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پيشگفتار
سالهاى دههی  1340دوران نوجوانى و تحصيل دانشگاهىام بود ،دوران كسب
آگاهى نسبت بهخود و پيرامونم و جامعهاى كه در آن زندگى مىكردم ،سالهاى
رنجبردن از ديدن عقبافتادگىها ،فقر و بدبختى و نابرابرىهاى اجتماعى ،سالهاى
احساس تحقير از خفقان سياسى و ديكتاتورى پهلوى .در ايران ،رژيم شاه با تكيه بر
دستگاه سركوبگر پليس مخفى (ساواك) و ارتش مزدورش و نيز با يارى دستگاه
عظيم تبليغاتى و دروغپراكنى خود ،در اوج قدرت بود .در همين دوران ،مبارزات
ضداستعمارى و آزاديخواهى جان تازهاى گرفته بود .جنبشهاى آزادیبخش كوبا،
الجزاير ،ويتنام ،آمريكاى التين و فلسطين شكوفا و الهامبخش بودند و آرمانخواهى
ما نهتنها در ايران بلكه در سراسر جهان رهروان بسيار داشت.
در چنين شرايطى بود كه اميد بهدگرگونىهاى ريشهاى در دلهايى شكفت و ياران
همدلى را كه از آگاهى و فرهنگ مشابهى برخوردار بودند و نيز از درد مشتركى رنج
مىبردند ،گردهم آورد .بدينترتيب من نيز مانند برخى جوانان بهگروهى پيوستم كه در
 1344شكل گرفت و بعدها « سازمان مجاهدين خلق ايران» ناميده شد .اين گروه
نيز مانند هستهها و مجموعههاى ديگر ،جوانان جستجوگر و دردمند و مبارز را بهسوى
خود فراخواند و راهى را كه گمان مىرفت ما را بهتحقق آرمانمان برساند درپيش
گرفت.
ما آن دنياى آرمانى زيبايی را كه در افق آرزوهامان بود بهخوبی نمىشناختيم و
از دشوارىهاى راه رسيدن بهآن و فرجام ناروشن آن گمانی بيش نداشتيم .ما كه از
زندگى رايج در جامعه دست شسته بوديم ،مصمم بوديم براى رسيدن بههدفمان
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همهی دشوارىها و حتا زندان ،شكنجه و مرگ را پذيرا باشيم .شوق مبارزه با ستم
و رسيدن بهآرمان هاى انسانى و عدالت اجتماعى ،ما را در ميان امواجى از اميد،
نوميدى ،پيروزی و ناكامى ،با خود بهپيش مىبرد.
وقايعى كه با نام « بر فراز خليج» بازگو مىكنم گوشههايى است از آنچه در آن
زيستهام و بخش مهمى از زندگيم را رقم زده است .اين كتاب روايتى از رويدادهاى
زندگى و تصويرى از فراز و نشيبهاى آن و نيز يك نظرپردازى شخصى است از
موجى پرشور كه در آن سالها جريان داشت .اميدوارم آگاهی از رويدادهايى كه در
اين نوشته آمده است ،نسل امروز را در شناخت گذشته يارى دهد.
از آنان كه همراه با ما ،پيش از ما و يا پساز ما در اين راه گام نهادند ،برخى در
ميانهی راه از پا درآمدند ،برخى گامهايى فراتر گذاشتند ،برخى درجا ماندند و برخى
نيز بهراهى رفتند كه خالف راهى بود كه آغاز كرده بودند .آنچه من از ياران آن
دوران بهياد دارم ،يكرنگی ،پاكدلی و فداكارى كممانند آنان و دالوریشان براى
مبارزه بود كه درخور ستايش و ارجگزاری است .يادشان گرامىباد.
اين كتاب نخستينبار در سال  1379چاپ شد و پساز آن نيز بارها بهچاپ
رسيد .از آنجا كه از چندی پيش ،نسخهی كاغذی كتاب در دسترس دوستداران
آن نبوده است اكنون پساز بازبينی و ويرايشی تازه بهچاپ میرسد.
محسن نجات حسينى تيرماه 1401
پست الكترونيكsuednh@gmail.com :
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آموزش در خردسالى
من در يك خانوادهی مذهبى بهدنيا آمدم .از كودكى بدون اينكه خود نقشى در
انتخاب شيوهی زندگى داشته باشم ،بهدست مدارسى كه خود را مذهبى مىدانستند،
سپرده شدم .پدرم كه مذهب و تربيتش را از نسلهای پيش از خودش بهارث برده
بود ،میكوشيد آن را دستنخورده بهنسل بعد از خودش بسپارد.
در جامعهی ما طيفهاى گوناگونی از مذهب وجود داشت .باورها و برداشتهاى
مذهبى در خانوادهها نسبت بهوضع مادى و فرهنگى آنان و نيز كوی و برزن و شهری
كه در آن زندگی میكردند گوناگون بود.
بديهی است هرجا فقر بيشتر باشد بهعلت كمبود امكانات آموزشى و فرهنگى،
زمينهی پذيرش توهمات غيرمنطقى فراهم میشود و باورهای مردم را بهموهومات و
خرافات آلوده میكند .برعكس هرجا امكانات رفاهى فراهم باشد سطح آگاهى افراد
رشد كرده و باورهاى آنان را از آلودگىهاى ذهنى پاك مىكند.
