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  »گرم هايي به شكنجه نامه«
  گويد؟ دروغ مي هوشنگ اسدي چرا

 
  ايرج مصداقي

 
    مقدمه:
تحت عنوان خاطرات زندان هوشنگ » گرم هايي به شكنجه نامه«كتاب 

» دنياي يگانه«به زبان انگليسي و توسط انتشارات  89اسدي در تابستان 
One World واندن اين كتاب را با كنم خ به بازار كتاب راه يافت. اعتراف مي

درد و اندوهي عميق به پايان بردم. نه به خاطر سرگذشتي كه نويسنده 
مدعي است از سر گذرانده، نه به خاطر يادآوري گذشته، بلكه به خاطر 

مان. اين رنج در  پردازي و تحريف يك دوره از تاريخ ميهن گويي، دروغ وارونه
داشتني   ي نجيب و دوست رهخواندن كتاب با يادآوري چه  ي لحظه لحظه

خواه، مجيد  پاك، اسماعيل وطن ام همچون مهدي حسني اي توده دوستان
ها و نه بسياري ديگر از  شد. نه آن چندان مي اهللا غياثوند و ... دو منبري، سيف

هاي اسدي مطلع بودند، امروز در ميان ما  كاري ام كه از سياه اي تودهدوستان 
چندان  ي من را دو ل او بردارند. اين خالء، وظيفهنيستند تا پرده از اعما

كند كه به سهم خود اجازه ندهم كساني كه آگاهانه و از روي اختيار به  مي
ام آغشته  اي توده دوستانياري جنايتكاراني شتافتند كه دستشان به خون 

كنم،  هاي انساني را درك مي است تاريخ آن دوره را تحريف كنند. ضعف
هاي خود  ها و سستي ام. به ضعف كرده  اوت رژيم را لمسرحمي و شق بي

هايشان خرده بگيرم.  ام كه به ديگران به خاطر ضعف آگاهم. قهرمان نبوده
  ي ديگري است.  ي آن از زاويه نگاه من به اين كتاب و نويسنده

  
  مروري بر زندگي اسدي
ي نگار ي روزنامه به دنيا آمد و در رشته 1328هوشنگ اسدي در سال 

توسط  1353تحصيل كرد و به كار در روزنامه كيهان پرداخت. او در پاييز 
سابق برده شد و به » كميته مشترك ضد خرابكاري«ساواك دستگير و به 

) در اين دوران تنها يك سيلي خورد. اسدي 43ي  اعتراف خودش (در صفحه
برچين كه قول همكاري با ساواك را داد، به عنوان خ پس از آن 54در مرداد 

آزاد شد. اسناد همكاري او با  اين سازمان مخوف پليس امنيتي از زندان 
برمال شد و حزب توده به خاطر سرپوش گذاشتن بر  1358ساواك در بهار 

در ساواك » نفوذي حزب«افتضاح پيش آمده، مجبور شد اعالم كند كه وي 
  بوده است. 

مهوري اسالمي ، پاي اسدي هم به زندان ج1361ديري نگذشت در بهمن 
گران  باز شد و از همان ابتداي بازداشت به همكاري با بازجويان و شكنجه

حصار به يكي از  در بخش فرهنگي زندان قزلسپس پرداخت. اسدي 
همكاران حسين شريعتمداري و حسن شايانفر تبديل شد و در بهترين 
 شرايط زندان كه فشار اندكي بر زندانيان بود به نوشتن مقاله عليه

كيهان را در زندان » نيمه پنهان«هاي  روشنفكران ايراني، پرداخت و پايه
اي در روزنامه اطالعات،  قزلحصار ريخت. همانجا بود كه با نوشتن مقاله
در پيشتر  من گرفته است. مدعي شد تولستوي از پيغمبر اسالم الهام مي

ه كه در نشري» چه كساني تيغ زنگيان مست را تيز كردند؟«ي  مقاله
ها و نشريات رژيم در   ي مدارك و اسنادي از روزنامه آرش درج شد با ارائه

هاي او عليه روشنفكران ايراني را  اي از توطئه خورشيدي، گوشه 60ي  دهه
  .متشريح كرده ا

 http://www.arashmag.com/content/view/646/46/    
پرتوي مسئول سازمان   اسدي مدتي نيز در زندان اوين به همكاري با مهدي

مخفي و نظامي حزب توده كه به خدمت نظام در آمده بود، پرداخت و در 
  هاي تحقيقاتي رژيم به او كمك كرد.    اجراي پروژه

مؤسسه «مدتي به همكاري با  ،1367وي پس از آزادي از زندان در اسفند 
وزارت اطالعات كه توسط عبداهللا شهبازي » هاي سياسي پژوهش مطالعات و

ي  همسرش نوشابه اميري اداره اندازي شده بود، پرداخت و عاقبت همراه راه
به پاريس سفر  1382اين دو، در سال  دار شد. را عهده »گزارش فيلم«مجله 

ايت اي كه دولت هلند مقرر كرده، س  كردند و هم اكنون با استفاده از بودجه
اسدي كه خود يكي از توابين كنند.  را اداره مي »روزآنالين«اينترنتي 

» طلبان اصالح«عالوه بر آن كه به تبليغ » روزآنالين«در  بود،  فعال زندان
تالش كرد لباس عافيت به تن اميرحسين فطانت و محسن نظام پرداخت، 

اهللا  دن كرامتدام افتا  درزي كند. اولي عامل نفوذي ساواك بود كه باعث به
   .هاي جمهوري اسالمي  دانشيان شد و دومي يكي از توابان فعال زندان

كند  كه تالش مي ، عالوه بر آن»گرم هايي به شكنجه نامه«اسدي در كتاب 
نمايي و  كوشد با مظلوم ها باال ببرد، به زعم خود مي قيمت خود را نزد غربي

 اي و شاهدان توده »حقيقت ي كتابچه«پاسخ غير مستقيم، اطالعاتي را كه 
گران پس از دستگيري ارائه  ي همكاري او با بازجويان و شكنجه درباره
  اثر كند.  ، بياند داده

  
  ديدار اسدي با خميني و بوسيدن دست او

هاي كتاب  اين موضوع براي ايجاد جاذبه در خواننده، تيتر يكي از بخش
شود در تعطيالت  كتاب مدعي مي 36و  35هاي   است. اسدي در صفحه

شان  در حال بازي فوتبال در زمين خاكي نزديك خانه 1341تابستاني سال 
هايشان با لباس پاره پوره و خوني ظاهر شده و به  محل بوده كه يكي از بچه

دهد كه در مركز تهران شورشي عليه شاه به وقوع پيوسته و  ها خبر مي آن
اي را كه  من هنوز واقعه: «گويد پليس به مردم حمله كرده است. اسدي مي

داد، مثل يك فيلم به ياد دارم. ما همه دور او جمع شديم و  آن پسر شرح مي
اسدي در ادامه » از او خواستيم كه جزئيات آن جنايت خونين را شرح دهد.

شان همان موقع همگي همراه با وي كه از  محل  گويد، به پيشنهاد  بچه مي
روند كه اتاقي بزرگ با فضايي روحاني داشت.  مياي  ها بزرگتر بود به خانه آن

روحانيون به ديوارها تكيه داده بودند و «نويسد:   اسدي در توصيف محل مي
شدند و دست كسي را كه  يك نفر وسط اتاق نشسته بود. افراد وارد اتاق مي

ها بعد  بوسيدند. ما هم همين كار را كرديم. سال وسط اتاق نشسته بود، مي
ي  اهللا خميني بوده است و به فاصله م كه روحاني مزبور آيتتشخيص داد

  »ه تبعيد فرستاده شد.كوتاهي پس از آن روز ب
كند كه در سال  صحبت مي» قيام پانزده خرداد«ظاهراً راجع به اسدي 
پرداز وي  ي داستان، شخصيت دروغ ! بقيه1341به وقوع پيوست و نه  1342

به مناسبت  1342خرداد  13ي روز كند. خمين را هرچه بيشتر برمال مي
خرداد مأموران  15عاشورا، سخنراني معروفش را در قم ايراد كرد. صبح روز 

نيروي انتظامي او را در قم دستگير و به باشگاه افسران تهران منتقل كردند. 
صبح خبر بازداشت خميني در تهران پخش و باعث شورش مردم  9از ساعت 

اقر آباد ورامين شد. خميني چهارم تيرماه از باشگاه در حوالي بازار و سه راه ب
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. آزاد شد، 1342مرداد  11آباد تهران برده شد. روز  افسران به پادگان عشرت
خرداد در بازداشت بود، چگونه اسدي و  15تا دوماه پس از  او

هايش با كسي كه در بازداشت است، مالقات كرده و دست او را  محل بچه
  اند؟  بوسيده

  
  ي همسرش ت اسدي از مصاحبهرواي

  ي اميري با خميني در پاريس نوشابه 
چند روز بعد [زمستان «نويسد:  كتاب مي 87و  86هاي  اسدي در صفحه

] همسرم از پاريس تلفن زد. او كه همان موقع از مصاحبه با خميني 57
گريست. او از آن طرف خط  ساله برگشته بود، به سختي مي هفتاد و هشت

ها  اد زدن و گريستن بود. نعلين استبداد در راه است. از اين آدمدر حال فري
حمايت نكنيد. من سعي كردم او را آرام كنم. او مجبور شده بود براي انجام 

اهللا روسري كوچكي سركند. او به خميني گفته بود: گفته  مصاحبه با آيت
خشونت شوند و  هاي استبداد مي  هاي استبداد جايگزين چكمه شود نعلين مي

اهللا احساس كرده بود. در پايان مصاحبه خميني به وي خيره  را در پاسخ آيت
آميزي به او گفته بود:  شده بود و با تكان دادن انگشتش به صورت تهديد

گريست و اين را تكرار  اي حذف يا اضافه نكني. همسرم مي بهتر است كلمه
  » هاي او ترسناك است : چشم به من گفت همسرمكرد.  مي

گويي اين زن و شوهر، توجه شما را به  براي پي بردن به ميزان دروغ
 1375سال پنجم، تير  29ي نوشابه اميري با مجله زنان شماره  مصاحبه
اش  در زندگي» مردان تأثير گذار«كنم. وي در حالي كه در مورد  جلب مي

اش با خميني و  كرد و تحت هيچ فشاري نبود، در مورد مصاحبه صحبت مي
  گويد:  ميچاپلوسانه  ،ل و هواي آن مصاحبهحا
مهم خيره شدن در مردي بود كه حضورش به اتاق حال و هواي ديگري «

داده بود؛ مردي كه رهبر انقالب اسالمي ايران بود. با چشماني سخت نافذ. ... 
مان صحبت از امكان استبداد  و آن گاه كه نوبت سؤال كردنم رسيد، بين

صدر آب دهانش را قورت داد.  كم شد. بنيرفت. سكوت بر اتاق حا
اسالم ديكتاتوري « اهللا گفت: آقا اندكي جا به جا شد و حضرت آيت احمد سيد

دانم.  كسي پشت سرم نفسي عميق كشيد. چه كسي بود؟ نمي» ندارد.
دانستم كه چه كردم. حاال كه به  واقعيت آن است كه در آن روز خود نيز نمي

شنوم كه گويي در سرزمين ما  خوانم و كم نمي ميام و كم ن  سن عقل رسيده
اي جز خود را  آزادي ميراث نيست و كسان بسياري صاحبان هر انديشه

كنم آن امام كه اكنون بر  دانند، مدام فكر مي مستحق مرگ مي
گذرد، درس بزرگ تحمل سخن مخالف را  [كهكشان]راه شيري آسمان مي

توانست خون مرا حالل  ي ميچگونه آموخت. آري، هر كس جز امام خمين
  »كند.

  
  در ساواك  »نفوذ«اسدي و 

ها و از پرده بيرون افتادن ارتباطش با  اسدي در مورد انتشار ليست ساواكي
  نويسد:  ساواك، چنين مي

يكي از روزهاي بهار بود كه رحمان هاتفي به من گفت: دير يا زود اسامي «
سرت را آرام و يواش يواش ها انتشار خواهد يافت. تو بايستي هم ساواكي

دانستيم كه نام من جزو ليست  آماده كني...رحمان و من هر دو مي
ها خواهد بود. در دوران شاه براي حزب توده مهم بود كه براي  ساواكي

حمايت از خودش يك نفر را در ساواك  داشته باشد تا هرگاه دستگاه 
ها  ست زند به آنامنيتي قصد كند به سركوب حزب يا يكي از اعضاي آن د

هشدار دهد. يكي از اعضاي ارشد حزب توده [راستي چه كسي] از من 
خواست كه در ساواك نفوذ كنم تا بتوانم اعمال ساواك را زير نظر بگيرم و 
چنانچه ممكن شد، اخبار نادرست در مورد حزب توده به ساواك بدهم و يا 

  » ها خبر دهم. ري حزب برآيد، به آنچنانچه ساواك به تعقيب و پيگي
براي توضيح اين اعمال نياز به نوشتن يك كتاب «كند  او سپس تأكيد مي

كنم كه باالخره توانستم  اما در اينجا به  همين بسنده مي» جداگانه است.
بطور غير رسمي به ساواك بپيوندم و توانستم به اين ترتيب به عنوان يك 

ز اين موضوع خبر ها ا عامل دوجانبه به حزب خدمت كنم. همسرم سال
  )109ي  نداشت. (صفحه

، به خاطر مخالفت با حكومت زنداني و در مظان اتهام 54كسي كه در سال 
كند و » نفوذ«شود در ساواك  بوده، درست پس از آزادي از زندان مأمور مي

سازمان عريض و طويل جهنمي را زير نظر بگيرد! خيلي واضح   اعمال آن
ند يك خبرچين دست چندم ساواك شود. او توا تنها ميچنين فردي است 

هاي يك سازمان امنيتي را زير نظر بگيرد؟ آيا يك  تواند فعاليت چگونه مي
ي سركوب خود عليه نيروهاي سياسي را به  سازمان امنيتي كاركشته برنامه

چندم كه به تازگي به استخدام يكي از  اطالع يك خبرچين حقير دست
مگر نه اين كه جريان اطالع رساني از سوي رساند؟   دوايرش درآمده، مي

ها به دستگاه امنيتي يك سويه است و تنها با دريافت پاداش، پاسخ  خبرچين
  شود؟  داده مي

اش  بعد از انتشار نام«شود  مدعي مي 110و  109اسدي سپس در صفحات 
ها همسرش با پنهان كردن يك چاقو زير تخت  جزو ليست ساواكي

قتل رساند و تهديد كرده در صورتي كه حزب توده رسماً  خواسته او را به مي
داستان نفوذي بودن او را تأييد نكند، وي را با آن چاقو به قتل خواهد رساند. 

گويد اگر ما در  گذارد و كيانوري مي اي در اين مورد مي ... حزب توده جلسه
يرند گ   شود و تصميم مي اين مورد حقيقت را بگوييم به نفع حزب تمام مي

اي داده و تأييد كنند كه او نفوذي حزب توده در ساواك بوده  كه اطالعيه
  »است. 

اميري   خدا را شكر كه حزب توده اطالعيه مزبور را داد وگرنه دست نوشابه
كه امروزه يكي از مخالفان كاربرد خشونت در براندازي رژيم است، به خون 

  شد.  روم ميهمسرش آلوده و جنبش از وجود هر دوي ايشان مح
  

  1354سلول شدن اسدي و مهدي كروبي در سال  هم
هاي كتاب است. اسدي به ادعاي  اين موضوع، تيتر يكي ديگر از بخش

اي به سلول عمومي برده  سلول بودن با خامنه خودش بعد از سه ماه هم
اي را در هيأت  شود. وي كه پيشتر خامنه سلول مي شود و با كروبي هم مي

دبيات دوست، عاشق خدا و اهل راز و نياز معرفي كرده و در يك روشنفكر ا
گرفت. بيشتر وقت  به شكلي جدي و با هيبت وضو مي«موردش نوشته بود: 

گذراند. قرآن را به آرامي  وقت غروب را روبروي پنجره مي خود مخصوصاً
كرد و صدايش از گريه بلند  خواند و سپس گريه مي كرد. نماز مي گوش مي

باخت. چيزي در آن روحانيت بود  پيشگاه خدا به كلي خود را مي شد. در مي
  »گفت. كه با دل سخن مي

كروبي را كه تحصيالت دانشگاهي در رشته الهيات هم داشت به شكل يك 
دهد كه در سلول عمومي  احمق دست و پا چلفتي معرفي كرده و توضيح مي

كردند كروبي  ميتالش  كردند و زندانيان بازي مي» گل يا پوچ«با كروبي 
بارها «نويسد:   شد. اسدي مي ها مي جزو گروهشان نباشد؛ زيرا باعث باخت آن

به او توضيح داديم كه نبايد دستي را كه گل در آن پنهان است باز كند مگر 
آن كه رهبر گروه مقابل آن را بگيرد و به تو بگويد كه گل را بده. كروبي سر 

اد. اما هنگامي كه گل دستش بود اگر د خود را به معني فهميدن تكان مي
گفت: بله دست من  پرسيدند گل دست تو است؟ مي گروه مقابل از او مي

گفت:  كرد. و اگر گل دست او نبود مي است. و دست خود را به سرعت باز مي
  )57ي  (صفحه» دهند؟ من نمي بهچرا گل را 

حزب مهدي كروبي و رهبران «شود كه  مدعي مي 58ي  اسدي در صفحه
مؤتلفه مبارزه خود عليه ماركسيسم را دليلي يافتند كه مورد عفو شاه قرار 

را خوب بازي » گل يا پوچ«بگيرند و متعاقباً از زندان آزاد شوند. بقيه ما كه 
كرديم شانس كمتري در بازي واقعي سياسي داشتيم و در بازداشت باقي  مي

شد از زندان آزاد  الب شروعمانديم و بعد بصورت دسته جمعي وقتي انق
  » شديم.

به وقوع  1355بهمن  15آزادي كروبي و رهبران حزب مؤتلفه اسالمي در 
كند وي زماني كه كروبي از زندان آزاد شده در زندان  اسدي ادعا مي. پيوست

  زند.  هم گريز مي  »بازي واقعي سياسي«بوده است و به گل يا پوج و 
ماه زندان در مرداد  9پس از كند كه  اسدي اعتراف مي 59ي  در صفحه

و در نتيجه حداقل يك سال و نيم زودتر از كروبي از زندان آزاد شده  1354
  است. 

  
  » انقالب نرم«حسيني و داستان   سلولي با علي دوران هم

كند كه  اي ياد مي ساله كتاب از جوان بلند قد هيجده 51ي  اسدي در صفحه
كي از شهرهاي اطراف تهران در حال حمل يك كيسه مواد منفجره در ي

ي شاه در ميدان اصلي شهر را  شود. او قصد داشته مجسمه دستگير مي
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كند تا بررسي درستي يا نادرستي آن   منفجر كند. يادي از نام شهر نمي
هايش تمام شده بود و  بازجويي  وي«نويسد:   ناممكن شود. او در ادامه مي

بود. او باور كرده بود كه به دار  براي بازجويي بيشتر به تهران منتقل شده
. اي را شناخت به او خيلي احترام گذاشت آويخته خواهد شد. وقتي خامنه

ها بعد در تبعيد عكسي از او را با  او علي حسيني بود و سالاسم 
ها در جريان انتخابات پارلماني مجلس ششم ديدم. دادگاه انقالب  طلب اصالح

  ا حكومت احضار كرده بود. پسر هيجدهاسالمي او را به خاطر مخالفت ب
 2002مالقات كرده بودم در سال  1975ي بلند قدي كه من در سال  ساله

تبديل به يك مرد طاس شده بود كه دردمندانه در مورد خاطرات زندان و 
كرد. او بالفاصله به جنگ ايران و  اش در جريان انقالب صحبت مي آزادي

عراق محبوس بود. حاال او در مورد عراق رفت و چند سالي در زندان 
ها پيش در آن شب  كرد. اما سال صحبت مي» انقالب نرم«و  » اصالحات«

كردم فقط يك پاسخ داشت.  زمستاني او براي هر سؤالي كه من مطرح مي
ي خيالي در دست داشت. ما  انقالب يعني بنگ بنگ! او يك تپانچه

-51هاي  (صفحه»  خنديد ميي ما بلندتر  اي از همه خنديديم و خامنه مي
52(  

 كند كه بعدها مي  اسدي توصيفاي كه  ساله علي حسيني جوان هيجده
خاطراتش انتشار يافته باشد، در انتخابات مجلس ششم فعال بوده باشد، در 

» انقالب نرم«به دادگاه انقالب برده شده باشد و به سازماندهي  2002سال 
هاي اطالعاتي،  ي دستگاه اختهمتهم شده باشد كه ترمي است جديد، س

بگيرد   نتيجه خواهد ميقضايي و تبليغي نظام، وجود خارجي ندارد. اسدي 
آن هم از نوع رژيمي آن چاره كار است. در ضمن » اصالحات«

شان به مبارزه  كند كه جواني هاي نظام را كساني معرفي مي طلب اصالح
گذاشته   تمام  ن سنگگذشته، سپس در دفاع از ميه» بنگ بنگ«مسلحانه و 

اند و حاال هم  اند، به مبارزه پارلماني روي آورده كرده  و زندان عراق را تجربه
ي جعلي  اند. اين سابقه اصالحات و انقالب نرم را وجه همت خود قرار داده

  جنايت را سازماندهي  هاي نظام كه يك دهه طلب است كه اسدي براي اصالح 
را نيز اسدي از آهنگ » انقالب يعني بنگ بنگ«تراشد. موضوع  كردند، مي

  انتشار يافت به شكل 1382گوگوش كه در سال » كيو كيو بنگ بنگ«
اي  برداري كرده است. علي حسيني در واقع نام خود خامنه اي كپي ناشيانه

تر در اين  اي است. از همه مهم خامنه است كه كامل آن سيدعلي حسيني
كن » بنگ بنگ«جوان » ناداني«ت كه به اي اس خامنه» بصيرت«روايت، 

  خنديد. بلند تر از همه مي
  

  در دوران شاه اي سلولي هوشنگ اسدي و سيد علي خامنه هم
آيد حداكثر يك ماه تا يك ماه و  هوشنگ اسدي كه از شواهد و قرائن بر مي

خاطراتش سلول بوده، در  اي هم با سيد علي خامنه 1353اندي در زمستان  
اي نشان دهد كه حتا  د خود را از دوستان و نزديكان خامنهكن تالش مي

اش  شدن جاسوسي اعتقاد او به كمونيسم و عضويت در حزب توده و يا برمال
كاهد و تا سه سال پس  اي به او نمي ي خامنه اي از عالقه براي ساواك هم ذره

از به قدرت رسيدن جمهوري اسالمي همچنان ادامه داشته است. در معرفي 
ي صفحات شروع شود، آمده  تاب هوشنگ اسدي و پيش از آن كه شمارهك

    است:
نگاران  در دوران رژيم شاه، اسدي به همراه ديگر روزنامه 1353در سال «

اي  شود و نه ماه با يك روحاني جوان به نام سيد علي خامنه دستگير مي
شود كه در حال حاضر رهبر جمهوري اسالمي و جانشين  سلول مي هم
ي نزديكي بين اين دو شكل گرفت. اين  اهللا خميني است. روابط دوستانه يتآ

  » كه وقايع شكل دراماتيكي به خود گرفت، ادامه يافت.  روابط تا زماني
 1353نويسد: پس از دستگيري در پاييز  اسدي مي 45و  44ي  در صفحه

است. اي در آنجا محبوس بوده  برند كه خامنه شب وي را به سلولي مي همان
او بلند شد و ايستاد و لبخند مطبوعي به «نويسد:  اسدي در اين رابطه مي

  » اي. علي خامنه لب داشت، دستش را دراز كرد و خودش را معرفي كرد. سيد
  

اي در آن  ترديدي نيست كه اسدي در مورد ورودش به سلولي كه خامنه
گويد. چرا كه   ميدروغ  1353اي با او در پاييز  بوده و چگونگي برخورد خامنه

و نزديك به دو ماه پس از اسدي، دستگير  1353اي در ديماه  خامنه
  دستگير شده بود.  53شود. اسدي از قرار معلوم در آبانماه  مي

 http://leader.ir/langs/fa/index.php?p=bio  
 9كند كه در معرفي كتاب مدعي شده  اموش مياسدي فر 52ي  در صفحه

سه ماه كمتر يا بيشتر «نويسد:  سلول بوده؛ در اينجا مي اي هم ماه با خامنه
گاه دوباره  نمود. هيچ گذشته بود. سه ماهي كه در واقع بيش از سه سال مي

چنين به كسي در مدت كوتاهي وصل شوم يا به  اتفاق نيفتاد كه من اين
  » زديك شوم.كسي اين چنين ن

  
  اي  ي اسدي با خامنه  روابط صميمانه

  دهد:   اي را چنين شرح مي ي خود با خامنه اسدي روابط صميمانه
شدنش را برايم تعريف كرد. او  اي ماجراي ديدار با همسرش و عاشق خامنه«

ي روزي صحبت كرد كه آنها زير يك درخت كنار يك چشمه نشسته  درباره
ي  اش را آشكار كرد. يك پارچه ازدواج با همسر آينده بودند و او قصدش براي

بزرگ زير يك درخت پهن شده بود و روي آن پوشيده از ساالد و نان بود. 
ي او در  هاي خانه ، از پله1981چند سال بعد شبي در اواسط تابستان سال 

رفتم كه براي يك لحظه  براي تحويل اطالعات مهمي باال مي» ايران«خيابان 
كرد موهايش را  و را كه بدون جحاب پايين مي آمد و تالش ميهمسر ا

بپوشاند، ديدم. آن موقع بود كه من معني عشق اين دو را فهميدم. در دوران 
»  هاي مصطفي و احمد بود. اي داراي دو  پسر به نام زندان ما، خامنه

  )46ي  (صفحه
همسرش به اي و روابط وي با  ي خواستگاري خامنه تصويري كه او از نحوه

شمسي است. نه آخوندي  40ي  هاي دهه دهد، شبيه فيلمفارسي دست مي
هم در جو مذهبي شهر  اي شديداً مذهبي ريشه داشته و آن  كه در خانواده

  مشهد. 
به شدت زخمي شده بود  1981يعني تابستان  1360تيرماه  6اي در  خامنه

اه، زماني كه به خاطر و در بيمارستان بستري بود. اما يك ماه بعد در مردادم
پي مجاهدين، رفسنجاني به اعتراف خودش در مجلس  در پي  عمليات

هاي وسط  رفت، اسدي به سادگي از پله اش مي خوابيد و كمتر به خانه مي
 ،حجاب بود  اي كه بي رود و در راه به زن خامنه ي او باال مي حياط خانه
از كتاب گفته پس از  كند در جاي ديگري كند. او فراموش مي برخورد مي

مالقات كرده شود مهر و آبان  كه مياي، او را در اكتبر  زخمي شدن خامنه
  است. 
هاي  داراي سه پسر به نام 1353اي در زمستان  ي ديگر آن كه خامنه نكته

است كه حتا نگاهي   مصطفي، مجتبي و مسعود بود. اسدي آنقدر دستپاچه
اي  كند و منكر وجود مجتبي خامنه م نميها ه به اخبار انتشار يافته در سايت

شود. معلوم نيست احمد را از كجا خلق كرده است. ظاهراً او، مصطفي را  مي
اي است، اشتباه گرفته است.  كاره دفتر خامنه به جاي مجتبي كه امروزه همه

  ساله بود.  9تازه  1358است و در فروردين  1348البته مجتبي متولد 
از يك ماه از انقالب گذشته بود وقتي كه همگي ما كمتر «نويسد:  وي مي

ضد انقالب معرفي شده و نيروي زائد كيهان خوانده شديم. در آخر مارس 
  »از كيهان اخراج شديم. 1379
روزهايي كه اسدي از كار در كيهان اخراج شده بود (يعني آخر مارس   همان

افتد.  اي مي ه) به فكر ديدار خامن1358شود تعطيالت نوروز  كه مي 1979
ي قديمي تهران  اي در خيابان ايران در محله ي خامنه وي غروب به خانه

نيست. اسدي خود » آقا«گويد  كند و مي رود، پاسدار محافظ در را باز مي مي
بندد و چندي بعد با مصطفي پسر بزرگ  كند. او در را مي را معرفي مي

ه مصطفي را ديدم به ياد هنگامي ك«گويد:  گردد. اسدي مي اي باز مي خامنه
ي  اي خيلي درباره اي افتادم. خامنه ام با خامنه سلولي گذشته و دوران هم

مصطفي حرف ميزد. وقتي او را ديدم احساس كردم چندسالي است كه او را 
گردد.   آخر شب بر مي »آقا«ام را بوسيد و گفت  شناسم! مصطفي گونه مي

  ) 92ي  (صفحه
به  1979مارس  29كه مصادف است با  1358 فروردين 9اي روز  خامنه

حكم خميني به سيستان و بلوچستان رفته بود و در تهران نبود. (مراجعه 
هاشمي  1358و  1357انقالب و پيروزي كارنامه و خاطرات «شود به 

  . ) 240ي  صفحه 1383رفسنجاني، دفتر نشر معارف انقالب، چاپ اول 
اي كه او  ي او رفته، پسر خامنه خانه با اين حال اسدي مدعي است كه به در

  شناخته وي را بغل كرده و بوسيده!  را نمي
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گردد. اين بار مصطفي  شب باز مي 11اسدي خانه را ترك كرده و ساعت 
ها باال  ها از حياط و كنار حوض رد شده از پله كند. آن خودش در را باز مي

ز آخوند است. اسدي از شوند. اتاق مملو ا دري مي رفته و وارد يك اتاق پنج
  ها هم به احترام او   كند. آن ها مي كنار در شروع به دست دادن با يكايك آن

اهللا صانعي  شوند. وي كنار آخرين نفر كه آيت خيز مي از جا برخاسته و يا نيم
دهد كه وي هم اكنون يكي از رهبران  نشيند. اسدي توضيح مي بوده مي

  )93ي   است. (صفحه اي جنبش اصالحات و مخالف خامنه
اي را به سبك لوكيشن  ي خامنه رود. خانه اسدي به ميهماني نيمه شب مي

كند.  شود، بازسازي مي جا فيلمبرداري مي ها در آن اي كه فيلمفارسي  خانه
هايي كه از وسط حياط به ساختمان ختم  يك حياط قديمي، حوض آب، پله

ي يك  يد، در اندروني خانهدري در باال. تصورش را بكن شود و يك پنج مي
اهللا  است. آيت  تا گوش ميهمان نشسته  معمم، خود آقا خانه نيست؛ اما گوش

كند تا مدعي شود با اكثر كساني كه امروز در  صانعي را هم داخل مي
ي سياسي ايران مطرح هستند سر و سرّي داشته است. همه به احترام  صحنه

ي را كه  ا شوند. آيا خود شما غريبه يخيز م شوند يا نيم او  از جا بلند مي
هم در روزهاي پس از انقالب كه احتمال عمليات عوامل  شناسيد آن نمي

ي يكي از اعضاي  دهيد كه خانواده تان راه مي رفت به خانه ساواك هم مي
شوراي انقالب اين كار را بكند و غريبه را به اتاقي بفرستند كه گوش تا 

خيز  همگي هم به احترام او برخيزند يا نيمگوش آخوند در آن نشسته و 
  شوند؟

اي همراه با يك بغل  خامنه ،نشيند كه مي موقعي«دهد  اسدي توضيح مي
اين كه اسدي را   شود و به محض رسد و وارد اتاق مي پرونده از راه مي

هاي يكديگر را  رود، همديگر را بغل كرده و گونه بيند به سمت او مي مي
  نشيند.  دهد و مي ها را به فرزندش مصطفي مي هبوسند. او پوش مي

تلويزيون سياه و سفيد كوچك خانه روشن است و  فيلمي از زندان را نشان 
گويد: اين زندان از زنداني كه ما  اي رو به ميهمانان كرده و مي دهد. خامنه مي

كند هوشنگ عزيز ما يك  بهتر است و اضافه مي ،در آن حبس بوديم
  )93ي  (صفحه»  سلول بوديم. با يكديگر همگراست و ما  چپ

ها  اند كه كمونيست آخوندها فتواي معروف خود در زندان را داده 55در سال 
با . ها مراوده داشته باشد هم نجس است نجس هستند و هر كس كه با آن

اي در حضور يك اتاق پر از آخوند، يك كمونيست را در  اين حال خامنه
گراست و ما با  هوشنگ عزيز ما يك چپ»  گويد: يآغوش گرفته، بوسيده و م

تر ادعاي اسدي راجع به تلويزيون  از همه مضحك». سلول بوديم يكديگر هم
شب نشان  11سياه و سفيد كوچك خانه و فيلم زنداني كه پس از ساعت 

است. يادآوري كنم كه در فروردين  در مورد آن اي داد و اظهارات خامنه مي
شب پايان  9هايش حوالي  ه داليل گوناگون برنامهتلويزيون ب 58سال 

اي نداشت كه بخواهد فيلم سينمايي  شب برنامه12-11يافت. ساعت  مي
 پخش كند.  

 
  اخراج از كيهان

   نهاد سردبيري روزنامه جمهوري اسالمي رد پيشو  
اي به او  كند. خامنه روز بعد اسدي به حزب جمهوري اسالمي مراجعه مي

اش به نام او صادر  د دارند يك روزنامه انتشار دهند و اجازهگويد كه قص مي
  ها كمك كند.  خواهد در انتشار روزنامه به آن شده و از اسدي مي

اي روحانيون و  كنند، خامنه اين دو شروع به قدم زدن در ساختمان حزب مي
شوند مخاطب قرار  افرادي را كه در اتاقي جمع شده و به احترام او بلند مي

اين هوشنگ عزيز ماست. قرار است به انتشار روزنامه ما «گويد :  ه و ميداد
نگاري  كمك كند. در دوران زندان او به من چيزهاي زيادي راجع به روزنامه

عاقبت » تر اين كه چگونه ميان سطور را بخوانم. ياد داد و از همه مهم
مهوري خواهد او را سردبير روزنامه ج گويد كه مي اي به وي مي خامنه

  ». شود اسدي فكرهايش را بكند و جواب دهد اسالمي كند. قرار مي
جمهوري اسالمي تشكيل شده، آنوقت   پيروز شده، حزب» انقالب اسالمي«

اي بدهند كه تازه از  ي آن را به اسدي، يك توده ي روزنامه خواهند اداره مي
    برمال شده است.اش با ساواك نيز  ي كيهان اخراج شده و اسناد همكاري روزنامه

اي از كاركنان كيهان يك ماه پس از انقالب كه  اسدي در مورد اخراج عده
  تعدادي از جلوگيري از حضورگويد.  راست نمي 1357 شود اسفندماه مي
  

  
  

  
  
  

پس از يك  1358در اواخر ارديبهشت  در محل روزنامه كاركنان كيهان
در  باطش با ساواك. اسدي پس از لو رفتن ارتسلسله حوادث روي داد

به گفتگوي ي كار در روزنامه كيهان را نيافت.  امكان ادامه خردادماه
شود با  اميري اداره مي  كه توسط اسدي و نوشابه» روزآنالين«اختصاصي 

گويي  نگار سابق كيهان، توجه كنيد تا به ميزان دروغ مينو بديعي روزنامه
  ببريد:  اسدي پي

ورق برگشت و نيروهايي مثل انجمن اسالمي كم كم  58در اردبيهشت «... 
كه در روزنامه تشكيل شده بود در كار بچه ها دخالت كردند. اين انجمن هم 

اي كارمندهاي  بگيرها و بعضي از كارگران چاپخانه و عده مركب از آگهي
اداري بود كه بدون اينكه اطالعي از كار روزنامه نگاري داشته باشند مدام در 

هاي مختلف سياسي  وزنامه دخالت و به پخش اخبار گروهاخبار سياسي ر
نفره از اعضاي تحريريه  20انجمن اسالمي يك ليست  ....كردند اعتراض مي

تهيه كرد و در اختيار انتظامات ساختمان قرار داد كه جلوي ورود آنها به 
تحريريه را بگيرند. سردبير روزنامه، آقاي رحمان هاتفي هم اعتراض كرد، بعد 

رد تحريريه شد و گفت ما يك تحريريه متحد و منسجمي بوديم و در طول وا
توانيم تحمل  روزهاي انقالب متحدانه جلوي فشارها ايستاديم، بنابراين نمي

نفر از اعضاي تحريريه از تحريريه اخراج شوند. به همين دليل  20كنيم كه 
  ».اعالم اعتصاب كرد

http://www.yadman.sedayemardom.net/articles_detail.php?aid=9  
با مدير  1358خردادماه  9اش در  ي جمهوري اسالمي اولين شماره روزنامه

مسئولي ميرحسين موسوي انتشار يافت. حتماً ميرحسين موسوي و تيم 
اي  اندازي روزنامه شده بودند و خامنه راهها قبل مشغول  همراه او از ماه

كرده » پاكسازي در كيهان«توانست چنين پيشنهادي را به اسدي بعد از  نمي
  باشد. 

ي  ها را پس و پيش كرده است تا موضوع پيشنهاد احاله اسدي تاريخ
سردبيري روزنامه جمهوري اسالمي به او منطقي جلوه كند. وگرنه اگر تاريخ 

توانست چنين  كرد كه ديگر نمي ن را به درستي مطرح مياخراجش از كيها
  ادعايي كند. 

اگر « گويد: اي به او مي نويسد به هنگام ترك محل خامنه مياسدي سپس 
دستت رو به من بدي، تو را به جاهايي خواهم رساند كه خوابش را هم 

  »! نديدي
نزديك  كه به بخش سنتي بازاراي  آدم قحطي بوده است كه خامنه  ظاهراً
اي نشاندار چنين پيشنهادي را بكند. در اين جا اسدي  به يك تودهبود، 
منشي خود را به خواننده قالب كند كه او فرصت داشته  خواهد بزرگ مي

مانند ميرحسين موسوي به باالترين مناصب جمهوري اسالمي برسد اما به 
  هايش از پذيرش آن اجتناب كرده است.  خاطر حفظ پرنسيب

رومان روالن را كه » جان شيفته«ر وسط همان مالقات، كتاب اسدي د
اي  مدعي است در زندان در مورد آن با هم صحبت كرده بودند، به خامنه



  نقد و بررسي

 ٢٤٢  106و  105 ي آرش شماره

شولوخوف را » زمين نوآباد«گردد و كتاب  دهد. چند روز بعد اسدي برمي مي
برد كه در زندان راجع به آن صحبت كرده بودند.  اي مي براي خامنه

  )94ي  (صفحه
در ايران توسط  1357در سال » زمين نوآباد«نكته حائز اهميت آن كه 

در زندان راجع به آن  1353ها در سال  آذين ترجمه شده است. چگونه آن به
  داند؟   كردند، خدا مي صحبت مي

ي  اي در اتاق كارش بود. همديگر را به گرمي بغل كرده و گونه اين بار خامنه
زمين «اي بالفاصله شروع به بحث در مورد  هبوسند. خامن يكديگر را مي

اي  كند. معلوم است كه آن را طي چند روز خوانده است. خامنه مي» نوآباد
ي  پرسد، آيا در مورد پذيرش مسئوليت سردبيري روزنامه سپس از اسدي مي

گويد كه او يك  جمهوري اسالمي فكر كرده است؟ اسدي در پاسخ مي
دهد  ش و به او دروغ بگويد و سپس قول ميتواند به خود چپگراست و نمي

كند. وي سپس  آن ها كمك كند و اين كار را مي كه در انتشار روزنامه به
شود كه به تيم سردبيري روزنامه آموزش داده است كه روزنامه  مدعي مي

توان يك روزنامه را اداره  چيست، چه ساختاري بايد داشته باشد و چگونه مي
دهد كه موسوي سردبير روزنامه شد و بعد هم  يح ميچنين توض كرد. وي هم

وزير و هم اكنون نيز رهبر جنبش سبز در ايران است و مخالف  نخست
  )95ي  اي. (صفحه  خامنه

اسدي بايستي هرجور شده خودش را به موسوي هم وصل كند. به اين 
ي جمهوري  ترتيب او مسئوليت آموزش موسوي و تيم سردبيري روزنامه

  .گيرد اي به عهده مي از سوي خامنه اسالمي را
  

  به دستور خميني »مردم«رفع ممنوعيت انتشار روزنامه 
اند و  مردم را بسته  گويد كه روزنامه كيانوري به اسدي مي 1358در تابستان 

خواهد كه  اي دوست است. كيانوري از اسدي مي او شنيده كه وي با خامنه
ي  روز بعد صبح زود به خانه اي برساند. اسدي نامه حزب را به خامنه

بوسند و از يكديگر احوالپرسي  ي يكديگر را مي رود. دوباره گونه اي مي خامنه
دهد. او نامه را باز كرده و بعد از  اي مي كنند و اسدي نامه را به خامنه مي

دهد و  پرسد چه اتفاقي افتاده است؟ اسدي توضيح مي نگاهي به آن مي
  مونه از محتويات نشريه را برايش ببرد. گويد چند ن  اي مي خامنه

اي را  گذارد و وي جزوه ميان مي اي را با رحمان هاتفي در ي خامنه او خواسته
خواهد كه ترتيب مالقاتي بين  كند و از اسدي مي در اين زمينه تهيه مي

  )96ي  اي و كيانوري را بدهد (صفحه خامنه
رود. به محض  ون آن بود مياي معا اسدي اين بار به وزارت دفاع كه خامنه

خواند و به منشي  بيند او را به اتاق خود فرا مي اي وي را مي اين كه خامنه
گويد كه خسته است و از او  گويد هيچ تماسي را وصل نكند. به اسدي مي مي
خواهد كه كمي گفتگو كنند و سپس به مدت يك ساعت در مورد شعر،  مي

كنند. وقتي  و اوضاع و احوال، گفتگو مي  تههايي كه به تازگي انتشار ياف كتاب
پرسد كه آيا جزوه را آورده است؟  شود از اسدي مي براي نماز و نهار آماده مي
گويد  كند و مي اي نگاهي به آن مي دهد. خامنه اسدي جزوه را به او مي

خواهد فردا تماس  رساند و از او مي مي »آقا«شب به اطالع  موضوع را همان
اي  خواهد با او مالقات كند و خامنه گويد كه كيانوري مي ي ميبگيرد. اسد

گويد اگر با تو باشد  خندد مي پرسد تنها يا با تو؟ سپس در حالي كه مي مي
گويد روزنامه را انتشار دهيد. اسدي  اي مي خوب خواهد بود. روز بعد خامنه

گويد اگر  اي مي پرسد آيا الزم نيست اعالم كنيد يا كاغذي بدهيد؟ خامنه مي
  )96ي  كسي مزاحم شد بگوييد با دفتر امام تماس بگيرند. (صفحه

پس از فرمان شبه  1358مرداد  29ارگان حزب توده روز » مردم«روزنامه  
خميني عليه مردم كردستان و اظهار پشيماني او نسبت به عدم » جهاد«

و ... به » هاي فاسد قلم«هاي دار در ميادين شهرها، و نشكستن  برپايي چوبه
 30دستور مهدي هادوي دادستان انقالب اسالمي مركز، توقيف شد. روز 

اي سرگشاده، موضوع را به اطالع مهندس مهدي  مرداد، كيانوري در نامه
بازرگان نخست وزير رساند. در همان روز كميته مركزي حزب توده ايران، 

ي از اعضاي آن ا اي سرگشاده به شوراي انقالب اسالمي ايران (كه خامنه نامه
بود)، به دولت موقت جمهوري اسالمي و به كميته مركزي انقالب اسالمي 

ي  خواهد كه نسبت به رفع توقيف از روزنامه ها مي نويسد و از آن  تهران مي
  شركت «و بازگشايي مجموعه دبيرخانه مركزي حزب توده و مركز » مردم «
  

  
  

  
  
  

ب اسالمي مركز مهر و موم شده كه توسط كميته انقال» سهامي نشريات توده
  بود، اقدام كنند. 

http://www.iran-
archive.com/hezbe_toode/nameye_mardom/saale_1/056.pdf  

دهد:   رش ميگزا 1358مهر  14به تاريخ شنبه  58ي  روزنامه مردم شماره
در حضور رفيق » مردم«ي  )، دفتر روزنامه1358مهر  9روز قبل («... 

ي دادستان كل انقالب گشوده شده بود  نورالدين كيانوري و ... توسط نماينده
ماه و نيم پيش بدون دليل  ، كه يك»مردم«ي  و اين، يعني انتشار ديگر باره

دستان انقالب كف زدند و اين ي دا توقيف شده بود. ... حاضران براي نماينده
تأييد » مردم«دليل و غير موجه  اقدام بجاي دادستاني را در رفع توقيف بي

  كردند. 
http://www.iran-

archive.com/hezbe_toode/nameye_mardom/saale_1/058.pdf  
نماينده دادستاني رسماً حضور پيدا كرده و فك پلمپ كرده و اجازه انتشار 
نشريه را داده است. بنا به روايت حزب توده، همان ارگاني كه روزنامه را 

اي و  دهد. آنوقت اسدي موضوع را به خامنه توقيف كرده، اجازه انتشار مي
د نياز به اعالم و يا ان شود كه گفته ربط داده و تازه مدعي مي» امام«دفتر 

  دادن كاغذي هم نيست! 
  

  1358اي و كيانوري در تابستان  اولين مالقات خامنه
 1358اي و كيانوري در تابستان  اولين مالقات خامنه بنا به ادعاي اسدي

شب من  11دهد از ساعت  نيمه شب صورت گرفته است. اسدي توضيح مي
 12كردم. ساعت  ان را نگاه ميآماده بودم و منتظر كيانوري از پنجره خياب

بوسد  هاي اسدي را مي اي دوباره گونه روند. خامنه اي مي شب به منزل خامنه
گويد آقاي  اي به كيانوري مي دهد. خامنه و با كيانوري فقط دست مي

ي زرد و لبخند  كيانوري ما يك شكايت جدي از شما داريم و وقتي با قيافه
 ،اند يد البد اطالعات غلط به شما رساندهگو شود كه مي كيانوري مواجه مي

گويد : نه شكايت من اين است كه شما هوشنگ عزيز ما را از  خندد و مي مي
دهد و  اي با كيانوري دست مي ايد. هنگام خداحافظي باز هم خامنه ما گرفته

  )98-97ي  بوسد (صفحه ي اسدي را مي گونه
گويد كه او يك  دي مياي به اس ي خامنه كيانوري پس از خروج از خانه
  )98   مائوئيست اسالمي است (صفحه

ترديدي نيست كه حزب توده چند پيام خود به حاكميت را از طريق اسدي 
مالقات  يكي دواي رسانده و يا اسدي در  در مالقات رسمي به اطالع خامنه

دهي  اي با كيانوري كه به اعتراف رفسنجاني غالباً به منظور گزارش خامنه
حضور  ،اند گرفته يروهاي سياسي يا چاپلوسي با مقامات نظام تماس ميعليه ن

اي  خامنه »عزيزدردانه« به دروغ كند خود را داشته است. اما او تالش مي
  .نشان دهد

اي و كيانوري كه مدعي است در  اسدي در مورد تاريخ مالقات اول خامنه
كند  اموش ميفراسدي گويد.  صورت گرفته، قطعاً دروغ مي 1358تابستان 
تو خواهد با  كيانوري مي« اي گفتم: نوشته بود به خامنه 96ي  در صفحه

. او گفت: تنها يا با تو؟ سپس خنديد و گفت: اگر با تو باشد مالقات كند
گيرد كه اسدي نزد  اين گفتگو زماني صورت مي...» خوب خواهد بود. 

را بگيرد. او در » مردم«ي روزنامه  اي رفته بود تا اجازه انتشار دوباره خامنه
   نويسد: ادامه مي



  نقد و بررسي

 ٢٤٣  106و  105 ي آرش شماره

اي تلفن زدم و او گفت: برويد روزنامه (مردم) را  عصر روز بعد به خامنه«
  » انتشار دهيد

 56  مهر، شماره 10مهرماه از توقيف به درآمد و روز  9ي مردم روز  روزنامه
ته اي چنانچه حقيقت داش اين ديدار اسدي و خامنه آن انتشار يافت. بنابر

مهرماه صورت گرفته است و در اين مالقات درخواست كيانوري  9باشد روز 
اي به اطالع او رسيده است؛ چگونه اولين مالقات اين  براي مالقات با خامنه

صورت  1358كند در تابستان  بيان مي» هوشنگ عزيزما«دو به ترتيبي كه 
  گرفته است؟! 

  
  ها  طلب اطالع كودتاي سلطنت

  !58صدر در پاييز  رئيس جمهور بني اي و به خامنه
اتفاق  1358در پاييز به ادعاي اسدي اي  مالقات بعدي كيانوري با خامنه

 11گذارد. اين بار ساعت  زند و قرار مي افتد. مثل هميشه اسدي زنگ مي مي
اي رهبر  جا قحطي است و خامنه  اي. ظاهراً ي خامنه صبح. باز هم در خانه

 11شب و يك بار  12برد. يك بار  اش مي ي خانهحزب توده را به اندرون
كند و  ها پذيرايي مي رسند مصطفي از آن اي مي ي خامنه صبح. وقتي به خانه

ها  گويد كه پدرش پيغام گذاشته كه دير به منزل خواهد آمد و از آن مي
اي در منزل  خواهد كه داخل شوند. آنها به مدت دو ساعت منتظر خامنه مي

بوسد و با كيانوري  ي اسدي را مي رسد. گونه اي از راه مي خامنهمانند.  او مي
دهد. اين بار كيانوري اطالعاتي راجع به تحركات مربوط به كودتا  دست مي

گويد من  اي در خاتمه مي دهد. خامنه اي مي توسط هواداران شاه را به خامنه
رئيس خوانم اما بهتر است مطمئن شويد اين اخبار به  اين اخبار را مي

گويد اين كار انجام  صدر هم رسيده است. كيانوري در پاسخ مي جمهور بني
  )100ي  گرفته است. (صفحه

كند كه  ظاهراً مصطفي رئيس دفتر پدرش بوده است. اما اسدي توجهي نمي
ساله و بايستي مدرسه باشد نه اين  12اي است  او پسربچه 1358در پاييز 

  د.  كه به رتق و فتق امور آقا بپرداز
صدر در تاريخ ياد شده هنوز كانديداي رياست جمهوري هم نشده بود.  بني

دروغگويي و رئيس جمهور شد. اسدي بديهيات  1358ماه   وي در بهمن
  كند.   را هم رعايت نميبندي  خالي

  
  الوقوع اتحاد شوروي به افغانستان و كودتاي نوژه ي قريب خبر حمله

 27كنم بايستي  ز ظهر كه فكر ميدهد يك روز بعد ا اسدي توضيح مي
گويد  ) باشد كيانوري به او مي1358ديماه  6(كه مصادف با  1979دسامبر 

شب ترتيب مالقاتي را  اي را پيدا كند و همان هر طور شده بايستي خامنه
داند  زند. مصطفي نمي اي زنگ مي ي خامنه بدهد. اسدي چندين بار به خانه

زند كه وي بايستي در دفتر حزب  مي گردد اما حدس پدرش كي باز مي
اي را در دفتر حزب يافته و وي به اصرار  جمهوري اسالمي باشد. وي خامنه

  ها وقت مالقات دهد.  شب پنج دقيقه به آن 12پذيرد كه ساعت  مي
العاده  كند كه جلسه فوق ها تأكيد مي اي پس از احوالپرسي به آن خامنه

آن شركت كند. كيانوري به وي اطالع  شوراي انقالب است و وي بايستي در
  ) 101-100ي  دهد كه روسيه قرار است به افغانستان حمله كند. (صفحه مي

  نويسد:  كيانوري در اين رابطه مي
اتحاد شوروي براي احترام به آيت اهللا خميني سفير خود را در تهران مامور «

و دليل آن را  كرد كه شب پيش از ورود ارتش سرخ به افغانستان، اين جريان
به آگاهي رهبر ايران برساند. سفير شوروي شب به قم رفت و تا سحر منتظر 
شد و پس از اينكه آيت اهللا خميني نماز سحر را برگزار كرد به حضور او 

به آگاهي او رساند. باين ترتيب » لئونيد برژنف«رفت و جريان را از سوي 
  »وارد افغانستان شدند...واحدهائي از ارتش سرخ  1358ديماه  6صبح روز 

http://www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/kia101.html  
وقتي سفير شوروي خود به خدمت خميني رسيده و موضوع را به اطالع او 

شان در  خير از طريق وابستگانرسانده، چه نيازي هست اين كار دوباره و با تأ
  زا هم باشد؟  ايران انجام بگيرد كه حساسيت

اعضاي شوراي انقالب در آن تاريخ علني نبودند. اما به خاطر روابط بسيار 
خواهد به  گويد كه مي اي با اسدي و كيانوري دارد مي اي كه خامنه حسنه
  العاده شوراي انقالب برود! ي فوق جلسه

شان را زده و به  صبح رحمان هاتفي زنگ در خانه 4عت سا 59در تابستان 
  اي برساند.  گويد كه بايستي اين نامه را به دست خامنه وي مي

زند يك  رود؛ زنگ مي اي مي ي خامنه گويد همان موقع به خانه اسدي مي
كند.  اي مي كند و اسدي اصرار به ديدن خامنه آلود در را باز مي نگهبان خواب
گويد كه بايستي چند ساعت بعد برگردد. اسدي پافشاري  ميپاسدار به او 

كند كه مصطفي را از خواب بيدار كند. مصطفي او را به داخل خانه  مي
كند.  اي را به او گوشزد مي كند و اسدي اهميت ديدار با خامنه دعوت مي

آمده و خواب است. اسدي از مصطفي  گويد پدرش ديروقت  مصطفي مي
اي باز  بيدار كند. مصطفي به داخل رفته و با خامنهخواهد پدرش را  مي
دهد.  اي را كه مربوط به كودتاي نوژه بوده به وي مي گردد. اسدي نامه مي

  )101  (صفحه
داند  ي خانه است. تا ديروقت بيدار بوده و مي ساله همه كاره 13 -12ي  بچه

آقاي هم به جاي آن كه  4كه  پدرش خيلي ديرآمده است. صبح زود ساعت 
دهد. معلوم  ي خانه به ارباب و رجوع پاسخ مي خانه از خواب بيدار شود، بچه

كجا نامي از وي نيست و   شود چرا هيچ نيست اين پسر وقتي كه بزرگ مي
ها، قافيه را به برادر كوچكترش مجتبي  »بيت«برخالف روال معمول در 

رفته و پسرش را  اي تواند به اندروني خامنه بازد. نگهبان، به سادگي مي مي
  داند.  شود خدا مي بيدار كند! تكليف شرع چه مي

  
  اي به ناخدا افضلي در ديدار با كيانوري اشاره خامنه

(البته شايد  1360شود تابستان  كند يك سال بعد كه مي اسدي تأكيد مي
بوده است) صبح  1360مدعي شود تاريخ را دقيق نگفتم و منظورم بهار سال 

باره همراه با كيانوري كه اين بار يك اسلحه مجاز براي يك روز جمعه دو
اي به گرمي  روند. دوباره خامنه اي مي ي خامنه حفاظت از خود داشته به خانه

اي به  دهد. آخر مالقات خامنه بوسد و با كيانوري به سردي دست مي او را مي
يخ  اي گويد نظرتان راجع به افضلي چيست؟ كيانوري براي لحظه كيانوري مي

زند  خندد او خيلي عليه آمريكا حرف مي اي مي پرسد چرا؟ خامنه زند. مي مي
گويد به او بگوييد عليه   خندد و مي بايستي خوشتان بياد. كيانوري هم مي

كند كه  روسيه هم حرف بزند تا شما از او خوشتان بياد. اسدي تأكيد مي
اي ديگر  نهكيانوري در سراسر مسير برگشت در فكر بوده است. و خام

  )103ي  پذيرد.  (صفحه كيانوري را نمي
خواهد داستان لو  كند. او مي دليل مطرح نمي  اسدي، داستان افضلي را بي
به آن اشاره شده، لوث كند. » ي حقيقت كتابچه«رفتن ناخدا افضلي را كه در 

  اسدي به روايت اين جزوه، خود متهم اصلي است. 
نويسي و دادن اطالعات  ود، شروع به نامهاسدي از همان اوائل دستگيري خ«

زد، به  بود و يا حدس مي  كرده و براي اثبات توبه خود، هر چيزي كه شنيده
كند. بطور مثال: براي اولين بار نام افضلي  عنوان يك موضوع جدي مطرح مي

دهد كه يك روز  كند و بدينگونه توضيح مي را او براي بازجوها مطرح مي
اي از ناخدا  جلسه تحريريه حضور داشت، تلويزيون مصاحبهوقتي كيانوري در 

گويند كه بايد سخنان افضلي را  كند. اعضاي تحريريه مي افضلي را پخش مي
گويد نه، به او كاري  در روزنامه چاپ كنند. كيانوري مخالفت كرده و مي

زند كه حتماً بايد افضلي موقعيت  باشيد. از اينرو اسدي حدس مي نداشته
هاي او را  باشد كه كيانوري اجازه چاپ صحبت به سود حزب داشتهخاصي 

اي بوجود نيايد و در نامه خود به بازجويش  است تا براي او مسئله نداده
   ».كنم كه افضلي عضو حزب است نويسد كه من فكر مي مي

http://issuu.com/zorba12/docs/toodeh   
اي بيشتر نقش خود را در لو دادن ناخدا  اسدي با نقل موضوع از زبان خامنه

خواهد به خواننده القا كند كه مقامات از قبل به  كند. او مي افضلي برمال مي
اي به  اند و براي همين خامنه اي بودن ناخدا افضلي مشكوك بوده توده

ي كند! آيا مقامات جمهوري زند تا واكنش او را ارزياب كيانوري گوشه مي
كردند ممكن است  اسالمي با كسي تعارف داشتند كه فردي را كه فكر مي

جاسوس اتحاد شوروي باشد، در دوران حساس جنگ و تا دوسال در رأس 
رهبر حزب توده را هم متوجه حساسيت   تازه  دارند؟ نيروي دريايي باقي نگه

  خود كنند؟
  نژاد ديدار و گفتگو با احمدي

، چند روز پس از اعالم حزب توده مبني 1358سدي مدعي است در خرداد ا
بوده، وقتي از نزديكي دانشگاه » نفوذي حزب در ساواك«بر اين كه وي 



  نقد و بررسي

 ٢٤٤  106و  105 ي آرش شماره

برخورد كرده و به داخل آن رفته و » چادر جيغ و داد«شد به  تهران رد مي
جا روي يك كمد شعري را ديده كه با حروف بزرگ نوشته شده بود.  در آن

  گويد:  اسدي در مورد محتواي شعر مي
خواندم   اون شعر راجع به من، حزب و ماركسيسم بود. من داشتم آن را مي«

خنديدم كه كه جواني كوتاه قد و زشت از پشت كمد ظاهر شد و  و مي
پرسيد: برادر همه چيز خوب پيش ميره؟ من گفتم آيا شما اين فرد را 

در زندان بود. و سپس شرح طوالني  گر من شناسيد؟ گفت بله او شكنجه مي
از چگونگي شكنجه شدنش توسط من داد و اين كه من هر وقت شالق را 

گفتم مرگ بر  اسالم و زنده باد لنين. من  كردم كه فرود آورم، مي بلند مي
ها بعد، وقتي او  جا را ترك كردم. سال خنديدم آن مبهوت و در حالي كه مي

» س او را ديدم، آن روز را به خاطر آوردم. رئيس جمهور ايران شد و من عك
  )111ي  (صفحه

انگيزتر  بودنش و هم براي هيجان اسدي هم براي لوث كردن موضوع ساواكي
نژاد را كه اين روزها در دنيا حسابي معروف  كردن داستانش پاي احمدي

در » جيغ و داد«چادري به نام  1358كشد. در بهار  شده به ميان مي
اي دانشجويي  نشريه 1358اه تهران وجود نداشت. در تابستان نزديكي دانشگ

يافت  انتشار مي» وداد  جيغ«وصنعت به نام  توسط انجمن اسالمي دانشگاه علم
كه نه تاريخ انتشار داشت و نه كسي رسماً مسئوليت آن را به عهده 

و در مخالفت با نيروهاي » آهنگر«در پاسخ به نشريه » داد و جيغ«گرفت.  مي
يافت و حزب جمهوري اسالمي بدون پذيرش  پ و مجاهدين انتشار ميچ

شماره از اين نشريه در تابستان و  9كرد.  مسئوليت، مبادرت به پخش آن مي
چادري در  1358انتشار يافت و به محاق رفت. در تابستان  1358پاييز 

ايجاد شده بود كه مركز بسيج » چادر وحدت«نزديكي دانشگاه تهران به نام 
سال به محض اين  26چماقداران رژيم بود. نكته جالب اين كه اسدي بعد از 

  آورد.   ي او را به خاطر مي بيند چهره نژاد را مي كه عكس احمدي
  

  اي در حضور اسدي  گران مجاهدين با خامنه ديدار ميانجي
براي او به بيمارستاني كه در آن بستري بود تلگرامي فرستادم اما عليرغم 

» يم قادر به ديدار وي در بيمارستان نشدم تا به منزل بازگشت.ها تالش
  )103ي  (صفحه

صبح زود به ديدار ) 60(مهر و آبان  1981به هر حال اسدي در اكتبر 
گيرند. وقتي او  بوسند و در بغل مي رود. دوباره همديگر را مي اي مي خامنه

اي  منهكند. خا اي زمزمه مي نشيند، مصطفي چيزي در گوش خامنه مي
شوند كه معلوم است آشنايي  گويد: بگو بيان تو. دو مرد ميانسال وارد مي مي

دهند و كنار اسدي  اي دست مي ها با خامنه اي دارند. آن طوالني با خامنه
گويد: حضور  اي با اشاره به اسدي مي كنند. خامنه نشينند و به او نگاه مي مي

شناسد و تا  ها را نمي ي است آناو اشكالي ندارد. اين دو مرد كه اسدي مدع
ها آمده بودند  بودند. آن» هاي مذهبي سنتي آدم«كنون نيز نشناخته است، 

گويند كه مجاهدين  ها مي گري كنند. آن بين مجاهدين و دولت ميانجي
فرزندان انقالب هستند و بايستي مورد قبول قرار گيرند و به خصومت عليه 

گويد: امام شرايط خود را اعالم  در پاسخ مي اي ها پايان داده شود. خامنه آن
هايي را كه  كرده است. اول بايستي سالح خود را تحويل دهند و خانه

دهند، ترك كنند. اين پاسخ منجر به بحث   جا سازمان مي شان در آن فعاليت
دهند  شود. من مطمئن نبودم كه آنها نظرات خودشان را ارائه مي داغي مي

  يا سازمانشان را. 
شرطي را [بين  ها اصرار داشتند كه ترتيب مالقات بدون پيش اما آن

ها بطور وضوح از يك آينده خطرناك  اي] بدهند. آن مجاهدين و خامنه
اي تاكيد داشت كه مجاهدين بايد پيش از هرچيز  هراس داشتند. خامنه

شان را زمين بگذارند. اين بحث يك ساعت طول كشيد. اولين بار بود  سالح
كند. او در  اي راجع به مجاهدين با خشم صحبت مي ديدم خامنه كه من

ها بود. سرانجام  كرد؛ هرچند كه منتقد آن ها با احترام ياد مي گذشته از آن
ها بايستي  آن«زند:  ايستد و با عصبانيت فرياد مي اي برپا مي خامنه
هاشان را زمين بگذارند امروز. هركس در مقابل انقالب بايستد،  اسلحه

اي به  شود و دو مردناشناس با خامنه بحث تمام مي» بايستي نابود شود.
  )104ي   كنند. (صفحه سردي دست داده و خداحافظي مي

اي برگشتم در خيابان بلوار  كند كه وقتي از نزد خامنه اسدي تأكيد مي
دادند  جواناني را ديدم كه سربند قرمز به دور سرشان بسته بودند و شعار مي

ها مسلح بودند. من  بيشتر آن». وز خون است، خميني سرنگون استامروز ر«
كردند و مردان مسلح  ها را تعقيب مي تعدادي اتوموبيل هيلمن ديدم كه آن

گويد كه   كردند. اسدي مي ها را يك به يك شكار مي ها، آن درون ماشين
ها به خاطر  دانم اين درگيري شد. نمي صداي گلوله از هر طرف شنيده مي

  )105ي  كست مذاكرات آن روز صبح بود يا نه؟ (صفحهش
شود اتوموبيل هيلمني را  اسدي به هنگام دستگيري خود نيز مدعي مي

او آمده بودند.   هم براي دستگيري  و چند هيلمن شان ديده بود نزديك خانه
اي و ديگر سران  ي خامنه هاي رفسنجاني، خانه طبق گفته )11ي  (صفحه

امنيتي پس از انقالب بارها عوض شد. اما اسدي همچنان  رژيم بخاطر مسائل
» ايران«اي كه مدعي است از اول انقالب در خيابان  ي خامنه در همان خانه

ي   اين در حالي است كه مازيار رادمنش در مقاله !كند بوده، با او مالقات مي
انتشار يافت، به » روزآنالين«كه در سايت » اي كيست سيد مجتبي خامنه«

اي پيش از انتقال به خيابان پاستور،  كند كه منزل خامنه صراحت عنوان مي
  بوده است. » آذربايجان«در خيابان 

تا زمان ترورها وي به همراه خانواده اش در خيابان سيد مجتبي] «[
كرد، اما پس از ترورهاي سازمان مجاهدين خانواده  آذربايجان زندگي مي

تري قرار گرفت. با آغاز رياست رهبر فعلي نظام تحت حفاظت شديد
  »جمهوري پدر، سيد مجتبي به همراه خانواده در پاستور سكني گزيد.
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/090353.php   

شان را  وادار مجاهدين را اعدام كرده و اساميها ه در آن ايام، رژيم روزانه ده
ي مجاهدين بلكه ديگر  كرد. نه تنها هواداران ساده ها اعالم مي در روزنامه

شدند. آنوقت دو نفر از نمايندگان  هاي سياسي نيز دستگير مي گروه
مهرماه، به ديدار  9شود  كه روز اول آن مي1981مجاهدين در ماه اكتبر 

بعد از آن همه كشت و كشتار، بعد از سي خرداد و هفت  آيند. اي مي خامنه
مسلحانه در شهريور ماه و   تير و هشت شهريور، و يك رشته تظاهرات

فرستند  اي مي گسيخته، مجاهدين نمايندگانشان را نزد خامنه هاي لجام اعدام
ساله او به جاي آن كه به مدرسه رفته باشد در نقش رئيس دفتر،  14و پسر 

ها را به پدر كه در حال خوش و بش با هوشنگ اسدي است، اطالع  ورود آن
اي به او  ي وافري كه خامنه دهد. اسدي نماينده حزب توده به خاطر عالقه مي

شود و چون  اي مي داشته، شاهد مذاكرات نمايندگان مجاهدين و خامنه
ي  رسد، هوشنگ اسدي در بازگشت از خانه مذاكرات مربوطه به نتيجه نمي

شود كه  اي، در خيابان اليزابت متوجه تظاهرات مسلحانه مجاهدين مي نهخام
  ي شكست مذاكرات صبح همان روز بوده است!  نتيجه  ظاهراً

 5هم بود در روز  آخرين تظاهرات مسلحانه مجاهدين كه بزرگترين آن
شروع  1360مهرماه به وقوع پيوست. اين سلسله تظاهرات از نيمه شهريور 

  شده بود. 
  
