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 تقدیم به 

ازاعدام، یكي روح پاك رشید صدرالحفاظي، شهید مظلومیكه بعد 

رشید بي گناه اعدام ’’ازبازجویان والیت فقیه به خانواده اش گفت:

وبا این جمله اخگري برافروخت وبر قلب این پدر و مادر ‘‘شد.

چنان داغي بر جاي گذاشت كه تا آخرین لحظه حیات التیام نخواهد 
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 مقدمه

 

کردن افراد در رژیم های غیر مردمی، حذف مخالفان یکی از اهداف عمده زندانی 

بالقوه و بالفعل هیئت حاکمه است که از قدیم االیام، جهت هموار کردن استقرار 

کامل دیکتاتوری و خودکامگی و خاموش کردن صدای آزادیخواهی و حق طلبی، 

ین اساده ترین راه، یعنی زندانی کردن مخالفان را برگزیده و دستآویز آنان برای 

منظور، اتهامات مختلفی از قبیل: برهم زدن امنیت کشور، خیانت به ملت و دین، 

خیانت به انقالب، منحرف کردن مردم و... بوده است. رژیم های دیکتاتوری، 

مخالفان را دستگیر و راهی زندان می کرده و می کنند تا در آنجا، آن ها را به 

هتک حیثیت، شخصیت زدائی و طور فیزیکی از صحنه خارج کرده و یا پس از

ملکوک کردن آیرویشان با کمک وسایل و امکانانی که در اختیار دارند، آن ها را 

به صورت انسان های عاطل وباطلی در آورده و یا در خدمت منافع خود 

قراردهندوبدینگونه با خفه کردن صدای آن ها از دستشان خالص بشوند. این یکی 

 ا بوده است.ازامور مستمردرهمه دوران ه

برای رسیدن به هدف فوق، رژیم های دیکتاتوری و خودکامه، معترضین و  

کسانی که مدافع آزادی و حقوق انسانی بوده و هستند را با زندانی کردن، از صحنه 

خارج کرده و رابطه آن ها را با محیط و مردم قطع می کنند تا از یکطرف آنان 

شند و از طرف دیگر، خود تنها رابطه و به مردم و اطالعات دسترسی نداشته با

 اطالع دهند یکطرفه به مردم باشند.

گرچه زندانی و خفه کردن صدای مخالفین از اهداف عمده زندانی مردم در اینگونه 

رژیم ها در همه دوران ها بوده است، اما روشی را که در هر دوره و زمان، 

دان توسط هیئت حاکمه برای برای از پای در آوردن مخالفین در درون و برون زن

رسیدن به آن هدف کلی استفاده می شده، همیشه یکسان نبوده است. گاه از روشهای 

بسیار خشن، گاه بسیار ظریف و حیله گرانه و پیچیده و گاه ترکیبی از روشهای 

مختلف استفاده شده است. وسایل ابداعی که شکنجه کردن زندانی برای اعتراف 

روحیه مقاومت وی نیزدرهر دوره و زمانی متفاوت بوده  گرفتن و درهم شکستن
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است و گاه بعضی از رژیم ها، مبتکر ومبدع بعضی ازانواع شکنجه وآالت مختلف 

آن بوده و بدانها مشخص می شده اند. در هر حال روش برخورد با زندانی بسته 

 به شرایط خاص زمان ومکان آن جامعه تغییر می کرده است.

تار، روشهای مختلف از پای در آوردن زندانی در رژیم جمهوری درخالل این نوش

و نیز اهدافی که هیئت حاکمه از اینگونه اعمال  66تا  60اسالمی بین سالهای 

تعقیب می کرده ومی کند، به طور ملموس در باره آن ها بحث خواهد شد. عالوه 

ه درهم شکست بر آن درباره مشکالت و گرفتاری هایی که اعمال و رفتارزندانیان

)تّواب( برای رفقای خود و سایر زندانیان بوجود می « توبه کرده»وبه اصطالح 

آورند، سخن بمیان خواهد آمد. در این خصوص خواهیم دید که چگونه مقامات 

زندان سعی می کنند برای درهم شکستن روحیه زندانیان و اعتراف گرفتن از 

 د جویند.آنان، از زندانیان درهم شکسته و منفعل سو

هدف ازذکر این موارد این است که شاید برای دیگران و نسلهای آینده تجربه ای 

تلقی گردد و کسانی که قصد دارند به خاطرعقیده و منافع ملی و آزادی و حقوق 

انسانی، دست به فعالیتهای سیاسی واجتماعی بزنند، بتوانند تا حدودی آگاهانه به 

که مبارزه با ظالم و ستم و دفاع از آزادی و  عمل برخیزند و بدانند با وجودی

حقوق انسان یک امر مقدس و مشروعی است، ولی برای مدافعین و قیام کنندگان 

جهت برپا داشتن آن اهداف مقدس نیز، مصائب و مشکالتی وجود خواهد داشت 

که گاه به قیمت هستی شان تمام می شود، الجرم زمانی که هنوز هیچ تفاقی نیفتاده 

، بهتر است کمی به خود آیند و وجدان خود را قاضی کنند و اگراحساس است

کردند که یک چنین توانایی و فداکاری را در مواقعی که با آن مشکالت مواجه 

می شوند در  خود نمی بینند، دست به اعمالی نزنند که موجب از بین رفتن خود 

را بسنجند که تا چه حد و هم خسران دیگران شوند و یا حد اقل امکان و توان خود 

و تا کجا آماده فداکاری هستند ودرهمان محدوده عمل کنند تا در پروسه عمل 

مجبور به توجیه کردن اعمال خود و قلب حقایق نشوند و خود را به ثمن بخس 

 نفروشند. 

کسانی که فارغ از احساسات و شور اجتماعی، توان خود را بسنجند و زمانی که 

معه برانگیخته می شود، بتوانند کمی کنترل احساسات خود جّو احساسات در جا

را در دست داشته باشند و دست به اعمالی نزنند که بعداً باعث شرمساری خود 
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ودیگران بشوند، این خود بزرگترین مبارزه و بهترین مساعدت به خود و کسانی 

است که به خاطر مصالح ملی و حفظ آزادی های فردی و اجتماعی دست به 

 اجتماعی می زنند. –عالیتهای سیاسی ف

نگارنده که خود پنج سال و اندی را در زندان های مختلف جمهوری اسالمی بسر 

برده، وقایع و حوادثی را مشاهده نموده و با آن ها برخورد داشته است و در طول 

این مدت،تحلیل چگونگی این حوادث و برخورد های مختلف درون زندان و کشف 

دانی و تبدیل کردن وی روشهای مختلف شخصیت زدایی و به زانو درآوردن زن

به یک عنصر کارپذیر، فکرم را به خود مشغول کرده بود. و به این علت هر 

واقعه و رویدادی را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم و تمام سعی و کوشش 

خود را بکار بردم تا در حد امکان، خارج از هر نوع پیشداوری فرقه ای، گر.وهی 

یده نسبتاً نوظهور زندان و زندانی و روشهای مختلف ...،  راز و رمز این پد

شکنجه و کشف علل و عوامل جامعه شناسانه این پدیده تا  حدودی برایم آشکار 

 گردد. 

تجربه های اندوخته شده در این راستا را جهت ضبط و نگهداری در حافظه 

 تاریخی کشور، وظیفه انسانی، ملی و دینی خود تلقی کردم. توصیه بعضی از

دوستان بویژه مرحوم مهندس بازرگان در جمع آوری و انتقال این تجربه ها به 

 نسل حاضر و نسلهای آینده نیز، مشّوق تنظیم و نگارش آن بوده است.

مطالب عرضه شده در دو جلد تنظیم شده که در حقیقت جلد اول شامل گاهنامه 

عاتی که به دست پنج سال و اندی از رویدادها، وقایع، بعضی از روشها و اطال

آمده است. و جلد دوم به جامعه شناسی زندانی و زندانبان، چگونگی شکل گیری 

سازمان های اطالعات، ساختار سیستم شکنجه و منابع و سرچشمه های اطالعاتی 

 و تجربی آن اختصاص یافته است.

داوری وقضاوت نهایی درباره محتویات کتاب درهردو جلد بعهده خوانندگان 

ست. اما امید من آنست که عالقه مندان پس از مطالعه، احساس نکنند که گرامی ا

وقت عزیزشان بیهوده تلف شده و این زمانی حاصل است که  در خالل مطالعه 

 مطالب ارائه شده، ره توشه ای بدست آورده باشند. بدان امید 

کریم هبد ال از دوستان و دانشمندان گرانقدر آقایان دکتر ماشاء هللا  آجودانی، دکتر

الهیجی و ابوالحسن بنی صدرو دوستان دیگر که با مطالعه دستنوشته کتاب، با 
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راهنمایی ها و پیشنهاد های مفید خود در بهبود ان کمک کرده اند، ئ نیز سایر 

دوستان که در تایپ، اصالح و چاپ از کمک خود دریغ نکردند، صمیمانه 

 سپاسگزاری می کنم.

که در رابطه با مطالب و موضوعات مطروحه در این  در خاتمه از همه کسانی

نوشته، اطالعات دقیقتر، نمونه های عینی و یا مطالب گفتنی دست اول دارند و 

طرح ان را مفید برای جامعه و کشور می دانند، تقاضامندم برای ضبط در حافظه 

 طافتاریخ کشور  و یا در جهت بهبود و اصالح چاپ های بعدی، اینجانب را از ال

 خودحروم نگردانند.

 

 1377محمد جعفری   لندن       
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 مقدمه بر چاپ دوم

 

جامعه »و جلد دوم آن ...« گاهنامه چند سال و اندی »چاپ اول این اثر اوین  

، منتشر شد. در آن موقع به علت مسائل 1380در سال « شناسی زندانی و زندانبان

امنیتی بعضی از  اسامی با رمز و  حروف مخفف در کتاب آورده شد. اکنون که 

 لحاظ امنیتی نمی تواند مشکلی به نظر می رسد  آن سبب و علت از بین رفته و به

برای افراد نام برده به وجود آورد، در این چاپ تجید نظر شده اسامی حقیقی آن 

ها بکار برده شده است. افزون بر اینکه در این چاپ تصحیح مجدد بعمل آمد، 

بعضی اطالعات دیگر که در  موقع  انتشار چاپ اول به دالیلی از آن خودداری 

 عد ها از آن اطالع حاصل شد، به چاپ دوم افزوده شده است. شده بود، و یا ب

بعد از اینکه چاپ اول  این اثر منتشر شد، در داخل و خارج از کشور مورد   

استقبال عالقه مندان قرار گرفت، بعضی از عالقه مندان انتقادهایی هم به این 

ند  از: چرا در این نوشته داشته و تا آنجا که به اطالع من رسیده، انتقاد ها عبارت

خاطره اسامی بعضی از دوستان آمده است؟ چرا از بعضی از رویداد ها آشکارا 

و روشن سخن به میان آمده؟ و چرا بعضی رویدادها که شاید بعضی ها را ناراحت 

می کند، شما آشکارا نام برده اید؟ و آیا نمی شد که آن قسمتها نادیده گرفته شود؟ 

داد ها به روشنی نوشته نمی شد و بطور سربسته از آن و در صورتی که آن روی

 نام می بردید، چه ایراد و اشکالی داشت و شاید هم بهتر می بود؟ 

در این رابطه من معتقدم که یا نباید خاطره نوشت و یا اگر کسی خاطره ای در 

 نهر زمینه ای می نویسد، باید سعی کند که آنچه را که اتفاق افتاده و  تا جای ممک

همانگونه که اتفاق افتاده است  آن را به نگارش در آورد. و نه اینکه گزینشی عمل 

کند. و آنچه را که ظاهراً به نفع خود و سازمان و یا گروهش تمام می شود، با 

توضیح و تفصیل قلمی کند، و  از کمبود ها و اشتباه های خود و یا دسته و گروه 

و یا خاطره نویسی گزینشی، عیوب و بد خود، چشم بپوشد. این نحو از تاریخ 

آموزی  سترگی برای دیگران و حتی خود نویسنده در بر دارد:نه تنها به آدمی 

تجربه درستی نمی آموزد، بلکه آدمی را به کجراهه و دست اندازهای تو در تو 

برای دست یابی نسبی به  درستی  رویدادها برای تجربه آموزی می اندازد.  
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 که: حقیقت این است

خاطره و تاریخ نویسی گزینشی نه تنها به آدمی تجربه درستی نمی آموزد، بلکه -1

 آدمی و خود نویسنده را به کجراهه می اندازد.

چنین آدمیانی خود را به جای خدا که از هر عیب و نقصی مبری است می -2

 دانند وگذارند، و لذا هر امر و ریداد مثبتی را به از آِن خود و فکر بکر خود می 

 همه اشتباه و ندانم کاری را به دیگران نسبت می دهند. و

کسانی که گزینشی خاطره و یا تاریخ می نویسند، فکر می کنند که خود در -3

زمرۀ انسان کاملی که ازهراشتباه وعیبی مبری است می باشند و بدینطریق در 

ان را. البته مرحلۀ اول خود را به کجراهه می اندازند و در مرحلۀ بعدی دیگر

بسیاری  از روی ناآگهی و کج فکر ی چنین می کنند و قلم بمزدانی هم هستند که 

خود را به ثمن بخس می فروشند و تاریخ و خاطره موافق میل و دلخواه قدرت 

 دلخواه خود می نویسند.

چنان خاطره و یا تاریخ گزینشی، تجربه چندان مثبتی برای عالقه مندان  -4

هشگران معاصر و نسلهای آینده  به جز مرارت و مشقت برای ومحققین و پژو

دستیابی آن ها به حق و حقیقت و یا انحراف از رویدادها همانگونه که اتفاق افتاد 

 است در بر ندارد.   

اگر شما با توجه چند نکته ای که در فوق گفته شد، به خاطره های نوشته شده، 

یاسی و یا بعضی از رهبران احزاب توسط افراد مختلف چه سیاسی و چه غیر س

و دسته ها نگاهی بیندازید، چه بسا با من هم عقیده شوید که در بسیاری از این 

نوشته ها قریب به اتفاق تمامی نکات مثبت به خود داده شده وعیب و نقص ها ویا 

ندانم کاری ها که موجب شکست شده یا به دیگران نسبت  داده شده و یا اینکه از 

 چشم پوشی شده است.  آن ها 

با توجه به آنچه در فوق گفته شد، توجه خوانندگان را به نکات دیگری در مورد 

زندان و زندانی در حکومت های دیکتاتوری نظیر، رژیم دیکتاتوری جمهوری 

 اسالمی جلب می کنم:  

در زندان های حکومت های انقالبی نظیر جمهوری اسالمی ایران، افراد و -1

به هر دلیلی به زندان گسیل می شوند، به دلیل شرایط ویژه ای است اشخاصی که 

که هر زندانی با آن روبرو می شود، در بسیاری از مواقع زندانی به از دست 

دادن هستی و یا جانش و یا با شکنجه های طاقت فرسای جسمی و روحی روبرو 

 می شود و توان خود را از دست می دهد. و 
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نسانی تا حدود مشخصی توان دارد و آدمی تا در مقابل چنین نظر به اینکه هر ا -2

اعمالی واقع نشود، کمتر می تواند، توان خود را در مقابل بعضی از انواع شکنجه 

بسنجد و بداند که تا کجا مقاومت خواهد کرد. لذا در زندان در برابر مسئولین 

دادستان دست به  زندان، بازجویان، دادیاران، قضات، داستانها و یا نمایندگان

اعمال مختلفی می زندکه بعضاً ممکن است ناپسند جلوه کند  و یا مورد شماتت 

 قرار بگیرد.

بوده و هستند  کسانی که قبل از مواجه با شکنجه های طاقت فرسا و ُخرد کننده  -3

ی جسمی و روحی کتابی و یا مطلبی در مورد شکنجه خوانده باشند و یا پیش خود 

بگویندکه بله!  من به خاطر ایمان و اعتقادم مبارزه می کنم و تا پای یا دیگران 

هستی خود ایستاده ام،  اما از پیش و قبل از امتحان کمتر مشخص است که وقتی 

با آن شرایط روبرو می شود، چه برخوردی با آن خواهد کرد و یا چه وضعیتی 

و ریشه در تار و پود به او دست می هد. و یا تا چه حد ایمان و اعتقادش عمیق 

جانش دارد که در مواجهه با چنین شرایط و وضعیتِ طاقت فرسا و بسیار شکننده 

بتواند به کمک او بشتابد و او را یاری کند که در هر وضعیتی دست از مقاومت 

 بر ندارد و همچنان استوار بر سر عهد و پیمان خود بایستد.

و آگاهی با جانش عجین شده باشد، در در صورتی که ایمان فرد زندانی با علم  -4

استوار ماندن در شرایط سخت، به یاری او می شتابد ولی اگر ایمانش از روی 

تقلید و یا همدلی و همراهی کور کورانه و عاری از علم و اطالع درست باشد، 

شکنندگی اش چند برابر می شود. و دست به اعمالی می زند که وزر و وبالش هم 

 می گیرد و هم دیگران را. گردن خودش را 

البته ناگفته نماند، انسانهای والیی هم بوده و هستند که به خاطر عقیده و ایمان  -5

راسخی که داشته اند، در مواجهه با مصائب و سختی های طاقت فرسا، از همه 

چیز خود گذشته و هر گز و حتی لحظه ای دست از مقاومت برنداشته و تسلیم 

ران نشده اند و تاریخ وضعیت آن ها را برای ما جهت تجربه خواسته ای شکنجه گ

آموزی گزارش کرده است و کسانی که بخواهند از آن ها تجربه بیاموزند، در 

 دستر شان قرار دارد. و اخرین و مهمترین نکته اینکه:

به دالیلی که در فوق به آن اشاره شد، ذکر این نکته فرض و ضروری است -6

ا از اسمی استفاده شده ویا نام اشخاصی  دربعضی از مواقع که  دراین  اثرهرج

و یا روی دادی بمیان آمده، منظور بیان وقایع آن چنان که اتفاق افتاده است می 

که قضاوت نسبت به آن ها ازآِن هر خواننده  باشد و نه قضاوت ارزشی آن ها
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یر و نیت ای است ونه من و قضات نهایی هم ازآِن خداوند است که آنچه در ضم

 آدمی می گذرد  خبیرو بینا است.    

 در پایان این خاطرات، دو مطلب دیگر تحت نام ملحقات:

، برای آیت هللا منتظری 16/2/64نامه ای است ازاینجانب که درتاریخ  یکم:

نوشته شده نماینده آن مرحوم درزندان ها آقای ناصری به دست ایشان رسانده 

 است.   

منیره برادران ومصاحبه ای کتبی که درموردآن با اینجانب نقدسرکارخانم دوم: 

 انجام داده، به کتاب افزوده شده است.

درهرحال امید است که این اثر برای خوانندگان تجربه و نکات مفیدی در بر داشته 

 باشد. 

 

 

 1396محمد جعفری   لندن  زمستان       
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كار گردش  

 

براي ورود به بحث زندان و كم و كیف آن و اینكه چه مسائلي منجر به حذف آقاي 

بني صدر از ریاست جمهوري، دستگیري همكاران و دوستان وي و سپس تهاجم 

اجتماعي و سرازیركردن توده وسیعي از مردم به گسترده به تمام حقوق فردي  و 

زندانهاگردید، وبراي در دست داشتن سلسله حوادث و وقایع باید گذرا به عقب 

در انتخابات اولین دوره  58برگردیم: هنگامي كه حزب جمهوري اسالمي در سال 

ریاست جمهوري شكست خورد و نتوانست كاندیداي موردنظرخودرا بركرسي 

ي بنشاند، ازهمان روزهاي نخست چوب الي چرخ ریاست ریاست جمهور

 (1شروع كردند.) جمهوري گذاشتن را

مخالفت ها نسبت به برنامه هاي اصالحي بخصوص در زمینه هاي آزادي و 

حقوق انساني كه مغایرت كلّي با طرز تفكر روحانیت و استبداد دیني داشت 

در میدان  59آبان  28 برابر با 1401عاشورای  آغازگردید.آقاي بني صدر در

آزادي سخنراني مهمي ایرادكرد و درآن به شكنجه و آزارزندانیان وانواع رفتار 

آنها در جمهوري اسالمي شدیدا حمله كرد. حزب جمهوري اسالمي كه محل تجمع 

روحانیت حاكم بود، با تمام امكانات خود برنامه حذف آقاي بني صدر از ریاست 

دن دست وي از امور و مقدرات كشور را تدارك مي جمهوري واگر نشد كوتاه كر

دید و با حمایت و مدد گرفتن از آقاي خمیني تسلط خود را بر ارگانهاي مختلف 

مملكت تحكیم مي بخشید وحلقه محاصره ریاست جمهوري را هر روز تنگ تر 

 مي كرد.

 

پرونده سازي  براي آقاي بني صدر   

برخورد پاسداران دادستاني انقالب با یك نویسنده در رابطه با خبري كه در باره 

متهم در بیمارستان شهداي تجریش در روزنامه انقالب اسالمي درج شده بود، به 

دادستاني انقالب اسالمي مستقر در اوین احضار شدم و پس از ارائه اسناد ومدارك 

آن خبر،با آقاي اسدالـله الجوردي دادستان وقت به بحث وگفتگو پرداختم. آقاي 

دفتر ریاست جمهوري به مركزتجمع ’’ جوردي درقسمتي ازبحث خود گفت: ال

وفعالیت گروههاي ضد انقالب وضد جمهوري اسالمي تبدیل شده و طبق تحقیقات 
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و اسناد و مدارك ما، حدود یكصد و چند نفر از گروههاي مختلف در آنجا جمع،  

فتم: اگر راست من در جواب گ‘‘. و مشغول توطئه علیه جمهوري اسالمي هستند

مي گوئید و اسناد و مداركي در دست دارید، آن ها را به من ارائه بدهید. من به 

شما قول مي دهم این افراد را از دفتر ریاست جمهوري بیرون كنم و اگر نتوانستم 

حداقل تكلیف خودم را باآنها روشن مي كنم!. وي در حالیكه كف دستهایش را به 

آقاي جعفري، ما حزب الهي ها صاف هستیم. رك و ’’ من نشان مي داد گفت: 

پوست كنده به شما بگویم: از نظرما كار آقاي بني صدر تمام شده است و ما مي 

من از این گفتار صریح او اطمینان حاصل ‘‘. خواهیم پرونده اش را كامل كنیم

كردم كه آنها در تدارك پرونده سازي و حذف آقاي بني صدر هستند و فعال در 

 یافتن و بررسي راه حل مناسبي براي حذف وي مي باشند. صدد

كمي بعد ازاین واقعه آقاي جالل الدین فارسي كه با آقاي عبدالباقي آیت الهي از 

قبل رابطه دوستي داشت، وي را مالقات مي كند و با او در رابطه با مسائل مملكتي 

ن فارسي سعي واوضاع و احوال سیاسي بحث و گفتگو مي كند. آقاي جالل الدی

مي كند آقاي آیت الهي را راضي كند به حزب جمهوري اسالمي برود. به او مي 

من دوست تو هستم. به خاطر سابقه دوستي كه باهم داشته و داریم و ’’ گوید: 

براي آینده ات، تا وقت باقي است آقاي بني صدر را رها كن و بیا به طرف ما و 

هي بتو خواهیم داد. من مي دانم كه كار حزب ما، هرنوع پست و مقامي كه بخوا

 ‘‘.آقاي بني صدر تمام است

آقاي آیت الهي كه از حرفهاي جالل الدین فارسي سخت جا مي خورد، مي گوید: 

شما چگونه مي توانید آقاي بني صدر را حذف كنید در حالیكه آقاي خمیني با ’’ 

ما ’’سي مي گوید: ؟ جالل الدین فار‘‘اوست واز وي حمایت و پشتیباني مي كند

آن مسأله را حل كرده و توافق امام خمیني را نیز كسب كرده ایم و مشكلي وجود 

 ‘‘.ندارد

آنها آشكارا از یكطرف چماقداران خود را براي قلع و قمع و تنگ كردن عرصه 

بر آقاي بني صدرو همكاران و طرفداران وي بسیج كردند و از طرف دیگربا در 

قضائیه وقوه مجریه سعي در كوتاه كردن دست آقاي بني  دست داشتن مجلس، قوه

صدراز مسائل مملكتي و محدود كردن اختیارات و حذف وي با تمام امكانات و 

 دسیسه هاي مختلف بر آمدند.

سخنرانیهاي كساني را كه از آزادي و از ریاست  1359چماقداران در اسفند ماه 

د و در اوایل اسفند ماه در مسجد جمهوري حمایت مي كردند مورد حمله قرار دادن
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جامع كوچصفهان آیت الـله الهوتي را موقعیكه در حال سخنراني بود، مورد 

ضرب و شتم و هتك حرمت قرار دادند ودر اصفهان نیز به طرف آقاي بني صدر 

ریاست جمهور در حین سخنراني كفش پرت كرده و كوشش در بهم زدن سخنراني 

با اجازه و سازماندهي روحانیت حاكم انجام مي  ایشان كردند و همه ي اینها

اسفند دردانشگاه  14پذیرفت. هنگامي كه آقاي بني صدر ریاست جمهور، در روز

تهران شروع به سخنراني كرد، چماقداراني كه ازاعضاء كمیته ها وسپاه پاسداران 

بودند شروع به برهم زدن سخنراني و توهین به ریاست جمهوري كردند كه از 

یزیون جمهوري اسالمي نیز پخش شد. برخورد وحمله ها ازهمه طرف شروع تلو

 شده بود. 

 

تشكیل هیئت سه نفره حل اختالف      

آقایان: بهشتي، رجایي، هاشمي رفسنجاني، خامنه  59اسفند ماه  25آقاي خمیني در

اي، مهندس بازرگان و بني صدر را به جماران فراخواند و براي رهایي كشور 

ت از آقایان خواست نظرات خود را در مورد حل مسائل كشور درحضور از بن بس

خودش و احمدآقا بیان دارند و به توافقي برسند. پس از چند ساعت بحث كه به 

جایي نرسید. آقاي خمیني پیشنهاد مي كند كه هركس نظرات خودش را بنویسد. 

ره هیأت سه نف آقاي مهندس بازرگان براي حل مسائل كشور پیشنهاد مي كند كه یك

بیطرف تشكیل بشود تا اختالفات را بي سر و صدا حل بكند. آقاي خمیني این راه 

اسفند ماه براي حل بحران كشور بیانیه ده ماده اي خود  26حل را مي پسندد و در 

( 2اش دستور تشكیل هیئت سه نفره) 6را خطاب به ملت صادر كرد كه دربند 

ایات نسبت به مسایل جنگ و سایر مسایل مورد براي رسیدگي به شك’’ آمده بود: 

اختالف بین مقامات جمهوري اسالمي هیئتي تعیین خواهد شد، مركب از یك 

( و یكي از سوي 3نماینده از طرف آقاي رئیس جمهور و یكي از طرف دیگر)

اینجانب كه كوشش در حل شكایات نمایند و رأي اكثریت هیئت مذكور معتبر است 

ي از مقامات، باید متخلف را به مردم معرفي كنند و مورد ودرصورت تخلف یك

و در بند هفت آن ممنوع كردن سخنراني رئیس جمهور،  (4‘‘.)قرارگیردمواخذه 

( آمده 5و رئیس مجلس شوراي اسالمي ) نخست وزیر، رئیس دیوانعالي كشور

بود كه در اصل هدف آن ممانعت رئیس جمهور ازسخنراني بود. تشكیل هیئت سه 

نفره حل اختالف با تركیبي كه پیدا كرد زمینه حذف كامل آقاي بني صدر را فراهم 

 آورد.
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 چماقداري

آقاي موسوي اردبیلي دادستان كل كشور مسئولین جراید كشور  59اسفند ماه  26

را به دفتر خود دعوت كرد و در مورد كار مطبوعات با آنها به بحث و گفتگو 

الب اسالمي اینجانب در این جلسه شركت كردم. پرداخت. از طرف روزنامه انق

آقاي موسوي اردبیلي از مسئولین مطبوعات خواست كه دست به تشنج و جوسازي 

نزنند و قانون مطبوعات مصوب شوراي انقالب را گردن بگذارند. بعد ازآن هم 

متني تهیه شد و همه مسئولین مطبوعات حاضر در جلسه آنرا امضا وتعهد كردند 

ا از قانون مطبوعات فراتر نگذارند و مفاد آنرااجرا كنند و محترم بشمارند. كه پا ر

آقاي جعفري شما ’’ بعد از اعالم ختم جلسه آقاي موسوي اردبیلي بمن گفتند: 

من در دفتر ایشان ماندم و بعد از اینكه همه رفتند، با هم پیرامون كار ‘‘. بمانید

(بشرح 6وپرداختیم كه خالصه آن)روزنامه، چماقداري و شكنجه به بحث وگفتگ

آقاي جعفري، روزنامه شما تشنج مي ’’زیراست: آقاي موسوي  اردبیلي گفت:

خ در پاس‘‘ آفریند، دروغ و مطالب نادرست مي نویسد، چرا جلوآن را نمي گیرید؟

’ ’گفتم شما بفرمائیدكدام مطلب دروغ یا نادرستي نوشته است؟ در جواب گفت: 

نمي فهمیدید شما را مدیر روزنامه انقالب نمي كردند و اگر آقاي جعفري اگر شما 

من هم وارد نبودم دادستان كل كشورنمي شدم. بیائید و دست از این كارها بردارید 

من گفتم منظور شما را درست درك نمي كنم. آقاي ‘‘ و تشنج آفریني نكنید!.

هم مي فهمم كه آقاي جعفري شما مي فهمید من چه مي گویم و من’’ اردبیلي گفت: 

شما چه مي گوئید. شما در مورد آقاي بني صدر هرچه مي خواهید بنویسید ولي 

در پاسخ گفتم آیا ما ‘‘ در مورد دیگران چیزي ننویسید كه كشور متشنج شود!.

دروغي نوشته ایم؟ تهمتي به كسي زده ایم؟ آیا ما حق نداریم در مورد مسائل و 

خیر آقاي جعفري منظورم ’’ ر جواب گفت: مشكالت كشور چیزي بنویسیم؟ باز د

 ‘‘اینست كه در مورد دیگران چیزي ننویسید!.

بعد از این از آقاي موسوي اردبیلي پرسیدم آیا به نظرشما چماقداري به نفع اسالم 

اینها زندان ’’  و جمهوري اسالمي است و یا به ضرر آن؟ ایشان در جواب گفتند: 

 گفتم آقاي اردبیلي من فرض‘‘ ركشیده ها هستند.رفته ها هستند، انقالبیون و زج

مي كنم كه همه اینها كه مشغول چماقداري هستند فرزندان امام جعفر صادق 

هستند، با وجود همه اینها آیا چماقداري به ضرر جمهوري است یا به نفع آن، و 
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اري چماقد’ ’آیا باید جلوي آنرا گرفت یا خیر؟ باالخره پس از گفتگوي زیاد گفتند: 

گفتم حال كه چنین است آیا وظیفه شما به ‘‘ درست نیست و به ضرر اسالم است.

عنوان دادستان كل كشور این نیست كه جلوي این چماقداري ها را بگیرید؟ ایشان 

ما نمي توانیم جلوي آنها را بگیریم اینها جوانها و گروههاي ’’ در جواب گفتند: 

ي زنند و تا مأمورین ما مي رسند، آنها ناشناسي هستند كه دست به این اعمال م

فرار مي كنند وقتي مأمورین ما را هم مورد ضرب و شتم قرار مي دهند كاري 

از ما ساخته نیست ولي خوب اینها مسلمان زندان رفته، شكنجه دیده و انقالبي 

به آقاي موسوي اردبیلي گفتم من سردسته اینها را مي شناسم اگر شما به ‘‘ هستند.

م بدهید و پشت آن بایستید مي توانم آنها را شناسایي و دستگیر كنم بعد شما من حك

شما اسناد و ’’خواهید دید كه اینها چه كساني هستند. دادستان در جواب گفت: 

در جواب گفتم آقاي اردبیلي اگر شما قصدتان جلوگیري از ‘‘ مدارك دارید؟

من با سند و مدرك همه اینها چماقداري است به من حكم بدهید و پشت آن بایستید 

را تحویل خواهم داد، من سران و بسیاري از آنها را از نزدیك مي شناسم. بعد از 

آقاي جعفري، ما اگر بخواهیم جلوي این ’’ این بحثها خیلي صاف و رك گفتند: 

و ‘ ‘افراد را بگیریم كار به جاهاي باالمي كشد و ما نمي توانیم آنرا تعقیب كنیم.

نظورش این بود كه كار به آقاي خمیني خواهد رسید. آقاي موسوي تلویحي م

این بحث را با تحریف در كتاب غائله چهارده اسفند آورده اردبیلي سالخي شده

روزنامه  60فروردین ماه  18( در تاریخ 7ست با وجود این مطلب گویا است.)ا

به روزنامه میزان توقیف و مدیر آن رضا صدر زنداني شد كه با فشار همه جان

انقالب اسالمي، ریاست جمهوري، قطب زاده، مهندس بازرگان و بسیاري دیگر 

 60فروردین ماه  30( در 8از آن رفع توقیف شد.) 60روردین ف 31در تاریخ 

آقاي محمد منتظري و دیگر اعضاء هیئت بررسي شایعه شكنجه، اعالم كردند كه 

و اتهام وارده به روش ” ارد. ( وجود ند9زندانهاي جمهوري اسالمي شكنجه) در

، به هیچ وجه صحیح نمي بازجویي و بازپرس از طرف یكي از مقامات كشور

 ( 10. )باشد

 

 هیئت سه نفره و بستن روزنامه انقالب اسالمي 

این  1360بعد از تشكیل هیئت سه نفره حل اختالف درهفته اول اردیبهشت ماه 

( در وزارت كشور دعوت 11)ن مطبوعات كشور را به جلسه ايهیئت مسئولی

كرد. نویسنده به عنوان مسئول روزنامه انقالب اسالمي در این جلسه شركت كردم. 
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در این جلسه از همان اول حمله به روزنامه انقالب اسالمي شروع شد و آقاي 

من پرسیدم آن تخلفات ‘‘ تخلف دارد. 16روزنامه انقالب اسالمي ’’ یزدي گفت: 

وئیم، الزم نیست كه بگ’’ جلو آنها را بگیرم در جواب گفتند:  كدام است، بگوئید من

‘ ‘ما آنها را تحویل مقامات قضایي كشور مي دهیم و بعد متخلف را اعالن مي كنیم.

من گفتم اگر چنین است پس چرا مرا به اینجا دعوت كردید؟ دعوت كردید كه فقط 

ما  زنامه هستم بدانم تخلفبگوئید كه ما تخلف كرده ایم؟ آیا نباید من كه مسئول رو

یكي اینكه ما چرا در روزنامه ’’ كدام است؟ سپس دو مورد از آن تخلفات را گفت: 

در مقابل چشم حیرت ” به اعدامهاي خیاباني اعتراض كرده ایم و تیتر زده ایم : 

( و دوم  چرا ما باآقاي 12“ )اره چند نفر را بداركشیدند.زده مردم در شمس العم

از اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان و اولین داستان انقالب مصاحبه هادوي یكي 

كه در واقع هیچكدام از این دو مورد تخلف نبود. فقط بهانه  (13‘‘ )انجام داده ایم.

بود، چون درآن زمان هنوز نمي توانستند آشكارا بگویند كه وجود این روزنامه 

موسوي مدیرمسئول  مانع قبضه كردن قدرت است. درآن جلسه آقاي میرحسین

روزنامه جمهوري اسالمي شدیدا به من حمله كرد و اعضاي هیئت هم حرفي 

بمیان نمي آوردند تا اینكه آقاي عبدالعلي بازرگان كه بعنوان نماینده میزان شركت 

كرده بود بدفاع برخاست. از جوجلسه و روالي كه داشت كامال مشهود بود كه 

نامه انقالب اسالمي و میزان، از قبل گرفته هیأت، تصمیم خود را به بستن روز

است و ما را فقط براي اطالع و خالي نبودن عریضه به آن جلسه دعوت كرده اند 

و غیر مستقیم اشاره كردند كه روزنامه بسته خواهد شد. بعد از جلسه، جریان كار 

را مفصل براي آقاي بني صدر گزارش كردم. سپس به عده اي از نزدیكان و كادر 

اصلي روزنامه گفتم: هرچه دارید بنویسید و چیزي فروگذار نكنید كه عنقریب 

دانشگاه تهران،  59روزنامه بسته خواهد شد. بعد از جریان چهارده اسفندماه 

روحانیت حاكم با در دست داشتن چراغ سبز از آقاي خمیني تصمیم گرفته بود كه 

 قرار والیت فقیه و نیز شخصآزادیخواهان، مخالفین استبداد دیني، مخالفین است

رئیس جمهور را كه بصورت رهبر اپوزیسیون در آمده بود به هر قیمتي از صحنه 

حذف كنند و یا اینكه او را به ماشین امضاء تبدیل نمایند. براي اجراي این برنامه 

با در دست داشتن قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، كمیته و سپاه آزادانه به 

ي مخالفین حمله برده به ضرب و شتم آنان مي پرداختند. به دفاتر سخنرانیها

همآهنگي همكاریهاي مردم با رئیس جمهوردرشهرستانها یورش برده به 

 دستگیري و زنداني كردن بعضي از اعضاء آن دست یازیدند.
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هیئت سه نفره كه وظیفه اش حل اختالف بود، خود بصورت یكي از مدعیان در 

و همآهنگي شوراي عالي قضایي و دولت دست بكار پرونده آمد و با همدستي 

سازي و تكمیل نمودن آن جهت همواركردن راه، براي كوتاه كردن دست رئیس 

اردیبهشت  16جمهوراز دخالت در اموركشور و نهایتا حذف وي پرداخت. در 

روزنامه انقالب اسالمي درطرح مسأله ” سخنگوي هیئت سه نفره اعالم كرد:

 60اردیبهشت29( و در14“ )طعي ازفرمان امام كرده است.تخلف قگروگانها 

جهت كوتاه كردن دست ریاست جمهور درهمه ي امورالیحه ي حذف ) فرمان 

همایوني؟( را درمجلس به تصویب رساندند و در این رابطه رجایي نخست 

هدف من از پیشنهاد این الیحه دقیقا همان است كه با مدیركل بانك ’’ وزیرگفت: 

 5( در15‘‘)ركزي همآهنگي ندارم، با مسئول هالل احمر همآهنگي ندارم.م

آقاي علیرضا نوبري مدیركل بانك مركزي در نامه اي به نمایندگان  60 خردادماه

با صداي بلند اعالم مي كنیم كه اگر گناه ما ناهمآهنگي بانوع جدید ’’ مجلس گفت: 

(، چون 17)‘‘نگي افتخارمي كنیم.بدین ناهمآه( است ما  16قرارداد وثوق الدوله )

مسئله پرونده سازي علیه ریاست جمهور آشكارشده بود، آقاي بني صدر در پاسخ 

آقاي بهشتي!وقتي مدعي خودقاضي است و ’’نامه شورایعالي قضایي گفت:

 ‘‘اینگونه پرونده سازیهاي مفتضح را مي كند دادرس خدا است.

 

 حمله مستقیم آقاي خمیني

خمیني از ترس اینكه اگر جلوي ریاست جمهوري و مهندس بازرگان سرانجام آقاي 

كه این بار متحدا وارد میدان شده بودند گرفته نشود ممكن است شیرازه ي امور 

از كنترل آنها خارج شود و قدرت از دستشان بدر رود با وجودیكه قبال براي حذف 

ها چراغ سبز رئیس جمهور به سران حزب جمهوري اسالمي و دستیاران دیگرآن

داده بود، خود مستقیم به كمك آنها شتافت و ریاست جمهورو آقاي مهندس بازرگان 

درحسینیه  60را مورد حمله شدید قرارداد. وي در سخنراني خود در هفت خرداد

جماران كه نمایندگان مجلس، هیئت دولت و بعضي دیگرحضور داشتند، چنین 

ن مملكت، مجلس اگر رأي داد و شوراي مجلس باالترین مقامي است در ای’’ گفت: 

نگهبان هم رأي را پذیرفت هیچكس حق ندارد یك كلمه راجع به آن بگوید. من نمي 

گویم رأي خود را نگوید، رأي خودش را بگوید، اما اگر بخواهد فساد كند، به 

ت مفسد اس مردم بگوید، این شوراي نگهبان كذا و این مجلس كذا،این فساد اوست،

( است و باید تحت تعقیب قراربگیرد، مي 18و آدمي مفسد في االرض)و یك همچ
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گویند مملكت به بن بست رسیده، اشتباه مي كنید، شما به بن بست رسیده اید،  

این حكومت اسالم را نگاهدارید. تاگفته … مملكت اسالم كه به بن بست نمي رسد

خره نكه مكتبي را مسمیشود مكتبي، آقایان مسخره مي كنند، مكتبي یعني اسالمي آ

او عمد باشد مرتد فطري است و زنش برمتي كند اسالم را مسخره مي كند اگرم

حرام است مالش هم نباید به ورثه اش داده شود و خودش هم باید مقتول 

 ( 19‘‘)شود.

بعدازختم این سخنراني هادي غفاري وناطق نوري و دیگر سران چماقداري به 

 ‘‘امام كار را تمام كرد.’’  فتند كه: رقص و پایكوبي پرداختند و گ

متعاقب آن،دهم خرداد آقاي مسعودي مشاورحقوقي ریاست جمهور بازداشت شد 

خرداد آقاي احمد سالمتیان نماینده مردم اصفهان درمجلس شوراي اسالمي  11و 

كه ازسوي دفتر همآهنگي همدان براي ایراد سخنراني به آن شهر دعوت شده بود 

( و با لباس 20قرار گرفت و تهدید به مرگ شد) م چماقدارانمورد ضرب و شت

پاره پاره به مجلس شوراي اسالمي آمد. درهمین روز سخنگوي هیئت سه نفره 

سخنرانیها ومصاحبه هاي مطبوعاتي رئیس جمهور تخلف از بیانیه ’’ اعالم كرد: 

 ‘‘ده ماده اي امام و قانون اساسي است.

 

 بازداشت نویسنده در یزد

دفتر همآهنگي یزد از مدتها قبل براي ایراد سخنراني درجلسه افتتاحیه خود در 

از اینجانب دعوت كرده بود. و من كه براي انجام پاره   60خرداد ماه 14تاریخ 

اي امور به استان خراسان سفركرده بودم از طریق دفتر روزنامه در تهران مطلع 

د و گفته است به آقاي جعفري بگوئی شدم كه چندین بار استاندار یزد تماس گرفته

خرداد به تهران بازگشتم بعضي  13سخنراني خود را در یزد لغوكنند. چهارشنبه 

ها گفتند كه بهتر است شما به یزد نروید و از سخنراني صرفنظر كنید ولي من 

خرداد با هواپیما عازم یزد شدم. در  14اینكار را صالح ندانستم و پنجشنبه 

 آقاي جعفري، استاندار با شماكار’’ رئیس فرودگاه آقاي نمازي گفت: فرودگاه یزد 

تلفن استانداري راگرفت و گوشي را بمن داد. آقاي ثقفي استاندار بعد از ‘‘ دارد.

چون كساني كه شما را دعوت كرده اند شناخته ’’ خیرمقدم و احوالپرسي گفت: 

جواب در‘‘ راني نكنید.شده نیستند و نادرست هستند وصالحیت ندارند، شما سخن

گفتم: شما مدركي و یا دلیلي برنادرست بودن آنها در دست دارید؟ اظهار داشت 

 كه آیا قبل از سخنراني مي’’ و اضافه كرد ‘‘  كه دالیل را نمیشود تلفني گفت’’ 
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گفتم باكمال میل و آدرس منزل نماینده روزنامه را به ‘‘ شود شما را مالقات كرد؟

ز نیم ساعتي آقاي صالحي از دفتر آقاي صدوقي به همراه آقاي وي دادم. بعد ا

شعشعي نماینده استاندار به منزل نماینده روزنامه وارد شدند و بعد از احوالپرسي 

بحث شروع شد، آنها كوشش كردند با عنوان كردن بعضي مسائل مرا قانع كنند 

 مسائل مطروحه كه از سخنراني صرفنظركنم. متقابال با ارائه دلیل و پاسخ به

سعي كردم آنها را قانع كنم كه نگران سخنراني نباشند و من مسائل اختالف برانگیز 

را در سخنراني مطرح نخواهم كرد. بعد از بحث و توضیح من در مورد مسائلي 

كه مطرح شده بود، ظاهرا به نظر رسید كه مسئله حل شده است و قرار شد كه 

مطالب ایشان را بشنوم و نظراتشان را به  روز بعد خدمت آقاي صدوقي برسم و

آقاي بني صدر برسانم. بعد از حدود دو ساعت بحث آقایان رفتند و ساعتي بعد، 

ازطرف دادستاني انقالب یزد مرا احضار كردند. وقتي به دادستاني برده شدم در 

آنجا متوجه شدم كه هدف این است كه مرا نگهدارند تا وقت سخنراني بگذرد و 

زادكنند. بعد ازگذشت چند ساعتي آقاي قدسي بازپرس دادسراي انقالب یزد بعد آ

ازمن بازجویي مختصري كرد و بعد از صرف شام مرا با یك پیكان به همراه سه 

شب روانه تهران كردند. هنگامي كه به تهران رسیدیم ازمن  11پاسدار ساعت 

تر مهور. آنها مرا به دفگفتم: به دفتر ریاست ج‘‘  شمارا كجا ببریم؟’’ پرسیدند: 

ریاست جمهوري بردند ودرآنجا ازمن رسیدگرفتند كه صحیح و سالم وارد تهران 

 (21شده ام.)

  

 آقاي خمیني و زور عریان

بدلیل نبود برنامه اي مشخص و معین از طرف آقاي بني صدر، برنامه حذف 

ه عت بریاست جمهوري و استقرار دیكتاتوري بدون مشكل و مانع چنداني به سر

 خرداد این مسئله مسجل شد. 15پیش مي رفت. و بعد از مراسم بزرگداشت 

خرداد آقاي خمیني، حزب جمهوري اسالمي، تمام  15براي بزرگداشت سالروز 

روحانیت حاكم، دولت، سازمان مجاهدین انقالب اسالمي و همه ي ارگانهایي كه 

ر این مراسم اطالعیه در اختیار داشتند براي تشویق و ترغیب مردم به شركت د

 2هاي جداگانه دادند. اما استقبال چنداني از آن بعمل نیامد و بنا به گزارش ركن 

ستاد ارتش، اطالعات شهرباني، مخبرین روزنامه انقالب اسالمي، حزب ملت 

( در این مراسم 22شركت كنندگان) ایران و بعضي ارگانهاي اطالعاتي، تعداد

فر بود. و این مسأله آقاي خمیني را سخت عصباني درتهران كمترازهفتاد هزار ن
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 و نگران كرده بود. 

شب روز پانزدهم خرداد، تیمسار فالحي رئیس ستاد مشترك ارتش به منزل آقاي 

من هم اكنون ازشهرباني و از ركن دوم ستاد ارتش و ’’ بني صدر آمد و گفت: 

كه تظاهرات امروز را سایر ارگانها اطالعات گرفته ام  و قبال هم خواسته  بودم 

دقیقا گزارش كنند. طبق همه ي گزارشها جمعیت شركت كننده در تظاهرات 

هزار نفربوده است و این به معناي شكست آقاي خمیني  50ـ 45پانزدهم خرداد

است و نشان مي دهد كه حزب و آقا قدرت بسیج مردم را از دست داده است و 

ست. بنا براین آقا ازهم اكنون به زور براي آقا تحمل این شكست بسیار دردآور ا

كیه بر و قدرت متوسل خواهد شد و دست به كشتار خواهد زد و با استراتژي ت

 (23‘‘ )زور عمل خواهد كرد.

خردادماه آقاي خمیني فرماندهان  نیروهاي مسلح را به جماران فرا  مي 16روز

كت نكنید و خود را شما در این منازعات ابدا شر’’ خواند و به آنها مي گوید كه 

از این برخوردها كنار بكشید و هركسي كه فرمانده شما باشد، از او تبعیت بكنید 

و به تغییر فرمانده نیز كاري نداشته باشید و تمام نیروي خود را مصروف جبهه 

 ‘‘جنگ و بیرون راندن دشمن از كشور كنید.

   

 بستن روزنامه
بعد  3چاپ شدن روزنامه، حدود ساعت  روز هفدهم خردادماه بعد از اتمام كار و

از  ظهر بود كه جهت رفتن به منزل از دفتر خودم به سالن هیئت تحریریه آمدم 
و در آنجا ایستاده با بعضي از بچه ها شروع به گپ زدن كردم. رادیوآخرین 

بدستور ’’ خبرهاي روز را پخش مي كرد كه ناگهان در لحظات آخر گفت: 
ي مركز چهار روزنامه انقالب اسالمي، میزان، عدالت و دادستان انقالب اسالم

با شنیدن این خبر تمام ‘‘ خبرنامه جبهه تا اطالع ثانوي تعطیل اعالم مي گردد.
كساني كه در روزنامه بودند ناگهان بهت زده و هاج و واج ماندند و سرجاي 

 خودمیخكوب شدند.
تم كه تكلیف ما چیست؟ گفهمگي در یك بالتكلیفي فرو رفتند و از من پرسیدند،  

فعال شما همه سرجاي خود باشید و به روزنامه بیائید تا ببینیم چه پیش مي آید. بعد 
به راننده روزنامه گفتم فورا مرا به منزل برسان. بعد از رسیدن به منزل و 
دیداركوتاهي با خانواده با ماشین روزنامه به دفتر ریاست جمهوري رفتم. بعد از 

ه هاي دفتر ناگهان دیدم كه عده اي از كاركنان روزنامه به دفتر ریاست دیدار با بچ
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جمهوري آمدند. من كه در آن موقع در دفتر آقاي تقوي بودم بیرون آمدم و خطاب 
به كاركنان روزنامه گفتم: همگي برگردید به دفتر روزنامه، هیچكس از كاركنان 

اند، بروید بر سر كار خود روزنامه اجازه ندارد كه در دفتر ریاست جمهوري بم
تا مسئله روشن شود. بچه هاي روزنامه همگي خارج شدند و رفتند. بعد ازآن آقاي 

ه بچه ها بیائید بحث كنیم ببینیم ك’’ علیرضا نوبري مدیركل بانك مركزي گفت: 
من بالفاصله گفتم: دیگر بحث ‘‘ من از ریاست بانك مركزي استعفا بدهم یانه!

اآلن استعفا بده و برو، از این ببعد اگرهم استعفا ندهي ترا به معني ندارد همین 
بانك راه نمي دهند، مضافا اینكه َحَكمي را كه آقاي بني صدر براي حل مسئله شما 
با دولت تعیین كرده است یعني آقاي حسین نمازي، وي رأي داده است كه شما 

ر نمي ه پیش آمده فكاستعفا بدهید. پس ماندن شما دیگر صالح نیست و با وضعي ك
 كنم شما را به بانك راه بدهند. 

بعد از كمي گفتگو در اطراف اعالم تعطیل روزنامه و عواقب آن چون همگي 
خطر را احساس كرده بودند و گیج و حیران، آمادگي یك چنین پیش آمدي را 
نداشتند، بعضي ها شروع بدادن خبرهاي مختلفي كرده از جمله یك خبر مي گفت: 

ستورآقاي خمیني، احمدسالمتیان، احمدغضنفرپور، سعیدسنجابي، سودابه بد’’
سدیفي، علیرضا نوبري دستگیر و اعدام خواهندشد و محمد جعفري، مصطفي 

مي  خبردیگري‘‘ زنداني مي شوند. و انتظاریون، امیرحسیني، محمدمبلغ دستگیر
یگري باز عده اي قرار است دستگیر و بالفاصله اعدام و عده ي د’’ گفت كه 

در هرحال هیچ كسي بدرستي نمیدانست كه هم اكنون چه بایدكرد؟ ‘‘ داشت شوند.
از طرفي آقاي بني صدر هم براي بازدیدجبهه به همدان و از آنجا به كرمانشاه 
رفته بود.روز هیجدهم خردادماه قرار شد كه من و سالمتیان هردو به اتفاق با 

با آقاي بني صدر تبادل نظركنیم كه این هواپیماي نظامي به كرمانشاه برویم و 
عمل ممكن نشد. روز بعد بازهم در دفتر ریاست جمهوري عده اي از بچه ها 
بالتكلیف جمع شدند و بدون هدف مشخص گفتگو مي كردند و عده اي نیز ترتیب 
روزنامه اي را براي چاپ دادند واز طریق چاپخانه لوحه كه در تمام مدت بخشي 

الب اسالمي در آنجا چاپ مي شد، آن شماره مخصوص را بچاپ از روزنامه انق
رساندند و بعد آنرا توزیع كردند. هنگامي كه قسمت اعظم آن پخش شده بود 
پاسداران دادستاني ریخته و آنچه را كه مانده بود ضبط كردند. در زندان بودم كه 

انه اش را شنیدم آقاي ایزدي مسئول و صاحب چاپخانه را باز داشت كرده و چاپخ
نیز مصادره كرده اند. یكمرتبه هم در زندان اوین از من سوالهایي در مورد آقاي 
ایزدي كردند كه درجاي خودش به آن مي پردازم. تا روز نوزدهم ممكن نشد كه 
به كرمانشاه بروم. در روز هیجدهم و نوزدهم تظاهرات پراكنده اي اینطرف و 



    27         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

رش شده بود، تظاهرات پراكنده و آنطرف صورت گرفته بود و بطوریكه گزا
خیلي كم بود و جسته وگریخته مجاهدین آنرا ترتیب داده بودند.آنها هم براي خالي 
نبودن عریضه دست به یك چنین كاري زده بودند فقط بدین خاطر كه براي بحث 
و حرف زدن بهانه داشته باشند و ابدا حاضر نبودند كه به طور جدي وارد عمل 

هم و یا هیجدهم بیانیه اي از جانب شوراي امنیت ملي صادر و از شوند. روز هفد
صداي جمهوري اسالمي پخش شد كه درست این بیانیه لحن یك بیانیه كودتا را 
داشت كه از جانب رهبران كودتا براي مهار كردن وضعیت به اطالع مردم مي 

 ه حركترسید. لحن آن بسیار تند و شدید بود و براي ترساندن مردم از هرگون
صادر شده بود. باالخره بعد از ظهر نوزدهم از دفتر ریاست جمهوري بمن 

در ابتداي اتوبان كرج آماده باشید كه باتفاق  8فردا صبح ساعت ’’ خبردادند كه 
اي پرونده اي هم بر‘‘ تیمسار ظهیرنژاد فرمانده نیروي زمیني به كرمانشاه بروید.

گزارش مختصري هم از تظاهرات  آقاي بني صدر براي امضاء و چند خبر و
 خرداد ماه بود كه با خود بردم.19و 18پراكنده روزهاي 

قصد من از رفتن به كرمانشاه یكي این بود كه در مورد اوضاع و احوال و وضعیت 
روزنامه و چگونگي كار با آقاي بني صدر صحبت كنم و دیگر اینكه بعضي از 

مه در نوك پیكان حمله قرار دارد بهتر بچه ها پیشنهاد كرده بودند كه چون روزنا
است كه فعال تا مشخص شدن وضعیت، آنطرف ها بمانم تا بهتر در امان باشم.من 

صبح در منزل با بچه ها و همسرم  7هم صبح روز بیستم خردادماه حدود ساعت 
خداحافظي كردم و حقیقتا بدون فكر و تصمیم مشخصي با ماشین دفتر ریاست 

كرج رفتم. بعد از ربع ساعتي تیمسار ظهیرنژاد همراه با چند  جمهوري به اتوبان
درجه دار و عباس بیدقي راننده اش رسید و من نیز به آنها پیوستم و عازم كرمانشاه 
شدیم. حدود ساعت چهار و پنج بعد از ظهر بود كه به پادگان كرمانشاه رسیدیم 

تیم. ندهي كل قوا بود رفیكسره به باشگاه پادگان كه محل استقرار بني صدر، فرما
در آنجا مطلع شدیم كه آقاي بني صدر جهت بازدید به ایالم و محمدآباد رفته و 
قرار است شب مراجعت كند. بعد از ظهر تیمسار فالحي فرمانده ستاد مشترك نیز 
وارد شد و در آنجا به تیمسار ظهیرنژاد خبردادند كه تلگرافي به آقاي خمیني بزند 

ا از آقاي خمیني به عنوان فرمانده كل قوا اعالم دارد. او خیلي و حمایت خودش ر
ناراحت شد و باالخره با چانه زدن و كم و زیاد كردن، متن تلگرافي راآماده و 
اجبارا آنرا مخابره كرد. بعد از این آقاي ابوشریف) عباس آقا زماني( وارد پادگان 

دودي در جریان كار بودند و شد، تقریبا اكثر فرماندهان ارتش آمدند، آنها تا ح
فهمیده بودند كه چه حوادثي در شرف وقوع است. چون آقاي خمیني یكي دو روز 
قبل غیرمستقیم و سربسته به آنها گفته بود كه وارد معركه سیاسي نشوند و به این 
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بعد از ظهر آقاي بني صدر و همراهان  7و آن كاري نداشته باشند. حدود ساعت 
د، بسیار خسته و كوفته به نظر مي رسیدند. عالوه برفرماندهان از گرد راه رسیدن

ارتش تیمسار فالحي و تیمسار ظهیرنژاد، سرهنگ عطاریان، ابوشریف و چند 
نفر ازاهالي كرمانشاه و سه نفر جوان دیگر كه یكي از آنها به طوریكه بعدا مطلع 

ز اعضاء سازمان شدم فرزند آیت الـله عالمي همداني بود و آن دونفر دیگر هم ا
مجاهدین بودند با بني صدر صحبت كردند و نواري هم براي آقاي بني صدر 

 آورده بودند. معاون استاندار ایالم آقاي دانش منفرد نیز آنجا بود.   
آقاي بني صدر دراطاق خودش بود و افرادیكه آمده بودند آقاي بني صدر را   

مالقات كنند، مي رفتند و صحبت مي كردند و باقي هم باتفاق محافظان آقاي بني 
صدرو آقاي انتظاریون و معاون استاندارایالم و خبرنگارخبر گزاري جمهوري 

نزدآقاي بني صدر رفتم،  اسالمي در اطاق دیگر مشغول گپ زدن بودند. وقتي من
مختصري در مورد وضعیت تهران با ایشان ‘‘ اوضاع و احوال چیست؟’’ پرسید: 

صحبت كردم و چند نامه ایكه بنا بود امضاء كند جلویشان گذاشتم و مختصري هم 
به گزارشهاي تهیه شده از دفتر ریاست جمهوري نگاه كرد. بعد از آن، آن دوجوان 

بني صدر و بعد از دادن نواري به ایشان گفتند كه ما آمده مجاهد آمدند پیش آقاي 
ما آماده ایم تمام امكانات خود را ’’ ایم كه از طرف سازمان به شما بگوئیم كه: 

در اختیار شما بگذاریم و هر طور كه شما بفرمائید عمل كنیم، نیروهاي نظامي ما 
ما بتوانیدخمسه آقاي بني صدر گفتند كه اگر ش‘‘ توان رزمي باالیي دارند.

خبیثه)عبارتند از: بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی ، خامنه ای و محمد 
جواد با هنر( را بزنید مشكل كشور از بین مي رود. مشكل این است و نه آقاي 
خمیني. بعد از حل این مشكل آقاي خمیني راهي جز انتخاب ما نخواهد داشت و 

ما آماده ایم كه از شما هر نوع حمایتي ’’ ا گفتند: خودش بطرف ما مي آید. باز اینه
كامال روشن بود منظورشان بهره ‘‘ بكنیم و سازمان ما دراختیار شما است.

برداري ازوضعیت است ونه حمایت از آقاي بني صدر. قبل از این تلگرافي از 
’’ جانب آقاي خمیني براي آقاي بني صدر رسیده بود كه مضمون آن این بود: 

ندهي كل قوا رفته است. اگر بخواهید ریاست جمهوري را حفظ كنید باید سه فرما
كار زیر را انجام دهید: نخست وزیر را تائید كنید، قانون اساسي را تائید كنید و 

آقاي بني صدر نیز جواب خیلي تند و شدید ‘‘  مصوبات مجلس را نیز توشیح كنید.
 اللحني را براي آقاي خمیني فرستاده بود.

قصد داشتم بعد از مالقات با آقاي بني صدر و گفتگو با ایشان، بروم و در  من
همانجاها در گوشه اي بمانم تا اوضاع مشخص شود. به آقاي بني صدر نیز گفتم 

بهتر است شما فعال اینجا بمانید تا وضع مشخص ’’ كه به نظرشما چكار كنم گفتند: 
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در بین نبود و قبال هم براي  چون دردل مردد بودم و تصمیم مشخصي هم‘‘ شود.
این روزها فكري و تداركي نشده بود. نمیدانم چرا؟ این دست و آن دست كردم و 

شب روز بیستم خردادماه تلویزیون 11از پادگان خارج نشدم. تا اینكه حدود ساعت 
شب را پخش مي كرد كه در آخرین خبر خودش گفت: 10هنوز خبرهاي ساعت 

به مجرد اینكه خبر را شنیدیم ‘‘ اندهي كل قوا عزل شد.آقاي بني صدر از فرم’’ 
جٌو سنگیني بر آنجا حاكم شد و همه ي كساني كه در آنجا حضور داشتند بجز 
معاون استاندار ایالم در حیرت فرو رفتند. بعد از شنیدن این خبر من بالفاصله 

مي  شپیش آقاي بني صدر رفتم. تنهابود. صورتش برافروخته  و خسته، اما كوش
كرد كه برخودش مسلط باشد. به ایشان گفتم، نظر شما در مورد این خبر چیست؟ 

هرچیزي را كه كسي به دیگري بدهد، میتواند از او پس بگیرد و این ’’ گفتند: 
مسئله مهمي نیست، فرماندهي كل قوا را آقاي خمیني داده و حاال پس گرفت. اما 

این گفته و طرز بیانش كامال پیدا بود از ‘‘ ریاست جمهوري را كه او نداده است.
كه هنوز فكر مي كرد آقاي خمیني نمي خواهد و یا نمي تواند تا این حد پیش برود 
كه او را از ریاست جمهوري خلع كند و شاید فكر مي كرد كه توده ها قادرند پشت 
او بایستند و از او حمایت كنند و ریاست جمهوري او را حفظ خواهند كرد و مانع 

 كودتا علیه وي خواهند شد.
 یم آقای)= عباس آقا زمانی( هم كه  از اوضاع و احوال و تصمي آقاي الف ـ 

در ص یبن یاگر آقا’’ مطلع شده بود چنانكه بعدا مطلع شدم گفته بود:  ینیخم
خارج شود و  یتواند به راحت ین جا برود، امكانات آماده است و میبخواهد از هم

ست كه چه یخراب است و اگر به تهران برود معلوم ن یلیبرود. چون اوضاع خ
م گرفته بود كه به تهران یصدر تصم یبن یآقا یول‘‘ برسرش خواهد آمد!.

ن دست و آن دست كردم. بعد از یا یدانم بچه جهتیبرگردد. خالصه من هم باز نم
 ر وصد یبن یدانم چرا نماندم كه با آقا ین كه نماز صبح را خواندم و باز هم نمیا
م گرفتم كه خودم برگردم و آماده شدم كه از یگران به تهران برگردم، تصمید

 .میگر راه افتادیكردم و با آن سه نفر د یپادگان خارج شوم از بچه ها خداحافظ
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 فصل اول

 

له سپاهیوس یریدستگ  
 

گان پادگر از باشگاه افسران كه در وسط یك بود كه با آن سه نفر دیهنوز هوا تار

دم آم یمن بودند و من  پشت سر آنها م یم، آن سه نفر جلویقرار داشت براه افتاد

د بتن داشت، وانمود كر یكه لباس افسر یك در جبهه پادگان شخصیكه ناگهان نزد

‘‘ د.یخود را ارائه ده ییكارت شناسا’’ كه افسر نگهبان درب جبهه است، گفت: 

د افسر ین شخص نبایاد شستم خبردار شد كه اافه افتیخت و قین ریتا چشم من به ا

 صدر یبن یكه ممكن بود بالفاصله نزد آقایارتش باشد، بهر حال من با وجود

 ستادم.یعقب تر از آنها ا یحركت كم یحال و ب یبرگردم اصال ب

( 24ن شخص )یكه داشتند ارائه دادند. ا ییآن سه نفر كه جلو بودند، كارت شناسا

ه ن بیم كه چند پاسدار همراه با ایدین اثنا دیرانداز كرد و در اكارت آنها را و یكم

رون درب جبهه مستقر یپ آهو بیك جیظاهر افسر ارتش ما را محاصره كردند. 

دند و ینطرف و آنطرف پریبه ا یستادم، آن سه نفر كمیبود. من در محل خودم ا

ود نكه برمن مسلم بیبا ا‘‘ د؟یخواه یگر چه مید یین كارت شناسایا’’ گفتند:  یم

كه هنوز امكان بر گشت به درون پادگان  یكنند و با وجود یكه ما را بازداشت م

كه آن موقع بفكرم خطورنكرد، مسأله برگشت بود.  یزیتنها چ یوجود داشت ول

آرام و خونسرد خودم  یلیخكوب كرده بود. خینكه سرنوشت مرا درآنجا میمثل ا

فر آن سه ن یحركت ماندم و تماشاگر گفتگو یبرا بدست حوادث سپردم و همانجا 

پ ین پاسدارها دور ما حلقه زدند و بالفاصله جینكه سرانجام ایبا پاسدارها بودم تا ا

ل ین اتومبیستاده بود به داخل پادگان آمد و ما را سوار ایرون پادگان ایآهو كه در ب

 یود بردند. هنگامم گذشته بیكردند و به مقر سپاه كرمانشاه كه محل ساواك در رژ

 ادداشتیدند و یما را جداگانه پرس ینكه اسامیم بعد از ایدیكه به مقر سپاه رس

 ت كردند. یكه سه تخت سه طبقه داشت هدا یكردند، ما را بدرون سلول

ر از ما بودند، هنوز آفتاب طلوع نكرده بود. من یگر به غیدر سلول چند نفر د
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 یظامك شلوارنیطبقه اول با  یاز تختها یكی یده و خسته بودم رویچون شب نخواب

ده یابخو یدم و به خواب رفتم. چندساعتیكه بتن داشتم دراز كش یك كت قهوه ایو 

 یدارشدم پاسدارینكه بیمرا صدا زد. بعد از ا یبودم كه شخص یقیو در خواب عم

 د آقا با شما كار دارند.یدارشویكه بدرون سلول آمده بود گفت، ب

كه  یهمدان یت الـله عالمیهمان تخت طبقه اول نشستم. پسر آ یرو من بلند شدم و

ها بود یبه به غریش شبیافه ظاهریبه چشم داشت و ق یپنس ینكید و عیسف یصورت

ت قه كه گذشیدر نشسته بودند. چند دق یتخت روبرو یگر رویهمراه آن دو نفر د

رد شد و آمد سال داشت به سلول وا25كه حدود یمشك یبا عمامه ا یجوان معمم

 افه مرا  بدقتیم. بعد از سالم، آقا  قیستاد. ما همه سالم كردیمن ا یدرست روبرو

ر یورانداز كرد و جا خورد. من احساس كردم كه به او خبر داده بودند كه مد

 ریافه مدیم و آمده بود كه قیر كرده ایرا دستگ یمسئول روزنامه انقالب اسالم

ه یشب یافه ایگر بود مثال قید یافه ایدن قیانتظار دند، در یمسئول روزنامه را بب

نداز افه مرا خوب وراینكه قیك و ترگل ورگل! بعد از ایها و شییكایا آمریها و یآلمان

و  ستیو مجاهد ن ییكایصدر آمر یبن ین آقایبه نظر شما ا’’ د: یكرد از من پرس

 ‘‘ست؟یكا نیروزنامه شما در خط آمر

ز یصدر را ن یبن یبه آقا یل كردن مسأله، فحاشین سئوال و تحلیضمن طرح ا

 نیم. ایروز بشویگذارد كه ما در جنگ پ یصدر نم یبن’’ شروع كرد و گفت: 

به او بدهم اما هنوز چند  یمت پاسخیكردم با مال یمن سع‘‘ است. ییكایمرد آمر

تند شد و دوباره، خودش شروع به صحبت كرد.  ینگفته بودم كه او كم یكلمه ا

از علم و  یاز مرحله پرت است و پر شده و عار یلین آقا خیاحساس كردم كه ا

ت ین لحظه پسر آینزنم. در ا یگر حرفیح دادم كه دیاطالع. خاموش شدم و ترج

ن ینكه طرف خطاب صحبت باشد به دفاع از من برخاست. تا ایبدون ا یالـله عالم

ور بلند و با بیتقر ید رو با موین جوان سفیافه ایدهن باز كرد توجه آقا به ق چارهیب

جلب شد. چون قبال نتوانسته بود عقده اش را  ینك پنسیمرتب و ع یكت و شلوار

ت چ تفاویها ه یافه حزب الهیافه من با قیده بود كه قیرا دیكند ز یبرسرمن خال

او  ین انداخته به حرفهایپائ گر من خاموش شده و سرم رایندارد. از طرف د

نكه برق او یشروع به دفاع كرد ناگهان مثل ا یعالم یدادم. حاال كه آقا یگوش م

 یا توحرف نزن’’ گفت:  یبه او كرد و با لحن زننده ا یرا گرفته باشد، نگاه تند

كه  یبعد از آن، آقا از سلول خارج شد. صبحانه آوردند. هنگام…‘‘ ییكایآمر

آمدند و از پشت  یم یم من متوجه شدم كه افراد سپاهیمشغول صرف صبحانه بود
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افه ینند قیشان مهم بود ببیكردند چون برا یافه ما را ورانداز میسوراخ سلول ق

 10است. حدود ساعت  یافه ایچگونه ق یر مسئول روزنامه انقالب اسالمیمد

 یار كردند. بدرون دفتراحض یمقدمات ییبازجو یخردادماه مرا برا 21صبح 

نشستم.  آن یهم بود كه من رو یك صندلیز نشسته بود، یپشت م یك سپاهیرفتم كه 

من كرد بعد از  یدن احوال شخصیاول شروع به پرس ییطبق معمول هر بازجو

 ام را یرا كه همراه داشتم كنترل كرد. دفترچه تلفن شخص یات ساكیآن محتو

است یخرداد كه از دفتر ر19و18راتباضافه چندگزارش مختصر از تظاه

ش من بود یس جمهور بمن داده بودند و هنوز هم پیاطالع رئ یبرا یجمهور

همراه نداشتم. سئوال و  یگریز دیچ یبیك قرآن جیر و یبرداشت جز چند لباس ز

ن مرا به سلول برگرداندند. حدود ساعت دو و یمختصر بود. بعد از ا یلیجواب خ

 ییو مرا راهنما یرم، گفتند آریبگ یدم ممكن است دوشیسه بعد از ظهر، پرس

 كردند و به حمام بردند.

 

زل آباد كرمانشاهیزندان د      

بعد از ظهر همان روز ما را از زندان سپاه پاسداران به زندان  5ا ی 4ساعت 

ل آباد زیل دادند. در زندان دیزل آباد كرمانشاه بردند و درآنجا به بند انقالب تحوید

باضافه آن دو جوان مجاهد با من شروع به صحبت كردند و  یعالم یآقاپسر 

 ن و چنان كردیشود چنیغ كرد و میشما تبل یشود رو یكه حاال خوب م’’گفتند: 

 یم و بِل میكن یما اِل م’’و گفتند: ‘‘ دیهست یچونكه شما آدم معروف و مشهور

نها یكنند. چون ا یآزاد منها را یشان احساس كردم كه ایمن از حرف ها‘‘ م.یكن

ند همراه داشت یو كارت جعل یجعل یكرده اسام ینیش بینجور مسائل را پیشه ایهم

هر اتفاق كه ممكن بود  یش برایاز پ یمختلف اقال محمل مناسب یكارها یو برا

 كردند. یفتد آماده میب

ها را نین ار! میگفتم خ‘‘ د؟یشناس ینها را میا ایآ’’ زندانبانها از من سئوال كردند

ق هنگام بازداشت یم. و بطور دقیبه هم برخوردكرده ا یشناسم، بطور اتفاق ینم

 نها مجاهد هستند.یبرمن معلوم شد كه ا

را دادم و گفتم كه  یاست جمهورینها شماره تلفن منزل خودمان و دفتر ریمن به ا

ر یه من دستگاست جمهور اطالع بدهند كیا دفتر ریبعد از آزاد شدن به خانواده ام و 

ن كار ساده را هم انجام ندادند! علتش یكه زدند ا یینها با آن حرفهایشده ام. اما ا

 یبدون اطالع و موافقت سازمان خود كار ین بود كه چون افراد سازمانید ایشا
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ازاهداف  یكیدهند وسازمان هم از قبل نسبت به من موضع داشت و  یانجام نم

صدر بود، آنها  یبن ین ازدورو برآقایمجاهد ین خط مشیآنها دوركردن مخالف

 د.یایمن به عمل ب یآزاد یبرا یخواستند كه تالش ینم

 یك سلول دادند و مرا هم به سلولیزل آباد بند انقالب، به آن سه نفر یدر زندان د

ن كه حدود هفده سال داشت و درآنجا بود، یاز هواداران مجاهد یگر كه جوانید

ن را پخش كرده بود. او را به یه مجاهدیبود و اعالم ن جوان محصلیبردند. ا

كه خودش  یكه من به آنجا رفتم بطور یكسال زندان محكوم كرده بودند و زمانی

ن جوان آرم سازمان را یش مانده بود. ایگر از زندانیگفت هنوزشش ماه د یم

آمد و آرم را كند و  یپاسدار یم ساعتیوار سلول زد. بعد از نیكرد و به د ینقاش

ن هما یوار چسباند.  باز بعد از ساعتید و بدین جوان دوباره آرم را كشیرفت. ا

د و ین بار آرم را كشیسوم ین جوان برایپاسدار آمد و آرم راكند و پاره كرد. ا

ه ب ید و نگاهین پاسدار آمد و آرم را دیا ینبار بازهم بعد از ساعتیوار زد. ایبد

ن جوان ینكه آرم را بكند برگشت.  بعد از برگشتن پاسدار ایبدون ا ن جوان كرد ویا

نها ینبار اینجاست كه ایبه خاطر وجود شما در ا’’ هوادار رو كرد بمن و گفت: 

 ‘‘آوردند. ید پدر مرا در مینكردند و اال اگر شما نبود یبامن كار

 !یفرجع یآقا’’ آمد و  گفت:  یشام پاسدار یشب هنگام بعد ازصرف مختصر

د یفرمائب’’ د؟ گفت: یز داری! مگر میگفتم بل‘‘ د؟یكن یم ینگ پنگ بازیشما پ

ز یكه م یوارد سالن یز همراه من آمد وقتین جوان نیمن راه افتادم ا یوقت‘‘ م.یبرو

’’  ن جوان گفت:ین پاسداران به ایاز ا یكیم، ینگ پنگ در آنجا قرار داشت شدیپ

‘‘ آمده ام. یجعفر یمن همراه آقا’’ در جواب گفت:  یاو هم فور‘‘ ؟یتوچرا آمد

م و به سلول یكرد یباز ین حرف سكوت كردند. با آنها كمیدن ایو آنها با شن

 م.یدیم و خوابیبرگشت

خرداد ماه حدود ساعت شش بعد از ظهر، دادستان انقالب كرمانشاه كه  23روز 

د و مرا احضار كرد. بود، آم یانسالیاسدآباد همدان و شخص م یخودش از اهال

 دنیخوب و با احترام با من برخورد كرد. باز طبق معمول شروع به پرس یلیخ

 ییصدر سوالها یبن یمن با آقا ییمن كرد. بعد در رابطه با آشنا یاحواالت شخص

د. در ضمن یصدر پرس یبن یمرا با آقا یمطرح كرد به دنبال آن علت همكار

نكه مسئله ید و بدون ایپرس یم یزیرفت و چ یم یسخن یاز هر در ییبازجو

دون كرد ب یخته سئوال مید جسته و گریرس یداشته باشد، هرچه بنظرش م یخاص

 ییزجوم كند. سپس باید و اتهام مرا به من تفهیبگو یزیم چیرینكه از علت دستگیا
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وارد بحث شد. او خودش از  ییرا خاتمه داد و پرونده را بست وخارج از بازجو

ف كرد و چنان وانمود یم تعریداشت كه برا یصدر و خانواده اش اطالعات یبن یآقا

 ست.ین یكرد كه نشان دهد مسأله مهم یم

از او خواستم كه اگر ممكن است به خانواده ام اطالع دهم جواب مثبت داد و گفت: 

ود، به منزل نب یبه منزل خودمان در تهران تلفن كردم كس‘‘ ن تلفن.ید ایبفرمائ’’ 

را برداشت بعد از سالم و  ینزل پدر همسرم زنگ زدم، مادر خانم گوشم

 یگفتم كه من در كرمانشاه هستم و مرا بازداشت كرده اند و فكر نم یاحوالپرس

م نقل كردند، آنها باورشان نشده بود كه مرا یكه بعدا برایكنم كه آزاد شوم. بطور

كرده ام و آنها را دست انداخته ام.  یبازداشت كرده اند و فكر كرده بودند كه شوخ

ط سوال ست و فقین ینه، مسئله ا’’ دادستان گفت:  ینكه تلفن تمام شد آقایبعد از ا

دانم كه شما قدرت آزاد كردن  یگفتم من كه م‘‘ بوده است. یو جواب مختصر

ن بحثها او رفت و گفت: یم. بعد از اید، پس چرا به آنها درستش را نگویمرا ندار

 یدم كه آقایو شنیشب از خبر راد‘‘ م.یكن یرا دنبال م ییردا بازجوف’’ 

ه جست یصدر تبر یبن یزده و از آقا ینیخم یبه آقا ی( تلگراف25)یگرمارود

 است.

دادستان بعد از ظهر آمد و اول آن سه نفر مجاهد را  یخرداد باز آقا 24 روز 

روز قبل با احترام  قیكرد. بعدا مرا خواست و باز هم به طر یمختصر ییبازجو

مطرح كرد. از نحوه سوالها كامال مشهود بود كه من آزاد  ییو مؤدبانه سوالها

عمل نداشت و از تهران دستور  یرا دادستان خودش چندان آزادینخواهم شد. ز

داد. اما  یمرا نم یت تهران دستور آزادیبود كه در آن وضع یعیگرفت. و طب یم

 یآنها كامال روشن نبود، تمام رابطه ها را قطع نمز بر یچون اوضاع و احوال ن

ن دو یكردند. خالصه در ا یمؤدبانه و با احترام با من برخورد م یلیكردند و خ

كه بشود براساس آن مرا در بازداشت نگهدارند،  ین اتهامیكوچكتر ییروز بازجو

ن ز آافتم. بعد ایفراغت  یدوساعت یكیها  ییوجود نداشت. بعد از اتمام بازجو

دادستان به آن دو مجاهد  یدوباره ما را صدا كردند و به اتاق دادستان بردند. آقا

 یاد، بریرس یعالم یبدهند و آزاد شوند. بعد نوبت به پسر آقا یگفت كه تعهد

 ن قرار متوجهیكصد هزارتومان قرار صادر كرده بود. با صدور ایشان دادستان یا

 یمن هم بدون ذكر اتهام، قرار یهند كرد و براشدم كه او را هم در آنجا آزاد نخوا

ست و پنجاه هزارتومان صادر كرده و پرونده را بست و یا دویبه مبلغ پانصد 

 یش میمجاهد از پ یاعزام به تهران داد. آن جوانها یدستور حركت ما را برا
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 را در آنجا آزاد نخواهند كرد وحال با هم چگونه یت الـله عالمیدانستند كه پسر آ

حاال خوب ’’ گفتند كه  یآنها روز قبل م یندارم ول یقرار گذاشته بودند اطالع

م و یغ كنیم تبلیه رژیبرعل یشما و پسر عالم یرون رویم در بیتوان یشد، ما م

 ‘‘م!یندازیراه ب یجوّ 

 

 اعزام به تهران

ك راننده و دو ی یرا به همراه یت الـله عالمیحدود ساعت ده شب من و پسر آ

 پ به تهران اعزام كردند. حدود ساعت شش صبح روز ین جیك ماشیپاسدار با 

به  كه یم، هنگامین رفتیكسره به طرف زندان  اویم و یدیخرداد به تهران رس 26

بود.  یم، در آنجا باجه تلفنیدیمشهور شد رس“ چ توبهیپ“ ن كه بعدا به یسه راه او

اده شدم ین پی. من از ماشیبه منزل بكنم؟. گفتند آر ینشود تلف یبه پاسداران گفتم م

الم را برداشت. بعد از س یو به باجه تلفن رفتم و به منزل تلفن كردم. همسرم گوش

ال ؟ گفتم من فعیدم. بعد همسرم گفت كجاهستیاز حال بچه ها پرس یو احوالپرس

تم م. گفیایبرند. گفت من ب ین مین هستم و دارند ما را به زندان اویدر سه راه او

 یخبرخوب ین مشكالت و ناراحتیدهند. بعد از آن او در ع یگر شما را راه نمید

ر یم كه شما را دستگیمهندس رضا گل احمر گفت یما به آقا’’ به من داد و گفت: 

د و تا ین خانه بمانید در همیحاال كه شما گرفتار شده ا’’ شان گفتند: یا‘‘  كرده اند.

ما ‘ ‘د.یست و نگران نباشین یآزاد شود، منزل خودتان است و مشكل یعفرج یآقا

ز م ومن قبل ایه كنیم وقرار بود كه خانه را تخلیمهندس گل احمر بود یمستأجرآقا

شحال خو یلین خبرخیگر بودم. از اید یینكه بازداشت شوم دنبال اجاره كردن جایا

ردم و به ك یخداحافظ یتلفن یگون گفتیم كاسته شد، بعد از ایاز نگران یشدم وكم

ن بداخل زندان رفت،ما درهمانجا یبعد از اجازه ورود، ماش ین برگشتم. وقتیماش

ن دادند ورفتند. یل زندان اویصبح شد وپاسداران ما را تحو 9م تا حدود ساعت یماند

 “ستگاه اتوبوسیا” ن بردندكه بعدا آنجا بهیزندان او یبعد از آن ما را به دادسرا

 مشهور شد.   

آوردند، چه قبل از  یمختلف به دادسرا م یرا كه ازبند ها یینكه بچه هایا یبرا

داشتند و بعد از یو چه پس از آن، ساعتها آنها را در آنجا سرپا نگاه م ییبازجو

كه در هر  یكردند و هنگام یهر بند را داخل صف بندها م یبچه ها ییبازجو

بعد  یدادند. كم یشدند، بچه ها را به طرف بندها حركت م یجمع م یصف تعداد

 یداشتند وگهگاه ین راهرو روزها و هفته ها با چشم بسته بچه ها را نگه میدر ا
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 یبه بعض یا یلیا سی ید لگدیرس یكه م یهر پاسدار یثواب واجراخرو یهم برا

 یم یدادسرامنته یرونیراكه به درب ب یین علت بود كه راهرویزد. به ا یها م

ه مارا ك یكرده بودند. هنگام ینامگذار” ستگاه اتوبوسیا“ ا ی“صف اتوبوس” شد

وارزده یبا به دیر كه با خط درشت وزیدادسرا آوردند شعار ز یبداخل راهرو

است ین ریاست ب یچه رابطه ا’’ بودند توجه ام را بخود جلب كرد: 

ته رآن نوشیوز‘‘ كرده است. ینبایصدرپشت یبن یكه از آقا یجمهورواشرف پهلو

نجا یمن در ا‘‘ م.یآور ینجا میراهم به ا صدر یبن یگرآقایچند روزد’’بودندكه 

با  صدر یبن ین شده است و آقایارسنگیرون بسیمتوجه شدم كه جّو ب یبه خوب

 روبرو است. یخطر جد

ندان ز یم ما را به دفتر مركزیستگاه اتوبوس بودیكه كه در ا یبعد از چند ساعت

ن كه در آن موقع یزندان او یكه وارد دفتر مركز یكردند، هنگام یین راهنمایاو

م، یبود، شد ین دست راست قرار داشت و اطاق بزرگیاو یدر ته راهرو دادسرا

ن در آنجا بودند. یس وقت زندان اویرئ ییمحمدكچو یپاسدار، بازجو و آقا یعده ا

ه ب ییكچو یم. آقایكرد یالم و احوالپرسم سیدیگر را دیهمد ییكچو یتا من و آقا

را  یجعفر ین آقایا’’ حاضر بودند گفت:  یكه در دفتر مركزیپاسداران و كسان

ه خود را ب یرو ییكچو یبعد آقا‘‘ صدر است. ید؟ مغز متفكر گروه بنینیب یم

م، چرا یك جبهه بودید، ما وشما در یچرا شما ضدانقالب شد’’من كرد و گفت: 

در جواب گفتم ‘‘ است و چرا روزنامه شما درخط ضدانقالب است؟نطور شده یا

 یلیم. اگر دالید كه ما ضد انقالب هستیندار یلینطور است و شما دلیكه حاال هم هم

د و یسینو یقت را نمیشما حق’’ د. گفت: یم بفرمائید كه ما ضد انقالب هستیدار

د، یكن یشما اشتباه م گفتم‘‘ شما و مطالب روزنامه همه ضد انقالب است. یخبرها

د ینز یشه انقالب و اسالم میشه به رید تیم و شما داریهست یما درخط انقالب واقع

د و مردم را از یبر یانقالب و اسالم را درجهان م یخود آبرو ین كارهایو با ا

 یما را منتشر نم یشما حرفها’’ گفت:  یید. كچویكن یزار میاسالم و انقالب ب

ن یا تا همیست. آینطورنیگفتم ا‘‘ د.یسینو یدمیخواه ین مد و هرچه خودتایكن

آنها  یآورد و ما همه  یرا م یالنیگ یاواخر نبود كه خبرنگار ما تمام مطالب آقا

م؟ یتان چاپ نكردید كه ما آن را برایبه ما داد یم؟ شما چه مطلبیكرد یرا چاپ م

د كه با ین شما هستید ایكن یگفتم اشتباه م‘‘ د.یكن ینم یشما با ما همكار’’  گفت: 

گفتم ‘‘ ست؟یچ ین همكاریراه ا’’ د و نه ما. در پاسخ گفت: یكن ینم یما همكار

نست كه با هم برسر مسائل یم و راه آن ایكن یم با هم همكاریتوان یحاال هم ما م
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ن یرن بهتیم و ایم آنها را انتشار دهیدیكه رس یجه ایم و به هرنتیمختلف بحث كن

نها هنوز دارند ینجا بود كه احساس كردم كه ایاست. در ا یله و همكارراه حل مسأ

پشت سر خود را خراب  یپلها یخواهند همه  یروند و نم یدست به عصا راه م

 ینشدند راه ییدن به هدف نهایگذارند كه اگر موفق به رس یكنند و راه را باز م

 بازگشت خود داشته باشند. یبرا

 یعالم یدادسرا آقا یرون آمدم، در راهرویزندان ب یمركزبعد از آن كه از دفتر 

 ’’دم چه خبر؟ گفت: یپرس یرفت. از و ینطرف و آنطرف میدم كه داشت ایرا د

‘‘  اورند.یم سند بید تلفن كرده ام كه برایاورند تا آزاد شویگفته اند خبر بده سند ب

. در انهیآزاد شد و  یو دم كه باالخرهیدا نكردم و نفهمیپ ین به بعد از او خبریاز ا

 ر كرده اند.یرا دستگ یهرحال بعدها مطلع شدم كه مجددا و

 

نیاو 209ورود به واحد   

ن پاسدار برو. من و یبعد از ظهر مرا صدا زدند و گفتند دنبال ا 4حدود ساعت 

قرار داشت. وارد  209كه در بزرگ بند یم به جائیدیم تا رسیپاسدار به راه افتاد

ستند ن بار چشم مرا بیاول یم به داخل دفتر بند. در آنجا برایم و رفتیراهرو بند شد

ن یك ماشیكه همراه من بود  یكردند و از لوازم یمرا بازرس یبهایو ساك و ج

سها و لبا یعنیلوازم  یغ بود كه آنها را برداشتند و مابقیو چند ت یصورت تراش

دست مرا گرفته بداخل  قرآن بود كه بداخل ساك گذاشتند و همانطور چشم بسته

چشم باز كردم، خودم را  یوقت‘‘ چشمت را بازكن!.’’ بردند. و گفتند:  یسلول

 دهیوار آن خط كشیف آمد. به در و دیدم كه درآن روز به نظرم كثید یدرون سلول

ت از اعدام یوار نوشته بودند كه حكاید یافراد را رو یبعض یشده بود و اسام

 كرد. ین سلول بوده اند، میكه در ا یگریدو بازداشت افراد  یافراد

 ین سلولها مستراح فرنگیهم در آن سلول  وجود داشت. در درون ا یك تشك ابری

 ین سلولها میرا به ا یزندان یكه وقتیز وجود داشت. به طورین ییو دستشو

 270ن سلول كوچك یشد. در هم یرون قطع میفرستادند، رابطه اش كامال با ب

ن نوع ید. معموال ایگذران ید و روزگار میخواب یم یزندان یمتریسانت 160در

خارج است و بسته به  یایبا دن یزوله كردن و قطع رابطه زندانیژه ایسلولها و

ن نوع یرا به ا یت شخص بازداشت شده از نظر بازداشت كنندگان، ویاهم

حاجت و  یقضا یبرا یرون ندارد و حتیبه ب یچ راهیكه ه یانفراد یسلولها

و  یعموم یبرند. برخالف بندها یست، میرون رفتن نیاج به بیز احتین ییدستشو



    38         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

 یرا برا یندارد و زندان ییگر كه در درون خود مستراح و دستشوید یسلولها

كنند. معموال افراد مهم و  ین نوبت از سلول خارج مین امور روزانه چندیانجام ا

نه نگویهستند در ا ییر بازجویكه زیانرا كه حامل اطالعات هستند تا زم یكسان

ا افراد یرون زندان یاز ب یچ نوع اطالعینكه هیا یدارند برا یسلولها نگاه م

 نرسد. ین به ویریو سا یبازداشت

ن سلول بردند تنها یمرا به داخل ا یبودم. وقت 9بند 8سلول  209فكر كنم در واحد

ن یخ والدت اولیكه تار یمعز یس ترجمه آقایر نویبود با ز یمونس من قرآن بغل

ر ن قرآن  در اكثیادداشت كرده بودم. این در پشت آن یله را  در برلیفرزندمان عق

چ یخارج ه یایگر با دنین قرآن دیمواقع در سفر و حضر همراه من بود. جز ا

بود و نه از روزنامه و نه  یون خبریزیو وتلوینداشتم نه از اخبار راد یرابطه ا

بداخل سلول وارد شدم همه  یره و تار و مبهم. وقتیكامال ت یایدن .یگریاز كس د

به  ییده بودم و تنهایرا ند یین سلولهایداشت. من تا بحال چن یم تازگیز برایچ

ده بودم. تمام شب را راه یز تجربه نكرده و چشم بستن را هم ندیرا ن یواقع یمعنا

 ستاده بودم، خسته و كوفتهیا ان ساعت سرپیز چندیم و در راهرو دادسرا نیآمده بود

م ده بودیدانم چقدر خواب یدم. من نمیف خوابیتشك كث یبعد  از خواندن نماز رو

 ك بشقابیك نان لواش و یدم كه مقسم غذاست. یكه در سلول را زدند، بلندشدم د

چه كوچك سلول داد و رفت. شام یو چند حبه قند از در یوان چایك لیآش و بعد 

سرحال آمده  یدم تا صبح روز بعد كمیبعد از خواندن نماز خواب را خوردم و باز

اند ر دادند.)ناگفته نمیپن یو كم یوان چایك لیبودم. بازموقع صبحانه نان لواش و 

 كیر شود، در خود زندان ین سرازیل بازداشتها به زندان اوینكه سیتا قبل ازا

 یبعد از چند هفته اپخت. اما  یم یار مطبوعیبود كه نان  بس یلواش یینانوا

 ان را از آن نان مطبوع محروم كرد.(یل شد و زندانیتعط

ت دس یخرداد، بعدازظهرمرا صداكردند وگفتند كه چشمت را ببند، شخص 26روز

م چشمم را بازكرد و به یخارج شد 209از واحد یم وقتیمرا گرفت و راه افتاد

مرا صدا  یاز اندك مدتم. در داخل راهرو دادسرا بعد یر شدیطرف دادسرا سراز

 رفتم. ییزدند و بداخل اطاق بازجو

 

نیدر او یین باز جویشروع اول  

ا ز نشسته. بعدیدم كه پشت میرا د ییشدم، بازجو ییكه وارد اطاق بازجو یهنگام

معلومم شد كه او نسبتا  ییان بازجویاست. در جر یمحسن یآقا یمعلوم شد اسم و
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 ییكند و نسبت به باز جوها یده سئوال میسنجبه كارش وارد است و حساب شده و 

 یدر زندان با آنها مواجه شدم او در كار خود تبحر یسال و اند 5كه من در طول 

از متهم حرف بكشد.  یش تا حدودیداشت و قادر بود كه بدون ضرب و شتم و نما

 یبعمل م ییز بازجویگر نیكرد، از دونفر دیهمزمان كه داشت از من سوال م یو

خت كبین یاز آنها آقا یكیگر متوجه شدم كه یازآن دونفر د یید. درضمن بازجوآور

 یكردم جور یاست. سع یاست جمهوریر یمشاور حقوق یمسعود یار آقایدست

ده یهستم. تا آن روز نه او قبال مرا د یعمل كنم كه او متوجه نشود كه من چه كس

كه بنظر من انجام داده بود و من  ینسبت به عمل خالف یرا ول یبود و نه من و

صدر فشار آورده بودم كه عذر  یبن یو آقا یمسعود یاز آن مطلع شده بودم به آقا

ان مطلع شده یز ازجریبخواهند. او ن یاست جمهوریبا دفتر ر یاو را از همكار

كرده  یا او دخالت و اخاذینكه گویدر رابطه با مسئله آرد و ا یمحسن یبود. آقا

ت گف یم یكرد و او هم با حالت تضرع و افسردگ یم ییبازجو یت از وبود، داش

 ییان بازجویدر طول جر یو خادم اسالم است. باالخره و یك فرد انقالبیكه 

كرد  یدر مورد روزنامه سئوال طرح م یمحسن یآقا یمتوجه من شد، چون وقت

روزنامه ر مسئول ید كه من مدیفهم یوقت ینگونه ویگفت و بد یاسم مرا هم م

را هم كه  یجعفر ین آقایبله! ا’’ هستم، ناگهان حرف خود را قطع كرد وگفت: 

 نها و گروهشانیكرده است و من ضد  ا یت میه من بوده و بامن ضدید، علینیب یم

كند كارش را ادامه داد.  ینكه به حرف او توجهیبدون ا یمحسن یآقا‘‘ بوده ام.

 یستیافتم كه متهم بای، از طرح سئوالها دركرد یگر سئوال میكه از نفر د یهنگام

ه ك یاطالع و كم تجربه بود. حدود دو سه ساعت یب ین باشد. جوانیطرفدار مجاهد

ا یو  یاطالع یب ین جوان از رویكرد، ا یم ییاز سه نفر بازجو یمحسن یآقا

ا واسطه بودند یا داده ویرا كه او از آنها روزنامه مجاهد گرفته و  یترس عده ا

گفتم: چند ساعت  یفروخته اند با مشخصات آنها نام برد و من دردل م یا میو

كنند. باز طبق معمول  ینام برده است به او ملحق م ین چند نفر را كه ویگر اید

 اراتیر روزنامه، حدود اختیت مدیه من، از مسئولیبعد از سئوال از احوال شخص

شده در  ینیش بیمجازات پت مطالب مندرج در روزنامه، یرمسئول، مسئولیمد

ك آنها یك ید كه به یپرس یقانون مطبوعات و مجازات اهانت به مقدسات مذهب

د. بعد از ختم یطول كش ین سئوال و جوابها حدود دو سه ساعتیپاسخ دادم. ا

 ل داد و برگشت.یبرد و درآنجا تحو 209مرا تا دم در واحد یمحسن یآقا ییبازجو

ر یاز زندان و بازداشت شدن بود چون قبال درگن تجربه محسوس من ین اولیا
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ار یت سلول خودم بسینداشتم. از وضع یچ تجربه ایسلول و زندان نبوده ام و ه

 یكرد و در گوشه  یحاجت م یك گوشه آن قضایناراحت بودم. چون انسان در 

 یلین خم ین برایف بود. ایك و كثیخواند. نسبتا تار ید و نماز میخواب یگرآن مید

ازه دم كه تیفهم یار ناراحت بودم. درآن موقع نمیط بسین شراینامطلوب بود و از ا

نها بود. در هرحال از یبدتر از ا یلید در انتظار خیاست و با یط خوبینها شرایا

 طین شرایست به خاطرآن در ایبا ینشده بودم كه حاال م ینظرخودم مرتكب جرم

گرچه  دم كهیجه رسین نتیل كردم و به  ایه و تحلیبسر برم. با خودم مسأله را تجز

د كه یشود فهم یم ینین جو سنگیك چنیدر  ینشده ام ول یا خالفی یمرتكب جرم

باشم.  داشته یط بدین شرایك چنی یستین حال نبایچرا مرا بازداشت كرده اند. با ا

 یط بهتریبا شرا یا درسلول مناسبتریو  یست مرا در زندان عمومیبا یحداقل م

ط بخصوص یخودم و شرا یر قانونیاعتراض به بازداشت غ ینگاه دارند. برا

 ن فكر به من دست داد كه اعتصاب غذا بكنم.یكه درآن بودم، ا یسلول

 

 اعتصاب غذا

خردادماه دست به اعتصاب غذا زدم. بعد ازظهر همان روز باز مرا  27روز   

دا كرد. یبوعات ادامه پنه قانون مطیصداكردند. سئوالها در زم ییبازجو یبرا

به جرائم  یدگیشده در قانون مطبوعات، رس ینیش بیپ یعالوه بر مجازاتها

 یده شدكه از چه وقتیبه آن سئوال شد.  بعد از آن پرس یدگیو نحوه رس یمطبوعات

 یداشته ام. چه مطالب یمسئول روزنامه بوده ام و قبل ازآن در روزنامه چه سمت

ز یمن ن… رمسئول روزنامه انتخاب ویرا به سمت مدرا خودم نوشته ام، چرا م

ن یآخر یدادم. وقت یم یمناسب یبه تك تك سئوالها باتوجه به جّو زندان پاسخها

ن روز اعتصاب غذا و ینوشتم اول یین ورقه بازجویسئوال را پاسخ دادم درپائ

 یكه از و ین است كه متهم در پاسخ هر سئوالیورقه را امضا كردم. ) روال برا

ادامه داشت.( بازجو  ییقه در تمام بازجوین طریكند و ا یشود آنرا امضاء م یم

ا علت آن را از من سئوال كند مرا به سلول ید  و یبگو یزینكه چیهم بدون ا

 برگرداند.

صدر آشناشده ام؟  یبن یبا آقا یاز ك’’ افت. یادامه  ییخرداد بازجو 28روز 

قبل  من یالتیا تشكیو  یو حزب یاسیس یعضوبوده ام؟ كارها یدرچه دسته و حزب

‘‘ من چه بوده است؟ یاسیس یاسالم یتهایاز انقالب چه بوده است؟ فعال

 ن روز اعتصاب غذا.ین ورقه نوشتم دومیان هم مثل روز قبل در پائیدرپا…و
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 یافترا و دروغ در روزنامه بچه شكل’’ نگونه دنبال شد: یخرداد سوالها بد 29روز

د به كرمانشاه؟ چرا شما را ید؟چرا رفتیل اعالم گردیروزنامه تعط یاست؟  ك

شاه د؟ در كرمانیبه كرمانشاه رفت یله ایركردند؟ چگونه و با چه وسیدرآنجا دستگ

ن ی، طبق روال گذشته در پائ…و‘‘  صدر چه بوده است؟ یبن یبحث شما با آقا

 یگر مرا براین روز اعتصاب غذا. بعد از آن دینوشتم سوم ییورقه بازجو

 صدا نزدند  و من همچنان به اعتصاب غذا ادامه دادم. ییبازجو

ط یزه من از دست زدن به اعتصاب غذا، اعتراض به شرایكه ذكرشد انگیهمانطور

 یخودم بود. به مرور كه جلو م یرقانونیو اعتراض به بازداشت غ یسلول انفراد

 را تحمل كرد یشود سخت یمكردم كه تاكجا  یخودم را محاسبه م یرفتم توان بدن

رون از زندان یرا ادامه داد. بعد از آن چون از اوضاع ب ییغذا یشود ب یم یو تاك

كردم  یز بدان افزوده شد و فكر مین یاسیزه سیخبر بودم، انگ یهم ب یاسیو جو س

 یغیلله تبیك وسیتوانند آنرا ب یرسد و م یرون مین اعتصاب غذا به بیكه خبر ا

البته  كنند. ین زندان بدان توجه میت مسئولیل كنند و در نهایتبد یه دادستانیعل

داشته  یغینكه بتواند اثر تبلینه ا یده بود ولیرون رسیمن به ب یخبراعتصاب غذا

گرازآن مطلع شده بودند. ید یا مردم ازآن مطلع بشوند. فقط خانواده ام وعده ایو

وحشت حاكم گشته چون اوضاع كشوربه سرعت دگرگون شده، جو ارعاب و 

 نگذاشته بود. یل كارها باقین قبیا یبرا ییگرجایود

كه از اعتصاب غذاگذشته بود، احساس كردم كه  یبعد از حدود هفت هشت روز

اشت و آن ده دیك فای. فقط تنها یگریدارد و نه اثر مثبت د یغاتینكار نه اثرتبلیا

ده یبود. فهم یبرابرسختش توان خودم نسبت به غذا نخوردن و مقاومت در یآزما

كه نینخواهند كرد. نه ا ین زندان هم چندان توجهیط حاضر مسئولیبودم كه در شرا

 یاین واولید داشته باشد، ندارد. مسئولیكه با یتیشان مسأله نباشد، بلكه آن اهمیبرا

ه هم یره زندان و كاركنان دادستانیئت مدیزندان ازپاسدار گرفته تا بازجو و ه

دست زدن به  یه هم برایزه اولیشده بودند. بعدا متوجه شدم كه انگازآن مطلع 

ن سلول و وجود امكانات یط درست نبوده است چون خود ایاعتصاب غذا درآن شرا

ته ینكه به زندان كمیاست. بعد از ا ینعمت یزندان یتوالت در داخل آن خودش برا

 ییدون آب و دستشوك وبیكامال تار ید!( منتقل شدم و سلولهایمشترك) بند توح

 یقضا یشود برا یا چهار بار مینكه شبانه روز حداكثر سه یدم و ایآنجا را د

 خوردم. یرا م یا وضو رفت افسوس آن سلول قبلیجاجت و 

شكستن اعتصاب غذا  یكه از اعتصاب غذاگذشت، بفكر افتادم كه برا یده روز
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شكستن آن  یبرا یكه بهانه ا ن بودمیم بدنبال ایا بهتر بگویدا بكنم و یپ یراه مناسب

 ’’د: یپرس یآورد، میبود، هر بار كه غذا م یاورم. مقسم غذا كه آدم عاقلیر بیگ

كردم.روز چهاردهم  یم یو من از گرفتن آن خوددار‘‘  ، غذابدهم؟یجعفر یآقا

’’ د: یغذا را آورد و پرس یهنگام ناهار وقت ید صبحانه را نگرفتم ولیكه فرا رس

ر! او بدرون سلول آمد یقبل گفتم خ یو من مثل روزها‘‘ ذا بدهم؟غ یجعفر یآقا

م: یرا رك و پوست كنده به شما بگو یقتیك حقیخواهم  یم یجعفر یآقا’’  و گفت: 

ن یا د كه ازیكن یاگر شما فكر م“ د.یرا باخته ا یاستیك سیها  یصدر یشما بن” 

 نیفهمند و اثر مثبت دارد چن یشوند و م یرون از زندان خبردار میعمل شما، ب

است كه كارم در  یست و زمان باگذشته فرق كرده است.هفت هشت ماهین یزیچ

اند.  ز اعدام شدهین یاریده ام كه تبرئه شده اند و بسیرا د یاركسانینجاست، بسیا

 یبرا یماریر بین كار خود زخم معده و ساید چرا با ایحال اگر شما تبرئه شد

شما  ن كارید؟. ایده باشیكش ید، چرا گرسنگید و اگرهم اعدام شدیخانواده خود ببر

از  افتم ویده یو پسند یحرفش را منطق‘‘ نخواهد داشت. یچ اثریه یدر وضع فعل

گشتم كه اعتصاب غذا را بشكنم فرصت را از دست  یچون دنبال بهانه م یطرف

م یادارم. اگر برط سلول و نبود كتاب اعتراض یگفتم كه من به شرا یندادم و به و

 ید كه در مورد سلول با ویایز بین ییكچو ید و مسئول زندان آقایاوریكتاب ب

 میا اسمش عبدالعظیمذاكره كنم، اعتصاب غذا را خواهم شكست. مقسم غذا كه گو

رم. اویت بیس زندان را برایدهم كتاب و رئ یقول م’’  بود وپاسدار نبود گفت: 

 یس رو. گفتم پی؟ گفت آریده یگفتم قول م‘‘ د!.یشما فعال اعتصاب غذا را بشكن

 گرفتم. یشكنم، و غذا را از و یقول شما من اعتصاب غذا را م

ساخته  ین كار از دست ویم كتاب آورد و نه مسئول زندان را، چون ایاو نه برا

مسئول زندان را درآن موقع ترور كرده بودند و من ازآن اطالع  ییكچو ینبود، آقا

داشتم و كامالبرخود مسلط،  ین مدت چهارده روز من هنوز توان خوبینداشتم. درا

 ییغذا یتوانستم خوب بخوابم و در برابرب یو قادر به انجام كارها بودم و م

 با ما خوب یازنگهبانها و پاسداران زندان كه كم یزمقاومت كنم. بعدهاكه بعضین

هدف از اعتصاب ’’ گفتند: یكردند، مرتب بمن م یم یشوخ یشده بودند، گهگاه

ز ین مواقع یو بعض‘‘ ؟یران بشویا” سانس یباب“ یخواست ین بود كه میت ایغذا

 ”.سانس یباب“ زدند یمرا صدا م

خود نوشتم  ییخردادماه در آخر برگ بازجو 29همانطور كه قبال نوشتم، روز

 ن قطعیدانم ا یاز من قطع شد. نم یین روز اعتصاب غذا و بعد از آن بازجویسوم
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. داشته است یگریل دیا دلین اعتصاب غذا بوده و یدرآن موقع بعلت ا ییبازجو

 یكه مرا برا یرابطه نبوده است. چون هنگام یشود گفت كه ب یدر هرحال م

از آن مطلع شوند  یشتریآوردند، در آنجا ممكن بود عده ب یبه دادسرا م ییبازجو

و مسئله را بازگو كنم. مضافا بر  در آنجا تماس حاصل كنم یا خودم با اشخاصیو 

شان ینها برایكردم و ا یان اعتصاب غذا را در پرونده ام منعكس مینكه من جریا

در آن موقع خطرناك و  یین قطع كردن بازجویمناسب نبود. در هر صورت ا

در  یدم كه چه فعل و انفعاالتیخوب بود. بعدا كه فهم یلیم خیبرا یسخت بحران

ب به عق ییوسته است دانستم كه هرچه بازجویدرون زندان و در كشور به وقوع پ

ه كامل ك ین، پرونده هركسیفتد به نفع بازداشت شده است. چون در آن جو سنگیب

  نداشت، یبه جرائم ارتكاب یچ ربطیرفت و ه یشد احتمال اعدام او باالتر م یم

را بعد از انفجار دفتر حزب یشد، ز یط بهتر میرفت شرا یاما هرچه زمان بجلو م

چند  یحساب و كتاب و با دادگاهها یب ینها دست به اعدامهای، ایاسالم یجمهور

جاد جو رعب و یا ین بود كه برایاست آنروز ای، و چشم بسته زدند. سیقه ایدق

را به سرعت اعدام كنند.   یتعداد یوحشت و بستن زبانها از هر گروه و دسته ا

 یختن از خطر قطعیاز الطاف خداوند جهت گر یكیرا  ییطع بازجون قیبعدها ا

 كردم. یاعدام تلق

 

ن!یدر مورد زندان او یمختصر   

 یهدارنگا یم سابق گذاشته شد برایآن در رژ ین بار سنگ بناین كه اولیزندان او

مور یكردند در زمان ت یكه نقل میون ساخته شده بود. بطوریاسیم وسین رژیمخالف

زندان  یفعل 329از واحد  6و 5 یبوده است.  بندها یار ویآنجا در اختار یبخت

. ار بوده استیسرلشكر بخت یالقییاست، محل  ییالیو یواحد مسكون 2ن كه یاو

كه شامل  209، واحد 4و 3و 2و  1 یچهاربند عموم یم گذشته بنایدرزمان رژ

است، ساختمان دادسرا،  یلییبه سبك اسرا یسلول انفراد 8 یبند و هركدام دارا 10

ز یل شده و نیتشك یسلول انفراد 20ای16گر كه حدودا ازید یك واحد انفرادی

 اریك زندان الزم دارد گذاشته شد و بعد از اتمام در اختیگر كه ید یساختمانها

با یهستند تقر یانفراد یكه همگ 209واحد یساواك قرارگرفته است. سلولها

متر است كه مستراح یكصد وشصت وپنج سانتیست و هفتاد در یابعادشان دو

 ه شده است.یز در درون آنها تعبین ییو دستشو یفرنگ

نكه تمام یا یكنند و برا یاستفاده م ییدرمراحل بازجو یانفراد یاز سلولها
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است با داخل و خارج از  ییربازجویكه ز یرا هنگام یزندان یارتباط یكانالها

 یز برایموارد ن یكنند. در بعض یم یرا در آنجا نگاهدار یزندان قطع كنند و

از  یكی ییرا تنهایفرستند ز یم یانفراد یاورا به سلولها یك زندانیه كردن یتنب

 مان و توانیشوند، همه از قدرت ا یكه بازداشت میه ها است!. افرادین تنبیبدتر

ز ا یرحله اك میممكن است كه در  یستند و هركسیبرخوردار ن یكسانیو كشش 

ها حاضرشود  یاز آن سخت ییرها یو شكنجه در زندان ببرد و برا یسخت

 یشهایان دست به آزمایار بازجو قرار دهد. بازجویاطالعات خودرا در اخت

 یبرا یو جسم یمختلف روح یراتحت شكنجه ها یزنند وزندان یم یگوناگون

مان، یاراده، ا یرویدهند. وچون ن یگرفتن اعتراف و به حرف كشاندن قرار م

 یراه و روش درانسانها متفاوت است، هركس یواعتقاد به درست ییاطالعات، توانا

كند  یتوان خود را ازدست بدهد وبا بازجوهمكار یك مرحله ایممكن است در 

ار یستند و مقاومت كنند بسین مرحله بایكه تا آخر ییبدهد. انسانها یا قول همكاریو

 یازافراد وقت یاریاست. بس یخبر یو ب یی، تنهااز شكنجه ها یكیكم هستند. 

ن وضع یاز ا ییرها یگردند، برا یتنها م یشوند و تنها یزوله میكامال از همه ا

شوند. اگر مسأله فقط  یا دادن اطالعات و اعتراف و اقرارمی یحاضر به همكار

 یها هباشكنج یین تنهاید، اغلب، ایدرآ یباشد كمترممكن است انسان از پا ییتنها

ناگوارو  یر: شالق زدن، مشت ولگد، دادن خبرهایگر نظید یو جسم یروح

. همراه است… ت بازداشت شده و ین كردن به قصد شكستن شخصین، توهیدروغ

ا در مورد افراد هم پرونده یرون و یدرب یچ فعل و انفعالیاز ه ینكه زندانیا یبرا

ا نفهمد چه یگذرد و  یچه م رون زندانیا نفهمد كه در بیو هم گروه مطلع نشود و

را با  ینكه زندانبان قادرباشد زندانیا یر شده اند و برایدستگ یاز گروه و یكسان

رد، یرا دركنترل خود بگ یقراردهد و و ییكطرفه خود مورد مغزشویاطالعات 

 كنند. یم ینگهدار یرا درسلول انفراد یزندان

شد، نامش با ترس و وحشت آن گذاشته  ین از همان اول كه سنگ بنایزندان او

اندازد.  ین زندان، لرزه برتن ها مین شد و هنوزكه هنوز است نام ایهمراه و عج

وارش، یاست كه از نامش، در و د ین شده این شوم و نفرین زمیكه ا ییگو

س ن تریت اویبارد و اصال موجود یساتش، شكنجه  و نحوست میساختمان و تأس

ن ساخته  یدرمورد او یبس وحشتناك یداستانهاو وحشت است. در زمان شاه 

ن بودند، یاو یافتن آن داستانهایبعد از انقالب بدنبال  یاریوپرداخته شده بود و بس

نان ن همچیباز او یكوتاه یلیبجز مدت خ یت نداشت ولیاز آنها واقع یگرچه بعض
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وترس و  ین شومید وایت ترس خود را حفظ كرد و به آن شدت بخشیموجود

 ده است.یم قرن است كه در خود استمرار بخشیك به نیرا  نزد وحشت

بود و تمام  یفیكه مرا بدانجا منتقل كردند، سلول كث 209واحد 7سلول  8بند

 یاعدام شده ها و بعض یمختلف بود.  نام بعض یآن پر ازشعارها یوارهاید

 یخورد. بعض یآن بچشم م یوارهایگر منتقل شده بودند، دردید یكه به جایافراد

ا یو  یقه شخصیبه سل یرآن بستگیوارنوشته و در زید یافراد نام خودشان را رو

ن سلول بوده یرا كه در ا ییرچوب خط، تعداد روزهایكه داشته اند، نظ یله ایوس

دم كه به طرق مختلف یرا د یده اند را نوشته بودند. من نام افرادینال ییواز تنها

. كرده اند یزندگ یین سلول تنهایهفته تا چهار ماه در انشان داده بودند كه از دو 

كم كم به آن  یدم ولین دخمه بخود لرزیدرا یدن چهارماه زندگیدربدو امراز د

رفتم نام  یكه م یوار من هم به هر سلولید یرو یدن نوشته هایعادت كردم.  با د

ود جلب كه چشم بازجوها را به خ یتم را به طوریز مسئولیومشخصات خودم و ن

نوشتم. و  یرا كه در آن سلول بودم م ییهمراه با تعداد روزها ینكند در گوشه ا

ن لحظه یشوم، فورا در آخر یدادند كه به كجا منتقل م یاگر به من اطالع م یحت

 ینجا بجاینوشتم كه مرااز ایشدم م یكردم.واگر هم متوجه نم یآن را هم اضافه م

ازافراد متوجه شده بودند كه من  یاریبعدها بسق ین طریگر منقل كردند. ازاید

ن، یاو یازواحدها یكیر شده ام و درآن سلولهابوده ام وبعدها كه دریدستگ

 د.كردن ین مطلب را عنوان میم ایكرد یته مشترك به هم برخورد میقزلحصار، كم

كه ممكن است برسر  یین بار احساس همه نوع بالیاول ین سلول برایدر درون ا

 یل اعدام، شكنجه، كتك و شالق زدن، اهانت كردن، شكنجه هاید، از قبیایب یزندان

ت سازم یه ام را تقویكردم كه هم روح یبمن دست داد و سع… و یمختلف روح

ن سلول یش است آماده كنم. در درون ایكه در پ ییهایسخت یو هم خودم را برا

ود ب یگرانید یاند، اسام نها اعدام شدهیدم كه نوشته شده بود ایرا د یعده ا یاسام

ا ی، ‘‘ن گورستان نجات بدهیا مرا از ایامرگ یا، یخدا’’ كه خود نوشته بودند 

انواع و ‘‘. ن جالدان نجاتم بدهیا از دست ایخدا’’ا ی‘‘ دق كردم ییا از تنهایخدا’’

 شد. یده مین نوع مطالب دیاقسام ا

  

در درون سلول یگذران زندگ  

شه و همه یران همیبود كه ازآلمان تا ا یبیك قرآن جین دخمه یتنها مونس من در ا

نها ، تیو نه كتاب یدركار بود و نه كاغذ یجا در سفر و درحضر بامن بود. نه قلم
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از  یلین قرآن خین قرآن همراهم بود كه اجازه دادند با خودم به سلول ببرم. ایهم

دن  مرتب شروع بخوانمان یت ایروگرفتن و تقوین یبمن كمك كرد. برا ینظر روح

 ییكردم و تا جا یم یات مختلف را بررسیو مطالعه آن از اول تابه آخر كردم. آ

خواندم و با وضع  یرا م یاتیكردم. آ یات را حفظ میازآ یكه ممكن بود بعض

ا واقعا تا كجا وتا چه حد من موافق آن عمل كرده ینم آیكردم كه بب یسه میخودم مقا

شتر قرآن یدم. هرچه بیسنج یئت حاكمه را میه یمال و كارهاكنم. بعد اع یا میام 

شد كه تا كجا اعمال  یم روشن میبردم و برا یم یشتر پیكردم ب یرا مطالعه م

حفظ قدرت و  یبرا یله اینها با قرآن فاصله دارد و چقدر قرآن و اسالم را وسیا

                                            مردم قرار داده اند.                              یبیعوام فر

 یتر میمان من به اسالم و قرآن قویگذشت ا یروز به روز و سال به سال هرچه م

 یكردم م یسه مینها مقایشناختم با اعمال ا یراكه م یاسالم یارزشها یشد. وقت

اسالم را با اعمال   یشتر ارزشهایگانه اند. هرچه بینها چقدر از اسالم بیدم كه اید

نها یشدم كه چرا ا یكردم متوجه م یسه میان اسالم مقاین متولیا یو دستورها

نان یرفتار ا یدین دیك چنیزنند. با  یم یانسانـ یضد اسالم ین كارهایدست به ا

م گذاشت یاسالم نم ین اعمال و كردار را بپایچگاه ایشد و ه یم یتلق یم عادیبرا

 ید و بعضش یز میت نیشد بلكه تقو یمانم به اسالم كاسته نمیاز اجه نه تنها یو درنت

آن ن قریداد. ا یبه من دست م یدالوصفیو فرح زا یحالت شاد ییمواقع در آن تنها

گشود.   یم میل را برایداد و هم گره مسا یشده بود كه هم مرا آرامش م یله ایوس

خودم را  ینكه فردایا ایداشته باشم و  یخبر یزینكه از چیاغلب روزها بدون ا

همه  یكیدر ابهام و تار یگذشت.  زندگ ین منوال میشود، بد یبدانم كه چه م

 و فشار شدت یكین ابهام و تارین بود كه هرچه ایار كشنده است.  ایجانبه،  بس

من ن اعمال بیقتا ایبردم و حق یشتر به قرآن  و عبادت پناه میكرد من ب یدا میپ

خواندم غرق در  یات را كه میاز آ یارید. بسیبخش یم یو جسم یآرامش روح

اق اشك از یداد كه از شدت اشت یبه من دست م یشدم و چنان شاد یم آن میمفاه

م كه ز داشتین یك ماركر سبز رنگین قرآن، یشد. عالوه برا یر میم سرازیگونه ها

  .كرد، برجسته سازم یشتر نظرم را به خود جلب میراكه ب یاتیتوانستم آ یم

، یها، خودخواه یكردم و كوتاه یش خودم مرور میاز اوقات گذشته را پ یاریبس

ش باعث قوت گرفتن و یخودمان را كه كم و ب یها یها و ندانم كار یاطالع یب

عمق  م ازینها برجامعه شده بودیتسلط ا یبرا یله ایق جامعه شده بود و ما وسیتحم

 ین ندانم كاریخواستم كه به خاطر ا یكردم و از او م یدل به درگاه خداوند توبه م
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ما را موردغفو وكرم خودش … هاویها، ساده نگر یها، فرصت طلب یها، كوتاه

خواندم شاد و مسرور  یرا م یات عفو و كرم وبخشش الهیقرار بدهد.  بعد كه آ

با  مشدم و خداوند ه یم اراده او میش تسلیش از پیگرفتم و ب یم یشدم و انرژ یم

نان بودم نه حرفشان یر ایكه در بند  و اس یسال و اند 5ار بود كه در طول یمن 

ه ام را در هم بشكنند. یبا آنهاكردم و نه توانستند روح یدر من اثر كرد و نه همكار

 ن سلول بودم.یدر ا ی، چهل و چند روز 60ماه مبارك رمضان سال 21تا شب 

 

به سلول یالنیگ یآمدن آقا    

گر یباتفاق دو نفر د یالنیگ یبود كه آقا یخ و ساعتیدانم كه در چه تار ینمقا یدق

ده یمسلما بعد از شكستن اعتصاب غذا بود. شب در سلول خواب یبه سلول من آمد ول

 كردم كه آن یدم. با خودم فكر میبودم كه ناگهان با روشن شدن سلول از خواب پر

وقت شب چرا چراغ سلول را روشن كردند.  روشن كردن چراغ درآن  وقت شب 

كردم و  یخوددار یدم ولیكرد.  بخود لرز یر مترقبه میغ یت از حادثه ایحكا

 یقاض یالنیگ یمحمد ین افكار بودم كه ناگهان در سلول گشوده شد و آقایدر ا

سم ا یده بودم ولیمجلس خبرگان د كه او را در یگریالقضات شرع باتفاق معمم د

 یگرم تابستان یك نگهبان بداخل سلول آمدند. در آن هوایادم رفته است  و یاو از 

اشتم دم بلند شدم، دیرا د یالنیگ یده بودم تا آقایدرون سلول بسته، با شورت خواب

دم یشلوارم را پوش‘‘ د.یراحت باش’’ گفت:  یالنیگ یدم كه آقایپوش یشلوارم را م

عد كرد. ب یجواب سالم داد و احوالپرس یالنیگ یم بلندشده سالم كردم. آقایو از جا

نها یشما ا یجعفر یآقا’’ دور و برسلول افتادگفت:  یاز آن نگاهش به نوشته ها

امه شما روزن’’ گران نوشته اند. آنگاه گفت ینها را دیر! ایگفتم خ‘‘ د؟یرا نوشته ا

نند یخواهند بب یست، فقط مین ین بابت مسأله ایبوده است و از ا یو رسم یقانون

من كه خودم مطمئن بودم ‘‘. دیداشته ا یارتباط ییا جایا شما با دسته، گروه یكه آ

نبوده ام و  یچ دسته و گروهیدر جواب گفتم:  من درتمام طول عمرم عضو ه

ان رك جا عضو بوده و از دست اندركاینداشته ام، فقط من در  ییچ جایبا ه یارتباط

ان در اروپا، یدانشجو یاسالم یه انجمنهایو گردانندگان آن بوده ام و آن هم اتحاد

د بع‘‘ شود. یست و زود مسأله حل مین یزیچ’’ كا و كانادا است.  بعد گفت یآمر

 یآن مطالب را خودش در روزنامه م’’ د كه: ین گفتگوها سر بسته پرسیاز ا

بود  یاست جمهوریمنظورش كارنامه ردم كه یمقصود او را فهم یفور‘‘ نوشت؟.

