تصور نکرده بودم که یک مزدور می تواند چنین قیافه ای داشته باشد

. مکش می کردند و شالق دست به دست می گشتدیگران هم کُ.  بودنیک طبعسروان 
  .مرا به تخت بسته به کف پاهایم شالق می زدند

آنها . لی شعر خواندن و شعار دادن قدرتم می بخشیددرد زیادی احساس می کردم و     
نیز از شنیدن این شعرها به شدت به خشم می آمدند و هر بار شالق را شدیدتر می 

گویا در . آوردن اسم شاه و فحش دادن به او بیش از هر چیز عصبانیشان می کرد. زدند
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 شدت عصبانی همگی به. مدتی شالق زدند. این مورد به ظاهر تعصب زیادی داشتند
کمی بعد یک عده دور سرم جمع شدند و به . بودند و رفتار همه شان خشونت آمیز بود

این دو کار را توأماَ انجام می . بخودت رحم کن بیا همه چیز را بگو": نصیحتم پرداختند
دادند که فرد ضمن اینکه مزه درد را می چشد و از آن ناراحت می شود، دروازه راحتی 

اینک هنگام مناسبی بود که آنها را به بازی . نیز به روی خود باز ببیندو آسایش را 
  . بگیرم
 چطور می تونم آدرس ،بابا آخه وقتی من با رفقام چشم بسته به خونه میرم: گفتم     

این حرف ها را نشانه به سخن درآمدن من تلقی . بگم؟ آخه آدرسی نمی دونم تا بگم
. نمی دونم: خب خونه در کدوم منطقه بود؟ گفتم: یدندپرس. شالق را قطع کردند. کردند

  ... شمالی بود یا جنوبی ؟،پرسیدند درش چه رنگی بود؟ آپارتمان بود
حاال :  به مسخره گفتخطایی. نمی دونم من همیشه چشام بسته بود: گفتم     

باز هم نوبت خیرخواهان . چشمهایت را باز می کنم و خودش شروع  به شالق زدن کرد
درد زیاد . "...به خودت رحم کن و": دوباره مهمالت خود را تکرار کردند،اقل رسیدع

احتیاج به یک فرصت کوتاه داشتم تا بتوانم فکر کنم و قوای درونی خودم را . شده بود
خوشحال شدند . اسم خیابان، خانی آباد بود: گفتم. جمع کرده به تقویت اراده ام بپردازم

ی که بتوانم آدرس قالبی درست کرده به آنها بگویم چندبار و به این ترتیب تا زمان
این ترتیب گفتن حُسن دیگرش این بود که آنها تصور می کردند . شالق زدن قطع شد

سرانجام از تخت . من دلم نمی خواهد چیزی بگویم اما درد را نمی توانم تحمل کنم
ده بود مثل اینکه هزاران بدنم حالت عجیبی پیدا کر. بازم کردند و گفتند که راه بروم
حالتی داشتم که نه می توانستم راه بروم و نه می . سوزن به تمام تنم فرو می کردند

م آنها مرا گرفتند و در طول اتاق راهَ. نمی توانستم جایی قرار بگیرم. توانستم بنشینم
سعی فکر می کردند آدرس حقیقی است و . بعد زنی آمد و پاهایم را پانسمان کرد. بردند

. رفتارم ضد و نقیض بود. می کردند به نرمی رفتار کنند تا هر اطالعی دارم به آنها بگویم
ضمن آنکه ظاهرا تسلیم شده و آدرس را گفته بودم ولی نفرت آنچنان سراپایم را گرفته 

  در اینجا ∗.بود که اصال  نمی توانستم به روی مزدوری نگاه بکنم و فحشش ندهم
                                                 

کار برده ام، بیان خصلت های واقعی، ه های دیگر کتاب هم ب  منظورم از فحش که درقسمت ∗
  .باشد های زشت و غیرانسانی مزدوران می خصلت
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او را روی صندلی نشانده بودند و با چهره رنگ پریده و کمی متوجه مردی شدم که 
 مأمورین آنجا ثلدر آن موقع اگر چه دیدم او م. وحشت زده به اطراف نگاه می کرد

بعدها فهمیدم که این . نیست و به یک فرد عادی شباهت دارد ولی توجهی نکردم
دیدن وحشیگری شخص موقع دستگیری من به طور اتفاقی از آنجا می گذشته که از 

های مزدوران به حدی به خشم می آید که به طرف یکی از آنها حمله کرده و با دندان 
ولی مزدوران او را دنبال می کنند و با شلیک هوایی . او را زخمی نموده و می گریزد

  . دستگیرش می سازند
 آنها را من آن موقع خوشحال بودم که. به هر حال، اکیپی را دنبال آدرس فرستادند     

گول زده ام و بیهوده به این طرف و آن طرف می کشانمشان و خودم نیز فرصتی برای 
 خیلی ناراحت و ،ولی بعدها که به این مسئله فکر می کردم. فکر کردن پیدا کرده ام

چون پلیس به هر صورت آن منطقه را زیر نظر می گرفت و چه بسا . شرمنده می شدم
قه خانه داشتند یا رفت و آمد می کردند و احتمال داشت که واقعا رفقایی در آن منط

 در آن ،بی آنکه بدانم و بخواهم. اتفاقی به دست دشمن بیافتند که مسبب آن من باشم
  .لحظه بدون توجه به این موضوع چنان کاری کرده بودم

روی زمین که افتاده بودم تکان خوردن برایم . پاهایم کرخت و بی حس بودند     
. ظهر بود، مستخدم با دو بشقاب غذا و چنگال و قاشق روی آن وارد شد. دسخت بو

یکی از بشقاب ها برای افسری بود که در این اتاق روی صندلی پشت میزی نشسته بود 
 نهار می: از من پرسید. و بشقاب دیگر را می بایست به افسری در اتاق دیگر بدهد

  .آره: اطرم رسید و گفتموال او فکری به خئبا س. خوری؟ کمی مکث کردم
اول افسر کمی نگاهم کرد و من به همان حالتی که .  بشقاب غذا را جلویم گذاشتند    

 او دیگر توجهی به من نداشت و تند تند . شروع به خوردن کردم،بر زمین افتاده بودم
قدم را راست گرفتم و چنگال را . همین چند لحظه برایم کافی بود. مشغول خوردن شد

. فشار به گلوی خود فرو بردم و سعی کردم هرچه بیشتر آن را در گلویم فشار دهمبا 
هرچه تقال . فکر کردم با این ترتیب می توانم خودم را خفه کنم ولی این کار عملی نبود

 فحش گویان با یک جست ،کردم ثمری نبخشید و در این موقع که افسر متوجهم شد
در . رفت و با مشت و لگد شروع به کتک زدن کردبه رویم پرید و چنگال را از دستم گ

به آنان اطالع رسیده بود که آدرس دروغی . این هنگام مزدوران دیگر هم از راه رسیدند
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این بار از باتوم برقی استفاده . آنها بسیار عصبانی بودند. شکنجه دوباره شروع شد. است
 برای ، ایجاد درد استفاده کننداز باتوم برقی قبل از این که به طور عمده بخاطر. کردند

کامال لختم کرده بودند و باتوم برقی را . تضعیف اعصاب و روحیه به کارش می بردند
 ". تماس می دادند...  همراه با رکیک ترین فحش ها و متلک ها با نقاط حساس تنم

 وارد اتاق ، این جانور کثیف و متخصص در امور بی ناموسی در اتاق نبود"نیک طبع
آنچنان بدبختی و بیچارگی از قیافه اش می بارید که با خود می اندیشیدم آخر . شد

  . چگونه ممکن است یک انسان تا این حد مفلوک و حقیر باشد
آخر در جامعه .  کامال از مجرد نگری من ناشی می شد،این طرز تفکر درباره انسان     

در حالی که . اند داشته باشدطبقاتی انسان بدون جایگاه طبقاتی اش چه مفهومی می تو
 همه را ،شما می خواستید بانک بزنید":  گفت،ناکامی گویایی از چهره اش می بارید

   ."...گرفتیم 
 نیک طبعمن از همین درماندگی .  مصادره شودآیزنهاورروز قرار بود بانک  آن     

  . فهمیدم که رفقا بانک را مصادره کرده اند و کسی دستگیر نشده است
ر به یک نیمکت بست و بیشرمانه جلو همکارانش شلوارش را پایین کشید و مَمرا دََ     

ردکردن اعصاب به اصطالح تجاوز ناقص بود و به خاطر تحقیر و خُ. روی من خوابید
من از این رفتار کراهت بار او خشمگین بودم ولی تالش می . من صورت می گرفت

د نشان بدهم که عوض من آنها احساس کردم آنچنان خودم را بی تفاوت و خونسر
می خواستم به آنها بفهمانم که این رفتار پست و حقیر آنان برایم . حقارت و شرم بکنند

مگر این کار با شالق . اهمیتی ندارد و به راستی چه اهمیتی می توانست داشته باشد
هدف خوردن برای من چه تفاوتی داشت؟ هر دو شکنجه بودند، هر دو به یک قصد و 

هدف پلید، این که اسرار مرا به این وسیله بیرون بکشند و من هر دو . انجام می گرفتند
 به خاطر پیشبرد آرمان ،را با اتکاء به یک هدف واال و ارزشمند تحمل می کردم

این . پرشکوهم، به خاطر حفظ اسراری که فاش نکردن آن به سود مبارزه و انقالب بود
در حالی که خلق های زحمتکش را . را و کوتاه مدت بودتحقیر و شکنجه برای من گذ

 از  زندگی پُر ازهر لحظهدر  بلکه ،مجسم می کردم که نه یک ساعت، نه یک روز
به هر رو، مزدور ابله که برخالف تصورش مرا . را تحمل می کردند شان آن محرومیت
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 را پشت سر هم آرام دید و نتوانست از تقال و رنج بردن من لذت ببرد، جمالت وقیحی
  .بر زبان می آورد

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

ستم حالتی  توان،کردم ولی با تکیه بر نیروی اراده و تلقین که سخت به آن عقیده داشتم
در خود به وجود آورم که گویی کسی دیگر شکنجه می شود و من ناظری هستم که 

با این همه شالق واقعیت مادی بود و با این احساس نمی شد آنرا .  منتظر نتیجه ام
هر بار درد . واقعیتی عینی الزم بود که بتوانم اندیشه ام را متوجه آن سازم. تحمل کرد

این ها عده ای از . را صدا می زدم ... قاسم، رباب، ریحان، یپکاشالق شدیدتر می شد، 
چشمان نگران آنها را در برابر خودم . زحمتکشان روستایی بودند که من آنجا معلم بودم

گویی لمس می کردم اینک بی تابند تا از میزان وفاداری من و عالقه من به . می دیدم
 در نگاه های مهربان آنها می خواندم که من این انتظار به حق را. خودشان باخبر شوند

آیا کسی که دردهای آنها را از نزدیک دیده و برای رهایی آنان از قرن ها اسارت به پا 
خاسته و به مبارزه راستین پیوسته است، اینک با دشمن طبقاتی و دیرینه شان سازش 

  خواهد کرد؟ 
 با این همه هم ،بریده بود بودم که داس آن را به شدت ایپکبه یاد دست زخمی      

می اندیشیدم که مجبور ریحان  و رباببه کمردردهای مداوم . چنان به کار ادامه می داد
، صفای زهرا گریه های ،"گل لر "رنج . بودند مزرعه کوچکشان را با دست آبیاری کنند

  که خاله اشرف گویان، بامرضان و شادیهای کودکانه و بی ریای قربان، صمیمیت قاسم
لباس های ژنده و سر و وضع ژولیده به سوی من می دوید و من هر بار که شادی های 
بی خبرانه اش را می نگریستم به یاد انبوه رنج ها و تحقیرهایی می افتادم که چشم 

اندوه فراوان . براهش بودند تا سراپای وجودش را فرا گیرند و زندگیش را تباه سازند
غض و کینه فشرده بود، به روی او لبخند لی که گلویم از بُو در حا... قلبم را می فشرد 

می زدم، نوازشش می کردم و در دل سوگند می خوردم که برای رهایی تو تالش 
برای رهایی تو و همه آنها که مثل تو در بند ستم زورگویان و ...  خواهم کرد
  .ستمگرانند
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هر ضربه شالق، آنها را صدا با . و اینک همه این صحنه ها را از نزدیک می دیدم     
می خواستم به آنها و در واقع به خودم اطمینان دهم که پیوندم را با ایشان . می کردم

بدبخت مزدوران که خیال می کردند من دارم اسم رفقای سازمانیم را . حفظ خواهم کرد
خب دیگه چی؟ ... و می پرسیدند ...  چه عبث خوشحالی می کردند .می گویم
  ؟ ... چیهفامیلیشون

لتی به دست گرفته بود  در حالی که کُخطایی. ور مسخره  دیگری هم انجام دادندمانُ     
 از فاصله چهار متری نشانه می ،و تهدیدم می کرد که می خواهد بینی ام را سوراخ کند

اول باور کردم که می خواهد این کار را بکند و همین که وانمود می کرد می . رفت
ولی او و اطرافیان .  سرم را جلو بردم که گلوله به سرم بخورد، بکشدخواهد ماشه را

من حرکت قبلی را ... ور تکرار شد بار دیگر این مانُ. خنده مسخره آمیزی سر دادند 
 فقط باید ،یسته ادرست ب":  به ظاهر عصبانی شد و داد کشید کهخطایی. تکرار کردم 

آنها فقط قصد تهدید . خره ای بیش نیست دریافتم که این مس ".دماغت را سوراخ کنم
لت کُ. سه یا چهار بار این بازی تکرار شد. داشتند و بیش از همه قصد مسخره کردن من

 آنها  !!را عوض می کردند، فاصله را کم و زیاد می کردند و از این قبیل کارهای بامزه
هانه ایمان و تصور می کردند که می توانند با این حرکات و ژست های توخالی و ابل

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

همه از اتاق  . دستبند زدند،ین آویزان کردند و از دو پایه اش گذراندهئنیمکت به طرف پا
استخوانیم روی نیمکت چوبی به سختی فشرده می شد و احساس پشت . بیرون رفتند

که به نظرم از درد شالق . درد شدیدی ایجاد شده بود. می کردم پشتم سوراخ می شود
مخصوصا که مزدوری نیز کنارم نبود تا با فریاد کشیدن و فحش دادن به . بیشتر می آمد

پنجه برگها آویزان "واندن شعر شروع به خ. او بتوانم نسبت به این درد بی اعتنا باشم
دستهایم خسته شده . شعر تمام شد ولی درد هنوز ادامه داشت.  رفیق مائو کردم"است
سوزش پشتم که دیگر زخم شده بود، .  احساس می کردم از جا کنده می شوند.بودند

به . و این برایم تازگی داشت بی اراده در درون خود بی تابی می کردم.  اذیتم می کرد
این نشان می دهد که در زندگی گذشته بحد کافی تالش : ودم مالمت کنان می گفتمخ

  . نکرده ام که خود را به زندگی سخت و به درد کشیدن عادت بدهم
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آنها یکی یکی و به نوبت می آمدند و . مدتی بعد رفت و آمد مزدوران شروع شد     
تر آن است که با ایشان به هر کدام با منطق خاص خود می خواستند ثابت کنند که به

: دیگری می گفت. یکی از غم و غصه های مادرم حرف می زد.  اصطالح کنار بیایم
و بعضی ! تو به فکر خودت باش. گور بابای خلق و هر چه آدم فقیر و پابرهنه است

گویا قرار بود هرکس از من حرف بکشد، ! شان وعده پول و مسافرت خارج را دادند
هایش تمام شد و  ی از جوجه جاسوس ها بعد از اینکه استداللیک. جایزه بگیرد
می خواستی حرف بزنی تا کمی پول به دست ":  با پُررویی فحشم داد که،خواست برود

  ."!من برسد
. رده بودشاید بیهوش بودم، شاید هم خوابم بُ. نمی دانم این مدت چگونه گذشت     

هنوز کجاشو دیدی؟ ما که مأموران ": دمی گفتن. وقتی به خود آمدم، تهدید شروع شد
وقتی رفتی اوین زیر دست مأموران ساواک، امکان نداره بتونی حرف . ساواک نبودیم

  . "اونجا وحشتناکه، امشب می بریمت اونجا. نزنی
من که قبال در بیرون، از ساواک و شکنجه تصوری واهی داشتم و در اینجا هیچ چیز      

! فرق نمی کنه، همه تون یکی هستین:  ضمن اینکه می گفتم در،وحشتناکی ندیده بودم
اما اراده ام در . حتما شاگردان آنها هستند) ا هشهربانی چی(اینها : پیش خود می گفتم

حفظ اسرار رفقایم و مقاومت کردن و تسلیم نشدن در برابر دشمن همچنان تزلزل 
  .ناپذیر بود
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  در شکنجه گاه اوین

  
یک .  همراه چند مزدور دیگر آمدند که مرا به اوین ببرندنیک طبع. سید شب فرار     

تا کسی می خواست نزدیکم . ت گشاد زندان دستشان بود که می خواستند تنم بکنندکُ
وقتی چند نفری تنم را گرفتند و خواستند بی حرکت . بشود با پاهایم لگد می زدم

باالخره مزدوران در حالی که . ان دادم باز به طریقی دست و پایم را تک،نگاهم بدارند
ت را تنم چند نفری دستهایم را گرفته و چند نفر دیگر تنم را محکم نگهداشته بودند کُ

 ،سپس از زمین روی دستهای خود بلندم کرده. کرده و چشمهایم را با پارچه ای بستند
تند و  و چند مزدور دیگر روی صندلی های آن نشسنیک طبع. توی ماشین انداختند

این جانی کثیف سرم را نیک طبع ...  مدام لگد می زدند،پاهای خود را روی تنم گذاشته
 هب. روی زانویش گذاشته بود و تا می خواستم تکانی بخورم به طرف پایین فشار می داد
  .این ترتیب ماشین فاصله بین اطالعات شهربانی و شکنجه گاه اوین را طی می کرد

ک رفیق مبارز برزیلی بودم که زبانش را با دندانهایش بریده بود تا در بین راه یاد ی     
کمی زبانم را گاز گرفتم ولی هرچه . من هم می خواستم همین کار را بکنم. حرف نزند
پیش خود . البته در تصمیم خود چنان که باید قاطع نبودم.  موفق نشدم،سعی کردم

 می تواند ، نیست تنها با زبان بگویداستدالل می کردم اگر کسی بخواهد حرف بزند الزم
  .حرفهایش را بنویسد

اطرافم را . از زیر پارچه نگاه کردم. در اوین مرا چشم بسته روی تخت خواباندند     
 دیده می حسینیدر بین آنها هیکل درشت و گوریل مانند . مزدوران ساواک گرفته بودند

   منو کجا آورده اید، اینها کی هستند؟: شد، پرسیدم
 ،تی بدهدهَبُ بود که جواب می داد و در حالی که سعی می کرد به صدای خود اُثابتی     
من گوش یکی را بریده ام و در حالی که . اینها غالمان حلقه به گوش من هستند: گفت

اینجا . زبان این را هم قطع کرده ام:  می زد با صدای بلند گفتحسینیدست به سینه 
می خواست آن محیط را عجیب و . م نیست منطقه چی گفتیاد(من است ... منطقه 

بعد قدم را اندازه !) منطقه جانوران وحشی خونخوار: غریب و افسانه ای جلوه دهد، مثال
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حالت خوبی داشتم، کوچکترین ناراحتی و ترس و بی تابی احساس نمی کردم . گرفتند
ین مسخره بازی ها، بعد از ا. و همه این کارها در حالت آرامش من صورت می گرفت

من سعی می کردم اسم هایی که بر . چند نفر را نام برد که بگویم کدامیک را می شناسم
می ترسیدم نام آشنایی به گوشم بخورد و بدنم عکس العمل . زبان می آورد نشنوم
همان آدرس قالبی را . آدرس پرسیدند. حکم گرفته بودمتنم را مُ. انعکاسی نشان دهد

بعد مرا به اتاق بزرگی بردند که دو میز . چشمهایم را باز کردند. دمتحویل شان دا
 با قیافه مسخ شده اش که سعی حسینیاول . و یک تخت در آن قرار داشت) تریبون(

می کرد حالت وحشتناکی به آن بدهد، سرم را گرفت و در حالی که با خشم به اطراف 
فریادش . شی داد می زدمی پیچاند و به شدت تکان می داد مانند یک خوک وح

حسین ، نیک طبع. عب ایجاد کندمی خواست به این وسیله هراس و رُ. گوشخراش بود
 و چند مزدور دیگر که اسمهایشان را نمی دانستم فحش گویان وارد اتاق جوان، زاده

 تنم را . همه را کنار زد و روی تخت نشستحسین زاده ،) ...فحش... (کو این . شدند
به چشم های ": تکانم می داد و با حالت بسیار کثیف و شهوانی می گفتگرفته بود و 

م را نگاه رَ سرم را پایین می گرفتم و یا دور و بَ،"...من نگاه کن، عزیزم به چشمهای من 
از اینکارعصبانی می شد و . نمی خواستم به حرف های او توجه کرده باشم. می کردم

 معلوم نبود ،"...به چشم های من "  :تکرار می کرددوباره . داد می کشید و تکانم می داد
آخر این مزدور جانی چه قصدی داشت؟ چه عکس العملی از من انتظار داشت؟ شاید 

کم کم . خیال می کرد چشمانش نیروی هیپنوتیزم دارد و قصد داشت مرا هیپنوتیزم بکند
... به حساب این . رو شالق بیاربُ" :از این کار خسته شد و به یکی از مزدوران گفت

حسین منو می شناسی؟ من ": رو به من کرد و گفت. "باید با شالق رسید) ... فحش(
چهره کریهش را درهم .) شگفتا که به جالدی هم افتخار می کنند(" جالد مشهورمزاده

عمق . "اینجا اوین، و من متخصص شکنجه": می کشید و پشت سر هم تکرار می کرد
از اینکه هیچ حالت ترس نداشتم و . وجود او احساس می کردمواقعی کلمه کریه را در 

  .همه کارهایشان به نظرم مسخره می نمود، خوشحال بودم
روی زمین نشانده و دستهایم را به صورت صلیب به باالی . باالخره شالق را آوردند     

 به شالق را. چند نفر مزدور پاهایم را دراز کرده و محکم گرفته بودند. تخت بستند
بگو ": اطرافیان هرکدام فحشی می دادند و با لگد می زدند که. باالی پاهایم می زد
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جوان و دو پیرمرد ترکی که هر دو تقریباَ هم شکل و هم قد بودند و قیافه های . "دیگه
دختربیخودی خودت را اذیت ": مضحکی داشتند سعی می کردند به نرمی حرف بزنند

  !"بیا بگو. نکن

از یک حیوان وحشی .  بیشتر به خشم می آمد، که سکوت مرا می دیددهحسین زا     
ضربه های شالق را شدیدتر می کرد و . نمی دانست چکار بکند. چیزی کم نداشت

. دست و پایم را باز کردند که راه بروم. باالخره خسته شد و دیگر نزد. فحش می داد
در این . ند و راهم می بردنداز پشت هولم می داد. پاهایم روی زمین قرار نمی گرفت

تو . بیا بگو دیگه رفقایت حتما از خانه رفته اند": دو پیرمرد هم استدالل می کردند،موقع
. که نمی دونی مأمورین اینجا چقدر زرنگن، فردا پس فردا اونها رو هم دستگیر می کنن

 این آخه آدم باید کمی هم به فکر دیگرون باشه، حیف نیس. اصال ممکنه کشته بشن
جوونا کشته بشن؟ حاال خودشان هیچی پدر و مادرشان چه گناهی کرده اند که باید 

در حالی . جگرگوشه هاشونو از دست بدن؟ خودت که می دونی آخر این کارها مرگه
قول می . که اگر تو کمک کنی ما اونها رو می گیریم و واقعیت را بهشون می فهمونیم

  !"مارو گول زده انمی دونیم ش. دیم شکنجه شون نکنیم
از  واقعا خجالت نمی کشند این گونه وقیحانه دروغ می گویند؟: از خود می پرسیدم     

این شماها هستین که . آخه من که می گم: گفتم. این همه حماقت خنده ام گرفته بود
  ."نه چرا باور نکنیم؟ تو حرفتو بزن":گفتند! باور نمی کنین

م می خواست به صورتی وقت بگذرانم که کمتر شالقم شالق درد زیادی داشت، دل     
در حرف زدنم چنان تغییراتی می دادم که خیال کنند کم کم می خواهم همه چیز . بزنند

فایده ندارد من چی : می گفتم. وانمود می کردم که دارم تصمیم می گیرم. را بگویم
حتما سودی خواهد نه بگو ":دو پیرمرد می گفتند... بگم؟ نه هیچ فایده ای نداره 

اگر نگی ": داد کشید کهحسین زاده. و من هی این حرف ها را تکرار می کردم. "داشت
دو پیرمرد اصرار . به حرف او توجه ای نمی کردم. "دوباره با این شالق پدرتو درمی آرم

خیابان خانی . آخه چکارکنم شما که باور نمی کنین: گفتم. می کردند که زودتر بگویم
 نه، نه، واسه چی بگم؟ آنقدر به خود تلقین کرده بودم که باید همین آدرس را ...آباد 

تا تمامی این آدرس ساختگی را . خودم هم باور می کردم که آدرس همان است. بگویم
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نه، نه، چه فایده ای داره، برای ": از بس هی تکرار کردم که. بگویم مدتی طول کشید
  . حوصله شان سر رفت،"چی آدرس را بگم

چوب بزرگ و بسیار کلفتی آورده بودند و همگی . دوباره مرا به تخت بستند     
 این مزدور خائن بسیار حسین زاده. بیشرمانه می خندیدند و مسخره می کردند

خشمگین بود، با چشمان غضبناک نگاهم می کرد و می خواست با این جور نگاه کردن، 
 ولی حتی در .و یک جانی بود، یک جالددر این شکی نبود ا. مثل یک جالد جلوه کند

این حالت هم که به عمق چهره اش نگاه می کردی چیزی به غیر از عجز و ناتوانی در 
این حالت را جا می آورد یا ": چوب را به دست گرفته بود و می گفت. او نمی دیدی

  !"نه؟ حاال منتظر باش ببین چه شکنجه هایی در انتظارت است
استعمال ... (ه کار می بردند و تهدیدم می کردند که این چوب را کلمات رکیک ب     

. تنم چنان از آتش نفرت داغ شده بود که به سختی سکوتم را حفظ می کردم). می کنیم
می دانستم که هرگونه عکس العمل و فریاد زدن و فحش دادن من باعث شادی و لذت 

دن ها، مخصوصا در مورد مسائل زیرا آنها در مورد این جور اذیت کر. آنها خواهد شد
این را به نشانه ترس و ناراحتی و یا . جنسی انتظار دارند فرد داد و بیداد راه بیاندازد

دلم می خواست دستهایم باز بود و بلند می شدم همه شان را خفه . تعصب می گیرند
برو این مزدوران کثیف که حتی از تصور رو. اسیروار نشستن، حالت بدی بود. می کردم

شدن با یک چریک به خود می لرزند، اینجا در برابر چریکی دست و پا بسته ، جرأت 
یافته و قدرت نمایی می کردند و از هر جهت به سویم هجوم می آوردند و اذیتم می 

تنها می توانستم با نگاه پُر از کینه و نفرتم اعمال بی نهایت وقیح و بیشرمانه ... کردند 
  . شان را تحمل کنم

 که قادر نبود حتی یک لحظه هم نیک طبعاین بار . چوب را به کناری گذاشتند     
او . به قیافه جنایت بارش نگاه می کردم. حرف های رکیک نزند، شالق به دست گرفت

خلقی . دشمن خلقی شریف و رنجبر، خلقی که من دوستشان داشتم. مزدور دشمن بود
 از چشمانم ،ریه تلخ کینه، کینه به دشمنکه هر وقت از نزدیک رنجشان را می دیدم گ

آیا این احساس ها توخالی بودند؟ یادم بود . بغض گلویم را می فشرد. سرازیز می شد
که هر وقت می خواستم جزوه ای بخوانم قبل از شروع، به مشکالت راهی که جزوه به 

داری، اگر این مشکالت را قبول : آن وابسته بود، فکر می کردم و به خود می گفتم
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واال این بی صداقتی است که به خاطر خوش آمدن و ارضای . شروع به خواندن بکن
  .کنجکاوی روشنفکرانه آنرا بخوانی

از حرف . و حاال نهایت بی صداقتی در این بود که این ها را فراموش کرده باشم     
اصال تحملش را . زدن توخالی و عمل نکردن و بی صداقتی خیلی چندشم می شد

به مسبب .  حالت دیوانه واری پیدا می کردم،به ماهیت شکنجه که فکر می کردم. شتمندا
مزدور خائن سرسپرده و نوکر امپریالیسم آمریکا، . اصلی این شکنجه ها می اندیشیدم

برای بقای رژیم خودکامه خود از انجام بیشرمانه ترین کارها ابائی ندارد، و حال برای 
ن توده های محروم از من چه می خواست؟ من با حرف هرچه بیشتر در بند نگهداشت

زدن خود چه می کردم؟ آیا به دشمن سوگند خورده خود امکان ضربه زدن به جنبش را 
 در ،من با حرف زدن خود لحظه ای به دلخواه رژیم عمل می کردم... نمی دادم؟ چرا

دشمن . باشدحالی که تمام لحظه های هستی یک چریک باید در راه خدمت به انقالب 
. با وقاحت از من می خواست حرف بزنم تا او بیشتر زنده بماند و بیشتر شکنجه بدهد

  آیا می توانستم به شکنجه شدن رفقایم رضایت بدهم؟ 
 با هر ضربه درد . "آدرس، آدرس":  با هر ضربه شالق فریاد می زدنیک طبع     

ده بود که شدیدا دلم لحظاتی رسی. شدیدتر می شد و تحمل کردنش مشکل می گشت
در این لحظه نمی خواستم با فحش دادن او را عصبانی . می خواست دیگر شالق نزند

هیچ . این را واقعا احساس می کردم. هیچ چاره ای برای خالصی از این درد نبود. کنم
  .کاری نمی شد کرد

شدیدی می بایست حالت مادری را در موقع وضع حمل می داشتم که تا تولد، درد      
و در اینجا تولد . متحمل می شود، بی آنکه چاره ای غیر از انتظار تولد طفل داشته باشد

کم کم قیافه مزدوران حالت . می بایست انتظار آنرا می کشیدم. طفل فرارسیدن مرگ بود
از . مفلوکی پیدا می کرد و من با دیدن این قیافه ها اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کردم

مهمترین و .  بکنند،این بیچاره ها چکار می توانستند دیگر.  درماندگی می باریدقیافه ها
بزرگترین کاری که از دستشان برمی آمد، شکنجه بود و می دیدند که هیچ شکنجه ای 

شالق را قطع کردند و با چیزی شبیه به . قادر نیست لب های مرا به حرف زدن بکشاند
اول می .  کردند و انگشتانم را الی پرس گذاشتندر شروع به گاز گرفتن گوشت تنمانبُ

نمی بایست عالمتی . گفتند می خواهیم ناخن هایت را بکشیم ولی این کار را نکردند
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شدیدا حرص می خوردند و این از وضع دندانهایشان پیدا بود که برای . بجای بگذارند
ولی نه به اندازه این چیزها درد داشت . فشردن هرچه بیشتر ناخنهایم بهم می فشردند

نظم کار از دستشان دررفته . ضمن این شکنجه ها به فاصله شالق هم می زدند. شالق
های کریه و منفورشان را گرد  قیافه. نمی دانستند کدام کار را اول یا دوم بکنند. بود

 را می حسینیاکنون که صحنه را جلوی چشمانم مجسم می کنم، . ناامیدی پوشانده بود
 آن رعشه های عصبی چهره اش بعد از این که همه ساکت شده بودند، او بینم که با

دنبال نقطه ضعفی می . ر را در گوشت تنم فرو بردهنوز به خود فشار می آورد تا انبُ
بعضی ها حالت ترس به خود گرفته . صندوقچه ای آوردند که پر از مار بود. گشتند
وای من اصال نمی توانم صندوق را ": بدنشان را جمع می کردند و می گفتند. بودند

بعضی ها با جمالتی می خواستند مار را چیزی بسیار وحشتناک و هراس . "نگاه کنم
می . در صندوق را کمی باز کردند و خودشان به گوشه اتاق پریدند. انگیز جلوه دهند

یکی از آنها از فاصله دو متری با چوبی درش را کمی . ترسیدند مارها بیرون بریزند
همگی دور اتاق با وحشت اینور و . ماری بیرون خزید و زیر میز رفت. بیشتر باز کرد
 به آن ،نگاهشان می کردم. نمایشی بود که بازیگرانش بسیار ناشی بودند. آنور می رفتند

. جانوران کثیف که شکل انسان بودند ولی از کمترین خوی انسانی بهره ای نداشتند
  . احساس می کردم چقدر پست و حقیرند. هستی شان زمین را می آلود

باالخره یکی از آنها که در صندوق را باز کرده بود و خود را مارگیر معرفی می کرد،      
. مار دور گردنم پیچید. سر آنرا به گردنم نزدیک کرد. ماری را گرفت و پیش من آورد

اگر تحلیل . مآنها پی نقطه ضعفی می گشتند و من نمی خواستم عکس العملی نشان بده
حساب ساده ای بود . نمی کردم، از میزان حماقت و بالهت آنها دچار شگفتی می شدم

آخر یعنی چه؟ مار چه کاری می توانست . و آنها از درک یک حساب ساده ناتوان بودند
این مارها یا زهر دارند و مرا می کشند و این چه : با من بکند؟ پیش خود حساب کردم

که خودم به دنبال وسیله ای برای خودکشی می گردم و یا بی زهرند  من ،اهمیتی دارد
آنها . یک جانور بی آزار با بدنم تماس می گیرد. که موضوع خود به خود منتفی است

زیرا زن را موجود ترسو و . بی شک حساب کرده بودند که زن ها از جانوران می ترسند
  !هیچ. د از زن داشته باشندجز این چه تصوری می توانستن. ضعیفی می پنداشتند
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چه، آنان در طول زندگی . این نوع اندیشه ثمره زندگی حقیر و ننگینشان بود     
. را تحلیل کنند اما هرگز قادر نبوده اند علل این امر.  را ضعیف یافته اند"زن"،خود

روابط چگونه زنی ضعیف است؟ زنی که در طول قرن ها در جوامع طبقاتی و در 
یک بار دوش به دوش مرد و همانند او استثمار :  دوبار ستم دیده استقاتیتولیدی طب

شده، تحقیر گشته، نیروهایش به هدر رفته، آلت دست بوده، وسیله تفریح و 
به ،  روابط تولیدیهفرهنگ وابسته ببار دیگر در رابطه با . خوشگذرانی هم به شمار آمده

  .  گسترده تر تحمل کرده استوسیله مرد تمام ستم های یاد شده را در سطحی
گاهی اما هنگامی که زن آگاهی طبقاتی خود را بازمی یابد و همراه مردی که آ     

 آن چنان آگاهی و شناختی که او را به درهم کوبیدن نظام ،طبقاتی خود را بازیافته است
 "انیانس"بلکه .  با معیارهای ارتجاعی نیست"زن"فاسد طبقاتی وامی دارد، دیگر او یک 

 مقام راستین و شکوه "انسان"است آگاه و به ساختن نظامی می پردازد که در آن 
او با آگاهی از تمام مشکالت، قدم به راه می نهد و در راه آرمان . شایسته خود را بازیابد

زن انقالبی و مرد انقالبی هنگامی که در سنگر . واالی خود از هیچ دشواری هراس ندارد
آنها برای ایجاد . یرند انسان هایی هستند که به رستاخیز خود رسیده اندمبارزه قرار می گ

 آزادی –جامعه ای مبارزه می کنند که در آن این مسئله که به زن چقدر باید آزادی داد 
بلکه همه انسان ها، زن و مرد یکسان از .  اصوال مطرح نیست–زن خوب است یا نه 

  . پیشبرد آن در کنار هم تالش و کار می کنندمزایای زندگی استفاده می کنند و برای 
 ،حال، مزدوران با آن همه حقارتی که سراپای هستی شان را فرا گرفته بود به هر     

این انتظار پوچی بود و من از این . چگونه می توانستند این واقعیت پرشکوه را دریابند
 و انتظارشان بی ثمر به هر صورت امیدشان نقش بر آب شد. موضوع به خوبی آگاه بودم

خیلی خونسرد نشسته بودم و . مار را رها کردند که تمامی بدنم را بگردد. از آب درآمد
می گفتم بدبخت ها که چی؟ مرا از مار می ترسانید؟ نخواستم داد و بیداد راه بیاندازم 

بدنم را به نشانه . که ممکن بود فکر کنند ترسیده ام ولی دیدم شکنجه خوبی است
حال اذیت می شوم و بگذارند مارها بیشتر  هره  تکان می دادم که گمان کنند بچندش

گرچه می خندیدند و مسخره می کردند ولی خنده هایشان ساختگی . روی بدنم بمانند
فهمیدند . خنده در قیافه های مسخ شده شان یخ می زد. نمی توانستند لذت ببرند. بود

می خواستند آخرین تالش . دستهایم را باز کردند.  که این کار را به پشیزی نگرفته ام
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صحبت از . فحش های رکیک همراه با تهدید شروع شد. مذبوحانه شان را به کار ببندند
حاال ما ": و اینکه. ناشی از آن بود! استعمال بطری آب داغ و درد و عذاب وحشتناک

در مورد بطری . درد یک بطری آب داغ  برابر چندین ضربه شالق است. کاری نکردیم
را فقط با ) ... فحش... (این ": سرم داد می کشیدند! "کسی نتوانسته است طاقت بیاورد

  ."قبل از بطری میگی یا بیاریم؟. بطری می شود به حرف آورد
به خیال خودشان خشن  (نیک طبع، حسن زادهمجریان؛ . نمایش مسخره آغاز شد     

مزدوران دیگر نیز پرسه می . بودند! هربانو جوان و دو پیرمرد م) ترین شکنجه گران
وای وای آقای دکتر، ": که! پیرمردها از شدت ناراحتی می خواستند خود را بکشند. زدند

آخه این طفلک چطور اونهمه درد و . آقای مهندس، تو را به خدا این کار رو نکنید
 دلمون کباب ما. ناراحتی رو می تونه تحمل کنه؟ این دختر زیر زجر و عذاب می میره

  .  و از این قبیل یاوه ها"می شه
 چند تن از مزدوران رفتند تا .، گاه چهره آرام و گاه قیافه خشنی می گرفتجوان     

می دونی من خودم به عقاید شما احترام ":  شروع به نصیحت کردجوان. بطری بیاورند
اتی به پا می شب ها جلس. ولی مرید حضرت علی هستم! نمی گم کمونیستم. می گذارم

ما هم معتقدیم که در اجتماع نباید طبقات ستمگر و . سخنان علی را می خونیم. کنیم
آخه چرا باید در . ما هم معتقدیم که باید فقر از میان بره. ستمکش وجود داشته باشد

یک اجتماع این همه بدبخت و گرسنه وجود داشته باشه؟ ولی خب هر کاری راهی داره 
اول . راهی که شما در پیش گرفته اید غلط است. عه عوض نمی شهو هیچ چیز یک دف

باید به مردم یاد داد که از حق خود دفاع بکنن، باید اون ها رو از نظر فرهنگی آموزش 
  ."...داد و 

بطری ها چی شد؟ ": یکی از مزدوران برای یادآوری به من در را باز کرده و داد زد     
: مرد خود را بسیار ناراحت و غصه دار نشان می دادند کهدو پیر. "!آب هنوز داغ نشده؟

نگذار آبرویت بریزه، این بی ناموس ها . تو رو به خدا بیا بگو به خودت رحم کن"
 ما خجالت می کشیم، غیرتمون قبول واهللا. خیلی بیشرفند) اشاره به همکارانش می کرد(

لی عصبانی شده بود با اقرار  که خیجوان ."...نمی کنه جلو ما این کارها صورت بگیره 
که هرگونه تالششان بیهوده است با حالت نومیدی بی آنکه فحش بدهد خیلی  به این

 بدبخت ."!این دختر تمام وجودش وابسته به سازمانشونه! چی می گید" :ساده گفت
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احساس غرور فراوانی در . نمی دانست که همین حرف او چقدر به من نیرو می دهد
! پیرمردها بیرون رفتند که جگرشون کباب نشود. خره بطری ها را آوردندباال. خود کردم

البته آن موقع که آنها برای رفقای دیگر در نقش ساواکی ! و غیرتشان به جوش نیاید
  !  جگر و غیرتشان را در خانه جا می گذارند،ظاهر می شوند

فحش می . ی داشتندبطری ها را نزدیک آورده برم. ر خواباندندمَمرا روی تخت دَ     
بطری را با بدنم تماس دادند عکس العملی نشان . دادند و از درد بطری حرف می زدند

صبح بود با عصبانیت از تخت بازم . آنها این کار را هم بی نتیجه رها کردند. نمی دادم
این کتک دیگر . با مشت و لگد و سیلی به جانم افتادند! سن ختامعنوان حُه بعد ب. کردند

  .  فرط ناراحتی و ناامیدی خودشان بوداز
. "من امشب از خودم نفرت کردم":  گفت، وقتی از در بیرون می رفتحسین زاده     

فکر . بی شک شاهنشاه مزدورشان دستور داده بود که فعال دختری را زیر شکنجه نکشند
 قرار اصال. تمام تنم را دردی سوزان فراگرفته بود. نمی کردم شکنجه تمام شده است

از تحمل خود در . ولی هنوز زنده بودم. احساس می کردم که دارم می میرم. نداشتم
هنوز ! چرا نمی میرم؟! عجب جان سختی دارم: شگفت بودم و با خود می اندیشیدم

. این بار دیگر می میرم: پیش خود می گفتم. منتظر بودم که بیایند و شکنجه ام بدهند
  ...ت دیگر زنده ام یک ساعت دیگر، حداکثر یک ساع

  .بیهوش شده بودم. دیگر از اوین چیزی به یادم نمانده است     
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   جنبش مسلحانه

  مزدوران را وحشت زده کرده است
  

 به ،موقعی که جلو شهربانی از ماشین پیاده ام کرده و روی دوش پاسبانی انداختند     
دن کردم که چند نفر دیگر مجبور روی دوش پاسبان شروع به دست و پا ز. هوش آمدم

فقط سرم آزاد بود که توانستم گوش پاسبانی را که به . شدند دست و پایم را نگهدارند
  . باز هم بیهوش شدم. سرم را هم گرفتند. سر و صدا راه افتاد.  گاز بگیرم،دوشش بودم

ه بازی تنم پیراهن گشاد و یق.  دستهایم را به تخت بسته یافتم،وقتی به خود آمدم     
در اتاق دو پاسبان در دو طرف تختم نشسته بودند . کرده بودند که بدنم را نمی پوشانید

پنج نفر محافظ اسیر شکنجه شده بی سالحی . و یک افسر و دو زن نیز دیده می شدند
  !! بودند که نیمه جان افتاده و قدرت حرکت نداشت و دستهایش هم بسته بود

. از من قدرتی ساخته بودند. رد زبونی و ضعف آنان فکر کنیدخودتان در مو! رفقا     
مگر من چکار کرده بودم که موجب این همه ترسشان بشوم؟ آنها فقط می دانستند من 
. عضو سازمانی هستم که به مبارزه بی امان علیه دشمن و همه مزدورانش برخاسته است

سازمانی که ترس نمی . رده بود را اعدام کفرسیوسازمانی که با موفقیت کامل، سرورشان 
چقدر خوب می شد دید که آنچه این ها را به زانو در . اعضایش فدایی بودند. شناخت

  .آورده و موجب وحشت و ضعف روحیه شان گشته، مبارزه مسلحانه است
بعدها شنیدم که در آن روزهای اول، تمام . از من موجودی خیالی ساخته بودند     

 یک ، در برای دیدن من صف می بستند و در حالی که بیهوش بودم پشت،مزدوران اداره
! خودشان شایع کرده بودند که گویا من جودوکارم. به یک می آمدند و نگاهم می کردند

 ،بعدها که زنک محافظ برای یکی از دوستانش خاطرات آن روزها را تعریف می کرد
از کنار تخت من دستش را شنیدم که با خنده از افسری یاد می کند که موقع حرکت 

  !روی اسلحه اش می گذاشت، از من فاصله می گرفت و تختم را دورمی زد
هاله .   وقتی به هوش آمدم پاسبان ها را دیدم که در دو طرف تختم نشسته بودند  

چشمم . قیافه پاسبان ها به شکل مضحکی ترسناک می نمود. سیاهی مقابل چشمانم بود
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ر کی بود؟ بی شک یکی از همان زن هایی که به خاطر شکنجه این دیگ. به زنی افتاد
 از دیدن نواب صفوی. این واقعیت داشت. ( جلویش لخت رقصیده بود)3(نواب صفوی

چنان صحنه ای بسیار ناراحت می شده و عکس العمل عصبی شدیدی از خود نشان می 
  ). داده و دشمن از این نقطه ضعف او استفاده می کرده است

خانم ":  گفتند،بازجوها و افسرها که به اتاق آمده بودند.  نفرت تمام فحشش دادمبا     
طفلکی رو گول زده اند شما به ... یک کم بد دهنه ولی دختر خوبیه ... ناراحت نشین 

از منطق پوچشان خسته . زنک شروع به صحبت کرد. "چشم بچه تان بهش نگاه کنین
اینجاشو نفهمیدم، چی :  حرفهایش می گفتموسط. خواستم دستش بیندازم. شده بودم

گاهگاهی سرم را به عالمت تصدیق تکان می دادم و . گفتی؟ دوباره تکرار می کرد
حرفهایش که تمام . دیگران خوشحال بودند که باالخره زن را فقط زن می تواند رام کند

م خسته  سئوالی می کردم که مجبور شود از اول بگوید و به همین نحو سرانجا،می شد
بابا این هیچ چیز حالیش نمی ": رو به افسرها کرد که. شد و فهمید که دستش انداخته ام

کور خواندی، تو اصال  کی هستی که برایم تکلیف تعیین :  و من با خشم گفتم"!شود
  کنی؟ 

. ساعت هایشان جلب توجه می کرد. هر دقیقه افسری به اطاق می آمد و می رفت     
آنها . م نشسته بودند و ساعت هایشان را طوری می گرفتند که من ببینمپاسبان ها پهلوی

ساعت . فکر می کردند که من برای آدرس گفتن، منتظر گذشتن ساعت مقرری هستم
 روز اول ،آخر! چه خیال باطلی. هایشان را جلوتر برده بودند که وقت را دیر نشان دهند

می دانستم رفقا از . اه آنان رفتار کنممن هرگز نمی خواستم به دلخو. و دوم مطرح نبود
 در بهروززیرا هم رفیق . سر و صدای لحظات اول از دستگیری من با خبر شده بودند

فاصله کمی از من قرار داشت و حتما متوجه موضوع شده بود و نیز همان ساعات اول 
ه رفته بی شک آنها از خان. هیچکدام حاضر نشده بودم با رفقا قرار داشتم که سر قرار

اگر آدرس را بگویم . من به یک چیز فکر می کردم.  چون آن خانه هم موقتی بود،بودند
پلیس به خانه می رود و تمام اهل محل را خبر می کند که در اینجا خرابکاران سکونت 

به رخ .  توانستیم این محل را کشف کنیم،داشته اند و ما با زرنگی و هوشیاری که داریم
ی خود، و این درست خالف چیزی بود که سازمان در این مرحله از کشیدن قدرت کذای

عمده ترین وظایف خود می شمرد؛ یعنی ضربه زدن به دشمن و نشان دادن ضعف او به 
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و اینک ضربه زدن به خلق و نادیده گرفتن تمامی زحمات و فعالیت های بی . مردم
ه شمار می آمد و برایم دریغ و شبانه روزی رفقا، از جانب من خیانتی نابخشودنی ب

  . غیرقابل تصور بود که در اولین آزمون صداقت خود، به آرمان پرشکوه خود پشت کنم
او از جریان اطالعی . زن برادرم را مجبور کرده بودند که از من بخواهد حرف بزنم     

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

  :گفتم گوش کن ببین موضوع چی هست، برایش خواندم. "بهشان بگو
  ،آدمی با سر افراشته باید بزید و سرافراشته باید میرد"

  و به دشمن سر تسلیم نیارد در پیش
  ".و نهد در ره آزادی خلق همه هستی خویش

  . به صالح خود دید او را بیرون ببردخطاییکه 
 بهروزپویان می خواسته ": دوستی را هم مجبور کرده بودند که برایم دروغی بگوید     

در نامه ای برای من نوشته اختالف عقیده پیدا . هنوز هم قصد این کار را دارد. را بکشد
  ".واهللا  نامه را هنوز دارم! ردکرده اند و پویان می خواهد او را از سر راه خود بردا

معلوم بود که کتکش زده . وقتی او را با من روبرو کردند، دست و پایش می لرزید     
.  بسیار بدم آمد،از حالت مفلوکی که به خود گرفته بود. از دیدنش جاخوردم. اند

 حرف  فقط با ناله !! این چه حالیه؟، پس چرا اینطور…آه : احساسم را به زبان آوردم
آنها که شناختی از  . تعجب نکردم،از دروغ احمقانه ای که ساخته بودند. می زد

  . نیرنگشان به طرز چشمگیری ناشیانه بود .خصوصیات کمونیستی رفقا نداشتند
دست های . آنها حرف خاصی نزدند. برادر بزرگ و کوچکترم را هم پهلویم آوردند     

برادر بزرگم را هم کتک زده . تش هم زخمی بودسر و صور. برادر کوچکم باد کرده بود
و شاید خودشان هم . ببین همه را دستگیر کرده ایم: شاید می خواستند بگویند. بودند

به هر حال با تمسخر افسرها و تیمسارهایشان و ! ندانند آنها را برای چه پیش من آوردند
 این دوستان را با تحقیر و توهین و خشن حرف زدن با آنها سعی می کردم روحیه

اینها موجودات حقیری ) دشمن را( اینها را می بینید –به آنها می گفتم . تقویت کنم
ما نباید بگذاریم که . هستند که فقط می توانند با مکیدن خون من و شما زندگی بکنند

 هرزه که می خواست خود را کزَنَ. اینها به زندگی جنایت بار خودشان ادامه دهند
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.  از گستاخی من بیش از همه عصبانی می شد،اد کند و همه جا سر باشدقدرتمند قلمد
با سیلی .  دور دستش می پیچاند و سرم را به شدت تکان می داد،موهایم را که بلند بود

  .این  تا مدتی کار هر روزه اش بود. چنان می زد که دماغم خون می افتاد
: به آنها گفتم. به حرف درمی آوردآن شب از آمپول و شربتی حرف زدند که فرد را      

 می تواند به ،اوال اگر کسی نخواهد. من فریب این مسخره بازی های شما را نمی خورم
 از اول مصرف می ، ثانیا اگر شما این چیزها را داشتید.نیروی اراده خود حرفی نزند

است آخر این شربت گران ": گفتند. کردید که زودتر هم اطالعات به دست می آوردید
من گر چه شکی در دروغ بودن این حرف ها . "و ما برای همه از آن استفاده نمی کنیم
از آنجا که در بچگی در خواب حرف می زدم، از . نداشتم ولی از یک چیز می ترسیدم

؟ تصور ...آیا ممکن است در عالم خواب و بیهوشی به حرف در آیم: خود می پرسیدم
آدرس . نه، نه، در خواب هم باید بر خود مسلط باشم. این موضوع برایم رنج آور بود

خانه و اسم چند نفری را که می دانستم از ذهن خود می راندم و سعی می کردم آنها را 
شب برایم شیر . به چیزهای دیگر فکر می کردم ولی همچنان نگران بودم. فراموش کنم

که روز اول خواسته آوردند ولی من به سختی می توانستم آن را بخورم چون چنگالی 
  .  گلویم را زخم کرده بود،بودم با آن خودم را خفه بکنم

 ،باشه جرعه جرعه بخور": افسرها دور تختم جمع شده بودند و مرتب می گفتند     
واقعا .  از این همه توجه و اصرار آنها برای خوردن شیر تعجب کردم."…حتما بخور 

ه اعصاب مرا ضعیف بکند؟ و پیش خود ی ریخته باشند کئممکن است توی شیر دوا
گفتم به هر حال شیر به عنوان غذایی است، اینها می خواهند مرا زنده نگهدارند و به هر 
طریقی که شده مرا به سخن گفتن وادارند و در اینجا من باید درست برخالف میلشان 

  . رفتار بکنم
 نفرت انگیز بود، و به زشت و اگر چه برای من حرف زدن به دشمن به قدری کاری     

حدی چنین چیزی از ذهنم دور بود که نمی توانستم یک لحظه هم آنرا حتی به تصور 
 ولی برای اینکه دشمن را مطمئنا و به یکباره از حرف زدن خود ناکام ،خویش نیز بیاورم

البته به جنبه تبلیغی این موضوع هم اهمیت زیادی .  قصد خودکشی داشتم،کرده باشم
  . ممی داد
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آنها ابتدا با لحن . ولی من دیگر از خوردن امتناع کردم. صبح فردا دوباره شیر آوردند     
بعد که دیدند به طور جدی مصمم هستم چیزی . آرام اصرار کردند که حتما بخورم

 باز موهایم را دور دستش پیچید و سیلی زنان به کزَنَ. نخورم شروع به تهدید کردند
در آخر با حرص تمام . کارهایشان اثری در تصمیم من نداشت. اداینور و آنور تکان د

به وسیله تنقیه هم که . ما باالخره نمی گذاریم تو بمیری، این را مطمئن باش": گفتند
) البته آنها این مفهوم را با کلمات رکیک می گفتند("شده غذا را وارد معده ات می کنیم

  . بعد بلند شدند و رفتند
او با .  فحشش دادم،او را که دیدم. دکتری آمد که به من سرم بزند ،مدتی بعد     

به . شغلم دکتری است.  من که بازجو نیستم،خانم به من چکار داری": خونسردی گفت
دوباره با . " به این اداره هم آمده ام،خاطر شغلم همانطور که به همه اداره ها می روم

ها، بازجو هم که نباشی باالخره برای مردیکه کثیف، همکار جانی : نفرت فحشش دادم
  ! ننگ بر تو. این دستگاه و هدف های پلیدش کار می کنی

 ،نزدیکم که رسیدند. م را حاضر کرد و با پزشکیاری آمدند که آنرا وصل بکنندسرُ     ِ
 ها و پاسبان ها آمدند و سعی کزَنَ. می خواستم مانع کارشان بشوم. با پا آنها را زدم

 تنم را ،یم را نگه دارند و من مرتب در حالی که دستهایم به تخت بسته بودندکردند پاها
م را اینور و آنور می بردم و پاهایم را از دستشان خالص کرده و به رُ سِ .تکان می دادم

آنها کمک . با صدای فریادهایم مزدوران دیگری به اتاق آمدند. طرفشان پرت می کردم
نشستند، سه نفر هم هر کدام سر و دست هایم را بی کردند تا دو نفر روی پاهایم 

  .  م را وصل کرده و چندتایی هم آمپول زدرُحرکت نگه داشتند و بدین ترتیب دکتر سِ
 روز هیچ غذایی نخوردم و به اعتصاب غذا ادامه دادم و آنها 13از آن موقع به مدت      

. به همین ترتیب تکرار بکنندم را هر روز رُسِ مجبور بودند جریان تزریق آمپول و زدن
 بی ، نفری مرا که لحظه ای آرام نمی گرفتم5م مزدوران می آمدند و رُقبل از وصل سِ

م یا آمپول، هوا وارد بدن بشود شخص رُسِ شنیده بودم که اگر با.حرکت نگه می داشتند
ا م را خوب وصل کند و یسرُِپس با تقالی من امکان داشت که دکتر نتواند . می میرد

البته بعدها دیگر فهمیده بودم که به این . اشتباهی رخ بدهد و جای سوزن جابجا بشود
طریق نمی شود خودکشی کرد ولی تقال کردن را یکنوع مقاومت و تسلیم نشدن به 

خوب هم بود، خیلی اذیت می شدند و من با تماشای . خواست های آنها تلقی می کردم
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به قدری . بکنند در خود احساس قدرت می کردمضعف آنها و اینکه نمی دانستند چه 
ضعیف شده بودم که ساعات زیادی از روز را بیحا ل می افتادم و از گذشت زمان باخبر 

وقتی از آنها می پرسیدم من چند روز است . نبودم و شماره روزها را نمی دانستم
 می ،باشد در حالی که ممکن بود فقط هفت روز از دستگیریم گذشته ،دستگیر شده ام

. گفتند بیست روز است و من نمی دانستم که دروغ می گویند و حرفشان را باور کردم
تیمسارها و رؤسایشان می آمدند و می خواستند با بهانه . اتاق مدام پُر و خالی می شد

دیگران غالم وار . دبانهؤای با من حرف بزنند یا از من حرف بکشند، البته بسیار م
.  سر را هم نباید تکان داد،دند که در جائی که تیمسار حضور داردپهلویشان می ایستا

الزم نبود تصمیم بگیرم که مسخره شان . راجع به این کارها حالت مسخره ای داشتم
کنم، به حدی از آنها نفرت داشتم و به حدی حقیر می دیدمشان که حالتم خود به خود ب

کاری می کردم . فحششان می دادمچنین می شد و یا مستقیما مسخره شان می کردم و 
همگی بعد از . که نشان بی احترامی بود و آنها نمی توانستند دنباله حرفشان را بگیرند

 دکتر  !"این دختر دیوانه است":  نتیجه می گرفتند که،یکساعت سعی برای حرف زدن
  .اعصابی هم داشتند که رسما به دیوانگی من نظر داده و برایم نسخه نوشته بود
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  باز هم بازجویی و شکنجه

  
بیش از حد تصور .  برای بازجویی آمدندنیک طبع و خطاییروز دوم یا سوم بود که      

 با ،در حالی که ورقه بازجویی داشتند و با تمسخر می خندیدند. نفرت انگیز بودند
بگو ما می وال های دیگری است، تو ئبا آدرس کاری نداریم، س": حالت اطمینانی گفتند

  :نویسیم
   ! اول، اسم-

  .سکوت کردم 
   ! اسمت را بگو-
-...   