  » اكثريت«اي از مذاكرات وحدت حزب توده و  شم خامنهخ

  در حضور اسدي
اي يك ماه بعد وقتي او  آخرين ديدار من با خامنه«كند كه   اسدي تأكيد مي

اي روي  يافته بود، صورت گرفت. اين بار خامنه به كاخ رياست جمهوري راه
كرد. من  تخت بستري بود. او خيلي مريض بود و به سختي صحبت مي

تواند صحبت كند. در همين موقع  تشخيص دادم كه او خيلي كوتاه مي
اي  ناگهان در باز شده و جواني چاق و مضطرب خودش را كنار تخت خامنه

رساند و چيزي در گوش او زمزمه كرد و سپس كاغذي را از جيب در آورد و 
كه خواهد  اي به دقت نامه را خوانده و از جوان مي اي داد. خامنه به خامنه

كند.  كند و محل را ترك مي واكنشي نشان ندهند. جوان موافقت مي
خوب حاال شما فدائيان را   گويد: اي تبسم سردي كرده و به اسدي مي خامنه

ايد. من متوجه شدم كه اخبار ائتالف حزب توده و فداييان  هم قورت داده
ه اين دو از آيا بد است ك  بايستي همين االن اعالم شده باشد. در پاسخ گفتم:

اي در پاسخ گفت : هوشنگ شما خطرناك  كنند؟ ...خامنه انقالب حمايت مي
ها  ايد. به او گفتم: شايعاتي هست مبني بر اين كه براي كشتار كمونيست شده

برد، گفت:  اي كه دوباره داشت خوابش مي هايي شده است. خامنه ريزي برنامه
ها را  ردم بفهمند ما جلوي آننيازي نيست كه چنين كاري كنيم. زماني كه م

نخواهيم گرفت، شما را پاره پاره خواهند كرد. من خنديدم و گفتم اجازه 
اي گفت نه ما اجازه  بديد به خوبي و خوشي خداحافظي كنم. خامنه

دهيم تو را تكه پاره كنند. ما با هم جوك گفتيم. اما اين وحشت و مرگ  نمي
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دانستم كه پاسخ  دست ندهم. مي بود. من تالش كردم كنترل خودم را از
او   توانيد كيانوري را ببينيد؟ سؤالم منفي است. اما پرسيدم: كي شما مي

  گفت همه چيز عوض شده است. ...
اي را براي رحمان هاتفي توضيح دادم، او گفت: اين  وقتي برخورد خامنه

ن اش را براي پاره پاره كرد  اي خيلي خطرناك است. او تصميم مرد، خامنه
  )107- 106(صفحات » ها گرفته است. كمونيست

اي به رياست  هم خامنه1981اسدي يادش نيست كه در دوم ماه اكتبر 
اي ديدار  گويد در كاخ با خامنه بود. اسدي اين بار نميانتخاب شده جمهوري 

زخمي و مجروح 1360اي در تيرماه  كرده و يا در جاي ديگري؟ خامنه
شود. در  گيرد، وضعيت جسمي او بهتر مي صله ميشود. هرچه از تيرماه فا مي

ماه اكتبر (مهرماه) هم كه اسدي مدعي است او را ديده صحيح و سالم بوده 
ايستاده و ... اما يك  كرده، سرپا مي با نمايندگان ادعايي مجاهدين بحث مي

ماه بعد كه بايستي نوامبر باشد (آبان و آذر) و حالش از قبل بهتر، با كمال 
هايي  ها دروغ تواند حرف بزند و ... اين روي تخت بستري است و نميتعجب 

بافد. به خاطرات رفسنجاني مراجعه كنيد. در ماه  مي است كه اسدي به هم
  اي سخت مشغول كار است.  آبان خامنه

اي و اسدي به  خبر ائتالف حزب توده و اكثريت درست وسط مالقات خامنه
اي  اي است. خامنه هاي بعدي خامنه نششود و اسدي شاهد واك وي داده مي

كه در آن موقع به خاطر ضعف جسماني در جريان بسياري از امور نبود، به 
دهد كه فعالً  اقدامي در رابطه با حزب توده  نيروهاي امنيتي دستور مي

پذيرند. اين دستورات در حضور هوشنگ  ها هم درجا مي انجام ندهند و آن
  شود! توده داده مي اسدي عامل شناخته شده حزب

ماه از سي خرداد و كمونيست كشي گذشته  6- 5در تاريخ ياد شده حداقل 
موج كشتار با اعدام سعيد سلطانپور،  60خرداد  31است. اتفاقاً در روز 

هاي سرشناس بودند، آغاز شد. تا  ي كمونيست محسن فاضل و ... كه در زمره
  ه شده بودند. ي اعدام سپرد آن موقع صدها كمونيست به جوخه

    
  هوشنگ اسدي و انتقال به اوين

كه مصادف  1985شود كه در اواخر ژوئن  مدعي مي 247ي  اسدي در صفحه
از كميته مشترك به اوين منتقل  1364است با اواخر خرداد و اوايل تير 

  شده است. 
گويد. او  اسدي در مورد تاريخ انتقالش از كميته مشترك به اوين دروغ مي

وي در حالي كه ت كه دوسال را در سلول انفرادي گذرانده است. مدعي اس
برد.  عمومي توابين به سر مي  در كميته مشترك مدت زيادي در سلول

خواندند و در مراسم دعا و ثنا شركت  جا همگي نماز مي ساكنين آن
  كردند و از امكانات رفاهي بيشتري برخوردار بودند.  مي

 ،ايي را كه در زندان قزلحصار مرتكب شدهه كاري  خواهد سياه اسدي مي
با اسدي در  منچندماهي  1364و بهار  1363الپوشاني كند. در آخر سال 

بند بودم. وي در آن زمان در بخش فرهنگي  قزلحصار هم 3و احد  1بند 
زندان همكار حسين شريعتمداري و حسن شايانفر بود. البته در اين ميان 

براي تك نويسي راجع به افراد و يا ي دوباره ممكن است او براي مدت كوتاه
  انتقال پيدا كرده باشد.  »كميته مشترك«به ارائه توضيحات 

كه به اوين  1985دهد در اواخر ژوئن   توضيح مي 247ي  اسدي در صفحه
منتقل شد، الجوردي رئيس آن زندان بود. اين در حالي است كه الجوردي 

ي انقالب اسالمي مركز بركنار شد و از مسئوليت دادستان 1363در ديماه 
  الجوردي مصدر كار نبود.  1364اوين را ترك كرد. در خرداد و تيرماه 

  
  يا تراژدي تيرخالص زدن و داستان شريرانه

  كه اسدي سرهم كرده است 
) بردند و عاقبت 2نويسد: وي را به سالن عمومي آموزشگاه (سالن  اسدي مي

  ها كه از توابين هستند همه  بند و اتاق در اتاق شش جاي دادند. مسئولين
مجاهدند. ابراهيم كوچكترين فرزند يك خانواده معروف مجاهدين خلق كه 

  ها به او نزديك شده و اي  گيرد. توده تواب است او را از پاسداران تحويل مي
گويند بايستي فوراً اعتماد مقامات را جلب كني وگرنه دچار مشكل  مي

شد،  تي در دعاي ندبه كه همان شب برگزار ميمن بايس«خواهي شد. 
روم.  دهم و به مراسم مي كردم. من وظايف خود را انجام مي شركت مي

  خواند. زندانيان  شوند. يك نفر دعا را با صداي بلند مي ها خاموش مي چراغ

  
  

  
  
  

دهند. من توانستم خودم  كپي صفحاتي چند از قرآن را روي سرشان قرار مي
جا را ترك كرديم، به خودم گفتم  ي مراسم كنترل كنم. وقتي آنرا تا انتها

كه ديگر در چنين مراسمي شركت نخواهم كرد. شركت در چنين مراسمي 
ها شركت نكردم  مخالف قولي بود كه به خودم داده بودم. من ديگر در كالس

  )250(صفحه  » خواندم اما نماز مي
دعاي   ها در مراسم ه سالگويد. او ك اسدي بدون دغدغه وجدان دروغ مي

آميزد و  بندهاي توابين زندان شركت داشته، چند مراسم دعا را با هم درمي
شود و نه  آورد. دعاي ندبه صبح روز جمعه برگزار مي از آن يك مراسم در مي

شنبه شب دعاي كميل برگزار  شنبه شب دعاي توسل و پنج شب. سه
هاي احياي  مربوط به شب شوند. خاموش كردن چراغ و قرآن سرگرفتن مي

  گيرد.  ماه رمضان است و در مواقع  عادي چنين كاري صورت نمي
ورزي عليه مجاهدين، به زعم خود از يك تراژدي كه توسط  اسدي با كينه

  دارد.   يكي از هواداران اين گروه رقم خورده، پرده بر مي
ال قدم زدن يك روز صبح قبل از اين كه در هواخوري را باز كنند، ما در ح«

شود. او يك جعبه شيريني در دست  در كريدور هستيم كه ابراهيم وارد مي
امروز دو نفر از اعضاي مجاهدين به درك واصل شدند و   زند: دارد و فرياد مي

ديگران به من گفتند، او همين االن از   ها را بين ما تقسيم كرد. بعداً شيريني
-251   صفحه» ( ص زده است.برگشته و به پدر و مادرش تيرخال  جوخه
252(  
سال  30اي بيش نيست. در طول  گويد دروغ شريرانه چه اسدي مي آن

( دكتر مرتضي شفايي و همسرش عفت  گذشته تنها يك پدر و مادر مجاهد 
خليفه سلطان) كه داراي فرزندان بزرگسال بودند، توسط جمهوري اسالمي 

محمد   اعدام شدند. حاج 1360 هم نه در تهران بلكه در اصفهان در سال آن
در درگيري با نيروهاي  1360مصباح و همسرش رقيه مسيح نيز در اسفند 

  رژيم در تهران كشته شدند. 
ي معروف مجاهدين  گويد ابراهيم كوچكترين فرزند يك خانواده اسدي مي

مسن كه همزمان اعدام   است. بنابر اين، نام اين پدر و مادر معروف و منطقاً
كنم  ند، بايستي در ليست شهداي مجاهدين باشد. اما گمان ميا شده
كس از وجود چنين پدر و مادر و فرزندي جز اسدي با خبر نباشد. او   هيچ

فراموشي «نيز در سراسر كتاب هرگاه كه منفعتي ايجاب كند، دچار 
  شود.  مي» گزينشي

اوج و  61 -60اي ديگر مربوط به سال  تيرخالص زدن زنداني به قرباني
» دوران اصالحات«كه  1364شقاوت دوران الجوردي بود نه مربوط به سال 

  كرد.   اهللا منتظري تا حد ممكن از اعدام زنان جلوگيري مي زندان بود و آيت
ترديدي نيست كه اسدي در مورد ابراهيم و تيرخالص زدن و تقسيم 

ميت آن ي حائز اه گويد. اما نكته شيريني به مناسبت اين جنايت دروغ مي
كند شيريني قتل دو انسان واال را گرفته و البد هم آن را  كه وي اعتراف مي

هاي گوناگوني مرتكب شده باشد كه به  خورده است. آدمي بايستي رذالت
پرتي شود كه چنين  گويي و داستانسرايي دچار چنان حواس هنگام دروغ

  د. عمل پلشتي را به خود منتسب كند و در چنين جشني مشاركت كن
  

  انتقال از اوين به قزلحصار
با   1985كه در پاييز  شود مي   كتاب به دروغ مدعي 261ي  در صفحهاسدي 

 267ي  در صفحهشده است. و به قزلحصار منتقل   هاي زندان صف اتوبوس
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بخشي از اعضاي حزب توده از جمله داريوش اغلب به ديدارم : «نويسد  مي
است براي او   وي اعدام شده  67ان كشتار آمدند. وقتي شنيدم كه در جري مي

  »با هق هقي بلند گريستم. 
گسترده با قزلحصار به علت همكاري  3واحد  2و بند  1اسدي در بند 

به ليست اعضاي حزب  بايكوت شده بود. »كميته مشترك«بازجويان در 
توسط حزب توده در يك كتاب دو و اعدام شدند،  1367توده كه در سال 

  ها نيست.  به نام داريوش در ميان آن مراجعه كنيد فرديار يافته جلدي انتش
اسدي مدعي است به خاطر فشارهايي كه زندانيان سرموضعي مجاهد به او 

بند «كند كه او را به  آوردند براي حفظ استقاللش سرانجام تقاضا مي وارد مي
پوشم  من لباس كارگري مي«او در ادامه مي نويسد: انتقال دهند. » كارگري

آوري فلفل قرمز را دارند. همراه با  پيوندم كه مسئوليت جمع و به گروهي مي
رفتم كه با  زندانيان عادي كه غالباً سارق مسلح بودند، به مزارع بزرگي مي

ديوارهاي بلند قزلحصار احاطه شده بود. ... چند روز بعد، وقتي كه خندان و 
گشتيم، با  ان از كار باز ميدر حال گفتگو با سبدي پر از فلفل روي دوشم

مردي كه مسئول قسمت فرهنگي زندان بود روبرو شدم. يك گروه تازه از 
شدند. آن مرد گفت:  بوس پياده مي زندانيان وارد قزلحصار شده و از ميني

ها بنويسيد.  چرا شما به اين نوع كارها گماشته شديد؟ شما بايد با آن دست
در گل و الي كار كنم اما در مورد چيزي  دهم گويم. من ترجيح مي به او مي

كه اعتقادي به آن ندارم ننويسم. روز بعد، بخش فرهنگي مرا از كندن فلفل 
  )268ي  (صفحه» ممنوع كرد. 

كند كار در بخش فرهنگي  با تردستي تالش مينيز  294ي  وي در صفحه
چنين او گفتگوي خود با يكي از مقامات اطالعاتي را  را انكار كند.زندان 

بله در مزرعه  گويم:  اي؟ من مي آيا تا به حال كار كرده«كند.  توصيف مي
توانم  پرسد در اوين چطور؟ من در كارگاه نمي ام. او مي حصار كار كرده قزل

اند. چرا در بخش  ديده  هايم در جريان بازجويي آسيب كار كنم، دست
ويد در اينجا افراد گ  كني؟ كسي از من نخواسته است. او مي فرهنگي كار نمي

  ) 294ي  كنند. ... (صفحه  خودشان براي كار كردن، تقاضا مي
اسدي تمايلي ندارد نام مسئول قسمت فرهنگي زندان را كه حسين 

اي از  كجا كه خاطره اسدي هربياورد.  ،شريعتمداري معروف بود
شود وي از رهبران  جا يادآور مي كند، همان ها جعل مي»  طلب اصالح«
رسد حرفي از وي و اين  است و ... اما به شريعتمداري كه مي» ش سبزجبن«

واقعيت اين است كه زند.  اي است، نمي كه اكنون مشاور و نماينده خامنه
، در بخش 1363حصار، در اواخر سال  اسدي از همان بدو ورود به قزل

فرهنگي زندان همراه حسين شريعتمداري و حسن شايانفر مشغول خدمت 
اي است عليه  نامه ي بلندباالي اسدي كه در واقع اتهام مقاله بود. سه

ي پي در پي كيهان هوايي به  شماره سه  روشنفكران دگر انديش ايران، در 
انتشار يافت، در همين بند نگاشته  1365آبان  14آبان و  7مهر،  30تاريخ 
  شد. 

  
  انتقال اسدي به گوهردشت

  جنايتكاران عليه بشريت انساني بخشيدن به يكي از  ي و چهره 
جهاد «به بند 65دهد كه در سال  توضيح مي 271ي  اسدي در صفحه

زمين واليبالي نيز در »  نويسد: گوهردشت منتقل شده است. وي مي» زندان
كردند. آقاي مرتضوي رئيس  آنجا بود كه در آن زندانيان واليبال بازي مي

  » كرد. يبال بازي ميپيوست و وال زندان بعضي اوقات به زندانيان مي
اي به مرتضوي ببخشد. او  ي انساني كند چهره جا سعي مي اسدي در اين
جهاد «دهد كه الجوردي نيز با زندانيان تواب و كساني كه در  توضيحي نمي

هاي آن نيز  كرد و عكس كردند، واليبال بازي مي زندان كار مي» و كارگاه
گران اوين از جمله مجيد   شكنجهترين پاسداران و  انتشار يافته است. جاني

حسين تكلو، محمدرضا صادقي و ... نيز با  قدوسي، حميد كريمي، ملك
گويد چرا در تابستان و پاييز  كردند. او نمي توابين فوتبال بازي مي

تمامي بندهاي زندان گوهردشت در تحريم هواخوري و مالقات و غذا 1366
بود كه   شد، چشم بود كه شكسته ميدست و پا و دنده  ،بردند و ... به سر مي

  ها در ناز و نعمت بودند.  ولي آن ،شد كور مي
   نويسد: گوهردشت مي» جهاد زندان«اسدي در مورد بند 

شود. حسينيه تنها  فشاري نيست. نماز جماعت به ندرت برگزار مي  هيچ«
  گيرد؛ زماني كه  هاي خاص مذهبي مورد استفاده قرار مي براي موقعيت

  
  

  
  

شود. بلوك جهاد در  گيرد يا مراسم عزاداري برگزار مي  موعظه انجام مي
زندان رجايي شهر نزديك ترين چيز به محلي است كه قرار بود به عنوان 

داد زندانيان سياسي  دانشگاه عمل كند. محلي كه آزادي بيان اجازه مي
از مخالف جمهوري  اسالمي حقيقت اسالم و انصاف دستگاه اجرايي را قبل 

حسين مرتضوي كه  آقا سيد اين كه آزاد شوند، دريابند. اين رويكرد، با حاج
كردند، شروع و پايان يافت. او آخوندي جوان و  همه او را حاجي صدا مي

اي خشمگين به نام برادر  اهللا منتظري بود. مردي با چهره متعلق به جناح آيت
سران وابسته  ختسجاد كه هميشه لباسي نظامي به تن داشت و به جناح س

تر مسئول اداري زندان كميته مشترك  كرد كه پيش بود، او را همراهي مي
شنيديم اما اينجا  بود. در دوران كميته مشترك هميشه صداي او را مي

  ها دارد و مخالفت ديديم. او شناخت خيلي خوبي از چپ ي او را نيز مي چهره
كند.  رتضوي مخفي نميهاي به كارگرفته شده از سوي م خود را با شيوه

هاي خشن برادر سجاد دو بال مديريتي زندان  هاي نرم حاجي و پوتين كفش
كشد.  روند و هريك مرگ ديگري را انتظار مي هستند. هر دو با هم راه مي

  ) 272ي  (صفحه» جا قابل تحمل است.  زندگي در اين
مت نظام ي اسدي از بند توابين و كساني كه به خد به توصيف مشمئز كننده

رسد در مورد درك اسدي از  توجه كنيد. الزم به نظر نمي ،در آمده بودند
كند  توضيحي داده شود. وي تالش مي» انصاف«و » دانشگاه«، »آزادي بيان«

اهللا منتظري توصيف بنماياند و سجاد را از  مرتضوي را وابسته به جناح آيت
ند. اين در حالي خواهد لباس فرشته به تن مرتضوي ك سران. او مي سخت

در گوهردشت و اعمال انواع و » اتاق گاز«اندازي  است كه مرتضوي پس از راه
ها كه در خاطرات زندانيان سياسي آن دوره  ها و آزار و اذيت اقسام شكنجه

 »ميثم«توصيف شده، ارتقاء مقام يافت و همزمان به رياست زندان اوين كه 
ماشته شد. در دوران حضور او در اوين ي آن برنيامده بود، گ ي اداره از عهده

گيرد. مرتضوي در جريان كشتار  اعتصابات غذا، و اقدامات اعتراضي اوج مي
  در زندان اوين نقش بسيار فعالي داشت.  67

بندي  همراه با حميد داوطلب دستهنويسد:  مي 274ي  در صفحهاسدي 
كه در  شود. يكي از توابيني هاي كتابخانه زندان گوهردشت مي كتاب

نويسد:   ي اسدي مي درباره ،كرده ي گوهردشت همراه اسدي كار مي كتابخانه
كرد،  نكته جالب اينكه يكي از افرادي كه در اين زمينه با ما همكاري مي«

هاي قديمي بود و بعضي اوقات كاسه داغ تر از آش  اي هوشنگ اسدي از توده
ها را  ذف برخي از كتابشد و به اصطالح كاتوليك تر از پاپ، پيشنهاد ح مي

ها را بنابر نظر خودش انحرافي  كرد. به نحوي كه خيلي از كتاب مطرح مي
كرد. مسئله را با آقاي الوندي در  دانست و از چرخه كتابخانه حذف مي مي

 .»  ها را دوباره به كتابخانه بازگردانديم ميان گذارديم و بسياري از آن كتاب
http://kayhannews.ir/860617/8.htm#other800  

به اوين در بهار  »جهاد گوهردشت«اسدي در مورد انتقال زندانيان بند 
ما سوار اتوبوس شديم و چند مرد ريشو خشن چهره كه «گويد:  مي 1367

وهاي ما را به ها و باز لباس سياه چرمي به تن داشتند با دستبند، مچ
آقا مرتضوي  ها پر شدند، حاج هاي اتوبوس بستند. وقتي كه اتوبوس صندلي
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ها شد و نگاهي به افراد كرد. من او را  ي اتوبوس پيدايش شد. او داخل همه
ها هر دو  ديدم كه در حال گفتگو با رئيس كميته انقالب اسالمي بود. آن

وي را شنيديم: هاي مرتض سوار اتوبوس شدند و ما آخرين جمله
بندهايشان را باز كنيد. اگر از كسي كار خالفي سر زد من مسئول  دست

ها را  بند خواهم بود. سپس مردي كه لباس سياه به تن داشت با اكراه دست
ي بنزهاي سياه بودند، شروع به  ها در حالي كه در محاصره باز كرد. اتوبوس

  )276ي  (صفحه» حركت كردند.
به مرتضوي،   ي انساني بافد تا بلكه چهره ا به هم مياسدي اين جعليات ر

دانم؟ تا سال  يكي از جنايتكاران عليه بشريت ببخشد. چه نفعي دارد، نمي
و    گاه سابقه نداشت كه در نقل كه از زندان آزاد شدم برخالف امروز هيچ 70

بند براي بستن دست  انتقاالت انفرادي و يا گروهي، پاسداران از دست
يان استفاده كنند. حتا در بدترين شرايط نيز از انجام چنين كاري زندان

 60ي  ي زن و مرد كه در دهه كردند. صدها زنداني آزاد شده پرهيز مي
هاي اوين، قزلحصار و گوهردشت بودند و اينك در خارج از كشور  زندان

  توانند در اين زمينه شهادت دهند.  هستند، مي
  

  توده  ي كودتاي حزب اسدي و توطئه
در مورد نقش اسدي در ارتباط با سناريوي كودتا » ي حقيقت كتابچه«در 

   آمده است:
ترين فشارهاي شكنجه زماني صورت گرفت كه هوشنگ اسدي قضيه  عمده«

دروغ مطرح كرد، كه احتماالً براي نشان  كودتا و تشكيل ستاد كودتا را به
يشتر با بازجوها رقصي و همكاري هرچه ب دادن ميزان شديد توبه، خوش

ها،  هاي حزب و برخي صحبت بود. اسدي از برخي از تحليل اينكار را كرده
خواست كودتا كند. تاريخ آن  داستاني از خود ساخت بدينگونه كه حزب مي

كند. به دروغ يك  ماه بيان مي ارديبهشت 11فروردين و بعدها در  6را نيز در 
د و اعضاي كابينه تخيلي را نيز كن شوراي كودتا و شوراي عمليات معرفي مي

هاي حزبي افراد يا  ها را در كابينه متناسب با موقعيت بود. حتا سمت نوشته
بود. مثالً طبري را وزير فرهنگ  سمت آن افراد در رهبري حزب معرفي كرده

و كيانوري را رئيس جمهور، عموئي و حجري را براي بخش نظامي معرفي 
  » .كند مي
 1362ز سوي اسدي را فروردين » كودتا«ح شدن موضوع أذين تاريخ مطر به
كه » بار ديگر و اين بار...«در كتاب خاطراتش كه تحت عنوان  داند. او مي

  نويسد:  انتشار اينترنتي يافته، بدون نام بردن از  اسدي مي
اي آغاز  ، داستان تازه1362ي فروردين  روز ديگر، در پايان نخستين دهه« 

جوشان دروغ و راست و شكنجه و فحش و فرياد  شد و آن، در فضاي
بازداشتگاه، گويي آتشي بود كه درگرفت و يكباره زبانه كشيد. چنان كه 

توانست محضاًهللا  اش با من نمي اندركار كه رازگشايي دست» برادري«بعدها از 
اي، با نيروي تخيلي  ي توده خورده باشد شنيدم، يكي از زندانيان ترس

شايد براي آسودن از آزار  - هاي زندان و زباني كه  تيبرانگيخته از سخ
 -اميد بازگشتن به آغوش پرمهر همسر  ها، و از آن بيشتر، به امان بازجويي بي

در ميان نهاده بود: حزب » برادران«مهمي را با » راز«از دروغ پروا نداشت، 
 حاكميت جمهوري اسالمي» براندازي«است و براي » كودتا«توده در تدارك 

ي فرماندهي تشكيل داده، انبارهاي سالح و تجهيزات فراهم آورده  هسته
هاي نظامي و امنيتي  ي دستگاه ها در همه و دنده  ي چرخ درنگ همه است. بي

توانستم در امان  به كار افتاد... از اين طوفان كه در گرفته بود، من چگونه مي
به  -ي باالي حزب ردهو البته بر يكايك دستگير شدگان  -باشم؟ فشار بر من

   »23و  22ي  اوج خود رسيد. صفحه
http://www.khabarnet.info/doc/khaterate_behazin.pdf  

بعد از ادعاي  موضوع همكاري با بازجويان،اسدي براي لوث كردن 
بندم را باال زدم، ديوارها پوشيده از  چشم«  نويسد: مي رشدن بسيا شكنجه

ي مخفي يك  يش خودم فكر كردم كه هر شبكههاي خون بودند. ... من پ لكه
بخش علني و يك بخش نظامي دارد. بخش نظامي بايستي شامل نيروي 
هوايي، زميني و دريايي باشد. سپس من چارت احتمالي را كشيدم. در هر 

شدند و نام و نام  نفر را قرار دادم كه به صورت افقي به هم وصل مي 5شاخه 
كردم. براي مثال به جاي يوسف محمدي، نوشتم  خانوادگي افراد را جا به جا

محمد يوسفي و ... وقتي چارت بال نظامي را كه خلق كرده بودم كشيدم 

...» يكي هم از روي آن كپي كردم و در جيب پيراهن زندانم گذاشتم. 
  )179ي  (صفحه
ها از ابتدا  خواهد وانمود كند كه آن ميبراي فرار از زير بار مسئوليت اسدي 

واستند قضيه كودتا را به حزب توده بچسبانند براي همين به من فشار خ مي
آوردند كه كروكي آن را بكشم. اگر بازجويان چنين قصدي داشتند از  مي

كردند نه روي يك عنصر درجه  ابتدا فشار را روي رهبران حزبي پياده مي
  چندم كه محلي از اعراب نداشت. 

  ست: از جمله آمده ا» ي حقيقت كتابچه«در 
هاي  هوشنگ اسدي كليه اطالعات خود در مورد شبكه علني و نيز تحليل«

دهد. اين  خود و تصورات خودساخته را با آب و تاب زيادي به بازجوها مي
ها مبنايي براي  دهي از جانب اسدي در زندان قبل از شروع بازجوئي اطالعات

   ».شود ها مي گيري در بازجوئي آغاز عمليات شكنجه و اعتراف
اسدي براي لوث كردن موضوع كه اتفاقاً تأييد اطالعات مزبور است، 

   نويسد: مي
كردم اسامي كليه كساني را كه يك  رفتم سعي مي همينطور كه راه مي«

موقعي حتا قدري رژيم را مورد ترديد قرار داده بودند، به خاطر بياورم. 
» شون  گائيدم: « ي اسامي را روي برگه بازجويي نوشتم. به خودم گفتم. همه

ها همگي عضو حزب توده هستند. سپس اطالعاتي را هم  بذار فكر كنن اين
شان را به طرق مختلف به حزب توده وصل كردم. چند  اضافه كردم و همگي

صفحه را پر كردم و شروع كردم به استراحت و تمدد اعصاب. با خودم فكر 
  )181ي  (صفحه» ام.  كردم اعتراف امروزم را انجام داده 

  
  هاي كميته مشترك اسدي و تابوت

هوشنگ اسدي از مواجه شدنش با منوچهر بهزادي يكي از رهبران حزب 
گويد. او بعد از خلق يك   توده در تابوتي كه به ديوار تكيه داده شده بود، مي

   گويد: ي سينمايي مي صحنه
ني. چوبي؟ نه، آه  شود. آيا يك در است؟ صداي باز شدن چيزي شنيده مي«

اسدي سپس ». ي منوچهر بهزادي نگاه كردم ي سفيد شده ... من به چهره
ها بهزادي را مجبور كرده بودند كه براي روزهاي  شود كه آن مدعي مي

  )144ي    ي باريك چوبي بخواب برود. (صفحه متوالي درون جعبه
كند كه به عنوان جاسوس انگليس وي را نيز در  بازجو، اسدي را تهديد مي

  ) 145ي  ها مجبور به خواب خواهند كرد. (صفحه ر آنكنا
تو رفيق منوچهر را «   نويسد: اسدي از قول بازجويش مي 150ي  در صفحه

ديدي، او به هوش آمده و به سلولش انتقال يافته است. ... نوبت توست كه 
  » بروي و به جاي او بخوابي

مسرت را به تو نشان ابتدا ما ه«  نويسد:  از قول بازجو مي 168ي  در صفحه
خواهيم داد كه در تابوت خوابيده است. او شبيه خواهر من است. او خيلي 

بينم. اسامي را يك به يك  ها را مي زيبا است. ... سپس من رديف تابوت
ام. ...حاال  ها كار كرده ي آن شناسم. با همه ها را مي خوانم. من همه آن  مي
  »د.ان ها دراز كشيده ها داخل تابوت آن

  كشد.  ها را پيش مي دوباره اسدي داستان تابوت 172ي  در صفحه
خندي و  كني. خبيثانه مي ها را يكي يكي باز مي تو، برادر حميد، در تابوت«

آيين)و  شناسي؟ امير است، درسته (امير نيك گويي: آيا اين يكي را  مي مي
  اين يكي، و اين يكي، آيا دوست داري بغل همسرت بخوابي؟ 

وت آخري خالي است. آن يكي شبيه يك تابوت اسالمي است. چوبي با تاب
روم. شما روي  ي نازك. همراه با لباس زندان به داخل تابوت مي يك صفحه

  تابوت نشستيد. ... 
آگوست  22االوسط به تاريخ  ها، اسدي در مصاحبه با الشرق در مورد تابوت

  نويسد:  يدهد. نشريه مزبور از قول او م هم توضيح مي 2010
از نو وانمود كردند كه همه چيز تمام شده، او را به زيرزمين بردند. اتاقي پر «

ها را باز  بعد يكي يكي در تابوت» بايد نام سران كودتا را بگويي«تابوت. 
ديد كه در هياتي بي جان آنجا  كردند و او صورت سفيد دوستانش را مي مي

اي حق حرف زدن نداري، اگر به  نگفتهها را  خوابيده بودند. گفتند كه تا اسم
خنديدند. اين اوضاع  كرد و آنها مي چيزي احتياج داشت بايد واق واق مي

براي يك ماه ادامه داشت و هوشنگ در اين مدت تبديل به يك سگ شده 
شناخت و  شناخت و نمي هايي كه مي هاي زيادي را گفت، از آدم بود. اسم
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لو جوزپه و نيكوال ساركوزي... همين زد. مثل حسن هاشمي، پائو حدس مي
   »ي بچه هاي توي تابوت انجام دادند. كار را با همه

http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/23/117383.html  
كه زندانيان و  63- 62حصار در سال  گردد به زندان قزل موضوع تابوت بر مي

نشاندند و انواع و اقسام  اي مي ها در جعبه بند ماه به ويژه زنان را با چشم
كردند. اسدي با الهام  فشارهاي جسمي و روحي را روي آنان اعمال مي

اي جعل  ها را به شكل مشمئز كننده اي گرفتن از آن داستان، تابوت توده
  كرده است. 

اسدي براي آن كه خود را از مظان اتهام دور كند داستان بي سر و ته 
سازد. اگر كسي به خواب برده شود حاال  را مي ها در تابوت   اي خواباندن توده

كند؟ اين چه  چه در تابوت باشد و چه در پر قو، چه فرقي به حالش مي
كند، بلكه به خواب  اي است كه قرباني نه تنها فشاري احساس نمي شكنجه

كه پنج سال پس  يك از اعضاي حزب توده با آن رود؟ چرا هيچ عميق هم مي
حصار و  هاي اوين و قزل در بندهاي عمومي زنداناز اين وقايع زنده و 

  گوهردشت سركردند با كسي در اين موارد صحبت نكردند؟ 
  

  آذين دوزي براي به اسدي و پاپوش
» برادر«كتاب خود از گفتگوي دوستانه با بازجويش  75ي  آذين در صفحه به

   دهد: گويد كه به او در مورد رذالت و پستي اسدي هشدار مي مجتبي مي
اي با الفباي مورس با او  ي سلول دست راستي گفته كه تو خواسته همسايه«

ماسد:  كنم و لبخندي به تحقير بر لبانم مي تعجب مي» تماس بگيري
شناسندش. دروغگو است. او  گفت. ولي اهميت ندارد. مي ها، او مي» «من؟!«

راه انداخت: اي  كودتاي براندازي را سر هم كرد و ولوله  بود كه داستان توطئه
ماه يك دم در من زنده  ي فروردين ياد تعزيرهاي هر روزه» آماده باش كامل...

دهم. هرچه بود  دارد راه نمي شود. اما به خشمي كه در من سر بر مي مي
  » كشيد....  گذشت. بيچاره سراسيمه بود و درد مي

http://www.khabarnet.info/doc/khaterate_behazin.pdf  
آذين و اين كه در سلول مجاور  صحبتي از به  اسدي در سراسر كتاب هيچ

بند را » يشها يو هم سلول اي خامنه يآقا«ي  اما در مقاله ،كند او بوده نمي
  دهد، توجه كنيد:  آب مي

ها با صداي بلند  د، مدتشني را يبه آذين كه در سلول كناري من خبر«
  .»گريست يم

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-
07e94de635.html  

  
   هوشنگ اسدي و شكنجه
اي، با  كيانوري به خامنه 68ي بهمن  ي نامه هوشنگ اسدي با مطالعه

ل اي اعما هايي كه روي كيانوري و ديگر رهبران توده برداري از شكنجه كپي
ها به خاطر خبر  شده (هرگز نبايد فراموش كرد كه بخشي از اين شكنجه

اش بوده) خود را به دروغ قرباني   واقع  هاي خالف هاى اسدي و گزارش چينى
به درستي اي،  خود به خامنه ي نماياند. كيانوري در نامه ها مى همان شكنجه

اما اسدي آن  داند ي يك بار شالق خوردن را آش و الش شدن پا مى نتيجه
را كافي ندانسته و هم در كتاب و هم در مصاحبه با الشرق االوسط مدعي 

     شود: مي
كردند، تا وقت ناهار و بعد از يك استراحت كوتاه از  از صبح زود شروع مي«

ضربه  200تا  80كردند تا آخرين ساعات شب . چيزي ميان  نو شروع مي
  » اب.فرستادند براي خو شالق در روز. بعد مي

من را به داخل سلول پرتاب كردند. نيمه جان و بي رمق و غرق خون؛ «... 
كردند و دوباره شكنجه را از نو سر  شد، در را باز مي اما تا چشمانم گرم مي

ي در سلول، هواي من را داشتند. تا چشمانم را  گرفتند. از دريچه مي
  » شد. آمدند داخل و همه چيز دوباره آغاز مي بستم مي مي

ضربه كابل بخوريد و آثار آن روي پايتان نماند.  200تا  80امكان ندارد بارها 
پاهاي اسدي را ديدم. كوچكترين اثري از شكنجه به  1364من در سال 

هايي كه تنها يك كابل  شد. آن كند در آن مشاهده نمى شكلي كه توصيف مي
  گويم.  دانند چه مي به كف پايشان خورده است مي

اي از آويزان شدن خود و حجري با دستبند  اش به خامنه در نامهكيانوري 
  نويسد:  االوسط از زبان اسدي مي الشرقگويد.  قپاني مي

بستند و او را در حالي كه دستهايش پشت كمرش گره  هاي او را مي دست«
زدند. يكي از باال و يكي از پايين. طنابي به دستبند  شده بود، كتك مي
كشيدند  يش چسبيده بود به سقف. طناب را كه ميمتصل بود كه آنسو

گرفت. آنوقت كف پاهايش را شالق  پاهاي او رو به سوي آسمان قرار مي
  »زدند. مي

كند  خوردن در حال آويزان بودن را به روايت كيانوري اضافه ميشالق اسدي 
ي   همچنين در مقالههاي بيشتري نشان دهد. او  تا خود را قرباني شكنجه

كه پس از درگذشت خانم مريم فيروز نگاشته شد، ادعاي » اي مريمه چشم«
  مضحكي را مطرح كرد: 

ها از سقف آويزانم كردند تا  ها خوردم و روزها و شب در زندان، شالق« 
اعضاي شبكه فراماسونري لژ انگلستان » مريم فيروز«كنم من و » اعتراف«

  »  ايم. هستيم و در حزب توده نفوذ كرده
http://news.gooya.com/columnists/archives/069209.php  

هم   ي فراماسونري در حزب توده گران نگران نفوذ شبكه ظاهراً شكنجه
را نسبت به اين » امت خداجو«اند  خواسته اند و از اين طريق مي بوده

كند هر طور شده خودش را  سم، آگاه كنند. اسدي تالش ميى امپريالي توطئه
هاي  هم سرشت مريم فيروز نشان دهد كه بر خالف وى، يكي از چهره

درخشان مقاومت در زندان جمهورى اسالمى بود. اسدي عالوه بر 
هايي كه كيانوري از آن در مورد خودش و مريم فيروز و ديگر رهبران  شكنجه

ا مدعي است بازجويان بارها سرش را در توالت كند؛ حت اي ياد مي توده
اند. اين در حالي  است كه  و مدفوع به خوردش داده اند مستراح فرو كرده

اهميت بود كه حتا در ميزگرد سراسري  گران بي اسدي آنقدر براي شكنجه
  حزب توده نيز شركتش ندادند.  

  
  اسدي و  تالش براي خودكشي

اش خود را  در سلول انفرادي با پيژامههاتفي  جايي كه زنده ياد رحمان از آن
ي  سابقهكند براي خود  هوشنگ اسدي هم سعي ميآويز كرد،  حلق

همسرش از زبان  با حفظ كردن متن كتاب، اميري  بتراشد. نوشابه خودكشي
   گويد:  االوسط مي در گفتگو با الشرق

فوني كننده را او را از پا آويزان كرده بودند. رفتند و يك شيشه مواد ضدع«
نزديك او جا گذاشتند. وقتي براي مدت كوتاهي بازش كردند، او در شيشه را 

خواست خودش را بكشد.  با دندانش باز كرد و تمامش را سر كشيد. مي
همين كار را هم كرد. گمان كرد كارش تمام شده و احساس خوشبختي 

توانيد  نميديگر «، »چطوري هوشنگ؟ «كرد. بعد از ده دقيقه آمدند،  مي
اي، فقط يك بطري الكل  تو نمرده«، »ام  كاري با من داشته باشيد، من مرده

، و بعد به او به »اي و الكل در اسالم حرام است و تو بايد تنبيه شوي نوشيده
  »جرم خوردن الكل هشتاد ضربه شالق زدند.

ي الكل را  اسدي چنان وضعيتى براى خودش ساخته كه حتا قادر نبوده مزه
شد موضوع را فهميد. از آن  شخيص دهد. اگر مسلمان بود و متشرع مىت

كرد مرده است و بازجويان به او حالي  دارتر اين كه خودش فكر مي خنده
كنند كه نمرده است! و بعد هم ادعاي اين كه به خاطر نوشيدن الكل به  مي
ر با دست بسته! با دندان دتصورش را بكنيد  اند. ضربه شالق زده 80او 

شيشه را باز كرده! البد با همان دندان، شيشه را از روي زمين بلند كرده و 
بلند » رامبو«الجرعه محتويات آن را سر كشيده است! اسدي روي دست 

  شده است. 
اسدي بايستي روي دست رحمان هاتفي در خودكشي هم بلند شود. براي 

   گويد: كند. همسرش در اين باره مي همين دوبار خودكشي مي
هاي عينكش را شكست و خورد تا خود را بكشد. بازجو  يك بار ديگر شيشه«

رسيد. به او يك داروي مسهل و مقداري سيب زميني خام كثيف خوراندند تا 
اي را كه خورده بود دفع كند. بعد به او گفتند كه اگر اعتراف نكند،  شيشه

  »مجبورش خواهند كرد تا مدفوعش را بخورد. 
ها، حلق و گلو و مري و ... را  ب است كه خرده شيشهاين هم جزو عجاي

ي  روند و با تمهيدات داهيانه كنند؛ به راحتي به روده و معده مي زخمي نمي
شوند و موضوع به خير و خوشي  اى، دفع مي رسانى ها بى هيچ آسيب بازجو

  شود.  تمام مي



  نقد و بررسي

 ٢٤٩  106و  105 ي آرش شماره

شود، چون بايستي جاي آن را نشان  مدعي زدن رگ دستش نمياسدي 
اي از خودكشي را  د. براي پيشگيري از تبعات چنين ادعايي، او شيوهده

  كند كه نياز نباشد آثار آن را نشان دهد.  مطرح مي
   

  67اسدي و كشتار 
» هائي به شكنجه گرم نامه«اي از كتاب  پاره 1389مرداد  19اسدي در تاريخ 

شار داد. در سايت روزآنالين، انت »از روزهاي قتل عام گلسرخ«را تحت نام 
ي  دهم به جاي ترجمه كتاب، با اتكا به متن فارسي كه نوشته ترجيح مي

 هايش را برمال كنم.  خود اوست، دروغ
همان روزهاي اول مرداد است كه راديوي بند، يك سخنراني را پخش «

 ...بكشيد.... بكشيد اينها را... بكشيد د:زن كند. سخنران مرتب داد مي مي
ما هستيم كه در اين راهروها سرگردان و پريشان فهميديم منظورش  نمي
گرديم. بهرام دانش مثل هميشه جلوي در ورودي بند نشسته بود و  مي

اين آخرين صدايي بود كه شنيديم.  داد. سرش را مثل پاندول تكان مي
چه خبر  .ها را بردند. روزنامه ها را نياوردند صداي راديو قطع شد. تلويزيون

ها شنيده  ها در مالقات از خانواده گشت. بچه ه دهان ميشده؟ خبرها دهان ب
وارد خاك ايران » امروز مهران، فردا تهران«بودند كه مجاهدين با شعار 

اند. ناصريان داديار اوين هم روز آخرين مالقات به خانواده يكي از  شده
ها را در  بعد بچه شود. تكليف همه به زودي روشن مي«زندانيان گفته بود: 

هاي آموزشگاه قطع شد. ديگر  هاي آموزشگاه جابجا كردند. رابطه سالنبند
هاي بزرگ چايي بين بندها  هاي سياسي براي آوردن منبع اجازه ندادند بچه

  » .و آشپزخانه رفت و آمد كنند. اين كار را زندانيان عادي به عهده گرفتند
  

  67آموزشگاه اوين در دوران كشتار 
سالن تشكيل يافته است.  6تمان سه طبقه و آموزشگاه اوين از دو ساخ

به زندانيان زن  5، 3 ،1هاي  به زندانيان مرد و سالن 6، 4 ،2هاي  سالن
به بندهاي  6، زندانيان سالن 67اختصاص داشت. قبل از شروع كشتار 

ي زيادي  شد و فاصله ناميده مي 325بودند كه   چهارگانه اوين منتقل شده
  شت. با ساختمان آموزشگاه دا

آموزشگاه اوين كه به خاطر  4م) يكي از زندانيان سياسي مجاهد سالن  -(م
برد، در مورد  در اين بند به سر مي 1365سن كم و دستگيري در سال 

آموزشگاه از ارديبهشت  4تركيب سالن «  گويد: مي 4و  2هاي  تركيب سالن
در قسمت كردند،  به اين صورت بود كه كليه افرادي كه كار نمي1367سال 

  ها، جديد بودند. اين افراد شامل تنبيهي 54تا  47چپ سالن از اتاق 
شدند بود. در سمت راست  ها و كساني كه صغري محسوب مي دستگيري

سالن، افرادي بودند كه در جهاد زندان، محوطه اوين، بخش فرهنگي، ترجمه 
هاي  هافرادي بودند كه در كارگا 2كردند. تركيب سالن  و نجاري كار مي

كردند. اين دو سالن، درهايشان به هم باز  سراجي و خياطي زندان كار مي
هاي مشترك با هم داشتند. ... در دوران كشتار در كارگاه  بود و حياط

خياطي راديو بطور دائمي روشن بود و در هر دو بند، تلويزيون و روزنامه 
االت بيرون از زندان و انفع  موجود بود. به اين ترتيب زندانيان در جريان فعل

جاويدان و نتايج آن بودند. در دوران كشتار،   و همچنين عمليات فروغ
  نگاري  آموزشگاه از امكان هواخوري و نامه 4و  2هاي  زندانيان سال

را تخليه  4به خانواده نيز بطور معمول برخوردار بودند. ... اواخر مرداد سالن 
  » قل كردند. منت 2كرده و زندانيان آن را به سالن 

هاي خود و همسرش هوشنگ اسدي را كه مربوط به  اميري نامه  نوشابه
پيشتر در » از عشق و از اميد«است و در كتاب  1367مرداد و شهريور 

 67پاريس انتشار داده است، شرايط عادي اين دو بند را در جريان كشتار 
  ر، زندانيان يك روز قبل از شروع كشتا1367مرداد  4. روز كند  آشكار مي

 1367هايشان مالقات حضوري داشتند. ناصريان در سال  آموزشگاه با خانواده
  زندانيان  ي يكي از داديار زندان اوين نبود كه چنان خبري را به خانواده

داديار زندان و سپس عالوه بر پست  1367تا بهمن  1365بدهد. او از سال 
  بود.  سرپرست زندان گوهردشت 1367دادياري در سال 

در گوهردشت  بود. »حدادقاضي « 67 -66هاي  داديار زندان اوين در سال
تا روز آخر، هم تلويزيون و هم روزنامه » كارگاه و جهاد«نيز زندانيان بند 

 نويسد:  اسدي ميشان به وجود نيامده بود.  داشتند و تغييري در زندگي
  مهدي دانش، بهرام رحيم،. بردند 1 سالن  ها را جدا كردند و به روزي چپ«

  
  

  
  
 چپ هاي بچه از زيادي عده روزها، همان. بودند سالن اين در پرتوي هادي و
اله معلم و  ي ديگر به آموزشگاه آوردند. آصف رزم ديده، هدايتبندها از را

اله معيني در ميان شان بودند... با آصف تجديد ديدار كرديم. بوي  هيبت
به غير از دو اتاق  دانست چه خبر است. نمي دقيقاً  آمد. اما كسي خطر مي

هايي كه از بندهاي ديگر آورده  هاي چپ بود. بچه ، بقيه پر از بچه1سالن 
شدند. هواخوري به نوبت شده بود. بند، دو  بودند، در حياط دور هم جمع مي
خوابيدم و  ها در حياط مي نيمي از ما شب . برابر ظرفيت خود، زنداني داشت

ها چند برابر شده است. مدتي بعد، هدايت اله  داد نگهبانديديم كه تع مي
معلم را صدا زدند. به سرعت وسايلش را جمع كرد. همراهش تا كنار در 

هايي را كه از بندهاي ديگر آمده بودند، چندتا چندتا بردند.  رفتم. بعد بچه
  »  .بند تقريبا خالي شد و هواخوري هم قطع

ص داشت و اكثريت قريب به اتفاق زنان آموزشگاه به زنان اختصا 1سالن 
عام  بيرحمانه قتل 67مجاهدي كه در آن حبس بودند، در جريان كشتار 

توانند در  ها زن زنداني آزاد شده در خارج از كشور هستند كه مي شدند. ده
ها قبل از كشتار نيمي از اين بند تبديل به   اين مورد شهادت دهند. سال

اتاق نداشت. اسدي آگاهانه نامي  6و بند بيش از  بهداري آموزشگاه شده بود
برد كه زندانيان آن غالباً مورد اعتماد رژيم بودند و به  نمي 4و  2از سالن 

هاي فرهنگي،  اي در كارگاه و بخش داليل گوناگون و چه بسا پرونده
كردند. اسدي به همراه  ي زندان كار مي كتابخانه، ترجمه، بهداري و يا محوطه

رتوي، مسئول نظامي و بخش مخفي حزب توده، در اين سالن روي مهدي پ
كردند. اسدي، سمت دستيار پرتوي را  هاي تحقيقي رژيم كار مي پروژه

داشت. مسئوالن دادستاني، كيفرخواست رهبران حزب توده و سؤاالت دادگاه 
  رهبران اين حزب را نيز با كمك پرتوي تهيه كرده بودند. 

قبل در سلول عمومي آسايشگاه اوين محبوس بود و از اهللا معيني از  هيبت
محمود روغني مسئول سابق بخش كارگري  . سيدهمانجا به قتلگاه برده شد

اهللا معيني تا آخرين لحظه هم اتاق بوده و با  تهران حزب توده كه با هيبت
از او پرسيدم در مقابل دادگاه چه «گويد:  هم به دادگاه برده شدند، مي

  ي گرفت؟ او در پاسخ گفت: من خواهم گفت كه ماركسيستموضعي خواه
لنينيست هستم، عضو كميته مركزي سازمانم بودم، و از اعتقاداتم دفاع 

  » خواهند بكنند. كنم. هر كاري مي مي
به » آسايشگاه«كند كه در سلول عمومي  سيد محمود روغني تأكيد مي

آيين،  والقدر، امير نيكذ  ديده، اسماعيل اهللا معلم، آصف رزم همراه هدايت
عباس حجري، صابر محمدزاده، محمد پورهرمزان، ابوتراب باقرزاده، مسعود 

  برند.  جا براي اعدام مي ها را از آن  اخگر، و ... بوده. آن
  

  67ادعاي دادگاهي شدن در شهريور 
پياده  و نوبت من رسيد: دهم يا يازدهم شهريور ...« نويسد:  اسدي عاقبت مي

نشانند  برند. مرا پشت صف طويلي مي كنند و به طرف بند وزارت مي مان مي
كه رو به ديوار با چشم بند معلوم نيست تا كجا ادامه دارد. ... نزديك در، 

زند. انگار كسي دهانش  است. فرياد مي» مهرداد فرجاد«شنوم.  صدايي را مي
خاموش زند.  شود. دوباره مهرداد فرياد مي گيرد. صدا خاموش مي را مي

كند. حاج مجتبي  گيرد و بلندم مي شود و سكوت... كسي زير بازويم را مي مي
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 ...ـ چشم بندت را بردار .برد تو كند و مرا مي است. دري را باز مي
شناسم، نيري و حاج  زنم. دو نفر را به سرعت مي دارم و عينكم را مي برمي

ت دادگاه مرگ نگاه هاي قضا ناصر. دو نفر ديگر هم هستند. حاال كه به عكس
اي كه مانند يخ بر خاطراتم كشيده شده، به زحمت  كنم، از زير پرده مي
   »توانم اشراقي را تشخيص بدهم و پورمحمدي را مي

در اوين و گوهردشت تنها زندانيان سرموضعي مجاهد و چپ را به دادگاه 
كه يك از زندانيان سياسي مجاهد و يا چپ را  بردند. در گوهردشت هيچ مي
كردند، به دادگاه نبردند. اين قاعده در  كار مي» كارگاه و جهاد زندان«در 

هايش منفعل  بندي اوين نيز جاري بود. حتا زندانياني را كه رژيم در تقسيم
بردند. اما اين قاعده در ارتباط با رهبري  كرد، به دادگاه نمي محسوب مي

در بخش ترجمه زندان به توده رعايت نشد و عليرغم اين كه غالب آنها   حزب
اهللا ميزاني و  همكاري با مقامات زندان سرگرم بودند و يا همچون فرج

ى جزوات آموزشي جهت تدريس  ها در كار تهيه منوچهر بهزادي مدت
ماركسيسم در حوزه علميه قم، وقت صرف كرده بودند نيز به دادگاه برده 

  ، اعدام شدند. »ارتداد«شدند و به خاطر 
سدي از نوع ديگرى بود. دليلي براي دادگاه بردن امثال هوشنگ ى ا مقوله

واندند، بلكه به موقعش هم نماز خ اسدي كه از بدو دستگيري نه تنها نماز
جماعت خواندند، روزه گرفتند، در مراسم دعا و ثنا شركت كردند، قرآن به 

خواني حاضر شدند و و و وجود  زني و نوحه سر گرفتند، در مراسم سينه
اشت. هيئت منتخب خميني به دنبال آن بود مشخص كند كه فرد زندانى ند
هست يا نه؟ سؤال كليدي دادگاه از زندانيان چپ اين بود كه نماز » مرتد«

خواند،  پذيرفت كه نماز مي خوانند يا نه؟ اگر كسي به لحاظ شكلي مي مي
اسدي را  در اين ميان اشتباهى رخ داده و شد. حتا اگر بپذيريم كه اعدام نمي

اند، روايت او از دادگاه و هيئت، غيرواقعي است و  نيز به دليلى به دادگاه برده
ى ناشيانه از آن چه تاكنون نوشته و گفته شده، به روى كاغذ آمده  با استفاده

  است. 
حزب توده در توصيفي برد كه  به اين دليل نام مي» مهرداد فرجاد«از 

به خاطر شعار دادن، پيش از اعدام از را مهرداد  كرده بودغيرواقعي اعالم 
گردانند.  مي كنند و پس از بريدن زبانش، او را به صف بر صف خارج مي

خواهد از موقعيت استفاده كند و با دادن باجي به حزب توده  اسدي مي
بگويد كه وي در صحنه حضور داشته است. تاكنون عكسي از اشراقي انتشار 

هاي قضات دادگاه مرگ   گويد با ديدن عكس نيافته است. اين كه اسدي مي
  به زحمت وى را تشخيص داده نيز دروغ است.

    گويد: ي دادگاه مي پس از تشريح صحنه  اسدي
ام. انگار خاكستر بر من  همچنان يخ زده د.آور حاج مجتبي مرا بيرون مي «...

