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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٢

  »ماال«معرفی کتاب زندان 
  

پدرش از .  کارگری بزرگ شدۀمحمد، در يک خانواد. است» محمد خوش ذوق«ماال، خاطرات زندگی و زندان 

محمد بعد . نام انزلی بود و خود وی نيز در سال ھای جوانی مدتی را به صيادی در دريای خزز پرداخته صيادان ب

  .  بندر و کشتيرانی انزلی به تعمير جرثقيل مشغول شدۀاز صيادی، در ادار

ژی يتراتارزه با سئی را در مبمحمد، به دليلی اين که ستم و استثمار را با تمام وجود خود لمس کرده بود راه رھا

  . ی ھايش کردئ ھم طبقه ئیکمونيستی می ديد، تمام زندگی اش را وقف مبارزه و رھا

 سرشناس محبوب و فعال جنبش کارگری کمونيستی، ۀ مردم ايران، به يک چھر۵٧وی، با پيروزی انقالب 

 سوی سازمان چريک ھای  از۵٨وی، در سال . ثيرگذار در اعتصابات کارگران بندر در انزلی شدأسازمانگر و ت

 . فدائی خلق ايران، کانديد دور اول مجلس شد

ش را با تحليل تحوالت و وقايع سياسی در جامعه و درون  ماال، شرح زندگی و دوران زندان کتابۀمحمد نويسند

د و زندان، تنفر و نفرت خواننده را از سيستم سرمايه داری و حکومت اسالمی سرمايه داری چندين برابر می کن

مشوق مبارزه پيگير عليه اين سيستم و در جھت واژگونی آن به نفع کارگران و محرومان و آزادی خواھان جامعه 

 صفحه ای خود که به قطع وزيری، يعنی قطع آن کمی بزرگ تر از کتاب ھای معمولی ۵۴٨وی در اين کتاب . است

گاه سرکوب و تجاوز، شکنجه و اعدام حکومت  دستۀاست خواننده را با انواع و اقسام شکنجه و اعمال وحشيان

اسالمی در زندان ھای تھران، انزلی، رشت، چالوس و الھيجان و ھم چنين مقاومت زندانی در برابر اين ھمه 

  .، آشنا می کندئیوحشی گری ھای بازجويان، شکنجه گران و زندان بانان و اميد به رھا

***  

  

  

 : از اين کتاب را مرور می کنيمئیبخش ھا

ا يدن  پرجمعيت و زحمت کش پا به ۀ، در يک خانواد»بندر انزلی« در شھر صيادی و سياحتی ١٣٢٧ سال ]اسد[مرداد ماه«

اکثر مااليان بندر انزلی، عالوه بر . زحمتکش گيالن، وابسته به دريا بود) صياد(» ماالی«معيشت پدرم مانند ھزاران . گذاشتم

فرسا کار کنند، ھميشه در معرض خطر مرگ قرار داشتند؛ خطر غرق شدن در  طاقتاين که مجبور بودند در سرما و گرمای 
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مااليان با آن ھمه مشقتی که متحمل . موران مسلح منابع طبيعی که در شيالت مستقر بودندأدريا و خطر تيراندازی از سوی م

 مالی و معنوی  ۀ، بدون پشتوانئیار و ادوات ابتداھم با ابز چون از کار صيادی، آن. گريبان بودند شدند، باز ھم با فقر دست به  می

رغم رنجی که  آمد که مااليان علی بسيار پيش می. شد از سوی يک نھاد، جز رنج و نانی بخور و نمير، چيز ديگری حاصل نمی

  ۀيزی جز ھزينصيدی ھم اگر در ميان بود، از آن چ. گشتند ھای خالی به خانه باز می کشيدند، گاه با دست در ميان امواج می

  ) ۵ص (» ...آمد اندک روزانه به چنگ نمی

من شاھد زندگی پر رنجِ . ھا، زندگی در رنج و محنت، سرنوشت محتوم بخشی از صيادھای زحمت کش گيالن بود  سال در آن«

شان  دست. شان بود ھا جزء جدانشدنی زندگی ذلت فراوان، خطر مرگ و مقروض بودن به سّماک.  بودم اين طيف از جامعه

  )۶ص (» ...شان بودند  فرزندانۀنان و ھمواره شرمند شان بی خالی، سفره

شان  احترامی از سوی کسانی که برای گناه در سراسر دنيا، از دوران شيرين کودکی جز رنج و بی من مانند ھزاران کودک بی«

شود از خاطرات و تصاوير مربوط به  م، ذھنم پر میکن ام که فکر می به کودکی.  چيز ياد ندارم؛ ھيچ کردم چيز ديگری به  کار می

 )۶ص (» ...دارھا قربانی شدند ھای ماشين سرمايه دنده فقر و رنج ھزاران انسانی که زير چرخ

. شدم ذره آب می شد، ذره من مانند خيل عظيمی از کودکانی که در گوشه و کنار ايران تمامی استعدادشان در نطفه خفه می«

 آن ھا  ھا کودک را قربانی منافع کثيف اريخ، فقر ناشی از ستم طبقاتی و بی دادگری اربابان زر و زور، ميليونھمواره در طول ت

  .بارشان افزوده شود، ھميشه نياز به قربانی دارند آن ھا برای اين که چند صباحی بر عمر نکبت. کند کرده و می

 ء نادرست يکی از آشنايان، ابتدائیدر تھران با راھنما.  به تھران رفتم سالگی به کمک برادرم  نوجوانی، در سن سيزده ۀدر آستان

 ئیآزما  بليت بخت ای که بتواند مرا رشد دھد، فروشنده جای فراگيری حرفه به . ، نتوانستم شغل ديگری پيدا کنمئیجز کار پادو

  .شدم که خالی از دردسر ھم نبود

خواھد در آن  گذاشتند ھر کس دلش می گرفتند و نمی  يا چند بساطی در دست میھای تھران را يک در آن تاريخ ھر يک از خيابان

کردند تا اجناس مورد نظر آن ھا و يا  ھای فقير را اجير می آن ھا تعدادی از کودکان خردسال دختر و پسر از خانواده. جا کار کند

  )٧ص (» ... بفروشندئیآزما بليت بخت

 قران از آن ٢دادند و   قران حقوق می١٧در آن زمان به سربازھای وظيفه، . بازی رفتم به سر١٣۴٧ سال ]دلو[ماه من بھمن «

توانستيم يک بسته  با اين پول فقط می. گذاشتند  قران در دست سرباز می١۵به اين ترتيب، . کردند را ھم به عنوان ماليات کسر می

دادند،  ماه يک بار می تنھا چيزی که ھر شش .  خود ما بود دهتھيه لوازم بھداشتی نيز به عھ.  قرانی خريداری کنيم١٢تيغ ناست 

مزه و تنھا قوت اليموت بود و از ميوه و لبنيات جز پنير خبری  غذا نيز بی. مصرف بود يک قوطی واکس و دوجفت جوراب بی

انی که از رفتن به  تومان افزايش يافت و کس۵بعدھا با توجه به تورم روزافزون اقتصادی، حقوق سربازی به ماھی . نبود

دری  ھا دربه شدند و سال ھا به ناگزير متواری می با اين وضع، بعضی. شدند کردند نيز مجرم شناخته می سربازی خودداری می

  )١۵ص (» ...دادند را به سربازی ترجيح می

ھران و رشت و  خلق نيز کم و بيش از تئیھای فدا ھای چپ به خصوص سازمان چريک  نشريات جريان١٣۵٧اوايل سال «

حاال فکر . کردم گرفتم و داخل اداره توزيع می  خلق را میئیھای فدا من نشريات سازمان چريک. رسيد الھيجان به انزلی می

. طور رسمی ھوادار آن ھا معرفی کردم نادانسته خود را به . کنم توزيع نشريات سازمان، در محل کارم اشتباه بزرگی بود می

ھای سياسی متعھد اجازه  اميدوارم در آينده کارگران پيشرو و سازمان.  با ھمين عنوان به فعاليت پرداختمبيرون از محل کار نيز

 طور  در محل کار کماکان بخشی از کارگران بارانداز به. ندھند اشتباھی که کارگرانی چون من نادانسته انجام دادند، تکرارشود

داد که شعارھای تند ضد شاه در اين اداره، بيش تر  ع گيری آن ھا نشان میموض. کردند ھای مردمی مخالفت می علنی با حرکت

گير و جلوگيری از تفرقه بين  ترين راه ممکن شعارھای صنفی ھمه بنابراين اصولی. آن ھا را عليه ما تحريک خواھد کرد
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ز جمله استخدام کارگران قراردادی ا. سری مطالبات عمومی و اساسی  را نوشتيم و تنظيم کرديم با اين ھدف، يک. کارگران بود

ساله که چند سالی بود از حق مزايای کارگران دايم برخوردار نبودند و اداره نيز از استخدام دايم آن ھا خودداری   ماھه و يک  سه

ض مديرکل  کارگران را دوشيده بودند و تعوي ۀکرد؛، افزايش دستمزد، بھداشت محيط کار، لغو قرارداد پيمانکارانی که شير می

ھنوز درگير اين . له را درميان گذاشتمأنشانی و تعميرات، مس  و آتشئیھمين منظور با بعضی از کارگران واحد دريا به. اداره

» طلوع«س حفاظت، ئير. روز صبح از سوی بخش حفاظت اداره من را خواستند  يک ١٣۵٧له بودم که اوايل تيرماه سال أمس

دستور رسيده که شما رو بازداشت کنم؟ لحظاتی در دفتر حفاظت نشستم و بعد : دم چرا؟ گفتشما بازداشت ھستين، پرسي: گفت

  )٢۶ و ٢۵ص (» ...مھم نيست: شه، پاسخ دادم برايت بد می: گفت» طلوع«. بيرون رفتم

 کارگری تشکيل  دولتی  شوراھای ھای دولتی و نيمه ھا و اداره قبل و بعد از سرنگونی شاه در شرکت نفت و خيلی از کارخانه«

ولی ما . شدند، اما کنترل محل کار را در اختيار خود گرفته بودند د نمیئيأاگرچه اين شوراھا از سوی دولت موقت ت. شده بود

کردند که شورای کارگری،  افراد مذھبی تبليغات می. ھمان طورکه قبال ھم اشاره کردم. کماکان درگير تشکيل شورا بوديم

