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 دیباچه

نامه كسی است كه در دو رژیم شاهنشاهی و جمهوري این كتاب زندگی

سال از عمرش را در زندان گذرانده است. گرچه هميشه با  12اسالمی 

ره باالخن نا به وظيفه و نيز اصرار دوستااما ب .نویسی به دو علت مخالف بودمخاطره

 كنم.می جا بازگومخالفتم را این. دو علت زندگی خود را نوشتم

هاي ها و خودخواهیتاز مني هاي خاطرات معموالًكتابمعتقدم  -1

ت ها كه بخشی از وجود هر انسانی اسپذیرند. یعنی این خصلتنویسنده آسيب

ا ها شده و گاهی خواسته یروال راستين آن مانع از واقعی دیدن حقایق در

جا ر ایندد. البته من شوها منجر میریف شده آنه ناقص یا تحئناخواسته به ارا

گونه كه رخ ها را آنجا كه بتوانم و آگاهانه واقعيتتا آن سعی خواهم كرد

ها ها بيان كنم. با همه ایننظر خود را درباره آن سپس  .شرح دهم ،دادند

ین اهاي من نخواهد بود و از ئنم كه این مجموعه نيز خالی از خودخواهیمطم

 خواهم.جهت پيشاپيش عذر می

اي عنوان تجربههچه بر من گذشته است بهميشه آرزو داشتم كه آن -2

براي  اما متأسفانه این خاطرات معموالً  .تاریخی به نسل جوان ایران منتقل شود

ست. دوران ما مسایلآنان بسيار متفاوت از  مسایلچرا كه  .اي نداردها جاذبهآن

كند. هميشه بر عليه باورهاي نسل قبل عصيان می نوگراست و تقریباً جوان اصوالً

دليل هكه ب ،ما هم چنين بودیم و از این رو براي نسل ما عصيان نسل كنونی

نداز روشنی اگسترش ارتباطات و نيز مشکالت ركود جهانی اقتصاد و نداشتن چشم

باید قابل درك باشد.  قاعدتاً ،اندرا به زیر سؤال كشيدههاي ما از آینده همه ارزش

مانع از وجود دارد كه این نسل عصيان  وعصيان ما  ميانولی یك تفاوت اساسی 

. نسل ما در دوران رونق اقتصادي از نظر داخلی و است متقابل درك درست

كه اغلب قریب به اتفاق ما با آن .رشد كردبخش از نظر جهانی مبارزات آزادي
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انداز بسيار روشنی از زندگی و چشم یمكرده و از اقشار متوسط جامعه بودتحصيل

ما دوران، گري آن خواهانه جوانی و روحيه عصياناما سرشت عدالت .آینده داشتيم

روم نه براي شخص خودمان و بلکه براي مردم محو را به مبارزه براي زندگی بهتر 

هاي مين و تثبيت خواستأاما نسل جوان امروز براي ت .رساندكشور و جهان 

كند و خواهان كسب اطمينان براي زندگی خویش است. شخصی خود مبارزه می

آنان از كه درحالی .بردیمحد زمان شاه رنج میهاي اجتماعی بیما از آزاديواقع  در

باره در متن كتاب بيشتر این ربسته بودن محيط اجتماعی كنونی در فغانند. د

 .خواهم نوشت. به دالیل فوق مایل بودم زندگی من به صورت رمان بازسازي شود

بعد از انتظار چند ساله باالخره  گان را ندارم، پساما خود قلم تواناي نویسند

 نوشتن آن اقدام كنم.ه تصميم گرفتم خود ب

هاي خاطرات به نوعی به تابك معموالًدیدم كه ها، میعالوه بر این

 ها گذشته است،ان قهرمانتقدم دورجا كه معد. از آننشوسازي منجر میقهرمان

ن مه ابعاد آمبارزه در ه بينممی ضروريكه به خاطر اجتناب از این امر و این

م مردكه عامه انجام شود نوعی ه ب اقتصادي، سياسی و فرهنگی( )اجتماعی،

سعی  بوده جا كه در توانملذا تا آن ،پاخيزندهحقوق خود ب براي احقاق توانندب

 . عامه بودیم هاكردم نشان دهم كه امثال من هم فردي عادي با تمام وابستگی

 تاب گرچهاین ك به بازگویی زندگيم از ابتداي كودكی پرداختم. رواز این

ه یعی كست بر فجاا ايعنوان كتاب خاطرات است اما در عين حال شهادت گونههب

 نان وبر جوا ی كههایست از بيدادگريا ايدادنامه و بر ما گذشت 60دهه در 

 زنان ایران رفته است. مردان و
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 دوران كودكي

وقتی به  شود.براي من دوران كودكی زیباترین بخش زندگيم محسوب می

هایم با آن دوران كنم تمام زندگيم و تمام خصلتاحساس می ،گردممیعقب بر

ه كردم و به آن اشاربه دالیلی كه در دیباچه  است. از آنثر أمتنحوي ه عجين و ب

 دانم.این دوران را الزم میشرح مختصري از  یاز نظر روانچنين هم

نيا ده اي با پدر روحانی و مادري از خانواده بزرگ مالکان ده بدر خانواده

كه  برخاسته بود اي بسيار فقيرخانواده از پدرم آقا ميرزا یوسف واعظ، .آمدم

 دوره كوتاهگذراندن با  اواز دست داده بود. در كودكی خویش را سرپرست 

چه در ده توانسته بود صوت و بيان خوش  برخورداري از تحصيالت حوزوي و

ه بود دننده سليمان عالمه آبادك، سليمان آباد، كه در مالکيت فرزندان خود زادگاه

  .بزندهم ه و چه در شهسوار شهرتی ب

ام كرد. خانواده مادرياداره مینيز خانه ده را پدرم در عين حال مکتب

ل، سل اندر نسنها با سواد بودن فتخارات آنیکی از ا .شدندمالکان ده محسوب می

وان همان ا مادر نيز از رواز این ا بود. هچنين زنان آننه تنها مردان، بلکه هم

 به هم دل باختند. چنين شد كه این دورفت و خانه میزندگی به مکتب

تعدادي  .بود بيشترفرزندان حاصل ازدواج آنان شش فرزند بود. البته تعداد 

د. ط شدنامراض مختلف فوت كردند و یا قبل از تولد سق به دليلیا بعد از تولد 

ي ابراهيم و هانامه دو پسر باز آن بعد  حليمه )باال خانم(،نام ه فرزند اول دختري ب

 و مهناز بودند.)من( زمرد، زهره  هايو سه دختر به نام حسين

را در طعه زمينی جا كه پدر آهی در بساط نداشت، بستگان مادري قاز آن 

بخشيده بودند كه در آن خانه ساخت و باغ مركبات  هامنتهااليه انتهاي ده به آن

كه در خانواده  ،دایر كرد. پدر در عين روحانی بودن برخالف روحانيون متمکن

اجاره كرده بود  نماخود بر روي باغ و كشتزاري كه از دایی ،مادري ما بسيار بودند
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. باید پرداختیمثل بقيه رعایا حق مالکانه م. كردپاي كارگران روزمزد كار میپابه

ار ده فرزندان دختر از اراضی ده ارث ذم كه طبق وصيت بنيانگومتذكر ش

را كيلومترها  مشمول این قانون محدوده ،پسران براي حفظ این رجحان .بردندنمی

كه خارج از محدوده ده اليزار ما، ش به همين دليلخارج از ده گسترش داده بودند. 

هاي دیگر و در اجاره ما بود. اما مادر از زمينداشت ، نيز در مالکيت آنها قرار بود

هاي اطراف ز مالکيت كوهاو  گرفتمی دهات تحت مالکيت اجدادش مختصري برنج

 .كردالمالکيت دریافت میعنوان حقبهكره، پنير و ماست نيز مقداري 

هرحال بهولی  ؛تر از رعيتطور نسبی مرفهه این ترتيب زندگی ما ببه

دار بود كه مردم خانواده مادري بود. مادر اما زنی با شخصيت وسطح تر از پایين

له زار پشت خانه و وصتمام مدت برخالف همگنان خود مشغول رسيدگی به سبزي

الگی به سیعنی از دو  ،آورمیاد میه ها بود. گرچه از وقتی كه بكردن لباس بچه

ك به ها و دیگري براي كمداري از بچههميشه دو زن خدمتکار، یکی براي نگه ،بعد

يز ها و گاو و نمادر در آشپزي و رفت و روب و نيز مردي براي رسيدگی به اسب

چنان نآمان داشتيم. رفتار مادر با رعيت در خانه تهيه هيزم و ذغال براي زمستان

 ماذاي شناسند. غخاطر او ما را دوست دارند و فرزندان او میه بود كه آنان هنوز ب

هاي شد. چيزي كه در سایر خانهبدون حضور خدمتکاران در سر سفره صرف نمی

 .شایع نبوداقوام 

پدري نوعی خانواده جمله اقوام ندار ازو  ،از طرفی رفت و آمد گسترده اقوام

دوگانگی را از همان اوان كودكی در من ایجاد كرد. از خانواده مادري كه در 

مدام از تفاوت برخورد و  .آمدداشتند خوشم نمینشست و برخاست آداب خاصی 

در عذاب بودم. تا مادر زنده بود ما كمبودي را  فاميلتفاوت سطح زندگی این دو 

به زبان گی با پدر زند در رابطه بااي ادر گلهمنشنيدم كردیم. هرگز احساس نمی

وزهاي ماه نماز و اكثر اوقات ر نوبت در هر. بسيار مؤمن بود . مادر ضمناً بياورد
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ها براي زن» :گفترفت زیرا میگذراند. اما به مسجد نمیرمضان را با قرآن می

 او از غيبت متنفر بود. «!روندغيبت به مسجد می

وز هنشدم. بيدار میصبح بسيار زود  ،زمستان و تابستان، در سرما و در گرما

 تاشدم ل خارج میاز منزودم اي بازیگوش بمن كه بچه ،روشن نشده بود هوا كامالً

 د،بودن هایی كه شب از درختان باغ همسایگان در اثر باد شبانه فروریختهميوه

قدر گردو گرفت. گاهی آنها درمیاي ميان ما بچهمسابقه . براي این كارجمع كنم

ام ا پسران و دختران همبازيبراي گردو بازي ب كهاینكردم كه عالوه بر جمع می

شد. تمام روز مشغول الك دولك و به خرج گردوي خانه هم كمك می كافی بود،

هاي همگی از بچه ،هابازيتوپ كشنی )نوعی بازي محلی شبيه راگبی( بودیم. هم

يز مرزي خانواده ن كردم.ها احساس میي با آناصميميت ویژه .رعایاي ده بودند

 توانستندمیختان الي درهاي درختی فقط باهكرد. فصل ميوبرایم تعيين نمی

هاي جن و پري وحشتی هاي دیگر از تاریکی و داستانبرخالف بچه كنند.پيدایم 

العاده كنجکاو بودم و در سکوت تمام . فوقكردممینداشتم گرچه باورشان 

پنج سالم  دادم. مثالً ا مورد كنکاش قرار میها رهاي دور و بريها و بحثصحبت

زادگان پدرم متولی ییيالق رفتيم. راستی دابود كه بدون پدر و مادر به ی

ا مخانه  منجمله ،ده فقط سه خانهدر اطراف این امامزا .اي در یيالق بودندامامزاده

رفتيم و تا از اول خرداد به یيالق می عادتطبق  داشت. مادو اتاق بود كه فقط 

 گشتيم.اواخر شهریور به قشالق برمی

من به همين دليل خوانی داشت روضهار شهسوآن سال ماه محرم بود و پدر 

، ، كه هنوز كم سن بودندو نيز دو برادرم زادگانشیییکی از دا و زمرد را به همراه

ها پيش ما باشد. به هرحال بين آن شب تایك خدمتکار زن به یيالق فرستاده بود 

كه مامزاده هر شب درحالیگفت ابحثی در گرفت. او می برادرهایمزاده و ییدا

رود. برادرها ها میآید و صبحاش میشود، به خانهی از اطرافش ساطع میپرتوهای

گذراندند این موضوع را قبول نداشتند و قرار هاي اواسط دبيرستان را میكه سال
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شد آن شب تا هر وقت كه شد بيدار بمانند و این موضوع را مشاهده كنند. من هم 

اتاق به انتظار نشستم. در اي از در گوشهكنجکاو شده بودم. بدون اطالع آنان و 

در هوا شعله  كهراسوزي تر بگویم فتيلهقانوسی و یا درستكه فردي  تاریکی

ه ی مورد استفاده در شب و در دهات دور افتاده بود( بیكشيد )از ابزار ابتدامی

چون اما  .خنده پرداخت هزاده خوشحال از پيروزیش بییداخل امامزاده رفت و دا

هاي مقابل این امامزاده اورانيوم كشف شده و ی شایع شده بود كه در كوهتازگ هب

برادران به این تئوري چسبيدند كه  ،استخراج كنند را آنخواهند ها مییکاییآمر

. در ذهن من این ه استچنين روي داد كه این هاین تششع از كوه مقابل بود

بار آورد كه در ه اي بآن مرا بچهگو از نظر علمی اثري شگرف داشت و نظایر وگفت

 هر موردي تا به یقين علمی نرسم نپذیرم.

  

 در قالبن زمين درگيري ميان دهقانان و مالکا 32تا  30هاي بين سال

 ر داد.حق مالکانه همه اهالی را در دو صف مقابل هم قرا نپرداختن

برخی از جوانان ده كه در شهر شهسوار به تحصيل در در این ميان، 

خوانی داشت، كسب كرده دبيرستان مشغول بودند افکاري را كه با منافع رعيت هم

ر زمين از آن كسی است كه بر روي آن كا»كردند. شعار ميان آنان تبليغ میو در 

از جمله شعارهایی بود كه  ،شدكه توسط حزب توده ایران تبليغ می ،«كندمی

ل در تمام این ماجراها حضور دو دليه ما هم بشدت جذب كرد. ه دهقانان را ب

در یك كالس  بعضاًمدرسه و  كه جوانان مزبور با برادرهایم در یك : اول اینداشتيم

و دوم مسئله به اقوام مادري  شده بودبرقرار  هابين آناي بودند و دوستی صميمانه

محل انواع تظاهرات شده بود. اعضاي سازمان ده  ،31شد. در تابستان ما مربوط می

انان حزب هر جمعه از تمام دهات اطراف و نيز از شهسوار در ظاهر براي بازي جو

شدند. حضور هاي مختلف در ده ما جمع میواليبال ولی در حقيقت براي رایزنی

من از  كرد.جوتر میو ستيزه ترروز ملتهبشان ده را روزبهها و سرزندگیآن
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ه نشستم. از طرفی باشتياق به تماشا میآمد و دورادور با هاي آنان خوشم میبازي

هم  خواست منشد، دلم میگذاشته می خواهرهادليل تبعيضی كه بين برادرها و 

از این رو  ،چنان رفتار كنم كه از طرف خانواده به حساب بيایممانند برادرانم بتوانم 

وقتی یکی از زنان مبارز دهقان كه شوهرش را از دست داده بود و با كمك دو 

من به  ،كرد، شروع به عصيان در برابر مالکان كردپسرش زمين خود را كشت می

مالکان تنها راه چاره را در انگ این درحالی بود كه كردم. شدت در خانه از او دفاع 

یدند. گرچه این بدنامی حتی در ميان دهقانان دمیزدن و بدنام كردن این شيرزن 

من هرگز زیر بار این اما گذاشت، سوء خود را كه همگی از یك فاميل بودند نيز اثر 

درگذشت، دوستش داشتم و به  وي ها نرفتم و هميشه حتی تا ساليان اخير كهانگ

 گذاشتم.او احترام می

ایر شد این مدرسه در یك د مادرم ياي توسط یکی از پسرعموهامدرسه

ا كالس بود و تاتاقه  2سازي شده بود برقرار شد. این مدرسه طویله اسب كه پاك

 دس سواكه شاید شش كال هم، ايلم تودهیك معو  داشتبيشتر نی یچهارم ابتدا

. در آن سال بود گرفتهعهده ه نقش مدیر و معلم چهار كالس را یك جا ب ،داشت

د رسيد. شایمن را هم به مدرسه فرستادند. سن من هنوز به حد مدرسه رفتن نمی

هاي من راحت شوند. درسم بسيار شیبازیگوخواستند سرم گرم شود و از شر می

وبم كه با معدل خيلی خوبی قبول شدم اما مستمع آزاد محس خوب بود و با آن

 ب نيآمد.اكردند و آن سال به حس

كه به  ،مدرسه در قسمت دیگري از ده، به كالس اول رفتمكه سال بعد 

چنان در غليان ده هم مدتبود. در این  شده با دو اتاق دایر ،تر بودخانه ما نزدیك

دانم چگونه نمی .بودند بشري به تبليغ مشغولبود و جوانان حزب نزد هر بنی

نگرم. روزي یکی از آميز به كارهاي آنان میدریافته بودند كه من با نظري تحسين

اش جلوي دوچرخه سواري با خبر بود، مراام به دوچرخهكه از عالقه ،رفقاي برادرم

رفت. نزدیك خارج ده برد. عصر بود و هوا رو به تاریکی می هفتی بنشاند و تا مسا
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. «گویمنمی»گفتم:  «!بگو زنده باد صلح»ده دیگري بودیم. مرا پياده كرد و گفت: 

خوشم  اوصلح نخست وزیر شوروي است و من از »؟ گفتم: «چرا»پرسيد: 

ي این تاریکی گردانم و تو توتا نگی زنده باد صلح برت نمی»گفت: . «یایدنمی

آن  .«گممن نمیاما  باشه»گفتم: . «خوردتتوانی برگردي شغال مياد و مینمی

خواست به دلم نمی كردم صلح نخست وزیر شوروي است وفکر می راستیهموقع ب

راه افتاد. اما بعد از دقایقی هب ظاهراً او سوار دوچرخه شد و او زنده باد بگویم.

برگرداند. زمان دوران بمباران تبليغاتی از دو طرف بود و از ده ه برگشت و مرا ب

كه این یاها است. روس لهاي خانوادگی چنين فهميده بودم كه صلح مابحث

یاد داشتند مدام از ه هاي خيلی مسن ما كه دوران جنگ دوم را بهمسایه

ظاهرات پر هایی امثال من از شعارها و تگفتند و در این ميان بچهها بد میبلشویك

اما شاید تحت تأثير  ،ی از آن باشيمخواست جزیلمان میو دیم بردهيجان لذت می

انحاي مختلف ه این تأثير ب .ها از بيگانگان نفرت داشتمهاي همسایههمان گپ

 تاكنون با من مانده است. در طی كتاب در این مورد بيشتر خواهم نوشت.

شدم. شاگردي با استعداد ویژه برآورد می به كالس دوم رفتم. 32سال 

شان معلم به كمك دوست ،كه بسيار دوستشان داشتم ،ايبعضی روزها جوانان توده

ر كالس سوم و دكه گرفتند. روزي آمدند و تدریس در كالسی را به عهده میمی

 كس نتوانست یك مسئله حساب را حل كند. مرا از كالس دوم بهچهارم هيچ

ر اي مرا بيشتند و حلش كردم. تشویق و تحسين پرشور معلم تودهدبر هاكالس آن

 هاي حزب كرد.مجذوب بچه

هایی در همان اوایل كالس اول با وصل كردن حروف الفبا به خواندن كتاب

هاي و اغلب كتاب مخارج از متون درسی روي آوردم. خيلی مؤمن بود

براي  ،غلط و درست ،الجنان رااالشعار را كه مرثيه و نوحه بود و نيز مفاتيحخزائن

خواندم. پدر در این زمينه یك مشوق تمام عيار بود. از كالس دوم به مادرم می

هاي مجلسی و غيره كه همه مملو از روایات و تفيسر كتاباز جمله  ،هاي اوكتاب
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اهلل بروجردي كه مورد تقليد پدر بود، و كردم. حتی از رساله آیتآیات قرآن بود، ر

نگذشتم. در این دوگانگی محيط پيرامون، چه از نظر ذهنی و چه از نظر عينی، 

و روح عصيان را در من  سران و ما دختران مزید بر علت شدوجود تبعيض ميان پ

كرد با كردم و او سعی میباره بحث میكرد. بارها و بارها با پدرم در اینتقویت می

روند و كمتر خانه هستند كه چون برادران به شهر میمرا قانع كند این توضيح 

ند و نه به خاطر پسر بودنشان. اما در اپس به هنگام بازگشت بيشتر مورد توجه

كم نسبت به حقوق زن در اسالم عمل طوري نبود كه این توجيه را بپذیرم. كم

 دار شدم.مسئله

هاي محلی ميان مالکين و دهقانان بود. به هنگام اوج درگيري، 32سال 

هاي چاي عصر كه زنان و مردان زحمتکش از كار روزانه بر روي زمين و باغ

راه ه ب ،ها براي بردنشان به شهر جهت تظاهراتگشتند، تازه كاميونبرمی

بر عليه  خواندن شعرهاي محلی كه تماماًافتادند. دختران جوان با شعار و می

كردند. اما این هيجانات دوام پا میه بخش در ده بمالکين بود شور و شعفی لذت

گاه اتومبيلی با بلندگو به ده آمد و همه را ه نامرداد ب 28چندانی نداشت و در روز 

زنده باد شاه و مرگ بر حزب توده  ،به ميدان ده فراخواند. شعارهاي این بلندگو

خواست تا اي میشد و از جوانان تودهها پخش میحزبی بود. الفاظی ركيك بر عليه

پسر عموي  ،عالمه دیر نشده خود را تسليم كنند. عموي من و آقاي ابوالفضل

در مراكز دولتی مثل  چنينهمكه سمت بزرگتري فاميل مادري را داشت و  ،مادرم

اي بودند در رأس این برنامه العادهفرمانداري و شهرداري داراي قدرت نفوذ فوق

ها چندي به جنگل پناه بردند ولی ترین جوانان مخفی شدند. آنقرار داشتند. فعال

ترها كه جز یك نفرشان بقيه خود را تسليم كردند. مسنه بعد از دو سه ماه ب

ز كشت و كارشان بردارند، خود را در همان ابتدا تسليم كردند و توانستند دل انمی

زنی پرداختند. شالقه ها را به درختان اطراف ميدان ده بستند و بمالکين ده آن

 نيز كرد و نفرت نيز. جوانان تسليم شدهيان غوغا مییهاي روستاوحشت در دل
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از هاي و هو افتاده بود. . براي مدتی ده سر بردنده بیك سال در زندان  تاچند ماه 

ها عدم پرداخت شدند. مسئله اصلی آنراحتی تسليم نمیه دهقانان اما ب

این بار  ،هاهاي حزبیسرخورده از فرار و انزجار نامهبه همين دليل االجاره بود. مال

 اللهی روي آوردند.اي از دراویش شاه نعمتبه فرقه

 االرث اختالف وجودبر سر سهمن ییکی از برادران مالك ده با سایر ميان

ویش به تهران آمده بود. در تهران با درا كردهداشت و او آزرده جالي وطن 

گير بود كم النفس و گوشهآدمی سليم جا كه خود نيزالذكر مربوط شده و از آنفوق

 هران رارهبري دراویش تنام وفا عليشاه ه و اكنون ب كردكم مدارج فرقه را طی 

شت، هاي دولتی نيز داجا كه تعدادي مرید در ارتش و دستگاهاز آن داشت.برعهده 

كرد. یميدا پگاهی براي فرزندان دهقانان در تهران یا جاي دیگر با توصيه كار نيز 

ند بود مخالفت او با دیگر مالکين، سرخوردگی از حزب، و یاس دوران شکست عللی

ه ود كي بين صوفی و شيعه ببار درگيركه دهقانان را به این سو سوق داد. این

ا چند تنه يان صوفی شده بودند ویفضاي ده را انباشته بود. در واقع تمامی روستا

 خانواده از جمله خانواده ما بود كه وارد این ماجرا نشد.
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 مرگ مادر

د. ه بومادر از سفري یك ماهه به تهران بازگشت زمستان سال سی و دو بود.

پ تو» بازي. من با دختران و پسران ده به روزي به بازدید زن عموي بزرگش رفت

ه دند كمشغول بودم. البته مرا به دختري هم سن و سال خودم سپرده بو «كَشِنی

ك یلفتی به ك آمد. در حين بازي چوبی كهاز پس من بر نمی باشد. اما اومواظبم 

ي خونریز .ام خوردیبه بين كردیم،زدیم و بعد فرار میآن به توپ می باتوم بود و با

رابر باز بچگی در  آید كه گریه كرده باشم چون كالً وحشتناكی شروع شد. یادم نمی

سيدند گرفتمشان. برادرهایم سر ردر واقع به مسخره می .درد و مریضی مقاوم بودم

د بردن هزار دسر با در به داروخانه كوچکی مرا ،وا با آن طفل معصومو بعد از كلی دع

داره ايان كم سواد یتاکی از روسبا مسئوليت یآمد. این داروخانه چون خون بند نمی

ادر و جا مه آنسعی كرد با مركوكورم خون را بند بياورد. در حين رفتن باو  .شدمی

تپاچه شدند. این ون خيلی دسگشتند با دیدن خسایرین كه از مهمانی برمی

 ام از سالمتی مادر است.آخرین خاطره

ها اغلب قولنج سبزي و خياطی براي بچه م در باغچهئمادر به دليل كار دا

ها ما در . آن زمان زمستاندندكرداشت و اغلب با كوزه گلی پشتش را بادكش می

حتی  ،البته به علت كم نوري اتاق .تر بودكردیم كه گرماتاق طبقه پایين زندگی می

ها بود كه دیم. مادر در یکی از همين زمستانكردر روز هم باید چراغ روشن می

اول فکر  كار دستمان داد. اتاق، همان گرم بودن و تاریکی ابتدا از پشت درد ناليد.

این طریق گذشت و تاریکی اتاق مانع از ه است. دو ماه ب كردیم سرما خورده

فهميدند  جااتاق باال بردند و در آندرست شد. اسفندماه بود كه او را به تشخيص 

به بيمارستان شهسوار منتقل كردند.  او را است. بالفاصلهمبتال به یرقان شده

 اما سمِ  .پزشکی از رشت به بالينش آوردند و او دستور داد ماهی كوچولو بخورد

در  ها هم نبود. مادرورت دادن آنقدیگر حتی قادر به  .صفرا كار خود را كرده بود
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واهر كوچکم در همان بيمارستان درگذشت. روز عيد بود. من و خ 33اول فروردین 

فتن عيدي صبح زود لباس عيدمان را پوشيده و براي گر مهناز طبق معمولِ ده از

اولين خانه كه منزل  هنوز از فاجعه خبر نداشتيم. وقتی از به خانه فاميل رفتيم.

تان، برگردین خانه»: ما گفته ب ها، یکی از روستاییبيرون آمدیم م بوداخاله

مان گفت: كنان به طرف خانه رفتيم. خالهو گریهما مات و گيج  «!مادرتان مرده

او غلط كرده »گفت: . «فالنی گفته مادرمان مرده» :؟ گفتيم«كنيدچرا گریه می»

راه افتادیم. آن زن دوباره با بد و بيراه ه ما دوباره ب «.تان را بکنيدبرین عيد گردشی

تا  ؟«وقت شما مشغول عيد گردشی هستيدمادرتان مرده و آن» :ما گفته ب

مادران مردم با بی ،ده يادبانه حرف نزده بود. توطور بیوقت كسی با ما اینآن

خود اجازه توهين را  هدانند و بصاحب میاو را بی واقع در چنين گستاخند.این

بر كنان از راه مياندهند. از همان لحظه من نبودن مادر را احساس كردم. گریهمی

كه  ،را مانباور نداشتيم. اما وقتی كسانی از فاميل مادري به خانه برگشتيم. هنوز

حال آشپزي دیدیم مرگ  درمان بيایند، سابقه نداشت بدون دبدبه و كبکبه به خانه

در این سوگ بيداد كرد. عمامه از سر برداشت و مان قطعيت یافت. پدر مادر براي

با او  خواهم. صورت مادر را بوسيدیم وشيون سر داد كه دیگر زندگی را نمی

، رغم داشتن دو خدمتکارتغاري خانه بود و مادر علیخداحافظی كردیم. مهناز ته

مهناز  .گرفتدوش میه او را خود ب بود، هاداري بچهشان مخصوص نگهكه یکی

تر ما بسيار حساسه داشت. پدر بعد از مرگ مادر نسبت ب مادرابستگی زیادي به و

خوبی ه كرد كه بتواند بتر شده بود. گویی به هيچ كس اعتماد نمیو مهربان

 داري كند.مادرمان از ما نگه

 ن سال اول ازدواجشوهرش را در هما كه ،ام، خاله كوچكم مادرابراي چهل

تهران پيش خاله دیگرم  و سه روزه بود از دست داده بود تنهادخترش  هنگامی كه

پيش ما آمد. هنوز سه ماه از مرگ مادرم نگذشته بود كه خاله  ،كردزندگی می

به پدرم پيشنهاد كردند  شوهر داشتبزرگترم نيز به ده آمد. او و خواهر بزرگم كه 
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ز فاميل مادري ترسيدند كسی غير اها میما ازدواج كند. آن ي كوچكلهكه با خا

شدند را هرگز فراموش نکردم. ها در خانه عقد میوارد زندگی ما شود. روزي كه آن

ام باور كرده بودم كه پدر هرگز و یا حداقل به این زودي گانهمن با آن ذهن بچه

شد كه تمام آن سوز و گدازها آنی بود. آن مسئله ازدواج نخواهد كرد. باورم نمی

ماه اول  در خيلی تأثير گذاشت. به خصوص كه در همان چندروي دیدم نسبت به پ

دگرگون كرد. تا مان با برخوردهایش سيستم زندگی ما را بعد از ازدواج، نامادري

دانستيم. مادر به پدر خيلی اختالف خانوادگی چيزي نمی از مادر بود ما اصالً

اما با آمدن خاله،  نشنيده بودیم. ها راگذاشت و ما هرگز صداي بلند آناحترام می

خانه ما به محل بگومگوهاي دائمی ميان او و پدرم و نيز ميان او و خانواده پدري 

زندگی ما پاي برادران و خواهران ه هاي اول ورودش بتبدیل شد. او در همان ماه

كرد. از بين میو به همه كس ما را نيز بدمان برید. بدبينی مفرط اپدر را از خانه

كردیم از خانه یکی از خدمتکارها را كه ما مشتی خاله صدایش میهمه بدتر او 

سال بود كه چون در یك روز شوهر و دو پسر زنی ميان خالهمشتیفراري داد. 

خردسالش را در اثر وبا از دست داده بود كمی روانی شده بود و دائماً از چهار نفري 

در همه حال  جنگيد ومی ها. او با آنزدها شده بودند حرف میكه باعث مرگ آن

خودم دیدم چهار نفر از »گفت: كرد. میها جر و بحث میحتی در خواب با آن

او با  ه كسی جز مادرم تحملش را نداشت.البت. «ها را كشتندپشت بام آمدند و آن

كرد براي چند روز تا مادر روزگار خوشی داشت. از طرفی در هر زمان كه اراده می

رفت و وقتی از خانه دیگران خسته بست و به مهمانی مییماه فلنگ را میك

گشت. از طرف دیگر او عادت داشت كه به محض بيدار شدن در صبح شد بر میمی

ماليد و هميشه تر تميز خود را بزك كند. پودر و سرخاب و ماتيك سرخ تندي می

اما  .پنجاه سال پيش قابل تحمل نبود یك دهِ  براي مردمو شيك بود. این همه 

در مقابل این عادات مشتی خاله  مادرمتانت  آمد.خوبی از پس آن برمیه مادر ب

باعث شده بود كه عالوه بر پایبندي وي به خدمت در خانه ما، اهالی هم كاري به 
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ت كار او نداشته باشند. مشتی خاله آشپز خوبی بود و برادرهایم را نيز بسيار دوس

 كنم.ر زبانم حس میزی داشت. هنوز طعم غذاهاي او را

ن شش را نداشت و در هما قدر عصبی بود كه تاب تحمل اواما نامادري آن 

 ها بدان خو كرده بود راند.اي كه سالماه اول وي را از خانه

ار بود، بی را تمام كرده یكه تازه كالس ششم ابتدا ، خواهرم،از طرفی زمرد

ها را خوابتمام رخت بح بایدكشيد. هر روز صدوش میه تمام كارهاي خانه را ب

 ر سرما و گرما بهكرد و در هفته چند روز را دكرد. تمام خانه را جارو میجمع می

 شد و كارگرانپرداخت. تازه وقتی فصل كار میخانواده می شوي لباس همهوشست

انم یك شدند، خاله خخوران ما اضافه میدیگري غير از افراد ثابت خانواده به نان

تيم، انداخت و فلنگ را براي مدتی كه كار زمين یا باغ داشلکی راه میاَ دعواي

له سا 13رفت و زمرد خانه خواهرش یا فاميل دیگري میه عنوان قهر بهبست و بمی

 آمد.باید از پس تمام كارها برمی

ا ایجاد تقسيم كار بين م نوعی، داشتيم خدمتکار كهاینرغم علی خاله خانم

 و كارازیر دست آشپزخانه  درفوق شرح دادم. من هم باید  را در كرد. كار زمرد

ه بود ی را در تهران تمام كردیابتدا سال كالس اول كردم. دختر او هم كه همانمی

اي او جبه شستند. اما ها را میباید ظرف ه ما پيوست. ظاهراًسن مهناز بود، بو هم

جا كه ز آنند. زمرد هم ادداانجام میكار را  له خانم یا دختر خدمتکارمان ایناخ

ه كاشرف رقابت شدیدي داشت )به خصوص  مانبود و با دختر خاله مهناز كوچك

 ،داد(پدر به اشرف به خاطر سيد و یتيم بودن مالحظه و محبت شدیدي نشان می

 داد.كار مهناز را اغلب انجام می

ند بودم و هم بسيار مههم به مطالعه بسيار عالقمن طور كه گفتم اما همان

دست در دختران زبر هاي من معموالً با پسرها و یابازیگوش و متمرد بودم. بازي

قدر مسئله . آنمهاي پسرانه خشن بودهمان بازيبه نسبت  .شدها انجام میبازي

: كردبازي با پسران مورد انتقاد خاله خانم بود كه او هروقت كارم داشت صدا می
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هاي تابستانم هم گرفتن یا بعدازظهرمشغوليت  .«بيا كارت دارمشاه آي مردانه»

خوردند و من از این هاي مظلوم را میها قورباغهكشتن مارهاي آبی بود چون آن

پابرهنه به سراغ  ،ظلم متنفر بودم. با شنيدن صداي قورباغه صيد شده توسط مار

نشانه حضور  رفتم و با گذاشتن چوبی بر قسمت برجسته بدن مار كهصدا می

طرف دهان مار، قورباغه بيچاره را نجات هبدادن آن  قورباغه در آن بود و حركت

گيري و به معركه گذاشتممیو یا روي چوب  كشتممیو مار را یا  دادممی

 پرداختم.می

كمی  د. یکی از برادرانم كهشكمی عوض  امسالگی جهت مطالعه 9از سن 

معلم شده بود و با  ،پش داشتچبه دوستان  تر بوده و گرایش كمرنگی همخشن

موقع مجله خرید. مجله اميد ایران آناش مجله اميد ایران میحقوق ماهانه

هاي الروشنفکران بود. از طرفی شوهر خواهرم نيز مجله ترقی را كه پر از سری

ي گيري تفکراتم اثردو مجله در شکل خرید. اینتاریخی و عشقی بود هر هفته می

 ند. اماها را در اختيارم نگذارداشتند. پدر اكيداً قدغن كرده بود كه مجله مشخص

جه كه كسی متوچنان بود كه با هزار ترفند بدون آنعطش من براي خواندن آن

 خواندم.ها را میآنهمه شود 

را در باالي رفی كه حتی خود وي با نردبان  «اميد ایران»مجله برادرم 

همگی خوشحال  .كردداشته باشد به اصطالح قایم می توانست به آن دسترسیمی

خاطر به دنبال كار را بخوانم، آسوده كه من با قد كوتاهم قادر نخواهم بود آناز این

و در  رفتممی، باالي آن داشتمبرمیوقت من نردبان سيار را رفتند. آنخود می

در ذهنم حفظ  خواندم وهایم میهمان باال تند و تند تمام مجله را با چشم

 لغزیدممیشنيدم، به سرعت به پایين كه صداي پایی را میكردم. به محض اینمی

 نيز، خواهرم گذاشتم. گویی اتفاقی نيفتاده است. شوهرو نردبان را سرجایش می

هم به خاطر اعتقاد خودش به این امر كه خواندن كتاب و مجله باعث فساد دختر 

مجله ترقی را در یك كمد  ،م كه عمویش بودشود و هم به خاطر امر پدرمی
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كرد تا از دسترس من دور باشد. یکی دو شان قایم میدیواري در طبقه دوم خانه

رفتم و وقتی جا میعنوان كمك به خواهرم به آنهبعد از تاریخ خرید مجله بروز 

رفتم میق به سراغ گنجه فو شدم ومیشد به آرامی جيم سر آبجی گرم آشپزي می

سپردم. خوشبختانه این تمامی مطالب مجله را به مغزم می و باز هم به سرعت

براي تند  تمرینی بودو شد ب سرعت در انتقال مطلحصول گيري باعث سخت

 م.اخوانی اجباري

ی هاي تاریخچه كه بيشترین تأثير را بر من داشت رماندر این دو مجله آن

كه داستان شد یممنتشر  «سفونخورشيد تي»ها رمانی به نام وقتبود. آن

هاي موبدان دربار سيسهعليه د . اوبود «گشتاسب»هاي سرداري به نام شجاعت

 ز هم دركرد. این رمان هنوی آنان بر امور كشور مبارزه مییساسانيان و نفوذ جادو

ان انگيزد. رمبرمی به تاریخ و مردم این سرزمين را دلبستگیميل به مبارزه و من 

ز ادانه جویانه سيده خاتون از آل بویه بود كه رنذشت مقاومت مسالمتدیگر سرگ

 لسلهسحمله سلطان محمود غزنوي به ري جلوگيري كرد. داستان دلشاد خاتون از 

کان ت امنيز تأثيري ماندگار بر من از باب رنگ رابعه شاعرچوپانيان و حضور كم

دم كه جه شآنان نهاد. متو پيشرفت زنان و تکاپو براي دستيابی به جایگاه شایسته

ند. یستادمغوالن مسلمان شده نيز زنان از ایفاي نقش خویش باز نا دورانحتی در 

ه ك 36ژه در سال ویهام بود. ببر عکس اولين مکتب آموزش سياسی «اميد ایران»

يك از ليستاین مجله چنان با آب و تاب و ژورنا .زنده یاد خسرو روزبه دستگير شد

ود كه باش به ایران نوشته ویژه از عالقههشهامتش، از تحصيالتش، از مقاومتش و ب

به او در رویاهایم عشق  .سایلم داشتموها عکس او را در ميان من تا مدت

اما  خواندمهاي عاشقانه و تاریخی دیگر هم بودند كه میورزیدم. البته رمانمی

ها به الذكر بيشترین تأثير را بر ذهنم گذاشتند. داستان یورش هونهاي فوقرمان

 هایی از قرون وسطی و... .داستان رم،
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 ادامه تحصيل

ه ود كی را در همان ده گذراندم. خانواده معتقد بیچهارم ابتدا تا كالس

زدواج منتظر او  شودنشين ی درس بخواند و بعد خانهیدختر باید تا ششم ابتدا

و تا اق دبنشيند. وقتی كالس چهارم تمام شد تابستان آن سال خاله بزرگم به اتف

 ،امالهرضا پسر خ ،ام یعنیبار بود كه همسر آینده نپسرش پيش ما آمدند. این اولي

دیم. هاي خوبی براي هم شبازيرا دیدم. او پسري بازیگوش مثل خودم بود و ما هم

زدواج اماه با من تفاوت سنی داشت  9گنجيد با او كه فقط موقع در ذهنم نمیآن

بودم  مان من مجبوربه علت شرایط زندگی سن بودنرغم همخواهم كرد. چون علی

به  اما رضا در سن خودش بود و براي من یك بچه كنم. بزرگتر از سنم رفتار

 آمد.حساب می

از یك  را شرح دهم. این شرایط و رفتار بزرگتر از سنمجا باید علل در این

 ها دربا خيلی ود،بتندخو  ام بسيارنامادري جا كهاز آن ،وقتی مادر فوت كرد طرف

مادر دارند، هاي بیرغم رحمی كه به بچهیروستا علافتاده بود و از طرف دیگر در 

ایر دارند. مثالً وقتی به همراه سها احترام و توجه كمتري ابراز مینسبت به آن ولی

 رفتيم من این تفاوت را بسيارمان به دید و بازدید فاميل یا همسایگان میهمگنان

گرفت. اما ت میأساسم از حس كمبودي كه داشتم نشكردم. شاید احاحساس می

ام بر این قرار گرفت كه داد: سعیان میصورت زیر نشههرحال كاركرد خود را ببه

این  يقدر سنگين و رنگين باشم كه وقارم جایگزین مادر شود. از جملهآن

 ایام بود. جلب جنس مخالف از همانسعی در  گري وایجاد نوعی عشوه هاكاركرد

مورد  كه مطمئن شوم توجه فرد كردممیگري جا عشوهكه فقط تا آنجالب این

م كرد از چشمشده و اگر وي عالمتی یا بيانی از این تمایل می بنظر به من جل

بند بایست به حفظ عفت و پرستيژم پایرسم آن روزگار می به به هرحال افتاد.می

 . بودممی
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رجا چنان بو بازیگوشم در محيط خانه هم ناگفته نگذارم كه طبيعت شلوغ

شان در رفتم. برادرانم یکیبود. به هرحال كالس پنجم را باید به شهسوار می

ه ب مدرسهاز اتمام بعد  ورامسر معلم بود  خواند و دیگري دردبيرستان درس می

 ما اتاقی اجاره كردیم و سه ها فرستادند.گشت. مرا هم پيش آنبازمی شهسوار

م. ه عهده داشتآشپزي را نيز ب يجا من وظيفهندر آ .بردیمسر میهب نفري در آن

 .هاي شهري بسيار سخت بودآمدنم به شهر و برخورد با فضاي مدرسه و همکالسی

از  و ودهبودن با هم آشنا و یا دوست ب چون اكثر آنان طی چهار سال در كنار هم

م ش از سنرشد جسمی من بي هاه جوشی نبودم. عالوه بر اینطرفی من آدم زیاد ب

شدم. به هر حال دو زده میها خجالتكالسیقدي بلندتر از هم بود و در كالس با

 درس ماه اول خيلی تنها و خجالتی بودم. اما طی این مدت با ابراز وجود در

ين معلم نظرویژه در دروس تاریخ و جغرافيا و جلبهخواندن و استعداد سرشارم ب

رتيب س گرفتم. كالس پنجم به این تو با محيط ان كردمكم جاي خود را باز كم

 رفتن میباید به تهرااو گذشت. سال بعد با قبولی برادر كوچکترم در رشته حقوق 

ین ا. كردمهاجرت میبراي كنکور و نيز كار به تهران  تر نيز بایدبرادر بزرگ و

 . ازبودندهمهناز و اشرف نيز با اتمام كالس چهارم به شهسوار آمد درحالی بود كه

از  م یکیلذا عموي بزرگ داشتيم.ودیم باید جاي مطمئنی میجایی كه ما دختر بآن

اش را در اختيار ما گذاشت. آن سال با آشنایی خوبی با محيط شهر هاي خانهاتاق

 گذشت.
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 نوجواني

واندن را باعث فاسد شدن و زیاد درس خ دي پدري ما سنتی بودنخانواده

س ششم به مدرسه بعد از كالدختران  معموالً ليل به همين ددانستند، یدختران م

ود، بموي مادرم ان نيز دختر عتنها دختران یکی از عموهایم كه مادرش .رفتندنمی

هایش خوش گرچه از هم لباسیاطرفی پدرم  گذراندند. ازدبيرستان را میي هدور

ه را ب ند و ماتوانست سرزنش همگنانش را تحمل كهرحال نمیفکرتر بود، اما به

م بود. گویی ابراي من مدرسه تمام زندگی مدرسه بفرستد. این درحالی بود كه

 بدون درس و مطالعه زنده نبودم.

نواده خاطرف پایان تحصيل از  يی تمام شد، زمزمهیكالس ششم ابتدا وقتی

ام نو از  دكه باید درس بخوانم. اما پایيز آممن  يشروع شد. جر و بحث هر روزه

اي نداشت. براي سرگرم نویسی خبري نشد. دست به دامن هر كه شدم فایده

 را به تهران براي گردش آوردند. ن كردنم چند روزي م

كه سه سال از من بزرگتر بود،  ،ام فرحبه هنگام برگشت از دختر خاله

بانه پدرم را راضی كرده بودم كه داوطل .هاي سال اول دبيرستانش را گرفتمكتاب

خواهر بزرگم كه تأثير شدیدي بر او  فکريدرس بخوانم. بعدها شنيدم كه او با هم

درس  با انع كردن من به ترك تحصيل، ظاهراً داشت تصميم گرفته بودند براي ق

قدر در این راه مشکل ایجاد كنند كه من رد ولی آن خواندنم در خانه موافقت كنند

رغم علی رواز این  .به تحصيل از دست بدهمام را خود عالقهترتيب بدینو  شوم

گذاشتند كه فکر ام میقدر در خانه كار به عهدهآنداشتن دو خدمتکار زن، 

دادن به درختان  ماند. آشپزي، آبكردند دیگر وقتی براي درس خواندن نمیمی

ترین فرصتی براي كمك به خرید و غيره. من اما از كوچك یك باغ یك هکتاري،

كه معلمی براي درس رغم اصرارم براي اینكردم. علیدن استفاده میدرس خوان

 موافقت نشد. بعد ،شدروزهاي آخر بهار كه امتحانات شروع می ام بگيرند، تاریاضی
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یك یا دو جلسه براي رفع اشکالم  در كالس چهارم دبيرستان بود، پسر عمویم كه

دكتر بهایی كه به تازگی  آمد. در مورد زبان هم قضيه به این صورت بود كه یك

ها پنهان داشته ش را تا مدتاییبه ده آمده بود و هویت بها ،كار در روستا براي

داد. قرار ها انگليسی درس میبود، با برادرم و شوهر خواهرم دوست شده و به آن

شد من هم چون زنان قدیمی در اتاق دیگري نشسته و با گوش دادن به تدریس 

م. البته چون وي بيش از احتياج مدرسه درس داده بود، لذا زبان وي زبان یاد بگير

 من از همان ابتدا بسيار خوب شد.

هندسه  ویژهه ریاضی ب هايابتدا مجموعه سوال ،براي امتحان رفتموقتی 

من هاي اببرایم بسيار ناآشنا آمد و در این درس تجدید شدم. بعد دریافتم كه كت

ق چه كه من داشتم فربا آن هندسه جدید ماهيتاًاز سال قبل منسوخ شده و 

و با  هاي سابقم كتاب قرض كردمكالسیهم د. براي تابستان از یکی ازكرمی

 م.توانستم با نمره بسيار عالی قبول شو خواندن آن

شدیم كه به یيالق كالردشت برویم. آن سال اواخر خرداد بود و ما آماده می

رفتيم. اما تر میرفتيم. قبالً به یيالقات نزدیكت میاولين سالی بود كه به كالردش

یا قاطر و مردان جوان پياده طی  بزنان با اسبایست میكه  ،دليل سختی راهه ب

ماشين رو  ين شد كه به كالردشت برویم كه جادهكردند، تصميم خانواده بر ایمی

ر بودم چرا كه از من البته دلخو جا برد.شد وسایل را با كاميون به آنداشت و می

زنان یا دختران  شدم. معموالًام بود، محروم میبسيار مورد عالقه كه ،اسب سواري

بستند اما من بار كوچك می يجوان را براي جلوگيري از افتادن، در وسط دو لنگه

 جدا از یيالق، گاهی سوار اسب پدرم حتی گاهیشدم. با سماجت مانع این كار می

ی و در نتيجه زیادي رام بودند، اسب كه باربر ،هاسایر اسبرخالف كه ب شدممی

. از كردممیتمامی كارهاي برادرهایم تقليد واقع از  درسواري و بسيار بلند بود. 

دانست و د میكه برادر بزرگم آن را هميشه سهم خو جمله همين اسب سواري

رادرانم با . بآمدو بحث پيش می اسب سوار شدن بين من و او جر هميشه بر سر
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رفتند و من با اصرار اي به شکار قرقاول و دیگر پرندگان مییك تفنگ ساچمه

. با اصرار یکی دو بار تيراندازي كردمشان میها گاهی همراهیالفت آنرغم مخعلی

برادرها  يهخواستم به اندازآمد كه من هم میجا پيش میها همه از آنكردم. این

نقض حقوق زن در اسالم بحث در مورد بارها با پدرم پيش خانواده عزیز باشم. 

 يهبرند یا براي زنان در موقع ازدواج اجازكه زنان نصف ارث را میكردم و از این

تر بحث مهریه كه بدید من خرید و فروش زن بود، پدر الزم است و از همه مهم

د دارد كرآمد و فکر میكردم. پدر از بحث كردن من خوشش میاظهار تعجب می

رغم سنم، گرفتم كه علی ها تصميمكند. از همان وقتاي تربيت میدختر محدثه

مان ییدر صورت ازدواج مهریه ننویسم و به جاي آن تمامی ثروت در صورت جدا

با این  .سن كمی كه اسالم براي ازدواج دختران قرار داده بودنسبت به نصف شود. 

شود، انتقاد داري در نظر گرفته میاستدالل كه گویا زن فقط براي لذت مرد و بچه

با در  كردمحساب می .سالگی ازدواج نکنم 25تصميم گرفتم كه قبل از  لذاداشتم 

رسيدم. ي تحصيل تا دكترا قاعدتا به همين سن میآرزویم براي ادامه ننظر گرفت

ها یها و بدگویشتم و پروایی از عصبيتگذاث میاین نظراتم را نيز به بح همه

كرد یك پسر دیگر به او نداشتم. تشویق پدر به بحث برایم كافی بود. گویا فکر می

گفت به هنگام تولدت چون پسر كم داشتم برایت ارزانی داشته شده است. می

جواب در در پبعدها كه به انگليس رفتم  .انداختم راه و وليمهمانند یك پسر جشن 

من . «این دخترم مثل یك پسر است» :گفتسرزنش بسياري از هم قطارانش می

گر و در بسيار عشوه مثالً .ركاتم مثل مردها باشمخواستم در تمام حالبته نمی

 خواستم حقوقی مثل برادرانم داشته باشم.درون خود زن بودم. فقط می

خواهرانم براي گردش به ا اواخر خرداد و پيش از رفتن به كالردشت، روزي ب

هنگام بازگشت به  كيلومتري ده ما بود رفتيم. 2-3مان كه در دهی در باغ چایی

هاي قبل در سال رفتيم. هها كه داراي چهار فرزند یتيم بودخانه یکی از روستایی

ما دوست شده بود. بعد از  كردیم و با خانوادهو را اجاره میا یيالق خانه هنگام
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ام خاله ،كماچ )نوعی نان خانگی( به خانه بازگشتيم. به محض ورودخوردن چاي و 

درتان بياید و از خواهد پيش پشما كجا رفته بودید كه داماد همسایه می»گفت: 

گوید شما به همراه او می»گفت: « او چه گفت؟»پرسيدیم: « شما شکایت كند؟

این دروغ محض  .«جا مشغول بزن و بکوب و رقص بودیدیکی از پسران ده در آن

از  حتی اكنون نيزبوده و تحمل افتراي دروغ بسيار سخت  هميشهبود و براي من 

كه پدر به هنگام بازگشت از هرحال براي آنشوم. بهعصبی می اتهام دروغ شدیداً

خواندم شروع كردم به نماز ها بود نماز نمیكه مدتدست ما عصبانی نشود، با آن

ش نادر داماد همسایه از دم آمد. به محض پياده شدن خواندن. صداي سم اسب پدر

باید توضيح دهم  .فاصله داشت، صدایش زدط متر با حيا 100كه حدود  ،دروازه ما

ه ما ب يزمين با ما درگيري داشت. خانواده كه این همسایه هميشه سر یك سانت

ه به حياط هرحال پدر از او خواست كها خوب نبود. بهها با آندليل همين مزاحمت

اي پيش آمد بگویند به حریم ما تجاوز كرده است. او آمد بياید تا دوباره اگر مسئله

خواندم اما تمام داشتم نماز می بگویيد بيایند. من ظاهراً تان را نيز و گفت پسران

كه را ثابت كنم. به محض این مفکر و ذكرم این بود كه چطور دروغ بودن این اتها

ها چنين كردند و ، آنتان را بگيریدجلوي دختران كهفتن اینبه گاو شروع كرد 

شرف چرا بی» :دوم به حياط دویدم و گفتم چنان كردند، من پا برهنه از طبقه

قدش در )؟ نادر از بلندي قد به نردبان شهرداري معروف بود. «گوییدروغ می

و چهل و  مترخواستم سيلی بزنم تو گوشش. اما قد یك . می(شدحدود دو متر می

رسيد. فکر نکردم. اش نمیپنج سانتی من كجا و قد او كجا. دستم حتی به شانه

اش گذاشتم و پا روي شکمش و پاي دیگر را روي سينهدانم چطور پریدم و یكنمی

اي بيخ گوشش خواباندم. پدر و برادرانم به حمایت از من با او گالویز سيلی جانانه

نيز چند نفر به كمکش آمدند و جنگ مغلوبه شد. شدند. از خانواده همسایه 

 ر در رفتيم.سباالخره با وساطت اهالی ده بعد از ساعتی دعوا خاتمه یافت و ما ق
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 یك خانوادهي ي دوم خانهجا طبقهآنبه كالردشت رفتيم.  چندي بعد

شش اتاق و یك پيشخوان سراسري داشت، اجاره كردیم. این كه  متوسط را

رشان و پس كرده بوددو دختر و یك پسر بود. یکی از دختران ازدواج خانواده داراي 

خدمت  كرد و چون در مرز خسروينيز در ارتش با عنوان ستوان سوم كار می

راي بكه هم  بود لفامي بزرگ ما پاتوق همه يخانهاین در خانه نبود.  اغلب كرد،می

 توانند بههاي آینده میكه آیا براي سالاین وجوپرسآمدند و هم براي گردش می

 . كالردشت براي هواي یيالقی بيایند یا نه

مدرسه بود و  يلهمان برگشتيم. دوباره مسئروستاي اواخر شهریور به

نبود و چون  ايسنتیاد آدم زیام )نامادري( وشبختانه خالهمخالفت پدر. البته خ

گاه هاي مدید در تهران زندگی كرده و دختران فاميل مادریم را كه به دانشمدت

ا نيز از سرش كم م شرّاز طرفی  و موافق مدرسه رفتن ما بود.رفتند دیده می

: گفتمن می هميشه به .نفع بوددر این مورد ذي همعالوه دختر خود او به شد.می

ه بر مذهبی نيز از نظ كالً. «مدرسه بفرستدتت به گم بابااگر خوب كار كنی می»

افق رفت نيز مواصطالح كاهل نماز بود. برادر كوچکترم كه در تهران دانشگاه می

ازه بعد تكشيد و  مهر طول 15از  مان بود. اما راضی كردن پدر تا بعدمدرسه رفتن

رد موكه  دورمان هاي نسبتاًاضی شد. او از یکی از فاميلاز این تاریخ بود كه پدر ر

، اتاقی براي ما سپردندشان را به او میخوانیمجالس روضه همگیو  عالقه همه بود

وعی ي حسن طلنازنين به نام آقا ياین خانوادهسرپرست ه كرد. باید بگویم كه اجار

رم در چها از گرفتن اجاره خودداري كردند و ما سه سال اول دبيرستان را تا كالس

 مان به هنگامخوبی براي درس خواندن جا مکانآن خانه بودیم. حياط وسيع آن

از بایحتاج زندگی رفتيم و با بخشی از مامتحانات بود. آخر هر هفته به ده می

ا كفاف خرج ما را ب اند. البتهمباقی اي پنج تومان هفتههمان  خرجی ما گشتيم.می

 داد.آوردیم، میآن بخش كه از ده می
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 ها بود كه پسرعمویم مرحوم تقی را بيشتر شناختم. تقی یكدر همين سال

و اود. بتر بود. وقتی به شهسوار آمدیم او كالس دوم دبيرستان سال از من بزرگ

داد میزد. به ما اجازه ناز كالس به ما سر می ع ما هر روز بعدوضه براي رسيدگی ب

شما » :گفتافزار، گوشت، نفت و غيره به بازار برویم. میكه براي خرید نان، نوشت

ند و اوغها شلند و به عالوه مغازهاخواهران من هستيد. در بازار الت و لوت فراوان

 اقعاً او و .«زار باشدختر تا شب در باده دخورید. بَبازگشت به شب بر میموقع شما 

 نسبت داشتنزیادي با وجود  مردانجا كه پسر پاك و نازنينی بود. اوایل از آن

كردم اما او تياط برخورد میداشتند، با احبهم نگاه بدي  سن كم من،و  یفاميل

ا یها و بعد از آن از او حركت  یك فرشته بود. هرگز طی تمام این سالواقعاً

ستادان ااي كه بد باشد، ندیدم. او بعدها افسر پليس شد و با وجود پيشنهاد اشاره

 ی وینماگفت اگر به راهی و رانندگی قبول نکرد. او مییارشدش براي كار در راهنما

 خواهم.را نمی رانندگی بروم باید با ساواك همکاري كنم و من این

د. در جریان انقالب بو او سرگرد بود و محل خدمتش در ساري 57در سال 

به  همجا كه خيلی مؤمن بود قواي سركوب كردند. طفلکی از آن او را فرمانده

به مذهب وفادار بود. برادرم در آن ایام بيشتر  همو  پليسعنوان یك اش بهوظایف

 كرد. اونش در ساري هدایت میاز دوستا اي دیگراتفاق عدهه جریانات انقالبی را ب

دو دانشجو  يدر جریان محاكمه كه اه بودیك قاضی پاكدامن با احساسات ضد ش

خواست از آنان دفاع كرده و كيفر بودند، به جاي ارائه دستگير شده 57كه تابستان 

او به زاهدان تبعيد شد كه  پرونده آن . در نتيجهخواستار آزادي آنان شده بود

لذا محبوبيتی در ميان مردم داشت.  .تبعيدش با كوشش مردم لغو شده بود نهایتاً

پليس ساري  هاي سركوبگرانهادرم را از برنامهبر )پسرعمویم( ،بسياري مواقع تقی

 .«تير دادند. به مردم بگو احتياط كنند فردا اجازه» :گفتمیمثالً كرد و آگاه می

سياسی در  زندانيان در تحصنی كه در دادگستري ساري براي آزادي پسر عمویم
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دردم چون دو هم من هم با شما»و گفت:  كردشركت آذرماه تشکيل شده بود 

 منظور او من و خواهرم مهناز بود. «.دناخواهر من نيز در زندان

 در یکی از روزهاي تظاهرات كه پليس دستور تيراندازي داشت یك بچه

ه بنيز  مدتی رئيس كالنتري نوشهر بود و مدتی را از انقالب بعد كشته شد. تقی

در  .صحرا به جنگ با مردم تركمن پرداختحمایت از جمهوري اسالمی در تركمن

ري كالنتري سا يبه اتفاق سرهنگ فرمانده تقی الذكربچه فوق خانوادهاثر شکایت 

 دادگاهی شد. وچند ماهی در زندان بود او شوند. و یك پاسبان آملی دستگير می

ه خانواد شرح ماجراي تقی از طرفی و نيزمقتول و ي هبرادرم با تماس با خانواد

ضایت ر مختلف، اوالً الهی بودند از طرف دیگر با مراجعه به مراجعخود او كه حزب

 ر هماندگيرند. اما  قول مراجع را براي آزادي او میاولياي دم مقتول را و ثانياً

، دبو زمان خلخالی كه براي گوشمالی )به سبك خودش( خلق تركمن عازم آن دیار

ود، بشب در ساري توقف كرد. او سرهنگ را كه آمر تيراندازي به طرف مردم یك

نجام ادام بح اع. ساعت چهار صكردآزاد و تقی را به همراه پاسبان نامبرده اعدام 

بر خاین  وبرادرم آمد  قانونی كه شاهد اعدام بود به خانهپزشکی  پزشك .شده بود

ف شد. او برخالبایست چند روز بعد آزاد میبار را به برادرم داد. تقی میتأسف

ليلی قانداز بانکی اي داشت. پسبسياري از هم قطارانش زندگی بسيار سالم و ساده

ود شتر اي تنها مایملکش بود. او در نوجوانی آرزو داشت دكو یك فولکس قورباغه

ا امكردند. افراد فاميل به شوخی دكتر تقی صدایش می .كندتا مردم را معالجه 

 ،آالیشتوانست با روح بیضعف مالی او را به پليس شدن وا داشت و او را كه می

نان چجوانش در خدمت ميهن كارهاي خوبی انجام دهد، به  يهروح و مردم دوستی

 .دچار كردسرنوشتی 

خانه به ر صاحبپس آن سال با تمام شدن سال تحصيلی به كالردشت رفتيم.

چون من هم ه شدت سنتی.ب پسر جوانی از یك خانوادهاش آمده بود. دیدن خانواده

 روزهاآن گذراندم.به بازي می هميشه روزها را بعد از تمام شدن كار در آشپزخانه
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داري بود. با اصرار پدرم را وادار كرده بودم كه برایم دو تا خرگوش كارم خرگوش

خانه و با صاحب رفتيم توي كرت كوچكام( میبخرد. با مهناز و اشرف )دختر خاله

ماشا دیدم كه پسر جوان با اشتياقی عجيب ما را تها سرگرم بودیم. میخرگوش

مند شده هآمد كه وي به من عالقها به نظر نمیآن يكند. اما با تعصب خانوادهمی

از همان زمان روشنفکر و خود را  مپایبند بسياري از سنن نبودكه باشد، چون من 

ها مانند حجاب كامل، نماز خواندن، بلند تمامی سنت یديه طرز شدب دانستم.می

ما  كردم. از طرفی در خانوادهایت نمینخندیدن، لباس سنگين پوشيدن و ... را رع

عالوه من هنوز سخت بازیگوش ه دهند. ب در سن پایين شوهررا رسم نبود دختر 

د راهی از یك ماه مرخصی به سر كارش بازگشت. ما هم چندي بع بودم. وي بعد

هر روز  .كرده بوداي از ما پذیرایی طور ویژهه امسال ب خانهقشالق شدیم. صاحب

به هنگام  . اوآوردمان میصبح شير تازه، نان تازه و ماست و سرشير براي

دیگر به  كرد كه براي كار خيري یکی دو هفتهام حالی خداحافظی به خانواده

همه فکر كردند براي خواستگاري خواهر بزرگترم  آید.شهسوار و پيش ما می

 آیند.می

پسرشان به خواستگاري آمدند. سال  عالوههها بآن هدو هفته بعد تمام خانواد

نویسی كرده و به اي بود كه شروع شده بود و ما تازه اسمسوم دبيرستان دو هفته

تراز ما را هم هاآن تدا پدرم چون مرا كم سن و خانوادهمدرسه رفته بودیم. اب

ها و حتی تهدید به خودكشی پسر جوان جواب رد داد. اما پافشاري آن دانست،نمی

ها او كه این جی )باالخانم خواهر بزرگم( و گفتهپدرم را رام كرد. البته نفوذ آب

كرد. در ، كار خود را مادرند و در محيط ده هرچه زودتر ازدواج كنند بهتر استبی

زعم ه بكه  ،تا پایان تحصيلم آمد و نه اصوالًجوانك خوشم می ازاین ميان من نه 

عالوه من كه هداشتم. ب، قصد ازدواج نه زعم خودم تا دكتراخانواده تا دیپلم بود و ب

كسانی را كه به نحوي در مراكز سركوب  آوردم، همهخود را سياسی به حساب می

ر آوردند كه بله بگویم. من دانستم. به من فشادشمن می ،كردندرژیم كار می
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آورند. من به پشتوانه مقاومت كردم. تهدید شدم كه مرا از مدرسه بيرون می شدیداً

پافشاري كردم. برادرانم نيز  ه اشتياق زیادي به تحصيل ما داشت،برادر كوچکترم ك

ها باالخره و به ده آمدند. آبجی با صحبت با آن ندبراي مشورت دانشگاه را گذاشت

-در سر دو راهی ادامه تحصيل و ازدواج با آن پسر افسر یا ترك تحصيل و خانهمرا 

كنم اما باید بدانيد كه نشينی قرار داد. به وي گفتم من به خاطر درس موافقت می

گيرم. از طرفی شرط اگر زن او هم شوم و پنج بچه هم داشته باشم، از او طالق می

پلم هم نباید از عروسی حرفی زده شود. كردم كه نباید عقدم كنند و تا پایان دی

ام این بود كه با گرفتن دیپلم كار گرفته خود را از قيد وابستگی مالی به نقشه

بنابراین در سن  رغم آبروي خانواده بزنم.خانواده رهانده، آنگاه قيد همه چيز را علی

دن حاضر نامحرم بو رغم اصرار خواهرش به بهانهاما علیسالگی نامزددار شدم.  14

ت كنم. حتی توسط خواهرش چند نامه نشدم با او به هيچ وجه رودر رو هم صحب

 جواب ماند.كه بی فرستاد

ز رفتيم. من براي فرار اتابستان باید به یيالق می .كالس سوم تمام شد

ایل دم. اوعازم تهران شبراي گردش  ،خواهرم ،رو شدن با آن خانواده با زمردهروب

ي چهار ام رفتيم. خاله خانم داراخاله بود. در تهران مثل هميشه به خانه تيرماه

 یپلم گرفته وهاي فروغ، فرح، عليرضا و محمد حسين بود. فروغ دنامه فرزند ب

كالس پنجم دبيرستان  تحصيل به انگليس برود. فرح به خواست براي ادامهمی

ولی به علت  كردهوم دبيرستان را مانند من تمام رفت و رضا كالس سمی

س ر كالشکستگی پایش در ایام نوروز، در دو درس تجدید آورده بود. محمد نيز د

ر دكه پدرشان  ،خواند. او و رضا هر سال اول تير به بابلپنجم دبستان درس می

رفتند. آن سال هم چنين بود. اواخر كرد، میجا و جدا از خانواده زندگی میآن

راموش فاي كه رضا را دیدم، هرگز ازگشتند. اولين لحظهتيرماه دو برادر از سفر ب

 نکردم.
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وي تمن و فرح براي گردش به بيرون رفته بودیم. عصر بود كه برگشيتم. 

خوابيدند، رضا نشستند و میهاي تابستان بر آن میكه شب ،حياط بر روي تختی

شد. رضا هاي ما در هم گره چشم .«این زهره است»د. فرح معرفی كرد: نشسته بو

دس زدم مسئله مربوط من تا حدودي ح .«گفتی. شرط را برديمیراست »گفت: 

و  ل بروزهره بسيار تو د»كه:  بعدها فرح گفت كه به رضا گفته بود به من است.

 گفتها به ام «!دارهحتما زیبایی دهاتی » :گفترضا باور نکرده و می «!تزیباس

 خودش با دیدن من احساس كرد كه حق با فرح بوده است.

كرد. اما شد و فرح با او كار میرضا باید براي امتحانات شهریور آماده می

ن  مروز تصادفاًكرد. یكرضا نيز چون من بازیگوش بود. به تدریس فرح گوش نمی

م خان رس دادن زهرهبه او درس دادم. از آن روز به مادرش چسبيد كه من فقط د

ی ر خيلی زیبایهم با اشتياق به درس دادن پرداختم. رضا پسب منفهمم. خرا می

ها به هنرپيشه هاي روشن و پوست روشنشبود. از سنش تنومندتر بود و با چشم

و كردند. من گرچه به اتر از او با اشتياق نگاهش میبزرگ شبيه بود. دختران

اما  هم. اورا ند بروز این عالقه بودم كه اجازهقدر خوددار مند شده بودم اما آنهعالق

ميدم خواستم. بعدها فهباالخره به من ابراز عشق كرد و این همان بود كه من می

هایی كه اي بود كه برخی از فاميلگيري این عشق نيز در اثر شرط بنديكه شکل

 شان ناراحتتوجهی من به خودها كه از بیبا او دوست بودند، با او كرده بودند. آن

 د، بهخود جلب كنه را بن كه او هم نخواهد توانست مبودند، رضا را بر سر این

 غيرت انداخته بودند.

ت وي بانيعصبانی شد. اما كار از كار گذشته و عص د، شدیداًخاله وقتی فهمي

د كه عشق ما شد و مرا تهدیدكر بود. در این ميان كس دیگري متوجه نتيجهبی

ه من بدانست دارد لطف بزرگی زدم اطالع خواهد داد. بيچاره نمیموضوع را به نام

 اي به نامزدم نوشت و ماجرا را باز گفت.. نامهكندمی
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ه بود ك این اواخر مرداد بود كه ما به كالردشت رفتيم. تنها اتفاق قابل گفتن

 ه. نگابيدارم كرد و گفت ببين چه در دست من است بعدازظهرروزي فرح از خواب 

تچی ایت نوشته و اگر من از پساین را رضا بر» :اي در دستش بود. گفتكردم نامه

 بعد «!شدپا میه اي بییگرفت، حدس بزن چه رسواگرفتم و كس دیگري مینمی

اف رضا و روح ص و شرارت كمی نصيحتم كرد كه از رضا دست بشویم. اما سادگی

اشق عشد كه به این سادگی چون چشمه او دیگر قابل فراموشی نبود. باورم نمی

ن ما ماشدم. آخر قبل از رضا، بسياري سعی كرده بودند مرا به خود جلب كنند. 

تر بچه ه از همهك ،را ی نبسته بودم. حاال رضایبا هيچ یك سودا ،شانمغرور از توجه

ه د، تابدر این كتاب خواهيد دی اًچنان كه بعدت داشتم و این عشق همبود، دوس

م، ن آمدبود و هست. دیگر تا دو سال بعد كه به مدت كوتاهی به تهراآخر با من 

 رضا را ندیدم، اما فراموشش نکردم.

ها بعد از فهميدن ماجراي نامزدم به تنکابن آمدند. آن خانوادهپائيز آن سال 

كه باید همين حاال عروسی كنيم. من سال چهارم متوسطه  دمن و رضا، آمده بودن

 بودم. از سال پيش دچار ميگرن حادي شده بودم كه هر بار با تهوع شدید همراه

ها شناخت. آن سال هم در بدو ورود آننمی بود. اما هنوز كسی ميگرن را زیاد

اما به كرد، ار شدید شدم. یك ماه تمام سرم ریز ریز درد میبسيدچار ميگرن 

هاي تفریح را با سردرد و رفتم و من بازیگوش تا آخرین لحظات زنگمدرسه می

ار ضعيف شدم و روزي به هنگام پرداختم. در نتيجه بسيتب به ورجه و ورجه می

 (اي آبجی داشتيماق در منزل اجارهگشت از مدرسه نزدیك در خانه )حاال یك اتباز

زمرد و  دند و طفلکی آبجی به كمكرب هوش شدم. همسایگان مرا به در خانهبی

آمدم، با خوردن خواب بردند. اگر لحظاتی به هوش میدخترعموهایم مرا به رخت

كه . درحالیرفتماز هوش میو دوباره شدم میهایم دچار تهوع شدید نور به چشم

ادامه داشت. پدر كه  منعروسی من در این وضع بودم، بحث و جدل براي 

شوهر بدهد، از ترس آبرو بر سر  ،رغم قولشعلی ،ر چنان سنیخواست مرا دنمی
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دوراهی مانده بود. دكتر گفته بود دخترت در حال ابتال به سل است و اگر رعایتش 

یاد ه فرزندانش را بسيار دوست داشت و من ب صوالًاپدر را نکنيد، خطرناك است. 

ولی در حد همان داد  شدندارم كه هرگز ما را تنبيه كرده باشد. گاهی عصبانی می

زد. روزي كه مان و با نوازش صدا میشد. اغلب ما را با مخفف نامو فریاد تمام می

حالم بهتر بود به شهسوار آمد و از زمرد خواست كه از من بپرسد كه آیا به دليل 

پدر  «!بله» :ام؟ من گریه كنان گفتممشکلی كه در مورد ازدواجم دارم مریض شده

حاال دیگر وقت رد . «كنمیم نمیام را فداي آبرووقت بچه من هيچ» :جا گفتهمان

ترتيب قيد ازدواج ناخواسته از دست خواست آنان و قيد آبرو را زدن است. بدیندر

 و پایم برداشته شد.

اما  ردم.كالس چهارم متوسطه را همراه با عشق رضا و با یاد دائمی او طی ك

زدم. حرف نمی ،قضيه شده بود متوجهكه كم و بيش  ،كس حتی زمردبا هيچ

م، خواندم و شاگرد اول بودچه بود در قلبم بود. چون درسم را خيلی خوب میآن

ز جا دوباره باید اگروي كسی داشته باشم. این برد كه دل درلذا كسی پی نمی

ادر چكه با هایم بگویم. پدر با این شرط ما را به مدرسه فرستاده بود سنت شکنی

اه ذا هرگم. لقبول كردیم اما من هميشه از چادر متنفر بود سه برویم. ظاهراًبه مدر

گذاشتم و براي و تو كيفم می داشتمبرمی حياط چادر را توانستم بيرون دركه می

ل سرم رفتم. یا چادر بسيار نازك واراهه به مدرسه میكه كسی مرا نبيند از بیآن

توانستم تی از سر كه میبه باالترین قسم را هم در حد ممکن كردم و تازه آنمی

 كشيدم.باال می

قدر مؤمن بود كه كه فاميل مادري ما بود و آن ،روزي امام جماعت مسجد

نگریست، از كنار هاي نيمه بسته كه فقط به زمين میآمد، با چشموقتی بيرون می

پدر به من گذشت. چادر وال من در باالترین قسمت سرم قرار داشت. ساعتی بعد 

 :؟ گفت«چه شده» :گفتم «!دختر آبروي مرا بردي» :خانه آمد و با عصبانيت گفت

وي . «آقاي فالنی گفته جلوي دخترت را بگير. این چه طور حجاب داشتن است»
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به  د. خندیدم و گفتم ایشان كه ظاهراًتمام مشخصات مرا و نوع حجابم را گفته بو

پدر در همان حال عصبی  يات دیدند؟یا جزطور مرا بهكنند، پس چها نگاه نمیزن

اش گرفت و موضوع رفع و رجوع شد. آخر همان سال به ما گفتند فالن روز خنده

هم رفتم. گفته بودند توي سالن نباید دهد. منفرماندار به شاگردان اول جایزه می

چادر داشته باشيد. من هم راحت بدون چادر رفتم. ناگهان دیدم یکی از بستگان 

شان زدم. وقتی اسمم را خواندند، ست. خود را به ندیدنا جادیك با خانمش آننز

 ام را گرفتم.مثل بقيه با فرماندار دست دادم و جایزه

ن به محض رسيدن به خانه پدر مثل یك گلوله آتش وارد شد و فریادزنا

 :مگفت «!تو چکار كردي؟ با آن مرتيکه نامحرم دست دادي؟ واي بر من» :گفت

كردم، چون این شوخی بردار نبود. باید انکار می. «فالنی» :؟ گفت«گفتهكی »

ش شوید كه او چون فرزندانطور متوجه نمیهچ» :گفتم كار را كردم و ضمناًهمين

اي خواهد شما جلوي درس خواندن مرا بگيرید. به جبه زرنگی من نيستند لذا می

اري م خودكن هباره آرام شد. م؟ دو«كشيدكه به من افتخار كنيد، سرم داد میاین

ست ا دوهدیه كردم. بيچاره پدر از بس كه ما ر را كه جایزه گرفته بودم به او

 توانست ما را ناراحت ببيند.داشت، نمی

من آمدند ماندند و به ده نمیتابستان آن سال چون برادرانم در تهران می

چند  كردم. معموالًمی مان رسيدگیغ چايچينی باها به كار چايبه جاي آنباید 

یم تا خوب كار بودكار باید باال سرشان میعنوان صاحبهم و بيگرفتتا كارگر می

یم و بردعالوه عصر چاي را به نمایندگی شركت خرید چاي در ده میهب كنند.

كردند. سر در دفتري مقدار، تاریخ فروش و قيمت آن را ثبت می فروختيم. بعدمی

هایی بچه . كارگران ماكردندمیرا پرداخت  ماههر ماه قيمت چاي تحویلی در آن

ها و شاید كمی بيشتر چاي بازي خودم بودند كه من هم پا به پاي آنسن و همهم

چينی ما هم شتم و چايخوبی دا هها كه دختر و پسر بودند، رابطچيدم. با آنمی

سر ماه هم بعد از وصول قيمت چاي، ابتدا  شد.مان محسوب مینوعی بازي براي
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و الباقی  داشتمبرمیزور براي خودم هم پولی ه ، سپس بپرداختممیدستمزدها را 

يز یك ساعت یانداز كردم و توانستم پادادم. به این طریق پولی پسرا به پدر می

نام خود و خواهرم را در كالس مسئول ثبت ویم كه منبگ مچی بخرم. یادم رفت

ناچيزي  پول بسيار ر دوي ما شاگرد اول بودیم، معموالًجا كه هو از آن بودمجدید 

بنابراین  كه كالس چندم هستيم خبر داشت.زور از اینه ب گرفتند. پدرماز ما می

ان سال تروم. تابسمیفهيمد كه من بقيه پول اسم نویسی را كش وقت نمیهيچ

رسم  جا باید بگویم كه معموالً چينی مشغول بودم. در اینبعد را هم به كار چاي

متنفذي باشد، خود كار كند. اما من  يبه خصوص اگر از خانواده ،نبود كه سركارگر

نداشته باشم. خيلی  اي با كارگرانفاصلهخواستم هيچ با سياسی دانستن خودم می

باید دور  كار راطور جدي در كار نشا هم شركت كنم. اما اینه بدوست داشتم كه 

دادم زیرا زمين برنج كاري ما در كنار خيابان اصلی قرار از چشم پدر انجام می

كردم داشت كه محل عبور و مرور عامه بود و باید شلوارم را تا باالي زانو جمع می

ر بار در مدت كوتاهی كه افتاد. به هر حال هوقت چشم نامحرم به آن میكه آن

 كردم.رفت در این كار نيز شركت میي استراحت به خانه میاپدر بر

عنوان همان مرا حتی بنوشتم كه معلم ادبياتانشاهاي زیبایی می معموالً

در دوره دوم  برد تا انشانویسی را یاد بگيرند.هاي دیگر مینمونه به كالس

داد. دختران ی روحم را عذاب میداًدبيرستان متوجه روابط بدي شدم كه شد

هاي آموزان كالسپوش بودند و یا به دانشو خوش كه زیبا آموز به معلمانیدانش

حتی در خانه معلمين  و شدندمیها مبهوت آنان بستند و ساعتباالتر دل می

ند. این رابطه از دید من كردها كمك میداري آنكار خانه و بچهه محبوب خود ب

وقتی یك نفر از كالس دوم متوسطه به  چنانچه .شدكثيف قلمداد می رابطهیك 

خود من اظهار عالقه كرد چنان با خشونت راندمش كه دیگر دور و بر من نگشت. 

 بود انشایم را به توصيف معلم كه مادري معنوي «مادر»روزي كه موضوع انشاي ما 

 ابطی را به شدت كوبيدم.شد اختصاص دادم و در پایان وجود چنين رومحسوب می
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مان به شدت عصبی شد و به جاي اخراج من از كالس، خود كالس را معلم ادبيات

 در ترك گفت. او حدود یك هفته از آمدن به كالس خودداري كرد و سرانجام با پا

ميانی مدیر و سایر دبيران كه اغلب از بستگان ما بودند و نيز توضيح من كه 

م اكالس بازگشت. او البته هميشه مرا به دليل زرنگی منظورم شما نبودید، به

كرد. عنوان یك الگو مطرح میدوست داشت و بعدها در برابر شاگردان بعدي مرا به

ویژه هما روزنامه دیواري هم داشتيم و مقاالت من هميشه به اصطالح بودار بود. ب

هر دو خود را  زیبا و من مسئول تنظيم مطالب بودیم وكه در كالس سوم متوسطه 

آميزي پيش مورد تناقضیك تر بود. اما مشخص ایشدانستيم، این گرضد رژیم می

ها موضوع جر و بحث ما شد. آن سال شاه كه به تازگی با فرح ازدواج آمد كه مدت

تصميم گرفت كه با اتومبيل از داخل  براي ماه عسل به رامسر آمد و كرده بود و

 آموزان مدارس شهرها بگذرد. طبق معمول باید دانش

ه كردند. من و زیبا كنار هم بودیم و تا شادر مسيرش از وي استقبال می

رسيد،  دادیم. وقتی ماشين شاه به موازات مانيامده بود، در مزمت او داد سخن می

 ن بهزیبا با صداي بلند از شدت هيجا ما هر دو دچار احساسات شدیدي شدیم و

رداخت. پ «زنده باد شاه»آميزي به سردادن شعار طور هيستریكه گریه افتاد و ب

ل دلياین موضوع براي من خيلی عجيب بود. بعدها متوجه شدم كه چنين امري به

را  كه به هر حال حاكماناست احساساتی بودن مردم ما و نيز سنتی بودنمان 

 پيشدر ميان خود نداریم،  شان رابينيم و انتظار حضوراز خود میچيزي فراتر 

 آمده بود و خيلی طبيعی بود.

تر شهر دوست شدم كه به اصطالح مرفه در كالس پنجم، با كسی از طبقه

ها در هفته كرات شهر بودند. ایني تکنوهامتجددین شهري و در واقع از خانواده

به  جایی كه من از هنرهااز آن .گذراندندمی هاهایی را با خانواده در پارتیشب

كه از  بعدازظهروافري داشتم، قرار گذاشتيم روزها قبل از كالس  رقص عالقه

ها كه خيلی به شد، به مدت نيم ساعت در خانه یکی از آنساعت دو شروع می
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به تمرین  ،شد صداي زنگ مدرسه را شنيدجا میو از آن مدرسه نزدیك بود

 دو سه ماهی طول كشيد و ما انواع كار ما تقریباًهاي خارجی بپردازیم. اینرقص

راك روسی و غيره را تمرین  اندررول تا چاچا و تویست وهاي فرنگی را از راكرقص

عين حال كه  ما در . روزهاي خوشی داشتيم..دیم. لزگی را هم یاد گرفتم. واقعاًكر

آمدیم، تفریحات سالم خود بود و رقيب هم به شمار می مان در حد عالیدرس همه

مان نبود. البته خانواده داشتيم كه به هيچ وجه مزاحم درس اي همساخته

مذهبی و سنتی بودند از این كار ما خبر  كه شدیداً ،مثل خود من ،چندتایی از ما

 نداشتند.