 ین فرصت استفاده كردم و به طورعمومیآمد. من از ا یكه هر روز در روزنامه م
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 یصدر همه  یبن ینكه آقایا یعنینوشت  یگفتم بله! آقا،  او خودش همه را م

 یجعفر یبله! آقا’’ روكرد به من و گفت:   یالنیگ ینوشت. آقا یمطالب را م

گفتم ن یزیگر چین مطلب من دیبعد از گفتن ا‘‘. دینوشت یم ییزهایخودتان هم چ

كه چراغ سلول  یكرد و رفت. گرچه در اول هنگام یهم خداحافظ یالنیگ یو آقا

آرام شدم و با  یالنیگ یآقا ین حرفهایبعد از ا یدم ولیدم و ترسیروشن شد پر

خواهم شد. فكر ب آزاد یندارم و عنقر ینها من مسأله ایخودم گفتم، پس، از نظر ا

 یو رسم یر مسئول روزنامه بوده ام  و روزنامه هم كه قانونیكردم چون من مد

روزنامه چند روز قبل از  یمرتكب نشده ام، حت یاالصول جرم یبوده است عل

ر گیه گرفته است.  از طرف دیدیتائ یل شدن از طرف وزارت ارشاد اسالمیتعط

من  ینالیگ یآقا ین حرفهایام.  پس با ا هم كه نبوده یچ دسته وگروهیوابسته به ه

 آزادخواهم شد. یبزود

 

مجدد ییط زندان و بازجویر شراییتغ  

رماه یت 7در یاسالم یان انفجار حزب جمهوریدو روز بعد از جر یكیدرست 

بود كه ناگهان، جو زندان عوض شد و روش برخورد زندانبانها و بازجوها  60

ان ین بود كه قبال پاسداران و بازجویشد اكه محسوس یزین چیر كرد. اولییتغ

كاركنان صورت  یبعد از آن مشاهده شد كه همه  یآمدند، ول یبصورت باز م

چشم آنها باز بود. رفتارها  یده و به خاطرشناخته نشدن سوراخهایخود را پوش

مجاهد  یبچه ها یدان آمد. صدایشتر به میك و فحش بیرك یخشن ترشد. حرفها

ك باره قطع شد. همه یدادند، ب یخواندند و شعار م یب سرودمكه هرصبح و غرو

اشد و رون افتاده بیم در بیعظ ید اتفاقیت ازآن داشت كه بایها حكاین دگرگونیا ی

ز یده و ابهام آمیچیشتر پیم،  بیخبر از همه جا بودیما كه در درون سلول و ب یبرا

 شد.

 یبه سلول من آمد،  بعد از ظهر یالنیگ ینكه آقایبعد از ا یك هفته ایسرانجام 

 209دست مراگرفت و درهمان واحد ییبود كه مرا خواستند. باچشم بسته بازجو

داد.  یدر آن بود و آن بازجو خود را درست نشان  نم یزیبرد كه م یمرا به اطاق

دم یستاد.  فهمیز اینشستم و بازجو پشت سرمن پشت م یصندل یز رویمن جلو م

كند. بدون  یآن پرونده سئوال مطرح م یز است و او از رویم یرو یكه پرونده ا

 یجواب م یكرد و من شفاه یسم فقط او سئوال میبنو یزینكه از من بخواهد چیا

 یرینظر شما نسبت به گروگان گ’’ د: ین بود كه از من پرسین سئوال ایدادم. اول
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 یب اسالمجواب دادم كه من نظرم را در سه سرمقاله روزنامه انقال‘‘ ست؟یچ

نظر  د وید به آنها مراجعه كنیتوان ینوشته ام. شما م“ یریگروگانگ” تحت عنوان 

خوب  ’’ د.  بازجو فشار آورد كه یمرا كه مدون  و چاپ شده است مالحظه كن

بازگفتم من نظرم را همانجا مشروح با ذكر ‘‘ ست؟یحاالخودت بگو نظرت چ

همراه خود داشته است. سپس  یمنفن مسأله نقاط مثبت و یا یل گفته ام ولیدال

كصد وچند یحدود ‘‘ د؟یرا شما در روزنامه خودتان نوشته ا یچه مقاالت’’ پرسد: 

با نام و  یگریو مقاالت مختلف د یروزنامه انقالب اسالم یاز سرمقاله ها یتائ

لها را خود نوشته بودم. سرمقاله ها اكثرا یاز گزارشها و تحل یز بعضینام و ن یب

از سرمقاله را كه خودم نوشته بودم  ین تعدادینام خودم همراه بود. بنا برا با ذكر

 نام بردم.

كرد  یزد و از من سئوال م یرا ورق م یكه از پشت سرمن پرونده ایهمانطور

د یرا مطرح كرد كه از طرح آن جا خوردم و احساس كردم كه با یناگهان سئوال

د: یبازداشت شده اند گفته باشند. پرس كه یگریل را بچه ها و كسان دیاز مسا یلیخ

م، یزد بازداشت كردینكه در یم كه شما را بعد از ایدیما ترس یجعفر یخوب آقا’’ 

 یك نحویكردم آن را  ب یست، سعیده بودم مسأله چیمن كه فهم‘‘ م؟یآزادكرد

ته بعد از آن با حالت گرف… ن نبود و چنان بودیكنم. گفتم نه قصدم چن یماست مال

 ین قرار است: روز چهاردهم خرداد برایاخمو خاموش شدم. اصل مطلب از او 

 مرا باز داشت یاز سخنران یریجلوگ یزد برایزد شدم. در یعازم  یراد سخنرانیا

اعت س یمختصر ییانقالب بردند و بعد از بازجو یكردند و شب هنگام به دادستان

ركت دادند و درتهران تهران ح یكان بسویك پیشب به اتفاق سه پاسدار و  11

بردند وبعد از گرفتن امضاء از من  یاست جمهوریطبق خواسته ام مرا به دفتر ر

وارد محوطه دفتر  یده ام، آنها برگشتند.  وقتیح و سالم به تهران رسیكه صح

ده رون آمیگراز دفتر بیصدر همراه با چند نفر د یبن یشدم آقا یاست جمهوریر

 ’’د كه ید از من پرسیصدر مرا د یبن یكه آقا یامراز. هنگیبودند كه بروند ش

ده اند یمن گفتم: حتما آنها ترس‘‘ حالت چطور است و چه شد كه ترا رها كردند؟.

ن علت مرا رها كردند، و هدفشان از گرفتن یبشود و به ا ین باعث مسأله ایكه ا

صدر  یبن یبه آقا یین جمله را كه من سرپایبود. ا یاز سخنران یریمن فقط جلوگ

 بازجوها نقل كرده بودند. ینا برایگفتم ع

را چ’’ د: ینا آن را هم گفته بودم! پرسیمطرح كردكه ع یگریبعد از آن سئوال د

د و یزده بود ییترهاین تیدر مورد شركت مردم در تظاهرات پانزدهم خرداد چن
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به شما خط ”)بهجت خانم خواهر بنی صدر(ب ج ب “د، یقت را ننوشتیچرا حق

ان آمد شستم یبهجت خانم خواهر بنی صدر(به م”)= ب ج ب“تاحرف از ‘‘ د؟.دا

ب “ن من ویخرداد ماه ماب 16افتادم كه روز شنبه  یاد مكالمه تلفنیخبردار شد و ب

به من تلفن كرد وگفت: ” ب ج ب“خرداد صبح  16اتفاق افتاده بود. روز” ج ب

چقدر ’’د،یپرس یو م‘‘ د؟یكن یشما درمورد تظاهرات پانزدهم خرداد چه م’’ 

نكه مسأله را تمام كنم، گفتم یا یبرا‘‘ ت در تظاهرات شركت كرده است؟.یجمع

قدر بوده خوب چ’’ د: یم كه چقدر شركت كرده اند. باز پرسیق كنیم و تحقینید ببیبا

 ین سینه ب’’ هزار نفر بوده اند. اوگفت:  80ـ 70ندیگو یدر جواب گفتم م‘‘ اند؟.

امه نها بوده اند وروزنیش از ایگفتم نه ب‘‘ و پنج هزارنفر شركت كرده اند. یتا س

فته فروهر گ یتر زده است: چندصدهزارنفر شركت كرده اند.  و آقایزان تیصبح م

هزار  و پنج یتا س یر، سیخ’’ گفت: ‘‘ پنجاه تا شصت هزارنفر بوده اند.’’ است 

داریوش فروهر كه  ین آقایخوب اشدم و گفتم  یعصبان یمن كم‘‘ نفر بوده اند.

د ییگو ید پنجاه تا شصت هزارنفربوده اند، حال شما میگو یاز خودتان است، م

أله ن مسیگفتم ا یجد یكند، باحالت یول نم” ب ج ب“دم كه یهزار نفر. باز د یس

د و یگر، ول كنیرد ونه كسان دیبگ یمیمربوط به روزنامه است كه چه تصم

 م. یكن یم میدارم چكار ینید ببیبگذار

من  یا مكالمه تلفنیدم، یو تظاهرات پانزدهم خرداد فهم” ب ج ب“با آوردن  نام 

شان بازگو كرده است و بعد یآنرا برا یاكسیرا ضبط كرده اند و ” ب ج ب“و 

د كرده اند. چون بازجو با نگاه به یاز بازداشت شدگان تائ یصحت آنرا افراد

 ن حرف رایكرد، به بازجو گفتم چرا شما ا یسئوالها را مطرح م یپرونده شخص

د كه من با یبه ما خط داده است.  شما كه مالحظه كرده ا” ب ج ب“د كه یزن یم

د او از دست من آنروز ناراحت شد و یدان یداشتم، شما كه م یچه برخورد یو

د كه به قول شما دنبال ییگو یكه چرا حرف او را گوش ندادم حاال م یعصبان

نطور نبوده است یر ایانقالب بوده ام و او به من خط داده است.  نخ ضد یحرفها

د و یدان ین و نه آن. شما كه خوب میم و نه ایقت بوده ایو ما به دنبال كشف حق

 ز با منین یبا من موافق نبوده است و رابطه ا” ب ج ب“تان گفته اند كه یبرا

 شما دنبال خط خودتان یول دی! شما با او نبودیبل’’ نداشته است. در جواب گفت: 

 قت نبوده ام.یجز انقالب و حق ید كه من دنبال خطیدان یگفتم شما م‘‘ د.یبود

 یو هسته شما چطور بوده و چه كسان یجلسه فرهنگ’’ د كه ین سئوال پرسیدر آخر

ن جلسه بود یت ایكه واقعیكردم، همانطور یمن سع‘‘ كرده اند؟ یدر آن شركت م
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ست؟ یو هسته چ یشه آنرا بزنم. گفتم جلسه فرهنگیخ، ریب ح كنم و ازیآنرا تشر

شتر اوقات را در جبهه یرفت جبهه و ب یس جمهور بود ومیصدر رئ یبن یآقا

اف كه اطر یینهایآمد، ا یگشت و به تهران م یكه خسته و كوفته برم یبود، هنگام

 یرخب یشدند و هركس یشان جمع میكردند با زن و بچه ها یاو بودند و كار م

ن ی. ایك كارجدیح داشت  و نه یشتر جنبه تفریكرد و ب یم یا شوخیگفت  یم

 یك جلسات خانوادگینبوده است جز  یزیچه بوده است؟ چ یجلسات هسته فرهنگ

گر مخالف بوده ید ینها با بعضیاز ا ید كه بعضیدان یو دور هم جمع شدن. شما م

س یبا رئ یاست كه وقت یعیداشته اند. خوب طب یگریاند و نظر و خط و خطوط د

 یالتیتشك ین حرفها جنبه ینكه ایا یزدند ول یهم م ییشدند حرفها یجمهور جمع م

رده ن مطرح كیهم چن یت ندارد و اگر كسانیواقع یزین چیك چنیداشته باشد  یجد

نكه به خاطرترس هرچه  یا ایا از آن جمع اطالعات درست نداشته اند و یاند، 

نكه من كتبا جواب ین سئوالها بدون ایهدف از مطرح كردن اشتر غلو كرده اند. یب

ه ام را درك كنند و بفهمند ك یت فعلین بود كه قصد داشتند وضعیسم ایآنها را بنو

كنند و  یخواستند به من حال یكنم. عالوه برآن م یمن چگونه با آنها برخورد م

موبمو شما چكارها كرده و م كه یدان یم و میبقبوالنند كه ما تمام اطالعات را دار

را.  د و نه مایو نه خودتان را خسته كن ین نه كله شقید، بنابرایزده ا ییچه حرفها

چه  م كهید. ماكه خبر دارید و از مشكالت خود بكاهید و تمام حرفها را بگوئیائیب

شتر بصورت بحث وگفتگو بود مرابه یكه ب یین بازجوید. بعد از اتمام ایكرده ا

 قطع شد. ییرداندند و دو باره بازجوسلول بازگ

 

ه اطالعاتیتخل یاز روشها یكی  

ند، بر یبكار م یه كردن اطالعات افراد بازداشتیتخل یكه برا ییاز روشها یكی

ا یك گروه و یافراد مختلف  یها ییكنند از خالل بازجو یم ین است كه سعیا

را  یا چند مطلبیك یباآن گروه كاركرده و در ارتباط بوده اند،  یكه به نحو یكسان

دا بكنند و بعد به عنوان یكه مورد نظر است پ یدست و پا شكسته از شخص خاص

كنند. شخص  یاز آنها را عنوان م یكیم،  اول یدان یمطالب را م ینكه ما همه یا

ا انجام داده است. و یاست كه او گفته و  یزین همان چیند ایب یمتهم متعجبانه م

دا یاعتماد پ ینكه اعتماد شخص بازداشت شده را به خود جلب كنند كه ویا یبرا

آورند و مقصودشان  یش میپ یگریدانند باز مطلب د یز را مینها همه چیبكند كه ا

ر! ما یاست،  خ یكین یكه اطالعات ما منحصر به ا یند فكرنكنین است كه بگویا
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ما گفته اند. خودت را  یگران تمام آنها را برایم و دیدارل اطالع یمسا یاز همه 

وارد نگونه میها در ا یدارد. بعض یگر به افراد بستگین دینزن. ا یاطالع یبه ب

 یز را مینها همه چیكنند حاالكه ا یش خود حساب میخورند و پ یرو دست م

زجر بدهم و ارشان گذاشته اند چرا من به خودم یگران اطالعات در اختیدانند و د

ه دانند. البته مسأل یكنند به گفتن آنچه را كه م یبرند و شروع م یمقاومت كنم. م

و آن حرفها، ترس و وحشت  ییرد و درخالل بازجویپذ یانجام نم ین سادگیبه ا

 ییو بازجو یسیل پلیشود. اگرمتهم از مسا یز به آن افزوده میع كردن نیو تطم

لبه نكرده باشد و خود را در برابر بازجو نباخته داشته باشد وترس بر او غ یآگاه

مختلف تا حدود قابل  یها و سئوالها و برخوردها ییتواند ازخالل بازجو یباشد، م

ر یدستگ یا چه كسانینها تا كجاست؟ و ثانیابد كه عمق اطالعات ایدر یمالحظه ا

ا مسأله آنهگر گفته شده است و چگونه یله كسان دیوس ییزهایشده اند و ثالثا چه چ

ن اطالعات یدن ایل كرده اند. اگر خودش را نبازد قادر است كه با فهمیرا تحل

ن كند و همان اندازه یگزیل خودش را جایدوستان هم گروه، تحل یلهایتحل یبجا

نكه اطالعات یگران كشف كرده اند، همان ها را بدون ایله دیاطالعات را كه وس

ود شان با زبان خیبه آنها بدهد،  برا یگرید ا سرنخیبه آنها اضافه كند و  یگرید

ان ن عمل به آنها  نشید كند و با اینكه تأئیا ایان كند ویز تازه بیك چیبه صورت 

دقت الزم است كه درخالل  یلیرا ندارد. خ یا كتمان مطلبیدهد كه قصد دروغ و 

مسأله  گر را باز نكند كه موجب شود آنها واردید یا مسأله ایگر و یآنها سرنخ د

 یله اك مسأید یكه فهم یك متهم هنگامیرند. یبشوند و دنبال سرنخ را بگ یگرید

ندارد و فقط مشكل او  یگر انكارآن معنیداند، د یفاش شده است و بازجو آنرا م

ر ییان همان مطلب آنرابه جهت موردنظرخود تغیتواند با ب یكند م یاد میرا  ز

گر ید ین مسأله بسویا نظرها را از ایت مسأله و شدت آن بكاهد و یا از اهمیدهد و

 جلب كند.

از  یكیام ماه مبارك رمضان، عصر یو ترسناك و در ا یبحران یدر آن روزها

آن روزها، باز مرا صدا زدند و گفتند چشمت را ببند. من با چشم بند، چشم خودم 

از آنها دست  یكیستند. پا احساس كردم كه دونفر با هم ه یرا بستم. از صدا

نطرف و آنطرف در راهروها یمرا به ا یمراگرفت و باحالت ترس و وحشت كم

ك محوطه بود. همانجا در ین بند بردند در ته پله یرزمیچرخاند. بعد به طبقه ز یم

الفاصله از آنها ب یكین، نشستم.  یگذاشته بودند.گفتند بنش یك صندلیگوشه آن 

‘‘ ؟یشده اریدستگ یدرچه رابطه ا’’گفتم.‘‘نام پدر؟.’’گفتم‘‘ست؟یاسم توچ’’گفت
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ان  .  بعد از آن ناگهیت روزنامه انقالب اسالمیریصدر و مد یگفتم در رابطه با بن

دست  بلندشدم. باز‘‘ بلند شو.’’ كردند و گفتند  ین دو با هم پچ و پچیدم كه ایشن

تند سلول برگرداندند و گفچ و تاب دادن به ینطرف و آنطرف و پیمرا گرفتند و به ا

 یدم. گفتم برایچشم بازكردم خودم را درون سلول د یوقت‘‘ چشمت را باز كن.’’ 

 و رفتند.‘‘ حرف نزن’’ د؟ در جواب گفتند: ید و آوردیچه مرا برد

شد درآنجا كسب خبركرد، روزنامه خواند و  یآمدم وم یبعدها كه به بند عموم

 یااز اعض یكی  یمحمد جعفر یمرا بجا یشتباهدم كه آن روزاید، فهمیون دیزیتلو

مجلس از طرف سازمان بوده است،  یندگینما یداین خلق وازكاندیسازمان مجاهد

 یاسالم یجمهور یز اعدام شده است. در زندانهایگرفته اند. آن شخص ن یعوض

با جان انسانها  یو باز یتوجه یاد شده است و به خاطر بیها زین اشتباه كاریا

 اعدام شده اند. یز اشتباهین یتعداد
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 فصل دوم
 

ته مشتركیانتقال به كم  
 

ن سلول گذشته بود، بعد از ظهر یكه از بازداشتم در ا یحدود چهل و چند روز

 یل آماده شو. وقتیه وسایستم ماه مبارك رمضان بود كه مرا صدا زدند، باكلیروز ب

چندحالت داشت، “ لیوسا یباهمه ” گفتند  یا میزدند و  یرا صدا م یدرزندان كس

  یگریانتقال به زندان د ینكه برایگر ایبردند و د یاعدام م ینكه او را برایا یكی

 .یو سوم احتمال آزاد

حدس زد كه  یشد تا حدود یزدند، م یاو را صدا م ینكه چه روز وچه ساعتیا

ا از افراد ر ین سه احتمال است. بعضیك از ایكدام  یبرا“ لیه وسایكل” ن با یا

ند كه دانست یكه داشتند،  م یتیزدند، به خاطر وضع یل صدا میه وسایبا كل یوقت

 ك از آن احتماالت است.یكدام  ین صدا زدن برایا

ا یو  یقانون یاسالم ی، مثل خودجمهوریاسالم یدر هرحال، در زندان جمهور

زوهمه یف خودش را بداند، همه چیوجود نداشت كه باآن انسان تكل یروش مشخص

 یز نمیبا داشتن حكم دادگاه ن یكار درتمام مدت بازداشت ممكن و محتمل بود، حت

ر بود، چون ییشد مطمئن بود كه سرنوشت مشخص شده است. حكم هم در حال تغ

اه وضع او را گذاشتند و درآن دادگ ید نظرمیك دادگاه تجدی یزندان یبرا یفور

 دادند. یر مییتغ یا منفیدر جهت مثبت و 

اد حرف یل آماده شو. خوشحال شدم وبیه وساینكه مرا صدا زدند با كلیبعد از ا

بل ق یكه در سلول چند یداریالقضات افتادم كه در د یقاض یالنیگ یمحمد یآقا

ت سین یزیبوده است چ یو رسم یمسأله روزنامه چون قانون’’ با من داشت گفت: 

 یالیك خوش خی‘‘ ر؟یاخید یوابسته بوده ا یینند شما به جایخواهند بب یفقط م

ده اند كه من وابسته به ینها فهمیبه من دست داد و با خود گفتم چه خوب، ا یبیعج

 رون دریهم كه ب یین حرفهایكنند. بابا،  ا یستم وحاال دارند مرا آزاد مین ییجا

اشد. درست ب یستیم، نبایزد یزنند و م یقالب مان یدادگاهها ییستم قضایباره س
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 یر زندان جمهورینظ ییط زندان و بخصوص زندانهاید كه در شرایفراموش نكن

 ل دارد به هرذرهیشتر تمایكه ترور و وحشت در آنجا حاكم است،   انسان ب یاسالم

م ین افكار بودم كه بعد از نیمتوسل شود. در ا یشید ببندد و به هر حشیام یو كاه

بستم. دست مرا گرفت و برد در ‘‘ چشمت را ببند!’’ صدا زد  یپاسدار یساعت

 یمدت نكهیبودم. بعد ازا ینشستم و منتظرآزاد‘‘ ن.ینجا بنشیا’’ك راهرو و گفتی

نجا ی، نشد رفته رفته احساس كردم كه این راهرو گذشت وخبریاز نشستنم در ا

گذشت  یشتر میسته ام، هرچه بنش ینكه داخل صفیهم هستند و مثل ا یگریكسان د

ه ن مسألیبوده است. بنا بر ا ی، احساس پوچیدم كه آن احتمال آزادیفهم یبهتر م

 نید. چند ساعت گذشت و من از ایگو ینم یزید و چیآ ینم یست؟ و چرا كسیچ

شانه  ید و دستتان را رویبلند شو’’ خسته شده بودم كه آمدند و گفتند:  یفیبالتكل

شانه  یدرست شد كه هركس دستش رو یب صفین ترتیو بد‘‘  د!ینفر جلو بگذار

م. یا لباس نفر اول صف را گرفت و حركت كردیدست و  ینفر جلو بود و پاسدار

م. چند یهست 209رون واحدیم، احساس كردم كه در بیرفت ینكه مقداریبعد از ا

 یام.  جیبسته سوار شد ید.  با چشمهایآمد و گفتند سوار شو ینیلحظه بعد ماش

رد، ن حركت كیماش یم.  وقتیدیار تنگ بود و مثل كتاب بهم چسبینشستن بس

ن صدا یاز ا‘‘ برو آنطرف. یك كمیكاكو ’’ گفت:  یرازیش یبا لهجه  یشخص

ن به راه افتاد.كجا؟ یروزنامه است. ماش یر داخلیمسعود زارع مد یدم كه ویفهم

 ین توقف كرد. دریماش یز ساعتدانم. تمام راه در ابهام و وحشت گذشت. پس اینم

 وار قرار دادند ویاده كردند و رو بدید. بعد ما را پین وارد آنجا گردیباز شد و ماش

نجا ید. ایتسید و بایگشاد كن یتان را كمید و پاهایوار بگذارید یگفتند دستها را رو

كارها ن یخواهند با ما بكنند؟ منظورشان از ا یكجاست كه ما را آورده اند؟ چه م

 كرد. یكه از ذهنمان خطور م یگرید یست؟ و سوالهایچ

 

د سلطانپوریاطالع از اعدام سع  

م، پاسدارها دست به اعمال یستاده بودیوار و چشم بسته ایكه در آنجا رو بد یهنگام

 ییزهایچ یواشیو  یرفتند و درگوش یم یش كسانیزدند. پ یترس و وحشت  م

گفتم ‘‘نجا كجاست؟یا یدانیم’’ ش من آمد و گفت: ین پاسدارها پیاز ا یكیگفتند.  یم

ها  یگرازچپینفر د 11د سلطانپور ویاست كه سع یینجا همان جایا’’ ر!گفت: یخ

 یگاه ‘‘م.ینجا اعدام كردیم و ایش، او را گرفتیم مراسم عروسیم. رفتیرا اعدام كرد

ن را ازهم تایپاها’’ گفتند كه  یزدند و م یما م یبه پاها یآمدند و لگد یهم م
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ر كرده یگز دستیصدر را ن یفتح الـله بن ینجا مطلع شدم كه آقایدرا‘‘ د.یگشاد تركن

مگر ’’ ت: بلندگف یم، آقا فتح الـله با صدایستاده بودینجا ایاند. بعد از مدتها كه در ا

نقدر مرا یس جمهور بوده بمن چه، چرا ایس جمهور بوده ام، برادرم رئیمن رئ

ك یه نكیمثل ا‘‘ ستم.ینطورباین حال و وضع ایتوانم با ا ینمد. من یكن یت میاذ

ما را با آن  یمیك ساعت و نینكه یآن نشست. بعد از ا یرو یآوردند و و یصندل

 ییا چند نفر چند نفر را بجایك و یك یوار نگهداشتند، شروع كردند یحالت رو بد

ند، و ما را حركت داد‘‘ شانه نفر جلو بگذار یدستت را رو’’ ببرند. به من گفتند: 

ن با چشم ینطرف و آنطرف باال و پائین آوردند، توقف كردند، باز ایباالبردند و پائ

خواستند كه  یجاد رعب و ترس بود. میا ینها برایدادند. تمام ا یبسته حركت م

ن یاست. بعد ازا یمخوف یجهنم یشخص بازداشت شده احساس كند كه چه جا

م. نه ، نشست‘‘نیبنش’’بردند و گفتند ییها دست مراتنها گرفتند و به جایباز

نها ما را آورده اند؟ احساس ینجا كجاست كه ایا، ای، خدای، نه كسیی،نه نداییصدا

ورستان ك گیمانند  یاز وقت افطار گذشته باشد ول یچند ساعت یستیكردم كه با یم

كرد. وحشت  یدرذهنم خطورم یادیآمد. باز افكارز یدر نم یاز كس ییصدا

ع شود، اوضا ینها چه مید. فكر كردم وضع ما با ایبخش یبه آنها شدت م یكیوتار

ن مسائل یازا یاریده است؟بسیرون از چه قراراست، كاربكجا كشیواحوال ب

 درذهنم رژه رفتند.

ن یغلبه برترس و وحشت و تحمل خوف و هراس بهتر یبرا ین حالتیك چنیدر 

از یش به درگاه پروردگار است. به خواندن قرآن و دعا و راز و نیاین له دعا ویوس

ن بار در یاول یك مرتبه و برایاز بودم كه یبا خداوند پرداختم. غرق در راز و ن

 دم.یو شنیراد ین مدت صدایا

 

ید روحین ضربه شدیاول  

 یاست عوض شده است كه امشب برایا سیا، آیو، گفتم خدایراد یدن صدایبا شن

در كار است. بعد از  یو باز كرده اند؟. حتما قصد و نظرین ناكجاآباد رادیما در ا

اد دانشمند و است یگر سخنرانیو اعالم كرد تا چند لحظه دینده رادیقه گویچند دق

 یحجاز ید. با برده شدن اسم آقاید شنیرا خواه ین حجازیفخرالد یمحترم آقا

در آن غوطه ور بودم خارج شدم و با كه  یشتر جلب شد و از افكاریتوجه ام ب

ت یان وضعیبعد از مقدمه، به ب یحجاز یو گوش فرا دادم. آقایدقت به راد

ارا ن بار بود كه آشكین اولیصدر پرداخت. ا ین( و رابطه آنها با بنین)منافقیمجاهد
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دم. بعد از شرح یشن یندو با هم را مین و رابطه ایصدر و مجاهد یصحبت از بن

 یو مجلس شورا ینیخم یله آقایصدر به وس یبن ین و حذف آقایمجاهدت یوضع

داده است  یبه مسعود رجو یصدر حكم یبن یآقا’’ گفت:  یحجاز ی، آقایاسالم

كرده و  یمقاومت مل یل شورایر و مسئول تشكیو درآن حكم او را نخست وز

از  یین رگه هایمجاهد یح داده است و گفته كه كتابهایفرار را برقرار ترج

 ‘‘است. یه آنها اسالمیاساس و پا یسم دارد ولیماركس

بل باور رقایمن غ ین برایبرسرم كوفتند. ا ینكه پتكین مطلب مثل ایدن ایبا شن

كه برمن  ین ضربه ایشنوم؟. ا یا، چه میشود باور كرد، خدا یبود. چگونه م

ده و یكه به خاطر اعتقاد و عق یط سلول و كسانیهولناك بود. شرا یلیفرودآمد، خ

د است كه اگر به اعتقاد آنها ضربه بخور یشوند به نحو یگرفتار م یاسیت سیفعال

ر ییكند و تغ ینیبوده اند عقب نش یكه به او اعتقاد داشته و همكار و یا رهبریو 

شوند  یا منفعل میشود و بعد از آن  یره وتار میا در چشم آنها تیموضع دهد، دن

در دست مقامات زندان و  یبرند و آلت یا میند و یشو یز میاز همه چو دست 

 ینكه بیا ایدهند و  یار آنها قرار میشوند و هرچه كه دارند در اخت یم یدادستان

ن مقوله ها فقط حرف است یرسند كه اعتقاد و ا یجه مین نتید و بند شده و به ایق

 بحث.  یو برا یو تئور

كه من نیا یبزند. برا ین كاریك چنیصدر دست ب یبن ینبود كه آقا یباور كردن

ن سال یشناختم. چند یآنها را خوب م یز اعتقادات و باورهاین گروه و نیروش ا

نان توده یده بودم كه چطور ایك شاهد بودم. دیتمام روش و منش آنها را از نزد

ئله د، چوب مسیفهم یزیچ یدارند و هرگاه كس ینگاه م یخود را در ناآگاه یها

 یآوردن برسرش فرود م یرو یبورژواز یدار شدن، منفعل شدن و به زندگ

الت،  سازمان نقش خدا را ینگونه تشكیآورند. مطالعه كرده بودم كه چگونه در ا

 شود. یكه در رأس سازمان باشد، خود خدا میكند و كس یم یباز

درست  ین حجازیفخرالد ین حرفهایشود ا یاز خودم سئوال كردم، چطور م

نها یبود كه روش ومنش ا ین كسیصدر اول یبن یافتاده است؟ آقا یباشد؟ چه اتفاق

آنها، اساس و  یاعتقاد ین او بود كه به ما فهماند كه كتابهایرا  شناخته بود و ا

ر از اسالم را در ب ییاست و فقط رگه ها یستینیـ استال یستیشه اش ماركسیر

عتقادات برگشته است؟ مگر كتاب شناخت، ن از آن ایدارد. مگر سازمان مجاهد

ن شده است، یتدو 59كه سال  یدئولوژیا یاء راه بشر، تكامل، جزوه هایراه انب

در دانشگاه  57از زندان درسال ییهنگام رها یرجو یكه آقایماده ا 12ه یانیب
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نها را نقد كرده و كنار گذاشته اند و به یسازمان اعالم كرد و ا یتهران بعنوان مش

 ن و اعالم كرده اند؟یدا كرده و آنرا تدویپ یدسترس یج تازه ایانت

 

ن داستانیا یخیشه تاریر  

مشغول  54تا  50 یكه در خارج از كشور و به خصوص سالها یانیدانشجو

ه یحادا اتیان و یدانشجو یون جهانیر كنفدراسینظ ییل بودند و درسازمانهایتحص

داشته اند، مطلع  یا ارتباطیان در اروپا فعال بوده و یدانشجو یاسالم یانجمن ها

ه ون شاخیكنفدراس ین را بچه هاین بار كتاب روش شناخت مجاهدیهستند كه اول

ست بودند چاپ و آنرا پخش وبفروش یدوم كه اغلب آنها ماركس یجبهه مل

 یالماس یه انجمنهایمسلمان و بخصوص اتحاد یله بچه هاینوسیرساندند. آنها بدیم

 ین مسلمان هستند و كتابهایگفتند حاال كه مجاهد یرا در فشار قرار داده بودند و م

د كه درمقابل یآئ یون نمیشود، چرا شما بدرون كنفدراس یله ما پخش میآنها وس

ن یجه مجاهدید كه در نتیت كنیون ما را تقویگر داخل كنفدراسیب دیرق یگروهها

ط ن توسیمجاهد یو انتشارمدارك و كتابهان مسأله چاپ ید.  ایت كرده باشیرا تقو

مسلمان، آن روزها ازهرجهت مشكل  یبچه ها یدوم برا یجبهه مل یبچه ها

د كنن ین مسلمان هستند و مبارزه مسلحانه مینكه چون مجاهدیا یكیده بود. یآفر

نكه یگر ایحرفها را زده اند د یما همه  یآنها درست است وبرا یپس تمام حرفها

 چپ انتشار یله گروههایلمان هستند پس چرا كتابها و مداركشان وسنها كه مسیا

ون ینكه چرا ما بدرون كنفدراسیكند و چرا با آنها در ارتباط هستند و سوم ا یدا میپ

ن یمجاهد یدوم را كه حام یم تا جبهه ملیشو یون ادغام نمیم و در كنفدراسیرو ینم

ن مشكالت ینكه ما دچار ایاجماال ام. یت كنیر گروهها تقویاست، در مقابل سا

 ز كامال روشن نبود.یخودمان ن یم و مسئله برایبزرگ شده بود

س سفر كردم، یصدرو قطب زاده به پار یان بنیجهت مشورت با آقا 52در سال 

 یبن یا شدم. از آقایو با آنان در مورد آن مسائل بحث كردم و نظر آنها را جو

 شان جوابیستند؟ این خلق مسلمان نیمجاهد سازمان یدم، مگربچه هایصدر پرس

ه بچه لیرمداركشان وسیمن گفتم پس چرا كتابها و سا‘‘ نه! مسلمان هستند.’’ داد، 

فروشند و هم توده   ین بابت هم به ما فخر میشود، كه از ا یمنتشرم یچپ یها

ن یها هم با مجاهد یكنند و چپ یك میه ما تحریان ناآگاه مسلمان را علیدانشجو

ن یخورند.  اگر مجاهد یك دارند و هم نان مبارزه مسلحانه آنها را میرابطه ارگان

ن یست كه در ایا برما نیكنند.آ یز اغفال میها آنها را ن یواقعا مسلمان هستند، چپ
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آنهارا  م ویم؟ كتابها و جزوات آنها را چاپ و انتشار دهیبزن یتیرابطه دست به فعال

ه ، من كه بچیجعفر یآقا’’ صدر گفت:  یبن یآقا م.یها آگاه كن یت چپیاز وضع

 ت مسلمانیمسلمان، وقت مسلمان و فعال یروید پول مسلمان، نیستم. چرا باین

الب از بچه ها از مط یبشود؟ بعض یستیو ماركس یر اسالمیغ مطالب غیصرف تبل

شان تمام یاست، مسأله برا یآنها اطالع ندارند و چون اسم آنها اسالم یو محتوا

نگونه مسائل است، چرا یق در اطراف ایمن كه مطلع هستم و كارم تحق یست ولا

بعد از آن دست ‘‘  بكنم كه مآال بضرر اسالم تمام شود؟ یآلت دست بشوم و كار

رون آورد و رئوس مطالب و یبرد واز قفسه كتابها، كتاب روش شناخت آنها را ب

ه نها رگیا یكتابها’’ كه  ح و بحث كرد و اضافه كردیم تشریاساس كارآن را برا

ه ها و یاست و اگر آن پا یستیه واساس آنها ماركسیپا یازاسالم دارد ول ییها

نت بخش آنها یه كه زیا آیث و یجز چند حد یزیگر چیم دیاساس را ازآنها حذف كن

 ‘‘ماند. ینم یبوده اند باق

ها را مورد آن یگرفتم و مطالب و كتابها ین بحث بود كه مسأله را پیمن بعد ازا

 نها واقعا به هواداران خودیدم كه اگر ایجه رسین نتیبه مورد مطالعه كردم وبه ا

 یشان باقیست شدن برایجز ماركس یان كار، راهین كتابها را آموزش دهند، درپایا

 ماند. ینم

ماه مبارك رمضان آن مطلب را  21شب  یحجاز یآقا ین علت بود كه وقتیبد

بود كه برسرم فرود آمد و نتوانستم  یمطالب به مثابه پتكدن آن یعنوان كرد، شن

د راست یگو یصدر م یبن یدر موردآقا یحجاز یكه آقا ییباوركنم كه حرفها

 26شناختم ) یدرست كردار و راستگو نم یرا شخص یحجاز یاست. چون آقا

 ش خودمیشناختم. پ یمتملق وچاپلوس ونان به نرخ روز خور م ی(و او را شخص

ن عذاب یق موقتا خودم را از اینطرید، و بدیگو یكردم كه حاال هم دروغ مل یتحل

 دم.یرهان یروح

 گر تا حدودیو را خاموش كردند، بعد از آن دیتمام شد، راد ینكه سخنرانیبعد از ا

 نیدم. بعد از ایو را نشنیراد ین منقل كردند، صدایبهمن همان سال كه مرا به او

چشمم را بازكردم  یوقت‘‘ چشمت را بازكن!’’ آمد و گفت  یپاسدار یسخنران

كه  یافطار ینشسته ام. آن پاسدار غذا یكه وتنها در وسط اطاق بزرگیدم  ید

ش من گذاشت و ینان بود، پ یآب همراه با كم یبا مقدار یعبارت از كوفته برنج

 افطار كردم. یآنشب را به سخت یرفت. از شدت ناراحت
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ییرجا یت جمهوراسیانتخابات ر  

شركت  یبرا یك برگه رای یپاسدار ی( بودم كه روز27ته مشترك)ین كمیدرهم

د چن یآن اسام یكه رو یغاتیك ورقه تبلیهمراه با  یاست جمهوریدرانتخابات ر

 !یگفتم آر‘‘ ؟یبده یرأ یخواه یم’’بودآورد وگفت: یاست جمهوریر یدایكاند

گر كه صندوق هم دستشان یهمراه با چند نفر د یرون و بعد از چند لحظه ایرفت ب

را از من گرفت و ته آنرا پاره كرد و دوباره آنرا به من  یبود آمد و آن برگ رأ

نكه من یخواهند بعد از ا یته ورقه را پاره كرد متوجه شدم كه م یپس داد. وقت

ف شق كینطرین ورقه را با ته آن منطبق كنند و بدیرا در صندوق انداختم ا یرأ

داده  یرأ یا به چه كسید را انداخته ام. ثانیا ورقه سفیداده ام و  یا من رأیكنند كه آ

آن چند نفر نگاه كردم و احساس  ینكه هدف آنها را درك كردم، به اسامیام. بعد از ا

تند. ته هسیگران فقط فرمالیاست و آن د ییكردم كه تنها شخص مورد نظر آنها رجا

ا او یداشته باشم و  ین رأیبه ا یل و رغبتینكه میدادم بدون ا یرأ ییمنهم به رجا

شد  ینم یگریره وتار بود كار دیط تیچون شرا ینكار صالح بدانم ولیا یرا برا

 یگفتم به آقا‘‘ ؟.یداده ا یرأ یبه ك’’ دند كه یكرد. بعدا هم آمدند و از من پرس

 داده ام كه خوشحال شدند و رفتند. یرأ ییرجا

ته مشترك بود كه حدودا پنج متر یبزرگ بند چهار كم یاز اطاقها یكین اطاق یا

ف بود. و شبانه روز چراغ در آن روشن یكث یلیك و خیدر چهارمتر بود، اما تار

رنظر یمرا ز یرون گهگاهیداشت كه پاسداران از ب یبود. در آن سوراخ كوچك

افتاده  یدر گوشه ا ین اطاق دو جزوه كوچك از مرحوم مطهریگرفتند. در ا یم

از نجا بیخودش گذاشتم. در ا یبود كه آنرا برداشتم و پس از مطالعه دوباره سرجا

شتر اوقات را یبود كه همراه داشتم. ب یام همان قرآن بغل ییار تنهایهم مونس و 

نه بود و یخبر یگذراندم.  نه از كس یات آن میبه نماز و قرائت قرآن و تفكر درآ

ه ن اطاق بزرگ تنها بودم كیشتر در ایا بیك هفته كمتر ی، حدود یاثر ییاز بازجو

 لیوسا‘‘ بسته آماده باش. یل و چشمهایه وسایبا كل’’ مرا صدا زدند و گفتند 

د، آم یپاسدار یكه داشتم برداشتم و آماده منتظر نشستم. بعد از مدت یمختصر

وحشت شروع شد.  بازهمان برنامه ترس و‘‘ ا.یبا من ب’’ دستم راگرفت و گفت: 

توقف.  بعد مرا  یدوجا هم كم یكین طبقه به آن طبقه و ین،  از ایباال و پائ یكم

رون دم دیچشم باز كردم، د یوقت‘‘ چشمت را باز كن.’’ برد وگفت:  یبدرون سلول
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ن قرار داشت. یرزمیا در زیا در طبقه همكف و ین سلول یهستم. ا یسلول كوچك

ك یار تاریست، بسیمتر در صد وبیست و ده سانتیدواركوچك حدود یبود بس یسلول

ور از ن یص روز وشب ممكن نبود. اثریچگاه تشخین سلول هیف بود. در ایوكث

آن پنجره از فاصله  یك پنجره كوچك داشت كه در ورایشد فقط  یده نمیدر آن د

شد. در ساعات شبانه روز چراغ آن روشن بود.  یده میك نقطه نور دیدور فقط 

گر به رسم امانت ید ییرا جهت انتقال به جا یك دخمه كه مرده ایر ینظدرست 

كرد. بعد مطلع شدم كه  ینم و كثافت مشام را آزرده م یسپارند. بو یبه آنجا م

ن بند بوده است. درته آن راهرو كه مجموعا حدود ده یا ین سلول،  ابتدایتازه ا

م از یرفت یم ییدستشوكه به  یسلول در آن بود، توالت قرار داشت و هنگام

را هم دم در  یها را چشم بسته در راهرو و بعض یلیدم كه خید یرچشم میز

 مستراح جا داده اند.

 نداشت ییو دستشو ین، مستراح فرنگیاو 209واحد  ین سلولها برعكس سلولهایا

 ییحاجت و وضو به دستشو یقضا یسه نوبت برا یان را روزیو پاسداران، زندان

بارچهارم  یخودش برا یرا به تقاضا یهم ممكن بود كه شخص یبردند. گاه یم

افتاد  یت نداشت.  بارها اتفاق مین كار عمومیا یببرند ول ییز به دستشویو پنجم ن

ا ید و یرس یبه داد او نم یكرد و كس یناله م ییرفتن به دستشو یبرا یكه شخص

) یرمایكه گرفتار ب یدند اشخاصكردند، و بو یراه هم به او نثار میبد و ب یگاه

ه ب یكردند و وقت یم یا یا قوطیو  یوانیپروستات( بودند و ادرار خود را در ل

لولها ن سیكردند. در ا یم یبردند و درآنجا خال یرفتند با خود آنرا م یم ییدستشو

ط بد آن ین كه من به خاطر شرایاو 209واحد  یبود كه من متوجه شدم سلولها

 بوده است. ینها چه نعمتیسه با ایكردم در مقااعتصاب غذا 

 

خداوند یشمارش نعمتها  

ن فكر فرو رفتم كه خداوند چقدر نعمت یك روز ناگهان به ایك، ین سلول تاریدر ا

ن سلول یم. هم اكنون كه من در ایستیدر اطراف ما قرار داده است و ما متوجه ن

ج از سلول زندان  وجود خار یشماریب یبرم چه نعمتها یو در بازداشت بسر م

 توانم از آنها استفاده كنم. یدارد و نم

م ستیط قادر نین شرایكه تنها به خاطر وجود ا ییشروع كردم به شمارش نعمتها

د و الزم است. یانسان مف یآنها چقدر برا یكه همگ یاز آنها استفاده كنم در حال

 است: ریاز آنها به قرار ز یادشد كه تعدادیز یلیشمارش آنها خ
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 ز دادن شبیسالم، تم یعت، هواینور آفتاب، ماه وستاره، درخت و سبزه وگل، طب

گر، حركت كردن، خواندن، مطالعه كردن، نوشتن، مصاحب یكدیو روز از 

سالم استشمام كردن،  یز كردن، با خبربودن، بویداشتن، آزاد بودن، جست و خ

كه  نهمه نعمتیش از ایپ ش ازینجا بیدر ا… ر و در بند نبود ویرنشدن، اسیتحق

 یش كردم و شكر وحمد خداوند بجایخداوند در اطراف ما قرار داده است ستا

 :یآوردم. ول

 دید    كز عهده شكرش بدر آیاز دست و زبان كه برآ

است و  یز بدیاز داشتن چه چین بار احساس كردم كه نیاول ین سلول برایدر ا

ا ر یناله شخص ین سلول صدایدر ا ازتر باشد، آزادتر است.ین یانسان هرچه ب

رادر كرد وب ین پاسدارها التماس میگار چقدر به ایك نخ سیدم كه به خاطر یشن یم

د كه زجر دهنده و یرس یاد بگوشم میزدن و ناله و فر یگفت. صدا یبرادر م

بوده است كه افراد را  ییك حمام و سلولهاینجا نزدیدم كه ایدلخراش بود،  بعد فهم

اد و فحش و یفر یزدند. مرتب صدا یكردند و كتك و شالق م یه میدرآن تنب

 د.یرس یك بگوش میرك یحرفها

 

حوادث یاطالع از بعض  

به داخل سلول آمد  یاز روزها جوان ین سلول بودم. روزیدر ا یدانم چه مدت ینم

 یفو فلس یاعتقاد ینشست و با من شروع به بحثها یو بعد از سالم و احوالپرس

ش را زد، درخالل حرفها و بحثها احساس كردم یكرد. من صبر كردم تا او حرفها

را مطرح كرد و بعد  یداشته باشد. در هرحال مسائل یمعلومات چندان یستیكه نبا

را  یا شد، به آن مسائل پاسخ دادم. دوساعتیز نظر مرا نسبت به آن مسائل جوین

ا م ازشمیآ یمن بازهم م’’ گفت:  خواست برود یم یم. وقتیآنروز با هم بحث كرد

 یدو سئوال،  وارد مسائل یكیدو روز بعد آمد. بعد از طرح  یكی‘‘ ض كنم.یكسب ف

د، سپس از ین و خط و ربط آنها شد و نظر مرا نسبت به آنها پرسیدر مورد مجاهد

در ص یبن ید آقایكن یفكر م’’ د: یكرد و از من پرس ییصدر سئوالها یبن یآقا

د. من كه در بازداشت شما یدانیجواب دادم كه شما بهتر از من م‘‘ كجا رفته است؟

ه است؟ ختیا به خارج گریگر و ید یا جایا به كردستان رفته و یآ’’ د: یهستم. پرس

ن یكجا رفته است. من در ا یگفتم من از كجا بدانم كه و‘‘ ن است؟یش مجاهدیا پی

اكنده پر یسئوالها ید و بعضیز دكتر چمران پرستوانم بفهمم؟ ا یسلول از كجا م

شده و با  یصدر مخف یبن یش آمد مطلع شدم كه آقایكه پ ییگر. از بحثهاید
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 یرا كه آنشب آقا یدم كه آن مسائلین است و اوضاع متشنج است. و فهمیمجاهد

 ن نكرده بودم.یقیهنوز  یش مطرح كرد درست بوده است ولیدر سخنران یحجاز

 ك بحثیر ینداشت و نظ یو رسم یین دو جلسه بحث جنبه بازجویا چكدام ازیه

نكه دوستانه باشد ین ایكردم در ع یدقت م یلیمن خ یدوستانه انجام گرفت ول

مان یكشف كند كه برا یزیا چیدا بكند و یاز آن پ یمطرح نكنم كه او سرنخ یزیچ

ارشاد كند.  كه بعدا احساس كردم او آمده بود مراین باشد. به طوریمشكل آفر

گفتن،  یبرا یزید او احساس كرده بود كه چین دو جلسه شایا یدرخالل بحثها

جه یمن واقع شود و نت یر بحثهایدادند كه تحت تأث یمن ندارد و احتمال هم م یبرا

مرا  یش من نفرستادند. باالخره بعد از مدتیگر او را پین بود كه دیعكس بدهد. ا

آماده شو. و باز طبق روال گذشته دست مرا گرفتند و ل یه وسایصدا زدندكه با كل

 بردند. یگریبه سلول د

 

انتقال به بند شش   

ن یلاو ین سلول براین طبقه بود. در این سلول در طبقه چهارم قرار داشت و آخریا

بود،  كیره و تاریدم و برعكس سلول قبل كه تینور آفتاب را د یبار، بعد از مدت

آفتاب از درون  یهم كم یروز روشن بود و چند ساعت از یحدود هفت هشت ساعت

 یاب ماز سلول را آفت ید و قسمتیتاب یرون داشت، بداخل سلول میكه به بیپنجره ا

 دركف آن پهن بود و بعد از یسرباز یك پتویبزرگ بود.  ین خود نعمتیگرفت. ا

 تازه درستن سلولها را یز به من دادند. معلوم بود كه این یگرید یچند روز پتو

ده ش یل به سه سلول انفرادیبوده كه هر اطاق تبد یعموم یكرده اند و قبال اطاقها

ه نبود سیك بود، قابل مقاین و طبقه همكف كه نمور و تاریرزمیز یاست. با سلولها

در بسته و كوچك،  یگرم و بخصوص در سلولها یدر فصل تابستان و هوا یول

هواست و  یتهران به لحاظ آلودگ ین جایتردان توپخانه كه بدیم یكیآن هم نزد

را بوجود آورده بود. اغلب  یو حمام، وضع ناهنجار یبهداشت یل كافینبود وسا

 داد. یما بو م یاز كمبود حمام،  بدنها

سرم را كه  یها یمو یام وقتیما را به حمام نبردند. در آن ا یكبار چند هفته ای

سرم  یاورند و مویب ینیردم ماشخت. خواهش كیر یزدم دسته دسته م یدست م

ن سلول و هم سلول و اطاق یرا از ته بزنندكه آنرا انجام دادند.  طبق معمول در ا

وار ید یو شغلم را رو یوعلت گرفتار یوارد شدم نام و نام خانوادگ یوقت یقبل

كه  یزدم. بودند كسان یوار مید یك عالمت رویگذشت  ینوشتم و هر روز كه م
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ز در یم و گفتند كه آنها نیا  قزلحصار بهم برخورد كردین یزندان اوسالها بعد در 

ن یمعما بود كه ا یلیم خیهمان سلولها بوده اند كه من قبال در آنجاها بودم. برا

ك از زندانها است؟ چون با چشم یم كجاست و كدامیزندان كه ما فعال در آن هست

ر از درون سلول و یز به غیا ننجینجا انتقال داده بودند و در ایبسته ما را به ا

بردند. زندان قصر و  یگر ما را چشم بسته مید یو حمام در تمام جاها ییدستشو

ن طبقه وجود نداشت. كامال احساس یده بودم، در آنجا چندیآن را قبال د یسلولها

من نا  یكجا؟ برا یمركز شهر واقع شده باشد،  ول یدر حوال یستیشد كه با یم

و مخوف نگهداشته بودند كه  یسر ینها آنرا جوریه به عمد امشخص بود. البت

ته مشترك در یكه از كم یناكرده آن ترس یجاد رعب و وحشت كند و نكند خدایا

 ن برود.یجاد شده بود از بیزمان شاه در دلها ا

وار نوشته شده یكه به در و د ییها و خبرها یینجا و دستشویاوضاع و احوال ا

نجا بوده اند كه آنها را ین ایاز مجاهد یكرد كه قبال عده ا ین میت از ایبود حكا

ه روزان ینجا هستند. وقتیدر ا یهنوز تعداد یمنتقل كرده اند ول یگرید یبه جا

 مختلف یبردند، در نقاط مختلف آن ها شعارها یم یین بار ما را به دستشویچند

 كرد. یر میینها مرتب تغیشد و ا یده میافراد د یبعض یو اسام

 به هرنفر یقه ایها هم نامحدود نبود و حداكثر چهار پنج دق ییتوقف در دستشو

ه جّو نكینجا عالوه بر این. در ایكمتر از ا یلیهم خ یدادند و گاه یشتر مهلت نمیب

ترس، رعب و وحشت حاكم بود، كثافت و نبود بهداشت و نبود به موقع حمام و 

كه  ییكرد. غذا یچندان بدتر مت را صد یلباسها، وضع یل شستشویكمبود وسا

ول بق یك غذایشد.  یر نمیاز آن س یك انسان معمولینبود و  یز كافیدادند ن یم

ل ن سلویوارد ا یادم هست وقتیبود.  یر در حد رفع گرسنگیخودمان بخور و نم

كه من پرخور نبوده و  ینان مانده خشك در كنار سلول بود.  با وجود یشدم كم

 ن شده بودیكه با خاك عجیآن ها را با وجود یز فرط گرسنگا یكم غذا هستم شب

 (. 28خوردم)

 

ونیل همایبا دكتر ناصر تكم یدار اتفاقید  

و حمام بازجو ها از افراد  ییكنترل و بردن افراد درون سلولها به دستشو یبرا

 یان رابطه اینكه با زندانیا یكردند و برا یاستفاده م یو سپاه یجیبس

 ،ییبردن به دستشو هنگام یكردند. روز یبرقرارنكنند،مرتب آنها راجابجام

 ج بود،یكه در آنجا رایداشت آمد و بدون توجه به مقررات یزدیكه لهجه  یپاسدار
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ه ب یبرد. وقت ییدر چند سلول را زد و همه را بدنبال هم قطار كرد و به دستشو

 یر آب سرد میراهنش را زیدم كه داشت پیرا د یدم، فردیرس ییدرون دستشو

ون بود كه بطورباور یل همایدكتر ناصر تكم یدم شناختم. ویشست. تا او را د

ر كرده بود. جرأت ییتغ یافه اش از شدت فشار بطوركلیعوض شده و ق ینكردن

 یم. او هم مرا شناخته بود چون بعد ازلحظه ایم نداشتینشان بده یینكه با هم آشنایا

ن جمله را گفت چون مرا در كرمانشاه یاو ا‘‘ د؟.ییآ یبرادر ازكرمانشاه م’’ گفت: 

گفتم  ر داد و با خودییفكرم را تغ ین جمله بطور كلیدن ایر كرده بودند. شنیدستگ

 ینطوریا یدم چرا داریست و من اشتباه كرده ام. از او پرسیون نیل هماین تكمیا

. رود یرون نمینطور كه چرك لباس بیا ؟ییشو یرآب سرد لباس مین شیر ایز

زآب كن رو پرایاز برادران پاسدار بگ یا ظرفیو یگفتم سطل‘‘ چكاركنم؟’’ گفت: 

بماند تا چركها و  یز وبگذارحداقل ده دوازده ساعتیآن بر یهم پودر رو یو كم

 ینها به من نمیبرادر، ظرف كه ا’’ كثافتها كامال درآب حل شود. در جواب گفت: 

 ‘‘دهند.

. بعد ون بودیل هماین تكمیدل غافل،  ا یبعد كه به سلول برگشتم با خود گفتم ا

 یبه او ب یلیون كنار سلول من است. پاسدارها خیل همایدانستم كه سلول تكم

د. كردن یم یریسختگ یلیخ ییبه دستشو یبردن و یكردند و برا یم یاحترام

گر او را در ی، بار د60اسفند ماه سال در اواسط ینكه روزیدم تا ایگر او را ندید

كه پاسدارها متوجه نشوند  یبلند یدر سلول با صدا یدم. او گاهین دیه اوینیحس

در آن سلول  یكه من متوجه شوم و”  الّسجن یصاجب“ا یخواند:   ین جمله را میا

 است.

ه به نكیافتاد. آن روز ناهار به ما آبگوشت دادند. بعد از ا یگریاتفاق د یباز روز

ب خو یلیهم بود خ یاگر چا’’ د: یگو یدهند، او م ین نواب آبگوشت مید حسیشه

د با بده ییره غذایبه سلول آمد كه به من ج یكه مقسم غذا بود وقت یپاسدار‘‘ بود.

 یان هم میش قلیخواهد، حاالبرا یهم م ینواب چا یآقا’’ بلند گفت: یصدا

 ر كرده اند.یا هم دستگدم نواب رینجا بود كه فهمیدرا‘‘ م.یآور

آمدند  ینگهبان كه روزانه چند نوبت م یگذشت وجز پاسدارها یروزها همچنان م

پاسدارها و داد  یزد. صدا یدر سلول را نم یبردندكس یم ییو ما را به دستشو

ن كم س ین بچه هایا یاحترام یا بیها و  یاز بازداشت یادشان بر سر بعضیو فر

دم كه احساس كرده بویمشمئز كننده بود. با وجود یلیو سال نسبت به افراد مسن خ

از گروه ما  یده بودم كه عده ایدر كشور حاكم شده است و فهم ینیكه جو سنگ
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درانتظارماست، اطالع درست  یست كه چه سرنوشتیرشده اند و معلوم نیدستگ

 یداد و م یبه من دست م یلایخوش خ یازاوضاع و احوال نداشتم. گاه یوجد

ت هستند، تفاو ینقدر نسبت به من بینها ایاست وچرا ا یغه ایگرچه صین دیگفتم، ا

نطور مرا در یجهت وبدون حق هم ی! چرا بیونه پرونده ا ی، نه جوابینه سئوال

 بازداشت نگاه داشته اند؟

 

ندینش یكار نمیا بیس   

بدرون  یشخص یسلول گذشته بود، روزن یكه از انتقالم به ایحدود چهارپنج هفته ا

چشمم را بستم، بعد او دستم راگرفت و مرا ‘‘ چشمت را ببند.’’ سلول آمد وگفت: 

م باال زدم و سر یبرد. در آنجا چشم بند را مقدار یین به اطاق بازجوییدر طبقه پا

 ین شخص كه بعدا معلوم شد بازجوینشستم.  ا یصندل ین انداختم و روییرا پا

 یقیاسم حق یشد ول یده مینام یصدر است، نادر یتمام گروه بن یربازجومن و س

حقوق بوده كه  یا دانشجویداشت گو یسال 25ن شخص كه حدودیبود. ا ینیاو حس

ردست سرهنگ یز یمشغول بكاربود. و یاست جمهوریدر دفتر ر 60ن یتا فرورد

 یكه در دفتر بن ین سرهنگ حاتمیكرد. خود ا یكارم یدر دفتر نظام یحاتم

ر د یت ملیامن یر شورایدب یصدر مدت یبن یكرد، بعد از بركنار یصدر كار م

بود  یبود. او از افسران توده ا یو خامنه ا ییرجا یاست جمهوریر یزمان تصد

بود و هم حزب توده.  یاسالم یصدر هم جاسوس حزب جمهور یو در دفتر بن

اخراج كردند چون او  یاست جمهوریاز دفتر ر 60ن یرا در فرورد ینادر یآقا

 یرناد ین آقایبود. هم یاست جمهوریدر دفتر ر یدادستان یاز افراد نفوذ یكیهم 

 د كه آخر كارتانیدانست یاگر م’’ از دوستان گفته بود،  یكیبه  یدر زندان روز

 ‘‘د؟یكرد یا مرا از دفتر اخراج میكشد آ ینجا میبه ا

 یستاد و شروع كرد بعضیدر كنارم ا ینادر ینشستم آقا یصندل ینكه رویبعد از ا

ن حال، عكس یمن بازگو كند و در ع یاز آنچه را كه در كشور گذشته بود، برا

صدر حرف زد، بعد  ید، بسنجد. اول از فرار بنیگو یالعمل مرا نسبت به آنچه م

 یشتبه یآقا’’ ان كرد و گفت كه یرا ب یاسالم یگذرا انفجار دفتر حزب جمهور

‘ ‘دشده استیشه ی، محمدمنتظر‘‘ دشده استی، دكترچمران شه‘‘ د شده استیشه

در جواب ‘‘ ست؟ین موارد چینظر شما در ا’’ ن خبرها گفت: یبعد از دادن ا… و

 یدان ینم مگر’’ متأسف هستم. بعد گفت:  یلیگفتم، ازآنچه كه اتفاق افتاده است خ

شان له عواملیبوده كه به وس“ ا یس”  یهان ها كاریند و اینش یكار نمیب“ ا یس” كه 
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ن یمسئله ا یند ولینش یكار نمیا بین درست است كه سیگفتم: ا‘‘ انجام گرفته است.

خودمان  یرویم و با دست خودمان نیا گرفتار شوید در دام سیاست كه چرا ما با

صدر، چمران،  ی، بنین مملكت چند دكتربهشتیم، مگرما در این ببریرا از ب

ا یم. سازمان سینها را هم با دست خودمان نابود كنیم كه ایدار… و یمحمدمنتظر

 یكا افرادش را نمیبرد، او كه از آمر ین میما را از ب یرویبا دست خودمان ن

 د اویم طول كشیك ساعت و نین جلسه كه حدود ین ببرد. در ایآورد كه ما را از ب

در من  ین خبرها چه احساسیه شود با دادن  اكرد كه متوج یتمام مدت دقت م

ات ن  اطالعیاو ا یقتا وقتیشود. حق یخوانده م یزیشود و از صورتم چه چ یدا میپ

 ر شد.یاشك از چشمانم سراز یدانه ها یار متأسف شدم و حتیرا بمن داد، بس

متشنج  رونیافتم كه اوضاع در بیدر ین بحث و گفتگو بود كه تا اندازه ایبعد از ا

حه مطبوعات و جرم یست و بحث از قانون و الیدر كار ن یاست وحساب و كتاب

و  كشند ید را به دادگاه مین ببعد عقایست. حدس زدم كه از ایمطرح ن یمطبوعات

گر در تمام طول ین علت من دید بكارخواهد افتاد. به ایش عقایتفت یدادگاهها

نبردم و بازجو هم  یم مطبوعاتاز قانون مطبوعات و جر یچگاه اسمیه ییبازجو

 نكهیان آورد. بعد از ایا روزنامه كمتر سخن به میگر از مطبوعات و قانون و ید

او از آنچه گذشته بود گزارش داد و نظر مرا خواست و من هم نظرم را گفتم، 

 نشد. یگذشت و خبر یدست مرا گرفت و به سلول برگرداند. بازهم مدت

 

مشتركته یدر كم یین بازجویاول  

سر  ینادر یكروز صبح باز آقایكصد روز از بازداشتم گذشته بود كه یش از یب

ه را ك ییماركدار بازجو یكدسته از برگهایها به سلول آمد.  یصدر یبن یبازجو

 یكی یآنها چاپ شده بود، همراه خود آورده بود كه رو یمركز باال یآرم دادستان

كه روزنامه شما در هفدهم  یاز زمان”  طرح شده بود: یك سئوال كلیاز آن برگها 

ه ك یید، جاهایكه كرده ا یید، كارهایر شدیكه دستگ یل شد تا روزیخردادماه تعط

 “  د؟ید مشروح ذكر كنیده ایرا كه د ید و كسانیرفته ا

د، یسینوب’’ را گذاشت و رفت و گفت:  یید بازجویسف یبرگها ین سئوال و مابقیا

ن یبود. در هم یمهم یلین سئوال خیا‘‘  دارم. یگردم و آن را برم یبعدا برم

د و یبچاپ رس یروزنامه انقالب اسالم یرقانونیك شماره ظاهرا غیمدت بود كه 

صدر و  یبن یدار و گفتگو با آقایدا كرد، من به كرمانشاه رفته بودم و دیانتشار پ

ر د یاست جمهوریدفتر ر ن چند روزه بایز در طول ایگران داشتم، در تهران نید
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ن علت یو بازجو مهم بود. بد ینها از نظر دادستانیا یكه همه …ارتباط بودم و

ه م كیپاسخ گو ین سئوال كلیبه ا یمسئله فكركردم كه به چه نحو یرو یلیخ

هم بدست آنها ندهد كه هرروز  یاورد و سرنخیم بوجود نینده برایدر آ یمشكل

 یتبن سئوال كیپشت سئوال از من بكنند. و چون اولرند و سئوال یدنبال آن را بگ

بود و از مسئله روزنامه و مطبوعات و قانون مطبوعات خارج  ییو شروع بازجو

مهم  یلیگر پرداخته بود،  هم ازنظر من و هم از نظر آنها خیل دیشده و به مسا

ن چند روزاز من داشتند و یدرعرض ا یك مقدار اطالعاتیگریبود. از طرف د

ارش گذاشته بودند. بعد یدر اخت یز اطالعاتیاز گروه ما ن یگریا كسان دقطع

دن جوانب مختلف كار شروع یادكردن وسنجیازجمع وجور كردن افكارم وكم وز

ب نكه مطلیا حدود سه صفحه شد. بدون ایبه نوشتن پاسخ آن سئوال كردم كه گو

ن یه آن به اع روشن آن چند روزه را شرح دادم كه خالصیسم وقایبنو یدروغ

 شرح است:  

ل روزنامه انقالب یروز هفدهم خرداد ماه حدود ساعت سه بعد از ظهر خبر تعط

بود كه من عازم منزل بودم. با بچه ها  ین درحالیو اعالم شد و ایاز راد یاسالم

ر برگشتم و د یاست جمهوریكردم و به منزل رفتم و از آنجا به دفتر ر یخداحافظ

آمدند. از دم  یاست جمهوریروزنامه به دفتر ر یاز بچه ها یآنجا بودم كه عده ا

نجا، من از دفتر یروزنامه آمده اند ا یاز بچه ها یدرب بمن خبر دادند كه عده ا

فتم بلندگ یروزنامه با صدا یستادم و به بچه هایآمدم و دم در ورود به سالن دفتر ا

 د به روزنامهیهمه برگرد، یاست جمهورید نه دفتر ریكه شما كارمند روزنامه هست

چكس از روزنامه ید تا وضع روزنامه و كارتان روشن شود. هیو سركارخود باش

و  17بچه ها برگشتند. روز ین عمل من،  همه ین جا باشد، با ایحق ندارد در ا

صدر را مالقات كنم و  یبن یبودم كه بروم كرمانشاه و آقا یله ایبه دنبال وس 18

الع صدر اط یبن یدوبار به آقا یكیان بگذارم. قبال یدرم یومسئله روزنامه را با 

را  یگریستم، كس دیداده بودم كه براثر فشاركار قادر به ادامه كار در روزنامه ن

م چه ینیباش تا بب یمدت یشان گفته بودند فعال براید. این كنیت آن معیریمد یبرا

 19ست؟ روزیف چیدانستم تكل یل شده بود نمیشود. حال كه روزنامه تعط یم

ار مسیبا ت یتوان یبمن خبر دادند كه شما فردا م یاست جمهوریخرداد از دفتر ر

 ستم منی. روز بیكه عازم كرمانشاه است برو ینیزم یرویرنژاد، فرمانده نیظه

بعد 5م، حدود ساعتیرنژاد به سمت كرمانشاه حركت كردیمسار ظهیبه اتفاق ت

ان آمد به پادگ یصدر آنجا نبود. وقت یبن یآقا م.یدیازظهر به پادگان كرمانشاه رس



    70         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

كه قرار بود امضاء كند و چند  یبیحه تصویچندال یرا كه حاو یمن پوشه ا

شان دادم و بعد گفتم كه روزنامه یگر كه از دفتر بمن داده بودند به ایگزارش د

شان ید كرد؟ ایست و چكار بایف ما چیل شده است. حال تكلیتعط یتوسط دادستان

 یلقصد داشتم از آنجا بروم و‘‘  شود. یم چه مینید تا ببیفعال باش’’ گفتند كه هم 

 یبن یآقا’’ ون اعالم كرد: یزیشب تلو 11نكه ساعتیدست به دست كردم تا ا

ن خبر در پادگان ماندم. یدن ایبعد از شن‘‘ كل قوا عزل شد. یصدر از فرمانده

 یگفتگو م یبودند كه باهم در اطاقگرهم آنجا ید یالم و عده ایا یمعاون استاندار

 یم گرفتم كه بروم. از بنینكه صبح شد، نماز صبح را خواندم و تصمیم. تا ایكرد

گر هم ین هنگام سه نفر دیكردم و به راه افتادم، در ا یصدر و بچه ها خداحافظ

م ما را در آنجا بازداشت یدیدم درب جبهه رس یكه آنجا بودند با من راه افتادند وقت

 یردند و بعد از دو روز دونفر از آنها را همانجا آزاد كردند و مرا به اتفاق سومك

ل یتحو ین دادند. و چون هنوز بازجو برایل زندان اویبه تهران اعزام كردند و تحو

ك یه دردم كیگر آنچه را كه نوشته بودم مروركردم، دیكبار دیامده بود، یگرفتن آن ن

كه چاپ شده بود آمده است. احساس  یرقانونیغ از روزنامه یاسم یبه نحو ییجا

ان آورم كه در آن صورت آنرا به گردن من یاز آن بم ینام یستیكردم كه من نبا

ن مسأله در آن بحران از نظرآنهاجرم یند كار تو بوده است و ایگو یگذارند و م یم

له آنرا پاك كردم و مطلب یو نداشتن وس یشد. با هزار سخت یمحسوب م یبزرگ

 یسم و آنها از رویبنو یگرید یكاغذها یدم كه از نو رویترس یر دادم و مییرا تغ

و آن روز بازج یصفحات كاغذ بفهمند كه چند صفحه از آن كم شده است. پس فردا

 را با خود برد. ییبازجو یآمد و برگها

 

  یر مسعود رجوینخست وز و صدر یبن فرار

’ ’ش من آمد و گفت:یازجو در سلول پباز، ب یاول ییچند روز بعد از آن بازجو 

ائتالف كرده و او را نخست  یصدر با مسعود رجو یكه بن یدانیم یجعفر یآقا

به فرانسه فراركرده  یمقاومت كرده و با رجو یمل یل شورایر و مسئول تشكیوز

د یقت داشته باشد و شما دارین مطلب حقیكنم كه ا یمن گفتم كه فكر نم‘‘ است؟.

بول اورم قیت بیاگر اسناد ومداركش را برا’’ د. در جواب گفت: یكن یم یالبافیخ

ندارد كه قبول نكنم.  یلیدل یگفتم خوب اگر اسناد و مدارك آن را آورد‘‘ ؟یكن یم

بر مختلف كه خ یتلكس ها ین گفتگو رفت و روز بعد برگشت و مقداریبعد از ا

 یو مسئول شورا ری، نخست وزیصدر را به همراه مسعود رجو یبن یفرار آقا
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از اوضاع و احوال كشور به  یلیك تحلیمقاومت مخابره كرده بودند باضافه  یمل

با خود آورد و بمن داد وگفت:  یاسالم یجمهور یاز كاركنان خبرگزار یكیقلم 

‘‘ د؟یآنها را مطالعه كرد’’ د: یروز بعد كه برگشت، پرس‘‘ د.ینها را مطالعه كنیا’’ 

بالفاصله بدون ‘‘ ست؟یظرت در مورد مطالب آن چن’’ د: ی! پرسیگفتم آر

صدر اشتباه محض بوده و  یبن ین كارآقایگفتم از نظر من ا ین درنگیكوچكتر

ده بو یو یخین اشتباهات تاریاز بزرگتر یكین یبا سازمان مجاهد یائتالف و

د: یتا بحال زده است. بعد پرس یاست كه و ییر با تمام حرفهاین كار مغایاست و ا

 یاست از اوضاع كه من نم یلیگفتم تحل‘‘ ل چه بود؟ینظرت در مورد آن تحل’’ 

قتا یستم. حقیان امور نیتوانم نسبت به آن اظهار نظر كنم چون مدتهاست كه درجر

نوشته  یك فرد توده ای یستین بود كه آنرا بایل را كه مطالعه كردم، احساسم ایتحل

 یاست ول یل توده ایك تحلین یا م كه به نظر منیباشد. خواستم به بازجو بگو

د یدست اندركار هستند، فكر كردم شا یدانستم كه چه كسان یجرأت نكردم چون نم

ن نظر بگوش آنها برسد و پرونده ام را یاز آنها باشند و ا یز افرادینجا نیدر خود ا

 ن تر كند.یسنگ

بد  یلیخنها هنوز بامن ین مسئله را گوشزد كنم كه اینجا الزم است كه ایدر ا

بازجو خواست از سلول برود به اوگفتم  ین علت وقتیكردند، به ا ینم یرفتار

كنم  یكه قرآن مطالعه م ید تا هنگامیارم بگذاریكاغذ در اخت یممكن است مقدار

 ییزهایگذارند، چ یارم میرا كه در اخت یمرحوم مطهر یاز كتابها یا بعضیو 

 ییبازجو ین برگهایاز هم یتوان یم ’’ادداشت كنم. در جواب گفت: یرا ازآنها 

آن وچند ل قریاز مسا یش از بعضیكمقدار فی.‘‘ یش استفاده كنیا فیبعنوان كاغذ 

مطالعه دادند،  یو برا یارشاد یبه عنوان كتابها یكه از مرحوم مطهر یكتاب

 یخیه كردم. حاال چون هم كاغذ داشتم و هم وقت،  فكركردم دست به نوشتن تاریته

ك روستا زاده آزاد تبار اختصاص ی یدر لباس داستان بزنم و جلد اول آنرا به زندگ

 ییقسمتها ،شد یخارج از كشور را شامل م ییدهم. و جلد دوم كه مبارزات دانشجو

ند است موقتا از آنها بگذرم و بروم. جلد ینها ناخوش آیا یزدم برا یرا كه حدس م

انقالب  یریبود. اوج گ یباق ی، اگر عمریادبعد از آز یماند برایسوم و چهارم م

ف انقالب و مسائل حول و حوش آن ) یس و كم و كیبه پار ینیخم یو آمدن آقا

 یاست جمهوریصدر از ر یبن یآقا یران تا بركناریجلد سوم( و شروع كار در ا

 گرفت. ی) جلد چهارم ( را در بر م

چند  یده شده بود كه روزدست نوشته آما یكار جلد اول را شروع كردم و مقدار
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د كصیه شده را كه حدود یته یشهاین نوشته ها و فیختند وایپاسدار به سلول ر

ن موضوع باز خواهم یش بود با خود بردند. در فصل سوم مجددا به ایوپنجاه ف

 گشت.

 یاز اطاقها یكیدا شد و مرا به یپ ینادر یسر وكله آقا یباز بعد از چند روز

صدر چگونه بوده  یبن یوضع دفتر آقا’’ د: یبرد. درآنجا از من پرس ییبازجو

صدر كار نكرده ام، كار من در روزنامه بوده  یبن یگفتم من در دفتر آقا‘‘ است؟

ناسم. ش یمختلف آن را م ین قسمتهایاست. اما چون با دفتر سر وكار داشتم مسئول

و  بوده اند و خط یچگونه افرادنها ید كه ایل كنید تحلیدان یتا آنجا كه م’’ گفت: 

كه من اطالع دارم  ییح دادم تا جایدر جواب توض‘‘ ربط آنها چگونه بوده است؟

نها یشتر ایمسلمان، معتقد و عالقمند به انقالب و اسالم هستند و ب ینها بچه هایا

كا و كانادا هستند یان در اروپا، آمریدانشجو یاسالم یه انجمنهایاتحاد یبچه ها

واد ون، جیانتظار یر مصطفیت داشته اند، نظیدر راه اسالم و انقالب فعال وسالها

شد  یانن حرفها عصبیباگفتن ا…. و ینیرحسیام ی، علیم، مجبد بهبهانیپور ابراه

‘‘ ؟بوده است یم مسلمان  و انقالبیپور ابراه ین آقایكه ا ییگو یتو م’’ و گفت: 

دركار است. بعدا متوجه  یمسئله ادم كه ینسبت به او زد. من فهم یك حرف بدیو 

ا دینها شدیداشته كه آنرا خورده است و ا یكاغذ ی، ویریشدم كه در هنگام دستگ

فتر د و در دیهست ییكایشما آمر’’ بودند. بعد از آن گفت:  ین بابت عصبانیاز ا

ن یكنم كه چن یمن گفتم فكر نم‘‘ كا حاكم بوده است.یاست جمهور خط آمریر

مان، هستند مسل ییشناسم، بچه ها یكه من آنها را مییصحت داشته باشد تا جا یزیچ

نجا یت كرده اند. در ایانقالب و اسالم فعال ینان سالها برایو ا یمعتقد و انقالب

مخالف خط  یدوگروه بوده اند،گروه یاست جمهوریدر دفتر ر’’ خودش گفت: 

، ید سنجابینصور فرهنگ، سعان، میموافق آن مثال احمد سالمت یكا و گروهیآمر

 ینیرحسیمنصور فرهنگ، پ ید من با آقایدان یمن گفتم شما كه م…‘‘ و ینیرحسیپ

نداشته ام و معتقد به اسالم و انقالب بوده ام. درجواب گفت:  یان رابطه ایو سالمت

د یرو خط امام نبوده ایشما پ ید ولین درست است كه شما با آنهاموافق نبوده ایا’’ 

د كه خط خودتان را درآنجا جا ید. شما قصد داشتیخط خودتان بوده ا رویو پ

داده اند وحرف  یدفتر به و یل را بچه هاین تحلیمشخص بود كه ا‘‘ د.یندازیب

 یم و بهبهانیون، پور ابراهیانتظار یدم كه آقاین جلسه فهمیست. در ایخودش ن

 یزید و تت و تنیعصبانن بحث و گفتگو كه همراه با یرشده اند. بعد ازایزدستگین

 ییهنوز بازجو یهم جوترس حاكم شده بود مرا به سلول باز گرداند ول یو كم
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ن است. قابل ذكر یم روشن نبود كه چرا چنیاز من شروع نشده بود و برا یجد

 یبردم، تمام راهروها یته مشترك بسر میكه دركم ینكه در تمام طول مدتیا

كه در راهروها بودند با چشم  ییه بود و آنهارشدیمختلف پر ازافراد دستگ یبندها

ن بستن چشم از چند هفته تا چند ماه یداشتند و اغلب ا یبسته شب و روز نگاه م

و  یجاد جو رعب و ترس در دل زندانیبه خاطر ا یكین كار ید و ایكش یطول م

بود. به عنوان مثال آقای دکتر ناصر تکمیل  یه و شكنجه زندانیتنب یگر براید

یون چشم بسته و با بیماری پرستات یک هفته در کنار مستراح بسر می برد. هما

در آن موقع، چون اجازه نمی دادند که قبل از موعد مقرر به مستراح بروند، 

کسانیکه پرستات داشتند، ادرار خود را  شبها در قوطی و یا... ذخیره کرده و  

ادرار را در مستراح خالی  صبحها که زندانیان را به مستراح می بردند، آنها هم

 می کردند.

 

ها ییروش برخوردم در بازجو   

ان بكار یر بازجویا سایو  ینادر یباآقا ییرا كه من درتمام دوران بازجو یروش

زدم و چنان  وانمود  یم ین بود كه اغلب خودم را به تمارض و مردگیبردم ا یم

گرفتم.  یبه خود م یمظلومانه ا یكردم كه درحال سكرات هستم و چهره  یم

له و ب یزدم و با جوابها یده حرف میبر یكوتاه و با صدا یلیخ ینكه گاهیگر اید

ها سر  ییكه اغلب در بازجو یدادم. از پرحرف یا كلمات مقطع پاسخ مینه و

كه الزم ییكردم. و در جاها یز مید سخت پرهیآ یاز آنها بدست م یادیز ینخها

رفتار كرده بودم كه آنها قبول  یگفتم و طور یو قاطع نظرم را م یجد یلیبود خ

م و هرچه یگو یكرده بودند كه هرچه را كه به نظرم موافق  است بدون ترس م

م نشان داده بودم یل كار با برخوردهایكنم. درهمان اوا یان میز بیرا كه مخالفم ن

را  یزیت. اگر چاعتقاد اس یم از رویگو یندارم و هرچه م یكه ترس و وحشت

 ینكه اگر آنها احساس میگر ایان آن ندارم. نكته دیافتم ترس از بیمخالف اعتقادم 

ستم و روش آنها هستم و یمخالف س یدند كه من به طور كلیفهم یكردند و م

 نیكتر از ایبار ییدكار بجایدانم، شا یم یو انسان یآنها را ضد اسالم یروشها

نند ك یتوانند با من باز یكردند كه م یاحساس م گر اگر بازید. ازطرف دیكش یم

كردند و هر روز وشب  یگر مرا رها نمیرم، آنها دیكه من در خدمت آنها قرار بگ

د ت انسان را خردكننیآمدند تا شخص یش مینقدر پیكردند و ا یاز من طلب م یزیچ

چون و  یب یت و بصورت عاملیشخص یپوچ و ب یرا به صورت انسان یو و
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 یزندان و دادستان یاین كار اولیدست خود مبدل سازند. چون مهمتر چرا در

 یریبوده و هست. دائم با بكارگ یاز افراد بازداشت ییت زدایان هویوبازجو

 یبود و وقت ییت زدایب كارشان و هدفشان شخصیمختلف ترس و تحب یروشها

آنها  سازارآنها بود و به یگر دربست در اختیشدند، او د یموفق م ینسبت به كس

 د.یرقص یم

ردم ك ین فشار را تحمل میر بودم و دائم ایا گیر دوسنگ آسین بود كه من در زیا

 ینان مرا ضد اسالم و انقالب نخوانند و از طرفیكردم كه چه كنم كه ا یو فكر م

ك یل نخواهم شد. یچون و چرا در دست آنها تبد یب یبدانند كه بصورت عامل

و اعمال و  یالزم بود كه آنها نفهمند مخالف روش ضد اسالم ین دائمیتمر

ده ینكه دیاعمال آنها هستم. ا یكردارآنها هستم ونه احساس كنند كه موافق همه 

 یز اظهارمیم و آنچه را كه مخالف آن نیگو یده بدانم میكه موافق عق یزیبودند چ

مصون نگه داشت. ازتعرضات  یاریاندازه كمك حال من بود ومرا از بس یدارم ب

 نها بر سه  اصل استوار بود:یروش برخورد من با ا

 ـ دروغ نگفتن1

 چكس باز نكردنیش هیـ سفره دل را پ2

ز بود در یداشتم و آنچه را كه مخالف ن یده ام بود اظهار میـ هرچه را موافق عق3

 دادم. یانش ترس بدل راه نمیب

ان یب یدش را به روشنیدانستند كه عقا یم ین سه اصل آنها مرا مسلمانیبر اساس ا

كه از گذشته ام  ین مشروط است. و با سابقه ایاز موافق یكیكند و الجرم  یم

بماند  آنها از من محفوظ ین طرز تلقینكه ایا یبود. برا یك نكته مثبتین یداشتند ا

ب شوم، مطال یمواجه م ییا بازجوی یبا سئوال یكردم كه وقت یكوشش م یستیبا

ن یآنها ازخالل ا یان كند ولیرا ب یقتیان كنم كه دروغ نباشد و حقیب یوررا ج

وال ن الزم بود كه پاسخ سئیمن مطلع نشوند. بنابرا یا نوشته از نظرقطعیگفتار 

ها است كه آن یزین همان چیل كنم كه آنها احساس كنند كه ایتبد یآنها را به صورت

ه و یشدند، بشود آنها را توجق یدق یلیآنها خ یرو یخواهند و اگر روز یم

 ركرد.یتفس

با خواسته  ید كه شباهت و قرابتیهست یان مطلبیشما در مقام ب ینكه: وقتیح ایتوض

و نظر مخاطب شما داشته باشد، مخاطب آن گفته شما را در مرحله اول موافق با 

 یخاص یآن دقت و موشكاف یكند والجرم اگر رو یم ینظروخواسته خود تلق

ن یكند ا یماند، و مخاطب فكر م یده شما پنهان میرد اصل نظر و عقمبذول ندا
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 ا در نظر داشته است.یكرده و  یاست كه او فكر م یزیهمان چ

 

ر سلولییباز هم تغ  

و  ستیحدود دو ییو در فضا ییدر تنها یمن زندگ یبرا ین شكنجه روحیبدتر

كه درسلول واحد  یاز روزها هنگام یكیمتر بود. یكصد وشصت سانتیهفتاد در 

كه درحال عبور بود، ازپنجره سلول نگاه  ین مشغول نماز بودم، پاسداریاو 209

س از ب‘‘ ن نمازبكمرت بزند.یا’’ بلند گفت:  یخوانم، با صدا ید نماز میكرد، د

از  یكین علت یم لذتبخش بود! به این صدا هم برایا یده بودم حتینشن ییصدا

ن سلول یول آمد به او گفتم كه چرا مرا تنها در ابه سل ینادر یآقا یروزها وقت

ا د مرا بیتوان ید، میدكه مرا باگروه خودمان بگذارید؟ اگر ترس دارینگهداشته ا

 یادد در سلول انفرید. آخر چرا ما بایستند، هم سلول سازیكه هم پرونده من ن یكسان

 م.یباش ییدرتنها

هم سلول  یكیسلولت را عوض كنم و با  یخواه یم’’ فكر كرد و گفت:  یكم

‘ ‘لت را جمع كنیتا من برگردم وسا’’ ! گفت: یازخدا خواسته گفتم آر‘‘ ؟یشو

برگشت و طبق معمول چشم بسته دست مرا گرفت و به  ی، رفت و بعد ازساعت

ن یرا باز كردو گفت برو در ا یدرب سلول ین برد و بعد ازچند لحظه اییطبقه پا

د. به اندازه بو یكیف و تاریار كثیسلول نمور و بس‘‘ ز هست.یگر نیك نفر دیسلول 

 یار تنگ بود. هوایدن ما دو نفر بسیخواب ین سلول كوچك بودكه واقعا برایا یا

 دمین سلول را دیا ید. من وقتیرس یتازه به آن كم م یز بدبود و هوایداخل آن ن

كردم، حداقل سلول خودم بزرگتر و  ین تقاضا را از ویمان شدم كه چرا ایپش

د و نم و بو هم یتاب یآفتاب به درون آن م یز گاهیبود و در طول روز ن ینوران

 بخصوص یو نجس یل پاكیازمسا یو بعض یبودچپ یم جوانینداشت.هم سلول

زد،  یدامن م یط كوچكین محیك چنیدر  یستیهمز یدرآن دوران به مسأله زندگ

ط گوناگون منطبق یتوانم خودم را با شرا یچگونه م هنوزعادت نكرده بودم كه

م آن اد داریكه بییار مشكل بود. تا جایم بسین جوان برایكردن با ا یسازم. زندگ

ن علت یدانست به ا یز را نمیمسالمت آم یل وزندگیجوان هم مثل من خم وچم مسا

   م.   یكن ین سلول زندگیدر ا یبه خوب یم دونفریمشكل بود كه ما بتوان

تم. گش یار ناراحت و دنبال راه چاره میم، بسیبه آن جوان بگو یزینكه چیبدون ا

 ینادر یم. روز سوم بود كه آقایبا هم گپ زد یم و كمیشب اول را با هم گذراند

 خواهم اگر ممكن است ینم یدم گفتم: من اشتباه كردم، هم سلولیدا شد. تا او را دیپ
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 ینجا باشم خواهم مرد، نه میگر ایاول برگردان. اگرمن تا چند روز د یمرا بجا

ز ین یو شرع یل اسالمیتوانم بخوابم و به خاطر مسا یبكشم و نه م یتوانم نفس

كه  ستین ین اسالمین سلول بسر برم.  اصوال این جوان چپ در ایتوانم با ا ینم

ستاد و در یا ید كمیشن مرا ینكه حرفهای. بعد از این كرده ایمرا با او همنش

 یت درست میبرا’’ كرد. بعد گفت:  یفكر م یزیهمانحال ظاهرا داشت به چ

ز یو پرو ید صدرالحفاظیش رشیترا پ یخواه یم’’ ر مترقبه  افزود،یو غ‘‘ كنم

در ص یش افراد گروه بنیرقابل باور بود كه مرا پیم غیبرا‘‘ بهزاد پور ببرم؟.

، رفت. من ‘‘ خودت را آماده كن’’ . گفت: یخوشحال شدم و گفتم آر یلیببرد. خ

آمد و پس از بستن چشمم دستم  یلم را جمع كردم و منتظرنشستم  بعد از مدتیوسا

 دم كه سلول آنها در طبقات باالیم، فهمیدیبه پله ها رس یراگرفت و راه افتاد. وقت

چشمت را باز ’’ كرد و گفت: را باز یدر سلول یقه ایقرار دارد. بعد از چند دق

نجا یا’’ هستم. گفت:  یدم در اطاق نسبتا بزرگیچشمم را باز كردم د یوقت‘‘ كن.

شنهاد یپ.‘‘ ییند فعال رفته اند بازجویآ ید و بهزادپور میگر رشید ین تا ساعتیبنش

ك طرف مرا شاد و مسرور كرد و از طرف ید و بهزادپور از یانتقال به سلول رش

مسأله  نیاط به ایمرا به فكر فرو برد و باعث شد كه دركمال دقت و احت یلیگر خید

است كه قبل از بسته شدن  یین عمل خالف عرف بازجویبرخورد كنم. چراكه ا

ور هدف و منظ یگر ببرند مگر برایكدیش ی، افراد همگروه را پییپرونده بازجو

 افتم.یم را ین تصمی. بعدها علت ایخاص
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 فصل سوم

 

با دوستان همگروه یدار و زندگین دیاول  
 

بود، پنج متر در چهار متر كه  با موكت  یهمانطور كه گفتم سلول آنها اطاق بزرگ

هرگزآفتاب  یداشت ول یبود. پنجره ا یرنگ فرش شده بود و اطاق خوب یقهوه ا

ل در سلو نینبود. ا یبد خبر یگر از نم و بویك بود اما دید و تاریتاب یدر آن نم

 یر خوشحال بودم ولیین تغیهمرفته از ایته مشترك قرار داشت. رویبند چهارم كم

ن یدست به ا ینادر یزد كه چه شد كه آقا ین مسأله دور میفكرم دائم دراطراف ا

خودم آورد. نسبت به عواقب  یها یرمترقبه زد و مرا به سلول هم پرونده ایاقدام غ

من سوخته  یدلش برا یستینبا ینادر یآقازدم كه  یآن حساس شدم و حدس م

ش مرا یش از پین عمل بینجات دهد. خالصه ا ییباشد و بخواهد مرا از درد تنها

از دم درسلول بیاركرد. حدود سه ربع ساعت در سلول تنها  نشسته بودم كه دیهوش

دم یردم. پیگنج یدر پوست نم یدن آنها از شادیز وارد شدند. با دید وپرویشد ورش

 یده بوسیود یم و ماچ و بوسه. پس ازحال و احوال پرسیگر را بغل كردیهمدو 

د؟ گفتند ید وكجا بودیركردیم. به آنها گفتم دیدیخند یم و میكرد یمفصل بهم نگاه م

را آورده ام به  یجعفر یآمد وبما گفت كه آقا یم وبرادرنادریداشت ییكه بازجو

كه از  یماه 4ـ  5بود. بعد از یبخشار مسرت یما خبر بس ین برایسلول شما و ا

 یك همزبان و مصاحب جمع میبود كه با  ین بارین اولیگذشت ا یبازداشتم م

 نجا آوردهیمرا ا یكه نادر یلیما بود. بهر دل یبرا یشدم. آن شب، شب واقعا خوش

 یزندان مدت یار خوب و خوشحال كننده بود و من از آن حال و هوایبود، فعال بس

 بدرآمدم.

ش آنها یكه پ یآوردند كه فكركنم چلومرغ بود. در طول مدت یخوب ینشب غذاآ

كه نیگر است و مثل اید ینجا بهتر از جاهایا یهمرفته غذایبودم معلوم شد كه رو

شما چگونه  یدم كه وضع غذاید و بهزادپورهم پرسیسفارش شده است.  از رش

 دهند اغلب انسان یكه م یینجا غذا خوب است و باغذایاست؟ گفتندكه نسبتا در ا
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كم حا ین وضعیك چنیكه قبال بودم  ییكه در سلولها یشود. در صورت یر میس

 م ویكرد یم و باز بهم نگاه مینبود. در روز بعد، همچنان شاد و سرحال بلند شد

 ح دادم كه تا بحال را دركجاها گذرانده ام.یم و من توضیزد یمعمول یحرفها

 

اطیدر كمال احترد و بدل كردن اطالعات   

و  یدم كه شما كیمن از آنها پرس یهم خانوادگ یو مقدار یمعمول یبعد از حرفها

د و یجز، جواد، میمن، پرو :میما پنج نفر بود’’ دگفت: ید: رشیرشدیچگونه دستگ

)رشید صدر الحفاظی، پرویز بهزادپور، مجید بهبهانی، مصطفی دیو حم یمصطف

 م و از دفتریرفت یم یم و چند روزیبود یمخف ، ظاهرااصفهانیها و حمید گرامی(

 ست و كجایم كه قرار ما چیگفت یانه میم و ناشیكرد یتلفن م یاست جمهوریر

م او هم یدید را دیدر راه حم یاست جمهوریم دفتر ریخرداد رفت 25م؟ روز یهست

 ك ظرف بزرگ كلهیم و یز. صبح رفتیم منزل پرویشب را رفت یبا ما آمد، همگ

م كه زنگ یندازیم كه سفره بیم، شروع كردیم و برگشتیصبحانه گرفت یاپاچه بر

ز رفت وتا در را بازكرد پاسداران به داخل منزل ید برادر پرویبصدا در آمد. مج

‘‘ بردند. 209ن واحد یكراست ما را  به  اویركردند و یهجوم آوردند و ما را دستگ

را كه به  یفیصدر و سودابه سد یخرداد خانم بن 24روز’’ د گفت كه یرش

دستورداده  ینیخم یر كرد كه آقایآنها را دستگ یغفار یتظاهرات آمده بودند، هاد

 را در یفیسودابه سد یصدر را آزاد كنند و او را آزادكردند ول یبود كه خانم بن

دم یكبار سودابه را دینجا یمن در ا’’ د اضافه كرد كه یرش‘‘ بازداشت نگهداشتند.

’ ’او گفت: ‘‘ د.یرس یبد و افسرده بنظر م یلیار رنجور شده و حالش خیسكه ب

حال رشده كه تا بین افراد دستگیبنا برا‘‘ ر كرده اند.یز دستگین نواب را نیحس

دابه ن نواب، سویر شده اند عبارت بودند از: حسیمن روشن شده بود كه دستگ یبرا

، یهبهاند بید، مجی،  حمیمصطف ز، جواد،ید، پرویصدر، رش ی، فتح الـله بنیفیسد

، مسعود زارع. منوچهر ییون، طباطبایانتظار یون، مصطفیل همایدكترتكم

 را هم قبال گرفته بودند. یمسعود

ده پرون’’ دم كه وضع شما به نظرتان چگونه است؟ جواب داد: ید پرسیبعد از رش

 یول‘‘ م.یه اكه به ما داده اند از اعدام جست یبا قول ین است ولیار سنگیما بس

‘ ‘ن است.یپرونده اش سنگ’’ گفت كه  یار ناراحت و نگران بود و بارها میبس

 ید دائم در نگرانینها بودم، رشین سلول با ایكه من در ایدر تمام مدت دو هفته ا

 یكطرف میرفت. از  یاعدام م یبود كه به سو یبرد و مثل كس یبسر م یسخت
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 یگر ترس و وحشت سرا پایاز طرف د یول‘‘ از اعدام جسته است’’ گفت كه 

ا وداع ر یب دارفانیبه او الهام شده بود كه عنقر ییوجودش را فراگرفته بود و گو

دن زهارا بگریچ یلیكه خ’’ بدهد گفت:  یحینكه توضید بدون ایخواهدگفت. رش

 ‘‘گرفته است.

 یاط را از دست نمیشناختم، طبق روال كار احت ینها را خوب میكه ا یبا وجود

 را یرا عنوان كرده اند و چه اطالعات یلینها چه مسایدانستم كه ا یق نمیدادم. دق

 درآنها به وجودآمده یر و تحولییداده اند و چگونه با مسأله برخوردكرده اند؟ چه تغ

ل یهر دو با هم بودند مسا یوقت یبرخوردارهستند؟ گاه یه ایاست و از چه روح

كردم. چون  ید سوال میرا تنها از رش یلیمساز ین یدم و گاهیپرس یرا م یعموم

ردند ب یم ییك پرونده داشتند. اغلب آنها را با هم به بازجویز با هم ید و پرویرش

كردند كه آنها هركدام مستقال جواب بدهند  یاز هر دو آنها م یكسانی یو سئوالها

 یخواستند، م یل گوناگون از آنها میدر رابطه با مسا یلیكه تحل یو در مواقع

سند یگر را كامل گردانند و بعد بنویكدیگفتند كه باهم تبادل نظر كنند و اطالعات 

اط یآنها احت یدن آن از هر دویبود كه در آن موقع از پرس ییزهاین، چیبا وجود ا

د بپرسم تازه آنهم با دقت كامل یفقط از رش یكردم كه به نحو یم یكردم و سع یم

د جایا یش بازجو عنوان كردند، مشكل چندانیكرده آن را پكه اگر خدا نایبه طور

ند ز هر دو به من گفتید و پرویبه پرونده من اضافه نشود. رش یدیز جدینكند و چ

نها یه انكه بیمرا تكان داد و بدون ا یلین گفته خی، ا‘‘ میز را گفته ایما همه چ’’ كه 

 ییزهایاورم كه چه چیكردم از آنها در ب یا چون  و چرا بكنم سعیم و یبگو یزیچ

 نیلشان از اوضاع و احوال چه بوده است، بخصوص به عناویگفته اند و تحل

ند در مورد خود من چه یآوردم كه بگو یم، آنها را به حرف میرمستقیمختلف و غ

 ت بود.یمن حائز اهم ین مسئله برایگفته اند چون ا

 را كنترل كرده بودند و یاست جمهوریر دفتر یتلفنها’’ د گفتند: یز ورشیپرو

نها، از اغلب كارها و مكالمات مطلع بوده یآخر را و لذا ا ین روزهایبخصوص ا

 یكبخت از دفتر حقوقین یار ویو دست یمسعود یل را  هم آقایاز مسا یاند. بعض

 پخش یاسالم یجمهور یمایز با آنها كرده اند كه از سین یگفته اند و مصاحبه ا

 ‘‘ز به ما نشان  دادند.یشده است و متن آن را  ن

 

یگروه برانداز  

وه ك گریر و بازداشت كردند اعالم كردند كه یما را دستگ یوقت’’ د گفت: یرش
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’’  چه؟ گفت: یعنی یدم براندازیپرس یمن از و‘‘ م.یر كرده ایرا دستگ یبرانداز

پاه بخصوص تحت كنترل س یاست جمهوریدفتر ر یبعد از بستن روزنامه، تلفنها

لفنها ن تین چند روزه چون تلفنها كنترل بوده و ما هم با ایبوده است و ا یو دادستان

 یم مثال گفته بودم كه فالنیداد یگر اطالع میمان را به همدیتمام حرفها و كارها

كنترل  زین شماره را نین كار، آنها ایر. بعد از ایبعدا با من با فالن شماره تماس بگ

 یخودمان تمام حرفها یو ندانم كار یاطیاحت یق براثر بین طریكرده بودند و بد

‘‘ م.یم با خود اسلحه داشتیر شدیكه دستگ یما را كنترل كرده بودند. هنگام یتلفن

 نبوده است. یمن گفتم اسلحه ها كه مجوز داشت و مسئله ا

دند، من فتر داده بوبه د یلوواتیك فرستنده چهل كین ینكه قبال مجاهدیگر ایمطلب د

 60اوضاع و احوال بعد از سال  یوقت’’ ؟ جواب دادند: یچ یگفتم فرستنده برا

د  و آوردن یلو واتیك فرستنده كوچك چهل كین ین شد مجاهدیسخت و سنگ یلیخ

شود از آن  یرد و میگ یلومتر را دربر میگفتند كه برد آن حدود شعاع چهل ك

ل ك یصدر از فرمانده یبن یروزنامه و عزل آقا استفاده كرد. ما هم بعد از بستن

صدر را  ینب یآقا یم و حرفهاین فرستنده استفاده كنیم كه حاال از ایقوا با خود گفت

كار م آن را بیم نتوانستیكرد یم هركاریم بعد كه سروقت آن رفتیبا آن پخش كن

ن ینهم از ایا د،یل گرفتین دستگاه را تحوینها گفتم كه چرا شما ایمن به ا‘‘ م.یندازیب

 د هم داشتنیآنرا به شما داده اند. و شا یت و هدفیچه ن یست رویگروه كه معلوم ن

ت یامن دیخواسته ا یند مین بوده است كه بگویا یبرا یخوب ین فرستنده بهانه یا

 گر چاپ و پخشید و مسئله دیه آنها بشورانید و كشور را علیكشور را برهم بزن

: ’’ د گفتیله دادستان است. رشیل شدن وسیبعد از تعط یروزنامه انقالب اسالم

م و او هم یرا به چاپخانه لوحه داد یخردادماه روزنامه انقالب اسالم 19و18روز

راضبط  یختند و مابقیم كه ریاز آن را پخش كرده بود یآنرا چاپ كرد، مقدار

‘ ‘ها من آنرا گردن گرفتم كه پخش كرده ام. ییدر بازجو یریكردند، بعد از دستگ

من ’’ د؟ جواب داد: ین رابطه از من چه گفتیدم در اید پرسینجا من از رشیدر ا

 یل شد و بچه هایروزنامه تعط ینداشت. وقت یاز آن اطالع یجعفر یگفتم كه آقا

د ینجا برویهمه از ا” به آنها گفت  ی، جعفریاست جمهوریروزنامه آمدند دفتر ر

ف یدمحل كارتان در روزنامه تا تكلید، بروییاینجا بید كه ایرون، شما حق نداریب

ن مسئله خوشحال شدم یمن از ا‘‘  بچه رفتند. یو بعد از آن همه “. آن روشن شود

د كامال درست بود ومن در چاپ و یامده است. حرف رشیان نیاز من بم یكه اسم

 یرقانونین مسأله روزنامه غیودم. اازآن مطلع شده ب ینداشتم ول یپخش آن دخالت
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 كرد. خود ین میسنگ یلیم خیافتاد، مسأله را برا یگردن من م یاگر به هرنحو

كه موقتا از طرف یها تا روز یقانون ین بیبا تمام ا یروزنامه انقالب اسالم

كه یبوده است وبا وجود كشور یوقانون یف شد، روزنامه رسمیتوق یدادستان

شد در اطراف  یبود، م یو قانون یچون رسم یان بود ولیاستبداده یمطالب آن عل

 یكه بعد از آن چاپ كردند دفاع چندانین شماره ایا یزد. اما برا یادیز یآن حرفها

وده انقالب نب یفه دادستانین وظین رابطه هرچند كه ایحال در ایا یشد كرد. علینم

 یفتنریت پذیر آن وضعد كشور را بدهد، دیاز جرا یف بعضیاست كه دستور توق

وان گرفت و به عن یتش را از رهبر انقالب میانقالب مشروع ینبود چراكه دادستان

داده بودند كه  یئت سه نفره هم رأیجا افتاده بود و ه یو قانون یك ارگان رسمی

اگر  ین حالتیك چنیل بشوند. ودر یتعط ین روزنامه ها فعال موقتا تا اطالع ثانویا

ك یانه چاپ و پخش شود، یله همان دست اندكاران مخفیهمان روزنامه آنهم وس

در  یدادستان یهم نفوذ ین ملكیحس یآقا’’ دگفتیشد. رش یكارخالف محسوب م

‘ ‘ار آنها قرار داده است.یداشته است در اخت یهم كه و یدفتربوده است و اطالعات

ت. ز رابطه داشید نیرفت و با رشآمد و  یاست جمهوریبا دفتر ر ین ملكین حسیا

ر یگرا دست ییم كرمان و دكتر بقایگفت كه  با او رفت یو با او دوست شده بود. م

او  ین، دادستاینیخم یع باكمك آقایسر یلیكه داشت خ یبا امكانات ییم و بقایكرد

 را آزاد كرد.

  

ت دفتر محرمانه یمسئول   

تر افتاده بود، دف ید صدر الحفاظیرش یت آن گردن آقایگر كه مسئولیمسأله مهم د

ون  و یانتظار یمصطف یاست آن با آقایبود كه ر یاست جمهوریمحرمانه ر

عنوان كرده بودند كه كار دفتر محرمانه جمع  یید بود و در بازجویگرداننده آن رش

 یو حزب جمهور یون و بخصوص دكتربهشتیه روحانیاطالعات عل یآور

 بوده است. یاسالم

 یسوابق افراد شاغل در پستها یم گرفت كه رویانقالب تصم یشورا 58در سال 

 یرق بشود و دفتیشوند تحق ینامزد م یپست یكه برایا كسانیو  یمملكت یباال

انقالب بعهده داشت.  یق را از طرف شوراین مطالعه و تحقیدرست شد كه كار ا

 را در وزارت خانه ( نام گرفت، اسناد و مدارك افرادین دفتر كه ) دفتر پاكسازیا

ق بعمل یآنها تحق یكرد و رو یدا میكه سوابق افراد در آنجا بود پ ییها و جاها

ت یكرد و مسئول یانقالب معرف ینژاد را به شورا یصدر فضل یبن یآورد. آقا یم
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ده ینژاد به اتفاق چند همكار كه خود برگز یفضل ید. آقایواگذار گرد یدفتر بو

را درآنجا  ین كار اختصاص داده بود، اسناد و مداركیز به ایرا ن یبود و محل

ند كرد یدا میاز پیكشور به آنها ن ین باالیكرده بود و هر وقت مسئول یجمع آور

داد.  یار آنان قرار میخواستند، آنها را در اخت یم یدر موردكسان یا اطالعاتیو 

و بخصوص اطالعات سپاه  یاطالعات یاز ارگانها یچون درآن زمان بعض

كرد، سرانجام آن دفتر منحل  یم یپاسداران وجود آن را تداخل در كار خود تلق

آمد و در جرگه  یاست جمهورینژاد مسئول آن به دفتر ر یمحمود فضل یشد. و آقا

ن اسناد و مدارك یاز ا یدرآمد. مقدار یاست جمهوریدفتر ر یاز افراد باال یكی

ز ین ینژاد و همكاران و یفضل یمنتقل شد و آقا یت جمهوراسیآن دفتر به دفتر ر

دا كرد و یسوابق افراد ادامه پ یق و مطالعه رویكردند. و كارتحق یبا آن كار م

 یشد و در مواقع ضرور یم یو نگهدار ین اسناد و مدارك در آنجا جمع آوریا

 استیشدند به ر ینامزد، م یپست یافراد كه برا ینظرش را نسبت به بعض

 یاریشد واسناد ومدارك بس یم یریگین كار مرتب پیكرد. ا یاعالن م یجمهور

شد.  ی، احزاب و گروهها و سوابق آنها، جمع آوریازاشخاص، مقامات مملكت

 ین دفتر جمع آوریعنوان كرده بودند كه كار ا یگفت، دادستان ید میكه رشیبطور

 یو حزب جمهور یدكتر بهشت یون و بخصوص آقایه روحانیاطالعات عل

به خارج از كشور كرده بود و طبق آنچه  یك سفرید یرش یبوده است. آقا یاسالم

ژه یواز سران ب یكه دال بر روابط بعض یگفتند به اسناد و مدارك یها م یكه بعض

 نكه كارگردان دفتریدا كرده است. با ایپ یكا بوده دسترسیباآمر یدكتر بهشت

ت یون بود، تمام مسئولیانتظار یمصطف یس آن آقاینژاد و رئ یفضل یمحرمانه آقا

 د افتاده بود.یآن  بگردن رش

 ك گروهیكنند كه ما  یشوند، اعالم م یر مین شش نفر دستگیا یدر هرحال وقت

زد و ی ید تاجر پسته و از اهالین شش نفرحمیم. از ایر كرده ایرا دستگ یبرانداز

ور س جمهیرئ یهم در دفتر صنعت یكسال آزاد شد. مصطفیرفسنجان كه بعد از 

م یكشور بود. جواد پورابراه یدفتر امور داخل یگانیزمسئول بایكرد. پرو یكارم

ار ز در دفتركین ید و بهبهانیكرد. رش یفه میدر قسمت امور جنگزدگان انجام وظ

ز، بود كه اصال ید برادر پروی، مجین گروه براندازیكردند. نفر ششم از ا یم

 ز آزاد شد.ین یو یبعد از مدت كمچكاره بود، یه

 از یادیكه خود در دفتر داشتند تا حدود ز یله عواملینان وسینكه ایرغم ایعل

د، كه كنترل كرده بودن ییت دفتر و روابط آن مطلع بودند و با كمك تلفنهایوضع
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ن را یندكه ایست. و اگر بگوین یك گروه براندازین گروه یدانستند كه ا یحداقل م

( كه  29شان روشن شده بود)یبرا یآنها به زود یریبعد از دستگ یم ولیدانست ینم

   یوبلكه فقط از ر یبرانداز یبرا یو امكانات یداشتند و نه گروه ینان نه دسته ایا

 یوحشت و ترس بعض یا از رویدر تلفن زده و  یمفت یحرفها یو بچگ ینادان

جو ارعاب و ترس در دل مردم و  جادیا یزها را گردن گرفته اند. اما برایاز چ

 ین گرفته شده بود كه از هرگروهیم برایتصم ییخاموش كردن هر صدا یبرا

ك یر ینظ ین عمل، محمل و مستمسكیا یاجرا یرا اعدام كنند و برا یچند نفر

وشن ر یبه قدر ین عنوان گروه براندازیه بودن ایپا یالزم بود، ب یگروه برانداز

روند و به پدرش  یاعدام كردند، هفته بعد به منزل او مد را یرش یبود كه وقت

 یآقا یحت‘‘ میگناه اعدام كرد یما او را ب’’ ندكه: یگو یم یعذر خواه یبرا

 ‘‘گناه اعدام شد. یدبیرش’’به دوستان خود درزندان گفته بود كه ینادر

 ط دانشگاه بدونیم از محیبودند كه مستق یز، دو جوان پاك و صافید و پرویرش

اد شده جیجان ایفقط چون شور و ه یو اطالعات یسیالزم، پل یاسیداشتن تجربه س

خدمت به مردم و عشق خدمت به كشور جذب شده بودند. بعد از  یبود برا

ر: ین نظیسنگ ینان و بستن اتهاماتیجاد وحشت و ترس در دل ایبا ا یریدستگ

 یاز، پرونده سیرقانونیداشتن اسلحه، داشتن فرستنده، انتشار و چاپ روزنامه غ

 یت دفتر محرمانه، كاریو مسئول یو به خصوص بهشت یمملكت یتهایه شخصیعل

 ین ناآگاهانه همه ین جو سنگیگران از ایخود و د ییرها یكنند كه آنها برا یم

 یگذارند كه شما گناه بزرگ ینها میرند. به گردن ایگ یآنها را خود بگردن م

و امام و پاك كردن گناهان  یاسالم یبا جمهور یبا همكار ید ولیمرتكب شده ا

اسالم  هیكه عل ید به شرط آنكه از گذشته خود و اعمالیشو یخودتبرئه و بخشوده م

 ید و در خدمت جمهورید توبه كنیانجام داده ا ینیو امام خم یو انقالب اسالم

ما گزارش  ید برایا اطالع دارید و ید و فقط آنچه را كه انجام داده ایدرآئ یاسالم

د گرفت. شما ید شد و مشمول عفو امام قرارخواهید، قطعا شما بخشوده خواهیكن

م چقدر و تا كجا ینیم ببیخواه یم فقط مید كه ما همه اطالعات را داریدان یكه م

 ن و بس.ید، همیشما صادق هست

است جمهور داشته اند، یرا از دفتر ر یچون باكمك عوامل مختلف خود اطالعات

ه دانند و بعالو یل را مینند مسایب ینها كه میكنند و ا یز آنها را عنوان ما یبعض

 یادد به آزیجاد امیجاد رعب و ترس در دل آنها و این و ایبراثر بستن اتهامات سنگ

نند و با دادن اطالعات و یب یده میفا یده شدن، آنها مقاومت كردن را بیو بخش
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 كنند. یدشوار مل گذشته كار خود را یل كردن مسایتحل

 

كا و خط امامیخط آمر  

”  و“ میزرا گفته ایماهمه چ” ز درسلول به من گفتند: ید و پرویكه رش یهنگام

د یم، رشیل كرده ایو درمورد مسائل مختلف دفترتحل“ میشده ا یه اطالعاتیتخل

نجا یما درا یما و بچه ها یبر رو ین و وحشتناكیار سنگیجو بس’’اضافه كرد كه 

چه ب یم، فشار را از رویرا انجام داد یونیزیتلوما مصاحبه  یوقت یبود ولحاكم 

د یشد؟ ریدفترچه گفت یلتان درمورد بچه هایدم درتحلیپرس‘‘ ما برداشتند. یها

ط رو خیپ یگریكا ودیدنباله رو خط آمر یكیم: یما بچه ها را دودسته كرد’’گفت:

سردسته آنها احمد سالمتیان بود، كا،  یدنباله رو خط آمر یامام و انقالب. بچه ها

 فتهیداشتند، ش یادیداشتند ودردفتر نفوذ ز یغرب یالت وافكاروآرزوهاینان تمایا

دند بو یرو خط امام وانقالب اسالمیز پیگرنیغرب بودند. گروه د یو خود باخته 

 یم با آقایداشت یا مسأله ایبود كه ما هر وقت كار  یجعفر یو سر دسته آنها، آقا

 یصدر مورد مشورت قرار م یبن یم و او آنها را با آقایكرد یمطرح م یجعفر

 ‘‘ داد.

 ییكایصدروآنها را به دوگروه آمر یان بنید درباره اطرافیل رشین تحلیدن ایبا شن

ك رهبر قرار دادن ین گروهها یهركدام از ا یم كردن و برایتقس یو خط امام

 یلل كارما را تمام كرده اند وین تحلیا نها بایش خود گفتم كه ایار جا خوردم و پیبس

 یلین چه تحلید از خودم آشكار سازم گفتم ایزو رشینزد پرو یزینكه چیبدون ا

س گروه قرار داده یز رهبر و رئیتان مرا  نیلهاید و در تحلیاست كه شما كرده ا

رو یپ م كه تویم و جا انداختیكمك كرد یلیما بتو خ’’د بمن گفت:ید؟ درپاسخ رشیا

م دردلم گفت‘‘ كند. ین به پرونده تو كمك میو ا یخط انقالب و اسالم و امام بوده ا

ك آدم مهم ید و از من یدرست كرده ا یك معضل بزرگیك مسئله ساده یشما از 

 یكه مید، در صورتیساخته ا یاست جمهوریمهم ر یاز مهره ها یكیخطرناك و 

س یصدر رئ یبن ینكه آقایاز انشان داد و گفت كه بعد  یعاد یلیشد مسأله را خ

هم كه در خارج و  یرا شروع كردند وتعداد یهمكار یبا و یجمهور شد عده ا

 ران هم آنرا ادامه دادند.یكردند در ا یم یهمكار یآنجا با و یدرمبارزات اسالم

ر یازاتهامات نظ یاریكه بس ین دو با وجودیا یلها و حرفهاین تحلیدن ایبا شن

شد، وضع پرونده  یده نمیبه من چسب… اسالم و انقالب ومسلمان نبودن، ضد 

ا م بیش دقت كردم كه از گفتگویش از پین احساس كردم و بیخودم را هم سنگ
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داشته باشد، چون با  یرا عنوان  نكنم كه جنبه اطالعات یزید چیز و رشیپرو

 كه بر آنها غلبه كرده بود ممكن بود آن حرف یش آمده بود و ترسیكه پ ینیوضع

مرگ  یخود بسو یید كه گوین تر كند. رشیش بازجو زده شود وجرم را سنگیهم پ

د داده اند كه از یام ین است. ولیجرم ما سنگ’’ كردكه  یرفت مرتب تكرار م یم

د هرچه كه ین امیبه ا‘‘ بما خواهند داد. یم و زندان مختصریاعدام جسته ا

ن یگفتند. خالصه با ا یداشتند، م یكه اطالعید درصورتیپرس یبازجوازآنها م

كردم بدون  یرون آمدم و حواسم را جمع كردم و سعیب یالیحرفها من از خوش خ

ست، بطوركامال دوستانه از آنچه به بازجو گفته ینها احساس كنند نظرم چینكه ایا

 گداربه آب نزنم.یخودم ب ییاورم كه بعدا در بازجویاند سردرب

زد و مثال پانصد  یرا قدم م یتمام روز چندساعتن جوان پاك و صاف ید ایرش

 یدارم در پارك قدم م’’ گفت كه  یزد و م یششصد مرتبه طول اطاق را قدم م

آورد كه  یورقه ا ینادر یمن با آنها در سلول نشسته بودم كه آقا یروز‘‘ زنم.

و  یحاج محمد یان، آقایحاج مان یآن سوال شده بود كه هرچه در مورد آقا یرو

 حرف ینها باهم كمیدم كه اید؟ بعد از آن دیسید، بنویدان یان مینیحاج حس یاآق

م. اوردیبا خودم فكر كردم، باالخره طاقت ن یزدند و شروع به نوشتن كردند. كم

ان و از هوادار ینها عضوجبهه ملیبله ا’’ د؟ گفتند: یدان یدم شما از آنان چه میپرس

ب رفتند و مطال یمصدق هستند و مثال در سالگرد فوت دكتر مصدق به احمد آباد م

، جز دیدان ینها را میمن به آنها گفتم شما چگونه واقعا افكار ا‘‘ ن نوع.یگر از اید

در موردآنان  یینطرف و آنطرف حرفهاید و ایده اینها را دینكه فقط چند بار ایا

خورد  یم ین حرفها به چه دردیگفتم پس ا‘‘ نطور است.یهم: ’’ د؟ گفتند:یده ایشن

د ید. شما كه مسلمان هستیبازجو درست كن ین بچه هایا یبرا یادینكه كار زیجز ا

كنم  ینطور فكر مینكه اید تنها به صرف اید، حق نداریدان یرا درست نم یزیو چ

ورد ما در م’’ ق كردند و گفتند: ید. حرف مرا تصدیبگوئ یزیچ ینسبت به كس

اطالع  نانید: ما از ایسیجواب دادم بنو‘‘ م؟یسیم. پس چه بنویندار یادیز زینها چیا

م یكه ما اطالع دارییتا جا یم ولیم چون كه با آنها حشر و نشر نداشته ایندار یچندان

ان مسلمان هستند و به اسالم و انقالب عالقمندند، اهل نماز و روزه و ین آقایا

 نینها هم همیانجام دهند. ا یانقالب كار یخواهد كه برا یو دلشان معبادت هستند 

 ها را نوشتند و دادند.

انجام  یونیزیم مصاحبه تلویبعد از آنكه ما حاضر شد’’ ن دو جوان به من گفتند: یا

م ییوم بگیرا كه الزم دار ییزهایم و چیم به ما اجازه دادند كه به منزلمان تلفن كنیده
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ن یز ایكبار نیاورند، هر چند هفته یما ب ینها بدهند كه برایكنند و به امان آماده یبرا

 یقه ایاجازه را داده اند كه در حضور خودشان و باگوش كردن مكالمه ما، چند دق

 ‘‘م.یصحبت بكن یبا خانواده خود تلفن

: ’’ ندیگو یل خود میكنند و باتحل یع را گزارش مینها بطور مفصل تمام وقایا

 نها با هم جلساتیصدر وجود داشت و ا یان بنین اطرافیرز تفكر در ببله! دو ط

نها یاست كه از ا یعیل، طبین تحلیبعد از ا‘‘  داشتند. یو هسته ا یمرتب فرهنگ

تند، هس ین دوگروه چه كسانید كه افراد ایل كنیبپرسند: حال به طورمشروح تحل

ان یوه كدامها هستند؟ بازجون دوگرینها چگونه بوده است؟ افراد با نفوذ ایافكار ا

م كه شما یم بدانیخواه یم یم ولیما اطالع كامل دار’’ كنند:  ینگونه شروع میا

و  د و چقدر نسبت به انقالبیكن یان میقت را بید وتا كجا حقیچقدر راستگو هست

و  دییگو یا هنوز هم دروغ مید و یتوبه كرده ا یا به راستید؟ وآیامام وفادارهست

دو اطالع دم  یكیدن یتجربه هم باشن یافراد ب‘‘ د؟یب بدهیما را فرد یخواه یم

بدست  ییاز جا یبیكه به ترت یدو موضوع یكیا چند اشاره به یا بلوف ویده و یبر

كنند كه بله!  یط خاص باور میكند، درآن شرا یآورده اند و بازجو آن را عنوان م

ده است و فقط یفایمت كردن بدانند، پس مقاو یز لو رفته و آنها همه را میهمه چ

 ین مرحله، دادن اطالعات شروع میشود. در ا ین تر شدن پرونده میباعث سنگ

كردن و دادن اطالعات  یانجامد. باهمكار یشتر میب یشود و كم كم به همكار

كنند كه  یم ین مرحله سعیرسد، در ا یكردن فرا م یب و مهربانیمرحله تحب

ه او یلاو یازهایاز ن ینكه به بعضیا ایرا  بهتر كنند و  یزندان ییط غذایشرا یكم

 با خانواده اش صحبت یتلفن یقه اینكه اجازه دهند كه چند دقیا ایبهتر برسند و 

م. یبوده و هست یكید و با هم یكنند كه شما هم از خودمان هست ین وانمود میكند. چن

ب ین تحبیا …كنند و یحرف زدن، سرصحبت را باز م یبا محبت و خودمان

 یاریافتد. در بس یكارگر م یلیط حاد و جو وحشت وترس خیكردن ها در آن شرا

ا قبال ما آنها را یبوده اند و  یگرید ینها آدمهایشود كه ا یمواقع انسان باورش م

بوده اند اما چون ما  یدرست و خوب ینها آدمهایم، و ایدرست نشناخته بوده ا

 م.ینها رفتاركنید با ایم كه چگونه بایدیم، نفهمینها داشته ایاطالعات غلط از ا

 یطیفراموش نكنند كه دركجا و در چه شرا ینكه افراد بازداشتیا یان برایبازجو

’ ’آورند:  یاد آنها میكنند وبه طرق گوناگون ب یهم خاطرنشان م یهستند، گهگاه

 رن رفتایخوب با ا ین است ولید كه پرونده تان سنگیشما كه خود مطلع هست

دا یپ فید و جرمتان تخفید، از اعدام جسته ایكه تا بحال از خود نشان داده ا یدرست
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د نها گوشزین مطلب را به اینقدر ایا“ د شد.یآزاد خواه یبزود” ا یو ‘‘  كرده است.