از سوی ديگر بعد از سرنگونی شاه، . دانستند ی مرا برای تشکيل شورا دليلی بر کمونيستی بودن آن میپافشار. کمونيستی است

والن سازمان بنادر و کشتيرانی از روی ؤاکثر مس.  مرکزی انجام گرفته بودوالن دفترؤ زيادی در سطح مسئیجاه جاب

و ديگر » مرشدزاده«متعاقب آن . کردند  هللا میبازی ريش و پشم گذاشتند و تسبيح در دست هللا پدرسوختگی و شامورتی

ھای مختلف تالش  آن ھا به بھانه. ورزيدند کارمندان و کارگران مذھبی و رند اداره با عنوان شورای کارگری مخالفت می

. ردندک کارمندان منفعل نيز ناظر بر کشمکش ما بودند و مداخله نمی. وجود بياورند بندی به کردند بين کارگران، صف می

 سو مخالف تنش و بحران در محيط کار بودم و از  از يک. از ھر سو تحت فشار بودم. دانستم با شرايط موجود چه بايد بکنم نمی

ما فشار  از بيرون نيز به . ديدم در ساير نقاط کشور، حتا در بنادر جنوبی شورای کارگری تشکيل شده است طرفی ديگر ھم می

  . ما چيز ديگری بود ۀھای ادار دھيم، اما واقعيتآوردند که شورا تشکيل  می

. ام که تئوری مارکسيست مانند معادالت رياضی نبود که حتما دو ضربدر دو مساوی با چھار باشد  امروز به اين نتيجه رسيده

جرای صحيح و ا) اعم از مالی و معنوی(ھای فقر، منافع آدمی  تحقق آن بستگی به ميزان رشد مردم و شناخت آنھا از ريشه

  )٣٧ و ٣۶ص (» ...عدالت اجتماعی و دموکراسی حقيقی برای کل جامعه داشت و دارد

لوف به تبعيت از رھبری آستان بوس أآن ھا طبق عادت م. ای داغ تر از آش شده بود  انزلی نيز کاسه تشکيالت حزب توده«

ب تشکيالت حز. رفتند ديدند، در واقع با کله راه می شان، چشم را بر واقعيت ھای درون جامعه بسته و ھمه چيز را وارونه می

ھای سياسی برانداز و  زد و در ازاء آن سازمان د میئيأوليتی بر تمامی جنايت ھای رژيم مھر تؤ انزلی درکمال بی مس توده

صادر کرد و اين تشکيالت در رابطه با وقايع انزلی، يک اطالعيه . زدند  میامريکائیھای شوروی را برچسب  مخالف سياست

 اقدامات ئیھای ماجراجو و عوامل رژيم سابق و محافلی که توجھی به نتايج نھا مااليان و مردم را تحريک شده از سوی گروه

 ]حوت[ تا پايان اسفند١٣۵٧ و ضد انسانی از اسناد اين حزب را از شھريور ئیکپی اطالعيه کذا. خود ندارند معرفی کرد

  )۵٣ص (» .گيرم  گواه می١٣۵٨

من را به پالژ پيشآھنگی که توسط گروه ضربت مصادره . ، توسط پاسداران گروه ضربت دستگير شدم١٣۵٩اوائل شھريور «

من را در يکی از اتاق ھای اين ويال که تبديل به سلولش .  زندانم بودۀاين، اولين تجرب. و تبديل به زندان شده بود، منتقل کردند

آن . شناختم  آن ھا را می ۀھم. ھای مختلف در اين سلول زندانی بودندفر از اھالی انزلی به اتھام ن١۵تعداد . کرده بودند، انداختند

پرسيدم که چرا شام . شام لوبيا پلو بود، ولی زندانيان شام نگرفتند. وقت شام، نگھبان شام آورد. ھا به گرمی از من استقبال کردند

شاھپور تھرانی، زرگر خيابان سپه انزلی، سفارش داده بود تا ھمسرش . ور ھستيمامشب ھمه ما مھمان آقا شاھپ: گيريد؟ گفتندنمی

شاھپور را . شاھپور تھرانی را به اتھام مشروب و قمار دستگير کرده بودند. به تعداد زندانيان شام درست کرده و به زندان بياورد
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نژاد از من فالنی، فرمانده گروه ضربت روحانی: شما را چرا دستگير کرده اند؟ گفت: از او پرسيدم. شناختم از نزديک می

  ) ٧۴ص (» ...وگرنه قمار و مشروب ھمش بھانه است. مبلغی رشوه خواست ندادم، اين بود که دستگيرم کردند

 زندگی بردوشم ۀ وسيله عمال بيکار شده و بار سنگين ھزين بدين.  ساعت در بازداشت به سر بردم که آزادم کردند۴٠حدودا «

  )٧۵ص (» .ه بودماند

پزی باز  زندگی، با يکی از ھواداران، شراکتی رستوران کتهۀمين ھزينأناگزير برای ت. بعد از آن که کارم را از دست دادم«

 برای بار دوم گروه ضربت، من را به اتھام آشوب و تحريک ١٣۵٩اوايل مھرماه . رستوران بيش از يک ماه کار نکرد. کرديم

  )٧۵ص (» ...بندر، دستگيرکرد ۀکارگران داخل ادار

چند ساعتی با . آھنگی بردندو به ويالی پيش خيابان دستگير پاسداران گروه ضربت من را در. اما ماجرای دستگيری دومم«

 مواد مخدر و رفت و آمد افراد بومی را که به عنوان خريدار و يا فروشنده) دفتر يا اتاق نگھبانان(چشم باز در زير ھشت نشستم 

 روزھا در بندر انزلی، ھنوز چشم بند و  الزم به ذکر است که آن. کردم کردند، تماشا می نفوذی برای باند گروه ضربت کار میو 

اگر دختر . شدند زدند که ھمراه با زنان يا مشروب دستگير می فقط کسانی را شالق می. شد شکنجه روی افراد سياسی اعمال نمی

-  کرده و به دادگاه میئیتک، بازجو کردند، اول آن ھا را تک  معمولی دستگير میشقانهو  پسر را صرفا در يک ديدار عا

پرست جمھوری در واقع، سردمداران حريص و مال. کردند  ضربه شالق، محکوم می١٢٠ تا ٨۴فرستادند و ھر يک را، به 

اط با ايدئولوژيشان نبود، جرايم گوناگون از ارتبدر قوانين بدوی جمھوری اسالمی، که بی. اسالمی، دکان خوبی باز کرده بودند

ه ، بعد يا قبل از اجرای حکم دختر و پسر را بئیدر ارتباط با ھمين قانون قرون وسطا. جمله حکم شالق نيز قابل خريداری بودند

ن مبلغ را پرداخت خواستند آ اگر کسانی توان خريد حکم را نداشتند و يا نمی. آوردند شان به عقد ھم در می زور و به رغم ميل

فروش يا کسانی که خارج از ازدواج ارتباط  مردان و زنان تن. زدند   ضربه شالق می١٢٠ تا ٨۴نمايند، به ھر کدام از آن ھا 

خورھای بينوا را ھم درمالء عام و يا داخل زندان شالق  عرق. زدند جنسی داشتند، قبل از سنگسار و اعدام نيز شالق می

بازجوی گروه ضربت آمد و بدون برخوردی دستور داد من را به سلول » فردوسی،«عد از چند ساعت، به ھررو ب. زدند می

ر کرده بود ولی اکثر آن ھا را ييترکيب زندانيان تغ. من را به ھمان سلولی که مدتی قبل در آن به سر برده بودم فرستادند. بردند

  )٧٧ و ٧۶ص (» .شناختم می

علت دستگيرش را . او غيربومی و آدم تحصيل کرده و محترمی بود.  او را قبال ديده بودميک روز زندانی جديد آوردند،«

ولی طبق قوانين بدوی زن ستيز اسالم، . آن ھا فقط يک ديدار معمولی داشتند. پرسيدم، او را با زنی که مھمانش بود گرفته بودند

 خودش، ۀبه گفت. او نگران زن ھمراھش بود. رده بودند ضربه شالق به اضافه عقد اجباری محکوم ک٨۴ھر دوی آن ھا را به 

به نقل از نگھبان . او يک شب بيشتر پيش ما نماند. از فرمانده گروه ضربت تقاضا کرده بود که شالق زن را ھم به او بزنند

ک جعبه شيرينی او بعد از خالصی ي»  ضربه شالق به پشتش زدند، سپس آن ھا را اجبارا به عقد  ھم در آوردند١۶٨فردايش «

  . خريده و توسط زندانبان برای ما فرستاده بود

. اين، تنھا يک نمونه از سرگذشت تلخی بود که جمھوری اسالمی برای ھزاران دختر و پسر يا زن و مرد به اجبار رقم زده بود

حکومت . آورد قد ھم در میرغم ميل به ع زد و بعد آن ھا را  علی شان شالق می بر پشتءصرفا به جرم ديدار معمولی ابتدا

فرستاد تا به ھايشان دستگير و دختران را به پزشک قانونی میھا حتا داخل خانه دينداران، ھزاران دختر و پسر را در خيابان

  )٨۴ص (» ...شان را ھم قانون شرع گذاشته بودندشان توھين نمايد و نام عمل کثيفحرمت انسانی

با .   زندگيمان را اداره کنمۀانداز کافی ھم نداشتم که الاقل چند ماھی بتوانم ھزين ودم و پسبعد از آزادی عمال بيکار شده ب«

فردی به نام خونساری مديرعامل بنادر و . توصيه دوستان، شکايتی تنظيم کردم و به دفتر مرکزی سازمان بنادر به تھران رفتم

گو، او جواب داد که فريدون انصاری و ديگران که نام شان را  و بعد از بحث و گفت. از او وقت گرفتم. کشتيرانی کشور بود
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از صدور حکم اخراج خودداری کرده و اين کار را به : گفت طور که او  آن . نبرد از او خواستند تا حکم اخراج من را صادر کند

در ھمين رابطه . فتر مرکزی بندر و کشتيرانی انزلی است نه دۀس ادارئيمشکل شما با ر: او گفت. خودشان واگذار کرده بود

نوشته شده ) بندر شاھپور سابق( را که عليه من از سوی فريدون انصاری و انجمن اسالمی  به دفتر مرکزی و بندرامام ئیھا نامه