  ."بابا دیوونه س، عقلش هنوز رشد نکرده": حالت تمسخر توأم با تعجب پیدا کردند
  ." بشهلیال خالدنه بابا می خواست " -
شناسنامه ات که دست ماست، ما فقط می ! اسمتو بگو ... لیال خالدارهخودش که " -

  ."خودت بگیخواهیم 
از دیدن این نوکران، این مجریان اوامر ظالمانه ستمگران، این خائنین به خلق،      

به حدی احساس نفرت می کردم که دندانهایم با سختی تمام . خشمم به غلیان می آمد
  . رفتند باتوم برقی آوردند و شروع به اذیت کردند. روی هم فشار می آوردند

 ؟... گی هان؟ نمی...  اسمت چیه -
. در چهره های تنفرانگیزشان، درماندگی و حقارت آشکاری به چشم می خورد     

به هر . بطوری که نمی شد در مقابلشان حالت عادی داشت و با تحقیر نگاهشان نکرد
:  گفتند،حال در حدود یک ساعت شکنجه ام کردند و سرانجام که می خواستند بروند

یم و شکنجه واقعی شروع می ئبه سراغت می آنصف شب . این فقط یک شوخی بود"
  . "شود
دلم می خواست وقتی . نمی ترسیدم ولی اضطراب داشتم. حرفهایشان را باور کردم     

فکر می کردم در حالت خواب نمی تواند حواسم .  بیدار باشم،به سراغم می آیند
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 به طور دقیق .به هر رو آن شب تمام شد بی آنکه کسی به سراغم بیاید. متمرکز باشد
بیشتر روزها در خواب یا بیهوشی . یادم نیست که آن روزها به چه نحوی سپری می شد

.  به همان ترتیبی که گفتم اجرا می شدهم دوبارسرُِمی گذشت و در مواقع بیداری برنامه 
 با اینکه کودکانه به نظر می رسید اما به هر حال سبب می شد که من ،کارهایی می کردم

از تصور این که تسلیم آنها باشم و به طور . تسلیم و آرامش بیرون بیایماز حالت 
خود به خود نمی توانستم آرام . معمولی با آنان حرف بزنم خیلی ناراحت می شدم

از هر چیز کوچک استفاده می کردم تا به آنها یادآوری کنم که دشمنشان هستم و . باشم
  .با آنها آشتی و سازش نمی کنم

 دماغم خون می ، می زدکزَنَ یکی این بود که از سیلی هایی که ،این کارها هاز جمل    
با دست های بسته تقال می کردم . افتاد و خون خشک شده روی صورتم باقی می ماند

.  از حرص دیوانه می شدکزَنَ. پتو را به طرف دماغم می بردم. که دماغم را پاک کنم
  ! ر اجتماع زندگی نکرده امفحشم می داد که چقدر بی ادبم و اصال د

 در مقابل این گونه کارهایم دوباره سیلی می زد و موهایم را دور دستهایش می کزَن     َ
تنبیه دیگری هم داشت که بیشرمانه به پاسبان ها می . پیچاند و به اینور و آنور می زد

 می آمد و هر ساعت افسری به اتاق. این دیگر خیلی تحقیرآمیز بود. گفت قلقلکم بدهند
بگذار هرچه می خواهند از این : با خود می گفتم. حرف مسخره ای می زد و می رفت

آنها در واقع با این اعمالشان یادآور می شدند که چقدر پستند و به . کارها بکنند، بهتر
من یادآوری می کردند که هرگز رفتاری پیش نگیرم یا خطایی مرتکب نشوم که موجب 

  . ان و رژیم پشتیبان آنان بشودبقای هرچه بیشتر آن
 سعی ،این مزدور رذل با فحش های رکیکی که می داد.  بودنیک طبعشان  بدترین     

می کرد به اصطالح قساوت قلب و وحشیگری خود را که در موقع شکنجه دادن نشان 
حالتی را در من به وجود می آورد که . داده بود، همچنان در حالت عادی هم حفظ کند

یدنش بدنم منقبض می شد و تنها با سعی فراوان بود که تمام قوای درونیم را جمع با د
دلم می خواست . کرده و می توانستم با احساس غرور و مقاومت در مقابلش قرار گیرم

. نمی دانم چرا چنین عکس العملی در من به وجود می آمد. او هیچ وقت به اتاق نیاید
ه ضعفی می گردند و سعی می کنند با انگشت می دانستم که آنها همیشه پی نقط
 هم متوجه تغییر حالت من در مقابل نیک طبعگویا . گذاشتن روی آن، فرد را آزار دهند
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 و من ."!جالدت آمد": یک بار هنگام ورود به اتاق با افتخار گفت. خود شده بود
 مهربانترین فرق نمی کند،: گفتم. دریافتم که او از این موضوع احساس پیروزی می کند

موقع ادای این حرف ها به . همگی به یک اندازه کثیف هستید. شماها هم جالد است
بعدها دیگر توانستم خیلی . مفهوم حرفهایم اندیشیدم و واقعا عمق آنها را احساس کردم

  . خونسرد باشم و وجود همه شان برایم بی تفاوت باشد
الت دلسوزی توأم با تحقیر به خود می بعضی از افسرهایی که به اتاق می آمدند ح     

 می گفتند بابا ، و این که مرا بی تربیت می نامیدکزَنَگرفتند و در مقابل رفتارهای 
وقتی آنها با ! طفلکی تقصیر نداره مگه باباش کی بوده؟ یک کارگر بدبخت و بیچاره

یقا به همین دق:  به آنها می گفتم،چنین تحقیر و توهین از توده زحمتکش یاد می کردند
شما و رژیم پشتیبان شما فریب کارید و با فریب، خود . یمئخاطر است که ما دشمن شما

البته این توضیح به خاطر پاسبان هایی بود که این حرف . را طرفدار خلق جلوه می دهید
ها را می شنیدند و ناظر این صحنه ها بودند واال چه لزومی داشت با این تبهکاران از 

همین حقارتشان بس که هر .  صحبت کرد،کاری که خود نیز به آن واقفندچیزهای آش
کدام سعی می کردند حرف های مرا به خود نگیرند و تظاهر می کردند که وابسته به 

ولی خوب چکار باید کرد؟ . حتی ممکن است مخالف هم باشند. این دستگاه نیستند
  !باید پول درآورد و نان خورد

دو روز اول لگن می آوردند و من که حالم خوب . له بزرگی بودمستراح رفتن مسئ     
زن و دو پاسبان  5. بعد زیر بغلم را گرفتند و به مستراح بردند.  پتو کثیف می شد،نبود

مستراح را که نگاه کردم، شیر آب، لوله سیفون و دست شوئی . که بیرون ایستاده بودند
 سرم را محکم به یکی از لوله ها بزنم فوری از ذهنم گذشت که اگر. نظرم را جلب کرد

ولی گویا آنها از قبل چنین چیزی را . نمی میرم؟ خواستم کنار دیوار بیایم و آزمایش کنم
تقال کردم . به سختی مانع می شدند که نزدیک این لوله ها قرار گیرم. حدس زده بودند

وانم خودم را در که خود را از دست آنان بیرون بکشم ولی چنان قدرتی نداشتم که بت
دستهایم را محکم گرفته بودند و من به تنهایی قادر به . یک آن از دستشان بیرون بکشم

. فقط سرم آزاد بود که با آن به سر زن ها می زدم. ایستادن نبودم و به آنها تکیه می کردم
 از  های نازک نارنجی با اینکه به راحتی می توانستند مانعکزَنَبیچاره های موش مرده، 

بیایین، بیایین، ": حرکت من بشوند ولی آنچنان ترس برشان داشته بود که جیغ می زدند
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 و فوری افسرها و پاسبان ها ریختند به آنجا و به دست هایم "...!این داره مارو میزنه 
داد می زدم که پاسبان . به پاسبان ها گفتند که آنها زیر بغلم را بگیرند. دستبند زدند
کمی داد و بیداد راه انداختم و تقال کردم که . رید ولی آنها اهمیتی نمی دادندهایتان را بب

دلم شدیداً درد می کرد و کنترل از دستم در . پاسبان ها را کنار بزنم ولی موفق نشدم
مرا روی دوش گرفتند و به اتاقم آوردند و دیگر تا مدتی به مستراح نمی . رفته بود

  .بردند
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  ستی مزدورانتصویری از پَ

  
، طبق مخفی، یکی از افسرها به اسم سرگرد بهروزیک روز پیش از دستگیری رفیق      

البته دیگر هیچ کدام آدرس نمی پرسیدند . معمول به اتاقم آمده و شروع به مسخره کرد
ولی هرکس هر فکری برای ناراحت کردن من به کله علیلش خطور می کرد، اجرا می 

 این افسر به یکی از پاسبان ها گفت که برود قاشق بیاورد و از مدفوعی که در .نمود
این کار به نظرم آن قدر بی خود و بی معنی آمد که فکر . لگن بود، به دهان من بگذارد

. پاسبان با قاشق برگشت. کردم فقط یک تهدید است و حتما این کار را نخواهد کرد
خشم شدیدی .  که واقعا می خواهند این کار را بکنندلگن را کنار تختم گذاشتند و دیدم

اگر هیچ کاری نمی کردم و به آنها اجازه چنین کاری را می دادم، . سراپایم را فرا گرفت
به حدی خشمگین بودم که بسته بودن دست هایم را از یاد . کامال حالت تسلیم داشت

واستم لگن را بر روی افسر خیز برداشتم و خ). دست هایم به تخت بسته بود(برده بودم 
ولی به علت بسته بودن دستهایم، محتویات لگن روی خودم ریخت و تبهکار . پرت کنم

پلید که انتظار این کار را نداشت و حاال عصبانی تر شده بود، برای اذیت بیشتر من 
بدنم به تخت . دستور داد که پاسبان مدفوع را به تمام صورتم بمالد و به دهانم بریزد

دستور اجرا شد و این بار نیز تنها سالح من در . سته بود و کاری نمی توانستم بکنمب
. مقابل رذالت آنان، نگاه پُر از کینه ام بود که به روی این نوکر جنایتکار دوخته شده بود

  ! ... احساس می کردم از داغی نفرت چشمانم گداخته شده است
له تفریح برای مزدوران که زندگیشان و وسی وضعیت مضحکی به وجود آمده بود     

چنان حقیر و آکنده از غیرانسانی ترین خصلت ها بود که چنین موضوعی موجب خنده 
تمام افسران یک به یک به اتاق می آمدند، مسخره می کردند و بعد . شان می شد

نگفتیم . ریده به خودش": دماغشان را می گرفتند و متلک گویان خارج می شدند
  ."س؟نه اودیو
پاسبان ها که مجبور بودند دائم در کنار تختم بایستند و حق نداشتند یک قدم هم از      

کنار تختم فاصله بگیرند، از بوی بد و کثیفی اوضاع ناراحت می شدند و دماغ هایشان 
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خیلی راحت بودیم حاال ": آنها هم به من فحش می دادند و می گفتند. را می گرفتند
  ."!باید بو هم بکشیم

ضمن این که احساس غرور می کردم و . نمی توانم دقیقا حالت خود را شرح دهم     
تمامی این فحش ها و متلک ها را به چیزی نمی گرفتم و آنها را ناشی از خشم نومیدانه 
و نشانه آخرین دست و پا زدنشان می دانستم ولی تکرار مداوم این تحقیرها حالتی در 

تحمل ! حقیرها را احساس می کردم و آنها را تحمل می نمودمت. من به وجود آورده بود
 ،کردن به این معنی است که تو خود را مجبور به انجام دادن یا ندادن کاری کرده باشی

تحقیرها را با تمام وجودم لمس . نه این که مواجه شدن با آن برا یت بی تفاوت باشد
زندگی تمام افراد ستمکش را که . یدمی کردم و کینه هایم تمامی بدنم را به آتش می کش

  : در زندگی با ایشان برخورد داشتم به یاد آوردم
من و خلقم تن واحدی هستیم که در کنار هم استثمار شده ایم، به ما امکان زندگی و 

تحقیرمان کرده اند، فحش . از هر مزیت زندگی محروممان کرده اند. آزادی نداده اند
ها و رژیمی که این مزدوران وابسته به آن بودند، مسبب تمام ارباب . نثارمان ساخته اند

من و خلقم از آنها . رنج های زندگیمان هستند که اکنون نیز بدین گونه آزارمان می دهند
با دست خالی اما با ایمانی پابرجا و خلل ناپذیر در مقابلشان قرار گرفته ایم . جدا هستیم

چرا که جهان باید عاری از هر گونه ظلم . بجنگیمو مصمم هستیم که تا پایان نابودیشان 
  .چرا که پیروزی نهایی از آن ماست. و فساد باشد
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  بهروز دهقانیشکنجه و شهادت رفیق 

  
مزدوران .  بود، ناگهان سالن اداره شلوغ شدبهروزشب بعد که شب دستگیری رفیق      

لن به این طرف و آن طرف می وحشت زده داد و بیداد راه انداخته بودند و در سا
او دستگیر شده .  اینک داشت به اوج خود می رسیدبهروزحماسه زندگی رفیق . دویدند

 ترس و وحشت سراپای ،لرزش. و از فریادهای خشم خود اداره را به لرزه درآورده بود
 به طور بهروزترسشان به حدی بود که از هیکل رفیق . وجود مزدوران را فراگرفته بود

  . سانه ای حرف می زدند و او را درشت تر و قوی تر از آنچه بود جلوه می دادنداف
هایی که شاهد دستگیری او بودند، تعریف می کردند که چگونه او را در  پاسبان     

حالی که در اثر درگیری نابرابر خیابانی توانش را از دست داده و پایش شکسته بود، 
دم در اتاق صف بسته و تماشایش می َ و مزدوران دست بسته به اتاق انداخته بودند

آن ! در دقایق اول کسی یارای نزدیک شدن به او و شروع شکنجه را نداشت. کردند
گویا مزدوران خود . شد که به شهربانی بیایند! شب از جنایتکاران ساواک دعوت

تند با کسی یقین داش. شهربانی هنوز در ارتکاب به جنایت به حد کافی استاد نشده بودند
طرفند که باید برای به حرف درآوردنش از تمام شیوه ها و روش های شکنجه استفاده 

زندگیش با زندگی خلق گره خورده بود، با زندگی .  فرزند رنج بودبهروزرفیق . بکنند
او . دهقانانی که بیشتر عمرش را با آنان گذرانیده بود، با کارگران و کلیه زحمتکشان

این را . ه خلق بود و نفرتی وصف ناپذیر در درونش می جوشیدسرشار از عشق ب
  . دشمن خوب می دانست و بی دلیل نبود که این چنین از او می ترسیدند

صدای ضربات . مزدوران آن شب به سگ های هار زنجیرگسیخته شباهت داشتند     
رفیق شالق که با شدت هرچه تمامتر فرود می آمد و با فریادهای بلند و خشمگین 

 نمی بهروزدر مورد رفیق .  درهم می آمیخت، وحشیگری آنان را تشدید می کردبهروز
دانم چه شکنجه هایی می کردند که فریادهای او حتی موقعی که شالق قطع می شد 

اگر چه کلمات برایم مفهوم نبود ولی با . فریادها، فریاد اعتراض بود. همچنان بلند بود
ایشک گنده لرخلقین جانیننان نه ": دانستم چه می گویدشناختی که از او داشتم می 



 101 دستگیری، شکنجه، بازجویی

جمله ای که هر وقت ) مردیکه های نفهم از جان خلق چه می خواهید( "ایستیرسوز
 در حالی که می کوشید احساسش را ،مورین ساواک احساس نفرت می کردأنسبت به م

ن سر بیان می  با تکان داد،ظاهر نکند تا بتواند در درون خود عمق آن را درک نماید
مزدوران در اتاق مرا بازگذاشته بودند که صدای شکنجه را بهتر بشنوم و خودشان . کرد

دسته دسته آنگاه که از شکنجه او خسته می شدند و جای خود را با دسته دیگر عوض 
 را آنچنان می سوزاند که او حسین زادهآتش جنایت بدن . می کردند، به اتاق می آمدند

نده بود و تنها یک پیراهن رکابی به تن داشت و پای برهنه چون دیوانه لباسهایش را ک
 می ، در آن شکنجه می شدبهروزای زنجیر گسیخته مدام از اتاق من به اتاقی که رفیق 

او و مزدوران دیگر در اتاق به من فحش می دادند و روی صورتم تف می . دوید
به وضع من می خندیدند و . تاق بماننداز بوی مدفوع زیاد نمی توانستند در ا. انداختند

  :  وقیحانه تکرار می کردحسین زاده. مسخره ام می کردند
  ."!خوب کلکی زده، ریده به خودش که پهلویش نایستیم" -

این مزدور چقدر باید از کراهت و تنفرانگیز بودن خودش ! چه اعتراف جالبی     
وانگی و وحشیگری مزدوران، هاله حتی در اوج دی!! مطمئن باشد که این حرف را بزند

این حالت دیوانگی .  می شد دید،ای از درماندگی و بیچارگی که آنها را دربرمی گرفت
به خصوص وقتی صدای شکنجه اوج می گرفت در اثر شدت تشنج اعصابشان به وجود 

آنها خود تحمل شنیدن صدای شکنجه را نداشتند و مجبور بودند که به صورتی . می آمد
دو زن  هرزه، محافظین من، در این هنگام جلوی من می رقصیدند و . ن بگریزنداز آ

داداشت را گرفتیم، ": تحقیرکنان به رویم تف می انداختند و با آهنگ می خواندند
بسوز بدبخت، ":  و با همان معیارهای غرق در ابتذال خود می گفتند"داداشت را گرفتیم

. چه دلقک های بیشعوری بودند! " می کنیمببین چکارش) ت راقنه رفی(داداش ترا 
در آن لحظات احساس . ک کاری ها و مسخره بازی هایشان نمی کردمبُاعتنایی به این سَ

ماجرا به کجا منتهی می شد؟ مسئله عمده . می کردم که تاریخی دارد ساخته می شود
نگران .  کردماین بود و من با هر فریاد و با هر ضربه شالق تنها این فکر را دنبال می

به یاد . به صداقت انقالبی رفیق و برادر انقالبیم ایمان داشتم. بودم، اما اعتمادم بیشتر بود
آوردم که اولین بار موقعی که می خواست سازمان را به من معرفی کند، از ایمان 

 یک نیک داودی حرف زده بود و با افتخار گفته بود که رفیق نیک داودیپرشکوه رفیق 
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مطمئن بودم او نیز خود از کسانی خواهد . بود، همه اعضای سازمان مثل او هستندنمونه 
آن شب مزدوران ناگهان بر . بود که افتخار شهادت در زیر شکنجه را به دست می آورند

 گفته بودند که اگر حرف نزنی بهروزسرم ریختند که می خواهیم لختت کنیم و به 
می دانم که در آن هنگام رفیق چگونه به . مخواهرت را لخت کرده جلوی تو می آوری

آخر برای کسی که تمام وجودش از آرزوی پیروزی انقالب . حماقت آنان خندیده بود
خودم را آماده .  جایی برای اندیشیدن به این گونه مسائل باقی نمی ماند،سرشار است

انی ست زم. لحظات پرشکوه زندگی فرارسیده است! رفیق": می کردم که به او بگویم
 و شکست و ناتوانی و درماندگی  ادا کنیم راکه باید سهم خود در راه پیروزی انقالب

ولی برخورد رفیق با مزدوران پست آنچنان قاطع بود که . مزدوران را به اثبات برسانیم
به دسته ای . آنها به زودی به خطای خود پی بردند و بی فایده بودن این کار را فهمیدند

از حرص . ه قصد لخت کردن مرا داشتند، دستور رسید که این کار را نکننداز مزدوران ک
خاک بر سرت که ": آن دو زن هرزه به سرم می کوبیدند که. و عصبانیت می ترکیدند

   ."!چنین برادر بی غیرتی داری، عین خیالش نیست که ترا لخت ببیند
 ، در زیر شکنجه بودبهروزق دیگر جز خبرهایی که نشان دهنده ایستادگی دلیرانه رفی     

فقط دوستی که رفیق را موقع شکنجه دیده بود، تعریف می . چیزی درباره او نشنیدم
کرد که چگونه شکنجه گران در حالی که با حرص دیوانه واری او را شکنجه می کردند 
و از خشم ناشی از شکسته شدن غرور خویش به خود می پیچیدند با ناامیدی تمام به او 

پس تو با کدام شکنجه به حرف در می آیی؟ دیگر چه شکنجه ... می دادند که فحش 
  ! ای را باید به کار ببریم که تو حرف بزنی

به راستی برای اثبات عجز و ناتوانی دشمن در مقابل اراده و ایمان یک انقالبی پاک      
 .عف خویشاقرار دشمن به ض. باخته به خلق چه چیزی گویاتر از این می تواند باشد

 که آتش عشقش به توده رنج کشیده همواره چون آتشی فروزان در دلش بهروزرفیق 
شعله ور بود، اینچنین دشمن را در مقابل ایمان محکم و خدشه ناپذیر و اراده پوالدین 

  .خود به زانو درآورد
او انسان آگاهی بود که دردهای خلق را می شناخت و راه عالج آنها را نیز می      

همه چیز خود را در راه انقالب فداکردن و از همه لحظات زندگی برای به  -انستد
 و او که همیشه برای خلق زیسته بود و لحظه ای از -ثمررساندن انقالب استفاده کردن
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آنها جدا نبود، او که در تمام عمرش از همان کودکی کینه به دشمن را در دل خود 
! انقالبیش چگونه می توانست این چنین نکند؟سخت پرورانده بود، با آن خشم بزرگ 

رفیق به هر حال یازده روز بعد از دستگیری با تحمل وحشیانه ترین شکنجه ها بر اثر ... 
این که جداره های کلیه هایش از شدت ضربات مشت و لگد پاره شده و خون داخل 

کاران چند جنایت. ادرارش گردیده بود و همچنین به علت آسیب دیدن قلبش، شهید شد
ساعت قبل از شهادتش با عجله او را به بیمارستان رساندند که شاید بتوانند زنده نگهش 

رفیق قهرمان در بیمارستان به شهیدان فراموش نشدنی راه . ولی دیر جنبیده بودند. دارند
  . همچنان که پیوسته آرزو می کرد. رهایی خلق های ستمکش می پیوندد

چند نفر می گفتند پای او را از . او بعدها خیلی چیزها شنیدمدر مورد شکنجه های      
ولی به . کسانی هم می گفتند که فقط انگشتانش را قطع کرده اند. زانو با اره بریده اند

هر حال یکی از شکنجه های این جانیان پست در مورد او جا به جا کردن پای شکسته 
مزدوران . ی پُر از خون او را می دیدممن فقط در آن روز لگن ها. اش توأم با شالق بود

در حالی که همه رفقایی که او . به دروغ ادعا می کردند که قلب او از اول ضعیف بوده
را می شناختند، می دانند که او یک کوهنورد بود و چند کیلومتر را بدون کوچکترین 

  .احساس ناراحتی می پیمود
یک روز وقتی دو زن هرزه محافظ من، با تا اینکه . من از شهادت او بی خبر بودم     

:  را درمی آوردند و من به آنها پرخاش کردم، به من گفتندپویانتمسخر ادای رفیق 
من ابتدا قلبم . "ما تا حاال دلمان نمی آمد به تو بگوئیم. ردبدبخت برادرت دیروز مُ"

 بهروزرفیق : بعد با افتخار زیاد زیر لب گفتم. با ناباوری نگاهشان کردم. فشرده شد
خاطره اش . آن چنان که خود همیشه آرزو می کرد! باالخره زیر شکنجه شهید شد

  !گرامی باد
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   صمدیان پورتالش مذبوحانه سپهبد 

  مهره پلیسی رژیم
  

به حدی ضعیف شده . سه روز بعد سر و صورتم را شستند و پتو را عوض کردند     
مدام آمپول می زدند و به .  از هوش می رفتمبودم که وقتی بلندم می کردند که بنشینم

  . م هم به وسیله لوله ای شیر و زرده تخم مرغ از بینی وارد معده ام می کردندسرُِجای 
و  گفته بود، با این اعتصاب هیچ کاری نمی توانی بکنی، هرطور شده ما تنیک طبع     
 در آن موقعیت، اعتصاب ولی. من نیز خودم آن را فهمیده بودم. زنده نگه می داریم را

دیگر . غذا را تنها راه ممکن برای ضعیف شدن و به طرف مرگ رفتن می دانستم
در واقع با آن ترتیبی که آنها حرف می زدند و . مزدوران هم به التماس افتاده بودند

  : استدالل می کردند، به غیر از التماس نمی توان نام دیگری گذاشت
 آدرس هم ،ما دیگه با تو کاری نداریم.  همه ضعیف بکنیآخر چرا باید خودتو این" -

آخه چرا بیخودی بمیری؟ مدتی اینجا میمونی و بعد آزاد می شی . که از تو نمی خواهیم
گر چه با دیدن اصرار آنها مشکوک می شدم و با خود می گفتم پس البد  ."و میری

خره بعد از مدتی به این باال. غذاخوردن کار درستی نیست، ولی نمی توانستم بفهمم چرا
  . نتیجه رسیدم که دلیلی برای مردن نیست و اعتصابم را شکستم

آنها نمی خواستند . مزدوران همگی سعی می کردند با احترام و محبت رفتار کنند     
دیگر صحنه های قبلی تکرار شود و می خواستند به اصطالح با مسالمت با من کنار 

رده بودند که به هر وسیله ای شده و تا آنجا که می توانند مرا به دو زن محافظ سپ. بیایند
آنها مدام برای من از زندگی آینده صحبت می کردند که به زندان . به آرامش وادارند

می گفتند همه این شکنجه گرها . عمومی خواهم رفت و در آنجا با رفقایم خواهم بود
ب مجبورند، آن هم خُ. ندفقط موقع شکنجه وحشی می شو. آدم های خوبی هستند

به هر صورت حاال که شکنجه تمام شده دیگر این رفتار خشن تو دلیلی . چکار کنند
اصال توی این . با هم در صلح و صفا زندگی می کنیم. کاری به کار هم نداریم. ندارد
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 دیگر و دو پاسبان و من کزَنَمنظور او خودش و . اتاق، ما مثل یک خانواده هستیم
  ! جدا؟ نه، رو در روی آنها. خود را کامال جدا از آنها می دیدم. رفی نمی زدمح. بودیم
 زنی بود که وقتی دفعه اول رفتارهایش را دیدم -مده محافظ عُ- هاکزَنَیکی از      

به قول . با رئیس و به اصطالح بزرگترها با حالت احترام حرف نمی زد. نگران شدم
شاید هم خصوصیات اخالقی اش . یی بند بودیکی از رفقای سلول، گویا پشتش جا

عاشق قدرت بود و می . نمی خواست کسی به او دستور بدهد. چنین حکم می کرد
 این بود که ،آنچه که روزهای اول باعث تعجبم شد. خواست همیشه باالتر از همه باشد

 مقام در عین حال که از موضع پایین حرف نمی زد و این نشان می داد که از نظر رتبه و
. می بایست در سطح باال باشد، در ضمن از انجام کارهای سطح پایین هم ابایی نداشت

. به نظر می آمد برای پیشبرد کارها از جان و دل کار می کند. حتی لگن هم می آورد
ولی همانطور که بعدها از .  خیلی بد است،پیش خود می گفتم اگر همه مثل او باشند

 پیشبرد کارها نبود، قدرت هر چه بیشتر گرفتن بود و برای رفتارهایش معلوم شد، هدف
آن از هر تاکتیکی استفاده می شد و بنا به همین خصلتش بود که شخصا تمام تالش 

گاه به حدی از . خود را به کار می بست تا به هر طریقی شده مرا به اطاعت وادارد
زد که از نظر آنها این تکم می رفتارم عصبانی می شد که حتی جلوی تیمسارشان هم کُ

! بی احترامی به تیمسار است که جایی که خود او هست، کس دیگری این کار را بکند
که نمی تواند بی . او خطایش را به حساب ارادت خاصی می گذاشت که به تیمسار دارد

  . احترامی به تیمسار را تحمل کند
ه پیر جانی آمده بود و به ، روباصمدیان پوردر یکی از روزهای اعتصابم، سپهبد      

 را بهروزمی خواهی ": اصطالح صبورانه و با نهایت نرمی و مهربانی حرف می زد
بیا بریم کمی بشین . ببینی؟ آخه تو چرا چنین رفتار می کنی، کسی کاری با تو ندارد

 من همان ادای دماغ پاک کردن را درمی آوردم و با تحکم داد می زدم، ."بهروزپیش 
 و بدبخت درمانده هی از آن – دستمال کاغذی که روی میز بود –دهید دستمال ب

بعد دیدم این . دستمال ها می آورد و من پاره می کردم و دوباره می گفتم باز هم بده
افسرهای دیگری هم . مزدور هم چنان با پُررویی نشسته و حوصله اش سرنمی رود

 کزَنَکه فوری . یگه جنایتکار پستپفیوز خفه شو دُمردیکه : داد زدم. جمع شده بودند
 خودش یک لحظه هم صمدیان پور. به سرم پرید و با عصبانیت به صورتم سیلی زد
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افسرها . هتش را پیش افسرها حفظ کندبُزیرا می بایست اُ. تأمل نکرد، بلند شد و رفت
گویی که هر کار دیگری را بی فایده می دیدند و . هم فقط چند متلک گفتند و رفتند

آخه این ":  که فقط می توانست همه چیز را از دریچه دید محدود خود ببیند، گفتکزَنَ
کارها یعنی چه؟ اینجا که کسی از رفقا و آشناهای تو نیس که تو بخوای بگی ببین من 
چه قدرتی دارم، به تیمسارهاشون فحش می دم، به کی می خواهی پُز بدی؟ الاقل مثل 

آدم باید با همه با ادب و نزاکت حرف بزنه و دیگرونو . یک آدم عاقل و معمولی بشین
به جز اینکه به حرف هایشان بخندم جوابی نداشتم که . "واداره که بهش احترام بذارن

  .بدهم و فقط به مسخره خندیدم
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  ادامه بازجویی

  
 یک ساعت واالتشانئ بعد از شبی که به خاطر جواب ندادن به سنیک طبع و خطائی     

با باتوم برقی به اصطالح خود، با من شوخی کرده بودند، تالش می کردند به صورتی 
آنها دریافته بودند که تأثیر شوخی های . واالتشان جواب بدهمئمرا وادار کنند که به س

اگر هم می خواستند با آرامش . آن گونه شان تنها این بود که خشم مرا باال می آورد
زیرا ماهیت آنها برای من کامال روشن . هم نتیجه ای عایدشان نمی شد باز ،حرف بزنند

بود و به دشمن بودنشان، در آن موقع هم که با ادب و نرمش صحبت می کردند، مطمئن 
این حربه آنها نیز هرگز نمی توانست . بودم و عدم اعتمادم نسبت به همه شان مطلق بود

ولی به هر حال آنها با تصور تأثیر چنین . شددر تصمیماتی که می گرفتم تأثیری داشته با
برخوردی، مزدورانی را که از اول خود را در جریان دستگیری و شکنجه و یا موقعی که 
مزدوران دیگر مسخره ام می کردند قرار نداده بودند، جهت بازجویی از من انتخاب 

مثال سرگرد . ارندآنها وانمود می کردند که اصال از طرز رفتار دیگران خبری ند. کردند
 وقتی دستهایم را به تخت بسته دید، با قیافه )5( یکی از مزدوران معدوم شهربانیفرید

زودتر بیا این دستبندها را باز " : کرد کهکزَنَ و رو به "این چه وضعیه؟": ناراحت گفت
سیاست که . تقصیر خودش است":  گفتکزَنَ "آخر این وحشیگری ها یعنی چه؟. کن

 با فرید  ."از اول کارهایی کرد که دست هایش را بستند.  خیلی ساده استبلد نیست،
بعد از مدتی با قیافه ناراحت در . ناراحتی بیرون رفت که مثال کلید دستبندها را بگیرد

آخه وقتی شما مثل وحشی ها با یک ": حالی که این جمله ها را زیر لب می گفت
، به اصطالح بی " عکس العمل نشون بدهانسان رفتار می کنین معلومه که شخص باید

خانم واقعا برای من قابل تحمل نیست که شما را ": نشست و گفت. نتیجه برگشت
. آخه ما انسانیم و با منطق سرو کار داریم. اصال من با این چیزها مخالفم. اینطوری ببینم

 می دانم شما !من خودم اکثر آثار مارکسیستی را خوانده ام. اینها آدم های بی سوادیند
در همه . بین ما و شما اختالف عقیده وجود دارد که مهم نیست. آدم های منطقی هستید

   .".دنیا همه با هم اختالف عقیده دارند
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 سخنی ،اگرچه در مقابل بعضی از مزدوران که چنین با نرمی با من حرف می زدند     
خوبی می دانستم کسی که به . نمی گفتم ولی دشمن بودن آنها را کامال حس می کردم

 در موقع دیگر به رفیقی دیگر رکیک ترین ،حاال با ادب و آرامش با من حرف می زند
 که تحمل نگاه کردن به دست های بسته مرا فریدسرگرد .  حرف ها را می گوید
این مزدوران مؤدب که .  یکی از شکنجه گرها بودرقیه دانشگرینداشت، در مورد رفیق 

دستگیری من در اداره نبودند، به همراه اکیپی جهت دستگیری رفیق در روزهای اول 
 که یکی از امینیمثال . آنها در مورد سفر خود حرف می زدند.  به تبریز رفته بودندبهروز

کاظم  و رفیق محمدمزدوران کهنه کار شهربانی بود، از چگونگی دستگیری برادرم 
واهللا ما کاری به کار ": کرد و اینکهبا آب و تاب تعریف می ) شوهر خواهرم (سعادتی
   .". نداشتیم که رفت خودش را کشتکاظم
برای به حرف ) مانند شکنجه و غیره(در این زمان مزدوران که تمام تالشهایشان      

درآوردن و کسب اطالعاتی از من با شکست مواجه شده و مأیوس گشته بودند، دیگر 
مرا وادار کنند که مرحله بازجویی تشریفاتی  می کردند که حداقل ءفقط به این اکتفا

چون وقتی زندانی را برای تعیین تکلیف و محکومیت . برای تشکیل پرونده را بگذرانم
اگر .  باید به همراهش یک ورقه بازجویی هم فرستاده شود،به دادرسی ارتش می فرستند

ی دهند و همان کسی ورقه ای به اسم بازجویی نداشته باشد، دادگاهی برایش تشکیل نم
دیگر دشمن در این مرحله که می خواهد پرونده ای برای . طور بالتکلیف می ماند

زندانی تشکیل بدهد تا به دادرسی ارتش بفرستد، مقصود اصلیش بدست آوردن 
. اطالعات نیست، بلکه انجام یک کار تشریفاتی و به اصطالح خودشان قانونی است

وشیار نباشد، امکان دارد اطالعات مفیدی به دشمن هرچند در این مرحله هم اگر فرد ه
ولی در صورتی که هوشیارانه برخورد شود، می توان این مرحله را گذراند و . بدهد

 ورقه بازجویی را با اطالعات مخدوش ،بدون اینکه اطالعاتی در اختیار دشمن قرار داد
 .  پُر کرد،و نادرست که هیچ چیز را برای دشمن روشن نکند

ولی من که در این مورد تجربه ای نداشتم و نمی دانستم برای اینکه دادگاه برایم      
تشکیل شود و تکلیفم روشن گردد باید این مرحله از بازجویی را بگذرانم، باز هم از 

حتی از گفتن اسم خود که چیزی به آنها نمی . حرف زدن با آنها خودداری می کردم
وال و جواب ها و بازجویی ئ بود که مبادا در ضمن همین سنگرانیم از این. داد، ابا داشتم
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پس دادن ها، اطالعات مفیدی که به ضرر جنبش باشد در اختیار دشمن قراردهم و این 
آنها که مجبور بودند . واالتشان باز می داشتئانگیزه ای بود که مرا از جواب دادن به س

تهدید به ( شیوه ای متوسل می شدند پرونده مرا تکمیل کرده و به دادگاه بفرستند، به هر
  . تا مرا وادار سازند بازجویی پس داده و این مرحله را بگذرانم) شکنجه، مالیمت

 به عنوان فردی که اصال کاری به فریدبه همین خاطر یکی از روزها باز هم سرگرد      
که پرونده شکنجه و دستگیری و از این قبیل جریانات ندارد و تنها وظیفه قانونی دارد 

من همانطور که گفتم نمی دانستم در بازجویی چه . مرا تکمیل کند، به سراغم آمد
از آنجایی که بوروکراسی و تشریفات قانونی . مطالبی می پرسند و به چه کارشان می آید

را در ادارات دیده بودم، کمی باور می کردم که این مرحله از بازجویی هم جزء همین 
 فریدباز هم این موضوع برایم چندان روشن نبود و این بار که ولی . تشریفات است

 به فکرم رسید برای اینکه به ماهیت این مرحله از ،برای بازجویی پیشم آمده بود
یشان پی ببرم و منظورشان را بهتر بفهمم، دست به تجربه ای بزنم و حاضر شوم ئبازجو

، جواب بدهم و در صورتی که به سئواالتشان به اندازه ای که از من اطالع داشتند
 نمی فریدمسلما رفتار احترام آمیز . مقصودشان کسب اطالعاتی از من بود، ادامه ندهم

توانست این تأثیر را بر روی من بگذارد که اگر به تشخیص خودم کاری نادرست می 
  . آید، آن را انجام بدهم

من اسم . ی خوانده امواالتش را شروع کرد که چه کتاب هایئ سفریدبه هر حال      
وال که داشت وارد جزئیات می شد از جواب ئولی بعد از دو سه س. چند کتاب را گفتم

چرا که فکر می کردم ممکن است از جواب هایی که بدهم . دادن خودداری کردم
 تعجب کرد فرید. من دیگر جواب نمی دهم: بنابر این گفتم. اطالعات مفیدی درآورند

ولی من باز هم حرف خود را تکرار کردم و او در ...  مهم نیست که آخر چه شد؟ اصال
حالی که شدیدا عصبانی شده بود و مجبور بود به خاطر حفظ نقش مؤدب خود 

  . عصبانیتش را بروز ندهد، در حالی که خون خونش را می خورد، برخاست و رفت
 و این کار اصال دوباره کسانی آمدند و استدالل کردند که باید بازجویی پس دهم     

اینجا خونه عمه ات نیست، خوب ":  آمد و گفتخطاییباالخره فردا شب . مهم نیست
کسی اینجا نیس که ناز ترا بکشد، تو باید بازجویی پس ! چشم و گوشت را باز کن

آنگاه . من بازجویی پس نخواهم داد. شما می خواهید از من حرف بکشید:  گفتم"!بدی
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وقتی از شکنجه حرف می زد هیچ گونه ترسی در .  تهدید کردمرا به شکنجه در ساواک
شکنجه شدن اصال برایم مهم نبود، فقط ترسم از این بود که . خود احساس نمی کردم

از این رو فکر می کردم نباید . مبادا در همین بازجویی اطالعاتی به دشمن بدهم
  . بازجویی پس دهم

: ضر به جواب دادن هستم یا نه؟ می گفتروز سوم مزدوری مستقیما پرسید که حا     
باز . " گفته آخرین بار از او بپرس اگر جواب منفی بود می فرستیمش ساواکخطایی"

، هم دلش به حال تو می سوزد که اگر آنجا بروی دیگر سالم خطایی": می گفت که
 برنمی گردی و هم نمی خواد به ساواکی ها بگوید که ما خودمان نتوانستیم او را به

حاال جواب تو . این است که تا به حال مردد مانده اند. بازجویی پس دادن وادار کنیم
از این حرف های او به خوبی برمی آمد که چه تضاد و . "وضعیت را روشن می کند

جریان از این قرار بود که از آغاز . رقابتی بین ساواک و مزدوران شهربانی وجود دارد
قی ایران دیگر به طور جدی منافع خود و اربابان مبارزه مسلحانه که رژیم ضدخل

امپریالیستش را در خطر می دید و از پاگرفتن انقالب در ایران سخت بیمناک بود و می 
او دیگر به هیچ وسیله قادر به سرکوب آن  دانست که در صورتی که انقالب رشد بکند

هر وسیله ای شده نخواهد شد، تمام امکاناتش را به کار گرفته و می کوشید که به 
عاب مردم گرفته تا به راه انداختن تبلیغات ردر این راه از ا. جلوی رشد انقالب را بگیرد

وسیع و فریبکارانه بر ضد جنبش و از همه مهمتر بسیج مأموران جنایت پیشه ساواک و 
  . شهربانی برای از بین بردن نیروهای انقالبی دست زد

م او بودند که با استفاده از آنها مزدوران خودفروخته  دو وسیله مه"مقام" و "پول"     
ساواک و شهربانی را به دستگیری و شکنجه جوانان انقالبی تشویق می کرد و آنها هم 
به خاطر کسب مقام و به دست آوردن پول بیشتر در ارتکاب جنایت و نشان دادن درنده 

 بین ، همین رقابتاما به خاطر. خویی خویش با همدیگر به رقابت می پرداختند
. مزدوران ساواک و شهربانی تضاد شدیدی به وجود آمد که به رژیم ضررهای زیادی زد

 را مجید احمدزادهاز جمله درگیری مسلحانه شهربانی و ساواک هنگام دستگیری رفیق 
در حالی که شهربانی :  اشاره کردمسعود احمدزادهو یا به مورد رفیق . می توان یاد کرد

 ها بود که دستگیر ساخته بود، ولی ساواک بدون اطالع از این موضوع به او را مدت
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پیگرد وسیعی درباره او مشغول بود و خواهر او را زیر فشار قرار می داد که شاید 
  . اطالعاتی راجع به رفیق از او به دست آورد

رشد جنبش و پیروزی هایی که انقالبیون در عمل های مختلف به دست می      
مزدوران به لزوم وحدت کلیه نیروها، . د، باعث وحشت بی حد رژیم گردیدآوردن

تا آنجا که عملیات خود را هماهنگ سازند و در . مخصوصا ساواک و شهربانی پی بردند
لزوم این وحدت . پیشبرد هدف های ضدانقالبی و ضدخلقی خود با هم بکوشند

فقا بعد از درگیری و تیراندازی  که در آن دو نفر از ر"رخالزی"مخصوصا بعد از جریان 
به سوی مأموران ساواک فرار کرده و دشمن را در دستگیری خود ناکام نمودند و او را 

  . به اقرار ناتوانیش در مقابل قاطعیت و شجاعت انقالبیون وا داشتند، تأیید شد
 با وجود پیاده کردن تمام نیروهای ساواک در منطقه خالزیردر جریان درگیری      

مزبور و کمک گرفتن از نیروهای شهربانی و ژاندارمری که در اثر تضادهای بین خود 
گر . نمی توانستند به طور واحد عمل کنند، کمترین کاری به نفع دشمن از پیش نرفت

چه در این مورد قاطعیت و سرعت عمل رفقا عامل اصلی شکست دشمن و پیروزی 
  . آنان بود

ضدانقالب شهربانی و ساواک و ژاندارمری و آگاهی، به هر حال اینک نیروهای      
در ). تحت عنوان کمیته تحقیق و ضد خرابکاری(متحداً به انجام جنایات خود مشغولند 

مورد بازجویی من نیز به خاطر همین تضاد بود که سعی می کردند با به کاربردن تمام 
خ ت خود را به رُحربه های خود با انجام یک بازجویی تشریفاتی هم که شده، قدر

  . یکدیگر بکشند
 ها مدام اصرار می کردند و با کزَنَ. مدتی گذشت ولی از ساواک رفتن خبری نشد     

ولی من باز هم چون خود . دالئلی سعی می نمودند مرا قانع کنند که بازجویی پس بدهم
ی را برای بازجویی پس دادن آماده نمی دیدم، از حرف زدن با بازجوها خودداری م

  .کردم
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  حمید توکلیمالقات با رفیق 
  

دو میز بزرگ در اتاق بود .  کسی را فرستاد که مرا به اتاقش ببردخطایی ،یک شب     
یخچالی پهلوی میز قرار داشت و .  درآنجا نشسته بودندفروغی و مخفی و خطاییکه 

که برای  نفری 9( نفر از رفقا 9روی دیوار عکس . فرشی کف اتاق انداخته شده بود
بعد .  تعارف کرد که بنشینمخطایی. را زده بودند) دستگیریشان جایزه تعیین شده بود

ببین یادته کجا . ببین این فرش را می شناسی؟ خوب نیگاش کن": شروع کرد که
. همون خونه ای که در فالن خیابان داشتین":  و با خنده نیشداری گفت"انداخته بودین؟

واقعا جهیزیه اشه یا برای خونه امن خریده .  است)6(شهین توکلیاین هم یخچال 
همل و بچه گانه حرفهایش به نظرم مسخره و مُ.  روی کلمه امن تکیه می کرد"بودینش؟
یعنی چه؟ آیا می خواست به دزدی خودشان . اصال منظورش را نمی فهمیدم. می رسید

زمان خریداری شده، اعتراف کند که جهیزیه زنی را به این عنوان دروغ که از پول سا
که : غصب کرده اند؟ با حالت بی تفاوتی که در برابر این اعتراف مسخره داشتم، گفتم

  !چی؟
از وقتی که وارد اتاق شده بودم یک لحظه هم چشم از روی عکس های دیوار      

بعد از مدت ها که قیافه های کریه مزدوران را دیده بودم، قیافه هایی که . برنمی داشتم
شت آنها پست ترین و کثیف ترین موجودها قرار داشتند، نگاه کردن به قیافه رفقایم در پ

که می توانستم شخصیت بزرگ انقالبیشان را در چهره هایشان ببینم، برایم شادی بخش 
 می سالحیرفیق . رفقایم با نگاه تیز خود نگران برخورد من با دشمن بودند. بود

 یاد می داد که با تحقیر و تمسخر پویان رفیق خواست تمام وجود من خشونت باشد و
 که شاهد نگاه های من بود، با خنده خطایی. با آنها روبرو شوم و دستشان بیندازم

کدام یکی رو می شناسی؟ بعد عکس : تمسخرآمیز خود به عکس ها اشاره کرد و پرسید
ه او را می  را از کشو میز بیرون کشید و نشانم داد و پرسید ک)7(حمید توکلیرفیق 

! نه: گفتم). با او رابطه داشتم  از رفقایی بود که من در بیرونحمیدرفیق (شناسم یا نه؟ 
 را در حالت های مختلف نشان می حمیدبعد آلبومی نشانم داد که در آن عکس رفیق 
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 من بدون اینکه به او "خوب نگاش کن ببین اولین بار او را کجا دیده ای؟": گفت. داد
گویا که به مهمانی . یا در فکر جواب دادن باشم، آلبوم را ورق می زدمجوابی بدهم 

 حوصله اش سر مخفیسرگرد . آمده ام و برای سرگرمی دارم آلبوم را تماشا می کنم
 "... خودش می گوید اولین دفعه ترا حمید": رفت، آلبوم را از دستم گرفت و گفت

نه اهمیتی به . سخر بر لب داشتم خنده تم"!بذار خودش بگه": رید حرفش را بُخطایی
حرف های آنها می دادم و نه اصوال می توانستم احساس کنم که زندانی هستم و در 

خودم را با تماشای عکس ها و دست زدن به اشیای روی میز، نگاه ! دست دشمن اسیرم
. همه کارهای آنها برایم حالت مسخره داشت. کردن به این ور و آن ور مشغول می کردم

حاال اگر ":  گفتمخفی. نه:  گفتم"این عکس را می شناسی؟":  دوباره تکرار کرداییخط
وقتی او منو نمی شناسه، چرا :  گفتم" بیاد بگه ترا می شناسه، چی میگی؟حمیدخود 

پس ":  که می خواست بگوید خیلی نکته سنج است گفتخطاییچنین حرفی بزند؟ و 
بگی آره، پس اقرار می کنی که رفقای تو  دروغ می گه؟ اگه حمیدتو می خوای بگی، 

نه، رفقای من که دروغگو :  گفتم".و اگه می گی نه، پس تو اونو می شناسی. دروغگوین
 مخفی.  چنین دروغی بگه حتما به خاطر مصالح سازمانهحمیدنیستن ولی اگه رفیق 

 "؟اگه او خودش بیاد و بگه ترا می شناسه تو دیگه نمی گی او دروغ می گه": گفت
اگر او تشخیص داده است که باید چنین حرفی بزند من هم حرف او را تأیید ! نه: گفتم

 مطلع حمیدبعد از همه این صحبت ها معلوم بود که آنها از آشنایی من و رفیق . می کنم
هستند و رفیق این موضوع را گفته است که البته مهم نبود و من همان موقع که فهمیدم 

ندارد این موضوع گفته شود، می توانستم بگویم که او را می از نظر رفیق اشکالی 
بگذار کارها به سادگی و بدون . ولی فکر کردم فرصتی هست که رفیق را ببینم. شناسم

ساعت در حدود دو نصف شب بود، . زحمت نگذرد و آنها هر چه بیشتر خسته شوند
من از جایم بلند شدم و . ندرفیق را از خواب بیدار کرده و دستبند به دست، به اتاق آورد

دلم می خواست پیش مزدوران محبتم را به نوعی به رفیق بفهمانم و . به رفیق سالم دادم
 نگاه کردم و خطاییبه . آنها بدانند که از دیدن او چقدر احساس خوشحالی می کنم

می خواستم او این حرکت مرا ببیند و با رفتارهای . دوباره روی صندلی نشستم
  . یزم نسبت به خودشان مقایسه کندتحقیرآم
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؟ ! چه حرف زوری"!ین و به هم نگاه نکنینائسرتان را بندازین پ":  گفتخطایی     
برای من و رفیق در آن شرایطی که بودیم، یعنی پیش مزدوران، امکان حرف زدن وجود 

 بر نداشت، چگونه می توانستیم الاقل به وسیله نگاه هایمان با هم حرف نزنیم؟ عالوه
 خطایی. این ها، این دشمن بود که دستور می داد و ما نمی بایستی اجرایش می کردیم

به رفیق گفت که آیا او مرا می شناسد یا نه؟ از آنجایی که در بازجویی های قبلی رفیق 
این کوچکترین اطالعی به دست دشمن نمی (، آشنایی من با او مشخص شده بود حمید

و حاال نیز لزومی نداشت که او این آشنایی را )  آن را بداندداد و هیچ اهمیت نداشت که
 رو به من کرد و گفت شنیدی؟ خوب توانسته خطایی. انکار بکند، گفت که می شناسد

! بعد از این همه زور زدن عجب چیز مهمی را کشف کرده اند. بودم دستشان بیاندازم
.  گوش نکردم،ه من تو فکر بودمن:  می خواستم بیشتر از این ها دستشان بیندازم و گفتم

  . به رفیق گفت که حرفهایش را تکرار کند و رفیق دوباره تکرار کرد
واهللا شنیدم ولی :  با خونسردی جواب دادم"! شنیدی؟": با حرص تمام گفتمخفی     

 خوب است و رو به ،اگر یک دفعه دیگر هم تکرار کند. خوب نفهمیدم چه می گوید
 نگذاشت جواب بدهد و به خطاییین دفعه منو کجا دیدی؟ که رفیق کردم که تو اول

خوب باز هم انکار می کنی که او ": بعد از من پرسیدند. نگهبان ها گفت که او را ببرند
شروع کردند اسم خیابان ها ! می شناسم اما یادم نمی آید از کجا:  گفتم".را می شناسی
 من هم جواب های بی سروته می "در فالن جا نبود که او را دیدی؟": را شمردن که

می دونید هیچ مهم : وقتی آنها اصرار کردند باالخره بگویم کجا دیدمش گفتم. دادم
ولی بازجویی پس دادن که فقط نوشتن نیست، . نیست که من بگم او را در کجا دیده ام

  . من نمی خواهم به پرسش های شما جواب بدم
کمی با خودشان حرف زدند و بعد . ی کنندخواستند حرفهایم را بی اهمیت تلق     

 شهین ": وال کردن نیست گفتئ با حالتی که حرفی معمولی می زند و قصدش سمخفی
پاسبان . فهمیدند که دیگر حرفی نخواهم زد.  سکوت کرده بودم"را بیرون دیده بودی؟

  . را صدا کردند که مرا به اتاقم ببرد
م که دارند اسباب هایشان را جمع و جور می  ها را دیدکزَنَصبح . شب خوابیدم     
از آنجایی که آنها هر وقت از دست من عصبانی می شدند و نمی دانستند چکار . کنند

 "ما را عوض کن، دو نفر دیگه را برای مراقبت او بیار":  می گفتند کهخطاییکنند به 
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بیارن؟ و آنها در می خوان دو نفر دیگه : پرسیدم. فکر کردم که تقاضایشان پذیرفته شده
آخه نمی ": حالی که خود را ناراحت نشان می دادند با حالت دوستانه و گله مند گفتند

دیشب در اتاق . آخه دختر، کمی عاقالنه فکر کن. دونیم تو این کله چی فروبردن
. خیلی متین و منطقی حرف بزن. بازجویی چه مسخره بازی راه انداختی؟ بچه که نیستی

برو ":  و یکی در حالی که صدایش را آهسته می کرد گفت" بلد نیستیتو اصال سیاست
شاید هم اصال نفهمن که .  بگو که نگویند بازجویی پس نمی ده،اقال دروغ هایی بباف

آخه ما چیکار کنیم؟ نصیحت که قبول نمی کنی خودت هم آنقدر ساده . حرفات دروغن
 امروز قراره ،زم نیست اینجا باشیمبه ما گفتن دیگه ال. ای که فکری به مغزت نمی رسه

با . قیافه رقت باری به خود گرفته بود.  یکی از پاسبان ها از در وارد شد".ببرنت ساواک
 هم با صدای کزَنَ ها چیزی گفت و کزَنَبا پچ پچ به یکی از . نگاهی مرا نگاه می کرد

ه و نگرانی که  همگی با قیافه رقت زد"به تو هم گفتن؟ از کجا شنیدی؟": آهسته گفت
طوری جلوه می دادند که گویا .  در اتاق به این سو و آن سو می رفتند،پیدا کرده بودند

 محافظ، این کزَنَ. واقعه بسیار وحشتناک و غیرقابل تصوری در شرف تکوین است
به . من صبح رفتم آخرین تالشم را کردم": گفت! و مادر دلسوز! دوست بسیار شریف

رده تحویل دادید، اگر من نبودم به او برسم، امکان ه که دختره را مُاون دفع: آنها گفتم
این دفعه دیگر من قبول نمی کنم و مطمئن باشید هیچ یک از . نداشت که زنده بماند

از کجا معلوم که این دفعه :  با خنده گفتم".مأمورینتان هم نمی توانند مثل من کار بکنند
تو خیال می کنی ": گفت! ه از من مراقبت بکندزنده برگردم، تا کسی هم الزم باشد ک

.  چیزی نگفتم". جلو خودم داشت به ساواک تلفن می کردخطاییمن شوخی می کنم؟ 
برای چه خودتان را خسته می کنید؟ من : گفتم. آنها سعی می کردند که نصیحتم بکنند

  . همه حرفهایتان را شنیده ام
 باز هم مدتی ،من بعد از آن شب. ی نشددو سه روز گذشت و از ساواک رفتن خبر     

برای این که بتوانم نتیجه بگیرم، . در مورد گذراندن این مرحله از بازجویی فکر کردم
 که فکر می کرد می خواهم به پرسش های خطایی. گفتم چند صفحه کاغذ به من بدهید

ه نباید  آورد و تأکید کرد ک،طرح شده جواب بدهم، چند صفحه کاغذ که مُهر زده بود
من در واقع کاغذها را نه برای نوشتن . آنها را پاره کنم و باید همین طور پس بدهم

واالت آنها بلکه به این دلیل می خواستم که با به روی کاغذ آوردن افکارم ئجواب س
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. من در زندگی بیرون به این کار عادت داشتم. نظمی به آنها داده و نتیجه گیری کنم
می خواستم آنجا . افکارم را همیشه می نوشتم و در ضمن نوشتن به نتیجه می رسیدم

 می نوشتم که فقط خودم می دانستم منظورم منتها با کلماتی. هم همین کار را بکنم
ولی هنوز جمع بندی افکارم کامل و قابل . نوشتن یک روز و نصفی طول کشید. چیست

. نکند آنها از حرف های من استفاده ای بکنند: عمده ترین مسئله این بود که. قبول نبود
هم این بود که هنوز دلیلش . من انگیزه این همه اصرار آنها را نمی توانستم ارزیابی کنم

 خطاییبه هر صورت . برایم مشخص نبود میزان اطالعات دشمن از من چقدر است
باالخره . دنبال کاغذها فرستاد که من بدون توجه به حرف های او آنها را پاره کرده بودم

باز هم از همان لحظه اول شروع به تماشای عکس . شب مرا به اتاق بازجویی بردند
 با حالت شوخی خطایی. عکس های دیگری هم زده بودند. کردمهای روی دیوار 

. می بینی که تعدادشون زیادتر شده است. بازم به عکس ها نگاه می کنی! حرف می زد
من که چشمهایم نزدیک بین بود و خوب نمی توانستم عکس ها را ببینم گفتم عینک 

 و خودش اسم رفقا را  مانع نشدخطایی.  بلند شدم و نزدیک عکس ها رفتم. مرا بدهید
خودت می ": گفت. به هر صورت ورقه بازجویی را آوردند. یکی یکی برایم خواند
 پیش خودم گفتم یک بار دیگر این آزمایش را ؛ کمی فکر کردم"نویسی یا من بنویسم؟

واالت آنها در چه زمینه هایی است و از من تا چه حد اطالعات دارند؟ گفتم ئبکنم که س
  .خودت بنویس

  ... اسم، اسم مستعار، شهرت : سوال
  . چگونه با مسائل سیاسی آشنا شدید؟ به فکر فرو رفتم، چه جوابی باید بدهم -

در اینجا این مسئله برایم مطرح شد که چون ورقه کتبی است و به دادگاه فرستاده می 
ان شود و مورد استفاده قرار می گیرد، نباید خودم را خیلی به مسائل سیاسی وارد نش

بدید : گفتم. فکر می کردم که باید ناآگاهانه تر از آنچه که هستم نشان داده شوم. بدهم
یک کلمه نوشتم، . خودکار بدست گرفتم ولی باز هم به فکر فرو رفتم. خودم بنویسم
دوباره یک جمله، دوباره قلم زدم، دوباره قلم زدم، دوباره فکر، این کار را . بعد قلم زدم

 حوصله اش سر رفت و پاره ای از اطالعاتی را که از من خطایی .خیلی طول دادم
 جواد سالحیبعد با .  بود که بهت کتاب می دادبهروزخب اولین بار ": داشت بیان کرد

 و "در رابطه بودی، خب حاال بگو شهریورماه بود که از تبریز به تهران آمدی یا مهرماه؟
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پس بردار خودت . م کارهای تو باخبریمدیدی که ما از تما، به دنبال حرفهایش افزود
پس دیگر چه چیزی را ! اگر شما می گویید از همه چیز خبر دارید: گفتم. بقیه را بنویس
؟ !؟ اصال این مهم نیست که شما می دانید من مهر به تهران آمدم یا شهریور!من بنویسم

ت واالئ گفت نه ما می خواهیم همین چیزها را خودت بنویسی و سپس سخطایی
 در آن زندگی می کردی چه بود؟ چه جوادآدرس خانه ای که با ": دیگری مطرح کرد

مدت در آنجا زندگی می کردید؟  توی آن خانه که جلویش یک مدرسه بود و یک نفر 
... ب یکی بازار را شناسایی کردی یکی هم  چند ماه بودی؟ خُ،در طبقه دوم می نشست

  ".نه خودت بگو
واالت او مطالبی دستگیرم می شد، به خاطر اینکه ئنکه از اینگونه سمن عالوه بر ای     

اطالعاتی را راجع به دانسته هایشان تکمیل بکنم، با حالت اعتراض با مطرح کردن هر 
مثال می پرسیدم کدام خانه جلویش یک مدرسه . واالتی می کردمئ خودم نیز س،والئس

وال می ئو یا س. اق داشت، جنوبی بود جواب می داد همان خانه که سه اتخطاییبود؟ و 
کردم چه کسی همیشه در طبقه دوم بود منظورت کدام خانه است؟ او جواب هایی می 
داد که همان خانه که از بنگاه سعادت گرفته بودید و یک آدم چاق و به اصطالح 

  (*) 2. هوشیاری در طبقه دومش بود
 که گویی تازه متوجه شده بود که اییخطواالتی از این قبیل می کردم که یکباره ئس     

من دارم از تو ":  از کوره دررفت و با فریاد گفت،واالت جواب بدهدئنباید به این س
 زیرا می ، دانستن این اطالعات برای من خیلی مفید بود"بازجویی می کنم یا تو از من؟

جنبه اطالعاتی  خطاییواالت بعدی ئس. توانستم از آنها در جمع بندی هایم استفاده بکنم
. داشت و من از آنها سخت ناراحت شدم و به یکباره نفرت سراپای وجودم را فراگرفت

این جنایتگران، این دشمنان خلق، این مجریان اوامر و قوانین رژیمی که عامل تمامی 
واالت جواب دهم که از آنها علیه ئرنج های خلق است، از من انتظار داشتند به این س

 استفاده کنند؟ زهی ،ای که حاضر بودم در راه آن صدبار جان بدهمجنبش مسلحانه 
با خشم قلم را بر زمین گذاشتم و با فریاد گفتم من دیگر . وقاحت، زهی خیال باطل

                                                 
 بود، چون در جریان اولین عمل مصادره بانک در سازمان عکسش دست فرهودیمنظور رفیق   2

 چون نمی بایست من و رفیق دشمن افتاده بود، در آن خانه به صورت مخفی زندگی می کرد و
  .همدیگررا ببینیم، او همیشه در طبقه باالی خانه بود
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واالت ئنمی خواهم به این س. پرسیدند چرا؟ گفتم نمی خواهم بنویسم. نمی نویسم
رویشان ه هم را با نفرت بحرف هایی زدند که من فقط سکوت کردم و نگا. جواب دهم

  . چیزی نگفتند، مرا به اتاق برگرداندند. دوختم
گفتم من که نمی خوام حرفی . فردا شب کسی آمد که دوباره مرا به اتاق بازجویی ببرد

برام هم مهم نیست که حتما به . واالتتون جواب نمی دمئ یک کلمه هم به این س،بزنم
 خطاییدر اتاق هم همین حرف ها را به . ی رفتمبه اتاق بازجوی. اتاق بازجویی بیایم

 در این "...جواب دادن به نفع توست و": او حرف می زد و استدالل می کرد که. زدم
مشغولیم، ": گوشی را برداشت و بعد از کمی صحبت در آخر گفت. موقع تلفن زنگ زد

 نه بابا احتیاجی ...حرف می زنیم) خانم را با لحن مسخره گفت(فعال داریم با لیال خانم 
  ."...!نه حتما ... حاال کمی صبر کنید. همین جا حرف می زند. نیست

گرچه سعی کرده بود پشت تلفن خیلی طبیعی حرف بزند ولی من احساس کردم      
رو به . به هر حال برای من اهمیتی نداشت.  شاید هم نبود. این یک صحنه سازی است

تو که می . ساواکی ها تلفن کرده بودند. ت گرفتماز ایشان چند روز فرص": من کرد که
ببینید شما هر طور می خواهید با من :  گفتم"واالت ما جواب بدهی نه؟ئخواهی به س

 من حاضر نیستم ،رفتار کنید با خشونت، با احترام، ولی به هر حال همینه که می بینید
او با حالتی که .  دادواالت شما نخواهمئمن جوابی به س. کوچکترین کمکی به شما بکنم

گویای آشکار درماندگیش بود و می دانست که دیگر جای هیچ حرف نیست و باید 
واالت ئپس ما چکار کنیم که تو حرف بزنی؟ چکارت کنیم به س" :تصمیم بگیرد، گفت

وال ئهیچ فکر نمی کردم ممکن است آنها این س.  خنده ام گرفته بود"دهی؟می ما جواب
 من چه می دونم؟ چیزی به خاطرم نمی رسد؟ دیگر :با خنده گفتم. درا از خود من بکنن

  .حرفی نزد
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  علیرضا نابدلمالقات با رفیق 
  

با هیچکس کلمه .  ها شدیدتر شده بودکزَنَچند روز بود که در اتاق دعواهایمان با      
 .اشت که مدتی بود دست هایم را بیشتر ساعات روز بازمی گذکزَنَ. ای حرف نمی زدم

در این روزها به غیر از یک ربع ساعت آن هم برای غذا خوردن، بقیه ساعات روز را با 
  . غیض تمام به تخت می بست

درست یادم نیست سه یا چهار روز بعد از بازجویی آخر بود که نصف شب از      
از خواب که . خواب بیدارم کردند و به دست هایم دستبند زده به اتاق بازجویی بردند

