
1 

 

 

 

 سیانور

 

 

 

 

 

 عباس بختیاری



2 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 سیانور
 

 عباس بختیاری
 

 گرافیک/ سارا شایسته

 طرح جلد/ فرشاد سلیمانی
 اوژنیاژ صحافی/

 4102  چاپ اول / پاریس
 نسخه 0111تیراژ: 

 
 تمام حقوق این کتاب برای نویسنده محفوظ است

 استفاده از مطالب و عکس ها با ذکر منبع بالمانع است

 
 gheselabbas@yahoo.frدرس تماس  آ

  1133024133320تلفن تماس در پاریس :  
 

 دالر امریکا 01قیمت: 

 یورو اروپا 01  

mailto:gheselabbas@yahoo.fr


3 

 فهرست 
  

 7 ................................................................................................................................................قِـزل مرگ

 9 .................................................................................................................................................... آباد ظلم

 77 ........................................................................................................................... ریفق مردم یها فرش

 02 ............................................................................................................................ مردم یاجبار انتقالِ

 02 ............................................................................................................................ ینوجوان یها شرارت

 02 ................................................................................................................................................... سربندر

 07 ................................................................................................................... بندر یها معلم یریدستگ

 22 ............................................................................................................ یقیموس و یباز و تئاتر عشقِ

 24 ...................................................................................................................................................... تهران

 24 .................................................................................................................................... انقالب ،یسرباز

 44 ..................................................................................................................................... خوزستان لِیس

 17 ............................................................................................................................................ ییفدا بندرِ

 12 .................................................................................................................. گاز و نفت یها لوله انفجارِ

 17 .................................................................................................................................. زندان و ییبازجو

 72 ....................................................................................................................................... شکنجه و آزار

 70 .................................................................. یدیخورش خانم نام به یا فاحشه کنار در غالم اعدام

 41 ...................................................................................................................................... یآزاد ای اعدام

 49 ........................................................................................................................................... مردم یشاد

 90 ......................................................................................................................................... تهران هم باز

 92 .................................................................................................. مردم یآوارگ و عراق و رانیا جنگ



4 

 

 94 ................................................................................................صحرا ترکمن یشوراها رهبران ترور

 727 ........................................................................................................................ دجوا دکتر با ییآشنا

 722 .................................................................................. خاور بنز یماجرا و سازمان به شدن وصل

 724 .................................................................................................................................... شمارش مرکز

 770 ........................................................................................................................................... بخانهصاح

 774 ...................................................................................... کار هینشر شمارش مرکز در یجیبس دو

 774 ............................................................................................................................. ها اسلحه گاهیمخف

 702 .......................................................................................... (پدر) کالم لتیفض عباس ۀخان یۀتخل

 700 ............................................................................... (یشاهرخ محراب) شنبه بابا پسر یخودکش

 704 ................................................................................................... انوریس با سیپرسپول مِیت قیتشو

 700 ........................................................................ عصریول شهرک به کار یۀنشر عیتوز مرکز انتقال

 704 .......................................................................................................... سگ مرگ و انوریس شیآزما

 704 ......................................................................... کشاند؟یم مرگ کام به را انسان چگونه نورایس

 721 ................................................................... انیاسد توکل شهادت از پس لرستان ۀشاخ میترم

 742 ............................................................................................................................... رضایعل سوگ در

 747 .................................................................................... مارستانیب پرستار کزادین سوزان ربارانیت

 717 ...................................................................................................... یچ شانه ریمد محسن شهادت

 712 ..........................................................................................................................رفاش دیحم اورکت

 772 ........................................................................................................................................خواهر مرگِ

 771 ............................................................................................................ سازمان یاعضا باختن جان

 741 .................................................................................................................................................. طاهره

 790 ................................................................................................................... سازمان با مجدد ارتباط



5 

 791 ........................................................................................................ رشت یمل بانک ۀمصادر طرح

 002 ................................................................................................................................................ یپورعل

 000 ..................................................................................................................................... یمثن یمرتض

 004 ............................................................................................................................ نجار یِموسو یآقا

 004 ................................................................................................................................. فرزانه با مالقات

 020 .......................................................................................................................... جدول و شعر و آواز

 022 ........................................................................................................................................ خنده یگاه

 021 .......................................................................................................................................یروان یِزندان

 024 ..................................................................................... انیزندان برابر در یجواهر لیجل ۀشکنج

 040 ............................................................................................ زندان یبازجو سرپناه یتق سرنوشت

 042 ........................................................................................................ بود کانیپ یتو نوزه ها اسلحه

 010 ............................................................................................................. دنید خواب جرم به زندان

 014 .................................................................................................................................... زندان مقررات

 017 ............................................................................................................................... هیفق بازجو بِیفر

 019 ................................................................................ فرزند خون پولِ تومان پانصد و هزار دوازده

 074 ........................................................................................................................... ابانیخ در ییبازجو

 077 .................................................................................................. (بابک) یمحمود محمود شهادت

 079 ........................................................................... (ینیخم بندرامام)شاهپوربندردریاعدامزدهیس

 044 ........................................................................................................ یاسیس یزندان کی پدرِ مرگ

 092 ..................................................................................................................... یدُب زندان ران،یا ترک

 020 ......................................................................................................... یدُب سواحل در ما یریدستگ

 074 ............................................................................................................................. ...کابوس...  یدآزا



6 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 ـزلق  مرگ 

 

ها شیشه و رد کرداتاق نشیمن را خُ بزرگِ مسلسل شیشۀ رگبارِ

زده از خواب پریدیم. صدای وحشت "هفرزان"من و  !زمین شد پخشِ

پیچید. گیج بودیم. درِ خانه توی سرمان می شلیک گلوله و زنگ ممتدِ

ها و کروکیِ بانک ملی با عجله تمامِ کاغذها و نوشتهبلند شدیم.  هراسان

افراد مسلح سپاه ه دادم. زیر بالش مخفی کرده بودم به فرزان رشت را که

ماهه حامله که شش فرزانهها ریختند توی حیاط. بامکشان از پشتعربده

 هاصدای پوتینکاغذها را در لباسِ زیرش جاسازی کرد.  ۀهم سریعبود 

د زد: دا "قزل"خانه. داخل هجوم آوردند به شد. یکباره تر مینزدیک

و از راهرو خیز برداشت تا اسلحه را از دست یکی از  «پسرِ مش حسینه»

اش را نشانه گرفت و شلیک کرد دیگری سینه پاسدارها بگیرد که پاسدارِ

بزرگ پیراهنش روی خون دایرۀ قرمزِ دیدم که . روی زمینافتاد و قزل 

ساق پاهایم سوخت . کوبیده شد توی صورتم 0تهِ قنداق ژ یکهو. شدمی
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دستی صورتم را با زور رده شیشه بود. زمین پر از خُ و افتادم روی زمین.

فشار داد و انگشتش را فرو کرد توی دهانم تا سیانوری را که نبود بیرون 

 بکشد.

ازمان س" تیمیِ ۀبود. خان 7017ماهِ  شهریور 07 صبحِ پنج و نیمِ

شهر  هایهیکی از محلقدیمی  ۀدر کوچ "ایرانهای فدایی خلق چریک

 رشت. 
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 آباد ظلم

 

های خارجی که پهلو کشتی. های بندر بودپدرم کارگر اسکله

در آن گرمای وحشتناک  ،کردندگرفتند و کارگرها بارها را خالی میمی

از و پدرم  د توی سایهنشستنمیخسته و کوفته  ،شدشان که میتشنه

گاهی ساز و دهلی داد. می یخ آبِگرداند بهشان بزرگی که دور می سطلِ

شان را خستگی رقصیدند تا زهرِچرخاندند و میزدند و کمری میهم می

 بگیرند. 
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کردند.  شادی میای اما به هر بهانه ،همه فقیر بودند مثل هم

ل دوستی و عین عدالت بود برایشان. برای همین اه ،برابری در فقر

 رفاقت و صفا بودند. 
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یتیم بزرگ یکی  شان جای زخمی روی قلبش داشت؛کدامهر 

ها دور بود از فرسخیکی غریب بود و  یکی زنش مرده بود، شده بود،

 پسرهم یتیم بود و هم غریب بود و هم یکی مثل پدرم و  ،اشخانواده

از دست داده  بود به خاطر فقر و نداری تب کردهرا که  "جمال"بزرگش 

 بود. 

 

آباد بود آنجا. نه آب داشتیم نه دکتر و دوا و درمان. ظلممحلۀ 

فرستاد شهرداری تانکرهای آب را از اهواز میداد. جا بوی نفت میهمه

کشیدند و کوچک و بزرگ، با دبه و سطل و کوزه صف می بندر و مردم،

 آب تانکرِرسید و گرفتند. اگر کسی دیر میشان را میسهمیۀ آب
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-دوید دنبال تانکر تا شاید دلکنان میرفت، سطل به دست و التماس می

 بدهند. آب  ایچکهای بایستند و لحظهشان به رحم بیاید و 
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ها گروهی مردم از بس فقیر بودند گاهی شبروزگار تلخی بود. 

 دزدیدند. میو گندم نبارها و شکر و آرد زدند به امی

 

چنگک و چاقو  های شکر که باشب تاریک بود و ساکت. کیسه

ها مزۀ دهانِ ما را ها و قابلمهر شُر شکر توی ظرفشد، صدای شُپاره می

 پتروشیمی بندرِعظیمِ پاالیشگاه و  ..کرد.که بچه بودیم شیرین می

  در حال ساخت بود. شاهپور

 هم "شهال"درد کم نداشت مرگ خواهر کوچکم  پدرم غم و

دو د. تا اینکه مریض شد و بوکمرش را شکست. همیشه توی بغل پدرم 
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دفن  برق توی بیابان کنار دکلِجانش را تب کرد و مُرد. جسم بیشب 

اند و بدنش ها قبر را شکافتهخبر رسید که روباهبعد شب چند اما . دکردن

تو سر زنان دویدند سمت بیابان... ها و همسایه مادرماند. را تکه تکه کرده

ای را به دندان گرفته باشد و کنده شدۀ بچه روباهی دستِ اما من ندیدم

 .هایش در تاریکی برق بزندچشمدر حالِ فرار 
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 های مردم فقیرفرش

 

کردیم. تعدادی  هایم فوتبال بازی میبا چند تا از دوست

ل خوردن کاغذ و مقوا بودند و دورتر از ما ها مشغوگوسفند و بز جلو خانه

فروخت. چند نفر از  زد و کنار زمین خاکی شربت میپیرزنی داد می

با تعدادی سربازِ ژاندارمری جلو مسئوالن ادارۀ گمرک بندر شاهپور 

 درِیکی کی یهای محله توقف کردند. وانتی هم پشت سرشان بود. خانه

این بود که شان مردم. کارهای خل خانهرفتند دا میزدند و ها را میخانه

 0422های جشن برای طاق نصرت ویژۀ هایشان رابا توافق مردم، فرش

ه مُهر کدادند هم دست مردم میگرفتند و رسیدی ساله قرض می

 بردند.  فرش را با خود میو  خورده بودژاندارمری پای آن 

را دنبال  مورهاأنگران مادرم که وانت م هایهنوز برق نگاه چشم

ها کرد از ذهنم پاک نشده است. روزهای بعد همراه خانواده و همسایهمی

برادران "هایمان را تماشا کنیم. فرش رفتیم تا جلو دروازۀ ورودی شهر،
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هایشان در کنار قاب از مردم و فرش که عکاس شهرمان بودند "یخرم

 گرفتند. های یادگاری میعکس بزرگ شاه ایران عکس

 7042)عکاس( بندرشاهپور  "ییل خرماسماع"
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 رنگِ ،آفتاب»روزهای بعد خبری دهان به دهان چرخید: اما 

  «رده است.ها را بُفرش

 شهر ورودی هایشان را قرض داده بودند مقابلِمردمی که فرش

و از  بگیرندسای اداره گمرک را ؤر طاق نصرت جمع شده بودند تا جلو و

پس بدهند. سرانجام با پا در میانی آقای  هایشان رافرشکه آنها بخواهند 

 فردای روزِقرار شد  ،بندرشاهپور رئیس باشگاه ورزشی تاجِ ،تفرشی

روز طور هم شد و همین د.ها برگردانده شوهای مردم به آنفرش ،جشن

های بیسکویت به ها با یک گونی برنج و بستهبعد از تاجگذاری شاه، فرش

 مردم برگردانده شد. 
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 اجباری مردم ال  انتق

 

در پانزده کیلومتری  ،ها پیش از برگزاری جشندولت مدت

شروع کرده سبک انگلیسی را  ساختۀهای پیشخانه بندرشاهپور احداثِ

 ،7021آبان سال  2تاجگذاری شاه در  . پس از برگزاری جشنبود

 کارگران و کارمندانِ شهرک به دو بخش ساخته شد. "سربندر"شهرک 

رمندان به شهرک انتقال داده های کام شده بود. خانوادهادارات تقسی

 به شدتاز بندرشاهپور  هایشان با خروجگران و خانوادهاما کار شدند

خرید و  محرومیت از صید ماهی ومعنایش بندر رفتن از  مخالفت کردند.

خالصه شکر و  زده و برنج ومین گوشت یخأاچاق و تفروش اجناس ق

تخلیه و بارگیری عایدشان  موقعِ که عمدتاًبود ده از مایحتاج خانوا کلی

 شد. می

که کار حفاظت از -نیروهای ژاندارمری با کمک نیروهای ارتش 

مقابل  -کردندنظامی تخلیه می کشتی هایی را به عهده داشتند که بارِ
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شان را  وسایل زندگی و از مردم خواستند تا سریعاً کشیدندها صف  خانه

دم مخالفت کردند. و آنجا را ترک کنند. مر ندال دهها انتقبه کامیون

 کردند تالش می بردند وها هجوم میبه خانهژاندارمری نیروهای ارتش و 

شان را جمع کنند و بیرون و زندگیکنند تا وسایل خانه  مردم را وادار

مردمِ محروم با نیروهای ژاندارمری درگیر شدند و دو نفر کشته و بروند. 

خمی شدند. و سرانجام به زور اسلحه، مردم را به شهرک ی هم زدتعدا

 سربندر انتقال دادند.
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 (7047سال  -تخریب خانه های محله ظلم آباد و محله بیست فامیلی ) بندرشاهپور 

 

توسط ژاندارمری و مقامات شهری  اولیۀ زندگی پتو و وسایل

ل داده شدند. کاغذ و اانتقجدید های  رسهها به مد ها شد. بچه وارد خانه

دفتر به رایگان میان مردم تقسیم شد. بیسکویت مادر و شیرهای پاکتی 

  ...مدرسه توزیع شد دربه رایگان  هم

 

خودشان را به بندر  شدای که می با هر وسیلۀ نقلیهاما مردم 

خارجی  را با کارکنانِشان  ارتباطمثل گذشته رساندند تا بتوانند می
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دادند و در ها پسته مییکشت د. مردم به کارکنانِها حفظ کننکشتی

و ها ند. سیگار و ویسکی در جادهگرفتمیآن لباس و سیگار  ازای

را شان لیاز مشکل ما بخشیشد و  ها خرید و فروش میکامیون پارکینگِ

 کرد. حل می
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 های نوجوانیشرارت

 

ما شرور بودیم. عصبانی و خشن بودیم. نیروی اعتراض و 

 کرد. اما جهت نداشت. تخریب در ما بیداد می

 ورزشیِ. دور تا دور استادیوم بود "جشن چهارم آبان"کنم فکر 

بندر ساخته شده بود، سربرای ورزشکاران مدتی قبل که را ای سرپوشیده

ۀ خانوادبزرگِ های عکس ؛ه بودکردهای شاه تزئین با پالکارد و عکس

آن زمان. جشن قرار  مشهورِ وانندۀخ "حمیرا"پهلوی و در کنارش عکس 

از  ر استادیوم شهر آغاز شود. چند صد نفربود ساعت هشت شب د

یک  اطالع از اینکه این جشن صرفاًبی انها و جوانان و نوجوان خانواده

بودند تا هم غذای مناسبی  جمع شدهاستادیوم  جلواعیانی است  همانیِم

ه صدای یک خوانندۀ زن ر در شهرشان ببخورند و هم برای اولین با

مردم را با  ۀکردند تا فاصلمی موران ژاندارمری سعیأگوش دهند. م

رئیس سازمان تربیت بدنی شهر که  "غفوریکاظم "استادیوم زیاد کنند. 
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زفول به آنجا منتقل شده بود ددوم کشتی فرنگی ایران بود و از  قهرمان

سالن ایستاده بود و با ورودی  روی درِهروبسفید با کت و شلوار و کروات 

و تا داخل  گفتمیخیرمقدم  پوش به آنهاهای شیکهمانرسیدن م

 "جمالی"به  شان رادعوت کارتِ هاکرد. مهمانمی شانسالن راهنمایی

دادند و یکی پس از دیگری وارد سالن معاون تربیت بدنی نشان می

لتماس رئیس سازمان تربیت بدنی اها و ژاندارمشدند. مردم به  می

دادند جوابی که به مردم میتنها اما . شونداستادیوم  واردِ کهکردند  می

 من هم هر بار که تقالدعوت داشته باشند.  کارتِ این بود که باید حتماً

های دعوت شده وارد الی خانوادههپائین انداخته الب سرِبا کردم می

 شناختندمرا می سریعها ژاندارممناسبم به خاطر لباس ناشوم باستادیوم 

سای ؤرئیس ساواک ماهشهر و خانواده، رداخل. بروم گذاشتند  و نمی

ها و ها، و گروهی از کاپیتانمدارس و دبیرستانمدیران ادارات دولتی، 

کاال  ر حال تخلیۀکه در بندرشاهپور دهم های خارجی کارکنان کشتی

مردم  استادیوم بسته شد. های این جشن بودند. درِبودند، مهمان

با خواهش و  "رحمان خلیلی"کشیدند. من و دوستم خشمگین هو می

 ایچند دقیقهبرای  هاسرباز های مکرر توانستیم با محبتِ یکی ازالتماس

درسته و  سالن را ببینیم؛ گوسفندِ داخلِیاییِ ؤراز پشت شیشه فضای 

ف های پلو ردیهای پر از مرغ و دیسظرفبود، روی میز  ای کهشدهپخته
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های رنگارنگ و آشپزهایی میوهپر از سبدهای کنار هم چیده شده بودند. 

 آوردن و چیدنِ غذاها بودند. که مدام در حال 

شاید بتوانیم از پشت استادیوم تا با عجله رفتیم من و رحمان 

دادند. نگهبانی میهم ها آنجا ژاندارم بشویم اماتوالت وارد سالن  پنجرۀ

استادیوم. مردم هو  سته شده بود. برگشتیم جلو درِی بهای ورودتمام راه

کردند. به سوی استادیوم سنگ پرت می هابعضی نوجوانکشیدند و می

 تمناراحت رفتیم ایستادیم پشت سر مردم. به رحمان گفعصبانی و 

  «شونو زهر مارشون کنیم.بریم شب»

هایشان را در زمین خاکی فوتبال پارک اتومبیل هاهمانتمام م

ای کرده بودند. میدان فوتبال پُر بود از اتومبیل و سربازانی که از فاصله

به رساندیم صدا خودمان را بیابان آرام و بی دادند. از راهِدور نگهبانی می

توی تاریکی شب تا توانستیم چوب کبریتِ سوخته و میخ و ها. اتومبیل

ها و به مهمان طور که با عصبانیت و خندهریز پیدا کردیم و همان فلزِ

گفتیم یکی یکی ه میدادیم و بد و بیراهای جشن فحش میبرگزار کننده

 کردیم. ها را خالی میبیلباد چرخ اتوم

جلو با رضایت برگشتیم مان راحت شده بود و ساعتی بعد خیال

های باالیی استادیوم که پنجره ایستاده بودند. ترمردم عقباستادیوم.  درِ

 خواند: را شنیدیم. حمیرا می هاهمانیرا و تشویق مصدای حم باز شد
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  شاها جاودان تویی»

  ...شاه مهربان تویی

  باشد زنان را آزادی از تو

  «...ایران زمین را آبادی از تو

 

از سالن یکی پوش یکی شیک هایهمانبود. منیمه شب 

 یادز هایشان را از گرماییقه آمدند. بعضی از مردهابیرون میاستادیوم 

سمت زمین خاکی  رفتندمیو مست و تلو تلو خوران  بودند باز کرده

ای دیگر ستهکردند و دمردم آنها را هو میای از دستهفوتبال. 

پوش عکس یادگاری بگیرند. فقیر و های شیکخواستند با خانواده می

  .زدنددارا به عکاس لبخند می

سوار وقع م هاهمانممصیبتِ هم برای تماشای  من و رحمان

 "حمایتی"ا عجله دویدیم سمت خانۀ آقای ب ،هایشانلیباتومبه  شدن

اش نشستیم به تماشا. از طویلۀ پشتِ خانهخوانِ مسجد بود و که اذان

کم کم  .رفتندهایشان میدسته دسته به طرف اتومبیلها مهمان

موران ژاندارمری أزمین خاکی فوتبال پر شد از م و ای راه افتادهمهمه

رئیس تربیت  ورئیس پاسگاه از دور دویدند. میاین طرف و آن طرف که 

دیم که دور هم جمع شده بودند و دی می ها راچند نفر از مهمانبدنی و 
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هایی که سالم بودند گشتند. تعدادی از اتومبیلای میدنبال راه و چاره

و های پنچر شده بیرون کشیده شدند موران از میان اتومبیلأبا کمک م

بقیۀ جشن،  و برگزار کنندگانِ اندرکاراندسترفتند. از آنجا با سرعت 

به  انتقالِ آنهاداخل استادیوم تا راه حلی برای  برگرداندندرا  هاهمانم

از یک ساعت با کمک رئیس تربیت بدنی، بعد پیدا کنند. هایشان خانه

به بندر  وستوببا ا ها را، مهمانسای ادارات بندر و گمرکؤها و رژاندارم

  ماهشهر انتقال دادند.

 هایی بود که ما در حقِآزاریاما این فقط یکی از هزاران مردم

از شکستنِ سرِ  کردیم؛آمدند مییی که به بندر میهادارها و خارجیپول

حمام  دودۀ دودکشِ ریختنِهای سنگی گرفته تا ها با تیر و کمانخارجی

تاسوعا که  شبِ مطلقِ ریکیِهای مسجد آن هم در تاپاشدر گالب

اما  ،کنند شان را با گالب تر میهمگی در حال عزاداری هستند و صورت

هاست که آنها را شود فقط خندۀ جوانها روشن میموقعی که چراغ

 کند. شان میو صورتها کف دست متوجه سیاهیِ

 

کرد که خطرناک بود. در من یک آنارشیسم عریان بیداد می

ل به پا کردنِ ماجراها و حوادثی بودم که مرا به آرامش اش دنباهمه

نفت فروشی را باز کرده  مغازۀ های نفتِ یکبرساند؛ تمامِ شیرهای بشکه
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طور که نفت روی زمین راه افتاده بود کبریت به دست بودم و همان

و تماشا  اده بودم تا محله را به آتش بکشمدورتر کمین کرده بودم و آم

های ریل قطار را باز کنم تا قطاری که کردم پیچتقال می کنم! بار دیگر

کردم بارش تسلیحات نظامی است از خط خارج شود و همه تصور می

 ها خیلی محکم بودند. پیچب بدمصّچیز برود هوا... اما 
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 سربندر

 

 "امام خمینی"بخش مسکونی و غیر بندرگاهی بندر  "سربندر"

 کیلومتری آبادان.  72تری اهواز و کیلوم 74؛ حدوداً در است فعلی

کارکنان  ، برای اسکانِ"پهلوی"با ساخت بندر شاهپور در دوره 

و کارگران بندر، تصمیم گرفته شد شهرکی در پانزده کیلومتری شمال 

که  استآهن سرتاسری ایران راه شروعِ قطۀبندر ساخته شود. سربندر ن

شاه  بندر"هپور را به ساخته شد و بندر شا "رضاشاه پهلوی"به دستور 

 د. کنوصل میدریای خزر  ساحلدر  فعلی( "ترکمن بندر")

، "ایالم"، "بروجرد"ساکن در سربندر از اهالی  بیشتر مردمِ 

، "شادگان"، "مناطق بختیاری"، "همدان"، "الیگودرز" ،"کرمانشاه"

به  اند و عمدتاً به این منطقه آمدههستند که  "خرمشهر"و  "آبادان"

 .کنند صحبت مییا عربی  ، لری وهای فارسی زبان



31 

 

 

 

 

 (7024ایستگاه راه آهن بندرشاهپور )سال 
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ل قرار گرفتن در نزدیکی مرز ایران و عراق و دلیشهر سربندر به  

بسیار آب و هوای  های سال، در بیشترِ فصلشطبیعت گرم و خشک

 12ز طوری که دمای هوای آن در مرداد ماه به بیش ا بسیار گرمی دارد

 رسد. درجه می

ساکنانش است که  ۀاولی ی از فرهنگِترکیبفرهنگ این شهر  

با و همزیستی ورد برخبه دلیل نیز ند و اهبه این شهر مهاجرت کرد اًاکثر

 وجود دارد.  بومیان شهر و تساهل بیننوعی آزاد اندیشی  ،هاخارجی

 7022در سال  "مونارچی"برگزاری یک کنسرت راک گروه  

در بین ها ها و آنارشیستهیپی و شد که موجی از طرفداران راکباعث 

توان اثراتش را دید؛ موهای هنوز هم میشکل بگیرد که  شهرهای جوان

های گوش دادن به موسیقیبندهای آنچنانی و بندها و گردنبلند و دست

 راک و متال...
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شیعه هستند و مراسم عزای  هااکثر ایرانیمثل اهالی سربندر 

 7000سال  درت عزاداری در سربندر ئن هی. اولیکنندمحرم را بر پا می

سیس شد که سبک أسرکارگر بندر ت "زادهعلی جعفر کدخدایی" توسط

 عزاداری بندر بود. 

این مراسم که در »چنین گفت:  7029 خمینی در سال آیت اهلل

 شهدا جلویش را بگیرید که کارشود به اسم عزای سیدالبندرشاپور می

ریزند و یک عده شیطانی است، توطئه اسرائیل است. یک عده موبلند می

زنند و برای ل میرقصند و کِکنند. اینها میدختر لخت و عور تماشا می

این را علما موظفند بهم بزنند با  ...زنندکاله شرعی دستی به سینه می

کشد اینها را که شب عاشورای آقا یک مسلمان با غیرت بیاید ب ...جهاد

 کنند و به اسم عزاداری جارزنند و فساد میل میآیند و کِاباعبداهلل می

خالف شرع  این ...ها ناموس ندارندعرب ...زنند کوفیان ناموس ندارندمی

بروند همان لخت و عورهای شیلی و آرژانتین را  ...اینها کافرند ...است

الد کفر را ب بلندها بروند و یاغیان لی مواین فُکُ... طرفداری کنند

یند و آچه معنی دارد می ...یعنی چه؟ ...طرفداری کنند نه شهید کربال را

باهلل کفر  آیند و العیاذگویند عزای حسین است اما مست میمی

هر مسلمی اشکش  ...شاندهند در دستهگویند و دشنام اهل بیت می می

 (04صفحه  ،جلد سیزدهم ،حیفه نورص ،)آیت اهلل خمینی «آید.می
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 "آیت اهلل خمینی"
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 های بندر دستگیری معلم

 

خواستند سوارِ بند زده بودند و میمان دستهای معلمبه دست

ایستاده بودیم و نگاه  مانجلو خانۀ معلمها اش بکنند. ما بچهجیپ

بعد سوار جیپ که  .کرد ای برگشت و با تلخی به ما نگاهکردیم. لحظه می

  .مان داداش را نشانهای گره کردهمشتشد 

مان بود. دو سال تاثیرگذار زندگی اولین معلمِ "پرویز زاهدی"

در زندان اهواز ماند و بعد از آزادی از آموزش و پرورش اخراجش کردند. 

کار  "تئاتر شهر"رفت تهران و مدتی در کارگاه نمایش بود و در کتابخانۀ 

در  7047 انقالب بهمنِچند ماه قبل از کرد، که باز دستگیر شد و تا می

 در حبس بود.  "زندان قصر"

 

 "زادهبیژن مالح"فقط او نبود که روی ما تاثیر عمیق داشت. 

را  "گواراچه"و  "سیاهکل"که اولین بار نام و کارگردان تئاتر  مستندساز
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های دیگرِ شهر معلم.. ."جوالیی"و آقای  "موسی عجم"و  -از او شنیدم

 دستگیر شدند و به زندان افتادند.  "ساواک"ما بودند که بارها توسط 

اهل ، "منوچهر جعفری"زنده یاد تئاتر  دوست و کارگردانطور و همین

بعدها در حکومت جمهوری  لنینیست بود و-مارکسیست که کرمانشاه

تی خوزستان و نف اطقعامل اصلی انفجارات من اتهام دروغینبه  اسالمی

در سال  و همکاری با گروه های وابسته به خلق عرب حمل اسلحه

در  چهارشنبه سیاه خرمشهرهفته پس از کشتار مردم در  چند 7044

 شد.  اعدام زندان اهواز
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ما سمت و سوی درستش را  بدون آنها شاید هیچ وقت زندگیِ

آگاهی برسیم و  توانستیم به اینکرد. اگر آنها نبودند شاید نمیپیدا نمی

ها و های زیاد داشت با محیط و دغدغهپا در راهی بگذاریم که تفاوت

 ای که در نوجوانی درگیرش بودیم. زندگی آرزوها و شکلِ
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 موسیقی بازی و تئاتر و  عشق  

 

و با موسیقی سنتی و محلی آشنا بود  پدرم اولین استادم بود.

زد. وقتی دید من می "نچهکما"و  "نی" ،کردهر وقت فرصتی پیدا می

بندرشاهپور سپرد تا -قطار اهواز هم به موسیقی عالقه دارم به سوزنبانِ

بار به من تنبک زدن یاد داد. خودش هم اولبیاورد.  "تنبک"برایم یک 

ام روزها درس و مدرسه که تم. حلبیقرمزِ  عشقم شده بود آن تنبکِ

عدها پیش استاد برفتم خانه تا تنبک بزنم. شد با عجله میمی

به گروه  ملحق شدم ینوجواندر همان ایامِ تنبک آموختم.  "حمداوی"

زدم. وچک و طبل بزرگ میموسیقی پیشاهنگان ماهشهر و طبل ک

موسیقی شرکت کردم اول شدم و ساالنۀ ی که در مسابقاتِ سومین بار

 همراه گروه رقصِ دخترانِ دبیرستان ماهشهر رفتم به اردوی رامسر. 
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شق تئاتر و بازیگری هم بودم. دوازده سالم بود که با اولین گروه عا

را اجرا کردیم. من  "قالبی دکترِ"تئاتریِ بندر شاهپور نمایشِ کمدی 

 "خور"م. همان سال در فیلم کوتاه هشت میلیمتری داشتنقش دکتر را 

 بعدها بازی کردم. ظاهرا استعدادی داشتم که "زادهبیژن مالح"ساختۀ 

 

 ساخته ی بیژن مالح زاده "خور"حنه فیلم پشت ص

ایستاده از راست: علی سهام پور، عبدالعلی قاسم پور، عباس بختیاری، زنده یاد بیژن مالح 

 نشسته از راست: رحیم خلیلی، کریم منصوری و منوچهر کالنتر - زاده و نبی شاهپوری
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ر منوچه"به کارگردانی  "محمود دولت آبادی"نوشتۀ  "ریل"در نمایش 

بهرام "نوشتۀ  "میردپهلوان اکبر می"و بعد در نمایش  "جعفری

پیک "، و "موسی عجم"و  "بیژن مالح زاده"و به کارگردانی  "بیضایی

و زاده  به کارگردانی بیژن مالح "فرناندو آرابال" "نیک در میدان جنگ

جالب اینکه بازی کردم.  "ای در مدالشه"به نام  م کوتاه دیگریدر فیل

ساواک به آنجا  "میردپهلوان اکبر می"ین شبِ اجرای تئاتر در سوم

کم به خاطر من با حمله کرد و کارگردان و بازیگران را دستگیر کرد، اما 

 . کاری نداشتند سن و سال بودنم

 

 

 

 

 

 

 
 

  ساخته بیژن مالح زاده "خور"سر صحنه فیلم 

بیژن مالح زاده، عباس پور، زنده یاد  از سمت راست: کریم منصوری، عبدالعلی قاسم

 بختیاری
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 (7040نوشته بهرام بیضایی )بندرشاهپور  "پهلوان اکبر میمیرد"پشت صحنه نمایش 

از راست: ابراهیم جعفری، سفر گندمانی، بیژن مالح زاده، منوچهر کالنتر، عباس بختیاری، 

 مهران عندلیبی

 

 
  ه کارگردانی بیژن مالح زادهنوشته بهرام بیضایی ب "پهلوان اکبر میمیرد "بعد از اجرای

 از راست: ابراهیم جعفری، منوچهر کالنتر، کریم منصوری، سفر گندمانی، عباس بختیاری
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یافت درپایان دوران دبیرستان و پس از اینها گذشت تا اینکه 

های من که از موفقیتها ایمحلهدوستان و همخانواده و  دیپلم

پولی روی شان توانوسع و ا بر خوشحال بودند جمع شدند و هر کدام بن

با قطار روانۀ آنجا وانت به خرمشهر بردند و هم گذاشتند و مرا با یک 

 تئاتر را دنبال کنم. بتوانم تهران شدم تا 
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 تهران 

 

آهن تهران چمدان به دست گیج و مات دور و ایستگاه راه توی

اه رساند به کارگروز بعد مرا  کردم. رفتم خانۀ عمویم و اوا نگاه میبرم ر

گاه رخیابان شاه بود. آن روزها پرویز زاهدی در کانمایش تهران که در 

تئاتر آن  هایای تعدادی از حرفهها که باال رفتم نمایش فعال بود. از پله

آشور بانی پال "دوران در چایخانۀ تئاتر مشغول خوردن ناهار بودند؛ 

آتیال "، "بر رحمتیاک"، "شهره آغداشلو"، "اسماعیل خلج"، "بابال

صدای . "رضا رویگری"و  "رضا ژیان"، "هوشنگ توزیع"، "پسیانی

سکوت شان پیچیده بود توی فضا. وارد که شدم همه خندهقهقهه و 

خواهم آقای پرویز زاهدی را ببینم. همه میکردند. سالم کردم و گفتم 

ید به هم نگاه کردند. اسماعیل خلج از جایش بلند شد و آمد جلو. پرس

ام آشنای آقای زاهدی هستی. گفتم معلم من بوده و حاال از جنوب آمده

کمکم کند تا تئاتر را در تهران دنبال کنم. گفت چند روزی است که 
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دستگیر شده و اطالعی از او نداریم. در کتابخانۀ تئاتر شهر دستگیرش 

کرده بودند. بغضم گرفت. خلج که متوجه ناراحتی من شد آرام گفت برو 

ای در فروشیبینمت. شب مرا برد به عرقمیاعت شش بیا سر کوچه س

ها پول جمع ها که پاتوقش بود. گفتم دوستان و همسایههمان نزدیکی

کشم ر برگردم و خجالت میام دست پُکردند تا من بیایم اینجا. قول داده

را برای  "شبات"مان. خلج آن موقع نمایشنامه طوری برگردم شهرهمین

کرد. گفت روزها بیا هم تمرینات را ببین و آماده می "نر شیرازجشن ه"

هم در تدارکات به من کمک کن. از خوشحالی بوسیدمش و قول دادم 

جانی واکر را که از  جبران محبت کنم. فردایش یک بطری ویسکیِ

های بندر خریده بودم با یک زیرپیراهنی کاپیتان برایش سوغاتی کشتی

 بردم. 

 

نم به تهران گذشته بود که پرسان پرسان با اتوبوس مدتی از آمد

آباد خانۀ دوست و راه آذری و یافتبوس رفتم حوالی سهو مینی

. پدرش رئیس بخشی از انبارهای ادارۀ "زادهاکبر فرخ"ام همکالسی

تهران خریده بود. اکبر منتظرم جنوب ای در نهگمرک بود و برای اکبر خا

رختخواب در دست  خوشحال و خندانشب با هم شام خوردیم و بود. 

تیراندازی و صدای با های صبح بام خانه خوابیدیم. نزدیکیپشترفتیم 
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هر دو هیجان زده نشسته بودیم توی از خواب پریدیم. گلوله رگبار 

 دادیم. رختخواب و به صدای تیراندازی گوش می

ای روزنامه در بغلش بود ظهرِ فردای آن روز مردی که دسته

  "خرابکاران کشته شد! حمید اشرف رهبرِ"زد: یاد میفر
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  انقالب ،سربازی

 

تهران بودم اما  "قزل حصارِ"دورۀ آموزش سربازی در پادگان 

عمویم بود به ادارۀ که از بستگان زن "نهرمیانی"بعد با کمک ستوان 

ارۀ پلیس تهران معرفی شدم تا بقیۀ خدمتم را که بیست ماه بود در اد

ای دو روز هم بگذرانم. هفته "امانیه"راهنمایی رانندگی و کالنتری 

که بازیگر خوبِ تئاتر  "اکبر رحمتی"رفتم کارگاه نمایش. آن روزها  می

بود بیش از همه به من محبت داشت و گاهی اوقات مرا همراه خودش 

برد. کنار خانوادۀ مهربانش کمتر درد غربت را احساس به خانه می

 دم. کر می

 

پرویز زاهدی از زندان  اماز پایان خدمت سربازی چند ماه قبل

. بغلش کردمریزان خوش رفتم. اشک اش در خیابانِآزاد شد. به خانه

نویسنده  "مصطفی رحیمی"همان روز مرا به عنوان شاگرد جسورش به 
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باش معرفی کرد. آنقدر اطمینان کردم که اخبار مربوط به آماده

 را برایشان گفتم.  کومت نظامیها و حکالنتری

 

 برایها وظیفههمراه تعدادی از دیپلم "انستیتو گوته"های شب

سعید "، "منیؤباقر م"ها شب مراقبت به آنجا اعزام شدیم. آن

. کردندمیسخنرانی  نتعدادی از نویسندگاو  "آذینبه" ،"سلطانپور

وضعیت . فروختندای روی میزهای بزرگ کتاب چیده بودند و می عده

. خریدمازشان متناقضی بود وقتی که با لباس سربازی دو جلد کتاب 

که رفیق  "اکرامی مهدی"رکت کنندگان نظرشان به من و ی از شبعض

 کردند. مان مینزدیکم بود جلب شد و با کنجکاوی و تعجب نگاه

 

 طرفام باقی مانده بود که از یسربازچند ماهی از خدمت 

 جلوتا  موریت داده شدأبه ما مالنتری امانیه رئیس ک "سرهنگ ساعی"

های زندانیان مستقر شویم. جمعیت انبوهی از خانواده "زندان اوین"

رئیس  "محمد درخشش" مثلسیاسی و چند شخصیت شناخته شده 

آزادی زندانیان شاهد ده بودند تا مع شج معلمان مقابل زندان ۀجامع

 طرف دوان دوان به "درویشیانعلی اشرف "زندان  باشند. با باز شدن درِ

 شور و هیجانی شانوقفهبیهای مردم آمد. شادی مردم و دست زدن
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کنترلم را من با آنکه سرباز بودم و لباس نظامی تنم بود . ایجاد کرده بود

 مرا از سرم کالهطرف علی اشرف. دویدم از دست دادم و به سرعت 

میان مردم.  شآوردمزنان  دفریانشاندم و هایم برداشتم و او را روی شانه

. چند بار علی اشرف درویشیان دبوسیدنداد. مردم مرا میاشک امانم نمی

 !فریاد زدم مرگ بر شاهریختم طور که اشک میبغل کردم و همانرا 

محمد درخشش بالفاصله گفت این سرباز را از اینجا ببرید تا دستگیرش 

را که اکتی ش ژآوردم و به جای بیرون ماند. پیراهن شهربانی را از تننکرده

با اتومبیل از آنجا دور  هاخانوادهیکی از  بعد همراهِپوشیدم. بهم دادند 

 شدیم. 

 

مسلح  ،"یجِ پادگانِ"مردم به  ۀبهمن ماه با حمل مبیست و یک

 ،شعف شادی وو غرق در ، هورا کشان پر شور هایاکثر جوانشدم. 

در و شادیِ عجیبی هیجان . ندآمدبیرون میادگان پاز دست ه اسلحه ب

از پشت  یم.رفتمیدانشگاه  طرفبه . دوان دوان شددیده میمردم  ۀچهر

بام  رویو افراد مسلحی که  مردممیدان انقالب به  پشتِ ،یرژاندارم بامِ

 جوابشد و آنها هم سنگر گرفته بودند شلیک می "کاپری"سینما 

دانشگاه  جلوربندی در حال سنگبا شتاب و هیجان مردم دادند.  می

 بودند.



51 

       روز فردای آن

بهمن ماه گروهی از  00

های فدایی خلق همراه  چریک

افراد مسلح نیروی هوایی به 

رادیو تهران حمله و ساختمان 

رادیو را به تصرف خود در 

آوردند که قاسم سیادتی از 

های  رهبران سازمان چریک

ن فدایی خلق که رهبری ای

داشت در اثر حمله را به عهده 

 ابت گلوله جان باخت.اص
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بیست سال بیشتر نداشتم. با سالحی که در دستم بود احساس  

ام به پایان رسیده. انگار کردم دوران تلخ و سیاه زندگی من و خانوادهمی

تجربۀ شگفت و حسِ دوست  این اولین پیروزیِ زندگی من بود.

 . ای که هیچ وقت فراموش نخواهد شد داشتنی
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های فدایی خلق در رپایی ستاد سازمان چریکببا وزهای بعد ر

برای آموزش  هر روز ،و خیابان میکده کده فنی دانشگاه تهراندانش

از شهدای  هم نمایشگاهیرفتم. میمقابل ستاد  پارکینگِنظامی به 

تکنیک برگزار شد که پلی ۀهای فدایی خلق در دانشکدسازمان چریک

داران سازمان اهوو دانشجویان به روزه از صبح تا غروب در آنجا مهه

 کردم. کمک میها چریک
 

 

 

 مادران جان باختگان  

 سازمان چریکهای فدایی خلق

 7044در نخستین روزهای اسفند ماه 

 

 

 

همه چیز را بار زدیم و به با یک اتومیبل  که تمام شد، نمایشگاه 

و آنجا دوباره نمایشگاه را بر پا  میدل دا)سربندر( انتقاشاهپور بندر 

ها و مدام بین تهران و بندرشاهپور در سفر بودم و در میتینگ کردیم.

 متینگ دانشگاه کردم.داد شرکت میتظاهراتی که سازمان فراخوان می
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دارها و چماقها و الهیکه حزبرا خوب یادم هست میدان آزادی و  

 ن سازمان زخمی شدند.ااز هوادار فرچند ن حمله کردند و عوامل رژیم
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 خوزستان  سیل  

 

های فدایی خلق به سازمان چریک 47در روزهای انقالب 

واسطۀ تالش هوادارانش توانست بین کارگران و کارکنان بنادر کشتیرانی 

ان و آموزگاران وجوانان و زنان محبوبیت زیادی به دست بیاورد. ساختم

ستاد هواداران سازمان تبدیل شد. سازِ مرکز فرهنگی شهر به نیمه

آموزان و ورزشکاران و ارتباطات ما با بخشی از روشنفکران و دانش

 کارگران و کارمندان کم کم شکل عملی و منسجمی به خودش گرفت.