 داشتنور ن ا به اتاق مرطوب و نموري كه اصالًدر كالس ششم متوسطه ما ر

وت هایم صحبت كردم و قرار شد كالس را بایکشاگرديبردند. از همان اول با هم

 كرده و در حياط بنشينيم. یك هفته به این ترتيب گذشت و ما از معلمين

ط حياط مدرسه به ما درس بدهند. تخته سياه را هم به حياخواستيم كه در 

ا تتيم ادي با مدیر مدرسه داشمنتقل كرده بودیم. طی این یك هفته مذاكرات زی

را  ششم ل كردند. كالسقكه ما را به كالس نورگير و خوبی در طبقه باال منتاین

و  حصيلهم با معدل خيلی خوب در همان شهسوار گذراندم. تابستان براي ادامه ت

 ووزش شركت در كنکور به تهران آمدم. آن سال اعالم كرده بودند كه وزارت آم

جایی كه كند. از آنتومن استخدام می 300پيمانی با حقوق ماهانه پرورش معلم 

ه ب م،تأمين كن باید را معتقد بودم حتی در صورت قبولی در دانشگاه خرج خودم

 .استخدام آموزش و پرورش در آمدم

ام با رضا از سر گرفته شد. فقط زمرد و گفته نگذارم كه روابط عاشقانهنا

در رضا از این موضوع مطلع بودند و مادر رضا به شدت مهناز خواهرانم و فرح و ما

به خصوص  ،دهم چرا كه سن ما و وضع درس مامخالف بود. البته به او حق می

عالوه او كه ش بود. بهامایه نگرانی ،رضا كه خيلی هم در درس خواندن كوشا نبود

ی من خبر داشت و دوست نداشت عروس سركشی داشته شتام بود از سرگخاله
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كنکور قبول نشدم. البته  فکري در ياید به خاطر همين مشغلهباشد. آن سال ش

 بودنم شکی نداشتند. ب همه آشنایان شد چرا كه در زرنگتعج ياین مایه

ع به عنوان معلم شروهرحال با شروع سال تحصيلی جدید من و فرح بهبه 

از  ها وقتیوقتكردیم. آن ،آن هم در یك محل دور افتاده به نام سليمانيه ،كار

وجود  خيابانی رفتيم اوالًن به طرف سليمانيه میميدان شکوفه واقع در جنوب تهرا

هاي قدیمی ي یخچالز جلوا گذشتيم و ثانياًهاي خاكی باید مینداشت و از بيراهه

اي از كردیم كه هميشه دستهها بودند، باید عبور مییخ تهرانی كه تأمين كننده

اب نشستند و سنگ و چاقو به طرف ما پرتجا به كمين ما میولگرد در آن جوانان

كردند. مدرسه ما در آن منطقه جدیدالتأسيس بود و مردم آن منطقه خيلی می

م. ينداشت يپایبند ،هيچ قيد و بنديبودیم و به سنتی بودند. ما هم ابتداي جوانی 

 رفتيم. باید بگویم كه اینمی ه و با دامن زیر زانو سر كارروسري، آستين كوتابی

اتفاق هپسرانه بود و مردم منطقه قریب ب ايمدرسه جدیدالتأسيس مدرسه

جا به ز آنافرستادند. بعد از دو سه ماه با پارتی بازي دخترهایشان را به مدرسه نمی

ر د. دمشمنتقل  ،ولی داخل شهر ،در منطقه پایين دروازه دوالب اي پسرانهسهرمد

هاي پسري بودند كه به این مدرسه من معلم كالس چهارم و پنجم بودم و بچه

ا من تفاوت سن داشتند. دو تا چهار سال بفقط هاي متوالی شاید دليل رد شدن

كردم. یادم رفت بگویم كه در دوران مدرسه عضو تيم بازي می ها واليبالمن با آن

 يقهپونگ هم بودم. به واليبال عالگپينواليبال و كاپيتان تيم بودم و عضو تيم 

 .دمعهده گرفته بوها را نيز بهوافري داشتم و به این علت درس ورزش این بچه

 .شدندهاي خوبی برایم باالیی داشتند، هم بازي ها چون سن نسبتاًبچه

هاي رغم مشغوليتتر هم شده بودم و علیباید یادآوري كنم كه سياسی

رو به  جهت مطالعه من كامالً و اكنونمه خواندنم ادامه داشت كتاب و روزنا ،زیاد

به خصوص اخبار جهان و مبارزات مردم مختلف را در  سوي سياست داشت.

تعقيب  وارا را در آمریکاي التين مستمراًگهالجزایر، ویتنام، كوبا و مبارزات چ
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ز رادیوها هم دیدم. امسلحانه می يتنها شکل مبارزه واقعی را مبارزه كردم ومی

كه مطلبی جز تعریف از برداشت فالن مقدار غله و  غافل نبودم و مرتب رادیو مسکو

جا كه نسبت به اما از آن .دادمپيك ایران رادیوي حزب را گوش می .غيره نداشت

به خصوص تأثيري را كه از  .حزب مثل اكثریت نيروهاي روشنفکر بدبين بودم

مرا به كلی از حزب  ،ها در ده خودمان و شهسوار گرفته بودمبرخورد ضعيف حزبی

در ضمن  نشست.شان كه تکراري شده به دلم نمیهايحرف و كردبري می

چگونگی دستگيري و سيستم  كه درباره ،هاي ساواك دوره بختيار را همكتاب

خوانده بودم. البته از نوع سازمان به شدت  ،سازمانی سازمان افسران حزب بود

از  شان خيلی خوشم آمده بود. امامثلثاتی يویژه از رمزهاي ویژهو بهشان مخفی

نامه بسيار ها مبنی بر نوشتن ندامتشان و نيز برخورد سست آنی لو رفتنچگونگ

شان دانستم كه برخی قهرمانانه تا آخر بر سر حرفالبته می متنفر شده بودم.

چه با  .دانستممرگ را پذیرفتند اما این قسمت را یك امر شخصی می ماندند و

تور كردم كه اظهار ندامت یك دسشان باور نمیبریدن افرادي از كميته مركزي

م. زیرا بسياري از همين افراد بعد از انقالب هست بوده و كماكان بر این نظرحزبی ن

ست كه حتی تاكنون ا گرفتند. واقعيت آن دوباره در مناصب باالي حزبی قرار 57

این امر در خالل  .امگرا باقی ماندهگرا و در عين حال آرماننيز من بسيار عمل

 صفحات آینده بيشتر نشان داده خواهد شد.

اي در ميدان برادرانم یك اتاق اجاره ،باید بگویم كه در بدو ورود ما به تهران

جا شتند كه ما هم آن تابستان را در آنفوزیه تهران )امام حسين كنونی( دا

نام پوران بازرگان كه مذهبی هم بود، زندگی ه گذراندیم. در اتاق مجاور ما خانمی ب

كرد. آن اتاق را هم برادران او اجاره كرده بودند اما اكنون برادرانش در زندان می

ودش در خانه رفت و ناهار را كه خها میدیدار آنه ها ببودند و او هر هفته جمعه

خورد. ما روابط خوبی با او داشتيم و به خصوص روزهاي ها میتهيه كرده بود، با آن

شدیم و از حال زندانيان مختلف گشت دورش جمع میجمعه كه از مالقات بر می
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-من از این .شدیمجویا می ،دیدندتا جایی كه ایشان مصلحت می ،شانو نيز نظرات

شوند و در سانی هستند كه در اثر مقاومت دستگير میكه مقاومت نمرده و هنوز ك

 شد.ام تقویت میشدم و روحيه مبارزاتیزندان هستند، اميدوار می
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 دانشگاه

آن كه  هايگروهزیر وسازي تاهاي مختلفی از داردر رشته ،1345 سال

شد، قبول شدم. با وجود اصرار خانواده براي تحصيل در رشته می 11 مجموعاً

ها نآرشته داروسازي یا كشاورزي، عشق شدیدم به شيمی مانع از پذیرش خواست 

ه كفرستادند م مییشد. در دوران دبيرستان مجالت علمی كوچکی را برادرانم برا

ور خود كوري مرا مسحویژه نام مادام ه ب اي بود.مملو از موضوعات شيمی هسته

ن زعم مه هاي علمی ناب را باید بخوانم و بعالوه معتقد بودم كه رشتهكرده بود. به

ر د عالقه وافرم به مطالعه فيزیك و شيمی چنين بودند. مخصوصاً ریاضيات،

اي به ميهنم كمك اي كه مرا قادر خواهد ساخت تا در ساخت مواد هستهرشته

 شهرزاد ا دختري بنامر این مورد بود. موقع اسم نویسی باي قوي دخود انگيزه ،نمك

ن آبنا به توصيه  ،ام بود)گلرخ مهدوي( كه دختر عموي یکی از همسایگان خاله

دوست شدم. شهرزاد دختري قد بلند و نمکين بود كه مثل من در  ،همسایه

ها ییاي با دو فرهنگ متضاد به دنيا آمده بود. مادرش در مدرسه آمریکاخانواده

لب درس نرسينگ خوانده بود و پدرش تاجر چوب بود. او دختري به شدت خوش ق

یدار ی ناب و پاصورت یك دوستهدوستی ما ب .نمودی مییبود و در این مورد استثنا

 آمد. در

شهرزاد به كالس نيامد. روز بعد با صورت اصالح  ،در روز اول شروع دروس

رفتم »؟ گفت: «دیروز نبودي»پرسيدم:  شده و ابروي برداشته به دانشگاه آمد.

شدم كه وقتی هایی میداشتم، مثل دهاتیآرایشگاه. چون اگر بعدها ابروم را بر می

پردازند و دیگران درباره آنان بد قضاوت كم به آرایش میآیند، كمبه دانشگاه می

رویم گشوده شد. اما ه به هر حال با شروع دانشگاه درهاي جدیدي ب. «كنندمی

وقتی با نحوه درس دادن و موضوعات آن آشنا شدم، شوكه شدم. در نظر من 

بود. اما از تحقيق خبري نبود. چندان تفاوتی محل بحث و تحقيق میباید دانشگاه 
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دیدم به جز در مورد نوشتن بين سيستم تدریس در دانشگاه و دبيرستان نمی

این شيمی نبود كه در خدمت اهدافم باید  يدمعالوه فهمانتها. بههاي بیهجزو

م اعالقگیها باعث بی. این تفاوتكردمرا دنبال می، بلکه من باید فيزیك خواندممی

خواندم. در بازگشت به خانه راه زور میهبه درس شد. اما با این حال درسم را ب

ل یساطوالنی بين دانشگاه و ميدان شهناز )امام حسين كنونی( به بحث در م

ها خوب گذشت. او باور داشت كه اگر همه آدمسياسی و اجتماعی با شهرزاد می

باشند، جامعه خوب خواهد شد. من معتقد بودم كه تا سيستم سياسی عوض نشود 

پذیر نيست. ها امکانتك آدمو نظامی عادالنه بر سر كار نياید، خوب شدن تك

كم شيد. اما در این مسير كمكهاي ما گاهی به جدل و حتی قهر كردن میبحث

 50دانشگاه را از  شد. اواخر سال اول بود كه شهریهیمان به هم نزدیك منظرات

تومان رساندند. هنگام امتحانات ترم دوم بود. دانشجویان  1500 تومان به ترمی

دست به اعتراض زدند و امتحانات را تحریم كردند. بعد از یك یا دو هفته پيامی را 

تومان  1500روشنی از نگرفتن خواندند كه به طور نا مانلکه فرح براياز طرف م

ه امتحانات در سالن عالوه اعالم كردند كشهریه از دانشجویان صحبت كرده بود. به

بزرگ دانشگاه را بسته و  بعد دردانشگاه انجام خواهد شد. از آن به  ورزش دبيرخانه

ح احساس فریب بود، برداشت من از نامه فرند. ددادانشجویان را به دانشگاه راه نمی

من و  تعالوه مخالفهتومانی اسم نبرده بود و ب 1500 از لغو شهریه چون او صراحتاً 

اه حتی براي نوواردان بود. گدانش هاي دیگر با اصل افزایش شهریهبچهاي از دسته

نه را در روي جلوي دبيرخارحال روز بعد كه امتحان داشتيم، پليس تمام پيادههبه

اختيار داشت. درگيري ميان پليس و دانشجویان به زخمی شدن تنی چند از 

هایی كه امتحان ندهند، ها انجاميد. از طرفی دانشگاه اعالم كرده بود كه از آنبچه

هرحال ایجاد وحشت توسط پليس و شود. بهدر شهریور ماه امتحانی گرفته نمی

-انگشت شماري از هم به جز عده دادن یك ترم باعث شد كهاحساس از دست 

هاي ما، بقيه تحریم را شکسته و به سر جلسه امتحان بروند. از جمله اینان كالسی
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شهرزاد بود. بعد از امتحان جر و بحث شدیدي ميان ما رخ داد كه طبق معمول آن 

 ویژههب ،همراه بود. ما حدود یك ماه قهر ماندیم. اما دوستی ما هایی نيززمان با انگ

م كشاند. البته بدبينی من به ما را دوباره به ه ،مانهاي سياسیعالقه او به بحث

ليسانس ما به مؤسسه ماد كه به  ح درست بود. چرا كه در پایان دورهفرنامه 

 سال بدهکار بودیم. 4شهریه ي هداد به اندازدانشجویان وام می

ادامه داشت. هر مطالعات سياسی و اجتماعی من در خالل تمام این دوران 

خواندم. مجله فردوسی كه ا میكتابی از فراماسيونري اسماعيل رائين تا تضاد مائو ر

كه باید روشنفکري داشت، جزو مجالت هفتگی من بود. در ضمن به دليل آن جنبه

مجبور  ،(و این خواست خودم بود)نياز باشم كردم تا از كمك خانواده بیكار می

به دبستانی در منتهااليه جنوب  ،معلمیي ام با ادامهدم براي تطبيق برنامهش

پناه منتقل شوم. این مدرسه دو خيابانی به نام یزدان در، تر از غياثیپائين ،شرقی

اغلب  هاي این مدرسه بسيار فقير وآمد. بچهام جور در میشيفته بود و با برنامه

ها تم، متوجه شدم كه بچهگرسنه بودند. روز اولی كه به كالس اول براي تدریس رف

تند وضعيت خود را با من كه ها دوست نداشپوش و نحيف هستند. آنهبسيار ژند

ومين ها فرق داشتم در ميان بگذارند. براي من اما بودن با این محربا آن كامالً

زعم ما بر روي دریاي ه فقر در كشوري بودند كه ب ها نمادتوفيقی بزرگ بود. آن

حاضر نبود وارد كالس شود. مدام  اصالً بود كه دخترك كوچکی  نفت نشسته بود.

العاده طی یك هفته به كالس آمدن عادت كرد. او از كرد. با محبتی فوقشيون می

كمك به وضع  من براي بود یعنی دختر یك مستخدم دانشگاه.مرفهين مدرسه 

ره باالتر از مند كردنشان قرارگذاشتم كه هركس نمبراي عالقههمچنين شان و مالی

در عمل اما به آنانی هم كه این نمره را  گيرد.بجایزه  ها بياورد،در درس 18

التحریر بود اما با فرا رسيدن دادم. ابتدا این جایزه شامل لوازمجایزه می آوردند،نمی

لباس گرم براي آنان تهيه شود. در ها الزم بود كه فصل زمستان و احتياج بچه
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هاي ارزان كه در برخی موارد با كمك مالی سایر معلمان نيز با خریدن ژاكت نتيجه

 شد.همراه بود این امر انجام می

 هارمچبار معلم كالس سال دوم دانشکده نيز در همان مدرسه بودم اما این

 شویقدختري شيطان با شلوغ كردن كالس و ت شدم. روز اولی كه سر كالس رفتم،

ن شد كه ای اعث عصبانيت من شد. در زنگ تفریح به من گفتهه این عمل ببها بچه

ش دختر در درس بسيار تنبل بوده و تاكنون به پشتيبانی برادرش كه چاقوك

 فتمارنيداي است تا این كالس باال آمده است. به من هشدار داده شد كه با او حرفه

ت ت چه بر سرآید و معلوم نيسكار برادرش با چاقو به سراغت میچه به محض این

ت و ر نداشخوبی برقرار كردم. دخترك ماد يواهد آمد. اما با این دخترك رابطهخ

دت ی به شاز لحاظ مال آنهاداشت. نبا او  بدينامادري نيز از ترس برادرش رفتار 

ترك از شان رفتم، دخبه خانه رو حتی روزي كه به اصرار او براي ناها ندفقير بود

مرو مرغ نيزده شده بود. غذا شامل تخمشان را دارند ذوقكه بهترین غذاي سالاین

 قدر نزدیك شد كهما آن مرغ براي چهار نفر. رابطهدو تخم هم و خرما و نان بود آن

نش ستگابش با دستی پر شامل یك رب انار و یك كيلو گردو كه ااو هم با نامادري

 5 )حدود روپابعد از بازگشتم از ا ند به دیدنم آمدند. حتیاز شهرستان فرستاده بود

ات مالق دیگر راباز هم و ن دبيرستان محل كارم را یافتندپرساسال بعد( پرسان

 كردیم.

اي بود كه او هم مادرش را از دست داده بود و با خواهر مورد دیگر بچه

كرد و بعد از برقراري كرد. هميشه دلش درد میكوچکترش با نامادري زندگی می

اي دلسوزانه با خبر شدم كه او هميشه گرسنه است. روزي به دیدن رابطه

ها بهتر شود و نامادریش رفتم و قرار گذاشتم با ده تومن ماهيانه وضع غذاي بچه

ار بود اما گردي بود كه از بام تا شام دنبال كدوز دورهاین نيز شد. پدرش پينه

من و او ي داد. رابطهنواده را نمین براي خانا یك لقمه درآمد اندكش كفاف تهيه

بود. مورد  بسيار نزدیك شد چون دختر مستعدي از نظر درس و درك مفاهيم
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وجه حاضر نبود داد و به هيچوقت تکاليفش را انجام نمیدختري بود كه هيچ دیگر

هاي پياپی از ميانگين سنی علت رد شدنه علت آن را به من بگوید. سن او ب

االتر بود و حتی حاضر نبود مادرش را به مدرسه آورد تا از دليل هاي كالس ببچه

جم بود كه با ی كالس پننزدیك امتحانات نهایخبر شوم. باالخره  این كار او با

وادار شد كه مادرش را به مدرسه بياورد. تازه فهميدم كه از ، تواماً ،تهدید و مدارا

فتی( روشن كنند و به این توانند المپا )چراغ نشدت فقر یك ساعت در شب می

شان را انجام دهند. براي او نيز و تکاليف توانند درس بخوانندها نمیدليل بچه

او سال آخر اي براي خرید نفت گذاشتم تا بتوانند درس بخوانند. مقرري ماهيانه

ش به شدت ضعيف ادرسی و پایهجا كه دیر شده بود آنگذراند و از دبستان را می

و  امتحانش نمره دادم كه قبول شود به ورقه ،وان ادامه تحصيل نداشتود و نيز تب

دم ما با آن دست به رخروار بود از فالكتی كه م ها مشت نمونهمدركی بگيرد. این

هر چند به مقدار محدود،  ،گریبان بودند. با دیدن و لمس كردن بدبختی مردم

دیگر  وتر شدم و مبارزه در راه آن مصمم نظرم براي تالش در راه بهروزي مردم

 یك طغيانگر به تمام معنی شده بودم.

 



 44 

 چرا؟ ،مبارزه مسلحانه

مسلحانه را  اند چرا ما مبارزهاز خود پرسيده 57بعد از انقالب بسيار كسان، 

ز ن نيبراي تغيير وضع مردم برگزیدیم؟ این پرسش بسياري از جوانان این دورا

توانم علل انتخاب این راه را جا كه میكنم تا آنمن سعی می جاباشد. در اینمی

 .كنمتشریح 

طی رتبااانتخاب راه مبارزه همواره با تاریخ، فرهنگ، و سطح دانش یك ملت 

يز در مسلط بر جهان ن هاي مبارزهارتباطات جهانی و شيوهعالوه تنگاتنگ دارد. به

مان داراي ه سالایرانيان با تاریخ دیرین. ما كندی ایفا مییين آن نقش به سزاتعي

ین ارزه با اعراب، مغوالن و ویژه در مورد مباههاي مبارزاتی قوي ببرخی خصلت

ه دكاموجایی كه همه این حکام به شدت خاز آن هستيم.اواخر غربيان استعمارگر 

 یناتند، از این رو همواره بسآميز را میمسالمت و مستبد بودند و راه مبارزه

سوب مسلحانه بود كه در تاریخ ما سمبل دشمنی با حاكميت جابر محي مبارزه

مقفع، قرمطيان، سربداران، امثال سنباد، ابن شد و همواره هم مبارزاتمی

غيره  فظ واسماعيليه و غيره در آن اهميتی بيش از مبارزات برمکيان، فردوسی، حا

 داشته است.

کام ح توانستند به مبارزه باند كه میاز نظر فرهنگی این فقط قهرمانان بود

 ست،اكم هنوز نيز بر مردم ما حا كه ،احساس و شور بر عقل جور بپردازند. تسلط

ی، اي چون اقليم، حاكميت استبدادي به دليل شرایط اقليمخود از عوامل عدیده

قوام ا مهجو ها بدون شركت عامه،ور توسط دولتوابستگی به رتق و فتق ام

 رفتهگأت ، نشرات الهی سپردن و خود را ناتوان دیدندفع خطر را به مقد گر،تاراج

 .است
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 انیور جواضافه شه ب كار نگرفتن عقالنيت و استفاده از دانش مبارزهه این ب

اي یکی از عوامل اساسی انتخاب شتابناك مشی مبارزاتی و كم صبري براي بر

 .بوده استتر بر بيدادگران یعرپيروزي هر چه س

ی رفی مستبدین با درك خطر آگاه شدن مردم، همواره مانع دستياباز ط

ه ب ن، ازو با دامن زدن هرچه بيشتر به احساسات آنا بودندملت به شعور و دانش 

خصوص با بهها . آنكنندو می دردنككارگيري شعور توسط آنان جلوگيري می

 هاي مبارزاتی سایر مللكتب و شناخت درست شيوه سانسور مانع از مطالعه

 ثالً گيري مبارزات مو چگونگی شکل در نتيجه اكثر ما جوانان از ماهيت .شدندمی

هاي گیویژ وو بدون شناخت شرایط  یمآگاه بودویتنام و غيره نا در الجزایر، كوبا،

 پرداختيم.برداري صرف از مبارزات آنان میهر كشور به كپی

 وودكی ونه كه از ابتداي این كتاب گفتم، من خود از اوایل سنين كگهمان

وادگی مان و با توجه به حساسيتی كه محيط خاننوجوانی با الهام از جو سياسی ده

د پا وجود آورده بوهان بستمکارضدیت با ماندگی مردم و در من نسبت به فقر، عقب

م اما ا بيابراه ر ،انبوهی از كتب عهادم. در این راه كوشيدم با مطالدر راه مبارزه نه

ب كردند و كتبی چون تضاد مائو، كتااین كتب بيشتر سطح مبارزه را تبيين می

ناپذیر را كه شمشير در هاي تاریخی نيز قهرمانانی شکستسرخ مائو و كتب و رمان

ي وظيفه و با سرافراز بردندمیدست گرفته و یك تنه به اردوي دشمن هجوم 

. قهرمانان كردندآوردند، تبيين میمیدوستی خویش را به جا و ميهنستيزي ستم

 ، ليالواراگهمن خسرو روزبه، جميله بوپاشا، جميله بوحریره، ماه پري ویتنامی، چ

با  ورایط دست گرفت و بدون توجه به شه خالد و... بودند. باید چون آنان سالح ب

 جان بر كف گرفتن به نجات مردم پرداخت.

قدر مردم به سلطنت بدبين بوده و در رابطه با خانواده زمان آن در آن 

و در محافل خصوصی به لعن و  ساختندمیشان جوك هايپهلوي و دوروبري

اند. بدون شد كه مردم از حاكميت بریدهپرداختند كه باورمان میشان مینفرین
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و تا كارد به  نداكه مردم ایران بسيار صبورآگاهی از تاریخ درست ایران و این

وقت هم و به ميدان نخواهند آمد. آن گذارندنمیشان نرسد از جان مایه استخوان

به  و بدون توجه به عاقبت كار بدون برنامه و شناخت از نيروهاي حاضر در صحنه

تري داشته باشد، دنبال هر كس كه بهتر تبليغ كند و امکانات تبليغی فراوان

آهنگی هستيم كه وظيفه داریم با تقدیم جان دیم پيشكر. ما فکر مید افتادخواهن

اي را كه در قبال آن داریم به جا بياوریم. و وظيفه درآوریمخود خلق را به خروش 

در واقع بهتر است توجه داشته باشيم كه در آن دوران جنبش جوانان در تمامی 

فرما محتی در فرانسه كه دموكراسی بر آن حک .كردندكره زمين چنين عمل می

آميز بود. چه در آن دوران از تا حدودي خشونت 1968بود، جنبش جوانان در سال 

احزاب كمونيست تن به كاهلی سپرده و از مبارزه براي نجات مردم  ،دید جوانان

دست كشيده و گوشه عافيت گزیده بودند و مردم را در برابر دشمن تنها گذاشته 

ها در همه جاي جهان دست به اسلحه ستبودند. بنابراین الزم بود كه سوسيالي

برند و نشان دهند كه از آن رهبران ترسو متمایزاند و در راه منافع مردم و نجات 

 كنند. ها حتی جان خود را نثار میآن

مبارزات مسلحانه ایران  تخطئه گاهانه بهاي آگاهانه یا ناآعده سفانه اخيراًأمت

یسم یعنی ایجاد رعب و وحشت رترو اند.دانستههمسان تروریسم  را نآ پرداخته و

برایش كشتن سركوبگران با كشتن مردم  تروریسم كور است و .ناامنی در جامعه و

 در هر كوي و بينيم.سوریه می افغانستان و ن را در عراق،مصداق آ ندارد كهفرقی 

هاي كور در كشتار شود وگذاري میبرزن بدون توجه به حضور مردم عادي بمب

 اً تقریب ،خ مبارزه مسلحانه در ایراناما با مراجعه به تاری گيرد.ميان مردم صورت می

 برعکس وقتی  .زار مردم زده باشندبينيم كه مبارزان دست به آهيچ موردي را نمی

شوند اما به دادند خود كشته می سيب خواهند دید ترجيحكه مردم آ دیدندمی

 «منیحميد مؤ»ن زنده یاد . مثال بارز آیدی وارد نيامردم عادي كوچکترین آسيب

 ،سيب مردماواك قرار گرفت براي جلوگيري از آمحاصره ساست كه وقتی در 
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  .كشته شد وار خودیین فداروي آ با خم شدن یر شکم خود گرفت وز نارنجك را به

براي فرار از مهلکه چادر پيرزنی را از او  ،در دام ساواك بود «زیبرم»وقتی زنده یاد 

 ناراضی نشوند. يان خویش نترسند ویخرید تا مردم از فدا
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 اولين تماس با انقالبيون

فردي به نام بهروز كه یك  ه بود.یعنی سال دوم دانشگا 1346يز سال یپا

سال از من باالتر بود براي همکاري با من تماس گرفت. گویا در مدت اعتصاب 

ها شخصی به نام براي شهریه دانشگاه مرا شناخته بود. بعدها فهميدم كه رهبر آن

عنوان غيبت داشتن روي بُرد دانشکده به باشد كه بارها اسمشمی «روز رادبه»

شد كه براي تعيين تکليف به دانشکده از او دعوت می .دشمتوالی نوشته می

ها به ییو مبنی بر شوراندن روستائبا در پيش گرفتن تئوري ما . اوكندمراجعه 

 .بود كردهشروع به كشت و كار  و روستاهاي نيشابور رفته و قطعه زمينی را خریده

بتدا باید با كار ها معتقد بودند كه االبته به همراه چند تن از هم مسلکانش. آن

و خودسازي كرد و سپس به ئحال مطالعه كتب ماكردن بر روي زمين و درعين

ناميدند و سيستم ها را كمون میها زندگی جمعی بر روي زمينآن .پرداختمبارزه 

در  .شمردنداجتماعی ایران را نيمه فئودال )مالك و رعيتی( و نيمه مستعمره می

شدند. تمام بودند كه موتور اصلی انقالب محسوب می دهقانان ي این تحليل،نتيجه

دانم كه شدند. البته هنوز نمیشناخته می «بهروز»ها در دانشکده با اسم رفقاي آن

چيز  ،ها بهروز بود یا نه؟ اما اسم فردي كه با من تماس داشتاسم واقعی همه آن

از فعال شدن »ت: گفهاي او برایم عجيب و غریب بود. مثالً میدیگري بود. صحبت

دانستم بختيار بختيار خوشحال است و باید با او همکاري كرد كه از نظر من كه می

یا . «آمریکا است، عجيب بود نشانده ها بود و دستقاتل چپ 32بعد از كودتاي 

ها به اآلن وقت مبارزه است نه وقت درس خواندن و باید در امتحان» :گفتمی

 م، عکس مار و قورباغه در ورقهاگر جواب را بدانيحتی ، جاي جواب به سؤاالت

توانستم كرد. اما من نمیاین كار را می خود او واقعاً. «رد شویم آزمون بکشيم كه

براي آماده شدن براي پيوستن به » :گفتدانم چرا؟ او میچنين كنم و نمی

 ابطهاي اجاره كنی تا رشوي و خانههاي كمون باید مدتی از خانواده جدا بچه
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ات با خانواده سست گردد یا اگر به كمون رفتی باید تا سؤالی از تو نکردند طفیاع

حرف نزنی و تو حق سؤال كردن را نداري و گاهی هم رفقاي دیگر ممکن است 

من  «!بدهند اما تو نباید اعتراض كنی و بد و بيراه ات فحشنسبت به همه خانواده

و كند يقی دوست و همرزم خود را تحقير توانستم درك كنم كه چرا باید رفنمی

رنجه سازد. حدود سه ماهی با او در تماس بودم كه او نامه رضا را بر روي برد 

را خواند. روزي او به من شدیداً اخطار داد كه باید با  دانشکده دید و به نظرم آن

نياز به  ی شدیداًف. من از طركنیكار  توانی با مارضا قطع رابطه كنی وگرنه نمی

ارتباط با یك گروه مبارز داشتم تا به اهداف خود نزدیك شوم و از طرفی 

پس تمهيدي اندیشيدم و یك صندوق پستی در  توانستم دل از عشقم بردارم.نمی

چنان با رضا ارتباط داشته باشم. باالخره ه كردم تا دور از دید او همرخانه اجاپست

ما گسسته شد. ماجرا این بود كه در روز  هرابط «تختی»در جریان مرگ زنده یاد 

زاده او در ابن باویه  د كه به طرف مقبرههفتم تختی دانشجویان تصميم گرفتن

را و . بهروز به من گفت تو نباید بروي چون نباید ساواك تكنندایی پيمعبداهلل راه

ملی عكه آن را بی ،بشناسد. باید بگویم كه من در تمام عمرم عمل را بر حرف زدن

جا بر سر دوراهی احتياط به خاطر گروه یا دادم. اما ایندانستم، ترجيح میمی

عمل بودن قرار گرفتم. در تمام این مدت تنها شهرزاد بود كه از  نتخاب در صحنها

شناخته كه  ایننظریات من در مورد دستورهاي بهروز خبر داشت. من او را براي 

ها كرده بودم اما او را در جریان جزئيات بحثاز ارتباط با محافل سياسی منع  نشود

ی دانشجویان بودم، من و یجا كه مخالف عدم شركت در راهپيمادادم. از آنقرار می

برویم.  ابن باویه او تصميم گرفتيم خارج از صف راهپيمایان اما به همراه آنان به

ویان همين كار را هم كردیم. انبوه جمعيت مردم ميدان خراسان و شوش با دانشج

ان نزدیکی با بهروز داشتند نيز در ميان دانشجوی يهمراه شدند. افرادي كه رابطه

به هر  ؟را از شركت منع كرده بودن پس چرا او م ،بود آوربودند. براي من تعجب

ت بریزد و در كار اكه ترسبه من گفت براي آنروز گذشت. چند روز بعد  حال آن
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ترین كاري ها را شروع كنی. این عجيبچریکی تردست شوي باید دزدي از بوتيك

این مورد من در  ،چرا كه به دليل تربيت خانوادگی .شدبود كه از من خواسته می

زد ن كردم كه یك مبارز باید از آنچه درفکر می شه هميبسيار ترسو بوده و اصوالً

كرد كه پاكی و درستی باشد. او استدالل می يبپرهيزد و اُسوه ،مردم مکروه است

پس دزدي از  .دزدنددار( هستند و دسترنج كارگران را میها بورژوا )سرمایهبوتيك

آنان مباح است و كت و شلواري را كه به تن داشت به من نشان داد و گفت آن را 

كار براي من كنونی دزدیده است. اما این فتح(از بوتيکی در خيابان روزولت )م

غيرممکن بود و لذا از این عمل سرباز زدم. این مورد و نيز موردي كه بعد از هفتم 

زنده یاد تختی پيش آمد باعث شد كه او رابطه را قطع كند. بعد از هفتم تختی 

گرا و ی یك ملیپرسيد چرا در هفتم تختی شركت كردي كه گفتم چون تخت

او به شدت عصبانی شد و گفت كه دیگر نباید با او تماس داشته  مان مردم بود.قهر

گراها كاري نيست. راستی مورد دیگري هم مزید بر علت باشم زیرا ما را با ملی

زهت روحی ن»شده بود. قبل از این برخورد روزي وي گفت دختري به نام 

ها كتب شعر ين بچهكند كه بریاضی تحصيل می يدر سال سوم رشته «آهنگران

كند و بدین میها را به كتاب معتاد و بچه كندمیفروغ فرخزاد و دیگران را توزیع 

قرار بگذاري و با او صحبت كنی و  او زند. تو باید بابه مبارزه لطمه می ترتيب

و كتك  گاه من با دوستان دیگر وارد ماجرا شدهآن تا صحبت را به دعوا كشانده

تا دیگر از این كارها نکند. من با نزهت وارد صحبت شدم اما  يممفصلی به او بزن

هاي او را منطقی یافتم. او زود فهميد كه من از طرف بهروز به سراغ او رفتم حرف

ها را باور نکن چون كمونی در كار نيست و خود من اوایل با و گفت حرف این

 نيست. و خبري از مبارزه زنندها فقط الف میكردم اما دیدم كه اینها كار میاین

 اختالف شتن شوروي و چين پرسيدم كه جواب دادنظر او را در مورد قبول دا

دو پشتيبانی  دو به ما ربطی ندارد و ما در موقعيتی نيستيم كه از یکی از ایناین

يم. خالصه نسبت به من اطالعات زیادي در زمينه سياسی داشت و نمای
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ی و دوستانه از هم جدا شدیم. این وضع خوشرویهایش به دلم چسبيد و با رفح

جدا از او چرا با خوش و بش  ،بهروز را خوش نيآمد و گفت قرار بود كه دعوا كنی

هاي او منطقی بود و من لزومی براي پرخاش ندیدم. بنابراین شدي؟ گفتم حرف

ر به كه اگتهدید به اینخورم و بعد از بهروز تشخيص داد كه من به درد مبارزه نمی

كنيم از هم جدا شدیم. ی كه با ما تماس داشتی چنين و چنانت میساواك بگوی

البته به او گفتم من نه به دليل تهدیدهاي تو كه به دليل پایبندیم به مبارزه هرگز 

تان از جانب من آسوده باشد. بعد از شما خيال. با ساواك همکاري نخواهم كرد

بی بودن كشيده و مدیرعامل یك كارخانه انقالب شنيدم او بالکل دست از انقال

خوردم یا تو؟ از رد مبارزه نمیداست. برایش پيغام فرستادم كه این من بودم كه به 

ی دانشجویان بود. من و شهرزاد یاو جوابی نداشتم. روز چهلم تختی باز راهپيما

سط صبح زود به ميعادگاه جوانان یعنی ميدان شوش رفتيم. دختران دانشجو در و

اي گرداگرد آنان حلقه ،ها در همه كردن دستصف قرار گرفتند و پسران با حلق

ي از آن روجود آوردند. بر روي وانت باري بلندگو قرار داشت كه دختهنفوذناپذیر ب

 طوري كه بعدها فهميدم مراسم را زنده یاد بيژن جزنی رهبريداد. بهشعار می

داد، شته بود. دختري كه شعارها را میی را نوكرد و هم او شعارهاي راهپيمایمی

بود و شعارها عبارت بودند از: قاتل ننگت باد، تمام  «نزهت روحی آهنگران»

 وران، تمام بازرگانان، تمام برزگران اتحاد، اتحاد و غيره.كارگران، تمام پيشه

د. یادم رفت بگویم كه در شصف هر لحظه با پيوستن مردم درازتر می

كردیم و سراسر صف هفتم كه من و شهرزاد از كنار صف حركت میی روز راهپيمای

بود انتهاي صف در ميدان  ابن باویهدیده بودیم كه اگر اول صف در  ،را پيمودیم

شجویان این تعداد بودند بلکه همه كسبه و عابرین كه دانشوش قرار داشت نه این

رسيدیم مسئولين  ویهباابن هرحال وقتی بهی پيوسته بودند. بهمحل به راهپيمای

يز شمشيري كه قبر مرحوم تختی ن د تاج گل را دو نفر به داخل مقبرهمراسم گفتن

به نام من و دانشجوي دختر دیگري افتاد. هنگام  ببرند كه قرعهدر آن قرار داشت، 
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بازگشت در نيمه راه خبر آوردند كه پليس در ميدان شوش منتظر راهپيمایان 

ه شد كه از صف جدا شویم. تاز ما خواس .كردن استبراي كتك زدن و دستگير 

ان مان سخت بود كه از صف جدا شویم. به نظرمنزدیك ميدان بودیم. براي

خبر چرا كه مردمی كه به ما ملحق شده بودند بی .است اشتباه يرسيد كه كارمی

رفتند. میراه به شاه به طرف ميدان و بی چنان با شعار و بدچه در راه بود هماز آن

در نتيجه  .كردیمتلقی می ،يانتمن و شهرزاد این عمل یعنی واگذاشتن مردم را خ

ميدان متوجه  يدرست در آستانه .كردیمدست میه خروج از صف دست ب براي

هایی كه مال ها را در اتوبوسشدیم كه پليس با باتوم به جان مردم افتاده و آن

اي در پشت ميدان كردیم. ما از كوچهاید فرار میجا دیگر بد. آنناندازبود می پليس

رو هبه طرف خيابان مابين ميدان خراسان و شوش رفتيم. ولی امکان عبور بدون روب

جا روسري سياه شدن با پليس نبود. ما به داخل یك داروخانه پناه بردیم و در آن

پرین بيرون گاه با خریدن چند آسرا برداشته و روسري رنگی سرمان گذاشتيم و آن

آمدیم. پليس البته به ما مشکوك شد اما دچار تردید شد و همه چيز به خير 

 گذشت.

صبح روز بعد وقتی سر كالس بودیم ما دو تا را به دفتر دانشکده احضار 

چرا در آن مراسم » :با عصبانيت از ما پرسيد ،معاون دانشکده ،كردند. دكتر شيخ

كه ما طبق معمول گفتيم كه چون تختی پهلوانی مردمی بود  «!دشركت كردی

 با به اصطالح كند كهمان میرفتيم. او ما را تهدید كرد كه از دانشگاه اخراج

خواهش فرد دیگري پيش وي بود راضی شد كه فقط به اطالع دادن به 

م مان بسنده كند. من در این مورد نگرانی نداشتم چون با برادرهایهايخانواده

جا ها خود نسبت به چپ سمپاتی داشتند. اما شهرزاد از آنكردم و آنزندگی می

او را به  .اش بفهمند ارتباطش را با من قطع خواهند كرددانست اگر خانوادهكه می

اش لذا شروع كرد به خواهش و التماس كه به خانواده شدت زیر نظر خواهند گرفت

دنبال این كارها نخواهد رفت. البته باید بگویم  كه از این به بعداطالع ندهند و این
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هاي او و یکی از نگرانی پزشکی بود يدر شهرزاد بورسيه ارتش در دانشکدهكه برا

وضع برادرش بود. من اما گفتم تعهدي براي عدم شركت در ه لطمه خوردن ب

ل هاي مختلف مثدهم. آخر من در تمام اعتصابات و مراسمگونه كارها را نمیاین

. كنمخواستم با دادن تعهد خود را مقيد كردم و نمیآذر و غيره شركت می 16

اي مبنی بر اخطار به خانواده شهرزاد براي ه از طرف دانشکده نامهكجالب آن

من به شهرزاد  .نيآمد ما جلوگيري دخترشان از این امور فرستادند اما براي خانواده

مر شده است. از صبح روز بعد برادر گفتم آن برخورد ضعيف تو باعث این امی

 او حق نداشت با رساند و ظاهراًو را به دانشگاه میشهرزاد با فولکسی كه داشت ا

من حتی صحبت كند. از طرفی مانع گوش دادنش به رادیو شدند. ولی ما مخفيانه 

 تا آخر و حتی بعد از اتمام تحصيل با هم رابطه داشتيم.

ه ه خانمراسم چهلم زنده یاد تختی، ساواك ب هرحال در همان شب بعد ازبه

ه قریب ب ها را دستگير كرد. اما جالب این بود كه اكثرفعالين دانشکده ریخته و آن

ها بعد از دوسال به دانشکده و آن ندازي بردها را براي دو سال به سرباتفاق آن

 برگشتند و به تحصيل ادامه دادند. 

هاي دیگر مثل دانشکده ادبيات و انشکدهدر سال بعد اعالم كردند كه از د

يریم. من كه نام زنده توانيم واحد درسی اختياري تا چهار واحد بگعلوم تربيتی می

ي دم، با عالقهعنوان یك استاد ماركسيست شنيده بورا به «ریانپوردكتر آ»یاد 

پور از شناسی ایشان را انتخاب كردم. زنده یاد دكتر آریانهبسيار واحد درسی جامع

به كالس را و  كردمیآن استادانی بود كه درس را با مسایل اجتماعی تلفيق 

براي ما كه تشنه دانستن هرچه بيشتر در زمينه سياسی و جامعه  ،ساعاتی جذاب

نبود. حتی سالن و  كرد. كالس او دیگر یك كالس بستهشناسی بودیم، تبدیل می

شد. غير دانشجو لبریز می علوم تربيتی از دانشجو و يراهروي دانشکده

شد و مدام در ذهن پرشور ما تخم طغيان را محابا بيان میهاي او كه بیصحبت

گشت. او حتی از مباحثه با برخی متدینين كه كاشت، با ولع تمام دریافت میمی
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با او مباحثاتی را  آمدند، ابا نداشت.براي ایجاد آشوب و به هم ریختن كالس می

راه انداختم. تالش زیادي كرد كه ه مسلحانه در خارج از كالس ب يدرباره مبارزه

كردم كه او با چون احساس می قانعم كند كه راه مبارزه مسلحانه درست نيست اما

كردم. بعد كند لذا در هدفم پافشاري بيشتري میهمدلی در این زمينه صحبت می

 «به آذین»ایشان از من خواستند براي قانع شدن پيش آقاي  از دو سه ماه بحث،

السلطنه سوار ملی واقع در خيابان قوام یم. یك شب سرد زمستان در كتابخانهبرو

كه در صندلی براي این قدر محتاط بود كهآندرستی ه بماشين فولکسش شدم. او 

با كتاب و كاغذ دستش بيفتد، لذا صندلی جلو را ه جلو ننشينم كه ساواك آتوئی ب

به »آقاي  يعقب نشستم. بعد از ساعتی در خانه اشغال كرد و من در صندلی

با این استدالل كه من حاضر نيستم یك مشت  «به آذین»بودیم. آقاي  «آذین

كه سياست جهانی براي خيزش این ها بفرستم و اینجوان را با اسلحه به خيابان

مسلحانه منصرف كند. او  يرا از مبارزه، سعی كرد مچنانی در ایران مهيا نيست

گفت اتحاد شوروي در حال حاضر در حال كمك به مبارزان ویتنام است و می

تواند در دو جبهه با امپریاليسم بجنگد به همين دليل ما نباید ميدان دیگري نمی

دوم در ي به همين دليل یعنی بازگشایی جبهه م. برعکس، من درستيرا بگشای

اي دیگر، عنوان بيگانهاعتقادي به كمك اتحاد شوروي، بهیاليسم و نيز بیمقابل امپر

ام كرد. چه بسيار آزرده «به آذین»هاي آقاي . حرفبه مبارزه مسلحانه اصرار داشتم

ش به اتحاد شوروي داشتم، ایعنی بر وابستگی ،با ذهنيتی كه از سياست حزب

برداشت هم دنباله همان سياست حزب توده  كارانه وهاي او را هم محافظهحرف

 . به هرحال دست از پا درازتر بيرون آمدیم. كردم

من نزدیك شد و گفت دكتر ترا در كالس دكتر آریانپور دانشجوي كردي به 

پذیرفتم كه با براي تماس با من معرفی كرده است. با اعتمادي كه به دكتر داشتم 

. بعد از چند مبارزه داشته باشم. اما خيلی به او اعتماد نداشتم ياو مباحثاتی درباره

در فرصتی از دكتر پرسيدم كه آیا ایشان او را به من معرفی كرده است؟ كه  جلسه
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اعتمادي این بود كه او در رفتارش ایشان منکر این امر شدند. علت این بی

بخشيد كه از نظر یداد و حالت شاعرانه به رفتارش منشان می هاي عاطفیحالت

 مبارزان اهت داشت. چرا كه در آن زمان اوالًها شبمن این روش به روش ساواكی

به پاك ماندن روابط از مسایل عاطفی و نيز غيرممکن بودن داشتن روابط 

 این را در رابطه با بهروز و داستان . خصوصی براي مبارزین مسلحانه اعتقاد داشتند

این وسواس  و من هنوز هم در)كردیم ما فکر می ثانياً هاي رضا توضيح دادم.نامه

هاي اطالعاتی براي سرگرم كردن مبارزان و بریدنشان از كه سازمان (برمسر میبه

هرحال در همان ایام دكتر آریانپور برند. بهمبارزه آتوي روابط عاطفی را به كار می

دانشجویان به  ایشان بارا كه هميشه مورد آزار ساواك بود، براي كم كردن تماس 

توانستند وارد این الهيات منتقل كردند. دیگر دختران دانشجو نمی يدانشکده

 نقش رابط ، داوطلبانه. آن پسر كردكنندو از درس ایشان استفاده  بشونددانشکده 

 آورد كه غيرواقعی بود. مثالً می . او خبرهایی از دكترمن و دكتر را به عهده گرفت

ها نکرد كه در تحقيقاتم از دیگران به ها كرد و چهساواك با ایشان چهكه از این

كه من دیگر دنبال سياست بردم. سرانجام روزي با اظهار اینمی واهی بودن آن پی

من و چند نفر از سال تابستان، م. آنخداحافظی و تماسم را قطع كردنيستم با او 

جا رفتيم. در بازگشت از آننفت میهایم براي كارآموزي به پاالیشگاه كالسیهم

فروشی كه در نزدیکی چهار راه پهلوي )وليعصر سري به یك ميز كتاب معموالً

نري در ومانند كتاب فراماسي ،هاي زیر ميزيو كتابزدیم می ،كنونی( قرار داشت

گرفتم. دو تا را می ،رائين و تاریخ مشروطيت كسروي و غيرهاسماعيل  ایران نوشته

براي  يز همان سال روزي كهیكردند. چندي بعد در پار آن را اداره میجوان لُ

دیدم دو  ،ها مراجعه كردمگذاشته بودم به آن را قبالً گرفتن یك كتاب كه قرار آن

به طوري كه  .اندایستاده هاآميز در دو طرف یکی از آننفر غریبه با رفتاري طعنه

ها باید ساواكی باشند و زدم آن رد و بدل كرد. من اما حدس ايشد حتی اشارهنمی

كتاب شيمی معدنی را كه به من قول » :نيازي به اشاره نبود. خيلی عادي پرسيدم
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ها با متلك اما یکی از آن ساواكی «!نه»كه فرد مزبور گفت:  «دادید، آوردید یا نه؟

سان و لرزان به من تر ،گفت« جون خودت ما هم خر شدیم» يهچيزي در مای

سرعت به دانشگاه رفتم. از فرداي آن روز دیگر آن دو جوان را ندیدم و ميز 

خوانی و نياز جا نبود. این مسئله مرا كه معتاد به كتابها دیگر آنفروشی آنكتاب

 49كالفه كرده بود. سال  كردم،به رابطه با مبارزان را با تمام وجود احساس می

شکده در ماجراي زنده یاد تختی دستگير شده و به سربازي بود. كسانی كه از دان

به دانشکده براي ادامه دوباره ي، گسيل شده بودند، با پایان دو سال خدمت سرباز

گی ها و ارتباط مجدد با بهروز مرا از كالفهاميد به حضور آن گشتند.تحصيل باز

شدم. در این ميان نجات داد. روزي با بهروز صحبت كردم و خواستار ارتباط مجدد 

معماري به نام نسترن آشنا شدم. ما سه نفر  دهدانشک و در ارتباط با او با دختري از

كنم شروع به مطالعه آن هم دوباره خوانی كتاب تضاد مائو كردیم. من فکرمی

هاي مختلف خواندم ولی امروز وقتی كتاب تضاد مائو را بيش از ده بار در دوره

تر ویژه بيشه ماركس ب يبا فلسفه به طور كلی و با فلسفه وكنم تر فکر میعميق

و هگل  چه كه ماركسانگارانه از آنآشنا شدم، تضاد مائو را برداشتی بسيار سهل

ویژه آشتی ناپذیري هبيش از حد بر روي تضاد و ب يیابم. تکيهگفته بودند، می

از نکات اساسی  تضادها تا به آخر و هستی هر یك در گرو نابودي دیگري بودن

كه همزیستی تضادها، سنتز آنان و تغيير در جهت باشد. درحالیكتاب مائو می

به فراموشی  ناسب هر یك از دو وجه تضاد تقریباًهاي مایجاد نو با حفظ ویژگی

 سپرده شده است.

هاي مخالفی كه در آن كنم و از گوش دادنم به رادیودر اینجا پرانتزي باز می

از اوایل  شتند، خواهم گفت و سپس به ادامه داستان خواهم پرداخت.زمان وجود دا

هایی چون رادیو مسکو، رادیو هایی كه به تهران آمدم، به گوش دادن به رادیوسال

چندي از رادیو مسکو به دليل پکن، رادیو پيك ایران و رادیو عراق پرداختم. بعد از 

زود زده شدم، چه انتظار ي ش در مورد دستآوردهاي كشاورزي شوروایپرگوی
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نيز صحبت ها و ایدئولوژيی كمونيستی حداقل از سياستیعنوان رادیوهداشتم ب

عالوه تعریف و تمجيد از صنایع ایران به هنگام بازدید كاسيگين نخست كند. به

د، به دليل وزیر شوروي پاك مرا نا اميد كرد. دورانی كه عراق با رژیم شاه درگير بو

عراق  رادیو مبارزین از جمله آقاي خمينی ازبرخی از  (و نيز استفاده) هايافشاگري

نيز رادیو پکن كه شعار  .كرديت پيدا باجذ یمراباین رادیو  ،و تهييج مردم به مبارزه

خورشيد از شرق »یا « !آیدنگ بيرون میفتي هقدرت از لول» مثلاش ابتداي برنامه

 برایم بسيار گيرا بود.« !كندطلوع می

 

اول  ترم ،تكشان با حداقل نمراهرحال من با فشار و اصرار برادرانم كشانهب

د. ازگشتنب ،ربازي رفته بودند به سهایی كه اجباراًدر همين موقع بچه را تمام كردم.

 خاطربهموقع نتوانسته بودم با تشکل دیگري ارتباط بگيرم،  آنمن چون تا به 

م و رفت بار دیگر به سراغ كسی كه با من تماس داشت ،شناختی كه از آنان داشتم

حزب ی قالبگام گروهی به نام سازمان انخواهان ارتباط با تشکيالت شدم. در آن هن

نی شان گرایش پروچيتوده بود. آنان از حزب توده جدا شده بودند و رهبران

ه ب «يدسيروس نهاون»داشتند. یعنی طرفدار چين بودند. گروهی از آنان از جمله 

 در آن ی كهایران آمدند و تشکيالت مخفی سازمان انقالبی را به راه انداختند. كس

نام ه دي بهنگام من با او تماس گرفتم با این جریان ارتباط داشت. او مرا به فر

ت اه تخرروي سينمایی، به گمانم پاسفيك در سه همحمود معرفی كرد و قراري روب

 .گذاشتمن  باجمشيد 

ما كتاب دانشگاه شریف بود. من سر قرار رفتم تا با محمود  عالمت قرار

اي به التحصيل شده و معلم بودم، اما عالقهارتباط برقرار كنم. آن زمان من فارغ

ها مشغول به كار شوم. به ویژه خواست در كارخانهشغل معلمی نداشتم و دلم می

تواند؛ در كارخانه میكه بعد از سياسی شدنم بر این باور بودم كه تنها كار آن

ش آمد تا در موجب رشد انقالبی فرد شود. از این رو در مدت تابستان فرصتی پي
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ل شوم. در این كرج به كار مشغو يي فلزسازي در جادهآزمایشگاه یك كارخانه

كرد و او پيش از آن تکنسين اي اداره میآزمایشگاه را دانشجوي شبانه ،محل

من او را اخراج كنند  يارخانه در صدد بودند تا به وسيلهكآزمایشگاه بود. مسئوالن 

و مسئوليت او را به من دهند. من از این ماجرا آگاه بودم. زیرا پيش از من دوستم 

گلرخ كه حاال سياسی شده بود در این كارخانه مشغول به كار شد. تنها ارتباط 

 گلرخ من بودم و از طریق ما با تشکيالت ارتباط داشت.

حقوق  يوعدهمسئوالن ضمن  اندكنه اندكاكارخ در تداي كار گلرخدر اب

لرخ گند. باال از او خواستند تا براي آن تکنسين پاپوش درست كند تا اخراجش كن

بب سشود. به همين هم به جاي همکاري با مسئوالن آزمایشگاه با آنان درگير می

نه كارخا ام بهجریان براي استخدجا اخراج كردند. من با اطالع از این گلرخ را از آن

كار  ام و آنان مرا پذیرفتند و مشغولرفتم و گفتم از طریق آگهی روزنامه آمده

ن آن تکنسي ين كارخانه به من نگفتند كه دربارهشدم، البته آزمایشی. مسئوال

 ند.فته بوداز برخورد گلرخ تجربه گر و یا را نداشتند یشاي دارند. حاال یا روبرنامه

ه دانست كاو می .، بسيار معمولی بودبا اورفتار من  ،رغم خصومت آن آقابه

 ر حدود دو ماهی كه مندكم اي دارند. ولی كممدیران كارخانه برایش چه نقشه

 الً كه اص ن بودمدیم. اما مسئله ایدیگر راه آجا بودم، طوري رفتار كردم كه با یكآن

خصص ان ارشد، كارشناس متعنوان كارمندآمد، زیرا ما بهه به كار من نمیكارخان

نفر  دو سه دیدیم.آنان را نمی جدا بود. اصالً  بودیم و همه چيزمان از كارگران

تمان اتاقی در ساخ رفتم گاه تنها نفر بودم.ناهارخوري كه من میبودیم و نبيشتر 

اشتم. ندگونه ارتباطی آوردند. هيچجا برایم غذا میباالي دفتر مركزي بود، كه آن

. حتی یك حتی سرویس رفت وآمد ما جدا بود و امکان تماسی وجود نداشت

. در بود مور رفت و آمد من و دو تکنسين یوگسالویاییأراننده با ماشين پيکان م

ه طالعهمين حال با محمود ارتباط داشتم. اولين كاري كه محمود به من داد، م

 .خواندممی چندم ربراي با را كتاب ینبایست ابود و من می وكتاب تضاد مائ
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ر م كتاب اما فک. یادم نيست درست كداكتاب بعدي درباره اقتصاد بود

ردم كبه مدیران كارخانه اعالم  ن بود. در همين ميانتيكنم اقتصاد مال نيکی می

مانم. هر چند كه آنان اصرار بر ماندن من داشتند و پيشنهاد حقوق كه نمی

 ز طرفیادم. نپذیرفتم. من سردردهاي شدید پيدا كرده بو بيشتري را نيز دادند، اما

دادم. كارخانه به لحاظ ماندم آموزش و پرورش را از دست میاگر كارخانه می

موزش و آچهار برابر  آمد اما از لحاظ حقوق تقریباًنمی هدفی كه داشتم به كار من

 پرورش بود.

به دستور محمود  بود.انتخاباتی در پيش  49ا اوایل ی 48در اواخر سال 

. به شهسوار رفتم كردممیهایی بر ضد انتخابات و استبداد پخش بایست اعالميهمی

و اعالميه را كه امضاي سازمان انقالبی داشت، پخش كردم. هنگام پخش اعالميه 

تر ، چون خلوتچادر به سر كردم و به محالتی رفتم كه بيشتر اعيان نشين بود

ام اشرف همراه دختر خاله .كه عادي جلوه كندرفتم براي اینم نمیه. تنها نمودمی

شناختند و غير عادي بود كه در آن محالت رفتم چون در شهرستان میمی

دادم و به پایين رود. من هنگام راه رفتن اعالميه را زیر چادرم سُر میبدختري تنها 

ذیانه واشرف رفتاري م روي من نيآورد. هبام متوجه شد اما انداختم. دختر خالهمی

ها نيست. به روي خودم نياوردم فهميدم كه اعالميه داشت. چند روز بعد دیدم بقيه

آمدم دوباره اشرف برداشته. او هم به روي خودش نياورد اما روز آخر كه می

كه بفهماند كه از كار من با خبر است. پخش اعالميه سرجایش گذاشت. براي این

فتم كجاست؟ ردانستم محالتی كه میه پا كرد. من نمیصدا ب در شهسوار سرو

ها پخش كرده بودم. به لحاظ رئيس كالنتري و امنيتی يجالب است كه كنار خانه

هاي نزدیك از من داشتند، يلتعداد اندك افراد سياسی شهر و شناختی كه فام

 فهميده بود كه كار من است. یا یك شخص دیگري كه قبالً شوهر خواهرم  مثالً

ها كار من است. نيز پی برده بود كه پخش اعالميه ،اي و بعد مذهبی شده بودتوده

گير بودم كه در كدام حرفی نزده بودند. پس از بازگشت به تهران پیاما هيچ
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پتروشيمی استخدام شوم. پتروشيمی در خارك كارخانه تأسيس كرده بود و 

 ،جا بودیمنروز آ 15 ت. مثالًخيلی خوبی به لحاظ حقوق و رفت و آمد داش شرایط

یه هفته تعطيل داشتيم و خودشان ایاب و ذهاب ما را به عهده داشتند. من در 

كه در جا با آنرفتم. در آنمیي كارآموزي به شركت نفت سال سوم كه بودم برا

رفتم. در ناهارخوري كارگران جدا گيري به واحدها میآزمایشگاه بودم براي نمونه

رتباط بگيریم. به همين سبب من نستيم ااتواین بود كه خيلی خوب مینبودند. 

بهترین جا پتروشيمی بود كه تازه . صدد استخدام در واحدهاي شركت نفت بودمدر

 كرد. به زور استخدام می د. شركت نفت كه قدیمی بود معموالًتأسيس شده بو

هویدا  وزیري مشاور حقوقیبستگان كه شهسواري بود در نخست از یکی

وزیري در گيري كارم به نخستمن به همراه برادرم و گاهی تنها، براي پی بود.

در همين رفت و آمدها این آقا به من نظر پيدا كرد. آن  .رفتمخيابان پاستور می

 او حدود پنجاه ساله. یك آدم خپل و بودم وساله  23 -22موقع من یه دختر 

-به ،در یکی دوبار كه تنها رفتم فهميدمكچل. این موضوع را و چاق و شکم گنده 

دانست. او گفت كه ما كه وحشت كردم. این موضوع را محمود رابط من میطوري

منفجر كنيم.  جا راوزیري تهيه كنيم و آنخواهيم یه كروكی كامل از نخستمی

ین عمليات خواهند اا چه جوري میههم پذیرفتم. حاال دل تو دلم نيست این من

شناختند. دو ماه و اندي دیگر مرا می يهاتوسط من؟ نگهبان دهند؟ یعنی را انجام

كه حاال كار به كجا هر دفعه به بهانه این. كردمجا رفت و آمد میبود كه من آن

جاست؟ این پله كجا توالت ك رفتم تا به گوشه كنار سرك بکشم.یم هكشيد

در همين گيرودار بود، كه  گونه است.هبفهمم ورود و خروج چ رسه؟ كه كامالًمی

محمود سر قرار نيامد. روز بعد دو بار رفتم باز هم نيامد، اما دیدم افراد مشکوكی 

بعد از  .شاه )جمهوري كنونی( بود يابانخ اهی كه ما قرار داشتيم بودند.سر چهارر

من سه بار سرقرار  جا بعد از چهارراه كارگر، چهارراه اسکندري. آنچهارراه انقالب

تم. در سومين مرتبه، كسی كه من را به محمود معرفی كرده بود به سراغم آمد رف
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 :گفت «!آره»: گفتم «رفتی؟سر قرار می» :و پرسيد «!دیگه سرقرار نرو» :و گفت

هاي كه در ردهضمن آن اند.ها را دستگير كردهعجب شانسی آوردي چون این»

دستگيري اول سيروس نهاوندي  اون موقع «باالي آنان یکی دو نفر ساواكی بودند.

هایی كه نم خود سيروس نهاوندي با كی بود. ولی اون موقع بچهدابود حاال نمی

هرحال گفته ه . باستفهميدند كه ساواك در ميان آنان نفوذ كرده  ،بيرون بودند

شد كه سيروس نهاوندي بعد از آن دستگيري و پس از ماجراي كذایی فرار از می

بخش يكرده است. نهاوندي سپس سازمان آزادساواك همکاري میبا  ،بيمارستان

 .ایجاد كرد را

هاي سازمان چریك»روحيه یأس و نااميدي مرا گرفته بود. از سوي دیگر 

 گونهاعالم موجودیت كرده بود. و من هيچ 1349در بهمن ماه  «فدایی خلق

ي دانشگاه هستند هادانستم اعضاي سازمان از بچهارتباطی با كسی نداشتم و نمی

 من شده بود. يین خبر باعث باال رفتن شدید روحيهیا خير؟ البته ا

ونه گهتا پيش از جریان سياهکل در این اندیشه بودم كه چ 49از پایيز 

ه یأس با سازمان انقالبی ب عدم اعتماد پس از قطع ارتباط .توان ارتباط گرفتمی

ام با محمود شده بود در همين هنگ من زد. اما كسی كه سبب آشناییمن دامن می

جا ینابروم.  ،آباد تشکيل داده بودندپيشنهاد داد تا به كالسی كه در ميدان حسن

شجوي دان محلی براي مطالعه بود. به جز من، یك دختر در واقع اما ،ظاهراً كالس

 قدر تضاد مائوخواندند. آنجا هم تضاد مائو را میمعماري نيز حضور داشت. در آن

 را خواندم كه خسته شدم.

توانستيم گير هاي لنين نمیما كتاب .دونم چرا آثار مائو زیاد بودنمی

توانستم. چند هام نمیاز این زیر ميزي توانستم. الاقلمن نمی بيآوریم. یعنی

دانستم. ندن را عمل نمیاراضی نبودم. كتاب خو جا رفتم اما اصالًاي به آنجلسه

من جایی بود كه بر روي دشمن اسلحه بگيرم. سرانجام تصميم ميدان عمل به نظر 

عنوان تنها كشور گرفتم به خارج از كشور بروم. همان هنگام بود كه انگليس به
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سازمان  تر داد. من بر آن بودم با نمایندهها اجازه گشایش دفاروپایی به فلسطينی

 «هاي فدایییكسازمان چر»از آن طریق به   .بخش فلسطين تماس بگيرمآزادي

خ و خانمی كه دانشجوي بپيوندم. دوستانم در آن جمع مخالفتی نکردند یعنی گلر

 معماري بود.

كه كارمند قرار شد كه گلرخ در ذوب آهن استخدام شود. من به خاطر آن

توانستم براي استخدام در ذوب آهن اقدام طبق قانون نمی مآموزش و پرورش بود

هاي من . تالشبود به موافقت آموزش و پرورش كنم. كار در ذوب آهن منوط

جوري شد كه من بروم اي نداد. ولی گلرخ استخدام شده و قرار ما ایننتيجه

اگر  جا باشد كهاگر تماس گرفتم به گلرخ اطالع دهم. ولی گلرخ هم اینو انگليس 

به  تماس گرفت مرا توسط رمزي كه قرار گذاشته بودیم خبر كند. اما داستان سفرم

مخالف بود. ضمن  ی نداشتم و پدرم هم كه اساساًپول انگليس خود حکایتی بود. من

توانست هزینه زندگی مرا در انگليس دهد. اما ماجرایی سبب شد تا من كه نمیآن

بود. در مدرسه با خواهر  50طورجدي براي رفتن به انگليس اقدام كنم. پایيز به

كه دوستش  ،ق او با یکی دیگر از معلماناز طری .دوست شدم «بيژن جزنی»همسر 

كه جایی هست كه اوپر » :آشنا شدم. او گفت ،بود و ليسانس حقوق داشت

جا تو یه خانواده هيچی ميري اون» :؟ گفت«اوپر چيه» :پرسيدم. «كنداستخدام می

دهند و فقط گاهی در كارها تو را می ها هزینهليسی پانسيون ميشی و اونانگ

نه بابا به كالست هم » :؟ گفت«كلفت شدن نباشه» :گفتم. «نیكشان میكمك

كلفت شدن و  اي من بنویس چه جوریه. اگه واقعاًپس تو برو و بر» :گفتم. «رويمی

او . «ولی اگر كمك به ازاي خرج باشه كه من ميام .میآنمیاست،  این مثلچيزي 

شري كه  و شور همهدانم با آنرفت و سه ماه طول كشيد تا من بروم. من نمی

جا در ابتدا احتياط ، چرا همه(آید كه محتاط باشمو هنوز هم به نظر نمی)داشتم 

رحال او ه به .جا تعریف كردكلی از آنو ال او دوبار نامه نوشت حرهكردم. بهمی

او كه  انواده خيلی درست و حسابی و اصيل.خ كدوست نزدیك ما بود و از ی
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هم  رحال منهكنم باشد. بهطور كه من فکر میآنگوید پس نباید جوري میاین

خانواده به دنبالم بيآید اما از  در فرودگاه لندن انتظار داشتم آنعنوان اوپر رفتم. به

جا كسی نبود پاشو بيا ایستگاه ن. دوستم براي من نوشته بود اگر آآنان خبري نبود

جا از همه جا به آن ویکتوریا كه ترمينال مركزي است و در واقع از فرودگاه و

هم كه زبانم آیم. منخانواده دنبالت می جا. من با آنپس با اتوبوس بيا آن .آیندمی

كه كالس برم  ب بود ولی طوريام خوخيلی خوب نبود، البته در دانشکده انگليسی

ندم و رسا .V.Sبه  را بود خودم ايگيرم نبود. خالصه با هر سختیو زبان یاد ب

-ناست. او مرا برد به آن خانه و آ اما همين دوستم آمده .انه نيستخدیدم صاحب

طبقه اول اتاق كار پدر خانواده كه در جا اتاقی به من دادند. خانه دو طبقه بود. 

اتاق و  خوردندجا می ن. سپس آشپزخانه كه ناهار و شام همادكتر بود قرار داشت

اتاق خواب بود. یکی به خانم  4دوم  يجا بود. در طبقهنشيمن كه تلویزیون در آن

دو دختر  .و آقاي صاحبخانه تعلق داشت. یك اتاق مال دختر بزرگ خانواده بود

دختر وسطی  ل خودم بود.همسن و سا اتاق داشتند. دختر بزرگش تقریباً كدیگر ی

سالش بود. دو دختر اول كار  16–15كوچکترین دختر حدود  .سالش بود 19

ند. پدر خانواده اخوخواندند. اما دختر كوچك هنوز درس مییكردند و درس نممی

آمد كه من كارم در آشپزخونه تمام شده و در رفت و شب وقتی میصبح زود می

م مال من بود. ه اتاقش یكو تا اتاق كه كنار هم بود  اتاق خودم بودم. این چهار

ودند. از یهودي به رد خانواده را دیدم. این خانوادموارد اندكی پيش آمد كه من م

صبح تا یك بعدازظهر كار  8از » :خانه به من گفتفرداي ورود من خانم صاحب

كنی بعد دیگه به اختيار دوباره موقع شام كار می 5–7بعد دیگه بيکاري.  ،كنیمی

روزم تعطيل هستی مثل كارگر  2جوري هستی. روز در هفته این 5خودت هستی. 

كسی كه براي پوند آن موقع  5/4. «ستپوند ا 5/4معمولی دیگه. بعد حقوقتم 

توانستم می. یعنی من بودنه هم داشته باشد مبلغ خوبی خرج نداشته باشد خا

دهد دیدم كارهایی كه به من می یشرفتم، منتها از فردام و میوبر كالس
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. كشيدن، تميز كردن توالت، ظرف شستن و اتو كردن است طیجاروكشيدن، 

كرد. تا ساعت را خودش می نه غير از آشپزي. كه آشپزياهاي خكار یعنی همه

 هان خشكت به خوردن ناهار نداشتند و یك دانه بيسکویت یا ناعاد البته یك.

 د. آیهاي سوخاري بدم ز این نان خشكه من اموقع است ك همانخوردند. از می

ها نكه آیکی این .گذشتبه من خيلی سخت می جا به چند دليلآن

دیدم براي آنان می من كردند.ل كمك مییيانی بودند كه به دولت اسرایهودی

من  .ستا هاار یهوديدر واقع اخبكه رسد می «جویش كرونيکل»اي به نام مجله

 يل و دائمیم و اسراعریف از صهيونيسدیدم فقط تندم و میاخواین مجله را می

ودي یه ز یك مركزااي ندم. دیدم نامهكمك به آنان است. یکی دو هفته ما

 مز خودخيلی ا رائيل.براي اس دكمك خواسته بودناز این خانواده شان آمد. براي

. ها بجنگميونيستجا كه برم فلسطين و عليه صهمدم اینگفتم من آ عصبانی شدم.

ه ما بكه  فهميدم كه اوپر به این علت بود كه ميزان دستمزدي حاال اینجا؟ بعداً

 كردند به مراتب كمتر از دستمزد یك انگليسی بود.پرداخت می

 خداممن فکر كردم آنان از استثمار ما )كاركنانی كه از طریق اوپر است

فرستند. بعدها از طریق همان دوستم يل مییكنند و به اسراانداز میكردند( پسمی

 مه دردیگر ایرانيانی كه از سوي اوپر به انگليس رفته بودند فهميدم كه هو 

-ه هيچبهاي یهودیان به كار مشغول هستند. نکته قابل توجه این بود كه آنان خانه

یی، فيليپينی، اسپانياهاي دیگر اما از مليت .كردندها را استخدام نمیوجه عرب

اوپر  دار بودند به استخدامها خود پولعرب. شاید كردنداستفاده می ایرانی و غيره

 ها هراس داشتند.ز آنا هاي یهودي اساساًخانواده در ضمنند و آمددر نمی

دختر خانواده كه كار  دوآورد این بود كه مسئله دیگري كه به من فشار می

. دختر وسطی حالت روشنفکري بودم كردند دیپلم داشتند و من ليسانسمی

كرد. دختر كرد یا حداقل ظاهر خود را حفظ مییت ادب را میخيلی رعا .داشت

كردند و این برایم بسيار سخت بزرگ و مادرش با حالتی دستوردهنده رفتار می
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كردم. از طرفی هم ها گریه میرو دچار سردردهاي شدیدي شدم و شببود. از این

منتظر بودم.  چنانخير افتاده بود و من همأگشودن دفتر نمایندگی فلسطين به ت

یك ماه نگذشته بود كه به دوستم گفتم، تو قرار بود براي من بنویسی این اوپر 

چيست؟ خب همان كلفتی است دیگر. او در پاسخ من گفت نه منهم پس از سه 

 ماه فهميدم. هرچند كه من در همان دو هفته فهميدم كه این كار چيست. به

كنم. روم رستوران كار میمیو بمانم  جاتوانم اینرحال به دوستم گفتم من نمیه

ها سرزدیم. چون باالخره راه دیگري هم هست. روز بعد به دنبال كار به رستوران

 .كردندلد نبودیم ما را استخدام نمیزبان انگليسی را خوب ب

جا مثل حاج باالخره یك رستوران پاكستانی را پيدا كردیم. صاحب آن

ه شما تر كليسی. او ابتدا با خوشنودي گفت چه بهآقاهاي پاكستانی بود و زنش انگ

به  پوند قرار داد 16اي مسلمان هستيد و شرایط كار را گفت. حقوق ما را هفته

و ضمن كه اتاقی كه باالي كافه داشت را براي سکونت ما در نظر گرفت. ااضافه آن

ول مشغ شب تا چهار صبح در كاباره اوشرایط كار از ما خواست از ساعت یك نيمه

 ستوراندر ر شد از روز بعد كار را شروع كنيم. در مدت كوتاهی كه ما باشيم و قرار

 ن آمدیمرستوران بيرو دیگر بودم. ما ازها با یكبودیم شاهد روابط ناسالم گارسون

اگر  .مانمجا نمیو من كه به شدت آزرده شده بودم به دوستم گفتم من این

ار نين كچرا باید دست به چ .ماده بودایط آرایران شخواستم زن بار شوم توي می

نبه شدهم كه در بيمارستان به كار مشغول شوم. روز بعد ترجيح می  كثيفی بزنم؟

ر دانجام . سرارستانی دیگر براي كار رفتيمبود و در لندن از این بيمارستان به بيم

در  ت. كاري كار پذیرفاي كه من اوپر بودم بيمارستانی بود كه ما را برانهنزدیکی خا

ما  خدمات بود. در ابتدا يشویی و به طور كلی كارگرشویی، ظرفبيمارستان زمين

هاي اش به بخشتوانست با تواناییبا بيماران سروكاري نداشتيم اما هر كس می

ا رهر صورت قرار شد ما صبح دوشنبه كار ه مختلف بيمارستان منتقل شود. ب

 شروع كنيم.
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بایست یك هفته در دادیم. میمی 1Noticeها ما باید انگليسیبنابه قانون 

وجه تحمل ماندن را نداشتم و تصميم گرفتم كه به ماندم اما به هيچاین خانه می

 4را شروع كنم. ساعت  در بيمارستان صاحبخانه بگویم و از روز دوشنبه كار

ر بزرگش هم بود. بعدازظهر بود كه به خانه آمدم و نزد خانم صاحبخانه رفتم دخت

ام هم از دانيد كه من ليسانس دارم و براي ادامه تحصيل آمدم و خانوادهگفتم می

ها را در جریان دانست و آناطالعی نداشتند. اما خواهرم می ،امكه من اوپر شدهاین

قرار داده است. پدرم هم به شدت ناراحت شده و براي من پول فرستاده كه من 

اي مهو درسم را شروع كنم. از طرفی چون همان روز براي من نا ه كنمراي اجاخانه

توانی بروي و تعهد كار كردند كه نه تو نمی اما اعتراض آمده بود، آنان باور كردند.

تکانی عيد ها مرا براي خانهاي و حداقل باید تا عيد فصح بمانی. در واقع آنداده

جا بروم و تا ز دوشنبه باید از اینرو خواستند. من گفتم كه من حتماًمی شانفصح

مانم. آن خانم تهدید كرد كه به اي پيدا كنم میكه خانهدوشنبه هم براي این

كرد. گفتم شما هر دهم، در عين حال دخترش هم جيغ و داد میپليس اطالع می

خواهم ها به شركت اوپر تلفن زدند و گفتند كه من می. آنخواهيد بکنيدكار می

توانند مرا به ماندن ها نمیگوید آنالي حرفشان فهميدم كه طرف میهالببروم. از 

خواهی بروي رو پس از اتمام تلفن گفت بسيار خوب اگر میمجبور كنند. از این

همين امروز باید این خانه را ترك كنی. من مستأصل گفتم من دو روز فرصت 

م. او حقوق را را داد اما خواهم اما صاحبخانه نپذیرفت. منهم حقوقم را خواستمی

 یك روز را نداد. وسایلم را جمع كردم و به دوستم تلفن كردم و ماجرا را گفتم. به

رحال چمدان به دست به همراه دوستم به دنبال پيدا كردن اتاقی تمام محالت ه

دورو بر بيمارستان را در زدیم و جایی را گير نيآوردیم. باالخره تصميم گرفتيم 

گاهی بود كه كارگران خدماتی مارستان. در بيمارستان اقامتیم به بيوبر

                                                 
1 Notice  اطالع دادن. يعني يكفته قبل به صاحب كار اطالع داده شود كه :

 كار را ترك خواهيد كرد.
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جا زندگی و از رستورانش هم استفاده كنند. ما در ابتدا تصميم توانستند در آنمی

خواستيم خانواده و بستگانم بفهمند ما در كجا اي بگيریم و نمیداشتيم كه خانه

گاه م ناچار به اتاق اقامتكنيم. اما در شرایطی كه ما قرار داشتيكار و زندگی می

 رضایت دادیم.

خدام است شب یکشنبه بود و مسئوالن بيمارستان نبودند. سوپروایزر كه ما را

د داد. باالخره پس از اصرار فراوان گفتنبایست اجازه اقامت ما را میكرده بود می

 فتید گدكه معاون سوپروایزر شاید بتواند كاري براي ما كند. او حالت مرا كه 

دن ندارم. گفت تو خيلی وقت بدي دختر چه شده؟ گفتم من جایی براي مان

یك پيش  ساعت ،ه هرحال به طور تصادفیپر باشد. ب هااتاق كنمفکر می ،مديآ

بح جا رفتم. دوستم به همان خانه بازگشت تا صخالی شده بود و من آناتاق 

 ن تامرصتی بود كه رحال فه دوشنبه بيآید. چون او تا دوشنبه فرصت داشت. به

هاي استخدامی روز دوشنبه توانستم خوب بخوابم. دوشنبه صبح رفتم سر كار.

رقی شهاي اسپانيایی، ایتاليایی، فرانسوي و كشورهاي آسياي جنوب جدید از مليت

 -Lundryساله اسپانيایی در بخش  16بودند و سه نفر ایرانی. من و یك دختر 

ه بهوا  هواي محل كار ما گرم و شرجی بود و اینلباسشویی مشغول به كار شدیم. 

ي كرد. سرپرست ما یك زن سالمند ایرلندبه شدت مرا اذیت می ،خاطر ميگرن من

ار كرد، به طوري كه من و آن دختر اسپانيایی و همکبود كه مثل فرفره كار می

 رسيدیم.مان به پاي او نمیآفریقایی

از طرفی سرماي بيرون نيز  سردردهاي من از همان روز اول شروع شد.

داد و به تدریج درد شانه هم به سراغم آمد. اصرارهاي من به سوپروایزر آزارم می

كه دیگر آخر هفته حتی براي خوردن اي نداشت. تا اینبراي تغيير محل كارم فایده

غيبت من سبب شد تا سوپروایزر از  .توانستم به غذاخوري برومناهار و شام نمی

غ مرا بگيرد و او گفته بود كه من بيمار هستم. روز دوشنبه كه سر كار دوستم سرا

براي تميز  مرا .جا نروآماده شدم، همان مسئولم مرا صدا كرد و گفت دیگر آن
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هم كمك  و . كار بخش هم نظافت بودفرستاد دو هفته بعد به بخش كردن راهروها

از دو سه هفته ما  شوي ظروف. باالخره پسوپخش غذا و شست ايها بربه نرس

 جا رفتيم.اتاقی در یك محله یهودي در نزدیکی بيمارستان پيدا كردیم و به آن

. در این ميان به ياي و كاروضعيت مشخصی داشتيم. خانه ما دیگر تقریبا

ماه از اقامت من در  4یا  3از او نداشتم. حدود  ايكردم اما نشانیرضا هم فکر می

بال راهی براي ارتباط با رضا بودم كه آدرس رضا را از گذشت و من به دنلندن می

 كرد. بهایران برایم فرستادند. چگونگی آن یادم نيست او در منچستر زندگی می

اي را هم كه اي به رضا نوشتم و به آدرسش فرستادم. شماره تلفن خانهرحال نامهه

 من .ال بودكردم دادم. رضا پس از رسيدن نامه زنگ زد. خيلی خوشحزندگی می

ول تونم چون تازه سال اطور. گفتم بيا لندن ببينمت. گفت نمی هم همين

چون نزدیك امتحانات است و وضع مالی خوبی هم  تونی تو بيا،دانشگاهم، اگر می

یم منچستر. آن روز باران شدیدي وهرحال قرار شد با دوستم آخر هفته بره ندارم. ب

اش بود، یعنی نصف پوند كرایه 5/2اتوبوس كه  جویی بابارید. ما به خاطر صرفهمی

خبر در كرایه قطار، رفتيم. رضا در ایستگاه قطار به دنبال ما آمده بود و ما بی

ایستگاه اتوبوس منتظر او بودیم. پس از مدتی انتظار تاكسی گرفتيم و آدرس را 

س يدادیم و پس از مدت طوالنی باالخره رسيدیم. رضا هم تازه برگشته، خيس خ

ا همان ابتدا به رضا گفتم من ضا شروع شد. اممن و ر جا بار دیگر رابطهبود. از این

ام كه به فلسطين بروم و به محض راه افتادن دفتر براي گرفتن ارتباط آمده

نمایندگی به دنبال ارتباطم خواهم رفت و رضا پذیرفت. ما دو روز منچستر ماندیم 

ها طور رفت و آمدهفته بعد رضا بيآید و همينو بعد به لندن بازگشتيم. قرار شد 

ن رضا به لندن آمد و كار گرفت و آن موقع من چگونگی شروع شد. با شروع تابستا

كردم. رضا در لندن در سفرم به انگليس و ماجراهاي پيش آمده را برایش تعریف 

ن بود ما اتاقی گرفت و به دنبال كار رفت. اولين كاري كه پيدا كرد ای نزدیکی خانه

دادند كه در اطراف لندن و یا شهرهاي كوچك بفروشد. اما كه تابلوهایی به او می
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این كار درآمدي نداشت. یکی از این روزها كه رضا براي كار رفته بود، باران تندي 

شب بود كه به  12بارید و هوا سرد بود. من هرچه منتظر او شدم نيامد. ساعت می

را  دكجا رفته و یا با كدام مغازه قرارداد داركه پليس اطالع دادم اما این

و كله  نيمه شب نگران و در تماس با پليس بودم كه سر 2دانستم. تا ساعت نمی

 یادم نيست چه اتفاقی افتاده بود. اما به رضا گفتم آقا تو این رضا پيدا شد. دقيقاً

ر خواد مشغول شو. رضا هم دكاره نيستی بيا همين بيمارستان كارگر می

ن بود كه پيشنهاد ازدواج داد. من نپذیرفتم اما بيمارستان كار گرفت. اواخر تابستا

كه هرگاه فرصت پيدا كنم به فلسطين خواهم رضا اصرار داشت. من به شرط آن

شوم، روم و مخفی مین میرفت و یا اگر گلرخ هم به من خبر دهد من به ایرا

اي احترام به اعتقادات پدرم قرار شد رضا هم قبول كرد. از سوي دیگر بر پذیرفتم.