 را دیدم که نابدلدر اتاق بازجویی رفیق . یک مرتبه بیدار شده بودم، حالت گیجی داشتم
. رفیق بسیار تکیده و الغر شده و چشمانش گود رفته بود. روی صندلی نشسته بود

دست راستش که آن را روی زانوی خود قرار داده بود به نظر غیرعادی می رسید 
 را از طبقه سوم بیمارستان شهربانی به زمین بعدها دانستم که رفیق موقعی که خود(

 سانتی 5 استخوان های دستش خورد شده و بعد از مداوا دست راستش ،پرت کرده بود
رفیق وقتی مرا دید چشمانش از خوشحالی برقی ). متر از دست چپ کوتاهتر شده بود

کنجکاو شده . م تعجب کرد،از این که مزدوران مرا به اتاقی آوردند که رفیق آنجا بود. زد
یک صندلی رو به روی . بودم که ببینم منظورشان چیست و چکار می خواهند بکنند

تو در تدوین و تهیه اعالمیه ":  پرسیدخطایی.  گذاشتند و من روی آن نشستمنابدلرفیق 
او نیز .  بودنابدلتوجه من فقط به رفیق .  چیزی نگفتم"های سیاهکل چه نقشی داشتی؟

. ه من وارد اتاق شده بودم با دقت و تیزی تمام مرا نگاه می کرداز همان موقعی ک
 بی آنکه منتظر جوابی باشد و معلوم بود هدف دیگری را دنبال می کند دوباره خطایی
سکوت .  باز چیزی نگفتم"چه کسی اعالمیه ها را نوشت، چه کسی تایپ کرد؟": پرسید

 هیچ وجه شکست یا خودباختگی کرده بودم و سنگینی سکوتم آنچنان گویا بود که به
وال ها را از او ئ رو به رفیق کرد و همین سخطاییبعد از آن . نمی توانست تعبیر شود

وال ئقیافه رفیق نشان می داد که دارد در ذهن خود هدف دشمن را از طرح این س. نمود
بعد جواب هایی را که قبال در . ابتدا چند لحظه ای چیزی نگفت. ها بررسی می کند



 120 حماسه مقاومت

. بعد از آن دیگر حرفی به من نزدند.  بیان کرد،بازجویی خود در این مورد ذکر کرده بود
   ."...ببرش، همین ": به پاسبان گفتند

معنی کارشان را . به اتاق برگشتم و ساعت ها راجع به این کار دشمن فکر کردم     
ا دشمن می تواند آی.  زد از نظر گذراندمنابدلاول حرف هایی را که رفیق . نمی فهمیدم

از این حرف ها کوچکترین استفاده ای بکند؟ حرف ها را دوباره و سه باره تکرار کردم 
  . و دیدم نه حرف های رفیق به هیچ وجه کمکی به دشمن نمی کند

پس دشمن از به وجود آوردن این صحنه چه هدفی داشت؟ آن موقع جوابی به این      
وال از رفیق ئتوجه می شوم دشمن با پرسیدن این سپرسش نیافتم و فقط حاال است که م

والی که می دانست جواب رفیق همان ئس.  در مقابل من چه قصدی داشته استنابدل
قصد . جوابی است که قبال داده است و حاال فقط حرف هایش را تکرار خواهد کرد

 خیلی لنابددشمن از به وجود آوردن چنین صحنه ای این بود که وانمود کند که گویا 
راحت برای ما حرف می زند و حالت آرامی دارد تا بدین وسیله روحیه مرا ضعیف 

واقعا چرا بعد از جوابی که رفیق در . کرده و حالت پرخاش جویانه ام را از بین ببرد
 یک کلمه هم حرف دیگری از من نپرسیدند؟ حال که آن صحنه را ،مورد اعالمیه ها داد

به : ی بینم همه چیز با غرض خاصی چیده شده بودجلوی چشمم مجسم می کنم، م
وال و جواب های بی ئ نشستن، سنابدلاتاق رفتن و روی صندلی رو به روی رفیق 

آری این یک نیرنگ دشمن بود که فقط با در نظر ... اهمیت مطرح شدن و دیگر هیچ 
البی راستین رفیقی که یک انق.  می شد به آن پی بردنابدلگرفتن رفتارهای انقالبی رفیق 

بود و تا لحظه شهادت پرافتخارش که آن را با آغوش بازپذیرفت، هرگز دست از مبارزه 
  . نکشید

 ،ثیر چنین صحنه ها و نیز نتیجه شکنجه روحی را به تجربه دریافتمأتا آنجا که من ت     
می توانم بگویم که در واقع شکنجه جسمی بدون تأثیر چنین صحنه هایی به طور کلی 

بیهوده نیست که دشمن بیشتر از هر کاری سعی می کند فرد .  تواند مؤثر واقع شودنمی
دیدن یا شنیدن حالت . را از مبارزه ناامید کرده و در بین رفقا عدم اعتماد به وجود آورد

 تأثیر بد خود را به ،یأس و تسلیم در فردی دیگر هر چند هم که به علل آن آگاه باشی
دیدن روحیه مقاومت جو، پایداری واستقامت در مبارزین جای می گذارد و برعکس 

دیگر، شور فراوانی به فرد می بخشد و او را در مقابل شکنجه ها و نیرنگ های دشمن 
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که حفظ روحیه خود و انجام کارها و حرف زدن به این جهت است . مقاومتر می کند
 شود، وظیفه مهم هایی که موجب باالتر بردن روحیه رفقای دیگر در مقابل دشمن می

دشمن با وسایل و طرق مختلف سعی می کند همین . هر انقالبی بعداز دستگیری است
مده خنثی کردن این تالش دشمن این است یک راه عُ. روحیه را در مبارزین از بین ببرد

باید همیشه رفتار خود را طوری . که هرگز اجازه ندهیم رفتاری محبت آمیز داشته باشند
   .که او به طور کلی نتواند با مهربانی و محبت کاذب با ما حرف بزندتنظیم کنیم 

دو : روش دیگری هم برای وادار کردن من به جواب دادن بازجویی به کار می رفت     
دختر ماشین نویس بودند که مواقعی برای اینکه به اصطالح حوصله ام سرنرود، ساعتی 

ضمن خنده و شوخی پرسش هایی می آنها در . به اتاق می آمدند و حرف می زدند
 .چنین می پنداشتند که ممکن است من فریب دلقک بازی های آنها را بخورم. کردند

چقدر پُررو بودند و یا چقدر کوکشان کرده بودند که در مقابل فحش هایی که به آنها 
 اشرف ":می گفتند. می خواستند اول اعتمادم را جلب بکنند. می دادم از رو نمی رفتند

جان باشد، تو هرچه می خواهی بگو ما اصال عالقه خاصی به تو پیدا کرده ایم، ما به تو 
 باشد تو فعال خُب. حق می دهیم فحش بدهی، چون تو ما را هم جزو بازجوها می دانی

بعد متوجه خواهی شد که ما دو نفر کارمند ساده ای هستیم . نمی دانی که اینطور نیست
مثل سایر اداره ها، برای ما فرقی نمی کند کدام اداره . ی رویمیم و عصر مئکه صبح می آ

بروید این حرف ها را برای ننه :  می گفتم."...کار بکنیم، چون کاری به کار اداره نداریم
من به مستخدم اینجا هم نمی توانم نظر خوشی داشته باشم و او را فقط به . تان بزنید

  !ه شما چه برسد ب،صورت یک مستخدم ساده ببینم
در این مدت نیز توانستم بیشتر به دانسته . دو شب دیگر هم مرا به بازجویی بردند     

ولی دشمن هنوز نتوانسته بود از من ورقه بازجویی . های دشمن در مورد خودم پی ببرم
در اتاق فرصتی یافتم تا بتوانم از تمام جلسات مالقات ها و بازجویی ها یک . پُر بکند

دیدم من از تمام اطالعات دشمن در مورد خودم، در مورد . تی بکنمجمع بندی درس
مقاومت من در طول بازجویی ها . کارهایی که کرده بودم، در مورد ارتباطاتم، مطلعم

حاال آمادگی آن را در خود . حاال ثمره خود را داده بود و من از همه چیز با اطالع بودم
ه منظور روشن کردن تکلیف خودم پُر احساس می کردم که ورقه های بازجویی را ب

کنم، بدون آنکه اطالعاتی مفید به دشمن بدهم  و بدین ترتیب مرحله بازجویی را به 
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بار دیگر تمام مسائلی را که اتفاق افتاده بود . پایان رسانده و از بالتکلیفی خارج شوم
 ،جمع بندیپس از آخرین . جمع بستم تا اگر ایرادی به نظرم رسید آن را اصالح کنم

  . تصمیم خودم را گرفتم
از آخرین جلسه بازجویی دو روز می گذشت که دوباره مرا به اتاق بازجویی بردند      

واین بار دیگر تصمیم داشتم ورقه های بازجویی را با اطالعات مخدوش که از بی خطر 
است از  این مزدور پست که می خوخطایی.  پُر کنم،بودن آنها دیگر کامال مطمئن بودم

خبرهایی از ": فرصت استفاده کرده و به اصطالح نظر مرا نسبت به رفقا برگرداند، گفت
یه زنی .  به دست ما رسیده که نمی دونی آدم شرمش می شه به زبون بیارهپویانکارهای 

...  و چند نفر دیگه رفته ان اونو از خونه اش دزدیده ان وپویاناومده شکایت کرده که 
این حرف ها دیگر خیلی :  گفتم".حت بود که همه اش فحش می دادزن آنقدر نارا
شما حتی بلد نیستید دروغهایتان را طوری سر هم ببافید که الاقل فقط . مسخره است

می گفت . شدیداً اصرار می کرد که حرفهایش درست است!  کمی قابل تصور باشد
و با اطمینان حرف می زد آنقدر محکم . سفارش می کنم همین فردا زن را بیاورند اینجا

که اگر کسی کمتر شکی در پاکی رفقا داشت و نمی دانست تمام زندگی رفقا با تالش 
خستگی ناپذیرشان صرف خدمت به خلق می گردد، احتمال داشت به خاطرش خطور 
کند که آیا راستی ممکن است آنها این کار را کرده باشند؟ این دروغ های رذیالنه را در 

یی به زبان آورد و برای این که حرفهایش تأثیر کامل ببخشند ضمن آنکه پایان بازجو
طوری وانمود می کرد که دارد لطف و مهربانی می کند گفت می خواهی اثاث خانه 

همه وسایل، سالح ها، وسایل .  را ببینی؟ همه چیز را در آن اتاق بزرگ گذاشته ایمپویان
 اتاق بزرگ رو به رو، دوتا میز دراز بود که رفتیم به. همه آنجاست... کوه، اعالمیه ها

بر روی یکی از دیوارهای اطاق لباس های . اسباب ها را به ردیف روی آن چیده بودند
لباس ها را به صورت اینکه تن کسی باشد آویزان کرده .  آویزان بودپویانمبدل رفیق 

خائن بگویم، آن همه وقتی به آنها نزدیک شدم، دیگر وقتش بود که به این مزدور . بودند
عرق ریختن و خود را خسته کردن تو و از رفیق بدگفتن، کمترین تأثیری در من نمی 

 و دیگران که خطایی. گویی لباس ها، رفیق را در خود داشتند و من آنها را بوسیدم. کند
 مبهوت نگاهم کردند و من ، را یک یک به من نشان بدهندءسعی می کردند تا حاال اشیا

لباس ها خیلی خوب : ینکه بر عشق خود نسبت به رفیق تأکیدی کرده باشم گفتمبرای ا
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برای آنکه به رویشان نیاورند و نگویند خیلی . می توانند رفیق را در نظرم مجسم کنند
  .  دو سه تا شیئ دیگر نشانم دادند و به اتاق برگرداندند،خیط شدیم

و به این ترتیب بعد از یک ماه و نیم،  بردند خطاییدو دفعه دیگر هم مرا به اتاق      
تمام بازی های من در . بازجویی واقعا کذایی و مسخره بود. بازجویی کذایی تمام شد
بعدها .  طرز برخورد و حالت هایم را در آن نوشته بودخطایی. ورقه منعکس شده بود

ده هایم را که موقع پرونده خوانی در دادگاه آنها را می خواندم، نمی توانستم جلوی خن
ورقه ها هیچ . مطالبی پشت سر هم با انشاء کودکانه و بدخط ردیف شده بود. بگیرم

در ورقه ها این طور آمده بود که از چگونگی کارهایی که . مطلبی به دست نمی دادند
مثال باالخره .  فقط رفقای شهید خبر داشتند،اطالعات دشمن در مورد آن ها ناقص بود

طبق گزارش مزدوری که (ه هر روز جلوی دانشگاه می رفتم روشن نشد من برای چ
. به من چیزی نگفته بود.  می دانستبهروزگفته بودم این را رفیق ) مستأجر برادرم بود

  ! شاید به خاطر توجیه وضع بود، که می خواست من همراه او باشم
ین حرفها هم حتی بی اهمیت تر. انجام بعضی کارها هم به آنها نسبت داده شده بود     

  .به دروغ آمده بود
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  مهربانی و نرمش 

  از بین بردن روحیه پرخاشجویانه مبارزین وسیله ای برای
  

اعتصاب برمی گردم، به دورانی که دشمن سعی می کرد  به روزهای بعد از شکست     
  . به هر وسیله ای شده از من بازجویی بکند

 بخورم، رفتارهایشان عوض شد، دیگر همه دایه بعد از اینکه حاضر شدم غذا     
زرشک پلو با . مدتی برایم از جیره افسران غذا می دادند. مهربانتر از مادر شده بودند

و من نمی دانستم اینجا جیره دو گونه است، یکی ... مرغ، جوجه کباب، ته چین پلو
ی نبود که آنها با توجه شک. برای پاسبان ها و زندانیان و دیگری برای افسران و کارمندان

به مزدوران . از این پذیرایی تعجبم می گرفت. به ضعف بدنی من این کار را می کردند
قصد شما از این پذیرایی ها این است که من قوی بشوم و شما : می گفتم! مؤدبشان

ولی من خوشحالم که هیچ چیز ندارم که شما بتوانید آن . بتوانید خوب شکنجه ام بکنید
ای کاش اطالعاتی داشتم و به شما نمی گفتم، نمی :  من در بیاورید و می گفتمرا از

آنها طوری جلوه می دادند که از این مسائل بی . دانید این کار چقدر لذت بخش است
گویی که من یکی از افراد خانواده شان . خبرند و فقط به قوای جسمانی من می اندیشند

  !هستم
 آنها از این به اصطالح پذیرایی ها این بود که من سالمت بعدا متوجه شدم که قصد     

 بدست بیاورم تا در صورتی که ،جسمی خود را که در اثر شکنجه از دست داده بودم
احتماال بر اثر فشار مجامع بین المللی حقوقی نماینده ای در دادگاه حضور یافت، آثار 

. ز شگردهای دشمن استاین یکی ا. ضعف ناشی از شکنجه در چهره ام دیده نشود
حتی در شرایطی با تزریق آمپول های خاصی نوعی تورم در اندام ها ایجاد می کنند که 

  .به حساب چاقی گذاشته شود
 به طور مستقیم و غیرمستقیم ، دو زن ضمن این که مأمور مراقبت من بودند     

ا مهربانی رفتار به این صورت که ب. خواست های بازجوها را به مورد اجرا می گذاشتند
 .کردن، به نوعی مرا در رودرواسی قرار بدهند که دیگر رفتار پرخاشجویانه نداشته باشم
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یا طوری برایم عذاب روحی ایجاد بکنند که از فرط ناراحتی مثال به التماس بیفتم و آنها 
از آنجایی که زن بودند و تمام بیست و چهار ساعت را پهلوی من می گذراندند، می 

از دوستانه . ستند از شیوه های مختلف برای رسیدن به مقصود خود استفاده بکنندتوان
ستن و  توسل جُکیزَنَحرف زدن و درددل خانوادگی کردن گرفته تا به اذیت های خاله 

  . نقش بازی کردن
عباس جمشیدی ، برای اینکه اطالعاتی در مورد رفیق شهین توکلیدر مورد رفیق      

دو زن در حالی که پشت به :  بیرون بکشند، نقشی بازی کرده بودند از او)8(رودباری
 می ایستند، آهسته طوری که رفیق بشنود ولی فکر کند که آنها نمی خواهند شهینرفیق 

 دستگیر شده حرف می جمشیدیاو حرف هایشان را بشنود، با هم راجع به این که 
 همون که لهجه – 173تاق شماره  ا– را به کدام اتاق انداختند جمشیدیفالنی، ". زنند

 رفتار خوبی شهین بعد از ظهر هم یکی از پاسبان ها که با رفیق ."...شمالی داره دیگه
 را گرفتند و حاال هم در اتاق شماره جمشیدیداشت، بعنوان دوستی خبر می آورد که 

 را به بازجویی می برند و راجع به رفیق شهینهمان شب رفیق .  به سر می برد173
 که جمشیدیرفیق : قصدشان این بود که رفیق پیش خود بگوید.  می پرسندجمشیدی

خودش دستگیر شده، پس مهم نیست اطالعاتی را که از او دارم و فقط در صورت 
  .دستگیر نشدنش ممکن بود به نفع دشمن باشد، بگویم

 تعجب  دو زن به حدی مهربانی می کردند که مرا به،روزهای اول بعد از اعتصاب     
پیش خود می گفتم آخر مگر این ها یادشان نیست که من دشمنشان . وامی داشتند

خودم که نیز به روی این موضوع تأکید می کنم، پس معنی این کارها چیست؟ . هستم
اصال نمی توانستم دلیل کارهایشان را بفهم و بدین جهت پیش خود گفتم حتما 

 این که از خواب بیدار می شدم مثال صبح به محض. خصوصیات آنها چنین است
آن هم با صمیمیت . دستبندها را باز می کرد و شیر و تخم مرغ و چای برایم می آورد

 چایی در لیوان بزرگ بیاورید، من اشرفبه مستخدم می گفت برای ! آمیخته با احترام
 و یا می دیدی از پول خودشان میوه می خریدند. ترک ها چایی زیاد می خورندُمی دانم 

میوه را . مثل این که من مهمانی باشم که به خانه شان رفته ام، مرتب تعارف می کردند
بیشرف های ": می گفتند! با اصرار به دهانم می گذاشتند و با دلسوزی تمام یک مادر

بابا شهربانی چی ها خیلی . عجب آدم های بی رحمی هستند. ساواک، دختره را کشتند
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رگی دروغ خود شده باشند، برای جلب اطمینان ادامه می  و گویی متوجه بز"انسانند
این حرف ها را همراه با تعریف هایی . "چند تا از افسرهای اینجا هم بیشرفند"دادند، 

 چقدر پاک و بی آالیشه، دماغش چقدر خوش فرمه، اشرف. از من بر زبان می آوردند
 کرد که من شکل دختر و یکی از زن ها تکرار می... دندانهایش به همه چی می ارزه

  ... بزرگش هستم
یا می توان گفت سعی می .  عمده ترین رفتار این بود،به هر حال بعد از اعتصاب     

آنها مجبور بودند در برابر . ولی زمان به دلخواه آنها نمی گذشت. کردند اینطور باشد
 اصطالح در واقع آنها با به. عکس العمل های من رفتاری غیر از این نشان بدهند

مهربانی های خود می خواستند بگویند آدم های خوبی هستند، فقط دو سه نفر بد 
تو که نمی دونی، شکنجه گرها اول ":  می گفتکزَنَ  !هستند که شکنجه می کنند

در . "اعصابشان موقع شکنجه خورد می شود. خودشونو شکنجه می کنن بعد طرف را
به حدی ناراحت می شود، که من فکر می در موقع شکنجه " : می گفتنیک طبعمورد 

  . "کنم باالخره شالق بدست سکته خواهد کرد
من اگر چه در مقابل رفتارهای آنان حالت عادی داشتم و خودم نیز حرف های      

 رفتارها و ، ولی در ضمن- مثال از وضع خانواده هایشان می پرسیدم –معمولی می زدم 
ه ببینم هدف پلیدشان در کجای کارها و رفتارهایشان اعمالشان را از نظر می گذراندم ک

  کشتن روحیه .لی بود مسئله کُ،به طور جزئی نمی شد این موضوع را فهمید. نهفته است
و این نیرنگ تجربه شده ای بود که در گذشته بارها به نتیجه ! پرخاش جویانه مبارز

  .رسیده بود
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  اسیر چه کسی است؟

  
 هر لحظه به ، من با مشاهده مهربانی بیش از حد زندانبانان خودبه این ترتیب     

حسابگرانه بودن آن پی می بردم و به تأثیر بدی که در آرام ساختن من به جای می 
. نه، نمی بایست به آنها اجازه دهم که با من به نرمش رفتار کنند.  فکر می کردم،گذاشت

رف هایی را که به نظر خودم می از این رو هر جا موقعیت را مناسب می دیدم، ح
توانست روی پاسبان ها تأثیر گذاشته و آنها را با حقایق آشنا کند، مطرح می کردم و یا 

 ،ز جنایتکاری چیز دیگری نبودماهیت وظیفه ای را که به عهده شان گذاشته شده و جُ
ایشان  آنها مجبور می شدند رفتاره،در این حال. ضمن گفتگو برایشان ثابت می نمودم

رفتارهای به اصطالح محبت آمیز بیش از دو روز نمی توانست ادامه یابد . راتغییر بدهند
تکرار . که وضع عوض شده و دعواها و فحش ها و مسخره کردن ها ازسرگرفته می شد

: آنها می گفتند. از این رو من موفق شده بودم. فرشان را درمی آوردهر روزه این کارها کُ
را عسل کنی و در دهان این دختر فرو ببری می گوید عسل نبود زهر اگر پنج انگشت "

آنها در ضمن این که مزدور دشمن . می دیدم چه حساب کوته فکرانه ای دارند. "بود
در دلم می . بودند و با من دشمنی طبقاتی داشتند ولی موضوع را شخصی می دیدند

اند پنج انگشت عسلی داشته آخر دشمن طبقاتی که نمی تو: به آنها می گفتم. خندیدم
ما دشمن طبقاتی همدیگر هستیم، اگر چه . گرگ است  دشمن، دوستیِدوستیِ. باشد

ید این حرف ها را ول کنیم و چون در یک اتاق بدون ارتباط با بازجوها ئشما می گو
حاال که فکر می کنم .  می توانیم کاری به عقاید همدیگر نداشته باشیم،زندگی می کنیم

م می گیرد که چطور به آنها استدالل می کردم که حرفهایشان از اساس غلط خنده ا
ولی خود آنها هم نمی توانستند با سعی زیادی هم که می کردند، برخوردی به . است

. آخر چگونه امکان داشت، ما دشمن بودیم و رو در روی هم قرارداشتیم. وجود نیاورند
مان چیزی بود که موجب خشم و کینه من آنچه که آنها را خوشحال می کرد، دقیقا ه

. و چیزی که آنها از آن دلخور و ناراحت می شدند باعث خوشحالی من بود. می شد
شوخی هایشان هم نمی توانست . تمام زندگیشان غرق در ابتذال و بیهودگی بود
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 معلوم است در چنین مواقعی رفتار من. آنها ادای رفقا را درمی آوردند. مرتجعانه نباشد
اوائل برایشان تعجب آور .  از پنج انگشت عسلی حرف می زدکزَنَطوری می شد که 

بود، زیرا مثال همین پنج دقیقه پیش به اصطالح یک دنیا محبت کرده بودند، چرا حاال 
 مثل ادای رفقا را درآوردن تمام محبت های -از نظر آنها-! من سر یک چیز بیخودی

 بعدها فهمیده بودند که این کار با محبت های !...قبلی شان را نادیده می گرفتم
البته . و دیگر در حالت معمولی این کار را نمی کردند. دروغینشان جور درنمی آید

 آنها سعی می کردند مرا جدا از سازمانم به حساب ،همیشه اتفاقی از این نوع می افتاد
ی گویند پس نباید از آن بد می گفتند و فکر می کردند چون از خود من بد نم. آورند

 من و سازمانم فقط از دیدگاه محدود و تنگ آنها ،در حالی که روشن بود. ناراحت بشوم
  . می توانستیم جدا از هم باشیم

گویی من جزئی از افراد خانواده . از بعضی رفتارهایشان هنوز هم سردرنمی آورم     
ز که گویا مزدوران از مثال یک رو. حتی گاه به وجودم افتخار می کردند. شان بودم

 این دو زن با ،شکنجه من حرف می زده اند و با حالت تحسین از من یاد می کردند
 با احترام و محبت  نگاهم کردند ولی .قیافه خوشحال و تشکرآمیز وارد اتاق شدند

 بعدها "!همه دارن از تو تعریف می کنن": با خوشحالی گفتند. نتوانستند ساکت باشند
 تماس داشتند، کزَنَن قصر از دخترهای زندانی که آنجا می آمدند و با آن نیز در زندا

 از شکنجه های من برای آنها تعریف کرده و با افتخار از مقاومت من کزَنَمی شنیدم که 
  "!شما چه کاره اید، من چریک زیر دستم بود" :حرف زده و گفته است

مواقعی که امکان رفتار محبت آمیز روزها بدین گونه سپری می شد و به این ترتیب      
حتی پاسبان ها هم که از . برایشان نبود، مسخره کردن ها از هر طرف شروع می شد

من اهمیت زیادی .  مسخره ام می کردند-تهی مغزترین مزدوران ُ یعنی –گارد بودند 
ن می دادم که با آنها رفتار خوبی داشته باشم ولی از این موضوع ناراحت بودم که دشم

چگونه از نادانی افرادی که در فقر و بیچارگی دست و پا می زنند و در بند اسارت و 
استثمار قرار دارند، استفاده می کند و آنها را در مقابل ما که برای گسستن همین بندها 

  .  قرار می دهد،مبارزه می کنیم
نتری ها خود  ها و افسرها سعی می کردند با پیش کشیدن مسئله حمله به کالکزَن     َ

من برای پاسبان ها . را پشتیبان پاسبان ها نشان داده و آنها را در مقابل من قرار دهند
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 چرا همیشه خطرناکترین کارها را ،تان راست می گویندنتوضیح می دادم که اگر مسئولی
 زور می گویند،  ؟!به عهده شما می گذارند و کمترین حقوق را به شما می دهند

؟ ولی آنان به خوبی !رمتی برای شما قائل نیستندنند و کوچکترین حُتحقیرتان می ک
مثال یکی از . متوجه استدالل من نمی شدند و به تبعیت از سرورانشان عمل می کردند

 ادای مرا در روزهای اول دستگیریم درمی ،پاسبان ها به محض اینکه از در وارد می شد
؟ مگه خلق ترا ...ی این خلق کجاستفالن":  و می گفت"...خلق... خلق": آورد که

چه ":  ها غش غش می خندیدند کهکزَنَ و "!دوست نداره که بیاد و از اینجا آزادت کنه
ابتکار جالبی به خرج می دهی و چه حرف های شوخی بلدی که بزنی و تکرار می 

  "...خلق... خلق... کردند
فعال که دست . یک اسیریتو که دیگر " : هم از این حرف ها خیلی می گفتکزَن     َ
 چه حالت عجیبی "...!الاقل درست و حسابی رفتار کن که به نفع خودت باشد. مائی
مفهوم کلماتشان در ذهنم نمی . اصال نمی توانستم حرفهایشان را هضم کنم. داشتم
در وجود آنها نهایت حماقت را می دیدم و پیش خود می گفتم واقعا این ها . گنجید

مند که من به هیچ وجه احساس اسارت نمی کنم؟ در رابطه با آنها که نمی توانند بفه
اسیر بند و بساط زندگی حقیر و خوی و خصلت مبتذلشان بودند، چه احساس آزادی 

  آیا آنها به راستی نمی فهمیدند که نه من، بلکه خودشان اسیرند؟ . گسترده ای می کردم
 بود؟ دلم از این "کی" این خود.  در بُعد فکرم جای نمی گرفت"خود"کلمه      

نمی  ... من... به نفع خود، برای خود، من. رده بورژوایی به هم می خوردمفاهیم خُ
نه محبت های آنچنانی شان را می . دانستم چگونه می توانم رفتار متعادل داشته باشم

او .  خیلی خشمگین می شدمکزَنَاز کتک زدن های . خواستم و نه دعواهای اینچنینی را
آخر تو ": و با تحقیر می گفت. بعد از هر کتک زدن در خود احساس پیروزی می کرد

تمام .  و واقعا کاری نمی شد کرد".چکار می توانی بکنی؟ کاری از دست تو برنمی آید
مدت دستهایم به تخت بسته بود و حتی موقع مستراح رفتن هم به دست هایم دستبند 

کتک خوردن از دست او سر . صت را به او می دهمدیدم که بیخودی این فر. می زدند
هر موضوع بی ارزش و به هر بهانه کوچکی و به رخ کشیدن پیروزیش برایم گران می 

او از فحش ها و . گر چه این خود من بودم که او را وادار به اینکار می نمودم. آمد
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 این گونه در رابطه با نتایج بدی که. حرف هایی که می زدم بسیار ناراحت می شد
  . رفتارهای من به بار می آورد، موضوعی باعث شد که کمی تغییر رفتار بدهم

در . در زندگی گذشته ام، مشاهده حالت درمانده در کسی برایم بسیار دشوار بود     
 از حرف های من به کزَنَیک بار .  ها این حالت برایم پیش آمدکزَنَاینجا در مورد 

از دیدن حالت . سید که تمام بدنش را تشنج عصبی فرا گرفتآنچنان حدی از ناراحتی ر
 وقتی در اینجا رفتارها .من که با او کینه شخصی ندارم: پیش خود گفتم. او به فکر رفتم

 درست نیست که با رفتار خود موجب شکنجه ،به صورت مسئله شخصی درآمده است
ن بدون توجه به پایگاه طبقاتی انسا -اگر چه می دانستم اعتقاد احترام به انسان. او بشوم

 یک چیز بی معنی است و این اندیشه ایده آلیستی است که در یک جامعه طبقاتی -او
رد حرف جَکه خواه و ناخواه همه چیز مارک طبقاتی خورده است، از انسان به طور مُ

ولی وجود رگه هایی از این موضوع در ذهنم که انسان موجود قابل احترامی . بزنیم
هر چند ناراحت شدن از تشنج .  باعث شد که رفتارم را با آنها کمی تغییر بدهم،است

حتم می دانم که اگر .  و موضوع را شخصی دیدن با اعتقاداتم یکی نبودکزَنَاعصاب آن 
اندیشه دورنگری داشتم و به اهمیت کار خود آگاه بودم، هیچ وقت این تصمیم را نمی 

 و مزدوران دیگر را کزَنَ کارم چطور روحیه این چرا که می توانستم ببینم. گرفتم
یا می توانستم . تضعیف می کرد، که دیگر با احساس قدرت با رفقا برخورد نکنند

کجا نگاهم بدارد، حتما به سلول . دشمن را ببینم که مستأصل مانده که با من چکار بکند
که در اتاق بوجو د آمده ی یرده بورژواانفرادی می برد که به نفعم بود و من از زندگی خُ

  . بود، دور می ماندم
 و دو پاسبان، ساکنین اتاق، مدام به دنبال دست آویزی بودند که بخندند و کزَنَدو      

تا چند روز بعد از آنکه یک بار خانه . برای هم خاطره تعریف می کردند. شاد باشند
جزو برنامه .  بودند صحبت از جزء جزء کارهایی بود که انجام داده،شان می رفتند

بعضی . همیشه، بستنی خوردن و سینما رفتن بود که با آب و تاب تعریف می کردند
. وقت ها هم به عمد روی این موضوعات تکیه می کردند که من به اصطالح دلم بسوزد

مشغولیت دیگرشان با افسرهای اداره بود که زننده ترین شوخی ها را با همدیگر می 
ها هم راجع به علل  فقر اجتماع با پاسبان ها صحبت می شد و من بعضی وقت . کردند

زرنگی از این نظر که . زرنگی به خرج می دادم و کمی برای پاسبان ها حرف می زدم
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یکباره نمی گفتم حرف های شما غلط است، بلکه طوری حرف های آنها را برمی 
یست گرفته می شد و آنها گرداندم که اول متوجه نمی شدند ولی بعد نتیجه ای که می با

مواقعی هم خودم راجع به زندگی پاسبان ها می . دیگر نمی توانستند چیزی بگویند
. البته من بیهوده به این پاسبان ها بهای زیادی می دادم. پرسیدم و برایشان حرف می زدم

برای من دیدن آنها . آنها غرق در زندگی خشک نظامی و خرده بورژوایی خویش بودند
 و اینکه به خاطر کزَنَبرده وارشان در قبال َمایه رنج بود و واقعا از دیدن رفتارهای نیز 

. خوردن غذای افسری چقدر خود را تحقیر می کردند، رنجی تمام بدنم را فرامی گرفت
از همه بدتر صحبت های تهوع آوری بود که هر روز باالی تخت من با همدیگر می 

دشم می گرفت و به حدی ناراحت می شدم که بعضی آن قدر از این مسائل چن. کردند
در بیرون هر وقت صحبت . وقت ها به معنی واقعی حالت تهوع به من دست می داد

بدترین شکنجه آن است که آدم را مجبور به یک : شکنجه می شد، من به خود می گفتم
ود و من در رده بورژوایی برقرار باینجا هم یک زندگی خُ. رده بورژوایی بکنندزندگی خُ

چشمهایم می دید و گوش هایم می شنید و کاری هم نمی . درون آن قرار داشتم
 باید با ،حرف می زنند! آیا به خاطر اینکه دائما از این مسائل معمولی. توانستم بکنم

ایشان دعوا کنم؟  تصمیم می گرفتم کلمه ای با هیچ کس حرف نزنم و کاری کنم که 
. وال کردن از هر طرف شروع می شدئس.  ولی امکان نداشتاصال حرکات آنها را نبینم

فالنی چرا حرف نمی زنی؟ جوابشان را با بی اهمیتی می دادم که ... اول به آرامی
من : یا صریحا می گفتم. اصال کاری به من نداشته باشید. حوصله حرف زدن ندارم

 دست بردار ولی مگر. شما هم با من حرف نزنید. دوست ندارم با شما حرف بزنم
گرچه از .  هرچقدر سکوت من بیشتر طول می کشید رفتار آنها نیز بدتر می شد.بودند

سفت بستن دست بند، ندادن آب، دیرتر به مستراح بردن و از مسائل روز بیش از پیش 
با این . است پیش تر نمی رفت!! حرف زدن که من ببینم چقدر تمام زندگی آنها خوش

به هر حال هیچ کاری نمی شد . مد که بدتر از پیش بودوصف وضعی به وجود می آ
برای خودم برنامه می گذاشتم که درباره مسائل کلی، مثال . شاید هم من بلد نبودم. کرد

 روزی یک قطعه شعر ،فکر بکنم... چرا مبارزه مسلحانه تنها راه رسیدن به هدف است
 تقریبا هیچ وقت ،اد می کردندولی با مزاحمت هایی که آنها ایج. بخوانم و از این قبیل

 ها می خواستند حتی کوچکترین کارم به کزَنَ. موفق به انجام برنامه ای نمی شدم
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حتی . برده مطیع مترادف بودَبرای آنها کلمه زندانی با کلمه . دلخواه آنها صورت بگیرد
 کنزََنمی شد به اندازه ای که خودت انتخاب کرده ای بخوابی؟ هروقت می خوابیدم و 

حوصله اش سرمی رفت به پاسبان ها می گفت که با پا به تخت بزنند و پاسبان ها با 
لگدهای محکمی که در خواب به نظرم مثل زلزله می ماند به تخت می زدند که بلند 

چیز  از هر. از خوابیدن من حالت کسالت پیدا می کند!  محترمکزَنَشو، نخواب، چون 
نت تمام به مَِمرا روزی دوبار، آنهم با . ه می شدکوچک برای اذیت کردن من استفاد

الی در می بایستی . دم در مستراح می آمدَخودش با یک پاسبان تا . ردمستراح می بُ
روزی که می خواستی سه بار به مستراح بروی، غوغایی در اداره بر پا . کمی باز باشد

. خر راهرو می رفت آنچنان سروصدایی راه می انداخت که صدایش تا آکزَنَ. می شد
افسرها از اتاق بیرون می آمدند و باالخره همه اداره خبر می شدند که من می خواهم 

در مورد . هر کس بی خیال متلکی می گفت و به اتاق خود می رفت. به مستراح بروم
 در مورد غذا خوردن هم چنین سروصدایی برپا ، عالوه بر این مسئلهشهین توکلیرفیق 

 داد و بیداد راه می کزَنَو ) دو یا سه قاشق( غذای کمی می خورد هینشرفیق . می شد
او می خواست که غذا به . انداخت که اینجا کار به دلخواه زندانی صورت نمی گیرد

یم و از ئبه دلخواه او سر هر دستشویی، پاها و صورت خود را بشو. اندازه خورده شود
البته این خصلت همیشگی او بود . ی شداین قبیل، که اغلب منجر به دعوا و سروصدا م

واال او چنان از ما می ترسید که . که سعی می کرد کاری کند که همه از او اطاعت نمایند
.  کارها را با مسالمت پیش ببرد،سعی می کرد در رابطه با ما تا آنجا که اجازه می دادیم

 می دانست که او خیلی خوب کینه فراوان و به همراه آن نترسی ما را می دید و
مثال یک . عمال نیز آن را بارها تجربه کرد. رفتارهای آنچنانی او عواقب بدی برایش دارد

 دراز کشیده بودند، رفیق که او نیز شهین توکلیین تخت رفیق ئروز که دو زن پا
دستهایش همیشه به تخت بسته بود با خود می اندیشید که خود را به طریقی روی 

این کار . با پا صندلی را که نزدیک زن ها بود به روی آنها بیاندازدتخت به جلو بکشد و 
ولی به علت دور بودن صندلی از او و قد کوتاه رفیق که به سختی پایش را . را می کند

و صدا می کند و آنها را   با آن می رساند، صندلی کمی دورتر از سر زن ها می افتد
ها ضعف کرده و در جای خود میخکوب می  کزَنَطوری که یکی از . شدیدا می ترساند

  . ماند
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 ها خیلی عصبانی کزَنَروزهایی که به اتاق بازجویی می رفتم و حرف نمی زدم،      
البته آنها همیشه می گفتند، کاری به این کارها ندارند و عصبانیت خود را با . می شدند

من به جلسه " : می گفتکزَنَ. توسل به بهانه های مختلف دیگر نشان می دادند
وقتی . اطالعاتی بازجویی کاری ندارم ولی اصال نمی توانم اینگونه رفتارها را تحمل کنم

 آخر آدم . تو حتی رویت را هم برنمی گردانی، به اتاق می آیدخطاییمثل ! مرد محترمی
 بعضی وقت ها این حرف ها را با لحن تند تر ".چقدر باید مغرور و ازخودراضی باشد

این کار من ربطی به شما : فقط می گفتم. چقدر بد که من فحشش نمی دادممی گفت و 
تصمیم من مبنی بر فحش ندادن، این تأثیر را به . ندارد، بهتر است حرفش را هم نزنید

جای گذاشته بود که دیگر به آسانی نمی توانستم روحیه تهاجمی به خود بگیرم و 
  .پیدا کرده بوداعتراضاتم به اصطالح چنین حالت مؤدبانه ای 

روزهای بازجویی در اتاق حالت دعوا حکمرفا بود و همان طور که گفتم دعوا به      
ممکن . به خیال خودشان مرا تنبیه نیز می کردند. ظاهر مربوط به مسائل دیگری می شد

هنگامی که آن دو . بود آن روزها به من آب ندهند یا دستبند دستهایم را محکم تر ببندند
ویس که از آنها اسم بردم و یا مزدورانی از آن قبیل به اجرای نمایش های ماشین ن

 های اتاق کزَنَمسخره برای واداشتن من به بازجویی پس دادن مشغول بودند، رفتارهای 
دستهایم را باز می کردند و فقط شب ها دستبند می زدند و . هم محبت آمیز می شد

 قدم بزنم و ،ر دو طرفم قرار می گرفتندحتی می توانستم در حالی که دو پاسبان د
 که در حمید توکلیاین دیگر نهایت محبت شان بود و درمقایسه با رفیق . ورزش کنم

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

 به حدی ناراحت شده بود که در حالیکه پیرو نذیری و رفیق پویانشهادت رفیق 
 سرش را محکم به زمین زده و به شدت زخمی کرده بود که ،دستهایش بسته بود

از آن . رده و چند روزی آنجا مداوایش می کنندمزدوران بالفاصله او را به بیمارستان بُ
  (*) 3. ق را به تخت می بستندموقع به بعد همیشه دست ها و پاهای رفی

                                                 
 بعد از دستگیری و چهار روز مقاومت دلیرانه زیر شدیدترین شکنجه ها حمید توکلی رفیق  3 

این . هنگامی که مطمئن بود در این فاصله رفقایش خانه را تخلیه کرده اند، آدرس خانه را گفته بود
و ضعف محسوب نمی شود، زیرا قرار رفقا چنین بود که هرکس بیست و چهار ساعت بعد از برای ا
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در این مواقع مهربانیشان به صمیمیتی آمیخته می شد و واقعا دشمن بودن مرا از یاد      
در واقع قادر به . من نمی توانم بگویم آنها تمام مدت نقش بازی می کردند. می بردند

تمام زندگی آنها مگر .  یک بار به خانه شان می رفتند،ده دوازده روزَاز . این کار نبودند
در کارشان بود که تمام حرکاتشان به خاطر کار باشد؟ یا می توانم بگویم آنها ضمن کار 

 این دو زن هنرپیشه هایی بودند که خود نیز بازیچه ؟زندگی معمولیشان را هم می کردند
کم دو غده سرطانی را داشتند که آنها برای من حُ. بازی های مسخره خود گشته بودند

این ضعف من بود که نمی دانستم در مقابل . ی خواست از ریشه آنها را بکنمدلم م
هیچ وقت راضی نبودم با آنها به . رفتارهای مختلف شان چه عکس العملی نشان بدهم

طور دوستانه حرف بزنم و اگر دو روز این کار را می کردم، روز سوم از خودم انتقاد 
ولی حرف می زنی؟ و آنگاه زود رفتارم را که آخر با چه کسی به حالت معم. می کردم

پیش خود می گفتم، وقتی دشمن شکنجه می کند، از آنجایی که نسبت . عوض می کردم
 به راحتی می شود در مورد رفتار خود تصمیم گرفت و ،به هدف او آگاهی وجود دارد

 ولی آخر در این مورد هدف مشخصی. در مقابل هر رفتار او به طور برعکس عمل کرد
  . نیست

 واقعا هم همیشه به این .نمی توانستم همه رفتارشان را به مسئله بازجویی ربط بدهم     
به هر صورت آنها مزدور دشمن بودند و رفتارهایشان . موضوع مربوط نمی شد

وقتی از .  استکیزَنَمی دیدم که بیشتر وقت ها موضوع شخصی و خاله . تنفرانگیز بود
 مگر از دشمن انتظار ، چرا از وضعیت اتاق ناراحت می شومخودم انتقاد می کردم که

رفتار خوبی دارم؟ ناراحتی خود را اینگونه توجیه می کردم که من گله ای از شرایط بد 
دشمن هر شرایطی می خواهد برای من ایجاد کند ولی آخر رفتار خاله . و دشوار ندارم

 بعد به خودم جواب می دادم که البته.  ها در این موضوع جای نمی گیردکزَنَ کیزَنَ
. وضعیت این اتاق هم شرایطی است که دشمن آگاهانه یا ناآگاهانه به وجود آورده است

                                                                                                      
 در این مورد با رفیق اسکندر صادقی نژادبه خصوص رفیق . دستگیری می تواند آدرس خانه را بگوید

 به خاطر وجود امکانات مناسب برای اجرای طرح پویانولی رفیق .  صحبت کرده بودحمید توکلی
در آن خانه تهیه  شده بود و دل کندن از آن مشکل می نمود، در مورد تخلیه خانه برخورد هایی که 

 نیز با او برخورد قاطعانه ننمود و به این ترتیب نتیجه این شد که رفیق اسکندرجدی نکرده و رفیق 
 . منزل را ترک نکند و فاجعه سوم خرداد به وجود بیایدپویان



135 دستگیری، شکنجه، بازجویی

پیش خود می . ولی به هر صورت نه از اتاق و نه از رفتارهای خود رضایتی نداشتم
زجو رفتارم با افسران با. گفتم کاش منهم مثل رفقای پسر فقط نگهبان پاسبان سیار داشتم

آنها می خواستند به صورتی کارهای . از حالت خشونت تبدیل به مسخره کردن شده بود
برای آنها از جنایت ها و اعمال بیشرمانه شان صحبت کردن . خود را قانونی جلوه دهند

وقتی با قیافه حق به جانب از . خیلی عادی و راحت حرف می زدند. چیزی معمولی بود
ر با ایشان روبرو نشوم و به  نمی توانستم با تمسخُ،مسائلی با من حرف می زدند

بعضی وقت ها هم طوری حرف می زدند که گویا با دختر بچه ای . حرفهایشان نخندم
 زخمی گشته و تازه از بهروزیکی از افسرانی که در اثر تیراندازی رفیق . طرفند

ی رفت و خنده بیمارستان مرخص شده بود و هنوز می لنگید، لنگ لنگان جلو من راه م
  ."؟...!ببین برادرت پایم را چکار کرده ": کنان می گفت

 موقع دستگیری در حالی که در محاصره کامل دشمن قرار داشت، یک بهروزرفیق      
لحظه در مقابل آنها آرام نگرفته بود و قبل از آنکه مزدوران دشمن از پشت به او حمله 

 در همان لحظات اول چند مزدور دشمن را از کرده و دستهایش را بگیرند، توانسته بود
 او ،پای بیاندازد و بعد هم که دستهایش را از پشت گرفته و پاهایش را شکسته بودند

هر چند در آن موقع دیگر نمی توانست گلوله هایش را به . مرتبا شلیک می کرده است
ه وحشت می مغز و قلب دشمن خالی کند ولی به هر حال این تیراندازی هم دشمن را ب
به هر صورت . انداخت و هم باعث می شد فشنگهایش سالم به دست دشمن نیافتد

برخورد شجاعانه رفیق نقشه دشمن را از دستگیری راحت، با آن که منطقه را کامال 
جسارت و شجاعت انقالبی رفیق به حدی در . محاصره کرده بود، با شکست مواجه کرد

  . ا همیشه از او به صورت افسانه ای یاد می کردنددل دشمن وحشت انداخته بود که آنه
 مرا ،ردهسعی می کرد زرنگی به کار بُ.  رفتار مخصوص به خود داشتخطایی     

این کار فقط به این دلیل صورت می گرفت که شخصیت طرف خورد شده . مسخره کند
زود من در این مورد سادگی هایی داشتم که بعضی وقت ها . و روحیه اش ضعیف شود

متوجه این موضوع نمی شدم و تا می خواستم فکر کرده بدانم فالن مطلب را به چه 
مثال یک روز . دلیل پیش می کشد، می دیدم در قیافه اش خنده موذیانه ای پیدا شد
 عکس دختری .عکسی را نشان داد که ببین می شناسی یا نه و من گرفتم و نگاه کردم

 چشمانش گود رفته و صورت بسیار تکیده و .بود که گویی از گور برخاسته بود
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با حالت بی تفاوتی خواستم عکس را برگردانم که همان خنده موذی . استخوانی داشت
دوباره به دقت به . فهمیدم که مسخره تازه ای در کار بوده است. در چهره اش پیدا شد

 روی خود ولی به) روز اول عکس مرا گرفته بودند(عکس نگاه کردم و خود را شناختم 
پرسید می شناسی یا نه؟ جواب حرفش را ندادم . نیاوردم که دفعه اول نشناخته بودمش

چشمانش را ببین که . و فقط گفتم می بینی تمام چهره اش انباشته از کینه و نفرت است
  !با چه نفرتی به دشمن نگاه می کند
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  قربانیان فقر و بی خبری

  
هر روز پاسبان جدیدی برای نگهبانی به اتاق .  گارد عوض شده بودندپاسبان های     

 ها در اتاق کزَنَمواقعی که . وجود این پاسبان ها برای من مایه خوشحالی بود. می آمد
اغلبشان دهاتی بودند که کاری در ده گیر نیاورده و .  با هم حرف می زدیم،نبودند

از وضعیت کارخانه و ده . کارخانه ای بودندعده ای هم قبال کارگر . پاسبان شده بودند
بعضی شان تا حدودی . بعضی وقت ها بحث های سیاسی پیش می آمد. می پرسیدم

آنها از ستمی که در حق خود و دیگران روا می شود، صحبت می . آگاهی سیاسی داشتند
د که بعضی ها شدیدا کنجکاو بودن. کردند و نارضایتی خود را از دستگاه نشان می دادند

ببینند چطور ممکن است که برای کسی منافع شخصی مطرح نباشد و به خاطر رهایی 
این کنجکاوی گاهی به قدری شدید بود که . خلق ها زندگی خود را صرف مبارزه نماید

 به آنها می سپرد با من حرف نزنند، این را فراموش کرده حتی پیش او با کزَنَبا اینکه 
سبان ها با رفقای پسر نیز صحبت می کردند و رفقا آنها را این پا. من صحبت می کردند

خصوصیات اخالقی رفقا اغلب پاسبان ها را . نسبت به مسائل مختلف روشن می کردند
 با ، را به زبان می آوردندنابدلآنها وقتی اسم رفیق   از ایعده. شیفته خود کرده بود

د و می دیدی که چقدر او را به یاد حرفهایش می افتادن. حالت خوشحالی می خندیدند
این پاسبان ها در سلول های انفرادی هم برای رفقا کارهایی انجام می . دوست دارند

بعضی ها حتی دستبند رفقا را از . پیغام بردن و آوردن و خبر را بیرون دادن. دادند
. دستشان باز می کردند و مواظب بودند به محض آمدن مزدوری فوری آنها را ببندند

ار رفقای پسر و برخوردهای احترام آمیز من باعث شده بود که این پاسبان ها که رفت
تالش . فقط مدت دوازده یا بیست و چهار ساعت پهلوی من بودند، به من اعتماد بکنند

 آب دادن را قدغن کزَنَمواقعی که . می کردند ببینند چکاری می توانند برایم انجام دهند
. اف را نگاه می کردند و دور از چشم او به من آب می دادند با زرنگی تمام اطر،می کرد

انجام این کار بود که . مسئله خوردن آب مهم نبود. این کار نشانه محبتشان به من بود
 نمونه های ،بعدها نیز که مرا به زیرزمین شهربانی منتقل کرده بودند. ارزش داشت
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با . ا توانستم با پاسبان ها دوست شومآنج. فراوانی از این نوع مهربانی های دلپذیر دیدم
فکر می . اینها را نمی توانستم با لفظ سرکار صدا کنم. بعضی ها خیلی صمیمی شدم

در حالی که به یاد می آوردم آنها . کردم با سرکار گفتن آنها را از دشمن شمرده ام
 مبارزه می قربانیان فقر و نابسامانی های اجتماعی هستند که ما در راه سامان دادن آن

درست است که اینک نه در کنار . کنیم و به یاد می آورم آنها در نهایت از خود ما هستند
ما بلکه در مقابلمان قرار گرفته اند ولی ما می توانیم علل این امر را تحلیل کنیم و ببینیم 

آنها روزی به وظیفه اصلی خود آگاه . که آنها با دشمنان واقعی خلق چه فرقی دارند
 دیوارهای موجود بین ما و آنها ،واهند شد و هنگامی که لحظه آگاهی فرابرسدخ

خصلت خوبشان را در حال می دیدم و با محبت با ایشان حرف می . ریخت فروخواهد
آنها را . فرصت زیادی برای حرف زدن با آنها نبود.  خطابشان می کردم"داداش"زدم و 

  .ند و مرتب عوضشان می کردندچند روز بیشتر در زیرزمین نگاه نمی داشت
صحبت ها با . ولی به هر حال فرصت هایی برای صحبت کردن پیش می آمد     

 نوشته رفیق "عروسک سخنگو"برای بعضی ها قطعه ای از کتاب . صمیمیتی آمیخته بود
و تدرسَب، بیا و خُ:  را یاد داده بودم و در هر  فرصتی از آنها می پرسیدمصمد بهرنگی
این حرف را استوار نگهبان (، چیه؟ "با یک گل بهار نمی شود"، جواب جواب بده

هر نوری هر چقدر هم که " :و آنها جواب می دادند) زیرزمین مدام به زندانیان می گفت
برای بعضی ها نیز این قطعه شعر را یاد داده .  "ضعیف باشد، باالخره روشنایی است

  ". بیند، نگهدار ستمکار استستمکش گر بسازد با ستم هایی که می": بودم
و هنوز هم صدای پاسبانی که هر وقت از جلوی سلول من می گذشت و آن را با لهجه 
: شیرین محلی خود به عالمت اظهار دوستی می خواند در گوشم طنین افکن است

   ".ستمکش گر بسازد با ستم هایی که می بیند، نگهدار ستمکار است"
فای آنها را به یاد می آورم که هیچ وقت فراموشم صحنه دیگری از خوبی و ص     

دم سلولم َیک بار که موقع تعویض پاس نزدیک بود، پاسبان آشنایی که . نخواهد شد
اگر فردا اینجا نیامدم، به دوستانم می سپارم که درست و حسابی " :ایستاده بود، گفت

  ".ری برای تو انجام دهندآنها همگی سعی می کنند تا آنجا که می توانند کا. رفتار بکنند
 ،اگر صبح پاس من اینجا نبود":  پاسبان یک دور زیرزمین را طی کرده و دوباره برگشت
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اگر کسی به سلول تو آمد، در حالی که دست راستش در جیب . دوستم به اینجا می آید
  ."شلوار بود و به تو سالم کرد، دوست من است و می توانی به او اطمینان کنی

 سلول ب مثال این بود که موقع مستراح رفتن در،رهایی که برایمان انجام می دادندکا     
 آن را گزارش نکنند و از ،یا اگر رفقا توانستند یواشکی حرف بزنند. رفقا را باز بگذارند

ما همه مان قدر این محبت های بی ریا را می شناختیم و به آن ارزش می . این قبیل
از .  برایم بسیار جالب بود،ن قرارهای جدی که می گذاشتگفته پاسبان با آ. دادیم

  .شادی با قهقهه خندیدم
پاسبان های خود اداره اطالعات با آگاهی به دشمن خدمت می کردند و از این نظر      

رفتارشان نسبت به زندانی . و هم به جهت داشتن خصلت های لومپنی افراد پَستی بودند
می بایست با متانت و . این تفاوت جنبه هرزگی داشتولی . دختر و پسر متفاوت بود

در . خشونت تمام با آنها رو به رو می شدی و اجازه حرف زدن زیاد به آنها نمی دادی
مثال محبت بعضی از آنها عالوه بر این که . مورد پاسبان های دیگر موضوع فرق می کرد

آنها . ی هم مربوط می شد موضوع دیگربه ،نشاندهنده سمپاتی آنها به امر مبارزه بود
 زن را ضعیف می دانستند و ،طبق فرهنگ فئودالی که هنوز بر افکارشان تسلط داشت

ولی  .همین امر باعث می شد که محبتشان نسبت به دخترها رنگ حمایت به خود بگیرد
عده ای دیگر از آنها هم بودند که به جهت زندگی گذشته خود، خصلت های لومپنی 

  . ما با اینها برخورد صمیمانه نداشتیم. م بدی به ما نگاه می کردندداشتند و با چش
  نگهبان ها به شدت از صحبت کردن رفقا با پاسبان ها جلوگیری می،در زیرزمین     

زیرا به خوبی می دانستند اگر آنها با زندانیان حرف بزنند، خیلی زود پی به دروغ . کردند
در حق زندانیان به آنها گفته اند و این هیچ به نفع رد که فرماندهانشان هایی خواهند بُ

اما بعضی از پاسبان ها خیلی مهربان بودند و گویی وظیفه خود می دانستند که . آنها نبود
. بعضی ها از پول خود برای زندانیان سیگار می خریدند. رفقا را به نوعی شاد نگهدارند

آری و زود :  گفتم"برادر تو بود؟ بهروز " :یک بار یکی از پاسبان ها از من پرسید
  پرسیدم تو از شکنجه های او چیزی می دانی؟ می دانی چند روز شکنجه اش کردند؟

من هرگز پیش تو آنها را بازگو نمی ": قیافه اش حالت بسیار ناراحتی پیدا کرد و گفت
من چطور می توانم برای ": گفت.  اصرار کردم که حتما بگو ولی او حرفی نزد".کنم

 باز ".یک خواهر از زجر و عذابی که برادرش کشیده حرف بزنم؟ نه، نه، من نمی توانم
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تو اصال جنبه خواهر برادری را نگیر، این الزم است که من بدانم، : اصرار کردم و گفتم
می دانی، همیشه زخم شمشیر از بین می رود ": حتما بگو و او باز مقاومت کرد و گفت

ن اگر شکنجه های او را شرح دهم مثل این که به تو زخم م. ولی زخم زبان می ماند
بعد من همیشه ناراحت خواهم بود که با این زخم زبان دل خواهری را . زبان زده ام

دل آن پاسبان پاکتر از آن بود که با چنین طرز .   دیگر اصرار نکردم".ریش ریش کرده ام
و . ا اصرار خود آزار دهمفکری حاضر به حرف زدن باشد و انصاف نبود که او را ب

فراوان بودند از این صحنه هایی که ما با مشاهده صفا و مهربانی آنها، دلمان به درد می 
چون به خوبی می دانستیم آنها به خاطر فقر و تیره روزی ناشی از اختالفات . آمد

ی آنها با آن همه مهربانیشان نم. طبقاتی موجود در جامعه تن به این اسارت داده اند
توانستند از وظیفه ای که انجام می دهند، راضی و خوشحال باشند و از این رو خودشان 

حتی ما در وجود آنهایی که به علت . همیشه زجر می کشیدند و شکنجه می دیدند
 ،ناآگاهی با رضایت وظیفه شان را انجام می دادند و ظاهرا از این امر دلخور هم نبودند

آنها اسیر فقر و ناآگاهی بودند که هر دو ثمره اجتماعی . ماسارت آشکارشان را می دیدی
و این همه شکنجه ها و .  بود که اختالف طبقاتی در همه جای آن به چشم می خورد

تیرباران ها و زورگویی ها و زندان ها به خاطر آنهایی است که برای از بین بردن 
گویی و اسارت برخاسته اختالف طبقاتی جامعه و در نتیجه نابودی فقر و ستم و زور

و این مقاومت در برابر مبارزین راه رهایی خلق هم، از جانب آنهایی است که از .  اند
یعنی سرمایه داران بزرگ . بین رفتن اختالفات طبقاتی در جامعه به نابودیشان می انجامد
  ! وابسته به امپریالیسم جهانی و سردسته همه شان شاه مزدور

 نگهبانان خود اسیرانی را می دیدیم که رنج ناشی از مشاهده آری ما در وجود     
اسارت آنها، کینه ما را به دشمنان خلق می افزود و باعث می شد در زیر شکنجه و در 
زندان و در برابر هرگونه زورگویی و تحقیر و توهین بیشتر به یاد داشته باشیم که برای 

چگونه می شد در .  خلق مبارزه می کنیمنابودی کدام دردها و رنج ها و تیره بختی های
 های محافظ من تعظیم می کرد و حتی هرگاه کزَنَبرده وار در برابر َوجود پاسبانی که 

من آب می خواستم اول آب را برای نشان دادن خوش خدمتی به او تعارف می کرد و 
اوان از و چه فر! بعد به دست من می داد، اسارتش را احساس نکنی و بی تفاوت بمانی؟
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تا کسی به : این صحنه ها می دیدیم که بسیار تلخ و رنج آور بودند و به خود می گفتیم
  !حال کینه نداشته باشد، چگونه می تواند به آینده عشق بورزد؟
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  !رفیق

  پرواز را به خاطر بسپار
  ردنی استپرنده مُ

  
اداره . رفقا را پیاپی دستگیر می کردند) خر بهاراوایل تابستان یا اوا(در این روزها      

صبح تا شب و . مزدوران تمام مدت در تکاپو بودند. یک ساعت وضع آرامی نداشت
مزدوران چنان . شب تا صبح صدای فریاد و شکنجه بود که مدام به گوش می رسید

ند شدن صدای  با بلکزَنَمثال . دیوانه و هار شده بودند که بی دلیل به هر سو می دویدند
پدر سوخته، قبل از ": شکنجه از جا می پرید و به راهرو می دوید و می گفت که

  ."! ...شکنجه بگو دیگه 
پای کوبان شعر . بعضی شب ها مست می کردند و همگی در راهرو نعره می زدند     

م آنها در تما. می خواندند و اسم رفقا را در شعرهایشان می آوردند و مسخره می کردند
تمام . مدت در اداره به سر می بردند و دو سه ساعت بیشتر در شبانه روز نمی خوابیدند

از . از دیدن این منظره خیلی ناراحت می شدم. مدت مشغول شکنجه و بازجویی بودند
آخر چگونه به خاطر ! خود می پرسیدم واقعا پلیس این چنین شبانه روز تالش می کند

م مدت کار کرد و حتی نخوابید؟ در حقیقت پول و یک هدف مرتجعانه می شود تما
دلم می ! مقام، و به هر رو عالقه به خود و زندگی مبتذل، چنین قدرتی به آنها می بخشد

خواست رفقای بیرون از این موضوع آگاهی پیدا می کردند و می دانستند که وظایفشان 
از خودم . ر او کار کردچقدر دشوار است و برای مقابله با چنین دشمنی باید چند براب