 اما.  بندر موجود بودندۀھا تا قبل از دستگيريم، در قسمت بايگانی خصوصيم در محل کارم در اداراين نامه. بود، به دست آوردم

ھا کشف و عليه من  ، يکی ازکارگران به گمان اين که ممکن است مدارک۶٢ سال ]اسد[ مرداد ماه٨بعد از دستگيری سومم در 

ھا، انجمن اسالمی بنادر و کشتيرانی و فريدون انصاری که عضو اين در يکی از نامه. برد به کار گيرند، آن ھا را از بين می

 کشتيرانی بندر امام درخواست کرده بودند تا برايم دادگاه اداری تشکيل داده و حکم اخراجم را  بندر وۀانجمن جھنمی بود، از ادار

ای در جلسه داشت، اشاره  بعدھا آگاه شدم دادگاه اداری تشکيل گرديد ولی شورای کارگری آن اداره که نماينده. صادر نمايند

 کار او جز پرسنل اين اداره ۀ است، لذا طبق قانون اداره و ادارکند چون محمد خوش ذوق خود را به اين اداره معرفی نکرده می

تواند کسی را که جزء پرسنل اين اداره نيست دادگاھی و برايش حکم  رو، دادگاه اداری اين اداره، نمی از اين. شود محسوب نمی

ذوق دادگاه اداری  رای محمد خوش بندر و کشتيرانی بندر انزلی است تا بۀاين امر در حيطه وظايف ادار. اخراج صادر نمايد

 بندر و کشتيرانی ۀناگزير، پرونده را دوباره به ادار. محکوم يا تبرئه نمايد... انضباط و تشکيل داده و او را به عنوان متمرد و بی

  )٨٩ص (» .دھند انزلی عودت می

- برف بی. ستم پيش دوستم برگردمتوان يک شب سرد و برفی ديگر، نمی. در طول دو سال زندگی مخفی، خيلی سختی کشيدم«

ھا در آن وقت شب کارم  با کنترل شديد خيابان. رفتم ھا ويالن و سرگردان تند تند راه می باريد و از شدت سرما در خيابانامان می

شب بود و نيمه . زدند ھای تھران چرخ می ھا و پاسبانان گشت، مانند سگان ولگرد، در خيابانگشت ثارهللا و کميته. خطرناک بود

به سمت . شناختم خوشبختانه تنھا امتيازم اين بود که تھران را خوب می. داد سرمای کشنده آزارم می. ھا خلوت شده بودند خيابان

شد  ای وارد شدم، اما نمی خانه  برای نوشيدن چای به قھوه. ھا در اين محل باز بودندخانهھنوز بعضی از قھوه. آھن رفتم ميدان راه

ھنوز چای اول را در . کردند آمدند و ھمه را کنترل می خانه می ت چون دم به ساعت، گشت کميته و سپاه، داخل قھوهزياد نشس

، ھمه با اين کلمه ئیگو. ھايشان را بيرون بياورند خانه آمدند و دستور دادند تا ھمه زبانھا به داخل قھوهچیدست داشتم که کميته

من ھم ناگزير، زبانم را بيرون آورده و نشان .  را بيرون آوردند و به پاسداران نشان دادندھا  داشتند و زبانئیاز قبل آشنا

  )٩٨ص (» .چند تن از معتادان را با خود بردند. خانه معتاد تشخيص داده شدنداکثر مشتريان قھوه. پاسداران دادم

نگران خود . ی يک قرار ساده ھم خطرناک شده بودحتا اجرا. شد کاری انجام داد  نمیشد، عمالً  اوضاع روز به روز بدتر می«

از سوی ديگر کامال مشخص بود که سازمان، از انطباق خود با . و ديگر ھوادارانی بودم که ھرلحظه ممکن بود دستگير شويم

. داردوليت سازماندھی ھواداران سرگردان را به عھده ؤھيچ معلوم نبود چه کسی، مس.  استليسی موجود عمال عاجزوشرايط پ

 که به تھران فرارکردم، پيوسته شاھد اوضاع نابسامان و بگير و ببند فعاالن سياسی در ١٣۶٠ سال ]سرطان[از اول تير ماه

به ھمين منظور طی ياداشت اعتراضی، مشاھدات و در عين حال نظرم را برای مرکزيت . ھای تھران و محالت بودم خيابان

که از  کيد داشتم تا کادرھای شناخته شده را به خارج بفرستند، يا اينأاز جمله ت.  کردم نيز ارائهئیپيشنھادھا. سازمان نوشتم

تر و تيررس سگان شکاری رژيم دور نمايند و به جای پخش و توزيع نشريات، يک راديو قوی سراسری ايجاد نمايند تا راحت

دی به خاطر پخش يک برگ اعالميه، دستگير شاھد بودم که افراد زيا: چون. بی خطرتر با عموم مردم در ارتباط باشند

رفتند، بدون اين که کسی به اين تيپ جاسوسان  ھای کوچک و زنان و مردان ُمسن در محل، لو میيا اين که توسط بچه. شدند می

 دوچرخه، ھای خواربار،ای امتيازات بيش تر مانند سھميهاين تيپ افراد به خاطر احساسات مذھبی و پاره. رژيم شک کرده باشد

  )١٠٣ص (» .گرفتند مورد سوء استفاده رژيم قرار می... خانه ولوازم
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بيش . کردم، چند بار به دالئل امنيتی، امکانات و محل سکونتم را از دست داده بودم طی مدتی که در تھران زندگی مخفی می«

. رفتند ناسب برای افرادی مانند من به شمار می مئیپارک ھای تھران، جا. بردم تر اوقات بيکاريم، به پارک شھر تھران پناه می

  ... چون پر بودند از افراد بيکار و گرسنه، باندھای دله دزد، دالالن کوپن ارزاق، بنزين و غيره

در واقع، جزء ولگردان . داخل پارک، با چند تن دالالن کوپن ارزاق و بعضی از سارقين خرده پا دوستی برقرار کرده بودم

روزی داخل پارک اتفاق جالبی . شناختم موران مخفی داخل پارک را میأاز طريق اين ھا بود که م. افتاده بودمداخل پارک جا 

  )١٠۵ص (» ...برايم پيش آمد

. ، ھنگامی شروع شد که ھمکارم تقی، از انزلی به تھران آمد١٣۶٢ مرداد ماه ٧ماجرای دستگيری سومم در تھران، غروب «

از کالم تقی، . اندتمامی ھواداران تشکيالت انزلی دستگير شده: پرسيدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت. رسيد میاو نگران و آشفته به نظر 

  )١٠٩ص (» ...مشخص بود که ضربه، از تشکيالت انزلی به ساير نقاط گيالن ھم سرايت کرده است

و بود که بعد از چند روز، پای من را ھم از اين ر. کريم زارع، از جمع دستگيرشدگان، آش تواب شدنش از ديگران داغ تر بود«

 بندر يعنی احمد، محمود و تقی را ۀخواھيد، کارگران ادار ذوق را می کند، اگر خوش به بازجويان توصيه می. کشد به ميان می

مود را در احمد را  سر سفره عقد کنار عروس و مح. روند ھای احمد، محمود و تقی می به در خانهآن ھا ھم فوراً . دستگير کنيد

احمد و محمود را شکنجه . کنند، اما تقی به تھران آمده بود تا من را در جريان دستگيری ھا قرار دھد خانه اش دستگير می

  )١١٠ص (» ...گويند از خوش ذوق خبری نداريم، اما تقی اطالع دارد کنند، آن ھا می می

لم، بلکه مان و فيا و رؤ اسالمی، نه خواب و خيال است نه راما خاطرات زندانيان سياسی شکنجه شده در نظام بدوی جمھوری«

تعداد کمی از . شود  بالزده ما تکرار میۀيک واقعيت تلخ و دردناک است که به وقوع پيوسته و ھر روزه و پيوسته در جامع

ه بر جسم و روحشان اين عزيزان با وجود زخمھای درمان ناپذيری ک. ھای جان به در برده، ھنوز زنده و شاھد ھستند انسان

کشم، در جای  ام ھر نفسی را که می من، به عنوان کسی که شکنجه و آزار ديده. اند خورده، ھم چنان استوار و متعھد باقی مانده

خواھم، گذشته را به دست فراموشی بسپارم اما او  کنم و می حقيقتا تالش می. کنم جای بدنم درد ناشی از شکنجه را احساس می

ايم، بلکه شاھد شکنجه و  ما زندانيان سياسی، نه تنھا شکنجه و آزار ديده. کند، مانند پوست به تنم چسبيده است  نمیمن را رھا

  )١١٧ و ١١۶ص (» . ما پاک نخواھد شد رو ھرگز اين جنايت ھا، از خاطره از اين. ايم ھای بی شماری نيز بوده اعدام انسان

. شان ندادم در مقابل ضربات کابل، سکوت کردم و جوابی به اراجيف.  از من بگيرندزدند که يک آدرس می. دست بردار نبودند«

خيسی بدنم ھم ناشی از گرما و . ھنگامی که به ھوش آمدم، خيس آب بودم. ام را چنان فشار دادند که از ھوش رفتماز غيظ، بيضه

ثافت لعنتی را رويم انداختند و دوباره با کابل، به کف کھنه را مجددا در دھانم فرو کردند و پتوی ک. عرق بدن توام با خون بود

سه عدد کابل نمره شش را به ھم گيس کرده و با نوار دوچرخه رويش را پوشانده . از زير چشم بند، کابل را ديدم. پاھايم زدند

عفر پور رزاز و علی يکتا زدند، ج شب اول کسانی که کابل می. زدند، شکل مارپيچ مثلثی داشت کابلی که بر کف پايم می. بودند

بازجوھا عبارت بودند از حسين عابدين دوست، سربازجو . دوست از اھالی انزلی و نگھبان داوودی از خشک بيجار خمام بودند

بازجويان به نوبت باالی سرم . از اھالی خشک بيجار، يوسفی يا حسينی از فومن و اصغر درويشی از کپور چال انزلی بودند

خودم را به بی ھوشی زدم تا . تحمل، رو به اتمام بود. فرستيم ات را برای مادرت می زدند، بگو کافر جنازه  نعره میايستادند و می

برای به ھوش آوردنم، جعفرپور رزاز، فندک روشن . تر تحمل کنمزدند، راحت ضربات کابل را که بيرحمانه بر کف پاھايم می

