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  خورده دنياي فقر و بندگي برخيز اي داغ لعنت

  جوشيده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگي

  بايد از ريشه براندازيم كهنه جهان جور و بند

  بودگان هرچيز گردند وآنگه نوين جهاني سازيم هيچ

  روز قطعي جدال است آخرين رزم ما

  ها انترناسيونال است نجات انسان

  شادي خدا، نه شه نه قهرمانما نبخشند فتح و  بر

  امان با دست خود گيريم آزادي در پيكارهاي بي

  تا ظلم از عالم بروبيم نعمت خود آريم به كف

  دميم آتش را و بكوبيم تا وقتيكه آهن گرم است

  روز قطعي جدال است آخرين رزم ما

  ها انترناسيونال است نجات انسان

  جهاني، اردوي بيشمار كار  تنها ما توده

  ريم حقوق جهانباني نه كه خونخواران غداردا

  آور بر رهزنان و دژخيمان غرد وقتي رعد مرگ

  در اين عالم بر ما سراسر تابد خورشيد نور افشان

  روز قطعي جدال است آخرين رزم ما

  ها انترناسيونال است نجات انسان
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كنيم  هائي كه به آنها رفت و آمد مي ي عمل و مكان شناسائي محوطه - 8
ي  بسيار مهم است، در جريان برخورد ما با اتكاء به شناسائي قبلي از محوطه

  .د را از صحنه خارج سازيمعمل توانستيم خو

ي مثبت  هيچگاه نبايد مأيوس شد و هميشه بايد در مقابله با حوادث جبهه - 9
توان در  با اين اعتقاد مي. وقت همه چيز تمام نشده است و فعال گرفت، هيچ

  .مقابله با حوادث برخورد فعال داشت و به احتمال بسيار پيروز شد

آل آن است كه با  خوب دانست، ايده رانندگي و موتورسواري را بايد - 10
دانستيم  اگر ما طرز راندن لندرور را مي. انواع موتور و اتوموبيل آشنا باشيم

رفتيم يا در  گرفتيم و مي ي دامداري رأساً پشت فرمان قرار مي در موسسه
  .ديگر احتياج به استوار صاحب موتور نداشتيم .B.M.Vمورد موتور 

  

  با ايمان به پيروزي
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  :نتايجي كه از اين برخورد گرفتيم عبارت بودند از

شود كه طرف مقابل دستگير شده  به سر قرارهائي كه حدس زده مي - 1
احتياط كامل رفت و مخصوصاً بايد نارنجك همراه داشت و  است بايد با قيد

  .فكر استفاده از آن بايد غلبه داشته باشد

شدن با حمالت دشمن بايد خونسردي خود را حفظ نموده  هنگام مواجه - 2
بايد توجه داشت كه در . سريعاً اسلحه كشيد و به سويشان حمله كرد

وص وقتي كه جائي براي گريز خص بسياري مواقع بهترين دفاع حمله است، به
دشمن وارد كرد و او را به سرگيجه  اي به اصوالً بايد با حمله ضربه. نباشد

  .دچار ساخت و با استفاده از گيجي او گريخت

بايد دانست كه دشمن صفات سگ را دارد، اگر از مقابل او بگريزيد  - 3
فرار را برقرار طرفش يورش بريد  آيد ولي اگر بايستيد و به دنبال شما مي به

  .دهد ترجيح مي

بايد هنگام جنگ و گريز در بيابان از عوارض طبيعي زمين نظير پستي و  - 4
  .ها به نحو كامل استفاده كرد بلندي

عنوان ذخيره نگه  انرژي را نبايد تا آخر مصرف كرد، بايد از آن به - 5
  .داشت

  .ها را داشت لهكار برد و حساب گلو در تيراندازي بايد نهايت دقت را به - 6

 5ي خوبي باشد و بتواند الاقل مسافتي حداقل  چريك شهري بايد دونده - 7
  .راحتي بدود كيلومتر را به

 

  انخاطرات يك چريك در زند

 نوشته اي از چريك فدايي خلق يوسف زركاري

 

 

 

  

  



  

  
  

  

  

  انخاطرات يك چريك در زند
  چريك فدايي خلق يوسف زركاري: نويسنده

 1351 ماه بهمن: چاپ اول

 

  انتشارات چريكهاي فدايي خلق ايران

  )2013فوريه ( 1391بهمن ماه : چاپ جديد

  :آدرس پستي
BM  BOX 5051 

LONDON 

WC1N  3XX 

ENGLAND 

 

TEL: 0044-7946494034 

 

http://www.fadaee.org 

http://www.ashrafdehghani.com 

e-mail: ipfg@hotmail.com  

  نتهراهاي جنوب غربي  جنگ و گريز در بيابان           231 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آباد نو ي درگيري در خاني ي منطقه نقشه
  

  

آباد سمت نازي به  

آباد باغ خاني  

ميوهباغ   

 شهر شاهپور

  محل گرفتن
  موتور
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 فرار

  سمت به
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 ي درگيري دوم صحنه

 پيكان دشمن
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اين دو شكارچي هر دو . داشتيم و ديگري را وادار كرديم كه ما را ببرد
استوار ارتش بودند و وقتي ما خود را مأمور دولت معرفي كرديم آنها ديگر 

د با خشونت روبرو كردن اگر چه مقاومت هم مي. مقاومت از خود نشان ندادند
بعد از گذشتن يك يا دو كيلومتر . هر حال بر موتور سوار شديم به. شدند مي

درستي  هاي موتور را از استوار پرسيدم، او هم به كردن دنده من طرز عوض
پس از يادگرفتن طرز كار موتور، او را پياده كرديم و من پشت . جواب داد

خاطر اينكه مبادا  به. ت كرديمموتور نشستم و با دنده دو شروع به حرك
جلوتر   كمي. داديم حركت ادامه مي موتور خاموش شود با همان دنده دو به

ي ساوه  هاي شكاري را كنار مزرعه انداختيم و با موتور خود را به جاده تفنگ
. كرديم رفيق تمام مسير را بلد بود و با راهنمائي او حركت مي. رسانديم

چون موتورمان . آباد رسانديم ساوه خود را به يافت ي باالخره از طريق جاده
اش بتواند  آباد سپرديم تا صاحب را به يك بقالي در يافت پنچر شده بود آن

من بر اثر خستگي ناشي از . بعداً از آن استفاده كند و خود پياده دور شديم
هر  دويدن دچار تهوع و سرگيجه شده بودم و چند بار استفراغ كردم ولي به

سالمت از  ل ما موفق شده بوديم كه حمالت مختلفي را دفع كرده و بهحا
اي  محاصره. ي دشمن بعد از يك ساعت و نيم درگيري خارج شديم محاصره

كه تمام مأمورين عملياتي ساواك به انضمام يك گروهان ژاندارم در آن 
  .شركت داشتند

  

  

 فهرست

  

  ٩  ........................................................  !يزركار يوسف رفيق يگرام ياد به

  ٢٨  ............................................................  زندان در چريك كي خاطرات

  ٣١  .........................................................................................  »مقدمه«

  ٣٥  .....................................................................................  :ماجرا شرح
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. هر حال او گريخته بود به. سوي او حركت كرديم و او را فراري داديم او به
آمدند، متوقف شدند و  طرف ما مي هاي ديگر كه در ميان كارگران به ساواكي

حال  در اين. ديگر جلو نيĤمدند، چون فرار لندرور را مشاهده كرده بودند
بدين ترتيب ما . تير داشتم 3د و من فقط تمام تيرهاي رفيق تمام شده بو

از آنجا كه هنوز انتظار . تير شليك كرده بوديم 31جمعاً در سه برخورد 
يك فشنگ به من بده تا در صورت «: درگيري داشتيم رفيق به من گفت

در . من يك فشنگ از اسلحه خارج كرده به او دادم. »لزوم خودم را بزنم
الكن لندرور بيش از حد . فشنگ داشت 1فشنگ و رفيق  2حال من  اين

هاي پشت دامداري  باغ شكلي كه در پيچ و خم كوچه انتظار ما دور شده بود به
در اين لحظه عليرغم خستگي، قدرتي در خود احساس . از نظر ناپديد شد

هاي برخورد با موفقيت بيرون  كرديم، چون توانسته بوديم از صحنه مي
. آمد رسانديم اي كه از شهر شاپور مي ه سر جادهحال خود را ب در اين. بيائيم

اين تنها . آمدند دو نفر موتورسوار كه تفنگ بر دوش داشتند از دور مي
در كنار . توانست ما را از آن منطقه خطرناك دور كند اي بود كه مي وسيله

تر شدند ديديم  وقتي نزديك. جاده ايستاديم و منتظر موتور سوارها شديم
سمت ُخالزير  ارچي هستند كه با توبره مملو از كبوتر بهكه دو نفر شك

آنها را متوقف كرديم و با سالح تهديدشان كرديم و خود را مأمور . رفتند مي
باالخره آنها . دولت معرفي كرديم و گفتيم كه نسبت به آنها مشكوك شديم

بزرگ  .B.M.V موتور آنها يك. هايشان را گرفتيم را پياده كرده و تفنگ
رانندگي آن آشنا نبوديم، لذا يكي از آنها را همانجا نگه  بود و ما به  ديميق
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موازات  ي ماشين را كه به ل مسيل سايهما از داخ. شان بسيار كند بود حركت
از شيب مسيل باال آمده   ما به آرامي. داديم ما در حركت بود تشخيص مي

ما روي شيب مسيل دراز كشيده و . آنها هم متوجه ما شدند. لندرور را ديديم
آنها هم در پشت لندرور سنگر گرفته . كامالً در سنگر طبيعي قرار داشتيم

تير در اختيار داشت فرياد  14اي كه يك  د و چهارشانهبودند كه فرد قدبلن
در چنين موقعيت اگر ما به هر . »تان را بياندازيد و تسليم شويد اسلحه«: زد

علت تسلط لندرور بر ما بهترين هدف  خواستيم فرار كنيم به سمت كه مي
پس در يك آن نتيجه گرفتيم بهترين دفاع حمله به ماشين . بوديم برايش مي

قصد تصرف لندرور حمله  چون هدف خوبي براي حمله يافته بوديم به .است
خيز در پناه آتش  حالت سينه كم به بعد از يك تيراندازي شديد كم. كرديم

فرد ساواكي كه يكي از فرماندهان . مان شروع به پيشروي كرديم سالح
ي ما به پيشروي  كماندوهاي سازمان امنيت بود عليرغم انتظارش با مشاهده

كردنمان چند تير بدون هدف شليك كرد كه  طرف خود براي متوقف به
چون پيشروي ما را بدون مانع احساس كرد . كدام آنها به ما نخورد هيچ

گرد كرده با سرعت و دستپاچگي به لندرور آويزان شد و  زده عقب وحشت
بار ما بوديم كه  اين. »حركت كن، حركت كن«: چند بار متوالي به راننده گفت

الزم به تذكر است كه . داديم دويديم و فرمان توقف مي پشت سر لندرور مي
داد با دست به اطراف اشاره  اين فرد وقتي كه به ما فرمان تسليم شدن مي

ها صرفاً به منظور  كه اين حرف» بيائيد، بگيريد، بزنيد«: زد كرد و فرياد مي مي
م و بدون توجه به حركات البته ما متوجه اين مطلب بودي. كردن ما بود گمراه

  

  

  

  !به ياد گرامي رفيق يوسف زركاري
  

هاي  شرح بخشي از فعاليت» خاطرات يك چريك در زندان«
مبارزاتي يك كارگر كمونيست فدائي؛ يعني چريك فدائي خلق، رفيق يوسف 

بخشي از زندگي و فعاليت رفيق كارگري است كه هم با . زركاري است
اش، در همان آغاز كار  آفرين با مرگ زندگي زندگي مبارزاتي خود و هم

مبارزاتي چريكهاي فدائي خلق، در تداوم كار انقالبي و اعتالي اين تشكيالت 
  .سزائي ايفاء نمود نقش به

رفيق يوسف زركاري از اولين كارگران آگاه و مبارز 
كارگر كمونيستي كه به . ي صفوف چريكهاي فدائي خلق بود دهنده تشكيل

ي  ي انقالبي خود در قبال طبقه شكل پيوست تا بتواند به وظيفهصفوف اين ت
او به . ي عمل بپوشاند ي ايران، به بهترين وجه جامه خويش و مردم رنجديده

يك خانواده كارگر و زحمتكش تعلق داشت و خود وي از اوان كودكي، پس 
 از مرگ پدر براي تأمين معاش خانواده به كارگري پرداخته و تأمين مخارج

مادر رفيق، يك زن . عهده گرفته بود تر از خود را به مادر و برادران كوچك
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ها در  كرد، آن كه خانواده در تهران زندگي مي رو با اين آذربايجاني بود از اين
زبان تركي امر مثبتي  كردن به صحبت. كردند خانه به زبان تركي صحبت مي

ن با كارگران آذربايجاني بود كه رفيق يوسف را از امكان محاوره و درآميخت
ي خود امكان فراگيري  نوبه مزيتي كه به - در تهران برخوردار كرده بود

ي اين عوامل باعث شده  مجموعه. داد تجارب اجتماعي بيشتري را به او مي
بود كه رفيق يوسف در نوجواني عليرغم سن كم، از پختگي و برخوردهاي 

  .يك انسان مجرب برخوردار باشد

هاي عملي زندگي در ميان كارگران و زحمتكشان و  جربهپختگي و ت
طرف، و صداقت و پاكي و آگاهي واالي سياسي  در ميان مردم بودن از يك

ناپذيرش به حقانيت مبارزه انقالبي  رفيق يوسف همراه با ايمان خلل
ي ايران آغاز  تازگي توسط چريكهاي فدائي خلق در جامعه اي كه به مسلحانه

هائي بودند كه به اين رفيق جوان كه  ف ديگر، مزيت و ارزششده بود از طر
سال بيشتر نداشت امكان  19به هنگام دستگيري توسط مأموران ساواك 

او در زندان با مقاومت جانانه در . برخورد پخته و انقالبي در مقابل دشمن داد
هاي قرون وسطائي دژخيمان رژيم شاه را  گران، تمامي شكنجه مقابل شكنجه

اي از اسرارش كه در واقع  كه موفق شد كه كلمه مل نمود؛ و در حاليتح
گران خود بروز  اش و كل خلق ايران بود را به شكنجه اسراري متعلق به طبقه

ندهد، توانست ضمن حفظ هشياري خود با اعتماد به نفس كامل نقش يك 
ن را هاي مزدور ايفاء كرده و آنا فرد سياسي غيرمقاوم را در مقابل ساواكي

  .فريب دهد
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با اين صدا كاركنان دامداري . »آنها را بگيريد آنها قاتلند«: زدند فرياد مي
شناختند و وضع ما هم مشكوك بود حرف  د، چون ما را نميمتوجه ما شدن

اصوالً آنها اطالعي از چگونگيِ اوضاع نداشتند و . ها را قبول كردند ساواكي
دانستند طرفين چه كساني هستند ولي بر طبق تجربه فكر كردند ما  نمي

كشي هستيم، با اين همه، آنها حركت سريعي  افراد خطاكار و احتماالً آدم
هايمان را كشيده و از همان راهي كه  سرعت سالح ما نكردند ولي ما به عليه

ها با گريز ما جرأت پيدا كردند و پيش آمدند  ساواكي. آمده بوديم برگشتيم
ي راست  و يكي از آنها تيري شليك كرد كه پيراهن مرا در قسمت شانه

د و براي آنكه پشت سرمان بسته باش. شكافت ولي آسيبي به من وارد نشد
هاي مسيل  اش بسته شود خود را به يكي از شاخه دشمن زاويه تيراندازي

آنها هم از ترس به مسيل . رسانديم و با سرعت پائين رفته و دور شديم
كردن با راننده و دكتر از  از اينكه فرصت را بيهوده به بحث. نزديك نشدند

ستيم با توان كرديم، ما مي دست داده بوديم شديداً خود را سرزنش مي
لندرور دور شويم ولي بحث و گفتگو فرصت را از ما گرفت و موجب شد كه 

كه خسته بوديم به دويدن ادامه داديم و  هر حال در حالي به. ها برسند ساواكي
ها با  ي ساواكي حال فرمانده در اين. تقريباً يك كيلومتر خود را دور كرديم

شروع به حركت كرده و در  ي لندرور در امتداد مسيل استفاده از راننده
حال ما در داخل مسيل حركت  اي ايستاد تا راه را بر ما ببندد كه در اين نقطه

كه كارگران دامداري را جلو انداخته  هاي ديگر در حالي ساواكي. كرديم مي
آمدند، البته  سمت ما مي بودند در پشت سر آنها حركت كرده و به
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كردند تا  بايست مسافت زيادي را طي مي كه از دويدن خسته شده بودند مي
طرف ديگر مسيل بيايند ولي  ي مناسب قطع كنند و به مسيل را در يك نقطه

توانستيم سريعاً مسيل را قطع كنيم، در  داشتيم و ميما احتياجي به اين كار ن
بايست  ما مي. اي بين انسان و ماشين مطرح بود حقيقت در اينجا مسابقه

كرديم و آنها بايد مسافت چند  مسافت يك كيلومتر را با دويدن طي مي
ترين باغي  هدف ما در اين هنگام نزديك. پيمودند كيلومتر را با تراكتور مي

عرق و گرد و خاك سراپاي ما . رسانديم بايست خود را به آنجا مي بود كه مي
بور يك زن خشك شده بود، از شانس ما باغ مرا گرفته بود و گلويما

دامداري مكانيزه بود و يك دكتر دامپزشك با يك ماشين لندرور به قصد 
يك زن «: ما به آنها مراجعه كرديم و گفتيم. ها به آنجا آمده بود مداواي دام

برد، لذا الزم  سر مي در محل ما مشغول زايمان است و اينك در حال نزع به
آنها . »ي اصلي رسانده و دكتر براي او بياوريم است كه سريعاً خود را به جاده

ما نيز . ال قرار دادندسؤما مشكوك شده بودند ما را مورد وضع  كه به
در ماشين قرار باالخره حاضر شدند و ما . هاي خود را تكرار كرديم حرف

هنوز به درب دامداري نرسيده بوديم كه يكي از كارگران جلو آمده . گرفتيم
ما پياده شده نزد دكتر » آنها را نبر«گويد  و به راننده گفت كه دكتر مي

آمديم تا نظر او را برگردانيم ولي ديگر فرصت از دست رفته بود و تراكتور 
ي تراكتور را كه مرد تنومند  و راننده آنها پياده شدند. به دامداري رسيده بود

دويد،  سمت ما مي شعوري بود به جلو فرستادند و او با حالتي منگ به ولي كم
ها خود را پشت درختان مقابل درب دامداري پنهان كرده بودند و  ساواكي
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ها  طرف شرح شكنجه از يك» خاطرات يك چريك در زندان«كتاب 
و مقاومت اين چريك فدائي خلق در زندان است و از طرف ديگر او در اين 
كتاب توضيح مي دهد كه چگونه با اجراي قرارهاي ساختگي، مزدوران رژيم 

ح داشتند، شاه را با دلهره و ترس شديدي كه از برخورد با انقالبيون مسل
ها سرگردان ساخته بود؛ و در اين مسير شاهد چه  بارها در خيابان

در اين كتاب وي به . ها بوده است هائي از خواري و خفت ساواكي صحنه
هاي رژيم شاه در  ها و بندهاي عمومي زندان شرايط حبس در سلول و اتاق

ر گذرانده ها از س پردازد و پس از تشريح آنچه در آن محيط نيز مي 50سال 
كه  گويد؛ و اين باز هم از تجارب خود از شكنجه و بازجوئي در ساواك مي

عاقبت چگونه و با تحمل چه مشقات و با چه درايتي موفق به فريب 
ها  كه آن اندركاران زندان شده و توانسته است بدون آن گران و دست شكنجه

  .ندان آزاد گردداز ارتباط عميق او با چريكهاي فدائي خلق اگاه شوند از ز

» خاطرات يك چريك در زندان«اب امروز چند دهه از انتشار كت
ي انقالبي با استثمارگران و  با اين حال هنوز شور و عشق به مبارزه. گذرد مي

بردن هرگونه ستم و استثمار در جامعه كه با قلم يك  حكام ظالم جهت از بين
ي صفحات اين كتاب به جانِ شيفته؛ يك كارگر كمونيست فدائي، در البال

ي مبارز، وجود  تحرير درآمده چنان پايدار و زنده است كه خواننده
داشتني رفيق جوان؛ يوسف زركاري را در كنار خود و در اعماق  دوست

ي  در عين حال، اين كتاب صرفاً بيان خاطره. وجودش احساس خواهد كرد
ي بخشي از  كننده يك چريك از زندان نيست، بلكه در عين حال منتقل
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تجربيات مبارزاتي چه در زندان و چه در بيرون از آن در شرايط آغاز 
تاريخي در جامعه ما در  50در سال . باشد ي مسلحانه در ايران مي مبارزه

شدن بود، تاريخي از نبردهاي سترگ بين نيروهاي انقالبي جامعه  حال ساخته
ده گرفته بودند، با عه هاي تحت ستم ايران را به كه دفاع از منافع توده

ها در ايران را  داران وابسته و امپرياليست نيروهاي ضدخلقي كه منافع سرمايه
اي كه همه آنچه ارتجاع در طول ساليان به نام  دوره. كردند نمايندگي مي

هاي  فرهنگ و آئين و سنت در جامعه مستولي كرده بود توسط كمونيست
طلبيده شده و فرهنگ و  راستين و ديگر نيروهاي انقالبي به مصاف

در چنين . كردند هاي سياسي و اجتماعي نويني ميالد خود را اعالم مي ارزش
دوراني بود كه نيروهاي مسلح حافظ نظم ارتجاعي حاكم كه ساليان طوالني 

بودن عمل كرده  در مقابل نيروهاي سياسي جامعه با احساس َقدر قدرت
ها و  باكي ديدند كه با بي اي مواجه مي بودند، اكنون خود را با جوانان انقالبي

ها را به سخره  اي خود، قدرت پوشالي آن هاي افسانه ها و فداكاري شجاعت
ي جديدي از  نيروهاي دشمن گيج و برآشفته هر روز ضربه. گرفتند مي

كردند و ترس و واهمه از چريكها وجودشان را  انقالبيون مسلح دريافت مي
عزم «: خود شاه با سخنان رسائي مطرح كرده است اين واقعيت را. آكنده بود

ها تا آخرين نفس به  حتي زن. ها در نبرد اصالً باوركردني نيست ي آن و اراده
كه  شان دارند و براي اين مردها قرص سيانور در دهان. دهند جنگ ادامه مي
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ي آنها خود را از منطقه خطر دور  وسيله آمد دارند و ما خواهيم توانست به
  .كنيم

و  سيم مطلع شوند بيشترين نگراني ما اين بود كه قواي دشمن با بي
عارضه در محاصره بگيرند ولي  ما را در روز روشن در آن بيابان خشك و بي

هاي زيادي براي  آباد برسانيم مكان توانستيم خود را به باغات عبداهللا اگر مي
شديم و  صورت ما تا شب مخفي مي در اين. شدن وجود داشت مخفي

هر حال  به. مشدي هنگام با استفاده از شناسائيِ رفيق از منطقه خارج مي شب
هنوز به مسيل نرسيده . دويدن ادامه دهيم كه به اي نداشتيم جز اين چاره

ها كه مدتي از پشت ماشين خارج نشده بودند با توجه به  بوديم كه ساواكي
سكوت ما خود را به پشت ديوار رسانده و ما را در مزارع كلم در حال 

مان را كنترل سمت مسيل ديدند، ما هم كه مرتباً پشت سر حركت به
ما ايستاده و با . متر بود 200فاصله در حدود . كرديم آنها را ديديم مي

متري آنها به  3و يا  2گلوله در . سمت آنها شليك كرديم گيري به نشانه
نشيني كرده،  آنها با اين شليك عقب. بلند كرد زمين نشست و گرد و خاكي

  شليك كرد كه در چند قدميسمت ما  در اين هنگام يكي از آنها نيز تيري به
نشيني آنها استفاده كرده خود را به مسيل  ما در گل فرو رفت، از عقب

متر عرض داشت و  25متر عمق و تقريباً  5اين مسيل در حدود . رسانديم
هاي مسيل بزرگ بود، قبل از ورود به مسيل نگاهي به عقب  يكي از شاخه

ر مزارع مشغول كار بود حركت سمت تراكتوري كه د انداخته ديديم آنها به
آنها . خواستند با استفاده از تراكتور به تعقيب ما ادامه دهند كردند، آنها مي
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زودي  به«كردم  من تصور مي. شد افراد دشمن را تشخيص داد از دور مي
فكر آن بودم  به. »شود هاي گريز من بسته مي منطقه محاصره خواهد شد و راه

فته تا شب صبر كنم و شبانگاه با استفاده از تاريكي و كه مخفيگاهي يا
  .آشنائي مختصري كه به منطقه داشتم خود را دور كنم

ور بودم كه ناگهان احساس كردم فردي در  در اين افكار غوطه
سمت چپ من مشغول دويدن است اول فكر كردم كه يكي از افراد دشمن 

كه پشت سرش را نگاه  لياو در حا. است، ولي خيلي زود رفيق را شناختم
بودن او بسيار خوشحال شدم ولي جائي  دويد، از زنده سمت من مي كرد به مي

براي ابراز خوشحالي وجود نداشت زيرا منطقه در كنترل ساواك و 
 500در اين حال در حدود . شديم ژاندارمري بود و ما مشخصاً تعقيب مي

هاي كلم  بوته. ع كلم رسانديممتر از ديوار خرابه دور شديم و خود را به مزار
بدتر از همه زمين را تازه آب . شد در ميان آنها مخفي شد كوتاه بودند و نمي

از . كرد داده بودند و كامالً گل و شل بود و اين دويدن را بسيار مشكل مي
سراغمان آمده بود ولي سعي  اي ورزيده نبوديم، خستگي به آنجا كه ما دونده

هاي مقطع  رفتن بنابراين با دويدن و راه. را ذخيره كنيمكرديم انرژي خود  مي
من منطقه را حدوداً . كرديم، مسافت زيادي در پيش داشتيم حركت مي

سعي . ها آشنائي داشت راه شناختم ولي رفيق خيلي بهتر به كوره مي
كرديم بهترين راه را براي گريز انتخاب كنيم باالخره تصميم گرفتيم از  مي

ما . آباد برسانيم ي عبداهللا عبور كرده و خود را به جادهمسيل سر راه 
ها رفت و  دانستيم كه در آن هنگام موتور سوارهاي روستائي در اين جاده مي
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هاي فدائي  سخنان شاه در مورد چريك(» .كنند دستگير نشوند خودكشي مي
  1)قل از اسداهللا علمخلق به ن

، ضمن حفظ نكات »خاطرات يك چريك در زندان«بر چنين اساسي، 
اي از مبارزات مردم ايران،  ي خويش، امروز جهت فهم و درك دوره آموزنده

  .ك سند معتبر تاريخي نيز مطرح استعنوان ي به

تجربگيِ انقالبيون در آغاز  رفيق زركاري در اين كتاب از بي
ها در  كند كه بسياري از دستگيري بت كرده و تأكيد ميي خود صح مبارزه

آن زمان حاصل عدم شناخت انقالبيون از چگونگي عملكردهاي دشمن بوده 
بردن به اشتباهات و  كه با پي باشد، كما اين اين واقعيتي انكارناپذير مي. است

گيري  طور چشم هاي انقالبيون به گيري، بعدها از تعداد دستگيري تجربه
اين را هم البته بايد اضافه كرد كه در شرايط تاريخي نويني كه در . ه شدكاست

چيز تازگي داشت، نيروهاي ضدانقالب هم نسبت به  حال تكوين بود و همه
تجربه بودند كه البته با  ي انقالبيون بي همان اندازه امور و مسايل جديد، به

. مجرب گشتندبار خود  ها نيز در كار ارتجاعي و جنايت گذشت زمان آن
شود كه در  درك اين امر از اهميت زيادي برخوردار است و باعث آن مي

چه حداقل در دو سال اول اين دهه  آن 50ي  برخورد به تاريخ مبارزاتي دهه

                                                 
ي دربار سلطنتي  هاي محرمانه خاطرات امير اسداهللا علم، يادداشت(» هاي علم يادداشت«  1

  .1371مارتين،  ، نيويورك، انتشارات سن146، تدوين علينقي عاليخاني، ص)ايران
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. گذشته به همه مسايل مبارزاتي آن دوره تعميم داده نشود و برعكس
تاب درمورد موضوع ديگر در رابطه با كتاب رفيق زركاري، سنديت اين ك

مثابه دستگاه امنيتي و اطالعاتي رژيم  اعمال شكنجه بر مبارزين در ساواك، به
خصوص در شرايط حال از اين اهميت برخوردار  باشد؛ و انتشار آن به شاه مي

اي براي  است كه امروز وزارت اطالعات جمهوري اسالمي به تالش گسترده
لق و به خيال خود، زدودن ي انقالبي چريكهاي فدائي خ كردن چهره مخدوش

يك دوره مبارزاتي درخشان از تاريخ مبارزاتي مردم ايران روي آورده و در 
جا كه با كمك عناصر وابسته به  پردازد، تا آن اين مسير به تطهير ساواك مي

اندركاران شكنجه  ، يكي از دست)پرويز ثابتي(» مقام امنيتي«همين وزارت، 
يراً زبان باز كرد و به انكار وجود شكنجه در دم ها، اخ در ساواك، پس از سال

مسلم است كه رفيق . و دستگاه امنيتي و اطالعاتي رژيم شاه پرداخت
هاي رژيم شاه، پيشاپيش خط  گاه زركاري با تحرير خاطرات خود از شكنجه

  .هائي كشيده است بطالن بر چنان ياوه

و فضاي رفيق يوسف زركاري كارگر آگاهي بود كه برخالف شرايط 
آوري  حاكم بر محيط كار و زندگي بسياري از كارگران ايران كه از روي

امري كه در اثر  -كرد سوي مبارزه سياسي ممانعت مي ها به آن
به » ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقاء«نشدني رفيق پويان  فراموش

در جستجوي راهي براي مبارزه هرچه مؤثرتر با  - تفصيل تشريح شده است
كار بود و درست در  آهن مشغول به او در كارخانجات راه. نظام حاكم بود

همين محيط با كارگر آگاه و مبارزي در همان كارخانجات آشنا شد كه تأثير 
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ديگران سمت فرماندهي  نفري كه در جلو نشسته بود و گويا نسبت به. داشت
وقف كرد و فرمان ت سوي ما اشاره مي تير بلژيكي به 14داشت با يك كلت 

زده بودند، باالخص  نفراتي كه در ماشين نشسته بودند كالً وحشت. داد مي
اي بود از ترس  يكي از آنها كه در عقب نشسته بود و مرد پنجاه ساله

هر حال پيكان جلوي ما پيچيد، ما كه  به. اش مثل گچ سفيد شده بود رنگ
محض  به. يمزمين خورد با موتور به  سرعت خود را كم كرده بوديم به آرامي

سقوط موتور، من كه در عقب قرار داشتم سريعاً برخاسته، اسلحه كشيدم و 
طور مارپيچ شروع به  اي كه در سمت غرب جاده بود به سمت ديوار خرابه به

كه مشغول دويدن بودم تيراندازي شديدي شروع شد،  هنگامي. دويدن كردم
ديوار   را به چند قدمي هر حال خود به. اند رسيد كه رفيق را زده نظر مي به

خوردن موتور  او پس از زمين«رساندم، در اين فاصله رفيق چه كرده بود؟ 
سوي ماشين آنها  غلطد به كشد و در حالي كه روي زمين مي اش را مي سالح

ي رفيق، آنها همگي به پشت ماشين  بر اثر برخورد قاطعانه. كند شليك مي
استفاده از ترس آنها برخاسته رفيق با . گيرند پيكان خزيده سنگر مي

شود كه در  سمت او رها مي دود، در اين حال تيري به سمت ديوار مي به
رود ولي رفيق عليرغم آن، بدون توجه، به دويدن  ي پاي او فرو مي عضله

  .»دهد ادامه مي

كردم رفيق كشته شده است و با حالت ناراحتي مشغول  من فكر مي
در نخواهم برد، چون ساعت  ردم جان سالم بهك دويدن بودم، با خود فكر مي

اي بود كه  ي باز و كم عارضه دويدم محوطه روز بود و زميني كه در آن مي 12
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پيدا كرده باشند در حالي كه اين خانه، 
سر قرار همان رفيقي بود كه به   ي تيمي خانه

دانستيم و  ديشب نيامده بود و ما اين را نمي
تصادفاً از نزديكي آن محل عبور كرده 

نزديك بود و  12ل ساعت هر حا به. بوديم
اي واقع در خيابان اصليِ  خانه قهوهطرف  ما به

آباد نو كه محل قرار بود  شمالي جنوبي خاني
هنگام عبور از مقابل . حركت كرديم

خانه متوجه شديم كه رفيق در  قهوه
موتور پياده خانه نيست، بدون آنكه از  قهوه

هنوز چند متر . حركت ادامه داديم شويم به
خانه دور نشده بوديم كه يك پيكان  قهوهاز 

اين پيكان به . سفيد از ما سبقت گرفت
موازات ما در منتهي عليه سمت چپ خيابان 

من كه در عقب موتور . كرد حركت مي
نشسته بودم فكر كردم اتوموبيل مزبور 

خاطر تمرين رانندگي به آنجا آمده است و  به
 لذا اول توجه زيادي به آن نكردم ولي در

هاي  هايشان را پائين كشيده در حاليكه سالح همين موقع آنها شيشه
اين پيكان پنج سرنشين . شان را در دست داشتند به ما ايست دادند كمري

حميد اشرفرفيق   

حسن نوروزيرفيق   
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طوري كه رفاقت با آن كارگر مبارز باعث شد  سزائي روي او گذاشت، به به
مثابه  سف بهاي قرار گيرد كه رفيق يو اش در همان مسير انقالبي كه زندگي

اش در مسير  ي زندگي يك كارگر آگاه خواهان آن بود، يعني صرف همه
اين مسير را همان . عدالتي اي عاري از ستم و استثمار و بي برپائي جامعه

و در يك » خسرو«رفيق كارگري كه رفيق زركاري در كتاب خود از او با نام 
اين . لوي پاي او نهادكند، در ج ياد مي» ب«يا » الف«مورد به عنوان رفيق 

رفيق اما كسي جز رفيق كارگر كبير؛ كمونيست فدائي، حسن نوروزي نبود، 
به گروه پويان،  1348از پيشروترين كارگران آگاهي كه خود در اوايل سال 

  .مفتاحي، احمدزاده پيوسته بود

نشريه نبرد خلق، ارگان سازمان چريكهاي فدائي  4ي  در شماره
مطلب زير در » فرزندان راستين خلق«، در بخش 1353 خلق به تاريخ مرداد

هاي انقالبي رفيق حسن نوروزي درج شده كه به  ارتباط با زندگي و فعاليت
  :زندگي رفيق يوسف زركاري نيز مربوط است

رفيق حسن با گروه ماركسيستي رفيق احمدزاده  48در اوايل سال «
اي  بي كه هفتهدر آن دوران رفقاي گروه در جلسات مرت. تماس گرفت

نفره گرد هم جمع شده و به  5اال  3دادند در واحدهاي  دوبار تشكيل مي
از طرف گروه ... پرداختند بحث و مطالعه روي متون ماركسيستي مي

مقرر شد كه رفيق نوروزي دست به يك نوع فعاليت سياسي در 
هاي  به اين ترتيب كه با كارگراني كه زمينه. آهن بزند كارخانجات راه

ها را با مسائل  رفته آن دهند، آميزش نمايد و رفته مساعدي نشان مي
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رفيق . كارگري و مبارزات سياسي آشنا كرده و به مبارزه جلب نمايد
بار كارخانه، اقدام به  دنبال اين برنامه، عليرغم فضاي خفقان نوروزي به

هاي  گيري با كارگران مستعد و جلب ايشان به كسب آگاهي ارتباط
ي مسائل كار و  رفيق نوروزي با تني چند از كارگران درباره. نمود طبقاتي

بشردوستان ژنده«هائي از قبيل  گفت و ضمناً كتاب كارگري سخن مي
ماكسيم گوركي را در اختيارشان قرار » مادر«و » ي آهنين پاشنه«، »پوش

. ي اين كار خودداري كردند داد، ولي اين عده پس از مدتي از ادامه مي
ن شديد پليسي در كارخانه و تهديدهاي دائم مأمورين پليس سياسي خفقا

برخي از كارگران كه . داشت ي چنين كاري بازمي ايشان را از ادامه
را  32هاي سياسي قبل از سال  تر بودند و تجاربي از فعاليت قديمي

كردند و رفيق حسن را مورد طعنه قرار  شدت ابراز بدبيني مي داشتند، به
اي  كار سياسي پرداخته كه تو براي رسيدن به وكالت و وزارت بهدادند  مي

ها فقط  البته آن. كردند اعتمادي شديد خود را ابراز مي ترتيب بي و بدين
ي  ها به آينده كردند، از سوئي ديگر آن تجارب مستقيم خود را بيان مي

شان  خاطر احساس ضعف مطلقي كه دشمن در ذهن ها به اين نوع فعاليت
يافتند و حتي در  جود آورده بود بدبين بودند و اميدي در آن نميو به

  ... .شد گونه كارها پيدا نمي ي اميدي نسبت به اين زواياي فكرشان نقطه

در اين ميان تنها يك كارگر بسيار جوان از قسمت نجاري كارخانجات 
هائي را كه رفيق نوروزي در اختيارش  حد كتاب بود كه با شور و شوق بي

ها را ادامه داد، ولي او  كرد و تا به آخر اين فعاليت داد مطالعه مي ر ميقرا

 

هاي جنگ چريكي شهري است كه از  آيد شرح يكي از نمونه آنچه در زير مي
منتشره از طرف » اي از تجربيات جنگ چريكي شهري در ايران پاره«كتاب 

جنگ و  ،اين شرحدر . ، اخذ شده است1351چريكهاي فدائي خلق در سال 
حميد اشرف با ساواك و ديگر نيروهاي گريز رفقا حسن نوروزي و 

آباد  منطقه ُخالزير، خاني(هاي جنوب غربي تهران  سركوبگر شاه در خيابان
كه رفيق همان جنگ و گريزي . از زبان رفيق حميد اشرف نقل شده است) نو

يوسف زركاري خود از نزديك شاهد آن بوده و در كتاب خود آنجا كه از 
گويد، در اين مورد نوشته و به توضيح  مي شهريور 19اش در روز  خاطرات

به ( .گذشت پرداخته است آنچه در جانب دشمن در رابطه با اين درگيري مي
خاطرات يك چريك در «شهريور در كتاب  19اي كه در زير تيتر  متن نوشته

  ).آمده است رجوع شود» زندان
  

  هاي جنوب غربي تهران جنگ و گريز در بيابان
  1350شهريور  19 :تاريخ وقوع حادثه

  
آباد نو  من و يك رفيق ديگر با يك موتور كاواساكي در منطقه خاني

به سر قراري در همان منطقه  12زديم، ما قصد داشتيم در ساعت  گشت مي
رفيقي كه قرار بود سر قرار بيايد شب قبل دستگير شده بود و ما . برويم

شديم كه تعدادي اي  هنگام گشت در منطقه متوجه خانه. اطالع نداشتيم
ي مزبور قاچاق  فكر كرديم شايد در خانه. ژاندارم آن را احاطه كرده بودند
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اين رفيق جوان يوسف زركار . نيز نسبت به اين شكل كار معترض بود
بود كه بعدها در صفوف چريكهاي فدائي خلق به مبارزه برعليه رژيم 

در (» .اش به شهادت رسيد برخاست و قهرمانانه در راه آرمان سازماني
جاي زركاري، زركار عنوان شده به  ن متن اسم فاميل رفيق يوسف، بهاي

  ).شود ناميده مي» بهرنگ«  هم» بهرنگي«گونه كه گاه  همان

باعث » رفيق احمدزاده«ارتباط از طريق رفيق نوروزي با گروه 
شد؛ و ) يوسف زركاري(ارتقاي آگاهي سياسي هرچه بيشتر اين كارگر مبارز 

مسلحانه عمالً در جامعه ايران آغاز شد، شجاعانه و با ي  هنگامي كه مبارزه
در جائي از كتاب كه مربوط به بند . باكي تمام در اين راه سترگ گام نهاد بي

ي  عمومي و چگونگي برخورد زندانيان سياسي كه اغلب از رفقاي اوليه
الي سؤ باشد، رفيق يوسف به يك بازي بيست چريكهاي فدائي خلق بودند مي

ه تعريفي كه با توجه ب. كند بوده اشاره مي» تبليغ مسلحانه«در آن  السؤكه 
توان ديد كه رفقاي  دهد مي دست مي ال از اين مقوله بهسؤرفيق از زبان طراح 

ي مورد نظر  ي مسلحانه ي سازمان چه درك درست و عميقي از مبارزه اوليه
براي  السؤدر قسمتي از بازي، طراح . اند هچريكهاي فدائي خلق داشت

تبليغ «الي، اين تعريف را از سؤ ت كننده در بازي بيس ماي رفيق پرسشراهن
كار گرفتن تاكتيكي است جدانشدني از  ال بهسؤ«: كند مطرح مي» مسلحانه

كند كه  اين تعريف كامالً آشكار مي. »ي مسلحانه مشي مسلحانه براي مبارزه
صرفاً يك تاكتيك » سلحانهتبليغ م«آن رفقا تماماً به اين امر آگاه بودند كه 

هاي ديگر پيشبرد يك  كارگيري آن در كنار تاكتيك بود كه هدف از به
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ي  باشد؛ و رسالت مبارزه در جامعه مي) در اشكال مختلف(ي مسلحانه  مبارزه
ي مورد نظر چريكهاي فدائي خلق برخالف تصوري كه حتي خيلي از  مسلحانه

دادند، صرفاً به تبليغ مسلحانه محدود  ها ارائه مدعيان طرفداري از فدائي بعد
درستي براي شكستن جو اختناق، ايجاد  تبليغ مسلحانه در آغاز به. نبود

وجود آوردن اميد به ثمربخشي مبارزه در  ها و به ي رزمندگي در توده روحيه
اما . اي داشت كار گرفته شد؛ و در مرحله اول مبارزه نقش عمده ميان مردم به

ي مسلحانه در روند خود  هاي چريكهاي فدائي خلق، مبارزه يناز نظر تئوريس
هاي نظامي نيز صورت گرفته و با سازماندهي  بايست در عين حال با هدف مي

طور  همان. اي ظاهر شود ها، در شكل يك مبارزه مسلحانه توده مسلح توده
پس از چند سال تبليغ مسلحانه در  50ي  دانيم حتي در خود دهه كه مي
از اين تاكتيك در سازمان ) دركي انحرافي(، متأسفانه درك ديگري جامعه

مثابه يك  به» تبليغ مسلحانه«جائي رسيد كه خود  دست داده شد و كار به به
ي اشكال مبارزاتي خلق  محور همه«ي مسلحانه،  جاي خود مبارزه تاكتيك، به

» رد خلقنب«عنوان يك شعار در روي جلد  به 1354ناميده شد و در سال » ما
ي  جهت درك بهتر تفاوت بين تبليغ مسلحانه و خود مبارزه. (قرار گرفت

هم استراتژي،  - مبارزه مسلحانه «مسلحانه، به كتاب رفيق مسعود احمدزاده، 
  .)رجوع شود» گيري نتيجه«و » خط مشي ما«بخش » هم تاكتيك

مسايل » خاطرات يك چريك در زندان«ي  مسلماً خواننده، با مطالعه
در اينجا . كتاب خواهد يافتيف و در عين حال مهم ديگري را در اين ظر

يك مورد بايد اشاره كنم و آن توصيف درگيري شجاعانه و جنگ و ه فقط ب
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اين ده روز (و پس از گذشت چند روز از سلول انفرادي خالص شدم 
  ).انفرادي، ده روزي بود كه بر من چون ده سال گذشت

پس از آن تا . منتقل شدم 1ساختمان شماره  4ِ شماره  به عمومي
ً  دامه داشت و كالچنان ا ها هم سر بردم ولي بازجوئي زمان آزادي، در زندان به

آوردن در زير يازده ماه بالتكليفي توأم با  يازده ماه در زندان بودم، طاقت
هاي مكرر توأم با اضطراب و تشويش از جانبِ مسائلِ رو نشده،  بازجوئي

  .فقط با اتكاء و ايمان به پيروزي نهضت نوين انقالبي ممكن بود

  

  

  !يراني ا گسترده باد راه پيشاهنگان جنبش مسلحانه

  

  

  

  

  

  

 



 218          خاطرات يك چريك در زندان

كننده  كردند كه روشن مي اي را مطرح قلعه مسئله ها در قزل بچه
شان از  ها تمام هم گفتند، ساواكي مي. ها بود وضعيت ما در قبال ساواكي

هاي  ها، از توليد رعب و وحشت تا بلوف كاربستن انواع و اقسام شكنجه به
ي سرمان را  كاسه«كه ما اجازه دهيم  رنگارنگ يك چيز است و آن اين

ي ما  ، اما وظيفه»اخل آن بيرون كشندخواهد از د شان مي بردارند و هرچه دل
كه  چيست؟ ما بايد چه بكنيم؟ ما با اتكاء به ديناميسم دروني، با اتكاء به اين

مان  كه در راه آرمان هستيم، با اتكاء به اين  ي انقالبيِ مستحكمي داراي انگيزه
ايم؛ يعني اين ما هستيم كه  جان خريده ها را به ها و سختي تحمل ناهمواري

شان  خواهد در كله مان مي ها را برداريم و هرچه دل ي سر ساواكي كاسه«يد با
حال . صورت اصلي در مقابله با دشمن درآمده است و اين اكنون به» فرو كنيم

اش  تنها خود اعتراف به هزاررنگي و هزارنقشي بودن نه» تهراني«جا آقاي  اين
كنده روشن  ستً خواست ساواك را هم صاف و پو صريحا بلكهكند،  مي
كردن  عمل. »خواهيم در اختيارمون بذاري چه رو ما مي تو بايد اون«: سازد مي

اي بود كه ما براي خود تعيين  درست برخالف وظيفه» تهراني«ي  به گفته
چه كه  به آن» تهراني«هاي  كردن ي اين نقش بازي من با همه. كرده بوديم

نامردي باشد از براي «: انديشيدم توانست تنها راه نجات باشد مي ٌ مي واقعا
صد چوب يا هزار چوب مردي را باز دادن، زنهار راز نگاهدار و اگر تُرا هم 

  .»كار فرمودن به زخم چوب بكُشند به زخم چوب مردن ِبه باشد از خيانت

ي عمل بپوشانند گذشت  هايشان جامه كه به تهديد آن روز هم بي آن
من به سلول بازگشتم . ي دفعات قبل بود ي نوشته شده ي من خالصه و نوشته
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گريز طوالني دو تن از چريكهاي فدائي خلق با مأموران رژيم شاه در 
باشد كه رفيق يوسف زركاري خود از نزديك شاهد آن  اي از تهران مي منطقه

جالب است كه خود . وده و در اين كتاب به توضيح آن پرداخته استب
برد، در  سر مي هنگامي كه رفيق يوسف در زندان به 1351سازمان در سال 

بدون ذكر نام آن دو » اي از تجربيات جنگ چريكي در ايران پاره«كتاب 
نيز كه ) نويسنده اين سطور(من . چريك به شرح اين امر پرداخته بود

طور مشروح از زبان خود آن  به 1352آن جنگ و گريز را در سال توصيف 
نام » بذرهاي ماندگار«كتاب  21دو چريك قهرمان شنيده بودم، در صفحه 

يكي از آن دو مبارز شجاع و قاطع، رفيق حميد اشرف و «: ها را ذكر كردم آن
در آخر اين كتاب شرح كامل جنگ و . »ديگري رفيق حسن نوروزي بود

اي از  پاره«ن دو كمونيست فدائي با نيروهاي دشمن، از كتاب گريز اي
تواند با  خواننده مي. هم درج خواهد شد» تجربيات جنگ چريكي در ايران

از مشاهدات خود از اين ي اين گزارش با گزارشي كه رفيق يوسف  مقايسه
 19متن مربوط به (درگيري در ارتباط با مأموران مسلح ساواك ارائه داده 

تري  جانبه تر و همه به تصوير هرچه دقيق) كتاب حاضر 160ور صفحه شهري
دشمن دست  با نيروهاي ي دو چريك فدائي خلق از چگونگي نبرد دالورانه

  .يابد

رفيق كارگر؛ يوسف زركاري، اين كمونيست فدائي از اولين 
انقالبيوني بود كه پس از آزادي از زندان بالفاصله مجدداً به صفوف 

هاي انقالبي، وي وظايف  ائي خلق پيوست، در اين دور از فعاليتچريكهاي فد
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رفيق در  1352بهمن سال  17در . عهده گرفت متعددي را در سازمان به
شهر اصفهان در پي انجام يكي از وظايف انقالبي خود بود كه مورد يورش 
نيروهاي پليس رژيم شاه قرار گرفت و با شجاعت تمام با مزدوران دشمن 

 1352اين درگيري مسلحانه در شرايط سال . ري مسلحانه پرداختبه درگي
مثابه انجام يك عمل تبليغ مسلحانه بود و روي مردمي كه در فضاي  خود به

جا  بردند، تأثير انقالبي به سر مي رعب و وحشت فراوان از رژيم شاه به
در اين درگيري بود كه رفيق يوسف زركاري، اين چريك مبارز و . گذاشت

هاي سرخ طبقه كارگر جان  ر كمونيست فدائي در راه تحقق آرمانكارگ
، در اين مورد 1353تاريخ فروردين  به» نبرد خلق« 2ي  در شماره. باخت

  :نوشته شده است

منظور انجام يك  رفيق يوسف زركار هنگامي كه به 52/11/17در تاريخ «
ه مأموريت چريكي در خيابان چهارباغ اصفهان در حركت بود، متوج

قصد  بالفاصله به. شود كه توسط چند تن از مزدوران زير نظر است مي
پردازد و بعد از  شود، دشمن به تعقيب او مي ترك منطقه سوار تاكسي مي

طي مسافتي ماشين مزدوران جلوي تاكسي پيچيده و مانع حركت آن 
رفيق با قاطعيت و شهامت انقالبي از تاكسي پياده شده و . شوند مي
كند و بعد از بازكردن در ماشين آنان، با  دوران حمله ميطرف مز به

سختي  آورد و يكي را به شليك گلوله يكي از مزدوران را از پاي درمي
كند و  طرف رفيق شروع به تيراندازي مي دشمن متقابالً به. كند مجروح مي

رفيق وقتي . كنند گرفتن از نيروهاي ديگر او را كامالً محاصره مي با كمك
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كجا است؟ اين انگشت خودكار را به دو قسمت تقسيم كرده، يه قسمت آن 
ما . ام قرار دارد و يه قسمت پشت انگشت من قرار داره روي انگشت

گيريم، حاال ما از قسمتي از  ي اطالعات تو مي سرتاسر خودكار رو به منزله
دونيم كه چه  ر داره باخبريم و ميام قرا روي انگشت اطالعات تو كه روبه

خبريم،  چيزها هست ولي از قسمت ديگه كه پشت انگشت من قرار داره بي
بيني پشت انگشت منم، قسمت ديگه اطالعات تو كه  طور كه مي ولي همان

جا قسمت دومِ همون خودكار باشه وجود عيني داره و فقط مونده كه تو  اين
توني بدون  هم از سرت بيرون كن كه مياين خياالت را . برامون روشن كني

جا خالص بشي، تو، تو اون روزهاي اول  ات از اين جاگذاشتن اطالعات
بازجوئي با گفتن بعضي مسائل امتيازهائي به ما دادي و در عوض امتيازهائي 

گم  ها رو مي بيني اين كه داري مي از ما گرفتي و ما اين يادمون نرفته، از اين
شيم،  و هيچ وقت هالو نمي! فهميم دونيم و مي ما مي  بفهميبه اين خاطره كه 

. ام، ديدي كه چه بالئي سرت آوردم»تهراني«دوني، من همون  حاال خودت مي
در . ات راه بري تونم كاري كنم كه تا عمر داري روي كون اين دفعه هم مي

ئي كه به »تهراني«اي هم هستم،  ي ديگه»تهراني«ضمن يادت باشه كه من 
ئي كه در اظهار همدردي با تو حتي اشك »تهراني«آلجزال ماليد،  پات

خوايم در  چه رو كه ما مي دوني، تو بايد اون حاال باز خودت مي!! ريخت
. اختيارمون بذاري و اين تنها راه نجاتته، برو، برو بشين فكرهاتو بكن

  !خودكار هم جلوته، وردار بنويس
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هائي كه  مدتي توانست سرگرمم كند، ولي محدوديتلغات انگليسي هم 
شد كه آدم دنبال  آوردند و خود موضوع بازجوئي باعث مي وجود مي به