ي آزاد شود و خودم را در فضا دري باز مي . گذرم اند. از راهرويي مي پاشيده
در هواخوري بند وزارت هستم. حسن قائم . دارم يابم. چشم بندم را برمي مي

اند و گپ  پناه، احمدعلي رصدي، دكتر حسين جودت جلويم ايستاده
زنند. از ميان آن سه نفر با قائم پناه كه در تحريريه مردم بود، دوستي  مي

اند. قائم  دگاه بردهكنيم. هر سه را به دا بيشتري دارم. با هم ديده بوسي مي
خواهند آزادشان كنند. دكتر جودت  خندد و معتقد است مي پناه مرتب مي

 گويد: مالد و مي هايش را به هم مي زند. رصدي هم پيوسته دست حرف نمي
زنند. كمي بعد نوبت  اول دكتر جودت را صدا مي  ...شود ببينيم چه مي

 » .اند را به سوي دار برده فهمم آنها شود. بعدها مي رصدي و قائم پناه مي
اش را  ي كيانوري وام گرفته و روي آن سناريو  اين اسامي را اسدي از نامه
   جور كرده است. توجه كنيد:

تا آنجا مورد اعتماد وزارت امنيت آقاي فالحيان بود  پناه] [قائماين خائن ...«
ن بود، هاي دسته جمعي زندانيان در جريا كه جريان اعدام 1367كه در سال 

روزي او را با دكتر جودت، رصدي و گالويژ احضار كردند و براي اعدام بردند. 
آن سه نفر را اعدام كردند و او را مخفي كردند. من از خيانت قائم پناه در 
همان روزهاي اول گرفتاري آگاه شدم. مرا در اتاقي روي صندلي نشانده 

كرد. ناگهان  پرسش مي بودند با چشم باز و بازجويي نه با خشونت از من
مادر «به درون اتاق آمد، يك سيلي به گوش من زد و گفت » قائم پناه«

هائي كه به مريم و افسانه و  بعدا هم در شالق» هايت را بگو قحبه، خيانت
زد و مرا براي شنيدن ناله آنان و اعتراف به اينكه حزب تصميم  دخترشان مي

بردند. پستي او  نه هاي دردناك ميبه كودتا داشته است به تماشاي اين صح
 » ...را به چشم ديدم. 

http://www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/kia101l  
برند و پشت صفي  آيم. باز هم مرا مي با صداي باز شدن در به خود مي ...«

دوباره هزار سال طول  .كنون چند نفر بيشتر در آن نيستندايستانند كه ا مي
نويسد:  وي پس از تشريح دادگاه دوم مي» شوم. كشد تا وارد دادگاه مي مي

آورد.  زنم. حاج مجتبي مرا بيرون مي چشم بند را مي ...مانم يعني زنده مي«
برد و دستم را روي شانه كسي گذارد. صف ديگري است. به چوبه دار  مي
فهمم زنده  روم، مي رود يا به راه زندگي؟ فقط وقتي از در بند تو مي مي

گريم. آن قدر  روم و هاي هاي مي گردم. زير پتو مي ام. به اتاقم برمي مانده
  » .برد گريم تا خوابم مي مي

  نويسد:    فريبرز بقايي مي
ايست  كه قبال هم گفتم محوطه 209هاى  من را به يكى از اين هواخورى«

تابد، بردند. در آنجا حدود هفت  در چهار متر كه از سقف آن آفتابى مى چهار
هشت نفر كه همه از سران حزب توده بودند را ديدم. محمود روغنى را هم 

ديديم. بهرام دانش و دكتر  در آنجا ديدم. ما همديگر را بعد از هفت سال مى
زاد خواهند كرد كه ما را آ حسين جودت هم در آنجا بودند. جودت تصور مى

از  غير ...آوردم.  كرد، چون جنگ تمام شده است. بقيه اسامى را به ياد نمى
  ».اند تا آزاد كنند كردند آنها را آنجا آورده بهرام دانش همه فكر مى

http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-
vasat/HTML/2010/nov/2/baghayi.html  

بقايي كه دوست و رفيق اسدي بود حرفي از حضور او در هواخوري مزبور و 
  زند.  قبل از اعدام جودت و دانش نمي

همراه با جودت،  209هواخوري دهد كه در  محمود روغني شهادت ميسيد 
ست. او وجود اسدي را در اين تركيب تكذيب رصدي، دانش و بقايي بوده ا

ي من كه مدعي بودم  گويد رصدي به شوخي با مشت به سينه كند. او مي مي
ي زندانيان هستند، زد و گفت: كي را كشتند؟ براي چه  در حال اعدام همه

از من پرسيد تو نزد هيئت  جودت كند وقتي بكشند؟ او همچنين اضافه مي
، همگي زدند زير خنده. جودت در جواب »لمانمگفتم مس«چه گفتي؟ و من 

آقا ما كه  نيري كه پرسيده بود: آيا مسلمان هستيد يا نه؟ گفته بود: حاج
ها در كار ترجمه  اي كنيم (وي به اتفاق ديگر توده داريم براي شما كار مي

من اگر «) .گذاشتند  متوني بود كه نهادهاي مختلف نظام در اختيارشان مي
رصدي نيز همين برخورد را كرده . »شود ي ميسالوس ،م مسلمانمبگويبه شما 

  كند.  كند خودش را اين وسط جا  تالش ميدروغ اسدي به بود. 
  

  هايي كه از لوله آويزانند  ي آدم اسدي و مشاهده
اند، در فصل بعدي  اسدي كه مدعي است بعد از دادگاه او را به بند بازگردانده

كند كه  وش كرده و داستان جديدي را خلق ميكتاب ادعاهاي سابق را فرام
  باز تنها در مورد او اتفاق افتاده است! 

اسدي كه در فصل قبلي مدعي بود پس از بيرون آمدن از دادگاه او را در 
ي دار زدن  گردانند، در اين بخش، از تماشاي نحوه مي صفي به بند باز
العقولي را سرهم  محير هاي شوفاژ و حمل اجسادشان داستان زندانيان از لوله

  كند كه به راستى جز نمك پاشيدن بر زخم نيست.   مي
صف  زنم... خودم تير خالص را مي  زند: صداي بازجويم در گوشم زنگ مي«

دوانند. زياديم. تازه از  رود. گرم است. گرم. گرم. ما را مي چند نفره مي
خورم  دويم. زمين مي رويم؟ مي مي ايم. كجا  سه سئوالي بيرون آمده» دادگاه«

بدو  - شوم نفر آخر صف. ماند. مي ام جا مي شوم. لنگه دمپائي و بلند مي
 -  ام. دوم. دوباره سگ شده زند. مي كسي توي سرم مي نجس...از سگ بدتر...

واق...واق... من جاسوسم... واق...واق... اسالم پيروز است... چپ و راست نابود 
آورم. زير پايم داغ است. از جايي پائين  هم در مي ام را آن لنگه دمپائي است... 

غلطم. پله است.  شود. مي دارم، زير پايم خالي مي رويم. قدم كه بر مي مي
ها پايان ندارد. پاسدارها بلند بلند  افتيم. انگار پله غلطيم و روي هم مي مي
بندم افتاده. كسي  شوم. چشم بلند مي ها... بلن شين نجاست - خندند.  مي
   گويد : نمي

محوطه بزرگي است. نيمه تاريك. از سراسر سقف، لوله  چشم بند بزن... -   
   ها آدم آويزان است. گذرد. به لوله مي

دويم و به آدمها  دوانند. مي باز ما را مي ايم تا خشك بشوند... آويزانشان كرده - 
ها،  د. آدم نشانن افتد. ما را مي هايشان مي خورند و دمپائي خوريم. تاب مي مي

اي آويزانند . چند پاسدار با چند فرغون  هاي لوله رديف به رديف روي بند
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نيمه  -  اندازند. ها مي توي فرغون گيرند و  ها را يكي يكي مي آيند. آدم مي
شود و آنها  ها پر مي فرغون رن جهنم كامال خشك ميشن... خشكند...حاال مي

روبد. عينكي كه افتاده زير چرخ  مي برند. دستي آويزان است و زمين را را مي
ريزد. آدم. آدم.  شود و بارش مي شود. فرغوني كج مي تكه تكه مي فرغون 

پوشيدن لباس آستين   ها را باالبزنين... آستين  زند: پاسداري داد مي آدم....
شود. عرش را  بلند جرم است. نشانه فحشاء است. باعث غضب خدا مي

پاسداري خيكي يك سطل جلويمان  زنيم...  باال ميها را  آستين  لرزاند. مي
اسم خودتون وگروهك روي مچ   داريم. گيرد. تويش ماژيك است. بر مي مي

  » دست...
ها بار نوشته شده است كه:   ها چه بايد گفت: اين واقعيت ده در برابر اين دروغ

جا  همان شد. افراد را نيز برگزار مي 209هاي زيرزمين  دادگاه در يكي از اتاق
نبود كه از دادگاه كه بيرون  209زدند. محلي پايين تر از زيرزمين  دار مي

آمدي مجبور باشي از پله پايين بروي. پلكاني رو به  پايين وجود نداشت. 
كردند كه چه بشود؟ فرغون به آن سنگيني را از  ها را بار فرغون مي جنازه

  بردند؟  چگونه باال مي ادعايي كه از آن پايين آمده بودند،   هاي پله
همراه  67شود كه در شهريور  كتاب مدعي مي 295ي  اسدي در صفحه

منتقل و سپس در آسايشگاه اوين با او » كميته مشترك«كيانوري به 
كه 1988گويد در دسامبر  مي 296ي  شود. وي در صفحه سلول مي هم

اسدي در سلول بوده است.  ، با كيانوري هم1367مصادف است با آذر و دي 
جا مدعي است كه به چشم خود ديده است كه زندانيان را از لوله شوفاژ  اين

توانسته اين اخبار را  كند كه مى اند. او فراموش مي  دار زده 209زير زمين 
سلول بوده، به او برساند؛ چرا كه كيانوري  طي شش ماهي كه با كيانوري هم

اي تيرباران  توده 50سامي اي از ا خود به خامنه 1368بهمن  16در نامه 
كند و حرفي از  ياد مى» شهر اوين و رجايي«هاي  در زندان 67شده در كشتار 

پس از « نويسد:  كيانوري حتا مي  زند. عجيب نيست؟ ها نمي آويز كردن حلق
گشت، اما با كمال تاسف وضع به اين  ماه درد و رنج، وضع به حال عادي بر 8

ي بيش از يكسال مصداق اين شعر بشكل حال باقي نماند و پس از كم
اي به  گناه توده دردناكي به واقعيت تبديل شد و صدها نفر از افراد بي

-http://asre »هاي تيرباران سپرده شدند. جوخه
nou.net/php/view.php?objnr=4984  

ه هوشنگ اسدي كه به اعدام محكوم نشده، اين نيز مضحك است كه ب
تر اين كه در  ماژيك دادند تا اسمش را روي دستش بنويسد. از آن مضحك

زند و  آن زمان پوشيدن لباس  نظامي كه از صبح تا شب از پوشش دم مي
شود جرم  داند، پوشيدن لباس آستين بلند مي آستين كوتاه را رسماً جرم مى

تاريخ  كهچگونه بايستي به اين فرومايگان فهماند  دانم ي فحشا! نمي و نشانه
  يك ملت را به سخره نگيرند. 

  
  اسدي و روابطش با كيانوري

از روابط  297تا  295هاي  اسدي در بخش آخر كتاب به ويژه در صفحه
  گويد.  نزديكش با كيانوري مي

ري نويسد مريم فيروز را هنگامي كه به سالن مالقات براي ديدار كيانو مي او
   ديد: رفت، اغلب مي مي

افتاد و  مثل پسرك عاشقي به راه ميزدند. كيانوري  سرانجام ما را صدا مي«
» افسانه«رفت. ديداري از پشت تلفن با  هاي قديمي را باال مي لنگان پله

را حضوري ببيند. » مريم«دقيقه  5توانست  دخترشان داشت و بعد هر بار مي
يدم. با گيسوان بلند سفيد كه از زير چادر د را در راه مي» مريم«و اغلب 

خورد. با همان قامت  ريخت و در باد موج مي سياه اجباري زندان بيرون مي
  »شد. گم مي» كيا«آمد و در آغوش  بلند، استوار مي

كه پس از درگذشت مريم » هاي مريم چشم«ي   اسدي همچنين در مقاله
هم [با كيانوري] در يك  هاي آخر زندان را ماه«فيروز نوشت مدعي شد:  

خواندند. با هم  اتاق بوديم. حدود سه ماه، هر هفته ما را با هم به مالقات مي
گشود و به سوي  ديدم كه آغوش مي رفتيم و من باز از دور مريم را مي مي

  دويد. مي» كيا«
http://news.gooya.com/columnists/archives/069209.php  

توانست بستگان درجه يك خود را كه آزاد  كيانوري روز مالقات تنها مي
بودند، ببيند. مالقات داخلي كيانوري يا هر شخص ديگري كه همسرش 

  شان كه آزاد  هاي زندانى بود، در زمان مالقات عمومي زندانيان با خانواده

. اين دسته از زندانيان به صورت جداگانه در زمان گرفت بودند صورت نمي
شان  معيني به صورت انفرادي و يا چند نفره به مالقات همسران زنداني

گرفت، مگر اين  و از طريق تلفن انجام مي  ها در كابين رفتند. اين مالقات مي
بود كه مالقات حضوري و همراه با  اي مانند عيد يا ... مي كه موقعيت ويژه

بار  12مدعي است كيانوري تنها بطور تلويحي دادند. اسدي  ان هم مينگهب
هم حضوري ديده است.   و طي سه ماه آن 67مريم فيروز را پس از كشتار 

اين دروغ محض است و قبل از هرچيز منحرف كردن اذهان مردم از رنجي 
ي هشتم عمرش متحمل شد. مريم فيروز در  است كه مريم فيروز در دهه

گاه به  ها هيچ الباً محروم از مالقات با همسرش بود و اين مالقاتزندان غ
اي  خود به خامنه 68بهمن   ي صورت منظم صورت نگرفت. كيانوري در نامه

  كند  نيز روي اين مطلب تأكيد مي
رفيق مريم را بسيار «شود:  اسدي در جاي ديگري در همان مقاله مدعي مي

پيش نيامد كه بيش از سالمي از احترام  ديدم، در آزادي و در زندان. و هرگز
  »و پاسخي آميخته به روح اشرافيت، كالم ديگري بگوئيم. 

توانست مريم فيروز را در زندان و به ويژه هنگام مالقات  هوشنگ اسدي نمي
با همسرش ببيند. او تنها در صورتي كه همسرش زنداني بود كه نبود و 

ت مريم فيروز را هنگام مالقات توانس مالقات داخلي داشت كه نداشت، مي
  داخلي با كيانوري در زندان ببيند. 

ي دوران  شكنجه شده بود، همه  مريم فيروز كه در سن هفتاد سالگي شديداً
ترين شرايط گذراند. او از  ي زندانش را در سلول انفرادي و در سخت دهساله

ن زن و مقاومت نظير است و متأسفانه تاريخ ما در حق اي اين بابت در دنيا بي
سترگي كه از خود نشان داد، جفا كرده است. او تنها عضو دفتر سياسي 
حزب توده بود كه حاضر به مصاحبه و شركت در ميزگرد نشد و يك لحظه 

  نيز خود را نادم و پشيمان نخواند. 
اي يك بار   پذيرد به كسي كه در سلول انفرادي است هفته كدام منطق مي

هم به صورت حضوري بدهند؟ وضعيت مريم  اني آنمالقات با همسر زند
هم تغييري نكرد و او همچنان در سلول انفرادي  67فيروز حتا پس از كشتار 

  مقدار كشيد.    ماند و صالبت زن ايراني را به رخ شيخان بي
حتا هواخوري نداشت. چگونه  1366مريم فيروز به تصديق كيانوري تا سال 

اي يك بار  كردند، هفته وا را از او دريغ ميبه چنين فردي كه آفتاب و ه
ديد و  دادند؟ چگونه اسدي او را در زندان مي مالقات حضوري در زندان مي

اي  كرد؟ كيانوري به صراحت در نامه به خامنه سالم عليك هم با او مي
ولي در زندان اوين كه من شاهدش هستم، امكان تماس، حتا سالم و «نويسد:  مي

هاي مختلف هستند (باستثاي بخش  نيان آشنا كه در سلولعليك بين زندا
شان تمام شده و  هاست محاكمه عمومي) غدغن است، حتا براي زندانياني كه سال

گر در  اند. ا ها در يك سلول با هم بوده گاهي سال ها و  حتا براي زندانياني كه مدت
حق سالم عليك با سالن مالقات يا تصادفا در بهداري بهم برخورد كنند، نه تنها 

اين  گيرند.  گر سالم و عليكي با هم بكنند مورد مواخذه قرار مي هم ندارند، بلكه ا
گيري و محدوديت آنهم در مورد افرادي   ماند كه اين سخت پرسش بدون پاسخ مي

با سابقه دوستي و آشنائـي (حتا ميان همسر، مانند همسرم مريم و من) براي 
افراد چه زياني به مقررات زندان در نظام جمهوري  چيست و ديدار و صحبت اين

  »رساند. اسالمي مي
توانست مريم فيروز را در زندان ديده باشد كه عليه  اسدي مي يصورت درتنها 

نويسي  و در دوران بازجويي گزارش نوشته و يا تك» كميته مشترك«وي در 
  كرده باشد و به همين اعتبار بازجو روبرويشان كرده باشد. 

  
  چگونگي اطالع يافتن از عفو زندانيان توسط خميني

به همراه  1367كتابش مدعي است كه در زمستان  298ي  اسدي در صفحه
برده و به تلويزيون و راديو  [؟] اوين به سر مي 205كيانوري در بلوك 

ها، لنگان  كيانوري درست ساعت دو بعد از ظهر از پله«اند.  دسترسي نداشته
چسباند و سعي  رفت و گوشش را به در مي پايين مي لنگان و با سختي

شد، بشنود. يك روز  كرد اخباري را كه از راديوي نگهبان پخش مي مي
كيانوري كه براي گوش دادن اخبار پايين رفته بود دوان دوان باال آمد و با 

خواهند ما را آزاد كنند. او خبر عفو  لگد مرا بيدار كرد و گفت پاشو! مي
 11مانده را شنيده بود. در اول ژانويه (كه مصادف است با  اقيزندانيان ب

هاي زنده مانده، اينجا  ي باال بردند. همه چپ ي ما را به طبقه ديماه) همه
هزار زنداني قرباني تصفيه  5ها نه يا ده نفر هستند. بيشتر  بودند. آن
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اجازه شود و  اند. به ما تلويزيون داده مي بار جمهوري اسالمي شده خشونت
هايمان دريافت  اي يك بار نامه از خانواده كنيم نامه بنويسيم و هفته پيدا مي

ي قابل دسترس در بلوكمان  گيريم كه تنها روزنامه كنيم. ما هر روز نوبت مي
  ) 298ي  (صفحه» را بخوانيم

فوريه  8كه مصادف است با  1367بهمن  19خبر عفو زندانيان سياسي روز 
كند كه  جا خود اعتراف مي اعالم شد. اسدي در اين شهري توسط ري 1989

اند. چگونه كيانوري پيش از    تلويزيون و روزنامه داشته 1989در اول ژانويه 
هم به طريقي كه  اين تاريخ خبر عفو باقيمانده زندانيان سياسي را از راديو آن

ي گويد شنيده است؟ مگر اين كه اطالع از عالم غيب و رؤيت رويدادهاي مي
  افتند را نيز به صفات كيانوري اضافه كنيم.  كه در آينده اتفاق مي

 1367ديماه  11كه مصادف است با  1989اسدي مدعي است كه اول ژانويه 
هاي رد و بدل  اند. به تاريخ نامه هايشان را يافته نگاري با خانواده  امكان نامه

ار يافته، نگاه انتش» از عشق و از اميد«شده بين او همسرش كه در كتاب 
يك روز قبل از شروع دادگاه زندانيان  1367مرداد  چهارم كنيد. اسدي روز

مجاهد يك نامه براي مادرش و يك نامه براي همسرش ارسال داشته و 
شهريور  وچهارم بيستپاسخ هر دو را نيز به موقع دريافت كرده است. روز 

جايي كه در  ن... از آني زندا ها و شرايط قرنطينه ي اعدام در بحبوحه 1367
ها شرايط عادي حاكم بود نيز يك نامه براي مادرش و يك نامه براي  بند آن

ها را نيز دريافت كرده است. روز  همسرش ارسال داشته كه پاسخ هر دو آن
اي به همسرش نوشته است و در آن از مالقاتي كه  او نامه 1367سوم آبان 

آبان با هم  سومشهريور و وچهارم  يستباين دو قبل از اين تاريخ يعني بين 
هايي را  وي نامه 1367دي  پنجم داشتند، سخن گفته است. روز اول آذر و

  ها را نيز دريافت كرده است.  خطاب به همسرش نوشته و پاسخ آن
  

  ي آزادي از زندان و آرزوي نوشيدن آبجو نحوه
شناسد،  ميگويد پيش از آزادي از زندان توسط فردي كه او را ن اسدي مي

هاي اوليه، ناگهان بازجو  گيرد و پس از پرسش مورد بازپرسي دوباره قرار مي
كني؟ اين  خواهيم آزادت كنيم، چه كار مي تصور كن مي»  پرسد: از او مي

چيز حتا تهديد مردن نيز  يكي از لحظاتي است كه من خودم هستم و هيچ
گويد: اول    يا دروغ؟ او مي راست بگم  پرسم:  تواند مرا متوقف كند. من مي نمي

كنم.  پيوندم. هرگز نمازم را قطع نمي اهللا مي گويم: به حزب  دروغ بگو. من مي
  گويد: دارم. بازجو مي كنم. قرآن [روي سرم] نگه مي در دعاي ندبه شركت مي

گويم: براي من در اين دنيا چيزي به جز   حاال راستش را بگو. من مي
ها تنها چيزهاي مهم براي من   اقي نمانده است. اينهمسرم، ادبيات و آبجو ب

ي استقاللم در زندان هستند. مرد بلند  پس از به دست آوردن دوباره
تو تنها كسي هستي «  زند: مي   ام آيد، آهسته به شانه شود. پشت سرم مي مي

»   اي. فقط مواظب باش آبجوي انگليسي زيادي نخوري... نگفته  كه به ما دروغ
  )299ي  (صفحه

سال  6كنيد كسي كه براي آزادي هرچه زودتر از زندان در طول  آيا باور مي
خواهند او را آزاد كنند از  به هر خفت و خواري تن داده، در زماني كه مي

آبجو خوري دم بزند و بازجوي زندان اوين او را مورد مالطفت قرار دهد؟ آيا 
هنگام خودكشي اشتباهي  كه كنيد كسي كه مدعي است به خاطر آن باور مي

ضربه شالق هم  80عفوني كننده نوشيده و  ي ضد الكل را به جاي ماده
جان كرده، هنگام آزادي چنين ريسكي كند؟ آيا بازجوي چنين نظامي  نوش
  شود؟ گو هم مي دارد و بذله  صدر هم سعه

آيا براي آن كه نشان دهم به جاي خاطرات زندان با يك سناريو فيلم و يك 
ي شواهد و داليل بيشتري  اي مواجه هستيم نياز به ارائه گوي حرفه غدرو

، »شرافت«گويد براي او چيزي به عنوان  است؟ البته اسدي راست مي
  و ... به هيچ وجه مطرح نيست. » كاري درست«، »گويي راست«، »صداقت«

    2011  ژانويه

  

        

  
  خانه شماره پنج،  سالخ

  ها عيسي يولداش و پادشاه زندان
  
 

  اسد سيف
  
  

هايي كه جنگ موضوع اصلي آن بود،  پس از جنگ جهاني دوم، در داستان
اي داشت. در همين رابطه است  ديده انسان نقش برجسته ذهن آسيب

كورت "اثر  "جنگ صليبي كودكان"و يا  "خانه شماره پنج سالخ"
ن هاي ضد جنگ در جهان  و در عي ترين رمان ) كه يكي از مهم1("گوت فونه

  ترين آثار ادبيات معاصر آمريكاست.   حال از مطرح
، آنگاه كه ارتش انگليس و آمريكا 1945در سيزدهم و چهاردهم فوريه سال 

گوت، سرباز ارتش  را بمباران و با خاك يكسان كردند، فونه "درسدن"شهر 
اي در اين  خانه اسير جنگي ديگر، در زيرزمين سالخ 150آمريكا، به همراه 

 135عام تاريخ اروپاست،  ترين قتل اني بود. در اين بمباران كه بزرگشهر زند
گوت اما زنده ماند. پس از پايان جنگ به نيويورك   هزار نفر كشته شدند. فونه

بازگشت، تصميم مي گيرد، داستان سياه اين حادثه را بنويسد، اما نمي تواند. 
ديگر به همراه مي گويد كلمه كم مي آوردم. بيست و دو سال بعد، بار 

دوستي كه او نيز اسير جنگي بود، به اين شهر سفر كرد، به اين اميد كه 
را دگربار از نزديك ببيند و نوشتن داستان را آغاز كند. پس از   گذشته

گذشت دو دهه سرانجام توانست فرم الزم را جهت نوشتن داستان بيابد. 
هاي دنيا  تر زبانكم به بيش در آمريكا منتشر و كم 1969كتاب در سال 

  ترجمه شد.
به  1945نام دارد كه در سال  "گريم بيلي پيل"شخصيت اصلي داستان 

ها شهر را بمباران  عنوان اسير جنگي در شهر درسدن حضور داشت. انگليسي
خانه شماره پنج  گوت در زيرزمين سالخ  چون فونه مي كنند، بيلي هم

اي شليك كرده و يا زخمي  ولهكه گل است. پس از پايان جنگ، بي آن زنداني
برداشته باشد، سالم به آمريكا باز مي گردد، در شهر نيويورك به عنوان 

ساز ثروتي به هم مي زند، ازدواج مي كند، در يك مسافرت شغلي،  عينك
هواپيمايش سقوط مي كند و او تنها كسي است كه در اين حادثه زنده مي 
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ارك جنگ با ويتنام است و پسر بيلي، ماند. و اين سالي بود كه آمريكا در تد
  روبرت، نيز مي بايست در ويتنام بجنگد. 

در نه بخش  نوشته شده است. فصل نخست به  "خانه شماره پنج سالخ"
كه؛ نويسنده با اشخاص  چگونگي شكل گرفتن كتاب مي پردازد و اين

مختلفي در اين باره مشورت مي كند. حتا به سراغ يكي از همرزمان سابق 
مي رود و او را راضي مي كند تا به اتفاق سفري به درسدن بكنند. همسر 

هاي  ارزش شما آن موقع بيش از بچه"دوستش با خشم به آنها مي گويد؛ 
جنگ صليبي ". به نظر مي رسد، عنوان دوم كتاب، يعني "كوچك نبود

  با اين اظهار نظر در ارتباط باشد. "كودكان
بارها تولد و مرگ خويش را ناظر بوده است. ست كه  هايي بيلي از جمله آدم

گوت زندگي خويش را در زندگي بيلي به هم مي آميزد، از تنهايي او مي   فونه
ست. او به هر مرگي حساس است.  كه چگونه غيرقابل دستيابي نويسد و اين

فرقي نمي كند مرده چه كسي باشد؛ سربازي در جبهه و يا زنش كه در 
را از دست داد. پس از هر مرگي اين جمله را تكرار تصادف اتوموبيل جانش 

  . "بله، رسم روزگار چنين است"مي كند؛ 
بيلي هميشه غرق رؤياست، رؤياها يك آن رهايش نمي كنند. رؤيا زندگي 
بيلي را در تسخير خود دارد. خواب و بيداري بيلي سراسر كابوس است، 

بر مي گردد. تصاوير  پاياني كه همه به زمان اسارت و جنگ هاي بي كابوس
شده در ذهنش در پيوند با دنياي آشفته امروز، به هم گره  نشين سياه ته

خورده، بي هيچ رابطه زماني، يك آن رهايش نمي كنند. از اين زاويه مي 
هايي از خود  سراسر سئوال است. سئوال "خانه شماره پنج سالخ"توان گفت؛ 

نويسنده خواسته باشد پاسخي به  كه كه به خواننده نيز بر مي گردد، بي آن
  آنها بدهد.

ساز يعني كسي كه براي بهتر ديدن، براي آدميان روي زمين،  بيلي عينك
گوت اسير شد) خود را از  (سالي كه ونه 1945عينك مي سازد، در سال 

اي به نام زمان آزاد مي كند. از آن به بعد، بدون هيچ توالي تاريخي،  مقوله
يژه خاطرات زمان جنگ را واگويه مي كند. در سال بيوگرافي خود، به و

گوت نوشتن كتاب را شروع كرد) در يك گزارش  (سالي كه ونه 1967
راديويي خبر مي دهد كه توسط موجوداتي غيرزميني ربوده شده و در 

اي، براي تماشاي مردم، لخت در باغ  ، به همراه زن هنرپيشه"ترافالمادور"
ه كسي حرفهايش را نمي پذيرد. وقتي در وحشي نگهداري مي شود. البت

  اش مي پندارند. هاي خويش تأكيد مي كند، ديوانه صحت گزارش
بيلي به تدريخ، به همان نسبت كه در خود فرو مي رود و به گذشته رؤيايي 
خويش پناه مي برد، به آن اندازه نيز از زندگي امروز فاصله مي گيرد و در 

اش مي خوانند. بيلي  كه در آن همه ديوانهنهايت به جهنمي گرفتار مي آيد 
هاي مختلف  زمان در زمان ، هم"ترافالمادور"چون موجودات غير زميني  هم

اي در ذهن  زندگي مي كند و بين گذشته و حال در نوسان است. از يادمانده
اي ديگر به پرواز در مي آيد. همه خاطرات اما به جنگ ختم مي  به خاطره

و زندگي روزگار مي گذراند. در گشت و گذارها هميشه شوند و او بين مرگ 
از درِ زمان حال وارد مي شود، ولي از درهاي زمان گذشته سر بر مي آورد و 

  خود را در درسدن مي يابد.  
زماني مبتال است، در عالم خيال، به سياره  هاي بيلي به بيماري وقفه

مي رود. در اين ترافالمادور، جايي كه زمان در آن حركت خطي ندارد، 
سياره، زمان حال و گذشته و آينده، همزمان حضور دارند و يك شخص، در 

زمان  "ترافالمادور"ها زندگي مي كند. بيلي در  آنِ واحد، در همه اين زمان
را از دست مي دهد. در عين مرده بودن، زنده است، و در ابعاد مختلفي از 

ست كه چنين  انسان بزرگيهاي گوناگون به سر مي برد،  زندگي در زمان
  كوچك شده است. 

روي كره زمين ما خيال مي كنيم، لحظات زمان مثل دانه تسبيح پشت سر "
 "ترافالمادور". در "اي گذشت، ديگر گذشته است هم مي آيند و وقتي لحظه

  اما ساكنين آن مي توانند به لحظات مختلف زمان نگاه كنند.
بيلي داراي دو شخصيت است، يكي   همچنين "خانه شماره پنج سالخ"در   

اي سياه از ايام جنگ، و آن ديگري، موجودي در  زميني با پيشينه
كه ساخته خيال اوست. زن همراه بيلي نيز چنين است؛  "ترافالمادور"
كه ستاره  "مونتانا وايلدهاك"ست. و آن ديگر  ، همسر او كه زميني"والنسيا"

  به عنوان جفت بيلي حضور دارد.  "ترافالمادور"سينماست و در باغ وحش 

 هاي با به نمايش گذاشتن يكي از بزرگترين فاجعه "خانه شماره پنج سالخ"
خواني را نيز با خود به همراه دارد. نويسنده  قرن بيستم، در پايان، يك درون

مي كوشد تا خواننده با به پايان رساندن كتاب، بار ديگر داستان را در درون 
  دهد.ها ادامه  شخصيت

سازي است مسافر ( پيلگر در لغت به معني مسافر است)  بيلي پيلگر عينك
كه مي خواهد دنيا را با عينكي ديگر ببيند. آيا واقعاً انسان قادر نيست عمل 
خويش را كنترل كند و از تاريخ بياموزد؟ تخريب شهرها در جنگ هيچگاه 

در بمباران شهر  ها را در سايه قرار دهد. نمي تواند تخريب روان انسان
ها، اگر شانس زنده ماندن داشتند،  بيش از  خود  درسدن، بر روان انسان

  شهر ضربه وارد آمد، و اين را در هيچ كتاب تاريخي نمي يابيم.
***  

، (چطوري رفيق؟) و آنگاه شروع مي شد؛ بر زبان راندن "نجه سن يولداش؟"
زندان و شكنجه. عيسي را خاطراتي كه پاياني نداشت، خاطراتي ازبازداشت و 

پور، پيرمرد ريزجثه نابينايي كه در آستارا دكان بقالي  مي گويم، عيسي براتي
داشت. حاال بايد مرده باشد. سخن من از او اما باز مي گردد به دو سالي پس 

، سالي كه ساكن آستارا بودم و با عيسي آشنا شدم. عيسي 57از انقالب سال 
ي دهان كه باز مي كرد، خط خودش را داشت؛ متنفر اي بود، ول به ظاهر توده

  گر آن رژيم باشد. از شاه و هر آنچه تداعي
اي حداقل يك بار سري به عيسي بزنم و  ديگر عادتم شده بود كه هفته

اي  ساعتي پاي صحبتش بنشينم. به چاي ميهمانم مي كرد و بي هيچ مقدمه
هايش پاياني  حرف سفره دل باز مي كرد. مي گفت و مي گفت و مي گفت.

اي از دفتر خاطرات خويش را گشوده  نداشت. در ديدار بعدي، انگار فصل تازه
دستمان را بستند، "كه فصل پيشين را به پايان رسانده باشد؛  است، بي آن

چشمانمان را هم. اعتراض كه مي كرديم، به سرمان مي كُوفتند، با مشت و 
ماشين انداختند. از سر و صداها يا قنداق تفنگ. همه را چون گوسفند توي 

معلوم بود كه عده ما زياد است، اما به چه جرمي بازداشت شده بوديم و چرا 
چنين وحشيانه با ما رفتار مي كردند؟ هيچ حرفي نمي زدند، به سئوال هم 

  ."پاسخ نمي دادند، فقط مي زدند
و ام با عيسي، جز زندان و شكنجه، سخني ديگر از ا در يك سال رابطه

شده داشتند. بي  نشنيدم. حرفهايش نه آغازي منسجم و نه پاياني حساب
مقدمه مي گفت، به دور از هر گونه توالي زمان، پنداري همه ذهن پيرمرد در 
زندان مي گذرد. اوايل فكر مي كردم، شايد تنها براي من از زندان مي گويد، 

بقالي عيسي كم متوجه شدم، از دوستان اندك، هر كس گذارش به  اما كم
كه؛ نخستين  ها تكرار مي شود. در بهترين شكل اين مي افتد، همين حرف

جمله را با مسائل روز شروع مي كرد، جمالت بعدي اما سراسر تاريخ زندگي 
او بودند، تاريخي كه زندان و شكنجه در آن به اشغالگران ابدي ذهن تبديل 

  شده بودند.
قدر به  ر شكنجه از دست داده است. آناش را در زندان، بر اث مي گفت بينايي

كم همه جا را تيره و تار مي ديد. از زندان كه بيرون  سرش كُوفتند كه كم
  آمد، عمالً ديگر كور بود:

قدر وحشتناك  ا اصالً نمي دانستيم موضوع چيست. فقط مي زدند، آنه ه ما"
شود،  كه با هر ضربه مرگ آرزو مي كرديم. مرگ پايان رنج است، تكرار نمي

ولي شكنجه دايمي بود. همه ما لت و پار شده بوديم، هيچ جاي سالمي در 
بدن نداشتيم، چند نفر از ما تاب نياوردند، مردند. به همين سادگي. از مرگ 

  ."آنها اول ناراحت شديم، بعد اما گفتيم؛ خوشا به حالشان، نجات يافتند
ابل توجهي هم دكان عيسي مشتري زيادي نداشت، فكر نمي كنم درآمد ق

داشت. عصرها، هر از گاه دوستاني از نسل خويش سري به او مي زدند. 
هاي هر روزه و پايان ناپذير عيسي را بشنوند. در  دقايقي مي ماندند تا حرف

طول روز اگر گذارت به آن سو مي افتاد، مي توانستي عيسي را نشسته بر 
نمي كرد. غرق در  صندلي ببيني كه غرق عالم خويش است. راديو هم گوش

هاي سپري  رؤيا بود. در بيداري نيز كابوس گذشته را مي ديد. رؤياي سال
شده انگار در اين پيرمرد نمي خواستند به گذشته تاريخي بپيوندند. نمي 
  دانم همسر و فرزندانش، پس از آزادي از زندان، حرفي ديگر از او شنيده

يولداش تازه نه "مي پرسيد؛  بودند يا نه. هر بار كه به سراغش مي رفتم،
. (رفيق تازه چه خبر) پاسخ من اما مهم نبود كه چه باشد. عيسي "خبر؟

حرف مرا، هرچه كه بود، سريع به خاطرات خويش پيوند مي داد و رؤياهاي 
مي  "تازه نه خبر؟"اش را بيدار مي كرد و از زندان مي گفت. شايد هم  خفته
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و آنچه را كه تا همين چند ثانيه پيش بر درآمدي بوده باشد تا ا بايست پيش
  ذهن مرور مي كرد، اكنون بر زبان جاري سازد.

اي او آشنا شدم.  پرونده ، دوست هم"اُويس"در دكان عيسي بود كه با 
صدايش مي كردند. عيسي و ايبيس كه به هم مي رسيدند، صداي  "ايبيس"

اه را با خودشان عيسي بلندتر از هميشه مي شد، مي خنديد و رفتار رژيم ش
پدر سگ از من مي پرسيد، چه طور به شوروي رفت "به مسخره مي گرفت؛ 

ام، اصالً تا كنون از آستار  و آمد مي كردي؟ گفتم، من تهران را هم نديده
ام و در  ام، آن وقت شما از من مي پرسيد، چطور به شوروي رفته خارج نشده

ان مي شد. نه كه مي گفتي، ام؟ مگر حاليش آنجا با چه كساني تماس گرفته
ها شكنجه ديگر ياد گرفتم تا نه نگويم. هر چه  همچنان مي زدند. پس از ماه

طوري از شكنجه نجات مي يابم، اما  پرسيدند، گفتم آري. فكر مي كردم اين
موضوع بر عكس شد. پشت سر هر آري مي بايست داستاني از خود مي 

اي؟ گفتم آري. گفتند  وروي رفتهساختيم، وگرنه ول نمي كردند. پرسيدند ش
با چه كسي در آنجا تماس گرفتي؟ ابتدا گفتم با هيچ كس، گفتند 

شده، پس گردش رفته بودي يا جانت باز كتك مي خواهد؟ گفتم،  فالن فالن
ها دوباره سر باز كردند. گفتم  اسمش را نمي دانم. زدند، چنان زدند كه زخم

چف را هم ديدي؟ گفتم آري. گفتند با هر كه شما بگوئيد. پرسيدند خروش
پول از كي گرفتي؟ پرسيدم كدام پول؟ باز باران مشت و لگد و شالق بر سر 
و رويم باريدن گرفت. آخر كدام پول؟ مادر ... با همان پولي كه قرار بود رژيم 

  ."را عوض بكيند...
آخر عيسي معاون رئيس جمهور آينده ما يعني آقاي "ايبيس مي گويد؛ 

. شليك خنده عيسي در هيجاني غيرقابل وصف فضا را پر مي "اي بود بهبادكو
  كند. 

  ."اگر مي گفتند رئيس جمهور و يا شاه، باز هم قبول مي كردم" -
خبرتر از همه بود. يك شاهدوست ناب كه در  رئيس جمهور ما بيچاره بي" -

زير شكنجه به يك ضدشاه درجه يك تبديل شد. رئيس جمهور از دنيا 
 ."خبر! بي

هايش رنگي ديگر به خود  عيسي دوستش، ايبيس را كه مي ديد، يادمانده
مي گرفتند، رنج و عذاب ديروز را قههقه استهزاي امروز در بر مي گرفت، 

امان با خود به  هايي بي ها خنده هايي بر زبان آورده مي شد كه شنيدن آن نام
...بيچاره "ز مي شد؛ همراه داشت. خنده كه فروكش مي كرد، زبان دگربار با

ها. به او گفته بودند كه پيك گروه است.  رسان ما بود، رابط ما با روس نامه
هاج و واج مانده بود كه پيك ديگر چيست. وقتي سراپا خونين از اتاق 
شكنجه بيرون آمد، قبول كرده بود كه پيك گروه بوده است. ناي حرف زدن 

بودند. دهانش پر از خون بود.  هايش شكسته شده نداشت، چند تا از دندان
گفتم اندكي دراز بكش، آبي بخور، گفت نمي خواهم، فقط به من بگوئيد 

  ."پيك يعني چه؟
اي ساكت مي مانند، به فكر فرو مي روند، خنده  عيسي و ايبيس هر دو لحظه

  ها دوباره قهقهه مي شود. اين بار ايبيس است كه مي گويد؛ ماسيده بر لب
هاي روس ديدار  د كه پذيرفت از مرز رد شده و با كمونيست... آنقدر زدن"

داشته است. وقتي از او پرسيدند، آن مرد روس كه رابط تو بود، چه نام 
داشت، اندكي فكر مي كند، چيزي به ذهنش نمي رسد، مي گويد لنين. 
بازجو خوشحال از اين پاسخ، مي گويد بنويس كه در شوروي لنين را ديده و 

اي و از او پول هم  بطه با سرنگوني حكومت شاه صحبت كردهبا او در را
اي. مي گويد من كه سواد ندارم، نمي توانم بنويسم، شما بنويسيد، من  گرفته

ها پيش مرده  زيرش را انگشت مي زنم. بيچاره نمي دانست كه لنين سال
خبر، فكر مي كند رابط اصلي را كشف  است، بازجوي بدبخت هم از دنيا بي

دست از شكنجه بر مي دارد، رهايش مي كند تا به سلول برگردانده  كرده،
شود. ساعتي نگذشته عصبي و سراسر خشم دوست ما را صدا مي كند، از 

كشان، دوباره به  همان راهرو با مشت و لگد به جانش مي افتد و او را كشان
اي، لنين سالهاست كه  گاه مي برد؛ پدرسوخته به من دروغ گفته شكنجه

  ."ه، بايد بگويي كه پس از مرگ لنين با چه كسي در تماس بودي؟مرد
دوستي تعريف مي كرد؛ در روزهاي انقالب، عيسي ظهوري دوباره  داشت، 
انگار دگرباره متولد شده است. سر از پا نمي شناخت. در شمار نخستين 
كساني بود كه در مخالفت با رژيم شاه، با مشت گره كرده به خيابان آمد. 

مي گفت كه پنداري، مرگ  "مرگ بر شاه"با شور و هيجان، از ته دل  چنان
شاه، رهايي اوست، و يا شايد مرهمي بر دردهايش. سر از پا نمي شناخت، 

همه را به مبارزه فرا مي خواند. آن مردي را كه مردم سالهاي سال ساكت و 
بدل شده آرام، در خود فرو رفته ديده بودند، اكنون به باروت آماده انفجار 

  بود.
الي  وقت تاريخي در حرفهايش ذكر نمي كرد، از البه از آنجا كه عيسي هيچ

مرداد  28هايش فقط حدس مي زدم، موضوع بايد به پس از كودتاي  گفته
ها پس از كودتا  اي اي از فرقه مربوط باشد. مي دانستم كه عده 1328سال 
اند. با لو رفتن اين  ايي داشتهه و فعاليت  اي در آذربايجان به راه انداخته شبكه

گروه افراد بسياري در سراسر آذربايجان بازداشت شدند و تحت شكنجه قرار 
ها در  ) عده زيادي از آنها سال2گرفتند. از ميان آنان پنج تن اعدام شدند.(
نيز بايد در اين رابطه دستگير  شان زندان ماندند. فكر مي كردم عيسي و گروه

ا آن اندازه در من يقين بود كه حتا كنجكاوي نيز به شده باشند. حدسم ت
  خرج ندادم.

كه به عيسي قول داده بودم، هر از گاه يادي از او  با انتقال از آستارا، با اين 
كرده، سري به او بزنم، اوضاع دگرگونه شد. در خارج از كشور فقط حضور 

نه شماره خا سالخ"رنگي از عيسي در ذهن داشتم. چند سال پيش رمان  كم
را خواندم. با خواندن آن، چهره عيسي در برابرم جان  "گوت فونه"اثر  "پنج

گرفت. در زندگي بيلي، شخصيت اصلي اين رمان و رفتار او، عيسي را 
چه از  هاي عجيبي بين اين دو به چشم مي خورد. بيلي با آن بازيافتم. غرابت

و را، با گذشت وحشت جنگ پشت سر گذاشته بود، ياد جنگ تمامي ذهن ا
دو دهه، هنوز در اشغال خود داشت. شدت تأثير شكنجه بر روان عيسي نيز 
آنچنان قوي و عميق بود كه حتا پس از انقالب نيز، با گذشت بيش از بيست 
سال، زندان و شكنجه ذهنش را در تسخير خويش داشتند. هر دو قرباني 

تنها مي شدند، وحشت، در هراسي دايمي مي زيستند. هر دو، آنگاه كه 
تصاوير و يادهاي گذشته به ذهنشان هجوم مي آورد. هر دو در انطباق 
خويش با زمان و زندگي روز عاجز بودند. هر دو خارج از زمان فكر مي 

  كردند.
زاده را خواندم.  ، خاطرات كاوه داداش"ها پادشاه زندان"چندي پيش كتاب 

گران در چه رابطه بازداشت با خواند آن تازه دانستم كه عيسي و اويس و دي
  اند. شده، واقعيت امر چه بوده و چه از سر گذرانده

  
***  

، "ها به روسيه سفر كرد وقتي كه شاه بنا به دعوت روس"، 1335در سال  
اي حدود صد نفر از ساكنين شهر آستارا و  عده "ضد اطالعات ارتش"اداره 

نيز از رشت و تهران حومه را دستگير مي كند. بر اين عده بعدها نفراتي 
ترور "و  "ترور شاه"، "جاسوسي براي شوروي"افزوده مي شوند. اتهام آنان 

، فرماندار نظامي وقت تهران بود. زندانيان بر اين گروه بعدها "سرلشگر بختيار
يك شب تعداد زيادي از "مي گذارند، زيرا  "گروه چتربازان"نام 

ش از صد نفر مي رسيد، هاي زبردست شوروي كه تعداشان به بي جاسوس
  )3بودند.( "هاي تهران را اشغال كرده زندان

زاده در شمار بازداشت شدگان است كه خاطرات خود را پس از  كاوه داداش
گذشت نزديك به پنجاه سال از آن واقعه در آمريكا منتشر كرده است. 

 28نويسنده كه از فعالين حزب توده ايران بود، پس از كودتاي آمريكايي 
، پس از پشت 1335بازداشت مي شود و  در تير ماه سال  1332رداد سال م

اي پس از آزادي،  سر گذاشتن سه سال حبس، از زندان آزاد مي شود، هفته
براي ديدار خانواده، راهي آستارا مي شود، ساعت پنج عصر به مقصد مي 

وستي رسد، از اتوبوس پياده مي شود تا به خانه برادرش برود. در بين راه د
پانزده روز است تعداد زيادي را دستگير "به او نزديك مي شود، مي گويد؛ 

ها را هم  اند، كمونيست و غير كمونيست، حتي تعدادي از غيرسياسي كرده
.  دوست راه "اي به همانجا برگرد اند. اگر مي تواني از جايي كه آمده گرفته

اشت مجدد خود نمي خود مي گيرد و مي رود، او اما هيچ دليلي براي بازد
بيند؛ تازه از زندان آزاد شده و هيچ فعاليت سياسي هم ندارد. به خانه برادر 

زيرا هر "زده از او مي خواهد تا در اين شهر نماند،  كه مي رسد، برادر وحشت
مغز  هاي تهي آدم". به راستي نيز "شب ده بيست نفر را دستگير مي كنند

  .  "بودندهراس در دل مردم آستارا انداخته 
شب به خانه  پس از چند روز، سرانجام نوبت بازداشت راوي فرا مي رسد، نيمه

اي ديگر در  بسته با خود مي برند. سپس به همراه عده مي ريزند و او را دست
قلعه، جايي كه تا  غل و زنجير به تهران منتقل مي كنند، به زندان قزل
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تين ساعت ورود، شكنجه چندي پيش در آنجا به سر مي برد. از همان نخس
گاه مي بردند و  هاي شب به شكنجه نيمه"وحشيانه آغاز مي شود؛ 

هاي صبح به سلولم بر مي گرداندند. توان و مقاومتم به آخر رسيده  نزديكي
بود. قدرت سر پا ايستادن نداشتم. بعدها فهميدم ساير دستگيرشدگان نيز 

ي اول در زير شكنجه وضع حال مرا داشتند و چند نفري در همان روزها
  . "اند جان سپرده

اند، فقط  شدگان هنوز نمي داند به چه اتهامي دستگير شده كسي از بازداشت
در وقت شكنجه، به همراه انواع فحش كه چاشني شالق است، آنان را 

مانند است: شالق،  جاسوس نيز خطاب مي كنند. انواع شكنجه اما بي
به صورت وارونه، شوك الكتريكي با كاله  دستبند قپاني، آويزان كردن زنداني

داشتن زنداني در تاريكي مطلق و به  برقي، بستن دريچه سلول انفرادي و نگه
هاي  دنبال آن شنيدن صداهاي وحشتناك و پيچيدن پژواك صداها در سلول

هاست، كشيدن ناخن، سوزندان گوشت  تاريك كه هولناكترين شكنجه
ه كف پاي زنداني كه نتواند راه برود، فرو زندانيان با سيگار، شالق زدن ب

(مصنوعي)، كندن قبر به  هاي دروغين كردن بطري نوشابه به كون، اعدام
  ها و.... ها و آويزان كردن وزنه به بيضه دست خود زنداني، فشردن بيضه

شب او را به اداره ضد  اولين متهم بهمن شربياني بود كه ساعت يك نيمه"
هاي وحشيانه، او را به سلول شماره  سه روز شكنجه جاسوسي بردند. بعد از

اش  اي به خانواده . در نامه"يك آوردند... او با تيغ رگ دست خود را بريد
هاي بيرحمانه اين جالدان را ندارم.  بيش از اين طاقت شكنجه"نوشته بود؛ 

هاي همراهم مي گويند، نمي توانم  آن چيزهايي كه به من و ساير زنداني
  ."م. مرا ببخشيدقبول كن

جا، مي  خبر از همه شدگان بي وقفه، از بازداشت ها شكنجه بي پس از ماه
اند،  خواهند كه به جاسوسي خويش اقرار كنند و بپذيرند كه مي خواسته

ات را بنويس،  از اول تا آخر ماجراي جاسوسي"رژيم شاه را سرنگون كنند؛ 
ماس گرفتي، اسلحه را چه كه چگونه به شوروي رفتي، در آنجا با چه كسي ت
قدر شكنجه مي شوند  . آن"كسي به تو داد و چگونه مأمور ترور شاه شدي

با اينكه از ماجراهاي جاسوسي "كه مرگ و اعدام را به جان مي پذيرند؛ 
ها هستم و حاضرم بدون  چيزي نمي دانستم، پذيرفتم كه جاسوس روس

  ."محاكمه اعدام شوم
دك، بقيه افرادي عادي هستند، كارگر و يا شدگان، جز شماري ان بازداشت

اند تا به سياست  كشاورزاني ساده كه در عمر خويش هيچگاه فرصتي نيافته
هاي  اند تا تاوان سياست بينديشند. همه از بد حادثه به بند كشيده شده

  قانون رژيم شاه را پس دهند. ورشكسته و حاكميت بي
نجه چيزي به چشم نمي خورد. زده زندان، جز خون و شك بر محيط خفقان  

از در و ديوار گرفته تا سر و صورت زنداني و لباس او، هر جا كه بنگري، 
پور را  هاي اويس كياني و عيسي براتي در اتاق ديگري قيافه"خون مي بيني؛ 

هاي جالدان عوض شده بود، از نزديك مشاهده كردم.  كه كامالً زير شكنجه
را گرفت. اويس مويي در سرش ديده نمي ترس و وحشت سراپاي وجودم را ف

هاي زحمتكش و شريف بينايي خود را در زير  شد. هر دو تاي اين انسان
شكنجه از دست داده بودند... آخرين روزهايي كه در زندان آنها را ديدم، 

  ."جاي سالمي در بدن هيچكدام از آنها ديده نمي شد
معروف است.  "ين رو روحس"شدگان حسين نام دارد كه به  يكي از بازداشت

آنقدر شكنجه شده كه ديگر قاطي كرده، از صبح تا شب در انفرادي براي 
ها آمدند، تق تق تق رو رو رو  رو رو روس"خود آواز مي خواند و مي گويد؛ 

او در زندان "ها است.  . جرم حسين نيز جاسوسي براي روس"ها آمدند روس
او را در اتاق افسر نگهبان هاي زيادي را تحمل كرد. يك روز  ناراحتي

بازجويي مي كردند. با كله به پنجره اتاق افسر نگهبان شيرجه مي رود و 
چنان آسيب سختي مي بيند كه ناگزير او را به بيمارستان منتقل مي كنند. 

  ."چند ساعت بعد جواز دفن او را صادر مي كنند
اند، اما  خبري، همه سرانجام مي پذيرند كه جاسوس بوده در بهت و بي

تحت  كم چگونه و به چه شكل؟ به مرور سناريويي شكل مي گيرد كه كم
. بر اساس اين سناريو، كامل مي شود گران شكنجه و با همكاري شكنجه

شدگان با دولت شوروي رابطه داشتند و قرار بود به دستور آنها شاه  بازداشت
  د. و بختيار را ترور كرده، رژيمي ديگر در ايران برقرار كنن

ها شكنجه،  گاه، پس از ماه پايان در شكنجه در يكي از همين روزهاي بي
  كه زير شكنجه به همكاري با  "خانلر"شخصي از دستگيرشدگان به نام 

 
 
 

 
 
 
مرا ببخش كه "مجبور شده، به راوي مي گويد؛  "ضداطالعات"

ام. چاره نداشتم. خودت مرا مي  ات گذاشته هاي سنگين به عهده مسئوليت
اي كه  ه شناسي. من طاقت يك سيلي را هم ندارم. به خصوص در مورد پروند

اش ساختگي است... او به سرعت شروع كرد به تعريف ماجراي  همه
جاسوسي: تو از طرف رابط خود، فيروز ابراهيمي كه در شبكه جاسوسي 

از  "آالشاپستي"تهران است، مأموريت داشتي، به آستارا آمدي ... از مرز 
سيم، دو عدد تپانچه گرفتي... در كنار دريا...  به نام صمد دو عدد بيشخصي 

پنج نفري جلسه تشكيل داديم... در آن جلسه مسئوليت ترور شاه به قيد 
قرعه به اسم تو افتاد و تو مسئوليت ترور شاه را به عهده گرفتي. خوب گوش 

راوي  "شد... مي كني يا نه؟... ابراهيم مصيبي نيز مأمور ترور سرگرد بختيار
. خانلر در "اين چرنديات را اعتراف كردن يعني اعدام"به خانلر مي گويد: 

ام...  اند، من هم اعتراف كرده همه اينها را از من خواسته"پاسخ مي گويد: 
احمق تئاتر در نيار. زير شكنجه كشته مي شوي. سه نفر تا حاال زير شكنجه 

ساختگي است. تو چه اعتراف بكني و اش  ها همه اند... اين پرونده كشته شده
چه نكني، كشته خواهي شد. جاسوسي براي شوروي و ترور شاه يعني 

اند، از اين  تيرباران. اگر اعتراف كني، چند روزي زنده مي ماني. از قديم گفته
  "ستون به آن ستون فرجي است. خريت نكن...

شتند، بقيه از گذشته از چند نفر در اين گروه كه سابقه فعاليت سياسي دا
خبر بودند. نه با  جمله زحمتكشاني بودند كه جز ابزار كار خويش از دنيا بي

اويس "الفباي سياست آشنايي داشتند و نه با ابزار و ادوات مبارزه و جنگ: 
تر بازجويي مي كردند. او را شناختم. انسان زحمتكشي  كياني را كمي آنطرف

د. تمام سر و صورتش خون بود. يك بود. به وسيله گاري امرار معاش مي كر
طرف صورتش ورم كرده و سياه شده بود. چشم راستش غرق خون بود. 