پارچه داخل دھانم آتش گرفته و لبانم را سوزانده . بدجوری سوخته بودم. ش زدکرد و زير صورتم گرفت و تمام صورتم را آت

گفتند  خنديدند و می در اين وضعيت، بازجوھا قھقھه می.  را پرکرده بودئیبوی سوختگی، فضای اتاق بازجو. فريادم بلند شد. بود

  )١١٩ص (» .که چه بوی گندی دارد
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الی الشخوران جمھوری اسالمی دنبال افرادی ه کنم که در الب ی فکر میھای سياسی و اشخاص بعضی اوقات، به جريان«

شدند، آنوقت  اگر اين ھا چند صباحی در چنگ ھيوالی چند سر کريه جمھوری اسالمی، گرفتار می. گردند دموکرات می

اگر شرايط جھنمی . نخواھند بودفھميدند که سردمداران و حتا دون پايگان اين رژيم، به ھيچ اصلی از انسانيت پايبند نيستند و  می

دادند که چنين  کردند حال با ھر مرامی که بودند ھرگز به خود اجازه نمی ھای جمھوری اسالمی را شخصا تجربه می زندان

افکار ناپسند و غيرانسانی را در نشريات يا در سخنرانی ھای خود به نفع آخوندھا و سياّسان يقه سه سانتی درون و بيرون از 

  )١٢١ و ١٢٠ص (» .رژيم تبليغ نمايندقدرت 

ھای  آوری صحنه کنم با ياد  که به گذشته فکر مییگاھ. برم آوری آن روزھای جھنمی که بر من گذشت واقعا رنج می ازياد«

نوشتن آنچه که برمن و امثال من گذشت در حقيقت کار آسانی ! کنم چگونه از آن جھنم جان سالم بدر بردم ھولناک تعجب می

از سوی ديگر، وظيفه . گذارد آوری رنج و شکنجه و آزار روحی چيز ديگر برای فرد شکنجه شده برجای نمی  جزياد.نيست

ھای عميق   آن نيست که تمام لحظات و صحنه ئیاگرچه قلم را توانا. است والجرم بايد نوشت تا به گرد فراموشی سپره نشود

  )١٢٨ص (» ...ای مثل من سندھای زنده ھستيم د درد کشيدهافرا. جنايت را ھمان طور که واقع شده بازگو کند

زاد  سرم کاله سياه کشيدند و رويم پتو انداختند وبه دفتر آخوند قتيل. بعد ازيک ھفته شکنجه مداوم من را سوار يک پيکان کردند«

اران به يک پاسد. شا ايستاده بودندبردند تعدادی پاسدار به تما زمانی که من را کشان کشان به داخل سالن آمفی تئاتر می. بردند

ش را پنھان زاد نيز از ديدنم نتوانست تعجب آخوند قتيل. کت شوندفی به پاسداران تذکر داد که سايوس. ش کردندگفتند داغان ديگر می

دت را به خاطر مشتی کافر ضد انقالب خو! ببين چه به روز خودت آوردی: زاد گفت بعد از چند لحظه سکوت آخوند قتيل. کند

. کنی تا جان خودت را نجات بدھی؟ بيا ھمه چيز را بگوجانت را خالص کن چرا با برادران ھمکاری نمی .کنی داری فدا می

ای  کاره: کنی؟ جواب دادم کرد دوباره تکرار کرد چرا ھمکاری نمی آخوند خبيث و بد نھاد به زعم خود با من اتمام حجت می

توانيم تو را به درک واصل  ما ازتو به اندازه کافی مدرک داريم ھر وقت بخواھيم می: اد، گفتز قتيل. نبودم وچيزی ندارم بگويم

  )١٣٠ص (» ...کنيم

ام قرارداد چند  ش را بيرون کشيد، يک گلوله درآن باقی گذاشت وروی شقيقهشتيم درويشی خبيث و بد نھاد کلتاز رودبار که گذ«

به درويشی گفت تو داری کارخطرناکی . ا بايد او را زنده به تھران تحويل بدھيمپاسدار ھمراه اعتراض کرد که م. بار چکاند

. زد م میبا کلت برسرو صورت.  شکنجه داشتدرويشی بيمار بود و جنون. کنی، او اعدامی است پس با زندگی ما بازی نکن می

وباشان غازيان انزلی بود، از او تقليد کرده راننده ھمراه که قبل از انقالب جزء ا. زد کرد محکم برسرم می به کف دستش تف می

درويشی نيز بيشتر به او پروبال . کوبيد کرد و با يک دست فرمان را گرفته و با دست ديگر بر سرم می برکف دستش تف می

ز زير انگشتان دستم ا. داد کرد و قھقھه خنده سر می او ھم جری شده درحين ھتاکی با لذت بيشتر عملش را تکرار می. داد می

. ناگھان انگشتم به چيزی شبيه چوب کبريت تماس پيدا کرد، آن را برداشتم. گيرکف پيکان در تماس بودند پاھايم، با الستيک خاک

چوب کبريت را چند بار در سوراخ کليد دست بند باال و . سعی کردم آن را داخل سوراخ دست بند فرو کنم و اين کاررا ھم کردم

  . ھمين کاررا با دست ديگر انجام دادم، اما دست دومم خالص نشد. م خالص شدا باوری يکی از دستان در کمال ن.ن بردمئيپا

نبايد زنده به تھران برسم ناگزير به فکر فرار . از منحرف کردن پيکان به سوی دره يا وسيله نقليه سنگين منصرف شده بودم

. اما مصمم بودم. توانم حتا چند متر بدوم تر از پايم نمی  گندهئی و دمپا آش و الش شدهئیدانستم با بدنی ناتوان و پاھا می. افتادم

تنھا با اين . گاه تھران نرسد تا پايم به شکنجه. قصدم اين بود که پاسداران را وادار کنم من را از پشت ھدف گلوله قرار بدھند

. ام را عملی کنم ه منتظر فرصت مناسب شدم تا نقشهبل. توانستم ازبه خطرانداختن جان دوستانم جلوگيری نمايم وسيله بود که می

فکر دستگيری احتمالی . دادم  درتھران ترجيح میئیشد به واقع مرگ را بر بازجو ام کاسته نمی ای ازاسترس و نگرانی لحظه

. کرد ھم رھايم نمی تاب نياورم و تن به ھمکاری بدئیکه زير بازجو ای از فکر اين لحظه. خورد دوستانم مانند خوره درونم را می
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در خيال خود ھم از نگاه کردن به . ام کردم که پاسداران را سر قرار يا به در خانه يا محل کار کسی برده به لحظاتی فکر می

کردم و داشتم  ای را مانند پرده سينما در برابر چشمانم مجسم می چنين صحنه. کشيدم چشمان کسانی که لو داده بودم خجالت می

  . شدم ديوانه می

.  لوشان و قزوين توقف کرد ترش بين جاده که پيکان درمقابل يک بساط ميوه فروشی نزديک آب غرق در افکارناخوش آيند بودم

از . درويشی و راننده در پيکان را بازکرده و بيرون رفتند تا ھوا تازه کند. ام از پيکان پياده شد تا چيزی بخرد پاسدار پھلو دستی

تلو . شنيدم درپی را می م با صدای تيراندازی پیأصدای آی فرار کرد تو. ، بيرون پريدم و پا به فرار گذاشتمفرصت استفاده کردم

.  در اختيارم نبودند پاھا اصالً .وای دويدن روی سنگالخ چه دردناک بود.  کنار جاده دويدم ھای ميوه تلو خوران به طرف باغ

ھا به من اصابت نکرده  از بخت بدم گلوله. ست شده زمين خورده از حال رفتم متر ندويده بودم، بدنم س١۵٠سفانه بيش ازأمت

را  زمانی که چشم باز کردم بازجو و پاسدار با کلت باالی سرم ايستاده و دو نفره با لگد و پاشنه کلت ديوانه وار من. بودند

  )١٣٣ص (» ...زدند می

يزی از مجاری ادرار ونشيمن خون ر. دازه کافی به بدنم نرسيده بودآب وغذا به ان.  روز بود که زيرشکنجه مستمرقرارداشتم٧«

م در پيراھن. دادند تم، بوی کثافت میشلوار و پيراھن کاری که روزدستگيری برتن داش. ن آمده بودئيم نيزفوق العاده پاوزن. داشتم

  )١٣٧ص (» .اثر ضربات مشت و ته کابل درحين کش مکش و تقال تکه تکه شده به تنم آويزان بودند

به .  نشانده بودند، تا ناظر بر شکنجه و وحشی گری بازجويان و فرياد زندانيان بی دفاع باشدئیکيانوری را دم در اتاق بازجو«

  . اش را داغان کنند خواستند که او را تحقير کرده و روحيه گمانم از اين طريق می

حتا اين روش را در مورد . پاشيدن روح و روان فعاالن سياسی بوداين يکی از شيوه ھای متداول بازجويان برای آزار و از ھم 

سفانه نه کيانوری و نه اعضاء و ھواداران تشکيالت حزب أمت. گرفتند شد ھم به کار می تن شان که از خط قرمز خارج می ۀپار

د اعمال و ئيأ ھم فکرانش با تخورند؟ حزب توده و توده ھرگز نخواستند بپذيرند که ضربه را از کی و به چه علت و از کجا می

گری به ماشين سرکوب رژيم مالھا در برابر افکار عمومی  رفتار رژيم جمھوری اسالمی و در واقع با صدور جواز وحشی

ھا خود تجربه کردم  آن چه که بعد. ھای مردم و ھم خود را به خاک سياه نشاندند ھم توده. داخلی و بين المللی حقانيت بخشيدند

ص (» .تر بوده است  افرادی که زير شکنجه قرار داشتند کار آسانی نبود و به مراتب از شکنجه بدنی کشنده ۀمل آه و نالواقعا تح

١۴٠(  

 تلويزيون ظاھر ۀ يکايک کسانی را که به زور شکنجه و يا با ميل خود در صفحۀکردم و چھر  تواب فکر میۀھر بار به کلم... «

ام گرچه چيزی  درتمام طول زندگی. لرزيدم کردم از ترس اين که خيانت کار و نادم ناميده شوم به خود می شده بودند را مجسم می

داری ھار مذھبی بود که از سقوط به ه تنھا و تنھا غرور و شناخت ددمنشی سرماي. نداشتم اما با غرور زندگی کرده بودم