رضا براي خواستگاري رسمی به ایران رود. اما مشکل ما پول بود كه نداشتيم. پدر 

 كرد.رضا كمك چندانی به او نمی

اي با آنان از لحاظ عاطفی رابطه .كرداش زندگی نمیپدر رضا با خانواده

با  اشت.ش از همه دوست د بيرگترین پسرش بود تقریباًنداشت، اما رضا را كه بز

 خرج كه خيلی ثروتمند بود، خساست بهبا این ،این وجود هميشه در دادن خرجی

 50ت ماهانه رفت، قرار گذاشرضا به انگليس می 46داد. او هنگامی كه در سال می

 م یعنیگشتيجالب است كه تا آخرین سال كه ما به ایران باز پوند براي او بفرستد.

ليس كه آن زمان كه ما به انگپوند را پرداخت كرد. درحالی 50سال، همان  8

شت. نکته پوند هزینه دا 80الی  70رفتيم زندگی معمولی یك نفر ماهانه در حدود 

فرستاد گاه دو یا سه ماه به عقب پوند را هم سر وقت نمی 50دیگر اینکه این 

 چ محل درآمديدر جاي بيگانه كه هي و شدافتاد. گاه شرایط بسيار سخت میمی

چه در كوشد در كوچه و پسنيست دشوار بود. رضا برایم گفته بود كه گاه ناچار می

 ها به دنبال نان بگردد.ميان آشغال
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كه سيگار هم زیاد ضمن آن .كردآن روزها رضا زندگی سختی را تجربه می

ا مان براي ازدواج بميمبود. ما در عين تص گرانخيلی كشيد. قيمت سيگار می

براي بازگشت  اپيماپوند بابت كرایه هو 80رو بودیم. من فقط هپولی روبمشکل بی

جا تم آنوانسبا خود عهد كرده بودم كه هر لحظه نت .به ایران در بانك گذاشته بودم

 پوند را 80ین ام باز گردم. ناچار بمانم حداقل پول هواپيما را داشته باشم تا بتوان

 گشت و بایدبعد از چهار سال و نيم به ایران بازمیرحال رضا ه برداشتيم. به

پوند و  50پوند یا  20 .برد. ناگزیر مبلغی هم قرض كردیمسوغاتی نيز به همراه می

 طره خابه این ترتيب رضا به ایران رفت به این اميد كه در بازگشت از پدرش ب

رد كيم عقد و جشن كوچکی كه به پا خواه ازدواجش پول خواهد گرفت تا هزینه

ش راز پد انستمرا از پدرم خواستگاري كرد. اما نتو تأمين شود. رضا در ایران رسماً

ن چون ان بود كه م. پدر رضا بر این گمفرستدمی پولی بگيرد. او قول داد كه بعداً

ر جا هم پول خوبی دليسانس داشتم و در ایران درآمدم خوب بوده پس در آن

مان ناچار براي برگزاري مراسم ازدواج ی نکرد. ماآورم. از این رو به رضا كمکمی

جویی در ما سعی كردیم با صرفه قرض بگيرم و –ام هم خانه –شدیم از دوستم 

آمد ما می كرد اگر به خانهها، مخارج را كمتر كنيم. مثالً روحانی كه عقد میهزینه

 او رفتيم.  ما هم به خانه .گرفتپوند می 5خودش بود  پوند و اگر در خانه 15

سفيد بپوشم. من ضرورتی رضا همچنين اصرار داشت من لباس 

ها در بيمارستان یاو بودند  Operهاي ایرانی كه مثل ما نفر بچه 8-7دیدم.نمی

گيریم و نباید گفت كه ما عکس میبودند. اما رضا میميهمان ما  ،كردندكار می

طر مين خاهنگرفتيم ناراحت شوند. به كه ما عروسی خانواده به ویژه بابا از این

 ش یهیكه رضا برود، برااز این چون قبل .حلقه دي هم خریدیم. یكپيراهن سفي

 .ن دستش بودهعنوان نشانی آهی خریده بودم. بناتوم 50ه حلق

غذا را هم صبح قبل از رفتن براي عقد پختم تا شب كه مهمان داشتيم  

كنند، دو بنابر قانون كار، كسانی كه ازدواج میما عروسی كردیم و  ارزان تمام شود.
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رفت و ما هم به منچستر رفتيم. رضا دانشگاه می .هفته مرخصی ماه عسل دارند

آورد من دو هفته پشت پنجره در انتظار پستچی كه حواله پول پدر رضا را می

پوند )كمتر  7نشستم. از پول خبري نشد. موجودي ما تمام شده بود. حتی حدود 

مان برداشت كردیم. این نيز تمام شد و ما در خانه بيشتر( از حساب اعتباري یا

اي نان داشتيم. تنها پول ما یك سکه دو پنسی بود فقط اندكی شکر و نمك و تکه

 10رضا با این پول به دوستش در لندن تلفن كرد تا  .شدمیریال ما  3كه معادل 

بایست در آن شرایط كارم ردم. من میپوند براي ما بفرستند، كه من به لندن بازگ

حقوقم را بگيرم. دوست رضا نبود. شرایط دشواري بود. به رضا  تاداشتم را نگه می

ات قرض بگير تا من به لندن بروم و بعد پول بفرستم. پيشنهاد دادم از صاحبخانه

پوند آن را كرایه  6گرفتم كه پوند حقوق می 17–16اي هفته آن هنگام من

كه رضا به منچستر برگشت اطاق كوچکی گرفتم كه دادم. البته پس از آنمی

كردم. رضا برایش سخت بود از جویی نيز میدادم و صرفهپوند كرایه می 3اي هفته

اش قرض بگيرد. من آنقدر اصرار كردم كه رضا ناچار به نزد صاحبخانه

ر من بسيار دشوار پوند قرض گرفت. آن روزها ب 5اش رفت و از او صاحبخانه

گاه از ذهن من نرفت. از آن روزهایی كه در انتظار پستچی بودم تا گذشت و هيچ

 حواله را بيآورد تا تنگدستی در آن روزهاي ماه عسل.

یك پوند شاید كمتر را  .پوند پول كرایه قطار دادیم 5/2 ،پوند قرضی 5از 

به خانه رسيدم تنها یك  قدر داشتم كه وقتی من برداشتم و به لندن بازگشتم این

تا  براي رضا گذاشتم. امادو پنسی مانده بود و دیگر هيچی نداشتم. بقيه پول را هم 

م كه همسایه هم يایران رو از دوستانِاز این .كشيدطول می كه بانك باز بشود فردا

 10یازده پوند قرض كردم و  عروسی ما در اتاق آنان برگزار شد،بودیم و مراسم 

را براي خودم برداشتم. حواله  براي رضا فرستادم و یك پوند آن را سریعاً وند آنپ

شد. با گرفتن میرسيد و خيال من تا حدودي راحت همان روز به دست رضا می

پولی براي بليط بازگشت احتمالی و  یگرپوندي را دادم اما د 11حقوقم، بدهی 
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راسم عروسی كرده بودیم گذاشتن در بانك نداشتم. از طرف دیگر قرضی كه براي م

خواست و من نام دانشگاه پولش را میسرجاي خود باقی بود. دوستم براي ثبت

دهم و پاسخ پول او را نمی كرد من مخصوصاًن بودم. او فکر میناتوان از پرداخت آ

-من اندكبت نام به پولش نياز داشت. رحال او براي ثه به .اي نداشتمن نيز فایده

پدر رضا  يالهماه و نيم حو پرداخت كردم تا سرانجام پس از یكاندك پول را 

 مان را پرداخت كنيم.رسيد و ما توانستيم قروض

ا و به دانشگاه يازدواج كردیم. اندكی بعد رضا اصرار كرد كه ب 51ما مهرماه 

 ،جا آمدمن انکار كه من براي رفتن به فلسطين اینماز او اصرار و از  .برو

كرد كه یك سال صبر كردي و دفتر باز شگاه بروم. رضا استدالل میخواهم داننمی

نشده، تا گشایش دفتر فلسطين، به دانشگاه برو و هر زمان كه خواستی به 

رحال به این ترتيب من ه افتد. بهاتفاقی كه نمی .فلسطين بري درس را رها كن

هاي مختلف نشگاهها را براي داآماده رفتن به دانشگاه شدم، رضا خودش تقاضانامه

. من همراه خودم ندهمان دانشگاه خودش به من پذیرش داد از نوشت و در نهایت

رو براي مصاحبه با پروفسور  مدارك و ریز نمراتم را ترجمه شده برده بودم. از این

براون كه مسئول بخش رادیوشيمی دانشگاه بود رفتم. این بخش مربوط به شيمی 

گفتند اي مییعنی بلوك هسته Nuclear Blockآن اصطالح به باي بود و هسته

اي، شيمی . زیست هستهداشت قرارساختمانی جدا از دانشکده شيمی در كه 

هاي این مركز بود، من در فتوشيمی و اي، فتوشيمی و رادیوشيمی بخشهسته

رادیوشيمی اسم نوشتم. پروفسور براون گفت از اول ژانویه در دانشگاه حاضر باشم. 

 را پولی ی كار كنم پول در بيآورم. اما همهخواستم كمشحال شدم. چون میمن خو

كه  براي كسانیشهریه شد. چون هزینه اسم نویسی نمیهم آوردم دست ه كه ب

پوند بود. منتها كسی كه سه سال  1500ها پوند براي خارجی 75انگليسی بودند 

شد. انگليسی محسوب می ند،اخوكه وارد دانشگاه بشه اونجا درس می قبل از این

جا نال قبل از اینکه وارد دانشگاه بشود آس 3شد. رضا اش حساب مییعنی شهریه
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-هم به شد. منپوند می 75ها اش مثل انگليسیند و در نتيجه شهریهاخودرس می

پوند را هم  75توانستم از این قانون استفاده كنم. اما من همان عنوان همسرش می

عنوان قرض كمك به هان خاطر به برادرانم نامه نوشتم و از آننداشتم. به همي

ها كه از ادامه تحصيل من خوشحال شده بودند، پول را براي من خواستم. آن

كار كرده  شود اگر قبالً سی وارد دانشگاه میفرستادند. در ضمن هنگامی كه ك

پول هم حدود و این  دهندجا به او پس میباشد، تمام حق بيمه و ماليات را یك

دلم  شروع كردیم. روزهاي اولش من اصالً ار خود ما زندگی پوند شد. 100

 زدم. یعنی صبح مثالً وك میننم. این بود كه مثل گنجشك اخواست درس بخونمی

زدگی از درس در سال گشتم و این به سبب دلنشده باز می 10رفتم، می 8ساعت 

تحصيلی من در تحقيقاتی بودن آن بود.  دورهاول دانشگاه تهران بود. اما حسن 

كه  كسی فوق ليسانس و دكتريدر مقطع البته من شانس آوردم چون در انگليس 

حان پيش نياز بگذراند. سپس در امتسال تحصيلی  از خارج وارد شود باید یك

شود و اگر نشد دیگر هيچ دانشگاهی وارد دانشگاه می شركت كند و اگر قبول شد

 كرد.را پذیرش نمی در انگلستان او

شکل براي همسایه ما كه عرب بود پيش آمده بود. در انگليس در آن ماین 

رحال ه ها دولتی بود و دانشگاه ملی كه پولی باشد نداشت. بهزمان همة دانشگاه

اي را بگذرانم. كه دورهمن شانس آوردم كه پروفسور براون مرا پذیرفت بدون این

از من  یکی آن كه پروفسور اصالً  .دو علت بودهبعدها فهميدم پذیرش من به 

ها دختري نبود و آن كه در آن قسمت اصالً  و دیگر آن خوشش آمده بود

و كار  رفتمماه اول من در می 6خواستند كه زنی هم در این بخش كار كند. می

نداشت. كار من بود و باید كسی كردم. چون ربطی به آزمایشگاهی هم نمی

شدم یا قبول. كردم. یا رد میتزم را ارائه می دادم و در آخرس میرفتم كنفرانمی

ماه براي اولين  6این بود كه هيچ كاري به من نداشتند. ولی من به تدریج بعد از 

ي هآشنا شدم. در زمان ما كتابخان ،اشبه معنی واقعی ،بار با استفاده از كتابخانه
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طوركلی روش به .گرفتدانشجویان قرار میدانشگاه كمتر مورد استفاده تحقيقاتی 

شد. از طرفی ما هم داده نمی یاد استفاده از منابع و روش تحقيق به دانشجویان

گرفتيم كردیم. نمره را میقدر در كار سياسی بودیم كه به این چيزها فکر نمیآن

ه تدریج در من ایجاد كشش و ب هاانگليسی رحال شيوه آموزشهشد. بهتمام می

و آزادي عمل  قرارداشت كرد. وجود وسایل و مواد آزمایش، اختيار دانشجو عالقه

اي كه بار من وسيلهبراي برانگيختن ابتکار و ابداع در آنان براي من جالب بود. یك

نام داشت شکستم كه  Cellشد و ها استفاده میدر قسمت سرعت دهنده الکترون

همين امر باعث  ز من بازخواست نکرد.كس اپوند بود و هيچ 500قيمتش آن زمان 

 10رفتم می 8من كه  .قبلی به شيمی بازگشتمي ن عالقهابا هم شد تا من دوباره

. كردمكار میشب در آزمایشگاه  5/10-11صبح تا  8از اكنون گشتم صبح باز می

خودش  در ساختمانِ كه شد و نگهبانجا پس از اتمام كار روزانه درها قفل میآن

در ارتباط بود تا هر زمان  كردن با كسی كه در آزمایشگاه كار میتلفه وسيله بود ب

توانستيم تا صبح در در را براي او باز كند. حتی، می و خواهد خارج شودكه می

مند هه این كار بسيار عالقآزمایشگاه بمانيم. این همه اعتماد باعث شد كه من ب

 .كردیم. ما با هم زندگی میادامه پيدا كردطور این آزمایشگاه همين در كار شوم.

 یگر از بستگان به دیدار ما آمد.در این ميان خواهر رضا پيش ما آمد و بعد یکی د

ها خبر كه روزنامه ،بود 52به گمانم سال  ،سال اول دانشگاه تمام نشده بودهنوز 

من  دیگر به نظر من وقتش رسيده بود و گشایش دفتر فلسطين را اعالم كردند.

دانست و ما با هم قرار گذاشته بودیم. به رفتم. رضا هم حرفی نداشت او میباید می

 همين سبب من به لندن رفتم تا آدرس این دفتر را پيدا كنم.

در آن هنگام حکومت عراق، ليبی، سوریه و سودان مخالف شاه بودند و از 

ه مورد اعتماد رو من به سفارت عراق ككردند. از اینها حمایت میفلسطينی

ها بگيرم. من در مبارزان بود، رفتم تا آدرس دفتر نمایندگی فلسطين را از آن

ها فهميدم كه اینان آن گو كردم. پس از این صحبتوسفارت عراق با سفير گفت
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-كما این ،انددشمنی كه باید با حکومت ایران ندارند و چشم به سازش نيز دوخته

 آن را ثابت كرد.كه قرارداد صلح الجزیره نيز 

 هایی كه ميان من و مسئولين سفارت عراق در لندن رد و بدل شد مراحرف

و  به شدت خشمگين كرد. آنان به صراحت مرا دعوت به همکاري با خود كردند

ه ین باكوشيدند مرا از ارتباط گرفتن با دفتر نمایندگی فلسطين منصرف كنند. 

لی م منافعسيار حساس بودم. اهميت معنی پيشنهاد جاسوسی بود كه من به آن ب

 هميشه در ذهن من جایگاهی ویژه داشت و دارد.

هاي سوریه ،عراق و سفارتهرحال عصبانی از سفارت عراق بيرون آمدم. ه ب

باالخره از كدام حاضر نشدند آدرس دفتر نمایندگی فلسطين را بدهند. ليبی هيچ

اي در محله ،فلسطين را گرفتمبخش آدرس دفتر سازمان آزادي سودانسفارت 

بود.  «سعيد حمامی»نام مسئول دفتر به گمانم فقيرنشين و شلوغ واقع شده بود. 

بخش فلسطين بپيوندم و خواهم به سازمان آزاديبه نزد او رفتم و گفتم كه می

 ولی من می» :گفتم. «پذیریمما متأسفانه خارجی نمی»آموزش ببينم. او گفت: 

پيچيده صحبت  او تقریباً. «د، از ایران هم هستندجا هستننآ هاییخارجینم دا

شما حق دارید چون ممکن است هر » :كرد و من منظورش را فهميدم. گفتم

شما » :پرسيد. «يل باشد اما من با صداقت و صميميت آمدمیخارجی جاسوس اسرا

شما را  هااگر آن» :گفت «!نه» :؟ گفتم«با نيروهاي مبارز در ایران ارتباط داري

. «توانيم بپذیریمكردند، ممکن بود بپذیریم ولی به این شکل نمیمعرفی می

 «سازمان مجاهدین»و  «هاي فدایی خلقسازمان چریك»ها با دانستم كه آنمی

پوند كمك مالی كردم و بيرون آمدم.  5رحال دست از پا درازتر هارتباط داشتند. به

فکر  دررو  و به درس مشغول بودم. از اینهمين حال من وارد دانشگاه شده بودم 

به پایان برسانم و به  ،(53شد )سال افتادم كه درسم را كه همان سال تمام می

اي از گلرخ به من رسيد. او طبق قرار ما ایران بازگردم. در همين زمان بود كه نامه
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منی از كه اگر در ایران با سازمان تماس گرفت مرا هم در جریان بگذارد، به طور ض

 ارتباط خود با سازمان خبر داد. به همين سبب من درصدد بازگشت به ایران بودم.

يري بر دستگاز خواهرم رسيد. او در این نامه خ نيز ايدر همين هنگام نامه

دو  هاي محفل دانشجویی و خودش را داده بود. البته خواهرمنسترن، یکی از بچه

رن ه نستدر جریان بازجویی فهميده بود ك .ماه بيشتر در زندان نبود و آزاد شد

 ،تنيش از رفپهمه چيز را گفته است. من  امكه چرا به خارج رفتهدرباره من و این

 شتند.دیگر ارتباط داو این دو با یك مخواهرم را به نسترن معرفی كرده بود

تمال چون احم، به ایران بازنگرد ر این نامه از من خواست كه فعالًخواهرم د

ایم ران بيبسيار است. به همين خاطر من كه تصميم داشتم تنها به ای مادستگيري

شد. آن روزها كه تحصيالت رضا تمام می 54منصرف شدم و ماندم تا بهار سال 

س رنج گذشت. دوري از ایران و تبعيض و تحقير اجتماعی در انگليبرایم در رنج می

 مضاعفی بود.

را  تایمز» :از لندن تلفن كرد و پرسيد یکی از دوستانم 54در فروردین 

كه  دم نوشتهتایمز را گرفتم دی من فوراً . «بخوان» :گفت ،«نه» :؟ گفتم«ايخوانده

فته گاند و توضيح داده بود كه این نفر دیگر را در حين فرار كشته 8بيژن جزنی و 

ز نوه خراب شد.ساواك است و معلوم نيست این چنين باشد. گویی آوار بر سرم 

  ارم.دضی كه در تمام آن مدت تا آمدن به ایران در گلو داشتم، را به یاد غب

ام و در جایی امن و راحت كردم كه از مسئوليت گریختهاحساس می

كنند و گی میدشواري زند در مكه مردم كشوركنم، درحالیگذرانی میخوش

شماري حظهبرند. براي بازگشت به ایران لبه سر می شرایط سختی رفقایم در

 افتد.كردم. دیگر برایم مهم نبود كه در بازگشت چه اتفاقی میمی

پس از اتمام درس رضا به ایران بازگشتيم. در آن هنگام خواهرم  54تيرماه 

ازدواج كرده بود. او و شوهرش در ارتباط تشکيالتی ازدواج كرده بودند و ما 

ها آن .ل تشکيالتی بودندها زندگی علنی داشتند و درعين حادانستيم. آننمی
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بحث و  معلم بودند و هيچ چيز مشکوكی هم من در رفتارشان ندیدم. ما با هم

بود.  «بهمن روحی آهنگران»رم و همسرش، خواه صحبت بسياري داشتيم. رابط

ها نزد بهمن از من به لحاظ ایدئولوژیك و مطالعاتی تعریف بسيار كرده بودند. آن

كنم كه در آن زمان چيزي كه باعث حضور عينی بعدها من هميشه به این فکر می

-شان بود. وگرنه ما بهشد شور مبارزاتی، صداقت و خلوصجوانان ما در مبارزه می

نظر خواهرم و همسرش من كه یم، چرا كه از طور جدي از نظر مطالعاتی عقب بود

درستی نداشتم، در سطح باالیی بودم. حتی پس از ارتباط با بهمن روحی  مطالعه

كه آگاهی باالیی دارد. در حالی –یعنی من –ز به خواهرم گفت كه او آهنگران او ني

 سراپا شور مبارزه. وساله بودم  29كه آن زمان من با آن

حال من به اجاره كردیم و به خانه خودمان رفتيم. درعين ايخانهماه شهریور

كسی به  ،یا آذر ،كار خودم در آموزش و پرورش بازگشتم. یکی از روزهاي آبان

او خود را  –ما در خانه تلفن نداشتيم  –تلفن مدرسه زنگ زد و مرا خواست 

شما را » :مهدویان معرفی كرد و خواهان مالقات با من شد. به او گفتم

به ذهنم رسيد كه از طرف گلرخ است. به همين . «مهدویان» :گفت. «شناسممین

روي بيمارستان هقرار گذاشتم. اولين قرار من روب و جهت با ذوق استقبال كردم

آراد كنار تلفن عمومی بود. آن روز رضا همراه من آمد تا خطري براي من پيش 

داشتند نه رضا. در محل قرار  با من كارفقط ها نياید. من اشتباه كردم زیرا آن

كردم چند نفري مواظب ما هستند، بعدها شنيدم بهمن هرجا كه احساس می

. چهره یکی ندزدرفت هميشه یکی دیگر از رفقا مراقب او بوده و ضد تعقيب میمی

ها را كنم در دانشگاه یا جایی دیگر آندو نفر به نظرم خيلی آشنا آمد. گمان می

بایست به سركارش م ساعتی ماندیم اما بهمن نيامد و رضا هم میدیده بودم. ما ني

رو بازگشتيم. رضا به محل كارش رفت و  كرد. از اینرود. او در شركت نفت كار میب

جا گذاشت و این بار  هم به خانه. بهمن بار دیگر تماس گرفت و قرار را همان من

از خط مشی سازمان گفت و من تنها رفتم و ارتباط ما برقرار شد. در همان دیدار 
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اینك سازمان خط بيژن  اما حاكم بوده «مسعود احمدزاده»كه در گذشته خط این

چون تو زبان بلدي و تازه » :كنند. بهمن سپس گفتها مطالعه میرا پذیرفته و بچه

ها هاي آنخواهيم به كشورهایی كه ما با جنبشاي، ما میاز خارج كشور آمده

اآلن به دالیلی كه روشن نيست این رابطه قطع شده، بروي. ارتباط داشتيم، و 

هاي فلسطين، ظفار و عنوان نماینده سازمان برقراري تماس با جنبشوظيفه تو به

پذیرم و وجه نمیهيچ به»: گفتم من. «غيره است و این خواسته سازمان است

نی باشی. بسيار خوب پس باید عل» :بهمن گفت «حاضر نيستم از ایران خارج شوم.

خواهيم. سازمان به سازمان به امکانات علنی نياز دارد و ما نيروي مسلح زیاد نمی

اما من باز هم نپذیرفتم و اصرار كردم . «امکانات مالی و كار تبليغی نيازمند است

ما سراپا شور ي مسلحانه است. كه من باید مخفی و مسلح شوم. هدف من مبارزه

پس باید » :اصرار كرد من نپذیرفتم، سرانجام او گفت رحال هرچه بهمنه بودیم. به

 .«با رفقا صحبت كنم

ه كارم در دومين مالقات باز هم بر سر همين مسئله صحبت كردیم. به یاد د

آباد و يرهاي ژاله، سرچشمه، حسندیگر راه رفتيم مسبيش از سه ساعت با یك

من  نی بااین مدت طوال كهببخشيد آقاي مهدوي شما از این» :از او پرسيدم غيره.

او  «كنيد كه در این فاصله مورد ضرب قرار بگيرید؟روید احساس خطر نمیراه می

دم بعدها شني. «افتمها نمینه رفيق مطمئن باش من زنده به دست این» :گفت

كنی همين جمله را گفته احتياطی میبهمن در پاسخ مهناز كه به او گفته بود بی

ا يز پيدنرا  ه به دست ساواك افتاد و فرصت استفاده از سيانوربود. بهمن بعدها زند

 جا شروع شد.نکرد و ضربه از همان

سرانجام من و بهمن بر سر مخفی شدن به توافق رسيدیم. او حتی به من 

گفت كه اگر از دستور سازمانی اطاعت نکنی وارد تشکيالت نخواهی شد. اما من 

روم به سازمان مجاهدین رزه است میپاسخ دادم كه مهم نيست، هدف من مبا

پيوندم. آن زمان من از تغيير ایدئولوژي مجاهدین اطالع نداشتم. بهمن در می
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ها پيشنهاد همکاري به سازمان كه آنجلسه بعدي این جریان را به من گفت و این

 را دادند اما رفقا نپذیرفتند.

خانه ما بيآید. به رضا  شنبه او بهقرار بعدي در خانه ما بود. بنا شد شب پنج

بهمن درباره رضا پرسيد، گفتم كه سياسی نيست ولی هيچ مخالفتی هم  .هم گفتم

عصر بود. هر چه منتظر  5/4تا  4ماه بود. قرار ما ساعت دي 18با من ندارد. روز 

عصر بود كه  7–6تاب شده بودم. آیا آدرس را اشتباه كرده؟ ساعت ماندم نيامد. بی

را برداشتم و بيرون رفتم. خانه ما در نارمك درست كنار ميدان  چرخ دستی خرید

حوض بود. به بهانه خرید اطراف را گشتم خبري نبود. صبح روز بعد دوباره هفت

روي كوچه ما هرفتم بيرون احساس كردم اوضاع مشکوك است. تعميرگاهی روب

خانه ما نگاه زنند و به در بود. دیدم یکی دو نفر با صاحب تعميرگاه حرف می

خندیدیم. اما تمام زدیم و میحرف می ند. من همراه رضا بودم. ما ظاهراًكنمی

كردم دستگير شدم فکر میوقتی تا ه چرا بهمن سر قرار نيآمد. ذهنم مشغول بود ك

اند و بسيار ناراحت بودم. شب بعد رضا شيفت كه بهمن را سر كوچه ما گرفته

ين بار به خانه ما كه تازه دو ماه بود اجاره كرده ش بود و مادرش براي اولاكاري

ود گرفته و به مان را كه از انگليس رسيده بآمد. صبح همان روز ما وسایل ،بودیم

بعد هم خواهر رضا و همسرش  روزبندي بود. طور بستههمين خانه آورده بودیم.

رد كردیم. و سبزي گرفتيم و خ شام ميهمان ما بودند. ما در فکر آش رشته بودیم

مرغ را هم آماده كرده در یخچال گذاشتيم و خالصه همه چيز را آماده كردیم و 

دانم ساعت چند بود با صداي در از خواب بيدار شدیم. ما در طبقه خوابيدیم. نمی

-خانه رد میبایست از راهروي صاحبكردیم و براي باال آمدن میدوم زندگی می

مانند. آشپزخانه هم به  الداشت و یه سالن . آپارتمان ما یه اتاق خواب شدیم

هراسان گفت، و در هال خوابيده بود بلند شد كه بام راه داشت. مادرشوهرم پشت

من بلند شدم و لباس پوشيدم و از  «!در را باز كنيد» :گفت یکی از پشت در چيه و

زنند و فهميدم و به مادر شوهرم اي مات دیدم با مسلسل به در میپشت در شيشه
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ها به اتاق خواب ریختند و تمام وسایل آن ،با باز شدن در «در را باز كنيد.» :گفتم

 .تك درآوردندمن به رضا را تك يههاي عاشقانها حتی نامهآن .را زیرو رو كردند

براي ما شخصی و غيرشخصی  ،ماست گفتند ها وسایل شخصیهرچه گفتم این

گرفتند. در همين حال در پشت جا را گشتند و سراغ اسلحه را میها همهنداره. آن

جوي وبام باز شد و عده دیگري به داخل خانه ریختند. سرانجام پس از جست

 را را نيمه شب زن مردمچ» :كردبرویم. مادر شوهرم اعتراض می ،بسيار گفتند

 ،اصرار و اعتراض بسيار مادر شوهرم از پس «.برید. بگذارید شوهرش بيآید بعداًیم

 دستش دادند كه شوهرش به این آدرس مراجعه كند. منهها آدرسی نوشتند و بآن

هاي شيك كاله و دستکش و كفش پاشنه بلند پوشيدم به این گمان كه هم لباس

 ها رفتم.م همراه آندهساواك را فریب می

در طول مسير گفتند سرت را پایين بگير و من هم چون مسير را 

 ترك بود.نفهميدم به كجا رفتيم. بعدها دانستم كه كميته مش ،شناختمنمی

هاي مرا گرفتند و لباس زندان بر ابتداي ورود تمام وسایل شخصی و لباس

آمد، از انگشتم بيرون كشيدند و به سختی در می كه ام راتن كردم. حتی حلقه

همه را یادداشت كردند و هنگام آزادي همه را به من پس دادند. در همين موقع 

مردي نامرتب با پيراهن سفيد یقه كثيف كه دوتا پرتقال در دست داشت با دمپایی 

تو كی هستی كه اسم مرا » :؟ گفتم«اسمت چيه» :كنان آمد و گفتولخلخ

من تا ندونم تو كی هستی موظف » :گفتم «ميگم اسمت چيه؟» :؟ گفت«پرسیمی

كی » :حاال هنوز هواي انگليس سرم بود. چندین بار گفت «.نيستم جوابت را بدهم

شما اول باید بگی » :گفتم «؟هازنیحرف نمی» ،«!آورمتو در می پدر» ،«؟هستی

 «.گویمبرسه اسمم را نمیمن كه به هر كسی كه از راه ، كی هستی تا جواب بدهم

یکباره آن مرد چندین سيلی به صورت من زد. سروانی كه جلوي در ورودي 

ب خ»: هم گفتم من «.بازجوته پاسخ بده» :نشسته بود ميانجی شد و به من گفت

مرا به داخل راهرو آوردند كه تعيين جا  «.و اسمم را گفتم یگفتاز اول می این را
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بود و  «ناصري»است. او اسم اصليش  «عضدي»فهميدم  كنند. یك نفر آمد كه بعد

در ساواك عضدي نام داشت. كميته مشترك دو تا رئيس داشت یکی از شهربانی و 

در واقع علت تشکيل كميته مشترك رشد جریانات مسلحانه بود  .دیگري از ساواك

د. آن كردندیگر همکاري میاین دو نهاد با یك و براي مقابله با آن به وجود آمد.

. «عضدي»از طرف شهربانی رئيس بود و از سوي ساواك  «ايسرتيپ سجده» موقع

كارهاي داخلی و یا  ی را ساواك داشت و شهربانی عمالًدر واقع قدرت اساس

در كميته مشترك ژیلت جلوبازي را  به امور زندان را به عهده داشت.رسيدگی 

بزن باال، تو » :روي سر من انداخته بودند. عضدي مشتی به پهلوي من زد و گفت

او  «!بله» :گفتم «؟اهل شهسواري» :اسمم را گفتم. عضدي گفت «؟كی هستی

و یه مشت دیگر زد. بعد  «!آخه كی گفته كه تو از شهسوار پاشی بري لندن»گفت: 

چون من خيلی چاق بودم. بعد یك بازجویی مقدماتی از من  .«گامبو» :هم گفت

ام، عمو، دایی، عمه، خاله و كردند. تمام مشخصات خودم، شوهرم، خانواده

من هيچ كاري نکردم » :گفتم «تو چه كار كردي؟» :فرزندانشان. بعد از من پرسيد

ا به گوي طوالنی حدود صبح مروپس از یك گفت «جا هستم.دانم چرا اینو نمی

و اگر حرف نزدي  بعدازظهربرو فکرهایت را بکن تا فردا » :سلول فرستاد و گفت

 مرا به سلولی كه دو نفر در آن بودند انداختند. «دیگر كتك است.

 ها گفتند كه ظاهراً. بچهبا دیدن آن دو تعجب كردم چرا كه مرا اول نزدند

براي تو احترام قائل بودند وگرنه ما را همان اول حسابی شکنجه كردند. یکی از 

هاي بخش بود و دیگري از بچههاي من در ارتباط با سازمان آزاديسلولیهم

 ها رنگ از روي من پرید. ضمناًآن هرحال با دیدن شل و پل بودنه بهرنگی بود. ب

چند من شك كرده بودم كه هر خوشحال شدم كه معلومه از من چيزي ندارند.

طوركلی هميشه یك حس قوي در ام. بهدر ارتباط با بهمن دستگير شده احتماالً

دارم. یعنی رفتارشون به سرعت شك مرا  هاها و اطالعاتیارتباط با ساواكی

هستند. در واقع سه  مقدر بدبين نبودم كه فکر كنم همه مراقبانگيزد. من آنبرمی
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بازجو بحث با سال و نيم زندگی در انگليس تأثير بسياري بر من گذاشته بود. 

كردم و شاید یکی از دالیل حکم سنگينی كه گرفتم همين بود. بعدها رضا به می

ها مگر زنت دیوانه است كه با این ،هایش به او گفته بودندهم سلولی» :من گفت

 .«كندبحث می

كه كردند كه اوضاع من خوبه حال آنفکر می مهایسلولی هرحال همهب

دانست دو مالقات بيشتر نداشتم و در نتيجه اطالعاتی نداشتم كه ساواك می

 بسوزد.
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 روي تخت شكنجه

روز جمعه به  توسط ساواك بازداشت شدم. 54دي  19شنبه روز پنج

 يز راا شب همه چت و بکنمجو از من خواست كه فکرهایم را باز جویی رفتم وباز

دهد كه ترا هایم گفتند این نشان میسلولی هم وگرنه شالق خواهد بود. بگویم

 وقتی شب اما صدایم كردند و مهمی نداري. يلهخواهند بزنند چون البد مسئنمی

يته گفتم من چيزي براي گفتن ندارم مستقيم به اتاق شکنجه در طبقه دوم كم

ل مح چيزي ازتا وقتی  شروع به زدن كردند. به تخت بستند و مشترك بردند.

باره كن یكردم اما با شنيدن آنگفت مقاومت می «هنگرانآبهمن روحی »قرارم با 

ن كنم چون در آگمان می یرفتم كه با او تماس داشتم.ذپ ام درهم شکست وروحيه

 ،باشد انتظار نداشتم كه قهرمان من حرف زده زمان به قهرمان اعتقاد داشتم و

 كردم.حتی تا مدتی او را به خيانت متهم می  وكه شدم.ش

 بعد از .شدت شکنجه شده بوده ظرف یکی دو هفته بعد فهميدم كه او ب

 و ه بوددبه دیاليز احتياج پيدا كر اش از كار افتاده وهفده ساعت شکنجه كليه

 روز بعد شهيد شد. یادش گرامی. ظرف یکی دو

 گوشت ن ازاین اعتقاد راسخ رسيدم كه انسا بعدها در زندان بعداز انقالب به

حد از هيچ بی يانتظار تحمل دردهاي جانفرسا استخوان ساخته شده و و پوست و

 ناپذیر وجود ندارد.در یك كالم قهرمان شکست .انسانی درست نيست

آنها را  .كردنددو شب بعد مهناز را آوردند. او و همسرش در بابل زندگی می

ر را سخت شکنجه كرده بودند و هنوز هم ه مهنازورده بودند. مستقيم از بابل آ

افتم حالم دگرگون پردرد، پاهاي ورم كرده و بدن لرزانش می يوقت به یاد چهره

را  تر و علنی بودن فشار شدیديشود. مهناز و همسرش به خاطر ارتباط طوالنیمی

كردند. موهاي شوهر ها رفت و آمد میآن هاي مخفی به خانهبچه تحمل كردند.

ورده بود كه ما فکر مهناز را با شالق از سرش كنده بودند و آنقدر به سرش ضربه خ
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هاي دیگر او بود. طوري كه جدي خواهد دید. این جدا از شکنجه كردیم صدمهمی

 من در اولين مالقات او را نشناختم.

تند آن آدرس آمد. به او گف رضا به دنبال من به ،روز بعد از دستگيري

بيداد  ورضا هم داد  د.مانجا میو این هاي فدایی ارتباط داشتههمسرت با چریك

قدر ه اینین كراه انداخت و هر چه به او گفتند برو نرفت. باالخره عضدي گفت بابا ا

. طور شد كه رضا هم دستگير شدزنش را دوست دارد بيآریدش به داخل.  این

 ق قطبی رئيسهر خواهر رضا كه معاون مالی تلویزیون بود، از طریهاي شوتالش

جا كه بدون زنم از این»رضا به خاطر اصرارش  .تلویزیون هم ثمري نداشت

 ، در زندان ماند.«رومنمی

عی صبح روز بعد من به بازجویی رفتم. هرچه بازجو پرسيد من گفتم اطال

 وع كرد به زدن.ندارم و باالخره مرا به اتاق شکنجه برد و شر

بعد از شکنجه هر روز ما را براي پانسمان به بهداري كه در طبقه همکف 

دیدم. به این ترتيب هر روز توي صف زندانيان مهناز را می بردند وقرار داشت می

روز یا  20بعد از  حسابی چرك كرده بود. البته وضع پاي او بدتر از من بود و

ابتدا  بردند. ،شدبه راهروي سراسري باز می ه درشماه ما را به سلولی بزرگتر كیك

از ده نفر  ما در ميان نفر رسيد. 10مان به زودي تعدادهنفر بودیم ولی ب 6دود ح

حضور  ،ها كه مبارزه مسلحانه را قبول نداشتندارسياسی ك يان تا مجاهدین ویفدا

از مجاهدین بود هرا ه نام زري یا زشخصی ب روابط بسيار دوستانه بود.لی داشتند و

ها خود را به خواب خيلی وقت كرد وتر گریه میبيش كه رفتار عجيبی داشت.

ما به او مشکوك شدیم  رفت.اي میهاي چند دقيقهییبه بازجو گاهی هم زد.می

اتر بازي ئگاهی هم ت خواندیم وواز میتوي این سلول آ رویش نياوردیم.ه اما ب

مده روزي از حمام آ ما برقرار بود. و بين سياسی كارها یدر ضمن بحث كردیم.می

-مان بودیم كه از سلول مجاور صداهاي ریتممشغول شانه كردن موهاي بودیم و

ها كه یکی از بچه شناختم.وقت صداي مورس را نمینتا آ داري براي ما زده شد.
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يم از او خواست تکنيك بود گفت این مورس است.دانشجوي رشته ریاضی پلی

ناگاه در را باز ه ربع مورس زدن نگهبان ب باالخره بعد از حدود یك .جواب بدهد

گفت من  گفتيم مورس چيه؟ زنيد.كشيد كه دارید مورس می سرمان داد كرد و

رعب  ها فهميدیم خود او براي ما مورس زده بود تا بفهمدالبته بعد كنم.گزارش می

 ،رحال چند دقيقه بعد منوچهريهبه ت.حاصل از زندان چقدر بر ما اثر گذاشته اس

مدن او ما هماهنگ البته قبل از آ مد.به سراغ ما آ ،د معروف كميته مشتركجال

مورس بلد  گویم من اصالً می گيرم وعهده میهكرده بودیم كه من مسئله را ب

هاي شانه كردنم براي نگهبان ایجاد توهم مورس زدن . فقط شاید ضربهنيستم

دادي را هاي منوچهري همان توضيح قرارنشان كشيدن بعد از خط و كرده است.

  او رفت. دادم و

آوردن وسایل مورد  هاي زنان ومدن به سلولمسئول آ نامی، ییخانم خدا

ه جناب سرهنگ بي كلی از عالقه پوشيد واین خانم بدطوري لباس می بود. مانياز 

فهميدیم كه دارد اش میيكرد. هر روز از صداي پاشنه صنارخودش تعریف می

شد برخالف دیگران یموقتی وارد سلول  مد وآه نظرم زنی فاسد میب ید.آمی

جلوي پایش بلند  برخالف بقيه. گفتمسالم هم نمی كردم وی به او نمییاعتنا

مستقيم به  روز مانده به انتقالم به زندان قصر صدایم كردند و 10حدود  شدم.نمی

 هاي دور بالکن بستند وهایم را با دستبند به ميلهدست بردند.جلوي اتاق شکنجه 

ه خصوص مشت حسينی بكرد. ام میشد مشتی لگدي حوالهكسی كه رد می هر

 ،بردندمیوقتی مرا به جلوي اتاق شکنجه  كنم.گر معروف را فراموش نمیشکنجه

چرا » «؟خواهيداز جانم چی می» :گفتممرتب با فریاد می قدر داد زدم ونآ

قول معروف حياط كميته مشترك را روي سرم ه ب «.ام كنيدخواهيد شکنجهمی

همه ریختند  ،طبقه سوم ه همکف تاقم بازجوها از طباكه تمطوريهب گذاشته بودم.

جوي همسرم كه شمالی هم قه بازبعد از چند دقي بيرون تا ببينند چی شده است.

قدر عصبانی شدم نآ «؟گذارياحترام نمیی یچرا به خانم خدا» :گفت مد وآ بود،
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بدانيد كه هيچی مرا » «؟ن زن فاسد استخاطر آ هها بپس همه این» :زدم كه داد

د از ساعاتی با بع قصد شکنجه نداشتند و «كند.زنی نمی نوادار به احترام به همچو

تی لحظا .دنماكنيم به سلول فرستبه سلول برو بعد صدایت می این وعده كه فعالً 

خر چرا كاري آ» :دبی بود به سلول آمد وگفتؤآدم م بعد افسر نگهبان كه ظاهراً

ویت را در چرا اداي مشت كف دست زدن بازج مثالً  كنيد كه برایتان بد شود.می

تازه همگی فهميدیم موضوع چيست. چند روز پيش بنا به پيشنهاد من  «.وريميآ

من در نقش  داد.سياسی را نشان می اتري اجرا كردیم كه صحنه دادگاه زندانيانئت

نگام حرف زدن دست راستش را هه دادستان اداي بازجویم را كه عادت داشت ب

ن هنگام زري خود را به خواب آ وردم.درآ بکوبد،به كف دست چپش  و مشت كند

براي ما مسجل  ی كرد.یتقاضاي بازجو اتر بيدار شد وئزده بود ولی بعد از اتمام ت

ز دوستان بعدها در زندان قصر شنيدم او ا كند.اواك همکاري میشد كه او با س

 كه صدیقه را لو داده وبود  همان كسیبود. در واقع او  «ییصدیقه رضا»نزدیك 

 ما 55ها را به سر قرار برده بود. هفته بعد یعنی چند روز مانده به فروردین ساواكی

 را به زندان قصر منتقل كردند.

صر و قندان زبازجویی پيش از رفتن به دادگاه زندانی را به پس از اتمام دوره 

ي د، امرته باشریزي داشتوانست برنامهجا دیگر زندانی میآوردند. در اینیا اوین می

بح صتان ساعت شش پذیر نبود. ما در تابسكه در زندان جمهوري اسالمی امکان

عت از صبحانه سادیم. پس كردیم و تا حدود هفت و ربع ورزش میشبيدار می

ساعت استراحت از  كالس بود و بعد از نيم 10تا  8شد، ها شروع میهشت كالس

وت ا چهار سکباز هم كالس و بعد ناهار. پس از ناهار از ساعت دو ت 12ده و نيم تا 

 بایست آرام صحبت كنند. بعدهاخوابيد و بقيه میخواست میس كه میبود. هر ك

تا  4 هر ازبعدازظ .خوابند اختصاص دهندها كه میاي آنقرار شد كه دو اتاق را بر

  اشتيم.ی دمنظم م. به این ترتيب یك برنامه كامالًهم كالس داشتيم تا هنگام شا 8
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ین نبود و ا به نسبت زندان جمهوري اسالمی جدياختالفات در درون بند 

 ن زماننزدیك نشویم. آبه او گونه نبود كه چون كسی سياسی كار یا منفعل است 

 مذهبیهاي غيرگروه ها مربوط بهاینشيوه مبارزه بود. البته مرزبندي بين ما بر سر 

ه كبهتر بود چرا  ها نسبتاًبایکوت ها از این قاعده جدا بودند.مذهبی .شدمی

ها محروم شركت در كالس ها وتحليل ها از دریافت اخبار،مشکوك منفعلين و

ز با زندان زنان جمهوري اسالمی كه حتی كار مشترك بند ني ننه همچو. بودند

دان جمهوري اسالمی خصلت جا بگویم كه در زنهمين شد.بایکوت تنظيم می

 .كننده روح انسان استبایکوت ویران غيرانسانی بایکوت برایم روشن شد.

یب با باال گرفتن جریانات چریکی قانون تشدید مجازات تصو 54در سال 

حانه ه مسلكسانی كه در رابطه با مبارز .همراه داشتن اسلحه حکم اعدام داشتشد. 

حانه نيز شدند. هواداران جنبش مسلسال تا ابد محکوم می 10شدند از دستگير می

ی عدام جزنگرفتند. همين مسئله باعث شده بود تا بعد از اسال حکم می 7تا  5از 

 د.فعالين بندها در خطر قرار گيرن ،و دیگران

بندي كه ما زندانيان سياسی زن در آن بودیم یك ساختمان كوچك بود با 

متر مربع  60یا  50دو اتاق و یك هال، حمام و یك توالت و حياطی كوچك حدود 

قدر بود كه باید تا كه حدود صد نفر زندانی را در خود جا داده بود. تنگی جا آن

. اما ین بود كه كتاب داشتيمخوشی ما اخوابيدیم. تنها دلجلوي توالت هم می

به یاد  آوري كنند. دقيقاًها را جمعاي بودند تا كتابمسئولين زندان در پی بهانه

نفر از  8یا  7 اي به بند ریختند و همه وسایل ما را به همراهندارم كه به چه بهانه

ها را هم با خود بردند. آن ،هاي فدایی و مجاهدكارها و چریكسياسی ،فعالين بند

كرد. دیگر حتی به ما عدام خواهند ا ها را آن ،گفتندبراي ایجاد رعب و وحشت می

طول كشيد تا در تيرماه  چند ماهی از همه چيز محروم بودیم. .دادندروزنامه نمی

هاي تابستان آن سال كه در درگيريروزنامه را دادند. آن هم به علت این 1355

 .كشته شدند. یکی از روزهاي تيرماه روزنامه را دادنديان خلق یتعداد بسياري از فدا
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خبر داده  «آقانسترن آل»و  «گلرخ مهدوي»تيتر روزنامه از كشته شدن دوستانم 

اختيار با دیدن این راه نواب جان باخته بودند. من بیها در درگيري چهار بود. آن

شاید كردند. ها متعجب نگاهم میبچه هاي گریستم. بعضیخبر جيغ زدم و هاي

شود و بازجویی شوم.  ام و مبادا دوباره پرونده روالعمل نشان دادهكه چرا عکس

كه حالم م داد تا ایناجا بود پيش من آمد و دلداريباالخره خواهرم مهناز كه آن

بود نيز ما  «حميد اشرف»كمی بهتر شد. ضربه هشتم تير كه ماجراي كشته شدن 

 هماهی یك بار مالقات داشتيم آن هم خانواد فرو برد. تا آن هنگام را در شوك

 درجه یك.

 ادهدا تيرماه آن سال آخرین مالقات من با پدرم بود. حکم دادگاه اول ر

سه  سال و رضا هم 15خواهرم و شوهرش هر كدام  بودند و من حکم ابد داشتم.

 درن ه بودند اگر مسال حکم گرفته بود. پدرم خيلی ناراحت بود و به او گفت

نخواهم  سال حکم 5ام از انقالب سفيد تعریف و تقاضاي عفو كنم بيش از دفاعيه

ست اك كلمه پدرم را از یاد نخواهم برد. او گفت دختر جان ی يهگرفت. هرگز چهر

خواهی من دق كنم؟ و من در جواب پدرم بنویس و بگذار حکمت كم شود می

ه د. بن بوچون امام حسيدید كه در مبارزه باید همگفتم كه خود شما به ما یاد دا

فتم نگ نه گفتم. حتی براي دل او هم ظاهراًهرحال هرچه پدرم گفت من به او 

یم با درهاباشد. بعد پدرم رفت و هفته بعد هم سکته كرد و فوت شد. هفته بعد برا

ها گریه كردند و من زمرد آمدند و من پرسيدم پس آقاجون كجاست؟ كه آن

 هميدم كه پدرم فوت كرده است.ف

براي خواندن پرونده به دادگاه در آن زمان پيش از برگزاري دادگاه باید 

ها را به ه سياسی. اما این وكال كه پروندتسخيري رفتيم البته همراه با وكيلمی

تسخيري بودند كه هاي بازنشسته بودند. اینان وكالي عهده داشتند خود ارتشی

كردند. اما كردند بلکه بدتر هم عمل مییكرد و نه تنها دفاع نمدادگاه تعيين می

اي داشتيم به وكيل بگویيم تا او روي توانستيم اگر نظریهخوانی میهنگام پرونده
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توانست از خود دفاع كند. وكيل من كه خود متهم هم میآن دفاع كند ضمن آن

ه پدرم قول داده بود كه او ب .در دادگاه دوم اصرار داشت كه من تقاضاي عفو كنم

به همين جهت به درخواست عفو من اصرار  .كاري كند تا حکم من كم شود

تن كه نوشغافل از آن .اي نوشتمهرحال من براي دادگاه دوم دفاعيهداشت. به

ام نوشته بودم كه دفاعيه هرچند ساده به معنی سرموضع بودن، بود. من در دفاعيه

ام كه آن هم در جهت منافع مردم و كسب آگاهی خوانده. فقط كتاب كاري نکردم

 بوده و براي خدمت به مردم.

اش از من گفت این كنم در دفاعيهوكيل وقتی دید من تقاضاي عفو نمی

هاي وكيلم است. من عصبانی برخاستم بين صحبتروانی  –یعنی من  –خانم 

هم  هاي ایشان رامن در سالمت كامل عقلی هستم و حرف ؟گفتم روانی یعنی چه

-گري تعبير میها به افراطیبنديرفتار من از سوي برخی از همقبول ندارم. این 

 دادم.دانستم، انجام چه را كه درست میآن كه من واقعاً حال آن شد.

ها افراطی در خيلی از زمينه واقعاً  بينمگردم میامروز كه به گذشته باز می

گرایش خودشان  ها به رغمگيريهنگام تصميم هاي چپ دربودم. بسياري از بچه

كارانه است. كردم محافظهمن فکر می گرفتند. چيزي كه مثالًجانب اعتدال را می

گرفتند نه كه آنان سطح متوسط مقاومت همه زندانيان را در نظر میحال آن

درست بود. در عين حال من به دالیل  هسطح و این شيو ینترباالترین و نه پایين

فدایيان،  ،باالترم در سطوح هایبنديكردم كه برخی از هممی متعددي احساس

 خوب بود اما ی بر ضد من دارند. روابط ما ظاهراًپاشسم ،كارهامجاهدین و سياسی

و در  كردمدادم. نظرات خودم را ابراز میروي محض نمیگاه تن به دنبالهمن هيچ

هاي شخصی ندارم، اهپذیرفتم. تمایلی به ذكر دیدگایت هم نظر اكثریت را مینه

هرحال ما در چه كه مهم بود وضعيت كلی حاكم بر زندان بود. بهچون به گمانم آن

زندان اشتراك منافع داشتيم و آن هم مقاومت در برابر ساواك بود. بر خالف دوران 
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رد خودش بر حق است و دیگران كزندان جمهوري اسالمی كه هر كس فکر می

 اند.هيچ

ی هاي سياسبند محترم بود. حتی بچه در زندان پيش از انقالب نظر اكثریت

ميشه یت هها بارها استدالل كردند نظر اكثردر اقليت بودند. آن كار كه معموالً

ميم ی با این همه تصول –زدندهم می درستیكه البته حرف  –درست نيست 

حدي دست و متپذیرفتند. ما در برابر مأموران زندان موضع یكاكثریت را می

 م.اشتيدكارها در افکارمان تضاد اساسی داشتيم. هر چند كه آن هنگام با سياسی

ه نگ زنان بند سياسی بود كعنوان مثال ماجراي حركت متحد و هماهبه

ل وسای آمدند وی یك بار مأموران به داخل بند میدهم. آن زمان دو ماهشرح می

ضور اي داشتيم كه هنگام بازرسی حنماینده گشتند. ما براي هر اتاقیما را می

 داشتند.

كردند كه زیادي می خشونت ها مأموران ظاهراًدر بازرسی یکی از اتاق

ها را چهو صداي ب باره سرها شد. ما در حياط بودیم كه یكموجب اعتراض نماینده

كردیم. یزدند. ما از بيرون اعتراض منمایندگان ما را میوران در داخل شنيدیم. مأم

 ند. مايوستپ شان را از ما جدا كرده بودند به ماكه سفرههاي مذهبی هم با اینبچه

ب و ما را پس از ضر زدیم. مأموران نمایندگانها مشت میاز داخل حياط به شيشه

راي بهاي مذهبی دیم. بچهكار دست به اعتصاب غذا زشتم بردند و ما در برابر این 

و  فتندرگر میسياسی گرفتند یعنی غذا را فقط هنگام افطا يههمراهی با ما روز

گ با ماهنهجریانات سياسی در آن هنگام  مهبقيه روز را روزه بودند. به هر حال ه

 . ندكرددیگر عمل مییك

در  نفر 5دیدي مثالً باره میر عکس زندان جمهوري اسالمی كه یكدرست ب

كه روانی شده بود وقتی ما  «فرزانه عمویی»در ماجراي  اعتصاب غذا هستند. مثالً 

نی شدند كه چرا ها عصبا، به اعتصاب غذا پيوستيم آنهاايها و تودهیعنی اكثریت

جمهوري اسالمی خود ناشی  هایم. البته فضاي زندان در دورها همراه شدهما با آن
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ته هاي سياسی پيوسكه در جریان انقالب به گروهسانی از همان انقالب بود. ك

آوردند، اینك در گاه به كار سياسی روي نمیبودند و شاید در شرایط عادي هيچ

بردند كه زهرچشم الجوردي شرایط وحشتناك زندان جمهوري اسالمی به سر می

 نيز مزید بر علت بود.

-ل یكد یعنی عمبر همين منوال بو 56هرحال وضعيت بند ما تا تابستان به

 دیگر.دست و مشترك هم بندیان با یك

رد. سياست آمریکا تغيير ك 1355پس از روي كار آمدن كارتر در زمستان 

كه غم آنرآوردند تا فضاي سياسی را بازتر كند. به ها بر حکومت شاه فشار میآن

 3000ود گفتند آن زمان حدياسی را بيست هزار و یا بيشتر میتعداد زندانيان س

 ودند زندانی سياسی بود. در پی همين سياست بازجویان ساواك به داخل بند آم

سی كبرود؟  خواهد به خانه اشجا جمع كردند كه چه كسی دلش میا یكما ر هه

ها دوباره نی آن این است كه عفو بنویسيم. آنستيم معنداجواب نداد. چون ما می

ها یگان، مادر شا«سعيدي مهفاط» بههم كسی جواب نداد. بعد رو ال كردند باز ؤس

ه یطی كخواهی بري خونه؟ مادر سعيدي جواب داد نه با شراكردند كه تو هم نمی

نفر  6-5دند مادر گفتند و بعد اعالم كراین ها ناسزایی در جواب گویيد. آنشما می

من د. توانند مالقات كننشان مالقات نداشتند میكه از هنگام دستگيري با شوهران

هاي بچه اسی چقدر است. از همين رو باخواستم بدانم تعداد مردان بندهاي سيمی

اد ز تعدال كنند تا برآوردي اؤشان سها هم از همسرانكردم كه آن دیگر هماهنگ

ز عد ابمردان زندان سياسی داشته باشيم. به هرحال من به مالقات رضا رفتم و 

ر د نفد نفر هستيد؟ تا رضا گفت پانصاحوالپرسی از او پرسيدم شما در بند چن

قات مال ریختند به سرش و شروع به زدنش كردند و مرا هم بردند. رضا پس از این

هم  هاي دیگرمدتی را در انفرادي گذراند. بچه الی كه من كرده بودمؤبه خاطر س

 اي از كارم نگرفتم.نستند آماري درآورند و من نتيجهنتوا
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 كسانی اي نبود كه حتیگونهپيش از انقالب به زندان در به هر حال فضاي

س كه مایل به نوشتن عفو بودند بتوانند چنين درخواستی كنند. درست برعک

 زندان جمهوري اسالمی.

 سيد كهقاي خمينی خبر رآهاي طرفدار از زندان مردان به مذهبی 56يز یپا

ا ت نيد.ها جدا ككمونيستتان را از هايسفره قاي طالقانی هم فتوا دادند كه اتاق وآ

ال دو س کیالبته حدود ی هاي مختلف با هم قاطی بودند.همه بند در اتاقن زمان آ

ر بند دند اما همين فتوا را داده بودحانيون وتعدادي از ر قاي منتظري وآن قبل از آ

قاي طالقانی هاي زنان آا آن وقت اكثر زندانیت -1 دو علت اجرا نشده بود:ه زنان ب

ا باعث شده بود كه هتفاهمؤسسفانه برخی أمت -2 عنوان مرجع قبول داشتندهبرا 

ها تغيير هاي مذهبی با ارتباط با كمونيسته بچهها فکر كنند كبرخی از مذهبی

وارد مكثر ت بود اما در ااین تصور گرچه در موارد اندكی درس .دهندایدئولوژي می

ندان ده، در خارج از زبيشتر مجاهدین دستگير ش ،به بعد 54هاي از دستگيري

ماه تا ششماه ولی به هنگام ورود به زندان مدتی از یك دلوژي داده بودنتغيير ایدئو

ه از ستفادانان با . در واقع آكردندسپس قطع می شان ادامه داده وبه نماز خواندن

ين حدر همين  .گذاشتندها اثر میمجاهد بودن خود بر بسياري از مذهبی وجهه

صر را كه حدود شش ماه بود به اوین برده بودند به زندان ق «اشرف ربيعی»

 .ها رفتاللهیبه اتاق به اصطالح حزب يماًبسيار عجيب بود كه او مستق برگرداندند.

 ود وبدوست  ی بسياریهاي فدانفر از بچه دو اشرف قبل از انتقالش به اوین با من و

ن از تاریخ باستان ایرا ،ت اوپارینهاي منشاء حياكتاب داشتيم.ی با هم یهاكالس

 . یمده بودغيره را با هم خوان اسالم در ایران از همان مورخين و مورخين شوروي،

ه بتاق را ن اآدر بازگشت از اوین او در واقع رهبري  روشنی داشت.و او ذهن علمی 

نفر از  6 نفر بود و 14تا  12ها حدود نتعداد آ ها شد.نگوي آسخن عهده گرفت و

ن نشا ايقبول نداشتند اما بر ی این راه رایقاي رضامنجمله دو دختر آ مجاهدین

 را انتخاب كردند. یاتاقی مستقل ،ها همندادن استقالل خود از بقيه آ
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شعر بزم  نشسته بودند و ها در طبقه بااليبنداي از همروزي عده 56بهار 

 كه به بيت زیر رسيدند:همين خواندند.محبت مولوي را می

 ندنشاهی برابر نشي ی ویگدا          جانبنازم به بزم محبت كه آ

-خوش و خانم نگهبان بند سر رسيدند افسر نگهبان بند و «سيرتخوش»

 هرچه حضرت توهين كردید.بيداد كرد كه شما به اعلی سيرت شروع به داد و

ه دیم بن را خوانما بدون نيتی آ مولوي است وها توضيح دادند كه این شعر بچه

 .همگی را كه حدود شش یا هفت نفر بودند به انفرادي بردند خرجش نرفت و

یك  بعد از عمومی شدند. خواستار برگشت به بند ها اعتصاب غذا كردند وبچه

سته اعتصاب شک ها را به بند عمومی اوین منتقل كردند ونهفته اعتصاب غذا آ

 شد.

 سرخ جهانی اجازهبود كه نمایندگان صليب  56دارم اواسط سال گمان 

ها نها آمدند ما گفتيم با آوقتی آن سياسی بازدید كنند.هاي یافتند از زندان

ر ان دیك از مقامات زندان از جمله نگهبانكه هيچمشروط بر این ،كنيمصحبت می

 ن،زندا در مورد شرایط ما مفصالً  شروط ما قبول شد و بند حضور نداشته باشند.

ه تا ها را تغيير دادنكسانی كه خبر داشتيم ساواك جاي آ اسامی و هاشکنجه

امل این افراد ش .طالع دادیما، نان با خبر شوندها نتوانند از وضع آسرخیصليب

ا پنج یالبته چهار  .ندشدنيز افرادي كه شکنجه شدید شده بودند می ها وكشملی

ه ها انتخاب شده بودیم كهاي بچهدانستيم براي ترجمه حرفینفر كه انگليسی م

جم خاصی را قبول كسی هم متراگر  یافتيم.ها حضور میه دو در محل صحبتدو ب

 توانست انتخاب كند.داشت می
خواستيم ها یك بار دیگر بازگردند و خبري كه ما میسرخیقرار شد صليب

بودند  ها را پيدا كردهها بچهبازگشتند. آنها سرخیصليب 57براي ما بيآورند. عيد 

ها ها پيدا نشده بودند. اینتعدادي از بچه .كه كجا و در چه شرایطی هستند

شان تمام شده بود اما چون محکوميتكش بودند. یعنی كسانی كه دوره لیم
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این وضعيت به  1355شدند. از سال ساواك شرط تعهد را گذاشته بود آزاد نمی

 آزاد كردند. 56ها را تابستان كشه بود. تعدادي از این ملیوجود آمد

ز اپوش با لباس سفيد و كروات آقایی بسيار شيك 56همين تابستان در 

ها نه تن رایطشبا ما صحبت كند. در این  طرف دفتر ملکه فرح به بند ما آمد تا مثالً

ا . بعدهكرد را ترك گو نشدیم بلکه او را هو كردیم، وي به ناچار بندوفتحاضر به گ

مرد  آید انصاري همانسر خاله فرح را دیدم، به نظرم میكه كتاب آقاي انصاري پ

ا ی را بامليچ تعكت و شلوار سفيد پوشی بود كه به بند ما آمده بود. آن زمان ما ه

 پذیرفتيم.حکومت پهلوي نمی

و جسته  57ابستان كه در اواخر تگذراندیم تا آنروزهاي زندان را می

ها به رغم نوادهمالقات با خا ررسيد. دی از بيرون به گوش ما میگریخته خبرهای

شد. در آن هنگام محل مالقات اتاق كوچکی محدودیت اخباري دستگيرمان می

ط دو و در وس ایستادندكنندگان در طرف دیگر میبود كه ما یك طرف و مالقات

دادند. بعدها در سالن مالقات ها گوش میزدند و به حرفمأمور پليس قدم می

ها قاتیما و مال ،ايتوري كشيدند، اما پس از اعتصاب ما برداشتند و از آن پس ميله

 كرد.را جدا می

بيدار شدیم. بعد از ورزش  5/5طبق برنامه ساعت  57شهریور سال  17روز 

ساعت زنگ تفریح نيم 10شد. ساعت اي درس شروع میهو صبحانه كالس

باره صداي داشتيم. در این فاصله در حال راه رفتن در حياط بودیم كه یك

ما سر جاي خود ماندیم.  رسيد. به خوبی به یاد دارم كه همهتيراندازي به گوش 

 رسيد. ما شوكه شدهدانم درگيري كجا بود كه صداي آن به زندان قصر هم مینمی

بودیم. چه اتفاقی افتاده است. دو سه روز بعد پس از مالقات فهميدیم كه ماجرا 

دردي با قربانيان و اعتراض به عنوان همرو تصميم گرفتيم به چه بوده است. از این

عنوان زندانيان اي هم بهحکومت و این كشتار سه روز اعتصاب غذا كنيم و بيانيه
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نظر بود اما هنگام نوشتن بيانيه بحث اب اتفاقسياسی صادر نمایيم. در مورد اعتص

 نفر بودند. 14الی  12هاي مذهبی حدود در گرفت. بچه

 فاشر». باشد مينی باید در آغاز بيانيهم امام خها بر این نظر بودند كه ناآن

گفت با او صحبت كردم. اشرف ربيعی می گوي آنان بود. من شخصاًسخن «ربيعی

یك  يها بدنهتوده رهبري یك جنبش بسيار مهم است و باید در صدر باشد و

 جنبش هستند.

دانستند و معتقد یخرده بورژوازي م ها را نمایندهارها، مذهبیكسياسی

وافق هاي فدایی خلق ماما هواداران چریك شان توجه كرد.به نظراتبودند كه باید 

ا ماي بودند. به همين دليل نبودند و مجاهدین هم به شدت مخالف چنين بيانيه

مجاهدین  هاي فدایی خلق، مجاهدین ماركسيست، سياسی كارها ویعنی چریك

 اي دیگر صادری بيانيهعنوان زنان مسلمان زندانها هم بهك بيانيه دادیم و مذهبیی

اپ به چ ها دادیم و اتفاقاًبه روزنامه اهها را توسط خانوادهكردند. ما این بيانيه

 رسيد. 

ر ان بهتگيري تظاهرات انقالبی مردم، شرایط ما نيز در زندبا اوج 57آبان 

 دادیم به ما دادهها سفارش میشد. ورود كتاب آزاد شد و هر كتابی كه به خانواده

 ماركسيستی وگفتند و شامل آثار ید ماصطالح جلد سفي به ها راشد. این كتابمی

ها به زندان آزاد بود، ، ورود این كتاب1350شد. پيش از سال لينينيستی نيز می

ئوالن . پيش از انقالب مس1357اما بعدها ممنوع شد تا همان مهر و آبان سال 

ها اجازه ورود زندان بر اساس ليست سياهی كه بسيار قدیمی بود به كتاب

ت توانست به زعم آنان در ليسهایی كه میرو بسياري از كتاب دادند. از اینمی

كتاب  كه پس از انقالب شرایط ورودآمد. در حالین زندان میباشد نيز به دروسياه 

 داشتن حاظرحال ما به له از دوران قبل از انقالب بود. به تربه زندان بسيار سخت

وقت براي خواندن آن همه كتب  كه به طوري .كتاب وضع خوبی پيدا كردیم

 تئوریك نبود. 
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 -تولد شاه-ندان پيچيد. قبل از چهارم آبان زمزمه عفو در ز 57از آبان ماه 

هایی كه شب بود. بچه 9تا  8ها در روزنامه چاپ شد. ساعت حدود ليست عفو شده

كه نرویم. باالخره پس از بحث و فحص فراوان و ایعفو شده بودند گفتند ما نمی

ها بچه ند بهتر و به نفع جنبش است، قرار شد كههر تعداد كه از زندان آزادشو

 بروند.

د و شان از یکسال تا پنج سال بوزندانيانی بودند كه حکم ،اولين گروه

مویی، ع نی در زندان بودند ماننداي كه ساليان طوالتوده چنين زندانيان قدیمیهم

 انیرفسنجباقرزاده، صفرخان و روحانيونی چون آقایان منتظري، طالقانی و هاشمی

 ته بودندهاي سنگين گرفچنين زندانيانی كه بدون دليل حکمهم آزاد شدند. كه

 . «هوشنگ اعظمی»دكتر  زنده یاد مانند خانواده و وابستگان

 كه در دو مرحلهه خصوص . بها بند زنان خلوت شدپس از رفتن این بچه

يانی آذر، روز حقوق بشر، زندان 19سال حکم داشتند و پس از آن در كسانی كه ده

اینان  ها ماندند.ابدي فقطكه پانزده سال محکوم شده بودند را هم آزاد كردند. پس 

د. هاي چریك فدایی و یا مجاهد و یا كسانی كه مشی مسلحانه داشتند، بودنبچه

ا هيچ و ی ه بودند، كسانی كه در عملياتی شركت كرده بودنداین عده هم بر دو دست

م كه روز نفر بودی 5الی  4كاري نکرده بودند ولی حکم ابد داشتند، مثل من. ما 

ی. ه فدایبقي دي ماه قرار بود آزاد شویم. در ميان ما تنها یك نفر مذهبی بود و 21

در یی، پاما آقاي رضانسرین رضایی كه در زندان فدایی شده بود هم با ما بود. 

م هما  یِ بند مذهبو را جدا از ما آزاد كنند. آن همنسرین از مقامات زندان خواست ا

 به خواست خودش جداي از ما آزاد شد.

الميه رون زندان خواندیم. در این اعيباي نوشتيم و پس از آزادي ما اعالميه

خاب انت ق كردیم.انقالب تا سرنگونی حکومت پهلوي تشویي همردم را به ادام

 خلق بختيار را تنها حركتی رفرميستی خواندیم و رسيدن به جمهوري دمکراتيك

 را هدف خود اعالم كردیم. 
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ما  دانم. وقتیهنگام خروج از زندان اتفاقی افتاد كه ذكر آن را ضروري می

ز كردیم، یکی ارا طی می بود خيابانی كه در زندان حد فاصل بند تا در زندان

یدیم. د ار هم بندمان را كه ده سال حکم داشت و پيش از ما آزاد شده بود دوستان

 كه به گامیاو به مالقات خواهرش فاطی آمده بود كه هنوز آزاد نشده بود. مينا هن

ین ته افسازمان گ» :من رسيد، پس از سالم و احوالپرسی كاغذي به من داد و گفت

 د(. منته بومينا پس از آزادي با سازمان ارتباط گرف )ظاهراً «.اعالميه را بخوان

چه » :پرسيد «.خوانيمرا میایم و آناي كوتاه نوشتهكه ما خودمان بيانيه» :گفتم

لق ك خكه بر جمهوري دمکراتيمن محورهاي بيانيه را گفتم و این «؟اينوشته

ی هم ف بزن و ناممهوري حرج این را نگو فقط از ابداً» :ایم. مينا گفتتأكيد كرده

ن متن ای الًمن آمادگی ندارم، چون اص» :گفتم من نپذیرفتم و «از امام خمينی ببر.

دو سه  يكه این بيانيهافتم. ضمن اینام و براي اولين بار به تته پته میرا نخوانده

ا بهرحال ه ب «پيام كوتاه است. كه بيانيه ما یكاي طوالنی است. در حالیصفحه

ش خواهر رادر وب رون زندان رضا وبياو را گرفتم.  يگفتم باشه و بيانيه اصرار مينا

دند خود بلند كرده بو ياي ما را بر شانهاین بود كه عده دارخنده آمده بودند. نکته

 ،كشد چون ناراحت شده بود. ماباره متوجه شدم كه رضا مرا پایين میو من یك

 بوس بردند.و زینت )همسر مهدي سامع( و من را به باالي مينی مهري یعنی

هنگام آزادي ما لباس زندان را بر تن داشتيم. به رغم اصرار مسئوالن زندان 

كه لباس عادي خودمان را بپوشيم، نپذیرفتيم. هر چند كه در طول دوران زندان از 

كردیم و داري میپوشيدن لباس زندان كه ژیلت بلند جلو باز و شلوار بود خود

كه زندانی سياسی بودیم، توهين به خود تلقی پوشيدن این لباس را به خاطر آن

كردیم. اما هنگام آزادي آن هم در شرایط انقالبی آن روز جامعه ایران این می

دانستيم. پس از خواندن ها مبارزه بر ضد حکومت شاه میحركت را سمبل سال

 يسی، با مائبردند و یك خبرنگار فرانسوي یا سو بوسبيانيه ما را به داخل مينی

ما را براي چاپ در  مصاحبه كرد. سپس خبرنگار روزنامه آیندگان آمد و بيانيه
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اي را كه مينا داده بود نخواندم. چون چندان موافق روزنامه خواست. من آن بيانيه

فتم چون هرحال به خبرنگار گه كه به متن آن تسلط نداشتم. بآن نبودم، ضمن آن

 دهم. با قول او كه عيناً نيد، نمیبه شما اعتماد ندارم كه این بيانيه را كامل چاپ ك

چاپ خواهد كرد، بيانيه را به او دادم. فرداي آن روز روزنامه آیندگان متن كامل را 

 33قطعه  یچاپ كرد. روز بعد قرار بود به احترام شهدا به بهشت زهرا برویم. یک

تر كه قدیمی 39دیگري قطعه  .ها و تظاهرات بودن درگيريشدگاكشته براي كه

جا به خاك سپرده شده بودند. در بهشت ها در آنبود و شهداي مجاهدین و چپی

 زهرا من هم بيانيه سازمان را خواندم.

ان این هفته بعد گروه دیگري از زندانيان آزاد شدند. مسعود رجوي هم جزو

دیم. ها بوان در انتظار بچهد شد. ما جلوي زندهم این روز آزا جریري بود. فاطی

 تغيير ندان قرار بود كه فاطی سخنرانی كند، اما وقتی فهميدند كه او در زظاهراً

وز مراسم آن ر يبه نحوي دست به سرش كردند. ظاهراً گرداننده ایدئولوژي داده

 وكند ا سخنرانی خواستند ت ها از رجويبرخی از اعضاي نهضت آزادي بودند. آن

 م كنددادند، اعالدر پاسخ مردم كه شعار آزادي تمام زندانيان سياسی را می ضمناً

اینده نم چیمينا ده است. در ميان گردانندگان ظاهراًكه دیگر كسی در زندان نمان

دان ها از رفقاي ما خواستند كه اعالم كنند دیگر كسی در زنآن حقوق بشر بود.

د كه الم كررجوي پذیرفت و به دروغ اع با این وجودپذیرفتند. ننمانده، اما آنان 

ریاد زدم كه دروغ جا به رجوي اعتراض كردم و فاند. من همانهمه آزاد شده

گویی. صداي من یا در ميان طنين بلندگو به گوش نرسيد و یا به روي می

ه مردم نفر در زندان ماندند تا زمانی ك 5یا  4كه خودشان نياوردند. درحالی

هاي كم سن و سال از شهر بابل ها بچهها را گرفتند و آنان را آزاد كردند. آننزندا

ساله  16ی جوان شانبودند كه پاسبانی را كشته بودند. اما دستگير شدند و سردسته

 بود. 
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زدیکی ندیدم. او در زندان با رضا دوستی  را «چیمحسن شانه»همان روز 

 هاي سازمانو باالخره گفت یکی از بچهداشت. محسن چند باري به خانه ما آمد 

القات م «ريعليرضا اكب»جا با خواهد ترا ببيند. قرار ما خيابان سرباز بود و آنمی

 كردم.

ابستان ت يهاز زندان آزاد شده بود. پس از ضرب 56عليرضا اكبري تابستان 

م ههایی كه از زندان آزاد شده بودند دور و كشته شدن حميد اشرف، بچه 55سال 

ا دف مجمع شدند تا بار دیگر تشکيالت را بازسازي كنند. عليرضا به من گفت ه

 ما بيآید. انهفتم و قرار شد او روز بعد به خهم پذیر دهی است منسازمان

 اد. امااش را درآورد و به من دسلحهعليرضا مسلح بود وقتی به خانه ما آمد ا

نه ولی » :گفتم «ترسی؟می»انستم در دست بگيرم. او خندید و گفت: تومن نمی

ر شد هرحال قراه چریك بودم. ب حاال مثالً «يرم.ضرورتی هم نداره كه دست بگ

ها را انیوقتی رفقاي دیگر سخنرانی دارند من به همراه عليرضا باشم و متن سخنر

از  م. قبلبرو ق بنویسيم. اما پيش از آن دو سه روز وقت گرفتم تا به شهسواربه اتفا

به  ،دندكه مرا هم همراه رضا دعوت كرده بو ،سفر به شهسوار به دعوت شركت نفت

م. در ر شویعنوان زندانی سياسی حاضجا بهپاالیشگاه رفتيم تا در جمع كارگران آن

 گري حضور نداشت.این مراسم تنها من زن بودم و هيچ زن دی

پس از شركت در مراسم شركت نفت ما راهی شهسوار شدیم. سفر ما به 

شهسوار كوتاه بود و ماجرا از این قرار بود كه اهالی شهر به شيوه شهرهاي دیگر 

مراسم استقبال از زندانيان سياسی همشهري خود را به راه انداخته بودند. پيش از 

ا مراسمی برگزار نشده بود. این بود كه مرتب با ما خواهرم به شهسوار رفته بود ام

كه پسر عمویم  گرفتند و منتظر ورود ما بودند. اما شوهر خواهرمبرادرم تماس می

گفت نيایيد چون احتمال خطر است و به كرد و میحساس نگرانی میبود ا

اطالع كه قرار شد ما بدون آن رویم.گفت كه ما نمیقبال هم میاندركاران استدست

از پس یم. اما وخبر به همراه برادرم و رضا )همسرم( راهی شهسوار شبدهيم بی
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حركت ما در تماس تلفنی با همسر برادرم او بدون خبر ساعت حركت ما را به آنان 

 گفته بود. 

آیند و رف ما میكيلومتري شهسوار ما جمعيتی را دیدیم كه به ط 6-5در

قبال زنند. ما تازه متوجه شدیم كه به استمی هایشان به ماشين ما چراغاتومبيل

ا لبته مراجا بردوش مردم تا خود شهر آمدیم. ز آنااند. به ناچار پياده شدیم و آمده

گفتم حاال ها بردوش گرفته بودند. براي من این مراسم سخت بود و هرچه میخانم

ه با مبل مبارزپذیرفتند. در واقع آن روزها زندانی سياسی سنمی ،پایين بگذارید

 حکومت شاه بود. در ميدان شهسوار من براي مردم سخنرانی كردم. در بين

 ها معروف بود، نيز بودند. پس از منجمعيت از اهالی رامسر كه به شهر چپی

 اهرمبرادرم هم صحبت كرد. نکته جالب این بود كه من به رغم توصيه شوهر خو

و  بی بودمذه و او كه از پيش از انقالب كه چادر به سر كنم با پالتو و روسري بودم

آمد كه كسی بدون چادر در نزدش بنشيند در تمام مدت در حالت عادي بدش می

چپ  ها شروع به خواندن سرودهايدر كنار من ایستاده بود. پس از مراسم رامسري

 كردند و ما به طرف خانه زمرد خواهرم رفتيم.

دند، اما وقتی حضور مردم را دیروحانيون شهر سعی كردند تا تجمع نشود 

ي خودشان بلندگو آوردند و در جلوي مردم به استقبال ما آمدند و شعارها

در شهر به كمونيست  45كنم كه من از سال دادند. یادآوري میخودشان را می

فقط در  .كردندبودن مشهور بودم و به همين علت پدرم را به منبر دعوت نمی

 پس از به درواقعد به او پيشنهاد روضه و منبر دادن ،هاي عمر پدرآخرین سال

ا درم ركه فرزندان وي كمونيست هستند پزندان افتادن من و خواهرم به جرم آن

 و با گاه دست از حمایت ما برنداشتند. با این همه پدر هيچه بودمنزوي كرد

 شد.مخالفانش درگير می

مان هايبلندگو را یکی از فاميل ،خواهرم درحال حركت به سوي خانه زمرد 

هایی داد. او در سالكه به مجاهدین سمپاتی داشت در دست گرفته بود و شعار می
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طوركلی به من عالقه داشت. از گفت و بهكه من در زندان بودم براي من شعر می

این رو به او گفتم كه بلندگو را به من دهد تا خودم شعارها را بگویم. بقيه راه را 

هاي هباره گرویگر خودم شعارهاي سازمان دادم. وقتی به خانه رسيدیم، یكد

هاي رامسري و بعد به بچه سردادن شعارهاي خودشانبه كردند الهی شروع حزب

گفتم اي نداشت و هرچه میحمله كردند. تالش من براي آرام كردن آنان فایده

 رفت.ان نمیشبه گوش ید،هنوز شاه نرفته اختالفات را كنار بگذار

در بخش  عار حسن كهبا نام مست «علی توسلی»از طرف  57ل اواخر سا

 بود «زهرا بهکيش»نام اشرف كه اسم اصليش به دختري  كرد،كارگري كار می

وبی رابطه خ .خوب مطالعه كرده بود اشرف دختري پر شور بود و مسئول من شد.

ر د اسکندیاندهبعدها با ز او كرد.او بود كه مرا از مبارزه مسلحانه منصرف  داشتيم و

ن ماز  و مددر ابتداي پيوستنش پيش من آ به سازمان اقليت پيوست. ج كرد وازدوا

ثه با مباح ابنام حميد تا ه هاي قدیمی بدعوت كرد كه با او برویم پيش یکی از بچه

 ايهتيجت بحث به نرم كه به اقليت بپيوندم اما بعد از دو سه ساعاو شاید بپذی

در او را در صفتر بنیدهنگام گرفتن  را ندیدم. او 60ن تا سال بعد از آ نرسيدیم و

 امد.نيما  يخانه. اما او از او دعوت كردم برویم بوسيدمش و .خيابان شریعتی دیدم

ما اگویند در درگيري كشته شد برخی می .ه شدكشت 62زنده یاد اشرف در سال 

ه ند دیدم كبردند از زیر چشم ببه زیر زمين میكه مرا براي شکنجه  62در تير ماه 

خواست كه از او می واب بازجودر ج زنی بر روي یك صندلی چرخدار نشسته و

 .یادش گرامی گویم.دانم ولی نمیفت میگحرف بزند 

آقاي طالقانی درگذشت و در مراسم تشيع ایشان  58شهریور  19در 

مراسم چون تعطيل اعالم شده  تظاهرات وسيعی برپا شد. پس از شركت در این

بود ما به شمال رفتيم. این سفر به خاطر مراسم خواستگاري برادر همسرم بود. 

شبانه با ماشين به راه افتاد ما به تهران بازگشتيم و برادر رضا هم  ،پس از مراسم

جو او را وسفانه در بين راه تصادف كرد و فوت شد. ما پس از دو روز جستأكه مت
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 براياین حادثه دردناك ضربه سختی  .بيمارستانی در آمل یافتيم يسردخانهدر 

 مادر شوهرم و ما بود.