ن است و مرتكب یشود كه جرمشان سنگ یكنند كه واقعا به مرور باورشان م یم

و مردانه حرف زدن و  ی، درستییبا راستگو ین شده اند ولیبس سنگ یاتیجنا

، مشمول رأفت و عطوفت نظام و امام قرار خواهندگرفت و گناهان یتوبه واقع

افتد و آنچه را  ین روشها كارگر میده گرفته خواهد شد. سرانجام ایآنها نا د

كه اطالع ییكنند تا جا یا سئوال میخواهند و  یان ازآنها میو بازجو یدادستان

وسته است و از هر یر بهم پیزنج یكنند. اطالعات هم مثل دانه ها یان میب دارند،

ن  اطالعات، خود یشود وكم كم هم یده مییگرزاید یگروسرنخی، اطالع دیاطالع

 ببرد. یكند پ یكه فكرش را هم نم ییزهایشود كه بازجو به چ یموجب م

اب شد، حج ینمت یرعا یل اسالمیمسا یاست جمهوریگفته شده بود كه در دفتر ر

كردند، فرهنگ  یش میدادند، خانمها آرا یشد، زن و مرد بهم دست م یت نمیرعا

 ن افراد،یاز زبان خود ا… داشتند و یو غرب ییكایالت آمریغرب حاكم بود، تما

ان ل به عنوین مسایتمام ا ینكه توجه شود وقتیشود، بدون ا یل عنوان مین مسایا

ن یشما با داشتن ا’’ شود:  ین سوال مطرح میعنوان شد، تازه ا یفساد اجتماع

د یكرد یم ینها همكاریبكفشتان نبود، چرا با ا یگیع و گسترده اگر ریاطالعات وس

د و به یبر نداشت ید، دست از همكاریل مطلع شدین مسایكه از ا یو چرا هنگام

 ‘‘د؟یراه درست باز نگشت

كند  یرا حل نم یزیط رعب و وحشت، مقصر قلمدادكردن افراد چیدر آن شرا

كه ترس  یست هنگامیروشن ن یلیگران در برندارد چون خید یبرا یامیوپ

 رخ خواهد داد. و یچه فعل و انفعاالت ین انسانیك چنیغلبه كرد، در مغز  یبركس

نكه: یت است ایدر خواهد آمد. آنچه در خور اهم ین ببعد او به چه صورتیاز ا

ن جو ارعاب و یك چنیخواهند داد كه دست بدست هم  یلیده شود چه مسایفهم

 یحت یطین شرایك چنیشود از به وجود آمدن  یحاكم شود، چگونه م یخفقان

كنند كه انسان  دربند، به  یكمك م یبعمل آورد؟ چه عوامل یریاالمكان جلوگ

ده ا كریش مهیكه برا یدن در دام گسترده ایورطه ترس سقوط نكند و از فروغلط

 ت است.ین فعل و انفعال حائز كمال اهمیا یفهم چگونگاند، مصون بماند؟ 

مردم، حرف من ’’ گفت:  یافته بود كه میمهندس بازرگان مطلب راكامال در یآقا

و  ن بردندیم. اگر مرا گرفتند و به اویگو یشما م ین است كه اكنون دارم برایهم

ست یمن ند كه آنها حرف یم، بدانیگو یم یگرید یزهاید كه دارم چیمشاهده كرد

 ‘‘زها شده ام.ین چیوادار به گفتن ا یو جسم یرشكنجه روحیو من ز
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ز برد تا آنها ید و پرویش رشیقرار و قاعده مرا پ یاز رو ینادر یدر هرحال آقا

شده فروگذار ن یزیم و چیل را گفته ایمسا یند كه ما همه یضمن گفتگو بمن بگو

انكاركردن و حرف نزدن و پنهان كردن ن یكنم كه بنا برا یریجه گیاست و من نت

در برندارد. پس بهتر است كه راه و  یزین تركند چینكه پرونده ام را سنگیجز ا

د خو یل آزادینكار وسایرم و خودم را راحت كنم و با ایش بگینها را در پیروش ا

 به ین دوستان هم سلولیله ایكه وس یعتر فراهم آورم. اما اطالعاتیرا هرچه سر

 ییزهایگفته شده و چه چ یلیوردم بمن خدمت كرد و مطلع شدم كه چه مسادست آ

 یلینها مرا خیدارند. مجموعه ا ینان از من چه اطالعاتیمستور مانده است و ا

ن ها سازمان بدهم. یق تر كرد كه چگونه فكرم را در برخورد با ایارتر و دقیهوش

د یز و رشیدوستان خود پرون سلول با یرا من در ا ینكه دو سه هفته ایبعد از ا

‘‘ د.یل آماده شویه وساید، با كلیشما آزاد’’ آمدند و به آنها گفتند:  یگذراندم، روز

آمد و  یل خود را جمع و جور كردند وآماده شدند، بعد پاسدارین دو جوان وسایا

 نهایدم ایكه دوباره پاسدار به سلول آمد از او پرس ینها را با خود برد. هنگامیا

نها را آزاد كردند، یبا خودگفتم عجب! چطور ا‘‘ آزادشدند.’’ راكجا بردند؟ گفت : 

 یلیندارند. خ یرینان تقصیده اند كه ایهستند و چطور فهم یخوب یچه آدمها

را یل به غم و اندوه شد. زید كه تبدیینپا یرید ین خوشحالیا یخوشحال شدم ول

 ن خبر سختیرده اند. با اطالع از اد را اعدام كیدم رشینگذشته بود كه فهم یزیچ

 یست كه میجهت ن یدم! بیآزاد شدن را فهم یكه خوردم و با خودم گفتم: معنی

از آن خارج  یشوند و افق یواردآن م یاست كه انسانها عمود یین جایاو” ند: یگو

 “گردند. یم

 

ییاطالع ازكشته شدن رجا  

 از یتكه ا ییاز روزها در داخل دستشو یكیش از آنكه آن دو نفر را ببرند، یپ

ه روزنام ی. فوریید رجایتر آن بود شهین افتاده وتیزم یدم كه روید یروزنامه ا

اطاق آوردم و دراطاق مطلب آنرا مطالعه  یكردم و با خودم تو یرا برداشتم و مخف

د شده است. بعد از خواندن آن، روزنامه را باز با یشه ییدم كه رجایكردم و فهم

چه ها از ب یبه داخل سطل زباله انداختم. وقت ییدستشو یترس ولرز در نوبت بعد

عد از م. بیهم كشته شده است.آنها گفتند كه ما قبال مطلع شده ا ییدم كه رجایپرس

! یبل’ ’ن زندان كجاست؟ آنها گفتند: ید كه ایدان یا میدم آیز پرسید وپرویآن از رش

م كه یدانست یما نم’’ ح دادند كه یو بعد توص  ‘‘ته مشترك است.ین جا زندان كمیا
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 ینجا را بلرزه در آورد. فردایهمه ا یبیانفجار مه ینكه روزینجا كجاست تا ایا

ابان یدر خ یروز انفجاریما آوردند كه نوشته بود د یبرا یآن روز، روزنامه ا

جا نیام یدینجا بود كه فهمیداده است. از ا یدان توپخانه رویك میسوم اسفند نزد

ته مشترك بر شدت ترس افزود چون یدن نام كمیشن‘‘ ته مشترك است.یزندان كم

ن صفت مخوف بودن یدر زمان شاه آنجا را مخوف و ترسناك جلوه داده بودند. و ا

ده یخود حفظ كرده و شدت هم بخش یرا همچنان برا یاسالم یم جمهوریدر رژ

 بود.

كنند،  یاز من را شروع نم ییبازجون سوال بود كه چرا یمن ا یهمچنانكه برا

 كند كه یمطرح م یش نادرید پیرش یز سوال بود. روزیز نید و پرویرش یبرا

د كه به یده ید و چرا به او اجازه نمیكن ینم یدگیرس یجعفر یچرا به كار آقا

 جواب یاورند؟. نادریش بیرا كه الزم دارد برا ییز هایخانواده اش تلفن كند و چ

 یول‘‘ م داد كه تلفن كند.یرسد و به او هم اجازه خواه یوبت او هم من’’ دهد:  یم

 ندادند. ین اجازه ایتا آنها با من بودند چن

 

ییو تنها یباز هم جدائ  

ن یمحاكمه به او یل شده بود برایز را كه پرونده شان تكمید و پرویكه رش یهنگام

 یالبته خارج شدن از آن جا نها آزاد شده اند،یبند بمن گفتند كه ا یبردند. پاسدارها

شد. من در آن سلول نسبتا بزرگ تنها شدم. حدود  یم یتلق یكنوع آزادیمخوف 

را به سلول  یدر سلول باز شد و شخص یدر آنجا تنها بودم كه روز یك هفته ای

از  یكیست؟ گفت: داود سپهر ارفع. یدم كه نام شما چیپرس یآوردند و رفتند. از و

و ر كرده بودند. ایل دستگیرا به جرم ارتباط و كمك به اسرائ یان بود كه وییبها

م هست ییچون بها’’ ست؟ گفت: یدم جرمت چیپرس یدر ابتدا كم حرف بود. از و

ا ی و یا مبلغ، روحانیدم آیپرس یاز و‘‘ نجا.یركرده و آورده اند اینها مرا دستگیا

هستم  یساده ا ییبهاك یر! فقط من یخ’’ . گفت: یان هستین بهائیب یآدم سرشناس

دم یپرس.‘‘ یز سفر كرده ایل كمك كرده و به آنجا  نییندكه: تو به اسرایگو یو م

با هم  یلیخ‘‘  ل سفر كرده ام.ییبه اسرا یر! ولیخ’’ گفت:  یا واقعا كمك كرده ایآ

روزمره آنجا بود. از  یو درحد كارها یمعمول یلیم و حرفها خیزد یكم حرف م

 یت كرد وگفت كه صاحب دوكارخانه چرم و كفشدوزخودش صحب یوضع مال

 وضعش روبراه است.  یاست و از لحاظ اقتصاد

به آن  نهایش خودم فكر كردم اگر این سلول. پیبه ا یین شخص بهایبعد از آوردن ا
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 كیرا در  یو چپ ییند اعتقاد دارند، پس چرا مسلمان و بهایگو یكه م ییزهایچ

 یند نمیگو یدانند و م یرا نجس م یو چپ ییبهانها كه یدارند؟ ا یسلول نگه م

عوام الناس  ین حرفها برایشود كه ا یپس معلوم م…شود دست تر به آنها زد و

 یرا كه بازداشت م ینكه هركسیا ایدر كار باشد و  ینكه واقعا اعتقادیاست و نه ا

ن انیكتر است. چون ایقت نزدین به حقیدانند، كه ا یكنند، او را كافر ونجس م

 یكردند و بعض یم یل و اوج بحران همه را كافر و نجس تلقیبا در آن اوایتقر

 یمن وآقا یداشتند. حدود چهار پنج روز یت آنرا ابراز میمواقع در حالت عصبان

ساله را كه خودش  25ـ 23حدود یم كه جوانیداود سپهر ارفع در آن سلول بود

’’ ن جوان گفت كه یدند. اكرمان و دانشجوست به سلول آور یگفت از اهال یم

. رفتم جلو یودامپرور ید لوازم كشاورزیخر یدانشجو هستم و آمدم تهران برا

ر شروع یربگیها بودم كه ناگاه بگ ید زدن به كتابفروشیدانشگاه تهران و مشغول د

ن ینش چیاز گفته ها‘‘ نجا.ین انداختند و آوردند ایماش یشد و مرا هم گرفتند وتو

و  ینبوده و دركرمان مشغول كشاورز یآمد كه اهل گروه و دسته ا یبر م

ار یدر اخت یو دامپرور یدر مورد كشاورز یادیاست و اطالعات ز یدامپرور

 نیم و وضع بیبود. با آمدن او ما سه نفر شد یآزار یما گذاشت، جوان خوب و ب

 یاواش آقیواش یم. یشتر باهم شروع به صحبت كردیبهتر شد وب یخودمان هم كم

در مورد  یاز و ین جوان كرمانیا یز لب به سخن گشود و وقتیسپهر ارفع ن

هم من  یح دادن كرد.گاهید، او هم شروع به توضیت و اعتقادات آنها پرسییبها

گفت. درخالل بحثها من احساس  یكردم واو نظرش را م یرا مطرح م یسوال

 یستینبا“ است یساده ا ییبها” ك یكردم كه او برخالف آنچه كه به من گفته بود 

ن آنها باشد. چون یاز مبلغ یكیرود كه  یچندان صحت داشته باشد و احتمال م

 با زدهیش را تقریحرفها ینكه همه یمرتب دركار ارشاد ما بود. باالخره بعد از ا

 شكل یت و چگونگییبها یرادها و اشكالهایاز ا یبود، من شروع به طرح بعض

 یا فالن مسأله كه دركتابهایدم در باره فالن مطلب و یپرس یآن كردم و از و یریگ

’ ’د كه گفت: یرس ییست؟ سرانجام كار بجایآنها چ یل شما برایشما آمده است، دل

‘‘ م.یوارد نشو یو مذهب ینیگر به بحث دیگربحث ندارم و بهتر است كه دیمن د

 یحاال هم م د وین جوان كردیغ كردن ایدر جواب گفتم: اول شما شروع به تبل

ن سوالها را مطرح كردم و ین جوان ایروشن شدن ا یم من براید آنرا قطع كنییگو

انات ته مشترك از امكیم. در كمیكن یدا بكند، آنرا قطع میادامه پ یستیل نیحاال كه ما

رخشك و خرما آوردند یش یها یاز روزها قوط یكینبود.  یخبر یدنیو خر یرفاه
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ن كنند. م یداریرخشك خریتوانند خرما و ش یباشند مل یكه ما یو گفتند كسان

رخشك و خرما الزم داشت ومن یز شیسپهر ارفع ن یدم، آقایخرما خر یمقدار

 یباسم قرض الحسنه به و یاحساس كردم كه پول همراه ندارد. من پول مختصر

آزاد شدم  ین علت هم بود كه او آدرس منزلش را بمن داد كه وقتیدادم و به هم

 یكرد كه من زودتر از او آزاد م یفكر م یرم. چون ویو ازخانواده اش بگبروم 

داد. من  یم یرا دلدار یگرید ین بود كه هركسیط رسم بر ایشوم.در آن مح

ان مطلع شدم كه یاز زندان یكیله یدم  و وسیهرگز در طول مدت زندان  او را ند

 ز اعدام كرده اند.یرا  ن یا ویگو

 

خانوادهن خبر به یاول  

 یله ایا وسیو  یزیچ’’ آمد و گفت:  ینادر یآقا یروز 60اواسط آذر ماه سال 

به  یتلفن یتوانیم یالزم داشته باش یل شخصیا وسای، اگر لباس و یالزم ندار

 یلیخ‘‘ م.یاوریت بیت آماده كنند و بما بدهند تا برایتا برا ییخانواده ات بگو

ت گذش یكه از بازداشتم م یش از پنج ماهیبخوشحال شدم كه باالخره بعد از حدود 

ا به آنه ید و نشاطین امیشوندكه حداقل زنده هستم و ا یباالخره خانواده ام مطلع م

را  یبخشد. چون آن زمانها، دوران سخت بُكش بُكش بود و هر روز عده ا یم

 یكردند. بعد گفت چشمت را ببند، بستم و او دست مراگرفت و به اطاق یاعدام م

فرش نشسته بودند. شماره تلفن منزل  یگر آنجا روید یبرد، چند پاسدار وبازجو

، یخانم جعفر’’گفت: ینادر یرا گفتم واو شماره راگرفت. همسرم درخانه بود. آقا

ن را خودتا یخانوادگ یحرفها یجعفر ید با آقایتوان یاست شما م ینجا دادستانیا

 یگر مكالمه را كنترل مید ید و باگوشتلفن را بمن دا یبعد از آن گوش‘‘ د.یبزن

 یخوشحال شدم كه همگ یلیكردم و خ یكرد. من با همسرم شروع به احوالپرس

 نجایخانم ا’’ گفته بود:  ینادر یكه آقایحالشان بحمدالـله خوب است. با وجود

د و یخودتان را بزن یخانوادگ یحرفها یجعفر ید با آقایتوان یاست وم یدادستان

د الزم دار یجعفر یرا كه آقا ییزهاید و چیصحبت نكن یل خانوادگیخارج از مسا

 اما همسرم نتوانست‘‘ م.یدار یم و برمییآ ید، ما میش آماده كنید برایگو یبه شما م

دهند. او ضمن حرفها  یمكالمه ما را گوش م یگرید یمتوجه شود كه آنها با گوش

ن حرف یاحساس كردم كه ا من جا خوردم و‘‘ محمد جان مقاوم باش!’’ بمن گفت: 

ك مقدار لباس و مواد یمطلب را عوض كردم و یاز نظرآنها بوداراست. فور

 نكهیم آماده كنند. بعد از ایگر سفارش دادم كه براید یضرور یزهایو چ ییغذا
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’’ فت: بمن گ ینادر یرا گذاشتم بالفاصله آقا یمن تمام شد وگوش یصحبت تلفن

راست  ین حرف را كمیمن ا“ مقاومت كن” د: یگو یخانمت م یجعفر یبله! آقا

بله صبركن و صبور و مقاوم ’’ ن بود كه : یست كردم و گفتم منظورش ایو ر

د و مشكالت حل خواهد یباالخره آنها خواهند فهم یگناهیباش، نگران نباش چون ب

ن یبا تمام ا‘‘ شد. پس صبر و حوصله داشته باش و توان خود را از دست مده.

 یباز دوباره كم‘‘ مقاوم باش! یجعفر یبله آقا’’ گفت:  ینادر یآقاحرفها، 

 ن حرف اثر خودش را گذاشته بود. یا یآن كاسته شود ول یاستدالل كردم كه ازتند

 

 كنترل تلفن منزل

آنها نسبت به همسرم مشكوك شده “ محمدجان مقاوم باش ” ن حرف كه یدن ایبا شن

ن به بعد یبمن گفته بود از ا ینادر یبودند. آقاركنترل گرفته یو تلفن منزل را ز

بعد  یباخانواده صحبت كنم ول یقه تلفنیدهند چند دق یكبار اجازه میهر دو هفته 

ورت كه ص یلینشد و آوردن وسا یخبر یگر از تلفن بعدین مسأله دیش آمدن ایاز پ

ترل را كن دم كه آنها تلفن منزلینگران شدم و فهم یلیر افتاد. خیداده بودم بتأخ

خودش مشكل  ینكند كه هم برا یشتریكردم كه همسرم گاف ب یكرده اند. دعا م

از دست من ساخته نبود و فقط  یچ كاریدرست كند و هم كار مرا مشكلتر سازد. ه

 باز سر ینكه بعد از چند هفته اینگران و ناراحت بودم تا ا یلیكردم. خ یدعا م

من چشمم را طبق معمول بستم ‘‘ ا!یبامن ب’ ’دا شد و گفت: یدرسلول پ یوكله نادر

از  یكیوارد  یریمس یرون آورد و بعد از طیو او دست مرا گرفت و از سلول ب

 یگرید یدم كه جوان بازجویم، در آنجا چشم مرا باز كرد. دیشد ییبازجو یاطاقها

كه  یمكالمه مختصر یر بود كه طیا امی یریام یهم هست كه فكر كنم نامش آقا

ود سربازجو ب ینادر یست ولیموافق ن یبا نادر یم احساس كردم كه ویداشت با هم

 زد. یوحرف آخر را او م

از من  یچ مقدمه ایبدون ه ینادر یآقا ییبعد از بازكردن چشم در اطاق بازجو

ه ر شدین سئوال غافلگیمن كه از ا‘‘ رد؟یگ یخانم شما جشن تولد م’’ د: یپرس

ون من حاال چ یم ولینداشته ا یین جشنهایك چنیكردم و گفتم: قبال ما  یبودم، مكث

سرگرم كردن بچه  ید برایرند، شایگ یدر بازداشت هستم و بچه ها بهانه مرا م

 یآقا ن جوابیشان گرفته باشد تا آنها را سرگرم كند. بعد از ایبرا یها، جشن تولد

ت یكند وفعال یم یالب همكارخانمت با ضد انق یجعفر یبله! آقا’’ گفت:  ینادر

ن ضد یخبربودم گفتم ا یمن كه از همه جا ب‘‘ حت كن!یدارد. خانمت را نص
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كخواه یبا ن’’ هستند كه خانم من باآنها رابطه دارد. او گفت:  یانقالب چه كسان

مهندس  یدر جواب گفتم ما با آقا‘‘ كند. یرابطه دارد و درفرار افراد كمك م

از  یكیم و تازه خود او یرابطه داشت ییاروپا زمان دانشجو كخواه دریحشمت هللا ن

 یان در اروپا است و از بچه هایدانشجو یاسالم یه انجمنهایان گذاران اتحادیبن

ضد انقالب  ین وید، بنا برایشناس یمسلمان و مبارز است. خود شما هم او را م

جاها با شمامخالف باشد.  یست و فقط ممكن است دربعضیو ضد اسالم نبوده و ن

درفرار  یشنوم كه و یندارم و فعال از زبان شما م یگرهم من خبریل دیاز مسا

 كند. یبچه ها كمك م

 یلیخ‘‘ ست؟یباالخره حاال نظرشماچ’’ د: یاز من پرس ین حرفها، نادریبعد از ا

ن ین سرزمین بود كه نكند او راهم به ایاحساس ترس كردم و ترس من هم از ا

ر با گیاورند، رها شدنشان دینجا بیرا به ا یدانستم كه اگركس یورند، چون مایب

كردم كه او احساس نكند كه در درون  یم ی، سعین ناراحتیخداست. با وجود ا

 یبودم، دست شما را م یشما م یگفتم: اگرمن بجا یگذرد. به نادر یمن چه م

و هم  یتازه كن یدارید ش خانواده ات كه هم با خانواده اتیبردم پ یگرفتم و م

ت یو بعد از روشن شدن واقع یسالم موضوع را مطرح كن یدرآنجا درآن فضا

ن بود كه اگر بشود بتول و بچه ها ین جواب قصدم ایشود كرد. از ا یچه م ینیبب

اع دا بشود از اوضیپ یك خبردار بشوم و اگر امكانینم و از احوالشان از نزدیرا بب

ا كند و به اصطالح بیت مین مسأله كه خانم فعالیوثالثا ا مطلع بشوم یو احوال كم

 رفع و رجوع بكنم. یك نحویضد انقالب سروكار دارد، ب

 د قصد بازداشت بتولینها و طرز برخوردشان احساس كردم كه نباین سئوال ایاز ا

’ ’گفت:  یریام یبا مطرح كردن مسأله بدان شكل، آقا یرا داشته باشند. ازطرف

ن كار یو با اشاره بمن فهماند كه او موافق ا‘‘ م.ین كار را كردیما هم همد یحاال شا

ن حرفها دوباره مرا به سلول برگرداندند. یموافق باشد.  بعد از ا یاست اگرنادر

د و یایب یا چند روز بعد نادرین فكر بودم و انتظار داشتم كه فردا یدرسلول در ا

نم كه اصل یل را مطرح كنم و ببیمسا مرا به خانه ببرد و درمنزل در حضور آنها

 ه چه بوده است. یقض

 

یدار با همسر در سلول بازجوئید  

آمد وبعد از بستن چشم طبق  یهمان روز، بعد از ظهر بود كه باز نادر یفردا

به  مرا یقه ایرون آورد و بعد از گذشت چند دقیمعمول دستم را گرفت و از بند ب
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 ‘‘چشمت را باز كن.’’ وگفت: برد ییبازجو یازاطاقها یكیدرون 

 یدم كه بتول درگوشه آن سلول رویوارد سلول شدم وچشمم را بازكردم، د یوقت

 هردو یریو ام یك بشقاب غذا هم در مقابلش قرار دارد. نادرینشسته و  ییپتو

من بالفاصله در  یكردند. بعد از سالم واحوالپرس یآنجا بودند و ما راكنترل م

ند كه تو باضد یگو ینها میمسأله را مطرح كردم و گفتم: بتول ا یحضور نادر

كخواه ین یو رابطه شما با آقا یكن یو درفرار بچه ها كمك م یانقالب رابطه دار

ابان یمرا در خ یكخواه روزیمهندس ن یآقا’’ چه بوده است؟ بتول بالفاصله گفت: 

ش ما. یپ دییایگفت:  ب ندارم. یگفتم خبر“ چه خبر؟ یجعفر یاز آقا” د وگفت: ید

 را با هم قرار یروز یش ما و قرار شد كه تلفنید پییایمن درجواب گفتم شما ب

 ین مگر آقایش ما. عالوه برایند پیایكخواه با خانواده اش بین یم كه آقایبگذار

بود كه ما از آلمان با هم رابطه  یمسلمان یكخواه ضد انقالب است. او از بچه هاین

ه ن است كیكرده است و اما مسئله ضدانقالب ا یو چه كار ضدانقالبم و ایداشته ا

ق تلفن بمن گفت كه پدرم  یم از طرینجمه همسر مهندس جواد پورابراه یروز

شمال  یاحمد غضنفرپور را درجنگلها ید كه آقایگو یم یكرمان یمهدو یآقا

ت. اگر بوده اسن یدونفر دادم. خبر ا یكیق تلفن بین خبر را از طریگرفته اند. من ا

گفته است و مربوط به اوست،  یمهدو یراست بوده است و اگر دروغ، آن را آقا

ندارند.  یمهم یزینها از چیدم اید. من كه فهمید و از او سوال كنید برویتوان یم

با اشاره  ت دارد وید كه خانم من نه باضد انقالب است و نه فعالیدیبالفاصله گفتم: د

 یر م، اگیكمك كن یتوان یو م یند كه تو اطالع داریگو یها منیبه خانم گفتم كه ا

 ین بچه هایكه دارم و ا ین وضعیمن با ا’’ كمك كن. او درجواب گفت:  یتوان

شود و با نبود تو،  من به كار بچه ها  ینها میكوچولو كه دارم تمام وقتم صرف ا

ر رند چون فكیترسند كه با من تماس بگ یگران هم میتوانم برسم. تازه د یهم نم

ت ب و مراقبیشان خطر در بر داشته باشد و ما در تعقیكنند كه ممكن است برا یم

بعد ‘‘ ن كارها نبودم.یمن اهل ا یهم كه توآزاد بود یزمان یدان یم. توكه میباش

 یلار شده اند. او با اشاره به عمامه بمن حیدستگ یدم چه كسانین با اشاره پرسیاز ا

د یفراركرده است. عالوه برآن بتول با اشاره پرس یاسالم یمحمد مبلغ یكرد كه آقا

ن جواب من او خوشحال یر!با ایبا اشاره گفتم خ‘‘؟یا مصاحبه كرده ایآ’’ كه 

 یز نادریدولحظه ن یكی‘‘كن!. یازآن دور یتوان یتام’’شدوبازبا اشاره گفت:

م. یبكن یتاد كه ما با هم خداحافظسیچشم خودش رابرگرداند و كناردر سلول ا

 یم ساعتیحداكثر حدود ن یین روبرویمرابه سلول برگرداند. ا یبعدازخدا حافظ
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من  یازهمسرم برا یهم پول نادر یلباس وكم ید. درهمان روز مقداریطول كش

 ل من داد.یگرفته بود كه چندروزبعد آن ها را تحو

 یرا تنها گذراندم اول آقا ینكه چند روزین سلول بعد از ایقبال متذكر شدم كه در ا

 كه بكار یكرمان یبه من ملحق شد و بعد آن جوان دانشجو ییداود سپهر ارفع بها

داود سپهر ارفع را  یآقا یمشغول بود. بعد از مدت كم یو دامپرور یكشاورز

 ییبعد از آن آقا یز بردند ولیرا ن یش ما بردند و متعاقب آن، آن جوان كرمانیاز پ

كرد  یكه خودش نقل میو بطور یبود بنام نظر یانسالیا آوردند كه شخص مر

سال  25مارستان یكس بود و در بیله اشعه ایوس یوگراف دستگاه عكس برداریراد

نوژه  یدر رابطه با كودتا یكاركرده و پسران خودش او را لو داده بودند. و

با چند نفر  یودش ور شده بود. اهل منقل و دود بود و طبق اظهار نظر خیدستگ

كه دركار تدارك كودتا بوده اند حشر ونشر داشته است. و چون درآنجاها  یاز كسان

 یكرده وگاه ین خاطرشركت میز بدین یمنقل و سور سات روبراه بوده است و

ان ین خاطر پسرانش از جریشده است و بد یل میهم جلسه در منزل خودش تشك

خواب ریتعب یكنند. و یرمیكنند و پدر را دستگ یشوند و گزارش م یكار مطلع م

رف نطیدا كردن گنج ایپ یزبراینه داشت و مدتها نین زمیدر ا یكرد و اطالعات یم

داكردن گنج یپ یكه برا یینسخه ها یبوده و از بعض یو آنطرف بدنبال حفار

ن یكارش در ا یرفته است ول یز اطالع داشته و بدنبال آنها مینوشته شده است ن

 دوست یط زندان، من با ویت نبوده است. درهرحال طبق شراین موفقینه قریمز

داد. اغلب خواب ها را  یم داد سخن میش واطالعاتش برایاز كارها یشدم و و

دا كردن گنج نوشته شده بودصحبت به یپ یكه برا ییكرد وازنسخه ها یرمیتعب

 ت.نبوده اس یاسیكار سچ یاهل ه یدا بود كه ویآورد. ازرفتاروگفتارش پ یان میم

 

ش هایادداشتها و فیختن به سلول و بردن یر   

 ییازجوب یبرگه ها یرو ین بار چند سوال كتبیاول یبرا یقبال متذكر شدم كه نادر

ر گیدو روز د یكینكه یبه من دادكه به آنها پاسخ بدهم.  بعد از ا یبا آرم دادستان

كاغذ بمن  یش كردم كه مقداررد. من از اوخواهیل بگیبرگشت كه آنها را تحو

ادداشت بكنم. او یآنها  یرا رو یگریا مطالب دیات قرآن و یاز آ یبدهد تا بعض

د یفس ین برگه هایازهم یتوان ین تقاضا استقبال كرد و گفت میبالفاصله از ا

از وقت خودم را  یتوانستم حداقل مقدار ینكه میومن از ا یاستفاده كن ییبازجو

را كه  یعیخوشحال شدم.  ابتدا وقا یلیمطالب بگذرانم خ یبعضادداشت كردن یبه 
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ران قبل و بعد از انقالب گذشته بود، در ذهنم مرور كردم و طرح یدر اروپا و درا

ختم و مطالب هرجلد را كه از كجا یرا در ذهنم ر یخ چند جلدیك تارینوشتن 

م كه از خودم مشخص كردم. قرار گذاشت یشروع شود و به كجا ختم گردد برا

انا اگر از یطرح كنم كه اح یمطالب را به نحو یسرگذشت خودم شروع كنم ول

 یبرا یرشان نشود و مشكلیدستگ یزیا گرفتند از آنها چیكنترل  یطرف دادستان

شد و اگر  یافراد اجتناب م یاورد. از آوردن اسامیگران به وجود نیخودم و د

 ینرا درلباس داستان و قصه جورر بود آیاجتناب ناپذ یمواقع آوردن نام یبعض

شان سوال یدند، برایخودم معلوم باشد و اگر هم آنها د یآوردم كه فقط برا یم

جلد س كه احتماال شامل دویبه پار ینیخم یز نباشد. فكر كردم كه تا آمدن آقایبرانگ

ن اردستان شروع كردم و یآورد. ابتدا از تولدم در مارب یش نمیپ یشد، مشكل یم

 یمیزبان قد یشهایاز گو یكیش زبان آن محل را كه یخچه و گویاز تار یمختصر

 یك است نوشتم و بعد رفتن به تهران براینزد یبه زبان زردشت یلیران كه خیا

پلم، یل و از آنجا رفتن به آبادان و بازگشت دوباره به تهران، گرفتن دیادامه تحص

ران یآموزش و پرورش شم و استخدام در یخدمت سرباز یرفتن به سپاه دانش برا

ت یل و شروع فعالیادامه تحص یمت به آلمان برای) استان تهران( و سرانجام عز

ان در اروپا و یدانشجو یاسالم یه انجمنهایدر چهار چوب اتحاد یـ مذهب یاسیس

ن ین پرداختم. ایریصدر و سا ی، بنیبی، قطب زاده، حبیتماس با دكتر بهشت

 یا جزوه ایكتاب  یصفحه شده بود. در آنجا گهگاهكصد و ده یمجموعه حدود 

و  ید محمدباقر صدر، مطهریدادند كه معموال از س یارشاد كردن به ما م یبرا

ا جزوه به من داده بودند كه مطالب مهم یكتاب و  7ـ  8ب بود جمعا حدود یا دستغی

 یكوچكش در آورده بودم. عالوه بر آن تنها مونس من قرآن ینها را به صورت فیا

ن بار به زندان قزلحصار یدوم یكه برا63ل سالیتا اوا یریبود كه از بدو دستگ

ت، ز از من گرفیآن قرآن را ن ین بود، حتیاز تواب یكیبرده شدم و مسئول بند كه 

ز تازه یا چیات را و یاز آ یكردم و بعض یهمراهم بود و من مرتب آنرا قرائت م

كردم.   یاد داشت میش یكردم بصورت ف یرا كه از مطالعه قرآن استنباط م یا

ختند. در آن یاز روزها به سلول ر یش شده بود. روزیف 150ز حدودین ها نیا

وار یرو بد‘ ‘د!.یستیوار بایرو بد’’ م. گفتند: یگر در سلول بودیموقع من و دو نفر د

خود را گشاد  یپاها’’ ما زدند و گفتند:  یخود به پاها یم، بعد با پاهایستادیا

را  یه شخصیكردند، تمام اسباب و اثاث یش بدنینكار ما را تفتیبعد از ا‘‘ د!یكن

ا با اداشتها ریش ها و یتمام آن ف ین كندوكاو بجز قرآن بغلیجستجو كردند كه در ا
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 یزیشها چیخود بردند و گفتند كه بعد از مطالعه آنها را بمن پس خواهند داد. آن ف

 ان كاریگفتم، خود او كه درجر یبخورد. من موضوع را به نادرنبود كه بدردآنها 

م داد. اما از پس دادن آنها طفره رفت یشها و مطالب را پس خواهیبود، گفت كه ف

ست كه كجا افتاده و چه برسرآنها آمده است. یانبار معلوم ن یو بعد هم گفت تو

ادداشت یخودم  یبرا را یخواهم، مطالب یدر روز اول كه به او گفتم كاغذ م ینادر

 نقدر خام هستم ویكرد كه من ا یاستقبال كرد وفكر م یلیشنهاد خین پیكنم، از ا

گران از آن بهره یا دیه خودم و یتواند از آن عل یسم كه او مینو یرا م یمطالب

ه ن امكان را بین علت بود كه ایاورد. به ایربیگ یا سرنخ تازه ایكند و  یبردار

ختند و آنها یش، به درون سلول ریمطلب و ف یه شدن مقداریتهمن داد و بعد از 

شان ریرشان بشود كه تیدستگ یزید كه از مطالعه آنها چیرا غارت كردند، بدان ام

 یزیبه سنگ خورد چون قبال فكر كرده بودم كه در صورت بردن آن نه تنها چ

 در دورانام  یـ اسالم یاسیت سیبر فعال یگریدشان نشود بلكه خود شاهد دیعا

 ران و اروپا باشد.یقبل از انقالب در ا

  

 سند مخالفت با امام

 یا! طبق معمول چشم را بستم و ویبه سلول آمد و گفت ب یباز نادر یگریروز د

برد. درآنجا بعد از مطرح كردن چند سئوال و  ییدستم را گرفت وبه اطاق بازجو

 یو بن یتو ضد امام و اسالم بوده ا’’ نوشتن آنها، ناگهان رو كرد به من وگفت: 

 ین حرف درستیر! ایدر جواب گفتم: خ!‘‘ یكرده ا یق میه امام تشویصدر را عل

كه  یارند كسانیر ازخود شما، بسیست و من در خط انقالب و اسالم بوده ام و بغین

شماها آن  یتوانند شهادت بدهند كه من در خط انقالب و اسالم بوده ام و همه  یم

 یرفه امام حیعل یین جایفكر كن بب’’ ست. بعد گفت: یانكار ن ید و جایدان یرا م

ن مطلب یان ایدم حدس زدم كه منظورش از بیشن ین حرف را از ویتا ا‘‘ ؟یزده ا

ته ام. ه امام نگفیعل یزیاورم، چیاد بیتوانم ب یكه من م ییست. اما گفتم: تا جایچ

 ی، قبول میاورم كه تو ضد امام بوده ایاگر من سند ب’’ در جواب گفت:  یباز و

شود  یوجود داشت چگونه م یا سندیو  یآورد یجواب دادم: اگر سند‘‘ ؟یكن

را من گفتگو دوباره یه امام نگفته ام. بعد از ایعل یزیمن چ یآنرا انكار كرد؟ ول

 نشد. باخود گفتم كه یگر خبریگذشت و از آن د یبه سلول باز گرداند. چند روز

نم ك یاقرارم یزیبوده  كه خواسته است بفهمد من چ یك بلوفی ین حرف نادریا

لند به سلول آمد و گفت ب ینادر یشتر، باز روزیا بیا نه. بعد از گذشت دو هفته وی
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 یقتو‘‘ چشمت را بازكن!.’’ رد و گفت: ب ییشو. دستم را گرفت و به اطاق بازجو

دم و فورا خبردار شدم كه مطلب یو ضبط را دیك دستگاه رادیچشمم را باز كردم 

 یاز چه قراراست. بازجو ضبط را روشن كرد و گفت گوش كن. بعد از لحظه ا

آخر، )فكركنم اواخر  یصدر كه در روزها یبن یام را با آقا یمكالمه تلفن

دم. من یباشد( ضبط كرده بودند، بود را شن 60ل خردادماه یاوا ایبهشت ماه ویارد

فا ت بزن و استعیست، حرفهایصدر محكم با یبن یآقا” در آن مكالمه گفته بودم: 

ك سند جرم بحساب آورده و به ین مكالمه را ضبط كرده بودند و آن را یا“ بده!

از من  یتمام شد، نادر ینن مكالمه تلفینكه ایپرونده ام الصاق كرده بودند. بعد از ا

را گرفتم  ییس. من برگ بازجوید؟ گفتم: بله! گفت بنوین ها را شما گفته اید ایپرس

م، منبع اطالعات ما یكرد یصدر كارم یبن ین آغاز كردم: ما چون با آقایو چن

ا از یو  یوبرزن كه سخنران یصدر هم در هركو یبن یصدر بود. آقا یبن یآقا

‘ ‘د كه پرده ها را باال بزنم و حرفها را بزنم!ینگذار’’ گفت:  یكرد م ید میآن بازد

تنها هستم و  یند و من مثل علیگو ینها زور میحق با من است و ا’’ گفت:  یو م

د كه كارد به استخوان برسد كه اگر كارد به یهستند. نگذار یدیزین زورمدارها یا

 یرا كه در مقابل خواسته ها یینهایزنم و ا یحرفها را م ید همه یاستخوان رس

 یك سخنرانیگر امام هم دریاز طرف د‘‘ كنم. یم یستاده اند  به مردم معرفیمردم ا

بودم تشنه حق  یمن هم كه جوان“ تواند بزند. یدارد م یهرحرف یهركس” گفتند: 

ه كردم ك یم روشن بشود و فكر میق برایمشتاق بودم كه حقا یلیقت و خیو حق

 یگفتن یزهایچ یلیس جمهور و فرمانده كل قوا است خین رئصدر چو یبن یآقا

ن اساس بود كه به یشود. بر ا یل حل میاز مسا ید بعضیدارد كه اگر آنها را بگو

د كه گذار یت را بزن و استغفا بده و چون حق با شما است امام نمیاو گفتم: حرفها

الب اضافه كردم: در ن مطیت خواهد كرد. بعد از نوشتن ایو ترا حما یتو تنها بمان

ن كار را ید؟ جز همیكرد ید، چكار میمن بود یاگر شما بجا یطین شرایك چنی

ز ا یلیآنرا برداشت و خواند و خ ینكه نوشتن تمام شد، نادری؟ بعد از ایكرد یم

ن م یاگر شما بجا  ینها را كه تو نوشته ایا’’ شد و گفت:  یخواندن آن عصبان

من ‘‘ ن مكالمه اگر ندارد.یست و در این مكالمه نیاد؟ در یكرد ید، چكار میبود

شود  ین اگر كار درست میرا برداشتم و گفتم اگر بدون نوشتن ا ییبرگ بازجو

ه ین توجیدم كه با این اگر را خط زدم و از ته دل خندیزنم و ا یمن آن را خط م

رك ااز مد یكین یجاد شد. ایش سوال اید و ظاهرا برایبگو یزیگر نتوانست چید

خود به  یه امام خط داده ام كه در جایصدر عل یبن یمهم جرم من است كه به آقا
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 آن باز خواهم گشت.

 

یش مصطفیر مجدد سلول و رفتن پییتغ  

گر را هم از یو آن فرد د ینظر ین سلول گذراندم، آقایرا در ا یبعد از آنكه مدت

لول به س ینادر یگذشت كه باز آقا یك هفته ایش من بردند و دو باره تنها شدم. یپ

 یلیشنهاد او خین پیاز ا‘‘ ؟یش مصطفیپ یبرو یخواه یم’’ آمد و گفت: 

كه  ن شدیقیل به یدم تبدیدر هرحال ترد یخوشحال شدم و از آن استقبال كردم ول

ز ید و پرویش رشی، آن دفعه مرا پینها به حساب خودشان با هدف و منظور خاصیا

را مطرح كردند، نظر به  یشنهاد رفتن به سلول مصطفیهم پن دفعه یبردند و ا

ل یز بدلیت روزنامه نیریوجود نداشت و مسئله مد یز خاصینكه در پرونده چیا

ه گردد و ب یتلق یك جرم جدیتوانست  یبودن آن تا روز آخر نم یو قانون یرسم

 یسمر یمكه روزنامه انقالب اسال” قبال به من گفته بود  یالنیگ یل آقاین دلیهم

نان یبردند كه ا ین دوستان میش ایآنها مرا پ“ ندارد، یبوده است و مشكل یو قانون

ر ییتغ ها یصدر یل گفته شده و وضع هم نسبت به گروه بنیند كه مسایبمن بگو

ز گفته شده است بهتر است اگر یكرده است. و من هم فكر كنم حال كه همه چ

كه بشود آن را  ین شگرد سرنخیو با ا م و خودم را راحت كنم،یدارم بگو یزیچ

 یدید به اطالعات جدیق شاین طریاورند تا بدیر بیز قرار داد، از من گیدست آو

در  یید بود: هم از تنهایار مفیمن بس ین عمل برایدا كنند. بهرحال ایپ یدسترس

آنها  یكه مطرح شده بود، اطالع حاصل كردم. برا یآمدم و هم از تمام مطالب

صدر  یبن یو اطراف آقا یاست جمهوریمسلم شده بود كه در دفتر ربا یتقر

د، یل رشین تحلیكا. ایو گروه خط آمر یو خط امام یدوگروه بوده اند: گروه انقالب

 صدر بوده است كه یان بنیگر از اطرافید یاز بچه ها یز و سودابه و بعضیپرو

عمل ب یسیها تك نوان شده بود. از اكثر بچه یان به طرق مختلف بیبازجو یبرا

نوشته بودند و تنها مشكل  یآمده بود كه بدون استثناء همه در مورد من مطالب خوب

 ن بود كه مرا رهبر گروه قلمداد كرده بودند.یا

تم و من گف‘‘  ببرم؟ یش مصطفیترا پ یخواه یم’’ د: ینكه بازجو پرسیبعد از ا

طبق معمول دستم را گرفت  ‘‘ه ات را جمع كن.یاثاث’’ ، روز بعد آمد و گفت: یآر

 یبود. بعد از ساعت ییبرد كه درآن موقع او در اطاق بازجو یو به سلول مصطف

 یم و هردویكرد یمفصل یده بوسیار شاد شدم، دیدن او بسیآمد كه از د یمصطف

در اروپا با هم آشنا و دوست  یم. با مصطفیگر خوشحال شدیكدیدن یار از دیما بس
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در  یتن دوسیا یم ولیداشت یقه و روشیكه باهم اختالفات سلیم و با وجودیشده بود

م. یدر سلول با هم بود ین است. هفته ایز چنیتمام مراحل ادامه داشت و هنوز ن

ل خودش یها و تحل ییم نقل كرد. ازبازجوین مدت، او تمام ماوقع را برایدر طول ا

و م بازگیرا كه از اوخواسته بودند برا ییلهایكار صحبت كرد. تحل یو چگونگ

 م بحثیكه با هم بود یها را با هم در طول مدت ییل و نارسایاز مسا یاریكرد. بس

 یآمد اگر از آنها اطالعات یش میكه پ ییزهایم و به مناسبت چیكرد یم یو بررس

( ینی)حسینادر یز بود و آقایتند و ت یگذاشت. كم یارم میداشت در اخت

ردست یز یاست جمهوریدر دفتر ر 60ها كه تا اول سال  یصدر یبن یسربازجو

 یضعن ویكه چن یدانست یاگر م یمصطف’’ گفته بود:  یك مرتبه به ویبود  یو

 ینها از ویا یبا وجود همه ‘‘ ؟یكرد یرون میا مرا از دفتر بید آیآ یش میپ

 دوستان سابق خود،كه من با ینداشتم.  البته در تمام مواقع یمطمئن بودم ونگران

كه ممكن است اطالعات خودم را به  ییكردم كه تاجا یم یهم سلول بودم سع

 یكه اتفاق افتاده بود ومن از آنها ب یلیل كنم. از مسایل مختلف تكمینسبت مسا

م یقنها مستیم. چون ایح نمایا اطالعات خود را تصحیخبربودم، اطالع حاصل كنم و 

كه در سفرو  یكردند و بخصوص مصطف یكار م یاست جمهوریدردفترر

 س جمهور بود.یصدر  و در واقع آجودان  حضور رئ یبن یحضرهمراه آقا

 

به جمع ما یف طالبیوستن محمد شریپ  

 یدر سلول باز شد و مرد یم روزیك سلول با هم بودیدر  یكه با مصطفیامیدر ا

ش رحمت یبود كه خدا یف طالبیرا به درون سلول ما آوردند كه نامش محمد شر

را وداع كرده است.  یان است كه دار فانیكند چون اطالع حاصل كردم كه سال

در تهران ساكن بود و در زمان  ین آنجا بود ولیجار و از مشهوریب یاز اهال یو

ز ادامه ید و فروش امالك بوده كه تا انقالب نیو خر یشاه در كار ساختمان ساز

اهل ذوق و ادب بوده  یام جوانیكرد:  در ا ین نقل ممایكه برایداشته است. بطور

داده است. واقعا اهل ذوق  یز انتشار میرا ن یا مجله ادبیك روزنامه  یاست و 

 یران و بخصوص كردها و زبان كردیخ ایدر مورد تار یادیبود. اطالعات ز

 انیرانیداشت و بشدت مخالف بود كه كردها مستقل شوند چون معتقد بود كه ا

 ود.ران جدا شیاز كشور به عنوان كردستان از ا ید بخشیل كردها هستند و نبایاص

ش یصدر مرحوم صدر العلما و آقا فتح الـله ) خدا یف كرد كه با پدر بنیاو تعر

ر در زندان آقا فتح الـله و او را به یرحمت كند( مخالف بوده و دست قضا و تقد
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ه آنجا ز بیا بوده، آقا فتح الـله را نآنج یكه و یگر رسانده است. در سلول قبلیهمد

ل نق یاش بكاهد. و یبه او كمك كند و از ناراحت یبرده اند و او توانسته است كم

من در نجف درس خوانده ام و برادرم در ” گفته است  یكرد كه آقا فتح الـله م

 یاست جمهوریس جمهور بوده است به من چه، مگر من در ریفرانسه، برادرم رئ

 “د؟یت و آزار من پرداخته اید و به اذیك بوده ام؟ حاال چرا مرا گرفته ایشر یو

صدر قصد داشت كه آقافتح الـله را  ی، صدرالعلما پدر بنیام جوانیگفت در ا یم

قا فتح الـله آ یجار كرد وقتیغ او را روانه بیتبل ین علت برایل كند. بدیجار وكیاز ب

ن یم. و اضافه كرد چون من از مخالفیدیبرگردانم و او را ید، ما رفتیجار رسیبه ب

مرا به منزلش  یدانست روز ین را میصدر هم ا یصدرالعلما بودم و مرحوم بن

صدر شروع  یتمام شد، مرحوم بن یوارد منزل شدم و احوالپرس یدعوت كرد. وقت

د یكشان یان آورد. وحرف را به مطلبیبه م یسخن یبه صحبت كرد و از هرطرف

من آورده بودند. من آنها را انكار كردم. بعد  یصدر برا یه بنیعل یركه چند نف

دم كه آن چند نفر كه مطلب را خودشان به یصدر پرده را كنار زد و د یمرحوم بن

اال ح’’ ان روكرد بمن و گفت: ین جریمن گفته بودند، آنجا نشسته اند. بعد از ا

 ‘‘ردم را نخور!ن میكه مردم چگونه هستند؟ جوانم، گول ا یمتوجه شد

بر زندانها  ین و ترسناكیبود جو سنگ 60ا بهمن ماه سال یو  ید دیام كه شایدر آن ا

كسان  یممنوع شده بود )البته به بعض یگار و چایدادن س یحاكم بود كه حت

از نبود  یدادند( مرحوم طالب یم یوان چایك لیا یگار و یس یچند نخ یگهگاه

پاسدار و  یبا بچه ها یبرد. من و مصطف یمار رنج یبس یگار وچایمنقل و س

رد رمین پیا یبرا یم كه حداقل چایم و از آنان خواهش كردینگهبانان صحبت كرد

 یم یبه و یك فنجان چایك نوبت یز قبول كردند و روزانه یاورند كه آنها نیب

ر كرده بودند. به هرحال یار دستگیرا در رابطه باگروه بخت یدادند. فكر كنم و

را كه  یزیچ یم كه هركسیفرار از آن جو وگذراندن وقت باهم صحبت كرد یبرا

 یشتر اوقات را آقایب ید است عنوان كند ولیجمع مف یرسد كه برا یبنظرش م

 یمان صحبت میاش برا یات خود در طول زندگیل مختلف و تجربیاز مسا یطالب

كه در  ییشهایاشعار و فات و یشتر از ادبیب یبود. و  یار با تجربه ایكرد. آدم بس

 كرده بود، یخ كردستان جمع آوریو بخصوص تار یات و آثار باستانیمورد ادب

شها یخته اند، تمام فیكه به منزلش ریهنگام’’ گفت:  یكرد. م یصحبت م

واند ت یا میداند كه آ یرا باخود برده اند و نم یو یاز كتابها یاریادداشتها و بسیو

’’ ه گفت ك یار ناراحت بود چون مین بابت بسیاز ا!‘‘  ریا خیرد یآنها را پس بگ
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ران بصورت كتاب یات ایشها نقش كردها را درادبیقصد داشته است باكمك آن ف

ردر یه تحرز برشتیآنجا را ن یخ كردستان و آثار باستانین كند و عالوه برآن تاریتدو

نكه یا یعنیجار بوده است یه در بینقشبند یهمسرش از شمع روشن كن ها‘‘ آورد.

 یه داشته است. شبینقش قطب آنجا را در سلسله نقشبند یجار همسر ویدر ب

 داستان:

 د    چو برگشت زنجبرها بگسلدیكش یتوان یید به مویچو آ

ما  یازنگران ین بود كه كمیان آن ایف كرد و منظورش از بیمان تعریرا برا 

اشد، ار بیشانس و اقبال  یاست كه وقت نیبكاهد. داستان مفصل است و خالصه آن ا

ز یهمه چ ییخواهد كرد و با مو یط یگریپس از د یكیرا  یترق یانسان پله ها

 رها از هم خواهد گسست.یكه اقبال برگردد تمام زنج یده خواهد شد و هنگامیكش

كرد  ینقل م یداشت و از آنها مطالب یادیخطه كردستان اطالعات ز یاز شعرا

 ش عبدالقادر بوده است نقلیاز آنان بنام رضا كه از سلسله دراو یكی ییو از توانا

 ن شعر را سروده است:ین لحظات عمرش ایكرد كه درآخر

 یمرتض   یعل     م نامم رضا           كلبیمن صوف

 رسد یم یراهم به مول      عبدالقادرم        ش یدرو

ام حكومت یكه در ا یمورد ور را در ین داستان زیهمچن یف طالبیمحمد شر یآقا

ان ین شاه میناصرالد’’ سته است نقل كرد: یز ین شاه در كردستان میناصرالد

ن جواب در مورد یب داد. موضوع مسابقه بهتریترت یشاعران آن دوران مسابقه ا

 اشعار حافظ بود:ن یا

 منقار داشت  خوشرنگ در   یبرگ گل یبلبل

 زارداشت یناله ها  وندر آن برگ نوا خوش

 ستیاد چین ناله و فرین وصل ایگفتمش در ع

 داشت  ن كاریا  معشوق در جلوه  گفت ما را 

د كه منظور حافظ از ین جواب را بدهد و بگویبهتر ین شاه گفت هركسیناصرالد

 24ن پاسخ یافت ایدر یزه را خواهد برد. و برایت شعر چه بوده است جاین دوبیا

 یبرا یكین معما را همراه پین شاه همیگر ناصرالدیاز طرف د‘‘  روز مهلت داد.

قل ن یكه ویك بطوریخ رضا به كردستان روانه كرد. زمان رفت و برگشت پیش

دن به كردستان به منزل رضا یك به مجرد رسیروز بوده است. پ 23ا ی22كرد یم

 یپرسد. رضا فردا یكند و نظر شاعر را م یرود و شعر حافظ را مطرح م یم

 یك بالفاصله به سمت تهران برمیدهد و پ یجواب را م یتیچند ب یآن روز ط
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ن شاه همه شعرا را یان مهلت است، ناصر الدیست و چهارم كه پایگردد. روز ب

 ن شاه فقط دو نفریكند. به نظر ناصرالد یاستماع جوابها به دربار دعوت م یبرا

 یگریو د یاز آنها رضا كردستان یكین معما داده بودند كه یجواب درست به ا

آنها را در جواب به  یاشعار هر دو یبوده است. مرحوم طالب یا منوچهریگو

مون مض یادم رفته است. ولیمان خواند كه متأسفانه آنها از یت شعر حافظ برایدوب

منظور از بلبل حضرت محمد)ص( و برگ گل امام ’’ ن است: یو مفهوم آن چن

 ین است چون برگ گل سبز است و ویودگل امام حسحسن است و منظور از خ

 دا كرده است ویل پیتما ید شده است و رنگ چهره اش به سبزیله زهر شهیبه وس

كربال  ین در صحرایگل قرمز است كه منظور از آن تن به شهادت دادن امام حس

ل آمده اند فقط به یكه به وصل ناین حالیادها در عین ناله ها و فریاست. وهمه ا

بوده است كه آنها با شوق  یدار ویخاطر جلوه معشوق )حضرت حق( و عشق د

دهد  یزه را به رضا مین شاه جایناصرالد‘‘  ن اعمال دست زده اند.یو ذوق به ا

ن یح را داده است. ناصرالدیهم جواب صح یكند كه و یاعتراض م یو منوچهر

آن  ید كه رویداشتست وسه روز وقت یشما ب یهمه ’’ د: یگو یشاه در جواب م

ت صله ن علیك روز فرصت فكركردن داشته است و به ایرضا فقط  ید ولیفكر كن

 ‘‘داند. یم یرا از آن و

دم بعدا یكه فهمیرا از سلول ما بردند و بطور یف طالبیمحمدشر یبعد از مدت

 اد.شتافته است. روحش ش یار باقیات گفته و به دیآزادشده و چند سال بعد بدرود ح

 یین بازجویآخر یم ویك سلول بسر بردیدر  یكه با مصطف ین چند هفته ایدر ا

 از یجد ییهنوز بازجو یل بود. ولیگذراند و پرونده اش درحال تكم یش را میها

 یربه ناد یمصطف یبردم. روز یف بسر میامده بود و همچنان بالتكلیمن بعمل ن

بود  دهیپرس ینادر‘‘ د!یكرده اد و سگها را ول یشما سنگها را بسته ا’’ د: یگو یم

 ین است كه بچه هایمنظور ا’’ د: یگو یدرجواب م یست؟ مصطفیمنظورت چ

ده یپرس‘‘ د.یگران را رها كرده اید و دیو مسلمان را گرفته ونگهداشته ا یانقالب

، یعفرج ین آقایا’’ د: یگو یم یانند؟ مصطفیو مسلمان ك یانقالب ین بچه هایبود ا

در جواب  ینادر‘‘  د؟.یكن ینم یدگیجز خدمت. چرا بكارش رس او چه كرده است

او بس است و نوبت او هم  ین روزنامه برای، همیجعفر ین آقایا’’ د: یگو یم

 ‘‘رسد. یفرام

 ا كتك خوردهیر شده است و چقدر شكنجه ویدم، چگونه دستگیپرس یاز مصطف

 یصدر برود و پس از چند روز یبن ین بود، كه آقایقرار برا’’ است؟ گفت: 
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ن یكه مجاهد یهنگام ین در اطراف مسائل مختلف برگردد، ولیبحث با مجاهد

ر یگم گشت كه روزبعد ما دستیصدر  را ببرند، گفتند كه فردا برخواه یآمدند كه بن

اه همر یر مصطفینظ یل نداشتند كه افرادین تمایاد مجاهدیبه احتمال ز‘‘ م.یشد

اه برسر ر یدانستند كه ممكن است مانع یم یند چون او را كسصدر باش یبن یآقا

ند، س بردیان را با خود به پاریسالمت یجاد كند. آقایصدر ا ین و بنیوحدت مجاهد

و  یس زمزمه شد، خودشان موجب لو رفتن مصطفیكه بعدها در پاریو بطور

از افراد خودشان شدند كه روز بعد آمده بود كه آنها را با  یكیون و یل همایتكم

رسد،  یم یكه و ین ببرد. چون در همان لحظه ایصدر و مجاهد یش بنیخود پ

 كنند. یر میرا دستگ یند و همگیآ یز میپاسداران ن
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 فصل چهارم
 

ییشروع بازجو  
 

از من را  ییل شده بود، بازجویها تكم یصدر یبا پرونده اكثر بنینكه تقریبعد از ا

 را از سرگرفتند چون به مناسبت ییم دنباله بازجویشروع كردند، بهتر است بگو

 یاز من بعمل آمده بود. از گروه بن ییبازجو یط مختلف مقداریتها و شرایموقع

ر یخرداد ماه در كرمانشاه دستگ 21بودم كه مرا در صبح روز  ین كسیصدر اول

به عمل آمد و بعد مرا باآن پرونده  یكتب ییبازجو یكردند. در همانجا مقدار

در رابطه با قانون  یمحسن یز آقاین نیبه تهران فرستادند. در او یمقدمات

م قرار داد كه به خاطردست ین جیمرا مورد س یمطبوعات و روزنامه چند روز

 و یكتب یكنده گهگاهز بطور پرایزدن به اعتصاب غذا رها كردند. بعد از آن ن

ن موارد در فصول گذشته یا یكردند كه به همه  یمطرح م ییسئوالها یشفاه

ردند ن بیل شد و او را به اویتكم ینكه پرونده مصطفیپرداخته شده است. بعد از ا

مرا به  یاز روزها نادر یكیمراآغاز كردند.  ییكار بازجو یدو باره به طورجد

د یمثل رش یل كن كه چطور شخصیتحل’’ گفت:  مقدمه یبرد وب ییاطاق بازجو

كرده است، بعد ضد انقالب  یكار م یانقالب یكه اول در ارگانها یصدرالحفاظ

د را اعدام كرده اند، یدم كه رشیآن روز فهم‘‘ گردد. یشود و باالخره اعدام م یم

كردم كه  یسع یناراحت شدم. ول یجا خوردم وبه سخت یلین خبر خیدن ایازشن

نسبت به آنها در دلم  ینیخوش ب یش حواسم را جمع كنم و اگر ذره ایاز پش یب

 آنها اعتماد نكنم. یچكدام از حرفهایدا شده بود، آنرا از دلم خارج كنم و به هیپ

در رابطه با روزنامه  ی، بطور جدییبجز چند مورد جز ییدر تمام مراحل بازجو

كمتر سئوال مطرح بود و اگر  یین مرحله از بازجویمطرح نكردند. در ا یسئوال

بود  یآنها در اطراف جمع یل بود. همه یا تحلیهم بود بصورت نظر و  یسئوال

ل كن كه چرا یتحل’’  گفت:  یآمد و م یم یكردند.روز یصدر كار م یكه با بن

د. یكرد یم یصدر همكار یچرا شما با بن’’ ا ی‘‘ صدر با امام مخالف بود؟ یبن
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آمد  یم یروز بعد نادر‘‘ صدر چه بوده است؟ یبن یقاشماها با آ یعلت همكار

 یبنظر شما اشتباهات گروه شما چه بوده است؟ چرا شما متوجه نم’’ گفت:  یو م

صدر،  یبن یا كتابهایمطالب و ’’ و ‘‘ صدر است؟ ید كه امام مخالف بنیشد

ورت بصك قسمت از سئوالها بود كه ینها یا‘‘ است؟ یو التقاط یر اسالمیمطالب غ

 ییگر سئوالهایشد. قسمت د ین بار مطرح میگوناگون هركدام از آنها چند یها

لها ن گونه سئوایكردند، كه به ا یصدر كار م یبن یكه با آقایبود كه در مورد افراد

 .یسیند تك نویگو یم ییدر اصطالح بازجو

 ینكه طرف چقدر آمادگیآمد و بسته به ا یاز افراد مختلف بعمل م یسیتك نو

ها حواسم را  یسینگونه تك نویكرد. در ا یدا میجواب دادن داشت، كار ادامه پ

كه در بازداشت هستند تمام یسم كه به ضرر افرادیننو یزیجمع و جور كردم كه چ

جاد كند. به دفعات مختلف از من خواستند كه هرچه یا یشان مشكلیبشود و برا

د یم، مسعود زارع، مجیپورابراهان مهندس جواد یاطالع دارم در مورد آقا

د یان، سعید(، احمد سالمتی)فرشیون، جعفر نادعلیانتظار ی، مصطفیبهبهان

 یسم.در مورد چهار نفراول چون از بچه هایبنو… و ینیرحسی، حسن پیسنجاب

شناختم و با هم  یدر اروپا بودند و از آنجا،آنها را م یاسالم یه انجمن هایاتحاد

كه در آنها سراغ داشتم  یم تمام نكات مثبتیكرد یقالب كار مدر آنجا و بعد از ان

در اروپا، مسلمان بودن و اعتقاد به اسالم داشتن،   یاسالم یاسیس یت هایر فعالینظ

ه یدر كشور، ما یاستقرار حكومت اسالم ید بودن به نماز و روزه، آرزویمق

ل یقب نیانقالب، راستگو و درستكردار بودن و از ا یروزیپ یگذاشتن از خود برا

شان نوشتم. در یدو صفحه برا یكیرا در  یبه فراخور حال فرد فرد آنها مطالب

ز یدر روزنامه ما كار كرده و قبل از آن ن یز چون فقط چند ماهید نیمورد فرش

ش یان رابطه برید در ایمف یل داده بود، مطالبید را تشكیفجر ام یانجمن اسالم

 كه درباره آنها گفته شده بود ییزهایچ یكردم بعض ین سعیرینوشتم. در مورد سا

ه ك ییسم. تاجایخته بنویو همه از آن خبر داشتند در حد اختصار و جسته وگر

وجود داشت  یخواستند و محمل یم یاطالع یممكن بود اگر از من درمورد كس

 یكردم. مثال در مورد آقا یم ید، از نوشتن خودداریگز یشد از آن دور یكه م

ندارم  یاز و یاز من سوال شد. در جواب نوشتم كه من اطالع چندان یرسول یعل

حشر  یكرده است و با و یكار م یاست جمهوریدر دفتر ر یدانم كه و یفقط م

 است. یكه من اطالع دارم آدم درست و معتقد ییو نشر نداشته ام تا جا

قبل مطرح كردم،  یاز آنها را در صفحه ها یكه بعض یلیتحل یدر مورد سئوالها
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نها احساس كنند كه مسلمان معتقد بوده ام و به خاطر ین گذاشتم كه ایام را بر ا یسع

ال شد كه او ینجا شروع میل ها از ایت كرده ام. تحلیفعال یانقالب یفه اسالمیوظ

و  یمالاس یتهاین شخصین و متفكریاز فعالتر یكیصدر در اروپا  یبن یچون آقا

م داشت و از یدر اروپا بود و با امام رابطه مستق یاسالم یه انجمنهایمدرس اتحاد

 یاسالم یك سوم از سهم امام را بابت مخارج كتابهایجانب امام حكم داشت كه 

او  یزگردهایم.عالوه برآن، میشد مند خرج كند به اوعالقه یوانقالب

باعث شده بود كه توده جوانان به اسالم  ییش در مجامع مختلف اروپایهایوسخنران

ا ستاده و آنها ریستها ایوانقالب عالقمند گردند.او محكم و استوار در مقابل ماركس

ار امام بود یس آمد بر او وارد شد و یهم كه امام به پار یبه عقب زده بود و هنگام

د كرد و خو یكرد و به امام گزارش م یل میو مرتب اوضاع و احوال را تحل

م از طرف امام عضو یران آمدینجانب بارها شاهد آن بودم و بعد هم كه به ایا

د، یگرد ییهوا یرویخواباندن اعتصاب در ن ینده امام برایانقالب شد، نما یشورا

 د ویر خارجه گردین وزیو جانش ییراقتصاد ودارایانقالب، وز یاز طرف شورا

بود و از طرف امام به  زیانقالب ن یس شورایس جمهور شد، رئیبعد هم رئ

ه فینها ما را برآن داشت كه بنا به وظیا یز منصوب شد. همه یكل قوا ن یفرمانده

د یم. بارها و بارها از طرف امام موردتائیكن یهمكار یبا و یو اسالم یشرع

امام  ین خط استوار بود كه وقتیا یلها بر رویان تحلیقرارگرفته بود. وخالصه جر

ون با یزیو تلوینده خودش كرد كه در رادیقالب كرد، نماان یاو را عضوشورا

 یامر كرد كه درمدرسه سپهساالر برا یمختلف بحث كند. به و یگروهها

س یت كرد كه رئیحما یاز و یحیك سلسله از بحثها را مطرح كند، تلویون یروحان

ار امام بود یانقالب شد و  یس شورایجمهور شود، بعد هم فرمانده كل قوا و رئ

ر م، دیكن یهمكار یس جمهورین رئیك چنیم كه با یدانست یفه خود میما وظ… و

صر صدر اشتباه كرده و مق یبن ین مسأله آشكار بود كه اگر آقایلها این تحلیپشت ا

رده ك یرا باز یین نقشهایقبضه كردن قدرت چن یبرنامه برا یبوده است و از رو

 م؟.یم داشته باشیتوان یم یریتقصده است، ما چه یامام مسأله را نفهم یاست وقت

ر یاگر ترا دستگ’’ د: یاز من پرس یشفاه یین بازجویدر ح یاز روزها نادر یكی

ش یر شده ام و پیدر جواب گفتم حاال كه دستگ‘‘ ؟یكرد یا فرار میم آینكرده بود

 آمد. یش میدانم چه پ یر نشده بودم نمیشما هستم. اگر دستگ
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یونیزیو در خواست مصاحبه تلو یحسن واعظ  

ك یا حسن اكدر كه از یه آهار و یبودم شب یدم كه من در مكانیدر خواب د یشب

ه ا قلیتپه و  یشود تا به باال ین شروع مییسمت خانه ها مرحله  به مرحله از پا

تپه رفته ام  یدم كه من باالیاست. در خواب د یگر آن پرتگاهیرسد و سمت د یم

وه ن بود كه از قلیكنم مثل ا ین و پرتگاه نگاه مییر كه به سمت پاگیو از طرف د

ه ید. ته دره هم شبیرس یدرست شده بود كه به ته دره م یسنگ یسنگها، پله ها

شد و افق از دور  یع میمثل رودخانه جاجرود بود كه در لشكرك پهن و وس ییجا

 یاز آن سنگها بجاواش شروع كردم یواش ید. من با ترس و لرز یگرد یان مینما

ر من یسدم میده بودم كه دین كوه. هنوز به ته دره نرسییم پایایپله استفاده كنم و ب

رد. در دا كیو انحراف پ یطوالن یلیشد خ یك منحنیك مرتبه یم بود یكه خط مستق

ر ییر شما را تغین شخص مسیآنجا بود كه گفتند ا یشخص یانحراف یآخر منحن

. كنم یرا ط یر طوالنین مسیدن به ته دره ایرس یه براداده است، مجبور بودم ك

ن واقعه یاست. بعد از ا یحسن واعظ یدم كه وین شخص نگاه كردم دیبه ا یوقت

ا او یبود و آ ین چه خوابیاطراف آن فكر كردم كه ا یلیدار شدم خیاز خواب ب

ر پرونده را عوض كرده است؟ خودم یدر پرونده من مؤثر بوده و مس یبراست

 به یدو روز بعد نادر یكیا یر كردم. صبح همان روز و ین طور تعبیخواب را ا

 ن بود كهیقت امر ایحق‘‘ ؟ینیرا بب یحسن واعظ یخواه یم’’ سلول آمد وگفت: 

ل كار روزنامه یرا در همان اوایاكراه داشتم ز یدن ویل نداشتم و از دیمن م

نسبت  یكرد نظر خوب یرمكا یكه در روزنامه انقالب اسالم یدرهمان چند ماه

ص ندادم و به عكس احساس كردم یك فرد معتقد تشخیدا نكردم و او را یپ یبه و

 ین انقالب اسالمیاز اعضاء مهم سازمان مجاهد یكی یست. وین یكه آدم درست

كنند و دست به توطئه  یصدر پرونده ساز یه بنیبود و بعد هم شروع كردند عل

 یر! نادیرا ندارم.گفتم بل یدار ویل دیتوانستم اظهار كنم كه م ینم یبزنند ول

بلندشدم و باچشمان بسته طبق معمول ‘‘ بلندشو!’’ رفت و روز بعد آمد وگفت: 

دم یوارد اطاق شدم و چشمم را بازكردم د یبرد. وقت یدستم راگرفت و مرا به اطاق

ن دیآنجا بودند. از در روزنامه یسر دب ین موسوید جمال الدیو س یكه حسن واعظ

عوض شده بود به  یلیچهره جمال نسبت به قبل خ یخوشحال شدم ول یلیجمال خ

ن وضع یك چنید او هم مرا در یاوردم، شایخودم ن یبه رو یدم ولیكه ترس ینحو
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نكه یم. بعد از ایهست یده باشد. حاال در اطاق من، جمال، حسن و نادرید یمشابه

شروع به صحبت كرد كه در  یشد، حسن واعظ ها تمام یو احوالپرس یروبوس

’’ واقع مخاطبش من بودم. اول مسأله قرار داد تالبوت را مطرح كرد و گفت: 

در جواب گفتم كه ‘‘ د؟یچرا شما در روزنامه قرارداد تالبوت را منتشر كرد

ن خبر را مخابره كرده بود و ما هم خبر را در روزنامه یخبرنگارما از لندن ا

در جواب گفتم اگرهم ‘‘ كه اصل مطلب دروغ بود.’’ گفت:  یم. ویمنتشر كرد

ما ش ینگفت و حت یزین چیبه ما چن یكس ی( بوده است ول30ه دروغ)یاصل قض

ن رابطه یدر ا یزیچ یهم خودت در روزنامه بود یو مدت یشناخت یهم كه ما را م

صدر دروغگو و ضد انقالب بوده  یبن’’ ن مطلب حسن گفت: ی.  بعد از اینگفت

 تین بود كه امام و روحانیكرده است و هدفش ا یه امام و انقالب عمل میاست و عل

كا و یبا آمر یهمكار یرا عقب بزند و خودش قدرت را قبضه كند و راه را برا

ن بوده است كه ینچنیصدر ا یباز من درجواب گفتم اگر بن‘‘ غرب هموار سازد.

از  م كه مطلبیدیفهم ید میم از كجا باینداشت یین خبرهایكه چن، ما ییگو یتو م

ن بوده است؟ در یصدر چن یبن یكه آقا ییگو ین قرار است. شما از كجا میا

صدر در صدد توطئه بوده  یم كه از قبل بنیما سند و مدرك دار’’ جواب گفت: 

 یو در آنجا كار م یدم پس تو چرا اول خودت به روزنامه آمدیاز اوپرس‘‘ است.

ن انقالب ینده امام درگروه شما نبود) سازمان مجاهدیصدر نما ی؟ مگر بنیكرد

شناختم به روزنامه آمدم كه  یكا را از قبل میآمر یمن بچه ها’’ (. گفت: یاسالم

آنها را شناختم روزنامه را ترك كردم و  یز بشناسم و وقتیاروپا را ن یبچه ها

ه ك یدانست ی، میشناخت یروزنامه را م یبچه ها یو همه گفتم توكه مرا ‘‘ رفتم.

نده سازمان شما ینما ین مصطفیو ا یم و با ما كه رابطه داشتیما مسلمان هست

كبار هم ی یكرد و مرتب با ما درتماس بود. حت یمرتب به روزنامه آمد و رفت م

رك و نهمه اسناد و مدای. شما كه ایار ما نگذاشتیرا در اخت ین اطالعاتیچن

صدر توطئه گر، ضد اسالم و انقالب است و به  یكه بن یاطالعات داشت

در ص یكه بن یبه ما داد یا سر نخیو  یكبار تلفن كردیا یكند آ یانت میكشورخ

نكه یعلت ا’’ كه من چه خواهم كرد؟. در جواب گفت:  ین است تا مشاهده كنیچن

صدر  یار بنیكردم شما در بست در اخت ین بود كه: فكر مینگفتم ا یزیبه شما چ

ن حرف شما درست باشد و ما در بست یدر جواب گفتم ولو به نظر شما ا‘‘ د.یهست

بار كیاتمام حجت هم كه باشد  یم، شما بنا نبود برایصدر بوده ا یار بنیدر اخت

امت در یق ی؟ اگر من فردایاتمام حجت كن یبرادر مسلمان خود راآگاه و با و
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و  كه مسلمان هستم یشناخت یم توكه مرا میرم و بگویقه ترا بگی یدل الهدادگاه ع

بر اثر اطالعات نادرست ما به  یدیكه د یچرا زمان یام اعتماد داشت یبه درست

، در یو حداقل به من اتمام حجت نكرد یان نگذاشتیم مرا درجریرو یراه خطا م

نزد و سكوت  یحرف گرینجا دیگفت؟ در ا یآن دادگاه در جواب خدا چه خواه

 ار كرد.یاخت

رفته ها پول گیصدر از خارج یبن یكه آقا یدانیتوم’’ قه باز گفت: یبعد از چند دق

ن یدن ایمن از شن‘‘ صدر پول گرفته است. یون بگو كه بنیزیا و در تلویاست. ب

ر انداخته بودم كنترل خودم یكه سرم را به زیكه خوردم و در حالی یلیحرف خ

ول ها پیصدر از خارج یخبر ندارم كه بن یزین چیگفتم من از چن راحفظ كردم و

ند كه همه ن سیا’’ م؟ گفت: یم چه بگویایندارم ب یخبر یزیاز چ یگرفته باشد. وقت

 یرا م یانكش بیكمرتبه شستم خبردار شد و گفتم نكند آن فی‘‘ جا منتشر شده است.

 ینست كه در آن آقاها منتشر كردند؟ اگر منظورت آ یكه آن روزها چپ ییگو

ن یز بودند. اگر منظور این یلیاردب یموسو یو آقا یرفسنجان یهاشم ی، آقایبهشت

خاموش شد. بعد از  ین جا، وی(، در ا 31ز بوده اند)یگر نیان دیاست كه درآن آقا

در جواب گفتم، چون ‘‘ داند. یآن را م یفیسودابه سد’’ گفت:  یچند لحظه ا

د یصدر بوده و بدرون خانه آمد و رفت داشته شا یسودابه در درون منزل بن

صدر نبوده ام و در دفتر او هم نبوده  یخبردارشده است. من كه در درون منزل بن

نجا از شما ین بار است كه ایرا اول یزین چیام. كارم در روزنامه بوده است و چن

د. ینمصاحبه ك ید و با وید و از سودابه كه خبردارد بپرسیشنوم. خوب برو یم

ان ز نشیكبار در مصاحبه اش آنر گفته و آن سند را نیسودابه ’’ حسن گفت كه 

‘‘ مصاحبه كند كه حرفش در مردم مؤثر باشد. یگریم كس دیخواه یداده است. م

ن لحظه یدر ا‘‘ ؟یكن یخوب، مصاحبه نم’’ ز گفت: ید آمیك حالت تهدیبعد با 

 به كمك من آمده و حرف در دهانم گذاشت: یب كسینكه از غیمثل ا

 

 زندان كردم به  حرص   تا به فتوای خرد         كردم   رندان   خدمت  یرویپ     سالها 

 سلیمان كردم    با مرغ   مرحله  این  قطع        بردم راه بخود   عنقا نه  من بسر منزل 

 این خانه به سودای تو ویران كردمكه من        سرو روان  یكن ا شم یبردل ر  یه ایسا

  

نم یب ینم یندارم واشكال یح گفتم: من از مصاحبه كردن حرفیقاطع و صر یبا لحن

 كه اطالع یزیاز چ یكه اطالع دارم و واقع شده است صحبت بكنم ول ییزهایاز چ
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م كه خبرندار یزید دروغ نخواهم گفت و از چیا اعدام كنیندارم اگر مرا حبس ابد و 

 صحبت نخواهم كرد.

ل یمسا ی( باز حسن ول كن نبود و با مطرح كردن بعض 32ن جواب)یبعد از ا

 یبیتم عگف‘‘ ؟یكن یمصاحبه نم’’ د: ید كرد و با تعرض پرسید را تشدیگر تهدید

پاسخ دادم چون من ‘‘ چطور؟’’ ك شرط حاضرم مصاحبه كنم. گفت: یندارد من ب

شوم و منبع خبرشما  یله شما از آن مطلع میاست كه وس ن بارین خبر را اولیا

رج صدر ازخا ید كه بنیگو یبرادر بازجو م” م كه: یم و بگویاید حاضرم بیهست

ان از دشیرشان بسنگ خورد و امین تین مطلب آخریباگفتن ا“ پول گرفته است.

خودمان  یما را به سلولها یمن قطع شد. بحث را رها كردند و بعد از خداحافظ

ن گفت و شنود با حسن، برمن مسلم شد كه در انحراف و یبرگرداندند. در خالل ا

 ه معلوم شدیاول ین كردن پرونده ام دست داشته است. چون در خالل بحثهایسنگ

 ن مسأله را گفت.یخودش ا یحیداشته است و تلو یشداورینسبت به من پ یكه و

 دارد و مؤثر است. ینقش مهم یدم حسن در دادستانیو درآنجا بود كه فهم

ال در اغف یكسب كردم متوجه شدم كه و یشتریاطالعات ب یبعدها كه نسبت به و

ن یو القاء كردن گناه به گردن متهم یكردن و گرفتن اعتراف از افراد بازداشت

ر كبایگر با حسن مواجه نشدم جز یداشته است. در تمام دوران زندان د ینقش مهم

م از یبعد از آزاد یز خواهم پرداخت، حتیخود به آن ن یاكه درج61گر درسالید

ا گر ریكدی یك روز با احمد غضنفرپور قرار گذاشته بود كه درمطب ویزندان 

ود كه عذر خواسته ب یله احمد تلفنیامد و وسیبه آنجا ن  یز ویم كه آن دفعه نینیبب

 د.یایتواند ب ینم یبراثر كار

 

صدر یبن یآقادر خواست نوشتن نقد بر مطالب   

به سلول آمد و مرا با  ینادر یته مشترك روزیدر كم 60ماه سال یا دیدر بهمن و 

ز صدر پر ا یبن یكتابها یبرد. در آنجا گفت كه محتوا ییخودش به اطاق بازجو

 یمطهر’’ و تضاد و تناقض است و بعنوان مثال گفت كه  یمطالب ضد اسالم

ه است. شما كه از كتابها و طرز تفكر نوشت یاز مطالب و یكیبر  یه ایز ردین

س یبرمطالب اوبنو یا نقدیو  یه ایا و ردیب یو آنها را خوانده ا یاطالع دار یو

ن ین كارمنصرف كنم، گفتم كه اینكه اورا ازایا یمن برا‘‘م.یتاماآن راانتشارده

 یهرچه كتاب و مطلب كه بخواه’’ از به كتاب و مدارك و منابع دارد. گفت: یكار ن

 یگفتم: درست است كه من با بن‘‘ م.یگذار یارت میدر اخت یا الزم داشته باشیو 
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ست كه یآن ن ین به معنایا یاو را مطالعه كرده ام ول یصدر كاركرده ام و كتابها

 یل بودم با ویكه در آلمان مشغول تحصیمن قادرم آنها را نقد و انتقاد كنم. زمان

خواندم. او استاد ما  ین میریمثل مطالب سااو را  یآشنا شدم و مطالب و كتابها

 یم. بعضیگذشت یم و از آن میكرد یاو را گوش م یبود و ما مثل شاگرد حرفها

م. ما كه كار یگرفت یاد میگر را دست و پا شكسته ید یمطالب را خوب و بعض

م. حاال اگر من ینبود یعلوم اسالم یا دانشجویم و یكرد یآنها نم یرو یقیتحق

، یرا نقد و انتقاد كنم، الزم است كه تمام مطالب مطهر یمطالب وبخواهم 

را حداقل با دقت و نه … د محمد باقرصدر وی، بازرگان، سی، طالقانیعتیشر

كنم كه خود الزم است،  یق آنها را بررسیدق یریادگیبعنوان اطالع بلكه بعنوان 

 یقیك كار تحقید رم. نقاط قوت و ضعف آنها را بسنجم و بعیاد بگیاول آنها را 

 یصدر را بطور جد ین مرحله، مطالب بنیآنها انجام بدهم. بعد از اتمام ا یرو

مختلف با هم  ین طرز تفكرهایاز نو به قصد آموزش مطالعه كنم. الزم است كه ا

دا یهركدام از آنها پ یبرخورد داده شود و سره از ناسره جدا گردد و هسته عقالن

ها نیالزم است كه  بشود بكمك آن، ا یزانیار و میها معنیا یبشود و عالوه برهمه 

ن و یداست كه چن ینیسنگ یقیك كار تحقین یسه گردد. ایده شود و با هم مقایسنج

ا ید ین كار از دست من برآیست كه ایچند سال وقت الزم دارد و تازه معلوم ن

د یانتو یم د حوزه هایاست. شما به كمك اسات ینید یفه علماینكار وظید. ایایبرن

 یلیآنها خ یت آنها است و براین كار در حوزه صالحید. اینكار را انجام دهیا

د، یار مردم قرار دهیدراخت ین ومحكمیز سنگید چیخواه یست. شما كه میمشكل ن

 یل مردم داد. برایتحو ینقد علم یراه بجایشود شر و ورگفت و فحش بد و ب ینم

الزم دارد، استدالل  یمنطق و برهان قو دیرا بزن یك طرز تفكریرآب ینكه زیا

ص بدهند ین است كه سره را از ناسره تشخیشان ایما كار اصل یخواهد و علما یم

ت من خارج است، یاز صالح ین كاریك چنیارمردم قراربدهند یوآنها را دراخت

ده یفا د،ینكه به وز وز بال آن گرفتار شویبكنم جز ا ین كاریك چنیتازه اگر من 

قانع شد و حداقل دست  ین استدالل نادریدر بر نخواهد داشت. ظاهرا با ا یگرید

از من نخواست تا چند ماه بعد كه احمد دسته  ین كاریگر چنیاز من برداشت و د

 یخود به آن باز م ید كه درجاین حرف تكرارگردیبه آب داده بود، دو باره ا یگل

 گردم.
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وكالت در تربت جام ینامزد  

 یبرد و سئوال ییمرا به اطاق بازجو ی، نادرییآخر بازجو یاز روزها یكیدر 

 د، نظر خودتانیل شوید در تربت جام وكیخواست یشما م’’ ن شرح طرح كرد: یبد

ه اطالع ندارند. ینها از اصل قضیدم كه ایمن از طرح سئوال فهم‘‘ د.یسیرا بنو

 ل شوم. اگریر آنجا وكنداشتم كه بروم تربت جام و د ین قصدیجواب دادم: من چن

رفتم در شهر خودم  یوكالت در انتخابات شركت كنم، م یقصد داشتم كه برا

 یاریشدم. بس یكردم و مطمئنا در آنجا انتخاب م یاردستان و در آنجا ثبت نام م

 هم موجود یمن نرفتم. پرونده فرماندار یشنهاد كردند ولیآنجا آمدند و پ یاز اهال

د تا به شما اطالع دهند یتربت جام بخواه یو از فرماندارد یق كنیاست. شما تحق

ر! اما بفرض كه حرف شما یا خیا آنجا خودم را نامزد كرده بودم و یكه اصال من آ

وكالت مجلس نامزد كرده باشم،  یدرست باشد و من خودم را در تربت جام برا

 دارد؟ یبیچه ع

دو نوبت به اتفاق  یكین بود كه من یو اما اصل مطلب كه آنها از آن مطلع نبودند ا

در استان خراسان سفر كرده  یاست جمهورینده ریدكترمنصور دوستكام نما یآقا

ن علت یكردم و به ا یبودم از جمله به تربت جام، و در مسجد جامع آنجا سخنران

 یبانیت و پشتیحما یها را در آنجا شناختم. هنگام انتخابات مجلس باز برا یلیخ

ن یصحبت شد و قراربرا یازاهال یم و با عده ایستكام به آنجا سفر كرددو یازآقا

ن یدن مطلب را بیانتخابات مجلس ثبت نام كند. ا یدوستكام در آنجا برا یشد كه آقا

 كه حرف یكسان یبرا یچ حقیستم هید در آن نظام وسیعلت آوردم كه مالحظه كن

 ستند. یل نبوده و نیآنها را نزنند قا

سئوال كرد:  یگریا روز دیدانم همان روز  ین سئوال نمیدادن به ا بعد از جواب

در جواب نوشتم كه ‘‘ د.ید نام ببریرا كه خودتان در روزنامه نوشته ا یمطالب’’

كه من نوشته ام بنام خودم در آنجا  ید. مطالبید به روزنامه مراجعه كنیتوان یم

 ییهفت تا از سرمقاله هاد. من هم شش یسیثبت است. بازسئوال كرد خودتان بنو

 یادآوری(  33ه به آن)یو مقاالت شب یریل گروگان گیرا كه نوشته بودم از قب

 كردم.

 ید توده مردم از بنیدید یوقت’’ د: یپرس یین بازجویاز روزها، در ح یكیباز در 

صدر  ید، مردم مخالف بنیكرد یم یكنند چرا شما با اوهمكار یت نمیصدر حما



    114         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

 یا شفاهیدر جواب نوشتم و ‘‘ د.یكرد یروزنامه او را بزرگ مبودند و شما در 

 یم تیصدر حما ینكه برخود شما ثابت شود كه مردم چگونه از بنیا یگفتم برا

 ید. هم اكنون آقایما مراجعه كنیو صدا و سیاست كه به آرش یكردند كاف

لم ید تا فیما است و از خودتان است از او بخواهیمسئول صدا و س یمحمدهاشم

كه به مشهد  یهنگام 60در حلول سال  یاست جمهوریاستقبال مردم را از ر

طول بعمل آمد كه در یاز و یمید چه استقبال عظینیسفركرد به شما نشان دهد تا بب

لم یا فیتا چهل شتر نحر كردند. و  یكه درشهر مشهد رفت حدود س ییرهایمس

وز ك ریكه  ین مطلبی. آخرگرید یا جاهایراز و یم مردم اصفهان، شیاستقبال عظ

 ن و اعزام به دادگاهین مرحله جهت انتقال من به اویبستن پرونده در ا یگر براید

وجود  ییراد و اشكالهایصدر چه ا یبنظرشما در كار بن’’ ن بود كه گفت: ید ایپرس

ن سوال را داد و رفت. من درسلول سر فرصت بعد از یا‘‘ د.یل كنیداشت. آنر تحل

بال كه خودم ق یاز انتقاد ها و اشكاالت یدن تمام جوانب كار بعضیسنجفكركردن و 

 یمختلف با و یتهایصدر داشتم و درمورد اكثر آنها در موقع یبن یبه كارآقا

صحبت كرده بودم و در ذهنم جمع و جور و شروع به نوشتن آنها كردم. چند 

 یز بعد نادردو رو یكینوشته بودم و هنوز مطلب تمام نشده بود كه  یصفحه ا

گفتم هنوز تمام نشده است. ‘‘ بده بمن. یهرچه نوشته ا’’ آمد و با عجله گفت: 

دادم. به  یمنهم آن دو سه صفحه را بو‘‘ ست هرچه هست بده.یمهم ن’’ گفت: 

صدر وجود داشت و من  یبن یكه دركارآقا یراداتینظر من رئوس اشكاالت و ا

 ر است.یدرآن جا نوشتم به قرار ز

 ت.یو روحان ینینداشتن از امام خم یحیت درست و صحـ شناخ

 ن كرده و قبال به ما آموزش داده بود.یكه خود آنرا تدو یـ انحراف از روش

 .یو حزب یالتیـ اعتقاد نداشتن به كارتشك

رست ل نادیمردم و تحل یونیلیدوازده م یش از حد نسبت به رأیداكردن بیـ غرور پ

 مردم. یاز رأ

 به موقع. یریم گیـ مشكل تصم

 ش از اندازه نسبت به توده مردم.یـ حساب بازكردن ب

 ه.یت فقیـ اعتقاد نداشتن به وال

 ت.یریـ مشكل مد
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ن ین شده  اوین نفریانتقال به سرزم  

ن چند صفحه را از من گرفت، كه فكر كنم بهمن ماه یا یكه نادر یروز یفردا

ر من آن مختص‘‘ ل آماده شو!یه وسایبا كل’’ بود، باز به سلول آمد وگفت:  60سال 

برگشت و دست مراگرفت  یرا كه داشتم جمع كردم. بعد از ساعت یل شخصیوسا

گر را هم سواركردند ین، چند نفر دین كرد. درآن ماشیرون و سوارماشیو آورد ب

ر روزنامه خودمان و مرحوم یسر دب ین موسویدجمال الدیكه از جمله آنها س

ن یته مشترك ما را به اویبود، از كم یاست جمهورین ریظمسئول محاف یذوالفقار

م طبق معمول ما را به دادسرا بردند و بعد از یدین رسیبه او یآوردند، وقت

م یستگاه اتوبوس معطل شدیكه در راهرو دادسرا و بقول بچه ها در ا یچندساعت

ه كیو مرا صدا زد و گفت پشت سرهم. درحال ی، موسویآمد، ذوالفقار یپاسدار

 از یكیم یستاده بودیحركت كردن ا یم و درصف برایچشم بند به چشم داشت

 یلیمن آن موقع خ‘‘ ن.ید بند معدومینها را ببریا’’ گفت:  ین به پاسداریمأمور

دم ین حرف را شنیمن ا یوقت’’ بعدا جمال به من گفت:  ین حرف نشدم ولیمتوجه ا

م، بعد ینفرجلو را گرفت و به راه افتادآن پاسدار دست ‘‘ د.یبرق سه فاز از من پر

ست یو حدود ب یعموم 6و 5 یكه عبارت از بندها 329به واحد  یقه ایاز چند دق

 یل دادند. هنگامیآن واحد تحو 6د ما را به بندیبود رس یسلول انفراد یو پنج تا س

 ودان بیاززندان یكیبند كه خودش  یم ما را به اطاق مسئول داخلیكه داخل بند شد

بندبالفاصله  ین مسئول داخلیكردند، ا یكه ما را معرف یبردند. درآنجا هنگام

‘‘ غضنفرپور را هم اعدام كردند. رااعدام كردند، احمد یفیسودابه سد’’گفت:

را برد كه اعدام شده اند. درآن لحظه من بشدت ناراحت شدم  یگریچندنفرد یاسام

گر یزدچون چند پاسدارد ین حرفیشد كوچكتر ینبود و نم یچاره ا یول

 بند بودند. یزدراطاق دفتر داخلین

ت نكه هشین بار بعد از ایاول یم برایكه در بند باز شد و ما داخل بند شد یهنگام

 یست نفریت حدود صد و هفتاد دویك جمعیكه از بازداشتم گذشته بود  ینه ماه

م و یم قدم بزنیانستتو یون و روزنامه افتاد، میزیو و تلویدم. چشممان به رادیرا د

دام ن( و اعیدن ) بند معدومیم كه با وجود شنینیم و دور هم بنشیبا هم صحبت كن

در بند  یادیط لذت بخش بود. افراد زینها در آن شرایا یآن افراد، باز هم همه 

 از آنها اشاره خواهم كرد. یبعض یخود به اسام یبودند كه درجا
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یعموم یستم اداره بندهایس  

ان آن بند را در درون  اطاقها یاطاق بود كه زندان یشامل تعداد یعموم هر بند

 یكیان خود آن اطاق معموال ین زندانیاداره هر اطاق از ب یكردند. برا یم میتقس

كردند.  یس) که به او شهردار( اطاق )گفته می شد(انتخاب میرا به عنوان رئ

 یم كارهای، تقسیزندان ره هریم غذا، دادن جیس اطاق نظارت برتقسیفه رئیوظ

ل داخل اطاق  و یخواب و حل مسا ین جایر: نظافت اطاق، تعیاطاق نظ یداخل

ر داشت كه نظارت ب یك مسئول و یا رئیس داخلیز یل امور بود. هر بند نین قبیا

ز بند ا یگذاشته شده بود، و در واقع مسئول داخل یبند بعهده و یتمام امور داخل

گر رابط یبند را بعهده داشت و از طرف د یامور داخلك طرف نظارت برتمام ی

ند از ن بود كه مسئول بیبود. قاعده بر ا ین زندان و دادستانیان و مسئولین زندانیب

مركز  یبرمسند دادستان یه الجوردیبا تك یان آن بند انتخاب شود. ولیطرف زندان

ان ین زندانیاز ب یدات خاصین زندان با تمهین بود، مسئولیكه مقرش در زندان او

 یبندها كه در بعض یداشتند به عنوان مسئول داخل یط خاصیرا كه شرا یافراد

تند. ل داشینبود كه آنها م یكردند و شخص انتخاب شده آن كس یز اشتباه میموارد ن

را  یكیبند  یر خارجین بند با مشورت با مدیاوقات هم چند نفر از مسئول یبعض

بندها در  ین داخلیبه بعد اكثر مسئول 61از سال  یكردند. ول یم یمعرف یبه و

ودند ن زندان بیشتر مورد اعتماد مسئولین كه بیان توابیكشور از م یتمام زندانها

زد  یشه مسأله بر وفق مرادشان دور نمین مورد هم همیكردند. در ا یانتخاب م

ط یراشك بند بسته به یداخل  ین اطاقهایبند و مسئول یس داخلیرا انتخاب رئیز

بندها اغلب  ین داخلیكرد. مسئول یزمان و مكان و جوغالب درآن زمان تفاوت م

اشند داشته ب یرابطه حسنه ا ن زندانیشدند كه با مسئول یانتخاب م یان كسانیاز م

ار آنها بگذارند و اگر هم ممكن بود یو تا حدود امكان اطالعات الزم را در اخت

ند. یل نمامنتق ین زندان و دادستانیآنرا به مسئول كنند و ییافراد داخل بند را شناسا

خواستند كه در مورد افراد  ین بندها میاز مسئول یز از طرف دادستانین یگاه

به نظر آنها چگونه  یت هر زندانیند كه وضعیه كنند وبگویداخل بند گزارش ته

مل عن زندان یو مسئول یبندها بر وفق مراد دادستان ین داخلیمسئول یاست. همه 

ن یبودند كه قادر بودند هم رابطه را با مسئول یشرافتمند یكردند. انسانها ینم

 یكه بضرر آنها باشد حت یان داخل بند گزارشیه زندانیزندان حفظ كنند و هم عل
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 ین را احساس میبر وفق مرادشان نبود و ا یه نكنند. اگر مسئول بندیاالمكان ته

ان یگذاشتند و چون زندان یرا م یگریكس دداشتند و  یاو را برم یكردند به نحو

ر گید یا به زندانهایشدند و یا آزاد میبردند،  ینطرف و آنطرف میرا غالبا به ا

 یشد. بعض یكبار عوض میبند هرچند  یشدند خود بخود مسئول داخل یمنتقل م

ت ان را تحیسوزاندند و بشدت زندان یشدند، آتش م ین كه مسئول بند میاز تواب

رونده پ یزندان یبرا ین دادستانیشتر از مأموریدادند و به مراتب ب یرار مفشار ق

ن یكنم. مثال ا یدو مورد آن اشاره م یكینده به یآ یكردند. دربخشها یم یساز

نقدر شدت یان بود وهنوز هم مسأله تواب ایاز زندان یكیكه خودش  یجوان كرد

كرد. آدم  یعمل م یدادستانك مأمور ین و یك سخن چیدا نكرده بود در نقش یپ

 یتاندادس یایخودش نزد اول ینكه برایا یبود و برا یریار ناراحت و سخت گیبس

ن شخص، یزد. خود ا یم یه زندانیعل یكسب كند دست به همه نوع كار یازیامت

 یكرد مدت یكه نقل میر شده و بطوریبود كه درغرب كشور دستگ یسارق مسلح

كرد كه با  یرا وادار م یبوده است. او افراد زندان یه زندانیهم در عراق  و سور

 كرد و یم یریترساند و با آنها سخت گ یان را میكنند، زندان یهمكار یدادستان

ن زندان اعتماد كنند یكرد كه مسئول یزد و چنان عمل م یم یدست به پرونده ساز

ان ید و زنداناو را ازآن بند بردن یهمكارآنهاست. خوشبختانه بعد از مدت كم یكه و

 از شر او راحت شدند.

 

نیزندان او 329واحد  

 5 ین در آن موقع از دو بند عمومیزندان او 329همانطور كه متذكر شدم واحد

ل یشكداشت ت یست وپنج سلول انفرادیست تا بیكه حدود ب یك بند انفرادیو  6و

 ر ازیمانند بود كه هركدام غ ییالیه دو خانه ویشب ین دو بند عمومیشده است. ا

 یاز اطاقها یكیاطاق بود  5شامل  6ز داشت. بندیگر نیك طبقه دیطبقه همكف 

ن مقدار اطاق یز شامل همین 5(. بند  34بند بود) یار مسئول داخلیكوچك در اخت

 ی، گهگاهیداشت كه عالوه برقدم زدن و هواخور یاطیبود. هر دو بند ح

اطها، در واقع باغچه یكرد. ح یبال بازیدر آنجا والشد  یدادند م یاگراجازه م

درخت تنومند چنار و چند درخت كوچك  ییالها بوده اند كه هنوز چند تایو یها

مواقع آب  یان آن قرار داشت كه بعضیدر م یآب یدر گوشه وكنار آن بود. و جو

اط یك حیاول   یشد یآنروز م 329ن كه وارد واحدیداشت. از محوطه زندان او

ق و دو اطا یانفراد یل شكل بود كه در سمت چپ آن سلولهاینسبتا بزرگ مستط
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رفت. در سمت  ین چند پله باال میمسئول واحد وجود داشت و از سطح زم یبرا

ن یده بود. مطلعیقرارداشت كه دركنار هم و بهم چسب 6و 5 یراست دو بند عموم

س یكه رئ یار، هنگامیمور بختیدر زمان ت 6و 5 یگفتند كه دو بند عموم یم

ت و یبوده است. با توجه به وضع یت كشور بود، محل استراحتگاه ویسازمان امن

ن مشهور  شده بود. یبه  هتل او ین دو بند عمومین ایط آن موقع زندان اویشرا

عال در راكه ف یشتر كسانیم، بین بند منتقل شوینكه ما به ایقبل از ا یحدود دو ماه

 یم كه نقلینجا منتقل كرده بودند بطوری،  از بند چهار به ابودند ین بند عمومیا

كرده اند و  یم یدر بسته زندگ یدر اطاقها یان، جمعیكردند در آن بند زندان

سخت بوده  یط به حدینداشته است. شرا یگرید یزهایاط و چیو ح یهواخور

شت منتقل بهن بود كه ما را به یم، مثل اینجا منتقل شدیبه ا یگفتند وقت یاست كه م

 یت بود و جاین بند كردند، اطاقها مملو از جمعیما را وارد ا یكرده اند. وقت

 یبرا یكم یرا جایدند زیخواب یم یسوزن انداختن نبود. در تمام اطاقها همه كتاب

دند یخواب یف كه در طول اطاق میك ردیاطاقها  یدن وجود داشت. در بعضیخواب

صف مقابل در داخل هم قرار  یشان را به سمت پاهایف بعد در مقابل آنها پاهایرد

ن بند دو یدادند، ا یم یرا جا یز افرادیدر راهروها ن یدادند. در آن موقع حت یم

 یا دوش گرفتن اول وارد اطاقكیحاجت و  یقضا یدوش و دو مستراح داشت. برا

بود كه  یگریكه درب دو مستراح داخل آن بود و بعد ازآن اطاقك د یشد یم

 ه رخت كن حمام بود.ین اطاقك كوچك شبیدو دوش در آن قرار داشت و ا یهادر

 یمیدن من، جمال، سپهبد رحیخواب یل آن بند دادند، شب برایما را تحو یوقت

 ن رخت كن منتقل كردند.آنیرا به داخل ا ینژاد و ذوالفقار یو سپهبد نجع یآبكنار

ن دیخواب یداد، جا برا یتوالت مشام را آزار م ینكه نمور بود و بویجا عالوه بر ا

مجبور  م،یا دنده  بگردانیم و یم برگردیخواست یم ینبود.آنقدر تنگ بود كه وقت

ب تا حدود یم. بچه ها هم به ترتیگر بخوابیم و به طرف دیم كه بلند شویبود

آمدند كه از دوش استفاده كنند. از آن طرف ساعت چهار صبح  یشب م 12ساعت

ت كه گف یم یبه شوخ یآبكنار یمیشد. سپهبد رح یباره دوش گرفتن شروع مدو 

ود و نب یكاف یتین جمعیك چنی ین دو دوش برایا‘‘  م.یفروش یط حمام میما بل’’ 

از یز ننما یكه برا یدادند. البته به كسان یقه وقت حمام میفقط چند دق یبه هرنفر

  5نكه یشد. سر انجام بعد از ا یبه غسل كردن داشتند خارج از نوبت وقت داده م

ست یم كردند. حدود دویگر تقسید ین اطاقهایم ما را بیدیت خوابیما با آن وضع یشب

 6و 5 یكه در بندها یداده بودند. كسان یست و پنجاه نفر را در بند شش جایتا دو
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زمان شاه،  یو كشور یها، مقامات لشكریارتش، ساواك یداده بودند: امرا یجا

 یها ی، فراری، ارزی، جرائم مالیدادگستر یها، وكال یها، گروهك یصدر یبن

ر شده بودند، بود. خالصه آش شله یدستگ یلیپاسدار كه به دال یاز مرز، تعداد

ن قرار است: سپهبد یاز افراد كه در ذهنم مانده بد یبعض یبود. اسام یقلمكار

، ینینائ یمیمسار نجید، تیمسار عصر جدی، تیم آبكنارینژاد، سپهبد رح ینجع

كشور و معاون  یوان عالیا) مستشار دینیخی، دكتر شیمسار اصالنیت

س بانك عمران(، ی، دكتر رام ) رئیار(، احسان نراقیزمان بخت یردادگستریوز

اردالن، دكتر احمد  یو پسر پنج شش ساله اش، حاج ذاكر، عل یریحاج حسن كب

 یون،حاجیل همایدكترناصر تكمل، یوانه، محسن سگ سبید دیهومن، مهندس جمش

 ی، خرمشاهیمسار سجده ای(، تیری) مشهوربه حاج پنیباباخان ی،حاجیضابط

 و... 

 

یعموم ین در بندهایانات  

بزرگ  ینان خطرین  آنتن ها و سخن چیو سلولها معموال انات یعموم یدر بندها

 ییچون متهم درحال بازجو یانفراد یشدند. در سلولها یان محسوب میزندان یبرا

. وجود دارد یتماس دارد، حداكثر چهار پنج نفرخطر كمتر یاست و با افراد كمتر

كنند به  یم یرا كه همكار یا زندانیو  یافراد خود یانفراد یالبته در سلولها

 یحرف م یاز و یدوست یفرستند و آنها تحت لوا یداخل سلول فرد مورد نظر م

در مجموع با آنتن  یده است. ولیز كشیع كار به اعدام  نمواق یكشند كه در بعض

مختلف  یا آنتن ها، اطالعات را به راههاینان و یروبروست. سخن چ یكمتر یها

شترآنتن ی. بكنند یمنتقل م ین دادستانیانه به مسئولیكشند و  مخف یرون میاز افراد ب

 فیا تخفیپوچ و  یدهایهستند كه به خاطر وعده و وع یب خورده ایها،  افراد فر

 یم یو مقامات زندان همكار یبا دادستان ییازهایا گرفتن امتیدر مجازات خود و

ه گروه لیاز گروه خود هستند كه احساس كرده اند بوس یا افراد توبه كرده ایكنند و 

نشان  نكهیر به خاطر ایخود اغفال شده و مورد سؤاستفاده قرارگرفته اند. دسته اخ

ا به خاطر پاك كردن گناهان گذشته كه درگروه یكرده اند و  یاقعبدهند كه توبه و

و دادن اطالعات مربوط به  یكردن با دادستان یخودمرتكب شده اند، همكار

 یهستند كه خود م یر كسانیدانند. از دسته اخ یفه خود میدوستان خود را وظ

همه جانبه  ین اعمال و همكارین است. لذا با دست زدن به ایدانند جرائمشان سنگ

ن موارد یده انیآ یدا بكند، در فصلهایف پیله تخفینوسیقصد دارند كه مجازاتشان بد
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 ح خواهم داد.یشتر توضیرا ب

حواس  یلیشود. خ یگران تمام م یلیحرف زدن خ یگاه یین مكانهایك چنیدر 

 یشو یمواجه م یشناس یكه نم یین آنتن هایباا یو دقت الزم است كه وقت یجمع

 .ندیافریت مشكل بیكه بعدا برا ینزن ییحرفها

 

 ك و بدیو معتمد، محرم راز ن خامش باش 

  ش اویپ   راز نگو به   ش، یازمودین  آنكه 

رواج داشت. درآن روزها  یلیخ یو آنتن باز ینین دوران سخت، سخن چیدر ا

اعدام  یشدند و روز بعد برا ین بند میوارد ا یافراد یاعدام رواج داشت. گاه

 هین نٌواب را صدا زدند با كلیكه حس یكردند هنگام یشدند. نقل م یصدا زده م

بند شش بود. اول بلند  4رود، در اطاق  یاعدام م یدانست كه برا یل و او میوسا

 د ویخودش را به افراد بخش یكرد و بعد لوازم شخص یجمع سخنران یشد وبرا

دان اعدام قدم نهاد. یخندان به م یشاد و رو یكرده و با چهره ا یاز همه خداحافظ

كردند كه در روز دادگاه چنان محكم و استوار از خود و اعتقادش  یباز نقل م

 یده بود كه آقایرا جبار و ستمگر نام یو خود و ینیم خمیدفاع كرده بود و رژ

 هد و جلسه دادگاه را ختم كردیچه معطل یگر برایس دادگاه گفته بود دیرئ یالنیگ

 ش رحمت كند.یبود. روحش شاد و خدا

 یافراد هنگام قدم زدن و صحبت كردن سع یاط با بعضیدر هرحال با كمال احت

دان ا بگوش مقامات زنیانا اگر بازگو شد و یرا بزنم كه اح یین بود، حرفهایام بر ا

ند. جاد نكیش از آنچه كه در پرونده منعكس است، مشكل اید، بیرس یا دادستانیو 

 یكردم مگر در مواقع یت میك اصل بود و درمورد همه آنرا رعایمن  یران بیا

ند و زد یكه با هم قدم م یشناخته بودم. افراد هنگام یافراد را به درست یكه بعض

در  مطلع بودند یكه كمییكردند آنها یگر صحبت میكدیگذراندن وقت با  یا برای

از افراد آنتن كه شناخته شده بودند  یبعض یهنگام قدم زدن و صحبت كردن وقت

 یوخاكت’’  گفت:  یگران مید آهسته به دیفهم یشدند فورا آنكه م یك میبه آنها نزد

 كردند. یبحث را عوض م ینكه فوریا ایو ‘‘ نرو بپا آنتن آمد

 

 احضار به دادسرا

 یرابل و ین بود كه پرونده ام تكمیش این انتقال دادند، معنایكه مرا به او یهنگام

ب مرا به دادگاه احضار خواهند كرد. بعد از حدود یدادگاه آماده شده است و عنقر
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رون آمدم از یاز بند ب یمرا صدا زدند. وقت یدو هفته كه در بند شش بودم روز

دگاه دا یبرند. اول فكركردم برا یدادسرا م یر چشم بند متوجه شدم كه مرا بسویز

ز ا یكیبه دادسرا رفتم مرا به  یاست. آنروزها، دادگاه رفتن وحشت داشت. وقت

ست و یار آنجا جوان بیبود بردند، داد 2شماره یاریكنم داد یها كه فكر میاریداد

 یرا انجام م ییبود بنام مّعلم ) نام مستعار( كه كار بازجو یهفت ـ هشت ساله ا

ك ازغرفه ها یبود و درهر  یچند غرفه تك نفر ین اطاق كه دارایبه ا یداد. وقت

 نیاز ا یكینشستن وجود داشت، وارد شدم، مرا به  یدسته دار برا یك صندلی

ك فحش یبا  ییچ بحث و گفتگوین! بالفاصله بدون هیغرفه ها برد و گفت بنش

 ین فحش را از ویمن تا ا‘‘ فئودال. یپدرسوخته ’’ جلسه راآغاز كرد و گفت: 

گفتم: بله! من فئودال هستم و امروز برخودم معلوم شد كه  یپوزخند دم بایشن

ن جمله را گفتم او بالفاصله متوجه اشتباه یصاحب ملك و امالك فراوان هستم. تا ا

جواب دادم: پس فئودال .‘‘ یفئودال هست یتو از نظرفكر’’ خود شد و گفت: 

نطور ینكه چرا ایا؟ واز یم و شما از باطن افراد هم مطلع هستیهم دار یفكر

صورت اموال، ’’ شد. بعد از آن سئوال كرد كه  یعصبان یجوابش را دادم كم

 یین بار بود كه درمورد اموال و داراین اولیا‘‘ س!یه روزنامه را بنویپولها و اثاث

روزنامه بعد از گذشت هشت نه ماه از من سئوال كردند. در جواب بالفاصله 

گذرد و من  یماه م 8ش از یبازداشت شده ام تا بحال بكه من ینوشتم كه از زمان

ه روزنامه هم ین مدت چه گذشته است. اموال و اثاثیندارم كه در طول ا یاطالع

د یو دفاتر روزنامه آن زمان موجود بوده است. برو یصورت دارد كه درحسابدار

زنامه، د. رویاوریآن را در ب یها ییو دفاتر روزنامه صورت دارا یو از حسابدار

از در دفاتر آن ثبت شده است و تا یر تا پیملك آن از سیحسابدار داشته و تمام ما

موجود بود از آن ببعد برسرآنها  یآنها در حسابدار یكه من آزاد بودم همه یزمان

 ندارم. یچ اطالعیچه آمده است، ه

 هجواب دادم: روزنام‘‘ ن بنزداشته است، آن كجاست؟یروزنامه ماش’’ بعد گفت: 

ز كه ید، مال خودتان. همه چیدا كردین بنز پین بنز نداشته است. شما اگر ماشیماش

ن یبله! تو ماش’’ د؟ بعد او ادامه دادكه: یپرس یار شماست چرا از من میدر اخت

 در پاسخ‘‘ ن كجاست؟ی، آن ماشیرفت ینطرف و آنطرف میوا یشد یبنز سوار م

د و آن یبخشم، برو یدارم به شما ما یدن ین بنز در هركجایگفتم: من هرچه ماش

هم  یكان شخصین پیماش ین بنزم كجا بوده است. من حتید. من ماشیرا بردار

كه یجواب دادم با وجود.‘‘ ین بنز را به برادرت داده ایپس ماش’’ نداشتم. گفت: 
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هرچه بنز هم، برادرم دارد، مال شما.  یاموال برادرم متعلق به خود اوست ول

احت ست نارین ید از بنز خبریرش به سنگ خورد ودید. بعد كه تید و برداریبرو

پس ’’ شود! باز ول كن نبود، گفت:  یكرد: امروز صاحب بنز م یشد. فكر م

ر روزنامه یپاسخ دادم: بله! من مد‘‘ چه بود. یشد ین بنز كه سوارمیبگو آن ماش

نزد ا یا مصاحبه وگفتگوبه هركجا ویكسب خبر، اطالعات و  یبودم و برا

ن  و راننده خودشان كه یرفتم بعد از اتمام كار اغلب مرا با ماش یكه م یهرمقام

ه به ك یگرداندند مثال هنگام یا منزل برمیبود به محل كار  یز بنز سواریغالبا ن

خواستم  یكه م ییا جایرفتم در مراجعت به منزل و  یم یاست جمهوریدفتر ر

گشتم و اگر به شما خبر داده اند كه من  یبرمنها كه بنز بودند یاز ماش یكیبروم با 

 نها بوده است.ین بنز من ایبنز داشته ام به خطا رفته اند و ماش

له  بالفاص‘‘ ؟یكن یمصاحبه م’’ د: یناگهان پرس یچ مقدمه اینها، بدون هیبعد از ا

من گذاشت و  یجلو یشد، كاغذ یشتر عصبانین جواب بیر! با ایجواب دادم خ

من هم فورا ‘‘ س!یتنامه ات را بنویپس وص یكن یكه مصاحبه نم حاال’’ گفت: 

ن یا تنامه نوشتم و گفتمیبعنوان وص یك صفحه ایكاغذ را برداشتم و بدون درنگ 

 نكهیاز لحن او و ا ینها با ترس و لرز همراه بود ولیا یتنامه. گرچه همه یهم وص

ن رفتار او به خاطر یدانستم كه ا یهم نرفته ام، م یبه دادگاه صور یمن هنوز حت

مم را تنامه چشین جر وبحثها و نوشتن وصین بنز است. بعد از ایدا نكردن ماشیپ

رون آورد و داشت در یدست مراگرفت و از اطاق ب‘‘ بلندشو.’’ بست و گفت: 

 یالجورد یدم. گفتم آقایرا شن یالجورد یآقا یبرد كه من صدا یراهرو مرا م

گفت:  یالجورد یآقا‘‘ حاج آقا وقت ندارند.’’ رم. معلم گفت: من با شما كار دا

ن آقا بدون جهت بمن فحش یگفتم: ا یالجورد یبه آقا!‘‘ یدار یبگو چه حرف’’ 

بعد از من ‘‘ خواهم. یمن معذرت م’’ گفت:  یالجورد یداده است. بعد از آن آقا

ام ، در كدشیمارستان تجریژن در بیدن ماسك اكسیخبر راجع به كش’’د: یپرس

دا یتوانم آن را پ یدر جواب گفتم: اگر روزنامه باشد م‘‘ شماره روزنامه است؟

 ‘‘در كدام شماره است. یدانیم ینطوریكردم تو هم یمن فكر م’’ گفت:  یكنم. و

 و رفت. بعد از آن مرا به بند باز گرداندند.
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 فصل پنجم
 

ان دادگاهیجر  
  

ا ل است و آنرین بود كه پرونده تكمیش ایدادند، معنان انتقال یما را به او یوقت

هم  ین جهت من هرلحظه منتظر دادگاه بودم. روزیدادگاه آماده كرده اند. بد یبرا

ن بنز ازمن بود، اول یافتن ماشیبدنبال “ معلم ” كه مرا به دادسرا احضار كردندو

 یاحساس مدادگاه احضاركرده اند. درآن زمان اگر یكردم كه مرا برا یفكرم

ف یدبا لطایش تراشیبرا یشد بهانه ا یدارد وم یزبدرد بخوریك چی یكردند، كس

 ،یاورند. از جمله پدرمهندس ضابطیكردند آنرا از چنگش در ب یم یل سعیالح

كشته شد.  60ه دراواخرسال یكامران یرین كه دردرگیازسران مجاهد یكی

ن یا یداشت. چند نوبت یخوب یلیخ ین بنز سواریكردند ماش یكه نقل میبطور

ا ن بنز پسرت رین ماشینكه با ایرمرد را به دادسرا احضار كردند و به بهانه ایپ

ن درخدمت اوبوده است، آنرا از چنگش در یا ماشیو  ینطرف وآنطرف برده ایا

 هدف ین مورد به دادسرا بردند، به او گفتم، حاجیرا درا یآوردند. چند دفعه كه و

، یرند. توهم كه حال مقاومت و كتك خوردن نداریرا ازتو بگن ین است كه ماشیا

. خودش هم یال خودت را راحت كنیو خ ین بگذریرماشیپس بهتر است كه از خ

م مال شما. ن هین ماشیده بود. دفعه بعد كه رفت به آنها گفته بود ایجه رسین نتیبه ا

 دا كرد.یبعد از آن مسأله خاتمه پ

گر صدا زدند. در یمرا همراه با چند نفر د یشت روزن گذیكه در او یچند هفته ا

در طبقه همكف قرار داشت و دادگاهها در  ییها و اطاق بازجو یاریدادسرا، داد

را باچشمان  ینكه آنروز حدود چهار پنج ساعتیا دوم بود. بعد ازایطبقه اول و 

 ’’آمد وگفت:  یت ترسناك نشسته بودم، پاسداریبسته در راهرو آن با وضع

ستگاه یومرا به ا‘‘ امده است.یاست( ن یالنیگ یبلندشو، حاج آقا ) منظور آقا

كه  یاتوبوس) راهرو همكف دادسرا( برد كه به بند باز گرداند. بعد از آن مدت

ك صف یما را با  یجمع شدند و همگ 329ن واحدیاز متهم یدرانتظار بودم، تعداد
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 یقبل یمرا صدا زدند و به همانجا به بند برگرداندند. چند روز بعد، باز دو باره

آمد ودست مرا گرفت  یك ساعت كه نشسته بودم پاسدارین دفعه حدود یبردند، ا

م ستاده قرار گرفتیا یینكه وارد اطاق شدم و درجایت كرد. بعد از ایهدا یو به اطاق

 یچشم بند راكه ازچشم برداشتم، آقا‘‘ چشم بند را بازكن!’’ گفت:  یالنیگ یآقا

اه یقد بلند، الغروس یك آقایده بودم و یزاورا دیگركه قبال نیك معمم دیو  یالنیگ

 كه به بند بازگشتم و یزدرآنجا بود. هنگامین یگریدم. شخص دیچرده را درآنجا د

(  35)یر فندرسكیم یآقا یكه و” مشخصات آن قد بلند و الغر را دادم گفتند: 

دم كه من در دادگاه هستم. قبل از دادگاه یدم تازه فهمینها را دینكه ایبعد از ا“ است.