های مستند، توزیع کتاب و پخش برگزاری نمایشگاه شهدا، نمایش فیلم

از طرف دیگر،  مان گذاشته بود.ثیر مثبتی بر فضای اطرافها تااعالمیه

 کی سازمان به مردم داشت. یثری در نزدؤاخالق و متانت هواداران نقش م

 ی فداییبه خاطر استقبال کم نظیر مردم از نمایشگاه شهدا

این ترس وجود داشت که نیروهای سپاه که بومی آنجا نبودند و از  ،خلق

د، به نمایشگاه حمله کنند. به همین دلیل شهرهای دیگر آمده بودن
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بانِ تیم شاهین بود مسئولیت که دروازه )غالم( "راشدی عبدالحسین"

 به عهده گرفت. را حفاظت از نمایشگاه در شب 

کتابفروشی  44و فروردین  47در فاصلۀ دو ماهۀ اسفند 

های مطالعاتی ار را دایر کردیم. هستهو یک کتابفروشی سیّ "سیاهکل"

روزه سازمان بود، همه ترین فعاالنکه از صادق "داریوش زاهدی"ط وست

های شد. بخششد و به هواداران آموزش تئوری داده میبرگزار می

و محل سکونت مردم به طور  ، محیط های کارگریهاتبلیغات در اسکله

 مداوم توسط خودم و دیگر هواداران فعال بودند. 

 

مردم روستاهای منطقه را  44سیل شدید فروردین زمانی که 

حضور پر رنگ و جان فشانیِ هواداران سازمان محاصره کرده بود، 

زدۀ جات مردم محروم و سیلرسانی و ندر کمکهای فدایی چریک

ر، محبوبیتِ سازمان را بیشتر کرد و بسیاری از نیروهای روشنفکر ماهشه

یل، پرچم در واقعۀ سجامعه به سازمان گرایش پیدا کردند.  و جوانِ

مان بود و بدون امکانات و با پای دست خلق های فداییسازمان چریک

زده رساندیم. هواداران سازمان از پیاده خودمان را به روستاهای سیل

اهواز و آبادان و شهرهای دیگر هم که به ما پیوستند توانستیم 

 های مردمی،امنی انتقال بدهیم و از طریق کمک ۀزدگان را به نقط سیل
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مین کنیم. مصادرۀ گوشت و برنج أمواد غذایی و پوشاک و داروی آنها را ت

ها پهلو گرفته بودند، یکی دیگر از ای که در اسکلههای خارجیاز کشتی

زدگان را کارهایی بود که هواداران انجام دادند تا بخشی از مشکالت سیل

 حل کنند. 
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 فدایی بندر  

 

هرت داشت اما در همان به شهر کافرها ش "بندر شاهپور"

تغییر نام پیدا کرده بود.  "بندر امام خمینی"روزهای اول انقالب به 

آنقدر بر حمایت مردم اطمینان داشتیم که به هواداران پیشنهاد دادم نام 

شبانه تابلوهای ورودی  ،سازمان شهر را تغییر دهیم. با دو نفر از هوادارانِ

های خارجی ه از کشتینگی کهای رشهر را از جا کندیم و با سطل

. اما دو دادیمتغییر  "فدایی بندرِ"به را بندر امام خمینی گرفته بودیم 

توسط نیروهای  "فدایی خوش آمدید به بندرِ"روز بعد تابلوهای 

 حکومتی برداشته شد. 

های ها و خیابانروی دیوارهای کوچهنشستیم؛ اما بیکار نمی

 تقالل، کار، مسکن، آزادی، درود برشعارهای اسر شده بود از پُشهر، 

های دولتی رفت و سسهؤو سیاهکل جاودانه است... در ادارات و م فدایی،

 کردیم. کردیم و اعالمیه پخش میآمد داشتیم و تبلیغ می
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های اولیه در پارک شهر های آموزش نظامی و کمککالس

 کردند. ها استقبال میشد که خیلیبرگزار می

 پزشک محبوب بندرشاهپور "علی آزادی "ی اولیه توسط زنده یاد دکترآموزش کمک ها

 

از هواداران سازمان چندین بار  زاده و دو نفرهمراه بیژن مالح

رفتیم و با مسلسلی که از پادگان  "خور موسی"مخفیانه با قایق به 

های نیروی هوایی تهران مصادره شده بود، با هدف قرار دادنِ بشکه

روی آب شناور بودند به آموزش تیراندازی  خالی که کوچکِ

 پرداختیم.  می
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های خونینی در و همان روزها بود که خبردار شدیم درگیری

 اند. روی داده که تعداد زیادی شهید شده "ترکمن صحرا"
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 های نفت و گازلوله انفجار  

 

در خرمشهر که  44بعد از حمالت مسلحانه و خونین خرداد 

دم کشته شدند، فضای نظامی بر جنوب ایران حاکم شد. ها نفر از مرده

 وقت که استاندارِ "دریادار مدنی"شان ترینمسئوالن حکومتی و شاخص

هایی از خاموش کردنِ فتنۀ ضد انقالب در خوزستان سخن در بیانیه ،بود

پس از سرکوب مردم عرب زبانِ خرمشهر، بخشی از نیروهای گفتند. می

سدارانِ اعزامی از قم و اهواز بودند، در سربندر رژیم که بیشترشان پا

اشغال شد  ی فدایی خلقهاچریکهواداران سازمان مستقر شدند. ستاد 

 و با تهدید و یورش کتابفروشیِ سیاهکل هم بسته شد. 

در آبادان ارتباط تنگاتنگی  ی فدایی خلقهاستاد سازمان چریک

 م با یورش حکومتبا ما داشت. اما چیزی نگذشت که ستاد آبادان ه

شناخته شده مجبور شدند آبادان را ترک  بسته شد و خیلی از فعاالن

 کنند. 
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ماهشهر که در یک  –های نفتِ مسیر آبادان با انفجار لوله

های فعالین نیروهای سپاه به خانهمان بود، سکونتکیلومتری محل 

ده نفر از هواداران سازمان  7044سیاسی یورش بردند. هفتم تیر 

دستگیر شدند. در سربندر  ها و یک نفر از هواداران سازمان پیکارچریک

ها برای اعتراض مقابل مقرِ نیروهای های دستگیر شدهروزِ بعد خانواده

 رژیم اجتماع کردند. 

که  "عمران هفت لنگی"سداران شهر به نام یکی از پاشب بعد، 

پاه قصد از دوستان دوران دبستانم بود آمد خانۀ ما و گفت که س

ها را از کتاب مرا دارد. با کمک پدرم و یکی از صیادان تما امدستگیری

کمری را  خانه به جای دیگری منتقل کردیم. یک مسلسل و یک کلتِ

هم که در باغچه جاسازی کرده بودم از خانه خارج کردم و در جای امنی 

 مخفی کردم. 

ورش مان یحوالی ساعت یک بعد از ظهر پاسدارها به خانه

 تا اینکهآوردند و من را دستگیر کردند. تمام خانه را بازرسی کردند 

در گلدانِ را که  "طرز تهیۀ کوکتل مولوتف"با عنوانِ نویسی جزوۀ دست

 خانه جاسازی شده بود پیدا کردند. 

من را سوار لندرور کردند. هنوز از خانه دور نشده بودیم که به 

ای روی سرم مشکی پارچه بند زدند و یک کیسۀهایم دستدست
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کشیدند. کمی بعد احساس کردم اتومبیل وارد جادۀ خاکی شد. 

ام کرد. کیسه را که از سرم برداشت دیدم محلِ پاسداری از اتومبیل پیاده

های نفت هستیم. پاسداری که بومی آنجا نبود از من خواست انفجارِ لوله

و نام کسانی که در تا دربارۀ چگونگی عملیات انفجار و ساعت عملیات 

ای علیه ما حس کردم توطئهتوضیح بدهم.  عملیات شرکت داشتند

خوای نمی»گفت:  «چه ربطی به من داره؟»ریزی شده. پرسیدم: برنامه

  «گیم.شو بهت میریم ربطبگی؟ پس می

 دوباره مرا سوار لندرور کردند و کیسه را روی سرم کشیدند. 
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  زندانبازجویی و 

 

دان رسیدیم. اتومبیل وارد حیاط ساختمانی شد که بعدها به آبا

ریم آبادان است. یک ساعتی با فهمیدم ساختمان سپاه در منطقۀ بِ

بند گوشۀ اتاقی نشسته بودم. گرما امانم را بریده بود. بند و چشمدست

بعد مرا به انباری کوچکی بردند که جای آبگرمکنِ ساختمان بود. 

بندم را باز کرد و در را بست و رفت. طول بند و چشمپاسداری دست

انباری کمتر از یک متر و هفتاد و پنج سانت بود، طوری که وقت 

خوابیدن ناچار بودم خودم را جمع کنم. هواکش نداشت و ناچار بودم 

 تر نفس بکشم. دهانم را زیرِ درزِ در بگذارم تا بتوانم راحت

بازجو ازجویی برد. دو ساعت بعد پاسداری آمد و مرا به اتاق ب

معروف بود.  "حسین فاالنژ"یکی از دانشجویان دانشگاه آبادان بود که به 

و  "زادهبیژن مالح"بعد از مراحل اولیۀ بازجویی از ارتباطم با 

شان را پرسید. بعد باز داستان ساختگی )غالم( "راشدی عبدالحسین"
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جر ها را منفلوله چگونه با همکاری بیژن و غالمرسید ادامه داد و پ

های نفت و را پذیرفتم اما انفجار لوله ام. دوستی با بیژن و غالم دهکر

ارتباط با کشور عراق و تخصص در ساختن بمب را رد کردم. تنها موردی 

 های فدایی خلق بود. را که پذیرفتم هواداری از سازمان چریک

 "زندان شطیط"بعد از بازجویی منتقل شدم به بند عمومی 

. وارد بند که شدم قهقهه و خندۀ دوستان و رفقایی که یک روز نآبادا

پیش از من دستگیر شده بودند توی بند پیچید. همدیگر را بغل کردیم. 

 او که پرسیدم، گفتند در سلول انفرادی است و خبری ازرا احوال غالم 

 ندارند. 

توانستیم کشی شدۀ زندان به راحتی میاز پنجره و حیاطِ نرده

یران و رفت و آمد ساکنانِ یکی از روستاهای اطراف بصره را ماهیگ

 ببینیم. 

زندان دو بند عمومی داشت. اکثر زندانیان مردمِ عرب زبانِ 

مخالف حکومت و وابستگانِ حکومت شاه و مجرمان غیر سیاسی بودند. 

گردن کلفتِ شهر آبادان  "طاهر یک دست"ترین زندانیِ شطیط معروف

را قطع کرده بود. بلند قد و تنومند بود و  بود. کوسه یک دستش

از زنان آبادان  "شعبان بی مخِ"معروف به  "مصطفی ریش"گفتند با  می

هایی هم داشتند شان نوچهکردند. هر کدامفاحشه و کسبه باجگیری می
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مشروبات  رفتند با بطریهایی را که زیر بارِ زور اینها نمیکه فاحشه

دادند. طاهر یک دست با اینکه به جنسی قرار میمورد آزار و اذیتِ  الکلی

جرم همکاری با حکومت شاه و زورگویی به مردم دستگیر شده بود اما 

کرد همچنان ابهت خودش را حفظ کند. به زور جواب سالم سعی می

وجه کرد تزد و سعی میداد. وسط بند عمومی قدم میزندانیان را می

گذشت. هوای ز از بازداشت ما میسه رودیگران را به خودش جلب کند. 

ها شورت و بند بیش از اندازه گرم و نفس گیر بود. اکثر زندانی

زیرپیراهن پوشیده بودند. طاهر طبق معمول بعد از ناهار از جایش بلند 

ای پاهایش را دراز کرده بود تا شد و شروع کرد به قدم زدن. زندانی

پاتو جمع »با قلدری گفت:  استراحت کند. طاهر لگدی به پاهای او زد و

اش دیدم زندانیِ عرب پایش را جمع کرد. ترس را که در چهره «کن!

های خوزستان همیشه مردمانی مهربان و فقیر و برآشفته شدم. عرب

محروم بودند. از جا بلند شدم و محکم ایستادم رو به روی طاهر و چشم 

  «زنی!این آخرین بار باشه که لگد می»در چشمش گفتم: 
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 آزار و شکنجه 

 

از انقالب گذشته بود رفتار خشنِ بازجوها  هبا اینکه تنها چند ما

ها باور کردنی نبود. رفتارِ خشن و غیر انسانیِ حسین فاالنژ که و زندانبان

بعدها دادستان آبادان شد شهرۀ عام و خاص بود. او برای شکستن 

هر روز در آن  یباًکرد. تقرها رعب و وحشت ایجاد میروحیۀ زندانی

گرمای طاقت فرسا، زندانیان عرب را با دست و پای بسته به حیاط 

شان بزنند و از آنها اعترافات دروغینی در داد شالقبرد و دستور می می

ها دیکته هایش را به زندانیگرفت. همیشه حرفارتباط با عراق می

ها در عراق عرب شان را باداد که اگر ارتباطکرد و به دروغ قول می می

 بپذیرند آنها را آزاد خواهد کرد. 

ها باالی سقف بند، دریچۀ باریکی بود که با قالب کردنِ دست

ها را در حیاطِ زندان ببینیم. یکی از توانستیم شکنجه شدنِ زندانیمی

های شکنجه این بود که زندانی را که فقط شورت به پا داشت روی روش
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کردند و بعد با شالق به شیلنگ آب خیسش میخواباندند و با زمین می

نشستند و به زبان عربی از او افتادند. بعد جلو او به زانو میجانش می

های عراق اطالعات خواستند تا در مورد دوستان و روابطش با عربمی

پاسداران بعد از شکنجه و شالق، دست و پای زندانی را باز بدهند. 

خواباندند بعد آب رویش ها میی چمنردند و او را به پشت روک می

کشیدند. زندانیِ شکنجه شده وارد روی چمن می رریختند و از کم می

پرید و از شدتِ درد سرکنده باال و پایین می د مثل مرغِشبند که می

تری دانست روی کدام قسمتِ بدنش بنشیند یا بخوابد تا دردِ کمنمی

 داشته باشد. 

های شکنجه شده روحیه زندانیکردیم به همیشه سعی می

بدهیم تا شاید التیامی برای دردهایش باشد. اما هر چند روز دو سه نفر 

بردند و روزِ بعد از رادیو خبرِ تیربارانِ آنها را از زندانیان عرب را می

 شنیدیم.  می
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ای به نام خانم در کنار فاحشهغالم اعدام 

  خورشیدی

 

ها آزاد شدند. روزِ ، چند نفر از بچهدو هفته بعد از بازداشتِ ما

های شب من و بیژن را دست بسته به دادستانی بعد از آزادیِ آنها، نیمه

  به بزرگی شدیم. غالم روی یک صندلی رو اًآبادان بردند. وارد اتاق نسبت

ی زنِ محجبۀ مسلح هم دشهر و دادستان نشسته بود. تعدا روی حاکمِ

بیژن را کنار غالم نشاندند. دادستان با  روی زمین نشسته بودند. من و

قرآن شروع دادگاه را  اهلل الرحمن الرحیم و خواندن آیاتی از گفتن بسم

عبدالمجید "ها داد. بعد اعالم کرد و توضیحاتی دربارۀ پروندۀ متهم

آقای »را خواند:  "غالم راشدی"دادستانِ وقت، اتهامات  "زرگر

در پروندۀ شما آمده است که با  عبدالحسین راشدی معروف به غالم،

های ضد اید. شما همچنین با گروهجریاناتی در عراق در ارتباط بوده

اید. در یک نوبت پاسداران را تهدید به انقالب در خرمشهر رابطه داشته
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اید. حمل غیر مجاز اسلحه و استفاده از سالح و شلیک تیر قتل کرده

د رعب و وحشت در شهر هوایی و در یک مورد کشتن گربه و ایجا

  «..سربندر.

بعد دادستان از او خواست تا در مورد اتهاماتش جواب بدهد. 

 غالم تمام اتهامات را رد کرد و با غرورِ خاصی سر جایش نشست. 

اسناد »دادستان از من خواست سر پا بایستم. اتهامات را خواند: 

 02تاریخ  دهد که درو تحقیقات منعکس شده در پروندۀ شما نشان می

خرداد ساعت یک و چهل و پنج دقیقۀ بعد از ظهر نزدیکِ مسجد جامع 

زاده را مالقات کرده و از ایشان مقادیری مواد منفجره سربندر، بیژن مالح

خود به  77آبادان  04074اید. با اتومبیل پیکان شماره تحویل گرفته

ی شهر ماهشهر در یک کیلومتر-های نفت مسیر آبادانمحل عبور لوله

اید. ها قرار داده و محل را ترک کردهسربندر رفته و بمب را زیر لوله

زاده را در همان محل مالقات ساعت دو و پانزده دقیقه مجددا بیژن مالح

اید که همه چیز انجام شده است. اید و با خوشحالی به او گفتهکرده

د. این عملیات ایزاده جدا شدهدقایقی بعد از صدای انفجار، از بیژن مالح

اید و هدف شما چه بوده است؟ را به دستور چه گروه و افرادی انجام داده

های عالوه بر این نظر خودتان را در مورد عضویت در سازمان چریک

  «فدایی خلق، و ارتباط با دولت عراق بیان کنید.
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های نفت هیچگونه دخالتی در انفجار لوله»از خودم دفاع کردم: 

پذیرم. ارتباط با عراق را به هیچ کنم و نمیاین اتهام را رد می ام ونداشته

ام. اما پذیرم و با هیچ گروه و فردی در این کشور ارتباط نداشتهوجه نمی

  «های فدایی خلق هستم.من هوادارِ سازمان چریک

اما قرائن و شواهد چیز دیگری را نشان »دادستان گفت: 

ها ق کنند که شما عامل انفجار لولهدهد. اگر مدارک و شواهد تصدی می

  «کنید؟اید، باز هم انکار میبوده

ها را قبول ندارم و دروغ هیچکدام از این گفته»جواب دادم: 

محض است. نفت به مردم تعلق دارد و دخالت در انفجار را قبول 

کنم که در آن تاریخ من در کنم و بعد هم برایتان اثبات می نمی

  «و برای دیدار بستگانم به تهران سفر کرده بودم. امخوزستان نبوده

های ما آقای عبدالحسین اما شاهدِ گفته»دادستان گفت: 

  «راشدی )غالم( است که اینجا حضور دارند.

با تعجب سرم را برگرداندم و غالم را نگاه کردم. غالم عصبی شد 

چرا »و آب دهانش را به طرف دادستان پرت کرد و با صدای بلند گفت: 

  «هایی زدم؟ی من چنین حرفگید؟ کِدروغ می

  «!ببریدش بیرون» :حاکم شهر با عصبانیت فریاد زد
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ای کیسه ند به او وغالم. دستبند زد د طرفهجوم بردن هاپاسدار

چند دقیقه بعد عبدالمجید  روی سرش کشیدند و از اتاق بیرون بردند.

.. از جایتان بلند شوید. ..اده.زبیژن مالح»زرگر ادامۀ دادگاه را اعالم کرد: 

 و تخصص دارید در ساخت بمب آمده است که شمادر پرونده اتهامات: 

به  های نفتانفجار لوله ای را جهتخرداد بمب ساخته شده 02در تاریخ 

مجدد با وی و انفجار  ارتباط اید و پس ازتحویل داده "عباس بختیاری"

  «دارید؟. از خودتان دفاع ایدرفتهها ایشان را ترک کرده و به خانه لوله

 . منکنمآقای دادستان من اتهامات را رد می»: گفت بیژن

های و دخالت در انفجار لوله گونه تخصصی در ساخت بمب ندارمهیچ

  «م.پذیرنمیرا  نفت

را  ی فدایی خلقهاعضویت در سازمان چریک»: گفت دادستان

 «پذیرید؟ می

ها هم نیستم. کارمند ریکعضو سازمان چ من»: گفت بیژن

در حال کار بنادر و کشتیرانی  ۀدر ادار وزای شش ردولت هستم و هفته

  «و انجام وظیفه هستم.

شدی را عبدالحسین را و عباس بختیاریشما »: گفت دادستان

  «؟شناسیدمی

  «بله، دوستان من هستند.»: گفت بیژن
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یک و نیم دادستان پایان دادگاه را اعالم کرد. ساعت نزدیک 

با صدای صبح بود که با همان خودروی سپاه به زندان برگردانده شدیم. 

ها از خواب بیدار شدند و در در و روشن شدن چراغ، چند نفر از زندانی

زدیم و نگران های صبح با هم حرف میجاهایشان نشستند. تا نزدیکی

 غالم بودیم. 

 

ردستان و خوزستان داد که در کرادیو مدام خبر از زندانیانی می

ها در کردستان کشتار و اعدامشدند. و تهران و شهرهای دیگر اعدام می

 د.از روزهای اول عید شروع شده بو
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  .7044بعدازظهر روز پنجم شهریور  اینجا فرودگاه سنندج است. ساعت چهار و سی دقیقه
باندپیچی شده  کارمند اداره بهداشت سنندج با دستی مجروح و «ناصر سلیمی»زنده یاد 

علی احسن »)دانشجوی سال دوم پزشکی(،  «شهریار ناهید»اینگونه همراه سه فدایی خلق 

)دانش آموز دبیرستان  «جمیل یخچالی»)دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران( و  «ناهید

، «علی اصغر مبصری»، «عطااله زندی»صنعتی ارتش در مسجدسلیمان( و هفت تن دیگر 

عبداله »سلسله قادری(،  اویشدراز ) «عیسی پیرولی»، «الدین مظفر رحیمی محی»

 .شوند به جوخه تیرباران سپرده می «سیروس منوچهری»و  «مظفر نیازمند»، «فوالدی

 "جهانگیر رزمی"عکاس: 

 

خلیل بهرامی، گزارشگری که با جهانگیر رزمی به نواحی 

. آنها به کند میوصیف تکردنشین رفته بود، مشاهدات خود را این چنین 
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دنبال نیروهای دولتی به نواحی کردنشین رفته بودند که مطلع شدند 

آید.  خلخالی برای محاکمه کردها به فرودگاه داخلی شهر سنندج می

آنجا آنها در خارج از تاالر ورودی ایستادند و دیدند ده مرد که دستبند 

ر به دستشان زده شده بود به یک اطاق دادگاه موقت وارد شدند و د

بر روی )علی احسن ناهید( مقابل خلخالی ایستادند. یک زندانی مصدوم 

 برانکار قرار داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران لحظاتی قبل از تیرباران "علی احسن ناهید"زنده یاد 

 

 :دهد بهرامی توضیح می

. هایش را درآورد اش را برداشت، ... کفش عمامهخلخالی( صادق )قاضی 

ها  پاهایش را روی یک صندلی گذاشت. از پشت عینک ضخیمش زندانی
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را یک به یک نگاه کرد، از آنها نامشان را پرسید. مأموران دادگاه جرائمی 

 ایجاد اسلحه، حمل –که به متهمان نسبت داده شده بود را گفتند 

های چپ داشتند یا ملی گرا  ها که برخی گرایش تل. زندانیق و آشوب

 .این اتهامات را انکار کردندبودند، 

دقیقه، خلخالی فرمان داد که  02هیچگونه مدرکی ارائه نشد اما پس از 

بند،  هستند. زندانیان با دستبند و چشم« االرض مفسد فی»این مردها 

هر یک دست خود را بر روی شانه مردی که در جلوی او قرار داشت 

مانی فرودگاه هدایت از طریق سالن سی»گذاشت و بدین ترتیب آنها را 

علی « نموده و از یک در فلزی عبور دادند تا به فضای باز رسیدند.

خلخالی که شلوار سفید حجت االسالم یکی از محافظان شخصی کریمی 

به تن داشت، عینک آفتابی به چشم داشت و یک غالف دو قلوی 

طپانچه کمری به کمرش بسته بود، به دنبال این ستون در حرکت بود. 

کارگر فرودگاه عبور کردند و پس از طی تقریباً  02ها از مقابل تقریباً آن

ایستادند. زندانیان لباس ساده به تن « بیابان برهوت»یارد، در یک  722

تن  77داشتند و اعدام کنندگان لباسهای استتاری پوشیده بودند. تمام 

رسید  اعدام کنندگان به جز یکی صورتشان را پوشانده بودند. به نظر می

رزمی در حال گرفتن عکس جهانگیر داد که  که هیچکس اهمیتی نمی

 .باشد می
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ای که ماسک به صورت نداشت  رزمی چند قدمی پشت تنها اعدام کننده

تن به زمین  77جالدها شلیک کردند و این  2:02ایستاد. در ساعت 

ی علافتادند. رزمی بعداً به خاطر آورد که تمام آنها کشته نشده بودند. 

اش را از جلدش بیرون  اسلحهخلخالی محافظ شخصی قاضی کریمی 

روی احسن ناهید،  علی کریمیگوید، همه نمرده بودند.  آورد. عکاس می

زندانی خوابیده روی برانکارد، خم شد و یک گلوله به سرش شلیک کرد. 

رزمی دوربینش را قاپید. کریمی به سوی بعدی رفت و به سویش شلیک 

 گلوله یک –رفت  گویند، او همین طور پیش می ار میکرد. دو خبرنگ

 .زود آمدند و اجساد را بردند اه آمبوالنسنفر.  هر برای

 

 

 

 

 

 

 

 
 محافظ خلخالی در حال شلیک تیر خالص به سر مبارزان "علی کریمی"
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 عدامها در خوزستان و کرمان ا

 7044در بهار و تابستان 
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هواداری تیرباران در زندان کرمان به جرم لحظاتی قبل و بعد از  "میرشکاریعلی "زنده یاد 

 از سازمان چریکهای فدایی خلق

 

 



83 

اجازۀ مالقات با خانواده را نداشتیم و از اتفاقات جو خیلی سنگینی بود. 

اطالع بودیم. حدس ما بیشتر این بود که اعدام خواهیم بیرون هم بی

 ه بین غالم و دادستان افتاد. بعد از اتفاقی ک اًشد. مخصوص

بند را  زندانیانِ ۀساعت چهار صبح با فریاد زندانبان هم ،روزیک 

 بند زدهراهرو غالم را دیدم که به او چشم تویبردند. زندان به حیاط 

دیگر  . حسین فاالنژ و دو پاسدارپاسداری دستش را گرفته بودو  بودند

بردند. بند به حیاط میبا دستهای عرب را هم بودند که یکی از زندانی

ها با شالق شکنجه کردند. با هر زندانی را جلو چشمان سی نفر از زندانی

کرد که نزنند. بعد خورد التماس میای که به کمر و پاهایش میضربه

ها و سرمان را روی ها گفت که دستهمۀ زندانی حسین فاالنژ به

تی گذشت. هوا کم کم زانوهایمان بگذاریم و سکوت کنیم. نیم ساع

ها هایمان را در سینهشد. یکباره صدای رگبار نفسداشت روشن می

ها را به صف کردند و برگرداندند به حبس کرد. دقایقی بعد همۀ زندانی

برای ایجاد  ردند اینها همه نمایشی است و صرفاًکها فکر میبند. بعضی

دادند هم احتمال میای اما عدههاست. رعب و وحشت و ترساندنِ زندانی

 از بند مجاورمان تعدادی را تیرباران کرده باشند.  که واقعاً

خرمشهر متشنج بود. پیش از  مخصوصاً ،آن روزها جو خوزستان

 از مردمِ نفر 742رژیم بیش از های خونین، نیروهای آن در درگیری
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این  های خیابانیدرگیریدر و  هافروشعرب زبان را در بازار ماهی عمدتاً

های روی آب هاکشتهاجساد بسیاری از قتل عام کرده بودند. شهر 

ه دستگیر شد هم دیگر هایخیلیخرمشهر سرگردان بود و  ۀرودخان

 نداشت.خبری  شانکس از سرنوشتبودند که هیچ

 2پنجشنبه ظهر روز 

طبق عادت رادیو را بود که  مردادماه

اخبار که  روشن کردیم. معموالً

همگی سکوت شد شروع می

دادیم. گوش می کردیم و به اخبار می

رادیو  ۀدر سر خط خبرها گویند

 صبح امروز به حکم دادگاهِ»گفت: 

ید دادستان أیانقالب اسالمی و با ت

عبدالمجید زرگر و حاکم شهر آبادان 

، عبدالحسین "حجت االسالم رهبر"

قیام  اتهامشدی معروف به غالم به را

 ت درعلیه جمهوری اسالمی، شرک

درگیرهای مسلحانه در خرمشهر و 

نقالب در عراق، ا ارتباط با عوامل ضد
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معروف به خانم  "فریص خورشیدبانو " هایبه نام زن، دوهمراه با 

 زنان، مفسدِ و گمراه کردنِ فحشا ۀاتهام اشاعبه  "پری"و  ،خورشیدی

اعدام سپرده  ۀحارب با خدا شناخته شده و به جوخاالرض و مُفی

  «شدند.

 "غالمحسین راشدی"از سمت راست، نفر هفتم زنده یاد  -تیم جوانان شاهین بندرشاهپور

 

و پری هر  فریصخورشید  خانم ،(غالمعبدالحسین راشدی )

آبادان به  "سینما تاج" در حیاط 44مردادماه  2م پنجشنبه دصبح سه

  آتش سپرده شدند. ۀجوخ
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 اعدام یا آزادی 

 

از  ،بندرشاهپور 7002 دی ماه متولد (مغال)عبدالحسین راشدی 

هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق،  ،جوانان عرب طایفه راشدی

بندر شاهپور بان تیم فوتبال شاهین هبارنویس کشتیرانی بندر و درواز

و  ، خلف آبادخرمشهر ی ساکنهامیان عرب عشایر راشدی که. بود

اعدام عبدالحسین راشدی  ازعد ماهشهر از نفوذ باالیی برخوردار بودند، ب

  ند.کردتیراندازی هوایی شبانه  اعتراضخشم و  ۀنشانبه 

مان را شوکه کرد. تصویر اعدام از ذهن و اعدام غالم همه

شود. کردم امروز یا فردا نوبت من میرفت. فکر میمان بیرون نمیمخیله

اعدامم ها دادم و گفتم احتمال دارد ام را به یکی از زندانیساعت مچی

  کنند. این ساعت را یادگار داشته باش.

چند روز بعد، زندانبان هر کدام از ما را جداگانه به اتاقی برد که 

ها هوای خنک را بزرگ بود. اتاق کولر داشت و بعد از مدت نسبتاً
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پوش کراوات زده کردی. وارد اتاق که شدم سه مرد شیکاحساس می

شان معلوم بود که از سر و وضعپشت میز نشسته بودند. از چهره و 

عوامل حکومت نیستند. وقتی سالم کردم با صمیمیت و احترام دست 

هر سه نفر عضو کانون وکالی ایران دادند و خودشان را معرفی کردند. 

بودند و صبح همان روز ویژۀ این پرونده از تهران به آبادان آمده بودند؛ 

کیل و و "زادهادی هندیه"و دکتر  "صارم خان صادق وزیری"آقایان 

 ام. سفانه نامش را فراموش کردهدیگری که متأ

زاده برای اطمینان دادن به من در همان اول گفت: دکتر هندی

  «مهدی به شما سالم رساند.»

سازمان بود که پیش از آن مسئول ستاد  مهدی از فعاالن

ان های فدایی خلق در آبادان بود. مطمئن شدم که سازمسازمان چریک

های نزدیک به یک ساعت سوالاز طریق کانون وکال پیگیر آزادی ماست. 

 شان جواب دادم. زیادی را مطرح کردند و من هم به تک تک

ها چندین روز است جلو دادستانی وکال خبر دادند که خانواده

اند و از ما کارگران شرکت نفت هم اطالعیه داده .اندآبادان تحصن کرده

سربندر هم طوماری  اند. مردمِاند و خواهان آزادی ما شدهپشتیبانی کرده

 تا ما را آزاد کنند. جمع کرده بودند 
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گونه دخالتی در وکال را قانع کرده بود که هیچ ما توضیحاتِ

دلیل هواداری از ه ب فقط ایم و دستگیری مانفت نداشتههای انفجار لوله

درخواست  وده است.های ما بو فعالیت ی فدایی خلقهاسازمان چریک

بعد پدر و مادرم آمدند . سه روز کنیم مالقاتهایمان انوادهکردیم تا با خ

ای دادند. خبرهای دلگرم کننده القاتم. هر دو روحیۀ خوبی داشتند وم

با . مادرم تمام شدهجلو آمد و گفت وقت مالقات  هایکی از زندانبان

شه، چون اد مینم که پسرم آزئمن مطم»خونسردی رو به او گفت: 

  «ها کردستان بوده.پسرم زمان انفجار لوله

را  ایشهم انگار گلوله خورده باشد، چشمبرق از سرم پرید. پدر

ها گفتم اگر تا برد. به بچه شفشار داد و دست مادرم را کشید و با خود

 !بود، این شانس را هم مادرم از من گرفت محاال شانسی برای زنده ماندن

 مادرم حقیقت داشت ۀم. خیلی خندیدیم. گفتشان گفتبرایو ماجرا را 

در ستاد سازمان  "کرند غرب"ای در یک هفتهچون من آن روزها 

مشکل ساز برایم توانست ها بودم. اما سادگی بیش از حد او میچریک

با پیگیری وکال و بازداشت، روز  پنجاه و یکاز  بعدسرانجام اما  شود.

  آزاد شدیم. مردمها و خانواده نظیرِحمایت بی
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  شادی مردم

 

همراه م و های زندان را امضا کردساعت سه بعد از ظهر برگه

هر سه با دمپایی از زندان بیرون آمدیم و بیژن و ج از هواداران سازمان 

ایم. ها اطالع نداشتند که ما آزاد شدهسربندر. خانوادهبه طرف رفتیم 

ها د از خوشحالی فریاد کشیدند. همسایهمادر و خواهرهایم ما را که دیدن

کشیدند و در کوچه و حیاط ها کِل میدوان دوان به خانۀ ما آمدند. زن

دستمال کوچکش را باز کرد و  "معروفی"خانم رقصیدند. خانه می

بیژن پا برهنه و های پول را به نشانۀ شادی روی سر ما ریخت. مادر  سکه

ها دست در دست مادرم . همسایهرا رساند خانۀ ما کنان خودشگریه

مان را بوسیدند و آزادیمردم ما را میکردند. رقصیدند و شادی میمی

های بندر گوسفندش را نگهبان اسکله "عباسعلی بزن"گفتند. تبریک می

 جلو خانه قربانی کرد.
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نگهبان  "عباسعلی بزن"نفر وسط زنده یاد 

 اسکله های بندر

 

 

 

 

 

 

 

شاطرِ محل  "فرامرز"ییِ بازار و جلوتر از همه آقا کارگران نانوا

زنان وارد حیاط که همگی امضا کنندگان طومارِ آزادی ما بودند دست

ای آقا فرامرز را بغل گرفتم و غرق بوسه کردم. هیچ کلمهخانه شدند. 

حدِ مردم را وصف کند. از کارگران و کارمندان گرفته تواند محبتِ بینمی

آمدند خانۀ ما تا دارها گروه گروه میاتوبوس و مغازههای تا راننده

دوران شیرینی بود. همه مردم شهر عاشق مان را تبریک بگویند.  آزادی

حمایت آنها آنقدر دلگرم کننده و تاثیرگذار بود که یک همدیگر بودن. 
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 هفته بعد از آزادی، میتینگی در میدان پشت مخابراتِ شهر برگزار

زندان  ها درۀ عربدربارۀ شکنجآمده بودند. ما  کردیم. جمعیت زیادی

افشاگری کردیم و در میان شور و حمایت مردم، بلوار اصلی شهر را به 

 نام عبدالحسین راشدی نامگذاری کردیم. 

اما بعد از برگزاری میتینگ، نیروهای مسلح رژیم در سطح شهر 

ای اهواز و چند برابر شد. در عرض دو هفته تعداد زیادی پاسدار از شهره

روزیِ سپاه و های شبانهقم به سربندر منتقل شدند. کم کم گشت

گونه، مانعِ فعالیتِ نیروهای حکومتی در مسجد جامع و تهدیدهای همه 

 فعالیتِ علنی ما شد. 
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 باز هم تهران 

 

ماندنم در سربندر ود داشت، چون احتمال دستگیری مجدد وج

 م تهران. رفت انبه صالح نبود، پس به پیشنهاد دوست

در تهران با کمک دانشجویان پیشگام هوادار سازمان، در 

خوابگاه هنرهای دراماتیک در خیابان ملک مستقر شدم. بیشتر 

و  ی فدایی خلقهادانشجویان این خوابگاه را هواداران سازمان چریک

، و برخالفِ جنوب، تشکیالت تهران دادندتشکیل می خلق مجاهدین

 . ر بودتسازمان یافته

در  های ما در سطح شهر تهران و مخصوصاًیکی از فعالیت

ها بود. دانشگاه و اطراف دانشگاه تهران، تبلیغِ مواضعِ سازمان چریک

ها بود. بخشی از فعالیت شبانۀ ما شعارنویسی روی دیوارهای خیابان

علی "شبی در حال شعار نویسی روی دیوار سفارت آمریکا همراهِ 

ما را سوار لندرورِ نیروهای گشت سپاه دستگیر شدیم. توسط  "شیرازی
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به  وسط راه من و علیهای نزدیک ببرند. سپاه کردند تا به یکی از کمیته

را باز کردم و پریدم بیرون و لندرور  درِ ،چهار راه هم عالمت دادیم. سرِ

ها هم به دنبالم دوید. اولین خیابانی که رسیدیم رفتیم زیر ماشین علی

ماندیم و بعد تک تک برگشتیم به همان حالت مدتی شدیم.  پنهان

 خوابگاه. 

دو هفته بعد به خوابگاه هجوم آوردند و همه را دستگیر کردند 

خبر برگشتم، تا وارد خوابگاه شدم افراد اما من آنجا نبودم. عصر که بی

نقش در جا دستگیرم کردند.  که داخل خوابگاه کمین کرده بودند، مسلح

گردم. ام و دنبال ادارۀ دارایی میزدهدم و تظاهر کردم که جنگبازی کر

پاسداری که مسلح جلویم ایستاده بود فریب خورد و تشر زد که زود از 

با شروع جنگ اینجا برو. با عجله از خوابگاه بیرون زدم و چند روز بعد 

 برگشتم جنوب. ایران و عراق 
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 جنگ ایران و عراق و آوارگی مردم

 

 

 

غریبی بر شهر حاکم بود. جنگ چند  جوّ ه سربندر که رسیدمب

شده بود چند روز تبدیل ولی ظرفِ همین  شروع شده بودکه روزی بود 

به خاطر  ،عراقایران و  نیروی هوایی و زمینیِ !تمام عیار به یک جنگِ

شهرها و روستاها را  "صدام حسین"و  "اهلل خمینیآیت"های طلبیجاه
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سازمان در  ینِبا فعال گفت و گواز بعد  کردند.وله باران میباران و گلبم

و به مردم کمک کنیم  م گرفتیم به آبادان و خرمشهر برویمتصمی ،شهر

معرفی سپاه و یا  از ما برگۀ "خرمشهر"مسجد جامع  ۀدر کمیت اما

ی از پیش خواستند و در نتیجه موفق نشدیم کارشهر را می ۀکمیت
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هایی شهر کمکاین برای خروج مردم از آبادان  دو سه روزی در ببریم.

خردسال داشتند  بچۀهایی که گروه از خانوادهکردیم و در نهایت با یک 

که یکی از روزها  دمِصبحسربندر حرکت کردیم.  طرفِپای پیاده به 

دو  ند همراهرا بمباران کرد "سیصد دستگاه" ۀمنطق یعراق هواپیماهای

ع خودمان را به آنجا رساندیم و در انتقال از فعاالن سازمان سری نفر

البته و بیرون کشیدن اجساد قربانیان مشارکت کردیم که  هازخمی

هم بین ما و مذهبیونی که اعتقاد داشتند نباید به  ایدرگیری لفظی

  زنان دست بزنیم در گرفت.

 

محبوب  ۀچهربا جان باختن 

و  "زادهیداهلل قلی"کاپیتان  ،شهر

 ۀارگرانش در حملکتعدادی از 

های هواپیماهای عراقی به کشتی

ی از نفرت موج "نوید"و  "پیام"

  رژیم در شهر شکل گرفت.نسبت به 

 

های تالشچند هفته 

اجساد  پیدا کردنِام برای وقفه بی
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به گناوه -مسیر بندرشاهپور های بنادرِآب ۀدر حاشی کشتی قربانیانِ

اعث خشم نیروهای رژیم ب ،به جنگ ممدام اعتراضِجایی نرسید و 

 .نسبت به من شد

با اصرار پدرم، بندر شاهپور را ترک کردم و رفتم تهران. در تهران دوباره  

 با دانشجویان پیشگام و تعدادی از هواداران سازمان ارتباط گرفتم.
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 ترور رهبران شوراهای ترکمن صحرا

 

های در عینِ ناباوری، چهار نفر از رهبران شورابعد  ماه چند

عبدالکریم "، "شیرمحمد درخشنده توماج" ترکمن صحرا، فدائیان خلق

 روزربوده شدند و چند  "حسین جرجانی"، و "محمد واحدی"، "مختوم

حجت "بدون هیچ دادگاهی، با حکم  7044بهمن  07یعنی روز  بعد،

حاج ماشااهلل ")برادرِ  "حسن کاشانی"و توسط  "االسالم خلخالی

اعدام شدند! و دردآور اینکه مردم اجساد آنها را  ( و تیم ترورش"قصاب

 های جادۀ بجنورد پیدا کردند.در کناره

 را مانجان توانستمی که خطراتی به توجه بدون روزها، همان

نفر از هواداران سازمان به  دو)شاعر( و  "رباب محب"ند، همراه ک تهدید

قوربانتاج "د ن صحرا رفتیم و چند روزی را مخفیانه پیش زنده یامترک

های قربانیانِ دیگر مادرِ شیر محمد درخشنده توماج و خانواده "اجه

 گذراندیم و با آنها همدردی کردیم. 
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 در میان مردم ترکمن صحرا "اجشیر محمد درخشنده توم"زنده یاد 

 "توماج "و "ممختو"، "جرجانی"، "واحدی"زنده یادان 

 



111 

 

 
  "قوربانتاج اجه  "زنده یاد

 «یرمحمد درخشنده توماجش»مادر 

 

 

 

 

 

 

  بعد از برگشت به تهران، من دوباره راهی بندر شاهپور شدم.
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 آشنایی با دکتر جواد

  

ها که در سپاه پاسداران فعال بود مطلع از طریق یکی از بچه

آن  یورش بیاورد و ما را دستگیر کند. شدیم که رژیم قصد دارد مجدداً

های فدایی خلق و یکی از زمان چریکعضو سا "پرویز نویدی"زمان 

 احتمال حملۀخوزستان بود.  شاخۀ مسئولِ ،زندانیان سیاسی دوران شاه

ما، خواسته بود  از طریق رابطِ ،دندبه او اطالع داکه مجدد به هواداران را 

 تا بالفاصله به اهواز بروم. 

