
  
  
  
  

؛  کش ها و زندانيان ملی خياالنه؛ تماس با ديگر سلول سلول انفرادی؛ تصورات خام
  ...؛ افزايش سرکوب و اعدام و ناصر منصوری خودکشی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها وقتی که دشت
  دريای پرتالطم خون است،

  اديگر نسيم، زورق زرين صبح ر
  روی کدام برکه براند؟

  
  فريدون مشيری



١  
حاج . هايمان در بند جديد شکل نگرفته بود  خرداد هنوز ترکيب افراد اتاق١۴روز 
 به بند مراجعه کرده و قصد داشت افراد را به ميل خود ، افسر نگهبان زندانمحمود
محمل او برای انجام اين . ها نبود ه مورد پذيرش بچهچيزی ک. ها تقسيم کند در اتاق

در بحثی که متعاقبًا پيش آمد، وی در مقابل . ها بود کار، داشتن آمار و ترکيب اتاق
شان را  های منطق من کوتاه آمده و پذيرفت تا بعدازظهر فرصت دهد که افراد، اتاق

بحث، او موضوع در ميان . تعيين کرده و ليست مربوطه را به وی تحويل دهند
مسئوالن زندان قصد . کند اصلی را که به خاطر آن به بند آمده بود، فراموش می

ديد خودشان شکل دهند و ما در اين کار  ها را بر اساس صالح داشتند ترکيب اتاق
االجل تعيين شده، وی به همراه چند پاسدار به  قبل از اتمام ضرب. دستی نداشته باشيم
ی را جهت انتقال به سلول انفرادی، از بند رضا اللهيار ن و علیبند مراجعه کرده، م

ی سوم قرار داشت، مورد   جديد که در طبقه١١در راه انتقال به سالن . خارج کرد
. حال به انفرادی منتقل شديم هوش و بی ضرب و شتم قرار گرفته و تقريبًا بی

اتهام .  مورد ضرب و شتم قرار داده و تهديد کردندروزهای بعد  نيز چند بار من را
  ! ی او بود من، فريب دادن محمود افسر نگهبان و جلوگيری از انجام وظيفه

او بيش از يک ماه بود که در انفرادی به .  در سلول مجاورم قرار داشتعادل نوری
 ناصر او به همراه. ه بودبرد و در آن جا نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفت سر می

يک از ما اطالعی در مورد ناصر  هيچ.  به انفرادی منتقل شده بودمنصوری
ظاهرًا .  به انفرادی منتقل شده بودممن به دستور حاج محمود.  نداشتيممنصوری

يان نبودند و وی سرخود مبادرت به انجام داديار و مسئوالن قضايی زندان در جر
چند روزی تالش زيادی به خرج داد تا مرا متقاعد کند که شفاهًا . اين کار کرده بود

کردم خالفی مرتکب شده  فکر نمی. من اما نپذيرفتم. تعهدی داده و به بند برگردم
. هد شدميل خودت است، بعدًا برايت بد خوا: وی چندين بار از روی خشم گفت. باشم

کردم به خاطر اين که مرا متقاعد  فکر می. گرفتم در آن موقع تهديداتش را جدی نمی
ها را  به پذيرش عذرخواهی و دادن تعهد مبنی بر رعايت قوانين زندان کند، اين سخن

حاال اشکالی ندارد، بيا برو، ولی وای به روزی : وی  در روز آخر گفت. گويد می
تان پشيمان  تان خواهيم رسيد و خودتان از کرده  به حسابکه امام فتوا دهد، آن وقت

 خرداد  به بند عمومی بازگشتم ولی ديری ٢٣بدين شکل دوباره در روز ! خواهيد شد
  .رو شدم به نپاييد که با معضل جديدی رو

 
٢  

ه خود از  نفر را انتخاب کرد و به همرا٢٠ به بند آمده، چهار روز بعد داوود لشکری
شد، با لحنی لمپنی من را صدا کرده،  وقتی از کنار اتاق ما رد می. بند بيرون برد

بند  پس از اندک زمانی ما را با چشم. بند زده به بيرون بند بروم دستور داد سريع چشم
مان را برداشتيم، متوجه شديم  ها بند وقتی چشم. ی سوم بردند به سالنی در همان طبقه



 ،تر خرد کردن زندانی يک زندانی مصاحبه بگيرند و ما را جهت بيش خواهند از می
  . اند به تماشا آورده

او را به خاطر تماس و رد و بدل کردن . بود"   آ–م "زندانی مورد نظر 
با يکی از زندانيان مجاهد " انقالب ايدئولوژيک"هايی در رابطه با  نوشته دست

ذر در بهداری بستری  آ. ، به زير شکنجه برده بودندکرمانشاهی به نام آذر سليمانی
او نپذيرفته . را مجبور به خواندن انزجارنامه مقابل دوربين کرده بودند"  آ–م . "بود

ها به وی رودست زده و خواسته بودند به  بود که انزجارنامه را در بند بخواند و آن
ای به دست  نوشته رار معلوم، دستاز ق. اين شکل او را درمقابل ما خرد کنند

من در آن . به دست آورده بودند"  آ-م"ها رد آن را تا سلول پاسداران افتاده بود و آن
قدر عصبی و ناراحت بودم که وی را نشناختم و متوجه نشدم شخص  لحظه آن
اين موضوع بعدًا در انفرادی باعث شرمساری عجيبی ! کننده چه کسی است مصاحبه

  .داد ها مرا رنج می و تا مدتبرايم شد 
ب، شهريار طل ، طاهر بزاز حقيقتدر آن صحنه، هشت نفر که شامل عليرضا سپاسی

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

مان  معمول آن دوران، تونل وحشتی ايجاد کرده بودند و با کابل و مشت و لگد به جان
يکی از . ای افتاديم هکوفته و خونين هر يک در گوش. افتادند و تا جا داشت ما را زدند

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

پاسداران که وضعيت مرا بحرانی ديده بود و نسبتًا فرد با معرفتی بود، مرا به کناری 
چنان  کرد که هم و پشت ميزی که در راهرو قرار داشت، گذارده و وانمود میکشيده 

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

فشرد و  هم می هايش را به ه دندانخواهد حرف بزنی و سپس درحالی ک نمی: و گفت
دوباره سر ! ساکت باش: داد، افزود  و بقيه میهای رکيکی به لشکری زير لب فحش

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

اش را  را آوردند تا باالی سر ما، متن انزجارنامه"  آ-م"داخل اتاق برگرداندند و 
خواند، هريک از   بريده و منقطع متن مزبور را می-در حالی که وی بريده. بخواند

 به محابا با کابل  داديار ناظر زندان، بیعرب. کرديم ما با صدای بلند آه و ناله می
کوبيد تا بلکه سکوت را  رسيد، می مان که دستش می  بدنسرو صورت و هر جای

دانست  وی به خوبی می. شد تر می حاکم کند، ولی سر و صدا هر لحظه بلندتر و جدی
او . هاست های غير عادی، به خاطر مخدوش کردن تالش آن ی آن سرو صدا که همه

در حالی که .  به انفرادی منتقل کنندی ما را پس از پايان مراسم، دستور داد همه
کنيد قضيه به همين  فکر می: گفت چرخاند، مدام می کابلی در دستش بود و در هوا می



آوريم،  وقت خواهيد ديد چه به روزتان می بگذار امام فتوا دهد، آن! شود؟ جا ختم می
رار بود ما را به قصد کشت زده بودند و ق! تان پشيمان خواهيد شد خودتان از کرده

مان را نيز قطع  های ببرند و مالقات با خانواده که با تن آش و الش شده به انفرادی 
بدتر از اين چه چيزی امکان داشت؟ مگر امام قرار بود چه فتوايی دهد که مدام . کنند

عام زندانيان نبود که مسئوالن   آيا اين فتوا همان حکم قتل کردند؟ ما را با آن تهديد می
    صبرانه در انتظار آن بودند؟ ا بیه زندان

      
٣   

 کشان به سلول انفرادی -همان شب در حالی که نايی برای راه رفتن نداشتيم، کشان
 حاال به شکل ، تا دو هفته پيش بند خودمان بود که۴  های سالن سلول. برده شديم

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

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

چنين آخرين  کرديم، از سوی آنان حمايت خواهيم شد و هم يه میداخل بندمان تغذ
شان را دريافت خواهيم کرد و به اين ترتيب با دست پر به  اخبار اوين و شرايط

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

زدم  ای که از قبل داشتم، حدس می با تجربه. شب اول، تالشی جهت تماس نکردم
های مجاور و بندهای ديگر  گيری به هنگام تماس با سلول نگهبانان مترصد مچ

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

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

ها به  از فردای آن روز خبری از پاسداران نبود و تالشی برای به دام انداختن بچه
از هر طريق ممکن سعی . و به زمين رفته بودندگويی آب شده . دادند خرج نمی

زدم، جوابی  هر چه مورس می. ها بودند، تماس بگيرم کش کردم با بند باال که ملی می
. کردند کردند ولی پاسخی دريافت نمی های ديگر نيز تالش می سلول. گرفتم نمی

ی های پنجره، سع گذشت و من با زدن ضربه به سقف و ديوار و ميله روزها می
به شدت عصبی شده بودم، هر . شدم کردم با بند باال تماس بگيرم ولی موفق نمی می

اصًال به . کردم کسی به من جواب دهد کردم و درخواست می بار خودم را معرفی می
خواستم کسی  تنها می. نبودم... فکر دريافت اخبار، روزنامه، مواد غذايی، سيگار و

  .جوابم را بدهد
بود که بعد از روزها تالش کسی پاسخ ی دان، برای اولين باردر طول ساليان زن

. برند مطمئن بودم در باالی سرمان زندانيانی به سر می. داد ام را نمی مورس



افزود که چرا پاسخ  شنيدم و همين مسئله بر تعجبم می شان را به وضوح میيصدا
های به سقف  ها ضربهتن. رسيد ای به نظرم نمی هيچ راه چاره. دهند هايم را نمی مورس

 زيادم بود ولی  زدم که ناشی از عصبيت تر می و چهارچوب فلزی پنچره را محکم
، هنگام غروب از ۶٧ تيرماه ١۴روز . کردم دريافت نمیچنان از کسی پاسخی  هم

! "آستيگمات": زور عصبانيت، دهانم را به پنجره چسباندم و با صدای بلند فرياد زدم
وی را از بيرون از زندان   !دهی، مگر کری يا اللی؟ المصب چرا جواب نمی

اش حسين  نام اصلی. شناختم و مدت زيادی را در زندان در کنار هم گذرانده بوديم می
با نام مستعار محمد مهرابی در زندان به سر  ۶١تا  ۵٩و بود و از سال گ حقيقت
وی .  معروف بود"آستيگمات" حسين چون چشمانش آستيگمات بودند، به. برد می

صدای من را شناخته بود و به سرعت خودش را به منبع صدا که من بودم، رسانده 
هايم  در حالی که به شدت هيجان زده شده بودم، گوش. صدای مورس را شنيدم. بود

من خودم را معرفی کردم و با . حسين هستم: گفت. را تيز کردم تا پيام را دريافت کنم
هفته است که خود را برای تماس با شما به آب و  بيش از دو: نيت ادامه دادمعصبا

 اما ،بريم هايی که در انتهای سالن به سر می ی بچه زنم، نه تنها من بلکه همه آتش می
کرد، خشم مرا فرو بخواباند و  حسين در حالی که تالش می! از شما خبری نيست

مان  علق به ما نبود و در ضمن کسی مطلعبخشيد اين سلول مت می: آرامم کند، گفت
متأسفانه چيزی که اصًال فکرش را . نکرد که شما در صدد تماس با ما هستيد

ها  کش مارکسيست بود و آن های ملی سلول متعلق به بچه. کردم، حقيقت داشت نمی
ای در  چه مشکل و درگيری. مان را مطلع کنند البد ضرورتی نديده بودند که دوستان

برای اولين بار بود که چنين برخوردی را در . خبر بودم  داشتند، از آن بیسلول
قرار شد که فردا ساعت هشت صبح برايم کاغذ و خودکار بفرستند . زندان ديده بودم

هم ناراحت بودم و هم . شان ارسال دارم تا گزارش زندان گوهردشت را برای
ها اطالع  ين که چرا الاقل به آنناراحت از برخوردی که با ما شده بود و ا. خوشحال

  . نداده بودند و خوشحال از اين که باالخره تماس برقرارشده بود
  
۴   

به . آيد سر ساعت ديدم يک لنگ از باال آويزان شده و با يک طناب به سمت پايين می
در ميان لنگ يک . ها را گرفته وعالمت دادم و لنگ را باال کشيدند سرعت آن

ها را به آنان تحويل   صبح نوشته١٠قرار شد ساعت .  کاغذ بودخودکار و چند برگ
خواستم بنويسم، فکر کرده بودم و در  چه که می از قبل در مورد محتوای آن. دهم

پتو را روی سرم .  ذهنم محورهای آن را کالسه کرده بودم تا زمان را از دست ندهم
 شدم پاسدار بند به در اواخر کار متوجه. کشيدم و دراز کش مشغول نوشتن شدم

تا . است در آن بود، رفته و مشغول کتک زدن او ام که اکبر صمدی سلول کناری
دادم  چون احتمال می. آيد آمد، مطمئن بودم به سراغ من نمی که صدای کتک می زمانی

لول که به سراغ من نيز بيايند، بلند شدم و به دنبال محل مناسبی برای جاسازی در س



ها را در زير توالت  تصميم گرفتم نوشته.  تا ساعت ده مانده بود بيست دقيقه. گشتم
فرنگی اتاق که از جنس استيل بود و با چند پيچ بلند در زمين قرار گرفته بود، پنهان 

شد از آن قسمت،  يک پيچ آن را از قبل در آورده بودند، به همين دليل می. کنم
 بلند شدم و شش صفحه از ١٠ساعت پنج دقيقه به . دادها را به زير آن هل  کاغذ
ی بعدی را نتوانستم در  اما هر کاری کردم دو صفحه. هايم را در آوردم نوشته
دو . شدم تر می شدند و من هر چه عصبی  نزديک می١٠های ساعت به  عقربه. بياورم
رفتم روی يکی نااميدانه تصميم گ. هايم زير توالت فرنگی مانده بود  از نوشته صفحه

ی  ام، موضوع را بنويسم تا نگران نشوند که چرا دو صفحه های نوشته از صفحه
ی بيرون، باال را  های جلوی پنجره از الی نرده. نوشته نيست و بقيه را بفرستم باال

ها را به آن بسته و به باال  لنگ در حال پايين آمدن بود و بايد مالت. می پاييدم
حالت عصبی شديدی به من دست داده . پيچيدم  خشم به خودم میاز زور. فرستادم  می
توالت را به . هايم را با زور کردم زير توالت و با تمام قوا زور زدم انگشت. بود

با خوشحالی هر . جا بودند های پنج و شش آن صفحه. همراه سه پيچ بلند آن از جا کندم
هشت انگشتم . گر به باال فرستادمهای دي ها را برداشته و همراه صفحه تر آن چه تمام

خوشحال بودم که باالخره . به علت ساييدن به زمين زخمی و خون آلود شده بودند
تر به توالت  بعدًا هر چه بيش. موفق شده بودم تمامی گزارشم را برايشان ارسال دارم

تر از کاری که کرده بودم متعجب  کردم، بيش های بلندش نگاه می فرنگی و پيچ
  ! مشد می

  
۵  

ابتدا تصور کردم در حال خواندن مطالب من و !  خبری نشد،ها شدم منتطر تماس آن
 هستند که مطالبیی  چنين فکر کردم شايد مشغول تهيه هم. شان هستند های تهيه سوال

ها نشد،  وقتی تا غروب خبری از آن. اند  را برايم ضروری تشخيص دادهشان  ندانست
گيرند؟   دوباره چه اتفاقی افتاده است؟ چرا تماس نمی.دچار نگرانی و اضطراب شدم

روزها از پی هم . شروع کردم به مورس زدن، ولی باز هم جوابی دريافت نکردم
اين راز سر . ثمر مانده بود چنان بی ها هم های من برای تماس با آن گذشت و تالش می

. ن شده بودشد و همين باعث تعجب و سرگشتگی م به مهر به هيچ روی گشوده نمی
دهند؟ دوباره با خشم به در و ديوار  توانستم درک کنم چرا جوابم را نمی نمی
. کردم يک از اصول امنيتی را نمی به هنگام مورس زدن رعايت هيچ. کوبيدم می

  .ظاهرًا پاسداران نيز کاری به کار ما نداشتند و ما را به امان خدا رها کرده بودند
سعی کردم بر خشمم فايق آيم و فرصت .  جواب گرفتمها، شبی باالخره پس از مدت

قرار شد . را از دست ندهم و در ابتدای کار صرفًا در صدد برقراری تماس باشم
سر ساعت مقرر شروع به زدن . ساعت ده با هم تماس بگيريم و برايم مالت بفرستند

از طريق مورس به اطالع او . بختانه دوباره جواب گرفتم خوش. مورس کردم
از الی زهوارهای جلوی پنجره . ها را برايم بفرستد و منتظر نشستم رساندم که مالت



دوباره مورس زدم و ! آمد کردم آسمان را نگاه کنم، ولی چيزی از باال نمی سعی می
تعجب . کنی؟ ولی باز هم خبری نبود چه کار می! پس چرا معطلی؟ زود باش:  گفتم
ول هستم، قبًال نيز برايم خودکار و کاغذ فرستاده دانستند در کدام سل ها می آن. کردم
من : او پاسخ داد. م هستمجی پن فرستی؟ من پنجره به کدام سلول می: گفتم. بودند
خوب کاری ندارد، بيا : گفتم. شدم از شدت خشم داشتم منفجر می. ی هفتم هستم پنجره

خارج شوم، انفرادی توانم از سلول  نمی: پاسخ داد. ی پنجم برايم بفرست و از پنجره
از خنده داشتم روده بر ! ی اول طبقه: ای؟ پاسخ داد مگر کدام طبقه: گفتم. هستم
توانستم  از خنده نمی. مدتی هر دو سکوت کرديم. من هم انفرادی هستم: گفتم. شدم می

 بود که " س-مجيد"بندی سابقم  هم. خودش را معرفی کرد. مورس زدن را ادامه دهم
کش شده و او را  اوين رفته بود و چون شرايط را نپذيرفته بود، ملیبرای آزادی به 

وی خبری از تغيير و تحوالت انجام گرفته در . به گوهردشت بازگردانده بودند
، يعنی همان بندی که تا دو ماه پيش با هم ۴کرد سالن  گوهردشت نداشت و تصور می

در . برند جا به سر می ر آندر آن بوديم، هنوز عمومی است و همان زندانيان سابق د
های انفرادی  ها نيازهای افرادی را که در سلول چون سابق، بچه اين تصور بود که هم

کردم  من نيز فکر می! ها هستم کنند و من هم يکی از آن برند، برطرف می به سر می
د و ان ها به من جواب داده ام و آن ها تماس گرفته کش ی باال، يعنی ملی که با بند طبقه

به علت شرايط پيش آمده، آن قدر محکم مورس ! سرانجام مشکل تماسم حل شده است
 صدای ،تر هم دو سلول آن طرف ی پايين، آن  در طبقه" س-مجيد"زده بودم که 

! زنند مورس می مورس من را شنيده بود و فکر کرده بود از سلول باالی سرش
 ديگر شش تن او و. نتقل شده بود از اوين م، تن ديگر، روز قبل١٣مجيد به همراه 

بردند،   پايين به سر می٢ بند ٢ مارکسيست که در اتاق٨از آسايشگاه اوين، به همراه 
 ٢های مزبور تنها زندانيان سياسی بند  مارکسيست. به گوهردشت منتقل شده بودند

، عمويیعلی ، ای مانند کيانوری  باال، زندانيان معروف توده٢پايين بودند و در بند 
  .  بردند به سر می...  وپرتویمهدی ، جودت

اش  هر چند هضم. دهند معما دوباره برايم الينحل مانده بود که چرا جوابم را نمی
 ٢٢. ی تماس را به فراموشی بسپارم کردم مسئله برايم سخت بود، ولی تالش می

ی باال، يک مورس کوتاه دريافت کردم،  رماه بود که باالخره يک شب از طبقهتي
. اند های شما را بيش از يک هفته است که از اين بند منتقل کرده مبنی بر اين که بچه

های  کش وابسته به جريان به اين ترتيب متوجه شدم در بند باال تنها زندانيان ملی
ديگر تالشی برای گرفتن تماس به خرج . مشکل حل شد. مارکسيستی حضور دارند

ولی باز هم مانده بودم چرا همين جواب را همان يک هفته پيش به من . دادم نمی
بيش ! ندادند تا الاقل به آرامش فکری دست پيدا کنم و از تالش بيهوده دست بردارم

دانستم و از  نگران به نوعی دوستانم را مقصر می خبر و دل از يک هفته، بی
جواب گذاشته  هايم را بی تنها در اين مورد نبود که مورس !شان عصبانی بودم دست
خواستم در جريان خبرهای  تابانه می آيد که روزهای حساسی بود و بی يادم می. بودند



صدای آن به هنگام اخبار . دانستم که در بند باال تلويزيون هست می. روز قرار بگيرم
بارها مورس زدم که . شد فت، به زحمت شنيده میگر ی بند را فرا می که سکوت همه

ولی ! لطفًا صدای تلويزيون را در موقع اخبار بلند کنيد تا ما نيز اخبار را بشنويم
شد، همين را نيز  شايد صدای تلويزيون از آن بلندتر نمی. تالشم به جايی نرسيد

يل اين برخوردها واقعًا دل. توانستند با مورس به من اطالع دهند ولی دريغ از آن می
به عنوان يک زندانی زير . توانم با آن کنار بيايم دانم و نمی را تا به امروز نيز نمی

بعدها فکر کردم چه بسا به . فشار و محروم از امکانات، درخواست زيادی نداشتم
های من را  علت عدم آگاهی آنان از چگونگی مورس زدن، عمًال هيچ يک از پيام

  .گرفتند نمی
ی هدف قرار گرفتن يک هواپيمای  ی بنياد شهيد، متوجه يق اطالعيهاز طر

کردم  احساس می. مسافربری ايرانی در خليج فارس توسط ناوهای آمريکايی شدم
 در حج را نيز به همين ی خمينی پيام کروبی نماينده. تغيير و تحوالتی در راه است

  .طريق جسته و گريخته شنيده بودم
  
۶   
نگهبان با دادن غذا، بند را ترک . های انفرادی مانند سابق نبود ی سلول ل ادارهشک
ديديم و به همين خاطر از  ما نيازی به استفاده از مورس برای تماس نمی. کرد می

مثًال . هر يک از ما اسم مستعاری داشت. کرديم  بلند صحبت می-زير در با هم بلند
؛ "يولداش"، ؛ حيدر صادقی"پدر ژپتو"، شهريار فيضی.  بود"مولوی"نام من 

  ... طور بقيه  و همين"حافظ"، ؛ عليرضا سپاسی"داداش"، فرامرز جمشيدی
که تازه   محض اينبه. من قبًال در آن سالن، زمانی که عمومی بود، به سر برده بودم

کردم در کدام سمت سالن است،  شد، اول از وی سوال می واردی به بند منتقل می
های اين بند چند  اش چه رنگی است؟ موکت چپ يا راست؟ دوم اين که موکت سلول

که صدای  با در نظر گرفتن اين. ها را از قبل به ياد داشتم رنگ بودند و من تقريبًا آن
آيد و در چپ يا راست قرار داشتن سلولش، مکان آن را حدس  وی از کجای بند می

بعد با .  بردم  می ی سلولش پی زدم و از طريق دانستن رنگ موکت، به شماره می
دادن نام مستعاری به او، هرگاه با وی کاری داشتيم با همان نام از زير در يکديگر 

هم چنين . گرفتند  انجام میها با صدای بلند تمام اين پرسش و پاسخ. کرديم را صدا می
برند و  های مجاور و مقابلش چه کسانی به سر می کردم که در سلول مطلعش می
  .کردند ها درستی تشخيص موقعيت را چک می سپس قديمی
زديم  که پی ببريم پاسدار در بند هست يا نه، چند بار با لگد محکم به در می برای اين

 واکنش نشان ،اگر داخل بند بودند. رديمک و با صدای بلند نگهبان را صدا می
   .شد مان شروع میي ها دادند، در غير اين صورت تماس می

 يکی از زندانيان مجاهد که از اواخر در همين ماه متوجه شدم ناصر منصوری
برد، اقدام به خودکشی کرده  ماه در انفرادی به شکل تنبيهی به سر می ارديبهشت



 ناصر به شدت زير فشار رفته بود و برای حفظ اطالعات و يا امتناع ظاهرًا. است
ای از سوی زندانبانان و بازجويان، مبادرت به خودکشی  از انجام کاری و يا خواسته

در آن شرايط در گوهردشت، .  مرگ را بر تسليم شدن ترجيح داده بودوکرده 
فرسا  ای به زير فشار طاقت وم را با بهانهزندانبانان به دنبال اين بودند که زندانيان مقا

ای در جمع  ها را مجبور به خواندن انزجارنامه شان، آن  برده و برای درهم شکستن
به هر صورت، کسی به درستی . ای دچار شده بود به چنين بليه شايد ناصر نيز. کنند

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

العاده سخت و ناممکن  ی جلوی سلول، کاری بود که انجام آن فوق کره شکستن کره
ناصر متأسفانه به .  جوش خورده بود نمود برای اين که به صورت يک تکه می

های  بچه. شود  به فلج شدن کامل او میرسد و نخاعش قطع شده و منجر شهادت نمی
 اوين به گوهردشت آورده شده بودند، ٣، يعنی بخشی از کسانی که از بند ١٣فرعی 

چنان روی زمين بوده   هم،ديده بودند که پيکر وی تا ساعتی پس از اقدام به خودکشی
 در ای  خودکشیشايد اصًال. و پاسداران نيز از اقدام او به خودکشی مطلع نشده بودند

ی پاسداران دچار چنان وضعی  ناشی از شکنجههای  هبين نبوده و او در اثر ضرب
وگو با ناصر  کسی قادر به گفت. سازی دست زده بودند ها به صحنه شده بود و آن

ی حدس و گمان و  همه چيز بر پايه. نشده بود و از کم و کيف قضايا اطالعی نداشت
ده کرده بودند وقتی پاسداران به باالی پيکر  مشاه١٣های فرعی  بچه. شايعات بود

. کردند ی ناصر آمده بودند، با پايشان او را اين طرف و آن طرف می در هم شکسته
عام آورده شد، در بهداری   مرداد که با برانکارد به محل قتل١۵ناصر از آن روز تا 

 های انگيزی بدون رعايت حداقل استانداردها و مراقبت گوهردشت به شکل رقت
  . نخاعی، بستری بود پزشکی برای بيماران قطع





  
  
  

  ها ی ديو و باغ کوکب ی ستيزه هنگامه
  عام  روز شمار قتل

عام؛   ويژه قتل ؛ آخرين جشن عمومی بند يا بزرگداشت شهدا؛ هيئت عام  قتل شروع
ای با عصا؛ اعدام بر   های درد؛ پرنده راهروی مرگ؛ آخرين ديدار ياران؛ لحظه

  ...های سخت تصميم گيری و انکارد؛ لحظهتخت بر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آی تماشاييان عشق
  بندهاتان را بتابانيد

  که بازيگران اين پرده را
  ام از ميان شما برگزيده

  با بانگ سپيدخوان حقيقتی عميق
 ام شما را از خواب خستگی پرانده

...  
  آسمان ای ستارگان هفت

 هاتان را بتابانيد چراغ
 ست یی زندگ پردهاين آغاز آخرين 

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

  کند  عاشقانه در سکوت پرواز می
  
  
  



وقتی ديگر کاری برای انجام دادن . گذشتند روزهای متوالی از پی هم می. ۶٧تيرماه 
روزهای جمعه بعدازظهر، . شدم ها مشغول می وگو با بچه نداشتم، به شوخی و گفت

ها دعوت  دادم، از آن ها را خطاب قرار می  يکی بچه- در، در حالی که يکیاز زير
بار اول آن !  را با هم تماشا کنيم"هزاردستان"کردم که به سلول من آمده و سريال  می
ات تلويزيون داری؟ و بعد  مگر توی سلول: ها گفت جدی گفتم که يکی از بچه قدر

  . هوا برخاستهای اطراف به شليک خنده بود که از سلول
 ،ی دوم تيرماه، روزی با شنيدن صدای تلويزيون بند باال در يکی از روزهای نيمه

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

ای که ذهنم را اشغال کرده بود، اين بود که چرا دوباره موج  لهمسئ. داشته باشم
دانستم که هرگاه موج  اين را می. کنند ها آغاز شده و آن را علنی اعالم می اعدام

گر وجود بحران در رژيم است، درست مانند بروز تب  افتد، نشان اعدامی به راه می
  .در بيمار

ن، از ابتدای به قدرت رسيدنش و به ويژه های روزافزو رژيم برای مقابله با بحران
بعدها .  خرداد و تا به امروز از اين حربه استفاده کرده است٣٠پس از جنگ و 

، يکی از اعضای مرکزيت سازمان فدائيان ماه انوشيروان لطفیشنيدم در خرداد 
 تن از هواداران ها و چند ، به همراه يک عضو اتحاديه کمونيست)اکثريت(خلق 

چنين يک روز پس از پذيرش  هم. اند ی اعدام شدهاهللا معبود مجاهدين از جمله حجت
 در اوين ، هشت تن از هواداران مجاهدين از جمله غالمرضا کاشانی۵٩٨قطعنامه 

در ميان . ار هم قرار داردزهرا در کن ها در بهشت قبرهای همگی آن. اعدام شدند
 همچنين هفت تن ديگر از جمله رحيم هاتفی. شد اعدام شدگان نام دو زن نيز ديده می
 سعيد  از اعضای اکثريت،فرامرز صوفیاز اعضای حزب کمونيست ايران، 

حزب توده نيز به در همين  دبير اول سازمان جوانان  و کيومرث زرشناسآذرنگ
وقفه ادامه   بی۶٠اعدام مجاهدين از ابتدای سال .  سپرده شدند ی اعدام روز به جوخه

ی مهمی از   و حزب توده را بايد نشانه"اکثريت"داشت، ولی اعدام اعضای سازمان 
 تا آن .مشدي ه بود، هشيار میای که در را گرفتيم و نسبت به فاجعه وخامت اوضاع می

از . ی اعدام سپرده شوند اعضای اين دو گروه به جوخهکه تر سابقه داشت  موقع کم
حزب توده به جز ده نفر اعضای سازمان نظامی، کسی را رسمًا اعدام نکرده بودند 

بردند و حکم  در زندان به سر می... و اعضای دفتر سياسی و کميته مرکزی و
مطمئنًا هرگاه توازن قدرت . حاد جماهير شوروی در ايران را داشتندهای ات گروگان

البته تعدادی از . فرستادند ها را به قربانگاه می شد، آن به سمت غرب متمايل می
اعدام مخفيانه های نظامی، مانند سپاه نيز تا آن موقع  های حزب توده در ارگان نفوذی

از اعضای سازمان . ی کرده بودشده بودند و رژيم از اعالم علنی آن خوددار
در .  نيز به همان داليل فوق، تا به آن روز به ندرت کسی اعدام شده بود"اکثريت"

ی قطوری مبنی بر اقدامات خالف  توانستند پرونده واقع جالدان به لحاظ سياسی نمی



، چرا که تا هنگام دستگيری. برای آنان تدارک ببينند...  و "محاربه"منافع رژيم و يا 
 در جهت حمايت از رژيم "اکثريت"های حزب توده و سازمان  ها و اقدام اکثر فعاليت

 و ۶٠ در بين سال های ارهبران اين جريان، حت. ی آن بود گرايانه و اقدامات سرکوب
عام زندانيان سياسی دفاع نموده و حداکثر تالش خود را جهت دفاع از اين   از قتل۶١

ی  کار بيان   در نشريه و فرخ نگهداررقيه دانشگری. دها به کار برده بودن  جنايت
  : کرده بودند که

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

 که به نوبه -عاطفی و اخالقی ا توجه کنيم و مسئله را نه صرفا از جنبهه خشونت
چنان که ضد انقالب سعی در عمده کردن آن دارد، بلکه   آن-خود حائز اهميت است

هواداران سازمان در موقعيت . ی مصالح و منافع انقالب بررسی کنيم از زاويه
. تر از پيش انجام دهند انهتر و قاطع خطير کنونی بايد وظايف خود را هوشيارانه

ها در  های ضد انقالبی گروهک های ضد انقالب و شناساندن سياست افشای دسيسه
ها و در هر کجا که توده حضور دارند جزو وظايف  محيط کار و در ميان خانواده
  1مبرم هواداران مبارزه است

ی  م گسترده، به اعدا۶٧عام اصوًال هنگامی که مسئوالن قضايی رژيم در جريان قتل
ها نبود   آوردند، مبنای کارشان فعاليت سياسی و يا اقدامات ضدرژيمی آن آنان روی

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

ی باال شنيدم  شب هنگام جسته و گريخته از طريق تلويزيون طبقه.  تيرماه٢٧دوشنبه 
های خمينی و ستاد فرماندهی  اطالعيه.  را پذيرفته است۵٩٨ی   قطعنامهکه خمينی
تمام حواسم را جمع کرده بودم تا کلمات . شنيدم را به صورت منقطع می... کل قوا و

هايمان را  های ديگر، شنيده با دوستانم در سلول. را بهتر بشنوم، ولی ممکن نبود
ل روز، تمام کوشش در طو. ها را کامل کنيم کرديم آن روی هم گذاشته و سعی می

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

ترين  مان نيز در حساس  با در نظر گرفتن اين که مالقات. چگونه است، نداشتيم
گشت  آخرين مالقات من برمی. تر از بقيه در مضيقه بوديم ده بود، بيششرايط قطع ش
هيچ يک از ما . المالقات شده بودم ماه و از آن تاريخ به بعد ممنوع به اوايل خرداد

اخبار . احساس مثبتی نسبت به پذيرش قطعنامه در رابطه با وضعيت خودمان نداشتيم
  شيرين هانتر ارزيابی.  در ذهنم بود به شکل کالسه شده۶٧های جنگ در بهار  جبهه

 در رابطه با جنگ ايران و هنری کيسينجراز مرکز مطالعات استراتژيک آمريکا و 
های پی در پی  نشينی ، عقب"فاو"از دست دادن . کردم عراق را دوباره مرور می

تر از آن بودند که  تر و جدی بسيار گستردههای مختلف و دادن تلفات،  رژيم در جبهه
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های رژيم که تا پيش از اين فقط از  روزنامه. پوشی کنند بتوانند کتمان و پرده
آوردند، مجبور به درج اخبار اين   سخن به ميان می"لشکريان اسالم"پيروزهای 

نشينی  های جنگ و عقب های نيروهای رژيم در جبهه شکست. شدند ها می ناکامی
ی نفتی و قابل حصول ايران  گرفت که ميادين عمده ها درحالی صورت می وم آنمدا

ها و محروم شدن رژيم از   جنگی قرار داشتند و هر آن امکان سقوط آنی طقهدر من
  . رفت های سرشار نفتی می يابی به درآمد دست

چنين عمليات  هم،  خرداد به عنوان مسئول امور جنگ١٢ در انتخاب رفسنجانی
هر چند . بار ديگر در ذهنم مرور کردم  ارتش آزاديبخش را يک"چلچراغ" و "آفتاب"

 و گستردگی آن اطالعی نداشتم، ولی مطمئن "چلچراغ"ی عمليات  هنوز از دامنه
با وجود اين همه فاکت و . تر بوده است تر و مهم  بزرگ"آفتاب"بودم که از عمليات 

ی  کرديم که رژيم قطعنامه انگارانه فکر می  هنوز سادهی روشن، ما دليل و نشانه
جايی که اين رژيم سرشتش با جنگ و کشتار و   را نخواهد پذيرفت و از آن۵٩٨

  .خونريزی و صدور بحران آميخته است، پس امکان کوتاه آمدن در جنگ را ندارد
ی امور جنبه فرعی به  هاصل حفظ نظام است و بقي : قبًال به وضوح گفته بودخمينی
حکومت اسالمی :  بودخاطر نشان کردهبه صراحت و همچنين  دگيرن خود می

های او  گفته. را نيز متوقف کند... تواند احکام اسالمی حج و نماز و روزه و  می
متأسفانه ما . تر از آن بود که نياز به تفسير و تحليل داشته باشد تر و شفاف واضح
های ذهنی خود پای  يافتيم و هنوز بر يافته ا نيز در نمیترين مطالب ر  ساده
ها  ما گاهی وقت. فشرديم تا اين که واقعيت در اين روز خود را به ما تحميل کرد می

  وشنويم که مورد نظرمان است های ديگران، تنها آن بخشی را می از تمامی حرف
گاه . بنديم اش می يهمان را برای شنيدن بق خواهيم و گوش انتظارش را داريم و می

. کنيم ی سخنان يک فرد و يا گروه خودداری می آگاهانه و گاه ناآگاهانه از شنيدن همه
کنيم و سپس در چهارچوب و مطابق با  مان را از قبل تعيين می ها گاه تئوری و نظريه

به ظاهر مشغول شنيدن هستيم، اما . پردازيم  نظرات و افکار ديگران میبه نقدها،  آن
 و همين ايم مان در حال مرور پاسخی هستيم که از پيش انديشيده  واقع در ذهندر

 در ارتباط با جنگ و .شود هايمان می  گيری ها و نتيجه موجب يک بعدی شدن تحليل
گونه   نظامی رژيم، ما اين- و مسئوالن سياسیبس از سوی خمينی امکان پذيرش آتش
 ُارد افتادم که   خبر پذيرش آتش بس به ياد سرهنگ علیبا شنيدن. عمل کرده بوديم

 سال قبل در بهداری زندان به من گفته بود که رژيم در بن بست جنگ گير ۴درست 
او . روی ندارد و بدون ترديد مجبور به پذيرش آتش بس است کرده و امکان پيش

 برای حفظ نظام و خمينی. اش را ببيند امروز در ميان ما نبود تا صحت ارزيابی
جلوگيری از فروپاشی آن، جام زهر را سر کشيد و نشان داد که برخالف ارزيابی 

توان  نيست و نمی" لجوج"و " خشک مغز"، "دگم"وجه فردی  اش، به هيچ دشمنان
ی مرگ  گويند مرغ يک پا دارد و تا آخر و لحظه ی کسانی که می وی را در زمره
رغم کبر سن، دارای هشياری، پويايی و  بلکه علی. قرار دادايستند،  نيز روی آن می



گونه که قبًال نيز گفته بود،  گيری ضدانقالبی عجيبی است و همان شکيبايی و پی
، بنا به روايت منتظری. ترين مسئله برای او حفظ نظام و اعتالی آن بوده است مهم

 ٢٧ی آن که در روز دوشنبه    د و اطالعيهخمينی چند روز قبل قطعنامه را پذيرفته بو
  . تيرماه منتشر شد، تنها برای آگاهی عمومی بوده است

  
 مبنی بر داليل پذيرش قطعنامه را از راديو پيام جديد خمينی.  تيرماه ٢٩چهارشنبه 

ر ت قبول اين مسئله برای من از زهر کشنده" وی در پيامش تأييد کرده بود که. شنيدم
بعد نيز مشخص شد که در اين رابطه، سخن گزافی نگفته و . گفت  راست می2."است
 :وی در پيامش، اشاره کرده بود. تر از يک سال، مرگ او را به کام خود کشيد در کم

پيمان بسته بودم تا آخرين قطره خون و آخرين نفس بجنگم و تصميم امروز فقط از "
چنين تأکيد کرده  وی هم  3"خاذ گرديدروی تشخيص مصلحت نظام از سوی من ات

 که 4."چه که گفته بودم گذشتم واگر آبرويی داشتم با خدا معامله کردم از هر آن": بود
اگر صدام دست به دريا بزند دريا نجس " :اش به جمالتی مانند در واقع اشاره

يست  اگر اين جنگ ب اهللا را چه بدهيم؟ شود؛ اگر با صدام صلح کنيم جواب رسول می
ای در تهران باقی است به جنگ ادامه  ايم و تا خانه سال هم طول بکشد ايستاده

ام از   تا آن زمان که من زنده جنگيم؛ تا آخرين نفر می  دهيم؛ جنگ نعمت است؛ می
معنايش اين است آه ما از ) در جنگ(صلح و سازش سخن نگوييد؛ اگر خسته بشويم 

 در خمينی. بوده است...  و"ايم سالم خسته شدهايم، از ا قرآن آريم ديگر خسته شده
ی داليل پذيرش آتس بس و   خطاب به نيروهايش در باره۶٧ تيرماه ٢۵تاريخ 

 فرمانده سپاه پاسداران  رضايی محسن۶٨ تيرماه ٢ی مورخ  ، به نامه۵٩٨قطعنامه 
ها گزارش  کند و آن را يکی از ده  ياد می"دهنده تکان" آن به عنوان اشاره کرده و از

های نيروهای رژيم، به دست او رسيده  داند که بعد از شکست ای می  سياسی-نظامی
  5.است

امروز ":  نوشته بود خود به منتظری۶٧ تيرماه ١٣ی مورخ   در نامههر چند خمينی
اهللا  غفلت از مسائل جنگ خيانت به رسول.  شکلی خيانت به اسالم استترديد به هر

ی جنگ به خرج داده بود ولی   تمامی تالش خود را برای ادامهخمينی6" .است) ص(
.  عقب نشسته بود،جايی که آن را برخالف مصالح رژيم ارزيابی کرده بود در آن
. شان را گم کرده بودند و پا دست . ده بودی پاسداران بند به شدت پايين آم روحيه

بردند و از درک شرايط عاجز  ها بيش از ما در بهت و ناباوری به سر می مطمئنًا آن
  .شان بودند آنان در رؤيای فتح کربال ، ناباورانه شاهد تسليم بالشرط امام. بودند
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تر، خبرهای  يشپ. کش را نيز تنبيهی به انفرادی آورده بودند های ملی چندتن از بچه
شان در اوين، شنيده يها  در مورد وضعيت، مواضع و فعاليت ای را جسته و گريخته

های مطرح در بندشان را بشنوم  توانستم موضوع اين بار از زبان خودشان می. بودم
ها را به   آن۶۶از خرداد ماه سال . شان قرار بگيرميها و در جريان مواضع و ديدگاه

، اولين اعتصاب غذای عمومی ۶۶در تابستان سال . رده بودند اوين منتقل ک۴بند 
 قيد و شرط از  ها آزادی بی ی آن خواسته.  را شکل داده بودند۶٠زندان پس از سال 

رژيم نيز فشارهايش را افزايش داده . زندان و لغو ضوابط دادستانی جهت آزادی بود
ب را گسترش داده و تنگی ی سرکو کرد که دايره های گوناگون، تالش می و به بهانه

ممنوعيت ورزش جمعی از اوين آغاز شده و به . چندان کند اوضاع را دو
های گذشته  ی زندانيان در طول سال های سرکوب شده خواسته. گوهردشت رسيده بود

کسی را نيز يارای .  سرباز کرده بودند،جا روی هم انباشته شده بود و حاال همه يک
 تحريم و اعتصاب غذا و ،ای به اندک بهانه. موجود نبودجلوگيری کردن از وضعيت 

گاه . گرفت در دستور کار قرار می... تحريم فروشگاه و هواخوری و مالقات و 
از جمله تحريم فروشگاه در بند . گرفت ای نيز انجام می های کودکانه روی چپ
ه بود اجناس اين تحريم تنها به اين علت روی داده بود که زندانبان گفت. ها کش ملی

 ورودی ساختمان بندها تحويل بگيرند و زندانيان بر اين نظر ِرفروشگاه را بايد از د
قضيه به گرو و گروکشی تبديل شده ! بودند که اجناس بايد دِم دِر بند تحويل داده شود

مسئوالن زندان . برد برای مدتی بند در تحريم فروشگاه و اجناس آن به سر می. بود
 غذا را نيز کم کرده و به شدت از  داخِلها، نمِک يد فشار روی بچهنيز برای تشد
دائم بين . ها کوتاه بيايند ها تحليل رفته و بچه کاهند تا بلکه مقاومت کيفيت غذا می

 تا بهمن ماه همان سال در ۶۶از خرداد . زندانيان و زندانبانان جنگ و گريز بود
 روزه تا يک هفته ۵تصاب غذای کش به اع های ملی مدت هشت ماه، سه بار بچه

  . دست زده بودند
ی پايين و يا  در روزهای بعد از پذيرش قطعنامه، تقريبًا تمامی کسانی را که در طبقه

شدند، به بند ما آوردند ودر  در بندهای ديگر به صورت انفرادی نگهداری می
ی نهايی نزديک گير احتماًال به تصميم.  خالی بودند، انداختنداهای آن که اکثر سلول
ی اول به   نفری را که در انفرادی طبقه١۴بعدازظهر امروز متوجه شدم . شدند می

ضمن . اند های مختلف جای داده اند و در سلول بردند، به بند ما منتقل کرده سر می
مدتی بود . آوريم ها به دست می هايی از موقعيت آن ها، آگاهی تماس با ديگر سلول

شان   که قبل از ما به انفرادی آورده شده بودند، به فرعی سابق را١۶های فرعی  بچه
 ما به خوبی در جريان تمايل مسئوالن زندان بر اين پايه بود که. منتقل کرده بودند

خبرهای زندان اوين قرار گيريم و در اين راه، تسهيالت الزم را برای ما فراهم 
 انداختن ما به هنگام تماس، به گونه تالشی در رابطه با به دام چون هيچ. کردند می

 به دام انداختن شان های ما زياد بود که اگر قصد ی تماس آن قدر دامنه. دادند خرج نمی
بار يکی از  حتا يک . شدند بود، به طور قطع و يقين در اين کار موفق میما 



من ! کنی خوب وقت را اعالم می: برد، گفت پاسداران هنگامی که مرا به حمام می
ا کسی بودم که ساعت داشتم و روزی چند بار از زير در با صدای بلند وقت را تنه

  . کردم اعالم می
های   متوجه شدم سه تن از زندانيان مجاهد به نامالورود زندانيان جديددر تماس با 

های انفرادی آسايشگاه  ی از سلولهاشم  و اسداهللا بنی، حسن فارسینصراهللا بخشايی
اند که متأسفانه با شکست مواجه شده  ی خرداد ماه مبادرت به فرار کرده اوين در نيمه

ها حاضر شده و به   رئيس زندان اوين در سلول آندر ابتدای ماه، مرتضوی. بودند
ها از طريق يکی از زندانيان مجاهد به  آن. اند ها گفته بود که به اعدام محکوم شده آن

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

وهردشت که در مقابل سينه قرار های گ های سلول آسايشگاه اوين، بر خالف پنجره
ها پتوهای خود را از قبل  آن. اند دارند، در باالی ديوار و نزديک به سقف واقع شده

ها سعی کرده  های شب، با آويزان کردن طناب به شکل طناب در آورده و در نيمه
ه متأسفانه طناب کوتا. ی سوم آسايشگاه به پايين ديوار برسانند بودند خود را از طبقه

در اثر . شوند بقيه ارتفاع را بپرند ها مجبور می رسد، آن بوده و به سطح زمين نمی
های مجاهدين بود  او يکی از پيک. شکند  میپريدن از بلندی، پای نصراهللا بخشايی

ها برای  آن. ی مرزی به داخل کشور عزيمت کرده و دستگير شده بود که از منطقه
ديوارهای زندان، بخاطر شکسته شدن پای نصراهللا با مشکل مواجه رد کردن 

 کند یوی تالش م. کنند های حساسی را صرف بحث با نصراهللا می لحظه. شوند می
. ی طرح بپردازند مهاکه او را رها کرده و خود به اجرای اد سازد ها را متقاعد آن

که و از آنجا به ِده اوين ای گذاشته و خود را ابتدا به در  را در گوشهاوباالخره 
ها را بازرسی  نگهبانان که دائمًا سلول آن. رسند رسانده و سپس به اتوبان می

. پردازند ی منطقه می ی فرارشان شده و با بسيج نيرو به محاصره کردند، متوجه می
کنند و حسن و اسداهللا نيز در اتوبان، به هنگام   های اوليه نصراهللا را پيدا می در لحظه

ها در روزهای  آن. شوند الش برای گرفتن يک ماشين و فرار از منطقه، دستگير میت
هايی از  اقدام. ها در اوين به شهادت رسيدند عام، جزو اولين سری اعدام ی قتل اوليه
 و موضع باالی زندانيان مجاهد و  ی عزم و اراده دست در آن روزها، نشانه اين

پيش . ی اين روند به شدت در هراس بود ز ادامهرژيم ا. ها بود ی تهاجمی آن روحيه
ی و ناصر اکبر قربانل های علی  دو تن از زندانيان مجاهد به نام۶۶از آن در سال 