سيم را از كجا و از چه كسي گرفتي وبه چه  هيوالي ديگري از او پرسيد؛ بي
كسي دادي؟ او در حالي كه اشك مي ريخت و از ته دل ناله مي كرد، گفت؛ 

ها  هاي آستارا) از روس ر نزديكياي است مرزي د (دهكده "كشفي"از مرز 
سيم را با زحمت زياد با  گرفتم. مأموريت داشتم ببرم بدهم به خانلر. بي

ام  گاري  ها توي گاري گذاشتم، چون خيلي سنگين بود. اسب كمك روس
زورش نرسيد تا آن را ببرم به خانلر بدهم. همانجا ماندم تا خود خانلر آمد و 

هميدم چگونه برد و به چه كسي داد. بازجو گفت: از من گرفت و برد. ديگر نف
سيم را اسبهايم  اي يا خودت را؟ بي گاريچي پدر سگ مرا دست انداخته

جناب سرگرد، "قدر مي زنند كه مي گويد؛  اويس را آن "نكشيد يعني چه؟
  ."ام سيم نديده من در عمرم بي

اويس،  ست، دردناكتر از ماجراي طنز سياه و تلخي "باال علي"ماجراي 
ماجراهايي كه شنونده نيز با شنيدن آن، مي خندد اما درد آن را نمي تواند 

يك نفر را "از ذهن پاك كند. راوي روزي در اتاق شكنجه مي بيند: 
كشان براي رويارويي با مجيد آورده و در مقابل مجيد قرار دادند. بعدها  كشان

شغلش كشاورزي بود. سرا.  باال بود، اهل باغچه او را شناختم. اسمش علي



  نقد و بررسي

 ٢٥٦  106و  105 ي آرش شماره

باال هيچ جاي سالمي در بدنش نبود. مي گويد رابط من آن آقاست.  علي
ها را با دوچرخه  مجيد صفري را نشان مي دهد. از او دستور مي گرفتم. نامه
ها. بازجو پرسيد؛  باباش مي آورد مي داد به من. من هم مي دادم به روس

خيلي جدي به زبان آذري  ها مي دادي؟ او نامه را به چه طريق به روس
ها را با نخ مي بستم، فرو مي كردم به كون االغ. نصف نخ  جواب داد؛ نامه

ها نامه را از  بيرون مي ماند. االغ را هي مي كردم آن طرف رودخانه. روس
كون االغ بيرون مي كشيدند. بازجو مي پرسد؛ مادرجنده، اگر االغ وسط راه 

باال فكر  كون االغ بيرون نمي افتد؟ عليبريند به گور پدرسگت، نامه از 
اينجايش را نكرده بود. غافلگير شده و از ترس يورش بازجو، با دستپاچگي 

نه اشتباه كردم، ببخشيد. جناب سرگرد نامه را مي   گفت؛ مي افتاد. نه
گذاشتم توي گوش االغ. هنوز حرف پيرمرد بيچاره تمام نشده بود كه 

باال خواباند. پيرمرد چرخي زد و  اري به گوش عليوارد سيلي آبد بازجوي تازه
  ."نقش بر زمين شد

عبدالعظيم، با يك پاي  ، اهل شاه"حاجي كريم"پيرمرد لبِ گوري به نام 
اهل آستارا هستم. چون از بچگي "چالق، در زير شكنجه اعتراف مي كند: 

در  هاي روس ام، تركي بلد نيستم و مي گويد با جاسوس آستارا را ترك كرده
هاي  هاي كارا به جاسوس ارتباط بوده است. اعتراف مي كند كه در جنگل

. پيرمرد بيچاره در عمرش آستارا را نديده و "روس تيراندازي ياد مي داده...
ها وزنه آويزان كرده  هايش ساعت اي در دست نگرفته بود. به بيضه اسلحه

  ."ها خون مي شاشيد بودند و بر اثر آن ماه
شدگان، بقيه يكديگر را نمي شناسند. تنها امر  فر از بازداشتبه جز چند ن

هاي شكنجه همديگر را براي  مشترك بين آنها مرزنشين بودن است. در اتاق
اند. روزي  بار نخست مي بينند و به اجبار مي پذيرند كه با هم در رابطه بوده

گويد:  گر مأيوس در گرفتن اقرار از راوي به او مي در اتاق شكنجه، شكنجه
...به اين مي گويند كاله برقي. با اين كاله مغزت را داغان مي كنم. "

اي را هم با همين كاله به حرف آوردم. اگر سر عقل نيايي،  رئيستان، بادكوبه
ات مي كنم. مشت محكمي به دماغم كوبيد. سر  جواب درستي ندهي، بيچاره

به نگهبان دستور آلود شد. با ديدن خون روي صندلي نشست،  و صورتم خون
داد صمد را بياورند. پيرمردي مفلوك و مردني را وارد اتاق كردند. الغراندام 
و بلندقد بود. هيكلش تا نصفه خم شده بود. كج و كوله راه مي رفت. كت و 

شده از علف به كمرش بسته شده بود. به  دوز با كمربندي بافته شلوار مامان
ار گرفت. بوي شاليزار، بوي دود هيزم من نزديكش كردند. رو در روي من قر

سوخته، بوي عطر ماهي دودي و بوي خلواش از لباسش به مشامم رسيد. 
يك لحظه از اين بو احساس لذت فراوان كردم.... جناب سرگرد از صمد 
پرسيد: كاوه همين است؟ پيرمرد با حالت درمانده، باز هم به من نزديك 

ه صورت من نگاه كرد و گفت: آها آها شد. با حالتي كه از وصف آن عاجزم ب
بو دي بو دي (خودشه، خودشه) ... نه او مرا مي شناخت و نه من او را. در 

انگيز به همديگر نگاه كرديم. او حتي يك كلمه فارسي بلد  سكوت حزن
نبود... جناب سرگرد از صمد پرسيد: اين آقا كي و در كجا با تو مالقات كرد؟ 

هاي  . طرف"شونداچوال"گفت؛ اين آقا پارسال آمد به ده  ... او با اشاره به من
(پاسگاه مرزي شوروي) كه رفتم آن طرف  "آالشاپستي"زمستان بود. من از 

ها گرفتم و برايش آوردم. زير  سيم و دو عدد تپانچه از روس مرز، يك عدد بي
مان دادم به اين آقا... براي چه كاري الزم داشت نمي  درخت انجير خانه

قلعه در سلول  م... خواستم بگويم پيرمرد، سال گذشته من در زندان قزلدان
اي مي توانستم به  انفرادي زنداني بودم. چطور و چگونه و با چه وسيله

قلعه فاصله دارد...  شونداچوال بيايم كه بيش از پانصد كيلومتر با زندان قزل
صمد گفت قبول ساكت ماندم... آرام و خونسرد جواب دادم، همه آنچه را كه 

  ."اش درسته... دارم. همه
بيشتر دستگيرشدگان زبان فارسي نمي دانستند. از يك سو كتك مي 
خوردند كه چرا آذري حرف مي زنند، و از سوي ديگر شكنجه مي شدند كه 
اقرار كنند. اقرار هم مي بايست به زبان فارسي باشد. شالق مي تواند اقارير 

ما در تغيير زبان نمي تواند كاري از پيش ببرد. دروغ بر زبان جاري گرداند، ا
زبان را به خدمت مي  گران ترك در رفع اين مشكل بازجويان و شكنجه

گر، سرگرد شاهنده، پيش از آغاز شكنجه به  گيرند. يكي از بازجويان شكنجه
نماز مي ايستاد. نماز كه به پايان مي رسيد، شالق به دست مي گرفت و به 

ها براي زندانيان  او مخترع انواع و اقسام شكنجه"رفت. سراغ زنداني مي 
. "ها بارها و بارها زير شكنجه او آرزوي مرگ مي كردند شونده است و شكنجه

استوار جهانگيرزاده از آزار دادن زندانيان لذت فراوان "گران  در ميان شكنجه
زندانيان بازي با  مي برد. با صداي بلند مي خنديد. از تفريحات سالم او بوكس

  ."بسته بود دست
افراد  "اداره ضداطالعات"شدگان بر اساس سناريوي  بخش عمده بازداشت

مرزنشين بودند. كشوري كه قانون نداشته باشد، مرزنشين بودن خود مي 
بندي پرونده آنچنان عجله و حماقت به خرج مي  تواند جرم باشد. در سرهم

گيرشدگان را نيز به خود دهند كه حتا زحمت بررسي پيرامون سوابق دست
شدگان پيرمردي بود كه به قول خودش بيست  نمي دهند. در ميان بازداشت

سال جاسوس رژيم بود و مسئوليت شناسايي فعالين چپ را در آستارا بر 
ها  اعتراف كرده بود كه جاسوس روس"عهده داشت. و حال زير شكنجه 

ها!  شرف لي بود، مي گفت؛ بيهاي قب هايي كه بلندتر از ناله هستم. او با ناله
ها! اين چه باليي بود كه بر سر من آورديد. لعنت به همچو شاهي كه  دين بي

ساله خودش را هم نمي شناسد. حيف از آن همه خدمتي كه به  مأمور بيست
شبه جاسوس  اين مملكت كردم. بيست سال جاسوس اين طرف بودم، يك

  ."طرف شدم. خدايا خودت به دادم برس... آن
شدگان، سرگرد آهني، شاهدوست برجسته را به صرف  در ميان بازداشت

اش در كنار مرز واقع شده بود، به همراه پسر  كه خانه پدري اين
هاي روحي و رواني قرار  اش دستگير مي كنند. پسر را زير شكنجه ساله دوازده

مي دهند. كودك ترسيده مجبور مي شود، براي آزادي پدرش، آنچه را كه 
رهنگ مقدم به او ديكته مي كند، بنويسد. او مي نويسد كه كسي به نام س
هايي را كه پدرش نوشته  هر از گاه به ديدار پدرش مي آمده و نامه  "التفات"

بود، به او مي داد. سرگرد آهني زير شكنجه در پي فرود آمدن هر شالق، 
  نمي كند.ها توجه  فرياد مي زند كه شاهدوست است، اما كسي به اين حرف

اي كه رئيس شبكه است،  اگر ديگران جرمشان مرزنشين بودن باشد، بادكوبه
آنقدر از معركه پرت بود كه همه ما "به صرف نامش، جرم مضاعفي دارد. او 

دستگيرشدگان را گناهكار مي دانست. نمي توانست باور كند كه ما جاسوس 
خبر بود...  ن كامالً بينيستيم. از مسائل و اتفاقات سياسي و اجتماعي كشورما

اي  . بادكوبه"انديشي بود كه فكر مي كرد، كشور قانون دارد آدم ساده
ها را پشت سر گذاشت. ديرتر از همه اتهامات خويش  ترين شكنجه وحشيانه

كه بداند  در رابطه بوده است، بي آن "اف علي"را پديرفت. قبول كرد كه با 
اف رابط من است. او در  علي"سد؛ اف كيست. در برگه بازجويي مي نوي علي

تهران، ميدان توپخانه، اول خيابان فردوسي، كوچه طبس دكان نجاري 
اي به راوي،  فيروز ابراهيمي در نامه "هاي شراب مي ساخت داشت و بشكه

وقتي حيدر "پس از آزادي از زندان، در شرح ماجراي ايام حبس، مي نويسد: 
ي شد، تازه فهميديم با چه آدم مهمي اف رئيس جمهور آذربايجان شورو علي

  ."در رابطه بوديم
 "كاله برقي"اي بر اثر ضربات شديد شكنجه، از آنجا كه در زير  بادكوبه

سرش سوخته و زخمي بر آن ايجاد شده بود و هميشه چرك مي كرد، مدتي 
   )4كوتاه، پس از آزادي از زندان درگذشت.(

سر مي بردند، مصادف بود با كشف در زندان به  "چتربازان"زماني كه گروه 
زمان با همين حادثه عده زيادي نيز در  سازمان نظامي حزب توده ايران. هم

هاي پايتخت  دستگير شده و در زندان "فرقه دمكرات آذربايجان"رابطه با 
محبوس بودند. به روايتي ديگر زمان، زمان اوج شكنجه و اعدام بود. ساواك 

تازه  "ساواك"صويب مجلس شورا تشكيل شد. پس از ت 1335اسفند  23در 
يافته مي كوشيد لياقت خويش را در دستگيري، شكنجه و اعدام و  تأسيس

  ثابت كند.  "ضد اطالعات ارتش"چنين برتري بر  هم
ها تكميل  گاه، تا آن زماني كه پرونده زاده از بيرون شكنجه تنها خاطره داداش

را براي اعدام، كه بعدها معلوم مي نشده است، به زماني بر مي گردد كه او 
شود مصنوعي است، به ميدان تير مي برند. سپيده صبح است كه از ماشين 

پيچ كرده بودند. او  مرد بلندقدي را به تير طناب"پياده مي شود. پيش از او 
وقفه شعار مي داد؛ مرگ بر جالدان، مرگ بر شاه ديكتاتور، زنده باد حزب  بي

اد آزادي. صدايش همچنان اوج مي گرفت و با نسيم توده ايران، زنده ب
صبحگاهي در فضاي ميدان تير مي پيچيد... طنين صداي او با شليك چند 

. فيروز ابراهيمي نيز به همين شكل اعدامي ديگر را "گلوله خاموش شد
  شاهد بوده است.

همه دستگيرشدگان به زور "سرانجام پس از گذشت نزديك به سه سال، 
  ايم. گمان مي رود كه  جاسوسي براي شوروي را اعتراف كردهها،  شكنجه
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نمايشنامه به پايان رسيده است... اداره ضد اطالعات با همه شاهكارهاي 
ها را باز كند  نظير خود كلنجار مي رود تا گره پيچيده و بازنشدني پرونده بي

ستور طبق د". در اين مدت "و بدون عيب و نقض براي دادگاه آماده كند
ضد اطالعات نه تنها اجازه مالقات نداشتيم، بلكه از دريافت غذا، لباس، پول، 

ها از هواخوري زندان  نامه از خانواده خود نيز محروم بوديم، حتي بيشتر وقت
ها روزي بيست دقيقه بود، محروم مي شديم. موهاي سر  كه براي انفرادي

و عدم امكانات بهداشتي و  ها ها به علت نبودن نور در داخل سلول اكثر بچه
كه دنبال پرونده زنداني  . از بستگان زندانيان، آن"غذايي ريخته شده بود بي

خود مي رفت، تهديد به مرگ مي شد. حتا يك تن را براي ايجاد رعب و 
  عبرت ديگران، زير ماشين مي كشند. 

د تا ها، آنگاه كه قرار است اقارير را تصحيح كنن با پايان گرفتن بازجويي
تناقض در آن نباشد، همه را از بندهاي مجرد به بندهاي عمومي منتقل مي 
كنند و اينجاست كه اعضاي گروه همديگر را ديده و مي شناسند. 

بار اجازه مالقات دريافت مي دارند. به آنان  شدگان براي نخستين بازداشت
جريان  طبق دستور اداره ضد اطالعات شماها حق نداريد"ابالغ مي شود كه: 

تان را با زندانيان سياسي و يا غيرسياسي در ميان بگذاريد. متخلفين  پرونده
. "از قوانين زندان كه شناسايي آنان برايمان آسان است، مجازات خواهند شد

ها را در اختيار ساواك تازه  پرونده "اداره ضد اطالعات"و اين زماني است كه 
اني رئيس ضداطالعات گيالن، الك"شده مي گذارد. در اين ميان،  تأسيس

هاي ما با جيپ ارتشي به  موقع برگشتن از آستارا با قسمتي از پرونده
اش زنده ماند.  رودخانه افتاده و در آب رودخانه غرق مي شود، ولي راننده

  ."دشها با جريان آب روانه دريا  همه پرونده
تهديد و طبق معمول با "ها را از ابتدا آغاز مي كند،  ساواك بازجويي

. سرهنگ مقدم، معاون آزموده، شخصاً امر بازپرسي از "شكنجه
شدگان را بر عهده مي گيرد. زندانيان اقرار مي كنند كه پرونده  بازداشت

تر از آن است كه مجدداً بررسي شود.  سراسر ساختگي است. موضوع روشن
رئيس قلعه باز مي گردانند.  پس از بازجويي، دوباره همه را به زندان قزل

شكر خدا همه چيز به خير گذشت. به زودي "زندان به آنها مي گويد: 
اي را  سه سال تمام عده"ها مي گويد:  . يكي از بچه"تان آزاد مي شويد همه

اند. از بركت  اند، بقيه را از نظر جسمي و رواني ناقص كرده زير شكنجه كشته
با درد و رنج به  دعاي خير رئيس زندان، خدا را شكر كه آزاد مي شويم تا

  ."زندگي خود ادامه دهيم
همه را به تدريج آزاد مي كنند. شش نفر باقيمانده را كه در اين سناريو، 
رهبري گروه را بر عهده داشتند و مي بايست اعدامي باشند، آزموده به 

اند،  واقع شده "شامل عفو ملوكانه"حضور مي پذيرد و به آنان مي گويد: 
ندان بيرون گذاشتيد، همه چيز را تمام شده تلقي كنيد. پايتان را كه از ز"

زاده بقيه را  . جز داداش"يادتان باشد، از همين ساعت، شتر ديدي نديدي
آزاد مي كنند. او به زندان رشت منتقل مي شود تا جوابگوي اتهاماتي باشد 

كه به پيش از كودتا مربوط مي شد، چيزي كه به خاطر آنها به دو سال 
كوم شده بود. سرانجام پس از گذشت دو ماه، دادگاه رشت حكم زندان مح

 "گروه چتربازان"برائت وي را صادر مي كند و او به عنوان آخرين زنداني از 
  زندان را ترك مي كند.

زاده نخستين كسي است كه اطالعات جامعي از اين گروه در  كاوه داداش
  ، كسي چيزي به اين اختيار تاريخ گذاشته است. پيش از آن، از اين گروه

وسعت ننوشته بود. علي عمويي، از اعضاي سازمان نظامي حزب توده ايران، 
از افراد اين گروه چنين ياد مي  "درد زمانه"البته در كتاب خاطرات خويش، 

اي درويش، گدا، سيد سر خرمن، مدعي پيغمبري، رمال و  مجموعه"كند: 
ركن بود؛ جاسوسي!... اين پ زن بودند. اتهامشان اما سنگين و دهن كف

   هايي موجودات عجيب و غريب كه وصفشان گذشت، ظاهراً همان جاسوس
بودند كه ضد اطالعات ارتش ايران مدعي كشف و دستگيريشان بود. ... 

اي را در  حضور اين حضرات عالوه بر آثار منفي معاودين مشكالت عديده
ر در زير شعار ندامت و زندان ايجاد كرده بود. فضاي سياسي زندان بار ديگ

اي از اين  ) و اين در حالي است كه عده5.("آور شد انزجار سنگين و خفقان
افراد از فعالين و مسئولين حزب توده، حزب آقاي عمويي، بودند و بقيه 
زحمتكشاني كه عمويي هيچگاه فرصت نكرد و يا نخواست سر صحبت را با 

  . "براي چه و چگونه بوده استعلت بازداشت شما "آنان باز كند و بپرسد، 
نفر از اين گروه را ذكر كرده  63زاده در پايان كتاب خويش اسامي  داداش

است. مي توان در باره بسياري از اين افراد جداگانه چيزي نوشت، اما نمي 
توان در اين مختصر از يعقوب حكيمي نام نبرد. حكيمي هنرپيشه مشهور 

او در همه حال مي "ي اين گروه مي كنند. تئاتر را در تهران دستگير و قاط
خنديد، حتا در آخرين روزهايي كه به سختي نفس مي كشيد، باز هم مي 
خنديد... آرتيست خوبي بود كه ... همه را مي خندانيد... حكيمي را در تهران 
دستگير كردند... او را بدون مقدمه و سئوال و جواب ابتدا به زير شالق مي 

. او را "م او مي خورد و ديد يك چشم را از دست مي دهدبرند، شالق به چش
فرسا، آنگاه كه مي بينند خواهد مرد، به ظاهر  هايي طاقت پس از شكنجه

اش را صادر، اما در واقع به بيمارستان آستارا منتقل مي كنند.  حكم آزاداي
گاه، مردم  اي كه يك عمر، حتا در زندان و شكنجه يعقوب حكيمي، هنرپيشه

  ندانده بود، پس از چند روز در بيمارستان آستارا مي ميرد.را خ
فيروز ابراهيمي در شمار افراد اين گروه كه خود وكيل دادگستري بود، در 

وقتي از "اي براي راوي مي نويسد: روزي هنگام شكنجه اعتراض كردم.  نامه
گر) شدت يافت و   قانون حرف زدم، وحشيگري سرگرد (بازجوي شكنجه

تريك به او دست داد. شلوارش را پايين زد و با اشاره به آلت حالت هيس
اش، به من گفت: اين است قانون. البته در آخر شاهنامه فهميدم،  تناسلي
پي (بازجو) راست مي گفته. قانون در رژيم شاه همان بوده كه به من  شاهنده

ام،  نشان داده است... گفتن اين جمله به بازجويان كه ؛ من قانون خوانده
  ."وكيل هستم، درست مثل اين است كه به گنجشك بگويند؛ منار به كونت

گاه به بازجوي  دوستي تعريف مي كرد كه در زمان شاه، در شكنجه
كه فعاليت او در  گر رعايت قانون اساسي را گوشزد مي كند و اين شكنجه

گر در پاسخ مي گويد؛  چهارچوب قانون اساسي كشور بوده است. شكنجه
م به آن قانون اساسي، و سپس شلوارش را پايين كشيده، آلت شاشيد
اش را در دست مي گيرد و خطاب به زنداني مي گويد؛ بفرما، اين هم  نتاسلي

  قانون اساسي.
در كشوري كه قانون اساسي و قوانين حقوقي آن را مي بايست در تنبان 

جايي  گران يافت، صحبت از آزادي و دمكراسي و عدالت، مي تواند شكنجه
  داشته باشد؟

رفيق از بند رسته! اطالع دارم، هنوز "ابراهيمي در همين نامه مي نويسد: 
سالگي  75هاي آن دوران درگير هستي و در  هم از نظر رواني با شكنجه

هاي جالدان را نبيني و فرياد  شبي در هفته نيست كه خواب شكنجه
بعد از آزادي تا ". و اين در صورتي است كه خود اقرار مي كند: "نكشي

مدتها، متجاوز از چندين سال، خواب شكنجه مي ديدم. آنچنان فرياد مي 
  ."ها با فريادهاي من از خواب مي پريدند كردم كه همسايه

***  
هاي خاص خود را براي مجازات به همراه  نظام كيفري هر حكومتي شيوه

  كشور در  اجتماعي حاكم بر آن-هاي تنبيه اما با سيستم سياسي دارد. روش
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ها پيش از قرون وسطا، تنبيه مي بايست به مرگ ختم  رابطه است. سال
، در تاريخ زندان، "مراقبت و تنبيه، تولد زندان"شود. ميشل فوكو در كتاب 

... ممكن است  "ميالدي، مي نويسد:  1670ها، از سال  در نمايش تعذيب
يا زبانشان بريده و يا  برخي به دار زدن محكوم شوند، برخي ديگر دست و

زبانشان سوراخ شود و بعد به دار آويخته شوند و پس از شكنجه شدن 
اعضايشان، روي چرخ مي مانند تا بميرند. برخي تا زمان مرگ خُرد و 
شكسته مي شوند، برخي خفه مي شوند و سپس خُرد و شكسته مي شوند. 

پس سوزانده مي برخي زنده زنده سوزانده مي شوند، برخي ابتدا خفه و س
  )6.("شوند. ..

زدن، چهارشقه كردن، زبان بريدن، دست و پا بريدن،  در كشور ما نيز شالق
آجين كردن، نيزه از كتف گذرانيدن، كور كردن و چشم درآوردن، به  شمع

هاي معمول تنبيه  دار آونگ كردن و... و صدها شيوه ديگر، از جمله روش
و  "االرض مفسد في"ي بابي را به جرم س" 1231بودند. براي نمونه در سال 

گناهكار شناخته، با غل و زنجير به  "قيام مسلحانه عليه خدا و پيامبرش"
ها مهلت دادند تا توبه  دور تهران گردانيدند، در آخرين لحظات حيات، به آن

هاي كوچكتر ... تقسيم شدند... برخي  وقت براي اعدام به دسته آن"كنند. 
ور شدند، ديگران به طور متناوب، ضربات چاقو خوردند و قبل از تيرباران ك

رحمانه كتك  سپس سرشان را جدا كردند، باقي پيش از آويختن به دار، بي
  )7("آجين نمودن، شقه كردند... خوردند. رهبران را پس از شمع

تاريخ مجازات در غرب، به روايت فوكو، از ويران كردن تن قرباني، با به 
زات، براي ايجاد وحشت در جامعه، آغاز مي شود. در نمايش گذاشتن مجا

سده پسين، ديگر الزم نمي آيد تا قرباني در مالء عام مجازات شود، زيرا 
كه  تصور مجازات در ذهن مردم وجود دارد. همه جا سخن از آن است، بي آن

كم به تمثيل بدل مي شود، و قرار است، تا در پايان  ديده شود. شكنجه كم
قرباني به كنترل درآورده شود. فوكو تأكيد مي كند كه  خويش، روح

مجازات، تن آدمي را موضوع قرار مي دهد تا از اين طريق روح او را به 
كنترل درآورد. شكنجه بايد جسم و جان زنداني را به تصرف خويش درآورد. 
تعذيب داستان فتح است، مراسم فاتح شدن بر زنداني. آنچه امروز در 

مي گذرد، نمايشي است به ارث رسيده از قديم كه اكنون به  ها گاه شكنجه
  پشت صحنه منتقل شده است.

جالد نه تنها "شكنجه قرار است به شكلي انظباط را بر جامعه ارزاني دارد.  
) رژيم مجازات را امري مفيد 8.("دهنده نيرو بود كه نمايش مجري قانون، بل

شهروندان و حفظ امنيت عمومي، جلوه مي دهد تا از آن به عنوان خدمت به 
ها بسازد. در همين رابطه است كه با درز كردن خبر  اي مثبت در ذهن پديده

شكنجه در جامعه، ترسي جمعي بر اجتماع حاكم مي شود و اخالقي ويژه از 
  مجازات تبليغ مي گردد كه بايد آموخت و آويزه گوش كرد.

مين را به عنوان دارايي تا اواخر قرن هفدهم ميالدي، در غرب، بدن محكو
شاه مي نگريستند. از اوايل قرن هيجدهم، بدن زنداني در شمار ثروت جامعه 

كم اعدام و شكنجه ملغي شد و به جايش كار اجباري  به حساب آمد و كم
هايي ساختند كه بعدها  در كشور هلند زندان 1596معمول گرديد. در سال 

اي  ها، مجموعه ردند. در اين زندانكشورهاي ديگر اروپا از آن الگوبرداري ك

كامل از كار با مزد، مطالعه و مراقبت استفاده مي شد تا زندانيان را براي 
  )9آماده كنند.( "دور كردن از بدي"و  "هدايت به سمت خوبي"

در جهان متمدن امروز، بدن شهروندان به جامعه تعلق دارد و بخشي از 
  حمايت از آن است.دارايي كشور است. وظيفه قانون حفظ و 

هاي  هاي كهن مجازات در غرب، رژيم شاه روش همگام با منسوخ شدن روش
سنتي و مدرن شكنجه را با هم درآميخت و فصلي هولناك را در تاراج 

ها گشود. رژيم با حذف نمايش عمومي مجازات و به  هستي آدمي در زندان
شيد تا تن و جان خلوت كشاندن آن، با استفاده از ساز و كار مدرن، مي كو

تهم را رام خويش گرداند و از او انساني مطيع و شايسته زندگي در كشور م
پادشاهي بسازد. زنداني در شرايطي بايد دوران بازداشت را سپري كند كه 

وقفه شكنجه، مجازاتي ابدي  تصور مجازات در ذهن او دايمي گردد. حضور بي
از را در ذهن قرباني ايجاد مي كند. شكنجه بايد وحشت بيافريند. 

پاشيدگي جان قرباني در سايه به بند كشيدن جسم او به دست مي آيد.  هم
گر مي كوشد تا از شكنجه و ابزار آن به عنوان تعذيب و تنبيه در  شكنجه

به بايد شكنجه،  قياز طر "قتيحق" يجستجوكشف حقيقت استفاده كند. 
. رژيم محمدرضا شاه دوش ليتبد ميرژ ييقضا استياز س يميبخش عظ

وي از جمله كشورهايي در جهان بود كه به پيروي از اروپا، به ظاهر، به پهل
  نفي شكنجه رأي داده و آن را ممنوع اعالم كرده بود.

مرز را نشاني ساختند از شكوه و  ها، بربريت و خشونت بي گاه در شكنجه
چون هراسِ نهفته در  پايان بود.  شكنجه هم عدالت شاهانه. عدالت شاه بي

كابوسي ابدي را در نهاد آدمي مي كارد، كابوسي كه تنها مرگ  محيط جنگ،
گريم، عيسي يولداش، كاوه  قادر است نقطه پايان بر آن بگذارد. بيلي پيل

زاده و هزاران نفر ديگر، اين كابوس را همچنان زندگي مي كنند. در  داداش
هاي خودكامه، كابوسِ شكنجه و زندان، به جامعه فرا مي رويد.  حكومت

اي است بيمار. اين كابوس تا برچيدن بساط  زده، جامعه امعه كابوسج
شكنجه و اعدام، دستيابي به آزادي و دمكراسي و احترام به حقوق شهروندي 

  ها، همچنان با جامعه خواهد بود. انسان
  

  2006نوامبر 
  

خانه شماره پنج، ترجمه  ، سالخ(Kurt Vonnegut)گوت كورت ونه -1
   1383نتشارات روشنفكران و مطالعات زنان، تهران علي اصغر بهرامي، ا

عده زيادي را در شهرهاي مختلف آذربايجان در رابطه با  1338در سال  -2
هاي  فرقه دمكرات آذربايجان دستگير مي كنند. از اين عده پنج تن به نام

ايوب كالنتري، جواد فروغي، حسن زهتاب، علي عظيمي و علي آذري را پس 
خيانت به مصالح كشور، اقدام به تجزيه "و آزار، به اتهام يك سال شكنجه 

اعدام مي  1339، در روز چهادرهم ارديبهشت سال "مملكت و جاسوسي
  كنند. 

. از 1384زاده، پادشاه زندانها، نشر نارنجستان، آمريكا، بهار  كاوه داداش -3
  اين پس آنچه در گيومه آورده مي شود، قول از كتاب است. 

يزم، آقاي باقر مومني كه خود آن زمان در زندان به سر مي دوست عز -4
 "پيمان"اي پس از آزادي از زندان، اسم خود را به  برد، مي گويد؛ بادكوبه

ها و يا  تغيير داد. چند سالي زنده بود، چند سفر به آلمان  كرد، جزو نقشه
در  و البته "چتربازان"شايد آرزوهايش اين بود كه فيلمي در باره حادثه 

رأس همه در باره خودش تهيه كند، ولي موفق نشد. اين مطلب را دو سه بار 
  به خود من تكرار كرد، البته با نفرت و ناسزا

،  1377محمدعلي عمويي، درد زمانه (خاطرات)، انتشارات انزان، تهران  -5
  144ص 

ميشل فوكو، مراقبت و تنبيه، تولد زندان، ترجمه نيكو سرخوش، افشين  - 6
  44، ص 1378انديده، تهران، نشر ني جه
، مترجم رضا شريفها، 49شدگان، ص  يرواند ابراهيميان، اعترافات شكنجه -7

  2003نشر باران، سوئد 
  67ميشل فوكو، پيشين، ص  -8
  پيشين ص -9

*  
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  عمادالدين باقي

  و جنبش دانشجوئي ايران ، ازآغاز تا انقالب اسالمي 
  
  
  
  

  رضا اغنمي
  

ن هاي اي روايت«شود :  ي شامل سيزده برگ شروع ميا كتاب با مقدمه
را به  محك مي گذارد نظريه هاي توطئه ... كتاب، تابلوئي ازيك پاسخ است 

  ...» سازد و نظريه هاي نخبه گرائي را درحاشيه مي افكند و  و بي قدر مي
، نويسنده ازفعاليت خود در »سابقه سنت تاريخ شفاهي«در همين مقدمه 

ح المبين و توزيع حدود يك ميليون جلد دفترچه دربين عمليات فت
رزمندگان ... واشاره به مسائلي كه ابدا ربطي به جنبش دانشجوئي ندارد 

كند. آثار شك و ترديد آرام آرام زيرپوست خواننده ميخلد.  مطرح مي
، سست و »بي قدرسازي نظريه نخبه گرائي«روي مدعاي  هراندازه پيش مي

  ا اين حال دفتر را ورق ميزنم . شود. ب سست تر مي
در زندان اعدام 1318بهمن  14آمده است كه : تقي اراني در 28درص 

حتما اشتباه است. برحسب اسناد موجود،  تقي اراني در زمان رضاشاه » شد.
ازميكرب تيفوس يا آمپول هوا در زندان به قتل رسيده است. در محاكمه 

،  20واقعة سوم شهريور سرپاس مختاري و پزشك احمدي كه پس از
تشكيل شد و شادروان احمد كسروي وكالت آن متهمان را برعهده داشت، 

  اين مسئله روشن شد  و به توضيح بيشتري نياز نيست. 
» ازتشكيل حكومت فرقه دموكرات آذربايجان تا سقوط آن« 29درص 

  آمده است كه :
ن را ترك ايرا 1325روس ها با فشارهاي خارجي سرانجام دراوايل «  

كردند. ولي درآذربايجان حكومت خود مختار پيشه وري را با  بيش از يك 
ميليون سالح نو به جاي گذاشتند. روس ها چون قبال ميدانستند كه درايران 

فرقة دموكرات آذربايجان را  1324مدت زيادي ماندگار نيستند  در شهريور 
  »تشكيل داده بودند.
، "ايران مدت زيادي ماندگار نيستندميدانستند كه در "اگر روس ها 

ضرورت تشكيل فرقه دموكرات براي چه بود؟ به كنار ازتناقض گوئي، روايت 
را نويسندة متدين معلوم نكرده ازكجا اخذ كرده؟ با » يك ميليون سالح نو«

چه سند و مدركي اين دروغ بزرگ را آورده است ؟ به اقتضاي امانتداري و 
منبع خبرذكرميشد. آن هم دركتابي كه برپيشاني  حفظ شرافت قلم بهترنبود

  ميدرخشد!» جنبش دانشجوئي ايران«اش نام پرجاذبة 
به روايت اسناد موجود، درزمان تخلية قواي شوري وترك خاك ايران در 

، اسلحه اي كه در آذربايجان به فرقه دموكرات داده شد 1325ارديبهشت
ود. اسناد فراواني دراين بيش از سيصد چهارصد تفنگ و مقداري فشنگ نب

  مورد منتشر شده . اينجا فقط به چند روايت بسنده ميكنم. 
يك روزقبل ازحركت هيئت آذربايجاني به تهران، باقراوف دربارة خروج «

نيروهاي شوروي ازآذربايجان گزارشي براي استالين فرستاد. اونوشت 
ه مسلسل و قبض 49گلولة توپ،  34854عراده توپ، 62دستورصادركرده كه 

چهارميليون فشنگ را درآذربايجان باقي بگذارند. او اضافه مي كند كه دسته 
(فراز وفرود فرقه دموكرات » هاي پارتيزان نيز سالح خود را حفظ ميكنند.

نشرني 176-7آذربايجان. جميل حسنلي ترجمه منصورهمامي. صص 
  تهران.)  

  و اما پاسخ مقامات شوروي: 

شوراي وزيران اتحاد جماهيرشوروي دربارة  آبان23نوامبر14پاسخ «
فرستادن سالح وپول منفي بود. غيراز پشتيباني معنوي نميتوانند كمك 

  202و 192همان ص » ديگري به آنها بكنند.
 –حكومت هاي خودمختار [آذربايجان و كردستان] پس از دوروزجنگ «

قط به سالح تقاضاي صلح كردند و فدائيها كه ف  - احتماال  با فشار روسها 
  »هاي سبك مجهز بودند يا تسليم شدند و يا به اتحاد شوروي گريختند

چاپ دوم انتشارات ني  295(يرواند آبراهاميان در ايران بين دوانقالب. ص 
  )1377تهران 

فرمانده نظامي شوروي به  پبشه وري اخطار نمود كه كليه سالح « ... 
  »ودند مسترد دارد.هايي را كه قبال ازارتش سرخ تحويل گرفته ب

براساس 1376تبريز –(رازهاي سربه مهر،حميدمالزاده. ناشر: مهدآزادي 
  اسناد ابراهيم نوروزف.افسرسياسي شوروي) 

خاطرات مرتضي زربخت، سروان  –گذار ازطوفان «و بازهم : دركتاب
خلبان سابق نيروي هوائي درگفتگو با حميد احمدي ناخدا سابق نيروي 

مطالعات وتحقيقات تاريخ شفاهي ايران برلين. درصفحة  دريائي، نشرانجمن
  آمده است :112

آن روزها كه شوروي آذربايجان را تخليه مي كردند آيا سالح هاي سنگين 
مانند توپخانه وغيره را دراختيارارتش فرقه قرار دادند يا اينكه به همراه خود 

  بردند؟
بلكه توپخانه اي هم كه زربخت : ما ناظر بوديم . نه تنها هواپيماها رفت 

دراختيار فرقه قرار داده بودند، همه را از سروان تفرشيان افسر مسئول 
توپخانه تحويل گرفتند وباخود بردند. يك مشت تفنگ برنو ماند و مسلسل و 
اسلحه هائي كه درقيام فرقه از ارتش ايران به دست آورده بودند مانند تفنگ 

ني. درآن زمان فقط اين نوع سالح ها كوهستا 75هاي برنو، خمپاره، توپ 
  »مانده بود.عمال پشت ما را خالي كرده بودند.

مردم تبريز ازترس قتل عام شدن توسط ارتش تا كيلومترها «دروغ ديگر: 
  31ص » درخارج ازشهر به استقبال ارتش آمدند...

به كنارازغلط ودرهم نويسي اين خبر، درآن سوز وسرماي نفس گير و نا 
دم تبريز با چه وسيله اي تا كيلومترها به استقبال ارتش رفتند امني، مر

معلوم نيست. البته عده اي نگران و دلواپس رو به دروازة شهر، چشم به راه 
بودند به اميد اينكه با ورود ارتش مانع كشتارهاي بي امان شوند. غافل ازآنكه 

رفت. به با آمدن ارتش، وحشت وخفقان وكشتار مردم بيپناه درشهراوج گ
احتمال زياد، راويتگر جنبش دانشجوئي، آن عدة ازخيرخواهان را كه جنازه 
هاي قربانيان را ازكوچه وخيابانها جمع كرده وبه قبرستان طوبائيه كه 
درمسير دروازة  شهر قرار داشت ميبردند، با مشايعين خيالي اشتباهي گرفته 

  است. 
بپردازم.  ولي  "نشجوئيجنبش دا"قصدم اين نبود كه به مسائل خارج از

با مطالعة كتاب، احساس كردم كه هدف نويسنده، آن نيست كه درپيشاني 
كتاب نشانده شده، بلكه پرونده سازي براي دفع ونفي ديگرتغييرات، ودر 
نهايت، جا انداختن و بيگانه قلمداد كردن كلِ فرهنگ آن تحوالت است. 

وجلفا، نطق تقي زاده و دكترشفق بعنوان مثال اتصال راه آهن تبريز به تهران 
آمريكائي درجنبش مشروطيت  "باسكرويل"درتبريزدرسالمرگ شهادت

  درتبريز، و ... روايتهايي كه ابداً ربطي با جنبش دانشجوئي ندارد.  
  مينويسد:

اقاي سليمي خليق يكي ازدانشجويان آن دوره كه درهمان زمان «
  42-40ص ...» نيزجزوهيئت علمي دانشگاه تبريزگرديد 

شگفت زده شدم ازاين خبر كه يك دانشجو، جزوهيئت علمي دانشگاه 
  شده. اما درپاراگراف بعدي، منظور ايشان روشن ميشود . 

نفره من سه نفررا ميشناختم كه نماز ميخواندند و  70دريك كالس «
وروزه ميگرفتند و اينها غالبا  دورازچشم ديگران نمازميخواندند وروزه 

  41ص» ميگرفتند.
بعداز اينكه ايشان درهيئت علمي دانشگاه به مقامي ميرسند جشن نيمة 

  شعبان كه تولد امام زمان عج است را ترتيب ميدهند. 
البته كه درآن حكومت ساواكي آزادي سياسي نبود، ولي آنقدرآزادي بود 
كه دانشجو، روزه بگيرد ونماز بخواند  يا بر عكس.  اصوالً درآن رژِيم، 

فرايض ديني مردم كاري نداشت. نه تنها شيعيان بلكه پيروان حكومت با 
مذاهب اسالم وهمه اديان، دراجراي مراسم مذهبي  به جزبهائيان [البته 
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مدت كوتاهي با محدوديت] از آزادي كامل برخوردار بودند. يهوديها 
دركنيسه، مسيحيان دركليسا مراسم مذهبي خودرا اجراء مي كردند. 

وطيت، دونفردركسوت روحاني اعدام شدند. شيخ فضل درسراسرتاريخ مشر
اهللا نوري به فتواي مراجع تقليد، ونواب صفوي به حكم دادگاه به اتهام قتل 
نفس. اگرفوت مشكوك مدرس درزندان هم اضافه شود، با كشتارهايِ اهل 
عمائم درحكومت اسالمي قابل مقايسه نبست. درآن حكومت كسي جرأت 

ين مرجع تقليد شيعيان آيت اهللا سيدكاظم نميكرد به گوش بزرگتر
آن ضربه به شخص مجتهد نبود، بلكه به پايگاه  –شريعتمداري سيلي بزند 

چند قرنيِ اجتهاد تشيع بودكه امروزه پاتوقِ هركاسب حبيب خداشده است. 
ويا آقاي سيد حسين كاظميني بروجردي، پيشنماز باسابقة يكي ازمساجد  –

ربات مشت و لگد عليل و ناتوان كند. اين بدعت تهران را درزندان زير ض
ننگين وشرم آور، ازبدآموزيهاييست كه درحكومت واليت فقيه پا گرفت، تا به 
امروزادامه دارد. اين دو روحاني را براي نمونه آوردم. واال هتك حرمت و 
توهين و پرونده سازي به روحانيون غيرخودي، در اين حكومت الهي مذهبي 

  اسالم بيسابقه بوده است. در تاريخ 
واقعيت اينست كه درآن دوره، روحانيت شيعه از احترام ويژه اي  

برخوردار بود. تقوا، ولو براي حفظ ظاهر بين علماي دين از واجبات شمرده 
، و دورنگهداشتن آنها از »اهل علم«ميشد. كنترل طالب يا بقول خودشان 

بود. مراجع تقليد، درحفظ  سبكسري ها وزمينه هاي فساد،  دراولويت ها
حوزه هاي علمي مراقب حسن اخالق و رفتار طلبه ها بودند. رفتارو كردارآنها 
را دقيقا كنترل ميكردند. درحكومت اسالمي به زعامت آقاي خميني، آن 
ضابطه ها بهم خورد. فساد بين اهل عمائم رواج پيدا كرد. مراجع تقليد وارد 

وال ديگران، در كسوت كاسب وتاجر و كار چاق بازارشدند. با تصرف خانه و ام
كن، ازواردات الستيك وشكروگوشت وپوست وداللي نفت گرفته تا كارخانه 
داري و واسطگي در امور عفاف و خانه داري چهره عوض كردند . نوشتند كه 

:  
آخوند به مجازات هاي مختلف محكوم شده اند كه قريب  2800تاحال «
دستار به سر  15ن اوين بسر ميبرند. تا كنون نفرآنها فعال درزندا 400

  چاپ پاريس.  105روزگارنو شماره »  برسردار رفته اند.
فسادعلماي دين چيز تازه اي نبوده و نيست ولي كيفيت و كميتش، 

  درحكومت اسالمي تازه و بيسابقه است. 
درغارت خانه حاج ميرزا كريم آقا امام جمعة تبريز درجنبش مشروطيت 

  ت :آمده اس
دراين موقع ناگهان ديدم دم در غلغله اي برپا شد. صندوقچه اي را كه «

يك نفر كول كرده بود با خود ميبرد زدند، صندوقچه افتاد و شكست. 
ازداخل آن شيشه هاي كنياك درآمد. غارتگران شيشه ها را برميداشتند و 

ادي. محمد سعيد اردوب 224تبريز مه آلود ص» در جيب هايشان ميچپاندند. 
  تهران    –ترجمه سعيد منيري انتشارات دنيا  چاپ دوم

چنانكه نگارنده خود ازوليعهد شنيدم مي «يحيي دولت آبادي مينويسد: 
  گفت : 

چهل هزارتومان ماهيانة يك ماه شاه را درغياب او گرفتم به اروپا براي او «
 بفرستم يك قلم به مدرس دادم كه درراه حفظ تحت و تاج شاهي ما كار

خاطرات » بكند، ازميان رفت و حاال برادرم آن پول را ارمن مطالبه ميكند.
  بازهم: »  328ص 4يحيي جلد 

سيدعبداهللا بهبهاني مطالبة يكصد وپنجاه هزارتومان رشوت ازظل «
السلطان ميكند تا اورا به جاي سلطان احمد شاه به سلطنت برساند ظل 

خاطرات »  د تا مبلع را بپردازم. السلطان جواب ميدهد اين كاررا انجام بدهي
  179 -  178يحيي جلد دوم صص

سياسي  –اما اينكه در رژِيم گذشته، مذهبي ها، دركلية اموراجتماعي 
دست باالرا داشتند نبايد كوچكترين ترديد داشت. صحابة مسجد و 
منبرازآزادي كامل برخوردار بودند. بي انصافيِ محض است دراين مورد 

محمد رضا شاه واردساختن.  درآخرين دهة رژيم گذشته، تهمتي  به شخص 
خزيدن به ساية مذهبيها و پناه گرفتن برخي سازمانهاي سياسي دركنارآنها 
بهترين گواه براين مدعاست.  كارتا بدانجا كشيد كه ازنظرگاه برخي آگاهان 
گرايشهاي مذهبي محمد رضا شاه،  بستر مناسب و كم هزينه اي براي 

  فراهم آورد.سلطنت فقها 

مرداد رژيم شاه درپي  28پس ار كودتاي « ...   آمده است:  52در صفحة 
نوعي تظاهر مذهبي وجلب نظر روحانيون و مراجع بود براي آنكه نشان دهد 
درعرصة دانشگاه نيزضد كمونيست است مسجد مركزي دانشگاه ساخته شد 

 42پس از قيام سال    اما با استقرار حكومت كودتا اين مسجد ناتمام ماند  ...
  »تكميل ساختمان مسجد پيگيري شد.

اينجا اين پرسش پيش ميĤيد كه مگردآنشگاه جاي مسجد وعبادت است؟ 
 دركشورهاي اسالمي سابقه ندارد كه دردانشگاه مسجد داشته باشند. شايد

يك نمازخانه معمولي.  مسجد فرق ميكند با اتاقي براي نمازخانه باشد اما
تشيع، گسترده تر ازآنست كه در اينجا بحث آن  ي مسجد دربساط حاشيه ا

را گشود. اما كوتاه بگويم كه مسجد درتشيع، مركزمراسم عزا وعلم و كتل 
وسينه زني وزنجيرزني وتجمع عوام است واهميت بيشتري دارد تا عبادت 
ونماز. رسالت اصلي اهل منبرنيز، تبليغ بندگي وتزريق روايتهاي اوهامي به 

ن بوده وهدف، مهارمردم براي حفظ قدرت واساسي ترين ابزارش معتادا
گسترش پايگاه هاي جهل وخرافات، با انبوه مؤمنان سياه لشكراست. گذشته 
ازاين، دانشگاه پايگاه علم ودانش وعلوم انسانيست با دستاوردهاي بشردرروي 
زمين؛ و مسجد محل عبادت وبندگي ست بااحكام آسماني. اين توضيح نيز 

، تقويت مراسم مذهبي براي 1320روريست كه با پيشامد حادثة شهريور ض
مقابله با انديشه هاي كمونيستي، موردتوجه دولت قرارگرفت كه در آينده به 

  آن اشاره خواهم كرد. 
اگر كمي تأمل ميكرد اين اباطيل را فله اي  "جنبش دانشجوئي"نويسنده 

مرداد، چنين طرحي  28تاي دراين سياهه نميĤورد.  اساساً در زمان كود
وجود نداشت. اسناد مناقصه وطرحهاي دانشگاهي دربخش ساختمان 
دانشگاه بايد موجود باشد. ازچندسال پيش، شركت ساختمانهاي كشوري با 
شركت ديگري كه اسمش رابه خاطرندارم، كارنيمه تمام دانشكدة علوم را كه 

صورت خرابه،  ناتمام  دربخش شرقي محوطه دانشگاه به 20از حادثه شهريور
مانده بود تكميل آن را برعهده داشتند. مديرشركت آقاي مهندس احمدعلي 
ابتهاج بود باچند شريك كه همگي ازهموطنان ارمني،  تحصيلكرده و 
مهندس هاي مجرب و كاردان بودند. مدير كارگاه دانشگاه، ازطرف شركت 

مطرح شد.  مهندس توماسيان بود. طرح ساختن مسجد بعد از كودتا
سرپرستي ساختمان مسجد را هم مهنس پاپانيان برعهده داشت. كه پس از 
اتمام ساختمان تحويل اداره ساختمان دانشگاه شد. طرح ساختن مسجد 

  نداشت.  42ربطي هم به وقايع سال 
ازكارمندان شركت، كه به اتهام فعاليت هاي توده اي  "رضا مينا"شادروان 

  خراج شده بود، اين مسئله را برسرزبانها انداخت : از وزارت پست و تلگراف ا
مسجدي كه با دست پاپانيان ارمني ساخته شود، شيخ االسالم ماطاووس "

ماطاووس در اوايل خيابان خاقاني ميخانة   "بوغوسيان بايد پيشمازش باشد.
  دايري داشت.  با پوزش ازحاشيه رفتن ضروري.
كه متفقين وارد  1320ور سال اما داستان تقويت مباني مذهب: در شهري

ايران شدند و رضاشاه به افريقاي جنوبي تبعيد شد، رجال بوقلمون صفت، 
درهرلباس ومقامي كه بودند، رنگ عوض كردند. فحاشي ولعن ونفرين به رضا 
شاه در هر محفل و مجلس وسرمنبرومراسم عزا داري مد روزشد. رواج 

 .رلوحة سياست روزقرارگرفتمذهب با تبليغات دولتي ازطرف حكومت درس
عزاداري براي شهداي كربال كه سالها بطورمخفي دور از چشم پاسبان وگزمه 
هاي نظميه انجام ميگرفت، علني شد. پرچمهاي سياه برسردرخانه ها به 
اهتزازدرآمد. كاربه جائي كشيد كه دهة نخست ماه محرم از طرف 

مدرضا شاه پاي درباردركاخ گلستان مراسم عزاداري برقرارشد. مح
منبرنشست وبراي شهداي كربال گريست. بازارهاي ايران درشهرها سياه 
پوشان شد. دسته هاي سينه زني و قمه زني به راه افتاد. و شگفت اينكه 
تعزيه گردان ها، درآن قحط وغال وجيره بندي، كه اكثرمردم كشمش 

ورهاي وخرمارا جايگزين قندوشكركرده بودند، با دست ودلبازي ازچايخ
محروم با قند و شكر پذيرائي ميكردند. هجوم مردم شهر فارغ ازطبقات 

  اجتماعي، به مراكزعزاداري درشهري مانند تبريز بيسابقه بود.
دركنارصحابة مسجد و منبر، رجاله هاي مجلس و دولت، سازمان هاي 
سياسي با روزنامه هاي گوناگون، به ويژه سخنگويان حزب توده، 

زبان مردم بازشده بود.  مطالبات سياسي وفرهنگي دنبال سربرافراشتند. 
  شد. مي
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سنت و مدرنيته رو در روي هم قرار گرفت. كارزار تازه اي شروع شده بود 
 براي طرح  مسائلِ نو. غليان فكر و انديشه درفضاي بحرانيِ  رهيده ازظلمت
 خفقان، با گشودن افق هايي ازنورآزادي را دركوير فكري نويد ميداد.

درفضاي اين بحران بود كه فدائيان اسالم پديد آمدند. تدريس تعليمات 
ديني درمدارس به طورجدي در برنامه آموزشي قرار گرفت. صادق هدايت 

درمجلس دو نماينده آخوند دكترسياسي وزير فرهنگ «درنامه اي مينويسد: 
 (هشتاد و دو نامه صادق هدايت به حسن شهيد نورائي.» را تكفير كردند.

  )  1379ناصرپاكدامن چشم انداز چاپ پاريس 
سياست هاي درست رضاشاه، درواگذاري امورديني مردم به ماليان، بريدن 
دست آزمند آنها ازدخالت در امور سياسي كشور، روحاينت را به شدت ذليل 
وخفيف كرده بود . كاهش حوزه ها، با گستردگي مدارس جديد و استقبال 

يم و تربيت دانش آموزان درمدارس، ازمحدوديت عموم از برنامه هاي تعل
  اختيارات روحانيت و زوال قدرت آنها خبرميداد.   

  » نفراست. 700تعداد محصالن حوزه درجمع «شمسي :  1313درسال 
چاپ پاريس به نقل از مجله همايون چاپ قم شماره  6(چشم انداز شماره 

  شمسي. ) 1313سال  3
مدرسه ابتدائي  2336دانش  آموز در  287، 245، بيش از1320درسال 

جديد كه تقريبا همه آنها زير نظر وزارت آموزش و پرورش بود، به تحصيل  
دانش آموز  14488تعداد  1304اشتغال داشتند. ...  حال آنكه  درسال 

دبستان تحصيل ميكردند.  ... درهمين دوره شماره طالب ديني  47در
  نفركاهش يافت.  785به  5984از

بيش از  1320دانشجو ... درسال  600كمتراز  1304ش عالي درسال آموز
  » نفردريازده دانشكده دانشگاه تهران ثبت نام كرده بودند. 3300

چاپ دوم انتشارات ني  180(يرواند آبراهاميان در ايران بين دوانقالب. ص 
  ) 1377تهران 

مة درادا "1320تقويم وقايع مهم سياسي ايران دردهة "نويسنده ،در
آشفته گوئيها، تروراحمد كسروي واعتصاب بيسابقه وخونين كارگران شركت 

اين بزرگترين اعتصاب كارگران صنعتي درتاريخ « ... نفت درخوزستان : 
 300كشته و بيش از  19خاورميانه بود. پس از سه روز درگيري خياباني كه 

را از   )373(يرواند آبراهيمان. همان باال ص...»  زخمي برجاي گذاشت 
  وقايع مهم سال حذف ميكند.

وقتي فدائيان اسالم احمد كسروي را دراتاق بازجوئي دركاخ دادگستري 
تهران تروركردند ، آيت اهللا خوانساري كه در بستر بيماري افتاده بود 
ازشنيدن خبر قتل كسروي، حالش خوب ميشود و ازبستربلند ميشود. و قوام 

دن پيام به سفراي ايران خبرداد كه: السلطنه نخست وزير وقت با فرستا
 177(قتل كسروي. ناصرپاكدامن. ص ».  بگوييد قتل كار دولت نيست«

  انتشارات فروغ آلمان.)
اگر دراين بررسي، انگيزه هاي گسترش و تقويت آموزشهاي ديني را 

  بياوريم مثنوي صدمن كاغذ ميشود.    
سجد ومنبربگذارد اينكه نويسنده ميكوشد هرتحول را به حساب صحابة م

مسئله اي نيست كه ناديده گرفته شود. جعل واقعيت وتاريخسازي با فرهنگ 
فقاهتي دراين اثر را بايد جدي گرفت. نويسنده پيرو[مقلد] آيت اهللا خميني 

وارد سپاه پاسداران  59درسال  "تا مقطع سطح "است. با تحصيالت حوزوي 
ابسته به وزارت اطالعات شده. چند سالي دردانشكده امام محمد باقر و

  هرروز صبح اتومبيلي «تدريس كرده. به نقل از سايت خودش كه: 
عقد » از سپاه قم براي تدريس به پادگان المهدي درمنظرية قم مي برد.

زناشويي او وهمسرش را آقاي خميني خوانده است. آيت اله خميني وقتي به 
اصل است. براي ولي فقيه وحكومت « قدرت رسيد، چهره عوض كرد گفت 

  بقاي حكومت واليت فقيه، تمام احكام اوليه، يعني نماز و روزه و وحج 
شرب  –را ميتوان تعطيل كرد. براي حفظ نظام واليت فقيه دروغگوئي 

به قول اكبرگنجي هيچ كافري جرأت گفتن » جاسوسي واجب است. –خمر
بي بي سي اين  سخنان كفر آميز را نداشت. (بنگريد به برنامه پرگار در 

  اكبرگنجي و محمود صدري و ديگران. ) 2010دسامبر  26فارسي مورخ
با چنين فكر و انديشة بسته و محدود نويسندة اثر،  نبايدانتظاربيشتري 
داشت. او مانند مجتهد ومرشدس نه به آزادي اعتقاد دارد و نه به مباني 

  فت حقوق بشر، كه مدتيست خود را به آن نهاد جهاني چسبانده. وشگ
  

  
  
  

  
  

  
  

ازانبوه ساده دالن وطني و خارجي كه با چنين ذهنيت كورسرشارِايماني، 
  چگونه ميشود از آزادي و حقوق بشر وازاين مقوله ها سخن گفت؟ 

كسي كه درجهان متحول امروزي، انديشه وعقيده خود را دراختيار 
ف متحجري ميگذارد تا به جايش تصميم گيرنده باشد، بايد به حالش تأس

خورد. درفرهنگهاي پيشرفته اين قبيل كسان را براي مداوا دربيمارستان 
رواني بستري ميكنند. اما، درجامعه هاي جهان سوم مسئله فرق ميكند. 

 "ديني"هرمريدعقب مانده مداح كاسه ليس بادريافت لقب روشنفكرمثال 
اي عالمه ومورخ الدوله معرفي ميشود. وبا نوشتن كتابهاي كيلوئي، درسيم

  مناديِ جهل شهرت بهم ميزند. 
نويسنده، دركتابيكه قرار است سرگذشت جنبش دانشجوئي را به 
معاصرين و نسل هاي آينده منتقل كند وآيندگان را در جريان مبارزة 
دانشجويان بگذارد، نقش ويرانگري درمحوِ آمال و اهداف جنبش دانشجويان 

سرسخت چندين نسل، ازخانواده  ايفا ميكند. انگار تمام آن جوانان كوشنده و
هاي غيرمسلمان ويا كال كمونيست و اسرائيلي بوده ونا آشنا با فرهنگ 
تشيع! به گونه اي بزرگنمائي ميكند كه گوئي همان دوسه نفر بودند كه 
نمازميخواندند و روزه ميگرفتند، درزاد روز امام زمان جشن برپا كرده 

  حكومت اسالمي را تشكيل دادند.بارسنگين انقالب را به دوش كشيدند و
  اين روايت ها  شنيدني است : 
هيچ يك ازبيانيه ها وشعارهاي دانشجوئي اشاره اي به مذهب ويا «

نداشت. چپ نوين و بريده از حزب توده آرمان  "نهضت آزادي"رهنمودهاي 
ها و مشي آتي خود را ازخالل جنبش دانشجوئي بيان ميكرد و راه هاي 

چاپ پاريس به نقل  104آرش » ( ال هاي بعد را برمينمود.مبارزه سياسي س
به قلم هما ناطق به نقل  1364شماره دهم آبان ماه  "زمان نو"ازنشرية 

  ازيادداشت هاي زنده ياد مصطفي شعاعيان.)
واما دربارة انجمن هاي اسالمي و نقش نهضت آزادي گفتني ها زياد است. 

هما ناطق به اشاره كوتاه ايشان بسنده اينجا با استفاده ازهمان مقاله خانم 
  ميكنم : 

نيز كه به سركردگي بازرگان، سحابي،  "انجمن اسالمي دانشجويان"« 
با  "آيت اهللا طالقاني و افرادي ازاين دست برپاشده بود تا به گفته بازرگان 

به مبارزه برآيد، درربط با دانشگاه نه تنها جانب افكار دكتر  "كومونيسم
و همچنين پيام آوركميته هاي  42رفت، بلكه پيشقراول قيام اميني را گ

  اسالمي امروزشد.
درباب برنامه هاي دانشگاهي،   "انجمن اسالمي دانشجويان"اعالمية 
  تكيه داشت. "پيكار عقيدتي"نخست بر

» مي نهاد "ارزش هاي واجب االطاعه"هدف را مبارزه بافساد: و تبعيت از
  آرش) 104(همان شماره 

استه هاي اين اعالميه دراسالمي انديشيدن، اعتقاد به اصول اسالم همة خو
واشاعة آن بين مردم تشكيل زندگي شرافتمندانه براساس ايمان به خدا 
وايجاد همبستگي بين جوانان مسلمان درهمه نقاط وكمك به نهضت جهاني 

خالصه ميشد. يعني همان اهداف طالباني كه  "اسالم در راه  يك دنياي بهتر



  نقد و بررسي

 ٢٦٢  106و  105 ي آرش شماره

مروزه درتحقق آن بخشي ازجهان سوم را درآتش جهل و برادركشي به ا
  جنون عقيدتي گرفتاركرده است

درراه  "بحكم مقلَدش "وازآنجا كه نويسنده كتاب جنبش دانشجوئي، 
تحكيم حكومت واليت فقيه دروغ را واجب ميداند، ايمانش را با دروغ 

لهي متجلي ميشود. ميĤاليد. قبح دروغ درمنظرِذهنش، موهبتي ازرحمت ا
جعل و تزويرجاي فضيلت، قلم را ميگيرد. مظاهرجهان، ميل وطبيعت 
انسانها، مجموعه اي ازفساد وبي بند باري تلقي ميشود. سطح نازل فكري او، 
درجمع آوري آراي دانشجوياني كه از شلوار لي و سبيل هاي آويزان ديگران 

ينك و پرتاب گلوله باحيرت حرف ميزنند و از شكستن در و پنجره دانس
برفي به كله يكي ازاستادان وآتش زدن جيپ وتفسيرآيات قرآني، ومثبت 
  ديدن اين همه ابتذاالت ويرانگر؛  درترور افكار دگرانديشان خالصه ميشود.  

شيوة صيانت ازفرهنگ عاميانه، سرلوحة تأليفات اين سخنگوي متحجر 
  است. چند نمونه درهمين راستا: 

ي و دعاخواني و پخش پوستربا آيات عربي ازمسائل مهمي رواج قرآن خوان
است كه نويسنده  ازقول برخي دانشجويان اسالمي آن دوره با آب و تاب 
نقل ميكند. مبارزشدن يك دانشجورا كه با ديدن پوستري درنمازخانه 

را » انما الحيوة عقيدة وجهاد« انجمن اسالمي پلي تكنيك، با اين جمله:  
شوكي درمن ايجاد كرد و تحولي پيدا كردم كه به «دند ... برآن نوشته بو

   64»طرف مبارزه و سياست رو آوردم.
وسفارش عاطفي مادران وپدران ساده دل، كه فرزندانشان عازم دانشگاه ها 
ميشوند يا جلسة قرآن خواني و حفظ كردن قرآن، واحالة آيت اهللا طالقاني 

اينكه ما بايد درجامعه به فك «، يا "بديع زادگان"بچه ها را به تفسير قرآن 
يعني كه كه بايد حركت شناور  "سبح اسم ربك االعلي"بپردازيم، يا  "رقبه

به  خداوند داشته باشيم ...  دانشگاه تبريز خانم هايي كه بعنوان 
دانشجوتحصيل مي كردند دانشگاه را تبديل كرده بودند به يك مركزنمايش 

   155 -4صص» مد و لباس و آرايش ... 
تشكيل گروه ضربت براي كنترل ناموس اسالم، وكتك زدن پسران و 
دختران درخوابگاه وغذاخوري، ازخبرهاييست كه نويسنده با شوروعالقه 

  تعقيب ميكند: 
ديديم كه خانم وآقائي با هم مشغولند. آقا را حسابي زيركتك گرفتيم  «

دختررا صدا زد  به دخترگفتيم اگرجيغ بزني تورا هم ميزنيم. ...  شفيعي
وگفت تو چرا بااين قيافه ظاهر ميشوِي؟  چرا رعايت نميكني و با تخم مرغ 

  249.  234ص ...» زد توي سر دختره؟ 
وحشيگري و ناداني وقتي مايه فخرفروشي ميشود، آن هم درفضاي 

  دانشگاه، بايد گفت ازماست كه برماست!
ميشناسد، هرحرف نويسنده، كه هرگزدانشجونبوده وفرهنگ دانشگاه را ن

وحديث كه شنيده، بدون تأمل در صحت وسقم آن، اصيلترين حركت 
دانشجوئي را در قالب مؤلفه هاي روائيِ حوزه، با همان سبك و سياق ثبت و 
منتشركرده است. اين كتاب نه كار پژوهشي ست و نه روايتي ازجنبش 

  ز اوهام. دانشجوئي. لكة ننگي ازيك تفكرسياه عقب مانده، مقلدي لبريزا
همو، چنان سرگرم حفظ نواميس مردم بوده، كه خانم دكترهما ناطق را 

  هم شاعره ناميده است.
سياسي  –اما اين را درست نوشته كه شعائر مذهبي بك سالح فرهنگي 

ازنظرفكري واخالقي «ولي  نتيجه گيري  ادعايش » عليه وضع موجود بود.
پرت و بي اساس است. ونميداند  ،»دربرابر آلودگي هاي فرهنگي اخالقي رايج

يا نميخواهد بداند كه پايان آنهمه شعارهاي مذهبي، به فساد دامن زد. ازقول 
 مسئوالن حكومت واليت فقيه آمده است :

حتي در قم به گفته استاندار پيشين برادرعباس محتاج، ... «  
 .»خانه فساد داير است 5000

تا  به نقل از  2008ژوئن  13تا  10عليرصا نوريزاده، كيهان لندن. 
  برادرعباس محتاج استاندار پيشين .

دانشجويان درميان مردم بدنام « بازهم به روايت ازديگري نوشته شده 
دروغ است مانند ديگر دروغ هاي تكراري. فضاي هوشمندانة ». شده بودند

دانشجوئي دانشگاه تبريزهميشه پيشرو بوده و نه مذهبي. و به همين علت 
هرات مذهبي شركت نميكردند. از سازش مذهبيها و نيات اصلي آنها در تظا

آگاه بودند. به سابقة مبارزات نسل هاي گذشته، دريافته بودند كه مذهب 
وايمان به خدا يك مسئلة شخصي ست وربطي به مطالبات سياسي از شاه و 

حكومت وجباران زمانه ندارد. حس خطر ازاستبداد مذهبي، وتمركزقدرت 
دردست روحانيت، دربين آنها قويتر بود. درخاطرة قومي، حادثه  سياسي

ويران كردن مدارس نوين به زمان رشديه را به ياد داشتند وريختن طلبه 
هاي معمم به پشت بام مدرسه ها با بيل و كلنگ. وتخريب بامها روي سربچه 
هاي معصوم بيخبركه روي نيمكت نشسته سرگرم درس و مشق بودند. 