شد،  مي بيشتراذيت و آزار سربازها . تر ديگري بگردد هاي متنوع سرگرمي
كردند، پيت حلبي جلوي سلول گذاشته و  جهت عوض مي ام را بارها بي سلول

ي  آوردند، تندتند دريچه تق و تق صدايش را درمينشستند و  رويش مي
هايم را  دادند رخت كشيدند، اجازه نمي داخل سرك مي سلول را باز كرده و به

ات را  گرفتند كه چرا ديوار سلول بشورم و يا به حمام بروم، بهانه مي
كردند و  اي، گاه و بيگاه با كفش وارد سلول شده و ديوار را بازرسي مي نوشته

آورد،  ي رواني را فراهم مي كننده اي از شرايط ناراحت ها خود مجموعه اين
كردم مثل روزهاي اول بازجوئي رفتار كنند تا از اين  طوري كه آرزو مي به

بايد با هرچه كه پيش  ي روحي نجات يابم، ولي اين راهش نبود، مي مخمصه
 كه ناراحترسيد  گاهي به نظرم مي .شدم رو مي آمد بدون ناراحتي روبه مي

در سلول قدم . كرد شدن چون ترسيدن بود كه تنها كار را دشوارتر مي
زدم كه در باز شد و براي چندمين بار به سالن بازجوئي و شكنجه بردند،  مي

ام كناري كشيده و  ام را از صورت كُت» تهراني«باز هم مدتي به انتظار ماندم تا 
. يد تا تشويق و تطميع توسل جستها از تهد ها و حيله به انواع و اقسام حقه

دوباره با لحن حرف زد و قيافه گرفت، رفت و با ژست ديگري برگشت و 
رويم ايستاد و در  بار روبه يك. ها را تكرار كرد گفته ديگري همان از پيش

، و وسط »ببين فالني خان«: حالي كه خودكاري را در دست داشت گفت
بيني  نگاه كن، انگشت من رو مياين خودكارو «: خودكار را گرفت و گفت
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شود كه امكان فرار نيست سنگر گرفته و تا آخرين گلوله  مي متوجه
رفيق يوسف زركار . رسد شهادت مي جنگد و در اين درگيري نابرابر به مي

  .»ساله و از اعضاي فعال سازمان ما بود 21يك كارگر 

هاي ميليوني  بينيم آنچه بعدها در ميان توده سان است كه مي بدين
افتخار چريكهاي فدائي خلق شناخته شد، همان عنوان سازمان پر  ايران به

نظامي كمونيستي به ابزاري نيرومند  - مثابه يك سازمان سياسي  تشكلي كه به
هاي مبارز تحت ستم  در خدمت رهائي كارگران و زحمتكشان و همه توده

ايران تبديل شد، با كار ثمربخش توأم با رنج و زحمت بسيار و با خون پاك 
اي  زركاري قوام يافت و چنان بار اميدبخش مبارزاتي رفقائي نظير يوسف

رهبري اين  56متأسفانه اين واقعيتي است كه در سال . خود گرفت به
دست كساني افتاد كه درك درستي از مشي مسلحانه و اهداف  سازمان به

شدن جنبش و  اي كمونيستي چريكهاي فدائي خلق نداشتند و در شرايط توده
من، سازمان را دودستي تقديم عناصر سازشكاري كردند ي قيام به در آستانه

هاي ارزشمند چريكهاي  كه با پاگذاشتن روي همه اهداف، فرهنگ و سنت
برداري از نام پرافتخار فدائي، سياست مماشات و  فدائي خلق در حين بهره

اين سازمان بزرگ بعد از . سازشكاري با رژيم خميني را در پيش گرفتند
بورژوائي داشت، پس از به هرز بردن  در مجموع ماهيت خردهقيام بهمن كه 

هاي انقالبي  ها و جوانان انقالبي كه با عشق به فدائي و ارزش نيروي توده
جائي كشيد كه  چريكهاي فدائي خلق ندانسته به آن پيوسته بودند، كارش به

بوسي ارتجاع  اش از طريق فرخ نگهدار و شركايش به آستان بخش بزرگ
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با توجه به چنين روندهائي، . به يك نيروي ضدانقالبي تبديل شدرفت و 
اند  توانند و محق امروز بيش از پيش آشكار شده است كه تنها كساني مي

اي چون رفيق كارگر، يوسف  باخته هاي فدائي جان ي دفاع از كمونيست داعيه
بي ها و راه و نظرات انقال زركاري را داشته باشند كه همچون وي به آرمان

كردهاي انقالبي  ي چنان عمل هاي اين سازمان كه در واقع پشتوانه تئوريسين
  .بود، باور داشته و مبلغ آن راه و نظرات باشند

غير الزم نيست كه در اينجا خاطراتي را نيز از رفقا حسن نوروزي و 
بار  يك. در ارتباط با رفيق يوسف زركاري نقل كنم 52حميد اشرف در سال 

 50روزي از ضرورت ارتباط با رفقائي از سازمان كه در سال رفيق حسن نو
كرد و در اين رابطه از رفيقي  اند صحبت مي دستگير شده و بعد آزاد شده

حرف زد كه معلوم بود از محبوبيت زيادي در بين رفقاي سازمان برخوردار 
اش از چنان  ديده همراه با تعهد انقالبي گفت اين رفيق زندان مي. است

توانم خيلي كارها را به او رجوع  برخوردار است كه من با اطمينان مي پختگي
من بعداً متوجه شدم كه منظور او از آن رفيق، همان رفيق يوسف . دهم

آورم كه از رفيق كارگر،  رفيق حميد اشرف را نيز به ياد مي. زركاري است
مونيست باكي او، از رفيق كارگر ك گفت، از پرتحركي و بي يوسف زركاري مي

اش  فدائي كه شجاعانه با دشمن به درگيري مسلحانه پرداخته بود و خون
در اين صحبت از رفيق يوسف . ضامن رشد و تداوم كار انقالبي سازمان بود

نشيني در صدا و سخن رفيق حميد اشرف  زركاري چنان احساسات گرم و دل
ت انقالبي را برانگيز آن احساسا زد كه انسان، پاكي و ظرافت تحسين موج مي
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كردم، ور آوردن  سازي درست مي قندهايم، خمير براي مجسمه و تسبيح
ها بود و هم وقت زيادي  كردنش خود ورزشي هم براي پنجه مير و آمادهخ

هاي بازجوئي نجاتم  كاري و ناراحتي توانست اندكي از بي گرفت كه مي مي
هاي تسبيح و يا  كردم به ساختن دانه بعد با حوصله و ظرافت شروع مي. دهد

ارو بود، هاي ج ابزارم براي اين كار چوب كبريت و يا ُخرده شكسته. مجسمه
هاي مختلف از طرف سربازان مورد ايراد قرار  البته اين كار به بهانه

ها  گفتند اين به نان است و مي  احترامي گفتند اين بي گرفت، سربازها مي مي
ات؟ توي سلول غير از چيزهائي كه ما  چيه؟ از كجا آوردي؟ مگر نگشتن

كردند  شان مي نوعه نگاهً به شكل اشياء مم بهت داديم نبايد چيزي باشه و كال
ام  كار منع زدن به اين گرفتند و از دست ها را مي و گاهي اوقات هم آن

هاي  كشيدن بيرون رفتم هنگام كار دانه Tبار وقتي براي  يك. كردند مي
 3ام آوردم ن جمع كردم و به سلولي سال كبريت را پس از انباشتن در گوشه

. رفت شمار مي داشت مسكن خوبي به ها هم با تنوعي كه بازي با اين كبريت
يك روز وقتي به توالت رفتم يك تكه مقوا كه مال قسمت تبليغات انگليسي 

را  كه آن داني پيدا كردم و به سلول آوردم و براي اين قرص بود از داخل زباله
كردن و دنبال  هجي. نبينند، مجبور بودم زير لحاف دراز كشيده و بخوانمش

                                                 
زد  بايست در مي خواست سيگاري آتش كند، مي در سلول اگر كسي سيگاري بود و مي   3

هاي كبريت  كرد و به همين جهت چوب و سرباز از دريچه سلول سيگارش را روشن مي
  .ها زياد بود زير در سلول
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كنم، اين  نجات پيدا مي، از يك عذاب روحي »ضربه شالق 200يا  100
 .خودش خيلي مهمه

... ها و در آهني شود، دوباره پله گذرم، راهرو طي مي ها مي از پله
ي راهرو  گوشه. شوم و وارد سالن شكنجه مي... ها مقداري ديگر راه، باز پله

است، » تهراني«زند،  ام كنار مي ام را از روي صورت ام، كسي كُت ايستاده
تو كردي؟ ديگه قرار نبود چيزي را از ما پنهان كني، خوب فكرا: گويد مي

 5رفت، رفت كه رفت، » تهراني«. نشستم و حرفي نزدم! بشين، حرف نزن
خير پيدايش نشد و باز هم  دقيقه، نيم ساعت، يك ساعت، نه 10دقيقه، 

يك و نيم ساعت بعد سر و . كننده سئواالت ديوانه. شمار هجوم سئواالت بي
فكراتو كردي؟ حاال وردار حقايق : با مقداري كاغذ و گفت اش پيدا شد، كله

و رفت، برداشتم و ! ببين واي به حالت اگه چيزي رو جا بندازي. رو بنويس
نوشتم ولي نه چيزي اضافه بر سابق، تمام شده بود، ولي هنوز كسي نيامده 

نيم ساعتي هم پس از اتمام نوشته در . ام بگيرد ها را از دست بود تا ورقه
ها را  آمد و ورقه» مصطفوي«. سر بردم حالتي از تشويش و اضطراب به

تمام فكرم . ام آورد برداشت و برد و چند لحظه بعد گروهباني مرا به سلول
در حول و هوش بازجوئي و شكنجه و عللي كه باعث شده بود دوباره به 

براي فرار از . زد ولي آخر چقدر فكر كنم جا كشيده شوم دور مي اين
كشيد و  ركردن و براي گريز از افكاري كه گاهي به بي سر و تهي ميفك

اي  بايست چاره اش جز سردرد و اغتشاش ذهني چيز ديگري نبود، مي حاصل
كردن حبه  دادند و با قناعت و جمع اوايل با خميرهاي ناني كه مي. انديشيد
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در يك موقعيت ديگر پس از . كرد ي وجود خود احساس و درك مي با همه
، رفيق حميد با تأئيد چاپ مناسب و خوب »ي مقاومت حماسه«انتشار كتاب 

آن كتاب كه تيترهايش نيز با رنگ سرخ و با حروف سربي به چاپ رسيده 
توان گفت  طور رسا مي در زبان تركي به(بود، با احساس آرزوئي گفت 

خاطرات يك (شد كتاب رفيق يوسف زركار  اي كاش مي): »نيسگيل ائله دي«
شد، و  طور خوب چاپ مي هم با تيتربندي مناسب و اين) چريك در زندان

با يادآوري اين . اضافه كرد كه متأسفانه آن موقع امكانات الزم را نداشتيم
آن روز رفيق  خاطره اميدوارم امروز با چاپ مجدد كتاب حاضر خواست

  .حميد اشرف هم متحقق شده باشد

  

  و همه رفقاي كارگر كمونيست فدائيياد رفيق يوسف زركاري 

  !گرامي و هميشه زنده و جاويد باد

  

كه رفيق كارگر آگاه و شجاعي چون » چريكهاي فدائي خلق«كران به  درود بي
  !يوسف زركاري را در صفوف خود پرورانده بود

  اشرف دهقاني

  1391آبان 

  

نگاهي كوتاه به زندگي انقالبي « مطلبي است تحت عنوان آيد آنچه در زير مي
ارگان سازمان  »نبرد خلق«كه از شماره سوم  »رفيق كارگر يوسف زركار
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فرزندان راستين «، از بخش 1353چريكهاي فدائي خلق به تاريخ خرداد 
  :شود جا نقل مي ، در اين»خلق

  فرزندان راستين خلق«

  ه به زندگي انقالبي رفيق كارگر يوسف زركارنگاهي كوتا

  

چگونگي درگيري رفيق  »نبرد خلق«ي نشريه  ي گذشته در شماره
  .يوسف زركار را كه به شهادت رفيق انجاميد، شرح داديم

تأثير درگيري رفيق بر خلقي كه شاهد جريان بودند و انعكاس اين 
دهد نه  نشان مي درگيري در ميان مردم اصفهان، از موارد كوچكي است كه

ريزي و انتخاب هدف از جانب رزمندگان  تنها با عملياتي كه با برنامه
هائي كه دشمن بر ما تحميل  گيرد، بلكه با درگيري آهنگ صورت مي پيش

  .شود پذيري قدرت رژيم نمايان مي كند نيز شكست مي

اش در  شهادت رفيق كارگر، يوسف زركار همچون زندگي انقالبي
در يك  1331يوسف در دي ماه سال . ها قرار گرفت خلقخدمت رهائي 

ساله بود كه پدرش درگذشت و او مجبور شد  9. خانواده كارگر به دنيا آمد
هاي كودكي به كارگري  براي تأمين مخارج خانواده خود از همان سال

. طور عيني به رفيق نشان داد كار در كارخانه، واقعيت استثمار را به. بپردازد
ديد و از طرف ديگر  بار طبقه كارگر را مي ك طرف زندگي مشقتاو از ي

ي  ي ثروتمندان، و همين امر در ذهن رفيق نطفه اي باد آورده درآمد افسانه
در ذهن اين كارگر جوان به حكم . كاشت عصيان عليه نظام موجود را مي
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ارتش چرا : دهد بكشم؟ چرا؟ جواب مي Tچي؟ : پرسم با تعجب مي! بكش
 !»حسيني«فرستمت پيش  اش نكن، و اال با يك گزارش مي ندارد، بگير معطل

T بسيار خوبي است، سرتاسر سالن   كشيدن خودش سرگرمي
گيرم، از جلوي هر سلول كه  را مي Tبا اين فكر، . توانم رفت و آمد كنم مي

شنوم  ي رفقا را مي نم و صداي آهستهبي ها را مي شوم، كناررفتن دريچه رد مي
روي  روبه... ؟ ...حالت چطوره... سالم، موفق باشي …سالم T: گويند كه مي
زند،  ام دريچه را پس مي سلوليِ سابق كنم، هم معطل مي بيشتر 6سلول 

: گويد فهمم چرا؟ مي طور شد؟ يك َكمكي كتكم زدند، ولي نمي چه: پرسد مي
 Tشوم،  رد مي! متحانت كنند، قوي باش، قربون توخواهند ا چيزي نيست، مي

اي هم گفتند،  حاال كار ديگه: گويد سرباز مي. گردم شود، برمي كشي تمام مي
ات مستراح  كنيم، گفتند كه بايد با انگشتان ولي ديگه زياد اذيتت نمي

ي عبوس سرباز وادارم  گيرد، ولي قيافه ام مي شود، خنده باورم نمي. بشوري
شود، سلول يك و نيم در  در بسته مي. ام برگردم و باور كنم به سلول كند مي

... آورد دوباره افكار ناشي از انتظار به من هجوم مي... دو، چهار ديوار كوچك
كي گفته؟ اما وقتي ... ؟ اين ديگه يعني چه»بايد با انگشت مستراح بشوري«

شود و مرا  ر باز ميد. هم نيست  ي مهمي بينم مسأله كنم، مي فكر مي بيشتر
اش را تكان  ي خيسي كه بخواهد آب تن در راه مثل گربه. برند دوباره مي

كنم از اغتشاش فكري و  دهم و سعي مي بدهد، سرم را محكم تكان مي
گور باباي «افتم،  قلعه مي ي رفيق در قزل ياد گفته ناراحتي بيرون بيايم، به
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هاي حافظ  ه و روي ميلهكند، بلوزم را درآورد ام مي زنند، نور چراغ اذيت نمي
توانم  افتد و من مي تر شود، اين كار مؤثر مي كشم تا سلول تاريك المپ مي

شود، سرباز به من نق  صبح است، در سلول باز مي. پس از مدتي تقال بخوابم
بلند شده، ! پاشو، پاشو جاتو جارو كن: ام زند كه چرا هنوز بلند نشده مي

آورند، يك  صبحانه مي. كنم را جارو مي ام را جمع كرده و جايم رختخواب
. بندد در را مي. حبه قند 2قاشق حلوا، يك تكه نان و يك ليوان چاي و 

ام را  زنم كه بيرون بروم و ليوان ام و پس از مدتي در مي ام را خورده صبحانه
درو : چته؟ كي بهت گفته در بزني؟ گفتم: گويد بشويم، سرباز با خشونت مي

! صبركن: گفت. برم دستشوئي، از صبح تا حاال بيرون نرفتمخوام  واكن مي
زنم،  اين تكيه كالم سرباز است، پس از مدتي دوباره در مي. كسي تو هست

: گم چيه؟ چي كار داري؟ مي: گويد كند و مي سرباز ديگري در را باز مي
. شود و تق در بسته مي! خوام نري مي: دهد جواب مي. خوام برم بيرون مي

بازم : كنند زنم، در باز مي جوري نبودن، دوباره در مي ها كه اين ه، اينيعني چ
چيه چيه، چيه؟ من نوبت صبحونه بيرون : چته؟ عصباني شدم و گفتم! كه تو

ريز در  بندد، ولي من يك خواي بشاشم تو سلول؟ تق در را باز مي نرفتم، مي
ود بشور بيا كارت بيا، بيا بيرون برو و ز: شود زنم، باالخره در باز مي مي

گردم و  كنم و برمي ام را پر آب مي شويم و ليوان ام را مي سر و صورت. داريم
سرباز با يك زمين شور ! شوم، ولي هنوز در سلول باز است داخل سلول مي

)T (بيا بيرون بيا اينو بگير، سرتاسر سالونو ... بيا... گردد از مستراح برميT 
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ها و اين  عدالتي شد كه در آن خبري از اين بي تاريخ، نظامي تصوير مي
  .ها نباشد، اما اين تصوير گنگ و مبهم بود وتقسا

ي  وسيله طبقه ذهن او به تنهائي قادر به تصوير نظامي كه بايد به
ي تجربيات تاريخي بشر به كمك او  بايد مجموعه. كارگر ساخته شود، نبود

ذهن رفيق همچنان در جستجو بود تا اين كه در ارتباط با كارگر . شتافت مي
. كرد، قرار گرفت آهن كه در آنجا كار مي راه آگاهي از كارخانجات

ديد كه  اي را مي او آينده. اش شكل گرفت و اميدش به ايمان بدل شد آگاهي
كه اولين گلوله عليه رژيم  از اين رو پس از آن. بايد با تالش او ساخته شود

چريكهاي فدائي «هاي سياهكل، از سالح  در جنگل 1349حاكم در سال 
وجود آورد، رفيق  تحولي كيفي در مبارزات خلق ما به شليك شد و »خلق

يوسف زركار كه خود قبالً در كوران مبارزات اقتصادي كارگران بود، راه 
درست مبارزه را انتخاب كرد و عليرغم كمي سن از اولين كساني بود كه به 

  .ي ايران پيوست صف انقالب مسلحانه

در شرايط  1350 رفيق پس از مدتي فعاليت، در شهريور ماه سال
مزدوران . ي سازمان منفور امنيت دستگير شد وسيله خفقان ايران، به

كردند  ها تصور مي آن. جنايتكار، طبق معمول رفيق را به زير شكنجه بردند
توانند دهان اين فرزند راستين خلق را بگشايند و اسرار خلق را از  كه مي

رفيق با تكيه به ايمان و . ولي تصورشان باطل بود. زبان او بيرون بكشند
سازي در مقابل دشمن زد و چنين وانمود  صداقت انقالبي خود دست به صحنه

ي سياسي است و در حالي كه در تمام مدت  كرد كه يك عنصر ساده
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حدش را  هاي وحشيانه نيز همراه بود، كينه و نفرت بي بازداشت كه با شكنجه
بعد . رانه دشمن را خام كندكرد، توانست ماه به دشمن در دل خود حفظ مي

از يك سال از زندان آزاد شد و با پيگيري و پشتكار زياد توانست دوباره با 
  .ارتباط بگيرد »چريكهاي فدائي خلق«سازمان 

ي خود را در  رفيق زركار در ارتباط با سازمان، تجارب يك ساله
تشر من »خاطرات يك چريك در زندان«اي نوشت كه به نام  زندان، در جزوه

اين كتاب حقايق بسيار را از وضع زندان و مأموران سازمان امنيت بازگو . شد
ي  دهد كه قدرت رژيم پوشالي كه خودش آن قدر درباره كند و نشان مي مي

ي فرزندان راستين خلق،  هكند، در مقابل قدرت ايمان و اراد آن تبليغ مي
  .چقدر زبون و ناتوان است

د ماهيت سازمان امنيت و شهرباني رفيق يوسف زركار در كتاب خو
كردن  كند و شكست استراتژيكي تشبثات آنان را براي لگدمال را افشا مي

كتاب رفيق . دهد ي اعتراض و آگاهي در ميان خلق رنجبر ما نشان مي نطفه
زركار، عالوه بر ايران، در كشورهاي خارجي نيز هم به زبان فارسي و هم به 

هاي ديگر  ي آن به زبان است و گويا ترجمه زبان فرانسه چاپ و پخش شده
اين كار كمك زيادي به شناساندن رژيم منفور . هم در شرف انجام است

  .كند محمدرضا شاه به مردم كشورهاي ديگر مي

ها  ايمان او براي رهائي خلق. رفيق زركار از رفقاي فعال سازمان بود
اش چون كوه  گليسياز زير ستم رژيم منفور شاه و اربابان آمريكائي و ان

اي قوي براي  تعهد و صداقت بيش از حد رفيق، همواره انگيزه. محكم بود
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ها  شه؟ اين ها كه مدرك نمي ام درز كرده باشه، خُب كه چي؟ اين سلولي هم
پس به احتمال قوي اين فشار براي . نزدن نيست  فكه دليلي براي حر

ام را تكميل كنند و  يحتمل به اين خاطر است كه پرونده. شدن است مطمئن
 .ً مربوط به تكميل پرونده است به بازپرسي بفرستند، بله حتما

از ساك دو جفت . آيند و باز هم خواهند زد فكر كردم االن مي
طوري دردش كمتر است، اما هنوز  ، اينكنم آورم و به پا مي جوراب درمي

خورم تا زير شكنجه زودتر  كسي سراغم نيامده، مقداري توتون سيگار مي
ام تا گرسنه  خورد، ناهار هم نخورده هوش شوم، حالم دارد به هم مي بي

برندم؟ هوا  آيند؟ پس چرا نمي كند، چرا نمي ام مي بمانم، انتظار دارد خفه
هاي شام در  هنوز خبري نيست، صداي چيدن ظرف شود، ولي دارد تاريك مي

رود، شمارش شروع  خورد، وقت شام است، دريچه كنار مي گوش مي راهرو به
. ام خيلي گرسنه شده. گذارند شود و غذايم را در سلول مي شود، در باز مي مي

خندم، ولي انتظار دارد مثل خوره  زنم، به خودم مي قدم مي  شوم كمي بلند مي
زنم تا  زنم، در را مي شوم و دست به شام نمي ديگر منتظر مي  م، كميخورد مي

ً تلخ شده و حالت تهوع به من دست داده، اجازه  دهانم شديدا. بيرون بروم
كنم و سر و  شويم و آب قرقره مي ام را مي دهان. دهند بيرون بروم مي

 .آمدمسر حال   شويم، حاال كمي ام را هم مي شويم، گردن ام را مي صورت

كه يادشان رفته سراغم بيايند،  اي ندارد، مثل اين ديگر انتظار فايده
خورم، ولي به زور، اشتهاء  اي مي كشم و دو سه لقمه ي شام را پيش مي كاسه

برد، سكوت مطلق، حتي سربازان هم قدم  ندارم، دير وقت است و خوابم نمي
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فرستمت توي سلول تنها،  مي: گفت. نه: ات، تنهائي يا نه؟ گفتم ولسل
هم وقت نداري، بعد ميل  بيشترساعت  2كني،  نشيني و فكراتو مي مي

كنيم  دفعه ديگه كاري مي زني، نخواستي اين هاتو مي خودت، خواستي حرف
تا عمر داري بِشَلي، فهميدي؟ و گروهبان را صدا كرد و مرا به سلول شماره 

 .روي در ورودي انفرادي باال انداختند روبه 13

شدن و  تسليم(نامردي باشد از براي صد چوب يا هزار چوب، مردي باز دادن «
زنهار راز نگهدار، و اگر خود تُرا به زخم چوب بُكشند، و به زخم ). لودادن

 )94سمعك عيار، ص ( »…كار فرمودن چوب مردن بِه باشد از خيانت

آمدن، تنها  د، رو سفيد از اين آزمايشات بيروني عجيبي بو مخمصه
من كه : گفتم توانستم بدان مشغول باشم، با خود مي و تنها فكري بود كه مي

ه به هر نحو بود توانستم گزك هايم را خوردم، سه ما سه ماه پيش كتك
هاي پشت سرم را پاره  چنان تنها باشم و رشته شان ندهم، توانستم هم دست

را » فالني«عاملي باعث شده مرا بدين جا بكشانند؟  كنم، خالصه چه
هايم خبر داشتم كه فالني  شناسي چه معني دارد؟ من كه توسط مالقاتي نمي

زندگيِ عادي دارد و سرش به كارش است، يعني ممكن است او را گرفته 
ها بود، اگر  از اين بيشتربودنش فشار خيلي  باشند؟ نه، اگر گرفته

 بلكهجا نبودم تا فكر كنم  ي لو رفته بود االن من اينبودنش و چيز گرفته
 مياپس چي شده بود؟ بر. ه حالي بودمروي تخت، و معلوم نبود كه در چ

گزارش رد كرده بودند؟ كسي حرفي زده؟ ممكنه خبرهائي از رفقاي 
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اش به دشمن حدي  نفرت. كردند رفقائي است كه در ارتباط با او كار مي
اش در فقر سپري شده  اي بود و تمام زندگي او كه خود كارگر ساده. نداشت
بدين جهت تمام زندگي كرد و  روشني درد و رنج خلق را حس مي بود، به

او با مرگ خود به پيماني . خود را در خدمت نابودكردن نظام موجود گذاشت
  .اش بسته بود وفا كرد كه با خلق

  »ي فدائي، رفيق كارگر يوسف زركار ي رزمنده جاودانه باد خاطره

  



 

  

  

  

  انخاطرات يك چريك در زند
  

  1351چريكهاي فدائي خلق در سال  ي مقدمه

  

اين خاطرات رفيق كارگر جواني است كه در آغاز  ي هنويسند
اي از اصول چريكي به دست  اش در سازمان به دليل عدم رعايت پاره فعاليت

اي انقالبي و با اتكاء به خصوصيات  اما رفيق با روحيه. شود دشمن اسير مي
پرولتري خود و با هوشياري شايسته يك چريك با دشمن برخورد كرده و 

طور عيني  رفيق كه به. ورزد هاي ساواك دليرانه مقاومت مي در مقابل شكنجه
اش با گوشت و  ماهيت ضدكارگري رژيم را در جريان زندگي پرولتري

مسلحانه پيوسته بود،  ي پوست خود لمس كرده و با دركي عميق به مبارزه
چنان نفرتي از دشمن در دل داشت كه هرگاه تصور خيانت و همكاري با  آن

آمد و  گذشت سراپاي وجودش به ارتعاش درمي ش ميا دشمن از ذهن
. تر بود ها بار از رنج و عذاب شكنجه افزون برد كه ده چنان رنجي مي آن

گران، با  هايش و در برخورد با بازجويان و شكنجه رفيق در جريان بازجوئي
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الي اش را خ ام افتاد و دلخوري ناراحت شده و با لگد و مشت و شالق به جان
فكر كردم كه . ام را گرفت پيچ داده باال كشيد كرد، ولي من راه نرفتم، دست

ام را كشيد  دو سه بار ديگر دست. ره، ولي باز هم راه نرفتم ام درمي االن كتف
به او . بود» مصطفوي«كه واسطه پيداش شد، ! و گفت ياال بخواب روي تخت

گه من همه  مي: گفت) « فهيمي«(»  افهمي«گه؟  ها چي شده؟ چي مي  :گفت
و . كنيم كنه ما الكي خودمونو خسته مي زنه، خيال مي چيزو گفتم، حرف نمي

كه ببينم پسر، فالني كيه؟ تو  اي پيش آمده و با گفتن اين بعد با دندان قروچه
پيش آمده و » مصطفوي«. ام خوابوند شناسي؟ و يه چك تو گوش اونو نمي

گن مأموران سازمان امنيت و  به ما مي ببين آقاي فالني خانِ فالني: گفت
گن ساواك، خيال كردي با چهار تا سر هم  جا هم مي اطالعات كشور و به اين

تونه شيره سر  بافي سر ساواك كاله گذاشتي، رفتي و تموم شد، مگه كسي مي
كرديم هم روشن  ات مي فهميديم اگر بعد از اين كه وِل ما بماله، حاال هم نمي

،  ات عمومي ت سياه بود، خيال كردي دو سه ماهي انداختنشد، روزگار مي
آب و هوا خوري، ما بيكار نشسته بوديم و يادمون رفته بود كه 

سلولي من  با خود گفتم، همين هم! قلعه است كسي توي قزل خان فالني
شدن باهاتون چنان كاله گشادي سرتان  بعد از سه ماه همپالكي) »ايزدپناه«(

و از كادرهاي سازمان انقالبي شد كه تا عمر دارين  گذاشت و فرار كرد
شدنم  ره، ولي در ظاهر ساكت شدم و حرفي نزدم و اين ساكت يادتون نمي

: گفت) » فهيمي«(»  افهمي«به » مصطفوي«حمل بر رضايتم شد، روي همين اصل 
ري  االن مي: و بعد رو به من كرد و گفت! فكر كنه  فعالً اجازه بده بره يه كمي
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اين . دكور عوض شده بود، كنار ديوار ايستادم و مدتي به انتظار گذشت
است، تحت چنين شرايطي به هر نحو شده بايد فكر مشغول انتظار بد چيزي 

دهد، يك قطعه شعر انقالبي خواندن،  مسائلي شود كه به انسان نيرو مي
ناپذيري را در خود دارد، حتي  كردن هر صحنه كه قدرت و شكست جسمم

شود كه  ها باعث مي شدن، اين محكم مشت به ديوار كوبيدن و خشمگين
آوردن فضائي براي القاء روحيات منفي از بين  راهمزحمات دشمن در مورد ف

. ناپذيري و سرسختي باشد ي قالب، مقاومت و آشتي برود و يا الاقل روحيه
اش به  با آن قد كوتاه و هيكل گنده و مضحك» هوشنگ خان«انتظار با ورود 

كه خود را  خاطر اين به! بخواب ببينم، ياال: پايان رسيد، بدون معطلي گفت
اش را گوش نكردم و به دعوي بيگناهي ادامه  جانب نشان دهم، حرف به حق

چند تا فحش پشت سر هم نثارم كرد و شالق را از زمين برداشته،  …دادم
چند بار شالق را رد ! ياال بخواب: كشيد، گفت در حالي كه به پا و كمرم مي

 حاال: كردم و او خشمگين شده و با شالق يكي دو تا به سرم كشيد و گفت
و در ... . حاال ديگه شالق... كشي آره ديگه شالق را از دست مأمور ساواك مي

  .ها هرچه فحش بلد بود به من داد ضمن اين حرف

دست و پايم را بست ) » فهيمي«(»  افهمي«باالخره روي تخت افتادم و 
و شروع كرد به زدن، شالق خيلي سنگين بود و سرش هم لخت، روي اين 

: تا زده بود كه بازم كرد و گفت 16، 15. ا زخم كردحساب زود پاهايم ر
رفتن واسه چيه، با گفتن  من هم فهميده بودم كه اين راه! پاشو، پاشو راه برو

. زدم رفتن سرباز مي كردن از راه تونم و با نشستن روي زمين و آخ و واخ نمي
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كوشيد شناختي درست از خصوصيات و  گيري فعال و هوشيارانه مي موضع
دست آورد و با توجه به  هاي مأموران دشمن به و شيوه روحيات، نقاط ضعف

كه دشمن از فعاليت وي در سازمان چريكي اطمينان نداشت، طبق طرح  اين
اي نقش يك فرد ساده را بازي كرده و مأمورين ساواك را گمراه  شده حساب

  .سازد مي

كوشد هوشياري  البته رفيق در هنگام اجراي نقش خود همواره مي
خاطر فريب دشمن روش  گاه كه به كه آن طوري ظ كند، بهخويش را حف

گيرد، همواره به اين نكته توجه دارد كه اگر هر  غيرتعرضي در پيش مي
اش را از دشمن تقويت كرده و عناصر قدرت  لحظه نكوشد كينه و نفرت

تر  مستحكم... رزمندگي و ي دروني خويش را مانند اراده، ايمان، روحيه
اي از شرايط اين روش غيرتعرضي اثرات منفي در  ر پارهسازد، ممكن است د

شدن در  موفق …«شود  كه خود رفيق متذكر مي چنان. جا بگذارد اش به روحيه
گرفتن موضعي غيرتعرضي براي فريب  اجراي نقشي كه مستلزم در پيش

ناپذير از اراده و  باشد، بدون داشتن يك محرك دروني و خلل دشمن مي
خبري را بدنبال نداشته باشد، ممكن  يك لحظه غفلت و بيايمان به هدف كه 

  .»…نيست

شود كه مأمورين  رفيق باعث مي ي گيري هوشيارانه و ماهرانه موضع
كلي خام  دشمن، نقش رفيق را واقعي تصور كرده و به ي  اصطالح كاركشته به

از دست آورند،  كه بتوانند اطالعاتي از او به زيان جنبش به شوند و بدون اين
ترتيب، رفيق به پيماني كه با خلق و  اين به. اش مأيوس گردند بازجوئي
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يكي از دشوارترين  ي اش بسته بود، وفادار باقي ماند و از بوته همرزمان
يك چريك  ي گونه كه شايسته آزمايشات چريكي سرافراز بيرون آمد، همان

ين ها و روحيات مأمور خود خصلت ي رفيق در نوشته. فدائي خلق است
نماياند و نكات  واقعي اين مزدوران را مي  ي دشمن را نشان داده و چهره

كند كه  هائي از برخورد با دشمن را بيان مي كاري حساس و ريزه
نكردن هر يك از اين نكات ممكن است در سرنوشت مبارز اسير  رعايت

تواند شناخت بسياري از  به اعتقاد ما اين نوشته مي. تأثير داشته باشد
تر ساخته و ضمناً به رفقا كمك كند كه با  تجربه را از دشمن عيني ارزين كممب

طور كه هستند آشنا شوند و در مقابل آنها موضعي فعال  واقعيات همان
  .گرفته و خود را از پيش آماده برخورد با اين واقعيات نمايند
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روز ساعت ده و نيم مرا  9اي پيدا كرده بوديم كه پس از  گرم و صميمانه
ام كشيده و به اطاق  ام را روي صورت گروهباني آمده بود، كُت. خواستند

  .بازجوئي برد

»  افهمي«ي  ي اطاق منتظر ماندم تا باالخره سر و كله مدتي در گوشه
زني يا  ها تو مي خُب حرف: گفت. پيدا شد، گرفته و ناراحت بود) » فهيمي«(

درست فكر : تچه حرفي؟ مگه من چيزي نگفته باقي گذاشتم؟ گف: نه؟ گفتم
دفعه اين تو بميري از اون تو  گم، اين باز كن ببين چي مي واته كن، گوش

كني من يادم رفته كه تو توي همين اتاق بازجوهارو  ها نيست، خيال مي بميري
ات يادم  كني قيافه كردي، خيال مي به مسخره گرفته بودي و شوخي مي

آخه : گفتم. يادت نرهئي ازت بسازم كه تا عمر داري  نيست؟ چنان فالني
تو  ببند دهن: گفت! واسه چي؟ مگه چكار كردم؟ چي رو نگفتم؟ بگيد ببينم

يه بالئي : ام زد و ادامه داد و متعاقب آن، يك سيلي به گوش! خوار كُسته
سرت بيارم كه دنيا واست گريه كنه، تو آبجي كوني رو به ده سال زندون 

زنم، مادر قحبه  يه فصل شالقت ميكنم و تو اين ده سال هر روز  محكوم مي
و بعد از طرف من انكار ديد و ! هالو  خيال كردي با كي طرفي، با يك مشت

پائين ديگر براي من ! وردار ببرش پائين: انكار، گروهباني را صدا زد و گفت
جا هم جائيه  دونستم اون خوره، مي دونستم چند تا پله مي ُبهتي نداشت، مي ا

جايش  پائين، توي همون اطاق ولي از ميز خبري نبود و به رفتيم. جا مثل اين
هاي طناب و يك كابل كلفت سيم كه سرش لخت بود، با  يك تخت و تكه

تعدادي خُرده صندلي و لوله بخاري در گوشه و كنار قرار داشت، اندكي 
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خواستم كه  آمد مي هر روز از گروهباني كه براي پخش سيگار و سركشي مي
. بگويد تكليف مرا روشن كند، هر روز چندبار اين كار من بود به بازجويم

اي كه به  اطاق تازه بود و نمور، سكوت مطلقِ آن فقط با صداي آزاردهنده
ها و  خوردن دريچه هم ي سوهان روح بود، صداي پوتين، صداي به منزله

ورزش تنها . ها در حالت معمولي بود شكست و تازه اين ي بخاري مي ناله
كشيد باز  بود كه آدم را از فكركردن به مسائلي كه انتظارش را مي كاري

زدن، روي در و ديوار دنبال يك خط شعر يا يك كلمه و يا  قدم. داشت مي
كردن از دريچه به بيرون، با خمير  اسم كسي گشتن، آهسته و دزدكي نگاه

رفتن كارهائي بودند كه  نان اشيائي ساختن، دستشوئي و ظرفشوئي
  .آمدند شمار مي هاي خوبي به هاي بزرگ و مسكن سرگرمي

كردم،  ي سلول بيرون را نگاه مي كه از دريچه روز پنجم در حالي
عجب شانسي نصيبم . منتقل كنند 6خواهند به سلول  فهميدم كسي را مي

در باز شد و من از تنهائي نجات پيدا كردم، اين . شد، خيلي خوشحال شدم مي
ز كادرهاي باالي سازمان انقالبي بود، زودجوش و وارد يكي ا رفيق تازه

كردم كه يكي از  كردم و فكر مي ترسيدم و اعتماد نمي پرخروش، ولي من مي
كشيدن از من پيشم فرستاده شده است ولي  خاطر حرف مأمورين است كه به

ي احتياط را تا آخر از دست ندادم با يكي دو جلسه برخورد به  كه جنبه با اين
نبودم و توي آن سلول كوچك   من كه آدم آرامي. د شك كردمتصور خو

طوري كه يك روز  دائم در ورزش و جست و خيز و بگو و بخند بودم، به
تازه با هم برخورد . گه ات مي تو اوني نيستي كه پرونده: رفيق به من گفت

 

  

  

  

  »مقدمه«

  

صل رشد تاكتيكي و تكنيكي جنبش مسلحانه در دو ساله اخير حا
اند، انقالبيوني  تجاربي است كه انقالبيون در جريان مبارزه عملي كسب كرده

اند،  درپي با پليس مزدور تعميد آتش و خون ديده هاي پي كه در درگيري
اند و رفقاي  جاي گذاشته شهيداني كه با خون خود رهنمودهاي تازه به

امپرياليسم و داد  هاي ضدخلقي، اسير بند بي اي كه در زندان دستگيرشده
اين مبارزين، جنبش مسلحانه را در اين مدت . باشند اش مي رژيم سرسپرده
اند، چون در شرايط خاص فعلي  هاي غني برخوردار ساخته كوتاه از تجربه

هاي ريز و ظريف در مبارزه  هاي اصولي تا تكنيك اين تجارب اعم از تاكتيك
براي چريك شهري كسب  هاي طويل مداوم و پيگير و به قيمت خون و زندان

شده است، لذا چريك شهري بايد با هوشياري و قاطعيت و با استفاده از 
ي  آمده را در مبارزه دست شده، تجارب به هاي كسب جديدترين تاكتيك

ها كار  سال. كار بندد امانِ خود با دستگاه ديكتاتوري شاه متعهدانه به بي
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هاي  تبليغاتي بر توده ترين اثر سياسيِ صرف، بدون داشتن حتي كوچك
  .بست كشانده بود زحمتكش، مبارزات ايران را به بن

عطفي در  ي سياهكل طوفاني بارور بود كه تبديل به نقطه ي حادثه
ها شكسته شد و راهي نوين در  بست هاي اخير شد، بن جريانات سياسي سال

 ي العهتنها به مط مسلحانه نه ي پيش روي مبارزان ايران گشوده شد، مبارزه
دسته از روشنفكران  تئوري آن بلكههاي دربسته پايان بخشيد،  صرف در اتاق

اعتبار  زدند بي  عمل را كه براي رشد آگاهي سياسي خلق سنگ به سينه مي بي
اي از شمال ايران بر خرمن ستمگران خلق افتاد،  اخگري كه در گوشه. نمود

مرگ و  ي مسالهور ساخت كه  نشدني را شعله آتشي فروزان و خاموش
 ي اين جرقه به همه ي زندگي را پيش پاي رژيم منفور شاه قرار داد، شعله

ي  شهرهاي ايران بال گسترده و زنگ پايانِ عمري تحملِ فشارِ جبارانه
بديهي است كه روشنفكران صادق و . صدا درآورد ديكتاتوري شاه را به

اين  بيشترداشتن هرچه  ور نگاه ساختن و شعله انقالبي ايران براي پرطنين
اي ترديد را روا ندانسته و با هرچه كه در اختيار داشتند  آتش، ديگر لحظه

ي  اگر تاكنون به بررسي و مطالعه. در راه تدارك عمل مسلحانه گام نهادند
هاي  بايست به راه انديشدند، اكنون مي جامعه و تعيين مشي براي مبارزه مي

بايست  پرداختند، حال مي ستي دستگاه ميعملي براي مقابله با پليس فاشي
زدند و مشكالت را  هاي عملي به عمل دست مي براي باالبردن كارائي

گيري و  ديدند و به پيش آمدند مي طوركه وجود داشتند و پيش مي آن
پرواضح است كه ديگر، تنها عالقمندي به . پرداختند ساختن آنها مي مرتفع
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ا همان حالت احساساتي موقع رفتن ب. ها را گفتيم ها شروع شد و گفتني حرف
ها هيچي  ها، اين از هيچ چيز نترسي: سابق و با حركات دست به من گفت

زنن،  ضربه شالق مي 200يا  100برن تو رو  اش مي نيستند، هيچي، فوق
خري، يكي دو روزي از درد پا  ضربه شالقُ به جون مي 200عيب نداره تو 

كشه كه  عذاب نمي كشي، ولي در عوض وجدان راحتي داري كه عذاب مي
و رفت . داري توني سرتو هميشه باال نگه جا نكشوندي، كه مي رفيقي رو به اين

  .اش دادن دست با تكان

: هاي ظهر بود كه مرا خواستند و گفتند كه روز بعد نزديكي
بود،   عمومي 3وسايل من در بند ! شوي ات را جمع كن، منتقل مي وسايل

ها  بچه. ام را جمع كنم آوردند تا وسايل  ميهمين جهت مرا دوباره به عمو به
زدند  هرچه توانستند از سيگار و ميوه و شيريني بارم كردند، چون حدس مي

اش در  شناختم هاي اطاق پنج كه از قبل مي يكي از بچه. به اوين ببرندم
من به او پيشنهاد كردم . ماشين همراه ما بود، از اوين براي مالقات آمده بود

ببرد، شايد مرا به سلول ببرند، قبول  5مرا همراه خود به اطاق كه وسايل 
ً به اطاق  احتمال قوي دارد كه به اطاق ما بيائي، ولي اگر احيانا: نكرد، گفت

چه خبر  5داني كه االن در اطاق  نمي. جا هم احتياج دارند ديگري رفتي آن
  .اند هاي فدائي دور هم جمع است، تمام چريك

اوين مرا بدون يك كلمه سئوال به سلول انداختند، پس از رسيدن به 
يعني چه؟ چرا انفرادي آن هم تك و . هاي انفرادي باال از سلول 6سلول 

، از اين به بعد ب گذشت ولي تازه اين اول كار بودتنها؟ دو سه روزي با عذا
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طور از زير چشم، ناظر اين صحنه و رفت و آمد مأموريني  همين
) » فهيمي«(»  فهميهوشنگ اَ«هايشان را باال زده بودند، كه  بودم كه آستين

 وب فالني خان، حاال تمام حقايق رُخ: ژيگول ساواك پيدايش شد و گفت بچه
فهمه كه  تمام شد و ديگه كسي نمي  كني اومدي عمومي گي آره؟ خيال مي مين

ذاري، گ قلعه واسه ما صفحه مي نشيني تو قزل هاتو نزدي؟ مي ي حرف همه
اين . ساعتي به همين حال ماندم و رفت، نيم! رسه باش االن نوبت تو هم مي

رود ولي چه  آوراست، هزار سئوال از جلو چشم رژه مي انتظارها خيلي عذاب
ي هرچه  تواند ريشه بايد كرد؟ در چنين حالتي تنها يك مسأله است كه مي

ي پوالدي  آور را از بيخ نابود كند و آن تصميم و اراده تزلزل و ناراحتيِ يأس
كه نبايد حرف زد، هيچ  بار ديگر اين اومت است و يكناپذير براي مق و خلل

ها را در تاريكي  چنان ناگفته تواني هم چيز روشن نيست و باز اين توئي كه مي
بار ديگر پيدايش  يك) » فهيمي«(»  افهمي«. نگه داري، برايم عامل موفقيت بود

يد، او بار با خشونت، ولي نوبت من نرس شد و باز تهديد كرد و چانه زد و اين
و دستور داد مرا به سلول انبار ! رسم حاال وقت ندارم، فردا حسابتو مي: گفت

روي دستشوئي و مستراح قرار گرفته  قلعه ببرند، جاي خوبي بود، روبه قزل 2
اواخر شب بود كه . ها به دستشوئي بود شد شاهد رفت و آمد بچه بود و مي

كسي بود كه مشتاق . اختميكي از زندانيان را هنگام رفتن به دستشوئي شن
هاي  اكثر درهاي سلول(ديدنش بودم، صدايش كردم و در را باز نمودم 

پس از نگاهي به دور و بر، ) شود با دست باز كرد قلعه را مي انفرادي قزل
همديگر را در آغوش كشيديم و چقدر از ديدن هم خوشحال شديم، 
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توانست جوابگوي  ر و شوق نميخواهانه و داشتن شو جنبش آزادي
  .هاي مختلف و مجهز پليسي شاه باشد هاي رو در روي با سازمان درگيري

گونه  عمل مسلحانه مطرح شده بود، فرزندان خلف خلق بدون هيچ
ي انقالبي، مسئوليتي خطير و تاريخي را تقبل نموده بودند و  ارث تجربه

بنديِ جديد  هنوز سازمانهاي موفقِ چندي انجام گشته بود، ولي  فعاليت
ها از خود نگرفته  محفلي خود را مخصوصأ در شهرستان -ي سياسي  پوسته

بايست زير  اي بود كه مي نيافته هنوز جنبش مسلحانه ارگانيسم تكامل. بود
  .ضربات خُردكننده ضدانقالب رشد كند

ها دقيقأ از زمانِ آغاز عمل براي اكتساب  خوردن اولين شكل ضربه
ر مبارزه با ضدانقالب كه ديد عميقي نسبت به آن نداشتيم و هنوز جا تجربه د

ها  خوردن يكي از علل اين ضربه. نيفتاده و توجيه نشده بوديم، بروز كرد
تك رفقا در كارهاي  چريكي و ضعف تك ي تجربگي نسبت به مبارزه كم

كردن  ساعت صحبت 50توانم توضيح بدهم كه چرا  عملي بود، من دقيقأ نمي
ي پرتحرك  دادن در مورد كاري ارزش يك ساعت كار عملي حل نشان راه و

فهمم كه تا كسي براي رفع مشكالت عملي با آنها  قدر مي را ندارد، همين
سنج باشد، از پس مشكالت عملي  دان و سخن هرچند سخن درنيفتد،

دادن  حل نشان كردن و راه جا منظور صحبت البته در اين. برنخواهد آمد
بدونِ دست به عمل زدن است و اهميت بحث و گفتگو پيرامون يك صرف 
اي از مشكالت آن در تحليل آن  بينيِ پاره كردن و پيش ي عملي و حل مسئله

  .شود مسأله نقض نمي
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آيد،  در عمل است كه انسان سرد و گرم چشيده و زيرك بار مي
تالش كرد آوردن بايد  دست فهماند براي به كردن است كه به انسان مي عمل

هاي  خوشي باور نبوده، به دل و زحمت كشيد، سهل و ساده و خوش
ها را  بافي آمده و زودگذر دل نبسته و فريب ظاهرسازي و سرِهم بدست آسان

يك فرد اهلِ عمل هرگز با . واقعا كه كار، عجب معجوني است. نخورد
  .دهد بازد و اميدش را از دست نمي هاي كوچك و بزرگ، خود را نمي شكست
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شد و ما حتي جلسات سرودخواني هم  روز بهتر مي وضع روزبه
جمعي و جلسات هفتگي  هاي دسته هاي ورزش و آوازخواني داشتيم و برنامه

اي بود  هاي اوليه در مورد اوضاع مالي و مسائل عادي زندگي در زندان قدم
ايد شدن و در معرض برخورد عق دادن زندانيان به دور هم جمع براي عادت

نظرهاي يكديگر باخبرشدن و راه براي يك  مختلف قرارگرفتن و از نقطه
  .شد تشكل صنفي ـ سياسي هموار مي

غروب يكي از روزهاي آذر، خواستند كه لباس بپوشم چون در دفتر 
شدن نداشتم، با همان وضع؛ پيراهن  احتياج به آماده. كارم دارند

آورده شدم، گفتند در راهرو » ساقي«مانند و شلوار سربازي به دفتر  روپوش
بمانم، به ديوار تكيه داده و در فكر اين بودم كه چه كارم دارند، باز اتفاقي 

گوش  به» ساقي«خانة  اصطالح چاي افتاده است؟ صداي ناله و فرياد از اطاق به
دستي من بيرون آمده نگاهي كرده و رفت و  رسيد، يك نفر از اطاق بغل مي

باز كرد تا من شاهد شكنجه يكي از افرادي كه همان شب را !! خانه درب چاي
زدند و  او را به تخت بسته و داشتند شالقش مي. دستگير شده بود باشم

اش بر اثر ضربات مشت باد  سر و صورت. خواستند كه حرف بزند تندتند مي
هيكلي به نظر  جوان قوي. ً ورم كرده بود كرده و خوني بود و پاهايش شديدا

بار هم طناب  شد، يك ور مي پيچيد، تخت يك كه وقتي به خود ميرسيد  مي
پاهايش پاره شد و اين باعث شد كه چندين ضربه به سينه و ران و 

  .اش وارد آيد هاي حساس بدن قسمت
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اين وضع توأم با اختناقي كه توسط عناصر ضعيف و خَبربر حاكم بر 
زد،  هاي عادي و جلسات معمولي لطمه مي قلعه شده بود حتي به برنامه قزل
ً يك روز در بند چهار يكي از دانشجويان مذهبي در مورد موضوعي  مثال

زده كه خبرش را به گوش مأمورين  حرف مي» انيشتن و نسبيت«به نام   علمي
اي از اين قبيل  نفري به دنبال برنامه 10، 8، 7ها يك روز  رسانده بودند و آن

دادن، چند  زدن و فحش هجوم آورده و شروع كردند به كتك 4داخل بند 
كه شنيده بودند  علت اين ً به يا يك روز ديگر ظاهرا. نفري را هم شالق زدند

ي هست، استاندار آن بند را آن چنان در زير شالق و مشت و كتاب 2در بند 
شد و تا سه، چهار  اش ديده نمي در بدن  لگد كبود كرده بودند كه جاي سالمي

كه در فكر  توانست تكان بخورد، او را با همان وضع بدون اين روز نمي
از ديگران هم گرفته   فرستادند كه زهرچشمي  مداوايش باشند به عمومي

خود  چنين مسائلي را به قلعه اين در مهر و آبان روزي نبود كه قزل!! دباشن
اين . بايست به پايشان آلجزال بماليم نبيند، هر روز چند نفري بودند كه مي

كه افراد سياسي و  آمدها از طرفي خيلي خوب بود و آن اين مسائل و پيش
ند و كرد طور ملموس خشونت و وحشيگري دشمن را حس مي غيرسياسي به

قلعه كه باعث  كننده در بطن روابط افراد قزل همين خود عاملي بود تعيين
دور ريختن مسائل و اختالفاتي جزئي و  زندانيان، به بيشترشدن هرچه  نزديك

ما در اواخر آبان شاهد اعتصاب غذا و فريادهاي اعتراض . شد ناچيز مي
  .ه بودنددليل دستگير شد زندانياني بوديم كه سياسي نبودند و بي