 از اوين به زندان ساوه منتقل شده بودند، به همراه دوتن ۶۵ که در سال شيرويه
شان با کندن تونلی که بمدت بيش از يک ماه طول کشيده بود، يها ديگر از هم سلولی

موفق به فرار از زندان شده و شبانه خود را با کاميون به تهران رسانده و بعد از 
  محمد جعفری۶٧در تيرماه . وصل شدن به مجاهدين، از کشور خارج شده بودند

ار دوم دستگير شده بود، از زندان يکی ديگر از هواداران مجاهدين که برای ب
ه نيز که از تهران به گرگان منتقل چشم پيش از آن يحيی گل. گلپايگان فرار کرده بود



در شهرهای مختلف کشور . شده بود از زندان فرار کرده و به مجاهدين پيوسته بود
. ز کشور خارج شده بودندتعدادی از زندانيان مجاهد به همين ترتيب فرار کرده و ا

 تالش کرده بود فرار کند که با شکست مواجه حصار نيز هادی صابری  قزل۴در بند 
شان از  ی آزادی برخی از زندانيان مجاهد و خروج در آن روزها گاه فاصله. شده بود

.  گذراندم مدتی را به درد دل با محمد اردکانی،شب. کشور کمتر از دو هفته بود
بيش از دو سال از آخرين . برد کش شده بود و حاال در بند ما به سر می مدتی بود ملی

ام  در محاسبات اوليه. دلم برايش تنگ شده بود. گذشت باری که ديده بودمش، می
کردم به زودی وی و ديگرانی را که در آن بند به شکل تنبيهی به سر  تصور می

دانستم  نمی. وگو خواهيم کرد د، خواهم ديد و آن وقت يک دل سير با هم گفتبردن می
  .های ما خواهد بود ها و صحبت اين آخرين تماس

  
ها را   بود، اما بر خالف انتظار، مالقات١روز مالقات سالن .  مرداد٢يک شنبه 

سئوالن م. شان محروم کرده بودندي ها قطع کرده و زندانيان را از ديدار با خانواده
زندان در . رژيم تصميم خود را برای از بين بردن زندانيان سياسی، گرفته بودند

 ١ در ميان زندانيان سالن و لشکریعصر همان روز ناصريان. برد التهاب به سر می
هاد ها خواستند تا برای انتقال به ساختمانی در کنار کارگاه و ج حاضر شده و از آن

  .آوری کنند شان را سريعًا جمع ی وسايل زندان، کليه
 محسوب "معاند"بندی مسئوالن زندان،   کسانی بودند که در تقسيم١زندانيان سالن 

ی بندهای گوهردشت و  موضوع انتقال زندانيان به بندی خارج از مجموعه. شدند نمی
و اظهار داشتند حاضر در کنار بند کارگاه و جهاد، مورد مخالفت افراد قرار گرفت 

 برای ناصريان. کنند، نيستند به زندگی در کنار زندانيان عادی که در کارگاه کار می
ما شما را : شان، از موضعی باال گفت ها و خاموش کردن مخالفت متقاعد کردن آن

در آوريم و تنها به علت باال زدن چاه فاضالب و مشکالتی که  تواب به حساب نمی
. رابطه با فاضالب زندان به وجود آمده است، مجبور به انجام اين انتقال هستيم

عام  ی مسئوالن رژيم، زندانيان اين بند شامل کسانی که قرار بود قتل مطابق برنامه
ساختمان کنار کارگاه . کردند ای دور می ها را به بهانه پس بايد آن. شوند، نبودند

های بخشی از افراد  گی يکی از ويژ. ين مقصودی بودبهترين مکان برای نيل به چن
های قبل با تقليل حکم مواجه شده بودند و يا   اين بود که در طول سال١سالن 

  .ی ويدئويی جهت آزادی را پذيرفته بودند مصاحبه
  

چه که در اين رابطه شنيده و خوانده  تعمق به آن. عيد قربان بود.  مرداد٣دوشنبه 
در خواب خود را در . ی خوابی که دو هفته پيش ديده بودم، بردبودم، مرا به فضا

وگو   با ايشان ديدار و گفتجمعی از زندانيان سياسی يافته بودم که مسعود رجوی
ما بار از  بود، با چشمانی اشکنشسته وگو  گفتما به او در حالی که با . کرد می

من طی روزهای . خيس عرق بودم. پريدمسراسيمه از خواب . کرد خداحافظی می



. فکر نکرده بودم...  گذشته اصًال به اين نوع مسائل و مرگ و شکنجه و اعدام و
 و مشغول  کرده روشنسيگاری در اتاق داشتم، همان را . خواب از سرم پريده بود

باالخره خودم را راضی کردم که خواب . هم ريخته بودم به شدت به. قدم زدن شدم
بعد از ساعتی قدم زدن دوباره .  لزومی ندارد خود را به آن مشغول کنماست و
. در شرايط جديدی که پيش آمده بود، دوباره همان خواب را به خاطر آوردم. خوابيدم

.  گذشته را برهم زندتعادلتوانست  ن میيحاال ديگر رژيم قطعنامه را پذيرفته بود و ا
با وارد شدن پارامترهای جديد، . ئل نگريستشد از زاويه ديد قبلی به مسا ديگر نمی

هم خورده بود و نياز به يک بررسی و تحليل جديد  های پيشين به ی معادله همه
  . شد احساس می
کردم و اين که آيا باعث  ی آن فکر می ی قربانی و قربانی شدن و فلسفه به مسئله

ته است يا نه؟ در گردد يا خير و اصوًال تأثيری در جريان تاريخ داش رهگشايی می
ای که از قبل به دنبال  های روانی انسان و نتيجه چنين شرايطی معموًال بسته به حالت

بعد از مدتی به خودم نهيب زدم که . های مختلفی کرد توان برداشت آن هستيم، می
چه که در مغز و ذهنم  از پرداختن به آن. بهتر است فعًال به چيزهای ديگری بيانديشم

يک احساس غريزی و نه تحليل سياسی، مرا به وقوع .  بود، پرهيز داشتمالنه کرده
کردم  ها نيز تالش می عام تا روزهای پس از شروع قتل. کرد يک فاجعه رهنمون می

به نوعی خودم را از شر آن افکار خالص کنم و به همين دليل در مسيری عکس 
سعی . کوبی برپاست ایدانستم امروز در بند جشن و پ می. کردم احساسم حرکت می

چه که معمول  منطقًا و مطابق آن. ها حاضر ببينم کردم خودم را در جشن و مراسم آن
شديم،ولی  مان، به بندعمومی منتقل می بود، بايد چند روز پيش با اتمام دوران انفرادی

ريختگی اوضاع پس از پذيرش  آن را به حساب درهم. خبری از انتقال نشده بود
، "عرب"حوالی ظهر در سلولم باز شد و پاسدار بند مرا نزد  .شته بودمقطعنامه گذا

: که وارد شدم، وی سالم کرده و با احترام گفت به محض اين. داديار ناظر زندان برد
اش نسبت به آخرين باری که  احساس کردم موضع! بندت را بردار و بنشين چشم

با لحن . بودمش، بسيار فرق کرده استی اجباری کذايی ديده  درجريان مصاحبه
: باريد، گفت ماليم و رويی گشاده و در عين حال چشمانی که از آن شرارت می

هيچ . خواهم شما را به بندتان بازگردانم، خواستم از قبل به شما اطالع داده باشم می
 من با اعتراض. ديدند کردند و معموًال نيازی به اين کار نمی وقت چنين کاری نمی

در کجای قانون و ضوابط آمده است که : نسبت به برخوردی که با ما شده بود، گفتم
حاال ديگر : ی اجباری ديگران شود؟ وی گفت زندانی مجبور به تحمل ديدن مصاحبه

به همين راحتی؟ من دو : گفتم. آن مسئله تمام شده و قرار است شما به بندتان برگرديد
ايد؟  به چه حقی مالقاتم را قطع کرده. ام ت نکردهام را مالقا ماه است که خانواده

ام مجازات  خانواده ام، چرا بايد اگر من خالفی کرده. مالقات حق خانواده من است
ی آينده مالقات  حتمًا هفته: کرد از راه ماليمت درآيد، گفت شوند؟ وی که سعی می

انت صحبت کنم خواهی داشت و االن هم من فرصت کافی ندارم و بايد با ديگر دوست



وگو با او نيمه تمام مانده و نگهبان من  گفت. تان برگرديد تا هر چه زودتر به بند سابق
نمود که عرب به وی ابالغ کرده است تا  ظاهرًا اين گونه می. را به سلولم بازگرداند

چه که  احساس کردم در پس نگاهش هيچ نشان خوبی از آن. ترتيب انتقال من را بدهد
بعد از حدود نيم ساعت متوجه شدم با . نند، نيست ولی چندان اهميتی ندادمک ادعا می

  .همه برخوردی مشابه من داشته است
های جلوی سالن منتقل کردند و نگهبان  بالفاصله سلول ما را عوض کرده و به سلول

. جا در من آغاز شد ترديد از همين! منتظر باشيد تا به بندتان منتقل شويد: بند گفت
هايمان را عوض  مان انتقال دهند، پس چرا سلول خواهند ما را به بند سابق میاگر 

های سابق ما را به بندمان منتقل کنند؟ با اين  ستند از همان سلولنتوا کردند؟ مگر نمی
ها را به  ديديم که اين اتفاق هايمان در آن دوران، دليلی نمی همه و با توجه به تحليل

بعدها با کنار گذاشتن . ه سرعت از اين مسئله گذشتمدوباره ب. فال بد بگيريم
های برخورد، به اين نتيجه رسيدم که مسئوالن زندان در تمام آن مدت در صدد  نمونه

من در آن . ه بودندای بودند، ولی بنا به عللی از انجام آن خودداری کرد اجرای پروژه
سابقه نداشت که . ه باشمتوانستم داشت زمان هيچ درکی از آن نداشته و در واقع نمی

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

مان  خواند و بر سر و کول آن روز کابل در دست رجز می. رو هستم به ديده بودم، رو
و وی را   مان را به وی تحميل کرده  کردم که اراده خياالنه تصور می خام. کوبيد یم

بار از در   او اين بار از موضعی خفتکردم فکر می. ايم نشينی کرده مجبور به عقب
خواهد مسائل را به نوعی رفع و رجوع کرده و  مصالحه با ما بر آمده است و می
بعدها متوجه شدم که همين برخورد را  ! آوردمان در برخورد آن روز را نيز از دل

 مردادماه در اوين با بخشی از زندانيانی که در انفرادی به سر ٣ يا ٢در روز 
ی سالن   روز قبل از سلوِل دربسته۴ نفر بودند و ٩ها  آن. بردند، انجام داده بودند می
در . شدند میهايی سه نفری نگهداری  جا منتقل شده  و در سلول  آموزشگاه به آن۶

آوری کنند ولی  شان را برای انتقال جمع ها ابالغ شده بود که وسايل اين روز به آن
هايی  شوند که از انتقال خبری نيست و فردای آن روز، فرم بعدازظهر متوجه می

به ... هايی پيرامون نام، نام خانوادگی، اتهام ، ميزان محکوميت و حاوی پرسش
  .ند تا پر کنندی زندانيان داده بود کليه

زندانيان دوبار دستگيری که در اوايل تيرماه به انفرادی منتقل شده بودند و در اين 
ی راه با تغيير  ها را به بندهای عمومی داشتند، در ميانه روز قصد بازگرداندن آن
  . های انفرادی برگردانده شدند رو شده و دوباره به سلول تصميم مقامات زندان روبه

مسئوالن رژيم در حال . ال زندانيان به آسايشگاه اوين، آغاز شده بودنقل و انتق
باره کبرخورد پاسداران و مسئوالن زندان به ي. عام بودند تدارک آخرين مراحل قتل

شدند،  رو می  روبه"مجاهدين"تغيير کرده و در مقابل پرسش اتهام، وقتی با پاسخ 
! شد شان پديدار می ی نيز بر لبانبخش هيچ واکنش حادی نشان نداده و لبخند رضايت



ها برای تشويق افراد به اتخاذ چنين  چه که مسلم بود، تالش وافر و غير مستقيم آن آن
  .مواضعی بود

بدون هيچ پرسشی . هنگام تقسيم شام، پاسدار بند متوجه شد بشقاب و ليوان ندارم
ميدم اتقاق جديدی فه. رفت و بالفاصله با بشقاب و قاشق و ليوان و يک آفتابه برگشت

ی فراوانی برای اجرای  عجله" عرب. "افتاده و دستور انتقال ما منتفی شده است
  . باره متوقف شده بودکپروژه داشت و معلوم نبود چرا همه چيز به ي

  
"  آ- محمود"ام  شب از طريق مورس فهميدم که در سلول کناری.  مرداد۴سه شنبه 
داديم از  ر اين که کنار در ورودی سالن بوديم، ترجيح میبه خاط. برد به سر می

ها نيز از زير در آهسته با هم  مورس استفاده کنيم، ولی با اين حال بعضی وقت
شايد همان حس . خواست صدای همديگر را نيز بشنويم مان می دل. کرديم صحبت می
ل به انفرادی  دو ماه قبحمودم. ديگر را نخواهيم ديد گفت که ديگر هم غريزی می

از يک نفر : به چه دليل به انفرادی منتقل شدی؟ گفتم: پرسيد. منتقل شده بود
 ی اجباری بگيرند و بر آن بودند که ما را به تماشای آن ببرند خواستند مصاحبه می

.  آوردند انفرادیما را به  در نتيجه با ضرب و شتم .رو شدند که با اعتراض ما روبه
آن فردی که متن : سپس پيامش را به شکل منقطع دريافت کردم. ای خاموش شد لحظه

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

احساس . ه بودمحاال در سلول کناريم بود و من به شکل بدی قضيه را طرح کرد
شايد او فکر . ام، چيزی که اصًال قصدش را نداشتم اش شده کردم باعث ناراحتی

در . دانم مان می کرد من او را مسبب به انفرادی افتادن و کتک خوردن آن شب می
پيچيدم و  از شدت ناراحتی مثل مار به خودم می. گونه نبود صورتی که اصًال اين

جمع و جور کنم و حماقتی را که کرده بودم تصحيح دانستم چطوری قضيه را  نمی
گرفتم و از وی  در آن لحظه دوست داشتم که کنارش بودم و در آغوشش می. کنم

او قبل از ما به انفرادی رفته بود و حاال از سالن انفرادی ديگری . خواستم پوزش می
. ز دلش در بياورمدوباره تالش کردم با او گپ بزنم تا بلکه ا. جا منتقل شده بود به آن

وگو با او  از هر دری به گفت. به همين دليل به رد و بدل کردن اخبار پرداختم
پرداختم اال به اين نکته که چگونه تماس او با آذر لو رفت؟ و يا چگونه او را به  می

خواستم دوباره موضوع فوق را در ذهنش  نمی... د و کردنانجام مصاحبه مجبور
کردم بعدها شايد در موقعيت بهتری بتوانم موضوع را  فکر میدر ثانی . تداعی کنم

  . گيری کنم پی
 در زبان "کوچک" به معنی("اسمال"ها به  پاسدار کوتاه قدی که در ميان بچه

 وا. ی سلولم را باز کرد ی مورس زدن ما شد و دريچه معروف بود، متوجه) انگليسی
 زمين ولو شده و در حال یرومرا در حالتی غافلگير کرد که به طور درازکش 

زدی؟  چرا مورس می: در سلول را باز کرد و گفتبه سرعت . مورس زدن بودم



شانس را نگاه : وار گفتم بدون اين که خودم را ببازم، لبخندی زده و با لحنی لوطی
 دلم گرفته بود و دراز کشيده بودم و روی "نود و بوقی"بعِد ! تف به اين شانس! کن

پيش خودم گفتم اگه شانس ماست، همين حاال نگهبان در . ه بودمديوار رنگ گرفت
زدی؟ دسِت بر قضا در باز شد  گويد چرا داشتی مورس می کند و می سلول را باز می
ای که ساخته بودم، گويی او را  البداهه ام و داستان فی خونسردی! و تو ظاهر شدی

اسداران به بند، فقط دنبال های پ در يورش. لوحی بود   پاسدار ساده. کوب کرد ميخ
 روی زمين ريخته باشد، "مالت"اگر صد تا : گفتند ها می بچه. گشت وسايل چوبی می

برای همين به ... ی چوبی و ها را ول کرده و يک راست می رود سراغ قفسه او آن
مواظب باش، سلول : باری گفت به شکل بالهت. گفتند هم می" عشق چوب"او 
سرم را ! اگر خواست با تو تماس بگيرد، جواب نده!  استات آدم خطرناکی بغلی

دانستم چه کنم؟ بخندم بر بالهت وی يا   نمی،در را که بست. چشم: تکان داده، گفتم
تعمق در اين .  بوديم بگريم بر سرنوشت خود که به دست افرادی چون او گرفتار آمده

  . کرد ام می ، سخت آزردهاند ای بر هست و نيست ما مستولی شده واقعيت که چه طايفه
ی نيروهای عراقی به مناطق غرب کشور و اعتراض واليتی  کم و بيش خبر حمله

 پاسدار بند که زير هشت مشغول یوزير امور خارجه رژيم را از طريق راديو
بسيار تعجب .  از روز قبل شروع شده بودهظاهرا حمل. گوش کردن به آن بود، شنيدم

دوباره بعد از پذيرش قطعنامه، از طرف عراق انجام ای  چرا چنين حمله. کردم
با محمود و فرامرز "  اسمال"اخباری را که شنيده بودم، بعد از رفتن . گرفته است
تری  ها هم چيز بيش آن.  که در دو طرف سلولم قرار داشتند، مطرح کردمجمشيدی

  . يب بودنشنيده بودند و اين اخبار برای آنان نيز عج
 از يک گروهبه .  بود)بند سابق خودمان(، ٢های بند  امروز روز مالقات بچه

ها  ی خانواده  و بالفاصله مالقات را متوقف کرده و بقيهدهند میزندانيان مالقات 
 اوين، يعنی ۴بعدها متوجه شدم زندانيان بند  .شوند نمیشان  موفق به ديدار فرزندان

های خود  وين منتقل شده بودند، در اين روز با خانوادهکسانی که از گوهردشت به ا
روی   و پيش"فروغ جاويدان"مالقات داشتند و از طريق آنان در جريان عمليات 

بند را شور و شوق زايدالوصفی فرا . ی نيروهای مجاهدين قرار گرفته بودند اوليه
به گوش ديگر های گوناگون سعی کردند اخبار فوق را  ها از طريق بچه. گرفته بود

  . زندانيان نيز برسانند
عام را اتخاذ کرده بودند و ترديدی  بدون شک مسئوالن رژيم تصميم اجرای قتل

آيند، به زندانيان منتقل  نداشتند که اخبار عمليات، از طريق افرادی که به مالقات می
. ندی زندانيان است، يقين داشت خواهد شد و نسبت به نتايج آن که باالرفتن روحيه

چيزی که در آن روزها با جديت به دنبال آن بودند تا ميزان باالتری از افراد را از 
های زندانيانی که در   در اوين به مناسبت عيد قربان به خانواده. دم تيغ بگذرانند

تعدادی از . بردند، مالقات حضوری داده بودند  آموزشگاه به سر می۴ و ٢های  سالن
شان را مالقات کنند، در   فوق نتوانسته بودند فرزندانهايی که در روز خانواده



 که کنند میها مشاهده  صبح پنج مرداد آن. کنند میروزهای بعد تک و توک مراجعه 
 زندانيان به مدت دو  که مالقات ای روی در زندان زده شده است مبنی بر آن اطالعيه

  . ماه تعطيل است
  

اش در تدارک بزرگداشت دهمين سال به   و رژيم منحوسخمينی.  مرداد۵چهارشنبه 
درست مانند . شان، شکست سختی در جنگ با عراق خورده بودند قدرت رسيدن

امين سال  سلطنت خود جشن بزرگی برپا کرده بود و  شاه قاجار که  در سی فتحعلی
در دوران .  خورده بودیهاي تزار سال شكست سختي در جنگ از روس در همان

شاه، مردم جشن فوق را به فال نحس گرفته و اين نحوست را به گردن  لیفتحع
سال باب کرده بود و  شاه همان  انداخته بودند که فتحعلییقران  صاحبیها سكه

شاه که جز  فتحعلی. قران را نيز به القابش اضافه کنند خواستار آن شده بود که صاحب
های بزرگی از خاک  ود و بخشبدبختی و حرمان چيزی نصيب مردم ايران نکرده ب
ی خويش برآمده بود و خواستار  ميهن را نيز به باد فنا داده بود، در فکر بسط سلطه

 و فاقه و رخمينی نيز که جز فق.  نيز خوانده شود"قران سلطان صاحب"اين بود که 
حاصلی را نيز  مرگ و نيستی چيزی نصيب مردم نکرده بود و هشت سال جنگ بی

هايش را در مقابل  بار دست دم تحميل کرده بود و با شکستی فضاحتی مر بر گرده
دشمن خارجی باال برده بود، خواهان آن بود تا در داخل کشور قدرتش به عنوان 

خود و اطرافيانش . ی فقيه مورد شناسايی عام و خاص قرار گيرد سلطنت مطلقه
ودند تا از شر آنان حضور آن همه زندانی را به فال بد گرفته و در صدد بر آمده ب

  . خالص شوند
. شد از صبح چهارشنبه، صدای بلندگوی مسجدهای اطراف زندان به خوبی شنيده می

ی راديو سعی در  رسيد و گوينده از همه جا صدای مارش معروف جنگ به گوش می
در خالل خبرها شنيدم . های غرب کشور داشت تهييج عمومی برای عزيمت به جبهه

به کمک نيروهای ارتش عراق به مرزهای غربی حمله " فقينمنا"که نيروهای 
ايران  "های ملی و ميهنی و از جمله سروداز صبح چند بار راديو سرود. اند کرده

.  تعجبم شده بود اين امر بيش از هر چيز موجب. را پخش کرده بود" مرز پرگهر
رم خالف اسالم  تلقی کرده و الج"گرايی ملی"ی  رژيم سرودی را که تا ديروز نشانه

کرد، با يک چرخش آنی، در طی يک روز چندين بار به پخش آن  اش می ارزيابی
های مختلف از سوی نهادهای رژيم مبنی بر تعطيلی  اطالعيه  !مبادرت کرده بود
های غرب کشور،   ها به جبهه ها و نهادهای دولتی و عزيمت آن مجلس و دانشگاه

 بخش ی وسيعی از سوی ارتش آزادی ود که حملهديگر ترديدی برايم باقی نگذاشته ب
چرا که تا آن موقع، سابقه نداشت رژيم مجلس و .  انجام گرفته استو مجاهدين
تعطيل کند و از بلندگوی مسجدها نيز  در بدترين شرايط جنگی حتاها را،  دانشگاه

. ه بودها شد بدون ترديد پارامتر جديدی وارد معادله. سعی در بسيج نيرو داشته باشد



ی نيروهای عراقی به خاک ميهن نبود، بلکه هر  امروز ديگر خبری مبنی بر حمله
  . بود... و" عمال استکبار جهانی"و " منافق"و نيروهای " منافقين"چه بود سخن از 
کردند،  صدای پاسداران را که پشت در سالن با هم صحبت می. بعدازظهر بود

ی  زمان اول انقالب هم همه: گفت  داشت، میها که داوود نام يکی از آن. شنيدم می
شان را بشنوم، ي ها ی صحبت هر چه تالش کردم تا بقيه. ها را نکشتند ساواکی
يک دنيا تحليل و برداشت . کردم ای که شنيده بودم، فکر می ها به جمله مدت. نتوانستم

توانستم  چرا اين بحث را به ميان کشيده بودند؟ ای کاش می. کردم روی آن سوار می
. کردند فهميدم که در چه موردی صحبت می هاشان را نيز بشنوم و می ی حرف  بقيه

شان بود، صحبت  آيا آنان در مورد خطری که در صورت سقوط رژيم متوجه جان
 آيا مثل هر انسان ديگری که در موقع  دادند؟ کردند؟ آيا به خودشان دلداری می می

ها نيز به دنبال راه   برای خودش بيابد، آنکند به نوعی راه فراری خطرتالش می
فرار و  دست يافتن به آرامش روحی بودند؟ آيا در پی يافتن توجيهی بودند تا بر 

ها   اين پرسش شان فايق آيند؟ آيا خطر تا اين حد نزديک است؟ اضطراب درونی
کردم قضيه را از ديد  هر چه تالش می. ی ذهنم را به خود مشغول کرده بود همه

ی  برايم محرز شده بود که تبليغات اوليه. شد ديگری مورد موشکافی قرار دهم، نمی
فرامرز . رژيم صرفًا برای گمراه کردن مردم و الپوشانی اصل قضيه بوده است

ی  احتماًال سازمان حمله: کنی؟ گفتم چه فکر می:  از طريق هواکش پرسيدجمشيدی
بس از سوی عراق، احتماًال  ی آتش را با وجود پذيرش قطعنامهزي. وسيعی کرده است

بخش نخواهد بود و اين  ی وسيع ديگری از سوی ارتش آزادی بعد از اين امکان حمله
  . تواند آخرين حمله باشد می

در سوم مردادماه، زندانيان استان کرمانشاهان را  "فروغ جاويدان"با شروع عمليات 
ی اول، ساختمانی که بند سابق ما در  کرده و در طبقهسراسيمه به تهران منتقل 

.  نفر بود٧٠-۶٠تر از  ها مجموعا کم تعداد آن. ی سوم آن قرار داشت جای دادند طبقه
  . بود ها پيش از اين تاريخ تحت عنوان تنبيهی به تهران منتقل شده تعدادی از آن

  
عام زندانيان سياسی در  لقت. چنان تبليغات رژيم ادامه داشت هم. مرداد ۶پنج شنبه 

کردم عمليات بزرگی در  احساس می. اوين آغاز شده بود و ما اطالعی از آن نداشتيم
جريان است وگرنه نيازی به اين همه بسيج و دنگ و فنگ و بستن مجلس و 

سرنوشت ما در اين ميان : انديشيدم با خود می. نبود... ها و  دولتی و دانشگاههای  رهادا
. به ياد خوابی افتادم که هفته پيش ديده بودم. د؟ هيچ پاسخی نداشتمچه خواهد ش

خواب ديده بودم در جايی مانند کميته مشترک هستم و چند پاسدار که دمپای 
شلوارهاشان گت کرده بود، به در سلولم آمدند و به شکل بسيار آهسته و با آهنگی 

در آن جا مشاهده . ولم بردندترسناک نامم را پرسيدند و بعد مرا به راهروی جلوی سل
هايی حامل  آوردند، تابوت کردم روی چرخی که با آن چای و غذا به داخل بند می

شان به شکلی ي ها شان سالم بود، ولی صورتي ها بدن. ها قرار دارد های بچه جنازه



از شدت ناراحتی جلوی چشمانم را گرفتم و فريادم در . باور نکردنی از بين رفته بود
بند نگاه  از زير چشم. ناگهان خودم را در راهرو، کنار فردی يافتم . کستگلو ش

خوشحال شدم که تنها نيستم و همدردی . کردم، شلوار کردی سفيد رنگی به پا داشت
سرم را بلند کردم به قصد آن که صورتش را ببينم، ولی ناگاه متوجه شدم که .  دارم

ع، او را به شکلی سرپا نگاه داشته در واق. صورت او نيز چون ديگر مردگان است
مرا به اتاقی در همان حال . ترس و اضطراب و اندوه وجودم را انباشته بود. بودند
ها را  های روی ساک من اسم. ها روی هم تلنبار شده بودند وسايل بچه. بردند
مرا اند و  ها مرده دانستم که آن در خواب می. گشتم خواندم و بدنبال نام دوستانم می می

آن . از شدت ناراحتی از خواب پريدم. اند شان آورده ها و وسايل آوری ساک برای جمع
. خواب به يادم آمد آن  شب قضيه را جدی نگرفته بودم، ولی در وضعيت جديد،

 .ذهنم را اشغال کرده بود کنم که  تفسير و توجيهی برای آن نداشتم، اما تصديق می
فرامرز، از گرسنگی دائمی به علت ورزش و وگوهايم با  در خالل يکی از گفت

آيد و  ی نانش زياد می روزه است و جيره: گفت. صرف انرژی زياد شکوه کردم
اين کار را از . ی اضافی نانش را به من دهد قرار شد جيره. نيازی به آن ندارد

کرديم  مان را دراز می روی توالت فرنگی رفته و دست. داديم طريق هواکش انجام می
يکی از . کرد آورديم که خود نان جبران می در اين کار کمی کم می.  به هم برسدتا

خواستم دستم را داخل هواکش کنم، متوجه شدم دو تا ديلم يکی به  هايی که می دفعه
تر، در  متر ولی کمی کلفت  سانتی۵٠متر و ديگری   سانتی٧۵ی تقريبی  اندازه

ی نان با روزهای گذشته   جيره کهجه شدمامروز متو .اند هواکش از قبل جاسازی شده
شد، بلکه از  فرق کرده است و نان ارائه شده نانی نيست که در زندان پخت می

  . بيرون زندان تهيه شده است
  

. آمد های مارکسيست، چند روزی بود که صدايی نمی کش  از بند ملی. مرداد٧جمعه 
مشغولی من گوش  ترين دل همم. ها را به جای ديگری منتقل کرده بودند ظاهرًا آن

های    و محلجدهاشد و بلندگوهای مس دادن به اخباری بود که از راديو پخش می
از خالل خبرها احساس کردم . رساندند ها را به گوش ما می عمومی اطراف، آن

از کم و کيف . اند نشينی کرده است و نيروها عقب عمليات با شکست مواجه شده
روزهای گذشته . تنها کانال خبری ما، راديوی رژيم بود. موضوع اطالعی نداشتم

کسی را نيز برای حمام . هيچ پاسداری به جز برای دادن غذا، به بند ما نيامده بود
بردند، ولی از اين کار سر باز  ها بايد هر روز چند نفر را به حمام می آن. نبرده بودند

اضطراب و . سيمه هستندکردم بسيار سرا درموقع دادن غذا احساس می. زدند می
  : زد شان موج میههراس در نگا

  ها غريق وحشت خود بودند آن
  و حس ترسناک گنهکاری

  شان را ارواح کور و کودن



  7.مفلوج کرده بود
در . شد حس کرد تر شده بود و آن را به خوبی می اين مسئله از روز گذشته بيش

ی کوچکترين تغييرها شده و  انسان متوجه. کنند انفرادی، حواس انسان بهتر کار می
  . شود ها حساس می نسبت به آن

ی روز بعد را نيز  صبحانه. دادند ی نان روز را برخالف قبل، در يک وعده می جيره
دوباره متوجه شدم که نان از بيرون تهيه شده است و نان زندان . دادند شب قبل می

تر کسی در  کم. عمير داردفکر کردم شايد نانوايی خراب شده است و نياز به ت. نيست
مشخص بود همه به دنبال شنيدن اخباری هستند که از . گرفت اين روزها تماس می
فضای سنگينی بر زندان حاکم بود و همه را به تفکر و . رسيد راديو به گوش می

. های نماز جمعه را گوش کنم من منتظر بودم که خطبه. تعمق بيشتر وا داشته بود
ی نماز جمعه را پخش  متأسفانه خطبه. خيلی چيزها دستگيرم شودکردم شايد  فکر می

های نماز  نکردند، ولی در خالل اخبار بعدازظهر چيزهايی جسته و گريخته از خطبه
  . شنيدم، اما هنوز به اين مسئله باور نداشتم" منافقين زندان"جمعه، مبنی بر اعدام 

ی تالشی  ای برسم، ولی با همه هی مسائل را کنار هم چيده و به نتيج سعی کردم همه
بلند . ها افتادم بعدازظهر بود که به فکر ديلم. شد کردم، باز چيزی دستگيرم نمی که می

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

ی  از طريق همان روزنه. کرکره کمی کج شد و توانستم از الی آن بيرون را ببينم
ی زندان در سمت  خانه گل. ی جلوی زندان شده بودم کوچک، قادر به ديدن محوطه

ديدم که در واقع  کاری و درختکاری جلوی سلولم را می راستم واقع شده بود و گل
  .جلوی ساختمان زندان بود

از خوشحالی . توانستم به سختی ببينم های به بيرون از زندان را نيز می رفت و آمد
تری نسبت به پيرامونم دارم و  کردم که تسلط بيش احساس می! شد قند توی دلم آب می

شناخت . آورد ی کوچک، احساس آرامش زيادی در من به وجود می همين روزنه
رامش وتسکين روانی تر باشد، باعث آ نسبت به محيط  پيرامون هرچه وسيع

شود زندانی با چشمان  به همين دليل است که تالش می. شود تری در فرد می بيش
ی  اين مسئله جنبه. بسته مورد بازجويی قرار گرفته و يا در زندان رفت و آمد کند

امنيتی  صرف ندارد، بلکه برای تشديد فشار روی زندانی و جلوگيری از برقراری 
بند را از روی چشمانم  کردم که چشم احساس می. گيرد ت میپيوند او با محيط صور

ی کوچکی قابل ديدن   بسيار کوچک بود و فقط محدوده هر چند روزنه. اند برداشته
  . شد بود، ولی همين اندک روزنه نيز باعث به وجود آمدن آرامش عجيبی در من می

رش آورده و به ی بندها يو عصر همان روز، پاسداران به شکلی هماهنگ، به کليه
ها بعد، ديگر  تا ماه. آوری کردند ها را جمع منظور بايکوت خبری زندانيان، تلويزيون

. شد و زندان در بايکوت خبری مطلق قرار داشت ای در بندها فروخته نمی روزنامه
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 مرداد، گوهردشت نيز مشمول ۵عام در اوين در روز  ی قتل با شروع پروژه
زندانبانان و کادرهای مختلف زندان امکان رفت و آمد به ای شده و  مقررات قرنطينه

  . بيرون از زندان را نداشتند
ها نيز از ابتدای تشکيل گوهردشت حق نداشتند بدون   توابحتاهيچ زندانی سياسی، 

کوچکترين تخلفی در اين . بند در زندان و يا راهروهای آن رفت و آمد کنند چشم
ی زندان، نظافت راهروها و حمل غذا تا  ی روزانهکارها. شد رابطه جايز شمرده نمی

 افغانی را به بعدها زندانيان عادِی. ی پاسداران بود پشت در بندها، در ابتدا به عهده
 و يک بند به آنان منتقل کردهکشی از نيروی کارشان، به گوهردشت  منظور بهره
نی ممنوع شده بود از روز پنج مرداد رفت و آمد زندانيان افغا. داده بودنداختصاص 

ی آنان بود، به  و آنان در بندشان محبوس بودند و انجام کارهايی را که به عهده
 رئيس زندان اوين،  در يکی از همين روزها مرتضوی.پاسداران محول کرده بودند

 اوين را در حسينيه جمع کرده و از حضور خود در ۴ و ٢های  زندانيان سالن
 خبر داده بود و با لحنی تهديد آميز گفته بود من هم "فروغ جاويدان"لياتی ی عم  منطقه

  ...ام و ها پشته ساخته بوديم، آمده هايی که از آن اکنون از کنار جنازه
  

   در گوهردشت عام  شروع قتل
  

ساعت هفت صبح، بعد از خوردن صبحانه متوجه شديم تعدادی از .  مرداد٨شنبه 
 ما آمده بودند و تا آخرين روزها مالقات داشتد، اخبار زيادی ها که تازه به بند بچه

 سابق، ۶های فرعی مقابل بچه. ها را به ديگران منتقل کنند داشته و قصد دارند که آن
 اينچ توشيبايی که در بند داشتند، از آن مانند ١۴کاری تلويزيون  ها بود با دست مدت

وق به اخبار راديو مجاهد گوش داده و از طريق تلويزيون ف. کردند راديواستفاده می
من در دومين سلول از دم در بودم و . کردند سپس اخبار آن را در زندان پخش می

مستطيل که  روی سلولم چند عدد شيشه مربع روبه. نقش نگهبان را به عهده گرفتم
. های انفرادی بود، روی زمين تکيه به ديوار قرار داشتند های سلول متعلق به پنجره

من با درازکش . افتاد ها می کرد، عکسش در آن شيشه اگر کسی در بند را باز می
کردم تا اگر خطری  ها را نگاه می شدن روی زمين، از زير در چهار چشمی شيشه

ها را از ورود پاسدار به بند مطلع   با کشيدن سيفون توالت، ديگر بچه،احساس شد
شويی و کشيدن  من حق استفاده از دستبعد از شروع تبادل اخبار، کسی به جز . کنم

  .سيفون توالت را نداشت
"  چلچراغ"آن روز از ساعت هفت و نيم صبح تا دو دقيقه به نه تبادل اخبار عمليات 

 تمامی نداشتند و به خاطر خبرها. ی مهران انجام گرفت بخش در منطقه ارتش آزادی
. شدند  و بدل می همراه با جزئيات و به شکل کاملی رد،حساس بودن شرايط

بدون هيچ دليل خاصی دچار .  نه بود بهناخودآگاه به ساعتم نگاه کردم، نزديک



دانم منشأ آن چه بود، ولی مانند هشدار و يا آژير خطری  نمی. دلشوره و دلواپسی شدم
  . بند به يکباره در سکوت فرو رفت. سيفون توالت را چند بار کشيدم. عمل کرد

 فرصت فکر کردن به اخبار را پيدا نکرده بودم که در او من حتای نگذشته بود  دقيقه
سلولم باز شد و پاسداران شيفت روز گذشته و آن روز، توأمان به همراه چند نفر 

بند زده و سلول را  چشم: ی در ظاهر شده و از من خواستند ديگر سراسيمه در آستانه
تماس امروز ی   متوجهم فکر کرد.  شدم گرفته يک لحظه مانند آدم برق .ترک کنم

 و شيفت روز گذشته نيز زندان را ترک نکرده تا در مورد چيزهايی که اند شدهصبح 
اند و چون به اين  ی اخبار را شنيده کردم همه احساس می. اند، شهادت دهند شنيده

خودم را سرزنش . اند است، اقدام کرده مان تمام شدهي ها اند که صحبت نتيجه رسيده
آخر چگونه و از کجا وارد بند . ها در بند نشدم ی حضور آن ه چرا متوجهکردم ک می

ی  گويی بودم که ديدم دِر همه ی يک سناريو برای پاسخ شدند که من نديدم؟ فکر تهيه
شان  از برخورد اوليه. اند ی زندانيان را بيرون آورده ها را باز کرده و همه سلول

. لو نرفته است و موضوع چيز ديگری استفهميدم که تماس و رد و بدل شدن اخبار 
 سر گذرانده را ازخطر اين که از . در يک لحظه دوباره آرامشم را به دست آوردم

 باکی ،خواهد پيش بيايد، بگذار بيايد هر چه می: به خودم گفتم. ، خوشحال بودمبوديم
ز لو دلخوشی ناشی ا. بدون کوچکترين دلهره و نگرانی، از سلول بيرون آمدم. نيست

احساس . مان باعث شده بود که از حساسيت الزم برخوردار نباشم نرفتن تماس
کف بردند و  ی هم ما را به طبقه. کردم پاسداران سراپا هيجان و اضطراب هستند می

ای نگذشته بود که سرو  هنوز چند دقيقه.  کنار ديوار ايستاديم،بعد از طی مسافتی
بند  من سرم را به ديوار تکيه داده بودم و از زير چشم.  پيدا شدی داوود لشکری کله

جا  ها چرا اين اين: با اشاره پرسيد. ديدم شد، می وی را در حالی که به ما نزديک می
جا بياوريد؟ يکی از  ها را به اين کی گفته اين: تر شد گفت وقتی کمی نزديک. هستند؟

 با لشکری. ها بود کی از افسرنگهبانمنظورش ي". سيد: "پاسداران پاسخ داد
گويم،  هر کس را که من می. شان برگردانيدي ها ها را به سلول اين: عصبانيت گفت

بالفاصله ما را سراسيمه و با   تفهيم شد؟: ای اضافه کرد بياوريد و بعد با لحن آمرانه
احساس کردم . ن انداختندما های سابق عجله به بندمان بازگرداندند و در همان سلول

يک مرسدس بنز زرد . بالفاصله به پنجره نزديک شدم. اتفاقی در شرف وقوع است
در همين موقع فرامرز . نخودی رنگ مقابل ساختمان اداری زندان پارک شده بود

ی پايين  کنی برای چی ما را به طبقه فکر می:  از طريق هواکش پرسيدجمشيدی
داشتم به همين موضوع فکر . رسيد دند؟ پاسخی نداشتم و چيزی به خاطرم نمیبر
بند ديده بودم، برای او توضيح دادم و اضافه  هر چه را که از زير چشم. کردم می

جا بيآورند و به همين خاطر  کردم گويا غير از ما افراد ديگری را نيز قرار بود به آن
روی  يک مرسدس بنز هم روبه: ه افزودمدر خاتم. ما را به سلول بازگرداندند

مشخص است افراد جديدی برای . ساختمان زندان پارک شده است که قبًال نبود
توانی بيرون را ببينی؟ توضيح دادم که  مگر تو می: پرسيد. اند بازديد از زندان آمده



 اش برانگيخته شده بود، از من خواست کنجکاوی. چگونه موفق به انجام اين کار شدم
تر را دادم، ولی موفق نشد کرکره را کج  اول ديلم بزرگ. ها را به او بدهم که ديلم

 موفق شده  کهفرامرز بعد از مدتی تالش گفت. تر را دادم سپس ديلم کوچک. کند
هواکش سلول  ها را بدهد تا در بهتر است ديلم: گفتم. تواند بيرون را ببيند است و می
زمان  هم. شان گذاشتم ها را در جای اول داد و آنوی هر دو را باز پس . من باشد

دوباره يک لحظه احساس کردم . وقتی از روی توالت پايين آمدم، در سلولم باز شد
. من دوباره شانس آورده بودم. اند، ولی باز هم حدسم اشتباه بود که همه چيز را ديده

مدتی طول کشيد تا به خودم . مدند پاسدار به داخل سلولم آتعدادی به همراه لشکری
آقا ايرج اتهامت : لشکری با لحنی تسمخرآميز گفت.  آمدم و به حالت عادی بازگشتم

 و خودم را جمع کردم و منتظر واکنش وی ماندم، ولی "مجاهدين": چيه؟ گفتم
بند  چشم: سرش را تکان داد و گفت. ، هيچ واکنشی منفی نشان ندادانتظارمبرخالف 
ی ما را  بالفاصله دِر سلول هر هشت نفر ما را باز کردند و همه!  بيرونبزن، بيا

مان  بعد از چند دقيقه خود را در بند سابق. بند زده، پشت سر هم رديف کردند چشم
رسيد، اين بود که برای اولين بار پاسداران و  چيزی که غيرعادی به نظر می. يافتيم

 اعالم کرده بوديم، از "مجاهدين"مان که  املشکری نسبت به پاسخ ما در رابطه با اته
در راه . دادند ظاهرًا نوعی همراهی نيز نشان می. خود هيچ واکنشی نشان ندادند
پاسدار تنها سرش را تکان . هوادار: اتهام؟ او گفت:  پرسيدپاسدار بند از اکبر صمدی

در شرايط جديد تلقی  مان  ل ارادهو تحميها   آمدن آن ما آن را به نوعی کوتاه. داد
بردند نيز  پس از انتقال ما به بند، ديگر زندانيانی را که در انفرادی به سر می. کرديم

فرعی مزبور در باالی يکی از دو فرعی زندانيان . ردندبه يک فرعی منتقل ک
ه ها متوجه شد ها برايم تعريف کردند در تماس با آن بعدها بچه. کش مجاهد بود ملی

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

ها  همه از ما سراغ تعدادی از بچه. مان همراه بود ورود ما با بهت و سوال دوستان
در نگاه اول فکر . ها نبود گرفتند که صبح از بند برده بودند و خبری از آن را می
تر از حد  تازه ما را مدتی بيش. اند ها را به جای ما به انفرادی برده  شايد آنکرديم

ها را به  جای تعجبی نبود اگر آن. داشته بودند معمول آن روزها، در انفرادی نگه
بالفاصله به حسينيه بند که در انتهای بند قرار داشت،  .بردند جای ما به انفرادی می

 روز گذشته بر ما گذشته بود، ۴٢ را که در طول یمواردی  در آن جا همه. رفتيم
ها و برخوردی که با ما در صبح همان  برای جمع توضيح داديم و آنان نيز پرسش

دانستيم، برای  چه را که خبر داشتيم و مهم می هر آن. را جويا شدند... روز شده بود و
ی ذهنی افرادی فضا. ی ابهام قرار داشت جمع گفتيم ولی هنوز خيلی چيزها در پرده

   .تر بود  واقعی،که در بند بودند نسبت به ما که مدتی را در انفرادی به سر برده بوديم
 چه بود؟ سوال نام پدر منصور قهرمانی: پرسد ها می شب هنگام پاسدار بند از بچه

 زنده است، پس چرا فعل اگر منصور قهرمانی. شود انگيز می اين پاسدار خيلی بحث



ولی در هر ... پرسند و بود برايش به کار برد و يا اين که چرا از خود منصور نمی
  . مان سخت بود در واقع پذيرش موضوع برای. ی روشنی نرسيديم صورت به نتيجه

ها از صبح شنبه، هشتم مرداد، ساعت نه صبح در گوهردشت آغاز  عام ی قتل پروسه
.  برده شديمی بوديم که به نزد هيئت تعيين شده از سوی خمينگروهیولين ما ا. شد

  : روال کارشان بر اين اساس قرار گرفته شده بود
تر و استوارتر  شان محکم کسانی که از نظر مسئوالن زندان بر مواضع سياسی

عام به  ی قتل پروژهبرد  اند، زودتر از دم تيغ گذرانده شوند تا اگر در جريان پيش بوده
اين  ها را اعدام کرده باشند تا از ترين قدم کم ثابت هر دليلی توقفی حاصل شد، دست

جايی که ما به عنوان   از آن در واقع.حيث با افسوس و پشيمانی مواجه نشوند
، افراد "معاندترين"برديم، به عنوان  زندانيان تنبيهی بندها در انفرادی به سر می

مان برده بودند و ما نسبت به اين مسئله  مان کرده و به مسلخ  انتخابروهگبرای اولين 
 به درستی زندانيان اهل مشهد را که از لشکری .گونه آگاهی و خبری نداشتيم هيچ

عام   جهت قتلگروهمواضع باالتری نسبت به ما برخوردار بودند، به عنوان اولين 
 يعنی هم ما و هم آنان را در آن روز  دو گروهکه هرامکانش بود . انتخاب کرده بود

ی او و به دستور افسرنگهبان به  با هم اعدام کنند، ولی چون ظاهرًا ما را بدون اجازه
به همين دليل دستور داد ما . اش مخدوش شود خواست اتوريته دادگاه برده بودند، نمی

بدين . ی کار از دستش در نرودهايمان بازگردانند تا مهار اوضاع در ابتدا را به سلول
. عام، جان به در برده بوديم  قتلمجريانآمده بين  صورت ما در تضاد و درگيری پيش

، هيچ کدام زنده باز رفتيم میبا مواضعی که داشتيم، اگر آن روز صبح به دادگاه 
  .گشتيم نمی

عام  لای که در وزارت اطالعات ريخته شده بود، قرار بود قت بر اساس طرح اوليه
ی   زندانيان از پروسهتا جايی که امکان دارد، مطلق صورت گيرد و گيرِی در غافل

با . اعدام و چگونگی کم و کيف آن تا مشخص شدن وضعيت خودشان، آگاه نشوند
 برده و  تر به مواضع اصلی و نهانی زندانيان پی توانستند هر چه بيش اين کار می
سايی کرده و حکم اعدام را ابتدا در مورد آنان تر شنا  سر موضعی را سريعزندانياِن

ی در دست  اطالع نگاه داشتن زندانيان نسبت به موقعيت و پروژه بی. صادر کنند
وجهی نتوانند از موقعيت  شد که زندانيان به هيچ  پذير می اجرا، در زمانی امکان
يی بودند تا ها برای به فرجام رساندن اين مقصود، نيازمند سلول. يکديگر مطلع شوند

گيرند، به  عام قرار می ی برخورد و قتل کسانی را که از بند خارج شده و در پروسه
های بلوکی که ما در  از اين رو به سلول. شان کنند جا منتقل کرده و کامًال ايزوله آن
توانستند به عنوان  ها می در واقع از اين سلول. برديم، نياز داشتند ها به سر می آن

هت انتقال افراد به دادگاه و انجام کارهای حقوقی قبل از اعدام  استفاده ترمينال ج
 اين بلوک ساختمانی در اين نهفته بود که اولين بلوک زندان بود و برتری. کنند

ی بيرون زندان مشرف بود و در  يک طرف آن به محوطه. مشرف به بندی نبود
شدند، عمًال  ين بندها آورده میزندانيانی که به ا. طرف ديگرش نيز بندی قرار نداشت



توانستند وضعيت خود را با زندانيان  شد و نمی شان با بندهای ديگر قطع می ارتباط
ی دوم و نيز بند باالی  های انفرادی ما در طبقه سلول. بندهای ديگر در ميان بگذارند