بسیار انتقاد می کردم و افسوس می خوردم که چرا در بیرون گاهی وقت ها تنبلی می 
وقتی کسی را دستگیر می کردند، از شادی در . کردم و وقتم را بیهوده می گذراندم

در عرض یک . پول مثل ریگ جلوی پایشان ریخته می شد. پوست خود نمی گنجیدند
بعد از درگیری .  محافظ دادندکزَنَار و پاداش سه هزار تومان فقط به ماه بابت اضافه ک

در این موقع فرصتی . خیابان نیروی هوایی بعضی از مزدوران ارتقای درجه پیدا کردند
هر . برای مزدوران پیش می آمد که از موقعیت استفاده کرده و قدرتی به دست بیاورند
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 نشان بدهد و جایزه ها را نصیب خود کس می خواست خودش را کاری تر و الیق تر
این بود که همگی تالش می کردند هر چه بیشتر درنده خوتر شوند و خوش . سازد

در آن سال اغلب دستگیری ها به وسیله شهربانی صورت . خدمتی را به نهایت برسانند
وقتی صدای شکنجه قطع می شد، . گرفته بود و همین امر آنها را مغرور می کرد

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

ولی وقتی .  بدنم در حال انقباض بود،من تمام مدتی که رفقا را شکنجه می دادند     
 می خواستم خودم را خونسرد نشان بدهم و وقتی آنها می ،مزدوران در اتاق بودند

 حرف – با لحن مسخره روی کلمه رفیق تکیه می کردند –فقایت گفتند ببین چطور ر
می زنند، دیگر از شماها کسی نمانده و یا کسی نمی تواند با چنین قدرت عظیم دولتی 

 که تمام دولت را به دست داشت، نتوانست کاری انجام بدهد، حاال مصدق .مقابله بکند
 می گفتم شما این طور خیال ...شما چند تا آدم می خواهید دولت را سرنگون کنید

 شما دیگر هرگز آرامش سال های پیشین را نخواهید ،این آغاز انقالب است. بکنید
شما از این . جایی برای نگهداری مبارزین نمی ماند. زندان هایتان پُر می شود. داشت

 در حالی که همین موضوع خود دلیل آمادگی شرایط انقالب ،موضوع شادی می کنید
 را تکرار می کردم که ما وقتی دست به پویانی وقت ها هم حرف رفیق بعض. است

عمل می زنیم، ممکن است بیشتر رفقای سازمانمان را از دست بدهیم و اصال ممکن 
این . است سازمان به طور کلی از بین برود و سازمان های دیگر مبارزه را ادامه دهند

ه مسلحانه، سکوت ناشی از خفقان را مهم نیست، ما افتخار می کنیم که با شروع مبارز
  ... گر چه ما می گذریم، راه می ماند :  می گفتم. در کشورمان شکسته ایم

بعضی وقت ها موقع نهار خوردن صدای شکنجه و فریاد برمی خاست و من در      
برابر مزدورانی که به این اعمال افتخار می کردند، با زحمت زیاد سعی می کردم 

می بایست به ایشان ثابت کنم که . شوم و به نهار خوردن ادامه دهمبرخودم مسلط 
ما .  از شما داریم راکارتان هیچ افتخار ندارد و هیچ مهم نیست، ما انتظار هرگونه رفتاری
  . به پیروزی نهایی خود هم چون واقعیت خورشید فروزان ایمان داریم

. نجه، مشتهایم گره می خوردمواقعی که کسی در اتاق نبود با شنیدن فریاد شک     
حالتی . دندانهایم به روی هم فشرده می شد و بغض کینه و نفرت گلویم را می فشرد
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. نمی دانستم چکار باید بکنم. پیدا می کردم که لحظه قبل از انفجار را به یاد می آورد
 به اتاق شکنجه می دویدم و به ،اگر پاهایم باز بود. چکاری از دست من ساخته بود

آیا باید از اینجا . برای او حرف نزن. رفیق تأکید می کردم که به میل دشمن رفتار نکن
در آن غوغای بیداد، ! پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است؟! رفیق: فریاد بزنم

صدای من به کجا می رسید؟ سوزشی سراسر بدنم را فرا می گرفت، چه لحظات تلخی 
به نفع دشمن صورت می گیرد ولی هیچ راهی به فکرم احساس می کردم کاری . بودند

دیگر به حالتی . احساس این ناتوانی مرا رنج میداد. نمی رسید که مانع از انجام آن شوم
دنیای مبارزه چنین دنیای . رسیده بودم که آرزو می کردم صدای شکنجه قطع نشود

احساس می کنی، با آن همه عشق و محبتی که به تک تک رفقا در دلت . شگفتی است
هنگام رویارویی با دشمن ترجیح می دهی فریاد او را مدام بشنوی و او را خاموش 

چرا که در را ه !  اگر قرار است خاموشی رفیق نشانه تسلیم او به دشمن باشد،نیابی
مبارزه، عشق به رفقا از عشق به آرمان واالیی سرچشمه می گیرد که در دل او انباشته 

ی که او به آرمان خود پشت پا زده باشد، دیگر چگونه می توانی باز است وگرنه هنگام
  هم او را دوست داشته باشی؟ 

بعضی . باید بگویم همیشه قطع شدن شکنجه دلیل بر ضعف نشان دادن رفقا نیست     
از رفقا با دادن آدرس های عوضی موقتا باعث می شدند که شکنجه قطع شود و گاهی 

  . شدن رفقا در زیر شکنجه بوداوقات دلیل آن بیهوش 
در . دشمن از عدم مقاومت بعضی ها برای تضعیف روحیه دیگران استفاده می کرد     

بابا تو خیلی ": واقع او با نشان دادن نمونه های عینی و تکرار حرف های همیشگی خود
ه  آخه مگر آدم دیوونه س که به خاطر یکی دیگ. اینجا همه به فکر خودشونند،ساده ای

همه بیرون که هستن خیلی ادعا می کنن ولی وقتی پایشون اینجا . خودشو عذاب بده
  ."!برسه از سیر تا پیاز همه چی رو میگن

 ، این خائنین به خلق،مزدوران. بدین ترتیب سعی می کرد فرد را از مقاومت بازدارد     
ش حال می  چنان خو،از عدم مقاومت بعضی ها و از موفقیتی که نصیبشان شده بود

درخشش پول چشمانشان را سخت خیره ساخته بود و . شدند که سر از پا نمی شناختند
به خوبی می شد دید که حرف . آرزویی در دل نداشتند جز اینکه کسی را دستگیر کنند

زدن رفقا برای دشمن تنها ضربه اش دستگیری یا کشته شدن رفیق نیست، از دست دادن 
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انقالبیون کشته دادند، : ا فقط این نیست که خلق بگویدیک خانه تشکیالتی نیست، ی
اینکه دشمن جری می . شکست خوردند، ضربه این کار عواقب آن را هم دربرمی گیرد

شود، روحیه پیدا می کند، عرصه را برای مبارزه سایر رفقا تنگ تر می سازد و نیز او از 
کند و آنها را به حرف زدن این موضوع برای تضعیف روحیه سایر زندانیان استفاده می 

  . وامی دارد
روشی که من برای مقابله با حرف های زهرآگین دشمن به کار می بستم و نمی      

گذاشتم آنها تأثیری روی من بگذارند، این بود که سعی می کردم کوچکترین حرفشان 
، با این همه. می گفتم نسبت به دشمن باید عدم اعتماد مطلق داشت. را باور نکنم

یک . واقعیت هایی بود که نمی شد چشمانم را بر آنها ببندم و همه چیز را دروغ بپندارم
 پسری را دیدم که خمیده و با قیافه عزاگرفته ای مثل آدم های ،بار موقع مستراح رفتن

 ها کزَنَ. بیچاره و زبون، در حالی که پاسبانی در کنارش بود، به طرف مستراح می رفتند
سرتو بنداز ":  و به او هم گفتند"زودتر ببرش":  به پاسبان گفتندبه محض دیدن او

دلم . چقدر تماشای آن صحنه برایم چندش آور بود. برده وار اطاعت کردَ و او "پایین
این .  سرتو باال بگیر،حکم تکانش بدهم و با فریاد بگویم خجالت بکشمی خواست مُ

یدن اینکه با تحمل نیم یا یک ساعت د.  تلخ بود که دیگر نمی شد باورش نکردیواقعیت
  .شکنجه، حرف زده می شود نیز واقعیت بود
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  نیروی ایمان و اراده
  برتر از نیروی شکنجه

  
گاهی وقت ها، وقتی فردی ضعف نشان می داد، از مشاهده قیافه پیروزمندانه دشمن      

واالت ئره سکینه عمیق تری احساس می کردم و آنگاه دربا. خشمگین می شدم
 آخر چرا بعضی ها حرف می . فکر می کردم،گوناگونی که در ذهنم به وجود آمده بود

  آیا شکنجه آنها طوری است که امکان مقاومت نیست؟. زنند
و بعد به نمونه های فراوانی از مقاومت های افسانه وار رفقا می اندیشیدم و با خود      

دم َ قهرمان تا )9(نیک داوودیز آنچه رفیق آخر شکنجه هایی وحشیانه تر ا: می گفتم
مرگ تحمل نمود و از شدت آن شکنجه ها جان سپرد بی آنکه کلمه ای برای دشمن 

   وجود دارد؟ ،حرف بزند
 می تواند وجود داشته ، دادندبهروز دهقانیچه شکنجه هایی بیشتر از آنکه به رفیق      

بل این شکنجه های وحشیانه تسلیم باشد؟ در حالی که رفیق بی آنکه ذره ای در مقا
مگر دشمن بعد از .  دشمن را در برابر ایمان خدشه ناپذیر خویش به زانو درآورد،شود

بکار بردن شکنجه های بسیار شدید در مورد رفقای جنگل و مقاومت دلیرانه آن پاک 
اران باختگان به خلق نبود که پیکرهای بی جان اما هنوز مقاوم و استوار آنها را تیرب

  نمود؟ 
 در مدت طوالنی دیدند و مقاومت دالورانه و )10(جزنیآیا شکنجه هایی که گروه      

 مقدار یا شدتش کمتر بود که آنچنان ،بس شگفت انگیز در مقابل آنها نشان دادند
سرافراز از زیر شکنجه بیرون آمدند؟ و از خود می پرسیدم مگر می توان به تصور آورد 

نایی خود را در شکنجه دادن مبارزین دلیر به کار نگیرد و با شدت که دشمن تمام توا
  کمتری شکنجه بدهد؟ 

 را به یاد می جزنیصحنه ای از بی باکی و مقاومت افسانه ای یکی از رفقای گروه      
این رفیق قهرمان که دشمن بعد از به کار : آوردم که یادکردنش را وظیفه ای می دانم

حاال ": کنجه در مورد او منقل برقی آورده و شادی کنان گفته بودبردن انواع و اقسام ش
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 رفیق در حالی که از فرط ".را روی آن می نشانیم و آن وقت تو به حرف می آییو ت
در ": شکنجه توان حرکت نداشت خود را با زحمت به طرف منقل کشانده و گفته بود

، من که یک کمونیستم، از ویتنام، یک بودایی به خاطر آرمانش خود را آتش می زند
  . و خود روی آن نشسته بود"آتش منقل بترسم؟

مجید  رفیق ،)11(مسعود احمدزادههنوز از سرسختی مبارزینی چون رفیق      
 رفیق ،)14(عباس مفتاحی رفیق ،)13(علی اصغر بدیع زادگان مجاهد دلیر ، )12(احمدزاده

اصغر  رفیق ،)17(شاهرخ هدایتییق  رف،)16(سیروس سپهری رفیق ،)15(همایون کتیرائی
 و دهها نمونه دیگر که بعدها حماسه )19(محمد تقی زادهفیق ر) 18( هریسیعرب

زندگیشان به رفقای نامبرده افزود، اطالعی نداشتم و نمی دانستم در همان حال که من 
با دیدن عدم مقاومت عده ای به این فکر می کنم که آیا شکنجه های آنها طوری است 

 این صادقان پاکباخته به راه رهایی ، این دالوران جانباز خلق، امکان مقاومت نیستکه
خلق با مقاومت بس شگفت انگیز خود دشمن را به زانو درمی آورند و یادگارهائی 

نمی . درخشان از قدرت اراده و ایمان انسان مبارز بر صفحات تاریخ به جای می گذارند
  . خودداری کنم، شنیدممسعود احمدزادهمقاومت رفیق توانم از یاد آوری آنچه که از 

. دشمن بعد از دستگیری رفیق، او را تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داده بود     
دژ تسخیرناپذیر رفیق را می تواند به سخن ِدشمن که تصور می کرد لب های چون 

 مسعودرفیق . جهاما بی نتی. بگشاید، تمام آالت شکنجه خود را در مورد او آزمایش کرد
 از جمله با من و دو رفیق دیگری که در –در برخوردهایی که در زندان با رفقا داشت 

 همیشه می کوشید زخم ها و آثار شکنجه را از رفقایش –صفحات بعد خواهم نوشت 
 ممکن است حتی ،او تا این حد از مقاومت پیش می رفت که تصور می کرد. پنهان کند

  ! ه روی بدن وی رفقا را تحت تاثیر قراردهددیدن آثار شدید شکنج
در آن موقع دشمن .  چند روز با رفیق دیگری در یک سلول بوده استمسعودرفیق      

اما . زیر شکنجه با منقل برقی در پشت وی زخمی به بزرگی یک بشقاب ایجاد کرده بود
ط در  سعی می کرد تا رفیق هم سلول او متوجه این زخم نشود و فقمسعودرفیق 

. مواقعی که او خواب بوده زیرپیراهن آلوده از چرک و خون خود را عوض می کرده
روزی رفیق هم سلول بیدار می شود و زخم عمیق و وسیع او را مشاهده می کند و 

در این حال . آنگاه فریاد زنان سایر زندانیان را از وحشیگری دژخیمان باخبر می سازد
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ز این کار بازدارد و می کوشیده از افشای این خبر  سعی می کرد او را امسعودرفیق 
  . جلوگیری کند

 در همه حال ، با هر شکنجه ای که آزمودمسعودکوشش های دشمن در مورد رفیق      
با شکست روبرو شد و رفیق هیچ اطالعی در اختیار دشمن نگذاشت و تمام اسرار 

رفیق به حدی اعجاب مقاومت . چریکی رفقای مبارز را در سینه اش مدفون ساخت
انگیز بود که پس از بی نتیجه ماندن انواع شکنجه ها، سرهنگی که مأمور شکنجه او بوده 

و ما با شما دشمن خونی هستیم، خودت هم این را می دانی، ولی من ت" :به او گفته بود
تمام شکنجه . "را تحسین می کنم و اعتراف می کنم که تا به حال مانند ترا ندیده ام

ن دشمن در برابر رفیق سر تعظیم فرود آورده و با وجود دریدگی بی حد خود، گرا
  . همیشه با رفیق با احترام رفتار می کردند

بدین ترتیب به نتیجه رسیدم که تسلیم ها دالیل گوناگونی دارد که برای همه کس      
جنبش هنوز ما هنوز در آغاز زندگی انقالبی به سر می بریم و . قابل فهم و تحلیل است

درست است که ما بر ضعف های زندگی گذشته مان . دوران کودکی خود را می گذراند
در زندگی انقالبی هم گاهی در . اما نابودی کامل آنها برایمان ممکن نبوده. غلبه کرده ایم

خوش باوری می کنیم و در مقابله با جلوه های . مواجهه با آنها زیاد سخت نمی گیریم
. به حد کافی از خود و رفقایمان انتقاد نمی کنیم. شت نشان می دهیمضعف هایمان گذ

منتها شرایط . به جای ریشه کن کردن ضعف ها در درونمان بر آنها سرپوش می گذاریم
از این رو هنگامی که . زندگی در بیرون از زندان اجازه بروز این ضعف ها را نمی دهد

دها نیرنگ برای تضعیف روحیه مان به به زندان می افتیم، شکنجه می شویم، دشمن ص
کار می گیرد، مدتها تنها می مانیم و زمینه مساعدی برای رشد همان ضعف هایمان 

دیگر یارای مقابله با آنها را نداریم، این است که ننگ تسلیم را می . فراهم می شود
ز از این رو است که همیشه باید به خودمان سخت بگیریم و هر لحظه ا... پذیریم 

خودمان انتقاد کنیم و با ضعف هایمان بیرحمانه رو به رو شویم و سعی کنیم آنها را 
نه اینکه با سرپوش گذاشتن بر آنها اجازه دهیم آنها مدتی خود را پنهان . نابود سازیم

در این صورت می توانیم مطمئن باشیم که نیروی ایمان و اراده از هر نیرویی . سازند
  .قادر به شکستن آن نیستقویتر است و هیچ چیز 
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  تقویت روحیه رفقا

  وظیفه هر مبارز در زندان
  

دیدن قیافه .  در اینجا الزم است،می دانستم انجام کاری که جنبه تبلیغی داشته باشد     
مدتی بعد از دیدن آن پسر . ید کردئبشاش یک نفر از رفقا در راه مستراح این نظر مرا تأ

او سرش را باال گرفته و با قیافه بشاش و . قی برخوردمضعیف، در همان مسیر به رفی
هیچ قید و بندی در وجود او دیده نمی شد، یک . شیطنت آمیز اطراف را نگاه می کرد

هر دو با شوق تمام به هم . وقتی چشمش به من افتاد، بسیار خوش حال شد. آزاده بود
 لحظه ای، چه کلمه ای بر نمی دانستیم در آن زمان کوتاه چند. سالم دادیم و خندیدیم

 به ،با یادآوری پسری که قبال دیده بودم. زبان آوریم که بیانگر تمام احساسمان باشد
و شاید منظورم را فقط خودم ! رفیق همیشه شاد باش: رفیق ناشناخته اما آشنا گفتم

  .فهمیدم
ی گفتند به زندان حرف می زدند و م(*) 4"لمعَ" ها از آمدن کزَنَ در آن روزها      

به من می گفتند موقع آمدن او باید بلند شوی و به . ممکن است به اتاق من هم بیاید
وقتی مجسم می . تحمل شنیدنش را هم نداشتم! چه حرفهایی. دب باشیؤاصطالح م

 خون هزاران دهقان زحمتکش را می مکد و صرف  کهکردم آن مردیکه زالوصفتی
ت به اتاقم بیاید، تمام وجودم را خشم فرا خوش گذرانی های کثیفش می کند ممکن اس

می دانستم اگر با او روبرو شوم، با تمام . می دیدم در مقابلش یکپارچه آتشم. می گرفت
این موضوعی بود که مرا به ... دم دستم باشد، به جانش می افتم َنیرویم با هر آنچه که 

نکنم؟ آیا نمی توانم  را از جا خطاییچرا چشم های . فکر انجام کاری دیگر انداخت
هلکی به آنها وارد سازم؟ چرا اینکار را نکنم؟ آیا کسانی از آنها را بکشم یا الاقل زخم مُ

خود این موضوع نمی تواند تبلیغی باشد و نمی تواند در روحیه رفقا تاثیر خوبی 

                                                 
ن ننگین پهلوی و وزیر دربار شاه خائن، یکی از فئودال های معروف از باوفاترین نوکران خاندا  4

ایران است که پس از اصالحات ارضی به یکی از بزرگترین بورژواهای وابسته به امپریالیسم در ایران 
  .تبدیل شد
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 دیدم دلیلی ندارد اینکار را انجام ،بگذارد؟ وقتی این پرسش ها را از خودم می کردم
  . ندهم
. طریقه اش را بلد نبودم.  چشمانش را در بیاورمخطایینقشه کشیدم که در مورد      

با چشم های خود . فکر می کردم می توانم با دستهایم چشمهایش را از کاسه در بیاورم
 ، نشسته بودخطایییکبار دقیقا موقعی که . ولی گویا امکان نداشت. تمرین می کردم

و فهمیدم با ... فتم که ببینم می شود این کار را انجام داد یا نه چشمهایش را در نظر گر
کارم نگرفت، . طریقه ای که من در نقشه ام پیش بینی کرده ام این کار عملی نیست

در .  بود که گاهگاهی به اتاق سر می زدمخفیاین بار .  دیگر به اتاق نمی آمدخطایی
یکبار وقتی او . را به صورتش بزنممورد مخفی فکر کردم می توانم لیوان شیشه ای 

 صورتش را کج گرفته مخفی. پهلویم نشسته بود، به پاسبان گفتم آب بیاورد و او آورد
می خواستم صورتش را برگرداند، تا لیوان حتما .  ها حرف می زدکزَنَبود و داشت با 

صله آب لیوان را کمی خوردم ولی در این فا. رش می کردبه صورتش بخورد، شاید کوَ
  .او را صدا کردند و او بلند شد و رفت

 ، من این کارها را در چنان موقعیتی وظیفه خود می دانستم و اگر انجامش نمی دادم    
 رفت عمیقا ناراحت شدم و تصمیم گرفتم مخفیوقتی . وجدانم سخت ناراحت می شد

نها کمتر به آ. ولی دیگر موقعیت مناسبی پیش نیامد. بار دیگر این عمل را انجام دهم
اوج دستگیری ها فرارسیده . دم در می ایستادندَاتاق من می آمدند و هر دفعه مدتی کم 

دستگیری های مداوم و شکنجه های . و آنها سخت سرگرم انجام جنایات خود بودند
 کزَنَ. رفتارم با همه پرخاش جویانه بود. رفقا خشم شدیدی در من به وجود آورده بود

به همان صورت که .  نمی کرد، اینک دیگر کارش را از سر گرفته بودهم که مدتی اذیتم
دم َگفتم، دستبند را سفت بستن، در مستراح را باز گذاشتن و به پاسبان ها سپردن که از 

  ...در کنار نروند و حرف های مسخره آمیز
زند  روزهای اول دستگیری گذشته بود تا در مورد آنها اقدامی بکنم و او مرا کتک ب    

به خودم . و من با دست و پای بسته تنها بتوانم به او فحش بدهم، باید تنبیهش می کردم
.  خود می تواند تبلیغی باشدکزَنَحال که افسرها به اتاق نمی آیند، تنبیه این : گفتم

اگر او را کتک بزنم، این کار چه عواقبی می تواند برایم : والی برای خود مطرح کردمئس
: عوضش کردم. وال محافظه کارانه ای مطرح کرده امئو فورا فهمیدم که سداشته باشد؟ 
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آیا درست است که این کار انجام پذیرد؟ انجام آن چه تأثیری روی دیگران می تواند به 
جای بگذارد؟ می دانستم که اگر زمان، انجام کاری را از من می خواست و من به آن 

با . وی بیهودگی و بی هدفی سوق داده امجواب مثبت نمی دادم، زندگی خود را به س
 در این فاصله هر دو زن پُررو شده بودند و .این تصمیم منتظر فرصت مناسب نشستم
 مدت کمی بود که )20(رقیه دانشگریرفیق . پیش من علنا به رفقا فحش می دادند

ز ا. متلک هایی در مورد او می گفتند و به من هم مربوط می کردند. دستگیر شده بود
آخر فکر آنها بیش از این هم . همان نوعی که مجله ها و روزنامه هایشان می نویسند

  . نمی توانست فراتر رود
یک روز که به مستراح رفته بودیم و . جوابشان را در همان روزها می باید می دادم     

دستت را در این دستشویی ":  طبق معمول غُر می زد و دستور صادر می کردکزَنَ
برویش پریدم و حسابی . دیگر فرصت را از دست ندادم. "، در این یکی بشورنشور

او که آن .  زبون و درمانده از شدت ترس بر جایش میخکوب شده بودکزَنَ. کتکش زدم
پاسبان هم . همه از زرنگی خود تعریف کرده بود، حتی جرأت نمی کرد فریاد هم بزند

ا بگیرد، او را گرفته بود و من هر چه گیج شده بود و به جای اینکه دست و پای مر
 داشت خفه می کزَنَمحکمتر با لگد می زدمش و با دستهایم یقه اش را می کشیدم و 

در آنجا . با سروصداهای ما، افسرها بیرون ریختند و مرا کشان کشان به اتاق بردند. شد
ه از کتک ولی من آنقدر احساس سبکی و خوشحالی می کردم که ن. به باد کتکم گرفتند

کاری که می خواستم انجام داده بودم . های آنها دردم می گرفت و نه ناراحت می شدم
روی تخت خواباندند و دستهایم .  پس هیچ مهم نبود،و انتظار کتک خوردن هم داشتم

  . را از باالی تخت هرچه محکمتر دستبند زدند و پاهایم را با طناب به تخت بستند
، موقع دست بند زدن نیک طبع اصطالح مؤدب شهربانی، همراه  این مزدور بهفرید     

با عجز تمام مثل آنهایی که خود را قادر به انجام کاری . مرتب به صورتم سیلی می زدند
. نمی بینند و می خواهند به شکلی کینه خود را خالی نمایند، با مشت زیر بغلم می زدند

بعد از مدتی . توانستند این کار را بکنندچون دستهایم از باال بسته بود، به راحتی می 
  . رفتند
طناب پاهایم به قدری محکم بود که خون در آن جمع شده و پاهایم را کبود کرده      
استخوان ها که طناب رویشان می افتاد و نیز مچ دستهایم که دستبند آنها را می . بود
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 کشیده شدن دستهایم از سرم را نمی توانستم تکان بدهم و. فشرد، شدیدا درد می آمد
به هر صورت سه چهار ساعتی در همان اتاق با . باال خستگی دردآوری ایجاد کرده بود

. آنقدر احساس خوشحالی می کردم که حدی نداشت. پاسبانی که نگهبان من بود، ماندم
. دستش را به طناب ها می زد که شاید بتواند کمی شل بکند. پاسبان خیلی ناراحت بود

برایم آب آورد و خودش جلوی دهانم .  خواست کاری برایم انجام بدهددلش می
آخه چرا به دست خودت، برای خودت ناراحتی ": مرتب می گفت. گرفت، که بخورم
ظف می داند ؤ حالت کامال صمیمی داشت و مثل برادری که خود را م"ایجاد می کنی؟

اعت عده ای مزدور بعد از سه چهار س. که از خواهرش حمایت بکند، حرف می زد
فحش و متلک گویان آمدند، تخت مرا به پشت پاسبان ها گذاشتند و از اتاق بیرونم 

. قیافه های کریه و نفرت انگیزشان را می دیدم که به من نگاه می کردند. بردند
 با هیکل درشت و نخجوانیکه مرا دستگیر کرده بود، ) ازقندیاسم مستعار  (منوچهری

، فرید با قیافه درمانده همیشگی اش، نیک طبعپُف کرده اش، خرس گونه و چشمان 
   ... امینی، خطایی، مخفی

وقتی یکی . تخت را از پیچ و خم راهرو، گاهی به زیر و گاهی به پشت می بردند     
مطمئن باش ": می گفت تخت را درست بگیرید ممکنه بیفته، دیگران جواب می دادند

ه فکر می کردم دارند مرا به شکنجه گاه می برند، از  و من ک"این سگ جونه، نمی افته
اگر شما مقاومت کردن و سر : این حرف نیروی بیشتری گرفتم و با خشم فریاد زدم

از چند پله !  من همچنان سگ جون خواهم ماند،فرود نیاوردن را سگ جانی می نامید
که به نظرم . است قوی برخیناگهان صدای به کارافتادن ماشین یا موتور. ین آمدیمئپا

 محافظ قبال از سلول های انفرادی برایم صحبت کرده بود کزَنَ. چیز تازه و عجیبی بود
اینجا فکر کردم دستگاه مربوط به چنین . که به زیر فرد آب داغ یا آب یخ باز می کنند

بعد در را . با سروصدا تخت را در اتاق تاریک و کوچک جای دادند. چیزهایی است
منتظر آب داغ یا سردی بودم که می . مدتی به همان حال ماندم. دشان رفتندبستند و خو

سعی می کردم سرم را تکان دهم و به زیر تخت نگاه کنم . بایست زیر تخت روان گردد
سقف را . که ببینم آنجا چه می گذرد و من کجا هستم؟ ولی جایی را نمی توانستم ببینم

 که گویا سوراخ کوچکی از باال داشت و می دیدم که به صورت گنبد بود و در را
  .چشمی از آن گاهگاهی به داخل نگاه می کرد
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فکر می .  که در خود می کردم، بسیار لذت می بردم ئیکیاز آرامش و احساس سبُ     
کردم روان شدن آب داغ یا آب سرد همبستگی مرا با خلق ستمکش که با رنج هایی 

به یاد آن کارگر اهوازی می .  زیادتر خواهد کرد،دبدتر از اینها مدام دست به گریبانن
 در کنار کوره به خاطر لقمه ای نان، چه رنجی را ، درجه تابستان50افتادم که در گرمای 

تحمل می کند و به یاد آن کودکان فقیری بودم که به خاطر نداشتن لباس گرم در 
ه ها دهقانی که همه  در تبریز در راه مدرسه از سرما خشک شدند و د48زمستان سال 

با خود می گفتم شکنجه . ساله در روستاهای اطراف تبریز از سرما به هالکت می رسند
انواع . های اینجا نمونه کوچک و گذرایی از شکنجه های مداوم و تدریجی خلق است

شکنجه ها را از نظر می گذراندم و زندگی افراد فقیری را هم که دیده بودم، در نظر 
م و می دیدم اینجا هیچ نوع شکنجه ای نیست که با زندگی دائمی خلق مجسم می کرد
خلقی که آن همه برایم عزیز بودند و من آن همه دوستشان داشتم و . آمیخته نباشد

بعد از مدتی که به درستی نمی دانم چقدر گذشت، پاسبانی در را . همیشه خواهم داشت
قبال به . قبال از محبت های آنها یاد کردمپاسبان آشنایی بود، از همان هایی که . باز کرد

وقتی چشمش به من .  ها کاری خواهم کردکزَنَاو گفته بودم که باالخره در مورد این 
 کمی بیرون را "به تو نگفتم که این کار را نکن؟": افتاد، با گله مندی صمیمانه گفت

خودش آمد و نگاه کرد و به پاسبان دیگری که دوستش بود سپرد که مواظب باشد و 
گاهگاهی پاسبان ها از . تا عصر کسی به سلول سر نزد. کمی طناب پایم را شُل کرد
در این فاصله یک بار صدای فحش دادن و سیلی زدن به . سوراخ در نگاه می کردند

من کنجکاوانه به . موتور هم که خاموش شده بود، دوباره به صدا درآمد. گوشم خورد
بعد ها فهمیدم . (نم برای چه و از چه دستگاهی بلند می شوددنبال صدا می گشتم که ببی

با ) مربوط به هواکشی است که گهگاه باز می کردند که هوای زیر زمین تهویه شود
شنیدن صدای سیلی و فحش با خود گفتم آیا اینجا همان زیرزمینی است که رفقا را در 

! همان زیرزمین های مخوفآن مدام شکنجه می کنند و لحظه ای آرامشان نمی گذارند؟ 
پاسبان جوانی بود به . که خودشان از آن حرف می زنند؟ عصر زندانبان در را باز کرد

با بی . سالم کرد و حالم را پرسید) از پاسبان های خود اداره اطالعات(اسم شکری 
 " خانم؟ چرا آوردنت اینجا؟اشرفچی شده ": او پرسید. اعتنایی تمام نگاهش کردم

نه واهللا من اصال ": ال دیگر گزارش کارهایتان را من باید بدهم؟ خندید و گفتحا: گفتم
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البته به یاد داریم که بعضی از این ها هیچ وقت در جریان این جور کارها (نبودم 
... من شنیدم تو خانم !!).  هستند ئی آدم های مهربان و منطقیفریدقرارنمی گیرند، مثل 

 هم از این نظر که استخوانهای گردن و "...ما دروغهرا کتک زدی و گفتم نه بابا حت
دست و پایم خشک شده بود و سخت درد می کردند و هم از این نظر که از حرف زدن 
آرام با مزدوری، در حالی که دست و پایم بسته بود و حالت اسیری را داشت، شدیدا 

ستش را به طناب نزدیکتر آمد و د. ناراحت می شدم، می خواستم او زودتر بیرون برود
سرم را تکان .  جوابی ندادم"خیلی دردت میاد؟": ها زد و به دستبند نگاه کرد، گفت

دستبندهای دستم را هم همین . آمد و طناب را شل کرد. والت بی معنی استئدادم که س
: پرسید. می خواست بگوید دستوری دریافت نکرده و این از خوبی خودش است. طور

 گفتم راحتی مسئله ای نیست ولی اگر من باید نظر بدهم، "؟اینطوری راحت نیست"
من یک مزدور، یک دشمن خلق را کتک زده ام و این . می گویم همه را باید باز کنی
کسی که باید به بند کشیده شود، دشمن خلق است، نه . حق من بود که این کار را بکنم

که طناب و دستبند را شُل دلم می خواست به او بفهمانم که دستوری گرفته است . من
دستهایم را باز کن کنار تخت ببند : این حرف را به او زده و برای امتحان گفتم. می کند

بعد از نیم ساعت زندانبان . که معلوم بود به اراده خودش نمی توانست کاری بکند
چرا " :گفت. گلشاهیاو هم جوانی بود به اسم . دیگری آمد، با همان نقش پاسبان قبلی

بگذار باز کنم و از کنار . دستهایت را از باال بسته اند؟ این طوری بیشتر درد می آید
 هنوز هم نمی فهمم که در آن موقعیت چرا باید چنین نقشی در مقابلم بازی می ".ببندم
آیا واقعا این زندانبان ها با اجازه خودشان این کار را انجام می دادند؟ بعدها این دو . شد

کرده بودند با رفتار به اصطالح محبت آمیزشان می توانند نظر مرا به خود نفر که تصور 
آنها از این رفتار خود . جلب کنند، سعی می کردند تا آخر چنین رفتاری را حفظ نمایند

  . قصد سوء استفاده داشتند
این مزدوران پست و این آدمک های هرزه که حتی نمی توانستند جلوی هرزگی      

دان و در مقابل یک چریک مبارز هم نگه دارند، گاهی موقع باز و بسته خود را در زن
نمودن دستبند، با طوالنی کردن این کار می خواستند این هرزگی خود را نشان دهند که 

و ! دستت را باال بگیر: م می گفتم کُمن با حرکت تند دست و چشم غره رفتن، با تحَ
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نتیجه هم مثبت . دامه این هرزگی خود باشندمانع آن می شدم که حتی لحظه ای به فکر ا
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  :توضیحات

  
داشتن خاطره قهرمانان مبارز تمام  ایران، به جهت زنده نگه در آغاز نبرد مسلحانه در )1

کشورهای تحت سلطه امپریالیسم، رفقا یکدیگر را به نام برخی از آن قهرمانان می 
رفیق جواد سالحی، به یاد حیدر . این امر مالحظات امنیتی بوددلیل دیگر . خواندند

عمو اوغلی، مبارز سرسخت دوره جنگ های مشروطیت، به این اسم خوانده می 
  . شد

  
  .شهدای جنگل آمده است جزو) فصل اولاز ( 2توضیح این شماره در شماره ) 2

   
او . تیرباران شد 1332سال  عضو فعال گروه فداییان اسالم که در: نواب صفوی) 3

 نیز حسنعلی منصور، وزیر 1341در سال . هژبر نخست وزیر وقت بودُمجری اعدام 
  .اعدام گردید،  یکی دیگر از اعضای این گروه،وقت به دست محمد بخارائی

   
 به اتهام سوء قصد علیه 1968نام کارگر انقالبی ویت کنگ که در سال : وان تروی) 4

  .تنام تیرباران شدجان سفیر وقت آمریکا در وی
قطعاتی از شعر وان تروی که در کتاب آمده است، به تدریج ورد زبان بسیاری از * 

انقالبیون ایران شد که حتی در رژیم جمهوری اسالمی نیز در دیوار سلول ها، نقش 
از این رو الزم است توضیح کوتاه زیر را نوشته و متن کامل شعر را در اینجا . بست
  .بیاورم
ر را توهوئو، شاعر ویتنامی در وصف نگوین وان تروی، یکی از مبارزین قهرمان این شع

 رفیق بهمن آژنگ متن این شعر را به زبان  فارسی 49در سال . خلق ویتنام سروده است
سپس رفیق نابدل که خود یک شاعر انقالبی بود، در همان موقع آن را به . ترجمه نمود

بود که به اتهام اقدام به ) الکتریسین(  کمونیستوان تروی کارگر. صورت شعر درآورد
 دستگیر شد و پس از مدت ها مقاومت 1964ترور وزیر دفاع وقت آمریکا، در سال 

م مزدور ی اکتبر به دست رژ16سرانجام در ، "چی هوا"قهرمانانه در شکنجه گاه 
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نوار از چشم وان تروی در لحظه تیرباران با بی باکی، . ، تیرباران گردید"نگودین خان"
می خواهم ": های خود برکند و عشق خود به میهن انقالبیش را در این جمله بیان نمود

 و آنگاه با هر صدای گلوله فریاد "در آخرین لحظات زندگیم، سرزمینم را تماشا کنم
زنده بادا هوشی مین، زنده بادا هوشی مین، زنده "، "مرگ بر نگودین خان": رسایش

مقاومت های حماسه آفرین وان تروی در هنگامی که . ر فضا پیچید، د"بادا هوشی مین
در اسارت به سر می برد، چریک های ونزوئالی را در همبستگی انترناسیونالیستی شان 

 به - بر آن داشت که یکی از سرهنگ های جانی آمریکائی را در قبال آزادی وان تروی
اعالم کنند که اگر وان تروی تیرباران  بربایند و - مثابه سمبل قهرمانی های خلق ویتنام

  .شود، یک ساعت بعد، آن ها نیز سرهنگ مزبور را اعدام انقالبی خواهند کرد
                                       

  به یاد وان تروی
  

  لحظاتی هستند که دوران سازند
  کلماتی که دل انگیزتر از آوازند

  یقت زادندمردهائی که تو گوئی آنان، از دل پاک حق
***    ***    ***    ***    ***    ***  

  وان تروی مرده ای تو؟
  .نه، نه، زنده ای تا به ابد

  !ی ترا خلق فراموش کندکِ
  مرگ لب های ترا دوخت

  :ولی فریادت
  "کلماتم بسپارید به دل"

  در طنین است هنوز
  و درخشنده و زیباست هنوز

  برق چشمان تو بر ، نامه حزب
   اگر سال هزار بگذرد زین پس

  مردمان خاطرشان خواهد بود
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  "چی هوا"صبح پائیز حیاط 
  تو میان دو نگهبان می رفتی 
  .و کشیش از پی تو می آمد

  پایت از درد به خود می پیچید
  .سر مغرور تو اما باال

  جامه ات رنگ سفید، جامه ات رنگ صفا
  .بدن الغرت از مرگ قویتر

  صف کشیدند پی جالدان، 
  .نمک پروردهکاسه لیسان 

  دو ردیف مزدور،
  .بر سر اسلحه شان سر نیزه

  و تو سنگین و متین می رفتی
  و نگاهت آرام،

  .گوئی آن روز تو بودی قاضی
****    ****   ****  

   نو،در دل سبز و شکوفنده هر برگ زِ
  .زندگی می شکفد

  زان تو باد آن خاک،
  .آن زمینی که رهائی طلبد
  نیز از آن تو بادا آن تن، 

  .رزویش رستنĤک
  :و تو فریاد زدی

  ؟"چه جنایت کردم من"
  لیک بستند تو را بر چوبه، چشم هایت را هم،

  .که نبینی دهن ده لوله
  :و تو فریاد زدی
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  ."جانی آمریکائی است"
  چشمان، رپس به خشم از بَ
  .بدریدی آن را

  .برق چشمان تو، سوزاند همه دونان را
  تو چنین پنجه فکندی با مرگ

  .تن تو آتش بی پایان بودو تمام 
  فت کردند سپس رشته طناب، سِ

  . آن پلیدان ز وحشت لرزان
  . نفرت سوزانلبان تو زِ و

  بلشویک وار بباید جنگید
  ؟ !چه کند بر دل چون آتش ما، آتش تیر

  :لحظه ای بیش نبود که
  !به زانو صف اول

  در همان لحظه چند
  : نومنعکس گشت صدای تو زِ

  !مرگ بر مزدوران، مرگ بر نگودین خانمرگ بر یانکی ها، 
  !زنده بادا هوشی مین، زنده بادا هوشی مین، زنده بادا هوشی مین
****    ****     ****     ****    ****    ****  

  تو سه بار در چنان لحظه جاوید،
  . را خواندی"عمو"

   سالح یانکیتیر بارید پس آنگاه زِ
  :تو بیافتادی و برخاستی باز که

  .ام نمیرد هرگزویتن
  دادی این سان آواز

  خوابگاهت را خون سرخ نمود،
  .لیک از سینه تو ناله نخاست
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  مرد بود آن که ننالید از آن سینه پاک 
  مرد بود آن که فرو خفت ملک سان بر خاک

  و به آن خاچ درخشنده 
  که انداخت کشیش در کنارت

  ؟!چه نیازی بوده است
***   ***   ***  

  !هر چند رفیقمرده ای حال تو 
  ندآواز،ری لیک تو آن تُبَ از

  .خون جواب هر خون
  و چنین بود که پارتیزان ها 

  بربودند همان روز به شهر کاراکاس،
  .یانکی جانی را

  مرده ای حال نمیبینی تو
   شعله ور گشته جنوب

  لیک هیچ آتشی از آتش قلب تو 
  فروزان تر نیست

  :وان شهابی که ز آخر دم تو برمی خاست
  ماتم بسپارید به دل کل

  وان تروی، همره من، کلماتت بسپاریم به دل
  آدمی با سر افراشته باید بزید 

  و سرافراشته باید میرد
  و به دشمن سر تسلیم نیارد در پیش

  و نهد در ره آزادی خلق 
  همه هستی خویش، 
  به همان گونه که تو 

  .همره کارگرم
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 که برای اجرای مقاصد جنایت گرانه در سرگرد فرید یکی از مزدوران پلید دشمن) 5
 هنگامی که 1350در مهرماه . آمریکا دوره تعلیماتی بازجویی و شکنجه را دیده بود

به بازرسی دکل های برقی که چند تای آنها توسط چریکهای فدایی خلق  با هلکوپتر
  . منفجر شده بودند، مشغول بود، هلکوپترش سرنگون شده و کشته شد

  
 در فعالیت ،مبارز آزاده ای که با وجود داشتن یک کودک شیرخواره: لیشهین توک) 6

 هنگام تعویض 1350در سوم خرداد سال . ستهای چریکی فعاالنه شرکت می جُ
شهین در . خانه تیمی خود، مورد حمله پلیس واقع گردیده و دستگیر شد

  . محاکمه و به پنج سال زندان محکوم گردیده است1351اردیبهشت
.   مورد دو نفری است که در کتاب بارها از آن ها اسم برده ام در27 و 13ه های شمار* 

در این جا ناگزیرم اشاره کنم که آن دو نفر در شرایط . شهین توکلی و رقیه دانشگری
بعدی مبارزه که با قیام توده ها و سقوط رژیم شاه بوجود آمد، هر یک به گونه ای از 

به خصوص با تأسف تمام باید از رقیه . دندصف چریکهای فدائی خلق خارج ش
دانشگری نام ببرم که پس از آزادی از زندان با جریان خائن و سازشکار رخنه کرده در 

رهبری این جریان  . همکاری نمود و خود به تدریج در آن جریان حل شد،سازمان ما
ی فدائی  معروف شدند، آگاهانه کوشیدند سازمان چریکها"اکثریت"که بعد به عنوان 

 در شکست جنبش "اکثریت"رهبری . خلق ایران را به آستانبوسی ارتجاع حاکم ببرند
توده های  رنجدیده ما و تسلط رژیم سراپا ننگ و جنایت جمهوری اسالمی در ایران، 

رقیه دانشگری با درآمیختن با چنان عناصری،  از . نقش خائنانه بسیار موثری ایفاء نمود
من هنگامی که نوشته ای از او در .  شرایط وحشتناکی قرار دادهمان آغاز خود را در

 توسط جالدان رژیم جمهوری 60 در سال "دختران و پسران جوان"مورد اعدام 
 نوشته ای بسیار شرم آور -خواندم ) 120 کار، شماره ("اکثریت"اسالمی را در نشریه 

در زمانی .  مجسم شدکه چیزی جز نفرت و انزجار ایجاد نمی کند، چهره او در نظرم
که من او را می شناختم، دختری بود با دلی مهربان اما با سطحی نگری هائی که من 

ست او روزی به خود  ابارها به خود گفته ام که آیا ممکن. همواره نگرانش می شدم
آید؟ آیا می تواند از مردم ستمدیده ایران، از خانواده های رنج دیده زندانیان سیاسی و 

ختگان معذرت خواهی کند وسپس دست به اعمالی بزند که عمالً پشیمانی اش جان با
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 که  ای؟ شاید احساس عاطفی!را به مردم ثابت نماید؟ یا حاال دیگر دیر شده است
   .همیشه نسبت به او داشتم باعث چنین انتظاری شده است

  
 دستگیر 1350یکی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که در بهار: حمید توکلی) 7

  . تیرباران گردید1350 در اسفند ،شد و بعد از تحمل شکنجه های زیاد
  

. از فعالترین اعضای سازمان چریک های فدایی خلق بود: عباس جمشیدی رودباری) 8
هنگام شناسایی اعضای . او دوبار از خانه تحت محاصره پلیس موفق به فرار شد

پلیس برای . شد و دستگیر گردیدساواک، ضمن درگیری مسلحانه زخمی و بیهوش 
حالی که او هنوز به خاطر فاش  در.  او را شهید شده اعالم داشت،گرفتاری رفقایش

  .نکردن کوچکترین اسرار جنبش، زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارد
در ادامه متنی که در مورد رفیق عباس جمشیدی رودباری آمده، باید اضافه کنم که او * 

ولی . سابقه دو سال تحت شکنجه تدریجی مزدوران رژیم شاه قرار داشتبه طور بی 
دشمن علیرغم به کار بردن انواع شیوه های غیرانسانی در مورد او، نتوانست شخصیت 

  . هم بشکند و باالخره، مذبوحانه با کشتن او خود را تسکین داد انقالبی رفیق را در
   

 در ، بر اثر شدت شکنجه های وارده دستگیر شد و48درسال : حسن نیک داوودی) 9
او یکی از سمپاتیزان های فعال سازمان چریکهای فدایی . زندان به شهادت رسید

  .خلق بود
  

اولین گروه کمونیستی با فعالیت زیرزمینی بود که خط مشی مبارزه : گروه جزنی) 10
ریکی مسلحانه را در ایران به کار گرفت وعمال به تدارک و سازماندهی واحدهای چ

 به دنبال نفوذ پلیس کشف گردید و عده 46گروه نامبرده در زمستان . همت گماشت
 که از اعضای "بیژن جزنی"این گروه به نام . ای از اعضای آن دستگیر شدند

علی اکبر صفائی فراهانی و محمد صفاری . مرکزیت آن بود، گروه جزنی نامیده شد
 بعد از کشف گروه 47ند که در زمستان جمله بازماندگان این گروه بود آشتیانی از

  . ازفعالیت های آنان قبال یاد شد. خود، عازم جبهه الفتح شدند
  



 163 دستگیری، شکنجه، بازجویی

در سال . از اعضای مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق بود: مسعود احمدزاده) 11
 1350 در سر یک قرار، دستگیر گردید و همراه پنج تن از رفقایش در زمستان 1350

 که مشخص کننده خط "بارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیکم". تیرباران شد
  .مشی سازمان است، اثر اوست

   
تابستان  بود که در خلق فدایی چریکهای اعضای فعال سازمان از :احمدزاده مجید )12

همراه برادر مبارز خود مسعود ، دستگیر گردید و در زمستان همان سال 1350
   .یرباران شداحمدزاده و چهار رفیق دیگر، ت

   
از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ): 1317-1351( علی اصغر بدیع زادگان) 13

، به  مجاهدین به دنبال نفوذ یک عنصر پلیسی در سازمان1350در تابستان. ایران بود
او در زیر شدیدترین شکنجه . همراه عده ای دیگر از اعضای سازمان دستگیر گردید

  . به شهادت رسید،دلیرانهها بعداز یک مقاومت 
، نحوه به شهادت رسیدن علی اصغر بدیع زادگان، اشتباها شکنجه توضیحات قبلیدر * 

 را پس از شکنجه های یذکر گردیده است در حالی که روایت صحیح آن است که، و
  .  تیرباران نمودند51فراوان، در سال 

  
  .استتوضیح داده شده کتاب ) در فصل نخست( 3 تحت شماره) 14

  
تیرباران ) 50(از اعضای مرکزیت گروه آرمان خلق که در مهرماه : همایون کتیرایی) 15

  .مقاومت این مبارز دلیر زیر شکنجه و در برابر دشمن، فراموش نشدنی است. گردید
  

 50شهریور یکی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که در: سیروس سپهری) 16
حالی که از ناحیه سر زخمی شده بود، دلیرانه به پس از محاصره خانه تیمی، در 

فرخ سپهری و شاهرخ (سوی دشمن آتش گشود تا این که دو رفیق هم تیمی اش 
حالی  در این محاصره او در. توانستند از حلقه محاصره خود را خارج کنند) هدایتی

  اسیر شده و در زیر وحشیانه ترین شکنجه های دشمن قرار،که به شدت زخمی بود
دشمن، شش ماه بعد از . گرفت که از شدت آنها قهرمانانه به شهادت رسید
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زیر شکنجه، وقیحانه اعالم کرد که او بعد از  دستگیری و کشتن سیروس سپهری در
  . مورین، در حوالی کوی کن، کشته شدأیک درگیری با م

  
 50یکی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که در آبان : شاهرخ هدایتی) 17

شدن چشمهایش  او در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها که باعث کور. دستگیر شد
دشمن، . گردید، بدون آن که کوچکترین اطالعی به دشمن بدهد، قهرمانانه شهید شد

زمستان پنجاه از طرف چریکهای فدایی خلق  پس از ضربه های سختی که در
ی، وقیحانه اعالم کرد که  چهار ماه بعد از دستگیر،خورد، از شدت خشم و ناتوانی

شاهرخ هدایتی را در جریان حمله به یک بانک شناخته و اکنون تحت تعقیب است 
مورین پلیس زخمی و أو سپس یک هفته بعد اعالم نمود که او در یک درگیری با م

  .دستگیر گردید و رفیق او سیروس سپهری نیز کشته شد
   

او . ازمان چریکهای فدایی خلق بوداز اعضای شاخه تبریز س: اصغر عرب هریسی) 18
 دستگیر شد و پس از 50خرداد سال در.  تبریز شرکت داشت5در حمله به کالنتری 

  . تیرباران شد50مقاومت دلیرانه در مقابل شدید ترین شکنجه ها، در زمستان
  

از اعضای شاخه تبریز سازمان چریکهای فدایی ): 1328 - 1350(محمد تقی زاده ) 19
در حمله .  تیرباران شد50و پس از تحمل شکنجه های فراوان در زمستانا. خلق بود

  . تبریز او یکی از شرکت کنندگان در این عمل بود5به کالنتری 
  

 و بعد از تحمل شکنجه 50تابستان از مبارزین دلیری است که در: رقیه دانشگری) 20
 تبریز او از اعضای شاخه. های فراوان به ده سال حبس محکوم گردیده است

  .سازمان چریکهای فدایی خلق می باشد
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زیرزمین شهربانی
  و خاطراتی از زندگی در سلول انفرادی



  
 



  
  

  زیرزمین شهربانی 
  و خاطراتی از زندگی در سلول انفرادی

  
  
  

  زیرزمین شهربانی
  

در آن سالی که من آنجا بودم، طبقه باال مربوط به امور . اداره اطالعات سه طبقه دارد     
اتاق های زندانیان، اتاق . گذرنامه بود که تعداد زیادی کارمند در آنجا کار می کردند

این اتاق ها قبال مورد استفاده . عملیات، در طبقه دوم بودند شکنجه و اتاق رئیس
مأمورین اداره اطالعات قرار می گرفت ولی در آن سال به علت زیادی تعداد زندانیان به 

  . آنها اختصاص داده شده بود
طبقه پایین زیرزمینی بود که قبال به صورت انبار مورد استفاده قرار می گرفت ولی      

آنجا را سلول بندی کرده و دوازده سلول نمناک و تاریک در آن ساخته در آن سال 
در . در بعضی سلول ها گلیمی افتاده بود.  متر بودند2 در 5/1سلول ها به اندازه . بودند

سلول، درب آهنی کوچکی .  زندانی را به آن می بستندبعضی دیگر یک تختی بود که
باالی در جای کوچک . ن چفت می شد در باال و از بیروداشت با یک سوراخ گِرد

دوازده سلول به صورت دو . پنجره مانندی بود که المپ کم نوری در آن روشن بود
. پاسبان ها در وسط قدم می زدند. ردیف شش تایی در دو طرف زیرزمین قرار داشتند

 جدا ، بزرگی این محوطه را از سالن مربع شکلی که زندانبانان در آن می نشستندبدر
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در این سالن یک اتاق بزرگ که خوابگاه پاسبان ها بود و دو اتاق که مورد . کردمی 
  .استفاده زندانبان ها قرار می گرفت که بعد به زن ها اختصاص داده شد، قرار داشت

  
  )نقشه تقریبی زیرزمین شهربانی(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د پله از چن.  حیاط باز می شد بزرگ شیشه ای مشجر نیز از این محوطه بهبدریک 
اکنون محوطه بیرون را هم سلول بندی کرده اند و . طرف دیگر به طبقه دوم می خورد

در هر .  سلول به وجود آورده اند که این محوطه قسمتی از کمیته است26 یا 25جمعا 
در آنها بعضی از رفقا را در حالی که . یک از این سلول ها یک زندانی قرار داشت

. بودند با دست و پای شکسته روی تخت فلزی بسته بودندپشتشان را سخت سوزانده 
تمام مدت پاسبان ها در زیرزمین قدم می زدند و من بعد از این که از موقعیت خود 

به در و دیوار . خبردار شدم، فهمیدم که در اینجا دیگر با پاسبان ها طرف خواهم بود
رای اولین بار تنها شده دو ماه بعد از دستگیری ب. سلول که نگاه کردم خوشحال شدم
خودم بودم و خودم، بدون قیل و قال زندگی باال و ! بودم و این موهبتی غیرمنتظره بود

چند عدد . موقع شام دست هایم را باز کردند، شام خوردم.  هاکزَنَبدون محافظت 
اول خیال کردم . زردآلوی کال را به عنوان میوه آورده بودند که البته برایم عجیب بود

یوه مال زندانبان هاست که خواستم قبول نکنم، ولی بعد دیدم  به اصطالح جیره زندان م
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با چند خیار پوسیده، ! آخر آن ها در فکر تأمین ویتامین بدن زندانیان هم هستند. است
شب شد، خواستم به مستراح . که بعدها می دادند... هندوانه ترشیده، انگور له شده 

انی از سوراخ در نگاه کند، سرم را تکان دادم که متوجه شد و منتظر شدم که پاسب. بروم
. در را دوباره بست و رفت. گفتم می خواهم بروم مستراح، حرفی نزد. در را باز کرد

 به گوشم رسید که به پاسبان کزَنَصدای تحکم آمیز . حدود نیم ساعت بعد در باز شد
 بیرون آمدم، خواستم کنجکاوانه  از سلول که". بیاید،دست هایش را باز کن": می گفت

ولی چندین نفر پاسبان دورم را گرفتند . به اطراف نگاه بکنم که موقعیتم را بهتر بشناسم
 و آنها مرا آن قدر محکم گرفته بودند که "!محکم بگیریدش":  به آنها گفتکزَنَو 

همه  هم جلو کزَنَخود . گویی به محض شُل کردن دستهایشان فوری فرار خواهم کرد
در این فاصله سعی می کردم با تکان . با این تشریفات به طرف مستراح رفتیم. راه افتاد

به در مستراح که رسیدیم، پاسبان ها دست .  پاسبان ها را کنار بزنم،دادن دست و پا
. حالت خجالتی داشتند و می خواستند دورتر از مستراح بایستند. هایشان را شُل کردند

 مستراح همراه من بیایند و بیشرمانه در حالی که خود و اد که تا خودِ دستور دکزَنَولی 
:  با لحن تحقیرآمیز گفت، به ردیف ایستاده بودندبچندین نفر پاسبان جلو در

نه خیر باید اینجا ":  داد زدکزَنَو !  به پاسبان ها گفتم شما بروید کنار"!زودباش"
و ! به پاسبان ها بگو بروند کنار:  گفتم چپ چپ به زن نگاه کردم و با تهدید".بایستند

تو لیاقت . بعد از این هم، این طوری باید به مستراح بیایی. همینه که هست": او داد زد
 چشم هایم را به رویش دوختم و با حالتی ".نداری که با احترام باهات رفتار بشه

یال کردی زَنیکه گمان می کنی من با این کارها اذیت می شم؟ خ: سرشار از انزجار گفتم
اصال نمی ": داد و بیداد کرد و به پاسبان ها گفت. دیگر خیلی حرصش گرفته بود! هرزه
دوباره .  به سلول برگشتم".یا باید این طوری به مستراح بیاد یا اصال نمی آورمش. خواد

 قهرمان )1(ارانیمدتی را با یاد . دست ها و پاهایم را بستند و به حال خود گذاشتند
اندم که دژخیمان او را به سلول بسیار کوچکی انداخته بودند و به غیر از یک تکه گذر

 کزَنَاین بار . دوباره در باز شد. نان خشک، هیچ غذایی به این انقالبی بزرگ نمی دادند
 بلند ".بازش کن": گفت . با غرور احمقانه ای کلید دستبندها را به پاسبان داد. دوم بود

 ب طبق معمول فقط درکزَنَاین بار .  به مستراح رفتمکزَنَسبان و شدم و همراه دو پا
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وقتی به سلول برگشتم به جای . مستراح را نیمه باز گذاشت و خودش دم در ایستاد
  . دستبندها را هم شُل کردند. طناب به پاهایم پابند زدند که خیلی راحت تر از طناب بود

با خشم و تهدید . چرا این کار را کرده ام آمدند و پرسیدند فرید و نیک طبعشب،      
نگذاشت واال بالئی سرت می آوردیم .... خود خانم ": حرف می زدند و می گفتند

  "...که
بلند . جوابشان را نمی دادم، حتی سرم را هم برنگرداندم که به صورتشان نگاه کنم     

ت اذیتی بکند، می بایس!  که باالخره از روی نیک طبعینیک طبعشدند که بروند و 
صبح به . شب خوابیدم. زنجیر پاهایم را بلند کرده و به تخت کوبید و فحشی داد و رفت

ضربه از سلول مجاور بود، که . صدای ضربه ای که به دیوار خورد، از خواب بیدار شدم
از شدت شوق و خوشحالی در . رفیق محبوس در آن به دیوار می زد و سالم می کرد

در وضعیتی که دشمن دور و برت را گرفته و تو به غیر از . یدمپوست خود نمی گنج
دشمن چیزی نمی بینی، حتی صدای ضربه ای که می دانی آن را رفیقی می زند، برایت 

ضربه ها را می شنوی و می .  با سراپای وجودت گوش می کنی. شادی بخش است
م به دیوار می زد و رفیق به طور محک. خواهی آنها همیشه در گوشت طنین افکن بمانند

ولی من که دست و پایم بسته بود و سرم هم از دیوار . می خواست من جوابش را بدهم
  . فاصله داشت که الاقل با سر به دیوار بزنم، زنجیر پایم را تکان می دادم

یک تکه نان با کمی پنیر و لیوان بزرگ چای شیرین که (بعد از خوردن صبحانه      
زندانبان دیگری که صبح به همه سلول ها سر می ) اق باال زیاد بودمقدارش نسبت به ات

این ).  ساعت یک بارعوض می شدند24زندانبان ها و پاسبان ها هر (زد، به سلولم آمد 
سعی می کرد تا آنجا که می تواند ! فرهنگ ساله تُرکی بود به اسم 50-45زندانبان، مرد 

 و از "انی هستیم، زود از کوره درمی رویمما تُرک ها خیلی عصب": خودمانی حرف بزند
 مدتی پیش من اشرفمن به این بازجوها گفتم، بگذارید " :می گفت. این حرف ها

  "!بنویسد ... شاهمن آن قدر می توانم او را تربیت کنم که اصال نامه ای برای . باشد
ا فراگرفت و و یکباره نفرتی سراپایم ر! ؟شاهنامه برای ! چی؟: یکه خوردم و گفتم     

چقدر بدبختی و حقارت می . آن خائنی را که چنین کاری انجام داده بود، در نظر آوردم
 نگاه فرهنگبه . بدنم از نفرت و کینه لرزید! خواهد که آدم بتواند به این ننگ تن دهد

با بی . کردم و دیدم هالوی نادانی بیش نیست و استدالل و حرف زدن فایده ای ندارد
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و او با ..... بابا چی می گی، معلومه که خیلی از مرحله پرتی : اب دادماعتنایی جو
  ".بذار مدتی بگذره، حقایق برات روشن می شه... خواهی دید": پُررویی گفت

گاهگاهی ضربه هایی به در سلول می . رفیق پهلو دستی مرتب به دیوار می زد     
  .  سرکار آب بیاور، ساعت چندهخورد و صدای رفیقی می آمد که به آبریز می روم و یا

رفقا می توانستند صدای همدیگر را بشنوند و احساس . چه محیط خوبی بود     
می توانستیم شاهد برخوردهای همدیگر با پاسبان ها و . یگانگی و اعتماد در خود بکنند