جا ام را تغيير دادم و در آنكردم. مدرسهچنان با سازمان كار میمن هم

ه له بحم بود و در بخش كارگري بودم. هنگام در ستاد منكار  .فعاليتی نداشتم

ن در در خيابان دهکده )ميکده سابق( بود، م كه 58ستاد سازمان در تابستان 

هاي روشنفکر ها بچهكردم. در این حوزههاي كارگري غرب تهران كار میحوزه

قدر علنی برخورد رفتند، اما آنها میهاي پایين براي كارگري به كارخانهرده

شدند. یعنی با آنان شان تمام نشده اخراج میكردند كه هنوز دوره آزمایشیمی

طوركلی كردند. بهشان میروز اخراج 29بستند و سر دو ماه و قرارداد سه ماه می

 توانستند بيشتر از این مدت كار كنند. در یکیاي نمیهيچ كارخانه در نيروهاي ما

 هاي تحت حوزه خودم خواستم كه علنی برخورد نکنند و اسمیاز جلسات از بچه

محور مشکالت كارگران و تشکيل از سازمان نيآورند و تالش خود را حول 

گران هاي صنفی كارسندیکاهاي كارگري قرار دهند. من از آنان خواستم تا خواسته

ند و ها را مثل روش قدیمی با زیرآكس دستی و به خط خود چاپ كنحل آنو راه

-وريطبه بدون امضا در بين كارگران پخش كنند. كار ما در آن كارخانه موفق بود

نوردي همراه كارگران به كوهحتی  وهاي بسياري پيدا كردند سمپاتكه رفقاي ما 

نامه شویقاز سوي رهبري سازمان براي ما تهمين موضوع سبب شد رفتند. می

خفی ار مكد. اما در دو، سه كارخانه دیگر رفقا چندان درك درستی از وفرستاده ش

 نداشتند و نتوانستند موفق شوند.

يس آمده بود ئكسی بود كه از سو هاي متفاوتی بودند. مثالًمن آدم در حوزه

رسيد كه آشفتگی روحی دارد. یکی دیگر و رفتار ثابتی نداشت و بيشتر به نظر می

از باال به او  هر چه .ا به لحاظ تئوریك صفر بودام رفقاي ما زندانی سياسی بوداز 

دیگري دانشجوي  ادعا بود.ار بیطوركلی بسي. بهدادانجام می شد عيناًگفته می

گفت. او اگر روز كرد و همان را میخواند حفظ میهر كتابی را كه می .پيشگام بود
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با چاپلوسی همواره كرد و خواند بالفاصله تغيير میبعد كتاب متفاوتی را می

 كرد. خودش را مطرح می

ر و د نددر این ميان تحرك رفقاي زن به علت شرایط اجتماعی كمتر بود

هاي اتعوض افرادي مانند آن دانشجوي پيشگام با ارائه آمار غيرواقعی از سمپ

 مشخص شد.ها ضعف، ها در جریان عملكشيدند كه بعدخود را باال می ،سازمان

در حوزه مركزي كارگري جنوب غرب تهران كه ما بودیم روزي كسی را 

و به  نامرتبی پوشيده بودد نيست. او لباس آمد حرف زدن بلآوردند كه به نظر می

سه یعنی چه؟ جل ،ه مركزيچرا آوردید تو حوز را آمد. گفتيم اینسواد مینظر كم

 «مدانیهحميدرضا پریدار »اول و دوم بود كه فهميدم چه رفيق باسوادي است. او 

راه كه از چهارمهر مجاهدین درحالی 5در جریان تظاهرات  60بود كه در سال 

ر زنده دستگير و همان شب اعدام شد. حميدرضا پریدار اگگذشت انقالب می

شد. همان موقع هم دانش او به لحاظ تئوریك اي میالعادهماند تئوریسين فوقمی

ل و تحو غييردر حوزه ما خيلی باال بود. فقدان او دردناك بود. در حوزه ما مرتب ت

تر پایين بهو یا  ارتقاء ترشدند و یا به رده باالجا میهرفتند و جاباي میبود. عده

 یافتند. تنزل می

فتر در این سال در ددر همين حوزه بودم تا انشعابی كه  59من تا سال 

ین اگویند. اي متفاوت میهحال انشعاب یا اخراج، از دو طرف چيز مركزي رخ داد.

و چند تن دیگر از رفقا را  «ویدا حاجبی»، «مصطفی مدنی»انشعاب كه 

 .ازمان بودنام مشخصی نداشت. ویدا حاجبی مسئول بولتن داخلی س ،گرفتدربرمی

كرد و آوري میرسيد جمعبولتن داخلی خبرهایی را كه از نقاط مختلف كشور می

شد. پس از این بولتن فقط در ميان اعضا پخش می كرد.پس از پاالیش چاپ می

 رفتن ویدا این مسئوليت به من واگذار شد.

عضوگيري من بود. در  يجا ضروري است مسئلهر ایناي كه ذكر آن دنکته

 «مينا جریري»بار در منزل  كبودیم ماهی ی در زندان باهمزنانی كه  58سال 
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ه مدتی ب گفتيم. بعد ازشدیم و ضمن صحبت و بحث، خاطرات خود را میجمع می

 گوید شما فراكسيون زنان زدید. یعنی چی؟ نباید این چنينما گفتند، سازمان می

( دو تا از 58ها )تابستان سال باشد. ما مقاومت كردیم. در یکی از این دوره

 :ندت تبریز فعال بودند از من پرسيدزندانی سياسی تبریز، كه در تشکيال يهابچه

 «كنی؟چرا براي عضویت هيچ اقدامی نمی» :گفت «!نه» :گفتم «تو عضو شدي؟»

خواهم كار يز دیگر. من میبراي من فرقی نداره كه عضو باشم یا چ» :گفتم

به البته هنوز  «تشکيالتی و سياسی بکنم و همين مهمه و برایم هيچ فرقی نداره.

نی كه اگر داكنه. تو مییعنی چی فرقی نمی» :ندحوزه كارگري نرفته بودم. گفت

اشی هاي سازمان نظر بدهی ولی اگر عضو نبنی در سياستاتوعضو باشی می

كار من چه  د،نکردن دانم. ولی عضوگيريآره این را می خب» :گفتم. «توانینمی

 «!نه»: ؟ گفتم«نی چرا عضو نشديدامی تو باید پيگيري كنی و اصالً » :گفت. «كنم

هایی كه زندان بودند نظرخواهی كه براي عضوگيري تو از بچهبراي این» :گفت

قدر آن كردند. یکی دو نفر با تو نظر خوشی نداشتند و گفتند این شوهرش را

البته  «!براي همين تو عضو نشدي به مبارزه ادامه دهد و اندتوكه نمی دوست دارد

نظري این تنگچيز دیگري بود. در واقع كه نستم داخب من ریشه مسئله را می

 وداشتم کر نکرده بودند من ابد ها فآن» :ریشه در نوعی رقابت داشت. من گفتم

این عالقه و عشقی  ت داشتم و دارم. اصالًدرسته من شوهرم را دوس ؟سال 3رضا 

كه آیا در زندان من منفعل شدم؟  دبوده كه در من بوده و هست ولی فکر نکردن

من ماندم. آیا من عفو نوشتم؟ آیا من با و حتی با این كه رضا زودتر آزاد شد 

عنوان هجا بساواك همکاري كردم؟ آیا من كه تندترین برخوردها را داشتم و آن

كردم كه هيچ وضعيت خودم را بدتر هم میطوري یك آدم تندرو معروف بودم و 

ها دليل این نيست كه من در كار جاي عفو و بخششی نداشته باشد. آیا این

ها را چرا با خوب این» :گفت «دهم؟سياسی مسئله عشق به همسرم را دخالت نمی

نيست كه عضو بشوم یا مهم م یبرا من اصالً » :گفتم «كنی؟زمان صحبت نمیسا



 105 

دانستم . تا حاال هم نمیدتیا نگرفت دكه عضو گرفتن نرفتم تو نخ این الًاص .نشوم

دانستيم كلی می ي تبریز كه این داستان رانه ما تو» :گفت «!جریان چيه اصالً

و را این مسئله حق ت در نامه نوشتيم كه و هاي سازماناعتراض كردیم به بچه

 ماه بعد هم كه آمدند «!د پيگيري كنیتو هم بای كنند.و اشتباه می اندضایع كرده

این مسئله با من صحبت كردند و باالخره من راضی شدم پيگيري  يدوباره رو

كه آن زمان مسئول بخش  «پورقربان موذنی»یعنی  ،كنم. من هم با احمد شيراز

این  ،عضویت من كارگري ستاد بود صحبت كردم و گفتم كه شنيدم در رابطه با

ها )چون به من هم نم به چه علت این دو سه تا بچهداهست. من میمطرح مسئله 

ينا جریري بود. دوتاي م یکی . مثالً اندها( این نظر را دادهدند كدوم بچهگفته بو

را هم خيلی دوست داشت ولی تحت  من ساله بود كه اتفاقاً 15هم یك بچه  دیگر

بعدها كه بيرون آمدیم سال من معلم شيمی او بودم.  د وبو «رقيه دانشگري»ثير أت

با من این جوان  ن با رقيه دانشگري تيره شده بود،شاها رابطهكه آن 59–60

 از كرد من مادرش هستم.كه احساس میطوريبه .داشت یخيلی خوب يطهابر

 كرد. راهنماییو همه را براي من صحبت می شیهادرگيري اش،ل خانوادگییمسا

گشت كه هاي زندان بر میخواست. دیگري هم خود رقيه بود. این ماجرا به سالمی

 ها را گفتمي این حرفمهكسی نبودم. من به احمد ه بردن از من حاضر به فرمان

توانند به این و استدالل كردم چه چيزي در درون زندان اتفاق افتاد كه آنان می

ها ت مطرح نيست ولی به اصرار بچهعضوی گفتم برایم اصالًشکل مطرح كنند. 

كه آیا الزم نبود رفقا تحقيق كنند؟ احمد  مطرح استكنم. براي من مطرح می

نرفتم پيگيري كنم من هم البته . «كنممن پيگيري می» :خيلی ناراحت شد و گفت

بود به من مسئوليت  59چی شد؟ چی گفتند؟ تا این كه من عضو شدم. اوایل 

هایی بودند جا هم یك چند تا بچهنآ ن به دفتر مركزي رفتم.بولتن را دادند و م

 .اعدام شد 64بود كه به منصور معروف بود و سال  «رضا غبرایی»ها كه یکی از آن

البته من  .علی توسلی كه معروف به حسن بودو عضو كميته مركزي سازمان بود و ا
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 اصراري هم نداشتم بدانم.دانستم و هيچ ن را نمیشاكدامآن زمان اسم اصلی هيچ

به  .ها را بلد نبودمبلد بودم و اسم اصلی خيلی هاي مستعار رابعدها هم فقط اسم

 غير از چند تن از كميته مركزي مثل نگهدار، فتاپور و كسانی كه معروف بودند.

تا دو ر دیدیم كهبا وقتی بولتن آمد دست ما یكن را شروع كردیم. بولت

دیگر. دو گزارش با یك موضوع اما درست نقطه مقابل یك از تبریز آمده.گزارش 

 عاهاي تبریز ادبچه امااین دو گزارش تناقض دارند و درست نيست. كه  من نوشتم

دونم چطور شده بود اصل مقاله گم شد ماه بعد نمی 6كردند كه نه تناقض نداشت. 

 ویاگبود.  هم یك گزارشی آمده و من هنوز داستانش را نفهميدم. یه بار دیگر

مردم  ها را براي آمارگيري از نظرچهب 60سازمان بعد از جریان مجاهدین در سال 

لتن ر بودر مورد جمهوري اسالمی فرستاده بود. البته ماجراي خيلی امنيتی را د

دونم این هم مال كردیم. حاال نمیآوردیم. فقط براي هيئت سياسی آماده مینمی

 . یا نه هيئت سياسی بود

ت درس ر تبریز نظرات مردمد یادم است ها مختلف بود. مثالًنظرخواهی ینا

 وحاد بر خالف نظر سازمان نسبت به جمهوري اسالمی بود. آن زمان ما موضع ات

انم ه گمب. مسئول ما كه انتقاد داشتيم ولی مردم در مخالفت برخورد كرده بودند

 ییعن» ،متعجب شدممن خيلی  «!این را ننویس» :علی توسلی بود به من گفت

. «خوب نظر مردم است» :گفتم. «این بر خالف خط سازمان است» :؟ گفت«چی

ي ژایدئولو ی كه واقعاًذاشت بنویسم. به نظر من جایگهر چی من سعی كردم ن

ل مطابق مي را . خطی كه همه چيزیدآه وجود مینيز بحاكم باشد دگماتيسم 

وي به سانسور ركند د و اگر جایی نتوانست كاري د برگردانهخواخودش می

. چون خره ما وارد نکردیم. خالصه باالدرسهم به تعبير غلط می اًآورد. نهایتمی

 مسئول باالترم دستور داد.

باال و پایين آن را  يقهدفتر ما در خيابان حافظ بود و افراد مشکوكی طب

به همين سبب ما محل دفتر را تغيير دادیم و به ساختمانی در  .گرفته بودند
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نی )فيشر آباد سابق( بين خيابان سميه )ثریا سابق( و طالقانی )تخت خيابان قره

از آموزش و پرورش مرخصی بدون  60يز یتا پا 59من از سال  جمشيد( رفتيم.

در بعدازظهر  3–4هر روز صبح تا  كردم.م و فقط براي بولتن كار میحقوق گرفت

آموز به هاي هوادار سازمان، دانشجو و دانشبچه دفتر مركزي بودم. در آن زمان

گرفتند. نشریاتی كه از دفتر فرهنگی رفتند و نشریه میدفتر فرهنگی شوروي می

ها خيلی مشخص نشوند و یك رابطه كه بچهگرفتند زیاد بود. براي اینشوروي می

-هبار به دفتر فرهنگی شوروي، روب كاي یه هفتهبه من گفته شد ك ،رسمی باشد

سازمان بروم و روزنامه كار  يمهناقرار شد من با معرفی .روي سفارت شوروي بروم

ها بدهم و نشریات آنان را كه به فارسی ترجمه شده بود بگيرم. این را به آن

با  خواستيم. این كاركه ما می بودنشریات بيشتر مقاالتی درباره جهان سوم 

اي یك بار به دیدن دو فرد مسئول رو شد و من هفتههاستقبال دفتر فرهنگی روب

سالی بود اش مرد ميانها بسيار محتاط بودند چون در اتاق كناريرفتم. آندفتر می

جا بودم بار كه من آنمور است و هرأد مگفتندانم ایرانی بود یا روس و میكه نمی

زدیم. در یکی از این نمی ما البته حرف خاصیزد. اتاق میسري به داخل  یك

جمهوري اسالمی آمد و گفت براي گرفتن نشریه  ها، فردي از روزنامهمالقات

 مراجعه كرده، ولی روشن بود كه براي نشریه نيامده است.

شوم. مرد مسنی كه ظاهرش به یك بار من متوجه شدم كه تعقيب می

هایی بود كه دنبال من بود. شاید از ساواكیآمد به مامور جمهوري اسالمی نمی

هرحال من جاهاي مختلف ه كرد. بپس از انقالب با جمهوري اسالمی همکاري می

چنان به دنبال من بود. وقتی من سوار ماشين به پاساژها سر كشيدم و او هم .رفتم

 اشدانست كه من متوجه تعقيبشدم تا به دفتر برگردم دیگر نيامد. او هم می

كه اگر خاطر اینه ام. البته رفقا به من گفته بودند خيلی احتياط كن بدهش

كنند و اتهام قبول نمی ،بگویی براي نشریه رفتم دستگيرت كنند هر چيزي

دیگه مسئله اتحاد با حزب طرح شد. من هنوز در دفتر  60زنند. سال جاسوسی می
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 اش راب توده و سياستداري، حزمن راه رشد غيرسرمایه زمان ركزي بودم. آنم

. اما اعتقاد انتقاد را قبول كرده بودم و اتحاد یعنی راه حزب درنتيجه پذیرفته بودم

من دستور  .داشتم كه زمان براي اتحاد حزب توده و سازمان مناسب نيست

مبنی بر خروج از سازمان )كه خواهان اتحاد بودند  مخفيانه حزب به رفقاي سازمان

دانستم. در آن هنگام در رهبري و كادرهاي را اشتباه می (و پيوستن به حزب

پيرامون  «مبينیمامير » همه اتحاد را قبول نداشتند. مثالً سازمان دوگانگی بود. 

آذر نرفته بود اما در واقع  16خودش یك طيفی را داشت و اگرچه با انشعاب بيانيه 

ول نداشت. او طيفی را قب 60آذر  16بينی انشعاب متئوریسين گروه بود. امير م

قوي پيرامون خود داشت كه به خاطر امير مانده بودند. در شرق تهران رفقا بيشتر 

هاي امير در سازمان ماندند. در اهواز با آذر بودند كه با صحبت 16حول بيانيه 

ه تالش امير عده بسياري كه انشعاب كرده بودند دوباره به سازمان بازگشتند. ب

رفقا مخالف اتحاد با حزب بودند و من بر این عقيده بودم  هرحال طيف وسيعی از

كه طرفداران نظریه اتحاد با حزب توده باید در سازمان بمانند و جناح اتحاد با 

یکی از همين رفقا بود. من با او خيلی  «حشمت رئيسی»حزب را تقویت كنند. 

ه است بحث كردیم ولی حشمت رئيسی اعتقاد داشت كه سازمان خيلی عقب ماند

 او رفت و به حزب توده پيوست. 

رضا، همسرم، هم یکی از كسانی بود كه به حزب پيوست. او در تشکيالت 

جا بسيار درهم ریخته بود. مسئوالنی كه در رأس كرد و وضع آننفت فعاليت می

كردند. جناح چپ در حوزه نفت قوي بود و آن بودند بسيار ضعيف عمل می

گرفتند، راست راست بودند به همين ها قرار میليتهایی كه در رأس مسئوبچه

بود كه من به  60دليل دو سه بار این حوزه در آستانه فروپاشی قرار گرفت. سال 

علی توسلی گفتم بيا و خودت براي سركشی به حوزه برو. علی توسلی هم آمد و 

ع و جور اي كه در خانه ما بود مسئول حوزه را تغيير داد تا حوزه نفت جمدر جلسه
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این دالیل سبب شد تا رضا ارتباط تشکيالتی خود را با  يهرحال مجموعهه شد. ب

 سازمان قطع كند.

 ازمانسموقع اعالم كرده بود كادرهایی كه از ي رضا حزب توده آنبه گفته

 شهریور توانند ارتباط جنبی با حزب داشته باشند. دربه حزب توده بيآیند تنها می

ها به درون تشکيالت تر شد و بچهدفتر مركزي كوچك مانبه دستور ساز 60

ي بود كه كارها دفتر كاما ی هنیا  شد دانم دفتر مركزي برچيدهرفتند. من نمی

 داد.انجام می را ترجمه

ترین دليل جمع شدن دفتر مركزي شناخته شدن آن و آمد و رفت اصلی

آمدند و سراغ دي میموارد متعدد اتفاق افتاده بود كه افرا بود. هاي مشکوكآدم

آمدند و سراغ یکی را می گرفتند و یا مثالً را می سازمانهاي شناخته شده چهره

رئيس  يگرفتند. یك بار اتفاق افتاد كه كسی مراجعه كرد و گفت با آقامی

گر بار دییك د.هم داخل آم بعد ،ها بودتيپش مثل حزب اللهیحشمتيان كار دارم. 

ه گفتيم چهر به دفتر آمد و سراغ حمشت را گرفت.  اهللیکی مانند انصار حزب

ت نشست و منتظر ماند. همه ما وحش ت )بود قایمش كرده بودیم(،جا نيساین

چنينی پيش ورد اینمواهند حمله كنند. چندین خكردیم میكرده بودیم و فکر می

 ته همانخواستند دفتر مركزي را ببندند. البشاید هم به این علت كه می .آمده بود

كه  شده بود سازمان را در حد اعضا داده بودند و تأكيد يمهاساسنا يهزمان جزو

 نيافتد. سپليبه دست 

بود كه ساختار  بایست این جزوه را بخوانند و نظر دهند. شاید بنااعضا می

هرحال به من ه چون دستگير شدم اطالع ندارم. ب تشکيالت را تغيير دهند و من

فعاليت كنم. اوایل  موكراتيكهم دستور داده شده كه در تشکيالت زنان بخش د

اي در آریاشهر گرفتند كردیم. بعدها خانهما در حالت نيمه مخفی كار می 60سال 

 ده شدند تا تشکيالتهاي محلی براي جلسه فراخوانو شبی تمامی كادرهاي حوزه

دهی شود. تا آن زمان تشکيالت تهران به صورت مستقل تشکيل تهران سازمان
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هاي مختلف با الت زنان و بخشبایست مسئولين تشکينشده بود در این جلسه می

گيري انتخاب شوند. در آن جلسه فقط سه زن شركت داشت. مينا جریري، رأي

ول زنان تهران كه من یا مينا مسئ م سطرت و من. در جلسه پيشنهاد شدمری

كم اهميت  اي كه از نظر شناخت شخصيتی رفقاهجا یادآوري نکتشویم. در این

كه سه عضو  اي از حوزه خودشان، مينا نامهجلسهآن . در باشد، ضروري مینيست

دا حاجبی و داشت آورده بود. یکی از اعضا خود مينا جریري بود و دو تاي دیگر وی

عنوان مسئول حوزه وقتی فهميدند كه مينا را به آن دو زري دورس بودند. ظاهراً

. نداي تهيه كرده و مينا را موظف به خواندن آن در جلسه كرده بوداند نامهبرده

ها در كار سياسی بود و مطالعات بسياري داشت و از مينا ویدا حاجبی مدت

عنوان بهتر بود، ت به مواضع سازمان چپهایش نسبباسوادتر بود. اما او چون دیدگاه

به نام جناح چپ سازمان با مصطفی مدنی  59مسئول انتخاب نشد. ویدا در پایيز 

 .ه بوداز سازمان جدا شد

ن داشت. مضمو يمجيزگویی زیاد طلبی ومينا جریري خصوصيت قدرت

هاي شخصيتی مينا بود و به درستی روي آن نامه ویدا و زري درباره خصلت

زي رآميانگشت گذاشته بودند. مينا در جلسه نسبت به نامه و رفقایش موضع تحقي

ما  يهنامه رفقاي مرد حوزنخندید. پس از پایااندن نامه میگرفت و هنگام خو

ار ف ككردند. اما من مخالب من اصرار می)تنها زن در حوزه من بودم( به انتخا

اش در رضهدر واقع توانایی انجام كار را خودم ع دمکراتيك در ميان زنان بودند.

كردند از روي شکسته كردم رفقا فکر میدیدم. هر چه من اصرار میخودم نمی

 نفسی من است.

به  رفقا نپذیرفتند و بنا ،توانمخالصه هر چه من استدالل كردم من نمی

گيري شد. اما من با مينا صحبت كردم و بعد هر دوي ما پيشنهاد دادیم كه رأي

تواند مسئول تشکيالت زنان شود. به نظر ما مسئوليت این یك رفيق مرد هم می

هاي پایين زنان بخش چون در باالي تشکيالت است، ارتباط مستقيمی با حوزه
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آید. میه و تشکيالتی به خوبی بردكار از عهده یك رفيق مرد سازمان نداشت. این

 در واقع من هميشه مخالف این شکل جدا كردن بودم.

ل و مشکالت یکسان دارند و نباید یكردم مرد و زن مسامن هميشه فکر می

هرحال در صورت پيروزي، زنان نيز به حقوق خود دست ه از هم جدا باشد، ب

رف این اعتقاد، از تالش براي خواهند یافت. اما به قول یکی از دوستان نباید به ص

هرحال ما در رأي گيري ه ی باز ایستاد. بیزجبه دست آوردن حقوق زنان هر چند 

گيري چه شد و به یاد ندارم كه نتيجه رأي . اآلن دقيقابه رفقاي زن رأي ندادیم

هنگامی كه تشکيالت تهران شکل  60چه كسی به مسئوليت انتخاب شد. در سال 

به همين سبب تمام رفقاي زن را  .گرفت، قرار شد كه بخش زنان از آن جدا شود

به بخش زنان فرستادند. به نظر من این برخورد بسيار مردساالرانه بود و بدون در 

يالت زنان فرستاده به تشک ننظر گرفتن شایستگی افراد و فقط به خاطر زن بود

بندي را خواست كار تئوریك كنم و این تقسيممن دلم می شدند. مثالًمی

پذیرفتم. رفقاي مركزیت حتی در مورد رفقاي زن كه سابقه زندان شاه را نيز نمی

پس از وضعيت داشتند و عضو بودند، این گونه عمل كردند. در اعتراض به این 

ي سازمان ماه بعد یکی از رفقابه حوزه نرفتم و حدود یك دیگرالفت مدتی مخ

تلفن كرد و قرار مالقاتی را با من گذاشت. او حدود بيست ساله بود. وقتی آمد 

گونه شروع كرد كه من مسئول حوزه فالن هستم و شما مسئول صحبتش را این

جا به او اجازه حرف زدن ندادم و گفتم چه كسی شما را این جا. دیگرزنان آن

شناسم و شاید كه من شما را نمیكه با من هماهنگ كند. فرستاده بدون این

جاسوس باشيد و برخورد بسيار تندي با او كردم. او كه بسيار ناراحت شده بود به 

او گفتم كه این ناچار رفت. براي بار دوم رقيه دانشگري را فرستادند و من به 

چی رفيق زن هست به تشکيالت زنان فرستاده شوند. در این صحيح نيست كه هر 

توانند سوار كه رفقاي پسر میبه صرف این .شودها توجه نمیت بچهميان به كيفي

كنيد. در این موتور شوند و سرعت كارشان بيشتر است، كيفيت را فداي كميت می
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قدر كشيد كه شاید شایستگی آن را نداشته باشند. رقيه آنميان افرادي را باال می

راي مركزي زنان شركت با من حرف زد كه سرانجام راضی شدم تا در جلسات شو

 كنم.

داستان مخالفت من با طرح تشکيالت زنان سه ماه طول كشيد. یعنی از 

هم  رورشپ موزش وآن سال از آ .نرفتم هریور و یا اوایل مهر به بعد دیگراواخر ش

كزي در پنجم یا شوراي مر سهمرخصی بدون حقوق گرفته بودم. تا تشکيل جل

دانم چه روزي بود كه ما نمی كار نکردم. بعد با سازمان ششم بهمن من اصالً

جا به ما چارت اي تشکيل جلسه دادیم. در اینخانهدر  20-15 جمعی حدود

در  بهمن، 11ار بود جلسه بعدي در تشکيالتی شوراي مركزي زنان داده شد. قر

ش قرار بود یبهمن یعنی آن روزي كه من دستگير شدم فردا 12 .خانه ما باشد

. من قرار گذاشتم اگر چيزي پيش آمد ددوباره تشکيل جلسه بده يوراي مركزش

هایی بود كه از اواخر تشکيالت را با خبر كنم. دليل این توجه به خاطر دستگيري

ها از مجاهدین شروع شد و نفت شروع شده بود. دستگيريحوزه آبان و آذر در 

ه بود كه یکی از ها را در برگرفت. اوایل دي ماها و اقليتیسپس راه كارگري

دیکا او مخفيانه سن .هاي كارگر نفت را كه زمان شاه زندان بود دستگير كردندبچه

كه )هاي باالي محالت كرد. همراه او دو نفر از بچهو با سازمان فعاليت میبود  زده

هاي باالي دستگير كردند. دو شب بعد یکی دیگر از بچهرا نيز  (زن و شوهر بودند

هایی كه مربوط به هنگام آزادي ما از گرفتند. خبر رسيد عکس را نفت يهحوز

چنين مراسم مربوط به دعوت شركت نفت از زندانيان سياسی زندان شاه بود و هم

اند. من بالفاصله پس از دستگيري آنان به مالقات علی توسلی دهرها برا از خانه آن

. ما در عروسی قربان كه مسئول تشکيالت تهران بود رفتم و به او اطالع دادم

تشکيالت تهران بود. من وقتی خبر  يپور بودیم كه او هم در بخش كارگرموذنی

خانه علی توسلی بروم. خانه او م به دومين رفيق را شنيدم، تصميم گرفتدستگيري 

دانستم چون با همسرش خيلی دوست بودم و رفت و آمد زیادي داشتيم. می را
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یا  16ما مثل مادر و فرزند بود. همسر علی خيلی جوان بود او در زندان  يطهراب

سال  5 ،به علت همان صغر سن ،كه موقع دستگيري مسلح بودساله بود. با این 17

 ينههرحال من به خاه دادم. بحبس گرفت. من در زندان به او شيمی درس می

 گذرد.كه آمده و می است جیگفتم. علی بر آن بود كه این موعلی رفتم و ماجرا را 

وشنی را دستگير كرده بودند از جمله رضا جدیگر پيش از این چندین نفر 

ردند. آزاد ك هفتههاي باالي سازمان بود. البته او را پس از حدود دو كه از رده

 ردند.كدستگير و مدت كوتاهی بعد آزاد  نيزچنين شوهر خواهر رضا جوشنی را هم

ها ادامه یافت و تیهرحال دستگيري نفه زندان كاري ندارند. بگفتند در ها میآن

 ند. دررداربراي برخی از فعالين حوزه نفت اخطار فرستاده شد كه دست از فعاليت ب

طر . من خودندواقع اینان هوادارانی بودند كه پس از انقالب به سازمان روي آورده ب

ا باط تشکيالتی ندارد. امدانستم رضا دیگر ارتكردم هرچندكه میرا احساس می

داد. او یبرد و به دیگران مكار و مردم را به محل كارش می هايروزنامه ارضا آشکار

اش بسيار فعال و كرد. او در حوزه تخصصگو میوبا كارگران و مهندسان گفت

ك سازي پاالیشگاه، رضا یعنوان مثال براي رفع خرابی قسمت روغنجدي بود. به

محل  ها مواضع علنی رضا دراین يمهروزي كار كرد. با هه و شبانههفته بدون وقف

 ها، موقعيت او را خطرناك كرده بود.كارش با توجه به دستگيري

ا مال تبه رضا گفتم یك هفته مرخصی بگير و برویم ش اول بهمن ماه بود كه

يم و ما به شمال رفت گردیم.رد و بعد ما برها موج است كه بگذاگر این دستگيري

 پس از یك هفته بازگشتيم.

صبح به سركار رفت اما ساعت شش و نيم تلفن  5چند روز بعد رضا ساعت 

زد كه زهره حراست مرا خواسته و تو یك ساعت دیگر تلفن بزن اگر من نبودم 

گونی كتاب  اند. اضطراب شدیدي مرا گرفت. مدتی بود كه چندبدان كه مرا برده

براي توجيه هواداران نوشته شده بود در خانه ما بود. این  تاریخ حزبكه درباره 

ها توسط گروه نوید نوشته شده بود. من روز قبل تماس گرفتم و اطالع دادم كتاب
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د. نروبها باید از خانه بيرون ما در زیر ضربه است و به خاطر رضا این ينهكه خا

ها را برده بودند. اما از رفقا گونی( با یکی دیگر نگهدار همان روز صبا )همسر فرخ

سازمان هم در خانه بود كه من  يمهچنين اساسناهنوز چندتایی بولتن و هم

كردم. اساسنامه را جاسازي كردم. مردد بودم كه با حدود ده داشتم مطالعه می

كردیم از خانه بروم. اما فکر هزار تومان پول كه باید بابت قسط ماشين پرداخت می

نظر باشد. از سوي دیگر هنگامی كه ما در دفتر م كه شاید خانه تحتكردمی

اي مطرح شد اگر مورد حمله قرار گرفتيم چه فرهنگی بودیم یك بار در جلسه

كنيم؟ رفقاي مركزیت بر این عقيده بودند كه اگر فرار كنيم حکومت به ما بدبين 

رها و اعضا دستگير گونه شرایط فقط رهبري فرار كند و اگر كادشود در اینمی

با چنين ذهنيتی من ماندم.  لی ندارد چون آزادشان خواهند كرد.اشکا ،شوند

ساعت هفت زنگ زدم رضا نيامده بود. ساعت هفت و نيم هم كه تماس گرفتم رضا 

دستگير شده  هایی كه قبالًتوجه به تجربه بچه پيش خودم با .هنوز نيامده بود

را به كميته مشترك ببرند و حکم بگيرند و به خانه  ها رضابودند، فکر كردم تا این

ز سوي دیگر به محاسبه من اشتباه بود. اخواهد بود.  10تا  9حدود  بيایند ساعت

 نهتوانی تا یك ربع دیگر خودت را به خاكاري دارم و اگر می مهري زنگ زدم گفتم

فکر كنترل  صالًا مهري به ما خيلی نزدیك بود. در این ميان يمن برسان. خانه

آمدن مهري طول كشيد به ناچار اساسنامه را  .تلفن را نکردم و منتظر مهري ماندم

 هشت و ده دقيقه زنگ خانه به صدا اندكی بعد ساعت هشت یا. مخفی كردم

كه من منتظر مهري بودم. مأموران رضا را با یك درحالی .درآمد و آقایان آمدند

نگران  نان براي دستگيري من آمده بودند.آ اكيپ فرستاده بودند و گروه دیگري از

چون تأكيد كرده بودم تا یك ربع ساعت دیگر اگر  .مهري بودم و اميدوار بودم نيآید

مأموران آمدند و حکم را  آید.ردم كه مهري دیگر نمیكتوانی بيا. من فکر میمی

 نشان دادند. حکم به نام خود من بود و شخص الجوردي دادستان انقالب حکم

گفتند حاال  ؟چرا دستگيريكه ها در اعتراض من دستگيري مرا نوشته بود. آن
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شود. مأموران حتی به خانه همسایه رفته و مسلسل به دست ميآیی و روشن می

كوبيدند تا ها خانه را حسابی گشتند و به دیوارها میآماده نشسته بودند. آن

یرزمين دو ساك بزرگ كتاب را جاسازي پيدا كنند، یعنی دنبال اسلحه بودند. در ز

هاي مختلف و حتی ماركسيستی. اما كه ما پایين گذاشته بودیم پيدا كردند. كتاب

كدام را نبردند ولی یك مصاحبه، پرسش و پاسخ كيانوري را كه ضبط كرده هيچ

 بودم و روزنامه كار را پيدا كردند.

ه بودیم در این ميان اتومبيل ما كه آن شب در حياط خانه پارك كرد

گرفت و گفتند سوئيچ ماشين را بده. گفتم براي چه ماشين خودم  را شانچشم

اي گفت كه چون تعدادمان زیاد است و چرا؟ یکی از مأموران دروغ احمقانه ،است

نياز داریم. اما من در پاسخ او گفتم سوئيچ  خواهيم ببریم به اتومبيلا میشما ر

بعد كليد  .خره گشتند و سوئيچ را پيدا كردندها باالندارم و پيش شوهرم است. آن

را هم پيدا كردند و دسته گفتم ندارم. بازگشتند و آن كه پاركينگ را خواستند

آوردند. همين موقع مهري رسيد و زنگ بيرون كليد مرا هم برداشتند و ماشين را 

رفتم پشت در كه شيشه مات  «نمی دانم.» :گفتم «چه كسی است؟» :زد. گفتند

ت. من فکر كردم عالمت بدهم با چشم و ابرو چون پاسدار مسلح پشت سر من داش

 :كرد اتفاقی افتاده باشه وقتی در را باز كردم گفتایستاده بود. مهري كه فکر نمی

م ببخشيد كه قول داده بودم. یآمن امروز بازار نمی» :من فوري گفتم  «سالم»

او هم  «!نه» :گفتم «تونی بيآیی؟نمی راه» :مهري گفت «امروز كار دارم، شما بروید.

حال من به شدت  «نه بيا تو.» :كه یکی از پاسدارها گفت «.باشه من ميرم» :گفت

 :از من پرسيدند هري را من گفتم بيا.اي نبود، اما مبد شد. دستگيري خودم مسئله

 ها هرآن «مان، قرار داشتيم به بازار برویم.همسایه» :گفتم «این خانم كيست؟»

كدام از ما را به اتاقی بردند و اسمش را پرسيدند، او هم اسمش را گفت و آدرس 

كه از من پرسيدند گفتم همسایه من اش را خواستند كه مهري داد. درحالیخانه

داري و او گفته بود نه. من به  از مهري پرسيده بود شوهر است و شوهر و بچه دارد.
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ما را از ساواك دارند و به همين خاطر  ها اسم و مشخصاتاین گمان بودم كه آن

 سياسی دوران شاه بوده است. درنهایتخواستم بدانند كه مهري هم زندانی نمی

خواستند ما هاي متناقض ما باعث شد تا مهري را هم دستگير كنند. وقتی میگفته

ن كردم كه او را رها كنند و باالخره در برابر ایرا ببرند من به مأموران اصرار می

بدهم، باالخره پاسداري كه  اش را چههمه اصرار من كه جواب همسر و خانواده

سر گروه بود گفت چون ایشان دروغ گفته باید به كميته ببریمش. جالب بود  ظاهراً

گویم. من گفتم خوب چه دروغی گفته؟ كرد شاید من دروغ میكه او فکر نمی

گویيد این خانم موسوي است و شوهر دارد و همسایه شماست. گفت شما می

خواجه عبداهلل است ام در ست و خانها گویند نامم چيز دیگريكه ایشان میدرحالی

گوید من دروغ و شوهر هم ندارم. این را كه شنيدم گفتم نه آقا ایشان راست می

اي پيش نياید دروغ گفتم. همسئلكه برایش گفتم. او مهمان من بود و من براي این

 اي بردندمهري را هم همراه من دستگير كردند. ما را ابتدا به یك كميته اما باالخره

 بود و در راهرویش نشاندند.  كجادانم نمی كه

نگران كه اگر مرا  زنان را در بازویم كرده بودم. من چارت تشکيالت شوراي 

تشکيالت ضربه خواهد  و بازرسی بدنی كنند این چارت به دست آنان خواهد افتاد

گشتم كه گفتم من باید به خورد. به دنبال راهی براي از بين بردن چارت می

شویی بروم. فقط شود. باالخره اجازه دادند به دستفتند نمیشویی بروم. گدست

-شویی برو ولی سيفون نکش و آب هم نریز گفتم باشه و به دستگفتند دست

شویی رفتم، چارت را به دهانم كردم و جویدم اما نتوانستم قورت دهم به ناچار از 

ند سيفون را به توالت انداختم و تا خواستند در را باز كن دهن بيرون آوردم و

كشيدم. گفتند چرا سيفون كشيدي؟ گفتم یادم رفت. حاال دیگر آسوده بودم كه 

ساعت ما را در آن كميته نگاه داشتند و بعد ما را چيزي همراهم نيست. حدود یك

بود از  اداري یقسمت ميته مشترك در راهرو كهبه كميته مشترك فرستادند. در ك

زدیم كه من و مهري آهسته با هم حرف میپرسيدند. ما اسم و مشخصات را می
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كنم دارم با مهري صحبت می ضا را شنيدم. من به شکلی كه مثالً باره صداي ریك

بعد از كارهاي اوليه من  ماجرا را به اطالع رضا هم رساندم.ها و چگونگی آمدن آن

 شب دیگر در كميته مشترك بودیم. .و مهري را از هم جدا كردند

هایتان را سرينبود. به ما گفتند رو ايهيچ بازجویی ،شب اول دستگيري

ود فقا ببند. من روسري تركمنی كه هدیه یکی از رجاي چشم جلو بکشيد كه مثالً

م ید نداركردند كه من دبر سر داشتم. این روسري كلفت بود و مأموران فکر می

 11 توانستم از پایين به راحتی ببينم. در همان روز دستگيري یعنیمی كهآن حال

 یك سؤال .اي برداري، یکی از مأموران به من گفت الزم نيست وسيله1360بهمن 

اي لوحی كردم و وسيلهومين بار سادهدگردي. من براي بيشتر نيست و زود برمی

كه ندند یك سؤال است ضمن آرند. گفته بوشد كه مرا نگه داباورم نمی برنداشتم.

م كه بر این خيال بود ن را زود آزاد كرده بودند.هاي نفت، زنادر دستگيري بچه

اهند هاي نفت ربطی به رضا و من ندارد و ما را زود آزاد خومسئله دستگيري بچه

ند ا بلركرد. اما مرا به همان كميته مشترك آشنا بردند. هنگامی كه گفت پایت 

ایی ام كه سه سال پيش در پی انقالب مردم از آن رهان جایی رفتهكن فهميدم هم

ر فر دكه حدود هفت ن بردند اتاق بزرگی افته بودم. در كميته مشترك مرا بهی

، تی بودكثریبه جز یك دختر بسيار جوان به نام گلستان یا گلزار كه ا جا بودند.آن

جر وزیري را منفخستطلب بودند. همسر برادر كشميري كه دفتر نبقيه سلطنت

حامله  جا هستم. اوگفت من چهار ماه است كه اینكرد نيز در این اتاق بود. او می

ن اند. از مگفتند كه تعزیرشان )شکنجه( كردهبود و بسيار الغر و زرد رنگ. آنان می

ها یبه اكثریت»گفتند:  «اكثریت»پرسيدند در چه ارتباطی دستگير شدي گفتم: 

ر تخت شکنجه بسته ب كردند كه او فقطاي یاد میاز دختري توده  «.كاري ندارند

 خواستند اطالعاتش را بگيرند.می ،براي ترساندن او بودند. ظاهراً

اي نيست. روز بعد رأس ساعت هشت چنان دلخوش بودم كه مسئلهمن هم

پيژاماي اي نداشتم و لباسم هم یك مرا صدا كردند كه با وسایلت بيا. من كه وسيله
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اي كشدار و بلوزي كه در خانه بر تنم بوده مرا به اتاق كلفت بود و دامن قهوه

دانيم كه تو اقليتی هستی و بازجویی بردند و سؤال و جواب كه حرف بزن و ما می

ها سپس تمام ها را داري و اسم مستعارت هم فاطی است. آنمسئوليت شهرستان

هاي سياسی د. من ارتباطم با اقليت و همه گروهپرونده زمان شاه مرا برایم رو كردن

را انکار كردم اما زمانی كه پافشاري آنان را دیدم گفتم من اكثریتی هستم اما به 

ام بودم و در پی سامان گرفتن زندگی .لحاظ فکري و ارتباط تشکيالتی هم نداشتم

جا ميان ها وقتی اینطرفدار حاكميت هستم. بازجو گفت آره همه اقليتی اصوالً

توانی این را ثابت كنی. گفتم شما از رقيه دانشگري گویند. تو میهمين را می

زد بپرسيد. من با او در زندان دوست بودم و او هر چند ماهی یکبار سري به من می

گویی. حاال ترا با داند كه من گرایشم به خط اكثریته. بازجو گفت دروغ میو می

و تائيد نکرد كه تو اكثریتی هستی و اقليتی باشی پدرت اگر ا ،كنيمرو میهیکی روب

ات را تا سر دماغت بکش باال و بعد كسی را آورد آورم. بعد گفت روسريرا در می

كمی فرنچ را باال بزن و ببين  او هم فرنچ روي سرش بود و گفت كه

ت ثباش؟ او كه مردي بلند قد و چهار شانه بود، سرش را به عالمت مشناسیمی

گوید آورم.  هر چه من گفتم او دروغ میکان داد. بازجو گفت پدرت را در میت

بندد كه اطالعاتم را كردم حاال مرا فقط بر تخت میبا این همه فکر می .نپذیرفت

پدرم را در آوردند. شکنجه  قدر كه واقعاً من پرداخت. آن جهبگيرد. اما او به شکن

ند كه من دیگر نشمردم. اتاق شکنجه قدر زدصبح شروع شد. آن 9من از حدود 

د یك واقع له داشت و در پشت نگهبانی بنپها مانند ساواك نبود. نورگيري كه آن

پيچيد. اتاق جا به تمام بندها میصدا از آن بود. سرد و خاكی بود. این سلول

آمد. نمی جا بيرون نمیشکنجه ساواك اتاقی جدا در طبقه دوم بود و صدا از آن

پتویی بر روي  كردند. مرا ابتدا روي پشت بر تخت خواباندند وا مردها چه میدانم ب

 كه جيغ نزنم.براي این من انداختند ظاهراً
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كه ارادي باشد. آمد. نه ایندانم چه شده بود كه صداي فریادم در نمینمی

يم. كردیم، انتظار این را نداشتشاید یك شوك بود از حکومتی كه ما حمایتش می

هاي بهآمد اما یك نفر از روي پتو بر دهانم نشسته بود. ضرهر چند صدایم در نمی

ن محس شد، بعد آب سرد بر پاهاي ادامه داشت تا جایی كه پاي من بیكابل 

ندكی دند. اتر می زبا كابلی باریك دند. این بار ظاهراًروع به زدن كرریختند و باز ش

تر مثل چوب یا باتوم بود. شاید این ها با جسمی كلفتبعد احساس كردم ضربه

به  .ه هوش بودمبكه من به تشنج افتادم اما  قدر تکرار شدها آنحس من بود. ضربه

كردند من ن فکر میگراحال شکنجهم. دراینپریدكه خودم با تخت به باال میطوري

و كه كمی آرام شدم، بازجنگه داشتند. پس از آن كنم اما اندكی دستتظاهر می

كه گذاریم و باز شروع به زدن كردند. من براي آنكنی راحتت میگفت فکر می

گر گفت هایم را كمی خم كردم كه شکنجهپایم را بگيرد پنجه ها كمتر كفِضربه

ا رتيم كه فقط به كف پا بزنيم؟ حاال روي پا خيال كردي ما مثل ساواك هس

ه ظهر كها به روي پایم شروع شد. به خوبی به یادم است خواهم زد و این بار ضربه

ر جا )دزنیباما گفتند باید پا  .شد و اذان را گفتند و آنان كار را تعطيل كردند

را  ی خودتا نزنر پگر تهدید كرد اگقادر به این كار نبودم و شکنجه . من اصالًبزنی(

ود. اده بمرا وادار كرد كه كمی پا بزنم. پاهایم به شکل وحشتناكی افت می زنم.

گشتيم قتی برمانی تا بعدازظهر فکرهایت را بکن وگرنه وجا میبازجو گفت حاال این

ا نهایی یزنيم ببينيم با آبه سازمان )اكثریت( زنگ می آوریم. ضمناًپدرت را در می

بند را چشم ی هم آوردند كه بخورم. وقتی آنان از اتاق خارج شدند،نه؟ بشقاب غذای

 د.ده بودیوار و كف اتاق خون خشك شباال زدم، هرگز فراموش نخواهم كرد، تمام 

شکنجه بوي خون  جا افتاده بود. اتاقخورده هماندو سه تا بشقاب غذاي نيم

باید ه از این جهت كه نن دگرگون شد كه نتوانستم غذا بخورم.قدر داد. حالم آنمی

 ميلی به خوردن نداشتم. در این حالت غذا خورد، بلکه اصالً
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 وریت بعدازظهر بازجو آمد و یك ورقه آورد كه هرچی راجع به سازمان اكث

نشعاب ا و انشعابات را توضيح دادم. مثالً  دانی بنویس. من هم نوشتمها میانشعاب

اي كه داده مصطفی مدنی و علی كشتگر را با ذكر مواضعشان بر اساس اعالميه

را  برگه ،بعدازظهر بود كه بازجو آمد 4 یا 3بودن توضيح دادم. حدود ساعت 

كه  يد كندرو خواهيم كرد. اگر او هم تأیهرا با كسی روبو برداشت و گفت حاال ت

 2ند گویی. مرا به بندي دیگر بردند )بیآوریم. چون داري دروغ مپدرت را در می

هاي رقهو و وارد سلولی تر و تميز كردند. در این جا سيگار بود .زمان ساواك بود(

نگاه  داري و به سوراخ دربندت را بر میبازجویی. بازجو دستور داد كه چشم

اي از بيرون روي آن هاي كميته مشترك سوارخی دارد كه دریچهسلولكنی )نمی

 كردند(.نگاه می د و داخل سلول رازدنار دارد كه مأموران این دریچه را كنار میقر

 سرم كرد. من نشستم و چادر هم بر سرم بود.كسی از بيرون باید مرا شناسایی می

خوبی  ستم بهد. نتوانآن فرد را آوردن .كنمپایين را نگاه می را بلند كردم یعنی مثالً

حرف  هایی زدم. باالخره آن شخص ظاهراًحدسآن شخص را شناسایی كنم فقط 

ستم. ی نيمن را تأیيد كرد و یا خود مأموران به این نتيجه رسيدند كه من اقليت

هاي سازمان را دستگير كرده ها به من گفت، یکی از بچهبعدها رضا در مالقات

ري ارگاه ككه اثبات كند ربودند و به او اتهام راه كارگري زده بودند و او براي آن

اسم من گفته بود. چون او به  يهایش را به اضافهايحوزهي همنيست اسم همه

يدا ها اختالفی پخانه ما آمده بود. جریان از این قرار بود كه هرگاه این بچه

كردم بيآیند و با آنان پور را دعوت میكردند، علی توسلی یا قربانعلی موذنیمی

به همين سبب او فکر  .ت فعال داشتمصحبت كنند و خودم هم در بحث شرك

 ن هستم. باالي سازما يههاي ردكرد من از بچهمی

بعدها از طریق فردي كه در ه چرا فکر كردند براي من مهم بود. كاما این

 با خبر شده بود، فهميدم كه اصوالً  هازندان جمهوري اسالمی از بسياري از پرونده

دستگيري حوزه نفت براي رد گم كردن بود چون دادستانی از ارتباط سازمان با 
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قبل از  دفتر فرهنگی شوروي اطالع داشت و در حقيقت براي ضربه زدن به سازمان

ه بر روي من در واقع اعضاي مركزیت مرا دستگير كردند. فشار شکنج دستگيري

را براي سركوب  نهزمي به جاسوسی و ارتباط با ك.گ.ب بود كه براي اعتراف

 كرد. این دقيقاًمی، فراهم 62و  61چون حزب توده در اواخر سال سازمان هم

دیدند. من ها را یك موج میبرخالف تحليل رفقاي مركزیت بود كه این دستگيري

 در ادامه به این موضوع خواهم پرداخت.

 ستهبشم رضا بعد از دستگيري شکنجه بدنی نشد اما او را یك ماه و نيم چ

ملی در آن بودند  روز به اتاقی كه اعضاي جبهه 15در راهرو نگاه داشتند و بعد هم 

 فرستادند.

 نازماس، از كادرهاي باالي بعد از اعدام فرزین شریفی و حميدرضا پریدار

ه را بماین نگرانی براي من هم وجود داشت. آن روز پس از به اصطالح شناسایی 

ا مبين  .جا بودنداتاق نگهبانی كه در پشت آن اتاق شکنجه بود بردند. دو پاسدار آن

روي انستان و یا شوبحث در گرفت و من هم از موضع سازمان بر سر مسئله افغ

ت كنم كه ي عمد داشتم تا ثابگيرتا حدودي بر این موضع كردم.صحبت می

 .ردندكو مرا راهی سلول  اكثریتی هستم. در آن اتاق مختصر شامی به من دادند

كردم. هر دو پاي من از توانستم روي پاهایم راه بروم و روي باسن حركت مینمی

 كف و نوك انگشتان تا باالي رانم كبود بود.

انيان سياسی توصيف هاي كميته مشترك در خاطرات بسياري از زندسلول

تر كه درشان به راهرو باز سلول بزرگ 3تا  2شده است. راهروي دراز و بزرگ كه 

ر تر كه دو یا سه نفهاي كوچكاست و سلول هنفر 8الی  7شود و معموالً می

شود و در هر راهرو به راهروهاي كوچکی باز میهاي كوچك باشد. درِ این سلولمی

لی بردند كه دو نفر دیگر در آن بودند. پس از سالم و سلول است. مرا به سلو 3

كردند احوالپرسی پرسيدند چرا پاهاي تو این طوري است؟ گفتم مأموران فکر می
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ام به همين خاطر شکنجه .كه من اكثریتی هستمكه من اقليتی هستم درحالی

 و هنرمند معرفی كرد. «شهره شهيدي»ها خودش را یسلولكردند. یکی از هم 

 «تو همانی؟» :ي نقاش را شنيده بودم پرسيدمرنام شهره شهي من قبالً

جنوبی بود با  اش كامالًتيپ «آبادانی.» :گفت «ستی؟كجایی ه» :گفتم «بله.» :گفت

چشمان درشت. بعدها فهميدم كه نامش صدیقه اردشيري و اهل برازجان بود. 

پنجم پزشکی بود.  او سال .و نامش مستوره بود بندي دیگر من ظریف اندامهم

هاي پيکار را این جور بزنند. بچه صدیقه اردشيري گفت امکان نداره كسی را این

 در ارتباط با سازمان پيکار بازداشت شد. طور شکنجه نکردند. صدیقه اردشيري

گویند. او به همين صدیقه اصرار داشت كه من اقليتی هستم و مأموران درست می

ا و توماج ساخته جهت شروع به خواندن سرودهایی كه در ارتباط با تركمن صحر

ها را . گفتم من اینندقصد بررسی وضعيت تشکيالتی مرا داشت شده كرد و ظاهراً

شویی برگشتيم، صدیقه با حالتی كه از دستدانم. آن شب پس از آننشنيدم و نمی

اگر به تو » :گفتم «د؟رخواهم نماز بخوانم اشکالی ندامن می»زده گفت: خجالت

او از قبل با مستوره بود.  وقتی ما به  «ان.بخو دهد چه اشکالی دارد؟آرامش می

شویی رفتيم، مستوره به من گفت كه او مشکوك است و احتياط كن. دست

زدند و براي او را خواهر شهره صدا می. آمدندنبال او میپاسدارها گاهی به د

رفتار خوبی با او  طوركلیند. بهدگردانبردند و بعد برمیدقایقی او را بيرون می

دار بود. صدیقه مرتباً به سلول كنار موران مسئلهروابط او در زندان با مأ داشتند.

وبی بلد بودم. را به خ گفت. من مورسهاي تندي میزد و حرفما مورس می دست

او این  .دادمتفاوت بود. گاه به ما و گاه به حاكميت فحش می رفتار صدیقه دائماً

حالت را وقتی كه دربند بودیم نيز داشت. در سلول كنار ما دو سه نفر بودند كه 

شوند و راحت همه چيز را در پاسخ صدیقه با مورسی به ما دانستند اعدام میمی

گفت كه ها برادر مهوش كشاورز بود. او بلند بلند مید. یکی از آنكردنمنتقل می
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 انداي دستگير شدم و یکی از برادرانم را هم كشتهمن فالنی هستم و در چه رابطه

 .و خودم هم اعدامی هستم

د. شد تا جایی كه چرك كرروز بدتر میما در سلول بودیم و پاي من روز به

بيوتيك تزریق هاي آنتیسرم وصل كردند و آمپولروزي مرا به بهداري بردند و 

و طور ادامه داشت. یکی دها خشك نشد و همينكردند و قرص هم دادند. اما چرك

اند كه تو اكثریتی دهكه باالخره فهميگفت مثل اینروز بعد دكتر آمد. صدیقه می

ن ه مآمدند. پس از آن یکی دو بار دیگر بهستی وگرنه براي پانسمان پایت نمی

ن مبيوتيك تزریق كردند. اما وضعيت باز هم آنتی رم وصل كردند و احتماالًسُ

 رفتم.شویی میچندان بهبودي نداشت و من بر روي باسن به دست

چنان رفتارهاي وضعيت من در سلول تغييري نکرده بود. صدیقه هم

د و تمام مدت در وحشت بو .گرفتغيرعادي داشت. مثالً سه روز روزه می

 هرچه .أموران زندان خوب بودحال روابط او با مهاي عصبی داشت. درعينوليتك

دادند. بيش از پانزده روز بود كه پاي من چرك كرده خواست برایش انجام میمی

وسيع  رفتم. در آن سال به خاطر دستگيريبود و در تمام این مدت با باسن راه می

ك چپ و مجاهدین، كميته مشترتعداد بسياري از اعضا و هواداران جریانات 

گذاشتند ها را عالوه بر شکنجه در راهرو میجمعيت زیادي داشت. بازجوها بعضی

سته بانداختند و زندانی چشم به این صورت كه در گوشه و كنار راهرو یك پتو می

دادند در نشست. گاهی اوقات اجازه میتمام مدت شبانه روز باید رو به دیوار می

رفه و چند قدمی راه بروند. زندانی در راهرو هيچ صدایی حتی سهمان طول پت

ا زد و غذبند را باال مینباید می كرد و هنگام غذا خوردن رو به دیوار، چشم

 كردند.تا سه ماه را در راهرو سپري می 2خورد. بعضی از زندانيان می

ی از آمدم، دكتر آمد و در كنار یکشویی مییکی از این روزها كه از دست

خواهم پایت را درمان كنم. این دارو دردناك است پتوها مرا نگاه داشت و گفت می

شوي و سپس اسپري به پایم زد به طوري كه شيونم درآمد. من اما سریع خوب می
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سپري پرسيدم و او گفت این اسپري را اوقتی به سلول آمدم از مستوره درباره آن 

به  ميار قوي است. از فرداي آن روز پایكنند و بسروي زخم جراحی استفاده می

 تدریج بهتر شد.

اي كه رفتار خوبی در كميته مشترك پاسدارها دو دسته بودند. دسته

ن كه ای انستداشتند و گروهی كه رفتار بد و تندي با زندانيان داشتند. اما باید د

اي از دسته كند. مثالً نيز صدق میرد پاسدارها رسم بازجویی است كه در مو

ا وب رنگهبانان كه در یك بند رفتار بدي داشتند، در بند دیگر نقش نگهبان خ

د زندانی بندند تا اعتماهایی است كه به كار میها همه تاكتيككردند. اینبازي می

حث با به ب عنوان مثال پاسدار جوانی بود كه خيلی اصراررا به خود جلب كنند. به

گفت بيآیيد بحث كنيم. ما هميشه آمد و میدم سلول می ما را داشت. او معموالً

كنی من سواد ندارم. من خودم رفتيم. یکی بار او به من گفت خيال میطفره می

و  روم و جلوي دانشگاه با دانشجویانجا میدانشجو هستم و هر روز عصر از این

 كنم.ها بحث میچپ

به ما  طهري راهاي مرتضی مدر كميته مشترك برخالف اوین كتاب

 هري آشنا شوم. بود تا من با تفکر مط دادند. این فرصت خوبیمی

ها غذایی كه به زندانيان دادند همه را مسموم كرد. ما احتياج به یکی از شب

آميزي داشت. او شویی داشتيم، اما شيفت پاسداري بود كه رفتار بد و توهيندست

 .خوانيدی را ندارید چون نماز نمیشویگفت شما دو نفر حق استفاده از دستمی

كردیم این حق ماست شویی برود. هرچه ما اصرار میتواند به دستفقط شهره می

كرد. همه خالفت میبا ما ماما او ه ساعت این امر طبيعی است، از حدود نُ و بعد

زدند اما نگهبانان از بردن ما و دچار اسهال شده بودند. همه در می زندانيان مسموم

شویی رفتن ها به ما اجازه دستكردند. تا ظهر اینشویی خودداري میبه دست

توانستم حركت كنم. دادند. حال من طوري بود كه فاصله ده متري تا توالت را نمی

وقتی گفتيم  به پيدا شد كه چرا زودتر نگفتيد؟پاسدار خو يو كله در این بين سر
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ما  چرا این كار را كردي. كه كردش كه پاسدار قبلی مانع شده، به او پرخا

اند و این هم فشاري بر زندانيان بود. این دیگر كنار آمدهها با یكدانستيم آنمی

پاسدار سپس قرص ضداسهال آورد و در بند پخش كرد و گفت هرگاه احتياج به 

شویی داشتيد در بزنيد. یك ماجراي دیگر در آن سلول شعر خواندن ما بود. دست

رود اتحادیه كارگري انگليس را خواندم. پاسداري كه پشت در بود روزي من س

خوانی؟ او گفت من شنيد و مستوره را بيرون كشيد كه حاال سرود كارگري می

نخواندم و پاسدار اصرار كرد كه تو خواندي. من گفتم من خواندم. پاسدار باز هم 

من چون  .داندنمیاصرار كرد كه نه او بوده. گفتم نه من خواندم، او انگليسی 

 دانم و این سرود را بلد هستم.انگليس درس خواندم انگليسی می

وم یا خبر بودم. دیگر از بازجویی خبري نبود. هفته سدر این مدت از رضا بی

وكت و مام مشویی بردند. تچهارم بود كه ما را به سلول بزرگی در راهرو كنار دست

هاي انسانی در حال لول صداي نالهدیوار خونی بود. چند شب قبل از همين س

دانم زن بود یا مرد؟ این صدا دو شب ادامه داشت و روز سوم در آمد. نمیمرگ می

كه اندكی بعد صداي رفت و آمد پاسداران و مثل آن سپيده دم صدا قطع شد.

كوفت در میبار هم نيمه شب صداي فریاد مردي را كه به برانکارد آوردند. یك

 كه. تا آناو هرچه به در كوبيد خبري نشد «!ميرددارد می»:گفتشنيدیم كه می

رند، ه را ببسرانجام وقتی آمدند تا جناز «!مُرد» :صدا با فریاد و گریه گفتهمان 

 ردي.كزدند كه چرا سرو صدا همان فرد را كتك می

. اما پاك كردیمجا شروع به تميز كردن آن ،وقتی ما به آن سلول رفتيم

اتاق همانند اتاق شکنجه بود. بردن ما به این سلول عجيب به نظر شد. نمی

جا بردند و شهره را از ما جدا كردند. دیگر براي ما رسيد. من و مستوره را به آنمی

روشن بود كه شهره با مأموران زندان ارتباط دارد. نزدیك به عيد نوروز بود كه 

اش را داده بودند. مستوره خانواده مستوره را براي بازجویی بردند و اجازه تلفن به

شود. چند روز بعد مستوره را بردند. من بر این باور بودم كه كرد آزاد میفکر می
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كه من تنها شدم بار دیگر مرا به سلول كوچك در بند دو آزاد شده است. پس از آن

يس بود، روزي در باز شد و حاجی، رئ 61بردند. بيش از یك هفته تنها بودم. نوروز 

زنجير بودیم چرا بند و همخانم من متأسفم ما زمان شاه هم» :كميته، آمد و گفت

كه كنم درحالیمن هم تعجب می» :گفتم «؟د من زندانبان باشم و شما زندانیبای

دانم چرا موضع من حمایت از جمهوري اسالمی است و تشکيالتی هم نيستم. نمی

او  «شکيالتی هم نيست دستگير كردید؟زندگی مرا برهم زدید؟ چرا شوهرم را كه ت

 :گفتم «شد.كردید چنين نمیاید، اگر همکاري میشما باالخره كاري كرده» :گفت

داریم  اينیما زندا» :او گفت «كردم.همکاري من حمایت است. چه كار باید می»

ما او را با  ون اسم این گروه را نشنيده بودم(.من در بير) كه از گروه سهند است

گيرد كه شوهرش به آن هرش دستگير كردیم. حاال او چيزهایی را به گردن میشو

تا شما رده تشکيالتی او را  اهيم او را به سلول شما بيآوریمخواعتراف كرده بود. می

احساس كردم توهين بزرگی  .من به شدت عصبانی شدم «در آورده و به ما بگویيد.

جمهوري اسالمی را قبول داریم و حمایت حاج آقا ما » :به من كرده است. گفتم

كنيم اما به روش خودمان. من اگر هم بخواهم با او صحبت كنم بر اساس می

حاج آقا چيزي نگفت و  «توانم.موضع خودم صحبت خواهم كرد و بيش از این نمی

 اي را آوردند. نامش هما بود.رفت. نيم ساعت بعد زن جوان حامله

تگيري خود حرف زد. هما و شوهرش دختر عمو و مواضعشان و دس هاو دربار

ها قرار گذاشته بودند در صورت دستگيري چون هما حامله پسر عمو بودند. آن

ها را شوهرش به عهده بگيرد. او گفت نيمی از این مدارك است، تمام مسئوليت

خودش گرفته بود و  يهمربوط به من بود و تا دو هفته شوهرم همه چيز را به عهد

اي نيستم، اما ترس از اعدام همسر مرا وا كردند كه من كارهجویان گمان میباز

داشت تا درخواست كنم به بازجویی بروم و بخشی را كه مربوط به من است 

گوید یا توانستند بفهمند كه او واقعيت را میبپذیرم. به همين دليل بازجوها نمی

من پرسيد مورس بلدي؟  بعد خواهد بار شوهرش را كم كند. هما در سلول از می
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زد كه معلوم بود اي یاد گرفت چنان تند با بغلی حرف میكه چند كلمهاز این

 «تو كدگذاري و رمز را بلدي؟» :خودش در مورس مهارت دارد. او از من پرسيد

آميز هما گاه توهين «دانم.نه من تشکيالتی نيستم و این كارها را هم نمی» :گفتم

هاي اكثریتی را دستگير ماه پيکاريبار به من گفت در بهمنككرد. یرفتار می

هایی پيکاري» :گفت «ام.ها كی هستند، من اسمشان را نشنيدهاین»گفتم:  كردند.

ها را خائن او اكثریتی «اند و جمهوري اسالمی را قبول دارند.كه خيانت كرده

از شير و ماست گرفته ش ادانست و هر روز صبح ليست بلند باالیی از مایحتاجمی

عنوان چپ تو به» :ایش تهيه كنند. به او گفتمداد تا برتا غيره را به نگهبان می

جا نباید چنين برخوردي بکنی، آن هم در شرایطی كه بسياري از كودكان این

زیر ها باید وشما اكثریتی» :گفتاب میاما او در جو «كشور ما گرسنه هستند.

با همه . رفتار هما در آن شرایط آزاردهنده بود «را بچاپيد.دارایی بشوید تا مردم 

كه مورد نفرت من )چينی یم خبرزنجيرها هرگز حاضر نبودم نسبت به هماین

نگهبانان  هاي ثروتمند تبریز است. مثالً ادهبعدها فهميدم كه او از خانو .كنم ،(است

يده بود یك ظرف روزي تخم مرغ با خرما درست كرده بودند و چون بوي غذا پيچ

رفت. یکی از اش به راه بود و هر روز به هواخوري میهم براي او آوردند. هما ميوه

مسائل جدي در زندان جمهوري اسالمی در بين زندانيان چپ تناقض آشکار آنان 

كار و مورد شها( را سازواداران سایر گرایشات چپ ما )اكثریتیبود. اعضا و ه

 زدند.از سوي دیگر به راحتی با ما حرف می دانستند.عتماد جمهوري اسالمی میا

دانم هما از كجا فهميد كه شوهرش در راهرو نمی .روزي ما را به حمام بردند

خواست به شوهرش برساند كه خودش مسئوليت كارهایش را نشسته است. او می

در به عهده گرفته تا بر حرفش پافشاري نکند. هما دختر زرنگی بود و به من گفت 

ات افتاده من چکار اندازم و تو بگو هما وسيلهموقع رفتن من چيزي را بر زمين می

در  با او این همکاري را كردم و هما دارم. منگویم خودم بر میكنم؟  من می

ها باشم. از این روست كه كرد كه من خبرچين آنگاه فکر نمیهيچچنين مواقعی 
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شوهر هما متوجه شد و هما نيز مسئوليت هرحال ه بر آن تناقض تأكيد دارم. ب

 خود را پذیرفت.

از  ، به علت تعداد زیاد دستگيري، بازجویی برخی61در آن روزهاي سال 

دادند یمبازجویی را در سلول هاي برگه شد. مثالًزندانيان در داخل سلول انجام می

ه هرچ هموشته شود. روزي چندین برگه بازجویی آوردند و به من دادند. من تا ن

 سه یا چهار ،دادم بخواند. مطلب پنهان كردنی نداشتم. بار دومنوشتم به هما میمی

مونيست كها راجع به تاریخ حزب حاوي سی سؤال بود به من دادند. سؤاله كبرگه 

 هاي تئوریك داخل حزب از تروتسکیبحث سؤالشوروي و انترناسيونال بود. این 

ظر ها با خط درهمی نوشته شده بود، نی از ورقهشد. پشت یکبه بعد را شامل می

اصالح  پاناماریوف را يمهراه رشد چيست؟  خط زیبایی نيز كل يهپوناماریوف دربار

کاري ز هماروشن بود كه مأموران كميته مشترك  ود و نوشته بود پاناماریف.كرده ب

 . ایندنار بودها كه به لحاظ تئوریك در سطح باالیی بودند نيز برخوردبرخی از چپ

ادم و دها را پس مسئله مرا به شدت آزار داد و پس از پاسخ اندكی به سؤاالت برگه

 ها را شاید امثال كيانوري بتوانندمن مورخ نيستم و پاسخ این پرسش» :گفتم

در حد  االتؤاین س» :گفتم «كنی.نه شما همکاري نمی» :بازجو گفت «بدهند.

 م ایناو هم برگه را گرفت و برد و ماجرا تمام شد. تما «.آدمی مثل من نيست

آميز او هينروي هما بود، اما رفتار توهاتفاقات یعنی برخورد من با بازجوها روب

 تمامی نداشت.

در  مردم به یاد دارم روز قدس بود و بودند.وري برده خروزي هما را به هوا

كرد. من كه از دست خش میپ بند شعارهاي مردم رایك ها بودند و رادیو خيابان

بار  . یككه در كنار مردم نيستم دلم گرفت و گریه كردمهما دلخور بودم، از این

ر تا عص وتادم را خواند و به یاد رضا اف هها، شعر زهرهم در زندان شاه یکی از بچه

يته حال اشك ریختن بودم كه حاج آقا )رئيس كمآن روز گریه كردم. در همان 

 . آمد مشترك(
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خواست به من مالقات اش پيدا شد. شاید میطوري سرو كلهدانم چهنمی

من كه بغض داشتم  «تان چطور است؟خانم تنکابنی حال» :بدهد. حاج آقا پرسيد

كنيد؟ آیا هم چرا گریه می» :ریختم با صداي بلند گریه كردم. او پرسيدو اشك می

كه بيرون در باید من به جاي آننه ناراحتم چرا » :گفتم «تان اذیت كرده؟سلولی

داد، این بود كه چرا چه مرا آزار میدر آن لحظه آن «.هستمجا كنار مردم باشم این

آیا » :كنيم با ماچنين رفتاري دارد. حاجی پرسيدحکومتی كه ما پشتيبانی می

 :گفت «هر دو.» :گفتم «ات مالقات داشته باشی یا با همسرت؟خواهی با خانوادهمی

فقط » :نپذیرفت و گفت «ام هم نگرانند.خانواده» :گفتم «یکی را انتخاب كن. نه»

من رضا را انتخاب كردم. حاجی همان موقع مرا برد و در اتاقی نشاند و بعد  «.یکی

گریستم. او وقتی مرا دید چنان میرفت و رضا را آورد. رضا كه آمد من هم

ام هم سلولی» :آرام گفتم و «هيچی» :گفتم «چی شده؟» :دستپاچه شد و گفت

گوید. گرا هستم كه دائم متلك میمن هم با یك ملی» :او گفت «كند.اذیت می

توانستم نمیكردم و كرد من گریه میرضا هرچه با من صحبت می «اهميت نده.

 :خودم را كنار كشيدم و گفتم ،بدهم. همين موقع رضا خواست مرا ببوسد جواب

حاج آقا خجالت كشيد و از اتاق رفت اما من دیگر  «چه؟ها یعنی روي اینهروب»

از » :گفتم «اند؟تو را شکنجه كرده» :نگذاشتم كه رضا من را ببوسد. رضا پرسيد

ي خيابانِ نهآیت همان رفيقی بود كه در خا «آیت گفت.» :گفت «كجا فهميدي؟

ید. او اا بيم ينهكرد و شب قبل از دستگيري ما قرار بود به خاژاله ما زندگی می

جا اما آن بگيرد.، كه شسته بودرا هایش حشمت برود و مالفه ينهقرار بود به خا

ما  «نه.» :گفتم ،جا نيامدههم نرفته بود. حشمت زنگ زد كه از آیت خبر داري این

 :بارید. رضا گفتتا ساعت ده منتظر ماندیم و از آیت خبري نشد. باران شدیدي می

ما نگران ساختمان قدیمی خانه هم  «بينيم چه خبر است.ژاله ب ينهبرویم خا»

تر بود. ما به خانه ها این دلواپسی بيشكه در آن موج دستگيريبودیم. ضمن آن

دیدیم برق راهرو روشن است. در ساختمان به طبقه دوم  ،رفتيم و در را باز كردیم
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و چند پله هم به زیرزمين  رسيدمیشد و بعد چند تا پله به پایين حياط باز می

شد. برق زیرزمين هم روشن بود و حدس زدیم كه آیت دستگير شده ختم می

نفت سازمان كه دستگير شده بود، از  ههاي حوزیکی از بچه» :است. رضا گفت

خاطر بسيار  و به همين ه استسوي بازجویان به راه كارگري بودن متهم شد

ند كه راه كارگري نيست. تمام مواضع كه ثابت كاو هم براي آن شکنجه شد.

 «هایی زده كه تو هم شکنجه شدي.سازمان را گفته و در رابطه با تو هم حرف

. كردیم شکنجه ما اشتباهی بودالبته ما بسيار خوشبين بودیم كه فکر می

 وز بعدند رحاجی دیگر اجازه تلفن به خانه را نداد و مرا به سلول باز گرداند. چ

ی از ي پاسدارها با زندانی سلول كناري ما آمد. پيش از آن یکگووصداي گفت

رشان كنند و ما مجبوریم دستگيها توطئه میاین» :بازجوها به سلول ما آمد و گفت

من همان شب در  «سلول كناري شماست. وزاده را گرفتيم كنيم. اآلن قطب

و ا؛ صادق. ق. هاي پاره شده بازجویی دیدم كه روي آن نوشته بودشویی ورقهدست

یی كودتا درباره گفتند، نوشته بود. مثالًزاده میبسياري از چيزهایی كه درباره قطب

 اهلل خمينی را منفجر كند.تكه به همراه چند نظامی داشت تا محل اقامت آی

زاده بعدها زاده را لو داده بود. قطباي با او در تماس بود كه قطبیك توده ظاهراً

 در حسينيه اوین هم این مطالب را گفت.

شلوار و  شوم.ردند. فکر كردم دارم آزاد میمرا صدا ك 61شانزدهم فروردین 

 یت را بهدادم. هر چند كه دادن كبر همامداد را به  وهایم را به اضافه كبریت لباس

 يهاردانستم. چون به خاطر سيگار به من كبریت داده بودند. هما شماو درست نمی

رش ي پدتلفن پدرش را داد تا در صورت آزادي به او زنگ بزنم و پيغامی هم برا

 داد.

هاي بازجویی ایدئولوژیك را داخل در یکی از روزها همان موقع كه برگه

نقالب، به همراه نيري و الجوردي دادند، موسوي تبریزي، دادستان كل اسلول می

ها ها آمدند. یکی از آنو همين حاج آقاي رئيس كميته مشترك، براي بازدید سلول
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من هوادار اكثریت هستم و این هم » :گفتم «جرم شما چيست؟» :از من پرسيد

م او زندگیخواهم به سر خانه اید؟ من میاثبات شده به چه دليل مرا نگه داشته

كه همان مسئول  «جریان ایشان چيست؟» :گفت و حاج آقا پرسيداز  «بروم.

كند. بله این اثبات شده اما ایشان با ما همکاري نمی» :. گفتكميته مشترك بود

سفيد  ایم هيچ چيز ننوشته وبازجویی را كه به وي داده يقههمين امروز ور

در حد دانش من نيست.  اید كه اصالًشما چيزهایی پرسيده» :من گفتم «برگردانده.

 :سپس موسوي تبریزي گفت «دانم چيست.غيره كه من نمی سؤاالت تاریخی و

ها هما كه بسيار عصبی شده و رفتند. بعد از رفتن آن «.كنيمحاال ما بررسی می»

خواند و این آقا )منظور موسوي تبریزي( در تبریز در خانه ما روضه می» :بود گفت

هما  يهخانواد «چه كيا و بيایی براي خودش دارد. ببين حاال .گرفتتومان می 5

-در تبریز معروف بودند. براي همين هم حسابی عصبانی شده بود. در حين گفت

كرد. یك هفته بعد گو با موسوي تبریزي، الجوردي با زهرخندي به ما نگاه میو

شوم. می كردم آزادما را از سلول بيرون آوردند. من فکر می 61فروردین سال  16

كه شماره تلفن خانه پدرش را هم گرفته بودم. در درحالی ،از هما خداحافظی كردم

بيرون ما را دو ردیف كردند. در همين حال یکی را با نام زهرا محمدي )شهره 

شرمنده شده  جب شدم. زهرا؟ یعنی چه؟ او ظاهراًشهيدي( صدا كردند. من متع

كردم فکر می .از دیدنش خوشحال شدم ،تمبود. اما من كه رابطه خوبی با او داش

كه این برخورد را كرده تر سوخت از اینب تحت شکنجه بوده و دلم برایش بيشخُ

ها من از یکی از بچه خواستم نسبت به من بدبين نشود.بود. از سوي دیگر می

پرسيدم مگر نام او زهرا محمدي است؟ گفت در سلول ما به این نام بود. بعدها 

هاي دیگر ها به نام دیگري بوده. او در سلولكشاورز گفت كه در سلول آنمهوش 

هایی در فرصت امنبرند. چون ندانيان به هویتش پی هاي مختلفی داشت تا زهم نام

گرفتيم و اسم كسانی كه هاي سلول دیگر تماس میمثل حمام رفتن با بچه

 گفتيم.مشکوك به جاسوسی بودند را می
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به  هنگام دستگيري من و مهري در فرصتی كه پيدا كردمبه یادم است كه 

دم، گویم. در هنگام بازجویی كه زیر شکنجه بوگفتم من درباره تو چيزي نمی او

ستيم ر دودیگشاه با یك چندین بار در مورد مهري پرسيدند و گفتم از زمان زندان

مهري  دم،ل بوفعاليت سياسی ندارد. بعدها در بندي كه با هما هم سلو و او اصالً 

نگ هماهها بود. یکی دوبار هنگام حمام رفتن با هما نيز در یکی دیگر از سلول

و را خواستم وضعيت ااما نشد. من نگران بودم و می كردم كه با مهري حرف بزنم،

 بفهمم. هر چند كه چندین بار این امکان وجود داشت اما موفق نشدم.

كنند كه آزادم میآوردند به گمان آنكه من را از سلول بيرون پس از این

دهيم. سپس ما را شود؟ گفتند تو برو ماشين را هم میگفتم ماشين من چه می

جا رضا را شد. در آنبوس كردند كه پرده داشت و جایی دیده نمیسوار بر مينی

هم آوردند. اما دیدیم كه ماشين به طرف اوین رفت. پرسيدم چرا مگر ما را براي 

رحال به ه شوید. بهجا آزاد میرویم اوین و از آنبرید؟ گفتند نه اول میمیآزادي ن

جا دیدم همان شهره اوین آمدیم و پشت شعبه بازپرسی ما را نشاندند. در آن

هم هست. دیگر برایم روشن بود  ...صدیقه اردشيري ویا هرا محمدي، شهيدي یا ز

اردشيري بود. شاید چون در بند  كه او خبرچين است. البته در بند او همان صدیقه

اش بود. در اوین ما جا شاید با نام واقعیرحال افراد آشنا هستند و آنه عمومی به

كنم هم آورده بودند. مسئول بند فکر می را بردند. مهري 246، بند 3را پشت بند 

مهري و صدیقه اردشيري بودیم.  شخصی با نام محمدي بود. در دفتر بند من،

این صدیقه رفت در گوش مسئول دفتر بند كه خانمی بود چيزي گفت و باره یك

كرد. مهري ها آمدند و مهري را از من جدا كردند. دیگر صدیقه علنی رفتار میآن

شان نماز هایی بود كه برخیاتاق آن .فرستادند 6، اتاق 246و مرا به  240را به بند 

نفر بودند كه حدود  75اتاق حدود خوانند و در واقع سرموضع هم بودند. در آن می

اي بودند و بقيه نماز اكثریتی و توده شاننفر 15 .خواندندنفر نماز نمی 25تا  20

گویی او  .اما تواب نبودند. صدیقه اردشيري را هم به همين اتاق آوردند ،خواندندمی
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 ها دور مرا گرفتند و از وضعيت. هنگامی كه وارد بند شدم بچهبودنگهبان من 

ام پرسيدند. من گفتم كه هوادار اكثریتم و تمامی جریانات تشکيالتی و پرونده

و . را تعریف كردم ام )همان تعزیر به ادبيات خودشان(ویی و حتی شکنجهبازج

يان خواستند كه دیگر زندانها، نمیايیکی از موارد قابل توجه این بود كه توده

كشان زدند و كشانبود كه او را می نجمه عنوان مثالاند. بهبفهمند كه شکنجه شده

به شدت شکنجه  نجمهزد. آوردند در حالی كه او حرفی در این باره نمیبه بند می

زدیم بدون بردیم و پشتش را در حمام پماد میشده بود و ما او را روي دست می

د كننكه حمایت می خواستند بگویند حکومتیها نمیآن كه كسی بفهمد. ظاهراً آن

كنند. اما من بر این باور بودم كه زشتی این كار باید آشکار خودشان را شکنجه می

دادم ها میشود و سياست ما انتقاد هم باید باشد. به همين دليل پایم را نشان بچه

 كردم.میكه به شدت شکنجه شدم را هم تعریف و این

 هدر دورچی هم كه از دوستان رضا در آن بند همسر محسن مدیر شانه

 60ال سزندان زمان شاه بود، دیدم. ما با هم خيلی دوست بودیم. در آبان ماه 

هم كشته شده بود. همسر محسن  شهرهمحسن در درگيري كشته شد. خواهرش 

به  وكردم. من به او گفتم كه كی هستم حامله بود و من با او احساس نزدیکی می

 همراه ه نام عطيه. در اتاق ما زنی بتر شداین ترتيب ارتباط ما بيشتر و دوستانه

كرد. شاید هم خبرچين وي میو پرستار بود و بسيار كنجکا ياش بود. او پيکاربچه

 خوبی داشت. يطههرحال او با صدیقه اردشيري رابه ب ،بود

ها ارتباط نداشتم. از ها تا حدودي مرزبندي داشتم و زیاد با آنمن با تواب

ردند من اقليتی هستم. در این بند خانم معلم كها فکر میهمين رو بچه

كشيد. او به خاطر اختالفی كه با مدیر شناسی بود كه بدون دليل زندانی میزیست

جا با مدرسه پيدا كرده بود كارش به آموزش و پرورش استان كشيده شد. در آن

مدیر كل دعواي لفظی كرده بود و آن مدیر هم زنگ زده بود به مأموران تا 

 ،بدون دليلگيرش كنند. یك سال بود كه در زندان بدون مالقات بود و دست
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هایش را بزند او را هم به بند فرستاده بودند تا حرف حسابی شکنجه شده بود.