وضع خانوادهی ما و موقعيت كوی و برزنی كه در آن زندگی میكرديم چنان بود
كه مذهب رايج در آن از عقبافتادهترين نوع مذهب بود .در خانوادهی ما خواندن
كتاب داستان ،روزنامه و مجله و گوشدادن بهراديو ،ممنوع بود .فراگيرى زبان خارجى
غير از عربى ،نقاشى و نوآورى هنرى ،شرمآور و مكروه قلمداد مىشد .پدرم بهما
گوشزد مىكرد كه از فالن مغازهی خواربارفروشى خريد نكنيم ،زيرا وى شنيده بود كه
مغازهدار در پستوى مغازهاش يك راديو دارد .او بهما توصيه مىكرد كه هنگام عبور از
فالن خيابان ،بايد مواظب باشيم كه از پيادهرو آن طرفى كه تئاترى در آنجا بود ،عبور
نكنيم تا بهگناه آلوده نشويم .سختگيرى او در انجام فرايض مذهبى ،آن هم در
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سنينى كه حتا از نظر مذهب بر ما واجب نبود ،جايى براى دنياى كودكى باقى
نمىگذاشت .من آنچه از دوران كودكىام قبل از دهسالگى بهياد دارم فقط رفتن
بهجلسات قرآن و روضه و جلسات دعاخوانى است .خانهی ما ،در كوچهی «تپه خاك»
در محلهی عيدگاه مشهد قرار داشت .اين خانه كه نسبت بهخانههاى اطرافش بزرگتر
بود ،هميشه مثل يك حسينيه ،مجلسى در خود داشت .مرتب مراسم و يا انجمنى
دينى در آن داير بود .پدرم هميشه سرگرم ترتيبدادن اينگونه جلسات و مادرم درگير
جمع و جوركردن خانه و سروساماندادن بهپذيرايى از ميهمانان بود .من هروقت
رابطهی پدرم را با خود در اين دوران بهياد مىآورم او را مىبينم كه در حال امر
بهمعروف و نهى از منكر است .وى با انگيزهاى كامالً عاطفى و احساسى مىخواست
فرزندان خود را از همهی بدىهاى دنيا دور نگه دارد و بههمهی خوبىها برساند .اما
خودش در شناخت بدىها و خوبىها گمراه بود .او دائم در اين انديشه بود كه
فرزندانش بهدامن كفر نيفتند .پدرم مدارس دولتى و مدارسى را كه مذهبى نبودند
مركز كفر و الحاد مىدانست .بههمين دليل من و برادرم را بهمدرسهاى مذهبى
فرستاد.

دبستان سيروس
پدرم پساز پرس وجوهاى فراوان ،مدرسهی مناسبى را براى آموزش دو پسرش پيدا
كرد .برادرم مىبايست يك سال پيش از آن بهمدرسه مىرفت .اما چون دبستان مورد
اطمينان پدر پيدا نشده بود ،بهمدرسه نرفته بود .من نيز دوسال زير سن مدرسه بودم
كه همراه پدرم براى ثبتنام برادرم بهمدرسهی سيروس رفتيم .اين مدرسه غيردولتى
و بهاصطالح «ملی» بود و هر ماه پولی از خانوادهی هر دانشاموز میگرفت .با اينكه
اين مدرسه از خانهی ما دور بود بهخاطر مذهبىبودن برخى از كاركنانش ،پدرم آنرا
پسنديده بود.
وقتى براى نامنويسى برادرم بهمدرسهی سيروس رسيديم ،آقاى مدير كه وسط
دفتر ايستاده بود ،دستى بهجيب قباى گشادش برد و بههر يك از ما يك آبنبات داد
و براى اينكه بهتعداد شاگردان مدرسهاش بيفزايد ،از پدرم خواست كه همزمان اسم
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مرا نيز در آن مدرسه بنويسد .بدينترتيب من و برادرم با سهسال اختالف سن ،در
نيمكت كالس اول دبستان سيروس كنار يكديگر نشستيم .مدير ،آقاى كهربائى،
مردى كوتاهقد و فربه بود كه قبايى بر تن و عبائى بر دوش داشت .او بدون عمامه،
آرامآرام
راه مىرفت و شمرده سخن مىگفت .اما مهمتر از او ،ناظم مدرسه بود كه در يك
خانوادهی معروف و متعصب مذهبى زندگى مىكرد .مذهب در اين مدرسه خود را در
چهره و قد و قامت مدير آن و عمامهی سياه ناظم مدرسه نشان مىداد.
آقاى حيدرى  ،ناظم ،كه در وسط دو فرهنگ مختلف گير كرده بود ،كت و شلوار
مىپوشيد ،عمامهاى بر سر مىگذاشت و عبايى بر دوش مىانداخت .هروقت او با
تركهاى در دست در برابر ما بچههاى ضعيف مىايستاد ،بهياد داستانهايى كه
مادربزرگم ،بىبىجان ،تعريف كرده بود مىافتادم .بىبىجان مىگفت وقتى در زمان
رضاشاه ،كشف حجاب شده بود ،پدر آقاى حيدرى تركهاى در دست مىگرفت و در
كوچه و بازار ،هرجا زنى را بىحجاب يا با چادر اما بدون مقنعه مىديد ،بهسراغ آن زن
میرفت ،با تركهاش «حيدرحيدر» گويان بر سر آن زن مىكوبيد و مىگفت« :پردهی
خال را بينداز!» بههمين خاطر آن خانواده كه بهحيدرى شهرت يافته بود در مشهد
بسيار معروف و در محافل مذهبى بسيار گرامى بود .پدرم در هالهی شهرت اين
خانواده ،بهآقاى حيدرى ،ناظم مدرسه و نيز آقای كهربايی ،مدير مدرسه ارادت پيدا
كرده بود و تربيت من و برادرم را بهآنها سپرد.
هر شنبه صبح آقاى حيدرى تمام بچههای مدرسه را براى بازديد بهداشتى بهصف
مىكرد تا وضع يكايك آنها را بررسی كند .هرگاه ناخن دانشآموزى بلند و يا
رويقهاى سفيدش كثيف بود ،او را پسگردنى مىزد .سختترين مجازاتها نصيب
بچههايى بود كه در موى آنها شپش كشف مىشد .در اين صورت دانشآموز،
بىرحمانه كتك مىخورد.
آقای حيدری آخر هر ماه ،بچههايى را كه پرداخت شهريهی مدرسهشان عقب
افتاده بود ،رديف مىكرد و بههركس با تركهاش چند كفدستى مىزد تا روز بعد
كه بهمدرسه مىآيند ،شهريه را همراه بياورند .من هنوز درد تركههاى آقاى حيدرى
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را كه بهخاطر ديركرد پرداخت شهريه خورده بودم در دستهايم حس مىكنم.
سرانجام كوششهاى پدرم و آموزههايی كه در محيط مذهبى مشهد اندوخته بودم،
بودم ،بهنتيجه رسيد .از روی ترس از پدر و ترس از خدايی كه خشن و كينهجو بود
بهوجود او و آيينی كه در خانوادهام رايج بود باور پيدا كردم.
اولين نوشتههای مذهبی كه در ذهن كودكانهی من نقش بست از خدايی سخن
می گفت كه در كمين بندگانش نشسته بود تا هر بندهيی را كه گوش بهفرمانش
نباشد و او را ستايش نكند ،بيازارد.