 

  

  

  

  :شرح ماجرا
  

ام در كارخانه  كه با يكي از همكاران سابق  بر اثر آشنائي نسبتاً گرمي
» زيد«كردم با شخصي كه او را  شان مي داشتم و رفت و آمدهائي كه به منزل

  .ناميم و در منزل همكار من سكونت داشت آشنا شدم مي

از نظر كار تشكيالتي نداشتم در زماني كه هنوز وضعيت روشني 
هاي خود را از مطالب و كتب ماركسيستي با بحث و صحبت با  آموخته

دادند، صيقل  كارگراني كه عالقمندي و كششي نسبت به مطالعه نشان مي
  .دادم و در ضمن آزمايشي بود در مورد كار سياسي در ميان پرولتاريا مي

زدن  كه گاهي براي گپ همكار آشنا نيز يكي از اين تيپ افرادي بود
آشنائي ما برخالف معمول . گرفتيم داديم و كتابي مي با هم بوديم، كتابي مي

كارگر . ديديم اش همديگر را مي شد و در خانه به سطح كارخانه ختم نمي
آشنا از آن تيپ افرادي بود كه آگاهي براي خود را به دردسرهايش در بين 

وي مطالعه متون . ا چه ترس و لرزيهم ب داد، تازه آن ديگران ترجيح مي
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. ماركسيستي را دوست داشت تا زماني كه پاي پليس و زندان در ميان نبود
محدودساختن مبارزه در حد امكانات بسيار حقير و ناچيزي كه دشمن قادر 

اي كه  زدن با ماركسيسم در محدوده تر الس به كنترل آن نيست يا دقيق
  .است، باب پسند همكار آشنا بود ديكتاتوري آريامهر تعيين نموده

چون فقط من بودم كه به (طرفه  هرحال اين ارتباط خانگيِ يك به
» زيد«ام  نشدنيِ زندگي باعث آشنائي من با شخص فراموش) رفتم منزل او مي

  .شد
كرد و عالقمندي او  مي» زيد«هائي كه كارگر آشنا از  برحسب تعريف

ادق و پاك و بامعرفتي است و ضمناً كه پسر ص نسبت به مسائل سياسي و اين
و (كه مبادا از دستش بدهي  از آگاهي سياسي هم برخوردار است و تأكيد اين

بار گفت كه من االن الاقل اگر بخواهم با برآوردي كه از وضعيت  حتي يك
توانم مرد  گويم كه فعأل نمي ام خود را فريب ندهم، صريحأ مي خود كرده

مثل من نيست » زيد«اري ساخته نيست، ولي عمل باشم و از دست من ك
بيش آشنائي كه خودم با شناسائي او پيدا  و و برحسب كم) بش باش مواظ

عنوان سمپات از طرف خود به  كرده بودم، در نظر گرفتم كه او را هم به
عنوان عضوي از  اين درست در زماني بود كه موضع من به. گروه معرفي كنم

هائي چند كار  مخفي و با مسئوليت حالتي نيمهگروه تثبيت شده و من در 
خاطر همين موقعيت كه داشتم، دنبالِ عضوِ تازه دويدنِ  كردم و دقيقأ به مي

. آور نيز بود طوركه خواهيم ديد زيان همان بلكهتنها كاري الزم نبود،  من نه
گاهي براي مطالعه، مطالبي در اختيارش  تماس برقرار نموده و گاه» زيد«با 
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توانستند مديريتي  مي ضعيف و مأمورين مخفي، حتي افرادي كه از نظر صنفي
وجود آورند زير بار  بخشيدن به اين وضع بلبشوي موجود به براي تخفيف

از هر بند يك (نام استاندار  نفر به 4رفتند و به همين بسنده شده بود كه  نمي
يك موضوع ديگر كه باعث . قلعه انتخاب شود ي امورات قزل ي ادراهبرا) نفر
قلعه  شد كسي پيگير در فكر وحدت سياسيِ افراد برنيايد، اين بود كه قزل مي

بردند،  نفر را مي 20آوردند،  نفر را مي 15دائم در حال تغيير و تحول بود، 
اني، خود از جمله سو كثرت زند و از آن  دوامي آوردند و اين بي نفر را مي 18

از نظر . داشت تغيير نگه مي ً بي چنين شرايطي را ظاهرا مشكالتي بود كه اين
كه در هفته دوبار مالقاتي داشتيم،  غذا، ميوه و تنقالت با در نظر گرفتن اين

در مضيقه نبوديم، ولي از نظر كتاب، روزنامه و راديو در مضيقه بوديم، از اين 
بودن مطرح نبود، چرا كه ما  ي در مضيقه مسأله توانم بگويم ديگر نظر مي

ها را در اختيار نداشتيم و اگر تك و توكي كتاب هفته و قرآن  يك از اين هيچ
گشت، به  ها و معتمدان مي وجود داشت مخفيانه و زير پتو و در دست قديمي

 خته نرد، حرفها بازي واليبال، فوتبال، شطرنج، ت همين دليل اكثر سرگرمي
هاي شطرنج، تخته  چيز خميرمالي براي ساختن مهره از همه بيشتر بازي و

سيگار بود كه اين قسمت آخر  نرد، مجسمه، زيرسيگاري، تسبيح و چوب
خارج  درآمده بود و شكل صنايع دستي زندانيان را كه به  صورت عمومي به

اي را براي خريد نخ، زردچوبه،  شد، به خود گرفته بود و بودجه صادر مي
  .خود اختصاص داده بود قند و نيل بهخاك 
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ي كلي  ي كوچك ديگري با بيد جواني كه در وسط قرار دارد منظره باغچه
  .دهد قلعه را تشكيل مي حياط قزل

نفر، نه  210اش زنداني دارد، در حدود  زندان بيش از گنجايش
ولي تابستان و . رختخواب و پتوي كافي وجود دارد و نه جا براي خوابيدن

دهد كه تعداد زيادي از زندانيان در حياط بخوابند و با  هواي گرم اجازه مي
همه در بندها جا به مقداري وجود دارد كه فقط بتواني دراز بكشي و بدون  اين

قلعه به خود ديده  ترين زماني است كه قزل اين شلوغ. تقال تا صبح سر كني
ي او  ترين رد و يا شكي درباره كوچكمأمورين ساواك هر كس را كه . است

دانشجوياني كه در تظاهرات شركت . داشته، گرفته و به زندان كشيده بودند
گروه «هاي  ي تبريز، كادرهاي پائين و سمپات داشتند، اكثر افراد شاخه

و افراد محافل و » مجاهدين خلق ايران«و گروه » هاي فدائي خلق چريك
فري دهقان، تعدادي از جاعلين اسناد، تعداد هاي مختلف سياسي، چند ن گروه

شان  خاطر آشنايان دور يا نزديك سياسي زيادي از افراد غيرسياسي كه به
زندان در اين زمان به . قلعه بودند دستگير شده بودند، افراد متشكله قزل

ي  ها و تقالها صرف امورات اوليه هيچ وجه جو سياسي نداشت و اكثر تالش
طور تقسيم شود؟  طور پيدا كنند؟ غذا چه جا چه. شد مي جا زندگي در آن

ي  عده. سيگار چگونه به نسبت پخش گردد؟ و مسائلي از اين قبيل
ي خلوتي به مسائل و  كردند تا در گوشه شماري وقت پيدا مي انگشت

ً  طرز تفكر و برخوردها كامال. برخوردهاي سياسي با اطرافيان فكر كنند
ها و وجود افراد  نبودن وضع پرونده علت روشن هب. متفاوت و متضاد بود
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جا مرتكب يك اشتباه اصولي شدم و آن اين بود كه اين  در اين. گذاشتم مي
البته . ناميم در ميان نگذاشتم مي» خسرو«ارتباط خود را با رفيق رابط كه او را 

كُنك براي خود  خوش كننده و دل كار دالئلي خام و نپخته ولي قانع براي اين
و » زيد«امل از شخص خواستم پس از اطمينان ك كه مي داشتم؛ از جمله اين

تواند براي گروه و مبارزه فرد مفيدي باشد يا نه،  كه او مي شدن اين روشن
اين فكر از آن جهت بود كه . در ميان بگذارم »خسرو«موضوع را با 

بودن و ايجاد خطر  روي در صورت اشتباه توانستم درك كنم كه اين تك نمي
ها هستم تهديد خواهد  ط با آنجز من، رفقاي ديگري را كه در ارتبا كردن، به

   1.كرد و اين درست برخالف اصول كار تشكيالتي بود
تر شدنش،  ارتباط غلط و خودسرانه اشتباهي بود كه با طوالني

تر  كننده تحملش براي من از نظر وجدان و صداقت انقالبي دردآور و ناراحت
» زيد«ب به در هر تماسي با در اختيار گذاشتن مقداري مطالب و كتا. شد مي

كردم كه مرتكب اعمال اشتباه و غلط  احساس مي »خسرو«بدون اطالع رفيق 
                                                 

هايم در مورد يكي دو  ماندن فعاليت نتيجه ي ديگري كه باعث اين اختفاء شد، بي مسئله  1

ها را متحمل شده بودم و در محيط  ها زحمات كار سياسي با آن از افرادي بود كه مدتنفر 
انتخاب كرده و » كار«ها جستجو چند نفري را براي  گسترده كارگري پس از مدت

ها را در ارتباط تشكيالتي قرار دهم كه جا زدند و من بعد از اين شكست،  خواستم آن مي
» خسرو«هاي سازنده، ناراحت شده و در نزد رفيق  گيري جاي تحليل علل و نتيجه به

ها بود كه عجوالنه،  اصطالح جبران همين شكست براي به. كردم احساس شرمندگي مي
را » زيد«نظر صبورانه، صرفأ با سفارش كارگر آشنا  جانبه و دقت بدون شناسائي كامل و همه

  .براي كار پذيرفتم
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صادقانه  »خسرو«داشتن اين ارتباط، با رفيق  نگه شوم و با مكتوم اي مي تازه
وجدانم  توانست در اين ميان اندكي از عذاب چه مي كنم، آن برخورد نمي

توانستم  اي بود كه مي ن ثمرهام به بارورشد خوشي ام كند، دل برهاند و تبرئه
  .تقديم گروه كنم

نگهداشتن، ترس از انتقاد و عدم  تر اين مخفي تر و اساسي دليل مهم
هاي خود را چه درست و  داده شهامت انقالبي بود، شهامت گفتن تمام انجام

توانست تشويق را به دنبال داشته باشد و  هائي را كه مي چه نادرست، چه آن
شهامت و ترس از انتقاد نه  انتقادآميز بود؛ و اين عدمهائي كه  چه آن

چون  بورژوائي، هم هاي كثيف خرده ي خصلت بارورشده بلكهالساعه،  خلق
توانستم وضعيت خود را  من نمي. خودخواهي و ظاهرسازي هرچند اندك بود

براي من هنوز شماي روشني از موقعيتي كه در . بايست درك كنم چنانچه مي
مسائل مربوط به جنبش . هاي انقالبي داشتم، ترسيم نبود اليتگروهي با فع

  .شده بودند، ولي هنوز خام و نپخته بودند هرچند پذيرفته

اين موضوع به بهاي زياد به كرّات ثابت شده است كه برقراري 
شان نداريم تا  اي درباره جانبه ارتباط با افرادي كه مطالعه و شناخت همه

ترين  آميز است و عدم رعايت و حتي كوچك عهانداره خطرناك و فاج چه
چرا كه . بار آورده است هاي خونيني به گيري ضربه غفلت در جوانب ارتباط

حاضر  ي كار چريكي در حال ي توسعه ترين و پربهاترين حلقه حساس
ي اهميت  دهنده هاي كمرشكن تابستان، نشان دستگيري(گيري است  ارتباط

تواند  باره حتي مي ترين نكته در اين جزئي عدم رعايت). اين مسأله است
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گرفت  مي هائي بود كه اگر هم يكي از بلوف در اين موقعيت اين
حاال اتفاقي و يا روي چه اساسي اين فكر به سرشان . ام پس معركه بود كاله

اي  ندهكن ي سياهكل را عنوان كنند، خود مسأله گيج زده بود كه مسأله اعالميه
كس از اين موضوع جز ما دو نفر كه حرفي  كه هيچ با در نظر گرفتن اين 2بود

بازجوئي تمام شد و طرفي هم . تهم در اين مورد نزده بوديم، اطالع نداش
كه بلوف زد و تهديد كرد ديگر پيدايش نشد و من با در جيب گذاشتن 

  .خودكار بازجو راهي اطاق پنج شدم
مهر از اوين به زندان  9روز . گذشت گونه مي روزها به همين

ساعت دوازده و نيم است كه از در بزرگ و چوبيِ . شوم قلعه منتقل مي قزل
×  20ً به مساحت  حياطي است تقريبا. شوم قلعه مي حياط قزلوارد   عمومي

در غرب و يك بند در شمال شرقي، در دو  3بند، بند  4متر مربع با  120
هاي  هاي انفرادي قرار گرفته كه پنجره رديف سلول 2طرف طول حياط 

اي در مدخل حياط، حوضي در  باغچه. است  رديف جلوئي رو به حياط عمومي
اند بعالوه  هايش تا داخل حوض خم شده بيد مجنوني كه شاخه وسط و درخت

                                                 
هاي سياسي يكي از  ً به اين نتيجه رسيدم كه چون در آن موقع اكثر محافل و گروه بعدا   2

گونه بوده و به مقياس وسيعي هم پخش  هائي از اين هايشان نشر و چاپ اعالميه فعاليت
ته كه كار كيست و از چنين بلوفي براي همه دانس درستي نمي شده دشمن هنوز به مي

  .كردند استفاده مي
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نحوه : ها را به من داد و گفت رنگ، آن ورق كاغذ آورد با خودكار آبي
من هم شرح . يات شرح بدههاي خود را با فالني و فالني با ذكر جزئ فعاليت

و با اطالعاتي كه كارگر آشنا از » هرچه خود خواهي بگو«دادم با رعايت اصل 
طريق ارتباطمان گفته بود، منتخبات را جا انداختم ولي طرف پس از خواندن 

آد، يكي  يادم نمي: همين ديگه چيزي به او ندادي؟ گفتم: دوباره آمد و گفت
توانست  چون نمي. دونم ودم، ديگه نميبهش داده ب» جهان نو«دو تا 

طور نيست؟  يك كتاب هم از لنين دادي اين: را تلفظ كند، گفت» منتخبات«
كارگر «ي خود،  ها در نوشته و من افزون بر اين! وردار، وردار اونم بنويس

است كه   اي نبوده است و آدمي را طوري معرفي كردم كه كاره» آشنا
ندارد و اين خود » زيد«ً خبري از كارهاي من و  الها ازدواج كرده و اص تازگي

حين تكميل ورقه، يك نفر باالي سرم . اش كمك كوچكي بود در راه آزادي
ي سياهكل را كجا  ببينم اعالميه: كردن گفت خيره نگاه  ايستاده و پس از كمي

خود مسلط  ولي زود به 1ي نمانده بود كه خودم را ببازمپخش كردي؟ چيز
نام يكي . (از فالن كس گرفتي: هاي سياهكل چيه؟ گفت اعالميه: شدم و گفتم

نه، نه، من از چنين چيزي خبر ندارم، من تو : گفتم) ازرفقاي گروه را آورد
حاال معلوم «و او با گفتن . عمرم يه اعالميه هم نخوندم تا چه رسد به پخش

  .رفت» شه مي

                                                 
اعالميه در پشتياني از جنبش  100ام به گروه در حدود  بار در رابطه با معرف من يك   1

  .سياهكل توي بازار پخش كرده بودم
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لو رفتن گروه . شده توسط ساواك منشاء نفوذي باشد براي عناصر تطميع
دقتي در رعايت اصل  علت بي و گروه مجاهدين خلق ايران به »بيژن جزني«

  .فوق بوده است
المدت بدون امكان تماس غيرمستقيم يك  گذاشتن قرارهاي طويل

كند كه افرادي  قوانين امنيتي حكم مي  2.گيري است طخطاي بزرگ در ارتبا
كه در ارتباط با هم هستند دائماً در جريان وضعيت يكديگر باشند تا در 
صورت بروز اتفاقاتي از قبيل دستگيري و يا حوادث غيرمترقبه ديگر، زود 

به همين دليل لزوم گذاشتن قرارهائي . باخبر شده و تدابير الزم را بينديشند
االجرا  عنوان امري ضروري و حياتي شرطي الزم ي زماني كوتاه به اصلهبا ف

گردد كه كنترل افراد توسط هم، حساب و كتابي  اين امر سبب مي. است
  .داشته و تضميني باشد براي رهائي از خطرات لو رفتن و غافلگيرشدن

  :نمونه زير اتفاقي بود كه در مورد من پيش آمد
كردم تا  كه سعي مي با اين» زيد«نه با گيري خودسرا پس از ارتباط

وي در ميان گذارم   با تمام مسائلي را كه ممكن است بعدها توليد خطر كنند
  :از قبيل(
  ر ارتباط با فرد يا افرادي نيست؟آيا د) 1(

                                                 
. كنند گيرد و حتي براي دستگيري او اقداماتي مي مورد ظن دشمن قرار مي» رحيم كياور«  2

المدت  با وجود اين كه از اين موضوع آگاهي داشت با رحيم قرارهاي طويل» مناف«
  .شود مي» مناف فلكي«گذارد كه اين اشتباه منجر به دستگيري  مي
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  تظاهرات دانشجوئي شركت كرده است؟آيا در ) 2(

  پليس نسبت به وي حساسيت دارد؟) 3(

  كه سوءظن اطرافيان را برانگيزد؟ ستدست به اعمالي زده ا) 4(

. اش نداشتم عمأل درك درستي از سوابق )آيا دور و برَش پاك است؟) 5(
طور كه بعدها برايم ثابت شد با عدم صداقت وي در اين مورد  چون همان

نقصي كه در شناسائي من (رو شده و خالف تصورات مرا به اثبات رساند  روبه
اكنون در ارتباط با من است و جز من منبع  اين تصور كه او) از او بود

ي ديگري ندارد و هيچگونه وابستگي به ديگر محافل سياسي چه در  تغذيه
كشد، يكي از داليلي بود كه منجر به  دانشگاه و يا خارج از آن را يدك نمي

  .گذاشتن قرارهاي طوالني با وي شد

ل مربوط تري از مسائ گرديم تا شماي روشن به عقب برمي  حال كمي
قبل از ظهر يكي از روزهاي مرداد ماه بود، در . دست آيد به اين رابطه به

را » شود چگونه فوالد آبديده مي«كتاب  »خسرو«خانه نشسته بوديم و رفيق 
اين . گذاشته بودم تا مطالعه كند» زيد«خواست، كتابي كه من در اختيار 

من به او گفته بودم پيشم چندمين بار بود كه كتاب را از من خواسته بود ولي 
ام، البته من به خاطرم نبود كه اين كتاب را به  نيست و به خودت بازگردانده

فراموش كرده كه كتاب را  »خسرو«كردم كه حتمأ  ام و فكر مي داده» زيد«
پس گرفته است، ولي وقتي اصرار او را در اين مورد ديدم الزامأ ترديد به 

و شبهه به تفكرم واداشت و تفكر به حقيقت شك . ام را منطقي يافتم گفته
شدنِ  اين ناگهان يافته. بود» زيد«رهنمونم ساخت، محل كتاب را يافتم، پيش 
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تر هنگام بازجوئي يا شكنجه، از قبل با تهديد و  براي موارد مهم
ً  رسيم كنند، مثالكنند شمائي از آن محيط در ذهن ت سازي سعي مي صحنه

زيرزمين هنوز ... ها رو هنوز پايين نرفتي حاال كجاشو ديدي؟ پله«: گويند مي
كنند  هاي معمولي سر مي ها، يكي دو روز با شكنجه ، بعد از اين حرف»مونده

هايشان در مورد آن مكان نامعلوم تاثيرش را بر روي فرد گذاشته و  تا گفته
... زيرزمين كجا است... ها ديگه چيه؟ پله: برايش گردد كه» اشباحي«ي  خانه
... گويند، خوب نگو خورد؟ و سپس به او مي تا پله ميً خيلي تاريكه، چند  حتما

  !به آقاي دكتر بگيد، حاضر باشند... حرف نزن، پاشو بريم پائين

. كنند، در حالي كه زيرزميني در كار نيست فرد را راهي زيرزمين مي
تر راه دارد و  ت كه به ساختماني در قسمتي پائينسي چهل تا پله سنگي اس

هائي هستند كه  هاي معمولي است، مأمورين هم همان ها هم همان اطاق اطاق
كه ناآشنا  كنند، فقط احتمال اين در بازجوئي، شكنجه و دستگيري شركت مي

ي ما كه چندين بار با او برخورد داشتيم نباشد وجود  باشند و بازجوي پرونده
  .همين .دارد

حال خود گذاردند كه خودخوري كنم كه  ً مرا به يك ربعي مخصوصا
و سيل ... نكنه... باز چه خبره؟ نكنه كسي را گرفتن و از من حرفي زده، نكنه

ً درشت و كُت و  يكي از مأمورين با هيكل نسبتا. شد سئواالت سرازير مي
: او ادامه داد. بله: تو فالني هستي؟ گفتم: ام زد كه شلوار شيك دستي به شانه

: پرسيد. بله: گفتم) منظور كارگر آشنا بود(شناسي؟  خوب فالني را مي
طوري با هم آشنا شديد؟ قضيه را مثل سابق تعريف كردم، رفت و چند  چه



 

  

  

  

  شهريور بيست و هشتم

  

ها پائين  هام زده از پل امروز باز هم مرا خواستند، عينك به چشمان
هائي قرار داشت  نزديك در آهني پله 1سمت جنوبي ساختمان شماره . بردند
بار  مرا هم براي اولين. شد رفت و به زيرزمين منتهي مي طرف پائين مي كه به

شد، پائين بردند و پس از دو سه بار  عدد مي 50، 40ها كه  از اين پله
اق در چپ و راستش قرار مانندي كه دو اط داخل راهروي اطاق گرداندن به

چشم  داشت وارد نمودند، يك ميز و چند صندلي در قسمت شمالي آن به
  .ها نشستم و منتظر ماندم خورد و من روي يكي از صندلي مي

هم با  ها آن ها و پله آوردن افراد به اين مكان با آن پيچ و خم دادن
و وحشت و  خاطر ايجاد رعب به بيشترچشم بسته در سكوت مطلق، در واقع 

تضعيف روحيه است تا پس از رسيدن به مقصد كه همان اطاق بازجوئي يا 
شكنجه باشد تحت تأثير اين عوامل جرأت به مقاومت و انكار حقايق را از 

  .دست بدهد
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شبهه  توانست بي نمي »خسرو«كتاب را رفيق 
اش  ً اين فكر به ذهن بپذيرد، به همين دليل منطقا

آوردن من در مورد استرداد  خطور كرد كه بهانه
ست كه  اي گيري با فرد تازه اطدليل ارتب كتاب به

ي اصلي  چون مسأله. خودسرانه اتخاذ شده است
بايست حل و روشن  روي من بود كه مي تك

گردد، لذا به اين مسأله كه من واقعاً فراموش 
  .گذراني داشتم نپرداختيم قصد وقت ام يا كرده بودم كه كتاب را داده

  :برگرديم» زيد«به ماجراي ارتباط من و 

بينيم و صحبت  ان است، چند جلسه است كه يكديگر را ميتابست
قرار بعدي . ستانيم ي قبلي را مي دهيم و داده كنيم و مطالبي تازه مي مي

غروب يكي از روزهاي اواخر تير ماه در خيابان شهباز است، سر ساعت 
كه  از قبل موضوعي در ميان ما مطرح است و آن اين. رسيم مقرر به هم مي

واهد به مسافرت مشهد برود و البته اگر الزم باشد نخواهد رفت و خ مي» زيد«
او براي رفتن تحت مداوا قرارگرفتن در  ي تشخيص با من است و بهانه

اش  هاي بيماري اش قرار داده و عكس بيمارستاني است كه قبأل مورد معالجه
ه اش، هرچند ك جاست و نيز ديدار كسان و خويشان اش آن عالوه پرونده و به

  .بايست به تنهائي تصميم بگيرم و اين من بودم كه مي! اهميت چنداني ندارد

بله فعأل كاري نداريم، مسأله فقط مطالعه است كه خوب آن هم  …
جا  ضمناً آن. گردد شود تأمين مي از طريق مطالبي كه در اختيارت گذاشته مي

مناف فلكيرفيق   
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ات  قتتاريخي از و ي تاريخ مشروطيت و ديگر كتب تواني با مطالعه مي
رفتنِ او  توانستم در مورد مسافرت بلي اين من بودم كه مي... !! استفاده كني

. ي مشهدش كردم كه بگيرندش و روسفيدمان كند تصميم بگيرم و روانه
  .يك ماه و نيم بلكههم نه يكي دو روز و يكي دوهفته،  آن

كلمات » كاري داريم«و » امكاناتي وجود دارد«جاي  در حقيقيت اگر به
بودنِ اين  پايه كردم، شايد به بي را استعمال مي» كاري دارم«و » امكاناتي دارم«

توانست  سرنوشت من در ارتباط با گروه بود كه مي. بردم عمل پي مي
اختيار من در ارتباط با  امكانات تحت. مسيرهاي مشخصي در پيش گيرد

بود كه  ً در برخورد با نظرات رفقاي گروه گروه تأمين گشته بود و كال
ً در فكر اين  ولي من اصال. پيش رانده شود توانست كارمان خالقانه به مي

جانبه دست نيافته و  سان بود كه به برآورد منطقي و همه بدين. مسائل نبودم
  .كننده و پربها يافتم و ظاهري را قانع  آوردهاي كمي دست

اين پس از اين قرار از هم جدا شده و هر كدام به سوئي رفتيم، 
انتقاد رفيق . مطرح شد »خسرو«اي مابين من و رفيق  موضوع به عنوان مسئله

جا بود و روي اين  ً به كه اين ارتباط غلط و نادرست بوده كامال در مورد اين
» زيد«مسأله كه در اين ارتباط هيچ تضميني وجود ندارد تا بتواند ثابت كند 

تواند وجود  اي مي ابطهسالم است و دستگير نشده است، چه چيزي و چه ض
تواند يك ماه و نيم زير شكنجه طاقت  داشته باشد كه تضمين كند كه او مي

اين مسائل و مسائل ديگر . ميان نيايد، صحبت كرد از تو به  بياورد و اسمي
موعد قرار . حاوي نكات اصولي و صحيحي بود كه من از دركش عاجز بودم
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يدن و خُب راجع به من چه چيزهائي ازت پرس: پرسيدم. بوده» زيد«خاطر  به
ي آشنائي ما را خواستند و من گفتم  نحوه: گفت! ها گفتي؟ بگو ببينم ً چي كال

گرفتي و  آمدي و آلماني ياد مي با تو در محل كار آشنا شدم و تو پيش من مي
اصول : هائي؟ گفت چه كتاب: پرسيدم. اسم سه كتاب را گفتم كه از تو گرفتم

: با تعجب گفتم... . ات لنينمقدماتي فلسفه، مادر ماكسيم گوركي و منتخب
خوب ديگه زياد بهم فشار : مگه من همچنين كتابي به تو داده بودم؟ گفت

من خودم منتخبات لنين رو : جواب دادم. طوري گفتم آوردن، من هم همين
عيب نداره من ... باشه... وقت تو نخوندم، فقط شنيدم كه كتاب پر ورقيه، آن

طوري، حالت كه خوبه، فكر  خوب ديگه چه... كنم ها رو قبول مي هم همين
ام را محكم گرفته بود و نگاهم  جا بيفتي، جاي خوبيه، نه؟ دست كردم اين نمي
عالمت خطر داده . شد مرا با اين روحيه و برخورد ببيند كرد، باورش نمي مي

در بسته شد و من ... ام را كشيدم و خداحافظي كردم شد، من با عجله دست
اين . ها رفتم طرف پله آمدن سرم را پائين انداخته و به پائيني  هم به بهانه

كه  اند و ديگر اين ً فهميدم كه او را گرفته اوال. هائي داشت ديدار مزيت
  .خودي كتك نخوردم خاطرِ گفتنِ اسم سه چهار كتاب، بي به
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است و نوبت ما است كه بيرون برويم، سربازها در  11ساعت 
دستي  بغل شود با اطاق ها است كه مي كريدور نيستند و يكي از آن زمان

ايستد تا در صورت  تر مي تماس گرفت، يك نفر باالي پله و يك نفر پائين
  .آمدن سرباز رفقا را خبردار سازد

همين  شود، به راحتي باز مي خراب است و درِ آن به 4قفل اطاق 
ي  كشم و به همه كنم و سرَكي به اطاق مي جهت پيش رفته و در را باز مي

در را ... شود پرسم، عالمت داده مي الشان را ميها دست تكان داده و ح آن
گردم ولي حاال من تنها  دوباره باز مي. شود ولي مهم نيست، رد مي... بندم مي

اند و هر  ام، سه چهار نفر ديگر هم آمده ايستاده 4نيستم كه جلوي اطاق 
ً  اتفاقا. اند گردد، چند نفري هم مشغول صحبت دنبال آشنائي مي كسي به

تو : پرسم كنيم و از او مي در اين اطاق است، سالم و عليكي مي» آشنا كارگر«
با تعجب . كردم تو منو گفتي من تا حاال فكر مي: گويد رو چرا گرفتن؟ مي

پس : گفت. ديديم كه چي، ما كه مدتي بود همديگر رو نمي! من ؟: گفتم
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 »خسرو«ه پيش كشيده شد و رفيق بار ديگر اين مسأل شد كه يك نزديك مي
داد كه او را گرفته  ديد كه بر سر قرار حاضر نشوم و احتمال مي بهتر اين مي

نمود كه اگر بر سر قرار بروم دستگير  باشند و حتي با تأكيد يادآوري مي
ها ناديده گرفته شد و عليرغم مسائل  كه اين حرف علت اين. خواهم شد

يكي ديد ذهني كه نسبت به پليس . و مورد بودشده بر سر قرار رفتم د مطرح
 »خسرو«داشتم و ديگري عدم برخورد قاطعانه با نظر رفيق » زيد«و شخص 

  .ي بودبيشترعنوان رابط و مسئول من كه داراي تجارب و قابليت  به

گذاريم  بينم و با هم قراري مي را مي »خسرو«شهريور رفيق  10صبح 
بايد ساعت يازده ظهر و در صورت شب و روزي است كه  8براي ساعت 

. گشت بروم كه از مسافرت برمي» زيد«شب به مالقات  9غيبت ساعت 
با دوچرخه كه همراه داشتم و با لباس كار و سر و وضعي نامرتب  10ساعت 

زودتر از موعد به . راه افتادم و ژوليده كه هماهنگي با محل قرار داشت به
وقعيت جاي بسيار مناسبي براي قرار اين محل از نظر م. محل قرار رسيدم

شد هر بار از يكي از  هاي زيادي داشت و مي كوچه بود، چرا كه كوچه و پس
ها وارد و يا خارج شد و در موقع احساس خطر به آساني خود را از  كوچه

بودن پس از چندين بار باال و  براي توجيه و عادي. مهلكه بيرون كشيد
كوچه چرخ را به درختي تكيه دادم و از رفتن و بررسي محل، سر  پائين

ريالي خريدم و مشغول  2پيرمرد بقال نبش كوچه يك بسته بيسكويت 
روي كوچه  در همين موقع پيكان سفيد رنگي دست چپ روبه. خوردن شدم

هايش هم شكسته بود از آن  روئي كه گوش نگهداشت و مرد قدبلند و آبله
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تر از آن  ضعيت من عادي و توجيهپياده شد و داخل كوچه را ديد زد ولي و
ها و  بودن رفتار ساواكي در مقابل، غيرعادي. بود كه مشكوك جلوه كند

بودن موتور و  دقتي در پارك، روشن علت بي شان به نمودن ماشين توجه جلب
اين عالئم . كرد هاي جستجوگر راننده از داخل ماشين، توليد ظن مي نگاه
ام  دل. دور بماند قرار مشكوكي رفته بودم به توانست از نظر من كه به سر نمي

كردن محل از  شور زد و مشكوك شدم، ولي عدم توقف زياد و زود ترك
. ها سبب شد كه اين وضعيت را ناديده انگاشته بر شك غلبه كنم طرف آن

خيال در آن حوالي به  ام شده و بي ها من هم سوار دوچرخه پس از رفتن آن
تي از موعد قرار گذشته بود، ولي من همچنان در مد. زدن مشغول شدم پرسه

دير كرده باشد و بتوانم او را » زيد«كه شايد  پلكيدم، به اميد آن آن حوالي مي
فكر كردم و   ً آنچه كه گذشت كمي و كال» زيد«در مورد علت نيامدن . ببينم

عمل بياورم و  ي فوق و موارد مشابه به بندي از مسأله سعي نمودم يك جمع
كه تازه  الخره نتيجه گرفتم كه شايد هنوز از مسافرت برنگشته و يا اينبا

هائي  بنابراين، بر تمام احتمال. برگشته و فرصت نكرده است به سرقرار بيايد
خيالي خط قرمز كشيدم و  كه در مورد دستگيرشدن او وجود داشت با خام

دنش دليلي داشته ً اتفاق ناگواري نيفتاده و نيام خودم را راضي كردم كه حتما
اش  گفتم اگر دليل كه پس از ديدنِ خودش روشن خواهد شد و با خود مي

ترتيب منتظر قرار دوم  اين بهموجه نباشد از او سخت انتقاد خواهم كرد، 
  .شدم
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وقتي برگشت سر . را براي بازجوئي بردند» فريبرز سنجري«امروز 
چنان مسلط و  باز شالق زده بودند ولي آن اش سرخ شده بود، و صورت

كرد كه كتك خورده، اين  خندان وارد شد كه در برخورد اول آدم شك مي
كه رفقا ناراحت نشوند و ديدن چنين  خاطر اين به بيشتررفتار مثبت را 

اي تأثير مثبتي برايشان باقي بگذارد در پيش گرفته بود، ولي وقتي  روحيه
چهره و   چنان خشمي و پرس و جو كرديم، آن چند نفري دورش جمع شده

اين . اش را گرفت كه خود جوابي گوياتر از هر صحبتي بود چشمان سرخ
چنان كينه و نفرتي نسبت  آمد با آن ميان مي رفيق ما وقتي حرفي از دشمن به

كرد كه تا مدتي از خشم و هيجان در حالتي متشنج  به آنان اظهار نظر مي
قلعه شنيديم كه در قصر با يكي از مأمورين  ها در قزلبعد. ماند باقي مي

ش هم همين امر بوده  اش زده بود و يكي از دالئل تبعيد گالويز شده و كتك
  .است
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تر به دستشوئي رفتن، ندادن هواخوري و غيره و  كردن چراغ، كم خاموش
جمعي براي گشتن وسايل و در هم ريختن اسباب و اثاث كه  يورش دسته

شد، جبران كنند و بعد  رو مي انيان روبهالبته با اعتراض و سر و صداي زند
ترين رفتارهايي است كه يك  ديگر خسته شده و بپذيرند كه اين تازه منطقي

  .تواند در قبال دشمني ديگر در پيش گيرد دشمن مي
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رفتم، ولي او را نديدم، اين  »خسرو«شب به سر قرار رفيق  8ساعت 
را به خاطرم آورد و تشويش و » زيد«نيامدن  ام شد و دوباره امر باعث ناراحتي

» زيد«طرف محل قرار  تر كرده خالصه با حالتي غمگين به ام را افزون اضطراب
حالت تشويش شديدي در خود احساس . راه افتادم كه جلوي سينمائي بود، به

كدام از اين  داد ولي هيچ ي ناگواري مي كردم و جوانب امر خبر از حادثه مي
ي محل قرار را كنترل كنم و بيشترت و حوصله مسائل باعث نشد كه با دق

خطربودن اوضاع اقدام به گرفتن تماس نمايم، در  پس از اطمينان از بي
فروشي كه در  توانستم با خريدن و خوردن باقال از باقال راحتي مي كه به حالي

از طرفي، برخالف مكان . جا ايستاده بود، محل قرار را كنترل كنم نزديكي آن
كه جاي  يكي اين. جاي مناسبي نبود و ايرادهاي زيادي داشتقبلي هيچ 

كه محل  دوم اين. شدن نداشت مناسبي براي فراركردن و زود از مهلكه خارج
رفت و آمد افراد لومپن بود كه در صورت فرار، احتمال داشت با پليس 

خوبي  بود و مأمورين به  كه محل پر ازدحامي دليل سوم اين. همكاري كنند
البته اين (وانستند در انبوه جمعيت گم شوند و كامأل عادي جلوه كنند ت مي

كه مكان قرار ما مكاني ثابت  ديگر اين). مزيت براي من هم وجود داشت
يك ربع به ساعت . كرد كردن محل را كم مي و اين خود امكان كنترل  3.بود

                                                 
ي  بوسيله. اگر رفيقي دستگير شده باشد و قرار را لو بدهد: مزيت قرارهاي متحرك  3

: توان موارد زير را تشخيص داد هاي مختلف ابتكاري مي كردن مسير قرار با شيوه نترلك
پريدگيِ (اگر فردي دستگير شده كتك خورده باشد، با لنگيدن و وضع ظاهر غيرعادي ) 1(

بودن وضع لباس كه يك القيدي در پوشيدن  رنگ، جاي ضربات مشت در صورت، نامرتب



 46          خاطرات يك چريك در زندان

ي يكي از اي در محل رفتم و رو خانه مانده به محل قرار رسيدم و به قهوه 9
كه  »خسرو«فكر حاضرنشدن رفيق . خانه نشستم  هاي بيرون قهوه صندلي

وابستگيِ عميقِ عاطفي به او پيدا كرده بودم، شديدأ مشغولم كرده بود و 
شده بود » زيد«ي نرفتن من بر سر قرار  هايم با او كه درباره آخرين صحبت

دانستم كه  انگار مي زد، ام بدجوري شور مي ضمناً دل. زد ام زنگ مي در گوش
اش خيلي محكم بود  داري داشتم كه ضامن چاقوي ضامن. دستگير خواهم شد

كه به  خاطر اين باز كرده و به شد، ناچار چاقويم را نيمه و با سرعت باز نمي
سيگار محتوي . ام گذاشتم ام قرار گيرد، در جيب پيراهن سرعت در دسترس

ام بيرون  تم كه سرش از جيبسيانور را هم طوري عمودي در جيب گذاش
ي ظهر  و قضيه »خسرو«ناراحتيِ ناشي از نديدن رفيق . ماند تا دمِ دست باشد

اي دير  دقيقه 8، 7ام باعث شد كه متوجه گذشتن وقت قرار نشوم و  و نگراني
. طرف قرار رفتم بلند شدم پول چاي را پرداخته و با دوچرخه به. خود بيايم به

، 10من از فاصله . جلوي سينما ايستاده بود!! بدون تخطياو طبق قرار قبلي و 
از ديدنش خيلي خوشحال شده و تشويش و ناراحتيِ . او را ديدم  قدمي 12

كردم كه پيروزيِ بزرگي  احساس مي. چند لحظه پيش را فراموش كردم

                                                                                                            

شده باشد و نتواند راه برود   اگر فرد زخمي) 2. (شود مشخص مي) آن مشهود است
كردنِ مسير  آورند كه در اين صورت با كنترل ها او را با ماشين به محل قرار مي ساواكي

ها  ً با كنترل رفت و آمد عابرين و ماشين كال) 3. (آيد قرار و نديدنِ فرد خطري پيش نمي
علت  ي قرار متحرك به اصرهكه مح بودن وضع شد و ديگر اين توان متوجه مشكوك مي

  .تر از محل قرار ثابت است وسعت آن بسيار مشكل
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خود  ُبهتي به و شايعات گوشه و كنار، ا 1)نژاد دفاعيات شكراهللا پاك(ي قبل
كه با وي برخوردي نداشتند شخصي شده  ً براي آنان اگرفت بود و مخصوص

هارت و   طور وسط اطاق به همين جهت وقتي به خود جرأت داده و آن. بود
گونه تاثيري نگذاشت ولي صداي اعتراضي را  انداخت هرچند هيچ  پورت راه

انجام شده » عُضدي«بار توسط  كه اين امر كه يك در صورتي. هم بلند نكرد
محلي و اهانت زندانيان پايان گرفته بود و بعد كه به  توجهي و بي بود با بي

ً به وي انتقاد كرده بودند كه اين  گوش ديگر كادرهاي باال رسيده بود شديدا
. آميز بوده و امكان داشته زندانيان دست به شورش بزنند عمل تو تحريك

تجربه و ها روشن شد، وقتي كادرهاي با به هر حال بعدها وقتي وضع پرونده
ها  نزدن زندانيان قرار گرفتند، وقتي حرف ها در برخورد با ديگر باالي گروه

ي  مقاومت دليرانه بلكهها،  كردن نه تنها با اتكاء به فريب دشمن و نقش بازي
ها و  هاي مبارزين انقالبي، با ُتف به صورت انداختن رفقا، با پرخاشگري

ائي خلق و مجاهدين خلق ايران هاي فد هاي چريك هاي رفقاي گروه محلي بي
ها  ، نزديكيبيشتر  هاي عمومي ها در اطاق و آرمان خلق توأم شد همگوني

. تر گشت ها براي برخورد با چنين مسائلي متحد تر و تصميم تر و جدي منطقي
هم » مقدم«و » ثابتي«كه سهل است، » زاده حسين«بعد ديگر اگر  از اين به

ها  كشيد و آن خورد، دست از كار نمي نميآمدند كسي از جايش تكان  مي
ها را با وضع بعضي مقررات از جمله زود  محلي شدند اين بي مجبور مي

                                                 
  .ه و او را جالد خوانده بودرا آورد» زاده حسين«نژاد در دفاعيات خود اسم  پاك   1
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هم جدا  گذرانديم و آن همگي روزهاي اول بازجوئي و بازداشت را مي: داشت
هاي جوان و  اكثراً تيپ. شناختيم ها و رفقائي كه مي پرونده از ساير هم

مان هنوز تجربيات اوليه را  كاري بوديم كه در زمان به زندان افتادن تازه
ها  ت و سختيكرديم و از كوران مبارزه و درگيري با مشكال كسب مي

افرادي بوديم كه هنوز از زير مرارت و رنج شكنجه و  بيشترنگذشته بوديم، 
روزهائي را . هامان روشن نشده بود بازجويي خالص نشده و وضع پرونده

گذرانديم كه اكثراً شخصيت اصلي خود را پنهان كرده و در قالبي ديگر  مي
از زير شكنجه و بازجوئي بوديم، از آن گذشته، افرادي در ميان داشتيم كه 

جو اجتماعي اين اطاق عليرغم ظاهر آرام و كانون . روسفيد باز نگشته بودند
تك افراد، متشنج و گسسته و  اش، در مراجعه به حاالت روحي تك گرم

. خورد چشم مي ِ بارزي به ها از نظر فكري ناهمگوني ناآرام بود و افزون بر اين
شان روشن نبود، با  يط ماهيت واقعيهاي مختلفي كه تحت آن شرا تيپ

دست بودن بري كرده  ها و طرز برخوردهاي مختلف محيط را از يك خصلت
ها طوري  بودند، افرادي هرچند با شهامت و جربزه در برخورد با ساواكي

با بازجو را در آن موقع صالح   پيش آمده بودند كه درگيري خشن و تهاجمي
ر شرايطي ها د كه افراد متشكله در اطاق تر اين دادند و روشن تشخيص نمي

ً محرز و مشخص نشده  شان از نظر ساواك كامال بردند كه هويت سر مي به
هاي  كسي بود كه بر اساس زمينه» زاده حسين«كه خود  عامل ديگر اين. بود
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برگ برنده را پيش  »خسرو«نصيب من شده و در اولين برخوردم با رفيق 
جا بوده و  و خواهم گفت كه نگراني او در اين مورد بي رويش خواهم گذاشت

ام  خيلي مسائل ديگر كه مثل فيلم در كمتر از چند ثانيه از جلوي چشم
كردم، جز هرچه زودتر فشردنِ  چيز فكر نمي حال ديگر به هيچ. ... گذشت
ام به  او ايستادم، يك دست  ي دو قدمي نزديك شدم و در فاصله. »زيد«دست 

چرخه و دست ديگرم را به زين تكيه داده و نگاهش كردم، ديدم فرمان دو
كه متوجه من نيست، آهنگي با سوت زدم، نگاهم كرد و وانمود كرد كه مرا 

ً مرا نشناخته، چرا كه تاكنون  نديده و متوجه من نيست، فكر كردم كه حتما
نكرده،  موهاي بلند، كاله بر سر، اصالح(مرا با اين ريخت و قيافه نديده بود 

ام را  اين تصور باعث شد كه كاله). پيراهن و شلوار روغني و با دوچرخه
برداشتن كاله و لبخندزدن همان و يورش . بردارم و به رويش لبخند بزنم

خواهر كسته «ناگهاني مأموران ساواك همان، با گفتن اين جمالت كه 
   4.»…مادر كونده هروئين... هروئين

. فروش جا بزنند ا در مقابل خلق، هروئينوسيله مر خواستند بدين مي
ام را ولي  ام را گرفت و نفر ديگر دست چپ متعاقب آن، يكي دست راست

                                                 
4
ي برخورد بازجويان  شود تا نحوه اين ناسزاهاي ركيك صريحاً در اين نوشته آورده مي   

منظور تحقير و  طور ملموسي مشخص گردد، زيرا ساواك از اين طرز برخورد به ساواك به
. نمايد ه شنيدن چنين ناسزاهائي توجيه نيستند استفاده ميي افرادي كه ب خُردكردن روحيه

ها  ي شنيدن هر نوع سخن ركيكي در برخورد با ساواكي از اين رو رفقا بايد خود را آماده
  .بنمايند
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همين جهت فرصت  چون دوچرخه جلويم بود كامأل بر من مسلط نبودند، به
لگدي . به تقال بپردازم  ام را رها كرده و با حالت تهاجمي كردم، يكي از دستان

زدم و بر اثر دست و پا زدنِ من، يكي ديگر به كناري  شان به قلم پاي يكي
سيانور به (افتاد و من توانستم دست به جيب برده و چاقويم را بيرون بكشم 

  .ام بسته شد ولي متأسفانه چاقو در دست). ام نيفتاد دست

ولش كنيد ببينم مادر قحبه «: ناگهان يكي فريادُكنان و با فحش گفت
  »!رو

ام كوبيد كه از دهان  با مشت به صورت  محكمي ي دنبال آن ضربه به
قدر فهميدم كه به ماشين  ام خون راه افتاد و تقريبأ گيج شدم، همين و دماغ

. در ماشين باز شد و من بالفاصله چاقو را زير تشك ماشين انداختم. رسيديم
ام افتاده و محتويات جيب  ام پاره شد و از دست در اين كشاكش بند ساعت

بند زده و  ام را از جلو دست به سرعت دستان. ام به زمين ريخته بود پيراهن
شان يك فورد مثل عهد بوق بود و يك  ماشين. داخل ماشين هولم دادند به

. راه افتاد ام قرار گرفت و ماشين به نفر سمت راست و يك نفر در سمت چپ
ا رنگ در جلو و سه ماشين ديگر در پشت سر اسكورت ما ر يك آرياي آبي

ايمان بياوريم كه اينان مثل ! يك نفر به بيست و پنج نفر. دادند تشكيل مي
  .ترسند سگ از ما مي

كساني كه در (هاي من  در داخل ماشين، ساغدوش و سولدوش
بلند شده و با صداي وحشتناك بر ) طرف راست و چپ من نشسته بودند

چقدر هم  و. »چريك«، »چريك گرفتيم«: زدند كوفتند و فرياد مي سرم مي
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ها بودند؟ چون هنوز كسي جواب نداده بود  و امروز كيشهردارهاي ديروز 
گفتم شهردارهاي ديروز و امروز : صدايش را بلندتر كرده و دوباره پرسيد

پيش رفتند، او دوباره نگاهي به » زاده عاقلي«نفر منجمله  4ها بودند؟ بعد  كي
ببر : گفت» حسيني«نفر ديگر را هم پيش خواند و رو به  2ها كرد و  بچه
شن  ضربه شالق بزن تا يادشون باشد، وقتي مسئول اطاق مي 100ها رو  اين

اصطالح وساطت كرد  ها به يكي از ساواكي! ً اجرا كنند مقررات زندونو كامال
هم حرف همكارشو زمين ننداخته » زاده حسين«رو ببخشيد و » زاده عاقلي«كه 

تون كه به هر  خاطر ريش سفيد و سابقه شما رو به» زاده عاقلي«آقاي : گفت
 بلكهبخشم  هاي گذشته چندين بار همديگر را ديديم نه تنها مي حال طي سال

از اين به بعد مسئوليت اين اطاق به عهده شما است و هرگونه نارضايتي 
زندانيان و يا ديگر مسئولين از اين اطاق داشته باشند، شما رو مسئول خواهم 

شما دو نفر هم بنشينيد، به : گفت) در حال اشاره به آن دو نفر(شناخت، بعد 
بقيه را هم : گفت» حسيني«و به ! شما را هم بخشيدم» زاده عاقلي«خاطر آقاي 

شدن در، همه رفقا از  ها را بردند، بعد از بسته آن! ضربه شالق بزنيد 50
دراز كشيدند تا ورزش شكم را كه خيلي بدان عالقمند » زاده عاقلي«جمله 

  .بودند شروع كنند

كه چرا  آيد كه منطقي هم هست و آن اين لي پيش ميسؤاجا  يندر ا
 بلكهتنها ساكت ماندند  ها و اهانت اين مزدور نه سرائي زندانيان در مقابل ياوه

ي شخصي  جنبه بيشترترين حق خود يعني سرپيچي از دستوراتي كه  از اوليه
بيان  توان چنين داشت استفاده نكردند؟ عوامل مختلف چنين واكنشي را مي
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برداشته و پس از اش را با نخوت  پشت سرشان دارند شده بود، عينك دودي
مثل اين كه يادتون رفته : واغ كرد ها شروع به واغ يك بچه يكبرانداز كردن 

هاي باز و  كجا هستيد و براي چي گرفته شديد؟ اين اطاق بزرگ و پنجره
و بعد ! تون انگار از يادتون برده كي هستيد آفتاب و اين دور هم جمع شدن

 جا اين: ماند گفت اش به نعره مي كوفت و صداي در حالي كه پا به زمين مي
و شما توي اين چهار ديواري كه هرگونه ارتباط با خارج براتون ! ، اويننهاوي

تونيم رابط شما با  تموم شده است قرار گرفتيد و فقط اين ما هستيم كه مي
دنياي خارج باشيم، شما عناصر مخرب هستيد كه به حال اجتماع مضر 

قدر  يرون اينخبر از ب ها بي تشخيص داده شديد و بايد توي اين چهارديواري
قدر بمونيد تا مردم  ها اين بمونيد تا بپوسيد، شماها بايد توي اين چهارديواري

بتونن رو پاهاشون وايستند و بعد اين خودشان باشند كه از پس شما بر بيان 
هاي ايراني باعظمت و پرشكوه هستيم و  و ما هم اكنون در راه ساختن پايه

هاي شماها چونان مصالحي  و استخوان در اين راه و در اين ساختمان اجساد
و بعد ُتن صداي عربده !! كار گرفته خواهند شد و دير نيست آن روز به

جا  كنيد كه اين حاال شما خيال مي: تر كرد و چنين ادامه داد مانندش را آهسته
ترين  تون خواست بكنيد، عدم رعايت كوچك هم بيرونه كه هر كاري دل

ها همراهه، خيال كرديد خونه  العمل ارترين عكسب ا با خشونتج مقررات اين
ندازيد، قصدتون اين بوده كه زندانُ خراب  مادرتونه كه جفتك چاركش مي

ها را از نظر گذرانيد،  يك بچه بعد اندكي ساكت شده و دوباره يك !كنيد
خوب : بار آهسته پرسيد هايش را ببنيد و اين خواست تأثير حرف گوئي مي
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مجيد احمدزادهرفيق   

فهمم زنده دستگيرنشدنِ ما  جاست كه مي دقيقأ در همين. خوشحال بودند
خوشي دشمن را تبديل به نااميدي و  ترين سودش اين است كه دل كم

  .كند وحشت مي
ام را براي  كردم دستان آمد، و سعي مي ام هنوز خون مي از دماغ

را » جوان«فرياد جا شدن من  جابه. ام نزديك كنم پيداكردن چاقويم به پشت
شادي . ام كنند ام باشند و خوب تفتيش داد، مواظب بلند كرد كه دستور مي

ها تجربه  چند لحظه پيش جاي خود را به وحشت و اضطراب داد، آخر آن
   5.شان افتاده بود خاطر آورده و رعشه بر اندام را به» مجيد احمدزاده«

به جائي  اش با عجله و دستپاچگي سه نفري هر كس كه دست
رسيد مشغول گشتن من شدند و وقتي چيزي گير نياوردند، نفس راحتي  مي