خواست که طی یکی دو روز  وقتی در اهواز مالقاتش کردم

ان را ترک کنم و بروم تهران. زمان و مکانِ قرارمان در آینده خوزست

ای منتقل شدم تا یکی از هواداران از تهران مشخص شد و شبانه به خانه

با جدید، کارت شناسایی ام عکس بگیرد. فردای آن روز با عکس چهره

برای من صادر شد. بعد مرا به خانۀ یکی از  "سعید آزادی"نام جعلی 
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منتقل کردند. آنجا با دکتر  "مرتضی"سازمان به نام های هوادار معلم

 آشنا شدم.  "جواد"

 

در جبهه پزشک بود. آن روزها  "جواد یوسف معمار"دکتر 

کرده  شادی در خاک ایران عراق که برای حضورِرا مردمی پاسدارها 

ها از تیرهای سیمانیِ چراغ برق حلق قتل عام کرده بودند. جنازهبودند 

 ها اجساد را خورده بودند. د و کالغآویز شده بودن

در ماجرایی به  ،کردهای عراقی را هم مداوا میزخمیکه دکتر 

شود. مرد خاطر حمایت از مردم محروم اهواز با آدم پشمالویی درگیر می

دهد و دکتر که عصبانی شده پشمالو به مادر و خانوادۀ دکتر فحش می

گویند کشانند و میستو میزند. دکتر را به پسیلی محکمی به او می

 است!  "چمران"دانی این آقایی را که سیلی زدی دکتر  می

گذارند و بعد اش میساعت چهار صبح کلت را روی شقیقه

 برند. اهواز می "فلکه شیران"زنند و به زندان کتکش می

پیشنهادِ فرار  "پیکار"، دکتر به یکی از هواداران چند هفته بعد

کنند. به ر و نیم صبح پنج نفری فرار را عملی میدهد. ساعت چهامی

روند طبقۀ دوم زندان. شوند و میهای محافظِ کولر آویزان میمیله

شوند و از اند. از کنار پاسدارها رد میبام خواب بودهپاسدارها روی پشت
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 ی ازکنند بیرون زندان. با فریاد یکطبقۀ دوم خودشان را پرت می

شود. سه زندانی حین فرار های زندان روشن میپروژکتور ها،زندانی

شوند فرار شوند اما دکتر و هوادار سازمان پیکار موفق میکشته می

 رکنند. با پای برهنه و پیژامه پوشیده به طرف منطقۀ زیتون کارگری فرا

برند و داخل شومینۀ های خالیِ مردم پناه میکنند و به یکی از خانهمی

گردند رسند تمام خانه را میپاسدارها که سر میشوند. خانه مخفی می

هایی را که در کنند. روز بعد دکتر و همراهش لباساما پیدایشان نمی

زنند و خودشان را به تشکیالت سازمان پوشند و بیرون میمی بودهخانه 

 رسانند. در اهواز می

 

جداگانه از اهواز به شوشتر رفتیم و در منزل دکتر من و دکتر 

که کاندید سازمان در اولین دورۀ نمایندگان مجلس بود  "فاناصر صرنا"

 "پرویز نویدی"دوباره همدیگر را دیدیم. سه روز آنجا بودیم و روزِ آخر 

جواد و من جداگانه به تهران دکتر به جمع ما اضافه شد. به پیشنهاد او 

 رفتیم. 

 جواد در تهران توسط سازمان به کردستان منتقل شد. مندکتر 

نویدی را زیر پل حافظ مالقات کردم و او هم پرویز هم طبق قرار قبلی 

 معرفی کرد.  "یدی شیشوانی"مرا به 
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 شدن به سازمان و ماجرای بنز خاوروصل 

 

به خاطر  ی فدایی خلقهاسازمان چریک 7049مهرماه سال 

 "کار" ۀیمشکالت، مکان و مخفیگاهی برای شمارش و توزیع نشر بعضی

مرکزی تاکید  ۀشد کمیتر اختیار نداشت. گفته میرستانها( د)بخش شه

داند. برای و آن را بسیار با اهمیت می های دارد بر تداوم پخش نشریهویژ

 سرعت بخشیدن به این کار، یک کامیون بنز خاور تهیه شد و در اختیارِ

 ما قرار گرفت.  بخشِ

فرامرز که  و من. "فرامرز"در کل سه نفر بودیم؛ یدی شیشوانی، 

و خوشبختانه جان سالم به در برد و این )از نیروهای فعال این بخش بود 

 (کندها در خارج از کشور زندگی میسال

 رانندگی بنز خاور را به عهده داشت. 
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چاپخانه، به او ملحق کار از  ۀنشری گرفتنِ پس از تحویل

و او هم در را رفتم پشت کامیون شدم. با اندکی آب و مواد غذایی، می می

 افتاد و منهای اطراف میدان آزادی راه میبست. کامیون از خیابانمی

 دادمرا انجام میها شمارش نشریه در آن فضای بسته، در تمامِ طولِ راه،

 . کردمو سهمیۀ هر شهر را جدا می

کشید و من تنها پشت کامیون ها طول میشمارش گاهی ساعت

خوردم و باز شد نان و طالبی میام میسنهنشسته بودم و هر وقت که گر

دادم. حس غریبی بود. فقط صداهای بیرون را کار شمارش را ادامه می

دوست داشتم آواز بخوانم و شان. شنیدم بدون آنکه ببینممی

 توانستم.  نمی

کردیم تا نشریه را رودهن را طی میما هر هفته از این نقطه تا 

رفتیم میدان می ،از تمام شدنِ کار دبعکنیم. بندی شمارش و بسته

تجریش و کامیون را در حیاط خانۀ یک خلبان هواپیما، که جای امنی 

که  آبادان ۀپیکان سبز رنگ شمار وز بعد باکردیم و ربود، مخفی می

نِ ، نشریه را به مسئوالشت سر همدر قرارهای پ ،پدرم خریده بود

 ند. کنظر منتقل های مورد ندادیم تا به شهرستانها تحویل میشهرستان
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بارهایی که از تهران به شمال و خراسان میوه بارگیری وانت

ها، آن را به این مناطق کردند، با جاسازی نشریه میان انبوه میوه می

 دادند. انتقال می

شد. سهمیۀ هرمزگان با یک کامیون به بندرعباس فرستاده می

ر تبریز به مسئولین واگذار سهمیه آذربایجان در کامیون بارگیری و د

جا شد. گاهی نیز سهمیۀ این استان با سهمیۀ شمال کشور یکمی

رفت. سهمیۀ کرمانشاه هر شد و بعد از ساری به تبریز میتحویل داده می

های مختلف اتوبوس و سواری و وانت به این شهرستان هفته در پوشش

رفت این شهر میشد. سهمیه همدان با اتوبوس مسافربری به منتقل می

اما بود.  "نادر"ای به نام مستعار و مسئول انتقالِ آن جوان شانزده ساله

بارهایی که از بازار الی وانتها البهدر مجموع بیشتر سهمیۀ شهرستان

شد و بعد سازی میکردند جابارِ تهران میوه و سبزیجات خریداری میتره

 شد. ها منتقل میبه شهرستان

ان از روش مناسبی برای انتقال نشریه استفاده همد تشکیالتِ

کرد و این امر تا میزان زیادی از به دام افتادن آنها به دست پاسداران می

کرد. آنها چهار نفر را نوبتی برای انتقال نشریه انتخاب جلوگیری می

آمد آمدند. یک نفر سر قرار میکرده بودند. هر هفته دو نفر به تهران می

رفت و تحویل گرفت و تا پای اتوبوس مییه را تحویل میو کارتن نشر
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شد. نفر دوم، نفر اول را زیر نظر داد و از محل دور میشاگرد شوفر می

شد به جای نفرِ اول سوار گرفت و موقعی که اتوبوس آمادۀ حرکت میمی

رسید کارتنِ نشریه را از شد و اتوبوس به همدان که میاتوبوس می

گرفت. نفرِ اول هم با اتوبوس دیگری دست خالی یل میصندوقِ بار تحو

این روش این بود که چون معموال  مزیتِخوبی و گشت. به همدان برمی

شدند، اگر نیروهای رژیم ها کنترل و بازرسی میدر بین راه اتوبوس

کردند، کمک رانندۀ اتوبوس که بار را تحویل کارتن نشریات را کشف می

ت بین مسافرها صاحبِ کارتن را پیدا کند، چون توانس گرفته بود نمی

 کسی که کارتن را تحویل داده بود سوارِ اتوبوس نشده بود. 

نشریه فقط چهار هفته ادامه داشت  اما تردد با کامیون و پخشِ

و بعد از آن با کوشش مسئوالن سازمان، به محلِ امنی نزدیک میدان 

 آریاشهر منتقل شدیم. 
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 مرکز شمارش 

 

ارگان سازمان چریکهای  "کار" ۀنشری کز شمارش و توزیعمر

تا اواخر مهر ماه  7049از زمستان  ،ها فدایی خلق، بخش شهرستان

 آریاشهر و شهر زیبا.  در فاصلۀ بینگلستان،  بود، منطقۀدر تهران  7012

این  این مرکز توسط یدی شیشوانی از اعضای سازمان و مسئولِ

 "کارگاه تولیدی گل شو"با نام  بود وبخش، شناسایی و اجاره شده 

یدی شیشوانی در پوشش سرمایه گذار و مالک کارگاه کرد. فعالیت می

 تولیدی، مسئولِ تشکیالتی من بود. 

پوشش فعالیتی ما در این کارگاه، تولید سیم ظرفشویی بود که 

تر از بازار توزیع و در فروشگاههای کوچک تهران و حومه با قیمت ارزان

کار را که  ۀها نشری. ما با این پوشش مناسب توانستیم ماهشده میفروخت

کنیم و به دست ایران پخش  تمامِشد، به موقع در هفته منتشر می ره

 اعضا و هواداران و مردم برسانیم. 
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 سازمان کهمخفی  ۀای دقیق از چاپخانطبق برنامه نشریه

جواد "، "یحمید آزاد"تهران بود، توسط  "قلعه حسن خان"نزدیکی 

 شد. من بنامی به کارگاه تولیدی گل شو منتقل ". فم"و یا  "غفوریان

نشریه  ،های کشور داشتماستان به آمار و لیستی که از میزان درخواستِ

هر هفته  ۀکردم و روزهای پنجشنبه و جمعرا شمارش و بسته بندی می

ه از ی کای یک ساعت به یک ساعت به مسئوالنهخیر در فاصلهأبدون ت

شهرستانهای اصفهان، شیراز، بروجرد، همدان، اهواز، رشت، قائمشهر، 

 آمدندبه تهران میساری، مشهد، کرمانشاه، اراک، قزوین، تبریز و زنجان 

آن شهر  آمد، سهمیۀنمی سر قرار یمسئول هر شهر اگردادم. تحویل می

ز اداشتم و بعد آن را ه میچهل و هشت ساعت در مرکز شمارش نگا را

حجم باالی نشریات امکان سوزاندن آنها  به خاطر تعداد وبردم. بین می

 شد سمتِکه میغروب  م وکردبرش ریز می را با دستگاهِها هنشرینبود. 

کردم. در ها پنهان میشغالآانبوه الی البهرفتم و آنها را می انکن سولوق

 بود و فقطاز نشریه پاک  ها تا چهار روزواقع مرکز شمارش شهرستان

موقع رفت و و  ندشد که جاسازی شده بودمی آنجا نگهداریاسلحه هایی 

 م. یکرداستفاده می هاها یا سرِ قرارها از آنآمد در خیابان
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جواد "، "علی صاحب"، "حمید آزادی"، "یدی شیشوانی"

این بخش را تشکیل  ،"سعید آزادی"با نام مستعار ، و من "غفوریان

 دادیم.  می

 

ولکس واگن در کشابی، یک دو ف

نمره آبادان و یک وانت پیکان سبز رنگ 

شرکت نفت تهران با پالک  مصادره شدۀ

 ،مسلسل و ی سالح کمری، تعدادجعلی

 بود. توزیع نشریۀ کارو تعدادی قرص سیانور در اختیار این بخش 

های نظامی )پرسنل ارتش، شهربانی(، دانشجویی، دانش آموزی و  بخش

 دادند و من هممی را حمید آزادی و علی صاحب انجاممحالت تهران 

 عهده داشتم. ه ها را بتوزیع بخش شهرستان

ای مرکز شمارش و توزیع در طبقۀ همکفِ ساختمان سه طبقه

های ساکنانِ مجتمع بود. لبیداشت که در واقع پارکینگِ اتوم قرار

ای پیش به حیاطِ همسایه راه داشت و اگر خطر یا درگیری انتهای آن

های های نیمه ساز و بیابانتوانستیم از آن طریق به ساختمانآمد، میمی

 اطراف فرار کنیم. 
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سازمان در شرایط بسیار دشوارِ مالی قرار داشت. قسمتی از 

های مالی این بخش از طریق روابط شخصی خودمان تامین هزینه

تشکیالت شد اما مدتی بعد که به دلیل مسائل امنیتی و به دستور  می

توانستیم  مان را قطع کرده بودیم، چون دیگر نمیهمۀ ارتباطات شخصی

مان را تامین کنیم، سازمان مختصری پول در های روزانههزینه

 گذاشت. اختیارمان می
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 صاحبخانه

 

 تنومند و باستانی کارِ مردِ ،"اصغر آقا دردشتی"صاحبخانه، 

ساخت و سازِ ساختمان بود و  در کار ری که قبل از انقالب قدیمی شهرِ

خوبی داشت، با زن و دختر و دو پسرش در طبقۀ اول  وضع مالی نسبتاً

کردند. خیلی با محبت بود و چون تصور همان مجتمع زندگی می

کنم، از تنهایی و غریبیِ ولیدی کار میام و در کارگاه تزدهکرد جنگ می

، که از "داوود"اش ها با پسرِ بیست سالهگاهی شبمن ناراحت بود. 

های نشستیم توی حیاط و قصهمیهواداران دکتر شریعتی بود، 

تر مان نزدیککردیم. کم کم رابطهمان را برای هم تعریف می زندگی

انگار آینۀ  اصغرآقاهای دوران کودکی تر شد. زجر و مصیبتوصمیمی

. گفتش میهای مادرها و رنجها از سختیکودکی خودم بود. بعضی شب

هایش، آوازهای م گذاشتن روی زخمهمن هم برای آرامش و مر

 خواندم. دشتستانی یا فایز می
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یک شب دیدم تنها . بوسیدو از شوق مرا می نشستی به دلش میخیل

با بطری عرق و کلی مزه آمد پیش من. با خوشحالی کمکش کردم تا 

ی چریک بساط را پهن کند. اما چون نوشیدنِ مشروب برای ما که زندگی

و پیامدهای منفی داشته باشد، به  توانست مشکل ساز بشودداشتیم می

اش همراهییک سال مشروب نخورم، ام نۀ اینکه به پدرم قول دادهبها

 نکردم. 

بود و یک لحاف و یک بالش و  پتوتا کل امکانات زندگی من، دو 

 گذاشتم.میر آن کوچکی که لباسهایم را د تهیه چای و ساکِ وسایلِ

ام کلت و قرص سیانوری بود که اگر الزم شد ها همیشه زیر بالششب

خیلی اما آنجا برای اصغر آقا جای امن و دنجی بود؛ ازشان استفاده کنم. 

اش را در آمد و با یک لبخند و یک اجازه، بساط عرق خوریها میاز شب

 شد و من هم کهکرد و درد دلش باز میمی به پامرکز شمارش و توزیع 

 شنوندۀ خوبی بودم برای شنیدنِ دردهایش. 

فت و آمدهای زیادش رارزید اما آقا یک دنیا میهای اصغرمحبت

ها که ناچار بودم تا دیر وقت برایم مشکل ایجاد کرده بود. بعضی از شب

ها نشریات را بسته بندی کنم که فردا برای ارسال به شهرستان

آمدنِ او وقتم  تاب مطالعه کنمیا جزوات سازمانی و ک شان بدهم، تحویل

کرد و ناچار بودم به بهانۀ گرسنگی و خستگی و دل درد و هر را تنگ می
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کم کنم، اما فایده  ش رارسید رفت و آمدهایچیزی که به فکرم می

 شد. اش پیدا میشد باز سر و کلهنداشت و تا شب می

ا های شیک بودم اما چون خودم رلباس با اینکه عاشق پوشیدنِ

های کارگری بسازم و زده معرفی کرده بودم ناچار بودم با لباسجنگ

شم. از طرفی های خیلی معمولی بپوموقع رفت و آمد در شهر لباس

م و آهی ازدهجنگکرد تصور میآمد که با اینکه  اصغر آقا هم بدش نمی

 کردش بشوم. از صدایم که تعریف میاسرخانه م، دامادردر بساط ندا

کشید. یدا کردنِ همسر مناسب برای دخترش را هم پیش میموضوع پ

کردم عاشق دختر جنگ زدۀ آبادانی هستم تا دست از سرم وانمود می

بافت همیشه موقعی که روی بالکن بافتنی می "آذر"بردارد. اما دخترش 

 پاشید روی سرم. کرد و گاهی هم از آن باال آب مینگاهم می



115 

 

 

 

  نشریه کارش مرکز شمار دو بسیجی در

 

رفتم، داود رید مواد غذایی بیرون میخها که برای گاهی وقت

آمد. اتفاق که همیشه عادت داشت جلو درِ خانه بنشیند همراهم می

جالب اینکه دو بسیجیِ محل که با داود سالم و علیک داشتند کنجکاو 

ود شوند تا از دوستی من با خانوادۀ او اطالعاتی به دست بیاورند. دامی

ترین اقدام این است که ماجرا را که برایم تعریف کرد فکر کردم طبیعی

برای رفع هر شکی، دو بسیجیِ محل را به مرکز شمارش بیاورم. از طریق 

داود با آنها آشنا شدم و در همان دیدار ازشان دعوت کردم که شب به 

مرکز کارگاهِ تولیدی ما بیایند. آن شب دو بسیجی جوان با داوود آمدند 

شمارش. با لبخند و در عین حال کنجکاوی همه جا را خوب نگاه کردند. 

 ی شدۀ نشریۀ کار را به جای صندلیهای بسته بندتعارف کردم و کارتن

دان و عشقِ اش از آباآن شب با هیجانِ زیاد همهزیرشان گذاشتم. 

ای که در فوتبال داشتم بهشان مردمش به فوتبال گفتم و با تجربه
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تشکیل بدهیم. هم داود و اد دادم تا تیم پرسپولیسِ گلستان را پیشنه

ها استقبال کردند و قرار شد دروازه و توپ فوتبال تهیه کنیم هم بسیجی

شان های بسیجیِ محل دعوت کنیم تا بیایند تمرین و از بینو از جوان

مان های خوب را پیدا کنیم. بعد از مدتی تمرین، برنامۀ بعدیبازیکن

از های اطراف بود برای مسابقات دوستانه. های محلهاز تیم دعوت

ای دو روز تشکیل دادیم و هفتهدو تیم ها های محل و بسیجی بچه

 کردیم. تمرین می

و م.ف که  نیدی و زنده یاد حمید آزادی و جواد غفوریا

کند، در جریان روابط و است و در ایران زندگی می خوشبختانه سالمت

 ا بودند و در مجموع از نتیجۀ کارمان راضی بودیم. اتفاقاتِ آنج

 

 ؛جَستیمد در همان روزها بود که دو بار از خطر مرگِ صد در ص

نیروهای گشتِ رژیم یک بار حمید آزادی و یک بار من را در خیابان 

مان با آنکه اسلحه و سیانور همراهشادمان و میدان آزادی تفتیش کردند. 

ها در کارتن به خاطر جاسازی مناسبِ نشریه ارخوشبختانه هر دو ببود، 

  توانستیم جانِ سالم به در ببریم. الی بیسکویت و سیم ظرفشویی،بهال

 باالمان روحیه و اعتماد به نفسموران امنیتی أدر برخورد با م

تسلط به بازیگری تئاتر و اینکه غریب بودیم و البته لهجۀ جنوبی و  .بود
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کرد تا مان میهمیشه کمک زده جا بزنیم،جنگتوانستیم خودمان را می

 ها فرار کنیم. از مخمصه
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  هااسلحهمخفیگاه 

 

و قرص سیانور سالح کمری  همگی ،بنا به تصمیم سازمان

مسلسل یوزی هم با خودمان حمل  دودر روزهای توزیع نشریه، . داشتیم

ه هم کردیم. یک مسلسل و دو تا اسلحه کمری و تعدادی فشنگ اضافمی

تا اگر به مرکز توزیع حمله شد بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. داشتیم 

ام یدی شیشوانی در سر یک اسلحه ها را بنا به توصیه مسئول سازمانی

قرار در نزدیکی خیابان آذربایجان از زنده یاد جعفر پنجه شاهی تحویل 

 . در یک مخفیگاه جاسازی کرده بودمم و گرفته بود

مقواهایی بود که برای بسته بندی سیم  ها بستۀهاسلحمخفیگاه 

از بازار  ایمقواهای برش نخورده را فلهکاغذ رفت. ها به کار میظرفشویی

 خریده بودم. 

سی سانتی متر با  ی یک متر در نیم متر را به اندازۀمقواهاکاغذ  وسطِ

ه مقواهای بریدکاغذ بعد تعداد زیادی از ده بودم. در آورتیغ موکت بری 



119 

شد گذاشتم یک حفرۀ مربعی بزرگی درست میشده را که روی هم می

مقواهایی را که کاغذ دادم. دورِ ها را در آن جا میها و فشنگکه اسلحه

های فلزی که دور کارتن طوقتسمه و ها وسطِ آنها مخفی بود، با اسلحه

های مقوای تازه کردم و شبیه بستهبندی میبسته بندنداجناس می

اگر هم طوری بود که آن  دورِ طوق بندیِآمد. داری شده به نظر میخری

ها را بیرون شود آن را به سرعت باز کرد و اسلحهب خطری پیش آمد

هم عالمت گذاری کرده بودم و بسته بندی را  های دورِطوقآورد. 

گشتم به مرکز  وقتی برمیدر شهر  یموریتأاز انجام م بعدهمیشه 

ها را چک کنم تا مطمئن بشوم این بود که عالمتشمارش، اولین کارم 

و  هاههم بتوانم جزوکردم تا ها هم درِ اتاق را قفل میاند. شبکه لو نرفته

به آنجا حمله شد، فرصتِ کافی  اگراینکه مطالعه کنم و هم کار را  ۀنشری

 داشته باشم تا از اسلحه یا سیانور استفاده کنم. 
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 کالم )پدر( عباس فضیلت ۀخان تخلیۀ

 

 "انوشه"و  "مهدی" شهدای فدایی پدرِ "عباس فضیلت کالم"

سازمان  الناز فعا خود نیز که و ناپدری شیرین معاضد بود فضیلت کالم

شهدای سازمان  ۀسازماندهی خانواد ۀهای فدایی خلق در حوزچریک

سازمان از طریق مرز پاکستان ایران را ترک  بود، توانسته بود با حمایتِ

 . د و به فرانسه برودکن

 

 

 

 

 

 
 )پدر( "عباس فضیلت کالم"زنده یاد 
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ها شبانه رژیم که از این موضوع بی اطالع بودند مدت مورانِأم

او را دستگیر کنند. همسر و اعضای را زیر نظر داشتند تا پدر  ۀروز خان

شدند خانه را موفق  اهههمسایبا کمک های متفاوت و خانواده با پوشش

 نند و به محل امنی بروند. ترک ک

که درست همان روزهای هول انگیزی بود.  7012شهریور 

محلِ ها و اتوبان ورودیِ و هاامنیتی رژیم در خیابان ۀنیروهای ویژ

مبارزین بودند  دام انداختنِه شناسایی و ب دنبالِانقالبیون  اقوامِ سکونتِ

دادند قرار می هاکنجهشدیدترین ش زیرِآنها را بسیار کوتاهی  ۀو در فاصل

  بقیه را به دام بیندازند.تا 

همیشه که من مورِ تخلیۀ خانۀ پدر شدم. أاز طرف تشکیالت م

شهدای  ۀاحترام و عشقی که به خانواد بودم، به خاطرِاز آرامش گریزان 

 بایدموریت را به عهده بگیرم، اما أمشتاق بودم که این مفدایی داشتم، 

امنیتی رژیم  انِمورأهای شکار مگروه به تورِکردم تا دقت می خیلی

 م. یفتن

نیروهای رژیم که داد جمع آوری شده نشان می اتِاطالع

 انهخهمچنان ، خانه را ترک کرده بودند پدر ۀخانوادآنکه  از بعدها  مدت
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همسایه  ۀای بود که طبق گفتسه هفتهحاال و  را تحت کنترل داشته اند

 خانه دیگر زیرِ کنترل نبود.  مورها رفته بودند وأ، مها

ها اطالع داده شده بود که به همسایه من به آنجا، پیش از رفتنِ

آیند خانه می ۀشد و فرد یا افرادی که برای تخلیخانه تخلیه خواهد 

یک کلت و  ی که از شرکت نفت مصادره شده بودخودی هستند. با وانت

را باز کردم و وانت  در راهی محل شدم. ،کمری و قرص سیانور زیر زبان

مادر فضیلت را به حیاط بردم و در را بستم. طبق لیست و درخواستِ 

 پیشِیوسف آباد  برگشتمزدم و  بارضروری و مورد نیاز را  کالم وسایلِ

بقیۀ و آنجا گشتم ، دوباره برجدید ۀوسایل در خان ۀاز تخلی بعدمادر. 

 خانه بیرون بردم.  وسایل را به جز مبل و وسایل بزرگ، بار زدم و از

خم پدر فضیلت کالم با آن نگاه ز از تحویل وسایل، همسرِبعد 

ن دستانم مهدی را به عنوان یادگار در میا خورده اش، پالتو کرم رنگِ

و میل به  مبارزه یِتاببی ،مادر را بوسیدمبرای خداحافظی وقتی گذاشت. 

مادر الغر  یِپریشان حالتصویرِ  رگ در من صد چندان شده بود. هنوزم

  در ذهنم باقی مانده است. ،مهدی و انوشهو  شیرین چشمِریزاندام و 
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 (محراب شاهرخیپسر بابا شنبه )خودکشی 

 

پرسپولیس تیم فوتبال از نوجوانی عاشق  دست خودم نبود.

 بندرشاهپور چیزی نداشتیم که به آن ببالیم.  ی و نوجوانی درکودک بودم.

 "محراب شاهرخی" از سمت راست نفر پنجم
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محراب(  )عمو "محراب شاهرخی" پسر بابا شنبه تنها افتخار ما

تیم شهر ما که حاال شده بود بازیکن  سیاهِ محجوب و مرواریدِ ۀچهر ،بود

 محبوب مردم ایران. وتبال پرسپولیس تهران، تیمِو کاپیتان تیم فملی 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 و  "علی پروین"، "حسین کالنی"از راست:  

 "حراب شاهرخیم"

 "ابراهیم آشتیانی"نشسته:  
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کشتی و فوتبال را همزمان با هم دنبال کرده بود. گرچه مدتها 

شوق زندگی او را  بود اما روزی نبود که از سرِ رفته ظلم آباداز بود که 

ای محروم و تنگدست به دنیا آمده بود. گاهی م. در خانوادهیندنبال نک

ریشه در  غم، و سیاهیدانست این  و کسی نمیبود اوقات تلخ و غمگین 
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او  زخمی به جانِ ،ظلم آباد ۀتلخ او در محل چه دارد. گذشته و زندگیِ

  نشانده بود که قابل ترمیم نبود.

یک ماه از جان که در تهران بود، زمانی که هنوز سالگی  02در 

 به خودکشیدست نگذشته بود،  "غالمرضا تختی"باختن جهان پهلوان 

  د.کنمیپیدا ستانش از مرگ حتمی نجات دو کمکِد که با زنمی

ای هقالب اشبه قصد پایان دادن به زندگیدوباره ها همان سال

دورِ خودش بست و خودش را انداخت توی بزرگ یخ را با طناب 

دوباره به زندگی او را حوضچۀ آب که دوستانش متوجه قصدش شدند و 

 . ندبرگرداند

در دیدارش با داریوش زاهدی  7014 سال عمو محراب

ش حلقه هایاشک در چشمآید اسم بندرشاهپور میهر وقت  گوید: می

 افتم. های آنجا میبدبختی یاد فقر وو زند می

رود. بیژن می زادهمالقات بیژن مالحبه در بیمارستان او دو بار 

ر دبه خاطر سرطان بود  های فدایی خلقسازمان چریک نِاز فعاالکه 

کند تا او و آمادگی می اعالمِبود. عمو محراب بیمارستان بستری 

 . اش را مورد حمایت قرار دهدخانواده

سابق او در تیم  تیمیِهم "محمد دادکان" 7012در زمستان 

در  ،پرسپولیس تهران، که مجیزگوی حکومت اسالمی ایران شده بود
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خی با جو شاهر محراب رفتارِ»اعالم کرد:  گفتگو با مطبوعات ورزشی

عوامل رژیم در فدراسیون « ایران تضاد دارد. ۀانقالبی حاکم بر جامع

مربیگری او در پرسپولیس ایجاد  ۀموانع متعددی برای ادام ،فوتبال

اینگونه محراب شاهرخی را از  وکردند و او را از این تیم کنار گذاشتند 

  فوتبال ایران حذف کردند. ۀصحن

در سرانجام سپری شد تا اینکه تنهایی  در کنجِ اشزندگیبقیۀ 

اش دچار سکته مغزی شد و در اوج تنهایی در خانه 7077بهمن  یازده

  .بست ی نامُراداین دنیا در تهران چشم از
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 تشویق تیم  پرسپولیس با سیانور

 

ماه سال در اوایل مهر از تحویل سیانورهای جدید بعدچند روز 

تا طبق  به محل توزیعآمد وانی ، مسئول سازمانی من یدی شیش12

های این بخش را بررسی کنیم. حمید ای برگزار و فعالیتمعمول جلسه

از آن یک خلبان و یک قبل آزادی هم در این جلسه حضور داشت. 

هوادار را به سازمان وصل کرده بودم. یدی با قاطعیت گفت دیگر  نظامیِ

باشد. بخشی که ان ازمان معرفی نکن، حتی اگر خلبهیچ فردی را به س

ما هستیم بسیار حساس و مهم است و اگر ضربه بخوریم، بخش مهمی 

رود. باید کامال مراقب باشیم تا در تور پلیس از سازمان زیر ضرب می

 و خانوادهگرفتار نشویم. از این به بعد باید از هرگونه تماس و ارتباط با 

خوداری کنیم. با شهر  مراکزِ رفتن بهو حتی  ،ندوستا و افراد سیاسی

توجه به حجم باالی توزیع نشریه و پخش آن در میان مردم، رژیم 
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 فقطروز نیروهای سازمان است. بنابراین از ام سخت پیگیر ردیابیِ

  .مهم استخودمان  قرارهای سازمانی بخشِ

کرد کردم و مسائلی که مطرح میخطر را کامال احساس می

بازی حساس پرسپولیس و استقالل کامال جدی و منطقی بود. اما ندیدن 

تهران برگزار که قرار بود دو یا سه روز بعد در استادیوم صد هزار نفری 

طور که عاشق مردم و سازمان فاجعه بود. همان م مثل یکشود برای

رد پرسپولیس بی بُاز  وار دوست داشتم.بودم، پرسپولیس را هم دیوانه

تا مدتی باخت اگر میو گرفتم انرژی میشدم و نهایت خوشحال می

 . بودمغمگین و ناراحت 

ا کسی در میان توانستم موضوع را ب که نمیخیلی سخت بود 

نتوانستم خودم را مجاب کنم. این مجاب بگذارم. هر چه تقال کردم 

توانست می آن که پیامد ،سازمانی را زیر پا گذاشتن نشدن یعنی ضوابطِ

  منتهی شود. رفقای چریکم مرگِبه حتی 

کاله و  مصبح جمعه روز بازی بود. دست چپم را باند پیچی کرد

مرکز  ،م بودکپسول سیانور زیر زبان، در حالی که عینک به چشم و به سر

کردم و همراه داود پسر صاحبخانه راهی استادیوم  ترکشمارش را 

 آزادی شدیم. 
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که رسیدیم لحظه به لحظه به فریادهای  نزدیک استادیوم

بود. تمامِ وجودمان را گرفته شدیم. هیجان می تریم نزدیکهواداران دو ت

 جلو درِها شب را صدها نفر از هواداران دو تیم از تهران و شهرستان

بودند تا بتوانند این بازی حساس را از نزدیک تماشا کرده استادیوم صبح 

  کنند.

های ورزشی نوشته بودند در این دیدار محراب شاهرخی روزنامه

کردم یکی از بهترین پرسپولیس خواهد بود. احساس میسرمربی 

یم. بودمحله اهل یک م است. عمو محراب و من هر دو اروزهای زندگی

که فوتبال آن روزهای ایران و دیگری چریکی  ۀترین چهریکی محبوب

عمو محراب کشید. مرگ را میانتظار لحظه  ش بود و هرسیانور زیر زبان

 بهترین شاگردِ اومردم ایران شده بود.  ۀهم دِمعرفت و جوانمردیش زبانز

 ؛بود "پرویز دهداری"آن روزهای فوتبال ایران زنده یاد  معلم اخالقِ

 معرفی کرد.به ورزش ایران او را و  ردکسی که محراب را کشف ک

بلیط خریدیم و درهای ورودی باز شد و من سیانور زیرِ زبان 

 شدم. مثل بقیه آزادی ریصد هزار نف همراهِ داود وارد استادیوم

تا جای مناسبی برای تماشا به دست بیاوریم. ساعتی بعد  دویدیم می

شان را شروع های محبوبتشویق تیم ،دو تیم عظیم طرفدارانِ جمعیتِ

کردم. با تابی میبازی بی بود و برای دیدنِ تمام وجودم هیجانکردند. 
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و هیجان اوجِ . رفتمردم به آسمان  دو تیم فریادِ هایازیکنورود ب

از را  لیس از جا بلند شدم. آرام سیانور. همراه هواداران پرسپودلشوره بود

 م فرو کردم زیرِ باندپیچی دستم. زیر زبانم بیرون آوردم و آرا

هایی که قرار بود  همه دوخته شده بود به تونل هاچشم

وارد که راب حشوند. عمو مبوارد زمین بازی  جااز آن هابازیکنان و مربی

های گره کرده همراه با مشتم حلقه زد. یهااشک در چشمزمین شد 

ها برای بازیکنو  کشیدم پرسپولیس... پرسپولیس...طرفداران فریاد می

  زیبا بود.واقعاً همه چیز  زیبا بود.کردند... گل پرتاب میمردم دسته

میرم و این یقین داشتم که دیر یا زود میشاید  ،دانم نمی

 جمعیتِ عظیمعمو محراب و چهرۀ سیاه سوختۀ ین باری است که آخر

 بینم. زدند میزندگی را فریاد می سادۀ مردمی که لذتِ

م خانه. اصغرآقا یا صدای گرفته رسیدشب خسته و نیمه جان ب

از بازی برایش کلی خانه منتظر پسرش ایستاده بود.  درِنگران جلو 

به  ه،ن باشوبین خودماصغر آقا، »سر با تاکید گفتم:  آخرمن گفتیم و 

  «صاحب کارم نگید من رفتم استادیوم.
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 کار به شهرک ولیعصر ۀانتقال مرکز توزیع نشری

 

اتفاق افتاد. ای در تشکیالت تغییرات تازه 7012مهرماه 

با کرده بودند و های رده باالی سازمان مسائل امنیتی را بررسی  چریک

و نیروها از شدند میا، افراد شناسایی هو قابلیت هاتوجه به ظرفیت

ما . بودشدند. شرایط بسیار دشواری میبخشی به بخش دیگر انتقال داده 

مقابل نیروهای حکومت باید از نیروهای در  مانمراقبت از خود غیر از

یم. براساس تحلیل کردکثریت و حزب توده نیز دوری میسازمان ا

 مثلهای مبارز یادی از سازمانز تعدادما و  ،هارهبران این سازمان

حزب سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، اتحادیه کمونیستها، 

سازمان رزمندگان برای آزادی طبقه کارگر و چند سازمان  رنجبران،

شدیم و در صورتی که انقالب محسوب می های ضددیگر جزو سازمان

آوردند در ست میدبه کادر و هواداران این دو جریان اطالعاتی از ما 

 دادند. عوامل رژیم قرار می اختیارِ
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، قرار شد تا در اولین هاجاییو جابه با توجه به این تغییرات

لیه و به مکان دیگری فرصت محل مرکز شمارش و توزیع شهرستان تخ

جواد "شد.  منتقلنظامی  به کمیتۀ "علی صاحب"شود. انتقال داده 

با بخش توزیع  شارتباطماند اما ات در مرکز چاپ و انتشار "غفوریان

هم پس از انتقال مرکز شمارش و  "یدی شیشوانی"شهرستان قطع شد. 

. منتقل شدتوزیع شهرستان به شهرک ولیعصر، به بخش کارگری 

ارتباط مستقیم با چاپخانه به همان روال  هم به خاطر "حمید آزادی"

)نظام( از  "ژدهیداهلل گل م"با حمید ادامه داد.  شگذشته به فعالیت

ارتباط نزدیک و  ،اعضای کمیته مرکزی و مسئول بخش کارگری سازمان

، "جلیل"با پیوستنِ یک نیروی جدید به نام من هم  .تنگاتنگی داشت

کارگاه "و توزیع شهرستان به عنوان مسئول در مرکز جدید شمارش 

یگری م را ادامه دادم. نیروی ددر کنار حمید آزادی فعالیت "تولیدی بهار

از دو بعد که  به جمع ما اضافه شدهم  "امین"مازندران به نام  ۀاز شاخ

این بود دلیل اخراجش  !از آن حوزه اخراج شد ،هفته فعالیت در بخش ما

بدون مشورت و اطالع کلید کارگاه تولیدی بهار را داشت،  چون وا که

کار را  ۀتعدادی نشری شده بود تاجدید شمارش و توزیع  ، وارد مرکزِقبلی

از هواداران و  به چند نفرچاپ آن گذشته بوده، فقط چند ساعت از که 
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من گزارشی کتبی نوشتم و خواستار اخراجش از این دوستانش بدهد. 

 . اش کردندچند روز بعد به تبریز منتقل، که بخش شدم

 7012اسفندماه  ومجلیل تا بیست و س و حمیدمن و  ،در نهایت

 رژیم به مرکز چاپ و انتشارات سازمان، توزیعِ نیروهای ۀحملروز  درست

 دادیم.ها را انجام میکار بخش شهرستان ۀنشری
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 آزمایش سیانور و مرگ سگ

 

های سیانور جدیدی در اختیارمان بود. قرص 12اوایل مهر سال 

گذاشتند. پیش از هر چیز اولین مسئلۀ ما اطمینان از سالم بودن و 

 و طبعا اطمینان از مرگِ سریع خودمان بود. کارآییِ سیانورهای جدید 

خواستیم به شهرک همراه حمید آزادی و جواد غفوریان می

قرارمان شهر زیبا بود. هر سه نفرمان مسلح بودیم و از اکباتان برویم. 

کردیم. جواد ما را که دید رفت شناسنامه و گواهینامۀ جعلی استفاده می

ید نزدیک بازار پارک کرده نشست توی فولکس سبز درکشویی که حم

شهر زیبا و از قصابی مقداری جگر  بود. من و حمید هم رفتیم توی بازارِ

گوسفند خریدیم و راه افتادیم طرف اکباتان. جواد چون یک چشمش 

 کرد. نابینا بود، هر وقت حمید کنارش بود حمید رانندگی می

ه به صورت کامل ساخته نشد ها هنوزموقعشهرک اکباتان آن 

بعد ها در حال ساختمان سازی بودند. وارد شهرک شدیم و بود و شرکت
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ای نشسته. از اینکه جاده خاکی را دور زدیم، سگی را دیدیم که گوشه

-یکسی آن نزدیک لیاطراف را نگاه کردیم وحمید خودرو را نگه داشت. 

 ریختش وسطهای سیانور را باز کرد و نبود. حمید یکی از کپسول ها

بعد از اتومبیل پیاده  .روی یک مقواگذاشت و جگر گوسفند از  ایتکه

 شد و رفت و جگر را نزدیک سگ گذاشت و برگشت. 

 مقوا. جگر را بو کرد و بعدسمت  سگ از جایش بلند شد و رفت

هر سه نفرمان که توی اتومبیل نشسته بودیم زل  شروع کرد به خوردن.