هشتساله بودم كه بيش از همهی صفات خداوند ،جباربودن و قهاربودن او را
احساس كردم .در اولين روزهاى ورود بهمدرسهی عسكريه با اين دو صفت خداوند،
آشنا شدم .اين القاب پروردگار با خطوط كوفى درشت و رنگ سرخ مايل بهقهوهاى بر
تارك ايوانهای مدرسهيی كه تازه شروع كرده بودم ديده میشد و در ذهن كودكانهی
من برای هميشه نقش بست.

مدرسهی مذهبى عسكريه
هوا هنوز تاريك بود كه بهدنبال پدرم مانند جمعههاى ديگر بهمسجد مىرفتيم .نسيم
سرد صبحگاهى باقىماندهی خواب را از چشمهايمان مىشست .پدرم خلوت كوچهها
را غنيمت شمرده بود و دعاهايش را با صدايى كه بهگوش من و برادرم برسد،
مىخواند و ما نيز مجبور بوديم دعاهاى او را كه معنىاش را نمىدانستيم تكرار كنيم
تا بهمسجد برسيم .پساز وضوگرفتن در حوض بزرگ مسجد گوهرشاد ،بهشبستان
بزرگ مسجد وارد شديم و چون نماز شروع شده بود پدرم با گفتن چند اهللاكبر
بهپيشنماز فهماند كه نمازگزارى در راه است .امام جماعت ركوع را آنقدر طول داد كه
ما نيز بهجماعت پيوستيم .بچهها از اين جور نماز كه يكراست بهركوع مىپيوست،
لذت مىبردند ،چون طول نماز را كوتاه و وقت آزاد كودكان را بيشتر مىكرد.
پساز نماز ،مانند هر جمعه ،امام جماعت بهمنبر رفت و با صدايى كه در همهی
دهليزهاى شبستان مىپيچيد ،بهوعظ پرداخت .من كه از حرفهاى واعظ چيزى
نمىفهميدم معانى آنها را در چهرهی پدرم مىخواندم .واكنش او بهگفتههای واعظ
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در چهرهاش چون آينه نقش میبست .پاى منبر ،بيش از هر چيز بهحزن و اندوهى كه
بر چهرهی پدرم ديده مى شد عادت كرده بودم .اما آن روز ناگهان گشايشى بر پيشانى
او نقش بست و بهچشمان او جال بخشيد .پدرم بىاختيار خم شد .دستهايش را بر
شانههاى من و برادرم گذاشت و با لبخندى ما را نگريست .باز مثل جمعههاى پيش
وقتى آفتاب بر نيمى از مسجد نشسته بود ،راه خانه را در پيش گرفتيم .پدرم كه
بهگفتههای واعظ گوش كرده بود از اينكه تصميم گرفته بود من و برادرم را
بهمدرسهی مذهبى تازهتأسيس عسكريه بفرستد ،برايمان میگفت.
دو روز بعد من و برادرم بهجای رفتن بهمدرسهی سيروس با خوشحالى
بهمدرسهيی تازه رفتيم .فضاى مدرسه پُر از نشانههای مذهبى بود .آيات قرآن بهخط
كوفى درشت و با رنگهاى تند بر همهی ديوارها ديده مىشد .بيشتر معلمها عمامه و
يا الاقل عرقچين بر سر داشتند .حاجى عابدزادهكه بر انجمنى بهنام «پيروان قرآن»
حكومت مىكرد ،مغز متفكر اين مدرسه بود .او يك حلبىساز ماهر ،يك آخوند
كمسواد و در عين حال يك سخنور زبردست بود .او كه سيد نبود تا عمامهی سبز يا
سياه بهسر كند ،رنگ شكالتى روشن را بهجاى سفيد انتخاب كرده بود تا حتا در
ظاهرش نيز با ديگران ناهمگن باشد .عابدزاده كه بهعلت كمسوادى نمىتوانست در
زمره نامداران روحانيت سنتى باشد ،با پرداختن بهتجمالت مذهبى با آنها بهرقابت
برخاسته بود .او بهجاى سواد بسيار ،بر شخصيت مصمم و اليق خود تكيه داشت.
عابدزادهدر زمينهی تبليغ و ترويج و جلب همكاری مردم ،كاردان و زبردست بود.
وى با جمعآورى پول از بازاريان ،ساختمانهايى بهنام چهارده معصوم مىساخت كه
هركدام شامل حياطى وسيع و سالنهاى بزرگ بود و مىتوانست در مراسم جشن و يا
عزاى مذهبى ،صدها نفر را در خود بگنجاند .هركس بهانجمن عابدزادهكمك مالى
مىكرد ،رسيدى بهاو داده میشد كه مبلغ پرداخت شده و مهر انجمن پيروان قرآن،
در آن ديده مىشد .اين قبض ها كه در قطعات بزرگ رنگى چاپ شده بود ،آراسته
بهنقش و نگارهاى ظريف بود و آنقدر زيبا مىنمود كه آنها را قاب مىگرفتند و در
مغازه و يا در خانهی خود مىآويختند .بهدينوسيله ساير مردم نيز ،سند آن كار خير را
مىديدند.
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عابدزاده مهديه را بهنام امام دوازدهم و با پول خودش بنا كرده بود كه مركز
«انجمن پيروان قرآن» بهشمار میرفت .در گوشهاى از مهديه ،يك كارگاه آينهسازى
آينهسازى نيز داير كرده بود كه آينهی جيوهاى مىساخت و در همان كارگاه براى
آينههاى جيبى ،قاب حلبى قالب مىزد .عابدزاده در حرفهی آينهسازى نيز استاد بود.
وى كه معتقد بود روحانيون بايد از ثمرهی كار خود امرار معاش كنند هميشه با درآمد
شخصى از كار خودش زندگی میكرد .عابدزاده سوداگرى از راه تبليغ دين را ،خالف
شرع مىدانست.
عابدزاده پساز مهديه ،عسكريه را بهاسم امام حسن عسكرى بنا كرده بود و
درصدد ساختن بناهاى ديگر ،بهنام ساير ائمه نيز بود .براى استفاده از امكانات اين
ساختمانها و نيز گسترش نفوذش در خانوادههاى مذهبى ،عابدزاده بهفكر ايجاد
مدرسه افتاده بود .بديهى است كه در اين مدرسه براى كسى كه از خود حاجى
باسوادتر باشد جايى وجود نداشت .پایبندی بهارزشهای دينی مالك بود .نجار و
كفاش ديروز بهعنوان معلم در مدرسه شروع بهكار كرده بودند .بهسبك مدرسههاى
معمولى ،مىبايست كالسهاى مختلف داير مىشد.