 ام را باز كرده و از پشت سر كشيدند و دستان
كرد تا بهتر  اين موضوع به من كمك مي. بستند

پشت سرم را بگردم، ولي بدبختانه چاقو بر اثر 
تكان ماشين زير تشك رفته و دسترسي بدان 

. كنم  د كه الاقل خود را زخميقصدم اين بو. نداشتم

                                                 
هم بود، در ماشيني كه او را به   كه زخمي مجيد احمدزاده پس از دستگيري با اين  5

اش را كه از ديد  ي نارنجك ي دستبندزده حلقهها برد، با دست بيمارستان شهرباني مي
دور مانده بود كشيد، نارنجك منفجر شده و يك ساواكي و فردي كه او را لو  ها به ساواكي

  .داده بود كشته شدند
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از طرفي از . ام گذشت به فكر فرو رفتم، تمام جريان مثل برق از جلو چشم
زهي به اين حكومت دموكراتيك : ام گرفت و با خود گفتم اين اتفاق خنده

جا  از همين. دزدي و مملكت گل و بلبل، روز روشن و آدم!! محمدرضا شاهي
ي مقابله با جريانات بعدي شدم، با  و آماده دست و پايم را جمع و جور كرده

از اين به بعد است كه خائن به خلق و عاشق به : نهيبي به خود چنين گفتم
  .ها را پنبه نكني مواظب باش رشته خلق را بايد شناخت،

. كردنِ من آغاز شد در همين لحظه شگردها براي سبك و سنگين
ي  زه ندادم كه دنباله، من اجا»…خُب«: رو به من كرد و گفت» جوان«

منو براي چي گرفتيد، هروئين چيه، «: اش را بگيرد و با اعتراض گفتم حرف
ً  به كي هروئين دادم، واسه چي به اين روزم انداختيد، عوضي گرفتيد، حتما

  .»پيش آمده  سوءتفاهمي

وقتي رسيديم «: طرف پائين فشار داد و گفت ها سرم را به يكي از آن
ام را پرسيد، اسم جعلي روي  ها اسم يكي از آن. »شه شن ميباال همه چيز رو

التي كه سؤاد كه ساكت باشم و خود را براي به فكرم رسي. شناسنامه را گفتم
ها  ولي آن. هائي منطقي پيدا كنم در بازجوئي خواهد آمد، آماده كنم و محمل

كردنِ  چپي تر از آن بودند كه اين فرصت را به من بدهند، لذا با سئوال زيرك
ها را  دادند تمركز حواس پيدا كنم و من هم جواب اين سئوال من اجازه نمي

ً  دادم؛ مثال خودي و پرت و پال مي هاي بي دادم و جواب حساب و تكراري مي بي
داشتيم به آزمايشگاه . تا اسم به خوردشان دادم 8، 7گاه اوين  تا شكنجه

شديم، آزمايشگاه بعد  ك ميميزان تحمل، استقامت، پايمردي و شهامت نزدي
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جا  ها بود كه روزها آن ، اطاق گروهبان 5ي زيرين اطاق  طبقه
پاي ورزشكاران كردند، صداي تاالپ تاالپ  خوابيدند و استراحت مي مي

همين دليل به  وقت بخوابند، به داد وقت بي مزاحمشان بود و اجازه نمي
بر «شكايت كرده بودند و بهانه را اين موضوع قرار داده بودند كه » شعباني«

و خودشان پيش ما » ها سقف اطاق ما ترك برداشته اثر ورزش اطاق پنجمي
نشان دهند كه سقف چگونه ترك آمده و با چند تن از رفقا پائين رفتند تا نشا

هم ربطي  گچ سقف تركيده بود و آن  اما واقعيت چه بود؟ فقط كمي. برداشته
ها به همين اعتراض هم اكتفاء نكرده به  به ورزش ما نداشت اما گروهبان

و » زاده حسين«بود كه  4ساعت حدود . هم شكايت كرده بودند» زاده حسين«
انگيزي  با غرور نفرت» زاده حسين«. اق شدندبا دار و دسته وارد اط» حسيني«

مثل ... تون بلند شيد، ياال همه: كشيد اش را در جيب گذاشته و فرياد مي دست
هاتون كه نون و  گذره، واسه بعضي جا بهتون خيلي خوش مي كه اين اين

شد، حاال تبديل به هتل شده، برنج و خورشتي  پيازش هم زور زوركي پيدا مي
. همه بلند شدند! تون كرده، بلند شيد سر پا بايستيد چاقديديد، ساواك 

ي مضحك و عنكبوت مانندش در حالي كه عضالت  با آن قيافه» حسيني«
لرزيد به ديوار تكيه داده و با غرور به  اش از رعشه مي ريخت صورت بي

دو سه نفر از مأمورهاي دستگيري كه از . داد پارس سگ اعظم گوش مي
شده ناظر  هاي مسخ ل و شمايل ظاهري را داشتند با قيافهبودن فقط شك انسان

ي  با آن قد كوتاه و چهره» زاده حسين«. هاپ كردن بودند هاپ  اين
هاي پير كه يك مشت مو  اش و با آن سرِ گَرَش كه مثل عروسك چرده سيه



 

  

  

  

  شهريور بيستم

  

شد،  جمعي اجرا مي صورت دسته بههاي روزانه كه  يكي از برنامه
شام را از ساعت (شد  ً يك ساعت قبل از شام شروع مي ورزش بود كه معموال
  ).آوردند شش و نيم، هفت مي

شد  ولي مگر مي. مدتي بود كه ورزش را ممنوع كرده بود» حسيني«
هم در اين شرايط كه تحركي وجود ندارد   ترين احتياج بدن را آن كه اين الزم

همين جهت رفقا مأمور شده بودند كه از سوراخ كليد مواظب  به. ل كردتعطي
رفت و آمد باشند تا در صورت آمدن سرباز يا گروهبان دست از ورزش 

رفقا ديگر زير پيراهن و شلوار خود را . حالت عادي برگردند كشيده و به
كردند،  زدن مي آوردند و به محض اعالم خطر چند نفر شروع به قدم درنمي

دو سه نفر ... كردند ها به باغ نگاه مي نشستند، چند نفري از پنجره تعدادي مي
ي ورزش را با رعايت احتياط ادامه  و باالخره برنامه... كشيدند دراز مي

  .داديم مي
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سيم دائم در تماس بودند و با رد و بدل كردن جمالتي چون  با بي. از اسارت
منتظر » ساقي«باشگاه ... الو ... پايگاه خبر جديد، موفق شديم، تمام ... الو

نه، از عمل ... گوشم بله به. تمام. بگيد حاضر باشد... به... باشيد، رسيديم تمام
و ... وارد داريم نظر كند، تازه به دكتر بگيد از رفتن صرف... مفرار خبري ندار

خواستند توليد وحشت كنند و قدرت و گسترش  با اين كارشان مي. غيره
ً حفظ كرده  من خونسردي خود را كامال. ُبهت نشان دهند شان را با ا سازمان

كردند،  اي پيش نيامده، عليرغم سئواالتي كه مي بودم و انگار عمل غيرمنتظره
  .به فكركردن مشغول بودم

  :كنم اي مي جا به علل دستگيري خود اشاره در اين

مايگي، خصلتي است كه مبارز انقالبي را تحت شرايط فعلي زود از  بي
يك چريك را با عواطف و احساسات ظريف سر و كاري . برد در مي ميدان به

اسارت دشمن  نيست، چه در رابطه با مسائل روزمره و چه در زماني كه به
ايم، راهي است بس طوالني، صعب و  راهي كه ما برگزيده. درآمده است

ي  هاي اوليه دلي نسبت به دشمن مايه دشوار، خشونت و قهر، تعارض و سنگ
در برابر دشمني ساطور بر كف . باشند برداشتن در اين راه مي الزم براي گام

نُنُري  مسيحاي آن بچه خونين، دلي چون شير بايد داشت، نه چون دل و پنجه
اكنون . تواند غذا بخورد شدن خون مرغكي سه روز نمي كه با ديدن جاري

اش رفيق بر باد  شدن و به دنبال مسأله بر سر نابودكردن خصلت احساساتي
مسائل » زيد«دقتي من در مورد اجراي قرار  هاي بي يكي از علت. دادن، است

، ناراحتيِ ناشي »خسرو«ز نيامدن رفيق ناراحتيِ ناشي ا. جانبي و قبلي آن بود
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اش بر تعقلي  هائي كه رنگ عاطفي بر سر قرار ظهر، ناراحتي» زيد«از نيامدن 
عوض بررسي دقيق مسأله و رعايت مسائل امنيتي،  چربيد و به بودنشان مي

را بر » زيد«بايست نيامدن  من مي. پيرو تز هرچه پيش آيد خوش آيد شدم
كردم و با رعايت مسائل ايمني به محل قرار  لقي ميسر قرار اول هشداري ت

ناراحت و نگران گردم،  »خسرو«كه از نيامدن رفيق  عوض اين رفتم، به مي
جاي  توانستم با اندكي انديشه به چنان كه بر ديگر مسائل غلبه كند، مي آن

آمده  خوردن به برخورد فعال و منطقي با وضعيت پيش نگراني و افسوس
  .القلبي مرتكب اشتباهات بعدي نشوم اصطالح رقيق دنبال اين به هبپردازم و ب

  :ها باعث دستگيريم شد توجهي به آن مسايلي كه بي

اش  ً الغرتر شده بود، قيافه اوال(» زيد«نكردن به وضعيت ظاهر  ــ دقت1
  ).شديداً عبوس و ناراحت بود

  .توجهي به دور و حوالي و افراد مشكوك بي - 2

طرف او  كرد كه مرا نديده است، مستقيمأ به وانمود مي» زيد«كه  با اين - 3
  .رفتن

شدن  مقدار زيادي از سيانور بر اثر شكسته -ي دفاع  بودن وسيله ناقص - 4
شدن خود سيگار از بين رفته و بدين جهت كه  كپسول داخل سيگار و شكافته

 ً مقصود مرا كه خودكشي بود برآورده الي كاغذ پيچيده نشده بود كال
  .كرد نمي

بودن ضامن چاقو بود كه در عمل، توليد اشكال  مسأله ديگر، محكم
نداشتن سالح گرم  كرده و مورد استفاده قرار نگرفت و باالتر از همه، همراه

 

  

  

  

  ...در زندان 

  

صبرانه منتظرِ آمدنم بودند و  رفقا بي. وارد اطاق شدمدر باز شد و 
يكي از . ها سرازير شد محض ورود دور و برم را محاصره كردند و سئوال به

چه : اي كشيد و گفت ام را گرفت و مرا به گوشه رفقا در اين ميان دست
: ناهار خوردي يا نه؟ گفتم: و بعد پرسيد! خبرتونه بگذاريد استراحتي بكنه

خود  رايم ناهار آوردند و من واقعه را تعريف كردم و گفتم كه مرا بيب. نه
  .برده بودند

مان به او  يكي از رفقا را به قسمت ديگري برده بودند و ما كه چشم
  .عادت كرده بود و با او اُخت شده بوديم مثل اين بود كه دچار كمبود شديم
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افرادي كه در داخل ماشين پيش من هستند ... جا هم قراري لو رفته ً اين احتم
ناگهان صداي هر سه . به پشتي لم داده و كسي پياده نشده است» اعصار«جز 
) شان پريد و چه زود رنگ و روي(جا را باش  واخ اون: شود ها بلند مي آن

و نفر محكم زير بغل بينم كه د و مي! ؟ چه هيكلي داره...نكنه االن بِكشه بزنه
كنيم هيچ تقالئي نكيند و  خواهش مي: گويند اند و به او مي فردي را گرفته

خيلي آرام همراه ما تا ماشين بيائيد، يك كار جزئي و كوچكي با شما داريم 
  .برند و او را به داخل ماشين مي. شه كه خيلي زود روشن مي

  حال ببينيم علت دستگيري او چه بود؟

اش كه  رنگ ً پيراهن تريكوي آبي ند و موهاي كوتاه و مخصوصاقد بل … - 1
  .كرد روي شلوارش افتاده بود، جلب توجه مي

كه مقصد روشني داشته باشد چند بار باال و پائين  در ميدان بدون اين … - 2
اش تيره شده  ً ترسيده، رنگ اش شديدا چاره با آن هيكل گنده رفته بود، بي

تن در ماشين، خودش را معرفي كرده و كارتي از او پس از قرار گرف. بود
شناسم و وقتي مقداري  جيب خود درآورده كه فالني هستم و فالن را مي

  .اش روشن شد رهايش كردند سئوال و جواب از او كردند و وضع

به » جوان«. جا هم چيزي گيرشان نيامد، باالجبار راه افتاديم اين
در راه سر خود را برگرداند و با . گرفتعهده  ماشين ما آمد و رانندگي را به

ي خنداني به من نگاه كرده و ابرو باال انداخت، نفهميدم منظورش  قيافه
برگشت و . نه: توهنوز ناهار نخوردي؟ گفتم: چيست و او خيلي جدي پرسيد

  !!نمكي فرمودند شوخي بي» جوان«آقا ! خوب ما هم نخورديم: گفت
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جاي  اگر در آن زمان من سالح گرم در اختيار داشتم، به. براي تعرض بود
توانستم با  ميكه كسي بفهمد،  شان بيفتم بدون اين كه آسان به چنگ آن

ام بگريزم و يا اگر موفق به فرار هم  دشمن درگير شده و در پناه آتش سالح
بستند،  شان مي هاي رنگارنگ كه مرا به رگبار سالح  شدم، هنگامي نمي
شان آتش بگشايم و به آنان ضربه بزنم و به خلقي  روي توانستم من نيز به مي

ان دشمن بودند نشان زدورخيل م يك فرد انقالبي در مياني  كه شاهد مبارزه
  .باشد پذير مي دادم كه چگونه دشمن نيز ضربه مي

در مبارزه با پليس كه از   تحت شرايط خفقان و اختناق نظامي
مند است، يك لحظه غفلت  هرگونه امكانات مادي و تجارب ضدانقالبي بهره

دن به ز دامِ دشمن افكندنِ خود و ضربه بسته به و عدم هوشياري يعني چشم
هوشيار بودن، سالحي است . جنبش، و اين به هيچ وجه قابل گذشت نيست

ً موجود كه از جانب دشمن، دائم  ي خطرات احتماليِ يقينا كننده برنده و خنثي
كه دست به  قبل از اين. يك چريك بايد يك انديشمند باشد. متوجه ما است

خواهد سر قراري  تي ميخواهد بكند، مثالً وق كاري بزند، بينديشد كه چه مي
برود، از خود بپرسد، آيا پشت سرم پاك است؟ بر سر قرار چه كسي 

 اي در دست است كه مشكوك م؟ نكتهخواهم بروم؟ قرار اول است يا دو مي
ودن وضع را نشان دهد؟ از محل قرار شناسائي دقيق دارم؟ از نظر وضع ب

ام  هست؟ اسلحهباشم؟ سيانور در دسترسم  ظاهري قابل حل در محيط مي
بايست بدهم و بگيرم؟ در مورد چه  كامالً آماده است؟ چه چيزي را مي

گردد، كه با  موضوعاتي بايد صحبت شود؟ رعايت اين موارد سبب مي
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 بماند با كارائيِ مثبتباقي   ي مبهمي كه نكته آمادگي و هوشياري، بدون اين
ن از عدم رعايت اين هائي كه تاكنو ضربه. ي خود را انجام دهيم تري وظيفه

 بيشترآن را  وارد شده است، ضرورت رعايت) هوشياري مداوم(اصل 
  .كند مي

اش را  ، يكي از اعضاي فدائي خلق چگونگيِ دستگيري»اكبر مؤيد«
جعفر «روز سمپات خود  6الي 5قرار بود پس از «: كرد طور بازگو مي اين

تاكنون سابقه . ببينمتبريز برايم كسب خبر كند بود از را كه رفته » نجفي
يك چنين . طور سرم را پائين انداخته و سر قرار بروم نداشت كه اين

من ماشين . اش اين شد بار مرتكب شدم كه نتيجه اشتباهي را فقط يك
توانستم مثل قرارهاي قبلي قرارم را چك كنم و با اطمينان و  داشتم، مي

گوشتي هم برنداشته  پيچولي اصالً حواسم نبود، حتي . آمادگي سر قرار بروم
وقت به خود آمدم كه  يك. بودم كه اگر اتفاقي افتاد، حداقل از خود دفاع كنم

ها مرا خيلي  توانستم دست و پايم را تكان بدهم، آن غافلگير شده و نمي
  ».ساده گرفتند

هاي فدائي  ، يكي ديگر از اعضاي گروه چريك»فريبرز سنجري«
خانه ما در طبقه دوم آپارتماني «: گفت مياش چنين  ي دستگيري خلق درباره

قرار داشت، اين خانه طوري واقع شده بود كه از خارج قابل كنترل نبود و در 
كه قابل ديد باشد افراد ديگر را كه با   شد توسط عالئمي صورت لو رفتن نمي

تجربگي و  موضوع ديگر بي. من در ارتباط و در اين خانه بودند باخبر ساخت
مان رسيده  هاي محل سكونت من به نزديكي. ري خود من بودهوشيا عدم
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دارند و پياده  خانه نگاه مي هستيم، چند ماشين باالي ميدان فالح جلوي قهوه
دهد پراكنده شوند و طوري در گوشه و كنار  دستور مي» جوان«. شوند مي

بعد از  2شود روز جمعه ساعت  قرار گيرند كه مشخص نباشند، ولي مگر مي
خانه  چند نفري نبش قهوه. شود شخص ميً م ظهر، خيابان خلوت، مسلما

شوند و دو سه نفري سمت شمالي خيابان در  نشينند، چند نفر داخل مي مي
زنند، يكي دو نفر هم نبش جوي نشسته و  رو، رو به باال قدم مي پياده

خاطر  به(اي را شكسته و مثل الشخورها مشغول خوردن هستند  هندوانه
من ! گويم، يعني چه خود مي هستم، به من خيلي ناراحت) كردن عادي جلوه

ي جا رو ديگه ك م، اينيجا قرار داشت بار همين شناسم، چندين جا را مي هم اين
ام  جا رد بشه؟ خالصه تا موقع حركت، بدن يعني ممكنه از اين... لو داده

مورمور شده و يك لحظه آرام و قرار نداشتم و سرم از شدت ناراحتي داغ 
  .شده بود

اي منطقه را  افتيم، راحت شدم، بدون وقوع هيچ حادثه ه ميداريم را
به راه خود ادامه ... ً معلوم نيست كنيم، مقصد كجاست؟ فعال ترك مي

آهن،  ميدان راه... پل جواديه...  سكوي نظامي... مرغي قلعه... دهيم مي
ها در غرب ميدان كه پاركينگ اتومبيل است قرار گرفته و پيش هم  ماشين

بينم، وسط برآمدگي جلوي  را مي» تهراني«جا است كه  اين... شوند رديف مي
كنندگان  شدن مسافرين و مشايعت آهن كه مخصوص سوار و پياده سالن راه

توان  جا است كه مي كشد، اين است ايستاده و به دور و بر سرك مي
خواهند؟  جا ديگر چه مي اين. خورند ها را ديد كه مثل كرم وول مي ساواكي
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، يا »اگر اكيپ ما مسلسل داشت االن همشون پرپر شده بودند«: آوردند مي
ي اين دو نفر را  سيم هم نداشت تا ما مشاهده ماشين ما حتي بي«كه  اين

ي اين  ولي در واقع همه. »ها كمك بخواهيم گزارش داده و از ديگر اكيپ
 4دند اگر خودشان ها خيال كرده بو ها جز بهانه چيز ديگري نبود و آن گفته

هاي  نفري بتوانند نقش مؤثري در دستگيري اين دو رفيق ايفاء كنند و اكيپ
گيري برخوردار شده و سيل تبريك و  ديگر را خبر نكنند، از مزاياي چشم

  .سوي خود سرازير خواهند كرد تهنيت از طرف مقامات و رؤساي باال را به

سلول انداختند،  شد كه مرا به ها داشت تكميل مي جمع ساواكي
. مرا به اتهام دزدي اموال دامادمون گرفتند: جا بود كه گفت جواني هم آن
مردي كه گويا معاون پاسگاه بود در را  جا بودم كه استوار عاقله يك ربعي آن

پايم را روي اولين پله گذاشته بودم كه اشاره كرد ! بيا بيرون: باز كرد و گفت
رويم قرار گرفته و به تماشا  بست و بعد روبه توقف كنم، ايستادم و او در را

ام زد كه تأثيرعجيبي در من  اي به صورت كردنم مشغول شد، لبخند پدرانه
هائي؟ با چشم اشاره  توهم از اون: اي از من پرسيد گذاشت، با صداي آهسته

اش  كرد، ديدگان ام نگاه مي طور به چشمان كه همين در حالي. كردم كه بله
ام را محكم گرفته و فشرد و باز با همان صدا كه حال اندكي  شانهزد،  برق مي

! ها داد ، و بعد مرا جلو انداخته و تحويل ساواكي»موفق باشيد«: لرزيد گفت مي
  .ها باال رفت و دور شد و از پله

ً محسوس است و بدن  بعد از ظهر، گرماي آفتاب كامال 2ساعت 
ي ساوه  ما االن در جاده. رفتهها بعد از تقالي زياد بوي عرق گ ساواكي
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خانه كنار در خانه ايستاده و به خيابان نگاه  بودم كه متوجه شدم صاحب
كند و با ديدن من ناپديد شد و پس از چند لحظه كه من هم ديگر به خانه  مي

 سابقه نداشت. ها دويد رسيده بودم به آمدن من نگاهي كرد و با عجله از پله
خانه دم در بيايد و به خيابان نگاه كند و بعد هم با حالتي نگران و  صاحب

ها باال بدود، باز هم من به وضعيت مشكوك نشدم و با خيال  مضطرب از پله
ها  رفتم، سرم را زيرانداخته و از پله راحت مانند موقعي كه به خانه پدرم مي

ي توأم با  باز كردم، نعرهام را  باال رفتم و به راهرو وارد شده و درب اتاق
! شوي سوراخ مي اگر حركت بكني سوراخ: دست كه به ترسِ ساواكيِ مسلسل

بودم و  بايست هشيار مي يادم آورد كه مي به... و چند نفر كه به سرم ريختند
  ».كردم بيشتر دقت مي

بخش  ي سازمان آزادي ، يكي از كادرهاي ورزيده»اكبر ايزدپناه«
ي بانك ايران و انگليس و ربودن سفير امريكا  ر مصادرههاي ايران كه د خلق

دستگير و زنداني شده و پس از  48بار نيز در سال  دست داشته و يك
دقتي و  علت بي شان گريخته بود، به ها از چنگ كردن ساواكي خام
طور شرح  شود؛ او جريان دستگيري خود را اين هوشياري دستگير مي عدم
سيمين «هايم را عوض كنم به  كه لباس قبل از اين. دماز كوه برگشته بو«: داد

ها مثل معمول نبود و لرزشي در صدايش موج  تلفن كردم، جواب» نهاوندي
پس از تعويض . ً شك نكردم كرد، ولي من اصال زد و بودار صحبت مي مي

ما نيز   ي تيمي بودن، خانه نهاوندي كه در عين عادي ي طرف خانه لباس به
ي نهاوندي دو  فروشيِ نزديك خانه در اغذيه. راه افتادم به شد، محسوب مي
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كردند، كه من  نفر سرباز بودند كه صحبت از گشتن خانه و دستگري مي
به در خانه رسيدم، در . توجه به آن پس از خوردن ساندويچ خارج شدم بي

كلفت را ديدم كه ايستاده بودند و  باز بود و در راهرو چهار نفر مرد گردن
سيروس «فكر كردم از دوستان و آشنايان . توجه سرگرم گفتگو بودند بدون

شان  هستند و تنها چيزي كه به خاطرم خطور نكرد، مأمور بودن» نهاوندي
را از قبل » جوان«او (بود كه متوجه قضايا شدم و » جوان«تازه با ديدن . بود
ا ام را كشيدم ولي ديگر فرصت شليك ر دست بردم و اسلحه) شناخت مي

  ».نيافتم، دستگير شدم
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آوردند و  از زير مأموريتي كه به هيچ وجه از آن سر درنميروبرو شدند 
اند و به چه كسي بايد شليك كنند،  ً براي چه منظوري آمده دانستند اصال نمي

  .كردند يا كجا را محاصره كنند، شانه خالي مي
لباس  دار هم ها در مواقع عادي كه تحت فرمان مافوق و درجه آن

حال  كنند، واي به از زير كار شانه خالي ميخود هستند با هزاران دوز و كلك 
البته . پوش ساواك هم تحت فرمان مأمورين شخصي آمدهائي، آن چنين پيش

ي  كه طبق نقشه ً در صورتي گيرد مخصوصا خود نمي ي عام به اين موضوع جنبه
ولي در مورد خاص درگيري  7شوند ي قبلي وارد عمل مي زمينهشده با  حساب

ً هم ديده  به همين جهت عمال. شكلي بود كه تشريح شد ُخالزير جريان به
وقوع نپيوست،  ها به گونه دخالت عملي و مؤثري از جانب ژاندارم شد كه هيچ
علت برد  كردند، به كه اگر در اين درگيري دخالت مستقيم مي در صورتي
توانستند خطراتي براي رفقا توليد  ي دور مي هايشان از فاصله مؤثر سالح

ها در اين عمل حتي يك تير هم شليك نكردند و تنها  كه آن در حالي كنند،
جمعي براي حمام  كاري كه كردند استفاده از دو ساعت مرخصيِ دسته

  !گرفتن بود
وجود آورده بودند، در  در آخر نيز مأموريني كه اولين برخورد را به

بهانه  شد چنين مي! »جوان«مقابل انتقاداتي كه از طرف سرفرماندهي يعني 

                                                 
7
هائي براي هماهنگي  تشكيل شده، طرح» ي ضدخرابكاري كميته«خصوص از وقتي كه  به   

  .شود نيروها در مواقع ضروري پياده گشته و اجرا مي
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خواست  ً نفهميد كه درگيري كجا شده، هر كسي كه مي چند دقيقه بعد اصال
رفت تا به  بايست چندين خيابان را اشتباه مي ي درگيري برسد مي به نقطه

هاي  هاي دهات و جاده و بود، راهآباد ن رسيد و اين تازه در خود خاني محل مي
خواستند در رسيدن  خاكي كه جاي خود دارند و اگر از ژاندارمري كمك نمي

اين عدم شناسائيِ جبري . شدند آباد هم دچار مشكل مي به پاسگاه نعمت
ي عمليات را تعيين  چرا كه اين دشمن نيست كه منطقه(ي عمل  محوطه

از امكانات و نيروهايشان را   نيمي) آيد ي قبلي به محل مي كند و طبق نقشه مي
بنابر اين، همواره با تكيه بر نقاط ضعف دشمن . اثر كرده بود آواره و بي

راهي براي خروج از محاصره وجود دارد، بايد آن را پيدا كرد و اقدام به فرار 
  .نمود

  

  تن به كار ندادن مأمورين ژاندارمري -7

در چنين حوادثي   يروهاي ديگر نظامياستفاده از ن  چون طبق توافقي رسمي
دكتر «همين جهت وقتي  باشد وجود نداشت، به كه طراح اصلي آن ساواك مي

اي جز طلب كمك نديد با اطالع به مقامات باال خواست تا با  ديگر چاره» جوان
تازه پس از اعالم . آباد تماس گرفته و تقاضاي كمك كند ژاندارمري نعمت

مري با مأمورين ساواك، چون اين نيروهاي كمكي آمادگي همكاري ژاندار
اي مطرح نبود تا طبق آن  تحت فرماندهي اعضاي ساواك قرار نداشت و نقشه

ها پس از ورود  مأمورين ژاندارمري در مواضع مشخصي مستقر شوند، لذا آن
و عدم كنترل هم   نظمي ي عمل، سرِ خود پراكنده شده و وقتي با بي به محوطه

 

  

  

  

  در زندان

  

دست چپ وارد » وي پارك«شديم، انتهاي خيابان  به اوين نزديك مي
اين ... هايي چند اي بود با ديوارهاي گلي و درخت جاده خاكي شديم، دهكده

باالكشيدن بيني، (هاي مختلف صورت گرفت  مشاهدات دزدكي به بهانه
كه مشغول كاري هستم كه  كردن اين انمودنكردن ناگهاني كمر و يا و راست

كرد سرم را بلند كنند و خود پائين را نگاه كنند تا كشف كنند  مجبورشان مي
ضمناً در طول راه به يادآوردن تجارب ديگر ). من مشغول چه كاري بودم

رفقاي زنداني و اطالعات آنان در مورد محل زندان و شگردها و اعمال 
تر  رو شدن با اتقاقات بعدي آماده ود را براي روبهمأموران، نوع شكنجه، خ

  .نمودم مي

گاه و دادن  توقف در مدخل در ورودي شكنجه  ماشين پس از كمي
اين زندان از نظر مأموران . شدن، وارد زندان اوين شد ي داخل عالمت اجازه

كس از محل و نوع اعمالي كه  امنيتي يك پايگاه عملياتي مخفي است كه هيچ
 !!گذرد، نبايد خبردار گردد و اخبار آن نبايد بيرون درز پيدا كند جا مي در آن
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شده براي ارتش هستند و  سربازاني كه اكثرشان از نظر سوابق شناخته
اصطالح امتيازاتي هم نسبت به ديگر سربازان از لحاظ ورزيدگي دارند به  به

مثل (شوند  ماه عوض مي به اين سربازان ماه. پاسداري اين زندان مشغولند
هائي كه ارشد گروهان و استوارهاي ثابتي كه در  در سخنراني). قلعه قزل

كند،  ها مي رئيس زندان براي آن» حسيني«خدمت ساواك هستند و نيز خود 
زندانيان افرادي دزد، جاني، متجاوز به ناموس مردم، خائن به وطن، جاسوس 

زدن  شدن و حرف نزديك ها را از هرگونه تماس و آنشوند،  قلمداد مي... و
  .دارند هاي وحشتناك بر حذر مي با زندانيان با تهديد به عقوبت

ً  ، صحبت كردن أكيدا»!اش نگهباني است و بس يك سرباز، وظيفه«
نگهباني درب ورودي منظم و دقيق اعمال  1ممنوع، سرباز بايد الل باشد

تن نيز در  دهند، چند شود، جز چند سرباز كه پشت درب آماده پاس مي مي
دهند، كه در صورت  هاي استتار شده و باالي درختان كشيك مي باالي برج

  .ترين حالت مشكوكي شليك كنند كوچك
كردن  ماشين ايستاده و مأموران پياده شدند و مرا هم پس از پياده

گاه متوقف كردند و با دستوري أكيد  هاي ورودي ساختمان شكنجه مقابل پله

                                                 
زدن به انقالبيون، سربازان، حتي  ها و تهديدات و تهمت عليرغم اين سخنراني  1

اند، پس از چند بار برخورد  وه آورده شدهشان كه به قول خودشان از پشت ك ترين محروم
ي زندانيانِ زير شكنجه، پي به  ي ساير رفتارها و مقاومت دليرانه گرم و صادقانه و مشاهده

  .برند حقيقت قضايا مي
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گشتند تا زماني كه درگيري پيش  براي خودشان هر كدام در خياباني مي
ها و چون هنگام وقوع زد و خورد  هم در مقابل يكي از پيكان آمد، آن

 ي عمليات ي خود رشته قاطعانهاين رفقا بودند كه با عمل  برخالف تصورشان
خود آمدند كه  دست گرفته و با تعرض غافلگيرشان كردند، تازه به را به

ً ترسيده بودند و  سرنشينان پيكان هم كه شديدا. ديگر دير شده بود
شان اين بود كه مسلسل همراه نداشتند و تا رسيدن كمك هم كه رفقا  بهانه

  .از خطر را پشت سرگذارده بودند  نيمي گريخته و

  

  ي عمل و پراكندگيِ جبري نيروهاي دشمن عدم شناسائيِ محوطه -6

برخالف رفقا، نيروهاي دشمن هيچ شناختي از منطقه نداشتند و از دو سه بار 
طور  آباد نو را چه دانستند كه از اوين تا خاني قدر مي شان همين آمدن قبلي

ً در اين عمل شركت داشتند و راننده بودند، حال  كه قبالهائي  تازه آن! بروند
عوض شده يا نيامده بودند و يا وظيفه ديگري داشتند و اين ناشي از 

بله «بودن به خود كه  اول، غره: ريزي ناقصي بود كه خود دليلي داشت برنامه
دوم، زيادي » !مون فرار كنه؟ تونه از چنگ با اين هم نيرو مگه كسي مي

دمِ توپ و كمبود افرادي كه مي نفرات بايست فرماندهي كنند و  گوشت
همين جهت نيروها پراكنده بودند و مواضع مشخص نبود،  به. شان بدهند نظم
آباد نو  ي عمليات بود پس از وارد شدن به خاني كه فرمانده» دكتر جوان«ً  مثال

» فالن خيابانِ ما االن سر پاكي«يك از نيروها دريافت نكرد كه  خبري از هيچ
و پس از وقوع درگيري كسي تا ... و غيره» راهي هستيم ما در فالن سه«يا 
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درك بي چون و چراي اين مسأله كه پنجاه درصد موفقيت بستگي به 
 شناسائي دقيق منطقه دارد، از يك چنين امتيازي برخوردار بودند،

هاي  بست، جاده هاي باز و بن هاي فرعي، كوچه هاي اصلي، خيابان خيابان
ها را  ها و حتي بعضي از صاحبان باغات و مرغداري و گاوداري خاكي، بيراهه

يابي تأمل  اي براي جهت كه دقيقه همين خاطر بدون اين ً به شناختند و دقيقا مي
گذاشتند و از راهي به راهي  ها را زير پا مي ها و محله كنند با آسودگي راه

ها براي  رفتند، آن ديگر و از باغي به باغ ديگر و از كرتي به كرت ديگر مي
بهترين ياور چريك شهري «را كه » ماريگال«بار ديگر اين رهنمود رفيق 

گشاي پيروزي خود قرار  آباد نو راه در درگيري خاني» ي عمل اوست محوطه
  .دادند

  

  در زنده دستگير كردن رفقاخياليِ مأموران  خام -5
توانند رفقا را  كردند كه مي خيالي شده بودند و تصور مي مأموران دچار خوش
چنان وسيع براي  با اين خيال و با نيرو و امكاناتي آن. زنده دستگير كنند

ها پيدا بود  طور كه از چيزهاي آن و آن  6سومين بار به منطقه آمده بودند
ً در  كه حتما د و خورد نبودند و با اطمينان به اينچندان به فكر درگيري و ز

ها  پلكيدند و ماشين دامشان خواهند كشيد گوشه و كنار با خيال آسوده مي

                                                 
بار ديگر بر اساس قرار ثابتي كه لو رفته بود به اين محل آمده بودند ولي  ها دو آن   6

  .چون چيزي دستگيرشان نشده بود رفته بودند
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جا حياطي بود  اين. دارم و فقط جلوي پايم را نگاه كنمكه سرم را پائين نگه
هاي  هاي بيد مجنون در باغچه اش در شرق واقع شده و درخت كه ساختمان

ي باغچه و ساختمان، زميني  فاصله. خورد روي ساختمان به چشم مي روبه
شده بود و چند ماشين در سمت راست پارك شده بودند و نيز در  اسفالت

سر  ها به چندين چادر برپا كرده بودند كه زندانياني داخل آنها  داخل باغچه
ها را  اي از آن به علت زيادبودن تعداد زندانيان مجبور بودند عده(بردند  مي

اش  و به نسبت زندانيان هر چادر، سربازي مقابل) در داخل چادر نگاه دارند
  .گمارده شده بود

ها  از پله. رم انداختنددستور يكي از مزدوران ُكتي آوردند و بر س به
باال رفتم و از قسمت اول كريدور گذشتم و دست چپ به ديوار غربي تكيه 

  .كردند ام نگاه مي كُت را از سرم برداشته و به صورت. دادم

در اين فكر بودم كه حتي هويت خود را هم آشكار نكنم و به همان 
پس ظهر ... ه فالنيب به«ام اكتفا كنم، صدائي با گفتن  اسم جعلي روي كارت

هايشان  جا را جزو دانسته خودم آورد و پي بردم كه تا اين به» …كجا بودي؟
ام شركت داشت  يكي از همان مزدوراني كه در دستگيري. به حساب آورم

ام باز كرد و داخل اتاقي شدم كه من به ديواراش تكيه  بند را از دستان دست
. ام خوني بود بود و سر و صورتام هنوز خشك نشده  خون بيني. داده بودم

تدريج طبق برنامه بر  به. ام نمايان بود هايي از پا و سينه ام و قسمت پيراهن
ها قرار  ي آن ً در محاصره شد و حاال ديگر كامال تعداد مزدوران اضافه مي

دادم، سرم  ام را به پشت تكيه داده و انگشتان پا را حركت مي دستان. داشتم



 60          خاطرات يك چريك در زندان

كردم، شرم داشتم از اين كه در  شان خيره نگاه مي به صورت را باال گرفته و
اين عمل باعث شد كه چشم از من . مقابل دشمن خود را سرافكنده ببينم

اصطالح به برانداز كردنم خاتمه دهند و شروع كردند به پرت و  برگيرند و به
اش پيدا است كه حيونكي كاري  پسر خوبيه از قيافه: يكي گفت... پال گفتن

بميرم برات، كي به : ژيگول بود، گفت يك بچه: ، ديگري گفت كه…كردهن
زد  ي شلوارش را باال مي اين روزت انداخته؟ يكي ديگر در حيني كه پاچه

جا  ناكس اون: كه هيچ خصومتي با من ندارد با لحني خودماني گفت مثل اين
بودي  كردي، اومده كار مي جا چه اون: گفت  كردي؟ نفر چهارمي كار مي چه

پس از گفتن اين ... . اي شيطون... ات قرار داشتي بازي يا با آبجي خانم
مدتي در . طور كه جمع شده بودند، پراكنده شدند و رفتند چرنديات همان

  .پيدا شد» عُضدي«حال سكوت باقي ماندم كه ناگهان سرو كله 

كرده با چشماني كه از فرط چاقي  هيكل گنده، بد ريخت، صورت پف
كردن تلوتلو  ي گوسفند كه به هنگام حركت َلش مثل دنبه نبود، تنه پيدا
اش  چند ورق كاغذ و يك خودكار در دست. خورد و رفتاري منزجركننده مي

ضعيف   بود، به سمت من آمد و با تحكم و بدون مقدمه مثل كسي كه با آدمي
من ! …چي را تعريف كن ببينم خوب همه: دست سروكار دارد، گفت و آلت

چيزي ندارم كه تعريف كنم، شما بگيد منو براي چي گرفتيد، به من : گفتم
ام را قطع كرده و به صورت  ، حرف…فروش زديد اتهام هروئين

مجبورم نكن به : گوشتĤلودش چين انداخته و با لحني خشمگين گفت
كه منتظر پاسخ  و بدون اين! خشونت متوسل شوم، خودت همه چيز را بگو
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  و تيزي در عمل  نشان دادن تحرك و تند -2
تغيير بالفاصله مواضع و يك لحظه از تحرك بازنايستادن كه مستلزم دويدن 

ها امكان داد كه خود را از محل تجمع عمده  كردن راه زيادي بود به آن و طي
  .و كمتر تهديد شوندنيروهاي مأمورين بيرون كشيده 

  

  هوشياري و خونسردي در عمل -3
ي رو در روي با خطرِ  جا كه چريك در مقابله تجربه نشان داده است كه آن

تهديدكننده بتواند خونسردي خود را حفظ كرده و در برداشتن موانع از سر 
يافتن به پيروزي، هوشيارانه با خطر برخورد كند، هميشه موفق  راه و دست

ي ديگري بود در تأكيد بر  پيروزي رفقا در اين عمل خود تجربه. تبوده اس
دادند،  كردند، وقتي مواضع خود را تغيير مي رفقا وقتي شليك مي. اين نكته

افتادند، در فكر اين هم بودند كه از هر چيز كه  وقتي از راهي به راه ديگر مي
از وارد شدن به . ندها قرار دارد حداكثر استفاده ممكن را بنماي در سر راه آن

جا بوده  باغ و خواستن وسيله تا گرفتن موتور شكارچي كه برحسب اتقاق آن
است، و اين خود مستلزم حفظ خونسردي و برخورد هوشيارانه با اتفاقات 

  .بود
  

  ي عمل شناسائي منطقه -4
ناپذير از هم  هاي حياتي و جدائي عنوان تاكتيك كار بستن تمام اعمال باال به به
كننده شناسائيِ  بار آورد كه چريك عمل خواه را به ي دل تواند ثمره اني ميزم

رفقا با در نظر گرفتن اين نكته و . ي عمل خود داشته باشد دقيقي از محوطه
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، »تهراني«، »دكتر جوان«ي ساواك  زيده و كارُكشتهكنند، تمام كادرهاي ور مي
ً جز تعداد  و كال» پرويز«، »خسرو خان«، »سرهنگ اعصار«، »آقا رضا«

كار كشيده شده  شماري از كادرهاي بازجو بقيه براي اين عمل به انگشت
قول  ها و غير از نيروهاي كمكي متفرقه، فقط به بودند، تازه گذشته از اين

اين دستگيري شركت  در 3نفر گروهبان 140آباد،  عمترئيس پاسگاه ن
  5.كرده بودند

  

  :ي دشمن عوامل موفقيت رفقا در فرار و شكست مفتضحانه
  

  قاطعيت و اقدام سريع براي برخورد مسلحانه با دشمن -1
ي پيكان مأمورين با  رفقا وقتي با فرمان ايست و برخورد بالفاصله

ي  اي درنگ و با قاطعيت شايسته حظهشوند، بدون ل موتورهاشان مواجه مي
كه هنوز پايشان به زمين نرسيده بود اسلحه كشيده و  يك چريك در حالي

اي را  طرف مأمورين كه انتظار چنين برخورد سريع و غافلگيركننده به
ها مستولي شده بود از  كنند و تا مأمورين كه ترس بر آن نداشتند، شليك مي

شكل مارپيچ از تيررس اولين برخورد  به گيجي درآيند، خود را با سرعت
  .كنند خارج مي

                                                 
زم است ي مأمورين ساواك در تشخيص اين نكته كه ال ً همين شكست مفتضحانه احتماال   5

را در يك گردهمائي تبديل به فعاليتي مشترك و ايجاد   رقابت با نيروهاي ديگر نظامي
  .تأثير نبوده است كرد بي» ي ضدخرابكاري كميته«
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اش مؤثرتر باشد و مرا در يك حالت تشويش  كه گفته ينخاطر ا باشد، به
رواني قرار دهد، مثل كسي كه چيزي به خاطراش آمده باشد به سرعت 

  .ام كرد و رفت ترك

پيدا شد، خشمگين، عبوس و » تهراني«بعد از مدتي سر و كله 
اش  به من نزديك شد و در حيني كه دست. رسيد ناراحت و گرفته به نظر مي

چرا هيچي : داد، پرسيد  طرف باال فشار مي ام گذاشته و سرم را به هرا بر چان
من چيزي : گفتم. ام را خالص كرد ؟ و متعاقب فحشي، چانه …گي ها نمي
به دنبال اين حرف من، موهايم را چنگ زده و . خود گرفتيد دانم، مرا بي نمي

حالي كه  ام راه افتاد و در طوري كه آب از چشمان طرف پائين كشيد، به به
آخه مادر قحبه ما پشك انداختيم و اسم تو درآمد : داد، گفت ً فحش مي مرتبا

زنمت كه فقط آرزوي  قدر مي كه آمديم سراغت؟ اگر نخواهي راه بيايي، آن
  .دور شد و رفت» عُضدي«اين را گفت و مثل . مردن كني

يكي  ام را تازه پاك كرده بودم كه يكي ديگر پيدا شد و اين چشم
ات  راستي اسم …ببين: كردن كس قبلي شروع كرد به پدرانه نصيحتبرع

خود خودتو توي دردسر ننداز،  ببين فالني جان بي: گفت. فالني:چيه؟ گفتم،
چيز را گفته، نه خيال كني  ات همه اون رفيق! دونن ها همه چيز را مي اين

و روز زير شكنجه كتك خورده  4نامردي كرده، خيانت كرده، نه، بيچاره 
ها نكات مثبتي است و به من قوت قلب  غافل بود كه اين! بيچاره(حرف نزده 

ولي باالخره مثل ديگران، ديد ) شنود ها را مي ام فقط همين دهد و گوش مي
خودي كتك بخورد؟ خودش را عذاب  اي ندارد، آخر براي چي بي فايده
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د، به شه، مگر خودشو لو ندادن بدهد، به حساب كي؟ چه چيزي عايدش مي
تو هم . چي دل ببنده؟ شروع كرد گفتن و از سير تا پيازش را تعريف كرد

پيداشدنِ ... . ات رحم كن، بگو و خودت را خالص كن مثل اون بيا و به جووني
روي !! اش هاي پدرانه با رفتن او توأم شد و جواب محبت» عُضدي«ي  دوباره

خواستم با  ن بود كه مياحساسي به من دست داده بود، مثل اي! ام ماند زبان
ام سوخت، بر زمين تُف  زبان. باره به خود آمدم اش بدهم، يك نرمش پاسخ

ات كجاست  حواس... كردم و دندان به هم فشرده، نهيبي به خودم زدم كه اي
اي بيش نيست كه طبق نقشه و  شرمانه هاي رياكارانه و بي ها همه بازي اين

راستي كه همه چيز تنظيم  به. آيد درمياجرا  يك به به هاي قبلي يك آزموده
واي به حال مبارزي كه يك لحظه از مسئوليت خطيري كه برعهده . شده بود

  .دارد، غافل گردد

هاي چاق و گوشتĤلودش  ام را با دست باز پيش آمد، دستان» عُضدي«
ماند، گرفت و نگاه  سراي ناصرالدين شاه مي هاي حرم به دست زن بيشتركه 

رفتم يا دربست در اختيار  خواست بفهمد كه آيا سر كار مي ميكرد، انگار 
شان  كنند و دست كنند كه انقالبيون كار يدي نمي آخر فكر مي. ام جنبش بوده

خوب سر كارت چرا : در همين حال پرسيد. بايد عاري از پينه و زمختي باشد
بدون بعد . رفتم دنبال معافي، خودشان بيرونم كردند مي: رفتي؟ گفتم نمي
ي ديگري پريد و شروع كرد به تهديد و  كه سئوال را دنبال كند به شاخه اين

جا دستگيرم شد كه در مورد من  تا اين. گرفتن ترساندن و رفتار خشن پيش
بعد اين من هستم كه هم  گونه اطالعي ندارند و از اين به هايم هيچ و فعاليت

  نوزدهم شهريور                     175 

طوري  چه: كرد كرد و موذيانه نگاهم مي مي دست گرفته و با آن بازي به
  .طوري آوردن منو همين: بازم كه تو؟ گفتم... پسر

توانم  با جرأت مي. خيلي ناراحت بودند» آقا رضا«و » خسرو خان«
ها هم كناري ايستاده و  آن. قدر كنف نشده بودند بگويم كه در عمرشان اين

شان پر از خاك است و  تدهند، سر و صور هايشان را تكان مي دارند لباس
هاي ديگر هم  شان مشخص نيست، ساواكي رنگ موي سر، ابرو، پلك و سبيلِ

شوند،  دادن خودشان هستند، ولي تميز نمي در گوشه و كنار مشغول تكان
تنها تميز  ترسند با اين آب كم نه شويند، چون مي شان را نمي دست و صورت

هر كسي دستي به شلوار يا . دشان گلي هم بشو سر و كله بلكهنشوند، 
يكي از ماشين  جا را گرفته، سربازها يكي كشد، گرد و خاك همه بلوزش مي

هايشان  شان كاري ندارند و حاال دارند به اسلحه پرند، ديگر به لباس پائين مي
رسد گوئي كه از  گوش مي ها است كه به كنند، سر و صداي سالح فوت مي

 خسرو«اند،  ثل اين بود كه توي خاك غلطيدهاند، م لمين برگشته العا جنگ
وضوح صداي  شد به مي. نشدني استف قدر ناراحت بود كه توصي آن» خان

حيف ... حيف: گفت هايش را بشنوي، و زير لب مي شدن دندان سائيده
ها  پف، پف، پف، كي! گرفتيم اگه مي... طور شد؟ واخ، واخ، واخ دوني چه مي

و اين !! افسوس... گه كار تموم بوددي! اگه گرفته بوديم! بودن
شد به  ً در ميان كادرهاي باال مي خوردن و بر كله زدن را مخصوصا افسوس

: قدر نيرو پياده نكرده بودند وضوح ديد، شايد تاكنون در هيچ عملياتي اين
نفر كماندوي چترباز كه ادعاي نيرومندي  60،  50تا ماشين،  14،  13
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تو رو : كرد گفت ها غرغر مي كه يكي از ساواكي راه افتاديم، در حالي
ها دل خوش كرده، با اين فيس وافاده  جا رو باش، دولت هم به كي خدا اين

يك ماشين از ! هم... خوره، اومده رئيس پاسگاه شده داري مي به درد خونه
كس ديده  اش پيچيده بود هيچ كنارمان رد شده از بس گرد و خاك داخل

... غوغائي بود... آباد رسيديم مدتي راه آمديم تا به پاسگاه نعمت. شد نمي
  .هاي فدائي خلق زنده باد چريك! خاطر دو نفر اين همه مأمور به

كه به  ي خاكي ي ساوه و جاده آباد بر تقاطع جاده پاسگاه نعمت
هاي  طرف ساوه با سيم رسد قرار گرفته، مرز جنوبي آن به آباد مي نعمت

  درجه گروهبان سومي بيشترخاردار از خيابان جدا شده و پاسداراني كه 
ساختمان . دهند خود كشيك مي) M1( 1هاي ام ها با تفنگ دارند كنار سيم

طرف غرب  به پاسگاه در ضلع شمالي پس از حياط قرار گرفته، زير ساختمان
  .خورد سلول كوچكي با در آهني به چشم مي

در حياط يك حوض كوچك سيماني و تعدادي درخت، شماي كلي 
هاي ساواكي  دهد، خودروها و چند تا جيپ و ماشين پاسگاه را تشكيل مي

ساعت . شدند يكي داخل محوطه پاسگاه مي جلوي پاسگاه پارك كرده و يكي
هاي بسته وارد پاسگاه كرده و روي  ستيك و سي دقيقه بود، مرا با د

بغل . نشانند مانندي كه باالتر از قسمت جلوئي حياط بود مي برآمدگي پله
  زخمي» كاظم سالحي«چنگيزي را كه در دستگيري  ام همان مأمور سبيل دست

كوتاه و مكلون ديدم، بند مسلسل را  شده با همان پيراهن قرمز آستين
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شان كنم كه  توانم مطمئن توانم اطالعات در اختيارشان بگذارم و هم مي مي
  .دانم من هم مثل خودشان چيزي نمي

خواهم اشاره به مسائلي نمايم كه موجب شد عالمت سئوالي  حال مي
وجود آورد و نيز نكاتي ناشي ازعدم دقت در مواردي كه  براي ساواك به

وقتي سر . ي براي كسب اطالعات گرددبيشترتوانست منشاء فشارهاي  مي
داشت كه خود مداركي يا بهتر ائي در جيب من وجود رفتم اشي مي قرار

توانست مورد استفاده قرار  مي بيشتراي براي فشار و شكنجه  بگويم بهانه
، اين بيشترآوردن اطالعات  هايي باشد براي به دست ً سرِ نخ گرفته و كال

دفتر يادداشت، چند كارت شناسائي از محل كار، : اشياء عبارت بودند از
چه را  دقتي فراموش كرده بودم كه آن من بر اثر بي. ليد، سيانورچهار عدد ك

چه كه  ضروري است و الزم، همراه خود داشته باشم و از داشتن هر آن
من . هاي بعدي ساواك، پرهيز كنم توانست ردي باشد براي كاوش  مي
يي و كليدها را در محلي كه سر قرار بروم، كارت شناسا توانستم قبل از آن مي
داشتن دفتر يادداشت هرچند آدرس يا قراري در آن  همراه .ر دهمقرا

م و ست چند خط در هم و بر ه ننوشته باشيم، كار صحيحي نيست چون كافي
د، در آن نوشته شده باشد تا ساواك با تكيه چند نام تحت هر عنوان كه باش

  .بر آن ما را شكنجه دهد

از جيب فردي . دانم اي به خاطرم رسيد كه ذكر آن را الزم مي نمونه
در يكي . در حين بازجوئي و تفتيش بدني دفتر يادداشتي را پيدا نموده بودند

مأموران ساواك . »كس خطا فالن«: از صفحات آن چنين نوشته شده بود
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كردند كه شما گروهي هستيد و جلسات بحث و انتقاد تشكيل  استناد مي
كند و بر سر  ساتي ميدهيد و اين يادداشت حكايت از تشكيل چنين جل مي