ه یهت یه ایحه دفاعیبمن داده بودند كه از متن آن مطلع شوم و ال یفر خواستینه ك

. من نه از متن یكه مرا بردند، گفتند كه امروز دادگاه دارینكه موقعیكنم و نه ا

 یاست. حاالهم كه آقیدانستم كه اتهامات من چیفرخواست اطالع داشتم ونه میك

بمن دادند كه بتوانم  یخواست كاردادگاه را آغاز كند، نه قلم وكاغذ یم یالنیگ

نم. دركنار یآن بنش یوجود داشت كه رو یاداشت كنم و نه صندلیمطالب مهم را 

مم ن بود كه چشیكه داشتم ا یازیستاده بودم. تنها امتیئت این هیا یوار روبروید

تند داش یا با چشم بسته در دادگاه نگاه من ریبسته نبود، چون دراكثر موارد متهم

ن جلسه دادگاه بوده است و درعرض چند یشدند كه ا یاصال متوجه نم یاریو بس

 كردند.  یكارمتهم را تمام م یقه ایدق

 ینده دادستان كه همان آقایلب به سخن گشود و اشاره به نما یالنیگ یمحمد یآقا

نده ینما ‘‘د.یفرخواست را قرائت بفرمائیك’’ ه چرده، قدبلند والغر بود گفت: یس

ت فرخواسیكرد. در ك یفرخواست چهار پنج صفحه ایدادستان شروع به خواندن ك

در مورد من استفاده شده بود.  یبدفعات مختلف از لفظ مفسد، محارب، و  باغ

 دمیبود. منهم كه د یاعدام فرد كاف ین لغات برایازا یكیدرآن روزها بكاربردن 

 یخوانده است، سخت به وحشت افتادم اما كم یرا مفسد، محارب وباغدادستان م

ن حرف دادستان است ودادستان یبرخودم مسلط شدم و درذهنم خطور كرد كه ا

د ممكن شود كه حرفها یا شاینطور نباشد و ید ایز طرف متهم است اما دادگاه شاین

ن یبرا یادله ااست و ین اتهامات واهیل مرا هم گوش كند و بفهمد كه ایو دال

 نیكند مهمتر یم یاریكردم تا آنجا كه ذهنم  ین جهت سعیاتهامات وجود ندارد. بد

فرخواست به دفاع از یاداشت كنم و بعد از اتمام كیموارد اتهام را درذهن خود 

 ن قرارند:یادم مانده است از ایفرخواست، تاآنجا كه بیخود بپردازم. رئوس ك

صدر و  یبن ین روزهایرفتن به كرمانشاه در آخرن و یـ فراركردن بامجاهد1
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 .یه حكومت اسالمیتوطئه كردن عل یبرا ین اطالعات و اخبار به ویدادن آخر

 .یدر روزنامه انقالب اسالم یاسالم یه جمهوریب علیـ جعل، نشروپخش اكاذ2

و انتشار مقاالت متعدد در  59ت كشور در چهاردهم اسفندماه یه امنیـ توطئه عل3

 ت كشور.یت و امنیه روحانیوزها علآن ر

ضد انقالب به  یبصورت ارگان گروهها یـ در آوردن روزنامه انقالب اسالم4

 ن خلق(.ین ) مجاهدیخصوص منافق

 و مخالفت با امام. یبا و یه امام و انقالب و همكاریصدر عل یـ خط دادن به بن5

 .یانقالب اسالم یرقانونیـ اقدام به چاپ و پخش روزنامه غ6

 …ت ویو روحان یاسالم ین به مقامات جمهوریـ توه7

تقن ل میو با دال یو دروغ بود و ممكن بود به سادگ یه، واهیپا یاتهامات منتسبه ب

 دادگاه ثابت كرد. یر، دروغ بودن آنرا برایو انكار ناپذ

رو  القضات شرع ی، قاضیالنیگ یفر خواست تمام شد آقاینكه قرائت كیبعد از ا

 ‘‘د.ید بفرمائیدار یاگر مطلب یجعفر یآقا’’ و گفت: كرد به من 

 

اتیدفاع  

 ن آغاز كردم:یات خود را چنیمن دفاع

، َو احلُل ُعقدهً ِمن یأَمر یّسرلی، َو یَصدر یم. رّب اشَرح لیبسم الـله ارحمن الرح

 ( 36)یفقَهوا قولی، یلسان

ا گفتم ن جمله ریتامن انقرار است كه: یان از ایه،  گفتم، جرین چندآیبعد از قرائت ا

ما نكه شیدر ا یجعفر یآقا’’حرف مرا قطع كرد و گفت:  یالنیگ یك مرتبه آقای

نجا آمده اند كه یا ید، بردادگاه محرز است. كسانیهست یمفسد و محارب و باغ

ر،  تمام حرفها را راست زده اند با یچون مثل ش ین بوده است ولیجرمشان سنگ

زندان گرفته اند. مثال سودابه  یمدت كم یده است ولكه حكمشان اعدام بویوجود

م به او داد یك حكم مختصریستاد و تمام حرفها را زد و منهم یر ایمثل ش یفیسد

 خواهم یم یالنیگ یمن بعنوان محمد یون اعدام است ولیل همایتكم یا حكم آقایو 

خواهد بفهمد یمن است كه یا ین دادگاه برایدا كنم كه او از اعدام بگذرد. ایپ یراه

 ید و تمام وكمال آنها را میدار ییانه و چه حرفهاید یزن یشما حرف راست م

 ‘‘ ر!یا خید یگوئ

 د،یهست ینكه شما مفسد و محارب و باغیدر ا یجعفر یآقا’’ ن جمله: یا یوقت 

ه ك مرتبیدم یالقضات شرع شن یقاض یالنیگ یرا از آقا‘‘ بردادگاه محرز است



    126         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

بردادگاه  یك لحظه فكر كردم كه وقتیخت و یر ذهنم بهم رتمام طرح و نقشه د

چه از خودم دفاع  یهستم، پس من برا یمحرز است كه من مفسد و محارب و باغ

اده است. ستینه ام حبس شده است و قلبم از كاراینفس در قفسه س ییكنم. ناگاه گو

آخر را جهت  یلیل نشسته و سیدر مسند عزرائ یالنیگ ینكه آقایدرست مثل ا

گرفتن جانم برمن نواخته و قبض روحم را از پاها شروع كرده و تا به گلوگاه 

د یششتر طول نكیب ینها چند لحظه ایستاده بودم. تمام ایده است. فقط سر پا ایرس

به خود زدم و خودم را مجددا جمع و جور كردم وبا خود گفتم: مرا اعدام  یبیكه نه

ن حساب، ین اتهامات را ثابت كنم و چون با ایودن اهم كه بكنند بگذار  دروغ ب

ه خودم ینادرست و دروغ عل یت كردن واعترافاتیثیح ین است كه بعد از بینقشه ا

ل روابط یرند و بعد آنها را در وسایترس و وحشت از اعدام، از من بگ یاز رو

اعدام،  رسد گذاشت كه از تین نبایپخش بكنند و بعدا مرا اعدام كنند بنا برا یعموم

 :یقت را بُكشم. بقول مولویت شوم و حقیثیح یب

 دیمترس    مرگ    نیوز   د،یریبم  د، یریبم

 دیریبگ        سماوات   د،ییبرآ  خاك   ن یكز

 دیببُر    نَفس    ن یوز   د،یریبم      د، یریبم

 دیرین نفس چو بند است و شما همچو اسیكه ا

 زندان     یحفره  یپ    د یریبگ    شه یت یكی

 دیریام     شاه و   همه   د یبشكست  چو زندان 

 دییبرآ     ابر      نیوز     د،یریبم    د، یریبم

 دیریبدر من    همه    د، ییبرآ     ابر   ن یچو ز

ك یبعد از به خود آمدن، شروع كردم اتهامات وارده را ردكنم. از اتهام شماره 

له ین و رفتن به كرمانشاه آغاز كردم. گفتم روزنامه وسیفرار كردن با مجاهد یعنی

از یل اعالم شد وچون صاحب امتیتعط یخردادماه تا اطالع ثانو 17در یدادستان

ف خودم و روزنامه یشان تا تكلیش ایخواستم بروم پ یصدر بود، م یبن یآن آقا

 ب رفتن مرا بهیتماس گرفتم كه ترت یاست جمهوریرا روشن كنم. با دفتر ر

 بعد معلوم شد كه یم ولیبرو ینظام یمایكرمانشاه بدهند. اول قرار بود كه با هواپ

ما یست با هواپیحاضر ن یتیل امنیبدال ینیزم یرویرنژاد فرمانده نیمسار ظهیت

به من اطالع دادند كه فردا  یاست جمهوریخرداد از دفتر ر 19سفركند، لذا روز 

د و به اتفاق یاول اتوبان كرج باشم صبح در یخرداد ساعت هشت ون 20صبح 

د. من روز بعد به اتوبان كرج رفتم. حدود یرنژاد به كرمانشاه برویمسار ظهیت
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ار ك درجه دیو  یدقیرنژاد باتفاق راننده اش عباس بیمسار ظهیصبح ت 9ساعت 

شاه مسار عازم كرمانیآمدند و مرا سواركردند و باتفاق ت یك پاترول ژاپنیگر با ید

د یتوان یگر. شما مید یو نه مسأله ا یدركاربوده است و نه مجاهد یفرار م. نهیشد

رنژاد كه مورد اعتماد خودشماست یمسار ظهیمرا از ت یهم اكنون صحت حرفها

 كیكردم و یشروع به صحبت م یك مورد وقتین ید. در خالل همیاستفسار كن

ود، مشهور شده ب یرفندرسكین بچه ها به مینده دادستان كه بیگفتم، نما یجمله م

گذاشت  یكرد و نم یمطرح م یگریكرد و سئوال د یمرا قطع م یمرتب حرفها

س دادگاه به یخوردم كه چرا رئ یكه من مطلب را تا به آخر برسانم. خودم را م

م را بزنم. باالخره هرچه او سئوال كرد، یگذارد حرفها ید و نمیگو ینم یزیاو چ

 ب اتهام اول را ردكردم.ین ترتیگرفتم و بد یم یمن دو باره دنباله مطلب اول را پ

آخر بهمن ماه  یاسفند را مطرح كردم و گفتم، من حدود دهه  14بعد مسأله غائله 

است ینده ریان نمایر، احمد سالمتینده نخست وزینما یباتفاق دكترجاسب 59سال 

به “ ویسار یپل” سالگرد انقالب  یون برایزیو تلوینده رادیو دو نفر نما یجمهور

ما موجود است. افراد مورد اعتماد یط هواپیم كه هم اكنون بلیر سفر كردیالجزا

. من دید از آنها سئوال كنیتوان یز كه درآن سفر همراه بودند، هستند. میخودتان ن

در روزنامه  یزیا چیران نبوده ام كه درتوطئه شركت كرده باشم و یاصال در ا

: ’’ گفت یالنیگ ین لحظه آقایباشم. در ا ت نوشتهیت كشور و روحانیه امنیعل

ن یدر پاسخ گفتم: ا‘‘ ر؟یا خید یشما مسئول روزنامه بوده ا یجعفر یخوب آقا

اب من قائم مقام یروزنامه در غ یدرست است كه من مسئول روزنامه بوده ام ول

قائم مقام  یكه من در سفرخارج بوده ام بعهده  یت زمانیداشته است و مسئول

اسفند  14در روزنامه در  یچ دخل و تصرفین من هیبوده است و بنا براروزنامه 

 یخهاین تاریاسفند از سفر خارج به تهران برگشتم كه تمام ا 22نداشته ام. من 

’’  گفت: یالنیگ یما ضبط است. باز آقایط هواپیخروج و ورود در گذرنامه و بل

د یب آن زمان را كه نبودد و مطالیدیا روزنامه را دید، آیشما برگشت یخوب، وقت

خوب ’’ ن مدت را مرور كردم. گفت: ی( من مطالب ا37!)یگفتم بل‘‘ د؟یخواند

در جواب گفتم: من مخالف ‘‘ ا مخالف آن.ید یشما موافق مطالب آن مدت بود

ن یدر ا’’ دم. بازگفت: یپسند  یاز آنها را نم یاز مطالب آن بودم و بعض یبعض

د نظر خود را نسبت به آنها اعالم یكه موافق نبود ییصورت چرا با آن قسمتها

ب حرف در دهان من گذاشته باشد بدون یاز غ ینكه هاتفینجا مثل ایدر ا‘‘ د؟ینكرد

ئت سه نفره حل یران برگشتم، هیر به ایاسفند از الجزا 22در  یدرنگ گفتم: وقت
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سه لن مطبوعات كشور را خواست و جیئت مسئولیل شده بود. آن هیاختالف تشك

ل شد. من درآن جلسه از طرف روزنامه شركت كردم. یدر وزارت كشور تشك یا

: ئت سه نفره گفتیه یان جلسه سخنگویمختلف زده شد و درپا یئت حرفهایدر ه

به كار مطبوعات كشور و در مرحله اول  یدگیئت رسین هیفه این وظیاول’’ 

گر یدم كه فعال ددم فكر كرین دیمن چون چن‘‘ است. یروزنامه انقالب اسالم

نها جزء پرونده یموقع است و ایاعالم كنم چون ب یزیست كه من چین یازین

نها یب از طرف آنها اعالم خواهد شد. ایشده است و عنقر یروزنامه انقالب اسالم

. حاال دیئت سه نفره كه مورد اعتماد شما هستند استفسار كنید از هیتوان یرا هم م

 نها،یخوب شده بود و ابدا بفكر اعدام نبودم. بعد از ا یه ام تا حدودیگر روحید

روزنامه انقالب  یول’’ د: یكرد، پرس ینده دادستان كه مرتب حرف مرا قطع مینما

ن بوده است و مرتب مطالب یه انقالب  و مروج و ناشر افكار مجاهدیعل یاسالم

د و هم اكنون ن مطلب صحت نداریدر جواب گفتم: ا‘‘ داده است. یآنها را انتشار م

بصورت مجلد در  یشده روزنامه انقالب اسالم یصحاف ینم كه شماره هایب یم

ن را ید كه مطالب مجاهدیدا كنید پیتوان ینم یچ موردیمقابل شما قرار دارد، ه

در ‘‘ ك مورد كدام است؟یآن ’’ گفت:  یالنیگ یك مورد. آقایآورده باشد جز 

فترم مشغول كار بودم كه تلفن زنگ زد. ن اواخر بود كه من در دیجواب گفتم هم

 آورده یه این اطالعیمجاهد’’ ر روزنامه بود،گفت: یسردب یموسو یپشت خط آقا

. بعد آن فكر كنم یگفتم فعال صبركن تا رو‘‘ ست؟یم. نظر شما چیاند كه چاپ كن

م كه گفت.‘‘ ییگو ینجا هستند. چه مینها ایا’’ دوباره زنگ زد و گفت:  یاز ساعت

اور مطالعه كنم. آنرا آورد و مطالعه كردم حدود چند صفحه بود كه یه را بیاطالع

ما قانون ” نكه در آن گفته شده بود یا یكیدرآن دو نكته مهم نظر مرا جلب كرد: 

ن مایرد ما اسلحه هایاگر امام ما را بپذ” نكه یا یگریو د“ م.یرا قبول دار یاساس

 نیم ایتوان یه مین اطالعیتم كه ما فقط از امن به آنها گف“ میگذار یرا كنار م

ن دو نكته از آن یندارد. ماهم ا یرادیم. گفتند ایص و چاپ كنیدومطلب آنرا تلخ

ن بود: ین دو نكته ایل منهم در چاپ ایم. دلیرا چاپ كرد یه چند صفحه ایاعالم

دارد. ن یبین عیم. من فكر كردم ایرا قبول دار ینها گفته بودند ما قانون اساسیا

خواهد شد. اگر به آن گردن گزاردند  یدر دست ما تلق یك سندین مطلب یخود ا

ه خودشان خواهد بود. یعل ین خود سندیكه چه بهتر و اگر از آن عدول كردند ا

 یك عده جوان پرشور و حرارت را به دنبال خود مینها ید: اینكه بنظرم رسیدوم ا

ن یا ید به نحوید، شایو استمالت بنما ییورد و دلجینها را بپذیكشند. اگر امام ا
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 یدر سازندگ یخود را كنار بگذارند و همگ ینها اسلحه هایمعضل حل بشود و ا

ن ملت و كشور تمام خواهد شد. اگر باز هم یم، چقدر بنفع ایكشور خود شركت كن

د و خواهد ش یه خودشان تلقیگر علید ین خود سندیدند، باز ایدست از اسلحه نكش

ل بود كه من ین دلیاز هواداران خود را از دست خواهند داد. به ا یاریبس الجرم

چاپ شود.  یه در روزنامه انقالب اسالمین دو نكته از آن اعالمیموافقت كردم ا

د، روزنامه در مقابل شماست، موارد ین سراغ داریر از ایغ یگریاگر مطلب د

 د.یرا ذكر كن

’’ عوض شد، حرف مرا قطع كرد وگفت:  یالنیگ ین حرفها لحن آقایبعد از ا

پس آن ’’ ! گفت: یگفتم آر‘‘ د؟یارت عاشورا را خوانده ایشما ز یجعفر یآقا

ن نعل براسب دشمنان امام یقتل امام حس یكه برا ید كه كسانیقسمت را خوانده ا

 ییاكه آنه یدان یپس م’’ گفتم آنرا خوانده ام. گفت: ‘‘ ن امامند.یزدند درحكم قاتل

 دشمنان یز كردند، نعل بر اسبهایبه دشمنان امام كمك كردند، اسلحه آنها را تكه 

ن با خدا هستند. ین و محاربین زدند، درحكم دشمنان امام حسیعبدالـله الحس یاب

د، شما كه نعل به اسب یحداقل شما كه به اندازه نعل براسب زدن، كار كرده ا

حت كردن من كرد. از یروع به نصن شیبعد از ا‘‘ د.یزده ا ینیدشمنان امام خم

بودم،  یستم، چرا كه اگر اعدامین یت احساس كردم كه حداقل اعدامین وضعیا

 حت را بكار بردن ضرورت نداشت.ینطور صحبت كردن و زبان پند و نصیا

جلسه ادامه داشت. آن معمم  یجلسه دادگاه را ترك كرد ول یالنیگ یپس از آن آقا

د سوال چن یده بود، با نظر مثبتیبود و قبال هم مرا د یمبشر یگر كه بنظرم آقاید

د كه من تا بحال یدان یمختلف مطرح كرد و من به او گفتم كه شما خوب م

مخالف روش و فكر  ین نداشته ام و از نظر فكریبا مجاهد ین رابطه ایكوچكتر

و  ن رابطه بحثین نظر داشته ام و درایتا به امروز چن 52آنها بوده ام، از سال 

نها یا یمختلف كرده ام. و شما كه از همه  یمفصل در زمان و مكانها یگفتگوها

د و بعد یساعت طول كش 2د. دادگاه حدود یزن ین حرفها را مید، چرا ایمطلع هست

 ازختم آن، مرا به بند باز گرداندند.

  

دادگاهها در آن دوره یت عمومیوضع  

د و صحه گذاشتن یكه در اكثر موارد كارشان تائ یاطالق لفظ دادگاه به مجموعه ا

ران و یبود، با آنچه در اذهان مردم ا یاز طرف دادستان یمیفرخواست تنظیبرك

 یجهان نسبت به دادگاه وجود داردكامال متفاوت است. در آن دوران، در دادگاهها
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 نجانبیكه در مورد خود ا یر دادگاهینظ یدتیو عق یاسین سیمتهم یانقالب برا

تان شرح دادم كه متهم با چشم باز باشد و یكه برا یتیوجود داشت، با آن وضع

م بوده ار كیاز خود دفاع كند، بس یطول بكشد و بتواند تا حدود یدادگاه حدود ساعت

 یه، كاغذ و قلم برایحه دفاعیل مدافع، الیانقالب از وك یاست. در دادگاهها

بودن دادگاه  یست آمده است، عمومفر خوایادداشت كردن موارد اتهام كه در كی

به  دانست كه یب به اتفاق تمام دادگاهها، متهم نمینبود بلكه در قر ینه تنها خبر

مه باز بودند و یا نین با چشمان بسته یرود. در اغلب دادگاهها، متهم یدادگاه م

ادگاه نكه به دیت متهم قبل از اید. وضعیكش یقه طول میست دقیكمتر از ب یدادرس

ه داشت. تیو فورمال یشتر جنبه ظاهریش مشخص بود و بردن به دادگاه بیبرود از پ

و دار و دسته او بودند كه احكام را از قبل مشخص  یالجورد یدر اكثر موارد، آقا

 ید احكام دادستانیفه دادگاه تائینمودند و وظ یكته میكردند و آنرا به دادگاه د یم

محاصره شده بودند. موارد  یها در چنبره دادستانقتر كلمه، دادگاهیدق یبود. بمعنا

 یعمل كند. دادستان یو نظر دادستان یوجود داشت كه دادگاه خالف رأ یكم یلیخ

 یوان عالیس دیكه رئ یهنگام یشاء بود و حتیدر تمام اعمال و رفتار خود فعال ما

مال اع لین قبیكه به ا یبستن دهان افراد یا دادستان كل به ظاهر و برایكشور و

ا انتقاد یزدند و  یم یانقالب حرف یكردند، در مورد دادستان یاعتراض م

 یآقا یك باری یگرفتند. حت یكردند، آنها بالفاصله موضع م یم یمختصر

نكه یش از نماز جمعه بدون ایك خطبه پیدر  61دادستان مركز درسال یالجورد

كشور را خوك فربه لقب داد. به  یوان عالیس دیرئ یحیببرد تلو ینام یاز كس

است و  یالجورد یره آقاین جزیس جمهور ایرئ’’ گفتند   ین علت بچه ها میهم

د، یوگ یم در مورد ما چه مینیم وببیس جمهور خودمان كار داشته باشید به رئیما با

 ‘‘دارند. یره در مورد ما چه نظرین جزیگران در خارج از ایم دینكه نگاه كنینه ا

پرونده متهم را قبل از دادگاه  یانقالب حت یدادگاهها یگفت كه رؤسا شود یم

 یرا مواردیز صادق بود زین مسأله در مورد پرونده خودم نیكردند و ا یمطالعه نم

، درباره آنها سئوال بعمل ییفرخواست آمده بود كه اصال در پرونده بازجویدر ك

ان و ظاهر شدن متهم در یو بازجو یامده بود. دادگاهها براساس گفته دادستانین

متهم متصور نبود.  یدر دادگاه برا یچگونه حقیكردند. ه یدادگاه حكم صادر م

ت كند و ین بود كه متهم در دادگاه ظاهر شود و دادگاه او را رؤیفقط نقش دادگاه ا

 گرفته شود. یاعتراف یك نحویفرخواست خوانده شود و بیك

زدند: از ترس و وحشت گرفته  یله ها میانواع حاعتراف گرفتن هم دست به  یبرا
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ار استو ید دادن. اساس كار دادگاه براحراز قاضیو وعده وع یب و مهربانیتا تحب

حاصل بود. مثال در  یق اعتماد به بازجو و دادستانیهم از طر یبود.احراز قاض

 ن اعتراف كه بازجویگرفتند. هم یمختلف اعتراف م یها، با شكنجه ها ییبازجو

د كر ینقل م یدادگاه جهت حكم صادر كردن حجت بود. شخص یگرفته بود، برا

ر یاس یم، ماهمه در چنگال الجوردیچكار كن’’ گفته است:  یالنیگ یمحمد یكه آقا

ما ن قرار بود. این را گفته باشد و چه نگفته باشد. مطلب از همیچه او ا‘‘ م.یهست

ر كار قضاوت و یت خطیاز مسئول ین مسأله ذره این مطلب، ایبا وجود صحت ا

آزاد وجود ندارد،  یدادن رأ یبرا یند كه محلیب یم یقاض یكاهد. وقت یقضات نم

ه ینكه برآن مسند تكینست كه آن مسند قضا را رها كند، نه ایفه او این وظیكمتر

 بزند و آلت دست دادستان شود.

از  یانكس یكه وقتیل شده بودند بطورین مخوف وحشتناك تبدیك ماشیدادگاهها، ب

دند كه حكم حبس ابد گرفته اند از یفهم یم یگشتند و بعد از مدت یدادگاه برم

 جاد ترسین عامل ایدند. از دادگاهها بعنوان مهمتریگنج یدر پوست نم یخوشحال

 قت.یتحقق عدالت و روشن شدن حق یبرا یشد ونه مركز یو وحشت استفاده م

ك نوع اقرار و اعتراف به یل از متهم یف الحیوجود داشت كه با لطا یموارد

در لباس  ییا بازجویو  یوجود دارد كه پاسدار یشد. موارد یگرفته م یجرم

كرد كه اعتراف كند كه فالن كار خالف شرع  یرا وادار م یو ترحم متهم یدوست

س یرئ یعنین عنوان كه اگر او اعتراف بكند حاج آقا  یرا انجام داده است. به ا

ندارد اگرهم آنرا انجام نداده  یبیحاال ع’’ گفتند  یا مید و یرا خواهد بخشدادگاه او 

 یحاج آقا باز كن یو هم راه را برا یكرده ام تا هم خودت را راحت كن یی، بگویا

آن  گرفتند و بعد از یق اعتراف مینطریبد‘‘  ل شود.یف قایكه در مجازات تو تخف

ن یك چنیكردند و براساس  یآن استفاده م ا اعتراف ازیدر دادگاه به عنوان شاهد و 

شتر مورد یب ینگونه موارد زمانیكردند. ا یدادگاهها حكم صادر م یاعترافات

له محكوم به اعدام یرا بهر وس یگرفت كه قصد داشتند شخص یاستفاده قرار م

خواستند صاف و پوست كنده در  ینم یكنند و او را از سر راه خود بردارند ول

ند خواست ینه اعالم كنند بلكه میو ك یاسیل سیرا مسا یل اعدام ویمطبوعات، دال

ا... بوده كه خود را در جبهه یك تبهكار، زناكار وی یكه به مردم بقبوالنند كه و

 كیدر  یت جا زده است. جهت پرونده سازیبه خاطر سؤاستفاده از موقع یاسیس

ه كردند و اگر ب یمتمركز م یگذشته و یزندگ یش را رویكار تفت ،ین مواردیچن

كردند و از  یكردند آنرا بزرگ م یبرخورد م یانیا سهو و نسیو  ییموارد جز
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. گرفتند یجستند و آنرا به خدمت م ین افراد بهره میما ب ینه ها و خصومتهایك

زنند آمده است كه عمل زنا و  ینان ازآن دم میكه ا یكه در متون فقه یدر صورت

ن یست تا چه رسد به ایگرقابل طرح نیماه ازآن گذشته باشد، د 6ا لواط و... اگری

روشن شدن موضوع به چند نمونه  یكه مسأله به زمان قبل از انقالب برگردد. برا

 كنم. یاشاره م

 

از موارد یتعداد  

  یمنوچهر مسعود یـ آقا1

ت الـله یل آیاست جمهور و وكیر یمشاور حقوق یمسعود یدر رابطه با اعدام آقا

ن یمحصنه مكرر آمده است. ا یاز موارد اتهام زنا یكیدر زمان شاه  یطالقان

من شده بود و كوشش كردم كه از صحت و سقم آن آگاه شوم.  یبرا یمسأله بزرگ

 نكه در سالیدم تا اینرس یجه ایپرس و جوكردم و به نت یو یاسیكان سیاز نزد

ن عده یرا باطل كردند و از ا یل دادگستریوك 180ش ازیاجازه وكالت ب 63ای 62

ن بازداشت شدگان، یر و بازداشت كردند. من در زندان با ایز دستگیرا ن یتعداد

ن مسأله را مورد پرسش و یبودند، به طرق مختلف ا یمسعود یچون همكارآقا

 یاشتند گفتند كه آقان وكال كه از مسأله خبردیاز ا یبحث قرار دادم. دو نفر

ن رابطه داشته یدر ا یدر دادگستر یقبل از انقالب پرونده ا یدر سالها یمسعود

گر خط و یكدی ین برایطرف یكه در آن زمان پرونده مختومه اعالم شده است ول

از  شود و بعد یم یبوده، حزب اله ینكه بعد، آن آقا كه چپیده بودند تا اینشان كش

با همسر  یدهد كه مسعود ید در دادگاه شهادت میآ ی، میمسعود یآقا یریدستگ

 زنا كرده است. یو

  

  یذوالفقار یـ آقا2

هم همانطوركه در كتاب  یبود. به و یاست جمهورین ریمسئول محافظ یذوالفقار

 یع بود میكه شایغائله چهارده اسفند آمده است اتهام زنا و لواط زدند و به طور

كه ی. بطوریكردند كه اعتراف كن كه زنا كرده ا یگفتند كه او را مرتب شكنجه م

ت یا رهابگو ت یزیك چیش به او گفته است كه یاز هم سلولها یكیم نقل كردند، یبرا

ن بار رفته و آمده اند و گفته اند یگفتند كه پاسدارها چند یكنند. در روز دادگاه م

 م تویدان یبخشد، ماكه م یحاج آقا شمارا م یه ان كار را كردیا ییاگر بگو’’ كه 

كه دست حاج  یندارد كه اعتراف بكن یبیع.‘‘یو اغفال شده ا ین كار را كرده ایا
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ه است. دیرا مثال بوس ید كه ویگو ینها میش ایدن باز باشد. او هم پیبخش یآقا برا

را بعنوان  یب حكم اعدام وین ترتین دادگاه است. بدیفهمد كه ا یو هنوز هم نم

د كر یپ نوحد بود و نقل میت یاز رنجرها یكی یكنند. و یمحصنه صادر م یزنا

كه  یگفت،هنگام یرسد، فراركرده بود. م ینجا میدانست كارش بد یكه اگر م

كرد و  یكه داشت در سلول رابازم ییبود با شگردها 209 یدرسلول انفراد

را  یكه و یردند هنگامخود پاسدارها نقل ك یرفت. حت ینطرف وآنطرف میا

ف و نطریشوند و به ا یست. متوحش مینند كه نیب یبرند ناگهان م یاعدام م یبرا

 یكنند و باالخره اورارو یرو رومین را زیگردند. تمام او یم یآنطرف بدنبال و

ند، دا بكیفرارپ یبرا یكرده بودتا فرصت یآنجا كه خودرا مخف یازدرختها یكی

 كنند. یك روزاو را اعدام میریكنند وبا تأخ یدا میپ

ف ی، اطالع از كم و كیاعدام و یدا كردم، علت اصلیكه من پ یقرائن و شواهد

داده بود. با آنها به  یخود را در داخل گروه نوژه جا ینوژه بود. ذوالفقار یكودتا

د ق كودتا و عملكریخ دقیات كار و تارینطرف و آنطرف رفته بود و ازتمام جزئیا

آن شركت كرده بود و  یساز یاشت و شب كودتا هم خودش در خنثآنها خبر د

( از  38)یاز مدتها قبل توسط او و سرهنگ دلشاد تهران یاست جمهوریدفتر ر

 یهرش یر ینوژه منتشر شده، آقا یكه بعنوان كودتا یكودتا خبر داشت. در كتاب

ته داشن كودتا شركت یصدر هم در ا ید بنیده است كه بگویدادستان ارتش كوش

 یوراست جمهیرا كه  از دفتر ر ین  بود كه كسیله این وسین بهتریاست. بنا برا

 ز نقش داشت ازیآن ن یساز یان كودتا بود و درخنثیعوامل و بان ییمأمور شناسا

از  یكینان را آشكار سازد. یپوچ ا ینباشد كه ادعاها یگر كسین ببرند كه دیب

معروف به سرهنگ نیلی( در رابطه با   ون بنام س ـ ن )=  مرتضی نیلییانقالب

را به آن جرم اعدام كردند  یزدند و و ینجف آباد ید دریكه به ام یاتهام لواط

 ید مهدی( را در رابطه با مسأله س 39)ینجف آباد یدر یكه آقا یهنگام’’  گفت: 

به ’’ گفت  یم یو‘‘ اتهام لواط زده شد. یگرفتند و اعدام كردند به و یهاشم

ن مسأله چگونه بردادگاه محرز شده است؟ یلم كه او لواط كرده است. افرض مس

ه باشد ر كردیالمحل عبور داده باشند و سرنخ گ یل فیو چگونه توانسته اند كل الم

نها یك جلسه حضور داشته اند. تازه اگر ایا چگونه چهار شاهد عادل در یو 

  ‘‘نها از عجائب است.یان مسأله جرم است. یخودشان دام گذاشته باشند كه خود ا

شد  یگفت من نكرده ام. بازگفته م ی، میشد كه تو زنا كرده ا یگفته م یبه متهم

، شورتش یده ای، نفهمی. جوان بوده ای، با او كه بوده ایكه دست او را گرفته ا
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ن به نفع ی. ایده ای، السیماچ و بوسه كه كرده ا ی، خوب كمیرا كه درآورده ا

و اسالم ترا ببخشد و طرف هم اغفال  یو راحت بشو یاف كنخودت است كه اعتر

‘‘ ده ام.یبوس یا میبا او معاشقه كرده ام و یمن فقط كم’’ گفت  یشد و مثال م یم

 شد اعتراف. ین میا

 

ته مشتركیانتقال مجدد به كم  

 یاز روزها، در همان ساعت یكیاز رفتن به دادگاه نگذشته بود كه در  یدو هفته ا

ه ك ییله بلند گویم بعد از ظهر بوسیزدند، حدود سه و ن یها را صدا م یكه اعدام

ل آماده یه وسایباكل’’ و از جمله مرا صدا زدند:  یدر بند نصب شده بود، تعداد

ل ین صدا بلند شدم و وسایدن ایبند شش بودم. بعد ازشن 4من در اطاق ‘‘ د.یشو

ند و با من یآ یش من میدم كه همه مرتب پیخود را جمع كردم، د یشخص

د یكنند و منهم كه تازه از دادگاه برگشته بودم،  فكر كردم شا یم یدائم یخداحافظ

چشم بند از كاله  یكردم و بجا یده است.  با همه خداحافظیسرنوشت به آخر رس

م و به یاز بند خارج شد یدم. وقتیچشم كش یكه داشتم استفاده كردم و رو یبافتن

وس و ب ینیه به میشب ینیر چشم متوجه شدم كه ماشی، زمیمحوطه واحد قدم گذاشت

 ید! وقتین شویستاده است. به ما گفتند سوار ماشینفره در محوطه ا 9ا فولكس ی

 ییوبازج یبرند كه بزنند. چون اگر برا یدم با خودگفتم دارند ما را مین را شنیا

ن شدم، یكه سوار ماش ین سوار شدن الزم نداشت. هنگامیا دادسرا بود، ماشیو 

دم و بخودم ز یبیستاد و نفسم بندآمد. ناگهان نهیچند لحظه قلبم از طپش ا یبرا

به خودآمدم و در دل گفتم حال كه قرار است ما را بزنند، چرا ازهم اكنون  یكم

! بعد  شروع به خواندن دعا و سوره یبر ین میتوخودت را قبل از موعد از ب

ردم ك یبه دقت توجه م یگرفتم ول ین عمل قوت قلبیا كوچك قرآن كردم و با یها

 شود.                                                                 ینم چه میكه بب

ز یر ینكه از محوطه واحد خارج شد، از سوراخهاین حركت كرد. بعد از ایماش

رود.  یم 4بند ن به سمتیزندان او ین بعكس سمت در خروجیدم كه ماشیكاله فهم

برند چون در آن زمان  یاعدام م ینها دارند ما را برایدر دل گفتم درست است، ا

دم ال كرین توقف كرد. خیقه، ناگهان ماشیبود. بعد از چند دق 4محل اعدام پشت بند 

برند. هرلحظه  یها را جهت مراسم خاص اعدام م یاست كه اعدام یین همان جایا

ع یك ریبرعكس تصورم، بعد از گذشت  ید ولیاده شویند پیمنتظر بودم كه بگو



    135         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

ن به حركت درآمد. ین كردند و ماشیگر را آوردند و سوار ماشیساعت چند نفر د

مختلف  یرا از بندها ینها دارند تمام افراد اعدامیباز فكركردم آها درست است. ا

د، قه بعیبرند. چند دق یاعدام به اطاق مخصوص م یك جا برایكنند و  یجمع م

ن كردند كه من یگر را آوردند و سوارماشیدونفر د یكین متوقف شد. یباز ماش

 است.                                                                                                        یفیاز آنها سودابه سد یكیاحساس كردم 

ن جمله یبا گفتن ا‘‘ م.یم پروازكنیخواه ید كه مینیمحكم بنش’’ گفت:  یبعد پاسدار

ن به سرعت هرچه یببرند. ماش یخاص یخواهند ما را بجا یمتوجه شدم كه م

كل  یته مشترك پشت شهربانیم ساعت به كمیتمامتر به راه افتاد و در كمتر از ن

 یما نادر یكه همان بازجو یته شد، شخصین داخل كمیماش یم. وقتیدیكشور رس

بعد از آن دست ‘‘ حالت چطور است؟ یجعفر یآقا’’ گفت: ش آمد ویبود پ

 دم.                              یاز بندها و در راهرو آن بند شب را با چشم بسته خواب یكیمراگرفت و برد در 

، یتن ناراحیته مشترك باز گردانده اند. در ایدانستم كه چرا مرا دو باره به كم ینم

 یك سلول برد. وقتیآمد و دست مرا گرفت و به داخل  یروز بعد باز نادر یفردا

ر گیاست و شش هفت نفر د یدم كه اطاق نسبتا بزرگیچشم خود را باز كردم د

جوان و نوجوان  یاست، مابق یرمردیك نفر از آنها كه پیدرآن هستند كه بجز 

ر مسئول یمد یكردم و گفتم: محمد جعفر یهستند. بالفاصله خودم را معرف

ر رمرد دیدم كه آن پید ی، با گفتن روزنامه انقالب اسالمیانقالب اسالم روزنامه

! گفت: یگفتم بل‘‘  د؟یهست یجعفر یشما آقا’’ رت فرو رفت و گفت: یبهت و ح

! یگفتم بل‘‘ د؟یشما هست یر مسئول روزنامه انقالب اسالمیمد یمحمدجعفر’’ 

وها یراد’’ طور؟ گفت كه گفتم چ‘‘ نم.یب یخدا را شكر كه شما را زنده م’’ گفت: 

را اعدام كرده  یر مسئول روزنامه انقالب اسالمیمد یاعالم كردند كه محمد جعفر

دن من یرمرد از دین پیرا شكر كه هنوز زنده هستم. خالصه ایگفتم: خدا‘‘ اند.

بود و  یل دادگستریوك یم صفاریرح ین شخص آقایخوشحال شد. ا یلیخ

 ایك روزنامه و یلم و ادب بوده است و سابقا كرد اهل ق یكه خودش نقل میبطور

م كه دیر كرده بودند. بعدها شنیجهت دستگ یز داشته است. او را بین یمجله  ادب

 ش رحمت كند. یوسته است. خدایپ یزدیبه رحمت ا

ه ت بود كیاكثر یكهایاز آنها از چر یكیكردند  یز خود را معرفیگر نید یبچه ها

گر از جوانان ید یكیآنتن است.  یگفتندكه و یم دند ویترس یگران از او مید
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 یدو نفر هم از گروهها یكیت داشت و یارامنه بود و در حزب داشناك عضو

ه نسبت به یدر همان نگاه اول و آن برخورد اول یم صفاریگر بودند. من و رحید

 یم و بعضیزد یم یداد با هم گپ یدست م یم و هر وقت فرصتیدا كردیهم اعتماد پ

 ییزهایرون چیم. من از اوضاع و احوال بیكرد یاز اطالعات را رد وبدل م

ن اعتماد نسبت یداد. ا یگشاده همه را با اعتماد جواب م یز با رویدم و او نیپرس

عمد افراد را وادار  یها آنتن بودند و از رو ین وجود نداشت. چون بعضیریبه سا

به خاطر  یعامل نبودند ول ن ویا اصال سخن چیكردند و  یبه صحبت كردن م

گشودند و آنچه را كه  یك بلوف، لب به سخن میت و ترس با یضعف شخص

 ین ها نبودند ولیچكدام از ایا اصال هیكردند و  یدرسلول گذشته بود نقل م

 شد بدون یزده م یگریبه د ییز از رنج تنهایكه بعنوان درد دل و گر ییحرفها

له آن حرف بگوش ینوسیكردند و بد یمنقل  یگرید یغرض و مرض آن را برا

 د.                                                                        یرس یم یبازجو و دادستان

د نیگو یامت بود. میه روز قیدرست شده بود كه شب یدر آن موقع جو وحشتناك

و آنطرف  نطرفیمه به ایشود همه سراس یمحشر برپا م یامت و صحرایق یوقت

ن ه و هموطیست، همسایست، پدر بفكر پسرنیدوان هستند. مادر بفكر فرزند ن

ك روزش مثل یسوزان كه  یكنند كه درآن صحرا یست. همه كوشش میمطرح ن

آنچه كه مطرح  ین جویك چنیاست خود را نجات دهند. در  یهزار سال معمول

ان و مقامات یازجو. بیمتیدن است به هرقیرون كشیم خود را از آب بیاست گل

حاظ ن لیكردند. بد یرا م ین جو خود ساخته حداكثر بهره برداریز از این یدادستان

 زنم یا اگر مینزنم و  یبه كس ین بود كه حرفیمن بر ا یدر تمام آن دوران سع

 یا اطالعات سوخته اینباشد و  یز مهمیباشد كه اگر لو رفت چ ییآنگونه حرفها

 ( باشد.40)

بازجو آمد و مرا صدا زد و پس از بستن چشم دست مرا گرفت و باخود روز بعد 

دم كه احمد هم آنجاست یچشم خود را باز كردم د یبرد.در آنجا وقت یبه داخل اطاق

دس م و تازه حیكرد یو احوالپرس یده بوسینشسته است. با هم د یك صندلی یو رو

ها تمام شد در  یاحوالپرسنكه ینجا آورده اند. بعد از ایچه مرا بد یزدم كه برا

نجا یستاده بود، احمد شروع به صحبت كرد و مسأله را از ایش ما ایپ یكه نادریحال

 یو ینبوده است، مطالب و كتابها یصدر اسالم یبن یمطالب آقا’’ شروع كرد: 
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 یل اسالمیاست از مسا یموارد التقاط یاست و در بعض یر اسالمیو غ یانحراف

را نقد  ینكه: مطالب ویم و آن ایبزن یك كار مهمیدست ب. برماست كه یو غرب

خود  یفه اسالمین وظیم و حداقل ایقرارده یم وآن را در معرض افكار عمومیكن

ن یست كه ایگر بازجو نین دین مسأله چكنم؟ ایحال با ا‘‘ م.یرا به انجام برسان

. در استص یاز افراد سر شناس و مشهور گروه بن یكین یكند، ا یشنهاد را میپ

ل است و خالصه از دوستان است كه درمقابل یاز خارج برگشته و وك یمبارز

 كند.             یشنهاد را مطرح مین پیبازجو ا

من مطرح كرد ومن آنروز  ین مسأله را برایحدود چهار ماه قبل، خود بازجو ا

كه مشكل د چگونه عمل كنم ی( سر باز زدم. حال با41ل از انجام آن)یف الحیبه لطا

و ؟ تییگو یچه م یدونیا زدم و گفتم: احمد، میند. بهرحال دل به دریافرین یمهم

صدر  یبن یم. ما فقط حرفهایستیل استاد نبوده و نین مسایكه ما در ا یدونیخودت م

 یر كتابهایاو را گذرا، نظ یاطالع خودمان كتابها یا برایم ویكرد یراگوش م

و  میستیم. ما كه  اسالم شناس نیكرد یم مطالعه… ، بازرگان ویعتیدكتر شر

ست ین كار ما نیكه ا یكن ین فكر نمیم بنابراینكرده ا یق اسالمیو عم یمطالعه جد

آنها  از یلیم؟ خیص دهیم و سره را از ناسره تشخینگونه مطالب را انتقاد كنیكه ا

 یكار نیك چنیم. اگر ما دست بیندار یاست كه ما از فلسفه اطالع یل فلسفیمسا

از آب در نخواهد آمد و همه   یگریز دیسر و ته و باطل چ یب یم جز حرفهایبزن

ن یهستند. ا یهیسف ینها چه انسانهاید و خواهند گفت كه ایش ما خواهند خندیبه ر

؟  یاست. آخر تو كجا بوده ا یاسالم یاعالم و حوزه ها یل كارها، كارعلمایقب

هم تماس  صدر یبا بن ی. وقتیبال تضاد بازو دن یون بودیتو آن وقتها در كنفدراس

و هم ست و ایا نینكه اصل هست و ی، ایدائم دنبال بود ونبود تضاد بود یداكردیپ

 یهاحرف یاز مابق ین چه اطالعیكرد. بنا بر ا ین رابطه با تو و سودابه كار میدر ا

 یك سریم یخواه یم كه حاال میما احاطه دار یل اسالمی، چقدر برمسایدار یو

 م.                یو انتقادكن یابیل بغرنج را ارزیمسا

ا یدار شده است و ین بود كه تازه احمد ازخواب بین حرفها مثل ایدن ایبعد ازشن

ن كارما ی، اییگو یتوراست م’’ن كاررا ندارم گفت:یا ید كه من آمادگیچون د

ال از اعم یم بعضیتوان ین مسأله گفتم: ما میخالص شدن ازشرا یبرا‘‘ست.ین

ل یازمسا ینبوده است وبعض یكیصدر را كه به نظر ما در عمل و نظر  یبن یآقا
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ن و رابطه باآنها، مغرور یررفتن با مجاهدیكه ازنظرما نادرست بوده است، نظ

ل یعمل كردن را تحل یاسیس ی، مشورت نكردن و درمواقعیون رأیلیم12شدن به 

ا ن كار دوم ریخوب هم’’ ، گفت:  فتادهین شگردش كارگرنیدایم. بازجوكه دیكن

زه من م، تایل را نوشتیل مساین قبیاز ا ین صفحه بعضیماهم در چند‘‘د!یانجام ده

قال ته مشترك انتیت وحشتناك مرا دو باره به كمیدم چرا با آن وضعیفهم یبدرست

بود كه احمد به آب داده بود و دنبال  ین به خاطر دسته گلیا یدادند.باحتمال قو

د و مجددا مرا به یش از هفت هشت روز طول نكشین سفر بیگشت. ا یمق یرف

 ن عودت دادند.یاو

 

به سلول یغفار یآمدن هاد  

گرپ  یك مرتبه صدایم، ین سلول با بچه ها نشسته بودیدر ا یاز روزها وقت یكی

 یبازجو با آقا ینادر یدم آقایگرپ پا آمد. بعد از چند لحظه در سلول بازشد. د

م. یبلندشد یم همگیدیآنها را د یاو وارد سلول شدند. وقت یو پاسدارها یغفار یهاد

من آمده بودم ’’ كرد وگفت:  یبا من شروع به صحبت و احوالپرس یغفار یآقا

، یجعفر یآقا: ’’ بعد گفت‘‘ نم.یم و ترا ببیای، گفتم بینجا هستینجا گفتندكه تو هم ایا

و  یصدر غرب یبن یشماها و آقا، من كه بتوگفتم كه یچرا با ما مخالفت كرد

ا هم ا و بیدر جواب به او گفتم كه آن روز من به شما گفتم ب‘‘ د!.یهست ییكایآمر

رو كرد  ین حرفها وی. بعد از ایو رفت ی( شما مسأله را رهاكرد42م.)یبحث كن

ان از كس یلیكه خی؟ موقعینیب یرا م یجعفر ین آقایا’’ و گفت:  ینادر یبه آقا

ستاد و از اسالم یا یكردند از اسالم حرف بزنند در خارج از كشور م یجرأت نم

كرد و خانمش هم درآلمان با حجاب  یكار م یكرد. با شهامت و فداكار یدفاع م

اش  با خانواده یك مالقاتی’’ بعد گفت كه ‘‘  داشت. یت اسالمیبود و فعال یاسالم

مد ش من آیبازجو پ یوقتكرد و رفت. مجددا  یخداحافظ‘‘ د!.یب بدهیش ترتیبرا

گران یكه د یم و هنگامیكه ما درخط اسالم و قرآن و انقالب بوده ا یدیگفتم: د

ه ك یم؟ حاال مالحظه كردیداشت یت اسالمیاركفر فعالیجرأت نداشتندما درآن د

ك یت بخودش گرفت وید؟ بازجو حالت عصبانیب رسیشاهدازخود شما و ازغ

 ب مالقات با خانواده را هم نداد.یداد ورفت و ترت یغفار یهم به هاد یفحش

دن ید دم كه همه ازیگذاشتم،  د یم را به بند قبلین برگرداندند و پایمرا به او یوقت
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به داخل اطاق خودمان  یكنند. وقت یم یو خوشحال یاظهار شاد یلیمجدد من خ

ائی(  و رفتم بچه ها و از جمله ج ـ ض)= حاجی ضابطی(  و ج ـ ب )=حاجی باب

دند آنروز ترا صدا ز یم. وقتینیب یگران گفتند خدا را شكر كه تو را دو باره مید

مدالـله خوب الح یم ولیت خواندیبرا یقتا فاتحه ایامرزد و حقیم خدا او را بیما گفت

دم از یكردم، د یدم و احوالپرسید یبند را همگ ینكه بچه هایرگذشت. بعد از ایبخ

كجاست؟  یدم كه ذوالفقاریپرس یموسو یست. از آقاین یخبر یذوالفقار یآقا

گر او را بردند دادگاه و بالفاصله روز یبعد از چند روز د یتو رفت یوقت’’ گفت: 

 ‘‘بعد  او را اعدام كردند.
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 فصل ششم
 

نیبازگشت به او  

ضاله یكتاب ها  
 

بود و جو  60بازگشتم و به بند شش منتقل شدم اواخر سال ن یمجددا به او یوقت

ز دادستان كل انقالب شده ین یزیتبر ی،  و چون موسویترس و وحشت بحد اعل

بند هم كه هنوز آن جوان كرد بود  ین وحشت افزوده بود و مسئول داخلیبود، بر ا

 افزود. ین ترس میرفت، بر ا یكه  قبال وصف و

از  یشنهاد بعضی، پیا پاسدارها به بعضیق مسئول بند و یاز طر یعوامل دادستان

م یواسطه، مستق یبا واسطه و ب یزندان و دادستان یایا اولیدادند و  یها را میهمكار

ز به یافراد ن یانجام دهند. بعض ییخواستند كه كارها یم یم از كسانیرمستقیو غ

 یم ییشنهادهایپ، خود یازیك كردن خود به مقامات و كسب كردن امتیخاطر نزد

 لین قبیشنامه و ایاز بچه ها كه دركار نما یكیدادند. در آن زمان مسئول بند به 

ن یونه  ایسد و آنرا در حسیبنو یشنامه ایشنهاد كرده بود كه نمایبود، پ یامور هنر

ته وسیهم اطاق بود به او پ یس. ج. م هم كه با و یرفته بود. آقایاجرا كند. او هم پذ

مسئول بند آمد و  یشنامه بودند. روزین نمایه اینها مشغول تهیا یوزبود. چند ر

 یا و توهم با آنها همكاریاجراكنند ب یشنامه ایخواهند نما ینها میا’’ بمن گفت: 

 یاز دستم برنم یندارم و كار یل امور اطالعین قبیمن گفتم كه من در ا‘‘ كن.

كنند تو  یشنامه اجرا مینما نهایكه ا یروز’’ گر آمد وگفت: ید. رفت و روز دیآ

ق ن جوان  ساریا‘‘ ار خوب است.یز بسیپرونده ات ن یبزن، برا یا آنجا و حرفیب

ن كه ممك ییكرد و تا جا یم ینیبزرگ بود و سخن چ یاز آنتن ها یكیمسلح كرد، 

 یلین راه خیداد كه همكار و مددكار آنهاست و در ا یزندان نشان م یایبود به اول

گر آمد و با من شروع به یر از خودآنها بود. آنروز رفت و باز روز دز تیتند و ت

 یته صحبینیو درحس یسیبنو یزیك چیكن  یشما سع’’  صحبت كرد وگفت: 

دو  یكیمسأله فكر كردم و با  ینكه رویبعد از ا…‘‘ ن و چنان است وی. چنیبكن
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ز یط جایشنهاد را در آن شراین مشورت كردم، رد كردن مطلق پینفر از معنون

را كه اعتقاد دارم  یزیكردم اوال چ یسع یندانستم. به آن جواب مثبت دادم ول

باشد.  یك مسئله انتقادینداشته باشد و ثالثا  یز جنبه اطالعاتیا آن چیم و ثانیبگو

فت: گ یضاله صحبت كنم. و یتوانم در مورد كتابها یگفتم من م یبعد از آن بو

امشب ’’ ك روز آمد و گفت: یرفت و !‘‘ بگو یخواه یست هرچه میمهم ن’’ 

ضاله  یكنند و شما هم در مورد كتابها یش اجرا مینها نمایشب جمعه است و ا

 یرادانف یاز سلولها یكیخواستم و ب یبالفاصله قلم وكاغذ از و‘‘ د.یصحبت كن

كه ، همچنان“ضاله  یكتابها” تحت عنوان  یقه ایدق یست، سیك متن بیرفتم و 

 ن است:یبوده و هست آماده كردم كه خالصه آن چنده ام یعق

ست؟ چه یج است چیما را یو علما ینیضاله كه در متون د یمنظور از كتابها

اران ، هزیده اینجانب اگر صاحبان عقیشود ضاله خواند؟ به نظر ا یرا م ییكتابها

ه ب ح بدهند و از آن دفاع كنندید خود را در آنها شرح و توضیسند و عقایكتاب بنو

ن، ، مسلمایحی، مسیهودیشود لفظ ضاله اطالق كرد، مثال  یل كتابها نمین قبیا

 ید خود آشكارا كتاب میف عقایت و كم وكیدر اطراف حقان… ست ویماركس

ست. یبر آنها ن یرادیب و ایچ عیكنند، ه ید خود را عنوان میسند و آشكارا عقاینو

ن را مطالعه آ یا برایرسد و  یم ل كتب بدست افراد عالقه مندین قبیا یرا وقتیز

ش در چه ین كتاب و محتوایدانند كه ا یكنند از بدو ورود به مطلب م یه میته

نها آ ین گونه كتابها با آگاهین ایست. مخاطبیاست و هدف از انتشار آن چ یمورد

ه ریسم و غیسم، بودیت، اسالم، ماركسیهودیت، یحیخوانند و در مورد مس یرا م

آنها، به آن  یق رویند و چه بسا ممكن است بعد از مطالعه و تحقكن یمطالعه م

ندارد  یرادیب و این ها عیچكدام از ایدا بكنند و بدان بگروند. هیش هم پید گرایعقا

ه و لیق اغفال، حینكه از طریا ین كتابها ضاله هستند، برایشود گفت ا یو نم

عمل نكرده اند و قصد گول زدن افراد و قلب كردن اطالعات را  یشعبده باز

 نداشته اند.                                                                        

 یلاست و… سم ویت، ماركسیهودیت، یحیكه تحت عنوان اسالم، مس ییاما كتابها

ند، ده یگر را پوشش قرار میدده یا عقیكنند و اسالم و یرا مطرح م یگرید دیعقا

ش ین ناخودآگاه بدان ها گرایرا مخاطبیضاله است. ز ی، كتابهایین كتابهایك چنی

ا عنوان نهین است كه ایهم… ایت و یحیا مسیكنند كه اسالم  یكنند و فكر م یدا میپ

ر آگاه و نا خودآگاه و بخصوص یل از كتابها كه در چند دهه اخین قبیكرده اند. ا

اء راه بشر، شناخت یران منتشر شده است مانند: راه انبیر در ایدهه اخك یدر 
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 یف كتابهایدر رد… د و ابعاد گوناگون آن ویك توحیدئولوژین، جزوات ایمجاهد

ر یرا ز یستیو ماركس یستید كمونیهستند كه عقا ییرا كتابهایگنجند ز یضاله م

                                                         دهند.        ین خود میپوشش و چتر اسالم بخورد مخاطب

هستند، بعد كه  یصادقتر و راست تر یكه آدمها ینست كه آن دسته از افرادیا

ش یده گرایكنند و به اصل آن عق یافتند آن پوشش و سپر را رها میمسأله را در

ك یكه با یكسانرند. برعكس آن دسته از یپذ یكنند و آشكارا آن خط را م یدا میپ

ل به خاطر مصلحت، ترس، اغفا یكنند ول یدا میش پیگرا یبه خط یماتین تعلیچن

 ینها انسانهایكشند، ا یدك میو نگهداشتن سمپاتها بدور خود، آن پوشش را 

 یم را به كار یین روشهایل كتابها كه چنین قبیهستند و ا یخطرناك ومنافق واقع

ه ینیبه حس مین بود فشرده آن مطلب. بعد رفتیشوند. ا یده میضاله نام یبرند، كتابها

را آورده بودند. اول  یعده ا یبود! از هر واحد و بند ین. آنجا مملو از زندانیاو

نام د. من بیكردند و بعد نوبت به من رس یدو نفر صحبت یكیسرود خوانده شد و 

را ختم كردم بكنم سخن  یینكه دعایان بدون ایخدا صحبت را آغاز كردم و در پا

د سیبنو یزیمن چ یسخنران ینكه از محتوایو نشستم. روزنامه اطالعات بدون ا

رد و ك ین سخنرانیه اوینیدر حس یجعفر یمسأله را عنوان كرده و نوشته بود آقا

دانند اگر در  ین میخود را تمام كرد. اهل خبره و مطلع یبا دعا به امام صحبتها

 یآن موقع مطلب من به نفع و دلخواه آنها بود تمام آن را با بوق و كرنا چاپ م

 یكردند ول یم یكردند و از آن بهره بردار یز پخش میكردند و نوار آن را ن

 ان دادند.ینگونه پایكه بدرد بخور نبود به مسأله ا یزیچون مطلب چ

 

 گارچرپلیس

ن برگرداندند، بند همچنان مملو از یته مشترك به اویبار دوم مرا از كم یبرا یوقت

ردند و ك یم یگاریرون از بند بیكه بیاز افراد یت بود و طبق گفته بعضیجمع

به رقم  انینند، تعداد زندانین را ببیان داخل اویست كامل زندانیتوانسته بودند ل

 به یزندانر بود چون مرتب یده بود. ارقام متغیدوازده هزار و ششصد نفر رس

را  یین حكم كاروانسراید. در واقع زندان اویگرد ین وارد و از آنجا خارج میاو

 یمنزل بعد یگر بار خود را براید یانداختند و عده ا یبار م یداشت كه عده ا

(،  4تا 1 یوجود داشت ) بندها یبند عموم 4ن یبستند. در آن موقع در او یم

شت و هر بند شامل ده دوازده سلول ست و نه كه هفت هشت بند دایواحد دو

كه خود  329و واحد  ی، بخش جهاد سازندگیشگاه، بخش بهداری، آسایانفراد



    144         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

بود. در آن موقع در  یست سلول انفرادیجده تا بیو ه یعموم 6و 5 یشامل بندها

 یكسان یكردند حت یم یرا نگهدار یگر زندانیممكن د یتمام راهرو ها و هرجا

 داشتند ینگاه م یه جا، در راهروها چند شبیده بودند تا تهیرا كه تازه از راه رس

ه كنند چشم بسته در راهروها یتنب یخواستند كم یرا كه م ینكه كسانیا ایو 

معمول بود.  یاز مجازاتها یكیكردند. بسته بودن دائم چشم، خود  یم ینگاهدار

 داختن نبود.سوزن ان ین جایزندان او یچ جایخالصه در ه

ار گیدن در داخل بندها را منع كرده بود و لذا سیگار كشیس یالجورد یآن زمان آقا

م گار در بند حكین علت سیدادند بد ینم یبه زندان یره بندیا جیفروش و  یبرا

 یزرگگار مشكل بیگار،  نداشتن سیافراد معتاد به س یدا كرده بود. برایا  پیمیك

 كه در یكه باشد آن را بدست آورند. افراد یقیكردند كه بهر طر یم یبود و سع

 نیآوردند و به هم یبه داخل بند م یگاریس یكردند، گهگاه یرون بندكار میب

ه ب یافراد وقت یرون  بندها كاركنند. بعضیل بودند كه در بیها ما یلیعلت خ

 آنها را تحت ایبكند و  یخواست درحق آنها لطف یرفتند و بازجو م یم ییبازجو

 نیشدند و ا یداد و آنها هم خوشحال م یگار به آنها میر قرار بدهد چند نخ سیتأث

ند رون بیز چون با بیبندها ن یا را به آنها داده باشند. رؤسایبود كه درآن لحظه دن

د ش یل كوچك باعث مین مسایآوردند. هم یبدست م یگاریس یرابطه داشتند گاه

ن یك چنیارشان بگذارد. دریدر اخت یو اطالعاتاغفال شود  یكه طرف گاه

ش نق… گار، چند حبه قند، وی، چند نخ سیوان چایك لیخوب،  یك غذای یطیشرا

 نین بود كه افراد را تحت فشار و كمبود ایاز روشها ا یكیكرد.  یم یباز یمهم

گذاشت،  ین فشارها اثر خودش را میدادند، بعد كه ا یات قرار میگونه ضرور

وجود  یادیكردند. موارد ز یآنوقت با شگرد مخصوص به خود، ابراز محبت م

گرفتند و او را به خدمت در  ین روش ازطرف، اطالعات میدارد كه باكمك هم

 آوردند.  یم

ذاب گار رنج و عیمعتاد به س یبچه ها یگار برایا كمبود سیو  یگاریس یمشكل ب

 یه دود از آن استفاده میته ید برایرس یبدستشان مكه یزیبود.آنها از هر چ یسخت

بند شش مرد  4در اطاق … ، برگ چنار، پوست پرتقال ویر: تفاله چایكردند نظ

 یبود كه در كارخانه كاش یشهر ر یاز اهال یعباد یبنام آقا یچهل پنجاه ساله ا

 ارگرانن كینكه در كارخانه بیكرد. او را بجرم ا یرانا كار میا ایو  یسعد یساز

ره ك خانواده مثال پنج نفی یبرا یك قورمه سبزید یل كرده بود كه اگر بخواهیتحل

ن بحث را گزارش كرده ید، حدود هفتاد، هشتاد تومان تمام خواهد شد. ایدرست كن
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 یا دختر وین آورده بودند)گوین علت او را باز داشت كرده و به اویبودند. و به ا

 “كالنتر” را  یعباد ین آقایه است.(. در اطاق ما اا سمپات آنهابودیز مجاهد و ین

ش در اطاق نشسته بود یدر سرجا ین بود كه وقتیمحل نام نهاده بودند. علتش هم ا

 كنند و یگران چه میكرد كه بداند د یرنظر داشت و دقت میگر را زیتمام افراد د

دانستند. از جمله اشخاص  ین را میجزو آنتن ها نبود و همه ا یند. ویگو یا چه می

ر عامل بانك عمران بود كه در یدكتر رام مد یبودند، آقا4ن اطاقیكه در ا یگرید

 یز بود. هم دكتر رام و هم آقاین یخاندان پهلو یمسئول امورمال یواقع زمان

 یو كسان یعباد یبودكه آقا یگار بودند. دكتر رام آدمیهر دو معتاد به س یعباد

فقط با چند  یآورد. و یرا جزو آدم به حساب نم یاالتر از وب یلیو خ یر وینظ

زد: در چند  یدست به ابتكار یعباد ین آقایپ خودش رابطه داشت. اینفر از ت

از  یفروش به داخل بند آورده بودند، چون بعض یپرتقال برا ینوبت كه مقدار

 ید، وبودن دهیچیپ یر دستمال كاغذینظ ید و رنگیسف یكاغذها یآن پرتقالها را ال

ه یبش ییگارهایو برگ درخت چنار س ین كاغذها و پوست پرتقال و تفاله چایبا ا

افه درست كرده  شروع به دودكردن آن كرد. یگار برگ از نظر شكل و قیبه س

 یحرف بزند وقت“ كالنتر ” با  یدكتر رام كه تا قبل از آن حاضر نبود كالم یآقا

استقبال كرد و  یبه گرم یم تعارف كرد ودكتر را یگارها به آقاین سیاو از ا

ن د. بعد از آیكش یگار را مین سیا یبكش، و با چه لذت یگرفت و حاال نكش و ك

ن یكردند كه خوب اسم ا یدر اطاق با هم بحث م یعباد یدكتر رام و آقا یآقا

، یگار از تفاله چاین سیچون ا’’ دكتر رام گفت:  یگار را چه بگذارند. آقایس

 “چرپل ” میچنار و پوست پرتقال درست شده است اسمش را بگذار برگ درخت

و بعد از آن چرپل ‘‘ پرتقال. یعنیبرگ درخت چنار و پل  یعنی، ر، یچ، چا

ن یا یفینشستند و با چه ك ید. بچه ها میچیبند پ یش در همه یمعروف شد و صدا

ان ین زندانیخودش، درب یبرا یعباد ین ابتكار، آقایدند. با ایكش یگار را میس

رعامل بانك عمران یكه مد یدكتررام هنگام یكردند كه آقا یبازكرد. نقل م ییجا

ا درآن زمان در تهران دو یآوردند و یش را مرتب ازخارج كشور میبود غذا

مخصوص  یگریشد و د یرا شاه سوار م یكیمخصوص بود كه  ین سواریماش

 یگانه بود كه زمانیران بیا نقدر با آداب ورسوم مردمین شخص ایدكتررام بود. ا

ك ی‘‘ نماز جماعت چگونه است؟’’د: یكه در اطاق نمازجماعت خواندند، پرس

دن چرپل كه ازپوست درخت چنار، پوست پرتقال وتفاله ی،حال ازكشین شخصیچن

 ف است.یبردكه كمترقابل توص یم یدرست شده بودچنان لذت یچا
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ینیگار چرپل و مشكل آفریس  

 یر، چند نفیبعد از خاموش یبند داد: شب یكار به دست بچه ها گار چرپلین سیا

ر یا خاكشیگار را درست كرده و گوین سیدار مانده بودند و ایمعتاد ب یاز بچه ها

ز به آن اضافه كرده بودند و شروع كرده بودند به یه به آن نیشب یگریز دیا چیو 

 یاطراف را م یرود و فضا یر باال میخاكش یدن، بوین كشیدن آن. در حیكش

 ین بو را استشمام میبود ا یرد. نگهبان پاسدار كه در پشت بام مشغول پاسداریگ

ن یبه مسئول یكشند. فور یاك میكند كه بچه ها در بند دارند تر یال میكند و خ

اك یتر’’ ند یگو یرند ومیگ یند و آنها را میآ یدهد. آنها م یزندان اطالع م

ند نیب یكنند، م یش میبرند و آزما یر! اما شبانه آنها را مید خنیگو یم‘‘ د؟یدار

.چند گار را نكشندین سیگر ایرند كه دیگ ینها تعهد میست. از ایدر كار ن یاكیتر

دن یاز بچه ها شروع به كش یده بودند باز چند نفریكه همه خوابیشب بعد درحال

نجف آباد اصفهان  یبود از اهال یكنند. سرنگهبان آن شب پاسدار یگار میآن س

ر وارد گیبا چند پاسدار د یگار، وین سیا یبعد از استشمام بو“  یمانیسل” بنام 

كار نیا یچه كسان’’ د: یدار كرد و پرسیان را در تمام اطاقها بیبند شد و همه زندان

رد. یحاضر نشد انجام آن را گردن بگ یجواب نداد و كس یكس‘‘ را كرده اند؟.

دند ست نفر بویش از دویهم با كمك پاسدارها تمام افراد بند را كه ب یمانیسل یآقا

ن افراد، همه جور آدم ین ایبخوابد. در ب یگذاشت كه كس یسر پا نگهداشت و نم

 یوجود داشت. وقت… مار، ویساله، ب 13از شصت و پنج سال به باال تا جوان 

 ینشستند و تا صدا م ین میزم یدر همان لحظه رو یرفت عده ا یرون میب یو

ن آقا آن شب تا هفت صبح اجازه یستادند. ایا یدند و میپر یاز جا م یآمد، فور

افراد  از یبه تعداد كم یبخوابد و استراحت كند. فقط بعد از چند ساعت ینداد كس

 دادند ینقدر به پاسدارها قدرت میمار اجازه داد كه استراحت كنند. ایا بیمسن و 

ن كار خود احساس یزد واز ا ین عملیك چنی، خود سر دست بیمانیسل ین آقایكه ا

ن افراد پر بود از مهندس، ین ایبرد. در ب یكرد و ازآن لذت م یغرور و قدرت م

و  یی، مجاهد، فدایصدر یر، بنیل، وزیارتش، افسر، تاجر، وك یدكتر، امرا

 كرد. ین عمل عشق میپ آدم بود. او از ایخالصه همه ت
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از عزا در آوردن یشكم  

دم و بازداشت ش یان آمده است. وقتیقبال صحبت به م ییاز وضع غذا به مناسبتها

ن منتقل شدم. درآن موقع وضع غذا بد نبود و بخصوص نان یبه او یپس از مدت

ت غذا یوضع یبود ول یشد، نان مطبوع یه مین تهیاو ییكه در خود نانوا یتافتون

خراب شد  یو چه از نظر كم یفیچه از نظر ك بسرعت و بشدت، یكماهیبعد از 

به  بردند،نان یرنج م ییها از كم غذا یلینبود. خ یان كافیزندان یز برایواغلب ن

 یكه هفته ا ییازغذا ها یكینبود،خورشها فقط اسم خورش راداشت.  یاندازه كاف

وان استخ یدادند به اصطالح پلو مرغ بود كه عبارت بود از پلو ومقدار یك بارمی

’ ’گفتند:  یش درست كرده بودند و میبرا یو پر و بال مرغ كه بچه ها اصطالح

ك ینبود.  یوه جز چند مورد، اصال خبری، از م‘‘ ده است.یش پریمرغ از رو

 ییآن عده، از بچه ها كه به كم غذا یسد جوع بود. برا یبود برا یریبخور و نم

ند. برد یگران از كمبود غذا رنج مید یعادت داشتند چندان سخت و مشكل نبود ول

ن هم بدتر شد و یچهل روز وضع غذا از ا یست الیحدود ب 60ماه سال یحدود د

ن مدت غذا اغلب نان و چند دانه خرما، یگفتند كه آشپزخانه خراب است. در ا یم

 ین نحو سپریكه بد یا دو دانه تخم مرغ بود. بعد از مدتیآب پز و  ینیب زمیس

اد بود. در آن روز یپلو آوردند. مقدار آن نسبتا ز یروزها استامبول از یشد، روز

نكه همه شام خوردند و یخواست موجود بود. بعد از ا یكه م یهركس هرمقدار

 یآدم با وقار، منظم و محترم یلیآداب كه خ یر شدند شخص واقعا معنون و مبادیس

 یوان عالیاز مستشاران د یكینشست)  یشه در اطاق با لباس منظم میبود و هم

وانستم ت یرا بكار برد كه من ابدا نم یك مرتبه جمله ایم گذشته بود( یكشور در رژ

را درفرهنگ خود داشته باشد. او همچنانكه  ین جمله ایفكر كنم كه ممكن است چن

، امروز تا ناقش یها’’ خندان و شاد گفت:  یش نشسته بود با چهره ایسر جا

 م.یم خوردیم و هرچه خواستیاز عزا در آورد ینكه  شكمیا ه ازیكنا‘‘ م.یزد

دادستان مركز و دار و دسته اش  یالجورد یزندان و بخصوص آقا یایغالب اول

نهم یدانستند. و ا یل نبودند و همه را مهدور الدم  میقا یزندان یبرا یچ حقیه

 یاند. آقافت كرده بودیما دریمستق ینیخم یبود كه ازآقا یبراساس مجوز وقدرت

د م فرویسر تعظ یت ویو ب ینیخم یآقا یاش فقط برا یو ابواب جمع یالجورد

چ كس و یدر برابر ه یدادند ول یب اثر میترت یو یآوردند و به خواسته ها یم

امر  یدانستند. آنها فقط اجرا یخود را مسئول و پاسخگو نم یگریا ارگان دی
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 دانستند. یرا برخود فرض م یرهبر

 

 مهدورالدم

 یبهاو اغلب ش ییه كچوینیب داده بودند، بنام حسیترت یه اینین حسیدر زندان او

را  یدادند و عده ا یب میان برنامه ترتیزندان یها در آن برایجمعه و سوگوار

دو  ه حدودینین حسیبردند. ا یر مراسم به آنجا میگوش كردن صحبتها و سا یبرا

 یبینشستن بچه ها ترت یبود و برا یداد، سالن بزرگ یم یهزار نفر را درخود جا

 ین برنامه ها برایدا نكنند. اغلب ایمختلف با هم تماس پ یدادند كه افراد بندها یم

آمد و به اصطالح  یم یالجورد یبرنامه ها آقا یرنج آور بود. در بعض یزندان

از شبها كه همه  یكیگذاشت. در  یان برنامه پرسش و پاسخ میبا زندان یك كمی

دم یم دیمخصوص خود قرار گرفت یدر جا یه بردند، وقتینیبند ما را به حسافراد 

ز در یون نیل همایهستند و تكم 329ف  عقب ما، افراد بند پنج از واحدیكه رد

م و یم و خوشحال شدیدیگر را دیبا پشت من نشسته بود. همدیهمان صف عقب تقر

از  لیم. تكمیبا هم پچ پچ كن یشد گهگاه یم كه میك شدیبهم نزد یكم یك جوری

ش نقل كردم و یار نگران  و در انتظار اعدام بود. من برایسرنوشت خودش بس

اعدام  ونیل همایحكم تكم’’ بمن گفت:  یالنیگ یگفتم:  كه در جلسه دادگاه من آقا

دا بكنم كه از اعدام یپ یخواهم راه یم یالنیگ یمن بعنوان محمد یاست ول

 لی. ناصر تكمیش من مطمئن هستم كه تو از اعدام جسته انگران نبا‘‘ بگذرد.

خوشحال و  یلیدرآن بودخ یدواركننده ایام ین جمله كه ندایدن ایون با شنیهما

 ف كردم.یش تعریت خودم را برایخته وضعیشاد شد. عالوه برآن جسته و گر

و بعد پرسش و پاسخ را شروع كرد. بعد  یاول سخنران یالجورد یدر آن شب آقا

ان ینداناز ز یكیبه آنها پاسخ گفت،  یمطرح كردند و و یدونفر سئوال یكینكه یاز ا

همچنانكه خطابش  یالجورد یكرد كه بعد از آن آقا یچه سئوال یدانم از و ینم

 ید ولیشماها مهدور الدم هست یهمه ’’ ه بود گفت: ینیان در حسیبه همه زندان

 یو رأفت اسالم ین از مهربانیكند، ا یشما را اعدام نم یاسالم یكه جمهورنیا

 ‘‘شما مباح است. یاست و اال خون همه 

ن یداند. در ب یرا زد، خدا م ین حرفیچن یالجورد یآقا یچطور و با چه جرأت

بودند كه  یبود، افراد یه مملو از زندانینیافراد حاضر درآن شب كه تمام حس

آنها  یبه آزاد یا چند روزیك و یكه  یر شده بودند، افرادیابان دستگیدر خ یاتفاق

ناه گ یبودند كه ب یبودند كه هنوز دادگاه نرفته بودند، افراد یمانده بود. كسان
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 یور… ا از مرز عبور كرده بودند ویداشتند و  یر شده بودند، مشكل مالیدستگ

نها را یاسالم ا یبودند. از كجانها مهدور الدم یا یهمه  یچه فلسفه و كدام دادگاه

 ن بوده است كهیداند. البته استداللش ا یم یالجورد ین را فقط آقایدر آورده اند ا

ن یاز ا ینكه وید، پس قتل همه واجب است و ایشما محارب با خدا هست یهمه 

 یعالقه و الفت یشود از رو یز میزند و مرتكب گناه ن یسرباز م ینیضه دیفر

هدور م یاسیاگر افراد س یالجورد یت دارد. بزعم آقایت و انسانیراست كه به بش

ل اعمال یقب نیبودند. ا یاسیرسیاز شركت كنندگان آنشب افراد غ یاریالدم باشند بس

ا ا آنها رید كه برجان و مال مردم مسلط هستند و یآ یبرم یو گروه یفقط از كسان

با  كه یستند، و هركسین لیگران قاید یبرا یچ حق و حقوقیكنند و ه یمسلط م

ر انسانها ین موافق است، مسلمان و برحق است و ساین گروه با اسالم و دید اید

ن طرز یر مسلمان كافر و لذا مهدورالدم هستند. بر اساس ایچه مسلمان و چه غ

فه ین علت وظیست. بهمیبرخوردار ن یچ حقیاز ه یزندان ییتفكر قرون وسطا

 یفراهم كنند، گاه یزندان یبرا… و ی، عاطفیت رفاهدانستند كه امكانا یخود نم

خاموش كردن  یزدند نه بر اساس حق كه برا یل اعمال مین قبیهم كه دست به ا

موفق  63در سال یمنتظر یآقا یرون از زندان بود. البته وقتیمردم در ب یصدا

تهران  یر بكشد، چهره زندانهایبه ز یكه دادستانیرا از ار یالجورد یشد كه آقا

 خود باز خواهم گشت. ین مسأله در جایك باره دگرگون شد. به ایب

كان خود را نداشت. هرچه یحق مالقات با خانواده و نزد یزندان 60تا اواخر سال 

چون ’’دادند كه  یجواب م‘‘ د؟یچرا ما را از مالقات محروم كرده ا’’ گفتند  یم

ن بار یاول یسر انجام برا‘‘ ست.ین یم، مالقات دادن فعال عملیجا وامكان ندار

ن بند فالن روز مالقات دارد. از یآمدند و اعالم كردند كه ا 60دراسفند ماه سال 

مالقات خود  یز همه برایافراد بند خوشحال شدند. روز موعود ن ین خبر همه یا

 یاز بند كه مالقات كرده بودند، اعالم كردند كه مابق یمیرا آماده كرده بودند، اما ن

ودم ب یست. من هم از جمله كسانیمالقات ن یندارند و تا اطالع ثانو یفعال مالقات

بهشت سال یكه مالقات نداشتم. دفعه دوم كه اعالم كردند، مالقات هست در ماه ارد

كه  میشد ین بار به مالقات خانواده ام رفتم، وارد سالنیاول یبرا یبود. وقت 61

گاه یست جایبود كه در وسط آن حدود ب یاند: سالنمعلوم بود تازه آنرا درست كرده 

گر خانواده ها یبود و طرف د یكطرف زندانیشه درست كرده بودند كه یبا ش

شه به یشان از پشت شیو خانواده ها یه نشده بود و زندانیتعب یبودند. هنوز تلفن

د و دنید یشه میگر را از پشت شیكدیكردند، افراد چهره  یاشاره با هم صحبت م
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دند. هر دو طرف هم پاسداران یشن یگر را میكدی یاد، حرفهایبا داد و فر یگاه

ان و هم یشان بودند، هم زندانیان و مالقات كننده هایمراقب حرفها و حركات زندان

قه یمالقات كننده ها مراقب حرف خود بودند. آن موقع وقت مالقات حدود ده دق

 یحضور یقه ایدادند كه چند دق یم ز اجازهیسال ن 5كمتر از  یبود و به بچه ها

’ ’نداشت. اول گفتند:  یخ و روز مشخصیپدرشان را مالقات كنند. مالقاتها تار

شد و به  یت نمیرعا ین هم گاهیكه هم‘‘ شود یكبار اجازه مالقات داده می یماه

 دو طرف سالن مالقات یتلفنها یگشت. سرانجام در مالقات بعد یل میروز تبد 45

 یانتوانستند با زند یكه م یكرد. كسان یشد درست احوالپرس یبود ومه شده یتعب

 یدتنكه میمالقات داشته باشند عبارت بودند از: زن و فرزند، پدر و مادر. بعد از ا

د كه حق داشتن یست كسانیز به لیگذشت، خواهر و برادر بزرگتر از چهل سال ن

همسرم  61تا اواخر سال یتهامالقات داشته باشند افزوده شد. در مالقا یبا زندان

آمد و  یآمدند و بعد ازآن برادرم كه ازمن بزرگتر بود مرتب م یو دو دخترم م

 مد.دنم آین بدیسالن مالقات او یشه هایكبار قبل از فوت از پشت شیز یمادرم ن

 یلیگذشت. خ یاز سنش م یله دختر بزرگم چهار سال و چندماهیدر مالقاتها، عق

د یجنگ یشد و با آنها م یرمیكرد و اغلب با پاسدارها درگ یل را درك میاز مسا

 داد. یجواب محكم به آنها م یفور یگفتند و یو هرچه آنها م

 

درس یب كالسهایترت  

ن و ناراحت كننده بود، دادگاه رفته و نرفته همه در یدر آن زمان جو بشدت سنگ

چ یودند. هب یعصببردند و دائم ناراحت و  یبسر م یبیب و غریعج یفیك بالتكلی

 ییزهاین چیاز بچه ها، از ساده تر یوجود نداشت. بعض یامكانات سرگرم كننده ا

خرما  یزدند. از هسته ها یدست م یهنر یآوردند به خلق كارها یكه بدست م

ه ك یكوچك یكردند، از سنگها یدرست م یگرید یزهایح، گردن بند و چیتسب

دند و از آن ها، ییسا ین آنرا میكف زممان یس یكردند، با دست بر رو یدا میپ

 یا خطاطی یآنها نقاش یدرست كرده، بعد رو یگرید یزهایچ… اشك، دل، جقه و

 یسنگ حكاك یرا با سوزن در رو یا خطاطیو  یكردند. سپس همان نقاش یم

 یه میشد هد یسر میكوچك خود هنگام مالقاتها اگر م یكردند و به بچه ها یم

نسبت به  ییك وضع استثنایكه  6و 5ن دو بند یهم در ا یرمسرگ یین جزیدادند. ا

 یدر بسته زندگ یر بندها بچه ها در اطاقهایبندها داشت، وجود داشت. در سا یمابق

كه  یب افرادیبعلت ترك 6ر نبود. بندیامكان پذ یین كارهایك چنیكردند و  یم
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وردار برخ ییاستثنات یك وضعیط ساختمان آن بند، از یز شرایدرآنجا بودند و ن

ا یوف منش كه گیبنام حاج شر یانسال،   مرد نسبتا خوبیك پاسدار میبود. در آنجا 

آمد و  یبه داخل بند م یران ساكن بود، در رفت و آمد بود و گهگاهیذر شمیدر چ

 یراقبود. دكترن یهمرفته آدم مثبت و خوبیكرد، رو یاز بچه ها صحبت م یبا بعض

س واحد ییف به رین حاج شریله ایگر وسیون و چند نفر دیمال هیو دكتر ناصر تكم

گفتند: حاج آقا رضا، به  یم یكه بچه ها بو یبود بنام حاج رضا صادق یكه جوان

 یان پول بدهند كه مقداریغام دادند كه اگر اشكال ندارد، خود زندانیپ یدادستان

چه شد و با پول خود بن كار موافقت یبا ا یه كند. بعد از مدتیمطالعه ته یكتاب برا

ل بودند، شروع به مطالعه یكه ماییشد و آنها یداریبند خر یكتاب برا یها مقدار

خ تمدن یجلد تار 27ه شده بود كه از جمله آنهایته یار خوبیبس یكردند، كتابها

دن وقت یگذران ین كتابها برایشود نام برد. وجود ا یل دورانت را مینوشته و

ر و با شو یارید بود و بسیار مفیال وحشتناك، بسیوخ رون آمدن از آن فكریوب

ز ندارد ا یراد و اشكالیغام دادند كه اگر ایشوق به مطالعه پرداختند. بعد از آن پ

اده كرد شود استف یدارند، م ین بند هستند و معلومات متفاوتیكه در ا یافراد مختلف

ن ید. با ایظارت كند برآنها نیتوان یز میب داد كه شما نیدرس ترت یو كالسها

ب یگران ترتیون با كمك دیل همایو تكم ینراق یز موافقت شد و آقایشنهاد نیپ

، آموزش و قرائت قرآن، یسوادان، زبان عربیب یبرا یآموزش فارس یكالسها

 یرا دادند و هركس… ران ویو انواع آن در ا ی، مارشناسیخ و جامعه شناسیتار

 ین كالسها ادامه داشت ومیكه ا یهرچه در چنته داشت، درحدودكمتراز دو ماه

ن یاكرد و یگران عنوان مید یداشته باشد برا یعنوان گردد و جنبه درس یشد علن

 …و یه گرفتن زندانیط سخت، روحیوقت گذراندن، تحمل كردن شرا یكاربرا

 د بود.یار مفیبس

 

كل انقالب یبه دادستان یزیتبر یانتصاب موسو  

 یحكم یط یزیتبر یموسو یدادستان كل انقالب، آقا یقدوس یبعد از ترور آقا

ن ویزیو تلویكه در راد یبه آن مقام منصوب شد. در آن شب ینیخم یاز طرف آقا

از  یكیدادستان كل انقالب شده است  یزیتبر یاعالن شد كه حجت االسالم موسو

ن یمك هیدر اطاق   یمسار سجده ایش تیپف كرد:  درآن لحظه یم تعریان برایزندان

انا الـله ’ ’گفت:  یمسار سجده این خبر اعالن شد، تیكه ا یم و وقتیبند نشسته بود

كار  گرید’’ مسار. در جواب گفت: یچه جناب ت یعنیدم یپرس‘‘ ه راجعون.یو نا ال
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’’ گفتم چرا؟ گفت: ‘‘ ن شخص مرا اعدام خواهند كرد.یمن تمام است و با آمدن ا

نما ركس آبادان هستم و یف آتش زدن سیان كامل كم و كیابنكه من در جر یبرا

 ین را مین كار دست داشته است ایشناسم و او هم كه خود در ا ین آنرا میعامل

ن ینجانب این بردن منبع خبر مرا خواهند زد. چون در پرونده ایاز ب یداند و برا

ه بود، چند روز بعد او را صدا زدند دیبنده خدا درست فهم‘‘  ل منعكس است.یمسا

 رباران كردند.یرا ت یو بردند و بعد هم و

ته مشترك بوده است و ین و كمیدر زمان شاه مسئول زندان او یمسار سجده ایت

ه نفع ب ینامه ا یت الـله طالقانیدختر مرحوم آ یخانم طالقان’’ گفتند:  یكه میبطور

رستاده ن فیمسئول یبشود آنرا برا یبه و یدرج در پرونده كه كمك یاو نوشته و برا

  زین یعزت شاه یآقا” ر بعمل آمده بود. یتقد یبود و درآن نامه از رفتار خوب و

 ینوشته و برا یاز رفتار خوب و یر نام داد، نامه مشابهییتغ یكه بعدا به مطهر

 نیما عامل” گفته بود كه  یمسار سجده ایدرج در پرونده اش ارسال كرده بود. ت

 یم و معلوم شد كه دست چه كسانیكرد یینما ركس آبادان را شناسایآتش زدن س

ن علت مرا ینها، در پرونده ام مندرج است و لذا به ایدر كاربوده است و تمام ا

 ن هم شد.یو هم“ خواهند زد

 

ك مفسد و مرتدیزنده بودن   

ب انقال كل یبه سمت دادستان یزیتبر یموسو یاز دادستان ینكه مدتیبعد از ا

 ان همراه چند نفر ازیل زندانیبه مسا یدگیو رس یجهت بازرس یگذشته بود، روز

ك اطاقها كرد. به داخل یك ید از یپاسدارانش به داخل بند ما آمد و شروع به بازد

 یشه ایكه درآن اطاق بودند چند سوال كلیآمد از فرد فرد افراد یكه م یهر اطاق

ك وارد شد. از یبود. اول به اطاق  یبه پرونده زندان یدگیرس ین معنیكرد و ا یم

تا  یزیتبر یموسو یبود. آقا یاحسان نراق یكه در آن اطاق بودند آقایجمله افراد

 ینراق یك به آقایافتاد در حضور جمع حاضر در آن اطاق  ینراق یچشمش به آقا

مه را كه جو وحشت ه یدر آن وضع‘‘ ؟یتو مفسد و مرتد هنوز زنده ا’’ گفت: 

چه  یراقن یدا شد و خود آقایپ ید كه چه وضعیدان ین جمله نمیگرفته بود باگفتن ا

د ز خواهنیرا ن یب ویكردند كه عنقر یفكر م یاریدا كرد و بسیپ یحال و وضع

 یدو سه روز بحال عاد یكیبد نبود و بعد از  یلیخ یه خود دكتر نراقیزد. روح

 گذشته باز گشت. 

وارد شد، بچه ها دور تا دور اطاق نشسته  4اطاق  یعنیكه به اطاق ما،  یهنگام
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و چند نفر همراهش وسط اطاق آمدند و شروع به سئوال و جواب كرد.  یبودند، و

شد و پس از گفتن نام خود، علت  یش بلند مید از جایرس یكه نوبتش م یهركس

نده اش در چه رابطه گفت پرو ینكه میا ایكرد و  یان میز بیخود را ن یریدستگ

كنم. با هول  ینشست. من فكر كردم كه چگونه خودم را معرف یاست و بعد م یا

طه با در راب یمحمد جعفر” د بلند شدم و گفتم: ینكه نوبت به من رسیوال بعد از ا

ه او م نشستم و بعد كینگفتم و سرجا یزیگر چیو د“ ر شده ام.یصدر دستگ یبن

 یبود بنام آقا یپین  اطاق سرتیخوشحال بودم. در ا یلیبه من نگفت خ یزیچ

بلند  شین شخص از سر جایكه ایشد، هنگام ینوبت و ی، وقتیراصالنیمسار امیت

همان ’ ’ن شخص و گفت: ید به ایدادستان كل انقالب پر یزیتبر یستاد، موسویو ا

ن یشود گفت كه او آن شب با ا یبه جرأت م.‘‘  یتو در چهار راه قصر آدم كشت

مسار را صدا ین تیدوسه روز بعد ا یكیرا اعدام كرد. از قضا  یحرف خود، و

گفتند، او را هم  یها مثل خود من م یلیخ‘‘ ل آماده شود.یه وسایبا كل’’ زدند: 

ارتش منتقل كرده بودند و  یخوشبختانه او را به دادستان یاعدام بردند. ول یبرا

 ز آزاد شد.ین یبعد از مدت

چكس جرأت نداشت اظهار ین و وحشتناك بود كه هیسنگ یبقدردر آن شب جو 

ن یخودش مطرح بكند. همه به ا یرا برا یو درخواست یزیا چیبكند و  یگناهیب

ده ر شیز دستگین رابطه نین است و در اینامم ا’’ ند: یكردند كه بگو یقناعت م

و اگر داد  یمختصر جواب م یلیكرد خ یم یگریسئوال د یا اگر از كسیو ‘‘ ام

ه ل داشتند كیشتر میشد. و ب ین عمل خوشحال میگفت از ا ینم یزیچ یبه كس

 دا بشود.یپ ینده فرجید در آیفعال بگذرد تا شا

  

ل نماز جماعتیتشك  

شد، در  ینماز جماعت برگزار م یمختلف گهگاه یچون در بند ما، در اطاقها

د یل باشیكرد كه اگر ماشنهاد یف پاسدار آمد و پیحاج آقا شر یروز 61ل سالیاوا

د. در جواب گفته شد از یبرگزار كن ینجا نماز جماعت دسته جمعید در ایتوان یم

را  ید امام جماعت باشد كه همه ویبا یچه كس یندارد ول یاشكال ینظر اصول

و  میآ یان كه هستم میك روز در میمن ’’ ف گفت: یقبول داشته باشند. حاج شر

ن ن خودتایك نفر از بیستم شما یكه من ن ییروزها یلكنم و یامامت آنرا قبول م

داشت كه در وسط  یاطین بند حیهمانطور كه ذكر شد ا‘‘ د.یبه امامت انتخاب كن

بال آسفالت شده داشت، قرارشد كه نماز ظهر و عصر به جماعت ین والیك زمیآن 
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ف آمد، همه وضوگرفته و ین برگزار شود. روز اول كه حاج شرین زمیدر ا

ر معتقد، بصورت نمازگزار در صفها ینگرفته، نماز خوان و نخوان، معتقد و غ

ف پاسدار، مرد محترم و ین حاج شرینكه ایستادند و نماز برپا شد. نظر به ایا

داد.  یآمد، آنرا انجام م یبرم یزندان یاز دستش برا یبود و اگر كار یمنصف

 در كار نبود. یلدند. و اشكاید ینكار مناسب میا یاكثرا او را برا

امام جماعت  یكردند كه چه كس یف نبود و بچه ها فكر میروز دوم كه حاج شر

ان اكتفا شود، ناگهان سر وكله یك روز در مینكه نماز جماعت به همان یا ایباشد و 

را ذكر كردم در  یاز كار و یكه قبال شمه ا ی، آن پاسدار نجف آبادیمانیسل یآقا

امام جماعت قرار گرفت و نماز را  یرفت جلو صف و جاكراست یدا شد و یبند پ

به نماز  یه در صفها پشت سر ویترس و تق یان هم از رویشروع كرد و زندان

، شنهاد كند، خودشیپ یبه و یبپرسد و كس یزیچ ینكه از كسیستادند. بدون ایا

گران بصورت نمازگزار پشت یخودش را امام جماعت كرد و نماز را بست، د

 موافق نبودند. باالخره ین امامیك چنین نماز هم با یموافق یستادند. حتیا یسر و

ن یش نمازان كه بیاز پ یارینماز ظهر را تمام كرد و طبق سنت بس یمانیسل یآقا

نكه نقش یا یكنند، برا یكوتاه م یا موعظه ایند و یگو یدو نماز چند مسئله م

ر ائمه مساجد، یر سایدرست نظ امامت خود را تمام و كمال به انجام رسانده باشد

‘ ‘ثواب خواهم گفت. یهم برا یچندمسأله ا’’ ستاد و گفت: یبرگشت رو به مردم ا

 در دست داشت.                                          یرساله ا

مسأله استبراء كرد  یح دادن عملیرساله را باز كرد و شروع به خواندن و توض

داد با دست خود عمال آنرا از  یح میاستبراء را توضكه داشت مسأله یو درحال

ر دوبُر خود یداد. كف دست خود را بازكرد و به زیاش انجام م یر شلواریز یرو

ر آن ین زیین و انگشت پایتیخص ید: انگشت شست باالینگاه كن’’ برد و گفت: 

ان گشتو باحركت دست و ان‘‘  دیسه مرتبه عمل كن’’و اضافه كرد كه ‘‘ قرار دارد

 ن بردن آنها، عمال آنرا را نشان داد.ییو باال و پا

شدند.  یناراحت و عصبان یلیان خیاز زندان ی، عده این حركت و عمل ویاز ا

 یك’’ گفت:  یم یشده بود، ه یعصبان ین عمل ویهم كه از ا یاحسان نراق یآقا

 … ‘‘اكرد ونكار رید و امام جماعت شود، وچرا او ایاین آقا گفته است كه بیبه ا

 یگر در اطراف ما بودند گفتم: میاز افراد د یكه بعضیدر حال ینراق یمن به آقا

اش  ینكار را كرد وهدف و قصد درونیا یو یزه ایچه انگ ید چرا و از رویدان

ساده  یلیك مسأله خین یگفتم كه ا‘‘ ر!یخ’’ ن عمل چه بود؟ گفتند: یاز ا
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ه زیدكردكه انگید مالحظه خواهیاو بنگرروانشناسانه است. اگر شما از درون به 

 نیت اید او از طبقه كشاورز و رعیدان یكه مینكار چه بوده است. همانطوریاوازا

 یپ آدمها مین تینجف آباد اصفهان است. در اصفهان با یكشور است و از اهال

هان ك فحش است. آنوقتها در اصفیوه ین لفظ  گی! خود ایدهات یعنی“ وه یگ” ند یگو

 یبدهند، م یبه كس یا فحشیر كنند یرا تحق یخواستند كس یها م یشهر یوقت

نها در دهات تا چشم باز كرده اند از هرچه لباس زرد یبعد ا‘‘ وه یبرو گ’’ گفتند: 

 یبدهاتشان م  یریسربازگ یچند باربرا یبوده است متنفر بودند چرا كه سال

هات تا در د یگشتند و حت یسرباز برم یختند و باكتك و گرفتن رشوه و عده ایر

ده ام و ینها را بچشم دیكردند. من خودم ا یفرار م ین اواخر جوانها از سربازیا

آمد و بعد از  یكردند، ژاندارم م یدا میپ ینها مشكلیا یوقت یگر حتیاز طرف د

ر گشت. اصال مشهو یگرفت و برم ینها میمرغ از ا ییكتك و فحش وناسزا، چندتا

” گفتند: ید میرس یم یبه ده یژاندارم یمرغ خور است. وقتاست كه  ژاندارم 

از  یلی. خیشهر یهایماند كت و شلوار ینهم از ژاندارم. میا“ مرغ خوره آمد 

خودهرچه  ینها در ده و روستاهایها بودند و ا ین شهریت همین كشاورزان رعیا

شد. دراصفهان ما،  یر میها سراز ین شهریب ایدند، سودش بجیكش یزحمت م

ر یوه وساین میچاره ها، از دهان زن و بچه خود، تخم مرغ، بره، بهترین بیا

اربابان  یآمدند، آن ها را برا یبه شهر م یزدند و وقت یمحصوالت خود را م

آمدند عالوه  یبخانه ارباب در شهر م یآوردند، تازه وقت یخود بعنوان سوغات م

غول ز مشین یگاریدادند، در منزل ارباب به ب یرا مها و تحفه ها  ینكه سوغاتیبرا

دادند و بعد  یز انجام میمانده و عقب افتاده منزل ارباب را ن یشدند و كارها یم

اب گفت، در جو یم یزیچاره چیت بین رعیافتاد و ا یاتفاق م ینها وقتیاز تمام ا

ن یاز نسل ا یمانیسل ین آقایو حاال ا‘‘ یگویم یوه چیگه گیتو د’’ گفتند:  یم

 ده است.  یاز آنها را خودش د یاریفه است و بسیطا

ند سپهبد، سرلشكر، افسر، مهندس، دكتر، یب یكند، م ین جمع نگاه میحاال به ا

كه او یكسان یو همه  یده، ساواكیده و نكشیل، خارج رفته، اطو كشیر، وكیوز

ر ع هستند و او مسلط بنجا جمیگانه بوده است و از آنها تنفر داشته حاال ایباآنها ب

 یچقدر من آدم بزرگ و مهم’’ د: یگو یر ناخودآگاه خود مینها است. در ضمیا

طره من قرار دارند و یرسینهمه القاب و قدرت كه داشته اند، زینها با ایهستم كه ا

خواهد دق دلش را از سر  یآگاه و ناآگاه م‘‘ نها باالتر و بهترم.یا یمن ازهمه 

مسار ی، تیلیخل ی، آقاینراق یآقا’’ د: یگو یم یزبان یبا زبان بنها در آورد و یا
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همه  د،یستین یچیشما ه یل، مهندس، دكتر همه یر، وكیفالن، سرلشكر بهمان، وز

ن عمل خود، دارد انتقام آنچه را ین در واقع با ایا‘‘ د!.یستیشما فالن من هم ن ی

روز آن’’ د: یگو یرد. میگ ینها برطبقه اش رفته است، میكه در گذشته از دست ا

به او هم القاء شده است كه او انسان ‘‘ تا حاال مال  شما بود، حال هم مال ماست.

ماها، انسان مادون و چون ابزار قدرت را هم در دست  یعنینها یبرتراست و ا

ه به ین زاویدهد. اگر از ا ین است كه او دارد انجام میكند حق هم یدارد فكر م

 دكرد.یخواه یتلق یعاد یلی، آنرا خدیاعمال او بنگر

له گ یش نقل كردند و از ویف باز به بند آمد داستان را برایروز بعد كه حاج شر

ن ین كرده است، بعد از ایسرخود آمده و چن یف هم گفت كه ویكردند. حاج شر

 ل نشد.یگر نماز جماعت تشكید

 

غضنفرپور یآقا یریان دستگیجر  

آنها  یدونفر را به بند آوردند و هر دو یم، روزیبود 6بند 4كه دراطاق  یهنگام

ل یه فین دو نفر درست شبی. ایب ـ  یو آقا یش ـ  یرا به اطاق ما دادند، بنام آقا

 یف ولیالغر و ضع یلیبود خ ی)=شهریاری( جوان یش ـ  یو فنجان بودند. آقا

ش از یسال كه ب 65 یبود باال ی)= عموئی صاحب تأتر سعدی( مرد یب ـ  یآقا

ت را داش یحكم پرستار و یش ـ  یلو وزن داشت و در واقع آقایست كیكصد و بی

همچنانكه در اطاق  یمار بود. روزیناراحت و ب ین چاقیبه خاطر ا یچون و

ستان ماریاه شد و به زمین افتاد، فورا او را به بیم ناگهان رنگش سینشسته بود

ش از یمارستان او را عمل كرده و بیشد. در ب یدرآنجا بسترزندان منتقل كردند و 

افته بود. بعد كه به بند یرا كم كرده بودند و حالش بهبود  یلو از وزن ویك یس

 خوشحال بود. یلین اتفاق خیبرد و از ا یبسر م یبازگشت كامال در وضع عاد

شما در چه رابطه م كه یدین دو نفر به اطاق ما آمدند، پرسیدو روز كه ا یكیبعد از 

ند چ‘‘ در رابطه با عبور از مرز.’’  ابتدا گفت:  یش ـ  ید. آقایر شده ایدستگ یا

 كردم و به یبا افراد اطاق و بند آشنا شدند و منهم خودم را معرف یروز بعد كه كم

ر یصدر دستگ یهستم و در رابطه با بن یر روزنامه انقالب اسالمیگفتم كه مد یو

 ن شرح داد:یآقای احمد  غضنفرپور را چن یریداستان دستگ ی ش ـ یشده ام، آقا

 یشدن ازدواج كرد و به اسم دكتر احمد احمد یل بود و بعد از مخفیاحمد وك’’ 

اصال از منزل  یكرد. و یم یدر خانه پدر زنش كه در آمل پزشك است زندگ

كرد،  یم ین خانه خدمتكاریآمد و در ا یرون میكه از ب یآمد. خانم یرون نمیب
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ن گزارش، از یكند، بعد ا یشود و مسأله را به سپاه آمل گزارش م یمشكوك م

را همراه با همسر و پدر زنش  یدكتر احمد یند و آقایآ یته آمل میسپاه وكم

ه، خانم و پدرش را آزاد و احمد را به تهران یقات اولیكنند. بعد از تحق یبازداشت م

، كه با پدر همسرش رابطه داشته در یش ـ  یبه گفته آقا‘‘ كنند. یمنتقل م

 یكمك م یشود و چون قصد فرار داشته است از و یها با احمد آشنا میهمانیم

 یكند و م یتماس برقرار م یشناخته با و یرا م یب ـ  ین آقایطلبد. او هم كه ا

د. صحبت كن یدكتر احمد یفرار آقا یشناسد، برا یكه م یانید كه با قاچاقچیگو

 یدكتر احمد یل خروج آقایگذارد كه وسا یان قرارومدار میبا قاچاقچ یب ـ  یآقا

كنند. بعد از  یبرقرار م یرا باقاچاقچ یاحمد یرا ازمرزفراهم كنند و تماس آقا

 و یش ـ  ید آقایآ یبعمل م یكه از و  ییشود، در بازجو یر مینكه احمد دستگیا

 كنند. یر میز دستگینها را  نیروند ولذا ا یلوم یب ـ 

خوب تو حداقل ’’ كلفت خود خطاب به احمد گفت:  یبا صدا یب ـ  یآقا یروز

 یگریز دیر از واسطه كار، چیا من به غی. آیرا نام ببر یآن قاچاقچ یخواست یم

كسره خودت را یو  یكرد ین واسطه را قطع میگرفته بودم. تو ا یا پولیبودم و 

ب ـ  یآقا.‘‘ یآورد یان  نمیبه م یو از ما نام یكرد یوصل م یبه آن قاچاقچ

ـ  ی ‘ ‘نام واسطه را قطع نكرد؟ ین دكتر احمدیچرا ا’’ د. یپرس یم یمرتب از ش 

شدن بود، ازدواج  یدم، احمد كه در حال فرار و مخفین بار بود كه فهمیمن اول

ن اطالع یدم و داستان را به او گفتم از ایكه دو باره احمد را د یكرده است. وقت

 جا خورد. 

كردند بهر  یم یها سع یكه وجود داشت بعض ینیدر آن موقع به خاطر جو سنگ

گران را بخندانند و مشغول و سرگرم سازند تا فشار زندان را یكه شده د یله ایوس

 یكه وارد م یدیبهتر تحمل كنند. در آن روزها معمول شده بود كه هر مرد جد

 یین اطاق آقای؟ در ایر شده ایدستگ یه رابطه اشد كه در چ یسئوال م یشد از و

خنده خود را مهندس  یكردم كه برا یوانه. اول فكر مید دیبود بنام مهندس جمش

‘‘ وانه.ید دیجمش یآقا’’ بند صدا زدند:  یك روز از بلندگوینكه ینامد تا ا یوانه مید

 یم‘‘ ؟یرشده ایدستگ یدر چه رابطه ا’’ د كه: یكرد یسئوال م یاز و یوقت

ست. یدر بساط ن یمن پول خورده ام، پول، و همه را خورده ام و آه’’ گفت: 

توانند بكنند. قرار داد داشته ام، پول آنرا گرفته  یبا من نم یچكارینها هین، ایبنابرا

 یآزاد شد. و یباالخره بعد از مدت‘‘ ست.یموجود ن یام و خورده ام و حال هم پول

زها افراد را یل چین قبیو ا یختلف و مسخره بازم یهایدر اطاق مرتب با شوخ
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 كرد. یآرام م یخنداند و كم یم

 

صاحب چاپخانه لوحه یزدیا یآقا یریدستگ  

مرا صدا زدند و بعد به دادسرا بردند،  یدادگاه بودم روز یهمچنانكه در انتظار رأ

 یم باشد. فكر یدید مسأله جدیدم كه بایست و فهمین یقبل یاریمتوجه شدم كه داد

گفته  یمطلب یر كرده اند و ویرا دستگ یدیا فرد جدیافتاده است؟ آ یكردم چه اتفاق

كه  یبعد از ساعت… روبرو كنند؟ و یخواهند مرا باكس یا میاست؟ و 

رد ب یگرفت وبه داخل اطاق آمد دست مرا ییدرراهروطبقه سوم نشسته بود،بازجو

 یزدیا یشما آقا’’ د: یل كرد. ازمن پرسودر آنجا چشم مرا باز و شروع به سئوا

درجواب ‘‘ است؟ یچگونه آدم یزدیا یآقا’’ ، گفت: یگفتم آر‘‘ د؟یشناس یرا م

بحث را  نید. ایرو مرجع تقلی، مسلمان و پ است متشرع یشخص یزدیا یگفتم: آقا

اتفاق افتاده بود  یقبال در دفتر روزنامه انقالب اسالم یزدیا ین من وآقایكه ب

در چاپخانه لوحه چاپ  یاز روزنامه انقالب اسالم یچون بخشش نقل كردم: یبرا

و  یبه دفتر كارم در روزنامه آمد، بعد از احوالپرس  یزدیا یآقا یشد، روز یم

د كه شنهاد كردنیش من آمده بودند وپین پیگفت: مجاهد ی، ویل كاریمسا یگفتگو

د یون بدهیلیك میهر شماره،  یاروزنامه آنها را چاپ كنم. من هم گفتم اگر شما بر

ه شما نظرخودش یعل ینیشما را چاپ نخواهم كرد چون امام خم یمن روزنامه ها

ن كار خالف شرع است كه من روزنامه شما را چاپ یرا اعالم كرده است و ا

اهل پول  ی، اما كیگفتم: بل‘‘ اهل پول كه هست؟’’ د: یبازجوازمن پرس‘‘ كنم.

ه نظر مرجع یفهمد كه كار عل یم یوقت یكند ول یم پول كار یست؟ او براین

 كیمتشرع و آدم ن یدر هرحال و یكند ول یدش است از آن پول صرفنظر میتقل

احب ص یزدیا یدم كه آقاین مرا به بند برگرداند و تازه فهمیاست. بعد از ا یو خوب

روزنامه انقالب  یرقانونین شماره باصطالح غینكه اولیچاپخانه لوحه را بجرم ا

اززندان آزاد شدم   یدر آنجا چاپ شده است، بازداشت كرده اند. وقت یاسالم

دم، گفت: اول چاپخانه را مصادره كردند یابان دیرا در خ یبرحسب اتفاق و یروز

وفعال چاپخانه را برده است درجاده كرج وبا روزنامه “ آنرا آزاد كردند” بعدا یول

 ك است.یرسالت شر

 

دادگاه یظار رأدر انت  
مختلف گذشت، من  یآن در بخشها یان و چگونگیبعد از رفتن به دادگاه كه جر
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 یدادگاه بودم. چند ماه گذشت و هنوز از آن خبر یهمچنان در انتظار اعالم رأ
ز در حال ینان داشت چون همه چیدادگاهها هم اطم یشد به رأ ینبود. گرچه نم

 یمهم بود و حداقل تا حدود یزندان یاعالم آن بران، یل بود با وجود ایر و تبدییتغ
 یها یك از رأیچ یشد. تا من در زندان بودم به ه یاز سرنوشت خودش مطلع م

 و یاسیل سیدر رابطه با مسا یمرد یشد اعتماد كرد. وقت یانقالب نم یدادگاهها
د كه اعدام بو یرفت، در مورد احكام یشد و بعد به دادگاه م یم یزندان یدتیعق

ه توانستند ب یشدند، نم یكه آزاد میموارد تا زمان یدر مابق یكردند ول یدرنگ نم
 یدیدشخص ج یریا دستگیو  ین حادثه ایاحكام خود مطمئن باشند. براثر كوچكتر

بدتر شود. دوران زندان  یشد و ممكن بود كه وضع و ید نظر میحكم تجد… و
ش یپ یدیز جدیكردكه چ یو دعا مد یلرز یم یپر از تنش و دلهره بود و تن زندان

 یفیالتكلك بیز در یگرفتند ن یهم كه حكم م یر كند. اشخاصییت تغید كه وضعیاین
ر گید یا مشكلیبخواهند و   یزیچ یبردند چون ممكن بود هرلحظه از و یبسر م

ته اش به اتهامات گذش یدیا اتهامات جدیر كند و ییتش تغیش بتراشند كه وضعیبرا
ا ده سال حبس. یسال  و  15داشت و نه  ینه حبس ابد اعتبار افزوده گردد.

ا پنج سال آزادگردد، از یممكن بود بعد از گذراندن سه  یك حبس ابدیهمچنانكه 
اند ن سال اضافه بمیز ممكن بود كه چندیا تمام شده نیكساله و ی یك زندانیآنطرف 

ا مفسد یو  یكلمه باغك ید. با بكاربردن یایش بیش پیبرا یا وضع خطرناكتریو 
 شد.                                                                                یكارتمام م یا سرموضعیاالرض و  یف

بود. آنها از  یت زندانین اعمال خردكردن شخصیاز تمام ا یهدف عمده و اصل
، یاسیو س یت اجتماعیت، موقعیدر هم شكستن شخص یله ممكن برایهر وس

ا یكردند و  یاستفاده م یدر اذهان عموم یو مقاومت، ملکوك كردن و یستادگیا
ان توبه كرده و به ظاهر توبه كرده یا زندانی، و ی، توده این ساواكیاز مشاور
را  ی، زندانیاسیو س یت اجتماعیت و موقعیكردند. بسته به وضع یاستفاده م

 یه خود به همكاریو اعتراف كردن عل یونیزیتلو یانجام مصاحبه ها یبرا
 مختلف یتحت فشارها یو فرهنگ یاسیس یلهای، دادن تحلی، همفكریاطالعات

ك بار در دام آنها یآمد و  یدادند. اگرطرف كوتاه م یقرار م یو جسم یروح
خود را از  یخواسته ها یكردند و دامنه  یرا رها نم یگر ویشد، د یگرفتار م

ت كنند. یت و شخصیثیح یرا ازهر جهت ب یدند تا ودا یمرتب گسترش م یو
شد و به  یم یاز هرنظر یه كامل اطالعاتیكه او به اصطالح خودشان تخل یوقت

 ید از او فرا میف و تمجید، آنوقت زمان تعریگرد یل میك انسان مسخ  شده تبدی
ه خواستند ك یز میگران نیدند و از دیكش یان مید و او را مرتب به رخ زندانیرس

كه به  یرند و در صورتیراه او را انتخاب كنند و در خدمت اسالم و امام قرارگ
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 كردند. یرا ول نم یو ین سادگیو به ا یكردند، به آسان یله میپ یكس
مرا صدا زدند. پس ازچشم بستن،  یاز دادگاهم گذشته بود كه روز یدو سه ماه

گر چه شده است؟ در دادسرا مرا یه دت كردند و باز دلهره كیمرا  به دادسرا هدا
 یبردند. درآنجا چند سئوال در باره اموال و پولها یبه قسمت امور اقتصاد

استنباط كردم كه  یین بازجویروزنامه كردند كه جواب آنها را نوشتم و در خالل ا
دانستند كه  یت ندارد چون خود بهتر مینها، چندان اهمیاز نظر ا یمسأله اقتصاد

 یغارت كرده اند. بعد ازآن شخص یمختلف خود یزنامه را گروههااموال رو
نطرف و یدست مرا گرفت و در راهرو طبقات مختلف دادسرا چشم بسته به ا

 د ویبود مرا نشان یكه پنجره اییا دوم در جاید. در طبقه اول یچرخان یآنطرف م
گفتم: ‘‘ ؟یشناس یمرا م’’ د كه یحت.  پرسیخودش شروع كرد به موعظه و نص

ه ادت هست كی’’ توانم شما را بشناسم. گفت:  یمن كه چشمم بسته است، از كجا م
 یمن همان كس’’ ! گفت: یگفتم: آر‘‘ ؟یكرد یم یدر مسجد گوهرشاد سخنران

نكار یدم كه اشتباه كرده ام و از ایستاده بودم، بعد فهمیهستم كه درآنجا بغل دست توا
 یآقا’’ . بعد گفت: یبدهد كه توبه كرده ارت یگفتم: خوب خدا خ‘‘ توبه كردم.

ر یوز ر،یما ترا نخست وز ی؟ اگر با ما آمده بودیصدررفت یچرا دنبال بن یجعفر
جواب دادم: فعال كه مسأله تمام شده است ومن در دست ‘‘ م.یكرد یل میو وك

 یصدر وجهه اسالم یان بنیرشماها به اطرافینظ یافراد’’شماهستم. بعد گفت: 
 ن حرفها باز دستیبعد از ا‘‘ م.یپ شماها بودیمثل ت یو ماگرفتار افراد دیداد یم

مرا گرفت وشروع به چرخاندن كرد و به طبقه همكف برد. در راهرو دادسرا 
من(  ینعین) یا’’ شروع به صحبت كرد و گفت: یگریستاد و با شخص دیناگهان ا
ن حرف گفتم: چشمم یدن ایباشن‘‘ و مجاهد است!. ید و هنوز التقاطیگو یدروغ م

چشمت ’’كمرتبه گفت: یستم. یا نیم مجاهد هستم و یكه بسته است كه به شما بگو
 ین بازجویاول یمحسن یرا شناختم. او آقا یچشم باز كردم و یوقت‘‘ را باز كن!

ن یگفتم: چراشما ا یواحوالپرس ین بود. بعد از روبوسیمن در بدو ورود به او
د و از مواضع من نسبت به یشناس یب مرا مد؟ شماكه خویزن یحرفها را م

دند و باز چشم مرا یخند ید.  بعد كمین و اعمال و روش آنها مطلع هستیمجاهد
 بسته و به بند باز گرداندند.

ت گف یكرد. و یت زندان قزل حصار صحبت میل از وضعیمحسن سگ سب یشب
كه درآنجا  درست كرده است یهیتنب یدر قزلحصار بندها یحاج داود رحمان: ’’ 

 یدر آنها جا م یرا مدت ینفر زندان یش از سیدر بسته ب یانفراد یدر سلولها
 یر قابل باور بود، هر چه فكركردم كه چطور میم غین مطلب برایمن كه ا‘‘ دهد.

ش از یب یمتریكصد و شصت سانتیست و هفتاد در یدو یك سلول انفرادیشود در 
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ممكن  یزین چیك چنیگفتم كه  ینفر را جا داد، نتوانستم آنرا درك كنم. به و یس
ار به قزلحص یوقت‘‘ د.ید یآنرا خواه یاگر به آنجا رفت’’ ست. در جواب گفت: ین

 خود شرح آن خواهد آمد. یدم كه در جایمنتقل شدم خودم آنها را به چشم د
، ناگاه میكرد یون گوش میزیلوم و به اخبار تیدر اطاق چهار نشسته بود یباز شب

 یمیت یه در خانه هاین در كامرانیاز سران مجاهد یون اعالم كرد كه عده ایزیتلو
، یبا پاسداران اسالم كشته شدند. كشته شدگان عبارتند از: ضابط یریخود در درگ

و  یپدر ضابط یبود كه حاج ضابط ین درحالیا… ن و همسرش وی، تدیباباخان
به علت  مجاهد بودن پسرانشان در همان اطاق در بازداشت بودند.  یحاج باباخان

 یآقا’’ گفت:  یحاج ضابط یدند. آقایكش ین دو پدر آهیا یبعد از چند لحظه ا
ن یمن هم در زمان شاه بجرم مجاهد بودن پسرم بازداشت شدم و هم در ا یجعفر

ن یاز ا یم بعضمن از زندان آزاد شد ی. آن موقع در زمان شاه وقتیم اسالمیرژ
 ید میف و تمجیچقدر از پسرم بخاطر مجاهد بودن، تعر یسردمداران امروز

كردند و  ین میدر همه جا مرا صدر نش ین فرزندیكردند و بخاطر داشتن چن
د یكه اگرهم باشد پسرم مرتكب شده است با یرمرد به خاطر جرمیامروز من پ

وه عال‘‘ در زندان بسربرم. یمارین سن و با حالت بینم و درایشكنجه و زجر بب
ز به خاطر مجاهد بودن یو حاج ذاكر ن یرین دو پدر مجاهد، حاج كبیبر ا

پسر هشت، نه ساله اش را   یریبردند. حاج كب یهمسرانشان در بازداشت بسر م
 ز اعدام كردند.یخانمها را ن یز آورده بودند كه با پدر در همان بند ما بود. هر دوین
ود. نب یت دادگاه خبریرفتن به دادگاه گذشته بود و هنوز از وضعاز  یماه 6ـ  5 

 یشخص یو یداخل بند عوض شد و بجا ین مدت آن جوان كرد از سرپرستیدر ا
بود و چاپخانه دار بود، آمد. او هم از بند رفت و مرد  یبود بنام داود كه جوان خوب

باس ابان عیدر خ یار. ویبند شد بنام حاج ناصر بخت یسرپرست داخل یان سالیم
ـله ت الیدان آیشناختند و از مر یرا م  یداشت. همه و یل فروشیآباد بنگاه اتومب

 بود. یطالقان
را كه به دادگاه رفته اند،  یج كسانیشروع كردند به تدر 61رماه سال یاز ت

احكامشان را اعالم كنند وآنها را به قزل حصار منتقل سازند. در مرداد ماه سال 
رون رابطه داشتند و آمد یكه با ب یگریحاج ناصر و چند نفر د یروز بود كه 61

، چند ساعت قبل از اعزام به قزلحصار مطلع یكردند، از احكام عده ا یو رفت م
خبردادند كه حكم تو دو  یجمال موسو یبه داخل بند آمدند به آقا یشده بودند. وقت
د. خوشحال ش یلیدارد و او هم خ ییك حكم جزیك گفتند كه یتبر یسال است و بو

ل حكم م كه چند سایم بفهمیما نتوانست یز آمده بود ولیبمن هم گفتند كه حكم شما ن
ند بوده و نخواسته ا ینیده بودند. احساس كردم كه حكم سنگینها فهمی. ایگرفته ا
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ن چند ساعت كه به انتقال مانده است  مرا  ناراحت كنند. سر انجام حدود یكه ا
ل آماده یه وسایرا خواندند و گفتند كه با كل یعده ا یبعد از ظهر اسام 2 ساعت

دو باره همه را  یم. وقتیم و آماده شدیكرد یبچه ها خداحافظ یشوند. ما با همه 
م در آنجا یآمد 329اط اول واحد یح یعنیرون بند یحركت صدا زدند و به ب یبرا
ا به دستشان داد. حكم را كه مسئول واحد، احكام همه ر یحاج رضا صادق یآقا

هم به دو سال.  یموسو یدم مرا به پانزده سال زندان محكوم كرده اند و آقایداد، د
دن ین من ناراحت شد و تا رسین حكم سنگیبه خاطر ا یموسو یدر آن مرحله آقا
 ن بود:ینگفت. متن حكم چن یزیبه قزل حصار چ

 13947شماره م,ج  1361.  4.  8خ یتار
 مركز یدادستان انقالب اسالم     یاسالم یجمهور

 . ی، فرزند حاجیمحمد جعفر یسرپرست بند، در مورد زندان
مركز  یدر شعبه اول دادگاه انقالب اسالم 61.  4.  6خ ینامبرده در تار یزندان

.  2.  24 یت ویخ خاتمه محكومیمحكوم و تار یریبه پانزده سال حبس تعز
ت، دفتر زندان به یان محكومیخ پایوز به تارك ریباشد. الزم است  یم 1375

 اقدام شود. یو یاطالع تا نسبت به آزاد یگانیبا
 مركز یانقالب اسالم یدادسرا یگانین                 بایار زندان اویداد
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 فصل هفتم
 

 انتقال به زندان قزل حصار
 

به دادگاه  60ل بهمن ماه سال یاواا یماه و یهمانطور كه قبال نوشتم من در اواخر د

كه  یآن گذشت، احضار شدم.  اما هنگام یل جنبیر مسایان و سایكه مشروح جر

ذكر كرده بودند. بعد از  61.  4.  6خ دادگاه را یحكم را به من ابالغ كردند تار

گر را ید ین بردند، درآنجا عده ایاط زندان  اویابالغ احكام، ما را با صف به ح

ن عده را كه جمعا هفتاد یگر آورده بودند. دو اتوبوس آوردند و اید یبندهاز از ین

 ( انتقال دادند.43شدند به قزل حصار) یهشتاد نفر م

كه گفته  یك بردند و درآنجا به داخل سالن بزرگیدر قزل حصار ما را به واحد 

بود  بزرگ ین سالن به اندازه ایت كردند. ایشد قبال باشگاه زندان بوده است هدایم

 ییرون غذایم. جز در اوقات غذا كه از بیك گوشه آن اطراق كردیما در  یكه همگ

نكه چند روز بعد سر وكله حاج داود یامد تا ایبه سراغ ما ن یگر كسیآوردند، د یم

به ما سر  ین چند روز كسیما مبهم بود كه چرا در ا یدا شد. برایو پاسدارانش پ

 ها كرده اند.نزده و ما را به امان خدا ر

اغ ما به سر یچون ما را روز پنجشنبه به قزل حصار انتقال دادند و تا دوشنبه كس

ت یم كه علت آن بوده است كه در روز جمعه همان هفته، آیامد، بعدا متوجه شدین

ن مدت حاج داود در قزل حصار ین ترور كرده اند و ایرا مجاهد یالـله صدوق

 نبوده است. 

انقالب زندان قزل حصار بود قبال شغل  یه سرپرست واحدهاك یحاج داود رحمان

با  یسواد ولیب یدروازه دوالب بوده است. شخص یداشته و از بچه ها یآهنگر

بست و  ید، در ذهنش نقش مید یرا م یك بار كه زندانیبود.   یقو یحافظه ا

 اد داشت.یشه او را به یگر همید

د یان جدین زندانیبه همه ا یاول نگاهنكه حاج داود وارد باشگاه شد، یبعد از ا

را بنام صدا زد  یع همه را ورانداز كرد و تعدادینكه سریانداخت و بعد از ا
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شماها  م. بعد گفتیهم خودشان بلند شدند و گفتند كه حاج آقا ما برگشته ا یوتعداد

ن عده همراه پاسداران به ید. ایخودتان برگرد ید به بندهاینجا بوده ایكه قبال ا

له یم وسین چند روز كه در باشگاه بودیسابقشان برگردانده شدند. ما در ا یبندها

 ینجا بندها را به بندهایم كه در ایكه قبال در قزلحصار بوده اند مطلع شد یكسان

ر یدو بند كه مخصوص افراد غ یكیم كرده اند و یتقس یرگروهكیو غ یگروهك

 برخوردار بود.     یط مناسبتریبود در واحد سه قرار داشت و از شرا یگروهك

ده بروند. بعد از آنكه آن ع یر گروهكیغ یل داشتند كه به بندهاین لحاظ اكثرا میبد

هستند  یرگروهكیكه غ یكه قبال در قزلحصار بودند، رفتند، حاج آقا گفت كسان یا

رونده د پیم. از تك تك ما پرسیو از جمله من دست بلند كرد یدست بلند كنند. عده ا

د جواب ینوبت به من رس یدادند. وقت یاست و آنها جواب م یشما در چه رابطه ا

نزد و رد  یصدر است. حرف یو بن یدادم كه در رابطه با روزنامه انقالب اسالم

ستم ین یهم كه اول نگفت من گروهك یجمال موسو یآقا یقه ایشد. بعد از ده دق

خوب پرونده شما ’’ گفت: .‘‘ ستمین یحاج آقا من هم گروهك’’ بلند شد و گفت: 

صدر  یدر رابطه با بن’’ جواب داد:  یموسو یآقا‘‘ است؟ یدرچه رابطه ا

ب ین ترتیو بد‘‘ صدر مادر گروهكها بود. ین، بنیبنش’’ حاج آقا گفت: ‘‘ است.

د. ك بویبردند كه فكر كنم بند چهار واحد  یهیتنب یما را به بندگروهك یهر دو

 ن هم بند ما بودندیكه در اویاز كسان یل دادند تعدادید تحوما را به داخل بن یوقت

 ز در آنجا بودند.ین

  

یهیتنب یبندها  

، یهیتنب یفرستاد. بندها یهیتنب یگر را به بندهاید یحاج داود، من و جمال و عده ا

ست هفتاد یدو یبودند كه هركدام از آنها ده تا دوازده سلول انفراد یكوچك یبندها

ك راهرو در وسط سلولها بود و در دو یداشت.  یمتریسانت كصد و شصتیدر 

ك طرف هفت سلول و در یقرار داشتند. در  یانفراد یطرف راهرو، سلولها

اد در ، افریهیتنب ین بندهایقرار داشت. در ا ییگر پنج سلول و دستشویطرف د

ت حاج یقضا یسه نوبت آنها را برا یكردند و روز یم یدر بسته زندگ یسلولها

ه بردند و ب یم ییو گرفتن  وضو از سلول خارج و جداگانه بچه ها را به دستشو

 دادند و بچه ها مجبور یقه وقت مین كارها حداكثر ده تا پانزده دقیا یبرا یهرسلول

خود را انجام دهند.  یر كارهایع سایبودند كه به سرعت به توالت بروند و سر

رون یتصاص داده بودند كه بچه ها را از سلول برا اخ یاوقات نماز وقت یالبته برا
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كردند، بچه ها را به خواندن  یاجرا م یآوردند. صبحها هم كه مراسم صبحگاه یم

ستاده یشان به صف ایكردند. همه در راهرو مقابل سلولها یسرود و دعا وادار م

م یكه كمتر تحت نظر بودند حدود نییاز سلولها یخواندند. به بعض یسرود و دعا م

 یبا بعض ستند.یا بایشد كه در راهرو قدم بزنند  یا كمتر وقت داده میشتر یب یساعت

ا م كه كمتر به میبود یكردند. من و جمال از جمله كسان یم یریافراد كمتر سختگ

 یچشم پوش یآوردند، گهگاه یرون میما را ازسلول ب یشد. وقت یم یریسختگ

ك ین خود در یم كه اینیرا در راهرو بنش یدادند كه ساعت یكردند و اجازه م یم

 بود. ینعمت یطین شرایچن

داده بودند.  یرا درآن جا ینفر یدم كه سیرا د یدربسته ا یبا چشم خودم سلولها

ك یدربسته  ین سلولهاینفر درآن بودند. در ا 24م كه یبود یمن و جمال در سلول

 رآنیه بودند و در زسه طبقه وجود داشت كه طبقه اول آنرا برداشت یتخت فلز

ند و غذا نشست یگر میبكد یپا یا رویده و یبهم چسب یكتاب ین افراد زندانیكف زم

 یه ما نشستینشستند و  یخوردند. در طبقه دوم دو نفر و طبقه سوم سه نفر م یم

 ینشست. عده ا یك  نفر در داخل آن میز داشت كه ین یدند. سلولها پنجره ایخواب

ر طبقه اول كه یدر ز یستادند وبه نوبت هركدام مدتیا یفضا م یهم در مابق

د همچنانكه یخوان ینها را میكردند. شما كه ا یاستراحت م یبرداشته بودند كم

 یدر قلمرو تحت سلطه  یین سلولهایك چنین از وجود یمن اول بار در او یوقت

ود وج یهیتنب ین بندهایك چنیشد كه  یمطلع شدم، باورم نم یحاج داود رحمان

م در یبه ابعاد دو و ن ین سلولیك چنین عده در یداشته باشد و چگونه ممكن است ا

ست ا یتین واقعیك روز بسر ببرند؟ اما ای یك و شصت متر حتیدو و هفتاد در 

 ان با گوشت و پوست خود آنرا لمس كرده اند.   یاز زندان یاریكه بس

شان یبد زندان ها شده بود، ا طیدر مورد شرا ینیخم یكه به آقا ییتهایبر اثر شكا

 یسرپرست روزنامه اطالعات برا یید محمود دعایس یآقا یرا به سرپرست یئتیه

ه به بند مجاور ما ك ییدعا یم نقل كردند كه آقایط زندان فرستاد. براید شرایبازد

 را یداشت رفته بود. از قضا روز قبل روزنامه اطالعات مطلب یط مشابهیشرا

م یرژ’’ زندان مصر نوشته بود كه درآن مطلب آمده بود:  یدر مورد سلولها

ن نفر را یكنفره چندی یخونخوار ضد اسالم و ستمگر و ظالم مصر در سلولها

 یرود م ید آن بند میبازد یبرا ییدعا یآقا یاز بچه ها وقت یكی‘‘ انداخته است!.