با دشمن باشیم و من در این جا که دیگر تنها بودم، می توانستم برای خود برنامه ای 
برنامه فکر کردن منظم روی موضوع های مختلف، ورزش با تکان دادن انگشت . بگذارم

کمی .  در فاصله ظهر به سلولم آمدفرهنگ  . ...های دست و با سر، خواندن شعر 
وقتی فکر می کرد . مردی پُررو و به تمام معنی احمق بود! صحبت و نصیحت کرد

رخورد تعرضی از جا درنمی رفت و با منفعتی در کاری موجود است، با هیچ فحش و ب
استوار بود و از قداره بندهایی که به . پُررویی و بیشرمی کامل آن را دنبال می کرد

 درگذشته سفری به تبریز کرده و آن را از افتخارات خود می شاهاصطالح در رکاب 
رف  حکزَنَراجع به . ملکی هم داشتِعالوه بر شغل استواری بنگاه معامالتی . شمرد
. از صحبت هایش برمی آمد که می خواهد به اصطالح من و او را آشتی بدهد. می زد

 نه تنها از کتک خوردن احساس ناراحتی کزَنَ. برخالف تصورم موضوع ساده گرفته شد
یا خرد شدن شخصیت نکرده بود، بلکه همان طور که بعدها برای هر کسی جریان را با 

به این ترتیب از .  این موضوع افتخار هم  می نمودآب و تاب تمام تعریف می کرد، به
عصر . کینه شخصی خبری نبود و تنبیه کلی هم به همان سلول آمدن محدود می شد

 نمی خواهد اشرف و می گویند اگر بدم درَ ها آمده اند کزَنَ آمد که فرهنگدوباره 
   ."بیان؟حاال چی می گی، بگم ": بعد از من پرسید. فحش بدهد، به سلول بیاییم

من تصمیم نداشتم . رفت و آمد او به من مربوط نمی شد. نمی دانستم چه بگویم     
.  آنها به سلول بیایند، گفتم دلیل نداردفرهنگبه . کاری به کار او نداشتم. فحش بدهم

آنها موضوع را خصوصی و شخصی گرفته . البته آمدنشان برایم چندان اهمیتی نداشت
من نیز به .  نگاهم کردکزَنَ.  به هرحال آن ها به سلول آمدند.بودند، پس مهم نبود

 مثل اشرف من همیشه گفته ام، فرهنگآقای ": شروع کرد به ا ین که. صورتش زُل زدم
 و از این حرف ها، که من تو رودرواسی "او هم عصبانی ست. دختر خودم می ماند
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من از قبل تصمیم .  نداشتنه به عصبانیت ربطی: گفتم. بمانم و بگویم فالنی ببخشید
  . داشتم
از فردایش پابند را ساعتی از روز باز می کردند، یک هفته طول کشید که کالً بازش      

رفیق . دیگر می توانستم به ضربه های دیواری رفیق بغل دستی با پا جواب بدهم. کردند
 هایم باز  را بر روی دیوار می زد و من موقع نهار که دست"ای رفیقان"آهنگ سرود 

  .بودند، به او جواب می دادم
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  یک مبارز هرگز تنها نیست

  
هوا . روی تخت به پشت خوابیده بودم. بعد از ظهر یکی از همان روزهای اول بود     

سعی کردم تکانی به خودم بدهم و کمی . پشتم عرق کرده و کمی می سوخت. گرم بود
و شروع به خواندن ! بعد از مدت کوتاهی گفتم ولش کن. پشتم را در هوا نگاه دارم

کجاست، دستم (*) 1"امیر " دشمن اگر بپرسد: هر طور بود این شعر را که. آوازی کردم
 در " در قلب من است و همچنان با دشمن می جنگدامیررا به سینه می زنم و می گویم 

، جواد، بهروز، مدص: قالب آهنگی ریختم و هم چنان با گذاشتن نام دیگر رفقا
در . سرم را به طرف دیوار برگرداندم.  آن را ادامه دادم"امیر "به جای کلمه .... ،رحمت

 و پویانحالی که به خطوط روی دیوار نگاه می کردم، به یاد نبرد قهرمانانه رفقا 
م و  ها در اتاق باال شنیده بودکزَنَجریان این نبرد دالورانه را از زبان .  بودمپیرونذیری

آنها با وجود خوشحالی . همیشه به آن می اندیشیدم و شور تازه ای در خود می یافتم
 که از رفقای کمیته پویانبه خصوص از شهادت رفیق (زیادی که از شهادت رفقا داشتند 

هنگام حرف ) مرکزی سازمان بود و خود از ابتدا در تشکیل سازمان نقش فعالی داشت
 تحسین و احترام ناشی از مقابله قهرمانانه رفقا با دشمن را که زدن از آنها، نمی توانستند

  . خبر آن در همه جا پیچیده بود، بپوشانند
این مزدوران به حدی از اولین نبرد چریک شهری شگفت زده شده بودند که      

پدر ": آنها فحش می دادند و می گفتند. همچون افسانه ای برایشان باور نکردنی بود
ز آن همه پلیس که آنجا ریخته بود، از آنهمه اسلحه نمی ترسیدند، چقدر سوخته ها ا

 به روشنی می توانستم رفقا را پیش چشمانم مجسم کنم که چگونه با "!مقاومت کردند
قاطعیت و خشم و کین فراوان در حالی که به یاد آرمان بزرگ خویش شعار می دادند، 

درماندگی و ناکامی . خود می کردماحساس شادی عمیقی در . با دشمن می جنگیدند
او در مقابل مبارزین اینگونه دلیر و از جان گذشته، . دشمن را به وضوح درک می نمودم

 با ،چه می تواند بکند؟ حتی اگر در اثر اشتباه خود مبارزین موفق به یافتن خانه ای گردد
                                                 

 رفیق امیرپرویز پویان  1
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 و در پایان گلوله چریکها رو به رو می شود که با خشمی آتشین بر سرش فرومی ریزد
با احساس هیجان و کینه سرم را . به جز پیکر بی جان آنها به چیزی دست نمی یابد

 و بعد "! تو هم در جای خود چون محبت، مقدسی،ای کینه": برگرداندم و زیر لب گفتم
   ....عصیان، عصیان، عصیان :  خواندم"کوراوغلی "با آهنگ صفحه 
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  خاموشی سلول ها را چگونه می شکنندرفقا سکوت و 

  
سروصدای پاسبان هایی که وقت تعویض پاسشان . ساعت سه بعد از ظهر بود     

اسمت ": صدایی شنیدم که می گفت.  فضای زیرزمین را اشغال کرده بود،رسیده بود
اما سئوال دوباره .  خیال کردم پاسبانی است که با یکی از زندانیان حرف می زند"چیه؟

ضربه محکمی از . بیرون شلوغ بود و صدا در آن گم می شد. سه باره هم تکرار شدو 
 من تازه متوجه "اسمت چیه؟": سلول بغلی به دیوار خورد و این صدا به گوشم رسید

این کار . شدم که رفیق بغل دستی است که با استفاده از این فرصت بلند حرف می زند
شروع به حرف . یده بود که می شود حرف زدبه فکر من نرس. او به نظرم جالب آمد

زدن کردیم، اسممان را به همدیگر گفتیم و علت دستگیریمان را از هم دیگر پرسیدیم و 
ما هم حرف زدنمان را قطع . بیرون ساکت شد "!حرفی که برای دشمن نزده ای؟": اینکه
. می زدم را با سوت "ای رفیقان"آهنگ . بعد من شروع به سوت زدن نمودم. کردیم

کمی منتظر ماندم که ببینم چرا رفیق . سوت را قطع کردم. ضربه محکمی به دیوار خورد
دوباره شروع کردم، دوباره ضربه به دیوار خورد و من فهمیدم که . به دیوار می کوبد

  . گفتم باشد در فرصت دیگری می پرسم... نباید سوت بزنم ولی نفهمیدم چرا 
ای "از سلول خود رفیق بلند شد که او نیز خود سرود صدای سوت . مدتی گذشت     

به همین ترتیب . دنبال سوت زدن او را گرفتم و سطر دیگر آن را زدم.  را می زد"رفیقان
این پفیوز کیه که سوت ": صدای گروهبان نگهبان بلند شد. سرود را تا آخر ادامه دادیم

یدم که در بیرون سلول ها می  صدای قدمهایش را شن"!اینجا خونه خاله نیس! می کشه؟
او که دستهایش را . علت ضربه هایی را که رفیق، اول به دیوار می نواخت فهمیدم. گردد

به تخت نبسته بودند، می توانست از سوراخ در بیرون را نگاه کند و موقعیت را بسنجد 
 فهمیدم که نگهبان ها، این جا سعی می کنند که هرگونه ارتباط. و بعد سوت بزند

. زندانیان را با یکدیگر قطع بکنند و فرد را در سکوت و خاموشی تنها نگهدارند
احساس کردم که در آن شرایط تحمیلی، سوت زدن نوعی مبارزه است و باید به هر 
وسیله که شده بر خالف خواسته دشمن، سکوت و خاموشی را به هم بزنم و به این 
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صدای دور شدن قدم های . گر روحیه بدهیمترتیب با رفقا ارتباط برقرار کرده به همدی
این بار از سلول دیگر .  کمی صبر کرده دوباره سوت زدم،گروهبان نگهبان را که شنیدم

سه نفری سوت زدن را ادامه . خیلی خوشحال شدم. نیز به سوت من جواب داده شد
  سلول باز شده گروهبان نگهبان با کلید داخل شد وبوقت شام خوردن، در. دادیم

فوری در اولین فرصت . در را بست و به سلول های دیگر رفت. دستبند دستم را باز کرد
او . که دست هایم را آزاد یافتم به دیوار زدم و بدین وسیله برای او پیام رفاقت فرستادم

با شنیدن صدای پا از . هم در این فاصله آهنگ انقالبی تندی را با ضربه به دیوار زد
توی بشقاب مقداری لپه، دو تکه بادمجان غوطه ور در . ، غذا آوردنددیوار فاصله گرفتم

از .  زیاد شده بود،دیگر تعداد کسانی که سوت می زدند. آب غذا و یک عدد نان ماشینی
هر گوشه زیرزمین سوتی شنیده می شد و تشخیص آن برای نگهبان ها که دنبال صدا 

دست می انداختیم و اذیتشان می آنها را به این وسیله . می گشتند مشکل شده بود
صدا از آن سلول . وقتی برای یافتن کسی که سوت می زد، به سلولی می رفتند. کردیم

  .قطع می شد و از سلول دیگر برمی خاست
در سلول ها را یکی یکی باز می کردند و هر کس به مدت ده دقیقه .  روز حمام بود    

یرون، سر و صورت رفقای پسر را اصالح  ب .از آن خارج می شد و دوباره برمی گشت
باز هم . می کردند و آنها فقط در مدت پنج دقیقه می بایست سر و تن خود را بشویند

او . سروصدا و شلوغی بود و فرصتی برای حرف زدن با رفیق بغل دستی پیدا کرده بودم
کمی . از خط مشی مبارزه گروهشان پرسیدم.  بود)29(آرمان خلقگویا رفیقی از گروه 

گفتگو زیاد طول نکشید، صدای . صحبت کردیم و هر چه بیشتر احساس رفاقت نمودم
ما توجه پاسبان ها را جلب کرده بود و آنها دنبال صدا می گشتند که ببینند از کدام 

 اما روز بعد، ."...فردا " :رفیق ضربه ای به عالمت خطر به دیوار زد و گفت. سلول است
  . منتقل کردندرفیق را به زندان دیگر
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  ما پیروز می شویم

  
.  محافظ نبودکزَنَاین صدای . یک روز صدای زنی را از سلول بغل دستیم شنیدم     

از خود پرسیدم، آیا . قلبم پُر از شادی شد. به خوبی می شد فهمید. صدای یک رفیق بود
 در .باشد؟ حدس من درست بود(*) 2"فران " یا رفیق "شهین "ممکن است رفیق 
.  نیز در سلول شماره یک، دم در بودرقیه را جای دادند و رفیق شهینسلول بغلی رفیق 

شروع کردیم و دیگر تا موقعی که شهین خیلی زود برنامه به دیوار زدن را با رفیق 
این کار برایمان هیچ وقت . سلولمان پهلوی هم بود این برنامه را همیشه داشتیم

 با چه شوری به دیوار می زنیم و چطور می خواهیم می دانستیم. یکنواخت نمی شد
  .مفهوم تک تک شعرهایی را که با ضربه روی دیوار می نواختیم، درک کنیم

یک ":  را مخصوصا بیش از همه روی دیوار می زدیم"ای رفیقان"این سطر سرود      
  !"پا ننهیم قدمی به عقب تا دم مرگ

یک تکه نان با . ای زنگ داری باز می شدندصبح ها، چفت درها طبق معمول با صد     
. با صدای در، از خواب بیدار می شدیم. کمی پنیر دم در هر سلول می گذاشتند

در این روزها، فقط شب ها . (گروهبان نگهبان آمده و دست هایمان را باز می کرد
من در اولین فرصت ضربه ای .) دستبند می زدند و روزها دست هایمان آزاد بودند

با آهنگی که نمی .  خود را برای ورزش آماده کندشهینکم به دیوار می زدم که رفیق مح
ورزش باید کرد، شاداب باید بود و شروع به ورزش :  می خواندم،دانم آهنگ چه بود

  . را از سلول بغلی می شنیدم که نفس نفس می زدشهینصدای رفیق . می کردیم
لحظه . محیط آنجا تغییر محسوسی کرده بودبعد از جمع شدن سه نفریمان در زیرزمین، 

. در همه حال به شکلی سعی می کردیم سکوت زندان را بشکنیم. ای آرام نمی گرفتیم
  .باالخره مبارزه در همه جا و به هر شکل باید ادامه یابد. این را وظیفه خود می دانستیم

                                                 
 . در خانواده اش به این اسم خوانده می شدرقیه دانشگری اسم ترکی ای است که رفیق " فران "  2
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زدن بودند، پاسبان ها در گوشه ای ایستاده و مشغول حرف . روز شلوغی بود     
 را "وان تروی "الی در نشستم و قطعه ای از شعر . موقعیتی برای شعر خواندن یافتیم

  :خواندم
  لحظاتی هستند که دوران سازند 
  کلماتی که دل انگیزتر از آوازند 

  مردهایی که تو گویی آنان 
  .از دل پاک حقیقت زادند

   مرده ای تو؟"وان تروی "
  نه، نه، زنده ای تا به ابد 

  ترا خلق فراموش کند؟ُکِی 
  

  :رفیق رقیه بقیه اش را خواند که
  تو چنین پنجه فکندی با مرگ 

   تو  َتنو تمام 
  آتش بی پایان بود 

  بلشویک وار بباید جنگید 
  چه کند بر دل چون آتش ما 

  آتش تیر؟
  مُرده ای حال تو هر چند رفیق 

  لیک در گوش تو هست 
  که چِسان می شکفد این قانون

  ! قط هست جواب هر خونخون ف
  

  :و رفیق شهین آن را تا آخر ادامه داد
   همره من "وان تروی "

  کلماتت بسپاریم به دل 
  آدمی با سرِ افراشته باید بِزید 

  و سرافراشته باید میرد 
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  و به دشمن سرِ تسلیم نیارد در پیش 
  و نهد در ره آزادی خلق 

   هستی خویش  یهمه
  به همان گونه که تو،

  !ارگرمهمره ک
  

  : چنین خواندشهینرفیق . بعد نوبت شعرهای کوتاه رسید
  روبه صفتان زشتخو را نکُشند    در مسلخ عشق جز نکو را نکُشند 
  مُردار شود هر آنکه او را نکُشند    گر عاشق صادقی زِ مُردن مهراس 

  
  :و من در جوابش خواندم

  عالم دوام ماثبت است بر جریده     هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
  

 روز شهادت "سوم خرداد"هم قطعه آخر شعری را که خود به مناسبت  رقیهو رفیق 
  :سروده بود خواند) اسکندر صادقی نژاد،  پیرونذیری، پویان(رفقا 

   ای قاتل انسان ،تو ای دشمن
  بدان که ما با مرگ هر یک 

  از رفیقان مبارز 
  تازه تر خواهیم کرد 

  پیمان خود 
  !ا یارانبا خلق و ب

  
رفقای پسر هرکدام الی در نشسته و گوش هایشان را تیز کرده بودند که صدای ما      

او رفیق بسیار پُرشوری .  تازه به زیرزمین آمده بود)3(حبیب فرزادرفیق . را بهتر بشنوند
از شنیدن شعرهای ما به وجد آمده می خواست خودش نیز شعری بخواند و شروع . بود
 "...در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت ":  او در زیرزمین پیچیدصدای خشن. کرد

مزدوران متوجه می ! تو نخوان رفیق": ولی رفقای نزدیک به سلول او مانعش شدند
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 و او حرف رفقایش را پذیرفت و با ".شوند و دیگر نمی گذارند رفقا شعر بخوانند
هر روز . ن فضایی داشتآن روزها فضای زیرزمین چنی. دلخوری صدایش را قطع کرد

) z(ضد، آهنگ انترناسیونال، آزادیو سرود . صدای سوت از هرگوشه زیرزمین بلند بود
، گاه آهنگ رقیهمن هم با رفیق . که آن را به یاد سیاهکل می نامیدیم، نواخته می شد
این هم نوعی سرپیچی از فرمان . های آذربایجانی را با سوت به مسابقه می گذاشتیم

ما به این وسیله . ان بود که به ما اجازه حرف زدن با همدیگر را نمی دادندزندانب
هنگامی که در زیر زمین سکوت برقرار . احساس گرم رفاقتمان را به هم می رساندیم

 "ما پیروز می شویم" یعنی ")venceremos(وِنسِه رِموس "می شد ما با آهنگ کلمه 
این بدان . نیز در این مورد چنین می کردندهمه رفقای دیگر . ضربه ای به در می زدیم

ولی پاسبان ها راز این ضربه های ما را نمی دانستند و با هر ! معنی بود که هنوز زنده ایم
ما نیز هر بار چیزی را بهانه کرده و در .  می آمدند که چه می خواهیمبدم درَضربه 

  .زدنمان را توجیه می کردیم
وقتی سکوت بود و نمی شد .  که وقت کم می آوردیمکارهایمان آنقدر زیاد بود     

شعر و یا سرود خواند، از خمیر نان، مهره شطرنج درست می کردیم، یا چیزهایی مانند 
و .... گل الله، خنجر ُمشت گره کرده، تفنگ، مسلسل، نارنجک، ماهی سیاه کوچولو، 

 برای ارتباط گیری، از هر وسیله ای. آنگاه سر هر فرصت آنها را به همدیگر می دادیم
 سلول ها را دور ببعضی وقت ها پاسبان ها موقع مستراح رفتن در. استفاده می کردیم

 ها باز می گذاشتند و ما که از جلوی سلول ها عبور می کزَنَ و آن فرهنگاز چشم 
چقدر دیدن آنها برایمان شادیبخش بود، می توانستیم به . کردیم، رفقا را می دیدیم

 به رقیهرفیق .  بفرستیم و مشت گره کرده خود را به همدیگر نشان بدهیمیکدیگر پیام
 بود، تمام مدت پشت در می ایستاد و در حالی که بدم درَخاطر این که سلولش 

مشتهایش را با خشم گره کرده بود، با شعارهای آتشین، رفقایی را که از جلوی سلولش 
  .  خواندمی گذشتند به مقاومت و پایداری هرچه بیشتر می

 ها در این مورد هم ما را اذیت می کردند و به بهانه های مختلف دیر به دیر کزَن     َ
 بگوید و از او کزَنَهر بار ابتدا می بایست پاسبان، موضوع را به . به مستراح می بردند
حاال بگو ":  هردفعه بهانه ای می آوردکزَنَ.  سلول را باز کند یا نهباجازه بگیرد که در

  ."...ه صبر کنه، فعال داریم شام می خوریم ک



 181   ... زیرزمین شهربانی و خاطراتی از

برای مستراح رفتن می بایستی طول زیرزمین . سلول من در آخر زیرزمین واقع بود     
از جلوی سلول ها که می گذشتم، یک یک سوراخ های درها را نگاه . را می پیمودیم

 پایین می رفقا یکی دستش را از سوراخ تکان می داد، یکی سرش را باال و. می کردم
   ....برد ُ

خود می  مرا شاد و سبک می کرد و با ،برخورداری از این همه محبت پاک و بزرگ     
و آنگاه با ! درد شکنجه هرچقدر شدید باشد، زود می تواند فراموش بشود: اندیشیدم

سرافرازی می شود از محبت دورادور خلق، از محبت رفقای دربند، یا از آنها که در 
مبارزه ادامه می دهند، نیرو گرفت، کینه خود را به دشمن افزونتر کرد و در بیرون به 

   ....همه حال به مبارزه ادامه داد 
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  مزدوران به حقارت خود اعتراف می کنند

  
او حالتی .  به سلولم آمد و طبق عادتش شروع به پُرحرفی کرد"فرهنگ "یک روز      

 که بخواهد به طور جدی با او برخورد کند، خود به خود به طور دارد که آدم قبل از این
از . آن روز هم داشت نصیحتم می کرد. سَرسَری با او روبرو می شود و حرف می زند

: در جواب حرفهایش گفتم. رده بورژوایی داد سخن می دادخوشی های حقیر زندگی خُ
 نمی دم، بهتره دیگه حرف می دونی من به اندازه یک قِرون هم به حرف های تو ارزش

  !نزنی
وقیحانه خندید و . ولی او پُرروتر از آن بود که از این نوع حرف ها ناراحت بشود     

با حالت شگفتی که گویی می خواست چیزی را به سختی . آنگاه به شاخه ای دیگر پرید
ه راستی شماها چطور آدم هایی هستید؟ آخر چطور این هم": به خود بقبوالند، گفت

شکنجه را تحمل می کنید و هیچ چیز نمی گویید؟ چطور از هیچ چیز نمی ترسید؟ 
رده بودی که روی دوش یک مثل یک مُ. روزی که ترا از اوین می آوردند، من دیدمت

من گفتم امیدی برای زنده ماندن این دختر نیست و به زودی می . پاسبان انداختندت
 و بی آنکه "ن همه شکنجه را تحمل کنی؟خوب، بگو به خاطر چی حاضر شدی آ. میرد

واهللا من که از اول جوانیم در این دستگاه کار کرده ام و ": منتظر جواب باشد، ادامه داد
نان و آب و زندگیم را این دستگاه تأمین کرده، اگر روزی از طرف شماها دستگیر 

شماها عقلتان اصال نمی دانم . بشوم، یک سیلی نخورده هر چه از من بخواهید می گویم
 و سپس در حالی که گویی حقارت "را از دست داده اید، یا چطور آدمهایی هستید؟

خود را آشکارا می بیند، صدایش را کوتاه کرد و با تحسین و احترام از شهامت و دلیری 
او در مراسم اعدام این مبارزین شرکت .  یاد کرد1332دو مبارز شهید سال های بعد از 

  .در مورد برخورد شجاعانه آن ها با مسئله مرگ بودداشت و سخنانش 
او می خواست بحث بکند و . روزهای دیگر نیز درباره هدف مبارزه ما حرف می زد     

گاهی وقت ها . من هم چند بار راجع به انقالب و هدف های سازمانم با او حرف زدم
ت که من مگر او کی هس.  صحبت را قطع می کردم و به خود می گفتم،ضمن بحث
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برای او از انقالب صحبت کنم؟ زندگیش بیش از آن در گنداب منافع شخصی غرق 
اما باز هم او وِل نمی کرد و من گاه می دیدم باز . شده است که امید نجاتی برایش باشد

   ....پیروزی با ماست، شما همگی نابود خواهید شد: به یاوه های او جواب می دهم که
او هم کمی حرف زد و اظهارنظر .  به سلول آمدکزَنَحث هایمان یک بار در میان ب     
 کمتر از کزَنَ. من باز هم برایشان دلیل می آوردم تا حقانیت راهمان را ثابت کنم. کرد

از این رو، رو به . رد که بحث مان بی فایده استودن بود و زودتر از او پی بُ کُفرهنگ
موضوعی . دونید عشق یه چیز دیگه ایه شما نمی فرهنگآقای ":  کرده و گفتفرهنگ

عشق که فقط . نیست که با حرف به وجود اومده باشه، که با حرف هم بتونه از بین بره
واقعا .  اینها هم یه جور عاشقن، یکی عاشق مادرشه،یه جور نیس، یکی عاشق بچه اشه

   ."عاشقن و هیچ کارشون هم نمی شه کرد
صوتی که همیشه در بیرون روی میز روشن بود، عصر بود، آهنگ مبتذلی از ضبط      

مزدوران در آنجا اوقاتشان را با گوش کردن به این آهنگ ها، قماربازی با . شنیده می شد
یک گالبی .  بازهم به سلولم آمدفرهنگ. کبریت و خوردن میوه و تنقالت می گذراندند

برای . رها زیاد می کرداز این کا. در دست گرفته و اصرار می کرد که آن را به من بدهد
ولی بیشتر به سلول رفقای دختر می رفت و غالبا از . ردرفقای پسر هم چیزهایی می بُ

به هر . معنی کارهایش را درست نمی فهمیدیم. ردمیوه ها ی روی میزش به همراه می بُ
با . من هم دیگر خسته شده بودم. حال نیم ساعت تمام برای دادن گالبی اصرار کرد

مگه به یک آدم چند دفعه باید گفت؟ ولی . بابا یک دفعه گفتم نمی خوام: گفتمخشونت 
او آنچنان پُررو بود که به این زودی ها از رو نمی رفت و باالخره گالبی را خودش 

گالبی را در . از حرف ها و رفتارش، گیج و ناراحت بودم. روی تخت گذاشت و رفت
خودم را مالمت کردم که کاش زودتر می دستهایم گرفتم و با نفرت تمام فشردم و 

واقعا که مجسمه . گم کند و این همه در سلول من نماندُ  گرفتم تا او زودتر گورش را
دیدم . با خود فکر کردم و رفتارهایم را با او در نظر گرفتم! ای از وقاحت و پُرروئی بود

 معمولی و بی تفاوت، نرم وَتاکنون هیچ گونه رفتار من از رفتار تند و خشن گرفته، تا 
تازه عالوه بر من و تمام رفقای پسر، رفیق . هیچ تأثیری در عمل او به جای نگذاشته

هم  ولی او همیشه سعی می کرد.  هم با او همین رفتار را داشتندرقیه و رفیق شهین
تازه دریافتم که رفتارم در مقابل او با . حرف بزند و خودمانی باشد! چنان به مهربانی
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با او بیشتر از آنچه با خشونت حرف بزنم با تمسخر حرف . ها و بازجوها فرق داردافسر
 او سبب این کار بود  یکلیُشاید شخصیت . می زدم و دلیلش برای خودم روشن نبود

 می آمد که شعر شهینصدای رفیق . در سلول باز بود. و چنین رفتاری را ایجاب می کرد
  : گفته بودفرهنگمورد شعر تازه ای بود که در . می خواند

  لحظه ای پیش مرا زندانبان 
  خوشه ای خشم کرامت آورد 

  از پس دانه سرخ انگور 
  چهره خونباری دیدم 
  !چهره خونبار دژخیم

  و پس آنگاه 
  تملق های آن 

  مردک خائن را بشنیدم 
  ! طفلک من،بخور دخترکم: که

  خوشه از وی نستاندم آسان، 
  تا مپندارد مزدور،

  .وری از انگور استدرد من، د
   قطره خون49 ، دانه خشم49

  !کی توانم بخورم؟
  من دراین خوشه سرخ

  خون عزیزانم رامی بینم 
  خون یاران شهیدم را 

  شهد این تحفه مرا هست شرنگ 
  . تلخ تر، تلخ تر، حتی از آن

  خوشه را با نفرت، بفشردم در چنگ 
  ... و شمردم با خود، قطره های خون را 

  :شه دشمن می ریختکه از آن خو
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  (*)3پانزده، دو، سه، دو و یک 
  .بیست و سه قطره خون، بیست و سه دانه خشم

  . بیست و شش دانه دیگر باقیست
  می فشارم با خشمی افزون در چنگ 
  یعنی ای کاش دگر زان دونان باشد 

  !زان دونان و پلیدان باشد 
   هدیه دشمن هم حتی ...آری 

  ...!خشم و کین انگیز است 
  

**************************  
  

 نبود که با وجود خود ثابت کند که یک موجود، تا فرهنگدر میان مزدوران، تنها      
، نیز این شیخاوندی رئیس زندان، .چه حد اعجاب انگیزی می تواند وقیح و پُررو باشد

 کزَنَهای از حرف ). او از جمله افسرانی بود که تازه از اسرائیل برگشته بود. (چنین بود
  .و خود افسر برمی آمد که خصومت هایی بینشان وجود دارد

خوب شد که آمدی اینجا، راحت تر خواهی ": اولین دفعه که افسر مرا دید، گفت     
 از اینکه ". را کتک زدیکزَنَخوب کاری کردی که . کسی با تو کاری ندارد. بود

ی کردم چون می دانستم اصوال مزدوران همگی، مابین خود دشمنی دارند هیچ تعجب نم
هرجا که پای منافع شخصی در کار باشد خواه و ناخواه برخورد منافع پیش می آید و 

حتی اگر ظاهرًا و به طور موقتی، همان منافع شخصی ایجاب . دشمنی هم اجباری است
  . بکند که اتحاد و دوستی به وجود بیاید، بازهم نمی تواند همیشه دوام بیاورد

. نمی خواستم با هیچ کدام از افسرها حرفی بزنم.  هر حال من به او جوابی ندادمبه     
با وجود . اما او هر روز به سلول می آمد و احوالپرسی می کرد. اصال اعتنایی نکردم

اینکه یک کلمه هم با او حرف نمی زدم و با نفرت نگاهش می کردم ولی او آنچنان 

                                                 
رفقا :  سه.لیل سلمان نژادو خ جواد سالحیرفقا :  دو.به نشانه پانزده رفیق شهید سیاهکل: پانزده  3

رفیق : یک.   )5(احمد خرم آبادی و کاظم سالحیرفقا : دو .پیرونذیری، داسکندرصادقی نژا، پویان
 .بهروز دهقانی
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. ردثیری در رفتارش نمی گذاشت و او را از رو نمی بُأررو بود که هیچ یک از این ها، تپُ
:  می ایستاد و واقعا یک ساعت حرف می زدبدم درَ. اصرار می کرد که من حرف بزنم

رئیس زندانم و کاری به کار . یک افسر معمولی هستم. من جزو شکنجه گرها نیستم"
  ."...تار می کنم با زندانیان، بدون توجه به جرم آنها، با احترام رف! کسی ندارم

همه شما همین ادعا را . من دیگر به کارهای شما آشنا هستم: دفعات بعد می گفتم     
ولی برای من فرقی نمی کند، همه تان یکی هستید . می کنید و یک جور حرف می زنید

پُررو و بیشرم به تمام .  موجودات خاصی بودندفرهنگاو و  !و همه تان دشمن خلق
 الاقل نسبت به طرز رفتار و برخوردهای من رفتار خود را تغییر ،دیگرمزدوران . معنی

یک با ر بر سر هردو نفرشان . ولی این دو نفر به هیچ وجه تغییر نمی کردند می دادند
  !از سلول برید بیرون: داد کشیدم که

آن دو روزی که آنها را بیرون کرده بودم، بیشتر از هر روز احساس خوشحالی می      
با این که به خاطر این کار دوباره دست و پاهایم را به تخت بستند ولی هرچه . دمنمو

شاید ( هم شیخاوندی.  به سلولم نمی آمدفرهنگدیگر . بود من بازهم پیروز شده بودم
همان روز وقت ظهر پاسبان . کال به زیرزمین نمی آمد) کار خاصی برایش پیش آمده بود
فوری جلو در دویدم و با خوشحالی مشتم را به . کردبرای خوردن نهار از تخت بازم 

سلول او را تازه گی ها عوض کرده بودند و می توانستیم همدیگر .  نشان دادمرقیهرفیق 
  . دوباره مرا به تخت بستند. نهار خوردیم. بعد با خوشحالی به هوا پریدم. را ببینیم

 موقع هرکس مریض می آن. در این فاصله مریض شده بودم. دو سه روز گذشت     
 دوا فرهنگبرای من، . شد، چند قرص مسکن و یک قاشق شربت سینه به او می دادند

همین امر باعث شد دوباره . با بی اعتنایی با او روبرو شدم و سرش داد نکشیدم. آورد
اما هرچه بود چند روز از احساس پیروزی . رفت و آمدهایش به سلول شروع بشود

  .دمک بوسبَُخوشحال و 
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  سرافراز و استوار با تَن های شکنجه شده

  
یک بار .  بیرون را نگاه کنمب،می توانستم از سوراخ در. دست هایم دیگر باز بود     

مگر در آن سلول چه : کنجکاو شدم.  ایستاده بود9 سلول شماره بدم درَپزشکیاری 
دانی را شدیدا شکنجه کسی زندانی است؟ دیدن دکتر یا پزشکیار نشانه این بود که زن

انگشت پای او را با فندک .  هم وارد شدرقیه پزشکیار به سلول رفیق  ...کرده اند
بعد از مدتی پزشکیار رفت . سوزانده بودند و پزشکیار می خواست روی آن دوا بمالد

سوراخ سلول . صدای هواکش بلند شد.  ایستاده بودمبولی من هنوز پشت سوراخ در
  . زندانیان دیگر هم مثل من کنجکاوانه بیرون را نگاه می کردند. اه کردمهای روبرو را نگ

با زحمت )  بودآرمان خلقکه یکی از مبارزین گروه ( 9رفیق زندانی سلول شماره      
پاسبانی خواست زیر بغلش را بگیرد ولی او پاسبان را .  سلولش بیرون آمدبزیاد از در
. تمام پشت او را سوزانده بودند. شکنجه کرده اندپیدا بود که رفیق را سخت . کنار زد

دستش روی بدنش کج قرار می گرفت و کف . پشت یک دستش را نیز همین طور
پایش را روی زمین می کشید و با . به سختی می توانست راه برود. پاهایش زخم بود

د هیچ غرور و متانت و سرافرازی بی حد یک انقالبی، با چهره ای گشاده که نشان می دا
از دیدن آن همه . اهمیتی به درد جسمی نمی دهد، لنگ لنگان به طرف مستراح می رفت

  . زخم و آثار جنایت بر بدن یک مبارز، گیج شدم
 سلول زدم و ببرگشتم و خود را محکم به در. رفیق از جلوی دید من دور شد     

کینه ای درونم را . دتمام تنم منقبض شده بو. مشت هایم را گره کرده به دیوار کوبیدم
غض کینه راه گلویم را بُ. احساس می کردم از آرزوی انتقام لبریزم. شعله ور می ساخت

با . اشک خشم و کینه. بسته بود و بی آنکه خود بخواهم، اشک از چشمانم جاری شد
آخر چرا باید این موجودات رذل اجازه ارتکاب به چنین جنایاتی : خشم زیر لب گفتم

اشند؟ پس هواکش را برای این باز می کنند که صدای کشیده شدن پای رفیق را داشته ب
از این صحنه ها فراوان مشاهده . و نظر زندانیان را جلب نکند! در هیاهوی آن گم بشود
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تن های شکنجه شده و سرافراز و این پاهای خسته اما َمی کردیم و هر بار از دیدن این 
  .  کینه مان زیادتر می شد نیروی بیشتری می گرفتیم و،استوار

، با کینه بی پایان خود به دشمن، یکی از این چهره های اصغر عرب هریسیرفیق      
او کارگر جوان و آگاهی بود که با مقاومت شگفت انگیز خود، . سرسخت مبارز بود

و یاد . من در آنجا شاهد شکنجه او بودم. احترام همه، حتی دشمن، را برانگیخته بود
ضربات . ه او چگونه در تمام مدتی که شالق می خورد، حتی فریادی هم نمی زددارم ک

شالق با وحشیگری تمام فرود می آمد ولی او ساکت و خاموش بود و به یاد می آورم 
: که مزدوران در برابر او چقدر احساس حقارت می کردند و با ناراحتی تمام می گفتند

 بعدها نیز او لحظه ای از رفتار "!اصغرن َت انگار شالق ها به تخت می خورند نه به"
خشونت آمیز خود دست نمی کشید و دشمن جز خشونت از او چیزی نمی دید و 

این خشم بی پایان جلوه ای از خشم و کینه طبقاتی بود که او یک . حرفی نمی شنید
ته مزدوران تمام مدت دست و پای او را به تخت بس. عمر در دل خود، آن را پرورده بود

بودند و به محض این که از تخت بازش می کردند، او به هر مزدوری که پیشش بود با 
از این رو حتی هنگام مستراح . خشم تمام، نوعی لگد می زد که فقط خودش بلد بود

رفتن هم به پاهای او زنجیر می زدند و دو نفر پاسبان در حالی که از دو طرف محکم او 
دراتاق های باال، برای هر زندانی یک پاسبان بود .  بردندشرا می گرفتند، به مستراح می

چنین بود رفتار . ولی به خاطر رفتار پرخاش جویانه او برایش دو پاسبان گذاشته بودند
این شیرمرد، این فرزند قهرمان و دالور خلق، در برابر مزدوران دشمن که همه آنها را به 

  ! رده بودحیرت فرو بُ
 : از او پرسیده بود،حافظ که او را با کسی دیگر عوضی گرفته بود مکزَنَیک روز      

 و رفیق که هرگز اجازه نمی داد مزدوری با محبت با او حرف "فالنی حالت چطوره؟"
  ."!به تو چه خائن خودفروخته":  باخشونت فریاد زده بود،بزند
ن ستمکار و دیگر همه مزدوران از نهایت کینه و خشم او نسبت به خود و اربابا     

، "فهیمی "یک بار .  پهلوی او بیاید بهچپاول گرشان آگاه بودند و کسی جرأت نمی کرد
. بابا چرا این همه قیافه عبوس به خودت می گیری": مزدور ساواک، به او گفته بود

 کمی گره – و این مدتها بعد از شکنجه بود –اینجا که دیگر کسی با توکاری ندارد 
ترکی ُ با لهجه غلیظ عرب رفیق "ن، این همه خشونت چه معنی دارد؟ابروهایت را باز ک
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 فهیمی وقتی "!من همین جوریم، قیافه من اصال اینجوریه": خود با خشونت گفته بود
رده و برای مزدور دشمن شکلک بیشتر اصرار کرده بود، رفیق ابروهایش را باال بُ

 که در برابر تمسخر او فهیمیو  "!بیا این طور خوبه؟": درآورده و با خشم گفته بود
  . ترک کرده بودَخود را ناتوان و شکست خورده یافته بود، دیگر چیزی نگفته و او را 

 همه شان دشمن هستند و یک .دشمن کوچک و بزرگ ندارد" :رفیق عقیده داشت     
  . "پرولتر مبارز با دشمنان طبقاتی خود و مزدوران آنها فقط با گلوله حرف می زند

به تجربه دریافته بودم که برای یک مبارز هیچ درد و رنج و عذابی بدتر از احساس      
از این رو همیشه از مشاهده بعضی از . سرشکستگی و تسلیم در برابر دشمن نیست

 مرتب به در می 4مثال یک روز زندانی سلول شماره . ضعف های زندانیان رنج می بردم
 از سلول های دیگر هم همین ".من سیگار بدهندبگو به ": زد و به پاسبان می گفت

 تکیه کالم –مگر اینجا خونه خاله است ": تشَر زدَگروهبان نگهبان آمد و . صدا بلند بود
از این موضوع .  در سلول خود قدم می زدم". نه خیر سیگار نیست–همیشگی شان 
در جنگل برای  یکی از رفقای چریک کوبایی افتادم که "وکامیل "یاد . ناراحت بودم

آزمایش مقاومت هرتازه واردی به آنها غذایی می داد که از گوشت گربه پخته شده بود 
و آنها بی اکراه آن را می خوردند تا نشان دهند حاضرند تمام مشکالت راه را بپذیرند و 

با خود گفتم چرا باید بعضی از . این تازه یکی از موارد آزمایشی بود که به کار می بردند
دانیان نتوانند سیگار نکشیدن را تحمل بکنند و این چنین از دشمن مِنَت بکشند؟ البته زن

می دانستم همه زندانیان چریک نیستند و بیشترشان فقط دوستان انقالبی بودند که به 
، در فرهنگ. جُرم خواندن کتاب یا داشتن جزوه و از این قبیل کارها دستگیر شده بودند

رای زندانیان سیگاری روشن می کرد و بدین ترتیب می خواست این موارد می آمد و ب
آخر چرا .  چندشم می شدم،صحنه را که مجسم می کرد. آنان را به تشکر کردن وادارد

  !غرورشان را پیش دشمن این گونه می شکنند؟
اما چگونه؟ به فکرم رسید . تصمیم گرفتم تا آنجا که می توانم جلو این کار را بگیرم     
 بگیرم و به فرهنگر روز به بهانه این که در بیرون سیگاری بودم، سیگاری از که ه

  .از فردا این کار را کردم. طریقی آن را به دوستان زندانی بدهم
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  زندانبان 

  خلق یا دشمن خلق
  

  بهاز جایم بلند شدم و از سوراخ.  درآمدکزَنَیکی از آن روزها، بازهم داد و بیداد      
بسیار ناراحت و .  ایستاده بودحبیب فرزاد جلوی سلول رفیق کزَنَ. ردمبیرون نگاه ک

به گروهبان که چاپلوسانه با او حرف می زد، با لحن گله مند . عصبانی به نظر می رسید
اینها عجب موجودات پُررویی هستند، این پسر به من می گه تو خلق ": و عصبانی گفت

 بکشه خلقه، وقتی می گم منهم که از یک طرف خودش می گه هرکی زحمت! نیستی
  ."!صبح تا شب اینجا زحمت می کشم، پس من هم خلقم، می گه نه تو خلق نیستی

تو دشمن . بله تو خلق نیستی":  را شنیدم که در جواب او گفتحبیبصدای رفیق      
مهم این است که . تنها زحمت کشیدن دلیل این نیست که تو جزو خلق باشی. خلقی

تو خودت را به دلخواه در اختیار دشمن خلق . در چه راهی زحمت بکشیبرای چه و 
تو در صفی قرار . گذاشته ای و در راه پیشبرد هدف های ظالمانه او زحمت می کشی

تو نمی توانی خلق باشی، تو . گرفته ای که روبروی خلق ایستاده ای، نه در کنار او
  ."!دشمن خلقی

 بحث کرده و از او پرسیده بود حبیب با رفیق کزَنَبال ماجرا از این قرار بود، که ق     
منظورتون از خلق کیه که این همه با محبت و احترام از او یاد می کنین، خلق کیه؟ ": که
...".  

 که قبال دیده بود رفقا چگونه کزَنَ  ".تمام زحمتکشان خلق هستند": رفیق گفته بود     
ه سعادت و رهایی خلق از تیره روزی و بهره به خلق عشق می ورزند و می گویند در را

دهی و رنج است که تمام شکنجه ها و ناراحتی ها را قبول کرده اند و به خاطر سعادت 
آنهاست که مبارزه می کنند، آرزو می کرد او هم جزو خلق محسوب شود و مورد 

این . ار گیرداحترام افرادی چنین دلیر که تا مرگ به آرمان خلق خود وفادار می مانند، قر
 بود که یک چنین انتظاری از کزَنَدر واقع نهایت خودخواهی توأم با حماقت شدید 
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از این جهت بود که اصرار داشت چون او هم از صبح تا شب در این اداره . رفقا داشت
  !! خدمت می کند، پس خلق است

کلیه .  برخاستحبیب از سلول رفیق "ونسه رموس"عصر همان روز صدای ضربه      
 بمرتب به در. های او ناراحت شده بود و هر یک ساعت باید به مستراح می رفت

غذای بد، ناراحتی های عصبی ناشی از . مستراح رفتن مسئله ای بود. سلولش می زد
وضعیت و محیط شکنجه، شنیدن صدای ضربات شالق و فریادهای مبارزین در زیر 

و از این رو دیر . ی زندانی ایجاد می کردشکنجه، ناراحتی های معده و روده برای رفقا
 به علت وضع حبیب فرزادبه رفیق . به مستراح بردن، موجب ناراحتی بیشتر می شد

 ب خارج از نوبت به مستراح برود ولی هربار در کهخاص کلیه هایش اجازه داده بودند
  . زدن او، با شلیک خنده و متلک گویی مزدوران همراه می شد

 ،رفیق در حالی که کُتش را روی دوش انداخته بود.  در را باز کردندبه هر حال     
گروهبان نگهبان فحش می داد که چرا کُتت را . صدای مشت و لگد بلند شد. بیرون آمد

 سروصدا زیاد بود و حرف  ....کج پوشیده ای و چرا پایت را زیاد روی زمین می کشی 
 به کزَنَ. د چه اتفاقی افتادهمی شد حدس ز. ها به خوبی تشخیص داده نمی شد

 را به تالفی صبح اذیت کند و او هم حبیبگروهبان سپرده بود که به هر بهانه ای شده 
  . بهانه پیدا کرده و حبیب را کتک می زد

.  سروصدا بلند شدحبیبباز از سلول رفیق . وقت شام خوردن بود. ساعتی گذشت     
 کزَنَصدای .  و می خواهد اعتصاب غذا کند غذا نمی خوردحبیبپاسبان اطالع داد که 

امکان ندارد من بگذارم تو اعتصاب . تو مجبوری غذا بخوری": را شنیدم که می گفت
 صدای ".زندانی حق ندارد به دلخواه خود رفتار بکند. زندانی باید مطیع باشد. بکنی

دور بود  را می شنیدم ولی سلول او از سلول من حبیباعتراض آمیز و خشمگین رفیق 
، بازجوی رفیق، امینی. یک لحظه سکوت برقرار شد. و حرفهایش را تشخیص نمی دادم

 با اعتراض حرف می حبیبمی شنیدم که رفیق . همه را کنار زده و به سلول رفت. آمد
 را شنیدم که به نگهبان ها می سپرد، با او کاری نداشته امینیبعد از مدتی صدای . زند

  را با او بحث می کنید؟باشید و می گفت آخر چ
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  روزهای دیگر در سلول

  
در عین حال سرگرمی . در سلول به این فکر بودم که اوقاتمان به بیکاری نگذرد     

در سلول انفرادی، من برای خود . های مبارز نباید از آرمان او جدا و بی ارتباط باشد
ورزش، شعر خواندن، : شتنددیگران نیز چنین برنامه ای دا. برنامه ای تنظیم کرده بودم

به وسیله ضربه زدن به دیوار با رفقای زندانی در سلول های مجاور صحبت کردن، 
ساختن تیله از خمیر و بعد نشانه روی دیوار، که می توانست نوعی تمرین تیراندازی 
باشد و این مواقعی ممکن بود که سروصدای هواکش بلند باشد و صدای به دیوار 

 روی زمین ،وقتی هواکش خاموش بود. یری به گوش نگهبان ها نرسدخوردن گلوله خم
عالوه بر آن ها، فکر کردن روی . تیله بازی می کردم که این هم نوعی نشانه روی بود

موضوعی مشخص، نقاشی کردن روی خمیر یا ساختن مجسمه هایی از آن، دیوارها را 
   ....به دنبال شعری گشتن و یا خود روی دیوار شعر نوشتن 

 محافظ، طبق خصلت همیشگی اش اینجا کزَنَ .دم کرده بودَهوای سلول ها بسیار      
به خاطر قدرت نمایی پیش زندانیان و نیز . هم خود را رئیس زیرزمین می شناخت

او می .  سلول ها را کمی باز بگذارندبهمکارانش، دستور داده بود ساعتی از روز در
را صاحب قدرت بدانند و از او حساب ببرند، خواست ضمن این که زندانیان او 

 نیمه باز فرصت خوبی برای حرف زدن به ببه هر حال در. دوستش هم داشته باشند
  . وجود آورده بود

*******************  
  

به غیر از سلول روبرو، آنهم به . زیرزمین نیمه تاریک بود و چشمان من کم سو     
 روبرویم یک زندانی غیرسیاسی جای داشت که در سلول. زحمت، جائی را نمی دیدم

 دست از پا خطا ،از این رو سعی می کرد. دلش می خواست هرچه زودتر آزاد شود
 سلول برفقای دیگر هر یک الی در. در ته سلولش نشسته و جلو در نمی آمد. نکند

پاسبان ها گفته بودند یواش حرف بزنید که . ایستاده و با همدیگر حرف می زدند
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بعضی از رفقا که فاصله سلولشان بیش از همه بود، برای اینکه صدایشان .  نشنودهنگفر
.  حرف هایشان را کلمه به کلمه برای همدیگر تصویر می کردند، روی در،شنیده نشود

  . ماجرای شکنجه و بازجویی خود را برای ما شرح دادرقیهدر این روزها بود که رفیق 
انه برادرش دستگیر کرده و بعد از تهدیدهای زیاد او را مزدوران شهربانی، رفیق را درخ

شالق زدن، ناخن زیر پرس گذاشتن، پیچاندن گوشت با . رده بودندبه زیر شکنجه بُ
انبردستی، با نورافکن چشم را اذیت کردن و سوزاندن انگشت پا، از جمله شکنجه هایی 

  . ندرده بودبودند که آن مزدوران وحشی در مورد رفیق به کار بُ
 عالوه بر اینها این جانیان، این خودفروختگانِ حقیر در تمام طول شکنجه رفیق را     

لخت کرده و باتوم برقی را با بدنش تماس می دادند و در این حال با وقاحت عده ای 
 اتاق را باز می باز پاسبانان را جلوی در شکنجه گاه جمع کرده و به فاصله هایی در

ر آن حال ببینند و بدین ترتیب شکنجه جسمی را با شکنجه روحی کردند تا رفیق را د
در قطعه . (رفیق از زیر هر دوی این شکنجه ها سرافراز بیرون آمد. توأم گردانند

، سروده خود رفیق، کسی که زیر شکنجه سرسختانه مقاومت می کند، تصویر "پیروزی"
  (*) 4).خود اوست

مزدوران . ن پَست و هرزه او نهایتی نیستبر وقاحت و بیشرمی دشمن و مأموری     
 چنین بیشرمی هایی از خود ،همشهین توکلی کثیف شهربانی موقع دستگیری رفیق 

آنها در فاصله خانه و اطالعات شهربانی در حالی که دست و پا و . نشان داده بودند
توی (*) 5دهان رفیق را بسته و خود مست بودند و بطری های عرق به دست داشتند

به هر حال دشمن . اشین اعمال بسیار وقیحانه و بسیار ناشایستی را با رفیق کرده بودندم
موضوع از این قرار .  می زندرقیهبعد از ناامیدی از این شکنجه  دست به فریب رفیق 

بود که رفیق را بعد از این شکنجه های وحشیانه به اتاقی می اندازند و پاسبانی را باالی 
او . ه در حقیقت مأمور بازجویی بوده و لباس پاسبانی به تن داشتسرش می گذارند که

شروع به حرف زدن می کند و خود را از این که رفیق این همه شکنجه شده است، 
سخت ناراحت نشان می دهد و شروع به گالیه می کند، از وضع زندگی خود و این که 

                                                 
4
  .این قطعه در پایان همین فصل از کتاب آمده است  
مزدوران دشمن برای این که بتوانند جسارت برخورد با چریک ها را داشته باشند، قبال عرق می   5

 .خورند
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کنجه گران فحش می به ش. با حقوق کم نمی تواند شکم زن و بچه اش را سیر کند
رفتارهای گول زننده دیگری هم از خود بروز می داده، مثال موقع شنیدن صدای . دهد

ین می آورده و با پچ پچ حرف ئپایی فورا از رفیق فاصله می گرفته یا صدای خود را پا
 را جلب می کند و با دو قطره اشکی که رقیهبه هر حال سرانجام اعتماد رفیق . می زده

صفت خائن از یادآوری شکنجه های رفیق می ریزد، اعتماد رفیق را کاملتر می آن روبه 
 با سادگی تمام گمان می کرده هر رفیق یا زیر شکنجه می میرد و یا رقیهرفیق . کند

از این رو وقتی رفقای خوب و قابل اعتماد را زنده می . حرف زده و خائن می شود
وران را که گویا با دستگاهی، فکر زندانیان را بیند، تعجب می کند و آنگاه یاوه های مزد
قبال هم یکی از استادهای دانشکده اش در . از مغزشان ضبط می کنند، باور می کند
دیگر شکی برایش باقی نمی ماند که مزدوران . مورد این دستگاه با آنها حرف زده بود

ده بود، پیش او که زیر شکنجه آدرس خانه تیمی خود را بروز ندا. راست می گویند
خود فکر می کند که از وجود این پاسبان مهربان کمک بگیرد و به رفقایش پیغام بفرستد 

تا آنها نتوانند از دستگاه جادویی خود استفاده کرده و هدف خود . که خانه را تخلیه کنند
نت پاسبان با کمی مَِ. به دنبال این طرز فکر آدرس را به پاسبان می دهد. را عملی سازند

ولی خوشبختانه رفقا تا آن موقع خانه را تخلیه کرده ! قبول می کند که پیغام او را برساند
  .بودند و نیرنگ دشمن بی نتیجه می ماند

 ما می گفتیم "به نظر شما این خیانت است؟": رفیق رقیه با ناراحتی از ما می پرسید     
ولی او از . کار نبردن استنه، این فقط سادگی در برابر دشمن و هوشیاری انقالبی به 

  . این موضوع  بی اندازه ناراحت بود
*******************  

  
، باز کردن محمد تقی زادهرفیق . به کار درست و حسابی و عملی کمتر فکر می شد     

قفل دستبند را به وسیله سوزن ته گرد، که بعضی وقت ها از جارو کنده می شد و در 
حرف هایی . فرار بیشتر جنبه آرزو داشت تا جنبه عملی. دسلول می افتاد، یاد می دا

مثال این که ممکن است بمبی به . مطرح می شد که حتی فکر کردن به آنها نادرست بود
این ساختمان انداخته شود و اوضاع نگهبان ها به هم بخورد و ما با استفاده از این 

می گفتم این نوع . کردم این طرز فکر را رد می ،من در تئوری. فرصت فرار بکنیم
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.  دادن استءثرتر از عامل درونی دانستن و به آن بیشتر بهاؤاندیشیدن، عامل بیرونی را م
اما . ما باید بدون اتکاء به خارج، از نیروهای درونیمان مدد بجوییم و طرحی بریزیم

. معمال در این مورد تالشی جدی نمی کردم و در واقع از روحیه چریکی برخوردار نبود
 را قبول داشتم و همیشه به یادش بودم که او به سازمان )6(ماریگالاگر چه حرف رفیق 

شما می توانید افرادی تربیت بکنید، که ": هایی که کار نظامی را نفی می کنند، می گوید
سال های سال در زندان بمانند و با صداقت تمام زندگی زندان را تحمل کنند ولی 

 فردی تربیت بکنید که با نقشه حساب شده ای از زندان هرگز قادر نخواهید بود
 در تئوری می دانستم وظیفه یک چریک در زندان این است که دائم در فکر ".بگریزد

خودم فکر می کردم که اگر من این کار را . فرار باشد و به راههای عملی آن فکر کند
ری در این جهت انجام ولی از آنجا که کا. نکنم، به بی صداقتی بزرگی دچار شده ام

  . نمی دادم، به معنی این بود که دارم دنبال تکیه گاهی می گردم
دو سه بار در (رده بود  بُشهین مرا به سلول رفیق کزَنَبه خاطر می آورم که روزی      

 ،تکه نانی را زیر بغل داشتم و بی آنکه متوجه باشم) مورد هر کداممان این کار را کرد
رفیق چطوری نون می ":  به شوخی گفتشهینرفیق . ریده و می خوردمذره ذره از آن بُ

فعال نه، رفتن که حتما : گفتم  "! نکنه کف زندونو هم ذره ذره بکنی و فرار کنی،خوری
با این . بیخود از این آرزوها نکنین":  گفتکزَن  َ!باید باشه ولی اینجا نه، زندون عمومی
.  موضوع برای من این چنین بود". بتونه فرار کنههمه پلیس و نگهبان امکان نداره کسی

در . بدون آن که خود برای ایجاد امکانی بکوشم به دنبال امکان آماده ای می گشتم
صورتی که یک چریک در هر شرایطی باید سعی بکند از هر امکانی در محیط استفاده 

نستم نگهبان ها کجا نمی دا. محیط آنجا برایم مجهول بود. کرده و راهی برای فرار بیابد
   ....هستند، چند نفرند؟ پاس آنها کی عوض می شود؟ و 

شک نیست که در یک محیط بسته و . به هر حال روزها به اینگونه سپری می شدند     
زندگی برای ما در این محیط تا آنجا پیش می . محدود، فکرها نیز محدود می شوند

 را چگونه فرهنگر فکر این باشیم که رفت که شعر بخوانیم، مجسمه درست کنیم و د
گاهگاهی هم اگر امکانش بود، به طور جدی راجع به خط مشی مان با . دست بیاندازیم

در حالی که در آن تابستان، تاریخی در حال ساخته . رفقای غیرسازمانی حرف بزنیم
د شدن بود و وقایع گوناگونی اتفاق می افتاد که فکر هر رفیقی را در بیرون به خو
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مشغول می داشت و هر کسی به دنبال راه حلی برای مقابله با وقایع ناگواری بوده و 
 کزَنَگاهی هم . ما از همه جا بی خبر بودیم. برای پیشبرد جنبش سخت تالش می نمود

ها خبرهایی می آوردند و هدفشان این بود که این خبرها تأثیر بدی در روحیه ما بجا 
  . دادکزَنَ را آرمان خلققای مثال خبر اعدام رف. بگذارد

*******************  
  

 صبح و عصر با اکیپی بیرون می رفت و کزَنَچند روز بود که .  بود50اوائل پاییز      
بعدها متوجه شدیم که گویا این غیبت های او با . ساعت ها در زیرزمین پیدا نمی شد

زیرا که بالفاصله . ده است برای دشمن مربوط بو)7("قبادی "شناخته شدن خانه رفیق 
در این .  را او به ما اطالع دادقبادیبعد از تمام شدن غیبت هایش، درگیری خانه رفیق 
در اثر تیراندازی ما، خانه به ویرانه ": مورد با احساس افتخار و خوشحالی تمام می گفت

  ."!ای تبدیل شد و سه چریک که در آن خانه ساکن بودند کشته شدند
 ازمقابله و نبرد قهرمانانه رفقا چیزی نمی گفت، ولی ما می دانستیم وقتی در کزَن     َ

یک درگیری، سه چریک کشته شود، روشن است که چه حماسه ای باید آفریده شده 
در حالی که نمی . او خیال می کرد این گونه خبرها ما را ناامید و پریشان می سازد. باشد

مه هرچه پُرشورتر مبارزه ما بر ضد بیداد بود و دانست خود این موضوع گواه روشن ادا
همین شهادت ها، مبارزه ها و دالوری ها، ما را بیشتر متعهد می ساخت که مبارزه بی 

  . امان و آشتی ناپذیر خود را در زندان ادامه دهیم
*******************  

  
اله می شدم و شب ها زیر پتو مچ. اواسط پاییز، هوای سلول ها خیلی سرد شده بود     

احساس می کردم سلول های سرم از سرما منجمد می . رداز شدت سرما خوابم نمی بُ
ت زندان را بعنوان روسری روی سرم می انداختم و آستین هایش را از جلو کُ. شوند

  . وضع خنده داری پیدا می کردم ولی کمی گرمم می شد. گره می زدم
مثال در مورد غذا، بعضی ها . اراحتی هایی داشتندبه هر حال در آنجا رفقا هر کدام ن     

به علت این که زخم معده یا ناراحتی های دیگر معده یا روده ای داشتند، نمی توانستند 
  .  می کردندءغذای بد زندان را بخورند و اغلب فقط به خوردن نان خالی اکتفا
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*******************  
الی . پی فرصتی می گشتم که با آنها حرف بزنمزندانیان تازه ای آورده بودند و من      
خبر : دهانم را به سوراخ در گذاشته، از رفیق پرسیدم.  یکی از سلول ها باز بودبدر

  تازه چی هست؟ 
 با ". را زده اند و او کشته شده"فرید "چریک ها، هلی کوپتر ": با خوشحالی جواب داد

از خوشحالی، . و او تکرار کردشادی وصف ناپذیری خواستم حرفهایش را تکرارکند 
  سلول را دور زدم و دوباره به طرف سوراخ آمده و پرسیدم دیگه چه خبر؟

 شنیده ای؟ او یک دختر از سازمان چریکهای فدایی مهرنوشراجع به ": رفیق گفت     
اما چنان دالورانه با مزدوران جنگیده که حاال . در یک درگیری شهید شد. خلق بود

نه و یکی از عالوه بر آن توانسته مزدوران را سرگرم کُ...ا پیچیده جریانش همه ج
می توانستم دختر .  من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم )8("...رفقایش در رفته

چریک قهرمان را مجسم کنم که چگونه یک تنه در برابر انبوه مزدوران ایستاده و بی 
به خلق و ایمان به درستی و پیروزی آخر پشتوانه دلیری او عشق . باکانه می جنگد

محبتی بی پایان در دلم به این چریک فدایی و دلیر احساس می کردم و . آرمانش بود
  .پیش خود به خون او سوگند خوردم که همیشه مبارز و همیشه آشتی ناپذیر باقی بمانم

*******************  
  

امیر ده و داشتند نمایش سرهنگ  ها روبروی سلول من ایستاکزَنَ. بعد از ظهر بود     
وانمود می کردند که او می خواهد  ... اطالعات را درمی آوردند 2 رئیس دایره اصالنی