حال جريان چه . اين موضوع مدت زيادي صاحب دفتر را كتك زده بودند
گويد، من ديگر شوخي  اش مي به دوست چه؟ روزي صاحب دفتربوده
ايم،  خواهم بكنم و اگر هر كدام از ما شوخي كرديم، مرتكب خطايي شده نمي

زند،  كس سر مي بايد توضيح دهيم، بدين منظور بر اثر خطايي كه از فالن
كس  فالن«نويسد  اش مي هاي دفترچه صاحب دفترچه روي يكي از صفحه

ولي اين فرصت به دست . كه سر فرصت مورد موأخذه قرارش دهد» خطا
شود  مستمسكي مي» كس خطا فالن«شود و يادداشت  آيد، تا دستگير مي نمي

  .براي بازجوئي و فشار ساواك روي اين شخص

فرصت زيادي براي با پنبه سر بريدن بود،  10ساعت حدود 
شان كه همه بر حرف استوار بود كاري از پيش  نداشتند و شگردهاي اوليه

از اين به بعد خشونت بود و شكنجه و خواست . نتيجه مانده بود نبرده و بي
خواستند، محل قرارم  ها حال هر طور شده مي آن. افشاي محل قرارشان  اولي

با چه كسي در ارتباط هستم و كجا زندگي  د بدانندخواستن را فاش سازم، مي
هاي  با خشونت به طرف اطاق هولم دادند، چهار نفر بودند، با اسم. كنم مي

و »  فهيمي«هوشنگ «، »تهراني«، »عُضدي«. هاي دكتر و مهندس مستعار و لقب
  .»زاده باقري«

ي خجالتي  جا نقش يك بچه از من خواست لخت شوم، اين» عُضدي«
ازي كردم كه تعصب شديدي نسبت به اين مسأله دارد و گذاشتم چند را ب
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صحبت . گشتند به حالت عادي برمي يواش يواشاند،  بودند از خطر گذشته
بودم، رو هم حساب كني  قدر ندويده تو عمرم اين: گفت شروع شد، يكي مي

هم توي اين گرد و  اون! كيلومتر 6شوخي نيست ... ام كيلومتر تمام دويده 6
آره واهللا امروز : گفت يكي ديگر مي! ها ها و چاله و چوله خاك و داخل كرت

: يكي ديگر گفت... . انگار آب شدند و رفتند تو زمين... خيلي دويديم
  !؟...چه جوري تونستند دربرند. ه بودموتوريه رو ديدي به چه روزي افتاد

دانستم حاال كجا  شناختم و نمي من مناطقي را كه در آن بودم نمي
وسط راه به جيپ رئيس ژاندارمري كه . رويم كدام طرف پيش مي هستيم، به

برخورديم، نگه داشتند و پرسيدند چه خبر؟ رئيس ژاندارمري كه ديگر با 
اي ندارند و  هم هيچ جربزه) ها ساواكي(ها  بردن به اين نكته كه خود اين پي

آن احترام قبلي را كنار گذاشته و با اداهاي ! اند فقط اسم در كرده
تكاند  اش را مي كرد و گرد و خاك يقه أف مي بورژواها در حالي كه أف خرده

تو جاده ساوه : اعتنائي گفت كرد با بي اش را فوت مي و فرمان ماشين
شون فرار كردند و  ن از ماشين پياده شدم كه بزنمشو هاي پل ديدم نزديكي

  4.من هم ديگر بهشون نرسيدم

                                                 
آقاي رئيس از «: كرد خود ناظر صحنه بود، تعريف ميها كه  بعدها يكي از ساواكي  4

ها برگشته و به آقاي رئيس  شان شليك كند ولي چريك طرف ماشين پياده شد كه به
  .»شو كج كرد و د فرار آلود نگاه كردند، طرف هم ترسيد سر ماشين غضب
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دست داشت  نشسته و شيشه را پائين كشيده بود، لوله مسلسلي را كه به
هاي  شون، بايد با دست در راه شايد ببينم! بيفت راه: گفت بيرون گرفته و مي

نفري . شون، نبايد زياد دور شده باشند شون، بايد خودم بكشم خودم بكشم
ها االن كلي دور  جناب سرهنگ اون: ... اش نشسته بود، گفت كه بغل دست

ها  شه به اون مگه ديگه مي... مسلسل رو بياريد تو... اند، صحيح نيست شده
كه آب سردي روي سرهنگ ريخته باشند،  ها مثل اين ين حرفبا ا. رسيد

خواست مطمئن بشه كه ديگر خطري وجود  احساس راحتي كرد، انگار مي
اش  بلي، سرهنگ ديگر خيال. »ها رفتند خيالت راحت باشه، ديگه اون«. ندارد

پس از مقداري راه به چند نفر كه داخل كرت نزديك . ... راحت شد
سه چهار بچه و يك دختر در حدود ... رفتند برخورديم مي ديوارهاي گلي راه

سرعت ماشين را كم كرده و راننده . اي در بغل داشت ساله كه بچه 15
ها كه  جا رد بشه؟ ولي آن شما دو نفر موتورسوار را نديديد كه از اين: پرسيد

كه  برخورد نداشته بودن، بدون اين  گوئي در عمرشان با افراد غيربومي
بدهند، در حالي كه با سوءظن و ترس به مأمورين ساواك نگاه  جوابي

راننده دوباره تكرار كرد، ولي . كردند، خودشان را به پناه ديوار كشيدند مي
كه  راننده در حالي. ها جوابي ندادند و ماشين هم فاصله گرفته بود باز آن

يده ها انگار تو عمرشون ماشين ند چاره بي: كرد گفت سرعت را زياد مي
  ترسيدند؟ بودند، ديدي چه مي

اش خوابيده بود و رنگ و  هاي صورت پشم» سرهنگ اعصار«
كه مطمئن شده  هاي ديگر هم مثل اين ساواكي. جا آمده بود به  اش كمي روي
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و  بيشتراجتناب من از اين عمل خشونت . مشت و لگد بابت نافرماني بزنند
خواستند، اين مسأله را به عنوان  اصرارشان را به دنبال داشت، چرا كه مي

 ي رواني برداري قرار دهند و به واردكردن ضربه نقطه ضعفي مورد بهره
هايم را درآورم و جز شورتي  به هر حال مجبورم كردند كه لباس. دست يابند

ام را  روي تخت افكندند و با طناب دست و پاي از پشت به. ام نماند بر تن
خوب حاال بگو ببينم، پپسي دوست داري يا : گفت» عُضدي«باز . محكم بستند

. ربانِ شماگلويم خشكه، ق: كانادا؟ با خونسردي و حالتي گرفته گفتم
: كه بخواهد منظورش را بفهماند، گفت پوزخندي زد و مثل اين» عُضدي«

، جوابي …هالمللي رفقايت پپسي برداشتند، آخه اين استانداردش بين بيشتر
اش  داد و با دست آمدن شالق شدم كه در هوا گردش مي ندادم و منتظر پائين

. ام بود هنوز به پايام  جوراب. اين هم نوعي عذاب روحي بود. كرد خم مي
رسيد،  نظر مي چون خوكي به اش هم كه با آن هيكل گنده» عُضدي«

هايش را به هم  هايم را بيرون كشيد، ابروها را باال انداخت و دندان جوراب
ي شالق مثل سگي  فشرد و با دهاني بسته در حين فرودآوردن اولين ضربه

: كشد، گفت زوزه مي و دهد اش را تكان مي رس عضالت بينيكه قبل از پا
اي نزده بود كه از اتاق خارج شد و  گي هان؟ هنوز چند ضربه هان، نمي

سربازي را به محافظت من گماردند، تمام وجودم داغ . ديگران هم رفتند
ام را به طرف سرباز  روي. كشيد ام را به آتش مي شده بود و آتش كينه قلب

انگار فهميد . و سرش را دزديد كردن به من اجتناب كرد از نگاه. برگرداندم
دوني  مي …: خواهم چيزي بگويم، بدون مقدمه و با هيجان گفتم كه مي
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ببينم تو براي چي اومدي خدمت، ... هگاه اوين جا شكنجه كجاست؟ اينجا  اين
تو رو كي از روي زمين پدرت زور زوركي به خدمت فرستاد؟ براي كي 

ً معلوم بود كه  اش كامال از قيافه. ..خواهي خدمت كني؟ چرا فرار نكردي؟ مي
و  ها دهش شكنجهگران و ناله و فرياد  در اين مدت صداي شالق شكنجه

دار  با صدايي بغض. ً عذابش داده است هاي هيستريك جالدان شديدا عقده
كشيدن  گشتند، پس از سرك اش مي هاي اشك دور چشمان در حالي كه حلقه
آخه كدام ناموس، : گفتم. »ام طر ناموسبه خا«: ميلي گفت به اطراف با بي

ي  ات پدر و مادر، بردار و خواهرت است كه االن توي ده زير سرنيزه ناموس
ها زير  شرف من كه االن اين بي! ات منم كند، ناموس ژاندارم دارد جون مي

فروشي باز  ي سبزي تونستي يك دكه كنند، مگه نمي ام جدا مي شالق بند از تن
كني، مگه كار  ها خدمت مي شرف ها و بي ناموس راي بيكني كه اومدي ب

  اداري داشتي كه ترسيدي از دست بدي؟

با شنيدن صداي پا، سرباز خودش را كنار كشيد و من هم به وضع 
»  فهيمي«و » باقرزاده«، »تهراني«برگشت و با آمدنِ » عُضدي«. اول برگشتم

وشحال بودم، خيلي ام خ من ته دل. زدن آغاز گشت صحنه تكميل شد و كتك
داد كه تصنعي  خود پيچيدنم نشان مي خوشحال بودم، حالت ناراحتي و به

پس از مدتي يعني درست در وقتي كه ضربات شالق درد اوليه را . است
نداشت بازم كردند و وادارم كردند كه راه بروم، باال و پايين بپرم، پاهايم 

ي بود و ديرجنبيدن مشت و تر ي تازه برداشتن خود شكنجه كرد، قدم درد مي
مدتي راه رفتم، كرختي پاها از . دنبال داشت لگدخوردنِ اضافه بر برنامه را به
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و خفه همين جهت با فريادي كه ديگر فرياد نبود ضعيف  نشيند، به زمين مي
محلي  و وقتي با خونسردي و بي... درگيري شده... اونجان... هاشون اونِ: گفت

اطرافيان روبرو شد ساكت گشت ولي چون به هر حال فرمانده بود يك نفر 
  !پيدا شد كه توضيحاتي عرض كند

اگر تير باشد، ... اون خاك از برخورد پوتين سربازها با زمينِ
اين ... . كشند ً سربازها روي زمين دراز مي آد و ضمنا جا مي صداش تا اين

شايد !! شد بايستي به او رحم مي سرهنگ پير كه قابل تحقير هم نبود و مي
سرهنگ «. چاره حس نكرده بود وقت خودش را اين چنين زبون و بي هيچ

سرهنگ «... كرد كه هميشه سينه جلو داده و با غرور امر و نهي مي» اعصار
اش  اش از احترام خاصي نزد همكاران هاي فلفل نمكيخاطر مو كه به» اعصار

در عوض من . جا حتي شخصيت خود را هم گم كرده بود اين... برخوردار بود
ئي كه آن روز  چندان طوالني خود ديگر به چنين خوشحالي شايد در عمر نه

بايست دشمن از  خوشحالي و شعفي كه نمي. نصيبم شده بود دست نيابم
بخشي از  صورت گرماي لذت خوشحالي و شعفي كه به .وجودش آگاه گردد

ام داغ شده  قدر خوشحال بودم كه تمام بدن آن. زد ام بيرون مي منافذ بدن
  .ام هم عرق كرده بود كردم پشت دست احساس مي. بود

... . توانم پيش آمد و از من خواست تا پياده شوم، گفتم نمي» جوان«
ام را باز كرد و من پياده شدم و بعد  تاند، دس بند زده از زير پاهايم دست

سرهنگ «سوار ماشيني شدم كه . بند زدن اكتفا كرد فقط به از جلو دست
ً عصباني بود، او در جلو و سمت در  هم در آن بود، پير مرد شديدا» اعصار
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جا چه اتفاقي افتاده  خواستند بفهمند اين اي ايستادند و مي رسيدند و گوشه
يكي از مأمورين ساواك كه وسط جاده ايستاده بود، پيش آمده و . است

اند  كه خودشان را از باغ بيرون كشيده ها پس از اين اون«: تعريف كردچنين 
ا ج اند كه براي شكار اين طرف اين جاده اومده و متوجه اين استوار شده به

مرد صاحب اي به  اشاره(گيرند و بعد  شو مي اش رفته و تفنگ اومده، به سراغ
گيرند و  ده ميمآ موتور مي چاره رو كه داشته باجلوي اين بي) موتور كرد

  .»كنند و بعد سوار موتورش شده و فرار مي  3زنند اش مي زمين
دور شد و » جوان«. استوار ارتش با خونسردي ناظر اين گفتگوها بود

همان مأمور ساواكي كه گزارش را به . رفت تا محوطه را بررسي كرده باشد
اي خودش شد ه تيپ رسانيده بود، وقتي مواجه با سؤاالتي از طرف هم» جوان«

جا بيام تو باغ  كه اين وللش، تو بميري قبل از اين: روئي جواب داد با تُرش
جا موندم تا دور  دوند ولي خودم جلو نيومدم و همون شون دارند مي ديدم

شوند، فكر كردم اگر تيري شليك كنم و بهشون نخوره، اونوقت حسابم 
  پاك، آخه به حساب كي غزل خداحافظي را بخوانم؟

اك به هوا بلند داشتند خ كه سربازان برمي  دورتر از ما با هر قدمي
ديدنِ ناگهاني اين گرد و خاك فكر كرد حتما درگيري  اب» اعصار«. شد مي

و خاك بلندشدن ناشي از شليك تير است كه به    پيش آمده است و اين گرد

                                                 
3
اي از تجربيات جنگ چريكي در  پاره«اي ديگر بوده است، به كتاب  واقعيت به گونه   

  .مراجعه كنيد» ايران
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گر عوض شد،  شكنجه. بين رفت، دوباره بستند
خشمگين بود، مثل اين . جاي او را گرفت» تهراني«

وحشيانه شالق . كه رفيقي غرورش را شكسته بود
  .ردك داد و تهديد مي زد، فحش مي مي

با خود قرار گذاشته بودم، مدتي حتي حرف 
افتادم،  هم نزنم، ياد آرماني كه در پيش داشتيم مي

ياد كارهائي كه با شور و شوق انجامشان داده بوديم 
دست خودشان به زندگيِ  افتادم، ياد رفقايي كه به مي

شان خاتمه داده بودند، تا به اسارت  شرافتمندانه
هائي از درگيري  فتادم، صحنها دشمن درنيايند مي

و » اسكندر«، »پويان«گذشته  رفقاي دلير و از جان
در » نابدل«، از خودگذشتگي و شهامت »پيرونذيري«

هاي پياپي، مقاومت  زدن به خودكشي دست
را در نظرم » بهروز دهقاني«ي تا حد مرگ  دليرانه

. گرفتم كردم و براي مقاومت نيرو مي مجسم مي
» ها آويزان است ي برگ پنجه«عر هايي از ش تكه

كردم و به  را زير لب زمزمه مي» مائو«رفيق 
ي انقالبيون جهان كه  هايي از مقاومت دليرانه صحنه

ام  هاي روشن فيلم از برابر ديدگان چون پرده هم
ديدم كه چگونه آن  مي. شدم گذشتند، دقيق مي مي

 رفيق اميرپرويز پويان

 رفيق رحمت پيرونذيري

نژاد اسكندر صادقيرفيق   
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اش را شكسته  اسپانيولي انگشتان دستانقالبيِ 
اش را با دندان به  تواند چيزي بنويسد و زبانكه ن

ديدم كه تنقيه آب  مي. دو نيم كرد، تا هيچ نگويد
آويختن از  گرم و سرد و كف صابون و وارونه

هيچ تزلزلي در ايمان و اراده انقالبي ... درخت و
وارد نساخته، » اي گينه«و مبارز » كُنگ ويت«

ان گر شكنجه» كون طوطي«ي  ديدم كه شكنجه مي
... به زبوني و خواري افتاده است» ماريگال«برزيلي در مقابل پايمردي رفيقانِ 

  چنان گرمي داد، سرتاسر وجودم را آن ها همه به من قوت قلب مي و اين
خواست با صداي بلند بخندم و باز هم  گرفت كه دلم مي اي فرامي سوزنده

شان در مقابل  زبونيگران و به خواري و  ي شكنجه بخندم به تالش مذبوحانه
  .انقالبيون راستين

سپرد » باقرزاده«شالق را به » تهراني«. هنوز در سرآغاز شكنجه بودم
! …كند اين زبانت را باز مي... گي هان نمي: گفت زدن مي و او در حين كتك

آخر ضربات شالق پايم . سپرده شد و او بازم كرد» عُضدي«دوباره شالق به 
روي  به... پريدن از سر گرفته شد زدن و باال و پايين را كبود كرده بود، قدم

دست  وارد شد و سه تا كارت شناسائي به» تهراني«ناگهان ... تخت انداختنم
را كنار خود خواند و كلمات در هم و بر » عُضدي«ي دست  داشت، با اشاره

اش زمزمه كرد و  طوري كه من هم چيزي دستگيرم شود، به گوش را به  همي
اي  غره انداخت و چشم نگاهي به من مي  گاهي زيرچشمي حال گاهدرعين 

عليرضا نابدلرفيق   
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موتور را با ترمز . آمد يش مياي از گرد و خاك با سرعت پ هاله  در ميان
كرد، گزارش  شديدي نزديك ما نگه داشت و در حالي كه اداي احترام مي

  .اند شان دنبال اند و مأمورين به داد كه دو نفر ديگر را در ُخالزير ديده

  گي؟ چي مي: گفت» جوان«

جا دو تا ده  عين حقيقت قربان، تو اون ده باالئي كه از اين: گروهبان گفت
االن . اومدم صداي تيراندازي هم شنيدم جا ديدن، من كه مي االتره، اونب

  .درگير شدن

  ها چه كساني هستند؟ دو نفر ديگه، اين - 

اي از محل درگيري اول نداشتيم كه خبر  ما هنوز چندان فاصله
! ها باشند؟ ها همان نفر در ده باالئي ديده شدند، يعني ممكنِ اين 2رسد  مي

خورد  چشم مي اش به راهي كه درختزاري در جنوب ر يك سهراه افتاديم، ب
 ي يك لشكر شكست مانده افراد عقب رسيديم، چند تا از مأمورين مثل

ً  شخص نسبتا. خوردند چشم مي خورده توي جاده خاكي و داخل درختزار به
با لباس سر تا پا خاكي و از چند نقطه پاره، سر و   اندامي هيكل و درشت قوي

خوردگي شديد بود،  كه حاكي از يك زمين  هاي زخمي ستصورت و د
اش كناري  يك استوار ارتش با قطار فشنگ و هيكل چاق. خورد چشم مي به

ها وسط جاده  يكي از ساواكي. كرد ايستاده و داشت به آمدن ما تماشا مي
ور و  ها را با پايش اين كرد و خُرده سنگ خاكي ايستاده و زمين را نگاه مي

با يك » اعصار«سرهنگ . نگاه داشت و پياده شد» جوان«. كرد يور م آن
اش  شده ماشين ديگر و چهار سرنشين با همان رنگ مثل گچ و موهاي سيخ
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شون  ها فقط بلدند با اون اونيفورم چي زير لب غُرغُر كرد، شهرباني» جوان
داد خطري  جائي رسيديم كه احتمال مي وقتي به. خودشونو به نمايش بذارن

نيست، با اولين توقف بنز كه باز براي كسب اجازه خروج از محوطه بود، 
  .موافقت كرد

چند . هم همين سمت بود، رسيديم به قسمت غربي باغ كه درب آن
  .آمدند ها داشتند، از در باغ بيرون مي نفر از ساواكي

جا و  اون دو نفر اومده بودند اين: چه خبر؟ گفتند: پرسيد» جوان«
احتياج به يك وسيله داريم ولي . كند مون داره وضع حمل مي گفتند كه زنِ مي
  .ها نداشتند كه در اختيارشون بذارن اين

شديم،  آباد نو دور مي ً داشتيم از خاني راه ادامه داديم و تقريبا باز به
كرد  هاي مسطح تازه فهميدم چه خبره، تا چشم كار مي با رسيدن به زمين

آفتاب داغ تابستان ). هاي ژاندارمري گروهبان(گوشه و كنار سرباز بود 
ندارمري اش نرم و گرد مانند بود، رئيس ژا جا را تركانده بود، خاك زمين آن

چشم زده بود در حالي كه نظم هندسيِ  آباد با آن عينك دودي كه به نعمت
ريخت و گرد و خاك به هوا بلند كرده بود از  هم مي هاي زمين را به ترك

نگه داشته و » دكتر جوان«جيپ را آهسته كنار ماشين . آمد بيراهه پيش مي
نفر از  140ما : كه كرد، مؤدبانه گزارش داد كه با شالق بازي مي در حالي

هاي ديگر  ً از پاسگاه افراد خودمون رو در اختيار شما گذاشتيم و بنده شخصا
تازه صحبت آقاي رئيس تمام شده بود كه يكي از . هم كمك خواستم

هاي گشتي موتورسوار كه او هم در اختيار عمليات قرار گرفته بود،  ژاندارم
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كردند، فهميدم كه  پچ مي هنوز پچ. ام خورد به گوش »خسرو«اسم . رفت مي
چرا درگوشي : با صداي بلند و طبيعي گفتم. سازي بيش نيست اين يك صحنه

از  …زنيد، چيزي كه راجع به منِ است بلند بگيد تا من هم بشنوم حرف مي
ها بود كه  اصطالح كََلك آن و اين اولين بلوف و به! …دم بپرسيد تا بگمخو
ديگر حتي براي تظاهر هم كه شده » تهراني«. سادگي خنثي شد طور به اين

بر   ام پريد و مشت محكمي جا به طرف اش را ادامه نداد، از همان صحبت
ست شالق را از د. ام زد ام وارد آورد و چند ضربه هم به صورت دهان

پيچيد و  به خود مي  مثل گرگ زخمي. كشيد و شروع به زدن كرد» عُضدي«
هاي  اين ضربه. كوبيد رسيد مي زدن به هر جا مي توجه به مقررات شالق بي

شد، وارد  دردناك را به قلم پا، به باالي ران كه متوجه آلت تناسلي مي
شد كه  ياختيار متوجه چپ و راست م حالم منقلب شد و سرم بي. ساخت مي

گرفت،  با صداي آهسته ولي با تحكم در حالي كه شالق را از او مي» عُضدي«
اي به همين  چند دقيقه! كني، تو كه از حال برديش كار داري مي چه: گفت

... طوري؟ چه... هان: پيش آمد و با تمسخر گفت،» عُضدي«... . حال ماندم
  گي يا ادامه بديم؟ مي

وادارم نمودند كه راه بروم، براي بار سوم بازم كردند و 
حال راه رفتم و دوباره مرا  برداشتن برايم مشكل شده بود، ولي با اين قدم

اش برود،  خواست به خانه وارد شد، كيفي در دست داشت، مي» جوان«. بستند
بها نگاه  ام نشست، به من مثل شكاري گران راست روي سينه آمد و يك

بر لب داشت، آخر او فرمانده عمليات در اي  ي پيروزمندانه كرد و خنده مي



 70          خاطرات يك چريك در زندان

ولي من بيدي نبودم كه به اين بادها بلرزم و خود را . دستگيري من بود
شد خواند، زبون و حقير احساس  اش مي خواست و از خنده چنان كه او مي آن

ريخت كرديد كه، پس  اش را بي سر و صورت: موقع بلندشدن گفت. كنم
همگي . كه منتظر جواب بشود بيرون رفت ن؟ و بدون اي...هنوز حرف نزده

بيرون رفتند، او مدتي به من خيره نگاه كرد و بدون مقدمه » زاده باقري«جز 
دهي  كني؟ آخر چرا اجازه مي پسر به خودت هيچ رحم نمي: به تركي گفت

كنيد كه  خوري، شماها فكر مي خاطر چه كسي كتك مي قدر بزننت؟ به اين
ي آذربايجان  توانيد بگيريد؟ از فرقه را مي كار خواهيد كرد؟ كجا چه

خوب ... ً ببينم تو چند سال داري؟ هيجده سال نيرومندتر نخواهيد شد، اصال
طرف  ها نبودي، من خودم عضو فرقه بودم، از اون آيد، تو اون وقت يادت نمي

را گرفتند، در تبريز حتي ... تا قافالنكو پيش رفتند، اومدند و زنجان و
طور شد؟ كو؟ با يك حمله قواي  م درست كردند، كه چي، چهدانشگاه ه

فرار كرد و خون افرادي مثل تو » وري پيشه«. شان درآوردند دولتي از دست
جا  ها بود، االن كشوري مثل امريكا در اين حاال اين مال اونوقت... ريخته شد

پايگاه دارد، انگلستان پشتيبان اوست، ولي به شما كي كمك خواهد كرد؟ 
  .جا منافع سرشاري دارند ها اين ايد مگر، آن چين؟ بچه

مزخرفات ديگري از اين قبيل سرهم كرد، كسي كه يكي دوساعت 
بافي يك جريان  ي شالق متوسل شده بود، حاال با اين سرهم پيش به حربه

اي بگيرد و در  سوي نابودي سوقم دهد، تا شايد نتيجه توانست به تاريخي مي
اش را پنبه كردم و  رشته» خواهين دانم از من چي مي نمي«گفتنِ جا من با  اين
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ي عمليات خارج  را از محوطه ديده دستور داد بالفاصله ماشين صدمه» جوان«
دكتر «دنبال اين دستور، خود  به. ها شده راه بيفتند كرده و بقيه سوار ماشين

! ي محوطه شركت كند هم سوار ماشين شده راه افتاد تا در محاصره» جوان
جدا از ديگران و آهسته راه » دكتر جوان«ها پراكنده شدند و ماشين  ماشين

ها بود و  اش از آشنايان ساواكي كه گويا صاحب رنگ يك بنز سياه. آمد مي
» جوان«. اش به كمك طلبيده شد كرد با دو سرنشين جا عبور مي اتفاقي از آن

كه از تنهائي بيرون آمده و در  خاطر اين كه با اين ماشين برخورد كرد، به
دو . خواهد كه جلوي او راه بيفتند ها مي استتار ماشين وي قرار گيرد، از آن

ي كه داخل ماشين بودند، پس از هر چند دقيقه راه توقف كرده و به نفر
گفتند، خوب اگه ديگه فرمايشي نداريد، ما مرخص بشيم؟ و  مي» جوان«
ها  آن. شان ادامه دهند اندكي ديگر به راه  خواست كه با پرروئي مي» جوان«

ز سعي داشتند خود را از اين مهلكه بيرون بكشند، مخصوصأ راننده كه ا
خواست  خود گرفته بود، خيلي ناراحت بود و مي به  ي مظلومي ترس، قيافه

در اين حيث صدائي آهسته و . هرچه زودتر از دست اين مزاحم خالص شود
آقاي دكتر با اين : سيم پيچيد بري از طرف پايگاه در بي توأم با فرمان

ها طول  يناز ا بيشترديد كه درگيري  رسه شما احتمال نمي گزارشاتي كه مي
با » جوان«! دونيد از شهرباني كمك بگيريم، تمام بشكه؟ اگر صالح مي

نه، نه، از شهرباني نه، اگر الزم شد به ضداطالعات : اي عبوس گفت قيافه
! كنيم، تمام ها استفاده مي آماده باش بديد و در صورت لزوم از افراد اون

دكتر «بت تمام شد، صح! نه، تمام! چشم قربان، امر ديگري نداريد؟ تمام
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جا بهش تير  درست همين«: داد، ادامه داد سوي جوب را نشان مي كرت آن
طرف باغ،  لي يك هو بلند شد و دويد بهپيچيد و به خودش مي. زدم

طرف رفت و يكي هم  هاي باغ از هم جدا شدند، يكي از اين نزديكي
كه با تمسخر به » جوان«. كرد ، با دست به شمال و جنوب اشاره مي»طرف اون

داد، در حالي كه لبخند سردي به لب داشت گفت، اگه  ها گوش مي اين حرف
جا ريخته باشه يا نه؟ اون از  خون اين اش كو؟ بايد چند قطره زدي خون
رفته تا تير نخوره و خودشو از تيررس  اش بوده كه مارپيچ مي گي مادرقحبه

طرف موتور آمده و با احتياط زين  بعد به. ات زديش خارج كنه، ارواح ننه
رنگ  اش انداخت و بعد تكه كاغذي به موتور را بلند كرده و نگاهي به گوشه

شده بود از پشت موتور بيرون كشيد، در حالي كه بازش سفيد را كه لوله 
. كنندها ها با اين پالك ماشين و موتور درست مي مادر قحبه: كرد گفت مي

هائي كه تازه محل درگيري را پيدا كرده  مان از ماشين اطراف يواش يواش
مردم داشتند جمع . شد شد و ترمز پشت ترمز بود كه كشيده مي بودند پر مي

ولي مأمورين . خواستند از اين اتفاق سر دربياورند د و با كنجكاوي ميشدن مي
گذاشتند كسي ايستاده  داشتند و نمي با فحش و كتك مردم را از تجمع باز مي

طرف  نفر از مأموران كه مسلح به مسلسل بودند به 7در حدود . و تماشا كند
هاي  فيلم هائي كه در باغ راه افتادند، ولي چگونه؟ مضحك است مثل آن

يانه وارد كنند و قصد دارند مخف فارسي نقش افراد خبيث را ناشيانه بازي مي
يواش و دوال دوال با مكث و نگاهي به دور و بر،  يواش... اي بشوند خانه

. با اين وضع با هزار ترس و لرز وارد باغ شدند. دار بود راستي كه خنده
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شدم و او آمد و مانند » تهراني«دست يعني  به گر شالق منتظر ورود شكنجه
كار كنيم؟  گي چه خوب چي مي: ام نشست و گفت روي سينه به» دكتر جوان«

... بلند شد و با شالق شروع به زدن كرد... . دونم من چيزي نمي: گفتم
وارد ) شعباني(» حسيني«خسته شده بود، » تهراني«نزديك ساعت يك بود، 

گري و زندانبانيِ  اين منفورترين جانور اوين بر اثر شغل شكنجه. شد
چنان ارتعاشات عصبي و غيرارادي بر سر و  مدت طوالني، آن گرانه به قساوت
كردنش در حالت عادي و  اش حاكم شده است كه خنده و صحبت صورت

دادن  كند و همواره هنگام شكنجه دهد، فرقي نمي ي كه شكنجه ميزمان
آور و تسليِ  شود كه باعث نشاط خلسه اش خارج مي فريادهاي عصبي از دهان

» تهراني«كه شالق را از دست   شود، اين جانور منفور هنگامي وجودش مي
و شروع به ! …دهه اين هنوز حرف نزده: اش گفت گرفت با صداي نكره مي
نفس بود و پرقدرت، پاهايم كامأل ورم كرده، از  تازه. زدن كرد القش

هايم  ي شالق تا مغز استخوان آمد و با ضربه ام خون مي هاي پاي چپ زخم
گونه اطالعي در  همه، تزلزلي در اين تصميم كه هيچ كرد، با اين نفوذ مي

شد و  هم خسته» شعباني«بعد از مدتي . كرد اختيارشان نگذارم، وارد نمي
توانستم  شالق را به زمين گذاشت، براي چندمين بار بازم كردند، ديگر نمي

گرفت، انگار برروي صدها سوزن قدم  راه بروم، وقتي پايم با زمين تماس مي
تا آماده !! ام كردن كه راه بروم ام را گرفتند و كمك گذاشته بودم، زير بغل

كه پا  رفتم، مثل اين ه ميهاي بعدي باشم، اين من نبودم كه را براي شالق
گران به وضعيت من كاري نداشتند، آنان از من اطالعات  نداشتم ولي شكنجه
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حاال كجاشو «: رو به من كرد» عُضدي«. خواستند مي
، و راست هم »!ديدي، تو رو كه كتكي نزديم

هائي كه به  گفت، هنوز يك صدم شكنجه مي
مسعود «، »عباس مفتاحي«رزمندگان دلير 

بهروز «، »زادگان اصغر بديع علي«، »ادهاحمدز
بار . داده بودند، به من وارد نشده بود... و» دهقاني

روي تخت افكندند، پاها و  ديگر با فحش و لگد به
موقع » تهراني«هايم را بستند و رفتند،  دست
  .هاتو بساز چاخان: شدن با فحش گفت خارج

گران روزهاي پربركتي را  كنجهش
ها بدون استثناء تخت  ند، در تمام اطاقگذراند مي

شدند، و  بود و شالق و طناب و رفقايي كه شكنجه مي
، اراده و ها بود كه ميزان استقامت در اين اطاق

اي با  عده. شد يده ميسنجمقاومت در زير شكنجه 
بدني در هم شكسته ولي با وجداني آسوده و 

... اند كه اسرار جنبش را افشاء ننموده سربلند از اين
اي نيز با رواني  شدند و عده ها خارج مي از اين اطاق

خاطر  كه به در هم شكسته و وجداني سنگين از اين
رهائيِ جانِ خود از زير شكنجه به جنبش لطمه 

چند نفري . كردند ها را ترك مي اند، اين اطاق زده

عباس مفتاحيرفيق   

مسعود احمدزادهرفيق   

بهروز دهقانيرفيق   
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از هم جدا شده و در  7دو رفيقي كه قرارشان لو رفته بود به شكل 
روي محل  كردند، داخل باغي كه روبه مي طرف مأمورين تيراندازي كه به حالي

  .زد و خورد قرار داشت پريده بودند

شان  ً خود را باخته و دست و پاي سرنشينان اين پيكان كامال
سيخ ايستاده  شان سيخ شان گرفته و دو رگه شده و موهاي لرزيد، صداي مي
ين ها كه قد كوتاهي داشت نزديك شده كاله را از زم يكي از ساواكي. بود

  نامي»اعصار«ي اين پيكان كه سرهنگ  فرمانده. برداشت و بر سر گذاشت
طرف و  اش را از دست داده بود، اين بود، مثل مرده شده و كنترل اعصاب

! …مشون... كُشـ ...  مي... مشون... كُشـ ...  مي: گفت رفت و مي طرف مي آن
فرياد » عصارا«ها بودن؟  طور شد؟ كي جلو آمده و پرسيد خوب چه» جوان«

... . فالني بود... شناختم... فالني... شونُ شناختم، فالني بود يكي …: زد مي
رو به طرف ساواكي » جوان«. چند بار پشت سر هم اين جمله را تكرار كرد

رفت  اش ور مي كه حاال كاله سربازي به سرش گذاشته بود و داشت با اسلحه
تو بگو ببينم چي شده، : سيداش را پنهان دارد، كرده و پر تا لرزش دست

ما با پيكان اومديم تو اين خيابان فرعي و «: او جواب داد. كه ناراحت اين
كه  ايست داديم و گفتيم بزنيد بغل و قبل از اين. رند ها دارن مي ديديم اون

منتظر بشيم اطاعت كنند، با پيكان پيچيديم جلوشون كه چرخ جلوي موتور 
خوردن درست رو به هوا شليك  ها هنگام زمين نيكي از او. افتاد توي جوب

بعد من . اصابت بكنه» اعصار«كرد كه چيزي نمونده بود يكيش به سرهنگ 
، و در حالي كه »شون خورد زمين بالفاصله چند تير شليك كردم كه يكي
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پس از عبور از چند . كند باط را قطع ميكه چيزي دستگيرش شود، ارت اين
خيابان و به دور خود گشتن به سر خياباني كه درگيري در آن اتفاق افتاده 

رنگ قرار دارد و فقط  وسط تقاطع خيابان يك آرياي سفيد. رسيم مي
شود و جز او كسي نيست، با رنگ و روئي پريده و زرد  ي آن ديده مي راننده
ي اتومبيل بيرون آورده و با  ش را از شيشها هاي كبودشده، دست و لب

برو باال ... برو باال: گويد آيد مي حرارت و حدت و فريادي كه از ته چاه درمي
اش را با  طور دست و همين... كشتند... كشتند... هاشن اونِ... هاشن اونِ

ي  با ديدن قيافه. كند طرف محل حركت داده و اشاره مي هيجان و شدت به
چاره و زبون كه وحشت و ترس از مرگ از جزءجزء اجزاي  ي بي اين راننده

اش بيرون زده بود، هر كسي حتي اگر ترس را هم تجربه نكرده بود  بدن
اصطالح ناراحت  كه داشت به» جوان«. توانست بفهمد كه ترسيدن يعني چه مي
ي ملت خبر  تو كه همه... چه خبره. تو بكش تو دست: شد، فرياد كشيد مي

طوري كه نزديك بود دست  و با سرعت از كنارش رد شد، به! …كردي
متري باالتر آمديم و  50. خورد بشكند چنان در هوا تكان مي رانده را كه هم

اي شيشه جلو طرف  رنگ كه گلوله به محل حادثه رسيديم، يك پيكان سفيد
ي ديگر نيز از زير  يك گلوله. خورد چشم مي راننده را شكسته بود، به

يك موتورسيكلت . ي درب دست راست راننده گذشته بود يرهدستگ
خاطر افتادن در جوي گلي شده  اش به رنگ نو كه چرخ جلوي كاوازاكي آبي

  .خورد چشم مي بود با يك كاله سربازي در كنارش به
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 هم در راهر و با كُتي كه بر سرشان كشيده بود، بر زمين چمپاتمه زده و
. شدن و آزمايش اراده و استقامت بودند شدن تخت براي شكنجه منتظر خالي

امسال . لوليدند گوشه مي گوشه و آن مأموران مزدور ساواك هم در اين
. داد پاگرفته را خبر مي ها بارور بودند و اين باروري درخت نهضت تازه زندان

ران هنوز گ شكنجه. شد فريادهاي رفيقان زير شكنجه، يك آن خاموش نمي
به اتاقي كه من در آن بودم بازنگشته بودند، از فرصت استفاده كرده و يكي 

هايم را آزاد ساختم و مشغول بازكردن دست ديگرم بودم كه  از دست
اش  ام را به حالت اول شدم و زود دست» تهراني«ي بازگشتن  متوجه

تر  كممتوجه و با چند فحش و مشت و لگد مح» تهراني«بازگرداندم، ولي 
كار  ام چه دانم، پس از بازكردن دست راستش خودم هم نمي. بست

خواستم تقالئي كرده باشم و  دانم كه مي قدر مي خواستم بكنم، همين مي
وجودآوردن  ها را كه به وسيله خود را عاجز حس نكرده و منظور آن بدين

  .احساس نااميدي و تنهايي در من بود، خنثي كرده باشم

با خودكاري كه » عُضدي«كنار رفت و » تهراني«ر شد، دوباره اطاق پ
در دست داشت پيش آمد و نوك آن را به كف پايم فشار داده، باال و پائين 

كشيد، اين كار قلقلكي توأم با دردي آزاردهنده داشت، ولي هرچه بود،  مي
كار  العملي نشان دهم، تا اين دردش از شالق كمتر بود، تصميم گرفتم عكس

خوردن و ناله و  زدن كنند و بنابراين به پيچ و تاب شين شالقرا جان
فريادكشيدن پرداختم، اين عمل مؤثر افتاد، چرا كه با خوشحالي ادامه 

در طول شكنجه از !! دادند و به خيال خود نقطه ضعف مرا پيدا كرده بودند مي
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كه اطالعاتي در اختيارشان  خواستم بدون اين فكركردن غافل نبودم، مي
جهت حرفي را كه بارها به رفيق  گذارم از زير شكنجه خالص شوم، بدينب
شه محل قرار را دروغ  مگر نمي«: گفته بودم در خاطرم قوت گرفت »خسرو«

ي  همه. گوئيم يا دروغ داند ما به او راست مي آري دشمن كه نمي» گفت؟
شاي ي اول اف كشيدن اطالعات ما است و در مرحله خاطر بيرون ها به شكنجه

موقع  گوئيم، ولي محلي دروغين و آن محل قرار، خوب چه اشكالي دارد، مي
ي ضعفي از من  كردند، نقطه بهترين موقعيت بود، چرا كه احساس مي

شده پيش  كه طبيعي و با احتياط و حساب خاطر اين اند و من به دست آورده به
ام ادامه  تصنعيخوردن  خاطر آورم به پيچ و تاب هايي به ً محمل بروم و ضمنا

داد باعث  كه فرصت فكركردن به من مي كار عالوه بر اين دادم و اين مي
  .ام را باور كنند حرف بيشترها  شدن مدت شكنجه، آن علت طوالني شد به مي

كه بتوانم تا صبح از شكنجه  ساعت يك و نيم شب بود، براي اين
صت فكركردن خواستم بسازم فر هايي كه مي راحت باشم و راجع به دروغ

گرفتم، اين تصميم با اتكاء به عوامل دروني و محكم،   داشته باشم، تصميمي
بودن مبارزه و ايدئولوژي و پايگاه فكري  ناپذير به برحق چون ايمان تزلزل

. بود پذير مي محكم و در سنگر تسخيرناپذير ماركسيسم ـ لنينيسم، امكان
اي هرچند كوچك به  زد كه لطمه داد حرفي نخواهم ها به من اطمينان مي اين

ي اجرا  ها بود كه تصميم خود را به مرحله جنبش بخورد، و با اتكاء به اين
كردن  روم با كوتاه كردم دارم از حال مي كه وانمود مي در حالي. درآوردم

... گم مي …گم مي... ديگه بسه... ديگه بسه: ها، گفتم زدن ي نفس فاصله
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شناسد،  جا را نمي هيچ كدام از مأمورين اين. ام خيابان معلوم نيستو كد
هاي فرعي و بي در و پيكر و  هاي پراكنده و خيابان اي است با خانه منطقه

اي كه  تكه هاي مسطح و تكه ساخته با زمين شده و نيمه هاي تازه ساخته خانه
ساوه و ي  خورد، از طرف غرب به فالح و جاده چشم مي در هر گوشه به

طور خيابان  همين  2.و از طرف شرق به شهر متصل استآباد  ُخالزير و نعمت
اما ناگهان صدائي در ماشين پيچيد، ... رفتيم و خبري نبود را باال و پائين مي

گرفته ... كنند اش مي آمد كه دارند خفه صدائي كه انگار از گلوي كسي در مي
از ... كشند ها االن همه رو مي اون... نيدكمك ك... بيائيد... بيائيد... و ناهنجار

... درگيري شده... ها را ديدند اون... آقاي دكتر... شهرباني كمك بخواهيد
چرا : گويد شنود مي كه اين صداها را مي» جوان«... . عجله كنيد... عجله كنيد

  ؟...كدوم خيابون... بگو كجا بيام... زني داد مي
زند،  كشد و هوار مي فرياد مي چنان سيم هم ولي صدا از پشت بي

ً ترس و دلهره  شديدا... تواند جواب درستي بدهد خواهد و نمي كمك مي
» جوان«... اش را از دست داده وجودش را فرا گرفته و اختيار و كنترل اعصاب

دهد و بدون  خيال نشان مي كه دور از درگيري است، خود را خونسرد و بي

                                                 
2
داران را پيدا كردند، ولي رفقائي كه  ي كاميون خانه ها قهوه بعدها فهميدم كه ساواكي  

شان  جا خارج شده بودند و اين خطري بود كه از بيخ گوش قرارشان لو رفته بود، تازه از آن
و ) بودن محيط علت بسته به(اي بود  خانه برايشان بمثابه تله بود، چرا كه قهوه رد شده

  .بود جا با آن همه مأمور تقريبأ محال مي گريختن از آن
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وجود  ناقضي در مشخصاتي كه داشتند بهكه ت خوشحال شدم از اين
هاي ديگر  چه را كه من گفته بودم روي كاغذ نوشته و به ماشين ن آ. آوردم

كه  رفتند، از سكوت مرگباري سرعت پيش مي ها به ماشين. كردند مخابره مي
. شد حدس زد شدن به محل قرار را مي در ماشين حكمفرما بود، نزديك

. شوند كند و تعدادي پياده مي ماشين ترمز ميآباد،  خيابان مولوي، خاني
داخل دكان تراشكاري كوچكي كه در  هاي مرا باز كرده به دست» جوان«

برد و از صاحب آن كه پشت تنها ماشين  آباد قرار دارد مي شرق خيابان خاني
اي  كند كه اجازه دهد من چند دقيقه تراش دكان مشغول كار بود خواهش مي

نشينم و صداي  اي پيش كشيده و نزديك در مي پايهچهار . جا باشم آن
آباد گفتم هر چهار  به پليس راهنمائي چهارراه خاني«گويد  را كه مي» جوان«

هايم  ناخن. شنوم مي» شود نگاه دارد طرف را ببندد و هر موتوري كه رد مي
اش را چرك گرفته، پليسه آهني را از زمين برداشته  ً بلند است و داخل نسبتا

گاهي  شوم، مرد تراشكار گاه ام مي كردن زير ناخن انگشتان مشغول پاكو 
سپرد كه اگر » جوان«. كند، ولي گوئي واهمه دارد سئوالي بكند نگاهم مي

گذرد و خبري  اي مي بعد چند دقيقه. جا رد شد به ما نشان بده از اين» طرف«
... اه كرديداشتب... خورد كه ناگهان صداي بيسيم ماشين به گوشم مي. نيست

اي به اسم  خانه قهوه... جا نيست و آن... آباد نو است آباد، خاني منظور از خاني
  .جا وجود ندارد داران آن كاميون

هائي كه جلوتر از ما بودند، زودتر به  افتيم، ماشين دوباره راه مي
آباد نو هستيم ولي در كجا  ما حاال در خاني. آباد نو حركت كردند طرف خاني
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بعد نقش يك عنصر سياسيِ  از اين لحظه به 2...گم ميگم  مي... نزنيد... نزنيد
  .... لوح و متنبه را بازي كردم ساده

كه اجازه دهند بلند شوم، از  دست و پايم را باز كردند و قبل از اين
ً اعتراف كنم كه همه چيز را خواهم گفت و من بدون  من خواستند صريحا

ز آن نمايان بود، در حيني شان كه تظاهر اجديي ها توجه به تهديدها و قيافه
اكتفا ... گم مي... گم ي مي كردم بلند شوم، فقط به گفتن كلمه كه سعي مي

هوشنگ «!! ام را گرفت و كمك كرد تا راه بروم زير بغل» تهراني«. كردم

                                                 
چه كه  نكردن به آن ، عناد و سرپيچي و عمل گرفتن موضع تعرضي و تهاجمي پيش در   2

بتي است كه از دقايق اول اسارت بايد در مد نظر هاي مث خواهند، يكي از شيوه آنان مي
شان كامأل  هويت«ها  اصطالحِ ساواكي ً در مورد رفقائي كه به اين موضوع مخصوصا. داشت

دادن  از فحش. بايد با خشونت و پرخاش و تعارض شديدتري همراه باشد» محرز است
هاي تعرضي  اين شيوه.. .كشيدن و خود او را زدن گر بيرون گرفته تا شالق از دست شكنجه

ي كرده و در همان بيشترها را نيز وادار به توسل به خشونت  شود كه آن تنها باعث مي نه
رفتنِ  هاي شديد هرچه زودتر به از حال ساعات اوليه با تقالي زياد و مشت و لگدخوردن

ي  يهشود كه روح باعث مي بلكههاي طوالني در امان باشيم،  خود كمك كنيم تا از شكنجه
. مان ايجاد نشود ي انقالبي يأس و نااميدي هرگز بر ما غلبه نكرده و تزلزلي در اراده

وجه حق ندارد براي رهائي از زير  برد، به هيچ سر مي بنابراين، چريكي كه در اسارت به
چرا كه . در پيش گيرد، هرچند كه براي فريب دشمن باشد  شكنجه روش نرم و ماليمي

ها از  باشد، هرگز با اين شيوه مي» چريك«شمن مشخص گردد كه كس كه از نظر د آن
هائي را كه در زير شكنجه تا  اسارت رهائي نخواهد يافت و حتي آن دسته از چريك

   .شان كردند حدودي ضعف هم نشان داده بودند، نيز اعدام
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اي ايستاده بود و با دقت  در گوشه! كه از بدو ورودم به اطاق پذيرائي»  فهيمي
اصطالح مأمور كاوش در حاالت  كرد و به ل ميرفتار و گفتارهايم را كنتر

. كرد راه رفتنم مي تشويق به... راه برو نترس... رواني من بود، با گفتن راه برو
هاي  ها و فحش ها عوض شده بود، تهديدها و اعمال خشونت حاال ديگر قيافه
انگيز و كلمات و نصايح قصار  هاي دوستانه و اظهارات تأسف ركيك به حرف

كردند و سر به سرم  با من شوخي مي. تبديل گشته بود!! نهو پدرا
به همين زودي ... خواهد بگو ات مي هرچه دل: گفتند گذاشتند، مي مي
هاي خوبي براي تو باشيم و آن تصوري كه از  توانيم دوست كه ما مي  فهمي مي

من هم گوئي كه همين چند دقيقه پيش نبود !! ما داشتي غيرواقعي تلقي كني
خودي واسه چي  حق با شماست، بي: گفتم! ير مشت و لگدشان بودمكه ز

ً حماقت كردم از  اصال!! كتك بخورم، فالني كه همه چيز را گفته، من چرا نگم
كرد و  چنان مرا نگاه مي هم»  فهيمي«!! اول حرف نزدم و گذاشتم كتكم بزنيد

ند، يك دستور داد آب گرم و پماد آلجزال بياور» تهراني«زد،  حرفي نمي
صندلي پيش كشيدند و تعارف كردند كه بنشينم، برايم يك فنجان چاي 

جلو من زانو زد و شروع به » تهراني«. آوردند و وادار به خوردنم كردند
!! كردم نفسي مي برايش شكسته. ماساژدادن پايم در داخل آب گرم كرد

نكنيد من  هاتونو كثيف طوري كه بده، شما بلند بشيد، دست آخه اين: گفتم مي
: داد، از من پرسيد در حالي كه پايم را ماساژ مي!! كنم خودم اين كار را مي

رو » عُضدي«جا  طوري محكمه؟ در اين رفتي كه پاهايت اين ناكس كوه هم مي
زدي هر كس ديگه بود، االن  جوري كه تو مي اين: كرد و گفت» تهراني«به 
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دهند تا  سرم را به پائين فشار مي... افتند ها راه مي ماشين. را دوال نگاه دارم
  .دهند سرم را بلند كنم گذريم، اجازه مي وي مي جائي را نبينم، از پارك

  شناسي؟ را مي» الف«: پرسد مي» جوان«
  كيه؟» الف«: پرسم فهمم منظورش كيست، ولي با استفهام مي مي

  1.گويم ديگر را مي» ب«: گويد مي» جوان«
  .گيد را مي... همون... آره: دهم ه آهستگي جواب ميب

زنه  اش سفيدي مي آره بگو ببينم چه مشخصاتي دارد؟ صورت: دهد جواب مي
  آره؟

  .نه معموليه: گويم مي
  موهايش مشكيه؟: پرسد مي

ها  يك سبيل كلفت مثل صوفي. اي روشنه نه موهايش قهوه: دهم جواب مي
  .هم داره

  قدش كوتاهه؟ - 
  .شه آيد، ولي قد من مي اش درست يادم نمي ، اندازه نه :گويم مي

كه  اين: كند بعد به كاغذي كه در دست داشت نگاه كرده و غُرُغر مي
موهاي مشكي و كوتاه، رنگ «: خواند آد، بعد مي با مشخصات جور درنمي

  »…ً كوتاه قد تقريبا... سبيل ندارد... صورت متمايل به سفيد

                                                 
كردم كار  اي كه من كار مي نهً در همان كارخا كه سابقا» ب«لقب فردي بود به نام » الف«   1

   .شناسم دانستند من او را مي رو آنان مي كرد و از اين مي
  



 

  

  

  شهريور نوزدهم

  

شود و گروهباني با عجله نام مرا  ساعت ده و نيم در اطاق باز مي
د باش بيا زو... زود باش: گويد خواند و سراسيمه به داخل آمده و مي مي

با يك جفت كفش . دهد شلوارم را عوض كنم حتي اجازه نمي! …بيرون
ها پائينم  ام را ببندد با عجله از پله كه چشم لنگه بدون اين به دمپائي لنگه

ي  ولي گويا مسأله... كنه پام درد مي... كنم كه چه خبره اعتراض مي. كشد مي
دنبال خود  طور مرا به همينهاي من،  اعتنا به گفته بي. در پيش است  مهمي

شويم،  ي قسمت اول وارد مي از در آهني رد شده و به محوطه. كشد مي
محوطه پر از ماشين است، از پيكان گرفته تا شاهين و بنز و واكسال و همه 

كه به  با ديدن من يكي از مأمورين جلو آمد و بدون اين... روشن و آماده
را نبسته است مرا به داخل ماشين كشيد ام  نگهبان اعتراض كند كه چرا چشم