ا های مارکسيست بودند، برای اين منظور خالی کردند و ما ر کش سرمان را که ملی
 ضمن حضور در بندهای از اول صبح داوود لشکری .مان منتقل کردند به بند سابق

پرداخت که به زعم وی بايد هدف اول  شکار قربانيانی می وجو و مختلف به جست
  . گرفتند عام قرار می قتل

ولين نفری بود که به  معروف به کاک ااز ميان زندانيان مشهدی، جعفر هاشمی
طبق معيارهايی که رژيم برای بردن افراد به دادگاه معين کرده بود، . دادگاه برده شد

ها را  در تيرماه همان سال همگی آن. رفت وی بايد به عنوان اولين نفر به دادگاه می
ها در دادگاه به  دفاع از مجاهدين و  آن. در گوهردشت به دادگاه برده بودند

شناختندش، به اعدام محکوم  يشان پرداخته و از سوی حاکم شرعی که نمیها آرمان
  . ی دادگاه ياد شده بود ها از پروسه  خود آناين برداشِت. شده بودند

گفته .  زندانبانان ساخته بودا مورد احترام نزد همه، حتفردی از او ،مقاومت جعفر
م قرار گرفته بود و شد در بدو ورودش به گوهردشت، به شدت مورد ضرب و شت می

زندانيان  .اکتفا کرده بود" درود بر رجوی"و" ياحسين"در همان حال تنها به گفتن 
زندانيان مشهدی را قبل از شهادت، در که مارکسيست بعدها برايم تعريف کردند 

حياط بندشان ديده بودند که با چه شور و شوقی ابتدا نماز گزارده و سپس در بزرگ 
چند روز . شد، خودشان باز کرده بودند ی محل اعدام منتهی می طی را که به سولهحيا
بردند، منتقل  ها در آن به سر می کش ها به بندی که قبًال ملی عام  وقتی در خالل قتلبعد

شدم، روی ديوار يادداشتی به تاريخ هشت مرداد از جعفرهاشمی يافتم که اشاره 
شرکت کرده و ضمن دفاع از مواضع مجاهدين به  "عفو"داشت در دادگاهی به نام 

  . مرگ محکوم شده است و منتظر اجرای حکم است
، ، حسين سبحانی، رامين قاسمیمسعود کباری) ٢بند ( در اين روز، از بند ما
 و ، احمد گرجی، مهران هويدا، منصور قهرمانی زند، رضاغالمرضا اسکندری

آنان کسانی بودند که در چند روز گذشته با .  به شهادت رسيدنداصغر مسجدی
پاسداران ضمن . رگيری داشتندهای بند در طی روز و يا موقع گرفتن آمار د نگهبان

ی و اوسط اوسط ها علی به غير از آن. ی برخورد داده بودند ها، وعده يادداشت نام آن
نيز امروز از بند خارج کرده بودند و را کرج دادستانی ه از متهمان خوا موسی کريم

 مرداد وقتی به سلول مجرد رفتم، ١۵در . اشتها اطالعی ند کسی از سرنوشت آن
" آرش"ی  ه روی ديوار يافتم با مطلعی از شعر جاودانهخوا ای از موسی کريم نوشته

   :سياوش کسرايی
  آری آری زندگی زيباست

  زندگی آتشگهی ديرنده پابرجاست 
  و بعد ادامه داده داده بود 

  !لی هستی تو ای انسانجنگ



  ...جنگل ای روئيده آزاده
وی هم چنين نوشته بود که به اعدام . به تاريخ هشت مرداد امضا کرده بودکه 

اوسط نيز در همان روز اعدام شده  علی. محکوم شده و در انتظار اجرای حکم است
  . بود

 از نادر وی. اهل گيالن، در روز هشت مرداد به دادگاه رفته بود"  ن-ش. محمد"
او هوادار مجاهدين بود، ولی در . کسانی بود که آن روز جان سالم به در برده بود

او در دادگاه، روی .  ثبت کرده بودنداش او را به عنوان هوادار بنی صدر پرونده
رو شده بودند،  همان اتهام بنی صدر مانور داده بود و اعضای دادگاه با تناقض روبه

  8.های مذهبی  صرفًا مختص به مجاهدين بود و نه ديگر گروهکم خمينیچون ح
بعدها . کش مجاهد منتقل شد زندانيان ملیمجاور های  وی بعد از دادگاه، به سلول

 بعد از دادگاه، از طريق مورس با هم در تماس کش ی ملیها کرد که بچه تعريف می
. عام زندانيان مطلع نبودند ی رژيم برای قتل يک از آنان از برنامه  بودند و هيچ

پذيرفته بودند که هيئتی برای بررسی . کرد تصورشان همان بود که رژيم تبليغ می
ها  ی آن وضعيت آنان جهت آزادی به زندان آمده است و گويا قرار است با همه

  .ها قبل از ابالغ حکم اعدام به آنان بود اين تماس. برخورد کنند
يافت مرگ ميهمان شده بودند بدون اين که بدانند و غالمان از ميناهای آنان به ض

   9کردند شان می عتيق زهر در جام
ها و برخوردهايی از اين دست، برای زندانيان  گونه هيئت حضور در برابر اين

 در ۶۶در سال . انگيخت رسيد و حساسيت آنان را بر نمی کش، عادی به نظر می ملی
يک   جايی که هيچ ی آنان برخورد کرده بودند و از آن  با همه و اشراقیاوين، نيری

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

و به شده ی ويدئويی شروع  از نوشتن انزجارنامه و مصاحبهدادستانی در آن شرايط 
در . شد  منتهی می،دادن تعهِد مبنی بر عدم فعاليت سياسی و سپردن وثيقه و ضامن

سوال .  ديدند اشراقی را به همراه چند نفر ديگر می شرايط جديد دوباره همان نيری و
ی ويدئويی  بطه با مصاحبهآيا ضوابط دادستانی در را: مشخص نيری از آنان اين بود
به . شان منفی بود  آنان مانند هميشه پاسخ پذيريد يا نه ؟ جهت آزادی از زندان را می

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

پايانی را به جان  ان، اعتصاب غذا کرده بودند و رنج و سختی بیوشرط از زند
  .خريده بودند

                                            
های مذهبی مشمول حکم قتل عام صادر شده   گروه   هواداران شريعتی، بنی صدر، آرمان مستضعفين و ديگر 8

  .شدند از سوی خمينی نمی
  .  احمد شاملو 9



ها، از ديگر شهدای اين روز  کش  از بند ملی رزاقی)حسين(مهشيدو و گ حسين حقيقت
 هر دو را .کش به دادگاه برده شدند بودند که همراه با تعداد ديگری از زندانيان ملی

. ها را راهی دادگاه کرده بود شناخت و خودش آن میبه خوبی  ۶١ از سال لشکری
  . کش بودند  ملی۶۴ و حسين از سال ۶٢مهشيد از سال 

ی بيرون از ساختمان زندان و در  ها در محوطه در روزهای هشت و نه مرداد اعدام
ی بندها  ديواری که به دور محوطه اين سوله در پشِت. گرفت يک سوله انجام می

ی بند ما که به آن قسمت مشرف بود، حوالی  از حسينيه. کشيده شده بود، قرارداشت
ی بندها قرار داشت، ديوار  جايی که سوله در پشت محوطه از آن. شد ديد جا را می آن

برای رسيدن به . کرد ی بندها امکان ديدن داخل آن را از ما سلب می دور محوطه
 های کرکره ماننِد تر نرده ها پيش بچه. شد جا بايد دری بزرگ پشت سر گذاشته می آن

چه را که اتفاق  آن توانستند جلوی پنجره را کج کرده بودند و از اين طريق می
 ی بند، داوود لشکری از طريق پنجره" خ-ه"عصر همان روز . افتاد، شاهد باشند می

در طول روزهای هشتم و نهم  . بودديدهکه در آن طناب بود، را با يک فرغون 
کردند داخل  تر تالش می ديديم که با اشتياق هر چه تمام مرداد، پاسداران زيادی را می

ای را  کردند از در باال رفته و از باالی آن داخل سوله گاه تالش می. سوله را ببينند
جا  های زيادی نيز در آن قل و انتقالدر مجموع ن. که در پشت آن قرار داشت، ببينند

ی امور حاکی از اين بود که  همه. خورد که در روزهای قبل سابقه نداشت به چشم می
هيچ کس در بند . های ناگواری در حال وقوع است، ولی پذيرش آن سنگين بود اتفاق

نگريست و همه در دلهره و اضطراب به سر برده و تمام  بينانه نمی به قضايا خوش
های  ها و ديگر اتفاق وانتقال شان با يکديگر پيرامون اين نقليوگوها بحث و گفت
به ها يک فولکس استيشن سفيد رنگ را ديده بودند که  از صبح بچه. مشکوک بود
تعدادی جوان را که لباس سربازی به تن پاسداران  وارد زندان شده و طور متناوب

حدس ما بر اين پايه بود که اين . ندکرد میهای بسته به زندان منتقل  داشتند، با چشم
اند و يا شايد  بخش هستند که به اسارت در آمده آزادی جوانان شايد رزمندگان ارتش 

 و اينک برای مجازات به  اند که در جريان نبردها، تمرد کرده ی سربازانی در زمره
 ديگر ديده ،ز آنها و يا پس ا عام گاه در خالل قتل ها هيچ آن. اند زندان آورده شده

در آسايشگاه اوين نيز . شان اطالعی به دست نياورد نشدند و کسی از سرنوشت
جا منتقل  شد از زندان جمشيديه به آن ها تعدادی ارتشی را ديده بودند که گفته می بچه

بار و بعد از گذشت هشت سال از شروع جنگ و  بعدها شنيدم برای اولين. شده بودند
ها افتاده   به فکر انتقام از سربازان و ارتشیعالم آتش بس، خمينیپذيرش قطعنامه و ا

خمينی در مرداد ماه، طی . ها داده بود بود و به شکلی هيستريک رأی به اعدام آن
 که در آن هنگام رياست سازمان علی رازينیکارانه به  يک دستورالعمل جنايت
کشيد، حکم بر اعدام تمامی سربازان و نظاميانی   را يدک میقضايی نيروهای مسلح

ها کوشيده و يا با تمردشان آسيبی به دستگاه  داده بود که به نوعی در تضعيف جبهه
  .نظامی رژيم وارد کرده بودند



زنان مجاهد که از استان کرمانشاه به تهران منتقل شده بودند، به همراه چندين زن 
زهرا . ز و حداکثر روز نهم مرداد به شهادت رسيدندمجاهد کرجی در همين رو

 گرد دلير کرمانشاهی که چندی قبل  از زندانيان زن کرج و آذر سليمانیخسروی
 و پاسدارانش پيکر او را در هم کوبيده بودند ولی نتوانسته بودند خللی در لشکری
گويی . ، جزو اولين کسانی بودند که در اين روز جاودانه گشتندکنندارد اش و اراده

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

  از ميان شما کسی آيا
  ها را بر بوم ماه خواهد نوشت نام خواهران گمنام برکه

  آوای دختران سرو و صنوبر را
  ها خواهد شنيد در جنگل بکر ستيزه

نامه، به بندی که مشرف   را در ظهر هشت مرداد برای نوشتن وصيتزهرا خسروی
های  وی از فرصت به دست آمده استفاده کرده و با بچه.  بود، برده بودند٨به فرعی 

کرده  بعد از معرفی خود، اعالم. ، از طريق مورس تماس برقرار کرده بود٨فرعی 
 به اعدام محکوم شده و ضمن خداحافظی از یبود که در دادگاهی به رياست نير

 اش را به مسعود و مريم رجوی های گرم و صميمانه سالمکه ها خواسته بود  بچه
من اما ، اند عاشقان گريسته" :خواند ی حيات، می  درآخرين لحظهگويی. برسانند

ها شدند،  عام ی قتل يانی که متوجهاين ترتيب اولين دسته زندانبه . "ام عاشقانه زيسته
ای در  چه فاجعهکه هيچ کس به درستی خبر نداشت .  بودند٨ زندانيان مجاهد فرعی

  !راه است
دختران آفتاب، خواهران ستيزه و مهتاب، "اکثريت قريب به اتفاق زنان مجاهد 

 -بردند و در خالل همين روزها دسته  در اوين به سر می"مادران بکر زاللی آب
 بر "در فروغی جاودان، گلوبندی شبق رنگ"شدند و  دسته به قربانگاه برده می

  .آويختند گردن می
روز هشت مرداد، حوالی بعدازظهر، دادگاه در گوهردشت پايان يافته و اعضای 

ی کشتار را در اوين  هيئت به سرعت به اوين بازگشتند و سرمست از پيروزی، ادامه
ای  حساسيت ويژه. های شب ادامه يافت  آن روز تا نيمهدادگاه در اوين،. پی گرفتند

رغم اين که تعداد زيادی زندانی مجاهد در  علی. روی زندانيان مجاهد اوين داشتند
تر  بيشدر روزهای اول دادند که  شان بودند، ترجيح می گوهردشت در دسترس

 به ابد و زير  چرا که زندانيان محکوم. کنندعام زندانيان اوين را صرف قتل شان وقت
در اوين به سر ... های اعزامی مجاهدين و ها و پيک دستگيرشده، دوبار  اعدامحکِم
  .  در بروند"قسر"ها  يک از آن  خواستند هيچ نمی. بردند می

  
 و ، مهرداد اردبيلیحوالی ساعت نه صبح، نام احمد نورامين.  مرداد٩يک شنبه 

بهت و ناباوری همه را در بر گرفته .  جهت خروج از بند خوانده شدحسين بحری



قبًال تصور بر اين بود اگر رژيم در موقعيت خطيری قرار بگيرد، کسانی را که . بود
برند، به  های سنگين دارند و يا زيرحکم به سر می  طوالنی مدت و يا پروندههای حکم

 رو به اتمام بود حکم حسين بحری. د اعدام و يا سر به نيست خواهند کرداحتمال زيا
هنوز . شد چه که در جريان بود، می و اين باعث به هم ريختن تصورمان راجع به آن

تصور . ها نبود ای در بند بودند که احکام باال داشتند و خبری از بردن آن عده
کرديم شايد همه  گاه فکر می .کنند  از بند خارج نمیرفت همه را به يک منظور می

ها قبل تبليغ کرده بود که  رژيم از سال. استچيز بر اساس يک ذهنيت شکل گرفته 
گاه تصور .  را از دم تيغ خواهند گذراند در صورت وقوع خطری برای رژيم، همه

 برای اين است ها در سطح زندان، کرديم شايد قصدشان از انجام اين نقل و انتقال می
  تر و محدودتر کنند تا کنترل و برخورد و سرکوب که جمع زندانيان را هرچه کوچک

شديم که پس چرا  رو می به ولی بالفاصله با اين سوال رو. تر باشد شان راحت کردن
خوانند؟ چرا افراد را در  های قبل به يکباره اسامی افراد انتقالی را نمی مانند دفعه

ای که  بينانه های خوش کنند؟ يکی از احتمال نفری از بند خارج میهای چند  دسته
کنند قصد شورش  داديم، اين بود که شايد با توجه به شرايط پيش آمده، تصور می می
خواهند از وقوع هر  ها می تر کردن جمع داشته باشيم، به اين ترتيب با محدود... يا 

  !حرکتی جلوگيری کنند
. ی کوچکی داشت جثه.  را نيز صدا کردندان صمدزادهديری نگذشته بود که مهر

ات   با طناب خفهلشکری: گفتند گذاشتند و می ها به شوخی سر به سرش می بچه
دهد،  گذارد کنار ديوار و در حالی که گلويت را فشار می نخواهد کرد، بلکه تو را می
ما ! گويم ما گيالسيم من هم می: گفت در پاسخ می. کند از روی زمين بلندت می

 برای دزدی به باغی  چند خرس: گفتند اش به جوکی بود که می اشاره! گيالسيم
ها در حالی که از  خرس. شوند رو می روند، هنگام دزدی، با صاحب باغ روبه می

  !ما گيالسيم!  ما گيالسيم :گفتند های گيالس آويزان شده بودند، می درخت
توانست به انجام کارهای  کسی نمی. ی افراد بند، در جوش و خروش بودند ههم

. کردند افراد خود را برای مقابله با هر اتفاق ممکنی آماده می.  بپردازدشخصی
در حال خوش و بش و شوخی با منوچهر . چنان برقرار بود هواخوری بند هم

پانزده سال محکوميت .  از بند خارج شدر بودم که نامش را خواندند وبش بزرگ
ای با مهدی  درگوشه.  ديگر او را نديدم، مرداد که جاودانه شد٢١داشت، تا روز 

 دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج ۴٩از سال .  به قدم زدن مشغول شدممهرمحمدی
 رهمس! ده بودالتحصيل نش  هنوز فارغ...های سياسی و  به خاطر فعاليتبود و

 سال زير حکم بود و به تحمل هشت سال ۴نزديک به . برادرش او را لو داده بود
مدتی در تشکيالت، در يک بخش ! زندان از تاريخ صدور حکم، محکوم شده بود

جويی  آورديم، با هم به درد دل و چاره تا فرصتی به دست می. مشغول کار بوديم
دانم، ولی يادت هست  نمی:  گفتم کنی؟  فکر میهچدر اين شرايط : پرسيد. پرداختيم می
تر را انتخاب کن   حتمًا راه سخت،گفتند وقتی در کوه گم شدی ها در تشکيالت می بچه



اصوًال . آيد تا راه اصلی را پيدا کنی؟ تر می و از يالی حرکت کن که به نظر سخت
ها  ترين راه  ساده به دنبالدوقتی انسان در شرايط انتخاب مسيری قرار گرفته، نباي

 "چپ"مان به  گيری منظورت اين است که در موضع: درنگ نکرده و گفت. برود
ام  خودم هم هنوز در اين رابطه به تصميمی نرسيده! دانم نمی: نظر داشته باشيم؟ گفتم

 در تحليلی که در آن .دانم در اين جا تأکيد روی اين مسئله منطقی است يا نه و نمی
البته . ها نشانی نبود عام شدن بچه موجود داشتيم، هنوز از قتلشرايط از وضعيت 

هر چه : با وجود اين گفت. کرديم بينی می شرايِط به غايت سخت و بغرنجی را پيش
  . انتخاب خواهم کرددشوارترين راه ممکن راپيش آيد، 

 من بود، دستی به  که در انفرادی نيز مدتی در سلول مجاورصادقی هنگام حيدر شب
ايم و  ی کافی چاق و چله شده مثل اين که به اندازه: خنديد و گفت، سرم کشيده

  !خواهند مثل بره سرمان را گوش تا گوش ببرند می
به نظر : وگو نشسته بودم، گفت مان به گفت  در حالی که در سلولبا عبداهللا بهرنگی

 های  حکمداند  خود رژيم بهتر می: گفتم. کنند  را اعدام میهای حکم باال رسد بچه می
اند و نشان  های متفاوت بوده های رژيم در دوران تر تابع موقعيت صادر شده بيش

در ثانی با وجود اين .  نيستاردی مو ی چگونگی نظر و مواضع فرد در همه دهنده
در اوين زير حکم ها و افرادی که   و دوبار دستگيرشده"های مجاهدين پيک"همه 

قرار دارند، رژيم چرا برای اعدام يک سری افراد حکم باال، به گوهردشت آمده 
گذرد، خبری  البته ما از اوين و آن چه که در آن جا می: است؟ بعد اضافه کردم

استدالل من در آن موقع بر اين پايه استوار بود که اگر رژيم تصميم کشتار . نداريم
عام  تصميم بر قتل.  زندانيان مالک نخواهد بودهای حکمد، ديگر زندانيان را اتخاذ کن

هنوز . رسيد نشينی مجاهدين نيز به نظرم منطقی نمی ی زندانيان، با توجه به عقب همه
 رژيم را، با آن که هفت سال از دوران زندانی بودنم سپری شده بود، سبوعيتميزان 
ری را به چشم ديده بودم، اين يکی شما های بی رغم اين که جنايت دانستم و علی نمی

خويی و شقاوت رژيم به  رغم باورم به درنده در واقع علی. توانستم حدس بزنم را نمی
تواند از چه ظرفيت و پتانسيل   اين مسئله برايم روشن نبود که رژيم میعينی،لحاظ 

 تصور اين که کسانی باالی دار ؟عظيمی برای ويرانگری و جنايت برخوردار باشد
شب مصطفی . ی پيش در کنارم بودند، برايم بسيار دشوار بود اند که تا لحظه رفته

در دورانی که انفرادی بودی، احساس کردم شايد ديگر بازنگردی و :  گفتمردفرد
ای را که برايت بسيار عزيز بود، از جاسازی در  به همين منظور نامه. تو را نبينم

 جلد قرآن دوباره جاسازی کرده و در ساکت گذاشتم تا اگر احيانًا آورده و در يک
توانم  دانستم چگونه می فقط نمی. وسايلت را خواستی، نامه نيز به همراه آن باشد

از او تشکر کردم، ولی در آن . ام خبرت کنم که نامه را در جلد قرآن جاسازی کرده
شده و   نگاهی به قرآن صحافیحتاقدر ذهنم درگير مسائل مختلف بود که  لحظه آن

الفت و دوستی شديد . مصطفی شور و حال عجيبی داشت. گنج نهان در آن، نيانداختم
در . شناخت کس مثل او، روحيات و خلق و خوی مرا نمی  هيچ. وعميقی بين ما بود



گاهی . بسيار دقيق و ريزبين بود! شناخت  مواقع مرا بهتر از خودم می بعضی
چيزهايی که . آوردم شان شاخ در می داد که از شنيدن  تشخيص می را در منمواردی

تر کسی به زوايای  کم. گفت، منحصر به فرد بود  با من و روحياتم می او در رابطه
  !قادر نبودم چيزی را از او پنهان کنم. برد ام پی می روحی

را شان ي ها ها اتهام ها را بيرون کشيده و از آن های يکی از فرعی امشب بچه
 اعالم "منافقين"، اتهام خود را تنها يکی از زندانيان به نام محمد هدايتی. پرسند می
 که چرا اتهامش را گيرد  می و به شدت مورد ضرب و شتم پاسداران قرار دارد می

  ! گويد  نمی"مجاهدين"
 کشتار چنين روزهای بعد، پاسداران و اعضای هيئِت در دو روز گذشته و هم

در .  نشودچيرهعام، بر زندانيان  کردند فضای دادگاه و اعدام و قتل زندانيان تالش می
شان بر اين بود که تا حد ممکن با ماليمت رفتار کنند تا زندانيان هر چه  دادگاه سعی

 هر چه شان نزديک شوند و دست آنان در کشتِن  و درونی تر به مواضع واقعی بيش
 . بازتر باشد زندانيان، تِر بيش

های اشرف   نامهعصر امروز، رضا ازلی. فضای عاطفی عجيبی در بند حاکم بود
ها در زمستان  اين نامه.  را که از حفظ بود، خواند به همسرش مسعود رجویربيعی
ها را در  رضا اين نامه. ودند بهمن توسط مجاهدين منتشر شده ب١٩ و در سالگرد ۶۶

به ويژه در اين . ها بسيار انگيزاننده بودند نامه. اوين کلمه به کلمه حفظ کرده بود
جا که اشرف خطاب  به خصوص آن. توانستند تاثير مضاعفی داشته باشند روزها می

  : گفت به همسرش مسعود می
هايی که قهرمانانه شهيد  همانهامون و با تمام عزيزانم با تمام نورچشمانم  با تمام بچه

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

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

 همه چيز در ذهنم با موسی. ها تعريف کردم را که در انفرادی ديده بودم، برای بچه
من . زد هايش موج می صميميت عجيبی در نامه. کرد  و اشرف تلفيق پيدا میخيابانی

  . ها نيست کردم هيچ غلوی در آن کنم، احساس می که به سختی چيزی را باور می
 ، ، محمدرضا حجازی، خيراهللا جاللی، بهنام تابانی، عبدالناصر امجدیسعيد امامی
، ، مهرداد اردبيلی، حسين بحری، احمد نورامينی، فرزين نصرتیمغن بهروز شاهی

  . امروز جاودانه شدند...  وحجت جزع سرکرده
  

 و پاسداران بند ضمن سرکشی  بامداد، لشکری١٠حوالی ساعت .  مرداد١٠دوشنبه 
تر را  ی زندانيان محکوم به ده سال زندان يا بيش های بند، نام کليه ی اتاق به همه

خواستند بر اساس حکم، زندانيان را برای بردن به دادگاه  ظاهرًا می. يادداشت کردند



،  زندان محکوم به بيش از ده سالی افراِد در اتاق ما لشکری از همه. بندی کنند طبقه
من . خواست در کنار من بنشينند و به پاسدار همراهش گفت که نام همه را بنويسد

برويم اتاق . تمام شد: قبل از رسيدن به من، به پاسدار بند گفت. آخرين نفر بودم
من هم ده سال :   لشکری گفتممن ضمن اعتراض، از جای برخاستم و رو به. بعدی

حالی که دستم را گرفته و با شدت به ته  محکوميت دارم، چرا نام مرا ننوشتی؟ در
بدين . مان را ترک کردند الزم نکرده و به سرعت سلول! خفه: اتاق پرتابم کرد، گفت

 سال محکوميت داشتند، يادداشت ١۵ تا ١٠ی کسانی را که بين  ترتيب نام کليه
. ديد لشکری از اين قاعده مستثنی شده بودم  تنها فردی بودم که با صالحمن. کردند

شان توسط  ی کسانی که نام که لشکری بند را ترک کرد، کليه بالفاصله پس از آن
لشکری در حضور . پاسدار بند يادداشت شده بود، به بيرون از بند منتقل شدند

 و "اتهام" د هميشه حول محوِرها مانن سوال. پاسداران با يکايک آنان برخورد کرد
ی ويدئويی، مصاحبه در جمع زندانيان، نوشتن  آمادگی فرد جهت انجام مصاحبه

از جمعی که لشکری با . بود... انزجارنامه، تعهد مبنی بر عدم فعاليت سياسی و 
 ١٧ها را به دو فرعی  آن. ها برخورد کرده بود، چهل و اندی به بند باز نگشتند آن
 در برخورد با لشکری، با احتساب دوران مهدی مهرمحمدی. کردند منتقل ١٣و

 سال عنوان کرده بود تا بلکه ١٢ای که زير حکم بود، محکوميتش را  چهارساله
  .  سال محکوميت داشتند، از بند خارج شود١٠هايی که بيش از  همراه بچه

جا، با آنان از طريق  ها به آن ود بچه بود و ما از بدو ور١٧بند ما مشرف به فرعی 
بدل کردن آخرين اطالعات و اخبار و  مورس تماس برقرار کرديم و به رد و

ها  ی سوم و آن ما در طبقه.  و پاسداران داشتند، پرداختيمبرخوردهايی که با لشکری
ها در  م، ما و آنی قائمه را در نظر بگيري اگر يک زاويه. ی اول قرار داشتند در طبقه

  . دو طرف اين زاويه قرار داشتيم
های بند   بود، تعدادی از بچه١٧ی اول آن فرعی  ی سوم ساختمانی که طبقه در طبقه

. ارتباط داشتيمپيوسته ها نيز   اوين، از سه روز پيش مستقر شده بودند و ما با آن٣
بودند که به احتمال زياد، به اين نتيجه رسيده عام  چند روز پس از شروع قتلآنان نيز 

. اند ها نيز به شهادت رسيده عام زندانيان است و تعدادی از بچه رژيم در تدارک قتل
همه چيز بر حدس و گمان استوار . عام نداشت کسی دليل مستندی مبنی بر انجام قتل

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

هايی که بند را ترک کرده بودند و  ارزيابی تعدادی از بچه. يادداشت نکرده بود
کسانی که در بند مانده بودند، اين بود که احتماًال مسئله چندان مهمی در بين نيست و 

د از دو بار انفرادی رفتن در چند ماه گذشته، با من برخورد به همين دليل نخواسته بع
  .کند

 جمع شده و به ، بندتِر ، يکی از دو اتاق بزرگ١۵ها در اتاق  شب بعد از شام، بچه
جای خالی . انگيز و شعر و سرود پرداختند های قديمی و خاطره خواندن ترانه



خواندن ترانه و سرود و با . شد هايی که برده بودندشان، به شدت احساس می بچه
آور بکاهيم و آرامش را به  بار و دلهره شعر سعی داشتيم که از سنگينی آن فضای غم

ها  ی بچه انداز روشنی نسبت به آينده نبود، ولی روحيه هيچ چشم. مان بازگردانيم ميان
. به من خيلی چسبيد" شمع شبانه"ی  امشب ترانه. رسيد چنان باال به نظر می هم
کردم که   اين ترانه را خيلی دوست داشته و حاال احساس میستم موسی خيابانیدان می

های  دوباره از رضا خواسته شد که نامه. بيش از هميشه اين ترانه را دوست دارم
ها در تدارک   عيد غدير بود و بچهروز بعد. اشرف به همسرش مسعود را بخواند

گاه حاضر نبوديم از   در بدترين شرايط هيچحتا. ودندبرگزاری جشن عيد غدير ب
ای در بند جريان  اين احساس به شکل گسترده. برگزاری جشن و سرور پرهيز کنيم

از سوی ديگر با خبر بوديم که در عمليات . اند ها شهيد شده داشت که تعدادی از بچه
رژيم ادوات نظامی . اند ها به شهادت رسيده فروغ جاويدان نيز تعداد زيادی از بچه

ها را ديده  ها اين صحنه شان را در تلويزيون نشان داده بود و بچهي ها و پيکرها آن
حاال ديگر تنها جشن عيد غدير نبود، هم بزرگداشت شهدا بود وهم اعالم . بودند

گروه سرود در حال تمرين سرود . انداز بود چه که در چشم آمادگی خودمان برای آن
من قرار بود مجری . ر و آهنگش در زندان نوشته و تنظيم شده بودجديدی بود که شع

های مراسم  ريزی ی کارها و برنامه مراسم باشم و به همين دليل مجبور بودم در همه
  . فعال باشم

  
اندرکاران مراسم در تب و تاب فراهم  از صبح تمامی دست.  مرداد١١سه شنبه 

ذهنم . زدم فراد مختلفی سر و کله میدر طول روز با ا. کردن ملزومات جشن بودند
توانست آخرين بزرگداشت  جشنی که می. فقط معطوف شده بود به برگزاری جشن
انداز بود،  چه که در چشم هيچ کس از آن. برگزار شده از سوی زندانيان مجاهد باشد

مراسم ساعت چهار بعدازظهر و با تالوت آياتی چند از قرآن . به درستی خبر نداشت
 شروع شد و پيامی به مناسبت بزرگداشت عيد غدير توسط محمدحسن خالقیمجيد 

تاريخ به ياد خويش بسپار در هر گذر به خون نشسته اين " سپس من شعر. خوانده شد
. را خواندم صفايی کمال رفعت" پيکر ماست بی سرو بال بر چنگک سرد جراثقال

گر حاالت و روحيات ما در آن روزها و تحليل و  اب شعر به خوبی نشانانتخ
شعر بعدی که توسط من در ال به الی برنامه . مان نسبت به شرايط بود ارزيابی

در واقع پيامی بود از طرف زندانيان .  بوديی از رضا رضا"مادر"خوانده شد، شعر 
  :شان به عزيزان

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

  خورشيد پرالتهاب زندگانی من
   ...خواهد کند غروب به هنگام نيمروز



. دليل باشد توانست بی انتخاب شعرها نمی. نياز از هر توضيحی است مطلع شعر بی
اگر نيک نگريسته شود، محمل مراسم جشن عيد غدير بود ولی محتوای برنامه 

ای "سرود "  ر-م"گروه سرود زندان به سرپرستی . اسب چندانی با آن نداشتتن
به ويژه . تر اجرا کرد را با صالبت هر چه تمامهای زندان  از سروده" شهاب ثاقب

" رعد و توفان، غران شيران، غران شيران، رعد و توفان"وقتی به مصرع 
ام  نگاه کن که غم درون ديده" ترانه رضا ازلی. آمد رسيد، بند به لرزه در می می

 ساخته را که بر اساس شعر زيبای فروغ فرخزاد" شود چگونه قطره قطره آب می
ی برنامه،  در ادامه. تر و با آهنگی غمگين اجرا کرد شده بود، با احساسی هرچه تمام

در خاتمه، من . ه زيبايی اجرا شدب" خواد بپره قفس را باز کنيد پرنده میدر "  ترانه
 نيست در ميان مگر بهر تو های و ،بر سر دار و دشنه گر نعره کشيم از جگر"شعر 

آيد،  چنان که از محتوای برنامه بر می.  را خواندماز اسماعيل وفا يغمايی" هوی ما
. برديم، نبود  به سر میبينی و ذهنيت نسبت به شرايطی که در آن کسی دچار خوش

 را رضا رضايی" مادر"ها از من خواستند که شعر  بعد از مراسم، بسياری از بچه
شعر . ها بودم تا پاسی از شب در حال نوشتن اين شعر برای بچه. برايشان بنويسم

ان ش شان بود و بيش از هر چيز آن را پيام خودشان به مادران وعزيزان زبان حال
 دوباره ١۵بعد از اتمام مراسم، در اتاق . اق عجيبی به حفظ آن داشتندياشت. دانستند می

 . ادامه يافت...  مراسم آوازخوانی و شعرخوانی و
ها اين دو روز  آن. هايی که از بند برده بودند، نشده بود هنوز هيچ برخوردی با بچه

بردند   در انتظار به سر میهمه. را در فرعی بدون هيچ برخوردی سپری کرده بودند
. دشت ساکن شده است دانست چرا در دو روز گذشته همه چيز در گوهر و کسی نمی

 مرداد، هيئت مرگ به زندان گوهردشت نيامده بود و ماشين ١١ و ١٠روزهای 
  . کشتار در اوين سرگرم کار بود

  
 صبح، ٩ متوجه شديم از ساعت ١٧از طريق تماس با فرعی .  مرداد١٢چهارشنبه 

کسی . اند ها به مکان نامعلومی کرده ها شروع به بردن آن با خواندن نام بچه
های شيفته، از صبح به  هيئت مرگ برای ستاندن جان. دانست کجا و به چه دليل نمی

های محکوم کرج، به   يکی از بچهنوالعابدين افش بعدازظهر، زين. تکاپو افتاده بود
او توضيح داد که وی . زد هيئت برده شد و ديری نگذشت که دوباره به بند بازگشتن

کف، جايی که ساختمان اداری و دادياری زندان قرار داشت، برده و  ی هم را به طبقه
 و چند نفری که آنان را   و اشراقیی حضور هيئتی مرکب از نيری جا متوجه در آن
او تنها . دانست چرا وی را به بند بازگردانده بودند کسی نمی. اخت، شده بودشن نمی

ای از اوين، برای برخورد  دانستيم هيئت بلندپايه می. کسی بود که به بند بازگشته بود
های پازل را در ذهنم کنار   کم داشتم قطعه-کم. با زندانيان به گوهردشت آمده است

جايی  به عنوان اولين سری، به همان. مرداد افتادمياد صبح روز هشتم . چيدم هم می
سپس به ياد بنزی افتادم که جلوی زندان متوقف . گفت، برده شده بوديم که افشون می



ی  های قبل شنيده بودم و سوله تهديداتی را که ماه. ها بوده است حتمًا ماشين آن. بود
از طناب را به ياد پشت بند که در دو روز گذشته ديگر فعال نبود و فرغون پر 

ها نيز  هايی افتادم که در انفرادی ديده بودم و برای بچه اختيار به ياد خواب بی. آوردم
از . های وحشتناکی در حال وقوع است يک لحظه فکر کردم اتفاق. تعريف کرده بودم
  . شنيديم هر کسی که از فرعی رفته، ديگر بازنگشته است طريق مورس می

چرا در . مان بود باعث تعجب. تر از هميشه بود د داده شد، بيشظهر غذايی که به بن
ترديدی نبود که . تر از قبل شده است؟ شب دوباره تکرار شد اين شرايط غذا بيش

شايد ما غذای کسانی را : ها گفتم به چند تن از بچه. تر از قبل است  غذا بيشِرمقدا
ی زندان زياد نشده بود و ی غذاي جيره. گيريم که ديگر به آن نيازی ندارند می

تر از آمار  کرد و تعداد زندانيان کم آشپزخانه بر اساس آمار قبل غذا تهيه می
آمد و اشتها  از غذا بدم می. تر شده بود به اين ترتيب غذای ما بيش. آشپزخانه بود

. دانستم دليلش را خودم می. شدم اشتهايی می برای اولين بار بود که دچار بی. نداشتم
  .اس بدی داشتماحس

ی،  اردستان ، حميد، حسين عبدالوهاب روزبهانی، محسن، امير صفویفرهاد اتراک
ی، زنجان ، بهزاد فتح، حميدرضا طاهريانمحمدمهدی وثوقيان، عليرضا مهديزاده
، مجيد بهروز بهنام زاده، ، عباس افغان، محمود آرميننخبازا اصغر محمدی
، فرامرز نی، منصور حريریفراها الدين ، هادی جالل، ايرج جعفرزادهپوررمضان

، مهدی قلم ، ناصر زرين، سعيد رمضانلور برزگر، ناص، شاهرخ رضايیدلکش
 يار، شهر،  مسعود دليریار، محمدرضا شهيرافتخ، عليرضا سپاسیمهرمحمدی

از بند ما،  يیميرزا اهللا هداوند  و روحمنوچهر ناظری، سيدمحمد اخالقی، یفيض
اميرحسين دانم  از ديگر بندها نيز تا آن جايی که می.  آغاز کرده بودند درخشيدن
ار، رفت ثابت ، محمدرضا دلجوی جالل اليقی،، ايرج لشکریفالنيک رضا، کريمی

  .دت رسيدندبه شها... د ونژا ، بيژن ترکمناکبر شاکری
  

ها   باقی مانده بودند، يکی از آن١٧تنها چند تن در فرعی .  مرداد١٣پنج شنبه 
. ها را از طريق مورس با وی کردم آخرين خوش و بش.  بودمصطفی مردفرد

  . خواهد هر چه زودتر او را نيز صدا کنند گفت که دلش می ها بود و می نگران بچه
مگر . کسی حال کتاب خواندن نداشت. ای در بند بود و نه تلويزيونی نه روزنامه

، ١۵اتاق . توانست به خواندن کتاب بپردازد بود که در آن شرايط می دچار جنون می
خواندند و  چنان آواز می ها هم بچه.  شده بودمان های قبل کانونی برای تجمع مانند شب

ارهايی را که شايد در طول ساليان خواستند ک ها می بعضی. کردند سرود حفظ می
هر کس هنری . دريغ بودند  همه بی١۵در اتاق . باره انجام دهند نکرده بودند، يک
چرا که در آن . روی بورس بودبيش از همه رضا ازلي. کرد داشت، عرضه می

ای ه ی نامه ها بيش از هر چيز مشتاق شنيدن چند باره فضای پر از احساس، بچه
وقتی ": گفت جا که می آن. ای بود که به سختی تکانم داد اش نکته  در نامه. اشرف بودند



روم و با ياد شهدا چشم باز  رسد باور کن با ياد شهدا به خواب می ها می خبر شهادت
  " .ام کنم و بياد انتقام زنده می

 شان را ها صحت داشته باشد، چه کسی انتقام عام بچه فکر کردم راستی اگر قتل
اين درجه از شقاوت و ددمنشی را  ثمر خواهد بود؟  ها بی خواهد گرفت؟ آيا اين خون

يکباره در سکوت . رسيد  می١٧توانست حدس بزند؟ صدای ما به فرعی  چه کسی می
را " قايقرانان رود ولگا"آهنگ . به گوش رسيدشب، صدای سوت مصطفی مردفرد

انگيز بود ولی  اين آهنگ هميشه برايم خاطره. نواخت تر می ه تمامبه زيبايی هرچ
خواست کنار مصطفی   لحظه دلم می در آن. حاال بيش از پيش برايم دلنشين شده بود

  . بودم می
  

. شان را با خود برده باشند ها رفته بودند بدون اين که وسايل بچه.   مرداد١۴جمعه 
خواستيم  نمی. نيز از بند منتقل خواهند کردزديم که دير يا زود ما را  حدس می
مان را جمع آوری کرده و   وسايليمتصميم گرفت .مان به دست پاسداران بيافتد وسايل

افراد هر اتاق موظف شدند وسايل افرادی را که به هر . منتظر حوادث بعدی شويم
مسئول صنفی . دی بند ببرن آوری کرده و به حسينيه اند، نيز جمع دليل از بند منتقل شده

به . تقسيم کنند... و نظافت بند نيز اموال عمومی را اعم از خوراکی و بهداشتی و
کرده، پودر لباسشويی، صابون  پاک  تعداد افراد هر اتاق، خرما، کنسرو، انجيرخشِک

هايی که در بند حاضر  های بچه  مزبور را در ساکهای جنسافراد اتاق . داده شد... و
در کنار هر ساک، پتوهای . دادند بند بيرون رفته بودند، قرار میبودند و يا از 
شان در طول ساليان گذشته فرستاده بودند، قرار يها ها را که خانواده شخصی بچه

. ها از پتوهای زندان که تيره رنگ بودند، به سادگی ممکن بود شناسايی آن. داديم
 به کجا و چگونه؟ ، بودندهمه عزم سفر کرده. انديشيد ديگر کسی به بازگشت نمی

  .بردند ی افراد در انتظاری مرگبار به سر می همه. دانستيم نمی
برای . تر شود گفت زياد  میحتاظهر باز هم غذا مثل روزهای گذشته، زياد بود و 

هميشه به تعداد . مرغ بود ی هرفرد دو عدد تخم جيره. مرغ بود شام شب، غذا تخم
تر از تعداد آمار  مرغ نيز بسيار بيش ی تخم  اما حاال جيره.دادند مرغ می نفرات بند تخم

خوابند؟ ديگر  آيا گرسنه می. شان ندارند مرغ ها ها نيازی به تخم يعنی بچه. بند بود
چه . مرغ بخواهند که تخمها ديگر نبودند  بچه. ترديدمان به يقين تبديل شده بود
 يک عدد آن حتاضافه بودن مرغ اضافی که روزی، ا دردناک بود ديدن آن همه تخم

جز تنفر ايجاد کردن، معنی ديگری  گشا باشد، اما حاال توانست در بند مشکل می
  . نداشتند

ها به اين نتيجه رسيديم در صورتی که ما را نيز بخواهند از بند  در ضمن صحبت
ز بند ا بردند، به جای چشم جايی که افراد را بدون وسايل از بند می خارج کنند، از آن
  :به چند دليل ساده . لنگ استفاده کنيم

  اگر ما را به مجرد و يا انفرادی بردند، بتوانيم از آن به عنوان حوله استقاده کنيم؛ -١



 درصورتی که با ضرب وشتم مواجه شديم، برای تسکين درد، عضو آسيب ديده -٢
 را با آن بسته و گرم نگاه داريم؛ 

گويی که اصًال . توان همه جا را ديد  خوبی میهای لنگ به   از ال به الی  بافت-٣
بند بعدها به خوبی کارگر افتاد  استفاده از لنگ به جای چشم .بندی به چشم نداريد چشم

  . های شايانی به من و ديگران کرد و کمک
 مرداد هيئت تحرکی نداشت و مشخص بود که در گوهردشت به ١۴ و ١٣روزهای 
جايی که هيئت  از آن.  هستندچنان مشغول به کار هم در اوين ظاهرًابرند و  سر نمی

 ويژه است و کار یشد حدس زد که اين هيئت هر روز در گوهردشت نبود، می
 رسيدن روز همه منتظر فرا. ی زندانيان به دست همين هيئت است برخورد با کليه

گمان   کار از سر گرفته خواهد شد و بیکه روز بعدتقريبًا مطمئن بوديم . شنبه بودند
ها دوباره  چند روزی بود که افغانی. نوبت ما در روزهای آينده فرا خواهد رسيد

دادند،  شايد پاسداران نسبت به حجم کاری که بايد انجام می. پيدايشان شده بود
ديدند و پاسداران عادت نداشتند  خطر می آنان را ظاهرًا بی. معترض شده بودند

ای که بر  ها نيز از شرايط ويژه آن. د، انجام دهنددادن کارهايی را که آنان انجام می
ها که کارهای عمومی زندان را  زندان حاکم بود، آگاهی يافته بودند و تعدادی از آن

ها  چرا که يکی از آن. عام نيز آگاهی داشتند دادند، ظاهرًا نسبت به انجام قتل انجام می
گذشت قرار دهد، در اولين  میچه که در زندان  ها را در جريان آن برای آن که بچه

ها   در حال اعدام کردن بچه کهها رفته و فرياد زده بود فرصت به يکی از حياط
  ! هستند

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

دارانش از راه  و پاسلشکری. سرانجام انتظار به سر آمد. انتظار نوبت خويش بوديم
صليب "ی   در نمايشنامهگونه بود که برتولت برشت ی کارشان همان شيوه .رسيدند
  :نگاشته بود" ها اس اس"ی   در باره"گچی
  آيند و چون سگان شکاری می

  کشند شان بو می بر رد پای برادران
  .افکنند پيش پای ارباب پروارشان و طعمه را می

مدت زيادی با من کلنجار رفت تا چيزی را  لشکری.  من را صدا زدند،اولين نفر
 احت. سابقه بود گونه برخورد از جانب او، الاقل در رابطه با من بی اين. بپذيرم

دانم چرا؟  نمی. دادند ی بين ما گوش می پاسدارانش نيز با بهت و حيرت به مجادله
ديدم که  را می" م"بند، پاسدار  از زير چشم. دولی برخوردش با من متفاوت شده بو

کتک خوردن ای، مانع از  در خردادماه تالش کرده بود تا با کشاندن من به گوشه
سرانجام . گفت گاهی هم چيزی می  کنار لشکری نشسته بود و گاه.  شودمنتر  بيش

و من ! برو بدبخت بيچاره: ای نگرفت، گفت لشکری وقتی بعد از تالش بسيار نتيجه
از اين بند . ها انداخت کش را به همراه چند نفر ديگر به يک سلول در بند سابق ملی



ی سوم قرار داشت، به عنوان ترمينال برای بردن افراد به دادگاه استفاده  که در طبقه
  . شد می

) ی مهاجرعل( یمحمدرضا مهاجر. بعد از نهار که قيمه پلو بود، دراز کشيده بودم
. شد حکمش شهريورماه تمام می. کرد ام گذاشته بود و درد دل می سرش را روی سينه

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

 نامم از جا با شنيدن. در سلول باز شد و نام من به همراه علی مهاجر خوانده شد
های ديگر به سر  هايی که در اتاق همراه با علی و تعدادی ديگر از بچه. پريدم
کنار . ی قبل مرا برده بودند، برده شديم ی پايين، جايی که هفته بردند، به طبقه می

. دجا بو دی هم آنور  حق علی. ها را آن جا ديدم تعداد ديگری از بچه. ديوار نشستم
و فشارهای بيش از حدی که  در دوران حاج داوودعلی به خاطر سرپا ايستادن زياد 

تحمل کرده بود، دچار نوع خاصی از سردرد شده بود که منجر به فرياد و تشنج 
ها به هنگام خواب  نزديک به شش ماه، دو نفر از بچه. شد  در خواب میاش عصبی

رفت  میظاهرًا . آرام حالش بهتر شده بود-آرام. ر حمله نشودمواظب او بودند تا دچا
سيگاری را کردن التهاب،  برای کم.  شود های عصبی  که دچار يکی از همان تشنج

که  رغم اين علی شد و  يکی از پاسداران متوجه. روشن کرده و مشغول کشيدن آن شد
 را به زير پا انداخته و سيگارش آگاه بود، به سويش حمله کرده واو نسبت به بيماری 

دادم  ترجيح می. همين باعث شد که خارج از نوبت به کارش رسيدگی کنند. له کرد
ی راهروی کنار دادگاه  از زمانی که پايم را به محوطه. هر چه زودتر صدايم کنند

چگونگی و شکل اجرای آن را . عامی در کار است گذاشتم، تقريبًا مطمئن بودم قتل
در :  گفتناصريان. خوانند  را میتوجه شدم اسم ناصر منصوریم .دانستم نمی

 مسئول بهداری به همراه ای نگذشته بود که بيات چند دقيقه. بهداری بستری است
از پشت لنگی که به . شناختم، ناصر را با برانکارد آوردند پاسداری که وی را نمی

انگار اصًال . ديدم کردم، همه جا را بخوبی می بند از آن استفاده می ن چشمعنوا
دانستم ناصر فلج  می. دهد گونه نشان نمی  لنگ اينظاهِر. بندی به چشم نداشتم چشم

از . تالش داشتم صورتش را ببينم. تواند بکند قطع نخاعی است و هيچ حرکتی نمی
ی تالشی  بندی بر چشم داشت، با همه چشمجايی که روی برانکارد خوابيده بود و  آن