زور از او بگيرند ديگر برای ه کند اگر آن را به ھر دليل از دست بدھد يا ب  ھر انسان با غرورش زندگی می.منجالب نجاتم داد

دانستم که چند ساعت است در اين حالت  نمی. م با ننگ بودأتراز زندگی تو ماند؟ نه نه، مرگ شرافتمندانه ارزشمند او چه باقی می

  )١۴٢ص (» .قرار دارم

ھا خشونت و شکنجه را ابزاری برای ادب و تربيت  ران در محيط خانه، مدارس، محل کارو سربازخانه ايۀبدبختانه درجامع«

دانند و  برای مثال مادر و پدر فرزندشان را جزء ملک طلق خود می! دادنند شناسند و اعمال آن را نيز الزم و محق می کردن می

يا اين که مرد، زن را ! گذارند و نامش را ھم تربيت کردن میزنند   تا حد مرگ فرزند را کتک میئی ولو جزئیبه سبب خطا

دھد و آن را ھم جز  کشد، او را مورد شکنجه و آزار قرار می بيند و ھر جور که ميلش می مانند اموال خريداری شده خود می

  )١۴۴ص (» .داند حقوق خود می
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اساسا خشونت در تربيت و فرھنگ جامعه ! کنند ده و میھای شاه و شيخ ھم از اين اعمال غيرانسانی حمايت کر قوانين حکومت«

له ھم به حکومت ھای شاه و شيخ مجوز داد تا با سھولت بساط خشونت أھمين مس. ای پذيرفته شده و جا افتاده است ما پديده

گر و  است شکنجهھای خشونت در آن ھا وجود داشته  ھای مردم که زمينه ھای گوناگون توده و از طيف. حکومتی را برپا نمايند

  . ی بسازندئ آدم کشان حرفه

 دفاع از مرز وبوم، آموزش و ۀکش و آزادی کش آگاھانه و برنامه ريزی شده،  نيروھای نظامی را به بھان  ھای بھره حکومت«

ضان به استثمار ھا و به انقياد کشيدن، معتر  تا کنونی نشان داد ھدف اولی شکستن قلم ھا و دوختن دھانۀکنند، اما تجرب تربيت می

طور  ھمان. ھدف دوم، لشگر کشی به کشور ھای ھمسايه يا جھان به منظور ثروت و قدرت نمائی است. و استبداد حکومت است

که تاکنون شنيديم ويا تجربه کرديم، در صورت اعتراضات و اعتصابات و تظاھرات کارگران و زحمت کشان، دانش جويان و 

 امنيت و  از ھمين رو ھم  به دستگاه بگيرو ببند جھنمی اداره. گری پاسخ گفتند و می گويند  و وحشیرا با گلوله... دانش آموزان و

  .برد عليه جامعه عمل نمايند دھند تا ھرگونه که تيغ شان می اطالعات، ميدان می

لکه امری تحميل ھای سرکوب گر، نه تنھا خشونت نيستند ب ھای مردم، عليه حکومت ھای اعتراضی توده ولی در عوض حرکت

  )١۴۶ و ١۴۵ص (» ...شده از سوی حکومت، و اجتناب ناپذير ھستند

جعفرپور رزاز جلوی در ظاھرشد و گفت محمد آقا .  صبح نگھبان در سلول را بازکرد٧ ساعت ١٣۶٣ ]عقرب[ آبان ماه١۶«

گفت قضيه جدی است حکم .  نخوردمبدون توجه به لودگی او از جايم تکان. بيا که به آخرخط رسيدی و برايت خبر خوشی دارم

بعد کاغذی را از دور نشانم داد و گفت چرا رنگت پريده چريک که نبايد از اعدام .  حکم اعدامۀاين ھم ورق. اعدامت آمده است

د  فرشاد ومرا در اين فاصله متوجه. فھمی کنی اگر کاری داری بگو؟ گفت بيا بيرون بعد می بترسد؟ گفتم چرا درست برخورد نمی

با برخورد نا . س زندان را جدی گرفته بودندئيکردند و حرفھای ر با نگرانی به من نگاه می. شدم رنگ ھر دويشان پريده بود

. س زندان به زير ھشت رفتمئيبند زدم به ھمراه ر چشم. دادم که اتفاقی برای مادرم افتاده است س زندان احتمال میئيمردمی ر

 چه ئیس زندان گفتم ممکن است بگوئيبه ر. گفت اگر وصيتی داری بنويس.  و کاغذ بياورندس زندان به نگھبان گفت قلمئير

سپس در حالی که . خورد ھا گفت نه بابا محمد آقا خيلی زرنگ است گول نمی او با تمسخر خطاب به نگھبان. اتفاقی افتاده است

  )٢۶١ص (م .نباش روزی مادرشما ھم خواھد مردبه او گفتم نگران . خنديد گفت با شما شوخی کردم مادرت مرده است می

، خريد ٢ھم زمان با قطع مالقات توابان راھروی . کند داد که خطر بزرگی زندانيان را تھديد می  شواھد و قرائن نشان می ھمه«

  . رفته بوديم در قرنطينه قرار گکامالً . ھا و ھواخوری ما را نيز قطع کردند از فروشگاه، دريافت مواد خوراکی از خانواده

رسيد و نمی توانستيم   نمیئیبا توجه به فشارھای روحی و عصبی ناشی از اتفاقات داخل و بيرون از زندان عقل مان به جا

بيشتر . کرديم عمق جنايت عظيم و قتل عام جمعی زندانيان بود تنھا چيزی که به آن فکر نمی. اوضاع را به درستی تحليل نمايم

  )۴٣٣ص (» . پراکنده کردن زندانيان و شکستن جو اعتراضی فرم زندان بود تا کشتار جمعی زندانيانھای ما حول ھوش تحليل

حتا .  حکومت داری ھمان قدر قسی القلب است که حاکمان مسيحی قرون وسطا بودند سيستم مذھبی آخوندی در شيوه«

تر از حکومت ايران  به سياه پوستان خيلی دموکرات شان نسبت   قساوت ۀفريقای جنوبی با آن آوازاسردمداران نظام نژاد پرست 

» .به وضوح مشاھده کرد) راه دشوار آزادی(توان  تفاوت اين دو رژيم مستبد و بيدادگر را در خاطرات نلسون ماندال می. بودند

  )۴٣٧ص (

بعدھا «. بردند دان بيرون میگذاشتند از در زن ھر شب بعد از اعدام جسدھا را داخل مينی بوس حمل زندانيان يا آمبوالنس می«

.  نفر اعدام شدند٧۵ رشت و بند زنان رشت نقل کردند از زندان مالک اشتر الھيجان ٢زندانيان زندان مالک اشتر الھيجان،  بند 

 که ما در آن ١از بند .  نفر اعدام شدند١۶ نفر زندانی داشت ٢۵بند زنان رشت که .  نفر اعدام شدند٧۵ مردان رشت ٢از بند 

  ».ھای بند انفرادی اطالع دقيقی در دست نيست از تعداد اعدام.  نفر اعدام شدند٩۶بوديم 
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ھای  از اعدام زندانيان دخمه» .بردند ھای انفرادی به سر می  نفر در سلول٣٠ھا بيش از  تا قبل از اعدام« به نقل از زندانيان 

ندانيان آزاد شده که ھم زمان با کشتار، ظاھرا برای معرفی و از تعداد ز. ھای گيالن نيز ھيچ اطالعی در دست نيست شھرستان

 به منظور ١٣۶٩فرھاد پدر مجاھدی که در سال . امضاء فراخوانده شده و در دم اعدام شدند نيز اطالعی در دست نيست

 اعدام دردناک  ۀ، قصفرھاد. شود  سازمان ملل گاليندوپل در تھران تماس بگيرد دستگير میۀدادخواھی در صدد بود تا با نمايند

 اطالعات ١٣۶٧مرداد ماه . ھا بود که از زندان ھمدان آزاد شده بود پسرم مدت«فرزندش را با چشمانی اشکبار چنين نقل کرد 

خواست برود ولی من  پسرم نمی. ھمدان او را احضار کرد تا برای بعضی توضيحات خود را به زندان ھمدان معرفی نمايد

فرھاد، در حالی که . بور کردم که برود و خودش را معرفی کند تا مبادا برايش درد سر درست کنندگردن شکسته او را مج

بعد . با او تا پشت در زندان رفتم و او را تحويل قاتالنش دادم. ريخت گفت پسرم را سوار ماشين کردم به ھمدان رفتيم اشک می

فرھاد خودش را در اعدام » گرفتم، گفتند که پسرت اعدام شد ساعت که به در زندان مراجعه کردم و سراغ پسرم را ٢۴از 

ھای غمناک  گرفتيم او ترانه ھر بار که مراسمی می. دانست و به ھمين دليل ھم به شدت حالت افسردگی داشت پسرش مقصر می

گاه نه   اين سرويس سرويس زندان رشتۀ چال ۀاما قص. اش بود ت گرفته از فقدان عزيز از دست رفتهأخواند که بيش تر نش می

س داربيان، ئي آراما١ نفر  بند ٩۶از . شمار زندانيان عادی تبديل شده بود تنھا به قتل گاه صدھا زندانی سياسی، بلکه کشتارگاه بی

 ليچائی از سازمان چريک ھای فدائی خلق اقليت و جواد مشعوف، مھدی محجوب و موسی قوامی از هللافرھاد سليمانی و عبد

 ليچائی که در رابطه با انقالب ضدفرھنگی دستگير شده بود، پنج نفر نام برده فوق هللابه جز عبد.  کارگر بودندسازمان راه

 نفر  از سازمان مجاھدين ٩٠اما مابقی .  شان  با سازمان مجاھدين گره خورده  بود که شرحش را  قبال توضيح دادمۀپروند

  )۴٣٩ و ۴٣٨ص (» .بودند

خبر آزادی غيرمنتظره و باور کردنی .  ما اطالع داد که حکم آزادی تعدادی از زندانيان در راه است مھر ماه نگھبان به٢٩«

 خانه، ۀالن زندان، و دادستانی برای آزادی زندانيان احضار خانواده، دريافت قوال وؤشرط، تاکنونی اطالعات سپاه، مس. نبود

 نفر را ١٧اما اين بار بدون مطرح شدن شرايط فوق اسامی . ده بودندامت نامه و تعھد به عدم فعاليت سياسی در حضور خانوا