گيرد، دور و  كه پشت فرمان قرار مي» دكتر جوان«و چند نفر ديگر از جمله 
ها دستبندي از كمرش درآورده و  كنند، يكي از ساواكي برم را پر مي

طوري كه مجبورم كمرم  زند، به ام را از زير پاها رد كرده و دستبند مي دستان
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كوه : گفتم» تهراني«به  .شش دفعه غش كرده بود، ولي طرف، باز جا داره
ها مال من  دوئي ي سگ چيه من فوتبال بازي كردم و راستش توي زمين همه

يكي از مأموراني كه در دستگيري من شركت داشت مثل اين كه هالو ! بود
ً فوروارد  ً از اول خنگ بودي، حتما اصال: گيرآورده باشد، خيلي جدي گفت

ايستادي، نه دوندگي  بان وامي زهرفتي دروا مي... بله …كردي ها بازي مي
كشيدي،  ها را تو مي ي زحمت ات همه اما تو از خنگي. داشت نه چيزي

در اين موقع » تهراني«! آره واهللا: خنديدم و گفتم! شو ديگرون استراحت
پاشيد، بلند شدم كه راه بروم،  هاي زخم ساق پا پودر مي داشت روي قسمت

ي بخاري افتاده بود رفتم، موقع پوشيدن طرف شلوارم كه رو لنگان به لنگان
افتد، ياد  ام به شما مي هر وقت چشم: گفتم)  فهيمي( » افهمي«ا خنده به شلوار ب

مونين كه از وسط  افتم، آخه شما دو تا عينهو سيبي مي پسر عمويم مي
نازك كرد و نگاهي به من   ي چشمي گوشه»  فهيمي«! تون كرده باشند نصف

ام درست بود،  اش خواندم، حدس ياد را توي صورتانداخت كه تعجب ز
ها چه  تو را به خدا ببينيد، مادر قحبه: شو با گفتنِ اين جمله بيان كرد تعجب

و ! هاي سينما رو از پشت بسته كنند، دست هنرپيشه هائي تربيت مي هنرپيشه
جا است كه  همين. ات اگر دروغ بگي واي به حال: به دنبال آن تهديد كرد

شنيدن و  يابيم كه بازپرسان مزدور ساواك انتظار راست ر ملموسي درميطو به
هاي  اند كه گفته ً مطمئن نشده اينان تا وقتي كه كامال. صداقت را از ما ندارند

شده از ما را  ها صحت دارد، تمام اطالعات كشف ما تحت معيار خاص آن
بگوئيم؟ چرا با  پندارند، پس حال كه چنين است، ما چرا نبايد دروغ دروغ مي
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اش كه ما را دروغگو  دادن اطالعات خود قوت قلبش دهيم و به تصورات
ها دروغگو  مگر غير از اين است كه ما از نظر آن. داند، خط بطالن بكشيم مي

گوئيم، پس منبعد هميشه  هستيم و به جز پرت و پال و هذيان چيزي نمي
  .حريف بود فن يك همهخاطر داشته باشيم كه بايد در برابر دشمن،  به

وارد شد، نگاهي به من » عُضدي«گاه باز خالي شده بود كه  شكنجه
خوب چي داري، توجيهات تو ديگه چي هست؟ اگر اجازه : كرد و گفت

حضور ذهن الزم بود و سرعت . دادم كه خودش تفتيشم كند، بازنده بودم مي
رون كشيدم و ها پرداختم و هرچه در جيب داشتم بي وش جيببه كا …انتقال
حتي ! ها هم پول خُرده مونه، اين هاست، اين كليد در خونه همينبيائيد : گفتم

 من كه. اين كليد ها مال كجاست، به نفعم تمام شد اجازه ندادم بپرسد كه
خود را بدهم، ديگه چه حاجتي به كليد داشتند و  حاضر بودم كه آدرس خانه

شان دلهره  م آزادي در موردها، كه تا هنگا وقت راجع به آن ديگر هيچ
. ها را به من پس داد و بازجوئي آغاز شد پول. داشتم، سئوالي از من نكردند

او . اش قرار گرفتم پشت ميزش نشست، من هم روي صندلي در مقابل
هائي كه كشيده بودم و  من بر طبق نقشه. اش را شروع كرد سئواالت

   3:اش دادم ر مقابل سئواالتهاي زير را د هائي كه ساخته بودم، جواب دروغ

                                                 
كه  خاطر اين كه جوابش را بدهم با اصرار زياد قول گرفتم كه آزادم كنند، به قبل از اين   3

توانم قول بدهم كه آزادت  راستش من نمي: فكر گفت  حرفش را باور كنم، پس از كمي
ات  نگه بيشتركنم كه دو سه ماه  كنند، ولي از طرف خودم و با استفاده از نفوذم كاري مي
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با اجراي اين برنامه قصد داشت توليد ظن و بدبيني » تهراني«در واقع ! شي مي
اعتماد سازد و احتماأل زمينه را براي شكستن  كرده و رفقا را نسبت به هم بي
ها گرم گرفته بود آماده كند  اصطالح با آن شخصيت سياسي افرادي كه به

اش را خوانده بودند و او بدون  كه رفقا از پيش دست ولي او غافل بود از اين
جا گذاشته باشد اطاق را ترك كرد و  هايش تأثيري در رفقا به كه گفته اين

  .رفت



 158          خاطرات يك چريك در زندان

سهم خود  اي به شد، بهتر اين نبود كه با قبول پستي در اداره در مملكت مي
حاال كه ناراحت ... مهم نيست... ها را بگيريد؟ خوب دقتي جلوي اين بي

مشروبي ... ميل داريد با هم بريم گردش... ست كه افتاده اتفاقي... نيستيد
راستي چيزي كم نداري؟ احتياجي به ... ها بزنيم ندوري توي ميدا... بخوريم

... آريم چيزي خواستي برات مي  ها اگر خانمي خجالت نكش... هيچي نداري
من با «؟ ...گي حاال چي مي... ها ها نكني توي دنياي رفاقت از اين رودربايستي

كه يادتون رفته براي چي  شون دادم و بهشون گفتم مثل اين خشكي جواب
ل كرد و بعد سؤااومد، چند تائي » تهراني«تند، كه رف يد؟ بعد از اينمنو گرفت

و » …ات بود كه واست آوردم بيا يك پيراهن و يك شلوار تو ماشين«: گفت
  ... .همين

آن روز تا شب دمغ بود، ساعت سه و نيم بعد از ظهر بود، » اكبر«
روي يكي از  تنها وارد اتاق شد و» تهراني«رفقا خواب بودند، در باز شد و 

گفت، نه آقايون  مي» تهراني«يكي بلند شدند و  رفقا يكي. ها نشست تشك
را صدا زد و بعد از چند » گلشاهي«. شم تون نمي راحت باشند زياد مزاحم

را پيش خواند و با او » مؤيد«شد،  خوبي شينده نمي زدن كه به اي حرف كلمه
اكبر «اش با  داد ميانه طوري كه نشان مي هم قدري حرف زد و خنديد و به

طوري كه چند نفري هم بشنوند  بعد مرا صدا زد و به! خوب است» مؤيد
تومن براي مادرت فرستاديم  200گفت، كاري كه گفته بودي انجام داديم و 

ات  شه تا وضع ات كمك مي تومن به خونه 400بعد ماه به ماه  و از اين به
مين روزها هم انشااهللا آزاد روشن بشه، حاال ديگه ناراحتي نداري كه؟ ه
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  با كي قرار داري و كجا و چه ساعتي؟ - س
دانم با اسم مستعار كريم و از ميدان  اش را نمي با شخصي كه اسم - ج

فردا مدت بيست دقيقه بايد در  پس 11طرف مسگرآباد ساعت  خراسان به
  .قسمت جنوبي خيابان از كنار جوي راه بروم

  آيد؟ اي مي با چه وسيله - س
آيد، گاهي پياده، گاهي با موتور،  معلوم نيست هر دفعه با چيزي مي - ج

  .گاهي با دوچرخه
  موتورش چي بود و چه رنگي داشت؟ - س
  .رنگ آبي 90يك موتور هونداي - ج

  خورجين هم داشت؟ - س
  .يك خورجين مشكي نو هم داشت - ج

  ديگر را ببيند قرار بعدي كي و كجاست؟ اگر موفق نشديد هم - س
  
گفتن  دانم كه تذكري بدهم، مقاومت و امتناع من از پاسخ ن جا الزم ميدر اي(

توانستم  بار آورد كه حاال مي ي مثبت را به در ساعات اول بازجوئي اين نتيجه
  ).به هر شكلي كه بخواهم دروغ بگويم و تناقضي پيش نيايد

  

                                                                                                            

توانستم پس از گفتن حقايق همين امشب آزادت  خاطر سيانور وگرنه مي هم به ندارند، آن
  .كنم
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كه آدم  دليل اين ً سابقه داشته كه سر قرار حاضر نشود و من هم به اتفاقا - ج
هاي مختلف نرفته بودم و علت  ئي نبودم چند بار سر قرارش به بهانه جدي

هايي  شديم دوباره يكديگر را ببينيم، آشنابودن او با پاتوق كه موفق مي اين
شد مرا ببيند در  ام بود، هر وقت موفق نمي كه در محل داشتم و آدرس خانه

  .آمد خانه به سراغم مي

داد و ايرادهايي  هايم گوش مي حرفبا ناباوري به » عُضدي«
كه هشداري بدهد، در حالي كه  خاطر اين بار به گرفت و حتي يك مي

هايش  اش دندان دادن خشم كرد، براي نشان ام نگاه مي خيره به چشمان خيره
! فالني واي به حالت اگر دروغ بگي: سائيد و با تهديد گفت را به هم مي

هايم عين حقيقت  ي گفته نيست و همه اش ساختم كه دروغي در كار مطمئن
  .گفتي خوب قرار بعدي را مي: گفت» عُضدي«! است

طرف باال تا  از مسگرآباد بيا به 12اگر نيامدم فردا ساعت «گفته بودم  - ج
  .پسند و بعد دست چپ بيا پائين برج شاه

  تان كجاست؟ قرار دائم - س

مت جنوب، دست راست، س آباد به راه فرح آراء از سه خيابان سپهبد رزم - ج
دقيقه و چون امكان دارد خودش نيايد و كس ديگري باشد،  15مدت  به

عالمت شناسائي اين است كه من يك الستيك دوچرخه به دست بگيرم و 
ي نقليه كه مشخص نكرده  كنار بلوك جوي آب راه بروم، يك نفر با وسيله

من متعاقب . د شودطوري كه با من تماسي نداشته باشد، ر ام به از بغل دست

 

  

  

  

  شهريور هجدهم
  

اش كشيده و  صورتاي بر روي  امروز اكبر مؤيد را خواستند، حوله
رفيقي كه . هايشان بودند چنان مشغول كارها و سرگرمي ها هم راه افتاد، بچه

هائي كه باالي  علت كسالت هنوز در رختخواب خوابيده بود داشت به اسم به
آخر هر كس . شمرد ها را مي كرد و آن سرش روي ديوار نوشته بود نگاه مي

  .شد نوشته مياش روي ديوار  آيد، نام به اطاق پنج مي

كرد  آمد، سعي مي» اكبر«ساعت ده و نيم بود، دوباره در باز شد و 
شد خواند خيلي خشمگين  اش مي خودش را ناراحت نشان ندهد، ولي از قيافه

كفرمو : بود، وقتي پرسيدند چي شده، چه خبر؟ شروع به تعريف كرد
شونم،  جوني رفتاري پيش گرفته بودند انگار من دوست جون... درآوردند

هاي  حيف شما نبود كه خودتونو تو دردسر بياندازيد و با آدم» آقا مهندس«
ً در شأن شما نبود،  اين اصال... سر و كله بزنيد» جعفر نجفي«سوادي مثل  بي

توانستيد ماهي دو سه هزار تومان درآمد داشته باشيد، چه دليلي  شما كه مي
هائي داشتيد و اجحافاتي  ضايتيداشت از اين كارها بكنيد، بر فرض هم كه نار
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نويسي اطمينان پيداكردن در  باره حال فقط منظورشان از اين دوباره و سه
دست  هاي گذشته چيزي به مورد مطالب قبلي است، وقتي اضافه بر بازجوئي

ام چيز ديگري  ها كه نوشته جز اين  كه حقيقتا شود نياورند، باورشان مي
جا الزم است بدان اشاره شود پيش گرفتن  اي كه در اين مسأله. دانم نمي

قلعه ديگر هيچ  كه بعد از يورش قزل! ها است آميز ساواكي رفتار مسالمت
خواست، و علت اين امر؛  شان حتي با پرخاش هم از من چيزي نمي كدام

ها در پيش گرفته  اي كه من در بازجوئي ي خام و سادهرفتارها و برخوردها
اي بيش نيستم و از روي  چرا كه آنان باورشان شده بود من پسر ساده. بودم

ام و حفظ يك نقش ثابت از طرف  دنبال مسائل سياسي كشيده شده سادگي به
ها را  ها آن من و برخوردهاي بدون تناقض و خونسردانه با برنامه بازجوئي

  .پيش در تصوري كه از من داشتند مطمئن ساخته بود بيش از

من تعجب  آمدم، رفقا كه از دير آمدن 5دير وقت بود كه به اطاق 
چيز را  ل و جواب از من نمودند و من هم همهسؤاكرده بودند، شروع به 

  .برايشان تعريف كردم
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و او در جواب » هو مگه كوري«طوري كه بشنود، بايد بگويم  اين عمل به
  »تو از عقب چشم نداري، تقصير من چيه؟«بگويد 

  خوب قبأل بايد كجا و كي عالمت بزني؟ - س
باال روي  بايست با يك گچ سبز يك متر از زمين به فرداي قرار دوم مي - ج

نهايت بزنم و  ده معصوم، يك عالمت بيزا قسمت چپ چهارچوب درب امام
  4.به محل قرار بروم 5ن در ساعت زد فرداي عالمت

ي  مراحل بعدي بازجوئي كتبي بود و اختصاص داشت به نحوه
هائي كه قرار  ايم و محل آشنائي من با كريم، كتاب و جزوهائي كه خوانده

ي فعاليت  از انگيزه ً كال. ها و ارتباطات من با افراد ديگر ايم و فعاليت گذاشته
ام سئوال  ترين عملي كه در جريان كار سياسي انجام داده گرفته تا جزئي

هاي كتبي را  شده در بازجوئي هاي طرح هائي از سئوال در زير نمونه. شده بود
  .آورم مي
هاي خود را  ترين سئوال، هويت شما كامأل محرز است، كليه فعاليت كلي - 1

  .يسيدبا ذكر جزئيات دقيقأ بنو
  .با جزئيات بنويسيد» الف«نحوه آشنائي خود را با  - 2

                                                 
ها و  وقت مأموران كودن ساواك به تاكتيك جا بايد متذكر شوم، كه در آن در اين  4

شان زياد نشده  اطالعات  گيري ما دست نيافته بودند و از طريق خودمان هاي ارتباط نحوه
 بلكهدادم پي ببرند،  توانستند به نقايص اين بنجلي كه به خوردشان مي تنها نمي بود، نه

  .كلي خام شده بودند ئي كه داشت به بازي علت ظاهر آرتيست به
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  .و محل سكونت او را بنويسيد» ب«كليه مشخصات  - 3
  5.ايد بنويسيد عه و تكثير نمودههائي را كه مطال نام كليه كتب و جزوه - 4
ي اشتراكي  شما متهم به عضويت در دسته و گروهي با مرام و رويه - 5

  .را شرح دهيدهستيد، نحوه فعاليت خود 
ئي  ها هستيد در كروكي موقعيت خود و افرادي كه متهم به فعاليت با آن - 6

  .كشيد نشان داده و شرح دهيد كه مي
ها و  كپي ها، اسلحه و مواد منفجره، پلي گاه در مورد انبارها و مخفي - 7

ها با ذكر جزئيات  آنجات و استفاده  تحرير، كتب و جزوات و نوشته ماشين
  6.دشرح دهي

در بازرسي ارتش نيز مشابه همين سئواالت براي متهم مطرح 
  .حال ببينيم من چگونه از پس اين سئواالت برآمدم. شود مي

بايد سر قرار بيايد،  قرار من يك قرار ساختگي بود و فردي كه مي
اين نكته شايان ذكر است كه من . اش خود من بودم بود كه خالق  نامي»كريم«

هايم  ي فعاليت شده هاي كهنه اختن اين جعليات از واقعيتبراي ساختن و پرد
آوردنِ  دست ي به آن اجازه ها يك سود جستم، چرا كه فشارها و شكنجه

هاي ساخته و  داد و از قبل هم محمل فراغت فكركردن را به انسان نمي
                                                 

5
ها اقرار صريح به عضويت در  ي آن نكردن بالفاصله عدم دقت به سئواالت و درك   

   )سال زندان 10تا  3. (گروه است
  

   .ي اشتراكي است ي مرام و رويه اقرار به اشاعه» تكثير«پاسخ به قسمت دوم اين سئوال    6
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جا انداختي كه هر بكشيم، وردار اينُ بنويس، اونُ بنويس، چرا فالن جا را 
زدن همراه باشه؟ ما اين نقص پرونده و كمبود  بستن و شالق دفعه با به تخت

كاريت  اي را به حساب جا افتادن و فراموش ها اشاره نكرده مسائلي كه به آن
به ! طور هم هست، چرا كه تو از خودت صداقت نشون دادي ذاشتيم، همينگ

حاال با ! گيريم كه در خور دوستي با تو باشد همين جهت ما رفتاري پيش مي
نشيني و دوباره از اول هر  آرم و تو مي اين تفاصيل من االن برايت كاغذ مي

برقرار  چه را كه از بدو كار سياسي باهاش برخورد داشتي، روابطي كه
كردن مطالب و جزوات، همه و همه را  ي برخوردها و رد و بدل نمودي، نحوه

بلند ! مون تو هم بره نويسي، خالصه كاري نكني كه كاله بدون كم و كاست مي
شد  ورق مي 100 - 50شد و رفت تو دفتر و بعد با يك مشت كاغذ كه 

ستم و روي صندلي نش. خواست رمان تحويلش بدهم برگشت، انگار مي
هاي دوستانه و سرشار  هايش را از نظر گذراندم، فنجان چاي و حرف حرف

. زدنش را از يادم ببرم القتوانست وحشيانه ش نمي» تهراني«هاي  از محبت
روز هنوز باندهاي زخم پايم باز نشده و وقتي پا بر زمين  7 پس از

اي ركيك ه هنوز فحش. توانستم قدم از قدم بردارم گذاشتم به زحمت مي مي
حاال . زد ام زنگ مي توي گوش!! تر از مادر ي مهربان دايه» تهراني«همين آقا 

» تهراني«!! آميز حضرت آقاي ي محبت جمله 4ي سياسي آيا  گذشته از انگيزه
روز پيش با چه كينه  6، 5كند كه فراموش شود همين  آنقدر آدم را زبون مي

. آورد و صورت و پا فرود ميو نفرتي ضربات مشت و لگد و شالق را به سر 
هم كه  تر و آن تر و كم خالصه بلكهً بود  چه كه قبال از آن بيشترنوشتم ولي نه 
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گويند رحم به مادرت نكردي در حقيقت  كه مي كردم، اين خودم فكر مي
رحم به ... ً مسخره است واقعا... تان توقع رحم به جان خود داريد و اربابان

ناپذير به دل  التيام  اش را چون زخمي نيافتني دشمني كه كينه پايان!! دشمن
تواند درياي  انقالبي ميهاي  از چريك بيشترداريم، و گرنه چه كسي در دنيا 

ورزيدن باشد، عشق به مادران، پدران، خواهران و  داشتن و عشق دوست
رحمانه زير ستم طبقاتي حكومت ديكتاتوري  تمام خلقي كه بي... برادران و

  .اش قرار دارند شاه مزدور و اربابان امپرياليست

ار ماندم، ها را باال رفته در راهرو مدتي به انتظ به اوين برگشتيم، پله
ام برداشت و تعارف كرد تا روي تختي كه  آمد ُكت را از صورت» تهراني«

روي دفتر كارشان بود بنشينم، بعد دستور چاي داد،  ي راهرو روبه گوشه
و شروع كرد به ! ام را به دست گرفت خودش هم در كنار من نشست دست

ه چيز را ترسي، چرا هم فالني جان تو از چي مي: اش هاي هميشگي وراجي
خوندم به  ي تو رو مي گي، امروز وقتي داشتم براي چندمين بار پرونده نمي

اين مسأله پي بردم كه تو خيلي از مسائلُ جا انداختي، مگر قرار نبود بي كم و 
كاست اطالعاتت در اختيار ما بگذاري، مگر هنوز شكي در رفاقت و دوستي 

شما هر چي كه خواستيد : گفتم خواهي حقايقُ بازگو كني ؟ ما داري كه نمي
خواهيد كه من نگفته باشم؟ چاي آوردند، با  در اختيارتون گذاشتم چي مي

كه جوابي به  قبل از اين» تهراني«! هم در سيني هاي بزرگ و قشنگ آن فنجان
: ام داد و گفت كه بخورم، بعد دوباره شروع كرد من بدهد چاي را به دست

ات  خواهيم هم به رخ كنيم و نمي نه نكرديم و نميببين ما كه با تو رفتار خصما
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ً وقتي سئوال  مثال 7.ها توسل جويم نداشت تا به آن اي وجود كرده آماده
كردم،  ً براي قرار انتخاب مي هايي كه قبال قرار داري تمام محل شد كجا مي

المقدور  رفتند و من تنها فرصت اين را داشتم كه حتي ام رژه مي جلو چشم
اما . هايي را انتخاب كنم كه لو رفته بود يا احتمال عبور رفقا كم بود محل
بود كه   يي مهم آشنا شدم، مسأله» كريم«كه توسط چه كسي و چگونه با  اين
راهي كه من در اين مورد انتخاب كردم، چنين . بايست به دقت حل گردد مي
و توسط او با فرد ديگري آشنا شدم » ج«شناختم به اسم  قبأل فردي را مي: بود

توان  طور كلي مي كه پس از دو جلسه ديگر موفق به ديدن هم نشديم و به
اين شخص كه من نام شد،  گفت كه اين يك ارتباط سياسي هم محسوب نمي

كه  دانستم در زمان دستگيري من مخفي بود و احتمال اين اش را نمي اصلي
را هم كه يك فرد » ج«اي از جانب من متوجه او شود وجود نداشت و  ضربه

من از قضيه سود . سياسي عادي بود، در روابط ديگري دستگير كرده بودند
به عنوان رابط خود ساخته و ي را »كريم«جستم و با استناد به آن توانستم 

» ج«كه گفتم اسم  ولي از اين. هايم را به دشمن بقبوالنم پرداخته كنم و دروغ
منجر به اين شد كه او را مورد بازجوئي قرار دهند دچار عذاب وجدان 

                                                 
هائي در  ساختن محمل و ارتباطات ساختگي و خالصه آماده داشتن قرارهاي دروغين   7

ً بايد به آن توجه داشت، زيرا كه در  است كه حتما  ذهن قبل از دستگيري از مسائل مهمي
. كار وجود دارد و نه آمادگيِ ذهنيِ الزم زير شكنجه و هنگام بازجوئي نه فرصتي براي اين

  .ودبنابراين احتمال دارد كه فرد دچار تناقض ش
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ام  ام تا بتوانم ارتباط كردم توجيهي را كه ساخته شديدي شدم و حتي تصور مي
ي خلق پوشيده بدارم، يك خيانت محسوب هاي فدائ را با گروه چريك

را در روابط ديگري دستگير » ج«طور كه گفتم  شود، در حالي كه همان مي
در مورد . ساخته بودند و من در آن موقع از اين مسأله اطالع كامل داشتم

هاي قرار، از  مشخصات و تاريخ تماس و قطع آن، مدت فعاليت و محل
 بيشترمشخصاتي را گفتم كه . استفاده كردم ها ترين پاسخ ترين و ساده عادي

ً كوتاه، نه چاق و نه  يك آدم معمولي دارد، چشم و ابرو مشكي، موهاي نسبتا
هيچ وقت تاريخ دقيق ذكر . ً استخواني الغر ولي ورزيده، با صورتي نسبتا

  . …اواخر زمستان بود كه... گفتم وسط تابستان بود كه ً مي نكردم، مثال
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ها  يكي از آن. شد گفت كه جگر آدم كباب مي پسرم مي كرد و پسرم گريه مي
ها ور  ها بود، در حالي كه با كتاب اش مثل جاني ي مادرم قيافه گفته بهكه 
شناسي چيه؟ اين كتاب مسائل جنسي چيه؟ گفتم،  اين جامعه: رفت گفت مي

خود من هم خبر نداشتم آن كتاب از كجا (خواستم بخونم  خوب ديگه مي
شان درآورده و به  خود مأمورين براي تحقير من آن را از جيبآمده، شايد 

ات اومده  عمه و دختر عمه: يكي ديگر گفت). ها اضافه كرده بودند كتاب
آيد، واسه خاطر  گفت دو هفته است خونه ما نمي ات مي تون، عمه بودند خونه

م پرسيدي وقتي ازش حرف مي... نكنه اون نامزدت باشه؟. جا اين اومديم اين
كردي  اش مي هم داشتي سياسي اون... داد هاي باسواد جواب مي مثل آدم

مالي  هايش را ماست ها با خرفتي دارند حرف كه ديد اين» آقا رضا«؟ ...آره
و باز درست مثل كسي ... گيد اين مزخرفات چيه كه مي: كنند، داد كشيد مي

ر خونه و گذاريد به فك چرا نمي: كه به سرنوشت من عالقمند است گفت
  .ها ساكت شدند و آن. بس كنيد ديگه آه... هاش باشه زندگي و بدبختي

هاي  ام بيفتم، به علت قصد داشت من به فكر خانه و زندگي» آقا رضا«
خواست در اين  ام بيانديشم چرا كه مي هاي خانوادگي شخصي و وابستگي

ي  نگيزهكه ا كه بدون اين... خورده هستم فريب  افكار غرق شوم كه آدمي
و با ... ام ها كشيده شده قول خودش به اين راه خاصي داشته باشم، به

خواست  مي... تر بيچارگي برادرهاي كوچك... كشيدن اشك مادر پيش
ام  قول معروف به رحم ام بگذارد و به انگشت بر رگ احساسات و عواطف

پيش  اما من. هاي عاطفي به زانويم درآورد آورد و در مقابل اين وابستگي
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و وقتي كه مدتي . اي توانستم زنه رو بلندش كنم، آخ كه چه تيكه كاش مي
ز از آن سه نفر خبري نبود و زن هم تنها منتظر تاكسي طول كشيد و هنو
. ها آيند، زن رو برده بودمش دونستم تا حاال نمي اگر مي: ايستاده بود، گفت

داشتم، فقط يك چاقو تا شكم اين هرزه را  خواست يك چاقو مي ام مي من دل
سه نفري كه رفته بودند، دمغ برگشتند و . پاره كنم و خود را نجات دهم

جلد كتاب روي طاقچه اتاق را هم  6،  5كه دست خالي نباشند،  خاطر اين هب
. باريد شان مي آور بود، درماندگي از قيافه خجالت. با خودشان آورده بودند

كه ممكن بود مورد حمله قرار بگيرند، از بين نرفته بود و تا  هنوز ترس از اين
باالخره به خود جرأت مأموري كه پيش من مانده بود . زدند مدتي حرف نمي

كه از عدم موفقيت در كارش » آقا رضا«چه خبر؟ چيزي نبود؟ : داده و پرسيد
خواستي  چي مي: باره منفجر شد و گفت از حرص و بغض اشباع شده بود، يك

كنه يك عمر  گيرمون اومده باشه، جز يك مشت اشك پير زني كه فكر مي
حت كنج خانه ه ديگه رازحمت كشيده و پسر بزرگ كرده و حاال وقتشه ك

دونه آقا پسرش سر از  ه نميشو بخوره، ديگ پرورده ي دست بنشينه و ثمره
اش، حاال يك الستيك  ي جميز باندي هم به طريقه بازي درآورده، آن سياست

ات كجا رفته بود، آخه تو  آخه ببينم پسر مگه عقل... از خيابان... اش دست
اش  ون وضع زندگي كه آدم گريهي كارگر با اون مادر پيرت و ا پسره

خواستي  آمد، چطوري مي چي گيرت مي... گيره به اين كارها چكار داشتي مي
شكم مادر تو و داداشاتو سير كني؟ با كتاب ماركس و انگلس يا مائو، آدم 

بيچاره هم چنان ... آمد ات مي ً بر مادر پيرت رحم بابا اقال... فهمه چي بگه نمي
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ها  ها، سوت نگهبان ً صاف بود، قارقار كالغ هوا آفتابي و آسمان كامال
هاي حيواني پشت تلفن،  ها، عربده براي تعويض پست، صداي ترمز اتومبيل

آلماني و صداي  3تق تفنگ خودكار ژ ي پوتين سربازان و تق ناله
ها همه  بود، اين خراش بولدوزري كه باالي سرم مشغول كندن خاك گوش
كرد و زنداني را به خود  ي ارتباطي با دنياي خارج از زندان را قطع مي رشته

اوين يك ! گاه آريامهري است جا بازداشتگاه اوين يا تفرج آورد كه اين مي
. خورد ساعت به گوش مي 24لحظه خواب و آرامش ندارد، رفت و آمد در 

يا يك مزدور ديگر، » كرباسي« ي سوت نگهبان، صداي ترمز اتومبيل، عربده
در سرتاسر روز و تمام شب ... تق تفنگ و صداي بولدوزر ي پوتين و تق ناله

كه دوباره ... شود تا فردا فقط قارقار كالغ است كه قطع مي. خورد به گوش مي
  .دهد طلوع آفتاب اوين را خبر مي

***  
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پليس  تجربگي و نداشتن ديد عيني نسبت به علت بي ه بهتما در گذش
را از نظر دور داشتن و دچار  و فقط به عمل خود انديشيدن و حركات دشمن

شديم كه يكي از  خيالي شدن در بسياري از موارد دچار اشتباهاتي مي خوش
تاكتيكي بود، كه  بهاءدادن به دشمن از لحاظ شان كم ترين ها و مهم آن

هاي دشمن  نشندادن و برخورد فعال نكردن در كنترل واك اش اهميت نتيجه
كند و اعمالي كه هر روز  هايي كه براي مقابله با ما پياده مي طور كلي طرح و به

  .دهد انجام مي

ما بارها و بارها در تئوري و عمل، در روند تكامل تاريخي اين 
ي درخشان را كه پيروزيِ نهائي از آنِ نيروهاي مترقي جامعه است،  نتيجه

ولي اين حقيقت كه دشمن سرانجام . ايم طور ملموس درك كرده و فهميده به
است و اين مائيم كه پيروزي استراتژيك اين نبرد طبقاتي   اش حتمي نابودي

گيريم، نبايد موجب شود كه به دشمن از لحاظ  ي خود جشن مي را در جبهه
واقعيت اين است كه دشمن از امكانات وسيعي . تاكتيكي هم كم بهاء دهيم

بينيم كه دشمن با برقراري  روشني مي ردار است و ما بهبراي مقابله با ما برخو
تواند حتي همه قوانين و  دردسر مي اين ديكتاتوري سياه چه آسان و بي

كردن هرگونه جنبشي زير پا  ي خودش را هم براي خفه معيارهاي مدونه
ها را بند بياورند، مردم را كنار  دستور بدهد، خانه بگردد، خيابان. بگذارد
هاي گشتي را  ا رديف كرده تفتيش نمايند، موتورسواران و ماشينه خيابان

نفري براي كنترل عبور و مرور به  5الي  4زيادتر كند، عملياتي توسط اكيب 
هاي مخصوص پركردن  هاي معامالت ملكي ورقه مورد اجراء گذارد، به بنگاه
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خواهيم برويم  ببين ما مي: ام آمد و گفت به طرف» آقا رضا«! آره: گفتم
و من روي ! ات را روي اين كاغذ بنويس ات آدرس دقيق محل خانه خانه

از . ام داد خيابان، كوچه و محل خانه را مشخص كردم كاغذي كه به دست
يك مسلسل . نفر مرا سوار ماشين كرده راه افتادند 4ها پائين آمده و  پله

 »آقا رضا«اش كشيدند،  همراه داشتند كه وقتي رسيديم، كُت مرا گرفته روي
ات هست بگو، نه  ببين اگر انباري، جاسازي، چيزي توي خانه: گفت در راه مي

دوني كه چه  واسه ما كار درست كن و نه واسه خودت، اگه ما پيدا كنيم مي
ً اگر  ي ما وجود نداره، اصال هيچي تو خونه: گفتم! …آريم كه بالئي سرت مي
آد، جز اين كه  مون نريد، هيچي گيرتون نمي خواين خونه از من نظر مي

جا  اي اون جز چند كتاب معمولي توي طاقچه چيز ديگه... مادرمو بترسونيد
  .نيست

هاي خانه  رنگي بود، نزديكي ماشيني كه سوارش بوديم پيكان سفيد
ام دستبند  پياده شدند و مرا كه دستان» آقا رضا«نفر منجمله  3 نگاه داشتند و

شان باقي گذاشتند، من سر خود را  هيكل خورده بود با يكي از همراهان قوي
فاصله گرفته   دزديده بودم كه كسي از آشنايان مرا نبيند، ساواكي از من كمي

ً اين فاصله از بين رفت، چون يكي دو نفر زن باالتر از ماشين  بود ولي بعدا
خواست  ها مي زدند، گويا يكي از آن ايستاده بودند و داشتند حرف مي

طرف ماشين نگاه كرد،  ها چند بار به يكي از آن .ديگري را بدرقه كند
هايش بود، در  ساواكي هرزه كه در موقع مأموريت هم به فكر هوسبازي

: كرد، رو به من كرد و گفت بارش به زن نگاه مي هاي شهوت حالي كه با نگاه
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هستند، چند نفر وسط اتاق  در يكي از مجالت خارجي» پلنگان سياه«ي  درباره
كنند،  جمع شده با او صحبت مي» ترابي«دو سه نفر دور استاد . زنند قدم مي

خوانند، يكي از رفقا پشت پنجره  يكي دو نفر از رفقاي مذهبي قرآن مي
نشيند، نه حرف  جا مي نشسته و مدام به فكر فرو رفته، او صبح تا شب همان

آيد و چند دقيقه در  گاهي پائين مي فقط گاه دهد، زند و نه كاري انجام مي مي
  .رود زند و دوباره پشت پنجره مي ياتاق قدم م

زنند،  شود و چند نفر را صدا مي است، در باز مي 10ساعت حدود 
گردند،  چند ساعت بعد برمي» باز شروع شد«شود  صدا از چند نفر بلند مي

ها  ئي كرده بودند، بچهيكي را كتك زده بودند و دو نفر ديگر را فقط بازجو
خوب چه ... گيرند هاي خود را كنار گذاشته و دور رفقا را مي مشغوليت

... جا بود؟ از بازجوها كي آن …طوري نشد كه؟... خواستند؟ چي مي... خبر؟
كسي رو هم ... آلجزال را بيار... از تو كي بازجوئي كرد؟ خيلي زدنت؟

دانشجويان ... چه خبره ؟بيرون ... گفت؟ خوب چي مي. آره... ديدي؟
دونم  نمي... يك گروه تازه را هم گرفتند …اعتصاب كردند، دانشگاه تعطيله

  . …ها هستند كي

پا  دوباره در باز شد، مرا خواستند، يك جفت دمپائي به 11ساعت 
ها  از پله... ام كشيده و راه افتاديم ام را روي صورت كردم و گروهبان كُت

در آهني باز شد و وارد قسمت اول . ياط شديمگذشتيم و وارد محوطه ح
ها باال رفته و خود را در راهروي محل بازجوئي و شكنجه  زندان شديم، از پله

... فالني هستي؟: كناري زده و پرسيد ام به ام را از صورت يك نفر كُت... ديدم
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ر دليل در هر كجا دستگي مشخصات مستأجر بدهد، هركس را با دليل يا بي
هاي  بردن هدف و وسايل ارتباط جمعي را براي پيشكند، تمام مطبوعات 

كار گيرد، از پخش خبرهاي تهديدكننده جلوگيري كرده و به  خود به
هاي كوچك خود را با رنگ و  فريبانه دست زند و خبر موفقيت شايعات عوام

جال مثل توپ صدادار به خورد مردم دهد، از مأمورين خود توسط پول، 
اش، زندگي مرفه، تشويق، قدرداني، ترساندن و تهديد بخواهد براي پاد

در اوين با مسائلي در اين مورد . (بخش بكوشند نابودي مبارزات رهائي
ساعته در  24آور بود، مأموران ساواك بدون اغراق  رو شدم كه تعجب روبه

ون تقال بودند، روزهاي متمادي جز به خاطر مأموريت پاي از بازداشتگاه بير
گذاشتند، خستگي و كوفتگي در قيافه اكثرشان محسوس بود، تا فرصت  نمي

افتاد با پيراهن و كراوات و كفش روي تخت خالي دراز  كوچكي گيرشان مي
خوابي  ها از شدت بي زدند، رنگ و روي بعضي از آن كشيدند و چرت مي مي

ي شان خمار و قرمز بود، شكارچيان هنوز از مأموريت پريده و چشمان
رفتند، ساعت كار برايشان مطرح نبود، روزهاي  برنگشته سر قرار ديگر مي

  1).نداشت  يل و غيرتعطيل مفهوميتعط

                                                 
1
ي مزدوران ساواك رسيدن به زندگيِ مرفه، پول و  البته بايد يادآور شد كه انگيزه   

نما شدن و كسب افتخار،  سماني و ارضاء غرايز جنسي، انگشتثروت، كسب لذّات ج
ترس . باشد مي! طلبي، قلدري و آقايي شده مثل زورگوئي، قدرت هاي سركوب ارضاء عقده

اكثر مأموران اعم از . كار نيز عاملي است راي كادرهاي كهنهً ب از جان خودشان مخصوصا
هايي با لحني ملتمسانه از رفقاي زنداني  گر و مأموران دستگيري در فرصت شكنجه
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بينيم كه دشمن از نظر تاكتيكي قوي است و از  به اين ترتيب مي
ها و  امتيازات زيادي براي مقابله با ما برخوردار است، اما ما نيز از تاكتيك

هاي دشمن را خنثي  ه نه تنها امكانات و تاكتيكهايي برخورداريم ك تكنيك
ي قوي،  انگيزه. شود گرفتنِ خود ما منجر مي بر رشد و قدرت بلكهكند،  مي

هاي نويني  عامل رواني، هوشياري، تحرك، شناسائي، اتكاء به خود و تاكتيك
ولي . هايي است كه ما بر دشمن داريم ايم، مزيت ها دست يافته كه به آن

ها كه ما از آن برخورداريم نبايد موجب شود كه به امكانات  زيتوجود اين م
بايد نسبت به دشمن ديد عيني داشت، . هاي دشمن كم بهاء دهيم و مزيت

كند كه به اعمال و حركات دشمن  باالخص در شرايط خاص فعلي ايجاب مي
خيال  نه دچار رعب و وحشت شويم و نه بي. برخوردي هشيارانه داشته باشيم

هاي خود  دون در نظر گرفتنِ قدرت و امكانات واقعيِ دشمن به فعاليتو ب
  .ادامه دهيم

بايست قرار ساختگي را اجرا كنم، در  ظهر امروز مي 12ساعت 
كار انداخته بودم تا براي  را به مبردم، فكر سر مي حالت اضطراب به

گرفته  ام جائي قرار شده داشته باشم، تخت هاي توجيه ها هم محمل كاري ريزه
پايم به طرف . شد بود كه در موقع خوابيدن در روي آن خارج چادر ديده نمي

                                                                                                            

كار  كشتي؟ اگر من گيرت افتاده بودم با من چه اند كه اگر اسلحه داشتي منو مي پرسيده
اي در اين  ي؟ و يا آنان كه ديگر شبههزن ات بدم منو مي كردي؟ اگر االن اسلحه به دست مي

بودم با من بدتر از اين اگر گيرت افتاده : گويند مورد ندارند، در حين شكنجه مي
  .كردي مي
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شان قرار  يپاستوريزه و دو سه كاسه ماست همگي چيده شده و مَشمعي رو
شود، دو نفر سرباز يكي با قوطي قند و ديگري با  در باز مي. گرفته است

اصطالح  د، مشمع را از روي بهنشو اي وارد مي كتري بزرگ و كج و كوله
كند و قند را تحويل  ها را از چاي پر مي زنيم و سرباز آن ها كنار مي ليوان

هر كس . خوريم ولع خاصي مي صبحانه را با. شود گرفته و در دوباره بسته مي
شوند،  شهردارها مشغول مي. رود ي جلو خود را پاك كرده و كنار مي سفره
ها با  ها در كارتون ريخته گشته و سفره شود، خمير نان ها برچيده مي سفره

طوري كه  آهسته به... حاال نوبت جاروي اتاق است. گردد ابر تَري پاك مي
شود، اشياء  ها گردگيري مي طاقچه. كنند ميخاك بلند نشود، اتاق را جارو 

هائي كه بايد امروز تقسيم شوند،  گيرد و ميوه مرتب سر جاي اوليه قرار مي
  .شوند شسته مي

ها در گوشه و كنار به صحبت و بازي مشغولند، استاندار خمير  بچه
نفر مشغول  4. دست شطرنج درست كند خواهد يك نان خيس كرده و مي

ها  ها دور آن كنند، بچه بازي مي هستند، دو نفر هم شطرنج نَرد بازي تخته
تا رو برو  2... شش در و ببند... دهند ها نظر مي ي بازي آن حلقه زده و درباره

توني  آچمزه نمي... شه ات باز مي جا بري جلو فيل ا نه اون... تو افشار
  فقا كمييكي از ر... . آه بد بازي كردي... كيش بده، كيش بده... ورداري

نكيا چون زدي «كسالت دارد و در رختخواب دراز كشيده و دارد شعر لري 
نويسد و يا  هاي سيگار شعر مي كند و با ميخ روي زرورق را زمزمه مي» چنگ

كند، دو نفر از رفقا مشغول خواندن مطلبي  كار را مي با سر سوخته كبريت اين



 

  

  

  

  شهريور هفدهم
  

صبح زود با اولين صدائي كه حاكي از باز شدنِ درِ اطاق است بلند 
شوم، همه خوابند، يكي دو نفر از رفقاي مذهبي براي وضوگرفتن بيرون  مي
كند و  ها را محو مي شينم، آفتاب تاريكين شوم و بر جايم مي بلند مي. روند مي

شوند و دور تا دور اطاق مثل مبل  ها جمع مي تشك... شوند ها بيدار مي بچه
اند و دارند  ي كنار سمت باغ نشسته چند نفري روي طاقچه. گيرند قرار مي

رفتن ما است، پنج  نوبت بيرون. گيرند ولي آفتاب هنوز داغ نيست آفتاب مي
يا سه نفر، سه نفر ) بسته به وضعيت و دستور زندانبان دارد(نفر، پنج نفر 

در اين مدت سفره . شويم و بعد از بازگشت نوبت افراد بعدي است خارج مي
مثل نوار سفيدي در وسط اتاق پهن شده، همه در اتاقيم و سرتاسر سفره 

ن گيرد و روي هر تكه نا دست مي را به) گچ(ي پنير  استاندار كاسه. ايم نشسته
امروز روز فراواني است، خاك قند . گذارد و نيم ريال پنير مي دوي  اندازه به

توانيم چاي شيرين بخوريم، البته ديگر چاي قندپهلو در كار  هم داريم و مي
هاي كوچك و بزرگ پالستيكي و چند شيشه شير  ليوان. نخواهد بود
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كردم، سرباز  خيز شدم و داشتم بيرون را نگاه مي نيم. درب چادر بود
هاي قبلي نزديك چادر قدم  هيكلي نگهبان چادر من بود، برخالف پاس قوي

كه  گفتن اينهاي مهرباني داشت، صدايش كرده و آهسته با  زد و نگاه مي
  .جايي، سر صحبت را با او باز كردم چند وقت اين

. كنند كنم، ولم نمي ام تمام شده ولي اضافه خدمت مي خدمت: گفت
چقدر نگهبان : اش فهميدم كه تُرك است، از وضعيت اوين پرسيدم از لهجه

دارد؟ كجا هستند؟ تا درِ زندان چقدر راه است؟ تفنگ تو چيست؟ چند 
قصد : پرسيد. شاب اضافي داري؟ كاليبرش چنده؟ و غيرهفشنگ داره؟ خ

شه، دور تا  ً نمي خيلي خطرناكه، اصال: او ادامه داد. فرار داري؟ سكوت كردم
! هاي ورزيده و زرنگ، فوري با تير ميزننت هم نگهبان دور نگهبانند، اون

چيزي : خاطر چي گرفتنت؟ گفتم به: از من پرسيد. زد بدون ترس حرف مي
ً من هم دلِ خوشي  اتفاقا: گفت. هاي ضد دولتي خاطر خواندن كتاب بهنيست 

: از او پرسيدم. شد يواش داشت زياد مي گرماي آفتاب يواش. ها ندارم اين از
از تو : گفتم. ده و نيم: ساعت چنده؟ با احتياط و پس از پائيدن دور و بر گفت

: بخش گفت اطمينانتوني كاري برام انجام بدي؟ با لحني  خواهشي دارم، مي
به قوزك   اش لگد محكمي خواي؟ ازش خواستم كه با پوتين چيه؟ چي مي
كه حرفي بزند، سرش را  جاخورده و تعجب كرد و بدون اين. پاي من بزند

توني در حق من  ترين خدمتي است كه مي اين بزرگ: به او گفتم. تكان داد
ها مرا  راه بروم و آن شه كه من نتونم سر قرار ات باعث مي بكني، اين عمل
ام نمياد، دردت مياد، تو  نه گناه داري، دل: اي گفت با قيافه. سر قرار نبرند
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برادر كار از : گفتم. توني راه بروي، پاهات ورم داره، زخمه االن هم نمي
پات : گفت. زنند، بيا و اين خوبي را بكن ها مي ها گذشته، تو نزني اين اين
انگيز پا  با احتياط و با حالتي ترحم! خوام، بيا ينو ميمن هم هم: گفتم. شكنه مي

تونم،  نمي: گفت. اختيار پائين افتاد پيش گذاشت، پايش را باال آورد ولي بي
ي پشت تخت رد كردم، تشويق به  التماسش كردم و پايم را از ميله. تونم نمي

 كه بخواهد هرچه زودتر از رنج و عذاب راحت گردد زدنش كردم، مثل اين
هيچ چيز احساس . اي گرفته باشد، لگدي به پايم زد و تصميم عجوالنه

اين كه كاري : گفتم. نكردم، انگار نه انگار، شايد پايم كرخت شده بود
ولي ديگر حتي نزديكم هم نايستاد، پشت به من قدم ! تر بزن نكرده، محكم

رار سر ق» كريم«منظورم اين بود كه در مقابل اين سئوال كه چرا . زد مي
توانم راه برم،  لنگم و نمي حاضر نشد، اين بهانه را بياورم كه، چون ديد مي

بود كه با  قرار حدود ساعت. ز محل خارج شده استمشكوك شده و زود ا
انوش «مال (جا بود  عجله از روي تخت بلندم كردند، كتي را كه همان

ل ماشين به تن كردم و با كمك دو نفر از مأمورين به داخ) بود» مفتاحي
. جوراب نداشتم، يكي از مأمورين جوراب خود را درآورد و پايم كرد. رفتم

نه، طوري نزدين كه : توانم راه بروم يا نه؟ گفتم آمد، پرسيد، مي» تهراني«
نداشت اصرار بكنند، وضع وخيم پايم خودش   لزومي. حاال حاالها خوب بشه

، مأمورين »آقا رضا«، »پرويز«، »خسرو خان«، »جوان«اندازه كافي گويا بود،  به
ماشين پر از افراد، دو . كردند اي بودند كه در اين عمليات شركت مي زبده

سه نفر موتورسوار و در داخل ماشيني كه من در داخل آن قرار گرفته بودم، 
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وقتي دادستان؛ اين آلت اجراي . اي وارد آيد ه و سرپوشيده لطمهپرد پشت
اصطالح  هاي به اين چريك«: اوامر منفور شاه، هنگام قرائت پرونده گفته بود

شرف  بي«: فته بودبا فريادي خطاب به دادستان گ» اكبر مؤيد«، »فدائي خلق
  .»ي فدائي خلقها چريك! مزدور

ً اعالم شد، همه ساكت شدند،  ابرنامه رسم …گرديم به زندان برمي
الي آغاز شد و چند سؤ ي بيست كناري گذاشتند، برنامه بهكارهايشان را 

سه نفر هم با . سئوالي طرح شد و يكي از رفقا انتخاب شد كه شروع كند
... تئوري خاصيه؟ - 17... جامده؟ -1. مشورت هم حاضر شدند جواب دهند

كار گرفتن  دهد كه به توضيح مي طراح سئوال... مسلحانه است؟  مشي - 19
 …- 20... تاكتيكي است جدانشدني از مشي مسلحانه براي مبارزه مسلحانه

رفقاي ديگر شروع به . توانند پاسخ دهند سئواالت تمام شد، نمي …- 21
 …!نه... جنگ چريكي در كوه؟ …!نه... ايجاد حزب؟... كنند كردن مي سئوال

پچ شروع شد  پچ. داد ت كه پاسخ را مياين طراح سئوال اس. تبليغ مسلحانه
  . …من فكر كردم... درسته... كه آه

چراغ . خواهد بخوابند شان نمي وقت خواب است ولي رفقا دل
خورد و  گوش مي هاي آهسته به پچ است، پچ 12ساعت . شود خاموش مي

هستم،   چون اولين شبي است كه در زندان عمومي. شود تدريج محو مي به
دانم ساعت  نمي... ها بلند شده صداي خُر و پف... همه خوابند. ردب خوابم نمي
  ... .چند است
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مؤيدرفيق اكبر   

... هيچي: خندم مي... باري پيدا كرده شيطنت
دستي به ! خودي گرفتند بي... همين جوري

: گويد ي ميدار كوبد و با اخم خنده ام مي سينه
كلك حاال ديگه براي ما هم آره؟ يعني ما 

قدر سر به  خودي گرفته رو اين دونيم آدمِ بي نمي
ي ما گرم  گذارند؟ از آن به بعد ميانه سرش نمي

ي عاطفيِ  عالقه. شد و خيلي به هم نزديك شديم
رفيق ) مؤيد(» اكبر«شديدي به هم پيدا كرديم، 

توانست خودش را در دل جمع با هر  زودجوش و شوخي بود، خيلي زود مي
يك لحظه ... پارچه تحرك و شور بود يك. نوع طرز فكر و برخوردي جا بكند

. شد اش دور نمي بود، خنده از لب 5آرام و قرار نداشت و باعث نشاط اتاق 
شدند احساساتي بود و در مورد  كرد كه رفقا از خنده روده بر مي كارهائي مي

اي كه برخورد  در مورد جنبش با هر مسأله. دمسائل جدي حساس و تن
توان گفت خوب فهميده بود، ولي البته تعداد اين مسائل كم بود و  داشت مي

اش هم اين بود كه در آن  از تجارب ملموس و عيني برخوردار نبود، علت
كه تنها  با اين …كرد او با مرگ شوخي مي. زمان تجارب عملي هم كم بود

. اش نبود كه پدر و مادري هم دارد ً عين خيال اصال اش بود پسر خانواده
ولي او را اعدام كردند، ...! كس اش كنند، هيچ كرد كه اعدام كس باور نمي هيچ

چرا كه دادگاه ضدخلقي شاه خودفروخته را به آتش كشيده بود، چرا كه 
هاي  هاي فدائي خلق حتي در دادگاه نخواسته بود به حيثيت گروه چريك
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رانندگي ماشين را به عهده » جوان«ام قرار گرفتند و  دو نفر در چپ و راست
... راه افتاديم، به طرف جاده خراسان به... شستگرفت و يك نفر هم جلو ن

ربع تا قرار باقي بود، موضع سرنشينان دو  وقتي به محل رسيديم هنوز يك
اتومبيل و موتورسواران روشن شده بود، ولي نفرات دو اتومبيل ديگر احتياج 

هايي كه بايد در آن قرار گيرند،  به توضيح داشتند تا نوع حركات و مكان
سه ) تر شمال(در خيابان فرعي به موازات خيابان خراسان . روشن گردد

افراد پياده شدند و دورِ فرمانده عمليات . ماشين پشت هم قرار گرفتند
خواست  ام مي من تنها در ماشين قرار گرفتم، دل. جمع شدند» دكتر جوان«

شان را  كه اين قرار يك دام بود، يك نارنجك يا يك مسلسل كار همگي
شان را روشن كرد و  تك وظايف تك» جوان«كه  پس از اين. دكر سره مي يك

من و سه نفر . شان را تعيين نمود، پراكنده شدند هاي تحت كنترل محل
سرنشين ماشين از خيابان خارج شده، پس از دو سه بار دور ميدان گشتن 