تجاع وحفظ ايمان مذهبي دردرون فرد، ميراث گرانبهائي كه وحشت ازار
ازمشروطيت به ارث برده و درخرد جمعي اهل منطقه حرمت واالئي دارد؛  
كه متĤسفانه درمسئلة كنكورسراسري دانشگاه ها به دست همين بچه 
مسلمان هاي شيفته اوهام به شدت آسيب ديد. كه جاي گشودن بحثش 

  ديگري بايد موكول كرد.  اينجا نيست و به وقت 
اظهارنظرهاي مغرضانه و نامربوط نويسنده، دربارة اصالحات ارضي زمان 
محمد رضا شاه كه كندي آن اصالحات را از شاه خواسته بود، بايد گفت كه 
ابليس هم اگر آن اصالحات را از شاه خواسته بود خداي متعال به راه راست 

ي اكثريت عظيم سكنة اين هدايتش كند. حل مشكل زمينداري ورهائ
مرزوبوم،  يعني نجات رعيت ازقيد بندگي مالكين غارتگر، يكي ازمعضالت 
تاريخي ماست. اما اينجا بايد خاطرنشان كرد كه نخستين گام دربارة تقسيم 
امالك درحكومت ملي آذربايجان برداشته شد. آن هم درست درزماني كه 

شرط اين كشور دربرابر آمريكا كه دراثر تسليم بي قيد و  –دركشور ژاپن 
تحت ادارة متخصصين  –درجنگ دوم جهاني به اشغال نظامي درآمده بود 

آمريكائي به فرماندهي ژنرال مك آرتورانجام گرفت. موفق شد وخوش 
درخشيد. اما درايران، اين اصالحات بعد ازشكست نظامي حكومت ملي، از 

دوباره زمين ها را  بين رفت. اوضاع به وضع گذشته برگشت.  مالكين
تصاحب كردند. ازآنجائي كه مالكين بزرگ از جمله ذولفقاري ها وافشارها 
برعليه حكومت ملي مبارزة مسلحانه كرده بودند وسهم خودرا بايد ازحكومت 
ميگرفتند كه گرفتند. درلشكركشي هاي خونين و كوچ اجباري روستائيان به 

  ديگراستان ها، آمال وآرزوها تباه شد. 
لبته، نارضائي شخص مرجع تقليد نيز درشكست برنامه اصالحات ارضي ا

، دراين 1337نقش مهمي ايفا كرد. زماني كه اليحة دولت دكتراقبال درسال 
مورد وهمچنين درمورد حق رأي زنان براي شركت درانتخابات تنظيم شده 

. با  بود، آقاي بروجردي با اطالع از قضيه درواقع تهديد به صدور فتوا كردند
توجه به افتضاح انتخابات زمستاني دولت مجبور به استعفا شد. دردوران 
رياست جمهوري كندي براي اجتناب ازافتادن دهقانان به دامان نيروهاي 
چپ، مانند چين يا وييتنام اصالحات ارضي به حكومت ايران توصيه شد. با 

ا آن نفوذ اينكه آقاي بروجردي به اجداد طاهريننش پيوسته بود و كسي ب
جايگزينش نشده بود، اما، مراجع پس ازآقاي بروجردي، هرازگاهي آن حكم 

توسط 1342فتوارا بعنوان زنگ خطر يادآوري ميكردند كه در پانزده خرداد 
  آقاي خميني، با دارو دستة طيب حاج رضائي مخالفت ها عريانترشد. 

ناكام ماند،  اما علت اينكه چرااصالحات ارضي درژاپن موفق شد و درايران
يك داستان سياسي است كه با بافت مذهبي اجتماعي كشوربه اين زوديها 
حل شدني نيست. دستگاه اصالحات ارضي درژاپن افسران آمريكائي بودند 
كه ميخواستند عالوه از پيشگيري كمونيسم، سيستم اجتماعي ژاپن را زير و 

ق هم شدند. حال روكنند و قدرت و مقام امپراتوري راكاهش دهند كه موف
  آنكه درايران دستگاه دولتي ظرفيت فني وپايگاه سياسي يك اصالحات 

بنيادي درست و حسابي را نداشت. شاه ايران، هرنوع اصالحات را به نام خود 
و به دست خود ميخواست انجام بدهد. تحكيم بنياد پادشاهي با شيوة سنتي 

فاجعة حكومت اسالمي را  و ادامة اين تفكر به شكست برنامه ها منجرشد و،
  درزهدان خود پرورش داد!

به موازات موانع فوق، مخالفت نهادهاي مذهبي به ويژه شخص مرجع 
  تقليد را بايد به معضالت يادشده اضافه كرد.  

دولت تحت شرايطي پول زمين ها را پرداخت و زمين را در اختيار دهقان 
شاهد بودند كه بانك و كشاورز گذاشت. روزنامه ها نوشتند وخيلي ها 

  كشاورزي به دهقانها وام ميداد براي اداره اموركشاورزي. مثال جهت تهيه 
تراكتورو بذرو ...  به تشويق آخوند ده،  دستجمعي عازم زيارت مشهد شدند. 
آخوند هم با آنها رفت. وقتي برگشتند پولي در بساط نبود كه روي زمين به 

بودند. ربا خوار پيدا شد به آنها وام مصرف برسد. خيلي ها محتاج نان شب 
  داد.  چند روز ديگر دهقان هاي كشاورز سرازكارخانه ها درآوردند. زمين 
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بالصاحب رها شد. خالي شدن دهات مصيبت تازة ملي، موهبتي براي رژيم  
  آينده گرديد.

زاغه نشين ها توسعه پيدا كردند. نيروي قدرتمند حاشيه نشين شهرها، 
بزرگترين حامي انقالب شد. فرزندان و بازماندگان همان حاشيه  57ل درسا

نشينها باخدمت درسپاه پاسداران وبسيج ولباس شخصيها حكومت ايران 
  راامروزه برعهده دارند.

آقاي نويسندة مسلمان مكتبي كه دستي درروزنامه نگاري دارد و دانش  
باشد كه قبل ازدست  آموختة حوزة علميه ، اين نكته را بايد متوجه بوده

گرفتن قلم، فضيلت قلم را به درستي بايد شناخت و صادقانه به خدمت 
گرفت؛ با فكرباز و وجدان سالم، روي مسائل اجتماعي داوري كرد. اما ازآنجا 
كه آبشخور فكريِ بسته شان ايمان كور است و ضديت با هر دگرانديش، 

ه جلوپايش گسترده اند. من بناچاردرهمان دام ميافتد كه پيشينيان هزارسال
ازاين نويسنده جزهمين اثر، وچند مقاله پراكنده، چيزي نخوانده ام. ولي با 

كتابي كه نوشته  28مطالعة اين دفترترديد پيدا كردم درصداقتشان به آن 
اند. كه اميدوارم چنين مباد واگربوده باشد بايد گفت كه، نه آنهمه كتاب ونه 

ي بين المللي گرفته ونه آن كارنامة پفكي، هرگز، آنهمه جايزه كه ازنهادها
نشاني ازصداقت وامانتداري، پاكيزگي وشفافيت ذهنِ  يك نويسندة آگاه و 

  مسئول را ارائه نميدهد.  
نويسنده، وفادارجهل عمومي ست. به باورايشان، انبوه عوام الناس، ميبايد 

ه سينه زنان گريان كه هميشه درفقرفرهنگي باشند ودرجا بزنند. دسته دست
پاي منبر بنشينند و گوش بسپارند به وعده هاي سكرآورفقيهان، غرقه 
درجهان نبوده ها و نشده ها! وسرخوش ازآن دنياي خيالي. با اين سياه لشگر 
نادان بيشمارِمزرعة جهالت است، كه تصويربزرگترين جبار آدمكش زمانه 

  درماه نقش ميبندد!   
، باهمة وابستگي هاي عقيدتي به مذهب، اين نويسندة جنبش دانشجوئي

را حتما ميداند كه هيچ دونده اي با غل و زنجير نميتواند بدود.  درشوره 
زارانديشه هاي تحميلي و پوسيده، رشد و پرورش بذرهاي آزادي امرمحالي 
ست. آزادي، مستلزم استقالل رأي است. وعبوديت و بندگي ازآنِ انديشه 

ن هاي تاريك مكتب وسنت، نورفروزان دانش و معارف هاي نمور، كه درداال
  جهاني را با ستايش جهل تاخت زده اند . 

نويسنده، حد ومرزي در گزافه گوئي نميشناسد. تمام همة رخدادها را به 
حساب چند دانشجوي مسلمانِ مكتبي واريز ميكند، با بزرگنمائي  راحت و 

مبارزميگذرد. از تبعيد وزنداني  آسوده، با وجدان خوابرفته از كنار دانشجويان

شدن آنها، هيچ نميگويد. با انكار واقعيت مبارزه، حقوق ديگران را نفي 
  ميكند. كل جنبش با نماز خواني چند دانشجوآغاز مبشود. 

نميگويد كه ساواك، دريك مرحله هفتاد دانشجوي دانشگاه تبريز را 
ازتحصيل محروم كردند.   دستگير و بعد از نزديك به سه ماه تبعيد، آنها را

 1310نميگويد كه بازدسته اي ازدانشجويان را دستگير ودردادگاه طبق ماده 
بعنوان مخالف اصالحات شاه به زندان هاي طوالني مدت محكوم كردند، به 
چندتن از آنها حبس ابد دادند، فرج سركوهي و بهزاد كريمي جزوشان بود 

ميگويد كه درتمام آن تبعيد و زندان كشيدند.  ن 57كه تا قيام بهمن 
بازداشت ها يك نفرهم از طرفداران و پيروان مكتب و مذهب نبود.  از معدود 
مذهبي هاي دوآتشه نه كسي بازداشت شد و نه مزاحمتي برايشان پيش آمد. 
آقاي رجائي كه جزو معاودين عراقي ست [همان كه نامش بعداز انقالب 

باراني درآمريكا برسرزبانها افتاد]، استاد درمقام ديپلمات به اتهام سرقت يك 
ادبيات دردانشگاه تبريزبود، كه پيش ازانقالب هيچگونه حركت اعتراضي از 
اين شخص ديده نشد پس ازانقالب درشماراندك استاداني بود كه به 

هاي اعتراضي  اصطالح مسلمان بودند صاحب مسئوليت شدند. درواقع حركت
ي پيش بردند كه اعتقاد به آزادي ودموكراسي استادان دانشگاه را استادان

  داشتند و آقاي رجايي درميانشان حضور نداشت .
  مينويسد:  213نويسنده كتاب درص 

سال فتوحات اقتصادي و سياسي رژِيم شاه بود. مسأله  1354سال «
منازعه با حكومت بعث عراق با پبروزي شاه خاتمه يافت واو شايستگي خود 

  »منطقه به امريكا وانگليس نشان داد. را براي ژاندارمري
كورانديشي و وابستگي به فرهنگ بيگانه، نويسنده را چنان غرق كرده كه 
وامانده ازتميز خيرو شر، هركار شاه را به ژاندارم بودن او نسبت ميدهد. 
ازپيروزي برصدام بيگانه، كه دشمني آشكاراو درجنگ هشت ساله باايران و 

دت خشمگين اش ميكند. كاري كه تنها ازدشمن ايراني عريان شد، به ش
  برميĤيد را انجام ميدهد. 

باايجاد حكومت اسالمي، ذات قدرت عريان شد. روحانيت، غرق درگنداب 
ماديات، پاكي وجدان ديني را به شدت آلوده كرد.  باخون همان دانشجويان 

  ساده دل وضو گرفت و به نمازايستاد.
و دروغ هاي ننگينش. كه اين خبر  بندم با كلي تحريف كتاب را مي

  منتشرشد: 
 يكى ازاسناد افشا شده توسط سايت ويكيليكس كه«

منتشرشد، حاكي است كه دولت ايران 2010-12-13امروزدوشنبه 
قبايل و عشايرعراقى، زنان  نفوذ بر شيوخ براى تاثيرگذارى و اعمال 

كرده  بر اساس يك سند درز .صيغه اى در اختيار آنان قرار مى دهد
نفوذ تهران در  از سفارت امريكا در بغداد، يكى از راههاى تقويت

شيوخى  عراق، استفاده اززنانى اعالم شد كه با عقد شرعى موقت به
 د.سپرده مى شدند كه به هر دليل يا بهانه اى به ايران سفر مى كنن

دراين سند ويكيليكس كه در آغاز سال جديد ميالدى تهيه شده 
يافته، اززبان يكى از ه سوى افشاكنندگان به بيرون راولى اخيراً از

است كه به يك كارمند سفارت امريكا در  شيوخ عراق نقل شده
  بغداد گفته است: 

دولت ايران بخاطرتقويت نفوذش در عراق، در هر ديدار كوتاهى  "
اين "ترا به صيغه موقت درآورده اس كه از ايران داشته ايم، زنانى

بعد از نخستين ديدارم از ايران دريافتم  "ايد: شيخ عشيره مى افز
همه شيوخى كه ازاين كشور ديدن كرده اند، ازازدواج موقت بهره  كه

  "اند. مند شده
هربار كه به ايران مى رويم به بستگان خود  "او توضيح مى دهد:  

براى درمان عازم ايرانيم . ليكن راستش را بخواهيد  مى گوييم كه
ززنان صيغه اى ا يرانى براى ما دربهره ماا سئوالنهايى كه م ازفرصت

كنيم و اين موضوع به هدف اصلى ما  فراهم مى كنند، استفاده مى
  »ت.تبديل شده اس

*  
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آرژانتين مي كوشد بعد از ديكتاتوري نظامي و فالكت اقتصادي گذشته، 
بگشايد و خود را با شرايط ِ حال تطبيق دهد،  راهي به سوي آينده

نويسندگان آرژانتين اما حساب خويش با اين گذشته فالكتبار هنوز تسويه 
  اند. نكرده

  
سه ماهه بود كه مادرش را از دست داد. هنوز به طور  "فليكس بروزويه"

دقيق نمي داند كه مادرش به چه شكل و كجا كشته شده. شايد ابتدا 
هاي اقيانوس  بعد مثل بقيه، جسدش را از هواپيما به آب شكنجه شده و

اند. شوهرش را چند ماه قبل از تولد فليكس دستگير كرده و برده  انداخته
  بودند.

  
سال پيش بود كه ديكتاتوري  34ساله است، و درست  34فليكس امروز 

دفاع "تشكيل يافت تا به نام  "ويدال"نظامي در آرژانتين به رهبري ژنرال 
، قاصدان مرگ را براي نابود كردن مخالفان ديكتاتوري به محل كار و "ليم

  ها گسيل دارد. زندگي آن
والدين فليكس در شمار نخستين كساني بودند كه به جنبش مسلحانه عليه 

، 1983ديكتاتوري پيوسته بودند. تا شكست و پايان ديكتاتوري در سال 
  كس به قتل رسيدند.چون پدر و مادر فلي بيش از سي هزار نفر هم

آيرس  فليكس بروزويه تعريف مي كند كه پيش مادربزرگش در بوئنوس
كه مدرسه را  بزرگ شده و دوران كودكي خوبي با او داشته است. پيش از اين

شروع كند، مادربزگ به او گفته بود، چه اتفاقي براي پدر و مادرش افتاده 
  مشكل بود. است. درك اين موضوع اما در آن سن و سال برايش

هاي مدرسه فليكس دوست نداشت تا از پدر و مادرش با  در سال
هايي  ها و يا قاضي ها فرزندان ارتشي ها حرف بزند، زيرا بعضي از آن همكالسي

بر اين اساس  هاي حكومت نظامي به كار اشتغال داشتند. بودند كه در سال
همين علت بود با قاتالن مخالفان ديكتاتوري احساس همدردي داشتند. به 

ها جدا مي دانست و با آنها طرح دوستي نمي  كه فليكس خود را از آن
ريخت. او پسري ساكت و خجالتي بود كه به جاي حرف زدن ترجيح مي داد 

  بنويسد.
امروز فليكس بروزويه انساني شناخته شده در صحنه ادبيات آرژانتين است. 

اي خويش، مستقيم و ه تقريباً تمامي نويسندگان آرژانتين در نوشته
غيرمستقيم، اين فصلِ تاريك تاريخ آرژانتين را مورد بررسي قرار مي دهند... 
ديدگاهي كه او در داستان ارايه مي دهد تا كنون نظير نداشته است، 

هاي مبارزان گمشده براي كشف هويت شخصي خويش آن  ديدگاهي كه بچه
  را به موضوع رمان پيوند مي دهند.

(در ماه سپتامبر در  "76"تان نخستين كتاب او به نام تمامي هشت داس
آلمان منتشر شد)، سرگذشت فرزندان مبارزاني است كه از جمله قربانيان 

اند، و نشان مي دهد كه در نبود والدين چگونه زندگي  اين جنگ كثيف بوده
اند تا يك زندگي معمولي را در آرامش  اند و به چه سان در تالش بوده كرده

ها و داليلي هستند كه بدانند  دهند. آنان در جست و جوي نشانه سامان
اند و اصالً  واقعاً چه اتفاقي براي مادر و يا پدرشان افتاده و چگونه كشته شده

ها نمي دانند چه مي جويند ولي  چرا تروريست ناميده مي شوند. بعضي از آن
است. بروزويه  خالي از خشم "76"مي دانند كه در پي انتقام نيستند. كتاب 

احساس خشم با من بيگانه است، زيرا در "دليل آن را چنين بيان مي دارد؛ 

سوگ و غم  "آخرين تحليل خشم نمي تواند به كسي و يا هدفي ياري رساند.
  اند. هاي او حضور دارند كه گاه به طنزي تلخ نيز آراسته شده در داستان
تي و نكبت نمي كنند، هاي داستان بروزويه خود را غرق در بدبخ شخصيت

يك زندگي عادي را پيش مي برند و نمي خواهند از سوي ديگران به عنوان 
  جانشينان پدر و مادرشان به حساب آيند.

قاتالن گذشته لعن نمي شوند و قربانيان نيز همه منزه به شمار نمي آيند. 
و اي به طرفداري از يك گروه  به عنوان نويسنده عالقه"نويسنده مي گويد؛ 

يا جنگ با گروهي ديگر را ندارم. اگر چه درست و نادرست روشن است، من 
او با  "فقط احساسات را مي نويسم. اين خواننده است كه بايد قضاوت كند.

اين شيوه از نوشتن توانسته است افكار عمومي آرژانتين را به حركت درآورد 
ني كنند، هرچند تا تاريخ اين كشور را از نو، بدون دخالت احساسات، بازبي

  اين كار آسان نيست.
بروزويه مثل بسياري از نويسندگان آرژانتين قادر نيست از راه نوشتن زندگي 
كند. ابتدا معلم شد، بعد ترجيح داد به عنوان تميزكننده استخر مشغول به 

  كار شود.
رئيس جمهور شد، رسماً سياست  "نستور كيرشنا"كه  2003از سال 

چنان ادامه دارد. در آرژانتين  يش گرفته شد كه هميادآوري گذشته در پ
  اعتماد هستند. مردم نسبت به سياستمداران بي

Abuelas de plasa may  (مادران ميدان مايو) ياH.I.J.O.S.  دو سازمان از
ها  هستند كه براي روشن شدن و جبران مادي  بازماندگان كشتگان آن سال

امان و موفقي را دنبال مي كنند ولي از  ي بي   ها، مبارزه و معنوي آن جنايت
سوي بسياري وابسته به حكومت تلقي مي شوند. سياستمداران راستگرا كم 

، رئيس جمهور پيشين به سر كار "كارلوس منم"و بيش در تالش هستند تا 
در واقع شعار اوست، ولي در  "بيائيد گذشته را فراموش كنيم"برگردد. 

  طرفدار اين شعار نيست.آرژانتين جز خود آنان، كسي 
نواي آرام و قابل اعتماد فليكس بروزويه در چنين شرايطي، به موقع به گوش 

ترين روزنامه آرژانتين از او به عنوان يكي از ده  ، پرفروش"كالريم"مي رسد. 
  نويسنده مهم و بزرگ كشور طي ده سال گذشته نام مي برد.

ي در باره كودكي و جواني يك رمان اتوبيوگراف "سرچشمه غم"رمان زيباي 
، نويسنده بزرگ آرژانتين "پاپلو راموس"در دوران بعد از ديكتاتوري اثر 

است. اين رمان را يك شاهكار هنري مي دانند. از كتاب بروزويه با توجه به 
  چنين موضوعي، به عنوان اثري در همين راستا نام برده مي شود. 

مي  "گذشته"تين، خالق رمان ديگر نويسنده مشهور آرژان "آلن پائولس"
ادبيات بايد از ذهني آزاد تراوش كند و اين مهمترين اصل آفرينش "گويد؛ 

او نيز مشغول نوشتن رماني در سه جلد است كه  "ست. شاهكار ادبي
منتشر شده است. اين كتاب  "ها داستان اشك"نخستين جلد آن با نام 

ن ديكتاتوري در هاي آغازي ست حساس در سال داستان زندگي جواني
كه؛ چگونه اندك اندك دنياي اطرافش فرو  ست بر اين آرژانتين. او شاهدي

  مي ريزد و همه چيز درهم شكسته مي شود.
هاي  هاي ديكتاتوري، سال به همين علت است كه سال"به نظر نويسنده 

هاي پيش از ديكتاتوري  تر اما سال مرگ است، سالهاي مرده. براي من جالب
اني كه بخشي از جامعه كه ثروتمند بود، به جنگ با دولت هستند، زم

برخاست. ما مي دانيم كه حكومت نظامي چه چيزهايي را از بين برد و چقدر 
ايم چگونه در كشوري كه فكر مي  زجرآور بود. اما هنوز واقعاً درك نكرده

چنان  اي پيش آمد و آن كرديم مدرن است، در اندك زماني چنين پديده
  "كرد.پيشرفتي 

از جمله نويسندگان استثنايي آرژانتين است كه آثارش به  "نيرو كلوديا په"
اگر ما دركي از تاريخ نداشته ". او مي گويد؛ اند ها ترجمه شده بسياري از زبان

مان جامه  گذاري كنيم و به آرزوي ديرينه باشيم، نمي توانيم آغازي نو را پايه
   "عمل بپوشانيم.

با وجود ساختمان جنايي داستان كه با مرگ و يا قتل  "نيرو په"در اثار 
مرموز آغاز مي شود، با يك جست و جوي ساده قاتل و قاتالن ادامه پيدا 

كه از اين رهگذر جامعه خشن امروزي آرژانتين به نقد كشيده  نمي كند، بل
مي شود. او بدينسان، از اين آفرينش ادبي نيشتري به دمل گذشته كشور 

  مي زند. 
گذشته آرژانتين مثل استخري است كه من  "يكس بروزويه مي گويد؛ فل

نشين مي شوند و آب  تميزش مي كنم. تمام كثافات بعد از مدتي در آن ته
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بسيار شفاف ديده مي شود، اما اگر آدم با چوبي آب را اندكي هم بزند، 
 تمامي كثافات رسوب يافته آشكار مي شوند و ديگر از آن آب شفاف

  "ده خبري نيست.زنن گول
 Kultur Spiegel, Heft 9, September 2010* منبع: 

اين نوشته در واقع به بهانه حضور نويسندگان آرژانتيني در نمايشگاه كتاب  
هايي را كه به نمايشگاه مربوط  فرانكفورت نوشته شده بود. در ترجمه بخش

  اند. مي شد، حذف شده
*  

  

 ها ها، اين جستار آن سال

  
  فرشته مولوي ي: نوشته

 پري رياحي  : عكس روي جلد
  بهرام بهرامي  : لداجراي طرح ج
  )2010(ژوئيه 1389چاپ اول: بهار 

  پاريس -مجله آرشناشر: 
  
  

  از مقاله چهل
  فلسطين استعمار ضد تباران يهودى 

  
  ترجمه و گردآورى در جمعى كار

  ساعى حبيب و شناس حق تراب :كوشش به
  پاريس ـ آرش مجلهء :ناشر

  
  
  

  
  
  

  ها را آب بدهيم بگذاريد گل
  (خاطرات يك زنداني سياسي در ايران)

  

  
  

 ها را آب بدهيم بگذاريد گلكتاب خاطرات زندان جعفر يعقوبي با عنوان 
  (خاطرات يك زنداني سياسي در ايران)  

    [Let Us Water the Flowers (The Memoir of a Political Prisoner 
in Iran)]  

) در آمريكا توسط انتشارات 2011نگليسي بزودي (آوريل به زبان ا
جعفر يعقوبي از اعضاي سازمان   شود. منتشر مي )Prometheus( پرومتئوس

آذر) بود كه در جريان ضربه به اين سازمان در پائيز سال 16فدائيان خلق (
زاد شد. او از بازماندگان از زندان آ 1368ر و در اسفند سال دستگي 1363

است.  جعفر يعقوبي تالش  1367بزرگ زندانيان سياسي در سال كشتار 
دارد از طريق بازگوئي خاطرات زندان خود به زبان انگليسي  در رابطه با 
جنايات دهه شصت توسط رژيم جمهوري اسالمي، بويژه كشتارهاي يزرگ 

  ، به مردم جهان آگاهي برساند.67و سال  62-60سالهاي 
اي، مانند  توسط كتاب فروشي هاي زنجيرهي كتاب خاطرات جعفر يعقوب

يره، هم اكنون معرفي شده و و غ )Borders( رزو بورد )Amazon(آمازون
ما اميدواريم هم وطنان عزيز و خوانندگان شود.  سفارش براي آن پذيرفته مي

يان و بويژه  غير ايرانيان ايران  بهتر كتاب  در معرفي هر چه وسيع آرش
  نويسنده را ياري كنند. ،ايرانائل مند به مس عالقه

  
LET US WATER THE FLOWERS  

The Memoir of a Political prisoner in Iran  
  

Jafar Yaghoobi 
Prometheus Books and Publishers  
April 2011 
New Releases 
Memoir 

 
Available through Amazon.com, Barnes and Nobles, and 
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  »بر روايت زندان تأملي«

 
  

ام با مطالعة چند روايت كوتاه و بلند و درك عمق فاجعه،  سعي كرده
ها نه مالط كار راوي، بل،  ها را بيرون بكشم. اين رگه هايي از متن رگه
بنداني كه ديگر در  اي است بر گور هم هايي است دروني شده. مرثيه حس

مي پرندة آزاده شده از اي است از حنجرة زخ كنار راوي نيستند. سوگنامه
قفس. شعري است سياه، به سياهي ظلمت. راوي شاعر ظلمت است. راوي 

چيند تا يك تصوير  ها را كنار هم مي ترين لحظات زندان واژه در شبانه
بندان بدست دهد. هر كلمه بيان يك درد است،  عمومي از موقعيت ويژه هم

ي آن دست نزند، چه بسا دردي كه دروني شده. اگر راوي به موقع به مداوا
بينيم كه  هاي درخشاني مي ها رگه كه در كوير تنهايي از پا درافتد. در روايت

هاي زخمي و شكنندة آنها سر ريز كرده  نه از زبان راويان، بل، از اعماق روح
اي از حس و عاطفة انساني كه جسم و روحش در منگنه قرار  است. فشرده

دناك كه راويان به مخاطبين خود انتقال اي تلخ و در گرفته است. تجربه
  دهند. مي

در اين جا الزم است اشاره كنم كه من به جز سه تن باقي راويان را نه 
پور، عضو كانون  شناسم. راوي اول، شهرنوش پارسي ام و نه مي ديده

ام. گرچه  نويسندگان در ايران، با پوزش از وي من تا بحال روايتش را نديده
شروع شده است. راوي » انترنت«زخواني روايتش از زندان در ام كه با شنيده

دوم، م. رهاست. من او را درست بعد از آزادي از زندان، فقط يك بار در 
در مراسم خاكسپاري نوجواني بنام » پرالشز«ام. در گورستان  پاريس ديده

ماند  ها را شكست. مي كه در واقع مرگ نابهنگامش كمر تبعيدي» محبوبه«
كند با همسر و دخترش  سوم فريبا ثابت كه در پاريس زندگي ميراوي 
  سحر. 

فريبا ثابت دفتر روايتش را چند سال قبل در فاصلة پنج ساله منتشر كرده 
كنم كه انگيزه نوشتن اين تأمل با الهام از ديدار دخترش  است. اعتراف مي

نگاه يك رخ داد و من با » سپيده«ام  سحر در مراسم جشن عروسي برادرزاده
نويس چند روايت كوتاه و بلند را مطالعه كردم. سپس بر آن شدم كه  داستان

هايي را كه در صفحات بعد خواهيد خواند، از قلب متن بيرون بكشم و  رگه
  ها دعوت كنم. مخاطب را به بازخواني والجرم بازانديشي روايات

واياي مختلف به توان از ز دانم و به اين امر وقوف كامل دارم كه مي گرچه مي
تر از آنست  ها نگريست و به ارزيابي آنها پرداخت، چرا كه فاجعه بزرگ روايت

  كه بتوان تصور كرد.
اي از كار است. باشد آناني كه به انسان و حقوق انسان ارج  اين تأمل، گوشه

گذارند، به ابعاد ديگر اين فاجعه بپردازند. اين تأمل، اداي ديني است به  مي
يفتة طرفدار آزادي و عدالت اجتماعي كه دست نداد به سالمت هاي ش جان

  از كوير ظلمت بگذرند و روايت خود بازگويند.

  محسن حسام 
(اقدامي) » حسين صدرايي«ياد  اين نوشته را با ارائه دو قطعه از اشعار زنده

  كنم: آغاز مي
  

  اسب، گسسته بال خيالم
  باز

  در باد شيهه سر داده است 
  بوي كدام سوار

  مگر از دشت خاطرات گذشت؟
  

           ***  
  ات را ما ياد زنده
  هاي گُل چون گرده

  با دست بادها
  پراكنيم. در چهار سوي جهان مي

  
حسين اقدامي شاعر و نويسنده، از اولين شهداي كانون نويسندگان ايران، 
استعدادي شگرف كه فرصت بيشتري براي شكفتن نيافت، شاعري كه 

نويسي كه  ناي شعر روزگار ما ـ شعر مقاومت بيافزايد، داستانتوانست به غ مي
نويسي كه  توانست آثار ماندگاري از خودش به يادگار بگذارد. نمايشنامه مي
  توانست آثار نمايشي با ارزشي خلق كند. مي

حسين اقدامي هنرمندي جسور اما بغايت فروتن بود. خبر شهادت حسين 
را در بهت و ناباوري فرو برده بود.  اقدامي، اعضاي كانون نويسندگان
در روايت بلند » مهدي اصالني«كرد.  هيچكس مرگ حسين را باور نمي

 1هاي كتف«نويسد:  در بارة حسين اقدامي چنين مي» كالغ و گل سرخ«
شاعر، عضو كانون نويسندگان در اثر قپاني شدن، كاركرد طبيعي خود را از 

دي از كار افتاده بود. حسين، درد دست داده بود. دست راستش تا حد زيا
دانيم كه حسين  مي» با خود داشت. 1367شانه را تا لحظة اعدام، تابستان 

اقدامي بعضي از اشعارش را براي آنكه از زير تيغ سانسور بگذرد، با اسم 
يكي از دو  2دانستم نمي«كرد. به روايت مهدي اصالني:  مستعار چاپ مي

ي خوانده بودم، كار حسين اقدامي است، بابك گير كتابي را كه قبل از دست
نيا و اشعار ممنوعه آمريكاي التين به  اثر جالل برگشاد، ترجمة رحيم رئيس

 3حسين«افزايد:  مهدي اصالني چنين مي» انتخاب و ترجمة حسين درفَكي.
» ساخته بود.» درفك«اين نام آخر را از تركيب اسم كوچك خود و انتشارات 

ر روايت كالغ و گل سرخ قطعه شعري از حسين اقدامي را مهدي اصالني د
كند. از نظر مهدي اصالني  نامة وي به مخاطب معرفي مي همچون وصيت

اي را كه  اش مطابقت دارد. در اين جا ما سروده نامه زندگي شاعر با وصيت
نامة حسين اقدامي در روايتش آورده است،  مهدي اصالني به عنوان وصيت

  كنيم:  عيناً نقل مي
  برهنه پاي بر تيغ و برهنه تن در آتش«

  گذرم از آزمونِ سرخ مي
  و سرنوشت، نه پيشاپيش من

  »رود. كه چونان سگي رانده به دنبال مي
  يادش گرامي و راهش ادامه باد.

  
نويسم، از آن رو كه از ياد نرود، به تعجيل از  مي«نويسد:  مي 4»هلن بر«

  »ها محو شود. د از خاطرهنويسم، از آن رو كه نباي واقعه مي
هاي روزانه را شروع  هلن بر همزمان با شنيدن پاي نازيسم نوشتن يادداشت

اش  سال بيشتر نداشت. در پاريس با خانواده 22كرد. هلن بر آن زمان 
ها دانشجو بود.  كرد. دورة اشغال خاك فرانسه توسط ارتش نازي زندگي مي

دوگاه مرگ فرستاده شد. هلن بر در بازداشت و به ار» گشتاپو«هلن بر توسط 
 Bergen«ها  درست چند روز پيش از آزادسازي اردوگاه نازي 1944مارس 

Bellçen «.از گرسنگي و بيماري درگذشت  
آدمي اينست كه حقيقت را بگويد،  5وظيفه«نويسد:  مي» نوآم چومسكي«

در  توانند حقيقت را در مورد مسائل مهم بگويد، براي كساني بگويد كه مي
  »راه گسترش حقيقت كاري انجام دهند.
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اسد سيف از زمرة منتقدان پركار خارج از كشور است. سيف در بارة ادبيات 
  شناسي، تاريخ، فولكلور و ادبيات زندان قلم زده است. تبعيد، جامعه

ما متأسفانه موقعيتي پيش نيامده  6در فرهنگ«نويسد:  اسد سيف چنين مي
اي باز شناسيم. در صد سال اخير  ش را در آئينهتا بتوانيم نقش كامل خوي

اي بيابيم، در آن دقيق شويم، به اين اميد  ايم تا تكه آيينه هرازگاه كوشيده
ها چون قد ما راست  كه هويت خود را باز يابيم. در اين راه بسيار آيينه

  »را بشكنيم.» خود«ايم تا مجبور نشويم  اند، شكسته ننموده
گذاشتن يادها  7كنار هم«نويسد:  يگر چنين مياسد سيف در صفحات د

يعني گسترده كردن دامنة ذهن در افق زمان. يعني اين كه، صداهاي 
مختلف را در كنار هم بشنويم و با صداي گذشتة خويش مقايسه كنيم. 
يعني اين كه، در آيينه تاريخ، خود را، سيماي تاريخي خود را بهتر ببينيم و 

اي متفاوت از  ين كه، در رو در رويي با خود، گذشتهبهتر بازشناسيم. يعني ا
  »خود و از جامعه كشف كنيم.

روايت » محمد معين«اما، روايت چيست؟ در فرهنگ فارسي، فرهنگ لغات 
)Ravayat.به معناي نقل كردن مطلب، خبر يا حديث و داستان است (  

اي به معن» Larousse» (Narrateur, Triceفرانسه (» الروس«در فرهنگ 
كند. راوي،  كند. كسي كه گزارش و شرح واقعه مي كسي كه روايت مي

  گو. سرا، تاريخ گو، داستان قصه
به معناي روايت كردن، نقل كردن، قصه گفتن. داستان » Narrer«فعل 

  گفتن است.
»Narration «هاي تاريخي، ادبي،  به معناي نقل و روايت است. روايت

  خطابي.
خالصه كرد: طريقه و راه و روش و اسلوب وقايع  توان اينطور بطور كلي مي

اتفاق افتاده است. شرح دادن و بيان كردن جزئيات است. شناساندن يك 
در » داستايوسكي«روايت و گزارش از شرح يك واقعه است. بيش از اين 

اولي به » 81490«در روايت » آلبرت شمبون«و » خاطرات خانة مردگان«
سال به شرح وقايع زندان،  65به فاصلة فاصله يك قرن و نيم، دومي 

  اند. تبعيدگاه و اردوگاه كار اجباري پرداخته
نويسد:  نويسنده و منتقد در بارة روايت زندان چنين مي» رضا اغنمي«
ترديد بخشي از ادبيات گستردة جهاني است. بيشتر از  زندان بي )8(ادبيات«

ردهاي مشترك جوامع آن رو قابل اهميت است كه پيوند مستندي دارد با د
  ».بشري

داري است. پذيرفتن مسئوليت است. پرداختن به شرح  كار اصلي راوي امانت
  وقايع و جزئيات آن است. 

» زاده رضا عالمه«در گفتاري كه بر فيلم مستندي از » نژاد ناصر رحماني«
تنها در  )9(نه«كند. راوي:  نوشته است، بدرستي به اين مسئله اشاره مي

تر از آن در قبال  يت ماجراي خود به عنوان يك قرباني، بلكه ـ و مهمقبال روا
  »روايت ماجراهاي قربانيان ديگر، در جايگاه شاهد مسئول است.

را به » مسئوليت اجتماعي» «ميهن روستا«درست به همين دليل است كه 
كند. از نظر ميهن روستا اين همه در  هاي بيدار گوشزد مي»وجدان«
  ».ا فراموشي براي جلوگيري از تكرار استب )10(مبارزه«

راوي به عنوان يك شهروند حق و حقوقي دارد. هيچ نهادي حق ندارد حقوق 
شهروندان را ناديده بگيرد. متهم حق دارد وكيل انتخاب كند. متهم حق 
دفاع در مقابل اتهامات را دارد. متهم بايد در يك شرايط عادالنه محاكمه 

علني باشد و در حضور هيئت منصفه، شاهدان و  شود. همة محاكمات بايد
وسايل ارتباط جمعي بويژه خبرنگاران انجام بگيرد. محاكمه پشت درهاي 
بسته، بدون حضور هيئت منصفه و شاهدان و خبرنگاران و وكيل مدافع 

گيري در دورة بازجوئي  مردود است. استفاده از هرگونه شكنجه براي اعتراف
دارد متهم را براي اعتراف گرفتن مورد ضرب و ممنوع است. بازجو حق ن

شتم و شكنجه جسمي و روحي قرار دهد، چه برسد براي گرفتن اعترافات 
هاي  دروغين. محاكمه بايد در يك دادگاه صالح انجام گيرد. راوي كه سال

اش را در ظلمت زندان گذرانده است، برخواست بر حق متهمين  جواني
حق هر كسي كه به زندان برود، از حقش  از )11(من«كند:  پافشاري مي

براي دادگاه علني و داشتن حق وكيل و همة حقوقي كه بايد به عنوان يك 
  »كنم. انسان از آن در جريان يك دادرسي عادالنه برخوردار باشد، دفاع مي

ام كه  كرده 12كوشش«نويسد:  راوي در آغاز روايتش به صراحت چنين مي
  »ام، چيزي ننويسم. جز به همان گونه كه ديده ام و جز آنچه كه خود ديده

ام، روايتي است موجز با زباني ساده و شفاف. عليزاده  روايت عليزاده را ديده
در روايتش از اطناب خودداري ورزيده و به اصل مطلب پرداخته است. به 

  گمان من روايت عليزاده با توفيق زيادي همراه بوده است.
نوشته است، به » حسن درويش«ه بر روايت اي ك ناصر مهاجر در مقدمه

چند سالي بايد بگذرد كه در  13انگار«كند:  نكاتي قابل توجه اشاره مي
بنديان پيشين بتوانند لب به سخن بگشايند و كابوس هولناكي را وا گويند 

اما «افزايد:  ناصر مهاجر چنين مي» اند. كه نه در خواب، بلكه در بيداري ديده
و هر شرايط به شدت دشوار ديگري ـ آدمي در نهايت  ـ )14(در زندان

هاي شناخته شده و ناشناخته  كند و همة ذخيره ظرفيتش حركت مي
خود   گيرد كه پا بر جا بماند و از حيثيت و شخصيت اش را به كار مي شده

هايش به تكاپو  كند. در اين راه، حتي، گاه فراسوي توانايي پاسداري مي
  »افتد. مي

كوه يخي كه بيرون زده  )15( نوك«به » ايرج مصداقي«ابطه در همين ر
كند. ايرج مصداقي يكي از راوياني است كه به تفضيل در  اشاره مي» است

بارة ادبيات زندان قلم زده است. از ايرج مصداقي اثري چهار جلدي به يادگار 
اهل  ام. ايرج مصداقي به دفاع از مانده است. متأسفانه من روايت او را نديده

اي نوشته است. وي همچنين به شعر مقاومت، بويژه به  قلم مقالة هوشمندانه
هاي  كه خود سال» بهروز جليليان«هاي زندان پرداخته است. باري،  سروده
اش را در ظلمت زندان سپري كرده است، در بارة روايت چهار جلدي  جواني

كه روي هم  مجموعة چهار جلدي )16(اين«نويسد:  ايرج مصداقي چنين مي
گيرد، برخالف عنوان روي  در حدود هزار و ششصد صفحه را در بر مي

جلدهايش تنها خاطرات زندان نويسنده نيست. اگر چه بيشتر حجم كتاب را 
به خاطرات اختصاص داده است. نويسنده عالوه بر خاطراتي كه خود 

اي وي مستقيماً در آن حضور داشته، به نقل رويدادهائي كه افراد ديگر بر
هاي جمهوري اسالمي،  ها و مقاالت در بارة زندان اند، نقد و بررسي كتاب گفته

هاي تلويزيوني و  ، مصاحبه هايي از پيامدها و موضوعات زندان نظرها و گزارش
پردازد،  يا در حضور جمع زندانيان، مديران زندان و بسياري مسائل ديگر مي

  »اي آموزشي زندان.ه از قبيل شكنجه، تجاوز به زنان، برنامه
بهروز جليليان با مروري بر گذشته و تاريخچة مبارزات مردم چنين 

زندان كه كندوكاوي به گذشتة سياسي از دوراني  )17(خاطرات«نويسد:  مي
شود، همواره  پرتالطم از تاريخچة مبارزاتي مردم ما را نيز شامل مي

معه در بردارد. گاه هاي سياسي همان جا هاي متفاوت به تعداد انديشه واكنش
آلود  شود و گاه در پسِ پشت افكار مه هاي فكري منتشر مي اين بازتاب

  »ماند. بوجودآوردندگانش باقي مي
 2ـ جلد اول، غروب سپيده.  1روايت چهار جلدي ايرج مصداقي عبارتند از: 

ـ جلد  4هاي ناآرام.  ـ جلد سوم، تمشك 3ها.  ـ جلد دوم، اندوه قوقنوس
  2004سوئد » آلفابت ماكزيما«تا طلوع انگور. انتشارات چهارم، 

بهروز جليليان از جمله جان بدر بردگاني است كه در بارة ادبيات زندان 
فراوان قلم زده است. جليليان بويژه نشان داده است كه همچون ايرج 
مصداقي و مهدي اصالني در زمينة نقد و بررسي استعداد شگرفي دارد. 

زند، روايت را از ابعاد مختلف مورد  كه در بارة روايتي قلم ميجليليان هر بار 
دهد. دو نمونه از نقدي كه جليليان در بارة  نقد و بررسي موشكافانه قرار مي

روايت مهدي اصالني و روايت ايرج مصداقي نوشته است، مؤيد اين نكته 
ت، است. از آنجا كه جليليان خود به نوعي يكي از راويان ظلمت زندان اس

ها گذشته، حساسيت به  بيشتر از هر كس نسبت به آنچه كه در اين سال
آيد، چكيدة حس و عاطفه و احساس و  دهد. جمالتي كه در ذيل مي خرج مي

كالغ و گل سرخ شرحي از  )18(كتاب«فكر و انديشة راوي جليليان است: 
هاي زندان سياسي در رژيم جمهوري  قطران روح مهدي اصالني از زخمه

شگفت آنكه منتقدي از بيرون از زندان، با درك عمق فاجعه » مي است.اسال
كالغ و گل سرخ روايت چشمي است كه از : «)19(رسد به برداشتي مشابه مي

كالغ و گل «يا » ها گريخته است تا راز سكوت عاشقان بگويد. منقار كالغ
سرخ قصة نامكرري است از گلويي ديگر. قصة زندان، هميشه همان است؛ 
فرياد از جور كالغ و ياد بغض ساز گل سرخ، انگار هميشه صداي ياران 

ها  مهتاب مديون چشم«و » ها را به پردة نبرد ياران بخواند. خواهد چشم مي
هايي كه معموالً  از خواب )20(يكي«كند:  راوي چنين حكايت مي» است.
واب بينم و هر دفعه يك جور است، دوران بالتكليفي در زندان است؛ خ مي
چرا كه از نظر راوي: » دانم تا چه زماني در زندان هستم. بينم كه نمي مي
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داني،  محبوس بودن و اين كه زمان رهايي از آن شرايط را نمي )21(حس«
  »خيلي حس بدي است.

راوي با درون خويش در كشمكش است. رها كند يا نه، كه چي، از خط عبور 
و هيچ كاري از دستت برنيايد و  كند. وقتي كه در منگنه قرار گرفته باشي

ها تاوان سنگيني  ببيني كه فريادرسي نيست و تو بايد بخاطر حفظ ارزش
نشيني وادار كنند.  كنند كه ترا قدم به قدم به عقب بپردازي و آنها سعي مي

  شود. زندگي راوي به پايان دردناك خود نزديك مي
تواني در  كه تو مي جايي است )22(زندان«كند:  روايت مي» آلبرت شمبون«

آلبرت شمبون چنين ادامه » آن رؤياي خالصي را، رهايي را در سر بپروراني.
(بوخن والد) هرگز تسلي در كار نيست. در اين جا  )23(در اردوگاه«دهد:  مي
توان از كسي كوچكترين مهر و محبت انساني انتظار داشت؛ تنها چيزي  نمي

  »و تحقير و توهين است. والد وجود دارد، بدبختي  كه در بوخن
آلبرت شمبون نايب كنسول (قونسول) فرانسه بود. شمبون عضو نهضت 
مقاومت فرانسه بود. به همين خاطر توسط مأموران گشتاپو بازداشت و با 

دهد كه چگونه يك  قطار به اردوگاه مرگ فرستاده شد. اين روايت نشان مي
ب از وراي روايت، راوي را تواند بر سرنوشت خود غلبه كند. مخاط انسان مي

بيند. اينكه چگونه ممكن است يك انسان  در بدترين شرايط ممكن مي
بخاطر آزادي و براي بدست آوردن آزادي از همه چيزش بگذرد و در عين 

  اش را به كف آورد.  حال تالش كند كه آزادي
انسان بطور كلي فضايي است  )24(زيستگاه«كند:  راوي چنين روايت مي

  »با يك و يا چند پنجره رو به آفتاب و گلداني پر از گل در تاقچه.بسته 
راوي همة لحظات و دقايقي را كه در ظلمت شب زيسته است، در ذهنش 

ها ـ يم ـ را به  تصويرها و برداشت)25(ها من احساس«ثبت كرده است: 
كردم تا روزي آنها را به  توانستم در ذهنم ثبت مي بهترين شكلي كه مي

  »بكشم.تصوير 
به جرأت بتوان گفت اولين چيزي كه  )26(شايد«كنند:  راويان روايت مي

بنظر راويان: » بند است. شود، چشم زنداني ـ در زندان ـ با آن آشنا مي
» سازد. مهمترين ارتباط انسان با محيط اطرافش را قطع مي )27(بند چشم«

انسان  )28( كي«كنند:  ت جديد زنداني اشاره ميراويان سپس به وضعي
شود، با حواس ديگرش  نابينا هميشه در وضعيتي قرار دارد كه مجبور مي

بند شرايط ابتدائي نابينا شدن يك  اطراف خود را لمس نمايد. ولي چشم
بند زده ـ بتواند  شخص است. مدت زماني طول خواهد كشيد تا ـ فرد چشم

  »از قواي ديگرش براي انطباق با شرايط جديد ياري بگيرد.
اند. اما:  بند زده اوي رو به ديوار نشسته است. به چشمش چشمر
است كه چشمانم بسته بود، اما در عوض قدرت بويايي،  )29(درست«

  »كرد. شنوايي و بساواييم قوي شده بود و به من كمك شاياني مي
كند. راوي با  كند، تحقق پيدا مي دست آخر چيزي را كه راوي آرزو مي

بندم را بردارم. شايد حتي  شايد بتوانم چشم )30(حاال«گويد:  خودش مي
  »ام حرف بزنم. بتوانم با يك هم سلولي

سلول انفرادي آرامش بيشتري داشتم. چون براي دومين  )31(در«و باالخره: 
  »بند لعنتي را از چشمم بردارم. توانستم چشم ام مي بار پس از دستگيري

واقب شومي به همراه دارد. توان از در تنگ عبور كرد. خطر كردن ع آيا مي
درنگ جايز نيست. راوي دست به انتخاب زده است. عواقبش را هم پذيرفته 

ام.  را نديده» كتايون آذرلي«نوشتة » مصلوب«است. متأسفانه من روايت 
سنج ويژة نقد و بررسي   هاي ديگر را. رضا اغنمي در كتاب همچنين روايت

كسي كه خالف آب شنا  )32(آن«نويسد:  در بارة روايت مصلوب چنين مي
كند، گذشته از اعتماد به نفس برخوردار از شهامتي است كه آثارش را در  مي

توان سراغ گرفت. اگر غير از اين بود، اصالت  نويسنده كتاب، فراوان مي
شد. از اين كه در بيان آنچه كه بر سرش آمده،  پذير مي مصلوب آسيب

رسوم نشده، پشت به آن توهمات دست مكتوب كرده و تابع قيد و بندهاي م
  » و پا گير زده، جا دارد كه شهامتش را ستود.

پرسيدني است كه آيا كاركرد ادبيات زندان در راستاي كشف حقيقت است؟ 
زندان روشن كردن  )33(كاركرد ادبيات«نويسد:  احمد علوي چنين مي

ست كه هايي از جامعه ا زواياي پنهان استبداد و خشونت سياسي در بخش
خاطره در وهلة نخست به  )34(نوشتن«از نظر علوي: » ماند. اغلب پنهان مي
  كند تا امور پراكنده و شايد ناخودآگاه را به نظم و نسق  زنداني كمك مي

  »درآورد.

زندان معموالً همان گونه كه از نظر  )35(خاطرات«علوي اعتقاد دارد كه: 
  »ها منعكس است. تهزماني و توالي حوادث رخ داده است، در نوش

عقيلي » خاطره، يادآوري يك واقعه است.«اما از ديدگاه محمد عقيلي: 
تواند تمامي يك  عمل ذهن يادآوري يك خاطره، هرگز نمي«عقيده دارد كه: 

ياد «زند. به نظر وي:  عقيلي مثال جالبي مي» رويداد را باز تعريف كند.
آن خاطره در آن بايگاني آوردن يك رويداد مثل باز كردن كشويي است كه 

توانيم  خواهد بگويد كه ما هرگز نمي شده است. در يك كالم عقيلي مي
ها را  تماميت يك رويداد را مو به مو به هنگام روايت بازآفريني كنيم؛ آن رگه

از كشوي بايگاني حافظه بيرون بكشيم و در معرض ديد بيننده قرار دهيم. 
بيان «يا شخص ثالث » من«توسط  اي كه چرا كه از نظر عقيلي خاطره

عليرغم داليلي از » از آن رويداد در زمان مشخص است«روايتش » شود مي
توانايي به ياد آوردن و دوباره نگاه كردن به رويداد «اين دست، بنظر عقيلي: 

  »ثبت شده در ذهن، در ما هست.
اي باز  بريم و دريچه در خاتمه اين بخش را با بيان بهروز شيدا به پايان مي

  كنيم به چند روايت كوتاه و بلند. مي
آور روزگار ماست. اگر به اعتقاد احمد  بهروز شيدا از منتقدين برجسته و نام

شاملو، اسماعيل خويي شاعر ـ فيلسوف است. به اعتقاد راقم اين سطور، 
روايت زمان  )36(در«بهروز شيدا فيلسوف ـ منتقد است. به زعم بهروز شيدا: 

  » است. داور اصلي
روايت انعكاس تصوير ناگزير تاريخ است از طريق تأكيد «حركت خطي زمان: 
  »بر حركت خط زمان.

  »روايت بازتاب درك تاريخي از هستي است.«روايت و هستي: 
 
 دو

وقتي بسوي ما آمدند، من و همسرم مريم و خواهرم طيبه براي عروس و 
شباهت به  رم بود. دختر بيزديم. ماه ژوئيه بود. هواي پاريس گ داماد كف مي

كرد.  هاي درشت و گيرا به ما نگاه مي پدر نبود. اصالً به پدر رفته بود. با چشم
ماه بيشتر نداشت. در سلول به مالقاتش رفته بودم،  18بود. » سحر«نامش 

رود. يك  بيمار بود. به حالت اغماء فرو رفته بود. سحر دو بار رو به مرگ مي
. بار دگر در بند عمومي. مرگ به در سلول نزديك بار در سلول انفرادي

اندازد. لرز و تب، تن سحر يخ  شود و از چشمي نظري به داخل سلول مي مي
كرده است. بايد كاري كرد. سحر از دست خواهد رفت. بهداري، بعله، بايد 

اند.  سحر را به بهداري رساند. سحر بيهوش است. به دستش سرم وصل كرده
ست. بعله، حدود دو شبانه روز است كه سحر به حالت اغماء دو شبانه روز ا

شناسم.  زند. من سحر را مي فرو رفته است. اما، سحر دست مرگ را پس مي
ام. بار اول، در سلول انفرادي. بار دوم، در اتاق  من سحر را سه بار ديده

  ».سپيده«ام  مالقات. بار سوم، در جشن عروسي برادرزاده
كند. سحر به  ي ما نشسته و با چشمان گيرا نگاهمان ميحاال سحر رو به رو
رقصد. راوي كنار  رقصد. سحر در سلول مي خيزد و مي اصرار سپيده برمي

بينم. شايد  ها را مي كند. در چشمانش اندوه آن سال مريم نشسته و تماشا مي
كند. راوي و سحر در بند، پدر در  هاي دور فكر مي راوي دارد به سال

دارد.  هايش تاب برمي رقصد. دست رقصد. چه خوب مي سحر مي گاه. مخفي
سلولي  كند به پايكوبي. سحر فارغ از كابوسِ شبانة سلول است. هم شروع مي

روند و هرگز  بندهايي كه مي گردد؛ همچون هم رود و ديگر برنمي مي
گردند. نگهبان ليستي در دست دارد، از هر بندي چهار نفر. مجموعاً  برنمي

ر. سحر ديگر هيچوقت آنها را نخواهد ديد. سحر به هواي تازه احتياج نف 20
بازي وجود  خواهد بازي كند. در سلول اسباب دارد. هواخوري. سحر دلش مي

شود و به شكل يك  ندارد. چرا وجود دارد؛ خميري كه در دست راوي ورز مي
عطر گل اي با  دار، خانه آيد. يك ماهي كوچولو، ستارة دنباله قناري درمي

هاي رنگارنگ. آواز غمگنانة همبندان. سرود  ياس، حوض چهار گوش با ماهي
  شكند، شب منحوس. آن كس كه سرش بر دار رفت. شب مي

ها رها، گيسوان افشان، تابي به كمر، بند پيش نظرش  رقصد، دست سحر مي
گذرد،  اند. زمان مي شود؛ دختراني كه به او رقصيدن آموخته مجسم مي
آموزد. دختران بند به  گذرد. سحر مي زنداني بودن راوي و سحر مي يكسال از

هاي آزادي.  آموزند؛ آموزگاران بند، دوشيزه سحر راه رفتن و حرف زدن مي
  سحر هيچوقت آنها را از ياد نخواهد برد.

  راوي در انتظار بازجويي است. پرسيدني است سحر در انتظار چيست؟ نه 
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ه همبندان توضيحي ندارند كه به سحر بدهند. راوي، نه هم سلولي، ن

زندانبان هم توضيحي ندارد كه به سحر بدهد. به يقين بازجو هم توضيحي 
خوابيد و بازي  خورد و مي بايست مي ندارد كه به سحر بدهد. سحر كه مي

ها  ها و خاله بايست در كنار پدربزرگ و مادربزرگ و عمه كرد. سحر كه مي مي
بود. كجا بودند آنها؟ زندان كجاست؟ چه  هاي همة آنها مي ها و بچه و دايي

شود.  كسي سحر را به سلول زندان هدايت كرده است؟ هم سلولي كودك مي
پس سحر تنها نيست. يك زنداني ـ كودك در سلول است. قصه و ترانه. 
گاهي هم تابي به باالي تنه بايد داد. بشكني بايد زد. سحر سلول را 

لي است تازه جوانه زده كه از روشنايي به تاريكي انتقال داده تابد؛ نها برنمي
  پژمرد. كند، اما پيش از آنكه بشكفد، مي شده است. نهال غنچه مي

هاي  بيماري«وجود رطوبت، و «گويد، از  مي )37(»آفتاب«راوي از كمبود 
» هاي تنفسي بيماري«و » نرمي استخوان«گويد، بويژه بيماري،  مي» پوستي
  »از بيمارهاي رايج كودكان است.«هايي از اين دست  ت راوي بيماريبه رواي

  
گذرد. اما، نه  حدود دو سال و اندي از بازداشت راوي و سحر مي مالقات:

 )38(مالقات در زندان«راوي حق مالقات دارد و نه سحر. به روايت راوي 
  »تنها وسيلة ارتباط با دنياي خارج است.

من به شدت احساس دلتنگي «كند:  ميراوي به شدت احساس دلتنگي 
  »خواست كسي هم منتظر من بود. كردم. دلم مي مي

گوشي نداشتند. فقط از پشت  )39(ها كابين«نويسد:  راوي اين طور مي
كنم، زنداني  ديديم. اين مالقات را هرگز فراموش نمي شيشه يك ديگر را مي

به شب  )40(شب«هد: د راوي ادامه مي» تواند. خواهد حرف بزند، اما نمي مي
كردم. گويي ـ  بند آتش آن را نگاه مي كردم و از زير چشم سيگاري روشن مي

  » كرد؛ شده بود مونس تنهايي من. آتش ـ با من صحبت مي
فكر، فكر، فكر، اين است دنياي آدمي با  )41(فقط«افزايد:  راوي چنين مي

ه و رؤياي آينده چشمان بسته از فكر ـ كردن ـ زياد، مرور بر خاطرات گذشت
  »برد. شوم و خوابم مي خسته مي

هايم بسته بود، چندين   اين ده روز كه چشم )42(در«كند:  راوي روايت مي
  »كنم؛ از كودكي تا نوجواني و از نوجواني تا جواني. ام را مرور مي بار گذشته

) Méningiteكه مننژيت ( )43(ترسم مي«كند:  آلبرت شمبون روايت مي
دانم كه نبايد سر درد داشت. براي آنكه سر  . هر چه بادا باد. ميگرفته باشم

كنم كه فكر نكنم. اما، وقتي كه در انزوا هستي  درد نداشته باشم، سعي مي
  » تواني بهيچ چيز فكر نكني. بدون آنكه تحركي داشته باشي، چطور مي

فكر، هميشه فكر، فكر چي، چه بر ما رفته است راوي؟ راوي خودش را در 
شناسد. من كي هستم و چه هستم و در اينجا  كند، اما باز نمي آئينه نگاه مي

اي در قفس براي  كنم. اين ديوار حائل مرئي چيست؟ همچون پرنده چه مي
  كنم.  رهايي تالش مي

ها را با  صبح«بيند. از اين رو مجبور است  راوي هر شب كابوس مي
چرا كه: » قدم بزند.ها  ساعت«و، » آوري شروع كند. ي كسالت خستگي

كند. انزوا و تنهايي  راوي را رها نمي» هاي روز هم هاي شبانه تا نيمه كابوس«
خورد. راوي در تنهايي سلول نياز به  مثل خوره روح انسان را آرام آرام مي

تواند از سكون و سكوت دربيايد:  ارتباط دارد. تنها در اين حالت است كه مي
غذا قاشقم به تخته خورد. بعد از چند لحظه در حين خوردن  )44(يك روز«

راوي ديگر تنها » زد. ام متقابالً قاشق را به تخته مي پاسخي شنيدم. همسايه
يك نيست. موجود ديگري در كنارش است. آنسوي تيغة نازك ديوار سلول 

انديشد.  انديشد، همانگونه كه راوي به آن موجود در اسارت مي نفر دارد به او مي
اينكه در يك قدمي تو انساني ديگر در  )45(احساس«دهد:  ن ادامه ميراوي چني

» بخش و اميدواركننده بود. كند، شادي شرايطي مثل تو زنده است و زندگي مي
شود. اما بايد در انتظار  براي راوي آغازي نو است. زندگي با ريتمي ديگر آغاز مي

  »شد. ن ما تكرار ميسر هر وعده غذا اين كار بي )46(از آن پس«لحظه بود: 
كند. فردا كمتر  زند. امروز بيشتر مقاومت مي قرباني دست به مقاومت مي

كند. از طرفي ميل به ماندن،  كند. پس فردا اندكي مقاومت مي مقاومت مي
كشد. از طرف  باقي ماندن، زنده ماندن، ميل به زندگاني در وجود سر برمي

  دهد. ام مرگ و نابودي سوق ميها او را به ك ديگر پافشاري در حفظ ارزش
فرد در برابر شكنجه محدود است و  )47(مقاومت«كند:  راوي روايت مي

  »بايست از هيچكس انتظار مقاومت نامحدود داشت. نمي
هاي متفاوت  گويد كه انسان اما حوزة خرد من مي«نويسد:  راوي مي

گذارند.  يهاي متفاوت دارند. كساني هستند كه همه چيز را زير پا م واكنش
كنند. اما مجدداً خود را بازيافته و  كساني هستند كه بر اثر فشار همكاري مي

كنند. باالخره كساني هستند كه قهرمانانه مقاومت  از همكاري خودداري مي
چه بسيارند دو گروه آخر «به زعم راوي:  )48(»ناپذيرند. كنند و شكست مي

  »دهند. دادند و مي ميكه هميشه اكثريت زندانيان سياسي را تشكيل 
اش را در  هاي جواني كه خود چند سال از سال )49(راوي صبا اسكويي

اي كه خود او نيز از  ظلمت شب گذرانده است. در بزرگداشت خاطره زنداني
ميناي جوان، در طول «نويسد:  جان بدربردگان ظلمت شب است. چنين مي

جزاي سلولش جاري كند كه زندگي را در تمام ا مدت انفراديش تالش مي
ايست به سوي نور و روشنايي،  سازد. پنجرة كوچك سلول كه تنها روزنه

ايست براي پايداريش در مقابل جانيان. از وراي پنجره، كوه بلند و  پشتوانه
تواند ببيند، به او صالبت و ايستادگي را  استوار كه تنها جزيي از آن را مي

تنها براي لحظاتي در سلولش به  آموزد. آفتاب زودگذري كه گرمايش را مي
درخشان » گذارد... او بايستي زيبا زيستن را تجربه و باز توليد كند. جا مي
  است.