اول خیلی با احتیاط از بیرون، . به سلولی وارد شود که یک چریک در آن زندانی است
تد، کمی می ایس. نیم نگاهی به درون سلول می اندازد و به سرعت خود را کنار می کشد

همان حرکت قبلی را تکرار . جسارتی به خود می دهد که وارد شود ولی باز نمی تواند
دست ": می کند و باز با نگرانی و برای اطمینان، از افسری که پهلویش ایستاده می پرسد

 افسر مطمئنش می کند و او باز در حالی که سعی می کند هنگام "و پایش بسته است؟
  . ی دیگر فاصله نداشته باشد، وارد سلول می شودورود به سلول از افسرها

نمی دانم او این حرکت را هنگام ورود به سلول کدام یک از مبارزین دلیر انجام      
.  ها غش غش می خندیدندکزَنَ. داده بود که حاال خود مزدوران ادایش را درمی آوردند
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ا درمی آوردند و هم من هم به حماقت آنها می خندیدم که پیش من ادای رئیس خود ر
ببین رفقای قهرمان با چه : از بُزدلی آن رئیس خنده ام گرفته بود و به خود می گفتم

دماری از روزگار این ها َببین چه . شجاعت و بی باکی با این مزدوران روبرو می شوند
درمی آورند که این رئیس مزدوران این همه می ترسد و حتی از رفتن پیش زندانی 

  . واهمه دارد بسته همدست و پا 
*******************  

  
رفیق نابدل .  دعوا کرده بود و دست و پایش را دستبند زده بودندکزَنَرفیق رقیه با      

مأمورین سخت عصبانی به . را هم از سلول های قسمت دیگر اداره به زیرزمین آوردند
ن قبلی، رئیس زندان را او در زندا. دست های او را هم به تخت بستند. نظر می رسیدند

 سلول های خود کوفته بزندانیان دیگر با پا به در. کتک زده و شلوغی راه انداخته بود
ختای، یا شا اُ": ترک نیز با فریادهای بلند گفته بودندُو شعار داده بودند و زندانیان 

  (*) 6"!یاشا
. ل هایمان باز بود سلوبدر. وقت ظهر که رسید، دست های رفیق نابدل را باز کردند    

چشمان هر دو ما .  آمدبرفیق جلو در.  ایستاده و به سلول او چشم دوختمبالی در
دستش را . نزدیک بین بود و نمی توانستیم با تکان دادن لب های خود با هم حرف بزنیم

: رد و مشتش را گره کرد و کلماتی را به آهنگی می شنیدم که می گفتدیدم که باال بُ
.  با نزدیک شدن صدای پای پاسبان، رفیق به کنار رفت."...ر بباید جنگیدبلشویک وا"

رفیق ورزش می .  ایستاده بودمبپاسبان به سلول من دید نداشت و من همچنان الی در
  .کرد

*******************  
  

در بیرون گروه دیگری فعالیت می کنند " :یک روز رفیقی با خوشحالی به من گفت     
 رفیق دیگری در مورد این  ."ولی ماتریالیسم تاریخی را قبول دارند. ندکه مذهبی هست

از شنیدن این مژده . "آنها هم با خط مشی مبارزه مسلحانه فعالیت می کنند": گروه گفت
                                                 

زنده باد : معنی شعار این است. بود و به این اسم شعر می گفت نابدل اسم مستعار رفیق "اختای"  6
 !اختای
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ید می کرد، ئاین موضوع نه تنها درست بودن خط مشی ما را تأ. بسیار خوش حال شدم
ارز دیگری هم داریم و می توانیم متحدا در مقابل هم چنین به ما امید می داد که یاران مب

  . دشمن خونخوار قرار بگیریم
*******************  

  
 قرار داشت، منتقل شده بودم و صداهای بیرون را بدم درَبه سلول شماره یک که      

 و یکی از پاسبان ها بر سر شستن ظرف دعوایی بر کزَنَیک روز بین . خوب می شنیدم
تو وظیفه ات اینه که هرچه من گفتم اطاعت کنی، ":  با تحکم می گفتکزَنَ. پا شده بود

 نه ظرف ،من وظیفه ام پاس دادنه": پاسبان می گفت "!بردار این ظرف ها را بشور
از طرز برخورد پاسبان خیلی خوشحال بودم و از .  و از این کار اجتناب می کرد"!شستن

  . دم، احساس انزجار می کرکزَنَفریاد تحکم 
به دنیای زیبای کمونیسم که دیگر از تحکم و . به دنیای ایده آل آینده می اندیشیدم     

از . اطاعت کردن خبری نیست و از طبقات استثمارگر هیچ اثری باقی نخواهد ماند
یادآوری این موضوع و این که می دیدم من نیز می توانم در به وجود آوردن چنین 

 شوق و شعفی فراوان وجودم را فرا گرفت و ،اشته باشمدنیایی سهمی هرچند کوچک د
چیکار " : با تعجب صدایم کرد کهکزَنَصدایم از سلول بیرون رفت و . با قهقهه خندیدم
  !...آری، شعر می خوانم:  جوابش دادم" شعر می خوانی؟،داری می کنی

*******************  
  

همه را غیر از من و رفیق . ین منتقل کردنداواخر آبان ماه بود که رفقا را به زندان او     
. رده بودند که می گفتند می خواهیم آزادش کنیم، بُ)9(احمد ریاضیشهین و رفیق رقیه و 
باالخره چند روز . ما را هم در این روزها قرار بود به اوین ببرند. زیرزمین خالی بود

آمبوالنس مانندی که اصال چشمهای ما را بسته و با ماشین . بعد، افرادی از اوین آمدند
  .به بیرون دید نداشت، به زندان اوین منتقل کردند
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  )پیروزی ( 

  
  روزها از پی هم می گذرند

  و ما به آینده روشن انقالبمان می اندیشیم
  اینجا زندان موقت شهربانی کل کشور است

   دخمه زیرزمینی آن محبوس12یک در یکی از  و ما هر
   استاینجا شب با روز یکسان

  و المپ های کم سوئی روشنی بخش سلول هایمان
  ما ساعت روز را از نوع غذائی که می دهند تشخیص می دهیم

  اگر به دستور مادربزرگ زندان که زنیکه خوش رقص نامش داده ایم
  در سلول هایمان به اندازه شکاف ناچیزی باز باشد

  :دهیم کهاز البالی این شکاف پیام تند و آتشین انقالب را سر می 
  ". آتش تیر،چه کند بر دل چون آتش ما. بلشویک بار بباید جنگید"

  .و یا به لبخندی نوید پیروزی به هم می دهیم
  و از تنها روزن سلولمان که دیدگاه مزدوران است

  به حرکات آنان می نگریم
  هربار که رفیقی از برابر سلولمان می گذرد

  ت در هوا می جنبانیممشت های گره کرده خویش را با خشم و نفر
   مرگ بر دژخیمان،یعنی که مرگ بر مزدوران

  اتحاد، مبارزه، پیروزی
  شعاری ست که با سه عالمت دست نشانش می دهیم

  دشمن به خیال خود به سکوتمان وامی دارد
  ولی ما موج گرانیم که آرام نگیریم

  و به هر شکل خواه با ضربه هایی به دیوار
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   پیاممان را به هم می رسانیم، یا با اشاراتی چندیا با نغمه هایی به نجوا
   به ریشش می خندیم،و دشمن ابلهانه می پندارد الهه های سکوتی از ما ساخته است

  صدای سوتی قلب سکوت را می شکافد
  .و سرود آزادی یا انترناسیونال و یا به یاد سیاهکل را به گوش می رساند

  ا که فرهنگ نام اوستو این خود کافی ست سرکار استوار پیر ر
  :و یا گروهبان نگهبان را از خشم بخود بجنباند

  این پفیوز کیست که سوت می کشد"
  "اینجا خانه خاله نیست

  و عجوالنه کلید در قفل در بچرخاند
  به امید آنکه قدرتی از خود بنمایاند

  ولی کور خوانده ای مزدور
  و یا هر بار که نجوایی به گوشش می رسد

  سته آهسته بدرون می خزدگربه سان آه
  به امید آنکه غافلگیرمان سازد

  ولی این بار نیز کور خوانده ای مزدور
  ! احمق،چریک زرنگ تر از آنست که تو می پنداری

  صدای ظریف اما متینی در فضا می پیچد
   آب بیارین،- بلی -سرکار 

  قدری صبر کن لیوان خالی نیست
  و یا صدای خشن و مردانه ای که

   آبریز می روم- بلی–  سرکار-
   قدری صبر کن، شام می خوریم-

   زوزه می کشد،و زنیکه خوش رقص که عاشق قدرت است
  چند بار آبریز، قانون را نقض کرده ای

  قانون برای آبریز رفتن.  مسخره تر از این ممکن نیست،می خندیم
  !این طبیعی ترین نیاز انسانی
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  سیگار سه بار ، سه بار غذا،روزی سه بار آبریز
  و هفته ای یک بار حمام و اصالح سر و صورت مردان

  این یک قانون است و معلوم نیست این قانون مسخره از مجلسین شورا
  !و سنا نیز گذشته است یا نه

*****  
  ما روزهای خود را اینچنین می گذرانیم
  ولی هیچ یک از ما حتی لحظه ای نیز
  با ستم ها و ستمکارهایمان نمی سازیم

  ت که گاه دستبندی به دست و پا بندی به پا داریماین اس
  گاه لقمه های به اصطالح محبتی

  فرهنگ برایمان می آورد
  و خنده دارتر تالش مذبوحانه بر این که

  ندامت نامه ای به پیشگاه آن مردک ناچیز بنویسیم
  .زهی خیال باطل

  کجاست دستی که دست دژخیم را پس نزند
  مزورانه را قاطعانه رد نکندو کجاست زبانی که تملق های 

  جناب سروان یا سرهنگی به خیال خود از سر لطف
  به دخمه هایمان سرک می کشد

  و بیهوده می کوشد گره از ابروانمان بردارد.  خوبم-چطوری ؟ 
  یا لبانمان را به خنده وادارد

  از این که محل سگش نیز نمی گذاریم، چون مار گزیده ای از خشم به خود می پیچد
  .ه بیهوده خیالی که بر خود قدرتی می پنداردچ

  زنیکه خوش رقص تذکر می دهد، به هنگام ورود سرهنگی به پایش برخیز
  . او برای تو سرهنگ است،جواب می شنود

  ولی آنکه برای من بزرگ و قابل احترام
  کارگریست با دست های پینه بسته
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  و دهقانی با چهره از ظلم شکسته
***  

   پی هم می گذرندروزها اینچنین از
  و شب ها پشت درهای بسته با دستبندهایی به دست

  به چه می اندیشیم؟
   به حال بی تحرک خود یا به آینده انقالبمان،به گذشته پُرشور

  فکرمان آمیخته ای از این سه زمانست
  و آنچه گرمی بخش وجودمان،

  .امید به پیروزی است
  مگاه از خمیر نان هایمان مجسمه هایی می سازی
  و اگر فرصتی افتد، برای هم می فرستیمشان

  ارمغان های کوچکی هستند که با اشکال ناچیز خود
  بیانگر درون آتشینمان می باشند
  رنده ایماهی سیاه کوچولو، یا خنجر بُ

  مشت گره کرده یا زنجیر از هم گسسته ای
  پرنده آزادی یا ستاره دنباله داری
  تصویری از چهره دیوسیرتان پلید

  (*)7"ونسه رموس": وشته بر خمیری کهیا ن
  سوسن، به طورمداوم به گوش مرتجعین آیه یأس می خواند

  "پرستوها، پرستوها تو خونه مون درد و غمه"
  "دل شده یک کاسه خون"و آغاسی، 

  :ولی این صدای گرم رفیق است که
  "خلق ما غرق به خون"

  و با نفرت، خون جواب هر خون

                                                 
7
، که رفیق چه گوارا همیشه "ما پیروز می شویم" ونسه رموس یک کلمه اسپانیایی است به معنی   

  . آن را در آخر نامه هایش می نوشت
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****  
   را بیاورید باال10اره شم. تلفن زنگ می زند

   شماره دیگر را12یا یکی از 
  رفیقی به بازجویی می رود
  چه خواهند پرسید؟. دل در سینه هایمان می طپد

  که را دستگیر کرده اند؟
  هربار  پزشکی می بینی یا پزشکیاری

  .بدان که مبارزی را به اصطالح خود، آش و الش کرده اند
****  

   های سربازی بر آنت می داردهر از چند گاهی، صدای پوتین
  که اگر دستی از دستبند و پایی از پای بند آزاد داشتی

  مشتاقانه نگاهی از روزن به بیرون اندازی
  غالمان حلقه به گوشی را می بینی
  که تبدیل به مجسمه هایی شده اند

  حتما سرور مزدوران به بازرسی آمده است
  !آری رئیس زندان است
  پس رفقا را. اینجا دیگر جا نیست

  یکی پس از دیگری با دست ها و چشمان بسته
  شبانه، روانه زندان دیگر می کنند

  و ما چشم انتظار آخرین دیدار از روزن
  نگاهمان در هم گره می خورد. چشممان به هم می افتد

  در این نگاه حرف هائی ست
  یعنی که رفیق، دشمن در دریای خونی که خود پدید آورده غرق خواهد شد

  پریالیسم گورکن خویش را در بطن خود می پروردام
****  

  هر از چند شب یک بار و یا شب های متوالی
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  صدای ضربات شالق را می شنوی که سبعانه فرود می آید
  و فریادهایی که مرگ بر تو ای مزدور

  و نعره هایی که بگو، بگو
  .و فریادهایی که نمی گویم

  بزن خائن، بسوزانم، به چار میخم کش
  سیاهچالم انداز، طعمه مارم کنبه 

  تو با من هرچه خواهی کن
  ولی من زبانم را علیه خلق نجنبانم

  نعره ها وحشیانه تر می شود
  تیربارانت می کنم

  رفیق می خندد، چه سعادتی باالتر از این
  مرگ در راه خلق، در راه حق و آزادی

  دشمن درمانده تر از پیش به خیال خود تهدید روحی می کند
  واده ات را آواره و هفت جدت را بیچاره خواهم کردخان

  جای تعجب نیست خائن، ظلم، کار این دستگاه است: رفیق می خندد
 نعره می ،دشمن ارزش رفیق را دریافته است و در حالی که از خشم کف بر دهان آورده

  :زند
  رفیقت را به پیش هردو چشمت ریز خواهم کرد

  لقرفیقم نیز فدای خ: رفیق می خندد
  این بار رفیق را برهنه کرده و عمل شنیعی با او می کنند
  رئیس دستور می دهد در این حال از او عکس بگیرند

   می گوید،رفیق در حالی که دیگر رمقی بر او نمانده است
  شما از جنایات خود سند نیز تهیه می کنید؟

  رفیق بیهوش است دیگر. صدا خاموش می گردد
  وار مجاور می رسد بر گوشصدای ضربه هایی چند ز دی

   آری،  می شنوی صدای شکنجه است–بیداری 
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  مبارزی است اندر پنجه جالد خون آشام
  و با تردید می پرسد که آیا ما شکست خوردیم؟

   هستند رفقایی که می جنگند،نه: جواب
  و خواهند بود مبارزینی که بجنگند
  این مهم نیست که ما کشته شویم

  ک گروه انقالبی از بین برودحتی این مهم نیست که ی
  مهم این است سالحی که از دست رفیقی می افتد

  دست دیگر باشد که سالح برگیرد
  و این نه یک دست، هزاران دست است که سالح می گیرند

  انقالب چون سیل خروشانی به جریان افتاده
   وار در سراشیب زمان پیش می رودکو غلط

  یستو هیچ سدی را یارای مقاومت با آن ن
  خلق به پا خواهد خاست، پیروزی از آن ماست

  
  :و با آواز می خواند

  سیاهی ها به در می شه      سحر می شه، سحر می شه
  که خون خلق هدر می شه    نخواب آروم تو یک لحظه 

  چه آتش ها به پا می شه    چه سرها که فدا میشه 
  جهان از ظلم رها می شه      ولی آخر رفیق من 

  ... می شه جهان از خواب بدر
  
  

   رقیه دانشگری -سلول شهربانی 
  50 تابستان سال

  
  



 207   ... زیرزمین شهربانی و خاطراتی از

  
  :توضیحات

  
ایران بود که در اواخر دیکتاتوری  از رهبران حزب کمونیست در: دکتر تقی ارانی ) 1

افسانه دلیری های او . رضاشاه در زندان های او با تزریق آمپول هوا شهید گردید
همواره مورد   او"ماتریالیسم دیالکتیک"اثر. همیشه نیروبخش مبارزین بوده است
  .گیرد می استفاده گروه های مبارز درایران قرار

  
زمان با آغاز فعالیت های  یکی از گروه های کمونیستی که هم: آرمان خلقگروه  ) 2

چریکهای فدایی خلق به طور مستقل مبارزه مسلحانه را آغاز کرد و عملیاتی نیز 
همایون کتیرایی، هوشنگ ترگل، بهرام ( مرکزیت آن پنج تن از اعضای. انجام داد

بعد از مقاومت دلیرانه زیر شکنجه های ) طاهرزاده، ناصر کریمی، ناصر مدنی
  . تیرباران شدند50سخت، در مهرماه 

  
یکی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق است که در تابستان : حبیب فرزاد ) 3

  .گردیددستگیر شد و به ده سال حبس محکوم  50
  

او به . یکی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق بود: خلیل سلمان نژاد ) 4
هنگام ساختن کوکتل مولوتوف، در اثر انفجار آن که باعث سوخته شدن تمام 
بدنش گردید، در حالی که در آن ساعات بعد از انفجار هم روحیه رزمندگی اش 

  .را همچنان حفظ نموده بود، شهید شد
  

یکی از افسران دلیر ارتش و از سمپاتیزان های سازمان :  احمد خرم آبادی)1( - ) 5
 به همراه رفیق کاظم سالحی تیرباران 50در بهار. چریک های فدایی خلق بود

  .گردید
یکی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که در دی ماه :  کاظم سالحی)2(

تنها وسیله تدافعی خود، که با چاقو،  یک درگیری با دشمن پس از این  در49
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یکی از مزدوران دشمن را از پای درآورد، دستگیر شد و به مدت دو ماه زیر 
  . تیرباران گردید50شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت و باالخره در اردیبهشت

  
یکی از انقالبیون رزمنده برزیلی که مدت چهل سال بر علیه : کارلوس ماریگال ) 6

 سالگی، در یک درگیری مسلحانه با دشمن، به شهادت 54 در.امپریالیسم جنگید
 که مجموعه ای از تجربیات جنگ چریکی شهری "چریک شهری"کتاب . رسید

  .انقالبیون برزیلی است، اثر او می باشد
  

عضو تیم تدارکات چریکی برای عملیات روستایی و فرمانده یکی : چنگیز قبادی ) 7
 50او یک بار در بهار. ی خلق بوداز تیم های شهری سازمان چریکهای فدای

مورین، با اجرای یک أضمن عملیات شناسایی روستایی، پس از درگیری با م
 در محاصره خانه تیمی از طرف 50در مهرماه . عمل فدایی، موفق به فرار گردید

پس از نبردی ) سید نوزادی و سالمی(نیروهای دشمن، به همراه دو رفیق دیگر 
سوی دشمن، با انفجار مواد منفجره ه ن گلوله های خود بدالورانه و شلیک آخری

  .به زندگی قهرمانانه شان پایان دادند
   

همسر همسنگر چنگیز قبادی، عضو تیم تدارکاتی عملیات : مهرنوش ابراهیمی ) 8
اما با اجرای . او نیز ضمن شناسایی، به دست دشمن اسیر شد. روستایی بود

 50او ضمن تخلیه منزل تیمی در مهر.  گردیدعملیات شجاعانه ای موفق به فرار
خود را در محاصره دشمن یافت و پس از به کار بردن سالح ها و مهمات همراه 

  .خود بر علیه دشمن، خود نیز قهرمانانه شهید گردید
   

دستگیری مناف  یکی از سمپاتیزان ها که دشمن از وجود او در: احمد ریاضی ) 9
  . ای فدائی خلق، استفاده کردفلکی از اعضای سازمان چریکه

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز هم اوین
  



 



 
  

  بازهم اوین
  
  
  

  نگاهی به زندگی در اوین
  

. در اوین ما را از آمبوالنس پیاده کرده و همان طور چشم بسته به یک سالنی بردند   
از گوشه چشم می توانستیم کسانی را هم ببینیم که روی . مدتی در سالن نگهداشتند

. ه اتاقی بردندرا ب) رقیهو رفیق  شهینمن، رفیق (بعد هر کدام ما. صندلی نشسته اند
 را جوان و حسین زاده، تهرانی، فهیمی، مصطفویوقتی در اتاق چشمم را باز کردند، 
! به طور خودمانی. گویا به یاد موضوعی افتاده اند. دیدم که همگی با دیدن من خندیدند

این چه بازجویی است که جواب داده ای؟ تو که همه چیز را به مسخره گرفته ": گفتند
   .". ها باعث شد که کلی بخندیمبودی، ورقه

ورقه ها را . "حاال ورقه هایی می دهیم که به طور مفصل بنویسی": بعد گفتند     
انگیزه خود را در انتخاب این راه و نیز کلیه فعالیت " :آوردند که رویش نوشته شده بود

ستم وقتی می دان. تأکید کردند که زیاد بنویسم. "هایی که تاکنون کرده اید، شرح دهید
 برای این که ببینند مطالبی ،زندانی را پس از بازجویی از شهربانی به اوین منتقل می کنند

را که در شهربانی گفته و ورقه بازجویی را پُر کرده، صحت دارد یا نه؟ در اوین هم 
که اگر زندانی در شهربانی . واالت را تکرار می کنندئورقه ای به او می دهند و همان س

 تناقض این دو ورقه بازجویی مشخص شود و به ، با مقایسه،دروغی گفته باشدمطالب 
این ترتیب یک نوع آزمایش صحت بازجویی انجام می دادند و این کار در مورد تمام 
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من هم به طور خالصه . کسانی که در شهربانی بازجویی پس داده بودند، انجام می شد
  . ی آمده بود، روی ورقه ها نوشتمآنچه را که در ورقه بازجویی ام در شهربان

چون اطالعات .  خیلی متأسفیمبهروزاز کشته شدن ": مزدوران با بیشرمی تمام گفتند     
 قاتل با افسوس بیان حسین زاده و "او وسیع بود و می توانست خیلی ما را کمک کند

  ."...!رد خیلی چیزها با خود بُ": می کرد
 شنیده بودم که شاه خائن هر روز با ساواک و شهربانی با کزَنَدر زندان شهربانی از      

بعد از اطالع . تلفن تماس می گیرد و از وضع بازجویی و شکنجه و نتیجه آن می پرسد
اطالعات زیادی می توانستید از . از این موضوع متأسفم":  گفته بودبهروزاز مرگ رفیق 

  ."او به دست بیاورید
*******************  

  
چه . از روز سوم هر سه نفرمان را در یک اتاق جای دادند.  روز تنها بودمدو     

در سلول های انفرادی برای هریک از ما حتی فکرکردن به این که ! خوشحالی بزرگی
روزی پهلوی هم باشیم لذتبخش بود و اینجا وقتی برای اولین بار همدیگر را از نزدیک 

همدیگر را به آغوش می کشیدیم و . نیم از خوشحالی نمی دانستیم چکار بک،دیدیم
خوشحالی به حدی بود که نیم ساعت بدون . اشک های شوق خود را پاک می کردیم

 را که خود در پیروزی شعر رقیهرفیق . این که بتوانیم کلمه ای حرف بزنیم می خندیدیم
کرد آن شعر برایمان خاطرات مشترک را زنده می . زندان سروده بود تکه تکه می خواند

آنقدر حرف داشتیم برای همدیگر بزنیم که دو شبانه روز اصال . و بسیار جالب بود
علت دستگیری خود و این که چه تجاربی در برخورد با دشمن در آن مدت . نخوابیدیم

 برای کزَنَبه دست آورده بودیم، دروغ هایی که دشمن گفته بود و حرف هایی که 
مطالبی بودند که به هم ... ما برای دیگری گفته بود  از هرکدام از ،ایجاد احساس جدایی

  .می گفتیم
*******************  

از حیاط سه یا چهار پله دراز و باریک به :  چنین بود،موقعیت اتاقی که در آن بودیم
  در طرف چپ، اتاق بزرگی بود که به عنوان اتاق کار . سالن پهن مربع شکلی می خورد
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در جنب این اتاق راهرویی به . ت ریاست داشتسمَِ، جوانمحسوب می شد و در آنجا 
از .  دو اتاق از طرف راست به آن باز می شدب متری قرار داشت که در3 یا 2،5عرض 

در انتهای این راهرو، دری آن را به . این اتاق ها برای بازجویی استفاده می کردند

 ) ما در آن بودیمنقشه تقریبی یکی از ساختمان های اوین و اتاقی که(
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در .  وصل می کرد و مستراح بغل این در بود، در آن بود اتاق4 یا 3راهروی دیگری که 
راهرو صندلی هایی چیده بودند که زندانیان را روی آنها می نشاندند و بازجویی می 

از پنجره .  ورودی از حیاط قرار داشتباتاقی که ما در آن بودیم، روبروی در. کردند
سکوت در . را گرفته بودندکه نگاه می کردی، درخت های انبوهی بود که جلوی دید ما 

همه جای این محیط سنگینی می کرد و به غیر از صفیر کالغ های فراوانی که از شاخه 
فقط گاهگاهی صدای عوعو . ای به شاخه دیگر می پریدند، صدایی به گوش نمی رسید

سگی برمی خاست و لحظه ای بعد خاموش می شد و این خود بر سنگینی محیط می 
  .افزود
 از یک چنین فضایی است که مزدوران از آن در نمایش اعدام ساختگی برای درست     

این روش اعدام، نوعی شکنجه روحی است که تاکنون در مورد . رفقا استفاده می کنند
صبح زود با این عنوان که : عده ای از رفقا اجرا شده است و به این ترتیب اجرا می شود

.  او را با چشم های بسته به درختی می بندند،قصد دارند زندانی را تیرباران بکنند
ابتدا جوخه اعدام را در . جوخه اعدام تشکیل می شود و تشریفات را به جا می آورند

مشخصات ( ...شما": کم اعدام خوانده می شود کهبعد حُ. مقابل زندانی آرایش می دهند
کم دام محکوم شده اید و حُبه اع... قانون ... با توجه به ماده ... به اتهام ) کامل زندانی

بعد به جوخه اعدام فرمان آماده می دهند . "اعدام اکنون در مورد شما اجرا خواهد شد
ولی درست لحظه ای قبل از اینکه فرمان آتش صادر کنند، مزدوری خود را با عجله می 

 همین االن دستوری رسیده که فعال ،دست نگهدارید": رساند و با فریاد می گوید
  . "ش نکنیداعدام
دشمن با این نمایش می خواهد به اصطالح طعم مرگ را به زندانی بچشاند و او      

وحشت و ترس لحظه اعدام را حس نماید و در نتیجه روحیه اش را از دست داده و 
  . اراده اش ناتوان گردد و در مقابل تهدیدهای دشمن به مرگ، به سخن درآید

 دیگر ،این بار. تشک و بالش راحت گذاشته بودندُا در اتاق، برای ما سه تخت ب     
و با ما با ! ساواکی ها برخالف شهربانی چی ها آدم های خوب و فهمیده ای بودند؟

 و دو سه نفر دیگر که اسم تهرانی، جوان، حسین زاده. زیاد رفتار می کردند! احترام
 و مصطفویمده، ر عُولی به طو. هایشان را نفهمیدم، یکی دوبار به اتاقمان سر زدند

 که صدای نازک زنانه دارد، سعی می کرد با فهیمی.  به اتاق می آمدندهوشنگ فهیمی
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 هم بیشرمانه و ابلهانه هر روز کت و مصطفویصمیمیت ایجاد کند و ! خوشمزگی
می خواست به خود حالت رمانتیکی . شلوار نو و شیک می پوشید و به اتاق می آمد

  ! باالخره اینها دختر هستند: با خود داشتبی شک حساب هایی . بدهد
در . غذای شهربانی بدتر بود ولی مقدارش کافی بود غذا اگر چه نوعش از از نظر     

هر روز صبح برایمان مربا و کره، یا تخم مرغ و پنیر آن ! مورد صبحانه پذیرایی گرم بود
سربازی . وز می آوردندچایی، همه وقت  از ر. هم به اندازه بیشتر از سه نفر می دادند

رادیویی هم به ما . رفتار عجیبی بود. هر ساعت به در میزد که چایی می خوریم یا نه
  .مصطفی رحیمی "نگاه" و کتاب زردهای سرخبا چند کتاب هفته، . دادند
در مورد رادیو، مشکوک بودیم که احتماال در آن دستگاه ضبط صوتی کار گذاشته      
 امتداد داشت، نظر جوان یک گوشه دیوار اتاق عبور کرده و تا اتاق سیمی نیز که از. اند

به آن دست می زدیم و می خواستیم بدانیم برای چه کشیده شده . ما را جلب کرده بود
سعی می کردیم موقع مستراح رفتن امتداد آن را بگیریم و ببینیم به اتاق های . است

خاطر وجود رادیو و این سیم، بعضی از به هر حال به . دیگر هم کشیده شده است یا نه
حرفهایمان را که نمی بایست دشمن بداند، خیلی آهسته می گفتیم و یا روی زمین می 

 نیز دقت می کردیم که بتوانیم از مصطفوی و فهیمینوشتیم و در ضمن به صحبت های 
  . خالل صحبت های آنها بفهمیم که آیا حرف های ما را شنیده اند یا نه

واالتی در مورد طرز ئ می آمد و سرقیه اینجا یک مزدور برای بازجویی از رفیق در     
این مزدور خود را یک دانشمند شیمی معرفی می کرد و .  از او می کرد"تی ان تی"تهیه 

راستی این مزدوران چقدر بی . می گفت به خاطر تحقیق در رشته ام به اینجا آمده ام
ین اندازه است که فکر می کنند ممکن است که چنین آیا واقعا حماقتشان تا ا. شرمند

  حرف هایی را کسی قبول کند؟
می گفت که او در مورد مواد منفجره خیلی چیزها می !  درباره آن دانشجومصطفوی     

داند و موقع رفتن به یک خانه مشکوک ابتدا او جلو می رود که اگر مواد منفجره ای کار 
  .  نماید آن را خنثی،گذاشته شده باشد

اوایل آذرماه یک روز که از پنجره اتاق به بیرون نگاه می کردیم، مزدوران را دیدیم      
و در داخل دو ... ماشین های آریا و بنز . که چندین ماشین را به ردیف قرار داده بودند

 به نظر می رسید آذوقه و مهمات باشند و ،کامیون ارتشی نیز وسایلی چیده بودند
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آن جوجه جاسوس، متخصص مواد منفجره . ز دور تا دور آنها نشسته بودندچندین سربا
ما هر وقت می خواستیم از ! (و فقط یک دانشجوی ساده بود! هم، که اصال بازجو نبود

و چند مزدور دیگر با لباس ) او حرف بزنیم، این جمله را در موردش بکار می بردیم
تدا فکر کردیم برای محاصره خانه ای می اب. های معمولی سوار ماشین ها شدند و رفتند

استتاری برای محاصره خانه ای در شهر چه مفهومی داشت؟  ولی پوشیدن لباس. روند
  ور ساده این بساط را چیده بودند؟ به جنگل می رفتند، یا برای یک مانُ

 چشم دوخته و در فکر بودیم که فریاد ،هر سه نفر به دورترین جایی که می دیدیم     
گنده که به سر سربازی داد می کشید و با او دعوا می کرد ُکم آمیز یک ساواکی شکم تح

در اینجا دیگر موقع . که چرا ماشینش را خوب نشسته است، رشته افکارمان را پاره کرد
این . مستراح رفتن کسی مزاحم نبود و هر وقت می خواستیم، می توانستیم برویم

خوب بود که رفقا در راهرو برای بازجویی می موضوع از این لحاظ اهمیت داشت و 
هرسه، یک . برای ما باارزش ترین مواقع بود،مواقعی که رفقا در راهرو بودند. نشستند

با رفقا احوالپرسی می کردیم، . به یک به بهانه مستراح رفتن از اتاق خارج می شدیم
به هر صورت مشت های گره کرده خود را به آنها نشان داده و شعار می دادیم و 

در این مواقع، وجود هرسه مان سرشار از شور و . همبستگی خود را یادآوری می کردیم
به کسانی که مشغول نوشتن . لحظات باارزشی بودند و برای ما شادی بخش. هیجان بود

در جلسه امتحان خلق نشسته اید و باید از : ورقه بازجویی بودند، یادآوری می کردیم که
به بعضی ها می گفتیم در امتحان خلق، تجدیدی معنی ندارد، . ل بشویداین امتحان قبو

  . مواظب باش که حتما نمره قبولی بگیری
در محیطی که دشمن، با تمام نیروی خود می کوشد، احساس تنهایی در فرد به وجود 
آورد و مدام به او از خیانت سخن می گوید و یا به وسایلی می کوشد رفقا را به هم 

 بی اعتماد سازد، دیدن قیافه های شاد مبارزین صادق و یک سالم کردن آنها، که بدبین و
گویای آن است که پیمانمان با خلق همچنان محکم بوده و هنوز رفیق یکدیگریم، گرمی 

ما در آن  راهرو از این مبارزین صادق زیاد می . و شور بی نهایتی به شخص می بخشد
ر قهرمانانه بود که خود دشمن نمی توانست علیرغم رفتار این مبارزین آن قد. د یدیم

دیگر حساب دست ":  می گفتمصطفوی. خواست همیشگی اش آنها را تحسین نکند
ما آمده است، هروقت دیدیم دو نفر کلمه خلق را این چنین با عشق به زبان می رانند، 
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یی پس دادن آخر آنها از بازجو. "باید بدانیم عضو سازمان چریکهای فدایی خلق هستند
وال هایی از این قبیل که تبعه کجا هستید، چه ئرفقا در جواب س. کفرشان درمی آمدُرفقا 

ما چریک فدایی خلق . ما تبعه خلق ایران هستیم: در ورقه ها می نوشتند... شغلی دارید 
   ....پیروزی با خلق است. ما به خاطر خلق مبارزه می کنیم... این شغل ما هست  .هستیم

*******************  
  

ولی برای مدتی، حدود سی یا سی و پنج . رفقای پسر درسلول های انفرادی بودند     
حمید ، مسعود احمد زادهرفقا . نفر از رفقای باسابقه سازمان را پهلوی هم گذاشته بودند

 و عده ای از علیرضا نابدل، )2(اسداله مفتاحی، عباس مفتاحی، )1(سعید آریان، توکلی
 را در سلولی با رفیقی از اعضای سازمان )3(منافرفیق . ی مجاهد از این جمله بودندرفقا

  . گذاشته بودند)4(آزادیبخش خلقهای ایران
*******************  

  
برای این که طرز . در اینجا نگهبان ها، به عوض پاسبان، سرباز و گروهبان بودند     

 برادر مرا جالدهای ،می دانید: نم، می گفتمبرخورد آنها را با کارهای انقالبی مان ببی
 و جواناینجا کشته اند؟ که یکی از سربازها یا گروهبان ها این حرف مرا به گوش 

 مرا جواندو روز بعد از آمدنمان به اوین می گذشت که . ساواکی های دیگر رسانده بود
 اینکه واقعیتی را برای: گفتم . به اتاق خود خواند و پرسید که چرا این حرف را زده ام

پس گفتن این . تازه جالد بودن که به نظر شما افتخار محسوب می شود. گفته باشم
  !حرف چه اشکالی دارد؟

مواظب حرف های ":  قیافه اش را در هم کشید و با لحن تهدیدآمیزی گفتجوان     
شما سربازها به ما وفادارند و کوچک ترین حرکات !  اینجا شهربانی نیست،خودت باش

 را مأمورین ساواک و دهقانی بهروزخوب، همه می دانند که . را به ما گزارش می دهند
  ."!اینکه دیگر گفتن ندارد. شهربانی کشته اند

و کینه ای بر :  در درونم ندایی دنباله گفتار او را گرفت !زهی وقاحت و بی شرمی     
: چنین باشد، خلق فریاد می زندبگذار ! انبوه خشم و کینه پایان ناپذیر خلق افزوده اند

  !بترس از خشمم، که خرمن سرخ امیدهای فروکوفته است
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*******************  
 پهلوی ما می آمد و با احترام و با ، ساله ای بود36-35 که زن چادری حسینیزن      

. یک بار هم با من برای گرفتن عینک به شهر آمد. اظهار کوچکی با ما روبرو می شد
 –عصر، وقتی که هوا کم کم تاریک می شد، سوار ماشین روپوش داری شدیم هنگام 

یعنی قسمت عقب ماشین که به بیرون دید نداشت و به وسیله دری به قسمت شیشه دار 
 یک گروهبان کوتاه قد که لباس های ژنده ای داشت همراه ما –ماشین مربوط می شد 

مقصد مطب دکتر . د یا نه؟ چیزی ندیدمخوب او را وارسی کردم که ببینم سالح دار. بود
را تشخیص نمی دادم، نفهمیدم در کجا   بود و از آنجایی که موقعیت خیابان هارمیخُ

ضعیفی دید چشمم و مزید بر آن، تاریکی شب باعث شده بودند که نتوانم . قرار دارد
چیزی جز وقتی از ماشین پیاده شدم و به اطراف نگاه کردم، . پنج قدمی خودم را ببینم

شبح هایی که تکان می خوردند و نور چراغ هایی که به چشمم می خورد، چیز دیگری 
آن شب یک فاصله بیست متری را طی کردیم و از یک طرف خیابان به . نمی دیدم

من تمام این مدت در فکر فرار بودم، ولی هرچه به اطراف نگاه می . طرف دیگر آمدیم
 دهم که مثال در چند قدمی من یک آدم معمولی کردم چیزی را نمی توانستم تشخیص

ایستاده یا یک پاسبان یا در چند قدمی من کوچه ای هست یا نه؟ به همین خاطر از فکر 
  .فرار منصرف شدم

*******************  
  

از مزدوران می پرسیدم آیا دادگاه ما را با رفقای پسر تشکیل خواهند داد یا نه؟ آن      
.  شما موجب بدبختی بعضی از پسرها خواهید شد،ر این کار را بکنیماگ": ها می گفتند

چون بعضی از آن ها هم که عاقل هستند و می خواهند در دادگاه رفتار خوبی داشته 
 قضات را مجبور ،باشند، در رابطه با شما خجالت خواهند کشید و با حماقت خود

  ."!خواهند کرد که حکم اعدام برایشان صادر کنند
و بدینسان بود که ما با مفهوم عدالت دادگاه های آریامهری از نزدیک آشنا می      

در پرونده هر . شدیم که اعدام یا محکومیت هیچ نوع رابطه ای با اتهام کسی ندارد
زندانی ورقه ای است که نظریه ساواک در مورد او در آن نوشته شده است و قضات 

حدود مدت محکومیت . ظریه تنظیم می کنددادگاه، مدت و نوع محکومیت را طبق آن ن
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با نظریه ساواک مشخص می شود و چگونگی رفتار در دادگاه فقط مدت محکومیت را 
در دادگاه،  البته بعضی مواقع طرز برخورد مبارز. در همان حدود مشخص تعیین می کند
این طرز برخورد، در پرونده شخص منعکس . برخالف پیش بینی های ساواک است

نظریه جدید .  به ساواک برمی گردد تا نظریه جدیدی از طرف ساواک داده شودشده و
در بعضی موارد نظریه . میزان محکومیت مبارز را در دادگاه تجدید نظر تعیین می نماید

جدید ساواک چنان تأثیری در رأی دادگاه داشته است که مثال محکومیت های سه سال 
در مورد حکم اعدام، رفتار .  به اعدام تبدیل شده استبه ده سال، پانزده سال به ابد و ابد

معموال حکم اعدام از قبل . و طرز برخورد مبارز در دادگاه تأثیری در این رأی ندارد
  . صادر می شود

مزدوران برای سنجش روحیه ما، یادآوری می کردند که اگر در دادگاه دفاع معمولی      
یی که دیده ایم چیزی نگوییم، یکی دو سال بکنیم و از ایدئولوژی خود و شکنجه ها

و می . بیشتر محکوم نمی شویم اما در غیر این صورت به اعدام محکوم خواهیم شد
حاضرید در دادگاه رفتار آرام داشته باشید و از این گونه شعارها ! خوب": پرسیدند

یک مزدور  راستی وقتی سروکار "ندهید تا ما بگذاریم دادگاهتان با پسرها تشکیل شود؟
 مبارزین راستینی هستند که مصالح انقالب با ،با روحیه انقالبی است و طرف صحبت

تمام وجودشان آمیخته است و آنها نه به خود بلکه تنها و تنها به پیشبرد و پیروزی 
آن روز .  نیرنگ های دشمن چه خوب به تمامی رنگ می بازد،انقالب می اندیشند

عدام صحبت می کرد و رفقا با عشق تمام از آرزوی  برای ایجاد ترس از امصطفوی
و آنگاه درماندگی دشمن تماشایی ! ... رسیدن به سعادت تیرباران شدن سخن می گفتند

  .بود
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  دیداری بزرگ 

  مسعودمالقات با رفیق 
  

هرسه پشت در ایستاده .  را پیش ما بیاورندمسعود احمدزادهآن روز قرار بود رفیق      
سرانجام . شور و هیجان وصف ناپذیری داشتیم. حظه دیدار بی تابی می کردیمو برای ل

.  دستش را به گرمی فشردیم،در را باز کردند و رفیق را آوردند و هر سه با شوق تمام
شادی زیادی در چهره رفیق دیده می شد که با متانت ژرف و پُرشکوه او به هم می 

فیق دستش را با کمی سنگینی بلند می هنگام دست دادن متوجه شدیم که ر. آمیخت
 از او پرسیدیم بعد از این همه مدت که از شکنجه می گذرد، هنوز ،ناراحت شدیم. کند

روی زمین ! دستت درد می کند؟ تکان کوچکی به دستش داد و گفت نه چیزی نیست
 شروع به صحبت رقیهرفیق . نشست و ما با احساس افتخار زیاد به دورش حلقه زدیم

 جریان ، و در حالی که صدایش می لرزید و به خود فشار می آورد که گریه نکندکرد
 از رفیق ،والی را که از ما پرسیده بودئبازجویی خود را شرح داد و در پایان همان س

 سرش را تکان مسعودرفیق  "آیا به نظر تو این کار من خیانت بود؟":  نیز پرسیدمسعود
 و آنگاه گویی ماجرایی را "ا نمی شود خیانت گذاشتنه اسم این کار ر": داده و گفت

:  در قیافه اش خوشحالی آمیخته با نوعی غرور دیده شد و پرسید،به یاد آورده باشد
 می خواست مانعش بشود که او مصطفوی "را شنیده اید؟(*) مجیدجریان رفیق "

جریان چه بود؟ و او آن را شرح : اما ما بی توجه به او با هیجان پرسیدیم. چیزی نگوید
 دستگیر می کنند )5( خائن"آزاد سرو " را مأمورین ساواک با کمک مجیدرفیق ": داد که

مأمور  او را پشت ماشین بین دو ،و بعد در حالی که پاهایش را به مسلسل بسته بودند
 که مجیدرفیق .  و یک مأمور بغل دست راننده می نشینندآزاد سروقرار می دهند و 

 مأمورین هنگام بازرسی بدنی متوجه نارنجک همراه او نشده –مسلح به نارنجک بود 
 سیانورش را به دهانش می گذارد و –بودند و فقط اسلحه اش را ضبط کرده بودند 

 خائن نارنجک را آزاد سرو. جلوی ماشین می اندازدضامن نارنجک را می کشد و آن را 
، بر می دارد و می خواهد آن را به بیرون پرتاب کند ولی نارنجک در دستش منفجر شده
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بعد آنها از .  و دو ساواکی هم زخمی می گردندمجیداو و راننده کشته می شوند و رفیق 
ی شوند که به وسیله بی سیم ماشین که دیگر در اثر انفجار از کار افتاده بود، پیاده م
ولی در این هنگام یک ماشین . جریان را اطالع داده و ماشین دیگری دریافت بکنند

گشتی شهربانی که آنها را مسلسل به دست دیده بود، به تصور این که آن ها چریک 
  . "هستند به گلوله می بندد و به شدت زخمی شان می سازد

 با خونسردی خاص خود جریان را نقل می کرد، مسعوددر تمام مدتی که رفیق      
در پایان برای این که جبران .  از حرص به خود می پیچید ولی حرفی نمی زدمصطفوی

ما از روی خوشحالی می  "!این یک اتفاق بود": دل خود را بکند با ناراحتی گفت
ولین  اآزاد سرو " : ادامه دادمصطفوی بدون اعتناء به حرف مسعودرفیق . خندیدیم

  . "خائنی بود که به سزایش رسید
لحظه ای سکوت . آن قدر حرف در دل داشتیم که نمی دانستیم کدام را مطرح کنیم     

 اعتراض شهینچون رفیق بنا به عادت کم حرفی خود چیزی نمی گفت، رفیق . کردیم
 "رفیق می دانی که هر کلمه تو برای ما چقدر ارزش دارد، چرا حرف نمی زنی؟": کرد

در ذهن من موضوعی بود و آن این که قبال در سلول، یکی از مبارزین . و او خندید
با . زندانی راجع به سازماندهی سازمان ما، از من پرسیده بود و من چیزی نمی دانستم

در مورد سازماندهی سازمان تا ! رفیق: خودم فکر کردم، بگذار این را بپرسم و پرسیدم
 ابلهانه خندید و کلمه دشمن مصطفوی. برای ما حرف بزنآنجا که دشمن می داند کمی 

رفیق کمی که حرف زد، از خالل حرفهایش فهمیدم که تمایلی . را با تمسخر تکرار کرد
 کفرش در مصطفویدیگر . موضوع را عوض کردم. ندارد در این مورد صحبتی بکند

صالح سازمانتان شما حتی پیش من هم از م": چهره اش را در هم کشیده گفت. آمده بود
چنان عشق و محبتی به رفیق قهرمان .  و آنگاه خواست که رفیق را ببرد"حرف می زنید؟

وجودمان ماالمال از شور و هیجان و . خود احساس می کردیم که حدی نداشت
 در مورد رفیقی که همین چند دقیقه پیش شهینصفا و صمیمیت رفیق . خوشحالی بود
ما آنگاه . د که او بی اختیار سر رفیق را در آغوش گرفت به حدی رسی،او را دیده بود

جلوه ای از پاکترین و شورانگیزترین احساس محبت و عشق رفیقانه را شاهد بودیم که 
بدان گونه جلوه می کرد و از خود می پرسیدیم چه کسی می تواند غیر از انقالبیون 
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ن اولین و آخرین باری راستین، از چنین عشق بزرگ و پُرشکوهی برخوردار باشد؟ ای
  .بود که ما با رفیق قهرمان و فراموش نشدنی خود روبرو شدیم
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  دیدارهای دیگر با رفقا

  
.  هم فرصت دیداری دست دادحمید توکلی و رفیق سعید آریانیک بار با رفیق      

 بود و به حرف زدن ما  رذل در اتاقحسینی. گرچه با آنها نتوانستیم حرف چندانی بزنیم
 آه و ناله سر ،آن بدبخت ها انتظار داشتند وقتی رفقا به هم می رسند. اعتراض می کرد

این مالقات بیشتر به این . آنها از روحیه پُرشور و مقاوم ما حرص می خوردند. دهند
 و )حمید( مجید و شهیندلیل بود که احساسات برادر خواهری و زن و شوهری رفقا 

ولی این سه انقالبی قهرمان آن چنان .  برانگیزند و روحیه آنها را ضعیف سازند راسعید
. برخورد رزمی و چریکی با هم داشتند که مزدوران به زودی از کرده خود پشیمان شدند

آخر . رفقا در این مالقات تنها چیزی که به فکرش نبودند، همبستگی های خانوادگی بود
اط آفرینی رفاقت هست؟ این سه انقالبی در درجه اول کدام همبستگی به استحکام و نش

برای هم شعر می خواندند و صحبت هایشان در مورد توده هایی . رفیق همدیگر بودند
  .بود که عاشقانه دوستشان می داشتند

، این دو همسنگر و هم رزم انقالبی سعید و رفیق شهینمزدوران در مورد رفیق      
شیطنت های  ز بچه های خود و یادآوری بازی ها وسعی می کردند با حرف زدن ا

 بچه خردسالشان بیندازند و با برانگیختن احساسات و صمد آنها را به یاد ،کودکان
ولی این .  روحیه شان را ضعیف ساخته و از ادامه انقالب بازشان دارند،عواطف آنها

یلیون ها نفر از انقالبیون صادق، پاکباخته تر از آن بودند که در مقابل محرومیت م
 ،کودکان محروم جهان که با چهره هایی زرد و استخوانی در کارخانه ها به کار مشغولند

کودکانی که در تحت حکومت ظالمانه رژیم های دست نشانده، از جمله حکومت 
 از همان ابتدا مورد استثمار و همه گونه توهین و تحقیر واقع ،بیدادگرانه پهلوی درایران

آنها رفیق تمام کودکان .  بیندیشندصمدها به بچه خود و تنها به یک می شوند، تن
ستمدیده و محروم جهان بودند و برای رهایی همه شان از چنگال استثمارگران آن همه 

آنها عشق واقعیشان را به همه کودکان محروم از محبت . احساس مسئولیت می کردند
 با یادآوری خانواده زحمتکش عیدساحساس می کردند و در این مالقات بود که رفیق 
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 نمی تونه بچه داشته رضا":  گفتشهین آنها را می شناختند به رفیق ،فقیری که هر دو
  ."... خودت می دونی چرا؟ چون که بچه هاش از گرسنگی و بی دوائی می میرن ،باشه
 یمصطفوقبل از مالقات، .  هم مالقات دیگری داشتیم"محمد" ،با برادرکوچکتر من     

 ناراحتی روحی پیدا کرده به خاطر این که روحیه او کمی محمدبه من سپرد که چون 
به خاطر همین وضع روحیش با او به طور معمولی .  می خواهیم ترا ببیند،جا بیاید

  . حرف بزنید و الاقل برای او شعر و شعار نخوانید
تم او در چه مرحله  جدا بودم و نمی دانس"محمد"من یک سال قبل از دستگیری، از     

آیا عضو سازمان شده است یا نه؟ به هر حال او را در . از رشد فکری به سر می برد
دشمن می خواست از وجود او برای خنثی کردن . رابطه با سازمان دستگیر کرده بودند

برایش .  در زیر شکنجه به جای گذاشته بود، استفاده بکندبهروزتأثیری که شهادت رفیق 
  . ده بود که به ترتیبی برای مصاحبه به تلویزیون بیاوردبرنامه چی

 به علت داشتن خصوصیات انقالبیش عشق می بهروزدر زندگی گذشته، ما به رفیق      
 را پیش بهروزشادی ما موقعی بود که رفیق . ورزیدیم و او را بیش از حد دوست داشتیم

 درزدن او را می شنیدیم، به خاطر دارم که چطور وقتی ضربه مخصوص. خود می دیدیم
 بست و با شوق فراوان به طرف درخوشحالی چهره مان را فرا می گرفت و با یک جَ

 کسی بود که تمام نیازهای زندگی ما را چه مادی و چه معنوی بهروزرفیق . می دویدیم
او راه انقالب، راه رهایی نهایی توده ها را از قرن ها اسارت در مقابل . برآورده می کرد

چشمانمان می گشود و به ما می آموخت که چگونه باید این راه را تا آخر با استواری و 
آن هم . ایمان بپیماییم و در هر فرصتی هرچند کوتاه برایمان از مارکسیسم حرف می زد

 چه با اشتیاق و حوصله تمام از ،وا ل کوچک مائبا چه زبان ساده ای و در مقابل یک س
هیچ حرکت، هیچ حرف رفیق بدون ارتباط با هدف . ردمسائل مختلف صحبت می ک

معتقد بود که حتی به مادر پیر و بیسواد هم می شود مارکسیسم . مقدس زندگیش نبود
چه فراوان .  این کار را می کرد،به همین دلیل هر وقت فرصت دست می داد. تعلیم داد

 ساده بیان شده بود و ترکی بلد بود که در آنها قوانین دیالکتیک به صورتیُمثال های 
) بانقال(ونی گتا دگر" یعنی "بوالنماسا، دورولماز":  مهم بسخود شعارهایی بودند

 گرک جان ، ال چکمز،ال چک می ین" و مثالِ ."صورت نگیرد، زاللیت به دست نیاید
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مفهوم آن به فارسی چنین . ، شعاری بود که او همیشه آن را بیان می کرد"چکه دردی
  ."...استین هرگز از رهروی نماند، مشکالت را به جان باید خرید رهرو ر": است
 برای ما عشق و ایمان مجسم بود، عشق به توده ها ی بهروزسراپای وجود رفیق      

با این وصف چگونه . محروم سراسر جهان و ایمان به پیروزی نهایی انقالب های آنان
دن به هدف ضدخلقی خود می امکان داشت ما عاشق او نباشیم؟ و ساواک برای رسی

  .  استفاده کندمحمدخواست از همین نقطه ضعف 
او را در سلول انفرادی تنها گذاشته و در کنار سلولش صدای شکنجه ای را از ضبط      

بعضی روزها صبح زود .  را شکنجه می دهیمبهروزصوت پخش کرده و گفته بودند که 
و یا نصف . د کسانی را تیرباران کردیمچند تیر نزدیک سلولش شلیک کرده و می گفتن

تداوم این . شب از خواب بیدارش می کردند و وعده شکنجه جسمی به او می دادند
 کشته بهروز و این که او فهمیده بود محمدشکنجه های روحی و گاه جسمی در مورد 

 یکنوع گیجی و حالتی که ،شده است، حالت روحی بدی برایش به وجود آورده بود
حرف هایش سَر و .  حواس خود را جمع کرده و جمله ای را درست بر زبان آوردنتواند

چشم های خود را می بست و به خود فشار می آورد که تمرکز حواس پیدا . ته نداشتَ
مرا که دیده . به شکل عجیبی نسبت به دشمن عدم اعتماد داشت. کند ولی نمی توانست

فکر کرده بود شاید اینجا هم کلکی . ستمبود اول نمی خواست قبول کند که خواهرش ه
با ما که صحبت می . در بین باشد و من که حالم خوب نیست، نباید زود اعتماد بکنم

به . کرد و نمی توانست تمرکز حواس پیدا کند، حرفهایش بی ربط و بی مفهوم می شد
اهید کرد من می دانم که بعد از این که مرا از اینجا بردید شکنجه خو":  می گفتفهیمی

به او اشاره . عکس شاه روی دیوار بود. "بگذار من حرفهایم را بزنم. ولی عیب ندارد
 من به او ،می دانی حرف حساب من این است": کرد و با سادگی و صفای تمام گفت

  ."...او دشمن است . وفادار نیستم
نان سادگی و  چ،در تمام مدتی که در اتاق ما بود و نیز در موقع ادای این کلمات     

صداقت بی نظیر وبی پایان در حرکات و حرف هایش دیده می شد که ما را شدیدا 
 – من به او وفادار نیستم –عمق این جمله را خوب می فهمیدم . تحت تأثیر قرار می داد

می دانستم که اگر او مطالعات سیاسی داشت و قادر به بیان احساسات درونیش بود، 
  .الیش خود را با جمالت رساتر بیان می کردچنین احساس پاک و بی آ
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 از دوازده سالگی، بعد از تمام کردن دوره ابتدایی دبستان، در کارگاه های "دمحم"     
مختلف زرگری و مکانیکی کار کرده و بعدها در کالس های شبانه تا کالس نهم درس 

ملی کارآمدی خوانده بود و هنگام دستگیری، کارگر مکانیک ماهری بود که از نظر ع
او را به خوبی می شناختم و از کینه و نفرت بی حدش به دشمن آگاه . هائی داشت

در روزهای :  شنیدم، تعجب نکردمخطاییبرای همین وقتی برخورد شدید او را با . بودم
 او را نصف شب از خواب بیدار می کرده خطاییاول دستگیری در یکی از شبهایی که 

 بر روی او محمدده و در آن ساعت شب از او بازجویی کند، تا بدین وسیله آزارش دا
پریده و پایش را طوری گاز می گیرد که مزدوران دیگر به کمکش آمده و از چنگ 

آن روز در حالی که هر کدام با گفتن جمله ای سعی می .  خالصش می کنندمحمد
ر شنیدم که او را بعدها در زندان قص.  از او جدا شدیم،کردیم روحیه او را تقویت کنیم

و .  باز بعد از این که حالش کمی خوب شده بود، اذیت می کنند و آرامش نمی گذارند
. رده و به مدت یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته بودندیک بار هم از زندان عمومی بُ

  . او در دادگاه به چهارسال زندان محکوم شد
*******************  

  
سازمان سیزده یا چهارده آذرماه بود که افراد .  اوین بودیمحدود بیست روز در     

 ما را به زندان قصر ، را دستگیر کردند و به علت کمی جاآزادیبخش خلق های ایران
اتفاق باید کمک می کرد تا فردی که مدت طوالنی . همیشه این طور بود. منتقل نمودند

ردد، یا به هر صورت وضعش رد، به زندان عمومی منتقل گمثال در سلول بسر می بَ
رم کمی داشتند، به علت کمی جا آزاد می بعضی وقت ها کسانی را که جُ. روشن شود

  .کردند
*******************  

  
 با سه ورقه کاغذ به اتاق آمده حسینی را به زندان قصر منتقل کنند، قبل از اینکه ما     
آیا از رفتاری که در این چند روز با نظرتان را راجع به وضع اینجا بنویسید که " :گفت و

این دیگر چه :  هر سه رفیق به روی هم نگاه کردیم که"شما شده راضی هستید یا نه؟
که قبال  فوری علت آن پذیرایی هایی را نیرنگی است و چه معنی ومقصودی دارد؟ و
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ما پس حاال می خواهند ببینند تا چه حدود آن رفتارها بر روی .  فهمیدیم،شرح دادم
  ! را نسبت به ساواک عوض کرده است؟ ثیر گذاشته و چقدر نظر ماأت

 ورقه را گرفت و با چشمان شیطنت بار خود به آن نگاه کرد و آنگاه در شهینرفیق      
 نیز با رقیه من و رفیق "!ما اینجا هیچ رفتار غیرمنتظره ای از شما ندیدیم": آن نوشت
سر هر . ا از دشمن هر جور رفتاری انتظار داشتیمم(. همین مفهوم را نوشتیم،کمی تغییر

 بلکه رفتاری بود که به ،ساعت چایی دادن و پذیرایی های دیگر به قصد محبت نبود
  .) قصد خاصی صورت می گرفت

*******************  
  

 بردند و از آنجا به قزل قلعهرا به زندان قصر منتقل کنند، به زندان  قبل از اینکه ما     
در جایی که انگشت .  اطالعات رفتیم تا عکس بگیرند و انگشت نگاری کننداداره

 دود سیگار تمام .ر از زندانی مرد با سر و وضع ژولیدهنگاری می کردند، اتاقی بود پُ
از عدس پلو در دست داشت، با  رپیرمرد کوتاه قدی که کاسه ای پُ. فضا را آکنده بود

کاسه . لش می خواست ابراز محبتی کرده باشدد. مهربانی و شگفتی به ما می نگریست
سال دوازده  پسر کم سن و. را پهلوی ما آورد و اصرار کرد که از غذای او بخوریم

 ،سیزده ساله ای نیز با قیافه زرد و پیکر خمیده و الغر با همان محبت و یکرنگی پیرمرد
  . در حالی که برویمان لبخند می زد، غذایش را به ما تعارف کرد

آن . دیدن این صحنه ها در آن موقعیت، برای ما بسیار جالب و فراموش نشدنی بود     
ک کردیم که هرگز قیافه های صمیمی و دوست داشتنی را در اعماق قلب خود حَ

  .محبت سرشار از صفای آنان را از یاد نبریم
  
  
  
  
  
  



حماسه مقاومت   228 

  
  :توضیحات

  
چریکهای فدایی همسر همرزم شهین توکلی از اعضای سازمان : سعید آریان ) 1

که در موقع تعویض خانه تیمی، به جهت همراه نداشتن اسلحه، . خلق بود
  . تیرباران شد50دستگیر و در زمستان

   
 50از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که در تابستان سال: اسداله مفتاحی ) 2

دستگیر شد و در زمستان همان سال همراه برادر و همرزمش عباس مفتاحی و 
  .ر چریک قهرمان دیگر تیرباران شدچها

  
از اعضای مرکزیت شاخه تبریز سازمان چریکهای : عبدالمناف فلکی تبریزی ) 3

 دستگیر شد و در اسفند همان سال به همراه ده 50فدایی خلق که در تابستان
  .رزمنده دیگر تیرباران شد

 که برای وی در مورد رفیق مناف فلکی الزم است اندکی راجع به شرایط ویژه ای* 
رفیق مناف عالوه بر همه شکنجه هائی که از . وجود آمد، توضیح دهمه در زندان ب

طرف دشمن متحمل شد، به خاطر یک سوء تعبیر یا شایعه که مزدوران دشمن نیز 
زودی در زندان پیچید، از طرف رفقای خود نیز در شرایط ه به آن دامن می زدند و ب

بنابراین .  خبر شایع شد که مناف خیانت کرده استاین. بسیار دشواری قرار گرفت
در فضائی که زندانیان امکان گفتگوی آزادانه را با یکدیگر نداشتند و امکان چند و 
چون موضوع وجود نداشت تا معلوم شود که در واقعیت امر چه عملی از مناف 