كه  علت اين خانه خيابان خراسان توقف كرده و به در مقابل دومين قهوه
روي راحت شدم و يك قدم مؤثر  ستم راه بروم، خوشبختانه از پيادهتوان نمي

خانه  ماشين ديگري اندكي باالتر از قهوه. سوي موفقيت پيش گذاشتم به
نفري كه جلوي . خانه ايستاده بودند داشته بود و افرادش جلوي قهوه نگه

كي و نم سال ورزيده با موهاي فلفل ميان  نشسته بود، مرد» جوان«ماشين كنار 
كوتاه كه  سبيل چنگيزي، شلوار كويتي و پيراهن مكلون قرمز آستين

اش از زير پيراهن او معلوم بود، با لُنگي كه شيئي زيرش قرار داشت  كُلت
بر روي   ً عالمت زخمي ضمنا. بود) بعدأ فهميدم كه آن شيئي مسلسل است(
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است كه  گفتند كه اين همان كسي مي. خورد اش به چشم مي يكي از بازوان
وضع . شده است  دست داشته و توسط او زخمي» كاظم سالحي«در دستگيري 

به يك سالخ  بيشترست نگ به دً همين ُل مثال. توجيه شده بود ها بعضي از آن
  .شبيه بود تا مأمور ساواك

خانه  خانه رفتيم، از داخل قهوه از ماشين پياده شده و به داخل قهوه
ت اولين ميز جلوي در نشاندنم و دستور يك ديزي ً پيدا بود، پش بيرون كامال

آيد و  از كجا مي: خانه پرسيدند دادند، هم در داخل ماشين و هم حاال در قهوه
اي؟ و من براساس توجيه مسايل بعدي هميشه و در هر حال از  به چه وسيله

ورزيدم،  تفسير غفلت نمي كار بردن جمالت و كلماتي دوپهلو و قابل اصلِ به
معلوم نيست از كدام طرف بيايد، شايد با دوچرخه بيايد، : جهت گفتمبدين 

كوچه يا خياباني كه  شايد با موتور، شايد هم با تاكسي عبور كند و يا در پس
قدر راه  ها آن با اين حرف. خورد، منتظر رد شدنِ من باشد به اين جاده مي

ً  ام كامال البيني كرده بودم كه خي دادن پيش براي استنطاق و توضيح پس
داشت  يواش يواشاي بود و  كه جوان قدكوتاه و ورزيده» پرويز«. راحت بود

كشيد، روي ميز  داد، خود را باال مي هايي كه نشان مي بر اثر كارايي و لياقت
زنم بيرون را نگاه كن و  اي كه روي ميز مي نشست و گفت كه با هر ضربه

دانيد كه  خودتان بهتر مي. نه شه خودش است يا ببين هر موتوري كه رد مي
مثابه خاني بود و به امكانات  شايدهايي كه برايشان آورده بودم، هر كدام به

نشدني بود و  ها را ببندند و اين تمام بسيار وسيعي احتياج داشت، كه تمام راه
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فرق : گفتم. اول فكر كردم خودشي... توعجيب شكل برادر من هستي
ستي بغلم كرد و بوسيد، چه پسر با صفا و پاكي، را! …ام كند دادش نمي

  .اند انقالبيون چقدر خوب و دوست داشتني

صحبت زياد، جا  كرديم، هم احساس دلتنگي نمي  در زندان عمومي
ي  كافي، تشك و پتو به وفور و باالتر از همه، چند جلد كتاب مانند سفرنامه

هاي خارجي مثل  ناصرخسرو، يك كتاب فلسفي، چند كتاب هفته، مجله
ا ديگر كسي نبود كه بگويد آهسته حرف بزنيد، ج اين. » نيوز ويك«و » تايمز«

و ورزش داشتيم،   هاي تفريحي، آوازخواني، سرگرمي ما برنامه. صدا نكيند
هاي جاي خواب، دو نفر به  هر روز از روي رديف. كارها تقسيم شده بود

شدند تا به امور نظافت، تحويل نان، تحويل و  عنوان شهردار انتخاب مي
يك نفر . ن سفره و شستن ميوه و ظروف برسندكرد ريختن غذا، پهن

ها و اعالم  استاندار براي تقسيم ميوه و شيريني و تعيين وقت براي پخش آن
اي بود و  جا مسأله ها انتخاب شده بودند و چه كارهائي كه آن برنامه  رسمي

ها را حاال ندهيم،  شيريني: گرفت گاهي به اندازه دو سه ساعت وقت مي
اي فالن ساعت نگه داريم، شهردار بايد از فالن رديف انتخاب ها را بر ميوه
ها دور هم  امشب بچه. شد به شوخي برگزار مي بيشتركه البته ... بشه

ً  خندند، هنوز برنامه رسما زنند و مي اند و دارند با صداي بلند حرف مي نشسته
ي كه ام، او دارد شلوار كار گشاد نشسته» مؤيد«من نزديك به . اعالم نشده

خواهد با دندان نخي را پاره كند، نگاهي  دوزد، در حالي كه مي پاره شده مي
اند و قيافه  تو رو براي چي گرفتند؟ سرش را تراشيده: پرسد به من كرده مي
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ام را روي انگشتان پايم  خوابيده پوشم و كفش پاشنه ام را مي كُت
ام  قندي در جيب ها چند تائي سيب و مقداري نان كشم، يكي از بچه مي
 فشاريم، ديگر را مي بوسيم و محكم دست هم ديگر را مي گذارد، يك مي

كلمات موفق باشي، موفق باشيد با دستي به پشت هم، در سلول و راهرو 
پائين ... گذريم شود، از راهرو مي درِ سلول بسته مي! »خداحافظ«. پيچد مي
ها يكي ايستاده مقداري وسايل زير بغل دارد، مرد مسني است،  پله

  قوي عموميبه احتمال : گويد كجا؟ مي: پرسم نام دارد، از او مي» زاده عاقلي«
ها باال  شويم، از پله مي 2بله درست است وارد ساختمان ... . پيش رفقا

ها كه از قبل با شنيدن  شود و بچه رويم در اطاق بزرگي برويمان باز مي مي
ي در با  حاال در آستانه... اند صداي پا دور سوراخ كليد و درز در جمع شده

همگي . كننده است د، خيلي خوشحالان هاي باز و خندان به استقبال آمده قيافه
هائي كه زخم روي پايشان مثل  اند حتي آن همه بلند شده... خنديم داريم مي

اند، تعدادشان زياد  ها دورم حلقه زده شود، بچه در بسته مي. خون دلمه بسته
همه به نظر . دادن و روبوسي كنيم به معرفي خود و دست است و شروع مي

اي و به خود فشار  ها را جائي ديده ي آن كني همه آيند، فكر مي آشنا مي
» زاده عاقلي«. نشينند شود، رفقا مي كجا؟ معارفه تمام مي  آوري كه بفهمي مي

هم با چه  شود، آن ها سرازير مي لسؤا. شوند ئي دارد، دور او جمع ميخبرها
ا ه گذارنم، شايد آن ها را از نظر مي من روي تشك نشسته و دارم قيافه. ولعي

به » الدين شرف«. اي در بين نيست جا همه آشنا هستند، غريبه را بشناسم، اين
: خندد كند و مي زند و نگاهم مي ام مي شود و دست به پشت من نزديك مي
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فهميد كه محل  آمدند آدم كور فقط نمي محال، اگر از عهده چنين كاري برمي
  .استتحت كنترل پليس 

گذشت؟ جاده خراسان  خانه چگونه مي وضع در بيرون از قهوه
ها، ايستگاه  فروشي علت وجود دست ً در اوايل، پس از ميدان به مخصوصا

اتوبوس واحد، تاكسي و تراكم جمعيت، عدم توجه به تابلوهاي راهنمائي و 
ها در سرتاسر دو  رانندگي كنار خيابان و پارك مجاز و غيرمجاز اتومبيل

ساعت (ً در آن موقع از روز  رف جاده، عبور و مرور زياد اتومبيل مخصوصاط
هايشان برسند، شلوغ بود و  خواهند با عجله به خانه كه مردم مي) روز 12

ها،  ها، چلوكبابي فروشي ها، دست خانه قهوه(هاي استتار زياد  وجود محل
باعث ) سافربريهاي اتومبيل، گاراژهاي م ها، ايستگاه فروش ها، ميوه جگركي

ً در محل  رسيد، تقريبا نفر مي 30شد كه مأمورين هرچند تعدادشان به  مي
يك ماشين دائم در حركت بود و مسير . حل شده و مظنون به نظر نرسند

گشت  كرد، دور ميدان مي جاده خراسان را تا سه چهار ايستگاه باالتر طي مي
به احتمال قوي داخل ماشين  نفرات دو ماشين بعدي هم. آمد و دوباره باال مي

هايي از  يكي دو تا موتورسوار هم در فاصله. رفتند در مسير باال و پائين مي
كه  ام بود و احساس اين من خيلي گرسنه. خيابان به حالِ آماده ايستاده بودند

ديزي براي . ً مرا به اشتهاء آورده بود ها را عالف كنم كامال ام آن موفق شده
انگار كه قراري . اش را تريت كرده و مشغول خوردن شدم من بود، تند آب

كردم كه  تر اين بود كه وانمود مي و اين درست نبود، درست!! ام دادهرا لو ن
ً  برم و اشتهايم كامال سر مي در حالتي از تشويش و نگراني و خودخوري به
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 زد، به ميز مي» پرويزخان«اي كه  با هر ضربه. كور است و گلويم خشك است
اش به  كردم، چشمان شد، نگاه مي سر بلند كرده و به موتورسواري كه رد مي

دادن سرِ من به عالمت منفي به حالت عادي  شد و با تكان دهان من دوخته مي
هر موتوري كه عبور . شدند گشت و منتظر رسيدن موتور ديگري مي برمي

اي به  دقيقه 10 .دادند، از گازي گرفته تا موتورهاي بزرگ كرد، نشانم مي مي
خانه متوجه وضع غيرعادي من شده و به  مردم در قهوه. اين منوال گذشت

كردند، يكي با ترحم، يكي با تعجب، يكي با  هاي مختلف نگاهم مي شكل
چي قند  قهوه. داد كرد كه قوت قلبم مي ناراحتي، يكي طوري نگاه مي

ام تمام  تريت .انداخت نگاهي به من مي  گاهي زيرچشمي شكست و گاه مي
يكي دو . ريختم، كه بلندم كردند اش را توي كاسه مي شده و داشتم گوشت
رفتارشان توأم با . اي براي خود گرفتند و راه افتادند نفر از مأموران لقمه

شدند، اظهار تأسف كردند و  كه مزاحم ناهار خوردنم مي از اين!! مهرباني بود
ام را گرفتند و داخل ماشين  زير بغل. بايد گشتي هم در خيابان بزنيم: گفتند

كم داشت مدت قرار تمام  كم. سمت شرق حركت كرديم جايم دادند و به
كردند  تشويقم مي. سوزاند شد و خوشحالي و شعف زيادي وجودم را مي مي

يكي از . ام را نگاه كنم و اگر او را ديدم نشانشان دهم كه به دقت اطراف
هاي سينما  كرد، عينهو آرتيست حركت مي مأمورين موتورسوار پشت سر ما

خاطر  ساواكي به جوجه» پرويزخان«. لباس پوشيده بود و كاله و عينك داشت
: كه به خيال خودش بلوفي زده باشد، ناگهان محكم تكانم داد و گفت اين

دار آرام و با خونسردي  عقبتو نگاه كن، اون نيست؟ پس از اندكي نگاه مكث
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هاي تَر را آويزان  ها لباس توانستند روي آن ها حكم كيميا را داشت و مي بچه
ها  ند لباس را بردارند تا جاي سوزنشو كنند كه البته به هر صدائي مجبور مي

  .لو نرود

برند،  آيند و او را مي ها مي سراغ يكي از بچه. است 2ساعت حدود 
ولي . اش بوديم كرديم براي بازجوئي است و تا آمدنش نگران حال ما فكر مي

معلوم شد كه او . قندي بود مانند پر از ميوه و نان وقتي برگشت با پاكت كيسه
ت برده بودند و علت دير كردنش هم همين بود، چون در اوين به را به مالقا

  .قلعه برده بودند دهند و او را به قزل كسي مالقات نمي

ما . دهد دور خود، از غروب آفتاب خبر مي انداختن نور المپ به سايه
شود ولي غذائي پشت  رود و در باز مي منتظريم غذا بياورند، چفت در كنار مي

كه در دست دارد   گروهبان، پس از نگاهي به ليست اسامي. در سلول نيست
ديگر نگاه  ام را جمع كنم، به يك گويد كليه وسايل خواند و مي نام مرا مي

گويد احتمال دارد  ها مي يكي از بچه. شود كنيم ولي چيزي دستگيرمان نمي مي
. اي است ولي فقط يك احتمال است خبر خوشحال كننده.  ببرندت عمومي

دارم و از گروهبان كه دوباره  ام را كه فقط يك كُت است برمي لوساي
ها به هيچ يك از  اين. گويد مقصد كجاست؟ او چيزي نمي: پرسم برگشته مي

جا كجاست؟  اين: پرسي دهند، حتي وقتي مي سئواالت زندانيان پاسخ نمي
 خبر ماندن از مسائلي هم جزئي از برنامه بي اين. گويند كه اوين است نمي

گذرد و نيز تشديد حاالت تشويش و نگراني  است كه در اطراف زنداني مي
  .است



 

  

  

  

  شهريور شانزدهم
  

سردردي هم كه . هاي پايم را عوض كردند امروز پانسمان زخم
توانم راه بروم، به همين جهت  داشتم مرتفع شده و چون رفقاي ديگر مي

ان م چون روزهاي اول دستگيري. زدن شركت كردم ي قدم امروز در برنامه
داند  مان محتاطانه است چرا كه هنوز كسي نمي هاي است برخوردها و صحبت

كه شناخت قابل  اش از نظر پرونده چگونه خواهد بود و ديگر اين وضع
هاي  دست نياورده است، به همين دليل صحبت اش به اعتمادي از اطرافيان

ي و در مورد مسائل كليِ تاريخ بيشتركرديم  ئي را هم كه مطرح مي جدي
خوردن  هم ها و به از سر و صداها و رفت و آمد نگهبان. زد علوم دور مي

در را زديم تا قبل از خوردن ناهار . ها فهميدم كه ظهر شده است دريچه
هواي  بار ديگر بعد از ناهار به ً بتوانيم يك دستشوئي و مستراح برويم و ضمنا

پرداخيتم، نوبت زدن  ظرفشوئي خارج شويم، ناهار را خورديم و به قدم
اي شورت و  ها از فرصت استفاده كرده و چند تكه ظرفشوئي ما رسيد، بچه

روي ديوار يكي دو تا سوزن قرقره بود كه براي . زير پيراهن را هم شستند
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ست و يكي دو بار برگشتم و پشت سرم را نگاه كردم، او نه، اون هم ني: گفتم
اون كيه؟ نكنه : گفتم» پرويزخان«اين دفعه من به . آمد هميشه دنبال ما مي

كه از  خاطر اين كنه؟ همگي به مون مي ها باشد و داره تعقيب يكي از اون
» پرويزخان«داري گرفتند،  قيافه عبوس و خنده!! خرفتي من به خنده نيفتند

كنم و بعد با چشمكي كه به  دونم گمون نمي نمي: تصر و تند گفتمخ
من هم وانمود كردم . پچي كردند و با صداي بلند خنديدند همكارش زد و پچ

  !ً نفهميدم چه شد؟ كه اصال

يافته اعالم گردد، ولي  بايست عمليات پايان وقت تمام شده بود و مي
» پرويزخان«از اين مدت پس . ي ديگر در محل مانديم دقيقه 20يك ربع، 

ً  حتما: طور شد، نيامد كه؟ پس از مدتي كه نگاهش كردم، گفتم چه: پرسيد
كه  حرفي نزدند، مثل اين. آمده ولي چون منو نديده شك كرده و رفته

. گردند كه درگيري پيش نيامده و سالم به پايگاه برمي خوشحال بودند از اين
د كه همگي در ميدان قزوين جمع سيم اطالع دا از طريق بي» دكتر جوان«

به . طرف باال حركت كنيم كردن افراد، به شوند، تا پس از حاضر و غايب
ها  ماشين. جا بوديم آن 1ساعت راه افتاديم، نزديك  طرف دروازه قزوين به

پس از . يك آمدند و چند نفري هم پياده شده، پيِ كارهاي ديگر رفتند يك
را صدا » حسيني«به محض رسيدن، . رديمطرف باال حركت ك مدتي توقف به

كس سراغم نيامد و كسي چيزي نگفت،  هيچ. كرده و مرا به او سپردند
كدام سلول هستي؟ من چادرم را نشان داده و : پرسيد» حسيني«! عجيب بود

ناهار : پرسيد. ام را گرفته و به چادر برد زير بغل. هنوز به سلول نرفتم: گفتم
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حاال از خوشحالي . ز مدتي برايم آش آوردندپس ا. نه: خوردي؟ گفتم
اوين در اين ساعت در . اشتها شده بودم، ولي اين خوشحالي طولي نكشيد بي

آش را به . كننده بود ً كسل اي فرو رفته بود و اين شديدا سكوت كشنده
يكي از نگهبانان كه رفقا لقب جغد به او . طرفي گذاشتم و به فكر فرو رفتم

ام مرا به اتاق  سراغم آمد و پس از زدن عينك به چشمانداده بودند، به 
سوخت و علتي براي ناراحتيِ  پايم تب كرده و به شدت مي. بازجوئي برد

اش را به در  با حالتي خسته در حيني كه دست» زاده باقري«. شده بود بيشتر
ناراحتي؟ جريان چيه؟ : اولين اطاق سمت راست راهرو تكيه داده بود، پرسيد

گريزي زده و با . بلند شو راه برو: گفت. كند ً درد مي پايم شديدا: گفتم
چيز رو  آخه واسه چي؟ من كه همه: زنند؟ گفتم بازم مي: گري پرسيدم موذي
از فرط خستگي . باشه تا تو باشي و ديگه از اين كارها نكني: گفت. گفتم

با به تختي كه كنارش بود نزديك شده و خودش را . گفت پرت و پال مي
  .اش روي آن انداخت و خيلي زود خوابش برد لباس پلوخوري

ناپذيري برپا بود،  از خوشحالي در درونم غوغاي توصيفكه  با اين
كننده،  سكوت سنگين و ناراحت(ظاهري محيط ولي تحت تأثير آني و 
تر و  هاي طوالني رو شدن با بازجوئي و فكرِ روبه) آوردن به محل شكنجه

ي عبوس و  چنان قيافه عروف در خود فرو رفتن، توانستم آنقول م و به بيشتر
وم و اي به خود بگيرم كه كم مانده بود در نقش خود غرق ش كننده ناراحت
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خيره مرا نگاه  كه چيزي يادش افتاده باشد به كنار من آمد اندكي خيره اين
ها را  داد، ديري نكشيد كه يكي از ساواكي اش داشت فحشم مي كرد، چشمان

فهميدم كه اين مادرقحبه  بايد از اولش مي مخاطب قرار داده و گفت، ما
اش را بردار  ايم، برو، برو آن دوچرخه خود عالفش شده چيزي نداره و ما بي

براي يك لحظه شادي عجيب . و بياور تا بدهيم بره و از شرش خالص شويم
ئي تمام وجودم را فرا گرفت و آزادي را ديدم ولي فقط براي  و باور نكردني

هاي كوچك  يلي زود متوجه شدم كه اين يكي از بلوفيك لحظه، چون خ
كه من ادعا  خواهد بفهمد، آيا اين است و بدين ترتيب مي» دكتر جوان«

به . توانم سوار دوچرخه بشوم كند درست است و يا مي كنم پايم درد مي مي
من اگه پام خوب بود و : گفتم» دكتر جوان«همين جهت تا طرف راه افتاد به 

تونه  سواري كي مي رفتم، دوچرخه راه برم كه سرقرار راه ميتوانستم  مي
كه از  خاطر اين به  »جوان«. بريد ببريد، اگه نه هيچي بكنه، اگه با ماشين مي

. و دور شد! بيا با ماشين ببريدش... بيا: اش جلوگيري كند، زود گفت خنده
 1 آمد قابل ذكري در اوين بودم، در سلول شماره ساعتي بعد بدون پيش

  .كردم پيش رفقا و داشتم وقايع اتفاق افتاده را تعريف مي
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به زندان رسيديم، زنجير كنار رفت و ما داخل شديم، محوطه خلوت 
ها يكي پس از  رسيد، ماشين بود و سر و صداي واليبال سربازان به گوش نمي

خيلي . ديگري نگاه داشتند و مأمورين پياده شدند و من داخل اتومبيل ماندم
توان  دهد، نمي ها به آدم كم دست مي خوشحال بودم، از اين خوشحالي

نفر را سرگردان كني متوجه هم نشوند، مثل هالو با  20. اش كرد توصيف
ترس و لرز مأموريتي را بروند و دست خالي برگردند و تو داخل ماشين 

و  تواند با صداي بلند باشد ها بخندي هرچند كه اين خنده نمي بنشيني به آن
اي داخل حياطي كه اطاق  عده. حتي آثاري از آن در صورت به چشم نخورد

. برگشتند» دكتر جوان«ساقي در آن قرار داشت رفتند و پس از مدتي با 
هايش را به در پيكان كه باز بود تكيه داده و در حالي كه پشت  جوان دست

ل مشغو» آقا رضا«كرد و  چشم نازك كرده بود موذيانه مرا نگاه مي
ما وقتي از ماشين پياده شديم و گفتيم راه برو، او : كردن ماجرا شد تعريف

درجه تب داشته باشد با لرزيدن و  40دقيقه را مثل مريضي كه  20اين 
اما وقتي قرار » منو گرفتند«زد كه  اش از دور داد مي شليدن راه رفت، قيافه

ر نه انگار پايش درد تموم شد و گفتم بپر مثل بز جفت زد اونور جوي و انگا
ي او اعتراض كردم با لحني عادي مثل كسي  و وقتي من به اين گفته. كند مي

اش رعايت ادب و نزاكت را بنمايد سر به زير و  كه بخواهد پيش ارباب
چه را  من كه با تو دشمنيِ خصوصي ندارم آن: مؤدب رو به من كرد و گفت

در حيني » دكترجوان«. كار نكندهم، تو هم ديگر ان كه ديدم دارم گزارش مي
باره مثل  كرد به يك داد و مرا نگاه مي گوش مي» آقا رضا«هاي  كه به حرف
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آمدن از اين حالت سرم را  خاطر بيرون به 2.حتي تا مرز گريه پيش رفتم
ها  طوري كه يكي از ساواكي محكم به ديوار كوفتم و موهايم را چنگ زدم، به

اتاق بيرون آمد و مرا كه سرم را محكم و دو دستي گرفته بودم، تكان از 
كني؟ من كه  طور مي كنه؟ چرا اين چيه؟ چته؟ سرت درد مي: داده و گفت

چيزي نيست و بعد براي : هنوز بغض تو گلوم بود، با صداي ضعيفي گفتم
. كنه آره سرم درد مي: كه هرچه زودتر شرّش كنده شود، بالفاصله گفتم اين

سر و كله . قدر طول كشيد؟ يادم نيست چه. رفت و مدتي به همين حال ماندم

                                                 
گاه است، يكي از حاالت  اين حالت روانيِ خاص كه ناشي از تأثير شرايط محيط شكنجه   2

ود نيامدن موجب خ اي است كه در صورت دير جنبيدن و به خطرناك و نابودكننده
يأس، نااميدي، زبوني و بيچارگي، خفت : كننده از جمله شدن انسان در افكاري منهدم غرق

بايست  خاطرهمين مسأله است كه مي دقيقأ به. باشد كردن مي و خواري و احساس حقارت
هائي كه ممكن  كار بردن شيوه تر كردنِ اراده و پيدا نمودن قوت قلب از به براي هرچه قوي

تابي  هائي مثل بي وجود آورند، خودداري كرد، توسل به حقه ست يك چنين حاالتي را بها
  كردن، كودن و كه آدم ضعيفي هستم، التماس طاقتي، تلقين اين بيش از حد زير شالق، بي

ناپذير از اراده و ايمان به  دادن خود، بدون داشتن يك محرك دروني و خلل هالو نشان
خبري را به دنبال نداشته باشد ممكن نيست، و تازه  و از خود بيهدف كه يك لحظه غفلت 

شدن در نقش خود هم نه تنها بعيد به نظر  سو يعني غرق در چنين صورتي باز هم از آن
گي اعم از مكان،  جا همه هاي موجود در آن محتمل هم هست چرا كه واقعيت بلكهرسد  مي

ائي، تحت اين شرايط بازي در دو نقش كنند و تو تنه ، عليه تو حكم مييتضعوافراد، 
گرانه را در درجه  ي پرخاش گرفتن روحيه هم از اين روست كه پيش. چندان آسان نيست

  .اول اهميت قرار دهيم
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ي بازجوئي و  اين دفعه دست خالي نبود، يك دسته ورقه. پيدا شد» تهراني«
بلندم كرد، با تأسف و مهرباني در حالي كه آهي از . يك خودكار دستش بود

راست وارد  به داخل اطاق دست! سعي كن راه بيائي: كشيد، گفت سينه مي
شديم، يك صندلي پيش كشيده و مرا مقابل ميز نشاند و خود نيز پشت ميز 

» تهراني«جا همان اطاقي است كه  به ياد داشته باشيم كه اين. قرار گرفت
هاي  سازي حاال در همين اطاق است كه صحنه. رحمانه مرا شالق زده بود بي

ها را جلوي من  كه ورقه پس از اين. شود آغاز مي!! آميز و برادرانه محبت
فالني : انگيز و متأثري گفت ام داد، با قيافه رقت گذاشت و خودكار به دست

چون ! هايت را از آغاز بنويس جان، بردار بنويس، بردار تمام جزئيات فعاليت
هان، چيه باز   :گفت!! اش بالتكليف مرا ديد، با همان لحن پرشفقت و برادرانه

! ام ام را لو داده كشم كه رفيق ز خودم خجالت ميراستش ا: ناراحتي؟ گفتم
» تهراني«). كشيدم ام را دستگير كرده بودند و من عذاب مي ً رفيق انگار واقعا(
... فالني جان: ... گشت، گفت كردن مي اي براي محبت ه گوئي دنبال بهانهك

بگذار چيزي به تو بگويم، ما افرادي مثل شما را خائن به وطن به حساب 
ما شما را افرادي فداكار و مبارز و مترقي . وقت چنين نبوده آوريم و هيچ نمي
اي  اي، با روحيه طوري كه خودت شاهد بوده همان(!) دانيم كه مثل ما مي

گذرانيد،  تان مي ناپذير شب و روزتان را در خدمت به وطن و مردم خستگي
وطن خود گونه پاداش، قصد خدمت به  داشت هيچ شما صادقانه، بدون چشم

بينيد كه دور از پدر و مادر و زن و فرزند  ما هم مي(!!) طور داريد، ما هم همين
چه كه ما را از  بريم؟ ولي آن سر مي ها در چه تقالئي به خبر از حال آن و بي
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اش خراب شده  جوي آب گشاد بود و دو طرف! …بيا ديگه بسه: و گفت
كه قرار تمام شده بود و اين خان را هم پشت سر گذارده  من از اين. بود

كند كنار  خاطر آورم پايم درد مي كه به م و بدون اينبودم خيلي خوشحال بود
افتاد » آقا رضا«ام به  كه چشم جوي آب آمدم و در حين پريدن به محض اين

ولي ديگر دير شده بود و من از جوي ! تازه يادم آمد كه بايد پايم درد كند
سوي جوي پائين آمدم  خاطر رفع و رجوع اشتباه وقتي آن پريده بودم ولي به

ام يك پايم را در لجن فرو كردم و با ناراحتي و  عنوان اين كه ليز خورده به
انتظار . كرد چنان مرا نگاه مي هم» آقا رضا«. خود را باال كشيدم! زور زياد

ام بيفتد و از من بخواهد دوباره از جنوب به  داشتم كه با مشت و لگد به جان
ولي نه، اين . باقي بمانم شمال قرار را تكرار كنم و يا اندكي ديگر در محل

طور  چه. ها اين بيست دقيقه بيست ساعت گذشته بود براي آن. طور نشد
ممكن بود چند دقيقه يا بهتر بگويم چند ساعت ديگر عذاب براي خود 

. ي عمليات هم كه دستور ترك محل را صادر كرده بود تازه، فرمانده. بخرند
مدام زير لب » آقا رضا«. ا گرفته بوده ي آن ي همه ً قيافه راه افتاديم، ظاهرا

كه چي  …جميز باند بازي درآوردند: گفت كرد و با تمسخر مي غرولند مي
اش بگير، از خيابون راه  يك الستيك دست... خواستيد كجا را بگيريد مي

ها را تكرار  ً اين حرف و مرتبا.  …زنه بره رو به باال يكي از عقب مي... بيفته
ن شده دست از پا درازتر مثل دفعات قبل راهي باشگاه سوار ماشي. كرد مي

  .ساقي شدند
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كار را  ديد اين داخل ماشين سرك بكشد و چون هوا روشن بود و چيزي نمي
ها به او مظنون شده و دستگيرش كرده و پس از  كرد ساواكي تكرار مي

  .شدن اين وضح، او را رها كرده بودند روشن

اين جريان زياد نگذاشته بود كه يكي از همان عابرين پس هنوز از 
ام فكر كرده بود كه  كردن به من و ديدن وضع گرفته و ناراحت از مدتي نگاه

خواهم سوار اتوبوس شوم ولي چون بليط و پول ندارم با ناراحتي دارم  من مي
كنم، به همين دليل پيش آمده و بليطي را كه در دست داشت  روي مي پياده

طور راه  اش كرده و همين طرف من دراز كرد و چون ديد كه من نگاه به
و او با ! نه، برو: ، گفتم…خواهي سوار ماشين بشي بيا مي... آقا: روم گفت مي

مأموران ساواكي جلو او را . حالتي مظنون و حاكي از تعجب از من عقب افتاد
ميده بودند كه فرد كه فه گرفته و مورد تفتيش قرار داده بودند و پس از اين

پيكاني كه در شوش ايستاده بود نيز چند نفر . سياسي نبوده رهايش كردند
آباد  راه فرح از سه بيشترهرچه . را مورد تفتيش و بازجوئي قرار داده بود

شد و گودها نمايان  ها خالي مي مان از ساختمان گرفتيم سمت راست فاصله مي
كرد عقب  ازات من حركت ميمو گاهي اوقات مأموري كه به. گشت مي
 20. پرسيد ايستاد و با نگاه از مأموران ديگر چيزهائي مي  افتاد، دومي مي

بايست از پشت سر من صحنه  شد و از موتوري كه مي دقيقه داشت تمام مي
در اين موقع به فشاري سيماني كه چند ! تصادفي به وجود آورد خبري نبود

» آقا رضا«. ان بيست دقيقه وقت قرار ما بودجا پاي شير دارد رسيده بودم و اين
ً ناراحت با دست به من اشاره كرد  پشت فشاري قرار گرفته و با حالتي شديدا
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دهد، يك  ميجا مثل دو دشمن در مقابل هم قرار  سازد و در اين هم جدا مي
شما راه اشتباهي را پيش گرفته  تان بودنِ هدف چيز است؛ عليرغم مقدس

بوديد، از طرف افرادي به بازي گرفته شده بوديد كه جز به منافع خود به 
. انديشند و خودفروخته به عمال خارجي هستند چيز ديگري نمي هيچ

 بلكهبيني حاال ديگر ما نه تنها دشمن نيستيم و نبوديم،  طور كه مي همان
فكر و ايدئولوژي يكديگر باخبر شويم و توانيم مثل دو دوست از طرز ت مي

ً تو در ورقه بازجوئي نوشته بودي، مادر پير و دو  مثال. بحث سياسي كنيم
از اين شاخه به آن (برادر كوچك دارم كه جز من سرپرست ديگري ندارند 

خواهم ببينم، حاال تو خودت هيچ، مادر پير و  حاال من مي) شاخه پريدن
كس را ندارند و فقط تنها اميدشان توئي چه گناهي  ات كه جز تو هيچ برادران

ها كه سنگ خدمت به مردم  آيا اين! اند كه بايد در آتش تو بسوزند؟ كرده
در تمام (ي تو كرده بودند؟  زنند، هيچ فكري به حال خانواده به سينه مي
به گفتن چرنديات مشغول بود، من در افكار خودم » تهراني«مدتي كه 

كردم،  گذشتگي و مقاومت و پايمردي رفقا فكر مي به از جان ور بودم و غوطه
خواستم  سراسر وجودم را كينه به دشمن فرا گرفته بود و با تمام وجود مي

ام خفه كنم ولي با موضعي كه در پيش گرفته بودم،  را با دستان» تهراني«
  ).العملي نشان ندهم مجبور شدم به خود فشار آورده وعكس

دين  گر، بي ها كه ما را جالد، شكنجه ي فالني جان، آنآر: و ادامه داد
تا بفهمند كه ما ! خوانند، بايد مثل تو در مقابل ما قرار گيرند ايمان مي و بي

صحبت خوبي براي  دوست و هم بلكهتوانيم با هم كنار بيائيم،  تنها مي نه
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ما . ديمبن مان پاي ما هم مثل شما به سنن و اعتقادات و وطن!! يكديگر باشيم
هائي  گذاريم و از ياد مصيبت دين و ايمون داريم و به امام حسين احترام مي

  !!گردد مان فشرده مي ها رفته، قلب كه بر آن

جا ديگر نتوانست ادامه بدهد و اشكي كه دور  اين» تهراني«بله، آقاي 
هق  هايش درغلتيد و صداي هق اش حلقه زده بود، بر روي گونه چشمان

عباس «ي جالد، كسي كه از »تهراني«شوخي نيست، . د شداش بلن گريه
جاي نگذاشت، اين شمر دو  ؛ رفيق كبير، جز پوست و استخوان به»مفتاحي

اما . گريد در مقابل من مي ،روز پيش و واله و شيداي حسين اين ساعت
سوز چون سنگ باقي بماند  هاي جان كيست كه بتواند در مقابل اين آه و ناله

هاي پول و آسايان و اين والهنده بر وجود اين خودفروشان و تنو آتش گداز
بركف و  او يك چريك فدائي است، يك چريك جان مقام و رذالت، باشد؟

تنها اوست . از عشق به خلق است اشباع اشباع از كينه طبقاتي، يك چريك
 ِ اين وحشيان، پيروزمندانه هاي حيواني تواند نه تنها در مقابل شكنجه كه مي

ها و  سرائي ها و نوحه شان اندازد و به اين ياوه و ُتف بر صورت مقاومت ورزد
اگر قبول داريم كه كار ساواك . ها پشيزي ارزش ندهد اشك تمساح ريختن

هايش تا حدود زيادي روي قاعده و حساب و كتاب است، پس،  و برنامه
ولي پس از  .چناني بايد دليلي داشته باشد و ايفاي نقش آن» تهراني«آمدنِ 

ثمر از سر قرار در دل شك كرده بود كه ممكن است حقيقت را  بازگشت بي
بايست كاري  و مي!! آن چنان كه آنان انتظار دارند، با صداقت نگفته باشم

كردند، آنان مدارك كه سهل است، سرنخي هم گيرشان نيفتاده بود كه  مي
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موازات من و وسط اين  ن فاصله پشت سر اولي و يك نفر هم درست بههما
  .خورد رو به چشم مي سوي خيابان در پياده ي اين وضع آن دو، قرينه

  
  
  
  
  
  
  

. باخت و خيابان در اين ساعات خلوت بود آفتاب داشت رنگ مي
گذشتند و تك و توكي عابر مرد  سرعت مي ها و ديگر وسايل نقليه به اتوبوس

رو  آرام در پياده هاي گرفته و خسته، آرام شان كارگر بودند با قيافهبيشتركه 
كردم  آهسته حركت مي دست آهسته من هم الستيك به. رفتند راه مي

اي راه طي كرده بودم  دقيقه 8،  7. ام زياد محسوس نبود طوري كه لنگيدن به
نيز  كنند، من كه متوجه شدم اطرافيان من برگشته و به عقب نگاه مي

ها موتورسواري را كه  نگاهي به پشت سر افكنده و ديدم كه ساواكي نيم
قضيه از . ي جاهلي داشت، گرفته و مشغول سئوال و جواب از او هستند قيافه

ً فهميدم كه موتورسوار، جواني بود كه چون حركت  چه قرار بود؟ بعدا
اي را  احشهي پيكان را پشت سر من ديده بود فكر كرده بود كه زن ف آهسته

رفته و سعي داشته به  ً جلو مي اند و به همين خاطر دائما سوار ماشين كرده
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ماشين و حدود  5ژوليده و بلند و جاي ضربات مشت روي صورت، همراه با 
ي گذاردن سر روي زانو تكرار شد  برنامه. نفر ساواكي راهي قرار بوديم 19

آقا «. بود 5ار رسيديم نزديك ساعت وقتي به محل قر. تا از قزل دور شديم
گرفتن در منطقه را صادر كرد و  شدن و موضع دستوراتي براي پراكنده» رضا

آباد ضلع غربي  راه فرح ماشين را در شمال سه. ما از ماشين پياده شديم
سازي خريده  خيابان پارك كرد و الستيكي را كه وسط راه از يك دوچرخه

  .ام داد بود به دست

  :گونه در منطقه پخش كرده بودند شان را چه نيم نيروهايحال ببي

يك ماشين در ضلع شمالي ميدان شوش با چهار سرنشين مسلح با 
شدن فرد، عالمت داده و از پشت سر  سيم ايستاده بود تا در صورت ديده بي

آباد از دست راست خيابان كنار جدول  راه فرح من از سه. وارد عمل شود
به يكي از افراد » آقا رضا«. كردم طرف جنوب حركت مي جوي راه افتاده به

كني و پس از دريافت  تو جلو حركت مي: ها كه مسلسل داشت گفت ماشين
زني و از كمر به پائين او را به رگبار  عالمت از ماشين پياده شده دور مي

متري در  100ي  سرنشين به فاصله 4بندي و بدين ترتيب يك ماشين با  مي
با حفظ همين مقدار فاصله از   ماشين سومي. كرد ته حركت ميجلو من آهس

نفر بودند، مرا  7ماشين ديگر كه  2سرنشينان . پشت سر من در حركت بود
آقا «خود (متر در پشت سر من  15ي  يك نفر به فاصله. كردند همراهي مي

رو و يك نفر در عقب با  ، يك نفر با همان فاصله در جلو و در پياده)»رضا
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بر سرم آورند، ضمناً خواهند،  چه مي بتوانند با توسل بدان قاطعانه هر آن
خاطر  كردند، ممكن است در صورت تهديد به شكنجه و يا به حساب مي

روي اعترافات قبلي خود پافشاري كرده و چيز  به بيشترترس از شكنجه 
در (ي كافي شكنجه كرده بودند،  ي عايدشان نشود، از طرفي به اندازهبيشتر

بايست  ثير مؤثر شكنجه ميو تأ بيشتربرداري  و حال براي بهره) خور پرونده
با تاكتيك ديگري كه بازي با عواطف و احساسات اسير است وارد ميدان 

ي شالق كه  ترين زمان ممكن براي اين كار بوده، حربه شوند و اين دقيق
بازي و تحريك  كناري گذاشته شده و زبان به» خالق است«قول خودشان  به

ها  آن. حكمت نيست بي گيرند، اين كارشان حاالت رواني را پيش مي
توانند در آغاز بازجوئي، بدون شكنجه فقط با توسل به شگرد در  نمي

هاي مختلف، از ايجاد رعب و وحشت گرفته تا برانگيختن ترحم و  نقش
آوردن محيط عيني  لذا با فراهم. احساسات، انتظارات خود را برآورده سازند

دادن،  تخت، شالق، فحشاطاق شكنجه، (ي اسير  كردن روحيه براي متزلزل
كردن شگردهاي  ، قدم اصلي را در پياده)دواندن، شيئي تيز به كف پا كشيدن

ً  دقيقا. دارند برمي) آيند حساب مي عوامل كمكي و ثانوي به بيشتركه (بعدي 
است، چرا كه هر دو عمل  بيشتريك  توان گفت كه تأثير كدام نمي

هائي  اگر نمونه. گردد عمل مي سيستماتيك و تقريباً روي برنامه پياده و
شان تحت عامل دوم بروز كرده بايد در نظر داشت كه  بينيم كه ضعف مي

بينيم كه كسي زير شكنجه به  ي قبلي زمينه را فراهم آورده و يا مي شكنجه
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كار رفته نبايد از نظر دور  آيد تأثير شگردهاي ديگر را كه توأماً به حرف مي
  .بداريم

هاي پدرانه  سازي هاي فريبكارانه و صحنه شيوهاگر كه ساواك از 
لوحي و  ي ساده گران با مشاهده خاطر اين است كه شكنجه كند، به استفاده مي

توانند در  ها مي اند كه اين شيوه تجربگيِ برخي از مبارزين نتيجه گرفته بي
راستي كه اگر كسي در ميان . كار رود ي مؤثر به عنوان يك حربه بازجوئي به

ها و شرايط مختلفي  م و با مردم در برخورد دائم نبوده و در محيطمرد
هاي خلق در برخورد و ارتباط و زندگي با هم  زندگي نكرده باشد و از خصلت

ها خام شده و خود را  سازي اطالع باشد، چه زود تحت تأثير اين صحنه بي
يك تحت چنين شرايطي «گفت  افتم كه مي جا ياد رفيقي مي اين. بازد مي

دهد، كه هر  تجربه نشان مي. »حريف فن كمونيست بايد يك عيار باشد و همه
ي خود با طبقات و اقشار مختلف مردم  كس در زندگي عادي و روزمره

رو شدن با مسائل هر روزي  خور بوده و مراوده داشته و در روبه دم بيشتر
خريد و ها، معامله و  ها اعم از مشاجرات و دعواها و كشمكش زندگيِ آن

تر بار  فروش و برخوردهاي گوناگون ديگر دخالت داشته، رندتر و زرنگ
رو شدن با مسائل تازه برخوردي هوشيارانه و شكاك  آمده و هميشه در روبه

  .كرده است

ها، ورقه بازجوئي و  سازي پس از صحنه. به اتاق بازجوئي برگرديم
نحوه فعاليت : گفت داري خودكار را جلويم گذارده و با صداي گرفته و بغض

! هائي را كه وادارت كردند دنبال چنين كاري بروي، بنويس خود و انگيزه
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جواد سالحيرفيق   

هائي براي تشكل هرچه  كردن نقشه مطروحه در خارج از زندان، طرح و پياده
اب، تظاهرات و شورش نقشي به عهده بگيرند و زندانيان و يا اعتص بيشتر

برند در دوران اسارت هم به كار  سر مي چون زماني كه در آزادي به هم
كه با در اختيار گذاشتن اين تجارب و  عامل مهم ديگر اين. انقالبي ادامه دهد

پيدا نمودن شناخت عيني از برخوردهاي پليس در دوران اسارت، رفقا با 
. شود شان پيدا نمي شمن برخورد كرده و تزلزلي در روحيهديدي عيني با د

هاي  ديگر مثل سابق عدم آگاهي از شگردها و بلوف
ً وضع جغرافيائي و  هاي او و كال پليس و شكنجه

مان ناشناخته بود و ايجاد  رواني محيطي كه براي
اكنون ديگر . تواند مؤثر باشد كرد، نمي ترس مي

مقابله با دشمن را مبارزين در دادن  ضعف نشان
تجربگي آنان گذاشت و اگر  حساب بي توان به نمي

هائي از خود نشان دهد، يك  ضعفمبارزي چنين 

  .»خائن به خلق است و بس

پس از اتمام : گرديم قلعه برمي به قزل
، سوار ماشين شده و راه »دكتر جوان«! هاي سخنراني

» انوش مفتاحي«من كُت تنگي كه متعلق به . افتاديم
بود تنم كرده با شلوار نارنجيِ پاره و كثيف و 

ماند، با موهائي  هائي كه مثل قَبر بچه مي كفش
احمد زيبرمرفيق   
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چنگيز قبادي ابراهيمي و رفقا مهرنوش  

دستگيري  بلكهبينيم،  ً نمي ي دوران آزادي منحصرا مبارزه را در محدوده
ي  دانشدني از مبارزهدر زندان را جزئي جسر بردن  شكنجه و اعدام و به

كه يك انقالبي تحت هر شرايطي يك انقالبي  بينيم و به وسعت اين انقالبي مي
هاي قبل از اسارت و كار و  ها و آزمون ايم و يا فقط تجربه است پي برده

به  بلكهدانيم،  زندگي و رشد در محيط عمل را كافي براي يك مبارزه نمي
دادن بازجوئي، نوع  ي پس برخورد رفقا با پليس، نحوهتجاربي از قبيل 

شكنجه، تأثير رواني شكنجه، رفتار مزدوران ساواك، برخورد زندانبانان با 
ي  ي برخورد زندانيان با هم و مسائلي كه در باالبردن روحيه ها، نحوه آن

و يا انفرادي   هاي عمومي هائي كه ساواك در زندان افراد تأثير دارد و شيوه
گيرد احتياج  كار مي براي تضعيف روحيه و ايجاد شك و ترديد و آشفتگي به

دهيم و با در  داريم و بدان اهميت مي
اختيار گذاشتن و انتقال اين تجارب به 

ً بر اين موضوع تكيه داريم كه  رفقا قويا
دوران اسارت، خود دوراني از مبارزه 

برد  سر مي رفيقي كه در زندان به. است
حساب  شده به ز دور خارجخود را ا

تواند در باالبردن  او مي. آورد نمي
آگاهيِ زندانيان و انتقال تجارب رفقائي 

كنند به ديگر زندانيان،  كه دارند كار مي
گذاشتن مسائل و مشكالت  در ميان
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گفت و از منبر  اين به! يادت باشه كه ذكر جزئيات براي ما خيلي اهميت داره
اش تعريف  دستي شاهكارش را براي همكاران تا در اطاق بغل. به زير آمد

  .كند
بلي را دوباره روي كاغذ قي نوشته  ساعتي طول كشيد تا خالصه

آمدند و  و ديگر بازجوها مي» تهراني«بار  در ضمن نوشتن، چندين  3بياورم

                                                 
هاي فراوان پي بردم كه در زير بازجوئي  بعدها در زندان و پس از دادگاه و ديدن نمونه   3

لو دادن، نه تنها عليرغم ادعاي دشمن منجر زدن و دست آخر زياد  زياد نوشتن، زياد حرف
جا  در اين. شود به نسبت قُطر پرونده، جرم هم زيادتر مي بلكهشود،  به آزادي كسي نمي

كند،  زند و تقال مي چه دست و پا مي ً فرد وضع كسي را دارد كه در باتالق افتاده و هر دقيقا
ها هرچه  ه زير گلو، كه با بلي گفتنگردد و يا حالت كسي را دارد سرنيزه ب غرق مي بيشتر
ها  پرونده: گفتند در مقابل مثالي بود كه مي. برد ي خود را به كام آن فرو مي خرخره بيشتر

بايد چنان سبك باشد كه براي اجتناب از بردنش توسط باد زيرسيگار روي آن گذاشته 
سپرد و چندين بار  ً به خاطر شود دقيقا چه را كه نوشته مي بايست آن چنين مي شود، هم

زماني كه من تصميم . پيش خود تكرار كرد تا در صورت پرسش دوباره تناقضي پيش نيايد
چه من  كاغذي برداشت و شروع به نوشتن آن» عضُدي«گرفتم قرارهاي دروغين بگويم 

سه قرار را گفتم، ولي وقتي براي خود . فالن جا، فالن ساعت و غيره: گفتم كرد مي
ام شتافت  اي به كمك حادثه. ردم، ناگهان متوجه شدم كه اولي از يادم رفتهك تكرارشان مي

سرعت  به. را صدا كردند و او بدون برداشتن كاغذ از اطاق خارج شد» عضُدي«كه  و آن اين
رفت  اگر يادم مي. خاطر سپردم كاغذ را برداشتم و قراري را كه گفته بودم نگاه كردم و به

كرد و باز دوباره روز از نو روزي از نو،  ي ساخته شده را ويران ميها ام تمام ستون چه گفته
شده كمك  استفاده از مسائل و قرارهاي واقعي و كهنه. (شد شكنجه و بازجوئي شروع مي

  ).باشد نكردن قرارهاي دروغين گفته شده، مي بزرگي در فراموش
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ام بيرون  هاي نوشته شده را از زير دست ايستادند و يا ورقه باالي سرم مي
جا چرا به فالن چيز اشاره  كه اين كردند و با گفتن اين كشيدند و نگاه مي مي

خواستند در حال  كني و غيره، مي دقت ذكر نمي نكردي؟ جزئيات را چرا به
پردازي دست بردارم و به  تشنج و ناراحتي رواني قرارم داده تا از فكر دروغ

خوانند  فهمند و با دقت مطالب را مي ها همه چيز را مي خود تلقين كنم كه اين
دانند كه كجايش دروغ است و كجايش راست، پس بهتر است واقعيات  و مي

شان با  ولي من درست برعكس خواست. م و از دروغ دست بردارمرا بنويس
نويسم يا راست، غيب كه  دانند كه من دروغ مي چه مي: گفتم خود مي

دارد باورم  يواش يواشروم، خودم  طور كه من پيش مي دانند، تازه اين نمي
  .ها شود كه همه چيز حقيقي است، تا چه رسد به آن مي

كرد  ام عبور مي اولين مأموري كه از پيشپس از اتمام بازجوئي به 
پس از مدتي من را به داخل چادري در حياط . ورقه را داده و متنظر ماندم

اي نگذشته بود كه رفيق ديگري را كه با من در چادر  هنوز چند دقيقه. بردند
كم سكوت  چادرها همه پر بود و رفت و آمد و سر و صدا كم. بود بردند

ديري نپائيد كه سراغ من هم آمدند و . شكست يي قبلي را م كشنده
يكي . ها، پيش بردند طرف قسمت دوم، سمت ساختمان سلول لنگان به لنگان

جا  ً در كارگاهي با لباس كار ديده بودمش و از آن ها كه قبال از گروهبان
وقتي نوبت به . ي آشنائي داشتيم، مشغول بازرسي وسائل زندانيان بود سابقه

ي  ل من رسيد، كارگر سابق و مأمور بازرسي فعلي با مشاهدهبازرسي وسائ
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آنان كه رِنجِرها و كماندوهاي ارتش شاهنشاهي را . جودش مستولي كردند
هوت جانبازي و ازخودگذشتگي خود كردند، با آن همه تجيهزات و سالح مب

ها مأموران مزدور ساواك و شهرباني را به  ها و كوچه آنان كه در خيابان
اكنون . گذاران مقابله با دشمن بودند آتش سالح خود كشيدند، اينان سنت

رفيقي از . روست هاي عيني در قبال اين مسائل روبه ديگر جنبش با نمونه
  :گفت ه ميي گرو عناصر باتجربه

گفتيم بايد سعي كني دستگير نشوي و يا  ما پيش از اين به رفقا مي«
ي عملي و تضمين اجرائي براي كسب  شمار ديگري كه پشتوانه بايدهاي بي

گفتيم، پليس انقالبيون را  ً مي مثال. نداشت و يا كم و محدود بود  تجربه
نبود، و اگر هم  طور، كجا و تحت چه شرايطي مطرح كند، ولي چه دستگير مي

حل عملي براي  بودن سطح تجارب جنگ چريك شهري راه علت پائين بود به
ولي حاال كه دو سال . طور مؤثر وجود نداشت جلوگيري از اين اتفاقات به

شدن خون رفقاي شهيد خود تجاربي  مبارزه را پشت سر گذارده و با ريخته
اش  كند، حوزه فعاليت ميطور كار  دانيم كه پليس چه ايم، مي غني كسب كرده

ها از  اساس اين دانسته كند و بر چيست و تحت چه شرايطي فعاليت مي
توانيم حركات و عمليات خود را با  حركت پليس و اقدامات او آگاهيم و مي

چنين ديگر اكتفا به  ريزي و اجرا كنيم و هم طرح بيشترروشني و راحتيِ خيالِ 
 بلكهايد سعي كني دستگير نشوي، كنيم كه به رفقا بگوئيم ب اين نمي
عنوان يك  نزدنِ رفقا را به شدن، زير شكنجه قرار گرفتن و حرفدستگير

ايم و كار انقالبي و يا  واقعيت ملموس و عيني در جريان مبارزه درك كرده
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فراهاني صفائي اكبر رفيق علي  

ها را با  ها آن رو شدن با ناماليمات و سختي در روبه
. باختند آغوش باز پذيرفته و هرگز خود را نمي

، »روزبه«، »كوچك شوشتري«، »وارطان«افرادي چون 
عباس «، »زادگان اصغر بديع«، »صفائي«، »كتيرائي«

شاهرخ «، »مهدي رضائي«، »احمدزاده«، »مفتاحي
اينان هنگام مقابله با . ي زيادي ديگر و عده» يهدايت