در کمال ناباوری خرت و پرت خود را جمع . کردند که آزادی شان حقيقت داشته باشد ھا باور نمی اکثر بچه! برای آزادی خواندند

ا برايم شيرين و خوشحال کننده بود، موقع وداع ھمان قدر که آزادی آن ھ. تعدادی حتا لباس و کفش برای آزادی نداشتند. کردند

آن ھا را به سختی در آغوش کشيديم و برای تک تک آن ھا آرزوی موفقيت .  از ھم دل گيری و افسردگی به ھمراه داشتئیجدا

  .و سر فرازی کرديم

تمام وجودم را فرا ھمين که آن ھا از در بند بيرون رفتند موج نگرانی . طولی نکشيد که دوستان خوب ما از بند بيرون رفتند

 نيز مانند امروز نگھبان ليست در دست اسامی ۶٧چون مرداد ماه سال . اميدوار بودم که برای کسی اتفاقی رخ ندھد. گرفت

  )۴٨۴ص (» ...زندانيان را خواند و آن ھا را از بند بيرون بردند و بدار کشيدند

اول آن ھا را به دادستانی بردند و از آن ھا خواستند که انزجار «: دندبعد از آزاديم ديداری با دوستان تازه کردم، برايم نقل کر«

 شب بدون اين که ١٢بعد از .  شب داخل دادستانی نگھداشتند١٢به جز چند نفر مابقی نپذيرفتند آن ھا را تا . نامه بنويسند

ھر کدام از آن ھا با سر و .  رشت رھا کردندھای شھر  آن ھا را در خيابانئیھای آن ھا را خبر نمايند، با پيژامه و دمپا خانواده

  )۴٨۵ص (» .دارد» وضع غيرطبيعی به خانه رسيدند که خود حکايتی

 که توان مالی کالن داشتند و ئیآن ھا.اعدام فروشندگان مواد مخدر نيز بستگی به موقعيت مالی محکومان به اعدام داشت«

شد و از   عفو شامل حال شان میئیھا بعد به مناسبت. کرد ه ابد تقليل پيدا میتوانستند سر کيسه را ُشل نمايند حکم اعدامشان ب می

از سوی ديگر فروشندگان خرد و کالن مواد . کردند  اعدامشان میاما کسانی که تھی دست بودند فوراً . گرديدند زندان آزاد می

گان ضمن  فروشندگان و مصرف کنند. رفتند  به شمار میئیمخدر منبع درآمد خوبی برای رژيم و دست اندرکاران دستگاه قضا
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اين ھا . کردند  بی انتھای رژيم سرازير میۀھای سنگينی ھم به کيس بايست جريمه شدند می اين که به زندان و مرگ محکوم می

 عادی رفته رفته بندھا پر از زندانيان. کردند ھای تلخ و دردناکی بود که زندانيان جرايم عادی محکوم به قصاص نقل می قصه

  . شدند

به نقل از زندانيان عادی دل سوز، تنھا چيزی که برای اطفال . يکی از بندھا تحت عنوان بند امور تربيتی به اطفال تعلق داشت

در عوض آن ھا داخل زندان توسط اطفال .  تربيتی و رسيدگی به آن ھا استألۀبی گناه در زندان وجود نداشت و ندارد، مس

بعد از . شوند تر آشنا می ھای پيچيده گيرند و تحت آموزش آن ھا با رمز و راز خالفکاری اده قرار میبزرگتر مورد سوء استف

  )۴٨٧ص (» .آيند ی به شمار میئ آزادی شکار خوبی برای قاچاقچيان و سارقان حرفه

ھا سر  ز آن را نيز نگھبانتازه بخشی ا. دادند  نفر می١٨ عدد جوجه را به ٣. دادند واقعا شرم آور بود  که مرغ میئیروزھا«

البته اين گونه رفتار غير انسانی کار . رسيد  گرم گوشت مرغ به ھر نفر می١٠دادند و به سختی  شام سوپ می. خوردند ديک می

  ۀھمان طور که در گذشته ھم اشاره کردم غذا را وسيل. برديم ھا بود که در شرايط سوء تغذيه به سر می ما سال. جديدشان نبود

کردند  آن طور که آن ھا تعريف می. در مورد کمبود غذا با زندانيان عادی حرف زدم. جه و آزار زندانيان قرار داده بودندشکن

شان  بيش تر زندانيان عادی غذای.  زندان را به دوش زندانيان عادی گذاشته بودندئی غذا ۀتقريبا ھزين. وضع ما بھتر از آن ھا بود

  )۴٨٩ص (» .يدندخر را از فروشگاه زندان می

تحويل .  عدد کيک نيز تدارک ديديم٢مطابق معمول برای غذای عيد فسنجان درست کرده . ايام نوروز چقدر سريع فرا رسيد«

گيری چيدند و ھمه سر موقع دور سفره جمع   چشمئیھا بساط ھفت سين را با زيبا بچه.  صبح بود٧ حدودا ساعت ١٣٧٠سال 

 به پاس گرامی داشت جانفشانان يک دقيقه سکوت اختيار کرديم و سرود بھاران خجسته باد را به ءابعد از تحويل سال ابتد. شديم

 ھفت سين نشستيم ضمن ۀھمان شب دور سفر. سپس نوروز را به يکديگر تبريک گفته و روبوسی کرديم. طور جمعی خوانديم

ص (» . در آوردندءپيش تدارک ديده بودند به اجراھا نمايشی طنزی را که از  استفاده از کيک شربت و چای چند تن از بچه

۴٩۴(  

او بدون مقدمه اوضاع نابسامان اقتصادی . کرد  اين دومين بازجو بود که خود را بازجوی جديدم معرفی می۶٩بعد از سال «

. خت شده استکند و زندگی برای ھمه س شود و گرانی بيداد می گفت وضع اقتصادی مردم ھر روز بدتر می. مردم را پيش کشيد

  )۵٠۴ص (» !...ھا است که ما نتوانستيم شرايط اقتصادی مردم را بھبود ببخشيم ھمش ھم تقصير جنگ و شما گروھک

اما در مقابل شرط آزادی . ھای کوتاه بيش تر اوقات سکوت کرده بودم من در مقابل مھمالت بازجو به جز بعضی از جواب... «

سپس گفت ما از اين پس . او ظاھرا از پاسخم خشمگين شد و دقايقی به سکوت گذشت. ناگزير صراحتا به او برخورد کردم

خواھيم اشتباھات  ما نمی. کنم بينی در مقابل شما خشونت نمی به ھمين خاطر ھم می. خواھيم با شما ھا کار فرھنکی انجام بدھيم می

ھا فقط کار گويند اما با اين وجود با آن  دانيم دروغ می یکنيم با اين که م اکنون کسانی را که دستگير می! گذشته را تکرار کنيم

  )۵٠۵ص (» !دھيم انجام می...) خوان کابل و قپان تجاوز وب(فرھنگی 

 موسوم به دوم  ۀبعدھا دار و دست. زدند  و کمی قبل از آن می٧٠ ،۶٩ھای  حرفی را که جالدان و شکنجه گران رژيم در سال... «

با ھمين ترفند بود که خاتمی توانست  در ميان مردم .  کار تبليغاتی خود قرار دادند  سر لوحه٧۶سال خرداد به سرکردگی خاتمی  

 کار فرھنگی و عدم خشونت را پنھان و آشکار در ۀنتيج. فزايدبار رژيم جمھوری اسالمی بي  نکبتتخم توھم بپاشد و بر عمر

ای، سر به نيست کردن زندانيان سياسی،  ھای زنجيره در قتلھای مردم فريب  ھيبت کريه عمامه به سرھا و يقه سه سانتی

ھم زمان سرکوبی . ان بی دفاع و بی پناه ديديمئيسرکوبی و سوء رفتار با خلق ھای کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، سرکوبی بھا

بانه به اعتصاب ريز و درشت کارگران و ديگر اقشار جامعه و اخراج، دستگيری و زندان و قتل عام آن ھا، ھجوم ش
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به وضوح ...  چھارم خواب گاه، زندان و شکنجه و قتل عام دانش جويان و ھای دانش جويان پرت کردن آن ھا ازطبقه خوابگاه

  )۵٠۶ و ۵٠۵ص (» مشاھده کرديم

رفته رفته .  بود که احمد موسوی و برخی ديگر از زندانيان مھمان ما بودندئیاين آخرين شب يلدا. شب يلدا را دور ھم نشستيم«

ھای فعاليت سياسی سازمان  ليسی حاکم عمال عرصهوھای وحشيانه و جو پ شدند، در عوض به علت سرکوبی زندانيان آزاد می

ھا کاسته شده و به ندرت پای زندانی جديدی به زندان باز  از ھمين رو ھم از ميزان دستگيری. يافته به انزوا کشيده شده بودند

مقاومت زنان مخالف حجاب اجباری و . ھای سياسی در سکون و رکود فرو رفته بود ليتبه ھمان اندازه که فعا. شد می

 احمد موسوی را برای ١٣٧٠ ]جدی[ دی ماه٢٢. گذاشت ھای مردم عليه ستم ماليان رو به افزايش می اعتراضات علنی توده

ا تک تک زندانيان وداع کرد و تا دم در بند او احمد ب. دانستند اش را می اش از قبل روز آزادی احمد و خانواده. آزادی صدا زدند

ھای تفتيش  اش در زندان ھای انسانی  سال رنج فراوان و پايبندی به عقيده و آرمان١٠احمد  با تحمل .  نگاه مان کرديم را بدرقه

ش  ا که از آزادیھمين که احمد از بند بيرون رفت ضمن اين. اش باز گشت عقايد رژيم، استوار و سر بلند به آغوش خانواده

 سال روزھای بد و خوب زندان را در کنار ۶خوب ما بيش از .  پيدا کردمئیدر يک لحظه احساس دلتنگی و تنھا. خوشحال بودم

  )۵٠۶ص (» ...ھم بوديم

: گفت او می. ش را کرده بود تقاضای اجرای حکمبرد، بارھا کتبا  سال در انتظار ھولناک اعدام به سر می۴ی که فيروز، زنداني«

م با أبرم مرگ تدريجی تو اما در شرايط ھولناکی به سر می. کنم  روحی دايم نجات پيدا می اگر اعدامم کنند از زجر و شکنجه