داد تا براي بازجویی بخواهندش پاسخی طور بماند و هرچه نامه می وگرنه همان

 دادند.نمی

 د وكافور بو نيمی از ليوایك بار هنگامی كه چاي آوردند، طبق معمول ن

باغه رداد. من گفتم اَه چه بوي گندي دارد، بوي مرداب و قوبوي مرداب می

ها به من اعتراض كردند كه انتقاد نکن. دهد. آن روز خانم معلم هم بود. بچهمی

ین سی اكیادم نيست چه  من گفتم نه شما خط سازمان را اشتباه فهميدید. دقيقاً 

 و عمل ر كارگفتم ما سياست اتحاد و انتقاد داریم و نباید از هرا به من گفت. من 

وشته كار اكثریت ن اي كهشان مثال زدم از مقالهاشتباهی حمایت كنيم، حتی براي

قتی وه بود ه گفته شددر این مقال قاد كرده بود.تسازي در زندان اندرباره تواب بود و

ر روزي دشان اسلحه را نشانه روند، دوستانكنيد بر روي زندانيان تواب را وادار می

ده شدیگر به سوي خود شما شليك خواهند كرد. آن هنگام این خبر بيرون پخش 

هر ر شهریور یا مكنند تا تير خالص بزنند. این مقاله دها را وادار میبود كه تواب

فتن صله گررحال این انتقادات باعث فاهكار چاپ شده بود. به در روزنامه 60سال 

دیدم. شان به وضوح میيات برخوردهاياز من شد و این را از رفتار و جزیها بچه

كه من دادند. درحالیشد و لباس نداشت به او لباس میهر كس وارد بند می مثالً

آمده  بند همان بلوز و دامنم را داشتم. خوب به یاد دارم دو سه روز اولی كه به

خشك  ها نشسته بودم، شستم و تامنم را كه مدتبودم، یك بار به حمام رفتم و دا

دیدم كه شود چادر را دور كمر خود بستم و هيچ كس به من لباس نداد. من می

دانستند و این براي من هاي اكثریت و حزب مرا از خود نمیها یعنی همان بچهآن

 آور بود.رنج

تند، انداخمیهاي پيکار سفره قبل از آمدن من در سمت چپ اتاق بچه

و در سمت كنار سفره  بودند هاي چپراه كارگر و دیگر گروه ها ووسط اتاق اقليتی

، كه البته از بود ها. تعداد ما كمتر از مجموعه چپندها بودايها و تودهاكثریتی
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دو تواب  ،در این سفره .بودیم كمتر ،هااما از مجموع آن ها بيشترتك آن گروهتك

دانستم نمی من بسيار سخت بود. البته من اصالً نشستند و این براي اقليتی هم می

ها نشستند. یکی از این بچهها با ما میكه مسئله بایکوت است. به یادم است كه آن

شهره بود. او اقليتی بود و در ابتداي دستگيري به شدت شکنجه شده بود و حرفی 

هایش را بزند خودش فرستادند تا هر وقت كه خواست حرفنزده بود. او را به بند 

اعالم كند. شهره پس از یك سال درخواست بازجویی كرد و پس از آن تواب شد. 

خواهر او نيز در زندان بود و چون اكثریتی بود آزاد شده بود. رابطه من با شهره نيز 

 پيش از این نزدیك بود.

ند و نماز اها بيشترشان صوري تواببه نظرم این تواب» :یك روز به او گفتم

چرا این چيزها را به » :او گفت «خوانند و بيشتر از ترس این موضع را دارند.می

هرگز حاضر نيستم درباره هم زنجيرهایم به بازجو » :گفتم «گویی؟بازجویت نمی

بعد از  «گفتم.حرفی بزنم. شاید اگر آزاد بودم تحليلم از اوضاع داخل زندان را می

ر شد. یك بار به هاي چپ و ما بدتحصار جو بين گروههاي قزلآمدن یکی از بچه

خودش را با كارهاي عادي و خياطی مشغول كرده شخص  این شهره گفتم ظاهراً

دهد. من بعدها از گفتن این حرف پشيمان هاي چپ خط میولی در عمل به بچه

 و او را به خطر بياندازد. دشدم و نگران بودم كه این حرف را به گوش بازجو برسان

كردم نشستم. از طرف دیگر احساس میها میروزهاي سختی بود. سر سفره آن

اي به من اعتماد ندارند. حس ناخوشایندي نسبت به هاي اكثریتی و تودهبچه

ها خبرچينان زندان بودند. هر چند كه من خودم را ها داشتم. از نظر من آنتواب

م فروشی برایم كراهت دانستم اما آدجمهوري اسالمی میدر زندان هم هوادار 

اقعيت این است كه هر ها تغيير كرد. وهاي بعد نگاه من نسبت به توابسال داشت.

تحملی دارد و در آن شرایط غير انسانی قضاوت درباره افراد  يانسانی آستانه

ندي كه ما اي كردم. در بمنصفانه نبود. در آن هنگام من در ذهن خودم محاسبه

. ندبوددر آن نفر زندانی  70تا  60اتاق داشت كه در هر اتاق حدود  6 یمبود
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تر را در خود جا داده بود. ميانگين سنی نفر یا بيش 400مجموع بند ما حدود 

رسيد. و این تا حدودي طبيعی بود كه آنان تحت فشار و سال می 18زندانيان به 

كه  ،عملی بدهند. به قول یکی از دوستانهاي روحی و جسمی تن به هر شکنجه

ها را مقصر دانست؟ چرا باید شکنجه شده ،برداینك در خارج از كشور به سر می

رساند تا تهی از احساس دوستی و می این مرزگر است كه انسانی را به این شکنجه

 مهر و اندیشه به دوستش تير خالص بزند.

 كنار یا ،كردیم برویم بر سر سفرهبه بند، من و او سعی  نجمهپس از آمدن 

ي پيکاري هاگفتند اما بعد چند نفر از بچهوسط بنشينيم. روزهاي اول چيزي نمی

پا شدند و  یك روز دو سه نفرشان به اعتراض از سر سفره هایی كردند. بعداعتراض

خودمان بازگشتيم. ولی گه گاه ما سر سفره وسط  هناچار به سفر ما هم

ود چون پيش از آن من تنها ب نجمهها بعد از آمدن ته همه ایننشستيم. البمی

بایکوت شده بودم. بعدها پس از آمدن معصومه  هاايها و تودهاز طرف چپ بودم و

 نجمهبود جو براي من كمی بهتر شد. چون من با  61به بند كه در اسفند سال 

گونه خودم را همانكردم رابطه نزدیکی برقرار كرده بودم. پيش از آن من سعی می

به خانه و زندگی. مند ههایم گفته بودم نشان دهم. یك زن عالقكه در بازجویی

كردم. این ه نوعی خودم را سرگرم میبكردم و ها بازي میبا بچه براي همين مثالً

ها عيب بود. هر چند كه برخی از بچه ايدهتو كثریت و هاي ارفتار من از نظر بچه

چون نظر جمعشان این بود. حتی خانم معلم كه  ،از ترس مرا بایکوت كرده بودند

ترین خاطرات من از زندان نه برخورد زندانبان، یك آدم مستقل بود. یکی از تلخ

رفت. من حدود مان بر من میودهاي چپ و خبلکه بایکوتی بود كه از سوي بچه

زدم و در تمام این مدت بغض داشتم. به تنهایی در راهرو قدم می چهار ماه

ها هاي چپ بنشينم و بگویم كه آن گروه دیگر یعنی اكثریتیتوانستم كنار بچهنمی

هاي پيکاري بود به نام اند. در اتاق ما یکی از بچهها هم مرا بایکوت كردهايو توده

ام سعی كرد به من دم بایکوت شدهدید من از طرف دوستان خواحترام. او كه می



 137 

فحص  دیگر بحث ومنتظري و وضعيت حاكميت با یك يهنزدیك شود و ما دربار

 كردیم.می

هم  دنوشتم و منتظر آزادي بودم. به بندر این ميان من تا یك ماه نامه می

اي یك بار براي بازجوي خود توانستيم هفتهشوم. ما میكه آمدم گفتم من آزاد می

ز اشد. در یکی من منتظر پاسخ بودم و خبري نمی .بنویسيم و جواب بگيریم نامه

 ار ماهز چهروزهاي خرداد مرا براي بازجویی صدا كردند. مالقات هم نداشتم. بيش ا

رفتن كردم. حتی اجازه گجا زندگی میبود كه با یك بلوز و دامن و زیرپوش در آن

فيد سانه لم یك پيراهن مردانه چهارخلباس از بيرون را هم نداشتم. فقط خانم مع

 سؤاالت هاي مشکی به من داد. باالخره مرا به بازجویی بردند و دوباره همانبا خط

اي نيستم و آزادم كنيد. دومين یا سومين بازجویی هاي من كه كارهو همان پاسخ

 م.شستينهم  ات به ما دادند. كنارمن در اوین بود كه رضا را هم آوردند و یك مالق

ه جا بازجویی شدبه او گفتم كه وضعيت من چگونه است و او هم گفت كه این

ل ضا قبواند كه راز او نيز انزجار خواسته .است و گفت آیت انزجار داده و آزاد شد

نيز  ز منانکرده بود. رضا به آیت بد و بيراه گفته بود كه چون تو انزجار دادي 

 را قبول سيمنلني–بپذیري كه ماركسيسمدا خواهند. من به رضا گفتم كه مبامی

 نند.امت كتوانند حتی اعدن میه نام ارتداد دارند و با آيزي بها چچون این داري

سر  «آري؟من نوشتم كه ماركسيست هستم، تو چرا منافق بازي درمی» :گفت

عجب رحيمی بود. وقتی بار دیگر بازجویی در اوین شروع شد ت 5ي شعبه بازجو

يرماه ت. تا جا بعد از بازجویی آزادم خواهند كرداین گمان بودم كه اینكردم و بر 

 رند.تدریج متوجه شدم كه قصد آزادي مرا نداه من مالقات نداشتم. ب 61سال 

هاي جوانی بود كه ترین خاطرات زندان براي من دیدن بچهیکی از دردناك

چه در نم آنككردند. من هميشه فکر میتحت فشار خود را تواب معرفی می

تواند به نوشته درآورد، اي نمیهوري اسالمی گذشت را هيچ نویسندهمهاي جزندان

د. در اتاقی كه ما بودیم حدود ند آن لحظات را ثبت كننها بتوانكه دوربينمگر آن
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هاي اكثریتی و خواندیم. بيشتر این تعداد از بچهنفر بودیم كه نماز نمی 25تا  20

خواندند و پ. بقيه نماز میهاي دیگر چهاي جریانتن از بچه اي بود و چندتوده

تا اندكی از  ندتواب بودند اما به واقع نبودند. آنان تن به نماز داده بود ظاهراً

فشارهاي وارد بر خودشان را كم كنند. اما اتفاقاتی كه روي داد فضاي زندان را نيز 

مصاحبه حسين روحانی از  عنوان نمونه، شکستن وبه .گرفتبه تدریج دربرمی

هاي پيکاري را كه به خوبی بچه ار بود. سخنان حسين روحانی واقعاً سران پيک

كشيدند تکان داد و شکست. حسين روحانی بارها به مصاحبه آمد و زندانشان را می

ست كه ا جاكردند. اینهر بار نيز سخنان او را از طریق ویدئو در بند پخش می

هاي دهد. مصاحبهنات سياسی اهميت ویژه خود را نشان میمسئوليت رهبري جریا

اي داشت. پيش از این العادهشان تأثير فوقسران پيکار در شکستن روحيه اعضاي

مواضع سازمان اكثریت و یا حزب توده تمایل  ههاي پيکار به بحث درباربچه

قتی به بند من و ز پيدا كرده بودند.داشتند و حتی برخی از ایشان گرایش فکري ني

صدیقه و عطيه  داشتم و در این ميان كسانی مثلهاي پيکاري رابطه رفتم با بچه

درپی هاي پیبه سازمان اكثریت گرایش پيدا كرده بودند. اما به دنبال مصاحبه

هاي دیگري هم ها در هم شکستند. عالوه بر این شيوهحسين روحانی این بچه

سئول دارویی داشتيم كه در ارتباط با اقليت براي شکستن زندانی بود. مثالً ما م

او به سختی شکنجه شده ولی اطالعات نداده بود. بازجویش  دستگير شده بود.

به بند او را  فت هر وقت پشيمان شدي بيا بنویس، سپسپرونده او را بست و گ

فرستاده بودند. او یك سال تحمل كرد ولی سرانجام تواب شد. مانند او افراد 

اش تمام گاه در داخل بند فشاري بر زندانی كه بازجوییودند. ساواك هيچبسياري ب

و تفتيش  هاها، گزارشندان جمهوري اسالمی فشار توابآورد. اما در زشده نمی

ها به سراغ یکی از این تواب مثالً هاي انسان بسيار زیاد بود.از افکار و اندیشهعقاید 

گفتی ن تئوري لنين چيست؟ و هر چه میگفت نظرت درباره فالآمد و میمن می

درد چركی  دانم و یا اطالعی ندارم دست بردار نبودند. به یاد دارم یك بار گلونمی
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 .توانستم غذا بخورمدر بند اپيدمی شد. من هم بيمار شدم و از شدت گلودرد نمی

 باالي توابی جهبایست بخورم. اما همان مسئول دارو كه هنوز به درفقط شير می

به جرم سر  .بيوتيك و شير به من خودداري كردنرسيده بود از دادن قرص آنتی

موضع بودن و نخواندن نماز. این برخوردها نه از نظر شخصی بلکه در نگاه انسانی 

توان این رفتار را در برابر انسانی بيمار داشت؟ این سياست دردناك بود. چگونه می

مسئول  مه موارد وجود داشت. مثالًدر ه دیگر قرار دادن زندانيانرودرروي یك

گفت ساله مجاهدي بود كه به شدت تواب بود. او می 19-18حمام ما دختر جوان 

خوانند نجس هستند و حق ندارند كه اول حمام كنند. ما افرادي كه نماز نمی

طول  دقيقه 5–4بایست بيشتر از می اي دو روز حمام داشتيم كه مجموعاًهفته

رم بود و بعد ساعت گ شد و آب حدود یكشب شروع می 9از ساعت  نکشد. حمام

كنار حمام گذاشته را  اششد. مسئول حمام صندلیسرد می كمی گرم و یا كامالً

كرد چه كسانی اول باید استحمام كنند. طبق قرار خود ما ابتدا بود و تعيين می

ا تغيير رك این قانون ركردند. اما دختكسانی كه بيمار و یا پریود بودند، حمام می

روز  15ها آخر باید به حمام بروند. او بيش از نماز نخوان گفتداده بود و می

روز بعد آگهی  40 ا خواستند و سپس اعدام شد. اتفاقاًچون او ر ،مسئول حمام نبود

كه او  دادستانی به خاطر آن ذشتش را در روزنامه دیدیم. ظاهراًچهلمين روز درگ

 اش اجازه برگزاري مراسم را داده بودند.به خانوادهتواب شده بود 

فو عشاه با جمهوري اسالمی در این بود كه اگر كسی  هتفاوت زندان دور

دانيان اما در این دوره، زن هد.كه تعهد همکاري بد بدون آن .شدنوشت، آزاد میمی

 دادند اما اعدام شدند. خود حسينتوابی بودند كه همه گونه كاري انجام می

 روحانی نمونه این موارد است.

، دیدم جا بردندنآمرا به مرا براي بازجویی خواستند. وقتی  61ماه در تير

-من به سرعت كف دستم براي رضا نوشتم كه اتهام ماركسيست .رضا هم هست

 .اقتصادي آن را قبول دارد -یرد و فقط بگوید در حوزه اجتماعیلنينستی را نپذ
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ارتداد زن و مرد چه حکمی  يهگوید و درباردانستم حدود اسالمی چه میچون می

آوري، من دارد. رضا با دیدن نوشته به من اعتراض كرد كه چرا منافق بازي در می

اي. در بين . من گفتم تو كار بدي كردهام كه ماركسيست هستماز همان اول نوشته

هاي من یا رضا كلمه ساواك گفته شده و دانم از بين حرفگوي ما نمیوگفت

كنيد. در ه میموجب عصبانيت بازجو شد. او اعتراض كرد كه ما را با ساواك مقایس

كف دستم را پاك كردم و سرانجام بازجو جریان دستگيري  این ميان من سریعاً

فت. او گفت كه دو روز قبل از دستگيري ما، همان دوست رضا كه در رضا را گ

كرد را گرفتند. بعد ما دستگير شدیم. همان ابتدا رضا و ما زندگی می يژاله ينهخا

خواستند آزاد كنند اما دوستش را كه هيچ ارتباطی نداشتند بعد از بازجویی می

زاد شد. او پيش از و آ شرط آزادي دادن انزجار بود. دوست رضا انزجار داد

جا با دوستش دعوا كرد و او را از تشکيالت بریده بود. رضا همان دستگيري كامالً 

عنوان به خائن لقب داد. بازجو كه خودداري رضا از انزجار را دید، گفت یکی باید

آزاد شوي. این یکی از ترفندهایی  مسئول تشکيالتی تو بياید و كفالت تو را كند تا

بست و چندین مورد پيش آمد. بعد از دستگيري بود كه دادستانی به كار می

كنيم. ها را آزاد میید ایناهاي حوزه نفت دادستانی گفت اگر مسئول نفت بيبچه

عنوان مسئول فرستاد تا ارتباط تشکيالتی این افراد را با سازمان هم یك نفر را به

نفت  يهتأیيد كند. فرستاده سازمان خودش را نماینده نه مسئول حوز سازمان

پایين است و براي سركشی به كار افراد دستگير شده  يهمعرفی كرد كه از رد

آمده است. در نتيجه مسئولی نبود تا ضمانت آنان را براي آزادي كند. یعنی 

. مورد دیگر در مسئولی را فرستاده استكه سازمان فرد غير كردفکر دادستانی 

كار اتفاق افتاد. آن زمان در روزنامه كار مطلبی بر ضد قانون كار و  مهارتباط با روزنا

و خواستار رفتن  انی توقيف روزنامه را اعالم كرداحمد توكلی نوشته شد. دادست

مدیر مسئول به دادستانی شدند. در آن هنگام كميته مركزي بعد از مذاكره 

ضی كردند تا خودش را معرفی كند. غبرایی در آخرین محمدرضا غبرایی را را
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شوم. كند و اگر من بروم اعدام میدانم سازمان اشتباه میلحظات هم گفت كه می

كه دادستانی گفته بود غبرایی چون دستور سازمانی بود رفت و اعدام شد. درحالی

ین اتفاق افتاد. ها هم ابچهپس از یك هفته او را آزاد خواهند كرد. درباره بعضی از 

ید و بگوید تو اكثریتی هستی ات بييگفتند مسئولزدند و میاتهام اقليتی می مثالً

كنيم. در واقع دادستانی قصد داشت رده به رده دستگير كند و این دام آزادت می

كنيم. فقط یك بار به گاه نگفتند كه آزادت میرا انداخته بود. اما به من هيچ

كنيم، كه من نپذیرفتم و گفتم من سئولش بيآید آزادش میام گفتند مخانواده

خواهيم تشکيالتی نبودم و مسئولی نداشتم. چندي بعد به من گفتند كه می

كه حاضري كفيلش شوي؟ من به دو علت پذیرفتم. یکی آن .شوهرت را آزاد كنيم

 وضعيت روحی رضا به هم ریخته بود. در اولين جلسه بازجویی مشترك من و رضا،

آن زمان در شرایط بدي به سر  داد. اوبازجو داشت و دشنام میاو برخورد بدي با 

اي ها عدهكردند كه در بين آنداري مینفر را نگه 80اي برد. در اتاق در بستهمی

هاي چپ بودند كه شرایط دشواري را در اتاق به وجود آورده بودند. تواب از گروه

رضا دلبستگی شدیدي داشت و پس از مرگ پسر دليل دوم مادر رضا بود. او به 

حضور رضا در كنار مادرش  . قطعاًپيدا كرده بودروحيه بدي  58در سال  جوانش

دانی كه . بازجو گفت میپذیرفتمرحال من كفالت رضا را ه. بهتاثير مثبتی داشت

سازي كنيد وگرنه خواهيد پروندهشوي؟ گفتم شما میمسئول او شناخته می

اي به من كنم. بازجو برگههمه قبول میكه من مسئول او نيستم. با این دانيدمی

كه رضا خواهم آزاد شوم. من براي اینداد تا پر كنم. رضا اعتراض كرد كه من نمی

هاي تو عث این گرفتاريرا آرام كنم گفتم رضا این قدر با من بحث نکن. من با

ی. برو و ازدواج كن و دیگر به من خواهم بروي و زندگی خودت را كنمی شدم. اصالً

آمد و برگه را خواهم. در این بين بازجو زد كه نه نمیفکر نکن. او هم فریاد می

تان برید گم شيد. اما من به خواهد آزاد شوي. هر دوتاينمی برداشت و گفت اصالً 

زجو كند. بااشتباه مییعنی رضا  كنم و اودادم كه نه من امضا میاصرار خودم ادامه 
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ید انپذیرفت و گفت به بند بروید. ما در بيرون اتاق منتظر نشسته بودیم تا كسی بي

 .جا بود. سربازي آمد مرا ببردبند داشتيم به بند ببرد. رضا هم آنو ما را كه چشم

خواهم این كفالت را گفتم با بازجو كار دارم باالخره بازجو آمد و من گفتم من می

وافق نيست گفتم مهم نيست بدهيد بنویسم. باالخره بنویسم. او گفت شوهرت م

كردم كه حاال رضا آزاد برگه را امضا كردم و بعد ما را به بند بردند. تصور می

شعبان،  مهشود. مالقات هم نداشتم كه مطلع شوم. اواخر مرداد بود و روز نيمی

زن و شوهر و خواهر و برادر را مالقات عمومی در  .یك باره همه را صدا كردند

حسينيه اوین دادند. وقتی به حسينيه رفتم، رضا را دیدم. پيش خودم گفتم رضا 

ها همه نيرنگ بود براي پرونده سازي. رضا هم گفت دیدي اشتباه حق داشت. این

ك دقيقه تمام شد و در تمام مدت ی 3تا  2كردي؟ من پذیرفتم. مالقات بعد از 

 كرد.پاسدار كنار ما بود كه حرف زدن را دشوار می

در مالقات بعدي كه داشتم  ن روز یا پس فردایش آزاد شد.آرضا فرداي 

من بسيار خوشحال شدم. از اواخر آن  ه همراه خواهرم زمرد آمده است.دیدم رضا ب

بند ما  اي را بههاي تودهها برقرار شد. در همان روزها یکی از بچهتابستان مالقات

آوردند. او را سخت شکنجه كرده بودند. اما فقط پشتش را شالق زده بودند. آن 

ما اصرار داشت كه كسی نفهمد كه شکنجه شده، چون معتقد بود حکومت  دوست

رو وقتی  ضد امپریاليست است و ما نباید با ضد انقالب هم صدا شویم. از این

نيمه شب در حمام این كار را  هایش پماد بماليم شب تاخواستيم به زخممی

منکر  اي كه در كميته مشترك دیدم وكردیم. به یادم آمد آن رفيق تودهمی

پشتش را زده بودند. این دوست ما دو سه بار به  شکنجه شده بود نيز احتماالً

بازجویی رفت و كتك خورد و هر بار نگذاشت كسی بفهمد باالخره یك بار او را به 

چنان لت و پار شد كه با برانکارد به بند آوردند. این كف پایش آنبازجویی بردند و 

اتحاد است نه اتحاد بی  –مسئله در ذهن من ایجاد شده بود كه سياست ما انتقاد 

تر حزب بود. وگرنه كيانوري چون و چرا. البته این طرز نگرش در بين اعضاي پایين
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طلع شد، گفت شاید به او وقتی از وخامت حال گيتا علی شاهی و خونریزي او م

گفت. پس اند و حداقل منکر آن نشد و چيزي را كه مطمئن نبود نمیتجاوز كرده

هاي اتاق خوشحال شدند كه چپ ،اياز رو شدن ماجراي شکنجه رفيق توده

بينم بسيار كنم، میست. اآلن كه به این موضوع فکر میا هاباالخره كمی حق با آن

كردن آن فشارهاي غير  گري. یعنی افشان این وحشیوحشتناك بود، پنهان كرد

 ما بود. يانسانی وظيفه

اي باعث شد كه مسئله بایکوت من از طرف رفقاي حضور این دوست توده

اي تأثيرگذار بود. پس از این هاي تودهخودمان كمی سست شود. او روي بچه

در  اؤثر بود. ضمنباره من، هم ماو درهاي اكثریتی و خبرهاي یکی از بچه آزاديِ

ه كهاي اكثریتی بودند ها بود، دو تا از بچهطبقه پایين ما كه بند به اصطالح تواب

مخفی  يهاي بند ما رابطهبا بعضی از بچه شناخت. اوها از بيرون مرا مییکی از آن

 ها با منرابطه بچه ها اطالعاتی داد. در این دورهداشت و درباره من به آن

 تر شد.متعادل

اچ منفی -ردليل داشتن آه ب ها را كه حامله بود وايیکی از توده 61شهریور 

 دند.ویی به شعبه پنج برجخرین بازتوانست در زندان وضع حمل كند براي آنمی

ب وراخ كليد صندوق عقساز  هایی كه احتماالً، حاوي عکسبازجو چند آلبوم عکس

 د وران داد كه برخی از رهبران حزب مشغول شده بود به او نشته ينی گرفماش

س بينی حزب شما جاسومی»: بازجو گفت ها بودند.هایی با روسبدل كردن چيز

 سيد:من پر با نگرانی بسيار از وي وقتی به بند بازگشت بسيار منقلب بود و «است.

ترین خوش بينانهدر  از سه حالت خارج نيست:» :گفتم «این چه معنی دارد؟»

 یا خواست به حزب هشدار دهد،بدین وسيله می .حالت بازجو سمپات حزب است

خواهند یا می خواهند حزب را به مخفی شدن زودرس وادار نمایند ومی

 زاد شد.روز آنرحال او فرداي آهبه «گيرشان كنند.دست
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در این بردم. بود و شش ماه بود كه من در اوین به سر می 61پایيز سال 

ها. آنها ها و چهارشنبهشدند. یکشنبهیا سه بار زندانيان اعدام می 2مدت هر هفته 

ها را در كردند تا با وسایلشان از بند خارج شوند و سپس آنزندانيان را صدا می

نخست به این ها كردند. اعداممحوطه پشت ساختمان قدیمی جلوي بند اعدام می

رها تيبستند و بعد تير خالص. از شمارش تكیدي میبار شدصورت بود كه ابتدا رگ

فر اعدام ن 50ود سر اذان مغرب ب انستيم تعداد را بفهميم. هر نوبت كه تقریباًتومی

 شدند.می

دداري هایی كه به اصطالح تواب بودند نتوانستند خوبه یاد دارم چندبار بچه

و  ها را پهن كردهاط سجادهر در تابستان در حيافتاد. یك باكنند و شيون به راه می

اله اي نپشت پاسداري به نماز ایستادند. صداي تير كه آمد نماز شکسته شد و صد

 اما .نددو نفر اعدام شد ،اعالم كردند زاده اعدام شدبرخاست. فرداي روزي كه قطب

 اند.نفر آن روز اعدام شده 50ما از صداي تير خالص فهميدیم 

خواستند اعدام كنند، شب قبل و یا همان شب گاهی اوقات كسانی را كه می

گرفتند. حسينيه یك سالن بزرگی بود اي از آنان میبردند و مصاحبهبه حسينه می

قسمت  .جا سن كوچکی داشتبردند. آنمصاحبه كننده را می ویشكه قسمت جل

 نيم كشيده بودند وسط. و یك متر شد. یك برزنت یك متر،عقبش دو قسمت می

یك تکه كوچك را جدا كرده بودند براي زنان و قسمت بزرگتر براي برادران بود. 

خواستند مصاحبه كنند كه میگذاشتند. كسانیروي سن هم یك ميز و صندلی می

حتی گاهی  .كردبحث می و ها جرآمد و با آنالجوردي می بردند. معموالًجا میآن

شان د بخش عمدهآمدنها كه میآنداد چون طرف را در وضعيت مهيبی قرار می

دادند و اعدام باید گردد سر می ودند و شعارهاي چنان وحشتناك مثلها بتواب

كردند تا صف درست می هاي مرد دوساختند. توابفضایی از رعب و وحشت می

هاي گره كرده به او ها با مشتتواب .بردندها محکوم را میمثل راهرو و از وسط آن

به دفعات  61كه سال  دیدیمها را ما در ویدئو بند میدند. این صحنهدافحش می
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زاده من خودم در حسينيه بودم. او شد. در همان سال هنگام اعدام قطبتکرار می

دش دفاع كرد )هر بسيار سربلند و جسورانه با لباسی مرتب، خونسرد از مواضع خو

كه این» :زاده گفتقطب اي داشت(.اولش حالت مذبوحانه يچند كه در مصاحبه

چون من هم یکی از  ،خورد درست استگویند انقالب فرزندان خود را میمی

 «فرزندان انقالب بودم.

 61 آزادي خرمشهر یکی از رویدادهاي خوشایند زندان در سوم خرداد سال

 وهاي اكثریتی دیدم بچه ،بود. پيش از آن یعنی فروردین كه من به بند آمدم

بافند. من هم از این حركت خوشم آمد و ها براي سربازان بلوز میواباي و تتوده

 آمدیم اهرودر كار شركت كردم. وقتی رادیو اعالم كرد كه خرمشهر آزاد شد ما به ر

نگ جپایان  و سرود بهاران خجسته باد را خواندیم. من از این پس اعتقاد به

ت ر اسم كه عربستان حاضكيهان و اطالعات خوانده بود داشتم. چون در روزنامه

ر گر دميليارد دالر بابت تاوان جنگ به ایران بپردازد. به همين سبب دی 100

وضع ن ممخودمان  گردن شركت نکردم. از نظر برخی رفقايِ  بافندگی به بهانه دردِ

 چپ داشتم. از سوي دیگر من هم جرأت بيان مواضعم را نداشتم.

اي مصاحبه كردند و در این خامنهدر پایيز همين سال رفسنجانی و 

ذیب مصاحبه خبر آماده باش نيروي نظامی شوروي در پشت مرزهاي ایران را تک

 ن آنانی بودكه یکی از آنان درباره اثبات نشدن توطئه حزب و قانونكردند. درحالی

قصد دستگيري سران حزب  61رسيد در همان پایيز هایی كرد. به نظر میصحبت

 اً وقتمرهبري  ،حزب در اطالعات سپاه ا با اطالعات نيروي نفوذيرا داشتند. ام

ر ر دیگرو حکومت به این ترفندها روي آورد تا رهبري حزب با مخفی شد. از این

 كردند و امکان فرار نيز درست شده بود.هایی میهر چند كه مراقبت .علنی شدند

ارتباط با  زدیم كه درحدس می .دانستيم ماجرا چيستما در زندان نمی

 دستگيري سران حزب توده است.
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هایی كه در د. یك دسته توابدر این هنگام در زندان دو دسته تواب بو

و تحت فرمان  شدندكه تحت نظر سپاه بود؛ ساخته می 209مشترك یا بند  كميته

هایی بودند كه در زندان اوین تحت نظر دیگر تواب يدسته اطالعات سپاه بودند.

تر بودند. فرهنگالقلب و بیقالب تربيت شده بودند و بسيار قسیدادستانی ان

تري داشتند. آن حالت دموكراتيك توسط سپاه تواب شده بودند ظاهراً هایی كهآن

در دست داشت.  ،اوین را كه از زمان شاه معروف بود 209زمان اطالعات سپاه بند 

اهرویی بزرگ كه از یك . رداشتشویی هایی كوچك با توالت و دستاین بند سلول

سلول داشت. بعد همين  6تا  8رفت. هر راهرو تر میطرف به راهروهاي كوچك

 وجود داشت و آن یسلول 8ردیف  10تا  8جا آن یعنی .شدطور ردیف تکرار می

بود كه  ییسرسرا آمديهاي بازجویی بود. از راهرو كه بيرون میطرف راهرو اتاق

گاه رفت زیرزمين. شکنجهمی، خوردمحل نگهبانی بود و یك طرفش پله می

داشتند. توي زیرزمين نگه می را هایی كه خيلی خطرناك بودندزیرزمين بود. آن

شد و توي زیرزمين پشت اتاق شکنجه دري داشت كه به چند سلول وارد می

توانست ببيند كه الً كسی نمیداشتند یعنی اصها نگه میزندانيان را در آن سلول

ست. این اتاق شکنجه در واقع یك هال بزرگ بود كه یك طرفش ا جااین یآدم

توالت و یك حمام بود. حمام تو در تو. جاهاي  ود . احتماالًتوالت و حمام بود

 هاطرف پلهه ب ي آویزان كردن بود.دیگرش هم تخت بود و شالق و وسایلی كه برا

 ،آوردندهایی كه براي شکنجه میبعد آدم .جا بودل كوچولو آنیك ها ،آمديمی كه

 61بردند توي اتاق شکنجه. این بند در سال شدند و یکی یکی میجا منتظر میآن

اي عده 209در بند  61بود. در سال  209و اسم آن بند  شدبه اطالعات سپاه داده 

بسيار مقاومی بودند كه خيلی هاي ها بچهتواب شدند. آن هاي مجاهد ظاهراًاز بچه

فوذي ود. این نب در بين بازجوها یك نفر نفوذي مجاهدین . ظاهراً شکنجه شدند

هاي سر موضع را داشت و تغيير دادن بچه نقش صحبت كردن و بحث ایدئولوژیك

رساند كه خط سازمان این ها میها به این بچهاو در صحبت .كردو شکنجه نمی
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 61تا اسفند  61از پایيز  ها تقریباب نشان دهيد. این بچهااست كه خودتان را تو

ها از هاي دادستانی را كنار زده بودند. آنتواب هااختياردار بند شده بودند. این

بازجویی  جا روي كشيدن چارت تشکيالتی ورفتند و آنمی 209بند  به 8ساعت 

ف از طر« وند با انقالبپي»اي به نام كردند. از طرفی روزنامهبه بازجوها كمك می

دیدم آمدند به بند و میمی 7-6بعدازظهر ساعت  كردند.منتشر می 209هاي تواب

ها رفت دفتر بند و به آنها نقش راهنماي پاسدارها را داشت و میكه یکی از آن

ریز داد. خالصه برنامهچه كار كنند و گزارش بند را هم می گفت كه مثالً می

آوردند كه ها به پاسدارها و بازجوها فشار مینفر دیگر آن 3و  2پاسدارها بود و 

 ساعت در بند خوانده و تحليل شود. 2روزنامه پيوند با انقالب روزي 

در  61ل من این شيوه برخورد را درباره مریم گلزادة غفوري دیدم. مریم سا

لند بناخن موهاي رنگ كرده  ير شده بود. او بااي در قزوین دستگدرگيري در خانه

مد تا آمقاومت كرده بود و حتی وقتی به بند  209 رو شيك به بند آمد. مریم د

ها متنفر بود. هر روز او را به بازجویی زد و از توابیك ماه با كسی حرف نمی

ین بردند. بعد از مدتی مریم با دختران تواب بند دوست صميمی شد. او در امی

 آورد و بهخواند و آداب توابی را به جا میغه میالبالمدت خط را گرفته بود و نهج

بر این ترتيب از بازجویی خالص شد. البته روشن است كه كسی از بازجویی خ

او  دانم این است كه هميشه سر موضع ماند.چه من درباره مریم میندارد اما آن

 باطتوانست ارتو نمی ش خوب نبودادختر خيلی شجاعی بود ولی روابط اجتماعی

ود. دو بهميشه غمگين خودش بود نيز با دوستان هنگامی كه حتی او  برقرار كند.

 د. برادرانش را اعدام كرده بودند. پدرش طرد و شوهرش كشته شده بواز تا 

-تا حدودي گردن شتندكه مسئولين زندان با ما كاري نداما به واسطه این

دادند و پيوند يل میها تشکهایی كه توابكردیم. از جمله در كالسكشی می

كالس قرآن براي ما  61كردیم. در تابستان خواندند شركت نمیانقالب می

ها توانند نيایند. من در این كالسهایی كه بچه دارند میگذاشتند و گفتند زن
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رفت. ین جلسات نمیكاتوزیان هم به ا كردم. عالوه بر این دكتر پروانهیشركت نم

ها كه من در راهرو قدم ها اجباري نبود اما موقع كالسساین كال هرچند كه ظاهراً

كردند. چند جلسه بعد زدم پاسداران با چشم غره ایجاد رعب و وحشت میمی

ها گفتند این كالس بيشتر آموزش عربی است و من تصميم گرفتم براي بچه

حت داد و چنان آسان و رایادگيري عربی بروم. او قواعد عربی را به خوبی درس می

خوانم بسياري از گفت كه من خيلی خوشم آمده بود و هنوز وقتی عربی میمی

اي بيشتر ادامه نداشت و تعطيل نکاتش را به یاد دارم. كالس قرآن دو سه جلسه

شد. اما در همين جلسات كوتاه مواردي پيش آمد كه منجر به درگيري من شد. 

گاه قرآن نخوانده بود . او هيچبود هاي اهل حقیك مورد آن مربوط به یکی از بچه

چنين یکی توانست عربی تلفظ كند و مورد اهانت خانم معلم قرار گرفت. همو نمی

هاي كرد هنگام روخوانی قرآن نتوانست درست بخواند و معلم نيز در تحقير از بچه

ها توهين كرد. من اعتراض كردم و گفتم مگر شما جمهوري اسالمی را او به سنی

اهلل منتظري براي وحدت شيعه و سنی هفته وحدت را قرار داده رید؟ آیتقبول ندا

كه این اختالف را از بين ببرد اما شما با این رفتار خود به این اختالف دامن 

اند. معلم در آن جلسه موضع جا كسانی هستند كه سنیكه ایندرحالی .زنيدمی

در جلسه بعد با حالتی كه  حق به جانب گرفت و با من به تندي برخورد كرد. اما

 بود. هابجنبه عذرخواهی هم نداشت گفت كه برخورد جلسه گذشته اشت

هاي آموزشی داخل بند خواندن و یکی دیگر از برنامهطور كه گفتم، همان

ها نوشتند. آنتحليل روزنامه پيوند با انقالب بود كه زندانيان تواب مطالب آن را می

شدند و براي تدریس و تحليل مطالب شنبه هر هفته هر كدام مسئول یك اتاق می

چند رفت. ما گذاشتند. در این مدت كسی نباید از اتاق بيرون میروزنامه جلسه می

نشستيم و اي میكردیم. گوشهها شركت نمیبودیم كه در جلسه درس آن نفري

و تمام حواسم م خواندروزنامه می راًشدیم. اما من ظاهدن روزنامه میمشغول خوان

ها اقتصاد سياسی مجاهدین خلق را ها بود. در این ميان متوجه شدم كه آنبه آن
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كردند. همان كه برداشتی از اقتصاد سياسی اتحاد جماهير شوروي بود تدریس می

ها خط سياسی مجاهدین را اي كه نزدیك بودم گفتم اینهاي تودهموقع به بچه

 209هاي بند دانستم كه این روزنامه را توابكنند. آن هنگام هنوز نمییتدریس م

ها درحالی بود كه مجاهدین تواب زندانيان چپ را تحت همه این آوردند.در می

كنيم حاال تحليل شما چه بود؟ هر ما این گونه فکر می مثالً گذاشتند كه فشار می

كه ما یك هوادار ساده بودیم و  گفتندو میرفتند ها از تحليل طفره میچه چپ

بسيار ناراحت كننده  برایمكردند. این برخورد رها نمی ،دانيم تحليل چيستنمی

شان را شان تمام شده بود و حتی حکمبود چون بعضی از زندانيان چپ بازجویی

ات صداقت خود به مسئوالن ولی مجاهدین تواب سعی در اثب .هم گرفته بودند

ساله و تحصيل كرده بود،  35عنوان مثال فرنگيس كه زنی حدود داشتند. به زندان

ها هاي مجاهد قرار گرفت. او تن به نماز خواندن داده بود و با توابتحت فشار تواب

خواست مواردي را كه ساله می 21نيز روابط خوبی داشت. حاال یك دختر 

 فرنگيس در بازجویيش روشن نکرده بود فاش كند.

تحت نظر بازجوي  209تواب( در بند  اي مجاهد )ظاهراًهتشکيالت تواب

ها را به نماز جمعه وجود آمد. از همان موقع قرار شد كه توابهنفوذي مجاهدین ب

شان در نماز جمعه نيز آزاد شد. هايها با خانوادهببرند و به تدریج نيز مالقات آن

 ،نماز جمعه هايتبعدها روشن شد كه این زندانيان به اصطالح تواب در مالقا

هایی را كه از شکنجه مجاهدین توسط آن بازجو گرفته شده بود را به فيلم

هاي خارجی داده شود. هر چند این دادند تا به خبرگزاريهایشان میخانواده

داد. این ماجرا از اوایل هاي واقعی شکنجه را نشان میاما صحنه ها كوتاه بودفيلم

ن سال نيز پایان یافت. در این مدت مجاهدین خلق شروع شد و آخر هما 61سال 

از طریق روزنامه پيوند با انقالب خط سازمانی خود را در بين هواداران داخل زندان 

كردند و هاي مجاهدین را چاپ میها اعالميهكردند. به طور مثال آنترویج می
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خلق  نوشتند و به این ترتيب تشکيالت داخل زندان مجاهدیننقدي بر آن می

 گذاري كردند.حصار را نيز پایهها تشکيالت نفوذي قزلبوجود آمد. در واقع آن

اي از اي اعالم كرد كه عدهمحسن رضایی در مصاحبه 61بهمن ماه سال 

اي گفتم كه ستان تودهز دواند. من به یکی اجاسوسان شوروي را دستگير كرده

وز دارد. رگوید. اما او نپذیرفت و گفت امکان ندرباره رهبران حزب توده می مطمئناً

اما از  نفر از رهبران حزب را نوشتند، 14ها خبر دستگيري كيانوري و بعد روزنامه

 ها ذكري نشد.م آنیجرا

ی حاال ما در تب و تاب بودیم چه پيش آمده است. در این بين خبرهای

شد. الزم است براي انتقال تجربه بگویم ها میبچهبينی رسيد كه موجب خوشمی

ن از جانب مسئوال شد كه احتماالًكه شایعاتی درباره رهبران حزب پخش می

كيانوري مقاومت  گفته شد كه 62در عيد گرفت. مثالً ندان نشأت میاطالعات و ز

ن براشود و یا درباره مقاومت دیگر رهكرده و مریم فيروز نيز به زودي آزاد می

ها شده بود و بينی بچه. این شایعات موجب خوششدهایی زده میحزب حرف

 فقايروحيه باالیی را در بين ر اندكه رهبري حزب این چنين مقاومت كردهاین

 اي ایجاد كرده بود.توده

بر  61گویم به زمستان )بهمن( سال هرچند كه ماجرایی كه اینك می

است كه  ، الزمدارددستگيري رهبران حزب  چون ارتباط به جریاناما گردد و می

بر این كردم و . پس از دستگيري كيانوري من احساس خطر میآن را شرح دهم

كردم تا مطرح خواهد شد. از این رو تالش می امبار دیگر پرونده باور بودم كه حتماً

خواهم با شما مالقاتی آزاد شوم. به همين علت بارها به بازجویم نامه دادم كه می

هاي اكثریتی داد. اواخر بهمن یکی از بچهداشته باشم. اما بازجو هيچ پاسخی نمی

ارش دارم. را براي بازجویی صدا كردند. من به آن دوست گفتم به بازجو بگو كه ك

كردند. در آن سال ام از بيرون براي آزادي من تالش میاز سوي دیگر خانواده

مالقات ماهی یك بار بود. باالخره اواخر بهمن یا اوایل اسفند مرا به بازجویی بردند. 
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ها گزارش آوردند. آنها فشار زیادي بر ما میاما مسئله این بود كه در بند تواب

ایم و این جرم بسيار سنگينی بود. زندان تشکيالت ساخته داده بودند كه ما در

خط و نشان كشيده بود كه در زندان شاه  60پيش از آن الجوردي اوایل سال 

ها را هم كه ها كمون داشتند اما من در برابرشان ایستادم و حتی مذهبیكمونيست

دو نفر هم الجوردي تهدید كرده بود حتی اگر  .ها بودند جدا كردماوایل با آن

كمون تشکيل بدهند من شدید برخورد خواهم كرد. به همين دليل در زندان 

هر كس براي  كرد. در این دوره ظاهراًت فرق میجمهوري اسالمی از ابتدا وضعي

اي هاي تودهكرد. اما وضعيت بچهكرد و پولش را براي خود خرج میخود خرید می

كرد. به رغم تهدید و تنبيه م فرق میو اكثریتی تا آخرین روزي كه با هم بودی

توانستيم هر زمان كه زندگی ما همان حالت كمون را داشت. در آن زمان ما نمی

ها به خاطر كيفيت بد غذا و تر بچهخواهيم خرید كنيم. از طرف دیگر بيشمی

نخوردن ميوه دچار مشکالت گوارشی بودند. قرار شد كه كمپوت بخریم. ما 

دانه گيالس و یك  10تا  5كردیم و هر كس و چند كمپوت باز میاي از راهرگوشه

آمد كه دو نفري روزنامه خورد. در عين حال پيش میرا میقاشق آب آن

ها به اسم تشکيالت گزارش داده بودند. خواندیم. همه این موارد را توابمی

تند. گرفیآذري هم در كنار هم قرار م 16اي و تشکيالتی كه در آن اكثریتی، توده

 ل ارتباط، تبليغات، تئوریك و غيرهعنوان مسئوبه ها همچنين افرادي راتواب

معرفی كرده بودند. در همين اوضاع احوال بود كه یك روز من و یکی از دوستان 

هاي چپ صدا هاي دیگر گروهاي را به همراه عده زیادي از بچهاكثریتی و یك توده

ها دو طرف ایستاده بودند و به ما كه تواب. درحالیتان را برداریدكردند كه وسایل

سلول  325گفتند بند  ،بریدگفتند. ما پرسيدیم ما را كجا میسه نفر متلك می

این تصميم بدون اطالع بازجوي ما بود. ما  دادستانی دستور داده است. ظاهراً چون

و ن كرد درهمين حال مسئول بند خانم رحيمی تلف .ها خداحافظی كردیماز بچه

گوید چون پرسد و او میبازجو علتش را می ند.بررا به انفرادي می ماكه خبر داد 
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كه معلوم بود و دستور بازگشت ما را به بند داد. گوید ایناند. بازجو میسرموضعی

دانست كه پس از دستگيري رهبران حزب شرایط بدتري اما به نظر من بازجو می

 در انتظار ما است.

كه دانستم كه شرایط بدي در انتظارم است. ضمن آنخوبی میمن به 

 دیدم تعهد بدهم كه كار سياسی نخواهم كرد. در زمان شاه هم ماایرادي نمی

كه  هاآن كش ماندند وهایی كه این تعهد را نداده بودند ملیتجربه داشتيم كه آن

 ارم كهداد یتند. به این تعهد را دادند بيرون رفتند و اندكی بعد به تشکيالت پيوس

سئله اي را به بند آوردند، من با او در مورد مكه آن رفيق توده 61در تابستان سال 

گفت حزب كردم و خودم موافق بودم. اما او مخالف بود و میدادن تعهد بحث می

تعهد  توانيد پس از آزادي از زندان باگفته چون ما فعاليت علنی داریم شما نمی

 كار كنيد، چون نوعی ریاكاري است.الت سياسی با تشکي

دیگر در آن هنگام پنهان كردن تعهد هنگام آزادي بود. ناخوشایند نکته  

قسم  هاآزاد شدهمن بعدها از طریق دوستان متوجه شدم این درحالی بود كه 

. این موضوع سبب شد تا توهمی ایجاد است كه تعهدي در كار نبوده ندخوردمی

كنند. به همين اي را بدون تعهد آزاد میاي اكثریتی و تودههشود كه گویی بچه

ها دليل من از یکی از رفقاي اكثریتی كه نفوذ بيشتري داشت خواستم تا از بچه

بپرسد آیا تعهدي در كار است یا نه؟ این مسئله بيشتر از این جنبه براي من 

د كه هر اهميت داشت تا بدانيم در آن شرایط سخت چگونه عمل كنيم. هر چن

بایست مستقل و با اعتماد به نفس تصميم كس وضعيت خاص خود را داشت و می

اهميت باشد. در این بی ،اش خواهند گفتخود را بگيرد و به حرفی كه درباره

شناخت فاصله یکی از دوستان ما كه در بند پایين بود به باال آمد. او از قبل مرا می

 طریق بستگانش كه از ردهان اكثریتی از هاي جوو به من گفت به یکی از بچه

كه تو متنی چنين و چنان بنویس براي آزادي.  اندباالي سازمان بودند، پيغام داده
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متن از قبل آگاه بود،  از نویسد. بازجو كهاو نيز عين همان متن سازمان را می

 كنی.زند كه از سازمان كپی میسرش می نوشته را به

در اوایل اسفند مرا براي بازجویی بردند. بازجو  در چنين اوضاع و احوالی

پرسيد چه كار داشتی. من ابتدا درخواست مالقات با خانواده را كردم و بعد درباره 

آدم كمپوت  . مثالًاند گفتمها شرایط را سخت كردهمشکالت داخل بند كه تواب

جا كه ما اینتشکيالت گویم كه این كنه، من اآلن به شما میخوره یکی نگاه میمی

هاي هاي هستيم كه همگی روده و معدكمپوتی هست. ما عده تشکيالت داریم،

اما این جماعت نادان به خاطر وضعيت خودشان، گزارش دروغ  مریض داریم

اید؟ جا نگه داشتهدهند. مسئله بعدي كه گفتم درباره خودم بود كه چرا مرا اینمی

پاشيدن است. از هم ت و زندگی من در شرف ام. شوهرم بيرون اسبودهناي كاره من

بازجو گفت تو كه به شوهرت گفتی برو ازدواج كن حاال چه شده؟ گفتم مجبور 

خواهم زندگی كنم. بعد گفتم من كه بودم پا رو احساساتم بگذارم. ولی من هم می

شود. در كاري نکردم. بازجو در جوابم گفت وقتی اكثریت را هم گرفتيم معلوم می

جا نگه كنيد، من را اینبازجو گفتم پس شما قصاص قبل از جنایت می جواب

ها را دستگير كنيد. بازجو عصبانی شد و با فریاد دارید تا روزي كه اكثریتیمی

ن با تلفن خانه را گرفت تا م گمشو كثافت. اما همان هنگام شمارهگفت برو 

 ود بازجو بود. چون همهتماس قبلی خاین تلفن با  ام صحبت كنم. ظاهراًخانواده

كنيد و خواهران و برادرهایم با رضا بودند. زمرد به بازجو اصرار كرد چرا آزادش نمی

او گفت هر گاه مسئولش آمد زهره را آزاد خواهيم كرد. این تنها زمانی بود كه 

بازجو به آزادي من اشاره كرد. در واقع بعد از دستگيري رهبران حزب دیگر این 

دادن تعهد بتوان آزاد شد، گذشته بود. شاید اگر زودتر این خط رسيده  امکان كه با

هاي اكثریت چنان كه به آن دختر جوان گفته بودند( بسياري از بچه)هم یمبود

گاه در برابر آزادي از من تعهد شدند. هر چند كه بازجوي من هيچآزاد می

ازمان دستگيري نخواست، چون وضعيت من با كسانی كه به صرف هواداري از س
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فکر شده بودند فرق داشت. به هر صورت من صحبتی راجع به تعهد نکردم چون 

 .بخواهدو انزجار هم از من  برودتر پيش شاید بازجو بيشكردم می

هاي از راه رسيد و ما براي برگزاري عيد در تدارك بودیم. سال 62نوروز 

قبل با خمير نان و كمی قند یا شکر با استفاده از داروهاي رنگی كه داشتيم 

ها را كردیم. اما سال قبل زندانيان را تهدید كرده بودند و قرصشيرینی درست می

المالقات بودند. ممنوعزندانيانش  را هم در بسته كرده و 240هم گرفته بودند. بند 

ما چيزي نداشتيم كه با آن شيرینی درست كنيم. تنها نان  62در آستانه نوروز 

د كه ناراحتی معده هایی بوبچه رما بود. سوخاري نيز براي استفادهسوخاري و خ

به یادم نيست( گذاشتيم و این  و و یا پسته )دقيقاما داخل خرماها گرد داشتند.

. از چند روز مانده به عيد، مسئول بندمان خانم بختياري 62ینی نوروز شد شير

بسيار بد دهن بود و حتی به  وشد پيش از انقالب هم زندانبان بوده( )كه گفته می

ها انحراف اخالقی داشت، با داد و بيداد تهدید كرد كه حق بعضی از تواب گفته

كه به دستور الجوردي صه اینخال ندارید عيد بگيرید. نوروز جشنی طاغوتی است.

حق برگزاري مراسم نوروز را ندارید. آن عيد حتی آب حمام را گرم نکردند كه 

هاي كردیم كه توابرویم. ما خرما و سوخاري را پخش میدا شب عيد حمام بابم

اتاق ما گفتند شما حق این كار را ندارید. ما هم در جواب گفتيم كه چيزي نيست 

ها اي به آنهاي تودهدهند. من و یکی از بچها هم خرما میحتی در مراسم عز

كردیم پخش میخوریم حاال چون جمعی گفتيم ما هميشه سوخاري و خرما می

ها ماجرا را به مسئول بند گزارش دادند. صبح عيد آن سرو صدا شده. در هر صورت

 رفتند. به سالن هاي چپ بدون هماهنگی با مابچه ،هنگامی كه سال تحویل شد

و تا دیگر از دوستان رفتيم و بهاران خجسته باد را خواندیم. از دمن هم همراه 

را « فرشته درآیددیو چو بيرون رود »هاي مجاهد هم سرود سوي دیگر بچه

این حركت ماجرایی به دنبال داشت. به مجاهدین گفتند شما منظورتان  خواندند.

كردند. چند نفر تر میگيري بيشختها سو امام است و فرشته رجوي. به چپیاز د
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كننده شيرینی جدا كردند. پخشعنوان بهچند نفر را و  عنوان خط دهندهرا به

سال  18یا  17هایی در دست آمدند. آنها هاي تواب با برگهسپس دو نفر از بچه

ها كه ها رفتند و روي رختخوابداشتند و هنگام دستگيري شانزده ساله بودند. آن

كردیم نشستند و شروع به سؤال كردند. حدود بيست شکل كاناپه درست میما به 

از این خط كردند منظورتان ها سؤال میخوبی بود. آن ها بچهسؤال بود. یکی از آن

در نقش بازجو ظاهر شده بودند. از هر پاسخی،  ها واقعاًدادن چيست؟ آن

 داد این بود كه واقعاً یمرا رنج مچه كه كشيدند. آنهاي دیگري بيرون میپرسش

ه چيز را فراموش شوي مغزي شده بود كه هموساله چطور شست 17یك دختر 

او با آرمانی به زندان آورده شده بود و اینك تنها یك رفتار غير انسانی با  كرده بود.

هم بندش برایش باقی مانده بود. همين فرد را بعدها بيرون دیدم یك خانم شيك 

ها این ختر زندانی تواب نداشت. سبب همههيچ ربطی با آن دو آرایش كرده كه 

 ها كه مسخ شده بودندفشارهاي داخل زندان بود. من احساس دردناكی به آن

 توانستم سرزنششان كنم.گاه نمیهيچ داشتم.

هاي سهند را به بند آوردند. او را یکی از بچه 61به یاد دارم كه زمستان 

ساله و بسيار پر شور بود. با من ورزش  30كردیم. او زنی حدود مادر مارال صدا می

از نظر دانش سياسی وضعيت   سازمانی مطرح نبود.بنديِبرایش خطكرد و می

اعدامش كردند. از  62یا اوایل  61خوبی داشت. یك ماه و نيم پيش ما بود و اواخر 

به جز دستگيري رهبران حزب توده، دستگيري جمعی دیگري  61همان زمستان 

ها بخشی از اعضاي كومله بودند كه با گروه سهند آن .حزب كمونيست ایران ازبود 

ها شاخه كردستان این جریان بودند متحد شده و ح. ك.ا را تشکيل داده بودند. آن

ها هر یك دیگري را سبب لو ن نيز جزو دستگير شدگان بودند. آنو اعضاي تهرا

ها را هاي آنیکی از بچه بند بودم كه يتومن  62دانستند. عيد میشان رفتن

اند و مصاحبه او گفت كه بازجو گفته رهبران حزب همگی بریده .آوردند پيش ما

ي بند از این خبر ناراحت اهاي تودهاند. این خبر را مادر عطيه به من داد. بچهكرده
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 اند. دائماین خبر را شایع كردهاند، ها بریدهشدند و گفتند كه چون رهبران این

رسيد. به اخبار ضد و نقيض دربارة مقاومت و یا شکستن رهبران حزب به گوش می

 حزب يكرد تا تضعيف روحيه بدنهی پخش مینظر من این خبر را دستگاه امنيت

 وارد شد. 62اردیبهشت  11ن شوك روز سر انجام آ باشد.

من در »هاي عمویی هنوز به یاد دارم: ها كوتاه بود. جملهنخستين مصاحبه

را منحل اعالم  اینجا فهميدم كه این حزب خائن و جاسوس است و من آن

 «كنم.می

کالت اول ماه مه را جشن گرفتيم. با سوخاري، كره، پنير و ش 61ما سال 

 ينشستيم و دربارهیكردیم و دور هم موشمزه درست میكاكائویی معجونی خ

معجون را درست كرده بودیم كه  62كردیم. سال جنبش كارگري صحبت می

ما ها دیگر دل و دماغی نداشتيم. اببریم هواخوري اما با ماجراي پخش مصاحبه

ین اي و باالخره به این نتيجه رسيدیم كه حزب توده ضربه خورده نه جنبش كارگر

ور دتوانستيم زرگداشت جنبش كارگري است. از این رو فردا رفتيم هواخوري. نمیب

خورد و به این و می داشتیرفت و یك شکالت بر مهم جمع شویم هركس می

 ریهما روز ه مه را جشن گرفتيم. هماناندوهی كه داشتيم روز اول ما ترتيب با همه

حوال ع و ابودیم كه در این اوضارا براي آزادي صدا كردند. ما همه خيلی خوشحال 

ترین . ماریه یکی از قدیمیودشسال و نيم یك نفر آزاد میباالخره بعد از یك

ما حدود ادستگير شده بود. ماریه رفت  60زندانيان سياسی زن اوین بود. او مهر 

 برگشت. ما متعجب پرسيدیم چرا برگشتی؟ ماریه گفت از من تعهد 11ساعت 

من هم  .كه پاسبان همسایه هم براي ضمانت من آمده بودخواستند ضمن آن

 ما را كسل كرد. هرحال این ماجرا همه نپذیرفتم به

در حدود نيمه فروردین همين سال مرا صدا كردند. رفتم و گفتند بازجویی 

 5كرد. محل شعبه رسيدگی می 5ها را شعبه هاي اكثریتیداري. آن زمان پرونده

بود كه به  7ان دفتر زندان بود. در كنارش هم شعبه بازپرسی در همان ساختم
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هاي چپ يكه به پرونده بود 209هم كه در  6رسيد. شعبهین میكارهاي مجاهد

 مربوط بود.اي توده و غير اكثریتی

در آن زمان پس از لو رفتن تشکيالت مجاهدین در زندان، اطالعات سپاه 

ها و بازجوهاي با اتاق 6عبه اینك ش مستقر بود، برچيده شد. 209در بند كه 

بردند و در یك سلول انفرادي گذاشتند. هر  209جا بودند. مرا به مختلف در آن

آمد. آخر شب دو مرد آمدند و گفتم من را اشتباهی زدم كسی نمیچه من در می

كه صدایم  هستم. حاال من همان ابتدا 5من مربوط به شعبه  .اندجا آوردهبه این

در حالی كه سر از انفرادي در آورده بودم. باالخره  دم آزادي است.كردند فکر كر

هاي ، خودش زمان شاه زندان بود و بچه6مرا به بازجویی بردند. بازجوي شعبه 

كردند. او از من راجع به خواهرم مهناز و شوهرش زندانی از رفتارش تعریف می

گفت كه شوهر بازجو میها پس از انقالب فعاليتی نداشتند. پرسيد. گفتم كه این

آن روز برخورد خوبی با من داشت و پس از  شناخته است.شاه می مهناز را از زندان

روز بعد بار دیگر بازجویی در یکی از  .بازجویی باز مرا به همان سلول فرستاد

نفر دیگر هم بازجویی  8یا  7شروع شد. حدود  209هاي انتهایی بند اتاق

ي من مرد جوانی بود كه بسيار بد رفتار بود. او بعدها در شدند. این بار بازجومی

شد زد. گفته میكردستان كشته شد. او قد كوتاهی داشت و وحشتناك كتك می

كه او از نظر جنسی هم منحرف است و رفتار ناشایستی با دخترها داشت. آن روز 

ود. من اي جلوي من گذاشت كه بنویسم باز هم درباره مهناز و شوهرش باو برگه

را گفتم یك سيلی به صورتم  اي نبودند و نيستند. تا اینكاره ها اصالًگفتم بابا این

دانم آن بازجوي اولی چه ها پایم كبود بود. نمیو لگدي به پایم زد كه تا مدت

و بيراه گفتن را كوتاه  چيزي به او گفت كه دیگر نزدیك من نشد. البته فحش و بد

ي درباره ا با منهبردند. آن 6ا به اتاق بازجویی شعبه آمد. دوبار دیگر مرنمی

به  زدم. یکباره دختري روهم حرف می كردند. منو افغانستان بحث می شوروي

ها در حسينيه از این مواضع ها را توجه نکن آنبازجو كرد كه برادر فالنی حرف این
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بود كه زمان شاه با ما هایی كه او از بچهدفاع كردند. من یخ كرده بودم، براي این

باور  ادي بخش در زندان شاه بود و اصالًزندان بود. او در ارتباط با جریان آز

كردم كه اآلن دستگير شده باشد. این رفتار او بسيار زیاد مرا رنجاند. چرا باید نمی

جا در برابر بازجوها به یکدیگر توهين كنيم. من بعد از آزادي هرگز آن روز را به این

د او نياوردم. در همين جلسات بازجویی یك بار پسري اقليتی از موضع دفاع از یا

. به همين مرا خطاب قرار داد جمهوري اسالمی كه شما خائن هستيد و الغير

بازجو به  ،این حرف من خاطر به آن پسر گفتم شما بازجو هستيد یا ایشان؟ بعد از

سال. بازجو در جواب  22حدود  او گفت تو چند سالته؟ دقيقاً به یاد ندارم گفت

كرد. پسرك گفت وقتی تو در شکم مادرت بودي این )من( فعاليت سياسی می

 عذرخواهی كرد و من دیگر ادامه ندادم.

ه همرا 59بعدها براي من روشن شد. سال  6بردن من به شعبه  ماجرايِ

دیگر  یکی گلی آبکناري با زنده یاد پروین در كوه .مهناز و شوهرش به كوه رفتيم

ما  ه بودم.هاي راه كارگر به نام یاراحمدي را دیدیم. من با گلی در زندان شااز بچه

ه ه رابهمراه هم صبحانه خوردیم و گپی زدیم. در آن زمان شوهر مهناز گرایشی 

ین هایش حتی از اكارگر داشت و یاراحمدي این را فهميده بود. او در بازجویی

ه مرا به برده بودند. خالص 6ين دليل مرا به شعبه موضوع ساده هم نگذشت. به هم

هناز و ام رساندم كه مبند باز گرداندند. هفته بعد كه مالقات داشتم به خانواده

 شوهرش علنی نباشند.

داشته باشيم كه ذكر آن ضروري  61بار دیگر باید بازگشتی به زمستان سال 

اهی یك بار تمام بند را است. اوایل اسفند ماه بود. بر خالف زندان شاه كه م

كردند، در زندان پس از انقالب هيچگاه پيش نيامد كه پاسداران بند را بازرسی می

جستجو كنند. اما یك شب یك باره پاسداران به بند ریختند. بدون اعالم قبلی كه 

گفتند: خواهرها حجاب. پاسداران ابتدا به بند شد میهرگاه مردي به بند وارد می

ها زندانيان را بدون حجاب ها متوجه شدیم. آند. ما از سر و صداي بچهپایين آمدن
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و كفش از بند بيرون آوردند و رو به دیوار كردند. سپس به بند ما وارد شدند. 

برخی بدون روسري یا چادر و یا كفش. ما را هم به حياط آوردند و در جهت 

بند پایين را بازرسی هاي دیدیم كه اتاقمخالف رو به دیوار گذاشتند. ما می

هایی كه در كشيدند، لباسها را میاي مثل باتوم پشت قفسهكنند. با وسيلهمی

طول كشيد. من نخست فکر دانم چقدر ها بود به پایين ریخته بودند. نمیقفسه

با  واقعاًما را به مسلسل ببندند.  كردم حتما كودتایی شده و تصميم دارند همه

 ي عجيبی بود. مثالً ها برگشتيم صحنهتم. وقتی به اتاقهمين فکر به پایين رف

. بعدها فهميدم كه ماجرا از همان در اتاق یك بود 6ل اتاق ها و وسایلباس

گيرد. فرداي آن روز تمام زندانيانی كه سرچشمه می 209تشکيالت مجاهدین در 

 209هاي بند بودند به عشرت آباد بردند. داستان این بود كه تواب 209در 

ها . همان209هاي تشکيالتی داخل زندان زده بودند به سركردگی یکی از بازجو

ها در كردند. نفوذ آننوشتند و در بندها توزیع میرا می «پيوند با انقالب» مجله

شود و همين باعث لو اما در یك عمل اشتباه یك یا دو اسلحه گم می همه جا بود

ها هم تمام اوین را كشيده بودند و از جریان شکنجه ها شد. آنها نقشهرفتن آن

هاي خارجی قرار داده بودند. ها و رسانهو در اختيار شبکهميکروفيلم تهيه كرده 

داد كه این حركات از خود زندان اوین به بيرون درز كرده ها نشان میاین همه

كه د، حال آندر جستجویشان در بند با فلزیاب دنبال اسلحه بودن پاسداراناست. 

را جمع كردند. تمام  209هاي به نظر من باتوم آمده بود. به این ترتيب تواب

هاي بسيار همان دو سال اول اعدام كردند. را پس از شکنجه 209مردان تواب بند 

ها و بندهاي زیرزمين كه شرایط نفر بود در سلول 20تا  15زنان را هم كه حدود 

شان كنند تواب شته بودند و سعی داشتند كه واقعاًابسيار نامناسبی داشت نگاه د

اي ترتيب مصاحبه 62ولی موفق نشدند. به خوبی به یاد دارم كه در همان سال 

، به نام 209هاي راوالدي هم براي بازدید آمده بود. یکی از بچهگدادند و عس

هند. او راوالدي نشانش دگمحبوبه كه دختر زیبایی بود و اصفهانی، بردند تا به عس
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را تعریف كرده و از كار خودش هم دفاع كرده بود.  209رفته بود و تمام ماجراي 

هایی كه آن روز به حسينيه رفته بودند براي ما تعریف كردند. این جریان را بچه

 67به بند آوردند و در كشتار زندانيان سياسی سال  66را سال  209زنان مجاهد 

مجاهدین كسی زنده  209زنان و مردان تشکيالت اعدام كردند. در واقع از تمام 

بود، كه كاندیداي نمایندگی مجاهدین از مشهد  را هابيرون نيامد. حتی یکی از آن

 اعدام كردند. با اینکه تواب شده بود

اردیبهشت بود كه مرا صدا كردند.  24. روز 62برگردیم به اردیبهشت سال 

شوم. اما من شوكه و ند كه دارم آزاد میها خوشحال بودبه خوبی به یاد دارم، بچه

 برند و احتماالً براي بازجویی می كنم مرازده بودم. به ماریه گفتم فکر میبهت

در  .بودم 246مسایل ما رو شده و سعی كنيد سازمان را مطلع كنيد. من در بند 

دفتر بند دیدم مهري دوستم كه با من دستگير شده بود و یك دختر دیگر هم 

برند آزاد كنند. من گفتم برند؟ مهري گفت می. به او گفتم ما را كجا میهستند

هاي كنم. از مهري پرسيدم كه این دختر كيست؟ گفت یکی از بچهگمان نمی

 209اكثریتی است. سپس وسایلم را هم خواستند و بار دیگر ما را به بهداري 

ول آخرین راهرو بودم. بردند. اندكی بعد در سلول انفرادي بودم. من در اولين سل

كردم اینجا باز آمده است و فکر می 209هم به بند  5دانستم كه شعبه هنوز نمی

گوید كردم شاید مهري درست میاست. گاهی فکر می 6هم مربوط به شعبه 

شب بود در زدم. دو  10 ست. ساعتا خواهند ما را آزاد كنند. شاید روالش اینمی

خواهم می .شودمربوط می 5من به شعبه  فتم پروندهمرد آمدند كه چکار داري؟ گ

ها كاغذي به من دادند و اند. آنآورده 6براي بازجویم نامه بنویسم چرا مرا به شعبه 

اند؟ گمان كنم در نگه داشته 6من براي بازجویم نامه دادم كه چرا مرا در شعبه 

 24. از پی این مکالمه آن نگهبان به من خندید و رفت. یك هفته گذشت

شد. من در سلول بودم و هيچ چيزي به من گفته نمی خرداد31اردیبهشت تا 

ها از رهبران اتحادیه القلممسئول این بند سهيال سنگ همسر یکی از سریع
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ي اكثریتی هاها بود. او اهل ساري و تواب بود و خصومت عجيبی با بچهكمونيست

حتی  .كردخواستم توجه نمیداد و یا اگر قرص میبه من غذا كم می داشت. مثالً

عنوان گشتن سلول، هر چيزي كه مایه ام بهمانع دكتر رفتن من بود. شب سی

تمام  هاي سرم را. سهيال دست به موهایم كرد وسرگرمی بود بردند حتی سنجاق

شد شروع می دستور بازجو بود و چون بازجویی ها را گرفت. احتماالًسنجاق

اي كه ممکن است راهی براي خودكشی باشد از من بگيرند. خواستند هر وسيلهمی

هيچ چيزي در سلول نبود. وقتی انسان مدت طوالنی در یك سلول انفرادي بدون 

همه تالشی براي در هم شکستن ها شود و ایناي باشد دچار توهم میهيچ وسيله

من مرتب درخواست مالقات با  ،به بازجویی زندانی بود. دو سه روز مانده روحيه

شد. از سوي دیگر اند. اما توجهی نمیجا آوردهكردم كه چرا مرا به اینبازجو را می

و یکم اردیبهشت روز مالقات من بود. وقتی كه مالقاتم را هم قطع كردند،  سی

هفته من مورد بازي روانی آن فهميدم شرایط بحرانی است. در تمام مدت 

خبري از وضعيت جدید، قطع مالقات، سلول انفرادي، جویان بودم. بیباز

توانست روحيه یأس و نااميدي را بر زندانی غالب كند كه همچون سيبی رسيده می

و یکم اردیبهشت بعد با كوچکترین فشار روانی به دامان بازجویان بيفتد. عصر سی

كشيد و به طرف ر مرا میاز اذان مغرب مرا از سلول بيرون آوردند. نگهبان چاد

دانستم تا آن زمان من زیرزمين نرفته بودم و اتاق شکنجه را هم نمی .زیرزمين برد

م رضی ركجاست. من چشم بند داشتم. در اتاق مرد بلند قدي را دیدم كه به نظ

شناختمش. شنيدم میگذاشتند صحبت كند چون اگر صدایش را میتابان بود. نمی

بردند. ها لفظ تعزیز را به كار میكنيم. البته آنات میجهنکبازجو گفت اآلن ش

پرسيدم چرا؟ هنوز مرا روي تخت شکنجه نگذاشته بودند. بازجو با ارعاب گفت: تو 

هایت را اي نيستم. بازجو گفت اگر حرفگویی. گفتم بابا من كارهاحمق دروغ می

م تا فردا. واقعيت این شوي. گفتم حاال برم سلول فکرهایم را بکننگویی تعزیز می

دادم كه شب بازجویی نشوم. تاریکی و سکوت شب موجب است كه من ترجيح می



 162 

كردم همان لحظه خواستم آن شب بازجویی نشوم و فکر میمی وهم من شده بود.

بازجو گفت هرچی اطالعات نظامی داري  ا آمادگی به بازجویی بروم.مهم است تا ب

فاصله انداختن در آن لحظه  ست. فکر كردميبده و من فهميدم كه داستان چ

شود. اخباري دانستم ماجرا از بولتن سازمان ناشی می توانست به نفع من باشد.می

یك هوادار گزارش  ارزش بود. مثالًبی شد كه واقعاًلتن سازمان نوشته میدر بو

اند. اطالعات در داد كه در فالن پادگان گفته شده كه هزار نفر كشته شدهمی

گویم.آن شب گفتم باشد فردا صبح می .همين حد ناچيز بود. اما مسئله جدي بود

خواستم از بازجویی خالص شوم. من كه تا آن هنگام منتظر آزادي بودم، یك را می

بازجویی قرار گرفته بودم لحظات  يو دوباره در مرحله تم قطع شده بودباره مالقا

 حساسی بود. 

د فوال واز آهن د. هيچ انسانی در این شرایط انسان نباید به خود مغرور شو

هر  جا دیگر گوشت و پوست و استخوان است و آستانه درد درساخته نشده. این

بسياري از . به همين سبب پس از ماجراي رهبران حزب و حدي دارد انسانی

كردم. من مطمئن نبودم كه هاي چپ به برخورد خودم در زیر شکنجه فکر میبچه

دم فکر با خو خواستم تا زمان را نگه دارم.رو فرصت میاز این .بتوانم مقاومت كنم

ن د؟ آكردم كه باالخره مرا شکنجه خواهند كرد. من چه باید بگویم و تا چه ح

 بسيار فکر كردم. وشب موقعيت خوبی برایم پيش آمد 

ها رفتم و از قبل هم بچهال من به دفتر فرهنگی سفارت شوروي میحرهبه

فکر كردم بخشی از این  كه اگر بگيرندت اتهام جاسوسی خواهند زد. ندگفته بود

 البداهه. چون اگر فورااما نه فیمطالب را كه در ارتباط با خودم است بگویم 

ن كه به هيچ وجه زیر بار جاسوسی نروم. چون كردند. ضمن آگفتم باور نمیمی

دانستم. باالخره زد و هم ننگی براي خودم میاین مسئله به سازمان هم ضربه می

ها دانستم و آنهاي باالي سازمان را كه اسم مستعارشان را میتصميم گرفتم رده

گفتند مسئولت كيست اگر می د با اسم مستعار معرفی كنم. مثالشناختننيز می
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گفت خاك بر سرت او كه گاو بازجو می .دانمگفتم حسن، حاال حسن كيه؟ نمیمی

زیادي  غير واقعی هاياسم ، نامش علی. ت است. در هر صورتپيشانی سفيد است

دانستم اما اسم شوهر فران )رقيه دانشگري( را می گفتم یعنی اسامی مستعار. مثالً

خواهم ران. حتی وقتی بازجو به من گفت عليرضا اكبري را میگفتم شوهر فمی

جواد است. دو  شبيآورم، پرسيدم او كيست؟ گفت شوهر فران. گفتم او كه اسم

ها م گرفتم بگویم. از آدرسيها كه زندگی مخفی داشتند را هم تصمسه نفر از بچه

م پس از ي سازمان و مطمئن بودمن فقط آدرس علی. ت را داشتم و دفتر مركز

كه من به دفتر مركزي سازمان حزب همه مخفی شده بودند. پيش از آن يضربه

كردم. این بخش كارگري را اداره می در بخش كارگري چند حوزه 60تا سال بروم 

ها مسئله ارتباط مرا با دفتر دانستم كه آنمی هاي من هرگز رو نشد.از فعاليت

با این همه نگفتم. گذاشتم بزنند تا فرهنگی سفارت شوروي مطرح خواهند كرد 

 دانند.من بفهمم تا كجا می باالخره خودشان سرنخی بدهند.

گفتم چه  ؟صبح روز بعد بازجویی شروع شد. بازجو گفت حاضري بنویسی 

همه را نوشتم. گفت تو دیشب گفتی. گفتم من نگفتم  ا بنویسم من قبالچيزي ر

ام چيز دیگري ندارم العاتم را دادهنویسم گفتم همه را نوشتم. من همه اطمی

آورم. تو با كا . گ. ب در ارتباط بگویم. بازجو مرا برد پایين و گفت پدرت را در می

هایت را بزن. او مرا كنار دیوار سرپا نگه داشت حرف .و اطالعات نظامی داري يبود

ر تمام این زد. تا عصر شد. ناهارم را هم در اتاق شکنجه دادند. من د مرا و چند بار

ها بودم. بازجو به این طریق قصد مدت شاهد شکنجه و ناله و شکستن آدم

زد. پس شکستن مرا داشت. عصر شکنجه شروع شد. هر بار سی تا چهل ضربه می

حتی دستم نيز بی حس  .شدپایم بی حس میو پنج ضربهاز بيست تا بيست

خواستند كه ها مینشد. تا چند روز شکنجه ادامه داشت. پس از شکنجه آمی

كرد. توانم بنویسم. او قبول نمیحس است و نمیگفتم دستم بیبنویسم و من می

. دادنداي بود كه باید به من میزد. انگار جيرهزد، بعد از اذان میپيش از اذان می
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حس است بلند فهميدند پاهایم بیشالق. وقتی می هر وعده سی تا چهل ضربه

مدت  راه برو كه حس پا باز گردد. من تمام بزن)درجا بزن(.كردند كه پا می

منتظر بودم كه او حرف  ام.داده دانم و همه اطالعاتم را قبالگفتم هيچی نمیمی

ها ارتباط شعور تو با شورويبزند. سرانجام روز سوم از دهانش پرید كه احمق بی

اسلحه هم داري. گفتم ن كردن داشتی و اخبار نظامی داري و اطالعات درباره پنها

گذاشت. رضا غبرایی  را این طور نيست. بازجو برایم نوار بازجویی رضا غبرایی اصالً

در بازجویی گفته بود كه یکی از اعضاي ما در ارتباط با شوروي است و اسمی هم 

خواستند ها میكردم. آناز من نبرده بود. فهميدم ماجرا همان است كه فکر می

ا برد پایين و گفتم مر .گویمنند. باز هم نگفتم همين اآلن میاتهام جاسوسی بز

ها باب ميل بازجو بازجویی آورد همان چيزها را نوشتم. این نوشته گویم. برگهمی

سی تا چهل ضربه شالق.  ؛نبود به همين خاطر بار دیگر مرا برد پایين و باز شکنجه

ازجویی بردند. من آن هنگام صبح روز بعد مرا به بازجویی نبردند. بعدازظهر به ب

توانم تاب بياورم. ممکن كردم تا كجا میتصميم گرفتم خودكشی كنم. فکر می

ازمان كه براي خودم هم است جایی شکسته شوم. اتهام جاسوسی نه براي س

گرایی در من بسيار بينم رگ ملیكنم، میاآلن كه به آن روزها فکر می سنگين بود.

كه مصاحبه این و بود. به همين سبب برایم انگ جاسوسی امسوسياليستیتر از قوي

در  بسيار هولناك بود. ،مط یك اتهام دروغين بود اعتراف كنكنم و به آن چه كه فق

سلول من یك نقشه ایران بود و من با خمير نان یك ماهی سياه كوچك ساخته 

خصوص ه دم. بكرگرداندم و با خودم فکر میام را در دریاي خزر میبودم و ماهی

دانستيم و همين امر كه آن زمان ما جمهوري اسالمی را ضد امپریاليست می

سؤاالت بسياري را در ذهن من ایجاد كرده بود. به یاد مبارزات ملی شدن نفت 

افتادم. سياست حزب توده در برابر مصدق و عدم حمایت شوروي از حکومت می

ن یکی از عوامل شکست این نهضت عنواحزب توده به كه ملی دكتر مصدق؛ و این

شوروي در همسایگی كشور ماست. چرا كه كردم آمد. به این فکر میبه حساب می
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باز هم در شرایطی كه سران حزب توده دستگير شده بودند سکوت كرده است. با 

كرد. در جماهير شوروي حمایت می از اتحاد طقيد و شركه حزب توده بی این

اليست بودن است اتحاد جماهير شوروي، ضد امپریان سيچنين شرایطی من در مي

 جمهوري اسالمی و برخورد حاكميت با حزب توده سر درگم بودم. در این روزها

در حالی كه از وقتی بازجویی شروع شد سهيال  اشتهایم به غذا خيلی كم شده بود.

هنگامی كه . یك شب مقدار زیادي كره به من داد. دادغذاي بيشتري براي من می

كه  در حالی .خواست برود و در را ببندد من همه غذاها را بيرون ریختمسهيال می

ها اتفاق بازجویم پشت در بود. این ماجرا حدود یك هفته پس از شروع بازجویی

 افتاد.