نگذشته و سه دقیقه بیشتر دنتیجه بودیم.  زده بودیم به سگ و منتظرِ

دست و پا  و های دردناکی کشیدوزهزسگ نشست روی زمین.  بود که

 صدایش خاموش شد. کم کم زد و 

سکوت به مرگ فکر طور که در هر سه ساکت بودیم. بعد همان

 دور شدیم. شهرک اکباتان از کردیم، می

 

نکه در آبرای شدند  ناچارحمید و جواد  ،چند ماه بعدتنها 

با خوردن سیانور به زندگی خود  ،نگال نیروهای رژیم اسیر نشوندچ

و جواد هم  ،اش در بلوار کشاورزحمید هنگام حمله به خانه؛ دهنپایان د

جنگ مسلحانه با  بعد از چند ساعتکار،  ۀنشری ۀدر حمله به چاپخان

 د. نبازبا خوردن سیانور جان می ،پاسداران
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گذرد، کابوس و زخمِ مان میحاال بعد از سه دهه که از آن ز

مرگ آن دو همراهِ عزیز و آن سگِ بینوا همچنان در ذهن و جانِ من 

 باقی مانده است. 
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سیانور چگونه انسان را به کام مرگ 

 ؟کشاند می

 

 بیشتر به شکر شباهت دارد. به "پتاسیم سیانید"یا  "سیانور"

مواد جزو سیانور  مغز بادام تلخ دارد. به و بویی شبیهاست ت سمی شدّ

ها و کشدر عکاسی، صنعت، حشره شیمیایی است که عمدتاً

دهد اکسیژن به  سیانور اجازه نمیشود. استفاده میاز آنها ها  کش جونده

تنفس را  تنفس را مهار و عمقِ مرکزِ شود. خون برسد و باعث خفگی می

قلب را کاهش  دهِ برون ،"میوکارد" با سرکوبِ کند.ختل میکم و مُ

  .دهد می

بعد از ورود قرص به بدن از طریق دهان، پتاسیم سیانید با آب 

واکنش  "هیدروسیانیک اسید"بدن برای تشکیل  سیالِموجود در مایع 

های خونی موجود در فضای دهد. سپس این اسید به درون مویرگمی

کند. در مسیر سرعت به روده نفوذ میری و به های مِزبان و مویرگ زیرِ

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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خونی مانع از جذب  های قرمزِاین مواد شیمیایی در سلول ،جریان خون

قرار در شرایط قحطی اکسیژن  ها عمالًشوند و این سلولاکسیژن می

 سوخت و سازِیا متابولیسم نظمی در که منجر به اختالل و بی گیرندمی

میایی بعد از واکنش با آهن و یا چنین این مواد شیهم شود.سلولی می

دهند که ترکیبات سنگینی را تشکیل می ،هر نوع فلز موجود در خون

 شوند.مایع سلولی و خون می کنندگیِسیالیت و روان موجب کاهشِ

در حد کامالً خطرناک که فرد را به کام  ،مقدار مکفی سیانور

 کنید. هده میست که در کپسول مشاایبه همان اندازه ،کشاندمرگ می

 

 

و در ظرف چند دقیقه باعث کند میهوش فرد را بیسیانور 

 94مرگ با سیانور یا پتاسیم سیانید حدود احتمالِ شود. مرگ او می
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سیستم عصبی  ماند دچار معلولیتِشخصی که زنده می .استدرصد 

  شود.مرکزی مانند بیماری پارکینسون می

 

 

 و اینان اینگونه جان باختند

 

 

 

 

 

 

 

 

 "منیژه طالبی"زنده یاد 

 مرگ با سیانور  "منیژه طالبی"

 در تهران 7012آبان ماه  4

 

 

 

 

 

 

 "فرهاد سروشیان"زنده یاد 

 مرگ با سیانور "فرهاد سروشیان"

 در تهران 7010مهر ماه  72
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 "خیراهلل حسن وند "زنده یاد

 مرگ با سیانور "خیراهلل حسن وند "

 در اصفهان 7017مهر ماه  74

 

 "ویدا گلی آبکناری "یادزنده 

 مرگ با سیانور "ویدا گلی آبکناری"

 در مراسم عروسی خواهرش، 

 در تهران 7017تیرماه 

 

 "منوچهر کالنتری"زنده یاد 
 مرگ با سیانور "چهر کالنتریمنو"

 در ایرانشهر 7017فروردین ماه  09
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 "جعفر پنجه شاهی"زنده یاد 

 مرگ با سیانور "جعفر پنجه شاهی"

 در تهران 7012اسفندماه  02

 

 

 

 

 

 

 "حمید آزادی"نده یاد ز

 مرگ با سیانور "حمید آزادی"

 در تهران 7012اسفندماه  00

 

 

 

 

 

 

 "جواد غفوریان"نده یاد ز
 مرگ با سیانور "جواد غفوریان"

 7012اسفندماه  00

 در قلعه حسن خان )حومه تهران(

 

 

 

 

 

 "علی میرابیون"زنده یاد 

 مرگ با سیانور "علی میرآبیون"

 در تهران 7047ردین ماه فرو 72

 

 



143 

 

 

 

 

 "محمدکاظم غبرائی"یاد  زنده

 مرگ با سیانور "محمدکاظم غبرائی"

 در مشهد 7041تیرماه  9

 

 

 

 

 

 

 "کیومرث سنجری زنده یاد

 مرگ با سیانور "یومرث سنجریک"

 در مشهد 7044بهمن ماه  9

 

 

 

 

 

 

 "فردوس آقاابراهیمیان"زنده یاد 

 مرگ با سیانور "ان فردوس آقا ابراهیمی"

 در تهران 7044دی ماه  04

 

 

 

 

 

 

 "پرویز نصیرمسلم"زنده یاد 

 مرگ با سیانور  "پرویز نصیرمسلم "

 در تهران 7044آذرماه  2
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 "پرویز داودی"زنده یاد 

 مرگ با سیانور "پرویز داودی"

 7044شهریورماه  72

 

 

 

 

 

 

 "مرتضی فاطمی"زنده یاد 

 رگ با سیانورم "مرتضی فاطمی "

 در کرج 7044مرداد ماه  07

 

 

 

 

 

 

 "حمید ژیان کرمانی"زنده یاد 

 مرگ با سیانور "حمید ژیان کرمانی"

 در تهران 7044تیرماه 

 

 

 

 

 

 "چی زین العابدین رشت "زنده یاد

مرگ با سیانور   "زین العابدین رشت چی "

 در مشهد 7042مرداد ماه  77
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 "پوران یدالهی"زنده یاد 

 مرگ با سیانور "پوران یدالهی"

 پس از دستگیری روی تخت بیمارستان

 در مشهد 7047بهمن  0

 

 

 "محمدکاظم سعادتی"زنده یاد 

 مرگ با سیانور "محمدکاظم سعادتی "

 در تهران 7042اردیبهشت ماه  00 
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از شهادت توکل  ترمیم شاخۀ لرستان پس

  اسدیان

 

عضو ساله،  01 )اسکندر( "سیامک اسدیان"شهادت بعد از 

 درگیریِ مسلحانۀ در 7012 مهر 70 درها کمیته مرکزی سازمان چریک

 از طرف شاخۀ لرستان مراسمی برگزار شد که ،آمل در نزدیکی شهر

و اعضای سازمان و از زندانیان سیاسی حکومت شاه از ) "توکل اسدیان"

. نیروهای کرده بودندشرکت های دیگر در آن خیلیو  (سیامکعموی 

مراسم را  سرکوب رژیم با یک برنامۀ از پیش سازماندهی شده، محلِ

محاصره کردند و به روایتی بیش از سیصد نفر از نیروهای تشکیالتی و 

 ند. دهوادار سازمان دستگیر شدند و به زندان افتا
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 "سیامک اسدیان "زنده یاد 
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 و "سیامک اسدیان "زنده یادان 

 "بهکیش زهرا"

 

 

 

 

 

پدر و مادر من . شنیدم چیمدیر شانه خبر را از محسن

از ، بنابراین کردندهم آنجا زندگی می انمبروجردی بودند و اقوام نزدیک

روابطی هم شناختم اطالعاتی به او دادم. روابط و امکاناتی که در آنجا می

که یکی از داشتم هواداران سازمان که اهل جنوب بودند د نفر از با چن

که بعد . دو روز کردکار میراه و ترابری بروجرد  ها در ادارۀآن موقعآنها 

گفت ضروری است که به بروجرد  ، محسندوباره همدیگر را دیدیم

من شد تا بود هماهنگ ام مسئول تشکیالتیکه با یدی شیشوانی م. یبرو

 م. برو موریتأاز اعضای رده باالی سازمان به این م نفره همراه س

دو سه روز بعد من و محسن سوار یک اتومبیل پیکان پالک 

در هم  )اشرف( "بهکیش زهرا"و )کاظم(  "بهکیش محمد رضا"آبادان و 

دیم. از به سمت بروجرد حرکت کرآباد تهران یوسف ، ازاتومبیل دیگری
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گم کردیم.  ل کاظم و اشرف را در مسیرد اتومبیبه بع میدان راه آهن

به همان  اما نیامدند. ناچار بهشت زهرا منتظر ماندیم ۀمدتی در جاد

و  قرار گذاشته بودیمکه اراک  -در چهارراه بروجردرفتیم ای خانهقهوه

مشغول ناهار خوردن بودیم که کاظم و اشرف هم . منتظر نشستیم

های ورده شده بود. در نزدیکیشان له و لرسیدند. صندوق عقب اتومبیل

ناهار خوردیم و دوباره راهی بروجرد . راه آهن تهران تصادف کرده بودند

  شدیم.

 ۀپسرخال رویم خانۀبهار بروجرد بود تا از آنجا ب میدانِ نقرارما

رسیدیم و تا گوشه چهارچنار بروجرد کفاشی داشت.  که در محلۀمادرم 

ام و گفتم که همراه سه نفر ۀ خالهآنها چای بنوشند من سریع رفتم خان

و عروسش  "مهرماه"ایم بروجرد. خاله از دوستانم برای سفر آمده

ها را پارک کردیم و سر ماشینبا خوشرویی پذیرای ما شدند.  "مهوش"

راه گوشت و میوه خریدیم و رفتیم خانۀ خاله مهرماه. خاله که ذوق زده 

گفتیم می "عمو اعال"که به او  ماعصر شوهر خالهمان را بوسید. بود همه

کلی خوش و بش کردیم و شام خوردیم و بعد هم خوابیدیم. آمد خانه. 

 ها خوابیدند و ما در نشیمن. کاظم و اشرف در یکی از اتاق

مان را بلند شده بودیم و داشتیم رختخوابصبح تازه از خواب 

کاظم  که گوشۀ حیاط بود و یتوالتبه کردیم که اشرف رفت جمع می
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رفته بود که عروسِ خاله هم آمد و روی صندلی نشست. در این فاصله 

ها را جمع کند صدایم کرد و رنگ پریده گفت: توی اتاق تا رختخواب

و کلت کمری را  «ها رو جمع کنم، این زیر بالش بود!اومدم رختخواب»

هم نشانم داد که روی زمین افتاده بود. زدم به شوخی و گفتنِ اینکه آنها 

سر و ته قضیه را هم آوردم. بعد کاظم را صدا زدم و و مثل من هستند 

و دهانش از تعجب باز  هم سر رسید اشرفکلت کمری را نشانش دادم. 

 . ماند

از  .که حاال باید چه کردآمدم پیش محسن و ماجرا را گفتم و این

مهوش مهوش سراغ معلمی را گرفتم که از اقوام بود و هوادار سازمان. 

 آدرسِ بعدو رفتیم به دیدنش.  فت خانۀ آنها و یک ساعت بعد آمدر

پیدا کردم و مستقیم با  کردهوادار خوزستانی را که در ادارۀ راه کار می

که از  "ز"محسن رفتیم سر وقتِ او. کاظم و اشرف هم رفتند به دیدار 

روز یورش به مراسم سیامک اسدیان  "ز"رفقای فعال شاخۀ لرستان بود. 

. "ز"ق شده بود فرار کند. روز بعد من و محسن هم رفتیم سر قرار با موف

ای بغلش بود. نشستیم پای صحبتش و او دربارۀ دختربچۀ دو ساله

  ؛مراسم یادبود و محاصره و دستگیری هواداران گزارش مفصلی داد
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تعداد زیادی اسدیان خاکسپاری و بزرگداشتِ سیامک  ر مراسمِد

از او مثل یک قهرمان  لرستان شرکت کرده بودند و های پر شورِاز جوان

انعکاس برگزاری این مراسم و استقبال بعد از . ده بودندتجلیل کر

ترغیب شده بود  های فدایی خلقچریکنظیری که شده بود، سازمان  بی

تر برگزار کند. که مراسمِ بزرگداشت چهلمِ سیامک را هر چه باشکوه

به زندگی و مبارزۀ  های فدایی خلقکسازمان چری "کار"نامۀ ویژه

و همۀ اعضا و دوستدارانِ تشکیالتِ این سازمان بسیج سیامک پرداخت 

شدند تا در این مراسم شرکت کنند. حکومت هم بیکار ننشست و 

شبِ پیش از برگزاری  گرفت. گسترده تصمیم به دستگیری و سرکوبِ

ه آنجا بودند محاصره شد و اکثر جوانانی ک "گرزکل"مراسم، منطقۀ 

مراسم چهلم از تهران خود را به  هماسدیان توکل  بازداشت شدند.

رساند اما است، می شدهبرگزار می 7012سیامک که روز بیستم آبان 

سیزده روز اسدیان شود. فدایی خلق توکل دستگیر میاو نیز سفانه أمت

در زندان جان  در تاریخ سوم آذر ماهبعد 

 . بازد می

 

 "وکل اسدیانت "زنده یاد
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 "توکل اسدیان "زنده یاد 

 

 

 

 

 خبر باد،آرادیو خرم 7012 ذرآساعت چهار بعد از ظهر روز سوم 

توکل اسدیان عضو گروهک »د: کنمیاعالم  چنین راجان باختن او 

چراغی که برای گرم کردن اتاق به او  اقلیت در زندان با استفاده از نفتِ

والن برای نجات جان او ئو تالش مس سوزی زد، دست به خودداده بودند

  «.بدون نتیجه ماند و کشته شد

 

اما با قطعیت روشن نیست؛ اسدیان توکل  هنوز چگونگی مرگِ

  اینکه او در زیر شکنجه جان باخته باشد بسیار محتمل است.

 7010هم در سال همسر سیامک اسدیان  )اشرف( بهکیش زهرا

و نام باخت ر شکنجه جان زی ،پس از نجات از خودکشی با سیانور

ایران  مبارزِ مقاومت زنانِ بزرگِ هاینمونهرا به عنوان یکی از  شخود

 د.کرثبت 
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  "زهرا بهکیش"زنده یاد 

 سمبل مقاومت در زیر شکنجه

 

 

 

 

 

 همراهِاو همان هوادار خوزستانی،  ،"ج" کمی بعد از دیدارمان با

با شکستنِ شبانه  همسر و برادر همسرش که هوادار سازمان بودند،

کپی آباد دستگاه پلیخرم-بروجرد ۀراه و ترابری در جاد ۀهای ادارشیشه

در مکانی مخفی کردند. کردند و و کاغذهای موجود در آنجا را مصادره 

 ۀ اولیۀوصل شد و هست "ز"طور همینو  نفربه این سه هم هوادار  معلمِ

  هواداران شکل گرفت. تشکیالتِ
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 ضادر سوگ علیر

 

 های فعالِدر یکی از هسته "علیرضا ظریفی بامیان چوبداری"

و  "کار" ۀنهم آبان تهران مسئول پخش نشری ۀران سازمان در محلهوادا

مرتب چون نسبت فامیلی داشتیم ها بود. های سازمان چریکاعالمیه

رژیم  نیروهایتوسط  12اوایل سال علیرضا م. دیدیرا میهمدیگر 

دستگیر شود. از او امکان داشت که هر لحظه و شناسایی شده بود 

علیرضا هم رفت پیش یکی از کند.  عوضرا اش خواستم تا محل زندگی

از  بعدمخفی شد. و آنجا  تهران بودند که در منطقۀ بیسیم بستگان

 تهران وصل شد و به تشکیالت شرق "چیمحسن مدیر شانه"طریق 

  ادامه داد.را فعالیتش 

خودش را معرفی گذراندنِ دورۀ سربازی،  برای 7012مهرماه 

خدمت  در محلِ در آذربایجان. "عجب شیرپادگانِ "رفت به  کرد و

ناچار با یک هم به او شود. بازجویی می خواندنماز نمی اش چونسربازی
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آید تهران. میکند و میاز پادگان فرار  0ژبا یک اسلحۀ فردی  تصمیمِ

را اش اسلحهشود و مرتبط می خلق یهای فدایسازمان چریک با دوباره

موقعی  ،بعد مدتیاما شود. مخفی می شدهد و خودسازمان می تحویلِ

برای دیدنِ مادرش رفته بود، نیروهای رژیم شبانه به محله نهم آبان که 

 شود. کنند و علیرضا دستگیر میآنجا را محاصره می

هیچ  اما کنندبا آنکه او را به شدت شکنجه میدر زندان اوین 

هواداری از سازمان  و فقط ددهمخفی کردنِ اسلحه نمیمحل از  نشانی

و  هابازجوپذیرد. بعد را با قاطعیت می ی فدایی خلقهاچریک

 اسلحه را در چاهی نزدیکیِگوید میدهد و را فریب می گران کنجهش

  شهر ری انداخته است.

خطاب اد ، الجوردی را جلّهامقابل زندانبانو مالقات وقتِ 

را ش بدن رویهای شدید آثار شکنجهبرد و را باال میو پیراهنش  کند می

  دهد.به مادر و پدرش نشان می

را موقع  ساله 02لباس علیرضا  ساکِ 7012سال  اسفند 07

حسین " د.گوینمیرا هم محل دفنش  !دهندتحویل مادرش میمالقات، 

 گورستانروند یم "خدیجه"و مادرش خاله پدر علیرضا، ، "ظریفی

گوید: یازده به آنها می کردهکار میکه در گورستان  پیرمردی. خاوران

های شب با کامیون اجساد نیمه ،نفر بودند و چهار شب پیش
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شلیک شده  شانهای زیادی به پاهای. گلولهآوردند اینجارا  شان جان نیمه

 شانسر اما بر کسانی که هنوز جان داشتند، شان بودندبود و در میان

  ریختند.خاک 

 

 "علیرضا ظریفی بامیان چوبداری"زنده یاد 

 

 

 

 

 

اوقات  بیشترِکه فوت کرد،  49تا سال  17علیرضا از سال  مادرِ

کرد میرا تماشا  هاکوچه و خیابان جوان رفت، تویاز خانه بیرون میکه 

  «علیرضا! مادر... علیرضا!»: زدو با صدای آرام صدایشان می

 12و  49های سالپدرِ علیرضا فی بامیان چوبداری حسین ظری

 های فدایی خلق در تماس بود و در بخش تاکسیرانانِبا سازمان چریک

، در او دو سال بعد از مرگِ همسرش خدیجه .کردیت میپیشرو فعال

  آباد شهریار چشم از جهان بست.مسلم
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 تیرباران سوزان نیکزاد پرستار بیمارستان

 

های فدایی خلق در سازمان چریک فعاالناز  "زادسوزان نیک"

 که با محسن مدیر کردفعالیت میهای اجتماعی سازمان یکی از بخش

فوق لیسانس بود و  متولد تهرانسوزان  بود. چی در ارتباط مستقیمشانه

سوزان زمانِ . های تهران بودو پرستار یکی از بیمارستان داشت پرستاری

های توانسته بود خیلی از زخمی 7012رداد خ 02های خونین درگیری

توسط عوامل رِژیم در بیمارستان شان این روز را که احتمالِ دستگیری

های مناسب به درمانِ سرپایی، از طریق راهو ، بعد از مداوا وجود داشت

  .شان بدهدو فراری منتقل کندخارج از بیمارستان 

در امیرآباد  اشخانهورود به  موقع 12سوزان اواخر مهرماه 

در همان خانه  هاشود. پاسدارتهران دستگیر و به زندان اوین منتقل می

شوند در همان ساعات اولیه یکی دیگر موفق مینشینند و یکمین مبه 

 دچار شکغیبت سوزان از محسن که  دستگیر کنند.هم را  رفقایشاز 
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تا ورد ابیدست ه ب شامحل زندگی ازگیرد اطالعاتی شود تصمیم میمی

به  شبا پیکانپس من و محسن دستگیر شده یا نه. او  مطمئن شود که

ایی و دستگیر گفت احتمال دارد سوزان شناسمحسن امیرآباد رفتیم. 

 ۀببینیم پردباید فقط  ؛باشند کرده در خانه کمین هاشده باشد و پاسدار

ش است. نب تنها بروم بهترمن ! به او گفتم است خانه بسته است یا باز

 هایآدممثل کرد پیاده شدم و لنگ لنگان زندگی می خیابانی که سوزان

فلج خیابان را تا آخر رفتم. خیابانِ بعدی که سوار اتومبیل شدم گفتم 

دۀ سازمان را هم که پالک پردۀ خانه کامالً بسته است و وانت مصادره ش

 . بودکنارِ خانه پارک شده دیدم که جعلی داشت 

اند. از خانه در کمین نشسته اخلد هارفته و پاسدار خانه لو محسن گفت

 محل دور شدیم و قطعی شد که سوزان دستگیر شده. 

 ۀبندش معلوم شد، سوزان در دورهای هم بعدها بر اساس گفته

. تخلیۀ اطالعاتی بشودسخت شکنجه شده تا اعتراف کند و بازجوئی 

دت را در راهرو و بیشترِ این م سوزان حدود چهار هفته بازداشت بوده

راهرو گذرانده که شبانه روز صدای  هماناتاقی در  بازجویی یا در

های که مدتی بعد از بازجوییبندش همشد. شنیده میاز آنجا شکنجه 

 او را دیده بود پاهای ورم کردۀ او را به یاد دارد.  اولیه
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 در سنِ 7012آبان  04اش در سوزان یک ماه بعد از دستگیری

 شد. به جوخۀ مرگ سپرده در زندان اوین  سی سالگی

 

 

 "سوزان نیکزاد"زنده یاد 

 

 

 

 

 

 

 

را  اودقایق آخر زندگی  ش،بند مبارزهم "مهرنوش شفیعی"

مش را برای اعدام خواندند، بعد اسموقعی که »آورد:  به خاطر می طوراین

هایش را بلند کرد و از بند دست ارج شدنخموقع آبان،  04از ظهر روز 

اش جمع شده بودیم خداحافظی کرد و با ما که برای بدرقه ۀهم از

  «ت.لبخندی به لب از بند بیرون رف
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رفت،  نیکزاد به امید مالقات به اوین سوزان  روزی که مادرِ

ها را بگیر و این کثافت»گفتند:  ش پرت کردند و طرفهای او را به لباس

 «!ببر
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 چی شهادت محسن مدیر شانه

 

قت با محسن ادوستی و رف ،های من در زندگیختیاز خوشب

های زی سازمان چریکمرک ۀعضو کمیتمحسن  بود. چیشانه مدیر

ای هم به دیدیم و سفرِ طوالنیهمدیگر را زیاد می بود.فدایی خلق ایران 

نشسته بود و احترام به دلم اش سخت بروجرد رفته بودیم. شخصیت

 ای برایش قایل بودم. ویژه

 شبیه هم سرِ ۀپروند تا با دو کهاین بود  گیهمیش پوششِ

ساختگی بود تا اگر در خیابان ها پروندهحاضر بشوم. قرارهای محسن 

زده او توجیه کند که من جنگ ندبه ما مشکوک شدامنیتی  مورانأم

ام. اگر بندر و کشتیرانی در تهران را پرسیده ۀادارهستم و از او آدرسِ 

م پدرم رانندۀ کردکرد باید وانمود میشک میبه من  امنیتی پلیسهم 

 شناسم. شهید شده و تهران را نمیو جرثقیل ادارۀ بندر خرمشهر بوده 



162 

 

ی امیرآباد چند روزی قبل هادر یکی از خیابان نآخرین قرارما

میشه هبود.  12 آذردر  خلق فداییهای چریکاول سازمان  ۀاز کنگر

بعد از دادم. را به او تحویل می کار ۀنشری ۀمارچند نسخه از آخرین ش

های زدهاطالعاتی دربارۀ وضعیتِ جنگها را تحویلش دادم و آنکه نشریه

 مقیم تهران دادم، قرار دیگری برای هفتۀ بعد مشخص کردیم. 

 ۀشرکت در کنگر برایاش را محسن دو یا سه روز بعد اتومبیل

ه کنگره در سومین کند. قرار بوددر خیابان ستارخان پارک می ،سازمان

ز ادامه شش رو ،مباحث روز به کار خود پایان بدهد اما به دلیل حجمِ

به  امنیتی شود تا پلیسکنگره باعث می شدنِکند. طوالنی پیدا می

 امنیتی مشکوک شود. پلیس آنجا پارک بودهاو که چند روزی  اتومبیلِ

که زیر صندلی کار را  ۀچند نسخه از نشریکند و اتومبیل را باز می درِ

زده صاحب آن حدس می . پلیس که احتماالًکندپیدا میمخفی شده بود 

 02روز دهد. محسن آمد، محل را تحت نظر قرار میبه سراغش خواهد 

رود و می شپارک اتومبیل به محلِتمام شدنِ کنگره از  بعدیک روز  آذر

و  ندکنمی شمسلح تعقیب مورانِأمرود. میآنجا از  شود ومیسوار 

گلوله سر  چمران از پشتِ فرار در اتوبانِتعقیب و  هنگامِ محسن

 جدولِرد شدن از از  بعدشود و خارج می یرشاتومبیل از مسخورد.  می

 کند. بلوار، به تیر چراغ برق برخورد می
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شود کند مشخص میوقتی پلیس اتومبیلش را محاصره می

 ته است. جان باخ به گردنشمحسن به خاطر اصابتِ گلوله 

 

 "چی محسن مدیرشانه"یاد  زنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و برادر  بود. تهران 7007مهرماه  9محسن مدیرشانه چی متولد 

های شاه و در مبارزه با رژیم، حسین و زهره و شهره هم دو خواهرِ او

 اند. جان باختهها ر زنداندهای مسلحانه و جمهوری اسالمی در درگیری
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 اورکت حمید اشرف 

 

جر که أمالک و مست خبرها نشان از آن داشت که طرحِ 12سال 

برای به دام انداختن مبارزین طراحی شده بود تا میزان زیادی رژیم را به 

رل های معامالت ملکی عمال زیر کنتهدفش نزدیک کرده است. بنگاه

جر تقاضای خانه أوان مسته عنی که بکسان نیروهای رژیم قرار گرفته بود.

دادند ها ارائه میرا به صاحبان بنگاه شانباید مدارک شناسایی کردند،می

جران را تحت نظر أاز این طریق مست توانستندمی و نیروهای امنیتی

جرین، تعداد أدنبال اجرای این طرح و شناسایی مسته . بندته باشداش

ها های سیاسی که از شهرستاناز هواداران و کادرهای سازمان زیادی

شدند  گرفتار امنیتی بودند به دام پلیسبودند و به تهران آمده فرار کرده 

 شکنجه و اعدام شدند.  و به زندان افتادند و

 ۀرانند که "محمد بختیاری"بود. عمویم  12سال  ایل آباناو

 هوادارِ "پیشرو تاکسیرانانِ" تاکسی بود، ارتباط مستقیمی با بخشِ
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 های حملِکامیون ۀرانند "جواد صالحی"سازمان داشت. از طریق او با 

کتاب و سالح به  و کار که باعث شد نشریاتای آشنا شدم. آشناییگندم 

 "فرزانه ترابی"با دختر برادر همسرش،  او جنوب منتقل کنیم. از طریقِ

که قصد داشت دوباره با سازمان که هوادار سازمان بود آشنا شدم. فرزانه 

 ۀش تا پیش از فرار از خانهایفعالیتاز  زارشیکند، گ ارتباط برقرار

 . رساندمچی شانه محسن مدیر من آن را بهتهیه کرد که  ،پدری

 بردم. در لیستِسر میه ب یسخت در شرایطِ همن روزها من آ

همان  م هم. محل اقامتبودمتعقیب پلیس امنیتی تهران و خوزستان 

پیک و یک لحاف، گاز  یر انداز، یک بالشمرکز شمارش بود. دو پتوی ز

چند  و کوچک چمدانِیک  ،چند استکان و بشقاب ،نیک برای تهیه چای

یک قرص سیانور،  تایک کلت کمری، دو  ،شلوار و پیراهن و کاپشن

  تمام وسایل زندگی من بود. ،ی فشنگتعدادفایو و  .پی .مسلسل ام

دیگری به نام  چی و چریکِشانه محسن مدیر فرزانه را سر قرارِ

کردم و آنها را با هم آشنا  .در میدان محسنی بردم "بهروز خیرخواه"

چی در شانه محسن مدیرچند وقت بعد، از محل دور شدم. خودم 

را بحث خطرات امنیتی  ،میدان شهرزیبا ای در نزدیکیِدیداری در کافه

و زندگی و  مردیازدواج کبا هم من و فرزانه  . مدتی بعدپیش کشید

  .مان خیلی تغییر کردشرایط
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ما وضعیت مالی مناسبی  ویژه بخشِه روزها سازمان و بآن 

ی بنا به دستور اکید طرفنداشت. من هم که اصال امکان مالی نداشتم. از 

به داشتم قطع کرده بودم.  ی را کهوسیعمردمی تشکیالت، ارتباطات 

 ۀفراهم کردن هزیندنبال راه حلی برای  دشوار در آن شرایطِناچار 

ت و نزدیکی من و حمید آزادی قارف ه زندگی بودم.اولی مسکن و امکاناتِ

حمید خیلی خوشحال  .باعث شد تا او را از ماجرای ازدواج با خبر کنم

داشت  )هادی( "احمد غالمیان لنگرودی" بانزدیکی  ۀرابطکه شد. او 

. از جمله به این مورد هم اشاره گویدمی یشرا برا ماجرا و سوابق من

که فراری از تبریز مالی یک هوادار  مشکالتِ ه خاطرِکرده بود که من ب

توسط یدی شیشوانی معرفی شده بود، ساعت  بود و پلیس شهربانی

م تا بخشی از ادر میدان گمرکِ تهران فروختهام را مچی و اورکت

 مین کنم. أهای روزانۀ او را ت هزینه

چند روز بعد حمید و من همدیگر را در نزدیکی میدان محسنی 

قرار یکی از رفقای سازمان.  باید برویم سرِ گفتحمید دیم. مالقات کر

ای رفتیم به یک بستنی فروشی و چند دقیقه بعد هادی، با ساک مشکی

دیدم. که دستش بود به جمع ما پیوست. اولین بار بود که هادی را می

کرد که مطمئن شدم او باید یکی از اعضای رده باالی طوری صحبت می

از مدتی کیف مشکی را روی میز گذاشت و بازش  سازمان باشد. بعد
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بیا »رنگی را از ساک بیرون آورد و گفت: کرد. اورکت دسته دوم سبزِ کم

 رفیق سعید، این هم هدیۀ سازمان به شما برای پیوندتان. امیدوارم

داشته باشید. ازش خوب مراقبت کن... این اورکتِ  زندگی مشترک خوبی

  «ت!اس "حمید اشرف"رفیقِ شهید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "حمید اشرف "زنده یاد
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زبانه  آتش شده بودم. بغض و خوشحالی هر دو در جانم ۀزده و پارهیجان

حمید  نگاهم را از کاپشن بردارم.توانستم و نمیخواستم نمیکشید. می

بزرگ و عجیبی در جانم احساس ام کشید و لبخند زد. دستی به شانه

ی که از دل فقر آمده بود و حاال لیاقت اجوان بیست و سه سالهبود؛ 

 بود. حمید اشرف اسمش ای را داشت که لباس چریک فرمانده پوشیدنِ

همان جوان جنوبی من 

ی بودم که شورپر 

همیشه احساسش بر 

کرد. منطقش غلبه می

تحمل نکردم. کتم را در 

آوردم و اورکت را 

هادی و  و پوشیدم

 .حمید را بوسیدم

 

 

 کاپشن 

 "حمید اشرف"د زنده یا
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 پلیسِ ۀبار حلقه محاصر سیزدهشنیده بودم حمید اشرف، 

شده بود فرار کند. من هم و موفق  بود امنیتی شاه )ساواک( را شکسته

و  نیروهای رژیم شده بودم دستِموفق به فرار از  تا آن زمان چهار بار

در فکر آن بودم تا در نبردهای که آن زمان نویسم صادقانه می حاال

  دشمن باشم. ۀهای محاصراز حلقه فرارینده، رکورددار آ
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 خواهر مرگ 

 

در برف سنگینی  12غروب یکی از روزهای سرد زمستان سال 

از مصادره شدۀ شرکت نفت،  با همان وانتِباریده بود.  تهران و حومه

قرص سیانور و مثل همیشه  ،مسلم آباد شهریارتهران راه افتادم به مقصد 

کردند زندگی میعمویم در باغی  خانوادۀحافظم بودند. ری و سالح کم

باغ از اتومبیل که پیاده  جلو درِساختند. ای در آن میداشتند خانه که

باغ سیاهپوش  عمو و خانواده را دیدم که همگی در حیاطِ ایشدم لحظه

زن عمو و دخترعمو با  هنوز در را باز نکردهآتش نشسته بودند.  دورِ

رفتم داخل حیاط. ا بلند شدند و سراسیمه به اتاق رفتند. دیدنم از ج

عمو گوشۀ چشمش را پاک کرد و سیگاری آتش زد. به عمو محمد 

اش احساس عمویی که از فدایی بودنِ برادرزادهخیلی نزدیک بودم. 

 کرد. افتخار می

  «امیر چای بیار.»گفت: داد.  جواب سالم کردم. به آرامی
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عمو جان، چرا سیاه »گفتم: آتش.  رویش کنارهنشستم روب

  «پوشیدید؟

  عمو حسین... اش ترکید و پشت سر او بغض پسرِبغض

  «ی افتاده؟ربونت عمو چه اتفاقق»گفتم: 

 شهین بیمارستانه. تصادف کرده. تو»گفت: سکوت را شکست. 

 « خواد ببینه... باید بریم بروجرد.رو می

 کوت کرد. س

  «؟عمو پس چرا سیاه پوشیدید»گفتم: 

. انداخت داخل آتشبزرگی از چوب را  ۀپسر عمو حسین تک

 خورد. تمام تنش از هق هقِ گریه تکان می نگاهش که کردم

  «پاشید بریم توی خونه.»گفت:  عمو

یا »که باز شد زن عمو صدیقه که سید بود، با گریه فریاد زد:  در

  «م زهرا!جدّ

  «بروجرد.باید بریم  ،آماده شو عباس جان»گفت:  عمو

  «گفتن باید بریم مالیر.»گفت:  زن عمو صدیقه

  «گه چی شده؟چرا کسی به من نمی»بغضم ترکید: 

  «...دیگه جون ندارم... صدیقه... پیرهن رو بیار»: گفت عمو
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همه  ،عزیزمپاشو »کرد گفت: طور که گریه میانو هم

 « منتظرند.

ت خودم تونم بیام. دسکجا؟ من که نمی ،عمو جان» گفتم:

  «.تونم بیام یا نهشه مینیست. تا فردا معلوم می

 همه سکوت کردند. 

 

یدی شیشوانی که  قرارِ روز سیاهپوش رفتم سرِ فردای آن

اگر صالح بداند اینکه من بود. از مرگ خواهر گفتم و  مسئول تشکیالتیِ

 با اسلحهاو، ساعتی بعد  فقتِبعد از موادر مراسم عزاداری او شرکت کنم. 

مالیر شدیم. خانواده  اهیِو سیانوری که همراهم بود با تاکسیِ عمویم ر

ه خاطر بمبارانِ بندر شاهپور مجبور شده بودند آنجا را ترک کنند و به ب

 مالیر بروند. 

دولت آباد مالیر که رسیدیم خیابان پر بود  ۀمحلغروب بود. به 

رد و شهرستانها به از مینی بوس و وسایل نقلیه هایی که اقوام را از بروج

ورِ آتش جمع بودند و تهِ کوچه دسیاهپوش  هایمرد آنجا آورده بودند.

 را دیدم "علی"برادر کوچک ترم زدند. از دور میرا هم  های غذادیگ

لی . دو ساآمدندما می طرفِبه  از او بود، ترکوچککه  "امیر"همراه 
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 برید. پسرِ شانامانِم رسیدشان که که آنها را ندیده بودم. نزدیک شد می

  «.اومدن خاله ملوک... ...خاله»:  زدید سمت خانه و داد دو خاله اعظم

ها باال جیغ و شیونِ زناز در که وارد شدیم کرده بودم.  بغض

زن هایی که دور تا دورِ پنجه کشید.  شصورت به و زدمادر ضجه رفت. 

سم عشایر لر کردند با دیدنِ من و عمو محمد، به رحیاط عزاداری می

هایشان پنجه کشیدند. خواهرهایم زیبا شیون و زاری کردند و به صورت

زدند. دیگر نتوانستم کردند و ضجه میگریه میو فاطمه و مهین و فروغ، 

تحمل کنم. گریه امانم را برید. مثل یک کودک رفتم توی آغوش مادرم 

وسیدم. بکردم صورتِ مجروحِ مادرم را میطور که گریه میو همان

لرستان به به رسمِ مردمِ کردند تا را رها نمیشیون زاری و امیل های ف زن

عزیز و محترم است. برایشان قربانی که  نشان دهندخانواده  برادر بزرگِ

 بود ونشسته  هاپشت سر زنهای سفیدش گیسبا  ،پدرم ۀخال "مهرماه"

  داد.کان میترا  شفقط سر و ای خیره شده بودبه نقطهکرد.  گریه نمی

در چنین شرایطی واقعا سخت بود. پدر آن هم پدر  ارِدیداما 

دستم را گرفت و  .زانو زد. سرم را بوسید آمد. هااشک ریزان به میان زن

 لرزید. میهایش شانهروی سرم بغلم کرد. از زمین بلندم کرد و 

. پدرم بلند شد و رفت به اتاقِ دیگر. رفتم پیش زمان گذشت

خطر کردی و مردیت را نشان دادی. اما برو. اینجا نمان. »ت: پدرم. گف
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بود.  هایش کاسۀ خونچشم «برو... طاقتِ یک مصیبتِ دیگر را نداریم.

  دستش را بوسیدم.

... !عباس» :زدمی یمبا فریاد از توی حیاط مرا صدامدام کسی 

 زد. مادرم بود که ضجه می «...!عباس

 

 "شهین"شود. پاک نمیز ذهنم اهیچ وقت چهرۀ زیبای خواهرم 

شوند. بهروز ام بود از خواب بیدار میکه پسرخاله "بهروز"و همسرش 

آورد تا ها را آب بدهد. شهین دبۀ نفت را از انبار میرود حیاط تا گلمی

نفت روی او ترکد. میبخاری  ریزدپُر کند. نفت را که می بخاری را

به سرعت همۀ بدنش را  پاشد. لباس خوابش نازک بوده و آتش می

دود. گُر گیجه گرفته مسیر را زند و به طرف حیاط میگیرد. فریاد می می

افتد روی زمین. ای اتاق و میخورد به پنجرۀ شیشهکند و میگم می

کشد. دو سرباز گیرد و فریاد میبهروز با دیدنِ او درختِ حیاط را بغل می

-یند داخل خانه و پتو و لحافآاند سراسیمه میشدهاز کوچه رد میکه 

رسانند ریزند و به کمک بهروز او را میهای خانه را روی او می

اش چند ماههشش بچۀ همراهِ ،شهین که باردار بوداما بیمارستان. 

 مانند. بیشتر زنده نمی یساعت
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به داداش بگید، شانس »گوید: روی تخت بیمارستان به پدر می

  «ت باشم.عروسیتوی نداشتم 

 

 "هین بختیاریش"زنده یاد 

 

 

 

 

 

 

ند تا کسالم مانده بود، قیچی میای از موهای او را که پدر تکه

 ،شب قبل از ترک خانه دخترش عمل کند. موهایی که پدر آن به قولِ

شهین از هواداران فعال  .شتریزان آنها را بوسید و کف دستم گذااشک

 .های فدایی خلق بندرشاهپور بودسازمان چریک
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 جان باختن اعضای سازمان

 

هنوز  .کردمسپری میدرد را در تهران اندوه و از ر روزهایی پُ

گلو رهایم  م در جانم طنین داشت و بغضِانهای مادر و خواهرضجه

تعدادی از  7012 اسفند 04و  02و  00در روز  سه طی کرد کهنمی

در نقاط لحانه های مسدرگیری در رزمم ی همهاترین چریکبرجسته

 ؛دجان باختن رژیم نیروهای لۀگلو آن به ضربِ مختلف تهران و حومۀ

اعدام بعد  ها شدند وگاهو روانۀ زندان و شکنجه ردستگی همی تعداد

  .شدند

 

مشاور مرکزیت و مسئول چاپ و جعلیات ، "احمد عطاءالهی"

 7012در یکی از روزهای اوایل اسفند  ،های فدایی خلقسازمان چریک

حرکت  میدان انقالبسمت میدان آزادی به از که با اتومبیل ی موقع

، در چهارراه خیابان شادمان توسط افسر راهنمایی و رانندگی کردهمی
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شود. اتومبیل از شرکت نفت تهران مصادره شده بود و پالک متوقف می

احمد عطاءالهی ساخته بود. افسر راهنمایی  خودِداشت که جعلی 

جعلی بودن آن متوجه  ،پالک از کنترلِ بعدو کند یماتومبیل را متوقف 

که مدارک اتومبیل گوید میافسر راهنمایی  جوابالهی در عطاء شود.می

منتقل )ستارخان( به کالنتری خیابان تاج  را نیست. او شهمراه

مدارک اتومبیل از افسر راهنمایی ارائه  برای. در کالنتری کنند می

تلفنی  اش تماس بگیرد. این تماسِخانوادهدهد با بخواهد تا اجازه  می

 خلق فدائیان شود. خبرکند تا سازمان فدایی از دستگیری او با کمک می

 هواداران سازمانپلیسی که از  افسرِ د وشونبرای نجات او وارد عمل می

موفق  توجیه مناسببا پیگیری و  کند ومراجعه میبوده به کالنتری 

ل بگیرد تا احمد عطاءالهی را به زندان اوین شود شخصا پرونده را تحومی

انتقال عطاءالهی به زندان اوین،  شجاع در مسیرِ منتقل کند. این افسرِ

الهی احمد عطاء کند و همراهِمور پلیس را خلع سالح میأراننده و یک م

احمد عطاءالهی را تحویل  هاد. رهبران سازمان چریککننفرار می

کنند. را هم سریعا به کردستان منتقل میگیرند و افسر هوادار  می

 ضوابطِ پایۀ شود و برتیمی انتقال داده می ۀعطاءالهی به یک خان

اکیدا از هرگونه تماس با خانواده و سایرین خواهند -میسازمانی از او 

اما احمد که در خانۀ تیمی مخفیانه و تنها زندگی خودداری کند. 
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 دگیرتماس میتلفنی  و با مادرششود کرده بعد از مدتی وسوسه می می

ها را کنترل که تلفن. پلیس گذاردو نزدیک میدان آزادی قرار می

د و نکننشیند و او را دستگیر میکمین میبه  شاندر محل قرارکرده،  می

در  ،رژیم موران امنیتیأهای مشکنجهبعد از احمد اندازند. میبه زندان 

موران امنیتی أگذارد. مر پلیس میاطالعاتش را در اختیا یکوتاهزمانِ 

 د و از آنجا برنامۀگرداننبرمی شتیمی محل اقامت او را به خانۀبالفاصله 

 کنند.ها را عملی میحمله به تشکیالت سازمان چریک

 

نیروهای امنیتی با همکاری احمد عطاءالهی، به مرکز چاپ و 

 خان، یک مرغداری حوالی قلعه حسنها در انتشارات سازمان چریک

کار در تولیدی بهار در شهرک ولیعصر  ۀمرکز توزیع شهرستان نشری

و محل سکونت حمید آزادی در  یکی از مراکز توزیع نزدیک یافت آباد،

 . کنندبلوار کشاورز، حمله می

و  "جواد غفوریان"و  )امیر( "محمدعلی معتقد"اسفند  00روز 

ی تشکیالتی سازمان از دیگر اعضا و نیروها (عباس) "یعقوب شکرالهی "

پس از یک ساعت و نیم جنگ مسلحانه در مرکز چاپ و انتشارات در 

بازند. در این درگیری فرماندۀ بسیج مرغداری قلعه حسن خان، جان می
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قلعه حسن خان و دو پاسدار کشته و دو پاسدار دیگر هم زخمی 

 شوند.  می

ا امیر با اینکه در جریان دستگیری احمد عطاءالهی بوده ام

کند. زمانی  دستیابی پلیس به مرکز چاپ و انتشارت را جدی تلقی نمی

برای تهیۀ  "محمد"که او در مرغداری بوده، یکی از رفقایش به نام 

رود. محمد موقع برگشتن از فردی که منتظرِ مینی صبحانه بیرون می

شود که مرغداری محاصره شده و درگیری بوس ایستاده بوده، مطلع می

مسلحانه در گرفته است. ظاهرا جواد و امیر درگیری مسلحانه را آغاز 

کنند. اطالعات خانواده و بستگان که در قلعه حسن خان زندگی می

دهد که حوالی ظهر و اواخر درگیری صدای مهیب کردند نشان می می

با فشار بر دکمۀ تلۀ شوند آنها موفق میانفجار شنیده شده است. 

. شدت انفجار تمام اسناد موجود در کنندانفجاری زیرزمین را منفجر 

کار به دست نیروهای  ۀای از نشریکند و تنها نسخهاتاق را نابود می

جواد با خوردن سیانور یعقوب در درگیری مسلحانه و افتد. سرکوب می

لح، شجاعانه با شلیک امیر هم بعد از جنگ با پاسدارانِ مسد. نباز جان می

دهد. شناسایی چهرۀ اش پایان میآخرین گلوله در دهان خود به زندگی

  امیر در سردخانه ابتدا برای خانواده غیر ممکن بوده است.
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 "محمدعلی معتقد"زنده یاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )فعال در سینا کارگراحمد عطاء الهی که از محل سکونت 

مطلع بوده  مد )ج( همشهری سیناو مح (تهران بخشتوزیع نشریه کار 

اسفندماه محل مسکونی  00و همان روز یعنی  دهد آنها را لو می است

 . سینا و محمدمورد حمله مسلحانه نیروی امنیتی قرار میگیردآنان 

به  7017 تیرماه 07 کارگر د. سینانشو دستگیر و روانه زندان اوین می

محمد هیچگونه اطالعی اما از سرنوشت  شود جوخه تیرباران سپرده می

 در دست نیست.
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 "سینا کارگر"زنده یاد 

 

 

 

در )نظام( مسئول کمیتۀ کارگری و تشکیالت تهران،  "یداهلل گل مژده"

بدون اطالع از دستگیری احمد عطاءالهی به یکی اسفند،  00روز همان 

شود کند. کمی بعد متوجه حلقۀ محاصره میاز مراکز توزیع مراجعه می

 .شودخورد و کشته میدرگیری مسلحانه در خیابان گلوله می و در یک

 

 "یداهلل گل مژده"زنده یاد 

 

 

 

 

 

 ،کار ۀمسئول توزیع نشری "حمید آزادی"اسفند  02صبح روز 

نیروهای  ۀاش در آپارتمانی در بلوار کشاورز در محاصردر محل مسکونی

شوند، اما ه میدر وارد خان گیرد. افراد مسلح با شکستنِرژیم قرار می
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گذارد و با خوردن را ناکام میامنیتی حمید پیش از دستگیری، پلیس 

 .دهدمی پایاناش سیانور به زندگی صقر

 

 "محمدرضا بهکیش"زنده یاد 

 

 

 

 

 

 

 

تلفنی،  تماسِ با ،اسفند 02یعنی  ،احمد عطاءالهی همان روز 

 ی و مسئول کمیتۀمرکز عضو کمیتۀ )کاظم( "محمدرضا بهکیش"

خانه  آن)خشایار( از اعضای سازمان را به  "جعفر پنجه شاهی"امنیتی و 

در  و شوندکشاند. کاظم و خشایار متوجه دام نیروهای امنیتی میمی

خورد و گلوله میخانه  جلونابرابر  کاظم در یک جنگِ، درگیری مسلحانه

 نیروهای امنیتیگیرد قرار می هم که در محاصره خشایارشود. کشته می
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پایان  شگذارد و با خوردن قرص سیانور به زندگی خودرا ناکام می

 . دهد می

 "جعفر پنجه شاهی"زنده یاد 

 

 

 

 

 

)هادی( عضو کمیته  "احمد غالمیان لنگرودی" اسفند 04روز 

 "توکل"مرکزی و مسئول تدارکات و امور مالی و مسئول کمیتۀ نظامی، 

مشاور کمیتۀ  "احمدزاده مستوره"از اعضای کمیتۀ مرکزی، و  "هاشم"و

د و از دستگیری احمد عطاءالهی مرکزی که در یک خانۀ تیمی بودن

گیرند اطالع بوده اند، بعد از قطع ارتباطِ کاظم و خشایار، تصمیم می بی

دانسته، او را از با توجه به اینکه کاظم محلِ خانۀ احمد را می تا

حمد عطاءالهی تماس دستگیری کاظم و خشایار با خبر کنند. هادی با ا

گوید بیائید سر قرار همیشگی زیر پل سید خندان. گیرد. احمد میمی

ست که محل قرارِ همیشگیِ آنها یک کانالِ آب در نزدیکی این در حالی

کند و موضوع را با های احمد شک میسیدخندان بوده. هادی به گفته
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سر هادی نیز گذارد. مستوره که همتوکل و هاشم و مستوره در میان می

دهد که خودش با روسری و چادر و پوششِ مناسب به بوده، پیشنهاد می

محل قرار برود تا در صورتِ دام و تورِ پلیس، به هادی و توکل و هاشم 

گوید تفاوتی ندارد، پذیرد و میاطالع بدهد. هادی این پیشنهاد را نمی

د. سرانجام شوچون اگر احمد در تورِ پلیس باشد مستوره هم کشته می

گیرد خودش سر قرارِ احمد برود. پلیس که از اهمیت این تصمیم می

کند. هادی بعد از آنکه چریک فدایی آگاه بوده، منطقه را محاصره می

های پارک شود در حلقۀ محاصره قرار دارد، پشت اتومبیلمتوجه می

از  کند. بعدگیرد و به طرف نیروهای امنیتی تیراندازی میشده سنگر می

مدتی درگیری مسلحانه، حلقۀ محاصره 

خورد شود و هادی گلوله میتر میتنگ

پل ای در ضلعِ غربی و جلو درِ خانه

جان خونبار در یک نبرد سیدخندان 

 . بازدمی

 

 "احمد غالمیان لنگرودی "زنده یاد 
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دفن این  ها، هرگز محلِتالش بسیاری از خانواده با وجود

  مبارزان مشخص نشد.