 یسلولها م مصر، دریرژ ید كه در زندان هایسینو یشما م ییدعا یآقا’’ د: یگو

 یانفراد ین سلولهاید كه در همینیده اند. حاال ببین نفر را به بند كشیچند یانفراد
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 یهم در پاسخ م ییدعا یآقا‘‘ داده اند. یجا یادین عده زیچن یاسالم یجمهور

 ‘‘م و انشاالـله درست خواهدشد.ینجا آمده این مسأله به ایهم یما هم برا’’ د: یگو

ط یدر بسته و باآن شرا ین سلولهایك چنیدر  یچند ماهان را یاز زندان یاریبس

مختلف پا، درد مفصل و  یهایماریاز آنها دچار ب یاریكردند كه بس یم ینگاهدار

ا پ ینشستن، نه جا ینه جا ین ماه متوالیكه چند یشدند. چون كسینها میمانند ا

دن درست داشته باشد، معلوم است كه یا دراز كشیدن و یخواب یدرازكردن، نه جا

 بسر بردم. یطین شرایك چنیك ماه در یچه بر سرش خواهدآمد. خودم حدود 

رابطه  شد. اگر یقه وقت داده میكبار به هر نفر چند دقی یز هفته ایاستحمام ن یبرا

 یشتریا دفعات بیو  یشتریبند حسنه بود، ممكن بود وقت ب یبا مسئول داخل یفرد

، درك ده باشندیرا خود ند یطین شرایك چنیكه  یكسان یارش بگذارند. برایدر اخت

 ار مشكل است.یآن بس

 ن مختلفیر و در سنیمار ، پیهمه گونه افراد سالم، ب یهیتنب ین سلولهایدر ا

مار یب ن آنهایشتر وجود داشت كه در بیچهارده پانزده ساله تا پنجاه شصت ساله و ب

 شد. یده میز دین یو زخم معده ا یقلب

، یهیتنب ین سلولهایعالوه بر ا یحاج داود رحمان یدر زندان قزلحصار، آقا

ه به تابوت )که جعبه و یا تابوت حاج داود یدرست شب یگریمخوفتر د یسلولها

ن سلول تابوت یك چنیشهرت یافته بود( و به همان اندازه درست كرده بود. در 

ا یش آورده بودند و یپ یدادند كه دربند مشكل یم یرا در آن جا یكسان یمانند

ا بهر یكردند و  یخواست اعتراف نم یاز آنها م یرا كه و ییزهایاز چ یبعض

ن یك چنیقصد داشت به حساب آنها برسد وآنها را تحت شكنجه قرار دهد.  یلیدل

 ك مردهیكردند وآنها را مثل  ین تابوتها منتقل میچند روز به ا یرا برا یافراد

 داشتند. ین سلول نگاه میر اد

 

یهیتنب یبندها یعلت وجود   

ند یگو یم ین سئوال مطرح بود كه وقتیگر، ایان دیاز زندان یاریمن و بس یبرا

دن و مجازات كر یكرده باشد و برا یدر زندان خالف ینكه فردیا یعنی یهیبند تنب

ن به یم از اویمستقر ما یكه نظ یل دهند. كسانین بندها تحویاو را به ا یه ویتنب

د یم كه به زعم حاج داود بایمرتكب شده ا یم، چه خالفیدا كرده اینجا انتقال پیا

رانجام م؟ سینیرا درآنجا بب یم و در واقع دوره ایبگذران یهیتنب یرا در بندها یمدت

 م حل شد.ین مسأله برایا یروز
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من  یداشت. روزت زندان در واحد سه قرار یریو مد یو دستگاه ادار یبهدار

 یبشدت دندانم درد گرفت. به مسئول بند مراجعه كردم. او هم مرا به اتفاق عده ا

ه نه دندانها به واحد سیمعا یثبت نام كرده بودند، برا یدندانپزشك یگر كه براید

وارد  یم و به  دندان پزشكیبه واحد سه رفت یم. وقتیبود یفرستادكه ده پانزده نفر

از بچه ها از حاج  یكیش ما. یدا شد و آمد پیداود هم در آنجا پم سر وكله حاج یشد

كه در بندها مرتكب  یكسان یرا برا یهیتنب ین بندهایحاج آقا، ا’’ د: یداود پرس

حاج داود جواب ‘‘ د؟یكنند ساخته ا یا در نظم بند اخالل میشوند و  یم یخالف

م و یكرده ا یخالف پس ما چه’’ سپس آن جوان گفت: ‘‘ بله درست است.’’ داد: 

 یم كه به محض ورود به قزلحصار، شما ما را به بندهایشده ا یمرتكب چه اشتباه

 چه شما را به یكه من برا یدان یتوم’’ حاج داود گفت: ‘‘ د؟.یفرستاده ا یهیتنب

سته وجود در ب ین سلولهاید كه اینینكه با چشم خود ببیا ین بندها فرستاده ام؟ برایا

اد ی لتانیگر فید دیرفت یعموم یبه بندها یز درآن هستند. وقتین یدارد و عده ا

د. یكش یخود را م ید و زندانیانداز ین مییكند. سرتان را پا یهندوستان نم

 نین كار ایا ید. علت اصلیزن یخالف نم یحواستان جمع است و دست به كارها

 ‘‘ است.

سرپرست زندان  یمانحاج داود رح ین نه تنها استدالل آقاید كه ایمالحظه كن

 یقاالقضات، آ یقاض یالنیو گ یان خلخالی، آقاینیخم یقزلحصار است بلكه آقا

در  ین استالل را دارند. وقتیهم… مركز و یدادستان انقالب اسالم یالجورد

م یرژ یل انقالب اعتراض شد كه چرا بدون دادگاه چهار نفر از امرایهمان اوا

 ینها ثابت است، فقط میت ایمجرم’’ گفت:  رباران كردند درجوابیگذشته را ت

شان ! زنیند مكتبیگو ینها كه میا ایو ‘‘ شد. یت میدادگاه احراز هو یست برایبا

 برآنها حرام است.

كسان را بدون دقت در  یمورد سئوال واقع شد كه چرا بعض یخلخال یآقا یوقت

ه اعدام كرده ام اگر نها را كیا’’اعدام كرده است، در جواب گفتن:  یپرونده اشتباه

روند و اگر درست بوده است كه حكم اجرا  یبوده است كه به بهشت م یاشتباه

 ‘‘شده است.

شما مهدور الدم  یهمه ’’ ش از دوهزار نفر گفت: یهم خطاب به ب یالجورد یآقا

 ‘‘د.یهست

ا یكرده باشم و  ینجانب، از خود دفاعینكه خود ایقبل از ا یالنیگ یمحمد یو آقا

د یسته ین كه شما مفسد و محارب و باغیا’’ خوانده باشد گفت:  یپرونده را بدرست
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 ‘‘ بر دادگاه محرز است.

 یاز دادستان یمنتظر یآقا یبر اثر پا فشار یالجورد یآقا یكردند وقت ینقل م

ن ینكه ایا یعنیكم آورده بود.  یزندان  یمركز بركنار شد، عده ا یانقالب اسالم

ته كش یگریق دیا به طریر شكنجه و ینكه دادگاه ببرد، خود در زیعده  را بدون ا

ه با ل گرفته شدیان تحویست زندانیداده است، ل یل میزندان را تحو یبود كه وقت

 ین طرز تفكریك چنید كه یكن یكرده است. مالحظه م یست موجود مطابقت نمیل

 م برقرار است.یل رژیازرأس تا ذ

 

كیواحد  7انتقال به بند   

نگاه  یهیدر بند تنب یست و هفت روزیست و چهار تا بیمن و جمال را حدود ب

 یبعض یك انتقال دادند. از نظر ساختمانیواحد  7داشتند و بعد از آن ما را به بند

دها ن تفاوت كه درآن بنیبود، با ا یهیتنب ین بندهایر همیز نظین یعموم یاز بندها

ن عده شش تا هفت نفر در سلول و یاز ا در هر سلول هشت تا دوازده نفر بودند و

ل جزو یر مسایره و سایازنظر ج یدند ولیخواب یدور سلول میدر كر یمابق

 آن سلول بودند. یابوابجمع

بود كه بچه ها در طول روز از ساعت  یاطیح یعالوه برآن و مهمتر از همه دارا

زاد آ یتوانستند ازآن استفاده كنند، قدم بزنند، درهوا یبعد از ظهر م 5صبح تا  9

موجود بود، ورزش كنند. وجود  یمواقع اگر امكانات ورزش یا بعضینند و یبنش

است كه گذراندن  ینعمت بزرگ یك زندانی یو قدم زدن برا یهواخور یاط برایح

 یم آزادم، حكین بند بودیكه در ا یدو ماه یكیرد. یگ یانجام م یوقت درآن بسادگ

ت داده بودند كه با گذراندن یآزادشد. به او دو سال محكوم ید و ویآقا جمال رس

 را عفو كردند.    یكسال آن، ویحدود 

م شاه صاحب نفوذ یبود كه در رژ ید محمد، واعظ مشهوری، سیموسو یپدرآقا

در  ینیخم یكه آقایزمان یحسنه داشت. حت یز رابطه این یفلسف یبود و با آقا

كند  یرا درست م ینیواعظ، كار گذرنامه خانم خم یموسو ین آقاینجف بود، هم

ند ك یرد و به نجف سفر میگ یگذرنامه م یتحت  نام خانم مصطفو ینیو خانم خم

به او  ینامه ا ین علت از بدوكار، پدرش طیوندد. به همیپ یم ینیخم یو به آقا

به احمدآقا  یفلسف ی. آقایشو یآزاد م یخبرداده بود كه نگران مباش، بزود

 دند و قصدیچیپ یش نمیبه پا یلین علت بازجوها خیسفارش كرده بود. به هم

 یكیك نوبت كه از من در مورد یدر  ین كردن پرونده اش را نداشتند. حتیسنگ
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ر روزنامه  بود و من یسردب یدو مطلب در روزنامه سئوال كردند، چون موسو

كه  د، در جواب بمن گفتندیر روزنامه بپرسیاز سر دبان آن نبودم گفتم كه یدر جر

كه مرا به یروز’’ م نقل كرد: ینانها او براین اطمیا یحرف نزن. با  وجود همه 

دوستانه با من صحبت كرد. بعد از ختم  یلیبا زبان خ یالنیگ یدادگاه بردند، آقا

 من گفتم “ ؟یبا خانمت صحبت كن یخواه یآقا جمال، م” ز بمن گفت: یدادگاه ن

حت ین آقا جمال را نصیبه  همسرم تلفن كرد و به اوگفت كه ا یالنیگ ی! آقایآر

 یالنیگ یمواردآقا یچون در بعض ید. بعد هم خودم با خانم صحبت كردم. ولیكن

داده است كه در  یخواسته حكم اعدام بدهد، اجازه م یرا كه م یاز كسان یبعض

دار ین دیآخر ین تلفن در واقع بمنزله یا همان جلسه با خانواده اش صحبت بكند و

با  یخواه یگفت كه م یالنیگ یآقا یوقت’’ گفت:  یبا خانواده بوده است. جمال م

قول داده بودند  یفلسف یكه هم احمد آقا  و هم آقا یبا وجود یخانمت صحبت بكن

د و سخت وحشت كردم و فكر یبرق سه  فاز از من پر یشو یآزاد م یكه به زود

 ‘‘خواهند مرا اعدام كنند. ید میشا كردم

شناختم و حاال از  یك نوجوان كه قبال او را میاط با یاز روزها كه درح یكی

 یآقا’’ ش بمن گفت: ین حرفهایم، دربیزد ین شده بود، قدم میهواداران مجاهد

ا ما نهین زندانها را  نساخته بود، ایامرزد، اگر او این شاه را بی، خدا پدر ایجعفر

دو  یكی یجمال موسو یبعد از آزاد شدن آقا‘‘ كردند. یم یله نگاهداریدر طورا 

واحد سه انتقال  2را به بند یگریآمدند، من و عده د ینگذشته بود كه روز یماه

 دادند.

 

 3واحد  2بند

ند ب بین بندها بود. تركیكه داشت از بهتر یطین بند درآن زمان به خاطر شرایا

، سارق مسلح، یها، روحان یصدر یارتش، بن یامراها، یاز ساواك یمخلوط

 یم گذشته بود. البته تك  و توك  افراد گروهكیرژ یو كشور ی، مقامات لشكریمال

 یاز بندها یكیو  یرگروهكیك بند غیشد. درمجموع خود بند  یده میز در آن دین

و  یهواخور  یبزرگ برا یاطیرفت كه ح یبزرگ زندان قزلحصار به شمار م

ك حوض یكهزارمترمربع بودكه در وسط آن ین بند حدود یاط ایقدم زدن داشت. ح

ازآنتن  یخال ینجا وقتیقرارداشت. قدم زدن درا ییآن باغچه ها یه هایو درحاش

از بچه ها زود  یمواقع كه مجاز بود، عده ا یخوب ومطبوع بود. بعض یلیبودخ

 اختند.پرد یم یاط به ورزش همگانیشدند و درح یدار میب
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د ید و مجی، فرشیز ،  مصطفیاز دوستان ما از جمله پرو ین بند، عده ایدر ا

م یقسكه جا داشت تییل بند دادند، مسئول بند، ما را به اطاقهایما را تحو یبودند. وقت

نفره بود)  15ن اطاق یل داد. ایبزرگ بود تحو یكه اطاق 22كرد. مرا به اطاق

دند و به نوبت یخواب یهم كف اطاقها م یتخت سه نفره داشت(. عده ا 5 یعنی

 ید و تخت خالیگرد یگر منتقل مید یا به جایشد و  یآزاد م یكه شخص یهنگام

 ین بند آقایشد. مسئول ا یدند داده میخواب یكه دركف اطاق م یشد به كسان یم

ود ر شده بیكا دستگیآمر یبرا یدر رابطه با جاسوس یبود. و یدید جرایدكترحم

ه ك یكا درس اقتصاد خوانده بود. زمانیم نقل كرد:  در آمریكه خودش برایو بطور

 یهاینده كمپانیدر لباس نما“ ا یس” ل بوده مأموران سازمان یدرآنجا مشغول تحص

 یكنند. و یطلب م یمقاله اقتصاد یكنند و از و یرابطه برقرار م یبا و یتجار

آنها ارزشمند  یبرا ینكه مقاله ویدهد وآنها به عنوان پاداش و ا یبه آنها م یمقاله ا

 یمقاله م یدهند. آنها مرتب از و یم یبوده است چهار صد،  پانصد دالر به و

ن كمكها در زمان یكنند كه ا یم یبه او كمك مال یخواهند و بابت زحمات و

 دو سال ادامه یكین كار یبوده است. ا یدیام یبمنزله بارقه  یو یبرا ییدانشجو

 یارلند كه همكیهستند و ما“ ا یس” ند كه آنها عضویگو یم یكند. بعد به و یدا میپ

 گردد در یران برمینكه به ایكند و بعد از ا یدا كند. او هم قبول میادامه پ یبا و

ن یشود و كارش در قسمت فروش نفت بوده كه در ا یاستخدام م ییوزارت دارا

 داشته است. یرابطه با آنها همكار

ان، دكترخسروپور از كارشناسان باز یآقا یدیجرا ین اطاق عالوه برآقایدر ا

ر كل اداره هشتم ساواك در امور ینشسته سازمان برنامه و بودجه، دكتر جناب مد

ت نف یان از كارشناسان شركت ملیوسفیج فارس، مهندس غفور یخل یكشورها

م ن هنگایكه درو ییر اقتصاد و داراید آموزگار وزیاز مشاوران جمش یكیران و یا

له كارلوس به گروگان گرفته شده بود، یوزرا اوپك وس ریاجالس اوپك همراه سا

هه دو نفراز جب یكیر شده بود، یكه در رابطه با سرقت مسلحانه دستگ یاریشهر

 شناختم. یرا نم ین اطاق شدم كسیوارد ا یبودند. وقت یزندان یگریوعده د یمل

 كرد و متقابال مرا به آنها. یاطاق را بمن معرف یبچه ها یدیجرا یآقا

ر روزنامه بوده و یمد یجعفر یگروه ما گفته بودند كه آقا یدر بند هم بچه ها

خودمان به اطاق آمدند  یصدرداشته است. اول بچه ها یبن یك با آقایرابطه نزد

 یم ولیشد ار خوشحالیگر بسیكدیدن یكردند و ازد یو روبوس یو بامن احوالپرس

ك یبا هم رابطه نزد یلین خیم به علت وجود اناتین بند بودیكه در ایدر طول زمان
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نها باهم ین احتمال وجود داشت كه گزارش كنند، ایم چرا كه ایكرد یبرقرار نم

 یآماده بود و آنتن باز یلینگونه مسائل خیا یكنند. در آن زمانها جو برا یتوطئه م

 ر ارتش و بهمانیاز آنتن ها گزارش كرده بودكه فالن ام یكیج بود كه یرا یبقدر

حاج داود به آنها جواب  یكردند. آقا یسرهنگ با هم در رابطه با شاه صحبت م

ه نها بیرمردها در رابطه با گذشته خودشان خوش باشند، این پیدایدهد: بگذار یم

 ن حرفها زنده هستند.یهم

ان آن یاز زندان یشوند، عده ا یم یوارد بند یدیافراد جد یمعمول است كه وقت

. كنند یم ییسئوالها یل از ویر مسایت و سایند و در رابطه با وضعیآ یبند م

اد یز شتر به قصدیب یرون ولیها به قصد گرفتن خبر و رد كردن آن به ب یبعض

دگاه زندان ین دیگذشته. از ا یانهایا مطلع شدن از جریكردن اطالعات خود و 

ه ها ل و انتقال تجربیاز مسا یبعض یریتبادل اطالعات و فراگ ین محل برایبهتر

 یشوند و پس از چند سال ین زندانها میخام و ساده، وارد ا یگراست. افرادیكدیب

 یه هانیاز آنها در زم یاریشوند و بس یبرند پخته وكاركشته م یكه درآنجا بسر م

 رند. یگ یاد میها و فنون را از افراد مختلف یزه كاریمورد عالقه خود ر

، آن جوان یاریشهر یبه اطاق برگشتم آقا یاز هواخور یاز روزها وقت یكی

م رفتم ن. من هیا بنشیسارق در طبقه سوم تخت نشسته بود. به من تعارف كرد كه ب

 یبن یو تعارف شروع كرد از آقا یاحوالپرس ینشستم. بعد از كم یو دركنار و

ها،  نیا یستیاحساس كردم نبا یو یبكند. از نوع سئوالها ییمن سئوالها صدر و

 ر شده استین جوان كه در رابطه با سرقت دستگیرا ایباشد. ز یخود و یحرفها

ست كه بخواهد ین یاسیل سیاست و به خاطر مطلع شدن از مسا یاطالع یفرد ب

ن یه اك یدارد؟ بازجو هست یل به شما چه ربطین مسایسئوال كند. به او گفتم كه ا

صدر و پرونده من به چه  درد  ی؟ سئوال در مورد بنیكن یسئوالها را مطرح م

ن بود یهدفم ا’’ د، حرف را عوض كرد وگفت: ین دیچن یوقت یخورد؟. و یتو م

 یدتیل عقیاز مسا یخواهم بعض ی، میهست یو مطلع یك فرد مذهبیكه چون شما 

كه  یندارد، هرسئوال یبیگفتم ع‘‘ د.یح بدهیرا توض را از شما بپرسم و شما آنها

م یزن یكه قدم م ی، وقتیدر موقع هواخور یتوان یم یدر رابطه با مذهب دار

ح خواهم داد. چند یت توضیكه اطالع داشته باشم براییو منهم تا جا یمطرح كن

 ح دادم.یرامطرح كرد و من آنها را توض ینیل دیاز مسا یاط بعضیدر ح یجلسه ا

 ین آدم درستینكه این جوان شد. من گفتم مثل ایبعد در اطاق صحبت از ا یچند

 من به او گفتم: پس چرا‘‘ از آنتن ها است. یكی یو’’  گفت:  یدیجرا یست. آقاین
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ما از همان اول ’’ در جواب  گفت:  یدیجرا ید؟. آقایان نگذاشتیقبال مرا در جر

 یگر ضرورتید یكرد یچیاو را ق م كه حواست جمع است و چون آنروز ُدمیدید

 یكه و یم كه خودت مطلع شده ایكرد یم. و فكر مییبه تو بگو یزیم كه چیدیند

 ‘‘آنتن است.

  

دهیبه بند كش یتجربه ها  

ن و یبردم به متخصص یبسر م یاسالم یكه من در زندان جمهور یدر طول مدت

به  زیا ناچیو  یواه لیم گذشته برخوردم كه به دالیاز رژ یادیافراد با تجربه ز

مت آنها محروم یقیذ یده شده بودند وكشور را از تخصص و تجربه هایبند كش

ع كه به مناف ی، حكومتیو مردم یك دولت ملیاز نگاه  ین عملیك چنیكرده بودند. 

است. مرحوم مهندس بازرگان كه  یرملیك عمل ناپسند و غیشد یاند یملت م

نقل  ها بودیسید از انگلیره خلع یئت مدیه سیدكتر محمد مصدق رئ یدرحكومت مل

م م، شعار ما با مردیرون كردیها را بیسیم و انگلیما به آبادان رفت یوقت’’ كرد: 

م. یانه باشگید با هم ییایگانه پرست رفت. حال بیگانه رفت، بین بود:  بیخودمان ا

ند دیچون دز یم و همه نین شعار دو باره چرخ شركت نفت را به راه انداختیو با ا

 یاما برا‘‘  و مساعدت كردند. یاریخودمان است ما را  یگانه رفت و كار برایب

 یكتاتوریا هرنوع دیه و یت فقیوال یكتاتوریقبضه كردن قدرت و استقرار د

جز  یضابطه است، روش یگركه در آن اساس بر، برقراركردن رابطه بجاید

چاپلوس و بله قربان گو وجود  ق،یر و گماردن افراد ناالیق و مدیحذف افراد ال

ار برقر ین روشیچن یكتاتوریتر و دیتوتال یمهایندارد و همچنانكه در تمام رژ

ه در ن بوده است كیشتر ایده شده جرمشان بین افراد به بندكشیبوده وخواهد بود. ا

اند  نه توزان گرفتار آمدهیر حسد حاسدان و كیا به تیبدو امر بله قربان گو نبوده، 

صلوات  ح ویخواستند كشور را با تسب یشده بودند كه م یر كسانیگرفتار ت ایو 

ن یكه از متختصص ین افراد كارآمد و مجربیاداره كنند. اگر بخواهم در رابطه با ا

خواهد شد و از حوصله  یسم خود كتاب قطوریبودند مطلب بنو یو لشكر یكشور

ن افراد كه در اطاق ما بودند ینجا بچند نمونه از این مطلب خارج است. فقط در ایا

 كنم: یبعنوان مثال اشاره م
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ان یوسفیـ مهندس غفور 1  

گار د آموزین با تجربه شركت نفت بود. در زمان جمشیاز متخصص یكین فرد یا

ر در امور نفت بوده است و یمشاور وز یبود، و ییر اقتصاد و دارایكه وز

ن یعضو اوپك به و ینفت كشورها یشركت در كنفرانس وزرا یكه برا یهنگام

 یله كارلوس به گروگان گرفته شدند. ویبود كه وس یسفر كرده بود، جزو كسان

اوپك ’’ كرد كه  ینقل م یداشت. و یدر مورد نفت و انرژ یعیاطالعات وس

ان زیمت نفت را به مینده قیدر دست داشت كه در ظرف ده پانزده سال آ یبرنامه ا

مت نفت را بر یدالر بفروش برساند و طرح و بحث بود كه ق40ـ  35 یبشكه ا

به  یصنعت یكه از كشورها یر مواد خام و تكنولوژیو سا یاساس تورم جهان

ران یاز نفوذ ا‘‘فروشند، محاسبه كند. یدر حال رشد و جهان سوم م یكشورها

 یفمختل یزد. از برنامه ها یآن حرف م یاست گذاریدر سازمان اوپك و س

ه د كیدر آ ین كرده بود تا بصورت قدرتیكرد كه سازمان اوپك تدو یصحبت م

 یدر آبادان برا یداشته باشد. خود و یجهان نقش مؤثر یكل یاستهایبتواند در س

ا جت از نفت را به اجر یمایه سوخت هواپیشگاه آبادان پروژه تهین بار در پاالیاول

 ود.ده بیشناسان زبده  و با تجربه و ورزاز كار یكی یدر آورده بود و در امور نفت

 

ـ دكتر جناب2  

خ یش یعنیج فارس یه خلیحاش یركل ساواك در امور كشورهایدكتر جناب مد

 ن كشورها مثل كف دستیت این فرد به وضعیبود. ا یها و عربستان سعودینینش

 یدربارآن كشور و رقابتها یو روابط درون یخود مسلط بود. از خانواده سعود

ج یه خلیحاش ینه كشورهایدر زم یداشت. و ین آنها اطالعات فراوانیماب یف

ن بود یا یده است. جرم ویاز آنها بچاپ رس یبود كه بعض یفاتیفارس صاحب تأل

است، بوده است. در آن  یك اداره برون مرزیركل اداره هشتم ساواك كه یكه مد

كاذب استفاده  یشوراندن مردم جهت قبضه كردن قدرت، از شعارها یزمان برا

ن شعارها بود. یكان ایبود كه هدف نوك پ ییشد و ساواك از جمله سازمانها یم

و اقدام  یت داخلیساواك هشت اداره داشت كه فقط اداره سوم آن مربوط به امن

اداره سوم بود.  دند همانینام ین بود وآنچه كه مردم آن را ساواك میه مبارزیعل

 یگدیك دادگاه صالح رسیست در یبا ین اداره واقع شده بود میهم كه در ا ییجرمها
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خته یز بهم ریست كه همه چیبا یچون هدف، قبضه كردن قدرت بود م یشود ول

د: دادن یگفتند در اصفهان شعار م ین علت بود كه میران گردد. به همیشود و  و

 ‘‘ ردد!د گیاعدام با ییكایگاو آمر’’ 

ها سه سرنوشت مختلف در یما ساواك’’ به من گفت:  یزندان یهایاز ساواك یكی

د. دنیر شدند، اعدام گردیم. آندسته از ما كه اول دستگیدا كردیپ یاسالم یجمهور

ر یگده شدند و دسته سوم كه دستیر شدند به حبس كشیرتر دستگید یدسته دوم كه كم

‘  ‘ز پرداخت كردند.یحقوق عقب افتاده شان را ننشدند، بعدا بكار دعوت شدند و 

 ضیكه قدرت سوار شدند خود چنان دستگاه عریبر ار یها وقتین ضد ساواكیهم

 ینیمخ یبه آقا یدر نامه ا یت الـله منتظریاد گذاشتند كه آیرا بن یل اطالعاتیو طو

 یرت الـله منتظیآ‘‘ د كرده است.یساواك شاه را سف یساواك شما رو’’ نوشت: 

ت را چه خوب اذعان كرده است كه در ساواك شاه اعمال انجام شده را ین واقعیا

ا ده مردم ریم اعتقاد و عقین رژیكه در ایدند در صورتیكش یبه محاكمه و دادگاه م

 ده و طرز تفكریتها به خاطر داشتن عقیاز محكوم یاریكشند و بس یبه محاكمه م

 است.

 

دكتر خسروپور یـ آقا 3  

ل كرده یتحص یدكتر خسروپور بود. و یما آقا یها یاز هم اطاق گرید یكی

كودك و از باز نشستگان سازمان برنامه و بودجه  یس در رشته روان شناسیسوئ

ر ییط زندان تغیشرا 63كه درسال  یار توانا بود و هنگامیبود. در زبان فرانسه بس

د ایبان فرانسه از دوستان ز یبه بعض یآزاد شد، و یكرد و ورودكتاب تا حدود

 “سكرتر” قبال  یو همسرش به حبس ابد محكوم شده بودند. همسر و یداد. و یم

 یكودتا كشف و خنث ینوژه بود. وقت یاز رهبران كودتا یكی“ فر یقربان”  یآقا

فر را بمنزل  یقربان یشود، خانم دكتر خسروپور بدون اطالع همسرش، آقا یم

گفت:  یكند. دكتر خسروپور م یم یآورد و او را دو هفته در منزلش مخف یم

 یكه و‘‘  د خانه ما را ترك كند.ین فرد بایمن متوجه شدم و به خانم گفتم كه ا’’

 ز آنجا را ترك كرد.  ین

ر در ف یشدن قربان یبرند، مخف یكا میكه تنها فرزند پسر خود را به آمر یهنگام

ران یرود و در بازگشت به ا یله دوستان آنها لو میپور وسدكتر خسرو یمنزل آقا

باط كه من توانستم استنییشوند. تا جا یر مینوژه دستگ یبه جرم شركت در كودتا

نكه خانمش تنها از یدر ا یاز موضوع نداشته ول یكنم خود دكترخسروپور اطالع
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 ست، برمن،ان مطلع بوده ایا واقعا از جریكرده و یرا مخف یو یقبل یدوست یرو

را در منزلش در تهران مالقات كردم،  ین خانم كه من بعدا ویده است. ایپوش

در  یل وین دلیبود. به هم… و یاطی، خیشگریهنرمند و استاد در آرا یخانم

ن و یل اویكرد. از مسا ین بود وكار مین جزو توابیاو یو جهاد سازندگ یبهدار

ن كار یاو یكه در بهدارینقل كرد: زمان یداشت. و یعیاطالعات وس… شكنجه و

رشكنجه درحال جان دادن بودند شاهد و ناظر بوده یچند را كه در ز یكرد تن یم

 است.  

با خانم درتماس و ارتباط بودند.  یرین زوج آزادشدند، ازطرف نخست وزیا یوقت

فرستند كه خانم را به  ین میماش یریبعد از آزادشدن، از نخست وز یچند ماه

ن یكند و خانم از ماش ین در راه تصادف مین ماشیببرد. ظاهرا ا یریخست وزن

د گردد و تا حدو یمارستان منتقل میشود كه بالفاصله به ب یرون پرت میبه ب

كنند. بعد از  یزنده بوده است شوهرش را خبر نم یكه و یچهارده پانزده ساعت

دهند كه همسرش بر اثر تصادف فوت كرده  یخسروپور اطالع م یفوت به آقا

ابان وزرا یكه درمنزلش واقع در خ ینجاست كه درجلسه ختم ویاست. جالب ا

تمام وقت  یز در آن مراسم شركت كردم پاسداریششم، برگزارشد و من ن یكو

ل ین پاسدار، راننده همان اتومبیا’’ دكتر خسروپور بمن گفت:  یآنجا بود كه آقا

خسروپور  یچند از دوستان آقا یبعد از ختم، تن‘‘ ا كشته است.است و خانم مر

 ‘  ‘بوده است. یادینكه حامل اطالعات زیا یخانمش را كشته اند برا’’ گفتندكه: 

جه به شكن یرا به خاطر و یفر كه عده ا یقربان ین آقاینكه  اینهم جالب تر ایاز ا

 یاسالم یاز دالالن جمهور یكیدند و به حبس ابد و اعدام محكوم كردند، خود یكش

مجلل در  ین زوج خانه این است. ایه مك فارلید اسلحه و قضیدر رابطه با خر

كه یبه آن عالقه داشت چون بطور یلیخسرو پور خ یابان وزرا داشتند كه آقایخ

ه بود ك یگفت حاصل دسترنج تمام عمرش بوده است. برادر همسرش تنها كس یم

نكه خانم دكتر فوت كرد، چون یآمد. بعد از ا یدكتر م یدر مالقاتها به سراغ آقا

د كردن یم یپرستار ین برادرخانم و زنش از ویخود دكتر خسروپور مسن بود ا

گذاشتند با دوستانش مرتب در  یكردند و نم یز كنترل میروابط او را ن یو حت

ستند ن بهانه كه آنها نگران حال او هیخواست برود به ا یتماس باشد. هرجا كه م

دم كه خانه را همان برادرخانم از یكردند. بعد از چند تن شن یم یرا همراه یو

نه ها را فراهم كرده یزم یكا كرده اند. همه یآمر یرا راه یچنگش در آورده و و

ر ند، دیكا  فرزندش را ببیقصد دارد برود آمر ین بهانه كه چون ویبودند و به ا
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را به محضر  یا خانه را مصادره كنند، وید و یش آیپ ین مدت ممكن است مشكلیا

انه ن خیا مرگ خانم دكتر با تصاحب ایكند. آ یبرند و خانه را به آنها منتقل م یم

خانمش را كشته است با  یدكتر گفت: و یرابطه دارد؟ رابطه آن پاسدار كه آقا

 ینه لشكریداند. در زم یفر، با خانم چه بوده است؟ خدا م یو قربان یرینخست وز

د از آنها ش یكه مییا خطاهایو  ییل جزیار با تجربه بودند كه بدالیز افسران بسین

ده شده بودند و كشور درحال جنگ از وجود تجربه و تخصص یگذشت به بند كش

 توجه، ذكر كردم.  ین چند مورد را فقط برایآنان محروم بود. ا

ه ك یبود. و یمغانمحمود  یبود، آقا ین بند زندانیكه در ا یگر از كسانید یكی

خص ن شیكردند كه ا یر شده بود. نقل میمعمم بود، به جرم تجاوز به دختران دستگ

كه زن و بچه داشت ین حالیر كرده بود و در عیدختران دا یم قرآن برایكالس تعل

كه یبرقرار و به طور یدر طول زمان با دختران شركت كننده رابطه خصوص

ن یدختران متوجه ا یاینكه اولیكند. بعد از ا یاز آنها تجاوز م یع بود به عده ایشا

 یشود. خودش م یكنند و آقا گرفتار م یت میشكا یشوند از دست و یمسأله م

ان را ید اغلب آقایغه كردن حرام است بایغه كرده است و اگر صیص’’ گفت: 

 یضبع یلغه كرده است ویرا قبول داشت كه ص ییخودش چندتا‘‘ نجا!.یاورند ایب

ست و چند دختر رابطه برقرار كرده بوده است. ین آقا با بیگفتند كه ا یاز افراد م

جمعه در مسجد بند،  یاز شبها یا بعضیاد یو اع یام سوگواریاو در بند، در ا

 پرداخت؟! یم یكرد وبه سخنران یز اجرا مین یو مذهب یبرنامه ارشاد
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 فصل هشتم

 

به گور كردن گور  
 

از روزها مسئول بند  یكین بند گذراندم، بعد از ظهر یرا در ا ینكه چندیبعد از ا

 ینم’  ’گفتم: كجا؟ گفت: ‘‘ د.یل آماده شویه وسایبا كل یجعفر یآقا’’ آمد و گفت: 

افتاده است كه مرا از  یدیا! باز چه شده است، چه اتفاق جدیفكر كردم خدا‘‘ دانم.

ا ل خود ریك گور بخوابم. وسایگذارند كه در یكنند و نم ین گور به آن گور میا

 م. ی( رفت 44)یر هشتیجمع كردم و بعد همراه مسئول بند به ز

كان ین پیك ماشیل چند پاسدار دادند. پاسدارها هم مرا سوار یمرا تحو یرهشتیدر ز

د ستبنن دیم. خود ایم دستبند زدند و حركت كردین بار به دستهایاول یكردند و برا

بود چون تا بحال به هركجا كه ما را برده بودند با چشم  یسابقه ا یزدن كار ب

تواند  ین دستبند زدن عالمت چه میكردم ا یبدون دستبند. فكر م یم ولیبسته بود

د كه مرا یاز من كشف شده است كه مأموران موكل جد یگریا جرم دیباشد. آ

ه آنها ن راه بیند؟ در بیفزایب رند دستور دارند كه بر رعب و وحشتیگ یل میتحو

ران شدم یناراحت و ح.‘‘ یفهم یبعدا م’’  م؟ جواب دادند: یرو یگفتم: به كجا م

م و از اتوبان كرج به تهران یط آن دور شدیاز زندان و مح یكو چاره؟ وقت یول

اده كردند متوجه شدم كه مرا ین پیمرا از ماش یز بستند. وقتیمرا ن یم چشمهایآمد

بازجو كه قبال وصف  یته مشترك، نادریته مشترك آورده اند. در كمیكمباز به 

صدر و  یان رضا بنیبردكه در آن آقا یرفت دست مرا گرفت وبه سلول یو

 دم.  ین بار دیدوم یدر آنجا برا یریاحمدغضنفرپور بودند. احمد را بعد از دستگ

صت كصد و شیست و هفتاد در یسه طبقه بود، به ابعاد دو یه قبرهاین سلول شبیا

 مبدل شده بود.چراغ یاهیف بود و رنگها به سیوار آن كثیمتر، تمام در و دیسانت

و  یآن درتمام شبانه روز  روشن بود. طبق معمول با احمد و رضا روبوس

بال م. احمد قیاط كامل با هم شروع به صحبت كردیم و بعد با احتیكرد یاحوالپرس

حبت امت صینجام داده بود كه درآن مرتب از فشار قبر و قا یونیزیتلو یمصاحبه ا
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انداختند. بعد كه من  ین  مسأله فشار قبر را دست میها ا یلیبعمل آمده بود و خ

خود نبوده كه احمد ازفشار  یش او درآن سلول رفتم، احساس كردم كه بیپ

 ر قرارگرفتن درینظ یین سلولهایك چنیقبرصحبت كرده است. چون اقامت در 

 ك قبر جا داشت.  ین سلولها كمتر از یهم كه انسان در ا یقبربود و براست

ان بود و نه  شب یشه درجریان همین پاسداران و بازجویفشار و شكنجه و توه

 یطین شرایبا چن ین مكانیك چنیدر  ینكه انسان مدتیداشت و نه روز، بعد از ا

ن یان و مأموریروز بازجو ب را هم بخواند و هریدستغ یآقا یبسر ببرد و كتابها

ن احساس فشار قبر و یكنند به مرور ا یامت صحبت میاز فشار قبر، توبه و ق

چه  یدم: مرا برایدهد. آنشب در سلول از احمد پرس یامت به انسان دست میق

 نیا یوقت‘‘ د.ید یم و خواهیب داده ایترت یمصاحبه ا’’ نجا آورده اند؟ گفت: یا

ظر د منتین دسته گل را به آب داده و بایدار شد كه او ادم شستم خبریجواب را شن

و مثل  ینجا هم كار خودت را كرده ایعواقب آن بود. با خنده گفتم: احمد جون ا

.‘‘ كرد یشب اول قبر كار ید برایبا’’ د و گفت: ی؟ او هم خندیشه فعال هستیهم

را  تو فشار قبر ت كنم. به او گفتم: واقعایاو را اذ ین حرفها كمیشروع كردم با ا

ن یتا ا یب اثر كرده است. تو از كیدستغ یآقا ی؟ خوب درسهایتحمل كرده ا

 ین مقوله ها مرتب حرف میكه از فشار شب اول قبر و ا یاندازه مسلمان شده ا

ش را كه هنوز آثار شالق برآنها ی؟ كف پاهایدم: چقدر شكنجه شده ای؟ پرسیزن

شكنجه ها را تحمل  یمن همه ’’ شد بمن نشان داد و اضافه كرد كه:  یده مید

ن با م یاحمد بعدا مدت‘‘ گر مرا شكنجه نكردند.یبعدا كه توبه كردم، د یكردم ول

جان گرفت و به مرور از تكرار كردن فشار شب  یگران هم سلول شد و كمیو د

 گر افتاد.ید یزهایاد چیاول قبر دست برداشت و ب

 

 مصاحبه

دم یرا د یبردند. در آنجا عده ا یروز بعد آمدند و ما را صدا زدند و به داخل سالن

بعهده  یحسن واعظ یز آقایت آنها را نیو هدا یكردند و رهبر یكه با هم مذاكره م

 یستجمعد یونیزیك مصاحبه تلویدم كه قرار است یداشت. از گفتگوها و بحثها فهم

است و روش یدرآن افراد شركت كننده، سب بدهند كه یمختلف ترت یاز گروهها

ل ز از قبیو انتقاد كنند. از خالل بحثها معلوم بود كه همه چ یخود را نف یگروهها

نند، بك ی، چه كاریشده و قرار گذاشته اند كه چه كسان یزیبرنامه ر یله عده ایوس

ها ب قرار گرفته بود. تنیكرده بودند و مورد تصو یز آماده و بررسیصحبتها را ن
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 یكه احمدآقا به آب داده بود زمان یبه خاطر دسته گل یمن بودم كه بدون اطالع قبل

ك عمل انجام یم شده بود و مرا در مقابل یبرنامه ها تنظ یاحضار شدم كه همه 

ن یبه احمد و حس یحسن واعظ یگر را آقاید ین برنامه و بعضیشده قراردادند. ا

شنهاد كرده بودند. اصوال یز آنرا پخته وپین نیخط داده بود و احمد و حس یروحان

ته جبران گذش یت شده اند برایحال كه به راه راست هدا’’ خواستند:  ین میاز تواب

ه ب یشنهاد وبرنامه این، هر پیدر قلع وقمع مخالف یاسالم یخود وكمك به جمهور

‘‘  د.دهند است ارائه یر افكار توده مردم مفیارشاد و تنو یرسد كه برا ینظرشان م

 گرفت. ین راستا انجام مین برنامه ها در ایو ا

د و اداره یرش ین و جوانیاز سران مجاهد یكیكه  یعشر یاثن یاداره جلسه به آقا

قابل بود واگذار شده بود. همه برنامه ها از هر جهت مشخص بود، درآن  یكننده ا

ن وجه یترشود به به یات كه چطور میو جزئ یاز حواش یجلسه در اطراف بعض

مختلف  یآنرا سرانجام داد، بحث بود. افراد شركت كننده در مصاحبه از گروهها

ون، یهما لیون، دكتر ناصر تكمیانتظار ی، مصطفیفیعبارت بودند از: سودابه سد

 ید حجازیها، سع یصدر یصدر، احمد غضنفرپور و من، از بن یرضا بن

ست ینیست ـ لنیماركس از گروه ین روحانی، حسیودكترورجاوند از جبهه مل

 یعشر یخلق، اثن ییفدا یكهایو همسرش از چر ینی، قاسم عابد MLPن یمجاهد

د یان دوست مجیفین سیه، حسی،  امام جمعه ارومیمسئول ترور حسن یو فرج اله

 ن.یاز مجاهد یگریو تعداد د یف واقفیشر

 خطر كردم.قتا احساس یدم وحقیرا د یحسن واعظ یبار دوم آقا یدر آنجا باز برا

مرا  وانتظاریون  یمصطف ،احمدغضنفرپور،یفیسودابه سد صدر، یبن حسن رضا

د صحبت یز بایاز ماها ن یكیعالوه بر احمد ’’ جمع كرد و گفت:  یدر گوشه ا

حسن با صحبت كردن ‘‘ كنم. یمن صحبت م’’ صدر گفت:  یرضا بن‘‘ بكند.

آنجا معلوم شد كه قبال  ده ندارد. دریرضا فا یرضا مخالفت كرد و گفت صحبتها

 یرو زیمتن صحبت را ن یصحبت بكند و حت یفیقرار بوده است كه سودابه سد

احمد ’’ و سودابه و گفت:  یكاغذ آماده كرده بود. حسن روكرد به من و مصطف

 یگر اثریكند. سودابه هم چند بار مصاحبه كرده است و د یكه خودش صحبت م

من به او گفتم: مرا بدون ‘‘ دابه صحبت بكند.سو یاز شما بجا یكید یندارد و با

 یبمن نگفته است كه برا ید و اصال كسینجا آورده ایف كار به ایاطالع از كم وك

ندارم  یدیحرف جد یكنم ول یم. من درجلسه شركت میبر یو كجا ترا م یچه كار

د ید، بایفكرتان را بكن’’ د كرد وگفت: یم.  بعد از آن حسن شروع به تهدیكه بگو
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صدر  یدر همان اطاق كه همه جمع بودند من و رضا بن‘‘ از شما حرف بزند. یكی

ه م كه چیم و گفتیزد ینشسته و حرف م یدور هم در گوشه ا یو سودابه و مصطف

ز قبول یه كرده است و آنها نیب دارد حاالكه سودابه خودش از قبل متن را تهیع

فتم: گ‘‘ شد؟ یچ’’ گشت و گفت: ز آن را بخواند. باز حسن بریكرده اند، خودش ن

ه كرده  وآماده است خوب چه بهتر خودش آنرا یحاال كه سودابه متن را از قبل ته

من  یعنیاز شما دو تا  یكی’’ د گفت: یبخواند. حسن مخالفت كرد و به حالت تهد

د ث و بیشناختم كه آدم خب یچون من حسن را م‘‘ د صحبت بكند.یبا یو مصطف

 كرده است و قبال یباز یاریرا در اغفال كردن بس یقش مخرباست وچه ن ینتیط

ها پول  یصدر از خارج یبن یم كه آقایخواست كه بدروغ بگو یهم از من م

مردم ز نشیمخالفت را جا ین در مقابل ویش از ایگانگان است، بیگرفته و عامل ب

صحبت بكند. بعد از آنكه  یم كه چه كسیریگ یم میو گفتم: خوب، خودمان تصم

. یم، نه من حاضر بودم و نه مصطفید صحبت بكنیبا یا مصطفیمسلم شده بود من 

م یدیشم. قرعه كیم كه قرعه بكشیقرار گذاشت یسرانجام پس از جر و بحث با مصطف

 و قرعه بنام من اصابت كرد.

اندم.  بنظر خو ست؟ آنراینم چیبمن بده بب یه كرده ایرا كه ته یبه سودابه گفتم: متن

ح ینكه آن را صحیآن اعتقاد داشتم و نه ا یبود كه من نه به محتوا یمن متن افتضاح

ه یقه تهیقست و پنج دیست تا بیب یرا برا یپنداشتم. درهمان جلسه بالفاصله متن یم

 كردم.

كردند  ینینكه همه قرار و مدارها گذاشته شد، همان روز ما را سوار ماشیبعد از ا

از  یكیكردند كه فكر كنم  ییبایبردند و ما را وارد سالن ز ییو با چشم بسته به جا

و و یز آماده شده بود. از رادیز از قبل همه چیشاپورها بود. در آنجا ن یكاخها

ا م آنها احمد ریما وارد شد یانجام مصاحبه آمده بودند. وقت یبرا یون افرادیزیتلو

ون بود شناختند و با او گپ زدند. در آن روز یزیلووتیچون قبال سرپرست راد

م. روز بعد باز بعد از ظهر ینشد. شب را ما در همانجا اطراق كرد یمصاحبه عمل

ره س و ادایه مصاحبه را آغاز كردند. همانطور كه گفتم رئیو ته یلم برداریكار ف

. ینیسم عابدقا یز آقاین ین بود و معاون ویاز مجاهد یعشر یاثن یكننده جلسه آقا

ن مصاحبه  یدر مورد ا ید و گفتن مقدمه ایاز قرآن مج یاتیبعد از قرائت آ

، اول افراد شركت داده شده بلند شدند و خود را یعشر یاثن یله آقایوس یدستجمع

و  یكه به آن وابسته بوده اند، رده شغلی، گروهیكردند: نام و نام خانوادگ یمعرف

 را كه داشته اند. مصاحبه شروع شد. یتیا مسئولیو  یسازمان
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و بعد از همه گروه  یان، جبهه ملین شروع كردند، بعد فدائیمصاحبه را از مجاهد

زندان  و سپاه و ین دادستانیدا بود كه مسئولیصدر. مصاحبه انجام شد و چنان پ یبن

ق دوست یاز جمله محسن رف یت داشتند. از سپاه هم افرادیان كار رضایاز جر

با  شتریبودند كه مرتب با احمد سرگرم بحث بودند و درآنجا افراد مسئول بآمده 

، ین روحانیگر از جمله حسید یاحمد حشر و نشر داشتند و بحث با او و بعض

 جرأت حرف ین وضع ناراحت و متأسف بودم ولیگرم بود.  من از ا ینیقاسم عابد

 از یدارند. ول یبطه ادانستم كه آنها چه نوع را ینم یزدن نداشتم، چون بدرست

كنند. پس از ختم  یم یدكه باآنها همه نوع همكاریرس یت چنان به نظر میوضع

، یصدر، احمد، مصطف یته مشترك بازگرداندند. رضا بنیمصاحبه ما را به كم

گر بردند. ید یرا هم به سلولها یك اطاق بردند و مابقیون و مرا بیل همایتكم

د كرده و به جماران هم برده بودند و از یرا باز دف كردند، مصاحبه یچنانكه تعر

برگشت و گفت:  ین، روز بعد باز حسن واعظیبودند. با وجود ا یمصاحبه راض

نكه یا یكیگردد:  یلم بردارید تكرار شود و از نوفین مصاحبه بایبه دو علت ا’’ 

گر یك نفر دیورجاوند و  یلم بوده اند آقایلمبرداران مشغول برداشتن فیف یوقت

 یعفررا كه ج ینكه متنیلم خوب نشده است و دوم این انداخته اند و فیسرشان را پائ

حسن به ‘‘ نبرده و نگفته كه من هم بوده ام. یقرائت كرده در آن از خودش نام

ن یاگریمن بارد‘‘ ان بوده ام.یم كه من هم درآن جرید درآن متن بگویبا’’ من گفت: 

كه من هم در آن بودم  ینیان و جو سنگیدر جر” جمله را به متن اضافه كردم: 

 “ن بوده است.یچن

روز بعد، باز بعد ازظهر آمدند و ما را به پادگان سپاه در سلطنت آباد بردند. 

ا ما ر یب ضبط مجدد مصاحبه را دادند. دو روز متوالیآنجا ترت ینمایدرسالن س

بعد از مصاحبه و چك نكه مصاحبه انجام شد. یآوردند تا ا یبردند و م یبه آنجا م

آنرا پخش كرده و متن كامل آنرا  یاسالم یجمهور یماید آن،  از سیكردن و تائ

د كشور انتشار دادند. بعد از یر جرایدر روزنامه اطالعات و سا  یز با مقدمه این

ك سلول یو مرا در  یون، مصطفیل هماین كار رضا، احمد، ناصر تكمیاتمام ا

 ك جا دادند.ته مشتریكم 4بزرگ در بند 
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بمب گذار انتحاری  یا خود و دیگران کشی   Suicid Bomber        

بمب گذار انتحاری در دوران ما از ابداعات مجاهدین خلق است و اولین بار در  

با این روش مجاهدین تعدادی را به قتل رساندند و من فکر می کنم  61و  60سال 

این ایده بعداً در  الجزایر و  سپس به وسیلۀ القاعده و دیگران در افغانستان، عراق، 

ن ست. لذا این تاج افتخار را باید بر پیشانی رهبراپاکستان و ... به کار گرفته شده ا

مجاهدین خلق زد که به نام دین و عدالت و جامعه بی طبقه توحیدی و به قصد 

قبضه کردن قدرت دست به یک چنین روشی ضد بشری، ضد دینی و ضد اخالقی 

دست آزیدند. اینکه چگونه شخصی را مغزشوئی می کنند که آماده می شود، برای 

و احیای دین و به نام دین و بهشت خود و دیگرانی را که اصالً نمی شناسد  خدمت 

بکشد،  از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است ولی در حوصله این کتاب نمی 

با آن روبرو شدم، به عنوان تجربه در  61گنجد. فقط نمونه را که من در سال 

 اینجا به شرح آن می پردازم: 

توضیح آن آمده است، در بین   178-181 در صفحه  در جریان مصاحبه ای که

بچه های مجاهدین با جوانی بنام فرج الهی آشنا شدم.  و بطوریکه خودش برایم 

تعریف کرد، وی  قرار بوده که با بستن مواد منفرجه به خود، آقای غالمرضا 

حسنی امام جمعه ارومیه و خود  را به قتل برساند. وی جریان را برایم چنین 

 عریف کرد:ت

من با مواد منفجره ای که به خود بسته بودم، برای کشتن حسنی و خودم به نماز 

یه رفتم. وقتی به نزدیک حسنی امام جمعه رسیدم و آماده انفجارخود مجمعه ارو

به من شک کرد ومشت محکمی به من کوبید  ، حسنی تا نگاهش به من افتاد،مبود

اران مرا گرفته و دیدند که مواد منفجره به ومرا به عقب پرت کرد. بالفاصله پاسد

خودم بسته ام و می خواهم که حسنی و خودم را بکشم. مواد را از بدنم جدا کردند 

 و بالفاصله مرا به اوین منتقل کردند.

از او پرسیدم که چگونه آماده شدی که خودت و حسنی و شاید کسان دیگری را 

 یکه یک  دین دو هفته مرا در   منزلیبه قتل برسانی؟ وی چنین پاسخ داد: مجاه

از خانه های تیمی آنان بود تنها نگهداشتند و در تمام این دو هفته مرتب  به گوش 

من می خواندند و به من باورانده بودند که به محض کشته شدن، من یکراست به 

بهشت می روم.   و با کشته شدنم  دشمنان دین و کشور  را از بین خواهم برد و 

ب استقرار جامعه توحیدی خواهم شد. از او پرسیدم مگر خود کشی در اسالم موج
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حرام نیست و چطور تو حاضر  به چنین کار شدی؟  جواب داد: وقتی دو هفته 

تمام آن ها با قرآن و نهج البالغه به مِن بی اطالع ثابت کردند که این کار برای 

و شهید شدی، در همان حال آزادی و عدالت و جامعه توحیدی الزم است و وقتی ت

وارد بهشت می شوی. من هم در خانه تیمی تنها و بی اطالع از قرآن و دین و 

اعتماد مطلق به سازمان و راه سازمان، باورم شده بود که آنها درست می گویند 

و لذا بر ای این کار آماده شده و دست به چنین عملی زدم. بنابراین مجاهدین خلق  

لین فرقه ای هستند که دست به بمب گذاری انتحاری  یا خود و در دوران ما  او

دیگران کشی زده اند و از این نگاه این فرقه را می شود، مبتکر و مبدع بمب 

 گذاری انتحاری  یا خود و دیگران کشی به حساب آورد.

 

تهیگورستان كم یحوادث بعد  

الظاهر  یم و علیون دادگاه رفته بودیل همایها من و تكم یصدر ین ما بنیاز ب

هنوز به دادگاه نرفته بودند. بعد از ختم  یاحمد، رضا و مصطف یم ولیحكم داشت

خودمان خواهند  یقبل یكردم كه حداقل ما دو نفر را به مكانها یمصاحبه فكر م

ن مصاحبه باعث یته مشترك نگاه داشتند و ایآنها همچنان ما را در كم یبرد ول

نجا نگهدارند و پرونده ام یبردم ا یقزلحصار بسر مگشت مرا كه حكم داشتم و در 

 ین مكان و جویك چنیگره بزنند. ماندن در  یرا با پرونده احمد، سودابه و مصطف

م، یك سلول قرارگرفتیما پنج نفر در ینبود. وقت یچاره ا یمشكل بود ول یلیخ

پرونده ل نشده بود. البته مهم هم نبود كه یهنوز ظاهرا پرونده احمد و رضا تكم

ا یآمد و از احمد و رضا و  یبازجو م یا نشده است چون گهگاهیل شده و یتكم

كرد. احمد و رضا كه خام  یرا طلب م یا اطالعاتیو  یل مسأله ایل، تحلیتكم

 یماریگفتند. رضا كه به ب یخواستند، م یدستگاه شده بودند، هر چه از آنها م

كردند. اما احمد كه قبال جزو  یسؤاستفاده م یدچار شده بود، از و ید روحیشد

ل یون، وكیزیو و تلوین خارج از كشور و بعد هم در انقالب سرپرست رادیمبارز

دانم چرا احمد  یشان مهم بود، نمیس جمهور شده بود، برایمجلس و مشاور رئ

كار  یو یتوانسته بودند كه رو ین حالتیك چنیسخت به وحشت افتاده بود و در

قبوالنده بود  یكرده بود به و یبا و یكه حسن واعظ یبا بحث و مذاكره اكنند و 

نها یاست كه ا یبوده و راه اسالم و انقالب راه یرا كه قبال رفته راه باطل یكه راه

شود و  یت میظاهرا به راه راست هدا یش گرفته اند. با ارشاد حسن واعظیدر پ

 كند.    یتوبه م



    184         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

 یعیطب‘‘ شده است. یجا است كه او مسلمان واقعنیدر ا’’ گفت:  یخود احمد م

. همراه است ینیدر سلول زندان، با مسأله آفر ینیك جو و همنشیاست كه بودن در 

ن فكر یدردآور بود و دائم به ا یین جایك چنیمن ماندن در  ین جهت برایبه هم

فر نك گروه چند ین یدر ب ین مكان جان بدر ببرم. چون وقتیبودم كه چگونه از ا

را  ین روشیز توقع دارند كه چنیگران نیك سلول، از دیبكنند، آنهم در  یهمكار

و  یفكر یشنهاد راه حلهاید و پیآفر یز مرتب مشكل میرند. احمد نیش بگیدرپ

و  ستین ین وانمود كند كه آدم مطلع و متفكریخواست چن یداد و نم یم یلیتحل

 ده شده است.  یكش ین راهیط انقالب بچنیو بر اثر شرا یاشتباه

 شود. مشكل در یمشكل و فشار صد چندان م یلیخ یبند باز ین وضعیك چنیدر 

ها كه در نیا یستینبا یو راستگو هست یكه خود مسلمان، انقالبین بود كه در حالیا

د كنن یاز خدا و رسول عمل م یندگیو به نما یو انقالب یك حكومت اسالمینقش 

 ینم یو انسان یو روش آنها را اسالم یاعتقاد ندارن حكومت یبفهمند كه شما به ا

د یگرفتم تا شا ید كمك میرس یبودم و از هرچه بفكرم م ی. بدنبال راه چاره ایدان

 قزلحصار باز گردانند.   یعنی یمرا به گورستان قبل

ن یبود معروف به حاج كمال، ا یته مشترك فردیدر آن موقع سرپرست زندان كم

ر زندانبانان آن موقع یبود و نسبت به سا یبود آدم خوب یزاربا یحاج آقا كه فرد

 یراآمد ب یكه از دستش برم یط زندانها، هركاریبا توجه به شرا یمناسبتر بود. و

 یزندان یتوجه داشت، به حرفها یزندان یل رفاهیداد. به مسا یانجام م یزندان

 یخواست كه در حد قدرت و امكانات و یم یزیچ یكرد و اگر زندان یتوجه م

ز نكه ایمعتقد و مسلمان بود. بعد از ا یداد. خودش فرد یش انجام میبود آنرا برا

 حاج كمال ینشد، روز یگذشت و از انتقال خبر یته چند هفته ایتوقف ما در كم

گفتم: حاج آقا ما دادگاه  یو صحبت به سلول ما آمد. من به و یاحوالپرس یبرا

م. من در زندان یگذران یم یك محكوم، زندانیط یم و در شرایم و حكم داریرفته ا

 یآمدند و مقدار یدار من میقزلحصار مالقات ماهانه داشتم وخانواده ام هرماه به د

زها ین چیو ا یآوردند، هواخور یم یضرور یخرج ها یهم پول مجاز برا

 یك برنامه خاصی یشما مرا برام و یبهره ا ینجا از تمام آنها بیم، حاال در ایداشت

 اید و یا مرا به همانجا برگردانین برنامه هم تمام شده است. ید و اینجا آورده ایا

حبت گران صیبا د’’ د. حاج آقا گفت: یم فراهم كنیمحكوم را برا یك زندانیط یشرا

ما نه بطور مرتب ’’بعد از مشورت آمد و گفت: ‘‘ شود كرد. ینم چه میكنم، بب یم

چند .‘‘ میده یمالقات شما م یبرا یبیترت ید گهگاهینجا هستیكه در ایتا زمان یول
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د كه روز جمعه ید و بگوئیخود تلفن كن یبه خانواده ها’’ گر آمد وگفت: یروزد

 یمكر ین بار مرتضیاول یصبح روز جمعه برا‘‘ م منزل.ییآ یدر منزل باشند، م

ل، سودابه و مرا خودش تنها سوار ی، تكمید. رضا، مصطفیآمد وگفت آماده شو

ن ن اسلحه میا’’ م گفت: یته خارج شدیاز كم ین كرد وبه راه افتاد. وقتیك ماشی

 یضه برداشته ام و نه براینبودن عر یخال یفشنگ ندارد و من اسلحه را برا

را و  یاول رضا را به منزلش برد و رها كرد، بعد سودابه و مصطف یو‘‘ شما.

’’ ما گفت كه  یل رفت و به همه یبرد و آخرهم خودش با تكم بعد مرا به منزل

ن بار با همسرم و بچه یاول یبرا‘‘ م.یم كه به زندان برگردیآ یگر میدوساعت د

 را بسر بردم.   یار دو ساعتیم دور از اغیها

دار من به تهران آمده ید یهمسرم برادر و مادرم را هم خبر كرده بود و مادرم برا

ن موقع در یوسف آباد میدان کالنتری اول مدبّر پالک یک  در طبقه بود. ما در آ

چهارم ساختمانی که  متعلق به آقای مهندس گل احمر بود،  زندگی می کردیم. من 

وقتی مادرم را دیدم بسیار خوشال شدم. مادر به همسرم بتول می گوید: من خودم 

د. م  این ها محمد را آزاد کننرا از این طبقه به خیابان پرت می کنم  تا با گشته شدن

مادر از روی سادگی  و به عشق فرزندش و به خیال اینکه اگر گشته شود، آن ها 

محمدش را آزاد می کنند، حاضر می شود که از جان خود هم برای آزادی فرزندش 

بگذرد. همسرم او را از این کار باز می دارد و او را دلداری می دهد که محمد 

ن یو نگران مباش! مثل اینکه او احساس کرده بود که  این آخرآزاد خواهد شد 

دار با فرزندش محمد است. وحقیقت هم همین بود که دیدار من با مادر به قیامت ید

 افتاد.      

ت خانواده و یو اطالع از وضع یدار دو ساعته در منزل، از نظر روحین دیا 

ا آمد و ما ر یكرم یمرتض د بود. بعد از دو ساعتیمف یلیگر خیل دیمسا یبعض

ك بار در منزل یبرد،  ید. احمد هم چون همسرش در آمل بسر میبه زندان برگردان

 كل انقالب. در مدت یك بار هم در دادستانیب دادند و یش مالقات ترتیل برایتكم

 كیگر ما را به خانه بردند و حدود یكبار دیم یته بودیكه در كم یچهار پنج ماه

ك پاسدار هم همراه ما در منزل ین بار یا یخانواده مالقات دادند ولم با یساعت و ن

 كرد. یدورتر از خانواده نشسته ما را نظاره م یبود و كم

 

رانیاحمد و حزب ملت ا  

در رابطه با احمد  یو ب ـ  یمهندس ش ـ  یریان دستگیل از جریچون من و تكم
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، بوده است یگاه احمد بنام دكتر احمد یم كه در مخفیم و با خبر بودیاطالع داشت

چه ها از ه بیم. اما بقیدیخند یم و میگذاشت یبطور سر بسته سر بسر او م یگهگاه

 كه خطابشیبه سلول آمد و درحال ینادر ینكه روزیخبر بودند تا ا ین مسأله بیا

 ‘‘د؟یرا مالقات كن ید هوشنگ فرامرزیخواه یم’’ ل بود گفت: یبه احمد و تكم

كه دست هوشنگ را در دست یرفت و روز بعد در حال ی! نادریدادند، آر جواب

 نكهینكه هوشنگ چشمش به احمد افتاد بدون ایداشت وارد سلول شد. به محض ا

 یاصفهان یستاده است روكرد به احمد و با لهجه یش هم آنجا ایتوجه كند كه بازجو

نطرف و آنطرف یا به یاحمد هم نگاه…‘‘ احمد جون توكه خواهر مرا’’ گفت: 

‘‘ میم گفتیم هرچه داشتیكه توبه كرد یبله! ما از روز’’ كرد و به ناچار گفت: 

ما  شیبا بازجو پ یك ساعتیحدود  یكرد. و یبعد ازآن هوشنگ  با همه احوالپرس

آزاد شده بود. و  یبا كارش رو به اتمام بود و بعد از حدود شش ماهیبود. او تقر

 قرار بود؟ان كار ازچه یاما جر

وش یدار یگاه ازدواج كرده به آقایشود و در مخف یم یكه احمد مخف یهنگام

وش فروهر یل فرار او و همسرش را فراهم كنند. داریدهد كه وسا یغام میفروهر پ

 یش احمد و با او صحبت كند. او هم به آمل مید: كه برود پیگو یهم به هوشنگ م

ل كار را یشود وسا یكند و قرار م یند وبا او صحبت میب یرود و احمد را م

له خانواده احمد، یگر وسیفراهم كنند كه احمد و همسرش فراركنند. از طرف د

را فراهم  یل فرار ویكنند كه وسا یم یز سعین یبا كمك ب ـ  یمهندس ش ـ 

از  یرایبس یو یریشود و با دستگ یر میان احمد دستگین مینكه در ایكنند تا ا

 رود. یاطالعات لو م

 

یقیو اعدام تعل ینیقاسم عابد  

 ’’حاج كمال به سلول ما آمد و گفت:  یته آقایاز روزها سرپرست زندان كم یكی

شود شما  یدر مورد اسالم نوشته است، م یمقاله ا ینی، قاسم عابدیجعفر یآقا

اج من گفتم: ح‘‘ د چقدر مطالب آن با اسالم مطابقت دارد؟.یید و بگویآنرا نگاه كن

او درآن ’’ ست؟ گفت: ید اشكالش در چیبه نظر شما كه آنرا مطالعه كرده اآقا 

 به یخدا شناس ید: روشهایگو یرا نقل كرده است كه از قول امام م یثیمقاله حد

، یح است؟ جواب دادم: بلیت صحیا روایث و ین حدیا ایق عالم است. آیتعداد خال

دهند. اصل  یوجود دارد و آنرا به امام جعفر صادق نسبت م یتین روایك چنی

درست است چون هركس براساس فهم، ادراك و علم خود،  یمطلب هم از نظر عقل
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 یكه داشت با چرخ دست یره زنیامام)ع( از آن پ یشناسد همچنانكه وقت یخدا را م

كار آن زن دست از ‘‘ ؟یشناس یخدا را چگونه م’’ د: یرشت پرس یخود نخ م

م ن پشین چرخ را با دست خودنچرخانم این طور كه من اگرایهم’’ د و گفت: یكش

‘ ‘شد. ین جهان هم خلق نمیوجود نداشت، ا یل نخواهد شد. اگر صانعیبه نخ تبد

 نجا مسلمان شدهیست بوده اند و حاال در این پدرسوخته ها، كمونیا’’ گفت:  یحاج

 یمن خودم به بن یم و حتیبود یكیو شما  د و مایشما قبال هم مسلمان بود یاند ول

‘‘ د.یهست یمسلمان با اطالع یم. شما بچه هایبا هم بود یدادم و همگ یصدر رأ

آن مقاله را آورد و بمن داد و من آن را مطالعه كردم و به نظرم  یباالخره حاج

 د كه آن را تذكر دادم.یچند اشكال كوچك رس

، ینی، قاسم عابدین روحانیان حسیبودند آقاب داده یكه مصاحبه را ترتیدر موقع

 ینیدكه قاسم عابیگراز آنها به دادگاه رفته بودند و بطوریوچند نفرد یعشر یاثن

 یوحانن ریحس‘‘ به آنها داده بودند. یقیحكم اعدام تعل’’گفتند: یم ین روحانیوحس

د ار خواهننها با ما چكیست كه ایداده اند ومعلوم ن یقیبما حكم اعدام تعل’’ گفت: 

عمل  یگریممكن است ما را بزنند و ممكن است كه طور د’’ گفت:  یم‘‘ كرد؟.

ك ین خوف و رجاء نگاهداشته بودند. ازینها را بیا ین حكمیك چنیبا دادن ‘‘ كنند.

گر آنرا معلق كرده و گفته بودند اگر بر یطرف حكمشان اعدام بود و از طرف د

زاد آ یشوند و سرانجام روز یاست، اعدام نم یقیثابت شود كه توبه حق یدادستان

 د.  یخواهند گرد

 ینها آنچه اطالع و ابتكار داشتند در خدمت دادستانین رو باعث شده بود كه ایاز هم

ا ن اجریبه دام انداختن مخالف یبرا یكه دادستان ییاز راهها یاریقراردهند و بس

، یوحانن ریر حسینظ یانشد. چون كس یشنهاد میپ ین كسانیك چنیله یكرد وس یم

 یالتیوتشك یرا دركار سازمان ده یبودند كه عمر یافراد… و ینیقاسم عابد

گر گروهها داشتند یاز گروه خود و د یكرده بودند و اطالعات نسبتا كامل یسپر

ن هم اطالعات یز جان سالم بدر برده بودند. بنا برایزمان شاه ن یو از فشارها

 اجرا كرد و ی. طرح مالك و مستأجر كه دادستانیداشتند و هم ابتكارات یمتیقیذ

را كه مستأجر آنها هستند به  یتمام كسان ین موظف بودند اسامیطبق آن مالك

 یكه گفته شدطیبود. بطور ین روحانیاطالع دهند، ازابتكارات حس یدادستان

 انتشار یگونگه مصاحبه ها و چیر شدند. تهیدستگ یادین طرح عده زیا یاجرا

 بود. ین افرادیاز ابتكارات چن… مجله و

خود و جستن از اعدام خود  یكردند كه دارند به آزاد ین اعمال فكر میآنها با ا
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نها یا یها ییاز تمام اطالعات و توانا یهم وقت یكنند. مقامات دادستان یكمك م

د. آنها را اعدام كردنل كردند، آنوقت یك انار آب لمبو شده تبدیاستفاده و آنها را به 

ن یك چنیگر كه در ید یو عده ا یعشر ی، اثنینی، قاسم عابدین روحانیحس

 یواقف فید شریق مجیز كه رفیان نیفین سیاعدام شدند. حس یبودند همگ یطیشرا

ست ینیست ـ لنیر موضع داد و اعالم كرد كه ماركسییكه سازمان تغ یبود، هنگام

 نیار داشت. حسیاسلحه سازمان را درآن زمان در اخت یاز انبارها یكیشده است، 

 ز اعدام كردند.یرا ن ی، ویدادند و بعد از برگشت از مرخص یك ماه مرخصیرا 

 

صدر و امام زمان یبن یآقا  

 یبن یهمه  ینادر ینكه مصاحبه انجام شده بود، روزیدو هفته بعد از ا یكی

بودند از: احمد ، رضا، ته مشترك را كه عبارت یحاضر در كم یها یصدر

جمع كرد. در آن  یل ، سودابه و من، همه را در اطاقی، دكتر ناصر تكم یمصطف

همه جمع شدند،  یبود. وقت یگریموقع سودابه در بند زنان و احمد در سلول د

در حضور ‘‘ د.یینظرات خودتان را نسبت به گروه خود بگو’’ گفت:  ینادر

 یگریصدر اهل شور و مشورت نبود، د ینگفت ب یكیگفت،  یزیهركس چ ینادر

 ن اشتباهاتین ائتالف كرد و رفت كه از مهمتریصدر با مجاهد یاظهار داشت، بن

د یستاد بهتر بود و بایا یامام نم یصدر رو در رو یگفت، اگر بن یبود، سوم یو

ودابه نكه سیل حرفها تا این قبیش تمام شود و از ایاست جمهوریكرد تا ر یصبر م

 یبن ین، آقایم وبه نستعیبسم الـله الرحمن الرح’’ به صحبت كرد و گفت: شروع 

 ‘‘  امت اعتقاد نداشت.یصدر به امام زمان، عشق و به ق

بدون  ین حرف ویكنم چون ا ین مطلب نتوانستم خود داریدن ایمن پس از شن

 یم ده بحسابیش عقیك نوع تفتینها یا یل بود و عالوه بر همه یمدرك و سند و دل

امت و یصدر به امام زمان و ق یكه بن ییگو یآمد، گفتم: سودابه، تو از كجا م

نم تو ك یگفتم: فكر م‘‘ خوب نداشت.’’ ن مقوله ها اعتقاد نداشت.گفت: یعشق و ا

در جمع بچه  ی، كی. تو در اروپا كجا بودیو از مسأله اطالع ندار یكن یاشتباه م

سبت ن ید. وقتیداشت یه چپید و روحیدون بوی؟ شما در كنفدراسیمسلمان بود یها

صدر  یبن ید در رابطه باآقایدا كردیانتقاد پ یو عمل یبه چپ از جهت نظر

 سیصدر در پار یبن یآن بحثها كه در منزل آقا ید. در چند جلسه یقرارگرفت

انجام شد من هم تصادفا آنجا بودم. چون مسأله شما مسأله چپ و تضاد بود، بحثها 

 د كه اساسیرفتینكه سرانجام شما پذید و تضاد بود تا ایتوح یهم متمركز رو
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فت ن بود؟ سودابه گیر از ایاست. غ یان زندگید اساس و بنیست و توحیبرتضاد ن

ن در ایدانشجو یاسالم یه انجمنهاین اتحادیاز مسئول یكیمن خودم  ینه! گفتم ول

خود  ینارهایمس به سیبحث و تدر یصدر را برا یبن یاروپا بودم و بارها آقا

 یصدر سئوال م یبن یل مختلف را از آقاینارها مسایم. در آن سمیدعوت كرد

 داد.   یكردند و او هم به آنها جواب م

سئوال كردند و او جواب داد،  یمن خود شاهد بودم كه مسأله امام زمان را از و

 یانجمنهاه ینارها و مجامع اتحادینطور. شما در سمیز همیامت و عشق نیمسأله ق

صدر چطور  یبن یشود و آقا یمطرح م یید چه بحثهاینید كه ببینبود یاسالم

د ید. آنجا هم بحثها،  فقط در اطراف توحیس بودیدهد. شما فقط در پار یجواب م

فتم گ‘‘ نطور بوده است؟یواقعا ا’’زد. سودابه گفت:  یسم دور میو تضاد و ماركس

 یكه م یاریك آن موجود است و هستند بسنطور بوده است. اسناد و مداری! ایبل

 یم كسیكه اطالع ندار یست كه ما از مسأله ایح نین صحیتوانند شهادت بدهند. ا

ز ن حرفهاست. بعد ایا یصدر سوا یبن یم. اشتباهات آقایرا نسبت به آن متهم كن

ا ن و بیو به نستع’’ سودابه را دست انداخت و گفت:  یون هم كمیل هماین تكمیا

باكمك امداد  ینیامام خم’’ گفت كه  یچون سودابه مرتب م.‘‘ یبیامداد غكمك 

 دا كرد. یبعد ازآن بحث خاتمه پ‘‘ روز شود.یتوانست عمل كند و پ یبیغ

 

صدر ین و بنیائتالف مجاهد  

م حاج یك سلول بودیدر  یل و مصطفیاز روزها كه من و رضا وتكم یكیباز 

در هجرت  یاز روزنامه انقالب اسالم ته، چند شمارهیكمال سرپرست زندان كم

گر آمد یدو روز د یكید. بعد از ینها را مطالعه كنیرا آورد و بما داد و گفت ا

ن را ازهم جدا كرد؟ یصدر و مجاهد یشود، بن یبه نظر شما چگونه م’’ وگفت: 

ن یا یرو’’ او گفت: ‘‘  ن ائتالف چگونه است؟یت ایو اصوال به نظر شما وضع

م یم و گفتیل با هم صحبت كردیو رفت. در آن موقع من و تكم‘‘ دیكنمسأله فكر 

ها صدر نسبت به آن یبن یاز ما را كه آقا ینها را قانع كرد كه چند نفریاگر بشود ا

 در یداشته اند، آزاد كنند و امكانات ینفوذ یاعتماد داشته و فعال بوده و نزد و

آنجا با روشن كردن جوانب  ارشان بگذارند كه بروند خارج از كشور، دریاخت

ن اتحاد و ائتالف، ممكن است بشود یمختلف مسأله و نظر توده مردم نسبت به ا

 آنرا گسست.   

كار  ن عمل چندیباشند با ا ین كاریك چنینها حاضر بین كار انجام بشود و ایاگر ا
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 نا ممكیشوند و ثان ینكه چند نفر از بچه ها آزاد میمثبت انجام شده است: اول ا

از اوضاع و احوال به عمل  یابیك ارزین برود و یمون از بین اتحاد نامیاست ا

. كنند ین كار را فراهم میل و امكانات این وساین مخالفینكه خود اید و مهمتر ایآ

ا یآ’’ د: یكه حاج كمال آمد و پرس یل. بعد از چند روزین بود نظر من و تكمیا

است  ین كار عملیمن گفتم به نظر ما ا ‘‘ست؟ید؟ نظرتان چیمسأله فكر كرد یرو

ل و امكانات یشجاعت و جسارت الزم دارد. اگر شما وسا یك مقداریفقط  یول

ند كرده ا یت میصدر دوست بوده و با هم فعال یبن یرا كه با آقا یچند نفر یآزاد

روند نها بید كه این مخالف بوده و هستند، فراهم كنیز با مجاهدیشه واساس نیو از ر

 است.   ین كار عملیرج، بنظرما اخا

له دوستان ین است كه وسین راه هم ایشه و اساس ندارد و بهترین اتحاد ریچون ا

ه كند ك یصدر مشاهده م یبن یآقا ین كار انجام بشود. وقتیصدر ا یبن یخود آقا

د یآ یاست كه او هم كوتاه م یعیخودش مخالف هستند، طب یمیدوستان صم

ن ائتالف و اتحاد جا خورده و حسن یاز اول نسبت به ا بخصوص كه توده مردم

وافق م یخود و’’ گفت كه  یحیدن نظرات ما تلویت نداشتند. حاج آقا بعد از شنین

 ین مسأله خبریگر از اید‘‘ ن مطرح كند.ید موضوع را با مسئولیبا یاست ول

ودند: و سپاه دو دسته ب ین دادستانین بود كه درآن زمان در بینشد. علت هم ا

 ید و با بننداشتن یگر مخالفت آنچنانیصدر بودند و دسته د یدا ضد بنیكدسته شدی

را از نظر  یصدر یبن یداشتند و بچه ها یها هم رابطه نسبتا خوب یصدر

بود  نیدانستند. ا یم ینسبتا خوب یآدمها یو درست یو راست ییاطالعات و توانا

ل داشتند كه اگر ینبودند و م یكه بوجود آمده بود راض یر از وضعیكه دسته اخ

دالـله اس یدسته مقابل كه آقا یام حاصل كند ولین زخم التیا یك نحویبشود باز ب

دا مخالف بودند و یز در دست آنها بود شدیدر رأس آن بود و قدرت ن یالجورد

 ن مسألهیان بود كه یكردند. ا ید سر از تن آنها جدا میرس یاگر دستشان م یحت

 دا كرد.ین جا خاتمه پیبهم

  

زاده یرابطه با مرحوم عالمه احمد مفت  

 ل را بهیون را صدا زد و برد. تكمیل همایبازجو به سلول آمد و دكتر تكم یروز

. نجاستیزاده ا یمفت یآقا’’ گفته بود كه  یاطاق خودش برده بود و درآنجا به و

عه یشود او را ش ین میمذهب است، تو برو و با او بحث كن و بب یك سنیاو 

’ ’د: یگو ین مشكل را از گردن خودش بازكند مینكه ایا یل هم برایتكم!‘‘ یكن



    191         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

 یتواند با و یم یع است و ویوس یعه وسنیل شیاز مسا یجعفر یاطالعات آقا

اده است و افت یل به سلول برگشت بما نگفت چه اتفاقیكه تكم یهنگام‘‘ بحث كند.

 شده است.   یبا و ییرا خواسته بودند و چه گفتگو یچه و یبرا

چند روز بعد بازجو آمد و مرا صدا زد. بعد ازآماده شدن دست مرا گرفت وبه 

م یخواه ینجاست. میمذهب ا یك جوان سنی’’ اطاق خودش برد و درآنجا گفت: 

م: من گفت‘‘ عه كرد.یشود او را ش ید مینید و ببید و با او بحث كنیكه شما برو

 یبیع’’ عه كنم. گفت: یرا بتوانم ش ینقدر از مسأله اطالع ندارم كه با بحث ویا

 عه ویاختالف ش یو بما گفته اند كه شما از مبان یدار یندارد باالخره اطالعات

ا عه رید شیو حداقل عقا یبحث را با او شروع كن یتوان یو م یمطلع هست یسن

است كه  ینهم دسته گلیدم این مطلب را گفت فهمیتا بازجو ا.‘‘ یزگو كنش بایبرا

: ست؟ بازجو گفتیمذهب ك ین جوان سنیل به آب داده است. گفتم:  باشد، ایتكم

 ینف یمان شدم كه چرا مسأله را بطور كلیسخت پش‘‘ زاده است. یعالمه مفت’’ 

 یتم و از اطالعات مذهبشناخ یزاده را م یمفت یآقا ینكردم. من از قبل تا حدود

ك عالم به مذهب بود، به زبان یكه در زمان خودش  یاطالع داشتم. و یو یو قرآن

 یز میسم را نیو قرآن تسلط داشت و حافظ قرآن بود. عالوه برآن ماركس یعرب

ل كردستان و یدر رابطه با مسا یكرد. قبال با و یشناخت و با آن مبارزه م

ابان یبا در خیش چند بار در هتل زیدگاههایو د یاسالمل یمسا یسم و بعضیماركس

 یناصر خسرو مصاحبه كرده بودم و مصاحبه اش در روزنامه انقالب اسالم

 منتشر شده بود.  

ف و مخلص بود. یپاك، شر یزاده كه به كاكا احمد معروف بود انسان یمفت یآقا

رار نداده بود. با خود ق یایدن یبرا یله این را وسیبود و د یعالم  با عمل یو

ت ید. من در صالحیطپ یآن م ین زنده بود و قلبش برایت و عشق به دیخلوص ن

ن عه كردیچه وارد بحث بشوم، آنهم به قصد شین دریاز ا یدم كه با وید یخودم نم

ست بلكه ین یعه كردن ویآنها ش یدانستم كه قصد واقع یگر می. از طرف دیو

كنند او را آلت دست خود قرار دهند و  یو سع ن راه وارد شوندیخواهند از ا یم

ن كار یباز دارند. درجواب بالفاصله گفتم: ا یاسیس یتهایرا از فعال یا حداقل وی

ك عالم مطلع اهل یست كه با یمن ن یید و درقوت و توانایآ یاز دست من بر نم

 ندازم.           یراه ب یعه و سنیسنت بحث ش

به اسناد ومدارك  یدانم متك یندارم وآنچه را كه من م نه اطالعین زمیآنقدرها در ا

 یدر حد خودش با و ید كسیك عالم است و بایست، بلكه یك جوان نی یست. وین
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ست، هرچه شد یمهم ن’’ ن كار طفره رفتم بازجو گفت: یبحث كند. اما هرچه از ا

 یاز رو افتم وین یچاره ا‘‘ ش او.یندارد، نشد هم كه نشد، تو حداقل برو پ یبیع

كار از كار گذشته بود.  یمان شدم ولین جواب باو هم پشیاجبار گفتم: باشد. از ا

؟ یه توكردبود ك ین چه كاریل گفتم: ایش بچه ها بازگشتم، به تكمیبه سلول پ یوقت

؟ و چرا بعد یاسم مرا آورد یرا انجام بده یكار یخواست یخودت نم یچرا وقت

 مسأله فكر یچه گذشته است تا من حداقل رو كه ینگفت ینكه به سلول آمدیاز ا

است،  ین مسأله جدیكردم كه ا یفكر نم’’ ر نشوم؟ گفت: یك مرتبه غافلگیكنم و 

ن آ یفردا‘‘ ست.ین ین كار عملیبحث نكن و بگو ا یندارد، برو ول یبیحاال ع

آماده  یل و لوازم شخصیه وسایبا كل’’ روز بازجو آمد و مرا صدا زد و گفت: 

 زاده یمفت یبعد از آماده شدن طبق معمول دست مراگرفت و به سلول آقا‘‘ شو!

 یوالپرسو اح یروبوس یتنها بود. با و یزاده در سلول نسبتا بزرگ یمفت یبرد. آقا

ك یآمد و  یدر م ییدن من خوشحال شد چون بهر حال از تنهایز از دیكردم و او ن

بود  یناراحت بودم. اگر بطور عاد یروح من از نظر یكرد ول یدا میهمزبان پ

بحث  یاجبار و برا یچون از رو یشدم ول یم منهم شاد میو هم سلول شده بود

كه من  ین علت حدود ده روزیمرا فرستاده بودند در رنج بودم. به هم یكردن با و

ك شخص ماتم زده در گوشه سلول یم من مثل یك سلول بودیزاده در  یمفت یو آقا

نشوم.  یبا و یچ بحثیكردم كه وارد ه یم یخودم فرو رفته بودم و سعدائم در 

شناخت  یزاده مرا م یمفت یچون آقا یمطرح نكردم ول یچگاه من سئوالیه

د و از یپرس یم ییزهایگذشته چ یاسیل سیصدر و مسا یدر رابطه با بن یگهگاه

 حیتوضش یآوردكه من در حد اطالعاتم برا یان میافراد سرشناس صحبت به م

 دادم. یم

مسلمانان اهل تسنن و چند  یل مجمع شمس شورایزاده را به جرم تشك یمفت یآقا

ه دولت داده بود بازداشت كرده بودند. عالوه برآن،  یكه بر عل یه ایاطالع

ز یآنرا ن یل داده بود كه اعضایبنام انجمن اهل قرآن تشك یدرسنندج انجمن

را به تهران آورده بودند كه در زندان از آنها  یبازداشت كرده بودند و بعض

ته یمان، معتقد و پاك بودند. در كمیبا ا ییم. بچه هایقزلحصار با آنها بعدا هم بند شد

ار بود نقش پزشك زندان را به عهده داشت. یبود كه چون قبال به یمشترك پاسدار

 كند. یمدا یقدرت پ یكرد كه بعد از انقالب در آن بهدار یكار م یك بهداریاو در 

س جمهور شد چون من یصدر رئ یكه بن یهنگام’’ كرد:  یف میخودش تعر

، داده بودند یصدر رأ یبه بن ین بهداریرا كه از ا یصدر بودم كسان یمخالف بن
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انداخت.  یراه م یعه و سنیآمد و بحث ش یبه سلول م یاو گهگاه‘‘ اخراج كردم.

زد كه  یپرت وپال م یهم ازمسأله نداشت و حرفها یچاره اطالع چندان درستیب

از علم  یعار یدانست كه و یزاده هم چون م یدم. مفتیكش یمن واقعا خجالت م

نكار خوشحال یكرد و او از ا یداد وسكوت م یت نمیبه او اهم یلیواطالع است، خ

اده ز یرفته است. فقط مفتیاو را پذ یزاده حرفها یكرد كه مفت یال میرا خیبود ز

كرد و شروع به داد  یم یرا عصبان یپراند كه و یم یاوقات جمله ا یبعض

ن مدت كوتاه كه یست. در طول اینطور است وآنطور نیكرد كه مسأله ا یداد میوب

 یظر، منتینیخم یصدر، دولت موقت، آقا یزاده در رابطه با بن یم، مفتیبا هم بود

را قبول داشت و بخصوص  یو منتظر ینیخم یآقا یكرد. و یصحبت م یگهگاه

 را.   یمنتظر یآقا

 یها از جانب دولت بوده است و آقایكرد كه تمام اشتباهات و گرفتار یفكر م

 یانقالب و تقابلها اطالع چندان یدانست. از روابط درون یاز آن م یرا مبر ینیخم

… ت ویصدر، روحان ی، بنیاسالم یحزب جمهور ینداشت. از اختالفات داخل

ل را مطرح ین نوع مسایبا عالقه ا یلین علت خیار نازل بود. بهمیبساطالعش 

صدر صحبت به  یاز اشتباهات بن یم. از بعضیكرد یكرد و با هم بحث م یم

ن گونه موارد یخواست و من هم آنچه را كه در ا یآورد و نظر مرا م یان میم

 گفتم.   یا واقع شده بود میكردم و  یفكر م

بود  یده بود كه بهتر میجه رسین نتیاو به ا یاسیل سیمسا نگونهیبا روشن شدن ا

شد.  یبهتر روشن م یكرد تا وضع داخل یداد و صبر م یه را نمیآن چند اطالع

، در یو اعتقادات مذهب یشناخت. از نظر خط كل یو خطوط مختلف را بهتر م

 یلنكرد و یریین تغید خودش راسخ و استوار بود وتا لحظه آخر كوچكتریخط و د

نه و یح كند. اهل كیخودش را تصح یاسیكرد كه اطالعات س یم یمرتب سع

ك امام زمان یاز نظر اهل تسنن  یدر هرقرن’’ گفت كه  یعداوت هم نبود و م

ل یبعدا بعلت مسا‘‘ ظاهر شده است. ینیخم یز آقایشود و در زمان ما ن یظاهر م

داد، در فكر  یص میاسالم تشخر با ید و تمام آنها را مغایكه در زندان د یمختلف

 یمنتظر یهمچنان به آقا ید نظر كرده بود ولیتجد ینیخم یخود در مورد آقا

 ارادت داشت.

زد،  یبردم، هر وقت كه بازجو به ما سر م یبسر م یمن كه در عذاب روح

ش بچه ها باز گرداند. تا سرانجام یپ یخواستم كه مرا به سلول قبل یمرتب از او م

رضا را به سلول ما آورد. احمد را در سلول قبل نگهداشته  ل ویها تكماز روز یكی



    194         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

د خوشحال شدم. ین وضع جدین برده بودند. من از ایرا هم به او یبودند و مصطف

زاده با احترام رفتار و  یمفت یدر مجموع و در اوضاع و احوال آن زمان با آقا

صحبت  ین با ویدر او یالنیگ یكردند. دو بارهم آقا یش حساب میحرفها یرو

ج را به پن یدر زندان بود. سرانجام و یشتر قصدشان نگهداشتن ویكرده بود. ب

 زندان محكوم كردند. یسال و اند

 

 بستن اتهام به مهندس بازرگان

ه ب ینادر یم، روزیك سلول بودیل ، رضا و من در یزاده، تكم یكه مفت یهنگام

مسأله گروهها و دسته ها  یكه رو یراست بنام منتظ یجوان’’ سلول آمد وگفت: 

 یعاتكند اگر اطال یق میكه تحقینه اید، در زمیآ یش شما میكند، پ یم یقیكار تحق

  ینچند روز بعد جوا‘‘ د!.یارش بگذارید در اختیآ یاز دستتان برم ید و كمكیداشت

د در ینكه بگویهستم و بدون ا یست و چند ساله به سلول آمد و گفت من منتظریب

ر یون شروع به بحث كرد. درست نظیل همایكند با تكم یق میتحق ینه ایزم چه

 كرد.   یسئوال م یاز و ییك بازجوی

خواست  یها بوده و م یصدر از اول جاسوس خارج یبن یكرد كه آقا یادعا م

در ص یبن یها رو یون برگفته اش صحه بگذارد. گفت فرانسویل همایكه تكم

 یصدر در مؤسسه علوم اجتماع ین علت بنیكرده بودند و به هم یه گذاریسرما

 ل دریجاسوس است. تكم یكرده و با آن استادها رابطه داشته است پس و یكار م

ن موسسه یر! ایخ’’گفت  ین جوان میا یح داد ولیتوض یمورد آن موسسه مقدار

ران یات عوامل خود و پرورش آنها در یترب یها برا یها و خارج یرا فرانسو

 ید وقتیین است كه بگوین حرف مثل ایا’’ ل گفت: یبعد تكم‘‘ برپا كرده بودند.

به شكم مادرش زده است، پس  یصدر در شكم مادرش بوده است چند لگد یبن

انست تو ینم یلیل هم بدالیل نبود و تكمین جوان ول كن تكمیا‘‘ جاسوس است. یو

 و یسأله مؤسسه علوم اجتماعسخت ناراحت بود. بعد از م یمحكم حرف بزند ول

باز  ید ولیچسب یصدر، به مهندس بازرگان و نهضت آزاد یجاسوس بودن بن

ر فشار قرار داده بود كه آنچه را كه خودش یل را زیتكم یلیل بود. خیمخاطبش تكم

و  یت نهضت آزادیوضع’’ د كه یرد. پرسیل بگیه آنرا از تكمیدینظرداشت، تأئ

ت مهندس یدر اطراف شخص یل مقداریتكم‘‘ است؟خچه آن چگونه بوده یتار

ك ی ینهضت آزاد’’ ن جوان گفت كه یصحبت كرد. ا یبازرگان و نهضت آزاد

گانه و در خدمت یاست و بازرگان و افراد آن عامل ب یر اسالمیغ یسازمان الحاد
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 .  برد ین جوان رنج میر افتاده بود و از دست ایچاره گیل بیتكم‘‘ آنها هستند.

 یلین جوان خیم. از كار ایكرد یم و بحث را گوش میر هم نشسته بودما دو

ان بحث آمدم و گفتم: یكند به م یل را ول نمیدم كه تكمیشدم و چون د یعصبان

مخالف روش نهضت  یاسیدانند كه من از نظر س یم ین دادستانیمسئول یهمه 

ت سین معنا نین به ایا یپسندم ول یآنها را نم یاسیبوده وهستم و روش س یآزاد

مهندس  یآقا یپسندم، پس تمام كارها یآنها را نم یاسیكه چون من روش س

ن ایرا كه سال یست كه ما كسانیح نین صحیبازرگان نادرست و باطل است و ا

 یاو را نم یكارها یدراز در خدمت اسالم و مبارزه بوده اند حاال چون بعض

 م.  یبدان یآنها را باطل و ضد اسالم یم، همه كارهایپسند

 یلیمهندس بازرگان در دولت موقت بنا به دال ید روش آقاییممكن است شما بگو

 ینم ینادرست بوده است ول یا فالن كار و بهمان عمل ویدرست نبوده است 

ت یبازرگان فعال یو باطل است. آقا یضد اسالم یو ید تمام كارهایید بگویتوان

ه ك ید و زمانیامده بودیا نیهنوز به دنكه شما یكرده است. و موقع یادیز یاسالم

بزند و نماز بخواند، او  ین حرفیكرد در دانشگاه از اسالم ود یجرأت نم یكس

ت آن دفاع كرد، یغ اسالم كرد و از اسالم و حقانیستاد و نماز بپا داشت و تبلیا

ك موج اسالم یكرد، كتاب نوشت، بحث كرد و خالصه در دانشگاه  یسخنران

 ن درستین اسالم عوض كرد. ایانداخت كه جو دانشگاه را نسبت به دبراه  یخواه

‘‘ ت.سین یاست و اسالم یبازرگان التقاط یآقا یكتابها’’ ست كه گفته شود: ین

ده او را نخوان یهم بحث جداگانه دارد. شما كه كتابها یمن گفتم: هركتاب و نوشته ا

 هم داشته باشد. یرادیاندارد كه  یست و اشكالیمنزل ن ید. كتاب هم كه وحیا

.‘‘ یهست یصدر و بازرگان التقاط یشما هم مثل بن’’ رو كرد به من و گفت:  یو

سال حكم گرفته ام، بنا  15ن حرف را زد، گفتم: من دادگاه رفته ام و یاو ا یوقت

م دارم و بالفاصله رفت یگر با تو حرفیو نه من د یمن هست ین نه تو بازجویبر ا

 ن شد. بعدیاطاق نشستم. جو سلول و بحث بهم خورد و اوضاع سنگ یدر گوشه 

كه شده است،  یبیكرد به هر ترت یل با زبان چرب و نرم خودش سعیاز آن تكم

 ینكه كمینطرف و آنطرف حرف زد تا اینقدر از ایل كند و باالخره ایجو را تعد

جوان بلند شد ن ین برخورد من كار خودش را كرده بود. ایا یجو را برگرداند ول

 امد.  یگر باز نیو رفت و د

 یقاآ’’ گفت:  یبه سلول آمد و پس از احوالپرس یكرم یمرتض یچند روز بعد آقا

 یمسأله ا یگفتم: من با و‘‘  د؟یداشته ا یچه مسأله ا ی، شما با منتظریجعفر
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 یح دادم كه ویگفتم و توض یكرم یمرتض یآقا ینداشته ام و شرح ماوقع را برا

گفتم:كه  ین وچنان گفت و من هم در جواب ویمهندس بازرگان چن یدر مورد آقا

ران كرده ین خدمات را به اسالم و ایبازرگان ا یست و آقاین حرف تو درست نیا

د ان زندان آمین و بازجویدر جلسه مسئول یمنتظر’’ گفت:  یكرم یاست. مرتض

 یكرم یبعد از آن آقا‘‘ كند. یفكر م یاست و التقاط یالتقاط یجعفر یوگفت:  آقا

 ین حرف از نظر اصولین حرف را روبرو كرد و گفت كه ایشود ا یم’’گفت: 

ن مسأله دو باره مطرح و روبرو یل داشتم كه ایم یلیمن هم خ‘‘ ندارد. یاشكال

ن ین كار انجام بشود، ما را به اوینكه ایقبل از ا یشود تا برهمگان روشن شود ول

ن یخوشش آمده بود وبه هم یلین عمل من خیزاده از ا یمفت یمنتقل كردند. آقا

 یالنیگ یش آقایش آمده بود از جمله پیش پیبرا یجاها كه امكان یجهت در بعض

كرده بود در هرجا كه ممكن است، از من در ذهن  یف كرده بود و سعیاز من تعر

 بگذارد. یباق ینكات مثبت یمقامات دادستان

 

یزندانمسلوب االراده كردن   

 شود یبكار برده م یین سوال مطرح بوده و هست كه چه روشهایا یاریبس یبرا

 یكشد و چرا در بعض یخودش اعمال و رفتارگذشته اش را به مسلخ م یكه زندان

و  یجسم یرا تحت انواع شكنجه ها یكه زندانیم شاه با وجودیر رژیمها نظیرژ

 یا اعدام محكوم میل المدت و یطو یا آنها را به زندانهایدادند و  یقرار م یروح

در  یكرد ول یدار از رفتار و اعتقاداتش دفاع مینستوه و پا یكردند، زندان

 یجمهور یم انقالبیا رژیو  یشورو 1917اكتبر یم انقالبیر رژینظ ییمهایرژ

ته ، گروه گروه و دسین سابق بعنوان دشمنان فعلیون و مبارزیانقالب… و یاسالم

ند و در برابر ملت خود را خائن، ضد یآ یم ییو خوشرو یادگدسته آن هم به س

 یكنند كه از رو یكنند و چنان وانمود م یم یانقالب، ضد اسالم و قرآن معرف

اه خود و پاك كردن اذهان مردم از شوائب یجبران گذشته س یرغبت و رضا و برا

رند قاضا داا رهبرانقالب تیشگاه ملت و یرا مطرح كرده، از پ ییشنهادهاین پیچن

 رند. یقرار بگ یو رأفت اسالم یكه مورد عفو و بخشش انقالب

كار كه خود از ب یاتیكه بعمل آورده و تجرب یقاتیكند كه با تحق یم ینگارنده سع

ن اثر كه ین گونه روشها اندوخته است، درحد بضاعت خود در جلد دوم ایا یریگ

د یگو ن پرسش پاسخیاست به اافته یو زندانبان اختصاص  یزندان یبه جامعه شناس

 ییپردازم كه از چه روشها ین مسأله مین بخش مختصر به ایفعال در ا یول
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د ید و رفتار وكردار و عقایآ یم ییخودش با گشاده رو یشود كه زندان یاستفاده م

شده است! روش  یوح یك شبه به ویكه  ییكشد و گو یگذشته اش را به مسلخ م

و ملموس استفاده  یقیزنده و حق ینست كه از مثالهان كتاب آیكار در سراسر ا

 شود. 

ار كردن و به زانو در یمسلوب االخت یكه برا ین روشیتر ین و اصلیمهمتر

است. اگر روش  یجادترس در وجود زندانیكنند، ا یاز آن استفاده م یآوردن زندان

دهد و اگر  یار آنان قرار میخودش را دراخت یجاد ترس كارگر افتاد، زندانیا

اثر  یب یتوانست برترس غلبه كند تمام كوشش زندانبانان و عوامل دادستان یزندان

مان و اعتقاد ظاهر شود، یا یبا چاشن ین ترس در وجود زندانیخواهد شد. و اگر ا

 یعامل ب یر و زندانیرد و شخص اسیگ یبخود م یگریشكل د یمسأله بطور كل

كه  یشود وآنان به هرطرف یم یوامل دادستانزندان و ع یایدر دست اول یاراده ا

جاد ترس در وجود یدر ا یرا بچرخانند. عوامل مختلق یتوانند و یبخواهند م

 است كه: یشتر زمانیغلبه ترس ب یموثر است ول یزندان

ن است و تمام یبباورانند كه پرونده اش سنگ یا به ویفكر كند و  یـ زندان1

 ار آنهاست. یاطالعاتش در اخت

 یمان واقعیدر راه و روش گذشته و اعتقادات خودش راسخ و استوار نباشد و ا ـ2

 به آنها نداشته باشد. 

ن یل ایه و تحلیرد و قدرت تجزیك طرفه قرار بگیـ در معرض اطالعات 3

 كطرفه را از دست داده باشد. یاطالعات 

و  حیصحاو درست نبوده و اعتقاد  یباورانده باشند كه اعتقادات قبل یـ به و4

 انگر آن هستند. ینها مبلغ و بین است كه ایروش درست ا

ق شده است نداشته یتزر یكه بو ییبه محك زدن باورها یار سنجش برایـ مع5

 یكه داشته و روش ینسبت به مسلك و مرام یگر شخص زندانیباشد، بعبارت د

آنرا از  یواقع یارزشها ییشناسا یارهایتحقق آن بكار برده است مع یكه برا

 .یسه كند نه با محتویا آنكه اعمال را با شكلها مقایدست داده باشد و 

است كه هزاران  یست بلكه مسأله، روشین یخاص یا فردیتنها مسأله شخص و 

 شوند. ینگونه زندانها دچار آن مینفر در ا
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 فصل نهم

 

نیره اویانتقال به جز  
 

ن یره اویگر مجددا به جزیمرا به اتفاق چند نفر د 1361ماه یاواخر د سرانجام

منتقل كردند و طبق روال گذشته اول ما را به دادسرا و دفتر زندان بردند و ازآنجا 

ل یبند شش تحو یعنی یز به بند قبلین واحد نیفرستادند. در ا 329مرا به واحد

 برد. از افراد یدر آنجا بسر م یبه بند بازگشتم هنوز احسان نراق یدادند. وقت

 نامشان خواهدآمد.  یین بند منتقل شده بودند، بمناسبتهایكه به ا یگرید

دادستان  یقدوس ین آقایكه پاسدار و از محافظ ین موقع دو جوان حزب الهیدر ا

رساندند و رابطه  یت و آزار نمیان اذیبند بودند. به زندان یبودند، مسئول داخل

اصفهان را بجرم ترور مهندس  یاشتند. دو سه نفر از بچه هابا آنها د یخوب

در  یاز همكاران مهندس غرض یكیاصغر  یبه آنجا آورده بودند. آقا ینیبحر

ت شد كه نخس یكه گفته می، كسیریدر كردستان، پد زن كشم یو یزمان استاندار

از افراد  یو باهنر شده است. بعض ییرا منفجر كرده و باعث قتل رجا یریوز

و  یمعاون خلخال یمیكر یعل ی، آقایدادگستر یره كانون وكالیئت مدیساواك، ه

ند ب بیخالصه ترك… خالص مشهور بود و یان اسالم كه به علیمعاون گروه فدائ

درآنجا وجود  یو حرفه ا یا تخصصیب بود. از هر دسته و گروه و یب و غریعج

 بهتر از یبود. از نظر جا وضع كمار خوب یبس یتجربه اندوز یداشت و لذا برا

 شد. جا داشتن یك متر جا داده میم تا ین نیدر هر اطاق ب یسابق بود و به هرنفر

 از ین فصل به بعضیاز بود. در ایك امتیوار خودش یدر اطراف اطاق و كنار د

 یب اشاره میبازگو كردن در مورد آنها وجود دارد به ترت یبرا یافراد كه مطلب

 كنم.

  

دیمسار عصر جدیتـ 1  

در  یو متخصص با تجربه ا ییهوا یروید، از فرماندهان نیمسار عصر جدیت

در “ وكس  یا”  یجاسوس یماهایر، مسئول پروژه هواپین امینه كارش بود. ایزم
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كرده  یداریكا خریاب را از آمریرد یماهاین هواپیاز ا یزمان شاه بود. شاه تعداد

ن یدو فروند از ا یكیپروژه بود. بعد از انقالب ن یا یفن یمسئول اجرا یبود كه و

ران و عراق یفروخت و درزمان جنگ ا یكا به عربستان سعودیماها را آمریهواپ

د یمسار عصر جدیكردند. ت یاستفاده م یابیرد یما براین هواپیها از هم ییكایآمر

را بجرم  یبوده، و یو جاسوس یابیماها ردین هواپیكرد كه چون كار ا ینقل م

كرد كه از  یگرفته و به پنج سال زندان محكوم كرده بودند. او نقل م یجاسوس

سپهبد  یارتش و معاون و یدهایان مسئول تمام خریمسار طوفانیت ینظر مال

 داده شد و یفرار یر شد ولیل انقالب دستگیان در اوایزدانبخش بود. طوفانی

ر ن آورده شده بود، در اواخیبه اور شده و یز كه دستگیزدانبخش نیمعاونش سپهبد 

 یهمراه با دكتر رام به دادگاه فراخوانده شد. هردو 62ل سال یا اوایو 61سال 

 ی، آقایآنها بعد از بازگشت به بند شاد و خندان بودند چون با دادن مبلغ كالن

 آنها را صادر كرده بود. یحكم آزاد یالنیگ

  

یمحمد اسالم یـ آقا2  

ن یبود. ا یشهر ر 2شماره  یصاحب سردفتر اسناد رسم یمحمد اسالم یآقا

رون آمده بود، یت بیش از سلك روحانیشخص كه خود قبال معمم بوده و سالها پ

 ن، خودشیل انقالب در اویدر اوا یبود. و یو قرآن ینیل دیمطلع به مسا یشخص

ج فارس سفر یحوزه خل یز به كشورهاین یبازجو بوده و همراه خلخال  یمدت كم

ن یرا رها كرده و از او یامده ویخوشش ن یكرده بود. اما از اعمال و رفتار خلخال

ده یكند ضابطه حاكم است و به خاطر عق یكه اول فكر م یرون آمده است، ویز بین

ضابطه را گرفته است، همه  یشود كه رابطه جا یمتوجه م یكرده وقت یخدمت م

ن آخوندها، یب یرود. و یخودش م تیكند وبدنبال كار وفعال ینها را رها میا ی

شناختند. سنش  یرا خوب م یو یالنیگ یسرشناس بود و همه، از جمله آقا یفرد

را درمنزلش  یجمال گنجه ا ین اتهام كه آقایرا به ا یشصت سال بود. و یباال

ز ا یكیاطالع داشته، بازداشت كرده بودند. او  یگاه و یا از مخفیكرده و  یمخف

ن یشناختند. ا ین میل به مجاهدیرا متما یها و ینیه بود و اواعضا گروه اقام

ر كردند. هردفعه كه از ین بار شكنجه و بقول خودشان تعزیرمرد را چندیپ

د و ینال یش ورم كرده بود كه از شدت درد میگشت، كف پاها یبرم ییبازجو

تك ك رمرد راین پیكشند و ا ینها چگونه خجالت نمیب بود كه ایعج یلیمن خ یبرا

 زنند.  یم
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 یاسالم ین در زمان انقالب و قبل ازآن با آقایآخوند مجاهد یجمال گنجه ا یآقا

كه اول اوضاع هنوز بهم  یا هنگامیدوست بوده و حشر و نشرداشته است وگو

آمده وبعد هم  یاسالم یبه منزل آقا یدوست یرو از یدو سه بار یكینخورده بود 

 را یگنجه ا یكردند كه جا یرا شكنجه م یو ین دادستانیشده است. مأمور یمخف

 ید او را مخفیا شایاطالع دارد و  یاز گنجه ا یكردند كه و ینشان بدهد و فكر م

ان طاهر احمدزاده، مسعود یگروه اقامه بودكه آقا یاز اعضا یكی یكرده است. و

 مد، محیدكترملك زدان حاج حمزه،ی، دكترممكن،مهندس ییبابا یا، احمدعلیم نیكر

 ت داشتند. یگر درآن عضوی( و چند نفر دی)طارم یسردان

با روشنفكران و  یدوست شده بود و اصوال و یاحسان نراق یبا آقا یاسالم یآقا

جه( ر) شكنین بار تعزیچند ینكه ویداشت. بعد از ا یل كرده ها رابطه خوبیتحص

گفته  یها به و ییاز بازجو یكیدر زندان بود، در  یشد و حدود هفت هشت ماه

 یچ جرمیگفت كه ه یرا به دادگاه خواهند فرستاد. خودش م یب ویبودند كه عنقر

جرم بود  یهم نشده بود. نه رابطه با جمال گنجه ا یقتا مرتكب جرمیندارد و حق

 یو دادگاهها یاسالم ین بود كه در جمهوریونه عضو گروه اقامه بودن، مشكل ا

كردند بلكه فكر و  یب شده محاكمه نمانقالب افراد را تنها به خاطر جرم مرتك

و  ده آنانیده شما خالف عقین كه عقیدند. همیكش یز به محاكمه میده افراد را نیعق

 یت و محكوم كردن كافیمجرم ین برایا روش شما مخالف روش آنان بود، همی

 بود.

را ظرف چند  یاسالم یا آقایگو یجعفر یآقا’’ به من گفت:  یاحسان نراق یروز

د كه اصال مرتكب یگو ینده به دادگاه احضار خواهند كرد و او خودش میروزآ

ت یبهتر است كه بداند وضع یبا اوضاع و احوال فعل ینشده است ول یجرم

سخت نكشاند. چون  یتند نرود و كار را بجا یلیدادگاهها از چه قرار است كه خ

د از او ینتوا ید، میدار یمختلف اطالعات یان انقالب و گروههایشما از جر

ش مطرح یكه ممكن است در دادگاه برا ییر همان سوالهاید نظیبكن ییسوالها

ند ب یبه دفتر داخل یو احسان نراق یندارد. من و اسالم یمن گفتم اشكال‘‘ كنند.

د دادستان كل انقالب بودن یت الـله قدوسیم. دو جوان پاسدار كه قبال محافظ آیرفت

 بود، مورد اعتماد یمعاون و یگریسئول بند ودم یكیر شده بودند، یو حال دستگ

 یك دادگاه صوریدادند. در آنجا  یرون نمیبه ب یان خبریه زندانیبودند و بر عل

ن در نقش دادستا ینراق یكردم وآقا یرا باز یل شد كه من در آنجا نقش قاضیتشك

 كرد:  یعمل م
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جمال  یبوده و آقان خلق ید كه عضو مجاهدی، شما متهم هستیاسالم یـ آقا یقاض

د یدانست یا شما نمید. آیاو اطالع دار ید و از محل اختفایكرده ا یرا مخف یگنجه ا

 و اسالم است؟ یاسالم ین گروه ضد انقالب و ضد جمهوریكه ا

د، من كجا مجاهد هستم؟ یشناس ی، شما كه خودتان مرا بهتر میالنیگ یـ آقا یاسالم

م من هم با آنها رابطه داشتم. با یم رابطه داشتنطور كه قبل از انقالب همه با هیهم

هم رابطه داشتم و اوكجا رفته و چه شده من خبر ندارم. من نه عضو  یگنجه ا یآقا

 كجاست. یدانم كه و ین بوده ام و نه هوادار آنها و نمیمجاهد

 د؟یدوست نبوده و رابطه نداشته ا یا شما بعد از انقالب با ویـ آ یقاض

دوست بودم و رابطه داشتم بعد از انقالب هم  یـ چون قبل از انقالب با و یاسالم

 رابطه داشتم.

 ین را نفیمجاهد ینین است و امام خمیاز مجاهد ید كه ویدانست یا نمیـ آ یقاض

نها یآنها را طرد كرد و معلوم شد كه ا ینینكه امام خمیكرده است؟ چرا بعد از ا

 د؟ید وآنها را طرد نكردیباز هم با آنها رابطه داشتمنافق  و ضد اسالم هستند، شما 

نكه رابطه یبوده است و نه ا یدوست ینها تنها از رویتمام ا یـ بله ول یاسالم

 .یالتیو تشك یسازمان

 ید كه اكثر اعضایدان ید؟ می، شما عضو گروه اقامه كه بودیاسالم یـ آقا یقاض

 آنها؟ا از هواداران یا مجاهد هستند و ین گروه یا

آن عضو  یدانستم كه اعضا ینم یـ بله من عضو گروه اقامه بوده ام ول یاسالم

 ا هواداران آنها بوده اند.ین و یمجاهد

، یزدان حاج حمزه، دكتر ممكن، سردانیمهندس  ید كه آقایدانست یـ شما نم یقاض

ا هواداران آن ین بوده و یا عضو مجاهدی… ا، طاهراحمدزاده ویم نیمنصور كر

 هستند؟

 یرجمهو ین بود كه قانون اساسیهدفم ا ین گروه بودم ولیـ بله من عضو ا یاسالم

 ا هوادارآنها.یگفتند كه مجاهد هستند و  ینها هم نمیر. ایشود و الغ یعمل یاسالم

ه ب یزهاین چیست كه ایسته نیمثل من و شما با یاز افراد یاسالم یـ آقا یقاض

شناسند و از سرشناسان آنها هستند  یافراد را كه همه من یم و اینیرا نب ین روشنیا

 ید كه كسانیدان ید نمیم. شما كه خودتان اهل تجربه و علم هستیما آنها را نشناس

كنند و بمرور آنها را درجهت  یها سؤاستفاده م یبعض یو سادگ یند و از پاكیآ یم

 سازند؟ یمكنند و بعد آنها را در دام خود گرفتار  یت میاهداف خود هدا

 م فقط چندینزد یدرهرحال ما كه دست بكار ید ولییفرما یـ شما درست م یاسالم
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 و امر به معروف داشت. یم كه جنبه ارشادیه صادر كردیاعالم

و امام  یاسالم یه ها مخالف جمهورین اعالمیا یا محتوی، آیاسالم یـ آقا یقاض

د یگو یشود، گروه شما م یدارد اجرا م ید كه قانون اساسیگو ینبود. او م ینیخم

 یدگرفته شود و قلمهاین قلمها بایا ید كه جلویگو یشود. او م یكه آن اجرا نم

قلمها آزاد باشد و همه  ید همه ید كه باییگو ید شكسته شود و شما میمغرض با

نست ر آیشما هم ز یه كه امضایه و فالن اعالمیسند، مثال فالن اعالمیبتوانند بنو

 ست؟ین ینیو اوامر امام خم یاسالم یح با جمهوریمخالفت صر در

ه را امضاء نكرده ام. دوستان به من اطالع نداده و یـ من آن دو اعالم یاسالم

 آن گذاشته بودند. یخودشان اسم مرا پا

 آنها گذاشته اند و شما موافق ید آنها اسم شما را پایدینكه دیا شما بعد از ایـ آ یقاض

 د؟ید، نظرخود را اعالم كردیآن نبود یمحتوا

ر گیبه آنها گفتم كه د ید ولیبنظرم نرس یزین چیـ نه، در آن موقع چن یاسالم

 بگذارند. یه ایاطالع یبدون اجازه حق ندارند نام مرا پا

د، چطور شد كه ما را رها یبود ی، شما كه خودتان انقالبیاسالم یـ آقا یقاض

 د؟یضدانقالب رابطه برقراركرد ید و با گروههایكرد

ك خانواده بزرگ و یت ین سن و سال، مسئولید كه من با ایدان یـ شما م یاسالم

 شتریازكمك به انقالب بیرا بعهده دارم. اول انقالب چون ن یدفتر اسناد رسم

اد شدند وكارها روبراه یبعد كه افراد ز یشد، من درخدمت بودم ول یاحساس م

د، یپاش یشت من داشت ازهم میكار خانواده و امرمع یازه ریگرشیشد وازطرف د

 یتنم بعدا چه خدمیبرگردم تا بب ین است كه فعال به كاروزندگیدم صالح براید

 ازمن ساخته است واال من قصد پشت كردن به انقالب را نداشته ام.

اه دادگ یرا برا یاسالم یم. چند روز بعد آقایختم كرد ن بحثها جلسه رایبعد از ا

 یتهم بعلت دوس یالنیگ یبود. آقا یالنیگ یزآقایس دادگاه نیرئ احضار كردند و

ث و بح یسخت نگرفته بود. بعد از مقدار یلیخ یاسالم ی، به آقایو رابطه قبل

 یگران كرده و گفته بود كه مجازات آقایرو به د یالنیگ ی، آقایخودمان یبررس

ل یاست و حاال كه مسا یش كافیاست برا ن اندازه كه زندان بودهیبه هم یاسالم

 یآقاد. ویبده یبه و یقید و شش ماه هم حبس تعلیرا آزادكن یش روشن است ویبرا

 چند روز بعد آزاد شد. یاسالم
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یمیكر یـ عل3  

گفتند  یخالص مشهورشده بود چون م یبه عل یخلخال یمعاون آقا یمیكر یعل

كرد كه آنها چند  یف میزده است. خودش تعر یخالص را م یرهایت یكه و

و صاحب نفوذ هستند و براثر  یاسالم یبرادرند كه همه از مقامات جمهور

چ یگفت كه من ه یرا بازداشت كرده اند. و م یو یو گروه یاختالفات درون

توانند مرا در زندان نگهدارند. از اوضاع و احوال هم  ینها نمیندارم و ا ینگران

كرد و  یمرتب اعتراض م ینداشت و حت یو ناراحت یچ نگرانیكه همعلوم بود 

از مقامات زده كه درآن  یرون بوده است چند تلگراف به بعضیب یگفت وقت یم

در ص یهم به بن یگفت كه تلگراف یاز كارها اعتراض كرده از جمله م یبه بعض

 ینقل م یاعدام ها و شكنجه ها اعتراض كرده است. و یزده كه درآن به بعض

ل یشان تشكینكه پرونده برایحدود چهار صد نفر را بدون ا یخلخال یكرد كه آقا

 یان اسالم بود ویرهبر فدائ یخلخال یكه آقا یبدهد، اعدام كرده است. هنگام

 یكه خودش میان اسالم و از همراهانش بود. همانطوریمعاون او در گروه فدائ

 را آزادكردند. یگفت بعد از چند ماه كه در بازداشت بود و

  

ـ دكتر احمد هومن4  

دو  یكیم گذشته بود، یدر رژ یرتبه دادگستر یاز مقامات عال یكیدكتر هومن كه 

تمام مدارج را در  یاست كانون وكال را بعهده داشته است. ویز ریدوره ن

 بوده یدادگستر یوكال ین المللیهم عضو جامعه ب یكرده، مدت یط یدادگستر

و از  یسیران بود. مسلط به زبان انگلیدر ا یس لژ فراماسونیاست. برادرش رئ

متجاوز از هفتاد سال داشت و با افراد كمتر حرف  یبود. و ین المللیحقوق دانان ب

گذشت و شكسته شده بود. من از او  یبه او سخت م یلیزد. در زندان خ یم

ر روز هم قبول كرد و ه یاد بدهد و ویبه من  یسیانگل یخواهش كردم كه كم

 یاد می یسیم به من انگلیزد یاط با هم قدم میكه در حیدر حال یم ساعتیحدود ن

د وبرادرتان یسئوال كردم شما كه خودتان ماسون هست ین قدم زدن از ویداد. در ح

 یقتو’’ ت شما چگونه شد؟ گفت: یران بوده، بعد از انقالب وضعیس لژ در ایرئ

، مساوات، یل برادریم از قبیكه ما داشت یم اهدافیدیروزشد و ما دیكه انقالب پ

كند لذا ما مدارك  یب میتعق یاسالم یاست كه جمهور یهمان اهداف… و یبرابر

م كه ما جزو گروه ماسون یدكتر مفتح و گفت یم خدمت آقایو اسناد خود را برد
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ما  فیروز شده است تكلینهاست. حاال كه انقالب پید ما هم ایم و اهداف و عقایهست

اد دن اسنیمفتح پس از د یآقا‘‘ م؟یدكه ما عمل كنیده یم ی؟ شما چه دستورستیچ

متعرض شما نخواهد شد و اهداف  ید و كسیندار یشما مشكل’’ و مدارك گفت: 

 ‘‘ بوده است. یشما خوب و اسالم

ر یگیتحت پ یفراماسون یت در لژهایبه جرم عضو یكس یاسالم یدر جمهور

را اشغال كرده بودند و در  یماسونها مقامات مهمم گذشته یقرار نگرفت. در رژ

ه متعرض آنها نشد بلك یداشتند اما نه تنها كس یكشور نقش اساس یاست گذاریس

ده و یچیل پیاز مسا یكین یامد و ایش نیآنها پ یز در باره ین یو بحث یچندان جرم

 ازداشتكه من در ب یاست كه هنوز در بوته ابهام مانده است. در طول مدت یبغرنج

گر یل دیبردم به سه نفر ماسون برخورد كردم كه آنها هم در رابطه با مسا یبسر م

امك یمهندس س یگریار ودیبخت یر دادگستریمعاون وز یكیبازداشت شده بودند. 

داشته و هنگام  یمانكاریل پین بوده و مسایفرزد بود كه مقاطعه كار زندان او

 ن دكتریهم یگرفته بودند و سوم یمشروب از و یادیر زیز مقادین یریدستگ

 یاست كانون وكال آورده بودند. و بگفته موسیرا در رابطه با ر یهومن بود كه و

ان ویانقالب تهران و مستشار د یدر دادستان یقم یمعاون آذر ینیف حسیجان س

 ر لژیدب یآباد یز دكتر علیگران، اول انقالب نینجانب و دیكشور به ا یعال

با  ینیمخ یبه دستور آقا یر شد كه بالفاصله پس از چند ساعتیدستگ یفراماسون

 د.یعزت و احترام آزادگرد

  

ـ مهندس ف ـ ن )= فرخ برزین(5  

= ف ـ ن ) یداكردم آقایپ یكه در بند با او آشنا شدم و رابطه دوستیاز جمله كسان

 یل كرده بود. ویكا تحصیكه درآمر یازافراد بارز یكیفرخ برزین( بود، 

 )رنجبران( بود سیكا شاخه سیآمر یون جهانیعضو كنفدراس ییدردوران دانشجو

 آنها بود یسخنگو یكرد و یپخش م ییویكا برنامه رادیس در آمریكه سیو زمان

م نقل كرد: بعد ازانقالب یكه خودش برایو دست داشت. بطوریو در اداره راد

 یاسیس یكه جو و فضاشود  یمتوجه م یگردد به زود یران برمیكه به ا یهنگام

ور ت ممكن است بطیست و در صورت فعالیت گروه آنها نیمتناسب با فعال یفعل

ل یاز همان اوا ینجهت ویباال بكشد. بد یاز صحنه حذف گردند وكار بجا یكل

 یرود. ول یم یكند و دنبال كسب وكار و زندگ یرا رها م یاسیانقالب كار س

. ر كرده بودندیاز افراد سرشناس رنجبران بود او را با همسرش دستگ یكیچون 
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در بازداشت نگهداشتند و  یزود آزاد كردند و خودش را مدت یلیهمسرش را خ

چپ و طرز تفكر و خط  یف ـ ن گروهها یز آزاد كردند. آقایرا ن یسرانجام و

ون حزب توده كه در در یشناخت. با حزب توده و انشعابات یآنها را خوب م یمش

 شده بود، و یستیماركس یر گروههایوسته و منجر به وجود آمدن سایبه وقوع پ

 نها بهیا یآگاه بود، وهمه  یآنها بخوب یحزب توده و روابط درون یز ازخط مشین

 یباال ین چپ واز رده هایكا جزو مبارزیان دراز درآمریسال یل بود كه وین دلیا

 آنها بوده است.