خمينی براي بازرسی به وضعيت  اهللهيئتی از سوي آیت 61سال  تابستان

اي ین هيئت آقایان محمدعلی دعایی، هادي خامنهزندانيان به زندان آمد. اعضاي ا

شان مشکالتو رفتند و از زندانيان ها اتاق به اتاق میو محمدعلی هادي بودند. آن

اي با اي داشت. اما آقاي هادي خامنهد محترمانهرپرسيدند. آقاي دعایی برخورا می

ورد معمولی كرد. محمدعلی هادي كه روحانی نبود برختوهين و تحقير صحبت می

كرد. آقایان به بند ما داشت و در برابر آن دو تن كه روحانی بودند اظهار وجود نمی

همه زندانيان سر موضع بودند. بعضی از این  6آمدند. در اتاق ما یعنی اتاق  246

سر موضع بودند.  نفر هم كه كامال 25ند. حدود دخوانها فقط نماز میسر موضعی

اتاق ما دو دختر جوان  داشت كه تواب بودند و دو نماینده ها نمایندهالبته اتاق

سال داشتند. در اتاق ما دو نفر از زندانيان فرزند  17یا  16بودند كه حدود 

چی بود و فرزندش پسر ها همسر محسن مدیرشانهشيرخواره داشتند. یکی از آن

پرسيد  اي از آن خانمبود و دیگري كه پيکاري بود دختري داشت. هادي خامنه

اي به تمسخر گفت البد ات دختر است یا پسر؟ او گفت دختر. آقاي خامنهبچه

نام بچه سپيده بود. آن هنگام ما  ی سحر یا سپيده یا آزاده. اتفاقااسمش را گذاشت

خط اتحاد و انتقاد داشتيم به همين خاطر من ماجراي دستگيري خود را گفتم و 
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سال است ام. یكاه دستگير و شکنجه شدهگنتوضيح دادم كه اكثریتی هستم و بی

بالتکليفم در حالی كه حدود دو ماه است همسرم آزاد شده و اتومبيلم را هم ضبط 

ها به من گفتند این مطالب را بنویس. من هم سریع دهند. آنكرده و تحویل نمی

 ها رفتند و ما منتظر تغييراتیام خطاب به شخص امام خمينی بود. آننوشتم. نامه

تر شد. بعدها در وضعيت خودمان بودیم. وضع بهتر كه نشد بلکه شرایط سخت

ترین ماجراهاي كه به مهماز ها را الجوردي ضبط كرد. یکی گفته شد كه تمام نامه

اطالع این نمایندگان رسيد، اتفاقی بود كه براي دختر جوانی افتاد. ماجرا این بود 

كنند. یکی از دختران در حسينه صدا می به رفتنپایين را براي  246كه شبی بند 

گوید تو برگرد و او افتد. پاسداري به او میحين رفتن از دیگر هم بندانش عقب می

جا به آن دختر جوان تجاوز در آن .بردرا به اتاقکی كه در ورودي بندها بود می

تا او كه  د به طورينزمیكند. او در پی فریاد زدن دخترك با چوب به گردنش می

بيند. از آید خود را لخت میو بعد كه به هوش میاآورد. مدتی چيزي به یاد نمی

گردند پس از سرشماري متوجه هایی كه از حسينيه باز میسوي دیگر بچه

آمد در حالی كه حالش بشدت بد  كیکی نيست. حدود چهار صبح دختر شوندمی

هم اتفاقی. یکی از ه بود. آنبود. او نامزد داشت و به همراه نامزدش دستگير شد

در تعقيبش بودند به جاي آنکه دوستان این دختر دانشجوي مجاهدي بود و چون 

جا دختر و نامزدش دستگير شدند. رود و در آنخودش برود به خانه او می خانه

ها را براي او جمع ها و پنبهچنان بود كه تمام نوار بهداشتیوخامت اوضاع او آن

شد. هر چند او ابتدا چيزي از ماجرا اش قطع نمیچند روز خون ریزي كردند اما تا

كرد. به تدریج این ماجرا به گوش همه نگفت اما وضعيت او همه چيز را روشن می

روند و می رسيد. هنگامی كه نمایندگان امام آمدند چند نفر از زندانيان به دفتر

را عوض كرده بودند جریان را كه خط خود  ها در حالیدهند. آنماجرا را شرح می

دن ماجرا با تهدید دختر و كنند. اما مسئولين زندان براي جمع كرگزارش می

گيرند كه در زندان ترتيب دادن صحنه اعدام دروغين از او كاغذي میبا  نامزدش
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بدون حکم در  65یا  64آن دختر تا سال  .هيچ آزار و تجاوزي به وي نشده است

كه همه فکر  ه آزاد شد. در تمام این مدت بيمار بود به طوريزندان بود و باالخر

 جمع كرد. دارد. این ماجرا را الجوردي شخصاكردند سرطان خون می

ع رحال به وقایه روي داد كه به 61ماجراي دیگري هم در شهریور سال 

 RHچون بندان ما، خانمی حامله بود او. در ميان همشودمربوط می 62بهار 

رو قصد  رسد. از اینخونش منفی بود و زایمانش در زندان خطرناك به نظر می

ه او بزجویش . باآزادي او را داشتند. دو روز پيش از آزادي او را براي بازجویی بردند

هام گفت كه رهبران حزب شما همه جاسوس و خائن هستند. با دفاع او و رد ات

گفت در آن بود. او می ضی از كادرهاآورد كه عکس بعجاسوسی، بازجو آلبومی می

ها از سوراخ كليد/ عقب ماشين گرفته شده بود. در این رسيد عکسبه نظر می

ك یگو و یا رد و بدل كردن چيزي با وگفت ها برخی از رهبران حزب در حالعکس

خواست به آن خانم ثابت كند كه رهبران ها میروس بودند. بازجو با این عکس

 راحتوس هستند. او وقتی این ماجرا را براي من گفت به شدت ناحزب توده جاس

اي ا برربود. من به او گفتم شکی نيست كه قصد زدن حزب را دارند و این مدارك 

حتمال اعالم خطر كن. به او گفتم ا تمااند. تو بيرون رفتی حري كردهآوهمين جمع

ها نشدن بيفتد و آكه تو در بيرون اعالم خطري كنی و حزب به فکر مخفی این

د خيلی با این مسئله بای برخورد رو یابند. از ایناي براي یورش به حزب میبهانه

ین ود ابكه بازجو فقط به آن خانم كه در شرف آزادي جدي و محتاطانه باشد. این

 مسئله را گفته بود نکته مهمی بود.

بران روز پيش از دستگيري ره 15من بعدها از فردین شنيدم كه حدود 

ها اطالع داد كه جمهوري حزب یکی از افراد حزب كه در اطالعات سپاه بود به آن

ها این خبر را به دروغ پخش كرده آن قصد دستگيري شما را دارد. ظاهراً  اسالمی

نفوذي حزب دستگير شد و براي رهبران  .بودند تا نفوذي حزب را شناسایی كنند

نهادهاي  د دانست كه این ترفندها حيلهل بایرحاه حزب نيز اتفاقی نيفتاد. به
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اطالعاتی در كشورهاي جهان سوم است و باید هميشه با شك و تردید به آن نگاه 

 كرد.

زادي ان حزب و یا آبعدها ما شاهد شایعاتی مبنی بر مقاومت رهبر

هایی كه از كميته مشترك )بند الوقوع مریم خانم بودیم كه توسط بچهقریب

شد . حتی گفته میكردندمیبه اوین آورده شده بودند مطرح  یا بند توحيد(3000

 یعاتكه از آنها )یعنی رهبران حزب( عذرخواهی خواهد شد. همزمان با این شا

 يها را كه در واقع آزادهاي حزب توده و دو تن از اكثریتیتعدادي از بچه

زادي آا خبر بردند و حدود یك هفته بعد م 325به بند  61بودند، در اسفند ماه می

 خواستند آن شایعات )آزادي و مقاومتها را شنيدیم. در واقع به نوعی میآن

ها شوك نهایی را براي درهم رهبران( را تقویت كنند و بعد با پخش مصاحبه

 شکستن روحيه زندانيان وارد كنند.

ببرند، یك هفته قبل مردها را  209اردیبهشت ما را به  24كه در پيش از آن

بودند. سه  61و  60هایی كه دستگيري برده بودند. یعنی تمام اكثریتی 209به 

ها بازجویی من شروع شد. روز سوم هم به زیرزمين بردند و تا هفته پس از مصاحبه

ورد و گفت ارتباطت با ك. ها را آهارم بازجویی برگهبودم. روز چعصر زیر شکنجه 

و دستم لمس  كرددیدتر میگ. ب را بنویس. دیدن این كلمه تپش قلبم را ش

من از اتهام جاسوسی برایم غولی هولناك ساخته بود كه  شد. ميهن دوستیمی

توان نوشتن را از من  دید و اصالًیخت. چشمانم سياهی میرروح و روانم را بهم می

 اي قبل هم این گونه نبود كه اصالً گرفته بود. گفتم بده برم تو سلول بنویسم. روزه

دانستم اسمشان علنی باشم، اما فقط درباره خودم و رفقایی كه می چيزي ننوشته

چون در تلویزیون آمده بودند مانند فرخ نگهدار و خسرو فتاپور. اما نام علی  ،است

پرسيد در دفتر مركزي  قيم من بود را مستعار گفتم. مثالتوسلی كه مسئول مست

انم به نام حسن دچه كسانی بودند؟ گفتم حسن. گفت او كيست؟ گفتم نمی

هاي رهبري بودند ولی من نفر دیگر از بچه 5یا  4شناسمش. در دفتر مركز می
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گویی حسن؟ ها نبردم. بازجو گفت علی گاو پيشانی سفيده تو چرا میاز آن یاسم

دانستم و كه اسم همسرش را هم میگفتم من اسم مستعارش را می دانم. در حالی

ماه پيش از  3. او آدرس خواست و من آدرسی كه كردماش رفت و آمد میبه خانه

را نصفه خواست آندر آن بودند را دادم. در موارد دیگر اگر آدرسی می امدستگيري

گفتم حضور ذهن ندارم. این شيوه برخورد را من در زندان دادم و میو نيمه می

 شاه نيز تجربه كرده بودم.

انه وشنفکرانی كه در كارخپایين یا كارگري یا ر هاي ردهدر مورد بچه

هاي رهبري اطالعاتی ندادم. استداللم در مورد بچه مشغول به كار بودند نيز اصالً

اند. چون بعيد بود بعد از اند و یا مخفی شدهاین بود كه اگر دیوانه نباشند یا رفته

كه حدسم درست بود. دو نفر از اعضاي رهبري ضربه حزب علنی بمانند. كما این

عليرضا اكبري و محمدرضا غبرایی پيش از این دستگير شده بودندو  سازمان

 د و گویا در اتومبيلش اسلحه داشت.در اروميه دستگير ش 61عليرضا در بهار 

معرفی كرده بود. من در  60محمدرضا غبرایی را هم كه سازمان خودش در اسفند 

ارت فرهنگی سف گفتم من براي گرفتن مجله به دفترپاسخ ارتباط با ك. گ. ب می

د شما نبندانم گفته بودم كه هرچه در مورد من گفترفتم. پيش از آن من به هممی

هرحال بازهم بازجو مرا از سلول بيرون ه ب گاه جاسوس نبودم.قبول نکنيد من هيچ

برمت زیرزمين عصر بود و بازداشت شب آورد و با فحش و بد و بيراه گفت اآلن می

خدا ه به بازجو گفتم ب به شکلی این شب را هم رد كنم.خواستم شد و من میمی

ها تا چيزي من دروغ نگفتم همه را حقيقت نوشتم. شب قبل فکر كرده بودم كه آن

خواستند من قبول كنم ها میخواهند ننویسم دست بردار نيستند. آنرا كه می

و پذیر شود جاسوسم و بيآیم مصاحبه كنم و از این طریق سازمان هم ضربه

حزب با  قعيت این بود كه سازمان به اندازهاي براي سركوب سازمان بيآبند. وابهانه

این زمينه كه به آن اتهام جاسوسی بزنند  تحاد شوروي ارتباط نداشت و اساساا

وجود نداشت. اطالعات در مورد سازمان تنها جریانات كردستان و تركمن صحرا را 
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بگویند كه سازمان اكثریت جاسوسی  گاه نتوانستندولی هيچ .كردمطرح می

بده تا  .شودجا دستم لمس میرحال من اصرار كردم كه من اینه كرده است. بهمی

در سلول بنویسم. این اصرار من از آن رو بود كه روز اول بازجویی تصميم گرفتم 

كنم. تصميم من اولين حمامی كه رفتم داروي نظافت خواهم خورد و خودكشی می

اند. از طرف دیگر همه اما وقتی به حمام رفتم دیدم داروها را جمع كردهجدي بود. 

ها دست بردار دانستم كه آنچيز حتی سنجاق سرم را از من گرفته بودند. می

دانستم تا كجا مقاومت خواهم كرد. روز سوم بازجویی با در نخواهند بود و نمی

كه به یادم ندارم از كجا آوردن دمپایی پالستيکی و پيدا كردن دو وسيله فلزي 

یافتم، تالش كردم بوسيله برق خودكشی كنم. اما برق فقط مرا به عقب پرت كرد 

جا ولتاژ پایينی دارد اما باور و اتفاقی نيفتاد. پيش از آن شنيده بودم كه برق در این

یك چيز باقی مانده بود. در سلولم یك قوطی  كردم تا به چشم خود دیدم. تنهانمی

ضد سوسك بود. فکر كردم باید این سم را بخورم. من به این رسيده بودم  داروي

همه تاب بيآورد. پيش از تواند در برابر شکنجه اینكه نه خودم كه هيچ كس نمی

. نوار مصاحبه سران حزب، پيکاري، مآن بازجویی افراد مختلفی را دیده بود

نسان كردم یك انمی فکر به همين دليل بودند ها و همه تسليم شدهرنجبري

 رحال هر كس آستانه این مراحل را طی كند. به تواند همهقهرمانی است كه می

 به كار برده بودم از پذیرش خواستههایی كه دردي دارد. تا آن لحظه من با روش

كردند. یعنی هر روز من اي برخورد میها در مورد من جيرهها گریخته بودم. آنآن

كرد. ممکن است این شاید همين شکل به من كمك می شخصی داشتم ومجيره 

چه كه مرا به تاب آوردن وا روش فرسایشی براي فرد دیگري مناسب نباشد. آن

گویی بود كه پدرم از كودكی ما را با آن عجين كرده بود. داشت، خصلت راستمی

ی كرده بود. همين امر به من در بازجوی پرگویی ما را پدر گویی از شدت راست

 شناختم والبته در مورد افرادي كه می چه كه بود نگویمداد كه خالف آننيرو می
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هاي بازجوئيم این در همه دوران گفتم وویژه افراد تحت مسئوليتم چيزي نمیه ب

 توانستم دروغ جاسوسی را بپذیرم و تن به این خيانت بدهم.من نمی كند.صدق می

ري كه در زندان جمهوري اسالمی بر كردم اگر این فشافکر می اششب قبل

اما اینك ایمان من با  شکستم.دیدم شاید زود مین شاه میشد در زندامن وارد می

خواست جانم عجين شده بود. سوسياليسم یك اعتقاد راسخ براي من بود. دلم می

هایی كه نمایندة منافع مردم بودند تا حد امکان باقی بمانند. من در آن كه گروه

آذر هست. وقتی فهميدم  16كردم اگر سازمان نيز متالشی شد، گروه فکر می دوره

كردم هایی خوش میاند، دلم را به گروهراه كارگر و اقليت نيز ضربه جدي خورده

توانستم سازمان را اي هرگز نمیدارند. با چنين روحيهكه پرچم سوسياليسم را نگه

پذیر كنم. به همين ضربه ،بود(مؤثر كه در نبود حزب توده در صحنه چپ ایران )

ها را بدهيد تر بود. آن شب اصرار كردم شما برگهعلت پذیرش مرگ برایم راحت

 ها را به من داد و رفت.زجو ورقهمن بنویسم اگر اشتباه بود ببرید و بزنيد. باالخره با

خالصه ام. بيند كه من مردهها را میكه صبح وقتی برگهبود من هم خيالم راحت 

گشت. سم را در ليوان آب خواست نوشتم. آخر شب نگهبان بر نمیهر طور دلم می

زدم باالخره خوردم. بوي گندي كه بوي ریختم. حل نمی شد. مرتب هم می

رحال یك یا دو ليوان از ه داد. مثل گچ در آب معلق مانده بود. بهسوسك بود می

خواستم بفهمند چگونه شد. نمییآن را خوردم. سپس ليوان را شستم. اما پاك نم

رفت. این هم ناگفته نماند كه باالي در ام. بوي ليوان بيرون نمیخودكشی كرده

تواند دریچه یك دریچه كوچك است كه هرگاه نگهبان بخواهد می 209هاي سلول

خوردم نگهبان مرد مرا را باز كند و زندانی را كنترل كند. آخرین جرعه را كه می

ها آیند. همين طور شد. آنها دوباره میدانستم كه آنوك شد. میدید و مشک

نگاهی به داخل سلول انداختند. من هميشه  دوباره آمدند و دریچه را باال زدند و

پوشيده بودم. حتی وقتی براي شکنجه  كردم و كامالًر تابستان رعایت میحتی د

ر كلفت پشمی و دامن پوشيدم. یك شلوابردند لباس نازك وشلوار نازك نمیمی
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پوشيدم و روسري كلفت روي آن، یك زیرپوش و روي آن بلوز آستين بلند می

 كردم كه اگر چادرم كنار رفت جایی از بدنم پيدا نباشد.تركمنی را هم بر سر می

 اند. ليوان را سر جایش گذاشتم وها مشکوك شدهرحال فهميدم كه اینهبه

گاه این يچان مرد با سهيال سنگ بازگشتند. او هدراز كشيدم. لحظاتی بعد دو نگهب

ع آمد. سهيال وارد سلول شد. من گفتم چطور شده كه شما این موقموقع شب نمی

 ابكنی؟ گفتم هيچی. او كمی به دور و بر نگاه كرد و اید؟ او پرسيد چه كار میآمده

ه و كردسم اثر  8كه تا فردا صبح ساعت شك رفت. من دراز كشيدم به حساب این

ام سم هيچ اثري نکرده بود فقط ام. صبح از خواب بلند شدم دیدم زندهمن مرده

م مه سرنگ مدفوع عوض شده بود و دل درد داشتم. توالت فرنگی زرد شده بود. ه

زدم گرد سم به ته توالت چسبيده بود و دفع شده بود. هر چه سيفون را می

وغ را كه دید گفت احمق باز هم درلم آمد برگه رفت. خالصه بازجو به دنبانمی

 م.نوشتی؟ روز پنجم بازجویی بود. گفتم به خدا همينه و مطلبی دیگه ندار

نویسد. به یاد جا بودم دیدم یك نفر نشسته و دارد می آن روز كه من آن

بردند كه اي را میهاي تودههاي رهبران حزب بچهدارم بعد از مصاحبه

ها قبول كرده كنيم. بعضی از آنكنيد و آزادتان میهایی است كه پر نامهمعرفی

گيرند و هر چه ها عکسی از ما میكنيم و آننامه پر میگفتند ما معرفیبودند و می

كردند. اي را هم دعوت به این كار میهاي تودهدهيم و بقيه بچهاطالعات داریم می

هاي ن كار كنيد. یکی از بچههاي بند ما هم پيغام داده بودند كه ایايها به تودهآن

دستگير و بسيار شکنجه شده بود، با من  61اي كه در بند ما بود در تابستان توده

كنيد اطالعات خودتان را بدهيد و مشورت كرد. من به او گفتم اگر این كار را می

راجع به دیگران صحبت نکنيد این كار درستی نيست. تا مدتی كه من در بند بودم 

منتقل شوم از بند ما كسی نرفته بود. آن روز وقتی  209كه به از آن یعنی پيش

بازجو به اتاق آمد و با آن زندانی صحبت كرد از صدایش شناختم كه همان دوست 

شد او دختر محکم و عاقلی بود. دیدم اي ماست. تعجب كردم، باورم نمیتوده
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كه باالخره از بند  كرد. از یك سو خوشحال بودمصفحات بسياري را باید پر می

را به او توانم وضعيت خودم بينم و میهاي مطمئن را میخودمان یکی از بچه

خواهند مرا وادار كنند اعتراف كنم كه ها میبه او گفتم این بگویم. از این رو سریعا

كنم اگر به شما این حرف را زدند شما باور نکنيد. بازجو جاسوس هستم. تأكيد می

 كمال تعجب او به بابا م صبر كن من با تو حرف دارم. اماه او گفتآمد بداشت می

توانم بروم؟ من خيلی ناراحت شدم. باورم گفت برادر من تمام كردم می جوز

 شد من و او روابط بسيار خوبی با هم داشتيم. من رفتار او را درك نکردم.نمی

يال كه از در این مدت من به شدت الغر و عصبی شده بودم. حاال دیگر سه

داد. روز كرد غذاي بيشتري به من میدادن یك قرص مسکن به من خودداري می

شد. قبل از بعد بازجو مرا باز به زیرزمين برد. در زیرزمين به اتاق شکنجه باز می

اي به سمت باال به كه وارد اتاق شکنجه بشویم یك هال كوچك بود و بعد پلهآن

با دست بند به باالي در آویزان  دست چپم را شد. بازجوزمين منتهی میدر زیر

جا شکنجه كرد. من نمی دانستم چه منظوري دارد. همان روز مردي را در آن

كه من گفت و اینزد و یا حسين و یا ابوالفضل میكردند. او داد و فریاد میمی

ردند قدر او را زدند كه بيهوش شد. دكتر را به باالي سرش آواي نيستم. اما آنكاره

و او هر كار كرد نتوانست مرد را به هوش آورد. دكتر گفت وضعيت او مناسب 

جا آنقدر باید بماند تا گفت نه او ایننيست و باید به بهداي منتقل شود. بازجو می

توانست نفس بکشد با هرحال او را در حالتی كه حتی نمیه حرف بزند و یا بميرد. ب

ت روي برانکارد بردند. آن روز صبح وقتی اصرار پزشك كه او در حال مرگ اس

زدم كه از داد می 209خواست مرا به بازجویی ببرد من با فریاد در راهرو بازجو می

خواهيد با دروغ به سازمان اتهام بزنيد خواهيد؟ اعتراف دروغ كنم؟ میجانم چه می

و چادر آیم. حاال بازجگفتم من پایين نمی غير حقيقت را نخواهم گفت. من هرگز

كشيد چون جرأت گرفتن دست مرا نداشت. بازجو گفت اآلن خواهرها را من را می
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دانستم كه این ماجرا سابقه كنم بيایند و بيآورندت پایين. من چون میصدا می

 بلند شدم و رفتم. ،دارد

صبح آویزان بودم. بازجوها براي ناهار رفتد  8حاال پس از آن ماجرا از ساعت 

كردم. مطمئن بودم چادرم را گرفته بودم خسته شد. چادرم را رها دست راستم كه 

پوشيده است. در همين حال یك نفر آمد و از پهلو به پستانم زد.  كه لباسم كامال

او را شناختم. او بار  ،او صدایش را تغيير داده بود اما من كه به صدا حساس بودم

ادر را گرفتم. او بار دیگر دیگر صدایش را خفه كرد و گفت چادرت را بگير. من چ

خيلی حساس بودم.  گونهت ناراحت شدم چون به مسائل اینبه پستانم زد. من بشد

دستم خورد و او متوجه شد كه  بهام گرفتم. دستش این بار دستم را جلوي سينه

نشينی و غذایت را من كارش را فهميدم. بعد دستم را باز كرد و گفت اینجا می

آورم. خورم. گفت اعتصاب غذا كردي؟ پدرت را در میغذا نمیخوري. گفتم من می

سبزي بود. یك بشقاب بزرگ پلو خوري. آن روز غذا قورمهامروز غذایت را كامل می

خورم. او خودم می فراوان. گفت بخور. گفتم به اندازهو رویش خورشت با گوشت 

فت دیگر نخوردم. خوردم. باالخره رفت وقتی او رایستاده بود و من ذره ذره می

كرد. همان روز یکی از ام دیگر غذا را قبول نمیمعده .مسئله من اعتصاب غذا نبود

 پسرها را كه از صدایش شناختم به در آویزان كرده بودند. او زنده یاد اكبر صادقی

اعدام شد. اكبر از صبح  67كه در كشتار زندانيان سياسی در تابستان  بود

ها از بردن او به دستشویی خواست به دستشویی برود. او اسهال داشت و آنمی

كردند. موقع ناهار دست اكبر را هم باز كردند تا غذا بخورد. او هم خودداري می

كه ام و پيش از آنههم گفتم خورد كمی غذا خورد و گفت من تمام كردم. من

بازجو برسد، غذا را پس دادیم. بعدازظهر بازهم بازجو دستم را آویزان كرد تا موقع 

به یاد ندارم شاید اوایل  كه مرا به سلول بازگرداند. دقيقااذان. هوا تاریك شده بود 

رفتم. تنها تيرماه بود. من تا آن هنگام در انفرادي بودم و گاهی هم به بازجویی می

در سلول باز  ك بار سوم یا چهارم خردادماه بود كه سلول كناري خود را دیدم.ی
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اما كسی نبود. یکی دو روز كنترل كردم و حتی مورس زدم اما  ،مرتب بود و كامال

قدر شکنجه شده جوابی نيامد. بعدها فهميدم در اول خرداد مينا دستگير شده و آن

را به بازجویی بردند. بازجو گفت تو چرا بود كه در بهداري بستري بود. همان روز م

كه درباره تو اعتراف شده. گفتم نویسی؟ در حالیگویی و حقيقت را نمیدروغ می

چه كسی اعتراف كرده؟ گفت رضا غبرایی. گفتم او كيست؟ هر چند كه او را 

شناسم منظورتان اوست؟ گفت شناختم. گفتم اسم مستعاري به نام منصور میمی

غير عادي  صور را گذاشت. او در حالتی كامالو سپس نوار صداي منبله منصور 

روي در ارتباط جا گفته بود كه یکی از اعضاي ما با سفارت شوزد و در آنحرف می

گفته یکی از اعضا، شما چطور نتيجه گرفتيد كه من هستم. چرا  بود. من گفتم اوالً

گفت گویی خصی من میگذارید مردم هم بشنوند. تجربه شاین نوارها را نمی

زند. گفتم این صداي منصور روي تخت شکنجه دارد این گونه لرزان حرف می

اند و طبيعی انسان نيست. در آن هنگام شایع بود كه به رهبران حزب آمپول زده

ایم؟ اند. به همين خاطر بازجو گفت منظورت این است كه آمپول زدهاعتراف گرفته

توانيد در سطح جامعه پخش الت عادي ندارد شما نمیگفتم نه اما چون این صدا ح

كنيد چون كسی قبول نخواهد كرد. یك بار هم كه مرا به بازجویی برده بودند، 

ست و صفحات را بازجوگفت تو حرف نمی زنی اما ببين مينا همه چيز را گفته ا

 به من نشان دهد.  زد كه مثالً ورق می

را دستگير  يروان لطفیكه انوشچندین بار بازجویم گفت  62در خرداد 

دستگير شد. بعدها ما فهميدیم كه انوش در  62كه انوش در مرداد كردیم. حال آن

اطالعات هم از دستگيري انوش مطمئن بود. به همين سبب  ها بود وتور آن

مخفی  هم كه تو عالوه بر جاسوسی اسلحه و ها را گفتهحرفاین گفت انوش می

ها برداشته قالب بعضی از هواداران تعدادي اسلحه از پادگاناي. در جریان انكرده

بودند كه توسط سازمان در كوه مخفی شده بود. اما پس از تغيير مشی سازمان 

جا ا همانها را از كوه بيآورند امكه سالحچند تن از اعضا رفتند  58یعنی اواخر 
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بار وقتی بازجو  زندان بودند. یك 67ها تا سال دستگير شدند و بسياري از آن

رو كنيد تا بگوید من هآورد گفتم آخر این انوش كجاست؟ روبمرتب نام انوش را می

ام. پس از این دیگر بازجو نامی از انوش نبرد. اما در مورد كجا اسلحه مخفی كرده

مينا، من به جز در شوراي مركزي زنان سازمان هيچ فعاليت مشتركی نداشتم. 

ها در آبعلی كشيده بود به من نشان محل اختفاي اسلحه وقتی كروكی كه مينا از

ام تا چيزي بنویسم. گفتم خب شاید مينا چنين فعاليتی داشته من كه نداشته .داد

شدت بيمار بودم. تپش قلب شدیدي داشتم ناراحتی ه در اواسط تابستان بود من ب

ان عادت داد. آن زمد مو از سوي دیگر آزارم میمعده از یك سو و ریزش شدی

ریزي شدید همراه بود. من هر چه به سهيال روز با خون 15الی  10من  ماهانه

كرد. باالخره مرا به سلولی بردند كه دو گفتم مرا به بهداري ببر او خودداري میمی

جا بودند. هر سه نفر ساله و یك دختر دانشجو و هر سه اقليتی در آن 17دختر 

اي بود. ها جنوبی بود. دختر بسيار سادهاز آن ها بسيار ترسيده بودند. یکیآن

گویند پيچ اوین پيچ توبه است. او را احضار كرده بودند و پدرش گفت راست میمی

مقنعه به سر كردم و تا از آن  ،گفت داخل ماشين پدرماو را به اوین آورده بود. می

. سرود برادر ها آوازي خواندندپيچ رد شدم همه چيز را گفتم. در این سلول بچه

 دادم.یرا م« ایران اي سراي اميد»خواندند و من هم پيشنهاد آواز غرق خونه را می

جاي خوبی بود. در سلول كنار ما دو نفر از اعضاي گروه اشرف دهقانی بودند. یك 

كوبيد ها بد شد و نفسش بند آمده بود. هم سلوليش به در میروز حال یکی از آن

آمد. ما هم شروع به او را به بهداري ببرند اما كسی نمیكه مأموران بيآیند و 

باالخره آمدند  .زدندكوبيدند و فریاد میكوبيدن در كردیم. دیگر تمام بند به در می

ها را اعدام كردند. دار بردند. بعدها فهميدیم كه هر دوي آنو او را با صندلی چرخ

به زنان  ،داشتهشت سلول  بود كه هر كدام یك راهروچهار بند اول كه  209در 

 بند دیگر زندانيان مرد بودند. 10یا  8اختصاص داشت و 
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ها وقتی خيالمان راحت شد كه سهيال )مسئول بند( رفته به یکی از شب

ها در حال خواندن سرود برادر غرق خونه بودند كه ها گفتم سرود بخوانيد. آنبچه

ها هم كه خود خواندید؟ بچهدند چی میها پرسيده بوها را بردند. از آنآمدند و بچه

خواندیم. را به توابی و انفعال زده بودند گفتند سرود جمهوري اسالمی را می

ها ها را به سلول برگرداندند. اما در این سلولمأموران دیگر پيگير نشدند و بچه

اي بود كه گاه به اي شيشههيچ گاه احساس امنيت نداشتيم. در باالي سقف پنجره

مأموران  ،كردند. یا از سوراخ پنجره مانند درگاه نگهبانان به داخل سلول نگاه می

راض كردم كه شما آخر شب نباید داخل تدیدند. بارها اعآخر شب سلول را می

كردند. در همان روزها یك بار مرا به بازجویی سلول را نگاه كنيد اما توجهی نمی

كند. گفتم من هم با شما حرف دارم. گفت بردند. تا بازجو بخواهد صحبت را شروع 

اما اخالق انسانی و ناموس را خوب  از نظر شرعی اعتقادي ندارمكه بگو. گفتم با این

 37دانم. ماجراي روزي كه در بازجویی آویزانم كرده بودند گفتم. مرا كه زنی می

هاي كوبند. آیا این كار شرعی است؟ پس شما با بچهام میساله هستم به سينه

داري هم دارید؟ شما با این حركات كنيد؟ شما ادعاي دینساله چه می 17–16

ها كارید. در ضمن به چه حقی وقتی ما خوابيم دو مأمور شما ساعتفقط نفرت می

كنند؟ چرا از پشت بام داخل سلول را نگاه ایستند و ما را نگاه میپشت دریچه می

رار شما زد و اص پرسيد چه كسی به سينه ستند؟ بازجوها نامحرم نيكنند؟ اینمی

بگویم شاید از این ترسيده بود كه روزي افشا كنم. گفتم من  داشت من اسمش

دانم. من چشم بند داشتم. من كه روز و ساعت را به شما گفتم ببينيد در آن نمی

كار را كرده. شما مسئول شعبه هستيد. مگر پرسنل  جا بوده و اینروز چه كسی آن

رحال مسئوليت این قضيه با شماست. بازجو هر ه كنيد؟ بهن را كنترل نمیخودتا

دانستم اگر بگویم حتماً اذیتم خواهد دانم. میكار كرد كه من اسم بگویم گفتم نمی

شما رسيدگی كنيد یا نه این  گفتمكنم.كرد. باالخره بازجو گفت من رسيدگی می

حرجی نيست. از آن شب دیگر  امر به حساب شما نوشته شده است و بر من اسير
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پشت پنجره نيامدند و بعد از حدود دو هفته مرا از آن سلول بردند. شاید فکر 

 ها تحت تأثير من قرار بگيرند.كردند كه ممکن است این بچهمی

ها نفر بودند. یکی از آن 3ها هم هرحال مرا به سلول دیگري بردند كه آنه ب

ري بود و از اهالی كنگاور بود. یکی از برادرانش در ساله بود. او راه كارگ 16دختري 

زیر شکنجه كشته شده بود و برادر دیگرش موفق به فرار شده بود. همسران 

ها نيز بچه داشت دستگير شده بودند. او دختر بسيار با برادرانش كه یکی از آن

زارش د، هرچند كه مرگ برادرش آكرتر از سنش رفتار میغيرتی بود و بسيار پخته

گرفت. یکی دیگر از هم به طوري كه دل دردهاي كوليتی شدید می .دادمی

د اي قصهاي جدید من، خانم دكتري بود. او را هنگامی كه براي كنگرهسلولی

و دستگيرش كرده بودند. پدر او از ملی  خروج از كشور داشت، احضار كرده

اما او خودش گرایش چپ داشت و  بود و در دولت بازرگان پست داشت هامذهبی

كرد فضاي سلول را آرام كند تا همه راحت باشند. خانم دیگري همراه سعی می

ها بود و فرار كرده بود. او پس از مدتی اش بود. شوهر او از جریان تروتسکيستبچه

اش بدهد، اما روحيه خوبی نداشت و تمام مدت اش را به خانوادهراضی شد كه بچه

خود من هم خوب نبود. من دائم  يماز خواندن و دعا كردن بود. روحيهدر حال ن

اند و هر صدایی كردم كه خواهرم مهناز و شوهرش را دستگير كردهفکر می

ها به طور كلی جمع ست. با همه این ناراحتیا هاكردم صداي آنشنيدم فکر میمی

رابطه خوبی  (ساله 16تر و شکوفه )همان دخترك خوبی داشتيم. با خانم دك

كردند كه به حسينيه بروند. در واقع ها هر شب جمعه اصرار میداشتم. این بچه

بایست آزاد خواستند هوایی بخورند. البته خانم دكتر مسئله مهمی نداشت و میمی

هرحال هرچه ه شد. بشد. افزون بر آن كه پارتی هم داشت و بالطبع آزاد میمی

بردند. یك شب جمعه ها را نمیكردند، آناصرار می ها براي رفتن به حسينيهبچه

سهيال آمد و به من گفت خانم تنکابنی آماده شو باید بروي حسينيه. گویی در 

خواهم بروم. گفت ميان پيامبران جرجيس را یافته بود. گفتم من كه حسينيه نمی
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ه بازجویت گفته كه امشب به حسينيه بيآیی. گفتم من درخواستی براي رفتن ب

ببرید. سهيال گفت  ،اصرار دارند بروند كه ها راحسينيه نکردم شما این بچه

آیم دنبالت. او كه رفت بازجویت گفته، آماده شو نيم ساعت یا یك ساعت دیگر می

ها مرا ببينند و خواهند مرا به حسينيه ببرند تا بچهها میها گفتم اینمن به بچه

ها به این دليل بود كه من مدتی در بند ر آنام. این كاسپس بگویند من تواب شده

هایم گفتند برو هوایی شناختند. هم سلولیهاي بسياري مرا میبودم و بچه

خوري. گفتم امکان ندارد. نيم ساعت بعد سهيال آمد و گفت خانم تنکابنی می

آیم. گفت بازجو گفته، گفتم هر كس كه گفته. به جاي من حاضري؟ گفتم من نمی

هرحال من نرفتم اما بعدها شنيدم كه در بند شایع كرده بودند ه را ببرید. بها این

اي نشسته بود و تواب شده است. این قضيه تحليل كه زهره در حسينيه در گوشه

كرد و شاهد ماجرا هم دو تا از همان دوستان من از نرفتن به حسينيه را ثابت می

و دیگري در ایران است و خوب  ها در خارج از كشورسلول هستند كه یکی از آن

و پس از صحبت با من  زد دانند آن شب چه گذشت. اندكی بعد بازجو مرا صدامی

ام ام مالقات نداشتهخواهی؟ گفتم من چند ماه است كه با خانوادهگفت چه می

دهد. اما از ها تماس بگيرم. بازجو پذیرفت كه بعد ترتيبش را میخواهم با آنمی

آدم منطقی هستی؟ گفتم بله. گفت اگر كسی بياید و با تو صحبت من پرسيد تو 

پذیرم. او من حرف منطقی را می كنی؟ گفتم حتمااي او را قبول میهكند حرف

 هایی دربارهولوژي زندان بود و درسل ایدئئواالسالم موسوي كه مسگفت حجت

رد مرحوم شد كه شاگگفته می آید.، میدادمعارف اسالمی و رد ماركسيسم می

 هاي او بودم. كه من در بند بودم در جریان كالس 61مطهري بوده. از سال 

كه زودتر آزاد شوم تا مسائلم رو نشود یك یا دو من براي آن 61در سال 

ها شركت كردم. اما در برابر برخی چرندیات موسوي باري در این كالس

هاي ن بسياري از كتابدادم. چون متوانستم خود داري كنم و جوابش را مینمی

كنم كه او گزارش كرده بود و بعد مطهري و برخی دیگر را خوانده بودم. گمان می
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اي با من برخورد كرد كه من احساس كردم نباید بروم و نرفتم. به خودش به گونه

یك از مسئوالن ایدئولوژیك شما را هيچ مين سبب به بازجویم گفتم من اصالًه

دهند و با مطالب تحریف آیند و به ماركسيسم فحش میمیها قبول ندارم. این

كه من اآلن وضعيت عصبی خوبی ندارم  را رد كنند. ضمن این خواهند آنشده می

آورم. گفتم هاي خودتان میشوم. بازجو گفت خب از بچهو مطمئنم كه درگير می

 دقيق بودم كه او دستگير شده اماچه كسی است؟ گفت عليرضا اكبري. من شنيده 

گویی. گفتم او كيست؟ گفت شوهر رقيه دانشگري. گفتم جواد را می .دانستمنمی

 ها بدانند. من كال همهخواستم كه آندانستم اما نمیالبته من اسم واقعی او را می

هایی كه به تلویزیون آمده بودند گفتم به جز چهرهها را با اسم مستعار میبچه

كردم رحال گفتم باشد جواد را بيآورید. من فکر میه همانند فتاپور، فرخ نگهدار. ب

چگونه ممکن است كه جواد یکی از مسئوالن ایدئولوژي تشکيالت در مدت چهار، 

پنج ماه بریده باشد. با این نيت كه شاید با تلنگري به موضعش بازگردد قبول كردم 

 كه جواد را ببينم.

 ازجوییبه ب بود كه مرا باز همبازجو هنوز ترتيب مالقات من و جواد را نداده 

اي؟ گفتم من در این زنی كه اسلحه را كجا گذاشتهبرد. او گفت تو حرف نمی

 ينا همهها را پنهان كردند. ماسلحه يروان لطفیجریانات نبودم. گفت مينا با انوش

ها كه یمينا را جلوي من گذاشت و ورق زد. كروك يچيز را گفته و بعد پرونده

یك  ه من فقطبود ك زنان انها تشکيالت تهرشانم داد. یکی از كروكیكشيده بود ن

بودیم و  نفر 15الی  10بعد از آن دستگير شدم. ما حدود  بار شركت كردم و هفته

ها را نگاه كردم دیدم همه را گفته گرفت. من ورقاین بخش تازه داشت شکل می

ه ب ود.علی هم كشيده بدن اسلحه در آبحتی نام خواهرانش. كروكی محل پنهان كر

ن به اً مبازجو گفتم شاید او چنين كاري كرده باشد اما ربطی به من ندارد. ضمن

وفه هم ها گفته بودم هر كدام آزاد شدند این خبرها را بيرون بگویند و به شکبچه

 ها را بگوید.گفتم اگر به بند رفت بخشی از این حرف
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دادند اما قلم كه بتوانيم با آن از سوي دیگر در سلول به ما روزنامه می 

جدول حل كنيم نداشتيم. از این رو به بازجو گفتم من یك سري سؤال برایم 

به من كاغذ قلم بدهيد بنویسم چون در خاطرم  .مطرح است كه از جواد بپرسم

ماند. او هم قبول كرد. همان روزي كه خانم دكتر آزاد شد یا فرداي آن روز مرا نمی

كردن با جواد صدا كرد. پيش از آن من چندین نامه نوشته و قضيه رو هبراي روب

گيري كرده بودم. باالخره وقت آن دیدار رسيد. جواد را آوردند این مالقات را پی

سالم كرد ونشست حال ظاهریش خوب بود. از او پرسيدم جواد حال فران چطور 

ط نده. گفتم پرسد؟ بهت خاست؟ گفت خبر ندارم. بازجو به جواد گفت چی می

 ،من كه نبودم ،من حال همسرش را پرسيدم. تازه ایشان مسئول ایدئولوژي بوده

كه بازجو به ندقيقه بود. ضمن ای 10خط بدهم. مجموع دیدار من و جواد شاید 

شخصی كه یادمه من مجواد گفت اگر دیدي بهت خط ميده بگو قطع كنم. مطلب 

اي و اسالم را پذیرفتی؟ گفت ا رد كردهاركسيسم رمگفتم جواد واقعيت دارد كه تو 

بينی كه سال شکست بود. حزب توده را نمی 150بله. گفتم چرا؟ گفت براي اینکه 

ساله  1500سال، اسالم كه  150گویی كه می چه افتضاحی به بار آورده. گفتم این

شناسی بگو؟ جواد سکوت كرده كه شکست داشته. كدام دولت درست اسالمی می

سياست بود كه قدر بیجو گفت حکومت حضرت علی. گفتم او هم كه آنبود. باز

گویی هنوز چهار، پنج سال نشده حکومتش به پایان رسيد. به جواد گفتم تو می

هاي ماكرویو را دیدي كه از فوالد است. از حزب توده شکست خورده. این آنتن

شود. ایجاد نمی كند اما در خودش هيچ تغييريسراسر دنيا هم امواج را رله می

كند ممکن است حزب توده هم دستاوردهاي جنبش جهانی كمونيستی را رله می

گوید كه كارهاي اشتباهی كند ولی آن چه كه جنبش جهانی كمونيستی می

درست است. بعد از او پرسيدم حاال به نظر تو شوروي سوسيال امپریاليسم است؟ 

ام با جواد ن گفتم نه نشد من آمدهجواد پاسخ نداد، اما بازجو گفت بله هست. م

كه شما جواب بدهيد. جواد دستپاچه و صحبت كنم تا او مرا قانع كند نه آن
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گویی سوسيال امپریاليسم ناخودآگاه گفت در رابطه با شوروي؟ و من گفتم می

مان جا فهميدم كه جواد تغيير نکرده هاست؟ گفت نه، نه. اما یك باره ساكت شد. 

فهميد. پس از این مالقات من بایست میكند. بازجو هم میبازي میها و با آن

كردم كه شاید دست جواد رو شده و او را آزار خواهند داد. خودم را سرزنش می

كنند او تواب چنان گمان میبعدها فهميدم كه مشکلی براي او پيش نيامده و هم

داد. هایی میتحليل است. جواد در این مدت با بيرون ارتباط داشت و رهنمود و

اعدام  65سرانجام یکی از كاغذهاي تحليلش را پيدا كردند و او را در اواخر سال 

هایی كه در سلول با من بودند گفتم اگر كردند. من بعد از مالقات با جواد به بچه

 بيرون رفتيد بگویيد كه به نظر من جواد تواب نيست.

ود. فن بچکی برد كه در آن تلكو پس از مالقات با جواد بازجو مرا به سلول

و گفت به ما را گرفت و من با مادر شوهرم صحبت كردم. بازج ي خانهشماره

يدم پرس شوهرت بگو بيآید و خودش را معرفی كند. من از مادر شوهرم حال رضا را

مان عرفی كند. ماگوید بيآید خودش را مگفت خوبه و سر كار است. گفتم بازجو می

گو برحال ه پيش من نيست و دسترسی به او ندارم. گفتم به رضا گفت او اصالً 

 گویند. بازجو دیگر نگذاشت من حرف بزنم و تلفن را قطع كرد.ها میاین

ميزگرد حزب توده است و  بلندگو اعالم كرد جلسه یك شب در شهریور

دانستم عمومی بود. من آن هنگام نمی كيانوري صحبت خواهد كرد. احتماالً

اما مرا نبردند. خيلی  ها رفته بودند مثال مهري، رضا غبرایی و غيره.ز بچهسياري اب

دانستم چون می .ها را ببينمكه فرصتی بود بچهخواست بروم به خاطر آندلم می

كه این ميزگرد در حسينيه نبود در برند. ضمن آناي را میهاي اكثریتی و تودهبچه

هایی مثل مينا را ببينم خواست بچهلم میو د شدبرگزار می 209یك اتاق در بند 

در مدت  و شاید با تلنگري به خود آید. به نظر من غير ممکن بود آدمی بتواند

تغيير كند و اعتقادات دیگري را پيدا كند. من نوار صداي  كوتاهی در زندان واقعاً

رضا غبرایی را شنيده بودم، اما روشن بود كه او در شرایطی مثل تخت شکنجه 



 183 

ها تلنگر كردم حاال كه من نبریدم وظيفه دارم كه به این بچهفکر می .زندرف میح

 رحال ما را نبردند اما نشستيم و گوش كردیم.ه . بهبزنم

نده زداري داشتم. جریان از این قرار بود كه در این ميان من ماجراي خنده

ك ییاد افسانه فوالدوند دو تا ساعت داشت و چون ساعت من خراب شده بود، 

 دم وساعت سيکویش را داد به من. موقعی كه من در بند بودم، مسئول خرید بو

 209 نیبردند، نگهبا 209پيش من بود. وقتی مرا به  ن ماوكمتومان پول  1200

 هاي اضافی مرا گرفتند. وقتی كه من از زیر شکنجهتومان و لباس 1200ساعت و 

تومان و  1200دیدم گفتم تر شد، هر بار بازجو را میبيرون آمدم و اوضاعم آرام

 است به او نجمهساعت مال دیگران است و بدهيد. من گفته بودم ساعت مال 

گفت گم شده. یك دهيم و بار دیگر میگفت باشد میبدهيد. بازجو هم یك بار می

بازجو  يست.جا نشب مرا صدا كردند بردند نگهبانی كه پاسداري بود. او گفت نه این

ا به راعت ها مرا صدا كردند كه سگفت حتماً این پول را بدهيد. دو سه شب بعد آن

 آورید.د بيید رسيدادیم. من گفتم من قبول ندارم شما با نجمهافسانه و پول را به 

صبح تا شب سر بند بودم.  10مرا با وسایل صدا كردند. از  62اول آبان سال 

را به همان سلول خودمان  ،گفت داستان چيست. تا باالخره شبهيچ كس نمی

ها نبودند. دو نفر دیگر یکی آناهيتا و دیگري اما دیگر آن دو تا بچه برگرداندند

بود. آناهيتا خيلی تند و تيز بود. بدون توجه و ی آنپور سکينه همسر سعيد سلطان

خواند. اما همسر سعيد پور را میشعرهاي سعيد سلطان زد واحتياط حرف می

ها گفتم كه سابقه زندان زمان شاه را دارم. اما این تر بود. من به آنكمی محتاط

بودند و اما ها بودند كه زندان شاه را پشت سر گذارده احتياطی كند. خيلیدليل بی

كرد كه یك زن عامی است. او جا بریده بودند مثل مينا. همسر سعيد وانمود میاین

شان سعيد را گرفتند. برادر سکينه را هم كشته بودند و گفت كه شب عروسی

كه بگویيم تواب، منفعل بود. من شب همسر برادرش هم زندان بود و بيشتر از آن

ها را تنبيهی به و سکينه شنيده بودند كه بعضی را در آن سلول گذراندم. آناهيتا
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ببرند نگران  خواستند به گوهردشتمی برند و به من گفتند احتماالًت میگوهردش

بدي داشتم. فردا صبح بازجو مرا صدا كرد. صبح زود بود  نباش. اما من دلشوره

تحویل  گفت وسایلت را بردار و برو. رفتم سر بند گفت بيا امضا كن كه وسایلت را

هاي بند. بار دیگر داستان ساعت و پول را مطرح كردم. گفتند دادیم به بچه .گرفتی

بودیم جلوي بهداري.  209ها را بيآورید. در راهرو گفتم قبول ندارم باید رسيد آن

جا كه رسيدیم در باز بود رفتم و رحيمی بازجویم پشت سرم بود. آنمن جلو می

كنم. باالخره امضا هم گفتم امکان ندارد امضا نمی من خودم را بيرون انداختم و

دیدم. یك روز زیباي پایيزي، آفتاب روشن با ماه هواي باز را می 6نکردم. بعد از 

كردم. یك باره سر زنده بند داشتم روشنایی خورشيد را احساس میكه چشمآن

فتيم جلوي ت. رقدر عميق بود كه تا امروز در ذهنم باقی اسشدم. آن حس زیبا آن

شاید با بعضی از  .خواستند مرا ببرندبوس نمیروز قبل با مينی دفتر زندان. ظاهراً

خواستند به گوهردشت ببرند. هرحال ما دو نفر بودیم كه میه زندانيان آشنا بودم. ب

كردند. اي بود. ما را سوار یك پيکان من بودم و یك آقاي پيري كه گمانم توده

دار كه همراه ما بود. من را جلو نشاندند. از اتوبان كرج به و یك پاس راننده بود

رفتيم. هوا، كوه، خورشيد و همه چيز زیبا بود. من به سوي زندان گوهردشت می

كردم و خوشحال بودم كه دوستانم و به ویژه رضا و مهناز )خواهرم( ها نگاه میاین

وشحال بودم كه مطلبی توانند در این هواي آزاد تنفس كنند و آزاد باشند. خمی

كردم. ها نگفتم و دستگير نشدند. دیگر به زندانی بودن خودم فکر نمیدرباره آن

بند بود و دیگر هيچ جا را جا باز هم چشمباالخره به زندان گوهردشت رسيدیم. آن

ندیدم. پس از مدتی كه در یك راهرو مرا نگه داشتند، به بندي بردند كه دو طرف 

 دو نفره بود. هاي انفرادي كه بعضالولل بود. سآن سلو

جا بود. ساله مجاهد در آن 21 – 20مرا به سلولی بردند كه دختري حدود 

هاي كرج . او از بچه60دخترك سه سال پيش دستگير شده بود، یعنی اوایل سال 

بعدها فهميدم نام  آموز بود. اسمش را شهره گفت.دانشبود و هنگام دستگيري 
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است. پرسيدم چرا این اسم را گذاشتی گفت چون از شهره  اش فاطمهاصلی

آمد. خواهرش هم اسم یك هنرپيشه را روي خود گذاشته )خواننده( خوشم می

اي فقير و از ساكنان مردآباد كرج بودند. پدرش فوت كرده و بود. آنها خانواده

عدادي حصار تنامادري داشت به طور كلی زندگی فالكت باري داشتند. در بند قزل

ماه را  گفتند مثالًها مید را به ناآگاهی زده بودند. آنهاي مجاهد خواز این بچه

ها طبق قرارشان خود را بسيار گيرند و سایر خرافات. این بچهبينند روحيه میمی

حصار توانسته بودند حاج رحمانی مسئول قزل كه به طوري .پرت نشان داده بودند

ها در شرف آزادي رو زندانيان بند آن را فریب دهند و قرار بود آزاد شوند. از این

ها آزاد شد كه از دوستان نزدیك شهره بود. اما بودند. در این ميان یکی از این بچه

ادي از طرف او دوباره دستگير شد. علت دستگيري آن دختر این بود كه پس از آز

گيرند كه تشکيالت دوباره سازمان داده شده و سپس از او مجاهدین با او تماس می

خواهند گزارشی از وضعيت زندانيان بند بنویسد. او هم تمام قرار و مدارها را می

با  دهد. اما رابط كه قبال دستگير شده بود حاال ظاهراًل رابط مینویسد و تحویمی

به همين سبب دوباره دخترك دستگير شد و این بار  .ردكاطالعات همکاري می

دهد. همان هنگام حاج آزادیشان بود، را لو می بر همه زندانيان بندي كه قرار

جا ها را به آنحصار آپارتمان تنبيهی درست كرده و بسياري از اینرحمانی در قزل

بازجوهایشان  امل بامنتقل كرده بود. در این آپارتمان زندانيان تمام روز با حجاب ك

ها بعدها دچار مشکالت تعزیر داشتند. بعضی از این بچه بودند و هر روز جيره

هاي كم سن و رحال پس از مدتی تعدادي از این بچهه روحی و روانی شدند. به

هاي انفرادي گوهردشت فرستادند. شرایط بند بسيار بد بود. سال را به سلول

ادبی بود. در ت كه دختر جوان بسيار هتاك و بیمسئول بند خانم نادري نام داش

دانی این بند هر روز و شب كتك كاري بود هر روز تعدادي از زندانيان را به سگ

 بردند.كه در گوهردشت معروف بود می
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هيچ  جا دراز كشيد وشد در آندانی اتاقکی كوچك بود كه نمیسگ

ا سه روز در تیك روز و حتی ها را سوراخی هم به بيرون نداشت. گاهی این بچه

بند  در ایناو یك سال بود كه  .ن دخترك زبلی بودانداختند. هم سلولی مجا میآن

ان به كرد كه تمام دستورات زنددچار توهم بود. او فکر می برد و شدیدابه سر می

كرد و خاطر اوست و فقط مواظب او هستند. شهره از یك دختر پيکاري یاد می

د اوین لی او را بردنوسلول با من بود و ما با هم خيلی دوست بودیم  گفت او درمی

و ادانستم رحال من میه جا درباره من مطالب بسياري به بازجو گفت. بهو در آن

م كردم به او نزدیك شوم. موقع ناهار و شاشدت دچار توهم است. من سعی میه ب

ا را نان غذا نگيرد و من غذکه از دست نگهباایستاد براي اینرفت به نماز مییم

زدند. روز اول كه من رفتم ها تمام مدت براي یکدیگر مورس میگرفتم. این بچهمی

زد كه كالغ از من پرسيد مورس بلدي؟ گفتم بله و او به سلول بغلی مورس می

كردم كه زندان شاه را پشت سر داد و مقایسه میداریم. این مسئله مرا آزار می

دانست كه وضعيت من چيست با ام و او هم میجا هم مقاومت كردهگذاشتم و این

 پنداشت.این همه مرا خبر رسان می

آوردم و چندي بعد شروع كردم به درس شيمی و من به روي خودم نمی 

زبان انگليسی دادن به او. ولی شهره همان نگاه را به من داشت و بسيار رك هم 

اندك اندك این رفتار او روحيه مرا خراب كرد و دچار افسردگی شدم، به  .گفتمی

توانستم غذا بخورم. در این ضمن هرچه با او صحبت كه دو سه روز نمی طوري

كردم دختر جان این رفتارت براي چيست؟ من كه از تو سؤالی نپرسيدم می

را ببينم. هدفم این  خواهم مسؤل زنداناي نداشت. باالخره پيغام دادم كه میفایده

بود كه مرا به انفرادي ببرند چون از این وضعيت بهتر بود. شهره شرایطی را به 

توانستم به خودم فکر كنم. من حتی وجود آورده بود كه من حتی دیگر نمی

كردم كه با ش میارید اجناس پولی خرج كند. راهنماییگذاشتم او براي خنمی

دانست فتار او متناقض بود. از طرفی مرا خبرچين مینامادریش چگونه رفتار كند. ر
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گوید تو از سلول دیگر می مثالفهمند ها نمیگفت این بچهو از طرفی می

اي بود حرف و توده اش كه منصبی در بانك مركزي داشتجاسوسی. یا درباره دایی

 زد.می

م زدپس از اصرار فراوان من مسئول زندان مرا صدا كردند. من حدس می 

خواست در این تأخير براي مالقات با من به این خاطر بود كه بازجوي من می

من  رئيس زندان صبحی نامی بود. مالقات من با رئيس زندان حضور داشته باشد.

و سؤال كردند.  ن دو نفر را با هم به اتاق بردندرا با دو نفر سلول كناري را بردند. آ

د داشتم اما از زیر چشم بند دیدم دوتا ميز بنبه اتاق بردند. من چشم بعد من را

كس دیگري پشت آن ميز. او سؤال  .دروي من مسئول زندان بوهت. ميز روباس

خواهم خواند. از من پرسيد چکار داري؟ گفتم مینوشت و رئيس زندان میمی

انفرادي باشم. گفت حاضري نماز بخوانی؟ گفتم این موضوع ربطی به تقاضاي من 

خواهم جایم را عوض كنيد. گفت چرا؟ گفتم اعصاب من ناراحت میندارد. من 

اید. حاال هم هر داشتهاید مرا نگهاست. دو سال است كه زندانم و هر جا كه خواسته

خواهم تنها باشم و با برنامه خودم زندگی كنم ی میخواهيد نگه دارید ولچقدر می

، این كند؟ گفتم نهت میگفت هم سلوليت اذیت دیگري ندارم. يو هيچ خواسته

دهد كه انفرادي مسئول زندان گفت بازجوي شما اجازه نمی مربوط به او نيست.

زدم كه بازجو در جریان آن دهد. البته حدس میباشيد. گفتم یعنی چه اجازه نمی

 يكرد. با خواستههمين دليل مخالفت میدو اقدام من براي خودكشی بود و به 

به همان سلول بازگرداند. وقتی به سلول آمدم به شهره من مخالفت كرد و مرا 

ها حتی به من گفتند اند. به او گفتم آنگفتم از دوستانت بپرس از من چه پرسيده

خواهم كند؟ اما من گفتم نه خودم عصبی هستم و میمگر هم سلوليت اذیتت می

د او را براي اي تغيير نکرد. ده روز بعها شهره ذرهتنها باشم. با همه این حرف

هاي ایدئولوژیك بازجویی صدا كردند و راجع به من از او پرسيدند. كه آیا حرف

اده بود هایی ددانم او چه پاسخگوید. من نمیزند؟ رفتارش چطوراست و چه میمی



 188 

زنی سازمانت حرف می ي تو از من نپرسيدند كه تو دربارهاما به او گفتم ولی درباره

شود گفت كه من ند كه من جواب نخواهم داد. اما حاال میدانستیا نه؟ چون می

جاسوس تو هستم یا تو جاسوس من. او هيچ نگفت. در این بازجویی به شهره 

هاي بسياري درباره دوستانش بود و به او قول داده هایی داده بودند كه سؤالورقه

ره صحبت بودند كه اگر درست پاسخ بدهد به بند عمومی منتقل خواهد شد. با شه

كردم كه رفتن به عمومی ارزش این را ندارد كه درباره دیگران حرف بزنی. باالخره 

كرد چنان فکر میها را پاره كرد و ریخت تو توالت. اما شهره همپس از دو روز ورقه

هاي كرد قهرمانی است كه تمام سياستكه من جاسوس او هستم و فکر می

 حصار و گوهردشت به خاطر اوست.هاي اوین، قزل زندان دادستانی،

 باشناختم. نامش فریمی 246از بند  61در این بند دختري بود كه من سال 

و اقليتی بود. او دختر زیبایی بود و صداي قشنگی داشت. یکی از روزها صدایی 

اي در من بر زیبا شروع به خواندن ترانه كاروان كرد. این ترانه چنان خاطره

خاطر اگر موردي پيش  نو به همي دن آن دلنشين استانگيخت كه هنوز شني

آمد آواز از مالقات كه می باگویم كاروان بنان را بخوانيد. فریها میبيآید به بچه

كردند، بلند بلند اخبار خواند و یا موقع ناهار یا شام كه در سلول را باز میمی

داوم او و رفتنش به رساند. نتيجه كار او كتك خوردن مبيرون را به گوش بقيه می

دونی بود. بعدها رئيس زندان گوهردشت، صبحی عوض شد و حاج آقا فکور سگ

كنار گذاشت و  ،ن بودتنبيه و كتك زد كه جاي او آمد. فکور سياست صبحی را

هایی بود هم از جمله بچه باها برقرار كند. فریعاطفی با این بچه سعی كرد رابطه

بعدها به  باشدت تحت تأثير او قرار گرفت. فریه و بكه فریب سياست فکور را خورد 

تري داشت اما به تدریج وقتی از اوین منقل شد و به بند آمد. ابتدا رفتار طبيعی

ها كشيده شد. او نماز بيشتر به سمت تواب اش طرد شدطرف دوستان اقليتی

خيلی با او  آشنا بودم بابا فری 61كرد. من چون از سال خواند و مقنعه به سر میمی

در مدتی كه در گوهردشت بود حس  بااي نداشت. فریكردم. اما فایدهصحبت می
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خودش حيوانی درنده كرد كه فکور عاطفی نسبت به فکور پيدا كرده بود و باور نمی

اش به فکور نزدیك شنيدم كه شهره به رغم رفتارهاي غير طبيعی است. من بعدها

ن نياوردند و به بند عمومی گوهردشت منتقل شد. نشد و به همين علت او را به اوی

 یکی از دوستان ما، شهرزاد بعدها شهره را در بند عمومی گوهردشت دید.

 5 كهاولين كسی بود كه مالقات حضوري گرفت. با این 64در سال  بافری

دم. او را تصادفی در خيابان دی 70آزاد شد. سال  64سال حکم داشت در سال 

. از دیدن من خيلی خوشحال شد و از خودش گفت بابود. فریخبرنگار كيهان 

رفته و حتی تهدیدش هم اینکه دو سال تمام پاسداري به خواستگاریش می

رادران ب فریده نگفت كه چه كسی بوده. ظاهراً ته كرده. شاید همان فکور بوده البمی

ها دست به آنخواستند به این طریق ها میاقليتی و ساكن اروپا بودند و آن فریبا

 پيدا كنند.

. چنان در گوهردشت بودم. یك زندان به تمام معنی فاشيستیاما من هم

چنان بود كه اگر گيري آنرفت. سختهيچ صدایی نباید از سلول به بيرون می

وقع معنوان مثال ما در گفتند عالمت دادي. یا بهكشيدیم میدوبار سيفون را می

 .یمرایلون به سلول بيآوبشویيم و داخل نهایمان را توانستيم لباسحمام كردن می

هاي زنيد. در سلولمورس می گفتنددادیم میاگر نایلون خيس را تکان می

هاي من در گوهردشت هواخوري نداشتيم و سکوت مطلق بود. یکی از سرگرمی

هاي مهتابی نزدیك صبح موقع صبحانه كه ساعت سلول ورزش كردن بود. در شب

اي از باالي سلول تکه شدم و از پنجرهح بود من بيدار میر و پنج صبحدود چها

 شد.زهره را كه بزرگ دیده می دیدم و ستارهآسمان را می

بعد از گذشت سه ماه یك روز مرا صدا زدند. یك باره نگران شدم. گمان  

بوسی اند. اما وقتی بيرون رفتم دیدم مينیكردم شاید رضا و یا مهناز را گرفته

بوس تمام پسرهاي اكثریتی بودند و در انتهاي آن یك زن ایستاده در داخل مينی

ه بود و حاضر نبود حرف بزند و به زداي به همراه داشت. او ابتدا وحشتبود كه بچه
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اش در حال فرار من گفت كه شوهرش لو رفته و هنگام یورش مأموران به خانه

آذر بوده است. من بعدها  16هاي بيانيه گفت كه شوهرش از بچه كشته شده بود.

كردیم. بوس با پسرها صحبت میدر مينی و همسر بهروز سليمانی بود.فهميدم كه ا

روز برف سنگينی آمده بود. حركت ماشين خيلی سيگار دادند. آنها به من آن

اي از جاده نگه داشت. از او خواستيم سخت بود. باالخره راننده ماشين را در گوشه

ها صحبت كردیم و سيگار كه در را باز كند تا هوایی بيآید. خالصه مفصل با بچه

 هر تا شبی طی كردیم. درظ ن گوهردشت تا اوین را ما در فاصلهكشيدیم. فاصله بي

 .بود بردند. روي زمين زیلو هم نبود 5و  4 اوین ما را به سالنی كه بين شعبه

عنوان شام دادند. چون ساعت ده زیراندازي كثيف وحشتاك. یك تکه نان خشك به

 ها غذایی نداشتند.شب بود و آن

 فردا صبح مرا به شعبه بردند. بازجو آمد و گفت چه جوري بود؟ گفتم

هایی دانيد. من از جنگ دوم به بعد نشنيده بودم كه چنين زندانخودتون بهتر می

را نگفتم.  گویی ما فاشيست هستيم؟ گفتم نه من اینهست. بازجو گفت یعنی می

فقط گفتم هيچ جا درباره چنين زندانی به جز دوره جنگ دوم جهانی نخوانده 

بند  به . در ابتداي ورود240د بودم. او لجش گرفت و من را روانه بند كرد. بن

 3هاي پسر به من داده بودند گرفت. مرا به اتاق را كه بچه ، سيگارهاییرحيمی

هاي ، نود درصد بچه6ها نماز خوان بودند. به جز اتاق بردند. جایی كه همه بچه

 خواندند و مثالً ماز میهاي دیگر كه همه ناین بند مجاهد بودند و بقيه از گروه

گفت بهائی هستم و خانمی اي بود كه میودند. از این اتاق یك دختر تودهتواب ب

ها كمی آشنا شدم. دیگر كه خواهرش در دوره شاه در زندان با هم بودیم. من با آن

 شناختم مثالً ها را میعضی از بچهب .رفتم 6بعد از گذاشتن وسایلم به اتاق  روز اول

اي دارند. روزهاي بعد به من گفتند كه آمدن نوشين. اما دیدم كه همه حالت بيگانه

ها را دید. توان آنفقط در راهرو می .ممنوع است 6هاي دیگر به اتاق هاي اتاقبچه

آذري بودند و به انفعال وحشتناكی رسيده  16اي و یا هاي این اتاق تودهبيشتر بچه
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وضعی ابا داشتند. رو از ارتباط با یك سر م خواستند آزاد شوند. از اینبودند و می

ها خوبی دارم امّا در زندان بسياري از آن يها رابطهن من با بعضی از این بچهاآل

 رفتند.حتی از سالم و احوالپرسی با من طفره می

ن و آا .من با نوشين ارتباط داشتم چون پيش از این در بند با هم بودیم 

ري گفت. كيانوحزب میاعترافات رهبري  يو درباره موقع بسيار سر موضع بود

هایی بزند و این معنی بریدن را حزب حرف يوظيفه داشت كه براي نجات اعضا

ها بچه تدریج از بقيهدهد. نوشين با افسانه هر دو این موضع را داشتند و بهنمی

ها را داشته گرفتند. من به برخی از دوستان گفته بودم كه هواي آنفاصله می

موضع  غييروند. بعد از رفتن من از بند نوشين و افسانه تنگذارید تنها ش .باشيد

ن تغييرات از ای 240دادند و شروع به نماز خواندن كردند. من در بازگشت به بند 

كه چند ماه گذشته پشت سر  مراحل بازجویی را خبر بودم. به همين دليلبی

 .آخر یالگذاشته بودم به نوشين گفتم. اینکه با بازجو چگونه برخورد كردم و 

ت به همين سبب وقتی فهميدم نوشين این چنين تغيير موضع داده به شد

را چخواند بلکه بيشتر به این خاطر كه چون او نماز میدچار بحران شدم. نه آن

رف صهم به آن .خودم بدون اطالع از وضعيت حال او همه چيز را به او گفته بودم

خواند چندان اهميت ز مییدم او نماشناختم. من وقتی دكه او را از قبل میآن

ه در شوكه شدم. او و خواهرش بندادم اما وقتی با خودش حرف زدم كه بریده، 

ها را به دست پاسداران رفتند و آنشناختند میاي كه میهاي تودهبچه يخانه

ها را به بازجو رود و این حرفدادند. دیگر به این مسئله رسيده بودم كه او میمی

 كشند.گوید و بار دیگر مرا به صالبه میمی

 گفتم اگر با نمازها موضع نداشتم و میگاه در برابر نماز خواندن بچهمن هيچ

 م به آنكنند این كار را بکنيد، هر چند كه خودم هرگز نتوانستخواندن آزادتان می

 تن در دهم.
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. شدمنين نزدیك نيامده بود كه من با نوشين این چ 240مهري هنوز به 

 3ق اتا اتفاقات را براي او گفتم. دیگر مهري هم با من در وقتی مهري آمد همه

 تهم كنمخواهم كسی را مكه دو سه روز بعد مرا صدا كردند و بردند. نمیبود. تا آن

 اما گزارش بند باعث بردن من بود.

ه بند كپائين  240باال بودم مرا به بند  240بعد از یك هفته كه در بند 

 50حدود   بود وباال 6تاق این اتاق به اندازه ا گذاشتند. 7در اتاق  بی بود بردند.توا

 اهراً ظ گان نامی از گروه سهند بود ومسئول اتاق مژ .حضور داشتندن آنفر در 

 اهراً ظبند  نآاما مانند نود درصد زندانيان  رسيد.دختر جوان با فرهنگی به نظر می

ده ك رسيبه این در دیگر نسبت به توابين احساس نفرت نداشتم و البته تواب بود.

ی زندگ نان را ازآنوجوانانی كه موج انقالب  بر جوانان و يبودم كه فشار زیاد

 60 ن شرایط وحشتناك دههآتحت  اي بسا كه آمده است. شان دور كرده،معمولی

ا ی اقعی ووطور ه يجه یا بدر نت. ورندآبازجوئی را تاب  نتوانند انواع فشار داخل بند و

 ند.دزمیتوابيت  بطور تاكتيکی خود را به انفعال و

گان با احترام با من رفتار از جمله مژ همگی و ،ن اتاقآدر بدو ورود به  

ویژه ه ب اند.ينه سفارش شدهكردم در این زمطوري كه احساس میه ب كردند.می

براي  ،رحيمی براي من قائل بودكه بازجو از احترامی  209كه سهيال مسئول قبلی 

من ه اما بعد از یك هفته مژگان ب رسيد.هم می گوش منه البته ب گفت ونان میآ

گفت شما چون نجس هستيد نباید در كارهاي بند شركت نموده یا به غذا دست 

از طرفی تعدادي از  ها حساسيت داشتم.من هميشه نسبت به این حرف بزنيد.

با دیدن  اكثریتی در این بند بودند كه حالت منفعل داشتند و اي وهاي تودهبچه

مرتب مرا در خفا در جریان  و اي گرفته بودندكه جان تازهموضعی مثل اینیك سر

نام بهدخت ه ها باياما یکی از توده گذاشتند.تصميمات جدید می مسایل بند و

كه یابی كسانیدر ردوقات براي كمك به بازجویان ار تبيش شده بود و تواب كامالً

مواقعی كه دربند بود بهدخت  .كردهنوز دستگير نشده بودند، در شعبه كار می
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كرد كه این را تهدید می كرد وشدت از تماس با من منع میه ها را بايتوده

شان به بند اي با رفتن منهاي تودهاز طرفی برخی از بچه گزارش خواهد كرد.

ه بهدخت كه متوجه این امر شده بود سر هر اذان ب و خواندندنماز نمیدیگر 

بيص دختري  و در همين حيص نماز بخوانيد. افتاد كه بلند شوید وشان میجان

او گفت  وردند.آ 7اكثریتی است به اتاق  كرمانشاهی و ندگفترا كه می ايساله 16

 ا هماو گفت كه با مين هنگام فرار از كرمانشاه در اتوبوس دستگير شد.ه كه ب

نام زهره تنکابنی ه برند كه زنی بمينا به او گفته است ترا به اتاقی می سلولی بود و

تواب شده  حاال بریده و او مسئول زنان شرق تهران سازمان بود و .جا ستنآدر 

دانستند از طرفی همه می نه من. البته خود مينا مسئول شرق تهران بوده و است.

خوانم. نمی ،هم كه مشخصه تواب بودن بود نماز موضعی هستم وكه من سر

سه روز  دو كند.فهميدم كه بازجو از هر امکانی براي خراب كردن من استفاده می

ه دیگر برخالف روزهاي اول ب تواب شده وهم بعد معلوم شد كه این دختر خانم 

اي مرا وادار كرد كه با نوشتن نامه مجموع این حوادث جوید.شدت از من دوري می

ون دماه ب8نيز حدود  به بازجو اعالم كنم كه در اعتراض به بردنم به بند توابين و

ام بازگشت به خواسته اصلی زنم وتر میذاي نامحدودغدست به اعتصاب  مالقاتی

الغر  شدیدا حدود یك هفته در اعتصاب بودم و باشد.می و غيره مالقات بند قبلی و

مرا دیده بودند نصف شده بود  61كه تا سالوزنم به گواهی همه كسانی شده بودم.

قول  پاسدار مسئول بند با من صحبت كرد و كيلوگرم رسيده بود. 40به حدود و

اعتصاب  اعتصاب غذا بامن صحبت خواهد كرد.داد كه بازجویم در صورت شکستن 

ی صدایم كردند. در بدو ورود از بازجو یروز بعد براي بازجو یکی دو را شکستم و

خواستم در بندي باشی كه گفت می چرا مرا به بند پائين فرستادید؟پرسيدم 

هر ه قدر اكثریتی دستگير كردید كه بنآگفتم شما ماشاهلل  اكثریتی نداشته باشد.

خواهم به بند قبلی یتی نخواهد بود اما من میثرخالی از اك بندي كه مرا بفرستيد،

 برگشتم. 6د به بند باال واتاق یادم نيست كه چه جواب داد ولی خيلی زو .برگردم
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مهري هر دو با  ماه من و 9بعد از  ،دي 17 تقریبا بود. 62 ديیل این تقریبا اوا

ه موهایم ب خانواده از دیدن من كه خيلی الغر شده بودم و خانواده مالقات داشتيم.

 چون این را به رضا نيز منتقل كرده بودند. متعجب شدند. زده بود، يسفيد

ها داشتم به اوگفته شت ميلهپ در خرین مالقاتی كه با رضاآدر  62دراردیبهشت 

مسران زندانيان را كه به مالقات بودم به مالقات نيا زیرا شنيده بودم كه برخی از ه

 64 پایيزوم وي كه در ولی بعد از دستگيري د جا دستگير كردند.مده بودند همانآ

چادرت را بزن كنار چون شنيدم موهایت سفيد ، در اولين مالقات گفت داد رخ

 سان گذشت.به این 62سال  خواهم بدانم راست است یا نه؟می شده و

و اعالم كرد همه  بلندگوي بند به صدا در آمد 62هاي زمستان شبی از شب

دار بودم تا دوستانم من نرفتم اما بيها به حسينيه بروند. البته اياكثریتی و توده

ها وقتی برگشتند از نظر روحی كامال در هم شکسته بودند. آن شب نبرگردند. آ

نفر دیگر از هم قطارانش را براي مصاحبه به حسينيه  9ناخدا افضلی به اتفاق 

آورده بودند. الجوردي صحنه گردان ماجرا بود. ناخدا افضلی و یارانش آن شب قرار 

اي را ناظر باشند. هنگام نندههاي فلج كم شوند. اما پيش از آن باید صحنهبود اعدا

گذشتند و به دستور ميان تونلی از توابان الجوردي میورود به حسينيه از 

سوسياليستی و ضد الجوردي توابان با مشت و لگد و فحاشی و شعارهاي ضد 

احبه هم مرتب این اي از آنان استقبال كردند. در حين مصشوروي و ضد توده

ها از ان از جمله اقليتیشت. تعدادي از شركت كنندگها ادامه داشعارها و فحاشی

الجوردي دو تن از داري كردند. سوسياليستی خودروي و ضدشودادن شعار ضد

خواست كه چرا این شعارها را  خواند و از آنان توضيحها را به روي صحنه فرااقليتی

خواهيم به ها نفر است و ما نمیگفتند سوسياليسم اعتقاد ميليارد هادهند. آننمی

ها را زیر مشت لگد . توابان به روي صحنه رفتند و آنها توهين كنيمناعتقادات آ

 ،ن مراسم توابانگرفتند. بعدها شنيدم این دو چند روز بعد اعدام شدند. در پایان ای

مشت و لگد گرفتند. صحنه بسيار اكثریتی را به زیر  -ايهاي تودههمه بچه
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. این مراسم را روز بعد از ویدئوي داخلی داخل رده بودانگيز و وحشيانه رقم خوغم

ها را به حسينه خواستند. اي اكثریتیردند. دو سه روز بعد دوباره تودهبند پخش ك

چه ها صحبت كرد و از آنین كه جوانکی روحانی بود براي آنمسئول ایدئولوژي او

است. البته  گذشته بود عذر خواست و گفت این نحوه برخورد خواست ما نبوده

 الجوردي در این مراسم دیگر حاضر نشد.

-توده ی در مورد دستور دادستانی براي دادگاهی كردنیهابا زمزمه 63سال 

دگاهی ن تاریخ ما را داآواقعيت این بود كه تا  ها شروع شد.اكثریتی و هااي

هاي هبچ ابتدا شروع به محاكمه این دو گروه كردند و 63از اردیبهشت  كردند.نمی

      زادي گرفتند.آشان حکم هكه هم تر را صدا زدنداي منفعلتوده

 پور برادردر مالقات خانواده به من اطالع دادكه قربانعلی موذنی اوایل خرداد

كه چهار درحالی قربان اوایل سال پنجاه و .همسر خواهرم مهناز كشته شده است

وي براي رد گم  داشت شد.آهنگران بازه جرم ارتباط با بهمن روحی دانشجو بود ب

وقتی از اوین  ها را سر قرار بهمن ببرد.ناز شکنجه مفصل قول داد كه آبعد كردن 

هاي یك مامور متصل بود سعی كرد كه با دستبند به دستدرحالی خارج شدند او

مامور را از درب ماشين كه بازش كرده بود به خارج پرتاب كند اما موفق  خود و

بردند  209بعد از این كار او را به انفرادي هاي  ی بسيار جوان بود.او دانشجوی نشد.

وقت روزي را كه پدر ومادر هيچ نداشت. سال خانواده هيچ خبري از اوحدود یك و

ها نآ ، فراموش نکردم.همسرش به خانه ما آمده بودند قربان به اتفاق خواهرم و

 و از حدود شش ماه هيچ خبري نگرفته بودند مده ولی بعدبراي یافتن او به تهران آ

بغض در گلو قادر به خوردن غذا  بار وهاي اشكر با چشممادرش سر سفره ناها

دوباره  انفدایيهمکاریش را با  .زاد شد انقالب مردم آمنِبه یُ 57ماه او در دي نبود.

نيز در من  او در بخش كارگري سازمان در خيابان ميکده فعال بود و شروع كرد.

هاي مختلف وزارت كار ا هم به خانه كارگر یا به مناسبتب همان بخش بودم.

 62از  از صداقتی كم نظير برخوردار بود. پر شور بود و بسيار فروتن و او رفتيم.می
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سه در حالی كه  بعد مسئول اصفهان وشيراز شد. در اواخر اردیبهشت شصت وه ب

 تصادفی شناخته و دستگير شد. صفهان ظاهراًبرد در ادختر تبدارش را به دكتر می

 دارد و ني تهران به اصفهادنان گفت قراري در وروباز هم براي فریب بازجوها به آ

به  جا رفت ونها به آنفرداي روز دستگيري با آ .ها را به سر قرار خواهد بردنآ

نشود ف مشکوك كه طر براي این گفت در طرف دیگر خيابان قرار دارد و آنان

بعد از تماس  توانندهم می هانان برود. آبی به طرف دیگر خيااجازه دهند به تنهای

 .دیگري داشت اما وي نقشه دستگيرش كنند. با شخص مورد نظر بروند و

از ایجاد براي جلوگيري . هاي عبوريزیر كاميونه خودكشی با انداختن خود ب

ه او خود را ب راننده مقصر نيست. ش نوشته بودكهكف دست هزینه براي راننده قبالً

 شکنجه رفيقی دیگر جلوگيري نماید. زیر كاميون انداخت تا از دستگيري و

 بر مال ها واز ترس گزارش تواب در بازگشت از اتاق مالقات گریان بودم. 

دچار  209 در همان و 62از سال  كند.با قربان گفتم قلبم درد می امشدن آشنایی

این  این در مواقع. ریتمی)بی نظمی ضربان قلب( شده بودمآ فشار خون باال و

ادش ی البته به دوستان نزدیك ماجرا را گفتم. شد.چنينی بهانه ناراحتيم می

 گرامی.

ما را در شعبه دو  مهري رسيد. حدود تير یا مرداد بود كه نوبت به من و

نفر یعنی  3 در این دادگاه كردند.ریاست مبشري محاكمه میه دادگاه انقالب ب

 سر من نشسته بود پشت عنوان منشی دادگاه كههفردي ب عنوان قاضی وهمبشري ب

مبشري  دیدمش حضور داشتند.یکی دیگر كه نمی نوشت ومذاكرات دادگاه را می و

اقتصادي ماركس را قبول دارم  گفتم نظریات اجتماعی و ؟یا ماركسيستیآپرسيد 

پرسيد خدا را قبول  گاهی ندارم.آریات فلسفی او چون مطالعه نکردم ولی از نظ

 .یگفت پس ال ادري هست داري؟ گفتم برایم سئوالی در این زمينه وجود دارد.

نفري با 3اي رسيد كه لحظه وكيلی حضور نداشت و .گفتم این برداشت شماست

 .را بدهم تانمدانم جواب كداگفتم من نمی عصبی شدم و هم از من سئوال كردند.
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دو گفت دیگر با هم  نآبه  نگاهی مبشري دهم.جواب نمی به همين علت اصالً

ها اندوهگين بودم كه ما كه از این شدت عصبی وه ست كه با نآواقعيت  نپرسند.

بدون  سازي محکوم شویم.با پرونده هاي واهی وحال باید به جرم .كردیمدفاع می

 ریختم.صدا اشك می

عبه شبار  یا دو هفته بعد دوباره به دادگاه فرا خوانده شدیم واینحدود یك 

كه از  فندرسکینام ميره شخصی ب این دادگاه فقط نيري و . درریاست نيريه یك ب

ما ا شتند.عنوان منشی حضور داهعمویم بود ب از دوستان بابام و اهالی تنکابن و

حضور كس دیگري را وضوح ه روي ميز نيري اتاق دیگري بود كه من بهروب

 كردم كه گاهی نيري در حين صحبت با من اشاراتی با او داشت.احساس می

ی كرد. او از من پرسيد تو دختر فالنفندرسکی میها را ميراكثر پرسش

 كنم كه با پدري روحانی چطور وارد سياستگفت تعجب می گفتم بله. هستی؟

شت زرا در دادگاه انقالب  كنم كه مبارزه با شاهگفتم من هم تعجب می شدي؟

یه آن تيترش با ای من دادكه بخوانم.ه خواست بازجو را باو متن كيفر دانی.می

 نيري ت.فهميدم كه برایم تقاضاي اعدام كرده اس الکفر.وقتلوائمه  شروع ميشد:

رفتم یبه دفتر فرهنگی شوروي م گفتم نه، یا به سفارت شوروي ميرفتی؟آپرسيد 

اسوسی جگفت اتهام تو  را براي مطالعه رهبري سازمان بگيرم.نها آكه مطبوعات 

ه كمنی  ،ام كنيدخواهيد به این اتهام محاكمهگفتم اگر می ؟گوئیچه می است

قاضاي ت و را بر دامنم نگذارید دهم كه این لکه ننگعاشق وطنم هستم ترجيح می

 اعدامم را دارم.