توان به اين پرسش پاسخ داد. بنظر  زندان موفقيتش در كجاست؟ چگونه مي
تواند بر زنداني  نمي )50(زندان«من پاسخ آن در بطن پرسش نهفته است: 

چرا » هيچ چيزي نيست كه او بايد در آن تائيد شود. سياسي پيروز شود. زيرا
تواني دارد. انسان از پوست و گوشت و  )51(هر كس«كه به زعم راوي: 

  » احساس ـ ساخته شده ـ است نه از آهن.
ام با غرور  طول زندگي سراسر فقر و رنج )52(در تمام«نويسد:  راوي مي

ت از يك زنداني كه اي اس بطور مثال راوي نمونه» زندگي كرده بودم.
شكند، راوي به هيچ  كند، اما نمي فشارهاي جسمي و روحي را تحمل مي

شود كه زندانبان و زندان را تائيد كند. راوي با خودش در  وجه حاضر نمي
كوبند، اما راوي بر حفظ  جدال است. در كشمكش است. جسمش را فرو مي

اگر زندانبان را تائيد  داند اگر بشكند، كند. راوي مي ها پافشاري مي ارزش
كند، براي هميشه از دست رفته است. چشمان ماهيگيران آزاد به راوي و 

اي بيش نيست، در  هاست. فرزند يك صياد فقير، كه خود كارگر ساده راوي
كوشد راوي را به زانو دربياورد، راوي در  برد. زندانبان مي اسارت بسر مي

كند. راوي به صيادان فقير  اش فكر مي جدالي نابرابر به شرف و آبروي سياسي
اش  وقفه پدر ماهيگير انديشد، راوي از همان اوان كودكي شاهد تالش بي مي

است. سرانجام در جدال بين مرگ و » بندر انزلي«هاي ساحلي  در آب
كردم.  خودم فكر مي )53(به شرافت«كند:  زندگي، راوي اينطور روايت مي

ترين لحظات اسارت  راوي در شبانه» نبود. كردم؛ راه ديگري بايد تالش مي
خواهد به ضرب و شتم بر او غلبه كند.  يابد كه زندان و زندانبان مي درمي
خواهد او را ويران كند. تصور اينكه در آزمون دشوار بشكند و رازش  مي

كشاند. راوي با زباني ساده و شفاف و  آشكار شود، راوي را به مرز جنون مي
گذارد. براي راوي تنها يك راه  زندانبان را به نمايش مي البته تلخ سبعيت

 )54(خواستند مي«ماند. از شرافتش دفاع كند. به روايت راوي آنها:  باقي مي
  »ام را لگدمال كنند. شخصيت و حرمت انساني

هاي جواني را در  راوي در سلول ماندني است، همچون ديگر راويان سال
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سلول ماندني هستند. بازجويي قطع  گذراند. راوي و سحر در محبس مي
  شده است.

اي بدست بياورند. در سلول  ماند تا بازجويان سرنخ تازه راوي در سلول مي
آفتاب نيست. هوا باندازة كافي نيست. شبي عارضة بيماري در سحر ديده 

هايي بر پوست صورت است. راوي چنين  هاي آن تاول شود؛ اولين نشانه مي
با حالتي نزار روي پتوي مشكي خوابيد. يك  )55(سحر«كند:  روايت مي

اش بود... تمام صورتش زخم شده بود و قطراتي چون  چادر مشكي ملحفه
عالوه بر آن، راوي گوش به زنگ است. هر لحظه » ها بود. ژاله روي زخم

اي پيدا كنند. بازجوها براي بازجويي مجدد او را فرا  ممكن است سرنخ تازه
كند كه فراموش شده است. از يادها رفته  اوي احساس ميبخوانند. دفعتاً ر

بيند. راويان ديگر  يار و ياور مي كس و بي است. خود را در سلولي تنها و بي
  اند. هاي بلند و كوتاهشان چنين حسي را بيان كرده هم در روايت

دهد، عنصر  نخستين عنصري كه در متنِ بلند خاطرات زندان رنگ مي«
ما صداي راوي را از وراي كلمات بوضوح » )56(ت.گي اس فراموش شده

شنويم. راوي به صداها حساس است. راوي با شنيدن هر صدايي از جاي  مي
كوچكترين صداي بيرون را  )57(آدم«كند:  جهد. راوي چنين روايت مي مي
شناسد و از صداي در  دهد. صداي پاها را مي شنود. زمان را تشخيص مي مي
  »شود ـ شد. ه كدام سلول است كه باز و بسته ـ ميداند كه مربوط ب مي

 )58(با شنيدن«كند:  راوي ديگر هم چنين حسي را به مخاطب منتقل مي
هر صدا و باز و بسته شدن درب سلول و بند و خواندن هر نام و كلية وسايل 

گان مرگ را به نوبت ايستاده  رسيد و همه بان، انتظار به پايان مي گفتن قرق
  »بودند.

در   هاي چرخ شمارش تعداد توقف )59(من با«ه روايت راوي عنايت كنيد: ب
هر نوبت و گوش دادن دقيق به صداي تحويل بشقاب تعداد اسراي طبقه 

  »كردم. ) آسايشگاه را برآورد مي4(
كنند. چرا كه روايان  بينيد راويان حس مشترك را بيان مي همانگونه كه مي

اند. اين صدا هرگز خاموش  يكسان رنج كشيده اند و به زندان را يكسان زيسته
هايي است كه  ام (روايت ها ـ آن چند تايي را كه من ديده شود. روايت نمي

ام ولي از آنها سخن خواهم گفت، كم و بيش به همين سبك و  من نديده
هاي  زند، حس اند. اما زماني كه راوي از من درون حرف مي سياق روايت شده

اي كه در  شود. حتي راوي ن تصويرهاي بيروني ميدروني راوي جايگزي
ها گريزان است. از بودن  پوست خودش شاد نيست، از بودن در جمع زنداني

نويسد، سعي  ها در خشم است. زماني كه از همبندان مي در جمع زنداني
به ناگزيري در جمع بودن، آنچه را كه ديده و   كند صرفنظر از ناخشنودي مي

ه در طبق اخالص گذاشته و با صميميت و صداقت تمام و آنچه را كه شنيد
  به روشني به مخاطب منتقل كند و اين البته قابل تقدير است.

هاي گيرايش، در  رقصد، در چرخش رقص، لرزش لبانش، در چشم سحر مي
خورد. پرندة خيالش به پرواز در  تمام حركات تنش رهايي به چشم مي

شوند. اشياء و  ها دوباره زنده مي دد. خاطرهگر آيد. سحر به كودكي باز مي مي
زند. قلب سحر با نبض سلول  آيند. نبض سلول مي ها پيش نظرش مي آدم
افتد. سحر همواره به ياد آنهاست. ياد  زند. سحر به ياد دختران بند مي مي

آنها، لحظاتي را كه در ميانشان سر كرده، خاطره تابناك آنها تا به ابد در مغز 
حك شده است. پرسيدني است راوي در انديشة چيست؟ راوي  و قلب سحر

با درون خويش در جدال است. حرف بر سر ماندن و رفتن است. خروج از در 
تنگ آسان نيست. جسم، زنداني چهار ديواري سلول است.روح اما به پرواز 

ها. خاطرة كوهنوردي، صعود از كوه آسان نيست.  آيد. خاطره، خاطره درمي
از همسر، همسري كه پيش از انقالب، در همين مكاني كه اكنون اي  خاطره

گيري جنبش  راوي با سحر در آن زنداني است، در بند بود. حبس ابد. اوج
. همسر فراري 57دمكراتيك مردم؛ پيامد آن، رهايي از زندان در سوم آبان 

برد. تعقيب و گريز. راوي  بسر مي» امن«است. مخفي است. ظاهراً در خانة 
ر انديشه است. ميان ماندن و رفتن انتخاب بايد كرد. يك سال، دو سال، د

توانم ادامه دهم.  توانم ادامه دهم. نمي پنج سال، هفت سال، نه سال. مي
هاي نكبت، از در تنگ عبور بايد كرد. امشب  كشمكش دروني طي اين سال

ي پا  نوبت بازجويي راوي است. راوي آماده است. راوي به شنيدن صداي
ها، غباري كه در ايام محبس بر روح  خيزد. اندوه آن سال زندانبان از جا برمي

و روان راويان نشسته، به سادگي زدودني نيست. از همين رو است كه راويان 
آن را با خود و در خود دارند. روح و رواني كه تخريب شود، به همين زودي 

ها بي شمار است و در عمق  شود.درمان آن به زمان نياز دارد. زخم ترميم نمي
آيد كه يكي از راويان بر اثر  وجود راويان نشست كرده است. پيش مي

اش خط خطي شده و دچار اختالالت  هاي جسمي و روحي حافظه فشار
در  )60(شبي«ي فراموشي گرفتار شود:  ذهني شده و به بيماري مقطعي

بياورم. ـ نه ـ نام  توانم به ياد كردم كه هيچ چيز را نمي انفرادي احساس مي
مان را ـ نه ـ چهره همسرم را. بعد از دو  مادرم را، ـ نه ـ شماره تلفن خانه

  »ساعت اين حالت رفع شد. اما چهرة همسرم را كماكان بياد نياوردم.
نشينم. از پشت شيشه و البالي  پنجره مي )61(كنار« نويسد:  راوي چنين مي

بارد و زمين  بيرون ـ آرام آرام برف ميكنم. ـ  ها بيرون را تماشا مي كركره
يكپارچه سفيد است. دو درخت گيالس را برف پوشانده است. در فاصلة اين 

  » ها گل يخ نمايان است. دو درخت و وسط برگ
اي داشت كه با باغچة كوچكي  پنجره )62(اتاق«كند:  راوي چنين روايت مي

  »مشرف بود با چند درخت.
تواند با درخت و ستاره و ماه و  مي) 63(زنداني«كند:  راوي چنين روايت مي

هر آنچه ـ و با ـ طبيعت، پيوندي عاطفي برقرار نمايد. پائيز آمده بود با حزن 
ريخت، با زندگي حزين ما چه  هايش را مي خود، و اندوه درختي كه برگ

، ها با احترام به راوي و با احترام به خواننده، از آنجا كه روايت» هماهنگ بود.
كوتاه و بلند بيش از اين در جنگي يا در كتابي جداگانه چاپ شده است. 

اي از جمالت كه  دهد كه دستي در پاره راقم اين سطور به خودش اجازه نمي
ـ سكته دارد ـ ببرد. حروف و كلمات ـ بين دو خط تيره ـ از راقم اين سطور 

هايي  ه رفع سكتهاست. اميد است كه راويان در چاپ بعدي با بازبيني متون ب
از اين دست بپردازند. در اين شكي نيست كه راويان خود در اين رابطه 

هاي خود اذعان  اند و حتي در پيش گفتار روايت خود به ضعف ادعايي نداشته
  اند. كرده

ها مورد نظر است، مضمون و  باري، آنچه در نگاه اول در بازخواني روايت
دارد و اين اصل در » سنديت«يي كه هاست. مضمون و محتوا محتواي روايت

ها رعايت شده است. راوي در انتظار است، پرسيدني است. راوي  تمام روايت
برد؟ پاسخ روشن است. راوي مدت محكوميتش تمام  در انتظار چي بسر مي

شده و منتظر است كه آزادش كنند. اما همانگونه كه پيشتر خاطرنشان 
  دگي ميسر نيست..كرديم، عبور از در تنگ به همين سا

از اين رو تا وقتي درهاي زندان بروي راوي باز شود، زندانبان ساكش را 
اش را امضاء كند، راوي  بدستش بدهد و از راوي بخواهد پاي برگه آزادي

آيد كه كه راوي  كند. پيش مي پيش خودش هزار جور فكر و خيال مي
به آزادي نداشته حساب روزها را داشته باشد. گرچه ته دلش اميد چنداني 

كند. اما پس و پشت حساب  ترين نحوي اين را بيان مي باشد. راوي به قشنگ
  روزها را كردن، تلخي، زهرخند و اندوه عميقي نهفته است.

محكوميتم تمام شده بود و شروع به  )64(مدت«نويسد:  راوي چنين مي
ه آزاد ام. فردا دو روز است ك شمارش معكوس كرده بودم. امروز آزاد شده

  » ام. ام. پس فردا سه روز است كه آزاد شده شده
انگيز نگاه  العاده درخشان و در عين حال هراس حال به اين جمالت فوق

بازگشتم، تصوير پنجره را به » تابوت«به  )65(وقتي«نويسد:  كنيد. راوي مي
  »هاي سفيد و لغزانِ برگ. اي با دانه همراه داشتم، پنجره

ام آمد و مقداري پنير را كه در  به سلول» حاجي«ك شب ي«نويسد:  راوي مي
ها سرگرمي من  اي روزنامة اطالعات پيچيده شده بود، به من داد. تا مدت تكه

اين بود. ـ من ـ اين تكه كاغذ را مي خواندم. تمام جمالتش را حفظ شده 
فظ ها را ح ها را بشمارم و تعداد نون ها و نقطه كردم تعداد الف بودم. سعي مي

  »)66(كنم.
عطش راوي براي تمرين ذهني، به هنگامي كه زندانبان ارتباط او را با دنياي 

  كند. خارج قطع مي
حضور زنداني دربند به معناي شكست زندانبان است. چرا كه زندانبان 

انديشد. همة كوشش زندانبان  بوضوح دريافته است كه زنداني بگونة ديگر مي
نداني غلبه كند و عقايد خودش را به او تحميل اينست كه بر فكر و انديشة ز

كند. از آنجا كه زنداني در بند از شرف خود، شرف سياسي خود، به دفاع 
  فهمد، عليرغم فشارهاي جسمي و  خيزد، زندانبان او را نمي برمي

گردد كه چرا زنداني، تحقير،  روحي زندانبان از درك اين مسئله عاجز مي
  شود كه  وجه حاضر نمي خرد، اما به هيچ جان مي توهين و ضرب و شتم را به
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ـ زندانبان ـ زماني است كه فرد ـ  )67(پيروزي«زندانبان را تائيد كند: 

  »خواهند، بينديشد و باور كند. طور كه از او مي زنداني ـ همان
رسد كه فرد ـ زنداني ـ  زندان به عنوان دستگاهي به نظر مي )68(عموماً«يا: 

  »آورد. اطراف حذف كرده و زمان عمل او را به حالت تعليق درميرا از جهان 
در فضاي سنگين زير بازجويي به ) 69(زنداني«كند:  راوي چنين روايت مي

  »نگرد. ناچار به هر چيز غيرعادي به ديدة ترديد مي
دهد. كارلوس ماريگال به ذات انسان  كارلوس ماريگال پاسخي هوشمندانه مي

و زيبايي  )70(شرف«نهد:  اي متعالي او ارج بسيار ميه و افكار و انديشه
  »كند. انسان در ذهن و افكار اوست كه او را برتر از يك جسم مي

گرچه، بايد اذعان كرد كه جنبش دمكراتيك و ضد ديكتاتوري مردم ايران 
در اين مقطع از تاريخ با شكست مواجه شده است. اما ما با ناصر مهاجر كه 

ادبيات زندان قلم زده است، هم رأي هستيم. ناصر مهاجر  به تفصيل در بارة
اي  نمونه» انگلس«وي از » پايان پيكار نيست. )71(شكست«نويسد:  مي

دهد. انگلس بوضوح و به روشني و به نحوي درخشان فاصلة  بدست مي
كند:  گيري مجدد مبارزه را اينطور بيان مي مبارزه، شكست و پي

  »ت ميان پردة اول و آغاز پردة دوم جنبش.بسيار كوتاهي اس )72(تنفس«
نويس از زمرة اولين كساني است كه فراوان داستان  اكبر سردوزامي داستان

در حيطة ادبيات زندان نوشته است. سردوزامي هم داستان نوشته و هم 
بدر بردگان را ويراستاري كرده است.  حديث نفس و روايت چند تن از جان

ه كنم آنهايي كه از نويسندگان بويژه الزم است در اين جا اشار
اند كه در حيطة ادبيات زندان كاري انجام  ها گاليه كرده نويس داستان
شان در اين زمينه محدود بوده است، سخت در  اند، يا كاركرد خالقه نداده

هاي  و اسامي داستان» محرابي«اشتباه هستند. با نگاهي به كتاب سه جلدي 
ارائه » مسعود مانان«و » داريوش كارگر«داگانه، كوتاهي كه در دفترهاي ج

ها و نشريات ادبي و اجتماعي معرفي و نقد و  اند و همچنين، در جنگ داده
نظر و داستان از نويسندگان و پژوهشگران در بارة ادبيات زندان انتشار يافته 

توان از نشريه و جنگ نقطه، جنگ باران و بويژه نشرية  است. از جمله مي
ـ  1نام برد. عدم دسترسي به آثاري از اين دست به داليل زير است. آرش 

ـ نداشتن يك شيوة  2ها در چهار گوشة جهان.  بخاطر پراكندگي ايراني
درست پخش و توضيح اين قبيل آثار است. بطور مثال مخاطب در نوشتار به 

نابع خورد. اين م روايات متعدد كه از منابع گوناگون برگرفته شده است، برمي
چند سالي است كه به همت منتقدان، اديبان و مديران و سردبيران نشريه و 
جنگ و كتاب در دسترس همگان قرار گرفته است. باري، اكبر سردوزامي در 

  با » اين شاعر شماست«مونولوگ زيباي 
با  )73(وقتي«نويسد:  زند، چنين مي زباني موجز و شفاف كه به شعر پهلو مي

  »زنيم. شويم، در ديگري را مي رو مي به دري بسته رو
 )74(تكرار«نويسد:  بهروز شيدا در بارة تجربة مبارزة اجتماعي چنين مي

هايي كه شايد به آئينه با چشم  بند شعر يك نسل در گوش نسل ترجيح
  »ديگري بنگرند.

ها و  دانيم كه خو گرفتن به محيط زندان به زمان نياز دارد. دوستي مي
ن. راويان در يك نابهنگامي زماني ـ من اين را از دوست ها همچني رفاقت

گيرم ـ در موقعيتي ويژه و استثنايي بسر  شاعرم اسماعيل خويي وام مي
ها با تعلقات  شوند. زنداني  ها بازداشت و به زندان افكنده مي برند. زنداني مي

مه گيرند. از ه طبقاتي ـ فكري متفاوت در محيط زندان در كنار هم قرار مي
شان به تار مويي بند است. امروز هستند، فردا به   ها گذشته، زندگي اين

كنند، گذشته از اين، انتقال زنداني از زنداني به زندان  هيچستان سفر مي
گذارد.  هاي عميق باقي نمي ديگر مجال و فرصت چنداني براي دوستي

كنند. با  مل ميها با اجراي الل بازي (پانتوميم) فضاي بند را قابل تح زنداني
اي، نيروي مقاومت را در  سرودن، زدن طرحي از چهره، زمزمه كردن ترانه

گو، با گزينش  شهرزاد قصه» )75(الله«برند. يا همچون  بين همبندان باال مي
بخش ارواح  دار قادر است ساعاتي در شب، تسلي گويي دنباله فن داستان

ها را باال  حية عمومي زندانياش رو خسته همبندان باشد. با دم گرم مسيحايي
دار به نوعي عنصر مقاومت  گويي دنباله گيري از روش قصه برد. الله با بهره مي

گيري از خالقيتش در  كند. الله با بهره را در وجود زنداني تقويت مي
بخشد. ترس و رعب را كه  دار به زنداني جسارت مي پردازي بشيوة دنباله قصه

دهندة  شكند. در واقع الله بشارت كند، در هم مي در فضاي بند سنگيني مي
دهندة تعالي  عشق به زندگي و اميد به رهايي و پيروزي است. الله بشارت

فكر و انديشه و روح و روان زنداني است. الله با بازگويي، نه با بازآفريني 
اي را به  ترين لحظات زندان، دنياي ناشناخته هاي چند جلدي، در شبانه رمان
گشايد تا زنداني از دريچة آن به  اي آبي مي شناساند. روزنه دان ميهمبن

كشف جهان ناشناختة رمان دست يابد. الله به تحقيق و به روايت راوي، 
رومن «اثر » جان شيفته«هاي بزرگي چون  دار را با رمان گويي دنباله قصه

هاي  خوشه«اثر رومن روالن، چهار جلد. » ژان كريستف«چهار جلد. » روالن
هاي بند به گوش  شروع كرد و در شب» جان استاين بك«اثر سترگ » خشم

 )76(از همين«بتوان » سودابه اردوالن«جان همبندان رسانيد، تا به روايات 
  »روزنة كوچك حقيقت و نور را ديد.

ام. رضا اغنمي به  روايت سودابه اردوالن را نديده» هاي زندان يادنگاره«من 
و » )77(تابلوها«رافت و تيزبيني يك تصوير عمومي از نحوي درخشان و با ظ

اما، «آوريم:  بدست داده است كه ما عيناً آن را در اين جا مي» ها سياه قلم«
دهد. ـ مخاطب ـ لحظاتي  تابلوها، با اندوهي خاموش خواننده را تسكين مي

ها و  قلم شود و از تماشاي تابلوها و سياه در هنر جوشان سودابه غرق مي
هاي درهم و  هاي هنرمندانه با آفرينش فضاي كوبيستي و گاه، رنگ لدوزيگ

رود و در آئينة  هاي رنگ باخته در خود فرو مي ناهمگون با سايه و روشن
خيال سر از تاالرهاي رم و پرسپوليس درآورده و در گشت و گذاري با 

  »زند. غلطد كه در سكوت محض حرف مي هاي سودابه مي  آفريده
بايد تا با ورز كردن كلمات ارزش آزادي را تائيد كند. چرا كه به زعم  اي الله

سرنوشت زخم خوردة خويش ارزش آزادي را  )78(ما بوسيلة» «نورمن مانئا«
  »كنيم. تائيد مي

طبيعت: راوي در سلول كمبود آن را پيش از هر وقت ديگري احساس 
  كند. مي

ه آزاد هستيم و در زندان ك )79(زماني«كند:  آلبرت شمبون چنين روايت مي
كنيم، اما نه  بريم، عليرغم آنكه صادقانه طبيعت را ستايش مي بسر نمي

هاي درختان را و نه حتي  بينيم و نه اشكال برگ هاي رنگارنگ را مي گل
  »ماند.  هاي طبيعي را. نگاهمان نه در عمق، بلكه در سطح باقي مي زيبايي

شوند و به  ان زرد، نارنجي و سرخ ميهاي درخت پائيز فصل زيبايي است، برگ
چسبد. در روزهاي آفتابي، گردش  ريزند. آفتاب پائيزي مي تدريج فرو مي

هاي پائيزي  ها لطف و صفايي دارد. زمين پوشيده از برگ كردن كنار درخت
آيد. بويژه اگر  هاي عالم به سراغ آدم مي است. اما پائيز در زندان، غم و غصه

كند. زنداني ماتم  هواي دلگير زنداني را غرق در اندوه ميهوا آفتابي نباشد. 
گذرد. خستگي و كسالت همة  گيرد. بعالوه روزها در زندان به بطالت مي مي

چه )80(امروز«گيرد. راوي دچار افسردگي است:  توش و توان زنداني را مي
  »اي است. كننده روز كسل

اند، كه اين  ه تجريه دريافتهاند، ب راوياني كه دورة زندان را پشت سر گذاشته 
واالي انساني در باال بردن روحية كساني كه زير فشارهاي مضاعف  )81(حس

هاي گوناگون،  جسمي و روحي كمر خم كرده بودند، مؤثر افتاده بود. روايت
گي و اصالت و همدردي  هايي از لطف و غنا و زيبايي و پاكيزه ها و گوشه رگه

دهد. شاعر اكبر سردوزامي  ند بوضوح نشان ميها را در ظلمت شب ب زنداني
شود. سردوزامي با نثر  يكي از راوياني است كه در كوير وحشت گرفتار مي
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هاي ويژه را به مخاطبش  شفاف و زالل كوشش كرده است كه اين حس
همدردي «خوانيم:  منتقل كند و الحق كه موفق شده است و اكنون مي

دهد و  همدردي، درد را تخفيف مي« يا» ترين احساس انساني است. شريف
  »برد. هستي آدمي را تا مرز شعر پيش مي

  كند: راوي روايت مي
زنم و  ها قدم مي كنم. ساعت به شدت احساس تنهايي مي )82(گاه«تنهايي: 

  »دهد. باالخره تاريكي شب و خواب نجاتم مي
گونه پردازي در بند، پرسيدني است، وقتي كه آزاد هستيم با طبيعت چ خيال

وقفه  كنيم. آيا قادر هستيم طبيعت را در گردش مدام و بي رابطه برقرار مي
فصول به چشم درون ببينيم، زواياي پنهان آن را كشف كنيم. با طبيعت 

خورند كه  ها افسوس روزهايي را مي يگانه شديم. شايد راويان از پشت ميله
  بودند آزاد بودند و از طبيعت و مواهب آن بهرة چنداني نبرده 

هاي درشت عرق  اش دانه خندد. بر پيشاني رقصد. چشمانش مي سحر مي
كند.  نشسته است. سحر با هر دم و بازدم به گردش فصول در زندان فكر مي

اي در روحية  گذرند؛ گردش فصول نقش عمده ها به كندي مي در زندان فصل
و بيش ام، كم  راويان دارد. در چند روايت كوتاه و بلندي كه من ديده

كنيم. گردش  تأثيرات جوي و آب و هوا را در روحية راويان مشاهده مي
كند. در  فصول و بدي آب و هوا، كسالت و خستگي را در راويان تشديد مي

اي از زيبايي با خود دارد، اما در بطن  ها ضمن آنكه بهره ها فصل اغلب روايت
كند.  ل وادار ميكلمات غم پنهاني نهفته است كه مخاطب را به فكر و تأم

ها به  بيند كه در بيرون از زندان، تأثيرات گردش فصول بر آدم مخاطب مي
كند. مخاطب با خواندن اين سطور با راوي احساس  اي متفاوت عمل مي گونه

 )83(روزهاي«شود. به روايت راوي:  كند و گاه با او يگانه مي همدردي مي
  »اند. پائيزي هميشه چنين
است ـ كه ـ هواخوري ) 84(مدتي«كسالت و افسردگي:  عالوه بر خستگي و

ريزان و حس حضور  گذرد. پائيز است، فصل برگ زمان به كندي مي» نداريم.
يكي از روزهاي سرد ) 85(صبح«كند:  ياران از دست رفته. راوي روايت مي

پائيزي نگهبان بند درب حياط را باز كرد. انگار هيچ اتفاقي نيافتاده است. 
همگي به حياط رفتيم؛ حياطي كه در جاي جاي آن خاطرة  هواخوري!

رفيقي دفن شده بود. اولين حسي كه از ديدن آسمان به ما دست داد؛ 
بايست  چيزي گنگ و غريب بود. هوا آفتابي بود و چند رنگي پائيز مي

كرد. سكوت به هزاران اشاره در  ها فكر نمي بود. كسي اما، به گل نواز مي چشم
  »سخن بود.

باالي طبقة سوم تخت، از پشت  )86(از«ها:  انداز بيرون از پشت ميله شمچ
ها تماشا كرد.  شد بيرون زندان را تا دور دست پنجرة كوچك سلول، مي

اي كه به منطقة خوش آب و هواي بيرون شهر  دشت تا جادة آسفالته
رسيد. اما هميشه پر  رسيد، ادامه داشت. جاده باريك و كوچك به نظر مي مي

آمد. در دور  هاي كوتاه شني به چشم مي رفت و آمد بود. آن سوي جاده، تپه
» هايي از ميان ابرهاي سفيد و شناور، سر بر آورده بود. ها، رشته كوه دست

ها گردش فصول را  راوي، در فضاي بستة سلول كوچك، از پشت ميله
يد. العاده قشنگ نگاه كن كند. چهار فصل، به اين تصوير فوق مشاهده مي

تصورش را بكنيد، راوي از پشت قاب پنجرة كوچك سلول چهار فصل را، 
فصل تابستان را » سبز«بيند؛ فصل بهار را  فصل به فصل، رنگ در رنگ مي

بيند و  مي» سفيد«و باالخره فصل زمستان را » طاليي«فصل پائيز را » سبز«
ن سرنشينان اي )87(آيا«پرسد:  بعد در معصوميتي ويژه از خودش مي

  »انديشند؟ ها هيچ به ما مي اتومبيل
هواخوري زندان كميته، چهار ديواري  88فضاي«كند:  راوي روايت مي

الي سقفي فلزي و  شد آسمان را از البه محصوري بود كه در آن تنها مي
  »مشبك ديد.

رسد.  گذرد و زمستان در مي گذرد. فصل پائيز مي باري، زمان به كندي مي
است و زندان  )89(زمستان«كند:  ت. راوي روايت ميهوا سرد و زمهرير اس

ها در بند محبوس باشي  بخصوص اگر ساعت» تر از هميشه. روح سردتر و بي
» آزاد«اي به حياط بروي و هواي  و نتواني به هواخوري بروي. چند دقيقه

هواخوري كم است. تنهايي شروع به  )90(زمان«زندان را به سينه بكشي: 
كنم، يك، دو، سه. ساعت تقريباً شش بعد از  حياط ميقدم زدن در طول 

» شود. ناچاريم به بند برگرديم. ظهر است. پايان هواخوري از بلندگو اعالم مي
هاي  بسيار بزرگي بود كه باغچه )91(حياط«هواخوري بعد از يكسال و اندي: 

 گفتند در ها مي هاي برف انباشته بود. بچه بزرگ در آن زمستان سرد از كپه
كارند ـ ، ـ حياط مثل يك  بهار و تابستان كه ـ در ـ باغچه گل و سبزي مي

هاي خاردار  پارك زيبا مي شود. سرم را باال كردم كه آسمان را ببينم، سيم
دور تا دور ديوار آجري بلند باال رفته بودند. كمي دورتر، برج نگهباني ديده 

پوشانده است، همچنان راوي در حياط زندان كه دار درخت را برف » شد. مي
  »حياط بزرگ نيز يك زندان بود. )92(اين«بيند:  خودش را در زندان مي

كنند. راوي با آمدن بهار  هاي گيالس شكوفه مي رسد. درخت بهار فرا مي
سحر افتادم.  )93(بياد«كند:  كمبود وجود سحر را هر چه بيشتر احساس مي

مدت بر  )94(در اين«پرسد:  مي راوي از خودش» ماه بود او را نديده بودم. 9
راوي بعد از تأمالتي از اين دست، اين طور ادامه » او چه گذشته است؟

به روايت » چطور؟ همة آنهايي كه دوستشان دارم. )95(ديگران«دهد:  مي
اند.  ها شكوفه كرده راوي فصل بهار هم دلگير است. بيرون از زندان، درخت

نشيند:  ها به تماشاي بهار مي ت ميلهاند. راوي از پش گياهان قد كشيده
در بند هنوز سرماي زمستان بود، اما بوي بهار را از پنجرة  )96(گرچه«

شد حس كرد. نوروز در راه بود، نوروزي ديگر در  كوچك توري گرفته هم مي
  »زندان.

ها  هاي كلمه راوي دچار افسردگي فزاينده مي شود. غم و اندوه در رگ
اند اندوه خودش را پشت كلمات پنهان كند. گرچه تو دود. راوي نمي مي

  زمستان جايش را به بهار داده است.
بيش از هر زمان ديگر دلتنگي و زنداني  )97(در بهار«كند:  راوي روايت مي

  »كنم. بودنم را احساس مي
بينيد، راوي دچار همان احواالتي است كه در فصول گذشته  همانطور كه مي

گذرد و  اي راوي نه تنها در پائيز روزها به كندي ميگرفتارش بوده است. بر
فرسا است. گرچه،  در زمستان روزها كوتاه است، فصل تابستان هم طاقت

روزها طوالني است. عليرغم مالل فزاينده، راوي تنها نيست. در بند راوياني 
ديگر هم هستند. گرچه آنها هم حس مشتركي همچون راوي دارند و از يك 

كشند. حس مضاعف در بند بودن آرامش را از آنها  نج ميچيز مشترك ر
گيرد. اما، عليرغم مشكالت عديده بايد كاري كرد. براي بودن، در كنار هم  مي

بودن، زندان را تحمل كردن، به همديگر نياز دارند. اين يك نياز جمعي 
 دانند براي آنكه عنصر مقاومت را در بند باال ببرند، است. راويان بوضوح مي

بايد كار مشترك انجام داد. طرفه آنكه هم راوي و هم راويان به اين اصل 
در محيط  )98(زنداني«كرد. به زعم راوي: » ريزي برنامه«رسند. بايد  مي
  »كرد. نواخت ـ زندان از هر نوع تنوعي استقبال مي بار و يك غم

  گذارند. گذرد. راويان بهاران را پشت سر مي زمان مي
  ست كه راويان در زندان ماندني هستند. از شواهد پيدا 

رهايي از زندان به سادگي ميسر نيست. گرچه راوي همواره به آزادي 
  شود؟ انديشد، پرسيدني است اما به چه بهايي آزادي از زندان ممكن مي مي

راوي چنين » گردم. بازجويي برمي )99(از«كند:  آلبرت شمبون روايت مي
كليساي (سن فرانسوا اگزاويه) گذشتم. در  جلوي )100(از«دهد:  ادامه مي

كوچة (موسيو) در صد متري آپارتمانم بودم. قلبم به ديدن خانوادة 
كردند، فشرده شد.  هايشان در بلوار (انوليد) گردش مي خوشبختي كه با بچه

بايد آزاد بود يا در زندان بود. اما، هيچوقت نبايد زير بار مجازاتي رفت كه 
  »كند. را از زندگي ديگران سلب مي نحوة آزاد زيستن

آيا بايد جهان خارج را، دنياي بيرون را از ياد برد. زنداني در اسارت بسر 
ها  شود. فصل انديشد. اما، زمان اسارت طوالني مي برد و به رهايي مي مي
تواند  دهد. نه، زنداني نمي گذرند. زنداني به تدريج اميدش را از دست مي مي

خواب  )101(ديگر«كند:  ا از دست بدهد. راوي روايت مياميد به رهايي ر
هاي جورواجور و  مرا چيزي جز زندان  ديدم. گوئي زندگي بيرون را كمتر مي

  »تودرتو فرا نگرفته بود.
رسد و حس تلخي را كه اثرات زندان بر روح و روانش به جا  راوي به عمق مي

هايي از اين دست كه  گهكند. از اين ديدگاه ر گذاشته به مخاطبش منتقل مي
كند، يگانه و منحصر به فرد است. راويان اين  از خامة راويان سر ريز مي

اند. در واقع  لحظات را زندگي كرده و با گوشت و پوستشان آنرا حس كرده
اند بلكه روايت آناني  توان گفت كه راويان نه تنها روايت خود را ارائه داده مي

عبور كنند، بيان » دِر تنگ«اند كه از  اوردهرا كه اين امكان را بدست ني
  اند. پس روايت هر يك ـ كوتاه و بلند ـ روايت همه دربنديان است. كرده

هاي تلخي گفتيم كه ناشي از اثرات زندان است. اين  در سطور باال از حس
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شود. زنداني عليرغم مشكالت عديده در  ها به مرور در زنداني دروني مي حس
گذرد، به  اش، و با وقوف بر آنچه كه پيرامونش مي ت كنونيرابطه با موقعي

دارد. آنگاه كه يك زنداني در خود  همبندانش عنايتي ويژه مبذول مي
اي از پاي در افتاده  شكند، به اين روح شكننده كه در معصوميت ويژه مي

اي معين در يك حركت جمعي از قرباني  رساند. با برنامه است، ياري مي
ام حس همبستگي و  آورد. در چند روايتي كه من ديده ل ميمراقبت بعم

كند. به اين جمله  مراقبت از قرباني به عاليترين شكل نمود انساني پيدا مي
عنايت كنيد، تنها از زبان يا نوك قلم يك زنداني كه همة درها به رويش 

اي را داشت. بيان اين جمله  توان انتظار خواندن چنين جمله بسته شده، مي
و » كافكا«انگيز   مخاطب را به ياد هزارتوي دنياي هنوز كشف نشده و هراس

  »انگيز. اي بود هوس ، البته هنوز روزنه)102(اميد«اندازد:  مي» بورخس«
گردم. به سرزمين  من در اين جا به حدود يك قرن و نيم پيش برمي

راوي » فئودور داستايوسكي«) جائي كه Siberieيخبندان، به سيبري (
بعد از عفو ملوكانه به چهار سال زندان با اعمال » خاطرات خانة مردگان«

شود. داستايوسكي بعد از سپري كردن چهار سال  شاقه به سيبري تبعيد مي
گذراند.  زندان، ادامه محكوميتش را بعنوان سرباز ساده در ارتش مي

) Orlov( )103(اُرلو«كند:  چنين روايت مي» خانة مردگان«داستايوسكي در 
را از زمين بلند كرديم. بيرون هوا بيشتر سياه شده بود. سالن تاريك بود. 
همه شمع روشن كرديم. اُرلو تقريباً بيهوش بود. رنگش بطرز وحشتناكي 
پريده بود. موهاي پر پشت سياه چون قيرش آشفته بود. پشتش در اثر 

كردند.  ميها تمام شب از او مراقبت  انجماد خون متورم گشته بود. زنداني
كرديم. آن شب، چندين بار اُرلو را با آب گرم اماله  اُرلو را پهلو به پهلو مي

آمد، براي نجاتش از مرگ  كرديم. در واقع، هر كاري كه از دستمان برمي
انجام داديم. روز بعد، اُرلو در برابر چشمان متعجب ما زندگي را از سر گرفت. 

اُرلو از بيمارستان كه برگشته بود،  دو باره در سالن به قدم زدن پرداخت.
  بشدت ضعيف و از پا در افتاده بود. اما، حاال جاني تازه گرفته بود. 

شود. داستايوسكي عضو گروه  بازداشت مي 1849آوريل  22داستايوسكي 
است. روز بعد داستايوسكي و دوستانش را به قلعة معروف » پطراشوسكي«
راشوسكي از حكومت خودكامة تزار روس دهند. گروه پط انتقال مي» پيروپل«
كرد. در آن زمان، در روزسية تزاري سانسور بيداد  انتقاد مي» نيكالي اول«

كردند. دهقانان در بدترين  كرد. كارگران در وضع اسفناكي زندگي مي مي
بردند. گروه پطراشوسكي در يك دادگاه نظامي  شرايط ممكن بسر مي

نفر است. اين گروه  34نفر و بعبارتي  28شود. تعداد متهمين  محاكمه مي
شود. از طرف دادگاه  محاكمه مي» اقدام عليه امنيت كشور«تحت عنوان 

نفر كه داستايوسكي هم جزو آنان  16نفر و بعبارتي  11نظامي حكم اعدام 
  شود. است، صادر مي
نويسان داستايوسكي تاريخ محاكمه گروه پطراشوسكي را  نامه بعضي از زندگي

اند. بهرحال روز اجراي حكم  نوامبر اعالم كرده 16پتامبر و برخي ديگر س 30
پترزبورگ، شهر زادگاهي داستايوسكي، محكومين را با دست و  در شهر سن

كنند و براي اجراي مراسم  پاي قل و زنجير شده از قلعة پيروپل خارج مي
دهند.  ) حركت ميSémionovskiاعدام به طرف ميدان سمينونوسكي (

هاي چوبي  دان سمينونوسكي پوشيده از برف است. محكومين را به تيركمي
بندند، جوخه مرگ آماده تيراندازي است. پيش از آنكه سربازان حكم را  مي

اي از طرف نيكالي اول، تزار روسي با فرمان تزار از گرد  اجرا كنند، نماينده
د عفو ملوكانه داستايوسكي و دوستانش مور» ملوكانه«رسد. به فرمان  راه مي
شود و چند  گيرند. گروه با قل و زنجيز به قلعة پيروپل برگردانده مي قرار مي

احكام  1849نوامبر  19شود. به روايتي در تاريخ  روز بعد، عازم سيبري مي
مرگ گروه پطراشوسكي به فرمان نيكالي اول، تزار روسي تخفيف داده 

گروه اول، زندان با اعمال  شوند. ميشود. محكومين به دو گروه تقسيم  مي
شوند. البته  شاقه در سيبري. گروه دوم كه تعدادشان اندك است تبرئه مي

  داستايوسكي به گروه اول تعلق دارد.
  اندازيم به روايت راوي. همانطور كه خواهيد ديد راوي و  حال نگاهي مي

 مراقبت ،شان ا افتادهپمبند از بندانش به نحوي قابل ستايش از ه هم
  شود و موجودي نحيف و رنجور وارد بند بند باز مي )104(در«كنند:  يم

هايش  ها و بر دست است. آرام و تسليم. زير چشم Xگردد. او همان  مي
  هاي بلند و شود. سر و روئي آشفته، ناخن هاي سياه و كبود ديده مي لكه

  

  
  
  

  
  
  

ند. چند عدد شوند تا او را تميز كن ساكي در دست. چند نفر دست به كار مي
دهند. دو عدد پتو را زيرش پهن  پتو را كنار گذاشته و به او اختصاص مي

ها و پتوهاي او را عوض  كنند. هر دو روز يك بار سه يا چهار بار لباس مي
 12شويند. براي اين كار در شبانه روز به  اي ديگر آنها را مي كنند و عده مي

  »نفر نياز است.
  

  انتقال، هميشه انتقال.
گذارد. خاطرة  هايش را در بند جا مي موقع انتقال راوي بخشي از خاطره

ها ديگر هيچوقت يكديگر را  آيد كه زنداني ها. پيش مي ها و رفاقت دوستي
نبينند. روي همين اصل، در مواقعي كه ديگر اميدي به ديدار مجدد نيست، 

  كنند. با هم وداع مي
صاويري مشابه از مكان جديد بدست مكان جديد. اغلب راويان بعد از انتقال ت

نفر بوديم.  )105(بيست«كند شب بعد از انتقال:  اند. راوي روايت مي داده
همه را در يك سلول جاي دادند؛ سلولي با مساحت يك و نيم متر در دو 

اي باريك. در طبقة اول هشت نفر جاي  اي كوچك و تاقچه متر، پنجره
ب تاقچه يك نفر، زير تخت يك نفر. شب گرفتند، در طبقة دوم دوازده نفر، ل

گي، بوي بد دهان.  گي، خسته وحشتناك بود. هواي شرجي، گرسنگي، تشنه
  »كرديم. مرتب جا عوض مي

باني  راوي بوضوح يك تصوير عمومي از بند، بخش اداري زندان و برج ديده
هايي بودند كه در ـ به ـ يك  زندان، اتاق )106(بندهاي«دهد:  بدست مي

شدند. در هر اتاق كه به حمام و توالت مجهز بود،  وي سراسري باز ميراهر
. مجموعة زندان شامل )107(سه رديف تخت فلزي سه طبقه قرار داشت

قرار داشت. » كمپلو«شد. بخش اداري زندان در طرف خيابان  چند بخش مي
يك مسجد بزرگ محل مالقات ـ بود ـ يك رديف سلول انفرادي و سه بند 

باني كه از چهار گوشة  دادند. چهار برج ديده ند زندان را تشكيل ميمان» ال«
  »خوردند. زندان سر برآورده بودند، از دور به چشم مي

انفرادي آسايشگاه سه طبقه دارد.  )108(بند«كند:  راوي چنين روايت مي
ها هر كدام در مقابل يكديگر، در سالني دراز كه انتهاي آن نعل اسبي  سلول

هاي انفرادي بند آسايشگاه كه هر كدام يك  ع شده است. در سلولاست، واق
دادند. در انتهاي هر بند،  شويي دارد، تا سه زنداني را جاي مي توالت و دست

ها نيز بسته به  دو سلول بزرگ، شبيه اتاق، قرار دارد. در هر كدام از اين اتاق
ر اتاق يك دادند. ه وضعيت روز زندان بين بيست تا سي نفر را جاي مي

شويي دارد. زنداني مجبور بود در  مستراح ايراني، يك دوش كوچك و دست
هايش  كرد، دوش بگيرد و ظرف غذا و لباس همان جايي كه قضاي حاجت مي

  »را نيز بشويد.
ها را رديف ـ كرده ـ و  ايم. ساك همه آماده )109(كند: تقريباً راوي روايت مي

مانيم. يكي دو نفر به سوي پنجره  يدر گوشة اتاق چيده و در انتظار م
كنند  روند تا از ميان ـ الي ـ كركره بيرون را تماشا كنند. شايد فكر مي مي

اي  روند. بقيه در گوشه آخرين ديدارشان باشد. چند نفري به راهرو مي
گذرد و ما همچنان بيدار و در انتظار، اما صدايمان  ها مي اند. ساعت نشسته

  »زنند. نمي



  نقد و بررسي

 ٢٧٤  106و  105 ي آرش شماره

  اند. ها، كم و بيش به همين سياق نوشته شده بينيد، روايت كه مي همانطور
از » )110(الجزاير گوالگ مجمع«در روايت » الكساندر سولجه نيتسين«

شدند، چنين تصويري  محكوميني كه به اردوگاه كار اجباري فرستاده مي
خورد و با صدها متهم دلسوخته بسوي  قطار تكان مي«دهد:  بدست مي

هاي قطار روي همان ريلي  علوم به حركت در آمده بود. چرخسرنوشت نام
لغزيد كه چند لحظه پيش قطاري از روي آن گذشته بود و پشت سرش  مي

تودة ضخيمي از دود به جا گذاشته بود؛ متهميني كه پيش از اين از همان 
ميدان و از كنار داربست آهن و سنگ آسياب عبور كرده بودند. اين نقل و 

چند لحظه قبل از حركت قطار انجام گرفته بود. اما، تو، از پشت انتقاالت، 
اي كه از  تواني ببيني، چون بدبختي ات هيچ چيز را نمي هاي خانه شيشه

گذرد، اثرش در هوا كمتر از اثر انگشتي است بر سطح  مقابل ديدگانت مي
  » آب.

براي مخاطب توضيح » كاري صنعت توبه«بخش اول اين كتاب تحت عنوان 
هاي ماشين قرباني را در منقارش  اي چرخ دهد كه چگونه و با چه وسيله مي
  كند. تبديل مي» ZEK«گيرد و او را به  مي

دهد كه  نشان مي» حركت، جنبش و تغيير دائمي«بخش دوم تحت عنوان 
هاي كار با اعمال شاقه (سيبري و جاهاي سردسير  چگونه اُسرا را به اردوگاه

هاي باري نظامي يا در  د. اُسرا را به تعداد زياد در واگندادن ديگر) انتقال مي
هايي كه مخصوص حمل حيوانات اهلي از قبيل اسب و گاو و خوك  واگن

گذراندند. از آن  چپاندند. اُسرا را با كرجي و قايق از روي شط مي بود، مي
دادند. در واقع  پوش به ستون يك حركت مي تر اُسرا را بر زمين برف سخت
ع نقل و انتقال زنداني، شكل خاصي از شكنجه را به همراه داشت. به هر نو

نظر الكساندر سولجه نيتسين، گاهي اوقات در هنگام نقل و انتقال 
آمد كه نويسنده جزء  ها پيش مي انگيزي هم بين زنداني برخوردهاي شگفت

الجزايز گوالگ آورده است. الزم است خاطرنشان كنم  به جزء آن را در مجمع
  ) منتشر شده است.Fayardه اين كتاب در فرانسه توسط انتشارات فايار (ك

گردد. اما، در اين ميان يك  ها آغاز مي گفتيم كه بعد از نقل و انتقال جدائي
دهد. سلول و بند را براي زندگي چند  چيزي بوضوح خودش را نشان مي

افتاده  روزه، چند ماهه قابل تحمل كردن. حس زيباي زندگي در زنداني جا
هاشان هم، الزم است تأكيد كنم كه مخاطب به هنگام  است. در رابطه

كند كه راوي مرد است يا زن است، او در  دريافت پيام راوي اصالً حس نمي
اش. اين را  روايت با يك انسان طرف است، يك انسان با تمام ابعاد پيچيده

يا مؤنث بودن در هاي روايت دانست. مذكر  توان از زمرة شگفتي گمان مي بي
هاي ماشين وحشت در منگنه قرار  دنده كار نيست؛ انسان است كه در چرخ

دارد و همچون انساني كه زندان، انسانيت و شرف و حيثيت او را مدام مورد 
كند، براي راوي همه  دهد، با فشارهاي مضاعف برخورد مي تهديد قرار مي

اش زخم  به روح شكننده چيز مبهم است. عليرغم مصائبي كه بر او رفته و
كند كه بايد مقاومت كند. راوي هنوز  كاري زده، در اعماق وجودش حس مي

تواند به آساني آنچه را كه در جامعه اتفاق  گيج و گنگ و گم است. نمي
كوچك ما از روزگار،  )111(سهم«نويسد:  افتاده است، درك كند. راوي مي

را اگر نه از فراخناي ديدگانمان  ها اما آن است كه كبوتر آزادي معروف، قصه
كه از ميان دفتر نقاشي كودكان فردا به ضيافت كوچك در خيابان فرا 

  »بخوانيم.
هاي پر  درخشان است. با زبان گرم و صميمي، به صميميت بهار با درخت

  اش. شكوفه
زمين خاكي، به دقايقي غرق گل بود.  )112(آن«دسته گلي بر مزار دوست: 

ديدي كه از آزادي و تنوع  و رنگ به رنگ. رنگين كماني مي هاي متفاوت گل
  »گفت. انديشه ـ ها ـ سخن مي

زند، اندوهي در كالم. زباني كه عمق تراژدي را  زباني كه به شعر پهلو مي
پس آفتابكاران سرود رود  )113(از«كند؛ تراژدي مرگ آناني كه:  فرياد مي
  »خواندند.

 )114(»ن واگرد تاريخي كجا بوده است؟سهم ما در اي«هاي شاعرانه:  رگه
ها روشنفكر به  سئوالي است بجا و هوشمندانه. از فرداي انقالب تاكنون ده

ها روشنفكر را  اند. به عبارت ديگر اين پرسش بنيادي ده اين مقوله پرداخته
اي كه بر ما گذشته  به بازنگري تاريخ واداشته است. راوي در بازنگري فاجعه

كند. در كالم شاعرانة راوي  بيان مي» چگونه زيستن«از است، دركش را 
كشد. من اين زبان جاري چون  كند و زبانه مي آتشفشان اعتراض سرريز مي

اي در جويبار با  ام؛ زمزمه هم ديده» پويان«و » صبا اسكويي«رود را در زبان 
خودت را «دهيم:  اي بدست مي آتشفشان كلمات. در اين جا از راوي نمونه

ند زده بودي به معناي زندگي. براي تو زيستن در چگونگي آن بود. آتش پيو
هاي چون انارت نمايان  ي گونه اش در سرخي كشيد؛ شعله درونت زبانه مي

  )115(»بود. برق نگاهت شوق پرواز داشت.
پيش از آن به صراحت گفتيم كه مخاطب به هنگام مرور روايت تنها و تنها 

ه به شرح و حديث آن چه كه بر او گذشته، با انساني رو به رو است ك
  پردازد. مي

هاي سياسي و اجتماعي  حضور زنان در جنبش )116(ميزان«با اين همه 
پس » يابي جامعه فردا را رقم خواهد زد. امروز، تناسب نقش آنان براي شكل

ها  اي كه طي اين سال پشت اين كلمات تجربة گرانبهائي نهفته است؛ تجربه
هاي  ت خودش را به وضوح به اثبات رسانيده است. شركت اليهعمًال حقاني

  مختلف طبقات زنان در عرصة مبارزات اجتماعي مؤيد اين نكته است.
براي  )117(از ديرباز«گويد كه:  هايي مي راوي جايي در روايتش از زن

هايي كامل و برابر با مردها مبارزه  شناساندن حقوق خويش به عنوان انسان
راوي با زباني موجز خواست واقعي زنان را در عرصة مبارزة  »اند. كرده

، زن ايراني مسير پر درد و رنج »در طول قرن بيستم«كند:  اجتماعي بيان مي
  مبارزه براي كسب آزادي را بارها طي كرده است.

اندازيم به قطعه شعري از احمد موسوي، شعري كه بوضوح و  حال نگاهي مي
  كند. هاي زخم خورده را بيان مي حبا ايجاز سرگذشت تلخ رو

  ، اين سوي)118(اين جا
  به جاي رقص شادمانة سوسن و زنبق در نسيم بهار،

  تنها، نگاه است كه معنا گرفته است.
  اين جا، در اين فضاي وحشت و درد،

  تنها، مرغ نگاه است
  كشد مدام قرارانه، پر مي كه بي

  مة نمورهاي زخمي ياران آرميده در اين دخ تا بر شانه
  آشيانه بگيرد.

  اين جا
  آهنگ هر كالم بعد از گذشت زمان

  ها ناآشنا مانده است دگر با گوش
  سخني ها بي ها در پس ماه و حنجره

  اند. ارتعاش را از ياد برده
...   از مجموعة كابوسِ

پروراند و  ، شاعران خاص خود را مي)119(زندان«نويسد:  راوي چنين مي
  »كند. كشف مي
ام. اما اعتقاد دارم كه در ظلمت  ن روايت احمد موسوي را نديدهمتأسفانه م

زندان، شعر با مقدم مباركش بسويش آمده و در جسم و روح و روانش حلول 
اش را با ايجاز و به  كرده است. احمد موسوي عصارة حس و عاطفة انساني

هاي تپندة شعر جاري ساخته است. موسوي با  نحوي درخشان در رگ
هايي از اين دست به ارائه يك تصوير عمومي از موقعيت ويژة  ودهآفرينش سر

ها دست يازيده است. موسوي نشان داده است عالوه بر آنكه به مبارزة  زنداني
ياد  اجتماعي روي آورده است، يك شاعر است؛ همچون همتايش، زنده
  حسين صدرايي (اقدامي) روح و روانش با گوهر يگانة شعر درآميخته است.

آخرين لحظات اين تأمل، دوستي كه در آلمان با فريبا مرزبان ديدار و در 
گفت و گو داشت، قرار بود روايت او را بدستم برساند كه اين كار انجام 

نويس و منتقد پركار به دادم رسيد.  نگرفت. اما مثل هميشه رضا اغنمي رمان
شار چندين الزم است در اين جا خاطرنشان كنم كه رضا اغنمي عالوه بر انت

زند. رضا اغنمي با  هاي مختلف قلم مي هاست كه در زمينه اثر داستاني، سال
بياني فشرده و موجز به معرفي روايت فريبا مرزبان پرداخته است. رضا 

هاي هنرمندانه و با  با توصيف» فريبا مرزبان«نويسد:  اغنمي چنين مي
وقايع زندان و اش، چون عكاسي ماهر،  نگاري استفاده از شغل روزنامه

هاي گوناگون ثبت، در حافظة  محكوميت خود و زندانيان را فارغ از ايدئولوژي
  .)120(»تاريخي ضبط و در معرض وجدان جهاني به نمايش گذاشته است

والد را به در سلول تشبيه  آلبرت شمبون اردوگاه بوخن»: در تنگ«عبور از 
شرايطي بروي زنداني كند. به روايت آلبرت شمبون در سلول در هيچ  مي

آورد، نه  براي آنكه هيچ چيز براي توي به ارمغان نمي«شود:  گشوده نمي
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خيزد،  برمي» در«دوست، نه روشنايي، نه هوا؛ براي آنكه صدايي كه از آن 
دهد؛ همچون سنگي بر گوري كه ترا از  انگار گه جسم ترا در منگنه قرار مي

ر باشد كه تو در همان شب بميري، كند؛ حتي اگر قرا دنياي زندگان جدا مي
اي كه تو پايت را داخل سلول  خارج شوي. زيرا، از لحظه» در«تواني از  نمي

والد  عبور كني. بوخن» در تنگ«گذاشتي، ديگر هيچگاه نخواهي توانست از 
  )121(»غمگين است.

ترين لحظات زندگي  روز آزادي بايد از فراموش ناشدني«كند:  راوي روايت مي
» اوين«ني باشد. براي ما اما اين گونه نبود. زماني كه درب بزرگ آهنين زندا

را به خاطر آوردم.  1357پشت سر اتوبوس بسته شد، روز فتح اوين در سال 
اين بار اما، نه از مردم خبري است، نه از سرنگوني حكومت. دردمند از 

با ما  هايي كه نگريم؛ به آدم سرماي درون، مات و مبهوت به خيابان مي
  )122(»اند. غريبه

هاي تپندة شعر  كند. در رگ زند. جامة شعر به تن مي راوي ضربة آخر را مي
هيچ «انگيز است:  آيد، هراس دمد. نفيرش كه از اعماق روح زخمي برمي مي

ها چاي  شد از فالسك هايمان را ندارد. اي كاش مي لرزه آتشي توان درمان تن
  )123(»گرم نوشيد.

فرداي آن روز، بهترين روز زندگي من بود؛ روزي كه «كند:  ميراوي روايت 
  )124(»بار ديگر اجازه پيدا كردم، آزادانه و بدون (زندانبان) در خيابان باشم.

اي  آسمان آبي بود و آفتاب هنوز گسترده. لحظه«كند:  راوي چنين روايت مي
من مكث كردم. در بزرگ آهني كه پشت سرم بسته شد، احساس آزادي در 

  )125(»شكست. چيزي از من آنسوي در جا مانده بود.
هائي  غروب به ايوان رفتم و به ياد رفقايم افتادم، ياد رنج«شب بخير رفيق: 

كه كشيده بوديم، ياد آنها ـ ئي ـ كه جان باخته بودند. دلتنگي و تنهايي 
خواست همان تنگ غروب به زندان برگردم و بگويم:  جانم را فشرد. دلم مي

  )126(»بخير رفقا، من برگشتم. شب
دنبال آفتاب ديگري بودم، آفتاب حقيقت. خورشيد واقعي «آفتاب حقيقت: 

توانست به من بگويد چرا بر ما چنين رفته است؟  من كجاست؟ چه كسي مي
  )127(»ام به چه چيز احتياج داشت؟ روح خسته

  زند. راوي خاطرات زندان از اطاعت تن مي
  كند. رواي يادها تمكين نمي

كشد، تن به ذاللت  با آتشي كه در درونش زبانه مي» كش ملي«راوي زنان 
  دهد. نمي

ها زندان و زندانبان را به زير  ها و سياه قلم هاي زندان با طرح راوي ياد نگاره
  كشد. سئوال مي

راوي مروري بر تاريخ زنده به زعم رضا اغنمي وقايع زندان را در حافظة 
  گذارد. داوري وجدان جهاني به نمايش مي تاريخي ضبط و در معرض

راوي مصلوب به زعم رضا اغنمي آنچه را كه بر سرش آمده، مكتوب كرده و 
  در اين رابطه تابع قيد و بندهاي مرسوم نبوده است.

تواند بر زنداني سياسي پيروز شود. زيرا، هيچ چيزي  زندان نمي«بنابراين: 
  )128(»نيست كه او بايد در آن تأييد شود.