کنند،  ھا در بند را باز و بسته می ھر صبح قبل از آذان به محض اين که نگھبان. ام کرده است  روحی ھر روزه بيچاره ۀشکنج

اين تنھا من نيستم اکثر کسانی که وضع مشابه من را دارند، پای اعدام . شود مام بدنم خيس عرق میشوم و ت ھراسناک بيدار می

  )۵١١ص (» ...بينند و در شرايط دردناکی به سر می برند ھا کابوس می ھستند شب

يک . ای داده بودند سربازی را به زور در آن جۀ تخت دو طبق۴ متر بود و ۴×٣ افسر نگھبان خوابگاه  دخمه يا به گفته... «

  . ھا خالی بود  چھار نفره مابين تخت  يک سفرهۀفضای کوچک به انداز

 اين اولين باری بود، ئی دوران بازجو ۀھای شکنج به جز تخت. بردم ھای مختلف گيالن به سر می  سالی که در زندان١٠بيش از 

ھای  و ببند فعاالن سياسی تا اين تاريخ در تمامی زندان که اطالع داشتم از شروع بگير ئیتا آن جا. ديدم داخل سلول تخت می

! به محض آن که پا به داخل سلول گذاشتيم از شدت تعجب چيزی نمانده بود که قالب تھی کنيم. استان گيالن کف خواب بودند

در . ديمھای سلول فارغ نشده بو ھنوز از شوک سوسک. خوردند ھای زرد رنگ فاضالبی روی ھم لول می لشکری از سوسک

 گربه از  ۀ عدد موش به انداز١٠ تا ٨ھا  غير از سوسک. ھا قرار گرفته بود فضای ھواخوری تمام وسايل ما مورد ھجوم سوسک

و ھر از گاھی ايستاده بر و بر به ما نگاه . رفتند در توالت بيرون آمدند و بدون ترس و واھمه در فضای ھواخوری رژه می

توانيم در اين  لودگی سلول و توالت و حمام ما نمیآھا و  به او گفتم با وجود سوسک. فسر نگھبان آمدبالفاصله در زدم ا. کردند می

يا اين که ھمين االن چند کيلو کلربه ما بدھيد تا ما شر . الن زندان را در جريان بگذاريد وؤجا بمانيم و شما لطف کنيد مس

 دست به کار شديم کلر را با غلظت زياد داخل سطل فوراً . لربه ما دادند کيلو ک١٠طولی نکشيد که حدودا . ھا را کم کنيم سوسک

ھا مردند يا اين که پا به فرار  در مدت کوتاھی سوسک. ھای مھاجم داخل سلول پاشيديم حل کرديم و با يک کاسه روی سوسک

 داخل ھواخوری و توالت رفتيم و ھای آن وقت به سراغ سوسک و موش. بعد از آن تمام سلول را با آب و تايد شستيم. گذاشتند

  . ھمين بال را نيز سر آن ھا آورديم

چند . نا گفته نماند خود ما نيز از بوی تند کلر تقريبا مسموم شده بوديم.  غروب يک سره مشغول نظافت بوديم٧از قبل از ظھر تا 

ھای فاضالبی  نستيم از شر سوسک و موشبدين وسيله توا. روز پی در پی با کلر غليظ محيط آلوده به سوسک و موش را شستيم

 سال مشقات ١٠بعد از تحمل . شستيم بعد از آن نيز تا روز آزادی ھر ھفته دو بار توالت و حمام را با آب کلر می. رھا شويم
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م از سلول و ھواخوری کوچک فاقد بھداشت، کمبود غذا، محرو.  اول رسيده بودم ۀھای مختلف دو باره به نقط فراوان در بيغوله

تنھا پاسداران . ديديم ريه داوودی، صادقی و ديگر پاسداران را نمیکدر عوض اين جا ديگر قيافه . رماننشريه،  پزشک و د

  )۵٢١ص (» .ھای زندان و ارتباط با ما را به عھده داشتند وليتؤفه و افسران شھربانی بودند که مسوظي

برای قابل خوردن کردن آن . العاده نازل بودند ز لحاظ کميت و کيفيت فوقھمان طور که قبال ھم اشاره کردم غذای زندان ا... «

 ۀچيزمان ھزين مبلغی ھم از پول نا. کرديم گوجه، و تن ماھی خريداری می  مانند پياز،ئیناگزير از فروشگاه زندان مواد غذا

  . شد می... وسايل بھداشتی مانند خمير دندان و مسواک

  )۵٢٨ص (» ...کرديم  تومان از خانواده دريافت می١۵٠ تا ١٠٠ روز فقط مبلغ ١۵ام از ما ھر اين در شرايطی بود که ھر کد

بعد از احوال پرسی گفت امروز به دادستانی انزلی رفتم گفتند که پرونده خوش . رسيد روز مالقات خواھرم شاد به نظر می«

از اين پس شما بايد به آن جا سر بزنيد تا از . ايم ن فرستاده تھرا  کمسيون عفو و بخشودگی واقع در خيابان سميهۀذوق را به داير

  )۵٣٠ص (» .از ھمين رو بليط خريدم تا فردا به تھران بروم.  پرونده خبر بگيريد نتيجه

ھای  با توجه به پيگيری. بعد از مالقات دلم گرفته به انبار رفتم و در فضای مرطوب و تاريکش قدم زدم و به آينده فکر کردم«

بعد . گفتم راستی اگر با آزاديت موافقت کردند ضمنا به خود می. دادم که با آزادی من موافقت نمايند  خواھرم، احتمال نمیۀوقف بی

 مالی که نداری، از سوی ديگر با توجه به انفصال دايم از مشاغل دولتی و  ۀخواھی بکنی؟ خانه و پشتوان از آزادی چه کار می

ی است که اطالعات خواھی کار پيدا کنی؟ تازه اين ھا در صورت سی در بيشتر مراکز شغلی، کجا میليونيمه دولتی و جو حاکم پ

  . دادند ھای آينده، آزارم می اين دسته فکر و خيال واقعيت. ت نشوند و پيوسته برايت مزاحمت به وجود نياورندسپاه موی دماغ

او تعريف کرد به تھران رفت و با زحمت . رسيد به نظر نمی روز مالقات خواھرم گرفته و سر حال ]حوت[ اول اسفند ۀنيم

 به او ئی عفو و بخشودگی با ترش رو ۀول  دايرؤاما آخوند مس. ی وقت مالقات گرفتس دايره عفو و بخشودگئيفراوان از ر

 ئیھا اھرم را از رنجتوانستم خو واقعيت اين بود که به ھيچ شکل نمی.  زندانی شما بررسی نشده است ۀپاسخ داد که ھنوز پروند

  )۵٣١ص (» ...کشيد باز دارم که به خاطر آزاديم می

ھای ورزشی و وسايل  پتوھا لباس. ت را جمع کنزده به من اطالع دادند که وسايل شب سربازان ذوق ١٠ساعت حدودا ... «

گفت اين . ای را برابرم گذاشت او ضمن تبريک ورقه. به دفتر افسر نگھبان جعفری رفتم. غذاخوری را بين سربازان تقسم کردم

ھا را خواندم ھمان اراجيف يا به عبارتی ندامت نامه به انضمام محکوم کردن  مطالب روی ورقه. ھا را بخوان و امضاء کن

ھای قبل امضاء  به جعفری گفتم اگر بنا بود که اين چيزھای تحقيرآميز را امضاء کنم ھمان سال. بودند... ھای سياسی و سازمان

جعفری گفت داديار روی ورقه . پذيرم مانم اما ھيچ قيد و بندی را برای آزادی نمی تمام عمرم را در زندان می. کردم نه حاال می

رعيت داديار دادستانی . با لبخند به جعفری پاسخ دادم. بريد نوشته است که شما از اول خرداد غيرقانونی در زندان به سر می

 تا کنون غيرقانونی در زندان ١٣۶٢ مرداد ماه ٨ بلکه از تاريخ ١٣٧٣من نه از اول خرداد . دانزلی فراموش کردند که بنويسن

  ! ام بوده

بردند با تعجب پرسيدند مگر امضاء کردن تعھد چه اشکالی دارد ؟ در چند  سربازانی که من را به سلول می. به سلول برگشتم

جعفری . بعد از ربع ساعت دوباره من را به اتاق نگھبانی بردند. دمشان توضيح دا  کوتاه نظرم را در مورد تعھد برايشۀجمل

روی ورقه نوشته شده بود . اين بار اطالعات محتوای ندامت نامه را جرح و تعديل کرده بود.  ديگری را جلويم گذاشت ۀورق

خواندم   ھم زمان که ورقه را می.کنم به جعفری گفتم چيزی را امضاء نمی... دھم تا عليه نظام فعاليت سياسی نکنم و تعھد می

به سلول برگشتم از سرباز ھمراه خواھش کردم برود . گفت داد و بله بله قربان می ھای کسی گوش می جعفری از تلفن به حرف

دھم شما  تعھد نمی. خواھند د از من تعھدنامه میئيضمناً لطف کنيد به آن ھا بگو. اند ام ھنوز پشت در زندان ايستاده ببيند که خانواده

  . به خانه برگرديد
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زدم سرباز به دنبالم آمد  داخل ھواخوری قدم می. مانيم گويد ما تا صبح ھم شده اين جا می سرباز برگشت گفت خواھر شما می

برادران اطالعات گفتند، روز شنبه با دو قطعه عکس جديد و رونونشت : جعفری گفت. برای بار سوم به دفتر افسر نگھان رفتم

شما آزاديد خوش : گفت. کنيد معرفی ) پل عراق رشت (ئیمه خودت را به دفتر اطالعات واقع در زندان نيروی درياشناسنا

آن ھا را صدا زدم . ھا داخل ظرف غذايشان ريختم ام را برای بچه گربه ئیھای غذا  به سلول برگشتم آخرين ذخيرهفوراً . آمديد

از . چند سرباز ھمراھيم کردند تا بدون مانع از در زندان بيرون بروم.  وداع کردمپيشه ای پيشه ای فورا آمدند و با آن ھا نيز

اما اکنون در چند قدمی . ھای رژيم به سر برده بودم  سال در بيغوله١١احساس عجيبی داشتم . سربازان تشکر و وداع کردم

  . و دامادم و فرزندانش بودم خواھر ۀشائب ھای بی آزاديم را مديون تالش. شد آزادی قرار داشتم باورم نمی