خواهم نظرت می .نگهدار استگفت این نوشته فرخ  ورد وآاي را درهبعد جزو

ن یك خط رد حمایت از رژیم آمحتواي  بگوئی. را نسبت به این خطی كه ميخوانم

از هيچ چيز خبر  سال است كه من زندانم و گفتم االن دو شعار سرنگونی بود. و

حاال باید دید چرا فرخ چنين ميگوید  .این موضع ما نبود وقتی بيرون بودم .ندارم

این  لطفا .شوداظهار نظر كنم كه با یك خط از یك جزوه نمی خواهيد.اگر می
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گفت  نظر بدهم. جزوه را براي یك هفته در اختيارم بگذارید تا سر فرصت بخوانم و

واقعيت این  دهم كه نظري بدهم.خود این اجازه را نمیه گفتم من هم ب شود.نمی

به جمهوري ع ن مقطآهم در قصد نداشتم نظري بدهم چون من بود كه اصالً

  .اسالمی بدبين شده بودم

 ردیمهمه فکر ك حدود پانزده روز بعد مهري را با كليه وسایل صدا زدند.

رو از این .كنندچون مطمئن بودم كه مرا به اعدام محکوم می شود.زاد میآدارد 

وز رمان حلقه ازدواجم را به او دادم تا به رضا بدهد. اما بعد معلوم شد كه ه

هم  سال بازداشت كه روي 3سال بود البته بدون احتساب حدود  7كه حکمش را 

ها ن دادگاهن زماآ باال بردند. 2او را به بند  سال به او ابالغ كردند و 10شد می

 د درتا چند سال بو براي كم نشان دادن احکام مدت بازداشت را كه از یکسال

 یك .ام بودمر نشانه حکم اعدخود این ا اما حکم مرا ندادند. كردند.حکم لحاظ نمی

 كنند.میاز وضعم پرسيد.گفتم چرا حکمم را ابالغ ن یم صدایم كرد وو دفعه بازج

را به  ماه بعد حکممحدود یك كمی تو فکر فرو رفت. گفتم نه. گفت مگر ندادند؟

 سال را به من ابالغ 15شد سال بازداشت می 3سال كه با احتساب  12ت دم

قاي آه كبعدها فهميدم  ن اعتراض كردم.آاست اما به  فایدهیدانستم بمی كردند.

 اهلل یتآچون فهميده بود كه  مير فندرسکی روي دوستی كه با اقوام ما داشت و

ا در رفرستد لذا پرونده ام زودي هيئتی را براي عفو به زندان میه منتظري ب

شتش از بازگمدت طوالنی به مرخصی رفته بود كه بعد ه ب كشوي ميزش گذاشته و

 و به این طریق از اعدام رستم. پرونده را ارائه داد

بار با خانم جا براي اوليننآدر  .پائين بردند 1ما را به بند  64ل بهار سا

ترام د كه احبا وقاري مثال زدنی بو او زنی فرهيخته و رو شدم.هملکتاج محمدي روب

همواره با  شد وگانه ما نمیهاي بچهبحث وارد جر و كرد.خود جلب میه همه را ب

ن ایشا اي سن داشت.خرده و پنجاه كنمفکر می كرد.حوصله با همه برخورد می

 هرمزان بود.یاد پورهمسر زنده
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 ران راای اي از اعضاي حزب تودهعده 63وري كنم كه اواخر بهار آباید یاد 

رسی فاطمه مدجمله از  ،240در بند  وردند.آبه اوین یی یکسال بازجو از بعد

اد فاطمه حسينی مقدم ملقب به گيتی همسر زنده ی ملقب به فردین و تهرانی

 نده،فردین زنی سر ز وردند.آبخشی دیگر از بخش مخفی حزب را  رنگ وذآسعيد 

ط روابا از ابتد سازماندهی چيره دست بود. با روابط عمومی بسيار قوي و گو،طنز

 مد.آوجود ه دوستی محکمی بين ما ب

فتن ما این نسبت به كه با ر منفعلين بود اكثریت با توابين و ،پائين1در بند  

هاي اي از سرموضعیچند روز بعد شنيدیم عده هم خورد.ه ها بنفع سر موضعی

قبلی این بند را كه به اتهام عدم رعایت مقررات بند به انفرادي برده بودند براي 

بود كه هنگام تميز كردن  ها ایننآ جرم ورد.آخواهند حد زدن به حياط بند ما 

وردند از ما آها را نآوقتی  قاي خمينی را پاره كرده بودند.آهاي بند عکس

یکی از مادران  من و نان به حياط برویم.آواستند كه براي تماشاي حد خوردن خ

گفتيم حاضر نيستيم تماشاگر این  كومله از این كار ابا كردیم و شمالی عضو

عوض  ما هم در با كشمکش به حياط بردند. را پاسداران ما باشيم.گري وحشی

مان را نشان دادیم. روز به این طریق اعتراض طرف دیوار كردیم وه مان را بروي

ه تازگی به او كه ب بود.رازینی قاي آرئيس دادگاه  نفر را به دادگاه بردند. دو بعد ما

ه ب جاي قاضی نشست.ه م چرا بدانجاي الجوردي دادستان انقالب شده بود نمی

هاي واهی كه به گزارش پاسداران استناد اتهام جدل و هر حال بعد از كلی بحث و

روز  ضربه محکوم كرد. 20دوست همراهم را به  ضربه شالق و 40شد مرا به می

باد آحاج مجتبی كه اهل عباس  بعد دوباره بساط حد را در حياط بند پهن كردند.

در  و 62كه چون من از سال این نکته جالب دار اجراي حکم شد.تنکابن بود عهده

می دچار شده بودم ضربات را ریتآ فشار خون باال و به ناراحتی قلبی و 209همان 

ور براي آباز هم نکته بهت. زدپائين سمت راست پشتم می در قسمت باال و عمدتا

 .ن بار برایم روشن بودالبته ای گونه فریادي بود.من تحمل این ضربات بدون هيچ
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این  هایم را با فریادهایم ناراحت كرده وتضعيف روحيه نمایم.خواستم همبندينمی

البته روش عمومی همه كسانی شده بود كه جلوي چشمان سایرین حد 

زمين  را دسته جمعی به زیر ما 240 همبنديِ بعد از این عمل دوستانِ خوردند.می

ن در آنفر حد خورده را با ساكنان سابق فقط ما دو  .براي تنبيه كار ما بردند 209

ولی یادم نيست كه بعد از یك یا دو هفته همه ما را دوباره به  همان بند گذاشتند.

ميترا  ،رفتيم 1كه وقتی به بند پائين بند نکته جالب این برگرداندند. 240بند 

ميترا حدود  بودند.ن آمهري هم در بند باالي  ماریه و همسر انوشيروان لطفی و

دا نست كه انوش هم قبل از او دستگير او نمی یك سال بود كه دستگير شده بود.

كار این موضوع را تائيد كرده ما در بند قبلی شنيده بودیم كه روزنامه  شده است.

پدید شده كرد چون در تمام مدتی كه انوش ناوقتی به ميترا گفتيم باور نمی .است

كرد كه انگار مخفی شده طوري صحبت می گرفت واس تلفنی میبود با خانواده تم

 الخره ميترا پذیرفت كه او دستگير شده است.اب است.
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 دستگيري مجدد همسرم

، روزي به اجراي احکام احضار بودیم 240ي كه ما در بند باال 64شهریور 

البته دليلش را به اوین احضار كرده اند.  سرمجا به من گفته شد كه همندر آ .شدم

را نگفتند. در مالقات هفته بعد خانواده گفت كه رضا به طور غيرقانونی به خارج از 

واقعيت این بود كه  ذر ماه از او خبري نداشتند.ها تا آناما آ كشور رفته است.

نان بود در ميدان خارج از كشور را كه رضا نيز جزو آمسافران به بوس حامل مينی

 15حدود  را به همراه سایرین دستگير كرده بودند. او ده وشهر زاهدان توقيف كر

جا نبدرفتاري در آ ی بود كه از شکنجه وزي را در زندان زاهدان تحت بازجویرو

همان بند  یا و 3000س وي را به كميته مشترك یا بند پس ناراحت بود.بسيار 

كه خانواده درحالی ،نجه كردندشدت شکه را ب ماه او 3مدت . دتوحيد منتقل كردن

 به اوین وبارها در این مدت خانواده  .او در خارج از ایران استكه  ندخوش بوددل

اطالعی كردند. . ولی مسئولين از وضع او اظهار بیمراجعه كرد بند كميته مشترك

در اتاقی غير از  خواندند.بود كه مرا به بازجویی فرا 64كنم اوایل آذر ماه فکر می

 شيك پوش با شلوار و بدون ریش وی، بازجوي جوانی اتاق بازجویی هميشگ

جز رضا ه راجع به همه چيز ب دوخت از من استقبال كرد.كاپشن جين خوش

ها سه بار تکرار این بازجویی .نتوانستم منظورش از این بازجویی را دریابم پرسيد و

مورد چه در  .ی دوم حدس زدم رضا را باید دستگير كرده باشندبعد از بازجوی .شد

ی هدفبی هاي ظاهراًییخارج رفته بود چنين بازجوه دوست دیگري كه خواهرش ب

 ی او گفت همسرت به خارج گریخته است.در سومين بازجوی گرفته بود.صورت 

او امکان ندارد به خارج رفته  ممکن است.گفتم غير اطالعی زدم وخود را به بی

عهد كرده بودیم در هيچ شرایطی این ما  باشد چون از رفتن به خارج متنفر بود و

 يد اوی او فرار كرد.گفتم اگر راست بگویگفت احضارش كرده بودیم ول كار را نکنيم.

ن ، ترسيد كه دوباره در آرنجی كه در دستگيري اولش كشيدبه خاطر  احتماالً
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سپس راجع به محل كارم در فروشگاهی در  خارج رفته است.ه بو  مخمصه بيفتد

ن فروشگاه تعجب العات او در مورد محيط منچستر و آيد كه از اطمنچستر پرس

روي  او مالقات خواهند داد. به زودي به من و ن حدس زدم كهبعد از آ كردم.

هم پيوسته را گلدوزي كردم كه روي تپه اول تا قله پر از ه اي تصویر دو تپه بپارچه

دامنه خاكی  و  هرست یقشقاتر تعداد كمی روي تپه كوتاه هاي درشت بود وشقایق

 این بخش از شعر زنده یاد شاملو را گلدوزي كردم: ،تري تپه بزرگباال .داشت

 گر بدین سان زیست باید پاك

 من چه ناپاكم اگر ننشانم از ایمان خود چون كوه

 بقاي خاكاین بی یادگاري جاودانه برتر از

 

 كردم:تر بخش دیگر این شعر را گلدوزي ه كوچكپباالي ت و

 گر بدین سان زیست باید پست

 نياویزمیی من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوا

 بربلند كاج خشك كوچه بن بست

 خرآز قبل ا و بود حدسم درست را از تسليم بر حذر دارم. خواست اودلم می

دت مه نه بچگو متعجبم كه او ذر مرا به مالقات او بردند.این پارچه را به او دادم وآ

جيب  بعد از اعدامش در .ه بودداشت ن را از چشم پاسداران دور نگهسه سال آ

 شلوارش پيدا كردیم.

 240م با ما به بند اي از اعضاي حزب را هعده محمدي و ملکتاج خانم

درش  و یعنی در هر اتاق تعدادي از ما را قرار دادند در بسته كردند. و بردند پائين

هاي ضروري ربع ساعت براي انجام كار مدت یكه وز بفقط چهار بار در ر را بستند.

مراقبت دائمی ها چون حوصله البته پاسدار شد وباز می هااتاق یك از هر درِ 

در این ميان  بيرون بودن بد نبود. تگيري ما در همان اوقانداشتند لذا ارتباط

بودند باز زل حصار برده به ق و ی را كه حکم داشتندیهااي دیگر از بچهمهري وعده
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چون از  .پياز بياورند شان گفته بودم كه برایم سير ومن قبل از رفتن .گرداندند

 . مدآبا غذا خيلی خوشم می دو سبزي خوردن این

دگان زنده عنوان نماینهسه نفر روحانی ب 64 پایيزیادم نيست كه تابستان یا 

خواهيد را كه میگفتند كه هر كتابی  مدند واهلل منتظري به بند ما آ یتآیاد 

جا كه نها از آاكثریتی اي ووقتی داخل اتاق ما آمدند البته ما توده ليست بدهيد.

قابل  تا حدوديبلکه هر كتابی كه  لآنه حتما كتاب ایده ،ابهميشه داشتن كت

 مشدی . آمادهدانستيمنيز حق خودمان می براي زندانی سياسی الزم و ،بود تحمل

 ت وخشون هاي اتحاد مبارزان كمونيست باگهان یکی از بچهكه ليست بدهيم اما نا

 دید؟شق ما چرا وارد اتا ما با شما حرفی داریم و هكی گفت ،نان گفتی بد به آلحن

ا من گفتم ولی م رویم.گفتند كه خوب حرفی نيست ما می نان بلند شدند وآ

جيد مقاي آهفته بعد نان دیگر نماندند.حدود یك اما آ خواهيم ليست بدهيم.می

، بود یستادهاطور كه دم در همان مد.ها به بند ما آعنوان رئيس كل زندانهانصاري ب

 د وفاطمه جباري پاسدار دفتر بند كه فردي شرور بو فکور رئيس وقت اوین و

ضروب مها را با ضربات كاراته اي بچهه هر بهانهب ها كاراته باز شده بود وتازگی

همانی هستم كه به  (من یعنی)كرد، خطاب به مجيد انصاري گفتند این می

نی صباشکار خيلی عمن از این دروغ آ یت اهلل منتظري توهين كردم.نمایندگان آ

ارم كه دجباري شکایت  یعنی فکور و از این دو گفتم این یك افترا است و شدم و

 زنند.به من افترا می

 مرد به بند ریختند و پاسداران زن و ،یرسعنوان بازهیکی دو هفته بعد ب

مهري  اضافه اسم من وه شدیم بها را كه حدود بيست نفر میليستی از همه گروه

روي مشترك بعد از یکی دوساعت معطلی در راه را خواندند كه به انفرادي ببرند.

مرابه چهار ماه  فکور، جباري، دادگاهی با حضور دادستان رازینی، 1،2،3،4هاي بند

 مهري را .ضربه حد محکوم كردند 40بودن و المالقاتچهار ماه ممنوع انفرادي،

جا اعتراض كردم  همان مالقاتی.الممنوع چه جرمی به دو ماه انفرادي وه دانم بنمی
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 209بعد ما را به عنوان مفتریان شکایت لفظی نمودم.هجباري ب از فکور و متقابالً  و

شان هايها در حالی كه منتظر تعيين سلولبچه بود و 3دیگر ساعت حدود  بردند.

-شروع به تعارف خرما كردند كه من گفتم نمی ،بودند 209توسط پاسدران بند 

زنم تا به خورم چون از همين لحظه دست به اعتصاب غذاي خشك نامحدود می

 شکایت من رسيدگی شود.

من  جواردر  راه بود وه بساط مورس ب سلولی بردند.ه هریك از ما را ب 

زش من تا سه روز اول توان ور زدیم.ها با هم مورس میشهرزاد بود كه ساعت

وز ر نم.توانستم ایستاده ورزش كچهارم دیگر نمی و سوم كردن داشتم اما از روز

فتر دا به پيکار ر دو تن از بچه هاي اقليت و قاي حداد من وپنجم دادیار زندان آ

اه روان ت م دچار گرفتگی شده بود واهاي صوتیدر آن موقع تار زندان احضار كرد.

ام گفتم در صورت انج با این حال به حداد رفتنم نيز به تحليل رفته بود.

 گاه درلغو حکم داد هایم چنين بود:خواست شکنم وهایم اعتصابم را میخواسته

لبته ا .جباري با فکور ویی خورد قضابر و م به بندنبرگشت ن وتمامی موارد آ

مه گز هزندانبان هر اصوالً ممکن است ونستم كه اجراي این خواست دوم غيرادمی

عنی م عتراف به شکست است وچه این ا .كندهاي زندانی را قبول نمیخواست

ه در د فقط قصدم این بود كتر است چنين كاري كنندارد او كه در موضع مسلط

من  . به او گفتمبپذیردها را سایر خواست ،هاي غيرممکنتن درخواسمقابل آ

ردند وم كحق مرا محکه نان بانفرادي بودم ولی در این بار چو هاي طوالنی درمدت

 .گردانيدم مییا زود به بند باز برید ومطمئن باشيد یا مرده مرا از سلول بيرون می

یگر به سلولت هفته د و كنمحداد گفت حاال فرصتی بده تا من پيگيري 

گفتم باشد من اعتصابم را تا هفته دیگر  گردانم.ند باز میرا به بو ت یم وآمی

كه مرتب از پاسداران در این رابطه درحالی هفته بعد خبري از او نشد .شکنممی

 1به سالن  6یا 5سر هفته باز اعتصاب غذا را شروع كردم. مرا از سالن  پرسيدم.می

اسش سلولی سرشن هم در جوار فاطی ایزدي از رهبري زنان حزب توده ایران و
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 ؟از من پرسيد چرا اعتصاب غذا كرديفاطی  خانم مریم فرمانفرما منتقل كردند.

من  كنند وها با باز شدن فضاي زندان تندروي میگفتم واقعيت این است كه بچه

یا  از او خواستم كه یا او و ها شوم.خواهم به بند بروم تا مانع تندروينگرانم. می

شان را اي دارند چون حکمهاي تودهنفوذي كه بر روي بچهه دليل مریم خانم ب

مریم خانم  طبق قانون نباید در سلول بمانند تقاضا كنند كه به بند بروند. گرفتند و

من  دالیل مختلفی نپذیرفت اما فاطی با اصرار من موافقت كرد كه صحبت كند.ه ب

ون فکور به سلولم چند روز بعد حاج مجتبی معا چنان در اعتصاب خشك بودم.هم

گفت حاال به بهداري  همه چيز را توضيح دادم. .گفت چرا اعتصاب كردي امد.

گفتم این را  ینده به بند بفرستمت.سه روز آ دهم كه ظرف دوقول می برمت ومی

شنبه به تا پنج گفت من حتماً دیگر از ایشان خبري نشد. قاي حداد هم گفت وآ

شنبه گفتم من تا پنج ضمناً به بهداري بروم.قبول كردم كه  فرستمت.بند می

ن روز مرا به بند نبردید اگر آ دهم وب ادامه میآ خرما در روز و ر با دواعتصاب تَ

 مد وشنبه آروز پنج در بهداري سرم وصل كردند. كنم.خشك میاعتصاب دوباره 

با چند نفر از بچه هاي دیگر  و بعد با رضا مالقات داد اول مرا به دفتر زندان برد و

  به بند باز گرداند.

ه مرا كه براي شکنج 62سه چهار اتاق نمور دارد كه اوایل  209زیر زمين 

نيتی ر سکوتی بسيار امن دویژه را در آ (زعم خود)هاي خيلی به زندانی ،بردندمی

يدگاه بعتبه بعد به  64هاي طور كه قبال نوشتم در سالهمان كردند.داري مینگه

محمدي  ود كه خانمب 64فکر كنم اسفند هر حال ه ب .تنبيهی زنان تبدیل شده بود

دو  در این اتاق یك اقليتی و كردند.جا تبعيد نبه آ كه بدانيم چراآنبیمرا  و

بتا د نسعي پيکاري با ما بودند كه برخالف توي بند روابط خوبی با ما داشتند و

ها سلولیمهالبته حدس  گشتيم.اواخر فروردین به بند باز خوبی را با هم گذراندیم.

 این بود كه براي عفو ما را به زیرزمين منتقل كردند.
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هاي حزب توده ایران شده در این برهه من دچار ابهاماتی در مورد سياست

از جمله این ابهامات  .بود كه این ابهامات را با فردین مطرح كردم 65بهار  بودم.

سياست تفرقه افکنانه حزب در  ،اري مطلق حزب از منافع شورويسياست هواد

پرستی اعضاي رهبري صفوف نيروهاي چپ بر خالف شعار جبهه متحد خلق،

هاي ذ در نيرووموارد دیگر بود. در مورد نف و ها با ما،برخورد از باالي حزبی ،حزب

دست ن یكها معتقد بودم كه چون طبقه كارگر ایرانایجاد انشقاق در آ چپ و

پس  ،ن حضور دارندا كارگر فصلی تا كارگر صنعتی در آمزد تاز كارگر روز نيست و

نان بخشی از حقيقت را حمل . هر یك از آتواند نمایندگان مختلفی داشته باشدمی

با با همه  پس باید از خير فقط یك حزب كارگر در هر كشور گذشت و. كنند

ن تنها راه درست را قبول این كنوالبته از آن دوران تا .برخورد كردبرابر حقوق 

 .طوفانی عليه من برخاست ،ین موارددانم. با مطرح كردن ااتحاد می گانگی وچند

چون فکر  ،كنمسال را وارد این قضایا  هاي كم سن واز طرفی مایل نبودم كه بچه

این مباحث را  تاب تحمل كردم اینان هواداران بسيار پائين سازمان هستند ومی

فردین فراتر  خواستم این انتقاد از محدوده كوچك من واز طرف دیگر نمی ندارند و

ه كاز این دانستم مواضع سازمان در این موارد چيست واز طرف دیگر نمی د.ور

ن موقع آ واهمه داشتم. ن وفادار بودم قرار گيرممورد شماتت سازمان كه هنوز به آ

ین ها به اوسياليست ناب قبول داشتم اما بعدن یك كشور سعنواههنوز شوروي را ب

هاي جنبش ز تئوريكه ا ،ها نه از جانب حزبنتيجه رسيدم كه تمامی این نقص

هرحال در واقع خودم هم دچار بحران هویت شده هب خيزد.جهانی كمونيستی برمی

این كه هاي حزب اشکال داشتم ولی اینگرچه درباره برخی از برخورد بودم.

به ما خبر  دچار تردید بودم. ،زمان باشد یا نهانتقادات در چهارچوب مواضع سا

عده زیادي دستگير  رسيده بود كه تشکيالت سازمان در داخل ضربه خورده و

كردند كه معلوم عنوان مشکوك دستگير میهبافرادي را  64البته از سال  اند.شده

ها در بيرون توجهی به این مطلب بچه كه. اما مثل اینبود در تور امنيتی بودند
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روزي در تابستان  رسيد.هاي بيشتري از دستگيرشدگان میم كم خبرك نداشتند.

ه را كه ب 65جا یکی از دستگيرشدگان نهري را به بهداري بردند. آم من و 65

 او گفت كه سازمان پلنوم داشته و دیدیم. ورده بودندتازگی از كميته مشترك آ

راه كارگر را جمله ازهاي چپ دیگر اتحاد با نيرو كرده ودحزب را ر خط اتحاد با

با  كه خارج از خط سازمان عمل كرده باشم رفع شد.م از اینانگرانی كند.مطرح می

 ها دادم ونط دوستانه داشتم. این خبر را به آهاي راه كارگر ارتبابرخی از بچه

گشتم دوباره وقتی باز انفرادي رفتم.چه دليلی دوباره به ه دانم بمتاسفانه نمی

خيلی عصبانی  ها گفتی؟نگرفت كه تو چرا این موضوع را به آطوفانی عليه من در 

باید بيانگر مواضع اكثریت  جا هستم وعنوان اكثریت در اینهگفتم من ب شدم.

ما دو تشکيالت جدا  .توانيد ایراد بگيریدهر وقت با حزب یکی شدیم شما می باشم.

توانيد براي ما خط مشی تعيين شما نمی كنيم ويم و مستقل از هم عمل میهست

فکر جدا كردن كمون ه ها بتمام این مدت هرگز مثل سایر گروهالبته در  كنيد.

 دانستم.می سياسی را جدا از این مسایل خرد چرا كه مسئله .مان نيفتادمتركمش

ها اي از ما را از تمامی گروهبود كه عده 65 پایيزتابستان یا  روزي در     

ا به ما ر بعد مانده بودیم كه حاال چه خبر است؟ ی صدا زدند. ماتبراي بازجوی

اي با ه هر یك ورقهب درسالن نشاندند. موزشگاه بردند وطبقه سوم به اصطالح آ

یك  مان كنند.خواهند عفوگشت كسانی گفتند كه میدر باز سئواالت متعدد دادند.

ر ورودي سالن از من در جنب د بردند. ییه بازجوبه همان ترتيب ماه بعد دوباره ب

ن بار این ما كه آ داد پرسيدم چرا ما را صدا كردید.ها را میكسی كه این ورقه

دفعه قبل  .بکنيمتان خواهيم تقاضاي عفو برايگفت می سئواالت را جواب دادیم.

 عفو را قبول ندارم. اصوالً كه عفو شوم وگفتم من جرمی نکردم  موافقت نشد.

 325ن سال ما را به بند آ پایيز گرداند.جا به بند بازمرا از همان ليچاري گفت و

ی دو طبقه درست از دو خانه ویالی .با همه بندهاي دیگر متفاوت بودجا این بردند.

سه اتاق در هر واحد حدود  شدند.شده بود كه با دیواري نسبتا بلند از هم جدا می
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ها ها در دیگري منفعلدر یکی از واحدها سرموضعی سه اتاق در پائين داشت. باال و

سطح بزرگی با همه حياط ناجا این بود كوبی اینخ توابين را جا داده بودند. و

ما  ها داشت كهنجویباري در پاي آ و فلك كشيدهه چنارهاي قدیمی سر ب

 ايبسيار دلپذیر وشاعرانه محيط كردیم.ذار میها برگنمان را در پاي آهايكالس

اي باالي مجاهدین خلق هاز ردهیی هنوز چندي نگذشته بود كه فرزانه عمو بود.می

 يري دومش در اثر شکنجه وكه بعد از دستگشنيده بودیم  وردند.را پيش ما آ

 وشده داري میهایی كه قبال توضيح دادم نگهمتمادي در آپارتمانكه مدت این

هاي اوایل بچه .در هال جایی را گرفت او به هيچ اتاقی نرفت. روانی شده است.

هاي كار و بردندغذا برایش می ،كردندمش میحما كردند.رسيدگی می او مجاهد به

هاي به برخی از بچه و دادها را تشخيص مینر آغي به خوبی مجاهد و او دیگر.

اجازه حمام  هفته وضعش بدتر شد.بعد از یك  داد.هاي دیگر فحش میگروه

از همه بدتر سر جایش  زد وغذایش را دست نمی و دادكسی نمیه بردنش را ب

باید به  ها گفتيم این خانم مریض است وبه پاسدار كرد.مدفوع می ادرار و

جش را در ئوقتی دیدند كه حوا كردند.گوش نمی اصالً هانآ بيمارستان برده شود.

جایش را در حمام تعيين  از دو حمام یکی را به او دادند و دهدل انجام میها

 زار وي را نداشت.دیگر بند تحمل این همه آ جا بردند.نه زور او را به آب و كردند

ب اصروز اعت 5كنم در اعتراض به این وضع فکر می اي نوشتيم ودسته جمعی نامه

اما  شد به بيمارستان بردندگفته  بعد از پنج روز او را از بند بردند. .غذا كردیم

ز بند بغلی صداي ا 66روزي در تابستان  ه شد.شایعه بود كه به سلول انفرادي برد

جا پرسيدیم چه خبر نهاي آفکر كردیم چه شده؟ از بچه مد.كوبيدن شدید در آ

 خواهند در ميان جمع باشند.وردند ایشان نمیاست؟ گفتند مریم خانم را به بند آ

اما یکی دو روز بعد دوباره ماجرا تکرار شد  ن را به سلول باز گرداندند.خره ایشاباال

 ایشان با شرایطی قبول كردند كه براي هميشه در سلول بمانند. و



 209 

ها تواب منفعلين وبود كه همه ما را به سالن پنج آموزشگاه بردند،  66 پایيز

بند سر موضعی تمام  بند ما دیگر یك قرار دادند. 5ما را در سالن  و 3را در سالن 

هاي نفوذي شان از بچهمله مجاهدین سر موضعی را كه اغلباز ج عيار شده بود.

خانم احمدي زندانی  اي دیگر مثل مریم گلزاده غفوري،پارهنيز  و بودند 209

ازمان دو خواهر بسيار با فرهنگ كه از س منيره رجوي خواهر رجوي و ،دورژیم

بود كه  66ذر هر حال تقریبا آبان یا آ به شریعتی بودند.رمان مستضعفين هوادار آ

گو در بند پخش شد. او به زندان اوین نطقی كرد كه با بلند مرتضوي رئيس خشن

خرین اتمام حجت به كه این آاین داد كه هرچه زودتر توبه كنند وها اندرز میچپ

ي چپ باقی هاگردي با حضور رهبران همه گروهاست. در اواخر آذر ميزها چپ

ریور شنيده بودیم كه برخی از رهبران حزب را به همانده در زندان بر پا شد. در ش

انوشيروان ابراهيمی كه نپذیرفته بود زیر  شکنجه كشيدند كه مصاحبه كنند.

و افرادي  شان نپذیرفته بودندها كه رهبراندر مورد برخی گروه د.ششکنجه كشته 

هاي بازجویی رهبران مربوطه سعی در بخشی از ورقه تر با خواندنائينهاي پاز رده

ه كارگر با خواندن از روي از جمله فردي از اعضاي را .شان داشتندای خراب كردن

بود سعی  يهمسر پروین گلی آبکنار كه به مقاومت معروف بود و ،ی مهرانبازجوی

به حسينيه ما  ها را لو داده است معرفی كند.عنوان كسی كه خيلیهرا ب او ،كرد

. دندمان زنده پخش كرگرد را برايده در ميزشها تمام مباحث مطرح نآ نرفتيم و

با بافندگی خود را مشغول  پروین به این بخش گوش كرد با كسی حرفی نزد و

هنگام خواب كه ما در یك اتاق بودیم اول به حمام رفت كه كمی بيش از ه ب .كرد

ور بود بص نکردیم چون او زنی فهميده و معمول طول كشيد اما هيچ كدام ما شکی

اهی بوي فاصله كوته وقتی دراز كشيدیم ب در مورد او كرد. يشد گمان بدنمی و

این بوي سولفور بسيار آزار دهنده بود. همه از  .بسيار بدي در اتاق پيچيد

؟ پرسيدم این بوي چيست شاهی از منيره خسرو .ندمدشان بيرون آيهارختخواب

همه  .بردیمیی او را به دستشو .غ كرده؟ گفت بوي داروي نظافت استفراایا او است
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بند جمع شده بودند. هرچه خواستيم وادارش كنيم تا دهانش را بشوید زیر بار 

گفتند بگذارید هر وقت خودش خواست دوستانش هم از نظر عاطفی می رفت.ينم

غيرقابل بازگشت شود؟ كشی خواهد وقت بخرد تا خودفهميد او میگفتم نمی رود.ب

معده  را به بهداري ببرند و ها خواستيم اوناز آ خره پاسداران را صدا كردیم وباال

اما یکی دو  هرحال بردند.ه ب .كرداو از رفتن خودداري می شو دهند.واش را شست

ها كه در همان یکی از بچه این یعنی مرگ او. روز بعد كليه وسایلش را خواستند و

او  اشتن تيروئيد سمی حالش بد بود در بهداري بستري بود.اطر دزمان به خ

فقط یك شيشه شربت  وردند برایش هيچ كاري نکردند.گفت وقتی پروین را آمی

بعد  هم نخورده بود. گفتند اگر خواستی بخور كه او معده روي تختش گذاشتند و

كه  هاريمج زپاسخ گذاشتند كه یکی ا گرد یك جلسه پرسش واز تمام شدن ميز

گرد را در معرض دید خواهيد این ميزفردي اطالعاتی بود پرسيد شما چطور می

چون در رابطه با مسایل اخالقی در مورد سازمان پيکار موارد بدي . مردم بگذارید

او هم مثل مرتضوي گفت این  جواب مجري جالب بود. براي افکار عمومی دارد.

ها خرین اتمام حجت به چپاي دادن آماشاي عموم نيست بلکه برميزگرد براي ت

مریم خانم در یکی از  قاي كيانوري وماه بود كه آچندي بعد فکر كنم دي ست.ا

 ها بردند.ناي و اكثریتی را پيش آهاي تودهبچه نشستند ویی هاي بازجواتاق

 قاي كيانوري این بود كه جمهوري اسالمی ضد امپریاليست است ومحتواي حرف آ

بير كل یك به او گفتم من در تعجبم كه شما یعنی د بروید. بدهيد و باید انزجار

مان انزجار گویيد از عقایداید و به ما میجا در شعبه بازجویی نشستهحزب این

كنون نشنيده بودم دبير كل حزبی چنين كند. مریم خانم كه تمام مدت تا بدهيم.

ل حزب كمونيست المان دبير كفهميد. زد با تندي گفت شماها هيچی نمیقدم می

ه هر حال ب نباید در جواب كيا حرفی بزنيد. در زندان هيتلر همين كار را كرد.

بودند كه ایشان به بازجوها گفته بود دیگر قدر بد برخورد كرده نهاي اكثریت آبچه



 211 

صی به فردین كه مورد اعتماد اما او خيلی خصو ها را پيش من نياورید.اكثریتی

 خواهند همه را بکشند.چون می ،ت انزجار بدهيداش بود گفهویژ

رضا  م.مالقات حضوري داشت 65یا اواخر  66بار هم با رضا اوایل راستی یك

می كه من جر خواستند عفوت كنند چرا قبول نکردي؟ گفتم اوالًبه من گفت می

انزجار خواستند ها مینآ دانی شرایط عفو چه بود.می ثانياً شوم و نداشتم كه عفو

هاي هاكثریت بچ او گفت در بند ما صحبت شد و كنم.من این كار را نمی بدهم و

او  و دتعهد عدم فعاليت خواهند دا زادياي اگر الزم باشد براي آتوده اكثریتی و

خواهند می گفت مثل این كه همهزرده بود. میهایش آبنديبسيار از رفتار هم

ا یا صاب غذهستند. مرتب اعترخورد با نگهبانان تمام مدت در حال ب قهرمان باشند.

 كنی.ها شركت میو هم كه مخالفی كه در این برخوردگفتم ت كنند.ن مینظير آ

 د.شود مخالفت كرگيرند كه نمیرغم ميل من تصميم میگفت وقتی اكثریت علی

 هانآ رود باید با جمع باشم.كنم وقتی پيش نمیها نظرم را مطرح میمن در بحث

 باید طوري حركت كرد كه فهمند كه زندان هميشه در یك شرایط نيست ونمی

 همه شرایط را بتوانی تحمل كنی.

از بود یا در یکی دیگر از فصول همان سال كه  66خوب یادم نيست كه بهار 

فهميدیم كه تمام زنان  ،هاي اقليت كه با فردین رابطه داشتطریق یکی از بچه

عنوان هجریان نبودیم تصميم دارند گرفتن غذاي بند را ب جز ما كه دره زندانی ب

. چرا كه ما مجبور بودیم ی بوده جایالبته این تصميم ب اعتراض متوقف كنند.

پله به سالن پنج بياوریم. در همين حال این  50تا  45ي بزرگ را از هادیگ

 ردند.وآمیكه در مجاورت سالن ما بود  6سالن درِ  سانسور به پشتِها را با آدیگ

ا كردند. مگونه برخورد میاین جاي تعجب بود كه چرا با سالن پنج )بند زنان( واقعاً

ه جاي غذاي روزانه ها است( قرار شد باكثریتی-هم )منظور از ما كمون توده اي

تك »فقط چند نفري از چه كه از فروشگاه خریده بودیم استفاده كنيم. نزندان از آ

داري كردند. تك فرادي به كسانی گفته از شركت در این اعتراض خود ها»فرادي
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به بند  64یا  63ا تابوت در سال ها یبعد از تحمل تنبيهی تخت خوابشد كه می

بودند ضربه  هایی كه خيلی مورد اعتمادشانچون از همبندي ورده شده بودند وآ

همان ورود به بند  ها ازن. تعدادي از آاندخورده بودند به همه بدبين شده

دو نفري از  یکی هاي بند را در پيش گرفته ودوري از تمامی فعاليت گيري وگوشه

ها را نداشتند به این كار كشانده بودند. البته شان را هم كه تجربه تابوتدوستان

مد كه تمام دوره زندان را بدون ارتباط با آراي من چنين رفتاري هرگز بر نمیب

ی كم مواد غذایدوست داشتن آنان بتوانم بگذرانم. بگذریم. كم وبندان سایر هم

ما  .راه كارگر تمام شد هاي اقليت ولبته ابتدا فروشگاهِ بچها فروشگاه به اتمام رسيد.

هرچه با افرادي از این دو گروه كه  بندي هنوز موادي براي خوردن داشتيم.با جيره

قبول كنند یی بيشتر از ما مواد غذا ارتباط داشتيم صحبت كردیم كه براي مقاومت

رتباط با ما تحت خاطر اه شان بالبته برخی از آنان كه از طرف گروه نپذیرفتند.

 .روز گذشت 18حدود  جرات نکردند پيشنهاد ما را مطرح كنند. فشار بودند اصالً 

 نهایتاً سركه و پياز و ها به خوردناكثریتی اي وه جز تودهب هاي دیگرهاي گروهبچه

خواهند به گوش رسيد كه میه ی بهایپچ پچ ورده بودند.سركه روي آ پوست انار و

دو  هاي ما اما اختالف افتاد.در ميان بچه اي پایان دهند.اعتراض بدون هيچ نتيجه

سه نفر از ما اصرار داشتيم كه ما هم باید همراه با بقيه به اعتراض پایان دهيم اما 

نتيجه چون  .رغم بقيه بند به اعتراض ادامه دهيمكه علیبقيه اصرار داشتند 

خر پاسداران اعالم راستی بگویم كه در هفته آ .ملموسی از این عمل نگرفتيم

علت مخالفت من  تر به سالن ببرید.هاي كوچكتوانيد غذا را در دیگمیكردند كه 

شروع كنندگان  و وقتیما شروع كننده نبودیم  و سه نفر دیگر این بود كه اوالً د و

كه ن اینتر از آمهم و ثانياً ش شد.كنند نباید كاسه داغ تر از آخود تمامش می

ه صورت گذاشتيم بدیگر را تنها نمیچون ما هم ادامه دادن ما بار امنيتی دارد و

ستند كه این برداشت از نظر دانهمه می یافت ویك كار تشکيالتی نمود می

اي پر تنش در جلسهباالخره  مجازات سنگينی داشت. د وبانان كفر الیغفر بوزندان
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اكثریت افراد به  يره،غ كاري وهاي متداول نيروهاي چپ مثل سازشهمراه با انگ

ز این حركت اي كه اجا به تجربهدر این شکستن اعتراض همراه با بقيه راي دادند.

روش را براي خ اعتمادم را به كسانی كه بيشترین جوش واي كنم. گرفتم اشاره

دالیلی كه مایل به گفتنش نيستم از ه ن ببعد از آ وزدند در پروسه زندان ادامه می

البته با ها به منصه ظهور رسيد نهاي بسياري از آچون بعدها ضعف .دست دادم

خروش قرار معذرت از دیگرانی كه ناآگاهانه تحت تاثير القائات آن تعداد كم و پر

عد از پایان این حركت غذا را با كه در مدت كوتاهی بجالب این گرفته بودند.

 دادند.سانسور درپشت در سالن پنج تحویل میآ

ه قرار شد كه مالقات بستگان نزدیك كه زندانی هستند ب 66ز اول دي ماه ا

در  داده شد و 66صورت كابينی ماهی یك بار داده شود. اولين مالقات در دي ماه 

ناك ا دیدم كه دیدنش برایم بسيار دردر يروان لطفیانوشها این مالقات بعد از سال

هرمزا ن زیر بغلش را گرفته بود تا كمك كند او بتواند راه زنده یاد آقاي پور بود.

 را تا حد فلج شدن پيش برده بود. شکنجه هاي زیاد او دیسك كمر انوش و برود.

رم نبودیم از ایجاد جا كه محن. اما از آببوسمش اي جلو رفتم تا بغلش كنم ولحظه

ان سعيد ددر این مالقات براي اولين بار زنده یا .دردسر برایش خودداري كردم

چند نفر دیگر را دیدم. مالقات با  عليرضا اسکندري و ذرنگ،كيومرث زرشناس،آ

قات از دور با این عزیزان از طرف دیگر بسيار برایم دلپذیر مال طرف ویك از رضا

تري هاي سبكشان حکمهمسران كه چند نفر دیگر من و از اسفند دیگر به بود.

زیر حکم  كه زیر حکم بودند مالقات داشتند.فقط كسانی داشتند مالقات ندادند.

ود سه ماه بعد حد ن فرد حکم اعدام اجرا نشده داشت.بودن به معنی آن بود كه آ

یك عصري  هاي اوین را به زندان گوهر دشت منتقل كردند.فهميدم كه حکم دار

به دفتر زندان پيش معاون زندان حسين زاده  ی صدا زدند وهمه ما را براي بازجوی

یعنی با  .دم رندي استآ گفتند او از زندانيان مسلمان دوره شاه است ومی بردند.

كشد. خالصه او در نقش كسی كه كامال معتقد به نرمی از متهمين حرف می
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عقيده خود را  و كنيدال احساس آزادي جا كامدموكراسی است به ما گفت این

ها ندر واقع آ بنویسيد.پذیرید كه چه شرایطی را براي آزادي میراجع به این

انزجار از  گري ما بودند تا كسانی را كه شرایطی چون مصاحبه ومشغول غربال

بعد از این رخداد تك ید كه آیادم می .كنندپذیرند از بقيه جدا گذشته خود را می

 ها را به بند دیگري بردند.ی از بچهتوك

 بردندیی هاي مجاهدین را به بازجوچهار نفر از بچه 67سال  فروردین اواسط

مين هبا  تمام شد. كنيد حکم گرفتيد وفکر می .تان زیاد شده استو گفتند روي

ز ا خره گرفتند.همه این تهدید را به مس كنيم وتان میه زودي اعدامب ها همحکم

 این افراد زنده یاد مریم گلزاده غفوري بود.جمله 

ينم ماش هاجراي احکام بردند تا بگویند ك به دفتر خردادماه صدایم كردند و

واگذار  نتوما 60000به مبلغ  ،برده بودند 60م در سال ارا كه به هنگام دستگيري

ین گفتند همسرت او .خواهم با همسرم صحبت كنممن می جا گفتم نه ونآ .كنم

ماه  4بعد از  تازه تلفن كردند و توانی تلفنی با او حرف بزنی.نيست ولی می

 دشت منتقل شده است.فهميدم كه به گوهر

تعداد ما زیاد  وردند ورا پيش ما آ 65هاي دستگيري كه بچه 66تابستان  در

ن از ت الخره مجبور شدم با دوبا .ها باال رفتها از طرف سایر چپتحد بایکو و شد

ا هنبه آ .ليال با منيره خسروشاهی و ها صحبت كنم.ند به اصطالح منطقی تر آافرا

 ري از بعدها زیاد تاثيدارتركنيد روي ما سنگفتم كاري كه شما در حق ما می

ها نو آمده تر وهاي كم سنبچهكنيد كه اما چنان جو را تنگ می مقاومت ندارد.

من در  .كنيدشترك كمك میترتيب به دشمن م به این ممکن است ببرند و

د بدانن رد تاتان را براي مردم افشا خواهم كصورت آزاد شدن این برخورد غيرانسانی

را  دند. منيره فقط سرشورر خفقان آدهاي مدعی مردم دوستی چقكه این گروه

 ام كرد.الهميزي حوپوزخند تمسخرآ ليالد اما حرفی نز ين انداخت وپای
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از تير ماه تا  داشتم.ماه بعد از انتقال رضا فقط یك نامه از او  6در طول 

او هر  كردم و معاون زندان زادهرا از حسين ها بارها تقاضاي مالقات با اوشهریور بار

دانستم كه من نمی 67حتی بعد از اعدامش در شهریور  بار قول مساعد داد.

نفر دیگر  مراه دوه را به نيرواداد. اوایل خرداد انوشقول مساعد می هزادحسين

زرشناس را  ذرنگ وتيرماه آ 29شب  ها بود.این شروعی تازه از اعدام اعدام كردند.

ها را روزنامه ها،ماه تلویزیونخره روز دوم مردادالاب زدند. نفر دیگر همراه دوه ب

براي  .اي در راه استزدیم فاجعهحدس می دیگر به ما مالقات هم ندادند. و بردند

ها خوانده بودم دست هاي دوران هيتلر كه در داستاناعدام ها ومن تداعی زندان

چون جریان مرصاد را  .كردند كه فقط قضيه مجاهدین استبرخی فکر می داد.می

 .ها دليل خاصی براي حدسم نداشتمناما در بحث با آ مان پخش كرده بودند.براي

خاطر فشار خون باال طبق ه پنجم مرداد مرا بروز  تسليم شدم. جبار موقتاًه اب

هاي چند نفر از بچهموزشگاه دیدم هنگام عبور از حياط آ معمول به بهداري بردند.

دقایقی  حالی زدم وخود را به بد ورزشند. سلول مردان در حال هواخوري و

حميد  فریبرز صالحی، زنده یادان هيبت معينی، .شان كردمخوب نگاه نشستم.

اي در سلول هاي تودهیکی از بچه چون قبالً سایرین را هم  را شناختم. منتظري

دانست تا شان را میاسامی ها تماس داشت ونهنگام هواخوري با آ پایين بود و

گشت از هرحال هنگام بازهرا. بآحسن دشت مثل زنده یاد .وردمحدودي به جا آ

راند برخورد كردیم كه با را مین اي رده باال آهداري یك ماشين نظامی كه رانندهب

كه مرا به موزشگاه خانم واعظی پاسداري در بين راه تا آ اصرار ما را سوار كرد.

ها او گفت نه هنوز درگيري سردار مرصاد به پایان رسيد؟ :بهداري برده بود پرسيد

او جواب داد مگر ندیدي  واعظی گفت اینا همه شان را باید كشت. ادامه دارد.

ها ها را براي بچهوقتی این شنيده امشب هم داریم. نفر را اعدام كردیم. 80یشب د

نفر از مجاهدین از جمله زنده  5یا  4ن روز ساعت چهار آ تعریف كردم باور نکردند.

منيره رجوي خواهر مسعود رجوي را با كليه وسایل صدا  یاد مریم گلزاده غفوري و
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روز بعد  یم معلوم بود براي اعدام است.چه شنيده بودنبا آ ن شرایط ودر آ زدند.

نفر دیگر از مجاهدین را به همان  5جمعه ششم مرداد درست در همان ساعت 

همه سرموضعی  از سی نفر مجاهدي كه در بند ما بودند و ترتيب براي اعدام بردند.

مرداد در  7روز شنبه  بند در غمی مبهم فرو رفته بود. بودند بيست نفر ماندند.

اي در سر راه توده هاي اكثریتی وبچه اعت بقيه بيست نفر را صدا زدند.همان س

برخی  شدت متاثر بودیم.ه ب ها در دوطرف راهرو ایستادیم تا بدرقه شان كنيم.نآ

ها كارگر هم آمده بودند ولی اكثرشان به اضافه سایر گروهراه هاي اقليت واز بچه

دهد كه میزارم دهنده بود هنوز هم آم بسيار تکاناین موضوع كه برای نيامدند.

عد انسانی تواند بُخود حقيقت مطلق پنداري ایدئولوژیك چقدر می و هالجاجت

 الشعاع قرار دهد.ها را تحتآدم

 ه شبتا ساعت د كردند.هرحال مثل این كه مجاهدین را شبانه اعدام میهب

به  ود.بكسی نمانده  ی به شام كه ماست وخيار بود دركه اینان بازگشتند اشتهای

گرفت  ند را فرابخنده سراسر  موجی از خوشحالی و شان برگشتند ویگهان همگنا

جدا از  یك در سلولی هر و برده شدند 209ها گفتند كه به نآ اشتهاها بازگشت. و

 و اي مرگپچون فهميده بودند كه  ها سئوال جواب دادند وی با دهیهابقيه به فرم

ها رمط مندرج در فتمامی شرای ت تصميم گرفتند تقيه كنند وزندگی در ميان اس

ه جز ها بنآ و مرداد این بيست نفر را دوباره صدا زدند 9روز دوشنبه  را بپذیرند.

ي هفت نفر از اعضا ن یك نفر كه اهل گرگان بود وآ نگشتند.شان دیگر بازیکی

ده شته شكدر درگيري  یا اش از برادران تا همسرش یا اعدام شده بودند وخانواده

رگ مجوخه  البته در بازگشت از از اعدام رست. موقتاًدليل  بودند، شاید به همين

به  ردند ورگان بشنيدم اورا به گ را ندیدیم. دیگر او او را به بند پائين ما بردند و

 جوخه اعدام سپردند.

را  دها بواي شامل همه گروهكه مجموعه كشهاي ملیچهب 66از اواخر سال 

شان تمام شده بود تيم كه حکمگفی میهایكش به آنملی به سالن یك برده بودند.
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یا مصاحبه را قبول  زادي را منجمله دادن انزجار از گروه هاي سياسی وشرایط آ و

اي از عده 67اواخر مرداد كردند.كشی میملی 63ها از سال ن. برخی از آنداشتند

شهریور  اوایل موزشگاه منتقل كرده بودند.هاي آسلولان تنبيهی به وعنهها را بنآ

حد نماز بر  جا بساطنن برگرداندند تازه شنيدیم كه در آبند خودشا هها را بنكه آ

همان  شان مجبور شدند كه در لفظ بپذیرند كه نماز بخوانند.پا بوده وتقریبا همه

كردیم براي اعدام ما فکر می بردند و 209شهریور فردین را هم به سلول  5حدود 

رهبري حزب به  همراه تعدادي ازه اي در سلول بود وباو یك هفته است.

همان سئواالت عقيدتی مانند آیا اسالم  هاي تفتيش عقاید اوین برده بودند ودادگاه

ها نغيره را از آ و ؟خوانی؟ آیا معاد را قبول داريیا نماز میرا قبول داري؟ آ

ها و نفر از اكثریتی 6همين ميان در  را برگرداندند. ه اوبعد از یك هفت ند.پرسيد

 ما تصميم مشترك داشتيم كه ها را به دادگاه تفتيش عقاید اوین صدا زدند.ايتوده

 از اولين روز دست به اعتصاب غذاي خشك بزنيم. خواندن نماز را قبول نکنيم و

به تعمق در این  مان در عرض یك هفتهبا شنيدن مرگ یکی از دوستان جوانولی 

 او بود. 65هاي دستگيري كهن از بچهزنده یاد سهيال درویش مورد پرداختيم.

 درستی راهش بود.ه معتقد ب دختر احساساتی و حدود بيست و یکی دوسال داشت.

اش عشق نيز خانواده به سازمان و .اي ميانه پایين رشد یافته بوداو در خانواده

كشی كرده است اما در سلول جوراب یا مالفه در سلول خودو با گفتند ا ورزید.می

 .ايلهلت قتانه آ ن طناب بست ودر دسترس بود كه بتوان به آیی جا نه معموالً

ل در نوبت دوم كه باز هم اهر حه ب دادند.نمیحتی سوزن خياطی را داخل سلول 

فته بودند كه ها تصميم گردیگر بچه ها صدا زدنداكثریتی دسته دوم را از توده و

البته ما در جریان  خوانند.پس از تحمل حدودي از شالق قبول كنند كه نماز می

ها كه قبول كرده بودند نماز بخوانن فقط در كشبودیم كه دسته اول از بند ملی

ميترا در صحبت با هم به این  فردین و اما من، حرف ماند و هرگز نماز نخواندند.

ها . اما به بچهقرص قلب كه من داشتم خودكشی كنيمنتيجه رسيدیم كه با نوعی 
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مد كه چرا در مورد حد مان سئوال پيش آالبته براي در این مورد چيزي نگفتيم.

كه )كه حتی در دوره الجوردي ی زدیم از جمله اینهایما حدس فقط ما را بردند.

 ما هميشه كمون مشترك از نظر خرید و (دشمن جدي كمون مشترك بوده

هاي به اضافه تندروي هایی كه قبال در سال استفاده از امکانات همدیگر را داشتيم.

نيز تصميمات مشتركی كه براي برخورد با زندانبان مثل  داشتيم و 66 تا 64

ها را به این نتيجه رسانده بود كه ما نگرفتيم، آاعتصاب غذا یا اعتصاب مالقات می

ها خوشحال از دادگاه ت دوم روز اول بچهالبته در نوب داراي تشکيالت هستيم.

. در نتيجه به گاه در زندان گوهر دشت بودندرگشتند وگفتند امروز مسئولين دادب

هاي ه جاي یکی از بچهدر روز بعد ب كنيم.تان میها گفته شد كه فردا صداينآ

ش از د كه مادرعلت این بو اكثریتی فردي از گروه گویا اتحاد مبارزان را صدا زدند.

چون فریده تك دخترش بود اصرار زیادي براي  مده بود وجنوب براي مالقات آ

توانی با حسين زاده به او گفت فقط با تلفن می خر نگران بود.آ مالقات با او داشت.

وقتی مادر  ی كه نماز بخواند.هم در صورتی كه به او بگوین. آدخترت صحبت كنی

هاي بچه .خوانمنماز نمی من كمونيستم وزد داد  اصرار كرد فریده عصبی شد و

خواندن لفظی را كه نماز شان قطع شد بدون اینسري دوم بعد از یك هفته حد

روز طول كشيد دونفر از  22در تمام این مدت كه تقریبا قبول كرده باشند. 

ه از سري اول در اعتصاب غذاي خشك ب هاي ميترا و ناهيدبه نام ايهاي تودهبچه

 اواخر هوشی در همان سلول حد ميزدندشان.تقریبا در حالت بی .بردندسر می

اي از در همين بين نماینده وردند.ها را به بند آشهریور یا اوایل مهر بود كه بچه

تعدادي سئواالت عقيدتی را  مد كه البته بسيار خشن بود وطالعات آدادستانی یا ا

هایی كه به بچه چند روز بعد .صورت یك فرم به ما ارائه داد تا بنویسيمه ب

از  .اما من مالقات نداشتم ورده بودند مالقات دادند.شان را از گوهر دشت آهمسران

 چند روز بعد كه حسين زاده و جا متوجه شدم كه رضا باید اعدام شده باشد.این

جاي خود باقی ه مدند تا اعالم كنند كه حکم حد بچند نفر دیگر به بند آ ميثم و
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جا دیگر از .در این تان زیاد نشودمواظب باشيد روي .متوقف مانده فعالً  است و

 اند.قتلش رساندهه دانستم بحسين زاده تقاضاي مالقات با همسرم را نکردم چه می

 ها با خبر اعدام همسران،یادي از بچهتعداد ز ذر مالقات داشتيم.اوایل آ

خواهرم زمرد بود با لباس معمولی مالقاتی من كه  گشتند.شان بازپدران و برادران

 :از زمرد پرسيدم براي من یقين حاصل شده بود كه رضا را اعدام كردند. مده بود.آ

اگر چنين باشد » :گفت «!به من دروغ نگو» :گفتم «!نه»گفت ؟«رضا را كشتند»

 «!زادي عقيده جان دادكه براي حفظ آ كنمبه او افتخار می» :؟ گفتم«كنیچه می

دم را به قتل این همه آ .كور كه نيستم» :؟ گفتم«ز كجا فهميديا تو» :گفت

 :گفت ورد ودرآ ناگهان بلوز سبزي را كه روي لباس سياهش پوشيده بود «!رساندند

ویژه ه ب ما و البته تمام مالقات .«نفهمی این را پوشيده بودم كه توخاطر اینه ب»

 ا وضع قلبم خيلی بد بود.ن روزهآ بدل شد. ها در حال گریه رد وگوواین گفت

چرا » :م تا كمی بنشينم گفتگشت وقتی از رحيمی مسئول بند خواستهنگام باز

كه خودم فهميده  اوالً» :گفتم ؟«ه تو دادندات در این حالت این خبر را بخانواده

 «!ها كشتيدآن گناهچرا بی ست كها اصل این .اصل خبر دادن نيست ثانياً بودم و

تم نفر چپ بودیم با بيالنی كه گرف 100تا  80بند ما كه حدود در  سکوت كرد.

شد گریه در چنين وضعی نمی یا دو اعدامی داشتند. ها یكدر صد بچه 75حدود 

 قرار و اما اصالً  خواستم دشمن تصور كند كه ما را شکسته است.عالوه نمیه ب كرد.

هایم روان پرسيد اشكحالم را می رام بودم ولی اگر كسیه ظاهر آب رام نداشتم.آ

خواستم نمی عادالنه در خاك خفته بود.ام با یك حکم ناها سالهعشق ده شد.می

ن من بودم كه در رده باالتري كشتند آخر اگر كسی را باید میآ بی او زنده بمانم.

سادگی در حال خروج از هارتباط تشکيالتی داشتم نه رضاي محبوبم كه ب بودم و

قدر آرام بود نآاو »:گفتها میهایش بعدیکی از هم بندي بود.مرز دستگير شده 

گفت زیادي شلوغ چرا كه به ما می ست.ا گراراست كردند شدیداًكه همه فکر می

دلم  .ه هنگام دفاع از عقيده ایستاداما ب «!هاي بدتر نيستيده فکر روزب كنيد ومی
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دالیل گفته شده ه م اما بفریاد بکش بلند گریه كنم و و خواست خودم را بزنممی

شب تا نيمه رفتم وخواب میتر از بقيه به رختها زودفقط شب توانستم.نمی

م فهميده اهاي هم اتاقیكردم. بچهصدا گریه میكه سرم زیر پتو بود بیدرحالی

كردند اما در خيلی محبت می ان پيدا بود.شهاینگرانی از چشم كنم.بودند چکار می

بينم عصبی هنوز هم هر وقت رضا را در رویا می رویم نياوردند.ه ب اصالً این مورد 

 شود.رویا تبدیل به كابوس می پردازم وزدن خودم می به گریه و شوم ومی

گر هاي دییك از افراد گروه هيچ داد این بود كه اززارم میچيزي كه خيلی آ

نده زنند افرادي ما من خود وقتی خبر اعدام شدن گونه همدردي را ندیدم. هيچ

شان هرانشنيدم نزد همسران یا خوارا می ی مثل اوایشنیاد رضا قریشی یا كسان آ

چه  .دانستماین كار را برخوردي انسانی می. كردمدردي میاظهار هم رفتم ومی

صلت خ ت ودیگر فقط انسان اس معتقد بودم انسان در بدو تولدش فارغ از همه چيزِ

شود یایدئولوژي كه از محيط كسب م نام جهان بينی وه چه بنهاي انسانی بر آ

ما اارد؟ نافات دماد ما به سوسياليسم برخورد انسانی با اعتقمگر  اصوالً  اولویت دارد.

خرب این مرا به اثر م هاي دیگر ودردي از طرف گروهغ از یك ابراز همدری

 تر ساخت.متعصب بدبين لوژي در اذهان ساده وایدئو

 

ده ش ریزيدالیل گفته شده در صفحات قبل این كشتار از پيش برنامهه ب

ن آاوران كه بتا برخی زود  كنممی دوري مجده طور فشرده یادآجا ببود كه در این

دانند متوجه از روي عصبيت جمهوري اسالمی می نی ورا نتيجه یك تصميم آ

 شوند.

خرین منظور آ هب 66بان در آ زندان رئيس روحانی سخنرانی مرتضوي-1

 ها هم چيده شدهكند از اول برنامه زدن چپها كه معلوم میاتمام حجت با چپ

 بود.
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تمام اكه طبق گفته مجري اطالعاتی برنامه براي  66ذر ماه ميزگرد آ-2

 نان بود.ی آیگيري نهاتصميم ها وحجت به چپ

نان به آاقناع اكثریتی براي  اي وحبت زنده یاد كيانوري با زندانيان تودهص-3

 دليل خطر اعدامه نوشتن انزجار ب

رغم داشتن رگ علیمنان به تهدید آ ی از مجاهدین سرموضعی وبازجوی-4

 حکم محکوميت

ود به بنی كه اطالعاتی نام زماه ماه بود كه رئيس جدید زندان ببهمن 18

ود كه ه بفتگعنوان وزیر اطالعات در تلویزیون هشهري بكه رينبا آ مد ودفتر بند آ

قا در ن آ. ایزاد خواهند شدبهمن آ 22شرط براي  اقيمانده زندانيان بدون قيد وب

ت ر صوردكرد كه  ابتدا اعالم ش بردند.یکی ما را به حضوریکی دفتر بند نشست و

 كسانی هم كه شوید وزادي همين امشب ساعت ده اعدام مینپذیرفتن شرایط آ

ا كه رم م شد.وحشت در بند حاك را تماشا كنند. منظره اعدام بپذیرند باید بيایند و

طبق معمول  ؟«پذیريزادي چه شرطی را میبراي آ» :صدا زدند زمانی پرسيد

رت چرا از تو بپرسند شوه اگر بروي بيرون و» :گفت .«تعهد عدم فعاليت» :گفتم

 وشد  عصبانی« !گو باشيداین را شما باید جواب»:؟ گفتم«یگویچه می ،اعدام شد

 !پر رو چه» :پاسدار بند هم كه ناظر بود گفت «!برو گمشو» :راه گفتبی بد و با

 وظيفه» :گفتم .«كار استكشد كه طلببریمش خجالت نمیهمه به دكتر میاین

كليه  با ندهيچ شرطی را نپذیرفته بود چند نفري كه اصوالً .«دهیخود را انجام می

را  یهایمو پيا ها پرداختندكردن ساكجور  بقيه به جمع و وسایل به سلول بردند.

 عداماگذاشتند تا اگر ساكی مثل مورد مردان  ها براي خانوادهدر درزهاي ساك

نتظر مما  ساعت ده خبري نشد و مان برسد.ده به اشتباه داده شد به خانوادهش

یط م شراهن شب چند نفري باید بگویم در آ نند.اها را برگردنشستيم كه شاید آن

 زاد شدند.آ و یرفتندرا پذ
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هاي هز بچاین فيروزه یکی ا دانم داستان فيروزه را نوشتم یا نه؟راستی نمی

 رو ور تنداو در ابتداي ورودش بسيا به ما پيوست. 66ذر بود كه سال آ 16بيانيه 

تی حو  كندييج با خود همراه او سعی كرد ما را با ته نزدیك به اقليت بود.

 دروها قابلبودم كه تن تجربه در یافتهه در این زندان بمن  زد.ی هم میهایانگ

 برند ود مییا زیر شکنجه زو كند.قول عامه تب تند زود عرق میه ب .اعتماد نيستند

 س وهاي خود همه كبراي جبران تندروي شوند ویا در زندان طوالنی خسته می

 قبالً  طوركههمان مدم.آدار مریز راه میاز این رو با او كج .دهندمی لوهمه چيز را 

 اه برده بودند وموزشگاي را به سلول آهاي تودهیکی از بچه 67گفتم اواخر خرداد 

مله با جاز  .ها ارتباط برقرار كرده بودنن با برخی از آمرداه هنگام هواخوري او ب

ه كاميلش فخبر داده بود كه  اودانم فيروزه چگونه به زنده یاد هيبت معينی. نمی

يروزه اي براي فهيبت نامه به اقليت پيوسته است. ذري بود تغيير گروه داده وآ 16

 شورتموقتی دوست ما  در این مورد نوشت تا دوست ما در برگشت به او برساند.

زه م فيرودانستيی ندارد. ما نمیعرا به فيروزه بدهد یا نه گفتيم مان نكرد كه آیا آ

ده زوله شكه زندانيان ای خر بعد از مرداداو این اوا درحال پوست انداختن است.

چکار  ن پشتآدانستيم ما نمی ود واي از بند زده باي با چادر در گوشهپرده بودند

دت النی مپایين منتقل كردند، فهميدیم نمازهاي طو را به بند بعد كه او كند.می

كسی  هچ يآه از نهاد ما بر آمد كه هيبت برا مقنعه بسر شده است. خواند ومی

قيق دطالع االبته از محتواي نامه  دادیم.واي كاش نامه را به او نمی .نامه نوشت

 ن فاميل است.تغيير گروه آ بارهدرفقط هيبت گفته بود كه  نداشتيم.

حسن ميردامادي كه  سيد قاينامه از آ بود كه دو 67اسفند  ذر تابين آ

جمهوري اسالمی یا كيهان  موقع بسيار جوان وشدیدا حزب الهی بود در روزنامهنآ

دیگري خطاب به  یت اهلل منتظري وخطاب به آ هایکی از نامه نظرم را جلب كرد.

ایشان در  ی بود نوشته شده بود.اردبيلی كه رئيس شوراي عالی قضای قاي موسويآ

به اجراي  شما از حکم امام سر پيچی كردید و اش به آقاي منتظري نوشته بود،نامه
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كردند،  دار را اعدامشما گفتيد كه زنان بچه ها اعتراض نمودید.دانحکم خدا در زن

 باید بگویم كه ما حداقل در بندمان شاهد اعدام دو .كه این نا درست استدرحالی

در  66چون همسرش در سال  .خانم احمدي كه پنج بچه یتيم داشت مادر بودیم.

حسن  د داشت.منيره رجوي كه سه فرزن سانحه اتومبيل كشته شده بود و

به  شما اصالًنوشته بود،  قاي موسوي اردبيلیاش خطاب به آدر نامه ميردامادي

امام سه نامه  احکام صادره از طرف امام در مورد اجراي احکام اللهی توجه نکردید.

ها اجرا ود اللهی را در زندانخواست تا حد فرستاد ویی براي شوراي عالی قضا

گفتيد در آن صورت جواب مردم را چه  پيش امام ومدید بار سوم شما آ د.كنن

مستقيما براي یی امام مجبور شدند در مقابل سرپيچی شوراي عالی قضا ؟بدهيم

قایان کام شرع حکم بفرستد تااجرا شود. البته در اواخر آذر در دو نماز جمعه آح

ال حا ها مشکل داشتند وكه در زندانموسوي اردبيلی از این هاشمی رفسنجانی و

 .كردندحل شده ابراز رضایت 

 یکی از زیون نشسته بودیم.یفرا رسيد. طبق معمول پاي تلو 68نوروز 

كردم در حالی كه گریه می .طاقتم طاق شد تعارف كرد. ورد ومادران شيرینی آ

بان ش مهرغوبعد به آ و ما امسال عيد نداریم. دم كشته شدندبلند گفتم این همه آ

انی كه خصوص كسه ند ببهاي در روبوسی با بچه پناه بردم.تاج محمدي خانم ملك

 ریختم.قط اشك میعزیزي را از دست داده بودند ف

صورت ه فاصله كمی بعد از روز عيد ما را در دو اتاق جداگانه بند یك به ب

 خواستم بعد از رضا زنده بمانم.نمی در بسته منتقل كردند. حالم بسيار بد شده بود.

كس حتی با هيچ خود را براي مرگ گذاشته بودم. بدي شده بودم. دچار افسردگی

داروهاي  رفتم واز خوردن غذا طفره می زدم.دوستان بسيار نزدیکم حرف نمی

یك  روردینفراستی روز هشتم  كردم.بخش چه قلبی مصرف میرامزیادي چه آ

ود براي اعدام روز بعد از مالقات عيد فردین را با كليه وسایل صدا زدندكه معلوم ب

ه اما ب فردین چهره محبوبی در ميان زندانيان بود زیر حکمی بود. چون او .است
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اش هاي دیگر بدرقهنفر از گروه ها فقط دوها و اكثریتیايه جز تودههنگام وداع ب

برایم قابل هضم نبود كه با علم به  اصالً  ره درد مرا تازه كرد.این دوبا و كردند

كار عادي ه باعتنا به این موضوع . بیبرندپاي جوخه اعدام می كه كسی را بهاین

ی باید شویبراي رفتن به دست دستم به لرزش افتاد و بدتر شد. خود بپردازند. حالم

فقط با تلفن  ها را نتوانستم بروم وحتی یکی از مالقات كردند.دوستان كمکم می

جا ها رفتم اما از آنا كمك بچهمالقات دیگر را ب بند با برادرم صحبت كردم. دفترِ 

د تا بتوانم با دانستند حالم بد است برایم صندلی گذاشتنلين زندان میكه مسئو

حالم با كمك علت وخيم شدن ه همان زمان مرا ب سپس دربرادرم صحبت كنم. 

او گفت انفاركتوس  نام دكتر دوستی بردند.ه بهداري پيش دكتري ب ها بهبچه

 شود.در صد موارد به مرگ منجر می 75ر سختی كردي كه د

 بردند.یی سط فروردین با تجویز او مرا با دو پاسدار به بيمارستان قلب رجااوا

هایم را براي یك هفته قطع نمود ابتدا تمام قرص دكتر یوسفی پزشك معالجم بود.

دار واعظی البته پاس هاي بسيار نرمال بود.فشار خونم در اثر استفاده از قرصچون 

 مد ولی من دكتر را متوجه كردم كه زندانی سياسی هستم.با من به اتاق معاینه آ

 .معاینه مجدد به بيمارستان بيایم هرحال ایشان تجویز كردندكه هفته بعد برايهب

مرا براي تست ورزش  ن رفتم فشارم خيلی باال رفته بود.ابيمارست هفته بعد كه به

ت چون دارو مصرف كردي باید تست بعد از تست مسئول مربوطه گف فرستاد.

باید بگویم كه در این زمان با فکر كردن به خودم به  مجدد براي هفته بعد بگيریم.

در بند  67و 66این نتيجه رسيده بودم كه با توجه به دو خودكشی كه در سال 

مسئولين زندان اجازه داده بودند تا این افراد بدون رسيدگی  اتفاق افتاده بود و

 چون براي .دست خودمان از بين برویمه به این نتيجه رسيدم كه نباید ب بميرند

 راه محبوبم را ادامه دهم. باید بمانم و .دشمن مرگ این چنينی یك نعمت است

یك باره ه سستی كشانده بودند ب لرزش وه هاي اعصاب را كه مرا بتمامی قرص

به خواهرم مهناز پيغام دادم كه هفته بعد به بيمارستان بروم نقبل از آ قطع كردم.
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را ندیده  او 60خر از سال آ طور ناشناس به بيمارستان بياید كه ببينمش.ه تا ب

روز موعود او با  دليل وضع سياسی اش گفته بودم مالقاتم نياید.ه چون ب بودم.

وقتی به اتاق تست رسيدیم  این دیدار از دور برایم بسيار دلنشين بود. مد وچادر آ

یکی از پرسنل  مسئول اتاق بالفاصله زنگ زد و دار واعظی را راه ندادند.دیگر پاس

هاي را در مورد وضع زندان و نيز كشتارم بيمارستان كه دوستش بود وارد اتاق شد.

لبته خودش نيز اطالعات ا ویژه در مورد اعدام رهبري حزب.ه سئوال پيچ كرد ب 67

ه رفتار جا كه من با توجه بن. از آنيز گيالنی است اي وفهميدم توده .خوبی داشت

گري كنم در نتيجه در توانستم تا حدودي افشاپرسنل بيمارستان می و هادكتر

 .نيز اعدام همسرم گذاشته بودم جلسات قبل مسئول تست را در جریان وضعم و

هم  خود من اصالً دارند.یممردم هم كه این جور موارد را فقط پيش خود نگه ن

دوستش وضع مرا ه معلوم بود ایشان ب خوب ها پخش شود.چيز خواستم اینمی

البته . كنندضمن پچ پچ هایشان متوجه شدم برایم برنامه فرار تنظيم می گفته بود.

اول  كردم:موافقت نمی گفتند به دو دليلمن میه البته اگر ب بروي خود نياوردم.

وقت كالهم پس ن. آشومترسيدم دستگير می ها اطمينان نداشتم ونكه به آاین

كه از انگليس باز گشتيم با خود عهد كرده  54كه از سال دوم این معركه بود و

مد فرار از ه نظرم ميآبودم كه دیگر هرگز براي اقامت به خارج از كشور نروم چون ب

نيز در خارج از  و مردم دارم اي است كه در قبال ایران وكشور فرار از انجام وظيفه

با زحمت  اجدادي ماست و و در ایران چون كشور ابا اجتماعی ندارم. كشور هویت

ن قی براي مشاركت در تعيين سرنوشت آپس حقو .مان ساخته شدهكانكار نيا و

 مان مسجل است.براي

ر از تشک اپ وبراي چک ازاد شدم و 69كه سال  رحال این گذشت تا اینهبه

گفت  مسئول تست ورزش هم رفتم.پرسنلی كه محبت كرده بودند پيش  دكتر و

كردید گفتم از لطف شما ممنونم اما اگر مطرح می خواستيم فرارت بدهيم.ما می

 كردم.موافقت نمی
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بسته بودیم پاسدار بند به ما گفت ما در دركه  68مدكه بهار راستی یادم آ

 م.كنياما فقط یك ليست از هر اتاق اگرنه قبول نمی توانيد ليست كتاب بدهيدمی

ها بایکوت ها در بند از طرف بقيه چپايدانستند ما اكثریتی و تودهها مینخوب آ

یی اكثریتی را به بازجو و ايهاي جوان تودهتن از بچه چندي پيشتر دو هستيم.

 نان گفته بودند خاك بر سرتان شما كه چوب هرضمن صحبت به آ و برده بودند

تان هم كه هايسفره تان مانده.همبندیهاياز  از ما رانده و دو سر نجس هستيد.

حال ما تصميم گرفتيم با دیگر  هره ب اید.پس چرا هنوز در زندان مانده .ا استجد

ء كه دشمن از افتراق ما سوها بخواهيم براي اینناز آ ها صحبت كنيم وچپ

گفتم شما  كردم ومن با فردي نو اقليتی صحبت  استفاده نکند یك ليست بدهيم.

قرار شد تا نوبت  .دهيمن یك ليست میبا تلفيق آ كنيم وما ليست تهيه می و

همين دوست بدون اطالع یی در نوبت دستشو بعدي به ما اطالع دهند.یی دستشو

گفت این ليست ماست نه  دادن به ما ليستی را از طرف خودشان به پاسدار داد و

د كه ليست كتاب را این بوداري كرد. جالب یرفتن ان خودپاسدار از پذ .اتاق همه

وقتی به  .زمان شاه بود به پاسدار داده بودكه از زندانيان  هاي مایکی از همبندي

از  .ه شدت عصبانی شدمیکی از دوستان موضوع را به من گفت ب گشتيم واتاق باز

زندان دوران شاه یاد گرفته بودم كه نگذارم زندانبان از اختالفات درون ما با خبر 

كه  56آید كه در سال حتی یادم می شدت در این زمينه حساس بودمه ب شود و

 زنده یادان منتظري و یت اهلل خمينی در زندان زنان بنا به فتوايهواداران آ

تيم كه ها بسيار اصرار داشنهم آ شان را از ما جدا كردند هم ما وطالقانی اتاق

ند هر گروهی كه روز كاري طبق عرف ب استفاده نکند. زندانبان از این مسئله سوء

روز رابطه با نكرد كه در آنام دم دري تعيين میه بند را به عهده داشت یکی را ب

 دیگران حق ارتباط با او گرفت وعهده میه قاي خوش سيرت را به نام آافسر بند ب

با  ورد وبراي بند آ ها خوش سيرت قيچی راندا شدن آج روزي بعد از را نداشتند.

 گفت قيچی را بگير. شدگان بود صدا زد وجيهه مرصوصی را كه از جداشتياق وا
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نيستم پس قيچی را به دم  گفت من امروز روزكاري را دریافت و وجيهه ترفند او

دو طرف زیاد روي داد تا  ن زمان از این نوع كارها از هردر آ دري امروز بدهيد.

از سکوت در برابر بایکوت عالوه دیگر ه بخبر بماند. زندانبان از روابط ما بی

انبان را از روابط داخل اتاق گهداشتن زندنكنندگان كه حتی مراعات دور 

داد  مده بودم.شدند به تنگ آتر میروز در این زمينه جريه روز ب كردند ونمی

خر كدام یك شما آ كنيد.روز بدتر میه شما روز ب سال است سکوت كردیم و 7:زدم

 كنم ومن از امروز سکوت نمی .قدر ادعا داریدكردید كه اینبيش از ما مقاومت 

البته این یك تهدید تو خالی بود چون روي  كنم.مثل خودتان با شما رفتار می

 .كنمها برخورد نتوانستم مثل آتعصبم نسبت به حفظ ظاهر در برابر زندانبان نمی

ه هميشه رفتار خوبی ها گفته بود زهرز اكثریتیان به یکی ادبعدها در بيرون زن

هاي كنم عقب نشينیهنوز هم فکر می ن اتفاقی كه در اتاق افتاد.ه جز در آداشت ب

 .دمداوم ما كار را بدتر كرده بو

دیمی قناگهان ما را از در بسته سالن یك اموزشگاه به بند یك  68 پایيز

 منتقل كردند.

را كه به خاوران بر ها سياري از خانوادهچند بار شنيدیم كه ب 68در پایيز 

پایيز متوجه شدیم اقاي  اواخر كنند.رفتند دستگير میسر خاك عزیزان خود می

گر ویژه سازمان ملل متحد براي بررسی وضعيت حقوق بشر به پل گزارشگالين دو

خوشحال شدیم ولی مطمئن بودیم نظام اجازه نخواهد داد كه او راجع  ایران مياید.

قدر منزجر كننده بود كه حتی نجنایت آ سر در بياورد.به این فاجعه از حقيقت 

ه عالوه در آن ب .جهان وحشت داشت خود عامالنش از قضاوت افکار عمومی ایران و

وار بودند كه با جمهوري اسالمی به توافقی براي دوره زمانی كشورهاي غربی اميد

ویژه زیاد بر  رگكه گزارشدر نتيجه مایل نبودند  رسند وغارت منابع نفتی ما می

خر اقامت خود را در نهایت روزهاي آ مدند وایشان آ جمهوري اسالمی فشار بياورد.

روز قبل از رفتن  یم چندشنيدوران تعيين كردند یا تعيين شدند. براي بازدید از خا
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ن خفته بودند را به بولدزر بستند تا نشانی از آنان كه در آایشان تمام خاوران 

دليل تمامی حوادثی كه در ه نه فقط ب ع من كه اعصابمهمان مقط در نماند.

دعواي مداوم  ها وسال گذشته پيش آمده بود بلکه بدليل عصبی شدن بچهیك

هاي هم با بچه اي وهاي اكثریتی تودههر دودسته موجود یعنی هم با بچه برخی با

حت دنبال شانسی براي یکی دوهفته استراه ب .شدت تحت فشار بوده چپ دیگر ب

 دپيغام دا مد وي رئيس زندان زمانی به دفتر بند آاز خوش شانسی من روز بودم.

تصميم گرفتم تقاضاي دو هفته  بگوید. اگر كسی درخواستی دارد بياید به دفتر و

 هاي خودمان این موضوع را گفتم.به همه بچه البته قبالً .بکنمرفتن به انفرادي را 

 گذاري.سرزنشم كردند كه چرا ما را تنها میشدت ه برخی ب برخی حرفی نزدند و

ه راحتی همه چيز را به ها باشم تا بنا كه نبودند ولی توقع داشتند با آالبته تنه

این ظرفيت  كه هر كسی ظرفيتی دارد وبدون توجه به این .عهده من بگذارند

هر حال رفتم دفتر بند وبه زمانی گفتم من خسته ام و ه ب پایان نيست.بی

سر پانزده روز باید  اوالً خواهم براي پانزده روز به سلول بروم اما شرایطی دارم.می

 نامه داشته باشم،باید هر روز روز ثانياً كنم.به بند برگردم وگرنه اعتصاب غذا می

ثالثا نوبت بيمارستان من یك هفته دیگر است باید به بيرون اوین براي ویزیت 

سوزن بدهی كه  نهایتا نخ و افزار به من بدهيد ورابعا وسایل نوشت  دكتر ببرید و

ارضایتی ن من در ميان بهت و او همه شرایط را پذیرفت و سرگرمی داشته باشم.

 ویران كردن خاوران و ،67جا چند شعر در مورد كشتار نها به سلول رفتم در آبچه

 در مورد خاوران چنين گفتم: ینده روشن سوسياليستی سرودم.اميد به آ

 خوردبه چشم نمی گویند در خاوران چيزي جز مشتی خاك

ریزي مگذارید كه از این هايتا قدم بر دانه هشدار!                          

 خاك در حال رویشند

 هاي زمستانیفرزندان گل

 بودند كه در زمستان شکفتندیی ها گلهانآ    
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 هاي خود را تازیانه اما سرما

 ربا خشونتی وصف ناپذی

 وردن جانسپر فرود آن نازك دالبر آ

 مردند  ریختند و ها پژمردند،گل 

 نپيش از آ اما

 دست خاك سپردنده هاي خود را بدانه

 وندشهاي هشيارگر زینت بخش جان یندهتا با رویشی دوباره در بهاران آ

 گویند بولدزر خاك را در نوردیدمی

 نان نيابيمتا ما نشانی از آ

 ن بی نشانان را ما نشان آ

 در سرتاسرخطه خاور

 از هندوچين تا خاور ميانه خونين

 یابيمباز می زدهاز افغانستان تا ایران ستم

 ن بی نشانان را ما نشان آ

 خواهيم جستیی هالد رد

 تپندكه براي انسان می

 روند می راه صلحه ب

 جویند وعدالت را می

 بود:نوشته بعدي در مورد اعدام رضاي عزیزم  دل

 بيتاب گشته ام                دور از تو اي عزیز

           اي خموشچون سایه           ردرموج نور مه      شبچراغ ماه در

 اممهتاب گشته             بيفروغ بيرنگ و

 در جستجوي تو    در پيچ وتاب راه        جان فگار دلگير و

 امخواب گشتهبی         در دشت خاطره
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 كس راز عشق را      جانم دمی نخفت      عزیزبعد از تو اي

 من نگفته دیگر ب

 یاد هميشه است      بر دار رفتنت    بعد از تو اي عزیز

 بر من چو تيشه است     اتبر چهر زنده    رنگ سياه مرگ

 قلبم شکسته است   بعد از تو اي عزیز

 بر من ببسته است     هاي خویش رادر     جهان شادیی گو

 نه وسع آعشقی ب     دل كه هستبا نيم    بعد از تو اي عزیز

 باري به خلق هست

ها چهباز  قيقا روز پانزدهم به بند برگشتم. حالم خيلی بهتر شده بود. یکید

بعد  چند روز ا داشت.یابی توانم رها ارزش بازقهر كردن با من قهر كرد ولی این

خر فکر آ یر بندها دیواري كشيدند. تعجب كردیم.سا دیدیم بين بند یك و

 شود.ه میبه این طریق كامال ایزول كردیم سه بند دیگر راه به بيرون ندارد ومی

الی خخواستند فقط بندهاي قاي گالين دوپل ميامد میموضوع این بود كه چون آ

 ممنوع را ما عالوه حدود سه روزه ب .بگویند دیگر زندانی نداریم را نشانش بدهند و

 کی ازدر ی هواخوري كردند كه مبادا صداي ما از حياط به گوش ایشان برسد. از

 ل دادهين دوپدانستيم اسم او به گالمی صدا زدند.یی این سه روز ميترا را به بازجو

ه برند در نتيجه به او گفتيم همحدس زدیم او را پيش ایشان می شده است.

ه با ما هم كاز طرف ما بخواهد  را به او بگوید و 67ویژه كشتار سال ه ب واقعيت و

کسته ش عتماد نکند وخود ولودر ضمن یادآور شدیم به مترجم آنان ا .كندصحبت 

عد از ميترا ب را نيز صدا كردند.یی با خبر شدیم فرزانه عمو بسته صحبت كند.