روز اول هنگام تقسيمبندى كالسها ،از پدر دانشآموز مىپرسيدند پسرش براى
چه كالسى آمادگى دارد .پدرم در اين مورد بلندپروازى كرد و من و برادرم يكباره
بهباالترين كالس مدرسهی عسكريه يعنى كالس عربى راه يافتيم .خود حاجآقا معلم
اين كالس بود .مدرسههای عابدزاده پيوند او را با خانوادههاى مذهبى استوار مىكرد
و عابدزاده از آنها براى ساختن مدرسههايی ديگر و برپاكردن مجالس پرهزينهی
جشن و عزا ،كمك مىگرفت.
عمدهترين كار حاجىعابدزاده اين بود كه در ايام تولد يا وفات اولياى دين مجلسی
پرشكوه برپا كند و هزاران نفر از مردم را در آن گرد آورد و يا انبوهى از مردان مشهد
را بهصورت دستهی عزاداری ،يا كارناوال مذهبی بهخيابانها بكشاند.
روزهايى كه حاجآقا بيرون مدرسه كارى نداشت ،كالس درس داير بود .درسهاى
ما عبارت بود از قرآن ،توضيحالمسائل ،صرفمير و شرحامثله ،تاريخبيهقى،
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ناسخالتواريخ و باالخره بهعنوان رياضيات ،كار با چرتكه و نوشتن اعداد بهسبك سياق،
همهی اين درسها جورى انتخاب مىشد كه هيچ چيز آن شباهتى بهآموزش رايج در
مدارس معمولى نداشت.
من بهآن دنياى كوچك كه عسكريه نام داشت و عابدزاده خداى آن بهشمار
مىرفت ،خو گرفته و دل بسته بودم و انگار كه در سن نُهسالگى بهبلوغ اجتماعى
رسيده بودم .حركات كودكانه ،بازى و خنده ،در آن زندگى روحانى جايى نداشت.
همهی فرايض مذهبى را كه شامل افراد بالغ مىشد ،تمامعيار بهجا مىآوردم .من و
همكالسىهايم هر روز ظهر با شنيدن اذان از بلندگوهاى مدرسه ،دواندوان خود را
بهمسجد گوهرشاد مىرسانديم تا در نمازجماعت شركت كنيم .بعد از نماز براى ناهار
بهخانه مىرفتيم و سپس دوباره راهى مدرسه مىشديم .هر روز بعدازظهر مىبايست
پنج آيه جديد از قرآن را حفظ مىكرديم و قبل از ورود بهمدرسه ،براى مأمور دم در،
مىخوانديم .اگر كسى پنج آيه را تحويل نمىداد ،مىبايست در كوچهی بيرون مدرسه
مىماند تا در بازديد عصرانهی حاجآقا از فاطميه ،بهدنبال وى بهآنجا برود و چند
ساعت بيگارى كند .در آن هنگام بناى فاطميه در دست ساختمان بود .اگر بچهيی از
بيگارى طفره مىرفت ،كارش بهاتاق كاهدود مىكشيد .حاج آقا مقدارى كاه را در يك
اتاق آتش مىزد و بچهی چموش را در ميان دود زندانى مىكرد تا بهحالت نيمهخفه
مىرسيد و بهاين ترتيب پند مىگرفت كه ازآنپس گفتههاى حاجآقا را بهخوبى انجام
دهد.
هر صبح پنجشنبه میبايست يك خطبه از نهجالبالغه را از حفظ و با آهنگ
خاصى كه حاجآقا بهما ياد مىداد ،در كالس درس ،میخوانديم .اين خطبهها كه
بهعربى بود گاهى شامل چند صفحه مىشد كه حفظ طوطىوار آنها ،آن هم بىهيچ
كم و كاستی ،كار دشوارى بود .ارزش بچهها در مدرسهی عابدزاده بيش از هر چيز
بستگى بهكمكهاى مالى پدران آنها داشت .از اين رو بچه پولدارها مورد محبت و
لطف ويژهی حاجآقا بودند و كمپولها بهعنوان سياهىلشكر ،در مدرسه حضور داشتند.
عابدزاده فردى خشن و عصبانى بود و گاهى با درشتگويى و حتا تنبيه بدنى،
شاگردان مدرسه را مىآزرد.
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عابدزاده عالوه بر اعياد فطر و غدير تمام ايام تولد چهارده معصوم را جشن
مىگرفت و عالوه بر ماه محرم ،در سالگرد وفات همهی معصومين مراسم عزا بپا
میكرد .او مردمشناس خوبى بود .مىدانست هرچه حسينيهاش بزرگتر و متناسب با
جشن و عزا ،بهتر آذينبندى شود ،بههمان نسبت عوامالناس را بيشتر جمع خواهد
كرد .از اين رو براى هر مناسبتى ،عده زيادى از بيكاران و اعضاى انجمن مشغول
بهكار مىشدند .آنها چندين شبانهروز زحمت مىكشيدند تا مطابق سليقه و خواست
حاجآقا ،محيط پذيرايى از مردم را براى جشن يا عزاى موردنظر فراهم سازند.
حاجآقا از دانشآموزان مدرسهی عسكريه نيز براى رونقدادن بهمجالسش استفاده
مىكرد .همه يا عضو گروه سرودهاى مذهبى بودند و يا خطبهخوان در پاى منبرش و
يا اذانگو و دعاخوان در بلندگوهاى مدارس .زندياد محمدرضا شجريان ،استاد آواز
سنتی نيز اولين مراحل كار هنرىاش را در انجمن پيروان قرآن شروع كرد .وى چندى
در دستگاه عابدزاده صدايش را بهآزمايش گذاشت .در بلندگوهاى بسيارى كه بر
دكلهاى بلند نصب شده بود ،اذان مىگفت و در سحرگاهان رمضان ،مناجات
مىخواند.
برادرم از بچههايى بود كه هميشه مورد خشم حاجآقا قرار مىگرفت .يك روز
پائيزى كه روی سكوی كرانهی مدرسه زير آفتاب ماليم بر نيمكت نشسته بوديم و
توضيحالمسائل مىخوانديم ،سؤال درسى حاجآقا گلوى برادرم را گرفت و او نتوانست
پاسخ درست بدهد .حاجآقا از جا پريد و با گفتن «حيف نان» مشت گرهكردهاش را بر
سر برادرم نشانه گرفت .على از جايش جست و دست استاد محكم بهنيمكت خورد.