  
  ام: هايي كه من نديده روايت

  هاي زندان، سودابه اردوان ـ ياد نگاره 1
  ـ زير بوته الله عباس، نسرين پرواز 2
  ـ شب بخير رفيق، احمد موسوي 3
  ـ مروري بر تاريخ زنده، فريبا مرزبان 4
  ـ همزيستي با مرگ، ايرج مصداقي 5
  ـ مصلوب، كتايون آذرلي 6
  طاهريـ ميهمان يك زنداني، ميم  7
  پور ـ خاطرات زندان، شهرنوش پارسي 8

ام. بهر  هاي ديگري هم هست كه من نديده يحتمل به جز فهرست باال روايت
حال در اين بين يك چيز روشن و آشكار است. اين دسته از راويان زندان را 

اند و روايتشان را انتشار  اند، به يكسان، در شرايط مشابه زيسته زيسته
ها چه در دسترس باشند و چه نباشند، از زماني كه انتشار  روايتاند. اين  داده

آيند. البته، بعضي از  اند، در زمرة ادبيات زندان بحساب مي بيروني يافته
اند. از آنجا  راه پيدا كرده» انترنت«اند و به  ها اين شانس را پيدا كرده روايت

طرح خواهند شد دارند، دير يا زود م» سنديت«هايي از اين دست  كه روايت

و جاي واقعي خود را در اذهان عمومي پيدا خواهند كرد. خاطرات خانة 
آلبرت  81490بر، شمارة  هاي روزانة هلن مردگان داستايوفسكي، يادداشت

الجزاير گوالگ سولژنيتسين از اين دست روايت  شمبون و باالخره مجمع
اند و حال  ناخته شدهها، بمرور زمان ش دانيد اين روايت است. همانطور كه مي

هاي ديگر هم است، روايت اسيراني كه  اند. البته بجز اينها روايت جهاني شده
هاي جهانخواران  طلبي سوز جهاني قرباني جنگ در دو جنگ بزرگ خانمان

ام. به اميد روزي كه در ميهنمان  اند كه من در اينجا از آنها نام نبرده شده
ها نه به موزة تاريخ، بل، همچون  بار زندان زنداني سياسي نداشته باشيم. اين

  در قلب پاريس بدست مردم با خاك يكسان شود.» باستيل«زندان مخوف 
  2010پاريس، دسامبر 
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  زندگي ادامه دارد
  نژاد ناصر رحماني

  
  

  نقاشي و نوشته هاي سالمندان ايراني مقيم كاليفرنيا
  به كوشش كاوه داداش زاده

  1388چاپ اول: تابستان 
  فروش: شركت كتاب مركز

  
حاصل كار جمعي سالمندان مهاجر ايراني به  "زندگي ادامه دارد"كتاب 

سرپرستي و با راهنمائي كاوه داداش زاده است. كاوه داداش زاده كه زندگي 
خود را در كار تدريس نقاشي با كودكان گذرانده، در اينجا با شاگرداني 

. اين شاگردان اگر چه اقتدار سروكار دارد كه سركشي آنها صورتي ديگر دارد
معلم خود را در آموزش نقاشي پذيرفته اند، اما به لحاظ تجربة گرانباري كه 
با خود حمل مي كنند، بنظر مي رسد كه بسادگي از او حرف شنوي ندارند. 
آنها انديشه هايشان را در صورت كلمه و تخيالتشان را با رنگ با آزادي 

نوشته ها و نقاشي ها مجموعة رنگارنگي از  مطلق بيان مي كنند. حاصل اين
انديشه ها، عقيده ها، احساس ها، غم ها، شادي ها، حسرت ها، غبن ها و هر 
آنچه كه مربوط به ادراكات انساني است گرد آورده است. گويندگان و 
نقاشان اين آثار، بي آن كه احساس كنند نقاشي يا سخن آنها ممكن است 

يا سانسور شود و يا بدتر از آن تعقيب قانوني داشته مورد انتقاد قرار گيرد 
باشد، آنچه را اراده كرده اند بيرون ريخته اند، تا حدي كه گاه ممكن است 
تصور شود كه از مرز قيود قراردادي اخالق و نزاكت حاكم فراتر رفته اند. از 
اين رو ما با مجموعه اي روبرو هستيم كه از جنبه هاي سياسي، اجتماعي، 

  عه شناسي و غيرو قابل بررسي است.رهنگي، هنري، روانشناسي، جامف
در اين مجموعه ما از حس ها و خواستهاي انساني عادي و روزمره تا عقايد 
سياسي و اجتماعي فرهيخته روبرو هستيم. آثار اين مجموعه از مسايل 
گوناگون مانند عشق، نفرت، حسادت، خشونت، بيرحمي، شفقت، و از 

، غربت، غم غربت، دوري از فرزندان، و بويژه نوه ها، سخن زندگي، مرگ
رانده شده. اما تم عمده و اساسي كتاب مخالفت صريح و راديكال با 

  خوندهاست.جمهوري اسالمي و حكومت آ

در سراسر كتاب حس نفرتي عميق از آخوند موج ميزند و ما علل آن را، هم 
ارها مي بينيم و مي خوانيم: در سخن گويندگان و هم در نقاشي ها بارها و ب

صحنة اعدام جوانان و نوجوانان، حيله و رياي آخوندها، زهد دروغين، 
دغلكاري، فريب و پليدي آخوند با زباني ساده و گاه عاميانه بنحو برجسته اي 

ايي بي پرده بيان شده است. اين مخالفت و نفرت گاه حتي بصورت دشنامه
  خود را نشان ميدهند.

كه عموماً آگاه هستند كه چرا اين نقاشي ها و اين سخنان را به بنظر ميرسد 
آيا "روي كاغذ مي آورند. در يكي از نوشته هاي اين مجموعه مي خوانيم كه: 

تو دوست نداري جوانان از سوز و ساز اندرون ما بزرگساالن آگاه شوند و با 
نتخاب بهره گيري از تجربيات خوب و بد گذشتة ما راه درستي براي خود ا

نمايند، تا مجبور نشوند در زندگي سياسي و اجتماعي خود از ميان بد و 
را انتخاب كنند. آيا با درون خود پيكار ميكني كه خاطره  "بد"بدتر مجدداً 

  كتاب) 93(ص. "هاي تلخ خود را همراه با خود بگور ببري؟
ي برخي نقاشي ها و بعضي نوشته ها در اين مجموعه از انديشه و احساسات

درد كشيده و از پختگي و تجربه اي عميق سرچشمه مي گيرند و خواننده و 
بيننده را بشدت تحت تأثير قرار ميدهند. با مرور اين كتاب بسياري رنجها، 
دردها و احساسات مشترك و همگاني در انسان بيدار مي شود و از اين كه 

اختيار حس  اين يادبودها در كتابي نفيس با چاپي عالي گردآمده اند، بي
اش زاده در ما برانگيخته عميق سپاسگزاري نسبت به تالشهاي آقاي كاوه داد

  مي شود.
اين كتاب بخشي از همة ما تبعيديان، مهاجران و از وطن رانده شدگان را در 
خود دارد، بخشي آشنا اما ناديده گرفته شده يا انكار شده. انكار آن، انكار درد 

  م نهايي را به تأخير مي اندازد.ومشتركي است كه راه حل محت
باسپاس از همة آن سالمنداني كه خود را آزادانه بيان كردند، و با درود به 
كاوه داداش زاده كه اين اثر با ارزش را پروراند و همچنان با شوق به پرورش 

  استعداد سالمندان ايراني ادامه مي دهد. 
  
  

  
*  
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  انتشارات آذرخش

  

  
  هوشنگ معين زاده يسنده:نو

 
قصه اي است تخيلي كه بر مبناي مستندات تاريخي و ديني،  ،»وصيت نامه خدا«

ي كه تاكنون در در گسترة جوالن انديشه دربارة خداي يكتا، نوشته شده است. خداي
باره اش جز توصيف صفات وي، سخني نگفته اند و هيچ كس هم او را تعريف نكرده 
است، چه پيغمبران و عارفان، چه فيلسوفان و انديشمندان، در كتب آسماني هم به 

 همه چيز اشاره شده، بجز تعريف خدا. 
بر اين كه در كتاب حاضر، براي اولين بار خدا تعريف مي شود. نويسنده عالوه  

حقايق مربوط به خدا را مطرح مي سازد، واقعيت او را هم شرح مي دهد. بخصوص 
اين كه چطور در طول تاريخ، خدا پرستان را بجاي خداي واقعي، به دنبال خداي 
خاص اين و آن كشيده اند. چنانكه در سه هزار و سي صد سال پيش، موسي با 

كه خداي پنداري او بود، بر مسند ، خداي كوهستان سينا را »ده فرمان«آوردن
خدايي قوم يهود نشاند و دين يهود را بر پا كرد. بعد هم همين خدا را با كمك دو 
فرزند خلف دين يهود، يعني مسيحيت و اسالم بنام خداي يكتا، بر بخش عظيمي از 

 اعتقادات ديني مردم جهان مسلط كردند. 
يان عمر خدايي اش، وصيت نامه اي بنابراين، جاي تعجب نيست كه اين خدا، در پا

بنويسد و با فرامين تازه اش، واپسين پيام و آخرين رهنمودهاي خود را به 
باورمندانش بدهد و راه رستگاري و رها شدن آنها را از دست خدامداران دروغين 

موسي زاده شده، دوران نوزادي و » ده فرمان«ارائه نمايد. خداي يكتايي كه با
دامان دين يهود، جواني و ميانسالي اش را با مسيحيت و روزگار  كودكي اش را در

پيري و كهنسالي اش را با اسالم گذرانده است، اكنون هم كه مانند هر موجود زاده 
شده اي به زمان رفتن خود نزديك شده، وصيت نامه اش را مي نويسد و با جايگزين 

، از باورمندانش ميخواهد قديمي موسي» ده فرمان«تازة خود با» هفت فرمان«كردن 
كه پس از او به دامان خدايان ديگر نيفتند و از نو به گمراهي كشيده نشوند. در عين 
حال، با كمال فروتني با خداپرستان وداع ميكند و از همة آنهايي كه به نام وي از 
طرف نمايندگان دروغين او مورد جور و جفا قرار گرفته اند، پوزش خواهي ميكند و 

ت مي طلبد. حلي  
، اختصاص به وصيت نامه نويسنده دارد كه خدا در آخرين بخش دوم كتاب

تو هم مثل ما پير شده اي. بهتر است پيش از اين كه « ديدارش به او گفته است : 
دنيا را ترك كني، وصيت نامه خود را بنويسي، چون راه چندان درازي در پيش 

  ».... نداري!
وصيت نامة خود را نوشته كه آن هم حكايتي ديگر و، نويسنده به توصيه خدا، 

  است.....  
*****                                                                                          

وصيت نامة خدا بزودي منتشر خواهد شد. عالقمندان مي توانند اين 
  كتاب را از آدرس زير دريافت كنند..

  
  . يورو است 20هزينه پست معادل  قيمت كتاب با

 : آدرس درخواست
Houshang Moinzadeh B.P 31  

92403 Courbevoie-Cedex France 
moinzadeh@gmail.com 
www.moinzadeh.com  

  ''كتاب فارسي''كتابخانه مجازي 
  

  بيژن آبادي
  
  

اي از يكي از كتابخانه هاي  در اين نوشته كوتاه تالش بر اين است كه تاريخچه
مجازي فارسي عرضه شود. با اميد به اينكه ضمن شناسائي از كتابخانه بتوانيم با 
گفتمان سازنده با دوستان و عاشقان كتاب، به مبحث رايزني رسيده تا بتواند راه 

  ين كتابخانه باشد.گشاي هر چه بهتر نمودن ا
  

و متنوع ترين كتابها و نشريات  نيشتريببا عرضه نمودن  ''كتاب فارسي''كتابخانه 
مجازي فارسي امروزه بزرگترين و پربيننده ترين كتابخانه الكترونيك فارسي در 

به شكل الكترونيك  تسطح جهان است. از لحاظ تعداد و تنوع كتابها و نشريا
اي پربار، براي  خانه هاي فارسي تا به دين حد گنجينه(مجازي) هيچ يك از كتاب

كتابخانه  بخش اينترنتي  بازديدكنندگان فارسي زبان خود فراهم نياورده اند، حتي
ملي ايران. هيج كتابخانه فارسي زباني تا بدين اندازه مورد استفاده بازديدكنندگانش 

يم ثانيه (با احتساب ساعات نبوده است. با يك برآورد آماري اين كتابخانه هر سه و ن
اداري هشت ساعت روزانه) يك بازديد كننده داشته است. رقمي كه باز هم به مراتب 

  از بازديدكنندگان ساختمان كتابخانه ملي ايران باالتر است.
متمايز  مجازيهاي كاغذي و  را از ديگر كتابخانه ''كتاب فارسي''ولي آنچه كتابخانه 

ينه است و نه خيل عظيم بازديدكنندگانش. صفت مي كند، نه حجم اين گنج
مشخص متمايز و برگزيده كننده اين كتابخانه آزادي انديشه اوست. امروزه هر يك 

هاي فارسي مستقيم و يا غيرمستقيم يك سياست، ايدئولوژي يا كاركرد  از كتابخانه
براي عملي را پذيرفته است كه تنها فراگير بخشي از كل اين مجموعه بزرگ است. 

نمونه كتابخانه اهل تسنن تنها كتابها ، مقاالت و نشريات مربوط به اهل تسنن را 
دارد. كتابخانه ماركسيستها فقط حاوي آثار كالسيك رهبران عملي و ايدئولوژيك 

هاي علميه قم و مشهد تنها كتابها و ادبيات مربوط به  كالسيك چپ بوده و يا حوزه
در تقابل با اين محدودگرائي است. نه  ''كتاب فارسي''شيعه را دارا هستند. كتابخانه 

سانسوري مي پذيرد و نه انديشه اي را به زير تيغ سانسور مي كشاند. بر اين باور 
است كه در آزادانه ترين و راحت ترين شكلي تمامي كتابها و نشريات فارسي بايد در 

  د. بقول خواجه شيراز:اختيار فارسي زبانان باشد كه خود بخوانند و خود قضاوت كنن
  

  جاي آنست كه خون موج زند در دل لعل
  زين تغابن است كه بازار خزف مي شكند

از همه، كتاب و نشريه منتشر مي كند چه از چپ،  .همه گو است ''كتاب فارسي''
دگرائي عرضه افكار مترقي، رد گراست و تعبيرش از خرچه از راست و چه از ميانه. خ

ب مانده است چرا كه نمي خواهد قضاوت خود را بر قضاوت پيشرو، واپسگرا و عق
در نهايت اين مجموعه آگاه است كه با دانستن تاريخ و  را كهجمع غلبه دهد چ

بهتر مي تواند انتخاب كند هرچند كه هيچ ضمانت مطلقي  دفرهنگ و اجتماع خو
همه ''د همه چيز را همگان دانند شايبگذار براي آن نيست، ولي بهترين راه است. 

افكار و در نهايت انتخابش بهترين باشد و اين است كمال دموكراسي و  ''كس
  انسانيت.

با ذكر  ساعات انشا هميشه با اين شروع مي شد كه البته واضح و مبرهن است كه...
اين مسئله بايد گفته شود كه البته واضح و مبرهن است كه از آغاز چنين شيوه و 

و به همين دليل است كه بايد توضيح داد كه تاريخچه تفكري در دستور كار نبود 
 يشچيست، چگونه آغاز شد، چگونه رشد كرد و پااليش هاي دروني ''كتاب فارسي''

  او را امروزه در كجا قرار داده است.
  مقدمه نسبتا طوالني برويم بر سر اصل مطلب: اينپس از

شد. كتابخانه اي كه اولين  دوازده سال پيش شروع ''كتابخانه گلشن''دوره آغازين با 
بود. در همان زمان كه هر كدام از گروههاي چپ در  ''چپ''كتابهايش آثار كالسيك 

 ''كتابخانه گلشن''رد يا قبول رهبران و پيشروان فكري مكتب شان قلم مي زدند 
آثار كليه رهبران سوسياليست و كمونيست را در كتابخانه اش  بوجود آمد تا

وعه اين تالش دوساله گلشن مركزي بود حاوي كتابهاي گردآوري كند. مجم
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ماركس، لنين، انگلس، مائو، استالين، تروتسكي، رزا لوگزامبورك، چه گوارا، فيدل 
  كاسترو و ...

پس از دو سال آرام آرام ديگر كتابهائي به اين مجموعه اضافه گشت كه نه از رهبران 
چهارم مجموعه اي نسبتا كامل از  اوليه بلكه از رهروان آنها بود. در پايان سال

  كتابهاي طيف چپ در كتابخانه گلشن وجود داشت. 
سالهاي جمع آوري و عرضه كتابهائي بود  هقتم و هشتم  سال هاي پنجم ، ششم،

سال  هشتكه نه ضرورتا چپ بودند بلكه در آن راستا قرار مي گرفتند. ماحصل اين 
رفت بود، مجموعه اي با بيش از دو مجموعه كتاب از نوعي كه ذكرشان  نكاملتري

  هزار كتاب.
كتابخانه گلشن اين زمان به آن حدي رسيده بود كه ديگر در آن آشيانه جائي براي  

رشدش باقي نمانده بود. از يك طرف حجم باالي كارهاي كتابخانه بود و از طرف 
خانه ديگر قوانين دست و پاگير سايت گلشن براي كتابخانه اش. بهرحال اين كتاب

بود و اين سايت مي توانست و محق بود كه آنها را در چهارچوب مشخصي  ''گلشن''
نگه دارد. از يك سال قبلش در رابطه با ادامه يا قطع، گسترش يا ماندنش در همان 
سطح، برنامه كاري و مسئوليت پذيري گفتمان هاي زيادي در گرفته بود و پس از 

كه  شد زياد سرانجام تصميم براين چالش هاي نظرات مختلف و رايزني هاي
كتابخانه پروازش داده تا كه مسئولين كتابخانه با تجربه و امكانات كافي اندوخته اند 

بتواند در آشيانه جديدي خانواده خود را تشكيل و سامان دهد و جاي ويژه خود را 
ب كتا''در جامعه فارسي زبان اين كره خاكي بيابد. بدين سان بود كه كتابخانه 

پا به عرصه هستي نهاد و گريه تولدش ''گلشن''با خميرمايه اوليه كتابخانه  ''فارسي
  را در اطالعيه اي به اطالع همگان رساند.

نش يه يك ارزيابي همه  براي هرچه فراگيتر شد ''كتاب فارسي''در آغاز كتابخانه 
ت زد. جانبه از نقشي كه كتاب و نشريه در جامعه فارسي زبانان جهان داشت دس
 هشتشرايط موجوده بخصوص براي ايرانيان داخل و افغانهاي درون مرز با شرايط 

سال قبل تفاوتي اساسي يافته بود و طبيعتا بازتاب آن در خارج از كشور هم ديده 
سمت و سوي صرفا  شمي شد. تاريخ و فرهنگ ايران مي بايست توسط حاكمان

افغانستان هم اين موضوع مي بايست سالمي و آنهم از نوع شيعه داشته باشد و در 
توسط اشغالگران جديد با كمك تاريك انديشان قديم به همان راهي رود كه 
كتابسوزانهايش بر جاي بماند، البته به شكل مدرنش و تاجيكستان هم همان شيوه 

جديد. در درون مرزها مركز اسناد  ''رهبر''سابق تك اندايشه اي البته با رهبري 
ي نقش كليدي وزارت ارشاد را براي سانسور انديشه عهده دار مي حمهوري اسالم

در افغانستان دوباره اسالمي شده، با كمك سازمانهاي  .شود، البته به مراتب هارتر
اطالعاتي جديد و مجهز به مدرنترين وسايل، اين مهم به پيش مي رود و البته به 

ي نام رهبر سابق و تبديل تب درنده خوتر. در تاجيكستان هم خط كشيدن بر روا مر
آن به رهبر جديد همان آش و همان كاسه. در خازج از مرزهاي اين سه كشور نيز 
عمله و اكره عظيمي از خود فروختگان به خدمت صاحبان زر و زور در مي آيند، چه 
مستقيم و چه غيرمستقيم، تا پايه هاي حكومتهاي انديشه ستيز را محكمتر سازند. 

ع اوليه پژوهشي به گونه اي هموار مي شود كه آشكارا يا آنرا وارونه استفاده از مناب
واقعه. تصوير زمانه  كلجلوه دهند يا تنها به گفتن نيمي از واقعيت بسنده كنند و نه 

بود. از سوي ديگر قصه فارسي زبانان رانده  لجرج اورو 1984شبيه سازي كتاب 
بود. ناياب بودن  ''ه پاي رفتنمنه جاي ماندنم و ن''شده از وطن هايشان حكايت 

 مي كتاب هاي كاغذي اين جمعيت را هر چه بيشتر به سوي استفاده از انترنت
و تاريك  كليكشاند و در آنجا هم جاي يك كتابخانه فراگير خالي بود. اين تصوير 

در اين شرايط به مثابه يك كرم شبتاب كار  ''كتاب فارسي''شش سال قبل بود. 
  كند. خود را آغاز مي

درك واقعيات موجود نيمي از كار بود و نيمه ديگر درك امكانات موجود. امكانات در 
آغاز كار بسيار محدود بود بنابراين كار مي بايست به گونه اي انجام پذيرد كه با 

ترين نيرو بيشترين بازدهي را داشته باشد. به علت گران بودن خريد كتاب و مك
ع آوري كتابهاي موجود در ساير كتابخانه ها و اسكن، جم گرانتر بودن همچنين

. براحتي مي توان دسايت ها در دستور كار قرار گرفت. كاري كه هنوز هم ادامه دار
ساير كتابخانه ها  و  از "كتاب فارسي"گفت كه دو سوم كتابهاي موجود در

تارنماهاي مختلف دهكده جهاني اينترنت برداشت شده است. كتابخانه ديجيتال 
وستان گنجينه اي بي نظير از كتابهاي خطي و چاپ ژالتيني فارسي را داراست هند

ولي متاسفانه بعلت مديريت بسيار نامنظم اكثر اوقات پيوندهاي كتابهاي اين 
كتابخانه فعال نبوده و دسترسي به كتابهاي موجود كه تعدادشان باالي پنج هزار 

پياده  ''كتاب فارسي''تابخانه است امكان پذير نمي باشد. يكي از دستاوردهاي ك
كردن كتابهاي اين كتابخانه برگ به برگ و تبديل آنها به پي دي اف بوده است. 

اشكال ديگر اين كتابخانه حجم بسيار باالي صفحات عكسبرداري شده است و 
احتياج به نصب نرم افزارهاي ويژه. با پائين آوردن مصنوعي سرعت اينترنت در 

استفاده از كتابخانه ديجيتال هندوستان براي ايرانيان داخل ن  داخل ايران امكا
كشور تقريبا به صفر رسيده بود قصه اي كه هنوز هم ادامه دارد. ما نه تنها كتابهاي 
اين كتابخانه را به شكل هاي قابل استفاده تبديل كرده ايم بلكه هر كتاب را به 

ايران آنها را پياده كرد. بخشهاي كوچك تبديل نموده كه براحتي بتوان از داخل 
كتبخانه دانشگاه لس آنجلس نيز يكي ديگر از منابع مورد استفاده كتابهاي خطي 

 ''كتاب فارسي''بوده است. امروزه مجموعه كتابهاي خطي موجود در كتابخانه 
  بزرگترين مجموعه موجود در اينترنت مي باشد. 

 براي  عمده سازي  كلمش ''كتاب فارسي''تهيه نسخه هاي خطي و نصب آن در 
بازنويسي تاريخ  اش براي  پروژه در رابطه با بزرگترين مركز اسناد جمهوري اسالمي 

 و پژوهشگر  ايرانشناس چنديندر راستاي شيعه اثني عشري مي باشد. تا كنون 
  .اند فرستاده كتابهاي مرجع و خطي تقدير نامه اي در زمينه ''كتاب فارسي''براي 

بديل نسخه هاي كاغذي كتابهاي كمياب و ناياب فارسي و خريد، تهيه و ت 
تبديلشان به كتابهاي الكترونيكي از جمله كوششهائي است كه بيشترين هزينه و 
وقت صرف آن گشته است. بسياري از كتابهائي را كه توانستيم به اين گنجينه اضافه 

اي اولين بار در كنيم كتابهائي بوده اند كه سالهاي سال خبري از آنها نبوده و بر
عرضه شدند. حتي مواردي بوده است كه چند چاپ مختلف يك  ''كتاب فارسي''

كتاب با يكديگر تفاوت داشته و به مقتضي زمان در آنها دست برده شده است. ما هر 
كدام را كه يافتيم به كتابخانه اضافه كرديم به اين اميد كه در آينده كتابهاي فارسي 

  رند و اصالت و درستي خود را حفظ كنند.مورد تجاوز قرار نگي
كتابهاي موجود در كتابخانه از حدود بيست صفحه شروع مي شود تا نزديك به ده 
هزار صفحه، با ميانگين چهارصد صفحه براي هر كتاب. تعريف ما از كتاب نوشته اي 

بيست صفحه باشد. هر كتابي قابل ثبت در  حدود است كه با فونت معمولي حداقل
  است مگر يكي از شرايط زير را داشته باشد: ''كتاب فارسي''خانه كتاب

  
  ـ نويسنده كتاب زنده بوده و كتاب منبع درآمدي براي نويسنده باشد.1
  ـ بازماندگان نويسنده منبع درآمدشان كتابهاي نويسنده باشد.2
را ـ كتاب از نظر امنيتي خطرناك بوده براي نمونه كتابي كه طرز ساختن بمب را دا3

  باشد.
  غير آموزشي داشته باشند. ''قبيحه''ـ كتابهائي كه تصاوير 4

نه به دليل  ''كتاب فارسي''همانطور كه مي بينيد عدم انتشار كتاب در كتابخانه 
عقيده ايدئولوژي يا محتواي كتاب است بلكه براي احترام به حقوق نويسنده اي 

  .اين راه را براي گذران زندگي برگزيده است كه است
كتاب ''نويسندگان بسياري از ايران و افغانستان اجازه انتشار كتابهايشان را به 

داده اند كه از اين لطفشان صميمانه سپاسگزاريم و بيصبرانه در انتظار  ''فارسي
نتيجه شرايط خاص  ''كتاب فارسي''مجوزهاي بعدي. گاهي اوقات هم ثبت كتاب در 

ان از كتاب خاطرات آيت اهللا منتظري نام برد. اجتماعي بوده است. براي نمونه مي تو
وقتي سايت آيت اهللا منتظري بسته شد اين كتابخانه براي مدت شش ماه مهماندار 
كتاب ايشان بود. يا كتاب دو قرن سكوت امروزه در كتابخانه است. علت اين كار 

ر نفي نوشته هاي بعدي آقاي عبدالحسين زرين كوب بود كه باالجبار يا باالختيار د
  كتاب قبلي بوده است. الزم بود پيش از سالخي شدن كتاب 

  نسخه اصلي اش در دسترس همه قرار گيرد. ''دو قرن سكوت''
اضافه  ''كتاب فارسي''جالب اينجاست كه ما امروزه كتابهاي بسياري را به كتابخانه 

 مي كنيم كه مولفينش تا چند سال قبل زبانهايمان را مي بريدند و بردار مي
كشاندنمان. كتاب سروشها، نبوي ها، رفسنجاني ها...هم اضافه شد و خواهد شد 

  همانطور كه كتابهاي مختاريها، پونده ها و شاملوها... 
حق داشتن عقيده و ايدئولوژي در زمينه ثبت كتاب ندارد او  ''كتاب فارسي''كتابدار 

گرداند. حاال چه از  فقط مسئول رده بنديهائي است كه كار مراجعه كنندگان را ساده
ثبت برخي از كتابها نيرو بگيرد و افتخار كند و چه عذاب وجدان از ثبت برخي ديگر 

. اين شيوه كار است كه خواننده را آزاد مي گذارد تا با فشار موشواره اش بر آنهااز 
 روي كتاب مورد عالقه اش آنرا باز كرده بخواند، نقدش كند يا از آن بياموزد و يا ... و

  راستي كه چه مشكل است كتابدار بيطرف بودن.
ايجاد يا كمك به بسط كتابخانه  ''كتاب فارسي''از ديگر پروژه هاي موفق كتابخانه 

يگر دوستان بوده است. شكل كار بدين صورت بوده است كه اين دوستان با د هاي 
كه يا  قبول هزينه تهيه كتاب يا هزينه تبديل كتاب به شكل الكترونيك كمك كردند

براي آنها كتابخانه جديدي ايجاد كنيم يا به مجموعه كتابهايشان بيفزائيم. براي 
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بختياريهاي آمريكاي '' ''نهضت ملي''نمونه مي توان از كتابخانه هاي 
آرشيو اسناد اپوزوسيون ''،  و ''مركز جنبش بابيه''، ''رضا علوي''، ''شمالي
استائي ويژه كتاب دارند ولي مجموعه نام برد كه هر كدام از آنها در ر ''ايران

ي كم نظير را به جامعه فارسي زبان يآنها و همكاري مسئوالنشان، كتابها
  عرضه نموده است.

آمادگي خود را  ''كتاب فارسي''در ادامه اين شيوه كار، امروزه كتابخانه  
براي ايجاد كتابخانه هاي الكترونيكي شخصي بدون دريافت هيچ هزينه اي 

مي دارد. تنها شرط اين همكاري اهداي حداقل بيست و پنج كتاب اعالم 
جديد بوده كه آنها هم همگي پس از اسكن شدن و نصب در كتابخانه 
خودشان به صاحب كتابها بازگردانده خواهد شد. اميد است كه اين پيشنهاد 
دوستان بيشتري را به بسط كتابهاي رايگان مجازي راغب گردانده و بتوانيم 

ام گوشه اي از اين سنگ اختناق را كه بر سينه هم زبانانمان سنگيني هر كد
مي كند و مي رود كه او را خفه سازد بلند نموده و به فرهنگ و ادبيات و 

  تاريخ پوياي زبان فارسي فرصت نفس كشيدن بدهيم.
و كارها انجام شده  ''كتاب فارسي''تا اينجا از تحوالت فكري دروني كتابخانه 

شايد جا داشته باشد كه از نواقص آنهم سخن به ميان  ه شدن گفتاش برايتا
آيد كه بتوانيم با همكاري يكديگر و كمك به كتابخانه خودتان آنرا به 

  سطحي باالتر و فراگيرتر ارتقائش دهيم.
ساعت كار و نزديك به بيست  20000ماحصل  ''كتاب فارسي''كتابخانه 

دار نزديك به دو هزار دالر را دوستان هزار دالر هزينه بوده است. از اين مق
بازديدكننده پرداخته اند و بقيه را مسئول كتابخانه. كارهاي همه داوطلبانه 
بوده است اگر قرار بود كه بابت ساعات كاري صرف شده حتي حداقل حقوق 
پرداخت شود تا به امروز برآورد هزينه كتابخانه بالغ بر دويست هزار دالر مي 

پرداخت عادالنه براي كارهاي تخصصي كه بمراتب گرانتر  شد. هر چند كه
است اين رقم را تا نيم ميليون دالر مي رساند. كليه كارها يا توسط مسئول 
كتابخانه انجام شده است يا دوستان و همكاران خوبي چون حسين صمدي، 

، فرشته و ليدا كه صادقانه و بي ريا وقتشان را در طبق احمدمنوچهر، 
  اين كتابخانه تقديم نموده اند.اخالص به 

با ذكر مسئله وقتي و مالي مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه دو مشكل  
يكي قائم به ذات بودن آن است و ديگري  ''كتاب فارسي''اصلي كتابخانه 

  عدم دريافت كمك هاي مستمر مالي.
ق ديگري  خطر قائم به ذات بودن در آنجاست كه كهولت سن يا هر اتفا 
منجر شود.  ''كتاب فارسي''راي مسئول كتابخانه مي تواند به پايان حيات ب

كه هدف، نشر كتاب است و از همه خواهش كرده  شده استبه همه اعالم 
ايم كه كتابهاي موجود در اين كتابخانه را برداشته و در تارنماهاي خود 
 نصب كنند كه هيچ اتفاق ناگواري نتواند رشد و بسط كتابهاي مجازي

  .كند سازدفارسي را 
در رابطه با مسائل مالي پيوند به صفحه ويژه اي را با رنگ چشمگير قرمز  

كه چشم پوشي اش مشكل باشد، در صفحه اول كتابخانه با عنوان 
گذاشته ايم كه دوستان و بازديدكنندگان در صورت تمايل به  ''همياري''

صفحه ويژه آنجا هم سري زده و به كتابخانه خودشان كمك كنند. 
  كم بيننده ترين بخش اين كتابخانه است. ''همياري''
روزانه دهها ايميل دريافت مي شود كه حاوي تعارفات معمول و غيرمعمول  

دب  است. از سپاس ساده گرفته تا تبديل كتابخانه به مشعلدار فرهنگ و ا
 پارسي و فارسي! و اكثرا در پايان نيز يك خواهش ويژه كوچك دارند كه چه

چيزي مي خواهند. اين خود بازتاب فرهنگ غلط حاكم بر جامعه مان است، 
فرهنگ مصرف. از دوستان بيشتر انتظار مي رفت كه به جاي اين تعارفات 
خشك و خالي كتاب كاغذي بفرستند، نشريات قديمي را ارسال كنند، 

را به عهده گرفته يا با كمك مالي  ''كتاب فارسي''مسئوليت بخشهائي از 
د، باري را از دوش كاري ما برداشته و براي خريد كتابهائي كه در خو

  كتابخانه نيستند ياري رسانند.
امروزه كار به آنجا رسيده است كه مسئول كتابخانه از طريق فروش  

كتابهاي شخص اش براي خريد كتابهاي تازه اقدام مي كند. اما چون نسخه 
بخانه موجود است فروش آنها هم هاي رايگان و الكترونيك اين كتابها در كتا

مشكل و مشكلتر شده است. صدها سي دي كتاب تهيه شد كه شايد از 
 افزون فروش آنها كمك مالي تهيه شود كه اين هم خود ضرري بود و باري

  بر بارهاي قبلي.

از همزبانان درون مرزها به هيچوجه انتظار كمك مالي نمي رود چرا كه  
مي زنند كه تهيه مايحتاج اوليه زندگي، خودش دست و پا  مشكالتيخود در 

خوان اول شده است از هفت خوان. از آنها خواستيم كه كتاب بفرستند در 
سال حتي يك كتاب كاغذي از اين دوستان همزبان دريافت نشده  12اين 

است. حال آنكه روزانه ما دهها و گاهي صدها كتاب رايگان برايشان از طريق 
در ايران شامل الطاف  ''كتاب فارسي''كه كتابخانه  ايميل ميفرستيم چرا

  بسيار مشكل و يا غيرممكن مي باشد. آن شده و دسترسي به ''فيلترينگ''
اگر با اين تعداد محدود همكار كه تعدادشان از انگشتان يك دست هم تجاوز 
نمي كند و با اين بنيه مالي بسيار محدود توانسته ايم چنين گنجينه اي 

ده و به رايگان در اختيار دوستاني چون شما قرار دهيم براي يك فراهم نمو
لحظه تصور كنيد كه با كمك هاي مالي و زمان بيشتر چه مي توانستيم 

  انجام دهيم؟ 
براي نوروز آينده هديه اي است حاوي حداقل هفت  "كتب قارسي"هدف 

با شما به نشريه. اين گوي و اين ميدان. به اميد ديدار  رهزار كتاب و ده هزا
  عنوان عضوي موثر در اين كتابخانه.

اشكال دوم كتابخانه عدم معرفي موثر آن بوده است. در طي حيات اين 
كتابخانه، دوازده سال قبل زماني بود كه از صد و بيست سايت ديگر به ما 
پيوند داده بودند و اسم كتابخانه را در بخش پيوندها ثبت كرده بودند. اين 

پانزده رسيده است. علتش سكتاريسم است يا عدم توجه به  تعدا امروزه به
اين مسئله مهم، معلوم نيست ولي نتيجه اش اين بوده است كه اكثر 

را يا از دوستانشان گرفته اند يا بر  ''كتاب فارسي''بازديدكنندگان آدرس 
ه نيز يحسب تصادف به كتابخانه آورده شده اند. اميد است كه اين نقص

ما در قسمت پيوندها به دهها كتابخانه ريز و درشت ديگر برطرف گردد. 
پيوند داده ايم ولي همانگونه كه ذكر آن رفت اين هم بيشتر يك رابطه يك 

  طرفه بوده است.
اشكال سوم عدم وجود رده بندي موضوعي كتابهاست. براي ماهها اين بخش 

تداوم الزم به شكل آزمايشي راه اندازي شد ولي متاسفانه اين مهم نتوانست 
و اخيرا  را داشته باشد. پس از مدتي اين بخش بطور موقت بسته شد

بازگشائي اين قسمت كتابخانه شديدا به كمك  دو باره .بازگشايي شده است
دوستان نيازمند بوده و در صورت قبول مسئوليت دوستان اميدواريم كه 

  .اين مهم را بهتر و كارسازتر از گذشته به پيش ببريمبتوانيم 
عدم استفاده از   ''كتاب فارسي''اشكال تكنيكي كتابخانه  نآخرين و مهمتري

فونت فارسي و ماشين جستجوگر است. يكي از پروژه هاي بزرگ آينده 
رفع اين دو اشكال مهم است. مقدمات كار فراهم شده است   ''كتاب فارسي''

ن ولي كمبود وقت مانع اصلي است. اميد بر اين است كه با پيدا شد
داوطلبان جديد اين فرصت به مسئول كتابخانه داده شود كه در طي چند 
ماه، شكل جديدي به كتابخانه داده و از تكنولوژي جديد كمال بهره برداري 

  را نمايد.
در پايان روي سخن با دوستاني است كه هنوز قلبشان براي آزادي انديشه و 

ريشه اش در هزاران زبان فارسي مي تپد. دشمن تاريك انديش قوي است و 
سال جهل و جنون، امكاناتش بسيار زياد است و هيچ درنگي در سركوب 
انديشه هاي ديگران ندارد اين سو ما هستيم هزاران كرم شبتاب كه مي 
توانند با گردهم آوردن سوسوهاي بس كوچكشان چشم اين ديو پليد را كور 

رند. بهاري براي ما، براي گردانندو بنفشه ها را برويانند كه مژده آور فصل بها
  انسانهاي امروز و براي فرداي فرزندان و جگرگوشگانمان.

  ''........... فتادست كاروان ه  ا برا يا ،لاگ'' 
  

   ''كتاب فارسي''مسئول كتابخانه 
KETAB@KETABFARSI.COM  
WWW.KETABFARSI.COM  
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  مي د قضيه

  
  فرشته مولوي

  
بيند، نه كه دنيا كن  شود مي خوابد، صبح بلند مي شب مي "ديگر"آقاي 

آن هم چه خارشي!  -اش به خارش افتاده  دنبالچه فيكون شده، اما،
  مسلمان نشنود، كافر نبيند!

  
آورد، كه يعني انشااهللا گربه  آقاي ديگر يكي دو روزي به روي مبارك نمي

پسندتر از آن است كه  شود كه گربه خوش مي حالي اشك اما كم است. كم
  هر جور جايي بشاشد.

  
كند حتماً كوركي يا دملي جخت جايي كه  آقاي ديگر با خودش فكر مي

  نبايد درآمده؛ بهتر است دستي برساند و سروگوشي آب بدهد.
  

آيند و  اول دست راست و پشتبندش هم دست چپ هي مي روند و هي مي
رسند و سرآخر به  جا دنبالچه و حواشي را وامي وقت و جا و بي وقت و بي

دهند كه آن چيز جخت جاي نبايد درآمده، نه  آقاي ديگر راپورت مي
م است.كورك و دمل، كه د  

  
افتد حاشا كند. پس و  آيد و به تب و تاب مي آه از نهاد آقاي ديگر برمي

تا به چشم خودش  گذارد، دارد، آينه مي پيش و كج و راست آينه برمي
برند.  بيند. ناباوري و خارش، دست به دست هم، امانش را مي ببيند، كه نمي

گذارد و تسليم تقدير  عاقبت به اميد عافيت هم كه شده شك را كنار مي
كشد و دست راست و چپ  خوابد. نفس راحتي مي شود. دردم خارش مي مي

ز شر آن يكي بال هم كند ببيند خدا بخواهد ا ي محل حادثه مي را روانه
دهند كه دم  آيند و راپورت مي روند و مي ها مي خالص شده يا نه. دست
  مبارك حي و حاضر است.

  
كند  تركد. هرچه فكر مي خواهد بتركد، كه نمي آقاي ديگر از غصه دلش مي

افتد  دهد. به فكر مي چه شد كه اين طور شد، عقلش به جايي قد نمي
 اي باشد.  چون بردارد و پي چاره دست از چون و چرا و چند و

 

دمان ديده؛ كه  آقاي ديگر تا چشم باز كرده، خودش را ميان جماعت بي
داري كرده باشند.  اين يعني كه نه دمشان را ديده، نه شنيده كه ادعاي دم

ست. همين كار را هم به  ي ناچارش در الپوشاني پس پرپيداست كه چاره
 كند. هزار فوت و فن مي

    
كند كه جاي دم وسط  ري، آقاي ديگر خدا را صد هزار مرتبه شكر ميبا  

آيد تا كه نه  رود و آهسته هم مي پيشاني نيست. اين به كنار، آهسته هم مي
رازش برمال بشود و نه گربه سري به سوراخش بزند. اما دم وامانده، يعني 

رد و آو دم مبارك آقاي ديگر كه ديگر در كار خودش وامانده ، دم در مي
  شود كه ديگر تاب مستوري ندارد.  بعد چندي جوري دراز مي

  
گذارد و پي دوا و درمان به اين در و آن  آقاي ديگر كار و زندگي را كنار مي

زند. از طب غربي و طب سنتي و طب سوزني و از اين قبيل كه  در مي
  افتد. خورد، به صرافت كندن و بريدن مي سرمي

  
وقت است كه برچيده شده و  كار خيلي ختنه از بد حادثه بساط دالك و

زند و  خورد. آقاي ديگر دل به دريا مي رفتن به سراغ جراح هم كلي آب مي
  شود. كند و راهي مطب بهترين جراح شهر مي دار و ندارش را نقد مي

  
كند، سر تكان  جراح خوب كه محل حادثه و خود حادثه را وارسي مي

فهمد و نه  ي ديگر نه معني تاسف را ميآقا "خيلي متاسفم!"دهد كه،  مي
در تخصص من "دهد كه،  كشد. جراح باز سر تكان مي شلوارش را باال مي

  كشد. كند اما شلوارش را باال نمي آقاي ديگر بر و بر نگاه مي "نيست.
  

فهمد و بيشتر عزم  دهد، آقاي ديگر كمتر مي هرچه جراح بيشتر توضيح مي
لوارش را باال نكشد. جراح دست تكان كند كه تا نفهميده ش جزم مي

آقاي  "فهمي يا نه؟ پدر جان گفتم كه كار من نيست، مي"دهد كه،  مي
فهمد كه كار جراح بريدن است. جراح سر و دست تكان  ديگر اين را مي

پدرآمرزيده، كار من دم بريدن نيست. اين را كه ديگر "دهد كه،  مي
بري  فهمد كه حق ويزيتي براي دم آقاي ديگر اين را مي "فهمي، يا نه؟ مي

مردك، پول دادي در عوض "رود كه،  پرداخته است. جراح از كوره در مي
دو كه بيخ  به كار يكي "اي. شلوارت را پايين كشيدي و ماتحتت را نشان داده

كه دست بر قضا  اش برد و  به منشي كند، جراح دست به تلفن مي پيدا مي
گويد بيايد و دم آقاي ديگر را بگيرد و از  يسبيل از بناگوش دررفته است، م

  مطب بيرون بيندازد.
  

پوشاند تا چشم و دست نامحرم  تا منشي بيايد، آقاي ديگر هم دمش را مي
كند كه چه بايد بكند.  به آن نيفتد و نخورد، هم فكرش را جمع و جور مي

شود شلوارش را بكند و دمش را خودش روي كولش بگذارد و بزند به  مي
شود هم كه  داري اعدامش كنند. مي يابان تا بگيرندش و به جرم دمخ

پوشان به خانه برود و در خلوت خودش را با دم دراز  آبروداري كند و دم
  خودش به دار بكشد. شق سوم هم اين كه...

  
كند و شق سوم مثل كش  ي افكار آقاي ديگر را پاره مي آمدن منشي رشته

بيند كه در بزنگاه تقدير تنها مانده است. تا  يرود. آقاي ديگر م تنبان درمي
 منشي شيرفهم شود كه چه كند و چه نكند و آيا مامور خبر كند يا نكند،

شود كه شق سوم چيزي جز پايين كشيدن تنبان  به آقاي ديگر الهام مي
  آنان نيست.  ديگران و كشف دم

  
يگر آرام و وقتي دو مامور قلچماق، يكي در يمين و يكي در يسار، آقاي د

ي به  برند، جراح هاج و واج  دارد دنبالچه سرافراز را از مطب بيرون مي
  خاراند.       اش را خارت خارت مي خارش افتاده
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 نزديك بود شهيد شوم
  

 علي شيرازي
        

، از شناختيم ، تلويزيون را نميها كه سينما نبود راديو نداشتيم آنوقت
م زماني است توانستيم  داشته باشيم، منظور نمي  اينترنت هم اصال تصوري
اي بودم. يعني درست شصت و پنج سال پيش .  كه بچة پنج، شش ساله

كرديم قديمي و  آباد ، يعني قلعه اي كه درآن زندگي مي اميرفقط ده ما، 
ها هم از بس كه زيرآفتاب داغ و  ها ، مردها، بچه كهنه نبود بلكه زن

كردند ، انگار كه برشته شده بودند.  گاه گاهي  ميتوانفرساي كويري كار 
كرد  يك  جشن عروسي ويا ختنه سوراني  سختي كار را قابل تحمل تر مي

ها با شب نشيني هاي نوبتي سپري  و شبهاي طوالني و سرد زمستان
گشتند. چنانچه بچه اي يا زني اسير بيماري ميشد و چشم از زندگي  مي

گشت ولي  اي چند ساعتي هم متوقف نميميبست كار در روستا حتي بر
شد نيمه روزي همه به  اگر پيرمردي ويا پسر جواني تسليم مرگ مي

عزاداري مي نشستند. آنچه كه در سال دو روز تمام كار را كامال به تعطيلي 
  كشاند مراسم تاسوعا و عاشورا بودند. مي

چك و شد و كو ها روستاي ما تقريبا خالي مي درده روز اول محرم شب
رفتند. مسجد در روستاي امامزاده علي اكبر در  بزرگ همه به مسجد مي

  يك كيلومتري ده ما قرار داشت.
آن سال يعني درست شصت وپنج سال پيش اولين شب محرم كه به  

زاده ، آمد پاي منبرو  مسجد رفتيم كدخدا عيسي ، يكي از متولي هاي امام
  بكند با صداي بلندي گفت : همينكه با مكافات توانست جمعيت را ساكت

آمدين اينجا عزاداري براي امام حسين يا اينكه از باغ و باغچه و گاوو  -
  گوسفند هاتان حرف بزنيد .

  همه زدند زير خنده ، كدخدا مكثي كرد وادامه داد :
امسال ما خيلي پول خرج كرديم ، من خودم رفتم قم و حاج آقا روح اله  -

ده روزه اول محرم را براي ما روضه خواني بكند.  را با خودم آوردم كه اين
بچه را ساكت نگه دارين و گفتگوهاي كارو زندگيتان را بذاريد براي بعد از 

  روضه.
بعد ازحرف هاي كدخدا حاج آقا روح اله عمامه سياه و بزرگش را روي 

كرد از پله  سرش جابجا كرد ودر حاليكه عبايش را دور هيكلش جمع مي
ال رفت .همينكه نشست از مردم خواست كه صلوات بفرستند و  هاي منبر با

  پس از ختم صلوات آياتي از قران و بعد از روضة پر سوزوگدازي را سر داد. 
درپايان آن روضة طوالني و در حاليكه احساسات مردم حسابي برانگيخته 
شده  و چشم ها از تصور رنجهاي امام حسين و همراهانش پر از اشگ 

  آقا خطاب به مردم گفت: بودند حاج
شما اهالي اين پنج روستاي نزديك به امامزاده علي اكبر بنده هاي  -

خوشبختي هستيد ، در جوار امامزاده علي اكبر  زندگي كردن از نعمت 
هاي خداوند است كه به شما ارزاني شده . حتما ميدونيد كه حضرت بر 

مين امروز كه نماز تمام كارهاي شما چه شب وچه روز نظارت دارد. من ه
عصر را همينجا در همين  مسجد بجا مياوردم در پايان نماز سر بر مهر 

دانم چه جوري شد كه چند  گذاشتم كه براي همه شما دعا كنم ، نمي
دقيقه اي بخواب رفتم ، در خواب حضرت علي اصغر را ديدم ، قطرات اشگ 

وش بگيرم و خواستم اورا درآغ روي گونه هاي مباركش جاري بود . مي
نوازش كنم اما حضرت غيب شد . از خواب بيدار شدم . تب شديدي تمام 

سوزاند. خيلي تالش كردم بفهمم چرا حضرت علي اصغر به  وجودم را مي
خواب من آمده و چرا قطرات اشگ از  چشمانش جاري شده ، دست آخر 
، فهميدم كه توي اين منطقه  ، يعني توي اين هشتادو سه پارچه آبادي 

يك جاي كار اشكال داره . خب شماها نوحه خوان دارين ، زنجير زن هم 

دارين ، سينه زن و قمه زن هم دارين، اما بچه هايي كه قمه بزنن ندارين ، 
اشكال كارهم همين جاست . حضرت علي اصغر هم براي همين از چشمان 

دهيد مباركش اشگ جاري بوده . بياييد و شروع كنيد . به بچه هاتون ياد ب
كه روز عاشورا قمه بزنند . هم ثواب داره و هم اينكه در اون دنيا در كنار 

  امام حسين براي خودتون جايي خواهيد داشت . 
براي داشتن جايي در كنار امام حسين در آن دنيا دهقانان از همان شب  

شروع كردند واز هر روستا دوسه نفري داوطلب شدند . البته نه خيال كنيد 
چه ها خودشان داوطلب شدند ، بلكه پدرانشان قبول كردند كه كه پسرب

  پسرانشان روز عاشورا قمه بزنند . 
آن شب ، نه پدر ونه مادر من از اينكه من هم قمه بزنم اصال حرفي نزدند. 
ولي دايي بزرگم از طرف خودش و پدر و مادرم به آخوند قول داد كه مرا 

  د . هم در روز عاشورا براي قمه زدن بفرست
نه روز اول محرم فقط شبها در مسجد امامزاده علي اكبر براي عزاداري 
جمع ميشديم . اما از صبح زود روزعاشورا دسته ها وعلم و كتل بسمت پنج 

  تن راه مي افتادند .
پنج تن اسم روستايي بود كه در چهار كيلومتري جنوب امير آباد قرار 

بزرگي بود با پنج مقبره و  داشت . در وسط اين روستا مسجد و بارگاه 
مردم اعتقاد داشتند كه مقبره  ها متعلق به پنج حضرت است : حضرت 
محمد، حضرت علي، حضرت فاطمه ، حضرت امام حسن وحضرت امام 
حسين . و براي كسي هم مهم نبود  كه واقعيت چيزي جز اين است . به 

به پنج تن همين دليل هم هر سال روز عاشورا دسته هاي عزاداري همگي 
ميامدند و آنجا اوج مراسم و مركز اصلي سينه زني و زنجير زني و قمه زني 

  عاشورا بود . 
صبح زود عاشوراي آن سال ، يعني درست شصت و پنج سال پيش ، وقتي 
همة روستاييان اميرآباد از كوچك و بزرگ سرو لباس خودشان را گل مالي 

تن بحركت درآمد . علم وكتل كردند ، دسته عزاداري اميرآباد بسمت پنج 
در جلو ، سينه زنان بدنبال ، سپس زنجير زنها بعد قمه زنها ودر آخر صف 

  پيرمردها و زنها وبچه ها . من هم در ميان قمه زنها اما در آخر صفشان . 
سيصدمتري روستاي پنج  –معموال طبق قرار ومدارها هرساله تا دويست 

ري . اما قيامت از نزديكي خود بارگاه تن فقط نوحه خواني بود و گريه وزا
شروع ميشد .  خوان همه بجوش ميامد و كف دستها بود كه سينه هارا 
سرخ ميكردند و زنجيرها بودند كه در هوا ميچرخيدند و بر پشت ها فرود 

  ميامدند و قمه ها كه فرق سرها را مي شكافتند . 
تن كه دسته هاي  اما در آن سال ، هنوز پانصد متري مانده بود به پنج

روستاهاي اطراف امامزاده ايستادند و به هم پيوستند . دالكي كه همراه 
دسته قمه زنها بود كيفش را روي زمين گذاشت و وسط سر قمه زنها را با 
تيغ تراشيد و بر روي فرق لخت هركدام چند بريدگي ايجاد  كرد . خون 

شد . وقتي نوبت  جاري شد و صورت و كفن سفيدشان پر از لكه هاي خون
به بچه ها رسيد از دوازده پسر بچه فقط سه تا باقي مانده بودند و بقيه 
همه از ترس فرار كرده بودند. دايي ام دست پسرخاله ام و من را سفت در 
دست گرفته بود تا فرار نكنيم . نفر سوم در ميان دو پاي پدرش دست و پا 

ا سه نفر من آخرين نفر بودم  و ميزد وبيهوده براي فرار تقال ميكرد . از م
مثل آن دوتاي ديگر وقتي تيزي تيغ دالك را برسرم حس كردم فريادم به 
آسمان رفت . دست و پا زدنها در ميان بازوان قوي داييم بي فايده بود . 
براي اينكه جلو فريادم گرفته شود، دست پهن يكي از قمه زنها تمامي 

  دهانم را پوشاند . 
مام شد و مرا رها كردند ، دستم را روي سرم گذاشتم تا وقتي كارشان ت

شايد درد كم كاهش يابد ، دستم خيس شد ، خيسي را نگاه كردم ، از 
ديدن خون روي كف دستم وحشت برم داشت . تماشاچيان همه بلند بلند 
گريه ميكردندو صلوات ميفرستادند . دستم را به كفن سفيدي كه برتن 

ك شود ، وقتي كفن خوني شد جمعيت بلند تر داشتم كشيدم تا خون پا
صلوات فرستاد . در ميان شيون زنها صداي مادرم از همه بلندتر بود . در 
حاليكه يكي از قمه زنها سه تا قمه كوچك را بين ما سه نفر تقسيم ميكرد 
، من در اين فكر بودم كه در يك فرصت مناسب فرار كنم . دسته ها 

بارگاه پنج تن نزديكتر ميشديم صداي نوحه  بحركت درآمدند . هرچه به
خوان و شيون زنها بلندتر ميشد . سينه زنها و زنجيرزنها و قمه زنها انگار 
كه پاك عقلشان را از دست داده بودند و با هيجان بر سرو سينه و پشت 
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خود ميكوبيدند . همه جا خون ميديدي . من با قسمت پهن قمه اداي قمه 
. به همين دليل هم كفن من از كفن ديگران كمتر  زنها را در مياوردم

خوني شده بود . يكي از قمه زنها  به من اشاره كرد و با تهديد گفت : اگر 
  درست قمه نزني ، ميري جهنم . 

اما اين تهديد در من كارگر نيفتاد . به كنار بارگاه پنج تن كه رسيديم 
ايستاده بود . من  جمعيت تماشاچي دردوطرف  دسته ها كامال بهم فشرده

در يك لحظه مناسب خودم را به ميان انبوه جمعيت انداختم . نميدانم چه 
وقت وكجا قمه از دستم افتاد . چندنفري از تماشاچي ها مرا به زور نگاه 
داشتند . دستشان را به سرخونيم ماليدند و بعد به صورت خود كشيدند و 

شدند و كفن خونين را پشت هم  صلوات فرستادند . چند نفري هم خم 
بوسيدند . من توانستم خود را از دست آنها خالص كنم و همين طور كه از 
زير دست وپاي جمعيت براي فرار راه باز ميكردم زني كه نميدانم از كدام 
روستا بود گريه كنان دنبال  من راه افتاد و با شيون التماس ميكرد كه من 

نكشيد كه چند زن ديگر هم به او يك تكه از كفنم را باو بدهم . طولي 
پيوستند و همگي بسرم ريختند تا هركدام براي خود تكه اي را براي خود 
پاره كنند . من از ترس كفن را درآوردم و جلويشان پرت كردم و در 

  حاليكه آنها مشغول تكه پاره كردن كفن بودند من از صحنه گريختم . 
م هم به من رسيد ، او هم در ميان راه بطرف روستايمان پسر خاله ا

توانسته بود فرار كند  بعد از عاشوراي آن سال  پسر بچه سوم پس از 
  هشت ماه بيماري بخاطر قمه زدن در گذشت .

  
  

 
  )1( شب رازي دارد عريان

  
  

  فريبرز  شيرزا دي
  

   60ي  ي اعدام شدگان دههبه ياد و خاطره
 هاي كشتار زندانيان سياسي ايران الس                                           

  
ها  نشيند. ساعت ي آويخته از ديوار روبرو، مي درست روبروي قاب چوبي

اي كه قاب گرفته شده، چشم  آنكه چشم برگيرد، به نوشته زده بي بهت
كشاند. در نگاهش  شود. خودش را تا پاي ديوار روبرو مي دوزد. بلند مي مي

  ماند. رود، بيشتر به يك شبح مي راه كه ميشود خواند.  هيچ چيزي را نمي
اش  كند. لرزش محسوسي در انگشتان اش را به سوي قاب دراز مي دست

كشد؛ از باال به  ي قاب نوشته دست مي شود. به آرامي به شيشه ديده مي
كند،  اي اشاره مي اش به كلمه پايين، از راست به چپ. با انگشتان لرزان

اش را به  انعكاس هيچ صدايي. صورت نبد بيج هايش مي خيره ميشود. لب
شود. كوچكتر شده است. انگار كه  چسباند. در خودش مچاله مي شيشه مي

صدا  كند، و بي اش را چند بار باز و بسته مي خواهد فرياد بزند؛ دهان مي
  كند.  چيزي را نامفهوم تكرار مي

روي  اش از اي فرو خورده. دست هق گريه لرزد از هق هايش مي شانه
. دتواند بايست دهد. نمي حس به ديوار تكيه مي سرد، بي ي قاب مي شيشه

خورد. در حال فرو  اختيار سر مي آنكه چشم از قاب و نوشته برگيرد. بي بي
خواهد كه بلند شود. به  افتد. مي افتادن، نگاهش رو به باالست. فرو مي

اب را از روي شود. ق كند. به سختي از زمين بلند مي هايش تكيه مي دست
ي قاب  اش را به شيشه هاي خيس زند. گونه دارد، بوسه مي ميخ ديوار بر مي

دهد. انگار كه  اش مي گيرد و به آرامي تكان اش مي چسباند، در بغل مي
  خواند. آرام و شمرده: ي قاب را مي الاليي بخواند. با اندوه و آهنگين، نوشته

  )2آورم و ... ( ه خاطر ميهاي عمرم شما را ب ... در آخرين لحظه -
رود. از اين سوي به آن  شود. راه مي كند روي قالي. بلند مي قاب را رها مي

اي  رمق بنشيند در گوشه ها. تا از پاي در آمده، بي سوي اتاق نشيمن، ساعت
  مچاله.

گذارد.  پوش است كه پاي بر زمين مي رود، انگار شبحي سياه ... راه كه مي
  غر و تكيده.وزن. ال وزن بي بي

پيراهن بلند، جوراب و روسري، به رنگ گيسوان بلندش، سياه سياه. تنها 
هاي هراسناكي همراه با  نگاه ،دو چشم درشت خيره به روبرو و هر از گاه

نشنيد.  انتظار، بهت و ناباوري. دايم در اتاق نشيمن روبروي قاب نوشته مي
كند.  دور زانوها قالب مي هايش را زند به آن. دست مچاله، كز كرده، زل مي

كند، راست و مستقيم. خيره  برد. نگاه مي اش را به سينه فرو مي چانه
حس يك مرده. ديگر هيچ چيزي در نگاهش  شود مثل نگاه ثابت بي مي

  نيست نه هراس، نه بهت، نه انتظار.
ي  در كنارش روي قالي، كتابي است. الي آن عكسي است رنگي، به اندازه

ي زيباي نوجواني با لبخندي بر لب. در چشمانش  ال. پرترهيك كارت پست
اش  شود دوست اش سرشار از جواني و نشاط. نمي چه اعتمادي! چهره

  نداشت. دوست داشني است.
ي سوم  بيشتر از چهار سال است كه اين كتاب همدم اوست. در صفحه

  ي كم رنگي نوشته شده: كتاب با خودكار آبي
  ار. امضا كرده است دوست تو: رحمان.ام: كامي براي دوست خوب

  خواند: دوزد و مي زند. پيدا ميكند. نگاه مي دارد، ورق مي كتاب را بر مي
  )3كجا برم اين غم؟ (
  كجا برم اين غم؟

  ي توست شب، سوگوار جواني
  ات خونين است، مديار. كاكل

  كجا برم اين غم؟
  ام! ات، جوان ي خواهران مويه

  كنند؛ ان، به مويه، موي بر ميات، دختران بياب خواهران
  چاكند؛ پيرهن مي

  خراشند. روي به ناخن مي
  وازي Ĥي رودهاي تشنه، دختران كليدر، به غم بر كناره

  سپرند، نرم، سوگوار راه مي
  جوانمرگ من!

  ات خوانين است، مديار. كاكل
  كجا برم اين غم؟

***  
تكيه داده. يك  قرار؟ به ديوار سلول انديشد. اين آرام بي امشب به چه مي

برگ كاغذ و يك خودكار بيك آبي در كنارش در كف سلول. به كاغذ و 
اي در  گويد، در سكوت واگويه كند. با خودش سخن مي خودكار نگاه مي

وقفه.  هاي بي حضور ذهن: ... شب تلخ و غريبي ست. عبور شتابناك لحظه
هان شده در من اند كه با عبور از زمان پن ها در كجاي زمان جاري اين لحظه

ها نينديشيده  گونه به گذر لحظه هيچ ردپايي از خود، هرگز اين گذرند بي مي
  گيرد. ام مي وقفه وحشت بودم. از اين عبور بي

ها و  پايان عالم باشد. شب در لحظه خواهد امشب، شب بي ام مي چقدر دل
گذرند، شب در لحظه، لحظه در شب. در چرخه  ها در شب مي ي لحظه همه

  آنكه به صبح بپيوندند. ... گردند دوباره به تكرار بي ز ميبا
تپد و با تپش  ها همزمان مي ام با لحظه شود. قلب سرد است. سردم مي

زند لعنتي! ... چرا  افكند. چرا اينقدر تند مي ام مي اش به هراس ناموزون
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هاي لعنتي به  هايش و عبور اين لحظه توانم جز به اين شب و لحظه نمي
  ديگري فكر كنم؟چيز 

هايش خالصه شده است! مگر دنيا،  مگر همه چيز در اين شب و لحظه
هايش در اين چهارديواري بتوني چيز ديگري  چيزي جز شب و لحظه

  نيست؟
دهند: دست از سرم بر  ها چقدر آزارم مي اش! اين چشم ... چشمان

قتي كه هايش، و ها فكر كنم!؟ چشم دارند. چرا بايد امشب به اين چشم نمي
كند  خندد به پنهاي صورت، چقدر دوست داشتني است. لب كه باز  مي مي

  زند: هايش حرف مي انگار با چشم
كشد.  اندازد، دست به موهايم مي ام مي داداش، داداش! خودش را كه بغل -

چسباند، نرم و ترد است.  ام مي اش را به صورت كند. گونه خودش را لوس مي
  گويد: زده و با هيجان مي ذوق

بوسد و طبق عادت  ام! كجا بودي؟ مرا مي داداشي نازم! داداشي خوشگل -
خندد به  گيرد و مي ام را ميان دو دست كوچولويش مي هميشگي صورت

  اي صورت.نپه
  اش چه حالتي خواهند داشت؟ ... وقتي كه بشنود چه خواهد كرد؟ چشمان

ي مالقات  او اجازه آخرين باري كه او را ديدم، يك ماه پيش بود. تنها به
داده بودند. هاج واج بود. منگ بود. رنگ پريده، وحشت زده. نگاهش چيز 

خنديد. آن حالت هميشگي در نگاهش  اش نمي ديگري بود. ديگر با چشمان
  نبود.