د این همه مدت وي را در دفتر بند نگهداشتن گفت ساعت برگشت و 5تقریبا 

 ها هم كلینآ فرزانه دو نفر تواب را پيش ایشان بردند و جاي ميترا وه لوم شد ب.مع

تر از دراز قاي گالين دوپل دست از پاآ زندانبان اظهار رضایت كردند. از زندان و

 كشور خارج شدند.
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ري نتظماهلل  یتاول عزل آ .فتمراستی دو واقعه سرنوشت ساز این سال را نگ

راي سازي بدر واقع زمينه اش به كشتار زندانيان بود وبه دليل اعتراض شجاعانه

توجه م 67جانشينان وي بود چون بعدها دكترهاي ایشان گفتند كه از تابستان 

مان زخم سرطانی بزرگی در معده دارند كه در یت اهلل خمينیآشده بودند كه 

 رخ داد. 68یت اهلل خمينی بود كه در خردادوم فوت آد ناپذیر است و

 ها دیگر كامال ایزوله شده بودیم وبا دلتنگی شروع شد. آن روز 69سال 

تنها راه  مد كه تا حدي در جریان مسایل بيرون قرار گيریم.آدستگيري جدید نمی

ها هم در مورد مسایل اطالع رج زندان مالقاتی بود كه خانوادهارتباطی با خا

ها را به مرخصی ده كشملی اي ازتقریبا اواخر خرداد بود كه عده چندانی نداشتند.

در ظرف مدت كمی با دادن  همه رفتگان این كار تکرار شد و روزه فرستادند.

گذرد كه این مد كه در بيرون چه میراي همه سئوال پيش آب زاد شدند.انزجار آ

دادند انزجار نمی ها مقاومت كرده وسال در برابر همه سختی 9برخی تا ها كه بچه

ه این سئوال مثل خوره ب روز حاضر شدند این كار را بنمایند. اینك در عرض چند

 جواب سئوال را یافت. كردم باید به بيرون رفت ومن فکر می جان ما افتاده بود.

بدتر از همه رفتگان  شود تحمل كرد.چرا كه زندان را با سئوال بدون جواب نمی

مين ميان دادیاري زندان در ه دادند.ه ما اطالع نمیزادي را بط آدليل پذیرفتن شر

 به بيرون بروند. و توانند درخواست مرخصی بدهندها هم میداراعالم كرد كه حکم

دید منطق  باید رفت و مگفتمی منشدیم نفر می 50دم كه حدود همه آناز آ

باف خود را از شنيدن هر سخن نباید مثل زندان در زندان مخمل ها چيست؟بيرونی

علی رغم مخالفت بسياري  مان باشد محروم كنيم.خالف نظر كه برمنطقی ولو این

هاي زیادي بدرقه راهم دانستم انگتقاضاي مرخصی دادم. واقعيت این است كه می

 از انگ واهی هراسی نداشتم. اما اكنون اعتماد به نفسم زیاد شده بود و .خواهد بود

 .رومفتم من میها گبه بچه شود.معتقد بودم در دراز مدت همه چيز روشن می

تر از ما بود به شما تر یا ضعيفشان قوياگر منطق .شنومها را میهاي بيرونیحرف
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تير به مرخصی  26االخره روز ب ها پيغام خواهم داد.یا توسط خانواده خواهم گفت.

باید بگویم كه بر خالف  .صحبت با دوستان گذشت چند روزي به دیدار وآمدم. 

موقع هنوز بيشتر نرفتند آها میه دیدار آزاديواهمه بكه همه بدون  88سال 

 .ها قانعم نکردهاي بيرونیحرف كه به دیدار ما بيایند واهمه داشتند.مردم از این

گفتم ما ترسيدند ما را هم بکشند. میاغلب افراد می تر است.دیدم منطق ما قوي

اي اصرار داشتند انزجار عده نگران نباشيد. خاطر نماز نميریم.ه تصميم گرفتيم ب

مطمئنم  زنيد.بدهيد وبيائيد بيرون.گفتم شما هم همان حرف دادستانی را می

ا به پذیرش ها رخانواده بچه دادستانی مرخصی داده تا با استفاده از رابطه عاطفی

ها البته در موارد متعددي همين موضوع باعث تسليم بچه .شرایط خود راضی نماید

قتی طرف با هيچ تر فندي نتوانست مرا قانع كند ابتدا گفت از دریك مورد و شد.

هاي در صف مدي بيرون وسازمان برایم پيغام دارد كه اگر آطرف یکی از دوستان 

خيلی  مردي. كردي،مبارزه  باز هم انقالبی بودي و غيره ماندي و گوشت و نان و

دانش جویان عضو لجم گرفت چون گرچه نام او را نگفته بود اما حدس ميزدم از 

هاي مختلف بودم اكثر این دانشجویان در حوزهكه بيرون  60از سال  سازمان باشد.

پرداخت با كمك خرجی كه سازمان می گرفتند وعهده میه تشکيالتی مسئوليت ب

-كارمند را لمس نمی من از این روش زندگی كه درد كارگر و كردند وزندگی می

موقع كه تو از سازمان پول  نگفتم به او بگوئيد آاشتم. در جواب كردند انتقاد د

هاي طویل تی من در صفگرفتی ومبارزه را مثل یك تفریح جوانانه در نظر داشمی

ها كه نآ بازگفت اصالً درعين حال فعاليت بودم. دوران جنگ مشغول خرید و

این  دامن زدند. وحشت خيانت كردند چون به جو رعب واعدام شدند به مردم 

تو حق نداریم در این مورد  من و گفتم اوالً ر بيش از حد تحمل من بود.دیگ

تو  ثانياً مردم ایران هستند كه حق قضاوت دارند و قضاوت كنيم بلکه این تاریخ و

ها او را ندیدم دیگر تا مدت كنی.فرینند تبرئه میآوحشت می جانيان را كه رعب و

نياوردم كه در جامه دوست  برویشبعد كه در یك مهمانی دیدمش چند سال  و
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كه هنوز هم بابت این جفایش به جالب این خنجر دشمن را به قلبم فرو كرد و

 برم.من اما هنوز هم از این خباثت رنج می عزیزان ما عذري نخواست.
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 كودكان ونوجوانان

 بهتر ز انقالبپس ا هاي پيش وحضور كودكان ونوجوانان در زندان در مورد

 ودن اینترین موضوعات بچه یکی از دردناك اي بنویسم.در فصل جداگانهدانستم 

 نان بود.اثرات مخرب زندان بر آ نوجوانان در زندان و كودكان و

ما به  .مشد روهاوین با دو زندانی حامله روب 243در ابتداي ورودم به بند 

ر زنده همسصدیقه  بند باال گذاشته شده بودیم. 6ها در اتاق اصطالح سر موضعی

 كه زندگیگذشته از این نام عاطفه حامله بودند.ه خانمی ب یاد محسن شانه چی و

 ب رسانسيالم نبود براي زنان حامله بسيار آنفره كه حتی هوایش س 70در اتاقی 

ك نزدی من چون محسن را از ی خود عذابی اليم بود.هراس دایمی از بازجوی بود،

ها فرزندش احساسی بعد نسبت به صدیقه ودوستش داشتم لذا  شناختم ومی

ا باو  م.ده بوداي برقرار كراز طرفی با عاطفه نيز روابط دوستانه بسيار خوب داشتم.

وضعی  كرد. در چنينكه از سازمان پيکار بود اما در رابطه بسيار باز عمل میاین

ند بز به وسه ر بعد از دو زمان در بهداري زندان وضع حمل كردند.هم ها تقریبانآ

 زودند.یك دختر كوچلو را به افراد اتاق اف طفهعا صدیقه یك پسر و برگشتند و

دفتر  ترین ضروریات باید بهوچككبراي  در مضيقه بودند. ها در این فضا واقعاً بچه

م صدیقه اس گرفتند.ها را مینبا بحث وجدل بسيار آ كردند وبند مراجعه می

اگر  چون نام محسن در ذهنم داشتم.ه را ب ن اوكرد اما مپسرش را حسن صدا می

اده دكرد جرمی جدید یعنی عالقه به همسرش را نشان گذاري میرا محسن نام او

ود اتی افتاده بتازه به تاتی ت ماهگی در اتاق ما بود و 9یادم است كه محسن تا . بود

 رفت.راه می و

ا دو نيم ساله ی 2پسركی  بود كه خانم طاهره باقرزاده با 61 پایيزتابستان یا 

اش سنگين بود چون خيلی شکنجه شده آورده شد.گویا پرونده 4به بند ما اتاق 

قص یاد داده كه به او راز این رقصيد.خوب می پسرك بسيار شاداب بود و بود.
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رفت ی میبه بازجویهمراه مادرش ه ها باو خيلی وقت مد.آبودند همه خوششان می

قدر زده بودند كه مجبور شدند روي نبار كه طاهره را آیك. داش بوشاهد شکنجه و

گریه  دوید ودنبال برانکار مادر میه برانکار به بهداري ببرند پسرك گریه كنان ب

توابان از بچه توي بند  روز در بهداري بستري بود و 40بار مادر برايآن كرد.می

هاي پلك اوالً تغيير واضح كرد. این بچه بعد از سه چهار ماه دو كردند.داري مینگه

چون ماه محرم  ثانياً  مد وسرخ رنگ درآ صورت دو پيله بسيار مشهود وه زیرینش ب

 سربند به مرثيه و شان تا نيمی از شب در سالنِتوابان براي نشان دادن توبه بود و

زد مثل اش میپرداختند بچه كه شاهدش بود درحالی كه به سينهسينه زنی می

بچه دیگري در بند  چرخاند.صورت رقص میه گردنش را ب ،مدنش به بندآاوایل 

مد كه همه باید آفقط هنگام تعميرات مرد می پائين از بس كه مرد ندیده بود و

 .گذاشتها چادر میبنديهم به تقليد هم گذاشتند اوچادر می

 گاهپپسر بودندكه صداي گریه  دو كودك دختر و .بودم 209كه در  62سال 

محض ه ب مد.آتمام مدتی كه در سلول بود می ،نيم داشت سال وكه حدود یك

او  شد.رام میآوردند تا حدودي آكه پاسداران سالن او را به بيرون سلول میاین

 ساله بود كه 4یا3مزدك پسركی  توانست محيط تنگ سلول را تحمل كند.نمی

 واخوريهنداشتن  كمبود ویتامين وگفتند از می تمام بدنش از تاول پوشيده بود و

 بردند.زاد محيط اوین میرا براي ساعتی به هواي آ بعضی مواقع او است.

 سال داشت. 5تا  4حدود  او .دستگير شداحسان با مادرش  65در سال 

 شد.رفت دچار تشنج میوقتی تبش باال می احسان به صرع كودكان مبتال بود.

پاچه و ميداد اما در چنين مواقعی بشدت دستبه ا مادر گرچه قرص صرع داشت و

ش به رساندن و مدن پاسدارانبه كوبيدن در براي آ مراه اوهنيز بهتمام بند  شد ومی

ه كه دچار حملخالصه تا وقتی او در بند بود همگی از اینپرداختند. می بهداري

 تاب بودند. شود در تب و
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ر وشتم دن طور كه قبالًهمان بود.انگيزتر در مورد نوجوانان اوضاع حتی رقت

سال  14قدر سن بين نیعنی آ سال بود. 18نفري ما ميانگين سن  500بند حدود 

 شد.سال زیاد بود كه این ميانگين حاصل می 18تا 

 ویژهه ن شست وشوي مغزي بود كه ببدتر از آ عالوه بر شکنجه جسمی و

 گرفت.نوجوانان راهدف می
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 بعد از آزادي

يرون بروزه به عنوان مرخصی ده هما را ب باید بگویم كه ظاهراً در آغاز

ارد د با مسایل عاطفی خانوادگی تا جایی كه امکان دخورفرستادند تا در بر

 ته اینالب هشان را كه همان انزجار از سازمان هاي سياسی بود را بپذیریم كشرایط

آن  عد ازچه كه بر من بناما نه در مورد همه آ ميز بود.آطرح تا حدودي موفقيت

 بيرون هفته بعد از یکی دو .كنمبازگو می .ورمآیاد میه ی كه بگذشت را تا جای

حبت ی تلفنی صخواست با آشنای مد وام آآمدن شبی یکی از دوستان كُردم به خانه

یشب ه كسی دچبه خواهرم گفت  روز بعد كه من خانه نبودم كسی زنگ زد و كند.

نده گير تماس دانم.وي گفت نمی ن شهر تلفنی تماس گرفت.از خانه شما با فال

رسی ز فاير اغبا زبانی  ی از خانه شما گرفته شود وهایگفت اگر بازهم چنين تماس

 تان را قطع كنم.صحبت كنيد دستور دارم خط

هر شب حدود ساعت دوي بعد از نيمه شب زنگ  ،مدنماوایل بيرون آ

نفس  غوشی یك زن وآهاي هملهیا نا و یا صداي شکنجه زنی را زدند ومی

دچار  ریخت وهم میه كه اعصابم بطوريه ب .كردندهاي مردي را پخش میزدن

كرد گفتم با من زندگی می ام كه دانشجو بود وبه برادرزاده .خوابی شده بودمبی

 ها قطع كن.گفت خوب شب دیگر از برداشتن تلفن در چنان ساعتی وحشت دارم.

ا در ه صدشبی ساعت یازده شب زنگ تلفن ب پایان رسيد.ه ماجرا ب م وچنين كرد

ه ن بما براي بررسی آ تان قطع است وبطرف سيم گفت آنكسی از آ و مدآ

 انی كهدوست ااتفاق ب خانه قطع نبود.من البته شك كردم چرا كه آ تان ميائيم.خانه

شان در وانفقط برادر نوج. شب خانه نبودندنطبقه باالي ما مستاجر بودند هم آ در

 ي خواهشواز  ماجرا را گفتم و تماس تلفنی گرفتم، من بالفاصله با او خانه بود.

 د ترورند قصترسيده بودم كه نک كردم اگر زنگ خانه را زدند به طبقه پائين بياید.

 نيامدند. بعد از تماسم با باال دیگر خبري نشد و در ميان باشد.
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به دادستانی انقالب مراجعه  مبيلموگيري اتكه براي بازپس 70 پایيزحدود 

در  خریدار گشته و 5در دست  1366جا گفتند این ماشين تا سال نكردم. در آ

گفتند كسی كه  كه سند ماشين كه به اسم من بود چطور فروختيد؟جواب این

دي درست با حکم دادستانی برایش سن ن را به بروجرد برد وآدستگيرت كرده بود 

جا كه ناز آ زندانی هستند. دست بودند محاكمه شدند وهم 5نها كه اكنون آ كرد و

ومان ت 30000ي تعميرات داشته باشند باید ادعا ممکن است خریداران بيایند و

الخره تن دادم. یکی دو هفته بعد كه اب وثيقه بگذاري تا ماشين را تحویلت بدهيم.

دادستانی رفتم به من گفته شد كه مورد عفو قرار براي دادن رسيد واریز پول به 

فقط تعهد  ولی قبول نکردم و .انزجار بنویسم سعی كردند وادارم كنند گرفتم و

ازادي  هايبه من گفتند باید براي انجام كارجا نآ عدم فعاليت تشکيالتی را نوشتم.

به دفتر  یك ساك لباس ن روز به همراه خواهرم وآ به دفتر دادیاري اوین بروم.

البته جوانکی هم كنارش نشسته  .حداد دادیار زندان بود فکر كنم دادیاري رفتم.

ر كه شدم حداد گفت خانم تنکابنی آن ساك چيه كه با خودت وارد دفت بود.

ماده بودم كه اگر خيلی فشار آ واقعاً وردم كه اگر الزم شد برم بند.گفتم آ وردي؟آ

گفتم مثل  نویسی؟زادیت چه میحال گفت براي آه هر بياورند به زندان برگردم. ب

گفتم این  دهی؟گفت نه چرا انزجار نمی ميشه فقط تعهد عدم فعاليت تشکيالتی.ه

نيستم با امضایم به این كار  من حاضر شرط شما بر خالف دموكراسی است و

 ساعت در حال جر و هر حال شاید بيش از یكه ب قانونی شما حقانيت ببخشم.غير

چند روز بعد  خواستم نوشتم.ودم میچه را كه خناالخره آب دیم وبحث بو

دادستانی اطالع داد كه براي گرفتن وسایلی كه در بند باقی گذاشته بودم به زندان 

دانستم كه كه میبا این این بار تنها. روز موعود به اوین رفتم و مراجعه كنم.

داخل محوطه زندان قلبم دچار ه ید اما به محض ورود بآمشکلی برایم پيش نمی

احساس كردم فشار خونم باال  شدت درد گرفت وه سرم ب و تپشی غيرعادي شد

نامه تحویل وسایل را به مسئول مربوطه  دفتر اوین مراجعه كردم وه ب رفته است.
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گفت یادت مياد كه اول  ام را نگاه كرد وندهوسپس پر ن كرد ونگاهی به آ دادم.

ه جوابی ندادم چون ب .گویا عکسم را دیده بود ن بودي؟دستگيریت چقدر جوا

ه بعد از دو ساعت انتظار مرا ب. بحث را نداشتم حال جر و شدت عصبی بودم و

پاسدار مسئول بند گفت . ندي كه بودم فرستادبخرین همراه پاسداري به دفتر آ

باید  هاي شما را در انبار گذاشتيم وساعت منتظر بمانی چون لباس 5تا  4باید 

گفتم وسایلم را  .حالم دیگر خيلی بد شده بود .پيدا كنند زندانيان عادي بروند و

كار را این رسيد بده. گفت ورقه را امضا كن و خواهم بروم.خواهم فقط مینمی

چندي بعد مرا به دفتر وزارت اطالعات واقع  با سرعت از اوین خارج شدم. كردم و

جا گفتند هرماه باید براي معرفی به این ند.در خيابان صباي شمالی احضار كرد

تانمان با هم ستر حاوي روابط دوی كه بيشسته سئواالت بازجویبعد یك د بيائی.

دفعه سوم  این كار یعنی معرفی من سه ماه طول كشيد. بود پرسيده شده بود.

من حاضر  كنيد ونوشتم این چه سئواالت تکراري است كه می عصبی شدم و

با خشونت گفت خوب  .. بازجو این بار خانمی بودجا بيایماز این به ایننيستم بيش 

با  م به زندان بروم تا در این هواي سرد وهد.گفتم من ترجيح میبریمت اوینمی

خانم مکثی كرد . روم اویندفعه بعد با وسایلم می جا بيایم.هر ماه به این موضع حال

مد با بعد آ ردي مسئله مرا مطرح كرد.شنيدم كه براي ممی .به اتاق دیگر رفت و

هفته بعد به  .تگردانيم منظورم این نبود كه به زندان بر جویانه گفت نهلحنی دل

 زادیت تکميل شود وعنوان ضامن بيار تا آهگفتند كسی را ب مان زنگ زدند ومنزل

ن پس موارد متعددي بود كه در مورد برگزاري از آ ن پس معرفی خاتمه یافت.از آ

 82ر سال د یا تلفنی تهدید شدم. احضار و 67مراسم سالگرد فاجعه ملی سال 

رام با شركت در كمك به مردم بم كمی آ سعی كردم. زردزلزله بم پاك روانم را آ

قيمتی در برقراري رابطه با سال كار با یك نهاد مدنی در بم تجارب ذي 4 . بابگيرم

 اصالً  ،گونه تبليغی نکردیمدادیم هيچما در مورد خدماتی كه می مردم كسب كردم.

فهميدم مردم از شعار دادن در طول  فقط خدمات ارائه دادیم. شعاري ندادیم و
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كه ابزار مطرح از این و خواهندها عمل میان .هستندن فرارها عمل نکردن به آسال

يت مرحوم سيد مهدي هاشمی هميشه از موفق كنند.شدن دیگران شوند فرار می

ط خود نان در محيدانستم آمی در خراسان متحير بودم. اندرزگو آباد و در نجف

ه وقت گرفتاري به مردم نيز ب منت ارائه داده بودند وها به مردم خدمات بیسال

برچسب  رو با مردم عادي بود ودند. از كارم كه اولين تجربه رودررسيدادشان می

 سازي ودر پروژه مدرسه 86. تا سال لذت بردم ،نداشترا گروهی  وابستگی به

 معلولين شركت داشتم. سرپرست وكمك به كودكان بی خانه وكتاب

هاي جرج بوش در مورد جنگ با ایران جدي شد كه تهدید 86در سال  

عراق در حسرت  هاي افغانستان وگروهی از زنان ميانه سال كه از شروع جنگ

غير وابسته  نهادي مدنی و يسفکر تاسه طلب در ایران بودند بحضور نيروهاي صلح

براي چنين اما چگونگی گرفتن مجوز  نام مادران صلح ایران افتادند.ه به دولت ب

قاي احمدي نژاد آمدن . چه با روي كار آرسيدنظر میه ممکن بغير نهادي تقریباً

یا در واقع با تهدید لغو مجوز  هاي مدنی یا غيرقانونی شدند وتدریج همه نهادهب

نام فوروم مادران ه زاد به صورت یك محفل آلذا تصميم گرفتيم ب بودند.فلج شده 

اعالم موجودیت  ،ن ساكت بودوز براي آصلح ایران كه قانون در مورد گرفتن مج

توانستيم می 85. تا سال از آن هنگام در این نهاد مدنی مشغول فعاليت شدم .كنيم

مان تجدید با عزیزان خاوران برویم وهاي جمعه اول هر ماه به ه راحتی روزب نسبتا

خر آنيز جمعه  یاد فاجعه ملی وه دهه اول شهریور هم بهاي جمعه روز .كنيمعهد 

عده زیادي از  روز معموالً در این دو فتيم.رسال طبق سنت ایرانی به خاوران می

 60باختگان دهه نمایندگان نهادهاي مدنی براي ابراز احترام به جان روشنفکران و

ها شروع گيريمدن احمدي نژاد سختبعد از روي كار آ شدند.ما ملحق میه نيز ب

خر در روزهاي جمعه آ ابتدا فقط روي رفتن به خاوران حساسيت نشان داده و .شد

 ،ماموران ضدشورش ورودي خاوران را با جرثقيل ماهشهریوردر نيز  سال و

اجازه  و ندندستباطالعاتی میهاي ه همراه لباس شخصیب هاي پليس وبوسمينی
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به گذاشتن مراسم  87در سال  كردند.گاهی افرادي را دستگير می عبور نداده و

اي از ما را به عده 87اوایل شهریور یادمان این جان باختگان هم پيله كردند. 

من گفتم  .گفتند حق ندارید به خاوران برویدبه ما  وزارت اطالعات احضار كردند.

توانی مراسم بگذاري. البته گفتند می ما هركاري دوست دارید بکنيد.ش روم ومی

-كمك اميد در حال تهيه غذا براي مراسم روز پنجه شهریوركه ب 6روز چهارشنبه 

از او خواسته  رفته وگفت اطالعات با او تماس گ شنبه بودم دوستی تماس گرفت و

را توانم مراسم عوض میه ب نظر كنم وكه به من بگوید از رفتن به خاوران صرف

ازاي برگزاري مراسم از ه بعد از توضيحات زیاد ایشان قبول كردم ب نمایم. ارزبرگ

ساعتی بعد از وزارت اطالعات  .كنمرفتن به خاوران فقط در همان جمعه خودداري 

نه همين امشب  گر گيري ونه مراسم می روي وزنگ زدند كه نه به خاوران می

ام چطور در این فرصت كم به همه فتم صد نفر دعوت كردهگ كنيم.دستگيرت می

 ثانياً شود وات بياید دستگير میاگر كسی در خانه چون گفتند كه اوالً اطالع بدهم.

خوب مسئله مهم برایم این  و باید از تهران خارج شوي نباید تهران باشی و اصالً

 كه دوست خوبی بود وجز یك نفر ه همه به با عجله ب. بود كه كسی دستگير نشود

.به . كرد از قلم افتادهاي خانه ما شركت میصرفا بخاطر دوستی با من در مراسم

 مد وآن روز دوست مزبور بدر خانه ام آ عصر لطف برخی از دوستان به شمال رفتم.

ابگوي چيزهایی باشد وبا احضار دفتر پيگيري اطالعات جمجبور شد دوسال پياپی 

كه نآ از به من گفته شده بود كه هفته بعد ضمنا نداشت.ن كه خبري در مورد آ

شنبه هفته بعد از اطالعات زنگ پنج توانم به خاوران بروم.می شدشهریور می15

گفتم خداي ناكرده شما پليس  توانی به خاوران بروي.زدند كه فردا هم نمی

شود معلوم می رض ده روز چهار جور حرف زدید وعسياسی این كشورید ولی در 

خودتان هم  این براي پليس سياسی ضعف بزرگی است. و گيري مرددیددر تصميم

هر حال روز جمعه با چند نفر به خاوران رفتيم منتها ه ب خواهيد.دانيد چی مینمی

ه ب مان بود.از اول صبح یك ماشين با یك سرنشين جلوي در ما منتظر حركت
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شماره ماشينی  ر از حركت ما ومحض خروج ما شروع كرد با بيسيم به طرف دیگ

در خانه دوست دیگري ه ب جه شدیم.وما البته مت ن بودم اطلالع دادن.كه در آ

ما را با دروغی كه گفتيم  خاوران در ماشين او سوار شدم كه سر كوچه رفتيم ومن

كارت  ورده بود متوقف وماشين دوستی كه از در خانه مرا آ ولی .راه عبور دادند

كارت را پس  تا ندماه بعد براي سين جيم برد تا دو .بط كردندهاي شان را ض

 بدهند.

خوب  مد.ه وجود آدنبال انتخابات شرایطی جدید در ایران به ب 88در سال  

رغم سکوت ایشان در علی حسين موسوي داشتم وبا شناختی كه از آقاي مير طبعاً

دل چركين بودم ولی  كه از آن 67ه ویژه كشتار تابستان ب و 60برابر فجایع دهه 

 هاي اخالقی،هم به ارزش ،احمدي نژاد كه هم به اقتصاد كشوردمی چون در برابر آ

فرهنگ كشور ضربات  هم به جا وههاي نابگيريهم به امنيت ایران با موضع

رغم اصرار خرداد علی 25البته روز  .حمایت كردم ناپذیري زده بود از اوجبران

ی سراسري به این دليل كه هنوز از یشركت در راهپيمابرخی از دوستان براي 

شركت  ،اي كردیملوحانهاعتماد ساده خورده بودیم و 57قالب نفریبی كه در ا

كشتار جوانان  ميز نيروهاي ضد شورش وآهاي خشونتاما دیدن صحنه نکردم.

ن ميز براي اعتراض به پامال شدآی مسالمتیماراهپيگناهی كه با شركت در یكبی

ی سکوت دو روز بعد یدر راه پيما تابم كرد وخاك افتادند بیه شان بحق راي

چهار بار تلفنم زنگ زد كه شماره ناشناس یعنی تلفن  88مرداد  شركت كردم.

در  زودي با خبر شدم كه برخی از دوستان را احضار كرده وه ب .بود وزارت اطالعات

این كار هميشه با  اند.هشدار دادهها گردنيز مراسم سال وران وامورد رفتن به خ

گو مقدمه دستگيریم وون گفتدهاي ب. تازه فهميدم كه تلفنشدهم انجام میمن

به دفتر  88بان آ خبري نشد. 88بان اما تا آ برخی تمهيدات را انجام دادم.است. 

. ابتدا تمام سئواالت درباره مادران صلح بود پيگيري وزارت اطالعات احضارم كردند.

ه ب هاي غيرقانونی نوشت وی سئوالی در مورد شركت در تجمععد ضمن بازجویب
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دهم چون در هيچ تجمع غيرقانونی شركت جواب نمی» :گفتم دستم داد.

ها طبق نآ»: گفتم .«در تجمعات بعد از انتخابات منظورم است» :گفت .«امنکرده

را از این جمله حذف تا وقتی كه كلمه غيرقانونی  قانون اساسی غيرقانونی نبود و

 در» :هم نوشتممن الخره كلمه غيرقانونی را خط زد.اب .«دهمنکنيد جواب نمی

اسامی مادران صلح را » :دفعه نوشتبعد یك «.تجمعات قانونی سکوت شركت كردم

جا اسامی همه را نتوانيد آشما می مان موجود است وروي سایت» :گفتم «!بنویس

 .«خواهيمها را میدرس اینآ ما شغل و ط اسامی است وجا فقنآ» :گفت. «ببينيد

 :گفت .«دهمهرگز این كار را انجام نمی نویسی خط قرمز من است وتك» :گفتم

وقت  هر .الزم نيست» :گفتم .«بریمو به اوین می كنيماحضارت می خوب ما كتباً»

وین االن ا» :گفت «!خير»: گفتم ؟«اوین بودي جدیداً» :گفت.«آیماحضارم كنيد می

كه مثل این» :گفتم.«مطبوع است خيلی غذایشخصوص ه ب و خيلی خوب شده

 زادي و. پرنده آكنيده روز از غذا سيرش هم ی بگذارید ویاي را در قفس طالپرنده

 .«گيردها را از او میقفس این خواهد.پرواز می

مطمئن شدم دیگر  ،هاي صامت مردادماهبه تلفنبا توجه  ،وقتی بيرون آمدم

تمام  دفتر وكيل رفتم وه از این رو همان روز ب كنند.زودي دستگيرم میه كه ب

ماه یعنی دي 6تا  یك وكالت نامه تنظيم كردم. ماجرا را برایش تعریف كردم و

وقتی  گشتم.روز سري به بيرون زدم و زود برنآ خبري نشد. 88عاشوراي سال 

ه داد بكشته شدن تعدادي از جوانان را نشان میسی را دیدم كه ی.ب.برنامه خبر بی

هاي قلبم دانستم كه رگن برهه میدر آ .فشار خون باال شدم شدت دچار سردرد و

. گرافی به بيمارستان برومدي براي آنژیو 8شنبه قرار بود روز سه گرفتگی دارد و

م بهتر است دیازپا» :او گفت .خراب بود به دوست پزشکم زنگ زدم چون حالم

جاي جوانان سپر ه كه كنار مردم نبودم تا باز این شدیداً .«بخوري و بخوابی

ناراحت بودم. به  گشتمنان میقتل یکی از آ با كشته شدن خود مانع اقالً شدم ومی

خواستم ام اما میاصرار كرد بياید خانه از بدي حالم گفتم. وخواهرم زنگ زدم 
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خالصه ساعت ده شب  ده خورده بودم. پامه توصيه دوستم دیازمن ب بخوابم و

 ساعت شاید یازده و خوابم خيلی سنگين بود. برخالف عادت هميشگی خوابيدم.

نيز  پارتمان وشنيدن صداهاي مردانه در پشت در آ نيم یا دوازده بود كه از

كردم شاید مشکلی در ساختمان فکر  شد بيدار شدم.ی كه به در زده میتلنگرهای

در را باز  زنند.همسایگان هستند كه در می ن مربوط است وبه م مده وپيش آ

لباس مناسب  خواستم در را ببندم كه اقالً  رو شدم.هكردم كه با مردان ناشناسی روب

 گفتم اجازه بدهيد تا لباس بپوشم. نان پایش را الي در گذاشت.یکی از آ .بپوشم

. ضاع از چه قرار استها كه لباس شخصی بودند فهميدم اونالبته به محض دیدن آ

حکم دستگيري  ام رفتند.كامپيوتر وكتابخانه ابتدا سروقت مدند وخالصه به درون آ

ن زمان نهادي با این نام زمان اطالعات بود كه تا آحکم از طرف سا را نشانم دادند.

 تمدید شده بود. 88را داشت كه در اول دي  88ذر حکم تاریخ اول آ شناختم.نمی

از مسئول اكيپ دستگيري پرسيدم سازمان اطالعات دیگر چه در حين رفتن 

تو مربوط ه چرا به اسم وزارت اطالعات حکم ننوشتند كه گفت ب ست.ا ايصيغه

زارت اطالعات وشنيده بودم كه سازمان اطالعات سپاه دارد جایگزین  نيست.

فکر كردم سپاه مسئول دستگيري من است اما دلم  همين دليله ب .شودمی

هم از خشونتش در برخورد با متهمين خبر  .ر شومخواست توسط سپاه دستگينمی

آنان در  الخره چون در دهه شصت دست اطالعات بودم واكه بهم این داشتم و

در نتيجه مجبور نبودم  زادیم تحت نظرم داشتند وتمام مدت به اصطالح آ

ط وزارت هاي تکراري از اول زندگيم پس بدهم ترجيح ميدادم توسبازجویی

 209شوم.بهمين دليل وقتی در اوین به پشت در ب بند یی اطالعات باز جو

تنها چيزي كه در  . بند ویژه اطالعات بود 209رسيدیم خوشحال شدم چون 

-حداقل تا آن بود. 60لحظات اول نظرم را جلب كرد تفاوت بازرسی بدنی با دهه 

كردند اما مادر زاد نمیدانم در دهه شصت متهمين سياسی را لخت ی كه میجای

كار صورت وري بازرسی مثل بازرسی از یك قاچاقچی یا جنایته طرز شرم آاالن ب
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 مخالفت را نداشتم. گيري ومن اما آن شب توان در .شرم آور است گيرد ومی

 كردم اقالرامش داشتم چون فکر میاست كه از دستگيریم احساس آن واقعيت آ

ه ب بسيار ناچيز براي كسب حقوق ملی سهيم شدم.هم در پرداخت هزینه ولو  من

جا نتري جوان ده دقيقه قبل از من به آهمين دليل وقتی وارد سلول شدم كه دخ

رامش سعی با كمال آ بشی مختصر رفتم زیر پتو و ورده شده بود بعد از خوش وآ

اي بر وردند وصبح فرد جدیدي را به سلول آ 4اعت اما حوالی س .كردم كه بخوابم

دوست نزدیکم مهين فهيمی مادر  وردم دیدم اوكنجکاوي سرم را از زیر پتو درآ

باخته  كه پسر یك جان نه دليل آاميد را دوست داشتم نه ب اميد منتظري است.

 ساخت.ی داشت كه از او جوانی خوب میبود بلکه چون خود او ارزش های 67 سال

دنبال درك ه ویژه بسيار ب هب رامش سرشار از تحرك ودر عين آ او بسيار فهيم،

داشت  یسع در گذشته اسير نمانده بود و ایران وجهان با ویژگی هاي زمانه بود.

مطابق  راه مستقل و (نتظري)حميد مپدرش يجدا از وابستگی عاطفی به گذشته

اي در موضوعات چپ را با گستردهفکري  نوعی فعاليته ب با زمان را پيدا كند.

ه ب موختم.دوستانش بسيار آ من در رابطه با او و برد.میبرخی از دوستانش پيش 

دستگير نشده است،  شب خانه نبود و نحال خوشحال شدم كه فهميدم اميد آ هر

به  بعدازظهرمرا  روز بعد مهين را صبح و اگرچه چندي بعد او دستگير و زندان شد.

طالعات با ما جو همان فردي بود كه در دفتر پيگيري وزارت اباز ی بردند.بازجوی

تر بر شركت در ی بيشبازجوی گفته بود اسمش صالحی است. برخورد داشت و

 تجمع متمركز بود. من هنوز از دیازپامی كه شب قبل خورده بودم منگ بودم.

گفت خانم  بقيه را براي فردا بگذارید. ام ویی طوالنی شد گفتم خستهوقتی بازجو

دانم اما گفتم می كنيم.شود تازه شروع میوقتی متهم خسته می تنکابنی ما معموالً

 گویمچه میناز این از من نخواهيد شنيد چون آ حتی در اوج خستگی چيزي غير

هنگام ه اما پرسيد ب .هر حال موافقت كرد بروم به سلوله ب واقعيت است. تماما

ات با خبر ات از دستگيريآیا خانواده دستگيري كسی از بستگان حضور داشت و
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كنار تلفن عمومی كه در انتهاي سالن سراسري بند ه مرا ب ؟ پاسخ منفی بود.شدند

كه تلفن شنود البته با تاكيد بر این .شماره خواهرم را كه داده بودم گرفت بود برد و

باید اذعان كنم كه  بعد به سلول برگشتم.. حرف خارج از موضوع نزنم شود ومی

من با  شرط وثيقه باه زادي بول دستگيري تا آام از لحظه ادليل بيماريه ب شاید

از  ضمنا. در یك مورد كه بعد مياید( رفتار شدجز ه ب)ادب  رعایت احترام و

شاهد عينی زیر  هفت ساله بود و سلولی دیگرم ليال بگویم كه دختري بيست وهم

فهميده بود  دختري شجاع و او كردن یك جوان در ميدان وليعصردر روز عاشورا.

 فرزند مهندس توسلی اولين شهردار بعد از انقالب و ز حاميان نهضت ازادي،كه ا

همان  قاي ابراهيم یزدي دبير كل نهضت بود.خواهرزاده آ زادي وقائم مقام نهضت آ

ناراحتی هاي جسمی بسيار دستگير كرده  قاي یزدي را با وجود سن باال وایام آ

 بود. اشیليال بسيار نگران حال دای بودند و

مك این بود كه در این دوره نکته بان بردند.یی روز دوم دوباره ما را به بازجو

 كار ببرم.ه توانستم برا نمی این لفظ من اصالً  زدند وها را كارشناس صدا میبازجو

طبقه  مرا براي تفهيم اتهام بردند. مهين و ،ساعت بعد از دستگيري 36 تقریبا

ده بودند كه حدود نه نفر از صندلی چيردیف  در راهروي درازش یك 209پائين 

موارد اتهامی تبانی با  بودند. نشاندهها ني مختلف را براي تفهيم اتهام بر آهاسلول

با دیدن موارد  تبليغ عليه نظام بود. و تخریب اموال دولتی شركت در تجمعات،

ی چيزي كه مبين شركتم در چون طی بازجوی .شدت عصبانی شدمه اتهامی ب

شد كه عالوه تبليغ عليه نظام در مواردي داده میه ب .باشد نگفته بودمتجمعات 

یا  هاي خارجی یا نوشتن مقاالتی در انتقاد به نظام ومصاحبه با رادیو وتلویزیون

ه در نهایت جوانکی كه ب ها را نداشتم.كدام اینمن هيچ شد.وبالگ نویسی داده می

كه چشم بند در تمام درحالی جمع كرد و ها ران. آكردها را پخش میاصطالح ورقه

 و عجله براي امضا به ما داد مان بود ورقه دیگري را با اصرار واین مدت برچشمان

اصرار كردم كه باید ببينم چيست تا امضا كنم اما ورقه را از  گفت امضایش كنيد.
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كاغذ اتهام دیگري اضافه نشود  كه كاغذ پاره نشود ومن از ترس این دستم كشيد و

ن روز افراد دیگري را براي فرداي آ شدت عصبی شده بودم.ه اما ب را ول كردم.

یعنی متهم را بدون  كلی با روز قبل فرق داشت.ه تفهيم اتهام بردند كه صحنه ب

خر آن صفحه آ كرد وقاضی تفهيم اتهام می بردند وچشم بند به حضور قاضی می

روز چهارم  خواندن وادار به امضا شدیم. هم براي اعتراض به اتهام بود كه ما بدون

 شب نيامد .خيلی نگران شده بودم. 10از صبح تا حدود  بردند.یی مهين را به بازجو

اختيار گریستم. اما مهين بی مد بغلش كردم ووقتی مهين آ م براي اميد بود.انگرانی

نام ه حاال فردي ب باخنده گفت بازجو عوض شده و ،كه هنوز شام نخورده بود

خيلی خوشحال شدم چون  است.به او سيگار تعارف كرده حسينی بازجو بوده و

اما فقط چند دقيقه بعد مهين را براي انتقال به سلول  هردوي ما سيگاري بودیم.

گویا بازجو از او پرسيده بود  بغلی ما صدا كردند.حتی نگذاشتند شامش را بخورد.

در واقع روز عاشورا  نام برده بود. هم او از من سلوليت هستند و چه كسانی هم

ی را كه نباید با هم بگذارند دستگيري زیاد بوده كه بدون توجه آنهایقدر نآ

هفته  هر حال حدود دوه ب از رفتن مهين خيلی ناراحت شدم. گذاشته بودند.

سه نفر بودند. یکی از  ی صدایم كردند.براي بازجوی بعدازظهرد كه روزي گذشته بو

كردند با لحنی خودمانی گفت: خانم تنکابنی مرا قا صدا میحاج آ هها را كنآ

گفت یادت مياید سال گذشته به  كه چشم بند داشتم گفتم خير. من شناسی؟می

گفتم نه صداي دیدم اش را نمیكه چهرهوزارت اطالعات احضار شده بودي؟ من

ماركسيسم پرسيد كه جواب ام در مورد ه هر حال او از عقيدهب ید.آشما یادم نمی

در  ام گفت وكمی براي دیگران راجع به گذشته دادم دیالکتيك را قبول دارم.

روز بنا نداشتم زیاد جواب بدهم چون نراستش آ ی كرد.برخی موارد تعریف های

حسينی گفت روي  كردم كه منظور از این تعویض بازجوها چيست.باید تحليل می

كنيد من ید ولی مگر فکر میآگفتم یادم نمی است.كامپيوترت عکس بيژن جزنی 

 ن هست.گفت مقاالتی هم از ماركس در آ گذاشتم؟باید عکس چه كسی را می
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قا ه بعد بازجویم آن آقا كه حاج آن به هر حال از آب هم طبيعی است.گفتم این

چون در جلسه اول خيلی در مورد برخوردهایش با خانم . ناميدنش بازجویم شدمی

قا خانم لطفی او را حاج آ فی مادر زنده یاد انوشيروان لطفی صحبت كرده بود ولط

از  قا محمودي هستيد وهم گفتم پس شما حاج آكرد لذا منمحمودي معرفی می

اصرار او به نگاه نکردن به او مرا  زدم.قا محمودي صدا میرا حاج آ ن موقع اوآ

چون سرگيجه  .ما سکونت داردیا در محل  مشکوك كرد كه یا از فاميل ماست و

ی چشم بندم را به محض ورود به اتاق بازجوی بند را نداشتم وداشتم تحمل چشم

شدت مراقب بود كه او را ه اما ایشان ب .دیدمهایم را میزدم وطبعا بازجوباال می

از روز اولی كه او بازجویم شد از او خواستم كه دليل اعدام همسرم را بگوید  نبينم.

او برایم  ورد وآتر است میرغم قولش كه كسی را كه واردخر از این امر علیاو تا آ و

شما  شناسم وگوید طفره رفت. شاید چون گفته بودم من شوهرم را میمی

وقتی گفت خانم تنکابنی مسئله مرصاد باعث شده بود  .توانيد مرا قانع كنيدنمی

من زندان  این را به من نگوئيد. گفتمها همه چيز قاطی شود، كه كمی در زندان

قصد  66 پایيزمده است گفتم شما از در كتاب آ با ذكر مواردي كه قبال بودم و

این را  این حرف شما براي من قابل قبول نيست. كشتار در زندان را داشتيد و

ما  چنان و گویم چون به مهين گفته بودند كه حميد منتظري چنين بود ومی

دوره  از من در مورد فعاليتم در بم، .هاي پوچاز این حرف شود.نميخواستيم اعدام 

 كه چيزي براي پنهان من و مادران صلح پرسيدند اي كه داریم ونههاي دوستا

در مورد مادران خاوران اما قبول  بيش نوشتم. راحتی كم وه كاري نداشتم ب

داشتند در واقع اي كه مادران ، چرا كه دورهنداشتم كه چنين تشکلی وجود دارد

اصال از آنهابرخی  هاي پنجاه وشصت بود واي از مادران جان باختگان دههعهمجمو

نده از طرف مادران خودخوا ه نمایندگیمتاسفانه برخی ب اي ندارند.كشته شده

این مستمسکی براي اطالعات  ها گذاشته بودند وروي سایتیی هاخاوران بيانيه

  شده بود.
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اي به دادستان تهران نسبت به تگيري در نامهدس هفته بعد از 3

ی مامور حاضر در جریان قانونبرخورد غير ،اتهامات واهی تفهيم شده م،ادستگيري

وم تقاضا كردم كه حقوق العمعنوان مدعیهاز وي ب اتهام اعتراض نموده و تفهيم

دسترسی به  ،دادن حق مالقات با برقراري امکان تماس با وكيل، یك زندانی

هم رعایت  رادیو تلویزیون در مورد من كتاب و هاي جمعی مثل روزنامه،سانهر

سه روز بعد به بازجویی  دو خواستم كه حضوري با وي صحبت نمایم.ضمنا  شود.

ه شده بود كه من ب ام نشد اما فضا طوري ترتيب دادهاي به نامهاشاره رفتم .اصالً 

. با موافقت ت كنمبتوانستم صحخصوص در مورد داشتن وسایل ارتباط جمعی 

 209اي خطاب به قاضی بند روز حاجی گفت نامه نآ .رو شدمهنيمه نصفه روب

ات نيز وضعيت جسمی ها ورد اتهام ت وادر مورد دستگيري مفصال بنویس و

اي كاغذ به من دسته خود ایشان بود. 209ها فهميدم منظور از قاضی بعد .بنویس

 ه با تشریح كامل عدم شركتم در تجمع عاشورا نوشتم.صفح 4-3حدود  و شب داد

ی صدایم كردند.البته قبل از من مهين را كه در سه روز بعد دوباره به بازجوی دو

ی رفتم دیدم دو وقتی به اتاق بازجوی سلول بغل دستی ما بود ،صدا زده بودند.

شروع  حسينی دیگري ناشناس بود. قاي حسينی بود ویکی همان آ بازجو نشستند.

گفت  ؟گفتم به چه منظور اي بکنيد.خواستيم مصاحبهكرد كه خانم تنکابنی ما می

تان استفاده ناسان ما از نظریاتخواهيم براي كارشما می تان جالب است ونظریات

بيست سال  گفتم من هيچ كاري با كارشناسان شما و وزارت اطالعات ندارم. كنيم.

نتن خواهيد مرا باالي آداشتم حاال شما میاي نمصاحبه است كه من بيرونم و

 .دهمسه بار به او گفتم من جوابت را نمی هتاكی بود. و دهننفر دوم آدم بد ببرید.

تندي جوابش را ه نچه گفته بودم بشدم كه برخالف آقدر عصبانی میناما گاهی آ

 البته این كشم.خالصه گفتم اگر تحت فشارم بگذارید خودم را می دادم.می

ميز با اعتقاد گفته هاي تهدیدآهم در برابر بازجویی قبالً اوالً تهدیدي توخالی نبود.

چه نهم بعد از آخواميز است چون نمیجا افتخارآبودم كه براي من مرگ در این
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دانستم كه تضعيف مصاحبه را می تاثيرچون  . ثانياً كشيدم در تختخوابم بميرم

دادم بميرم تا مصاحبه ها است لذا ترجيح مینيز شکستن آدم شنایان وروحيه آ

ينی تشکيل دادگاه فرمایشی البته با تركيبی كه دستگير كرده بودند پيش ب كنم.

هاي عاشورا دادم چون دستگيريبرگزار كردند را می 88چه در تابستان نمانند آ

حدس  مجاهدین بود و سلطنت طلبان و بهائيان، زادي،نهضت آ ها،تركيبی از چپ

ردي یا دادگاهی با شركت این گراي سركوب جنبش سبز ممکن است ميززدم بمی

هر حال به سلولم باز ه ب خواهند كرد. ظري كه داشتند برگزارنها براي تائيد گروه

 سرگيجه بودم. دچار تپش شدید و شدت ناراحت بودم وه گشتم در حالی كه ب

 209اري مان ما را به بهدزتقریبا مجبور شدند هم مهين هم حالش بد شده بود و

وقتی  هنوز از موضوع مصاحبه بشدت عصبی بودم. ی رفتم.ببرند. روز بعد به بازجوی

حاجی پرسيد حالتون  وردستش اقاي عبدي توي اتاق بودند. وارد شدم حاجی و

 ها در نيارید.با من از این بازي گفتم من سه بار است كه زندانی بودم. چطوره؟

 ،هر چه اصرار كرد چی شده را در نيارید. بازجو بده بازجو خوبه و براي من اداي

وارد بحث مصاحبه شوم وحشت داشتم.گفتم اتاق كه از این اصالً  جواب ندادم.

بشنوید.  توانيد ببينيد وهم تصویر برداري، خودتان می شنود داشت و بازجویی هم

.البته عبدي ن نداشتمدادحوصله جواب  اصالً راحت بودم.در همين جلسه بسيار نا

دیوار نشسته بودم سرم را ه من كه رو ب حاجی هنوز نيامده بود. شت وحضور دا

ورد. بعد یك جعبه صندلی خم كرده بودم. عبدي ليوان آبی برایم آروي دسته 

به او  كنم.كرد دارم گریه میاو فکر می دستمال كاغذي را جلوي دستم گذاشت.

 تعجب كرد و بنابراین نيازي به دستمال نيست. كنم وگفتم من هرگز گریه نمی

در جلسه بعدي  شان است نيستی.شان تو مشكنانی كه اشكگفت پس جزو آ

ات از جمله خانواده گفت حاجی گفته ابتدا اسم خودت و ورد واي آعبدي ورقه

جریان هاي  بعد تعهد بده كه در تجمعات جریان فتنه و همسرت را بنویس و

طور كه  نآ .نکنمبا هيچ رسانه داخلی یا خارجی مصاحبه  م وسياسی شركت نکن



 251 

 عنوان جان باخته وهرا با ناميدن همسرم ب نآ زادي است.گفت این تعهد براي آمی

 .گفت بنویس همسرت معدوم شده و، جنبش سبز پر كردمجاي جریان فتنهه نيز ب

طرفی توضيح مجدد از  من چون از این كلمه احساس توهين داشتم زیر بار نرفتم.

زاد با تعهد دادن براي آ شرح دادم ز تجربه دوران زندان شاه كه قبالبدهم كه ا

اي ه عبدي گفتم این را فقط ورق پارهطور كه ب همان شدن هميشه موافق بودم و

شوم كه در متذكر می توانم نادیده بگيرم.دانستم كه هر وقت اراده كنم میمی

هاي امنيتی حق دارند اشد ر این صورت سازمانفت بنویس در غين گپایان آ

عد باز عبدي صدایم كرد وگفت روز ب مجازات را بدون ارفاق در مورد من اجرا كنند.

زم نيست اسمی از الباره بنویس اما دو ن تعهدت را قبول نکرده وحاج آقا آ

 روز جمعه ساعت ه بود كه یكیکی دوهفته از این موضوع گذشت .بياوريهمسرت 

ه طور فتاب زمان را ببا حركت نور آ خر ساعت نداشتيم وآ) بود صبح6د حدو

قدر كه فکر كردم دارم  نآ شدت درد گرفت.ه (قلبم بیمكردورد میتقریبی بر آ

له مد به ناآگونه موارد صدایی از من در نمیرغم عادتم كه در اینميرم وعلیمی

نگهبان خواستند مرا به بهداري از  شدت بدر كوفتند وه م باسلولیهم دو .افتادم

اید تکان داده شود تا چه رسد به گونه موارد بيمار نبدانستم كه در اینمی ببرند.

ماده ساعت طول كشيد تا بهداري آ جا كه حدود یكنكه راه برود ولی از آنآ

نان به بهداري با آ ،فته بوددر این مدت دردم كمی كاهش یا پذیرش بيمار شود و

گفت  نوار قلب از من گرفت و تار مردي در بهداري حضور داشت وپرس رفتم.

نام ه دليل داشتن نوعی بيماري مادرزادي به مشکلی نداري در صورتی كه ب

ام آن روز تا عصر طرف چپ سينه وقت طبيعی نيست.پی.وي.سی نوار قلبم هيچ

حد كه وقتی به هواخوري رفتيم برخالف هميشه كه  ندرد مرده داشت تا آ

فرداي  طانه كاري بکنم.نتوانستم جز راه رفتن محتا ،كردمدویدم و ورزش میمی

بدي گفت بگذار اول دكتر ع ی رفتم سرگيجه بدي داشتم وآن روز كه به بازجوی

دكتر  مد.البته خودش هم با من به بهداري آ ی.بعد بيا بازجوی و كندات معاینه



 252 

ما همه  نژیوات كنيم.آجا در همينی اجازه بدهد تا گوییت نمیجوگفت چرا به باز

را در  حتی استنت گذاشتن)فنر مخصوص باز نگهداشتن رگ قلب( امکانات انژیو و

 كند وطلب را مطرح كردم اما موافقت نمیبا بازجو این م گفتم قبال جا داریم.همين

توانيم سه ما نمی ن ممکن است نياز به جراحی باز داشته باشی وآگوید بعد از می

از ی نروي ولی بازجوی دكتر گفت بهتر است به ار ماه منتظر بهبودیت بمانيم.چه

راستش  روم.تر تکليفم تعيين شود گفتم نه میجا كه عجله داشتم زودآن

 هو دادگادانستم كه كار خالف چندانی نکردم اما فقط از ترس مصاحبه می

فقط  كاهش یافته وشدت ه قدر دلهره داشتم كه حتی مدت خوابم بنچنانی آنآ

بيم دست از  ترس و رامم.بر خالف ظاهر آ خوابيدم ودوساعت در شبانه روز می

حال به به هر تر تکليفم روشن شود.زود مخواستاز این رو می داشت وسرم بر نمی

بازجو پيغام دادم باید ببينمش چون مسئله مرگ وزندگی است.عبدي صدایم كرد 

گفتم فقط با  ؟همه پرسنل بند را ترساندهاست كه گفت این چه موضوعی  و

تواند تا فردا شما نمی گفت ایشان خيلی سرش شلوغ است و كنم.ا مطرح میآقحاج

گفت یا برو یا به خواهران  روم.جا نمیرا نبينم از اینآقا گفتم من تا حاج را ببيند.

حال اگر روم پاي خودم نمیه گفتم من ب بلندت كنند ببرند. گویم بيایند ومی

دهم همين انجام گفت قول میسر امتحان كنيد. زور ببرید باشد. هخواهيد بمی

 به سلول برگشتم. قبول كردم و قا را بياورم كه با تو صحبت كند.امشب حاج آ

گفتم  داشتيد. كارمهچقا گفت آحاج ساعت حدود ده شب بود كه صدایم كردند.

 خندید و به جلد انسانی فروروید. یيد وتان بدرآاي از جلد امنيتیاول چند دقيقه

م هستم حرفت را ابعد از چند ثانيه گفت خوب حاال من در پوست انسانی

یا  توانند عمل كنند.جا میتان گفته هميندكتر بزن.گفتم وضع قلبم خوب نيست.

تا ده روز اگر  یا اگر ظرف یك هفته زادم كنيد وجا انژیو كنند یا آاجازه بدهيد این

مسئوليت هرچه  كنم وهایم را قطع میشرایط را بر آورده نکنيد تمام دارواین 

 گفتم ازاد شوید. مایل نيست شما فعالیی دستگاه قضاگفت  ست.ا ید با شماپيش آ
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كی گفتم  برایم ماندن در زندان مسئله نيست. خواهيد نگهم دارید.ر میدهر چق

زادم گویيد آاست می هااالن مدت جا اجازه عمل بدهيد. همين زادم كنيد.آ

گفتم  .شويزاد میه زودي آگفت ب تان عمل نکردید.كنون به وعدهكنيد ولی تامی

دوم بهمن وبيست گفت تا باید بگوئيد كی؟ .مانممن دیگر منتظر وعده هایتان نمی

درواقع جلسات آخر به  بردند.یی مهين را به بازجو روز بعد مرا و شوي.زاد میآ

ی كتبی در كار نبود. از حاج اقا خواستم اميد را هم بازجوی ت وگذشحرف زدن می

اصرار كردم تا حدي  تواند او را ببيند.گفت فقط مادرش می صدا كند تا ببينمش.

گفت  بگذارید خانم تنکابنی او را ببيند. گذرم وكه مهين گفت من از حقم می

را ببينيد. گفتم  كه اوكنم تان میاما صداي خانم تنکابنی شما به سلول برگردید

گفت این غيرشرعی است .گفتم او مثل  من اميد را ببينم بوسش خواهم كرد.

حدود ده  هر حال به سلول برگشتم.ه ب شود.ها سرم نمیمن این چيز پسرم است و

بوسيدم وحالش را پرسيدم. مالقات ما  اميد را بغل كردم و .دقيقه بعد صدایم كرد

پرسی مستقر در مهين را به شعبه یك باز ن ماه من وصبح بيستم بهم همين بود.

 هفته اول هم ما به بازپرسی احضار شده بودیم. ته در همان دوبال اوین صدا كردند.

ه خانواده خبر بدهيد وثيقه پرس گفت بباز خرین دفاع،اما این بار بعد از گرفتن آ

يز دیگر گفتم من كسی را ندارم كه ملك یا هرچ تان بياورند.براي آزادي

 ؟ گفتم بله.فيش حقوقی بازنشستگی داشته باشد بگذارد.گفت كسی هست كه

با خانواده  .م ولی شما هم در بند اقدام كنيدیكنيم تماس بگيرگفت ما سعی می

باید بگویم  زادي بودم.ظر آتساعت یازده من اشب ت نحال آ هره ب تماس بگيرید.

با استعدادي  شفکر ووخ بسيار جوان،هاي از آزادیم در حالی كه بچه من واقعاً

حتی  دادمهمين جهت ترجيح میه ب مجبور بودند در زندان بمانند شرمنده بودم.

مين جهت به پاسدار بند گفتم ه به ها بمانم.نچند ساعتی بيشتر هم شده با آ

از فردا  زاد شدم وفردا صبح بروم. اما موافقت نکرد آنشب آخوابم مياد اجازه بدهيد 

قا براي در برابر اصرار حاج آ دتی بيشتر به فعاليتم در مادران صلح پرداختم.با ح
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اعالم  كه علناًصلح گفتم این غيرممکن است مگر آن ترك فعاليت در مادران

اي براي حدود بيستم اسفند احضاریه .بکنيدغيرقانونی بودن نهاد مادران صلح را 

رد زندانيان سياسی چه در زمان شاه طبق عرف در مو باورم نشد. مد.برایم آدادگاه 

به دادگاه  شد وزاد میدیگر آ ،گرفتندوقتی از كسی تعهد می 60چه در دهه  و

زادي تعهد عدم فعاليت موقع آ كشيد ومحکوميتش را می یا قبال رفت ونمی

سه ماه این  دو زادشدن تعهد دادم.با تصور آ من اما این بار فریب خوردم و داد.می

هاي هميشگی بازجو حتی در یکی از تلفن داد.عذابم می فریب خوردن شدیدا

 گفتم برایم پرونده سازي كردید و گرانه با او صحبت كردم وصالحی، بسيار پرخاش

 .نوشتمدانستم این تعهد تضمين آزادي نيست نمیاگر می

قاي مقيسه براي ه ریاست آدادگاه انقالب ب 28به شعبه  89اواسط فروردین 

اگر وكيل  .توانيد بخوانيدایشان گفت شما نمی ام مراجعه كردم.پرونده دنخوان

در  وكالت انتخاب كردم.ه برادرم را ب. دگاه بخوانسه روز مانده به داد داري دو

تبانی  اتهامم فقط اجتماع و بود واتهام تبليغ عليه نظام حذف شده  خواستكيفر

دادگاه قاضی مثل یك بازجوي  در اموال عمومی بود. عليه امنيت كشور وتخریب

عضویت در  ران صلح،وارد اتهامی كه شامل عضویت در ماداي در تمام محرفه

یی جرم عضویت در سازمان چریك هاي فداه زندانی دوره شاه ب ،مادران خاوران

یی هاي فداجرم عضویت در سازمان چریكه ب 60سال زندانی در دهه  9 خلق،

 تبانی عليه امنيت كشور و نيز اجتماع و و 67اعدام همسرش در سال  نهایتا خلق و

 هاي من وتوجهی به استدالل چه بگویم كه قاضی اصالً تخریب اموال عمومی.

قانونی بودن فوروم  ميز بودن وآصلح برادرم مبنی بر عدم وجود مادران خاوران،

اسالمی تاوان عضویتم در  كه چه در زمان شاه چه در جمهورياین مادران صلح،

دليل ه ب ناحق بوده وه اعدام همسرم به ناحق پرداختم، سازمان را گرچه ب

در تهران نبودم تا بتوانم  88تا سوم دي  شدن خواهر زادگان جوانم اصالًشتهك

هر حال ه ب حکمم از قبل تعيين شده بود.یی گو تبانی كنم وغيره توجهی نکرد.
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به حکم  سال حبس بود. مثل بسياري از احکام دو وهفته بعد حکمم ابالغ شد 

 قاي موحد فرستاده شد.بریاست آ 54ه دادگاه تجدید نظر حکم ب م وداعتراض كر

فقط یك  نند وتوانند شركت كگاه تجدید نظر متهم یا وكيلش نمیدر داد

ه هر حال اوایل آبان كه در حال ب توانند قبل از دادگاه تقدیم كنند.دادخواست می

اي براي اجراي حکم ا بودم از اجراي احکام اوین نامهسفر به اروپ ماده شدن برايآ

 تبانی توسط دادگاه رد شده و و یافتم كه اتهام اجتماعجا درنبا مراجعه به آ مد.آ

 1بدون هيچ دليلی برایم حکم  بررسی قرار گرفته و موردم اتهام تبليغ عليه نظا

كه ممکن است این راحتی قلبی وليل ناده كه ب با این تبصره سال حبس را بریدند.

سيب ببينم مقدار محکوميت را به جزاي نقدي تبدیل كردند كه حداكثر در زندان آ

تومان  7000000شد تومان كه یکسال می 20000مبلغ جزا را یعنی روزي 

با قرض گرفتن این مبلغ را  شود باید براي خرید یك سال محکوميت بپردازم.می

يه نظام چه بود. زنم دليل اتهام تبليغ علالبته حدس می ماه پرداختم. 6در عرض 

سعی كردم تا  همزادي در بهمن ماه منهمانطور كه قبال گفتم بعد از باصطالح آ

ن شش هفت در طول آ زادي كامل انجام دهم.توانم با آوقت دارم هر كاري كه می

اي كه خانم رهنورد با در جلسه ماه چند مقاله البته در زمينه صلح نوشته بودم و

 نيز در بزرگداشت روز مشروطه در حضور ایشان و زنان داشت شركت كرده و

دليل احساس ه عالوه به ب ها سخنرانی كوتاهی داشتم.تعدادي دیگر از خانم

ه دل داشتم به ها را بنبا كسانی كه روزي خود درد آ همدردي همبستگی و

رفتم و سياسی می هاي زندانيانهوخانواد انتخابات از آسيب دیدگان بعد ازیی لجود

 ها جرایم بعد از زندانم بود .در واقع این كردم.ها شركت میندر جلسات آ

 22در عرض  باقی است. بسياري از احضارها تهدیدات را نچناحکایت هم

م ننوشتیی نيز فرار از خود ستا كالم و دليل اطالهه زاد شدم بآ اصطالح سالی كه به

به بازجوها گفتم تا كنون هرگز  88هاي سال در بازجویی اما همان طور كه

در  ،ز زندان كوچك اوین در تمام ایراندر واقع در بيرون ا. زادي نکردم احساس آ
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با همه  را مواظبم دیدم ویی هاها هميشه چشمعزاداري و هاها، در جشنمسافرت

البته همه كار هایم  طبيعی ادامه دهم وطور ه ها سعی كردم زندگی خودم را باین

باید بگویم كه  دست اطالعات ندهم.هاي برا در چهار چوب قانون انجام دهم تا بهانه

خواستم زندگی طور كه مینآ تصميم گرفتم و امچون خود براي نحوه زندگی

مردمم با كمال  خاطر اداي وظيفه در مورد ميهنم وه ها را بكردم همه این آزار

                      كنم.ل تحمل میمي
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 تحوالت فكريمؤخره: 

یل به خط حزب توده والت فکري مربوط به رد مبارزه مسلحانه و تماتح

با دیدن وضع زندانيان سياسی در  60از همان سال  توضيح دادم. ایران را قبال

مورد انتقاد در  زندان تا حدودي تلنگري به ذهنم در رابطه با سياست اتحاد و

ح توان مسائل را اصالكردم با انتقاد میجمهوري اسالمی خورد اما هنوز فکر می

 209ر مجدد دیی هاي رهبري حزب كه به بازجوبعد از مصاحبه 62كرد. در سال 

هاي ن تضاد بود كه چرا شوروي در برههگير حل ایبرده شدم ذهنم تمام مدت در

ن فرار كرده خود از شوك آ ده ومهم تاریخ ایران باعث ضربه به احزاب چپ ش

بزرگ را بر منافع خود تر همواره باید منافع حزب برادر كه احزاب كوچكاین است.

نچه مين در برابر سئوالی گفته بود آیهوش برایم زیر سئوال رفته بود.، ترجيح دهند

خوب چرا  .م به نفع كل جنبش سوسياليستی استدهيما در كشور خود انجام می

اسپانيا  ن وضعيت سرنوشت احزاب یونان ودر آ كردند.احزاب نباید چنين میدیگر 

نحوي به این سياست جنبش سوسياليستی جهانی ربط داده ه نيز در ذهن من ب

كردم كه با دستگيري وكشتن از طرفی جمهوري اسالمی را سرزنش می شد.می

و منافع  پيشرفت همبستگی، جان جوانان متخصص ميهن تيشه به ریشه و روح

 شفتگی فکري چيزي از ایمانم به مردم،ولی در تمام این آ زند.مردم می

دچار تردید  65در سال  ن بودم كم نشد.اي كه مدیون آانجام وظيفه سوسياليسم و

البته این سر آغاز بریدنم از لنينيسم شد.  و قطعی نسبت به اتحاد با حزب شدم.

محسوب  ی بزرگگرایعمل ماعی وتیل اجعنوان یکی از برجستگان مساهلنين را ب

. اما دارم اشتم ودبسياري از نظریاتش چون شرایط انقالب را قبول  كردم ومی

كردم احزاب سياست را دیگر قبول ندارم. چون فکر می هایش در فلسفه وتئوري

كه هر از طرفی از این هاي او به این صورت شکل گرفتند وسوسياليستی با رهنمود

شد برایم قابل هضم ترین مخالفت با شوروي به ارتداد محکوم میكوچكحزبی با 
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ی در مورد رفتاري كه با اعضاي صادق هایوقتی آزاد شدم با خواندن رمان نبود.

شدت شوكه شدم. فقط رمان نبود ه حزب بلشویك شوروي صورت گرفته بود ب

گریخته بود ودر به شوروي  32سال یکی از اعضاي حزب توده ایران كه بعد از 

از اعضاي حزب به جاسوسی  اي دیگرشغول تحصيل شده بود به همراه عدهجا منآ

ی كه هایه شدت با رمانهاي او بداستان به سيبري تبعيد شده بودند. متهم شده و

 خوانده بودم مطابقت داشت.

ه دتم باما عا تمایلی به مطالعه ماركسيستی نداشتم. وقتی آزاد شدم اصالً

 سی وه فردوسپس شاهنام مر وودیسه هاُ ایلياد و كرد ابتدا از رمانعه وادارم مطال

 نان بافه یوفلس ام را به تفاوت فرهنگ وزهاي دیگر شروع كردم . آثار هومر توجهچي

ه سطورا فردوسی مرا به نوع دیگري از زندگی و ایران از جهت اقليمی جلب كرد.

یخ تار م.وردوآنا كرد. پس دوباره به تاریخ رآش چه در یونان بودنهایی متفاوت با آ

رغم روش تحقيقش علی اوالً دورانت از دو جهت برایم جالب بود:جهان ویل

وم د رسيد.از زیر بنا به روبنا می .كراسی روش ماركسی داشتریستوآاعتقادش به 

هاي مختلف هاي مختلف را در برههكه من در این كتاب شباهت تمدناین

ي ته همپایونان در دورش كه فلسفه از چين تا هند واین مثالً  دیدم. شانتاریخی

كردم چون زادي می.احساس آ ليستی پيش رفتآایده هم یعتی فلسفه مادیگرا و

 گيري شده مطالعه كنم.مجبور نبودم در چهار چوب كتب جهتدیگر 

فته گه انقالب در كشوري كه ب هاي لنين در چند مورد بود:اشکالم به تئوري

شد پيش بينی خوبی میه ب خود او نيمه فئودال نيمه سرمایه داري وابسته بود و

وردن برآ كرد كه در كشوري عقب مانده ملزومات سوسياليسم چون اشتغال كامل و

از محاالت  تامين رفاه براي آنان تقریبا كنند ونياز كارگران به اندازه كاري كه می

اره كشور در چنين سپردن كارهاي اد ل شد.در نتيجه تساوي در فقر حاص بود و

هاي در دست كادرها نی الزم را ندارند و به نيابت از آگاهها آشرایطی كه توده

جاي دموكراسی كارگري استبداد ه حزبی خود ناقض ماركسيم بود كه در نتيجه ب



 259 

توان همه افراد یك جامعه را با تجربه تاریخ هرگز نمی از طرفی حزبی شکل گرفت.

جامعه متشکل از اقشار متفاوت با  .برنامه حزبی جا داد (جااین و)در یك برنامه 

دستوري به  ،برنامهیك  گيري همه درقالبناگزیر براي  سالیق مختلف است و

با هر  یك در هر جا وحکومت ایدئولوژ است. هاجابجایی قوميت سركوب،كشتار و

نتيجه عدم  در اقشار مردم و اد كه در چنين جوامعی فشار برخود نشان د ،نوع

ه هر ی بهایچنين حکومت شان قطعی است.در تعيين سرنوشت نانشركت دادن آ

 كند.جز با قهر با آنان برخورد نمی اندیشند مشکوك است وها میناز آ كه غيرآن

از زیر بنا به هاي تافلر دوباره نظرم به كاربرد روش ماركسی با خواندن كتاب

ه یك تئوریسين تطبيق نظام تافلر گرچ در نوشته هایش جلب شد. روبنا رسيدن

ضرورت  ن بر شيوه توليد وآثار آ لوژي ونوهاي تکداري آمریکا با پيشرفتسرمایه

د ن نفوذ علوم در شيوه توليهاي تاكنونی آن بود ولی نکات جالب آتغيير سياست

جا از این موز بود.آبسيار برایم نکته هاي امریکاتجدید و توصيه براي تغيير سياس

بسيار متعجب شدم كه چقدر هنگامی كه  ثار ماركس برگشتم ودوباره به آ

غلط  هاي متفاوت و. برداشتداوري شده باشدمطالعات ما در چارچوب نظري پيش

 اقل ده بار خوانده بودمش وبرداشت از اصل تضاد كه حد مثالً  شود.گرفته می

نتی تز نابودي تز حتمی است اما برداشتم از آ كرد كه در سنتز تز وين القا میچن

دو ضد  هاي درست هرآنتی تز چيز نظر ماركس این شد كه در جدال ميان تز و

ه طور دیکتاتوري پرولتاریا ب شود.دو حذف می موارد نامناسب این حفظ شده و

تکنولوژي  هاي علوم وهميشه پيشرفت ثار ماركس ذكر نشده است.قطعی در آ

هميشه از ركود فلسفه ماركس در همراهی با علوم در تعجب بودم  .برایم جذاب بود

بعد از مطالعه گروندریسه  چرا كه او فلسفه خویش را فلسفه علمی نام گذاشته بود.

مدت ه یا نقد اقتصاد سياسی پی بردم كه اتحاد شوروي اجازه چاپ این كتاب را ب

در كشورش نداد چرا كه اقتصادش را برخالف نظریات ماركس بيش از بيست سال 

مد كه یکی از دانشمندان شوروي در دهه بيست یا سی با تازه یادم آ كرد.اداره می
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شاید حيوانات  ي گياهان وهازمينه اثر ژنتيك در انتقال خصيصهنظریاتش در 

دار زیادي به این ترتيب محصول سيب زمينی شوروي را به مق بسيار موثر است و

ریات رسمی او را از ظدليل مغایرت این نظریه با نه باال برد اما دولت شوروي ب

چيزي كه االن حرف  نتيك را گرفت.و جلوي رشد علم ژ كادمی علوم اخراج كردآ

ش ن رواز گروندریسه بسيار آموختم. جلد اول آ زند.اول را حداقل در پزشکی می

در جلد  دهد ور رقبا بدون هيچ تعصبی یاد میثابررسی ماركسی را با مراجعه به آ

ه دليل حفظ داري در توسعه علوم وتکنولوژي بجمله به اجبار سرمایه دوم من

دهد كه توسعه این دو باعث جایگزینی كار نشان می وري باال اشاره دارد وسودآ

به  ور بود.آخواندن گروندریسه برایم هيجان د.فکري به جاي كار یدي خواهد ش

اعی است هاي بزرگ اجتمكه نظریات فيلسوف بزرگ پر از درسن نتيجه رسيدم ای

از  نظریات روزا لوكزامبورگ هم توسعه داد. ن را منطبق وكه باید با شرایط امروز آ

ش برایم جالب اداريه خاطر نظریه انکشاف سرمایههم ب نظر انتقاداتش به لنين و

خرین مرحله سرمایه امپریاليسم به منزله آين مبنی بر بود چه باعث نفی نظریه لن

داري با عنوان سوسياليسم یا بربریت اش در مورد پایان سرمایهنظریه داري بود.

 دهنده است.بسيار تکان

 نظران جدید سوسياليستی چون ویليام هاروي ونظریات صاحب دهاعب

، وزنده بودمبرایم خيلی آویژه نظریه هاروي در مورد سوپر امپریاليسم ه ژیژك ب

تو كردم ولی نمیداري را نسبت به اوایل قرن بيستم حس میچون تغييرات سرمایه

باالخره به این نتيجه رسيدم كه روابط توليدي سرمایه داري  انستم تبيين كنم.

ن یعنی سرمایه مالی بدترین نوع آاز دید من به سيستمی هارتر و با  تغيير كرده و

در  شود.تر مین بسيار سهلگستري آتبيين جهانورس بازي تبدیل شده كه و ب

 از شناخت فرهنگ و نيز تاریخ ایران پرداختم و این ميان به مطالعه اصول اقتصاد و

خصوص در زمينه نظریاتم براي ه سابقه تاریخی مردم ایران بسيار بهره بردم ب

ده سال مطالعه همراه با اكنون بعد از تقریبا  ینده.کن در آتبيين تغييرات مم
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زاد براي فعاليت نتيجه رسيدم كه بدون ایجاد فضاي آفعاليت اجتماعی به این 

ندن اخصوص شناسه ب گاهی مردم عادي وهادهاي مدنی كه براي ارتقاي سطح آن

 ،سياسی براي ارائه برنامه سياسینيز حضور احزاب  نان وحقوق اجتماعی به آ

 .پذیر نيستتوسعه امکان ،ان ضروري استشاقتصادي فرهنگی و ،اجتماعی

 توان صرفبراي جلوگيري از سوء تفاهمات از ایدئولوژیك كردن احزاب می

ضو ان عانند توب نایران را ایجاد كرد كه همه ایرانيحزب فرا گير مردم ا نظر كرد و

 ن طرحیالبته ای ن متعهد باشند.اساسنامه آ كه به برنامه ومشروط بر آن شوند 

ال ه دنبره بچنين همواهم یران موثر خواهد بود.ست اما در شرایط مشابه اخام ا

 سيدندرانه به قتل كه زندانيان مظلوم 67ویژه فاجعه ملی ه ب ار دهه شصت وتكش

ن آن اینکه عامال ها وگيري ازاین نوع خشونتبلکه براي پيش ،نه براي انتقام هستم

 ريكا پنهان اعمال فجيعی در سکوت وینده فکر نکنند كه چنين انان آحکمر و

 .است نان در تاریخداقل مجازات عامالن بدنامی ابدي آح ماند.بدون مجازات می

 م با مردان واكه فعاليت جدي سياسیخر متذكر شوم كه از اینمایلم در آ

خاطر ه شان بباز بودنپاك فداكاري و ،صداقت زنانی شروع شد كه تاریخ در پاكی،

خلق در یی هاي فدابالم. چریكخود میه ب بهروزي وضع مردم شکی ندارد بهبود و

داشت به ی در جهان است كه بدون چشمیصورت یك پدیده استثناه تاریخ ایران ب

گير با دیکتاتوري و سرسپردگی اي نفسهایش به مبارزهكسب قدرت با تمام داشته

كه حداكثر عمر م به اینبا عل جان خود را در طبق اخالص نهادند و ،به بيگانه

اشتباهاتی داشتند اما در ميدان  گرچه. ماه خواهد بود بپا خواستند 6شان مبارزه

توان آینده را با تجربه گرفتن از گذشته می افتد وعمل است كه اشتباهات برون می

كنم با فکر می دانم وی خلق مییمن هنوز خود را یك فدا .از اشتباه دور داشت

اكنون با تعدادي از زنان  يان هستم.یدنبال همان اهداف اساسی فداه بروشی دیگر 

 ایم كه براي حفظ صلح در ایران وهیران در فوروم مادران صلح جمع شدزاده اآ

نقض  رخورد با موارد نقض حقوق بشر،بجمله ن مناز اهداف آ و يمكوشمیجهان 
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اي باعث در هر جامعه ن مواردچه وجود ای باشدمی ،فقر اصول دموكراسی و

به خشونت در جامعه  دیدگان با حاكميت خواهد شد وجدال آسيب خشونت و

  د.نزدامن می

یی ام، ستمانده یاد مشيري را كه زبان دل در پایان مایلم دو قطعه شعر از ز

 وجان  ی كههایرنج ها وهمه درد كنيم وزندگی می كه در این سرزمين پر عاطفه

 فرساید:روحمان را می

 كملودگی پاآجا عاشق این خاك از من این       جا ریشه در خاكمینامن 

        دانمم نمیخواهجا چه میاین من از        نمماجا تا نفس باقی است میمن این

 ن دشتِ جا باز در ایمن این      ها نيستگرچه در این تيرگی هانیشاميد رو

 رانمتشنه می خشكِ

 نمافشابا دست تهی گل برمی   اكخر از دل این خآجا روزي من این

 خوانمسرود فتح می      خر از ستيغ كوه چون خورشيدآجا روزي من این

 

 

           

 ام به ایرانم ، ایران جاودانه

 هميشه با تو

 معناي زنده بودن من با تو بودن است

 نزدیك، دور

 رها، اسير ر، گرسنه،سي

 شاد دلتنگ، و

 ید مرا بهارآاي كه بی تو سر لحظهن آ

 مفهوم مرگ من

 در راه سرفرازي تو ، در كنار تو
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 مفهوم زندگيست

 معناي عشق نيز در سرنوشت من

    هميشه با تو، براي تو زیستن با تو،

 

 ست كها ییهامده است تقریبا تمام آن واقعيتكه در این كتاب آچه نآ

 نيستم. ن شوم خوددليلی وادار به كتمان آه هر اگر روزي ب و امخود شاهد بوده
 

 

 

 

 

 

 

 .پایان
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 1347ال س -زنده یاد گلرخ مهدوي )شهرزاد( و خودم 



 265 

 
 

 1972 -1351سال  –كيائی همسرم و من روز عقد در لندن  عليرضا
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 1974 /1353 –دانشگاه سالفورد 
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 1974 /1353ال س -مدرك مقطع فوق ليسانس دانشگاه سالفورد 
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 1357دي ماه  –پاالیشگاه تهران 
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 1361 سال –پور )احمد شيراز(زنده یاد قربانعلی مؤذنی
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ادم. در براي رضا دوختم و در مالقات به او د 1364این گلدوزي را در سال 

ل تحوی همراه با وسایلش در حالی كه در جيب شلوارش بود به خانواده 1367سال 

 داده شد.

 آورده شده است(. 264گلدوزي شده در متن در صفحه )شعر 

 



 271 

 
 

را دارد در همين سال توسط  1372 گواهی فوت رضا كه تاریخ ثبت

 دادستانی انقالب صادر و به خانواده داده شد.
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 دزفول 1387زهره بهمن 



 273 

شود فقط هاي انقالب به محکومين سياسی داده نمی توجه: حکم دادگاه

توانند حکم را رویت كرده و رونویسی كنند از این رو ما می محکوم و یا وكيل وي

 فقط توانستيم عين حکم دادگاه اول را بنویسيم.

 

ه دادگاه انقالب اسالمی تهران ب 28شعبه  22/2/89تاریخ 

تصدي امضاءكننده ذیل در وقت مقرر تشکيل است و پرونده 

ط/د اتهامی فاطمه صدیق تنکابنی فرزند /88/16602كالسه 

یوسف وائر بر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم عليه امنيت 

كشور، اخالل در نظم عمومی از طریق حضور در اغتشاشات تحت 

م هاي انجانظر است، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی

شده دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

 نماید:صدور رأي می

 

 رأي دادگاه

 خصوص اتهام به فاطمه صدیق تناكبی فرزند یوسف دائردر 

بر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم عليه امنيت كشور، اخالل در 

نظم عمومی از طریق شركت در اغتشاشات با توجه به مجموع 

هاي انجام شده و استماع مدافعات محتویات پرونده، بررسی

بطه با گروهك نامبرده و گزارش مأمورین این كه نامبرده در را

هاي فدایی خلق )اكثریت( در قبل از انقالب به حبس ابد چریك

هاي خود را در زاد و فعاليتآمحکوم و با شروع انقالب اسالمی 

ان خلق ادامه داده كه در سال فدایيجهت اهداف گروهك ملحد 

سال از  9دستگير و پس از تحمل محکوميت به مدت  1360

در  67دوم شدن همسرش در سال گردد و با معزندان آزاد می
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هاي خود را رابطه با گروهك الحادي فدایيان خلق، نامبرده فعاليت

ادامه داده و با مسافرت به كشورهاي آلمان، فرانسه، انگليس با 

عناصر گروهك فدایيان خلق مالقات داشته و به عضویت در گروه 

شاشات غيرقانونی مادران خاوران و مادران صلح و با حضور در اغت

عنوان به 6/10/88بعد از انتخابات از جمله روز عاشورا مورخ 

حمایت از آزادي و دموكراسی، بزه انتسابی محرز است دادگاه 

هاي انجام شده را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته و فعاليت

قانون  46قانون مجازات و با رعایت ماده  610منطبقاً با ماده 

حمل دو سال حبس با احتساب ایام مجازات نامبرده را به ت

 20نماید. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بازداشت محکوم می

هاي تجدیدنظر روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه

 باشد.استان تهران می

 

دفتر مقرر است حکم صادره ابالغ در صورت عدم اعتراض 

 شود.  پرونده از آمار كسر و به اجراي احکام ارسال

 

 دادگاه انقالب اسالمی تهران 28رئيس شعبه 

 محمد مقيسه  -و دادرس محاكم عمومی تهران
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 1388فيش هاي واریزي جهت جریمه حکم زندان سال 
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 1390 - زهره تنکابنی
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  1391اردیبهشت  –شقایق هاي گلزار خاوران 

 