ه به سرزده است که در مورد او چنین گفته می شود، بعضی از رفقا وقتی یک لحظ
یا با نگاه خشم آلود از کنار او  "خائن"طور اتفاقی او را می دیدند، با گفتن کلمه 

  . مسلماً تحمل چنین شرایطی برای یک زندانی مبارز بسیار دشوار است. می گذشتند
واقعیت آن بود که مناف در زیر شکنجه قرار مالقات خود با رفیق احمدزاده را گفته 

ر آن زمان از شکنجه تصویر ذهنی وجود داشت و انتظار اما درست است که د.  بود
 واالّ خائن –از یک انقالبی آن بود که به هیچوجه رازی را برای دشمن افشاء نکند 
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 ولی واقعیت این است که در همان موقع نیز رفقائی بودند که - شمرده خواهد شد
تهم به قدرت تحمل شکنجه را از دست داده و حرف زده بودند بدون آن که م

؟ صرف نظر از اهمیت رفیق !اما چرا در مورد مناف چنان گفته شد. خیانت شوند
مسعود در سازمان که بار ضعف مناف را احتماالً برجسته ساخته بود، مشخصاً بی 
 تجربه گی و سطحی نگری بعضی از رفقا و تالش دشمن برای سوء استفاده از جوّ

اما رفیق . ف، در این امر دخیل بودندموجود جهت تضعیف هر چه بیشتر روحیه منا
مناف علیرغم قرار گرفتن در چنان شرایط دشواری، عظمت خود را آشکار ساخت 

 12مناف به مدت (و همچنان مؤمن به طبقه کارگر، طبقه ای که از آن برخاسته بود 
سال در زیر زمین های نمور حکم آباد قالیبافی کرده بود و در این محیط بود که 

او در مقابل دشمن سر خم ننمود و . باقی ماند) بهروز با او آشنا شدندصمد و 
خونش را نثار رهائی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از قید استثمار و ظلم و ستم 

یکی از رفقائی که در آن زمان با مناف مدتی در یک سلول به سر برده و با . نمود
اخیراً در یک )  سیداحمدیرفیق محمدتقی(هم در یک دادگاه محاکمه می شدند 

سخنرانی در پل تاک، توضیح داد که رفیق مناف در دادگاه با چنان قاطعیت انقالبی 
به دفاع از آرمان های پرولتاریائی خود پرداخت که به واقع تردیدی برای اعدام 

  .  شدن خود باقی نگذاشت
  
بتدا در اعضای مرکزیت این سازمان ا: های ایران سازمان آزادیبخش خلق  )4

سازمان انقالبی حزب توده عضویت داشتند که بعدا با رد نظرات آن، از این 
. های ایران را بنیان نهادند سازمان انشعاب کردند و سازمان آزادیبخش خلق

ایران با خط مشی مسلحانه، به  زمان با آغاز مبارزه مسلحانه در این سازمان هم
 مسلحانه، در خط مشی خود تجدید اما بعد از انجام دو عمل. مبارزه پرداخت

 1350بیشتر اعضای آن در آذر ماه سال. نظر کرده و اسلحه را به کنار گذاشت
اعضای  یکی از. از طرف سازمان انقالبی حزب توده لو رفته و دستگیر شدند

از زندان گریخت و دوباره همین سازمان را ) سیروس نهاوندی( مرکزیت آن
رد و هم اکنون به فعالیت های خود ادامه می  کءبا خط مشی مسلحانه احیا

  .دهد
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فردی که باعث دستگیری مجید احمدزاده شد و خودش نیز در همان : آزاد سرو ) 5
  .به دست مجید به قتل رسید دستگیری



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در زندان قصر
  



 



  
  

  در زندان قصر
  
  
  

  ایجاد شرایط مرفه در زندان
  توطئه ای دیگر برای مبارزین

  
 بزرگ زندان که وارد شدیم، دو سالن بزرگ دیدیم باز در. به زندان قصر رسیدیم     

در محوطه زندان قصر عالوه بر زندان زنان، . که به کار مالقاتی ها رسیدگی می کرد
شماره های سه و .  عادی و سیاسی وجود دارددیگر برای مجرمین) بند(هشت زندان

یک بیمارستان، حمام، آشپزخانه و مسجد که فقط . چهار آن برای سیاسی ها است
.  و یک کارگاه صنعتی در آن جا قرارگرفته اندتر از زندانی اسظاهرش مسجد است و پُ

 غروری دم در سرهنگی باَ. به زندان زنان که در آخرین قسمت واقع شده است، رسیدیم
آنها رئیس زندان، افسر نگهبان و . احمقانه، همراه یک افسر و چند پاسبان ایستاده بود

اوین به خیال خود برای ترساندن ما گفته بودند که زندان  در.  پاسبان های زندان بودند
قدر محیط بدی است که یک فرد عادی  ر از زن های فاسد و شرور است و آنقصر پُ

به ما وعده زندگی سخت و رنج آوری را داده . ر آن جا را نداردتحمل زندگی کردن د
از در زندان که وارد شدیم حیاط نسبتا بزرگی دیدیم که زنانی در آن قدم می .  بودند
مدتی در دفتر زندان معطلمان کردند و ما به زن ها که پشت پنجره ایستاده و ما را . زدند

ن آشنایی اول بود و ما بعدها فهمیدیم که آنها ای. نگاه می کردند، با سر سالم می کردیم
 افراد بسیار مهربان و خوبی هستند و عنوان فاسد ،مورین ساواکأبرخالف گفته های م
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به معنی واقعی در خور خودشان است نه این زن ها که از فرط فالکت و نابسامانی های 
در .  کشیده استبدبختی که ما از نزدیک شاهدش بودیم، پایشان به زندان اجتماع و

صفحات بعد گوشه ای از تیره روزی ها و حرف های آنها خواهد آمد، گرچه کمتر 
  . کسی است که خودش با نمونه های فراوانی از آنها آشنا نباشد

جز ه  بزرگی که ببزندان یک ساختمان دو طبقه ای داشت که طبقه باال بوسیله در     
در این طبقه . ین جدا می شدئبود، از طبقه پاساعات معینی برای هواخوری، همیشه قفل 

اتاق رئیس، دفتر زندان، بهداری و اتاقی که در کنار آن برای . مجرمین عادی قرار داشتند
  . ین بودئدختران سیاسی، در طبقه پا

 و سه نفر از دوستانش که در رابطه با سازمان دستگیر شده بودند مستوره احمدزاده     
. مش داشتن جزوه ای بود، اولین دختران سیاسی این زندان بودندرو نیز دختری که جُ

در .  آنها آزاد شده بودند و افراد دیگری جایشان را گرفته بودند،وقتی ما به آنجا رفتیم
چهار دختر و چهار پسر که خود بدون ارتباط (اتاق چهار نفر از یک گروه هشت نفری

 و رفیق پویان و نبرد قهرمانانه رفیق لسیاهکثیر جنبش أبا محافل سیاسی و فقط تحت ت
عاطفه  با دشمن، به نوشتن شعار روی دیوارها مبادرت ورزیده بودند و نیز پیرونذیری

سال درباره اش می  ، دختر آمریکایی که روزنامه های آنشارون البرکینگو  )1(جعفری
  . نوشتند و دو نفر که محکومیت کمی داشتند، آنجا بودند

چند روز . ین همه دختر با اتهام سیاسی، خوشحالی زیادی احساس کردماز دیدن ا     
محیط آنجا آن چنان محیطی نبود که تماما . بعد وضعیت زندان به درستی دستگیرمان شد

غذا و کار تا حدودی اشتراکی بود ولی هماهنگی و صمیمیت . موجب خوشحالی باشد
دو طبقه بزرگ، میزی در وسط و دو در اتاق پنج تخت . چندانی بین افراد دیده نمی شد

صندلی و ظرف آشغالی که به عنوان صندلی مورداستفاده قرار می گرفت، گذاشته بودند 
ر کرده بود و نمی شد بدون ایجاد سروصدا و انداختن چیزی که تقریبا همه جای آن را پُ

  . از یک طرف اتاق به طرف دیگر رفت
هیچ چیز نظم معینی .  آنجا بودناسخ التواریخ  فقط دو سه جلد از نوع،ازنظر کتاب     

رقیه  و شهین توکلیمن و رفیق . می بایست تغییراتی در وضع اتاق داده شود. نداشت
 هر سه با اندک اختالف آدم های احساساتی بودیم که فقط شور و هیجان دانشگری

ن راه حل  نه تجربه ای در کار بود و نه قدرت تجزیه و تحلیل و یافت.زیادی داشتیم
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ما خوشبین بودیم که کسی که به زندان آمده، الاقل باید در حد خود ما . برای مشکالت
و این طرز تفکر انتظار زیادی در ما به وجود آورده بود که نمی توانست برآورده . باشد
وجود افراد مختلف با تمایالت مختلف، محیط . محیط اتاق نابسامانی هائی داشت. شود

اضافه دید محدود و ه کنار هم گذرانید، ب باراً باید شبانه روز را دربسته ای که اج
وسعت دید ما با هر بار  و. شناخت ناکافی از مسائل که هرچه بود باعث رشد می شد

یک ماه بعد از آمدن ما، چهار دختر گروه .  گسترده تر می شد،سروکله زدن با مسائل
ما سعی می کردیم به آن جهت درستی   وزندگی به روالی افتاده بود. هشت نفری رفتند

ایمان داشتیم که هر مبارز باید در هر شرایطی به مبارزه ادامه دهد و مبارز باقی . بدهیم
  . بماند
با دیدن شرایط مرفه زندان قصر، به زودی متوجه شدیم که دشمن برای کشتن      

 زندگی در سیاهچال، فقط. ردروحیه انقالبی تنها یک روش و یک تاکتیک به کار نمی بَ
بلکه برعکس زندگی در یک اتاق گرم و راحت . شرایط سخت برای یک انقالبی نیست

در . ثیر بدتر از آن داردأنیز به اندازه سیاهچال شرایط سخت و بدی است  و حتی ت
کم کم اعتیاد به زیستن و فقط زیستن بدون هیچ تحرکی  اینجاست که راحت طلبی ها و

  . کرد دشمن در مورد ما از این روش استفاده می. به وجود می آید
اتاقی که ما در آن زندگی می کردیم، اتاق بزرگی بود با پنجره های آفتاب گیر و      

تشک ها وبالش های نرم که ُدارای یک دستشویی، تختخواب های بزرگ و خوب، 
زندان محلی در خود . بعضی ها در خانه پدریمان هم این وسایل گرم و نرم را نداشتیم

. وجود داشت... برای فروش بعضی مواد غذایی از قبیل شیر و تخم مرغ و ماست و پیاز 
این الگوی ناقصی بود از . از نظر بهداشتی نیز هفته ای یک بار به حمام می رفتیم

رده بورژوازی وابستگی ها و راحت طلبی هایی که در بیرون رژیم برای قشری از خُ
تن پروری و آرامش طلبی سوق می دهد و اندیشه آن ها را َ را به تدارک می بیند و آنها

ما خوب می دانستیم که عادت کردن به . از توجه به مسائل فراوان اصلی باز می دارد
بدین جهت تا . زندگی راحت، راحت طلبی هایی به وجود می آورد که خطرناک است

 بچینیم که اجازه رشد آنجا که ممکن بود سعی می کردیم برنامه منظمی برای خود
اگر چه بعضی ها در اتاق عقیده داشتند که انجام این کارها . راحت طلبی را به ما ندهد

الزم نیست و در مواقع ضروری فرد می تواند به نیروی ایمان، شرایط سخت را تحمل 
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بکند ولی اغلب رفقا با تکیه بر تجاربی که بدست آورده بودند، نشان می دادند چنین 
ه ای درست نیست و می گفتند شرایط مرفه توطئه ای است که دشمن برای ما عقید

  .چیده است، ما باید با آگاهی با آن مواجه شویم و گول نخوریم
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  بند آمریکایی ما  هم،البرکینگ

  
رم به اصطالح جاسوسی ، دختر آمریکایی که به جُشارون البرکینگدر اینجا از      
تگیر و زندانی شده بود و روزنامه ها در موردش سروصدای فراوان راه انداختند، دس

  . صحبت می کنم
نامزد یک دانشجوی ایرانی عضو . او دختری بود با آگاهی نسبتا کم سیاسی     

 بود که چون خودش نمی توانست به ایران بیاید، او را پیش خانواده اش کنفدراسیون
 شارون. ت قطعاتی عکس هم از نقاط مختلف ایران تهیه بکنداو می بایس. فرستاده بود

بر حسب اتفاق موقعی به ایران رسیده بود که دستگاه های تبلیغاتی رژیم، عاجزانه 
تالش می کردند از وجود چنان کسانی برای خنثی کردن آن موج نوین انقالبی که فرا 

  . نندهم می زد، استفاده بکه رسیده  و آرامش ضدخلقی رژیم را ب
بار  که دادگاهی برای او تشکیل بدهند، دو  قبل از آمدن ما، به خاطر اینشارون     

برای بار سوم به عنوان اعتراض برای دادگاه که بدون مدرک و . اعتصاب غذا کرده بود
دختر با اراده . می خواست آزاد بشود. دلیل، شش ماه زندان به او داده بود، اعتصاب کرد

ا وجود داشتن آگاهی سیاسی کم، فریب نیرنگ های دشمن را نمی ب. و صادقی بود
 بنویسد ولی شاهدردادگاه به او اصرار زیادی کرده بودند که ندامت نامه ای برای . خورد

سفیر آمریکا در ایران نیز چنین پیشنهادی به . او قاطعانه این درخواست را رد کرده بود
 شارونولی .  به او سخت اصرار می کردیس زندان هم در این موردئر. او کرده بود

می گفت هیچ وقت این کار را نمی کند و . ازاین موضوع  به شدت عصبانی می شد
  . ینی بیان کنندئباالخره مقاومت او باعث شد که آنان درخواست خود را در حد پا

. از او خواستند که چگونگی وضع خود را به سفیر بنویسد و تقاضای آزادی بکند     
 با این که زندگی در زندان برایش دشوار بود و می خواست هرچه زودتر شارونلی و

من آزادیم ": آزاد شده به آمریکا برود، به این درخواست آن ها نیز جواب رد داد و گفت
به این دلیل بود که دست به اعتصاب غذای . "را ه دیگری به دست می آورم را از

 .)مکان زنده ماندن در آن فقط سه روز استاعتصاب بدون خوردن آب که ا(خشک زد
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نه دکتری بود و نه کسی که .  کسی به سراغش نیامد،این بار برعکس اعتصابات قبلی
گاهگاهی افسر نگهبانی که از شدت بالهتش تصور می رفت از نظر . حالی از او بپرسد

ه او تکامل مغزی عقب مانده است، دفتر به دست باالی سرش می آمد و بدون توجه ب
   ....که بیهوش روی تخت افتاده بود، گزارش می نوشت

ها کشیک می  هر کدام به طور مرتب باالی سر او بودیم و شب) افراد اتاق( ما     
ما به . روز سوم بود که دیگر حالش بسیار بد شده بود و امکان مرگ وجود داشت. دادیم

که مردن یک  د، در حالیاین فکر می کردیم که به چه علت کسی توجهی به او ندار
با همدیگر حرف . شمار می روده دختر خارجی در زندان برای دستگاه، تبلیغ منفی ب

مشورت کردیم که به هر صورت می باید آخرین تالشمان را به کار ببریم،  زدیم و
 روی ،یکی از رفقا. پهلوی افسر نگهبان و رئیس رفتیم که آنها را وادار به اقدامی بکنیم

در آن موقع برای ما .  را انداخته بودندشارونیس روزنامه ای دیده بود که عکس میز رئ
روزنامه نمی خریدند و رئیس به ظاهر بی توجهی کرده و گذاشته بود رفیقمان روزنامه 

 دستگیر ...رم جاسوسی در تاریخ شارون البرکینگ، دختر آمریکایی که به جُ" :را بخواند
نوشت و ... زندان محکوم شده بود، ندامت نامه ای به شده و در دادگاه به شش ماه 

آخر دروغ تا این حد بی شرمانه و تا !  زهی وقاحت و بی شرمی".مورد عفو واقع گردید
دشمن هدف پلید خود را عملی ساخته و ادامه .  آب بردیمشارونبرای ! این حد بزرگ

  ؟...!آخر چگونه ممکنه ... مات و مبهوت مانده بود شارون. اعتصاب دیگر بی فایده بود
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  در دادگاه های رژیم فاشیستی شاه تهاجمات ما

  
 الزم. پیش از آنکه به تشریح جریانات دادگاهی که برای ما تشکیل شده بود، بپردازم     

به . ست شرایطی را که در آن چریکهای فدایی خلق محاکمه می شدند، روشن نمایما
ه برای رفقای سازمان ما در جریان دادرسی فرمایشی ک علت فشار و خفقان ویژه ای

اعمال می شد، امکان هرگونه تماس و خارج ساختن متن تهاجمات آنان در دادگاه میسر 
 نمی توانستیم به گفته ،نگردیده است و حتی ما که خود در متن جریانات قرار داشتیم

سته و  زندانی به طور جَبا این همه من و سایر رفقای. دادگاه دست یابیم های رفقا در
  . گریخته توانستیم مطالبی را در این زمینه گردآوری کنیمُ

 به 50رفقای ما که شامل عناصر مرکزیت سازمان نیز می شدند، در بهمن و اسفند      
آنها جلسات دادگاه را محاکمه تلقی نمی کردند و دادگاه را محلی . محاکمه کشیده شدند

ن رسیدگی شود و این اتهامات رد و یا پذیرفته شوند، نمی برای آنکه به اتهاماتشا
جریان دادگاه برای رفقای چریک، نمایش مسخره ای بود از طرف رژیم وابسته . دانستند

اعمال جنایتکارانه شان جنبه َکه بر واقعیات سرپوش گذارده شده و به  شاه برای آن
له صالحیت و یا عدم صالحیت  رفقا بدون توجه به مسئ،از این روی. قانونی داده شود

رفقای ما نیازی به دفاع از خود در . دادگاه، در جلسات دادرسی بیاناتی ایراد داشتند
زیرا وقتی کسی از خودش در مقابل دیگری به . مقابل مزدوران امپریالیسم نمی دیدند

در صورتی که بین خلق و . دفاع برمی خیزد که معیار مشترکی بین آنها حاکم باشد
قانون آنها با قانون خلق . تثمارگرانش هیچ گونه معیار و ارزش مشترکی وجود ندارداس

آنها ممکن است ما را با قوانین خودشان به محاکمه بکشند ولی ما به . یکسان نیست
قانونی که حتی برای خود آن ها هم بیشتر به یک ورق پاره . قانونشان اهمیتی نمی دهیم

میان ما و دشمن ستیزه ای آشتی ناپذیر برقرار .  شودهرگز اجرا نمی شباهت دارد و
ستیزه ای که در نهایت به نابودی دشمن ما خواهد انجامید و این بدان علت است . است

 که ستیزه ما، ستیزه انقالبی خلق بر علیه دشمنانش می باشد و بدیهی است که سرانجامِ
  .استنابودی دشمنان خلق  چنین ستیزه ای، نابودی ضدانقالب و
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براساس این اندیشه انقالبی، ما در دادگاه نیز بنا به روش همیشگی مان به جای      
و بدین ترتیب بود که برای نخستین بار در تاریخ . دفاعیات به تهاجمات پرداختیم

این بدعت . معاصر میهن ما، بدعتی نوین در مقابله با دشمن در دادگاه گذارده شد
د مبارزین راه رهایی خلق را در جلسات دادگاه گذاری نوین، موضع گیری جدی

بر طبق این روش، رفقای ما به دفاع از خود در مقابل اتهامات وارده نمی . مشخص نمود
بلکه . دادگاه تمایلی نشان نمی دادند! پرداختند و به رد اظهارات دادستان و رییس محترم

ن هجوم بردند و رفقای ما از موضع ایدئولوژیک خود و از مواضع خلق به دشم
تهاجمات جدیدی از تهاجمات چریکی را بر دشمن آغاز نمودند و سرفرازانه در حالی 
که مزدوران دشمن از بیانات آتشین و افشاگر آنها سخت ناراحت و عصبانی بوده و به 
خود می پیچیدند، در همان دادگاه های ارتجاعی محاکمه شان کردند و محکومشان 

 بود که رژیم شاه در دادگاه های خودش، توسط چریکها و بدین ترتیب. ساختند
. محکوم به نابودی، نابودی تدریجی توسط نیروهای خلق. محاکمه و محکوم شد

رفقای ما در دادگاه یک صدا فریاد . نابودی محتومی که تاریخ برای آنها رقم زده است
 و ما چریکهای  تاریخ حکم مرگ تو را صادر کرده است،ای دشمن مزدور: برآوردند که

موجودیت تو هم اکنون در حال . فدایی خلق اجرای این حکم را آغاز کرده ایم
هر روزی که می گذرد، پاره ای از وجودت به دیار نیستی . گسیختگی و اضمحالل است

ما به همراهی تمامی   از درون خودت نابود می شوی و،تو ای دشمن. گردد رهسپار می
شما ای جیره خواران . ی محتوم را تسریع خواهیم کردنیروهای خلقمان این نابود

همچون خار و خاشاکی هستید که در ابتدای جریان هر سیل، از جا کنده می ! امپریالیسم
دنبال شما به ه شما پیشقراوالن این مرگ تاریخی و محتوم هستید و اربابانتان ب. شوید

  . دیار نیستی فرستاده خواهند شد
های فرمایشی  رخروشی از تهاجمات چریکی بود که دادگاه پُدر یک چنین فضای     

شاه پیاپی تشکیل می شدند و رفقای ما دسته دسته به تعرضات خود در دادگاه ادامه می 
گریخته ای از طرف سربازانی که به همراه رفقا به دادگاه رفته ُسته و اخبار جَ. دادند

سیده، تصویر زیر را از جریان جمع بندی اطالعات ر. بودند، به خارج درز می کرد
  . محاکمات رفقا بدست می دهد
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چریک فدایی خلق با در پیش گرفتن یک شیوه نوین انقالبی و با روحیه  21     
. رزمجوی خود، دادگاه را به لرزه درآورده و مزدوران را سخت به وحشت افکنده بودند

مترسکان زرد پوش رژیم، در اولین جلسه دادگاه رفقا بدون توجه به تشریفات مسخره 
به خاطر بی حرمتی چند تن از مزدوران کثیف سازمان امنیت با انقالب خلق، با این 

 مزدور حسین زاده شخصا به احمدزادهمزدوران به زد و خورد شدیدی پرداختند و رفیق 
به خاطر نحوه برخورد ویژه رفقا در جلسه اول، از جلسات بعدی . گوشمالی سختی داد

در دسته های پنج نفری به دادگاه می بردند و امکان هرگونه تماس را با خارج از آنها را 
  . آن ها سلب می کردند

گروه های فدائیان در حالی که منظما پای خود را به زمین می کوفتند و سرود      
چریکهای فدایی خلق را با صدای رسا می خواندند، وارد دادگاه می شدند و بدون 

و زرق و برق نمایشی دادگاه و پرونده های قطور روی ! مدافع محترمتوجه به وکالی 
هنگام ورود اعضای دادگاه که بنا به . هم چیده شده، در روی صندلی ها قرار می گرفتند

 رفقای ما بدون توجه به این تشریفات در ،رسم سنتی دادگاه، حاضرین باید بپاخیزند
این . رباره مسائل مبارزاتی می پرداختندجای خود می نشستند و به گفتگو با یکدیگر د

 به سربازان دستور می ،این روی از.  دادگاه قابل تحمل نبودءبی تفاوتی رفقا برای اعضا
با این همه رفقا مقاومت می کردند و سربازان . دادند که رفقا را وادار به ایستادن کنند
رفقا به ! شکل احترام گذاریاین . جا بلند کنند مجبور می شدند آنها را با صندلیشان از

  . رژیم بود! دادرسان محترم
هنگامی که دادستان کیفر خواست تنظیمی از طرف ساواک را قرائت می کرد، رفقا      

همچنان به گفتگو و صحبت ادامه می دادند و هنگامی که منشی دادگاه از آنان می 
 خلق از جای برمی خواست که تابعیت و شغل خود را مشخص سازند، رفقا با احترام

 داشتند که ما تبعه خلق ایران هستیم و شغلمان انقالبی حرفه ای خاستند و اظهار می
ما چریک فدایی خلق هستیم، فدایی بودن در راه خلق، این است حرفه و تمام . ستا

  . موجودیت وهستی ما
 تکرار یاین پرسش و پاسخ بین منشی دادگاه و چریکها، پیاپی و به طور یکنواخت     

فرا می رسید، رفقا فریاد برمی ! و هنگامی که موقع به اصطالح آخرین دفاع. می گردید
شما کیستید که ما در مقابلتان از خود و کارهایمان دفاع کنیم و ! داشتند که ای مزدوران
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معروف است که رفیق . گاه به تهاجمات ایدئولوژیکی و کوبنده خود، می پرداختند آن
و ساعت بدون استفاده از نوشته، تحلیل درخشانی از اوضاع منطقه مدت داحمدزاده 

خاورمیانه و ایران و نحوه اعمال قدرت امپریالیسم در این منطقه به عمل آورده و رژیم 
سایر رفقا نیز . ایران و اربابان امپریالیست این رژیم را به شدت محکوم کرده است

که مبادا تهاجمات  ه از وحشت آنرفتاری مشابه داشتند ولیکن رژیم فاشیستی شا
ایدئولوژیکی رفقا که با بیانات آتشین همراه بودند به خارج از زندان درز نماید، بیشترین 
کنترل پلیسی را اعمال می نمود تا خلق را از نظرات و اندیشه های درخشان فرزندان 

ی توسط رفقای غافل از آن که این اندیشه های انقالب. آگاه و پیشتاز خود محروم سازند
دیگر در خارج از زندان وسیعا منعکس می شوند واین موانع قادر نیستند که خلق ما را 

  . از واقعیت های جاری دور نگهدارند
 چریک فدایی خلق محکوم به 21بدین ترتیب محاکمات رفقای ما پایان یافت و     

شهادت رسیدند و رژیم بسیاری از رفقا پیش از اعدام در زیر شکنجه به . اعدام گردیدند
دیگر ضعف و زبونی خود را در مقابل ایمان استوار رفقا با کشتن آنها در زیر  شاه بار

  . شکنجه به ثبوت رسانید
در این دادگاه .  در کنار دادگاه سایر رفقا تشکیل می شد50دادگاه ما نیز در بهمن      

ی از رفقا که اتهام کمتری س گروهأ در ررقیه دانشگری ورفیق شهین توکلیمن با رفیق 
برای ما دادگاه نظامی حالت . عنوان متهم ردیف اول محاکمه می شدیمه  ب،داشتند

حال دادگاه  مسخره ای داشت و تشریفات آن را جدی تلقی نمی کردیم ولی به هر
هیچ کدام از ما به . مرحله ای از مبارزات ما بود و باید آن را هم پشت سر می گذاشتیم

ی صادره، شکل و مدت محکومیت أی دادگاه توجهی نداشتیم و به فکر رأنتایج ر
نه اهمیتی به این موضوع می ... اعمال شاقه و  های طویل المدت با اعدام، زندان. نبودیم

دادگاه بر طبق تشریفات، جریان عادی خود را . دادیم و نه اصوال به این فکر می کردیم
کیل پرونده و تنظیم کیفر خواست، جلسه تعیین مراحل دادرسی از قبیل تش. طی می کرد

طور ه وکیل، جلسه پرونده خوانی و جلسات دادگاه و محاکمه، همه کارهایی بودند که ب
مکانیکی از طرف عروسکان کوکی رژیم اجرا می شدند و به همان شکل در مورد 

رت می دادگاه تجدید نظر تکرار می گردیدند و تمامی این مراسم در دادرسی ارتش صو
  . گرفت
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ما از رفتن به دادرسی ارتش بسیار خوشحال بودیم، زیرا در آنجا می توانستیم عالوه      
بر رفقایی که با ما محاکمه می شدند، رفقای دیگری را هم در اتوبوس مخصوص حمل 

همگی ما با روحیه ای بشاش . زندانیان و کریدورهای اداره دادرسی ارتش مالقات کنیم
شت های گره کرده مان را به هم نشان می دادیم و اگر فرصتی می یافتیم و انقالبی م

طور دسته جمعی می ه که سرود چریکهای فدایی خلق را ب شعار می دادیم و یا این
 به درماندگی دشمن آشکارا پی می ،با دیدن آن همه شور و عشق در رفقا. خواندیم

 همه افراد با ایمان و صادق هرگز بردیم و همه کس می توانست دریابد که دشمن با این
این همه  مگر. نمی تواند مقابله کند و سد راه جریان نیرومند انقالبی میهمن ما شود

همه دستگیری و شکنجه و شهادت، این همه تیرباران توانسته است از اوج   این،خفقان
های رژیم دست نشانده از  گیری مبارزات جلوگیری نماید؟ مگر هم اکنون زندان

ثیرات گذرایی ایجاد کرده أاعمال بازدارنده رژیم تَمبارزین لبریز نشده است؟ بی شک 
در مالقات . است ولیکن در مجموع، جنبش خلق ما در حال رشد و شکوفایی است

حال آنها را ندیده ه ب هائی که در جریان محاکمات دست می داد، من با رفقایی که تا
یک روز در جریان .  چه سعادت بزرگی برایم بودنمی دانید این بودم، آشنا می شدم و

 که یک دانشجوی دانشگاه تبریز بود و در احمدیمحاکمات، در راهروی دادگاه با رفیق 
ه او سن و سال کمی داشت ولی ب. شاخه تبریز سازمان ما عضویت داشت، برخورد کردم

مگان را به وجد قدری با نشاط بود و با شور و شوق با رفقا می گفت و می خندید که ه
پرسیدم محکومیتت . "آری": آخرین دادگاهت بود؟ گفت! رفیق: از او پرسیدم. می آورد

 راستی که وجود این چهره های "!اعدام": چقدر شد؟ با خنده غرور آمیزی گفت
درخشان انقالب ایران تا چه حد شور و هیجان به همگان می بخشید و همگان را به 

 کسی بود احمدیرفیق .  نیرنگ و توطئه دشمن برمی انگیختپایداری در مقابل هر نوع
که حتی از نظر کیفر خواست نیز اتهام مهمی در پرونده اش نبود ولی روحیه شاداب و 
تهاجمات شجاعانه او در دادگاه، دشمن را شدیدا خشمگین ساخته بود و از این جهت 

جمی اش را منکوب کنند، که او را افسرده سازند و روحیه تها کوردالنه به خاطر این
این تصمیمات در . ولی طبق معمول کورخوانده بودند. حکم اعدام برایش صادر کردند

ناچار . ثیری نداشتندأروحیه او و سایر چریکهایی که به اعدام محکوم می شدند، ت
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در مورد آنها یک درجه تخفیف قائل شده، ! که شاه آریامهر دشمن با اعالم این
  . ه حبس ابد تبدیل نمودمحکومیتشان را ب

 بود که با ایمان درخشان و عبداله افسریرفیق دیگری را که در دادگاه دیدم، رفیق      
او جزو . کینه وخشم بسیار خود، مبارزه جویی ومقابله با دشمن را می آموخت

 یکی از عبدالهرفیق .  تشکیالت نشده بودءسمپاتیزان های سازمان بود و هنوز عضو
 نامه هایی برای او صمدرفیق .  بودصمد بهرنگی سمپاتیزان های رفیق کبیر شاگردان و
در این نامه . ثر بودندؤ معبدالهاین نامه ها در ساخت شخصیت انقالبی رفیق . می نوشت

ف آینده و در مورد تعهدات در برابر خلق برایش صحبت می ی از وظاصمد رفیق ،ها
هر وقت پیش خودم مجسم می ": ته بود کهدر یکی از نامه ها خطاب به او نوش. کرد

هم در آینده مثل هزاران جوان دیگر، فریب فرهنگ منحط  ست تو اکنم که ممکن
که به خلق تحت ستم میهنمان بیاندیشی و زندگی  جای آنه امپریالیستی را بخوری و ب

رده بورژوایی تفریحات خُ خود را در راه رهایی آنان صرف کنی، به زندگی مادی و
 که با او محاکمه می شد، در رقیهرفیق . "ی آور شوی، سخت غصه دار می شومرو

موردش می گفت که چطور رفیق با صفا و سادگی روستایی خود و با خشونت تمام با 
رئیس دادگاه ":  گفته بود، دادگاه قرار می گرفتءترکی اش که مورد تمسخر اعضاُلهجه 

دنبال آن به سینه خود ه  و ب"ارگران می زننددم از راحتی کَ ،و سایرین هیچ نمی فهمند
من یک کارگرم که با رنج بسیار کار می کنم و خرج ": کوفته و ادامه داده بود که

خوبی می دانم که شما تا چه ه من ب. تحصیل خودم و خرج خانواده ام را درمی آورم
 را در دادگاه هعبدالوقتی ماجرای برخورد قاطعانه رفیق . "حد نادانید و دروغ می گویید
آرزوی تو به ! صمد افتادم و او را ندا دادم که رفیق صمدشنیدم بی اختیار به یاد رفیق 

 بلکه به همراه او هزاران جوان آماده اند "عبداله"تحقق پیوسته است و اکنون نه تنها 
ازهمان مسلسل هایی که . مسلسل به دست گیرند و تمامی استثمارگران را نابود سازند

انقالب به پیش . بیفتند(*) 1ها"لطیف"ویترین بودند و تو آرزو داشتی به دست پشت 
در یکی از جلسات . می رود و چندان دور نیست که لطیف ها همه مسلسل داشته باشند

دادگاهی که برای من تشکیل می شد، دادستان با وقاحت تمام به یکی از رفقای 
                                                 

 صمد نوشته رفیق - "بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری"، نام قهرمان داستان لطیف   1
 بهرنگی
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 برایش در دادگاه اول یکسال زندان تعیین سمپاتیزان سازمان که با من هم دادگاه بود و
 حرف می زدی، یک اشرف دهقانیچون تو در جلسات دادگاه با ": کرده بودند، گفت

. سال زندان تعیین کردند  و به این ترتیب برای او دو"!سال به محکومیتت اضافه شد
شور خاطر درهم کوبیدن روحیه تعرضی و باه این تصمیم گیری مزدوران رژیم بیشتر ب

  . ثیری دراین رفیق جوان ما نداشتأرفیق بود ولی کوچک ترین ت
های این درماندگان حقیر در مقابل رزمندگان فدایی  این از آخرین دست و پا زدن     
هایی ادامه می یافت و من هر روز با چهره  جریان دادگاه من همراه با چنین مالقات. بود

  .می شدمهای تازه ای از انقالبیون میهنم آشنا 
. در دادگاه با اشاره به اتهاماتی که عنوان نموده بودند، تهاجمات خود را آغاز کردم     

من تهاجماتم را بیشتر در رابطه با ارائه تحلیلی از زندگی روستائیان آذربایجان و مسئله 
و با این . زیرا در این زمینه تجارب مستقیم فراوانی داشتم. اصالحات ارضی تنظیم کردم

رقیه  و شهین توکلیرفقا . رتیب دشمن را در دادگاه خودش به محاکمه کشاندمت
 نیز از مواضع انقالبی خود تهاجمات خود را در دادگاه  ادامه می دادند و دانشگری

 رفتار بیشرمانه و هرزه شهین توکلیرفیق . دشمن را هرچه بیشتر رسوا می نمودند
 کرده و در پیشگاه خلق، ء کرده بودند، افشامورین رژیم را که هنگام دستگیری با اوأم

س آن شاه خائن قرار گرفته که خود أاگر چه از رژیمی که در ر. به شدت محکوم نمود
یک منحرف اخالقی با وسیع ترین معانیش می باشد، انتظاری بیش از این نیز نمی توان 

تی رژیم داشت ولی با این همه نمی توان از محکوم ساختن شدید شیوه های فاشیس
واقعیات مظالمی که در ایران بر خلق و پیشگامانش اعمال می شود، . خودداری نمود

دنیا .  شوندءباید از طرف محافل مترقی جهان در پیشگاه افکار عمومی گسترده و افشا
این ننگ بر دامان . وظیفه دارد به این همه فساد و انحطاط و جنایت، اعتراض نماید

ما فدایی خلق هستیم و از همه چیز خود گذشته ایم و تا . بشریت قرن بیستم است
ولی جهان نباید نسبت به این جریاناتی . پیروزی نهایی خلقمان از پای نخواهیم نشست
  .که در ایران روی می دهد، بی تفاوت باقی بماند
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   اعتراض زندانی مصمم و خشمگین

  مسئولین زندان را وادار به تسلیم می کند
  

دگاه، در برخورد با رفقا اطالعاتی کسب کردیم که از جمله دانستن این مطلب در دا     
در زندان ما، گاهگاهی بعد از . بود که زندانی می تواند کتاب و روزنامه داشته باشد

 روزنامه ای برایمان می خریدند و ما که می خواستیم هر روز روزنامه داشته ،اصرار زیاد
 را به شهینیک بار نیز رئیس زندان، رفیق . بگو مگو داشتیمباشیم، مدام با افسر نگهبان 

ول لخاطر اعتراض به همین موضوع که لحن رفیق به نظرش گستاخانه رسیده بود، به س
ساعت کامل  البته نتوانست او را یک. این کار بیشتر جنبه تحقیر داشت. انفرادی فرستاد

به حدی به خشم . داد و فریاد کردیمهمه افراد اتاق متحداً شروع به . در سلول نگهدارد
به هیچ وجه نمی توانستند جلوی . آمده بودیم که درهای راهرو را از جا می کندیم

همگی به طرف او دویدیم و . ناچار رفیق را از سلول بیرون آوردند. خشم ما را بگیرند
ان و برای این که اتحاد و همبستگی کامل خود را با هم به رئیس زندان و افسر نگهب

سایرین نشان دهیم، در آغوشش گرفتیم و با احساس این که سال ها از او دور بوده ایم، 
  . به اتاق آوردیم

نامه ای .  فهمیدیم که باید برای گرفتن روزنامه اقدام جدی بکنیم،بعد از این جریان     
به دادرسی ارتش نوشتیم و اخطار کردیم که در صورت برآورد نکردن درخواست های 
ما مبنی بر خرید روزنامه هر روز، گرفتن کتاب از مالقاتی ها و استفاده از کتابخانه 

دادرسی . دست به اعتصاب غذا خواهیم زد... زندان و نیز دادن رادیوی یک موجی 
در . ارتش در وقت مقرری به نامه ما جواب نداد و ما آن روز دست به اعتصاب زدیم

شه می خواهند هر بانگ اعتراض و روحیه این مورد هم مزدوران دشمن که همی
رئیس زندان . جو را در مبارز زندانی در هم بشکنند، شروع به نصیحت کردند مقاومت

می گفت که خود در این مورد اقدام جدی کرده است و اصرار می کرد که ما اعتصابمان 
ا تازه به در حالی که م. می گفت همیشه کارها با مسالمت بهتر پیش می رود. را بشکنیم

رفقا می گفتند این یک اعتراض بورژوایی است و بعد . این نوع اعتراض راضی نبودیم
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تصمیم گرفته بودیم در صورتی که به اعتصابمان . از این نباید از این روش استفاده بکنیم
نفر به اتاق  جواب ندادند، خودمان اعتصاب را شکسته و بعد با طرح نقشه ای چند

  . را کتک بزنند و چند نفر دیگر شیشه های اتاق را بشکنندرئیس ریخته و او 
 نامه ای رسید که با دادن کتاب و روزنامه موافقت می ،سه روز بعد از اعتصاب     

.  اعتصاب را شکستیم،با این نتیجه. کردند ولی دادن رادیو را به بعد موکول می نمودند
 علت نامعلومی کتابخانه زندان حدود یک ماه وضعیت به دلخواه ما گذشت ولی بعد به
می دانستیم این هم یکی دیگر . را بستند و از مالقاتی ها هم کمتر کتابی قبول می کردند
دشمن امیدوار است بتواند به . از تاکتیک های دشمن برای اذیت کردن زندانی است

. ته نمایدحدی این کار را تکرار کند که زندانی را از پای انداخته و او را از اعتراض خس
اعتراض زندانی، تسلیم مسئولین زندان، کارشکنی مسئولین زندان، : تناوب کار این است

 دشمن می خواهد زندانی را وادار کند که آرام و بی خیال بدون ،...اعتراض زندانی 
  . کمترین اعتراضی در گوشه زندان بنشیند

در . برد َکار میه  بدانیم که دشمن برای سرکوب عصیان های خلق دو شیوه می     
می کند با توسل به خشن ترین و وحشیانه ترین رفتار، آن را خاموش  درجه اول سعی

. ولی هنگامی که عصیان اوج گرفت، از در مسالمت درمی آید و امتیاز می دهد. سازد
 و سازش در برابر اوج گیری 50خشونت در برابر کارگران جهان چیت در اردیبهشت 

بارزترین ) 48سال(ر مورد گران شدن قیمت بلیط های شرکت واحداعتراضات مردم د
او تا آنجایی . این روش دشمن در مورد زندانیان نیز صدق می کند. نمونه این گفته است

که در توان داشته باشد، به درخواست های زندانی توجهی نمی کند ولی وقتی زندانیان 
 که مثال آدم تیمورینگی به اسم سره. را مصمم و خشمگین می یابد، امتیاز می دهد

ما . منطقی و طرفدار رشد فکری جوانان است، برای انجام کار امتیاز گمارده شده است
 از وجود او استفاده کردیم و تقاضاهای خود را مبنی 52نیز تا قبل از فروردین ماه سال 

که با بر گرفتن کتاب از مالقاتی ها و اجازه داشتن مالقات حضوری به او نوشتیم 
  . موضوع آخری مسئله فرار مرا از زندان امکان پذیر ساخت .قسمتی از آنها موافقت شد

دشمن به خیال خود ناظر بر تمام اعمال و رفتار ما بود و فکر می کرد تمام      
مورین زندان ناگهان به اتاق می ریختند أماهی یک بار م! رفتارهای ما را زیر کنترل دارد

ل یرو می کردند که در صورتی که ما کتاب یا نوشته و یا وسا و را زیرو تمام وسائل ما 
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موری به اتاق أیک بار نیز از طرف خود ساواک م. اصطالح ضاله داشتیم، کشف بکنده ب
شد و بعضی وقت ها  از طرف ما دیده می) خالف نظر آنها(هروقت کار خالفی . آمد

یا به کمیته می بردند و مدتی در سلول  یکی از ماها را به اوین ،هم برای تضعیف روحیه
 از زندان، شش ماه بود که )2(سیروس نهاوندیمثال بعد از فرار . انفرادی نگه می داشتند

 را به عاطفه جعفرییک بار رفیق . رده بودند را به اوین بُ)3(فاطمه نهاوندی و سیمین
 را بیست روز به )4(ناهید جالل زاده را دو ماه به اوین و شهینمدت یک ماه و رفیق 

زیرا در آن .  به نفع ما بود،کمیته بردند و این کار دشمن، بیش از آنکه به ضرر ما باشد
محیط دربسته که زندگی بدون هیچ حادثه مشخص و به طور آرام و یکنواخت می 
گذرد و چیزی از جریانات و اتفاقات روز شنیده نمی شود و غیر از اتفاقات کوچک آن 

یز دیگری نیست که فکر زندانی را اشغال کند، رفتن به ساواک و بار محیط دربسته چ
وظایفمان را یادآوری می کرد و یک بار . دیگر روبروشدن با دشمن، تکانی به ما می داد

دیگر خاطرنشان می ساخت که یک لحظه از زندگیمان را بدون مبارزه با دشمن 
  . انقالبی خود بکوشیماز پیش در انجام وظایف روز مصمم تر نگذرانیم و هر
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  سیمائی از جامعه طبقاتی

  
 زن های زندانی  ر از درد و رنجنمونه های بسیار زیادی از محرومیت ها و زندگی پُ     

این . می دیدیم که در تحلیل نهایی چیزی جز ثمره اجتناب ناپذیر جامعه طبقاتی نیست
وه تیره بختی های حاکم بر جامعه ما بود که ما بدبختی ها و بی عدالتی ها، سیمایی از انب

  . شاهد بودیم
او در .  دختر هفده ساله ای بود که به جرم ولگردی به زندان آمده بودفروزان     

کوچکی پدر و مادر خود را از دست داده و پیش خواهر و شوهر خواهرش زندگی می 
رسی می شود و با پسری در آن هنگام عاشق یکی از هنرپیشه های فیلم های فا. کرد

. فرار می کند که او را پیدا کند و بدین ترتیب زندگیش به فحشا و ولگردی کشیده بود
او .  او را به زندان آوردند،یک بار به خاطر دوازده تومان جریمه که نتوانسته بود بپردازد

 زندان را بهترین جا برای وضع حمل خود یافت و هنوز دو روز از ،که حامله بود
شد و به زندان برگشت که در ! مرخص شدنش نمی گذشت که دوباره مرتکب خالفی

محل زندگیش یک مسافرخانه بود که بعضی شب ها آنجا می . آنجا وضع حمل کند
او در . بچه از یک افسر شهربانی بود. رفت و بقیه اوقاتش توی خیابان ها می گذشت

خودش نیز . زمستان بود. قنداقیبچه اش نه لباسی داشت و نه . زندان وضع حمل کرد
روز آزادیش از زندان برف می بارید و او . زندان ماند سه روز در. از سرما می لرزید

موران اصرار می کرد أبه م. دلش شدیدا درد می کرد و حالت تهوع شدیدی داشت
 یا الاقل نیم ساعت دیرتر آزادش کنند که ،بگذارند دو سه روز دیگر هم در زندان بماند

نوزاد را بغلش دادند و در . دل دردش خوب بشود ولی هیچ کس به او توجهی نکرد
 گریه کنان می رفت، نوزاد فروزان. میان برف و سرمای سخت از زندان بیرونش کردند

را که بسیار دوشت داشت در بغل خود می فشرد و می گفت مجبورم که او را از خود 
بی شک بچه را می .  جایی هم نبود. تردن پارتی می خواسپرورشگاه بُ. جدا کنم

  !بایست سرراهی بگذارد
*******************  
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در صفحات بعد هم از او  -های تیره روز زندان است   یکی دیگر از زنسکینه     
زن .  او یک زن ساده دهاتی بود با خصوصیات عالی خلقیش- حرف خواهم زد

نظافتچی . بدون کار کردن زندگی بکنداصال نمی توانست بیکار بماند و . زحمتکشی بود
 زیر بار زور ،تا آنجا که آگاهی داشت. حیاط بود و از صبح تا شب در حیاط کار می کرد

غرورش در مقابل رئیس و همه ثروتمندها وکله گنده ها، قابل تحسین و . نمی رفت
 با چاپلوسی کردن بلد نبود و. از تمام وجودش سادگی و صفا می بارید. ستودنی بود

ولی موضوع . رم قتل به زندان آورده بودنداو را ظاهرا به جُ. ک حرف می زدهمه رُ
آنها عایدی . ده زندگی می کردِرده بود و با بچه هایش در اصلی چه بود؟ او شوهرش مُ

آن شخص مزد بچه . کردند ده شان کار میِنداشتند و به همین خاطر در مزرعه ثروتمند 
همین موضوع سکینه با او دعوا می کرد و با سرسختی ها را نمی پرداخت و سر 

 به دل سکینهآن شخص کینه ای از . ده رسوا کرده بودِ او را در ،خویش، به قول خود
 با سکینهمدتی می گذرد، . گرفته و منتظر فرصت مناسبی بود که نیش زهری به او بزند

نیا می آورد که می شود و بچه هشت ماهه ای به د مردی ازدواج می کند و حامله می
 به این اتهام سکینهاین موضوع دست آویزی برای آن شخص می شود تا از دست . میرد

فرا می رسند و ! مسولین. که او به دست خود بچه اش را کشته است، شکایت بکند
  نه کسی از ،... و شوهرش را دستگیر کرده و به زندان می اندازند و دیگر هیچ سکینه
مخصوصا که آنها بلد نیستند . کند و نه کسی به حرفشان گوش می دهد والی میئآنها س

 یک سال و نیم بعد از دستگیریش اخیرا در دادگاه سکینه. به فارسی صحبت کنند
مسخره ای که در آن رئیس دادگاه تحقیر آمیزترین حرف ها را به او می زند، تا حدی 

 قدرت نمایی های رذالت آمیزی از که به گریه اش می اندازد و کارهای بیشرمانه دیگر و
قبیل نشانه رفتن با اسلحه روی زن دهاتی، او را تهدید می کند که اگر راست نگویی که 

  . به دوسال حبس محکوم شد! شمت می کُ،بچه را تو کشته ای یا نه
که   آنجا بود، بچه های کوچکش بدون سرپرست، بدون اینسکینهدر این مدت که      

ده رها شده و چه بسا ِمین نماید، در أنها نگهداری کند و مخارجشان را تکسی باشد از آ
تا آن موقع آواره شهرها نیز گشته و به انحرافات مختلفی هم کشیده شده بودند و در 

عدالت جامعه . ردیف ده ها هزار قربانیان فساد این جامعه کثیف طبقاتی درآمده بودند
 جامعه طبقاتی می توان از قانون و عدالت حرف آیا در. طبقاتی بهتر از این نمی شود
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 بی آنکه دست های آلوده به خون صاحبقدرتان و متنفذین را پشت آن ندید و از ،زد
 خود را به دور ،احساس نفرت و کینه به این عدالت شرم انگیز و توخالی و مسخره

  ؟...تداش
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  وظایف انقالبی خود مبارزه با مزدوران زندان و یادآوری

  
 تا یادمان ،در همه حال به این فکر بودم که به شکلی با مزدوران دشمن مبارزه کنیم     

در رابطه با افسرها و رئیس زندان هم برخوردهایی . هم چه رابطه ای داریم نرود که با
  : نمونه هایی از آنها را دراینجا می آورم. داشتیم که در حد خود جالب بود

به زندان، طبق دستور کتبی ساواک، ) رقیه و رفیق شهینمن و رفیق (بعد از ورود ما      
حتی می خواستند . شدیدا از تماس زندانیان سیاسی با زن های عادی جلوگیری می شد
علت نبودن جا و ه ما سه نفر را از زندانیان سیاسی دیگر جدا نگه دارند که بعدها ب

رت قادر به کنترل ما نخواهد بود، از این کار اعتراض رئیس زندان که در آن صو
 مدتی بود که رئیس و معاون زندان 51علیرغم چنین دستوری در مهرماه . منصرف شدند

زن های زندانی را که به خاطر صدور چک بی محل و کالهبرداری، زندانی  دو نفر از
تاق های بند ما  در یکی از ا،بودند و آدم های ثروتمند و با نفوذی به شمار می رفتند

آن ها اتاق را مثل خانه خود تزئین کرده و هر روز رئیس و معاون به آن جا . جای دادند
آن ها که از نداشتن دکتر و . مده زن های زندان همین ها شده بودحرف عُ. می رفتند

وضع بد زیستن خود ناراحت بودند، دلشان می خواست با اعتراض به این وضع، رئیس 
ولی کسی از جای نمی . ار بکنند که به درخواست های آن ها جواب بدهدزندان را واد

آن ها طوری با ما برخورد می کردند که گویی چون آن ها در بند ما هستند، این . جنبید
در این روزها هرزگی و بی شرمی رئیس و معاون هم بیشتر . اعتراض را ما باید بکنیم

رفقای (باالخره  یک روز ما . می ساختشده بود و لزوم اعتراض به وضع را بیشتر 
از جای برخاستیم و به عالمت اعتراض در حالی که به رئیس و معاون فحش می ) اتاق

ما که فقط نیم ساعت صبح و یک ساعت . ترک کرده و به حیاط رفتیمَدادیم، اتاق را 
 می بعد از ظهر حق داشتیم در حیاط باشیم، آن موقع روز در حیاط بودن ما جلب توجه

با خشونت جوابش دادیم که تو . پاسبانی به طرفمان آمد که چرا به حیاط آمده ایم. کرد
با فحش به رئیس متوجه اش کردیم . اصرار کرد. دخالت نکن حرف ما با رئیس است

رئیس دوبار او را فرستاد که . که موضوع جدی است و باید موضوع را به رئیس بگوید
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گفتیم کسی که خطا . کایت خود را در آنجا مطرح کنیماز ما بخواهد پیشش برویم و ش
در این . به هرحال رئیس آمد.  نه این که ما به اتاق او برویم،کرده است باید اینجا بیاید

ما به محض دیدن . موقع زن ها پشت پنجره نشسته و به این صحنه تماشا می کردند
 بشنوند با صدای بلند می برای اینکه زن ها رئیس شروع به فحش دادن به او کردیم و

ما به این .  خودتان از همه فاسدترید،شما که اسم این زن ها را فاسد گذاشته اید: گفتیم
خاطر لقمه نانی به این راه کشیده ه آنها فاسد نیستند که ب. زن ها احترام زیادی قائلیم

   ....شده اند، شما فاسد هستید که 
 نه به خاطر پوشاندن . موضوع را سرهم بندی کندرئیس فورا به دست و پا افتاد که     

 بلکه – چرا که چنین کارهایی برای آنها چیزی عادیست –فساد و تبهکاری های خود 
. به این دلیل که بدون توجه به دستور ساواک، زندانی عادی را در بند ما جای داده بود

ه ساکت نمی شدیم و با او تالش می کرد با مسالمت با ما کنار بیاید ولی ما به هیچ وج
هتی را که رئیس ابُُقاطعیت تمام حرف ها و دالئلش را رد می کردیم تا بدین وسیله 

وجود آورده بود، بشکنیم و زن ها را به اعتراض و ه پیش زن های زندانی برای خود ب
از این رو توهین آمیزترین حرف ها یعنی آنچه در . زیر بار زور نرفتن تشویق کنیم

مردک پست در مقابل این حرف .  خور آدم حقیری مثل او بود، می دادیمحقیقت در
ما روی زمین نشسته بودیم و او ایستاده بود و برای . های ما نمی توانست چیزی بگوید

سازش دربیاید، او هم روی زمین نشست و با لحن خیلی آرام شروع  این که با ما از در
 همه کارها را معاون ،هیچ تقصیری ندارمبه حرف زدن کرد که من در ایجاد این وضع 

دراین موقع ما یکی یکی از زمین . کرده واز این قبیل استدالل ها که خودش را تبرئه کند
نمی خواستیم به این مزدور کثیف اجازه صحبت کردن . بلند شده و از او فاصله گرفتیم

ن همگی از روی به هرحال بعد از بلند شد. دهیم تا برای ما کارهایش را توجیه کند
رئیس در وسط . وجود آمده بوده  وضعیت خیلی جالب در عین حال مضحکی ب،زمین

 چشم ،حیاط تنها و درمانده نشسته بود و با حالتی نزار به ما که از او فاصله می گرفتیم
 در حالی که د،از زمین بلند ش. رد شده بودشخصیت کذایی او بی نهایت خُ. دوخته بود

  نمی دانست چکار باید بکند و از سراپای وجودش درماندگی و از فرط ناراحتی
 گفتیم باید همین االن "حاال باالخره من چه کار باید بکنم؟":  گفت،حقارت می بارید

او برای این کار از ما فرصتی خواست، ولی همچنان ما . این دو زن را بفرستی طبقه باال
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ن موقع زن ها را وادار به تخلیه اتاق روی حرف خود ایستادیم و باالخره قرار شد هما
زنهایی که از . باالخره با رفتن زن ها به طبقه باال، موضوع اعتراض ما پایان یافت. نماید

پشت پنجره ما را تماشا می کردند و شاهد رفتار قاطع ما در مقابل رئیس بودند و 
د، به شوق آمده درماندگی و عجز رئیس را در مقابل چنین اعتراض قاطعانه ای می دیدن

  . و کف می زدند و ما برایشان دست تکان داده و با اظهار صمیمیت می خندیدیم
که احترام شدید زندانیان را نسبت به ما  چنین برخوردی با رئیس عالوه بر این     

که آن ها بعدها ما را به عنوان قدرتی می شناختند، در روحیه خود  برانگیخت، به طوری
نوع اندیشه محافظه کارانه ای را از این  این موضوع زمینه هر. وبی داشتثیر خأما نیز ت

 بد نیست به رئیس ،قبیل که به خاطر به دست آوردن کتاب و روزنامه به طور مرتب
دیگر به نظر تک . رد از بین بُ–روزها کم کم به وجود آمده بود   که آن–سالم بکنیم 

بعد ازاین جریان . و تحقیر آمیز می نمود سالم کردن به رئیس کاری مسخره ،تک رفقا
 در ضمن عده . دیگر به زندان زنان نیامد و به محل دیگری منتقلش کردند،بود که معاون

  . ای افسر و پاسبان را هم عوض کردند
مور ضداطالعات هم بود، داشتیم که أضمن م برخوردهایی هم با معاون زندان که در     

 اولین روز ورودش به زندان سعی کرده زاین مردک که ا. رممن نمونه ای از آن را می آو
خود بدهد، از تماس ما با زن های زندانی به شدت ه هتی بابُُبود با رفتار خشونت آمیز، 

  او را بعد از تهدید به این،جلوگیری می کرد و هروقت می دید زنی با ما حرف می زند
این مردک به . ل مجرد می فرستاد به سلو،که برایت پرونده ضددولتی تشکیل می دهم

قدری از ما کینه داشت که تمام مدت سعی می کرد تا آنجایی که می تواند ما را از انجام 
مثال مواظب بود در صورتی که عکسی از رفقا را به . کمترین کار دلخواه خود بازدارد
یه شاداب پشت سرمان به ما فحش می داد و از روح. دیوار زدیم، فوری آن را پاره کند

مثال یک روز که یکی از رفقا طبق عادت . و مقاومت جویانه ما سخت حرص می خورد
خود، با متانت و محکمی در حالی که سرش را باال گرفته بود، بی اعتنا و با احساس 

 این مردک که از فرط عصبانیت و ناراحتی نتوانسته بود .غرور از جلوی او گذشته بود
حتی راه ...  زندانیان عادی فحشی به رفیق داده و گفته بود خودش را کنترل کند، پیش
به هر حال یک روز که یکی از رفقا برای عیادت از یک زن . رفتنش هم مغرورانه است

 البته ما تا آن موقع نمی . معاون هم به بهداری می آید،مریض به بهداری زندان رفته بود
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شروع به شکایت از وضع بهداری و رفیق . مور ضداطالعات هم هستأدانستیم که او م
  روز در حالی5دکتر کرده و گفته بود آخر این چطور بهداری است که مریض یرقانی 

که استفراغ امانش نمی دهد و از شدت درد و ناراحتی نمی تواند روی زمین قرار بگیرد، 
که می داند مریضی در بهداری  به حال خود گذاشته می شود و دکتر با وجود این

مردک جاسوس با بی شرمی . دم در نیز احوال او را نمی پرسدَابیده است، حتی از خو
اصال تو به چه حقی . که این کارها به شما مربوط نیست تمام به رفیق جواب داده بود

این را باید به تو گفت : وقت رفیق به سر او داد زده بود که به بهداری آمده ای؟ و آن
حالی که من  طور مریضی این زن به من مربوط نیست؟ درچ! که چرا به اینجا آمده ای
. ها وبدبختی های همین ها است که اکنون در این جا زندانیم به خاطر از بین بردن رنج

این تو هستی که حق نداری پایت را به این بهداری بگذاری و به ظاهر از مریض ها 
من است که باید همیشه به  بلکه وظیفه ،در حالی که این کار نه تنها حق. عیادت بکنی

بعد از این دعوا، مردک جاسوس که غرورش پیش زن های . فکر این زن ها باشم
جویی  زندانی شکسته شده بود، کینه اش را نسبت به ما شدید تر کرده و در صدد انتقام

او به یکی از زن های زندانی که خصوصیات لومپنی اش بیشتر از همه بود، . برآمد
بهانه ای با ما دعوا کند و به بعضی ها هم گفته بود که با دخالت در این سپرده بود به 

او به اصطالح با این کار می خواست چنین . دعوا، کار را حتی به کتک کاری بکشاند
ولی مشخص بود که با آن محبتی  ...جلوه دهد که زن های زندان علیه ما شوریده اند 

، هرگز اجازه نمی دادیم که دعوایی بین مان که ما نسبت به این زن های محروم داشتیم
ثیر رفتارهای أبه هر حال نقشه معاون جاسوس نگرفت و زن جوان تحت ت. بوجود بیاید

  .محبت آمیز ما مجبور به اعتراف شد و موضوع برایمان فاش گردید
*******************  

  
در ایران همه . ن آمد هرزه خائن به زندا،اشرف پهلوی یک بار 51در بهمن ماه سال      

خوبی می دانند که او رئیس باند قاچاق فروش ها و جنایتکاری است که مسئولیت ه ب
کشیده شدن هزاران نفر از جوانان کشور به غرقاب فساد و اعتیاد به مواد مخدر و 

زن های تیره روز زندانی همه با نفرت از . باالخره مرگ تدریجی آنان، به گردن اوست
خوبی می دانستند که بزرگترین ه مخصوصا زن های قاچاق فروش ب. ردنداو یاد می ک
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از آنجائی که قبال گاهگاهی اغلب .  هرزه خائن استاشرف پهلویعامل بدبختی شان 
مقامات به اصطالح مسئول، برای بازدید از زندان می آمدند و رئیس زندان رفتار ما را 

سعی می کرد چنان افرادی را کمتر به اتاق در مقابل خود و نیز مقامات مزبور دیده بود، 
خود این مقامات هم اگر به اشتباه در اتاق ما را باز می کردند، فوری پشیمان . ما بیاورد