به خاطر عالقه و )امیر( محمدعلی معتقد  ۀاعضای خانواد

را به او اطالع  پسرش، ماجرای شهادت شمادر زیادهای حساسیت

شش سال به زندان  . مادر مدتِدستگیر شدهامیر  گویندمیدهند و  نمی

کند.  مالقات امیربا روزی  شکرده تا به باور خوداوین مراجعه می

زودی ه بدادند که امیر قول می هر بار به مادرِ هاانگیز اینکه زندانبان غم

مدام مادر  هاامکان مالقات با فرزندش را فراهم خواهند کرد. زندانبان

زندان  نِمسئوال نمونه رایدادند. بمیروحی  آزارِ شهید راچریکِ این 

از او کردند و نیمه شب با تماس تلفنی او را از خواب بیدار می

فرزندش باشد تا زندان اوین حضور داشته  بعد مقابلِ روزِخواستند که  می

 . مالقات کندرا 

 

همکاری با رژیم، سه  رغمبهاحمد عطاءالهی و 

در زندان اوین اعدام  7010آذر  09سال بعد در تاریخ 

  .شد

 احمد عطاءالهی
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 طاهره 

 

اسفند بود که به شهرک ولیعصر مرکز  02ه صبح روز نُ حوالیِ

 "یدی شیشوانی" بعد از رفتنِ )تولیدی بهار( رسیدم. شهرستانتوزیع 

)محمد م(  "جلیل"آن روز نوبت  .عهده داشتمه مسئولیت آنجا را بمن 

رسیده از من  قبلنیم ساعت جلیل که بود که زودتر کار را شروع کند. 

 که اتومبیل را پارک کنم ه متری مانده بودده پانزد. ودشمیدستگیر بود 

نیروهای رژیم  ۀمحل در محاصر فهمیدم وشدم ی متوجه جو غیرعاد

دبیرستان  پشت بامِروی  بودند و مرکز توزیعداخل  مسلح افرادِ. است

شدند. پشت فرمان دیده می هم پنجاه متری در فاصله چهلدخترانه و 

المت نبود. عبه تولیدی بهار نزدیک که شدم، عالمت سالمتی سر جایش 

بشکه دویست لیتری خالی ی بود که روی یک رویجاسالمتی 

 درِ جلو از و بود شده بسته نخی نامرئی جارو ۀه دست. بگذاشتیم می

. با کشیدن نخ، داشت متدادما که ته کارگاه بود، ا میز کارِ کارگاه تا پشتِ
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که قصد ورود به آنجا را داشت  یبشکه و نفر دومافتاد داخل میجارو 

محل اینکه و یا  گرفتار شدهپلیس  نگشد که نفر اول یا در چمتوجه می

 کارگاه هم ۀکرکردیدم که  و جارو سر جایش نبودخطر است.  در

بکشد و حمله موفق شده بود نخ را  ۀلحظدر جلیل  ست. احتماالًباال

جارو را به داخل بشکه بیندازد، شاید هم پیش از باز کردنِ در او را 

به کمین ارگاه کنیروهای سرکوب داخل  هر حال بهدستگیر کرده بودند. 

 پنجاه متری، دو فرد مسلح پشتِ در فاصله چهلرو و هنشسته بودند. روب

را مسدود  جاده ،بودند تا در صورت فرار به جلوکمین کرده اتومبیلی  درِ

دور  زیادبا شتاب بعد آرام کنار گرفتم و  ،اتومبیل پارکِ ۀکنند. به بهان

بیرون شهرک ولیعصر ز اطرفه را برگشتم. زدم و با سرعت خیابان یک

آباد را به روی یافتهآباد رسیدم. خیابان روبهای یافتنزدیکیزدم و به 

رفتم داخل و که رسیدم اولین کوچه و به  مادامه دادسمت خیابان آذری 

م را محکم او سالح کمریبود  متوی جیب ماتومبیل را پارک کردم. دست

دوان دوان در حالی که  مدتی به همان حالت ماندم. بعدم. ه بودرفتگ

خلوتی و زنگ ۀ به کوچرساندم خودم را  م بودکپسول سیانور زیر زبان

. سرانجام دادمرا فشار میزنگ  دامکردم و متابی میدم. بیزای را خانه

بله!  کف صابونی بود. با تعجب گفت هایشدستزن جوانی در را باز کرد. 

فرار کردم. دوستم را هم . ددنبالم هستن هاپاسدارسالم خانم.  گفتم
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رفتم  ئید تو.دستگیر کرده اند. من فدایی خلق هستم. با عجله گفت: بیا

و  شسترا زیر شیر آب  هایشدسترفت  را بست و درتوی حیاط. 

های رختخوابرفتم داخل. پشت سرش  .بفرمائید تو گفت مضطرب

ب رختخوا اتاق را نشان داد و گفت اگر کسی زنگ زد برید پشتِ ۀگوش

کردم. گفتم اش به جلیل فکر میهمه .و کمی آرام گرفتم شستیمنها. 

کمی دربارۀ دستگیری . شم؟ گفت نهچند ساعتی اینجا با اشکالی ندارد

احتمالی جلیل برایش گفتم. از اعتمادی که به من کرده بود جانِ 

عدالتی که ها گفتم، از فقر و بیای گرفته بودم. برایش از نابرابریدوباره

ای که باید تداوم داشته باشد. تمام زندگیِ مردم را گرفته بود، از مبارزه

شویم تا شما زندگی بهتری داشته می کشتهکنیم و گفتم ما مبارزه می

  «نه! خدا نکنه.»باشید. طاهره خانم گفت: 

اختیار رفت و از چارچوبِ بار بیکمی اضطراب داشت. یک

که راحت شد بساط چای را آماده  آشپزخانه به حیاط نگاه کرد. خیالش

 "آقا کاووس". از شوهرش استکانی چای گذاشت جلویم هربانیبا مکرد. 

گفت که کارمند شهرداری بود و یک دنیا محبت داشت. آنقدر با هم 

هایی که در زندگی کشیده بود راحت شده بودیم که به سادگی از سختی

و پدر و برادر و  مادربرایش از برایم گفت. من که دلم قرص شده بود، 

و در روستاها شهرها و خواهرهایم گفتم. از جنگ ایران و عراق و بمباران 
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های آبادان و شهرهای به دری و آوارگی صدها خانواده در بیابان

های همدیگر نشستیم. انگار همدیگر را پای درد دل خوزستان.

ها و ختیسر از درد بود. از مان شبیه هم و پُهایشناختیم. قصه می

دانم چرا باور نمیهایش حرف زدن ۀدر کودکی گفت و میان شمشکالت

 کند. هم گریه می "فدایی خلق" کرد مین

زمینی و سبزی خوردن را با دلی پر از قصه کوکو سیب ناهار

 خوردیم. قبول کرد تا آمدن همسرش در خانه بمانم. 

ت: فکر . طاهره خانم گفرا زدندظهر بود که زنگ خانه  از بعد

دست ایستادم توی  اسلحه بهباز کند. را  کنم آقا کاووس اومد. رفت تا در

آشپزخانه دیدم مردی الغر اندام و قد بلند آمد  ۀدر. از پنجر چارچوبِ

است.  شوهرشمعلوم بود که های طاهره خانم توی حیاط. از حالت

 برگشتم و نشستم سر جایم. هر دو وارد اتاق شدند. طاهره خانم

 طرفشگرم به  لند شدم و با سالم و احوالپرسیِرش را معرفی کرد. بشوه

همسرش تشکر  حمایتِ خاطرِه دستش را محکم فشردم و ب و رفتم

از کلی صحبت، از او  بعدکردم. گفت کار خوبی کردید. نشستیم و 

ش مرا به شهر زیبا برساند. اخواهش کردم تا اگر ممکن باشد با اتومبیل

کند و من مسافرکشی می قرار گذاشتیم که او مثال. خیلی راحت پذیرفت

ش را نوشید و م. چایاچهار راه آذری سوار شدهکه هستم هم مسافری 
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یم. از طاهره خانم خداحافظی کردم و به او قول وخواهید برگفت اگر می

 دادم اوضاع که تغییر کرد با همسرم به دیدار او و آقا کاووس بیایم. 

م تا رسیدیم به پیکان سفید رنگ مدل از خانه بیرون رفتی

آقا  پشت سرِ قدیمی که همان نزدیکی پارک شده بود. نشستم صندلیِ

. وقتی نزدیک هم با همدیگر کلی صحبت کردیمباز توی راه کاووس. 

های شهر زیبا خواستم پیاده شوم، گفتم آقا کاووس ایستگاه اتوبوس

تی شدم. هنوز از کنم. احساسامحبت شما را هیچ وقت فراموش نمی

ام را به او نشان دادم. خیلی اتومبیل پیاده نشده بودم که سالح کمری

زده قرص سیانور را هم از دهانم بیرون آوردم و گفتم تعجب کرد. هیجان

حلقه زد.  هایم! اشک در چشمجانم فدای شما و طاهره خانمآقا کاووس 

س و طاهره برای کاوو ،ن همه محبتآانگار دوست داشتم در ازای 

 بمیرم. 

از اتومبیل پیاده شدم و او را در حیرت و سکوت به من نگاه کرد. 

  «زنده باشید!»بوسیدم. لبخند زد و گفت: 

کشیدم و لنگان لنگان از کنار پای راستم را روی زمین می

 . رفتممیدان شهر زیبا می طرفِهای شرکت واحد، پیاده به اتوبوس
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کردیم در زندگی می آنجارم که من و همسای تیمی ۀخان

بود که  ایمغازهما  ۀشهران باالتر از شهرزیبا بود. نبش کوچ شهرکِ

رفتم کرد. را اداره می مادرم آن از بستگانِ "محمد بروجردی"صاحب آن 

 خانه رفتم. طرفِ آنجا و بعد از اینکه از سالمتی فرزانه مطمئن شدم، به 

تاکسی با بالفاصله  و دمبرای فرزانه تعریف کر کامل را ماجرا

خبرِ ضربه به سازمان را به آنها پدر فضیلت کالم. خانوادۀ منزلِ رفتیم 

شناختند خبر را به آنها از طریق روابطی که میاطالع دادیم و قرار شد 

جلوگیری  های سازماناز آسیب بیشتر به نیروها و بخش بقیه برسانند تا

 شود. 

 

به محلی یادی که داشت رفتم با وجود خطرات زعصر همان روز 

توانست بزرگی بود و می که وانت را پارک کرده بودم. اقدامی که اشتباهِ

را دیگران داشته باشد. اطراف خودم و خطرناکی برای خیلی پیامدهای 

به وانت را سوار شدم و سرانجام محل را دور زدم و چند بار پاییدم و 

  آشنایی سپردم. ۀو به خانواد امنی در نزدیکی قلعه حسن خان بردم ۀخان

 

حمید آزادی در میدان آریا شهر قرار من و روز  فردای آن

هنوز در چاپخانه  شهرستان قائم شهر را که ۀنشری ۀداشتیم تا سهمی
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 ای بود که زیرِمانده بود، تحویل بگیرم. عالمت سالمتی ما آدامس جویده

چسباندیم. همیشه میای که در میدان آریا شهر بود، پیشخوان داروخانه

به  گاهی هم .زدیمیمسر باند زخم به داروخانه دارو و  خریدِ ۀبه بهان

رفتیم. هر کدام که روی داروخانه میه تلفن زدن به باجه تلفن روب ۀبهان

یا  آمد به عنوان نفر دوم وارد داروخانهای سر قرار میخیر ده دقیقهأبا ت

 داروخانه زیر پیشخوانِ ۀویده شدج تا با لمس آدامسِ شدباجه تلفن می

ده دقیقۀ شود و  مطمئندیگری  از زنده بودن و سالمتیِ ،یا باجه تلفن

 قرار مالقات کنیم.  محلِدر همدیگر را با اطمینان بعد بتوانیم 

تا مقداری باند زخم برایم خواستم داروخانه رفتم. از دکتر به 

بعد از از آدامس نبود.  اثری اما کشیدمدستم را زیر پیشخوان  و بیاورد

باجه تلفن رفتم و اینکه باند را خریدم سریع از داروخانه خارج شدم و به 

ا نکردم، احتمال دادم که سالمتی پید چون آنجا هم اثری از عالمتِ

 . دستگیر شده باشد همحمید 

 

ی چا ،(مهمسر پدرِ) "ترابی"کنار آقای اسفند  09شب 

لویزیون اعالم اخبار شروع شد. گوینده ت تلویزیون روشن بود.خوردیم.  می

انقالبی فدائیان  گروهک ضدنیروهای اد تعدادی از صطی عملیات مر کرد

 . اندو تعدادی دیگر دستگیر شده کشته اقلیت خلق
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 ارتباط مجدد با سازمان 

 

که ارتباط من با سازمان  بود بود. یک ماه 7017اواخر فروردین 

دیدم، جان باخته میهفته هر هر روز و که  رفقایی ۀقطع شده بود. هم

کردم. هر چه تنهایی می احساسِ. خالی بوددر دلم بودند و جایشان 

بسته  به درِ ،تماس بگیرم سازمانکادرهای  ۀکردم با باقیماندتالش می

 خوردم. می

یک روز که با اتومبیل از امیرآباد به سمت پارک الله  ظهرِ

از اعضای سازمان را در  "والفضل قزل ایاقاب"رفتم کامال اتفاقی  می

دیدم که پشت چراغ قرمز توقف کرده بود. خیلی خوشحال  ایتاکسی

شدم. بغل دست راننده نشسته بود. صدا زدم دایی! سر برگرداند. اول 

پیاده شد و با همدیگر برایش دست که تکان دادم از تاکسی تعجب کرد. 

رژیم به تشکیالت و  ۀرا که از حمل. تمام اطالعاتی رفتیم سمت شهر زیبا

ای خانهبعد به همان قهوه. دادمح شررفقایم داشتم برای او  شهادتِ
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رفتیم که چند ماه پیش همدیگر را در آنجا دیده بودیم. قزل با سازمان 

ارتباط داشت. از او پرسیدم که آیا ممکن است مرا به سازمان وصل کند. 

مسئولِ شاخۀ شمال سازمان، در  )محمود محمودی( "بابک"گفت که با 

قرار شد تواند خواستۀ من را با آنها درمیان بگذارد. تماس است و می

 داشتم، بنویسم.  ها که از شهادت و دستگیری را اطالعاتی تمامِ

عضو  "توکل"سه روز بعد همدیگر را مالقات کردیم. گفت با 

با سازمان صحبت کرده و مشکلی برای ارتباط  "بابک"کمیته مرکزی و 

ای امن برای برگزاری جلسۀ مشترک به مکان یا خانهنیاز اما  ندارم

شهریار بردم تا اگر مناسب  باغ بزرگی در مسلم آبادِویال و او را به داریم. 

دو روز بعد، از پدر و مادر همسرم است جلسه را در آنجا برگزار کنیم. 

، آنها را شانا اتومبیلقرار قزل بروند و ب تا در میدان آزادی سرِ خواستم

ی میان توکل، بابک متعدددو روز و دو شب جلسات به آن ویال بیاورند. 

اطالع بودم. بی و ابوالفضل قزل ایاق برگزار شد که من از محتوای آن

که بابک و توکل با هم اختالف نظر  فهمیدماز طریق قزل  بعدهاالبته 

روزها در یکی از شان . جلساترسیدنددارند اما در نهایت به توافق 

در پشت  همها و شب ،پشت خانه راه داشت که به باغِبود های ویال  اتاق

حضور داشتم. به پیشنهاد  شانشد. دومین شب در جلسهبام برگزار می

 ۀتدارکات شاخ یتِمسئول شمال سازمان وصل شدم و ۀشاختوکل به 



195 

لسۀ دیگری بعد از آن، جشمال )گیالن و مازندران( به من محول شد. 

مان دربارۀ مشکالت ترین بحثبدون حضور توکل برگزار شد که مهم

ل، مالی بخش شمال سازمان بود و قرار شد برای برون رفت از این مشک

مصادرۀ بانک ملی رشت  بابک طرحِ راهکارهای عملی را بررسی کنیم که

 را مطرح کرد. 
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 طرح مصادرۀ بانک ملی رشت 

 

بابک )محمود محمودی( و قزل )ابوالفضل دو جلسۀ جداگانه با 

قزل ایاق( برگزار کردیم. در این جلسات با توجه به مشکالت مالی شاخۀ 

در دومین جلسه شمال، طرح مصادرۀ بانک ملی رشت قطعی شد. 

مسئولیتِ عملیات را به عهده گرفتم. بابک از طریق یکی از هواداران 

روزهای اولِ هر ماه به بانک سازمان، اطالعات دقیقی از انتقال پول در 

 17هر سه نفرمان از اواسط شهریور ملی رشت به دست آورده بود. 

اقداماتی را آغاز کردیم. بابک و قزل دو نفر از هواداران سازمان در شمال 

را برای این عملیات  "نبی صمیمی"خوزستان به نام و یک نفر از 

ز جنوب گریخته بود پیشنهاد دادند. من هم یکی از هواداران را که ا

معرفی کردم. قرار شد تحقیقات و شناسایی کاملی برای عملیات انجام 

دهیم و وسایل مورد نیاز را فراهم کنیم. برای رعایت مسایل امنیتی و 
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های احتمالی، قرار گذاشتیم تا زمانِ موعود از دادن جلوگیری از آسیب

 روه خودداری کنیم. هر گونه اطالعات در مورد عملیات، به بقیۀ افراد گ

پاسداران در  گمن و نبی صمیمی که موفق شده بود از چن

عملیات را فراهم  ۀشوشتر فرار کند به شهر رشت رفتیم تا مقدمات اولی

 جلوفوتبال برای بازی  کوچکِ ۀدروازتا دو  ۀکنیم. از جمله تهی

رفت و  بارۀاطالعات دربه دست آوردنِ  وبانک ملی رشت ساختمان 

از  بعد برای فرارِ اطرافدقیقِ روزانه به بانک و شناسایی  آمدهای

 عملیات. 

 

 "اکبر صمیمی"زنده یاد 

 "اکبر صمیمی"همان روزها 

در تهران دستگیر شده بود.  ،برادر نبی

وزگار شوشتر، آم 7002اکبر متولد 

 ۀن شاخمدرسه راهنمایی و از مسئوال

سازمان بود. او اوایل  خوزستانِ

در تهران هنگام  7017تابستان 

پل سیدخندان نزدیک رانندگی 
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که شود می سرقت اتومبیل بازداشت ۀپاسداران دستگیر و به بهان توسط

 اشزندان اوین منتقل 029مشترک و بعد به بند  ۀابتدا به کمیت

ین اولشود با مادرش مالقات کند که د. اکبر تنها دو بار موفق میکنن می

و دومین بار درست چند روز قبل از  بوده اشاز دستگیری بعدماه  1بار 

 7010در اوایل مرداد  از یک سال بازداشت بعد اکبر صمیمی. اعدامش

  .شودمیتیرباران سپرده  ۀدر زندان اوین به جوخ

 

 

 

 

 

 

 

در گورستان خاوران در اواخر  "اکبر صمیمی"مادر، خواهران و دایی اکبر صمیمی بر مزار 

 7010مرداد ماه 
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 مد موسوی نوازنده برجسته نیکه استاد مح است ان مکانیهماینجا 

تنهایی به گورستان رفته و به یاد اکبر صمیمی که شوهر خواهر او  هابار

 .ه استبود نی نواخت

 

. پس از تهران گشتیمبرنبی من و از انجام کارهای ضروری  بعد

و های ورود راه وبه رشت رفتم  همراه قزل و بابک دیگر دو بارِمن آن 

برای دیدار هر بار که با قزل و بابک  شهر را دقیق بررسی کردیم. خروجِ

از تهران به  اولبرای رد گم کردن من کردیم، در رشت برنامه ریزی می

یکی از  گردم پیشاینکه دنبال کار می و تحت پوششِرفتم میانزلی 

ت هیچ وقرفتم. می "اسکندر امین خادم"دوران دبستانم به نام  دوستانِ

مان خاطرات دوران کودکیاز  معموالًکردم و او بحث سیاسی نمی پیشِ

زدیم. در نتیجه اسکندر هیچ اطالعی از سیاسی بودنِ من حرف می

 نداشت. 

اسلحه توسط بابک  مشکلِشد. چیده میعملیات  ۀزمینکم کم 

های مصادره شده پولباید مکانی )گاوداری( که حل شده بود. روستا و 

مسافت  بابک مشخص شده بود. به وسیلۀشد مینتقال داده به آنجا ا

یکی از بابک بندی کرده بودیم. انتقال پول را زمان ۀبانک تا مقصد اولی

به من که قرار بود در عملیات شرکت کند را  "حسین"به نام هواداران 
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. قرار شد از طریق حسین که به شهر آشنا بود تیم بود معرفی کرده

گل  فوتبالِدر نزدیکی بانک ر روز تشکیل بدهیم و هفوتبالی در محل 

یکی دیگر از محل را بیشتر شناسایی کنیم. تا بتوانیم بازی کنیم  کوچک

جلو بانک ای یک هفتهباید زده نیروهایمان هم تحت پوشش جنگ

  م.جمع آوری کنیاو اطالعات الزم را  از طریقِکرد تا میسیگار فروشی 

 هاییتهران. دو سه روز بعد اسلحه یمبرگشتقزل و من جداگانه 

بابک در خیابان  هاییکی از رابطاز ت نیاز داشتیم که برای عملیا را

مخفی کردم. بردم و تهران  اطرافِآذربایجان تحویل گرفتم و به باغی در 

قزل که پشتیبانِ اول عملیات بود رفت رشت تا یک خانه اجاره کند. 

ای را به او ی و کارکنان بنگاه خانهرود به یک بنگاه معامالت ملکمی

دهند. قزل بدون آنکه اطالعی در مورد ساکنان قبلیِ منزل نشان می

)لیال( مقداری  "مینو"کند و با همسرش داشته باشد خانه را اجاره می

روند. من هم طبق کنند و به آن خانه میامکانات اولیۀ زندگی تهیه می

را در کمری و تعدادی فشنگ یک مسلسل یوزی و یک کلت مان قرار

و همراه همسرم به طرف رشت جاسازی کردم جدارِ درِ عقب پیکان 

در بازار میوه فروشان رشت با  ساعت شش بعد از ظهرحرکت کردیم. 

ما  قزل قرار گذاشته بودیم. به موقع آمد سر قرار. پشت فرمان اتومیبلِ

قزل گفت های خانه که رسیدیم نشست و رفتیم طرف خانه. نزدیکی
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ای که اجاره مان را ببندیم تا به خانههایسرمان را پائین بیندازیم و چشم

توقف کرد. قزل گفت اتومبیل چند دقیقه بعد کرده بود، برسیم. 

قزل پیاده شدیم. بست بود. هایتان را باز کنید. کوچه بنتوانید چشم می

اولین بار ما. با مهربانی آمد طرف اتومیبل را به حیاط خانه آورد. مینو 

از کلی شوخی و خوش و بش و نوشیدن  بعددیدیم. بود که او را می

بارۀ یک ساعتی درصحبت رفتیم به اتاقِ دیگر. چای، قزل و من برای 

بعد از شام و آخرهای شب دوباره به همان اتاق عملیات صحبت کردیم. 

ح بود های دو صبنزدیکی هایمان را ادامه دادیم. تقریباًرفتیم و صحبت

شنوم! قزل رفت بام صدای پا شنیدم. گفتم صدای پا میکه از پشت

مان را تحیاط و چند دقیقه بعد برگشت و گفت چیزی نیست. باز صحب

قتی برگشت قزل دوباره رفت و وصدای پا شنیدم.  ادامه دادیم و من باز

 . با لبخند گفت گربه بود

 خوابیدیم. 

 

ها یمن را خُرد کرد و شیشهرگبارِ مسلسل شیشۀ بزرگِ اتاق نش

زده از خواب پریدیم. صدای شلیک پخشِ زمین شد! من و فرزانه وحشت

پیچید. گیج بودیم. هراسان گلوله و زنگ ممتدِ درِ خانه توی سرمان می

ها و کروکیِ بانک ملی رشت را بلند شدیم. با عجله تمامِ کاغذها و نوشته
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-دادم. افراد مسلح سپاه عربده که زیر بالش مخفی کرده بودم به فرزانه

ماهه حامله بود ها ریختند توی حیاط. فرزانه که ششبامکشان از پشت

ها سریع همۀ کاغذها را در لباسِ زیرش جاسازی کرد. صدای پوتین

داد زد:  "قزل"شد. یکباره هجوم آوردند به داخل خانه. تر مینزدیک

اسلحه را از دست یکی از و از راهرو خیز برداشت تا  «پسرِ مش حسینه»

اش را نشانه گرفت و شلیک کرد پاسدارها بگیرد که پاسدارِ دیگری سینه

و قزل افتاد روی زمین. دیدم که دایرۀ قرمزِ خون روی پیراهنش بزرگ 

 شد. می

 "ابوالفضل قزل ایاق"زنده یاد 

 

 

 

کوبیده شد توی صورتم. ساق پاهایم سوخت  0یکهو تهِ قنداق ژ

زمین پر از خُرده شیشه بود. دستی صورتم را با زور  روی زمین.و افتادم 

فشار داد و انگشتش را فرو کرد توی دهانم تا سیانوری را که نبود بیرون 

 بکشد. 
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 "ابوالفضل قزل ایاق"زنده یاد 

 

سازمان  تیمیِ ۀبود. خان 7017ماهِ  شهریور 07 صبحِ پنج و نیمِ

شهر  هایهیکی از محلقدیمی  ۀدر کوچ ایرانهای فدایی خلق چریک

 رشت. 
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 ۀنشسته بود و اسلح امپاسداری با دو زانویش روی سینه

را از اتاق پهلویی مینو  جیغصدای داد. ام فشار میاش را به شقیقهکمری

  «مو بپوشم!...مو بدین... لباس... بذارین لباسلباس»گفت: شنیدم. میمی

. یک کشته و ه بوددقیقه به پایان رسیدتمام عملیات در دو سه 

 سه اسیر. 

 

بلندم کردند چشمم به قزل افتاد. خون روی زیر که از زمین 

ای بزرگ پخش شده بود. به شکل دایرهش بود پیراهن زرد رنگی که تن

 بود. کمی باز و دهانش بود ش بسته هایچشم

ی خون از دهانم چکیده بود روی پیراهن و زیر شلواری آبی رنگ

یا  های تیمیگاهی در خانه که قزل قبل از خواب به من داده بود.

ای مان بود تا سوژهعادت. کردیمهایی می، شوخیمانهای معمولرفاقت

پیدا کنیم و سر به سر همدیگر بگذاریم و خالصه خستگی در کنیم. آن 

ای شده بود تا شب هم زیر شلواری کوتاهی که قزل به من داده بود بهانه

ه بود، یدکلی خند دای راه رفتنِ چارلی چاپلین را دربیاورم و قزلا

 دیشب، قبل از مرگش. 

هایم را محکم مچ دستم ایستادند و پ و راستچدو پاسدار 

خانه را  پاسدار دیگری دوید و درِکشاندند. به حیاط  با سرعتگرفتند و 
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مرا تحویل منتظر بودند، تعدادی پاسدارِ دیگر که بیرونِ خانه باز کرد. 

یک لحظه پیرزنی را دیدم که از . بردندکوچه تا سرِ گرفتند و به سرعت 

از دیگری تعداد کند. باز اش مات و مبهوت نگاه میپشت پردۀ خانه

 هایمهایشان ایستاده بودند. به دستپاسداران، مسلح کنار اتومبیل

های لهآمد. لوپیکانی انداختند. بوی مرگ میمرا داخل دستبند زدند و 

 ۀکه اسلح دیگری . پاسداربود اتومبیل ۀدو پاسدار به سمت پنجر تفنگِ

اتومبیل و کنار راننده نشست. از همان آمد توی  ش بودکمری دست

نقاط مختلف شهر صدای  از ،یورش آوردند خانهبه ای که اولیه دقایقِ

پیش از آن در رشت ضربه خورده شد. تشکیالت راندازی شنیده میتی

تعدادی از نیروهای هوادار دستگیر شده بودند. باور کردنی نبود که  بود و

اشد. مربوط بما  این همه درگیری و شلیک گلوله به نیروهای سازمانِ

اش نمایان بود. فرزانه را آوردند. درد و نگرانی در چهرهچند دقیقه بعد 

را مسلح ما  دو اتومبیل دیگر از پاسدارانِ ،اتومبیل حرکت کرد. پشت سر

 «؟ا چه شدکاغذه»وشتم: نصندلی  کردند. با انگشت پشتِدنبال می

  «.شون دورنداختما»نوشت: 

ر راه، قرارها موقع خارج شدن از خانه و دموفق شده بود فرزانه 

بیندازد چادرش  کاغذ نوشته شده بود از زیرِ رویکه را و اطالعاتی 

داد. مانم نمیا خیال و زمین. اتومبیل به سرعت در حرکت بود. فکر
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رو خواهیم هایم و با چه مشکالتی روبدانستم از کجا ضربه خورده نمی

و  ؟روزهای آتی داشت ۀبه عملیات مسلحان یآیا دستگیری ما ارتباط .شد

 کرد. خطور میبه ذهنم مدام که ی زیاد هایسوال

پاسداری در را باز کرد. دو نفر ایستاد. ساختمانی اتومبیل جلو 

سیاهی بستند. اتومبیل وارد  ۀهایمان را با پارچعجله چشم و باآمدند 

 ما را پیاده کردند. از زیرِ و بزرگی را دور زد نسبتاً شد. حیاطِ ساختمان

 تیِفهای بسکتبال را ببینم. پا برهنه بودم و سبند توانستم میلهچشم

کردم. پاسداری از پشت گردنم را گرفت و به س میححیاط را  آسفالتِ

فرزانه را کنارِ خودم حس به ساختمانی رسیدیم. هُلم داد تا جلو 

ها باال بردند تا به طبقه سوم رسیدیم. رفت و ما را آهسته از پلهکردم.  می

بزرگی  اتاق نسبتاًبه کردم. ها احساس میپلهرا در راه هاآمد پاسدار

صدای هنوز رسیدیم. فرزانه و من را با فاصله روی زمین نشاندند. 

چند دقیقه بعد دو پاسدار آمدند و من  شد.اندازی در شهر شنیده میتیر

رویم روبهپاسداری بندم را باز کردند. را به اتاق دیگری بردند. چشم

چرخاند و بدون خیره شد و بعد سرش را  هایمایستاده بود. به چشم

سرم را برگرداندم. حیرت  ای خیره شد.کالمی بگوید به نقطهاینکه 

 ل قزل ایاق بود که رها شده بودابوالفض غرق خونِ جان وبی کرکردم. پی

اینکه کی  فهمیدنِ. آشفته شد و به هم ریختای از اتاق. ذهنم گوشهدر 
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 بود. سخت به زندان منتقل کرده بودنداین سرعت  ابجسد را و چطور 

پاسداری که کنارم بود دستم را گرفت و به « !ببریدش»گفت: پاسدار 

جسم زخمی و شکنجه شده یک وارد اتاق که شدم  برد.دیگری اتاق 

را از مچ تا نزدیکی زانو با طناب بسته بودند.  شپایتا دو . را دیدم زندانی

دو دو شکنجه گر  رد کرده بودند وهای طناب حلقه وسطاز  بلندی چوب

زخم جای شالق و  زندانی کف پاهای. نگه داشته بودندچوب را باال سرِ 

باالی ابروهایش و خونین بود. صورتش به شدت زخمی  داشت.تازیانه 

معروف  شکنجه گرِ و بازجو "تقی سرپناه"و ورم کرده بود.  پاره شده

 ایستاده بود. او  رشت باالی سر زندانِ

اهل روستای سورکوه از  وسرپناه از فرماندهان سپاه پاسداران 

و هشتاد و  یک متر توابع شهرستان املش در استان گیالن بود. تقریباً

های بلند. اندامی درشت و چهارشانه و ریشبا ، داشت پنج قد

اش دیده پیشانی وسطِهر نماز مُ رنگِکم ۀو سایبود هایش کوتاه  سبیل

و از او پرسید:  شکنجه شده نشان داد شد. با انگشت، مرا به زندانیِمی

  «؟مرتضی... خودشه؟ سعید»

د. سرپناه برباال  «نه» جان سرش را به عالمتِمرتضی نیمه

 هاگ ،مرتضی»هایش و گفت: جلویش به زانو نشست و زل زد توی چشم
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دونی چه کار ... خودت میکنیمدروغ گفته باشی، دوباره شروع می

  «.کنیم می

 «نه.»گفت: مرتضی دوباره سر باال انداخت و با همان حالت 

ود سرش را ل زده بزطور که به مرتضی سرپناه از زمین بلند شد و همان

کوبید به بیسیم دستی محکم ای مکث کرد و بعد با لحظهبرگرداند و 

اون رهبرتون رجوی »گفت:  سرپناهگرفتم. صورتم را با دو دستم ام. بینی

  «هاش.هم نتونست غلطی بکنه، چه برسه به شما جوجه

جای ه ب یم اشتباهم جوانه زد. احتمال داددلدر  یامید

ود که حرفی شیم. تا آن لحظه پیش نیامده بمجاهدین دستگیر شده با

ام استفاده کنم. بالفاصله تئاتری ۀتجربجایش بود که از  و حال زده باشم

شروع کردم  های روشنفکریجنوبی و بدون استفاده از واژه غلیظِ ۀبا لهج

خدا خوش نمیاد. من  زنی؟آقا چرا می» . گفتم:به دفاع و اعتراض

  «ها.ر خرمشهر هم جنگیدم با عراقید زده هستم. اونجا رفتم جنگ

اسمت »زد. گفت: رنگی سرپناه نگاهی انداخت و لبخند کم

  «چیه؟

  «.عباس»گفتم: 

 «عباس کی؟»گفت: 

  «بختیاری.»گفتم: 
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  «یی؟بچه کجا»گفت: 

  «.خرمشهر آقا»گفتم: 

اشغالِ آن روزها در  چونخرمشهر را به این دلیل انتخاب کردم 

 بود. ممکن  غیر برای آنها ستیابی به اطالعات تقریباًارتش عراق بود و د

  «؟شناسیمی وچند وقته مرتضی ر»گفت: 

مرتضی » :شناختم، دلم قرص بود. گفتما نمیمن که مرتضی ر

  «شناسم!نمی

چرا بیخودی  ،مرتضی» رو به مرتضی گفت:سرپناه دوباره 

کرد کی  کنم بگی اونی که فرارکنی؟ باالخره مجبورت میمقاومت می

 « .بود

 مرتضی چیزی نگفت. 

اونی که باهاش رابط بودی »سرپناه سرش را برگرداند و پرسید: 

  «کیه؟

خوام به زده هستم. آقا میدونم. من جنگآقا رابط نمی»گفتم: 

  «؟کنیدرا با زنم و من اینجوری مینویسم. چامام نامه می

  «شناسی؟نمی ویعنی تو مجاهدین ر»سرپناه گفت: 

  «؟اصالَ کی هست آقا نه! مجاهدی»ا تعجب گفتم: ب

  «ببریدش بیرون.» گفت:
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نگاهم به مرتضی افتاد. آخرین م را نزده بودند که بندهنوز چشم

مسئول بخش امور  ،است "مرتضی مثنی"متوجه شدم او توی زندان بعد 

 سازمان مجاهدین خلق.  گیالنِ ۀاجتماعی شاخ

-خیابانیکی از که در قعی مویک مجاهد دیگر  همراهِمرتضی 

 موردِ ازرسیی رشت با اتومبیل در حال عبور بوده، در یک ایست بها

کند و در حین باز می اتومبیل را گیرد. مرتضی درِشک پاسداران قرار می

شود همراه کند. ابتدا موفق میپاسداران تیراندازی می طرففرار به 

، بعد از آنکه بازارهِ ت دقایقی بعد دراما  فرار کنددوستش از محل 

موفق  شاسازمانیشود، اما یارِ شوند دستگیر میهایش تمام می گلوله

 . فرار کند شودمی

هم ای که ابوالفضل قزل ایاق در آن به شهادت رسید و ما خانه

مرتضی از بنگاه  سازمانیِ دستگیر شدیم، پیش از ما توسط دوستِ

 دوستِ ،مرتضی از دستگیریِبعد  احتماالًمعامالتی اجاره شده بود. 

رتضی چند روز زیر شکنجه مدهد. او خانه را به بنگاه تحویل می مجاهدِ

قرار  هاگرالعات سوخته در اختیار شکنجهاط بعدو  کندمقاومت می

و نه را از بنگاه اجاره کرده بود دهد. تنها چند روز بود که قزل آن خا می

اطالعی نداشته است. در بنگاه تیمی مجاهدین بوده  ۀآنجا خان از اینکه
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 کند تنها دوای که اجاره میشود خانهمعامالت ملکی به قزل گفته می

  .سه روز است که خالی شده

که مصادف بود با  17 شهریور 07یعنی  ،آن روز ۀدر حمل

عالوه بر قزل ایاق که فدایی خلق ، نخستین روز از هفتۀ دفاع مقدس

کشته شدند و هواداران مجاهدین خلق  از اعضا و نفربیست و دو بود، 

هم جزو و مینو  فرزانه و که من دستگیر شدند نفر همنزدیک به هشتاد 

های آن روز هدستگیر شد تمامِ ،به غیر از ما .این دستگیرشدگان بودیم

رشت ساخته  ۀزندان دیگری که به تازگی در حوم از بازجویی بهبعد 

  انتقال داده شدند. شده بود،

به بند چشممرا با دو پاسدار آمدند و  ه بود کهعتی گذشتنیم سا

هایم مرا نشاند روی زمین شانه ری بردند. یکی از آنها با فشارِتبزرگ قِاتا

ها نفر چشم بسته و انداختم. ده به اطرافنگاهی بند چشم از زیرِرفت. و 

ین روی زم ،نزدیک به هم هایبند زده پشت به پشت با فاصلهدست

د چند دقیقه بعند. بودهمان روز  هایشده بودند. همگی دستگیر نشسته

. اتاقی بود به طول بردبه اتاق دیگری آنها الی هپاسداری آمد و مرا از الب

م را فشار داد و بدون فرفتیم تا به ته اتاق رسیدیم. کت ده، دوازده متر.

ت سر از پش ،آنکه حرفی بزند مرا روی صندلی نشاند. یکی دو دقیقه بعد

  «ببریدش.»صدای سرپناه را شنیدم که گفت: 
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 گفتروی من. هاحساس کردم رفت و نشست پشت میز روب

فرق  اش با نیم ساعت پیش کامالًبندت را باز کن. باز کردم. روحیهچشم

توانست بیشتر به و این می ؛بود اش آشفته و خشمگینکرده بود. چهره

در  هاشدن تعدادی از پاسدار ه از کشتهخبرهایی باشد کخاطر شنیدنِ 

ند. دآب خواستم. گفت آب آور رسیده بود. اوهمان روز به های درگیری

الی هخشمگین دو کاربن البدرهم و ای توی فکر رفته بود و با چهره

نام، نام خانوادگی، نام مستعار. : گذاشت و شروع کرد به بازجویی کاغذها

  «مستعار. نام»گفت:  نام و نام خانوادگی را گفتم.

  «چی یعنی نام مستعار؟»غلیظ جنوبی گفتم:  ۀبا همان لهج

  «گم اسم سازمانیت چیه.می .خفه شو»: گفت

-کردم. حاال هم جنگآقا بیکار هستم، اول هم کار نمی»گفتم: 

  «زده هستم.

لد، محل تولد، نام پدر، تاریخ تو» :سکوت کرد و بعد ادامه داد

  «..آدرس منزل. ،نام مادر

  «کنی.برای من تعریف می وحاال همه چیز ر»فت: گ

  «؟کنمچشم آقا، چی تعریف می»گفتم : 

  «رابطه با مجاهدین در جنگل.»گفت: 

  «دونم جنگل کجایه.آقا به خدا من نمی»گفتم: 
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  «جایی که قرار بود بری. نوجنگل هم»گفت: 

  «م برم انزلی پیش دوستم.خوارم. میجنگل نمی»گفتم: 

  «دوستت کیه؟»گفت: 

  «آقای امین خادم. اسکندر امین خادم.»گفتم: 

 آدرس اسکندر را خواست. آدرس را دادم. 

