ﻣﻦ ﻣﺮگ را دﯾﺪم!
اﺻﻐﺮ اﯾﺰدی
آذرﻣﺎه  ۱۳۵۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اوﯾﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﯿﺮﻣﺎه آن ﺳﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮدم؛ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ،ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺳﻠﻮل دﺧﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ در زﻧﺪان اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ داﺷﺘﻢ.
در اوﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﻔﺮادی در اﻧﺘﻈﺎرم ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺎﻻ،
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی »در ﺳﺒﺰ ﺟﺪﯾﺪ« ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻧﻤﻨﺎک و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﻮﻟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮد؛ درﯾﭽﻪای روی
در داﺷﺖ و ﻧﻮر ﮐﻢﺳﻮی ﻻﻣﭙﯽ ﺑﻪ آن روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽ داد .از رﻓﺖ و
آﻣﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در راﻫﺮو ،در وﻗﺖ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ دﭼﺎر اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪم .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻬﺪاری ﺑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ از
ﺧﻮردن دارو اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدم ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻮدم .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮا
ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﻮاﻧﯽ اﻫﻞ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و از
ﻫﻮاداران ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ .او در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮد ﮐﻪ
زﻧﺪان ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺖﮐﻢ ،اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﺟﺎی ﮔﺮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و
آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن آزاد ﻧﺸﻮد.

اﺻﻐﺮ اﯾﺰدی در دادﮔﺎه؛ او در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻫﺒﺮان و ﮐﺎدرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ
در زﻧﺪان ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و زﻧﺪان اوﯾﻦ

ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺳﭙﺲ در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺟﺮا
ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ

اﺻﻐﺮ اﯾﺰدی در دادﮔﺎه؛ او در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
رﻫﺒﺮان و ﮐﺎدرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ در زﻧﺪان ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و
زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺳﭙﺲ در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و در
دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ
اﺑﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
روزی در اواﯾﻞ دی ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺳﻠﻮل ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ

ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎز ﮐﺮدم ،ﺧﻮد را در ﺳﺎﻟﻨﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی دﺳﺘﻪداری
ﺑﻪ ردﯾﻒ در آﻧﺠﺎ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه و روی آﻧﻬﺎ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ را ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ
از آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم؛ ﻋﺒﺎس و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ.
ﻋﻄﺎرﭘﻮر ،ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮی اوﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ »دﮐﺘﺮ« ﺣﺴﯿﻦ زاده ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،آﻣﺪ
و ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺪاﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدﺗﺎن
را ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ اوﯾﻦ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ را از ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﻨﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ اوﯾﻦ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؛ در اﺗﺎق ﺣﺪود  ۲۴ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﮕﯽ از ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ :ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪزاده ،ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ آرﯾﻦ ،ﻣﻬﺪی ﺳﻮاﻟﻮﻧﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ آژﻧﮓ ،ﻏﻼمرﺿﺎ
ﮔﻠﻮی ،ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺳﻪﭘﻠﻪ ،ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی ،ﺟﻮاد رﺣﯿﻢزاده اﺳﮑﻮﯾﯽ،
ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﻬﺪی ﺳﺎﻣﻊ ،اﮐﺒﺮ ﻣﻮﯾﺪ ،ﯾﺤﯿﺎ اﻣﯿﻦﻧﯿﺎ ،اﺻﻐﺮ ﻋﺮب ﻫﺮﯾﺴﯽ،
ﺣﺴﻦ ﮔﻠﺸﺎﻫﯽ ،ﺑﻬﺮام ﻗﺒﺎدی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﺒﻮری ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮی ،رﺣﯿﻢ
ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ﻣﻦ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﻤﭙﺎتﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﻪ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
از اﻋﻀﺎی رﻫﺒﺮی ﮔﺮوه ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی
ﻣﻮﺛﺮ ،ﻣﻨﺎف ﻓﻠﮑﯽ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ داده و ﮔﻮﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﺟﻤﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻨﺎف زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮارش ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده را ﻟﻮ داده
ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻮد .آن دو ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرم
آﺑﺎن در اﻧﻔﺮادی زﻧﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﯾﺎد »ﻣﺮگ ﺑﺮﺷﺎه :ﺳﺮ داد
و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﻫﻢﺻﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل ﺑﻮد.
او و ﻣﻨﺎف ﻓﻠﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ اﺗﺎق از ﮔﺮوه
ﭘﻮﯾﺎن -اﺣﻤﺪزاده -ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ،
ﻣﻬﺪی ﺳﺎﻣﻊ ﺑﻮد .اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ در اﺗﺎق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .رﻓﻘﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ ،واﻗﻌﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺗﺒﺮﯾﺰ،
ﻗﻠﻬﮏ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺎه و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻧﺤﻮه دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺜﻼ ً از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ درﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﻓﻘﺎی رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﭘﻮﯾﺎن و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻫﺒﺮی ﻓﮑﺮی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻘﺎ و ﺗﺪاوم ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﻮدن ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ در زﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﯽ از ﻃﺮف ﻋﺪهای از ﻣﺎ
ﺷﺪ ،در آن زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد.
در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺜﻞ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﺮ و ﮐﻮه در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮی ،ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎس و ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ
در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺎق ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻮم رﻓﻘﺎ ﺑﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ از
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮدی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺴﻌﻮد در اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﮑﻢ و ﭘﺸﺘﺶ
ﺑﺎ اﺟﺎق ﺑﺮﻗﯽ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ اﻗﺴﺎم ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻄﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﺗﺎق ﻓﻀﺎی ﺷﺎدی و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ،ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮه و ﻟﻄﯿﻔﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورزش روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎﻣﺎن ﭘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﺷﻌﺎر و ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی زﺑﺎن و
ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و آواز ﺗﺮﮐﯽ ،ﺗﺮاﻧﻪ داﯾﻪ داﯾﻪ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﻠﮑﯽ و
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮود »ﻣﻦ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻘﻢ« ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ) ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎزﺗﺎب اوج روﺣﯿﻪ
و ﻣﺒﺎرزهﻃﻠﺒﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺎن داﺷﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪای ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اوﻗﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮه و ﮔﻔﺘﻦ
ﻟﻄﯿﻔﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺧﻨﺪه ﺗﻮام ﻣﯽﺷﺪ .ﻟﻄﯿﻔﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﻠﻮی را ﺑﻪ ﯾﺎد دارم» :اﮔﺮ ﻫﻤﻪ درﺧﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﮏ درﺧﺖ ﺷﻮد
و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺒﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺒﺮ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﺮ ،آن درﺧﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ رود ،اﮔﺮ ﺗﻨﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ در آن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭼﻪ
ﺷﻠﭙﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد!« او اﻫﻞ زاﻫﺪان ﺑﻮد ،ﺳﯿﺎهﭼﻬﺮه ،ﮐﻮﭼﮏاﻧﺪام و
ﺷﻮخﻃﺒﻊ .اوﻗﺎت ﺧﻮش و ﺷﺎد را ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ؛ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ – اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪرت-
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ درﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

در اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ .در آن
زﻣﺎن ﻧﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن – ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ -دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎد.
ﮔﺎه ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﻤﺴﺨﺮ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دادن ﺧﻮد
ﯾﺎوهﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺴﯿﻦزاده ﮐﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ آﻣﺪهﺑﻮد ،ﺑﺎ ژﺳﺘﯽ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺟﺰاﯾﺮ ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ و ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
ﺧﻮد در آورده اﺳﺖ .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ!
ﺣﺴﯿﻦزاده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﮐﻤﯽ ﻟﺤﻨﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد
و اداﻣﻪ داد» :آدم ﮔﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ را ﺑﺨﻮرد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻪ ﻗﺰاﻓﯽ و
ﺻﺪام را« .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺬاﻓﯽ و ﺻﺪام وﺻﻞ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻌﻮد اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮاب داد» :ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن راﺿﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ!« .ﺣﺴﯿﻦزاده ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮد .رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ
ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﯽواﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮات و
ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ و ﻣﺴﺌﻮل رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ
اﺗﺎق آﻣﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮﯾﺪ و در دو
اﺗﺎق ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ« .اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد .ﻋﺒﺎس و
ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﻓﻘﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ – دو روز
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺗﺎقﻫﺎ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی
»وﺳﻂ/ﻗﺪﯾﻢ« و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی »درﺳﺒﺰ/ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﺮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
از رﻓﻘﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺎ دادﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ درآﻣﺪی ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮوﺳﻪ
دادﮔﺎه.
ﺷﺮوع دادﮔﺎه
ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﺪاً در ﺳﻠﻮل ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار و ﮐﻔﺶ آوردﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن و از اﻧﺪازه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ را »آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ« ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ!
اﺑﺘﺪا ﻣﺎ را ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ و ﺑﻌﻀﺎً دو ﻧﻔﺮی ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪهﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﻼﻗﺎت

ﺑﺎ وﮐﻼی ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎوری ﺑﻪ
»ﻋـﺪاﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎﻫﯽ« و دادﮔـﺎه آن ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻣﯽداﻧﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺣﮑـﻢ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﺣ ُﺴﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از
ﻻﺑﻪﻻی ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وﮐﻼی ﺗﺴﺨﯿﺮی
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮد و ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ وﮐﻼ ﻣﺎ را ارﺷﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در
دادﮔﺎه از »ﺧﺮ ﺷﯿﻄﺎن« ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار آوردﻧﺪ؛ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ را »آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ« ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ!

ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺑﻮد ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪ .دادﮔﺎه ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی آن ﻋﮑﺲﻫﺎی اﻣﺮای ارﺗﺶ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻋﺪهای از ﺳﺎواﮐﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ از
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎن و اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ـﻌﻮد
ـﺮ :ﻣﺴـ
ـﺎ  ۲۳ﻧﻔـ
ـﻮدﯾﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋـ
ـﺎﻫﻢ ﺑـ
ـﯽ ﺑـ
ـﺎه ﻫﻤﮕـ
روز اول دادﮔـ
اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪزاده ،ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ
ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ آرﯾﻦ ،ﻣﻬﺪی ﺳﻮاﻟﻮﻧﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ آژﻧﮓ ،ﻏﻼم رﺿﺎ ﮔﻠﻮی ،ﮐﺮﯾﻢ
ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺳﻪﭘﻠﻪ ،ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی ،ﺟﻮاد رﺣﯿﻢزاده اﺳﮑﻮﯾﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ارض
ﭘﯿﻤﺎ ،ﻋﻠﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﺳﺮﻣﺪی ،ﺣﺴﻦ ﮔﻠﺸﺎﻫﯽ ،ﺑﻬﺮام ﻗﺒﺎدی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺻﺒﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮی ،رﺣﯿﻢ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ،ﻧﻘﯽ ﺣﻤﯿﺪی ،ﺑﻬﻤﻦ رادﻣﺮﯾﺨﯽ
و اﺣﻤﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻦ .ﻣﺎ را در ﺳﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از ورود ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه ،ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﺒﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺣﺘﺮاﻣﺎت دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ» :دادﮔﺎه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻣﻮﻗﻊ ورود ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ
دادﮔﺎه از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ!«
ﺑـﺎ ورود ﻫﯿـﺄت رﯾﯿﺴـﻪ و رﯾﯿـﺲ دادﮔـﺎه »ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿـﺎن« ﺑـﻪ اﺣﺘـﺮام
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮردﯾﻢ .ﻫﯿﺎت
رﯾﯿﺴﻪ دادﮔﺎه از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه و اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﻈﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻢرﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد
روال دادﮔﺎه را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی درآورد.
ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ دادﮔﺎه از ﺣﺎﻟﺘﻤﺎن