با من آشنا شد و با هم رابطه  یاول كه من وارد بند شدم، و یدرهمان روزها

ما  یم رابطه دوستیشناخت یگر را میكدیم و به مرور كه یدا كردیخوب دوستانه پ

است یو ر یدر رابطه با روزنامه انقالب اسالم یگهگاه یشد. و یمحكمتر م

آنها  ز بهیكرد و من ن یمطرح م ییصدر سوالها یبن یان آقایو اطراف یجمهور

داد و  یكردم جواب م یرا كه من مطرح م یلیز متقابال مسایدادم و او ن یپاسخ م

 یرا با هم بحث م یل مذهبیاز مسا یاریم. بسیكرد یبا هم مبادله اطالعات م

به  یكرده بود ول یسپر ییشتر مبارزاتش را با چپ گرایب یم و با آنكه ویكرد

ن خاطر آبش با من یدا كرده بود و بدیز عالقه پین ینیو د یل مذهبیمرور به مسا

كه  یم كه هنگامیدا كرده بودیبه هم عالقه پ یرفت. بحد یم یك جوی یشتر تویب

دست  یكردم، مدت یخداحافظ یانتقال به قزلحصار صدا زدند و با و یمرا برا

م كه یكرد یم و اشك درچشمانمان حلقه زده بود و احساس میدرگردن هم داشت

با  ینكه من از زندان آزادشدم دو سه سالیبعد از ا یم. حتیك هستیبه هم نزد یلیخ

ل یكه با هم در مورد مسا ینكه رفته رفته رابطه قطع شد. مدتیم تا ایهم رابطه داشت

 یات هیاز فعال یم و ویكرد یبحث م یـ مذهب یاسیل سیمختلف و بخصوص مسا

 یو باورها یت اسالمد كه همچنان به اعتقادایمن در اروپا آگاه شد و د یاسالم

وسران آن را به حساب  یاسالم یبند هستم و اعمال و رفتار جمهور یخود پا ینید

 نیبرم و چند یگذارم، دچار تعجب شده بود كه چرا من در زندان بسر م ین نمید

 ن مسأله را بطرق مختلف از من سئوال كرد.یبار ا

از  یكی یمحسن خاتم یآقاك روز چند نفر را به بند آوردند كه از جمله آنها ی

ده مان ین گروه باقیبود كه تا آخر در ا یسازمان رنجبران بود و از كسان یاعضا

را  یر شده بود و مدتیدستگ 61در سال  یز برده بود. ویو دست به اسلحه ن

ل یقرارگرفته بود و بعد از تكم ییته مشترك گذرانده و درآنجا تحت بازجویدركم

كه من و ف ـ ن  ین منتقل كرده بودند. هنگامیرا به او یمحاكمه و یپرونده برا
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 یگر را شناختند و با هم به احوالپرسیكدیم او و ف ـ ن یزد یاط قدم میدر ح

ر مسئول یمد یجعفر یآقا’’ كرد وگفت:  یف ـ ن مرا معرف یپرداختند. آقا

او  یوقت‘‘ صدر است. یبن یك آقایو از همكاران نزد یروزنامه انقالب اسالم

در زندان است  یجعفر یعجب! آقا’’ د، تعجب كرد و گفت: ین حرف را شنیا

 یتمخا‘‘ نجاست.یهم ا یجعفر یكه آقا ینیب یبله م’’ ف ـ ن گفت: ‘‘ نجاست؟یوا

صدراست،  یمسلمان و مستقل گروه بن یكه از بچه ها یجعفر یآقا’’گفت: 

ن یچپ و مجاهد یهار كرده اند. او كه مخالف گروهیچطوراست كه او را دستگ

 یبودن آقا یرت من از زندانیح’’ گفت: ‘‘ شناختند. یز او را میبوده وهمه ن

احمد غضنفرپور(مرتب به جلسات ما ” )= پ “  یل است كه آقاین دلیبد یجعفر

 م كه بایگفت كه ما موافق هست یم و میكرد یآمد و با هم بحث و تبادل نظرم یم

گذارد كه مقاالت شما  یكند و نم یمخالفت م یجعفر یآقا یم ولیكن یشما همكار

 یم یجعفر یدرباره آقا” پ“ یكه آقا یلین مسایك چنیدرروزنامه چاپ شود. با

 ‘‘ر كرده اند.یرا دستگ یتعجب آور است كه چرا و یلیمن خ یگفت برا

 

مختلف یسرگردان در زندانها  

ن زندان یاز ا مرا یاسالم یدر مدت سه سال اول زندان، مأموران نقاله جمهور

را م یك بار به بهانه ایدند و هر چند یكش ین بند به آن بند میبه آن زندان و از ا

ه نكیگذشت تا ا ین منوال میكردند. وضع بد ین گور به آن گور منتقل میاز ا

 یمسئول داخل یحاج آقا مظاهر یروز 61ل اسفند ماه سال یا اوایاواخر بهمن ماه 

’  ’از جمله مرا صدا زد وگفت:  یرون بند آمد و عده ایبود از ب یفیبند كه آدم شر

ما را حركت دادند و روانه زندان قزلحصار كردند. ‘‘ د.یل آماده شویه وسایبا كل

ر كرده بود. بند دو واحد ییت تغین بار برخالف قبل در زندان قزلحصار وضعیا

ن یها بود، ا یر گروهكیار غیخوب آنجا بود و در اخت یاز بندها یكیسه كه قبال 

 یهربانل شیكردند كه تحو یه میك را داشتند تخلیشده بود و واحد  یبار بند گروهك

كوچك و نامناسب واحد  یاز بندها یكیواحد سه را كه  6ن علت بندیبدهند. به ا

چپ  یمعموال به گروهها یاختصاص داده بودند. گروهك یر گروهكیبود،  به غ

، ی، جبهه ای، ارتشیشامل ساواك یرگروهكیو غشد  ین اطالق میو مجاهد

، مكتب قرآن) گروه كاكا ی، نامارا، قطب زاده ای، نوژه ایاری، بختیعتمداریشر

و مجاهد  یخته چپیو جسته گر یصدر یزاده(، بن یعالمه احمد مفت یعنیاحمد 

 بود.  
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با یبهتر شده بود و تقر یر گروهكینسبت به غ یگروهك یت بندهایچون وضع

ها بود و من هم در  یار گروهكینكه تواب شده بودند در اختیاداره زندان بعلت ا

ادر صدر م یس زندان گفت كه بنین دفعه كه به قزلحصار رفتم حاج داود رئیاول

ان یندانم زیتقس یبرا یندفعه وقتیفرستاد. ا یگروهكها بود و ما را به بند گروهك

ه ك ییآنها‘‘ هستند؟ یها چه كسان یرگروهكیغ’’ مختلف آمد، گفت:  یبه بندها

من ‘‘ نطرف.یند ایایها هم ب یگروهك’’ بودند بلند شدند. بعد گفت:  یر گروهكیغ

’’ ها رفتم آنطرف. بعد از آن حاج داود روكرد بمن و گفت:  یهم همراه گروهك

صدر  یبن”دكهیگفتم: حاج آقا دفعه قبل خودشما به من گفت.‘‘یستین یتوكه گروهك

ومرا با آن عده .‘‘ یر گروهكینه! حاال برو بند غ’’ گفت: “ مادر گروهكها بود.

 61كه اواخر اسفندماه  یك فرستاد. در مالقاتیبه بند هفت واحد  یر گروهكیغ

دار ید یض است و ما فردا عازم اصفهان برایمادرت مر’’ م، همسرم گفت:یداشت

م یوضع مادرم وخ یستیم كه بامن ازطرز گفتن بتول احساس كرد‘‘م.یهست یو

نطور هم شد. هرچه یفتد و همیامت بیدار من و مادرم به قیباشد و ممكن است كه د

دار یا همراه آنها بروم و با مادرم  دیرم و یبگ یك روز مرخصیكردم كه  یسع

مادرت به رحمت ’’ بتول آمد و گفت: :  ینكه در مالقات بعدیسر نشد تا ایكنم م

تم م كه تو در خیریم اجازه بگیم كه بتوانیو ما هرچه كوشش كرد وسته استیخدا پ

آن  ین مالقات در روز چهار شنبه بود. فردایا‘‘ممكن نشد. یمادرت شركت كن

ل آماده یه وسایباكل’’ساعت دووسه بعد ازظهرمرا صدا زدند كه یروز حوال

خواهند مرا  یق مسئول بند گفته شده بود كه میقبل ازآن هم از طر یكم‘‘د.یشو

بعد كه مرا  ید بخواهند مرا آزاد كنند ولیكردم كه شا یآزاد كنند. خودم هم فكر م

گر ید یدا كرد و سه سال و اندیپ یگری، شكل دین منتقل كردند مسأله آزادیبه او

گر كه ید یسه ایبا دس یمطرح بوده ول یا مسأله آزادیهمچنان در زندان ماندم. گو

ن یبه او یمرا گرفتند. وقت یده بودند جلو آزادیاش چو دار و دسته  یالجورد

 منتقل كردند. 329واحد 6بند یعنی یم باز مرا به همان بند قبلیدیرس

فوت كرده بودند. البته   62ن ماه سال یفرورد 12ل و من هردو در روز یمادر تكم

ن علت همان شب یدر ختم مادرش شركت داده بودند. به ا یل را با پاسداریتكم

 روح آنان یشاد یم و برایل دادیتشك یل در داخل بند جلسه ختمیجمعه من و تكم

ا دوم یاطالع حاصل كردم كه سودابه و احمد، روز سوم  6م. در بند یفاتحه خواند

 آزاد شده اند. 62ن ماه سال یفرورد
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یاسالم یدر جمهور ییآدم ربا      

دم كه در یمنتظر) محمد آخوندان( را دوارد شدم محمد  6ن دفعه به بندیكه ایهنگام

و  یم، احوالپرسیشناخت یگر را از قبل مینشسته است. چون همد یگوشه ا

دن من خوشحال شد. در آن موقع او خودش را به یم و اوهم ازدیكرد یروبوس

كرد. بعدها به او گفتم: محمد تو چرا  یم یرعادیغ یزده بود وكارها یوانگید

، اگر من به یدانیتو نم’’ ؟ گفت: یزد یم یرعادیغ یل كارهاین قبیدست به ا

 یزدند  و اعدام م ینها مرا كتك میزدم، ا یدست نم یرعادیغ ین كارهایا

 ‘‘ كردند.

ون و دار و دسته یت و جزو انقالبیمحمد منتظر بقول خودش شاعر اهل الب یآقا

ود ب ینیخم یت آقایس هم آمد و در نوفل لوشاتو در بیبود. به پار یمحمد منتظر

شان یز پشت سر این یگرفته شده و ینیخم یكه از آقا ییاز عكسها یاریو در بس

 سرود و یم یانقالب یقبل از انقالب شعرها یستاده است. سالهایا درآن جمع ایو 

اس ون سرشنیروحان ین علت همه یون در ارتباط بود و به ایون و انقالبیبا روحان

 شناخت و با آنها حشر و نشر داشت. یرا م

را و چ یینجایگر چرا ایدست داد،  به محمد گفتم: تو د یدر زندان فرصت یروز

مد مح یون و آقایم اما تو كه با روحانیصدر بود یبن ی؟ ما با آقایگرفتار شده ا

 تیبه تنت خورده است؟ وضع یسه  الجوردی، چه شده است كه كیبود یمنتظر

 ح داد:یوضن تیخودش را چن

، براثر اطالع یو كشته شدن محمد منتظر یبعد از انفجار دفتر حزب جمهور’’ 

كردم.  ینها فاصله گرفتم و مثل گذشته به لبنان رفت  و آمد میل از ایمسا یاز بعض

 یاراسر عرفات همكینكه من با ینها از ایاسرعرفات رفت وآمد داشتم. ایدر لبنان با 

دم یپرس‘‘ ن آوردند.یدند و به زندان اویكردم ناراحت بودند و لذا مرا دزد یم

 یكه توهم او را م یلیسرهنگ ن یآقا یدر لبنان شب’’ دند؟ گفت: یچطور ترا دزد

م یا برویب یمحمد توكه اهل شعر و مدح ائمه هست” ش من و گفت: یآمد پ یشناس

بكن و ما را  یبخوان و مدح یما نوحه ا یاست و برا یه، در آنجا جلسه ایسور

مرا  كراستینها یه ایه رفتم. در سوریبه سور یمن به اتفاق و“ ض برسان.یبه ف

دم تا بو یزندان یانداختند و چند روز یبه سفارت بردند. در سفارت مرا به سلول

گذاشتند و با  یبمن زدند و مرا در جعبه ا یهوشیآمدند و آمپول ب ینكه روزیا

م یكه او را گرفته بود، خودش برا یلیسرهنگ ن‘‘ ن روانه كردند.ما به تهرایهواپ
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دم كه محمد در شرف بهوش آمدن یم دیدیبه فرودگاه رس یوقت’’ ف كرد: یتعر

 یتك تردسیس متوجه شود و لذ با یندازد و پلیداد راه بیاست و ممكن است داد و ب

 ‘‘م.یمنقل كردما یگر به او زدم و او را به هواپید یهوشیك آمپول بی یخاص

دهند.  ین میل زندان اویك راست تحویرا  یرسند و ینكه به تهران میبعد از ا

اسر عرفات یمرتب به  یم كه ویدین علت او را دزدیبه ا’’ گفت:  یم یلین

، میران برگردانیم او را به ایكرد یداد و مخالف دولت شده بود. سع یاطالعات م

محمد در زندان ‘‘ م.یاو را به تهران برگرداندن كلك یگشت. ما هم با ا یاما برنم

 یبه زندانها م یمنتظر ینده آقایكه نما یكرد. و هنگام ین مینفر یلیمرتب به ن

خواست كه به  یگفت و از و یان كار را به ویكرد، محمد جر یم یآمد و سركش

آزاد  63ش را فراهم كند. سرانجام در سال یل آزادید كه وسایبگو یمنتظر یآقا

هم محمد را با  یمنتظر یو آقا یمنتظر یش آقاید. بعد از آزاد شدن رفته بود پش

  ”بمن گفت  یمنتظر یمحمد بمن گفت:  آقا یداده بود. روز یآشت یلیسرهنگ ن

 ندارم. یتیشكا یلیگر از دست نیحاال د“ بگذر من هم از او گذشتم. یلیاز ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    211         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

 

 

 فصل دهم

 

جاد شدهیو موانع ا یآزاد  
 

نند و شنهاد شده بود كه مرا آزاد كیوسته بود، پیكه بوقوع پ یبر اثر فعل و انفعاالت

و دار ودسته اش به  ین منتقل كرده بودند. اما الجوردین علت هم مرا به اویبه ا

ردند مرا سد ك یجاد كردند،  جلو آزادیكه ا یو موانع یتكاپو افتادند و با اشكالتراش

نكه بر اثر فشار یگر را در زندان گذراندم تا اید یسال و اندو من همچنان سه 

مركز، من  یانقالب اسالم یاز سمت دادستان یو كنده شدن الجورد یمنتظر یآقا

، یم و بعد از گذشتن پنج شش ماهیاز زندان آزاد شد 65گر در سال یو چند نفر د

از  یمنتظرت الـله یو ساقط كردن آ یو یریو دستگ یهاشم ید مهدیمسأله س

م و یاتفاق افتاد. اگر ما پنج  شش ماه قبل آزاد نشده بود یسمت قائم مقام رهبر

كرد، معلوم نبود كه ما چه  یدا میادامه پ یمنتظر یمسأله تا بعد از حذف آقا

 م.یكرد یدا میپ یسرنوشت

 یشود كه مرا آزادكنند و در تدارك مقدمات كار بودند، آقا یكه قرار م یبار اول

هنوز  یكنند كه و یشوند و عنوان م یو دار و دسته اش دست بكار م یردالجو

كنند  یگذشته اش توبه نكرده است و مطرح م یبر سر موضع است و از كارها

د كه یبخواه ی( است از و45همچنان سرموضع) ینكه ثابت شودكه ویا یبرا

را  یردالجو ینشد، آكادم ینكه مصاحبه عملیانجام دهد. بعد از ا یمصاحبه ا

از  بین فصل به ترتیشد. در ا یمنتف یموضوع آزاد یش آوردند و بطور كلیپ

 ان خواهد آمد.یسخن به م یالجورد ی، مصاحبه و آكادمیآزاد یچگونگ

 

 در گرو مصاحبه یـ آزاد1

ن، مرا به دادگاه احضار كردند و به طبقه دوم دادسرا یچند روز پس از انتقالم به او

آمد  ینكه پاسدارینشستم تا ا یمستقر بود، بردند. چند ساعتكه دادگاهها درآنجا 

د، ید. شما به بند برگردیآ یاست( نم یالنیگ یامروز حاج آقا) منظور آقا’’  وگفت: 

دم كه یفهم یان بود كه تازه بدرستین جریبعد از ا‘‘  د شد.یمجددا احضار خواه
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من مطرح است. دو باره بعد از چند روز مرا صدا زدند و به دادسرا  یمسأله آزاد

 یآمد ودست مرا گرفت و به اطاق یكه نشسته بودم، پاسدار یبردند. بعد ازساعت

ه دم كید یافه شمالیكوتاه قد و چهار شانه و با ق یبرد. چشمم را بازكردم، شخص

 یصندل  یرو‘‘ د.ینید بنشییبفرما یجعفر یآقا’’ ز نشسته بود. گفت: یپشت م

از  یالنیگ ی، آقایجعفر یآقا’’ م ونرم گفت: یمال ینشستم. با لحن یو یروبرو

ر د و اگیگر شركت كنیك مصاحبه دیمن خواسته است كه از شما تقاضا كنم در 

 ین هم به نفع جمهورید. اید در معرض اطالع عموم قرار دهیدار یاطالعات

فتم: من هرچه داشتم، در مصاحبه گذشته گ‘‘ و هم به نفع خودشماست. یاسالم

’’ ت: عموم باشد. گف یندارم كه بدرد بخورد و قابل گفتن برا یز تازه ایگفتم و چ

 یگفتم:  مرده را كه شالق نم‘‘ بگو. یاست جمهوریصدر و ر یبن یدر مورد آقا

را از نو زنده  یك مسأله مرده و تمام شده اید یخواه یزنند، چرا خودتان م

صدر تمام شده است و هر چه شما آن را  یبن یوآقا یاست جمهورید؟مسأله ریكن

 د، بدتر است.یشتر دامن بزنیب

 

ییایــ ض یر فندرسكیم  

نكه یگفتم نظر به ا یرفندرسكیم یو اضافه كردم كه من در همان روز دادگاه به آقا

ه نكیندارم جز ا یات آن اطالعییكردم از جز یصدر كار نم یبن یمن در دفتر آقا

شناسم. تا ازدهن من  یاز كاركنان آن را م یمختلف و بعض یمسئوالن بخشها

مرتبه كیدم یگفته ام، د یرفندرسكیم ین مطلب را به آقایدررفت كه من در دادگاه ا

ر ا من در دادگاه شما حضویهستم. آ یرفندرسكیم یمن آقا’’ برافروخته شد وگفت: 

د كه ییگو یپس از كجا م’’ گفت: “ د.یحضور نداشت شما” ریمن گفتم خ‘‘ داشتم؟

 یپاسخ دادم: آنروزهنگام‘‘ گفتم. یرفندرسكیم ین مطلب را در دادگاه به آقایمن ا

 یالنیگ یراز آقایبه غ یكه از دادگاه به بند برگشتم، بچه ها بمن گفتند كه چه كس

ود قد بلند، ب یمشخصات او را دادم كه فرد یدردادگاه شما حضور داشت؟ من وقت

 ین مشخصات آقای، بچه ها گفتند كه ایاكیها وتر یه جنوبیاه چرده و شبیس

ندارم.  یمن ترس’’ گفت: یرفندرسكیم یح آقاین توضیاست. بعد ازا یرفندرسكیم

دردادگاه شما من  یون بودم ولیل همایتكم یون و آقایانتظار یمن دردادگاه آقا

بعد ‘‘ است. ییایض ید، آقاییگو یشما م كه ین آقا با مشخصاتیحضور نداشتم و ا

ران گیا دیاست  یرفندرسكین شخص خودش گفت كه میا’’ روكرد بمن وگفت: 

رده وانمود ك یجور یاست ول یرفندرسكیگفتم: خودش نگفت كه م‘‘ گفتند؟ یم
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 است. یرفندرسكیم یكه آقا

ترس دارد  یاگر كس’’ شد وگفت:  یناراحت و عصبان یلیخ یرفندرسكیم

وانمود كند كه  ید جوریرا كرد نبا یكار یرا انجام دهد واگر كس یدكارینبا

گفتم: حاج آقا من قبول دارم كه ‘‘ هستم. یرفندرسكیاست. من م یگریشخص د

م و بعد هست یرفندرسكیگر تكرار كرد كه من مید. او باردیهست یرفندرسكیشما م

خودش را كه همراه با عكس و  یینان خاطر من، كارت شناسایاطم یهم برا

ندارم.  یباو من گفتم: من شك‘‘ د.ینید ببییبفرما’’ مشخصاتش بود درآورد وگفت: 

ه نوشته دم كیشان گرفتم ودیمن كارت را از ا‘‘ د.ینید و ببیرینه، شما بگ’’ گفت: 

ر د، چرا دی، شما كه ترس دارییایض یآقا’’ . بعد گفت: یرفندرسكیبود، احمد م

 ییایض یدم كه در دادگاه من آقایتازه من آنروز فهم‘‘ د؟.یكن یركت مدادگاه ش

 نده دادستان شركت كرده است.یدر نقش نما

د یس یقاآ’’ گفت كه  یرفندرسكیم ی، آقاییایـ ض یرفندرسكین بحث، میبعد از ا

 یآقا یات شما برایح خصوصیت شما و تشریدر حما یهم نامه ا ییمحمود دعا

 یبعد از آن كوشش م‘‘ پرونده شما است. ین نامه رویفرستاده است كه ا یالنیگ

كردم كه او را  یم یشركت كنم و من هم سع یكرد كه مرا قانع كند در مصاحبه ا

 د و آنرا رهایبدان یصدر را منتف یو بن یاست جمهورین مسأله ریقانع كنم كه ا

 یدیاطالعات مف یوراست جمهیصدر و ر یبن ید. و تازه من در مورد آقایكن

د من حاضر یكه د یرفندرسكیجزآنچه كه صدها بار تكرار شده است ندارم. م

ك مقدار در یستم در مصاحبه شركت كنم، مسأله مصاحبه را رها كرد و خودش ین

و  یاسالم یو حزب جمهور یصدر و رابطه اش با دكتر بهشت یبن یمورد آقا

امر فرموده اند با شما  یالنیگ یآقا’’ ت صحبت كرد. بعد اضافه كرد كه یحسن آ

ان یمن در م یاو استنباط كردم كه مسأله آزاد یحرفها یاز فحوا‘‘ صحبت كنم.

كنند و نظرات مرا  یابیه مرا ارزین است كه روحین جلسه به خاطر ایاست و ا

ن جلسه اتفاقا همان روز بند ما مالقات داشت و از همانجا مرا ینند. بعد از ختم ایبب

 مالقات با خانواده ام به سالن مالقات بردند.  یبرا

 یترا آزاد كنند. آقا یقرار است بزود’’ در مالقات، همسرم بتول بمن گفت كه 

شته در مصاحبه گذ یجعفر ین آقایخانم ا” بمن تلفن كرده و گفته است:  یالنیگ

 یگریك مصاحبه دید: ییشان بگویداده است. به ا یت درس میش شخصیاش ك

 یعفرج ینكه سند بگذارد و آقایا یرا برا یدهد، و بعد گفته است كه شما كسانجام 

از  یكی) یحاج محمد محمد یشنهاد كرد كه آقاید و خودش پیكن یآزاد شود معرف



    214         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

د ییشناخته است، بگو ی( كه او را میروزنامه انقالب اسالم یئت امنایه یاعضا

تلفن كردم و گفتم  یحاج محمد یمن به آقا’’ بتول اضافه كرد كه “ سند بگذارد.

 یآقا یآزاد یمن برا” هم گفت:  یمحمد ین گفته است. آقایچن یالنیگ یكه آقا

 “ل حاضر هستم سند بگذارم و ضمانت بكنم.یبا كمال م یجعفر

 

تیش شخصیمسأله ك  

ن ح آیمختلف كه در فصل نهم به تشر یبا گروهها یهدف از آن مصاحبه دستجمع

ذارند ش بگیخارج از كشور به نما یرانیان ایدانشجو یآنرا بران بود كه یپرداختم ا

مختلف و انحرافات آنها را از زبان خود افراد  یتا آنها، مواضع و روش گروهها

ر داشته اند و در دام آنها گرفتا ینان چه انحرافاتین گروهها بشنوند و بفهمند كه ایا

ف مختل یدركشورها یاسالم یجمهور یماین جهت بالفاصله پس از سیند. بدیاین

 انیته دانشجویكه در س یكردند. هنگام ییشروع به پخش آن در مجامع دانشجو

ش یدارد ك یجعفر’’ ند: یگو یكنند، م ین مصاحبه ها را پخش میس ایپار

 یزیدر مصاحبه چ یدهندكه و یران اطالع میو به ا‘‘ دهد. یت درس میشخص

ع اطال یالنیگ یموضوع را به آقا ت درس داده است.یش شخصینگفته است و ك

 تیش شخصیك یجعفر یآقا’’ د: یگو یهم به همسرم م یالنیگ یدهند و آقا یم

 ‘‘انجام بدهد. یگریك مصاحبه دید ییبگو یداده است، به و یدرس م

ا یومطمئن شدم كه گ یكم یرفندرسكیم یان و گفتگو با آقاین جریدن ایبعد از شن

نشد. احساس كردم  یمرا آزاد كنند. اما چند هفته گذشت و خبر یقرار است براست

ن علت كه حاضر نشدم دو ید بدیر كرده و نظرها عوض شده و شاییكه مسأله تغ

داكرده است و چرا مسأله یپ یانجام دهم. مسأله چه فعل و انفعال یباره مصاحبه ا

 شده است؟ یمنتف یآزاد

گر با من بحث كرد ید ینجام  مصاحبه ادر مورد ا یرفندرسكیم یپس از آنكه آقا

ك ماه بعد در مالقات به همسرم گفتم: اگر قرار یكردم،  یو من با استدالل آنرا نف

كنم  ین فكر میاكنون آزادشده باشم بنابرا یستیبا یدنبال شود م یان آزادیبود جر

 ییادع یش آمده است،  شما با آقایر پین مسیدر ا یجلو آنرا گرفته و مشكل یكس

ت پرونده اس ید رویرا كه در باره شوهرم فرستاده ا یر و بگو كه نامه ایتماس بگ

 یچه شده است!.  در مالقات بعد ین مسأله آزادیق كن و ببیتحق یق ویو از طر

من حاضرم همه جا ” تماس گرفتم و او گفت:   ییدعا یمن باآقا’’ گفت:  یو

درهمه  یشناسم و كار و یم یرا بكنم چون اورا آدم صالح یجعفر یسفارش آقا
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الزم را هرجا كه الزم بوده است كرده ام  یه هایجا درست شده است ومنهم توص

 یقاآ یشان را گرفته و تنها او مخالف آزادیجلو كار ا یالجورد یمتأسفانه آقا یول

 “خواهش كنم. یالجورد یستم كه از آقایاست، ومن هم حاضر ن یجعفر

اعدام  یالجورد ی، آقایدادگاه اول هنگام دادن رأ در’’ همسرم اضافه كرد كه 

گر با اعدام من یئت سه نفره دادگاه، آن دو نفردیازه یمرا خواستار شده است ول

ن حربه كه من توبه نكرده ام ین بار هم با متوسل شدن به ایا‘‘ كنند. یمخالفت م

 كرده و گر را مطرحیه اش مسأله مصاحبه دیاثبات نظر یهستم و برا یو التقاط

مرا  یق جلوآزادینطریش آورد و بدیبعد ازآن موضوع انتشار مجله مشكاه را پ

 پردازم. یو مجله مشكاه م یالجورد یكارآكادم یر به چگونگیگرفت. دربخش ز

  

یالجورد یـ آكادم2  

د مرا صدا زدن یك روز بعد از ظهری، یرفندرسكیم یچند هفته بعد از بحث با آقا

ك ساعت آنجا یوار نشاندند. یدر راهرو آنجا مرا دركنار د و به دادسرا بردند و

كه یآمد وبا اسم مرا صدا زد. بلند شدم. دستم را گرفت. در حال ینشسته بودم. شخص

ت خود یم باكمك و فعالیخواه ی، میجعفر یآقا’’ ستاده بودم گفت: یبا چشم بسته ا

ه و كرد یگروهها را بررسل یم و درآن مسایبزن یان دست به انتشار مجله ایزندان

مردم روشن  یبا توجه به اسناد و مدارك خودآنها، مواضع و اهداف آنها را برا

چشمم همچنان ‘‘  د.ینه به ما كمك كنین زمیم كه در ایخواه یم. از شما میساز

كه یكند. گفتم: من از زمان یبا من صحبت م یدانستم چه كس یبسته بود و نم

ن مدت مادر و پسر خواهرم یگذرد و در ا یم یچند سالر شده ام تا امروز یدستگ

ز از نظر یقرار دارند و خودم ن یرا از دست داده ام، خانواده ام در وضع دشوار

تم یهستم. وضع یبد یخورده ام و عمال در وضع روح یدیصدمات شد یروح

 ن به خاطرینه ها به شما كمك كنم. عالوه بر این زمیست كه بتوانم در این یطور

ل گذشته تكرارشود و باز یخواهم مسا یش آمده است دو باره نمیكه پ یتیوضع

مثل ’’ نكارها را كرده ام. گفت: یم كه چرا من ایگر بگوید یمثل امروز، روز

أله ن مسیگفتم: ا‘‘ د؟یموضع خود هست ید و بر روینكه شما هنوز توبه نكرده ایا

ر یوز نم توانیب یر بشو، من میوزا مثال ید بییگو یبه توبه دارد؟ شما م یچه ربط

 یعنید، یشو یر نمید حاال كه وزییگو یدهم. شما م یم یشدن را ندارم. جواب منف

گفتم:  ‘ ‘پس بمان و بپوس!’’ د؟ گفت: یستیا مسلمان نید و ینكه شما توبه نكرده ایا

 بگذار بپوسم! رفت ومن خوشحال شدم كه شرش را از سرم كوتاه كرد.  
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 یند و مرا به بند بازگردانند، كه بعد از گذشت ساعتیاین بودم كه بیدر انتظار ا

ستاده یبرد. در داخل اطاق در حال ا یآمد و دست مرا گرفت و به درون اطاق یكی

، یجعفر یآقا’’ گفت:  یل تكرار شد. دوباره شخصیو چشم بسته باز همان مسا

انتشار بدهند و با اسناد و  یمجله ا یبچه ها قصد دارند كه خودشان در دادستان

ن یمختلف را روشن كنند. شما هم به ا یگروهها یمدارك موجود مواضع الحاد

ن مطلب را با من یدر راهرو، هم یقبل برادر یگفتم: ساعت‘‘ د.یكار كمك كن

كه درآن گرفتار هستم گفتم: فعال  یت روحیمطرح كرد و من با توجه به وضع

سر ق بكنم. پیتحق یا در مورد مسأله ایسم و ینوستم مثل گذشته مطلب بیقادر ن

بود و سر انجام فوت  یمارید شده است. مادرم چند هفته در بستر بیخواهرم شه

 ینیار سنگیط بسینتوانستم در ختم او شركت كنم. خانواده ام در شرا یكرد. حت

بوجود آورده است كه  ینامناسب یك وضع روحیم ینها برایا یقرار دارند، همه 

 ستم.  ین یو فكر یت روحیمال قادر به فعالع

و  یتو هنوز توبه نكرده ا’’ را تكرار كرد وگفت:  یقبل یز همان حرفهایاو ن

س یك رئیست؟ ین حرفها چیگفتم: برادر ا.‘‘ یموضع خودت هست یهنوز رو

 یمهورس جین رئیك چنیامام، ما با  یبانید و پشتییو مورد تأ یبوده قانون یجمهور

افته است، ما گروه و یم و حاال هم كه عزل شده، مسأله خاتمه یكرد یم یهمكار

ر یغ م و موضعیه انقالب عمل كرده باشیم كه با توپ و تفنگ علینبوده ا یدسته ا

 یم. موضع من چه بوده است كه حاال هنوز رویداشته باش یرانقالبیو غ یاسالم

و  ینجا بمانیدر ا یخواه یو م یآزاد شو یخواه یپس نم’’ آن هستم؟ گفت: 

 یو، من ماستاندار بش ییگو یمت گفتم: بگذار بپوسم. بمن میباز با مال‘‘ ؟یبپوس

: پس بمان  ییگو یمن خارج است. در جواب به من م ین كار از توان فعلیم ایگو

ن بحث باز صحبت قطع شد و من در دل گفتم خدا را شكر مرا یو بپوس! بعد از ا

آنها،  ین تقاضایدانستم كه جواب نه گفتن به ا ین میقیكه به یرها كردند. در حال

به  گر آنرایكند، بلكه حداقل چند سال د یم یمرا منتف یفعل ینه تنها مسأله آزاد

 ز شد.ین نیاندازد و چن یق میتعو

 به گفته حافظ:

 دشیصحبت گل با یباغبان گر پنج روز

 دشیبلبل  با  خار هجران صبر یدر جفا

 منال  یشانیاز پر  دل اندر بند زلفش  یا

 دشیبا   تحمل    رك گر بدام افتد یمرغ ز
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 چشم بستن و اثرات آن

م كه دانست ین گفتگوها چشم من بسته بود و نمیقبال متذكرشدم كه در تمام مدت ا

 یاز آزاد یریجاد ترس و وحشت و جلوگیكند و با ا یبامن صحبت م یچه كس

 یدادستان یاز روشها یكینهم یكند. ا یمطرح مرا  یهمكار یمن، تقاضا

 یگو مو گفت ییان با چشم بسته بازجوین و زندانیبود كه با متهم یاسالم یجمهور

و بتواند  ندیافه بازجو كننده را ببیبا چشم باز، ق یدادند كه زندان یكردند و اجازه نم

 یم یگریبه مكان د ییرا از جا یزندان یبا او مواجه شود. مرسوم است كه وقت

را با چشم بسته به  ید خود مطلع نشود، ویاز جا و مكان جد ینكه ویا یبرند برا

 ییاغلب بازجو یاسالم یجمهور ینجا و در دادستانیدر ا یكنند ول یآنجا منتقل م

چشم  كه بسته بودن یگرفت. اثرات یها و بحث و گفتگوها، باچشم بسته صورت م

 كند عبارتند از: یجاد میا یك زندانیهنگام گفتگو در 

طرف  یداند كه با چه كس یشود و چون نم یجاد میا یـ ترس و وحشت در زندان1

 گرداند. یف میش ضعیش از پیط او را بین شرایگفتگو است، ا

 یا درباره مواردید و یآ یبعمل م ییبازجو یكه با چشم بسته از زندان یـ هنگام2

ال ن احتمیكنند. ا یم یهمكار یتقاضا یاز وا یكنند و  یبحث و گفتگو م یبا و

او را اقناع كند به شدت  یا در مواردیبازجو اثر بگذارد و  یبر رو یكه زندان

و  ییاد است كه گاه توان بازجویز یچشم بقدر ییرایرا اثر گیابد، زی یكاهش م

ابد ی یشدت م ین اثر موقعیشود و به خصوص ا یادامه بحث از بازجو سلب م

ن یاز ا یبرخوردار نباشد و زندان یو تجربه مناسب یو از بضاعت علمكه بازج

 یممكن است برا ینها، زندانیجه ایتفوق داشته باشد. در نت یجهات نسبت به  و

ن ترس و وحشت زودتر رام شود و تن به خواسته آنها بدهد. چون یبر اثر ا ییرها

 ند و زودتر به دام ترسیب یره و تار میا را تیكه چشمانش بسته است، دن یانسان

 كند. یسقوط م

 عوامل ین عمل بر رویرا كه ا یا متهم بسته است، اثراتیو  یچشم زندان یوقت

 رخالصه كرد:یشود به شرح ز یدارد را م…( اران، ویان، دادی) بازجویدادستان

اران یشتر بازجوها و دادیت خود. بیو صالح ی، تجربیكردن ضعف علم یـ مخف1

الزم  تیسواد و فاقد صالحیشدند، ب یروبرو م یكه با زندان یدستانا عوامل دایو 

پنج  ست  ویجده تا بیحدود ه ییپلم و جوانهایر دیپلم و زیبودند. اغلب آنها افراد د

ن یباز باشد، ا ین كار را نداشتند. اگر چشم زندانیت ایساله بودند كه ابدا صالح
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 كند. یوحشت ناتوان مجاد ترس و یضعف، بازجو را از ادامه كار ا

نداشتند.  زین یو علم یت بودند و تجربه كافیان فاقد صالحین بازجویشتر ایـ ب2

ن یز عاجز بودند. اغلب چنیاز فرموله كردن و طرح كردن سوال درست ن یحت

 كردند: یسوال م

 ؟یر شده ایدستگ یس ـ در چه رابطه ا

 س.یخودت را بنوا مسأله ی؟ و یر شده ایدستگ یس در چه موردیس ـ بنو

 ؟یهست یس ـ عضو چه گروه و دسته ا

 شرح بده!. یرا كه كرده ا ییس ـ خودت كارها

ن اتهامات را ثابت كنند و یكه برآنها است كه ایل سوالها. در صورتین قبیو از ا

 م كنند.یتفه یرا به و یزندان یریل دستگیدال

  

یه گردان مجله و آكادمیتعز ین روحانیحس  

و در راهر یكینكه دو بار، یكردم از من دست برداشته اند، بعد از ا یمن كه فكر م

كردند و من ازآن طفره رفتم، دست مرا  یهمكار یدر اطاق، تقاضا یگریو د

 یدم عده ایكه چشم خود را باز كردم، د یبردند. هنگام یگرفتند و باز داخل اطاق

 ییآنها ید. اسامها نشسته و مشغول گفتگو هستن یصندل یدور تا دور اطاق رو

، طاهر احمد ی، دكتر ملكیعشر ی، اثنین روحانیادم مانده عبارتند از: حسیكه ب

 گران كه جمعا ده پانزده نفر بودند.  یو د ینی، قاسم عابدیزاده، مهران اصدق

 یبود و او برا ین روحانینشستم. اداره بحث بعهده حس یدر گوشه ا یصندل یرو

ته م گرفیها خودمان تصم یما زندان’’ رم، گفت: یبگان كار قرار ینكه من درجریا

ز بحث شده است و به یآن ن یاسم و محتوا یم. قبال رویانتشار ده یم كه مجله ایا

كرده اند و  یبا مجله اعالم آمادگ یهمكار یهم برا یم. عده ایده ایرس یجینتا

‘‘ ملحق شوند. یهمكار ین جمع براینده به ایگر در آید یممكن است كه عده ا

د وارد شده اند، بهتر است یجد ین جلسه چند نفریچون در ا’’ بعد اضافه كرد كه 

نظر شما ’’ روكرد به من وگفت: ‘‘ د.ین مورد بگوینظرش را در ا یهركس

دانم موضوع از چه  قرار  یندارم و اصال نم یگفتم: من فعال نظر‘‘ ست؟یچ

نكه چه ین مجله و اید ایدر فوان باز خودش شروع به صحبت كرد و یاست. حس

از انحراف جوانها برجا خواهد گذاشت داد سخن داد و اضافه  یریدر جلوگ یاثرات

 ین كاریك چنیشنهاد ین كار وادار نكرده و ما خودمان پیما را به ا یكرد كه كس

 م.  یرا مدتها قبل داده بود
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ه ین و آبرومند تهیزك مجله  ویم یتوان یكه در دست ماست م یبا امكانات و اسناد

گر بودند ید یان و گروههایین، فدایگران كه اغلب از مجاهدید یم. بعد از ویكن

ناراحت بودم كه چرا مرا  یلید آن صحبت كردند. من خیب در وصف فوایبه ترت

نجا آورده اند و خواسته اند كه مرا در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. در یبه ا

 آن را به خارج ین است كه دادستانین مجله ایاز انتشار ا بحثها معلوم شد كه هدف

خارج از كشور از مواضع و روش  یرانیان ایاز كشور بفرستد تا درآنجا دانشجو

دم یند. من از خالل بحثها فهمیایو عملكرد گروهها آگاه شوند و در دام آنها گرفتار ن

رس تن ت یو از رو یلیدلنها هر كدام به یقبال گرفته شده و تمام ا یم قطعیكه تصم

 ن كار داده اند.  یبه ا

نان در یا طاهر احمد زاده برسد ایو  یملك یكه نوبت به آقا یفكر كردم هنگام

شان ینوبت به ا یوقت یده است صحبت خواهند كرد. ولیفاین كار بین كه ایاطراف ا

 كی قبال هم’’ گفت:  یملك یدم كه آقاید تصور من اشتباه از آب درآمد و دیرس

ك مجله بنام رجعت یم گذشته یدر رژ یزندان یهایشده است و توده ا ین كاریچن

)توضیح: در چاپ اول کتاب این مجله رجعت نامیده شده است اما نام صحیح مجله 

ن مردم جا باز ین مجله در بیدادند كه ا یعبرت بوده است و نه رجعت.( انتشار م

ن ه آیا علیطاهر احمد زاده لب به سخن نگشود و بر له  یآقا‘‘ كرد و اثر گذاشت.

دم در م گرفته بوینكه تصمید با اینوبت به من رس یرا عنوان  نكرد. وقت یمطلب

م، ینزنم، اما چون مرا مجبور كردند كه نظرم را هرچه هست بگو ین مورد حرفیا

كرد  یحبت مكه با من ص یین اطاق به برادر بازجویرون از ایگفتم: من قبال در ب

مك ن كار به شما كیستم كه بتوانم در این یطیدر شرا یگفتم كه فعال از نظر روح

ن یا !. دریو بپوس ید بمانیو با یبه من گفت كه شما توبه  نكرده ا یو یكنم، ول

من بودم كه با شما صحبت كردم و بازجو ’’ ن آنها گفت: یاز ب یكیاثناء ناگهان 

 ‘‘نبود.

است.  یزندان ین آقایكه با من طرف صحبت بوده ا یآن كس دم كهیمن تازه فهم

ند خودش در كشتن و مثله كردن چند پاسدار شركت داشته، حال یگو یكه میكس

نقدر تواب شده كه از طرف یكرده است. او ا ین رفتاریك چنیتواب شده و با من 

ز زندان ا یهمراه با آزاد یكرد و همكار یدر نقش بازجو با من رفتار م یدادستان

همان  یداد. و یدن را به من وعده مینكردن و ماندن در زندان وپوس یا همكاریو 

كرد. من از  یمعرف یبود كه هنگام صحبت كردن خودش را مهران اصدق یكس

 رم شد.یزها دستگیچ یلیتعجب كردم و تازه خ یلیخ ین حرف ویا



    220         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

ش كرده ام و یآزمابه آنها گفتم كه من درخارج ازكشور، كار در آوردن مجله را 

 كار یو هم علم ین مسأله هم از نظر فنیك كار ساده است. این ید كه ایفكر نكن

نمودم  یادآوریاز مشكالت در آوردن منظم مجله را  یاست و بعد شمه ا یده ایچیپ

ن شود گفت پس مقاله نوشت ینكه اسناد و مدارك موجود است، نمیل ایو گفتم  به دل

از افراد ممكن است  یلید، در دست خینیب یكه م یندارد. اسناد و مدارك یكار

ك یسند. یبنو یتوانند مقاله ا یآورند و نه م یآنها از آن ها نه سر در م یباشد ول

 یانه هیسنده مشخص در زمیك عده نویدا كند، یمجله اگر بخواهد مرتب انتشار پ

 كه ما در انتشار به موقع یمشكالتد داشته باشد و بعد به عنوان مثال یمختلف با

ان در یدانشجو یاسالم یه انجمن هایارگان اتحاد“ اسالم مكتب مبارزه” مجله 

ماره ك شیم، شرح دادم و گفتم كه قرار بود، هر سه ماه یكا و كانادا داشتیاروپا، آمر

 زاد بودند و دستمان بایسنده و مطلع زیكه در اطراف ما افراد نوید و با وجودیدر آ

م، یشه مواجه با مشكل بودیآمد و هم یشتر در نمیدو شماره ب یكی یبود عمال سال

آن  د كهید افراد وارد به كار داشته باشیدارد كه با یهم مشكالت یتازه از نظر فن

 یمشكل یما ازنظر فن’’ درآورند. درجواب گفتند كه  یرا بصورت ارزشمند

ن بود كه كار را هرچه یمن بر ا یسع‘‘ در اطراف ما هستند. یادیم و افراد زیندار

جرأت كنند و اصال كل مسأله  ینان هم كسانین اید در بیبشود مشكل جلوه دهم، شا

 كنند.   یرا نف

ان ین حرفها، من تازه دانستم كه افراد حاضر در جلسه همه از زندانیبعد از ا

 ین روحانیهستند؟ حس یكسان ینجا از طرف دادستانیدم كه در ایهستند. پرس

كار  نیم كه تمام ایست و ما قرار گذاشته اینجا نیا یكس یاز دادستان’’ جواب داد: 

گر ید یكینهم یدانستم ا‘‘ م.یانجام ده یرا خودمان مستقال و بدون دخالت دادستان

كه قرار است  یاست كه بكار برده شده وگرنه مجله ا ییله هایاز شگردها و ح

، یاسالم یدا بكند، آنهم در جمهوریانتشار پ یو با نام دادستان یتوسط دادستان

دخالت نكند؟ و اگر قرار بود كه بدون دخالت  یچطور ممكن است كه دادستان

داشت كه با من با آن روش رفتار  یگر چه لزومی، مستقال عمل شود، دیدادستان

رست ن دیرند؟ گفتم: ایبگ یاز من قول همكاردن بخواهند یكنند و با زور و ترسان

حضور داشته باشند تا نظر آنها هم معلوم  یكسان ید از مقامات دادستانیست، باین

 یم. ما كه زندانیطرف هست یاتیو نظر یشود و مشخص شود كه ما با چه كسان

آورد،  یدر م یمجله را دادستان یركنترل است. وقتیم و تمام اعمال ما زیهست

ن یهوده است. حسیما ب یبحثها ینده دادستانیاست. بدون حضور نما یعیبخوب ط
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م ینك یصحبت م ید و ما با دادستانیگو یدرست م یجعفر یآقا’’ گفت:  یروحان

 ‘‘از آنها شركت داشته باشند. یگر افرادیتا در جلسات د

 

ییم نهایتصم  

 درونم سخت در جنگن مسأله با خودم و یكه به بند برگشتم در رابطه با ا یهنگام

كردم. سر انجام به  یم یابین كار را ارزیشركت در ا یبودم. نكات مثبت و منف

ن است كه خودم ین كار شركت كنم، درست مثل ایدم كه اگر در ایجه رسین نتیا

ن یسم، نفس شركت در ایسم و چه ننویبنو یرا در جهنم قرار داده باشم. چه مطلب

ر یدهند، نظ یخود م ییجهت رها یه تن به هركارك یان افرادیدرم یكار و زندگ

نان عاقل بودند، یست. اگر ایش نیب یجهنم… و ی، مهران اصدقین روحانیحس

 ینم یو چاپلوس یكردند و تن به خفت و خوار یرا كه دارند درك م یتیوضع

ثابت كردن توبه، خود را دوآتشه  یكردن، برا ینها درهمكاریرا هرچه ایدادند ز

شتر متنفر خواهندشد و كمتر به صداقت آنها اعتماد خواهند یتر نشان دهند، آنها ب

 ییكنند و از هر استعداد و توانا یه اطالعاتینها را تخلیخواهند ا یچون م یكرد. ول

ا پر و بال دادن به آنه یكنند و با كم یم یكه دارند استفاده كنند با آنها باز

شتر خدمت كنند و از گذشته خود توبه نصوح یسازند كه هرچه ب یدوارشان میام

شامل حالشان خواهد شد و از  یند و با عمل خود آنرا ثابت كنند، رأفت اسالمینما

دن ندارند یكش یبرا یره ایگر شیكه احساس كردند د یاعدام خواهند جست. زمان

 ز كردند.ین نیو چناحكامشان درنگ نخواهند كرد  یآنوقت در اجرا

خود تن به  ییكه ترس برآنها غلبه كرده و به خاطر رها ین كسانیدر ب یزندگ

ن شكنجه یممكن است از آنها سر بزند، خود بزرگتر یدهند و هر عمل یم یهركار

مرا كه در  یگر فكر كردم اگر جواب رد بدهم نه تنها جلو آزادیاست. از طرف د

د یشتر در زندان خواهم ماند و شایب یشرف انجام بود سد خواهند كرد بلكه چند سال

ن، با توكل بخدا و یم بسازند. با وجود ایگر براید ین مدت توطئه ایدر طول ا

 دم و دلم به نور حق روشن شد. یعواقب آن را بجان خر یت ویهدا

 :یروم یبقول مال

 ن ز باالد تیزندان بكش یچو مرا بسو

 ب و تنهایز مقربان حضرت بشدم غر

 ن شدیقرمرا  یان حبس ناگه قمریبه م

 هزار سودا  هوس   كه فكند در دماغم 
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 ید ز بال و حبس، من نیهمه كس خالص جو

 نجا؟یار ایآرم به برون و  یچه رو چه روم؟

 بخلوت او    نرسم    كنج زندان   ر یكه به غ

 مصفا      نیدل انگب     رآتشیبه غ  كه نشد 

 شانیبرو پر   یشان نظریخو  یبسو   ینظر

 تماشا   ن یبد ینظر      بدان تمنا       ینظر

و شركت نكردن در آن گروه  یر بر همكاریخودم را كه دا یم قطعین تصمیبنا بر ا

چه ’’ دند كه یاز افراد مورد اعتماد، از من پرس یبود، گرفتم. دربند بعض

صدا كرده و به دادسرا  یآزاد یكردند كه مرا برا یچون آنها فكر م‘‘ خبربود؟

 شنهادیآنها شرح دادم و برخورد خودم را نسبت به پ یبرده اند. لذا ماوقع را برا

 اگر باز ترا’’  د كردند و گفتند: ییح دادم. همه كار مرا تأیشان توضیآنها را با

 كنم.د بیا گرفته ام كه چه بام خودم ریگفتم: من تصم‘‘ ؟یكن یخواستند چكار م

ك طرف منتظربودم كه باز مرا صدا بزنند ینشد. از  یدو سه هفته گذشت و خبر

 یآنها برا یكه آنجا كردم و همه  ییگر هم با خودم گفتم با آن  بحثهایو از طرف د

 یكه در دو نوبت چشم بسته به بازجویشد و با وجود یضبط م یمقامات دادستان

 رشان شده باشد كه منید دستگیباشند با یعاقل یدادم، اگر آدمها یآنها پاسخ منف

ار نها دست بردیز خواهم داشت. اما این ین آنها اثر منفیدر ب یستم و حتیموافق ن

 ب، وعده ویق: ترس، شكنجه، تحبیكردند كه افراد را بهر طر یم ینبودند و سع

كه تن به هر  یدگانیبرن رابطه از یاز كارها وادار كنند و درا ید به بعضیوع

 گرفتند. یداده اند كمك م یاعمال نادرست

 

مجله یاحضار مجدد برا  

د یك روز باز مرا صدا زدند. احساس كردم كه بایا چهارم بود كه یدر هفته سوم 

ه نكیل كرده بودم، قبل از ایش خودم تحلیدر رابطه با همان مسأله مجله باشد. پ

از بازجوها  یوقت خصوص یقه ایند دقبحث شروع بشود، من چ یجلسه عموم

ا ن كار به صالح آنهیا یشان استدالل كنم كه از نظراصولیل برایرم و با دالیبگ

 یتستم. وقین كار نیقادر به شركت در ا یو فكر یا من از نظر روحیست و ثانین

ان یدم كه ازبازجویگر را دیبه اضافه سه نفر د یبه داخل اطاق رفتم، همان عده قبل

آمدند. نام  یبحساب م یالجورد یآقا یبودند و از چشم و چراغها یزبده دادستان

 دانم.   یرا نم یگریبود و د یو حاج آقا رحمان یمیدو نفر از آنها حاج آقا رح
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كه نیقبل از ا‘‘  م.یم نظرات شما را بشنویما آمده ا’’ ان گفت: یاز آن بازجو یكی

ا خواهم ب یم یخصوص یقه ایچند دقبچه ها شروع به صحبت بكنند من گفتم: 

ه جلسه نكیبعد از ا یتوان یندارد م یاگر اشكال’’ شما صحبت بكنم. بازجو گفت: 

ندارد. بعد ازآن،  افراد حاضر شروع  یگفتم: اشكال.‘‘ یتمام شد با ما صحبت بكن

 ینن روحایحس یشان و بخصوص صحبتهایبه صحبت كردند. در خالل صحبتها

ف آن حاصل كردم. نام آن مجله را یكار وكم وك یاز چگونگ یدیاطالعات جد

ن ایارشاد دانشجو یبرا ین است كه مجله ایا یمشكاه گذاشته بودند و هدف اصل

و دار و دسته  یالجورد یآقا یعنیخارج از كشور باشد و ناشر آن دادستان مركز 

بال لسه با هم قن جین برنامه چندینها گفته شد كه طراحان ایاش باشند. عالوه بر ا

نها گفته شد، ینكه ایقرار و مدارها را گذاشته اند. بعد از ا یصحبت كرده و همه 

. دید از هم اكنون كار خود را شروع كنیتوان یشما م’’ ان گفت: یاز بازجو یكی

د یكه فعال موجود است كاركن یاسناد و مدارك ید اطاق روبرو، در آنجا رویبرو

 ‘‘رد.یارتان قرار بگیه شود و در اختیته گریتا اطالعات و مدارك د

 

 انتخاب روش نادرست

شما چه ’’ ان بمن گفت: یاز بازجو یكیبعد از آنكه بچه ها از اطاق خارج شدند، 

ن آغاز كردم. یمطلب را چن‘‘ د؟.یان بگذارید با ما درمیخواه ید كه میداشت یحرف

ن ایدانشجو یبنام مشكات برا ید كه مجله ایخواه یده ام شما میكه من فهمییتا جا

د و درآن مواضع، انحرافات و عملكرد یان خارج از كشور منتشر كنیرانیو ا

د ید به آنها نشان دهیكه از آنها در دست دار یگروهها را بر اساس اسناد و مدارك

 بله، منظور’’ ند. جواب دادند: یاین گروهها و انحرافات آنها گرفتار نیكه در دام ا

كنم  یدر دست شما هستم. تصور م یگفتم: هم اكنون من زندان‘‘ ست.ن ایما هم

د در مورد یهستم و شما آمده ا یر مسئول روزنامه انقالب اسالمیكه همچنان مد

 نیكه هستم ا ین وضعیكنم در ا ید و فكر هم نمین موضوع با من مشورت كنیا

ل و یازكشور تحصم در بر دارد. اما چون من درخارج یبرا یحرفها چه عواقب

كه در خارج از كشور و بخصوص  یان وكسانیه دانشجویكرده ام، به روح یزندگ

رشاد غ و ایدانم تبل یدارم و م ییكنند آشنا یل میا تحصیو  یكا زندگیاروپا وآمر

كه درخارج از كشور هستند و بخصوص قشر دانشجو در اروپا و یكردن كسان

 امال متفاوت است.  ران هستند كیكه در ایكا با كسانیآمر

تان مهم است، ین هدف براین جوانان است و این كار ارشاد ایاگر هدف شما از ا
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د كه همه درخارج یرساند. شما چند ارگان دار ین روش، شما را به آن هدف نمیا

كنند: وزارت خارجه، وزارت اطالعات،  یغ میخودشان تبل یاز كشور برا

ا ت آنها رین فعالیشما اگر ا… و یات اسالمغی، سازمان تبلیوزارت ارشاد اسالم

كه از خود شما یانیار دانشجویاسناد و مدارك را در اخت ید و همه یهمآهنگ كن

 د،یل كار هم به آنها بدهید، امكانات و وسایهستند و مواضع شما را دارند، بگذار

 ن اسناد و مدارك استفادهیت خودشان از ایط و موقعیتوانند متناسب با شرا یآنها م

ا ین مجله، یك چنیار در آورند. یط آن دیدر خور شرا یا روزنامه ایكنند و مجله 

 یان خارج از كشور مؤثر باشد و جنبه ارشادیدانشجو یتواند رو یم یروزنامه ا

ه و طرز تفكر ینكه آنها خودشان دانشجو هستند، روحیرد. نظر به ایبخود بگ

ع آنها مطل یو فكر یاز روحیشناسند و از ن یخود را بهتر مان و دوستان یدانشجو

قصد دارد با نام و آرم خودش  یكه دادستانیزیبا آن چ یه این نشریك چنیهستند. 

ند ك ین تا آسمان فرق مینجا منتشر كند و به خارج از كشور بفرستد، زمیدر ا

 یدرآنجا برجا خواهد گذاشت. من فكر م ین مجله شما اثر منفیرا به نظرمن ایز

ان در اروپا كه از خود شما هستند،  از یدانشجو یاسالم یه انجمنهایكنم كه اتحاد

ده است یفا ینجا نه تنها بین كار شما در ایند. بنا بر ایآ یبرم ین كاریك چنیعهده 

 هم در بر دارد.   یبلكه عواقب نامناسب

سناد و ن اید. ایكن یست كه شما فكر مینطور نیامسأله ’’ ان گفت: یاز بازجو یكی

 یلیتواند خ یم،  میكه ما از روش و عملكرد گروهها دار یر قابل انكاریمدارك غ

ن یست. مسأله ایو صحت اسناد و مدارك ن یگفتم: بحث در درست‘‘ مؤثر باشد.

 ید ناشر: دادستانیسینو یمجله م ینكه روید و همیهست یاست كه شما دادستان

در ذهنش  یكه از دادستان یمركز. آن جوان دانشجو با آن سابقه ا یانقالب اسالم

رد، بخصوص چندان نظر یگ یدارد، از همان اول كار نسبت به آن جبهه م

 یساده م یلیانقالب وجود ندارد و خ یز در خارج از كشور از دادستانین یمساعد

 بزنند.   غ كرده و پنبه آنرایتبل ین مجله ایه چنیتوانند عل

 د كهیورز ینقدر اصرار میكردند. اضافه كردم كه چرا  شما ا یباز آنها پا فشار

د. شما مهم باش ین كار براید هدف ایمركز باشد. با ید بنام دادستانیمجله حتما با

ار را ن كید ایخواه یاست چرا م یاثر آن منف ید با نام دادستانینیب یشما م یوقت

منتشر كند وناشرآن  ین مجله را دادستانیم كه ایخواه یما م’’ د؟ گفتند: یبكن

پاسخ دادم: من ‘‘ ؟یبكن یتوان یم یدادستان مركز باشد، حاال توخودت چه كمك

 ستم كهین یتیدر حال حاضر در وضع یو فكر یقبال گفته ام كه از نظر روح
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و  یخانوادگ یهایبكنم و بر اثر مشكالت و گرفتار ینه كارین زمیبتوانم در ا

گذاشته است مرا مستأصل كرده و عمال  ین مدت بازداشت در من برجایكه ایاثرات

ن یستم. و تازه من معتقدم كه ایمهم ن یفكر ینه هاین زمیدر ا یقادر به همكار

 ست.  ین یكار شدن

 یستیحاال كه تو خودت حاضر به كمك ن’’ ت گفتند: یعصبان ین با كمیبعد از ا

 ینطرف وآنطرف حرف مین قدر از ایبرو! چرا ا ؟ خوبییگو یگر چه میپس د

 دم: پس من بروم؟ گفتند:یپرس’’ ن كار انجام خواهد شد.ید انشاالـله اید ی.خواهیزن

انم اگر تو یم یدم و گفتم: من از نظر فنیترس یقتا كمینجا حقیدر ا‘‘ برو! یآر’’ 

.‘‘ ساده استست و ین یز مهمیچ یمسأله فن’’ د كمك كنم. گفتند: یداشت یمشكل

ست و مشكالت خودش را دارد. ید نیكن یهم كه شما تصور م ین سادگیگفتم: به ا

كه  یدانیو توهم م ییگو یم تو چه میدان ی!  ما كه میجعفر یبرو، آقا’’ گفتند: 

دم ینكه فهمین گفتگو بدون توجه به عواقب آن، همیبعد از ا‘‘  م.ییگو یما چه م

ناراحت گفتم: پس  یظاهرا با چهره ا یاد شدم ولازشرشان فعال خالص شده ام، ش

آماده ام. پس از آنكه مرا به بند  یكمك فن یخداحافظ، در هرحال من برا

ند شناختم كه ضدآنتن هست یكه مییبه آنها‘‘شد؟ یچ’’برگرداندند، بچه ها گفتند: 

دم كاررا تمام كر یح دادم وگفتم كه با دادن جواب منفیتوض یع رابا خوشحالیوقا

 است. یمن هم فعال منتف یكنم كه موضوع آزاد یو فكر م

 

یسرانجام كار آكادم  

ست نفر را جمع كرده، یحدود پانزده تا ب یح دادم، آنها عده ایكه توض یبا ترفند

كارشان اختصاص دادند منتقل كردند تا  یبرا 329كه جنب واحد  یبه بندكوچك

ل آنها یاسناد و مدارك و تحل یمقاالت و جمع آوره یق و نگارش، تهیبه كار تحق

 دند.ینام یالجورد یبپردازند. بچه ها آن بند را  آكادم

ز یون را نیل همایتكم یو آقا یاحسان نراق یبعدا مطلع شدم كه قرار بوده است آقا

را آزاد كردند و رفت،  ینراق یبه آن جمع ملحق سازند كه در همان روزها آقا

 یوزر’’ م نقل كرد: یل برایون را به آنجا كشانده بودند. تكمیهما لیتكم یآقا یول

شما همان  د؟ چرایم، چرا شما آمدیما كه مجبوربود” بمن گفت: یعشر یاثن یآقا

ه چ یجعفر یآقا’’ ده بود یل پرسیتكم“  د؟یكرد، نكرد یجعفر یراكه آقا یكار

مد آ یلسه مشورتك جیفقط در یو’’ گفته بود:  یعشر یاثن یآقا‘‘ كرد؟ یكار

.‘‘ نزد ما باز نگشت یگر وید ین چه گفت ولیم كه چكار كرد و با مسئولیدان یونم
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ز از آن جمع جدا یطاهر احمد زاده  ن یآقا یروز یل آكادمیچند ماه پس از تشك

كه شرح آن رفت لب به سخن یاحمد زاده درآن جلسه ا یشده به بند ما آمد. آقا

 نگشود.

ه كیاز خود بروز نداد. بطور یچ اثریه یگذشت ول یاز كار آكادم یپنج شش ماه

 یم یسع یبوده وهرگروه از دادستان یشد، در آنجا مرتب خط و خط باز یگفته م

هم كه جمع شده بودند چون با فشار  یكرده نظر خودشان را اعمال كنند. و افراد

بود.  ش نرفتهیاز پ یندانن كار واداشته بودند، لذا كار چیو ترس و اجبار آنها را بد

 دا نكرد.یانتشار پ ینوشته شده بود ول یا چند مقاله ایگو

 در آخر یا رحمانیو  یمیحاج آقا رح’’ م نقل كرد كه یون برایل همایتكم یباز آقا

ل یتعط یرا بكل یسرانجام آكادم“ شد. یجعفر یجه همان حرف آقاینت” كار گفت:

ر یكه ز… و ی، مهران اصدقیروحانن ی، حسیعشر یكردند وازآن عده، اثن

 بودند، اعدام شدند. یقیر داموكلس اعدام تعلیشمش

ا دم: چریپرس یاز و یم، روزیهمبند شد یدكتر محمد ملك یكه با آقا یبعد از مدت

شان در ید. اید و مخالفت نكردیآنطور صحبت كرد یشما در آن جلسه مشورت

را كه  یست. من كارین یارك یاست و روش كار من بر نفیس’’ جواب گفتند: 

نم ك ینطرف و آنطرف مینقدر این عمل ایدر ح یكنم ول یم نمیگو یل ندارم، نمیم

 ‘‘گذارم كه خود بخود كار انجام نشود! یچرخ آن م یو چوب ال

  

نجانبیبا ا یت الجوردیـ ضد3  

م. در یبرگرد 59ت و درك آن بهتر است به سال ین ضدیل ایروشن شدن دال یبرا

 یصدر و حزب جمهور یبن ین آقایكه برخورد بیزمان 1359ماه یا دیآذرماه 

در دفتر روزنامه نشسته و مشغول كار بودم كه  یدا كرد، روزیشدت پ یاسالم

ند ن ببریآمده اند كه شما را به او یبمن خبر دادند كه چند پاسدار از طرف دادستان

ها و نگهبان دم درب نگذاشته بودند كه و نامه جلب شما را هم با خود دارند. بچه 

من آوردند. درآن نامه  یند، نامه را از آنها گرفته و برایاینها داخل روزنامه بیا

ت روزنامه انقالب یریمد’’ ن نوشته بود: یچن یالجورد یدادستان مركز، آقا

ش یتجر یمارستان شهدایدر ب ی، مدارك مربوط به خبر پاسداران دادستانیاسالم

ن یده و به زندان اویكش یژن بوده، كپسول را از ویر كپسول اكسیرا كه ز یماریب

 ‘‘د.یینما ین دادستانیل ایست و چهارساعت تحویبرده اند. را ظرف ب

مطلع شدم. بالفاصله به  ین خبریك چنین نامه از درج یدن ایمن تازه بعد از د
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ن خودم رها برگردند. مد پاسداییگفتم: بگو یالجورد یتلفن كردم و به آقا یدادستان

آورم. او هم دستور داد پاسدارها برگشتند. یت میفردا اسناد و مدارك خبر را برا

ن خبر یر گفتم: ایسردب یجمال موسو یه روزنامه رفتم و به آقایریئت تحریبه ه

ح ـ ف داده  یخبر را آقا’’ ك از خبرنگاران روزنامه داده است؟ گفت: یرا كدام

گفتم: لطفا منبع خبر و اسناد و مدارك  یرا خواستم و به و ح ـ ف یآقا‘‘  است.

ر ب یداده اند، مبن یه ایمارستان اعالمیپزشكان ب’’ د. او گفت: یآن را به من بده

ده و او یژن بوده، ماسك را كشیر ماسك اكسیرا كه در ز یمارینكه پاسداران بیا

ح ـ ف )= حسین فیروزیان( گفتم: در هرحال شما   یبه آقا‘‘ ن برده اند.یرا به او

كه شده  یله اید. بهر وسید، خودتان مسئول آن هستیرا آورده ا ین خبریك چنی

ت ن صوریر ایبدهم، درغ ید كه به الجوردیاورید مدرك خبر را تا فردا بیاست با

 د.  یشود و ممكن است گرفتار شو یخودتان مشكل م یكار برا

ل كار را گرفت و روز بعد كه به روزنامه برگشتم منبع خبر و دنبا یاو هم فور

ر نبود كه د ید اذعان كرد كه اصل خبر به همان شكلیه كرده بود. بایاسناد آنرا ته

به هر حال  یآن غلو شده بود ول یرو یمدرك خبرآمده بود و در روزنامه كم

 24هد. هنوزانجام د یتوانست كار یبا وجود آن نم یمدرك خبر بود و الجورد

ختند یظهر روز بعد باز چند پاسدار به روزنامه ر ینشده بود كه حوال یساعت سپر

وشته مركز ن یدم باز دادستانیم. دین ببریم كه شما را به اویو گفتند كه ما حكم دار

، با در دست داشتن اسناد مربوط به خبر، یت روزنامه انقالب اسالمیریمد’’ بود: 

فتم: تلفن كردم و گ یالجورد یمن باز به آقا‘‘ د.یكن یمعرف یخودتان را به دادستان

م چون هم اكنون روزنامه كارش تمام نشده یآ یمن ساعت چهار بعد از ظهر م

 نید برگردند. او هم دستور داد پاسدارها به اوییاست. لطفا به پاسدارها بگو

د با ییب بگود، دم درین آمدیبه او یوقت’’ به من گفت:  یالجورد یبرگشتند. آقا

ساعت چهار بعد ‘‘ خواهند كرد. ییكار دارم، آنها شما را راهنما یالجورد یآقا

ن یبود به او یاست جمهوریكه راننده دفتر ر یمینع یاز ظهر من به اتفاق آقا

 رفتم.  

 یردالجو یوارد دفتر آقا یرفتم. وقت ین مین بار بود كه من به زندان اوین اولیا

 یزهایز كارش از نوع میم. میكرد یبلند شد و احوالپرسزش یشدم، او ازپشت م

 یقرار دارد. وقت یكیل الكترونیرآن وساید زیرس یبزرگ كشودار بود. به نظر م

دادم. پس از مطالعه روكرد بمن و گفت: ‘‘د! یمدرك خبر را بده’’ نشستم گفت: 

 د؟. منیاه كرده یمن ته یریگ ین مدرك را بعد از درج خبر و پیا یجعفر یآقا’’ 
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 ن مدارك درجیكند؟ خبر مورد نظر بر اساس ا یم ی، چه فرقیالجورد یگفتم: آقا

ز قبل از درج آن خبر در یخ انتشار مدرك نید كه تاریكن یشده است. مالحظه م

ده ش یمار را كه فتوكپیب ینیپرونده بال یالجورد یروزنامه است. بعد از آن آقا

ا واقعا ن پرونده میا بر اساس اید آینید و ببیه كنآنرا مطالع’’ بود به من داد وگفت: 

من ‘‘ م؟ین جلب كرده ایده و او را به اویمار كشیژن را از دهان بیماسك اكس

: یجعفر یآقا’’ داد. بعد گفت:  یرا نشان نم یزین چیپرونده را نگاه كردم،  چن

 یپرونده پزشكم، لذا یروبرو شو ین مسأله ایم كه ممكن است با چنیزد یما حدس م

صل ن پرونده، اید كه براساس اینیب یم و شما میم و با خودآوردیكرد یاو را فتوكپ

ط گر مربوین دی، ایالجورد یمن در جواب گفتم: آقا‘‘ ست.یش نیب یمطلب دروغ

ه ها را امضاء كرده وآنرا انتشار ین اعالمیرا كه ا یست، برشماست كسانیبه ما ن

 نوشت: ییبازجو یبرگها یاز آن رو د. بعدیب كنیداده اند، تعق

 است؟  یآورده است ومسئول آن چه كس ین خبر را چه كسیس ـ ا

هل  یالجورد یرا به طرف آقا ییبازجو یدم دسته برگهایسئوال را د یمن وقت

پس بدهم. من آمده ام كه  ییامده ام كه بازجوینجا نیا یالجورد یدادم و گفتم: آقا

 یانم و اال بروم. آقید كه بنشیلیدر رابطه با چند مسأله باشما بحث بكنم، اگر ما

گفتم: من كه خودم در مقابل شما نشسته ام، ‘‘ كنم.یبازداشتت م’’ گفت:  یالجورد

‘‘ كنم. یم روزنامه و درآنجا شما را بازداشت میآ یم’’ د. بعد گفت: یبازداشت كن

كه در روزنامه آمده است ید. خبرید و درآنجا مرا بازداشت كنییوب بفرماگفتم: خ

د، مسئول آن هم روزنامه است، شما ییفرما یاست كه مالحظه م یبر اساس مدرك

د؟ اگر اصل خبر دروغ است، پزشكان یكه آن را آورده است چكار دار یبا فرد

 ب هستند.  یتعقه داده اند قابل یمارستان كه خبر را نقل كرده و اعالمیب

‘‘ م.یكن یست بحث مین یاشكال’’ فكر كرد و گفت:  یچند لحظه ا یالجورد یآقا

ز روشن یر میفشار دادن دكمه ضبط صوت را كه در ز ین موقع من صدایدر ا

ن بحث و مطالب آن فردا  بعنوان یدم. چون فكر كردم ممكن است خود ایكرد شن

ن حساب كامال حواسم را یا یشود، رو ه من و روزنامه از آن استفادهیعل یمدرك

 یرا مطرح كنم آقا یا من سئوالیم و ینكه بحث را شروع كنیجمع كردم.  قبل از ا

ما ، شیالجورد یگفتم: آقا‘‘ د.یها ضد انقالب هستیشما توده ا’’ گفت:  یالجورد

 را ر! قبال شمایخ’’ د؟ گفت: یشناخت یا قبال مرا مید و یده ایتا بحال اصال مرا د

دم: پس چگونه بمن یپرس یاز و‘‘  نم.یب ین بار است كه شما را میده ام و اولیند

جواب دادم: ‘‘ م.یگو یمن گروه شما را م‘‘ د؟ گفت: یزن یبودن م یاتهام توده ا
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د، بر یمن هم جزو آن گروه هستم. شما كه دادستان و مدافع حقوق جامعه هست

 یهابرالیشما ل’’ ست؟ گفت: یتوده اد گروه ما ییگو یم یاساس چه اسناد و مدارك

ا توده یم یهست ییكایباالخره ما آمر یالجورد یباز درجواب گفتم: آقا.‘‘ ییكایآمر

بود  یشود هم توده ا ین چه نوع قضاوت كردن است؟ نمینها؟ ایك از ای؟ كدامیا

 ت است نهین اتهامات بر اساس حدس و طرفیو تازه تمام ا ییكایبرال آمریو هم ل

 و مدرك.  سند 

چ علم یده ام. چطور ممكن است كه بدون هین بار است كه شما را دیمن امروز اول

م چطور خود یهست یشما را متهم كنم. اگر ما توده ا یا سند و مدركیو  یو اطالع

م و اگر یست هستیكنند كه ضد كمون یآنها، ما را متهم م یها و ارگانها یتوده ا

د كرده ییصدر را مرتب تأ یبن ی، آقاینیچگونه امام خمم، یهم باش ییكایبرال آمریل

صدر  یبن یآقا یاست جمهوریاز ر ینید كه خود امام خمیدان یاست و شما م

ن اتهامات را یكوتاه آمد و ا یك كمین بحثها یدادند. بعد از ا یت كردند و رأیحما

 رها كرد.

 

قطب زاده یآقا یو آزاد یریدستگ  

د و یر كردیقطب زاده را دستگ یك روز آقایدم شما یپرس یالجورد یسپس از آقا

د ید اطالع دادیرا بازداشت كرد یكه و ید. نه روزیك روز هم او را آزاد كردی

را به اطالع مردم  یو یل آزادید، دلیرا آزاد كرد یكه ویكه چرا و نه روز

 یجمهور یرو یا چه حسابیست؟ دنین كار شما چیا ید معنیدان ید. میدیرسان

ه قطب زاده ك یر آقاین كشور افراد نظینند در ایب یم یكند وقت یباز م یاسالم

ب انقال یون بوده، عضوشورایزیو تلویس رادین رئیار و مشاور امام بوده، اولی

ك فرد سرشناس در داخل و خارج كشور، یر امورخارجه بوده و خالصه یبوده، وز

گران و خدا بداد یبه حال د یكنند، پس وا ینگونه عمل میا ین كسیك چنیبا 

دون ست و بیدر كارن ین كشور حساب و كتابیند در ایگو یا نمیگران برسد. آید

ر یقطب زاده را دستگ یكنند؟ چرا آقا یهرچه بخواهند م یحساب وكتاب با هركس

قطب زاده پنج اتهام مشخص داشت كه ما به  یآقا’’ گفت:  یالجورد ید؟ آقایكرد

م یم او را آزادكنیقرارگذاشت یبعدا با و یم ولیر كردیا دستگخاطرآن اتهامات او ر

‘‘  د.ینگو یزیگر چیم و او هم دیینگو یزین اتهامها چین شرط كه ما از ایبه ا

ت ن اسیاز اتهامها ا یكی’’ ن اتهامها چه بوده است؟ با اصرار من گفت: یدم: ایپرس

اد ن اسنیما ا یاست. وقتاسناد وزارت خارجه را برداشته و به منزلش برده  یكه و
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د یرا آورده ا ین اسناد سریم چرا ایسئوال كرد یم، از ویدا كردیرا در منزلش پ

رابطه نامشروع  ینكه ویگر ایسم و دیمنزل؟ گفت: آورده ام كه خاطرات  بنو

’’ ست؟ گفت: یچ یو یاتهامها یهرچه اصرار كردم كه مابق‘‘ داشته است.

 ‘‘نخواهم گفت. یزیمورد چن یگر در اید كه دیاصرارنكن

 

 درج اخبار كذب

، روزنامه شما یجعفر یآقا’’ رو كرد بمن و گفت:  یالجورد ین آقایبعد از ا

، تا بحال شما چند بار بما یالجورد یگفتم: آقا‘‘ محل درج اخبار دروغ است.

ن است؟ پاسخ یح آن اید كه فالن خبر و فالن مطلب دروغ است و صحیخبر داده ا

ه گفتم: البت‘‘ ح كنم.یدروغ شما را تصح یستم كه خبرهایمن كه موظف ن’’ داد: 

 دییگو یشما م یوقت یم ولیفه خود ماست كه در صحت اخبار بكوشین وظیا

د یگذاشت یان آن خبرها میروزنامه محل درج اخبار كذب است، حداقل ما را در جر

به  لیروزنامه تبدن عمل یم. با تكرار ایح كنیم خبر را تصحیشدیو ما مجبور م

ه ن رفتن روزنامیاز ب یبرا یله این وسین عمل بهتریشد و خود ا یب نامه میتكذ

 بود.  

گفتم:  ‘‘م خبر شما دروغ است.ییست كه به شما بگویفه ما نین وظیا’’ باز گفت: 

 ینعیكند  یدا میك خبر دروغ چاپ و انتشار پی ید كه وقتیدان یم یالجورد یآقا

 یا مدیك خبر دروغ انتشار پیكه در روزنامه ما  یگفتم: وقت!‘‘ نه’’  چه؟ گفت: 

راژ آن فعال پانصد هزار نسخه در روز است و هر نسخه را بطور یكند، چون ت

ن یون نفر از ایلیساعت دو م 24كنند، در ظرف  یمتوسط چها پنج نفر مطالعه م

ن گرایدهان به دن خبر دهان به یك هفته كه ایشوند و بعد از  یخبر دروغ مطلع م

 شود ین برابر میشوند، چند ین مطلب كذب مطلع میكه از ا یرسد عده كسان یم

گردند. چون كه  یمردم مطلع م یبا تمامیتقر ین خبریك چنیاز  یو در مدت كم

 رد. حال اگر شمایگ یصورت م یشتر شفاهیدر كشورما انتشار و پخش اخبار ب

خبر را  یم كه در شماره بعدیشد یور مد، ما مجبیداد یچند بار به ما اطالع م

دروغ را  یخبرها یدند كه روزنامه انقالب اسالمیفهم یم. مردم میب كنیتكذ

 م و بهیشد یاعتبار و ساقط م یب یكند. خود بخود ما در افكار عموم یمنتشر م

 یشد و شما م یل میروزنامه تعط یب بدون زحمت و بازداشت كسین ترتیا

ن است وضع روزنامه انقالب یمردم! ا یآها’’ د: ییبگود به مردم یتوانست

 ین كمیبه خودتان و ما و مردم بود،  بعد از ا ینها خدمتیجه تمام ایو نت.‘‘ یاسالم
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 یخبر یدم: شما كیپرس‘‘ د.یكن یما را چاپ نم یشما خبرها’’ كوتاه آمد وگفت: 

 ن رایجازه ورود به اوخبرنگار ما ا یم؟ تا وقتید و ما آنرا چاپ نكردیرا به ما داد

شد در  یداده م یكه به و ییر خبرهایو سا یالنیگ یداشت هرروز مقاالت آقا

ن، یاز ورود خبرنگار ما به او یریكرد. اما شما با جلوگ یدا میروزنامه انتشار پ

د. تا بحال یبعمل آورد یریجلوگ یبعد یاز چاپ اخبار مربوط به خود و مقاله ها

د و ما آنرا چاپ نكرده یرا بده ید و خبریبزن یبمن زنگك بار شده است كه ی

را به خبرنگاران ما داده باشند و ما آنرا چاپ  یا شده است كه خبریم؟ و یباش

خود،  م، چه بهتر كه شمایدو یگفتم: ما بدنبال خبر م‘‘ ر!یخ’’ م؟ گفت: ینكرده باش

ما از ورود خبرنگار ل شیدم به چه دلیپرس ید و از ویار ما بگذاریآنها را در اخت

ه زندان ریئت مدیس هیرئ ییكچو یآقا’’ د؟ گفت: یبعمل آورد یرین جلوگیما به او

ره زندان یئت مدین مسأله را درجمع هیكرده است. ا یریمخالف است و او جلوگ

 ‘‘داده شود. یكنم كه اجازه مجدد به  و یم یكنم و سع یمطرح م

 

صدر تمام است یكار بن   

است جمهور محل ی، دفتر ریجعفر یآقا’’ گفت:  یالجورد یضمن بحثها، آقا

شتر یم بیق كرده ایضد انقالب و ضد اسالم است و ما تحق یت گروههایتجمع و فعال

 در پاسخ‘‘ مختلف ضد انقالب در آنجا فعال هستند. یكصد نفر از گروههایاز 

 یبخشها نیستم. من فقط مسئولیصدر ن یبن یمن در دفتر آقا یالجورد یگفتم: آقا

 یق آن اطالعیف دقیشناسم اما از كم وك یگر را میافراد د یمختلف دفتر و بعض

آنها را  ید، اگر اسامید و اسناد و مدارك داریق كرده ایندارم. حال كه شما تحق

نها را از یا ید، من فورا همه یار من بگذاریهمراه اسناد و مدارك الزم در اخت

ف خودم را یرون كنم حداقل تكلینتوانستم كه آنها را با اگر یكنم و  یرون میدفتر ب

 شیكه كف دستهایدر حال یالجورد ین مطلب آقایروشن خواهم كرد. در پاسخ به ا

ها صاف و رك  یما حزب اله یجعفر ید آقاینیبب’’ داد گفت:  یرا به من نشان م

و ما  صدر از نظرما تمام است یبن یر شده است و كار آقایگر دیم. حاال دیهست

من جواب دادم: حاال كه كار او تمام است ‘‘ م.یكن یل میم پرونده اش را تكمیدار

 بكنم.  یتوانم كار یگر من نمید

مختلف ضد  یت گروههایهم مركز فعال یروزنامه انقالب اسالم’’ باز گفت:  

است یر د دفتریشما گفت یوقت یالجورد یت گفتم: آقایبا عصبان‘‘ انقالب است.

 ستم،یت گروهها است چون من درآنجا و مشرف بركار آنجا نیكز فعالمر یجمهور
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ه ست خود را بیشنهاد كردم كه اسناد و مدارك و لیم و پیبگو یزیتوانستم چ ینم

م پرونده یما دار’’ د: یكسره كنم كه شما در جواب گفتید تا كار آنها را یمن بده

از نظرما تمام  یكار و رشده است ویگر دیم و دیكن یل میصدر را تكم یبن یآقا

 قید و تحقییگو یمن خودم در رأس روزنامه هستم، اگر شما راست م یول‘‘ است.

 د. منیمختلف در آن فعال هستند، آنها را نام ببر یاز گروهها ید و افرادیكرده ا

گر ین دیم كه آنها را اخراج كنند. ایگو یكنم و م ین جا تلفن میهم اكنون از هم

 یم خود من است. ویار مستقیست و در اختین یت جمهوراسیمسأله دفتر ر

 یافراد روزنامه انقالب اسالم ی، ما هنوز رویجعفر یر آقایخ’’ بالفاصله گفت: 

 ‘‘م.یق نكرده ایتحق

كردم و برگشتم و بالفاصله مشروح  یافت و من خداحاقظینجا بحث ما خاتمه یدر ا

ان شیصدر گزارش كردم و به ا یبن یآقا یبرا یو هم شفاه ین بحث را هم كتبیا

نكه یزد و به عالمت ا یصدر لبخند یگفتم مسأله از چه قرار است. درآن موقع بن

ن را ر آینظ یامهایتواند بكند، آنرا و پ ینم یچ غلطیه است و هیپا ین حرفها بیا

نكه یا افشرد ت یبا اوست همچنان پا ینیخم ینكه آقایده گرفت و با اعتماد به اینا د

 یآقا ینه شخصین كیكنم مهمتر یكسره كرد! فكر میجام بقول خودش كار را سران

د و ه را باخته بوین گفنگو بود كه پاك قافینسبت به من در رابطه با ا یالجورد

در ص یبن ی، آقاینیخم ین بود كه آقایقت مسأله ایدست خود را روكرده بود. حق

رد. ك یعمل م یگرینها با زبان دیبا ا یكرد ول ید مییتأ یرا  فقط در مواقع خاص

ع ه و مرجیفق یبعنوان ول یبه سران حزب الـله و دار و دسته الجورد ینیخم یآقا

د. یگر نداشته باشید ید و كار به كارهاینطور عمل كنید ایگفت كه شما با یم ینید

كارها اقدام شود، به موقع خود عمل خواهد  یست كه نسبت به بعضیفعال صالح ن

 یر وقتگید. از طرف دین را بكشین و محاربید و مفسدینداشته باش یكارشد وشما 

 ’’گفت:  یكرد وم یم یك سخنرانیآوردند،  یصدر فشار م یامثال بن یكسان

 یینهایلطف دارد، ا یلیاست، اسالم خ ین مهربانین رأفت است، اسالم دیاسالم د

ها و سران  یحزب اله یول‘‘ د.یكه دستشان بخون آغشته نشده است را عفو كن

 یزند و حرف دل و ین میمصلحت مسلم ین حرفها را برایگفتند كه آقا ا یآنها م

 یم و شخصا دستور آنرا به ما ابالغ میده یاست كه ما انجام م ییزهایهمان چ

 ین كارها میاز سران حزب الـله گفتم: شما چرا دست به ا یكیبه  یكند. روز

د، یكن ید میتقل ینید؟ شما كه از امام خمیكن یل ماست جمهور عمیه رید و علیزن

است یصدر ر یبن یآقا ید كه وینیب ید، مگر نمیكن یاو گوش نم یچرا به حرفها
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امام را  یظاهر یشما حرفها’’در جواب گفت:  یكند؟ وید مییجمهور را مرتب تأ

كه م یدان یم و حرف دل او را میكن یدل او عمل م یما به حرفها ید ولینیب یم

 ‘‘كدام است.
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ازدهمیفصل   

 

نیدر كش و قوس قزلحصار ـ او  
 

از شركت و  ینكه دادستانیدو هفته بعد از ا یكی 1362ور ماه یا شهریدر مرداد 

مسئول بند من و عده  یوس شد، روزیمن جهت انتشار مجله مشكاه مأ یهمكار

 نیبچه ها گفتند ا‘‘ د!.یل آماده شویه وسایباكل’’ را صدا زد وگفت:  یگرید

م و ینكه آماده شدین خبر انتقال است. بعد از ایر! ایاست. من گفتم: خ یخبرآزاد

خواهند ما  یم، معلوم شد كه میكرده به خارج بند آمد یبچه ها خداحافظ یازهمه 

 یفرستادند. عده ا 2واحد سه بند را به قزلحصار منتقل كنند. در قزلحصار مرا به

ن یدر ا 63ل سالین در آنجا بودند. من تا اوایاو یقبل یها یاز دوستان و هم بند

دان ط زندان هم چنیت و شرایفتاد. وضعین مدت اتفاق نیدر ا یبند بودم. مسأله مهم

 فتهك بار به دو هی یان را از ماهینكه فاصله مالقات زندانینكرده بود جز ا یرییتغ

قه بود كه بستگان درجه یل داده بودند. مدت مالقات هم حدود پانزده دقیك بار تقلی

كردند.  یگفتگو و مالقات م یشه ایش ین هایله تلفن در پشت كابیوس یاول زندان

 یم یست و پنجاه تومان هر زندانیهم حدود دو یزندان یمخارج شخص یبرا

ا آموزش ممنوع یو  یبه زندان رد. هنوز كتاب دادنیتوانست از خانواده خود بگ

اط زندان به گپ زدن و تبادل اطالعات یكه به هم اعتماد داشتند در حیبود. كسان

نده ین بود كه نمایقبل از آن اتفاق افتاده بود ا یكه كم یداد مهمیپرداختند. رو یم

د ل آنان به بنیان و مسایوضع زندان یبررس یبرا یت الـله منتظریاز جانب آ یا

 بود.   یانصار شیخ حسینعلیاو یكه نام واقع یبود به نام مستعار ناصرآمده 

به  یرون تماس حاصل كردم و مفصل با ویهم داخل زندان و هم در ب یمن با و

كه  بود ییاز معدود معمم ها یكی یتوان گفت كه و یگفتگو پرداختم. به جرأت م

گران یو د یمنتظر ینبود و از انقالب و عنوان خود وآقا یچ دوز وكلكیاهل ه

كه من در قم با  65نكرده بود و تا سال  ینبرده و سوءاستفاده ا یچ بهره مادیه

كرد. منزل  یم یساده زندگ یلیكه داشت مالقات كردم خ یدر منزل محقر یو

ل و تجمالت، یكرد از وسا یم یاش در قم كه با خانواده اش در آنجا زندگ یمسكون
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چ یز كم داشت. اهل هیاز را نیمورد ن یمعمول لیوسا یچ، حتیكه نبود ه یخبر

ن د و تمام توایطپ یت آن میانقالب و موفق ینبود و فقط دلش برا یاستفاده ماد

 كه ممكن است نگذاردییكند و تا جا یریبرد كه از انحرافات جلوگ یخود را بكار م

 اسالم و انقالب خدشه دار گردد.

ان داخل یزندان ید، همه یآ یبه بند م ی( وقتیا انصاری) یحجت االسالم ناصر

 یتیا شكایهر مطلب و  یدهد كه هر كس ینان میكند و به آنها اطم یبند را جمع م

ز ا یخواهد رساند. بعض یمنتظر ینامه را به آقا یسد، ویتواند آنرا بنو یدارد م

 یو یل خود را برایسند و مساینو یم یمنتظر یآقا یبرا ینامه ا یافراد زندان

خواهد از زندان خارج شود بدستور حاج  یم یناصر یآقا یدهند. وقت یح میضتو

بچه ها را  یكنند و نامه ها یش میس زندان قزلحصار او را به زور تفتیداود رئ

روند و آنها را  یكه نامه نوشته بودند، میرند و بعد به سراغ كسانیگ یم یاز و

 نامه نوشته اند. یمنتظر یكنند كه چرا به آقا یه و مجازات میتنب

 

نیاحضار به او   

ل یه وسایكه از اقامتم در قزلحصار گذشته بود، مرا باكل یچند ماه 63ل سالیاوا

ن شما را خواسته اند. با خود یرفتم، گفتند كه او یرهشتیبه ز یصدا زدند. وقت

ه اتفاق افتاده است؟ هرچ یدیا حادثه جدیا چه خبرشده است؟ چه مسأله و یگفتم: خدا

رفتار زندانبانان و  یوه هایگر از شید یكید. یبه نظرم نرس یزیر كردم چفك

را از همه  ین بود كه در تمام موارد زندانیا یبا زندان یاسالم یجمهور یدادستان

چه و چرا  یاطالع دهند برا ینكه به ویداشتند و بدون ا یخبر نگه م یز بیچ

د یجد یرا كه دچار ترس و لرز شده بود، ناگهان با مسأله ا ید، ویاحضارشده ا

 كردند.   یمواجه م

ساعت پنج  بعد از ظهر بود. منتظر بودم كه فعال مرا  یم حوالیدین رسیبه او یوقت

چه احضار كرده اند. برخالف  یببرند تا بعدا معلوم شود كه مرا برا یبه بند قبل

ته ن. چشم بسیوار گفتند بنشیو دركنار د دور دادسرا بردندیانتظار مرا  به كر

ن جا یز دادند و گفتند همین یسرباز یدادند، بعد دوپتو ینشستم. مختصر شام

آن روزهم تمام مدت چشم بسته در  ین منوال گذشت. فردایبخواب. شب اول بد

ود ب یراهرو دادسرا نشسته بودم. البته من تنها نبودم. راهرو دادسرا پر از زندان

د. دنیكش ینشاندند و شب هم در همانجا دراز م یوار میا را چشم بسته كنار دكه آنه

ن یكه در ایبرده باشند، اغلب با كسان ینكه پاسداران هم ثوابیا یدر آن دوره برا
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حن و ل  یش بودند با تندیراهروها شب و روز چشم بسته در انتظار سرنوشت خو

ا یراه و یو ب شد، با بد ین مییباال و پا یچشم بند یكردند و مثال وقت یبد، رفتار م

 یهم گهگاه یبا  بعض‘‘ ن.ییچشم بندت را بكش پا’’ گفتند:  یبه آن فرد م یبا لگد

از  یبردند و بازجوئ یكردند. روز سوم مرا به اطاق یم ییرایپذ یبا مشت و لگد

 یرا م ین عاطفیحس’’ از بچه ها پرس و جو كرد. گفت:  یكیمن، درمورد 

ندارم. از طرز برخوردآنها احساس كردم كه فقط  یاطالع یگفتم از و‘‘ ؟یشناس

 ك هفتهینداشته اند.  یگرین احضار كرده اند و كار دیآزار دادن، مرا به  او یبرا

مرا شب و روز چشم بسته در راهرو دادسرا نگاه داشتند. بعد باز مرا صدا  یا

احد ده بود. مرا به ویان رسیبه پا نكه انتظاریمثل ا‘‘ فت.یراه ب’’ زدند و گفتند: 

مسئول واحد و  یوارد دفتر واحد شدم حاج رضا صادق یمنتقل كردند. وقت 329

 یشد گوش م یو پخش میكه از راد یدكتر بهشت یپاسداران در دفتر به سخنران

ا ر یشما بهشت’’ ت گفت: یدادند. حاج رضا تا چشمش به من افتاد، با عصبان

كه قبال  6كه جنب بند 5مرا به بند  یار كردم. سپس ویتمن سكوت اخ‘‘ د.یكشت

مل ر بند شش، شاین بند هم نظیب ایل داد. تركیح داده ام تحویت آنرا توضیوضع

، فرار از مرز، چند  یارتش، امور مال ی، امرایدادگستر یها، وكالیساواك

ند ن بیگر بود. در اید یگروهها یهم از بعض یو سارق مسلح و چند نفر یروحان

 كسب كردم؟ یآشنا شدم و اطالعات تازه ا یدیز با افراد جدین

 

ار به بندیآمدن داد  

ارد مو یفرق كرده بود و در بعض یط زندان نسبت به سابق كمین زمان شرایدر ا

 یبرا یاریاز روزها داد یكیروابط خود را بهبود داده بودند.  ین دادستانیمأمور

رد ك یدن میمختلف د یب از اطاقهایبه ترت ل زندان به بند ما آمد ویمسا یبررس

بودند كه  یمطرح كردند. در بند ما چند روحان یداشتند با و یكه مطلبیو افراد

ا قبال یازآنها گو یكیبازداشت كرده بودند.  یآنها را ظاهرا به اتهام رشوه خوار

 یبمطل یهركس’’ ار به اطاق ما آمد و نشست گفت: یداد یخلع لباس شده بود. وقت

د: یشناخت پرس یار او را مین شخص كه دادیا‘‘ تواند آنرا مطرح كند. یدارد، م

در  فین ماه است كه مرا بالتكلید و چندیفرست یچرا پرونده مرا به دادگاه نم’’ 

د و چرا پرونده مرا راكد یكن ینم یدگید و چرا به كار من رسینجا نگهداشته ایا

اه پرونده ات را بفرستم دادگ’’ رك و پوست كنده گفت:  یلیار خیداد‘‘ د؟یگذاشته ا

كه بازداشت بشود  یهركس’’ار اضافه كرد: یبعد از آن داد‘‘ تا ترا آنجا آزادكنند؟
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مرتكب نشده باشد، تا از نظر ما معلوم شود كه او  یچ جرمید ولو هیاینجا بیو به ا

 ‘‘ د.یماه طول خواهدكش 6مرتكب نشده است، حداقل  یجرم

مرا نه بخاطر ’’ ف كرد: یم تعرین براین شخص خودش علت بازداشتش را چنیا

م به یریدستگ یر كرده اند. علت اصلیدستگ یا گرفتن رشوه ایو  یارتكاب جرم

زرگر دادستان مواد مخدر  یاست كه از قبل با آقا یو اختالف یل شخصیخاطر مسا

را كه ظاهرا در رابطه با  یمن كاشته بودند و شخص یبرا ینان تله ایداشته ام، ا

ش من فرستادندكه دنبال یش درست كرده بودند پیل مواد مخدر پرونده برایمسا

، چهل هزار تومان به یكارش بروم و كارش را درست كنم و در ازاء آن مبلغ س

 كنم.   یمن بدهد. گفتم درست م

مرا داد  یهزار تومان به من م یكه داشت س یبه منزل من آمد و هنگام یروز

دانست كه  ین شخص چون خودش قبال معمم بود، میالبته ا‘‘  ر كردند.یدستگ

حداكثر پس گرفتن همان مبلغ رشوه است.  یو شرع ین مبلغ از نظر فقهیجرم ا

م دام درست كرده و درست ینها خودشان براین است كه ایاضافه كرد كه مهم ا یو

كسر مرا به ی’’ گفت:  یاست. م یرشرعیو غ یك كار ضد اسالمیكردن دام خود 

زرگر  یآقا یو محل حكمران یموادمخدر واقع در پل روم یبازداشتگاه دادستان

او مطمئن بود كه ‘‘ ن منتقل كردند.یكه آنجا بودم، مرا به او یبردند. بعد از مدت

ر اگ’’ ن شخص: ین هم شد. به گفته ایبه دادگاه برود آزاد خواهد شد و چن یوقت

د یافراد را بازداشت كنند، با یو كار چاق كن یجرم رشوه خوارقرار است كه به 

 هستند را بازداشت… انقالب و ی، دادستانیكه مصادر امور دادگستر یاكثر افراد

ن یهستند كه اهل حق و حساب گرفتن نباشند. تحت عناو یكنند چون كمتر كسان

 بود و یصاف ن فردآدمیا‘‘ رند.یگ ین همه حق و حساب مییمختلف از باال تا پا

 گفت.  یپرده م یل را بیخودش مسا

 ینكه آقایكرد، بعد از ا یكه خودش نقل میدر اطاق ما بود، بطور یگریمعمم د

ه ب یدگیرا مسئول رس یو یدكتر بهشت یرا ازكار بركنار كردند، آقا یخلخال

ن شخص مرتب بعد از نماز مغرب یكرده بود كه نا تمام مانده بود. ا ییپروندهها

ن ینكه ایاز روزها بعد از ا یخواند. روز یفرج امام زمان را م یشاء دعاو ع

ك یفرج امام زمان را خواند و از خداوند خواست كه فرجش را  نزد یشخص دعا

 یكین یبگرداند و چشمش را به جمال آقا امام زمان)ع( روشن بگرداند. ناگهان ا

كه خداوند در فرج امام زمان  یكن ید محمد چرا دعا میس’’ رو كرد به او و گفت: 

د محمد با یس‘‘ د؟ آخر امام زمان اول گردن من وتو را خواهد زد.یل بفرمایتعج
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ن یچرا از خداوند در خواست نكنم؟ ا’’ ن حرف ناراحت شد و گفت: یدن ایشن

ند و ظهور آن حضرت را از خداوند یاست كه امام زمان را بب یهر مسلمان یآرزو

آخه بابا! مگر امام زمان رشوه خوار ’’ ن آقا گفت: ی، ادر جواب‘‘ طلب كند.

د محمد یس‘‘ نجا آورده اند؟یبه ا ینكه من و ترا بجرم رشوه خواریاست؟ مگر نه ا

د جالل گفت: یكه دست پاچه شده بود، رفت كه مطلب را رفع و رجوع كند، اما آس

ول گردن من و م و اگر امام زمان ظهور كند، ایكرده ا یبابا ما، رشوه خوار’’ 

 ریا، فرج امام زمان را به تأخیخدا ییو بگو ید دعاكنیترا خواهد زد. پس تو با

 به خنده افتادند. ین شوخ طبعیحاضران از ا یهمه ‘‘ نداز.یب

 

 اوا خواهرها

د كه ن بوین بند بودم اتفاق افتاد ایكه من در ا یكه در طول مدت ین حادثه ایمهمتر

ر كرده بودند، به بند یاز اِوا خواهرها را كه دستگ ینفرك عده ده، پانزده ی یروز

ان ینها هفتاد هشتاد نفر بوده اند كه میگفتند ا یما آوردند و در اطاقها جا دادند. م

ازآنها كامال حالت زنانه داشتند،  یم كرده اند. بعضیمختلف آنها را تقس یبندها

ه به یبش یلیاز آنها خ ییادند و چند تیپوش یپستان بند م یكردند و حت یش میآرا

مو شده  یدختر ها بودند. چون صورت آنها در اثر استعمال هورمن زنانه كامال ب

ب ن راه كسین حال كه مفعول بودند و از ایگفتند در ع یكه خودشان میبود. بطور

شان بوده است كه یشدند و او در حكم شوهر برا یم یمیصم یكیكردند. با  یم

 یكیكردند و با هم مانند زن و شوهر بوده اند.  یه میل تهیسااو امكانات و و یبرا

م گذشته، مدت سه سال در سه راه یكرد كه در رژ یف مینان بنام ب ـ ا تعریاز ا

ن یدرا یدم كه وقتیپرس یقپان بعنوان دختر مشغول كسب وكار بوده است. از و

؟ یكرد یكردند، چه م یوصال طلب م شدند و ازتو یمدت مردها با تو روبرو م

كردم  یم یرا راض ینكه عادت ماهانه شده ام مشتریشه بعنوان ایمن هم’’گفت:

آن  یروزنامه ها رشدم ویكبار دستگیز یم گذشته نیكه با من...انجام دهد.دررژ

 ‘‘كه پسر از آب درآمد. یزمان نوشتند:دختر

 یاو عشق مك شوهر داشتند كه به ینان طبق اعتراف خودشان یهركدام از ا 

دا یپ یدند. بر اثر استعمال هورمن زنانه تمام آنها حركات و سكنات زنانگیورز

… دند ویپوش یداشتند و لباس زنانه م یكرده بودند، پستانها برآمده بود، ابرو برم

گر پخش ید یاد است كه اغلب درهتلها و جاهایز یلیعده ما خ’’ گفتند: ینها میا

‘‘ كنند. ریرا دستگ یادیدتعداد زیرند، بایماها رابگ یهستندواگر قرارباشد كه همه 
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كردند، بعد از آن كم  یق میبردند و هرمون مردانه به آنها تزر ینها را میا یمدت

ه قرار بوده است ك’’  گفتند:  یدا كردند. چند نفرشان میحالت مردانه پ یكم مقدار

 ‘‘م.یم چون ما روحا زن هستیعت خود برگردیم و به طبیما عمل كن

مختلف به مرور زمان  ین اِوا خواهرها در بندها و اطاقهایبود كه پخش ا یعیطب

 ینها رابطه برقرار كرده بودند. نامه هایبا ا ین شود. چون افراد زندانیمشكل آفر

ن نامه ها لو رفته بود و بر یدوتا از ا یكیعاشقانه رد و بدل شده بود. سر انجام 

ت چشمك زده اس یا به ویرابطه بر قرار كرده و  یبا دوست فالن ینكه فالنیسر ا

لو  نیشد و بر اثر ا یبند زد و خورد و كتك كار ین دو نفر از گردن كلفتهایب

ن یمسئول واحد به داخل بندآمد و چون طرف یرفتن نامه عاشقانه، حاج رضا صادق

ح خواست كه یدعوا در اطاق ما بودند، آمد و درآنجا نشست و از چند نفر توض

د، بلندشد و ینكه حاج رضا مطالب مختلف را شنیمسأله چه بوده است. بعد از ا

 م. در آنجا حاجیبا هم به دفتر بند رفت‘‘ با شما كار دارم. یجعفر یآقا’’ گفت: 

‘ ‘ا خالف واقع؟ینها زدند راست بود ویكه ا یین حرفهایا’’ د: یرضا از من پرس

 یخواه یا میو  یمسأله را حل كن یا شما قصد داریدم: آیمن از حاج رضا پرس

ن است یقصد من ا’’ ا نه؟ گفت: ینها زده اند راست است یكه ا یین حرفهایا ینیبب

ن اِوا ید ایمسأله حل بشود با یخواه یگفتم: حال كه م‘‘ كه مسأله حل بشود.

ن ینها درون بند و بید. تا ایگر ببرید ید و به جاین بند جمع كنیخواهرها را از ا

عده  نینها را بیل هر روز تكرار خواهد شد. اینگونه مسایان هستند، از ایدانن زنیا

د مسأله یخواه ید و میمحروم هستند پخش كرده ا یكه مدتهاست از رابطه جنس یا

د ییگو یشما راست م’’ رممكن است. حاج رضا گفت: ین غید؟ و ایایبه وجود ن یا

 ینجا فرستادند، من راضیا نها را بهیا یست. وقتین موضوع دست من نیا یول

ن است و اال چه شما یگفتم: به هر حال راه حل هم‘‘ نداشتم. یچاره ا ینبودم ول

 كند. یرا دوا نم ی، دردیست و حق بجانب كید مقصر كیبدان

دا ین افراد بند، هركدام دوستان خودشان را پین اِوا خواهر ها در بیزود ا یلیخ

نها یق و صحبت با ایشدند. بعد از تحق یكی هركدام عاشق یكردند و از نظر ذهن

ها شده بود، آن شخص خودش یاز زندان یكیكه عاشق  یمعلوم شد كه مثال فرد

ارها و ینان متناسب با معیدانسته كه فالن اِوا خواهر عاشق او شده است. ا ینم

آنها انطباق  یبا خواسته ها یكه از نظر ذهن یخود عاشق شخص یآمال و آرزوها

كردند كه  یم یدند وبه مرور به  او حالیورز یشدند و به  او عشق م یداشت، م

نها را جمع كردند و بعدا آنها را آزاد یا یرا دوست دارند. سر انجام بعد از مدت یو
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 كردند.

رادراین مورد بکار « اِوا خواهر ها»بعضی ها به من انتقاد کرده اندکه چرا کلمه

آن است که درآن موقع درداخل و خارج از زندان ایران به چنین برده ام. علت 

همین کلمه در بند استفاده  کسانی اِواخواهراطالق می شد. وحتی خودشان هم از

میکردند. بنا براین هدفم ازبکار بردن آن، نشان دادن آن وضعیت وبیان واقعیت 

 به آن. ضد ارزشی داشتن موجودبوده است ونه بیشترونه نگاه ارزشی ویا

 

یمیبا احمد رضا كر ییآشنا   

از افراد  یكیكه  یآشنا شدم. و یمین بار با احمد رضاكریاول ین بند برایدر ا

 یر و به زندان افتاده بود. ویم گذشته بود، دستگین خلق در رژیسازمان مجاهد

ن را از یق سازمان مجاهدیكه حوادث و دقا یار قویبس یبود با حافظه ا یجوان

گذشته  میهمچنانكه در رژ یاد داشت. ویوتر به یك كامپیپنجاه به بعد مانند  یسالها

ر و باز داشت كرده یدستگرا  یز وین یاسالم یم جمهوریبود، در رژ یزندان

د. شو یر میدستگ یمهندس غرض یله آقایبودند. احمد رضا بعد از انقالب بوس

مجاهد بود و بعد فرار  پنجاه تا پنجاه و چهار یز در سالهاین یخود مهندس غرض

ون مبارز خارج از كشور یبه سلك روحان یه رفت و درآنجا گاهیكرد و به سور

ون یان در اروپا و روحانیدانشجو یاسالم یه انجمنهایكه اتحادیدر آمد و هنگام

س مشتركا اعتصاب یپار یسن مار یسایدر كل 56مبارز خارج از كشور درسال 

 یشركت و صحبت م یدریدر آن به نام حجت االسالم ح یب دادند ویغذا ترت

 كرد.

رد؟ ك یغ میه شما تبلینقدر بر علین ایدم كه چرا سازمان مجاهدیاز احمد رضا پرس

و تهمت زدن كردند.  یعه پراكنیه من شروع به شایل آنها علیبه چند دل’’ گفت: 

 یدرون یایوال و زیخچه متحرك سازمان هستم و تمام مسایك تارینكه من یاول ا

ن یاز ا یاریخ آن اطالع دارم كه بسیسازمان را همراه با  نام و نشان و تار

 یق سمپاشیكند كه از طر یم یاطالعات بضرر سازمان است و لذا سازمان سع

 یلیمن جذب سازمان شدم خ ینكه وقتیسازد. دوم ا ین اطالعات را خنثیه من ایعل

حاضر نبودم كه بدون چون و چرا فرمان بر باشم. لذا  یفعال و با شور بودم ول

م آشكارشد و من در قبال یآن برا یل درون گروهیاز مسا یاریبعد از آن كه بس

ل صحبت یسازمان در موردآن مسا یآنها موضع گرفتم و با هواداران و سمپاتها

 كردن اثرات آن طبق روش سازمان، مرا مورد حمله یخنث ینها برایكردم. ا یم
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 ین خاطر بود كه پاد زهرینها بدیقرار دادند، تهمتها و برچسبها شروع شد و تمام ا

ند نها عنوان كردین علت بود كه اول بار ایجاد كرده باشند. بدیم ایدر مقابل حرفها

 یو…‘‘  كند و یرا واداركنم كه با ساواك همكار یعتیكه من خواسته ام دكتر شر

 ین است كه وقتیر آن، اینظ ین و سازمانهایح داد كه روش سازمان مجاهدیتوض

مسأله دار شده  یكنند كه و یعه میاحساس خطر كنند، شا یا عضویو  یاز شخص

 م شده استیا همكار رژیا منفعل شده و یآورده و  یرو ییبورژوا یاست، به زندگ

را از  یرا خلع سالح كنند و در نظر توده سازمان و یكنند كه و یم یسع… و

 یم یاجبار یاصالح خود به كارها یندازند. اگر هم بتوانند او را برایاعتبار ب

گمارند. اگر طرف زرنگ بود و از دست آنها خارج شد و نتوانستند او را مهار 

وع شر یت كردن ویثیح یب یعه ها و تهمتها برایكنند آنوقت است كه حمله ها، شا

 نند. ك یكه دار و منكوب مرا ل یافته ویغات گسترده و سازمان یشود. و با تبل یم

 نینها را قبول دارند چنیكه ا یكسان یم، وقتیبا رژ ین مسأله همكاریمثال هم 

 لهیآورند و اگر موضوع درز كرد بهر وس یش را در نمیبكنند اصال صدا یكار

نسبت  یكنند. مثال از اعترافات خود مسعود رجو یكه شده آنرا در جا خفه م یا

را …د ـ م،  و یله آقایبوس ینیا از لو رفتن فاطمه امیسازمان و  یل درونیبه مسا

شما  گفتند، ینكه میدم:  ایپرس یكنند. از و یم یبرند و آنها را مخف یاصال نام نم

 ی، چگونه بوده است؟ ویو در زندان آزاد بود یكرد یم یبا ساواك همكار

نند ك یرا مطرح م یلیبردم كه تحت عنوان اسالم مسا یپ یمن وقت’’ ح داد: یتوض

 دهند كه یخود م یك آنها را به خورد بچه ها و سمپاتهایدئولوژیل ایو بعنوان مسا

به اسالم ندارد، بقول معروف جا خوردم و شرمنده شدم و به حساب  یاصال ربط

كه در زندان ین علت زمانیكردم و به هم یب و گول خوردگیخودم احساس فر

ن ار گذاشتین معضل در اختین راه حل ایكه بهترشنهاد كردم یم شاه بودم، پیرژ

ن یون ما ایاسیبردم كه اگر افراد مختلف و س یرا من پیسازمان است، ز یكتابها

ن گروه دست برخواهند یآنها مطلع شوند قطعا از ا یكتابها را بخوانند و از محتوا

استوار رغم نام آنها، روش كارشان بر اسالم یداشت و متوجه خواهند شد كه عل

ن یا یشنهاد را دادم. وقتین پیبود كه ا یب خوردگین احساس فریا یست. روین

ون در بند پخش شد و یاز روحان یبعض ین افراد و حتیشد و كتابها ب یكار عمل

 ‘‘ن عمل اثرات خودش را گذاشت.یآنها را مطالعه كردند، ا

ه ین علیجاهدچون سازمان م’’ ؟ گفت: یشده ا یدم چطور شما اكنون زندانیپرس

 و مشغول یآزاد شدم اجبارا رفتم بگوشه ا یاد كرده بود، وقتیز یهایمن سمپاش
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نكه اطالعات یبه خاطر ا ینكه انقالب شد. گروه غرضیشدم، تا ا یآموزگار

عات و یر كردند و بعد هم مرا به تمام شایرند، مرا دستگیسازمان را از من بگ

 یو‘‘ كه سازمان در مورد من قبال پراكنده بود، متهم و محكوم كردند. ییتهمتها

 یم بطورمشروح بازگو كرد. واما اختالف ویخچه سازمان را برایكدوره از تاری

اده ن، با استفین بوده است كه بعدازفاصله گرفتن از مجاهدین ایبا سازمان مجاهد

خودش درست  یبرا یتكن عضو گرفته وگروه ودفتر ودسیاز نام سازمان مجاهد

 دهد. یاعضا گروه خود را لو م یرود همه  یكرده است. و بعد هم كه لو م

 

ست و سه سالیكتاب ب  

فرزند  یمنزو ینقیدكتر عل یكین بند با آنها آشنا شدم یكه درا یگریبا اشخاص د

اب نكه كتیرا بجرم ا یعه بود. ویصاحب كتاب الذر یخ آقا بزرگ تهرانیمرحوم ش

 پس یمنتظر یت آقایكرده بودند كه سر انجام با حما یرا نوشته، زندانسال  23

كرد،  یخودش نقل م یمنزو یكه آقاید. بطوریاز تحمل چند سال حبس آزاد گرد

ز یشده و دو دهه ن یست سال طلبه بوده، بعدا توده ایبه مدت ب یجوان یدر ابتدا

بوده، اعدام  یخلبان توده ام گذشته یرا برادرش كه در رژیبوده است، ز یتوده ا

ز ین یكنند و و یرابطه برقرار م یها با ویشود. بعد از اعدام برادرش توده ا یم

 یم یاحساس توده ا یشتر از رویكند ب یدا میم پیكه نسبت به رژ ینه ایبر اثر ك

م یشود و با رژ یگردد و سلطنت طلب م یشود. سر انجام از حزب توده برم

 یسال را از و 23من موضوع نوشتن كتاب یكند. وقت یم یشروع به همكار

 ین كتاب را آقایكردم. ا یران كار میروت در سفارت ایمن در ب’’ دم، گفت: یپرس

روت یچاپ و انتشار آنرا به ب یكه سناتور و فراماسون بود نوشته و برا یدشت یعل

 یكه من رو یاصالح به من دادند. تنها كار یروت آنرا برایفرستاده بود. در ب

 یاز آن بوده است. نوشتن كتاب اصال بمن ربط یح مقداریكتاب كرده ام تصح

ا ر یدشت یآنرا نوشته است. عل یدشت یعل یدانند كه آقا یندارد و خودشان هم م

ن جرم در بند بود یبه هم یر كردند و مدت كمین جرم دستگیبعد از انقالب به هم

بعد فوت  یرا آزاد كردند و كم یو و سفارش شد یو یو بعد هم نسبت به آزاد

 ’’در جواب گفت:  یبه شوخ یست؟ ویدم: شغل و تخصص شما چیپرس‘‘ كرد.

چون شروع كرده بود، ‘‘ است. یكارم مرده شناس یعنیمن مرده اولوگ  هستم 

ح كند و به چاپ یست  و چند جلد است تصحیعه پدرش را كه حدود بیكتاب الذر

 برساند.
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طاهر احمد زاده یآقا  

طاهر احمد زاده را از  یآقا ین بند گذشت، روزیكه از اقامتم در ا یك ماهی

ت ینكه با هم آشنا و از وضعین بند منتقل كردند. بعد از ایبه ا یالجورد یآكادم

ط از ایدر ضمن قدم زدن در ح یقوت گرفت، روز یم و دوستیدیگر آگاه گردیكدی

د یون در آن مصاحبه عنوان كردیزیكه شما در تلو یلیا آن مسایسوال كردم: آ یو

احمد  ید؟ آقایا واقعا همان بود كه آنجا عنوان كردیفشار و اجبار بود و یاز رو

ن ید بود. ازمن خواستند كه ایشد یلیمن خ یفشار رو’’ زاده در جواب گفت: 

ب كردند و مرت ین مرتبه متن آنرا خودشان دست كاریچند یم و حتیمطالب را بگو

فشار بود كه من جانم به لب آمد  یطبق دلخواه خود آنرا عوض كردند. به اندازه ا

ا د، شمیكه در مصاحبه عنوان كردیا همانطوریدم:  آیپرس‘‘ ن كار دادم.یو تن به ا

ن مطلب كامال دروغ بود. یا’’ ركردند؟ گفت: ین فرار از مرز دستگیرا  در ح

ا ختند و مریدانستند، به آنجا ر یز میبودم وآنها ن ینكه من در منزل فال یهنگام

ن یر كردند و بعد هم در روزنامه اعالن كرده بودند كه احمدزاده را درحیدستگ

 ریفرار از مرز فرودگاه مهرآباد و با جعل كردن شناسنامه و پاسپورت دستگ

 ینفال د؟ مگر در منزلیر كردیشما مرا در مرز دستگ یم. من به آنها گفتم كیكرد

ا را م كه شمید؟ گفتند: چون ما قبال اعالم كرده اید و مرا آنجا بازداشت نكردیامدین

ن ید كه درمرز و درحیید در مصاحبه خود بگویم، شما بایر كرده ایدر مرز دستگ

را  یغن درویك چنیبود كه مجبورشدم  ید. و فشار برمن بحدیر شده ایفرار دستگ

مسأله جعل شناسنامه درست بود و من آنرا جعل  ینسبت به خودم اعتراف كنم. ول

دار و یكه من با خانواده ام د ینیمالقات  كاب یاز روزها یكیدر ‘‘ كرده بودم.

احمدزاده كنار هم قرار داشت. خانم احمد زاده  ین آقایكردم، باكاب یصحبت م

، كجا ترا در فرودگاه هنگام فرار یبود كه زد یین ها چه حرفهایا’’ د: یپرس

ند! ر كردی، مرا در فرودگاه دستگیدان یتو نم’’ جواب داد:  یو‘‘ ر كردند؟یدستگ

 ‘‘ر كردند؟!یبله مرا در فرودگاه دستگ

 

جعاله یآقا  

ر كرده بودند و به یدستگ یت ـ ف )= تفرشی( را به جرم رشوه خوار یآقا

از  یاست. و یلیاردب یموسو یاز بستگان آقا یكیگفت،  یكه خودش میطور

نكرده ام. من جعاله  یكه من رشوه خوار’’ گفت:  یكرد و م یدفاع مخودش 
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’’ ح داد كه یتوض یاست؟ و یغه ایگر چه صیم كه جعاله دیدیپرس‘‘  كرده ام.

 یك طرف تعهد میشود.  ین دو نفر منعقد میاست كه ب یك قرارداد فقهیجعاله 

ه شود ك یمتعهد من مشكل یگر در قبال حل ایرا حل كند و طرف د یكند كه مشكل

 ‘‘ب و طاهر است.یك كار طین یبدهد. و من جعاله كرده ام و ا یفالن مبلغ را به و

د از ز بعین یجعاله گذاشته بودند. و یرا آقا ین مناسبت اسم ویبند به ا یبچه ها

 آزاد شد. یمدت كم

 

یخانه بدوش  

 ییگون گور به آن گور شدن من همچنان ادامه داشت، یو از ا یخانه بدوش

ن بند به آن بند و ین رقم خورده بود كه مرتب درحال انتقال از ایسرنوشت من چن

باز مرا همراه  1363ا مردادماه یور و ین زندان به آن زندان باشم. در شهریاز ا

م حاج داود یكه وارد قزلحصار شد یبه قزلحصار منتقل كردند. هنگام یعده ا

م كرد. نظر به یمختلف تقس یان بندهایسرپرست زندان آمد و افراد را م یرحمان

ن مرتبه حاج داود یبرخوردار بود و در اول یط بهترینكه بند گروهكها از شرایا

باز هم من در صف گروهكها ‘‘ صدر، مادر گروهكها بود. یبن’’ بما گفته بود كه 

 یا برو تو آن صف، تو گروهكیب’’ بمن كرد وگفت:  ینگاه یستادم. حاجیا

م، در یكه وارد بند شد یانتقال دادند. هنگام 6هرحال ما را به بنددر !‘‘ یستین

ت یعوض شده و وضع یت زندان بطور كلیریستم و مدیهمان اول مشاهده شد كه س

 یوانهااز ج یكیبند  یدا كرده است. سرپرست داخلیر پییز تغیبند ن یو اداره داخل

بود. برخوردش  یكتاتوریار بد اخالق و دین بود كه آدم بسیتواب سازمان مجاهد

 یمیت یرا در خانه ها یر شده ایبود كه افراد دستگ ییر بازجوین نظیبا تازه وارد

م یتكرد و هرچه داش یش بدنیما را اول تفت یكند، همه  یم ییو بازجو یش بدنیتفت

ادداشت ید كرد و هرچه كتاب، كاغذ، یما را بازد یاز ما گرفت. بعد از آن ساكها

داشتم كه از روز  یبیك قرآن جیبود همه راجمع كرد و برد. من  ل نوشتنیو وسا

ار و مونس من بود و در تمام مراحل و نقل و انتقاالت یدر همه جا  یریاول دستگ

ز از من گرفت و هر چه اصرار كردم یمتعرض آن نشده بود، آن را ن یمتعدد، كس

د نكر یده ایاست، فان قرآن است و همه جا همراه من بوده یكه ا ینیب یو گفتم: م

 م داد.یو گفت بعدا آن را  به  شما پس خواه

نه یریز بود كه در پشت آن به رسم دیله نین دخترم عقیادگار اولین ین قرآن بهتریا

خ تولدش ین، ساعت و تاری( برل muabitت )یمارستان موآبیدر لحظه تولدش در ب
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بودم، بود. هرچه  ادداشت كردهی یالدیو م یقمر یو هجر یم شمسیرا به تقو

 یجه ماند، چون كسینت یرم، كوششها بیكوشش كردم كه دو باره آنرا پس بگ

ل اشخاص را باز پس بدهد. باالخره یدانست كه لوازم و وسا یخودش را مسئول نم

كنم و  یمعلوم نشد كه چه بر سرآن آمد و هنوز كمبود آنرا نزد خود احساس م

 ام را از دست یین مونس دوران تنهایبهتر ییهمچنان چشمم بدان  دوخته است. گو

 داده ام.