وی را به سرعت به اتاقی برده و بيرون . که کردم، باز موفق به ديدن صورتش نشدم
مم در راهرو بغلی چه فهتالشم اين بود ب. آوردند و به راهرو بغلی منتقلش کردند

، محمود زکی  و، محمدرضا مهاجریب، قاسم سيفانمح گذرد؟ مصطفی محمدی می
ب در مح مصطفی محمدی. قبل از من به داخل اتاق رفته و خيلی سريع بيرون آمدند

صدا کرده و او را  بازجويش . دردناکی تجربه کرده بودشقاوت را به شکل ۶٠سال 
رفتن در راه . کند  ش میی اعدام رهسپار جوخه، ه به دادگاه برده شده باشدک بدون آن
 برادرش را که از فرط که بداند، مجبورش کرده بودند آن ی اعدام، بی به جوخه

ی راه از  او در ميانه. شکنجه توانايی راه رفتن نداشت، بر دوش خود حمل کند



. شود که او برادرش است یکشيد، متوجه م های فردی که به دوش می صدای ناله
شود و پاسداران او و ديگر زندانيانی را که به  سپس شاهد تيرباران برادرش می

ها را سوار ماشين مخصوص حمل   د که جنازهکنن  مجبور می،صحنه برده بودند
  .گوشت که به اين کار اختصاص داده شده بود، کنند

بندت را  چشم: صدايی گفت. ل اتاق برده شدم، به داخپس از خروج محمود زکی
.  اتاق پر از افراد گوناگونی بود که به من خيره شده بودند.لنگ را بازکردم. بردار

 سمت ناصريان.  را شناختم رئيسیو، اشراقينيریدر نگاه اول . هول شدم سالم کردم
ی وزارت اطالعات نيز در جمع  نماينده.  کردن داشتکنی و جوسازی کارچاق

با چندين نفر محافظ و پاسدار  .شناختم حضور داشت که آن موقع وی را نمی
نيز پشت نيری و اشراقی ايستاده بودند تا مبادا در دادگاه کسی به های درشت  هيکل

  .  بودند فکر همه چيز را از قبل کرده. ور شود آنان حمله
به همين دليل قصد . رفت کردند که اميدی به بهبودمان نمی ما را بيمارانی تلقی می

کردند تا  ی بودند که تالش می"پزشکان"دژخيمان، هيئت . مان را کرده بودند نابودی
گيری کنند و به اين ترتيب  گير شدن بيماری در جامعه پيش با از بين بردن ما، از همه
اين نگاه آنان بود به ما و رسالتی که برای ! ظت کننداز سالمت آحاد جامعه محاف

 وارد روی هيئت ننشسته بودم که ناصريان هنوز روی صندلی روبه .خود قائل بودند
:  گفت با بهت و تعجبنيری. نويسد گويد نمی حاج آقا آن خبيث می: اتاق شد و گفت

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

زد و همه چيز بر تزوير و ريا شکل گرفته بود،   حرف اول را می،"فريب"روزها، 
 حمود زکیخواستم به دادگاه وارد شوم، جر و بحث م هنگامی که می.  لبخندشاناحت

وگوی ناصريان و نيری  ی معنا و مفهوم گفت ولی هنوز متوجه. و ناصريان را شنيدم
عام و تقسيم مرگ  با ديدن ترکيب هيئت، ديگر شکی نداشتم که برای قتل. نشده بودم

 نشان دهند تاشان است  اند و اين به اصطالح دادگاه نيز تنها برای توجيه جنايت آمده
 را تمام و کمال رعايت انکاربوده است و حقوق محکوم ای نيز در ه دادرسیک

  !اند کرده
 تصميم گرفتم کوتاه نيايم، .پايد و مرا میمرگ در برابرم نشسته کردم   احساس می

در همان ابتدا سعی کردم .  باالخره مرا اعدام خواهند کردتصورم اين بود که
ر صورتی که حکم به اعدامم دادند، چيزی به مرزهايی را برای خودم قائل شوم تا د

چشم در " خاموشهای بی رونق و  وجدان"اعضای هيئت با . شان نداده باشم دست
 ورانداز باريد، ی که خباثت از آن میچشمانم انداخته بودند و سراپايم را به شکل

 سرحال های ورزيده و قبراق و اند و برده گويی به بازار برده فروشان آمده. کردند می
 سرد و نيری. سازمان:  اتهام، گفتمی  پرسش در بارهپاسخ به در. کنند را سوا می

: تأکيد کرد. شناسيد پاسخ دادم همان که خودتان میکدام سازمان؟ : خشک پرسيد
دوباره . نسبت به اسمش تأکيدی ندارم: حوصلگی گفتم با بی. خوب اسمش را بگو



 . رجوی؟ گفتم سازماِن منظور نظرت هست کدام سازمان بدانمدقيق بگو: پرسيد
 را  آنسال حکم دارم، هفت سال١٠خير،: کنی؟ گفتم نيری پرسيد آيا تقاضای عفو می

کردم که صرف  های اول می خواستم چنين تقاضايی بکنم، سال  اگر می،ام کشيده
جايی که نيری رياست  از آن. ام سوم حبسم را کشيده -داشته باشد نه حااليی که  دو
بقيه برای . گرفت ها توسط او انجام می ی پرس و جو هيئت را به عهده داشت، کليه

  .کردند شان را اعالم کنند نيز سؤالی را مطرح می که تصميم نهايی آن
من هفت سال است که در زندانم، : نظرت راجع به سازمان چيست؟ گفتم:  گفتنيری

ما :  گفترئيسی. ها بدهم ام که حاال بتوانم نظری راجع به آن م نداشتهارتباطی ه
ها هيچ  محکوميت آن: با تحکم گفتم. را محکوم کنی" منافقين"خواهيم تو اقدامات  می

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

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

ها  در اجتماع نيز خيلی:  گفتمبندی؟ بينی ولی دم فرو می میتو کنند و  همه جنايت می
. کنند روند و سکوت اختيار می هاشان می افتد، به خانه وقتی اتفاقی می. مثل من هستند

  .آيند بيرون ها که از آسياب افتاد، می آب
اند و من اعالم  برو دو کلمه بنويس که منافقين به مرزها حمله کرده:  گفتنيری

. ای است که ربطی به من ندارد ين وارد شدن در مناقشها: گفتم! کنم برائت می
در ذهن خود طناب "کردند که گويی  شان چنان نگاهم می اعضای هيئت و اطرافيان

، با اشاره به نيری شناختی از او نداشتم يک نفراز افرادی که 10 "بافند دار تو را می
نظرم : با عصبانيت گفتممن هم ! گويند، همان را انجام بده آقا چه می ببين حاج: گفت

 شايد به .زنی پرداختند دانم چی شد که با من به چانه نمی. کنم نيست، چنين کاری نمی
 جايی که چهار نفر پيش از من يعنی محمود زکی  شايد از آن. اولی بود"سالم"خاطر 

 به اعدام محکوم شده مهاجری  و محمدرضاب و قاسم سيفانمح و مصطفی محمدی
يک . ها پيش مرگ من شده بودند در واقع آن. خواستند آنتراکتی بدهند بودند، می

فکر کردم . کنند؟ شايد همه را اعدام نکنند همه اصرار می لحظه به ذهنم زد چرا اين
حاضرم در : رو به نيری گفتم. از بگذارمای را ب بهتر است امتحان کنم و روزنه

ورزی؟  چرا عناد می: نيری گفت. صورت آزادی تعهد دهم ديگر فعاليت سياسی نکنم
من . کنی ت میئبرو دو کلمه روی کاغذ بنويس و بيار که از اعمال سازمان اعالم برا

و برو پاش: گفت. زد حرف آخر را نيری می. ام محکم ايستادم  ی قبلی بازهم روی گفته
  !خواهی بنويس هرچه می! بيرون

ای را که رويش متن يک انزجارنامه با يک   برگهوقتی آمدم بيرون، ناصريان
: گفتم! بايد اين را بنويسی: خط بسيار ابتدايی نوشته شده بود، به دستم داد و گفت دست

گويم، بايد  یهرچه را که من م! نه: گفت! حاجی گفته هر چه دلت خواست بنويس
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ی قبل ناصريان و محمود و هم  ی محتوای ديالوگ چند دقيقه حاال متوجه. بنويسی
ناصريان در بيرون از اتاق محمود را مجبورکرده . شدم  میچنين ناصريان و نيری
زده  بازر  او را بنويسد و محمود نيز از اين کار س ی مطلوب بود تا متن انزجارنامه

ای همين ناصريان به داخل دادگاه آمده و مدعی شده بود که محمود گفته هيچ بود و بر
  . نويسد و حکم اعدام محمود را بدين گونه از هيئت گرفته بود چيزی نمی
 ناصريان. خواهم با خود حاجی صحبت کنم می: ای که پيدا کرده بودم، گفتم با تجربه

 شوند، ند او در گرفتن حکم اعدام محمود زکیی ترف ترسيد متوجه. سراسيمه شد
 در بين امتوجه شدم حت! خواهی بنويس  خودت میههرچ نه الزم نيست،: گفت

ها، به   بچهتِر  هر چه بيشی رذالت و پستی است و برای اعداِم خودشان هم مسابقه
 منتظران اجرای که در بنِد فکر کردم به محض اين. زنند خودشان هم رو دست می
ای  روی برگه.  را ديدم، موضوع را با او در ميان بگذارمحکم اعدام، محمود زکی

قبل از : با معرفی خود به عنوان هوادار سازمان مجاهدين خلق ايران، نوشتم
دستگيری ارتباطم با مجاهدين قطع بوده و در طول زندان نيز با مجاهدين ارتباطی 

ناصريان . نمايم فعاليت سياسی نکنم و در صورت آزادی از زندان تعهد مینداشته 
 برد و من را به راهروی مجاور متن را خواند و با عصبانيت آن را برای نيری

  . دادگاه که در واقع راهروی مرگ بود، منتقل کرده و کنار ديواری نشاند
ولی . به اعدام محکوم خواهم شدکردم حتمًا  فکر می. در خود فرو رفته بودم

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

 وسی بهمن افتادم و پيکر خونين م١٩به ياد . سعی کردم در دلم با او خداحافظی کنم
ی حميد  به ياد گفته. رفتند  بهمن که در جلوی نظرم رژه می١٩ و شهدای خيابانی
: گفت  ارديبهشت را ديده بود و می١٢ زندانی توابی افتادم که پيکر شهدای خليلی

  خودشان منفجر کرده بودند که دست وصورت نداشتند و نارنجک را در صورت
ها خواهم  بردم که به زودی به آن در اين رؤيا به سر می. قابل شناسايی نباشند

ی شهدا را پيش  همه. کردم چگونگی امر را در ذهنم تداعی کنم سعی می. پيوست
کردم به دنيای زيبايی  احساس می. ی عجيبی فرو رفته بودم در خلسه. ديدم چشم می
اطراف را با کنجکاوی هر چه . گونه ببينم نخواست مسائل را اي دلم می. گذارم قدم می
 به .ها در راهرو هستند خواستم بفهمم کدام يک از بچه می. کردم تر ورانداز می تمام

خودم ديده بودم ناصر را با . گشتم  می و ناصر منصوریدنبال مصطفی مردفرد
به ناگاه متوجه شدم نام . ند و حاال هيچ کدام نبودندبرانکارد به راهرو آورده بود

 رو به عادل مسئول ها را خواندند و همه به صف شده و ناصريان تعدادی از بچه
خوشحال شدم فکر کردم کارشان تمام . ها را به بندشان ببر آن: فروشگاه زندان گفت

ها  شايد آن. شان برسد موقع اجرای حکمکنند تا  ها را به بندی منتقل می آن شده است و
. دانستم ها خواهم پيوست، کجا؟ نمی کردم دير يا زود به آن فکر می. را بعدها ببينم

تئاتر  ها را به سمت ته راهروی بزرگی که در انتها به حسينيه و يا سالن آمفی آن



.  بودز دراراهروی مزبور، راهروی اصلی زندان و بسيار. شد، بردند زندان ختم می
. های قسمت انتهايی راهرو را خاموش کرده بودند و ديگر چيزی پيدا نبود چراغ

 ولی چيزی .کنند ها را به کدام بند منتقل می خواستم بدانم آن می. غرق در افکارم بودم
ها را بردند، متوجه شدم که  وقتی آن. ها را گم کردم در ميان راه بچه. دستگيرم نشد

شان جديد يها شناختم و قيافه ها را نمی و افراد زيادی که آنآمد و شِد پاسداران 
همه در رفت و آمد بودند و اوضاع غير . نمود، به سمت حسينيه زندان زياد شد می

  :دانستم نمی. رسيد معمول به نظر می
  جايی که نگاه را راه نيست

   11ماه بايستی در کار طلوع باشد
پاسدار . ساعتی گذشته بود .وع بودندشماری در کار طل نه يک ماه که ماهان بی

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

 چند عدد کشيد، با در حالی که پاهايش را روی زمين می. پاسدار ديگری را ديدم
ها شده  گرفته مثل برق. آمد ها بود، از سوی حسينيه می لنگ در دست که متعلق به بچه

نيازی به  ديگر. ها همان لحظه اعدام شده بودند بچه. فريادم در گلو خفه شد. بودم
ای شخصی آن را نگهداری  مان بود و گاه افراد چون وسيله بند که هميشه همراه چشم
هايی بود که به  بندها، همان لنگ که اين چشم  تر اين  از همه مهم.کردند، نداشتند می
. شان کرده بودند  و دقايقی پيش برای هميشه خاموشها اختصاص داشت بچه
. اشک در چشمانم حلقه زد. گويی کسی دست در دلم کرده بود. توانستم باورکنم نمی

توانستم به محمود   ای کاش می؟...چرا با آنان خداحافظی نکردم؟ چرا، چرا، چرا
ناگهان پاسداری که چند بار او را در .  چه ترفندی زده بود بگويم که ناصريانزکی

ها به  بچه: مان ظاهر شد و فرياد زد حال رفت و آمد به دادگاه ديده بودم، در ميان
ا که ر زيبپو داريوش حنيفههنوز چيزی نگذشته بود که  .اند های همدان رسيده دروازه

بسيار ساده و در عين حال با انگيزه بود، از جای برخاست و بلند در راهرو 
دانی او  می! بنشين: با عصبانيت رو به او کرده و گفتم. های او را تکرار کرد گفته

سکوت کرد و در . پاسدار دادگاه بود: ا خشم گفتمدر پاسخ ب! نه: چه کسی بود؟ گفت
 بعد محسن  چند لحظه. کرد، آرام گرفت بند نگاهم می حالی که ناباورانه از زير چشم

او از دو پا به طور مادرزادی .  عصازنان به سمتم آمد و در کنارم نشستمحمدباقر
 بهرام بيضايی بازی "غريبه و مه"يلم تر نقش کودکی فلج را در ف فلج بود و پيش

ای به صدايش داده و با  محسن چه کار کردی؟ لحن قاطعانه: پرسيدم. کرده بود
دستش . چيزی را قبول نکردم: مرگ حق است و اضافه کرد: برافروختگی تمام گفت

خواستم ببوسمش اما فرصتی  می. گرمای عجيبی داشت. را به آرامی در دستم گرفتم
. ها هنوز نهار نخورده بودند تعدادی از بچه. گذشت جا می  از آنریلشک. نبود

به : گفت کردند، با لحن تمسخرآميزی می ها که تقاضای غذا می لشکری در جواب آن
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ای تأمل کنيد، ميل خواهيد  ايم، چند لحظه تان سفارش کباب داغ دادهيبرا! روی چشم
  :دانست که و نمیکرد  ها را تهديد می او بچه! کرد

  شان آنان اشتهای شجاعت
  چگونه در ضيافت مرگی از پيش آگاه

  ها را داغاداغ کباب گلوله
   12هاشان خواهد بلعيد با دندان دنده

يک جعبه  همراه با )نام اصلی او حميد نوری است(عباسی در همين لحظه حميد 
هر سری از اعدام بعد  .نشسته بوديم آمدبه ميان ما که در راهرو مرگ ای  خامه نان
ها، به ميمنت فتح عظيمی که کرده بودند، جشن گرفته و بين خودشان  بچهاز 
ها، به ما نيز  حاال برای خرد کردن روحيه کردند و ای و شيرينی تقسيم می خامه نان

ای نشد و او با  خامه ها حاضر به برداشتن نان  يک از بچه هيچ. کردند  میتعارف
 دانست بند کجاست، از ها که نمی يکی از بچه. نشينی شد سرافکندگی مجبور به عقب

خنديد و  کنيد؟ وی در حالی که مستانه می ناصريان پرسيد ما را کی به بند منتقل می
ها برقصد و در حالی که دستانش را در هوا تکان  کرد به سان بالرين سعی می

دانم، من چه  من چه می:  گفتداد، با لحنی کشدار و صدايی آهنگين می
 رئيس  برايم تعرف کرد که آخوند مرتضویرضا شميرانیغالمبعدها ...دانم می

ها، در لباس پاسداری در حالی ديده بود که روِی دِر  زندان اوين را درخالل اعدام
وضعيت پيش آمده از ستی خود را گونه شادمانی و سرم دادگاه ِرنگ گرفته بود و اين

.  از مقابلم رد شدلشکری.  دردآوری بودهای هلحظ. داشت ها ابراز می عام بچه و قتل
: مرا شناخت، برگشت و با انگشت چند بار روی سرم زد و گفت. سرم پايين بود

ل، اين کرد بعد از شش سا جا؟ شايد فکر می تو هم آمدی اين! بدبخت بيچاره! ايرج
چه عصر . عصر بود ساعت درست پنج. آخرين برخورد و ديدار ما خواهد بود

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

  13موحش پنج عصری بود
دار  آخر چگونه او را به .شد  از جلوی نظرم دور نمی ناصر منصوریی ديگر چهره

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

  اند  زخم مرده ها هميشه، هميشه بی ماهيان آب
ی کذايی ديده بوديم، در جلوی  را که در پشت بند و در سولهی آن چيزهايی  همه

رفتند تا  اسداران از در و ديوار باال میفهميدم چرا پ حاال می. رفتند نظرم رژه می
  حاال متوجه. ها باشند گر جان دادن بچه  خواستند نظاره می. داخل سوله را ببينند

ها را به داخل حسينيه منتقل کرده  اعدام. شدم چرا ديگر در سوله خبری نبود می
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ها را  ناگهان تعداد ديگری از بچه .شد  يواش همه چيز دستگيرم می-يواش. بودند
ی  دستم را به نشانه. مانند تيری که از چله رها شود، از جا پريد محسن. صدا زدند

عصازنان  محسن. به صف شدند. آميزی خنديد خداحافظی لگد کرد و به شکل شيطنت
  :رفت دل من نيز همراهشان می. رفت رفت و چه پرصالبت می می

  ای با عصا نديده بودم  هرگز پرنده
  داند  دود پرواز را می  که نمیدانستم کسی و نمی

  گذرد  ای که از سنگالخ می و رودخانه
  هايی از آهن دارد گام
. آيند دانستم ديگر بار از اين راه باز نمی می. خواستم يک دل سير نگاهشان کنم می
  :  قبلی را هم کرده باشمگروهخواستم جبران  می

  نشنيده بودم کسی به سادگی قطره شبنم کوير
  گونه تفسير کند نمرگ را اي

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

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

ها در يک صف و  بچه. دلم گرفته بود. تمام وجودم گر گرفته بود. دانستم چه کنم نمی
هاش آی چه بی قرار می  ای به گونه دلهايمان در آرزوی بوسه" :رفتند یغريبانه م

شان در سرم تمامی  صداي پژواک. آمدند ها مثل پتکی بر سرم فرود می نام "شدند
کردم هنوز  فکر می. رفتند سبکبال می. شد شان خستگی احساس نمیيها در گام. نداشت

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

   14شود چگونه قطره قطره آب می
البد دو نفر او . کردم  را در ذهنم تصوير میی به دار کشيدن ناصر منصوری صحنه

او . اند تا مراسم اعدام اجرا شود اند و طناب را به گردنش انداخته را سرپا نگاه داشته
بعدها شنيدم پاسداران گاه برای اين که زودتر مراسم . داشتقدرت ايستادن سرپا را ن

شان از پاهای قربانيان  ی سنگينی بدن اعدام پايان يابد و به سری بعدی برسند، با همه
  . شدند آويزان می

  غمين و غمين نشسته ميان ميدان رزم زمين
  نازنين بگو به من بگو
  از ابتدای زمان تا همين

  آيا سوگواری چنين
   خوانده است؟مرثيه
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.  شش گلوله در پای داشت و تا شکم در گچ بود. افتادماختيار به ياد احسن ناهيد بی
يکی هم ، هنوز  وی در کردستانی اعدام عکس صحنه.  شده بود اعدام روی برانکارد

 با دست در کنارش ناصر سليمی.  رژيم استيتهای جنا ترين صحنه  دهنده  از تکان
 ، سال٩ بود و حاال با گذشت ۵٨فکر کردم آن موقع شهريور . ايستاده بودبانداژ شده 

به ياد زندانی مجاهدی افتادم . اند شرمان چه ظرفيتی از جنايت به دست آورده اين بی
 در  و اينی اعدام برده بودند مان تا جوخه  روی پتو از اتاق راگفتند وی ها می که بچه

هايی افتادم که به دستور  به ياد بچه.  که پاهايش تا ران بانداژ شده بودند بودلیحا
ها در   به قول آن، در حالی که مجروح بودند،کار  جنايت و گيالنیموسوی تبريزی

يش پدر زندان، حاال ناصر را .  شده بودند"شُک تمام"خيابان و در محل دستگيری 
  . کرده بودند"شُک تمام"مان  چشمان

جا به سر   مرداد به دادگاه رفته بود و امروز از صبح  در آن١٢در روز "  ب-الف"
چه را که ديده بود و از آن  کرد آن تالش می. برد و به خوبی در جريان ماوقع بود می

" منافقين"اتهامش را :  گفتفرامرز فراهانی. آگاه شده بود، به ديگران منتقل کند
ی خان جايم را عوض کردم و کنار داوود حسين. گفته، ولی چيزی را نپذيرفته است

 را حفظ رضا رضايی" مادر"چند روز قبل شعر . صبرانه منتظر بود بی. نشستم
خواند يا نه؟  يا درست و کامل میکرده بود و چند بار با من مرور کرده بود که آ

غلط  ام و بی کامل از حفظ شده: شعر را به کجا رساندی؟ خنديد و گفت: پرسيدم
  !خوانم می

ی را چند بار تکرار خان  مسئول بهداری، سراسميه نام داوود حسينغروب، بيات
گويا قبًال وی را ديده بود که در . ما نيستمتوجه شد در بين . صدايی بر نخاست. کرد

وقتی که بازگشت پاهايش . بيات سراسيمه به سمت حسينيه رفت. راهرو نشسته بود
چند ماه قبل با خواهر داوود . داشت کشيد و با سنگينی قدم بر می را روی زمين می
 او خود را کارمند وزارت بهداری معرفی کرده بود نه جالد. ازدواج کرده بود

اش برخورد  داوود بعد از ازدواج متوجه شده بود و به شدت باخانواده. گوهردشت
بيات بعد از فارغ شدن از اعدام . وگو با بيات نشده بود کرده بود و حاضر به گفت

 روی برانکارد که وی يکی از مجريان آن بود، به ياد برادرزنش منصوری ناصر
اش بدهد؟ از راه رفتن بيات مطمئن  اين که چه جوابی به خانوادهداوود افتاده بود و 
اند و وی داوود را  شان بود، اعدام شده هايی که داوود نيز در ميان بودم تمامی بچه
ها را  گويند ببريدشان به بندشان، يعنی آن دانستم وقتی می ديگر می .زنده نيافته است

به همه چيز . شخص و مجهول نبودديگر چيزی برايم نام. به محل اعدام ببريد
، وقتی کاروان اسرا و زندانيان به ی فاشيسم سلطهدر دوران . اشراف پيدا کرده بودم

 کنار در ورودی اردوگاه ايستاده و" اس اس"رسيد، دکترهای  های مرگ می اردوگاه
از روی طرز راه اس  پزشکان و مأموران اس .دندادند راه برو  دستور میاسرابه 

های دراز در راه بوده و خرد و متالشی به   که اغلب هفتهاسرا و زندانيانرفتن 
در اين بين . کدام يک قادر به کارکردن هستنددادند که   رأی می،رسيدند مقصد می



 استحمام روانه ی خوردگان به بهانه ها را همان دم همراه کودکان و سال وازده
های گاز  به بهانه استحمام راهی اتاقفاشيسم هيتلری افراد را . کردند گاز می اتاق
 و بردن به "هيئت عفو"ی  با فريب و خدعه" الهی عدل"کرد و سردمداران نظام  می

  . کردند بند، افراد را به قتلگاه روانه می
، از سمت حسينيه در اين ميان ناگهان متوجه شدم يکی از پاسداران به نام منتظران

سعی کردم خودم را . آيد جا به دار زده بودند، می ها را در آن بل بچهی ق که چند دقيقه
 ١وی مسئول بند . شناخت حصار می من را به خوبی از قزل. از او مخفی دارم

او در بند اتاقی داشت و پوستری بزرگ از .  بود۶۵حصار در سال   قزل٣واحد
  . شارکت داشتندعام م همه در قتل. بخش آن بود  زينتمنتظری

ای و اطالع  آيا به دادگاه رفته: پرسيدم.  در مقابلم رو به ديوار نشسته بوداسداهللا طيبی
ولی از برخوردش مشخص بود که . گذرد؟ گفت به نزد هيئت رفته است داری چه می

دام است؟ ميدانی اين هيئت برای اع: بنابر اين ادامه دادم. داند موضوع چيست نمی
وی اتهامش . های الزم را دادم شان چيزی دستگيرم نشد، ولی پاسخيها از سؤال: گفت
گفته بود، ولی نوشتن انزجارنامه را که اعالم برائت از مجاهدين بود، " منافقين"را 

به چه دليل : هاست؟ به آرامی گفت دانی قصدشان اعدام بچه می: پرسيدم. نپذيرفته بود
و را در جريان ماوقع قرار دادم و تأکيد کردم تو نيز در واقع به و به کدام جرم؟ ا

کنارت  هر کس را که در: گويی؟ گفتم جدی می: با تعجب گفت. ای دادگاه رفته
خب پس با اين : ی خاصی گفت با آرامش و طمأنينه. بينی، يعنی اعدام شده است نمی

: گويد ، گويی که می کردی تلخی خندهبعد ! تفاسير از ما که گذشت، فکرش راهم نکن
مرداد ١۵های  حوالی ساعت هفت بعدازظهر آخرين سری اعدام! ی بعد انشااهللا دفعه

کردم،  چنان به ته راهرو نگاه می من هنوز هم. اسداهللا نيز در ميان آنان بود. بود
  :دانستم ديگر می. ها را برای آخرين بار ديده بودم جايی که بچه

  رجوهر است و کبوت زمين بی
  های خورشيدی مرداد زين پس وچشم

  هميشه و هميشه تر
. زدند ای را می گويی عده. آمد گه گاه صدايی شبيه به تاپ و توپ از ته سالن می

زدند، شايد  ها را می شايد بچه. آمد، ولی گويا و رسا نبود صدای داد و فرياد هم می
آمدند، عرق کرده  آن سمت میای از  اما هر گاه که عده. دانم دادند، نمی ها شعار می آن

  :آمدند و هن و هن کنان می
  رقصيدند کبوتران طوقی بر دارهاشان می

  کوبيدند و دارکوبان به دارهاشان نيز دشنه می
. هر دو در راهروی مرگ بودند.  را را ديدم و بعد هم عادل نوریوزين محسن
بسيار سخت است، : گفت عادل می. ند به عنوان انزجارنامها متنی را نوشته: گفتند

ترين  قدم وی از ثابت. تری زنده بمانند های بيش ولی بايد تا حد امکان مانور داد تا بچه
يادم . اش ايجاد کند ها انفرادی نتوانسته بود خللی دراراده سال. های زندان بود بچه



 او را با ميل گرد زده بودند تا تعهد  چقدر۶٧آيد در انفرادِی آخری، در تيرماه  می
شود و به بند عمومی بازگردد و  دهد که بر خالف مقررات زندان عملی مرتکب نمی

ی بسيار بااليی داشت و از  روحيه. زد چنان از نوشتن چنان متنی سر باز می او هم
روزی که اعدام شد، هنوز انگشتانش از . داد موضع ضعف و زبونی نظر نمی

  .ددادن تعهد خورده بود، متورم بونل گردی که ماه پيش برای ضربات مي
   :ياد بعضی نفرات روشنم می دارد

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

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

  15دارد  میبخشد روشنم جرئتم می
د، عباس فر  مردمصطفی، ، عبدالرحمان رحمتی، کيومرث ميرهادیايرج جعفرزاده

، ، عليرضا اللهياری، مهرداد اشتری، رضا ازلی مهاجریمحمدرضا، يگانه
علی  ی، حسينخان ، داوود حسينی، عبداهللا بهرنگی اله ن، محمدعلیالعابدين افشو زين
، رحيم ، محمود زکیعباس رضايی ،ر، هادی دهنادافکا ی، کريم خوشيبخط

، ر، اسداهللا طيبیپرو ، محمد نوعی، حيدر صادقیحسين ، مجيد شاهسياردوست
، ، مهرداد فنايی، فرامرز فراهانی، هادی عزيزیب، قاسم سيفانمح مصطفی محمدی

، ی، ناصر منصوریورد ، علی حقم، رشيد دروی اشکيکیابراهي غالمحسين مشهدی
ر، طاهر پو ، يوسف آذين، سيدعلی وصلی، حسين قزوينیمحمدحسن خالقی

گويی اسامی ...  محمدباقرمحسن... شدند های بند ما درو می بچه... بطل حقيقتزبزا
  ... تمامی نداشتند
افرادی مانند او اصًال .  قرار بود در شهريورماه آزاد شود مهاجریمحمدرضا

 اين بود  تصور اوليه. شود ها نيز می توانستند حدس بزنند که اين اعدام شامل آن نمی
گونه حکم  ای اين شايد در ارتباط با عده. کنند ها را دادگاهی می ی بچه که احتماًال همه

تر کسی،  کم... شان کم بوده و که حکم سابق اين ندارند و يا "صالحيت آزادی"کنند که 
کرد  شان باقی مانده بود،  فکر می به خصوص کسانی که دوران کمی از محکوميت

ی ديگر همه چيز تمام  که جدال بين مرگ و زندگی در ميان است و تا چند دقيقه
 و ریجز ني. دوباره من را به دادگاه بردند. ساعت حوالی هفت و نيم بود .خواهد شد
اين : نيری گفت.  که من را به دادگاه برده بود، کسی در دادگاه نبودناصريان

شما گفتيد برو تعهد بده فعاليت سياسی نکنی، من : مزخرفات چيست که نوشتی؟ گفتم
پاسخی ندادم و از . ها مورد قبول نيست اين! برو انزجار بنويس: گفت. هم تعهد دادم

. من هم يک خط انزجارنامه نوشتم. پاسداری کاغذی به دستم داد. دادگاه آمدم بيرون
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آن شب از اعدام . چيزی نگفت. آری و به دستش دادم: گفتم! همين: پاسدار گفت
بندش  يک لحظه چشم.  را در راهرو ديدمبيرون که آمدم اسداهللا ستارنژاد. رهيده بودم

اگر زنده ماندی، سالمم را : نگريست، گفت حالی که در چشمانم می  زد و دررا باال
 نشسته بود، خنديد و  او روی به  نيز که روتقی داوودی! به مسعود و مريم برسان

 .همگی خاموش مانديم.  سر رسيدعباسیحميد ! طور مال من را هم همين: گفت
های  درحالی که خودکاری در دستش بود، به ميله.  را ديده بودماو بار امروز چند

! عاشورای مکرر مجاهدين: گفت کشيد و به تمسخر می شوفاژ کنار راهرو می
آيا هيئت : کرد آمد و از افراد سؤال می گاه می گاه و بی.  پرکارتر از همه بودناصريان

  با تو برخورد کرده است يا نه؟
تا .  بردند١٧حوالی ساعت هشت شب، نام من و تعداد ديگری را خوانده و به فرعی 

. جا بودند و تعدادی نيز اعدام شده بودند های بند ما در آن تعدادی از بچهصبح امروز 
توانستم از آن جا فاصله  نمی. کردم من هنوز خودم را در راهروی مرگ احساس می

ی   به محض ورود به فرعی، متوجه16"يش بوددلم جويای آن گمبوده خو". بگيرم
  .حضور چهار زندانی کرمانشاهی شديم که سه نفر از آنان ريش داشتند

آمده بود، در )  کنار جهاد١بند (١يکی از زندانيان مجاهد که از بند "  ش- مهدی"
ی گذشته از طريق تلويزيون پخش شده  حال بازگويی اخباری بود که طی يک هفته

های عمليات فروغ  چنين به تشريح تصاويری که تلويزيون از صحنه وی هم. بود
چنان  بند آنان تنها بندی بود که هم. پخش کرده بود، مشغول بود... جاويدان و

ظاهرًا سه نفر نخاله در بين ما هستند، : آرام مقابلش نشستم و گفتم. تلويزيون داشت
ر زندانيان کرمانشاهی نشان ظاه. برنگرد فقط صدايت را بياور پايين و ادامه بده

به آرامی ادامه " ش -هدیم. "داد که تواب هستند و نياز به بحث و جدل نداشت می
 ی موسوی اردبيلی های نمازجمعه چنين خطبه  و همشمخانیعلی ی  او مصاحبه. داد

قوه قضاييه در فشار بسيار سخت ": مدعی شده بوداردبيلی . را برای ما توضيح داد
ديگر از محاکمه و آوردن . بايد از دم اعدام شوند. شوند ها اعدام نمی است که چرا اين

ها شروع کردند به جمع و جور  بچه" .و بردن پرونده محکومين خبری نخواهد بود
ند هايی که در ب  آن به بچهرساندنچنين  کردن اطالعاتی که به دست آورده بوديم و هم

در اين بين صحبت ما حول اين مُسله بود که با سه نفر . مان باقی مانده بودند سابق
 ١٣۴٨های کرمانشاهی به نام مسعود متولد سال   کنيم؟ يکی از بچه کرمانشاهی چه

شناخت و  ها را می مسعود آن. مان بود  دستگير شده بود، در ميان۶۶که در سال 
طبق اطالعات  . که در اختيار ما گذاشتشان داشت اطالعاتی در مورد سوابق

پرداختند  ها به شکار مخالفين می ها از مزدوران رژيم بودند و در گلوگاه مسعود، آن
ای، داريوش  دانم بر چه پايه نمی. دادند ها پست می و در زندان کرمانشاه نيز با نگهبان

با سادگی هر او  !ها نزديک شد کرد که چيز مهمی نيست و به آن حنيفه پور تاکيد می
ها فقط عناصر منفعل و در خودی هستند و نياز به کمک  تر اعتقاد داشت آن چه تمام
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ما هم . کردند شان را تکميل می ها ما را زير نظر داشتند و اطالعات آن! ما دارند
ای   يا جمله فحشی ورپو هر از چند گاهی، داريوش حنيفه. توانستيم بکنيم کاری نمی

ی سه ماه بود در انفرادی به آباد حسين فيض. کرد عليه رژيم در حضور آنان ادا می
چيزی نگذشته بود که سر . اش حسابی بلند شده بود برد و موی  سر و ريش سر می

در قبر اگر فردا تو را با اين ريش اعدام کنند و : به او گفتم. شوخی را با او باز کردم
اللهی نيستی،  بگذارند، چه جوابی داری بدهی؟ تا بخواهی ثابت کنی که حزب

حسين تصميم گرفت هر طور شده، ريشش . ام اثر کرد شوخی. ات داده است ترتيب
تنها راه، استفاده از . خواست با آن ريخت و قيافه اعدام شود نمی. را اصالح  کند

محمد چند روزی بود . ی به همراه آورده بودنور شگيری بود که محمد دروي ناخن
حکمش تمام شده بود و بعد از کش و قوس بسيار، مانند تعداد ديگری از متهمان 

کرج حکم زندان جديدی گرفته بود، بدون اين که جرم جديدی مرتکب شود و يا به 
تر ريش  ه هر چه تمامها طول کشيد تا محمد با حوصل ساعت. دادگاهی برده شده باشد
گفت برای اولين  خودش می. اجازه نداد سبيلش را بزند. گير بزند وی را از ته با ناخن

 با سبيل بر طناب دار  خيابانیخواهد به ياد موسی بار در عمرش سبيل گذاشته و می
يکی از . ودفرعی از دو اتاق، به انضمام توالت و حمام تشکيل شده ب. بوسه زند

ی  تر در واقع محل زدن مورس نوری با بند طبقه اتاق کوچک. تر بود ها بزرگ اتاق
ها نگهبان بود  يکی از بچه. بردند، بود های بند در آن به سر می ی بچه باال که باقيمانده
مان را در  هر از گاهی جای. به زدن مورس مشغول بوديم"  پ-م" و من به اتفاق

ی ما قرار نداشتند، تحمل  هايی که در پروسه برای بچه. کرديم زدن مورس عوض می
چند بار به . تر بود هايی که اعدام شده بودند، به مراتب سخت شرايط و شنيدن نام بچه

حتمًا اخبار حاصله را : کرد، تاکيد کرديم  که مورس ما را دريافت میزادشير محسن
وی قول داد چنين کاری را در اسرع وقت انجام . برساندبه زندانيان مارکسيست نيز 

شب موقع خواب متوجه شديم آن سه نفر دور از ما در راهروی فرعی، کنار . دهد
جايی که منفعل  از آن: گفت لوحانه می داريوش ساده. اند درب ورودی بند خوابيده

ر چه مبنايی اين آخر ب: به وی گفتم! شان را از ما جدا کنند خواهند حساب هستند، می
ها تواب  گويد آن شناسد می ها را می کنی؟ مسعود که از نزديک آن ها را می صحبت
ها را بکشيم، در کنار  های شب آن ها از ترس اين که مبادا در نيمه در ثانی آن. هستند

. رساند که بسيار خطرناکند ها از ما، می اتفاقًا اين ارزيابی آن. خوابند در ورودی می
بحثی بود که آن روزها از سوی . های پليسی است ها همه ذهنيت اين: ش گفتداريو

داريوش از افراد دوبار .  آزاد شده مطرح بود مجاهِدمجاهدين در رابطه با زندانياِن
 زندان بود و ديگر بار در همان سال، ۶۵ تا ۶٠يک بار از سال . دستگيرشده بود

 وصل به مجاهدين، در کرمان  بعد از آزادی و تالش برای خروج از کشور و
بهتر است محملی : به وی گفتم. دستگير شده بود و به سه سال حبس محکوم شده بود

نه بابا، رژيم : گفت. برای دستگيری دومت و تالش برای خروج از کشور بتراشی



ای ما را هم در  تواند تا اين حد پيش برود و مسائل پرونده  و نمی17ل استَشَف
توانی داشته باشی، يا بروی در دادگاه و  دو رويکرد می! ببين: گفتمبه او ! بياورد

دفاع کنی و هيچ چيزی را نپذيری و يا اين که برای هر موضوعی محمل مناسبی 
حاال . تو ظاهرًا رويکرد اول را نداشتی و گرنه اآلن در اين مرحله نبودی. بتراشی

قول داد راجع به آن . از راهم بهتر است کاری نکنی که هم چوب را بخوری و هم پي
  . فکر کند

  
در "  پ-م" و رپو  حنيفه داريوش.برخاستمصبح زود از خواب .  مرداد١۶يک شنبه 

های کرمانشاهی نيز بيدار بودند و دم  تواب. مان بودند حال زدن مورس با بند سابق
ها  شرف اين بی:  رساندم و گفتمبا عصبانيت خودم را به اتاق. در بند نشسته بودند

اند و کوچکترين گزارشی از سوی آنان مبنی بر تماس ما با بند باال،  جا نشسته آن
مان  های بند سابق تواند جان بچه های فرعی، می جدای از به خطر انداختن جان بچه

زيرا در آن روزها پاسداران به دنبال به دست آوردن . را نيز به خطر بياندازد
استدالل داريوش اين بود که . ها بودند تر بچه ای برای قربانی کردن هر چه بيش هبهان

هر چند ! ها تواب بودند تا حاال برای گزارش دادن به بيرون رفته بودند اگر اين
مان را به اين موضوع  ی وقت شد همه قضيه بسيار مهم بود، ولی در آن شرايط نمی

رغم تأکيدهای  ی، علینور حمد درويشدر طول روز داريوش و م. اختصاص دهيم
ها حساس  شناخت و نسبت به هر برخوردی با آن ها را از نزديک می مسعود که آن

ها   به آنحتاوگو پرداختند و   به گفت، مورد بحثبود، با سه نفر زندانی کرمانشاهِی
رو شدن  ه در صورت روبهخط برخورد با دادگاه را داده و برايشان روشن کردند ک

 نيز با حوالی غروب ديدم روشن بلبليان. با اعضای هيئت مرگ، چه برخوردی کنند
: بعد که دليل برخوردش را جويا شدم، گفت. وگو است زدن و گفت ها در حال قدم آن
ها،   برای تواباز کی تا به حال دل ما: گفتم. ها گناه دارند و در اتاق منزوی هستند آن

های بازرسی مشغول به کار  ها و پست شان که در گلوگاه ترين نوع آن هم از کثيف
ها  اند، سوخته؟ دلسوزی برای توابانی از اين دست، آن هم در شرايطی که بچه بوده

حاال زياد سخت نگيريم، اميدوارم مشکل : کنند؟ گفت عام می  دسته قتل-را دسته
حسين . زد ها را از روی حس نيت تمام می اين حرفتمام ! خاصی پيش نيايد

تر به  با اشتياق هر چه بيش. ی نسبت به ما، به لحاظ خبری سه ماه عقب بودآباد فيض
نسبت به .  بود١٧ی اصلِی فرعی  مسعود هم سوژه. دنبال کسب خبرهای جديد بود

تر به نسل جديد تعلق داشت   از همه مهمآمد و ها به شمار می ما، از تازه دستگيرشده
ی  وی به علت حضور در منطقه. توانست متفاوت از ما باشد و نگاهش به مسائل می

ای مسعود  ی لحظهآباد حسين فيض. مرزی و کرمانشاه، سيمای مقاومت را ديده بود
 شدم، از نظر خبری عقب خواهم اگر امروز اعدام می: گفت گذاشت و می را تنها نمی

چه که ديده و شنيده بود،  ی خوبی داشت و با دقت به توضيح آن مسعود حافظه. نباشم
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ها با آن  های او، بچه رغم توضيح اش اين بود که چرا علی تنها دلخوری. پرداخت می
 معتقد بودمسعود  .اند وگو کرده کرد، گفت ها ياد می ن از آ"خائن"سه نفر که با لفظ 

رفته بوديم  بار دادگاه   واقع يک ی ما در همه. اند های کرمانشاهی اعدام شده ر بچهاکث
گشت که ما را نيز به کام مرگ   به دنبال راهی میناصريان. و از مرگ جسته بوديم

اش را به بهترين نحو اجرا  ی شرعی اعضای هيئت از اين که ناصريان وظيفه. کشد
 را فراهم کند، با او "امام"ی اجرای تمام و کمال حکم  کرد تا زمينه کرده و تالش می

  .ستودند های او را می همراه و همدل بودند و تالش
. آمد کردم و از هر دری سخنی به ميان می  صحبت میوزين در طول روز با محسن

يکی از اعضای با اش که در آن متهم به داشتن رابطه  به خاطر پرونده: محسن گفت
مرکزيت سازمان مجاهدين شده بود، روی او حساس هستند و در صورتی که دوباره 

بر اين باور .  کردتری از وی طلب خواهند وی را به دادگاه ببرند حتمًا چيزهای بيش
اش  روحيه. بود که در هر صورت وی را اعدام خواهند کرد و گريزی نخواهد داشت

، فکر اگر زنده بمانم: به او گفتم. شوره در او نبود راب و دلباال بود و اثری از اضط
چند بار با . چه که بر ما در اين پروسه گذشته، خالصی يابم  بتوانم از تأثير آنکنم نمی

  .هايم را تأييد کرد و در آغوشم فشرد تکان دادن سر گفته
از طريق مورس تماس گرفتم و از  داريوش، نگهبان ايستاد تا من با محسن زادشير

او سوال کردم آيا اخباری را که به او منتقل کرديم، به بندهای ديگر رسانده است يا 
نه؟  تاکيد کرد چند بار با زندانيان مارکسيست تماس گرفته و کل ماوقع را تا حد 

. احساس کردم به لحاظ روحی بسيار تحت فشار است. امکان توضيح داده است
های ما به اتاق فوق را که در  ها آمدوشد کرمانشاهی. کردم و را درک میموقعيت ا

هرچند من با محمل خوابيدن . نام گرفته بود، زيرنظر داشتند" مخابرات"نزد ما اتاق 
ها  فايده است زيرا آن دانستم که محملم بی رفتم، ولی می واستراحت به آن اتاق می

دانستيم که  ی خود می وظيفه. اند غول تماس بودهها را ديده بودند که از آن اتاق مش بچه
چنين از طريق آنان، زندانيان مارکسيست را مطلع کرده و  های بند خودمان و هم بچه

تر  تأکيد ما روی بندهای زندانيان مارکسيست، بيش. شان عينی کنيم شرايط را برای
شود با  میمورس از طريق و دانستيم تنها از بند سابق ما  بر اين اساس بود که می

  .درنبه آن جا اشراف ندا) ها فرعی(ها  ی سالن تماس گرفت و بقيهها  آن
  

با ديدن سه کرمانشاهی خيالش .  به بند ما آمداول وقت ناصريان.  مرداد١٧دوشنبه 
وی قبل از بيرون رفتن . راحت شد که از ميان ما قربانيانی برايش پيدا خواهند کرد

خواست منفجر  از خشم می. ی شد که ريشش را زده بودآباد  حسين فيضی متوجه
ات را زدی؟ منتظر جواب او نشد و با خشمی وصف  خبيث ريش: به او گفت. شود

. فشرد، سرش را چند باری تکان داد هايش را روی هم می ناشدنی، در حالی که دندان
ی، آباد ی، حسين فيضنور با محمد درويش. تمطمئن بودم از حسين نخواهد گذش

مان کنند، نوشتن  عداماصحبت کردم و پرسيدم اگر خواستند "  ص-د" و وزين محسن



ها را برای نوشتن  دانستيم قبل از اعدام، بچه  کار درستی هست يا نه؟ مینامه وصيت
ها قرار  عام های انفرادی يک فرعی که در نزديکی محل قتل نامه، به سلول وصيت

جواد يکی از پاسداران قديمی گوهردشت که شش انگشت داشت و . بردند داشت، می
 قبل کارهای به اصطالح حقوقِیمعروف بود، "  انگشتی جواد شش"ها به  در نزد بچه

ای جهت نوشتن  يکی از اين کارها نيز دادن برگه. داد از اعدام را انجام می
ها برای اعدام به سمت  هر گاه که يک سری از بچه. نامه، به زندانيان بود وصيت

ی آبی رنگ  شدند، جواد شش انگشتی نيز چند لحظه بعد با يک پوشه حسينيه برده می
  .افتاد ت راه می سم به همان

وی متهم کرج بود و از قرار معلوم به . اين پروسه را طی کرده بود"  ل-م "تنها 
 به سلول انفرادی "کارهای حقوقی قبل از اعدام"اعدام محکوم شده بود و جهت انجام 

از قرار معلوم . شود که همکاری کند جا ظاهرًا راضی می در آن. برده شده بود
در رابطه ) از ميزان و کيفيت آن اطالعی ندارم(و يا نسوخته مقداری اخبار سوخته 
که آيا وصيت بنويسيم يا نه و  در مورد اين. شود دهد و اعدام نمی با متهمان کرج می

 طيف ٢توان در  ها را می  آن چه تبعاتی خواهد داشت، تحليل و برداشت بچهنوشتن
  :بندی کرد دسته
شده  کند نشان دهد که افراد اعدام ش میعام است و رژيم تال  اين يک قتل-الف

نامه بنويسم، در واقع  و از همين رو اگر وصيت. اند  را طی کرده ی دادرسی پروسه
  ايم؛ عام مشروعيت داده ای غيرمستقيم به اين قتل به گونه

دار، مشخص و از پيش محکوم است و از نظر   حکم زندانياِنعاِم  قتل-ب
 ما تأثيری نامه نوشتن يا ننوشتِن پس وصيت. توجيه استافکارعمومی کامًال غيرقابل 
نامه نوشتن  و امکان وصيت به همين دليل، اگر فرصت. در اين رابطه نخواهد داشت

تواند پيامی باشد به کسانی که  نامه می هر وصيت. دست بدهيم  آن را ازددادند، نباي
  .ها را خواهند خواند روزی آن

فکر کردم . توانستم هيچ يک را انتخاب کنم اشتم و نمیمن هر دو استدالل را قبول د
ها   عقيده داشت بهتر است بچهوزين محسن. تر راجع به آن فکر کنم بايستی بيش