  . شده و می رفتند
در حالی ( راز جلو زن های زندانی می گذشتندآنها که با تشریفات گوناگون و با تکبُ     

وقتی به اتاق ما می )  با احترام به صف بایستندکه زن های مزبور را مجبور کرده بودند
بی آنکه در مقابل آن ها تکانی  رسیدند و ما را می دیدند که بی آنکه اهمیتی بدهیم و

 هم چنان هرکسی به کار خود مشغول است و وقتی سئوالی می کنند کسی ،بخوریم
به همین . رفتنداعتنایی به آن ها نمی کند، یکه می خوردند و زود از اتاق بیرون می 

 که زندان عمومی 2 هرزه خائن، ما را به زندان شماره اشرف پهلویدلیل با آمدن 
  .زندانیان عادی در محوطه قصراست، بردند

که در بزرگ آهنی با صدای زنگ  بعد از این:  از این قرار است2وضع زندان شماره      
یار نمناکی شروع می شود که دار و کشیده خود باز می شود، راهرو دراز و تاریک و بس

در سطح هر سلول دو پتوی سربازی کهنه . سلول ها در دو طرف آن قرار گرفته اند
باالی دیوار دارد که  سلول، دریچه کوچکی در. زمین بسیار مرطوب است. افتاده است

حیاط بسیار کوچکی در حدود شش متر در هفت متر هم دارد . دست به آن نمی رسد
وقتی وارد این . بسیار بلند است و نور آفتاب هرگز به آن نمی رسدکه دیوارهایش 

زندان می شوی، بی اختیار زندانیانی را جلوی چشمت مجسم می کنی که هرکدام از 
استخوان درد رنج می برند و با چهره های زرد خود، به پنجره چشم دوخته اند که شاید 

  ! ذره ای نور خورشید را ببینند
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  در همه حال مبارزه کنیم ی خودبا ضعف ها

  
 بسته به این که -محیط بسته و محدودش   -زندان عمومی با شرایط ویژه خود      

افراد زندانی با مشکالت و شرایط آنجا چگونه روبرو شوند، می تواند محیط خوب یا 
 به خودی ،در واقع دیوارهای بلند و قفل و دستبندهای زندان. بدی برای زندانیان باشد

داشته و او را به  خود قادر نیست زندانی را از جریانات و رویدادهای بیرون بی خبر نگه
آنچه که می تواند در رکود یا رشد زندانی مهم . طرف خاموشی و بی حرکتی سوق دهد

و تعیین کننده باشد، رفتار خود او و برخورد درست یا نادرستش با شرایط خاص زندان 
حال  هره  مختلف در آن جا با خصلت ها و عادات گوناگون که بوجود افراد. است

رده بورژوایی است، با حالت یکنواختی که زندان دارد، اکنون آمیخته به خصلت های خُ
ته . می تواند از آنجا محیط مناسبی برای رشد ایده ها و خصلت های لیبرالیستی بسازد

 می گذارد و نیرو و هوشیاری به میدان رده بورژوایی هرکس پامانده خصوصیات خُ
هوشیاری که تنها خود شخص باید  نیرو و. مداوم الزم است تا با آن به مبارزه بپردازد

ه پروسه ای که ما در زندان عمومی گذراندیم تا بتوانیم محیط مناسبی ب. بردَکار ه ب
  :وجود بیاوریم، چنین بود

 زندانیان، برای ما هیچ وقت به علت محدود بودن تعداده مسئله زندگی اشتراکی ب     
اما مدت ها به همان حالت ساده خود باقی ماند، رفقا با . عنوان مشکلی جلوه نکرد

همدیگر وحدت و هماهنگی نداشتند و این نقص از روابط داخلی اتاق ریشه می 
ما همیشه در مقابل افسر نگهبان ها و رئیس زندان و این که چه رفتاری باید با . گرفت
ا داشته باشیم، دارای وحدت نظر بودیم و همیشه اعتراضات و دعواهایمان با آن ها آن ه

ما . ولی روابط داخلیمان هیچ رضایت بخش نبود. به طور یک پارچه صورت می گرفت
رده بورژوایی را همراه داشتیم که این خصلت ها در هریک پاره ای از خصلت های خُ

حتی . وجود می آوردنده راحتی های بسیار ببرخورد با همدیگر شدت می یافتند و نا
ند، آنجا محیط مناسبی برای دبعضی از این خصلت ها که در بیرون مسکوت مانده بو

نداشتن دید وسیع و تجربه و شناخت کافی از مسائل و مهم تر از . رشد خود می یافتند
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 حل همه، در بیرون همیشه از کمک ها و رهنمودهای رفقا برخوردار بودن و برای
مشکالتی که به تنهایی با آن مواجه می شدیم، کمتر سعی کردن، ما را در یک وضعیت 

 بی آنکه راهی ،مشکالت را می دیدیم. مغشوش و ناراحت کننده ای غرق ساخته بود
در آن موقع ما جلسات انتقاد داشتیم ولی انتقاد کردن ها . برای از بین بردن آنها بشناسیم

جای این که ه موقع انتقاد ب!  بلکه بدتر هم می نمود،ر نمی کردنه تنها وضع ما را بهت
 به این جلب می شد که انتقاد کننده با چه ،روی خود موضوع انتقاد باشد فکرمان بر

خطوط چهره اش در هم رفته یا گشاده است و گاهی می دیدی . لحنی حرف می زند
و قیافه انتقادکننده صحبت ها راجع به لحن  و ساعت! خود موضوع انتقاد رها شده است

در بحث روی مسائل . در آخر کار هم، هیچ نتیجه ای به دست نمی آمد. می شود
در کمترین بحثی چیزی از خود بحث مطرح شده، . تئوریک نیز وضع چنین بود

  .  می شددستگیرمان نمی شد
ل را با  سعی می کردیم این مسائ،البته اغلب ما صادقانه و به صورتی بسیارمداوم     

هرکسی مدام با خود در حال مبارزه بود و . همدیگر حل کنیم و محیطمان را بهتر سازیم
ما همه از وضعی که وجود . به راستی این تالش و کوشش را به وضوح می شد دید

ما هنوز در . داشت ناراحت بودیم اما با یک تحلیل ساده دلیل این امر روشن می شد
چنان که باید هنوز کسب  و خصلت های انقالبی را آنآغاز جنبش به سر می بردیم 

گرچه . حال تالش مداوم تا حدودی وضعیت ما را بهتر می کرد هره ب. نکرده بودیم
به این شکل که ما دیگر غرق در مسائل اتاق و مشغول مبارزه با . عواقب بدی هم داشت

 آن. فکر نمی کردیمخود بودیم و به هیچ مسئله ای بیرون از چهار دیواری محبس خود، 
رده بورژوایی حرف زده و از این ضعف ها، قدر در مورد خطرات رشد خصلت های خُ

مانند دشمنی آنچنان موذی و خطرناک که می تواند زندگی انقالبیمان را تباه ساخته و 
رده بودیم که دیگر موقع ادای کلمه دشمن، قبل از این حتی به خیانت وادار نماید، نام بُ

یالیسم و رژیم دست نشانده اش در نظرمان مجسم شود، ضعف هایمان مجسم که امپر
مده ترین وظیفه و کار در زندان به حساب می آوردیم،  بی عُ ما خودسازی را! می شدند

آن که متوجه باشیم که نمی توان و نباید ضعف را به طور مجرد در نظر گرفت و با آن 
از این رو از تالش های فراوان خود، نتیجه . یممبارزه کرد و ما ناآگاهانه چنین می کرد

خصلت های بد و ضعف هایمان را در رابطه با  ما.  ای اندک به دست می آوردیم
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که بدون آماده کردن زندگی مادیمان در نظر نمی گرفتیم و هیچ توجهی نمی کردیم 
شرایط مادی مناسب و با تصمیم گرفتن خالی و نکوهش ضعف های خود، نمی توان 

 تمام اوقات ما ، از این رو این مبارزه بی ثمر !ردرده بورژوایی را از بین بُخصلت های خُ
  . را مشغول می داشت

عالوه بر آن،  کم کم وقت ما برای کارهای بی ثمر دیگر مانند نشستن، خاطره برای      
ئل بعد از گرفتن کتاب و روزنامه و پرداختن به مسا. هم تعریف کردن نیز صرف می شد

آن ها که هم موجب رشد فکری ما می شد و هم ما را از مشغولیات بیهوده رها می 
کرد، به زودی متوجه شدیم که محیط مان دارد خوب می شود و از این جا فهمیدیم که 

. کار بریمه باید بیشترین تالش خود را برای مناسب کردن شرایط مادی زندگیمان ب
ان دادن مورد انتقادآمیز رفتار و گفتار همدیگر اکتفا دیگر موقع انتقاد کردن تنها به نش

نمی کردیم، بلکه هرکسی سعی می کرد قبال زمینه ای را که شخص می توانست در آن، 
با کوشش خود، ضعف خویش را از بین ببرد، بشناسد و یادآور شود یا خود آن زمینه را 

 آوردن وضع منظم و وجوده آنچه که بیشتر موجب دشواری کار در ب. وجود آورده ب
جدی در کارها می شد، به هم خوردن ترکیب اتاق از نظر افراد بود که با آمد و رفت 

شکال از آنجا ناشی می شد که زندگی مشترک ما البته این اِ. زندانیان به وجود می آمد
مون نبود و در همه موارد نظم خاصی نداشت که هر تازه واردی آن نظم ها به صورت کُ

زندگی مشترک ما در واقع یک چیز صنفی بود که . شکالی پیش نیاوردرد و اِرا بپذی
قوانین آن هم در حد ابتدایی بود و هرکس را با هر خصلت و نحوه اندیشه ای در خود 

و سامانی می  می بایست هرچه زودتر زندانیان قدیمی به وضعیت سر. جای می داد
ه تنها ب.  زندان به وجود می آوردندبخشیدند و برنامه منظمی برای کار و زندگی در

وجود آوردن برنامه منظم و هماهنگ ساختن وظایف افراد اتاق بود که می توانست 
د هم نخورَه محیطی که با آمدن و رفتن افراد وضعش ب. محیط مطلوب را به وجود آورد

  . در اواخر چنین محیطی هم داشت به وجود می آمد. و تغییری نکند
از طریق روزنامه و رادیو از اخبار . شغولیت ما روزنامه خواندن شده بودبیشترین م     

اگرچه خبرهای مربوط به جنبش همیشه وارونه و ناقص بودند . بیرون خبردار می شدیم
و اصال به خاطر فریب و ناامیدی مردم پخش می شدند ولی خود گواه ادامه مبارزه و 

هر درگیری با پلیس و هر عملی . ناتوانی پلیس در سرکوبی جنبش شمرده می شد
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 حاکی از ادامه مبارزه و پایداری انقالبیون و تالش خستگی ناپذیر آنان ،هرچند ناموفق
بیهوده . در پیشبرد انقالب بود و این خود برای ما مایه امیدواری و شادی بسیار بود

 ه صورتب حتی ،نیست که دشمن سعی می کند تا آنجا که می تواند کمترین خبری
او خوب  دریافته است که مردم از هر اقدام ضدخلقی او .  منتشر نکند،فریب کارانه اش

گاهی وقت ها که یکی از افراد اتاق به دادگاه می . می توانند به سود خود استفاده نمایند
ثیر أرفت، از رفقای پسر خبرهایی راجع به بیرون می شنید و برای ما تعریف می کرد و ت

رد دور کردن مسائل بی اهمیت از ذهن خود و پرداختن به کارهای مو این خبرها در
جدی که در آن محیط به طور عمده در کتاب خواندن خالصه می شد، آشکارا دیده می 

در رابطه با جریانات و اخبار و رویدادهای بیرون بودن، عالوه بر این که زندانیان را . شد
وجود آورده، تا ه ه ای برای او ب علیرغم خواست دشمن که محیط بست–وامی دارد 

 به - بدین وسیله فکر او را به مسائل فرعی و غیرضروری در شرایط کنونی بکشاند
مسائل اصلی مبارزه بیندیشند، برای پیشبرد انقالب هم هرچه بیشتر احساس مسئولیت 

  .که مثال خود نیز در زندان ها دست به عملیات ابتکاری بزنند. کنند
کار و وظیفه ای که مبارزین محکوم به زندان های طویل المدت در زندان  مهمترین      

می توانند داشته باشند، ایجاد آن چنان محیط مناسبی در زندان است که در آن افراد تازه 
هدف اصلی مبارزین باید تربیت . کار که محکومیت کمی دارند، بتوانند پرورش یابند

صل بماند، أیی که دشمن در زندانی کردن افراد مستتا آنجا. چنین افرادی در زندان باشد
می دانیم که تحمل کردن ! نه بخواهد که آنان را زندانی کند و نه بتواند این کار را نکند

شکنجه و ندادن کوچکترین اطالعاتی به دشمن و او را به وسایل مختلف ناراحت کردن 
ست که فرد مبارز به دنبال  امبارزه ای و سرگردان ساختن، کاله سر او گذاشتن و غیره،

برای یک . نیست ولی این پایان کار. بیرون در زندان ادامه می دهد مبارزات خود در
مبارز، مبارزه مکان و زمان مشخصی نمی شناسد و هر شرایطی برای یک انقالبی می 

یان در واقع برای مبارز، مبارزه پا. تواند محیطی باشد که در آن به مبارزه خود ادامه دهد
که هدف و تمام  در شرایط زندان عمومی با آگاهی به این. ناپذیر و بی حد و مرز است

مساعی دشمن در مورد زندانیان این است که آن ها را از پرداختن به مسائل سیاسی و به 
طور کلی از امر انقالب و خدمت به خلق دور ساخته و به خیانت بی طرفی و حداقل 
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 گردد تا ءباید همیشه تالش نمود که نیرنگ های دشمن افشابی عالقگی وادار نماید، 
  . بتوان با آن به مقابله برخاست

رده بورژوایی خود در بیرون از زندان و در مقابله بی رحمانه با خصلت های خُ     
 "و "هاپارسا نژاد "،" هانیک خواه "اینکه . زندان، از مهمترین وظایف یک مبارز است

نینی که در زندان عمومی یک باره صدوهشتاد درجه تغییر جهت می  خائ"هانوشیروانپور
ه خاطر رشد تدریجی همین خصلت های سرپوش نهاده شده است که وقتی به دهند، ب

حد مناسبی از رشد خود می رسد جلوه نهایی خود را که همان پشت کردن به خلق 
بتدا کم اهمیت می در واقع آن ها با این خصلت های خود که ا. باشد، ظاهر می سازد

  بلکه به آن سرپوش می ،طور قاطع روبرو نشده و آن را نابود نمی سازنده نماید، ب
  .گذراند

یای ؤدر زندان، بعضی ها این اجازه را به خود می دهند که آرزوی آزادی بکنند و ر     
دی و یا، نه کوشش برای فرار و آزاؤتوجه شود که گفتم آرزو و ر. فرار در سر بپرورانند

ولی . این طرز فکر در مرحله اول چندان مهم به نظر نمی رسد. اقدام عملی در این مورد
با گذشت زمان، هر روز تقویت می شود و در آن مزایای زندگی بیرون در مقابل زندگی 
در زندان نهاده می شود و وضعیتی به وجود می آورد که فرد دیگر قدرت تحمل زندگی 

حال می خواهد آزاد شود و آنگاه به توجیه خیانت خود می  رهه زندان را ندارد و ب
  .پردازد

با مشاهده این نمونه های عینی است که اهمیت انتقاد و انتقاد از خود در سازمان      
به هر صورت باید . خوبی روشن می شوده های انقالبی و در زندگی فردی افراد مبارز ب
این که در زندان اسیر دشمنیم و دشمن تمام این واقعیت را در نظر داشت که با وجود 

آزادی های بیرون را از ما گرفته است، ولی در واقع کسی ما را جز خودمان مجبور به 
برای یک انقالبی راستین که زندگی را تنها در مبارزه می بیند، . زندگی در آنجا ننموده

. ی همیشه آزاد استیک انقالب. زندان به هیچ وجه به عنوان ضد آزادی مفهومی ندارد
 چرا که در زندان هم او می تواند به مبارزه ادامه دهد و همین ادامه .حتی در زندان

دست گرفتن و جنگیدن شرط ه اگر در شرایطی اسلحه ب. مبارزه برای او آزادی است
 بودن باشد، در شرایط دیگر در زندان از هر امکانی بر علیه دشمن استفاده  مبارزمبارزه
  . شانه مبارز بودن استکردن، ن
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به . مگر مبارزه چیست؟ تسلیم نشدن به هر آنچه که با رشد و تکامل در تضاد است     
هر محیطی بنا به شرایط . س آور است و سخن از مرگ و خاموشی می گویدأهر آنچه ی

انقالبی راستین کسی است که در هر محیط بنا . خود شکل مناسبی از مبارزه را می طلبد
  . تضیات زمان، به مسئله اساسی مطرح شده در آن محیط، پاسخ درستی بدهدبه مق
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 فرار از زندان

  
طور دسته جمعی برای مالقات ما به ه خانواده هایمان ب.  بود52روز دوم نوروز      

زیاد افراد خانواده، ما را با محبت و اشتیاق . زندان آمده بودند و مالقات حضوری بود
رفقای اتاق مدام در جنب و جوش . همگی خوشحال بودیم. در آغوش می گرفتند

دو سه نفر از رفقا هم به اتاق مالقات، آنجایی که میله . بودند، با مادرها حرف می زدند
عده ای از . و تور وجود دارد و مالقات همیشه در آنجا صورت می گرفت، رفته بودند

های عادی کرده و دور از چشم پلیس و با کلک  اطی زن خود را ق،مادرهای رفقای پسر
بلند . زدن به پاسبان ها خود را به پشت میله ها رسانده بودند و می خواستند ما را ببینند

ما بودند، حرف  کمی با آنها که مشتاقانه در انتظار دیدار. شدم و به اتاق مالقات رفتم
.  بیایند و مالقات حضوری بکنندخواست که داخل زندان آنها خیلی دلشان می. زدم

  . گفتیم که می توان به اسم فامیل به داخل زندان آمد
روز سوم فروردین عده زیادی زن چادری از دخترهای جوان گرفته تا پیرزن به اسم      

می . از دیدن آن همه محبت و شور و شوق بسیار خوشحال بودیم. فامیل به زندان آمدند
 به یطر وابستگی های خانوادگی یا به خاطر شخص به خصوصدانستیم که آنها به خا

همگی به . بلکه محبت آنها نشانه عالقه شان به مبارزه و مبارزین بود. زندان نیامده اند
با خود می گفتیم باید به صورتی به خواست آنها که می خواستند . هیجان آمده بودیم

پاسخ بدهیم و آنگاه دور هم جمع هرچه بیشتر ما را پیکارجو و آشتی ناپذیر ببینند، 
از پاسبان و افسر نگهبان . شدیم و دسته جمعی برایشان سرودهای انقالبی خواندیم

با آمدن تعداد زیادی . آنها فقط گاهگاهی به اتاق سر می زدند. اتاق نبود کسی در
مالقاتی برای دیدار زندانیان غیرسیاسی، مالقات از پشت میله ها و در حیاط بودن 

خاطر روزهای عید درهای طبقه باالی زندان یعنی بند زنان را نمی ه ب(دانیان عادی زن
وضع شلوغی به وجود آمده بود که کنترل ) بستند و زندانیان همه در حیاط بودند

برخالف همیشه که از تماس گرفتن ما با زن های زندانی جلوگیری . کردنش دشوار بود
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آنها هم به اتاق ما می آمدند و . طی آنها شویممی کردند، آن روزها می توانستیم قا
  . ا حتی تا نصف شب در اتاق ما می ماندندهساعت 

 بهتر است . تنها، برای مالقاتی ها کافی نیستبا خود فکر کردم سرود خواندنِ     
  .  اعالمیه مانند بنویسیم که فردا برایشان بخوانیم یا یک نوشته ینوشته
م در مالقاتی ها یک به یک ما را بوسیدند و ما تا دَ.  ها فرارسیدموقع بدرقه مالقاتی     

 متوجه شدم که موقعیت بسیار ،موقعی که از در بیرون می رفتند. همراه آنان رفتیم
نه تعداد مالقاتی ها را می شمردند و نه کسی به . مناسبی برای فرار به وجود آمده است

ستاده بود که می دانستم به تنهایی قادر به کنترل م در ایپاسبانی دَ. قیافه ها نگاه می کرد
حتی یک لحظه خواستم قاطی آنها . به فکرم رسید که می شود فرار کرد. هم نیست

ولی به سر و وضعم نگاه کردم، شلوار زندان به پا داشتم که کهنه و . بشوم و بیرون بروم
پایی بزرگ زندان را هم م دَ. وصله دار بود و بلوزی که وضعش خیلی بدتر از شلوار بود

بنابراین وضعم غیرعادی بود و شباهتی به افراد آزاد در بیرون نداشتم و به . پوشیده بودم
که بهترین موقع برای فرار  از این. به پاسبان چشم دوختم. زودی جلب توجه می کردم

که هیجان زده بودم،  وجود داشت ولی من نمی توانستم از آن استفاده کنم، ضمن آن
روز قبل هم چنین فکری به خاطرم رسیده بود ولی کمتر به آن . اراحت نیز شدمن

فرصت جمع و جور کردن مسائل را در ذهن خود . به اتاق برگشتم. پرداخته بودم
. زن های زندانی غیرسیاسی به اتاق ما آمده بودند و نمی شد با آنها حرف نزنم. نداشتم

احساس می کردم مسئولیتی . ر مغشوش بودکمی با آن ها صحبت کردم اما فکرم بسیا
بلند شدم و به بهانه ای . بزرگ روبرویم قرار گرفته و احتیاج داشتم راجع به آن فکر کنم

زن های زندانی که ما را . آنجا نیز نمی توانستم تنها باشم و فکر کنم. به حیاط رفتم
یم ئنستیم به حیاط بیاوجود آمده و ما می تواه که فرصتی ب بسیار دوست داشتند، از این

چند نفر از این زن ها به طرفم آمده و شروع به حرف . و با هم باشیم خوشحال بودند
  . زدن کردند

می گفتم با . هنوز فکر نوشتن اعالمیه را از ذهن خود دور نکرده بودم. عصر بود     
به نوشتن می خواستم شروع . خواندن اعالمیه برای خانواده ها الاقل کاری کرده باشیم

راستی در این شرایط خاص بزرگ ترین کاری که می توانم : بکنم که از خود پرسیدم
انجام بدهم، اعالمیه نوشتن است؟ و یا کار دیگری هم می شود انجام داد؟ با این 
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ت فکر فرار با وسعتی خیلی بیشتر از صبح در ذهنم قوّ. پرسش یک باره به خود آمدم
رثمرتر از که می توانی کاری پُ داری می کنی؟ در حالی چکار ،گرفت و به خود گفتم

 چرا وقتت را برای این کار می گذاری؟ بلند شدم و کاغذ و مداد را ،این انجام بدهی
ناهید در این موقع . سعی کردم خیلی جدی با موضوع  فرار برخورد کنم. کنار گذاشتم
دیدی چه موقعیت ": فتسراغم آمد و با شیطنت گه  یکی از افراد اتاق بجالل زاده

ضمن صحبت سعی کردیم به   کمی با همدیگر حرف زدیم و"مناسبی برای فرار بود؟
  . هم امیدواری بدهیم که باالخره می توانیم فرار کنیم

اول باید لباس هایم را عوض می کردم و لباس . شروع به تهیه مقدمات فرار نمودم     
 یادم آمد که . نظر رفقا را جلب خواهد کردمی دانستم که این کار. بهتری می پوشیدم

:  به رفقا گفتم،معطل نکردم. حرف های مادرم و مالقاتی های دیگر را بهانه قرار دهم
مادرم همه اش اصرار می کند که باید . بابا این مادرها هم به چه چیزهایی توجه می کنند

است مادرم رفتار لباس هایت را عوض کنی، حاال نمی دانم این درست است که به خو
  ثیر بدی خواهد داشت؟أکنم یا نه؟ به نظر شما اگر لباس خوب بپوشم ت

 چون مادرم –ثیر قرار گرفته بود أیکی از رفقا که از ناراحتی مادرم سخت تحت ت     
:  گفت– را باور نکرده و برای دوباره دیدنش آش نذری می پزد بهروزهنوز مرگ رفیق 

این کار چه عیب . سر هر چیز کوچکی پیرزن اذیت بشوداین کار درستی نیست که "
ید أئ رفقای دیگر هم حرف او را ت"خواهی لباس شیک بپوشی؟ دارد؟ تازه مگر تو می

لباس هایم را عوض . کردند و من با کمی نارضایی ظاهری حرف آنها را قبول کردم
  . نمودم

می خواستم ببینم . رد بُبچه ها همه خوابیده بودند ولی من خوابم نمی. شب بود     
تمام مقدمات را یک به یک در ذهنم جور . برای انجام این عمل چه کارهایی الزم است

غلطی زدم و . تمام وجودم را شوری فراگرفت. کردم و بعد صحنه فرار را مجسم نمودم
ه ب.  را دیدم که او نیز نخوابیده بودناهید. باالی سرم را نگاه کردم. هیجانم را پوشاندم

 "...پس فردا کجا هستیم؟": او با حرکت آرام لب ها پرسید. هم نگاه کردیم و خندیدیم
تا مبادا رفقا . عالمت سکوت بر روی دهانمان  گذاشتیمه بعد خندیدیم و دستمان را ب

  . بیدار شوند و یا پاسبان گشت سربرسد
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رار برای بیش از حال امکان ف می دانستم به هر. موضوعی ذهنم را اشغال کرده بود     
موران قرار می أچرا که می بایست هنگام بدرقه مالقاتی ها جلو دید م. دو نفر نیست

چهار نفر کم می شدند، زود به چشم می ) تعداد کلی ما(گرفتیم و اگر از هفت نفر 
  انجام بدهند؟ در اینرقیه یا رفیق شهین نباید این کار را رفیق ،با خود می گفتم. خورد

. می توانستند این عمل را با شایستگی بیشتری از من انجام دهند، شکی نداشتمکه آنها 
 این – فرار حرفی می زدیم  موردولی موضوع این بود که قبال هرگاه که در موارد

 رفقا به دالئلی از جمله دالئل تبلیغی فرار –موضوع همیشه بین زندانیان مطرح می شود 
 ،کرد، می گفتند اولین نفری که فرار کند صدا می ر ومن که احتماال بیش از فرار آنها س

  .این است که دیگر مردد نماندم و تصمیمم را گرفتم.  باید من باشم،در صورت امکان
*******************  

  
باید کوچکترین حرکت ها و اتفاقات را در . مالقاتی ها آمدند: روز چهارم فروردین     

دو . آن روز گویی وضع عوض شده بود.  شناختمنظر می گرفتم و موانع کار را می
پاسبان هرکدام در اول و آخر اتاق ایستاده بودند و با دقت به وضع اتاق و مالقاتی ها 

تعداد مالقاتی ها مثل . در بیرون حیاط نیز تعداد پاسبان ها زیاد شده بود. نگاه می کردند
بهترین خصلت کار ! ی؟دیدی چطور دیر جنبید: با خود گفتم. روز قبل زیاد نبود

دیگر فرصت غافلگیر کردن دشمن از دست رفته . چریکی غافلگیر کردن دشمن است
وجود آنها  چون می خواستم از. حال سعی کردم پیش همه مالقاتی ها بروم به هر. بود

اول مقداری پول از مادرم و مالقاتی های دیگر که . برای انجام عمل خود استفاده بکنم
چون پیش خود فکر می کردم که .  تحفه ای یا چیزی به من بدهند، گرفتماصرار داشتند

 بعد به بعضی از مالقاتی های جوان سپردم که برای این. در بیرون الزم خواهم داشت
که رفقای هم بند خوشحالتر بشوند، بیشتر با آنها صحبت کنند و به هر یک یادآوری می 

 رفقا ،منظورم این بود که با این کار. بزنیکردم که تو همه اش سعی کن با فالنی حرف 
آن . و مالقاتی ها بیشتر با هم گرم بگیرند و دیگر متوجه کارهای من یا غیبت من نشوند

 به آنها .تعداد مالقاتی ها هم کم بودند. هنوز چادر و کفش نداشتیم. روز، روز فرار نبود
م بگویند که به مالقات سپردیم که چون فردا آخرین روز مالقات است، به دیگران ه

  .بیایند
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م نفر پاسبان دَ  متوجه شدیم که افسر نگهبان و دو،رسید موقع بدرقه آن ها که فرا     
عجب وقت را بیهوده :  گفتمناهیدبه . در ایستاده و شدیدا مالقاتی ها را کنترل می کنند

اگر یکی : دیمطور جدی شروع نکردیم و بعد از هم پرسیه چرا از روز اول ب. گذراندیم
 آیا دیگری موفق به فرار از در دوم خواهد ،م در اولی هنگام فرار دستگیر شوداز ما دَ

که مالقاتی  با این. شد؟ و به نتیجه رسیدیم که نه، حتما همه درهای بیرون را می بندند
سعی می کردیم دور از چشم آنها . ها رفته بودند ولی ما هنوز پیش رفقا برنگشته بودیم

زودی متوجه غیبت ما نشده و آن ه منظورمان این بود که فردا بعد از فرار، رفقا ب. نیمبما
دنبال ما نگردند که این خود ممکن بود ه را مثل امروز عادی تلقی کنند و بی جهت ب

  .باعث شود مزدوران قبل از اتمام برنامه فرار، از غیبت ما باخبر شوند
و برای شمارش  یاط چیده و سرشماری کردندعصر، زندانیان را به ردیف در ح     

مورین داد سخن أپلیس دیگر کامال هشیار شده و م. دقیق، مخصوصا دوبار به اتاق آمدند
 چون ما همه جا را تحت کنترل ،می دادند که هیچکس نمی تواند از اینجا فرار بکند

ه اگر تا آن موقع می خواستند بدین وسیله به ما و زندانیان غیرسیاسی بفهمانند ک. داریم
امکان موفقیت چهل :  گفتمناهیدبه . هم کسی به فکر فرار افتاده باشد، منصرف بشود

درصد است و ما این کار را می کنیم، باالخره هر عملی ممکن است با خطر شکست 
  . همراه باشد

منتظر فرصتی بودم که به   و می زدمبعد از سرشماری، در حیاط قدم می زدیم     
های زندانیان را موقع به زندان آمدن گرفته و آنجا می  جایی که لباس. ی برومرخت کن
.  شدمسکینهمتوجه . زدمبدُِفکر می کردم به نحوی از آن جا چادر و کفشی . گذارند

او در گوشه ای . همان قربانی عدالت توخالی آریامهری که قبال سرگذشتش را گفتم
چنان  عی کردم دلداریش بدهم ولی او آنپیش او رفتم و س. نشسته و گریه می کرد

 همه را با دست کنار می زد و ،خشمگین بود که به کسی اجازه نمی داد پهلویش بایستد
گریه های او قلبم را به درد می . کمی پهلویش ایستادم. های گریه می کرد همچنان های

 زن جوانی که به "قدم خیر ". زن های دیگر نیز یاد بدبختی های خود افتاده بودند. آورد
 با اعتراض و ناراحتی زندگیش را شرح می ،رم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودجُ
 وجود سه تا بچه، بیکاری شوهرم که یکسال تمام ،آخر با آن وضع بد زندگی": داد

دنبال کار گشت و عاقبت هم پیدا نکرد و آخرش دچار اختالل حواس شد، چاره ای 
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ن کار برایم وجود داشت؟ حاال نمی دانم سر بچه هایم چه غیر از روی آوردن به ای
آخر " : و با خشم فریاد می زد"بالئی آمده، توی پرورشگاه روزهایشان چطور می گذره

   ."چرا باید مرا زندانی کنند؟
ما هر روز نمونه های فراوانی از این . زن های دیگر نیز از بدبختی خود می گفتند     

بازهم آن روز به خشم آمدم ولی سعی کردم آن را در دلم . یمقصه های تلخ می شنید
زن ها را یک به یک بوسیدم و . وقت آن رسید که به رخت کنی بروم. نگهدارم

  . خداحافظی کردم
ررو و بی می توان صفت پُ. مور رخت کنی زن نسبتا پیر ولی بسیار زرنگی بودأم     

نون از بازرسی های بدنی زندانیان موفقیت تاک. ردشرم را در حق او به راحتی به کار بُ
لخت ُچون او زندانیان غیرسیاسی را برای یافتن هروئین . های زیادی نصیبش شده بود

 ،یک بار نیز هنگامی که من به دادگاه می رفتم. می نمود و دقیقا  بازرسی شان می کرد
 بود و )5(ندیمنوچهر نهاو برای شوهرش سیمین نهاوندیکاغذی را که حاوی پیامی از 

ردم، پیش من پیدا کرد و دویست تومان جایزه قطعاتی شعر که برای رفقای پسر می بُ
  . گرفت

او در رخت کنی نشسته و به خیال خود حرکات مرا که به بهانه آوردن ژاکت به      
اما کار من مدت زیادی طول نکشید و با چادر و . آنجا رفته بودم، زیر نظر گرفته بود

در زنبیل جای داده بودم به اتاق برگشتم و به خاطر این که جلوی دید رفقا کفشی که 
  .  آنها را زیر تخت پنهان کردم،نباشد
موقع شب مخفیانه به دفترهای رفقا نگاه کردم که اگر نوشته ناجوری دارند بی آنکه      

اق را فکر می کردم که بعد از فرار من ممکن است ات. خودشان متوجه شوند، پاره کنم
به رفقا می اندیشیدم که . آن شب تا ساعت ها بیدار بودم. بگردند و رفقا غافلگیر بشوند

روزهایی را مجسم می . هده داشتمدر بیرون منتظرم هستند، به مسئولیت خطیری که به عُ
دست ه کردم که با قاطعیت تمام یک چریک و با احساس قدرت در خود، اسلحه ب

به سنگر مبارزه می اندیشیدم که رفقای . ف قرار می دهمگرفته و سینه دشمن را هد
 کاخ های ستم دشمن را به لرزه درآورده اند و ،همرزمم در آنجا با مبارزه بی امان خود

  .مزدوران حقیر را در وحشت دائمی غرق نموده اند
*******************  
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  ...روز پنجم      
که خودم  بی آن. ان را عملی می کردیمروز می بایست برنامه فرارم صبح بود، آن     

ازاین موضوع بسیار ناراحت بودم و . شدت می تپیده قلبم ب. بخواهم هیجانی داشتم
 مگر . چرا باید این حالت به من دست بدهد،خود را مالمت می کردم که آخر یعنی چه
  ! ؟...چه کار دشواری می خواهد صورت بگیرد

او را مدام شکنجه می کردند . رای ساواک ناشناخته بودیاد رفیقی افتادم که هویتش ب     
که هربار خواسته اند ": او یکبار تعریف کرده بود. که بلکه بتوانند حرفی از او در بیاورند

 و "اما هرگز زیر شکنجه کلمه ای نمی گویم. مرا به اتاق شکنجه ببرند، تنم می لرزد
شکنجه می بیند اما کلمه ای  لرزد،کوه انسان هم در همین است که می شُ" :گفته بود

   "!حرف نمی زند
.  ظهر همه چیز آماده بود.هر طور بود سعی می کردم حالت عادی خود را بازیابم     

زنبیل . عده مالقاتی ها بیشتر از روزهای پیش بود و همگی چادر مشکی به سر داشتند
شده بودند، قرار داده چادر و کفش را در گوشه ای از اتاق که مالقاتی ها آنجا جمع 

 هر کدام در گوشه ای از اتاق ایستاده بودند و ،دو پاسبان مرد و یک پاسبان زن. بودیم
معاون نیز که تازه از مرخصی برگشته بود، . افسر نگهبان هم زود زود به اتاق سر می زد

ا مورین راجع به مالقات حضوری فردأبه مادرم گفتم موقع رفتن از م. ما را می پایید
 به مادرهای دیگر نیز همین را می سپردم و یا می گفتم با پاسبان ها هم ،بیشتر بپرس

  . منظورم این بود که به طریقی سر پاسبان ها با مالقاتی ها گرم باشد. کمی حرف بزنید
من دو سه دقیقه زودتر . وقت آن را خودمان تعیین کرده بودیم. موقع رفتن فرارسید     

در شلوغی صحبت ها و خداحافظی های مالقاتی . ام خداحافظی کردم با افراد خانواده
.  هیچ کس متوجه نبود.را پوشیدیم و قاطی آنها شدیم  چادرها را سرکرده و کفش ها،ها

 به سنگینی حرکت می ،پاسبان زن در حالی که از کار مداوم چند روزه خسته شده بود
م از در اتاق بیرون آمدیم و به دُ. ادندپاسبان های مرد به محبت مادرها جواب می د. کرد

م در ایستاده رئیس، معاون، افسر نگهبان ها و چندین پاسبان به ردیف دَ. در رسیدیم
 از در .طور طبیعی تنظیم کردمه حرکاتم را ب.  برخالف صبح بسیار خونسرد بودم.بودند

آهای کجا در ": شدگذشتیم ولی هنوز دو قدم بیشتر نرفته بودیم که فریاد پاسبانی بلند 
 . بودمناهیدمن در دو قدمی . طرف جایی که ما ایستاده بودیم دویده  و ب"!؟...میری 
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ناهید را گرفت و با خود . پاسبان متوجه من که وضع کامال عادی و طبیعی داشتم، نشد
پاسبان . عده ای از مالقاتی ها در بیرون و عده ای در حیاط بودند. به حیاط برگرداند

برگشت و آنگاه شروع کرد به چادر زن ها را یک به یک عقب زدن و صورتشان فوری 
پاسبان .  نمی دانستم چه باید بکنم.من هم آن جا بین زن ها ایستاده بودم. را نگاه کردن

آمد و چادر او را کنار زده به صورتش  طرف زنی که درست پهلوی من ایستاده بود،ه ب
زنبیل را با بی . خود بگیرم که عادی جلوه کنده من سعی می کردم وضعی ب. نگاه کرد

اعتنایی به بازرسی او در دستم تکان دادم و با صورتی که نصف آن را با چادر پوشانده 
او هم که وضع را عادی دیده بود، توجهی به من نکرد و . بودم، به پاسبان نگاه کردم
من شده بودند و احساس حاال چند نفر از مالقاتی ها متوجه . سراغ زن های دیگر رفت

آنها با محبت مرا در میان گرفته و هیجان زده . می کردند فرصت دارد از دست می رود
 عده دیگری از مالقاتی ها را ،در راه.  و من راه افتادم"!زودباش تو بیفت جلو": گفتند

آنها هم متوجه وضع شده و همگی مرا با . که دیروز به مالقات ما آمده بودند، دیدم
قدر  از چنین حمایتی آن. حساس خوشحالی و حمایت تمام در میان خود گرفتندا

یاد اولین لحظات دستگیریم افتاده بودم . کردم که حدی نداشت احساس خوشحالی می
از پشت شیشه ماشینی که مرا به سوی  مورین ساواک اسیر بودم وأکه در دست م

بت می کردم و به آنها قول می رد، با خلق توی اتوبوس در دلم صحشکنجه گاه می بُ
و اینک از این که تا این لحظه به عهد خود وفادار . دادم که به آنها وفادار خواهم ماند

:  با خود می گفتم،غرق در محبت بودم. مانده بودم، احساس غرور و شادمانی می کردم
ویی محبتش چون اقیانوس، عمیق و بی پایان است و نیرویش از هر نیر. خلق این است

  .  دیگر چیزی به نابودی دشمن نمی ماند،آنگاه که راه بیفتد. برتر
م در هریک از آنها دو پاسبان م در بزرگ می بایست از جلوی سه زندان که دَتا دَ     

تنظیم کردن حرکت خود و حالت عادی به خود گرفتن مسئله .  بگذریم،ایستاده بودند
قدم هایم را گاه تند می کردم که هر چه . ودمهمی بود که می بایست در اینجا رعایت ش

م در بزرگ برسم و قبل از این که آن جا را ببندند بیرون بروم و در ضمن می زودتر به دَ
هر لحظه . لحظات بسیار مهیجی بودند. ترسیدم تند رفتن وضع را غیرعادی جلوه بدهد

که از پشت سرم گوش به زنگ بودم که صدای پاسبان ها و افسرهای زندان را بشنوم 
  !جلویش را بگیرید، یک زندانی فرار می کند: فریاد میزنند
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  )نقشه تقریبی محوطه زندان قصر(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. با مطلع شدن آن ها از مسئله فرار، حال دیگر فقط نیم درصد احتمال موفقیت بود     
رده و دستور داده م در بزرگ، آن ها به آن جا تلفن کچه بسا که قبل از رسیدن به دَ

نمی دانستم که باالخره باید قدم هایم را به جلو، از خطر . رها را ببندند همه دَ،بودند
می بایست . هیچ کاری هم نمی شد کرد! طرف خطر رفتن؟ه رستن به حساب آورم، یا ب

حالت عادیم را در تمام لحظات . با همان نیم درصد احتمال به پیروزی به جلو می رفتم
آن جا می بایست ورقه عبور . م در بزرگ رسیدیمبه این ترتیب به دَ. ده بودمحفظ کر

مورین را فریب أ م،آنهایی که مرا در پناه محبت خویش می بردند. داده و رد می شدیم
بدین ! داده و وانمود کردند که ورقه عبور پیش آنهایی است که از پشت سر می آیند
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سوار ماشین شدم و دیگر دست . بیرون بودمدیگر در . هم گذشتیم ترتیب از آن جا
  (*) 2...دشمنان به من نمی رسید

گریختم تا بتوانم اسلحه برگیرم و دوش به دوش ُزندان  بدین گونه بود که من از     
یم، دین ئدیگر در بیرون از زندان به مبارزه ادامه دهم و با تمام توانا رفقای انقالبیم بار

  . های دربند ستم ادا نمایم خش خلقخود را به انقالب رهایی ب
  
  

  با ایمان به پیروزی انقالب رهایی بخش خلق
  با خشم و کینه پایان ناپذیر به دشمنان خلق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دراین قسمت از مطلب، به خاطر پاره ای مسائل امنیتی، جزئیات نقشه فرار و چگونگی اجرای آن    2

به طور کامل گفته نشده، رفقا اگر نارسائی و ابهاماتی در آن می بینند، آن را به حساب رعایت اصول 
  .مخفی کاری بگذارند
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  تحلیل مقاومت در زیر شکنجه

  
که می تواند نیروی مقاومت رفقا را در زیر شکنجه افزونتر  انگیزه ها و عواملی را     
  :کلی می توان چنین بیان کرد با یک نگاه ،کند

این ایمان باید آن چنان محکم و شکست ناپذیر باشد :  ایمان به درستی راه انقالب–1
به فرض (که حتی با فرض این که فرد فرد رفقای مبارز نیز به آرمان خود پشت کنند

تحمل شکنجه های سخت و . به ایجاد کوچکترین خللی در ایمان ما نباشد قادر) محال
م و مقاومت در برابر نیرنگ های گوناگون دشمن، بدون داشتن ایمانی محکم به مداو

  . آرمان، غیرممکن به نظر می رسد
این احساس ها باید به حدی تقویت گردد و آن :  نفرت از دشمن و عشق به رفقا–2

من نمی توانستم حتی . چنان با تمام وجود آمیخته باشد که جزو هستی مبارز گردد
 به ،ه چگونه ممکن است در حالی که خودم از شکنجه آزرده می شدمتصور کنم ک

من که . دشمن اجازه دهم به وسیله حرف زدن من رفیق دیگری را به شکنجه گاه بکشد
 آیا می توانستم شاهد ،همه دوست داشتم و از دشمن آن همه متنفر بودم رفقایم را آن

   هنگام شکنجه خودم می کشیدم؟از هنگامی زجر بکشم که شکنجه رفقایم باشم و کمتر
 خود را خائن می پنداشتم و این به هیچ وجه ،اگر می توانستم چنین احساس کنم     

امکان نداشت که به خاطر رها کردن خودم از شکنجه، رفقایم را به دست دژخیمان 
 . آن گاه یک عمر شکنجه روحی را که تحملش بسیار دشوار بود، بپذیرم. بسپارم

 با دوست نداشتن خلق ،ه بر آن، برای من تسلیم شدن در برابر دشمن منفورعالو     
. دست آوردن مقام به مبارزه برخاسته ایمه دشمن تصور می کرد ما برای ب. یکسان بود

 اینک اگر در برابر دشمن تسلیم ،اما من که ایمان داشتم در راه آزادی خلق پیکار می کنم
به خلق کرده ام و گذاشته ام آن ها هرچه بیشتر مورد می شدم به این معنی بود که پشت 

 در همه عمر. استثمار قرار گیرند و در واقع من هم نوعی در این جنایت سهیم می شدم
خود، نفرت از استثمارگران را آن چنان در دل خود پرورش داده بودم که از تصور این 

تمام زندگیم به خلق  ن درم.  بر خود می لرزیدم،که یک لحظه به میل آنها رفتار کنم
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آیا ممکن بود آن ها را حتی یک لحظه فراموش کنم؟ . دربند ستم، عشق ورزیده بودم
جنایات دشمن برای من آن قدر آشکار و نفرت انگیز بود که برایم مشکل بود حتی آن 

به راستی هم در چهره آنان آثار جنایاتشان را می . ها را به شکل آدم معمولی تصور کنم
  .این است که تصور یک ذره تسلیم در برابر آن ها به ذهن من راه نمی یافت. مدید

با نحوه تفکر دیالکتیکی  : تاریخی دیدن قضایا با آگاهی از تئوری های مارکسیستی-3
می توان ارتباط مقاومت را با پیروزی انقالب، هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت، 

نزدیک مقاومت نکردن ما این خواهد بود که رفیقی ثیر أتصور این که ت. در نظر آورد
اما آن چه که حتی . یا ضربه ای به سازمان بخورد، تصور درستی است دستگیر شود و

 تسلیم ، مقاومت ما،دهد، این است که بیندیشیم این تصور را تحت الشعاع قرار می
ه می شود و راه طوالنی پیروزی انقالب، به پیش برداشت نشدنمان، گامی است که در

اگرچه وقتی این گام را به شکلی مجرد در نظر بگیریم بسیار ناچیز و بی اهمیت است، 
اما در رابطه باگام های فراوان دیگری که توسط رفقای دیگر در این راه برداشته شده و 
می شود، ارزش و اهمیت آن به خوبی روشن می گردد و همین خود سبب می شود که 

داریم، بزرگی خیانت  ین که راه انقالب را حتی یک گام عقب تر نگهبرابر تجسم ا ما در
 مقاومت و پیروزی ما را ،خود را لمس کنیم و این است که تاریخی دیدن جریان انقالب

  . طور کلی دشمن و نیرنگ هایش بیشتر می سازده در برابر شکنجه و ب
ا می دهد که با واقعیات آگاهی از مارکسیسم این امکان ر:  برخورد عینی با واقعیات–4

در مورد شکنجه، آنچه که موجب وحشت و از دست . هرچه بیشتر عینی برخورد کنیم
ثیر مادی شکنجه باشد، ضعفی أدادن روحیه مقاومت و متعرضانه است، بیش از آنچه ت

به . هم می شکند است که در نتیجه برخورد ذهنی با مسئله شکنجه، روحیه را در
مورین شکنجه و خود شکنجه، ساواک آگاهانه سعی کرده است أخصوص که در مورد م

که با اندکی واقع بینی،  در حالی. راه اندازد که خود را وحشتناک جلوه دهده شایعاتی ب
همه شکنجه . هت خود را کامال از دست می دهدبُدم و دستگاه عریض و طویل آن ها اَُ

 آن ها را به کار می برد و ،د خودها، درتحلیل نهایی وسیله ای هستند که دشمن به سو
دیگر چه حادثه ای مهمتراز این . نهایت زیر آنها جان می سپارد یک مبارز با ایمان، در

  . می تواند رخ دهد؟ و این هم که برای مبارزین مسئله ای نیست
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ثیر روانی شکنجه ها در مورد آنهایی که با امر شکنجه، عینی برخورد نمی کنند، أت     
لخت کردن من، تحلیل که می کردم، می دیدم کمترین ُمثال در مورد .  استموثرتر

لخت چه فرقی داشت که من ُلخت با پای ُ آخر مگر دست .ناراحتی احساس نمی کنم
بخواهم کمترین ناراحتی به خود راه دهم؟ مثال تهدید با اسلحه، آیا این شکل آن، یا 

ه ت مادی آن، تیری بود که ممکن بود بواقعی! صدای شلیک بود که مرا می ترساند؟ نه
این رو  سوی من شلیک شود و مگر من در راه آرمان خود از مرگ واهمه ای داشتم؟ از

باید سعی نمود که هرچه بیشتر تحلیل عینی قضایا را آموخت و بدان وسیله نیروی 
  . برابر دشمن به دست آورد بیشتری در

 منظور ،م دشمن دست به هر عملی که بزندباید بدانی:  بی اعتمادی کامل به دشمن–5
مشخصی را دنبال می کند و آن این است که به هر نحوی شده به اسرار مبارز دست 

مهربانی، شکنجه، تهدید، سختگیری های . یابد و بدان وسیله به جنبش ضربه بزند
پشت  مختلف، توهین، نمایش های گوناگون از ضعف های آن ها که به آرمان خود

گیرد، فقط همین هدف را  ند و خالصه هر کاری که از جانب دشمن صورت میکرده ا
این . این است که با هشیاری همیشگی باید با او و عملیاتش روبرو شویم. دنبال می کند

دشمن کوچک و بزرگ  . بی اعتمادی را در مورد هر فردی از دشمن باید داشته باشیم
آنچه که خیلی بیشتر . خود ما تمام خواهد شدکم بها دادن به دشمن فقط به ضرر . ندارد

تنهایی، شکنجه مداوم . باید به آن اهمیت دهیم، نپذیرفتن رفتار محبت آمیز دشمن است
اما . و گرفتاری های فکری گوناگون، شاید زمینه مساعدی باشد برای پذیرفتن محبت

 کند و حتی باید همیشه در نظر داشته باشیم که دشمن بدون منظور به ما محبت نمی
این محبت سبب می شود که  اندکی مقاومت در برابر. محبت دشمن هم دشمنانه است

  . افتد و هم روحیه مبارز تقویت شودهم پرده از چهره واقعی او برُ
من همیشه خود را در  :اسارت داشتن  درک صحیح و فلسفی از واژه های آزادی و–6

زاد احساس می کردم و به راستی هم آزاد زیر شکنجه، یا در زنجیر و هر حالت دیگر، آ
قالب کلمات بیان  هیچ نوع محافظه کاری مرا وادار نمی کرد که کینه هایم را در. بودم
آخر محافظه کاری برای حفظ چی؟ من که در راه آرمانم از همه چیز گذشته ام . نکنم

اشتم؟ من دیگر جز برای حفظ آرمان خود، از نابودی کدام دارایی خودم واهمه می د
حقارت شکنجه گران را که هزاران وابستگی حقیر به زندگی کوچک و ننگین خود 
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این نکته ایمان ه ب. داد داشتند، احساس می کردم و همین نیروی شگرفی به من می
داشتم که به عنوان یک مبارز راه خلق، این من هستم که باید دشمنان خلق را به محاکمه 

نهایت زبونی و درماندگی بود که  شت آنان را تعیین کنم ومن هستم که باید سرنو. کشم
من ایمان داشتم . اجازه بدهم آنها در برابر من احساس نیرو کنند و مرا به زانو درآورند
احساس آزادگی . که خواسته های من و راه من بسیار واالتر از درک و فهم آن هاست

  . داری من می افزودهمه جانبه در مقابل اسارت همه جانبه آن ها به پای
باید از : رد شناخت قبلی از شیوه هایی که دشمن در برخورد با مبارزین به کار می بَ–7

رد و شیوه هایی که برای کار می بَه تجربیات رفقا در مورد نیرنگ هایی که دشمن ب
با این آگاهی است که می توان . فریفتن مبارزین به آنها متوسل می شود، استفاده کرد

مثال آگاهی از این که چگونه دشمن سعی می کند . ر نیرنگ های آن ها را خنثی کردثیأت
تمام جریانات با خبر جلوه دهد، فرد را کمک می کند که با هوشیاری کامل  خود را از

  . بی اهمیتی اطالعات اولیه دشمن را دریابد و روحیه خود را نبازد
 ،این ایمان را در خود تقویت کرده باشیم اگر:  ایمان به نیروی اراده انسان و تلقین–8

فریب های دشمن در مورد هیپنوتیزم کردن، تزریق آمپول، خوراندن شربتی که گویا 
  . شخص را در عالم خواب وادار به حرف زدن می کند، بی نتیجه خواهد ماند

من در زیر شکنجه با نیروی تلقین، . تلقین به خود در تحمل درد بسیار موثر است     
وقتی شکنجه طوالنی می شد، من دلم می . توانستم مدتی اصال دردی احساس نکنم

خواست کاش دیگر شکنجه را قطع کنند ولی حتی با وجود چنین میلی احساس ضعف 
مرگ باالخره سر می ". می دانستم برای همه این دردها پایانی هست. در خود نکردم

 این چیزی بود که مدام به خود ".قی بمانداما اراده ام باید تا آن موقع استوار با. رسد
از همین رو در تمام مدت شکنجه موضوع حرف زدن یا نزدن اصال  تلقین می کردم و
 در زندگی گذشته مان نیز نیروی بهروزباید بگویم که من و رفیق . برایم مطرح نشد

  . تلقین را از راه های مختلف در خود تقویت می کردیم
تاریخ : ارزین دیگر که برخوردی شجاعانه با دشمن داشته اند یادآوری مقاومت مب–9

تاریخ مبارزه . مبارزات جهانی چه بسیار از این حماسه های شگفت انگیز داشته است
ایران نیز که به خصوص در سال های اخیر بسیار غنی تر از پیش شده است، امکان آن 

  .وی بیشتری بگیریمرا می دهد که از یادآوری پایداری مبارزین راستین، نیر
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رواضح است مواردی که در باال یادآوری شدند و به عنوان انگیزه ای مثبت در پُ    
 می توانند در شکل منفی خود به صورت انگیزه ای منفی ،مقاومت به حساب آمدند

مثال نفرت کافی از دشمن نداشتن، جریانات را لحظه ای دیدن و آنها را . جلوه گر شوند
خی در نظر نگرفتن، اعتماد کردن به دشمن، خوشرفتاری با او، به اراده به صورت تاری

خود ایمان کافی نداشتن و از این قبیل مسائل، همه می توانند به عنوان عواملی که 
  .  به حساب آیند،رد می کنندروحیه مبارز را خُ

اقت عالوه بر آن باید در نظر داشت، فردی که در طول زندگی مبارزاتیش با صد     
کامل با خودش و ضعف هایش برخورد نکند، مدام خود را مورد انتقاد شدید قرار 

رده بورژوایی بازمانده از گذشته ندهد، در راه  نابودی ضعف ها و خودخواهی های خُ
اش هر روزه قدمی برندارد، حتی با داشتن ایمان و عالقه به مبارزه، مشکل است که در 

  . برابر شکنجه مقاومت کند
آن کس که خود را به دروغ عادت دهد و با صداقت انقالبی با خود برخورد نکرده      

می توان . حتی به خودش نیز دروغ بگوید، بعد از دستگیری امکان خیانتش بسیار است
  . خیانت دانستءدروغ را سرمنشا
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  !خطاب به دشمن

  
 نه، ای غارتگران جان و مال خلقای سرمایه داران وابسته به بیگا ای امپریالیست ها و

  ! های جهان
  !ای شاه خائن وطن فروش، نوکر دست به سینه آمریکا و اسرائیل

  !ای مزدوران جیره خوار حقیر
  !شما ای دشمنان

  
 به همین خاطر می خواهم آن چه ،می دانم که از متن این نوشته مطلع خواهید شد     

می خواهم با قاطعیتی هر چه تمام . ن بیاورم به زبا،را که در درون خود احساس می کنم
 با ،این بار با کینه ای خیلی فزون تر از قبل: تر به شما ای جنایت کاران بگویم که

احساس انتقامی شدید، انتقام خون رفقای شهیدم، انتقام خون خلقی که در درگیری ها 
 از قبل به خلق  با عشقی عمیق تر،را به گردن انقالبیون می اندازید می کشید و آن

زحمتکش که اکنون پیوندی ناگسستنی و مستحکم تر با آن ها احساس می کنم، با 
که بودم، با عزمی راسخ به جنگ با  رشورتر از آنآگاهی بیشتر، با چشمانی بیناتر و پُ

  . شما برخاسته ام
می  ولی قاطعانه به شما ،می دانم که آرزو می کنید دوباره زنده دستگیرم سازید     

 اگر به فرض :ولی از شما این را می پرسم. ردگویم که این آرزو را به گور خواهید بُ
، چه می توانید بکنید؟ آیا کمترین کاری از دستتان برمی آید که دمحال هم این چنین شو

بتوانید به آن وسیله ضربه ای هرچند کوچک به انقالب وارد سازید؟ چه کار می توانید 
 شکنجه ام می کشید؟ تیربارانم می نمایید؟ آیا نهایتی از کشته شدن هم بکنید؟ آیا به زیر

هست؟ خودتان خوب می دانید که برای ما فدائیان خلق، کشته شدن در راه خلق و 
بزرگی است و شما تازه بعد از آن همه تالش، با  برای آزادی آنها چه سعادت و افتخار

  . کشتن ما آرزوهایمان را برآورده می کنید
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من هم اکنون مانند .  هیچ سعادتی باالتر از مرگ در راه آزادی خلق ها نیست،آری     
سایر همرزمانم به عنوان یک عضو سازمان چریکهای فدایی خلق، فعاالنه در مبارزه 

 شرکت کرده ام و تا آخرین ، ای چپاول گران جنایتکار،برای نابودی رژیم نگهدار شما
 راه آرمانم، در راه آزادی خلق، اسلحه به کف مبارزه نفس و تا آخرین قطره خون، در

  . می کنم
 خواه ،خواه مرگ در نبردی رویاروی با مزدوران باشد. ما را از مرگ هراسی نیست     

 ،که اسلحه ای از دست رزمنده ای بر زمین افتد دیگر، قبل از این. مرگ در زیر شکنجه
دیگر، گوش های بسیاری فریاد رزم . ندچندین رزمنده دیگر برای گرفتن آن پیش می آی

دیگر، راه ما به عنوان تنها راه رسیدن به پیروزی خلق تثبیت شده . آوری ما را می شنوند
سیلی که از جریانات کوچک به راه افتاده هرروز عظیم تر و قویتر به پیش می رود و  و

عنوان ه ه تنها باینک ن! شکست شما ای دشمنان. موانع را هرچه بیشتر نابود می سازد
 بلکه از نظر خود شما هم، ،یک واقعیت تاریخی که در طول تاریخ به اثبات رسیده است

این شکست را هم اکنون نیز در ناتوانی شما برای سرکوب جنبش، . امری حتمی است
در عجز و درماندگی تان به هنگام روبروشدن با چریکها، با پیشگامان جانباز خلق، می 

  .  دیدروشنیه توان ب
ممکن است چند صباحی دیگر به غارتگری و جنایاتتان ادامه دهید ولی ! ای دشمنان     

از سرنوشت محتوم خود، گریزی ندارید و این ما هستیم که شما را در نبردی طوالنی و 
  !دشوار از پای درخواهیم آورد

.................  

.................  
  کسی از ما اگر بر خاک افتد

  ا تن دیگر به پا خیزندده ه
  که مرگ ما نه هر مرگی است

  و بود ما نه هر بودی
.................  
................  
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  .  از زندان گریخت51 دستگیر شد و در مهر ماه 50سال 

  
های ایران  دو تن از اعضای سازمان آزادیبخش خلق: و فاطمه نهاوندیسیمین   ) 3

  .سیمین نهاوندی به ده سال زندان محکوم شده است. هستند
  
یکی از سمپاتیزان های سازمان مجاهدین خلق ایران که در : ناهید جالل زاده ) 4

رابطه با مجاهد شهید مهدی رضایی، دستگیر شد و به   در51اردیبهشت سال 
  . سال زندان محکوم گردیدسه

   
از اعضای مرکزیت سازمان آزادیبخش خلق های ایران که در : منوچهر نهاوندی ) 5

محاکمات خود در تابستان پنجاه و دو ابتدا به اعدام، بعد به حبس ابد محکوم 
  .گشت

داده  در فصل قبل 5 و در توضیح شماره باال در 2شماره توضیح اطالعاتی که در * 
متأسفانه آن ها از قبول شایعه ای نشأت گرفته اند که .  درست نیستندشده است،

ساواک برای به دام انداختن مبارزین انقالبی توسط سیروس نهاوندی خائن در 
واقعیت این است که سیروس نهاوندی که در خارج از  .جامعه به راه انداخته بود

به ایران به همراه کشور عضو سازمان انقالبی حزب توده بود، پس از بازگشت 
او پس از دستگیری  . را بنا نهاد"سازمان آزادیبخش خلق های ایران"دوستان خود 

بر این اساس از زندان آزاد شد و این . خیانت کرده و به همکاری با ساواک پرداخت



 281   ان قصردر زند

. بار جهت به دام انداختن جوانان انقالبی، به اصطالح سازمان مذکور را احیاء نمود
همه جا این شایعه را به راه انداخت که گویا سیروس از بیمارستان ساواک نیز در 

سیروس خائن در آن سال ها موفق شد عده ای از مبارزین . زندان گریخته است
  .  در دام ساواک گرفتار سازد دختر و پسر جوان را