 

بند یاداره داخل   

بند  یاداره داخل یبرا ین بود، مقررات سختین مجاهدین جوان كه جزو توابیا

داد. كتاب خواندن مطلقا ممنوع بود،  یكرد. همه را تحت فشار قرار م یاجرا م

 یمطالعه م یاز افراد برا یار خودش بود به بعضیرا كه در اخت یفقط چند كتاب

 اتیمجاز نبود آ یكس یممنوع بود. حت یادداشت كردن بطور كلیداد. نوشتن و 

را  یتیا روایه و یك آینكه یكرد هم یادداشت كند. او استدالل میقرآن را هم 

آنست كه شما نسبت به  ین به معناید، ایكش یرآن خط میا زید و یكن یادداشت می

رفتن تحت نظر گ ید برایستم كنترل شدیك سید. یگرفته ا د و موضعیآن نظر دار

داشتند  یكه اسم  و رسم یافراد برقرار كرده بود، بخصوص نسبت به افراد

 شان پروندهیبود برا یله ایكرد و بهر وس یمراقبت م یلیحساس بود و ازآنها خ

كا یآمر یكتاب اسناد النه  جاسوس یاز شماره ها یكی یجوان یساخت. روز یم

دو ساعت در داخل سلول به من داد و من  یكیبه او داده بود،  یرا كه خود و

ن جوان را گرفته بود كه یقه این خبر گزارش شده بود و یبه آن كردم. ا ینگاه

 یاط، هنگام هواخورین كتاب را به من داده است كه نگاه كنم. در داخل حیچرا او ا

 كند. صحبت یزند و صحبت م یم قدم یباك یز مراقب بود بداند كیو قدم زدن ن

مثال و  یبود. برا یبیب و غریز عجیك چیكرد.  یز كنترل میافراد را ن یها

 كنم. یك نمونه ذكر میروشن شدن اذهان خوانندگان 

 

از من و محمد منتظر  ییبازجو  

 گر را بهید یعده ا ین بند گذشته بود، روزیكه از ورود ما به ا یدو هفته ا یكی

ا محمد منتظر كه قبال شرح یمحمد آخوندان  و  یان آنان آقایكه درمبند آوردند 

شناختم و در  یس میشد. من محمد را از زمان پار یده میرفت، د یو یریدستگ

 ین همچنانكه خودش نقل كرد از رویصحبت كرده بودم. او در او ین هم با ویاو
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كرد وانمود كند كه مغشوش است.  یم یزده بود و سع یوانگیترس خودش را به د

از  بود. بعد یو شخص یل جاریشتر در حول و حوش مساین علت صحبتها بیبه ا

را به قزل حصار  ین مشخص شده بود ویدر او یت ویوضع  ینكه تا حدودیا

و قدم زدن،  یاط هنگام هواخوریاز روزها در ح یكیمنتقل كردند و به بند ما آمد. 

م مسئول بند ما را تحت نظر ینكه توجه كرده باشیبدون ام. یكرد یباهم صحبت م

كطرف و ید و مرا به ین جوان مثل اجل معلق سر رسیك مرتبه ایگرفته است. 

از ما كرد. ابتدا از من  ییگر برد و جداگانه شروع به بازجویمحمد را به طرف د

 تان چهید و حرفهایكرد یصحبت م یمنتظر در چه مورد یباآقا’’ د كه یپرس

م. بعد ازآن مرا یكرد یز صحبت میگفتم: در مورد فالن مسأله و فالن چ‘‘ بود؟

 یچه م یجعفر یباآقا’’ ده بود كه یپرس یش منتظر رفت و از ویرها كرد و پ

كه من گفته بودم با آن یزیدو مسأله را ذكر كرده بود. آن چ یكیاو هم ‘‘ د؟یگفت

دكه: یوگ یبه محمد منتظر م یبود. وامده یدر ن یكیقا یكه محمد گفته بود، دقیزیچ

 منتظر هم بدون‘‘ د.یز را با هم گفته ایز و فالن چید: فالن چیگو یم یجعفر’’ 

گفته است درست است. شما كه  یجعفر یآنچه آقا’’ د: یگو یآنكه درنگ كند م

خته است و همه یست و فكرم مغشوش و بهم رید من اصال حواسم نیدان یهمه م

ن یصله داد و ایب، محمد مسأله را فین ترتیبد‘‘ كنم. یموش مفرا یز را فوریچ

د و ما را رها كرد. محمد منتظر) آخوندان( یبگو یزیگرنتوانست چیجوان تواب د

كه در قزلحصار ین علت زمانیبود. به ا یمحمد منتظر یاران آقایاز دوستان و 

آمد  یمحمد منتظر ینكه آقایق كنم، علت ایتحق یكردم كه از و یم سعیهم بند بود

 یاسالم یجمهور یون در سال شصت مصاحبه كرد وگفت در زندانهایزیو در تلو

 ست؟یشكنجه وجود ندارد، چ

 

یاسالم یجمهور یشكنجه در زندانها  

است جمهور با حزب یصدر، ر یبن یل مهم مورد اختالف آقایاز مسا یكی

 یصدر در سخنران یبن یمسأله شكنجه بود. آقا ینیخم یو آقا یاسالم یجمهور

از وجود انواع شكنجه در  یدان آزادیدر م 1359سال  یخود در روز عاشورا

ن مسأله بر سر زبانها یپرده برداشت و از آن ببعد ا یاسالم یجمهور یزندانها

كرد  به مسأله شكنجه یدگیرا مأمور رس یئتیه ینیخم ینكه سر انجام آقایافتاد تا ا

د ن فریعه شكنجه گذاشتند. مهمتریشا یبر رسئت یئت را، هیكه بعد اسم آن ه

مصاحبه  60درسال  یمنتظر یبود. آقا یمحمد منتظر یئت آقاین هیشاخص ا



    248         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

 یو ساختگ یعه جعلیك شاین یدر كار نبوده است وا یشكنجه ا’’ كرد وگفت كه 

ن یمحرز بود. ا یاسالم یجمهور یكه وجود شكنجه در زندانها یدرحال‘‘ است.

 یكین مصاحبه، در یشتر از ایرت همگان افزود. من  پیز برحمصاحبه در آن رو

دادستان كل  یلیاردب یموسو یل با آقایاز مسا یكه در مورد بعض یاز جلسات

 یئت بررسین هین مسأله اشاره كردم و گفتم: چرا ایداشتم به ا 60كشور در سال 

نظر خود را د، یآ یق كرده است نمید و مسأله شكنجه را تحقیكه زندانها را بازد

 یمحمد منتظر یما مرتب به دنبال آقا’’ گفت:  یلیاردب یموسو یاعالم كند؟ آقا

 است یشود و فعال مدت یاو حاضر نم ید نظر خود را اعالم كند ولیم كه بایهست

ئت را یدر كار است تا ه ییدم كه دستهاین پاسخ فهمیبا ا‘‘ م.یكن یدا نمیكه او را پ

ن حرف از ین است كه ایست، و هدف ایدر كار ن یجه اوادارند كه اعالم كند شكن

 ت.ئت را داشیگفته شود. چون در واقع نقش سرپرست ه یمحمد منتظر یزبان آقا

كه خود من بازداشت شدم و شكنجه افراد مختلف و انواع آن را مشاهده  یهنگام

 یمحمد منتظر یشكنجه و شخص آقا یئت بررسیدم كه هیرا د یافراد یكردم و حت

را كه هنوز در بدن آنها وجود  یدر زندان با آنها صحبت كرده و آثار شكنجه ا

است و چطور ممكن  ین چه روزگاریا! ایده بود. با خود گفتم: خدایداشت، خود د

در زندانها شكنجه ’’ د: یبدروغ بگو ین مصاحبه ایك چنیدر  یاست كه شخص

 ‘‘ ت بكند؟یانت و اسالمید یوجود ندارد و بعد هم ادعا

 یقاآ یف كردند كه وقتیم تعریكه قبال شكنجه شده بودند، برا یدر زندان افراد

مطمئن ’’ ه افتاد و گفت: ید به گریبه زندان آمد و وضع ما را د یمحمد منتظر

ن پخش ویزیمصاحبه او از تلو یم. وقتیكن یم یدگین مسأله رسید كه ما به ایباش

رت ما را یوجود نداشته است، هم ترس و هم بهت وح یشد و گفت شكنجه ا

 ‘‘فراگرفت.

ك روز در زندان قزل حصار از محمد ینكه ین كار بودم تا ایشه بدنبال ایمن هم

ه ، چیشه حشر و نشر داشتیهم یتوكه با محمد منتظر یدم: راستیمنتظر پرس

ه أله شكنجاتفاق افتاد و چطور شد كه محمد حاضر شد مصاحبه كند و مس یحادثه ا

ب كند؟ یتكذ یده ایو خودت هم مزه آن را چش ینجا شاهد آن هستیرا كه تو خود ا

حاضر نشد كه  یو یمدتها بود كه بدنبال محمد بودند ول’’ محمد منتظر پاسخ داد: 

 یغام داد كه برود جماران و ویبه او پ ینیخم ید و مصاحبه كند تا سرانجام آقایایب

 ینیخم یرفت من هم با او بودم. آقا ینیخم یش آقایحمد پكه میرا مالقات كند. روز

ش یب یعه ایون اعالم كن كه مسأله شكنجه شایزیبرو و در تلو” به محمد گفت: 
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 یگفت: آقا شكنجه وجود دارد و من خودم افراد یمحمد منتظر یآقا“ نبوده است.

فعال اعالم كن كه شكنجه وجود ” گفت:  ینیخم یده ام. آقایرا كه شكنجه شده اند، د

سالم م و انقالب و ایون هستیعه است. حاال ما گرفتار ضدانقالبیك شاین یندارد و ا

حربه از دست ضدانقالب افتاد و  یشود و وقت یدر خطر است. بعدا كار درست م

 یقاب آین ترتیو بد“ ز گرفته خواهد شد.یدا كرد، جلو شكنجه نیاسالم قدرت پ

 ست.ید كه شكنجه نید و بگویایمحمد را وادار كرد كه ب ینیخم

 

د اداره بندها در قزلحصاریروش جد  

رات ییوه اداره بندها نسبت به قبل تغیهمانطور كه قبال متذكر شدم در قزل حصار ش

ت یولمسئ ین بود. حتیز در قبضه وكنترل توابیبا همه چیكرده و تقر یمحسوس

ار و ن هم فشین توابیتواب واگذار شده بود. ا كیز به ین یرگروهكیبند غ یداخل

ش ر فاحیین تغیخفقان را در داخل بندها حاكم كرده بودند. كوشش كردم كه علت ا

ن رابطه سه نظر مختلف وجود ین شده است. در ایابم و بفهمم كه چرا چنیرا در

ن یح و در مورد توابیتواند صح یخود م ین نظرها در جایداشت كه هركدام از ا

ن یدا كرده اند كه مسئولین اعتقاد پین بود كه چون توابیك نظر ایادق باشد. ص

انت كرده و آنها را آلت دست خود قرار داده بودند و از صفا و یسازمان به آنها خ

رده و ك یب خورده تلقیآنها سؤاستفاده شده است، اكنون خود را فر یو سادگ یپاك

ده شده و نسبت به انقالب و اسالم یاف كشده اند كه به راه انحریجه رسین نتیبه ا

گر خط افتاده اند و آتش انتقام در یانت كرده اند. حال كه توبه كرده اند بطرف دیخ

ن جبرا یتند رو تر شده اند و برا یدلشان شعله ور شده است و لذا از هر حزب اله

د و زنن یانه میانتقام جو ین كارهایاز عذاب وجدان، دست به ا ییگذشته و رها

الع هستند، هرچه اط یثابت كنند كه تواب واقع ین دادستانینكه به مسئولیا یبرا

 ییستند شناساین نظام نیرا كه موافق ا یگذارند و افراد یار آنها میدارند در اخت

و همرزم خود  یمیاز دوستان قد یدهند و حت ید قرار میكرده، تحت كنترل شد

خود هستند در صددند كه انتقام  یقبلز كه احساس كنند هنوز برسر موضع ین

 رند.یبگ

شود اداره  ینها خط داده اند كه سعین به این بود كه سازمان مجاهدیگر اینظر د

كه ممكن است جو  ییرند و كوشش كنند تا جایار خود گیزندان را در اخت یداخل

 یایلاو نكاریشتر باال ببرند و با این كنند و تضاد را هرچه بیداخل زندان را سنگ

نها چقدر نسبت به آنها وفادار هستند، یزندان را اغفال كنند وبه آنها ثابت كنند كه ا
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و بعد از خام كردن آنها، در هنگام لزوم ضربه خود را به آنها بزنند، عالوه برآن 

م متنفر سازند. چون زندان یو رژ یاسالم یشتر افراد را نسبت به جمهوریهرچه ب

ن طرز رفتار، افرادهرچه یروند، با ا یند  و میآ یم است كه مرتب افراد یمكان

 یله نا راضین وسین خود بهتریشوند و ا یمتنفر م یاسالم یشتر از جمهوریب

ه كردن یه دستگاه اداره كننده كشور و تهیغ علین تبلیاست كه بمنزله بهتر یتراش

 یاسالم یه جمهوریخارج از كشور عل یغیتبل یدستگاهها یخوراك ومواد برا

 است.

و بخصوص حاج داود سرپرست زندان  ین بود كه دادستانین نظر ایآخر

د یون بگینشان بدهد و به مسئول یخود ینكه در برابر الجوردیا یقزلحصار برا

ب ضد انقال یبرا یو منفذ ییاو جا ییتوانا است و در قلمرو فرمانروا یكه شخص

بندها  یصوص اداره داخلزندان و بخ یو گروهكها وجود ندارد، كنترل امور داخل

كه  جاد كردهیا یین كار فضاین گذاشته است و با این توابیار ایدر اخت یرا همگ

ت ثاب یو دادستان یاسالم یم جمهوریخود را به رژ ین بتوانند وفادارین توابیا

 نین بهترین توابیآنها عمل كنند. ا یبرا یكنند و هم در نقش مأموران اطالعات

شناسند، به افكار و  یهستند كه دوستان و همرزمان خود را از هرجهت م یكسان

 یتوانند سر موضع یگران میشتر از دید و روش آنها مسلط هستند، لذا آنها بیعقا

كرده، عرصه را برآنها تنگتر گردانند. چون كنترل  ییگروهكها را شناسا یها

ن را مورد ین توابیا است و مرتب یار حاج داود و دادستانیز در اختین یاصل

، ب داشتیاز آنها قصد اغفال و فر یدهند، اگر فرد یگوناگون قرار م یشهایآزما

 رد.یگ یقرار م ییان عمل مورد شناسایدر جر

 یایو اول یبود. دادستان یكیداد  یكه م یجه ایه با توجه به نتیشه هر سه نظریر

برده بودند و در واقع هر دو گروه،  ین پیز در اثر تجربه به نظرات توابیزندان ن

 یگر را میك خط بودند، خوب همدی یها دو انتها ین و هم حزب الهیهم تواب

نكه آنها را در خدمت مطلق یكردند تا ا یم یغیآنها كار تبل یشناختند، مرتب رو

ن یها از ا ینها و متنفر كردن زندانیشتر از ایاستفاده ب یخود درآورند. برا

 كه یار آنان گذاشته بودند. هنگامیبندها را در اخت یكه اداره داخل گروهكها بود

ه توبه كرده فالن گرو یدانستند كه از اعضا یك مسئول بند كه تواب بود و همه می

ر ینها كه اكنون خود در بند و اسیا’’ گفتند:  یكرد، همه م ینگونه رفتار میاست، ا

زنند، پس اگر به حكومت برسند و  یل اعمال در زندان مین قبیهستند دست به ا

اندازند. خدا  یار داشته باشند حتما مثل پل پت حمام خون راه میقدرت را دراخت
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د امرزیدند و خدا پدر آخوندها را  بیل گروهكها بحكومت نرسین قبیرا شكر كه ا

 ‘‘م.یین گروهها گرفتار آیكه نگذاشتند ما در دام ا

كه احساس كند مورد سؤاستفاده قرار گرفته  یاننكه: انسان و جوینكته قابل توجه ا

ن یك چنیگرفته شده است،  یسؤاستفاده شده و بباز یو یاست و از صفا وپاك

كه توبه  و خط عوض كند، در  یشود و هنگام یم یار آدم خطرناكیبس یانسان

 ین سویافتد و لذا در ا یگر خط مید یكند بلكه به انتها یجهت تعادل حركت نم

خواهدگذشته خود یرا هم میكند، ز ین تر و تندتر حركت مید آنها آتشخط از خو

را مورد  یكه ویكند، و از كسان یرا جبران كند و هم وجدان ناراحت خود را راض

د، یخود به رهبران خط جد یها یرد و با تند رویسؤاستفاده قرار داده اند انتقام بگ

 یاسن روان شنیدفعه با استفاده از ان یخود را به آنها ثابت كند. ا یتوبه و وفادار

 كیدهند و با تحر یرا آلت دست خود قرار م ید ویب خورده، گروه جدیانسان فر

رد و یم خود انتقام بگیكنند كه از دوستان و همرزمان قد یرا وادار م یكردن و

كند. خوشبختانه  یب داده اند، با اعمال خود دهن كجیرا فر یبه رهبران خود كه و

د و به ناگاه مشاهده شدكه از طرف یینپا یریبندها د ید اداره داخلیش جدن رویا

بندها  یتواب را كه مسئول اداره داخل ین جوان هایمسئوالن زندان آمدند و ا

خود بند را مسئول قرار  یاز بچه ها یكیگذاشته بودند جمع كردند و بردند و 

ل مخت ینسبت به قبل كم د كه اوضاع زندانیرس یبه نظر م یك ماهیدادند. حدود 

 یاز روزها فرد جا افتاده ا یكینكه بعد از ظهر یكار ندارد تا ا یباكس یشده و كس

اج آقا ن حیا’’ به داخل بند آمدند و گفتند كه  یسركش یگر برایهمراه با چند نفر د

ت زندان عوض شده است و یریم كه مدین حركت ما متوجه شدیبا ا‘‘ ثم است.یم

 د داده اند.یت جدیریل مدیدار و دسته اش زندان را تحوحاج داود و 
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 فصل دوازدهم

 

ت زندانیریر مدییتغ  
   

ن بودند جمع كردند، در بند یبندها را كه از تواب ین داخلیكه آمدند و مسئول یروز

بود مسئول كردند. بعد م سابق یخود ما را كه از افسران رژ یاز بچه ها یكیما 

له ینبود، فقط غذا را به موقع به وس یخبر ین دادستانیاز مسئول یازآن تا مدت

فرستادند. از اوضاع و احوال كامال محسوس  ین آشپزخانه به داخل بندها میمسئول

 یرون بند رفت وآمد داشتند میكه با ب یرخ داده باشد. كسان ید تحولیبود كه با

فته اند شان را گریجا یگرین زندان رفته اند و كسان دیاز مسئول یتعداد’’ گفتند: 

 ن منوال گذشتیر و تحول است. چند هفته به اییز در حال تغینكه همه چیو مثل ا

به بند وارد شدند و پاسداران گفتند كه او  یسركش یچند نفر، برا یتا آنكه روز

بچه ها را جمع كرد و  دور، بندیثم در كریثم است. آنروز حاج آقا میحاج آقا م

ردم گ یبرم یدارم و باز به زود یادیفعالكار ز’’ صحبت كرد وگفت:  یمختصر

اتم اریتواند آنرا مطرح كند و من در حدود اخت یداشته باشد م یمسأله ا یو اگر كس

و  یدمریكه بتوانم آن مشكل را حل خواهم كرد. بعدا معلوم شد كه بر اثر پاییتا جا

كز مر یانقالب اسالم یرا از سمت دادستان یالجورد یآقا یمنتظرت الـله یفشار آ

اداره زندانها انتخاب كرده  یرا برا یدیبرداشته اند و متعاقب آن سرپرستان جد

راز یش یانقالب اسالم یثم را كه در دادستانیشد حاج آقا م یكه گفته میاند و بطور

است به سمت سرپرست زندان  یمنتظر یمشغول كار بوده و از طرفداران آقا

رات از جهات مختلف: چه در رابطه با برخورد ییقزلحصار انتخاب كرده اند. تغ

ل یبه مسا یدگیان، چه روش اداره زندان و چه رسین با زندانیپاسداران و مسئول

همه  ید و در ظرف مدت كوتاهیان كامال محسوس گردیزندان یو رفاه یشخص

 یالجورد یب از برداشتن آقاین فصل به ترتیا آنها بهبود حاصل كرد. در ی

ن یكه در ا یعیر وقایرات و سایید، تغیت جدیریمركز، روش مد یازسمت دادستان

 م گفت.یوسته است سخن خواهیرابطه بوقوع پ
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دیت جدیریالف ـ روش مد  

ور دیبند در كر یبچه ها یثم به بند آمد. و همه یحاج م یدو هفته گذشت و باز آقا

د، یاركه د ین ببعد شما هر مسأله و مشكلیاز ا’’ ثم گفت: یجمع شدند. حاج آقا مبند 

كه دارم  یاراتیدهم در حدود اخت ید و من قول مید به من مراجعه كنیتوان یم

شما انجام  یو قانون یشرع یانجام خواسته ها ید برایكه از دستم برآ یهركار

ند كه آنها را مطرح كردند. از داشت ییها خواسته ها یدهم. در همان جلسه بعض

مل  فر آن را تحیمن چون خطا و اشتباه كرده ام، وك’’ بلند شد وگفت:  یجمله افسر

 یكرده است كه دركنكور دانشگاه قبول شده است، ول یكنم، دختر من چه گناه یم

‘ ‘نش دانشگاه رد كرده اند؟.یهستم، او را در گز ینكه من پدرش و زندانیبه علت ا

‘ ‘راز است.یدر ش’’ افسر جواب داد: ‘‘ دخترت كجاست؟’’ آن افسر گفت: به  یو

ك تلگراف به دخترت بزن و بگو فالن روز یهم اكنون ’’ گفت:  یثم به ویحاج م

ش ینم براتوایم ینم چكارید آنجا تا ببیایراز هستم، بیانقالب ش یكه من در دادستان

داد كه آن را به  یهم متن تلگراف را همانجا آماده كرد و به و یو‘‘  انجام دهم.

ن افسر مالقات داشت، خانواده یكه ا یدخترش مخابره كند. دو سه هفته بعد هنگام

 یراه یثم حل كرده است و ویخبر داد كه مشكل دخترش را حاج م یاش بو

آنها  یلیو خ ها گذاشت یزندان یرو یار خوبین مسأله اثر بسیدانشگاه شده است. ا

 دوار كرد. یرا  ام

ر دادند و در ییتغ یفیو هم از نظر ك یزندان را هم از نظر كم ییت غذایوضع

كه  یانزند یان چلوكباب گذاشتند. برایزندان یك وعده برای یهفته ا ییبرنامه غذا

 یر و بهبودیین تغیدارد و از ا یژه ایت ویدستش از همه جا كوتاه است، غذا اهم

تر شید بیت جدیریاستقبال كردند و به مد یان بگرمی،  زندانییدر برنامه غذا

ت مالقا یزندان یكبار برای یكه گذشت هفته ا یدوار شدند. چهار پنج هفته ایام

 ین ها، بیش دادند. جلو توهیز نسبت به قبل افزاین كردند و زمان مالقات را نییتع

 یزندان كمتر به كس یایدارها و اولها گرفته شد و پاس یگاریها و ب یاحترام

زبان خارجه  یریكردند. خواندن، نوشتن، مطالعه كتاب و فراگ ین میتوه

با حرص و ولع  یاریار خوشحال شدند و بسین امر بسیان از اید. زندانیآزادگرد

 یب، فرانسه و عریسی، انگلیخارجه: آلمان یزبانها یریا فراگیشروع به مطالعه و 

گشت. در آن موقع من با  ین بچه ها میموجود دست بدست ب یكردند و كتابها

گر هم یزاده و چند نفر د ی، سرگرد نوری، سرلشكر ارتفاعیم توكلیسپهبد تسل
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شروع  63از اوسط مهرماه  یم توكلیشنهاد سپهبد تسلین بار به پیاطاق بودم و اول

كتر د ی، نزد آقاآزاد شد ینكه ویكردم و بعد از ا یزبان فرانسه نزد و یریادگیبه 

 به زبان فرانسه آشنا شدم. یخسروپور آنرا ادامه دادم و تا حدود

شگاه كتاب در زندان قزلحصار برپا كردند كه درآن یك نمای 63اواخر بهمن ماه 

ه دو هفت یكیرون موجود بود فراهم شده بود و در یكه در بییاز كتابها یاریبس

د نظر مور یكتاب ها یبردند و هركس یب مشگاه كتایان را بند به بند به نمایزندان

اه  شگین نمایتشنه كتاب و مطالعه از ا ید. بچه هایخر یداد و م یخود را سفارش م

شتر وقت خود را به یتمام استقبال كردند و از آن به بعد اغلب بچه ها ب یبگرم

 گذراندند. یمطالعه كتاب م

زندانها بوجودآمد و به  یت داخلیدر وضع یرات محسوسییتغ 63از آذرماه سال

ط زندان یدر مح یدا شد و حداقل هرمحكومیدن پینفس كش یبرا یمرور روزنه ا

د، بر خالف روش دار و دسته یت جدیریدر عذاب و شكنجه نبود. روش مد

ت یریاستوار بود. در مد یمت و استمالت زندانیبرمال یتا حدود یالجورد

 ده بود و اساسیكنجه به اوج خود رس، شی، بد رفتاریخشونت، بد اخالق یالجورد

ش در رو یاستواربود. ول یقتر زندانیشتر و كنترل هرچه دقیبر فشار هرچه ب

ان یممكن نظر زندان یل تا جایمسا یت بعضیمت و رعایشد با مال ید كوشش میجد

م یستیگفتند:  ما دادستان و دادگاه ن یم كنند. آنها میستم ترمیرا نسبت به خود و س

ت آن یفین هر نوع مجازات، مقدار وكییم. تعیگذار یآنها نم یخودمان را جاو 

د یدادگاه احكام را صادر و مقرر كرد كه افراد چه مدت با یبعهده دادگاه است. وقت

ارات و امكان یم در حدود اختیفه داریل ما داد، ما وظیدرزندان باشند وآنها را تحو

آنها را  یم. آزادیان راحل كنیزندان یل شخصیل رفاه، بهداشت و مسایخود وسا

ن یم و همچنین كنیمرتكب نشده اند تأم یكه خالفیشگاهها تا زمانیدر درون آسا

ل یم. كتاب و وسایشان فراهم آورینه ها برایاز زم یرا در بعض یامكانات آموزش

ن یم و به همیل امكانات را درحد توان فراهم آورین قبیادداشت كردن و اینوشتن و 

 م.  یشگاه كتاب برپا كردیتان نماید كه ما در دو نوبت برایهم شما شاهد بود علت

 یه هانیل هستند در زمیكه مایم كرد و كسانیز فعال خواهینجا را نیا یواحد فرهنگ

در حد توان خود به ما كمك كنند و با ما  یو فرهنگ ی، صنعتی، فنیمختلف علم

 یها در پرونده زندانین همكاریم و ایریپذ یند آنها را با آغوش باز مینما یهمكار

ر خواهد داشت چون در هر نوبت و در موارد مختلف كه یز تأثین یو یوآزاد

م. یم كناعال ید نظرخود را نسبت به زندانیگردد، ما با یه میان تهیست عفو زندانیل
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 یكه توان و استعدادیاز كسان یكند ول یم كه با ما همكاریكن یرا مجبور نم یما كس

، یفن یانجام دادن پروژه ها یكه ما برا یمختلف یم كه برنامه هایخواه یدارند م

ما را  یكردن واحد فرهنگآن ها و فعال  یم، در اجرایدار یو فرهنگ یصنعت

 دهند. یاری

سته ویمركزبوقوع پ یدردادستان یراتییم كه چه تعیخبر نداشت ییهنوزما ازجا

 م.یكرد یت میاط را رعایاحتن جهت دراعمال خود جانب یاست. به هم

  

یب ـ واحد فرهنگ  

ن یق ایكرد كه از طر یزندان را فعال كرد و سع ید، واحد فرهنگیت جدیریمد

 یمختلف افراد را بخود جذب و از همكار ینه هایآن در زم یواحد و برنامه ها

ورد مشگاه كتاب بود كه ین واحد برپاكردن دو نماین اقدام ایآنها استفاده كند. اول

 یدارك واحد مرغیم یان قرار گرفت. در زندان قزلحصار از قدیاستقبال اكثر زندان

بود كه  یمدت یپرداختند ول یم یبود كه قبال بچه ها، در آنجا به آموزش مرغدار

 شنهاد كردند كهین واحد را فعال كردند و پیز ایل شده بود. آنها قبل از هرچیتعط

تواند ثبت نام  یند میرا آموزش بب یمرغدارد یستم جدیل است كه سیما یهركس

 یثبت نام كردند و به واحد مرغدار یك حرفه بود عده ای یكند. چون مرغدار

 رفتند.  

اد یرا  یل دارم بروم مرغداریمن م’’ زاده به من گفت:  یعالمه احمد مفت یروز

 از آن ییكه آزاد شدم اگر ممكن شد بتوانم دركردستان واحدها یرم تا هنگامیبگ

‘‘ ست؟یچ ین كار و رفتن من به واحد مرغداریر كنم. نظر شما در مورد ایرا دا

ما كنم به صالح ش یگفتم:  فكر م یات مسأله بشوم به ویینكه وارد جزیمن بدون ا

است كه ممكن است  یت شما جورید چون وضعید و درآنجا كاركنیست كه بروین

د در یریاد بگی ید واقعا مرغداریبخواهن مسأله سؤاستفاده بشود و تازه اگر یاز ا

ند یخوش آ یلید. در هرحال خیاد بگبری یساده و به آسان یلید خیتوان یرون میب

با ما  یزاده هم در مرغدار یمفت یازجاها اعالم شود كه آقا یست كه در بعضین

اك پ یزاده انسان یمفت یاز رفتن منصرف شد. آقا یكرد. سر انجام و یم یهمكار

قد معت یو قرآن بود. او فرد یدانا و روشن و مسلط بزبان عرب یو عالم فیو شر

ن قرآن بود. روحش یاحاطه داشت و از حافظ ینیل دیو با خلوص بود و به مسا

 امرزد!یش بیشاد و خدا

از دوستان و عالقمندان از  یدر داخل بند بوجود آمد بعض یآزاد ینكه مقداریهم
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كرد و  موافقت یب دهد. ویر قرآن ترتیجلسه تفسزاده تقاضا كردند كه  یمفت یآقا

مت یاجازه آن گرفته شد، اما بعد از هفت هشت جلسه با مال ین فرهنگیاز مسئول

 احساس یل كند چون واحد فرهنگیر خود را تعطیخواستند كه جلسه تفس یاز و

كن مم یست و حتیموافق طبع آنها ن یلیكند خ یاز قرآن م یكه و یریكرد، تفس

 ز در برداشته باشد.ین ییانهایشان زیاست برا

د. لذا در یطپ یاسالم و قرآن م یزاده عاشق اسالم بود و دلش برا یمرحوم مفت

 یداد. روز یبود عكس العمل نشان م یراسالمیكه به نظرش غ یلیبرابر مسا

 م، در بند مجاور مایزد یاط قدم میقزلحصار در ح 6شگاه یكه ما در آسا یهنگام

 یاد. آقیبگوش رس یناله و شكنجه و كتك زدن خانم یك بند زنانه بود صدایكه 

ر ی، تعزدیقطع كن’’ اد زد: یبلند فر یزاده برافروخته و ناراحت شد و باصدا یمفت

 یبعد از آن نامه مفصل‘‘ است. یر انسانیو غ یر اسالمیك عمل غیكردن زنان 

ر یمقامات زندان فرستادكه در آن استدالل كرد كه تعز ین رابطه نوشت و برایدر ا

 ك فعل حرام است.یو شكنجه زنان در اسالم 

توانند در كار ترجمه متون  یكه میكسان’’ ن اعالم كرد: یهمچن یواحد فرهنگ

به ما كمك كنند نام … ، فرانسه ویسی، انگلیآلمان یاز زبانها یو صنعت یعلم

ع یناص یبرا یو علم یمختلف صنعت یه متونهاكنند چون ما مشغول ترجم یسینو

ثبت نام كردند و رفتند و كار ترجمه را كه در مكان  یعده ا‘‘ م.یكشور هست

 یاز افراد، خودشان مراجعه م یده بودند، شروع كردند. بعضیتدارك د یخاص

گر را كه مطمئن نبودند ید یترجمه آماده اند و بعض یگفتند كه برا یكردند و م

 یبه همكار یرا راض یكردند كه و یم عمل میر مستقیواسطه و غق یاز طر

 یكه برو دارد یرادیچه ا’’ م افراد هم بند بمن گفتند كه یر مستقین بار غیكنند. چند

 ن كاری. ایبه آنها كمك كن یاز زبان آلمان یو صنعت یو دركار ترجمه متون علم

ه من فعال حال و حوصله به آنها گفتم: ك‘‘ كشور خواهدبود. ید برایك عمل مفی

ن فرصت استفاده ین است كه از این كارها را ندارم و مهمتر از همه، قصدم ایا

هم به كار  یرا به مطالعه و مقدار ین امكان  بوجود آمده مقداریكنم و حال كه ا

 بپردازم. یزبان فرانسه و عرب یریفراگ

 

زاده یمفت یو آقا یكتابخانه واحد فرهنگ  

عداد شگاهها و تیمانده آن نما یباق یشگاه كتاب، از كتابهایدو نما یبعد از برگزار

 یواحد فرهنگ یبرا یه كرده بودند، كتابخانه ایفروش ته یكتاب كه برا یگرید
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زاده را صدا  یمفت یبه بند ما آمدند و آقا یاز واحد فرهنگ یركردند. روزیدا

مرا بردند به ’’  د؟ گفت:یدم: كجا بودیپرس یكه برگشت، از و یزدند. هنگام

سفارش دادم و به مسئول  ییبخواهم سفارش دهم. چندتا یكتابخانه تا اگر كتاب

ند و اگر ید تا كتابخانه را ببیاوریز بیرا ن یجعفر یشود آقا یگفتم،  م یفرهنگ

 ‘‘ندارد. یبیبخواهد سفارش بدهد؟ گفتند ع یكتاب

دم كه از واحد یبند، د  رونیچند روز بعد از آن آمدند و مرا صدا زدند. رفتم ب

ن یدر ب یدم ولیموجود را د یآمده اند كه مرا به كتابخانه ببرند. كتابها یفرهنگ

 یدر مورد صرف و نحو زبان عرب یافتم. چند كتابین ید و مناسبیآنها كتاب جد

ه زاد یاحمد مفت یاز جمله آقا یش چند نفریرا پ یبود كه آنرا سفارش دادم. مدت

دو هفته بعد باز مرا صدا زدند.  یكیپرداختم.  یو نحو عرب صرف یریاد گیبه 

ازمأموران وزارت  یكیكه در واقع  یرون بند با مسئول واحد فرهنگیدر ب

در  یجعفر یآقا’’ م. درآنجا او بمن گفت: یاطالعات بود،  با هم به كتابخانه رفت

 ما آنرا در، یسیو هرچه شما بنو یقلم بزن یتوان یم یل هستیكه ما یینه هایزم

ل یدر پاسخ گفتم: من در رابطه با مسا‘‘ م.یكن یهان چاپ میروزنامه اطالعات و ك

 یست، هر چه دلت میمهم ن’’ گفت:  یسم. ویبنو یندارم كه مطلب یآمادگ یاسیس

‘ ‘م.یكن یس ما آنرا چاپ میبنو… و یخ، مقاالت مذهبیخواهد، قصه، داستان، تار

دارم  هم عالقه یو فرانسه هستم و مقدار ین عربزبا یریادگیگفتم:  فعال مشغول 

نها تمام وقت مرا پركرده ین فرصت موجود به مطالعه كتاب بپردازم و ایكه در ا

من خوشش  یمن احساس كردم كه از جوابها ینگفت ول یزیگر چیاست. او د

از  رفت. بعد یزاده را صدا زدند. و یمفت یبعد آقا یامد. به بند برگشتم. مدتین

 ثم رفتم و بعد از گفتگو در مورد خودم، چونیش حاج آقا میپ’’ شتن بمن گفت: برگ

 یجعفر ین آقایكه ا” زدم و گفتم،  یشماهم چكش یدم براینه را مناسب دیزم

از ائمه  یثیم، او حدیشمر یز میز را جایبرخالف ما علما كه دروغ مصلحت آم

ن دروغ یاعتقاد دارد كه اد دروغ گفت و یدا كرده و سخت معتقد است كه نبایپ

ح یبه اسالم ندارد. او هرچه را اعتقاد داشته باشد رك و صر یز ربطیمصلحت آم

نكه آن مسأله به ضرر ید ولو ایگو ید و هر چه را هم كه معتقد نباشد میگو یم

ن طور است. او یم كه او ایما هم مطلع هست” ثم گفت: یحاج م“ خودش تمام شود.

 “كند. یشد و بدان اعتقاد نداشته باشد، نمل نبایرا كه ما یكار

گشتم در  یاز مالقات برم یمالقات، وقت یاز روزها یكین رابطه در یدر هم

كن گفتم:  اگر مم یبه و یدم. پس از احوالپرسیرا د یدور واحد، مسئول فرهنگیكر
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ن یتمر یاورند چون برایاالخاء را ب یما روزنامه عرب ید برایاست اجازه بده

دم: چرا یپرس‘‘ م.ین كار را بكنیم ایتوان یما نم’’ ار مناسب است. گفت: یبسزبان 

شما  ن ماست وی، زبان دید چون زبان عربید از آن استقبال كنید؟ شما بایتوان ینم

د و روزنامه االخاء هم یبكن یزبان عرب یریاد گیق به یمردم را تشو یلید خیبا

 یراد و اشكالیاست و مطالعه آن ا یاسالم یجمهور یعرب یاز روزنامه ها یكی

 یراگفتم: ب‘‘ م.یكن ید، ما هم به شما كمك میاگر شما به ما كمك كن’’ ندارد. گفت: 

د با من معامله یخواه ید میاوریما ب ینكه چند شماره روزنامه االخاء را برایا

 یر آن گذشتم و بعد ازآن خداحافظیبه آن دارد؟. نه! من از خ ین چه ربطید؟. ایكن

 كردم و به بند رفتم.

قبالً در مورد آقای مفتی زاده نکاتی را یادآور شده ام. آنچه من از اولیای زندان 

در رابطه با آقای مفتی زاده برداشت کردم این است که آنها به ظاهر سعی می 

کردند، وانمود کنند که با ایشان مشکل چندانی ندارند ولی در باطن نمی خواستند 

باشد. گرچه این استنباط در همان زمان زندان بر من روشن شده  که سر به تن او

را مطالعه  68و  64بود، اما وقتی بعد ها کتاب خاطرات آقای هاشمی در سال 

کردم، در  مورد این استنباطم، یقین حالت حاصل شد که آقای خمینی از او کینه 

» می کند:  ،گزارش64اسفند  14به دل داشته است. آقای هاشمی رفسنجانی در 

شب مهمان احمد آقا بودیم. آیت هللا منتظری هم از قم آمده بودند. امام هم در جلسه 

شرکت کردند ولی با اظهار بی حالی]کسالت[ خیلی نماندند. آقای منتظری از امام 

خواستند که اجازه بدهند مفتی زاده ]از رهبران مذهبی اکراد[ در منزلی بیرون 

.(  439)امید و دلواپسی، ص « د. امام قبول نکردند.از زندان، تحت نظر باشن

» ، گزارش می کند:  68مهر  12کینه و عداوت تا کجا؟ باز آقای رفسنجانی در 

با آقای صبغت هللا مجددی مالقات خصوصی داشتیم که تقاضای کمک کرد و 

)باز سازی و سازندگی، ص « شفاعت برای آزادی ] آقای احمد[ مفتی زاده نمود.

( سر انجام آقای رفسنجانی مشخص نمی کند که آیا شفاعت آقای صبغت هللا .347

مجددی پذیرفته شده است و یا خیر؟ اما اگر پذیرفته بود قطعاً آن را گزارش می 

در  1371کرد. معلوم می شود که پذیرفته نشده است. زیرا آقای مفتی زاده تا آذر 

، عالئم جّدی بیماری و یا 1371زندان به سر برده است. وقتی که در آذر ماه 

مبتال کردن به بیماری نظیر سرطان  در وی ظاهر می شود، با تنی رنجورو 

بیماری بهم ریخته پس از گذراندن ده سال در محبس والیت فقیه، از زندان آزاد 

می شود و سه ماه بعد از آن در بیمارستان آسیا در تهران بستری و پس از یک 
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 آفرین تسلیم می کند.  عمل جّراهی جان به جان

قبالً متذکر شده بودم که آقای احمد مفتی زاده را به پنج سال و اندی محکوم کرده 

بودند ولی مشاهده می شود که بعد از اتمام این مدت هم او را آزاد نکرده و همچنان 

در کمیته  61او را در بند نگه داشته اند. من و ایشان برای اولین بار در پائیز سال 

که صبغت هللا مجددی از آقای رفسنجانی  68مهر  12ترک هم بند شدیم. یعنی تا مش

سال از زندانی بودنش گذشته است. بعد از  7شفاعت ایشان را می کند، بیش از 

، در روزنامه خواندم که آقای 1371اینکه من به  خارج مهاجرت کردم در سال 

، شبی 87ز این خبر در سال احمد مفتی زاده در بیمارستان درگذشته است. بعد ا

در جلسه ای در لندن، اینجانب در کنار آقای دکتر سروش نشسته بودم و با هم 

گفتگو می کردیم. در اثنای گفتگو صحبت از آقای مفتی زاده به میان آمد. و ایشان 

از من پرسید شما که در زندان با آقای مفتی زاده مدتی همبند بودید، آیا می دانید 

نه مرده است؟ پاسخ دادم: من خبری ندارم. آیا شما خبری دارید؟ آقای که وی چگو

دکتر سروش گفت: پسرش به من نامه ای نوشته و گفته است که زعمای جمهوری 

اسالمی پدرش را کشته اند. و نه اینکه به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. البته با 

 این گفته پسرش، دو حالت دارد:

و جمهوری اسالمی می دانسته اندکه او به بیماری مبتال اینکه زعمای زندان -1

شده و به موقع آزاد نکرده اندکه در بیرون مداوا شود و زمانی که دیگر کار از 

کار گذشته برای این قتلش به گردن زعمای جمهوری اسالم نیفتد، او را آگاهانه 

 آزادکرده اند و  

را از پا در می آورد  به او  یا  اینکه داروهائی که تا زمان معینی شخص  -2

خورانده و چند ماهی به آخر عمر او را آزاد کرده اند. که باز هم وانمود کنند که 

به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. در هر حال  روحش قرین دریای بیکران 

 رحمت خداوند باد. 

  

یمنتظر ینده آقایفعال شدن نما   

 مركز یانقالب اسالم یسمت دادستاناز  یالجورد یج برداشتن آقایاز نتا یكی

 یل آن بود. كمیدر امور مربوط به زندان  و مسا یمنتظر ینده آقایفعال شدن نما

 یر سرپرستان زندانهاییانقالب مركز و تغ یر و تحول در دادستانییبعد از تغ

 یصاران یقیو نام حق ی، با نام مستعار ناصریمنتظر ینده آقایمركز، سر وكله نما

 دا شد.یرا متذكر شدم، در زندان پ ینكات ین شخص روحانیكه قبال هم در مورد ا
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افراد را جمع كرد و پس از  یبه بند آمد،  همه  یناصر ین بار كه آقایاول

ه ل مربوط بیژه مسایل كشور و بویاز مسا یصحبت، در اطراف بعض یمختصر

 خواهان یمنتظر یآقا: ’’ ل و مشكالت آنها، گفتید دادن به حل مسایان و امیزندان

ان را  یزندان‘‘ آنها است. یها و عفو و بخشودگ یع به مشكالت زندانیسر یدگیرس

 یدارد م یهركس هرمطلب’’ نان داد كه: یمورد استمالت قرار داد و به آنها اطم

 بچه‘‘ ا آنرا مطرح كند، من حتما آنها را خدمت آقا خواهم رساند.یسد و یتواند بنو

ما  د ویدیل ما را خدمت آقا رسانیكه دفعه قبل مسا یهمانطور’’ گفتند:  ها با خنده

خدا! نه! ب’’ در پاسخ گفت:  یناصر یآقا‘‘ د؟یرا گرفتار عقوبت حاج آقا داود كرد

ما ر كرده است. شییان تغیاست در مورد زندانیست و وضع و سیط فعال نیآن شرا

نان یطمد. من به شما ایسیا بنوید و یید بگویدار یا مطلبید. هر حرف و ینگران نباش

‘‘ نخواهد گذاشت. ین حرفها، در پرونده شما اثر منفیدهم كه مطرح كردن ا یم

ان جمع یكنم كه مرتب هرهفته، به م یم یمن سع’’ قبل از ترك بند گفت:  یو

او همانطور كه قول داده بود ‘‘ شما گوش دهم. یل و بحثهایشما برگردم و به مسا

آنان بطور  یآمد و در بحثها و حرفها یان میان زندانیب هفته ها به ماغل یتا مدت

و در جمع صحبت  یا عمومیو  یكرد. با افراد بصورت خصوص یفعال شركت م

ا یل خود را عنوان كند و یل داشت مسایكه م یبه هرنحو یكرد.هر كس یم

در  ت خود رایفعال یرفت. ویپذ یل میح دهد، باكمال میمشاهدات خود را توض

 دو بخش متمركز كرده بود:

ل و مشاهدات آنها در طول یدن مسایان مختلف و شنیق گفتگو با زندانیـ از طر1

بودند، از نحوه برخورد با آنها، انواع و  یاسالم یكه در زندان جمهور یمدت

 به آنها، شكنجه در یدگیت پرونده و نحوه رسیده اند، وضعیكه د یاقسام شكنجه ا

صاحب نفوذ و قدرتمند در  ی، گروههایاسالم یم جمهوریژم گذشته و ریرژ

و دار و دسته اش و سلطه اش برتمام  یو بخصوص گروه الجورد یدادستان

 آورد. یبه عمل م یق جامعیكشور تحق یاسیو س یدتیان عقیزندان

ب بچه ها به شركت در آنها و طرح یق و ترغیجاد جلسات بحث آزاد و تشویـ با ا2

مختلف،  یكشور و ارائه راه حلها یو اجتماع یاسیو س یهنگل مختلف فریمسا

كرد و از  یدوار میل كشور امیم بودنشان در حل مساینده كشور و سهیآنها را به آ

خودش بهره  ین بحثها و راه حلها در جایجه ایداد كه از نت یگر قول میطرف د

 خواهد شد. یبردار
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آنهادن مشاهدات یان و شنیـ گفتگو با زندان1  

ان حاضر شد، به مرور بچه ها یبعد از چند جلسه كه در جمع زندان یناصر یآقا

ل خود را مطرح كنند و یب كرد كه بدون ترس و وحشت مسایق و ترغیرا تشو

ان كه یند. زندانیمشاهدات خود را هرچه بوده است در طول مدت بازداشت باز گو

 كردند. یپرونده خود را مطرح مل مختلف یاعتماد كرده بودند مسا ینسبت به و

ت یبه آنها، وضع یدگیها، نحوه رسیریده بودند؛ علت دستگیرا كه د ییشكنجه ها

ل یاز مسا یاریمختلف. آنان بس یها یو پرونده ساز یدادگاهها و رفتار دادستان

از روزها  یكیگذاشتند. در  یان میدر م یبا و یو مشاهدات خود را خصوص

به زندان افتاده  یاسالم یم سابق و هم در جمهوریدر رژرا كه هم  یانیزندان

ن یم گذشته و در ایجمع كرد و با آنها در مورد شكنجه در رژ یبودند،  دراطاق

د م بودنیهر دو رژ یكه زندان یان آورد. در بند ما پنج شش نفریم بحث به میرژ

 ان كردند.  یب یناصر یآقا یمشاهدات خود را برا

بت نس یت و پشتكار در مورد شكنجه و رفتار عوامل دادستانیبا جد یناصر یآقا

به عمل آورد. در  یق همه جانبه ایتحق یالجورد یآقا یها و روش و مشیبه زندان

 یاز روزها، در زمان سرپرست یكیها مطلع شدم كه  ین بحث و بررسیطول ا

د ند خومالقات فرز یان برایاز زندان یكیر یحاج داود در زندان قزلحصار مادر پ

ن و بزرگ داشت یسنگ یك در آهنیكند. هر واحد قزلحصار  یبه زندان مراجعه م

شته ندا یدرست یمالقات آگاه ین مادركه از نحوه یشد. ا یكه با برق باز و بسته م

ند كه امروز مالقات یگو یكند، پاسداران دم در به او م یكه مراجعه م یهنگام

د كه اجازه دهند بچه اش را مالقات كند. كن ین مادر ناله و التماس میست. این

دهد،  ین مادر همچنان سماجت بخرج میا یست. ولیند ممكن نیگو یپاسداران م

 یستاده  و التماس میان در بزرگ زندان این مادر میكه ایاما پاسداران در حال

ن ره زن بدوین پیجه  ایزنند و در نت یبسته شدن م ید برق دررا برایكرده، كل

ستاده و درحال یخود ا ین كه در، درحال بسته شدن است، همچنان سرجایا توجه به

ن حادثه یا یگذارند كه صدا یشود. نم یخواهش بوده است، كه سر از بدن جدا م

معلوم  ق به زندان آمد ویتحق یبرا یمنتظر ینده آقاینكه نمایرون درز بكند تا ایبه ب

 اتفاق افتاده است. ین حادثه ایشد كه چن

 یكوكاكوال برا یكه در زمان شاه، در زندان ساواك بطر ینكه فردیگر اید مطلب

 یآقا یآن را برا یاستعمال كرده بودند، بطور خصوص یشكنجه كردنش به و
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 ز بعدا از آن اطالع حاصل كردم.یح داد كه من نیتوض یناصر

 گریف آن و مطالب مختلف دیبا خود من در مورد پرونده ام و كم وك یناصر یآقا

خود به آن خواهم  یان آورد كه در جاین مرتبه بطور مفصل بحث به میچند

ن بحث و گفتگوها در پرونده یقول داده بود ا یناصر یكه آقایپرداخت. همانطور

رونده ان و كمك به پیاز زندان یاریبس ینكرد و نسبت به آزاد یر منفیان تأثیزندان

اد شد و یور كه رفت و آمد زد. به مریغ نورزیشان آنچه در توان داشت دریها

 یصحبت م یبا و یو عموم یدا شد، افراد خصوصیپ ینسبت به و ینانیاطم

بردند. از  یا شاهد آن بودند نام میكه خود شده و  ییكردند و از انواع شكنجه ها

 یكیش از همه از كف پا زدن با كابل بعنوان یب یآن جمله در مورد شكنجه جسم

 یم یدم كه مأموران دادستانینام برده شده بود. من شن ن شكنجه هایاز دردناكتر

ه كند. نقل كردند ك یاعتراف گرفتن معجزه م یند كه كابل زدن به كف پا برایگو

كردند كه  یشدند، نوار تالوت قرآن را عمدا بلند م یمشغول كابل زدن م یوقت

ه كه ب ینتهرا یعل یبه اطراف نرود. و گفتند كه آقا یاد زندانیداد و فر یصدا

 باهنر و  یوآقا ییرجا یكه درآن آقا یریاتهام شركت در انفجار دفتر نخست وز

شده بود، خودش نقل كرده بود كه  یكشته شدند، زندان ید دستجردیسرهنگ وح

 ریبردند. من در ز یشالق زدن م یبود كه مرا برا ین شكنجه وقتیسخت تر’’ 

د زدن یكه شالق مییاندم و آنهاخو یه ام قرآن میت روحیتقو یضربات شالق برا

از افراد برجسته نخست  یكین شخص كه یا‘‘  كردند. یز نوار قرآن پخش مین

 یت بچه هایار با حمایبس یبود، بعد از تحمل شكنجه ها یو حزب اله یریوز

 آزاد شد.   ینیخم یبدستور آقا یحزب اله

 یآنها شالق زده بودند، پا یرا مشاهده كردم كه از بس به كف پا یمن خود كسان

كه در زندان بودند  یكرد. پزشكان یحاصل نم یوب شده و زخم آن بهبودیآنها مع

ل پاها ابداع كرده بودند. ین قبیا یك نوع عمل بر رویكردند  یكار م یو در بهدار

ت از گوش یدا كرده بود با قسمتیعمق پ یلیافراد شالق خورده را كه خ یكف پاها

 یوند زدن در مورد بعضین نوع پیزدند و ا یوند میپ یگر بدن وید یا جایران و 

ه ز بودند كین یحاصل كرده بود. كسان یآنها كامال بهبود ید واقع شده و پایها مف

 یالنطو یشان هنوز بعد از گذشت مدتیوند زدن و عمل كردن پایبا وجود چند بار پ

 به شمار یعاد یلیخ یاز كارها یو چك زدن به زندان یلیخوب نشده بود. لگد، س

مدت چند ماه، خواباندن در راهرو ها  یرفت. چشم بسته نگاهداشتن افراد برا یم

ت سیب یانفراد یسر افراد زدن، در سلولها یها، با چوب تو ییو دركنار دستشو
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 یلیمدت خ یبرا ییكردن، محدود كردن رفتن به دستشو ینفر را نگهدار یتا س

بود كه نام برده  ییاز جمله انواع شكنجه ها یدروغ یاعدام ها ب دادنیكوتاه، ترت

 شدند.

گرفتن اعتراف و به حرف آوردن،   یبرا  یخامنه ا یم نقل كردند كه آقایبرا

ود، زده ب یو یر ضربات شالق گرفته بود و هرچه كابل به كف پایرا به ز یمتهم

احساس شكست كرده جه خودش یرا به حرف آورد. و درنت یموفق نشده بود كه و

را به قصد كشت شكنجه  یت ویده بود. در نهایو خشمناك گرد یبود و عصبان

 یلب از لب نگشوده بود. بعد از آن بازجو ین شكنجه ها، ویكرده بود. با تمام ا

و محبت  یرود و با استمالت از و یبه نزدش م یبه حرف آوردن و یبرا یگرید

دانسته است خود از  یآن جوان كه م كند. یرا آماده حرف زدن م یكردن، و

 یرا  اعدام م یزند. بعدا  هم و ین بازجو حرف میبا ا یها است مقدار یاعدام

 كنند.

  

ـ راه انداختن بحث آزاد2  

رد، داكیان بند ما حضور پیدر جمع زندان یناصر یآقا ینكه چند جلسه ایبعد از ا

آشنا  كیاز آنها از نزد یاریل مختلف را مورد بحث و گفتگو قرار داد، با بسیمسا

 لین جلسه ها، مسایبا آنها برقرار كرده بود. در ا یك نوع رابطه دوستیشده و 

ان اغلب در مورد یقرار گرفت و زندان یز مورد بحث و بررسیمختلف كشور ن

ز درحد یكردند و او ن یدر جمع مطرح م ییآن سوالها یاداره كشور و نحوه 

ز در بحث یبچه ن یق ویداد. بعد از آن و با تشو یاطالع خود به آنها پاسخ م

 یاریكردند و در بس یل بازگو میشركت و نظر خودشان را در مورد آن مسا

 پرداختند. یموارد به نقد آنها م

 ، ظلم ویعدالتیان وجود بیخود، در جمع زندان یدر بحث ها یمنتظر ینده آقاینما

از  یت و عاریفاقد صالح ینادرست، دادگاهها یهای، پاكسازیستم، حق كش

ل یسار میز سایحل آنها و ن یكرد. برا ید مییرا تأ…و نابرابر و یدگیط رسیشرا

شركت در بحث  یبچه ها را برا یشد. سرانجام و یا میكشور نظر بچه ها را جو

ند و در جمع یایل داشتند، تقاضا كرد كه بیكه تما یآزاد آماده كرد و از همه كسان

ل هستند عنوان كنند و در مورد آن بحث و یرا كه خود ما یلیدوستان خود مسا

. را عنوان كردند ییاز دوستان حاضر شدند و بحثها یگفتگو به عمل آورند. عده ا

ل زنان و حقوق آنها را در جامعه مورد بحث یمسا یمنزو ینقیعل یاز جمله آقا
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ـ ص در مورد روش و رفتار دادستان  یقرار داد، آقا م، سیان و الجوردیبا زندان ین 

 انیق زندانیو تحم ییمختلف مغزشو یرا عنوان كرد. من در مورد روشها یبحث

م با افراد مخالف ین در مورد برخورد رژیرا در دو جلسه عنوان كردم. همچن یبحث

كرد و نكات  یم یحرفها را جمعبند یناصر یگر بحث شد. آقایل دیز مسایو ن

ن بحثها دو نكته مهم نظر مرا به خود ینمود. در خالل ا یادداشت میبرجسته آن را 

ز ین بحثها افراد را نیكرد كه در ا یكوشش م یناصر ینكه آقایا یكیجلب كرد. 

كسب كند،  یز اطالعاتیآنها ن یو از استعداد، تخصص و تجربه كار ییشناسا

 لنكه هرگاه درخالیگر ایدا كردن افراد متخصص مؤمن بود. دیدر صدد پ یعنی

 ید و از جواب و استدالل عاجز میرس یبحثها و سئوال وجواب ها به بن بست م

ا ر یمنتظر یوآقا ینیخم ید نظر آقایت بایباالخره ما در نها’’  گفت:  یماند، م

 ‘‘م.یم و به آنها عمل كنیریبعنوان حرف آخر بپذ

 

ـ آب از سرچشمه گل آلود است1  

 یت الـله منتظرید نظر امام وآیت بایگفت: ما در نها یم یناصر یكه آقا یهنگام

را  تین دو شخصیم نظر ایخور یكه به مشكل بر مییم و جایرا قبول داشته باش

 یدم ، كوشش كردم كه به وید ین مسأله میم، من كه مشكل را در همیقبول كن

 یجاد سئوال به ذهن ویرا جهت ا یا حداقل ضربه ایم گوشزد كنم و یرمستقیغ

ن شكنجه ها مطلع یازا ینیخم ین است. آقایدر هم یاردكنم كه مشكل و گرفتارو

ست ل كارها زده این قبیدست به ا یالجورد ی، آقاینیخم یآقا یبانیبوده و با پشت

نبودند كه  یو امثال او كسان یالجورد ینبود، آقا ینیخم یت آقایو اال اگر حما

ت ها دس یوكشتار وشكنجه و آزار زنداننهمه كشت ین جرأت داشته باشند به ایچن

 كی، افراد را ازصحنه خارج سازند. چون یجاد توطئه و پرونده سازیبزنندوبا ا

 ین حرفها را زد وتازه اگر هم زده میمرتبه و رك و پوست كنده ممكن نبود كه ا

ل یگذاشت. درآن موقع آنقدرها مسا ینم یر چندانیهم دربرنداشت، تأث یشد و خطر

 یو بحثها یعموم ین بحثهایدرخالل ا یروشن نشده بود. و ینیخم یقاوروش آ

م از خود من كسب یكه مستق یكه با من داشت به مرور به اطالعات یخصوص

گران كرده بود، از روش و یكه در مورد من از دییا پرس وجوهایكرده بود و 

اروپا ان در یدانشجو یاسالم یه انجمنهایمنش كارم دراروپا و در جمع اتحاد

 ییا و دو رویدا كرده بود كه اهل كلك، حقه، ریاطالع حاصل كرده به من اعتماد پ

كرد  یبا رو باز صحبت میل را با من تقریاز مسا یلین اعتماد، خیا یستم. روین
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ن یست. به ایشدم كه نظرش چ یكرد كه من متوجه م یآن را عنوان م یا طوریو 

با من در مورد  یم، ویكرد یبحث م یكه باهم خصوصییاز روزها یكیعلت 

م ازمن خواست كه دقت یرمستقیافراد متخصص بند صحبت كرد و غ یهاییتوانا

و  یست و از نظر درستیآنها چ ییدارند و توانا یینم آنها چه تخصصهایكنم و بب

شود به آنها اعتماد  یت آنها چگونه است و چقدر و تا كجا میمان و اعتقاد وضعیا

 كرد.  

ته م گذشیكه در زندان بوده ام از رژ یاست كه در طول مدت یعیاب گفتم: طبدر جو

مختلف برخورد كرده  ینه هایدر زم یادیو حال، به افراد متخصص و كاردان ز

 ز برقرارین یاز آنها رابطه دوست یام و با آنها حشر و نشر داشته ام و با بعض

 یام. بعد از آن من از وده یدرست وكاردان د یرا آنها را آدمهایشده است، ز

 یان رفت و آمد میاست به جمع زندان ی، حال كه شما مدتیناصر یدم: آقایپرس

د و ازآنها پرس و یرابطه دار یان در جمع و خصوصیاز زندان یارید و با بسیكن

د، یبعمل آورده ا یقاتیل شكنجه و زندانها تحقید و قبال هم در مورد مسایكن یجو م

ا در ید، آیادداشت كرده ایكه شما كسب كرده وهمه را  یطالعاتبه نظر شما و با ا

 یدر گذشته شكنجه وجود نداشته است؟ او بعد از كم یاسالم یجمهور یزندانها

كه كسب كرده ام شكنجه وجود  یچرا، بر اساس اطالعات’’ ر گفت: یمكث و تح

 ینتظرمحمد م ین است، به نظرشما چرا آقایدم: حال كه چنیپرس‘‘ داشته است.

عه بوده است؟ او یك شاین یون اعالم كرد كه  شكنجه وجود نداشته و ایزیدر تلو

ا ن مسأله ریشتر اینزد و من هم صالح ندانستم كه ب یبه فكر فرو رفت و حرف

ن مسأله فكر یا ین بود كه او را وا دارم كه رویمن ا یدنبال كنم چون هدف اصل

 است؟ ا آب از سرچشمه گل آلود نبودهیكند كه آ

  

افراد متخصص ومؤمن یدر جستجو  

داشتم  یناصر یكه با آقا یخصوص یوچه بحثها یعموم یچه در خالل بحثها

گناه روانه یو طرفدارانش معتقدند كه افراد را ب یمنتظر یاحساس كردم كه آقا

 نیعدالت نبوده است و در ب یا احكام صادره عادالنه و از رویزندانها كرده اند و 

د است یكشور مف یكه وجودشان برا ید با تجربه، كاردان و متخصصآنها افرا

 د از آنها استفاده شود. یوجود دارد و با

اساسنامه كتابخانه را  یناصر یبا من صحبت شد وآقا یاسیدر مورد كتابخانه س

 یمطالعه و اظهار نظر داد و اظهار داشت كه ما سع یگر برایبه من و چند نفر د
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ن ایكه باشد از م یات، جزوات وكتابها را از هر دسته و گروهیم تمام نشریكرده ا

 یكنند، از هركدام چند نسخه برا یر میل كتابها كه دارند خمین قبیاز ا یانبوه

ق در اطراف یه تحقیل اولیب وساین ترتیم و بدیكن یمطالعه و آموزش نگهدار

خانه كتاب نیرا در ا… و ی، فرهنگی، اقتصادیاسی، سیدئولوژیل مختلف ایمسا

م. یاداره كشور در آور یبرا یك مركز كادر سازیم وبه مرور آن را به یفراهم آور

د قم ییاید كه بیل هستید مایكه آزاد شدیهنگام’’ د: یدر خالل بحثها از من پرس یو

اآلن  نكهیدر جواب گفتم: ا‘‘ د؟یداشته باش یو فرهنگ یعلم یو با ما درآنجا همكار

كار  یلیآزاد شدم چه بكنم، خ یرم كه وقتیم بگیبخواهم تصمط بسته ین محیدر ا

ش از چهار سال است كه در زندان هستم و یرا هم اكنون من بیست. زین یدرست

كه اهل كار  یندارم. با وجود یخته اطالعاتیاز اوضاع و احوال جز جسته و گر

 نیست. ایخودم مشخص ن یت خودم،  برایوضع یق هستم ولیو تحق یفرهنگ

رون با چشم باز اوضاع و ینكه من آزاد شوم و در بیشود به ا یأله موكول ممس

شود كرد و چگونه  ید چه میت جدینم با وضعیاحوال و توان خودم را بسنجم و بب

ط ی، در محیشود بعد از آزاد یرا م یوكار فرهنگ یو همفكر یمسأله همكار

كنم و بعد هم اگر مسأله ل داشت كه من فعال قبول یم یآزاد مورد بحث قرارداد. و

تا  یكنم ول یگفتم كه چه بهتر كه با شما همكار یندارد. بو یش آمد اشكالیپ یا

ت خود و خانواده ام یك نسنجم. تا وضعیآزاد نشوم و اوضاع و احوال را از نزد

ا ن بحث ریبدهم.  بعد از آن، ا یست كه به شما فعال قولین یروشن نشود، منطق

 م.یخاتمه داد

 

یمنتظر ینده آقایبا نمابحث   

م صحبت كرده ا یناصر یآقا یعنی یمنتظر ینده آقایت نمایقبال در مورد شخص

 ینیذكركردم مشاهدات ع یو صداقت و اعتقادات و یو آنچه را كه در مورد پاك

خودم چه در زندان و چه بعد از آزاد شدن از زندان است. مشاهدات و نظرات 

كه من در زندان یكرد. زمان ید مییتأ یدر مورد وز نظرات مرا یگر نیان دیزندان

با من  ین بار متوالیچند یناصر یقزلحصار، در واحد  سه بند شش بودم، آقا

 یناصر ینكه آقایقبل از ا یل مختلف صحبت كرد. مدتیدر مورد مسا یخصوص

 تیكه بعدا مسئول یمحمود یآقا ید و با من صحبت بكند، روزیایبه بند ما ب

ان به یدار و صحبت با زندانید یقم را بعهده گرفته بود، برا یاسیكتابخانه س

ب دادند، بعد از نماز یترت یقزلحصار آمده بود، در آنجا نماز جماعت به امامت و



    268         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

گر یل دیمسا یدر مورد پرونده ام و بعض یبا من خصوص یمدت یجماعت و

خودش  ( به من گفت كه بعدا 47)یمحمود ی(. در آن روز آقا 46صحبت كرد)

 یكه آقا ییاز روزها یكیبامن صحبت خواهندكرد. در  یمنتظر ینده آقایا نمایو 

كرد، اول در  یدور واحد سه زندان قزلحصار با من صحبت میدركر یناصر

ف واقعه را از زمان یكرد. من كم وك ییان آن سئوالهایمورد پرونده ام و جر

 یرناص یدادم. بعد ازآن آقا حیش توضیو دادگاه، همه را برا یریو دستگ ییبازجو

ا ی یكه گناهكار یا خودت اعتقاد دارین حرفها آیا یبا توجه به همه ’’ گفت: 

نكه نه من یل ایح دادم كه من اعتقاد ندارم كه گناهكارم بدلیدر پاسخ توض‘‘ نه؟

ه ستادیم ایداشته ام و نه با اسلحه و توپ و تانك  در  مقابل رژ یگروه برانداز

بوده  یو قانون یك روزنامه رسمیبوده ام كه  یر مسئول روزنامه ایدبودم. من م

، مركز یانقالب اسالم یل آن، توسط دادستانیچند روز قبل از تعط یاست و حت

را  بمن ابالغ كردند. در  یله وزارت ارشاد اسالمید اجازه انتشار آن وسیحكم تجد

 یدر روزنامه مرتكب جرما نگفته اند كه من یعنوان نشده و  ییزجایپرونده ام ن

در  یكی’’ ازمن سئوال كرد:  یالنیگ ینكه در دادگاه دو مورد را آقایشده ام، اال ا

ن كه پاسخ دادم در یچاپ مطالب مجاهد یگریمورد واقعه چهاردهم اسفند و د

تش بعهده قائم مقام من یواقعه چهاردهم اسفند من در خارج ازكشور بودم و مسئول

و دادگاه قانع  یالنیگ یآقا یح من برایز توضین نیمورد مجاهدبوده است و در 

 كننده بود.  

 یك جرم مطبوعاتیمرتكب شده ام،  ین حرفها، اگر هم من جرمیا یعالوه برهمه 

صفه ئت منیو درحضور ه یدر دادگستر یستیبا یبوده كه طبق قانون مطبوعات م

در مورد … و یاطالع قبلمطرح شود و نه در دادگاه انقالب و در بسته و بدون 

ت از یا به  او خط داده ام، اوال حمایت كرده ام و یصدر را حما یبن ینكه من آقایا

 خود یتواند باشد، وقت یم یچه جرم ید رهبرییس جمهور منتخب مردم و تأیرئ

و از طرف امام “ كند  یس جمهور برقلبها حكومت میكه رئ” گفتند  یامام م

كه یآنهم زمان یتین شخصیك چنیت كردن ازیا حمایآ… فرمانده كل قوا بودند و

تواندجرم باشد؟ خط دادن هم  یكشور بوده است، م یو رسم یس جمهور قانونیرئ

 یا تبادل نظر میاست. هم اكنون كه من و شما با هم صحبت و  یمعن یك حرف بی

كتاب ه، روزنامه و یكنوع خط دادن است و اصوال كار هر نشرین، یم، خود ایینما

تواند باشد. تمام  ینم یگریز دین خود چینها جز خط دادن به مخاطبیو مانند ا

ه م كیریدهند. گ یكنند، به آنها خط م یمردم صحبت م یكه برمنابر برا یكسان
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ن است كه خط من چه بوده است؟ شما كه خودتان مرا یمن خط داده باشم. سئوال ا

ا ضد انقالب و یا من ضد اسالم و ی. آدیدار ییك با من آشناید و از نزدیشناس یم

 ضد انقالب وابسته بوده ام؟ یا به دسته و گروهی

ا یشده باشم، آ یا ناخودآگاه مرتكب گناهیمرتكب شده و  یبفرض هم كه من جرم

 یآقا‘‘ است؟ یسال زندان و ساقط كردن من از هست 15 ین گناهیك چنیجرم 

و از جمله ما ظلم روا  یاریدر حق بس یاسالم یمعترف بود كه جمهور یناصر

 م كهید كوشش كنیاست كه شده و حاال با یمعتقد بود كه كار یداشته است. ول

م. یباشن وآن نیم و در صدد انتقام گرفتن از ایها را جبران كنیاشتباهات و ندانم كار

 د خداوند تمامیبه ام’’ م وگفت كه یو با دست بدست هم دادن كارها را سامان بخش

 ‘‘نده اصالح خواهد شد.یامور در آ

 

در زندان یعلت تحول و دگرگون  

ر ییان انجام داد و با تغیدر جمع زندان یمنتظر ینده آقایكه نما ییدر خالل بحثها

لت ر روش بعییو تغ ین تحول و دگرگونیت زندان به  مرور آشكار شد كه ایریمد

ع ن موضویان ایر زندانیمن و سا یاست. برا یاز دادستان یالجورد یكنده شدن آقا

وسته یع پبه  وقو یم كه چه فعل و انفعاالتیكرد یز بود و فكر میتعجب برانگ یلیخ

ده است. البته یمركز گرد یاز سمت دادستان یالجورد یكه موجب انفصال آقا

 یآقابر یمنتظر یكرد كه فشار آقا ین میت از ایحكا ییخته نشانه هایجسته وگر

را  یمنتظر یكه نظرات آقا یده است. بركسانین تحول گردیموجب ا ینیخم

 یآشكار بود كه آقا یكردند تا حدود یب میبه بعد تعق 62بخصوص از سال

 یر و ببندها نظرش با آقایان و دادگاهها و بگیدر رابطه با زندان و زندان یمنتظر

ه بود كن قرار داده یتمام كوشش خود را بر ا یمنتظر یمتفاوت است. آقا ینیخم

اء بودن شیحساب و كتاب، شكنجه ها و فعال ما یب یهایریها و دستگ یعدالتیجلو ب

هرچه  یریبه عكس، نظرش بر سختگ ینیخم یرد، اما آقایانقالب را بگ یدادستان

 د:یوگ یم ینیخم یبه آقا یام كتبیك پیدر  یمنتظر یشتر استوار بود. آقایب

 یاه و اطالعات مرا ساواك شاه فرض ممرا ش ید: فالنیده شد فرموده ایـ شن9” 

ات اطالعات شما در یجنا یكنم ول یرا شاه فرض نم یكند. البته حضرتعال

ن جمله را با ید كرده است. من ایشاه و ساواك شاه را سف یشما رو یزندانها

 ( 48“ )م.یگو یق میاطالعات دق

 یقائم مقامد یق یآشكار شده بود كه و یتا حدود یمنتظر یاز روش برخورد آقا
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ن محكم و استوار در مخالفت ینچنین علت است كه ایرا زده است. و به ا یرهبر

  از سمت یالجورد یستاده است. سرانجام راز برداشتن آقایها ا یعدالتین بیبا ا

ل ین مسایكه در رابطه با ا یدوست یم فاش شد. روزیانقالب مركز برا یدادستان

ه د كیرس ییآخر االمر كار بجا’’ م نقل كرد كه: یاز زندان برا یبود، بعد از آزاد

 ینیمخ یآقا یبرا یله حاج احمدآقا تلفنیكه وس یامیدر پ یت الـله منتظریآ یروز

رآن الجرم د“ د.یرا انتخاب كن یكی ین من و الجوردید بیشما با” فرستاد، گفت: 

 ینیخم یوجود نداشت، آقا یت الـله منتظریط كنار گذاشتن آیزمان چون هنوز شرا

بركناركرد، اما پس  یرا از سمت دادستان یالجورد یاكراه و اجبار آقا یاز رو

را مجددا بر منصب  یاب افتاد، گرچه ممكن نشد كه ویاز آن كه آب ها از آس

نات یس كل تأمیاو را رئ ین گردانند، ولیمطلق او یبنشانند و حكمروا یدادستان

 ل زندانها گره زدند.یبا زندان و مسا او را دو باره یزندانها كردند و به نحو

 

دادیذكرچند رو  

ند، ن بیخالص شوم و ا ین خانه بدوشین مقرر شده بود كه از ایا سر انجام چنیگو

باشد. در طول  یاسالم یجمهور یام اسارت در زندانهاین گور من در ایآخر

و از  ده بودم،یآشنا شدم كه قبال آنها را ند یگرین بند بودم با افراد دیكه در ایمدت

بابك  یكسب كردم. از آن جمله بودند: آقا یاز آنها اطالعات تازه ا یبعض

 دادستان یستار ی، آقاینیت الـله مشكیفرزند آ ینین مشكیحس ی، آقاییزهرا

ه از بچ یقطب زاده، بعض یاز افراد وابسته به گروه آقا یانقالب اهواز،  بعض

ا از آنه یگر كه بعضید یان و افرادخوزست یاز بچه ها یمكتب قرآن، بعض یها

 یكا، توطئه برایآمر ینما ركس آبادان، اشغال النه جاسوسیدر رابطه با فاجعه س

ن بخش به آنها یارم گذاشتند كه در ایدر اخت یاطالعات… قطب زاده و یاعدام آقا

 اشاره خواهد رفت.

 

  

ییـ بابك زهرا1  

 د را به بند مایم چند نفر جدیبوداط بند مشغول قدم زدن یكه درح ی، هنگامیروز

روه ك گیوابسته به  ییاز آنها بود. بابك زهرا یكی ییبابك زهرا یآوردند كه آقا

آنرا به وجود آورده بود و پس  ییكا در زمان دانشجویست بود كه درآمریالیسوس

 یاسالم یخود را در چهارچوب جمهور یت گروهیز فعالیران نیاز بازگشت به ا
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، سمیونیسم و اردوگاه غرب، صهیالیادامه داد، و چون مواضع آنها نسبت به امپر

كردن بانكها و  ی، مصادره كردن ها به نفع زحمتكشان، ملیاعمال انقالب

تفاوت  یاسالم یجمهور یل كار با مواضع ظاهریحداقل در اوا… كارخانجات و

نكرد و در  یالماس یهم با جمهور ین علت مخالفت جدینداشت، به ا یچندان

ل به چپ، یمتما یاسالم یگر چپ و گروههاید یموارد همچنانكه گروهها یاریبس

د یز از دینان نیدادند. ا یكردند و به خورد مردم م یم یمواضع خود را اسالم

 یكه مذهبیكردند. آنها با وجود ینگاه م یسم به انقالب اسالمیالیانقالب و سوس

را  یاسالم یمواضع جمهور یستیالیل سوسیساو م یاسیاز لحاظ س ینبودند ول

ه كیینه هایز در زمین ییچپ بودندو كمكها یها یقبول داشتند ودرواقع حزب اله

 كردند. یت میو روحان یاسالم یتوانستند به جمهور یم

ه داده یچند اطالع یودادستان یالجورد ین اواخردررابطه با اعمال آقایا ییزهرا

ه كیزمان یرا بازداشت كند. او حت یو یبود كه دادستانبود كه همان ها موجب شده 

را قبول  یاسالم یاست جمهوریما روش و س یها یدرزندان بود و غالب هم بند

ز یگر نیموارد اظهار و در موارد د ینظرات خود را در بعض ینداشتند و گاه

و  یاسالم یو رهبران جمهور ینیخم یهنوز از مواضع آقا یكردند، و یه میتق

ن مواضع به تفكر آنها در قبال یكرد و معتقد بود كه ا یآنها دفاع م یخط ومش

ن تقاربها، از آنها، یك است و همیمنافع زحمتكشان و كارگران و توده مردم نزد

نتوانسته بود كه  یالجورد ین، آقایچپ ساخته بود. با وجود ا یها یحزب اله

 شود.ن یآنها را تحمل كند و متعرض و یه هایاعالم

نها، از قدم زد یكیم، در یك آشنا شدینكه بابك وارد بند شد و با هم از نزدیبعد از ا

به را چند ش ین مسأله كشاورزیبابك، تو ا یراست’’ د: یپرس یازبچه ها از و یكی

م، هنوزشما مرا یگفت یزیك چیما آنروز ’’ د و گفت: یبابك خند‘‘ ؟یكن یحل م

 یمایوس یكه بنا شد از صدا یست هنگامیراد آویالزم به ‘‘ د؟یكن یول نم

تها در آن شركت كنند، یگروهها و شخص و بحث آزاد پخش شود یاسالم یجمهور

 یبا گروهها یاسالم یو جمهور ینیخم یصدر از طرف آقا یبن یقرارشد آقا

ورد م یه ایكشور را به شكل پا یاسیل سین بحث ها شركت كند و مسایگر در اید

است یشركت كرد و از س ییاز بحثها بابك زهرا یكیقرار دهند. در  یبحث و بررس

’ ’شرفت كارها انتقاد كرد. وبه عنوان نمونه گفت: یپ یو كند یاسالم یجمهور

ن مطلب بعدا بعنوان یا‘‘ شود چند شبه حل كرد. یران را میا یمشكالت كشاورز

 شد. یهمه جا ذكر م یشوخ
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ینین مشكیحس یـ آقا2  

 یبه بند ما آوردند و من برا یگریرا از بند د ینین مشكیحس یاز روزها آقا یكی

ات یم و به مواضع وخلقیگر را شناختیكدینكه یآشنا شدم. بعد از ا ین بار با ویاول

در رابطه با  یكه روزنامه انقالب اسالم یاو از مطلب یم، روزیگر آشنا شدیكدی

را انجام دادم و شما آنرا انتشار  یمن عملنكه یا’’ ه كرد وگفت: ینوشته بود گال یو

ن ایهدف از انتشار آن هتك حرمت پدرم بود. چرا كه در پا یندارد ول ید اشكالیداد

ن یچن كیدست به  ینیت الـله مشكیفرزند آ ینین مشكید كه حسیخبرنوشته بود

 جون، نیبجا و درست بود. به او گفتم: حس ین انتقاد ویالبته ا‘‘ زده است. یعمل

گرهم اتفاق افتاده است كه درست ید یزهایچ یلیگر آنها گذشته است و خیحال د

كه آن زمان دادستان  یشهر یمحمد ر یازرابطه خودش با آقا ینبوده است. و

را ضد اسالم  یكرد واعمال و یانقالب در ارتش و داماد خودشان بود صحبت م

 را به یباربه  زوروكیقطع رابطه كرده بود كه پدرش  یبا و یدانست و حت یم

ك یداشتند از نزد یتیكه قبل ازانقالب هم فعال یادیبرد. او با افراد ز یمنزل او م

كرد.  یما ذكرم یآنها را برا یو خصوص یل شخصیازمسا یآشنا بود و بعض

ا ر یر كرده بودند وچند سالین وگروه فرقان دستگیاورا به جرم رابطه با مجاهد

دربند ما بود با  یكه و یدرتمام مدت ینكه آزاد شد. ولیدر بازداشت بسربرد تا ا

رد. ك یمحكم و استوار برخورد م یلیخ یان و مسئوالن دادستانیپاسداران و بازجو

 را داشتند.   یكار و یهوا یز تا حدودیالبته آنها ن

 یمرتض یاز روزها آقا یكیست. یده نیاز فا یك واقعه خالین رابطه ذكر یدر ا

وزارت اطالعات به بند ما آمدند.  یگر از بچه هایدو نفر د یكی و سجاد و یكرم

روه ان گیاز بازجو یكیسخن رفته است،  یكم یكه قبال از و یكرم یمرتض یآقا

 رانین علت افسران و امیز بود و بهمیارتش ن یدادستان یصدر و بازجو یبن

به وزارت  یان دادستانین بازجویاز ا یشناختند. عده ا یارتش، در بند او را م

ها یاز افراد كادر وزارت اطالعات و دادستان یاریاطالعات منتقل شده بودند و بس

فت، گ یارتش یكه وارد بند شد به بچه ها یهنگام یكرم یمرتض یبودند. آقا یكی

در دفتر بند جمع شدند. دكتر  یزندان یاز بچه ها ینم. عده ایآمده ام شماها را بب

م و بعد از یو من هم رفت ینین مشكی، حسینون، بهمن رضاخایل همایتكم

ما فكر  یگفتند برادر كرم یبزند. چند نفر یشروع كرد حرف یهركس یاحوالپرس

كه در رابطه با ارتكاب جرم دادگاه به ما داده است عادالنه  یحكم’’ م: یكن یم
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ن یداد. در ا یم یید كه چه بوده است و بعد جوابهایپرس یم یكرم یآقا‘‘ ست.ین

مرتكب شده ام كه مرا  یمن چه گناه’’ گفت:  ینین مشكیحس یناگهان آقا نیح

شما جزو گروه فرقان و ’’ گفت:  یكرم یآقا‘‘ د؟یر و بازداشت كرده ایدستگ

ست. من در ین مطلب درست نیا’’ ن در جواب گفت: یحس‘‘ د.ین بوده ایمجاهد

گر ید كسان یلیخس گروه فرقان رابطه داشتم، یرئ  یگودرز یم گذشته با آقایرژ

م گذشته ینطور بوده است. در رژین هم همیز آن موقع رابطه داشتند. با مجاهدین

ز رابطه یاز سران ن یارین رابطه دارند. بسیكردند كه با مجاهد یهمه افتخار م

اشته ند ین رابطه ایداشتند. من بعد از انقالب ابدا نه با گروه فرقان و نه با مجاهد

دادگاهها را مورد  ینیمشك یبعد از آنكه آقا‘‘ د.یازداشت كرده اگناه مرا ب یام  وب

و  ستید نییگو ینطوركه شما میر! اینه خ’’ گفت:  یكرم یانتقاد قرار داد، آقا

ن ینجا حسیدر ا‘‘ كنند. یصادر نم یحكم یعدالت یغرض و ب یدادگاهها از رو

مرتكب شده است كه  یچه جرم یجعفر ین آقایمن گناهكار! ا’’ گفت:  ینیمشك

ه نكیا بجز ایبرد. آ یان است كه در زندان بسر مید و سالیاو را بازداشت كرده ا

ه است ت كردیو استقرار آن فعال یحكومت اسالم یداشته و برا یاسیت سیفعال یو

: شد و گفت یعصبان یكرم ینها راگفت، آقاین ایتا حس‘‘ د؟یاورا محكوم كرده ا

 ت را سلبیخته و امنیست، روزنامه او كشور را بهم ریگناه نیب یجعفر یآقا’’ 

 ین لحظه همكاریصدر تا آخر ین تر است. بابنیكرده بود. جرم او از همه سنگ

 ‘‘ك داشت.ینزد

د یان كشیمرا بم یجهت پا یب ینیمشك یل نبودم كه مطرح شوم و آقایمن اصال ما

بدهم. اصوال دادگاهها و  یحاتیتوض یكرم یو من مجبور شدم در مقابل آقا

 دیبشدت وحشت داشتند كه گفته شود َعمر و ز یان دادستانیمأموران و بازجو

 دادند. ین گفته فورا عكس العمل نشان میگناه هستند و در مقابل ایب

در هنگام قدم زدن  ینین مشكیحس یمواقع من وآقا یهمانطور كه گفتم، در بعض

د و یپرس یم ییزهایم. او از من چیكرد یل مرا رد و بد یاط بند، اطالعاتیدر ح

ن طرف وآنطرف یكردم و خود بخود دامنه بحث به ا یم ییمن از او سئوالها

 یشما چه اطالعات’’ د كه یدر ضمن گفتگو از من پرس یك روز ویشد.  یده میكش

ن ید؟ نظر شما در مورد ایكا داریو اشغال سفارت آمر یریدر مورد گروگان گ

گفتم كه من نظرخودم را همان روزها در سرمقاله روزنامه ‘‘ ست؟یمسأله چ

آورده ام و خالصه آن مقاله ها را  یریتحت عنوان گروگان گ یانقالب اسالم

ر دكت یازآقا یخط امام یاز بچه ها یكیح دادم. بعد اضافه كردم كه یش توضیبرا
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ست دمان شده ایعا یزیما چه چ یرین مسأله گروگان گیده بود كه از ایپرس یبهشت

 یآقا… ل شد ویم و جنگ به ما تحمیدینهمه خسارت دیه آن اینكه از ناحیجز ا

صدر  یم بنیله آن توانستین بود كه بوسیده اش ایتنها فا’’ گفته بود:  یدكتر بهشت

در دنباله آن من اضافه كردم كه ما مخالف گروگان ‘‘ م.یرا از صحنه حذف كن

 یكه فردا یم و شبیدانست یاستقالل و منافع كشور مضر م یم و آنرا برایبود یریگ

 یمامخط ا یها را به گروگان گرفتند، بچه هاییكایآن سفارت را اشغال كردند و آمر

 یبن یدند. آقایرا پرس یصحبت كردند و نظر و یصدر تلفن یبن یهمان شب با آقا

انع سازد كه كرد آنها را ق ینكار اعالم داشت وسعیصدر مخالفت خودش را با ا

كا به اشغال یروز بعد اعالم شد كه سفارت آمر ین عمل نزنند. ولیدست به ا

’ ’گفت:  ینین مشكیحات حسین توضیان خط امام درآمده است. بعد از ایدانشجو

ن مورد ینكه شما در ایندارم و مثل ا یگریگفتم، بله! من اطالعات د‘‘ ن؟یهم

كا من در دو جلسه  یمدتها قبل از اشغال سفارت آمر’’ گفت:  ید. ویدار یاطالعات

و نام چهار پنج ‘‘ كا صحبت شد، حضور داشتمیكه در مورد اشغال سفارت آمر

 یرین دو جلسه شركت داشته ودر رابطه با گروگان گیرا ذكر كرد كه در ا ینفر

ه داشتكه درآن جلسه شركت  یكا صحبت كرده اند. از كسانیو اشغال سفارت آمر

كه یها و فاضل است و بطورینییخو یت، موسویادم مانده دكتر حسن آیو نامشان ب

وسته است و در آن یها در جلسه دوم به آن جمع پینییخو یكرد موسو ینقل م یو

 شده است. یكا طراحیجمع طرح اشغال سفارت آمر

  

نما ركس آبادانیـ فاجعه س3  

و آن فاجعه  1357مردادماه 29رنما ركس آبادان دیقبال در مورد آتش زدن س

احسان  یش از چهار صد نفر جان دادند اشاره كرده ام. آقایهولناك كه در آن ب

نوشته  نیكه بدست آورده چن یسربسته وگنگ بر اساس اطالعات یلیز خین ینراق

ن ینما ركس آبادان چهارصد نفر كشته شدند. مخالفیس یدر آتش سوز’’ است: 

از خشونت ها دانستند.  یدیانت و شروع دور جدین خیم را  باعث ایعمال رژ

 ( 49‘‘)نسبت داده شد. ین عمل، بعدها به مبارزان اسالمیارتكاب ا

خرمشهر وآبادان و از جمله:  یچند از بچه ها ین بند با تنیدر طول اقامت در ا

ر نان دیبرادر آیت هللا شبیر خاقانی و  آقای موسوی داماد ایشان آشنا شدم و از ا

 مین فاجعه كار رژیا ایدارند وآ یدم كه چه اطالعینما ركس پرسیورد فاجعه سم

ر اكث ینما ركس و آتش زدن آن برایشاه بوده است؟ آنها اظهار داشتند كه فاجعه س
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 یم شاه را مبریون مسلمان بوده است و همه رژیها مسلم است كه كار انقالبیآبادان

 یزیتبر ی، موسویمحمد منتظر یه از آقان رابطیدانند. آنها در ا ین عمل میاز ا

ان كار بوده و عامل ینان در جریگفتند كه ا یامام جمعه آبادان نام بردند و م یو جم

له آنها به یرا كه مأمور آنها بوده و مواد آتش زا را وس یشخص یآن هستند و حت

 فاجعهن یك چنی یكه برا یداده شده بود نام بردند. آنان اظهار داشتند دادگاه یو

 لیآن آتش كباب شدند، تشك یكه درآن كوچك و بزرگ، زن و بچه در شعله ها یا

ادند گناه به مسأله خاتمه دیب دادن چند جلسه مختصر و اعدام چند نفر بیشد، با ترت

 یو نگذاشتند كه مسأله روشن شود و پرده ها باال برود. و در واقع كار دادگاه برا

ن و یفر رساندن مسببین مسأله بود و نه به كیروپوش گذاشتن و خاموش كردن ا

 ن آن.یعامل

در مورد آتش زدن سینما رکس آبادان آقای علی امیر حسینی داستانی را برایم نقل 

کرد که شاید بتواند گوشه ای از این جنایت هولناک را روشن کند، وی در این 

 هیأتی را مورد چنین گفت: در همان اوایل انقالب آقای مبشری وزیر دادگستری

برای بررسی فاجعه سینما رکس به آبادان اعزام داشت. آن زمان هنوز سپاه یک 

پارچه نشده بود و سپاههای مختلف در تهران تشکیل شده بود. مرحوم آیت هللا 

الهوتی و دکتر یزدی در پادگان حر )باغشاه( و ابوشریف و موسوی اردبیلی هم 

ی محمد منتظری هم درآریا شهر، اداره در پادگان عشرت آباد سپاه داشتند. آقا

گذرنامه را اشغال کرده بود و در آنجا سپاه خود را داشت.  یکی از روزها محمد 

منتظری ناهار به منزل ما آمد.  بعد از ناهار به اتفاق به محل سپاهش به اداره 

گذرنامه رفتیم.در راهرو اداره بودیم که ناگاه آقای حجت االسالم صلواتی هم 

د. وقتی آقای صلواتی پیش ما آمد، آقای منتظری به او گفت برای چه ترا به رسی

آبادان فرستاده بودیم. مگر نفرستاده بودیم که جلو قضیه و دادگاه را بگیرید؟ او 

پاسخ داد: که من کوشش کردم ولی جریان از دست من خارج شد و من نتوانستم 

بر  ا بگیرم، چنان سیلی محکمیجلویش را بگیرم. تا او گفت، نتوانستم جلویش ر

صورت او نواخت که عمامه اش پرت شد و بر زمین افتاد. او هم بدون اینکه 

کوچکترین حرفی به آقای محمد منتظری بزند و یا اعتراض کند که چرا به او 

سیلی زده است، خم شد و عمامه اش را از زمین برداشت و بر سر گذاشت. و من 

حمد او را به آبادان فرستاده بوده که نگذارد، در دادگاه اینجا بود که فهمیدم که م

 چیزی فاش شود.
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ك بام و دو هوایـ 4  

مت از س یاسدالـله الجورد ی، آقایمنتظر یو مقاومت آقا یستادگینكه با ایبعد از ا

 یر كرد، گهگاهییمركز بركنار شد و جو زندانها تغ یانقالب اسالم یدادستان

بندها  شان بهیان و ارشاد آنان و پاسخ به سئوالهایل زندانیمسا یجهت بررس یافراد

 یمختلف آنها پاسخ م یشدند وبه سئوالها یان حاضر میآمدند و در جمع زندان یم

تا گرید یزبا بندهایت آن نیكه داشت وضع یب خاصیل تركیدادند. بند ما بدل

 دهل كری، تحصیو كشور ین لشكرین بند متخصصیتفاوت داشت. درا یحدود

ون، ازگروه قطب زاده، یر ملیها و سایها، جبهه ایصدر یداخل و خارج، بن یها

گفتند قصد كودتا  یكه م یكوچك یر گروههاینوژه و سا یار، كودتایگروه بخت

 یگروهها از یون، بعضیازروحان… رگروه نامارا، تامارا ویداشته اند نظ

. به بردند یها بسر م یون و چپیاد از روحانیست، روشنفكران و كم و زیالیسوس

شد و با آنها بحث  ین بند حاضر میان ایدر جمع زندان یكه كس ین علت هنگامیهم

 ل خودش را ازید و هركس مسایگرد یعنوان م یل متفاوتیكرد، مسا یو گفتگو م

 یا دادستانیچند نفر از وزارت اطالعات و  یكرد. روز ید گروه خود مطرح مید

مطرح كردند و نظر بچه ها را  یو گروه یاسیختلف سم یآمده بودند.آنها بحثها

 ا شدند.  یجو

ون یدر قبال مل یاسالم یاست دوگانه جمهوریاز بچه ها به س ین جلسه بعضیدر ا

ور نطیها ایبا توده ا یاسالم یچرا جمهور’’ ها انتقاد كردند وگفتند كه  یو توده ا

كند. مثال  ید نگاه نمیدك یگر و همه را با ید یون طوریكند و با مل یرفتار م

ون را به اتهام یاز مل ی، بعضیو چه غرب یجاسوس، جاسوس است، چه شرق

متهم به توطئه بوده و اعدام  یا بعضیر و بازداشت كرده اند و یدستگ یجاسوس

انت كرده و اغلب جاسوس یخ به كشور خیها كه درطول تاریشده اند، اما توده ا

ه كشور یانت علیو خ یها آمده اند و به جاسوسبوده اند و حال هم خود آن یشورو

 یاعتراف كرده اند، شما آنها را با سالم و صلوات نگاه داشته و از آنها مواظبت م

نها یه كشور اعدام است، چرا شما ایانت و توطئه علیو خ ید. اگر جرم جاسوسیكن

بچه ها ‘‘ د؟یكن ین جرمها اعدام میگران را به اتهام همید ید ولیكن یرا اعدام نم

 ها را در واقعینكه آنها اعتراف كردند كه توده این بحث را كش دادند تا اینقدر ایا

 آنها نگاه داشته اند.   یو مصالحه و بده وبستان و همكار یكنارآمدن با شورو یبرا

ون و وطن یه ملیرو داشتند علیها در داخل و خارج زندان تا قدرت و نیتوده ا
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 ون و گستردنیمل یاز توطئه ها برا یاریو خود عامل بس كردند یپرستان عمل م

نان ین بردن آنها بودند. از جمله آن توطئه چیاز ب یم دام برایر مستقیم و غیمستق

اول از  یبود كه و یسرهنگ حاتم یكیكه من در زندان از آنها مطلع شدم 

ا ر آنجزد و د یصدر بود و در دفتر، دست به توطئه ا یبن یآقا ین نظامیمشاور

كرده  یم یت جاسوسیو دكتر حسن آ یاسالم یحزب جمهور یمعلوم شد كه برا

 یورار شیچون از مقربان دستگاه  بود، دب یصدر، و یبن یاست. بعد از سقوط آقا

ران س یرینكه بعد از دستگیكرد تا ا یكار م یریشد و در نخست وز یت ملیامن

 یرگیر كردند. دیببرند دستگ یاز و ینام ییز بدون آنكه جایرا ن یحزب توده و

آنها بوده  یاست كه كار او نفوذ در گروهها و گستردن دام برا یریسرهنگ كب

گر ینوژه، نامارا و چند گروه د یدر گروه قطب زاده، كودتا یو یپا یاست. جا

چ كوشش یاز ه یقطب زاده و اعدام و یساقط كردن آقا ینان برایشود. ا یده مید

و  ونیو حذف مل ینینان بر اساس طرز تفكرشان توطئه چیغ نكردند. كار ایدر

 وطن پرستان بود. 

مطرح شد، چند  یاسالم یك بام و دو هوا بودن جمهورین مسأله ینكه ایبعد از ا

كه  یكه دادستان انقالب اهواز بود، به خاطر ترس از تخلفات یستار یروز بعد آقا

مرتكب شده بود به فرانسه رفته  و درآنجا رحل اقامت افكنده بود. در فرانسه با 

 یبه و یلیران برگردد و خیدهند كه  به ا یقول م یرند و به ویگ یتماس م یو

 یران برمینكه به ایسخت نخواهند گرفت و مشكلش را حل خواهند كرد، بعد از ا

ا ر یو یه گفته بودند فقط مدت كمكیكنند و همانطور یرا بازداشت م یگردد و

الن مسئو’’  م، او بمن گفت: یزد یكه با هم قدم م یدر بازداشت نگهداشتند. هنگام

بعد گفت ‘‘ كنند. یه عمل میدر هركجا كه الزم بدانند با دو رو یاسالم یجمهور

را با ساواك  نزد  ین ـ  یآقا یگر اسناد مربوط به همكاریو چند نفر د یو’’ كه 

 آن اسناد را گرفت یت الـله منتظرینشان دادند. آ یبردند و بو یالـله منتظرت یآ

 یدانم چرا، ول یمن نم’’ گفت:  یو‘‘ د.یانجام بده یست كه كاریو گفت صالح ن

 ‘‘شد. یفش چه میبود معلوم نبود كه تكل یگرین اسناد اگر در مورد كس دیهم

  

قطب زاده یاعدام آقا یبرا ینیـ توطئه چ5  

ون یزیم و به تلوینشسته بود ین، شب هنگامیاو 329واحد  6دربند 1361سال در 

ون یزیبرصفحه تلو یشهر یمحمد ر یم كه آقایكرد ینگاه م یاسالم یجمهور

را داشته اند  یاسالم یجمهور یكه قصد توطئه و براندازییظاهرشد و از گروهها
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 ده بود، روابطیگروههاكشن یاز ا یكه از بعض یارائه داد. با كمك نمودار یگزارش

ن برنامه نام برد، گروه یرا كه در ا ییكرد. از جمله گروهها یان میان آنها را بیم

ت آنها، روابط و یفعال یاز چگونگ یشهر یر ینامارا، گروه قطب زاده بود. آقا

داد. مضمون حرف او در  یح مینندگان توضیب یشان برایریاهداف آنها و دستگ

قطب زاده شروع  یكه آقا ین است:  هنگامیه و گروهش چنقطب زاد یمورد آقا

ان یپرداخت ما در جر یكرد و به فعل و انفعاالت یاسالم یه جمهوریت علیبه فعال

ر نكه دیم تا ایرنظر داشتیم و اعمال و رفتارش را  زین گروه بودیا یتمام كارها

ر و یرا دستگ یا ویم؟ آیچه بكن یم كه با ویمشورت كرد یبا جمع یمورد و

 یم كه بماند تا لحظه آخر و درآنجا ضربه خود را به ویا بگذاریم و یبازداشت كن

ل مختلف را درقبا یم؟ عواقب روشهایرفتار كن یبا و یگریا نوع دیم و یوارد كن

مال قطب زاده و اع یش آقایم پیم كه برویدیجه رسین نتیم و به ایكرد یابیارز یو

ان تمام اعمال و یم كه ما در جرییبگو یم و بوینگوشزد ك یو رفتارش را بو

ن یم حال كه چنیبخواه یم و از ویر نظر داریش را زیم و كارهایرفتارش هست

ه ب یند و ما كارین اعمال و رفتار دست بردارد و قول بدهد كه آرام بنشیاست از ا

ر مجددا صالح را ب یم ولیرا گرفت یمین تصمیك چنیم. اول یكارش نداشته باش

ر یم. گروهش را دستگیم و به اعمالش خاتمه دهیر كنیرا دستگ یم كه وین دانستیا

ل را اعتراف یمسا یم، همه یكه از آنها بعمل آورد ییها ییم و در بازجویكرد

 كرده اند. 

ه نكیان داشت. بعد از ایقطب زاده ب یدر مورد آقا یبود كه و ین خالصه مطالبیا

ك یر كردند، به عنوان یدستگ یرا در رابطه با و یز عده ایده و نقطب زا یآقا

اد كردند وبه یرا داشته است ازآن  یاسالم یجمهور یكه قصد براندازیگروه

 یاسالم ین جمهوریكه مسئول ین گروه پرداختند. طبق اطالعاتیمحاكمه ا

هم در ذهن خود  ین گروه به مردم ارائه دادند،اگر قصد براندازیدررابطه با ا

امده بود و عالوه یبه اجرا در ن ی، طرحییواجرا یبه لحاظ عمل یداشته اند ول

ر یگگر دستیا هفت نفر دیرا همراه شش  یواقع نشده بود كه و ییبرآن هنوز كودتا

 كردند.

را  یبردند تا و یتمام كوشش خود را بكار م یو دار ودسته و یالجورد یآقا

 یداشتند، سع ینیخم یدوستان قطب زاده كه رابطه با آقااز  یاعدام كنند. عده ا

 یز با آقاین رابطه نیبعمل آورند و در ا یریجلو گ یكرده بودند كه از اعدام  و

 ین وساطت میچن ینیخم یكنند و نزد آقا ین صحبت میقطب زاده در سلول او
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 دوستان ازن ینزند، ا یگر دست بكاریمان است و قول داده كه دیپش یكنند كه و

د: نیگو یبرند و م ینام م ینیخم یقطب زاده به  انقالب و به خود آقا یخدمات آقا

هم انجام نشده  یواقع نشده است و كار یعمل یبوده ول یزیاگرهم در ذهنش چ’’ 

ز یجهان ن یت است و در انظار و افكار عمومیاست. اعدام او قصاص قبل از جنا

د. ید دست نگهداریگو یموقتا م ینیخم یآقا ظاهرا‘‘ خواهد داشت. یانعكاس بد

قطب زاده دست  یگرفتن مجوز اعدام آقا یو دار و دسته اش برا یالجورد یآقا

( و با آن  50زنند.) یدر بازداشت بود م یكه و یهنگام یه ویعل یبه توطئه ا

 رند.یگ یم ینیخم یرا از آقا یتوطئه مجوز اعدام و

 

یاطالعات و دادستانله وزارت یده وسیش عقیتفت   

 بردم با ید( بسر میته مشترك )واحد توحیكم یكه من در سلولها یدر خالل مدت

ز به علت یآشنا شدم و آنها ن یان و كادر دادستانیاز پاسداران، بازجو یعده ا

را  یلیمسا ی، گهگاهیو اعتقادات اسالم یمبارزات ینسبت به كارها یسوابق قبل

شد.  یاز امور به آنها داده م یدر مورد بعض یاتا اطالعیكردند و  یمطرح م

 ین بچه هایه آن از همیل شد، هسته اولیكه وزارت اطالعات تشك یهنگام

ل یكردند تشك یم یمشترك یته كه با هم كارهایو اطالعات سپاه و كم یدادستان

 ینان كه جزو كادر وزارتخانه شده بودند هنوز در لباس دادستانیاز ا یشد. بعض

نان در وزارت اطالعات كار یافته بودم كه ایم دریرمستقیمن غ یكردند ول یكار م

 كنند. یم

به  ییهایامور آزاد یدا كرده بود و در بعضیر پییكه جو زندان ها تغیبا وجود

شدكه از  یم یشد، اما كنترل اطالعات كماكان برقرار بود و سع یداده م یزندان

ن اطالعات را در یع حاصل كنند و اان به طرق مختلف اطالید زندانیكنه عقا

د اط بنیرا به ح یزندان یتمام بچه ها یثبت و ضبط كنند. روز یپرونده زندان

مخصوص  یكه قبال در فرمها ییك جلسه امتحان سئوالهایبردند و درآنجا مثل 

ند. یان دادند كه كتبا به آن ها پاسخ گویك از زندانیچاپ شده و آماده بود به هر

 كه به خاطر دارم عبارت بودند از:ییاز سئوالها تا جا یبعض

 د.یسیت خود را بنویزان محكومیس ـ نام گروه، دسته و م

 د.یح دهیر؟ مشروح توضیاخید یرا قبول دار یاسالم یاست جمهوریا سیس ـ آ

ن مورد یدر ا یاسالم یاست جمهوریـ نظرخود را درمورد مسأله حجاب و س

 د.یسیبنو
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 ر؟یا خید بوده است یتان مفید، بنظرتان برایر زندان بوده اكه دیا مدتیـ آ

 انه؟ید یدان یت خود را بحق میزان محكومیا میـ آ

 د.ید شرح دهیكه وابسته به آن بوده ا یـ نظر خود را در مورد گروه

 د.یشرح ده یاسالم یجمهور یاست فرهنگیـ نظرخود را در مورد س

 د.یسیـ نظر خود را در مورد گروهكها بنو

ح ید؟ توضید كمك كنیكه امكان داریینه هایدر زم یاسالم ید به جمهوریا حاضریـ آ

 د.یده

ند، كار در ب یك زندانی ین سئوالها آنهم برایل سئوالها، پاسخ دادن به این قبیو از ا

 م، ممكنیكرد یان میح و رك بیم صریكرد ینبود. اگر آنچه را كه فكر م یساده ا

ا ن روزهیكه در ا یاحتمال یگرشود بلكه مانع آزادید یتبود نه تنها موجب عقوب

 ل داشتندیز بشود. و اگر هم آنچه را كه آنها تمایاد شده بود نیبحث در مورد آن ز

ك یبود. در  یده شخصید وتازه خالف عقیآفر یم یگریم خود مشكل دینوشت یم

طرف ر كرده است و از هر یاب گیان  دو سنگ آسیكه انسان م یتین وضعیچن

شود، هركس روش خاص دارد. من در تمام دوران زندان،  یفشار براو وارد م

 یكردم. اگر آنها بدرست یرا برُگرده خود احساس م یت و فشارین وضعیك چنی

 یه مخالفم، عواقب خطرناكیت فقیمن با حكومت وال یشدند كه به طوركل یمطلع م

كردند و لحظه به لحظه  ینمم یگر رهایدادم دیوا م یداشت و اگر هم اندك یدر پ

كردند و به  یكردند وتا انسان را لجن مال نم یطلب م یو ناشدن یشدن یزهایچ

 كردند. ینشاندند، رها نم یاه نمیخاك س

را اتخاذ كردم  یكه قبال هم متذكر شدم من در تمام دوران زندان، روش یهمانطور

 یقعده وایگفته باشم متوجه نظر و عق ینها دروغینكه به ایك طرف بدون ایكه از 

 عیگر دست از سر من بكشند و احساس نكنند كه آدم مطیمن نشوند و از طرف د

افتم یرا مخالف اعتقادم  یزیهستم بلكه بعكس باور كنند كه اگر چ یو فرمانبردار

دروغ  یچ موردین استوار است كه در هین روش بر ایعمل نخواهم كرد. اساس ا

ست كه هرچه در دل دارد و یهم از انسان طلبكار ن یه شود، اما كسگفت یستینبا

د. دروغ گفتن از گناهان یگران رك و پوست كنده بگوید یاز آن مطلع است برا

 ست. یرا نگفتن گناه ن یلیره است، اما مسایكب

ح بدهم. سئوال شده بود كه یتوض ین مطلب را كمیدو مثال ا یكیكنم با  یم یسع

ن مورد یدر ا یاسالم یاست جمهوریمورد مسأله حجاب و س نظر خود را در

و  دیرا در مورد حجاب قبول دار یاسالم یاست جمهوریا سیكه آ یعنید. یسیبنو
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 ر!یا خید یدان یآنرا درست م

ه آن یشود به حاش یپرداختن به اصل سئوال، م ین سئوال بجایدر پاسخ به ا

مان و اعتقاد داشته و در یم و انقالب انقرار كه بله! ما از اول به اسالیپرداخت، بد

ردن اده كینه ما پیرید یم و آرزویاسالم كوشش كرده ا ین آسمانیاده شدن قوانیراه پ

راكه اسالم گفته است،  یاست و حجاب ین سعادت بخش قرآن و اسالم واقعیقوان

 یكس یوقت یاست كه مورد قبول است. درآن جو بحران یك امرالهیدستور قرآن و 

 ینطور به نظرش میآن فكرنكند، ا یق رویعم یلیخواند، اگر خ ین جواب را میا

خواهد همه را با  یم یاسالم ید كه جمهوریهست یاهید كه شما موافق چادر سیآ

شود كه شما هم با آن ها موافق  یخوشحال م یلیر موافق آن كند و خیجبر و تعز

د كرد كه اعتقاد داشتن به ید مالحظه خواهین جواب را بشكافیا یوقت ید، ولیهست

 است. یگریز دیاده كردن آن در جامعه چیز و روش پیك چی یك امری

ك یال ن سئوید؟ در برابر ایكن یا شما توبه میشد كه آ یگر، اغلب سئوال میمثال د

م یا نكرده یر ما گناهید خیید وبگویبخرج ده یسرسخت یلین است كه خیجواب ا

ن گونه جواب دادنها، نظر مسئوالن یم. ایم كه توبه كنیانجام نداده ا یستیو عمل ناشا

برد و الجرم  ین میر ذره بیشما را ز یكند و كارها یرا به خود جلب م یاطالعات

ت یكنند و برا یدا میپ ییزهاینطرف و آنطرف چیكه شده است از ایله ایبهر وس

د كه از شما حرف بكشند و كنن یرا وادار م یا كسانیكنند، كس  یم یپرونده ساز

 ند.یفزایبر پرونده شما ب

ن است؛ بله! انسان ین سئوال داده شود، چنیشود به ا یهم كه م یگریجواب د

كه آگاه و  یان است و ما نسبت به گناهیشه آگاه و ناآگاه در معرض خطا و نسیهم

م یخواه یم و از او میكن یم، بدرگاه خداوند متعال توبه میا ناآگاه مرتكب شده ای

كه انجام دادن آن به ضرر مردم تمام شده است، مورد ییكه ما را نسبت به كارها

ن مطلب را ین جواب شما ایدر بدو امر از ا یش قرار دهد. مسئول اطالعاتیبخشا

 یداند از مقامات جمهور یكه او آنرا گناه میكند كه نسبت به آن مسأله ا یافت میدر

ز یچ یبرد تا به جواب كه محتوا یذا، زمان مد و لیكن یطلب توبه م یاسالم

شده باشد و از  یشما فرج یببرند و تا آن زمان ممكن است برا یاست پ یگرید

 دارند.  یدست از سر شما برم یطرف

را  یخالف یان و خطا است، آگاه وناآگاه كارهایشه در معرض نسیانسان هم

توبه الزم دارد. شما در تمام  ین اعمالیك چنیاست كه  یعیمرتكب شده است و طب

 زیان كرده و نظرخود را نیرا ب یقتید، بلكه حقینزده ا ین موارد حرف دروغیا
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 د.یاظهار داشته ا

ا ی و یمدت ین برایو سنگ یت بحرانیحداقل در آن وضع یین جوابهایك چنیبا 

آن متمركز نشوند، دست از سر شما برخواهند  یشه اگر دو باره رویهم یبرا

ن فرصت ممكن است زمان ید آورد و در ایبدست خواه یز فرصتیو شما ن داشت

كردند و مجددا شما را مورد سئوال  یشتریبسود شما تمام شود و اگر باز هم دقت ب

ر مناسب كه با نظ یید، جوابهایقتر قرار دادند، باز هم اگر خود را نباخته باشیدق

 كرد. دیدا خواهینداشته باشد، پ یخودتان تفاوت چندان

 نیا گفتگو و بحث به ایدر تمام دوران زندان در مورد جواب دادن به سئوالها و 

حو ن نیشده جوابها را به ا یكه توانسته ام و ممكن مییمسئله توجه كرده ام و تا جا

 م. هم اعتقادیز را نگویم و هم همه چیكرده ام هم راست بگو یپاسخ گفته ام و سع

اعتقاد نداشته  یابند كه اگر به مسأله ایهم آنها در ت خود را حفظ كنم ویو اسالم

 یكیكه یباشم، تنها به صرف خواسته آنها به قبول آن تن در نخواهم داد. با وجود

ك ی …پدر ین جعفریكه ا’’ از دوستان گفته بود:  یكیبه  یدادستان یاز بچه ها

رآن یدت در زبود كه من در تمام م ین روش سپریا یول‘‘ قدم هم به ما كمك نكرد.

 سپر توانستم خودم را از شر آنها حفظ كنم.
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زدهمیفصل س  
 

ان آزاد شدنیجر  
 

من فراهم شده  یمقدمات آزاد 1362ل سال یدر فصل دهم متذكر شدم كه در اوا

 یدالجور یكه آقا یبر اثر موانع یآن صورت گرفت. ول یز براین یبود و اقدامات

ها و ت زندانینكه وضعیافتاد تا ا یجاد كردند، به بوته فراموشیو دار ودسته اش ا

 یط آزادیخلع شد و شرا یاز سمت دادستان یر كرد و الجوردییها تغ یزندان

 ان فراهم گشت. یاز زندان یاریبس

به بند  یموسو یبنام آقا یاران دادستانیاز داد یكی یروز 1363در اواخر سال 

ت آنها سئوال یدر مورد پرونده افراد و وضع رفت و یما آمد. اطاق به اطاق م

كه به سلول  یآزاد خواهند شد. هنگام یب عده اید داد كه عنقرینو یكرد. و یم

د و هركس از مسئله یپرس یآنان مطالب یما آمد، از همه افراد در مورد پرونده ها

د، پس از یكه نوبت به من رس یكرد. هنگام یپرسش م یت خود از ویو وضع

 یت بنیوضع’’  ت من چگونه است؟ گفت: یدم كه وضعیخودم، پرس یمعرف

 یرو ین جواب آب پاكیو با ا‘‘ ستند.یست و فعال مطرح نیها خوب ن یصدر

 خت.یدست ما ر

ند) ب یهایصدر یبن ین بار فقط اسامیدو ماه بعد باز به بند برگشت و ا یكی

بهزادپور( را  زیها و پرویاصفهان یون، مصطفیل همای، تكمی، بهبهانیجعفر

  د و فورایسیعفو بنو یك تقاضایهركدام ’’ خواند و همه ما را جمع كرد و گفت: 

‘‘ د.یگردم، تقاضا نامه را آماده كرده باش یتا برم’’ او رفت و گفت: ‘‘  د.یبمن بده

كه قبال  یعفو كردند. منهم طبق روش یبچه ها هركدام شروع به نوشتن تقاضا

 ن نوشتم:یح دادم چنیتوض

 یبسمه تعال” 

 یكه در رابطه با بن یر مسئول روزنامه انقالب اسالمیمد ینجانب محمد جعفریا

است  یسال حبس محكوم شده ام و فعال حدود چهار سال 15ر و به یصدر دستگ

م، نسبت به آنچه كه آگاه و ناآگاه انجام داده ام به درگاه ینما یفر میكه تحمل ك
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كه انجام داده ام  یخواهم كه نسبت به اعمال ید مكنم و از خداون یخداوند توبه م

ش خود قرار دهد یكه به ضرر مردم و ملت ما تمام شده، ما را مورد عفو و بخشا

 م.ینما یعفو م یز تقاضاین یو از مقام معظم رهبر

 “ یم احترام محمد جعفریبا تقد

ن كه گرایدو باره به بند بازگشت و در پاسخ د یموسو یدو ساعت آقا یكیبعد از 

 یكار بن یمن امروز فقط برا’’ در باره خودشان سئوال كردند گفت:  یاز و

دو هفته كه از  یكیما رفت.  یپس از گرفتن تقاضا نامه ها‘‘  ها آمده ام. یصدر

ل صدا زدند و آنها را یه وسایبچه ها را با كل ین واقعه گذشت، بجز من مابقیا

ان یآقا یعنین عده ین ایهفته، در او ن بردند و پس از چندیبه او یآزاد یبرا

پور ز بهزادی، پروید بهبهانیها، مجیاصفهان یون، مصطفیل همایدكترناصر تكم

 من گرفته شد. یآزاد شدند، اما همچنان جلوآزاد

 

یمنتظر ینامه به آقا  

ه شد، قبال گفت یمنتظر ینده آقاینما یناصر یكه در مورد آقا یلیدر ارتباط با مسا

ل مختلف صحبت یم و در مورد مسایزد یكه با هم قدم م یاز روزها هنگام یكی

د تا من ید و بمن بدهیسیعفو بنو یك تقاضایشما ’’ شان به من گفت: یم، ایكرد یم

ته دو هف یكیسم. بعد از ینو یندارد، آنرا م یگفتم:  اشكال‘‘ آنرا خدمت آقا بدهم.

سم، مگر یدر جواب گفتم: چه بنو‘‘ د؟ینامه را نوشت’’  د: یكه به بند بازگشت پرس

گناه در زندان هستم؟ ید كه من بیدان ید و نمیشما از وضع پرونده من خبر ندار

در جواب ‘‘ د.یسیآقا هم بنو یبهتر است كه برا یچرا من خبردارم ول’’ گفت: 

رم یرا كه نكرده ام گردن بگ یسم و گناهیبنو یگفتم: اگر قرار است كه من چند خط

ست و معنا ندارد و اگر بخواهم كه درست ین ین كار درستیعفو كنم كه ا و طلب

 یشما م’’ گفت:  یناصر ید. آقایل را عنوان كنم، مطلب بدرازا خواهد كشیمسا

د. ندار ید، اشكالید عنوان كنیخواه ید و هرچه میسیخدمت آقا بنو ید نامه ایتوان

ندارد. نامه را  یرادیدم گفتم: این دیچن یوقت‘‘ من نامه شما را به آقا خواهم داد.

سم فكرم را جمع و یرفت، در باره آن كه چه بنو یخواهم نوشت. بعد از آنكه و

نوشتم و  یمنتظر یآقا یمفصل در هشت صفحه برا یجور كردم و بعد نامه ا

خود، اتهامات وارده برخود، نظردادگاه  یتهایاز فعال یدرآن پس از ذكر مختصر

است كه شما بنام زندان  ین چه دستگاهیضافه كردم كه ااد آور شدم و ایرا 

ل آن یرا تحو یك طرف افراد موافق و خنثید كه از یساخته ا یاسالم یجمهور
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 انید. در پایریگ یل میگر آنها را مخالف خود ساخته تحوید و از طرف دیده یم

مت این خاطر خدمت شما ارسال كردم كه در روز قین نامه را بدینوشتم كه من ا

گر امر امر مبارك است. قبل از ینمانده باشد. د یباق یحجت یدر دادگاه عدل اله

 ه را به آنها گفتم و پس ازینوشتن نامه با چند نفر از دوستان مشورت كردم و قض

 یمطالعه و اظهار نظر به آن چند نفر دادم. همگ ی، آنرا براییآماده شدن متن نها

از  به بند بازگشت یناصر یبعد كه مجددا آقاف كردند. یتوص ید و منطقیآنرا مف

عالمانه  ینامه ا’’ دم: نظرتان در مورد نامه چه بود؟ درجواب گفت: یپرس یو

 ‘‘شان هم آنرا مطالعه كردند.ی، من نامه شما را به آقا دادم و اینوشته بود

  

كشور یرانیانتقام كور و و  

رون بند با شما یبرو ب’’ مسئول بند مرا صدا زد وگفت:  یروز 1365ل سال یاوا

دور یدم كه در كریرا د یناصر یكه از بند خارج شدم، آقا یهنگام‘‘ كاردارند.