.  زنده بمانند"خطوط سرخ"االمکان تالش کنند تا جايی که ممکن است، با حفظ  حتی
ردار نيست و در اولين فرصت هر چند خودش معتقد بود که از چنين شانسی برخو

  .وی را اعدام خواهند کرد
برديم، من و  هايی که چندی پيش با هم در انفرادی تنبيهی به سر می از جمع بچه
به مجتبی گفتم مواظب باشد که قضيه انفرادی .  در فرعی با هم بوديممجتبی اخگر

مان را  ن، چند و چوِن ماجرای به انفرادی رفتن داديار زنداعرب. آخرش لو نرود
ها، در  عام بختانه وی در خالل قتل خوش. دانست و مستقيمًا در جريان کار بود می

مان آگاه بود و حضور يافتن   نيز از ماجرای انفرادی رفتنلشکری. گوهردشت نبود
 فقط گزارش ماجرا را شنيده اما ناصريان. او در دادگاه به شانس ما بستگی داشت

  .اند دانست چه کسانی به انفرادی رفته بود و نمی



گرفتار شدم در لق لقه ميان رفتن " ،اند ها رفته ای که متوجه شدم بچه از لحظه
اين کتاب را . انديشيدم  می"های مسيح وسوسه" مدت زيادی به آخرين 18"وماندن

 را بر چليپا به چارميخ کشيده بودند  مسيح عسيیی کهدر حال. مدتی پيش خوانده بودم
آيا مانند مسيح . شد کشيد، يک دم از زندگی غافل نمی و رسيدن مرگ را انتظار می

آوردم که بر باالی چليپا، ازدواج  ام؟ مسيح را به ياد می های ماندن شده اسير وسوسه
آيا ماندنم  ...کشيد و تشکيل زاد و رود را  ا در ذهنش به تصويرمی ربا مريم مجدليه

کنم؟ از مرگ  صحيح است و يا چون دوست دارم بمانم، به اين سمت ميل می
آيا تفاوتی بين مرگ و شهادت است؟ آيا . ترسيدم، ولی خواهانش نيز نبودم نمی

 کجاست؟ آرزو تفاوتی است بين مرگ ناگزير و استقبال از مرگ؟ مرز بين اين دو
دانستم در  می. ديدم  را يک بار ديگر میکردم ای کاش اميرحسين کريمی می

دلم سخت .  بودم در اين چند سال، از ميان دوستانم تنها او را نديده. گوهردشت است
 او را نخواهم ديد و امکان دارد که ديگرکردم  احساس می. هوايش را کرده بود

. يافتم ای کاش از او خبری می. ديدمش ای کاش در راهرو می.  ديدارمان باشدآخرين
 هر روز در راهروی مرگ او را ،روزهای بعد. از هر که پرسيدم خبری نيافتم

  . کردم جو می و جست
  

ی  بعد از صبحانه، يکی از سه زندانی کرمانشاهی به بهانه.  مرداد١٨سه شنبه 
.  پاسدار بند صحبت کرده و به سرعت از بند خارج شد با،بيماری و رفتن به بهداری

پس چرا ما را به اين راحتی به دکتر : ی فوق گفت  با ديدن صحنهمجتبی اخگر
همه چيز حکايت از اين . برد درِد شديدی رنج می  برند؟ مجتبی از کليه و معده  نمی

بعد از چند دقيقه دو نفر . ستداشت که برای دادن گزارش از بند بيرون رفته ا
ی  همه. شان به پايان رسيده بود مأموريت. مانده نيز به بيرون فراخوانده شدند باقی

  وضعيِت افراد فوق برای دادن گزارِش کهافراد اتاق ديگر مطمئن شده بودند
اضطراب و دلشوره در . اند که ما بوديم، به نزد پاسداران رفته" فرعی"ساکنان
در هر صورت اتفاقی بود . تر بود نی که با آنان صحبت کرده بودند، بيشی کسا چهره

 دبه جای سرکوفت زدن به اين و آن، باي. شد که افتاده بود و بهتر بود چنين نمی
من از اين که در هر صورت . کرديم ای جمع و جور می مشکل پيش آمده را به گونه

چند لحظه . شديم، خوشحال بودم کردند و از شرشان خالص می ها بند را ترک می آن
هر دو را به سرعت از بند خارج .  خوانده شدو محسن وزين"  ص-د"بعد نام 
کردم  احساس می. ها بردند کش بالفاصله نام ما را خوانده و به بند سابق ملی. کردند

م "به اتفاق به محض اين که وارد سلول شديم، . ام ها گريخته ی کرمانشاهی از مهلکه
او از زير در مشغول مورس زدن با زندانيان . شروع به زدن مورس کرديم"  پ–

 نفر بود و از زندانيان ١۵ها  تعداد آن. مان قرار داشت، شد رو دو اتاقی که روبه
گذشت و اين  عام در گوهردشت می ده روز از آغاز قتل. کش مجاهد بودند ملی
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اند و اعضای هيئت   برده شده"هيئت عفو" که نزد زندانيان هنوز بر اين باور بودند
متأسفانه ! اند که برای آزادی از زندان، ضوابط دادستانی را بپذيرند ها خواسته از آن

هنوز در جريان ماوقع نبودند و برخورد پاسداران و زندانبانان با آنان نيز نسبتًا 
ايم و   به اعدام محکوم شدهشان توضيح داديم که همه از سوی خمينیيبرا. خوب بود

تان هر کس را ي ها  از بچه.اين هيئت قرار است تعدادی از ما را عفو کند و اعدام نکند
 نفره ٧۴از جمع .  نداريد، بدانيد که اعدام شده استاوبينيد و يا خبری از  که نمی
 خطاب و از آن جمعی که آن روز مورد.  نفر اعدام شدند٧٠های مجاهدين  کش ملی

  .  نفر زنده ماندند٢ما بودند، تنها 
مدتی را به رد . بردند  و چند نفر ديگر به سر می، سيامک طوبايی۶در سلول شماره 

شناختم، ولی بعدها  او را از نزديک نمی. و بدل کردن اخبار با سيامک گذرانديم
  .صميميت بسياری بين ما به وجود آمد

متوجه . آيد د که شنيديم در سلول جانبی ما صدای نقل و انتقال میحوالی ظهر بو
شديم چند نفر از زندانيان مارکسيست را که به عنوان اعتراض، غذای زندان را 

ها تن از  در شرايطی که هر روز ده. اند اند، جهت تنبيه به ميان ما آورده تحريم کرده
يم غذا به عنوان اعتراض نسبت به ، تحرشدند به دار آويخته میها در گوهردشت  بچه

ی اين بود که اين  دهنده ، تنها نشانکرد   میهايی که رژيم تحميل  و محدوديتفشارها
پنداشتند رژيم در وضعيتی قرار  به غلط می. زندانيان تحليل درستی از شرايط ندارند

الفاصله ب. ها معرفی کردم ابتدا خود را به آن! توان از آن امتياز گرفت دارد که می
قضيه به . سپس بدون فوت وقت شروع به دادن اخبار و اطالعات کردم. مرا شناختند
زدم،  شان مورس می هايی را که برای  کلمهحتاشان غير قابل قبول بود که  قدری برای

پيام را دوباره تکرار که کردند  دادند و دائم درخواست می به دشواری تشخيص می
شد  شد، به راحتی می ای مورسی که به ديوار زده میه از نوع و حالت ضربه. کنم

هايی را  بالفاصله صحنه! سوی ديوار، ديد ِی آن زننده ی مورس اضطراب را در چهره
. که ديده بودند و تحرکاتی را که روزهای قبل شاهدش بودند، برای ما توضيح دادند

ای که پشت   لهها شاهد رفتن زندانيان مجاهد مشهدی به سمت محل اعدام در سو آن
ها، وقتی که  از اشتياق و در عين حال صالبت آن. محوطه بندها قرار داشت، بودند

 حياط  ظاهرًا پاسداران قادر به باز کردن دِر سنگيِن. رفتند، گفتند به سوی مرگ می
ها خودشان تالش  بچه. مدت زيادی بود که مورد استفاده قرار نگرفته بود. نشده بودند

آنان بدين سان در آخرين نبردشان پاسداران را خرد . ه در را باز کنندکرده بودند ک
انگيزگی و   را در روزهای بعد شاهد بودم که به بیها همن آثار اين ضرب. کردند می

  .منجر شده بود... های محوله و فرار پاسداران از زير بار مسئوليت
بختانه هيچ يک  د، خوش مارکسيست شروع ش زندانياِنعاِم قتلهيجده روز بعد وقتی 

ها بر  آن. هايی که تنبيهی به ميان ما آورده شده بودند، اعدام نشدند از مارکسيست
ها به موقعيت و شرايط اشراف پيدا کرده  شان، در آخرين لحظه ی رفقای خالف بقيه

بعدها يکی از زندانيان . شانسی بزرگی مواجه شده بودند در واقع با خوش. بودند



برايم تعريف کرد که در سلول انفرادی با يکی از زندانيان "  ح-حسين"م مجاهد به نا
هيئت "کند و او را در جريان اخبار  ی هواکش صحبت می مارکسيست از طريق لوله

اما وی . اند ها را اعدام کرده کند که اکثر بچه عام قرار داده و تأکيد می  و قتل"عفو
در صدد از همين رو ليخوليا شده است و کند که حسين در انفرادی دچار ما تصور می

! نگران نباش: گويد کمک به حسين برآمده و با مهربانی او را خطاب قرار داده و می
کنی  اگر فکر می: کند حسين دوباره تأکيد می! سعی کن به چيزهای خوب فکر کنی

ايت هايی که بر ولی من حالم خوب است و اين. ميل خودت است... ام و يا  ديوانه شده
با توضيح بعدی . گفتم، تصوراِت ماليخوليايِی ناشی از حضور در انفرادی نيست

  چه را که گفته  از سالمت عقلی برخوردار است و آناوشود که  حسين، متوجه می
  . است، حقيقت دارد و از کم و کيف آن مطلع است

ی پايين  طبقهوقتی که به . بعد از نهار، دوباره مرا برای رفتن به دادگاه صدا زدند
ی اعضای هيئت حضور   همه. به دادگاه برده شدم.  منتظرم بودرسيدم، ناصريان

: گفتم. ای؟ و برگه را با عصبانيت پاره کرد اين چيست که نوشته:  گفتنيری. داشتند
: تممن همين يک جمله را خواستم؟ گف: گفت. همان چيزی است که خودتان خواستيد

تان   دستتان با انگشحتاشما گفتيد دو کلمه بنويس، . کنيد دانم از چی صحبت می نمی
به . انتظار چنين پاسخی را نداشت. تر هم نوشتم عدد دو را نشان داديد؛ من تازه بيش

حاال برو درستش را : نيری گفت. پيچيد جای او ناصريان مثل مار به خودش می
. ای ديگر به دستم داد از دادگاه بيرون برد و برگهناصريان با اکراه مرا ! بنويس
متن آن از نظر محتوا . دانم انشای چه کسی بود تر نبود و نمی هم چند خط بيش اين

متن را دقيقًا به ياد . کرد، ولی چند خط بود که من نوشته بودم، نمی چه  فرقی با آن
همان را نوشتم و تاريخ را به هر حال . آورم، زيرا هيچ تمايلی به حفظ آن نداشتم نمی

: با خودم گفتم.  بزنم، اما منصرف شدمطش خواستم خ. مرداد١۵به اشتباه نوشتم 
تازه روزهای بعد فکر . کنم ولش کن، فرقش چيست؟ اگر متوجه شدند، درستش می

. شايد همين مسئله به ُکمکم بيايد. ام  مرداد نوشته١۵کنند که اين را در همان روز  می
گفت که .  را ديدمموقع بيرون آمدن، محسن وزين. ن و رفتم به دستشويیآمدم بيرو

 ام در حالی که شانه. ها همکاری کند اند که با آن به دادگاه رفته است و از او خواسته
لبخندی به نشانه موفقيت و خداحافظی ! مواظب خودت باش: داد، گفت را مالش می

ر بش منوچهر بزرگ. به راهروی مرگ آمدم. اس کردمگرمی دستانش را احس. زد
از . ی بسيار دوست داشتنی داشت ا چهره. شناختم  او را می۶٢از سال . جا بود نيز آن

انتظار زنده يافتِن هيچ . وصفی شدم اين که هنوز زنده بود، دچار شادی وشعف بی
. دادند  میفتيم، گويی دنيا را به مايا الجرم وقتی کسی را زنده می. کس را نداشتيم

 قنبر نعمتی. هايی افتاده است جا چه اتفاق سعی کردم بفهمم از صبح تا حاال در آن
  . اند  سابق را امروز دادگاهی کرده و اعدام کرده١بچه های بند : گفت
ودند و خطر را ی تنگی اوضاع نشده ب وجه متوجه  کنار جهاد به هيچ ١های بند  بچه

 به محل جديد در کنار جهاد زندان، ١پيش از انتقال از بند . کردند احساس نمی



های اوينی در صدد  بچه. ها منتقل کرده بودند های اوين را به بند آن تعدادی از بچه
ها را به سطح ديگر   را باال برده و مواضع آن١های بند  برآمده بودند که موضع بچه

. های زيادی در بند دامن زده شده بود برای همين بحث. برسانندزندانيان مجاهد 
های زيادی را از  اند و فرصت  آن بود که از شرايط عقب مانده١های بند  احساس بچه
کردند که  در يک فضای احساسی و فارغ از دورانديشی، تالش می. اند دست داده

روی و عدم اتخاذ  ر راستها اين بود که در اث تصور اوليه بچه. جبران مافات کنند
ها باز کرده است، بنابر اين بايد به  موضع اصولی، رژيم حساب خاصی روی آن

ها در بدترين شرايط  آن. رژيم بفهمانند که چنين نيست و از هويت خود دفاع کنند
منافق "مند بودند و شعار   روی شده و در شرايطی که از تلويزيون بهره دچار چپ

در نماز جمعه را " محارب زندانی اعدام بايد گردد"و " رددمسلح اعدام بايد گ
های خود پافشاری  چنان بر روی خواسته شنيدند، وضعيت را جدی نگرفته و هم می
ی وخامت اوضاع شده بودند  های اوينی، متوجه با شروع شرايط جديد بچه. کردند می

تری را  روانه نهکردند وخامت اوضاع و لزوم اتخاذ مواضع ميا ولی هرچه تالش می
تر کسی در شرايط ملتهب روزهای اول  رفت و کم زد کنند، به خرج کسی نمی گوش

به خاطر همين دورانديشی از . گرفت ها را جدی می های آن  توصيه۶٧مرداد 
  . يک اعدام نشدند  منتقل شده بودند هيچ ١های قديمی اوين که به بند  بچه

اه که نسبت به ديگر زندانيان تازه دستگيری  آموزشگ۶در اوين نيز زندانيان سالن 
های اعتراضی زندانيان   غذا و ديگر اقدام شدند، با شيندن خبر اعتصاب محسوب می

قديمی، دچار درگيری روحی مشابهی شده و به هنگام حضور در دادگاه برخالف 
فاق به اين ترتيب اکثريت قريب به ات. پذيرفتند شان، هيچ موردی را نمی مواضع قبلی

 زندان منتقل کرده ها را به ساختماِن کنار جهاِد از زمانی که بچه. عام شدند آنان قتل
زندانيان حاضر . بردند های بند در اعتراض و اعتصاب به سر می ی بچه بودند، همه

ها نشده بودند و از دادن آمار خودداری  شان به داخل بند و اتاق به بردن وسايل
شان را از   نيز به دو نيم تقسيم کرده و به اين ترتيب خرجحياط زندان را. کردند می

همه چيز در آن بند در . کردند، جدا کرده بودند زندانيان عادی که در کارگاه کار می
  معاون ناصريانعباسی  و حميد طی اين مدت لشکری. بالتکليفی وسر درگمی بود

  . ها شده بودند نشينی بچه ند رجوع کرده و خواستار عقببه ب
که برای انجام کاری به کارگاه گوهردشت مراجعه کرده   مرداد، ناصريان١۶روز 

 " ر-ش". شود رو می به  يکی از زندانيان رو" ر-ش"بود به هنگام خروج با ممانعت 
ناصريان .  را به بند ديگری منتقل کندخواهد که او جا از ناصريان می خبر از همه بی

ی  گويد که او تنها نيست و همه  می" ر-ش". دهد بالفاصله دستور انتقال او را می
به اين ترتيب بند وارد يک بحران جدی . های بند خواهان چنين انتقالی هستند بچه
يستند، نمزبور کليه کسانی که خواهان ماندن در بند کند،  ناصريان اعالم می. شود می

ی که خواهان انتقال از  تک زندانيان-او با تکگذرد که  چيزی نمی. به نزد او بروند



 ۴ دو فرعی به نفر را جدا کرده و ۶٠ها  از ميان آنو کند  می برخورد بند شده بودند،
  . دهد انتقال میبردند،  کش مجاهد در آن به سر می تر زندانيان ملی و زير آن که پيش

ی دادگاه  اول صبح، قبل از اين که زندانيان ديگر را به محوطه مرداد، ١٨روز 
. خبری مطلق به کشتارشان دست زنند ها را به دادگاه برده بودند تا در بی بياورند، آن

چه که   مرداد به بعد زنده مانده بودند، همگی نسبت به شرايط و آن١۵کسانی که از 
 سابق را با ترفند اين که ١ندهای ب بچه. در جريان بود، اشراف کامل داشتند

کردند  خيال میبرخی افراد . خواهند بندشان را عوض کنند، به دادگاه برده بودند می
 اگر کوچکترين غفلتی کنند و يا در دادن پاسخ تعللی به خرج دهند و يا قاطعانه که

 از همين رو هيچ چيزی .شان بازگردانده شوند جواب ندهند، ممکن است به بند سابق
ها زمانی  بچه. ها بدين شکل اعدام شده بودند  نفر از آن٣٠بالغ بر . ا نپذيرفته بودندر
 در احت. شان تمام شده بود و منتظر اجرای حکم بودند  ها را ديده بودند که دادگاه آن

زمانی که . دانستند چه سرنوشت شومی در انتظارشان است ها نمی اين لحظه نيزخيلی
! ها را به بندشان ببر اين: مسئول فروشگاه زندان گفته بودناصريان خطاب به عادل 
: گفت قنبر می. ها را به بند جديدی منتقل خواهند کرد فکر کرده بودند گويا آن
 در جلوی صف بود و بقيه نيز پشت سر او شاد و سرخوش غالمحسين عبدالحسينی

  :دای بع رفتند و لحظه به کام مرگ می
  رقصيدند  بر دارهاشان می

  با آهنگ سرخ سحرگهان 
  که چنين است رسم عاشقان 

  : ها از نزديک آشنا بودم ی آن شدند، تقريبًا با همه ها برايم تکرار می حاال دوباره نام
ه، رحمان زاد ، محمد جنگ، احمد نعلبندی، علی شاکریلی، علی حاجیع کب  علی

، مهدی تجدد ، جعفرم، نعمت اقبالیمطع ، حسن رحيمیگشايی ، محمدرضاچراغی
ی، تفرش ، افشين علوی، عليرضا حسينی، منوچهر رضايی، محمود عباسیفريدونی

ر، نوراهللا مي صر صابربچه، نا، سيدمسيح قريشی، محمدکرامتیمجيد مشرف
 ، اصغر، محمدرضا آزادمنش، صادق عزيزیری، عليرضا رضوانیگرگ پور خليل

ی، آقاي ی و قاسم حاجعل ، قاسم محب، عباس پورساحلیميرزاده ، محمدرضاخانی
 از بند ما،  و اسداهللا ستارنژاد سابق بودند که به همراه تقی داوودی١همگی از بند 

 دوران نقاهت بعد از عمل جراحی عباس پورساحلی. اين روز به شهادت رسيدنددر 
 پس ١های بند ی بچه بقيه. گذراند که طناب دار برگردنش انداختند روی گلويش را می

  .شان منتقل شدند از بازگشت از دادگاه، عصر همان روز به بند سابق
يکی از زنان مجاهد اهل   سپس تعريف کرد که در صبح همان روزنصراهللا مرندی

مادر از دادگاه . اش در حوالی دادگاه ديده بود  ساله٣کرمانشاه را به همراه کودک 
 کودک ناصريان. برگشته بود و ظاهرًا اعضای هيئت رأی بر اعدامش داده بودند

اين توله :  کرده و به يکی از پاسداران گفته بودخردسال را با خشونت از مادر جدا
مادر را به سمت قتلگاه آنگاه منافق را بده به خواهران پاسدار تا نگهداری کنند و 



 اکه حت مادر برای آن که به احساساتش مجال بروزی ندهد، بدون اين. روانه کرده بود
   !شتابد نگاهی به پشت سرش کند، به سمت محل اعدام می

اگر تيزبينی و سرعت . در موقعيت خطيری قرار گرفته بود"  ش-م"ن روز در هما
پس از دستگيری و در جريان . خواند عملش نبود، حتمًا بايد غزل خداحافظی را می

 بر اثر شکنجه با دستبند قپانی، پاره شده و به  ویها، اعصاب دست بازجويی
ها،  اشی از اين آسيبدر اثر عوارض ن. عضالت آن نيز آسيب جدی وارد شده بود
توانست  موضوع فوق از نظر دادگاه می. دستش به صورت نيمه فلج در آمده بود

ديدگی دستش  وقتی که در دادگاه در مورد آسيب. دليل موجهی برای اعدام وی باشد
دهد و  ها نشان می کنند، خيلی خونسرد دست سالمش را جلو آورده و به آن سؤال می
اين کار را چنان با خونسردی و "  ش-م. "بهبود يافته استشود که دستش  مدعی می

  . شوند ی ترفند وی نمی دهد که اعضای هيئت متوجه اعتماد به نفس کامل انجام می
روی دادگاه نشسته و مقداری اسکناس   که در اتاق روبهديدم را بعدازظهر رئيسی

. کرد ها را ريزتر می  غيظ آنوی از روی.  ريز شده بود-روی ميز جلوی او ريز
کردند  هايی را که همراه خود داشتند، پاره می ها قبل از اعدام، پول متوجه شدم که بچه

ها استفاده  هايشان را شکسته بودند که مبادا پاسداران از آن  نيز ساعتمواردیو در 
  . کنند

 رئيس سابق زندان اوين را ی هفت و  بازجوی شعبهها، فکور همان موقع يکی از بچه
های افراد رسيدگی   عام، به پرونده نشانم داد که در اتاقی، مقابل اتاق هيئت قتل

ها جدی  های بچه  ی کار روی پرونده با ديدن فکور احساس کردم که مسئله. کرد می
  .است

در انديشه .  داشت خود مسئوليت انتخاب و بردن افراد به دادگاه را به عهدهناصريان
فکر کردم هر چه زودتر محل را ترک . بودم که مبادا دوباره من را به دادگاه ببرد

ديد و تسلط کامل نسبت به  بند می هايم به خوبی همه جا را از زير چشم چشم. کنم
يک لحظه غفلت . چند نفری را برای انتقال به بند به صف کرده بودند. محيط داشتم

خودم را به آخرين نفر نزديک کردم و . مکنام را عملی  تا نقشهپاسدار کافی بود 
به همان راحتی که . کارها هيچ نظم و ترتيبی نداشتند. بالفاصله پشت او ايستادم

کرد و مجالی مناسب  ات می امکان داشت به اعدام محکوم شوی، اگر شانس ياری
ی آخرين  م روی شانهدر حالی که دست. بردی آمد، شايد جان سالم به در می پيش می

با خودم فکر . کردم نفر بود، سرم را روی دستم گذاشتم و فقط زير پايم را نگاه می
تو خودت گفتی هر کی کارش تمام شده، برود : گويم کردم اگر پاسدار متوجه شد، می

خواست انجام  من هم کارم تمام شده است، چون چيزی را که حاجی می! در صف
مناسبی نبود، ولی تنها چيزی بود که در آن شرايط به فکرم محمل چندان ... دادم 
ولی . رود دانستم به کجا می نمی. تا صف به حرکت در بيايد، دل تو دلم نبود. رسيد
ی اتاقم را که  به همان بند خودمان رفتيم و من شماره. دانستم الاقل اعدام نيست می

  .هشت بود، گفتم و به همان اتاق فرستاده شدم



کردن تمام  ديگر نقش بازی. رفتار پاسداران و هيئت به کلی متفاوت شده بودامروز 
اعضای دادگاه که تا . پرداختند هر دو طرف به ايفای نقش واقعی خود می. شده بود

شدند، به جلد واقعی خود که همانا   ظاهر می"ی عدالت و عفو فرشته"کنون در هيئت 
همه به ماهيت قضيه . ه پوشی نيازی نبودديگر پرد. عفريت مرگ بود، در آمده بودند

ی  اعضای هيئت، مسئله. شان نبود پی برده بودند و امکان مخفی کردن چنگال خونين
. داشتند را به کرات اعالم می" پاکسازی زندان" مبنی بر اعدام و حکم صريح خمينی

هر . انفرادی پرداختندپاسداران نيز به ضرب و شتم شديد زندانيان مجاهد در بندهای 
 در هر وعده غذايی، زندانی بايد اکردند، حت بار که پاسداران در سلولی را باز می

، شروع به دادن يک "هوادار منافقين" :خود را معرفی کرده و سپس با گفتن اتهام
ترين  در صورتی که کم. کردند  میسری شعار عليه مجاهدين و مسعود رجوی

کرد و يا با  فوق امتناع میارد گرفت و يا فرد از گفتن يکی از مو ای انجام می امحهمس
  . گرفت گفت، به شدت مورد ضرب و شتم قرار می اکراه می

  
با آب خالی . صبح که به دستشويی رفتيم، يک قابلمه پيدا کردم. مرداد١٩چهارشنبه 

تيم در آن غذا بگيريم و هم توانس امکان مناسبی بود، هم می. شسته و به اتاق آوردم
ها با اکراه برخورد کردند  بچه. در صورت نياز برای رفع حاجت از آن استفاده کنيم

 برايم تعريف کرده بود که چگونه در محمدرضا صادقی. اش را داشتم ولی من تجربه
ی رفع حاجت گرفتند، برا  قديم، مجبور بودند از ظرفی که در آن خورشت می٣٢۵

وی به خاطر .  وضعيت بحرانی پيدا کرده بودروشن بلبليان. نيز استفاده کنند
در .  بوددچار شدهناراحتی کليت و روده به ، حاج داوودهای زياد در دوران  نشستن

ده و های غيرارادی وی قطع ش جريان يک عمل جراحی در زندان، يکی از عصب
وقتی که در بند بوديم، روزانه . توانست عمل دفع را به طور طبيعی انجام دهد نمی

ها پس از خاموشی، به مدت يک ساعت  زد و شب چند ساعت به سرعت قدم می
کرد به طور مکانيکی  شلنگ آب را به مقعدش وصل کرده و با فشار آب سعی می

توانست سريع قدم بزند و اضطراب  در سلول نمی.  ذره انجام دهد-عمل دفع را ذره 
عدم امکان رفتن به دستشويی برای مدت .  کرده بودتر و دلهره کار را سخت

نفخ شديد ديگر تاب و تحمل وی را از . طوالنی، وی را به سرحد انفجار رسانده بود
کوبيدند بلکه پاسدار وی را خارج از  ها به نوبت به در سلول می بچه. بين برده بود

آخرشب پاسدار آمد و . داد کسی نبود و يا بود و جواب نمی.  دستشويی ببردنوبت به
کنيم  کاری می: تواند تحمل کند، گفت گفتيم وی مريض است و نمی در پاسخ ما که می

! خواهيم مشکل را اساسی حل کنيم می. که ديگر نياز به دوا و درمان نداشته باشيد
روشن . شد وی را به دستشويی ببردباالخره بعد از کلنجار رفتن زياد، راضی 

  .چنان پا برجا بود ولی مشکل وی هم. ساعت بعد به سلول بازگشت نيم
روشن . که خود را باخته بود، باال بود"  الف–ش "ی افراد اتاق، جز  ی همه روحيه
های روزگار را نيز  ام و باال و پايين  ديدنی دنيا را ديدهجاهایخيلی از : گفت می



در حالی که به شدت برانگيخته شده بود و . ام و باکی از رفتن ندارم تجربه کرده
ی ناراحتی  همه: بغض راه گلويش را بسته و چشمانش در اشک نشسته بود، ادامه داد

ی ديگری  هايی هستند که از زندگی هيچ نفهميدند و جز رنج و حرمان تجربه من بچه
، ، احمد غالمی، محمدرضا عليرضانيااختيار به ياد سهيل دانيالی من بی. اند نداشته

  .افتادم...  و مسعود افتخاری
ی ما درک شرايط جديد  برای همه. کرديم تمام بعدازظهر و روزهای بعد بحث می

بودم تصميم بگيرم که در صورت اعدام، هنوز نتوانسته . بسيار سخت و ناگوار بود
باالخره تصميم گرفتم که . هم برايم معضلی شده بود اين.  بنويسم يا نه نامه وصيت

متنی را در ذهنم آماده کنم تا در صورتی که تصميم به نوشتن گرفتم، مشکل متن و 
تن گيری بر سر نوشتن و يا ننوش تصميم. اين که چه چيزی را بنويسم، نداشته باشم

حاال يکی از . ای که با آن مواجه شدم نامه را هم گذاشتم برای لحظه وصيت
ها و  جمله. خواستم تنظيم کنم ای بود که می نامه  متن وصيتام یهای ذهن درگيری
شايد مثل . کننده نبودند کدام قانع گرفتم ولی هيچ های مختلفی را در نظر می عبارت

 هم محدود است و هم ،ای تهيه کند  نوشتهخواهد برای سنگ گورش کسی بودم که می
  . بود و هم کوتاه و موجز ام بايستی هم گويا می  نوشته.وسواس دارد که چه بنويسد

رود که  کنند و هر لحظه احتمال آن می عام می چنان قتل ها را هم دانستيم که بچه ما می
يک از ما دست به ولی چرا هيچ . ی اعدام انتخاب کنند ما را نيز برای رفتن به جوخه

زد؟ تمامی تالش ما خالصه شده بود به اين که چه سناريويی را در دادگاه  اقدامی نمی
ها را مجاب کنيم که دست از سرمان  عام بازی کنيم تا آن و در مقابل هيئت قتل

ی فرار از زندان و يا شورش عليه  چرا کسی نقشه! مان را نستانند برداشته و جان
های زيادی ذهنم را به خود  پروراند؟ اين سؤالی بود که مدت ر نمیپاسداران را در س

. اند مشغول کرده بود و بعدها نيز افراد زيادی من را در برابر اين پرسش قرار داده
زد، تصور و اميد کاذبی   که آن روزها کسی دست به اقدامی نمیيلیشايد يکی از دال

رسيد،  از زندان محال به نظر میهرچند فرار . بود که هر کس به نجات خود داشت
آن هم پاسدارانی که در زندان و . تر بود ولی تعداد ما نسبت به پاسداران بسيار بيش

البته در . داد ولی با اين همه، کسی تالشی برای فرار انجام نمی. بندها مسلح نبودند
ارج شدن همان روزهای اولی که در بند بوديم، امکان چنين کاری را داشتيم، اما با خ

 کسی تالشی برای حمله به احت. گونه شورشی در کار نبود از بند، ديگر امکان هيچ
چه که افراد را از دست  به نظرم آن. داد نيز به خرج نمی... اعضای هيئت دادگاه و
داشت، شايد اين واقعيت بود که افراد تا آخرين لحظه تصور  زدن به اين عمل باز می

اصل شود و کشتن به تأخير افتد و سرانجام با  ح"یفرج"کردند شايد  می
ی  در واقع اين رشته. هايی که ممکن است در جامعه رخ دهد، نجات يابند اعتراض

ی رفتن تا پای چوبه دار را  من تجربه. اميدی بود که هيچ کس حاضربه قطع آن نبود
د حمل خو ی اميد را با ام و هميشه اين رشته های آن رفته ندارم ولی تا نزديکی

بردم، بارها و  من خود نيز روزهای متوالی که در راهروی مرگ به سر می. ام کرده



احساسم اين است که افراد چه بسا به لحاظ . کردم بارها به چنين اوهامی فکر می
شود نيز اميدی به  شان افکنده می  زمانی که طناب دار به دور گردناروانی، حت

  . نجات در درونشان داشته باشند
  

 دگرگون شد و بعد از خوردن صبحانه حال سيدحسن عسگری.  مرداد٢٠پنج شنبه 
با . به عنوان اولين نفر از قابلمه استفاده کرد. ای نبود چاره. ی شديدی گرفت دل پيچه

ها سر  بچه.  متحرک آغاز به کار کردگرفتن يک لنگ در کنار اتاق، دستشويِی
 ،حسن: گفت يکی می. گذاشتند بودند و دائم سر به سر حسن میشوخی را باز کرده 

. در واقع همه چيز را به سخره گرفته بوديم... بو شده است و  قبل از اعدام چه خوش
ظهر همان روز، ظرف را با آب و . رفت از بحران و دلهره بود اين تنها راه برون

کردند   به و چه چه میخوردند و به همه می. صابون شسته و در آن خورشت گرفتيم
کنی؟ بگو سفارش دهيم برای  ادکلنی استفاده می حسن جان از چه عطر و: گفتند و می

ی زندان مشغول به کار بود و طبق معموِل هر روز، غذا به  آشپزخانه! ما هم بياورند
رفتند، از  شد و تنها کسانی که به دادگاه می ها داده می بندها و مجردها و انفرادی

ها به  جا، غذا تنها نان و پنير بود که بعضی در آن. معمولی زندان محروم بودندغذای 
  . رسيدند  هم نمی همان

 در اتاق مجاورمان بوديم که ناگاه بعد از غذا در حال مورس زدن با سيامک طوبايی
ی   ابتدا تصورکرديم که متوجه. و چند پاسدار وارد اتاق شدنددر باز شد و ناصريان

در هراس بوديم که مبادا افراد اتاق مجاور . گونه نبود اند ولی اين تماس ما شده
ی حضور ناصريان نشوند و به مورس زدن ادامه دهند و باعث دردسر همه  متوجه
ی حضور ناصريان در اتاق ما شده و سکوت  متوجهها  آنبختانه   اما خوش.شوند

ها در مورد اتهام و اين که چند بار به   تک بچه-ناصريان از تک. دنداختيار کرده بو
حسين . اند و آيا حاضر به دادن انزجار و مصاحبه هستند، سوال کرد دادگاه رفته

ناصريان ! سازمان: در جواب اين که اتهامش چيست، گفت. ی اولين نفر بودآباد فيض
 :و با عصبانيت گفتمان و شروع کردن به فحش دادن کدام ساز: با غضب پرسيد

سازمان آب، سازمان برق، سازمان قند و چای، سازمان راديوتلويزيون، 
"  الف-ش"نفر بعدی . سرد نشسته بود ی خبيث کدام سازمان؟ حسين خون پدرسوخته

: در جواب ناصريان، در رابطه با اتهام گفت. خودش را به سختی باخته بود. بود
قصد برخورد با ناصريان را نداشت، به نظر تحت تأثير شرايط و رفتار ! انسازم

يا " منافقين"دانست بايد بگويد  کرد و نمی ناصريان قرار گرفته بود و ذهنش کار نمی
خواست  ظاهرًا می"  الف-ش. "ناصريان دوباره شروع کرد به فحش دادن. مجاهدين

ی مورد نظر ناصريان اين نباشد و به جای   ترسيد شايد واژه ، اما می"منافقين"بگويد 
قاطی کرده بود و همين تأمل کردن وی، ناصريان را . "مجاهدين"آن بايد بگويد 

تعمدًا اين " الف-ش"کرد که  ناصريان فکر می. تر خشمگين و عصبی کرده بود بيش
 صرياننا. گونه نبود دهد تا از پاسخ دادن طفره رود، در حالی که اين کار را انجام می



چنين نظر خود را  دفتر يادداشتش را خط کشی کرده بود و در دو ستون نام فرد و هم
پوشی   چيزی برای پرده. نوشت و ابايی نداشت ما نظرش را ببينيم راجع به او می

در کنار نام حسين . دفترش را وسط اتاق باز گذارده بود و همه چيزعلنی بود. نداشت
دانست که تنبيهی  از او کينه به دل داشت و می"  اعدام-خبيث: "ی نوشتآباد فيض

انفرادی بوده است و به مجرد آمدن به فرعی، به عنوان اولين کار ريشش را اصالح 
وقتی نظرش .  تا حاال هم زيادی زنده مانده بودناز نظر ناصريان، حسي! کرده است

در مقابل نام من ! ويزايت صادر شد! بلند شو خبيث: گفترا در کنار نامش نوشت، 
مسعود هم مثل حسين و من اتهامش . ی اتاق برخورد کرد با همه". اعدام: "هم نوشت

 ناصريان چند بار در حالی که دهانش .ی ما پيوست  گفت و به جرگه"سازمان"را 
   19.کنيم که در ُگه غرق شويد کاری می: کف کرده بود گفت

و لشکری در گوهردشت و مجيد حلوايی در اوين با توجه به شناختی که از ناصريان 
ها برای بردن به دادگاه  بندی آن بندی زندانيان و الويت زندانيان داشتند، مسئوليت دسته

اعضای هيئت شناختی از زندانی نداشتند و ممکن بود زندانی با . را به عهده داشتند
اش  يافت، مواضعی متفاوت از مواضع اصلی یتوجه به آگاهی که نسبت به شرايط م

ها وظيفه داشتند که اعضای هيئت را نسبت به مواضع واقعی زندانی  آن. اتخاذ کند
  . های اطالعاتی اعضای هيئت را داشتند ها نقش شاخک در واقع آن. آگاه کنند

ی که غذا ا   شدم بايد در هر وعده بعد از شام متوجه. ما سه نفر به انفرادی منتقل شديم
 منافق، مرگ بر :اتهام: "وار بگويم دهند، خود را معرفی کرده و سپس مسلسل می

در آن شرايط بر زبان راندن چنين چيزی برايم به ..."  ومنافقين، مرگ بر رجوی
در صورت امتناع و . خواستند افراد را له کنند میبه اين ترتيب . شدت دردناک بود

هنوز . گرفتند  مشت و لگد میهای ه را به شدت زير ضربسدارانپايا تعلل فرد، 
دومين مشت و لگد را درست و حسابی نخورده بودم که خودم را به غش و بيهوشی 

کرد که در اثر  هر دو پاسدار شيفت ترسيده، هر کدام ديگری را متهم می. زدم
بعد از چند . خالصه مقداری آب به صورتم زدند. ام ی آن ديگری، بيهوش شده ضربه

دانم چه اتفاقی  گويی نمی. ها را نگاه کردم هايم را باز کرده با حالت بهت آن ثانيه چشم
شان راحت شد، حالم سرجايش است، رفتند و تنهايم  ها وقتی خيال آن. افتاده است
چند . غذا را به کناری گذاشته و وانمود کردم که ميلی به خوردن غذا ندارم. گذاشتند

صدای کتک از . م را چک کردند و مطمئن شدند حالم خوب استباری سلول
آن شب به سالمت . خوردم سروصدا غذا را برداشتم و  بی. آمد های مجاور می سلول

. خاست هيچ صدايی از کسی بر نمی. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. جسته بودم
  :کردمزمزمه آغاز . ديدم به جز آسمان جايی را نمی. لب پنجره ايستادم

  در اطراف زمين، فردا سحرگاهان! بگو مايا! بگو مايا

                                            
شود  ای که به نخاع و سيستم عصبی وارد می  خاطر ضربه به. ها بود آويز کردن بچه اش به حلق   اشاره 19

  . شود  خالی می محتويات روده



از آنان چند تن ! بگو مايا! رسند، آيا؟ بگو مايا وس شهادت میچه مردانی به قّد
  !آشکار و دور؟ و مايا

  وای مايا
  چند تن پنهانی و نزديک

   20زچشم اختران هم غالبًا مستور؟ کز ايشان نشنود کس ناله و فرياد هرگز هيچ؟
ام؟ آيا  آيا کار درستی انجام داده. انديشيدم ای که امضا کرده بودم می انزجارنامهبه 
. کردند های متضادی ذهنم را اشغال می کردم؟ پاسخ  از امضای آن خودداری میدنباي

ی زيادی بر  نداده های انجام کردم مسئوليت آمد و گاه احساس می گاه از خودم بدم می
رسيدم که بدون  گاه به اين نتيجه می. شان برآيم ی انجام دوش دارم که بايد از عهده

اين بار فشار و . ترين راه باشد  ی اعدام، ساده ی رفتن به پای جوخه ها شايد گزينه بچه
کند که در شرايط  ی ناشی از آن که گاه انسان را مجبور به انجام اموری می شکنجه

دانستم   می.فشرد ين مرا درهم میهم. عادی مايل به انجام آن نيست نيز در کار نبود
ها را دم تيغ  تری از بچه ی بيش تمام تالش جالدان در اين خالصه شده بود که عده

ها از نوشتن  کرد بچه  چگونه تالش میبه وضوح ديده بودم ناصريان. بدهند
 کبر صفریبعدها ا. در اوين نيز وضع به همين منوال بود.  انزجارنامه سر باز زنند

ای بنويسد، يکی از  برايم تعريف کرد هنگامی که قصد کرده بود انزجارنامه
 هيچ کسی ننوشته است و به  !نويسی؟ ننويس پاسداران به او گفته بود برای چی می

در يک جنگ و جدال روحی با اين حال . اين وسيله او را از اين کار بازداشته بود
کردم با به خاطر آوردن  تالش می؟  ابراز ندامت کنمشتمآيا حق دا. بردم می دائم به سر

 و سرنوشت  بيش از همه ژاندارک. به خودم قوت قلب دهم،های تاريخی نمونه
دختری ساده و روستايی که نبرد ميهنی فرانسويان عليه . آمد انگيز او به کمکم می غم

ای در    جايگاه ويژه، و با ابراز رشادت و دالورینيروهای انگليسی را سامان داد
او که بر اثر نيرنگ و دسيسه در نزديکی پاريس . تاريخ فرانسه به دست آورد

دستگير و تحويل نيروهای انگليسی شده بود، به اتهام کفرگويی و پوشيدن لباس 
های  به مرگ محکوم شد ولی به خاطر ابراز ندامت از گفتهدر دادگاه شرع مردانه 

 که از محکوميت او نگذشته بودچيزی . خود، مجازاتش به حبس ابد تقليل يافت
کند و به همين خاطر در  چنان در زندان شلوار به پا می  شدند او هم زندانبانان متوجه

 ماه مه ٣٠ی او تجديد نظر شد و اين بار او را برای عبرت ديگران در  محاکمه
.  زنده در آتش سوزاندند-در شمال پاريس زنده "قوان" شهر ای در مقابل کليس١۴٣١
 گاه کسی او را به خاطر ابراز ندامتی که انجام داده بود، مورد سرزنش قرار  هيچ

ای ساخت که  ای اسطوره نداد و تاريخ به همراه قدردانی ملت فرانسه، از او چهره
 بود؟ آيا آيا شرايط من با او يکسان. های بعدی شد منبع تالش و انگيزه برای نسل

 هنگامی که در دادگاه انکيزيسيون و در مقابل توانستم خودم را در موقعيت گاليله، می
  هيئت داوران، گردش زمين به دور خورشيد را انکار کرد، قرار دهم؟ ابراز ندامت
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 کس از ابراز ندامت من جز وجدان  های اجتماعی بود ولی هيچ ها دارای تأثير آن
هم ايمانم نسبت به  ها شريک بودم و آن من در يک چيز با آن. شد آگاه نمیخودم 

 . ای که در پيش گرفته بودم درستی راهی بود که پيموده بودم و مبارزه
  

همان نگهبانان شيفت شب .  صبح برای دادن صبحانه آمدنداوِل. مرداد٢١جمعه 
حالی زده  خودم را به بی. گويا ترسيدند که اتفاق ديشب باز تکرار شود. گذشته بودند

. تا ظهر گويی يک دنيا به من گذشت. گشتند و از من گذشتند دنبال دردسر نمی. بودم
بعد از . پاسدار شيفت، هنگام پخش نهار اصراری بر تکرار شعارهای مذکور نکرد

که به قسمت دادگاه رفتم، مرا در  به محض اين. نهار برای دادگاه فراخوانده شدم
مدتی از شروع کار دادگاه نگذشته بود که بلند شدم و به .  دادگاه نشاندندنزديکی دِر

بعد از برگشت از دستشويی، به سمت راهروی مرگ رفتم و در . دستشويی رفتم
 نام کسانی را که نزديک دادگاه بودند، پرسيده و بعضی اوقات ناصريان. جا نشستم آن
برای کسی که نوشتن انزجار را پذيرفته بود، رفتن به . برد ها را به دادگاه می آن

ی همکاری اطالعاتی را  چرا که ممکن بود مسئله. توانست خطرناک باشد دادگاه می
 برای بار دوم به دادگاه رفته عادل نوری. ی پايان کار بود پيش کشند و اين به منزله
 اين شرايط در انفرادی نبودم، از خوشحالی که در از اين. بود و به سالمت جسته بود

ام بوده است،  خوشی ی دل گاه تصور اين که چه چيزهايی مايه! گنجيدم در پوستم نمی
کردم در راهروی مرگ و در ميان  احساس می. دارد به تعجب وا مینيز خودم را 

خبری   اگر با ريسک مرگ نيز همراه باشد، بهتر از بودن در سلول و بیحتاها،  بچه
  !تر بود  جا در کانون تحوالت بودی و تحملش به مراتب ساده اين. مطلق است

نام پدرش  ( "شوزب"هی : صدايش زدم.  به دادگاه رفته و بازگشته بودمحمد فرمانی
از سازمان دفاع کردم و : چه کار کردی؟ گفت: پرسيدم. ام شد متوجه) بود

ی ما را  همه: عقيده داشت. ضا کرده بودم، نيز پس گرفتمای را که ام انزجارنامه
. ی ما را خواهند کشت کنند و سرانجام همه بازی می وگربه با ما موش. کنند اعدام می

عادل . چرا اجازه دهيم اين بازی ادامه يابد؟ عادل اما به شدت با اين نظر مخالف بود
من : کرد عادل تأکيد می. کردگيری   احساساتی شد و عجوالنه تصميمدنباي: گفت می

ها از  در واقع، گاه هراس بچه. ها، بسيار سخت است بچه بدون   ماندن  دانم زنده هم می
کند  پرسد که مصاحبه می  از محمد میدر دادگاه، نيری !مرگ نبود بلکه از ماندن بود

رده است نيز قبول ای را که امضا ک دهد همان انزجارنامه يا نه؟ محمد هم پاسخ می
نيری . کند تأييد مینيز ی مواضع سازمان را  ندارند و هوادار مجاهدين است و همه

اشتباه کردم و حاال آن : دهد قبًال موضع متفاوتی داشتی؟ محمد هم پاسخ می: گويد می
  !کنم را تصحيح می

  21. باشندتر که مرده باشند بار خفتی بر دوش برده نخواستند که بميرند يا از آن پيش
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. وی نيز به همين صورت برخورد کرده بود. ر را ديدمبش سپس منوچهر بزرگ
خواهم خودم انتخاب  من می. ای را اعدام کنند خواهند عده ها می اين: گفت منوچهر می

گونه برخورد کرده  مينی نيز هالدين ثواب حسام. ها من را انتخاب کنند کنم نه اين که آن
 و نيری.  به شهادت رسيده بود۶٠آی حماسی در سال  خواهرش نيز به گونه. بود

ها بر سر موضع  ابتدا بچه. شدند رو می ی جديدی روبه اعضای هيئت با پديده
فکر .  يواش کوتاه آمدند-کردند و بعد يواش هواداری از سازمان پافشاری می

حاال . کور خوانده بودند. نشانند ا را تا همکاری اطالعاتی عقب میه کردند بچه می
اند و آنان را به عقب  َروی زده ها دست به پيش ديدند بر خالف تصورشان، بچه می
ای  ی انزجارنامهرضا حاج صمد علی. اين پروسه در اوين هم جريان داشت. رانند می

شود   می در همين موقع متوجه. دهد تا به نيری برساند دار میرا نوشته و به دست پاس
کند و  اش را مطالبه می پاسدار مزبور را صدا کرده و برگه. اند ها اعدام شده که بچه

مجيد . ريزد  کرده و روی زمين می  پاره-ی پاسدار پاره زده در مقابل چشمان بهت
عام جان به در برده   پذيرفته و همراه با کسانی که از قتل نيز انزجارنامه راطالقانی

شود که  جا وقتی متوجه می در آن.  منتقل شده بود٣بودند به اتاق دربسته در بند 
دهد تا به نيری  اند، متنی را تهيه کرده و به دست پاسدار بند می ها اعدام شده بچه

 اين دسته 22شايد نيچه. ا پيوسته گونه بود که وی نيز به جاودانه فروغ اين. برساند
  :ها را بهتر از هر کس ديگری تصوير کرده باشد  از انسان