ي مزدوران ساواك و  گرفته ي خون دشمن پوزه

اند و هرگز اجازه ندادند  شهرباني را به خاك ماليده
!! كه مأموران خودفروخته موضع دوستانه و پدرانه

، »جواد سالحي«انقالبيوني چون . به خود بگيرند
اسكندر « ،»چنگيز قبادي«، »رحمت پيرونذيري«

و »  مهرنوش ابراهيمي«، »احمد رضائي«، »نژاد صادقي
ي زيادي ديگر از رفقا با  و عده» احمد زيبرم«

پرواي خود لرزه به اندام  بيبرخورد دليرانه و 
دشمن افكندند و شاه مزدور و خودفروخته را وادار 

هائي از  كردند خواب بر خود حرام كرده و ساعت
مانده، قدم زند و به فكر  اش بيدار شب را در كاخ

اند و فدائي، چه  ها جان بركف اين«: فرو رود
كه هنگام باال رفتن از ديوار كاخ من  شان از اين باك

شاهرخ هدايتيرفيق و وحشت و ترس را بر تمام و » به گلوله بسته شوند  

همايون كتيرايي رفيق  
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كني؟ تو  كار مي جا چه تو اين: كه جا خورده باشد با تعجب گفت من مثل اين
بعد مثل . ُخب ديگه، پيش مياد: كردي؟ گفتم كار مي» اوس عباس«كه پيش 

ي جدي به خود گرفت  كه متوجه اشتباه خودش شده باشد، ناگهان قيافه اين
كشيدن  كرد و مشغول باز كردن بند كفش، گرفتن كمربند، دست  اخميو 

داخل ليفه شلوار و يقه پيراهن، داخل جوراب و كفش و گرفتن اشياء فلزي، 
ما . مان در ليست افراد زنداني در سلول شد پول خُرد، دكمه و وارد كردن نام

هنوز (د ِ اوين كردن هاي قديمي از جمله سلول 1ي سلول شماره  را روانه
، در سلول سه نفر بودند كه از ديدن من هم )هاي باال ساخته نشده بود سلول

واردم و خبرهائي دارم  كه تازه خوشحال از اين. خوشحال و هم ناراحت شدند
من . بينند ي زندانم مي كه در گوشه و مصاحبي تازه هستم، و ناراحت از اين

شد  جا مي اين. دم، خوشحال بودمكه به سلول آمده و ضمناً تنها نبو هم از اين
حرف زد، راه رفت، بحث كرد و به هر نحوي شده با ناراحتي كمتري 

تنگ بود، به همين دليل براي   نفر كمي 4جا براي . گذراني كرد وقت
بايست  رفتن مي براي راه. ها را تا زير در پهن كردند خوابيدن، پتوها و تشك

رفتن برايم  دو سه روز به علت درد پا راه تا. رفتيم نفر راه مي2نفر 2نوبت  به
ها را  زدن آن نشستم و قدم اي مي امكان نداشت، به همين جهت من گوشه

ي ضلع جنوبي ديوار سلول تا نيم متر به كف  آفتاب در گوشه. كردم تماشا مي
بار با پرسيدن ساعت در همان وقت و  ها يك آمد و بچه مانده پائين مي

توانستند به تقريب وقت را در روز  فتاب روي ديوار ميزدن به سايه آ عالمت
كردن  سكوت بر سالن حكمفرما بود و زندانيان حق صحبت. تعيين كنند
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اوايل براي . زديم مانند حرف مي پچ نداشتند، به همين جهت آهسته و پچ
زديم و شماره سلول  بايست به در مي خبركردن سرباز و خروج از سلول مي

ي بعدها گفتنِ شماره را هم قدغن كردند، چرا كه رفقاي گفتيم، ول را مي
سرباز قبل . فهميدند ما در كدام سلول هستيم ديگر زنداني از طريق صدا مي
شمرد و سپس  كرد و افراد داخل سلول را مي از آوردن غذا دريچه را باز مي

كرد و سراغ  كوفت و چفت مي تند و محكم دريچه سلول را به هم مي
هاي  راحتي پيش يا بعد از وعده ما در روز سه بار به. رفت يگر ميد هاي سلول

در ) دستشوئي، مستراح، حمام، لباسشوئي(توانستيم بيرون برويم  غذا مي
براي تماس با افراد . رو بوديم مواقع ديگر با ناز و اكراه سرباز پست، روبه

ي  بهانه توانستيم به مان نبود، مي آمدن ديگر در مواردي كه نوبت بيرون
. ً در حمام بود، حرف بزنيم رفتن خارج شده و با فردي كه احتماال مستراح

شد كه تا وقتي يك زنداني  ً رعايت مي بعدها اين موضوع فهميده شد و كامال
از . آمدن از سلول را نداشت در بيرون سلول بود، زنداني ديگري حق بيرون

وجود نداشت و ما فقط ً سخت چيزي در سلول  اشياء چوبي و فلزي و كال
چند . ديديم، از قاشق هم خبري نبود هنگام غذاخوردن رنگ كاسه را مي
گرفت  جاي بالش مورد استفاده قرار مي تشك، چند پتو، چند تكه لباس كه به

حتي عينك يكي از رفقا را . دادند و مقداري نان محتويات سلول را تشكيل مي
دادند  غذائي كه به ما مي. گرفته بودندً به آن احتياج داشت از او   كه شديدا

اش را  ه سربازان گوشت و مخلفاتبا اين فرق كه در را بود غذاي سربازي
بايست با  افتاد، مي ها مي رفتند و يا هنگام تقسيم غذا به دست آن مي شك
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كه  خاطر اين الني، من تا حاال از كسي خواهش نكردم، ولي بهببين ف: گفت
ثابت كنم هيچ كدورتي مابين ما نيست و ما مثل دو تا دوست هستيم 

. جا سر قرار سعي كني خوب راه بروي خواهم از تو خواهش كنم كه آن مي
  .حاال ديگه وقت رفتنه، دست خالي برنگردي ها

ي مسلحانه  دو سال از مبارزه جا قابل ذكر است كه اكنون كه در اين
دهند با اين همه وقاحت از  گذرد، مأموران دشمن هرگز به خود اجازه نمي مي

اگر در گذشته . ها بگذارد اش را در اختيار آن يك مبارز بخواهند كه اطالعات
تجربگي و ضعف  دليل بي افتاد، به كردند و مؤثر مي ها استفاده مي از اين شيوه

ين بوده است، آنان كه در جريان عمل كمتر قرار گرفته و اي از مبارز عده
هاي عمليِ خود را گسترش  نتوانسته بودند تجاربي كسب كرده و كارائي

ناپذير است نرسيده و  ي ايماني تزلزل ً به شناختي كه پايه دهند، طبعا
ها اعم از برآورد نادرست  هائي را به دور خود داشتند و اين تاريكي تاريكي

جويد هر كدام  هائي كه دشمن بدان توسل مي و نيروي خود تا شيوه امكان
ساختن اين گونه افراد  تخم ترديد را در خود نهفته داشته و باعث متزلزل

اند مقاومت كنند و اطالعات  بوده است، كساني كه در مقابل دشمن نتوانسته
قتي انقالبي و ولي در مقابل، رفقائي كه با صدا. خود را در اختيار آنان گذاشتند

ناپذير و  اي شكست ناپذير در برخورد با مسائل روحيه شور و شوقي پايان
خالق داشتند و در مسير تداومِ برخورد با اين مسائل و مشكالت قرار گرفته 

چنان ملموس  چنان غنائي از تجارب عملي دست يافته و آن بودند به آن
ديدند كه  حس كرده و مي هاي اين راه طوالني را مخاطرات و پستي و بلندي
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خوب اين طبيعيه اگه : گفت. مونده باشه رفتن طوري نزديد كه جائي براي راه
زدن نبودي و تازه تقصير  كرديم، تو كه حاضر به حرف كار را نمي ما اين

ها  خواستي زودتر بگي تا جونتو تو عذاب نندازي، ولي گذشته خودت بود، مي
ديگر گذشته و االن وقتشه كه بفهميم صداقت نشون دادي و حاضري به ما 

طوري كه ديدي از وقتي كه حاضر  ي هستي و همانتو پسر خوب... كمك كني
جا كه وقت  تا آن بلكهشدي با ما راه بيائي نه تنها از طرف ما خشونتي نديدي 

داد با مهرباني و مالطفت با تو رفتار شده، ما كه با هم  مان اجازه مي و امكانات
 گي نداريم، حاال كه حاضر شدي فداكاري كني دشمني خصوصي و يا پدرُكشته

و مردانگي نشون بدي، اكنون وظيفه ما هم هست كه برخوردمان با تو عوض 
توني ما را وادار كني همان  اكنون هم باز دست خودت است، هم مي. شود

طور كه تا حاال از خودت  تواني همان رويه قبلي را در پيش گيريم و هم مي
د هم ات را در اختيارمان گذاشتي، منبع صداقت نشون دادي و اطالعات

هاست، ما  جا هستيم يكي از آن وقت حاال هم كه اين... كوتاهي و اهمال نكني
كار  رفتن به احتياج داريم كه تو حداكثر كوشش خودت را در جهت بهتر راه

دقيقه بايد راه بروي، تازه گيريم  20اش تو  راه زيادي نيست، فوق. بگيري
ارزد كه  به اين نمي دقيقه زجر و ناراحتي 20كه ناراحت هم هستي، تحمل 

  دارتر گردد؟ دوستيِ ما بهتر و ريشه

گشتم و  چنان سرم را پائين انداخته و دنبال سنگ و چاله مي من هم
ام به  هايش نفرت زدم و از شنيدن گفته لنگان قدم مي سابق لنگان كمافي

تر كرده  اش را آهسته جلوتر آمده و صداي» جوان«. شد دشمن شديدتر مي
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ي غذاها و يا مقدار بسيار ناچيزي كه شكم گنجشك را هم سير  مانده پس
اوايل طبق عادت خارج از زندان نان ماشيني را كه به . كرديم كرد، سر مي نمي

خورديم ولي بعدها بهتر ديديم كه از خوردن خمير  دادند با خمير مي ما مي
تحركي، نبود غذاهاي مقوي و كمبود  نان دست بكشيم چرا كه بر اثر بي

هاي عصبي ناشي از شرايط زندان، بازجوئي  ها، وجود ناراحتي ويتامين در آن
. شديم كردن معده و يبوست مي ، دير هضم شده، دچار نفخ و ترشو شكنجه

كرديم كه نخوردن خمير نان يك خصلت  ها فكر مي راستش بعضي وقت
شب تا دير وقت حرف زديم و صحبت كرديم و من  آن. بورژوائي است خُرده

  .اولين شب زنداني بودن در سلول را به صبح آوردم
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رو  كردم و از اين اء ميبايست دومين قرار ساختگي را اجر امروز مي
به هر . گرفت شدن ظهر حالت عصبي و دلهره در من باال مي با نزديك

شد و منتظر  هايم تيز مي شدن چفت دري گوش صدايي، به هر باز و بسته
باالخره چفت در سلول ما صدا . ماندم بازشدن در سلول و صداكردن خود مي

است، گفت فالني   كه آدم قدبلند و الغراندامي» احمد«رد و گروهباني به نام ك
تان هستيد و من جواب دادم و او با عجله از من خواست تا حاضر بشوم  كدام

ام كردند تا بلند  ها كمك سلولي كاري نداشتم، هم. و از سلول بيرون بيايم
ها  راه افتاديم، از پله .ام را گرفت و در را بست شوم، خود گروهبان زير بغل

: هايم را بپوشاند، گفت پائين آمديم، چيزي همراه نياورده بود كه چشم
طرف جنوب حركت كرده از  به. سرِتو بنداز پائين و جلوي پايت را نگاه كن

در آهني گذشتيم و وارد بخش اول ساختمان شديم، چند تا ماشين روشن و 
ام آمده و مرا به داخل  به طرفمأمورين با ديدن من . آماده حركت بود

داخل ماشين . ماشين بردند و پس از سوارشدن ما، ماشين به حركت درآمد
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من خود را . اش بودم، آمدند طرف ماشين كه داخل زدن به حرف  پس از كمي
. كاري انجام دهند خواهند چه جمع و جور كرده و منتظر شدم تا ببينم مي

اين » !بيا بيرون ببينم«: كرد، گفت در حالي كه با دست اشاره مي» آقا رضا«
زند و انتظار ندارد  جمله را با لحني اداء كرد كه انگار دست به كار عبثي مي

درب را باز كرده بيرون آمدم و به ماشين . چيزي از اين قرار عايدشان شود
گرفته و منزجر كننده و  رآمده و چشمان خونبا آن شكم ب» جوان«. تكيه زدم

يك ربعي وقت داريم، يك : كرد و گفت تنفرانگيزش پيش آمده و نگاهم مي
ها  رفتن به درد آن من راه رفتم ولي خوب اين راه! جا راه برو ببينم خُرده اين

رفتن متوجه شدم كه وقتي پايم روي سنگ يا بلندي قرار  حين راه. خورد نمي
خاطر من هم  بدين. لنگم طور طبيعي مي كند و به درد مي يشتربگيرد،  مي

ها قرار دهم تا لنگيدنم طبيعي  كردم كه پايم را روي اين ناهمواري سعي مي
شان واليبال بازي  تعدادي از سربازان در محوطه جنوبي پادگان. جلوه كند

 دور و برم را. كردند كردند و چند نفري هم ايستاده و مرا نگاه مي مي
حال سربازي را هم خواستند تا  مأموران ساواك گرفته بودند، ولي با اين

ً گرفته و غضبناك  اي بود كه شديدا چرده سرباز قدبلند و سيه. مواظبم باشد
ش بشوند، اين قيافه ام مزاحم كه من باعث شده از اينرسيد، گويا  به نظر مي

 3م و سرباز با تفنگ ژرفت لنگيدم و راه مي به هر حال من مي. را گرفته بود
» دكتر جوان«زدم كه  طور داشتم قدم مي همين. كرد ي مرا دنبال مي خود سايه

پسر درست و حسابي : به من نزديك شد و پس از مدتي نگاه كردن گفت
رفتم،  تونستم مي اگه مي: گفتم. هاي پاتو كه خُرد نكردند استخوان... راه برو
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بود كه مرد قدبلند و چشم ابرو مشكي   نامي»آقا رضا«فرماندهي عمليات با 
داد،  ساله نشان مي 34اش در حدود  با موهاي مشكي صاف و خوابيده كه سن

كرد تا  شين را عقب جلو ميرفت و مدام ما اش سرمي كَم داشت حوصله كَم
عقب رفت تا شايد از جهت مخالف،  اندكي عقب. بتواند راه گريزي پيدا كند

حاال ديگر . راه به خياباني يابد، ولي به او اطالع دادند كه راه همين يكي است
توانست  آن نمي او ديگر يك. شد به وضوع خواند را مي» آقا رضا«نگراني 

بندان گير كردم،  گفت در راه گشت و مي يراحت بنشيند، آخر اگر برم
عرضه و نااليق خطابش  كردند و بي انداختند، تحقيرش مي دستش مي

تواند سدي براي مأمور سازمان  بندان مي مگر راه... كردند كه يعني چه مي
باز شد چرا كه جرثقيل خود را به كناري » آقا رضا«ناگهان نيش !! امنيت باشد

بزرگراه ونك طي شده و به . سرعت راه افتاد به. بودكشيده و راه باز شده 
جلو كوچه چهارم توقف ... 5كوچه ... 6كوچه ... قلعه نزديك شديم قزل

كرده داخل شد، انتهاي كوچه دو نگهبان زنجير را كناري زده و ماشين وارد 
جا چند ماشين ديگر نيز  دقيقه بود، در اين 30و 5ساعت ! باشگاه ساقي شد

ماشين ما ايستاد و . ندتا پس از آمادگي افراد اسكورتمان كن حاضر بودند
ي  يك پياده شدند و درها را بستند، من خود را به گوشه بهك مأموران ي

اش به  روي دو آرنج» دكتر جوان«. ماشين كشيده و با خيال راحت تكيه دادم
ماشين پيكان سفيد رنگي تكيه زده بود و با خونسردي مأموريني را كه به 

دكتر «و » آقا رضا«وقتي به او رسيدند بين . كرد آمدند، نظاره مي اش مي طرف
. طرف من توأم بود هائي به رد و بدل شد كه با اشاره  كلمات نامفهومي» جوان
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اش درشت و قلدره؟  طرف ميĤد چه ريختيه؟ هيكل: پرسيد» خسرو خان«
احتمال داره اسلحه داشته باشد؟ ورزيده است؟ و چقدر روي اين مسأله 

كشيدند و به  كرده و نفس نميمأمورين دور و برَش گوش تيز . تأكيد داشت
ً داده بودم گفتم و   من مشخصاتي را كه قبال. دادند هاي او گوش مي حرف

  .روي ورزيده بودن تكيه كردم

» دكتر جوان«. خورد شان به چشم مي چند تن مأمور جديد در ميان
كه   نامي»خسرو خان«. تا عمليات ديگري را هم رهبري كند! در پايگاه ماند

اله، قدبلند، كشيده با موهاي مشكي و صاف بود، فرماندهي س 35مردي 
به محل قرار كه همان خيابان خراسان بود، . عمليات را به عهده داشت

ي هر  ي قبل دور هم جمع نشدند تا وظيفه بار برخالف دفعه اين. رسيديم
سيم به افراد  از داخل ماشين و توسط بي بلكهشان روشن گردد،  كدام
بقيه . شد در اين عمليات شركت داشند، دستوراتي صادر مي واردي كه تازه

سر . دانستند، بايد چه كار كنند بار مي بار عالف شده بودند اين هم كه يك
موقع در محل مرا پياده كردند تا راه بروم، لنگيدن برايشان اهميتي نداشت و 

ن، از سر جاده خراسا. بار سر قرار راه بروم خواستند هرطور شده اين مي
ي  طرف باال رفتم، نحوه دست راست نزديك جدول جوي، راه افتاده و به

متري در جلو آهسته  50يك ماشين در فاصله : شان با من چنين بود حركت
كرد، يك ماشين با همان فاصله از عقب، چند ماشين نيز در نقاط  حركت مي

با  تر موازات من ولي عقب يك نفر روي خطي به. مختلف پارك شده بودند
. كرد متر و يك نفر ديگر با همان فاصله جلوتر از من حركت مي 15ي  فاصله
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خود . خورد قرينه اين وضع درست در سمت ديگر خيابان به چشم مي
. كرد ي قرار را نظاره مي رنگ نشسته و منطقه داخل آرياي آبي» خسرو خان«

با آريا » خسرو خان«. پسند رسيدم دقيقه طول كشيد تا من به برج شاه 20
كه  قبل از اين. ً دلخوري نزديك شد ي عنق و شديدا جلو آمده و با قيافه

خيره به من   كار كنم؟ كمي حاال چي: دستي كرده و پرسيدم حرفي بزند، پيش
! خفه شو: خواستم حرفي بزنم، گفت! خوار كسته: نگاه كرد و بعد گفت

رض خيابان را قطع ع! كونده آبجي برو اونور خيابون برو پائين، مادر قحبه
ي خراسان دو  جاده. طرف غرب راه افتادم سوي خيابان به كرده و در آن

ً خلوت و  شود و از مسگرآباد به باال كامال تر مي ايستگاه باالتر از ميدان خلوت
ً زماني كه من در ضلع  مثال. باشد جا قابل ديدن است و امكان فرار زياد مي همه

س از رسيدن به گورستان مسگرآباد و دومين زدم پ شمالي خيابان قدم مي
توانستم وارد گورستان شده و  اش در صورتي كه پايم سالم بود مي درِ ورودي

پس از طي . دست بياورم شان را به پس از بستن درب، امكان فرار از چنگال
سوي  از آن» خسرو خان«هاي ميدان خراسان،  مسير و رسيدن به نزديكي

سمت خود صدايم  درپي به هاي پي دست و با فحش خيابان با حركت سريع
سوار ماشين شده . ً پكر و ناراحت شده داد كه شديدا اش نشان مي قيافه. كرد
چنين پكر و ناكام  بخش است كه دشمن را اين چقدر لذت. راه افتاديم و به

 2نفر كماندوي ساواك براي دستگيري يك نفر بيايند و  25 -24ببيني، 
اي هم  سر برند و نتيجه و وحشت و ترس و حالت عصبي به ساعت در دلهره

بار در درون  اين. شان برگردند نگيرند و در پايان دست از پا درازتر به پايگاه
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ً خيلي مسخره است،  واقعا. »توني به ما بكني ترين خدمتي است كه مي بزرگ
! شان كنم ام كمك خواهند تا در دستگيري رفيق از من گذشت و مردانگي مي

هاي  دانند، اگر خواسته رند و خود را مديون من ميبه كمك من احتياج دا
پليدشان را برآورده كنم، گوئي فراموش كرده بودند من چه كسي هستم، 

ها  اين مردانگي و گذشت من براي چيست و اين كمك من به كيست؟ آن
خواهند به يك بطري  ي خود مي زدند كه گوئي از پسرخاله طوري حرف مي

اند كه با دشمن طبقاتي خود  ار فراموش كردهانگ!! شان كند عرق مهمان
اش را، رفيقي كه اكنون  خواهند رفيق زنند و اين كسي كه از او مي حرف مي

دوش  ناپذير باري از مشكالت جنبش را به در بيرون با تالشي خستگي
زهي به اين رذالت و زهي به . ها است ها دهد، دشمن آن كشد تحويل آن مي

  !اين حماقت

نمايد، مرا  اش مشكل مي ن درخواست كه حس كرد اجابتبعد از اي
ام را عينك زدند، همان عينك  بار چشم اين. سوار ماشين كرده و راه افتاديم

كه به جاده خاكيِ اوين رسيديم و مدتي گذشت، ماشين  پس از اين. كذائي را
توانستم ببينم، علت ايستادن ماشين چه  من از گوشه و كنار عينك مي. ايستاد

بوده، تصادفي رخ داده بود و يك جرثقيل مشغول بلندكردن ماشيني بود، 
توانست كنار رود و  علت تنگيِ جاده، خود نيز گير كرده بود و نمي ولي به

» آقا رضا«زدند و  ها پشت سر هم بوق مي ماشين. جاده را بند آورده بود
كه اين راه تا كردم  من در دل آرزو مي. داد تابي نشان مي فرمانده عمليات بي

طور كه اشاره كردم  بار همان اين. زماني كه از وقت قرار بگذرد باز نشود
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به، : شان تو هم رفت و اَخم كردند، يكي گفت بودند رسيديم از ديدنم قيافه
ي ناراحت و در  قيافه. را خواستند» تهراني«. تونه راه بره اين كه شله و نمي
كه  با ديدن من مثل اين» تهراني«. اي به خود گرفته بودم عين حال معصومانه

چيه فالني چي : ي ناراحتي گفت ار مصيبتي شده باشد با قيافهاز وضع من دچ
تونستي قشنگ راه  شده، مگر دوباره زدنت، تو كه ديروز خوب بودي، مي

من از «: با همان حالت گرفته گفتم! بري، نكنه بالئي سر خودت آورده باشي؟
بس دكتر خواستم، از بس شما را خواستم خسته شدم، از صبح تا حاال 

خوام برم پيش  خوام برم پيش دكتر، مي گم، مي دارم به سرباز ميريز  يك
كه با اين وضع و » تهراني«. »…اش بدهكاره ولي مگه كسي گوش!! »تهراني«

هايم بكند، با  اي ترديد در گفته توانست ذره اي كه داشتم حتي نمي قيافه
مثل  و بعد» به كدوم سرباز گفتي؟«: ناراحتي و با صداي فرياد مانندي گفت

ها نگفتي، چرا اونارو  چرا به گروهبان«: كه چيزي يادش آمده باشد گفت اين
كرد و به او هم كه  زدم و سرباز درو باز مي در مي«: من گفتم» صدا نزدي؟

، گروهبان كجا »…گم مي... گم مي... اگه اومد باشه«داد  گفتم جواب مي مي
خواهد خدمت  ه از من ميتر كرد و مثل كسي ك صدايش را آرام» تهراني«. بود

اش را مديون خود  كار خودش و خانواده بزرگي برايش انجام دهم و با اين
توني راه  مي ببين ...فالني جون حاال ببين«: اي گفت كنم، با لحن ملتمسانه

نيست، بيا و  بيشتربيست دقيقه ... توني راه بري دونم كه مي بري؟ من مي
دونم كه  دونم، مي مي... ر شده راه برومردي كن اين بيست دقيقه را هر طو

كننده و زجرآوره ولي خوب ما به كمك تو احتياج داريم اين  برات ناراحت
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شد و از خوشحالي، اسير بودنم يادم  ام آب مي ماشين، من بودم كه قند در دل
با . ين بودآلود و خشمگ هاي افراد دور و برم همه عصبي، اخم قيافه. رفته بود
چريك «ريزيد كه  پريد و بر سرم نمي هو نمي گفتم، چرا حاال يه خود مي
ي ورود به منطقه آرام و  خنديد ترسوهاي بزدل كه از لحظه ، چرا نمي»گرفتيم

آيد وحشت  قرار نداشتيد و از فكر درگيريِ احتمالي با فردي كه سرقرار مي
  .زده بوديد

بخش  ها چقدر لذت شرف ين بيدانيد كه ديدن پكري ا نمي! رفقا
خسرو «زدند، سر چهار راه  شان حرف نمي داخل ماشين هيچ كدام. است
عهده داشت پياده شد و به ماشين ديگري  كه رانندگيِ ماشين را به» خان

ي عمليات،  با رفتن فرمانده. رفت و يك نفر ديگر پشت فرمان نشست
خند را آغاز كردند و من ي عبوس مأموران زيردست باز شد و بگو و ب قيافه

شدن با  رنگ خاطر حفظ ظاهر و هم ها به تنگرف متوجه شدم، تمام آن قيافه
كه از  در صورتي. فرمانده بوده است كه آري ما هم خيلي پكريم كه نيامد

صحبت را شروع كردند، . ابتدا آرزويشان اين بود كه فرد سر قرار نيايد
وزي به تو قول چه منصب و در صورت پير: شان خيلي جدي پرسيد يكي

را داده بودند، تو نه ديپلم داري، نه مهندسي و نه دكتر، چه پستي را   مقامي
خواستند دربان سفارت  ً مي حتما: يكي ديگر گفت. خواستند به تو بدهند مي

ات  حيف جواني: تر گفت يكي ديگر با لحن مهربان. چين در اتريش كنند
شود با اين همه  مگر مي! ين كارها چيه؟نبود كه خودت را بدبخت كردي، ا

يكي ! كنند درافتاد؟ نيرو و پليس كه با هوشياري دارند از مملكت مواظبت مي
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شدي، اين همه توي اين مملكت قاچاقچي  رفتي قاچاقچي مي مي: ديگر گفت
نفر . وزير هم بهتره هاشون از نخست كنند، زندگي بعضي دارند فعاليت مي

گيرند تيرباران  ها را هم مي نه بابا آن: كت بود گفتچهارم كه تا حاال سا
... اي بشه حاال نره يك قاچاقچي حرفه: باز در جواب گفت  دومي. كنند مي

اي گيرش افتاد ولش كند برود  يكي دو بار دست به قاچاق كه زد و پول و پله
ي مردم سرش را نيندازه  چرا مثل همه: گفت  سومي. دنبال خوردن و زندگي

بابا جون مگه تو : سپس رو به من كرد و گفت! اش را نكند ين و زندگيپائ
تومان بهت  300، 200: گفت. چرا: كردي؟ گفتم آهن كار نمي توي راه

! خواستي ديگه؟ خوب چي مي: گفت. همين حدودها: دادند يا نه؟ گفتم مي
شناسم كه توي اين مملكت نون خشك توي آب  هائي را مي من خودم آدم

شه  كه هيچ كاري نمي آد، واسه اين خورند و صداشون در نمي و مي زنند مي
فروشي اكبرمشدي  در همين موقع به بستني. كرد، از اول همين طوري بوده

ها ماشين را نگاه داشتند و بستني خريدند و  به پيشنهاد يكي از آن. رسيديم
را پائين نگاه قلعه كه رسيديم، سرم  هاي قزل به نزديكي. راه افتاديم دوباره به

قلعه كه رسيديم، پياده شديم و مرا به دفتر  به قزل. داشتند كه جائي را نبينم
روي اطاق وي مرا مدتي نگاه داشتند و خود  در راهرو روبه. بردند» ساقي«

يكي از . زدند در اطاق مجاور من، فردي را كتك مي. داخل اطاق شدند
اق ديگري كه در شمال دفتر بيرون آمد و به اط» ساقي«مأمورين از اطاق 

رود رفت و در را باز  شمار مي ي وي به خانه جاي قهوه قرار دارد و به» ساقي«
همان كسي كه در قرار اول . كرد تا من تخت خالي و طناب و شالق را ببينم
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اثر كنم و آن راه  را بي» تهراني«كاري  اصطالح محكم راهي بودم كه اين به
  :گونه بود بدين

شود كه فقط در باز كند و در ببند  در اوين به سرباز دستور داده مي
گونه كاري از  ً كبريتي براي زندانيان روشن كند و غير از اين حق هيچ و احيانا

با آگاهي به اين . گرفتن و غيره را ندارد ي، پيغامزدن با زندان قبيل حرف
ها بار مزاحم سربازهاي پست شده و در زدم و هر بار  موضوع من آن روز ده

ها را نه  البته اين گفته. كند درد مي اًگفتم مرا ببريد پيش دكتر، پايم شديد مي
دم و ز در مي. گفتم معمولي و گاهي با تبسم مي بلكهبا لحني جدي و ناراحت 

گفتم يادتان  زدم و مي خودش گفته، در مي» تهراني«گفتم مرا ببريد پيش  مي
ام  را كردم، ولي به حرف» تهراني«چند بار تقاضاي ديدن دكتر و ... ها  باشد

باشه اگه اومد «كردند كه  گوش نداديد و سربازها فقط اكتفا به اين جمله مي
ز اين تُندتُند در زدن من و كردم كه رفقا اندكي ا احساس مي. »گم بهش مي
كنند كه اين كار من  شوند و تعجب مي يا دكتر ناراحت مي» تهراني«خواستن 

آوردند و من هم توضيحي در  چه معني دارد؟ ولي خوب چيزي به زبان نمي
  .دادم اين باره نمي

ساعت دو و . شد گذشت و اين ساعات با انتظار سپري مي زمان مي
گروهباني مرا صدا كرد و از من خواست بيرون بروم، نيم در سلول باز شد و 

خاطر اين بود كه از  به بيشترتوانستم راه بروم و اين  كرد و نمي پايم درد مي
ام را  گروهبان با اكراه زير بغل. ً حركتي نكرده بودم بعد از ظهر تقريبا

ها دورش را گرفته  وقتي به ماشين روشني كه ساواكي. گرفت و راه افتاديم
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ها از خواب  دن در سلولش صبح به صداي پاي نگهبان و باز و بسته
خواند، هر صبح زودتر  البته يكي از رفقاي مذهبي چون نماز مي. بيدار شديم

خوابيد و به دعا و  شد و گاهي تا بيدار شدن ما نمي از ما بيدار مي
  .شد خواندن مشغول مي قرآن

ي چپ سرم نيز  درد پايم شديدتر شده بود و عالوه بر آن ناحيه
ي قرار  بعد از ظهر آخرين برنامه 5مروز ساعت ا. كرد شدت درد مي به

بايست از آن  كردم و اين آخرين خاني بود كه مي ام را بايد اجرا مي ساختگي
اي  باز در اين فكر بودم كه چگونه قرار را كامل اجرا نكنم تا بهانه. گذشتم مي

» نيتهرا«ً يادآوري كنم كه  قبال. در سر قرار داشته باشم» كريم«براي نيامدن 
لنگيدم و اين خود در سر قرار عالمت  پس از قراري كه من در اجراي آن مي

ترين ناراحتي  اي بود، با دستوري اكيد گفته بود كه هرگاه كوچك مشخصه
ً به دكتر خبر بده و به خيال  حس كردي بالفاصله مرا بخواه و يا مستقيما

دنبال  ن هم بهبا در نظر گرفتن اين موضوع م. كاري كرده بود خودش محكم
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از اطاق خارج شد و » خسرو خان«لُنگ به دست داشت كنار من ايستاده بود، 
كني؟ و يك سيلي به  حاال ديگر ما را فيلم مي... درخوار كُسته، كونده ما: گفت

جانبي به خود گرفتم و سرم را پائين  به حالت ناراحت و حق. ام زد گوش
رو شدم و  انداخته بودم كه ناگهان با يورش همگاني مأمورين ساواك روبه

حاال ديگه موتوري ميĤد : سيل مشت و لگد و فحش بر سر و رويم جاري شد
اندازي  بيني و سرت را مي مي... چرا نشون ندادي... دي ها و نشونمون نمي

من كه با . كشاندنم طور از اين طرف سالن به آن طرف مي و همين! پائين
ها قوت قلبي پيدا كرده بودم و مطمئن شده بودم كه تصور  شنيدن اين حرف

ها را بر سرقرار حقيقي برده بودم، با  اند من راست گفته بودم و آن كرده
مگر ... چي رو ديدي و نشون ندادي چي: داي بلند و گريه مانندي گفتمص

من همه ... همه كه اون نبودند... دادم ها را نشونتون مي بايستي همه موتوري
رنگ اومد رد  ً موتور هوندا آبي اصال... را ديدم ولي هيچ كدامشون اون نبود

  بشه؟

پس ... ننه سگ ...ببند دهنتو گفت كي از مأمورين در حيني كه ميي
هاي گوناگون كه  ام زد و بعد تهديد هم به صورت  چي كه اومد، سيليِ محكمي

م، دور و برم يكن ات مي م باال چوب توي كونيبرس... كنيم كنيم و بله مي اله مي
پس از اتمام اين يورش يكي از مأمورين ساواك كه در اين . را خالي كردند

اراحتي مرا ديد، پيش آمد و مشت و لگدكاري شركت نداشت، وقتي ن
مگه تو ديديش كه نشون : اصطالح مرا دلداري داده باشد، گفت خواست به

ندادي؟ طرف نيامده و يا اگر آمده تو نديديش، ديگه به تو مربوط نيست كه 
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هاي اين  من كه از حرف. اگر باز هم ازت خواستند تو بدون ترس حرف بزن
هايم را  ي يافتم كه دروغبيشتراطمينان  تر شد و ام آسوده ساواكي ناشي خيال

اش از او خواستم كه وساطت كرده و به  اند، در تائيد حرف باور كرده
كردنِ اين  پس از پياده! اش بگويد كه دليلي ندارد من دروغ بگويم؟ دوستان

توليد ارعاب و ترس است، مدتي به حال  بيشترشگرد كه منظورشان از آن 
هيكل با  رو هنوز باز بود و چند سرباز قوي اق روبهدرِ اط. خود باقي ماندم

هاي خودكار خود را در  شده در حالي كه تفنگ هاي خشك و مسخ صورت
تفاوت  ً سعي در بي كه بعضا با اين. پائيدند فشردند، حركات مرا مي دست مي

طور كلي از  ها را داشتند، ولي به گونه صحنه دادن خود نسبت به اين نشان
شد درك كرد كه با كنجكاوي و حساسيت برخورد و  شان مي تتغيير حاال

ها  ي رفتار و برخورد ما با ساواكي گذرانند و از نحوه واكنش ما را از نظر مي
  .كنند هاي له يا عليه ما مي گيري و قضاوت نتيجه

سرباز كه با نارضايتي و به زور به خدمت فراخوانده شده و چه بسا 
ماندگيِ كار  كم عقبپاشيدگي خانواده يا دست مازهاين دو سال خدمت باعث 

دار و مافوق زورگو كه با  اش شده، در زير دست يك مشت درجه و زندگي
تواند دلِ خوشي از دستگاه  كنند، نمي فحاشي، تنبيه و بيگاري با او برخورد مي

داشته باشد و فقط وحشت و ترس از قدرت پوشالي دستگاه است كه وي را 
قلعه  توان دريافت وقتي در قزل با چنين تحليلي مي. اش كرده وادار به سكوت

شود، عليرغم تمام تبليغاتي كه  به مدتي هرچند كوتاه مأمور خدمت مي
كند و زندانيان مبارز را دزد و قاتل و جاني معرفي  دشمن عليه مبارزين مي
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حاال هرچه . فعه اولمه، اسلحه چيه؟ سوار ماشين شده و راه افتاديمو اين د
شد و صدهايشان به  تر مي شان روشن هاي صورت شديم رنگ دورتر مي

كه » پرويزخان«در راه، . كشيدند گشت و نفس راحتي مي حالت عادي برمي
 شد و باد به غبغب انداخته بود، با تكبر اصطالح فرمانده محسوب مي جا به اين

كه عارش  مثل اين(كه طرف صحبت او معلوم باشد  زد بدون اين حرف مي
... اين چه جورعالمت زدنه؟: گفت) آمد سه نفر ديگر را مخاطب قرار دهد مي

به هرحال در بهت بود كه اگر منظور ! …تيري چيزي... ي تلفني پشت باجه
ن ماشي. دهد خاصي جز عالمت در بين نبوده، اين انتخاب چه معني مي

انتهاي . رفت سوي زندان اوين مي گرفت و به سرعت از محل فاصله مي به
وي دوباره سرم را به طرف پائين فشار دادند و ماشين پس از دوري  پارك

طبق معمول جلوي در . رفت شد سمت غرب مي ئي كه به وارد جاده خاكي
ت ي ورود گرفتن دوباره حرك مدتي توقف كرد و پس از دادن نشاني و اجازه

در توقف دوم ماشين، مأموران پياده شدند و به من گفتند به همان حال . كرد
ها  ه شدن آنباشم تا گروهبان بيايد، انتظار زياد طول نكشيد، پس از پياد

طرف سلول  ام مرا به با زدن عينك به چشمآمد و  »كيقبادي« ي به نامگروهبان
و در سلول را باز كرد و ام برداشته  برد و در راهرو سلول، عينك را از چشم

صبرانه انتظارم را  مثل دفعات قبل بيرفقا در حالي كه . من داخل شدم
كشيدند، پس از مدتي سئوال و جواب، غذائي را كه برايم گذاشته بودند  مي

  .كردن گذشت آوردند و آن شب تا دير وقت به صحبت
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شد، صدا از  شان كشيده مي به زور به دنبالپاهاي مأمورين 
به امامزاده . رفتم من آهسته و با زحمت پيش مي. آمد شان درنمي كدام هيچ

ام داد و من عالمت را به محل  گچ را به دست» پرويزخان«نزديك شديم، 
ها كه مرد چاقي  يكي از ساواكي. وارد حياط امامزاده شديم. شده زدم تعيين

اي استغفار گناهان خود فرصتي گير آورده باشد با صداي بود انگار كه بر
اي شروع به خواندن زيارتنامه و طلب مغفرت كرد و  لرزان و ملتمسانه

  .كردند ديگران هم آهسته چيزهائي زمزمه مي

عصر تابستان بود و هوا گرم، خادم امامزاده با زن و بچه در صحن 
ام بود و به همين جهت  شنهمن خيلي ت. ي شام را گسترده بودند حياط سفره

. كرد آب خواستم پيش رفته آهسته از پسركي كه بلند شده و ما را نگاه مي
پسرك از ديدن من با اين وضع و آن چهار نفر دور و برم به تعجب افتاده 

، پارچ را از وسط !بود و براي اين كه كمكي به من كرده باشد با گفتنِ چشم
كردن  بود داخل اطاق رفته و پس از آباش گرم  سفره برداشت و چون آب

ترسيده با  بيشترمأموري كه معلوم بود از همه . ام داد پارچ، آن را به دست
به هر حال پس از . اش و نگاه مظنوني ناظر اين صحنه بود صورت سياه شده

در راه همان مأمور طاقت . خوردن مدتي توقف كرده و راه افتاديم آب
گوش اون پسرك گفتي؟ نكنه عالمتي چيزي بهش چي در : نياورده و پرسيد

مگه نديدي آب خواستم و او هم ... زنيد ها مي اي آقا چه حرف: دادي؟ گفتم
راستش را بگو : مقدار ديگري راه آمديم كه دوباره پرسيد. برام آب آورد

جا نيامده بودم  تا حاال اين: اي، چيزي نداريد؟ گفتم جا انبار اسلحه مسلحه اين
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نظر  از(خواهد كه سرباز خوبي باشد  نمايد و با تهديد و تبليغ از سرباز مي مي
با وجود اين، سرباز ) دشمن بهترين سرباز كسي است كه مغزش كار نكند

ئي كه با دشمن در رابطه با زندگي مادي و ملموس خود  خاطر تضاد طبيعي به
هنگام (خاطر برخوردهاي زياد با مبارزين زنداني  ً به كند و مشخصا حس مي

ت تأثير رفتار آنان تح) انتقال زندانيان، مسئول خريد شدن براي آنان و غيره
اند و علَم طغيان  ها در مقابل دستگاه ايستاده بينند كه آن قرار گرفته و مي

كه  ي دشمن مبني بر اين اند و به اين ترتيب، گفته عليه دشمن برافراشته
ها دزد و جاني هستند با رفتارها و برخوردهاي رفقا مغاير به نظرش  اين
ها چه كساني هستند و چگونه با دشمن  خواهد ببيند اين حال مي. رسد مي

توانند در مقابل چشم او  اند، مي آيا حال كه اسير شده. برخورد خواهند كرد
هاي منفور و زورگو  طور كلي مافوق داران ارتش و به مأمورين ساواك و درجه

را به تمسخر و استهزاء بگيرند و خوار و زبونشان سازند؟ به اين ترتيب، در 
شدن  ونه روش زبونانه و ماليم در مقابل دشمن حكم تسليمپيش گرفتن هرگ

  .را برايشان دارد

كردم كه سربازان  قلعه احساس مي آن روز در راهروي زندان قزل
ها به نقشي  زيرا كه آن. كنند گينانه مرا شماتت مي با نگاه و رفتارهاي خشم

نشان  كردند كه من ضعف كردم آگاهي نداشتند و تصور مي كه من اجراء مي
  .ام داده و به رفقاي خود خيانت كرده

پس از پياده شدن از . قلعه خارج شده و روانه اوين گشتيم از قزل
كه  مثل اين. ام روانه كند ماشين مرا به گروهباني سپردند و گفتند كه به سلول
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قلعه جريان را گزارش داده بودند و ديگر احتياجي به بازجوئي و  ً از قزل قبال
م  پس از ورود. صبرانه منتظر من بودند رفقا بي. ي من نبود وبارهاستنطاق د

كردند گوئي  كه سئوالي از من بكنند، طوري نگاهم مي مدتي بدون اين
ي مملو از شادي و هيجان  خواستند بفهمند شيرم يا روباه؟ قيافه خودشان مي

ن تنها از نگراني بيرونشا من كه در سلول فرصت بروزش را يافته بودم نه
باالخره طاقت . خنديدند ام شريك شدند و با من مي در شادي بلكهآورد، 

. هيچي: كار كردي؟ من با خنده گفتم طور شد؟ چه چه: نياورده پرسيدند كه
ي محفلي پشت سر گذارده  ها كه عمري را با روحيه يكي از بچه. طرف پريد

ا همين دانست ب كاري برايش ملموس نبود و نمي بود و تشكيالت و مخفي
اند،  ي من خود را قانع كند كه هرچه بوده از من به كس ديگري نرسيده جمله

پس از . هاي خود من هم كم نبود ناشيگري. خواست ي ميبيشترلذا توضيح 
كه توانستم در قالب نقش ساختگي خودم جا بيفتم و اطمينان حاصل كنم،  آن

عات مرا تهديد تواند در مورد كسب اطال ديگر خطري از طرف ساواك نمي
ها  كاري را فقط در مورد ساواكي ام راحت شده و اصل مخفي ً خيال كند، تقريبا
هاي  احتياطي بودن دست به بي بين ً بر اثر خوش كردم و كال رعايت مي

كه تحت تأثير (زدم كه در صورت وجود افراد ناباب و ضعيف  خطرناكي مي
) گذاشتند ار ساواك ميهاي ساواك تمام اطالعات خود را در اختي شيوه

ً بر اثر اعتمادي كه خيلي زود نسبت به  مثال. توانست برايم گران تمام شود مي
ها  ها و صحبت هاي خود پيدا كردم و از روي سادگي در بحث سلولي هم

ام نسبت به  كردم كه حاكي از موضع مثبت و برخورد فعال برخوردي مي
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يم، از در آهني گذشته و ام را گرفت و پائين رفت جغد زير بغل. نمودند
رو و دو  ، ساواكيِ آبله»پرويزخان«. طرف ماشيني كه منتظر بود راه افتاديم به

دفعه چون خبري نبود چهار نفر كه در  اين. نفر ديگر همراهان من بودند
كردند سوار  رنگ بزرگي بود كه اسكورتم مي دست يك نفرشان كيف سياه

معمول سرم را به پائين فشار دادند تا باز طبق . ماشين شده و راه افتاديم
راه  پس از وارد شدن به بزرگ) سرم روي زانويم قرار گرفت(جائي را نبينم 

ي زرد  كره صورت نيم آفتاب در غروب به .مونك اجازه دادند سرم را بلند كن
ها احساساتي شده و داشتند از اين  رفتن بود و ساواكي رنگي در حال پائين

توانست از اضطراب و  بردند ولي اين امر نمي ند و لذت ميزد منظره حرف مي
تر بود، حائلي  شدن به محل نمايان نزديك بيشترتشويش آنان كه با هرچه 

شان لرزش  گرائيد و در ُتن صداي شان به تيرگي مي رنگ صورت. بكشد
ملك، ماشين را نگاه داشتند و از ... اميريه. شد ً محسوسي احساس مي كامال

... ماشين راه افتاد، دروازه قزوين. روشي يك گچ سبز رنگ خريدندف خرازي
تر جلوي راه ورودي به امامزاده ماشين را  پائين... سر پل امامزاده معصوم

دور و بر را از نظر گذراندند . پارك كردند و با احتياط از ماشين پياده شدند
فروشي  ر و پنجرهمرد د. و مرا جلو انداخته و خود از پشت سرم راه افتادند

كه داشت با  اش بود در حالي  كه مشغول جمع و جور كردن بساط در حالي
كرد به ديدن من كه با  جا صحبت مي هاي آن صداي بلندي با يكي از كاسب

ام كرد  انگيزي داشتم، مدتي نظاره آن لباس پاره و موهاي ژوليده وضع رقت
  .اش را از سر گرفت و باز صحبت



 

  

  

  

  شهريور چهاردهم
  

بود ولي  11صبح را با صحبت و بحث با رفقا گذراندم، ساعت حدود 
خوردن  هم ظهر شد، طبق معمل صداي به. نوز سراغ مرا نگرفته بودنده

رفتن ما  پس از ناهار نوبت بيرون. ها شروع شد ها و باز شدن در سلول دريچه
توانستم، به همين  ها را خود بشوئيم، من كه نمي بايست ظرف مي. رسيد

بايست  يرفتن م ً براي بيرون ضمنا. كردند جهت رفقاي ديگر اين كار را مي
گشت و بعد نفر دوم و به همين  رفت و برمي رفتيم، اولي مي يكي مي يكي

  .ترتيب تا نفر آخر

كار را يك ساعت و گاهي  زدند و اين نوبت در سلول قدم مي رفقا به
ساعت روي ديوار خطي  24ما پس از گذشت هر . دادند ادامه مي بيشتر

ناري رفت و دريچه باز ساعتي گذشت و باالخره چفت در به ك. كشيديم مي
بار زياد عجله  اين. شناختمش گفت، حاضر باشم شد و جغد كه حاال مي

طبق معمول باز رفقا تشويق . نداشت و منتظر شد كه من خودم را حاضر كنم
ام  ام روانه به خونسردي و دعوت به آرامشم كردند و با دستي به پشت
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مخصوصا با يكي از . شد ها مي ي آنقضايا بود و اين خود منشاء اطالعاتي برا
ها حرف زده  ها كه پسر پرشور و شوقي بود و از سر دواندن ساواكي بچه

كردم، باعث  بودم و همين خود بعدها كه هوشيارتر با قضايا برخورد مي
چرا كه احتمال داشت او بر اثر سادگي و . شد ام مي تشويش و نگراني

كه تعريفي از من كرده باشد  طر اينخا تجربگي و از روي صميميت و به بي
مايگي و  احتياطي از بي طور بي حرفي جائي زده و به گوش ساواك برسد، اين

ي تشكيالتي خود را  مبارز تحت هر شرايطي بايد روحيه. گي من بود جنبه كم
حفظ كند و بر تمام اصول انقالبي كه به تجربه و به قيمت خون كسب شده با 

تا . ئي را جايز نداند ترين تخطي رده و كوچكاحساس مسئوليت عمل ك
مان روشن نشده است حتي بايد همان نقشي را  زماني كه دربنديم و تكليف

ايم در مقابل رفقاي زنداني خود هم در پيش  كه براي ساواك ايفاء كرده
ي داشتند و بيشتري كار  البته قابل ذكر است كه رفقائي كه سابقه. بگيريم

بودن در جريان مبارزه جزئي از وجودشان شده بود  نضبطتي و مكار تشكيال
تر بودند، در اين مورد هم درست عمل  و كاركُشته و باتجربه و پخته

دادند،  ز دست نمياند و در برخورد با زندانبانان هوشياري خود را ا كرده مي
در اوايل دستگيري فقط در  »مسعود احمدزاده«گفتند، رفيق  براي نمونه مي

سائل استراتژيك مبارزه، آن هم در موارد نادري، معلوماتي در اختيار مورد م
گذاشته، چرا كه هنوز نه وضع خودش و  رفقائي كه در سلول با او بودند مي

يكي از . اش روشن بوده و نه ديد روشني از اطرافيان داشته است پرونده
ً  نسبتاي تبريز خود را فردي عادي معرفي كرده بود و تا مدت  رفقاي شاخه
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ي ديگر  اش توسط رفقاي دستگير شده طوالني يعني تا زمان رو شدن پرونده
با مهارت و قدرت، شخصيت واقعيِ خود را هم از ساواك و هم از زندانيان 

قدر شكنجه را بر سر اين موضوع تحمل كرد  ديگر مخفي نگه داشت و چه
اكثر زندانيان  بلكهتنها ساواك  طوري كه نه ولي از موضع خود پائين نيامد، به
باز . كند فردي عادي است طور كه ادعا مي هم باور كرده بودند كه او همان

كنم كه در مقابل زندانيان ديگر بايد هوشيارانه برخورد كرد،  هم تأكيد مي
ها رفيق نيستند و احتمال درز خبر و  ي اين قول رفيقي، همه چرا كه به

دفروخته و يا افرادي كه سياسي بودن از طرف يك زندانيِ خو كنترل تحت
طور كه درد دل  همان. اند، وجود دارد نيستند و بر اثر سوءظن گرفته شده

كه در   كند، در هنگامي كردن و وراجي براي دشمن توليد دردسر مي
گدار به هر كس  مان روشن نيست، بي بريم و وضع سر مي بالتكليفي به

كردن هم  ود را براي كسي تعريفكردن و از سير تا پياز فعاليت خ اطمينان
قول رفقا، اطالعاتي را كه در اختيار كسي  به. تواند خطرناك باشد مي
، و در مقابل اين سئوال كه، خُب بيشترگذاريم بايد در حد پرونده باشد نه  مي

دانند، انتقال  گيرد؟ پاسخ مي ي و چگونه صورت ميپس انتقال تجارب ك
  .نده صورت خواهد گرفتشدن وضع پرو تجارب پس از روشن

  .و ببينيم با قرار بعدي چه كردم حال برگرديم

» كريم«در صورت نيامدن : در اين زمينه دروغي ساخته و گفته بودم
باست فرداي آن روز تا ظهر روي چارچوب قسمت  بر سر قرار دوم، مي
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غربي درِ امامزاده معصوم با گچ سبز عالمتي بزنم و فرداي عالمت، از ساعت 
كرد و  پاي من درد مي. آراء همديگر را ببينيم ر خيابان سپهد رزمد 5

ي  ناحيه. توانستم بلند شوم نشستم از جايم نمي ً وقتي مدتي مي مخصوصا
بايست  رفتن مي كه براي بيرون طوري كرد به شدت درد مي قوزك پايم به

اين امر باعث خوشحالي من بود چرا كه مستمسكي براي . ام كند كسي كمك
. داشتم» حاال ديگه چرا نيومد؟«ها كه  ستناد در مقابل استنطاقات ساواكيا

وسيله مدركي عليه  ً طبيعي جلوه كند و بدين سعي من اين بود كه مسأله كامال
اين فكر پس از اجراي . شان ندهم و خود را از بند رها كنم خود به دست

با رفقا در  قرار دروغين دوم در من قوت گرفت، چرا كه پس از برخورد
ام بود به اين نتيجه رسيدم كه  گذاشتن مسائلي كه در پرونده سلول و در ميان

توانند مرا مدت  ها نمي اگر بدين منوال پيش بروم و با همين پرونده، آن
  .زيادي در زندان نگه دارند