م در با ه یستاده است. بعد از احوالپرسیك در بند ایواحد سه زندان قزلحصار نزد

 یحرف زدن، آقا یم. بعد از كمیستاده شروع به صحبت كردیدور ایوار كریكنار د

گناه به زندان  افتاده و دچار مشكالت و  یدانم كه شما ب یمن م’’ گفت:  یناصر

نقدر در زندان ید، حق نبوده است كه ایكرده باش یید و اگر هم خطایصدمات شده ا

د ین است، حال اگر آزاد شدیهوده تلف شود. سئوال اید و استعداد و توان شما بیبمان

ده اند شما بوجود آور یبرا یتین وضعیك چنیكه  ید، نسبت به كسانیو قدرت داشت

ن است كه ما با دست خود در یمن در جواب گفتم: تأسف من از ا‘‘ د؟یكن یچه م

م. من از خداوند یآن شركت كرده ا یرانیم و در ویده ایب خود وكشور كوشیتخر

د. اما من بعنوان شخص خودم یت نمایر و صالح هدایخواهم كه همه را براه خ یم

نهمه مصائب شده اند را متنبه و آگاه یكه موجبات ا ییخواهم آنها یاز حضرتش م

ستم و اعتقاد دارم كه در ین یینه جویخود بگرداند. من اهل انتقام و ك یاز كرده 

ر ن دور تسلسل در كشویرد. واال ایان پذینه و انتقام پاین حس كید ایك نقطه بای

ن یكند و ا یكه آمد، گروه گذشته را  قتل عام م یدا خواهد كرد و هرگروهیادامه پ

 ست. یاداره كشور ن یبرا یروش درست

و  یناآگاه یاز رو  ینكه افرادیشود. هم یكشور م یرانیانتقام كور موجب و 

 است. یمن كاف ین برایكرده اند، از كرده خود متنبه شوند هم یكار ینه توزیك

گر كه بعد از انقالب امكان یكدیبت بنه و عداوت نهفته اشخاص و سازمانها نسیك

 یاریبس یها یرانیدا كرد و شعله ور شد موجب خسارت و ویبرافروخته شدن پ
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 یخاموش كردن شعله ها یبرا یارین برد. بسیرا از ب یادیز ید و استعدادهایگرد

و  ینیفه دیدرلباس مقدس وظ ییها یرانیت و وینه گذشته خود دست به جنایك

ظاهرا بحق، خواباندن  ین حرفهایا یدر پشت پرده  یزدند و هدف اصل یشرع

ا گر داشته اند. او كه نظرمریكدیبوده است كه قبال نسبت به  ینه و عداوتیآتش ك

‘‘ ست؟ی..... چینظر شما نسبت به آقا’’ د: یكرد پرس ید میین مورد تأیدر ا

 ی...... از من سوال میست و چه شده است كه شما در مورد آقایدم: مسئله چیپرس

ها نسبت به او مشكوك هستند و  ین است كه بعضیمسأله ا’’ د؟ او گفت كه یكن

، اگر من یناصر یدر جواب گفتم: آقا‘‘ است. ید او نفوذیكنند كه شا یفكر م

ن شخص ینكه ایل ایكردم و بعد خودم را، بدل یشما بودم، اول او را آزاد م یبجا

 یكرده و آنچه از دستش برآمده انجام داده است. ول مرتب در كارها به شما كمك

ه و آموختن بود یریادگیا دنبال بحث ویمن تا به امروز كه در زندان بسر برده ام 

نكه از یا یدست و پا كرده ام. حال شما بجا یگریات دیخودم مشغول یا برایام و

 یرناص ی؟ آقاباشد ید كه مبادا او عامل نفوذید به او مشكوك شده ایر كنیتقد یو

د ین هستیا بد همیدانند كه خوب  ینان دارند ومیبه شما و صداقت شما اطم’’ گفت: 

 یكین نزدیك كرده است، همیبه آنها نزد یلیچون اوخودش را خ ید. ولیكه هست

نان یمن به شما اطم یناصر یگفتم: آقا‘‘ مشكوك شوند. یباعث شده كه نسبت به و

د كن یكار م یبا كس یوقت یعنین است، یچن یالقدهم كه او اصوال از نظراخ یم

ان یدهد، من سال یك و همدرد نشان میخودش را نزد یلیدهد خ یانجام م یا عملیو 

 یكند كه گاه ینقدر دركارها دخالت میا یشناسم. و یك میاست كه او را از نزد

 یو یاست. ول یو یات اخالقین از خصوصیزد و ایانگ یظن انسان را برم

 یمسأله حل شد و مشكل’’ گفت:  یناصر یست. آقایو دوست وفادار یمیصم

 ‘‘ست.ین

  

یاحضار مجدد به امور فرهنگ  

ن رویمرا صدا زدند. به ب یگذشت، روز یناصر یكه از بحث با آقایچند هفته ا

 یبا شما در امورفرهنگ یدم، بمن گفت شخصیرا د یناصر یبند كه رفتم باز آقا

 یصندل یرو یك اطاق خالیرفتم و درآنجا در  یكار دارد. به اطاق امور فرهنگ

 كه آزاد یهنگام’’ د: یآمد و شروع به سئوال كرد. پرس ینشستم. بعد از آن جوان

 یم یاست، سع یمیالتم در رشته شیگفتم: چون تحص‘‘ دكرد؟ید چكار خواهیشد

با ما  دیا حاضرید، آیر آزاد شداگ’’ د: یدا بكنم. پرسیپ یدرامور صنعت یكنم كار
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توانم از  یجواب دادم: من هنوز آزاد نشده ام و تا آزاد نشوم نم‘‘ د؟یكن یهمكار

ط و اوضاع و احوال ید آزاد شوم و شرایبدهم. اول با یش به شما قول همكاریپ

د در یتوان یا میآ’’د: یتوانم بكنم. پرس ینم چكار میرون و خودم را بسنجم بعد ببیب

پاسخ دادم: اگر شما ‘‘ د؟یرون بما كمك كنید در بیكه علم و اطالع داریینه هایزم

 یبود، من م ید و پروژه ایداشته باش یكار یمیو ش یدر رابطه با امور صنعت

ه اعتقادات شما داشت یرو یریزندان چه تأث’’ د: یبكنم. پرس یتوانم در آنجا خدمت

و  محكمتر از گذشته شده است یلیتم خگفتم: خوشبختانه در زندان اعتقادا‘‘ است؟

ز گذشته بهتر ا یلیافتم كه اعتقاداتم درست بوده است و خینجا بود كه بهتر دریدر ا

ها روبرو یشتر با مشكالت و نابرابریت و اصالت اسالم بردم و هرچه بیبه واقع یپ

 یوراگر جمه’’ شدم. سئوال كرد:  یشتر نسبت به اعتقاداتم راسختر میشدم ب یم

را  نیگفتم: كه ا‘‘ رفت؟ید پذیرا به شما محول كرد، آنرا خواه یفه ایوظ یاسالم

ت. سیفه چینم آن وظیا ببید آزاد شوم وثانیشود پاسخ داد، اوال من با یفعال نم

هده م از عیتوانم بگو یدم آنوقت است كه میت را دیفه و مسئولیكه آن وظ یهنگام

، میر بگویا خیو یمورد هم اكنون به شما بلن یر! اگر در ایا خیآن برخواهم آمد 

 است.    یده ایك جواب نسنجی

من قول بدهم  یزد كه به نحو ین مسأله دور میشتر سئوالها حول و حوش ایب

نكه یكنم و من بدون ا یهمكار یعلم ینه هایكه آزاد شدم با آنها در زم یهنگام

د یط جدیدن شرایو سنج یدبدهم، همه را موكول به بعد از آزا یا منفیجواب مثبت 

دم یرا د یناصر یان سئوال و جواب، در راه بازگشت به بند، آقایكردم. بعد از پا

’ ’ر! گفت: یگفتم: خ‘‘ كرد؟ یبا شما صحبت م ید چه كسیدان یم’’ كه گفت: 

نان یندفعه نسبت به آزاد شدنم اطمیا‘‘ بود. یت الـله منتظرید پسر آقا  منظور آیسع

ها  یلیخ یآزاد یبرا یچون برخوردها عوض شده بود و اقداماتدا كردم. یپ

 صورت گرفته بود.

 

گروه یگروه ب  

دادند.  یم یقه، مرخصیها با گذاشتن وثیاز زندان یبه  بعض 1365ل سال یاوا

به خانواده ات بگو تا سند بگذارند كه سه تا پنج  روز به ’’ به من گفتند كه  یروز

ان را به همسرم گفتم و آنها سند گذاشتند یقات جرمن هم درمال.‘‘ یبرو یمرخص

دوستان  یهمه  یرفتم. در مرخص یروز به مرخص 5 ین بار برایاول یو من برا

 یابنكه تمدد اعصیا یدن من آمدند و بعد برایكه قبال آزاد شده بودند بد یصدر یبن



    288         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

دم قبول كرا. یم شمال كنار دریدو روز هم برو یكیشنهاد كردند كه یكرده باشم، پ

شمال  یج ـ م و خانواده اش و ا ـ پ و همسرش راه یو من و خانواده ام باتفاق آقا

 م.  یخانم ا ـ پ رفت یالیدون كنار ویم و به فریشد

ا یشنا به كنار در یبعد از استراحت و خواب، روز بعد من و ا ـ پ و ج ـ م برا

روم مشغول ش بیبه پ یلیه خنكیا بدون ایم. من درست شنا بلد نبودم، دركنار دریرفت

شنا  م گرفت و توانیش رفتم، ناگهان پایپ ینكه مختصریشنا كردن شدم، بعد از ا

” ج“ك بود غرق شوم كه به یبكنم. نزد یكردن از من سلب شد و قادر نبودم حركت

بالفاصله ” ا “ د و با یكرد، اشاره كردم و او هم فهم یدورتر از من شنا م یكه كم

 یخدا’’ ده بود، گفت: یترس یلین مسأله خیاز ا” ا“ نجات دادند. آمدند و مرا 

را برداشت و برد شمال  ی، جعفر”ا“ گفتند كه  ی، میشد یناكرده اگر تو غرق م

خوش گذشت.  یلیما خ ین مسأله، به همه یبا وجود ا‘‘. ر آب كند.یتا سرش را ز

 یم یسخن یر درم و بحث همچنان داغ بود و از هیكرد یل سفر میبا دو اتومب

 رفت.  

ن ا ـ پ شدم. یم را عوض كردم و سوار ماشیدر راه بازگشت از وسط راه، جا

 زد. ید دور مینكه كار بكجا خواهد كشیل جنگ و ایشتر بحث در اطراف مسایب

‘‘ شود؟ یف گروه ما چه میتكل یخوب، بعد از آزاد’’د: یناگهان ا ـ پ از من پرس

ا  “است كه   ین چه سوالیدم و با خودم گفتم:  ان سئوال مشكوك شیمن به طرح ا

بهر حال سئوال ‘‘ چه؟ یعنیشود  یف گروه ما چه میتكل’’ كند؟  یاز من م” ـ پ

ر گیچگاه من محرم اسرار ا ـ پ نبودم. او اغلب با كسان دیكردم. ه یرا بو دار تلق

 كند. در یف میس گروه هستم كه از من كسب تكلیمن رئ ییجور بود و حاال گو

ه م و بیبا هم بوده ا یچه؟ ما عده ا یعنیشود،  یف گروه ما چه میجواب گفتم: تكل

م. او رفت و ما هم به زندان یكرد یس جمهور بود كمك میصدر كه رئ یبن یآقا

م و یتسیك گروه نیگر یم؟ به نظر من،  ما دیدار یفیگر چه تكلیم. حاال ما دیافتاد

 دو باره به زندان باز گشتم. یمرخصگروه. بعد از اتمام  یگروه ب

بمن دادند و من  یگرید یمرخص یقه ملكیبا سپردن وث یپس از گذشت چند ماه

ب آزاد خواهم شد. سر انجام در ینان حاصل كردم كه عنقرین عالمتها اطمیبا ا

زندان قزل حصار بردند.  یمرا صدا زدند و به اطاق آزاد 1365مرداد ماه سال 

شدند بعنوان  یكه آزاد میرا به تمام كسان یشه ایك متن كلیدرآنجا طبق معمول 

 ن است:یدادند كه آنرا امضاء كنند كه مضمون آن چن یتعهد نامه م

 یكنم و تعهد م یمن انزجار خودم را از تمام گروهكها و گروهك خودم اعالم م” 
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د و مرا احضار كرد خودم را یالزم د یاسالم یجمهور یدهم كه هر وقت دادستان

 “ كنم. یمعرف یبه آن دادستان

من تعهد گرفته بودند و با  یز در مورد آزادین، از همسر و برادرم نیعالوه بر ا

، پس از 1365مردادماه  23از دوستان، مرا در روز  یكیگذاشتن جواز كسب 

من و  یآزاد كردند. آزاد سال و دوماه و سه روز از زندان قزلحصار 5گذراندن 

براثر اصرار و پا  یودكتر محمد ملك یرسول یون، علیانتظار یان مصطفیآقا

نكه از زندان آزاد یصورت گرفت. چند ماه بعد از ا یت الـله منتظریآ یفشار

از  یت الـله منتظرین شدن و عزل آیو خانه نش یهاشم ید مهدیم، مسأله سیشد

ِكش  یهاشم ید مهدیان سیما تا جر یاگر مسأله آزادش آمد. یپ یرهبر یقائم مقام

آمد و احتماال فصل  یق در میبحال تعل یان درازیدا كرده بود، پرونده ما سالیپ

 رابطه ما یو چگونگ یمنتظر ینده آقایها در ارتباط با نما ییاز بازجو یتازه ا

است شروع ده یما اصرار ورز یآزاد ینقدر براینكه چرا او ایشان و ایبا دفتر ا

 شد. یم

  

یبعد از آزاد  

ه محل تینده خود را به كمیماه آ یستیم به ما گفته شد كه باینكه آزاد شدیبعد از ا

 ابان انقالبیته خیخ مقرر به كمید. طبق تعهد، در تاریكن یسكونت خود معرف

كه حاضر و آماده بود از همان  یابان كاخ رفتم. چشم بندیخ ی)شاهرضا( رو برو

ن چشم یت را ببند. درتمام طول زندان از ایدم در بمن دادند و گفتند كه چشمها

د ن است كه انسان چشم داشته باشین شكنجه ها ایاز بدتر یكیبستن متنفر بودم و 

به بهانه  یكه در خور آنست، ببرد و عده ا یبهره ا یو نتواند از آن نعمت خدا داد

دن محروم كنند. اصال بفكرم خطور یاز نعمت د یر را حتیتلف انسان اسمخ یها

را  یسئوال و جواب چشم كس یز براین یكرد كه ممكن است در زمان آزاد ینم

م و بقول یرا فراموش نكن یزیشتر بفكر ما بودند كه ما چیا آنها بیگو یببندند. ول

بستن دو باره تمام دوران ن چشم یبا ا“. هندوستان نكند یلمان هوایف” حاج داود 

 یته ها در رابطه با زندانیشد. البته تمام كم یزندان وآنچه گذشته بود در ذهنم تداع

كردند. همچنانكه  یعمل نم یو بستن چشم آنها هنگام مراجعه، به روش بكسان

ته محل آنها، چشم بستن متداول نبوده یكردند، دركم یاز دوستان نقل م یبعض

 یر امور مملكتیر سایخود نظ یو اجتهاد یقه شخصیطبق سل یاست و هر مسئول

 ی، بخشیمحل یته هایدر كم یو دادستان یكرده است. مقامات اطالعات یعمل م
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ر كرده یبه بعد دا 62كه از زندان آزادشده بودند از سال یكسان یمعرف یرا برا

 یها داده مكه به آن ییها خیآزادشده موظف بودند طبق تار یبودند كه افراد زندان

نكه یا یكین كار چند مسأله بود: یكنند. هدف از ا یشد، خود را به آنجا معرف

ركنترل خود داشته باشند یرا بعد از آزاد شدن ز یت، حركات وسكنات زندانیفعال

است، با كجاها ارتباط دارد و  ییتهایو بدانند كه شخص آزاد شده مشغول چه فعال

قتا آزاد یاحساس نكند كه حق ینكه زندانیدوم ا گذراند. یاوقات خود را چگونه م

ن مراقبت ها كماكان ادامه دارد و اگر دست از پا خطا كند، یشده است و بداند كه ا

د خواهد شد. و ترس از برگشت بدوران اسارت مانع یل از نو تجدیباز همان مسا

كه شده است  ینكه به هرنحویخارج از خط عمل كند. سوم ا ین بشود كه ویاز ا

وادار  یاطالعات یهمكار یآزاد شده را به نوع یاگر ممكن شود شخص زندان

د. كار دا كننیپ یدسترس یاز و یدیم به اطالعات جدیرمستقیا حداقل غیند و یبنما

راد و كنترل اف یك نوع كار اطالعاتیته ها صرفا یس در كمید التأسین بخش جدیا

 ییبازجو یكرد، برگها یم یخودش را معرف یكه زندانیآزاد شده بود. در موقع

م شده بود كه اهم رفتار، یتنظ یآماده شده از قبل و جود داشت و سئوالها طور

 یرفن دو معیگرفت. در فاصله ب یرا در برم یمختلف زندان یتهایحركات و فعال

آمد.  یان میز سئوال به میكه در كشور اتفاق افتاده بود ن یمهم یدادهایاز رو

 شد عبارت بودند از: یده میشتر موارد پرسیكه در ب ییاز سئوالها یبعض

مالقات و  ید، با چه كسانیكن یم یخ قبل تا امروز كه خود را معرفیس ـ از تار

 د؟یرفت و آمد داشته ا

 د؟یدوباكدامهارابطه ورفت وآمد داریده ایخود كدامها را د یـ ازدوستان زندان

 د؟یدار یروه خود آمد و رفت و همكارهم گ یهایك از زندانیـ با كدام 

 اتفاق افتاده است؟ ین مدت به نظرشما چه واقعه مهمیـ در ا

عه بوده است و چه یدر سطح شهر و كشور شا ییزهاین مدت چه چیـ در طول ا

 د؟یده ایرا شن یعاتیشا

 ا دروغ بوده است؟یعات درست و ین شایـ به نظر شما ا

 برآنها وارد است؟ ید و بنظر شما چه انتقاداتیكن یرا مطالعه م ییـ چه روزنامه ها

 د؟یكن یرا مطالعه م یلیـ اصوال چه نوع مسا

 ست؟یـ نظر شما در مورد فالن مسأله كه اتفاق افتاده است، چ

 د؟یمسافرت كرده ا یـ به كجاها و با چه كسان

را  ل خودیر؟ دالیاخیآزاد باشد  یاسالم ید احزاب در جمهوریا بایـ به نظرشما آ
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 د.یسیبنو

شود انجام  یم ییدوار شدنشان چه كارهایان و امیـ در رابطه با بهبود وضع زندان

 داد؟

جنگ با عراق را شروع كرد. نظرشما  یاسالم یند كه جمهوریگو یها م یـ بعض

 ست؟ین مورد چیدر ا

 د؟یكن ید و چگونه اوقات فراغت خود را پر میدار یحاتیـ چه نوع تفر

 د.یسیخود را بنو یها ییو توانا الت، تخصصیـ تحص

 د؟یفعال شو یو اجتماع ی، فرهنگیاسید كه در امور سیل هستیا مایـ آ

چه  یاسالم یان و عالقمند شدنشان به جمهوریزندان ییاستمالت و دلجو یـ برا

 د كرد؟یبا

 ینسبت به جمهور یشوند نظر خوب یكه از زندان آزاد م یـ چرا غالب كسان

 ندارند؟ یاسالم

 نهایمانند ا…  و

 زانید. میگرد یشد و پاسخ آن در پرونده ضبط م ین سئوالها تكرار میاغلب ا

ته یه كمب یمعرف یكه برا یت و رفتار شخصیبه وضع یسئوالها به نظر من بستگ

شخص  نیشدند كه ا یكرد. بعد از چند مرتبه اگر آنها متوجه م یر مییرفته بود تغ

 یگفتن ندارد، نم پس نم یبرا یزیندارد، كامال منفعل شده است، چ یاطالع چندان

د و اطالعات یآ یاز آنها در نم یزیدهد كه چ یم یا پاسخ سئوالها را طوریدهد و 

و  شد یشود، به مرور از تعداد سئوالها كاسته م یدشان نمیعا یدیبدرد بخور جد

 یكه در هر زمان یعیابه چند سئوال مربوط به وق یسر انجام پس از گذشت مدت

د خو یمعرف یتعهد برا یهم فقط با امضا یكردند و گاه یآمد، قناعت م یش میپ

 كردند. ی، مسأله را ختم میخ مقرر بعدیدر تار

كردم. بعد از هفت هشت  یم یكبار خودم را معرفیتا مدتها هر ماه  یبعد از آزاد

ود شتر خیا بیرفتم و در اواخر هر دو ماه كمتر  یته میكبار به كمیروز  45ماه هر

م تمام خاطرات مدت یرفتم با بستن چشمها یكردم. و هر دفعه كه م یم یرا معرف

ه كیكرد و با وجود یشد و مثل نوار از مقابل ذهنم عبور م یزندان در ذهنم مجسم م

ار اد شده اند ككه از زندان آز ین عمل آنها با كسانین بار به آنها گفتم كه ایمن چند

كه ین منوال گذشت، در روزیبد یست، مورد قبول واقع نشد. چهارسالین یدرست

نجا یست كه خود را به این یازیگر نیرفته بودم بمن اطالع دادند كه د یمعرف یبرا

 یالابان مدائن شمیخ خودت را به ستاد انقالب واقع در خید. درفالن تاریكن یمعرف
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 مقرر شده خاتمه دهد. یشما داده شود و به معرف ب كارید تا ترتیكن یمعرف

 

ر تركشین تیآخر  

ه یته انقالب مراجعه كردم. درست شبیكه مقرر شده بود به ستاد كم یخیدر تار

 یادسته دار بر یك صندلیك نفره با یمتعدد  ین، با غرفه هایانقالب او یدادسرا

ه آماده شده بود. هنگام نوشتن چشم بند، ب یكتب ینوشتن و پاسخ گفتن به سئوالها

 یكیشد. در  یده مید و پاسخ آنها را نوشت باال كشیكه بشود سئوالها را دیاندازه ا

 د حدودیپر از پرسشنامه كه جمعا شا ینشستم و جزوه ا یصندل یاز غرفه ها رو

؛ دپاسخ گفتن در مقابل من گذاشتن یكصد سئوال مختلف در آن چاپ شده بود، برای

از  درست ییمنظم شده بود كه گو یشده بود و طور یسئوالها فرموله و دسته بند

 یجهت استخدام كارمند یتیامن یسهایا سروی یك سازمان مخفیك پرسشنامه ی

شده بود. پاسخ دادن به آنها حدود چهار پنج  یبا خود عكسبردار یهمكار یبرا

حال نوشتن بودم. از فرط د و من بدون وقفه تشنه وگرسنه در یطول كش یساعت

اطالع  یدستم به شدت درد گرفته بود. برا یو فشار برخودكار، انگشتها یخستگ

كه در ذهنم مانده است در یین مراحل را نگذرانده اند، سئوالها را تا جایكه ایكسان

 كنم: یر تكرار میز

خ یو تار یریخ دستگیخ تولد، تاری، آدرس محل سكونت، تاریـ نام ونام خانوادگ

د، شماره تلفن منزل و یكه به آن مشهور بوده ا یگرید ی، محل تولد، نامهایآزاد

 محل كار؟

 د؟یكه در بدن دار ییـ رنگ مو و چشم، عالمتها

 یحبت مص یید كه به چه زبانهایسید و بنویسیالت و تخصص خود را بنویـ تحص

 ست؟یشما چ یلید، مدرك تحصیكن

 د؟یدان یگر را مید یوحرفه ا یفن یچه كارها یالت دانشگاهیر ازتحصیـ غ

 ر؟یا خید یفه انجام داده ایـ خدمت نظام وظ

 د؟یم گذشته را داشته ایا سابقه بازداشت و زندان در رژیـ آ

 د؟ین بار، قبال بازداشت و محكوم شده ایر از ایا غیـ آ

، ید و اگر آریخارج سفر كرده ا ید تا بحال به كشورهایكه آزاد شده ایا از زمانیـ آ

 بكدام كشورها؟

 د؟یدرگذشته داشته ا یحیو تفر ی، ورزشی، اجتماعیاسیس یتهایـ چه فعال

 د؟یبوده ا یحیو تفر یا عضو سازمان، كلوپ ورزشیـ آ
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 د؟یكن یرا مطالعه م ییاست و چه نوع كتابها یینه هایـ مطالعات شما در چه زم

 د؟یكن یرا بطور مرتب مطالعه م یـ چه روزنامه و مجله ا

 است؟  یو فرهنگ یل اجتماعیك از مسایـ عالقه شما به كدام 

 د؟یرآن داریازگروه خود و غ یا دوستانیا در خارج از كشور دوست و یـ آ

نام و مشخصات آنها را  ید و اگر آریداشته ا یگرید یا درخانواده خود زندانیـ آ

 د.یسیبنو

 كند؟ یم یدرخارج از كشور زندگ یا از خانواده شما كسیـ آ

 هستند كه فرار كرده باشند؟ یا از دوستان شما افرادیـ آ

 د؟یكن یدر خود احساس م یا هنوز به گروه خود عالقه و وابستگیـ آ

 د؟ید؟ با كدامها؟ نام ببریا با دوستان همبند و هم گروه خود مراوده و رابطه داریـ آ

 د؟یام داده او بچه منظور انج ییـ تا بحال در داخل كشور چه مسافرتها

 د؟یقبال فعال بوده ا یو حزب یاسیـ در چه گروه س

 د؟یدر ارتباط هست ییتهایـ هم اكنون با چه گروه، دسته و جمع

ا آنها را ید یون در ارتباط هستیو روحان یاسالم یك از مقامات جمهوریـ با كدام

 د؟یشناس یم

 د؟یهست یاسالم یبا جمهور یو همفكر یا حاضر به همكاریـ آ

 د؟یداشته ا… و ی، راستیچپ ین خانواده شما از افراد گروههایا در بیآ ـ

 شود؟      ین میشت شما تأمیـ چگونه و از كجا مع

 شركت كرده اند؟ یلیاز خانواده شما در جنگ تحم یا كسانیـ آ

 د؟یداشته ا یدانیا شهید و یك شهیا در خانواده خود و بستگان نزدیـ آ

 د.یسیبستگان درجه اول و درجه دوم خود را بنوست كامل خانواده  و یـ ل

 د؟یفرزندان خود و سن و نوع جنس آنها را ذكر كن یـ نام زن  و اسام

 ـ نام پدر و مادر و شغل آنها.

 ـ نام برادران و خواهران و شغل آنها.

 ـ نام پدر و مادر همسر و شغل آنها.

 ها، عموها، عمه ها، خاله ها و شغل آنها. ییـ نام دا

 نام برادران همسر، خواهران همسر و شغل آنها. ـ

د با آدرس كامل و شماره یك هستیشتر به آنها نزدیكه ب یـ نام سه نفر از دوستان

 د.یسیتلفن و شغل آنها را بنو

 …ـ و
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 ن پرسشنامه آمده بود:یان ایدرپا

صالح بداند و مرا احضار كند در  یكنم كه هر وقت دادستان ینجانب تعهد میا” 

 امضاء “      م.ینما یم یمعرف یع وقت خود را به آن دادستاناسر

 یچه هدف و منظور یند كه برایگو یروشن هستند و م یخود سئوالها باندازه كاف

در زندان  ینان برقرار كرده بودند، نه تنها زندانیكه ا یستمیشوند. با س یده میپرس

ن دلهره وترس راداشت یشه ایزهمیشدن یآزاد م ینداشت بلكه وقت یآرامش وآزاد

وده وابسته به آن ب یكه و یازطرف گروه یا مسأله ایفتد ویب یكه نكند بازاتفاق

الها بكنندودو باره همان ب ینیاو سخن چ یدو باره درباره  یا كسانیفتد و یاتفاق ب

كه  یرآن تعهدیز ین پرسشنامه وامضایوعقوبتها ازنوتكرار شود. با پاسخ به ا

ب ین ترتیداد وبد یرابشارت م یادوار یان معرفیمده بود، پاان پرسشها آیدرپا

 یاهمچنان بر یزندان یپرونده كل یشد. ول یكردن بسته م یپرونده زندان و معرف

 مفتوح است.  یدادستان

  

یمنتظر یرفتن خدمت آقا  

از  یكیگذشته بود  یاسالم یكه از آزاد شدنم از زندان جمهور یدو سه ماه

كه توانسته ییكه من در زندان بودم، هر جا یكه در طول مدت یدوستان حزب اله

’’ ام زده بود، بمنزل ما آمد و گفت:  یل آزادیفراهم آوردن وسا یبرا یبود چكش

 كرده است، جهت یشما سفارش و پافشار یآزاد یبرا یمنتظر ینكه آقاینظر به ا

 یم و با هم مده یب میشما ترت یرا برا یشان من مالقاتیاز ا یتشكر و قدردان

را  ب مالقاتیو ترت یشان گفتم هر وقت صالح دانستیبه ا‘‘  م قم خدمت آقا.یرو

د فردا یحاضر شو’’ به من تلفن كرد و گفت:  ی،  خبركن. سر انجام روزیداد

م. در یقم شد یروز بعد به منزل آمد و مرا سواركرد و باتفاق راه‘‘ م قم.یبرو

 یبود كه جمهور یبا زمانیم. تقریگفتگو كردطول راه با هم شروع به بحث و 

بوجود آوردن و با  یراتییخود تغ یاست خارجیشروع كرده بود در س یاسالم

 یجاست خاریر رد و بدل كرده بودند و سیمراوده و سف یاز كشورها بتازگ یبعض

 كا، موضوع بحث مطبوعات قرار گرفته بود.یران با غرب و آمریا

كا ینظر شما در مورد روابط با غرب و آمر’’  د:یمن پرس یدوست حزب اله

ن ینستكه شما در ایب دارد ایندارد. آنچه كه ع یبیگفتم: نفس رابطه ع‘‘ ست؟یچ

 اری. در جهان امروز بسیرابطه قادر به حفظ منافع كشور خود نباش یبرقرار

ود ات خیو ح یر كشورها قادر به زندگیبدون ارتباط با سا یسخت است كه كشور
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ن بده بستان ها، شما قادر به حفظ منافع ین است كه در ایادامه آن باشد. مهم او 

نكه شما افراد وطن پرست، یست مگر ایسر نین میو ا یخود باش یو مملكت یمل

مختلف داشته  یدر كشورها یل جهانیكاردان  و با تجربه و آگاه نسبت به مسا

ر ك كشویق و موفق در یالر یك سفیبه نظرشما ’’ د كه ی. بعد از آن پرسیباش

من شروع كردم به برشمردن ‘‘ د داشته باشد؟یبا یاتیچه صفات و تجرب یخارج

د یر باگیك كشور در كشور دینده یر و نمایك سفیكه  یها و صفاتیاز آگاه یبعض

د كن یدا میت پیكه درآنجا مأمور یل كشورینكه آگاه به مسایدارا باشد. از جمله ا

ا بشناسد، ب یآن كشور را تا حدود یو فرهنگ یشد، سنن ملآداب با یباشد، مباد

قدرتمند درون  یو گروهها یستم حكومتیآن كشور، س یو خارج یاست داخلیس

فشار در داخل آن كشور با اطالع باشد،  یداشته باشد. از گروهها یحكومت آگاه

خود آگاه باشد، با تجربه باشد و روش برخورد با مردم در  یهنیو م یبه منافع مل

’ ’ن صفات، گفت: یبعد از برشمردن ا… ن كرده باشد ویط مختلف را تمریشرا

مار شتر از چند نفر انگشت شید، ما بیكه شما برشمرد ین صفاتی، با ایجعفر یآقا

گر و ید ین علت ها است كه وضع ما در كشورهایدر جواب گفتم: بهم‘‘ م.یندار

ما از جانب كشور یریا سفینده و ینما یجهان  اسفناك است و نقل كرده اند كه وقت

رخارجه آن روز یكو وزیرفته بود و با آندره گروم یر شورویبه اتحاد جماه

نده ما به مسخره یكو به نمایمالقات كرده بود، در ضمن حرفها، گروم یشورو

وان و ج یلینكار خیا ینكه شما برایا یعنیمن اندازه شماست.  یگفته بودكه نوه 

 د.یتجربه هست یب

كه  یم، من وآن دوست را به اطاقیرفت یت الـله منتظریت آیم، به بیدیبه قم كه رس

 بود كه یت كردند. اطاق بزرگیكرد، هدا یآقا نشسته و ارباب رجوع را مالقات م

هم  یآنها، مفروش شده بود و عده ا ینشستن افراد رو یدور تا دور آن با پتو برا

عد ن بودند. بیآنها از معمم یب باتفاق همگیدور تا  دور اطاق نشسته بودند كه قر

 یاآق’’ م. آن دوست رو كرد بمن و گفت: یو تعارفات الزم نشست یاز احوالپرس

 آقا یرا كه در زندان معمول بوده است برا ییدو چشمه از شكنجه ها یكی یجعفر

را  یزیشان چیست كه ایالزم ن’’ شنهاد، آقا گفت: ین پیدن ایبا شن‘‘ د.ینف كیتعر

ن داستان را كه یكنم. ا یشما نقل م یك نمونه را برایف كنند. حال من خودم یتعر

 یالجورد یف كرده است. آقایم تعریبرا یالجورد یم خودآقایگو یشما م یبرا

ده یدگر را نیبود همد یداشتم كه مدت یان تجار بازار دوستین آقایمن در ب” گفت: 

تم كه م. گفیكن یم و حال و احوالینیگر را ببیا همدیتلفن كرد كه ب یم. روزیبود



    296         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

كه  یمم. و گفتم هنگایگر را مالقات كنیكدین تا درآنجا ید اوییایوقت ندارم و شما ب

ا كار دارم، شما ر یالجورد ین به پاسدارها بگو با آقایاو یدم در ورود یآمد

 ین دوستم برایكه ایخواهند كرد. قرار مالقات گذاشته شد. روز ییش من راهنمایپ

 بندند یرد، پاسدارها چشم او را میگ ید و سراغ مرا میآ ین میمالقات با من به او

 یمنتظر یان آقایدرپا“ آورند. یش من میزنند  و پ یر راه او را كتك میو تمام مس

 ‘‘شود. ین نمیبدتر از ا’’ گفت: 

  

یتشكر و قدردان  

من و فراهم آوردن  یآزاد یبرا یكه به نحویدانم از تمام كسان ینجا الزم میدر ا

 ان كردند، قلما، قدما ویرا ب یقتیمثبت زدند، حق ین چكشیل آن نزد مسئولیوسا

 ینالیگ یكه هم به آقا یید محمود دعایس یبرداشتند و بخصوص آقا یلسانا قدم

خود در  یز از كمكهایاز زندان ن یبعد از آزاد یمفصل نوشتند و حت ینامه ا

) یاصرن یآقا ین برایدند تشكر كنم. همچنیغ نورزینجانب دریل مختلف به ایمسا

ان زحمات طاقت یزندان یآزاد یدر زندانها كه برا یمنتظر ینده آقای( نمایانصار

د و یغ نورزین داشت دركه در تواییتا جا یچ كوششیرا متحمل شد و از ه ییفرسا

 یوافر یبدست آمده و تنعمات آن بهره  یغمایكه اكثرا از خوان یهمچنان در زمان

كه من از  65خود خارج نشده و تا سال  یطلبگ یاز زندگ یبرند، و یبرده و م

ر یش از خداوند عاقبت خیخبر داشتم همچنان بر اعتقادات خود راسخ بود، برا یو

 مسئلت دارم.

 یها م یتعدالیاز ظلم و ستم و ب یریجلو گ یكه قلبشان برایبه تمام كسانان یدر پا

از اجحاف و ظلم و ستم به  یریجلو گ یطپد و آنچه در توان داشته ودارند، برا

 هستند و یاسالم یدر جمهور یقیكه مظلومان حق یخصوص نسبت به قشر زندان

ن راه یخود را در اد و سازنده یو بخصوص عمر مف یاز آنها تمام جوان یاریبس

از خودم را ابر یشان كمك كردند، تشكر قلبیآزاد یده و برایاز دست داده اند، كوش

د و معزز بدارد یآنها را مؤ یم كه همه ینما یدارم و از خداوند متعال مسئلت م یم

 ییخواهم آنها یبشان بگرداند. از خداوند میوافر نص یبهره  یو از تنعمات اخرو

ن بردن یو از ب یرانیانت زدند و موجب ویت و خینهمه جنایه ارا هم كه دست ب

 دن و اشغالیكشور شدند و بعد از به قدرت رس یمعنو یو استعدادها یامكانات مال

رده سپ یفراموش یقبل خود را به بوته  یگذشته ها و قول و قرار ها یپستها، همه 

 ین دارفانیدر ا یز مادیبهره بردن ناچ ید خود، برایه اعمال جدیا در صدد توجیو 
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 مطلقه شدند، اگر یكتاتوریاستقرار و استمرار د یبرا یله ایبرآمدند و خود وس

ت شوند و اال شرشان یت حقوق ملت هستند، هدایت و بازگشت به رعایقابل هدا

 را از سر مردم و ملت كوتاه بگرداند.

ی آیت هللا منتظر الزم است که در پایان این کتاب نامی هم از آقای ناصری نماینده

در زندانها برده شود.  ناصری اسم مستعار است و نام  حقیقی او آقای شیخ 

راننده   1389حسینعلی انصاری است. بطوری که اطالع حاصل کردم، در سال 

ای خاطی در قم او را زیر گرفته و کشته است.  ولی به احتمال قریب به یقین از 

، زیرا با اطالعی که من از ایشان دارم به طریق تصادف ساختگی او را کشته اند

ضرس قاطع می توانم بگویم که تنها کسی است که اطالع دقیق از انواع شکنجه 

و جنایاتی که در زندانها تا حذف آقای منتظری از قائم مقامی رهبری اتفاق افتاده، 

داشته است. غالب اطالعاتی هم که مرحوم منتظری در خاطرات خود در باره 

ه، ضرب و شتم و  و ضعیت زندانیان آورده، از ایشان بوده است. آن شهید شکنج

در سرکشی به زندانها و جلب اعتماد زندانیان، اطالعات دقیق را از آنها می 

گرفت و عالوه بر اینکه نامه زندانیان را به آیت هللا منتظری می رساند،تمامی 

که از زندانیان گرفته بود،  موارد شکنجه و نوع آن را هم با تاریخ و اسم و رسم

در دفترچه ای  یادداشت می کرد و به اطالع آیت هللا منتظری می رساند.  افشای 

جدی آنچه راکه او تحقیق ومشاهده کرده بودبرای سران جمهوری اسالمی خطری 

جدی محسوب می شد. لذا با کشتن اومانع ازافشا وانتشارچنین اطالعات شکننده 

، 1391دوستان و شاگردان مرحوم آیت هللا منتظری در بهمن ای شدند. دوستی از 

 انزوای وی وکشته شدنش رمزی چنین به من اطالع داده است: اززندگی و

آقای انصاری درقم درمسجدی امام جماعت بود و انزوا اختیار کرده بود. سال »

ها پیش خاطراتی هم نوشته ودرحاشیه رودخانه فصلی قم در جایی خاک کرده بود 

 که در یک سیل از بین رفت و خاطرات بسیار ذیقیمتی بود.

ایشان کمتر ازدوسال پیش درسانحه تصادفی کشته شد. اوعابر بود و یک راننده 

خاطی به اوزد. من هم اطالع نداشتم وزمانی که زندان بودم این حادثه رخ داده 

 بود ودرست دراولین سالگردش که چندماه پیش بود مطلع شدم.

خاطراتی هم نوشته و در » با وجود گفته این دوست که « مت کند.خدایش رح

 «حاشیه رودخانه فصلی قم در جایی خاک کرده بود که در یک سیل از بین رفت 

امید است که صحت نداشته باشد وآن چه را که آقای شیخ حسینعلی انصاری)= 

محفوظ ناصری( در دفترچه های خاطرات خودیادداشت کرده بوده است  در جائی 
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آن را سپرده باشد و روزی انتشار پیدا بکند، زیرا اینجانب خیلی نمی توانم باور 

کنم که او تا این اندازه ساده بوده و یادداشتهای خود را در یک رودخانه فصلی در 

جائی خاک کرده  است. و شاید هم این دوست، به حالت رمز  و برای فرار از 

ب را چنین برایم گزارش کرده است در هر عواقب آشکار شدِن احتمالی آن مطل

 حال  روحش قرین دریای بیکران رحمت خداوند باد. 

 

 ان جلد اولیپا

 یمحمد جعفر
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 ملحقات

 

 1 -ملحق 

 

 نامه به مرحوم آیت هللا منتظری از رندان 

 

توضیح مختصری در مورد آن خالی از فایده  قبل از اینکه متن نامه آورده شود،

 نیست: 

توضیحی آمده « نامه  به آقای منتظری »همچنانکه در متن کتاب تحت نام -1

، برای آیت هللا منتظری نوشته شده و 16/2/64است. اینجانب نامه ای در تاریخ 

به نماینده  آن مرحوم در زندان ها آقای ناصری که ذکری از او درکتاب آمده، بنا 

 گفته ایشان نامه به دست آقای منتظری رسیده و ایشان آن را مطالعه کرده است.      

قبل از نوشتن نامه با چند نفر از دوستان مشورت كردم و قضیه را به آنها گفتم  -2

و پس از آماده شدن متن نهایي، آنرا براي مطالعه و اظهار نظر به آن چند نفر 

ي توصیف كردند. بعد كه مجددا آقاي ناصري به بند دادم. همگي آنرا مفید و منطق

نامه ’’ بازگشت از وي پرسیدم: نظرتان در مورد نامه چه بود؟ درجواب گفت: 

اي عالمانه نوشته بودي، من نامه شما را به آقا دادم و ایشان هم آنرا مطالعه 

  ‘‘كردند.

گاهنامه پنجسال »در زندانها مطالبی در  منتظري در مورد فعالیت نماینده مرحوم

 ،   آمده است به آنجا مراجعه کنید.312-324، ص«و اندی

با توجه به روحیات و وضعیت و نحوه تفکر مرحوم منتظری و تأثیر پذیری  -3

 آن مرحوم نامه به نگارش در آمده است.

البته هر کسی آزاد است: هر نوع قضاوتی که می خواهد در مورد آن و نویسنده  -4

. اما  قضاوت تجربه آموز و در ست  بایستی و یا بهتر است که با اش داشته باشد

توجه به وضع آن دوران و  اوضاع و احوال وروحیات و احساس زندانی و 

 مخاطب نامه و اثر پذیری در آن زمان استوار باشد و نه وضعیت امروزی. 
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 متن نامه: 

 

 افاضاتهپدر بزرگوار حضرت آیت هللا العظمی منتظری دامت 

پس از سالم اینجانب محمد جعفری مدیر سابق روزنامه انقالب اسالمی بعرض 

 می رسانم:

تا پیروزانقالب و بعد از آن  41نیاز به گفتن گذشته ام  بخصوص از سال  -1

ومدت قریب ده سال فعالیت مستمر اسالمی سیاسی دراروپا و از گردانندگان  

اروپا و آمریکا نمی بینم، چون از اطرافیان مشهور اتحادیه انجمن های اسالمی در 

نزدیک خود شما کامالً مطلعند، همچنین در صورت لزوم می توانید از آقایان 

شریعتی، دعائی، محمد هاشمی مدیر عامل صدا و سیما و... استفسار کنید که در 

آن دوران وانفسا که حتی اسم بردن اسالم کفر بود تا چه رسدمبارزه تحت نام 

، من باتفاق دیگرانی ایستادیم و بحول و قوه الهی و ایستادگی جّو غالب اسالم

دانشجوئی اروپا اسالمی شد. من فکر نمی کنم که اگر فرزند دلبند شما شهید حجت 

االسالم محمد و یا دکتر بهشتی بودند تا این حد در زندان می ماندم، زیرا خود آن 

 کشور از من شناخت داشتند. ها بیش از همه از نزدیک در داخل و خارج از

باز قصد ندارم که توضیح دهم چرا با بنی صدر آشنا شدم و همکاری کردم -2

چون شما خود و دیگران کامالً واقف هستید، اما به یکی از دو مطلب اشاره می 

کنم و می گذرم: از جمله من و بسیاری دیگر از دانشجویان در اتحادیه انجمن 

آشنا شدم چون از مدرسین و نویسنده و سخنران آنجا های اسالمی با بنی صدر 

 240دست به آن کاِر زشت زد و کتاب  54بود. وقتی سازمان مجاهدین در سال 

را در داخل و خارج منتشر کرد، « اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک»صفحه ای 

ه ودرمانده بودیم که با این تهمت ها و افتراعات چه کنیم تا باالخره با خواست گر

های مختلف اسالمی در داخل و خارج از کشور در پاسخگویی به آن اتهامات  

 با وجود جلوگیری از« زور علیه عقیده»بنی صدر جوابیه ای نوشت که تحت نام 

انتشار آن، باز با فشار اتحادیه انجمن های اسالمی یکسال دیرتر انتشار پیدا کرد. 

گویی به آن یاوه سرایان بحدی بود که اثر آن در روحیه مسلمان ها و نیز در پاسخ

بعد از اعتصاب غذای پاریس که  56دهان آن ها بسته شد تا جائی که در سال 

باتفاق فرزند شما و اتحادیه انجمن های اسالمی برگزار شد، برای رفع اختالفات 

بعضی ها جلسه ای با شرکت عده ای از جمله: مهندس غرضی، طباطبائی، 



    301         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

زل بنی صدر تشکیل شد. پس از بحث و گفتگو، فرزند شما اینجانب و... در من

گفتند: باید اول این مسئله روشن شود که چه کسانی باعث شدند که این کتاب یکسال 

زودتر منتشر نشود که اگر یکسال قبل منتشر شده بود، جلو بسیاری ازانحرافات 

ه تا گرفتجوانان مسلمان رامی گرفت. با این بنی صدر که عضو شورای انقالب 

مأموریت های مختلف ازطرف امام رهبر کبیر انقالب و نماینده مجلس خبرگان 

و وزیر و رئیس جمهور اسالمی ایران و فرمانده کل قوا و رئیس شورای انقالب 

وشورای عالی دفاع در محیط اسالمی و رهبریت اسالمی این مدارج راطی کرده 

جمهوری اسالمی ایران مدیریت است. و من بعد از انتخاب بنی صدر به ریاست 

 روزنامه یک چنین شخصی را بعهده گرفتم...

قانون اساسی جمهوری اسالمی  128و  28این مسئولیت را بر طبق اصل -3

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگراینکه »ایران پذیرفتم که می گوید: 

، «نون معین می کند.مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قا

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در »

محاکم دادگستری صورت می گیرد و نحوۀ انتخاب، شرایط ، اختیارات هیأت 

و  «منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسالم تعیین می کند

ورای انقالب جمهوری اسالمی ایران ماده ای مطبوعات مصوب ش 41نیز الیحه 

. بر اساس قانون اساسی و قانون مطبوعات که تا به امروز نیز 58در مرداد ماه 

جنبه قانونی دارد، اگر جرم ساسی و مطبوعاتی واقع شود در صورتی که مراحل 

مختلف مندرج در آن قانون را گذرانده باشد، در دادگاه علنی و با حضور هیأت 

ادگستری انجام می گیرد و این در صورتی است که اگر مطالب منصفه و در د

خالف واقع منتشر شد بایستی وسیلۀ مسئولین قضائی کشور برای بار اول و دوم 

اخطار کتبی داده شود و در صورت مرتفع نشدن اشکال، بار سوم همراه با اخطار 

 بعد ازکتبی روزنامه به طور موقت برای مدت یک دو هفته تعطیل می گردد و 

باز شدن مجدد اگر باز هم بخطا رفت در دادگاه با آن وضع خاص و آن نوع دادگاه 

اقامه دعوا می شود. پدر بزرگوار آیا این از اسالم است که کسی بر اساس قوانین 

مشخص و مدون مسئول امری کنند ولی اگر جرمی و خطایی واقع شد، با وضع 

 ن جدید به محاکمه بکشانند؟و قانون دیگری بدون اطالع قبلی از قانو

باز قصدم دفاع از مطالب روزنامه نیست و نمی خواهم بگویم همه اش درست -4

و بی عیب و نقص و خطا بوده است بلکه روزنامه، یک روزنامه رسمی و قانونی 

کشور بوده است، نه مخفی و سّری و زیر زمینی، از طرف مؤسسه اطالعات 
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دبیر و همۀ نویسندگان و کم و کیف آن برای چاپ و منتشر می شد. مسئول و سر

همه مشخص و معلوم بود. با یک چنین وضعی نه حتی تا روز توقیف از طرف 

مقامات قضائی کشور یک اخطار داده نشده است بلکه بعکس یکی دو روز قبل 

از توقیف روزنامه از طرف دادستانی انقالب وزارت ارشاد اسالمی به صدارت 

یید یه ای برای روزنامه آمده است. از طرف دیگر طبق همان آقای دوزدوزانی تأ

قانون مطبوعات در صورتیکه مطلبی بر خالف مبانی اسالم و یا امنیت کشور در 

روزنامه آمده باشد و مقامات قضائی کشور تعقیب کنند وظیفه مدیر مسئول 

: یا نویسنده را معرفی کند که در اینصورت صاحب آن 1روزنامه آنستکه: 

و یا نویسنده را معرفی نمی کند و خود به دفاع از مطلب  – 2اسخگو خواهد بود. پ

می پردازد. الزم به گفتن است که در طول مدت انتشار روزنامه حتی یک مورد 

 اخطار و یا موارد دیگر از این قبیل به روزنامه نیامده است.

 غم قانونبعرض می رسانم: اگر بنا به مصلحت رهبران کشور و انقالب علیر

مطبوعات شورای انقالب و قانون اساسی  روزنامه وسیله دادستانی انقالب بطور 

ناگهانی و با هیچ اخطار قبلی توقیف شد، مهم نیست. مهم این است که در آن روز 

چهار روزنامه انقالب اسالمی، میزان، عدالت، و خبرنامه جبهه ملی)گویا( توقیف 

ا مرا دستگیر کردند که باز هم این مهم نیست شدند و از بین همه آنها فقط تنه

باالخر وضعیت غیر عادی و انقالبی کشور گاهی سبب چنین کارهایی می شود. 

مهم این است که حتی بعد از مدتها و سال ها حتی یک نفر از روزنامه میزان را 

متعرض نشده اند و توئی به کسی نگفته اند با وجودی که طبق گفته مسئولین کشور 

جراید، آن ها تا به امروز با جنگ، با وضع اقتصادی، با وضع سیاسی و... و 

در زندان  61مخالفت می کنند. و باز از قول حجت االسالم خزعلی در سال 

ما خدمت امام »خواندم: که ایشان در جمع کارکنان روزنامه اطالعات گفتند: 

اسالمی را نمی رسیدیم و عرض کردیم که ای امام، چرا جلو روزنامه انقالب 

 »اما پس از لختی فرمودند: « گیرید که در خط آمریکا، صهیونیسم و... است؟

با وجود این تا به « چرا انقالب اسالمی می گوئید، میزان که از آن بدتر است

امروز متعرض احدی از آن ها نشده اند. شاید با آن ها طبق قانون مطبوعات عمل 

ر مورد من هم  قانون رعایت می شد. اینجانب شده است که علی االصول بایستی د

را که دستگیر کردند گرچه برایم غیر مترقبه بود که به چه جرمی؟ ولی با توجه 

به شرایط زمان و جو سنگین کشور خود را راضی کردم و تا به امروز به خاطر 

اسالم و انقالب و خدا لب فرو بسته ام ) این عریضه را نیز که بیشتر جنبۀ  درد 
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دل فرزندی به پدرش را دارد، به حضور شما پدر بزرگوار ارسال داشتم.( اما 

خیلی برایم سنگین بود که بعد از چند سالی که همۀ کسانی که در رابطه با بنی 

صدر از اعدامی گرفته تا حبس ابدی و... آزاد شدند و من همچنان در زندان 

 جمهوری اسالمی.

ی را تشریح کنم، که بر من چه گذشت؟ به قصد ندارم که وضع دادگاه و بازجوئ

خاطر اسالم و انقالب و خدا دم فرو بستن را از هر چیز دیگری در حال و آینده 

بهتر می دانم، هر چه بود گذشت. اما من که در بین همۀ آن ها دهقان زاده ای 

بودم که از محل کشاورزی مخارج بخور و نمیر پدر و مادرم تأمین نمی شد. با 

ن وضعی از کالس هفتم تا دانشگاه و تحصیل در خارج از کشور از احدی یک چنی

یک دینار پول نگرفته ام و با کد یمین و عرق جبین تحصیل  و زندگی و مخارج 

آن را توأمان بیاری خداوند عملی ساختم و فکر کنم شاید در اثر همین استضعاف 

اشد چون دیگران که است که من هنوز در زندان هستم و شاید به خاطر بیکسی ب

 کم و زیاد بعد از عزل بنی صدر  و فرار او اتهاماتی داشته اند همه آزاد شده اند.

بطور مکرر از جانب شما و دیگر مسئولین مملکتی که به زندان ها می آیند و  -

یا وسیلۀ رسانه های گروهی می گویند: که ما در رابطه با عقیده و اظهار نظر 

م و اظهار عقیده آزاد است. اگر چنین است؟ من توپ و کسی را نگه نمی داری

تانک و تفنگ داشتم و یا عضو گروه و دسته ای بوده ام که با جمهوری اسالمی  

در ستیز باشد جز اینکه هر چه بوده است مدیر یک روزنامه رسمی و قانونی 

 کشور بوده ام که صاحب امتیاز آن نیز رئیس جمهور قانونی کشور بوده است.

می گویند کسانی که در زندانها هستند حتی الزم نیست که مسلمان شوند و اسالم  -

آورند فقط اگر از کارهای گذشت دست برداشتند و اسلحه را کنار گذاشتند و با 

جمهوری اسالمی در ستیز نباشند و این ها را تعهد دادند از زندان آزاد می کنیم. 

ته ام چه قبل و چه بعد از انقالب، هیچگاه آیا من هیچ زمانی با اسلحه سرو کار داش

به روش مخفی و زیر زمینی عالقه ای پیدا نکردم و باین علت در تمام دوران 

گذشته با رژیم گذشته مبارزه در حد توان می کردم و طبعاً داخل هیچ حزب و 

دسته و گروهی جز اتحادیه انجمن های اسالمی در اروپا نبوده ام و این بر همگان 

است. آیا بر اولیای  ]امور [ روشن نیست که من اهل این قبیل کارها نبوده  روشن

و نیستم؟ آیا در عرض این چهار سالی که من در زندان هستم با وجود تمام 

مشکالت و ناراحتی های طاقت فرسا، کوچکترین ناراحتی از من دیده اند؟ چرا 

صرف نگهداری امثال  باید بی جهت روزانه چهارصد تومان از بودجه این مملکت
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منی بشود؟ چه می خواهند از من بفهمند، آیا تحقیقاتی که از چهارده سال بدینسو 

از من کرده اند و بسیارند کسانی که مورد وثوق هستند و حاضرند شهادت دهند 

کوچکترین کار خالف اسالم از من دیده اند، که اگر خدای ناکرده حتی در خارج 

زده بود، چه بر سرم می آوردند؟ چه بگویم با وجود از کشور خالفی از من سر

داشتن تخصص در یکی از رشته های علمی و با وجود دانستن چند زبان و با 

حدود بیست سال خدمت در حد توانائی به اسالم و انقالب ولو خطایی هم وجود 

داشته است باید در زندان بمانم و خانواده ام دستشان بسوی دیگران دراز باشد و 

حتی اجازه ندهند بعد از چهار سال زندان بتوانم آزادانه درد آن ها را بشنوم. بگذرم 

از اینکه در فقه اسالمی چهار ماه بیشتر شوهر حق ندارد جدای از خانواده اش 

باشد و بگذرم از اینکه اسالم چه حقوقی برای زندانی و خانواده اش مقرر کرده 

امرای رژیم گذشته که بعضی از آن ها حتی است. و بگذرم از اینکه ساواکی ها و 

در زندان هم نمی خوانند به مرخصی بروند و مسلمانی که خودشان معترفند خیر! 

 ما همۀ این ها را از زبان روحانیون شنیده و یاد گرفته ایم.

بنی صدر که رئیس جمهور مملکت و فرمانده کل قوا از طرف امام ]بود[ ما هم  -

شرعی باو کمک کردیم. ما که از مافی الضمیر  او آگاه  بنا بوظیفه اسالمی و

نبودیم که چه قصدی در سر دارد و نیز بی اطالع از آنچه مابین او و امام گذشته 

جز آنچه را خود وی گفته است. وقتی که عزل شد، امام در یک سخنرانی قریب 

تی اما وقیکسالی بود که خلجاناتی در من پیدا شده بود »باین مضمون فرمودند: 

که دیدم که تمام این ائتالف ها بیک جا منتهی می شود و آن نابودی اسالم است 

جه وقتی امام اینطور متو« دیگر سکوت را جایز ندانستم و مطالب را به ملت گفتم.

نشدند ما که جای خود دارد. باز امام در یک سخنرانی دیگر قریب باین مضمون 

ت مهم نیست، همۀ این ها عرضی است و فرمودند: حاال که رئیس جمهوری رف

رفتنی حاال بیا اینجا بنشین و به تألیفات خود بپرداز. وقتی امام با بنی صدری که 

سر منشاء قضیه و مسئله است اینطور رفتار کردند، این صحیح است که با ما 

 اینجور عمل شود؟ که چرا زودتر نفهمیدید و چرا با او همکاری کردید؟..

اس همین فرمودۀ امام بوده است که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس شاید بر اس 

مجلس شورای اسالمی و آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

در خطبه های نماز جمعه قریب به این مضمون فرمودند: کسانی که در رابطه با 

ا آن ه بنی صدر کار کرده اند و بعد از عزل او مرتکب کاری نشده اند، متعرض

نشوید. من از پیش از عزل او که در زندان بودم مرتکب کاری نشده ام. پس به 
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چه دلیل باید  در رابطه با بنی صدر محکوم بشوم. پدر بزرگوار بد نیست رؤس  

 موارد مذکور در کیفر خواست را نیز بعرض برسانم:

ر ه بنی صدمهمترین اتهام من بنا بگفته مقامات دادستانی انقالب، خط دادن ب-1

بوده است: اوالً به نظر حضرتعالی و با شناخت که از بنی صدر دارید این منطقی 

و درست است که من به او خط داده باشم؟ آیا او از امثال منی خط می پذیرفت؟ 

آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه گفتند: در مجلس خبرگان 

ای بنی صدر رو کرد به حضرت آیت هللا وقتی بحث والیت فقیه مطرح بود آق

العظمی منتظری  و گفت شما فقیه نیستید و مجتهد و فقیه جامع الشرایط باید یکصد 

و  چند علم داشته باشد و شما ندارید. ما رفتیم در جلسه خصوصی از او پرسیدیم 

 که به نظر شما فقیه جامع الشرایط کیست؟ گفت: خودم و باز بنا بگفته بسیاری که

 ، بخدا قسم یک چنین شخصی از«من دانشمند قرن هستم»می گفتند او گفته است: 

من خط می پذیرفت؟ ثانیاً اگر بگویند که کار روزنامه خط دادن است، عرض می 

کنم کار روزنامه تجزیه و تحلیل مطالب مختلف در رابطه با مسائل مختلف است. 

یلی را می پذیرند و یا نمی حال درست و یا نادرست این دیگران هستند که تحل

پذیرند و می گذرند و این کار هر نشریه و روزنامه و رسانه های گروهی است.  

و بنا به اهمیت همین مسئله است که جرم مطبوعاتی و سیاسی بر طبق قانون 

اساسی و قانون مطبوعات علنی و در دادگستری و در حضور هیأت منصفه قابل 

باشد هر نویسنده و یا هر روزنامه خط دهنده است و  اقامه است. اگر غیر از این

باید او را گرفت. تازه اگر منظور نظر این باشد، شاید بحقیقت نزدیکتر باشد که 

بگوئیم این بنی صدر بوده است که به ما و دیگران خط می داده است و نه بعکس. 

دن نمی وقتی در کشوری و قوانین آن اظهار نظر آزاد است، دیگر مسئله خط دا

تواند مطرح باشد چون خود اظهار عقیده و نظر یعنی خط. ثالثاً: علیرغم خالف 

واقع بودن فرض بر این می گذاریم که بله من به او خط می داده ام در این صورت 

باید گفت خط من چه بوده است؟ آیا من با گروه های اسالمی مختلف چپی و راستی 

انقالب و اسالم و روحانیت بوده ام؟ آیا در  کوچکترین ارتباطی داشته ام؟ آیا ضد

طول حدود بیست سال و بخصوص ده سال فعالیت مستمر در خارج از کشور جز 

در خط اسالم و انقالب اسالمی بوده است؟ آیا  به جائی و کسی و یا گروه های 

التقاطی ذره ای ارتباطی داشته ام؟ جواب تمام این ها با شهادت خود شما و نیز 

از  افراد مورد وثوق دیگر منفی است. و حتی مقامات دادستانی نیز خود خیلی 

معترفند که من جزء چند نفر بچه های مؤمن به اسالم و انقالب اسالمی و روحانیت 
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در اطراف بنی صدر بوده ام و باز بر همگان روشن است که من تا روز آخر و 

بوده و هستم و باید خدمت نیز حال مخالف تمام گروه های چپی وراستی و التقاطی 

شما عرض کنم  اگر من به او خط می دادم و او می پذیرفت غیر خطی که رفت 

 می بود. 

دیگر از اتهامات من این است چرا در واقعه چهارده اسفند آن مطالب در -2

 روزنامه آمده است: اینجا درست: 

 گنه کرد در بلخ آهنگری // به شوشتر زدن گردن مسگری 

اسفند بمناسبت سالگرد  14ا باید بعرض برسانم که من قبل از واقعه است. زیر

انقالب صحرا به الجزایر رفته بودم و روزنامه تحت نظر سر دبیر و قائم مقام و 

مسئولین دیگر بوده است. من تا اواخر اسفند ماه در خارج بودم وقتی برگشتم و 

نه از کسانی که در این مدت آن مطالب را دیدم کار از کار گذشته بود. اما متأسفا

روزنامه را اداره کرده و مطالب را آورده بودند، از سر دبیر گرفته که شما خوب 

می دانید نقش سردبیر در روزنامه یعنی چه؟ تا دیگران صحبتی به میان نیامد، 

بلکه من که اصالً نبوده ام و همه می دانند و اسناد آن موجود است، این را به 

 قلمداد کرده که تازه اگر جرمی باشد، دیگران مرتکب شده اند. عنوان جرم من

سومین اتهام همکاری نزدیک با بنی صدر: اگر همکاری با یک رئیس جمهور -3

قانونی و رسمی کشور جرم است پس خیلی از کسان دیگر مجرمند و اگر خدای 

ر ناکرده بفرض محال آقای خامنه ای روزی منحرف شدند، دیگران چه گناهی د

این دارند، مگر آنها شریک رئیس جمهور هستند؟ به شما صریح بگویم ولو من 

هم نه، اگر بچه های روزنامه می فهمیدند که حضرت امام مخالف روزنامه هستند 

و از روزنامه ناراحتند، قطعاً روزنامه وسیله خود کارکنان آن تعطیل می شد ولی 

تی روزنامه بنی صدر نبایس»ند: بعکس حتی طبق گفتۀ بعضی ها امام فرموده بود

 «تعطیل شود.

محکم بایست و حرفت را » اتهام دیگر من این است که به بنی صدر گفته ام-4

شما نیک می دانید که بنی صدر هر روز در هر کوی و برزن و محفلی « بزن

می گفت: من مظلوم هستم و پشت پرده خیلی چیزها وجود دارد که اگر مجبور 

پرده را خواهم زد و حق با منست... امام روز یک فرمودند: شدم حرفهای پشت 

که هر کس هر حرفی دارد بگوید و بزند. من هم که تشنۀ حقیقت بوده و هستم » 

یک روز در یک تماس تلفنی با بنی صدر در جواب شکوه و شکایتی که می کرد، 

رو ب گفتم: خوب اگر حق با شماست بایست و حرفهایت را بزن و اگر نمی توانی
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کنار قریب به این مضمون. اگر شما بودید و یک کسی هر روز  دم از مظلومیت 

می زد و اینکه حق با منست و چیزهایی پشت پرده است، آیا نمی گفتید پس حرفت 

را بزن و بایست؟ این یکی دیگر از اسناد اتهام من است که این تماس تلفنی را 

 ضبط و الصاق پرونده کرده بودند.

 60وار با وجودی که این کیفرخواست در آن جو سنگین و التهابی سال پدر بزرگ

تهیه شده بود و در دادگاه آن زمان اگر امروز بود اصالً قابل ارائه در دادگاه می 

بود؟ و تازه اگر همه اینها درست و حق باشد آیا بنا بود پانزده سال زندان داد  و 

مه ای از وضع و حالم که مجبور این همه سال در زندان نگه داشت؟ این بود ش

شدم با وجود درگیری شما با مسائل مملکتی و با وجود کمی وقت بحضورتان 

تقدیم دارم. حال خود دانید و خدای خود. دیگر اینقدرها برایم مهم نیست که کی 

آزاد شوم چون بهترین ایام عمرم و جوانی ام را به گواهی نزدیکان و بسیاری از 

اعتماد شما صرف کار مبارزه اسالمی در داخل و خارج کردم کسان دیگر مورد 

و حاال این است حال و روزم و خانواده ام و باالخره فرا می رسد روزی که هیچ 

مفری در آن نیست و همۀ اعمال در آن دادگاه الهی بصورت مجسم نمایان می 

یم که ما شود و دیر یا زود همه خواهیم رفت جائی باقی نمانده باشد. من نمی گو

خطا نکرده ایم، انسان جایز الخطاست و من از درگاه خداوند متعال هر روز و 

شب در مقابل خطاهای گذشته چه آگاه و چه ناآگاه که از من سر زده است طلب 

عفو و بخشش را دارم و امید دارم که خداوند مرا مسلمان بمیراند. اما این برخورد 

قالب و اسالم صرف کرده ولو خطا و اشتباهی با کسانی که عمر خود را در راه ان

کرده باشند نیست. حیفم آمد که دو نکته دیگر را که بخصوص در طول این مدت 

بشدت از آن رنج برده و می برم بعرض پدر بزرگوار نرسانم: تجربه این چهار 

سالی که در زندان هستم و تجربه دیگران و خود شما که می گوید: زندان  راه حل 

کشور نیست و بسیاری از خطاها و اشتباهات را باید از راه دیگری و  مسائل

روش دیگری غیر از زندان حل کرد. آنچه که بیش از همه مرا در زندان رنج می 

دهد این است که چطور رژیم جمهوری اسالمی کارخانه ای را به خودش تحمیل 

ود  بصورت کرده است که از یک طرف افراد را تحویل می گیرد و  دیر یا ز

مخالف و ناراضی تر از گذشته بیرون می دهد. من وقتی فکر می کنم که مثالً 

مدت ده پانزده سال این زندان ها چه سپاهی از مخالفین خواهد ساخت مو بر بدنم 

راست می شود، شاید من اشتباه کنم ولی اگر وقت شما اجازه می داد با داده های 

چه خطرات عظیمی در آینده دیر یا زود در مشخص و مسلم می گفتم که این کار 
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بر خواهد داشت. بسیاری از این جوانان را می شد بدون زندان کردن مسا ئل 

فکری و احساساتی و... آن ها را حل کرد و در خدمت انقالب و اسالم بکار 

گرفت. اکنون هم اگر تصور شود که هر چه بیشتر بمانند بهتر است فکر می کنم 

بی است، تازه خوار و خفیف کردن افرادی که آزاد می شوند و یا باز راه ناصوا

در زندان هستند چه فایده ای دارد؟ آیا فردا دیر یا زود اینها اولین گروهی نخواهند 

بود که آلت دست دیگران واقع خواهند شد؟ آیا پیامبر  و  حضرت علی علیه السالم 

رشان می کرد که یک روز در در برابر کسانی که خطا و اشتباهی می کردند وادا

مکه روز دیگر در طائف و بعد در مدینه و بعد جاهای دیگر حاضر شوند و به 

 اصطالح اظهار ندامت و توبه نامه بنویسند؟

پدر بزرگوار شما که به حق یاور زندانیان که فکر می کنم مستضعف ترین افراد 

گر برایشان امروز جامعه هستند، دستشان و امیدشان بسوی شما دراز است که ا

فکری نشود فردا دیر خواهد بود و اثرات وضعی ناگوار خود را بر جامعه تحمیل 

خواهد کرد. توفیق هرچه بیشتر خدمت به اسالم و مسلمین را از خداوند مسئلت 

 دارم.

 برابر پانردهم شعبان المعظم  محمد جعفری  16/2/1364

 

  2 –ملحق 

همکاران رادیو زمانه و کسی که خاطرات  سرکار خانم منیره برادران یکی از

زندان اینجانب را مطالعه کرده، و پس از آن، نظر و نقدی بر آن نوشته و مصاحبه 

که در زیر نظر و نقدی وی است   دادهبا اینجانب انجام  در این موردنیز  ای کتبی

خواهید کرد. در ضمن  پاسخ اینجانب به سئوال های ایشان را مطالعه چنینو هم

     ت رادیو زمانه هم منتشر شده است.ه در سایاین نقد و مصاحب

 

 

 جرم: مدیر مسئول روزنامه انقالب اسالمی

                                                                                                                            

 برادرانمنیره 

 
زندان نگاری محمد جعفری است. جلد  جلد اولاوین، گاهنامه پنج سال و اندی 

خ سیاسی تاری به سیستم زندانهایجامعه شناسی زندانی و زندانبان دوم باعنوان 
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عام پرداخته است. از آنجا که تمرکز این سلسله نوشته ها معاصر ایران به طور

به بررسی جلد اول اکتفا می  بر روی خاطره نویسی زندان قرار دارد، در اینجا

 کنم.

در  1360خرداد  21محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقالب اسالمی، روز 

زندانها و بندهای « خانه به دوش»کرمانشاه دستگیر و به تهران منتقل شد و 

مختلف بود: از بازداشتگاه کمیته مشترک )زندان توحید( که حاال به موزه عبرت 

ین و قزل حصار. او در هر جا بجائی زندان، بند و سلول خود را تبدیل شده، تا او

با دقت شرح می دهد و حتی شماره سلولش را به یاد می آورد و در مواردی 

همبندی هایش را هم با نام برمی شمرد. راوی با دقت و جزئیات بیشتری از 

 نویسیموقعیت پرونده، بازجوئی ها و دادگاه خود می نویسد. اینها برای درست 

 تاریخ کشورمان اهمیت فراوانی دارد. 

که با کودتا علیه رئیس جمهور همراه بود و موج گسترده  60حوادث خرداد 

دستگیری، شکنجه و اعدامهای جمعی را در پی داشت، در تاریخ نگاری رسمی 

بشدت تحریف و مورد سانسور واقع شده است. محمد جعفری، که به ناگهان خود 

ادی و زیر بازجوئی می بیند، مدیر مسئول روزنامه ای بود که را در سلول انفر

ارگان رئیس جمهور محسوب می شد. او که حرفه و فعالیت های خود را خارج 

از چارچوب قانون نمی دید و حتی فکر می کرد به زودی آزاد می شود، باید 

 بسرعت درمی یافت که در زندان صحبت از قانون خود جرم محسوب می شود: 

ا اندازه ای دریافتم که اوضاع در بیرون متشنج است و حساب و کتابی در کار ت»

نیست و بحث از قانون و الیحه مطبوعات و جرم مطبوعاتی مطرح نیست. حدس 

زدم که از این به بعد عقاید را به دادگاه می کشند و دادگاه های تفتیش عقاید بکار 

 68ص « خواهد افتاد.

ال حبس محکوم می شود. از نزدیکان بنی صدر کسانی به همین جرم به پانزده س

را اعدام می کنند، از جمله رشید صدرالحفاظی، منوچهر مسعودی مشاور حقوقی 

ریاست جمهوری و ذولفقاری مسئول محافظین ریاست جمهور، که در کتاب از 

 آنها یاد شده است. 

 

 اتوبیوگرافی زندان

اوی و دیگر همکاران بنی صدر بیشترین صفحات کتاب به موضوعات پرونده ر

و شرح گفتگوهای رد و بدل شده با بازجوها مربوط است که به روش دیالوگ 
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 بیان شده اند. نمونه ای از گزارش بازجوئی:

اولین سوال این بود که از من پرسید: "نظر شما نسبت به گروگان گیری »

اسالمی تحت  چیست؟" جواب دادم که من نظرم را در سه مقاله روزنامه انقالب

عنوان "گروگان گیری" نوشته ام. شما می توانید به آنها مراجعه کنید و نظر مرا 

که مدون و چاپ شده است مالحظه کنید. بازجو فشار آورد که "خوب حاال خودت 

بگو نظرت چیست؟" باز گفتم من نظرم را همانجا مشروح با ذکر دالیل گفته ام 

همراه خودش را داشته است. سپس پرسید: "چه ولی این مسئله نقاط مثبت و منفی 

مقاالتی را شما در روزنامه خودتان نوشته اید؟" حدود یکصد و چند تائی از 

سرمقاله های روزنامه انقالب اسالمی و مقاالت مختلف دیگری با نام  بی نام و 

 رنیز بعضی از گزارشها و تحلیلها را خود نوشته بودم. سرمقاله ها اکثرا با نام ذک

 «خودم همراه بود. بنابرین تعدادی از سرمقاله را که خودم نوشته بودم نام بردم.

 45ص

 

بیش از آنکه خاطرات اوین، گاهنامه پنج سال و اندی می شود گفت که کتاب  

زندان باشد، اتوبیوگرافی راوی در زندان است. خاطره نویسی، گرچه روایت 

 زبان و نگاه راوی نقل می شوند،و حوادث از تجربه ها و مشاهدات راوی است 

نوشته محدود به شرح دنیای خود نیست. موضوع خاطره نویسی مشاهده و ولی 

نقل حوادث بیرونی و انسانهای پیرامون است. از این جهت خاطره نویسی متفاوت 

 از اتوبیوگرافی است. 

محمد جعفری در کتابش اما، جز در موارد اندکی از رفتارها و حوادث زندان 

سخن به میان نمی آید. پنج سال زندگی در بندها و زندانهای مختلف و در بندهائی 

که جمعیتش همواره چند برابر ظرفیت معمول آن بوده است، باید پر از حوادث و 

خاطره همبندیها باشد، ولی این خاطره ها در کتاب حضور ندارند. کسانی هم که 

اران بنی صدر و خود راوی هستند و به دفعات از آنها سخن به میان می آید، همک

اینجا هم موضوع به پرونده و برخوردها در بازجوئی ها و مصاحبه ها برمی 

 گردد. 

محمد جعفری برای شرح حال خود با صداقت وارد می شود. از هراس هایش می 

که هربار با بستن چشمبند در او ایجاد می شد؛ « ترس و وحشتی»نویسد مثال از 

و برای آزادی را پنهان نمی دارد؛ از مصاحبه تلویزیونی که در آن نوشتن نامه عف

شرکت داشته، می نویسد و از صحنه بازی های آن. این مصاحبه حالت میزگرد 
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داشته و کسان دیگری هم در آن شرکت داشتند، جعفری می نویسد که وی در این 

اداتی ها به انتقمیزگرد به سهم خود تالش می کرده به نظرات خود خیانت نکند و تن

که به بنی صدر داشته، به ویژه در نزدیکی او به سازمان مجاهدین خلق، اکتفا می 

زاده در این مصاحبه مجبور می شود به دروغ  کند. به نوشته او، آقای طاهر احمد

بگوید که به هنگام فرار دستگیر شده است در حالیکه او را در منزلش دستگیر 

 کرده بودند. 

که باید از حافظه باالئی برخوردار باشد، سوالهائی را که گاه و  محمد جعفری

بیگاه برای سنجش عقاید زندانیان به عمل می آوردند، بیاد می آورد و جالب آنکه 

 .یکی از این سوالها مربوط بود به نظر زندانی نسبت به حجاب زنان

 

 ژه های تحقیرآمیزوا

 

 «غیرگروهکی»ها، او در بندهای طبق نوشته محمد جعفری، در تقسیم بندی بند

شامل ساواکی، ارتشی، جبهه ای ها، شریعتمداری، »جا می گرفت. این بندها 

بختیاری، نوژه ای، نامارا، قطب زاده ای، مکتب قران )گروه کاک احمد یعنی 

زندانیان «. احمد مفتی زاده(، بنی صدری و جسته و گریخته چپی و مجاهد بود

لی وانات بیشتری و تنبیه های کمتری برخوردار بودند، این بندها اگرچه از امک

  به نوع زننده ای از طرف نگهبانان مورد تحقیر قرار می گرفتند.

ناگهان سر و کله آقای سلیمانی، آن پاسدار نجف آبادی در بند پیدا شد و یک »

راست رفت جلوی صف و جای امام جماعت قرار گرفت و نماز را شروع کرد 

م از روی ترس و تقیه در صفها پشت سر وی به نماز ایستادند... و زندانیان ه

باالخره آقای سلیمانی نماز را تمام کرد و طبق سنت بسیاری از پیش نمازان که 

بین دو نماز چند مسئله می گویند و یا موعظه ای کوتاه می کنند، برای اینکه نقش 

نظیر سایر ائمه مساجد، امامت خود را تمام و کمال به انجام رسانده باشد درست 

برگشت رو به مردم ایستاد و گفت: "چند مسئله هم برای ثواب خواهم گفت." 

 رساله ای در دست داشت.

رساله را باز کرد و شروع به خواندن و توضیح دادن عملی مسئله استبرا کرد و 

درحالیکه داشت مسئله استبرا را توضیح می دادبا دست خود عمال آن را از روی 

شلواری اش انجام می داد. کف دست خود را باز کرد و به زیر دوبر خود زیر

بردوگفت: "نگاه کنید انگشت شست باالی خصیتین و انگشت پائین زیر آن قرار 
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دارد و اضافه کرد که "سه مرتبه عمل کنید" و با حرکت دست وانگشتان و باال 

 180ص « وپائین بردن آنها، عمال آن را نشان داد.

واژه ای که محمد جعفری بارها در کتاب بکار گرفته، کلمه ابداعی « گروهکی»

رژیم جمهوری اسالمی و چه بسا حزب توده بوده که آنها از سر تحقیر در مورد 

سازمانهای سیاسی مخالف بکار می گرفتند. این واژه هیچگاه به فرهنگ زبان و 

ی در کاربرد واژه ها در اصطالحات زندانیان غیرتواب راه نیافت. این بی دقت

« اواخواهر»مورد همجنس گرایان هم صدق می کند. محمد جعفری از آنها با 

)گیومه از من است( یاد می کند و حتی در بخشی که آوردن آنها را به بندشان 

توضیح می دهد، برای عنوان بخش، همین واژه تحقیر و تمسخرآمیز را بکار می 

 گیرد. 

برای من جای تعجب داشت، اعتقاد آقای جعفری در  یکی دیگر از مواردی که

زندان به موضوع نجس و پاکی است. در هفته های اول دستگیری، وقتی وی را 

با یک جوان چپی هم سلولی می کنند، از جهت رعایت نجس و پاکی دچار مشکل 

می شود و به این نتیجه می رسد که آنها نمی توانند در یک سلول به مسالمت در 

هم زندگی کنند و از بازجو می خواهد که سلولش را عوض کنند. مشکل یک کنار 

بار دیگر، وقتی او را با یک بهائی هم سلولی می کنند، به نحوی دیگر بروز می 

 کند. 

بعد از آوردن این شخص بهائی به این سلول پیش خودم فکر کردم اگر اینها به »

مسلمان و بهائی و چپی را در  آن چیزهائی که می گویند اعتقاد دارند، پس چرا

یک سلول نگه می دارند؟ اینها که بهائی و چپی را نجس می دانند و می گویند 

نمی شود دست تر به آنها زد و...  پس معلوم می شود که این حرفها برای عوام 

الناس است و نه اینکه اعتقادی در کار باشد و یا اینکه هر کسی را که بازداشت 

 97ص« کافر و نجس می دانند، که این به حقیقت نزدیکتر است. می کنند، او را

 کودکی در بند مردان

در خاطره نویس های زنان، از کودکانی که همراه مادرشان در زندان بسر می 

نه ساله ای یاد می کند  -بردند، سخن رفته است. محمد جعفری از پسر بچه هشت

مادر پسرک اعدام شده بود. من که که همراه پدرش، حاج کبیری، در زندان بود. 

سالها با کودکان زندانی در بندها زندگی کرده بودم، کنجکاو بودم که از رفتار و 

مشغولیتهای این پسربچه و رفتار دیگر زندانیان با او بیشتر بدانم. متاسفانه 

اطالعات بیشتری در مورد او در کتاب داده نمی شود حتی نام او برای ما پوشیده 



    313         ی: گاهناهم جنپ سال و اندنی او 

 

 

 ند.می ما

کتاب محمد جعفری نگرش و بیان ویژه خود را دارد، که شاید تا حدودی متفاوت 

را ترکیب بسیار  60با زندان نوشته های دیگر باشد. زندان های سیاسی دهه 

متفاوت و ناهمگونی از افکار و سازمان های سیاسی یا حتی غیرسیاسی تشکیل 

اری این دوره نمایان می سازد می داد. این تنوع و ناهمگونی خود را در زندان نگ

 و این دستاورد بزرگی در ادبیات زندان است. 

اوین، گاهنامه پنج سال و اندی و جامعه شناسی زندانی و زندانبان، محمد جعفری، 

  1380انتشارات برزاوند، 

 

 :پاسخ پرسش و 

آقای جعفری، چه انگیزه ای باعث شد که خاطرات خودتان را از زندان به روی  

 کاغذ  بیاورید؟ 

 

چون اصال  -وقتی به زندان افتادم، مدت کوتاهی بعد که خودم را پیدا کردم

انتظارش را نداشتم و نمی دانستم که از زندان جان سالم بدر می برم یا نه! این را 

جوردی  اول برایم درخواست اعدام کرده بود و در در کتاب ننوشته ام، آقای ال

کیفرخواست مرا مفسد فی االرض، محارب و باغی شناخته بود. اما به دلیلی که  

برایم روشن نیست آقای گیالنی مانع شده بود. اول حبس ابد داده و بعد به پانزده 

کردم، که دو ماه اول، در ذهن خودم فکر  -سال آن را تقلیل دادند. در همان یکی

اگر آزاد شدم، حداقل کاری که می توانم بکنم، این است که آن چیزهائی که من 

چه در زندان، چه در بیرون از زندان و چه از سالهای گذشته که همراه انقالب 

بودم و در آن دست داشتم یا از حوادثی اطالع داشتم یا به نوعی با آنها برخورد 

نسل حاضر و نسل آینده و برای ضبط در تاریخ کرده و یا مطلع شده بودم ، برای 

اینها را بنویسم و تقریبا طراحی اولیه چند جلد کتاب را در زندان در ذهنم پرورانده 

و بعد که بیرون آمدم  -که در خود کتاب به این مطلب اشاره شده است  –بودم 

 هشت جلد  از آن را تا کنون منتشر کرده ام.-هفت

با خودم عهد کردم که تمام آن چیزهائی که من به چشم خود بنابرین در خود زندان 

دیده بودم، بنویسم. فکر کردم شاید این تجربه ها به درد دیگران ونسلهای آینده 

بخورد. از زندان که بیرون آمدم و امکاناتش فراهم شد، اقدام به نوشتن کردم. در 

که تا جائی که امکان نوشته ام کوشش کرده ام نه از خودم قهرمان بسازم و نه این
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ه به زعم البت -دارد حقوق دیگری را تضعیف کنم یا   از بین ببرم. با صداقت تمام 

حوادثی را که بر من گذشته و یا  و دیگرانی که من در جریان آنها قرار  -خودم 

گرفته و یا دیده و یا به نحوی مطلع شده بودم، به رشته تحریر درآوردم. جلد اول 

العه کرده اید اگر جلد دوم را هم مطالعه کنید می بینید که اطالعاتی را که شما مط

در آنجا هست و یا تحلیلی، که در نوع خود منحصر  و برای اولین بار منتشر شده  

و به نظر خودم  سبک خاصی است که از دیگر کتابها در این رابطه متفاوت 

یبا طه داشتند، گفتند که تقراست. بعضی ها که جلد دوم را خوانده بودند و با من راب

 سوالهائی که ما نسبت به توبه کردنها داشتیم، با خواندن کتاب شما برطرف شد.

 

من البته جلد دوم کتاب زندان شما را هم خوانده ام، که به نظرم بیشتر کلی گوئی 

بود و چون در این سلسله نوشته ها، محور را روی خاطرات زندان گذاشته ام، 

 ؟از آن گذشتم.

 

به زعم من همه آنها هم به زندان مربوط است و نتیجه تجربه های زندان است. 

اورم. بی شد، منتشر که اول قصد داشتم که جلد دوم کتاب را در آخر فصل جلد اول

بعد با سئوالهائی که چند نفر مطرح کردند، دیدم که ارزش دارد در جلد جداگانه 

ی که در زندان های استالین بودند ای منتشر شود. به خصوص برای اینکه کسان

و یا در زندان های اروپای شرقی، بعد که آمده بودند بیرون، کتاب نوشته بودند و 

نشان داده بودند که چگونه توبه کردنها صورت می گیرد. من به این علت تصمیم 

 گرفتم که این کار را بکنم و اینها هم جزو خاطرات من است. 

ندان بیرون آمدم، خدا رحمت کند زنده یاد مهندس بازرگان عالوه بر این وقتی از ز

را دیدم در جلسه ای که برای دعای کمیل گذاشته بودند و من هم در آن شرکت 

داشتم. کنار هم نشستیم و یک مقداری صحبت کردیم. او به من گفت: آقای جعفری، 

ت: له. گفشما آیا چیزی از وضیعتی که در زندان گذشت، در ذهن دارید؟ گفتم: ب

به شما توصیه می کنم که آنها را به روی کاغذ بیاورید. در مقدمه کتاب هم از آن 

دو نفر دیگر که که به من توصیه کردند -مرحوم یاد کرده ام و همچنین از یک

 بنویسم.

 

نوشتن خاطراتتان باید گذشته را بازسازی می کردید. با چه مشکالتی در  برای

 این پروسه مواجه بودید؟
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اتفاقا من چندان مشکلی نداشتم. علتش هم آن بود که اگر االن هم بخواهم برای شما 

حرف بزنم، مثل اینکه در زندان هستم و همان وقایع دارد بر من واقع می شود. 

چه رفقای سیاسی و چه رفقای  -وقتی از زندان بیرون آمدم، دوستان و رفقا

دان چه گذشت و من هر دفعه که می آمدند، می پرسیدند که در زن -غیرسیاسی

برای هر فردی یک دوره از آن خاطرات را شروع می کردم از نو گفتن و تقریبا 

کلیات آنها برای من ملکه شده بود. شما حتما می دانید که سولژنتسین زندانی دوره 

استالین بود که توانست از زندان استالین جان سالم بدر برد و بیاید خارج و کتابی 

د که در نوع خود بی سابقه بود و در دنیا آن موقع بسیار سروصدا کرد. منتشر کن

وقتی از او پرسیدند که در زندان هائی که بودی و هیچ لوازم نوشتن و کتاب وجود 

نداشت، چطور توانستی این اطالعات را به این درستی به بیرون منتقل کنی. در 

د، مرتب برای خودم تکرار جواب گفت که هر خاطره ای که برایم اتفاق می افتا

نمی خواهم بگویم دقیقا مثل  -می کردم که برایم بشود ملکه. تقریبا برای من هم

چنین واقعه ای اتفاق افتاد. من هم وقتی آمدم بیرون، هر واقعه ای را اگر  -او

بگویم صد بار تکرار کردم، اغراق نگفته ام. عالوه بر این، در زندان که بودم 

می کردم که زندانبانها و افراد دیگر چطور با هم برخورد می  فوق العاده دقت

کنند و به جه منظور و آنها را به ذهن می سپردم چون برای خودم بسیار اهمیت 

داشت. از نظر ذهن هم، یک مقدار ذهن آماده ای برای حفظ مطالب و نگهداری 

 آن دارم.

 ه اتفاق می افتاد که میبرای همین به مشکالت چندانی برنمی خوردم اال اینکه گا

خواستم تقریبا تاریخ  دقیق فالن حادثه را به یاد بیاورم، در اینجا کمی دچار مشکل 

می شدم. مراجعه می کردم، برمی گشتم، می آمدم، در ذهنم جلو و عقب می کردم 

تا تقریبا دقیق پیدا کنم که فالن مسئله در چه تاریخی اتفاق افتاده و یا اینکه در آن 

 من در کدام بند بودم و از این قبیل. موقع

 

 انتشار کتاب، تاثیری در کار و فعالیت شما داشت؟

 

 منظورتان خیلی روشن نیست. چه نوع فعالیتی؟

 

 منظورم این است که زندگی و نوع فعالیت شما تغییر کرد؟
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در ایران که بودم، دیدم عمال امکان اینکه چیزهائی را که در ذهنم بطور خام 

کرده بودم، منتشر کنم، نبود. بعد از خارج شدن از ایران چون نه  وضع طراحی 

اقتصادی مناسبی داشتم نه کار مناسبی وچرخ زندگی خانواده هم  باید می چرخید، 

برایم سخت بود. تا اینکه مقداری زندگی سر و سامانی گرفت و چرخ زندگی به 

می کردم و می گذاشتم کنار. راه افتاد  بعد از آن شروع کردم به نوشتن. یادداشت 

آن موقع هنوز وضع کامپیوتر به این شکل نبود. بنا برین طبعا من مجبور بودم 

که بخشی از وقتم را که بنا بود بگذارم برای معیشت خانواده، صرف این کار کنم. 

خانواده ام این را تحمل کردند. از آنها تشکر می کنم که کمتر فشار آوردند تا از 

 -شاید اغراق نباشد -دست بردارم. حتی زمانی که به کار مشغول بودم این کارها

بخش عظیمی از وقتم را صرف یادداشت، تحقیق و مطالعه و جمع و جور کردن، 

 سی سال گذشته اتفاق افتاده بود، می کردم. -آنچه در بیست

 

ر د آیا کتابهای دیگر خاطرات زندان را مطالعه کرده اید؟ اگر آری، چه تفاوتهائی

 نگاه و نگارش آنها با مال خودتان می بینید؟

 

تفاوت عمده ای در نوشته های دیگران با این نوشته وجود دارد. اولین تفاوت این 

است که من کوشش کرده ام، که آنچه را که واقعیت است، بنویسم. البته هر کسی 

یا این همین حرف را می زند، اما خواننده نکته سنج می تواند تشخیص دهد که آ

 ادعا درست است و یا خیر؟

 

 ببخشید این سوال را می کنم. آیا کتاب های دیگران را خوانده اید؟

 

. چون را خواندم از کاخ شاه تا اوینبله. قبل از انتشار کتابم، کتاب احسان نراقی 

با هم همبند بودیم، از او انتظار چنین کتابی را نداشتم به  61و  60مدتی در سال 

آن کتاب را نقد کرده ام که چرا  138تا  137از صفحه  -همین علت در جلد دوم

آقای نراقی به این سبک  کتاب نوشته است یعنی اینکه بخشی از مطلب را گفته و 

ست و این کتاب بیشتر به کار تبرئه جنایتهای واقع شده از بخش دیگر طفره رفته ا

در زندان جمهوری اسالمی می خورد تا حقایق واقع شده بر زندانی ها. و خالصه 

بخشی ار حقیقت را گفتن و از بخش دیگر آن تفره رفتن خود دروغ بزرگی است. 
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ند، لپشت دیوارهای ببعد کتاب خاطرات زندان شهرنوش پارسی پور را خواندم و 
خاطرات شجاع الدین شفا را خواندم که  توسط همسرش خانم آذر آریان پور نوشته 

شده است. و جسته و گریخته کتابهای مصداقی و همچنین بیست سی جلد کتاب 

دیگر که بعضا نکاتی داشته بعضا نداشته. قضاوت را به عهده خواننده می گذارم. 

وجود دارد، این است که هیچگاه  قضاوت خود من این است که تفاوت عمده ای که

من نخواسته ام خالف آن چیزی را که در زندان اتفاق افتاده، به روی کاعذ بیاورم 

اال ح -یا از خودم قهرمان سازی کرده باشم. بلکه خواسته ام مسائلی را روشن کنم

تا چه اندازه موفق بوده ام بستگی به نظر خوانندگان و کسانی که مطالب مختلف 

دارد. به همین علت تمام نکاتی را که چیزهائی را روشن می  -العه کرده اندرا مط

کرد بدون آنکه فکر کنم به دوستان یا شخص خودم بربخورد، آورده ام.  نکاتی 

هست که به خود من  برخورد  دارد و یا  ضعفی و اشتباهی را نشان می دهد ، 

تاده، نوشته ام. در کتابهائی که ولی به رغم اینها، آنها را هم همانطور که اتفاق اف

خوانده ام، کمتر این را دیده ام. در کتاب شهرنوش پارسی پور، تقریبا احساسم این 

بود که او هم چیزهائی را که واقعیت داشته، نوشته، یعنی آب در مسئله نکرده 

است. اما وقتی کتاب آذر آریان پور همسر شجاع الدین شفا را خواندم، برای من 

ع دارم تعجب برانگیز بود که در باره نویسنده نوشته که او از خاندان که اطال

نایب حسین کاشی است که مدتها علیه دولت در مناطق مرکزی و اطراف کویر 

جنگید.  به نظرم این مسخره ترین چیزی است که خواندم. من خودم که اهل کویر 

 یدم  و با آنها گفتگوو روستای ماربین اردستان هستم، به چشم خودم افرادی را د

کرده ام که وقتی نایب حسین کاشی می آمد و تمام امکانات آنجا را غارت می کرد 

و گوسفندها و حشم را آنها می برد. پدربزرگم و عمویم که االن زنده نیستند، برای 

من تعریف کرده اند اینها را. حاال این شده مبارزه با دولت. خوب طبعا وقتی 

 مطرح شود،  شاید همین شکل را پیدا  کند.مسائل زندان هم 

یک تفاوت عمده دیگر کتابم  این است که تمام کوشش من این بوده که پاسخ دهم 

دسته به زندان می آیند کارهای کرده و نکرده را به گردن  -چرا آدمهائی که دسته

د می گیرند و بعد هم اعدام می شوند و در زندان اعالم می کنند که ما با میل خو

و آزادانه دست به این اعترافات می زنیم. چندین نفر را در کتاب بنام  آورده ام 

مثال حسین روحانی که با او چند روزی هم سلولی بودم. خودش به من گفت که 

حکمش اعدام  تعلیقی است. من یقین داشتم که او را زنده نمی گذارند ولی نمی 

یم. جایش هم نبود. عالوه بر این توانستم این را به او صاف و پوست کنده بگو
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خاطرجمع نبودم که اگر بگویم این حرف بیرون نخواهد رفت و پرونده مرا سنگین 

تر نخواهد کرد. عوامل دادستانی می خواستند تمام اطالعات او را بگیرند. چرا 

وقتی بیرون هستند و امکان اطالعات وجود دارد ، توبه نمی کنند؟ در زندان چه 

افتد؟ مثل آدمی که دارد غرق می شود، دست به هر کاری می زند که اتفاقی می 

نجات پیدا کند. این که انسان کاری را که کرده به عهده بگیرد، از نظر من عیب 

نیست و ضرری ندارد. من خودم هم نگران نبودم اعمالی را که کرده بودم، به 

تاد ه. چند بار اتفاق افبازجو یم بگویم ولی کاری را که نکرده بودم  به هیچ وجه ن

و شما مطالعه کرده اید که با اینکه احتمال می دادم ممکن است مرا اعدام کنند، 

نظرم را صریح و روشن گفتم که از جمله:  یکی  دفاع از مهندس بازرگان  دیگری 

هم دفاع از بنی صدر بود که از من می خواستند بیایم و در تلویزیون بگویم که او 

 پول گرفته است.از خارجی ها 

 

 جاهائی بوده که خودتان را سانسور کرده باشید؟

 

ممکن است چیزهائی را ننوشته باشم. اما آن چیزهائی که ننوشته ام، از نظر خودم 

پیش پاافتاده بودند. چیزهائی را که فکر می کردم اهمیت  و تجربه ای در بر 

ر از دوستانی که در دارند، بدون ذره ای سانسور منتشر کرده ام. حتی چند نف

ایران هستند، فوق العاده از کار من ناراحت شدند و پیام های متعددی برایم فرستاند 

و هنوز هم دلشان به دلیل اینکه مسائلی در رابطه با آنها عنوان کرده ام، شاید  از 

من صاف نشده  باشد. خودم هم آگاه بودم که این اتفاق می افتد اما به خودم گفتم 

ما مسائل خودمان را نگوئیم و پنهان کنیم و اعمال خودمان را نقد نکنیم  که اگر

 چه حقی داریم که مسائل دیگران را منتشر کنیم. 

بنابرین جواب سوال شما منفی است. واقعا به ذهنم نمی آید که مسئله ای را می 

دانستم و آن را سانسور کرده باشم و این چه به ضرر خودم بوده باشد و یا به 

ضرر یا کسان دیگر. حتی در مورد دوست و استاد و همکار خودم آقای بنی صدر 

تا به امروز رابطه تنگاتنگی با هم  52هم که در واقع استاد ما بود و ما از سال 

داریم، مطالبی که در مورد ایشان به ذهنم رسیده، نوشته ام. در کتابم خوانده اید 

رالدین حجازی در شب نوزدهم ماه مبارک که گفته ام وقتی از رادیو در سخنان فخ

شنیدم که او با مجاهدین رفته است ، این خبر مثل پتکی بود که  60رمضان سال 

به سر من زده باشند هنوز هم ضربه آن را حس می کنم. با اینکه ممکن است 
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ی بنی صدرهم آنها را با سعه صدر کسانی از این خوششان نیامده باشد. البته آقا

 حتی انتقاد اعمال خود را هم فهرست کرده است. نگریسته و

 

در کشورمان بشدت مورد سانسور و تحریف واقع شده است.  60فجایع دهه 

خیلی ها ترجیح می دهند که گذشته به فراموشی سپرده شود. فکر می کنید برای 

  مقابله با فراموشی چه می توان کرد؟

 

فراموش شود. این دولتهای استبدادگر و این مردم نیستند که می خواهند آن فجایع 

به ویژه دولت مستبد والیت فقیه است که با استبداد فراگیرخود کوشش می کند نه 

فراموش شود بلکه دست به تحریف دوران شاه و دوران مصدق  60تنها فجایع دهه 

هم می زند. ما مواجه هستیم با دستگاه سانسور همه جانبه ای در همه جا ،  در 

ای تاریخی مدرسه و دانشگاه و سایر کتابها، تمامی وقایعی را که جنایت کتابه

است و آنها در آن دست داشته اند،کوشش می کنند، به نوعی به فراموشی سپرده 

شود. بنابرین نمی توانید از آنها توقع داشته باشید. از طرف دیگرکسانی هم که 

بداد بوده اند و با دست آنها خودشان  بیست  چهار سال دست اندر کار استقرار است

دست داشته اند، آنها هم طبعا  70و  60استبداد مستقر شده و در تمام جنایت دهه 

مایل نیستند که مسئل آن دوران روشن شود. شما می بینید که وقتی قرار است 

اعدام های فله ای چند هزار نفری که در فاصله یک ماهی کمتر و یا بیشتر اتفاق 

ود، حتی امروز بعد از سی سال هم اصالح گرایان حاضر نیستند به افتاد گفته ش

روشنی آن مسائل را آن طور که واقع شده بیان کنند. گاه می گویند نمی دانستیم، 

اطالعات نداشتیم و یا کار قوه قضائیه بوده و ما خبر نداشتیم از این قبیل. حتی 

سابقه را محکوم کنند.  سران اصالحات امروز هم حاضر نیستند که آن جنایت بی

وقتی کسی پست مهمی داشت مثل وکیل مجلس بودن، مسئولیت قضائی داشتن، 

فرمانده سپاه بودن و نخست وزیر بودن و...، نمی شود گفت اطالع نداشته است. 

با وجود این آنها هم می خواهند مسائل گفته نشود. چون اگر بخواهند اینها را 

د شما پس چه کاره بودید؟ پس آنها باید پاسخ عنوان کنند خوب مردم می پرسن

دهند.  و اگر هم آن جنایت را محکوم کنند، طبعاً بایستی آمرین و عاملین آن را 

محکوم کنند که در درجه اول باید محکومیت خمینی صادر شود و با این کار نمی 

 یشود گفت که باید به دوران طالئی خمینی و یا اجرای بدون تنازل قانون اساس

 برگردیم. می بینید که گیر کار اینجا است.
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حداقل اگراین کسانی که دم ار اصالحات می زنند با خودشان و با ملت روراست 

باشند، می توانند بگویند در آن موقع به دلیل خاصی  و روی اعتمادی که به آقای 

اندازه هم خمینی بود، ما اینها را ناخواسته و یا ناخودآگاه انجام دادیم. طبعا همین 

 که بگویند، هم برای خودشان و هم برای ملت ارزش خودش را دارد.

البته از آنها هم نباید توقع چندانی داشت. توقع از کسانی است که اطالعاتی دارند 

و آنها را منتشر نمی کنند. برای آنکه این اطالعات از بین نرود، وظیفه هر کسی 

ا یادآوری کند تا از حافظه حذف نشوند. است که مرتب و در مواقع مختلف اینها ر

نکته ای را بگویم ابوعلی سینا می گوید مردم دو خاصیت دارند و به دلیل این دو 

خاصیت مشکل پیدا می کنند. یکی اینکه زود فراموش می کنند. دوم اینکه نابینائی 

 دارند. به این علت امروز با شما دوست هستند فردا دشمن می شوند و یا به عکس

 و نمی دانید چرا؟

باید تاریخ را آنطور که روی داده ، نه اینکه آرزوهای خودمان را از تاریخ، به 

یاد نسل حاضر بیاورید. باید حوادث درظرف زمانی ومکانی خود توضیح داده 

شود. چون اگر شرایط عوض شود مسائل هم عوض می شود و آن وقت خواست 

 دل ما را بیان می کند.

فراموش نشود، نوشتن، یادآوری، کنفرانس دادن، تکرار کردن و در  تنها راه آنکه

موقعیت های ویژه، تهیه فیلم، نمایشنامه و از این قبیل  مثال ماجرای سینما رکس 

و به ویژه اعدام های بدون دادگاه و اعدام زندانیانی  67تا  60آبادان و اعدامهای 

ر زندان، انواع و اقسام شکنجه که در شرف آزاد شدن بودند، تجاوز به انسانها د

ها. راه دیگری به نظر من نمی رسد. من هر چه در توان داشتم اگر مصاحبه ای 

داشتم یا اگر مطلبی نوشته ام، هر جا و هر موقع که الزم دیده ام، اینها را یادآوری 

 کرده ام و باز خواهم کرد.
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نوشته ها: یپ  

 

 یما بعد از انتخاب آقا’’ بعداً اعتراف كرد و گفت:  یرفسنجان یهاشم یـ آقا1

ه كردم و یشان گریم و من نزد ایدیخدمت امام رس یاست جمهوریصدر به ر یبن

ست ما م و دید كنار برویگر ما بایصدر انتخاب شده است د یبن یگفتم حاال كه آقا

در دست  د مجلس راید و برویكوتاه خواهد شد. امام فرمودند: ) شما نگران نباش

 ‘‘د.(یریخود بگ

صدر  یبن ید، نوشته آقایانت به امین جلسه به كتاب خیا یاطالع ازبحثها یـ برا2

 د.یمراجعه كن 312ـ 319صفحه 

ان یآقا یعنی ییقضا یعالیگر، دولت، مجلس و شورایـ منظور از طرف د 3

 است. یرفسنجان یو هاشم یی، رجایبهشت

اسفند ماه  25دوشنبه  499شماره  یانقالب اسالمد به روزنامه یـ نگاه كن 5و 4

 د روز كشور.یر جرایو سا 59

 خواهد آمد. یگریمناسب د ین بحث و گفتگو در جایـ مشروح ا 6

 یدادگستر ینوشته  1364چاپ اول  1359ـ به كتاب غائله چهاردهم اسفند  7

 د.یمراجعه كن 564و 562ص  یاسالم یجمهور

زان یف روزنامه میمطبوعات و رفع توق یحفظ آزاد یـ شرح كامل مبارزه برا 8

 آمده است. یروزنامه انقالب اسالم 518تا  507از شماره 

 عه شكنجهیشا یئت بررسیشكنجه بود، بعد شد ه یئت بررسیـ اول ه9

صفحه  60ن ماه یفرورد 30كشنبه ی، 517شماره  یـ روزنامه انقالب اسالم10

 د روز كشور.یر جرایستون آخر و سا 8

از مباحث جلسه در سرمقاله )حضور در جلسه سه نفره حل اختالف(  یـ بخش11

نجانب یبه قلم ا یروزنامه انقالب اسالم 528شماره  60بهشت ماه یارد 12شنبه 

 آمده است.

 528شماره  یـ روزنامه انقالب اسالم12

روزنامه انقالب  498اسفند ماه در شماره  24كشنبه یخ ین مصاحبه بتاریـ ا13

 آمده است. یاسالم
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 د كشور.یر جرایوسا  532شماره  یـ روزنامه انقالب اسالم14

د یرجرایو سا  543بهشت شماره یارد 30 چهارشنبه یـ روزنامه انقالب اسالم15

 كشور.

ر یكه بر اساس قرار داد الجزا ییكایآمر یگروگانها ینست كه آزادیـ منظور ا16

 الدوله بوده است.ه قرارداد وثوق یصورت گرفت در عمل شب

 .548شماره  یروزنامه انقالب اسالم 60خرداد 5ـ سه شنبه 17

ت مخاطب یبا اشاره دست و با حالت عصبان ین سخنرانیدر ا ینیخم یـ آقا18

صدر، مهندس بازرگان،  یان بنیآقا ینیخم یداد ومنظور آقا یخود را نشان م

ده یگفت مملكت به بن بست نرس یان و احمد غضنفرپور بود. كه وقتیاحمدسالمت

ه گفت ك یبازرگان و هنگام یرفت بسو ید اشاره ویده ایاست شما به بن بست رس

 ان و غضنفرپور.یسالمت یكنند اشاره دست رفت سویرا مسخره م یمكتب

 د كشور.یر جرایو سا  60خرداد 7،   550، شماره یـ روزنامه انقالب اسالم19

خردادماه  12، سه شنبه 553شماره  ینقالب اسالمد به روزنامه ایـ نگاه كن 20

 60سال 

 (یزد گذشت و آزادیان به سرمقاله )آنچه درین جریشتر ازایاطالع ب یـ برا21

 یو مطلب: محمدجعفر 556شماره  60خرداد16شنبه  یروزنامه انقالب اسالم

د و یزد احضار گردی یانقالب اسالم یبه دادسرا یر روزنامه انقالب اسالمیمد

ن شماره یئت سه نفره حل اختالف در همیبه ه یت الـله صدوقیآ یز به نامه ین

 د.یمراجعه كن

نكه یم و با هم بر سر ایخرداد جمع شد 15بعد از تظاهرات  یـ حدود هفت نفر22

شد كه  نیجه بحثها ایم باالخره نتیتظاهرات چه باشد بحث كرد یتر روزنامه برایت

خرداد در تهران و شهرستانها برگزارشد.  15بزرگداشت تر اول روزنامه شد،  یت

مختلف  یر هایم چند صد هزار نفر از مردم تهران از مسیو ضمن گزارش نوشت

ق یكه از ارقام نسبتا دقیزدند. با وجود ییمایدانشگاه تهران، دست به راهپ یبسو

م. بر یران دایم كه اصل ارقام را بیقتا جرأت نكردیم حقیشركت كنندگان مطلع بود

 50تا  45خرداد  15شركت كنندگان در تظاهرات  یمسار فالحیاساس اطالعات ت

هزار و بنا بگفته و گزارش 70تا 60ران  یهزار نفر و طبق اطالعات حزب ملت ا

ز ین یر مراكز اطالعاتیهزار نفر و سا 60تا 50 ین روزنامه انقالب اسالمیمخبر

 ن حول و حوش بود.یارقامشان در ا

 هسنده صفحین نویزندان وزندانبان ازهم ید به كتاب جامعه شناسیه كنـ نگا23
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از افراد حزب توده را كه از قبل  یكی یـ بعد ها كه از زندان آزاد شدم، روز24

 یان آمد. وینطرف و آنطرف به میاز ا ییدم و طبق معمول صحبتهایشناختم د یم

 من جواب‘‘ ر كرد؟یشما را در كرمانشاه دستگ ید چه كسیدان یم’’ د: یاز من پرس

ست د ینكه بدستور چه مقامیا یر كرد ولیدادم كه مسلما سپاه پاسداران مرا دستگ

ت ن اسیك احتمال ایم مشخص نشده است. یق براین كار زده بودند، بطور دقیبه ا

 صدر بود یبن یالم چون آن شب در پادگان و در مقر آقایا یكه معاون استاندار

امها ن مقیانقالب. هركدام از ا یا دادستانیر كنند و یاطالع داده باشد كه مرا دست گ

ه نكه چون سپایآنچه مسلم است ا یاست ول یكی یكه دستور داده باشند منشأ همگ

صدر در مرحله  یبن یاطالع داشتند كه آقا یاسالم یجمهور یر مقامات باالیو سا

است یكل قوا عزل خواهد شد و در مرحله بعد كار به عزل ر یاول از فرمانده

انش را داده یصدر از اطراف یبن ید. دستور دور كردن آقایخواهد كش یجمهور

 یل روزنامه انقالب اسالمین تعطیب یعنی یبودند و چون در آن چند روز بحران

من در  صدر تنها یبن یان آقایستم خرداد، از اطرافیخرداد ماه تا روز ب 17در 

ن كردند كه ممك یصدر به كرمانشاه رفتم، فكر م یبن یآن روز جهت مالقات با آقا

از من بدست  یو یصدر و برنامه ها یبن یدر مورد آقا یاست اطالعات مهم

وان كه بچه قهرود كاشان و فرمانده یت كیآ یآقا’’ گفت:  یخواهند آورد. اما و

را  یجعفر ید بمن گفت كه ما آقاسپاه پاسداران و از طرفداران حزب توده بو

 ‘‘م.یركردیدستگ

از همان روز  ینوشته بود و ینیخم یبه آقا یدر نامه ا یكه خود ویـ بطور25

 یو آقا یصدوق یآقا یبرا یبه قصد جاسوس یاست جمهوریاول ورود به دفتر ر

 با دفتر را شروع كرده است.   یهمكار ینیخم

كه در زندان شاه بود و استاندار خراسان را با لقب  یرا هنگام یـ توبه نامه و26

 اد كرده بود، مطالعه كرده بودم.یمالك اشتر 

ا نان نام آنریشد و ا یده میته مشترك نامینجا در زمان شاه كمیـ جالب است كه ا27

ند آن را حفظ كرده بود ینه تنها همان مخوف ید( برگردانده بودند ولیبه )كانون توح

 ز افزوده بودند.ین نبلكه برشدت آ

ل یبن قیاز ا ییو فشارها ی، بهداشتییموادغذا ین كمبودهایاز ا یـ البته بخش28

ر ین زندانها سرازیر شده به ایل افراد دستگین علت بود كه آن روزها سید به ایشا

 نشده بود. ینیش بیپ ین وضعیك چنی یبرا یشد و تدارك الزم و كاف

 یموسو یعل یعبارتند از: آقا یاست جمهوریدر دفتر ر یـ افراد نفوذ29
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 یبا نام مستعار نادر یكه در دادستان ینیحس ی، آقاین ملكیحس ی، آقایگرمارود

است یدر دفتر ر 60تا سال یها بود و یصدر یبن یكرد وسربازجو یكار م

، جاسوس حزب توده و یتوده ا یسرهنگ حاتم یكرد، آقا یكار م یجمهور

بود كه دردفتر جنبشها با سودابه  یجوان یسلطان یآقا، یاسالم یحزب جمهور

 …در رابطه بود و ینیخم یت آقایم با بیكرد و مستق یكار م یفیسد

 

 و مطرح کردن قراداد تابوت با اینجانب در زندان حسن واعظی - 30 

 

حسن واعظی و در خواست مصاحبه »همانگونه که در متن کتاب تحت نام 

ما چرا ش’’ وی ابتدا مسأله قرار داد تالبوت را مطرح كرد و گفت:   «تلویزیونی

در جواب گفتم كه خبرنگارما از ‘‘ در روزنامه قرارداد تالبوت را منتشر كردید؟

لندن این خبر را مخابره كرده بود و ما هم خبر را در روزنامه منتشر كردیم. وي 

گرهم اصل قضیه دروغ در جواب گفتم ا‘‘ كه اصل مطلب دروغ بود.’’ گفت: 

بوده است ولي كسي به ما چنین چیزي نگفت و حتي شما هم كه ما را مي شناختي 

 و مدتي هم خودت در روزنامه بودي چیزي در این رابطه نگفتی.

 

  توضیح: 

اصل قرارداد درست بود ولي اولیای جمهوري اسالمي مایل نبودند كه این  

ماه بعد كه من به اوین رفته بودم در مجله قرارداد به اطالع عموم برسد. طي چند 

آمده بود. و آنچه زعمای جمهوری اسالمی را در انتشار  ماشین متن این قرارداد

این خبر ناراحت و نگران کرده بود، این بود که در خبر روزنامه انقالب اسالمی 

آمده بود که اینها به سراغ یک شرکتی که در شرف ورشکستگی بود، رفته و 

اد یک میلیارد پوندی که حکم نجات شرکت را داشت با آن شرکت بسته قرارد

بودند. حال که دسترسی به اسناد پیدا کرده ام، ابتداء مصاحبه مطبوعاتی وزیر 

صنایع و معادن در این مورد آورده می شود و به دنبال آن گزارش انقالب اسالمی 

 خواهد آمد: 

 

 قرارداد تالبوت

  وزیر صنایع و معادن: » 

 قرارداد ایران ناسیونال با شرکت "تالبوت" تعهدی برای دولت ایجاد نمی کند
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روز گذشته محمد رضا نعمت زاده وزیر معادن و صنایع در یک گفتگوی 

و قرارداد ایران ناسیونال با شرکت  60مطبوعاتی پیرامون بودجه صنایع در سال 

 قرار داد...انگلیسی تالبوت در اختیار خبرنگاران رسانه های گروهی 

مهندس نعمت زاده در ادامه سخنان خود در مورد قرارداد ایران ناسیونال با 

شرکت انگلیسی تالبوت اظهار داشت: به دنبال ممنوعیت ورود اتومبیل گروهی 

مأمور مطالعه محاسبه میزان مصرف و تولید بخش سواری و وانت در کشور 

م. آنچه مسلم است کشور حد اقل شدند تا بتوانیم در این مورد برنامه ریزی کنی

احتیاج به یک نوع اتومبیل سواری دارد و به علت اینکه اتومبیل وارد نمی کنیم 

 800تا  700به این نتیجه رسیدیم بهترین راه تولید پیکان می باشد. زیرا در حدود 

هزار پیکان در دست مردم است، ضمناً این اتومبیل کم مصرف و از نظر استحکام 

 أیید می باشد.در حد ت

مهندس نعمت زاده افزود: قرارداد مزکور هنوز تأیید نهائی و امضاء نشده است 

اما متأسفانه عده ای از مردم و مسئولین و نمایندگان مجلس فکر کرده اند ما زیر 

یک بار سنگین مالی خواهیم رفت در صورتی که حجم یک میلیارد پوندی معامله 

سال آینده انجام خواهیم داد و این مبلغ یکجا  5در  مربوط به مجموع معامله ای که

پرداخت نمی شود. خرید به صورت نقدی بوده و برای دولت هیچ تعهدی ایجاد 

نمی کند اما شرکت انگلیسی برای اینکه وجهه کسب کند حجم معامله در پنجسال 

، 11286، شماره  1360اردیبهشت  27کیهان یکشنبه « یکجا اعالم نموده است.

 .11ص 

 

 روزنامه انقالب اسالمی و قرارداد تالبوت

 در پی بحرانی شدن وضع اقتصادی»  

 متوقف شد    « تابوت»بخشی از فعالیتهای شرکت 

خبرنگارواحدمرکزی خبردرلندن بر اساس گزارشات منتشره درانگلیس خبر داد 

ه ک که شرکت تالبوت دروضع نامساعدی از وضع اقتصادی قرار دارد به طوری

هفته گذشته مجبورشد که بخشی ازفعالیتهای خود راتعطیل کند. بنا به همین 

گزارش شرکت تالبوت شعبه ی خودرا دراسکاتلند تعطیل کرده است. نیازبه 

بازارفروش شرکت تالبوت رابه جائی رسانده که باید محلی برای فروش صنایع 

 مشکالت بیشتری روبرو شد. خود پیداکندواالممکن است با

وری می شود که اخیراً شرکت ایراناسیونال در حال انعقادقراردادی به مدت یادآ
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پنج سال با شرکت تالبوت است که از طریق انتشار اخبار و درج مقاالتی در این 

مورد کم و کیف قرارداد مذکور تا حدی تشریح شد و اثرات زیانبار آن نیز ذکر 

 گردید.

ت تالبوت صحت نظراتی که در با مشاهده خبر فوق در مورد ورشکستگی شرک

مخالفت با انعقاد این قرارداد ارائه شده است روشن تر می شود. در خبر آمده است 

که شرکت تالبوت در وضع نامساعدی بسر می برد به طریقی که هفته گذشته 

مجبور شد بخشی از فعالیتهای خود را تعطیل کند و همچنین آمده است نیاز به 

ت را به جائی رسانده است که باید محلی برای فروش بازارفروش شرکت تالبو

 صنایع خود پیدا کند.

نکته اساسی است که انگار تنها شرکت ایراناسیونال  ایناکنون خبر فوق متضمن 

است که باید در شرایط بحرانی به عنوان ناجی شرکت تالبوت وارد عمل شود و 

ی یک شرکت ورشکسته با انعقاد قراردادی به مبلغ یک میایارد لیره انگلیس

انگلیسی را نجالت دهد. همانطوری که قبالً نیز ذکر شد  مسئولین چه دلیل قانع 

کننده ای را برای این قرارداد می توانند ارائه دهند؟ به هرحال ملت مصمم است 

و با قاطعیت هرچه تمامتر می خواهد دست اندرکاران این قضیه دالیل خود را  

، 549، شماره 1360خرداد 6قالب اسالمی، چهار شنبه روزنامه ان« رائه دهند.

   .8و 1ص 

بعد از گزارش روزنامه انقالب اسالمی در مورد شرکت ورشکسته تالبوت و  

بستن قرارداد یک میلیارد دالری که حکم نجات شرکت را داشت، ، آقای بهزاد 

بنوی سخنگوی دولت و معاون نخست وزیر در امور اجرائی در مصاحبه 

در مورد قرارداد عاتی خود، به نوعی به گزارش روزنامه انقالب اسالمی مطبو

خرداد  26و وضعیت شرکت صحه گذاشته است.کیهان در با شرکت تالبوت

   ، چنین گزارش کرده است:1360

مهندس نبوی در آغاز مصاحبه در مورد قرارداد با شرکت تالبوت گفت که یکی »

کارخانه مزبور را خریداری کنیم. این پیشنهاد از پیشنهادات رسیده این است که ما 

دو اشکال دارد، یکی اینکه چنین کارخانه ای با ده ها سال کار، فرسوده شده است 

و خرید آن به صالح مملکت نیست. وانگهی کشورهای صنعتی به آن سادگی ها 

حاضر نیستند کارخانه های مادر را به ما بفروشند. در هر حال این پیشنهاد به 

زیر به وزیر صنایع و معادن داده شد و نتیجه بعدآ به اطالع همگان خواهد و

 (1360خرداد 26« )رسید
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اینهم از آن حرفهای نادرستی است که از زبان آقای نبوی به منظور اغفال مردم 

از عمل نادرستی که انجام شده جاری می شود: اوالً صنایع اتومبیل سازی دیگر 

شود و ثانیاً ما شاهد فروش مجوز کارخانه ها  جزء صنایع مادر محسوب نمی

ماشین سازی و حتی مارکهای مختلف به کشورهای مختلف هستیم و ثالثاً این 

تنها مورد نیست که زعمای جمهوری اسالمی به شرکتها و کارخانه ی 

ورشکسته کمک رسانده اند. وحتی از این باالتر بر اثر نبود تخصص وافی و به 

کارخانه های فرسوده آلمان شرقی را بعد اتحاد دو آلمان که خاطر رانت خواری 

برای آلمانی ها، ماشین های این قبیل کارخانه ها فرسوده و از کار افتاده را که 

کار با آنها اقتصادی نبود و به قول خودشان به در شورت کردن می خورد یعنی 

ن به کارخانه اینکه ماشین آالت را  به عنوان قرضه آهن برای تهیه مجدد آه

 .ذوب آهن بسپارند را خریداری کردند

كه اشخاص پول در  ییاز برگها یكیها در  یل انقالب چپیـ در همان اوا 31   

ان یس منتشر كرده بودند كه آقایسوئ یاز بانكها یكیگذارند از  یم یبانك به حساب

اده و فكركنم قطب ز یلیاردب ی، موسویرفسنجان ی، هاشمیصدر، دكتربهشت یبن

 خته اند.یحساب دارند و پول به حسابشان ر یزدیو دكتر 

ند كرد ین دو به هم نگاهین حرف تو، ایم نقل كرد كه بعد از ایـ بعدا جمال برا 32

 ستاده است.یتا كجا ا ین ویو با اشاره به هم گفتند بب

 یانقالب اسالمشماره روزنامه  557داطالع خوانندگان محترم،یمز یـ برا 33

 یبن یل كارآقایست سرمقاله آن درهمان اواین مجموعه دویمنتشرشده است در ا

د كصیصدراست كه بعدا بصورت دوجلد كتاب تحت عنوان) صد مقاله( چاپ شد. 

 ت روزنامه با نام ویرفتن مسئولیگرآن، به خصوص بعد از پذیشماره سرمقاله د

ته گر نوشیكصد سرمقاله هم افراد دیز ن جانب است. حدود كمتر اینام بقلم ا یب

د كصیشماره ها بدون سرمقاله است. عالوه بر یاندكه اكثرا بدون نام است و مابق

 یگریو مقاالت د یخبر یكه درروزنامه نوشته ام، مقاله ها، گزارشها یسرمقاله ا

ا یام یرا كه حامل پ ییبدون ذكرنام كه البته آنها ین جانب است ولیهستند كه بقلم ا

 شیخ كشور خویتوانند اطالعات خوانندگان را درمورد تار یهستند كه م یاطالع

 ح خود خواهم آورد.یصح یبود، در جا یباق یش دهند اگر عمریافزا

ن ، نوشته احسان ید به كتاب از كاخ شاه تا زندان اوینگاه كن 6ـ در مورد بند 34 

 .423تا  419صص  ید آذری، ترجمه سعینراق

به  گرید یبود. درجا ییایبنام ض یگرینبود و شخص د یرفندرسكیم یـ و 35
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 ن مطلب باز خواهم گشت.یا

 28، 27، 26، 25 یه هایـ قرآن سوره طه آ 36

 یرهاتیبودن اوضاع درآن زمان بجز ت ینستكه كه من بعلت بحرانیقت ایـ حق 37

 دا نكردم.یروزنامه فرصت مطالعه مطالب را پ

 د.یص...مراجعه كن یزندان وزندان یكتاب جامعه شناسشتربه یاطالع ب یـ برا 38

 صفحه  یزندان و زندان یـ جامعه شناس 39

شود كه در پرونده متهم  یـ اطالعات سوخته به آن دسته از اطالعات اطالق م 40

از آن  یان و مقامات دادستانیلو رفته است و بازجو یا به نحویمنعكس است و

 مطلع هستند.

 ن نوشته. یهم 121ـ  120ص  د بهیـ نگاه كن 41

 یك با بعضین آمد واز نزدیبه اروپا، به آلمان و برل یدر سفر یغفار یـ هاد 42

خود  یرا باما بسربردكه شرح آن را درجا یما آشنا شد و چند روز یتهایاز فعال

است جمهور آمده بود، یبه دفتر ر یغفار یهاد یروز 60خواهم آورد. در سال  

ستاده ینطور سرپا ایبرخورد كردم. هم یاط با ویجا، من در حهنگام خروج از آن

 درجواب‘‘ د.یهست ییكایو آمر یشماهاغرب’’ م. او گفت كه یبا هم بحث كرد یكم

ا هم م كه باز هم بیم و گفتیبا هم بگو مگو كرد یلت را بگو، كمیا و دالیگفتم: ب

 م.یم و رفتیم و از هم جدا شدیكن یبحث م

است كه هرواحد آن شامل چهارده  3و2و1سه واحد یحصار داراـ زندان قزل  43

اطاق است و 25تا24بزرگ شامل  یاز آنهابندها یتا شانزده بند است كه تعداد

كصد وشصت یست وهفتاد در یكوچك حدود ده تا دوازده سلول دو یبندها

 یو واحدها یارشهربانین زندان در اختیا 2است. در آن زمان واحد  یمتریسانت

 انقالب بود. یار دادستانیو سه در اختك ی

 ند كه اداره زندان در آنجاست.  یگو یم ییجا به یـ دراصطالح زندان،هشت 44

كه نیزده بودند تا ا یین توطئه هایك چنیز دست بیقطب زاده ن یآقا یـ برا 45

 ست و باز هم درینادم ن ینكه ثابت كنند كه ویا یرا اعدام كردند. برا یسرانجام و

 یكند و از و یرا اغفال م یو یاست پاسدار یاسالم یه جمهوریتوطئه عل صدد

بر اثر  یدهند تا و یپول بو یرد كه در خارج از كشور مبلغیگ یم یحواله ا

 ین حواله ویرا فراهم آورد و بعد از گرفتن ا یل فرار ویكه دارد وسا یامكانات

 كنند. یرا اعدام م

ه ب یراد سخن رانیا یمن برا یاست جمهوریرن دوره یـ قبل از انتخابات اول 46
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صدر  یبن یدر مورد آقا یقم جلسه پاسخ و پرسش یایاز تكا یكیقم رفته بودم. در 

ن جلسه من به سئواالت مطروحه یب داده بودند، در ایترت یاست جمهوریو ر

هر دو حضورداشتند و  یومحمود یان ناصریدادم. در آن جلسه آقا یپاسخ م

 یل مبارزاتیك آشنا شدند. آنها از مسایمطرح كردند و بامن از نزد ییسئوالها

 یز اطالعاتیان در اروپا نیدانشجو یاسالم یه انجمنهایخارج از كشور و اتحاد

 داشتند. یز ازمن اطالعاتیق نیداشتند واز آن طر

كه ازختم مادرش  یهنگام یهاشم ید مهدیان سیبعد ازجر یكم یـ محمود 47

ل، خود وخواهرش كشته شدند. یك تصادف اتومبیگشت در یم برمازاصفهان به ق

 یا كه مر ین دستگاه كسانیشان راگرفتم، گفتند: اینكه من درقم سراغ ایبعد از ا

ه را ك ییكند وآنها یر و اعدام میكند، آنها را دستگ یشان پرونده سازیتواند برا

 یگب تصادف ساختیله ترور وترتیتواند از صحنه حذف كند وس یق نمین طریاز ا

 یك تصادف ساختگیب دادن یز با ترتیرا ن یمحمود یدارد. آقا یازسر راه برم

 همراه خواهرش كشتند.
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