برادرم نيمدورى در حياط مدرسه ،عابدزاده را بهدنبال خود دواند و سپساز در بزرگ
مدرسه بيرون پريد .اين رويداد ،مراسم فارغالتحصيلى برادرم در مدرسهی عسكريه
بود.
بازگشت برادرم بهمدرسهی معمولى ،مثل بمب صدا كرد .بچههايى كه از وضع
خفقانآور عسكريه بهستوه آمده بودند ،همه با خوشحالى اين خبر را بهخانهها بردند،
زيرا اين سنتشكنى ،راه را براى فرار ديگران آسان مىكرد .حاجآقا كه خوب متوجه
جريان بود با چند پيام دوستانه بهپدرم يادآور شد كه على را از منجالب فساد ،يعنى
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مدرسهی معمولى ،برهاند و او را بهدامن مذهب ،يعنى مدرسهی عسكريه ،برگرداند.
براى اينكه فاجعهی فرار برادرم از مدرسه عسكريه تكرار نشود ،حاجآقا رفتارش را با
من بهكلى تغيير داد .او كه تا ديروز جواب سالم مرا نيز نمىداد لقب «آقاى شجاع»
بهمن بخشيد و از من خواست كه ازآنپس در مراسم جشن و عزا ،در پاى منبرش
خطبه بخوانم .اين القاب و وظايف چشمگير ،براى يك بچهی يازدهساله ،مدالهاى
افتخارى بود كه شور و شوق مىآفريد .من با دلگرمى تازهاى بهفراگيرى آيات قرآن و
خطبههاى نهجالبالغه پرداختم و پساز اندكزمانى ،در زمرهی شاگردان منتخب ،در
جشنها و سوگوارىهاى بزرگ ،خطبه مىخواندم و چون مىدانستم كه بلندگوها
صداى مرا تا خانهمان نيز مىرسانند و مادر بزرگ پيرم آنرا گوش مىكند ،لذتى
ناگفتنى احساس مىكردم.
نماز جماعت ،روزه و نمازهاى مستحب صدركعتى ،آيه و خطبه ،دعاى كميل،
دعاى ندبه ،دعاى سمات ،مسئلهگويى ،تمرين وعظ و سخنورى و شركت فعال در امر
بهمعروف و نهى از منكر ،حلقههاى زندگيم را تشكيل مىداد .من در پندار يك كودك
يازدهساله ،در بهشت زندگى مىكردم و چهار فرشتهی زيبا كه بر شانههايم بهحراست
نشسته بودند ،كارشان اين بود كه مرا از هر گزندى در امان دارند .اگر روزی فراموش
كرده بودم و در هنگام خروج از خانه آيتالكرسى ورد زبانم نشده بود إحساس می
كردم از همراهى فرشتگانى كه بهآنها خو گرفته بودم محروم بودم و بىسپر
بهرويارويى حوادث و باليا مىرفتم .چه خوب بود كه زمان مىچرخيد و اين روز
رنجآور را نيز مثل روزهاى ديگر در خود محو مىكرد و صبح ديگرى با آيتالكرسى
شروع مىشد.
در بين چهارده معصوم ،امام دوازدهم مقام ويژهاى نزد شيعيان دارد .او آخرين اميد
نااميدان شيعه مذهب است كه گشايش همهی گرههاى زندگى ،بهزمان ظهور آن
حضرت وعده داده مىشود .عابدزاده نيز مىدانست كه در بين محرومان ،امامزمان
بيش از هر امام ديگرى طرفدار دارد .از اينرو بيش از نيمى از فعاليت انجمن او را
تبليغ براى حضرت ولىعصر ،تشكيل مىداد .دعاى ندبه در بامداد هر جمعه ،مراسم
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فراخوانى امام بهظهور بود .جشن تولد امام غايب در نيمهی شعبان بسيار گسترده و
طوالنى انجام مىشد .اين مراسم پرشكوه تا پانزده روز ادامه مىيافت.
هرسال از چندين ماه قبل ،كارهاى تداركاتی جشن شروع مىشد و عدهی زيادى
داوطلبانه ،از روى خلوص نيت و يا براى جلب رضايت حاجآقا ،مشغول بهكار مىشدند.
فراهمكردن وسايل و سقفزدن بر بناى نسبتاً وسيع مهديه ،آئينهكارى راهروها و
آذين بندى ديوارها ،چيدن ميز و صندلى با ظرفيت صدها نفر ،تهيه آشاميدنى و
شيرينى و باالخره برنامهريزى براى اجراى برنامههاى متناسب با جشن و فرستادن
فراخوان براى بخش بزرگی از شهروندان مشهدى ،كارهايى بود كه مىبايست هر
ذرهی آن از نظر حاجآقا مىگذشت و با سليقهی او انجام مىشد .نظام انجمن
عابدزاده ،الگويى از جامعهی ما ،يعنى فردپرستى مطلق بود .طى سالها فعاليت
انجمن ،كسى جز خود خود عابدزاددر مقام تصميمگيرى يا حتا مشورت قرار نگرفته
بود .اگر عابدزاده روزى تب مىكرد همهی مدارس او ،مراسم او و انجمنى كه هزاران
عضو داشت ،مريض مىشد .بعدها وقتى كه او پير شد انجمن وى نيز فرسوده شده
بود و قبل از اينكه حاجآقا زمينگير و بسترنشين ،فوت كند ،عمر انجمناش بهپايان
رسيد.