ﭘﯿﺪا ﺑﻮد .ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد.
در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﺸﻨﺞ رﯾﯿﺲ ،ﺷﺮوع دادﮔﺎه را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎم و ﺷﻐﻞ و… ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﯾﻢ و
ﺧﻮد را ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﯾﯿﺲ
دادﮔﺎه ،ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽدﯾﺪ ،اﻋﻼم ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮد.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل آوردن ﻣﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﻮد ،از ﻋﺒﺎس
ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از رﻓﻘﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات و ﻣﻘﺮرات دادﮔﺎه را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺒﺎس از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﭘﺎﺳﺦ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهﻣﺎن ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .روز اول دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوﯾﻦ ،رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی دادﮔﺎه ﻣﻘﺮرات
را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻠﻮل ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ را ﻧﺪاﺷﺖ ،در را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺪهای از ﻣﺎ در راﻫﺮو اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ دادﮔﺎه را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و ﻣﺜﻞ اوﻟﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
روز ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮده ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ
ورود ﻫﯿﺌﺖ و رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪﯾﻢ .اﺑﺘﺪا آنﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ،وﻗﺘﯽ رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه از ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﺳﺮﺑﺎز زد ،و
آﻧﮕﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ .ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﭘﯿﺮاﻫﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ زد و آﺛﺎر زﺧﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺸﺎن
داد .ﺣﺴﯿﻨﯽ او را ﺑﺎ زور ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮد .ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪزاده ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﺴﻌﻮد را در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد .ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻓﺮﯾﺎد زدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .او را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و
او ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﻟﻦ او را زدهاﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض اول
از ﻃﺮف ﻋﺒﺎس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ» :ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ،ﺑﻪ ﭘﺎ ای ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎ/
ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﻦ و اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﯿﺮه ﺑﯽﭘﮕﺎه ﺷﺐ ﺑﯽﭘﮕﺎه /ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺒﺰ ﻓﻠﮏ درو
ﮐﺮد داس ﻣﺎه /ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺮوزان اﻧﻘﻼب ﺳﺮﺑﺮزد از ﭘﺸﺖ ﮐﻮه /ﻣﻦ ﭼﺮﯾﮏ
ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻘﻢ ،ﺟﺎن ﻣﻦ ﻓﺪای ﺧﻠﻘﻢ!«
ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮود ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻫﯿﺌﺖ رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻪ
ﻫﺎج و واج ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺗﻤﺎم از ﻣﺎ

ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ و ﻣﺎ را ﺑﻪ اوﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی وﺳﻂ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی در ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ
و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از رﻓﻘﺎ ﺳﻠﻮل در ﺳﺒﺰ ﺷﺪ و اﯾﻦﺑﺎر ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ.
دو ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ۲۳
ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢدادﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺟﻮاد رﺣﯿﻢزاده اﺳﮑﻮﯾﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮی ،ﺑﻬﺮام ﻗﺒﺎدی و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﺒﻮری .در ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه
ﻏﯿﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎواک ،ﺗﻌﺪادی ﻋﮑﺎس و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﻢ در ﺳﺎﻟﻦ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ و ﺷﻮﺧﯽ
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻟﻄﻔﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ!«

در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ و ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻟﻄﻔﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ!«

ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ ورود ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ از ﺑﻠﻨﺪﺷﺪن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی زدﻧﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﺸﺴﺘﻪ روی
ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دادﮔﺎه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺤﻨﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻀﺤﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎﻣﺎن را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ
ﺷﺪ ،از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم .در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎدهای از
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه را ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدن و ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﻮدن آن ،رد
ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان و
اﺧﺘﻨﺎق ﺣﺎﮐﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﮐﺮدم .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﺒﻮری از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺳﺎﯾﺮ
رﻓﻘﺎ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه از ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮوه دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺷﻮر و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎ
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺣﮑﻢ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ دادرﺳﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮده
ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد و از ﻋﮑﺎس و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ روال ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻗﻊ ورود ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﺸﺪﯾﻢ .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﯾﻮرش آورد و ﻣﺮا زﯾﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در دادﮔﺎه ﻧﺒﻮد،
ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﯿﻬﻮده دﯾﺪم و از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﭼﻬﺎر رﻓﯿﻖ

دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﻋﻮت ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ
ﺳﺆاﻻت ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت دادﮔﺎه ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺎر اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﺷﺪ
ﻣﺠﺎزات ﺷﺪ و ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺎ اﻋﺪام اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی »در ﺳﺒﺰ«
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .دادﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﻬﺒﺎنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎی رﻫﺒﺮی ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ را ﮐﻪ در روز اول دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻋﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ؛  ۱۱و  ۱۲اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۵۰
زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺑﻪ روال ﻗﺒﻞ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﮔﺮﭼﻪ روزﻫﺎ را در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺑﺖ
اﻋﺪام ﺧﻮد ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻦ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭘﺲ زدن ﻓﮑﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺎدی ﺷﺪن ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ واﻗﻊ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزه ،از آدم ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮگ را از ﻗﺒﻞ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺪام و ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻓﺮدای روزی ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﻋﺪام رﻓﻘﺎ را ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﺮا ﺑﺮای ﺣﻤﺎم
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎی وﺳﻂ/ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی »در ﺳﺒﺰ« را ﮐﻪ
در ﯾﮏ ارﺗﻔﺎع ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی در ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎی وﺳﻂ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﺎز و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻃﯽ ﮐﺮدم ،ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳-۲دﻗﯿﻘﻪای.
ﻏﺮوب ﺑﻮد و ﻫﻮا ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد راﻫﺮو و
درﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در دو ﻃﺮف آن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻀﺎی
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد.
راﻫﺮو ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد و ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻓﻀﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم
ﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮی در آن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭼﻮن ﻏﻢ و اﻧﺪوه و
ﺳﮑﻮت ﻓﻀﺎ را اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺳﮑﻮت ﺑﻮد و ﺳﮑﻮت .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮت ﻧﺒﻮد ﻣﻦ
ﻓﻀﺎی ﻣﺮگ را ﻣﯽدﯾﺪم ،ﻧﻪ ،ﺧﻮد ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪم .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .از درﯾﭽﻪﻫﺎ
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪﯾﻢ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و
ﺻﺪای ﺧﻨﺪهﻫﺎﻣﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ .در ﺳﻠﻮل
ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﺠﯿﺪ ،ﻋﺒﺎس و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ،ﺳﻌﯿﺪ ،ﺣﻤﯿﺪ ،ﻋﻼمرﺿﺎ ،ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻐﺎﮐﯽ
دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺑﻮد ،.ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ آن ﭼﻨﺎن

ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ﯾﺎ ﺧﺒﺮ اﻋﺪاﻣﯽ
را ﻣﯽﺷﻨﻮم اﯾﻦ راﻫﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ آن آوار ﺷﺪه ،ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.ﯾﺸﺶ
ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ،در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻦ را از ﺳﻠﻮل ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و وﻗﺘﯽ
ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ را از روی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻮد را در ﺟﻠﻮی ﻋﻀﺪی
ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮ دﯾﺪم ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻟﻢ داده ﺑﻮد .ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﭼﯿﺰی
ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ؟ آﯾﺎ وﺻﯿﺘﯽ داری؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻪ!« ﻫﯿﭻ ﺣﺲ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدم و ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺤﺮز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐﻫﺎ اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﻋﻀﺪی
ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و ﮔﻮﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ
دﯾﮕﺮی از ﻣﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺣﺮف آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻋﻼﺣﻀﺮت
ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪای اﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪان ﺑﻤﺎﻧﯽ!«
آنﭼﻪ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻫﺠﻮم آورد اﻋﺪام رﻓﻘﺎﯾﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ آزار دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ را اﻋﺪام ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر رﻓﯿﻖ ﻫﻢ دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ اﻣﺎ ،در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﺒﻮری در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
ﺳﺎل  ۶۰در ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ و ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮی در ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۶۷در اوﯾﻦ اﻋﺪام
ﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﺣﺴﺎس دوﮔﺎﻧﻪای داﺷﺘﻢ؛ از ﯾﮑﺴﻮ اﻧﺪوه از دﺳﺖ
دادن رﻓﻘﺎﯾﻢ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺲ ﻣﺒﻬﻢ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪه ﺑﻮدن .ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﻮدم.
روز و روزﮔﺎرﻣﺎن در ﺳﻠﻮل ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮام ﻗﺒﺎدی و ﯾﮑﯽ دو رﻓﯿﻖ
دﯾﮕﺮ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی وﺳﻂ ﺟﺎدادهﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎردﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣُﺮس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﻢﮐﻢ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺳﺮک
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺒﻮد
رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه از
ﻓﻀﺎ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ.
روز ﻋﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن از ﻃﺮف زﻧﺪان ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻨﻘﻼت آوردﻧﺪ ﮐﻪ آن را
ﭘﺲ دادﯾﻢ .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی را ﺻﺪا زد و ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن رﻓﻘﺎﯾﻤﺎن اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﻋﯿﺪ

ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ،دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ وارد ﺷﺪ
و ﺑﺎز ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ را ﭘﺲ دادهاﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻔﺖ
»ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﮐﻪ اﻋﻼﺣﻀﺮت ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ!« ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز
ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻓﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺸﺘﺮک« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اوﯾﻦ
در  ۱۲اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۳ﺷﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺸﺖ در زﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺼﺮ ،ﺑﺮازﺟﺎن ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک
و ﻗﺰلﻗﻠﻌﻪ ،دو ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻮدم .ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از
اﻋﻼم »رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮔﺮوه  ۳۳ﻧﻔﺮی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺼﺮ ﺑﻪ اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ  ۲۰۹ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺗﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل
ﺟﻤﻌﯽ و اﻧﻔﺮادی ﮐﺮدن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺪور از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل،
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮد؟
 ۳۰و ﯾﺎ  ۳۱ﻓﺮودﯾﻦ  ۵۴ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ آوردﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻪ ﺗﻦ از ﯾﺎران ﻣﺎ را درج ﮐﺮده ﺑﻮد :ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ،
ﻣﺸﻌﻮف ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻋﺒﺎس ﺳﻮرﮐﯽ ،ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺮﻣﺪی ،ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎءﻇﺮﯾﻔﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺟﻠﯿﻞ
اﻓﺸﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮﭘﺎنزاده )ﻫﻤﮕﯽ از ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ( ،ﮐﺎﻇﻢ ذواﻟﻨﻮار و
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻮان ﺧﻮﺷﺪل )از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان(؛ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ
ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮس در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪ .ﺑﻬﺖ و ﺧﺸﻢ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﺎ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻬﺖ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن رﻓﻘﺎ و ﻫﻤﺒﻨﺪیﻫﺎﻣﺎن و ﺧﺸﻢ از
دروﻏﯽ وﻗﯿﺢ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ۹» :زﻧﺪاﻧﯽ درﺣﺎل ﻓﺮار ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ«.
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ ،ﺳﺎﯾﻪاش را در ﺳﻠﻮل و راﻫﺮو ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﻓﻀﺎ را از
آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی رادیو زمانه

ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ،ﻧﻔﺪی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی
سیاهکل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ -ﻧﺪای آزادی
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘۀ اﺻﻐﺮ اﯾﺰدی