  «.نکردیکار میی نه چوخ توی اونپس »: گفتسرپناه 

ست. پارسال که عروسی آقا زنم حامله»گفتم: . داستانی ساختم

اه ری مری مسافرت، میمیگه باید با دختر ما ش میکردیم، خانواده

 زده هستم، پدرپول ندارم، جنگآقا من عسل... به پدر خانمم گفتم 

م. من خواه خانمم گفت انار میجاد توخانمم پول داد گفت برو. آمدیم 

انار بخرم. پیاده شدیم تا انار بخریم. انار  ششهر برای توم اومدهم 

  «.من ۀنوش زد بهم که یک نفر خواستم پول انار بد. میتپاک توگذاشتم 

هی انار انار ... خُب کی بود زد روی  ،بسه دیگه»سر پناه گفت: 

  «ت؟نهوش

  «علی آقا بود.»گفتم: 

  «علی آقا کیه؟»: گفت سرپناه

  «!شعلی آقا اون آقایی که کشتید»گفتم: 

  «ن؟دیدی ه روساعت چند همدیگ»: گفت
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بود. شایدم شش  فکر کنم شاید بیشتر از پنج دونم.نمی»گفتم: 

 کردم توفکر نمی دید خیلی خوشحال شد. گفت عد علی که منبود. ب

آمدیم  ش نشون دادم و گفتم بعد از جنگاینجا. من هم زنم بهببینم 

ش صحبت پدرما بود و عاشقش شدم. بعد با  ۀو این خانم همسایتهران 

من هم زن گرفتم.  ما هم عروسی کردیم. بعد علی گفت قبول کرد. کردم

ش و بعد خانمش با خانم من منزلش. رفتیم اهخانمهمون کرد  وما ر

طور تعریف دوست شد. بعد شام بادمجون خوردیم و بعد همین

  «خرمشهر. توی اکردیم از قدیم می

  «؟ستکارهی نگفت چ»گفت: 

خرمشهر  تویشناسم. ! علی آقا از قدیم میگفت قاچرا آ»گفتم: 

ورد آر لی میویسکی و شلوا و ی بود از کشتی سیگار وینستونچقاچاق

  «فروخت.های مردم و میخونه

  «؟کنیکار میی نپرسیدی اینجا چ شاز»گفت: 

شد فرار چرا. علی آقا گفت که وقتی خرمشهر بمباران »گفتم: 

 کبا هم شریکی یرشت ورده آآقایی اونو  هکرده اومده تهران. بعد ی

  «کارگاه نجاری درست کردن.

  «ن؟دیشب تا کی بیدار بودی»گفت: 
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دیر بود، شاید ساعت دو یا حرف زدیم. دونم، خیلی نمی»گفتم: 

  «بیشتر.

  «؟نکردیچی صحبت می ۀدربار»: گفت

شهاب که خودش تنهایی  برادرِ ۀجنگ آقا. دربار ۀدربار»گفتم: 

هایی که خرمشهر اون آدم ۀها جنگید و شهید شد. دیگه درباربا عراقی

. کتک زدن و. ما رحمله کردن هم خوابیدیم که به ما شناختیم. بعدمی

  «. دیگه خبر ندارم زن علی چی شد.هم کشتن وعلی ر

  «؟ماشین مال کیه»: گفت سرپناه

  «قولنامه کردم. هفته همال خودمه، تازه ی» گفتم:

 در ماشینها را اسم ماشین را که آورد وحشت کردم. اسلحه

ا از ماشین قرار بود با کمک قزل روز بعد آنها ر !سازی کرده بودمجا

تا قبل از  )محمود محمودی( تحویل بدهیم "بابک"به و کنیم خارج 

 عملیات آنها را دوباره تحویل بگیریم. 

کردند پیدا میرا ها اگر اسلحه بود چه اتفاقی در راه است. قطعاًمعلوم ن

 دادند.حشتناکی شکنجه میطرز ومرا به 

ردی زده هستی، پول از کجا آوتو که گفتی جنگ»گفت: 

  «ماشین خریدی؟
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سافرکشی پدرخانم پول قرض داد تا ماشین بخرم و م»گفتم: 

  «بهش پس میدم. کنم. بهش گفتم بعد پولش

  «کنم.ت میدروغ گفته باشی بیچاره»گفت: 

اء کن. امضاء کردم. صدا طرفم. امضکاغذ بازجویی را چرخاند 

اق و نشاند روی اتۀ گوش بردهایم را بست و پاسداری آمد. چشم !زد: اکبر

. بردند پشت همان میز بازجویی زمین. احساس کردم کس دیگری را

باز  بندش راسرپناه گفت چشمده متری با میز فاصله داشتم.  تقریباً

  «؟نام» :کنید و شروع کرد به بازجویی

را هر چه گوش تیز کرده بودم و ند. ادلم نم یفرزانه بود. دل تو

 دنیاییبازجویی که تمام شد شنیدم. میگذشت او و بازجو میبین که 

 با بازجورا من های هم خیلی از حرففرزانه  و فهمیدم خوشحال شدم

 ؛ن را تکرار کرد به جز یک موردهای مهمان گفته اًتقریبچون  شنیده

ه بازجو که از علی نپرسیدید در این شهر چ سوالِجواب این فرزانه در 

-ماشین می هرم گفت الستیکِکنم به شوفکر می کند، گفتکار می

( )لیال "مینو"بعدی را خواست.  د، نفرِتمام شفروشد. بازجویی فرزانه که 

گفت  مینوهوش عمل کرد. صدایش بود. باغم توی ی دنیایهمسر قزل. 

کرد به همان چند ساعتی که چیز را خالصه شناخته و همه که ما را نمی

یدند و او آشنایی با قزل را همسرش قزل پرس بارۀبودیم. در نهاآ ۀدر خان



217 

نام واقعی قزل را نگفت و و بعد ازدواج با او خالصه کرد. قبل به چند ماه 

در یعنی همان اسمی که  ؛عبدالحسین شهیدی معرفی کرداو را 

  اش آمده بود.جعلیۀ شناسنامه و گواهینام

های فدایی خلق و عضو سازمان چریک "ابوالفضل قزل ایاق"

هایش از مقاومت ه خاطرن سیاسی حکومت شاه بود که بیکی از زندانیا

بق برخوردار بود. او برادر احترام خاصی در میان مردم و زندانیان سا

سازمان و عضو مبارز و نویسندۀ شاعر  "سعید سلطانپور"همسر  سکینه

نام آشنایی که در  ۀی خلق بود. همان شاعر و نویسندهای فدایچریک

به  7012خرداد  07در  بعد از دو ماه وشد اش دستگیر مراسم عروسی

  .ش کردنددر زندان اوین تیربارانسابقه  ءاتهام داشتن سو

 

 

 "سعید سلطانپور"زنده یاد 
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 اشان لحظاتی قبل از دستگیری در مراسم عروسی
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دو ماه بعد از  7012خرداد  07در  "سعید سلطانپور"ام تیرباران و سرانج

 دستگیری 

به پزشک قانونی تهران توسط زنده یاد خانواده این عکس هنگام مراجعه 

 ربوده شد. "ابوالفضل قزل ایاق"
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قزل و هرگونه وابستگی به سیاسی های  فعالیت مینو

، مرا به مینو ازجوییِبتمام شدن های سیاسی را انکار کرد. پس از  سازمان

آمد. زنده میسیقی زندان صدای مو اتاق دیگری منتقل کردند. از بیرونِ

سعی کردم اطراف را بند . از زیر چشمزدمارش نظامی می موزیکگروه 

ای از اتاق روی زمین ده گوشهای با صورت ورم کر. زندانیشناسایی کنم

تخت بسته  آهنیِ ۀش را با دستبند به پایکش شده بود. یک دستدراز

برد بندم را باز کرد. مرا بودند. نیم ساعتی گذشت. سرپناه آمد و چشم

 نیروهای سپاه و دفاع مقدس بود. جلو پنجره و پنجره را باز کرد. هفتۀ

زندان  قدرت بودند. از پنجره، پشتِ بسیج و ارتش در حال رژه و نمایشِ

  ها.اتومبیلمردم و  عبورِدیدم که خیابان بود و محل را می

  «؟بینیمی»: گفت سرپناه

 « بله آقا.»گفتم: 

  «؟بینیقدرت اسالم را می»گفت: 

پاسدار  «!بنددست»صدا زد پاسداری آمد. گفت: در را باز کرد و 

دیگر را به تخت قفل کرد. حلقۀ و بست را به دستم  بنددست حلقۀیک 

 رفتند بیرون. م باز کرد و هایبند را از چشمچشم
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مان به همدیگر ش را باز کرد. نگاههایشکنجه شده چشم ندانیِز

افتاد. سالم کردم. با سر جواب داد. دوست داشتم با او حرف بزنم اما 

های کرد تا از آسیبترجیح دادم سکوت کنم. سکوت من کمک می

بعدی جلوگیری کنم. باید از این به بعد خودم را برای یک زندگی 

کرد و احساس ضعف داشتم. نیم بدنم درد می کردم.تر آماده میسخت

دونم ست. نمیزنم حامله» :بعد شروع کردم بلند بلند حرف زدن ساعت

  «...کنیدزده اینطوری میجنگکجاست. خدا خوش نمیاد با یک 

دیگر صدای موزیک قطع شده بود. جایش را  های ظهرنزدیکی

 یک ساعتد. شمیپخش صدای اذان گرفته بود که از بلندگوهای راهرو 

مرا  م را زدند وبندبند را باز کردند و چشمدستو بعد دو پاسدار آمدند 

 وارد حیاط شدیم. درِ و ائین آمدیمبیرون بردند. آهسته از ساختمان پ

 تقریباًرفتم داخل حیاط. بند را باز کردند و در چشمجلو  و آهنی باز شد

زندان در حال قدم زدن  طِدر حیا هایست، بیست و پنج نفری از زندانیب

. توان راه رفتن نداشتم و کردندها با کنجکاوی نگاهم میزندانیبودند. 

 و پیشمبه سرعت آمد  هازندانییکی از جا نشستم روی زمین. همان

  «خوبی؟»پرسید: 

  «نه!»گفتم: 
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خبر کردند. دکتر آمد. گفت  سیاسی بود دکتر بند را که زندانیِ

  «ه؟کنکجات درد می»پرسید: د. ای خیس آوردنپارچه

  «م.و پاها مسر»گفتم: 

آوردند که  ییقوامای جعبه ام.دست گذاشت روی پیشانی

در روی یک پتو بعد قرص را با آب خوردم. تا بود. دو در آن مقداری دارو 

ای آمدند و در سکوت لحظهیکی یکی می هاآفتاب خوابیدم. زندانی

ها زندانیرا خلوت کنند. دورمان خواست ازشان دکتر  کردند.تماشا می

های مختلفی از من پرسید؛ سوالشروع کردند به قدم زدن. دکتر  دوباره

های خشک مان را شرح دادم. با دستمال خیس خوندستگیری ۀنحو

پرسیدم شما  .دستش را فشردمبرای تشکر . را پاک کرد امبینی ۀشد

 برای چی دستگیر شدید. 

. به جرم هست که اینجامک سالی م. یمن پزشک»گفت: 

  «هواداری از مجاهدین.

  «؟شما در رابطه با چه جریانی دستگیر شدی»: پرسید

  «ام.زدهجنگ»گفتم: 

 لبخندی زد و سکوت کرد. 

موقع  .گه دوستم که کشته شد سیاسی بودهبازجو می»تم: گف

  «حمله تیر زدن تو قلبش.
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بح صدای تیراندازی ص ؟چه خبر بود» :پرسید. ثر شدأدکتر مت

  «اومد.می

. همه نها دستگیر شد. خیلیبا مجاهدین درگیر شدن»گفتم: 

  «.بند زده بودنراهرو دست توی ور

هایم را گرفتند و آمدند. زیر دست هاصدا زد دو تا از زندانی

وری نرفته پنج نفری در سلول بودند که به هواخ . چهارسلولبردند 

ای از گوشه ای با صورتی ورم کردهنج سالهپ بودند. جوان بیست چهار

اش از بود. در اثر شکنجه کلیه "زادهحسن ابراهیم"بود.  یدهسلول خواب

رگ دستش را با شیشه  د. حسن برای حفظ اسرار سازمانیکار افتاده بو

 زده بود. 

. ساعت طول کشیدن فقط سه روز زندگی مشترک ما با حس

 رعش حاکمِاو  ۀتانی بردند. به گفترا به دادس حسندوم مهر  صبحِیک 

 .ه بودنداو را محاکمه کرده بود. از مدت حبس چیزی به او نگفت قبالً

 بردند و اعدام کردند.  7017حسن را یک روز بعد یعنی سوم مهر 

 اینکه صدای تیراندازی شبِاول  بود؛دو روایت  شدر مورد اعدام

و روایت دوم اینکه  ودهمربوط به اعدام حسن ب ،سوم مهر در حیاط زندان

 . اندکردهآویز شهر رشت حلق هایدانمیدر یکی از  را او
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آمد و پتویی انداخت و وارد سلول که شدم بالفاصله یک زندانی 

زمان . ام کرددکتر در سکوت نشست کنارم و معاینه مرا روی آن خواباند.

دستی  دکترارد بند شدند. که تمام شد یکی یکی و هاهواخوری زندانی

در  استراحت کن. همه کنجکاو بودند تا ام کشید و گفتروی پیشانی

وقت از خستگی و ضعف شدید خوابم برد.  .مورد تازه وارد بیشتر بدانند

ی اتکهای کوچک با کاسه تویزمینی دارم کردند. لوبیا و سیببی شام

ی بیست و هفت هشت نفردر مجموع  ،چهل متریسلولِ آن  درنان. 

خوابیدیم. از می "کتابی"چسبیده به هم و اصطالحا باید که  شدیممی

راهرو چایخانه و حمام و توالت  تهِ .دیگر راه داشتیم راهرو به یک بندِ

دیواری  ،متر بیست حدوداً به عرض پنج متر و طولِ سلول . بیرونِبود

آنجا دبیرستان در واقع د. آمبه حساب میکشیده بودند که حیاط بند 

پل "معروف به  یدر نزدیکی پلبود رشت  "شاه پهلوی محمدرضا"

سپاه پاسداران. دادگاه انقالب رشت هم  که حاال شده بود زندانِ ،"عراق

قبال فاصله زیادی با زندان نداشت. اتاق هایی هم که در آن زندانی بودیم 

 بود.  دبیرستان ۀهای نو و کهندلینیمکت و صن انبارِ محلِ

جلیل " اسمشخوابید دوست شدم. می مکنارای که با زندانی

سازمان رزمندگان در راه آزادی "بود. اهل لنگرود. از کادرهای  "جواهری

 موقعِخودش  ۀ. هنوز دادگاهی نشده بود. به گفتبود "طبقه کارگر
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دستگیری یک قبضه سالح کمری و مقداری جزوه به دست نیروهای 

 سپاه افتاده بود. 

و هوادار بود که اهل رودبار  "المغ"با زندانی دیگری به نام 

ت اقد رفمن بدان بارۀبدون آنکه چیزی در خلق های فداییسازمان چریک

م. با ازدهجنگمن که هم تصورشان این بود  هاپیدا کرده بودم. زندانی

هوادار  و دبستانکه معلم  "حیدری" و "غالم" و "جلیل جواهری"

 تربیشدان محکوم شده بود، که به پنج سال زن "دکتر"بود، و  مجاهدین

 از دیگران نزدیک بودم. 

ه شب بود. گذشت. حوالی ساعت نُام میسه شب از دستگیری

ا چشم بند به آمد و صدایم زد. مرا ب "باقری"سلول باز شد. زندانبان  درِ

بود. گفت  "سرپناه"بند را باز کردند. طبقه سوم ساختمان برد. چشم

ام را نشان داد و بعد پاره پاره کرد و یبنشین. نشستم. صفحات بازجوئ

شینی و همه چیز حاال می»اشغال کنار میزش. گفت:  ریخت توی سطل

  «گی.دوباره کامل برایم می ور

  «اسم مستعارت چیه؟»گفت: 

 مستعار چی!  دونم آقا گفتم: نمی

 وشه... مرتضی رخوب گوش کن. راه نیایی برات بد می»گفت: 

 « دیدی؟
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ها جنگیدیم. در مسجد خرمشهر به خدا با عراقی آقا»گفتم: 

  «جبهه. برادر شهاب دوست من بود. کمک کردم، رفتم توی

ذاشت روی میز. گفت: میز دو جزوه بیرون آورد و گ یاز کشو

  «این چیه؟»

نقدی "و بود  "الف رحیم" ۀنوشت "انداز و ترازنامهچشم" وۀجز

 . عضو کمیته مرکزی سازمان "توکل" ۀنوشت "انداز و تراز نامه بر چشم

  «این چیه آقا؟»گفتم: 

گی این به من می توپرسم این چیه، می تومن از »گفت: 

  «چیه؟

  «دونم این چیه! خُب آقا به خدا نمی»گفتم: 

 ۀمگه دیشب با علی دربار»پرسید: م. هایمچش یل زد توز

  «؟نکردیها صحبت نمیهمین

جواب دادم: جایی کلمات هجنوبی و جاب غلیظِ ۀبا همان لهج

ش گفتم از جنگ، از عراقی ها، زخمی ها، براآقا من دیشب با علی می»

از کارش گفت. از زنم گفتم. از زنش  گفت مم بران ه. اواز بمباران گفتم

  «گفت. همین بس!

  «ه؟کارگاه نجاری شریککی توی نگفت که با »سرپناه گفت: 

  «.هرشتی شریک با یک آقا گهچرا، علی آقا می»گفتم: 
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  «اسم اون آقا چیه؟»: گفت

آقا تعریف کرد، ولی نگفت اسم اون آقا چیه... ببخشید »گفتم: 

  «خوام زنم ببینم.آقا، می

ببینی. اول  وشه زنت ر ببینی؟ نمی وزنت ر»با تعجب گفت: 

  «ببینی. وارم زنت رذبگو، بعد می وهمه چیز ر

  «گم.میمن همش آقا شما بپرس »گفتم: 

شناسی. با حسین از از کی می وخوام بدونم مرتضی رمی»: گفت

  «؟کی تماس داشته

  «.یسشناآقا، مرتضی هم نمی یناسشمن حسین نمی»گفتم: 

مرتضی دروغ گفت.( )قزل را می. یه ن علیوحسین هم»گفت: 

گردی کنی بعد برمیساعت فکر می هری یشناسه. میمی ور توگه. می

  «.گیو میر همه چیز

  «؟زنمزنم می ۀتلفن به خانواد شه یکمی»گفتم: 

  «نه. تلفن؟»گفت: 

در حالی که  "باقری"از اتاق بیرون رفت و زندانبان  با لبخند

سرپناه در مورد من چیزی به او  ، آمد توی اتاق. احتماالًزدمیلبخند 

انی را در راهرو فریاد زندبندم را زد و مرا برگرداند به بند. چشمگفته بود. 

  شنیدم که زیر شکنجه بود.
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ده، به دست آورپناه با اطالعات ناقصی که آمد سربه نظرم می

اند. اما به جای مجاهدین دستگیر کرده یپذیرفته که ما را اشتباه تقریباً

سازی که نارنجک دست و های تشکیالتی سازمان فداییپیدا کردن جزوه

 موقعِقزل  مقاومتِوه بر آن و عال بودندپیدا کرده زیر دستشویی خانه 

ای دادند رابطهاحتمال میبرایشان شک ایجاد کرده بود و حمله به خانه، 

  میان فداییان خلق و مجاهدین خلق وجود داشته باشد.

نشستم کنار جلیل و غالم. بعد ماجرا را با همان شخصیتی که 

 تقریباًتعریف کردم. مرد  شانته بودم، به زبان ساده برایاز خودم ساخ

پرسی کرد ای از جایش بلند شد و آمد نشست پیش ما. احوالپنجاه ساله

  «اسم شما چیه؟»و بعد گفت: 

. کارمند وزارت دارایی رشت بود. "آقای آزاد"زدند صدا میاو را 

به خمینی بود. روزهای بعد  طلبان و اهانتهواداری از سلطنتجرمش 

یریش را برایم تعریف کرد. که با هم دوست شده بودیم، ماجرای دستگ

های غیر سازمانی پروندهکه  هاییکردم روابطم را با زندانیی میسع

دیدم میون چبیشتر کنم. به دکتر اطمینان پیدا کرده بودم  داشتند

خواهم بروم گفتم می. ی دیگر هم با او خوب استهارفتار و منشِ زندانی

صحبت کردیم. گفتم  ا همتوالت. همراهم آمد و در راهرو خیلی کوتاه ب

تیمی مجاهدین پیدا  ۀهای سازمان فدایی را در خانجزوه گویدبازجو می
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 و دانمچیز نمی اید. اما من هیچین ارتباط داشتهایم و شما با مجاهدکرده

 م. اهبا هیچ سازمانی هم نبود

مواظب باش توی بند »دکتر که متوجه ماجرا شده بود، گفت: 

  «بره باال.می وخبرها ریه.  رعلیست. اسمش پوهتواب 
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 پورعلی

 

 اوشده بود. نابود رژیم  ۀرحمانهای بیشکنجه زیر "پورعلی"

 ،ینمجاهداز  ییک ز اعدامِلی بعد اهوادار مجاهدین خلق بود و قبل از آن

مجوز داشت در هفته دو روز  و حاال ؛بزندبه او تیر خالص وادار شده بود 

ای تنها او را طرد کرده بودند. گوشه هازندانیبه مرخصی برود. 

خورد و به شدت  به زمین. غذا نمیزد زل مینشست و بیشتر اوقات  می

 اینکهتر از همه جدان شده بود و تلخسخت دچار عذاب والغر شده بود. 

شکستن  برایرژیم بازجوهای . کردگریه میهمیشه خیلی سوزناک 

نشده بودند جز پورعلی موفق  مبارزین تالش زیادی کرده بود، اما به

 را بشکنند. زندانی دیگری هیچ 

های دردناکی در بند خودمان بودیم. ها شاهد صحنهگاهی شب

های بند خاموش ها هر چند شب یک بار، وقتی چراغبعضی از زندانی

حمله  "حزب توده"شد، در تاریکی به پورعلی و دو نفر از هواداران می
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هم که این سه نفر  هاوقتگاهی زدند. د میکردند و با مشت و لگمی

زدند یا از باالی در توالت لگد می محکم به درِ ، چند نفرتوالت رفتندمی

زدند، زندانیانی که او را کتک میریختند. سماور روی آنها می آب جوشِ

اخبار از  درزِ شکنجه شده بودند و او را مقصرِ هاتوسط پاسدار قبل از آن

 د. دانستنبند می

 هاچراغ، یکی از زندانی از خاموشیِ بعدها بالفاصله یکی از شب

چراغ بند روشن شد. از  اوهای حمله کرد. با فریاد و نالهبه پورعلی 

زد و کوبید. فریاد میمحکم به در سلول پورعلی آمد. اش خون می بینی

ما همان قدر . خیلی تلخ و دردناک بودخواست. کمک می هااز نگهبان

پورعلی خبری نشد.  هااز زندانبانکردیم. فهمیدیم عمل میمی که

 شنیدیم. اش را همه در سکوت مینشست توی راهرو و هق هق گریه

های صبح بیدار تا نزدیکی ،اول دستگیری خاطر دارم که شبِه ب

بود. پتو را روی سرم کشیده بودم و  دردناکبودم. شهادت قزل برایم 

دم بقیه کرکردم. آرزو میاشتم در ذهنم مرور میخاطراتی را که با او د

با باشند. نگران توکل و بابک بودم.  گرفتار نشدهدر دام نیروهای رژیم 

برخورد کنم.  طورگر شناسایی شدم، چرفتم که اخودم کلنجار می

با جزئیات در اعدام و تیرباران  ناخودآگاه مثل اکثر زندانیان لحظاتِ

شهادت با جانم عجین شده بود.  اعدام وزها آن روشد. ذهنم ساخته می
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پدرم  ؛از مرگ من چه سرنوشتی خواهد داشتکردم همسرم بعد فکر می

، ها و برادرهایمخواهر ؛ه جان من بوداش بودم و مادرم ککه دیوانه

 شان داشتم.مردمی که عاشقانه دوستو  ،بستگان، دوستان، همه و همه

فکر  زندان تمامی نداشت. اه و کثیفِپتوی سیآن  ام زیرِهای زندگیقصه

اعدام اثر خوبی از خودم به جا  ۀعمل کنم تا لحظ طورکردم چمی

از من  ساختم.تصویر میسنگ قبر و گورم هم با آن ذهنیت از  بگذارم.

در  "ظلم آباد"ای به نام دل فقر آمده بودم. ازجنوب ایران، از محله

یت و مصیبت. در کودکی برادر بندرشاهپور، از کپرنشینی. از قلب محروم

بیماری از دست داده بودم. از به خاطر جمال و شهال را  مو خواهر

ها بعد شده بودم مصیبت. سالودم پخته شده بود با درد و کودکی وج

انداختم به این روزگار. یک بشکه باروت. از زندگی بیزار نبودم اما تف می

 نداشتم. رای از دست دادنچیزی هم بیکپارچه شده بودم کینه و تلخی. 

های تنهایی، بعد در این شبحاال ام. کردم از جنسِ خودِ مردمحس می

 خلق. شده بودم فدایی از عبور از تونل تاریک زمان، 

 و صبح شد. 
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 مرتضی مثنی 

 

همراه زندانیان در حال قدم زدن  ،بند روز در حیاطِ فردای آن

شبکه مانند که به هم جوش  گردهای آهنیِبا میل جام. سقف آنیبود

انگار آسمان را از پشت یک پنجرۀ بزرگِ داده بودند پوشانده شده بود. 

و صدای دمپایی پالستیکی  رفتیمدیدیم. راه میی شده میکشنرده

ها مثل موسیقیِ ترسناکی در حیاطِ زندان پیچیده بود. یکباره زندانی

 چهارمِ ۀطبق ۀکسی فریاد کشید و از پنجروسط زمین و آسمان 

 آهنیِ های راه راهِمیله نقشِ و کرد را به پائین پرت شساختمان خود

 زندانیان در حیاط زندان پیچید. حیاط زندان شد. وای وایِسقفِ 

های آهنی. شناختمش... مرتضی بود. صورتش محکم نشست روی میله

های مرتضی مثنی. همانی که در اتاق شکنجه دیده بودمش. نفس

های کف پا و کشید. نیمی از بدنش لخت و زخمی بود. زخممیدردناکی 

دهانش  از خون هایهشد. قطرها دیده میالی نردههصورتش از الب
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های وحشیانه کف سیمانی و نمور حیاط زندان. شکنجه رویچکید  می

مرگ و ذلت، مرگ را انتخاب کرده بود.  بینِامانش را بریده بود و 

و خودشان را  ندبند آویزان شد در و دیوار حیاطِ زلحظاتی بعد پاسدارها ا

به تماشا ایستاده بودیم. رو به آسمان ها رساندند. همگی به باالی نرده

یکی یکی  هاپوشخورد. باالی سرمان پوتین میمرتضی دیگر تکان ن

ند نفری دست و پای حیاط زندان و چسقفِ های آمدند روی میله

دیوار  طرفِال سپردند به دیگرانی که آن باو از همان  ندمرتضی را گرفت

 بودند. 

 . تیرباران شد مدتی بعد مرتضی مثنی مثل دو برادرش

 

 "مرتضی مثنی "زنده یاد 
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 آقای موسوی  نجار

 

مان خراب بود. نشسته بودیم توی بند و غرق شده همه حال

معلم دبستان  "حیدری"زد.  کس حرف نمیبودیم توی دود سیگار. هیچ

چشمش را با آستین  ۀشناخت، گاهی گوشر مرتضی را میکه انگاهم 

  کرد.پیراهنش پاک می

دیگری را به جمع ما اضافه کرد و  در باز شد. زندانبان زندانیِ

را  "موسوی"جدید آقای ها، مهمان نفر از زندانیرفت. چند 

کرد که تعریف می هابندیهمیکی از شناختند. ورزشکار بود.  می

. چند نفری از رشت بوده پرورش اندام از انقالب، قهرمانِ قبل "موسوی"

ن گیلکی صحبت شیری ۀاش کردند. همگی با لهجدایره هازندانی

گلویشان بود، کم توی بغض  چند دقیقه قبلکه تا  انیکردند. زندانی می

ام که آقای موسوی را دستیکم شروع کردند به خندیدن. از بغل

 آقای موسوی کارگاه نجاری گفتخندیدید؟ شناخت پرسیدم چرا می می
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خلق دستگیر شده.  های فداییسازمان چریکدارد و به جرم ارتباط با 

اند، سگ او به پاسدارها حمله کرده و صبح به محل کارش حمله کرده

 . اندکردهو زخمی اند زدهآنها هم سگ را با تیر 

بازجو،  من برای انگشت به دهان مانده بودم. داستان ساختگیِ

ام گرفته بود و هم زندان کرده بود. هم خنده ۀنجار را روان آقای موسویِ

نزدیک شدم و خوشبختانه با هم خیلی او ناراحت بودم. کم کم به 

دوست شدیم. بسیار مهربان بود و پُر از معرفت و جوانمردی و البته 

زی . در یک ماه سه بار به بازجویی رفت. رو"جهان پهلوان تختی"عاشق 

قزل را تعریف کردم. تعجب کرد و گفت:  کشته شدنِبرای او ماجرای 

کنم که بنده را اشتباهی به جرم رابطه با آقا تازه متوجه شدم. فکر می»

  «اند.دوست شما دستگیر کرده

ما  ۀنکه اطالعات زیادی در مورد پروندآقای موسوی بدون آ

ایفا کرد. به او  مهمی خیلید، در آزادی من و همسرم نقش داشته باش

گفته بودند تا چند روز دیگر آزاد خواهد شد. از او خواستم تا ماجرای 

دهد. بما انتقال  ۀر که طراحی کرده بودم، به خانوادطوما را آن دستگیریِ

ما در  ۀبا خانوادشد صورتی که موفق با آقای موسوی قرار گذاشتم در 

 و روزِبخرد سفید  شورتِتا یک زیرپیراهن و دو  تماس بگیردتهران 

 . دهای زندانیان برایم به داخل زندان بفرستمالقات از طریق خانواده
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چند چیز بسیار مهم این وسط وجود داشت؛ یکی اینکه به 

خودمان را چطور معرفی  هاهایمان منتقل شود که ما در بازجوییخانواده

های ما فمان چیست، تا آنها متناقض با حرکرده ایم و داستانِ ساختگی

اطالعاتی به پاسداران ندهند. دیگر اینکه سعی کنند قولنامۀ اتومبیل را 

که متعلق به یکی از فعالینِ بخش کارگری سازمان بود، تهیه کنند تا 

هایی در آن مخفی شده بود از دست سپاه بتوانند اتومبیل را که اسلحه

برود اصله بالفاش از آزادی بعدآقای موسوی قول داد که خارج کنند. 

  دهد.بشرح  شانو از نزدیک ماجرا را برایهمسرم  ۀخانواد پیشتهران 
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 مالقات با فرزانه 

 

پشت سر هم ی هاروز تالش و تقاضاو پنج شش از بیست  بعد

سرپناه و بازجو شدم فرزانه را ببینم. ، موفق با همسرم مالقاتبرای 

ته بودند و من هم در بازجویی نشس در اتاقِ ،زنان مسئول بندِ "حسینی"

فرزانه بودم. حسینی منتظرِ دیدن  روی صندلی نشسته ودیگر ای گوشه

  «از کجا پیدا کردی؟ وزن به این قشنگی ر»با خنده گفت: 

  «از نهم آبان تهران آقا!»گفتم: 

زن رو به سرپناه  اتاق باز شد. پاسدارِ هر دو زدند زیر خنده. درِ

  «اینجاست.»گفت: 

  «بیارش تو.»: سرپناه گفت

ما را نفرشان . الغر شده بود. هر سه داخل در باز شد. فرزانه آمد

این »من. سرپناه گفت:  کنارِ کردند. فرزانه نشست روی صندلیِتماشا می

  «کردی!تابی میهم زنت. این همه بی
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بردند و در را بستند. فرزانه  یروحسرد و بی ما را به اتاق

و آمد در آغوشم. همدیگر را بوسیدیم. مات برداشت  شرا از سر شچادر

و مبهوت نگاهش کردم. سرم را انداختم پائین و ناراحت نشستم روی 

 م. کردهایش را نوازش میصندلی کنارش. دست

  «بچه چه شد؟»پرسیدم: 

 « کشته شد.»گفت:  بغض گلویش را فشرد.

  .ار دادمهایش را محکم فشدست

 

کشد، هر چه از درد فریاد می کند.همان روز اول خونریزی می

زنان  شود بندِش باعث میکند. خونریزی شدیدکسی به او کمک نمی

اعتراض نتیجه باالخره کوبند. با مشت به در می هازندانیاعتراض کنند. 

محبت تالش و  گفتمیکنند. دهد و او را به بیمارستان منتقل میمی

یکی از شدنی نیست. پزشکان و پرستارهای بیمارستان رشت فراموش 

اطالعات در  کمیو  زندر تهران تلفن میبه خانواده د هاپرستار

شهر به تمام شمال را  از یک ماه ترگذارد. خانواده بیشمی شاناختیار

شوند ما را پیدا کنند. نمیکنند، اما موفق سرکشی میبه دنبال ما شهر 

 ۀو پزشکان بچگیرد پزشک قرار میبیمارستان تحت مراقبت  تویفرزانه 

شود. چند بار بیهوش می کنند.کشته شده را از شکم او خارج می
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 ششود و با ریختن پارچ آب به صورتسرانجام زن پاسداری وارد اتاق می

 د. نگردانرمیبا عجله به زندان برا او 

 

بیمارستان روی میز کنار تخت، پُر از گُل و  توی»بغض گفت: با 

. هر کس متوجه هااقوام و بستگان بیمار ند.دشیرینی بود. مردم آور

تو  گفتنمیداد. دلداریم میم، زندان از دست داد و تویشد بچه ر می

  «ما هستی... دخترِ

 آمدند و مرامی هانگهبان دور از چشمِ هاگفت زنمی

شده بود یک پارچه  ،بیمارستان سردِ بوسیدند. وجودم در آن اتاقِ می

  آتش.

 :بعد از دستگیری پرسیدم. گفت مالیِهای احتاز بازجویی

تمام نگرانی من » :گفتم «بار روز اول بازجویی شدم. هن یوهم»

بند باز  که درِ سازی کردم. هر بارماشین جا تویکه  هستنهایی  اسلحه

رو پیدا کردن. ها خوان و اسلحهمنو می گم حتماًبا خودم می هشمی

  «.ها رو..اسلحه ها...اسلحه گمپرم و با خودم میهی اوقات از خواب میگا

که قبل  "شهناز یوسفی"از  ؛هایشان گفتزنان و مقاومت از بندِ

 کنند. از اعدام باکره بوده و به او تجاوز می
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از هواداران مجاهدین خلق بود که اواخر مهر  "شهناز یوسفی"

زندان  گرِشکنجه "حسینی" شهناز گفته بود. تیربارانش کردند 7017

و بارها او را مورد  او بوده ۀبازجوی پروندبود، زنان  که مسئول بندِرشت 

 قرار داده است.  و شکنجهآزار 

 

و روزهای تلخی که در زندان پشت سر از مینو همسر قزل گفت 

همدیگر  ارا بمهم اطالعات گذشت. میزمان مالقات به سرعت  گذارد.می

را مرور  مانآیندههای فتهو گ هاکردیم. برخوردهایمان با بازجو رد و بدل

بعدی جلوگیری کنیم.  های احتمالیِحد ممکن از آسیبدر کردیم تا 

اما کشته شدن  ،مدرکی در دست ندارند بود که فعالًمان این بندیجمع

ترسیدند چون می آزاد کنندفوری مانع از آن شده بود تا ما را  مانفرزند

 . شکایت کنیم و جنجال راه بیندازیم
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  جدولشعر و واز و آ

 

 گذشت. دلخوشی و تفریحی درچند هفته از دستگیری ما می

د تنها چند جلد قرآن و ای که گوشۀ دیوار بوکار نبود. کتابخانه

ها که هر از چند گاهی قرآن را مذهبیدینی داشت که جز های  کتاب

 از جمله تلویزیون دیگر، امکاناتِرفت.  شان نمیکسی سراغ زدندورق می

 مطبوعات ممنوع بود.  رادیو و و

های فرهنگی دو شب در هفته برنامهخودمان که گذاشتیم قرار 

هایی به عهده طور مشترک مسئولیته غالم و من ب جلیل وبرگزار کنیم. 

 گرفتیم. 

، پس باید کندمان را خوب میاحوالخواندن گفتیم آواز 

برایمان شعرخوانی  بایدد، پس اهل شعر هدشعر جان را جال میبخوانیم. 

های های آوازخوانی و شعرخوانی راه انداختیم و ساعتکنند. پس شب

ها درست کردیم؛ جدول هایی که خودِ زندانیعادی هم جدول حل می
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بود. نوبتی ترانه و آواز اجباری  خواندنِکردند. دو سه هفتۀ اول، می

د به بند ما رفت نتوانستکه می کناری بندِ انزندانیبعد هم خواندیم.  می

جلیل  و حیدریکردند. شرکت  ۀ ما، آمدند و در برنامکنندو آمد 

 نفرهای بعد با چند خواندیم. هفتهترانه میبقیه جواهری و من بیشتر از 

 "زندگی بی چشم تو" :خواندیمهای دسته جمعی میترانه هااز زندانی

مرا "، "ورآشورپ" "سیما جان"و  "جمعه بازار"، "عبدالوهاب شهیدی"

، "پوران" "کمتر زن شانه" ،"قوامی" "پری کجایی"، "گلنراقی" "ببوس

 ،"دایه دایه" ،"شهرام ناظری" "مرا عاشق"، "شجریان" "درد مشترک"

... و صدای قهقهۀ جمع که در و گیلگی و مازندارانی "فایز دشتستانی"

 رفت کجایی. پیچید یادت میبند می
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  خندهگاهی 

 

ها مشغول قدم بندیحیاط زندان همراه سایر هم تویروز یک 

بود که  ایزدن بودم. باقری زندانبان ایستاده بود جلو در و منتظر زندانی

بود. رفتم و به او نزدیک شدم و با زبان غلیظ جنوبی گفتم:  صدایش زده

 « ببینم؟ اتونم نیم ساعت زنم رمی»

ام زنمو خودقیقه می بهبرو ببینم دم »گفت: مسخره کرد و 

  «شه برو...ببینم، نمی

بگو ببینم زندانیا از خواب که بلند »کمی خندید و بعد گفت: 

  «گن درود.گن سالم یا میشن بهت میمی

شناسم. درود یشناسم. لرستان خوب مبله آقا می»گفتم: 

  «.هنزدیک الیگودرز
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اش. مات و مبهوت باقری از خنده با کف دست زد به پیشانی

خواست میدر را که  ،بیرونبرد  شبا خودکه دم. زندانی را نگاهش کر

 اش نیفتاده بود. هنوز خنده از چهرهببندد 

باقری را برای  خنده برگشتم و ماجرای دست انداختنِ هریسبا 

اش پیچید توی حیاط جلیل جواهری تعریف کردم. صدای انفجار خنده

 شاناو هم ماجرا را برای آمدند نزدیک جلیل و هایاز زندان نفرزندان. چند 

 تعریف کرد. خنده امان از همه بریده بود. 

شدیم کلی با هم ها که بیدار میای بود تا صبحهمین بهانه

و من هم  «درود» گفتنددانستند میا را میبخندیم. دوستانی که ماجر

  .«الیگودرز» گفتم:میشان جوابدر 
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  روانی زندانی  

 

یک مقاومت زندانیان،  ۀکستن روحین زندان برای شیمسئول

را از زندان زنجان به بند ما منتقل کرده  "جمال"بیمار روانی به نام 

مشکل ایجاد مدام داشت. باالیی  قدرت فیزیکیِزور و بودند. جمال 

 هازندانیموقعی که ها ی شببعضزندانیان بود.  در حال آزارِکرد و  می

 ی هیچبهم رد. گاهی اوقات کقصد تجاوز حمله می هب ،خواب بودند

 کشیدشد و فریاد میعصبانی می به شدت ،با دیگرانو برخوردی ماس ت

زد. میبا مشت و لگد کرد و حمله مینزدیکش بود که  ایهر زندانیبه و 

دعوا و به در نهایت  کهنوجوان و جوان حمله برد  هایبارها به زندانی

  .شد کشیده هازندانی ۀفیزیکی با بقی درگیریِ

هایی که م با کابوس. شبأهایی توها بود. شباعدام تلخ دورانِ

شده بود و مدام فریاد  برادرش اعدام ،نوجوان چهارده ساله "محسن"

 . "مرگ بر خمینی"کشید می
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از از مسواک زدن  یکی بعدیکی  مان بود وموقعِ خوابیدنشب بود. 

ر حال آماده دد بعشود. بنوبت دیگری آمدیم تا بیرون میدستشویی 

ها را در سینه حبس صدای رگبار گلوله نفس که شدن برای خواب بودیم

هر ها بلند شد. پچ پچ زندانیصدای کم کم بعد کرد. همه سکوت کردند. 

بوده که خواهی عدالت انسانِ قطعاًدانستیم . اما میاز بند ما نبود بود که

 غلتد. بر زمین افتاده و در خونِ خودش میحاال 

تا باشی تا این لحظه را آنجا د یزد. باهمه موج می هت و درد در نگاهِبُ

 ترسی اما وقتی پتوی کثیفِدرک کنی. از مرگ نمی مغز استخوانت

آن به  ۀپدر و خانواد و کشی اول از همه مادرمی تصورت ویزندان را ر

و  هاضجه صدایکم کم ... بعد بنددخون غلتیده در ذهنت نقش می

  .شنوییشان را میها ناله
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  جلیل جواهری در برابر زندانیان ۀشکنج

 

گذشت. عصر بود که ما می سه هفته از دستگیری تقریباً

را  هابدنی، زندانی از بازرسی بعدند و کرد وار به بند حملهدیوانه هاپاسدار

ها را تفتیش کردند. یک بعد تمام وسایل زندانی. به حیاط زندانبردند 

شد با هر کس که وارد میشت و ما را برگرداندند به بند. ساعتی گذ

. همه گذاشته بودندوسط بند کرد که نگاه می ایتعجب به تخت فلزی

کنار تخت ایستاده بود و  در سکوت سر جاهایمان نشسته بودیم. سرپناه

  «!جلیل جواهری»کرد. فریاد زد: ا میرا تماش هازندانی

رافروخته نگاهی به او انداخت. ای ناراحت و بجلیل با چهره

: گفت نشست. سرپناهجلیل از او خواست تا بنشیند روی تخت. سرپناه 

  «کنی؟به برادر باقری توهین می»
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بهداشتی  به وضعیت بدِ .من توهین نکردم»: گفت جلیل

م . منهن زیادوهمین هم که دارید از سرت م گفتناعتراض کردم. او

  «. همین.گفتم برو پی کارت ناراحت شدم

نم که اینجا جای قلدری وفهمحاال بهت می»سرپناه گفت: 

  «کنم همه بهت بخندن.نیست. کاری می

به بعد . تا برود بیرونخواست سرپناه از پورعلی )تواب( 

  «با ماشین بزن. شوهانصف سبیل»پاسداری اشاره کرد و گفت: 

  «ر.در بیا تو هنِپیر»به جلیل گفت: بعد 

را در آورد. به شکم روی تخت خوابید. او را با جلیل پیراهنش 

طور که خوابیده بند به تخت بستند. پاسداری سر جلیل را هماندست

بود به شکل نیمرخ چرخاند و نیمی از سبیل او را با ماشین سلمانی 

ا هم با ماشین ش رنیمی از موهای سر .تراشید... هیچ کس نخندید

های دردآور بودیم. این صحنه گرِ. همه در خشم و سکوت نظارهتراشید

داد تا او را شالق بزنند. شالقی از جنس لنگ حمام که به هم  دستور

نازک بافته  پیچ خورده بود و به اندازه پنج شش سانت سر آن با سیمِ

.. از دیگری بر جان تنومند جلیل فرود آمد. بعدیکی  هاهشده بود. ضرب

جلیل مقاومت نشست. میما  بر جسم و جانِ هاهضرباین انگار  اما

کرد و شده بود جواهری از جنس فوالد. تمام قدرتش را که از  می
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کس صدایی که ما. هیچ هایگرفت گذاشت جلو چشمایمانش ریشه می

نشان از ضعف او باشد را نشنید. کمرش کم کم رنگ خون گرفت و 

سیم روی بدنش حک شد. سرپناه خواست تا دستش را باز  خطوط قرمزِ

گرفت و به ش را گاز میهایلب درد،طور که از شدت کنند. جلیل همان

و روی تخت نشست. لند شد آورد، آرام از جا بهایش فشار میدندان

  «بلندشو.»سرپناه گفت: 

 ۀآلود تخت را از بند بیرون بردند و دقایقی بعد اتاق از نفسِ

 ه بودیم. دکترِبند به او خیره شد هایزندانی ۀگران خالی شد. همشکنجه

آمدند یکی مییکی  هاسینه روی زمین خواباند. زندانی بند جلیل را به

 کردند.همدری میش و با او باالی سر

 برای "کتابیاالسالم حجت"چند روز بعد هیئتی به سرپرستی 

از تهران به رشت آمد. کتابی از  ،های شمال کشوربررسی وضعیت زندان

ی صادره از سوی دادگاه و یا أکسانی به رنیان خواست تا چنانچه زندا

به زمانی را  بعدرا معرفی کنند.  شانشان اعتراض دارند، خودشرایط

از مکتوب  بعدگفت شان را بگویند. اختصاص داد تا نظرات هازندانی

ها را مطالعه و نتیجه را اعالم خواهند های زندانیان، پروندهصحبت شدنِ

به بالتکلیفی و نامشخص بودن علت  ،جمله مناز  هاخیلی از زندانیکرد. 