حاجىعابدزاده تبليغ مىكرد كه جشن پرشكوه نيمهی شعبان ،خارى است در چشم
بهائيان و خدمت شايانى بهمذهب شيعه .او با اين انگيزه ،از همهی بازاريان و
ثروتمندان مذهبى كمك مىگرفت .اما پولدارها كه خوب مىدانستند پولشان را چگونه
خرج كنند از اين فرصت طاليى براى تبليغ كسب و كارشان بهره مىگرفتند .بزاز
معروف بازار ،پارچههاى زيبا و رنگارنگ خود را در خنچه مىچيد و بهتعداد خنچهها،
بيكاران را اجير مىكرد تا آنها را بر سر گذاشته و در فاصلهی بازار تا مهديه ،در يك
صف دراز و چشمگير ،راهپيمايى كنند .در اين مسير انبوهى از مردم شهر از سخاوت
اين بزاز «نيكوكار» باخبر مىشدند و نمايش نيكوكارانه وى ،تمايل بهخريد از آن بزاز
را در بسيارى برمىانگيخت .ناگفته نماند كه مزد بيكاران اجيرشده نيز بهامام زمان
محول مىشد .كرايهچى شهر كه ميز و صندلى قرض مىداد ،بهشكلى ديگر
اخالصش را بهامام زمان ،در برابر ديد مردم قرار مىداد و نمايش مضحكى با حمل
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ميز و صندلىها بر گارىهايى كه زنجيروار بهراه مىافتادند ،بهپا مىكرد .يكى از
قنادان شهر ،كه مىخواست با همكار ديگرش بهرقابت برخيزد ،طبقهاى شيرينى را
كه بر سر عدهاى حمل مىشد ،قبل از اينكه بهسوى مهديه برسد ،يك دور ،دور
فلكهی امامرضا گردش مىداد تا هرچه بيشتر چشم خاليق را بهبذل رياكارانهاش
روشن كند .بچههاى پابرهنه و شيرينىنديدهی شهر ،مگسوار بهدنبال خنچهها
مىدويدند تا شايد خنچهاى بهطرفى كج شود و يك يا چند شيرينى بر زمين بيفتد و
كامى را شيرين كند .ثروتمندان شهر ،قالىهاى پرنقش و نگار و گرانبهاى خود را بر
ديوارهاى مهديه آويزان مىكردند تا نمودى از ثروتهاى افسانهاىشان را بهرخ
ديگران بكشند و بزرگوارى آنان زبانزد هر بينندهاى باشد .قنارى فروش شهر
قنارىهاى خوشآواز را در قفسهاى زيبا بهمهديه مىفرستاد چون مىدانست قبل از
پايان جشن ،همهی آنها بهفروش خواهند رفت .لوسترفروش شهر ،سقف بلند و
بزرگ سرسراى جشن را با چلچراغهاى نورافشانش تزئين مىكرد و هوس خريد
كاالهايش را در دلهاى تماشاچيان مىنشاند.
بدين ترتيب با شركت پولداران شهر ،جشن تولد امام زمان باشكوهى عظيم ،آرايش
مىيافت .از خيابان نادرى تا در ورودى مهديه با چراغهاى رنگارنگ تزئين مىشد.
درِب ورودى مهديه در انتهاى كوچهی درازى بود كه همهی آن آذينبندى مىشد .در
فاصلهی درب ورودى تا حياط مهديه گذرگاه باريك و درازى قرار داشت .صدها جام
درخشان آينه با زاويههاى مساوى بهطور پيوسته دوطرف اين گذرگاه را تا سقف
مىپوشاند .سقف موقت گذرگاه ،كه با مخملهاى عنابى و آراسته بهگلهاى پارچهاى
زينت يافته بود ،در تابش نور دگرگون شده از آينهها ،خندان و شكوفا مىنمود .وقتى
كسى از دل آينهكارى اين راهرو مىگذشت ،صدها نفر مجازى را نيز همراه با خود
بهجشن مىبرد .نغمهی قنارىهاى خوشآواز و بوى گالب همهجا را پر كرده بود.
پساز عبور از راهرو ،وارد حياط كوچكى مىشديم كه پيشخوان سرسراى جشن بود .از
يك پله كه باال مىرفتيم ،بر سكوى ورودى فضاى بزرگ جشن ،ايستاده بوديم .در
سمت چپ اين سكو حاجى عابدزاده با عمامهی منحصر بهفرد قهوهاىرنگش ،چهار
زانو بر كنار قالى بزرگ و پرنقش و نگارى نشسته بود .اين مرد كه يكهتاز اين جشن و
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همهكارهی آن بود ،خودخواهى و غرور خود را در زير چهرهاى متواضعانه پنهان
مىكرد و بدون اينكه اثرى از شادى در صورتش پيدا باشد سالم كسى را كه پيش او
خم مىشد با تكان سر پاسخ مىگفت.
عابدزاده هميشه ناراضى بهنظر مىرسيد ،حتا در اين جشن كه اوج شهرت و
بزرگترين عرصهی نمايش او بهحساب مىآمد ،كمتر كسى عابدزاده را با چهرهيى
شاد و يا خندان ديده بود .با ورود بهسرسراى اصلى جشن ،موجى شادیبخش همهی
احساسات آدمى را يكباره دربر مىگرفت .چشمها بهآميزش افسانهاى نور و رنگ خيره
مى شد .آواز دلنشين پرندگان زيبا كه هماهنگ با رقص نور نغمهسرايى مىكردند ،از
گوشها بهدل راه مىيافت .ميهمانان در انتهاى پائين اين فضاى بهشتى مىنشستند و
ميزبانان پساز خوشامدگويى ،شتابان با شربت و شيرينى ،كامها را شيرين مىكردند.
براساس برنامهی دقيق جشن ،هر ساعت بهقشر خاصى از شهر تعلق داشت .مثالً
بازاريان فالن خيابان در ساعت خاص خود بهآنجا مىآمدند .روحانيون جداگانه دعوت
مىشدند .از افسران ارتش در ساعت و روز معينى پذيرايى مىشد .برنامهی جشن نيز
نسبت بهموقعيت ميهمانان ،تغيير مىكرد .ارتشىها و كارمندان ادارات دولتى كه
بهتعبير عابدزاده و انجمن او «حرامخواران» جامعه بودند ،در آخرين روزهاى جشن
بهمهديه راه مىيافتند .آنها بيشتر با سرودهاى دستهجمعى كه از بلندگوهاى
بىشمارى پخش مىشد ،سرگرم مىشدند .وقتى نوبت روحانيون بود ،تالوت قرآن و
قرائت آهنگدار خطبههاى نهجالبالغه ،برنامهی جشن را پر مىكرد.