رو آه خو  ايم، بل از آن رو آه بدان خو آرده ما عاشق زندگي هستيم، اما نه از آن
اما در جنون نيز همواره .  از جنون هستیدر عشق همواره چيز.  عشقيمی آرده
  . از خرد هستیزچي

ها، يکی از افراد هيئت به  مانند روزهای قبل در هر سری از اعدام. روز سختی بود
عنوان شاهد و برای کسب اطمينان از اين که جالدان کارشان را به خوبی انجام 

! رفتن به راهروی مرگ، برايم کمک بزرگی شد. رفتند دهند، به محل اعدام می می
ها  ها را در آخرين لحظه افتاد، بودم و هم بچه ه که اتفاق میچ هم در جريان مستقيم آن

اين راهرو متعلق به .  تقريبًا خالص بودمکردم و هم از شر ناصريان بدرقه می
اين افراد را يا به اعدام . کسانی بود که به دادگاه رفته بودند و کارشان تمام شده بود

جا  تا وقتی که در آن. کردند شان منتقل میي ها  وسلولکه به بندها بردند و يا اين می
اگر متوجه . ام و منتظر سرنوشتم هستم کردند به دادگاه رفته نشسته بودم، فکر می

جا  شدم پاسداری مرا به آن کرد، بلکه مدعی می شدند نيز خطری مرا تهديد نمی می
  . راهنمايی کرده است

کسانی : پاسدار در راه گفت. مان منتقل کنندي ها عصر ما را به صف کردند تا به سلول
چند نفری . من چنين کاری نکردم! شان را بلند کننديها که انفرادی هستند، دست

! گويم نشنيدم اگر نگهبان فهميد، می: پيش خودم گفتم. شان را بلند کردنديها دست
د و نه آن روزها نه آماری در ميان بو. تر ش دو تا چک و لگد است و نه بيشا فوق
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. پاسداران و مسئوالن زندان ليست دقيق اسامی افراد بندها را در اختيار داشتند
. سی و معياری در بين نبودبرهيچ حسا. ممکن بود هر شب را در جايی به سر بريد

کردم و دوباره به همان مصيبت دچار  ی انفرادی بلند می کافی بود دستم را به نشانه
. کرد تر می شته، بودن در انفرادی، شرايط را برايم سختها گذ ی اين از همه. شدم می

تری داشت و  بردند، حساسيت بيش  روی کسانی که در انفرادی به سر میناصريان
در زندان به جز مرگ  .داد ها به خرج می حداکثر تالشش را برای به دادگاه بردن آن

  چيزی نبود و بدتر از آن ... و مرگ و مرگ
  ه، تشنه در نيامدشن

  امواج بی کالم
  و سالمی اگر بود

  سالم طناب بود و گلو
  ی آتش و وضو، وضوی خون در برکه

های مجرد و در بسته در آن قرار داشتند،  من همراه سه نفر ديگر به سالنی که اتاق
آن همگی در .  فرستاد٣ ايستاده بود و مرا به اتاق در راهرو لشکری. برده شديم

ها،  به محض آشنايی با بچه. تر شکل گرفته بود  جديد بوديم و اتاق ساعتی پيش،اتاق
از اين جا . ديدم ی بيرون را می ی پنجره، محوطه از الی کرکره. به کنار پنجره رفتم

  . ی جلوی زندان داشتيم تری به محوطه اشراف بيش
  اش سيدعباس ابطحی راننده. ايستاده بود را ديدم که منتظرش و نيری . ام. ماشين بی

ی زندان  سمت راست ما گلخانه.  بودپاسدار قديمی اوين و از محافظان الجوردی
خانه رفته و گلدان گل لاش به گ نيری کنار ماشين ايستاده بود و راننده. قرار داشت
. شد پسند بود و به راحتی راضی نمی  وی مشکل.آورد کرد و برای او می انتخاب می

گرداند يا در صندوق عقب  ی گلدان، آن را باز می بعد از ورانداز کردن چند باره
خانه رفت و بعد لباالخره خودش نيز به همراه سيدعباس به داخل گ. گذاشت ماشين می

زترين باورنکردنی بود، ساعتی قبل عزي. از مدتی هر يک با يک گلدان بازگشتند
 را پرپرکرده بود و حاال در کمال آرامش به انتخاب گلدان گل برای بردن به  ها گل
دانم چگونه اعمال و رفتارشان را برای خود توجيه  نمی. پرداخت اش می خانه
گريند برای آن است که به جای مغز سرب در  اگر نمی "شايد به قول لورکا. کنند می

چنين  اس و گشتاپو و هم البته مأموران اس". حی از چرم برقیجمجمه دارند و رو
ی آلمانی نيز به موقع از روح حساسی برخوردار بودند و به  مسئوالن بلندمرتبه

های مرگ نيز برای خود  ورزيدند و گاه در اردوگاه موسيقی کالسيک عشق می
ند و در کند دادند و درحالی که زندانيان جان می های موزيک ترتيب می دسته
 دباي به نظرم می! شان بودند ها درحال تناول غذای روح زدند، آن شان پرپر می مقابل

گونه  شناسی و علوم وابسته به آن تخصص دارند، رفتارهای اين کسانی که در روان
ولی چرا تظاهر . کردند که آرامند شايد تظاهر می. يابی کنند افراد را بررسی و ريشه

 و ديگران خود نقش نيری. کردم شان میهد و من هم دزدکی نگاجا نبو کنند؟ کسی آن



پدر و همسر را داشتند ولی پدران و مادران و همسران زيادی را داغدار کرده 
ها در جنايت عليه بشريت داشتند،  هايشان از نقشی که آن آيا اعضای خانواده. بودند

 آيا  ا آنان نيز همدست اين جانيان هستند؟ آي کردند؟  آيا مخالفتی هم می آگاه بودند؟
کند؟ آيا آنان   توسط آنان، کمک نمیها تی ارتکاب اين جناي شان به ادامه سکوت

ی  شان در سايهان و يا پدرانها از مواهب قدرتی که همسر  آيا آن گناهند؟ بی
  ؟شوند  مند نمی  اند، بهره  به هم زدهشانهاي جنايت

معروف بود، در مورد " شاغالم" که در زندان بهیخان  حسنعلیاز غالمرضا
با .  مرداد جاودانه شده است١٢نظرش بود در روز .  سؤال کردماميرحسين کريمی

، ريخته باشندسرم بر مثل اين بود که آب سرد . شنيدن اين خبر دلم هری ريخت پايين
چيزی که آن روزها . کرد ای کاش اشتباه می.  کز کردمای گوشه. خشکم زد

چه را که آن روزها به  خواستم آن اصًال می. شد تر نصيبم می خواستارش بودم و کم
آمد و مرا از اشتباه بيرون  کسی می. آمد سره اشتباه از آب در می چشم ديده بودم، يک

ولی ! کرد مرا بيدار میای کاش دچار کابوس بودم و کسی با تکان دادنم، . آورد می
امير هم . کرد شنيدم همگی واقعی بود و کسی نيز اشتباه نمی ديدم و می چه که می آن

  :شد يک آن خنده هايش از نظرم دور نمی. رفته بود
  آن لعل دلکشش بين و آن خنده دل آشوب
   23وآن رفتن خوشش بين و آن کام آرميده

وزهای گذشته سخن گفتند و به شرح  خود در رهای هها از تجرب بعد از شام، بچه
 توانست هر شام می. ای که از روز اول تا کنون طی کرده بودند، پرداختند پروسه

دار تعريف  و در گير. توانست وداغ آخر باشد و هر وداعی می. باشد" شام آخر"
هر سلولی که :  راهرو با صدای بلند اعالم کردر د،مان بوديم که پاسدار بند خاطرات

ی نوع سيگار   مثل گذشته نيازی به پرس و جو در باره! آماده باشد،خواهد ر میسيگا
مان را برای  تمام پول. کرديم در آن شرايط از هر نوع سيگاری استقبال می. نداشتيم

ديگر مان است و  کرديم اين آخرين خريد فکر می. خريد سيگار روی هم گذاشتيم
ترين و کارسازترين  ن روزها سيگار مهم آ،در ثانی. نخواهيم داشتنيازی به پول 

متأسفانه هم . بود" تير "،سيگاری که فروخته شد. توانستيم بخريم کااليی بود که می
. شد بود و هم زودتر تمام می" شيراز"و " اشنو"و " زر"تر از سيگارهای  گران

نج قرار شد هر نخ سيگار را پ. بود" زر"سيگار  ، ما در زندانی سيگار مورد عالقه
بندی سيگار و جمعی کشيدن آن را با اين  جيره. نفری کشيده و بقيه را ذخيره کنيم

ند، دبر هايی که در انفرادی به سر می  آن را به بچههدف انجام داديم که مازاِد
 و استتر از ما  ها به کشيدن سيگار بسيار بيش مطمئن بوديم که نياز آن. برسانيم

ها   در انفرادی.حدس ما درست بود. رفت مینيز ا ه احتمال عدم فروش سيگار به آن
 از آن روز به بعد هر يک از ما که به دادگاه .مبادرت به فروش سيگار نکرده بودند

هايی که از  ها را ميان بچه داد تا آن هايش قرار می  چند بسته سيگار در جيب،رفت می
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 از يک نخ ،مکن استجا که م کرديم تا آن تالش می.  تقسيم کندآمدند، میانفرادی 
 ای به گونه ،کرديم  خيس میاول سيگار را با آب دهان کامًال. سيگار تير بهره ببريم

سپس با احتياط کامل آن را روشن . شکست می، داديم که اگر مهارت به خرج نمی
درعرض چند لحظه با . ماند ای بدون پک زدن باقی نمی سيگار لحظه. کرديم می
شد و به سرعت   آتش تبديل میی  به جای خاکستر به گلولههای مداوم ما سيگار پک

  !  را از ريه بيرون ندهيمشداديم که دود مان را به خرج می تمام تالش. شد تمام می
های حامل عروس که  شديم، هر شب صدای بوق ممتد ماشين به ماه محرم نزديک می
 هم که شده مردم برای ساعتی. رسيد کردند، به گوش می در گوهردشت تردد می

از صميم قلب خود را .  خوشحال بودند،شانيها ها و بدبختی ی ناراحتی فارغ از همه
 ،شانيها مگر نه اين که برای آوردن لبخند به لب. ديديم ها سهيم می در شادکامی آن

 بگذار شادی ! حاال چه باک؟اين همه مصيبت را در طول ساليان تحمل کرده بوديم
کاشکی . کنيم  و برايشان آرزوی خوشبختی میخنديم  میما نيز همراهشان. کنند

چنان در پشت درها و   زندگی هم،بيروندر . گذرد جا چه می  اين که درامشب نفهمند
از صميم قلب راضی بودم و در دلم قهقهه . ديوارهای زندان و قتلگاه جاری بود

  را امروز چند نفر.کنند کنند راه زندگی را سد می  فکر می!ها را ببين احمق. زدم می
 پيوندهای !دهد  نويد زندگی می کهشان راي ها از ما گرفتيد؟ گوش کنيد صدای بوق

خواهيد  با آنان چه خواهند شد،های جديدی بسته  امشب نطفه. گيرند جديد شکل می
کردم  احساس می. داد  شنيدن بوق ماشين عروس اعتماد عجيبی به من مید؟کر

   . ها ادامه خواهند يافت  به اين ترتيب بچهزندگی ادامه خواهد يافت و
 که به دنبالش بودم، در ذهنم ای نامه ناگهان متن وصيت که ور بودم در افکارم غوطه

به سرعت آن را سر و . تر چيزی شبيه به آن را جايی خوانده بودم پيش. نقش بست
.  نکننداش هروزهای قبل فکر کرده بودم متنی بنويسم که بالفاصله پاردر . شکل دادم

روزی کسی آن را شايد .  نگاه دارندای  الاقل در پرونده،دهند ام نمی اگر به خانواده
گذشته است، به چه چيزهايی  در ذهن ما چه می در اين روزها بفهمد که  وخواندب

در ذهنم متن را مرور . نگريستيم  و به دنيا و مبارزه از چه منظری میانديشيديم می
   :کردم

  ! ، مادر و پدرعزيزمخانم بزرگ
روم، با تمام  حاال که می. گريستم خنديديد در حالی که من می وقتی که آمدم، همه می

همه . شاد و سرخوش باشيد. اميدوارم شما اين بار، همراه من بخنديد. خندم وجود می
  . شان دارم تان و دوست از صميم قلب دوست! را از قول من سالم برسانيد

ی آن چيزی را که   نيست و همههمست و گويا و حساسيت برانگيز فکر کردم کوتاه ا
 سکوت از هزار پنجره "ها  هر چند که گاهی وقت. خواهم بيان کنم، در خود دارد می

   "فرياد نيز رساتر است
 را  سبز انگوری رنگ نيری۵١٨و  ام  بامداد، ماشين بی٨ساعت .  مرداد٢٢شنبه 

به . کرد هر روز ماشينش را عوض می. ختمان توقف کردديدم که در جلوی سا



با .  صبح  نامم را صدا زدند١٠حوالی ساعت . سرعت به ساختمان زندان وارد شد
در سلول جديد از . عجله و همراه با اضطراب و دلهره آماده شده و به دادگاه رفتم

که به  به مجرد اين. ها بودم، تمايلی به دادگاه رفتن نداشتم جايی که در ميان بچه آن
محوطه دادگاه رسيدم، به فکر اين افتادم که مانند روز گذشته به راهروی مرگ بروم 

ی رفتن  باز هم به بهانه. تری برخوردار باشم ی امنيت بيش جا از حاشيه تا شايد در آن
به دستشويی، جايم را ترک کردم و بعد از بازگشت از دستشويی به سرعت به 

 را ديدم که به دنبال شکار چيزی نگذشته بود که ناصريان. راهروی مرگ رفتم
با تناقض عجيبی دست به . سعی کردم خودم را از نظرش مخفی کنم. گشت می

ی عضالت  درگيری روحی ناشی از آن، چنان شديد بود که گاه همه. گريبان بودم
ها به   و تشويش  اين هيجان.داد کرد و ضربان قلبم را افزايش می بدنم را منقبض می

هر گونه تالشم برای . کردم هايم احساس می ای بود که فشار زيادی را در شقيقه گونه
ی اين بود که يکی از  ی جالدان، به منزله مخفی شدن از پيش نظر ناصريان و بقيه
ی ديگری  در واقع من او را در پی طعمه! دوستانم در تيررس او قرار خواهد گرفت

او را آن روز دو بار به . ت افتادصف قرعه به نام ابراهيم اکبری. کردم میروانه 
شناخت تا به  کسانی را که می.  بازجوی ابراهيم بود۶٠ناصريان در سال . دادگاه برد

تر به  ابراهيم چند روزی بيش. داشت فرستاد، دست از سرشان بر نمی فربانگاه نمی
هايی که به  از آن. ای بسيار فقير در شمال داشت خانواده.  نمانده بوداتمام حکمش
ی نشسته بود و آن آباد کنارم حسين فيض. حوالی ظهر بود. توان آورد وصف نمی

 .خورد حسين با ولع بسيار زيادی می. نهار نان و پنير بود. تر نصراهللا مرندی طرف
شوی؛  خوری، سنگين می اين قدر می: نصراهللا گفت! حسين به پا خفه نشی: گفتم

آن وقت پايت : من اضافه کردم! افتی پايين شود و می بروی باالی دار، طناب پاره می
د "! ها ضرر بزنم بگذار آخر عمری يک طناب به آن: حسين خنديد و گفت! شکند می
در اين ميان .  خوردم  و پنيرش را منی نان جيره. حال غذا خوردن نداشت"  ص–

بندش را باال زد و با تعجب و خنده،  چشم"  ص-د. "يکی هم اضافه از پاسدار گرفتم
تر سيگارهايی را  بيش! حاال چه وقت خوردن است! کوفت بخوری: به شوخی گفت

ز نيز ا"  ص–د . "هايی که از انفرادی آمده بودند، داده بودم که همراه داشتم، به بچه
. پاسدار متوجه نشد. کرد صدايش را شنيدم که تقاضای سيگار می. انفرادی آمده بود

کبريتی نداشتم که سيگارش را . سيگاری به او دادم. من دارم! ساکت باش: گفتم
اختيار ياد  بی. کرد خواست و پی در پی نگهبان را صدا می وی آتش می. روشن کنم

 که مرتضی مالعبدالحسينی" اش سيگار نيفروخته"م و شعر افتاد" ناظم حکمت"
  :برايم خوانده بود و احتماًال حاال شرح حال خودش نيز بود

  ممکن است امشب بميرد
  . با سوختگی سينه کتش از آتش گلوله ئی

  : پرسيد. های خويش هم امشب به سوی مرگ رفت با گام
   سيگار داری؟  -



  . بله: فتمگ
  کبريت؟  -

   !نه: گفتم
   ...سيگار را گرفت و گذشت. شايد گلوله روشنش کند

  شايد االن دراز به دراز افتاده باشد 
   24...سيگاری نيفروخته برلب و زخمی بر سينه
ی  ها جشنی به پا کرده بودند و حاال گوشه از سيگارهايی که تقسيم کرده بودم، بچه

ی  رشته. انديشيدم  میچنان به ناظم حکمت ولی من هم. لب هر کسی يک سيگار بود
آنان به صف بودند و هر يک روی سرشان، . ها ازهم گسست افکارم با ديدن افغانی

ی بزرگ حاوی پلو و خورشت، مرغ بريان، ساالد، نوشابه و ميوه  يک مجموعه
تمام مدت تا آخرين افغانی، ای که از جلويم رد شد  از اولين افغانی. کردند حمل می

به ياد . ها قرار دارد ی تالشم اين بود که ببينم دقيقًا چه چيزهايی روی مجموعه همه
های رنگی زيبا و با  کنيزکان با لباس  افتادم که در آن، تعدادی ازیهای عرب فيلم

 اشربه و اطمعه برای سلطان و خليفه ،هايی بر سر، به همراه آهنگی کشدار مجموعه
کرد به بهترين نحو ممکن از هيئت کشتار پذيرايی کند   تالش میناصريان. آوردند یم

روزها، ساعت ده صبح و پنج . تر به سالخی بپردازند تا آنان با انرژی هر چه بيش
ها با چای و شيرينی و  چنين در طول روز از آن شد و هم بعدازظهر ميوه ِسرو می

هايی بود که در کشتار  اين آخری برای موفقيت. کردند  میی ای پذيراي خامه نان
چه که شاهدش  آن !شد کردند و بايد دهانشان شيرين می دفاع کسب می زندانيان بی

گر ساواک و يکی از مأموران به   شکنجهاعترافات بهمن تهرانیمرا به ياد بودم، 
. انداخت  می١٣۵۴های اوين در فروردين  په فدايی و مجاهد بر روی ت٩رگبار بستن 

گر و تبهکارش  کرد که توسط رئيس شکنجه وی در مقابل دوربين اعتراف می
جمشيد دعوت  ، به رستورانی در خيابان تخت"هزاد حسين" معروف به عطارپور

ه با چند جنايتکار ديگر زودتر از او رفته بودند و زاد حسين. رود جا می به آن. شود می
وگو پيرامون چگونگی  پس از صرف چلوکباب و گفت. در رستوران منتظرش بودند
ريزی شده، با ماشين به طرف اوين حرکت کرده و در  اجرای جنايت از پيش برنامه

 را از سلول بيرون دفاع حالی که هريک مسلسلی به دست گرفته بودند، زندانيان بی
، طی نطق سپس سرهنگ وزيری. کنند های اوين به صف می کشيده و روی تپه
کنيد و ما  تان حکم اعدام ما را صادر می های تيمی شما در خانه:  کند غرايی اعالم می

 با دادن چند فحش رکيک، ای، وزيری در پی چنين خطابه. کنيم حاال مقابله به مثل می
   سال پيش١٣اگر . شد مان دوباره تکرار می بار ميهن تاريخ غم. دهد فرمان آتش می

  ی مجروح کوهسار اوين روی شانه
   25 ارغوان شکفت٩ی  خورشيد خون گرفته
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آورند و هزاران گل  امروز صدها ياقوت و لعل سرخ فام از گوهردشت سر بر می
رويم؟ آن روز به هنگام  ما به کجا می. رويند  میبار اوين ی غم سرخ بر سينه

گيری برای کشتار انقالبيون، تبهکاران به رستورانی مجلل رفته بودند و  تصميم
ها پذيرايی کرده بودند و امروز رستوران و کشتارگاه  های اتو کشيده از آن گارسون

خوانده را در  پذيرايی از ميهمانان نا"بردگان افغانی"در هم ادغام شده بودند و 
های نيروهای انقالبی به رژيم شاه، محمل  آن روز ضربه. کشتارگاه به عهده داشتند
ی نيروهای ارتش  دفاع قرار گرفته بود و امروز حمله تيرباران زندانيان بی

 و آرش به ی پرسوز و گداز تهرانی به ياد نامه !بخش به مرزهای غربی کشور آزادی
 اعالم کرده بود و زبونانه "ُکشی کمونيست"تخصص خود را . ی افتادمهللا طالقانا آيت

ها  کرد که زنده نگاهش دارند تا در لباس اسالم دمار از روزگار کمونيست استغاثه می
! ش را شنيدما در آن دوران چقدر خوشحال شدم وقتی که خبر اعدام! به در آورد

هايی که او را  دانستم آن نمی. تر خواهد شد بود که جهان بدون او سالمتصورم اين 
  ! ها برابر اوست شان ده کاری کنند، ظرفيت جنايت اعدام می

ها رفته بود و حاال از سمت  برای اعدام کردن بچه.  را ديدمامروز دوباره منتظران
 نيز از طرف حسينيه به سمت ما چند پاسدار مسن با محاسن سفيد. آمد حسينيه می

ها بزنند تا از روی صندلی  ی بچه برای تبرک رفته بودند که لگدی به سينه. آمدند می
در طلب بهشت بودند و رؤيای . پرت شوند و بدين طريق حکم حاکم شرع اجرا شود

 با طيب خاطر ،هر جنايتی را در اين راه. در بر کشيدن حورالعين را در سر داشتند
  ! دادند م میانجا

  از دهليزهای اين زهدان غرق خون
  خنياگران نيلگون
  با آئينه و آفتاب
  با آبيان و آب

  در هاله ای از مه و پيچ و تاب ماهيان عاشق ماهتاب
  شوند نقاب مرگ، زاده می به سبزی انديشه بی

 با هم بوديم، به دادگاه ١٧هايی را که در فرعی  متوجه شدم بچهبود، بعدازظهر 
ها به دادگاه  بردن بچه. ها را فراموش کرده بودم تقريبًا داستان کرمانشاهی. رندب می

از دور . زد صدا مینيز را "  پ-م"، ناصريان. نيز حساسيتم را برنيانگيخت
. زنند  را صدا می منبعد از مدتی شنيدم نام. داد ديدمش ولی او واکنشی نشان نمی می

اگر ! کنند پيش خودم گفتم حلوا که خير نمی.  واکنشی نشان ندادم،"پ -م"به تأسی از 
که گويم  دهم، در غير اين صورت می آمدند باالی سرم و صدايم کردند، پاسخ می

"  پ-م "ای که بعدًا متوجه شدم، اين بود که  نکته. نفهميدم زيرا به خواب رفته بودم
اگر بيدار بود .  نبوده استوی عمداز رندادنش  و پاسخ! در آن لحظه واقعًا خواب بود

کردند و پاسخی  اگر کسی را صدا می. شد و پاسخ داده بود، حتمًا اعدام می
آوردی  بايد شانس می. کردند شنيدند، به دنبال فرد به بندهای مختلف مراجعه می نمی



ندادنت هم  گوی جواب کردند، وگرنه بايد پاسخ که تو را در محل شناسايی نمی
  . شدی می

روی دادگاه  ای در دستش بود، از اتاق روبه ها درحالی که پرونده يکی از اطالعاتی
خواستی از کشور  برای چی می: ر سوال کردپو بيرون آمده و از داريوش حنيفه

ی داريوش در  پرونده. خواستم به دنبال تحصيل بروم می: خارج شوی؟ داريوش گفت
ها چيست؟  اين! گويی خبيث چرا دروغ می: ا سيلی به او زده و گفتدو ت. دستش بود
 با خوشحالی به آن دو ناصريان.  از پرونده را با او در ميان گذاشتچند مورد

با اشاره به حکم هيئت داد،  نزديک شد و زد پشت داريوش و در حالی که هلش می
زد، با  در حالی که پوزخندی به او میداريوش ! ويزايت صادر شد! بدو خبيث: گفت
ها بود در انتظار اين لحظه بودم، ولی بدبخت چی به تو  من مدت: اعتنايی گفت بی
داريوش چنان سرش را باال . مات و متحير مانده بود. دهند؟ ناصريان خشکش زد می

بند هم نگاهش هراس را به دل  کرد که از پشت چشم گرفته و با اطمينان صحبت می
 در واقع طعم تلخ ،او با انتخاب مرگ و با لبخند آخرينش! صريان انداخته بودنا

پشت سرش روشن . نتوانستم با او صحبت کنم. چشاند شکست را به ناصريان می
چيزی نگذشت . هنوز متوجه وخامت اوضاع نشده بودم.  از دادگاه خارج شدبلبليان

کنان وی را از دادگاه بيرون  جر و بحثسپس  به دادگاه برده شد و که مجتبی اخگر
. خواستند که انزجارنامه بنويسد آنان از وی می .ها بردند آورده و به يکی از فرعی

خواهد بنويسيد،  تان می هر چه دل سواد ندارم، شما: گفت سرد می مجتبی خيلی خون
توانست او را  کرد، ديگر هيچ کسی نمی وقتی روی چيزی کليد می! کنم من امضا می

. در دوران بازجويی نيز پاهايش را داغان کرده بودند. از خر شيطان پايين بياورد
. ديگر از دست او ذله شده بودند. کاری شده بود چند بار بين دادگاه و بازجويی پاس

را به شد و دوباره او  پذيرفت، در دادگاه منکرش می چه را که در بازجويی می آن
گويی وی را محکوم به تحمل   به علت دروغاين بار نيری. فرستادند بازجويی می

قدم شده  های کابل پيش  برای زدن ضربهعباسیحميد .  ضربه شالق کرده بود١٠٠
. رسيد های مجتبی از دور به گوش می چنين نعره های کابل و هم صدای ضربه. بود

هنوز از تشنج حاصله در نيامده بودم که متوجه . پيچيدم درد به خودم می  او ازهمراه
در حالی که از . آورند  کشان می-شدم مجتبی را که ديگر نايی در بدن نداشت، کشان

. ايرج هستم! مجتبی: دستش را گرفتم، گفتم. کرد، کنار من رهايش کردند درد ناله می
به هيچ چيز در آن . از خنده نزديک بود منفجر شوم! دانم، چه خبر؟ می: با ناله گفت

. ولی سرزنده بود و قبراق. حالش واقعًا خراب بود. انديشيد ها به جز اخبار نمی لحظه
  . تا برايت تعريف کنم! ساکت باش: گفتم

. ی مسائلی که در پيرامونم جريان داشت، نبودم حواسم به مجتبی رفته بود و متوجه
به سختی راه و کاوه بيمار بود .  را صدا کردند نصاریکاوه. هنگام عصر بود

درد سياتيک تقريبًا يک پايش را فلج کرده بود و از بيماری صرع . رفت می
از اين . گذرد برند ولی ظاهرًا به خير می می او را به دادگاه . برد ای رنج می رفته پيش



 "هيئت عفو"گويا . ام اما ديری نپاييد لیخوشحا. که از خطر جسته بود خوشحال بودم
. دوباره صدايش کردند. گيرد  اش می ی تصميم به نابودی ا بعد از مشورتی چند دقيقه

وقتی . پذيرد  برود ولی کاوه نمی"بند جهاد"خواهند که برای کار به  اين بار از او می
رع فارغ شده ی ص تازه از حمله. ی صرع شديدی گرفت از دادگاه بيرون آمد، حمله

حرکت ولو شده بود که نامش را برای  بود و مثل گوشتی کنار راهرو، روی زمين بی
. توانستم جايم را عوض کنم نمی. زد پاسداری در آن ميان قدم می. اعدام صدا زدند

ترين و در عين حال  يکی از دردناک. ی او بود ولی تمام هوش و حواسم متوجه
ر عمرم شاهدش بودم، در پيش نگاه نگرانم شکل هايی که د شورانگيزترين صحنه

هر دو از زندانيان مجاهد . ر را نيز صدا زدندافشا همزمان ظفر جعفری. گرفت می
. ظفر، کاوه را که توان راه رفتن نداشت، قلمدوش کرد. بندانم کرج بودند و از هم

ده و روی دوشش قرار دهد، داشتم کرد هر طور شده او را بلند کر  وقتی تالش می
توانست شاهد   از من نمی ها فاصله داشتم ولی کسی بهتر  آن که با  آن با. شدم منفجر می

هم   به راهايم دندان.  سراسر وجودم را در بر گرفته بودو خشمدرد . اين صحنه باشد
 ...رفت ظفر، کاوه بر دوش می. رفت رفت و چه پرغرور می ظفر می. فشردم می
  هايی بوده است؟  دانم پيش از اين تاريخ آيا شاهد چنين صحنه نمی

  رفت مان می ما ديديم او را که مثل تفاهمی از ميان
  ی ما کم کم دور می شد و مثل حوصله

  برد و سوسوی چشم ما را با خود می
 ها دل توانستم از آن  به سختی می.ها را دنبال کنم جا که ممکن بود آن تالش کردم تا آن

  :بکنم
 -های بلند، رَدی از خون بر خاک نهادند ياران دوگانه به فراز بر شدند به جانب نرده

   26رَدی از اشک بر خاک نهادند
های بند ما، چگونگی  شان از بچه های مهم از روز بيست و يکم، يکی از سوال

ند در دانست می. ها بسنده کرده بودند ها به حداقل آن. برگزاری عيد غدير در بند بود
 مراسمی به مناسبت عيد غدير برپا بوده است، ولی از کم و کيف آن مطلع ،بند

به دانستن اين . ای در ميان نبوده بود کاری مراسم علنی برگزار شده و پنهان. نبودند
که آن روز چه کسی مبادرت به پخش شربت در بند کرده است نيز راضی شده 

 با  آن لحظه تاهيچ کسی . ين مورد راضی بودندها در ا ها به دانستن حداقل آن. بودند
جالدان فکر . ها همکاری نکرده بود و تعداد زيادی جان بر سر آن باخته بودند آن
ولی هر چه . کردند باالخره مقاومت ما خواهد شکست و به مقصود خواهند رسيد می
  . زدند  بر در بسته می،زدند می

داری کاغذ در دست داشت و در راهروی مرگ باال و پايين  در حالی که مقناصريان
ها؟ و  پس کجا هستند اين. ی کارها را بايد خودم انجام دهم همه: زد رفت، فرياد می می

  . زد  يکی به اسم  صدا می-سپس پاسداران را يکی
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ها، به دنبال گريزگاه و محملی  پاسداران خسته و کوفته از جدال نابرابرشان با بچه
ها صحبت کنم که  خواستم با يکی از بچه می.  بودندجا حضورشان در آن عدم ی برا

کاری نکردم، از : گفتم. باالی سرم آمد و با لگد به پايم کوبيد. پاسداری متوجه شد
 ه برد وشوی و مرا به کنار در دادگا آدم نمی: گفت. خواستم ام فندک می دستی بغل
. جا به کارم زودتر رسيدگی شود ا شايد آن تروی اتاق افسر نگهبانی نشاند روبه

کرد ولی  دانم با چه کسی صحبت می نمی. آمد  از درون اتاق میصدای لشکری
بعد نگوييد به . موتوری، خدمات، بهداری، آشپزخانه همه و همه بايد بيايند: گفت می

ن را در جريان کسی بعدًا گله نکند که م. مطمئن شويد کسی جا نماند. ما نگفتيد
  . کردند همه را درگير جنايت کنند سعی می. نگذاشتيد
عادل مسئول . ی اعدام  مسئول مالقات، شده بود مسئول اجرايی صحنهخاکی

ی  بقيه نيز در صحنه... ی اعدام و ها به صحنه فروشگاه،  شده بود مسئول بردن بچه
ها قبل از اعدام  ای از بچه ب و شتم عدهاز ضر. گرفتند اعدام مسئوليتی به عهده می

 از ،شان گرفته تا انداختن طناب به گردن و زدن لگد به سينه به هنگام دار زدن
های  ها به کاميون  تا حمل آن گرفتههای برزنتی گذاردن پيکرهای قربانيان در کيسه

ای از  نهشناختند و يا کي پاسداران رو به کسانی که از قبل می. بنز خاوِر حمل گوشت
 ٢١از روز ! ات خواهم زد لگد آخر را خودم به سينه: گفتند ها به دل داشتند، می آن

  .مرداد چندين بار اين تهديد را شنيده بودم
  نگاه کن

  تمشک های وحشی
  رهند  ها، می ی آرام طوق چگونه ، از دام بوسه

. ق بيرون آمد، من را نشناسد از اتاسرم را گذاشته بودم بين پاهايم تا اگر لشکری
دادم و در  اميدم را از دست نمی. شد بخشم می ثمر، ولی شايد همين نجات کاری بود بی

در حالی )  هوشنگ ( ارژنگیدر همين اثنا ابوالقاسم. در انتظار زندگی نشسته بودم
 ايرانی سنتیاستاد موسيقی . تاق خارج شدکرد، از ا  جر و بحث میکه با ناصريان

که روی آن اردی يکی از مو. سنی از او گذشته بود. بود و صدای زيبايی داشت
های  دست گذاشته بودند، اين بود که چرا تاکنون ازدواج نکرده است؟ از ميان بچه

ها پيشرفت شايان  بچه. شان داده بود زندان، يک گروه موسيقی تشکيل داده و آموزش
های زندانيان تنظيم  های مختلفی را که بر اساس سروده توجهی کرده بودند و آهنگ
شد و  های قديمی اجرا می  با آهنگشعرهاگاه اين . کردند شده بود، به زيبايی اجرا می

. شد های جديدی ساخته می ، برايشان آهنگها و يا آقای ارژنگی گاه توسط بچه
 ،از اعضای گروه موسيقی ارژنگی. سيار زيبايی تهيه و اجرا کرده بودندکارهای ب

  .باقی ماند"  پ-ف"فقط يک نفر به نام 
 که برادرش توسط مجاهدين کشته شده بود و "علی"شب بيست و يکم مرداد، پاسدار 

ها نبود و همين باعث  ن روز خبری از آنتا آ.  افسرنگهبان زندان را ديدمحاج محمود
وگوهايشان با ديگر پاسداران، متوجه شدم همراه با  از خالل گفت. تعجبم شده بود



فروغ "ی عمليات  تعدادی ديگر از پاسداران زندان برای انجام مأموريت به منطقه
ند و خون ها تازه نفس بود اين. اند اعزام شده بودند و تازه به سر کار برگشته"جاويدان
در همين حين، . شان فروکش کرده بود کردند، برخالف بقيه که گويا تشنگی طلب می

 را که چندين برگه کاغذ سفيد در کنارش روی زمين پهن بود، فرامرز جمشيدی
سرش . در زندان به داداش معروف بود! داداش سالم: گفتم. نزديک در دادگاه ديدم

اش بود، آن را چند  بندش روی پيشانی چشم. ، مرا ديد، چشمانش برقی زدرا بلند کرد
ی صورتش شد  تمام پهنه. گنجيد از خوشحالی در پوستش نمی. بار جا به جا کرد

  :خنده
  تر از هميشه  ماه، ماه

   27ها داشت چه تبسمی ميان لب
ها  مار زندهای؟ در ذهنش يک نفر به آ ای، هنوز زنده شنيده بودم که اعدام شده: گفت

دانی چقدر  نمی: ادامه داد. سلول بند بوديم و هم  هم۶۵از سال . اضافه شده بود
ببين چقدر : رو کرد به کاغذهايی که جلويش بود و گفت.  بينم ات می خوشحالم که زنده
خنديد  در حالی که می. اند از من همکاری اطالعاتی خواسته! اند کاغذ به من داده

 دلم آتش .تر از قبل شده بود داشتنی چقدر دوست. ات ديگر ببينمکنم  فکر نمی: گفت
يعنی اين آخرين ديدارمان است؟ . کندم دل از او نمی. اش خواستم ببوسم می. گرفت

. کشند گويی ريسمان به گلوی من می. کردم سوزش عجيبی را در گلويم احساس می
  .فتاده بود مرداد از کار ا٢٢ شب ١٠بعدًا متوجه شدم ساعتش در ساعت 

دانم چرا آن  نمی. آوردم ها را در می من هنوز زنده بودم يا ادای زنده. آخر شب بود
خواست تا زمانی که فرامرز در آن جا نشسته بود،  دلم می. سخت شده بودم قدر جان
اش را  ی نان اضافه يادم آمد، انفرادی که بوديم او روزه بود و جيره. ماندم جا می همان

ام  کشيد و عرقی سرد روی پيشانی پشتم تير می. داد کش به من میاز طريق هوا
  . نشسته بود

ها  بچه. راست به سلول سابقم رفتم ها به بند مجرد بازگشتم و يک ای از بچه عده با
که به سالمت بازگشته بودم، متعجب  از اين. رفتارشان عادی نبود. ام کردند دوره
تواب کرمانشاهی در به در دنبالم بودند و به در پاسداران به همراه زندانيان . بودند

 در حتا. ام گشته بودند  همه جا را در پیگوياها  آن. سلول نيز مراجعه کرده بودند
. ی دادگاه صدايم کرده بودند و اين همان زمانی بود که جواب نداده بودم محوطه

. ک چک کرده بودندی زندانيانی را که پايين بودند، يک به ي بار نيز تقريبًا همه يک
 ترس ديده شدن توسطای بود که از  شايد همان لحظه. دانم آن لحظه کجا بودم نمی

، لنگم را دور صورتم کشيده بودم و سرم را ميان پاهايم پنهان کرده بودم يا لشکری
ردنم ها نيز برای پيدا ک بعدها فهميدم به بند مارکسيست. زمانی که به توالت رفته بودم

تازه متوجه شدم چرا . ام شايد فکر کرده بودند که اعدام شده. مراجعه کرده بودند
  . های فرعی که به دادگاه رفته بودند، اعدام شدند امروز هر کدام از بچه
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بردند، سه زندانی تواب   را که به دادگاه می١٧های فرعی  هر يک از بچه
شدند و بر عليه  وان شاهد حاضر می به عن، با ما بودند١٧کرمانشاهی که در فرعی 

. نفس حضور ما در آن جمع، جرم و گناهی نابخشودنی بود. دادند ها شهادت می بچه
های آنان مبنی بر تماس با ديگر بندها از طريق مورس، دادن خط  اگر کسی گفته

 به پاسداران و مسئوالن زندان و  برخورد جهت فرار از اعدام در دادگاه، دادن فحش
خيلی خوب، : گفتند کرد، اعضای هيئت بالفاصله می را نفی می... ی هيئت واعضا

های  گويی بايد همکاری اطالعاتی کنی و سرموضعی اشکالی ندارد، اگر راست می
تنها کسی که آن روز برعليه او شهادت داده بودند و جان به !  بندتان را معرفی کنی

دند که وی اخبار عمليات فروغ را ها گفته بو آن. بود"  ش- هدیم"در برده بود، 
. اند های همدان رسيده  که مجاهدين به دروازهستا  کرده و مدعی بوده تشريح می

چه را که  من تنها آن. گويند دروغ می: در دفاع از خودش گفته بود" ش -هدی م"
کردم انتقال اخبار  فکر نمی. ها تعريف کردم تلويزيون نشان داده بود، برای بچه

 مرداد از ١۴ها را تا  مگر امکان دارد من که آخرين صحنه. ون جرم باشدتلويزي
ظاهرًا استداللش مورد قبول قرار  !ها را زده باشم ام، اين حرف تلويزيون تماشا کرده

، بيژن ها از جمله سيدحسن عسگری گرفته بود و اعدام نشده بود ولی بقيه بچه
ی آباد ر، حسين فيضپو ، داريوش حنيفهری، روشن بلبلياننو  ، محمد درويشکشاورز

نيز معجزه آسا از مرگ "  پ-م "من و . ها اعدام شده بودند با شهادت همين... و 
جايی که  تا آن. ی اصلی هيئت روی همکاری اطالعاتی بود وز تکيهامر. رهيده بوديم

  .ی کسانی که امروز اعدام شدند، در معرض اين سوال قرار گرفته بودند دانم همه می
 خواست مطمئن شود که نيری می. پاييد چنان از پنجره بيرون را می هم" و -م "

ی  خانه وز قبل، برای تمدد اعصاب به گل نيز مانند ردر اين روزرود يا خير؟  می
به راستی گل . فرما شدند و چند عدد گلدان به رسم يادبود با خود بردند زندان تشريف

  ! آيد؟ به چه کارشان می
، ظفر ، کاوه نصاریت، ابوالقاسم ارژنگیصف ، ابراهيم اکبریامروز حسين نياکان

 ، محمد درويشجمشيدی ، فرامرزر، روشن بلبليانپو ر، داريوش حنيفهافشا جعفری
  : اعدام شدند... ویآباد  و حسين فيض، بيژن کشاورزنوری، سيدحسن عسگری

شکاف است در شامگاهان بانگ درختان بلوطی که برای سوزاندن هرکول  چه دل
  28.افکنند می

چه . ها بودم شنيدم و هم شاهد برخاک افتادن هرکول من هم بانگ درختان بلوط را می
 ماند؟ مان می از دل

  
 بعد از خوردن صبحانه، هر يک از ما به . مرداد ماه٢۴دوشنبه و  ٢٣يک شنبه 

خواستيم مطمئن  می. ی بيرون را زير نظر داشتيم  محوطه،تناوب از طريق پنجره
 ی ماشين نيری آيد يا نه؟ در صورت مشاهده ی مرگ به گوهردشت می شويم ارابه
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بدون حضور هيئت و نيری، اعدامی . کرديم فتن به مسلخ آمده میبايد خود را برای ر
ها بدان  از سوی ديگر، نيامدن آن. شد نفسی به راحتی کشيد گرفت و می صورت نمی

کردم  با خود فکر می. ريزی است مفهوم بود که هيئت کشتار در اوين سرگرم خون
رای پاسخ دادن به ها مرا يافته و به سراغم آمدند، چه محملی ب اگر کرمانشاهی

  ها بتراشم؟ های آن گزارش
  اند موج و مرداب با هم غريبه

  جنگل و پائيز،
  اند  های تفاهم را دريده پرده

ها حاضر نشده بودند کوچکترين همکاری با دژخيمان  از اين که هيچ يک از بچه
. داين آن رازی بود که عناصر رژيم از درک آن عاجز بودن. باليدم بکنند، به خود می

 را ديده بودم که سراپا خشم و در عين حال بارها در طول اين روزها ناصريان
اين درجه از . کرد ها اعالم می کوفته و در هم ريخته، عجز خود را از مقاومت بچه

در تمامی مراحل زندان، هميشه بخشی از افراد . ايستادگی و مقاومت سابقه نداشت
ايط را نداشته و تحت فشارهای کمرشکن، به همکاری با رژيم تاب و تواِن تحمل شر

بسيار منطقی بود که از پيش درصدی را برای ضايعات و تلفات قرار . دادند تن می
اين معمايی بود که عناصر رژيم . بار چنين چيزی محقق نشده بود ولی اين. دهيم
يل اصلی مقاومت برداشت من اين بود که دل. ستند از آن سر در بيآورندنتوا نمی

، با هم و در کنار يکديگر و اين که همه. ی کوتاه مدت آن بود ها، پروسه جمعی بچه
سابقًا يک نفر شايد به تنهايی زير . ديدند خود را در يک شرايط برابر و مساوی می

ديد که  از سوی ديگر، فرد می. رفت ولی اين بار همه زير فشار بودند فشار می
 ابه همين دليل حت. شود عث ستاندن جان دوستش میکوچکترين همکاری با

در هر صورت، اين واقعيت چيزی از . ها، از انجام آن ابا داشتند ترين حلقه ضعيف
دانم در تاريخ اين حد از شقاوت و در  بعيد می. کاست ها نمی مقاومت و دالوری بچه

 را عين حال اين درجه از مقاومت وجود داشته باشد؟ آخر شوخی نيست مرگ
 چه روز گذشته از زبان لشکری تمام روز به آن. گونه سهل و آرام پذيرا شدن اين

های زندان در  ی بخش دستور او مبنی بر مشارکت همه. کردم شنيده بودم، فکر می
مشاهدات خود در .  زندانيان، حکايت از ماهيت منحصر به فرد رژيم داشت عام قتل

همه چيز حاکی از همدلی و همکاری . آوردم به ياد میطول روزهای گذشته را 
  . های زندان در اين جنايت بزرگ بود تمامی بخش

دفاع   شهريور و جنايت ارتش شاه در کشتار مردم بی١٧اختيار به ياد  همان موقع بی
کشتار توسط کماندوهای اسرائيلی انجام : گفتند می. ی تهران افتادم در ميدان ژاله
ها بعيد است دست زدن به چنين  نظورشان اين بود که از ايرانیم. گرفته است
کما اين که امروزه ! ی ديگری باشند کاران حتمًا بايد از نژاد و تيره جنايت! کشتاری
های مردمی توسط  کنند که سرکوب تظاهرات طلب تبليغ می های سلطنت نيز گروه

ن افراد به زبان فارسی کنند که اي گيرد و حتا تأکيد می انجام می نيروهای عرب



اهللا  و قاتل و جانی از نژاد  اللهی و انصار حزب البد ما حزب! کنند صحبت نمی
، گويا فرهنگ ما فقط سعدی! ايرانی نداريم و اين يکی را بايد از خارج وارد کنيم

ی، ا ، خامنهرا پرورانده و خمينی... می و ، رودکی، نظا، مولوی، فردوسیحافظ
ی، موسوی شهر ، ری، نيری، موسوی تبريزیی، الجوردیگيالن محمدی، رفسنجانی
، ، اويسیشاهمحمدرضا...  و، حجاريان، ربيعیا، خلخالیه ، موسوی خويينیاردبيلی
...  و، عضدی، تهرانی، منوچهریعطاپور، ثابتی، رحيمیمهدی ی، نصيراهللا  نعمت

  ! را نيز فرهنگی غير از فرهنگ ايرانی پرورانده است
 در اين دو روز، هيئت در اوين به جنايت مشغول بود و در گوهردشت ناصريان

بندی زندانيان جهت اعزام به دادگاه و متعاقبًا  اش و الويت ی ليست کذايی  تهيهیبرا
  . دکر تالش میی اعدام  جوخه
زندانيان کرج . های کرجی بندمان تقريبًا به جز چند نفر، همگی اعدام شده بودند بچه

در طول ساليان زندان، به شدت از سوی دادستانی کرج تحت فشار و کنترل بودند و 
 مسئول اطالعات، از  دادستان و فاتحنادری. تر بود سخت شان   دادگاه نيز شرايطدر

 خيلی از شناختند زيرا تعدادشان اندک بود و در ثانی، رئيسی نزديک همه را می
ر، رئيسی يکی از اعضای اصلی و فعال هيئت کشتا. شناخت ها را از نزديک می بچه

، توسط ۶٣پيش از انتصاب به سمت معاونت دادستان انقالب اسالمی مرکز در سال 
درس سابقش در مدرسه حقانی، دادستان انقالب اسالمی و  هم  دوست و علی رازينی

اين همه دست به دست هم داده بود و کار را برای . پيش از آن داديار کرج بود
ها  اصوًال اگر اعضای هيئت و يا کارگزاران آن.  بود کردهر ت زندانيان کرجی مشکل

در رابطه با . نشستند گرفتند، آرام نمی شناختند تا رأی به اعدام او نمی کسی را می
ها به   جزو نظردهندگان اصلی بودند و اضافه شدن آن و فاتحهای کرجی، نادری بچه

  . رساند  را میترکيب هيئت، عمق فاجعه
های قضايی در تاريخ جمهوری اسالمی، متعلق به دادستانی  ترين صحنه مضحک
اشتباه : گفتند کردند، می هرگاه اراده می. نداشت  زندانی هيچ حکم مشخصی. کرج بود

برای مثال، مهدی . کردند ی ديگر به زندانی تقديم می شده و يک حکم چند ساله
 سال زندان محکوم شده بود و وقتی که حکمش پايان يافت، ۵رک اول به ت زاده عظيم
 سال ۵ به  کاوه نصاری!کش شد  سال ديگر به او پيش۵و ! اشتباه شده است: گفتند

اش با گذاردن سند و وثيقه  قبل از اتمام محکوميت، خانواده. زندان محکوم شده بود
ضمانت شخصی، وی را برای معالجه از زندان به بيرون منتقل  ملکی سنگين و

برد و در جريان يکی از حمالت  وی از بيماری صرع پيشرفته رنج می. کرده بودند
با پايان يافتن . اش را از دست داده بود صرع، سرش به زمين برخورد کرده و حافظه