از جمله زندانیانی بود که به  هممان اعتراض کردیم. جلیل دستگیری
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و شکنجه شدنش توسط سرپناه و پاسداران اش ناروشن پرونده وضعیتِ

-از یادداشت بعد شاالسالم کتابی و هیئت همراهاعتراض کرد. حجت

  رک کردند.بند را تشان موریتأبرداری و انجام م

جلیل را  ،فکر کنم دو هفته بعد بود که حوالی ساعت ده شب

به بند. گشت ربنیمه شب گذشته بود که  دادستانی. از بردندچشم بسته 

حاکم شهر او را  آمیزِ. برخوردهای توهینبود آزرده و ناراحت خیلی

حاکم شهر رشت در  "رهبر"آخوند » :گفتعصبانی کرده بود. جلیل می

 :گفتمی محاکمه به او گفته داشتن اسلحه حکمش اعدام است.پایان 

ام خیلی کوتاه بود. از من اسلحه گرفته بودند و من هم چیزی را محاکمه

انکار نکردم و سر مواضع خودم بودم و حاال باید منتظر اعالم حکم 

  «باشم.

 

 "جلیل جواهری"زنده یاد 
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راه و ساختمان و  ، فوق دیپلم7001متولد سال  جواهری جلیل

شهر رشت و مسئول بخش  "اتحاد مبارزان کمونیست"عضو تشکیالت 

  کارگری و تدارکات این تشکیالت بود.

االسالم رهبر حاکم از محاکمه توسط حجت بعدجلیل جواهری 

سپرده  اعدام ۀدر شهر رشت به جوخ 7010اسفند  79در  ،شهر رشت

 شد. 
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 نسرنوشت تقی سرپناه بازجوی زندا

 

کربال بود در سال  04لشکر  مسئول حفاظتکه  تقی سرپناه

اسالم  همراه با چهار محافظ در منطقه عملیاتی غرب کشور در7010

 شد. کشتهآباد 

 

 زندان رشت بازجو "تقی سرپناه"
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 ها هنوز توی پیکان بود اسلحه

 

که  "آزاد"آقای از آزادی آقای موسوی از زندان،  بعدیک هفته 

 .مالقات کنداش ، رفت تا با خانوادهمالقاتی داشت هازندانی قیۀمثل ب

وج خپاکت یک ۀ شورت به اضافتا یر پیراهنی و دو زوقتی برگشت، یک 

 «.آقای موسوی برای شما فرستاده»داد و گفت: به من )گالبی شمال( 

را هایشان بار خانوادههر هفته یک هازندانیکلی خوشحال شدم. 

اطالع بود. بودم که خانواده از سرنوشتم بی اینها زندانی. من تدیدند می

دادم. ماندم. در این مدت به بند نظم میمالقات نداشتم و در بند می

وسایل  ۀپتو، ساک لباس، لیوان، کاغذ، دفتر، قلم و بقیکردم سعی می

از  بعدکردند و می محبتهم با سلیقه نظم بدهم. دوستان را  هازندانی

ر، االترشی تره، د ؛شدنصیب من میی از غذا و میوه ، سهمهر مالقات

 پلو، میوه و...  االوج، ماهی شور، باقخ
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اول آوردند برای زندانیان میها های غذایی که خانوادهظرف

شد و بعد به زندانی با قاشق و چنگال زیر و رو می هاتوسط پاسدار

  د.دادنتحویل می

ه ب یاطالعات مستقیم از آنغیر  کردمتنها موردی که تالش می

 هابه زندانی. هبدانم سرنوشت ماشین چه شدکه  دست بیاورم این بود

که کار  دخریدنبرایم  اهمسرم هستم. ماشین ر ۀخانواد ۀگفتم شرمندمی

یا نه. رنگ و مدل پیکان  اندبرگرداندهبه آنها ماشین را نم ادنمیاما کنم 

دقت  ،ا مسیر خروج از بند به حیاطدادم تا توی حیاط و یبه آنها می ار

سمتِ  ،محل مالقاتمسیر و کنند و ببینند ماشین کجا پارک شده. اما 

  های سپاه بود.اتومبیل گپارکیندیگرِ 

 رایمرا ب ،پروندههای از تناقض بخشی هر بار برای توضیحِ

گذشت و در پنجاه و یک روز از دستگیری ما میخواستند. می بازجوئی

تا اینکه در همین روز رفته بودم.  های کوتاهنج بار به بازجوییاین مدت پ

  «.مالقات داری»زندانبان باقری صدایم زد: پنجاه و یکم، 

ها همه خوشحال شدند. پیراهن یکی از بندیشد. همباورم نمی

بیرون بند از را پوشیدم و  "فرصَ"به نام  "راه کارگر" هواداران سازمانِ

 ! ات سالم برسانخانوادهگفتند به  هایمبندیرفتم. هم
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و  ه بودبند زد. مچ دستم را گرفتچشمهایم زندانبان به چشم

بند رفتیم تا به حیاط زندان رسیدیم. قبل از ورود به محل مالقات چشم

 ۀرا باز کردند. وارد حیاط خاکی پشت زندان شدم. هیجان و همهم

 طرفِآن ،تاببی عزیزانِ . مادران وزدموج می ی آنجافضا درها خانواده

شدند. زندان وارد حیاط می داشتند که از درِ یها چشم به زندانیاننرده

ن بیتاب ها بیدو آمده بودند. از پشت نرده های بندِتعدادی از مالقاتی

ریزان دست را دیدم. مادر اشک مگشتم تا اینکه مادر و پدرها میخانواده

با ساک پالستیکیِ  اشغم در چهرهعالمی داد. پدر کالفه و با تکان می

تنها کشید. صورت خودش می ایستاده بود و مدام دست روی پر از میوه

کرده بود.  جدانرده و توری سبز رنگ حیاط پشت زندان، ما را از هم 

الی بغض و اشک پایان نداشت و پدر مبهوت، زل  به الهای مادر حرف

 داد. قورت می هایم و آب دهانش رازده بود به چشم

 .وره به جونم عزیزم. نصف عمر شدیمدردت بخ»: گفتمی مادر

اعدام  موم شد، جووناگم تممن و آقات خواب و خوراک نداریم. هی می

م اکردن. به روز سیاه نشستم. صد جور فکر کردیم مادر. یک ماه تم

ا، هکالنتری ،ها رفتیمزیر پا گذاشتیم. شهر به شهر جلو زندان وشمال ر

دو بار آمدیم  ها، پزشک قانونی، جایی نبوده که نرفته باشیم.بیمارستان

  «..نداریم. هامما زندانی با این اس همین زندان و گفتن
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اش را سفید و بلند درویشییکسر پدر الغر شده بود. موهای 

  «ما خلق نیستیم؟ ربابا جان، مگ» . تکرار کرد:هنوز داشت

همدیگر را رد کردم. های آهنی توریی الهم را از البهایانگشت

ساده و  هایچشم تویلمس کردیم. چشم در چشم. اشک حلقه زده بود 

و من رحم کن!... مواظب کمی به مادرت »با آرامش خاصی گفت:  .پاکش

  «خودت باش!

به  هایم گشتم.ل امیدواریشد مواظب خود بود؟ دنبامگر می

و آخرش گفتم  منتقل کردمبهشان را که الزم بود  اطالعاتیسرعت 

آقا جان باز هم میام، با هم  ..اطالعاتی از ما ندارند.اینها نگران نباشید، 

 زنیم. ساز می

 

 

 

 

 

 

 "جواد بختیاری"زنده یاد  "یملوک آزاد"مادرم  
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خانوادۀ خرید. غصه را توی هوا می یانسانی بود که به قولپدرم 

و با عاطفه که حد و اندازه  بود انسانولی پدر آنقدر فقیری داشتیم 

ها . بعضی شبدغذا بخوربا ما تا آورد خانه را می یریفقگاهی نداشت. 

کرد تا از غصه و خستگی دورشان کند. ها را هم خبر میهمسایه

صدای عرق را برایش پُر کند.  ۀگفت تا پیماننشست و به مادر می می

جانش جور کرد ی که نوش جان میاستکانچند نشینی داشت. دل

خانه  و احساسش را راحت فرشِ زدی و کمانچه میمان نِشد و برای می

 کرد. شب به سر مادر نثار می آخرِ ای که معموالًو بوسه کردمی

تا ما را از هم دور آمدند  هام شده بود. پاسداروقت مالقات تما

 خوش نمیاد. این دو وآقا خدا ر»به پاسداری کرد و گفت:  کنند. پدر رو

 ین. ترتیبی بدنجرمی هم که مرتکب نشد جوان تازه عروس و دامادن.

  «ن.وشنه و زندگیوبرگردن سر خ

 « دونم.چیزی از پرونده نمی خبرم.من بی»: گفت پاسدار

آخرین لحظات خندید و در مادر پف کرده بود، اما  هایچشم

  رفت.

به کارها  ۀخوبی داشت. هم خیلی هایدستاورد ،عزیز این دیدارِ

ش ابا دوستی که از بخش کارگری سازمان اتومبیل خوبی پیش رفته بود.

کرده بودند  درستای برای اتومبیل را در اختیار ما گذاشته بود قولنامه
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اتومبیل  کهاز آنجا خارج کنند. اولین هدف این بود  بتوانند اتومبیل راتا 

از آن خارج های جاسازی شده را اسلحه تازندان منتقل شود  به بیرونِ

مان بیشتر شود. خانواده موفق شده نجاترهایی و احتمال شاید  ،کنند

شهریار  ۀخادم آباد در حوم ۀبودند با کمک دوستی از بسیج محل

بود که از زندگی این زن و  نوشته شدهد. در نامه نکن جورای یدیهأیت

من  ،عالوه در آن نامهرضایت کامل داریم. بهشان شوهر در محل اقامت

به هم ما به شمال را زده معرفی شده بودم. خانواده سفر به عنوان جنگ

کید هر دو خانواده بر غیرسیاسی أتوضیح داده بودند. ت عنوان ماه عسل

در بودن ما در مالقات با مسئولین زندان، این اثر را داشت تا مسئولین 

تر رسیدگی کنند. سریع به پروندهکه دادستانی قول دهند 

ساختگی  اطالعاتِ دادنِ در انتقالهای قبلی، هایمان با هماهنگی هخانواد

اینها را مدیون آقای موسوی بودم  ۀو هم موفق عمل کرده بودندکامالً 

  .ه بودمکه ناخواسته او را به زندان کشاند

 

. در کنمنیروهای رژیم فرار موفق شده بودم از دام بارها 

ری ما بودند. تعدادی از هواداران دنبال رد و دستگیه خوزستان و تهران ب

قبل از  ،سازمان در تهران و شهرهای جنوب ایران ۀشد دستگیر

در ارتباط مستقیم با من بودند. تمام سعی خانواده در شان، دستگیری
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تهران این بود که کسی از دستگیری ما مطلع نشود. آنها برای آمدن از 

کردند. ما هم خوب مسائل امنیتی را رعایت می همتهران به شمال 

دانستیم که هر ساعتی که بیشتر در زندان بمانیم خطر بیشتری جان  می

اینکه پلیس تهران به اطالعاتی از  قبلکند. بنابراین ما را تهدید می

کردیم تا بتوانیم از زندان میمان را دست پیدا کند، باید نهایتِ تالش

ر هفته به مالقات هایمان هقرار گذاشتیم خانوادهخارج شویم. رشت 

 مان تالش کنند. توانند برای آزادیاز هر راهی که میبیایند و 

زیادی پیدا کرده بودند و از  ۀخانواده به آقای موسوی عالق

 بعداز اینکه او تنها یک روز  ؛گفتنداش میانسانی هایها و ویژگیخوبی

ته تهران تا اتومبیلی کرایه کرده و رفنیاورده و ، دلش طاقت اشاز آزادی

 خانواده را از ماجرای دستگیری ما باخبر کند. 

های خانواده تالش ،الزم مدارکِ ۀتهی و اتومبیل ۀقولنام با وجود

آور اینکه کمی کونتیجه نداده بود. اما شاتومبیل برای پس گرفتن 

هایشان از موریتأبرای رفت و آمد و انجام م هامشخص شد پاسدار بعدتر

 شگفته بود موتورهم ن زندان یکی از مسئوال !اندکردهآن استفاده می

  !مکانیکاند دست آن را سپردهسوز شده و برای تعمیر نیم
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 ۀنوعی شکنج شخود ،فکر کردن به ماشین هاوقتبیشتر 

ها را در که اگر اسلحهکردم بود. مدام به این فکر میشدید روحی 

 ن نخواهد بود. اتومبیل پیدا کنند دیگر شانسی برای زنده ماند
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 دیدن زندان به جرم خواب

 

معنایی داشت و همیشه  ،در آهنی و باز شدنِ ۀصدای دستگیر

کارگران ساختمانی وارد  لباسِدو بازداشتی با داد. ای میخبر از حادثه

 کردیم کهبند شدند. همه کنجکاو و متعجب به دو نفر جدیدی نگاه می

حت وارد نداشتند. هر دو نارا هازندانی بقیۀهیچ شباهتی با  راز نظر ظاه

ای از اتاق نشستند. طبق معمول کسی گوشه از سالم بعدبند شدند و 

ماجرای  "حبیب الهی"به نام  شانعلت دستگیری را از آنها پرسید. یکی

که چپ و راست و میانه، بود شان را تعریف کرد. این اولین بار دستگیری

بر سر یک موضوع رفتار مشابهی همه و همه  ،مذهبی و غیرمذهبی

  خنده پیچیده بود توی بند زندان. ۀداشتند و قهقه

آقای حبیب الهی چهل ساله که  :چه بود ماجرای دستگیریاما 

به رود میروزه  ره ایی ساختمان است طبق معمولِاش بنّحرفه

، "حسین"که  نوشیدهمیچای داشته بوده. که پاتوقش ای خانه قهوه
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شود. حبیب با خانه میکرده، وارد قهوهمیشه با او کار میکارگری که ه

کجایی؟ بیا  .بیا حسین جان»گوید: زند و میحسین او را صدا می دیدنِ

نشیند و آقا حسین می «ام.برایت تعریف کنم دیشب چه خوابی دیده

که در  یحبیب ماجرای خوابی را که شب قبل دیده برای او و اطرافیان

دیشب خواب دیدم با همدیگه رفتیم » کند:اند تعریف میخانه بودهقهوه

فرو  وخواب عصبانی دشنه ر تویبریدیم و منم  ومسجد ر پیشنمازِ سرِ

خراب از خواب  قلب پیشنماز. بعد هم با فریاد و اعصابِ تویکردم 

 « پریدم.

زنند زیر خنده. بعد هم طبق می شانکارگر از دوستانِنفر چند 

نشینند. نیم جا میر انتظار پیدا کردن کار همانهمه روزه د معمولِ

شوند و حبیب و حسین خانه میساعت بعد چند پاسدار مسلح وارد قهوه

  آورند.و به زندان میکنند میرا دستگیر 

حوالی ساعت  ،انشحبیب و حسین را دو شب بعد از دستگیری

به  رگشتندبود که ب نیمه شب حوالی یکِ دادستانی. تقریباًبردند ده شب 

از خواب  هااز زندانی چند نفرطبق معمول درِ سلول که باز شد . زندان

 ای غمگین رفتند و نشستند سر جایشان.بیدار شدیم. هر دو با چهره

باز هم صدای خنده شرح دادند که در دادگاه گذشته بود را آنچه وقتی 
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محکوم و حسین به دو ماه حبس بند پیچید. آقا حبیب به چهار ماه  توی

 د. شده بودن

بنده که  گمبه حاکم شهر آقای رهبر می ،آقا» :گفتحبیب می

شما چرا خواب  هگجنایت نکردم، فقط خواب دیدم. آقای حاکم شهر می

به دیدار امام، چرا خواب ندیدی رفتی مکه، شما چرا  یرفتکه ندیدی 

خواب ندیدی رفتی به زیارت امام رضا، چرا خواب ندیدی رفتی به 

  «های جنگ.ههجب

گفت: که می ،حسینهمکارش  هایحرفو همگی در حیرت از 

ن خواب دیده، من وایش ،من هم به حاکم شهر اعتراض کردم. گفتم: آقا»

قماش  هن از یوتشما همه چه گناهی دارم؟ حاکم شهر به من جواب داد

  «!ها نبینیداز این خواب همدتی زندان تا دیگیه ، برید نهستی
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  ات زندانمقرر

 

زندگی جمعی بودیم. مقرراتی که  توی بند تابع مقرراتِمان همه

ساعت بیداری، نظافت، استراحت،  ؛بودندگذاشته ها عمدتاً خود زندانی

غذا، دو بار حمام در هفته و غیره.  هایورزش، هواخوری، شستن ظرف

ر هفته بود که د رو انداز یکی پتو داشت. یکی زیرانداز وتا هر زندانی دو 

سرمان را به هم  هاوقتاهی شدند. گچند بار توی حیاط تکانده می

براق فلزی  دستشویی از جنس تلقِ ۀسپردیم. آینسلمانی بند می قیچیِ

لباس فرصت داشت.  نبود. هر زندانی نیم ساعت برای حمام و شست

 و در راهرو بند حیاط ۀاز طنابی که گوشهم ها برای خشک کردن لباس

مسئول به نوبت هر روز هم یک نفر  کردیم.استفاده می ده بود،کشیده ش

 چایخانه بود. 

ایران دیگرِ های اوین و زندان زندان رشت با زندانِ جوّدر کل 

 شانجامباید ای متفاوت بود. نماز خواندن، عبادت یا عادتی بود که عده
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نماز  قعو موما بودند  های بندِها نمازخواندادند. مجاهدین و مذهبیمی

 کردیم. آنها سکوت می به احترامِشان، خواندن
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 بازجو فقیه فریب  

 

ای یک بار و هر بار نیم هفتهگذشت. میدستگیری ما  سه ماه از

ر و اخباگرفتنِ های کردم. یکی از راهساعت همسرم را مالقات می

همین  ،بند زنان و بند مردان طورهمیناطالعات مربوط به بیرون و 

 هفتگی من و همسرم بود. های قاتمال

هیئت اعزامی دادستانی کل کشور به زندان  از بازدیدِ بعدمدتی 

از زندان اوین به رشت آمد. فقیه  "فقیه"رشت بود که بازجویی به نام 

ها الهیچهل ساله بود و ظاهرش هم هیچ شباهتی به حزب تقریباً

 ۀپوشید. پاشنکی میکت و شلوار مش و نداشت. اکثر اوقات پیراهن سفید

 ۀده بود. لهجکر واباند و موهایش را هم مدل قیصریخهایش را میکفش

. فقیه "غیرتقیصر بی" اسمش را گذاشته بودتهرانی داشت. یک زندانی 

 ۀدر پروند اوداد. ای نشان میمسلط و حرفهرا  شخود بازجویی، در کارِ

ات و تناقضاتی پیدا کرده ویژه زنده یاد ابوالفضل قزل ایاق اطالعهما و ب
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 :ش این بودها. یکی از سوالاز من بازجویی کردبود. چند بار با دقت 

اهلل، ساعت مچی،  بندِگردن»نوشتم:  «همراهت را کامل بنویس. وسایلِ»

با اما  بند اهلل واقعیت نداشتگردن «عکس پدرم در جلد گواهینامه و...

مان پیدا را در محل سکونت هاهای سازمان چریکتوجه به اینکه جزوه

از اینکه ما فدایی خلق  شانکرد تا شکاین حربه کمک میکرده بودند، 

 تر بشود. رنگهستیم کم

بر  شناختند و اکثراًاو را می های از زندانی، خیلکوتاه یدر مدت

توانم بگویم میت أ. به جرکردندتأکید میدر بازجویی  شاتبحر و پختگی

و  طرفاز یک ما خونسردی  ،ما در مقابل بازجو فقیه عطف پیروزی ۀنقط

بر اینکه باید ما  مدامِطور اصرار و همین ؛مان بودگناهیبر بی کید مدامأت

 شویم. آزاد 

 همآنها از  ،یها به دادستانخانواده ۀزمان مراجعفقیه حتی 

دست ای اطالعات تازهبه بتواند تا شاید از آن طریق  بازجوئی کرده بود

 موفق نشده بود. اما باز هم دا کند، پی
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 خون فرزند دوازده هزار و پانصد تومان پول  

 

ما بود که  7017اواخر دی  .گذشتمیچهار ماه از دستگیری ما 

زمان بود با روز هم ما ۀ. روز محاکمرا دست بسته به دادستانی بردند

ه دادستانی ب. ما را به جای مالقات یشانهامالقات زندانیان با خانواده

 اتاق جداگانه در انتظار نشسته بودیم.تا دو  تویبردند. فرزانه و من 

دادستان و چند  و به اتاق بزرگی بردند که حاکم شهرما را  ساعتی بعد

ی نگذشته بود که دادگاه شروع اچند دقیقهپاسدار زن و مرد آنجا بودند. 

ل نداشتن مدارک به دلی»االسالم رهبر اعالم کرد: شد. حاکم شهر حجت

 ،آقای عباس بختیاری و خانم فرزانه ترابی ۀو اسناد کافی در پروند

مبنی بر اقدام علیه نظام جمهوری  7017شهریور  07دستگیر شدگان 

چنین به دلیل شود. همابالغ می و کتباً اسالمی، حکم آزادی آنان شفاهاً

 هزار غ دوازدهشان در هنگام بازداشت، مبلمتولد نشده شدن فرزندِ هکشت

  «شود.فرزند به آنان پرداخت می و پانصد تومان به عنوان فدیه و خونِ
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از ما خواستند اگر موردی قابل توضیح است بیان کنیم. بهترین 

راه این بود که هر دو بگوئیم چیزی برای گفتن نداریم. دادگاه به همین 

 ! رسید پایانه سادگی ب

 ؛راتب اداری را انجام دهندسلسله مما را به اتاقی بردند تا 

ام را ازدواج و ساعت مچی ۀعالوه حلقهدوازده هزار و پانصد تومان پول ب

دادستانی  م. ما را به راهرورسید را امضا کرد ۀبرگمن هم تحویل دادند و 

ای از راهرو روی نیمکت نشسته بود. بغض در گوشهبردند. مینو )لیال( 

از ته همدیگر، هر دو  شم در چشمرفتم. سالم کردم. چ شگلو به سمت

دل آهی کشیدیم. حکم آزادی لیال را نیم ساعت پیش از ما به او اعالم 

اش از تهران بیایند و او را به نشسته بود تا خانوادهحاال کرده بودند و 

نخواهد داشت. قرار  کنار خودشدیگر قزل را دانست که و میخانه ببرند 

  یم.گذاشتیم تهران همدیگر را ببین

جمع بعد از مان را جمع کنیم. زندان تا وسایل برگرداندندما را 

 طرفها در انتظار آزادی نشستم، اما هیچ تماسی از وسایل ساعت کردنِ

اینکه  ؛شب شده بود و جانم پر از دلشوره مسئولین زندان گرفته نشد.

 ساختگی بوده. تا صبح نخوابیدم و مبادا تمام جریان دادگاه یک نمایشِ

 وت وسایلِ»و گفت:  حوالی ده صبح زندانبان وارد بند شد کردم.فکر می

  «.یمبر جمع کن
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در آغوش گرفتم و  یکیرا یکی هایم سلولیهمبلند شدم و 

 بندِ همدیگر را بوسیدیم. دوان دوان رفتم ایستادم توی چهارچوب درِ

-برگشتم و برای همی خداحافظی کردم. و با صدای بلند با همگ کناری

 هایم دست تکان دادم. بندی

خروج از زندان شبیه یک معجزه بود و از آزادی و  ،هاآن سال

  .ه بودآزادی به نام ما رقم خورد ۀمرگ، قرع ۀجوخبه جای  ،خوش حادثه

 

بار طعم تلخ زندان را  چهار تاریک و سیاه،های سالدر این 

دیگری از جنس های آنجا آدمست. ا آنجا دنیای دیگریام. چشیده

شوی مرهم میتو که خودت مجروحی، آنجا زندان است و هستند. 

بوسه  یدیگر از شالقِ هلهید جان دیگران. برو جان جراحت قلب 

-د. آنجا از باججواستخوان دیگری را نمی در خوابکسی آنجا  ..زنی. می

. آنجا کسی نیستخواهی تمامیتمنیّت و . اثری از ی نیستخبرخواهی 

 دوست نپوشیده است. آنجا کسی با دروغ به ویرانیِ لباسِبه دروغ 

نشیند. آنجا کسی القاب دراز و طویلی را با خود ت نمیهاخوبی

. یستن شدنبال بزرگ کردن خود بینذرهکس با . آنجا هیچکشد نمی

گندیدن در مرداب را دوست آنهایی که همۀ باشی. مثل باید ساده 

حسد از خون و شالق و گلوله نیست، تر جایی که هیچ چیز ارزانندارند. 
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نگران همه دلآنجا  ...خودخواه نباشیکه  آموزیمییست، و حسادتی ن

  !شده بودیم عین بارانساده بودیم. همدیگر بودیم. 

 

راهرو منتظر بودند.  تویهمسرم  ۀبه دادستانی بردند. خانوادمرا 

 روید. توانید بمور دادستانی جلو آمد و گفت آزاد هستید و میأم

و  هابا وجود تالش .رفته بوداش از ما همراه خانواده قبلمینو 

به دفن او  محلِ از خانواده و بستگان قزل، رژیم هرگز نشانیی هاپیگیری

 عزیزانش نداد. 

کارمند لباس شخصی دادستانی کلید اتومبیل را تحویلم داد و 

که داد را  ای از حیاطگوشه نشانیِگفت ماشین را هم تعمیر کردیم و 

با بهت و  ،به اتومبیل افتادکه  مچشم. اتومبیل آنجا پارک شده بود

 انجایش سرِهای مخفی شده باید اسلحه کردم. قطعاًناباوری نگاهش می

. توانست در انتظار ما باشد نمیسرنوشتی جز مرگ  گرنهو ندبودمی

حال هر هره از چنگال مرگ گریخته بودیم؟ ب شد. آیا واقعاًباورمان نمی

نیروهای اطالعاتی  توانسته بودیمو بختِ بلند با هوشیاری  نفرمانسه 

 ماشین را روشن کردم و نزدیک درِ و آزاد شویم.بدهیم رژیم را فریب 

تکرار  مدامو مادرش  کرده می. پدر فرزانه گریتوقف کردمدادستانی 

  «فداتون بشم...فداتون بشم... »کرد:  می
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شد که شدیم اما باورمان نمیج میاشتیم از شهر رشت خارد

جنگل و روستاهای اطراف را تماشا  ،سر سبز ۀتوی جادایم. آزاد شده

 اعدام و روزهای سختِ و از شکنجه فرزانه م و برای پدر و مادرِکردیمی

گفتیم. ساعتی بعد سکوت غریبی در فضای می هازندان و مقاومت زندانی

با  ،وار دوستش داشتمکه دیوانه ،ابیآقای تر ...کردسنگینی میاتومیبل 

 فرزانه،من دست در دست  .سکوت را شکستخواندنِ آواز دشتستانی 

ی دوباره به زندگی سالمکردم و را تماشا میگیالن  زیبایطبیعت 

  گفتم. می

 

شد  . ساعتی نگذشته بود که خانه پُرتهرانرسیدیم شب  اوایلِ

بامیان  ه و حسین آقا ظریفیاز فامیل و بستگان و دوستان. خاله خدیج

)مادر و پدر شهید فدائی علیرضا ظریفی بامیان چوبداری( هم  چوبداری

بوسه کردیم. خدیجه خانم به پهنای صورتش  آمدند. همدیگر را غرقِ

 ۀقهقهبا  کرد و حسین آقانمی های ما را رهاریخت و دستاشک می

شادی  شب همه غرقِد. آنداای به ما میهایش هر لحظه جان تازهخنده

هایمان دیده ۀجا ماندند. هماز اقوام و دوستان شب را همان خیلیبودیم. 

کس شرح دادیم. هیچ شانو اندوهی که داشت برای هاتلخی ۀرا با هم

 ، همراه یکی از اقوامۀ دیگراندر هیجان و همهمبرود. آمد دلش نمی
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ها را از درهای سلحها عجلهبا  کردیم و بعد. اطراف را کنترل م حیاطرفتی

ای در همان حوالی خانه ای از باغِاتومبیل بیرون آوردیم و در گوشه

  مخفی کردیم.
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 بازجویی در خیابان

 

 ۀخانبه برگشتیم  ،ادی از زندان رشتاز آز بعدسومین روز 

یم اتومبیل را به صاحب شهر زیبا. تصمیم گرفت در شهرانِ مانقبلی

 همان رفیقی که ۀخانرفتیم زده از چهار ماه سر  بعدبرگردانیم.  اشاصلی

اتومبیل را از او قرض گرفته و  یکی از کارگران تشکیالتیِ سازمان بود

  .بوددر خیابان آذربایجان اش خانهبودیم. 

اتومبیل متوجه  ۀآین زهر زیبا به میدان آریاشهر ادر مسیر ش

نرسیده به  ،ستگانتلفن به ب ۀسپاه هستیم. به بهان گشتِ شدم در تعقیبِ

 تلفن زیر پل نابینایان توقف کردم. اتومیبلِ ۀمیدان آریاشهر کنار باج

از اتومبیل پیاده مسلح نفر دو ایستاد. گشت بالفاصله پشت اتومیبل ما 

شدند و آمدند سمتِ ما. من بدون توجه به آنها رفتم سمت باجه تلفن. 

و آمد طرفِ من.  «..هستم. ببخشید... با شما»یکی از آنها صدایم زد: 

لبخند زدم. پاسدارِ دیگر رفت سمت اتومبیل ما و کنار پنجره ایستاد. با 
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م. جواب سالم سالم گفت هایشان نگاه کردم و با لبخندتعجب به لباس

از . ای دیگرگوشهو برد  داد. پاسدارِ دوم فرزانه را از اتومبیل پیاده کرد

رو برای آنکه با مشکلی روبهد. مان جداگانه مقصدمان را پرسیدنهر کدام

رویم به محلۀ نهم آبان از پیش قرار گذاشته بودیم که داریم مینشویم، 

مدارک اتومبیل را خواستند. مدارک در حمله  .منزل شوهرعمۀ همسرم

به خانۀ تیمی در رشت از بین رفته بود و ناچار شدم برگۀ دادستانی 

با شان بدهم. نشان -بود شدهشدنِ اسناد درج مفقود که در آن -رشت را 

یکی از آنها با بیسیم با دیدنِ برگۀ دادستانی، کمی از ما فاصله گرفتند. 

مرکز مجوز عبور داد. برگه را گرفتم و مرکز تماس گرفت. خوشبختانه 

رفتیم. بعد از اینکه مطمئن  به سمتِ نامعلومی سوار اتومبیل شدیم و

، خانۀ کارگر سمت خیابان آذربایجانایم، رفتیم مان را گُم کردهشدیم ردّ

که پیش آمده  را برایش ماجرای دستگیری و مشکالتی. هوادار سازمان

 برگشتیم. شرح دادیم و اتومبیل را تحویلش دادیم و  بود
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 شهادت محمود محمودی )بابک(

 

تالش کردم دوباره با  ،از شهادت قزل و آزادی از زندان بعد

مسئول شاخۀ شمال سازمان بود ارتباط  )بابک( که "محمود محمودی"

 . هایم به جایی نرسیدتالشسفانه أبگیرم اما مت

ی فدایی هاقدیمی سازمان چریکاز اعضای  محمود محمودی

 دیده بودم.  هاهایی بود که در آن سالچریکترین یکی از شجاع خلق و

 "محمود محمودی"زنده یاد 



278 

 

هنگام رانندگی در  7012 در هفتم اردیبهشت ،سه سال بعداو 

اما  سخت قرار گرفت؛های و تحت شکنجهشد نزدیکی شهر ری دستگیر 

رژیم، بعد از  گرانِو قابل ستایش در مقابل شکنجهنظیر با مقاومتی کم

به جرم اقدام جهت  7014اسفند  74ماه زندان، در  00گذراندن 

و عضویت در مرکزیت سازمان  براندازی نظام جمهوری اسالمی

 های فدایی خلق، در زندان اوین به جوخۀ اعدام سپرده شد.  چریک
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 )بندرامام خمینی( شاهپور بندر در اعدامی سیزده

 

 

 

هایم در بندرشاهپور که شهراسامی تعدادی از دوستان و هم

 اعدام شدند: 

بندرشاهپور، هوادار  7002)غالم( متولد  "عبدالحسین راشدی"

در مقابل  7044مرداد  2تیرباران  ق،های فدایی خلسازمان چریک
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های نفت مسیر انفجار لوله دروغینِبه اتهام  ،تاج آبادان سینما

مسلحانه با پاسداران در  شرکت در درگیریو ماهشهر -بندرشاهپور

 . خرمشهر

 "عبدالحسین راشدی"زنده یاد 

 

 

 

 

 

 

های لد بندرشاهپور، هوادار سازمان چریکمتو "فرهاد سلیمانی"

زندانیان  در قتل عامِ ،سالگی 04در سن با طنابِ دار ی خلق، اعدام فدای

 . در زندان رشت 7017تابستان در سیاسی 
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 "رهاد سلیمانیف"زنده یاد 

 

 

 

 

 

 

 

لد بندرشاهپور، هوادار سازمان پیکار در راه متو "نبی افشاری"

 سالگی در زندان 02در سن  7012سال در اعدام  ،آزادی طبقه کارگر

مرگ  ۀموران جوخأپیش از تیرباران به م نبیبندرماهشهر.  "ناوا"

من یک مارکسیستم و به خدا هم اعتقاد ندارم. فقط بگذارید »گوید:  می

بند او را باز موران چشمأم «بند به چشمانم نباشد.هنگام تیرباران چشم

 سپارند. کنند و سپس به جوخه آتش میمی
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اهپور، مبارز و بدون تعلق متولد بندرش "سعید علیزاده"

 ،در زندان ناوا ماهشهرسالگی  72در سن  7012در سال ، اعدام سازمانی

 . جرم پخش اعالمیهبه 

متولد بندر شاهپور، دانش آموز، هوادار سازمان  "یداهلل روشن"

 سالگی در زندان ناوا 77در سن  7012مجاهدین خلق، اعدام در سال 

 آتش زدن اتوبوس.  بندر ماهشهر، به اتهام دروغینِ

 

 "یداهلل روشن"زنده یاد 

 

 

 

متولد بندرشاهپور، هوادار سازمان مجاهدین  "جواد اسدی"

  .سالگی در زندان عادل آباد شیراز 00در سن  7010سال  در خلق، اعدام

 

تولد بندرشاهپور، هوادار سازمان مجاهدین م "مسعود رهبر"

  .در زندان ناوا بندرماهشهرسالگی  02در سن  7010خلق، اعدام در سال 
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بندرشاهپور، هوادار سازمان  7022متولد  "زادهسیاوش صالحی"

زندانیان سیاسی  در قتل عامِ ،سالگی 07اعدام در سن  ،مجاهدین خلق

 در زندان اهواز.  7017در سال 

 

 

 

 

 "زاده سیاوش صالحی"زنده یاد 

 

اری از سازمان اتهام هوادبه متولد بندرشاهپور،  "بهرام کارگرفر"

در  ،سالگی 00 سن اعدام در (گرایشات مارکسیستی)مجاهدین خلق 

 در زندان اهواز.  7017قتل عام زندانیان سیاسی در سال 

 

مجاهدین متولد بندرشاهپور، هوادار سازمان  "محمود اکرامی"

 . در زندان اهواز 7017در قتل عام زندانیان سیاسی در سال  خلق، اعدام
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)رضایی( متولد بندرشاهپور، هوادار سازمان  "زادهعظیم محمد"

در قتل عام زندانیان سیاسی  ،سالگی 04اعدام در سن ، مجاهدین خلق

 . درزندان اهواز 7017در سال 

 

متولد بندرشاهپور، هوادار سازمان مجاهدین  "شاپور توکلی"

 . در زندان اهواز 7017اعدام در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ، خلق

 

متولد بندرشاهپور، هوادار سازمان مجاهدین خلق  "شاپور الیق"

 . در زندان اهواز 7017در قتل عام زندانیان سیاسی در سال  اعدام ،ایران

 

یک نقشه و در  هااز آن نفرسیزده اعدامی، چهار این از میان 

ند. محمود شداز پیش سازماندهی شده به جوخه تیرباران سپرده  ۀتوطئ

از  بعد 7014ام کارگرفر، شاپور توکلی و شاپور الیق در سال اکرامی، بهر

 ،از آزادی بعدسه ماه  ۀبه فاصل ، اماشوند ها حبس از زندان آزاد میسال

ا آنها بشخصی که نفوذی رژیم در میان هواداران سازمان مجاهدین بوده 

کند سازمان از آنها خواسته است تا از طریق  گیرد و اعالم میتماس می

شوند. هر  منتقلو به عراق کنند تان و بلوچستان ایران را ترک سیس

 شوند توسط رابط نفوذیِبا این باور که به عراق انتقال داده می نفرچهار 
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کنند. در و بندرشاهپور را ترک میشوند میوزارت اطالعات سوار اتوبوس 

و هر شود میهندیجان اتوبوس متوقف -گناوه ۀمحل ایست بازرسی جاد

و  ...گیرندو زیر بازجویی و شکنجه قرار می شوندمی دستگیر نفرر چها

 ۀبه جوخ ،سراسری زندانیان سیاسی بعد در جریان قتل عامِ یک سال

 ،شوند. رژیم در وحشت از خیزش مردم بندرشاهپوراعدام سپرده می

-دسته جمعی در پانزده کیلومتری جاده اهواز اجساد آنها را در یک گورِ

 د. کنیم دفنماهشهر 

 

در پادگانی در نزدیکی  7012زاده در سال سیاوش صالحی

از هفت ماه بعد  اش بود.یربازدوران س در حال گذراندنِسوسنگرد 

 به بیند، رواش را میاینکه خانواده بعد ازرود و به مرخصی می ،خدمت

کنند و روانۀ زندان های مردم دستگیرش میروی بازارِ شهر جلو چشم

شود. بعد از سپری کردن سه سال زندان، او را به زندان هشهر میناوا ما

کنند. سه سالِ دیگر در قزلحصار دورانِ دشوار قزلحصار تهران منتقل می

گذراند و بعد به زندان اهواز در سه راه خرمشهر انتقال و سختی را می

 7017شود. سرانجام بعد از هفت سال زندان، در شهریور سال داده می

تل عام سراسریِ زندانیان سیاسی در زندان اهواز به جوخۀ اعدام در ق

 شود. سپرده می
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همراه ماهشهر -اهواز ۀدر پانزده کیلومتری جادرا سیاوش  جسدِ

 در یک گورِ ،قتل عام شده از زندانیان سیاسیِ نفر دیگرنزدیک به سی با 

ند کشرکت ساختمانی روایت مییک  د. نگهبانِکننمیدفن جمعی دسته

جمعی دستهاجساد را و بود  ها شلیک شدهبیابان ها درکه تیر خالص آن

 ها در محل دفنِشب آن ناحیه،های د سگگویاو می اند.خاک کرده

، کشیدند. دو هفته بعدو تا صبح زوزه میشدند جمع می هاکشته شده

 شود. گرد و سیمان پوشانده میدفن با میل محلِ

اعالم را دفن او  سیاوش، محلِ ۀنوادخا مدامِهای با پیگیری

روند، از خشک بودن وقتی خانواده سرِ خاکِ عزیزشان مید. کنن می

شود سه ماه های نگهبانِ شرکت ساختمانی، معلوم میها و گفتهسیمان

 های دیگر گذشته است. از مرگ سیاوش و زندانی

سه ماه »گوید: می ،زادهمعروف به مادر صالحی ،مادر سیاوش

المالقات بودیم. بعد به ما اطالع دادند بیائید روز آزادی ود که ممنوعب

من پسرتان است. بروید او را در زندان ناوا ماهشهر تحویل بگیرید. 

به زندان ماهشهر تا شیرینی بزرگی برای پدر سیاوش رفتم تنهایی 

های سیاوش را به من تحویل مسئولین زندان ساک و لباس ... امابیاورم

  «د.دادن
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کنان زنان و شادیزاده به رسم عشایر جنوب، کِلمادر صالحی

ن و کنارقص ؛کندزندان را ترک می ،دستدر های سیاوش ساک و لباس

های سیاوش را میان مردم شود. لباسسربندر می زنان وارد شهرِکِل

ید بیرون، سیاوش آزاد یها بیااز خانه» :زندکند و فریاد میپخش می

ید شادی یتان را ببینید. بیاید سیاوشیم آزاد شده. مردم بیاشده. پسر

شیون و زاری و اشک و اندوه محله را فرا  «..کنید. سیاوشم آزاد شده.

او را در کنند و میزاده را دوره جسور شهر، مادر صالحی گیرد و مردمِمی

  .گیرندآغوش می

 شدرما ۀرژیم بارها به خان مورانِأم ،از شهادت سیاوش بعد

بیرون خانه از او هر روز که آزارش دادند و اذیتش کردند. ند و بردحمله 

ها زد و از خون سیاوش و سیاوشان قصه، محله را دور میرفتمی

اش با ماشین زیر خانهجلو درِ موران او را أمروزی تا اینکه  ...گفت می

ه و هر روز کلماتِ زشت و رکیکی را در کوچ. شکستندو پایش را گرفتند 

با صدای بلند فریاد  حلهکردند؛ اما او در بازار و مخیابان نثارش می

های مجاهد و فدایی و پیکاری و همۀ آنهایی که اعدام شدند بچه»زد:  می

  «من بودند. من با همۀ مادرهای ایران همدرد و همصدا هستم!