ھايش عادت کرده   سختیۀصادقانه بگويم به محيط زندان با ھم. در بزرگ زندان شھربانی باز شد پاھايم قادر به حرکت نبودند

 شھربانی رشت  ۀآخرين نگاھم را به ساختمان مخروب.  زندان بودۀيک پايم را بيرون در گذاشتم پای ديگرم داخل محوط. بودم

من نيز به . دويدند در تاريکی دو نفر به طرف من می. شد گذاشتم  تاريک که در زندان به آن باز می ۀو پای به کوچ. مانداخت

ماشين دامادم در . آن ھا را در آغوش گرفتم لحظاتی ھر سه نفر احساساتی شده بوديم. خواھرم و دادمادم بودند. طرف شان دويدم

احساس کردم که بدنم از شدت سرما . يان آغوش آن ھا به طرف ماشين حرکت کرديمدر م.  متری پارک شده بود۵٠  فاصله

  )۵٣۶ و ۵٣۵ص (» .روند لرزد و مانند کسانی بودم که در فضا راه می می

به محض اين که ماشين .  شب به منزل خواھرم واقع در خيابان رمضانی در غازيان انزلی رسيديم١٢بله تقريبا ساعت ... «

تا پاسی از . کرد فرزندان خواھرم بيرون آمدند و در آغوشم گرفتند و روی دستان شان من را به داخل خانه بردندپشت در توقف 

 نامعلوم  اولين شب آزادی را تا صبح بيدار ماندم و به آينده. ھا گفتند آن ھا از مشکالتی که مادرشان کشيده بود، قصه. شب نشستيم

  . فکر کردم

 بيدار شدم و کمی در حياط خانه قدم زدم و بعد از آن لباس پوشيدم به قصد رفتن سر خاک مادرم طبق عادت زندان صبح زود

  ۀچھر. شناختم رفتند می بخشی از عابرانی را که سر کار می.  صبح از در خانه بيرون آمدم۶ساعت تقريبا . خانه را ترک کردم

در مسير راه متوجه شدم آن ھا در نگاه . ھا چروکيده شده بودند ورتر کرده و موھا سفيد و صييشناختم تغ  را که میئیاکثر آن ھا

ھا به گمان اين که من معتاد ھستم از روی  بعضی. در واقع خبر از رخسار زرد و بدن نحيفم نداشتم. آوردند اول من را به جا نمی

  )۵٣٧ص (» .ان آشنا شنيدمالبته اين را بعدھا از زبان برخی از ھمان عابر. کردند دل سوزی زير چشمی نگاھم می

 ئیروز شنبه سومين روز آزادی با دو قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه به دفتر اطالعات سپاه واقع در زندان نيروی دريا«

چشم بند را به چشم زدم و به .  در بزرگ زندان پاسدار چشم بند لعنتی را به دستم داد و گفت به چشم بزن ۀاز دريچ. رشت رفتم

ای به ياد  لحظه.  برد و روی صندلی نشاندئیپاسدار دستم را گرفت من را به اتاق بازجو.  آشنای زندان رفتم داخل محوطه

احساس . ھا و سوء رفتار بازجويان دوباره در من زنده شدند ئی بازجوۀو دوران سخت و کشند. روزھای اول دستگيری افتادم

از زير چشم . رويم ايستاده بود  کمی روبه م درست بود باز جو در فاصلهحدس. کردم کسی داخل اتاق نزديک به من ايستاده است

بعد از سکوتی کوتاه باز جو پرسيد اين چند روز چه کسانی به ديدنت آمدند؟ آيا از دوستان . بند پاھايش تا زانو قابل رويت بودند

ت را جمع کن دروغ تحويلم نده بازجو حواس. دندوستان نزديکم بواش اعضای فاميل و د ات ھم آمده بودند؟ جواب دادم ھمه گذشته

  )۵٣٩ص (» ...اين بار با من طرفی

پرسيد کسی از دوستان گذشته به . بازجو بعد از يک ساعت برگشت با صدای بلند نعره زد که چرا ننوشتی؟ جوابش ندادم... «

سی ارتباط سياسی نداشتم تا آن ھا به ديدارم ديدارت آمده بودند؟ پاسخ دادم اگر منظور شما اشخاص سياسی ھستند از قبل با ک

ما . گردی االتم درست پاسخ بده و گر نه از ھمين جا به زندان برمیؤداد گفت به س بازجو در حينی که عصبانی نشان می. بيايند
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ای  نکن که آزاد شدهحواست را جمع کن و فکر : گفت.  ببنيديمئیاين اختيار را داريم تا ھر وقت الزم ديديم شما را به تخت بازجو

  .  شما تمام نشده استئیھنوز بازجو

ھای ديگر  اول، شما حق خروج از گيالن را نداريد و در صورت خروج از گيالن، به استان: گفت. ئیبعد از تھديد و زياده گو

کردستان، سيستان و ھای  سوم اگر شما را در استان. دوم شما ممنوع الخروج از کشور ھستيد! بايد ما را در جريان بگذاريد

چھارم اگر از دوستان . شوی ھای مرزی مشاھد کنيم به منزله خروج از مرز محسوب شده دستگير می بلوچستان و ديگر استان

پنجم شما وظيفه داريد در طول ھفته به ھر جا . دانيد گذشته با شما ارتباط گرفتند وظيفه داری به ما اطالع بدھی و گر نه خود می

 صبح روز شنبه بايد خود را به ١٠ششم ھر ھفته ساعت . گيريد دقيقا به ما گزارش کنيد و با ھر کسی که تماس میرويد  که می

! سرانجام يک شماره تلفن به دستم داد و گفت ھر وقت با ما کاری داشتی با اين شماره تماس بگير. دئيدفتر زندان معرفی نما

ضمنا به بازجو گفتم من به . ه سطل آشغالی که نزديک پايم قرار داشت انداختم تلفن را مقابل چشمانش مچاله کردم و ب شماره

بازجو . عنوان يک شھروند آزادم که ھر جا دلم خواست بروم و ھيچ وظيفه ھم ندارم که رفت و آمدم را به شما گزارش نمايم

 بودم تا اين که برادر کوچک تر ئیزجو ساعت داخل اتاق با۴بيش از .  مجدد کردئیعصبانی شد و تھديد به بازداشت و بازجو

  .  بيرون آورد و از در زندان به بيرون ھدايت کردئیودی نگھبان سابق زندان انزلی من را از اتاق بازجوودا

کرد و چند ساعتی چشم بسته   میء را اجرائیرفتم و ھر بار ھم بازجو نمايش قدرت کذا بعد از آن ھر ھفته به زندان رشت می

ھی يک بار به  تقريباً بعد از مدتی ما .  روز يک بار بيا١۵بعد از دو ماه ابالغ کردند ھر . کرد ت و سپس رھايم میداش نگھم می

پاسخ . خواست تا رفت آمدم را گزارش کنم ھر بار از من می.  بازجو کالفه شده بودمۀاز رفتار وقيحان. رفتم زندان رشت می

  )۵۴٠ و ۵٣٩ص (» ...رفت دادم او نيز از رو نمی نمی

صادقانه بگويم با .  که داشتم به سختی سوار اتوبوس ايران و ترکيه شدمئیھا  دلبستگی  با ھمه١٣٧۶ ]عرب[اواخر آبانماه«

ليس بخش وپ. رو شدم در ترکيه نيز با مصائب و مشکالت زيادی روبه. چشمی اشک بار و دردمند به سمت ترکيه حرکت کردم

ليس و وزارت کشور ترکيه ضمن در دست وپ. واقع در آنکارا، با من با خشونت رفتار کرد سرا  پناھندگی، در مرکز امنيت

ناگزير در خاک ترکيه نيز چند ماھی در .  روز از خاک ترکيه صادر کردند۵ديه سازمان ملل حکم اخراجم را ظرف ئيأداشتن ت

ام را در  وليت و زحمت فراوان پروندهؤاحساس مس و بزرگوار در اروپا با تا اين که دوستان گرامی. شرايط مخفی به سر بردم

يناوی  دفتر سازمان ملل در ترکيه ناگزير در وضيعت اضطراری من را به يکی از کشورھای اسکاند. گيری کردند ژنو پی

  ) ۵۴۶ص (» ...فرستاد

***  

  

را در زندان ھای  سال از بھترين دوران عمر خود ١١کيد کنم که محمد خوش ذوق، با وجود اين که أدر پايان ت

 گذرانده است؛ امروز نيز ھم چنان يکی از ئیحکومت اسالمی با خوف و ھراس، شکنجه و مقاومت و اميد به رھا

 انسان ھا از يوغ و ستم و استثمار ئیوی، اين بار با اميد به رھا. پيکارگران جدی جنبش کارگری کمونيستی است

و محکم و قاطع .  شور و شوق فوق العاده ای مبارزه می کندسرمايه داری و حکومت سرمايه داری اسالمی، با

 ايران از نکبت حکومت جھل و جنايت، ترور و اعدام اسالمی، با قدرت و ھمبستگی کارگران ۀ جامعئیخواھان رھا

  .و مردم آزاده ايران است

ھای جمھوری اسالمی  وله سال در بيغ١١من «: کيد کرده استأله بسيار مھمی نيز تأرفيق محمد خوش ذوق، به يک مس

 تلخی از سوء رفتار و اعمال خشونت داشته ۀاز اين رو، تجرب. ام شماری بوده ھای بی شکنجه و آزار ديدم و شاھد قتل عام انسان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

ام را به کار   به ھمين خاطر نيز تمام سعی. کنم کشم در جای جای بدنم درد ناشی از شکنجه را احساس می و ھر نفسی را که می

  )١۴۵ص (» ...ام با کينه و انتقام که ريشه در خشونت دارند، فاصله گرفته و تسويه حساب نمايم هگرفت

  

  ٢٠١٢ بيست و يکم اکتبر - ١٣٩١ ]ميزان[يک شنبه سی ام مھر

  

  :برای سفارش کتاب، با آدرس ھای زير تماس حاصل نمائيد

omc.yahoo@khosh.Mala  

  ٠٠۴۶-٧٠- ۴٩٢۶٩٢۴ و ٠٠۴۶- ٨-٧۵٢٧٧٠٩استکھلم؛  -انتشارات ارزان: چاپ

 )٢٠١٢(١٣٩٠آذر :چاپ نخست

 

 