به هنگام . شده بودمدت مرخصی، معالجات موثر واقع نشده و به زندان برگردانده 
اش کرده بود که وی هوادار سازمانی به نام  ورود به زندان، داديار زندان توجيه

 سال زندان ۵مجاهدين بوده و اعمالی را در ارتباط با اين سازمان انجام داده و به 
 سال زندان، به وی نيز ابالغ شد که در موردش ۵بعد از اتمام . محکوم شده است



او چيزی از ! و در واقع وی به ده سال حبس محکوم بوده استاشتباه شده است 
  . گذشته به خاطر نداشت

. م بعد از آزادی، دوباره دستگير شده بود و کسی از او خبری نداشتغ اميرمهران بی
تا اين که بعدها شنيدم وی نيز . بار در انفرادی، اسم او را شنيدم و ديگر هيچ فقط يک

  .  مرداد١٢جاودانه گشته است در تاريخی بين هشتم تا 
همينطور با احکام . ی ابتدا به سه سال زندان محکوم شده بودنور شمحمدرضا دروي

ها آخرين حکمش  عام متوالی، دوران زندانش ادامه پيداکرده بود و قبل از شروع قتل
سر آخر به او گفته شده . دی او اقدام کرده بودنداش برای آزا خانواده. تمام شده بود
  !چنان بايد در زندان باشد و يک محکوميت ديگر در راه است بود که هم

حکمش دوسال بود که تمام شده .  سال زندان محکوم شده بود۵ به محمدرضا حجازی
اش بود  ی خانواده ازماندهبه خواهرش که تنها ب. بود ولی هنوز راهی به آزادی نداشت

گيری  خواهند در رابطه با او تصميم ، گفته شده بود که می)همگی فوت کرده بودند(
دو سال و نيم در انفرادی به سر برده بود و طی اين مدت، فشارهای زيادی را . کنند

  .  متحمل شده بود
  

.  شدمی دادگاه برده اول وقت صدايم کردند و به محوطه.  مرداد٢۵سه شنبه 
ی پايين برده بود، مرا مجبور به نشستن کنار در دادگاه  پاسداری که ما را به طبقه

منتظر فرصتی بودم که خودم را به راهروی مرگ برسانم تا بلکه مثل . کرد
 را به در اين بين متوجه شدم که مجتبی اخگر. روزهای قبل کمی آسوده خاطر گردم

قضيه، به . رسيد  دادگاه سر و صدای مجتبی به گوش میداخلاز . اند دادگاه برده
ای و  روده،  شديد کليویهای بيماریاز . گشت ها بر می انفرادی رفتن او قبل از اعدام

قادر نبود غذای شب زندان را . کردند هيچ کاری برايش نمی. برد معدوی رنج می
کشيد، اعتصاب   دردی که میاش و گی به نيازهای اوليه به خاطر عدم رسيد. بخورد

حصار که  مجبور شدند وی را برای مداوا به بهداری زندان قزل. غذا کرده بود
ی اعتصاب غذای وی در  ظاهرًا قضيه حول مسئله. ها بود، ببرند مختص عادی

هايی که داشته،  او تأکيد داشت به علت ناراحتی. زد دوران انفرادی دور می
. ، برای دادن شهادت عليه او به دادگاه رفتد بار لشکریچن. توانسته غذا بخورد نمی

.  مسئول بهداری، برای دادن شهادت عليه او به دادگاه فرا خوانده شدسپس بيات
 کابل زيادی را تحمل کرده بود و به لحاظ های همجتبی سه روز پيش نيز ضرب
ی او پيچ در پيچ شده بود که يادشان  آن قدر قضيه. جسمی بسيار ضعيف شده بود

احساس . خود انفرادی رفتن مورد مواخذه قرار دهندرابطه با رفته بود وی را در 
کردم از مهلکه جان سالم به  وجه فکر نمی به هيچ. ام کردم مجتبی را نيز از دست داده

اش و سادگی رفتار و  سردی ذاتی ی ظاهری او به همراه خون قيافه.  در برد
شايد همين . انگيخت خوردش، احساس همدردی با او را  در هر کسی بر میبر

  .اش آمد خصوصيات منحصر به فردش بود که به ياری



 نيز به همراه او به دادگاه متوجه شدم لشکری.  به دادگاه رفتسپس عادل نوری
ه پايش را در يک کفش کرده شناخت و در دادگا لشکری وی را به خوبی می. رفت

او يکسره . آمد صدای لشکری از داخل دادگاه می. بود که حکم اعدام عادل را بگيرد
  . گفت بر عليه عادل سخن می

  پهلوان هفت خوان
  اکنون
  29ی دام و دهان خوان هشتم بود طعمه
 خودشان برای شهادت دادن عليه ما استفاده ِدجا بود که متوجه شدم ازافرا در اين
 پيدا نشده بود، اين ی لشکری عادل اگر کمی شانس آورده بود و سر و کله. کنند می

هر چند در اين . ترين بود ولی  در ميان ما، او بد اقبال. خوان را نيز رد کرده بود
  . بازهم او پيروز ميدان بود،رغم باخت ظاهری ميان، علی

 به دادگاه دوباره لشکری. د رسيد که به دادگاهش َبرندنژا نوبت به سعيد عطاريان
شناخت، چرا   می۶١لشکری سعيد را نيز از سال . جا چه گذشت نفهميدم در آن. رفت

های گوهردشت بود و متجاوز از دو سال انفرادی را تحمل کرده  که او نيز از قديمی
با اين حال . ام و ديگر محل گريزی نيست سيدهکردم به آخر خط ر احساس می. بود
همه جا را بخوبی با اين که لنگ بر چشم داشتم، . چنان هشياريم را حفظ کرده بودم هم
. در اين بين متوجه شدم لشکری اتاقش را برای انجام کاری ترک کرد. ديدم می

. ی جديدی بود تا به مسلخ برد از دادگاه بيرون آمده و به دنبال شکار قربانناصريان
. گشت کرد، به دنبال قربانی می اش و ليستی که هر روز تهيه می وی از روی دفترچه
 چند نيری. ناصريان هنوز بازنگشته بود. ای به درازا کشيده بود کار برای چند دقيقه

 وی از اين که ظاهرًا! آقای ناصريان يک متهم جديد بياوريد: بار با صدای بلند گفت
بنا به داليلی که بر ما . رسيد ای در کارشان افتاده بود، ناراحت به نظر می وقفه

خواستند به سرعت تکليف ما را يک سره کرده و  پوشيده بود، عجله داشتند و می
شدم در موقعيت  شايد مجبور می. درنگ را جايز ندانستم. گوهردشت را ترک کنند

دل . دادم دگاه بدون حضور ناصريان و لشکری را ترجيح میدا. بدتری به دادگاه روم
بندم را که برداشتم، نيری  چشم. به دريا زده، بلند شدم و خودم را به دادگاه رساندم
برای او مهم فقط اين بود که کسی . فکر کرد کسی من را به دادگاه هدايت کرده است

چند بار با تو :  پرسيد.در دادگاه حاضر شود تا او و ديگران به کارشان برسند
تر بگويم، بدتر است و  دانستم هرچه بيش می. بار  يک: برخورد شده است؟ پاسخ دادم

پيش خودم . رود و چه بسا بروند روی همکاری اطالعاتی شان باالتر می خواسته
زنم و  اگر متوجه شد که با من سه بار برخورد شده، خودم را به نفهمی می: گفتم
بار با من برخورد شده و دو بار بعدی چون تفهيم و تفاهم   واقع يکدر ! گويم نه می

 .بار ديگر روشن بگوييد  تان را يک نشده بود، مرا به نزد شما آوردند که خواسته
ی  چون سرزده به دادگاه رفته بودم، پرونده. خوشبختانه در آن ميان کسی متوجه نشد
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مم روی آن بود، روی ميزی در ای را که نا پرونده. شان نبود زندانم پيش روی
ی زندان نيز حاوی  ی هر فرد، يک پرونده جدای از پرونده. ديدم ی اتاق می گوشه

هر فرد همراه با پرونده .  تهيه شده بود،ی فرد در زندان اطالعاتی در رابطه با سابقه
ی زندانم  در پرونده. رفت ی زندانش به دادگاه می چنين پرونده و کيفرخواستش و هم

 به شرکت در انتخابات سومين دوره مای به امضای من مبنی بر عدم تمايل برگه
کشيد وگرنه   کسی کارش به کش و قوس میدنباي. مجلس شورای اسالمی موجود بود

  . ی ميدان بود بازنده
جايی که بدون تمهيدات قبلی به دادگاه رفته بودم، چيزی از من در اختيار  از آن
ی صحبت به او ندادم و به  و اجازه! بله: انزجار نوشتی؟ گفتم:  گفتنيری. نداشتند

خواهيد عفو داده و آزادم کنيد  شما چند روز پيش به من گفتيد می: ای گفتم شکل ابلهانه
ای بدهم و من نيز متنی را نوشتم، فکر  و از من خواستيد که در قبال آن نوشته

دانم چرا آزادی من اين قدر کش پيدا کرده  ینم. کند کردم همان نوشته کفايت می می
. شان با هالو طرف هستند به گمان! پوزخندی بر لبان اعضای دادگاه نشست! است

کند قصد  خواهيم بکشيم، بيچاره فکر می طرف را می: گفتند البد پيش خود می
همين مسئله باعث شد که تمرکزشان به هم بريزد و جو دادگاه ! اش را داريم آزادی

کل توقفم ! برو يک متن بنويس که به درد مصاحبه بخورد: نيری گفت. وض شودع
 سراسيمه و کف در دادگاه يک دقيقه نشده بود و هنوز پاسخی نداده بودم که ناصريان

ی او و حضور  ی اذهان متوجه همه. ترسيدم همه چيز خراب شود. بر دهان سر رسيد
اش در دادگاه، به  اعتنا به او و حضور نا به هنگام بی. داش در دادگاه ش خشمگينانه

. خواهم لنگم را به چشمم بسته و از دادگاه خارج شوم ای  نشان دادم که می گونه
 چون ادعا کند کهتوانست  چه که بين ما گذشته بود، مطلع نبود و نمی ناصريان از آن

زد و  ر شانه و پشتم میدر حالی که ب. تکرار شودبايد حضور نداشته، پس دادگاه 
ها پدر ما را در  حاج آقا اين خبيث: کشيد، رو به نيری کرده و گفت تقريبًا نعره می

احساس غرور عجيبی به من دست ! اند هيچ کدام حاضر به همکاری نشده. اند آورده
. شمردم ها را چون موجودات حقيری پست می کردم مالک دنيايم و آن حس می. داد

. اند ام برداشته گويی بار دنيا را از روی شانه. ديدم ی او را میعجز و درماندگ
ها را به اين فالکت دچار  ها آن که بچه از اين. احساس سبکی عجيبی به من دست داد

   .باليدم کرده بودند، بر خود می
اين بار با آرامش . ی ديگر نوشتم از اتاق آمدم بيرون و دوباره يک انزجارنامه

ها فرق چندانی  به لحاظ محتوا با قبلی. تری به اين کار دست زدم کمتر و فشار  بيش
اضافه کردم در طول زندان . ش داده بودم  کرد، فقط چند خطی شرح و بسط نمی

ام که قوانين را به رسميت بشناسم و در هيچ حرکت جمعی نيز  هميشه سعی کرده
اگر اين :  پيش خودم گفتم.ام گير و منزوی بوده تر آدمی گوشه ام و بيش شرکت نداشته

تقريبًا هيچ حرکت !  دهند، حتمًا از تعجب شاخ در خواهد آوردنوشته را به لشکری
بردم، نبود که من در آن  جمعی، جز يک مورد، در بندهايی که من در آن به سر می



يز ی شرايط ن تقريبًا در همه. شرکت نداشته باشم و بهايش را پرداخت نکرده باشم
  . های بند يا نظافت و يا اتاق را به عهده داشتم يکی از مسئوليت

 را که  هايی از بچهديگر  نفرچند  و  اکبر بندعلیی دادگاه که بيرون آمدم، از محوطه
 و در کنار  ی اعدام وارد نشده بودند، نيز از بند آورده در بند مانده بودند و به پروسه

 مبنی بر تماس ما از طريق مورس با   شهادت سه تواب کرمانشاهی. اند دهراهرو نشان
 شود که بايد تعداد ديگری از   متوجهمان، باعث شده بود تا ناصريان بند سابق

ها  با ديدن آن. ها اضافه کند برند نيز به جمع اعدامی هايی را که در بند به سر می بچه
جا نبوده  ، بی١٧ متوجه شدم که نگرانی آن روزم در فرعی . هری ريخت پايين دلم

های ديگری که در بند  رفت که کار دست بچه ر میپو اشتباه داريوش حنيفه. است
برد انقالب و مقاومت، تنها   برای پيشکردم که  با خودم فکر می. مانده بودند نيز بدهد

ها بايد پختگی، تجربه، صالحيت،   بلکه در کنار آن. نيستالزمشدگی  صداقت و حل
 -د. "ام کردم موقتًا از خطر جسته احساس می. دآگاهی و بينش نيز وجود داشته باش

: گفتم. آيد دانم چه پيش می نمی: چه کار کردی؟ گفت: گفتم. کنارم نشسته بود" ص
خواستم به نوعی   می. کرار کردم را تمحمدباقر ی محسن  جمله"مرگ حق است"

ی خاک که مرگش مقدر  من نخستين آدمی نيستم بر پهنه"مقصودم را به او برسانم که 
چی چی رو : بندش را باال زد و چشم در چشمم انداخت و گفت چشم اما او 30"است

از روی عجز . خواهم بميرم من زندگی را دوست دارم، نمی! مرگ حق است
ها  من عاشق بچه: سپس اضافه کرد. کرد زندگی را تشريح مینگاهش به . گفت نمی
چيزی به عنوان يادگاری به : ديگر را نبينيم، به او گفتم احساس کردم شايد هم. هستم

يعنی من : هايم نگاه کرد و گفت بندش را باال زد و در چشم دهی؟ دوباره چشم من می
يعنی تو هم حکم اعدام ما را : فتمانی؟ بعد خنديد و گ کنند و تو زنده می را اعدام می

من هم به تو يک يادگاری ! نه منظوری نداشتم: ريخت؟ خنديدم، گفتم دهی بی می
ی ازدواجش را در آورد و دستش را به  ای فکر کرد و سپس حلقه لحظه. خواهم داد

شايد . ترين چيزی است که دارم کنم اين با ارزش فکر می: سوی من دراز کرد و گفت
نبايد به . اش نبايد به دست گرگان گرسنه افتد ترين دارايی ن بود که نفيسدر فکر آ

خواست که آن را به دست همسرش برسانم  تاراج دژخيمان رود و يا شايد از من می
آن را برای ! نه: گفتم. خواست مهر و عطوفتش را  به من نشان دهد يا شايد می

ات ساعتم  چيه چشم: خنديد و گفت. مان را عوض کنيم ها بيا ساعت. خودت نگاه دار
يادت باشد اين : مشتاقانه وقتی ساعتش را به من داد، گفترا گرفته است؟ سپس 

من .  در اوين خودکشی کرده بود۶۶قاسم در سال .  استساعت متعلق به قاسم خلدی
طريق بند ديگری برايم فرستاده بود  ی ازمطهر  محمدیهم ساعتی را که احمدرضا

پيش . شد با بستن ساعت به دستم، يک آن قاسم از جلوی نظرم دور نمی. را به او دادم
دونستی چه اتفاقی قرار بيفته؟ برای همين بود که زودتر  ناقال تو می: خودم گفتم
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موخت آ ی کسانی بود که با جديت نزدم انگليسی می قدم شدی؟ قاسم نيز در زمره پيش
  .و از روابط نزديکی با او برخوردار بودم

" فرج"ماليد، به  هايش را از شدت خوشحالی به هم می  در حالی که دستناصريان
هيئت را به ماندن برای نهار راضی : يکی از پاسداران قديمی گوهردشت گفت

دانست ماندن هيئت به معنای  ود که میخوشحالی زايدالوصفش ناشی از آن ب. کردم
! برو آشپزخانه و بگو کباب و مرغ درست کنند:  گفتبه فرج. ی کشتارها است ادامه

ها از صبح، قصد ترک گوهردشت را   آن    . صبح عجله داشتحاال فهميدم چرا نيری
جا که امکان داشت به کارها  دتر تا آنچه زو خواستند هر به همين دليل می. داشتند

  . رسيدگی کرده و احکام اعدام را صادر کنند
گفت که به پايان راه رسيده است و منتظر است هر .  را در کنارم يافتم نوریعادل

به خاطر : گفت. اش بسيار باال بود روحيه. لحظه او را برای اجرای حکم اعدام ببرند
حاال با خيال . کردم، تمام تالشم را کردم سبت به زنده ماندن احساس میتعهدی که ن

خوشحالم که به ! ها را ببوس ی بچه از قول من همه. روم راحت به استقبال مرگ می
دستم را فشار !  سالم برسان خيابانیاز قول من به موسی: گفتم. روم ديدار شهدا می

 و "عيدغدير"مراسم بردار نيست حتمًا از تو راجع به   دستناصريان: داد و گفت
دستش در دستم بود، گرمای . محملی برای آن بتراش.  سوال خواهد کرد"عيد قربان"

ی کمر درد و پا  به بهانه. خواستم رويش را ببينم می. بغلم نشسته بود. عجيبی داشت
روی او  آن طرف راهرو، روبه. ن نبودپاسداری در آن ميا. درد از جای برخاستم

نشستم بغل دست محمد رفيع . نشستم تا صورتش را برای آخرين بار سير تماشا کنم
قنبر . آمد که به اعدام محکوم شده باشد وی نيز گفت که از جو دادگاه بر می  نقدی
با تقليل حکم مواجه شده بود و قرار بود در ماه مرداد قنبر قبًال . بودم  نيز کنارنعمتی

 گوسفند ااش همه چيز را برای آزادی او مهيا کرده بودند، حت خانواده. آزاد شود
قنبر االن گوسفنده به عنوان اعتراض :  به شوخی و طعنه به او گفتم. قربانی را

 را پيش از تو نسبت به وضعيت تو و خودش، طناب بر گردن از بالکن پريده و خود
ها  فکر کنم همين طور است، بيچاره او هم از دست اين: خنديد و گفت! دار زده است

 نوشتن انزجارنامه را تر چند روز قبلد نژا سعيد عطاريان! به عذاب آمده است
م ا اندنم بيش از ما نرفت: گفت اما شب قبل تصميمش را گرفته بود و می. پذيرفته بود
 تر  ها به هم نزديک چه بسا اعتقاد داشت با ريخته شدن خونش انسان. مؤثر است
   .خواهند شد

محمد . عادل شروع کرد به خواندن نماز. نهار طبق معمول باز هم نان و پنير بود
يقه ساعت يک و سی دق. شان بودمي من محو تماشا.  هم به نماز ايستاددیقرفيع ن

، سعيد ، محمد رفيع نقدیعادل نوری: ها را صدا زدند بچه. بعدازظهر بود
. خواست از جا کنده شود قلبم می! ، غالمرضا کياکجورید، قنبر نعمتینژا عطاريان

 زد به ناصريان. خنديد مثل هميشه  میغالمرضا کياکجوری. خرين ديدارمان بودآ
روزهای اول نوشتن انزجارنامه را پذيرفته بود و برای  . پشتش تا او را به صف کند



تا . دهمين تا حاال زنده مانده بود ولی بعد در دادگاه، همه چيز را پس گرفته بو
بيش از هميشه به اين . شان ديدم ديگر نمی. شان کردم شد با نگاهم بدرقه جايی که می آن

  :آوردم علی ايمان می بن پيام حسين
کند  ها بسنده نمی آری روزگار به بدلی( و الدهراليقنع بالبديلی و کل حی سالک سبيلی

   )شود ها قانع می يلاو هميشه به اص
رسيد که هر  چنان به گوش می ها هم خروش او بعد از سده. ندها بود ترين و آنان اصيل

راه مقاومت و ايستادگی در مقابل ظلم و جور و ستم و . ای رهرو راه من است زنده
  اش؟  توانستی بيابی جا می تر از آن کجا بيش

! ات زنم توی سينه لگد آخر را خودم می: علی پاسدار از کنارم رد شد و با غيظ گفت
کرد اگر بروم روی سکوی اعدام، برايم فرقی خواهد داشت که چه  میاحمق فکر 

به دستشويی که در . کشيديم نوبت خود را انتظار می. کسی اين افتخار نصيبش شود
 به گوشم صدای نيری. صدای زنگ تلفن را شنيدم. نزديکی دادگاه بود، رفته بودم

. نشستم"  ص-د"ويی که برگشتم، کنار از دستش. توجه از آن رد شدم خورد ولی بی
. کنند متوجه شدم اعضای هيئت، دادگاه را ترک می. ساعت نزديک به دو و نيم بود

زيرا در هر يک از . اين بدان معنی بود که آن روز ديگر اعدام نخواهيم داشت
 ناصريان. ديد میچگونگی آن را از نزديک بايد مراسم اعدام، يکی از افراد هيئت، 

نصيب  ديد، بی آن قدر عصبانی و به هم ريخته شده بود که هر کس را دم دستش می
  .کرد نگذاشته و چک و لگدی نثارش می

ی دادگاه باقی   دسته افرادی را که در محوطه-عام به اوين، دسته باعزيمت هيئت قتل
 -د. "نشسته بوديمما هنوز در راهروی مرگ . مانده بودند، به بندهايشان منتقل کردند

ها داده شده  کنم از باال دستور توقف اعدام فکر می: چه خبر است؟ گفتم: پرسيد" ص
زيرا هنگامی که به دستشويی رفته بودم، صدای زنگ تلفنی را شنيدم و بعد از . است

دستور توقف  شايد به دليل فشارهای منتظری .ی تعطيلی دادگاه شدم آن متوجه
ی اول ماه محرم دست به چنين  شايد به دليل فرارسيدن دهه. ها صادر شده بود ماعدا

ی عاشورا، وقتی که به سراغ  چرا که بعدها و پس از پايان دهه. نداقدامی زده بود
زندانيان مارکسيست آمدند، تعدادی از زندانيان مجاهد را نيز به همراه آنان اعدام 

  . کردند
 که قرار بود اعضای هيئت، آن روز را در قوع پيوست به واين ماجراها در حالی

از . گيری کنند مانده تصميم ی سرنوشت افراد باقی گوهردشت باقی مانده و در باره
ی کسانی که از سوی او برای رفتن به دادگاه انتخاب شده بودند،   کليهنظر ناصريان

ها زنده   يکی از آنا مايل نبود حتاو به هيچ وجه. مستحق اجرای حکم اعدام بودند
اين که موفق  ساعتی قبل به چشم خود ديده بودم که چگونه ناصريان از. باقی بماند

اعضای هيئت را برای نهار نگاه دارد، از خوشحالی در پوست خود بود شده 
مطمئنًا بعد از نهار اتفاق خاصی افتاده بود که همه چيز به يکباره تغيير . گنجيد نمی
  .ده بودکر



اند، کمی تأمل کن به  ای پخته برای ما آش ويژه: پس ما چی؟ گفتم: پرسيد"  ص-د"
چند بار با . ما شش نفر بوديم که باقی مانده بوديم! زودی سرو خواهند کرد

گويا . پاسدارانی که در رفت و آمد بودند، برخورد کرديم تا تکليف ما را روشن کنند
. جا نشسته بوديم چنان آن  بعدازظهر، هم۶ ساعت ا حوالی ت. دانستند با ما چه کنند نمی
. مان نيز نرسيده بود آمد ما را راهی بند کنند و از طرفی دستور اعدام شان نمی دل

ميان زمين و هوا معلق بوديم، چون شمعی در رهگذار باد سرگشته ميان درنگ 
 را ديدم که زنده بودند و  مردانی  و سپس مصطفیعلی اصفهانی. رفتن و ماندن
 با تکان دادن دستش به علی اصفهانی. کرد ها را به بند انفرادی منتقل می پاسداری آن

  . ، با من خداحافظی کردودای که پاسدار همراهش متوجه نش گونه
ماه . ر زندان گوهردشت بودامروز در واقع آخرين روز اعدام زندانيان مجاهد د

 تا حدودی کارساز شده محرم فرا رسيده بود و از قرار معلوم، فشارهای منتظری
يعنی جمعًا مرداد  ٢۵-٢٢-٢١-١٨-١۵-١٢-٩-٨ماشين کشتار در روزهای . بود

در به جز چند نفر که . عام زندانيان مجاهد بود هشت روز در گوهردشت مشغول قتل
 به همراه زندانيان مارکسيست به شهادت رسيدند، زندانيان مجاهد در شهريور

های داده شده و  ی تاريخ کليه. گوهردشت تنها در اين روزها به شهادت رسيدند
  .  از سوی هر کس که باشد، عاری از حقيقت است،دعاوی مطروحه در اين مورد

  
مانند هر سال کشور در . ماه محرم بود.  مرداد٢٧ مرداد و پنج شنبه ٢۶چهارشنبه 

هر شب پاسداران به همراه زندانيان عادی بند جهاد، . رفت غم و اندوه فرو می
خوانی  زنی و نوحه ی زندان به سينه زنی راه انداخته و در محوطه ی سينه دسته
پرچم و علم و کتل نيز به . ها را ديد شد آن ی سلول می از الی کرکره. پرداختند می

ظاهرًا برای . زنی تقريبًا کامل تشکيل داده بودند ک دسته سينهي. همراه داشتند
... زياد و  زدند و بر شمر و خولی و يزيد و ابن مظلوميت حسين بر سر و سينه می

پريشی  ای صداقت در کارشان بود، بايد دچار روان اگر تنها ذره. فرستادند لعنت می
العابدين فرزند امام و  ان امام زينبه قول خودش. گذاشتند ه و سر به بيابان میشدشديد 

آن هم . پيشوای عاشورا، به خاطر بيماری از مرگ جسته بود و سپس آزاد شده بود
 اما اينان ناصر منصوری. برد در دورانی که بشر در جاهليت و تاريکی به سر می

 به احت! رده بودندآويز ک را روی برانکارد، در حالی که فلج قطع نخاعی بود، حلق
کاوه . ن هم رحم نکرده بودندچيا  و مسعود رشتبيماران روانی چون عباس افغان

ی شديد   اش به ياد نداشت، در حالی که دچار حمله  که هيچ چيز از گذشتهنصاری
  ...  به قربانگاه رفته بود و یصرع شده بود، قلمدوش ظفر افشار

ی  رغم خطابه  عاشورا بود، علیهبرخواهر، همسر و فرزندان حسين که ر
سوز  چالی افتاده شوند و درد جان پرشورشان آزاد شده بودند، بدون آن که به سياه

را بعد از تحمل شش  اما اينان منيره رجوی. را به جان بخرند... شکنجه و شالق و
 حتا. کنند سال زندان و رنج و شکنجه و سه سال پس از پايان محکوميتش اعدام می



خواستم پنجره را باز  می. ترين هواداران مجاهدين را نيز گريزی از اعدام نبود  ساده
  .کنم و فرياد بزنم از اين همه نامردمی و سالوس و ريا

گونه که در افواه رايج بود و من هيچ گاه بدان شدم، به معجزه آن  به رؤيا متوسل می
ها،  بارها، دور از چشم بچه. زدم بر خودم نهيب می. انديشيديم اعتقادی نداشتم، می

کردم،   را آهسته زير لب زمزمه میثثال ی بلند اخوان کردم و قصيده سر زير پتو می
  :گويد بخصوص وقتی که می

  هيچ معجز روی خواهد دادهرگز آيا ! و مايا
  های دين شنيدستم؟  به آيينی که در افسانه

  ها و خون را خاک نپذيرد؟ که شرم آيد زمين را از قساوت
  توان بود هرگز آيا می! مايا و

  که بر ايشان بسوزد آسمان را دل؟ 
ها،  يافتم سر را زير پتو پنهان کرده و به ياد بچه طی آن روزها، هرگاه فرصتی می

  :گريستم ود میدر خ
  يی که آگه نشوی ناليم به ناله

  31سوزيم به آتشی که دودی نکند
   .ها را بيش از آنی که بود کنم خواستم درد واندوه بچه نمی

فشار و درد عجيبی . ی شديدی دچار شدم پيچه روز پنج شنبه بعدازظهر من نيز به دل
هرچه در زديم، . ردمک را که تا آن موقع سابقه نداشت، با تمام وجودم احساس می

 یاهللا سلمان روح. ی اتاق رفع حاجت کنم عاقبت مجبور شدم در گوشه. کسی نيامد
گرفتيم، برای رفع حاجت   گرفت و پارچی را که در آن چای می لنگی را جلوی من

در روزهای بعد . بدنم متشنج شده بود و خيس عرق بودم. مورد استفاده قرار دادم
گفتند که خوردن چای از آن پارچ چه لذتی  ها می گرفتيم و بچه همان پارچ چايی می

  ! دارد
 به خاطر بيماری " و-محمد". دادند بعد از نهار و شام يک پارچ بزرگ چای به ما می

او در برابر حرف من که گفتم آخر . کرد تکرر ادرار از نوشيدن چای خودداری می
انده و از لذت نوشيدن چای محروم بمانی، پذيرفت که عمری نگذار آرزو به دل م

همپای ما به نوشيدن چای بپردازد و به فکر تبعات بعدی آن و نياز مبرم به دستشويی 
 -محمد "ی اتاق توالت سياری درست کنيم تا همه و به ويژه  قرار شد در گوشه. نباشد

خر عمری فشار باخيال آسوده چای بنوشند و اضافه بر زحمِت طناب دار، آ"و
با . دو عدد ليوان را به اين کار اختصاص داديم. دستشويی و توالت را تحمل نکنند

های  ها را بعد از هر بار استفاده از الی نرده تر محتويات ليوان مصيبت هر چه تمام
ی بعدی  ی استفاده ها را آماده ريختيم و آن ای جلوی پنجره به بيرون می کرکره
  . کرديم می
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 که " پ-ف"  .اند مان اين بود که بفهميم چه کسانی زنده مانده ی سعی م روز همهدر تما
کرد و  مانده از گروه موسيقی زندان بود، آهسته برايمان زمزمه می تنها عضو باقی

وقتی او داستان . کرد از خاطرات پدرش و ماشين معروفش صحبت می " و-محمد"
شديم و  رفتيم و کف اتاق ولو می سه میکرد، تقريبًا همه از خنده ري را تعريف می

  .زد مان حلقه می اشک در چشمان
داد، همگی برای ديدن آن  ديد و به ديگران خبر می هر گاه کسی چيزی از پنجره می

روی سلول ما کنار   را در حالی که روبهغروب ناصريان. رفتيم به پشت پنجره می
 نزد لشکری. رسيد  ناراحت و افسرده به نظر میبسيار. حوض آب نشسته بود، ديدم

 را مواردیهای ما اشاره کرده و  ناصريان به سلول. او آمده و مشغول قدم زدن شدند
توانستيم حدس بزنيم بر سر چه  از آن فاصله نمی. گذاشت  با لشکری در ميان می

 که به شدت عصبانی از باال و پايين کردن دستانش، مشخص بود. کنند صحبت می
ای زنده بودند، افسرده و غمگين  شايد از اين که هنوز عده. ی خون است و هنوز تشنه

ها را به شکل علنی و در حضور  خاطر توقف اعدام او ناراحتی و مخالفتش به. بود
 در ميان اعضای هيئت نيز کسی اها، حت برای اعدام بچه. ها اعالم داشته بود بچه
 در حضور من به وی تذکر داد که يک بار نيری. ريان نبودگيرتر از ناصيپ

 ! جوانب امر را در نظر داشته باشددباي مسئوليت شرعی صدور حکم با اوست و می
 و شقاوت   که در جنايتها در اوين شنيده بودند که نيری به مجتبی حلوايی اما بچه

اگر خسته شدی يک نفر ديگر را به جايت :  بود، گفته بوددست همه را از پشت بسته
بگذاريم؟ بعدها متوجه شدم در اين روز که مصادف بود با سقوط هواپيمای 

.  رئيس جمهور پاکستان، تعدادی از دوستانم در اوين به دادگاه رفته بودندضياءالحق
  !ظاهرًا توقف اعدام تنها مشمول گوهردشت شده بود

  
طبق معمول، بعد از صبحانه اولين کاری که کرديم، ديده بانی از .  مرداد٢٨جمعه 

چرا که . هنوز مطمئن نبوديم ماشين کشتار از کار باز مانده باشد. طريق پنجره بود
های در بسته و انفرادی، با حداقل  هنوز وضعيت عادی نشده بود و ما در سلول

 به همراه ناصريان. ر ناگهان در سلول باز شدپيش از ظه .برديم امکانات به سر می
 و علی جاسم از پاسداران قديمی گوهردشت، به سلول چندين پاسدار از جمله فرج

ناصريان به شدت خسته و فرسوده . شدند  هشت نفری می-مجموعا هفت. وارد شدند
است که نخوابيده است   معلوم بود مدت زيادی .کشيد دائم خميازه می. رسيد به نظر می

به يکی از پاسداران گفت تا از بهداری برايش قرص . کرد و از سردرد شکايت می
ضمن پرسيدن اسمم، . گفت از خستگی و خواب، روی پايش بند نبود توان  می. بگيرد

 قبل :پرسيد! يک بار: چند بار با تو برخورد شده است؟ طبق معمول گفتم: سؤال کرد
عيد قربان در : سؤال کرد. ٢بند : از برخورد با هيئت، در کدام بند بودی؟ پاسخ دادم

فهميد که در  توانستم بگويم در بند نبودم، چون در اين صورت می بند بودی؟ نمی
چه کسی در مراسم : پرسيد. در بند بودم: گفتم. شد ام و کار بدتر می انفرادی بوده



فکر کرده با مکث و تأمل، در حالی که آب دهانم را جشن بند شربت داد؟ اندکی 
آن قدر ... غدير نبودم، قربان بودم ... غدير بودم ... قربان نبودم : دادم گفتم قورت می

: خسته شد و گفت. گويم گفتم که نفهميد چه می پاطی و مکرر می -اين دو را قاطی 
! برو بيرون!  شدخبيث ويزايت صادر. صد بار هم با تو برخورد شود، کم است

پاسداران همراه او ساکت . موافقت کرد! پس اجازه بدهيد وسايلم را جمع کنم: گفتم
. های ديگر رفتند بعد از ترک اتاق ما، به سراغ سلول. کردند بودند و دخالتی نمی
. ها کردم روبوسی گرمی با آن. ها خداحافظی کنم خواستم با بچه وسايلی نداشتم، می

روی در اتاق، کنار  از سلول بيرون آمدم و روبه. گر نخواهم ديدشانکردم دي فکر می
اشک شوق در چشمانم . شان افتادم ها و مقاومت حماسی به ياد بچه. ديوار ايستادم

ها را در  گشت تا مقاومت بچه ها بود که به دنبال فرصتی می ناصريان مدت. حلقه زد
 در بند ما چه کسی به مناسبت عيد اش اين بود که الاقل بفهمد تمام سعی. هم بشکند

به دار بند ما را های  بچهها نفر از  ده. کش پيش... جشن و . غدير شربت داده است
 ٢٨روز . با وجود اين کوچکترين اطالعی به دست نياورده بودند.  بودندآويخته

در بياورد که چه کسی در از من خواست  مرداد من هنوز زنده بودم و ناصريان می
در حالی که من مجری مراسم بودم، .  هنگام برگزاری مراسم شربت داده استبند و

تنها کسی که چهره و نامش . ترين فرد در ارتباط با برگزاری مراسم يعنی مشخص
 آيا باعث افتخار نبود که با. شد، من بودم در اين رابطه از سوی کسی فراموش نمی

  .فته بودمکردم؟ در فکر فرو ر هايی زندگی می چنين انسان
روزی که حکومت ملی دکتر محمد . مان بود آن روز يکی از روزهای تاريخی ميهن

های دربار و به مدد روحانيون ارتجاعی و با حمايت و راهنمايی   با دسيسهمصدق
ی ساقط شده زاهداهللا  فضلسازمان سيا و اينتليجنت سرويس به وسيله کودتای سپهبد 

گذاشتم  هايی را پشت سر می رفتم و لحظه  در چنين روزی به سوی سرنوشت می.بود
در تنهايی و . خورد  ها رقم می ام با آن های دفتر ايام زندگی که چه بسا آخرين برگ

 مرداد و پس از سقوط ٢٨ در روز سکوت، به ياد تنهايی دکتر محمد مصدق
 از ته سالن، در حالی که ناگهان ناصريان. ت اجامر و اوباش، افتادمحکومتش به دس

قربانی مزبور شلوار . آورد، به من نزديک شد زد و با خود می يک زندانی را می
بعدها . کردی سفيد رنگی درست مانند همانی که در خواب ديده بودم، به پا داشت

خواست که تشکيالت فرعی  ناصريان از او می. ی بودبيگ فهميدم نامش حسين صادق
آن قدر خسته و کالفه و . ناصريان به من رسيد. کرد  را بگويد و او کتمان می٨

هايی که آن  ای؟ با تمام مرارت جا ايستاده برای چی اين: درمانده بود که به من گفت
کرد و از حضور ذهن و   میروزها کشيده بودم، اما فکر و حواسم به خوبی کار

که نبرد ميان مرگ و زندگی بود و  به ويژه آن. عمل کافی برخوردار بودم سرعت
يک لحظه به ذهنم زد که . جا که ممکن است تسليم شرايط نشوم اراده کرده بودم تا آن
 را "آوردند"فقط . جا بايستم آوردند و گفتند اين! دانم نمی: گفتم. شايد مرا نشناخته است

ناصريان . مفهوم جمله کامًال تغيير يافت. چه اتقاق افتاده بود، اضافه کردم به آن



ی فوق را به صراحت بيان نکردم  جمله. اند تصور کرد که مرا از جای ديگری آورده
تا اگر متوجه شد من کی هستم، بگويم آن طرف راهرو ايستاده بودم و يکی از 

حداقل چهار تن از پاسداران من را به . پاسداران دستم را گرفت و آورد اين طرف
شناختند ولی هيچ يک به او يادآوری نکردند اين همانی است که خودت  خوبی می

گويی پاسداران تقريبًا ذله شده بودند و . جا بايستد گفتی از سلول بيايد بيرون و اين
 آن در. چند کوتاه برای از سرگيری کشتار و جنايت داشتند نياز به استراحتی هر

ها رمقی  ها با بچه رويارويی آن. ی نبرد نداشتند شرايط تمايل چندانی برای ادامه
وضعيت آنان اگر اشتباه نکرده باشم، درست مانند سربازان . برايشان نگذاشته بود

ستوان والتر درمورد . گناهان بود آلمانی درجنگ جهانی دوم و درخالل کشتار بی
  :دهد  چنين گزارش می١٩۴١ول نوامبر يک اعدام در نزديکی بلگراد در ا

ها هيچ گونه مانع روحی  حين اجرای اعدام برداشت شخصی من آن است که در
با اين حال افراد شب بعد وقتی در آرامش و سکوت به آن . آيد برای فرد به وجود نمی

  32.شوند کنند دچار مشکالت روحی می فکر می
صدبار : گفت. يک بار: ا تو برخورد شده است؟ گفتمچند بار ب:  پرسيدناصريان

و به سلول ! بياندازيدش همين تو: ها کم است و دستور داد برخورد هم با شما خبيث
ام  ها دوره بچه. در را باز کردند و با لگد مرا انداخت توی اتاق. خودم اشاره کرد

همه خوشحال . به شدت احساساتی شده بود.  کردام  غرق بوسه" و-محمد ". کردند
در .  کسی به زنده ماندنم اميد نداشت.گرفتند  و يک به يک در آغوشم میبودند

چه را که در چند لحظه بر من گذشته بود،  آن. نظرشان از آن دنيا برگشته بودم
کردم در  ی مشکالتی که داشتيم، تالش می با وجود همه. توانستم باور کنم نمی
  . ، زندگی را در رؤيای خود دنبال کنمنشستم می هايی که مرگ را به انتظار لحظه

  
کم خودمان به اندازه کافی غم و اندوه .  شهريور٢ چهارشنبه مرداد تا ٢٩شنبه 
های عروسی  دلم برای بوق. شد  می از همه جا شنيدهنيز صدای نوحه و عزا ، داشتيم

وق خراش، صدای ب های گوش کاشکی به جای نوحه. چند روز پيش تنگ شده بود
شد و  کاش کسی پيدا می. کاشکی اصًال نوحه و عزايی نبود. شنيدم عروسی را می

يعنی . سرود  نمیای  ديگر مرثيههيچ کسکاش . زدود ها می هرچه غم بود از دل
اين چه فرهنگی است که ! خدای من! وای من. بود که سروده شود نيازی به آن نمی

مان را کجا قسمت ي ها پس شادی! اسوعامان هم عاشوراست و ت ما داريم که کارناوال
. ريزيم که اشک و ماتمی در کار باشد و عزايی در راه کنيم؟ تنها وقتی به خيابان می

اند؟ چرا هر چه عروسی است به دعوا و مرافعه  مان برچيدهيها از کی لبخند را از لب
 کشد و هرچه عزا است به آشتی و گذشت و نزديکی؟ خوری می و ناراحتی و دل

به همراه کسانی که " ذات حق" جالدان برای تقرب به ،روز عاشورا، در تمام مدت
زنی و سوگواری   به سينهکردند، به جلوداری لشکری در جهاد و کارگاه کار می
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ی جالدان لباس مشکی به تن  همه. برای امام حسين و مظلوميتش مشغول بودند
غريبان  ی شام  نوحهوغريبان بود  مراسم شامبارتر،  شب از همه مصيبت. داشتند
تر و از شام  در کجای تاريخ از ما غريب. خورد هم می دلم از همه چيز به. خواندند می

داشتم و  خواست در آن لحظه تيرباری می تر هم وجود داشته است؟ دلم می ما غريبانه
ما ! جودشان پاک کنمبستم تا زمين را از لوث و شان را از همان باال به رگبار می همه

  ! شام غريبان گرفته بودندبرای حسين را زنده به گور کرده بودند و حاال خودشان 
مان يها ها معتقد بودند شايد خانواده بچه. شنيديم چند روز بود که صدای هياهو می

های ما تقريبًا  سلول. اند هستند که برای گرفتن مالقات به در زندان مراجعه کرده
"  پ–ف . "توانست ناشی از ذهنيت ما باشد البته اين می.  زندان بودمشرف به در

انداخت  هايی می آواز او مرا به ياد بچه. خواند هرگاه که حال داشت، برايمان آواز می
مان نبودند و گروه موسيقی که شايد در بهشت، در حال تمرين  که ديگر در ميان
را دو " ف پ" نيز جاودانه گشته بود و اين، سوز صدای ارژنگی. سرودی تازه بود

  . کرد چندان می
کرديم تا حد ممکن سيگار را برای  کشيديم و تالش می هنوز سيگار را پنج نفره می

بردند، حفظ  های انفرادی به سر می روزهای مبادا و به ويژه کسانی که در سلول
خنديديم و خودمان را شاد  هرچند می! وديمتنها بوديم و با درد خويش خو کرده ب. کنيم

کردم در جهنم به سر  کردم، حس می داديم ولی وقتی با خودم خلوت می جلوه می
انديشديم اگر پيروز شده بوديم، حاال  گذشتند و با خود می روزها به کندی می. برم می

ال سرود افتادند؟ حا اين جانيان چه حالی داشتند؟ چگونه به دريوزگی و استغاثه می
شان  دانستم با پيکرهای پاک نمی. ها بودم به فکر بچه. پيروزی و فتح سر داده بودند

  :ام نبود خواندم اما کسی متوجه کنند؟ غمگنانه می چه می
  امروز ما، شکسته، ما خسته
  ای شما به جای ما پيروز،

  اين شکست و پيروزی بکامتان خوش باد
  !خنديد هر چه فاتحانه می

  بنديد، نيد، میز هر چه می
  باريد، بريد، می هر چه می

   33.خوش بکامتان اما، نعش اين عزيز ما را هم به خاک بسپاريد
، از حفظ کرده بودم و هميشه به ياد او  موسی خيابانیسرداراين شعر را به ياد 

 مان، به تکرارحاال بيش از هر ز. ريختم ام به ياد او اشک می خواندم و در تنهايی می
که کسی  ها گريسته بودم بی آن بارها در خلوت خويش به ياد بچه. آن نياز داشتم

ام را  خواستم کسی ناله نمیشايد برخاسته از غرورم بود و . ام را ديده باشد گريه
  .بشنود
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 تمام نقل و انتقاالت بيرون را زير نظر ، تمام روز با هيجان.ر شهريو٣پنج شنبه 
به خاطر برگزاری مراسم سنتی محرم به پايان رسيده بود و اول ی  هده. داشتيم

دفاع مشغول  ستاندن از زندانيان بی سوگواری عاشورا، عضای هيئت به جای جان
عدم تشکيل دادگاه در گوهردشت پس از ! عزاداری برای امام حسين و يارانش بودند

عام ارزيابی   اتمام روند قتلی محرم را به فال نيک گرفته و آن را ناشی از پايان دهه
ها را نيز  خوشی دهيم و واقعيت مجبور بوديم که به نوعی به خودمان دل. کرديم می

  . مان ارزيابی کنيم بر اساس تمايالت
بعدها متوجه شدم در اين روز . گذرد، اطالعی نداشتيم از اين که در اوين چه می

 تن از ٢٠ در اين روز بيش از .شده بودندها در اوين دوباره از سر گرفته  اعدام
 تن از آنان اعدام ۴ آموزشگاه اوين را به دادگاه بردند که ۴زندانيان مجاهد سالن 

اين . عام، دوباره زندانيان مجاهد هدف قرار گرفته بودند با از سرگيری قتل. شدند
يی از آنجا.  باندهای مختلف رژيم باشد های موجود در بين توانست ناشی از رقابت می
آمد يکی  شان نمی ، دلفراهم شده بودامکان کشتار تمامی زندانيان مجاهد برايشان  که

کردند به انحای مختلف به  به همين خاطر تالش می.  به در برد سالمها جان از آن
 نفری، آخرين کسانی بودند که در اوين نزد هيئت ٢٠ی  اين دسته. افتندبيها  جان آن

گرفتن   کاران در سبقت های مختلف جنايت رقابت بين دستهدر اين روزها . برده شدند
ی زندانيان  به دادگاه بردن چند باره.  مشهود بود،از يکديگر در کشتار زندانيان

دلبستگی . های جديد، ناشی از همين انگيزه بود ساختن خواسته مجاهد و مطرح
ين که تعدادی از ما بعدها از ا. تر زندانيان مجاهد داشتند شديدی به کشتار هرچه بيش

با اعدام ما چيزی . ها بود حق با آن. کردند جان به در برده بوديم، اظهار پشيمانی می
های پس از  طی سال. شدند تری را متحمل نمی دادند و فشار بيش را از دست نمی

ها جان به در برده بودند، دوباره  عام عام تعدادی از زندانيان مجاهد که از قتل قتل
  و اعدام شدند و دستگير 

  . از جمله می توان از افراد زير نام برد. يا ربوده و سر به نيست شدند
، د، بهنام مجدآبادی نها ، يداهللا پاک، حسن افتخارجو، سيامک طوبايیجواد تقوی قهی

، ، مهرداد کمالی، اصغر بيدی، هوشنگ محمدرحيمیاحمدرضا محمدی مطهری
  ،اده، موسی حيدرز، سياوش ورزش نمامهرزاد حاجيان

  



  
  
  

  ها آغاز اعدام مارکسيست
؛ عدم درک شرايط و ذهنيت  مارکسيستیهای  رهبری جريانکشتار های ناظر؛ های سياسی؛ گروه انفعال گروه

  ...اندازی مسابقات علمی و زندانيان مارکسيست؛ انتقال به فرعی؛ زندگی با خاطرات؛ راه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شوند بلکه  که اعمال پليد مرتکب می   نه به خاطر افرادی-رتر از آن است که بتوان در آن زندگی کردجهان پرخط
  .دهند اعمال پليد انجام شوند ها ايستاده و اجازه می به خاطر کسانی که در کنار آن

  
  فيزيکدان و مبارز حقوق انسانی . آلبرت انيشتين

  
  



  
ی ما، امروز از  طبق ارزيابی و محاسبه.  خبری نبود در گوهردشتشتاريازده روز بود که از ک.  شهريور۵شنبه 
ی محرم با پنج شنبه مصادف شده بود، عدم تشکيل  جايی که پايان دهه از آن. ی اهميت بسياری برخوردار بود درجه

 ،سوگواریاگر در آغاز هفته و بعد از تعطيالت مراسم . شد ناشی از آخر هفته بودن ارزيابی کرد دادگاه را می
طبق عادت . صبحانه را خورده بوديم. توانستيم در انتظار تحوالت جديدی باشيم شدند، می ها از سر گرفته نمی دادگاه