بچههاى عسكريه در گروههاى مختلف تحتسرپرستى مسئوالن مدرسه ،مجريان
برنامههاى جشن بودند .گروه سرود را شخصى بهنام آقاى آستانهپرست ،هدايت
مىكرد .خطبهها تحتنظر مستقيم خود حاجآقا انتخاب و اجرا مىشد .آنهايى كه
خطبه مىخواندند ،روى سكوى ورودى كنار حاجآقا مىنشستند تا هر يك با اشارهی
او برای خواندن خطبه بهآنسوی جايگاه جشن برود و پشت تريبون قرار گيرد .روزهای
جشن يكی پساز ديگری سپری ميشد .سرانجام وقتى مردهاى شهر از لذت ديدن
زيبايىها و شنيدن نغمهها در اين جشنواره سير مىشدند ،قبل از اينكه بساط جشن
پانزدهروزه برچيده شود ،دريچهی رحمت حاجآقا بهروى زنان شهر باز مىشد تا اين
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انبوه خانهنشين جامعه نيز مديون جوانمردی و بزرگوارى حاجآقا باشند .همهی زنان
شهر اجازه داشتند در ظرف يك روز يعنى شانزده روز پساز تولد ولىعصر ،بهتماشاى
مهديه بپردازند .در آن روز كه ماه رمضان آغاز شده بود ،نه از چاى و شيرينى خبرى
بود و نه از سرود و خطبه و قرآن .حتا ميز و صندلىها را نيز جمع مىكردند كه مبادا
زنى در آنجا لحظهاى بيارامد .زنان فقط مىتوانستند بهآنچه بر در و ديوار آويزان بود،
نگاهى بيندازند و بهپستوى خانههاى مردانشان برگردند .اينگونه رفتار با زنان بهمعنى
آن نبود كه آنها در انجمن عابدزاده نقشى نداشتند بلكه جاى زنان در مجالس
عابدزاده  ،در مجالس روضه و عزا بود .در اين مجالس اين قشر توسرىخورده و عقب
نگهداشته شده كه از همهی دردهاى جامعه رنج مىبرد ،احساسى رقيق و اشكى آماده
داشت و با اشارهاى بهصحنهی كربال ،با گريههاى جانخراش خود ،بهمجلس عزا
رونق مىبخشيد .بههمين دليل برخالف جشنها كه مردانه بود ،روضهها بيشتر زنانه
برگزار مىشد .در هر روضهاى بيش از نصف محوطه فقط بهزنان تعلق داشت .جايگاه
آنان با پارچههاى سياه از محل مردها جدا مىشد و انبوه مادران و دختران فقط
مىتوانستند حاجآقا را بر صدر منبر ببينند و حاجآقا تنها فردى بود كه از عرصهی وعظ
و خطابهی خود همهی شركتكنندگان در عزا را مىديد و با آهنگ عزا يك اركستر
بزرگ مردمى را رهبرى مىكرد.
در نيمهی شعبان سال  ،1335مهديه بهطور باشكوهى تزئين شده بود .مثل
سالهاى پيش ،جشن از روز چهاردهم شعبان آغاز شد .من از جمله سه نفرى بودم كه
در اين جشن خطبه مىخواندند .حاجآقا ،يكى از دهها خطبهاى را كه من حفظ كرده
بودم تعيين كرده بود تا بهمناسبت جشن قرائت كنم .همهی لحظات آن فضاى
ملكوتى براى كودكى دوازده ساله ،شورو شوق میآفريد و جاودانه مىشد .وقتى از
جاى خود كه روی سكوی ورودی جشن و كنار حاجآقا بود برمىخاستم ،تا زمانى كه
در آنسوى مهديه پشت تريبون قرار مىگرفتم ،صدها چشم منتظر ،حركاتم را دنبال
مىكرد .با ديدن انبوه مردم در دو سوی اين گذرگاه ،احساس غرورى بيش از
گنجايش يك كودك ،بر من چيره مىشد .پساز پايان خطبه ،راهى را كه آمده بودم،
برمىگشتم .دوباره گذرگاه ميانى جشن را مىپيمودم تا در كنار حاجآقا بنشينم .در اين
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مسير ،سيل «اَحْسَنْت اَحْسَنْت» از دو سو سرازير مىشد و مرا در لذتى سرشار ،غرق
مىكرد .بعدازظهر پانزدهم شعبان كه روحانيون مشهد ميهمانان جشن بودند ،اوج آن
جشنواره بود .از آنجا كه روحانيون ،رقباى حرفهاى حاجآقا بهشمار مىآمدند ،وى با
نمايش اين جشن ،بهقدرتنمايى در برابر حريفانش مىپرداخت .عابدزاده ،بهروحانيون
قدرتمند شهر نشان مىداد كه چگونه توانسته است كودكان خردسال را بهعنوان قاری
حرفهاى قرآن و نهجالبالغه تربيت كند.
زمان حضور روحانيون شهر در جشن مهديه فرا رسيده بود .ساعت سه بعدازظهر در
حالى كه انبوه عمامهها در سطح مهديه موج مىزد و نغمه و نور بر فضاى رنگارنگ
آن جال مىبخشيد ،حاجآقا بهمن اشاره كرد كه براى خواندن خطبه بهراه افتم .درحالى
كه از ميان صدها چشم خيره و منتظر مىگذشتم با خود گفتم من كه اينهمه خطبه
از حفظ هستم چرا بايد فقط همان خطبه را براى بار پنجم تكرار كنم .من هم بهروال
بهرهجويى ديگران از جشن ،تصميم گرفتم توانايى خودم را بهنمايش بگذارم و
خطبهيى تازه و بزرگتر از پيش قرائت كنم .بلندگوها صداى خطبهام را كه با
«اوصيكما بِتَقْوَىاهلل» شروع شده بود بهگوش هزاران نفر در جايگاه جشنواره و بيرون
از آن مىرساند .كلمات پُر زير و زِبَر عربى را بدون آنكه معنى آنها را بدانم با صدايى
رسا بيرون مىريختم .نبض مجلس در فراخ پيشانىها و يا اخم مستمعين خوانده
مىشد .با اينكه اين خطبه دراز و پرزحمت را بهدرستى بهپايان مىبردم ،برخالف
دفعات پيش ،سكوت غمانگيزى عرصهی جشن را فرا گرفته بود و احساس شومى
بهمن دست داد .پساز پايان خطبه از پلههاى كنار تريبون سر بهزير پائين آمدم و راه
ميانى را بهسوى حاجآقا در پيش گرفتم .اين بار هيچ دهانى به»اَحْسَنْت» گويى باز
نشد حتا در چشمهاى تماشاچيان بهجاى جالى ستايش ،ابر ترحم ديده مىشد .اين
بار پيمودن راه تا حاجآقا طوالنى و سنگين بود .هنوز چندقدمى تا حاجآقا فاصله داشتم
كه صدايى خشن ،نفرت و خشم او را با كلمات «بىشرف آبرويم را بردى» بهمن
رسانيد و اين بود مراسم فارغالتحصيلى من در مدرسهی عابدزاده.