اش كردم، به گيسوان  كرد. يك كلمه هم نگفت. نوازش فقط نگاهم مي
  اش دست كشيدم. بافته

اش را پرسيدم. انگار برايش غريبه بودم.  اش، حال ام گرفتم، بوسيدم در بغل
  گفت. كرد و هيچ نمي فقط نگاهم مي

اش چه حالتي خواهند  ... وقتي كه بشنود چه فكر خواهد كرد! چشمان
  داشت؟

ي بيك و يك برگ كاغذ. از سفيدي  ... امشب، بايد بنويسم. خودكار آبي
  اين برگ كاغذ وحشت دارم.

كردم من  خواندم هرگز فكر نمي را مي "شدگان تيرباران"روزي كه كتاب 
  نيز بنويسم. راستي فردا چگونه روزي است؟

اي خواهد شكفت. نوزادي به  ... آفتاب مثل هميشه سر خواهد زد. غنچه
اي تخم خواهد گذاشت آب زالل و جاري، جريان  دنيا خواهد آمد. پرنده

ته خواهد كرد. خواهد داشت. باد خواهد وزيد. و گيسوان دختري را آشف
هيچ احساسي  باران خواهد باريد چتري بايد خريد. مرداني خسته، شايد بي

اي خواهند شكافت. ...  از اندوه يا نفرت، باز هم زمين را براي گور تازه
شك! روز خواهد رفت و شب باز خواهد  زندگي جريان خواهد داشت بي

معناي ديگري هاي شب، جز معناي خود  ها در نيمه گشت؛ و عبور لحظه
  براي من دارند. ،نخواهند داشت كه اينك

  بار هيچ معنايي ... اي ديگر بي اي از پي لحظه گذر لحظه
  

... چه كسي اين نوشته را براي بار اول خواهد خواند؟ چه كسي يا كساني 
  ام: نوشين؟ ام؟ خواهر كوچك حضور دارند؟ مادرم؟ خواهران

اند چه احساسي خواهد داشت! خو چگونه خواهد خواند؟ آن كسي كه مي
كند؟ مرا  آلود خواهد خواند؟ آيا تظاهر نمي غمگين و گرفته و بغض

اش  شود، رنگ چهره شناسد؟ سطر، سطر كه به پايان نوشته نزديك مي مي
ام را در  تن صدايش، آيا تغيير خواهد كرد؟ چگونه تمام خواهد كرد؟ نام

كند تا بگذارد روي قالي در  ميپايان نوشته خواهد خواند؟ نوشته را كه تا 
اش خواهد لرزيد؟ و يا نوشته را به آرامي روي فرش  كنارش آيا دستان

كند؟ به چه  اندازد و سكوت مي خواهد گذاشت و سرش را پايين مي
اش؟ اندوه چه ابعادي خواهد داشت؟ آيا خواهر  انديشد در سكوت مي

  ام چيزي خواهد فهميد؟ كوچك
گردد! كجا رفته  ري خداحافظي كرده؟ مگر برنميام چرا اينجو : داداش

  است؟
بندد. سرش را ميان دستان  اش حلقه مي حتما اشك در چشمان

كند. چه كسي  ي اتاق نشيمن كز مي كوچولويش پنهان كرده در گوشه
تواند دريابد آرزوي شبي طوالني را. به  خواند اين نوشته را؟ آيا مي مي

  در راه؟ درازاي عمر عالم بدون هيچ سحري

اند. بايد با اين كلمه از  ها چه بيهوده و بدقواره و زشت كنم كلمه احساس مي
ها بنويسم. چرا بايد بنويسم؟ راستي چه دارد  وقفه در گذر لحظه حضور بي
شد. شايد  ام نبود، چه خوب مي گذرد. اگر اين كوبش لعني قلب بر من مي

شدت درد گرفته است. گويم. به  ام را مي اش آسان بود. دست چپ تحمل
معني است. آنتي بيوتيك با  ها چقدر بي ام در اين لحظه ديگر عفونت دست
توانم به دستي كه ديگر  تواند داشته باشد؟ آيا مي اي مي عفونت چه رابطه

ي او  اي بين درد دستم و چهره عفونت نداشته باشد فكر كنم؟ چه رابطه
يك لحظه هم به او فكر كنم. خواهد امشب را حتي  ام نمي وجود دارد؟ دل

آيد، او نيز حضور دارد و دست از سرم  ام مي شود. درد كه به سراغ نمي
  دارد. برنمي

: اگر توبه كني و قول همكاري بدي و ثابت كني كه از اعمال كثيف 
  اي با يك درجه تخفيف ابد خواهي گرفت و ... ات بر گشته گذشته

فرداها ديگر چندين و چند بار اين كند؟ فردا و  ... راستي به چه فكر مي
  كلمات را تكرار خواهد كرد:

  اگر توبه كني و قول همكاري ... -
گرداند. چه بيهود  ها بر مي تاك اين لعنتي مرا به گذر لحظه باز صداي تيك

  تابانه به فرياد است. تپد. شايد براي انكار بودن من در خودش چنين بي مي
ام. دردناك است.  كشد تا نوك انگشتان مي ام تير دهد. دست درد امان نمي

هايم بهم  شود. چرا اينقدر سرد است. دندان چقدر سرد است. سردم مي
  لرزم. ... خورند. مي مي

***  
رود يك ريز حرف  نشيند يا كه راه مي اين روزها كه در اتاق نشيمن مي

كند. روبرويت كه  مخاطب و با مخاطب. فرقي نمي زند با چه كسي؟ بي مي
خواهد تاوان اين  كند. گويي مي بنشيند تو باشي يا نباشي باز هم فرق نمي

كند نه براي تو، با  همه سال سكوت را يك جا بپردازد. نگاهت كه مي
  گويد: خودش سخن مي

ام. هم  خواهد: دوگانه كند. از من چه مي اين قاب چوبي  رهايم نمي
ها، اين نوشته.  جمله ها، خواهم. اين كلمه خواهم رها بشوم و هم نمي مي

بندم باز هم حضور دارند، روشن و شفاف، درست همان  هايم را كه مي چشم
خواهم بخوانم.  خوانم. مي اند. من نمي طور كه در قاب روي ديوار جا گرفته

هيچ انعكاس صدايي. اوست كه  جنبند بي هايم مي دهانم باز شود. لب
اش بلندتر به نظر  ، قامتخواند. اين اوست، خودش ايستاده روبرويم مي
كشد. لبخندي  اش مي ي زلف طالي رسد. رعنا و كشيده، دست به طره مي

اي النه كرده است.  اش پرسان و نگران، غم ناشناخته اش. در چشمان بر لبان
ام زيباتر  اش تودار است. جوان ي مهربان كند؟ چقدر چهره به چه فكر مي

و شفاف است با بغض و  شده است، نه؟ صدايش، صدايش چقدر زالل
شود، پير  بينم پير مي خواند. مي آميخته با حسرت. همين طور كه مي

هايش، صدايش، آرام  اش، دست شود. لحظه به لحظه موهايش، چهره مي
كند. لحن صدايش  كند. خودش هم انگار اين را احساس مي آرام تغيير مي

اين تكرار. در خواب نيز كامال تغيير كرده است. آه، اين چندمين بار است 
ي قاب روي ديوار، به دور و  هايم، در بيداري و فكرهايم در نوشته با كابوس

  جويم. ... هايش را مي كنم و نشانه برم نگاه مي
ي  خواند و هر بار لحن صدايش به گونه خوانم، خودش مي ... من نمي

ديگري است. گاهي خسته. گاهي اندوهناك، گاهي با حسرت، گاهي خشك 
شود. غم  دار. انگار دو فلز سخت را به همديگر بسابي. ترسناك مي زنگ و

ام با لبخندي بخواند. گاهي  خوانم. كم ديده پايان عالم را در چشمانش مي
خواني ندارد. مثل  اش هم خورم. با چهره كند. اما من فريب نمي سعي مي
بر كند، صدايش  ام غمگين رها مي فهمد كه من باور نكرده اينكه مي

لشوره. انگار نگران تمام شدن نوشته است.  گردد به اندوه به نگراني، د مي
اش، در  هزار بار، بيش از هزار بار است كه در اين لحظات پاياني نوشته

خواهد به  خواهد جاكن شود. دلم نمي ام مي شوم قلب اش شريك مي دلهره
درست  كند، شب است، پايان برساند. هر بار كه شروع به خواندن مي

كند. زمان  هاي شب. چه صبح، چه ظهر چه عصر، چه شب. فرقي نمي نيمه
  هاي شب، صبح لعنتي، صبح لعنتي ... شب است. نيمه

خواهم كنارش بگذارم.  خواهد؟ مي ام چه مي ... اين كتاب: اين كتاب از جان
اختيار  توانم. هر روز بي اش كنم يا در جايي گم و گورش كنم. نمي فراموش
ي  كنم. ته گنجه ها فقط نگاه مي كنم. ساعت دارم و نگاهش مي بر مي
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اختيار  كنم و باز بي اش مي ش آويزان است. قايم"اوركت"ديواري كه در آن 
ترسم، از  ترسم، مي هايش روي ديوار ... مي نشينم روبروي قاب كلمه مي

و ترسم. از سكوت، از صدا. از صدا  دانم. مي چه؟ از چيزي كه خودم هم نمي
هاي شب. از  ي بغلي در نيمه ي همسايه ي بچه از سكوت. از صداي گريه

هاي شب. از دم  ترسم. از نيمه صداي آژير آمبوالنس. از شب، از شب مي
  هاي صبح. ... دمه

اش  كند و همه كتاب كه كنارش نيست، احساس پوچي، تنهايي و دلهره مي
رود. به آرامي برش  ي ديواري مي كند. به طرف گنجه به اين كتاب فكر مي

دارد. مثل يك ظرف كريستال قيمتي بسيار نازك، ظريف و شكستني.  مي
اش سر بخورد از روي پوست  كشد، انگار دست روي جلدش كه دست مي

ها رو به پايين توي آب ولرم طشت پالستيكي. صابون  اش. از سر شانه بدن
پ، شلپ توي شود. دست كوچولويش را شل اش ليز ليز مي زند، بدن كه مي

زند. جاجاي  كند. دست كه مي اش مي كوبد با خنده نگاه آب طشت مي
هايي  اش، سوراخ اش. كتف، گلو، روي قلب، شكمش، دست چپ بدن

شود.  زند. طشت قرمز مي كنند. خون فواره مي دهان باز مي ،كوچك
ي  آلود را توي كفچه كند. آب خون هايش را در آب خونين فرو مي دست

كند و هراسناك به او چشم  گيرد با تعجب نگاه مي اش مي كدستان كوچ
  آنكه لب باز كند يا چيزي بگويد. كند بي دوزد. فقط نگاه مي مي

  چند بار تكرار شده است؟ هزار بار مرده است به تكرار ... در رويا و بيداري.
اي نشان گذاشته است بر  دارد. عكسي را كه الي صفحه كتاب را بر مي

ي  گذارد. عكس چه هماهنگي عجيبي دارد با زمينه روي قالي ميدارد و  مي
كند كه ذره، ذره  ي قرمز رنگ يك دست طرح قالي! احساس مي گل و بوته

شود. درست مثل اينكه در  آميزد. يكي مي با تار و پود طرح قالي در هم مي
اند. با زمينه يكي شده است. عكس كي بافته شده  هم و با هم بافته شده

اند؟ از چه زمان در كف اين اتاق  در كجا؟ چه كسي يا كساني بافته است؟
خواهد چيزي را از  آورد. مي پهن شده است؟ هيچ چيزي را به خاطر نمي
هاي بسته، از متن گل و برگ  متن كتاب بخواند. گويي اين اوست كه با لب

خواند. گرفته و اندوهناك. حيران مانده است! دلش  قرمز رنگ قالي مي
سپارد.  كند. به صدا گوش مي تواند. فقط نگاه مي خواهد گريه كند. نمي مي

  خواند: صدايي از دور دست كه مي
  ات خونين است، مديار. كاكل -

  ات خونين است، مديار. كاكل
  كجا برم اين غم؟

*****  
  ساعت قبل از تيرباران نوشته شده. 5ست كه  اي نامه عين وصيت ،ي آغاز ) جمله1
كند.  ، واگويه مي"مديار"در مرگ  "گل محمد"اي كه  شعرگونه مرثيه) بخشي از 2

  محمود دولت آبادي..ر.كليد  رمان جلد اول
   1373تير ماه 

*  

  ماه رمضان
  

   كابليان جمشيد
  

كند. هواي گرم و  همواره ماه رمضان تلخي خاصي را در من تداعي مي
را سنگين و دار خوزستان بخصوص در اين ماه، گذر زمان و لحضات  شرجي
  كند. كند مي

موضوع ماه رمضان و زندان كارون در ذهن من به يك نحوي با هم پيوند 
  خورد. مي

  روم. مي 66و  65هاي  رسد من به سال هر بار كه اين ماه از راه مي
زنداني  30با بيش از   4در  6كه اتاقي  3اتاق  5بند  –زندان كارون اهواز 

و پنج  ترين شصت يكي دوسال و مسندر سنين مختلف، كمترين بيست و 
 شش سال.

  هاي اتاق و ماه رمضان و گرما با رطوبت ناشي از شرجي، بستن تمامي روزنه
  

 

 
  

صداي مداوم و گوش خراش كولر گازي، يكنواخت و خسته كننده مي شد. 
ها قبل از آغاز ماه  در واقع نوعي شكنجه كه هر لحظه حضور داشت. مدت

لين زندان با محدوديت هايي خاص براي زندانيان، رمضان توابين و مسئو
  كردند تا شايد صواب بيشتري نصيبشان شود. فشار را آغاز مي
ها آمده بود كه در هر صواب در ماه رمضان به اندازه هزار  گويا در روايت

صواب نزد خداوند اجر و پاداش دارد. حال همه چيز مهيا بود، ماه مبارك 
 –منافقين  –اعمال هر فشاري بر روي كافران  رمضان ....! آزادي براي

  و آناني كه ريختن خونشان مباح بود و ضد انقالب بودند.  -مرتدان 
اي و سلطنت طلب و عيره ........ همه چيز در  كمونيست و مجاهد و توده

  كنار هم جور  بودند تا درب بهشت برروي حضرات باز شود.
خرين درجه صوتي بطور ناگهاني  مدت زيادي قبل از سحر، بلندگوها تا آ

شد. تو گويي به گمان آنان صدا هر قدر بلندتر باشه سريعتر و  روشن مي
بيشتر در ذهن ما نفوذ مي كند و قطعا با هدايت آنان ما زودتر به صراط 

  آيند. مستقيم مي رسيم و آنها به اجر اخرويشان نائل مي
محدود براي دستشوئي رفتن  بند غير توابين بود، زماني 5كه بند  از آنجائي

بايست ظرف شستن،  و يا هواخوري داشتند. كه در اين مدت محدود مي
ها  لباس شستن، دست نماز گرفتن و حمام كردن را انجام مي داديم. توالت

ها و چند شير آب به ترتيب در گوشه اي از حياط قرار داشتند و  و حمام
  كردند. ده استفاده مينيز از همين محدو 2و  1هاي بند  ديگر اتاق

شد.  دقيقه باز مي 20معموالٌ درب اتاقها بطور نامنظم روزي دوبار و هربار 
هاي  ها باز شود ، با باز شدن درب اتاق من معموالٌ قبل از آنكه درب اتاق

شدم و براي آنكه فرصت دستشوئي را از دست  ديگر از خواب بيدار مي
دقيقه وقت  20م تا از تمامي ندهم  منتظر باز شدن درب اتاق ميماند

  دستشويي و حمام استفاده كرده باشم.
شب قبل از حادثه تقريباٌ تا دم صبح بيدار بودم و نزديك به وقت 

ها بيدار  دستشويي و هواخوري از صداي باز و بسته شدن درب ديگر اتاق
شده و بدون توجه به اطراف پرده تختم را كنار زده از اتاق بيرون رفتم و 

است خود را به دستشويي رساندم. هنوز بچه هاي اتاق بغلي وارد حياط يكر
نشده بودند كه من وارد دستشويي شدم. يكي دو دقيقه در دستشويي بودم 
و از آنجا خارج شدم، بدون آنكه به اطراف نگاه كنم ، تاريكي شب و خواب 

ادي آلودگي من همه چيز را  برايم عادي جلوه ميداد تا آنكه ناگهان فري
شنيدم و متعاقب آن هجوم گرگ وار چند تواب به من هنوز به خود نيامده 

  اي سخت به صورتم ، نقش بر زمين شدم. بودم كه با ضربه
هاي ديگر  كار باال گرفته بود. گويا از بقيه بندها تعدادي از توابين و زندانبان

قام و هم به آنجا آمده بودند تا شايد با هر ضربه به من نزد خداوند م
  شان شود  اي بيشتر نصيب مرتبه

نميدانم چه مدتي گذشت و من چگونه به دفتر زندان منتقل شدم . ولي به 
اي در اتاق مسئول زندان  همين تلخي رمضان برايم شروع شده بود. گوشه

  پيچيدم. روي زمين افتاده بودم و از درد به خودم مي
زندانبان و تعدادي از توابين فاتحانه در مقابل من رديف شده بودند. در اثر 

ديدم، مزه شوري  ضرباتي كه نصيبم كرده بودند همه آنها را تيره و تار مي
هاي خون در دهانم، دلم را بهم ميزد. چشمان  و صورتم متورم شده  لخته

ه بسختي نفس بود و آنها صوابشان را برده بودند و من با سري شكسته ك
كشيدم كم كم بيحال شده از هوش رفتم. هنوز بهوش نيامده بودم كه  مي

پرسيد براي چه بيرون آمدي! گنگ و  صداي فرياد زندانبان را كه از من مي
نا مفهوم مي شنيدم. هنوز توانايي اين سوال و جواب را نداشتم كه مجددا 

  ...مورد هجوم چند تن از توابين قرار گرفتم..........
مجدداٌ از هوش رفته و عصر همان  روز خود را در اتاق قرنطينه در ميان 

  زندانيان عادي يافتم.
*  
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 ايستاده شاشان
  

  كيوان
  

گرفتاري و مشكل من با نظام مقدس جمهوري اسالمي از كنار يك تيرك 
آهني در نبش يكي از چهارراه هاي تهران و با چگونه شاشيدن و رعايت 

 شروع شد. آداب شرعي آن
دو ماه و سه روز قبل از انقالب بهمن، تولد بيست سالگي من بود. آن زمان 
من سال دوم در دانشكده حقوق بودم. بيست سال بود كه هيچ وقت هيچ 

  تيرك هاي سيم و چراغ برق در    تيركي توجه مرا به خود جلب نكرده بود.
هم مثل اغلب ليكن من  همه خيابان ها و كوچه ها به وفور وجود داشت.

نهارا احساس كرده و شايد، از روي غفلت، وجود آمردم، به تيرها فكر ن
نكرده و نمي ديدم. به همين صورت، بيست سال قبل از انقالب بهمن ماه، 
هرگاه ادرار داشتم، بدون دغدغه، مثل اغلب مردم، دفع البول مي كردم و 

وع دفع ادرار به هيچ مشكلي هم نداشتم. تنها محدوديتي كه در باره موض
ياد دارم، شاشيدن به معدود ديوارهاي مرطوب پس كوچه ها بود كه اهالي 

لعنت برپدر و مادر هر كس كه  "كوچه، با خطي درشت اخطار مي دادند 
  "اينجا بشاشد 

قسم خوردن در شرع انور و رساله هاي عمليه مراجع اعلم، مثل دخول به 
خاص خود را دارد. اكثر افراد  مستراح و شستن ماتحت، آداب و مالحظات

متقلب و حقه باز، براي تظاهر به راستگوئي و درست كرداري، دائماً به 
حضرت عباس و خدا و اهل بيت نبي و فاطمه اطهر، قسم مي خورند. در 
دادرسي هاي محاكم شرع، قضات دادگاههاي مقدس اسالمي، به قسامه و 

لي در شرع اسالم، قسم قسم خوردن مسلمانان اهميت خاصي مي دهند. و
دگر انديشان و غير مسلمانان، مشروعيت و اعتباري ندارد. لذا من اينجا 
براي اثبات مدعاي خود، با استناد به بيست سال شاشيدن بي دغدغه در 

ا و دانش افقه فقها قسم جالله هاي شهر، به والي اعلم علم آبريزگاه
حث و جدل و ممنوعيتي خورم كه قبل از انقالب، هيچ كس هيچ گونه ب مي

چه حوزوي و چه بيضوي، در مورد مبحث شاشيدن و چگونه شاشيدن و 
  محدوديت هاي آن نمي كرد. 

، به ناگهان ورق برگشت. قضيه از اين قرار بود.چند  1359اما از اوائل سال 
نگذشته بود كه روزي در تقاطع  1358بهمن سال  22  صباحي از تحوالت

جمشيد، به تيركي فلزي تكيه داده و منتظر قرار چهار راه پهلوي و تخت 
ها را شهرداري در اكثر چهارراه ها و نبش  با دوستي بودم. اين تيرك

ها و جهت مراكز مهم شهري،  ها نصب مي كند. بر آنها، نام خيابان خيابان
در پالك هائي به رنگ نوشته آبي اسماني، نصب شده بود. بر تيركي كه من 

چندين پالك نصب بود. يكي از پالك ها، نام و جهت تكيه داده بودم، 
در چهار كنج چهارراه،   دانشگاه تهران را به سمت غرب نشان مي داد.

جوانان پر شور و با نشاط، دختر و پسر در كنار هم، پر از اميد و آرزوي 
آزادي و به روزي، كپه كپه اجتماع كرده و مشغول حرافي و قانع كردن 

يشان بسته بود. طبق رويداد هاي ها د. چشم ها و گوشسياسي ديگران بودن
معمول ان زمان، گروهان ضربت حزب اهللا هم در چهارراه، حضور عاشورائي 
و حسيني داشت. لشكر جرار اسالم بي وقفه، با چوب و چماق و زنجير و 
سنگ و آجر، به هر شهروندي كه نشاني از شادي وضد تحجر داشت و يا به 

ي گفت، بي رحمانه حمله مي كردند. مردم از مقابل اميد ديگري سخن م
اين اراذل و اوباش فرارمي كردند. علمداري حزب اللهي ها، با مشهوره 
موئمنه اي به نام زهرا خانم بود. زهراخانم، شباهت عجيبي به سوسكهاي 
وحشتناك مستراح هاي قديم كودكيم داشت. هر گاه اين سوسك هارا در 

ميدان دار اراذل    شاش بند مي شدم. زهراخانم، دوران كودكي مي ديدم،
از معركه اي به معركه اي ديگر   بود. اوهر از چند گاه، مثل خر مگس خال،

مي جهيد. سخت مواظب عفافش بود. حجابش را به كمرش مي بست تا ما 
تحت فربه اش اوباش مومن را از صراط المستقيم، به اسفل السافلين 

  منحرف نكند. 
زب اللهي و زهرا خانم برايم كامالً اشنا بود. قبل از انقالب چهره هاي ح

اكثر آنهارا در مناطق محروم و مراكز ناامن و مواد الوده شهرها ديده بودم. 
ميدان گمرك، ميدان سيد اسماعيل، گود زنبورك خونه، كوچه هاي تير دو 
قلو، باراندازهاي اطراف ميدان شوش، اواره هاي ميدان تره بار، كنج 

در زمان استبداد محمد    گاراژهاي اتوبوسراني درجه سه شهرستانها، و ....
رضا شاهي، به پيروي از اكثر جوانان مبارز، سالها تالش مي كردم با اين هم 
وطنان محروم، هم زادو قريب شوم. آخرين مالقات و هم راهي من با اين 

اغلب از  جماعت، تظاهرات ميليوني عيد فطر بود. در آن تظاهرات، كه
مساجد شروع مي شد، من غريب شدم. زيرا مقررشد، صف زنان مبارز از 
صف مردان جدا شود. زنان مبارز را روسري به سركردند. راهپيمائي را با 
نماد ها و شعار هاي خاصي اسالمي مي كردند. خط كشي هاي دقيقي مي 

 پس از اجراي جدائي صفوف و خط كشي ها، راهپيمايان تشويق و شد. 
مجبور مي شد ند كه نماز بخوانند و سينه به زنند و سرود خميني اي امام 
را همراهي كنند. خوشبختانه من شاشم گرفت و از صف تظاهرات خط 
خطي شده عيد فطر بيرون زدم. به ابريزگاه مسجدي پناه بردم. برسردر 

وارد كه   "النظافت من االيمان."   آبريزگاه، حديث نبوي حك شده بود.
، بوي گند پا و ريدمان مومنين مثل يك بمب شيميائي به صورتم شدم

خورد. نفسم را حبس كرده ادراركردم. اوضاع و عضو را جا به جا نكرده، 
عمامه داري كه مشغول وضوگرفتن و مسح پا بود تذكرم داد كه شاشيدن 
بدون طهارت، وضو و نماز را باطل مي كند. از گفته ان مردك هيچ چيز 

بوي گند، خفقان آور بود. به سرعت به بيرون مستراح دويدم. نفهميدم. 
 "الكثافت من االيمان"نفس عميقي كشيده حديث نبوي را دوباره خواندم. 

  در ذهنم حك شد. 
برگرديم به تقاطع چهار راه پهلوي و تخت جمشيد . وسط چهارراه، گنده  

ان كف كرده، التي از حزب الهي ها، نشسته بر قلمدوش برادري ريقو، با ده
حزب فقط حزب اهللا، "عربده مي كشيد   زنجيري را باالي سرچر خانده و

حزب اهللا هم در پاسخ، با لودگي، نعره زنان، با مشت   "رهبر فقط روح اهللا.
به سينه كوبيده شعاررا تكرار مي كرد. رفته رفته، شعارهاي حزب اهللا، 

يست را دم گرفتند. وحشيانه تر شد. مرگ بر اين و آن، و هرچه هست و ن
در فاصله هر شعار، با چوب و چماقو و زنجير و پنجه بكس، به ديگر گروهها 

  يورش مي بردند.   و جوانان حاضر در چهار راه،
آن روزها، هر گروه، به فراخور شهيد و قهرمانش، نام خيابانها و ميادين را 

ق نام عوض مي كرد. قرار شده بود كه خيابان پهلوي به نام دكتر مصد
  گزاري شود. درجستجوي سوژه اي براي انهدام و تخريب، در يك لحظه،

دسته حزب الهي هاي حاضر در چهار راه پهلوي، به تيركي كه پالك هاي 
آبي بدان نصب بود حمله كردند. يكي از آنها از تيرك باال رفته و مشغول 

ه بر كندن پالك نام خيابانهاي پهلوي و تخت جمشيد شد. نوبت پالكي ك
آن نام و جهت دانشگاه تهران حك شده بود رسيد. حزب الهي مردد بود 



  طرح و داستان و شعر

 ٢٨٧  106و  105 ي آرش شماره

كه پالك دانشگاه تهران هم كندني است يا ماندني. از باالي تير با چند 
اين تاولو "سردمدار وزهرا خانم موئمنه مشورت كرده با لهجه التي پرسيد: 

   "كردنيكردنيه "چند بچه الت دبش، نظر دادند:  "كندنيه يا موندني؟
عاقبت مشاورين، راي به كندن پالك دانشگاه تهران دادند. تابلو دانشگاه 
تهران كنده شده و درزير پاي حزب الهي هاي سينه زن، لگد كوب شد. آن 
تير، ياد گار فلسفه انقالب مقدس اسالمي براي من شد. از ان زمان،همه 

      قرارهايم را براي مبارزه پاي ان تير مي گذارم.
ز فتح تابلودانشگاه، گروهان اهللا، به حمله و يورش خود به جوانان، پس ا

ادامه داد. اوباش شعارهاي مذهبي سرمي دادند تا به دسته شان شور و 
حيدر "قوت قلب بدهند. گنده التي، در نقش ميان دار، فرياد مي زد: 

  و: "حيدر"بقيه، در پاسخ عربده مي كشيدند:   "حيدره
   "درحي"...  "جنگ خيبره"
   "حيدر"...  "يا علي بگو "
  "حيدر"  ... "يا حسين بگو" 
  "حيدر"...  "ذولفقارياش"
  "حيدر"...  "كربال ئياش"
  "حيدر".....  "حيدر حيدره"
در لحظه اي از يورش، حزب خداوند، با دختراني زيبا روي و بي حجاب  

م مواجه شد. در يك چشم به هم زدن، دختران را دوره كردند. زهرا خان
با بشكن زدن، و حركات جلف وشنيع،   علمداري حسيني را رها كرده،

صحنه، شباهت عجيبي   ميدان داري دسته سينه زنان را به دست گرفت.
نوحه عاشورائي سينه زنان عوضي،  به كاباره هاي محله مخصوص داشت. 

عوض شد.. زهرا خانم، دم گرفته، رنگ بند تنباني في البداهه اي سرداد. 
خانم، با ايما واشاره به دامن و شلوار دختران وحشت زده، آنهارا دعوت زهرا 

به كندن دامن و شلوار مي كرد. حزب اهللا هم با حركاتي تقليدي از 
زهراخانم، جواب ترجيع بند نوحه را يك صدا پس مي داد. دادو ستد 

  غريبي بود.
   "بكن"  بكن بكنه!! ...

  "بكن"براي من يكي!! ... 
  "بكن"   نم!!...براي زهراخا

  "بكن"  جون داداشي!!...
  "بكن"من نمي كنم!! ... 
  "بكن"  چرا نمي كني!! ....

  "بكن"اينجا تهرونه!!...  
    "بكن"   قر فراونه!! ... 

حيرت و سراسيمگي، تمامي وجود دختران را فرا گرفته بود. با اين حال، 
پهلوي، تكرار مي جنگيدند و مقاومت مي كردند. صحنه كربال، در چهارراه 

مي شد. نمايش شور حسيني پاسداران اسالم و حزب اهللا، عينيت يافته بود. 
قمه كش هاي حزب اهللا، با نيش هاي باز و چشماني وقيح و درنده، جسم و 

دختران را مي دريد. عصبي شده وتمام وجودم مي لرزيد. شاشم   روح
  نم.گرفت. به سمت مسجدي معتبر دويدم تا باشاشيدن متبركش ك

شده بود. هفته اي يكبار به مالقات  1360پائيز تهران زيبا است. مهر ماه 
تير چهارراه پهلوي مي رفتم. دلم كه مي گرفت، پاي آن تير، براي دانشگاه 
تهران سرود و آواز مي خواندم. هستي استادان و دانشجويان، با زنجير و 

ول مكتب واليت قمه هاي خون آلود، بر باد رفته و خظ خظي شده بود. اص
فقيه و خط امام، خط كش اصلي روز بود. راديو تلويزيون، به مسجد و منبر 
اضافه شده بود. روضه خوانها با هنر عاشورائي، خط ارشادي خون ريزي را 
موعظه كرده و حزب اهللا، به تمام توحش، مرگ بر ضد واليت فقيه را عربده 

را با خط كش هاي مي كشيد. زندگي انساني و شرافت حقوق انساني 
تفكيك ساز اسالمي، مي دريدند. استاد دكترسروش، درستاد انقالب 
فرهنگي، به كياست رسيده بود. او سرفصل خطوط اساسي وحدت حوزه و 
دانشگاه و خط تفكيك دانشجوي خط امام را با دانشجويان منافق و محارب 

وقفه، ترسيم وتبيين مي كرد. هدف سخنرانيهاي مشعشع علما، تالش بي 
براي ايجاد تفكيك و خط كشي مابين مرز خوديها و غير خوديها بود. 

اوباش حزب اللهي، اين خط كشي هارا با قمه هاي خون آلود بر جان شهر  
مي نشاندند. نماز جمعه زمين چمن دانشگاه تهران، دانشكده حقوق را 

  بلعيده بود. هويت شهروندان، در شهرشان، آواره بود.

ساعت پنج بعد از ظهر، در كنار همان تير چهارراه پهلوي،  هشتم مهر ماه،
بر سر قراري، دستگير شدم. مامورين دادستاني، به مردمي كه به تماشا 
ايستادند، با قسم حضرت عباس، باوراندند كه قاچاقچي دستگير كرده اند. 
يكي از برادرها، كيسه اي مواد از جيبش در آورده به مردم نشان داد. 

همان چهره هاي اشناي ولگردهاي حاشيه شهربودند. از حرف  مامورين،
زدن هايشان فهميدم. مرا در اتومبيل بنزي ابتدا مشت و مال داده وسپس 

در جاده فرعي  "پيچ توبه"با بستن چشمهايم، يك راست به اوين بردند. به 
نزديك اوين رسيده بوديم. پاسداري كه سرم را زير زانويش گذاشته و مي 

توبه كردن و پناه آوردن به دامن اسالم را ياد آوريم كرد. من شاشم فشرد، 
  گرفته بود و به شاشيدن فكر مي كردم. 

، به حالت ايستاده، 209در راهرو بند   تا نيمه هاي شب، با چشم بند،
نگاهم داشتند. تلويزين با صداي بلند روشن بود. ميز گردي با شركت علما 

ره مباني حكو مت اسالمي پخش مي شد. و انديشمندان اسالمي، در با
برنامه تلويزيون، هيچ فرقي با موعظه در مساجد نداشت. بدون استثناء، 
صحبت هر واعظ، با نقل يك حديث و يا روايت در تاييد دستورات شرع و 

سيل واژه هاي خط خطي را از جعبه  ضرورت اجراي آنها، شروع مي شد. 
طاغوت،   هروندان را تكه تكه ميكردند:تلويزيون به بيرون تف مي كردند. ش

محارب، معاند، منافق، مفسد في االرض، خط امام، خط نفاق، خط واليت، 
خط ضد واليت فقيه، خط مسلمين،خط مشركين، زن مسلمان عفيف 

  محجبه، زن بي حجاب، برادرمتدين ارزشي، مردك كرواتي عرق خور، و ....
ه و برنامه موعظه علما به پايان تلويزيون ساعت يك نيمه شب را اعالم كرد

رسيد. نگهبان بند، كاسه اي آش و تكه اي نان بدستم داد. ياد آور شد كه 
هزينه آش و نان از بيت المال مسلمين است و طبق روايتي موثق، مو 
منين نبايستي به كافر محاربي چون من، از دارائي بيت المال مسلمين غذا 

دم. دو باره به دستم داد و گفت كوفت بدهند. آش را به پاسدار برگردان
كنم. با تقليدي آخوند وار، به روايتي از حضرت علي اشاره كرده توضيح داد 
كه در زندان مسلمين، زندانبانان متدين، به رئفت اسالمي باور دارند. ازاين 
روي، قبل از كشتن كافران، به آنها آب و نان مجاني مي دهند. به او گفتم: 

لمال مسلمين و اش را ول كن، به موضوع شاش من به چسب روايت، بيت ا
برادر!! من شاش دارم. حديثي، روايتي، ازنبوي يا اخوي در مورد شاشيدن 
سراغ نداري كه چاره كار من كند؟ لگدي سخت به پايم زده مشتي برسرم 

    كوبيد. آش بيت المال به زمين ريخت.
كش ها براي يكه تازي و باج  از قديم ديده و شنيده بوديم كه الت هاوچاقو

گيري در محله ها، اطوار و نسق كشي هاي خاص خود را دارند. معموالً، 
اوباش و اراذل، براي ايجاد دلهره و ترس در ميان ساكنين محالت، به قصد 
تثبيت جايگاه گنده التي و باج گيري، از چند رقيب و يا معترض چشم 

ن را به اصطالح خودشان، خط زخم گرفته و با نوك چاقو و قمه صورتشا
خطي مي كنند. واژه خط خطي كردن، در فرهنگ اوباش و حاشيه نشين 

  هاي شهري، مفهومي ملموس داشته و حربه اي معلوم براي جا انداختن 
مقام گنده التي و نوچه پروري است. پيش قراوالن نظام مقدس جمهوري 

شهري در محالت  نوچه الت ها وحاشيه نشين هاي  اسالمي، پس از بسيج
و مساجد، از سياست وتاكتيك خط خطي كردن و خط كشي كردن بهره 

  بردند. 
لشكرفاتح اسالم، از همان ابتداي هجوم، براي جا انداختن حكومت مقدس 
چپان واليت، روح كل جامعه، شان و مقام انسانيت، و هستي معترضين و 

ن و خط رقباي خود را با دشنه خونين خط خطي كرد. خط خطي كرد
كشي ها، شهروندان و انسانهاي تحول خواه را شقه شقه و پراكنده كرد. چه 

  كسي خواهد من و تو ما نشويم. خانه اش ويران باد.
ساعت سه نيمه شب شده بود. شاشم را به سختي نگه داشته بودم. شروع 
كردم به داد و هوار كشيدن. برادر پاسدار سررسيده چندين مشت و لگد 

ازروي ناچاري، باز با صدائي بلند تر فرياد كشيدم. دوباره جفتك  نثارم كرد.
انداخت. باز فرياد كشيدم. هردو خسته شديم. عاقبت يقه ام را گرفته، 
كشان كشان به سلولي خالي برد كه توالت فرنگي فلزي در آن بود. گفت 
دودقيقه وقت داري كه كارت را بكني. كاررا شروع كردم. به وسط كار 

در حال   ، لگدي حواله ام كرد كه چرا ايستاده مي شاشي؟نرسيده
به زمين ميريخت و او به    شاشيدن، برگشته و به سمتش قدم زدم. ادرارم

عقب فرارميكرد. كارم كه تمام شد، اوضاع را جمع و جور كردم. پاسدار، 
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فحش هاي ناموسي دبشي نثارم مي كرد. به او گفتم چون دو دقيقه وقت 
تمام شده بود الباقي را در مسير برگشت تخليه كردم تا  مجاز شاشيدنم

  دستور شما اطاعت شده باشد. به شكنجه اي سخت نويدم داد.
قشر انگل عمامه به سر، با نيرنگ هاي زيركانه اي خود را از مردم متمايز 
كرده، سوار ساده انديشان اجتماع مي شوند. مال و اخوند، با سوء استفاده از 

ده دالن، به درون باورهاي آنها مي خزد. آخوند، با پوشيدن ظاهر بيني سا
نعلين، كه گويا البسه اي شبيه لباس امامان و پيامبر است،   عبا و عمامه و

وجود مقدس ساخته اي را به مريدان و پياده نظام اسالم تلقين مي كنند. 
مي دهند تا مريدان كم  "و روحاني  عالم"آنها با زيركي به خود القاب 

دانش، احساس حماقت و جهالت زميني كنند. مال با لفاظي هاي غريب و نا 
 "بندگان خدا"آشناي عربي، آيات و روايات و حكايت هاي فرا زميني براي 

و دانش  را پذيرفته و مرعوب علم  "بندگي"نقل مي كند تا ساده انديشان، 
پررمز و راز روحاني انها شوند. آخوند، با نيرنگي دائمي، خود را به مكاني 

وصل كرده، وارث و سخنگوي خدا و پيامبر و امامان بر زمين مي شود. 
نگهبانان زندان، نماد كاملي از بندگان باور مند خدا و اخوند و مال بودند. 
حيرت و تعجب زندانبانان از اين بود كه چرا ما اسيران، به سهولت انها، 

    باورمند و بنده نمي شويم. 
، ساعت پنج و نيم صبح، باصداي گوشخراش اذان، فرداي روز دستگيري

، نشسته 209چرتم پاره شد. با يك پتوي كثيف، گوشه ديوار راهرو بند 
چرت زده بودم. از زير چشم بند راهرو را برانداز كردم. درنزديكي، جواني 
اسير، با پاهاي خونين باند پيچي شده، ناله مي كرد. نامش بهرام بود. چند 

هرام آزاد انديش دربند را، سالخي اسالمي مي كردند. روزي بود كه ب
بهرام،راهنمائيم كرد كه به نگهبان بگويم مي خواهم وضو گرفته نماز 
بخوانم تا شايد فرصت شاشي ديگر نصيبم شود. خوشبختانه نگهبان راهرو 
عوض شده بود. سر و كله نگهبان جديد پيداشد. نعلين به زمين مي كشيد 

اي علي اصغر چرا گهواره شد تابوت "را تكرار ميكرد.  و زير لب نوحه اي
پرسيد چه كسي مي خواهد نماز بخواند؟ من و بهرام دستهايمان را   "تو؟

باال برديم. به بهرام كفت: تو كافري. غلط كردي مي خواهي نماز بخواني. 
من اسيري تازه و صفر كيلومتر بودم. لگدي به پهلويم زده، دستورداد 

تادم. به رسم معمول يقه ام را گرفته كشان كشان به همان بايستم. ايس
سلول شب قبل برد. گفت زود كارهايت را بكن. در زندان اسالمي، فحش و 
مشت و لگد، نوازشي معمولي است. اما، مشت و لگد غافل گيرانه، كه از 
پشت سر حواله شود، دردي دو چندان دارد. براي اجتناب از اين نوازش 

حدود سي درجه كج ايستاده مشغول ادراركردن شدم. پس  غافل گيرانه،
زمينه نواي شرشر ادرار، صداي نوحه خواني را قابل تحمل مي كرد. داشتم 
براي خودم حال مي كردم كه به ناگهان برادر پاسدار، نوحه خواني را قطع، 
و مثل فاتحان جنگ خندق بمن حمله كرد. مشتي محكم به صورتم كوبيد. 

كه: مادر قح..، فالن فالن شده، به سمت قبله، ايستاده  فرياد مي زد
چشمانم سياهي رفت. گونه ام به شدت درد گرفت. شاش بند   ميشاشي؟

  شدم. درچهره ورم كرده، وضو و نماز و شاش قاطي شد. به راهرو برگشتم.
با شكنجه و بازجويي روزانه، در يك سلول انفرادي،   سه ماه و بيست روز،

خوشبختانه در اين سه ماه، بواسطه وجود توالت فرنگي فلزي  اقامت داشتم.
در سلول، مشكلي از جهت دفع ادرار پيش نمي آمد. هر از چند گاهي، 
آزاده اي اسير شده از راه مي رسيد. درزندان، هم سلولي خوب، نعمتي 
است. خاطرات مي گفتيم و با انواع بازي ها خودمان را سرگرم مي كرديم. 

در حضور جمع، مراسم خاص خود را داشت. هروقت يكي از ولي شاشيدن 
زنداني ها مستحق دفع البول مي شد، ديگر هم سلولي هاي اسير، رويشان 

  را بسمت ديوار چرخانده و به اصطالح زندان، رو به ديوار مي شدند. 
در اتهامات فراواني كه بازجو برايم رديف كرده بود، به ايستاده شاشيدن و 

شاشيدن هم متهم شده بودم. بازجو ادعا داشت كه من به عمد و رو به قبله 
به قصد هتك حرمت به مقدسات مسلمين، ايستاده و رو به قبله شاشيده 
ام. در خط كشي ها و خط خطي كردنهاي دائمي حكومت اسالمي، جايگاه 
دقيق خوديها و غير خوديها مشخص ميشود. خوديها با امتيازات ويژه اي، از 

ات جامعه برخوردارشده و غير خوديها محكوم به محروميت از همه امكان
ايستاده "من در ليست غير خودي   تمامي امكانات جامعه مي شوند.

قرار گرفتم. اولين ماموريت عمليات نا محسوس سربازان گمنام  "شاشان
 "ايستاده شاشان"امام زمان در حكومت اسالمي، شناسائي و خط كشي با 

، "ايستاده شاش"ير دولتي بود. پس از شناسائي كارمندان در اداره ها و دوا
آنها را اخراج مي كردند. سرنوشت دگر انديشان و بهائي ها، با خط كش 

  خون ريزغيرت اسالمي تعين مي شد. انهارابا دشنه و قمه مي كشتند. 
كسبه و مراكز خصوصي را واادار كردند با نوشتن اخطاري برجسته، اعالم 

اگر مغازه داري   "ذيرش خانم هاي بد حجاب معذورند.پ"كنند كه از 
دستور شرعي حكومت را اجرا نمي كرد، دكانش را آتش مي زدند. به دست 

  شهر وندان، شهر ها يمان را زندان مي كردند. 
قبل از انقالب، چندين مال و آخوند مي شناختم. مردماني عاجز و آرام و 

ني، با آنها هم دردي كرده بودم. يك فقير بودند. در مواقعي، به داليل انسا
بار با رفيقي به قم رفته بوديم. فوجي طلبه جوان ديديم. تصميم گرفتيم با 
آنها معاشرت و صحبت كنيم. پس از صحبت با طالب، رفيق همراه به طعنه 

  گفت، جايگاه واقعي و لياقت آنها، شباني خر و ماديان در روستا است. 
. هر روز نقش وچهره پليدي از اين قشر علني بعد از انقالب، ورق برگشت

مي شد. اخوند و پياده نظام بسيج كرده، سخت مشغول ترويج و اجراي 
احكام قتاله شرع شدند. قبل از اسارت، برايم معما و پرسشي بي پاسخ 
پيش امده و رهايم نمي كرد. چگونه است كه اين آخوند هاي عاجز و ارام 

شهروندان را پاي مال كرده، بدون دغدغه  سابق، به راحتي، حقوق بديهي
هزاران قتل و جنايت وحشتناك كرده و كك شان هم نمي گزد؟ در 
سالهائي كه در زندان بودم، بر اثر گوش دادن اجباري به موعظه هاي 

را پيدا كردم. پاسخ، نكته اي كليدي و   آخوند ها، جواب معما وپرسشم 
امه به سر، از سه حرف تشكيل دست آوردي مهم بود. جوهر نيرنگ قشر عم

    "قَالَ  "مي شد. تركيب اين سه حرف عبارت است از كلمه: 
ترجيع بند ابتداي هر روضه و موعظه و درس روزانه اخوند ها  "قَالَ  قَالَ  "

 "قَالَ  "شروع شود.  "قَالَ"است. امكان ندارد روضه و موعظه اي بدون 
، "قَالَ  "ا تكرار و كاربرد زيركانه براي آخوند داراي اهميتي كليدي است. ب

آخوند ايمان را جايگزين عقل و انديشه كرده افسار انسانهاي ساده انديش 
  را به دست مي گيرد. 
، تكرار موعظه هاي زيركانه اخالقيات و "قَالَ  "اكثر مواقع، كاربرد 

قراردادهاي بديهي و روزمره زندگي اجتماعي است. البالي موعظه هاي 
، دستورات تفكيكي و قتاله شرع صادرو تفهيم مي شود. آخوند، اخالقي

باظرافت، آفريننده كليه اخالقيات و قراردادها و مقررات بديهي و روزمره 
زندگي اجتماعي مردم را آسماني كرده براي ساده دالن ايمان و باور و 
م پناهگاه اخالقي مي سازد. قَالَ رسواهللا، دروغ نگو. قَالَ امام صادق، عل

بياموز و دزدي نكن. روايت است از ابو فالني، قَالَ علي، به مستمندان كمك 
كن. اغلب پا منبري ها، بدون هيچ ترديد و پرسشي، مجبور مي شوند 
ضرورت و صحت يك چنين دستورات اخالقي بديهي را قبول كنند. حيله 

له مال، وصل كردن اين بديهيات اخالقي به آسمانها و الئي زدن احكام قتا
است. اخوند به تكرار تلقين مي كند كه چون انسان زميني، خطا كار بوده و 
اشتباه مي كند، لذا انسان قادر و اساساً الزم نيست اخالقيات و قراردادها و 
مقررات بديهي و روزمره زندگي اجتماعي را تدوين كند. جوهر نيرنگ 

انساني مي  آخوند انجائيست كه تكليف فرد ايماني را به جاي مسئوليت
نشاند. و عاقبت مغز شوئي مي كند كه نه تنها يك مريد باورمند 
ايماني،هيچ مسئوليت وجداني براي اجراي مقررات آسماني شرع انور ندارد، 

في كتاب الكريم، جايزه اجراي دستورات و تكاليف شرع،  "قَالَ"بلكه طبق 
  ورود به بهشت برين است. 

هاي زميني موئمنين، به صورت غلوي  در بهشت همه محروميت ها و عقده
    كودكانه و مستحجن، تامين مي شود.

مسئوليت همه چيز با دستور دهنده اسماني است و تكليف آخوند فقط 
است و  "قَالَ  "است. و ظيفه مسلمين هم، اجراي دقيق  "قَالَ  "گفتن 

واب نبايد عذاب وجدان بگيرند زيرا به آنها ربطي ندارد و آسمان بايستي ج
  گو باشد.

روايت است علي   كفاررا بكشيد. "قَالَ  "اخوند زيركانه جا خالي مي دهد. 
في  "قَالَ  "كافر را با شمشير ذوالفقار قطعه قطعه كرد.  800در يك نوبت 

قَالَ اهللا تبارك و تعالي في كتاب  "كتاب المبين، تعزير و شكنجه كنيد. 
   "قَالَ  "؟ اجراي سنگساركنيد. تكليف مسلمان چيست "الكريم

    مسئول است؟ "قَالَ  "آيا مسلمان در اجراي احكام 
  خير. مسلمان مكلف است و اگر تكليف را اجرا كند به بهشت مي رود.
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شده بود. من هنوز محاكمه نشده بودم. زندانها جاي  1362اواخر سال 
سوزن انداختن نداشت. حكام شرع اغلب دادگاههاي انقالب آخوند بود. 

حكم اعدام صادر مي  "قَالَ  "  ا، به راحتي اب خوردن، با استناد بهآنه
، هرشب "قَالَ  "پاسداران هم در اجراي تكليف بر گرفته از  كردند. 

، پاسدارن موئمن را مكلف مي كرد به اسيران "قَالَ  "تيرباران مي كردند. 
راي اين ازاده باكره، قبل از اعدام، تجاوز كنند. پاسداران اسالم، در اج

تكليف، باهم رقابت مي كردند. هركس برنده اجراي اين تكليف مي شد، 
  شانس بيشتري به بهشت رفتن مي يافت.

در زندان فقط كتب مذهبي در اختيار داشتيم. قلم و كاغذي وجود نداشت. 
من هنوز به دادگاه نرفته بودم وسعي ميكردم در ذهنم دفاعيه اي براي روز 

راي همه اتهامات جوابيه اي آماده كرده بودم به غير از محاكمه آماده كنم. ب
  اتهام ايستاده شاشيدن و رو به قبله شاشيدن. 

روزي بر حسب اتفاق، در حال مطالعه يك كتاب ديني، از صحيح البخاري، 
اين است كه  "قَالَ  "مشكل گشا برخوردم. لب كالم اين  "قَالَ  "به يك 

  ت. معلومات دينيم غني شده بود.حضرت رسول هم ايستاده شاشيده اس
خيلي خوشحال شدم. اين روايت را در حافظه ام حك كرده و در دادگاه، با 
افتخار تمام براي قاضي نقل كردم. قاضي دستور داد في المجس مرا كتك 
مفصلي بزنند. روايت مربوط به اهل تسنن بود و شيعيان اين روايت را قبول 

  نداشتند.
*****  

 :ل: حدثنا شعبة، عن األعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة قالحدثنا آدم قا
أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم سباطة قوم، فبال قائما، ثم دعا بماء، فجئته 

  ( صحيح البخاري : كتاب الوضوء باب: البول قائما وقاعدا ) .  .بماء فتوضأ
حلي از حذيفه روايت است كه گفت : رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم از م

كه مردم زباله هاي خود را در آنجا قرار مي دادند عبور مي كردند كه 
ايستاده ادرار كرده و بعد آب خواستند و با آن وضو گرفتند . ( صحيح 

  البخاري : كتاب الوضوء باب: البول قائما وقاعدا ) 
 

*  
  
  
  
  

  

  
، "اخالق و اديان توحيدي"با نام  ي. طاهرميم ترين كتاب  تازه

  به بازار كتاب ارز شده است. ي آرش مجلهتوسط انتشارات 
  

  
  
  

  
  

  

  
  

  امير مھيممجموعه شعر 
  " منتشر شده است"در ھياھوی سکوتبا نام 

  
  شبه خدا !    

  رضا  اميرعزيزي                     
        

  سرعبا دارم به تن عمامه بر 
  اكبر ز من برتر فقط اهللاُ

  حكومت ميكنم با قتل و غارت
  اگر بر من كند شخصي جسارت

  محارب با خدا، قتلش مسلّم
 برايم جان آدم كم ز شلغم

  بلي من بر زمين شبه خدايم
  من از اين مردم خاكي جدايم
  چرا گردن نهم بر رأي ملّت

  چرا تن در دهم بر اين مذلّت
  ز آزادي فقط اين را بدانم

  كه تخته ميشود فوري دكانم
  گزارم خودم قانون، خودم قانون

  خودم از هر خطائي بركنارم
  اگر چه گنج ملّت را ربودم

  نشد يك شب كه من آسوده بودم
  نه جائي و نه راهي پيش دارم

  نه غمخواري به غير از خويش دارم
  از آن ترسم كه خشم نوجوانان

  ستاند از منِ شبه خدا جان
  ما همينيمبگويم آشكارا، 

  به تاريخ جهان رسواترينيم ! 
2010 /8/1  
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  به مناسبت دوازدهمين سالگرد

  قتل محمد مختاري و محمدجعفر پوينده 
  

  آن شب كه شهر را از تابوت بيرون كشيدند
  ها نشان كردند جمعي ما را ستاره گودال دسته
  
  مردم آزاده!

ي انديشه و بيان،  يادانِ عرصه زندهي  دوازدهمين سالگرد قتل تبهكارانه
تنها هنوز آمران و  رسد اما نه محمد مختاري و محمدجعفر پوينده، فرا مي

اند بلكه كماكان سكوت  عامالن واقعي اين جنايات هولناك را معرفي نكرده
  هاي قربانيان و مردم ايران است.  تنها پاسخ به خانواده

موسوم به  77سي سال هاي سيا دانند كه قتل اكنون همگان مي
ئي جرياني براي حذف فيزيكي دگرانديشان و  هاي زنجيره قتل

ي فعاالن سياسي داريوش  خواهان بود. اين جنايت با قتل ددمنشانه آزادي
اسكندري آغاز شد و با ربودن و خفه كردن دو يار سربلند   فروهر و پروانه

ينده، به اوج رسيد كانون نويسندگان ايران، محمد مختاري و محمدجعفر پو
و براي جانيان آدمكش چيزي جز  نفرت و خشم مردم ايران و جهانيان در 

ها سراسر ايران را به  رفت اين قتل كه از آغاز انتظار مي پي نداشت. چنان
هاي مشكوك ديگر برگرفت،  لرزه درآورد، پرده از بسياري از مرگ

تماعي و سياسي را به نگاران و نويسندگان و مورخان و فعاالن اج روزنامه
ي پيش از آن واداشت، و  هاي دو دهه ها و سركوب بازنگري در تاريخ قتل

خواهي طلبيد. هنگامي كه پرده اندكي  جويان و فرهيختگان را به داد دانش
چندان دور از  ي نه آشام در گذشته كنار رفت آشكار شد كه عامالن خون

يادان احمد ميرعاليي،  ندهچون ز خواه ديگر هم ها آزادي ريختن خون ده
زاده، پيروز دواني، مجيد شريف و . . . هراسي  غفار حسيني، حميد  حاجي

تنها  گذرد نه هايي كه از اين جنايت مي به دل راه نداده بودند. اما طي سال
هاي انساني ناديده گرفته شد، بلكه با سركوب و  ترين خواسته ابتدايي

ربي بر جامعه حاكم كردند و گوي دستگيري و حبس و سانسور فضايي س
وسطايي ربودند. اكنون اعمال زور و سركوب  سبقت را از خودكامگان قرون

هاي  دستگيري  ها، ي كشور است. يورش به خانه ي رايج در چهارگوشه شيوه
هاي طوالني ابعادي وسيع  ستيز و محكوميت هاي عدالت دادگاه  گسترده،

ترين مدركي در  ي كوچك اعي بدون ارايهيابد. بسياري از منتقدان اجتم مي
برند و كار به جايي رسيده است كه وكالي مدافع حقوق  ها به سر مي زندان

  شوند. زندانيان سياسي نيز دستگير و زنداني مي
ئي حديث  هاي زنجيره ي قتل چه گذشت، پديده ولي افزون بر آن

خواهان براي  زاديي نيرومندترِ آ ديگري نيز دارد كه از لزوم عزم و اراده
گران  شد طنابي كه سركوب كند. در آغاز تصور مي كني آن حكايت مي ريشه

آدمكش به گردن مختاري و پوينده انداختند به دست و پاي خودشان 
ها به سزاي  گذرد كه آمران و عامالن اين قتل پيچيده است و چندي نمي

امي را از ميان رسند. چنين نشد.  از يك سو، سعيد ام عمل ننگين خود مي
ي اقارير او از  سان حذف همه بردند، و با صدور قرار موقوفيِ تعقيب و بدين

سره گسسته  ها يك ي باال و پايين در آمريت و اجراي اين قتل پرونده، رابطه
شد. سپس پرونده را از طول و عرض و ارتفاع مثله كردند و سرانجام مشتي 

اي كشيدند كه جريان دادرسي آن  پا را به محاكمه عوامل اجراييِ خرده
ماهرانه از پيش تعيين شده بود. و سرانجام ناصر زرافشان، يكي از وكالي 

دفاع از موكالن خود به پنج  "جرم"هاي قربانيان، محاكمه و به  خانواده
و اين همان حديثي است كه  - سال زندان محكوم شد. اما، از سوي ديگر

در فضاي فروكشِ سريع  -ار گيردبايد بازگفته شود و مورد تأكيد قر
طلباني  اصطالح اصالح اعتراض و التهاب مردم و بر بستر جبن و ناتوانيِ به

عزم جزم كرده بودند اما در  "ي سرطاني غده"كه نخست براي جراحي اين 
ئي طنابي را كه  هاي زنجيره نهايت عقب نشستند، آمران و عامالن قتل

كار تدارك  به ود باز كردند و دستموقتاً به دست و پايشان پيچيده ب
ي  خواهان شدند، كه كشتار سال گذشته هاي تازه بر ضد آزادي توطئه

ي ماشين  جوانان در كهريزك از آن جمله است. راه افتادن چندباره
خواهان اين حقيقت را  ي كشتار آزادي ئي و تكرار چرخه هاي زنجيره قتل

چنان سنگين است و  زمين همكند كه بهاي آزادي در اين سر يادآوري مي
مراتب نيرومندترِ  ي به ي ما عزم و اراده كُشي از جامعه زدودن ننگ آزادي

  طلبد. خواه را مي مردم آزادي
داشت ياد محمد مختاري و  كانون نويسندگان ايران، ضمن گرامي

محمدجعفر پوينده و اعتراض به محروميت خود از برگزاري مراسم 
چون گذشته خواهان معرفي و  عزيز، هم داشت براي اين دو بزرگ

ي زندانيان  آزادي همه  ئي، هاي زنجيره ي آمران و عامالن قتل محاكمه
هاي اجتماعي و فرهنگي و تأمين  سياسي، و حذف سانسور از تمامي زمينه
  آزادي انديشه و بيان براي همگان است

  كانون نويسندگان ايران
  1389آذر  11 

بعد از ظهر، در گورستان امامزاده طاهر در  2عت آذرماه، سا 19روز جمعه 
باختگان  آييم و آرامگاه اين جان ها و ياران گرد مي مهرشهر كرج همراه با خانواده

 كنيم. راه آزادي را گلباران مي

*  
  

   هاست سال
   ما ي كوچه پوشِ نارنجي رفتگرِ كه
   باز و راند مي شمالي بادهاي خالف را پاييز هي

   را مرده ستارگانِ رگبارِ و برگ بارانِ
  نيست پاياني

  (سيد علي صالحي)                                             
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 ،عمر و مردود

  به اجبار نام 
رش شد. يك 

در  رشو رفت.
 ،زند ه زانو مي

عكسي كه "ر 
يلي برانت به 

بار خ آلمان و 
و  است برانت

  آرش

مسايل ا اسياسي، ب
كه بزرگترين سازما

ادام الع و رهبران م

   سياست.

ت، با فرار به نروژ
كشور وزيرنخست 

ستاني جنگ به ور
هبار به يكشود،  ي

با تيتر ها رانت بعد
خواهي وي پوزشت. 

  . قرار داد
ي كه انحطاط تاريخ
ورشو به نام ويلي

  فه

  
  ن دارند؟!

هاي س ران سازمان
ي خود شدند، بلك

ورزان خي سياست

رد فقدان وجدان 
  سي است؟ 

ب گشتاپو قرار گرفت
1969، در سال ن

ها قرباني لهس يليون
خم ميگونه.  ي اين

 تصوير زانو زدن بر
ي او است شجاعانه
قي وجدان  محكمه

شتم، اما در جايي
ز ميادين اصلي ِ و

ن بر وظيف

توان آموختن  ،

ورد برخي از رهبر
عدام رفقاي سازماني

ظيفه در ميان برخ

نمايشي از اما، ؛ده
ير نصيب چه كس

تحت تعقيب 1933
 بازگشت به وطن

و مي "گتوي ورشو
به رسم مراسمي ت

است. انتشار 197
ش كارترين پاداش 
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امروز، يكي ا ".ت

 وجدان

سياسي ما كرانِ
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سي است ثبت نشد
ناپذي ساري جبران
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شيسم هيتلري و

شورش گ"قربانيان
 تاج گلي در دست

70دسامبر سال  7
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ها قرباني جنگ بر
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