و قرمز رنگی   ام  ناگهان بی. روزهای گذشته، اول صبح از الی پنجره رفت و آمدهای  بيرون را زير نظر گرفتم
! نيری آمد: اختيار فرياد زدم بی. ولی حقيقت داشت. کردم که اشتباه کرده باشم زو میآر.  پياده شدتوقف کرد و نيری

و به سرعت، همگی پشت پنجره آمدند تا به نوبت، ماشين وی را نگاه ! شوخی نکن: گفتند. شان زد ها خشک بچه
سکوتی . بردار نبودند تمثل اين که دس. ی نظام ذهنی ما به هم ريخت دوباره همه. خودش به داخل رفته بود. کنند

تعدادی از صبح ساعت ُنه که در  ی عجيبی داشتم تا آن دلشوره. آمد نفس از کسی در نمی. سنگين بر اتاق حاکم شد
 ساعت ناصريان. های بيرون را زير نظر داشتم وشد چنان آمد هم.  را به دادگاه بردندها اتاق ما و ديگر اتاقهای  بچه
طولی نکشيد که پاسدار نام مرا خواند و گفت . ده دقيقه وارد زندان شد و به داخل ساختمان زندان رفت و پانز٩

های احتمالی اعضای  گويی به پرسش سازی خود برای پاسخ در تک و تاب آماده . برای رفتن به دادگاه آماده شوم
را چه کسی به دادگاه بردن زندانيان مجاهد دانم دستور  نمی. ها بازگشتند  صبح بچه١٠هيئت بودم که حوالی ساعت 

. ها، رفتن من به دادگاه نيز منتفی شد و پاسدار برای بردن من به دادگاه اقدامی نکرد ولی با بازگشت بچه. داده بود
ظهر به هنگام رفتن به دستشويی نيز تالش . هم لزومی به يادآوری موضوع و يا کنکاشی در اين زمينه نديدم من 
ی آن نشده و از رفتن  تر در ديد پاسدار بند قرار بگيرم تا اگر اهمال و يا اشتباهی صورت گرفته، متوجه کمکردم  می

  . به دادگاه باز بمانم
ظاهرًا اشتباه کرده بودند و دادگاه اختصاص به : گفتاو . کسانی بود که به دادگاه رفته بوديکی از "  و-حمدم"

گويی که .  بازگشته بودندبار با دستورالعمل جديدی از سوی خمينی  اينگان هپيش جنايت. زندانيان مارکسيست دارد
شاداب و تازه نفس از استراحتی که بين دو نيمه کرده بودند، به . ردندک ی مرگ را آغاز می ی دوم مسابقه نيمه

 يکی از معاونان و ی به اتفاق احمد پورنجاتی يزد شود محمد  می  گفته.بندهای زندانيان مارکسيست هجوم آوردند
گذاران سپاه و عوامل مهم سرکوب و   يکی از بنيانی وزير اطالعات وقت و جواد منصوریشهر نزديکان ری

عام زندانيان  را متقاعد ساخته بودند که بازتاب قتلبه نزد خمينی رفته و او ! خارجه کشتار و معاون کنسولی وزارت
مجاهد و زنده باقی نگاه داشتن زندانيان مارکسيست در ميان بخشی از روحانيون قم بازتاب خوبی نداشته و بهتر 

 .است از فرصت به دست آمده استفاده کرده و آنان را نيز از سر راه برداشت
ترين  به عنوان بزرگترين و غيرقابل بخشش" الحاد"و معرفی " 34وماينوسانت س" سال از صدور دستور پاپ ٧٨٩

، در سراسر اروپا به استثنای کيزيسيونبا صدور اين فرمان بود که محاکم معروف به ان. گذشت خيانت، می
 را يکی از وظايف اصلی کليسای کاتوليک "ملحدان"پاپ مبارزه با . ی وجود گذاشتند بريتانيای کبير، پا به عرصه

های پايانی قرن بيستم به ياد چنان فرمانی افتاده و طی صدور حکمی، فرمان مرگ   در سالخمينی. رار داده بودق
، "ارتداد"عام زندانيان مارکسيست بر اساس حکم  آيا در هنگام صدور فرمان قتل.  را صادر کرده بود"ملحدان"

ها در نظام اسالمی در ابراز عقيده خود آزادند، به ياد  ستسخن يک دهه قبل خود را مبنی بر اين که مارکسي
  اش برای صدور فرمان جديد چه بود؟ داشت؟ توجيه

منادی مبارزه عليه امپرياليسم و "، آن را "اکثريت"خلقدر نمازجمعه که روزی سردمداران سازمان فداييان 
های بسيار قديمی وسنتی مسلمانان انقالبی و  آيين" تلقی کرده و از آن به عنوان يکی از" صهيونيسم و ليبراليسم

های شرمگين را نيز  "اکثريتی"عام زندانيان سياسی که از جمله همان  ياد کرده بودند، درخواست قتل" خروشان
رسيد که  به گوش می) تهران و قم(ها از همان دو شهری اتفاقًا اين خروش. رسيد شد، به گوش می شامل می

کارانه امپرياليسم  های جنايت مراکز اصلی افشای توطئه" اعالم کرده بودند که ۶٠ماه  مردادنظران اکثريتی در کوته
. اضافه شده بودند" مزدوران امپرياليسم آمريکا" ها نيز به مصاديق ای ها و توده "اکثريتی"اين بار ". آمريکاست
تشکل و بيداری زنان " در ها اين تجمعچنين نقش  نمازجمعه و هم" نقش بسيج کننده و وحدت آفرين" شان به رهبران

" زنان بيدار شده و محروم و زحمتکش" اشاره کرده بودند و اين زمان همان" محروم و زحمتکش ميهمان
 و "اکثريتی"مرگ دوستان . کردند شان کرده بود، مرگ آنان را فرياد می دوشادوش مردان که نمازجمعه بسيج

 عالقه داشتم و به من از صميم قلب به منصور داوران. خواستم ببينم ند، نمیام را که در زندان مقاوم بود ای توده
توانستم نفرت خود را نسبت به رهبران و  گاه نمی  ولی هيچ. گذاشتم احترام می... د واهللا غياثون دکتر سيف
  .  و حزب توده مخفی کنم"تاکثري"بازان فداييان  گذاران و سياست سياست

                                            
34   Pope Innocent III) ١١۶١٢١-٠۶ (به مقام پاپ دست يافت١١٩٨های قرون وسطی که در سال  يکی از بزرگترين پاپ .  



 اروپايی و آمريکايی های ت در بيرون و خارج از کشور و از سوی دولای  هيچ مخالفت جدیمقامات رژيمظاهرًا 
در جامعه هيچ . سخت کرده بودمقداری  در درون رژيم، تنها کارشان را مخالفت از سوی منتظری. نديده بودند

کسی دنبال دردسری . شان رسيده بودندي ها گ پايان يافته بود و مردم به بخشی از خواستجن. خاست صدايی بر نمی
ی زندانيان سياسی، اعم از مادران و پدران  تنها خانواده. خياالنه اميد به روزهای بهتر داشتند همه خام. جديد نبود

ها با  چرا که سال.  بودندخورده و همسران و فرزندان بودند که خطر را به طور غريزی احساس کرده سال
های سياسی  ها و جريان ی گروه تر از همه تر و عينی شان بسيار واقعی دژخيمان از نزديک برخورد داشتند و شناخت

از آنان نيز کاری ساخته نبود به غير از اين که از اين زندان به آن زندان و از اين مرکز قضايی به آن . کشور بود
  . گشتند شان شوند که عمومًا نيز بی پاسخ بر می هان اطالع از سرنوشت عزيزانمرکز قضايی بروند و خوا

های سياسی نيز به شدت منفعل بوده و هيچ کدام قادر به ارزيابی عمق فاجعه و نشان دادن واکنشی  ها و گروه جريان
حتا چرا که . ه باشيمشان انتظار داشت ها بيش از ظرفيت و توان  است که اگر از آن غيرمنصفانه. فوری نبودند

زندانيان سياسی که خود در بطن ماجرا بودند و هفت سال رژيم و زندان را با پوست و گوشت خود لمس کرده 
توانستند واقعيتی را که بر  ها بعد نيز نمی توانستند ارزيابی درستی از ماجرا داشته باشند و گاه تا مدت  نمی نيزبودند
کدام در داخل کشور  های سياسی که هيچ جريانکه توان انتظار داشت   چگونه میپس. ها گذشته بود، هضم کنند آن

ای واقعی از آن چه که جريان داشت، داشته  حضور نداشتند و در واقع از دور دستی بر آتش داشتند، ارزيابی
  باشند؟
عام در نظر  برای قتل ها آنحداکثر سقفی که . کرد های سياسی ابعاد فاجعه را جدی تلقی نمی يک از جريان  هيچ
عام و زمانی که به شدت به حمايت و  ی قتل در بحبوحه! ها و بعد از مدتی صدها تن بود گرفتند، اعدام ده می

های  ای از سوی جريان همايی جدی  و تالشی جدی و هيچ اعتصاب غذا و هيچ گرد پشتيبانی نياز داشتيم، هيچ برنامه
 به ی مسعود رجوی ی زندانيان، نامه عام گسترده اولين هشدار در مورد قتلبا اين همه، .مختلف سياسی شکل نگرفت

تر به اعدام  عام زندانيان قديمی نداشت و بيش  که ربطی به قتل بود۶٧ مرداد ماه ٢۶دبير کل سازمان ملل در 
 اين در .کرد اشاره می "يدانفروغ جاو"ی عملياتی  منطقهدستگيرشدگان جديد شهرهای غربی کشور و به ويژه 

اين نامه . ی مجاهدين خبر داده بود  به صراحت از اعدام بدون محاکمه ی قبل  دوهفتهحالی بود که موسوی اردبيلی
های هوادار مجاهدين نيز جايی نيافت، چه برسد به اثر کردن در دل سنگ  ی انجمن ی اول نشريه  در صفحهاحت

ای به دکوئيالر به   در نامه در سوم شهريورماه باز هم مسعود رجوی!، دبيرکل وقت ملل متحدرز دکوئيالرخاوير پ
  .عام زندانيان سياسی سخن به ميان آورد درستی از حکم و دستخط خمينی مبنی بر قتل

در ای از زندانيان و هنگامی که تقريبًا همه چيز  قات اواخر مهرماِه عدههای مارکسيستی نيز عمومًا بعد از مال گروه
بعضی از . المللی را شکل دادند های بين شکل عادی به خود گرفته بود، از ابعاد فاجعه آگاه شدند و اعتراضزندان 

شان بعد از  ت اوليهدر تصورا. الملل، تازه از خواب غفلت بيدار شدند ی سازمان عفو بين ها بعد از اطالعيه آن
ها  ديدند و از همين رو اعتراض چندانی را در ميان آن تنها مجاهدين را در رديف قربانيان میشايد عام،  شروع قتل
در سطح  نيز هايی  در شهريورماه، زمانی که اوج اعدام زندانيان مارکسيست بود و تظاهراتا حت!انگيخت بر نمی

ها،  بعضی از اين جريان !ها نبود ها بر پا شده بود، خبری از آن عام  اين قتلجهان از سوی مجاهدين در اعتراض به
، با آن که از اعدام بيش از هزار تن ۶٧، آبان ماه ۴۵ی  ، شماره"کمونيست"  مانند حزب کمونيست ايران در نشريه

يه را به خود  نشر١٣ی   تنها قسمت کوچکی از صفحه،دهد، ولی اين جنايت بزرگ تا اوايل مهرماه خبر می
و "! هنوز هم نبايد به سربازی رفت"ای تحت عنوان  ی نشريه اختصاص دارد به مقاله دهد و سرمقاله اختصاص می

ها اين خبرها از اعدام حداقل يک  البد در نظر آن .ی بازنشستگی يا خبرهايی در مورد کارگران سالخورده و مسئله
 اروپايی و آمريکا نيز از اين که بالنده  های تدول! تر بودند ن سال، مهمهزار تن از زندانيان سياسی تا اول مهرماه آ

چنان  شد و هم قند هم آب میشايد شان  دادند که هيچ، در دل  پر شوند، غمی به دل راه نمی-ترين نيروهای جامعه پر
م، سه دسته دخيل ی عظيم بشری در انتهای قرن بيست به نظر من در اين فاجعه. کردند نظارت خود را اعمال می

  :اند بوده
  . ناظران و گواهان-٣ حاميان و تشويق کنندگان؛ -٢ تصميم گيرندگان و مجريان؛ - ١

شود، از  های عريض و طويل حقوق بشری را شامل می  اروپايی و آمريکايی و سازمانهای تگروه آخر که دول
گر را نوعی شرکت در ماجرا تلقی   دام گروه نظارهتوان عدم اق آيا نمی. ترين گروه هستند  پيچيده،نقطه نظر اخالقی

 و مورخ  پ استرن-اطالع بودند؟ جی عام گذشت، بی ها و در خالل قتل چه که در زندان ها نسبت به آن کرد؟ آيا آن
  :گويد های هيتلری، خطاب به ناظران می  و اردوگاهها  گاه انگليسی و شاهد عينی بازداشت



وقتی انسان تمايلی به دانستن . اند  که از آن اطالع نداشتند بنابر داليل واضح تمايلی هم به دانستن آن نداشتهچه آن
  35داند که تمايلی به دانستن ندارد ی کافی می ندارد هميشه به مفهوم آن است که به اندازه

توانست کاری برای نجات قربانيان   ولی اگر کسی می و ديگر جانيان همراه اوست،ها به گردن خمينی عام گناه قتل
توانم بگويم که رژيم تا اين حد اجرا و  گناه است؟ با اطمينان می انجام دهد و انجام نداد و سريعًا اقدامی نکرد، آيا بی

 اعظم المللی، بخش ترين تنش در سطح ملی و بين با کم. کرد عام را سهل و آسان تصور نمی ی قتل برد  پروژه پيش
برای قصدی مبنی رژيم در ابتدا . پروژه را با موفقيت اجرا کرده بود و تا پايان، راه چندان زيادی باقی نمانده بود

چنانی يافت، تصميم به  دردسرهای آن تنها وقتی اجرای پروژه را آسان و بی. عام زندانيان مارکسيست نداشت قتل
 ها ، آنزيرا در آن دوران. عام زندانيان مارکسيست بست کمر به قتل گرفت و  نيزی آنان ريشه کن کردن خطر بالقوه
های مختلف  عام سعی شد زير ساخت تشکيالتی و ايدئولوژيکی جريان در اين قتل. دندش خطری بالفعل محاسبه نمی
ه ی اعدام سپرد های مارکسيستی به جوخه های شاخص گروه در همين رابطه، چهره. مارکسيستی را از بين ببرند

اهللا  ، هيبت، محمدعلی پرتوی، عليرضا زمرديانتوان از مبارزان دليری مانند عليرضا تشيد ها می در ميان آن. شدند
  . ها پيوستند اودانه فروغنام برد که به خيل ج...  وی، رضا عصمتیمعين

 نيز که به داليل گوناگون تاکنون زنده مانده بودند، ...اعضای دفترسياسی و کميته مرکزی حزب توده، اکثريت و 
های برپا شده برای  دادگاه. های مارکسيستی، به دار آويخته شدند آينده ساختن جريان ها با هدف بی عام در اين قتل

. وسطايی بود های قرون سيون و دادگاهيزکيبار ان های غم های مارکسيستی، يادآور صحنه زندانيان وابسته به گروه
های فوق را در سراسر اروپای مسيحی بر پا   بودند، دادگاه"کفرآميز" و "ضاله"در واقع مفتش عقايد ها که   کاردينال

نند که هميشه به عنايت ذات باری تعالی، ها زانو زده و سوگند ياد ک  در برابر آن"ملحدان" و "مرتدان"کردند تا  می
 .اند، مؤمن بوده و خواهند بود چه که کليسای مقدس کاتوليک و حواريون مقدس موعظه کرده و آموخته به هر آن

بردند و دارای   به سر می٢٠ظاهرًا اولين زندانيان مارکسيستی که به دادگاه برده شدند، افرادی بودند که در فرعی 
 نيز که در اولين ٧ زندانيان سالن ها نفر از دهچنين  هم. ترشان اعدام شدند  و اکثريتی بودند که بيشای اتهام توده

تنها زمانی که زندانيان مارکسيست باور کردند که اعدامی در کار . روزها به دادگاه برده شدند، به شهادت رسيدند
  ! نشينی کردند، ماشين اعدام از حرکت ايستاد هست و شروع به عقب

  
تر جهت  ها مراجعه کردند و دستور دادند هرچه سريع ی سلول هنگام پاسداران به همه پنجم شهريور بود که شب

هيچ کسی از شنيدن انتقال به بند ديگر، دچار اضطراب نشد و کسی  تصور شومی . انتقال به بند ديگری آماده شويم
شان شنيده بوديم و با آن  را از زبان" ه بندشان منتقل کنيدها را ب اين"اين روزها، بارها عبارت . به خود راه نداد
گويی زبان . شان متفاوت بود ولی اين بار لحن.  است"ديار عدم"دانستيم که مقصودشان از آن،  آشنا بوديم و می

 به برديم، ها به سر می کش های مجرد بند سابق ملی ی ما که در سلول طولی نکشيد همه. ديگر را فهميده بوديم هم
  . گرفت عام جسته بودند، شکل می در واقع اولين اجتماع زندانيان مجاهد که از قتل.  منتقل شديم۶فرعی مقابل 

 داد و چيزی در گوشش  شناختم، نشان ها مرا به فردی که نمی هنوز کامًال داخل فرعی نشده بودم که يکی از بچه
سرعت از جا کنده شد و مرا در آغوش کشيد و غرق در شود، به  او مانند تيری که از چله رها می. زمزمه کرد

در حالی که اشک در . فکر کردم مرا با کس ديگری اشتباه گرفته است. هاج و واج مانده بودم. ام کرد بوسه
 کريم خداياری. آوردم شناسی؟ با شنيدن صدايش داشتم از شوق پر در می مرا می:  چشمانش حلقه زده بود، گفت

با او صميمی شده . کردم میصدا  )دهاتی ("کت تی"او را . برد به سر میم در بند انفرادی در سلول مجاور! بود
کنم  اعتراف می. اش را نديده بودم و در ذهنم، از او تصويری خيالی برای خود ساخته بودم گاه چهره بودم ولی هيچ

شان  واليتی تصوير او در ذهن من، چيزی شبيه هم. داشت ن منکوچکترين شباهتی با تصوير خيالیاش  چهرهکه 
هفت سال بود که . ها اعدام شده است عام کردم در خالل قتل فکر می.  بود سلول بوديم،  که قبًال همجواد فرخی

اب غذا به سر ها را به گوهردشت آورده بودند، وی درانفرادی اوين و در اعتص کش کش بود و هنگامی که ملی ملی
اما پس از چندی همراه تعدادی ديگر از . ها به گوهردشت منتقل نشده بود کش به همين دليل همراه ملی. برد می
با اطالعی که از .  همين مسئله باعث زنده ماندنش شده بود.بودها، جداگانه در تيرماه به گوهردشت منتقل شده  بچه

کردم جان به در  ای که او داشت، اصًال فکر نمی تم و با توجه به سابقهکش مجاهد داش عام زندانيان ملی وسعت قتل
شود  آخر چگونه می. ت برايم يک آرزو شده بودا ديدن! ای کردم تو اعدام شده فکر می: گفت او نيز می. برده باشد

 دان خمينی اين هم از عجايب زن ! يک بار نتوانسته باشی رويش را ببينیاکسی را دوست داشته باشی، ولی حت
 .کريم خداياری: گفت. دوستی ما از روزی آغاز شد که در انفرادی با او تماس گرفتم و نامش را پرسيدم! است

 او ی  در بارهجواد فرخیآوردم که شش سال پيش، روزی  پس از کمی فکر کردن، به خاطر . نامش برايم آشنا آمد
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متعجب ! شناسی؟ پاسخ داد نه  را میجواد فرخیآيا : پرسيدم. کش است  که ملیدر اتاق صحبت کرده بود و گفته بود
تر شد  اطمينانم بيش. چندبار طول سلول را قدم زدم. کنم مطمئن بودم که اشتباه نمی! نه. دوباره در ذهنم کاويدم. شدم

از توابع " کورعباسلو" ی روستای مگر تو بچه:  و از زير در صدايش کردم و با تحکم گفتمرفتم. کنم که اشتباه نمی
توانستم  دچار چنان بهتی شده بود که بدون اغراق می. زبانش بند آمد. اردبيل نيستی؟ احساس کردم که برق گرفتش

کرد کسی در  دانی؟ فکر نمی یتو از کجا ماما آری :  بريده گفت-بريده. از درون سلول خودم، آن را احساس کنم
کارانه  طلب! ها را بداند سلول انفرادی گوهردشت که کوچکترين آشنايی قبلی نيز با وی ندارد، نام روستای آن

حاال به ياد : ش؟ پس از کمی تأمل، خنديد و گفتا یشناس گويی نمی پس چرا کسی را که نام بردم، می: پرسيدم
از اين . قصد کتمان موضوع را نداشتم. ست، ولی نامش را فراموش کرده بودمهای من ا آوردم، وی از هم واليتی

آنان . ها انجام دادند ی بچه کنم اين کار را همه فکر می. های بند را بوسيدم ی بچه همه. جا بود که با هم  صميمی شديم
نستم خوشحاليم را از يافتن توا نمی. شان آورده بودم ای بودند که دوباره به دست در نظرم گوهرهای از دست رفته

 از او پرسيده بود آيا در زندان بالغ شده است؟ گويد که نيری  میاکبر صمدی! بها پنهان دارم  گران واين گنج بزرگ
 اعضای هيئت را "رأفت"پاسخش . دليل زنده ماندنش در آن شرايط، همين بود. و او جواب مثبت داده بود

 به "هيئت عفو"های او، به حکم اعضای جانی  سن ها تن از هم ده. شد  که به ندرت ديده می"رأفتی"! رانگيخته بودب
های آن به  های کم سن و سال در زندان  بود که بچهی رژيم خمينی در واقع اين عمق فاجعه. دار آويخته شده بودند

تا پاسی از نيمه شب گذشته،  .شدند که زندگی را تجربه کنند، پرپر می  از آنجا، پيش آن رسيدند و در هم سن بلوغ می
  :گفتند که رنگ حقيقت به خود گرفته بود همه از کابوسی سخن می. کسی نخوابيد

  گريد يکی می
  فشاند يکی خون می
  دريغا عشق
  36که بر باد شد

دانست و پاسخ دادن به آن  پايان کار است؟ کسی نمیآيا اين . بردند، با ما نبودند هايی که در انفرادی به سر می بچه
راستی اگر بود، چه . اختيار به ياد عمو افتادم بی. های شريفی ستانده خواهند شد دانستم امروز نيز جان می .ساده نبود

  صدتا-گاه فرزندی نداشت و حاال صدتا  کرد؟ او که هيچ ماند، با غمش چه می کرد؟ اگر بر فرض زنده هم می می
مان  چنان دل بها را از ما ستانده بود ولی هم ای بس گران توفان سهمگين، گنجينه. از دست داده بودعزيزانش را نيز 
  .مان باقی مانده بودي ها چه که در دست خوش بود به آن

 یه ماجراها ک نه تنها او بلکه تعدادی ديگر از بچه. توانست تعجبش را از زنده ماندنم، مخفی نگاه دارد مسعود نمی
 مرداد، هنگام غروب و ٢٢روز . بردند گذشته بر من را از او شنيده بودند، نيز در اين ناباوری و بهت به سر می

، کاوه را قلمدوش کرده بود، در حالی که به شدت برانگيخته شده بودم، بدون یای که ظفر افشار بعد از ديدن صحنه
کجا؟ با : گويد پاسدار می. شوم خيزم و به سوی دستشويی روانه می می ی بگيرم، از جايم برا آن که از پاسدار اجازه

کند و  پاسدار مخالفتی نمی. روم برای نماز وضو بگيرم می: گويم دهم، می تفاوتی و درحالی که دستم را تکان می بی
خواهم  ام که می پاسدار مربوطه گفتهجا حاکم بود، مسعود تصور کرده بود به  با فضايی که در آن. ماند ساکت می

در حالی که به شدت . همين واقعه را برای ديگران نيز تعريف کرده بود! وضو بگيرم" نماز شهادت"برای خواندن 
  !ساختی ای که از من نمی خودمانيم اگر اعدام شده بودم، چه حماسه: ام گرفته بود، گفتم خنده

  
  . شهريور۶يک شنبه 

 به دباي. کردند ها شاد بودند يا بهتر است بگويم تظاهر به شادی می بچه.  ساعتی چرت زده بودمشب قبل فقط يکی دو
شان  همه از خاطرات. گشتيم داديم و به جريان زندگی باز می ای که ممکن بود، مرگ را شکست می هر گونه

. افروختيم را بر می" های خاطره شمع "دباي عام، می در معبر قتل. هايی که ديگر با ما نبودند گفتند و از بچه می
جان مادرت ديشب خوابی ! ايرج: گفتند ها به شوخی و جدی می ی اول صبح اين بود که تعدادی از بچه برنامه

هايم را تعريف نکرده بودم، بعد از آن بعيد  ها خواب عام اگر قبل از قتل! نديدی؟ و يا جان مادرت خواب بدی نبينی
ها را پس از  کردند آن مطمئنًا فکر می. ی تخيالتم نيست ر کند و بپذيرد که ساخته وپرداختهها را باو بود که کسی آن

تر به  بينم، کم هايی را که می بينم و خواب من معموًال زياد خواب نمی. ام ها درست کرده عام سپری کردن پروسه قتل
  .ها در واقعيت اتفاق افتاده بودند دولی آن دو خواب، مو به مو به خاطرم مانده بودند و بع. ماند يادم می

معلوم بود . شد شدند، شنيده  ها سرگرم صحبت بوديم، صدای زندانيانی که به دادگاه برده می در همان حين که با بچه
نيان مارکسيست ، همراه با ضرب و شتم زندا و ناصريانصدای لشکری. اند شان آورده جمعی از بند بيرون که دست

                                            
  .  گارسيا لورکا 36



ها  برای اولين بار از شنيدن صدای ضرب و شتم بچه. بردند  را به دادگاه می٨ و ٧زندانيان بندهای . شد شنيده می
آنان نيز با من هم . ها در ميان گذاشتم اين خشنودی و رضايت خاطرم را با چند نفر از بچه! از ته دل خشنود بودم

ای   دست کم عدهای به نجات جان  توانست به گونه و وحشِت قبل از دادگاه، میبه نظر ما ايجاد جو رعب . نظر بودند
  ضرب و شتم و کابل و شکنجه قبل از دادگاه، فضای درستی از شرايط و تنگی موقع به دست . کمک کندها از آن

از . کرد اهم میان فريش اتخاذ کنند، برادتری جهت بررسی موضعی که باي داد و امکان بيش زندانيان مارکسيست می
 تمام ۶٠يک بار در سال ! تر بزنندشان رحمانه کردم که هر چه بی شد و دعا می اين نظرگاه بود که در دلم قند آب می

توش و توان خود را به کار گرفته بودم تا يکی از عزيزان، هر چه زودتر چشم از جهان فرو بندد و حاال بعد از 
تر  رحمانه خواستم دوستان و عزيزانم را هرچه شديدتر و بی ز صميم قلب میای قرار داشتم که ا هفت سال در نقطه

آيا با همين تک   را؟های رژيم خمينی توانيد تصور کنيد شرايط موجود در زندان می. مورد ضرب و شتم قرار دهند
تواند اين  دنيا پی برد؟ آيا کسی میهای مرسوم  شود به خوبی به تفاوت ماهوی اين زندان با همه زندان ها نمی نمونه
  که بوده است، لمس کند؟ ها را آن گونه  تفاوت

 وقت "هيئت عفو" که شد باعث میتر از اوين بود و اين  تعداد زندانيان مارکسيست مرد در زندان گوهردشت، بيش
ها، موفق عمل کرده  به آنها  عام اميدوار بوديم که در رساندن اخبار قتل. تری برای زندان گوهردشت بگذارد بيش
مان خالی از خطر جانی نبود، ارزشش را داشت و شايد ي که براريسک آن روز ماکردم شايد  حاال فکر می. باشيم

 با هم بوديم به اتهام تالش ١٧مان را که در فرعی  تعدادی از دوستان. های زيادی بشود امروز باعث نجات جان
متأسفانه .  از دست داده بوديم،شدند ه زندانيان مارکسيست نيز شامل آن میبرای رساندن اخبار به ديگر بندها ک

ی بندهای زندانيان مارکسيست اخباری را که از طرف ما داده شده بود، جدی تلقی  بعدها متوجه شدم که تقريبًا همه
! اند بار را ساختهنمايی و مهم جلوه دادن خودشان، اين اخ نکرده و گفته بودند که زندانيان مجاهد برای بزرگ

گيری بسياری کرده بوديم تا اخباری را که  در بدترين شرايط، تالش و پی. قضاوتی بسيار غيرمنصفانه بود
مان اين بود که الاقل در فضای جديد زندان قرار  هدف. ها برسانيم مان تمام شود، به آن توانست به قيمت جان می

جز اخالص و دوستی هيچ  منفعت سياسی و . ضعيت تازه تنظيم کنندی و شان را بر پايهيها گيری بگيرند و موضع
ای، انصاف را  توانستيم به هنگام واکنش در مقابل پديده ی ما می ای کاش همه. تشکيالتی پشت آن نخوابيده بود

که چون هايی  توانستيم خود را از ذهنيت کاش می ای. نشستيم گاه عجوالنه به قضاوت نمی  ای کاش هيچ. رعايت کنيم
  . اند، رها کنيم مان کرده بندهايی نامريی احاطه

نشينی است و   در حال عقب۵٩٨تحليل کلی در بند زندانيان مارکسيست اين بود که رژيم به خاطر پذيرش قطعنامه 
 آنان معتقد بودند با روی کار. بس و اتمام جنگ نيز آزادی زندانيان سياسی خواهد بود يکی از ملزومات پذيرش آتش

است و اثرات آن به ايران و   جديدی در دنيا وزيدن گرفتهنسيم و شروع پروستريکا در شوروی، آمدن گورباچف
تواند مقاومت چندانی از خود نشان دهد و الجرم بايد دست به  رژيم نيز خواهد رسيد و در اين راه رژيم نمی

در اوين و . ها و زندانيان نيز در اولويت قرار خواهد گرفت انی زند هايی در سطح اجتماعی بزند و مسئله گشايش
سلول شده بودند،  عام زندانيان، هنگامی که با تعدادی از زندانيان مجاهد زنده مانده هم ی قتل در جريان پروسه

حسن به نام ها را باور نداشتند که يکی از زندانيان مجاهد  کردند و اعدام بچه شان پافشاری می چنان روی تحليل آن
 حتا در انفرادی ! نيز زنده است و در يکی از بندهای مجاور زندانی استبيژن جزنی: ها گفته بود  به آنميرزايی
کرده که بر اساس کنوانسيون ژنو  ها شنيده بودند که يکی از زندانيان مارکسيست با پاسداران بند بحث می  بچه٢٠٩

  .ها حق ندارند او را به انفرادی بياندازند نآ
کردند که پذيرش قطعنامه، ناشی از موقعيت بحرانی رژيم و فشار جنبش اعتراضی ضد  آنان به درستی تحليل می

. شان به غايت غلط و انحرافی بود گيری اما نتيجه. کردند بينی می تری را پيش جنگ مردم است و تحوالت بزرگ
کم تغييری رخ   و فاشيستی رژيم، دست گرانه های سرکوب کردند که در سياست زی بسيار، تصور میسا  ها با ساده آن

ای آنان در  اشتباه پايه. تری، الاقل در ارتباط با زندانيان کشيده خواهد شد های ليبرال خواهد داد و به سوی سياست
 بود، "کالسيک"مهوری اسالمی، رژيمی البته اگر رژيم ج. کردند  ارزيابی می"کالسيک"اين بود که رژيم را 

اما عملکرد رژيم بارها نشان داده بود که نبايستی به طور کالسيک . آمد  نيز درست از کار در میآنانگيری  نتيجه
فشردند که با تضعيف  تقريبًا تمامی بندهای زندانيان مارکسيست بر اين عقيده پای می. مورد ارزيابی قرار گيرد

 آزاد کردن زندانيان به عنوان گامی در جهت دمکراتيزه کردن فضای سياسی جامعه، بسيار شدن موقعيت رژيم،
عام را از اساس  ی همين تحليل نادرست از شرايط بود که هر خبری مبنی بر اعدام و قتل بر پايه. محتمل خواهد بود

.  رفته بودندواقعيتن بود، به جنگ تمکي شان که سخت بی اين دوستان با پاهای چوبين استدالل. دانستند پايه می بی
ها و چه در خالل آن، از اين موهبت  يک از بندهای زندانيان مجاهد در گوهردشت، چه قبل از شروع اعدام  هيچ

عام زندانيان داشته باشند ولی در عين حال دچار  برخوردار نبودند که اين همه اطالعات از نحوه و کيفيت قتل



  اين توهم به طور محدود و پراکنده در زندانيان مجاهدهرچند.  نيز نبودند" رهايیآزادی و"بينی و توهم  خوش
   اما همين عده.شد  می تری يافت با وسعت بيشکه در اوين بودند نيز و در بين زندانيان مجاهدی . گوهردشت هم بود

  .پرداختند به انکار آن نمی ديگر شدند، رو می ها روبه نيز وقتی با اخبار اعدام
 قرار گرفتيم و موضوع را دوباره تکرار کرديم، ر زندانيان مارکسيست در فرعی مجاوشهريورماه وقتی در احت

  ! شان بحث بود که آيا اين اخبار را به بندهای ديگر منتقل کنند يا نه؟ پذيرفتند و در بين هنوز نمی
شناختيم و برای مدتی نيز   يکديگر را می۶٣از سال . يکی از هواداران راه کارگر را ديدم"  ن-م "، ۶٧ماه  در دی

هنگام حرف زدن، . با کمال ميل دعوتش را پذيرفتم. از من خواست که با هم گپی بزنيم"  ن-م . "سلول بوديم هم
دانی فرامرز اعدام شد؟  ايرج می: ای درنگ کرد و پرسيد لحظه. کرد سرش پايين بود و در صورتم نگاه نمی

شان، به خواندن  خواندند و برای پيشرفت زبان حصار با هم انگليسی می در قزل. ه بودزاد منظورش فرامرز زمان
پرسيدند و من هم  خوردند، از من می جايی که به مشکل بر می.  دست زده بودندی همينگوی"پيرمرد ودريا"کتاب 

سرم را با تأسف و به عالمت تأييد تکان .  بسيار با هم صميمی و نزديک بودند. کردم ها کمک می در حد توانم به آن
دانی من هم  می: اشک در چشمانش حلقه زد و گفت. کرد  بريده صحبت می-صدايش گرفته بود و بريده . دادم

چرا تو؟ : گفتم. خواست با اعتراف کردن نزد من، کمی تسکين يابد می. کرد مقصر بودم؟ به شدت احساس گناه می
کنند، يکی از کسانی  آن روزی که از طريق بند شما مطلع شديم که زندانيان مجاهد را اعدام می: با افسوس ادامه داد

 که اين خبر از اساس دروغ است و مجاهدين آن را برای گفتکه ابتدا به ساکن به مخالفت با خبر فوق پرداخت و 
با اين توهم بود که فرامرز به دادگاه رفت و به اعدام : پس اضافه کرداند، من بودم و س نمايی خودشان ساخته بزرگ

  دانم تا چه حد موفق شدم و آيا اصًال موفقيتی در کار بود؟  اش دهم، اما نمی سعی کردم دلداری. محکوم شد
 به شهادت ۶٠برادرش در مهرماه . دندبر از زندانيان مجاهد را از سلول انفرادی به دادگاه امروز ابوالحسن مرندی

ها قبل به دادستانی نوشته  ای که سال در نامه. پدرش از اهالی افجه بود. رسيده بود و او تنها پسر خانواده شده بود
از .  که تنها پسرش را جهت کمک به او در امر کشاورزی، آزاد کنندخواسته بودبود، وضعيتش را توضيح داده و 

   37.نظر کردند اش بود و باعث نجات جانش شد و از اعدام او صرف ر پروندهقضا همين نامه د
کنم  گمان می. شدند زنده ديده بودم  مرداد وقتی به انفرادی منتقل می٢۵ را روز  و علی اصفهانیمصطفی مردانی

 ٢٨ی نيز در روز بيگ حسين صادق.  به شهادت رسيده باشندآنان در همين روزها و به همراه زندانيان مارکسيست
  .  به انفرادی منتقل و سپس به همراه زندانيان مارکسيست، در شهريور ماه به شهادت رسيدمرداد توسط ناصريان

  
های مختلف به رقابت  ای چند نفره، در زمينهه  مختلف علمی راه انداخته بودند و درگروههای هها در بند مسابق بچه
. چيزی نبود جر سرگرمی و فرار از واقعيت. ی افراد بند به نوعی در آن شرکت داشتند تقريبًا همه. پرداختند می

از طرف . نشستند می" فرعی" تقسيم شده و در کنار اتاق بزرگ  ها در چند گروه  به اين صورت بود که بچهمسابقه
زد، مجاز به دادن پاسخ  گروهی که زودتر از بقيه زنگ را می. شد ، سؤالی مطرح میمسابقه  و مجری کننده اداره
  ! دينگ: گفت اش را به زمين فشار داده و می چون زنگی در ميان نبود، يکی از اعضای گروه، انگشت اشاره. بود

نبود تا با من درد دل کند، تازه با وقتی کسی . بار، هيچ گاه تنها نبودم در طول اين روزهای دردآور و ماللت
شديم،   تنها میترها هر وقت که با محمود سمندر پيش. ها غافل شوم توانستم از ياد بچه نمی. کردم خاطراتم خلوت می
 حفظ کرده بود، برايم زمزمهکودکی ی فروغ را که از همان زمان  "علی کوچيکه"ش شعر ا محمود به ياد کودکی

انگار صدای محمود در . هايش را حفظ شده بودم من نيز خيلی بخش. کرد و حاال من از دست آن خالصی نداشتم می
  :پيچيد گوشم می

  ای علی ای علی ديوونه 
  مرده شور خونه؟   تختاتخت فنری بهتره ي

  : خواند کردم در گوشم می احساس می
  کنه  چرخه و ستاره دس چين می ماهی تو آب می

  به خواب هر کی رفتاونوخ 

                                            
يک شب .  از کوه پرت شد و به کام مرگ رفت  به هنگام صعود به قله٧٢ آزاد شد و در بهمن ماه ٧١ سال زندان، در سال ١١  ابوالحسن بعد از تحمل  37

سمت چپ صورتش له شده . افتاد، بر باالی پيکرش نشستيم تا يخ آن باز شود  در حالی که يک دم سيگار از لبم نمیتا صبح، به همراه نصراهللا مرندی
کاش  ای. انگيز خاتمه يافت يک عمر خاطره با او، اين گونه دردناک و غم. گی عميقی در آن بود و دست و پای چپش نيز شکسته شده بودند مرد بود، خون

مرگ ابوالحسن، . تر بود اش راحت پذيرش مرگش نيز شايد برای من و خانواده. اش را داشت گی از هر جهت آماد.  رفته بود۶٧عام  ها در قتل راه بچههم
  .تراژدی مضاعف بود

  



  ... کنه خوابشو از ستاره سنگين می
  ش تبر  می ش؛تبر می

  برتش به آبيای پاک و صاف آسمون می
  . برتش به سادگی کهکشون می

  ديدم  آنوقت بود که می
  آب يهو باال اومد و هلفی کرد و تو کشيد

   .انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشيد
  :گرفتم شدم، آتش می تنها که می. يدمخند ها که بودم می با بچه

  آتش عشق و جنون شعله زند گاه گاه
  گاه کنم وای وای گاه کشم آه آه

  کنان سال سال مويه زنان ماه ماه ناله
  صبح چو کبک دری خنده زنم قاه قاه
  38شام چو مرغ سحر گريه کنم زار زار

  . کردم یش را در حلقم احساس ما دلم را گذاشته بودند ميان تنور و سوزش
  

  . شهريور١٣ شهريور تا يک شنبه ٧دوشنبه 
عام بود و روز نه  در روزهای دوشنبه و سه شنبه، هفت و هشت شهريور، هيئت کشتار در اوين سرگرم قتل

اين .  اسکان داده بودند٨ بند درهايی را که به دادگاه رفته بودند و زنده مانده بودند،  آن. شهريور به گوهردشت آمد
خواندند، مجبور به  ظاهرًا کسانی را که نماز نمی. رسيد دای ضرب و شتم و کابل هر روز به گوش میروزها ص

 ،عادل. حاصل ديدند بزودی افراد، مقاومت را بی. زدند  ضربه شالق می١٠برای هر وعده . کردند پذيرش آن می
ی زندانيان مارکسيست مجبور   همهنماز بود و برد، پيش ها را تا محل اعدام می مسئول فروشگاه و کسی که بچه
ی اول از ترس و  دسته. دژخيمان اعتقاد داشتند که سه نوع مسلمان وجود دارد. بودند پشت سرش نماز بخوانند

ی دوم به خاطر بهشت و حورالعين و حوض کوثر  شوند؛ دسته ی آن مسلمان می ی آتش جهنم و رنج و شکنجه واهمه
اند که به  آوردگان ی سوم ايمان  شوند و دسته دن از لذات و نعمات آن مسلمان میمند ش و نهرهای جاری آن و بهره

ی سوم قلمداد کرده و از محمدحسين  دژخيمان، خود را جزو دسته. شوند شان مسلمان می خاطر باور و شناخت
های آتش شالق،  کردند تا با زخمه نان تالش میآ". بهشت را به بها بدهند به بهانه ندهند"آورند که   فاکت میبهشتی

 اين سياست تازگی نداشت و به !زندانيان مارکسيست را با طعم جهنم آشنا کنند و مجبورشان کنند که اسالم بياورند
ترين ابزار   استفاده از چماق را به عنوان عالی"پدران مقدس" .شد ويژه در قرون وسطا به شدت به کار گرفته می

دادند،   مسيحيت از خود مقاومت نشان می"دين محبت" که در برابر پذيرش "ملحدينی" و "مشرکين"شاد برای ار
بسياری اين دين را از روی ترس و به ": گويد   يکی از مبتکران اين نظريه می"سان آگوستين". تجويز کرده بودند

ی  يستی که جان به در برده بودند، در واقع کسانی بودند که متوجهزندانيان مارکس. "خاطر فرار از شکنجه پذيرفتند
  .ای از مسلمانی را پذيرفته بودند  به تدبير، اليهتنگی اوضاع شده و به قول يغمای جندقی

  شيخ شهر جان بردم به تدبير مسلمانی ز
  آردم؟ آردم چه مي مدارا با چنين آافر نمي

خواهد که در  ها و دادسراهای انقالب می از کليه دادگاه الی قضايی به رياست موسوی اردبيلیع  شهريور شورای٩
 "الکفار اشداء علی"ها سعی شود  با قاطعيت عمل کنند و در برخورد با آن "های محارب و ملحد گروهک"مورد 
 به "استکبار جهانی" و نيز همکاری همه جانبه با "يرانملت ا" و "اسالم" ضديت خودشان را با ها آن چون  باشند؛

اين اولين باری بود که طی .  به نفع دشمنان، به اثبات رساندند"جاسوسی" يا "ميهن اسالمی"ی نظامی به  ويژه حمله
 های مارکسيستی  که منظورشان گروه"ملحد"های اخير از برخورد همراه با قاطعيت و بدون ترحم با زندانيان  ماه

عام کردن زندانيان مارکسيست را  اين اطالعيه در واقع  عزم جزم رژيم برای قتل. آمد بود، سخن به ميان می
. تواند ادامه داشته باشد عام زندانيان مجاهد هنوز می ی مزبور، مشخص بود که قتل از خالل اطالعيه. رساند می
 شک بعد از عادی شدن شرايط نيز ميزان بدون. داد سرکوب در سياست رژيم می چنين خبر از خط جديد هم

  . کرد های سياسی نسبت به قبل افزايش پيدا می محکوميت
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تر درحدود دو سال در سلول انفرادی به سر برده بود،   از زندانيان مجاهد را که پيشقهی  شهريور جواد تقوی٩
. قرار بود حکم مزبور را در دو نوبت اجرا کنند. کوم شده بود ضربه شالق مح١٠٠وی به . دوباره به دادگاه بردند
بعدازظهر با تنی . گويی محکومش کرده بودند شان نياز به دليلی نداشتند، ولی گويا به دروغ هر چند برای اعمال

دانم  نمی. خوشحال بوديم که زنده بازگشته است. رنجور که ناشی از تحمل ضربات کابل بود، به بند بازگشت
های اعدام مشغول   در کدام روزها در اوين به صدور حکم"هيئت عفو" دقيقًا چه گذشت و ١٢ و ١١ ، ١٠وزهای ر

زيرا صبح دوباره جواد .  شهريور، اين هيئت در گوهردشت بوده است١٣دانم که در روز  بوده است، ولی می
خواستند  ، می خوانساریبين او و برادرش سيدحسن.  را فراخواندندساعتی بعد سيدمحمد خوانساری.  را بردندتقوی

تر بود وهم در گوهردشت  هيئت عفو رأی به اعدام سيدحسن داد؛ هم بزرگ! يکی را برای قربانی شدن انتخاب کنند
خواستند به  می. شان گل کرده بود روز رحم و شقفت آخوندیدر آن . تر رتر و برای جالدان شناخته شده دا سابقه

ها،  اين نوع دورانديشی! ها نگيرند زمان هر دو فرزندشان را از آن  لطفی کرده باشند و همی خوانساری خانواده
جريان داشت، عام که در آن روزها  در جريان قتل. خورد ای رژيم به چشم می کشان حرفه تر در ميان آدم کم

برادران : شناسم، از جمله ها را می ای از آن خواهران و برادران بسياری در کنار هم اعدام شدند که الاقل من عده
 ن جبرئيلیی سعيد ومجيد، برادراانارک  جواد و بهرام،  برادران ملکیری حسين و مصطفی، برادران ناظميرزايی

  اکبر و مرتضی، برادران بوئينی، برادران مالعبدالحسينی)حسين( احمد و مهشيدسعيد و ارفع، برادران رزاقی
 مسعود و منصور، برادران  اصغر و حميد، برادران خسروآبادیعليرضا و محمدرضا، برادران خضری

برادران ا و مسعود، رفتار رض  اردالن و اردکان، برادران ثابت و محمد، برادران دارآفرين محسنسيداحمدی
دی رضا و مريم، پسر و آبا بهمن  خواهر و برادر محمدی،  امير و محسندران رشيدی، مجيد و امير، براعبداللهی

ر ف ن کيوانز عصمت، فاطمه و حسين، برادراآوا ،  خواهران و برادر ادب)علی عباس( علی و شهبازپدر شهبازی
ری و عليرضا غفو زاده  فرنگيس و سهيال، زن و شوهر مريم گلجمشيد و حسن، خواهران محمدرحيمی

  .یصمد حاج
نسبت به آنان بسيار . انديشيدم ای و اکثريتی می سابقم، زندانيان توده بندهای انگيز هم غم طی اين روزها به سرنوشت

اگر به دار نيز حتا های زيادی را متحمل شده بودم،  اگر در زندان بودم و مصيبت. بخت بودم شانس و خوش خوش
به دست . هرچه از دستم بر آمده بود، کم يا زياد، عليه رژيم فروگذار نکرده بودم. شدم، غم چندانی نبود آويخته می

زنند؟ به خاطر  آنان را به چه جرمی به دار می: گفتم به خود می. شان برخاسته بودم شدم که به جنگ کشته میکسانی 
ای بود زمانی که طناب دار  چه فاجعه. گذاشتم کدام اقدام ضدرژيمی، بايد تحمل کيفر کنند؟ خودم را به جای آنان می

شان، تنها در جهت  کسانی که در عمر سياسی.  به ياد نداردهايی را تاريخ چنين صحنه. انداختند شان می را به گردن
! شوند  سپرده می ی اعدام انی، از طرف همان رژيم به جوخهداند، به جای قدر  فعاليت کرده حاکماهداف رژيم

 ها ها مدعی بودند پاسداران نه زندانباناِن آن چگونه ممکن است اين کابوس رنگ حقيقت به خود بگيرد؟ آنان تا مدت
  :شان مدعی بودند  در نشريه۶٠های سال  عام ی قتل آنان در بحبوحه. شان هستند که برادران

اند از ارکان دفاع  های سياسی که کمر به شکست انقالب خون بار مردم ايران بسته سرکوب بدون مماشات جريان
يست اذهان مردد و متزلزل را با در اين زمينه هيچ گونه شک و شبهه و ترديدی وجود ندارد و می. از انقالب است

  39.نسبت به درستی اين باور انقالبی مومن و متعهد ساخت
هيچ "را بدون " های سياسی سرکوب بدون مماشات جريان" اکثريت مبنی برسازمان ی رهبران  دژخيمان توصيه

  .ها نيز تعميم داده بودند به هواداران آن" ترديدی گونه شک و شبهه و
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