288 

 

 

 

 

 یک زندانی سیاسی مرگ پدر  

 

های فدایی خلق و کاز فعالین سازمان چری "داریوش زاهدی"

های شکنجه و های اوین، کارون اهواز و ناوا ماهشهر از سالزندان مِمقاو

  گوید:می طورایناعدام 

انقالب اسالمی به  ۀکرج توسط کمیتدر  7017 چهارم آبان»

م به زندان اوین منتقل و مستقیماًشدم اتهام مبارزه علیه رژیم دستگیر 

 ،شدیر نظر اسداهلل الجوردی اداره میدادستانی که ز ۀ. در شعبکردند

جسمی قرار گرفتم تا به  ۀزیر شکنجبودن خلق  ابتدا به اتهام مجاهد

این سازمان و فعالیت علیه نظام اعتراف کنم. آن روزها  ارتباط با

گروه گروه برای گرفتنِ از زندانیان سیاسی بود که  پُرهای شکنجه  اتاق

و  هازن ۀفریاد و ضج. شدندمیسپرده گرها اعتراف به دست شکنجه

ایجاد کرده بود. حاکمان شرع و مالها آوری برای ما فضای وحشت هامرد

کردند. ای سرکوب و شکنجه را متوقف نمیدر کنارِ پاسداران لحظه
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های مختلف به کف بستند و با کابلهای فلزی میرا به تخت هازندانی

ی زندانی دند. همزمان گلوزضربات مرگباری می شانباسن و کمر پاها و

خون  واقعاًآن روزها شوند.  ششیدننفس کتا مانع  داندرا هم فشار می

گرفتند. شکنجه قرار می زیربه نوبت  هاها را گرفته بود. زندانیفضای اتاق

-شکنجهمقاومت زیر شکنجه جان باختند.  خاطربه تعداد زیادی از آنها 

تعدادی از  مثالً ؛بردندبه کار می متفاوتی را برای شکنجه هایگرها روش

 شانبدن همه جایو با کابل به کردند میسیاسی را آویزان  هایزندانی

آب زخمی و خونین به نقاط  زدند و بعدمیهای هولناک ضربه

کردند. ها را به مدت طوالنی در تابوت زنده به گور میپاشیدند. بعضی می

پاها و کمر و باسن بود. تمامی ترین شکنجه کابل زدن به کف رایجاما 

 دهِزخمی بود. ساعت  هایاز زندانی پُرها راهروهای زندان اوین و سلول

تعدادی از زندانیان را  ،های اعدامهر شب الجوردی جالد به همراه گروه

کردند. یک شب وقتی که زیر شکنجه زندان اوین اعدام می ۀدر محوط

 هایهو شکنجه شد معقب زدکمی بندم را چشمهر طوری بود بودم، 

زمین  رویخون  هایهبیهوش را دیدم که از کمر و پاهایشان قطر

روی پاهایشان با ماژیک را قبل از اعدام  هاچکید. اسامی زندانی می

 شب شکنجه، مرا به بخش دیگری از زندان اوین بعد از دونوشتند.  می

ام تحت یک ماه تم . آنجامعروف بود 029 هایکه به سلول بردند
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شدم. در این شکنجه می "حامد"گری با نام مستعار مسئولیت شکنجه

شش  ،متر دو در یک هر سلولِتوی کردم. خون ادرار می اشهمهمدت 

شدند. هیچ نوع ارتباطی با زندانی سیاسی برای شکنجه نگهداری می

 کمی پنیر و یکا ف نان بدنیای بیرون نداشتیم. غذای هر زندانی نص

به بخش عمومی زندان اوین که  بعدزمینی بود. گی و سیبگوجه فرن

منتقل  داشتسلول شش در شش  سیزدهو هر بند  بودچهار بند شاملِ 

زندانی سیاسی دیگر در  92 به همراه تقریباً 70اتاق  0در بند  . آنجاشدم

 شستن نبود. نفس کشیدن سختحبس بودم. جایی برای خوابیدن و ن

سرمای شدید، بیمار،  انکنجه شده، زندانیشو زخمی  انزندانی بود.

همۀ  ...و زدۀ بعضی از زندانیانروحیۀ وحشتهای شایع زندان، بیماری

آن، هر شب چند نفر از عالوه برفضای سیاهی برایمان ساخته بود. اینها 

 "گیالنیاهلل آیت"زندانیان سیاسی توسط الجوردی جالد و حاکم شرع 

سنجانی منصوب شده بودند( اعدام )که از طرف خمینی و هاشمی رف

وحشت را چند  ین جوّا یهر از چند گاهمسلسل، صدای رگبار شدند. می

از  ام، الجوردی مستقیماًهای شکنجهکرد. یکی از آخرین شببرابر می

با را ام خونینزخمی و پاهای و باالی سرم  ه بودآمدمن بازجویی کرد. 

بعد از شش ماه برای بگیرد. کرد تا از من اعتراف هایش له میکفش

مرا همان روزها مادرم مالقات کنم. با اولین بار توانستم پانزده دقیقه 
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توسط الجوردی به فرودگاه مهرآباد  ،همراه تعدادی از زندانیان سیاسی

. در تمام مدت کردندو با هواپیمای ارتشی به اهواز منتقل  ندتهران برد

به دادستان خوزستان  ،ود. در اهوازها و پاهایمان بسته بها و دستچشم

ما آمد  سراغبه  شدالجوردی محسوب می که دست راستِ "تیزمغز"نام 

بار در این های شکنجه منتقل کرد.ما را به زندان و اتاق و مستقیماً

های انفرادی دو در یک خوزستان در سلول ۀدرج پنجاه ۀشندگرمای کُ

 همراه بود با کتکبازجویی بار  هرم. سپری کرددو سال را  مجموعاً ،متر

این در مالقات. دوران بسیار سخت و دردناکی بود.  اهانت و ممنوعیتِ و

-نه شاهد شکنجه و اعدام تعدادی از زندانیان بودم. شکنجهأدوران متاسف

ها و پاهای ها و دستزندانیان سیاسی را با چشم ،"نامدار"گری به نام 

فرسای گرمای طاقت به خاطر. داشتبسته در کانتینرهای فلزی نگه می

کردند. تمام روز در این کانتینرها با مرگ مقابله میزندانیان خوزستان 

برای اعدامِ بار گزید. یکها با گازانبر بدن زندانیان را مینامدار شب

سال داشت، مجبور  72 فقطکه  "سعید علیزاده"ی مبارزی به نام زندان

سر چون این نوجوان از وحشت قادر نبود  به صندلی ببندند،او را شدند 

خالص را به  تیرِ همراه دادستان تیزمغز ،"اراکی" حاکم شرع !بایستدپا 

های صحنهبرای دیدن زدند. بارها زندانیان را میها یبقیۀ اعدامسر او و 

یک ، در همین دوران را در هم بشکنند. نهامت آتا مقاوبردند میاعدام 
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را  "مسعود رهبر"از همراهان و دوستانم به نام  یکی 77ساعت روز صبح 

به جوخه اعدام سپردند و  "علی کوهی"عادی به نام  همراه زندانیِ

تیر خالص را به سر این دو زندانی  ،معروف خوزستان تیزمغز جالدِ

های خونین به داخل شلیک کرد و برای ایجاد رعب و وحشت با کفش

ه ماهی که در زندان بودم، صدها و نُچهار سال و  ۀها آمد. در فاصلسلول

اعدام سپردند و حتی  ۀصدها جوان بین چهارده تا چهل ساله را به جوخ

اعدام  کردند و مانع دفنِخودداری هایشان اجساد به خانواده از دادنِ

  های شهر شدند.ستانگورشدگان در 

 

 «خداکرم زاهدی»زنده یاد 

 

دوران حبس من به  7014سال 

کردند. فکر نمی مه بود اما آزادپایان رسید

کردم باالخره امروز و فردا آزاد خواهم شد، می

ام به دروغ گفته غافل از اینکه به خانواده

اعضای  بقیۀبودند داریوش اعدام شده است. دوست پدرم که از طریق 

کند تا خبر مرگ مرا به خانواده خبر را شنیده بود مسئولیت قبول می

خبر بعد کم کم کند و ل میبیدر شیراز او را سوار اتومدهد. بپدرم اطالع 
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همین االن او را در  :گوید. پدرم در شوک و ناباوری میگویدرا به او می

. پدرم کنار نگه داردخواهد تا اتومبیل را خیابان دیدم! از دوستش می

جان گذارد و خیابان می سفالتآنشیند، آرام سر بر رو خیابان میپیاده

  «رد.سپامی
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 بیترک ایران، زندان د  

 

اطالعاتی هم رسید و اخبار مختلفی که از جنوب به ما میهم 

نشان منتقل کرده بود که یکی از هواداران سازمان از زندان به بیرون 

فرزانه و دو  و امنیتی رژیم به دنبال دستگیری ماست. منداد پلیس می

شیراز.  رفتیمتهران از  ،شانکبچۀ کوچبا  دیگر از هواداران سازمان، نفر

رفتیم  بعددوست آموزگاری مخفی بودیم.  ۀدر خانشیراز دو هفته در 

 زاده رابیژن مالح ۀ، موفق شدیم خانمردم کمکِپرس و جو و بوشهر. با 

ام بود. زندگی های دشوارِترین دوست و رفیق سالپیدا کنیم. او نزدیک

کارگردان تئاتر و  ، سینماگریمحبوب و دوست داشتنی مردم ۀبیژن چهر

های در نمایشنامه چند بار. من بوشهر بود کشتیرانی بندرۀ و کارمند ادار

 سال بهارهم  نفرمانهر دو صحنه رفته بود بازی کرده بودم. که روی او 

در زندان شطیط آبادان  روز 47، به جرم هواداری از سازمان 7044

و از طرف رژیم بود ای دهشناخته ش چون شخصیت بیژنزندانی بودیم. 
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پیشنهاد داد  که بهتر است از بوشهر خارج شویم و گفت ،تحت نظر بود

تعجب و تردیدهای ای بگذاریم. بسیج جلسه ارگانِ یکی از مسئولینتا با 

باعث شد که بیژن با صراحت و ما برای جلسه با شخصی از بسیج، 

ماد کنید که به من قدر اعتباید به او همان»قاطعیت موضعش را بگوید: 

  «اعتماد دارید!

مادری  ۀرا همان شب و در خان "ق"پاسدار بسیج پذیرفتیم. 

هوادار  "د"از هواداران سازمان پیکار و  "م"بیژن مالقات کردیم. خانم 

ما اضافه شدند. بیژن در های آخر به جمع ها، در ساعتچریکسازمان 

 وقتیانوردی تهیه کرد. دری ۀدفترچبرای سه نفرمان کوتاهی مدت زمان 

 خودشچند ساعت اتومبیل هیلمن ظرف داریم متوجه شد مشکل مالی 

را در بنگاهی با قیمت ارزان فروخت و پولش را در اختیار هوادار سازمان 

وانتی که پاسدار بسیج کردیم و با داحافظی خپیکار گذاشت. همگی 

 ،از ترک بوشهر قبلتهیه کرده بود از بوشهر راهی بندر لنگه شدیم.  "ق"

های بندرلنگه که یکی از قاچاقچی "یعقوب"ارتباط ما با باز از طریق او 

هفت نفر بودیم. پنج هوادار سازمان  مجموعدر ده بود. بود برقرار ش

که  نوزادیبچۀ  "محسن"و یک هوادار از سازمان پیکار و ها چریک

 از مشکالت ما بود. یکی اش یمریض
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طی را سختی خیلی  مسیرهاییی و های خاکی و روستاجاده

وانت ما را در  ۀود که به بندرلنگه رسیدیم. رانندشب شده بم. کردی

و بعد شویم ای که قرار بود آنجا مخفی . خانهپیاده کرد و رفتخیابانی 

در مرکز شهر  و تقریباًپشت مخابرات بگذریم، ایران از مرز آبیِ  با قایق

یعقوب  ۀبه خان ،چند دقیقه ۀبا فاصل مگذاشتییم و قرار شد. دو گروه بود

من و آنجا. رسیده بودند زودتر از ما شان و بچۀ کوچکبرویم. دو هوادار 

 ،با فاصله رسیدیم. یعقوب که قرار بود ما را از ایران خارج کند فرزانه هم

که در جریان ماجرا بود ما را پذیرفت. ساعتی بعد  شزناما  نبودخانه 

بی بعد قایق تندرویی که از دُ او قرار شد شبِ ۀفتآمد. طبق گهم  یعقوب

نار ساحل تحویل بگیرد و به کو  دست های دورآمد ما را در بیابانمی

اما یعقوب هر  ،حل شده بود بی حرکت کنیم. مشکل قایق ظاهراًدُ سمت

خواهر در  .راه بیفتیمتوانیم نیست و نمی "خواهر"هوا  گفتمیشب 

یعقوب که  از زبانِ "هوا خواهر نیست" بود. فرهنگ او سمبول مهربانی

 ج دارد. مویعنی هوا مهربان نیست و دریا  زد،غلیظ حرف می عربی را هم

های موشبودیم که  یاو خفه اتاق گرم توی ۀ تمامدو هفت

صدای . ندهای ما گرفته بودروز خواب را از چشمشبانه ،زیادشبزرگ و 

شد که دوخته می یهایبه پنجرهمان شنیدیم چشمدرِ خانه را که می

 راهِ فرار ما بود.  تنها روزنه و
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قایق آماده بود، هوا خوب نبود. ؛ کردیعقوب هی امروز و فردا می

توانست به خاطر تردد زیاد نیروی دریایی سپاه نمیقایق  ،هوا خوب بود

  سمت ایران بیاید.

دارو و  نبودِو ، و تنگ کوچکاتاق  آن تویزندگی مشترک 

یک شب لی از این قبیل باعث شد تا ئو مسا ،خانه بس اجباری درح

-صدایفریاد بزنم. از شدت عصبانیت سرش وقتی یعقوب برگشت خانه 

به خاطر شرایط سختی که داشتیم  نماکداممان کمی بلند شده بود. هر 

ای که بچهوضعیت جسمی مریضی و مخصوصاً کردیم. اعتراض به او 

گفتم:  یعقوببا عصبانیت به را نگران کرده بود.  همۀ ما مان بود،همراه

-موران مسلح با قایقأم» :گفت «مین امشب وضعیت ما را روشن کن.ه»

طور جا در حال گشت هستند و تا وضع اینهای پروژکتوردار هر شب همه

  «حرکت کنیم.توانیم  است نمی

 ۀبه او گفتم چند درصد ممکن است ما را دستگیر کنند. با چهر

شید، لو صد رد می در لو )یا( صد»زیبایش گفت:  ۀمهربان و لهج و ساده

  «کنن.صد دستگیرتون می در )یا( صد

داد. اما خودش با مان نمیخنده امان. ای بودالعادهنظر فوق

  «ی ندارید.اههیچ راه دیگ ؛مینه آقاه» :گفتخونسردی می
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دارو  ۀهیمشکل رفت و آمد و ت ،آن شهر نبودیم از مردمِما چون 

برای تردد  هاوقتکرده بود. بیشتر تر و وسایل مورد نیازمان کار را سخت

ناچار بودیم چفیه و دشداشه )لباس محلی(  چیزهای دیگر، دارو و ۀو تهی

. تمام آمدیمرفتیم و میمیبا دوچرخه  را بپوشیم و غالباًاهالی آنجا 

سازمان کی از هوادران ی فقط ؛قطع بود ایران کامالً های ما با داخلِتماس

اش گرفت و تلفنی با خانوادهبا تهران تماس میهر چند روز یک بار 

 اش باخبر باشند. زد تا از سالمت او و بچهحرف می

ای بود که در آن مخفیگاه بودیم که برای تهیه سومین هفته

یک ساعت لباس عربی پوشیدم و با دوچرخه از خانه زدم بیرون. دارو، 

آقا چرا دیر »از کرد و گفت: گشتم خانه، زن یعقوب در را ببعد که بر

تونستن دبی. یعقوب باهاشون رفت ساحل. نمی اومدین؟ همه رفتن

  «بی اومده بود.منتظر بمونن. قایق از دُ

مثبت بود. اگر همه از مرگ نجات پیدا کرده بودند و هر چه بود 

ی آینده امکانی هم هاماندم تا شبمی منتظرباید مانده بودم و فقط من 

همسر یعقوب شام آورد.  "زبیده" .خوب بود شود،برای خروج من فراهم 

حدود دو ساعت خالی بود. رفتم توی اتاق. جایشان شام را خوردم و 

خانه را  که احساس کردم کسی درِخوابم برده بود داد بود و تازه بام

حمله آنجا ر به سمت پنجره تا اگرفتم زند. از خواب پریدم و بالفاصله  می
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زبیده با عجله رفت سمت درِ خانه. در که باز شد از آن راه فرار کنم.  ،دش

آمدند توی آمد. صدا آشنا بود. همگی آشفته و نگران پچ پچ میصدای 

به شان هر کدام «چی شد؟!»و پرسیدم: بیرون رفتم حیاط. سراسیمه 

ا تاکسی ب»: کردتعریف میآوری را دلهرهوحشتناک و های نوبت صحنه

تاکسی گفت مستقیم و با سرعت بیابان  ۀ. راننداز شهر بیرون بردندما را 

همگی دوان دوان در تاریکی شب به ساحل. برسید تا  کنیدرد را 

 رسیدیمخودمان را به نزدیکی ساحل رساندیم. وقتی در سیاهی شب 

های ساحل ها و شندوازده نفر دیگر کنار تپه متوجه شدیم ده ،آنجا

بی آمده بود داشت به ساحل اند. قایق تندرویی که از دُمخفی شده

نورافکن انداختند و متوجه قایق شد که پاسداران دریایی نزدیک می

بی فرار کرد. ما هم که احتمال دُ سمتسرعت به  اشدند. قایق هم ب

برگشتیم سمت ردیم و از آنجا فرار کدادیم دستگیر شویم دوان دوان  می

. هیچ بیاورد شهرما را که ده ایستادیم تا ماشینی پیدا کنیم جاده. سر جا

. سرانجام تصمیم گرفتیم سوار کندشب حاضر نشد ما را موقعِ آدمی آن

بعد از کلی پیاده روی، و  اضطراب و نگرانیبا بندرلنگه. برگردیم پیاده 

مأمور مسلح آنجا نگهبانی تا به یک دکل مخابراتی که چند رسیدیم 

شان و گفتیم ما مسافر یک ای نداشتیم. رفتیم پیشچاره دادند.می

گوید این وقت راننده می و سواری بودیم که دو ساعت است خراب شده
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هم مان بچهای پیدا کند تا ما را برساند به شهر. تواند وسیلهشب نمی

که مأمورها « مریض است. گفتیم شاید شما بتوانید به ما کمک کنید.

کنند و آنها را اتومبیلی تهیه می نداباور کردههای آنها را حرف

 گردانند بندرلنگه.  برمی

یک هم کنار همدیگر گذراندیم. دیگر را  پر اضطرابِ ۀیک هفت

یعقوب اعالم کرد  یک شب تا اینکه باالخره گذشتماه از این وضع می

بی قایق امشب از دُهم هوا خواهر است و هم امکان زیادی دارد که که 

با دو یعقوب گفت راه بیفتیم. خورده بودیم که  . شام راماندنبالبیاید 

اتومبیل از شهر بیرون آمدیم. چند کیلومتری که از شهر دور شدیم ما را 

کنار جاده پیاده کردند. همگی در تاریکی شب و در بیابان به سمت 

منتظر آمدن ها دیگری هم سرگردان توی بیابان تعداددویدیم. ساحل می

شدند. دو نفر ی دور دیده میهاهای گشتی در فاصلهبودند. قایققایق 

بودند. جوانی الغر اندام با های ساحل مخفی شده نزدیک ما کنار شن

 مهران"اسمش  بینی آرام آرام به ما نزدیک شد. گفترهذ عینک

 از هواداران سازمان مجاهدین خلق است. برادرشاست و  "مقدسی

کشته دادستان بندرعباس به طرز فجیعی به دستور  "مقدسیمهبود "

بار ببندند وانتیک شت پدستان دستور داده بود تا مهبود را دا ؛شده بود
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سر  طوراند که چند. مردم شاهد بودهانها بکشو روی اسفالت خیابان

 . دهدجان میخورد و مهبود به جدول خیابان می

به ، قایق تندرو آرام مطلق در دل تاریکی شب و در سکوت

سرعت به آب زدیم تا هر  اهمگی ب ،ساحل نزدیک شد. با اعالم یعقوب

آب  تویرا به قایق برسانیم. همگی تا زیر سینه  مانچه زودتر خود

با  وقفهشوند. ناخدا بیبسوار قایق  هابودیم. کمک کردیم تا اول زن

 . ..تندتر... زود... زود :گفتصدایی آرام می

وقتی برگشت، اورکت ایش زدم. فرزانه که سوار قایق شد صد

زنده یاد حمید اشرف را دادم دستش و خودم را کشیدم باال و با عجله 

سمت بندرلنگه.  گشتبرمیبا سرعت یعقوب داشت دیدم سوار شدم. 

 دور شد... باور نکردنی بود؛زیاد راه افتاد و از ساحل  شتابِقایق ما هم با 

تر کوچک و کوچکما  هایچشممقابل بندرلنگه دقیقه به دقیقه 

گذاشتیم مان را جا میمان را، مادرمان را، خاکسرزمین پدریشد...  می

ن دانستیم چه سرنوشتی در انتظارماگریختیم که نمیمیمتی و به س

وطن نبود خانه و دیگر اثری از  ،ست. با محو شدن آخرین نورها از بندرا

 مان مانده بود. جز آنچه در دل
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 بیدر سواحل د   دستگیری ما

 

های خلیج . قایق با سرعت آبشبنیمه حوالی یکِبامداد بود، 

سرنشینان خوب نبود  رفت. حالِبی میدُ طرفشکافت و به فارس را می

کردند. در ناباوری میبیشترشان لبۀ قایق را گرفته بودند و استفراغ و 

 "دا سعیدناخ"از کار افتاد.  "نب کوچکتُ"قایق در مرز دریایی  موتورِ

. نزدیک به گذاشتپیشانیش روی نفس عمیقی کشید و دستش را 

 توی زد. محسنهمه موج می ۀنگرانی در چهربیست نفر بودیم. دلهره و 

توی دریا بود و ناخدا سعید کرد. قایق سرگردان آغوش مادرش گریه می

ها حبس شده بود و نفس در سینه. کرد تعمیرش کندتالش میبا عجله 

دانست  کس نمیکردیم. هیچدر اضطراب به دوردست نگاه می نبیشترما

بود. مشغول تعمیر چه سرنوشتی در انتظار ماست. ناخدا سعید همچنان 

گیر یک ساعت نفس «دونم.نمی»گفت:  «ناخدا خرابیش چیه؟»پرسیدم 
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فت: خیلی شانس داریم. گم موتور روشن شد. ناخدا گذشت تا سرانجا

 زنن. ایران گشت می یهاموتوریاین منطقه همیشه قایق 

نزدیکی ساحل دبی. ناخدا رسیدیم ساعت پنج صبح بود که 

  «!معطل نکنین، بپرید تو آب»: سعید فریاد کشید

چند نفر که به گمانم یکی از قایق پریدیم بیرون. یکی 

تر از بقیه از قایق بیرون رفتند. سریعکارگرهای منطقۀ خنج شیراز بودند 

تا هوا آنها و زودتر از بقیه به خشکی رسیدند.  همراهِم همهران مقدسی 

من و یکی دیگر از  .طرف شهربه رفتند میدوان دوان  کامالً روشن نشده

خرین کسانی بودیم که از قایق پیاده شدیم. آ (ج) هواداران سازمان

گروه  ۀو بقی هاو من به زن "ج"سپردم به فرزانه. کاپشن حمید اشرف را 

 عد ازبهم را به ساحل برسانند. ناخدا سعید  شانا خودکمک کردیم ت

با قایق از آنجا دور شد. مسافرانی که به سرعت آخرین نفر،  پیاده شدنِ

همه بیابان بود.  ما اطرافشدند. دور دیده میاز رفته بودند، دوان دوان 

که  سمت چپ شد وبی دیده میدُ نمادر چند کیلومتری سمت راست

عد از مشورت با . ببود "شارجه"کوچک شت کشور بیشتری دا ۀفاصل

 بی را انتخاب کردیم. هوا روشن شده بود. پیادهدُ همدیگر سرانجام مسیرِ

ه بود که دو اتومبیل بی راه افتادیم. هنوز ده دقیقه نگذشتدُ طرفبه 

 طه هاشُر ما آمدند. طرفو با سرعت به شدند اصلی خارج  ۀپلیس از جاد
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اسلحه ما را وادار کردند تا تهدیدِ یاده شدند و با )پلیس( از اتومیبل پ

با بیسیم در تماس بودند. ما را روی  مدامباال. ببریم هایمان را دست

نوشته شده بود  شانزمین نشاندند. بیست دقیقه بعد دو وانت که روی

هایی شبیه قفس حیوانات نصب ها قفسوانتاز راه رسیدند. روی  ،پلیس

و درش را قفل ها یکی از قفسانداختند داخل را  شده بود. سه نفرمان

قفس دیگری که روی هم انداختند توی را  دیگرمان بعد دو نفرِکردند. 

مأمورها به سرعت سوار شدند و به طرف شهر رفتیم. ده دوم بود.  وانتِ

 دبی. رسیدیم دقیقه بعد 

بی کشور کوچکی بود که یک خیابان اصلی بیشتر دُ 7010سال 

های پلیس آژیر کشان وارد خیابان شدند. تصمیم تومبیلنداشت. ا

های میله ؛شوندخبردار مان دستگیریاز  همهگرفتیم شعار بدهیم تا 

مرگ بر خمینی، مرگ بر » کشیدیم:و فریاد میبودیم قفس را گرفته 

  «جمهوری اسالمی

های پلیس وارد حیاط از خیابان اصلی که گذشتیم، ماشین

به بخش کردند  مانمنتقلو  ندگی دستبند زدبه همزندان شدند. 

بازجویی زندان. افسر پلیس وارد اتاقی شد که همگی آنجا بودیم. من و 

هی . اولین سوال این بود که وابسته به چه گروبردرا به اتاق دیگری  "ج"

سیلی  «عت نفت آبادان هستم.نمن بازیکن تیم ص»هستید. گفتم: 
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رسم با کدام سازمان سیاسی فعالیت پمی»گفت: محکمی زد توی گوشم. 

های سیاسی را رد کردیم. وابستگی به سازماننفرمان ر دو ه «کنید.می

دو از  ، وشینید روی صندلینچند سیلی زد. گفت ب نبار به هر دومااین

بقیۀ افراد گروه هم به همین نحو بازجویی شده  ..بازجویی کرد.نفرمان 

 ما هم به بندِ مردان منتقل شدیم. بودند. بعد زنان به بندِ زنان و 

بردند بود که ما را دست بسته مان بازداشت چهارمین روزِ

مان از ترک ایران مان گرایش سیاسی و سازمانی و هدفکدامدادگاه. هر 

به »کم را قرائت کرد: دادگاه، دادستان ح ۀجلس پایانِشرح دادیم. را 

پرونده هشت روز بازداشت  بی، متهمانِورود غیرقانونی به کشور دُ دلیل

  «به ایران تحویل داده خواهند شد. ،و پس از اتمام زمان زندان

کردند و به زندان موران پلیس بالفاصله ما را از دادگاه خارج أم

 خودش ۀرا به خان هازن ،با سپردن ضمانت "عبدالسالم" برگرداندند.

ای ما برای ارتباط هاطالع بودیم. تالشما از این موضوع بی لیو ه بودبرد

روز تعدادی از ایرانیان مقیم غروب فردای آن ؛با خارج از زندان آغاز شد

تیم ملی ایران،  سابقِسرمربی  "اهلل مهاجرانیحشمت"بی از جمله دُ

سیاسی را از وضعیت  ینفعالاز  ییکطور همینو  ،المللبین سازمان عفو

های هوادار چریک "مریم"از ما،  قبلکردیم. دو ماه خبر خودمان با

اشرف دهقانی( توانسته بود روز سیزده بدر با کمک  ۀفدایی خلق )شاخ
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موفق که مریم بوشهر فرار کند.  استفاده از چادر از زندانِبا خانواده و 

ود. قرار ما از قبل این ببی مخفی در دُحاال شود خارج ایران از شده بود 

ان را به بیژن در بوشهر مسالمتی خبرِ وقتی به دوبی رسیدیمکه بود 

 برقراربی دهیم. هدف بیژن این بود تا ارتباط ما را با مریم در دُاطالع 

 کند. 

توانستند ها میندانیتوی راهرو زندان بود که زای تلفن سکه

توانستیم بعد از ظهرها از آن استفاده کنند. با مجوز نگهبانِ زندان، می

های زیاد، ریم. اما با وجود تالشپنج دقیقه با بیرونِ زندان تماس بگی

 نتیجۀ دلخواهی به دست نیاوردیم. 

و قرار بود فردای آن روز گذشت مان مییک هفته از دستگیری

برای ما و مراحلِ آن چگونگی تحویل ما را به مقامات ایران تحویل دهند. 

ه دست آورده ب هااما اطالعاتی که از طریق زندانینامشخص بود،  کامالً

مقامات به بی دُ از این زندانیان در بندرِ تا قبلداد م نشان مییبود

  !شدندداده میتحویل  جمهوری اسالمیسفارت و نیروی دریایی 

و  "ج"بعد از اینکه صبحانه خوردیم، من و صبح روز هشتم 

 ،مانوسایل شخصیبعد از تحویلِ . خواستندرا به اتاق افسر نگهبانی  "د"

از آژیرکشان  و کردندسوار اتومبیل پلیس دند و زبند دستمان به همه

 . بردندبیرون زندان 
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بی که شدیم، ما را مقابل دفتر پلیسِ اسکله وارد اسکلۀ بندر دُ

ها هم از اتومبیل دیگری پیاده هوا خیلی گرم بود. زنپیاده کردند. 

تعداد زیادی ای منتقل کردند. ساختهمان را به اتاق پیششدند. همگی

برگه هایی را جلومان پلیس ما را در محاصره گرفته بودند. مأمور 

ها را امضا نکردیم و گفتیم که مان برگهکدامهیچگذاشتند تا امضا کنیم. 

کنند. اما افسر پلیس به هیچ مان را اعدام میاگر برگردیم ایران، همه

گفت ما قانون را اجرا های ما توجه نکرد. ها و اعتراضکدام از حرف

با تعدادی نیروی  جمهوری اسالمیریایی کنیم. قایق بزرگ نیروی د می

باال ها که زناعتراض در اسکله پهلو گرفته بود.  ما روی به مسلح رو

خواستیم تا با نمایندۀ عفو بین الملل اعتراض کردیم و ما هم  گرفت

.. افسر پلیس دستور داد تا ما را به قایق نیروهای جمهوری مالقات کنیم.

شیشۀ اتاقک به محکم می منتقل کنند... که ناگهان فرزانه با سرش اسال

طرفش تا به  یورش بردندپلیس کوبید و شیشه را شکست! دو پلیس 

د و خون یبه شیشه رسرگ زدنش را بگیرند اما فرزانه دستش  جلو

ها حمله کردند و با زور ما را روی پلیسچکید روی دست و پیراهنش. 

کردیم... به زدیم و اعتراض میریاد میهمگی فزمین درازکش کردند. 

دستور افسر پلیس، ما را با خشونت از اتاقک بیرون بردند. شخصی که 

ناظر صحنه  و ایستاده بودکنار اتومبیلی چند متر دورتر ریش داشت ته
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بود، کارمند سفارت جمهوری اسالمی در دبی، و  "انصاری"اسمش بود. 

انجام شود. آمد تحویلِ ما به مأموران دریایی  منتظر بود تا مراحلِ قانونی

در  «!تونید از دست عدالت فرار کنیددیدید نمی»نزدیکِ ما و گفت: 

یک سواری در حالی بوس و یک مینیهمین لحظه دو اتومبیل پلیس و 

آنها در حرکت بود، نزدیک ما توقف  شورلت پیشاپیشِاتومبیل که یک 

 عقب دست از درِه پوش پرونده بشیکمردی تنومند، قد بلند و  کردند.

از  پوشیده بودعربی  که لباسهم شخص دیگری . شورلت پیاده شد

ما و افسر پلیس آمدند.  طرفسراسیمه به . هر دو دیگر خارج شد سمت

به زبان عربی خودش را به افسر پلیس معرفی کرد. او آقای مرد تنومند 

طور همانبی بود. در دُ "نا.یو"سازمان  ۀ)ملیت لبنانی( نمایند "الفیل"

آن دیگری که لباس ای را به او داد. برگهزد حرف میافسر پلیس که با 

گذاریم نگران نباشید. نمی»به ما نزدیک شد و گفت:  عربی پوشیده بود

از هواداران بود،  "عبدالسالم خنجی"او  «شما را به ایران تحویل بدهند.

ما  ۀهمو قدرت زیادی داشت.  نفوذبی و شارجه که در دُ "دکتر مصدق"

 دراز پانسمان دستش  بعدرا روی زمین درازکش کرده بودند. فرزانه 

 و انگیزخوفدر فضایی  هایقهبه جمع ما اضافه شد. دق ،ایستگاه پلیس

بیرون آمدند. پلیس  تاقاز ا گذشت. آقای الفیل و افسرمی نگران کننده

از  بعدداد. فرخنده میآقای الفیل خبر از اتفاقی  ۀرضایت در چهر
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. به دستور افسر پلیس آمدند به طرف ماصحبتی کوتاه با آقای خنجی، 

و شخصی  -مور سفارتأم-بوس پلیس کردند. انصاری ما را سوار مینی

بوس ما هم سوار بر مینی. شدند و رفتند سوار اتومبیل که همراه او بود

ند آنجا را ترک بود در حالی که دو اتومبیل پلیس جلوتر از ما در حرکت

طرح هم جایی کردیم مبادا این جابهطول راه گاهی فکر میکردیم. در 

 برای فرستادن ما به ایران. باشد جدیدی 

نگاری و ما را به زندان بردند و بعد از انگشترسیدیم شارجه. 

های باور کردنی نبود. سلول. فرستادندتشکیل پرونده، مردها را به سلول 

هیچ شان جا داده بودند. شتر از سی نفر را توی هر کدامبیکوچکی که 

ما دیوارها را میکروب و کثافت گرفته بود.  ماثری از بهداشت نبود؛ تما

ها منتقل شدیم که مهران مقدسی و چند نفر از هم به یکی از سلول

مدفوع  ها بودند.جزو زندانیکارگرانی که توی قایق همراه ما بودند 

جا همهکرد و بوی تعفن ها عبور میجلو اتاق از باریکی جوی درها توالت

 . مان دادو تحویل ی آوردپتو و بالشزندانبان را گرفته بود. 

حیاط زندان و به بروند شد تا اجازه داده می هابه زندانی ر روزه

. ندختمان زندان آویزان بود حمام کنسقف ساآبی که از  شیلنگ با

افسر نگهبان پرسید  .را به اتاق افسر نگهبان برد روز زندانبان مافردای آن

مبهوت  "ج"اند. من و ند و مخفی شدهاهشما کجا فرار کرد هایزن
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جا زندان هستیم و اطالعی از هیچکه توی فرار؟ ما » :کردیم شنگاه

و زنگ زد. گوشی را به من داد تا صحبت کنم.  برداشتتلفن را  «نداریم.

من » :. با عصبانیت ماجرا را توضیح دادخط عبدالسالم بود طرف آن

خودم نگهداری کنم تا  ۀنوخ توی وشما ر هایضمانت دادم که زن

 وو از اینجا برید اروپا. من ناموس شما ر هشبشما مشخص  وضعیتِ

چرا کرد. شون و محبت بههمه پذیرایی اینآوردم خونۀ خودم و همسرم 

  «های شما فرار کردن؟خانم

نم چه دونمیاصالً خبرم و ی من از موضوع بیآقای خنج» :گفتم

  «اتفاقی افتاده.

و این دردسر بزرگی شد برای من. حاال  فرار کردن»گفت: 

  «م؟جواب پلیس رو چی بد

روز افسر نگهبان دوباره ما را خواست. چند دقیقه غروب همان

 ۀنگران ما نباشید. صبح زود از خان» :بعد تلفن زنگ زد. فرزانه بود. گفت

الملل معرفی بین ن عفویفرار کردیم و خودمان را به مسئولآقای خنجی 

پوشش و حمایت این سازمان هستیم. برای ما هتل  زیرایم. االن کرده

داری و خانمش نهایت محبت و توجه اند و صاحب هتل آقای گلهگرفته

ای ایم تا برالملل و آقای الفیل درخواست کردهبین را به ما دارند. از عفو
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آزادی شما از زندان اقدام کنند. در ضمن خبر به دوستان در کشورهای 

  «رسیده است.هم اروپایی 

 

خبر از خروج نیروهای امنیتی تهران بیهمزمان با این ماجراها، 

علی "پدر همسرم  خانۀبه  مسلحو زده های نقاببا چهرهما، شبانه 

نکه اثری از از آبعد  و نددگرمیمام خانه و باغ را ت برند.حمله می "ترابی

خانه و برند جلو درِ میکنند، پدر و برادر همسرم را  ما در خانه پیدا نمی

نشان  خودروی سپاه نشسته تویکه  "مسعود"به شخصی به نام 

من هستند و  رِپدر و برادر همس هاکند که آنید میأیدهند. مسعود ت می

برند میو  زنندمیبند ستاند. هر دو را ددر ارتباط نزدیک با ما بوده

 هاتمام تالش بازجوکنند. میجداگانه بازجویی از هر کدام  و زندان اوین

ند. پدر بیاوردست ه اطالعاتی بمخفی شدنِ ما از محل  که این بوده

و  من گویدمید اما مطلع بوهمسرم گرچه از قصد ما برای خروج از ایران 

 هتوجیکه هم  فرزانهبرادر  .دبروجرایم هرفت دخترش برای کار و زندگی

باعث  هاحرفتناقص در  !اند بندرعباسرفته :گویدمی تراشد ومی دیگری

آقای ترابی چهار زندان کنند.  نۀرواضرب و شتم بعد از شود تا آنها را می

شرایط  ،دو ماه ،بود شهفده سالموقع آنه ک "احمد" پسرش و ،ماه

 شوند. کنند و بعد آزاد میزندان را تحمل می سخت و غیر انسانیِ
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زندان و همدیگر را مالقات کردیم.  آمدساعتی بعد آقای خنجی 

وقتی بعضی اما  ناراحت بودخیلی کرده بودند ها زن ی کهکاراز  اول

یکی  برایش توضیح دادیم آرام شد؛خبر بود را که از آنها بیمسائل 

ا از دست داده اش ربیماری همسرم که بچهمسئلۀ مریضی بچه و دیگری 

هر کاری که بتوانم برای نجات شما »گفت:  خواست برودوقتی میبود. 

  «.خواهم کرد

 سخت شبِباز  .آزار دهنده بود خیلیزندان کثیف و آلوده بودنِ 

 ،هایاز زندانچند نفر از مشورت با  بعدروز م. فردای آنراندیگذ ی رادیگر

غذایی و  ردیم. وضعیت بدِریزی کبند و راهروها برنامه برای نظافتِ

داد. اعتصاب غذا و اعتراض به را آزار می هاهای پوستی زندانیبیماری

عملی شد. دومین  بعدششرایط زندان هدف بعدی ما بود که یک هفته 

، افسر نگهبانی ردندرا ب هانفر دیگر از زندانیمن و دو  ،روز اعتصاب غذا

با وجود این، تصاب کار ما بوده. اما زیر بار نرفتیم که سازماندهی این اع

یک شود. افسر نگهبان قول داد که به زودی به شرایط ما رسیدگی می

برایمان فراهم هفته اعتصاب غذا را ادامه دادیم، تا اینکه امکانات بهتری 

داشتیم و زمان بیشتری برای شستن لباس و مالفه و حمام دیگر  ؛کردند
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ها و مالفهپتوها یکسری اشتند و در اختیارمان گذداروی قارچ پوستی 

  ...تعویض شدند

قانونی  غیرپاکستانی و سریالنکایی بودند که  هابیشتر زندانی

صد و حدود اما مشکل ما یک زندانی عراقی بود که  ،بی شده بودندوارد دُ

گذاشت نمیدن بود و یکیلو وزن داشت و مدام در حال خندسی 

 استراحت کنیم و بخوابیم. 

و  "د" و "ج" من و ازیک روز صبح از بازداشت،  بعدیک ماه 

تا به زندان دیگری  کنیممان را جمع خواستند وسایل مهران مقدسی

پلیس به زندانی در  اتومبیلبا  ند وبند زدمنتقل شویم. همه را دست

. زندان ابوظبی هیچ شباهتی به زندان شارجه و منتقل کردندابوظبی 

ما را با امکانات مناسب. دومین روز بود  یتلبی نداشت و بیشتر شبیه هدُ

 !زادی ما در روزهای آینده خبر داداو از آخواستند. اتاق رئیس زندان در 

های پلیس ما را به فرودگاه ابوظبی اتومبیل ۀسه روز بعد در محاصر

بودند.  شده در فرودگاه مستقرارتش و پلیس زیادی از . نیروهای بردند

های شیک و گروه ما با لباس هایخانم مان کردند.هدایتبه اتاق بزرگی 

همدیگر را غرق بوسه کردیم. سفیر فرانسه آنجا بودند. چمدان به دست 

وارد  "الفیل "مجوز ورود ما به پاریس را صادر کرده بود. آقای ،در دبی

 :گفت در جوابتشکر کردیم. دریغش از او بابت زحمات بیاتاق شد. 
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رانیان کشورهای اروپایی با اعتراضات و اقدامات اما ای ،ما بود ۀوظیف»

  «نقش داشتند.خیلی در آزادی شما ی که کردند زیاد

 اخلما را به د ،ی از نیروهای ارتش و پلیستعداد زیاددر میان 

 کردند. هدایت هواپیما 

پاریس پرواز  سمتاز ابوظبی به  هواپیما ،ناباوریبهت و در و 

 . کرد
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 ...کابوس  ...آزادی

سرعت گرفت به سوی پاریس. فرزانه دستم را گرفت. به چشمان هواپیما 

ای روشنش نگاه کردم. در بیمارستان بعد از عمل و خارج کردن  قهوه

بچۀ مُرده از شکمش، پاسدارها پارچ آب را پاشیده بودند روی صورتش تا 

سریع به هوش بیاید و با عجله او را برگردانده بودند زندان. جفت در 

مش باقی مانده بود و حاال بعد از پنج ماه شده بود یک غده چرکین شک

هایش. سرش را گذاشت  در جانش. همین طور زل زده بودم به چشم

های کوچک هواپیما در هم پناه  هایم. مثل دوقلوها در صندلی روی شانه

گرفتیم. خوابش برد و من اما کم کم لبخندِ نجات توی ذهنِ دردمندم 

های نفت را دیدم.  اپیما بیرون را تماشا کردم. لولهجره هواز پن شد. گُم

 هاست.  رنج و دردهایم جایی همین نزدیکی دیدم چقدر سرچشمه

ای داد... مادرم... پدرم... محسن، علیرضا، فرهاد، غالم، جلیل، حمید، 

ای تا اعماق  هادی، نظام، جواد، امیر، کاظم، اشرف و... بغض فروخورده

.. از غصه گریان... بیشتر از همه برای ایران... خوابم برد... جانم را سوزاند.
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اش  همه بینم... برد. و حاال سی سال است خواب می باور کنید خوابم

خورم، شکنجه  اش در خواب سیانور می خشم و فریاد و غم... همه

خواب مرگ  کنند... اعدامم می خورم، گلوله میکنم،  شوم، اعتراف نمی می

اولین روزهای بهار،  بینم بهار شده. خواب می بینم. را می آدمها

خوانند. خواب  نمازگزاران باالی جسد زنی به نام زهرا کاظمی نماز می

سپیدپوش با صورت کافور مالیده پیچیده در کفن، بینم  را میدختری 

خواب مادر سهراب را ... خواب کنند... دارند شاعری را با طناب خفه می

خواب ب مادر ستار بهشتی را... خواب مادر بهکیش را... پدر ندا را... خوا

اش خواب دختری که جنازهمادر معینی را که دیگر در میان ما نیست... 

با شلوارِ خونی در بیابان افتاده... وای یک نفر را از روی پل پرت کردند... 

وی انتظامی له خواب شبنم سهرابی زنی که زیر چرخ های ماشین نیر

م و نگین دختر کفش شبنم در دست هخواند... لنگ آواز میشده است و 

زنم  های تهران فریاد می بوسمش و در خیابان خردسالش در آغوش می

ها  شتند... دف ها و تنبورها در خانهخواهرم را کُشتند... خواهرم را کُ

کند...  خوانند... کابوس رهایم نمی ها موالنا می آویزان... درویشان در زندان

 .سوزد... بیدارم کنید... بیدارم کنید.. سینه ام میبند آمده... نفسم 