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دشنام خورده از راهرو آينهاى گذشتم و راه خانه را در پيش گرفتم و اين كيفر آن
بود كه نادانسته وصيتنامهی حضرت على در بستر مرگ را در جشن تولد امام زمان
خوانده بودم.

آموزش در مدارس معمولى
پدرم با اينكه از نظر مذهبى بسيار سختگير بود اما آنقدر مهربان بود كه نمىخواست
مرا برای رفتن بهمدرسهی عابدزاده زير فشار بگذارد .من دوباره بهمدرسهی سيروس
برگشتم .سختىهايى كه در مدرسهی عابدزاده تجربه كرده بودم زمينهی خوبى براى
پيشرفت در مدرسهی سيروس بود .يكسال بعد با نمرات خيلى خوب ،دبستان را
بهپايان رساندم .پدرم از ديدگاه مذهبیاش ،تحصيل در دبيرستان را گناه مىدانست .از
اين رو تحصيل در يك مدرسهی طلبگى و يا كار در بازار را پيشنهاد مىكرد و من از
هردوى آنها گريزان بودم.
تصميم گرفتم هرطور شده بهدبيرستان راه پيدا كنم .وقتى زمان ثبتنام فرا رسيد
بههمراه پسر دائيم كه دانشآموز دبيرستان فردوسى بود ،براى ثبتنام بهآن دبيرستان
رفتم و بهبهانهی اينكه پدرم مريض است ،توانستم در آن دبيرستان نامنويسى كنم.
مدتى از سال تحصيلى گذشته بود كه پدرم از رفتن من بهدبيرستان آگاه شد .پساز
اينكه نارضايتی خود را از كاری كه انجام شده بود بزبان آورد براى رايزنی پيرامون
راهی كه در پيش گرفته بودم بهسراغ مرد روحانى مورد عالقهاش رفته بود تا شايد از
او رهنمودی بگيرد .خوشبختانه آيتاهلل بختياری كه يكی از پسران خودش شاگرد
دبيرستان بود ،ادامهی تحصيل تا كالس نهم را جايز شمرده بود .سهسال بعد
دانشآموز ممتاز دبيرستان فردوسی شناخته شدم و مورد تشويق قرار گرفتم .آقای
رهبر ،مدير دبيرستان طى نامهاى بهپدرم اطالع داد كه دبيرستان بهعنوان جايزه،
مخارج اعزام مرا بهيك اردوى تابستانى مىپردازد .وقتى اين نامه بهدست پدرم رسيد،
از اينكه اجازه داده بود كه در دبيرستان درس بخوانم ،اظهار پشيمانى كرد و بىدرنگ
مخالفت خودش را با شركت من در اردوی تابستانی كه بهتعبير او مركز لهو و لعب
بود ،اعالم داشت.
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پساز پايان تعطيالت تابستانی ،بیخبر از اينكه پدرم براى بازداشتن من از
ادامهی تحصيل و دوری از گناه ،دستبكار شده بود ،خودم را برای ادامهی تحصيل
در دبيرستان آماده میكردم .پدرم پساز رايزنی با مالی مورد عالقهاش از وى
خواسته بود تا بهمدير دبيرستان فردوسی اطالع دهد كه نهتنها راضى بهشركت من در
اردو نيست بلكه ديگر اجازه نمىدهد كه در دبيرستان تحصيل كنم.
آيتاهلل بختياری در مشهد آدم با نفوذی بود كه با بسياری از بازرگانان شهر رفت و
آمد داشت و برای حل مشكالت آنها با إدارات دولتی پا در ميانی میكرد.
هنگام نامنويسى دورهی دوم دبيرستان كه فرا رسيد ،مدارك تحصيلی و
تشويقنامههايی را كه داشتم برداشتم و برای نام نويسی در رشتهی طبيعی
بهدبيرستان فردوسی رفتم .كارمند نامنويسی از پذيرش من خودداری كرد و مرا بهاتاق
مدير دبيرستان فرستاد .آقای محمد رهبر ،مدير دبيرستان با ابراز تأسف گفت كه
آيتاهلل بختياری پيغام فرستاده است كه پدرم با ادامهی تحصيلم دردبيرستان مخالف
است ،بنابراين او نمیتواند مرا بپذيرد .بدينترتيب از ثبتنام من در دبيرستانی كه
شاگرد ممتازش بودم و رشتهی طبيعیاش مورد عالقهام بود خودداری شد.
دنبال پيداكردن جاى تازهاى براى ادامهی تحصيل بودم كه شنيدم دبيرستان
نادرشاه ،اعالم كرده است كه شاگردان ممتاز دبيرستانهاى ديگر را ،رايگان ثبتنام
مىكند .اين دبيرستان دولتى براى تأمين هزينهی فعاليتهاى فوقبرنامهی خود ،در
هنگام ثبتنام از دانشآموزان ،پول مىگرفت .گرچه اين دبيرستان رشتهی رياضی بود
و من چندان بهاين رشته عالقهيی نداشتم اما چون پساز دبيرستان فردوسی
نزديكترين دبيرستان بهخانهی ما بود و از بهترين دبيرستانهاى مشهد هم بهشمار
می رفت نظرم را جلب كرد.
در صبح آفتابى روز ثبت نام ،در اوايل شهريور ،نوترين لباسهاى خود را پوشيدم،
سر و وضع خود را مرتب كردم ،كارنامهی دورهی اول دبيرستان و برگههاى تشويقى
را الى يك مقوای تاشده جا دادم و براى نامنويسى براهافتادم .خوشحال بودم كه تا
چندساعت ديگر دانشآموز دورهی دوم يك دبيرستان معتبر خواهم بود .بىتوجه
بهآنچه در پيرامونم میگذشت ،نيمساعت پيادهروى كردم .خيابانهاى نزديك
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دبيرستان كه همه جدولبندى و مرتب بود با محلهی ما فرق داشت .من از يك
محلهی قديمى و سنتى شهر بهمنطقهيی تازهساز آمده بودم .ساختمان دوطبقه و نوساز
دبيرستان كه با آجرهاى صاف و زردرنگى بنا شده بود ،بهنظرم خيلى بزرگ جلوه كرد.
بچهها همراه پدر و مادر خود براى ثبتنام در بيرون ورودی دبيرستان در صف ايستاده
بودند .آنها يكى پساز ديگرى بهدفتر مدير دبيرستان مىرفتند و ظاهراً راضى و
خوشحال برمیگشتند .وقتى نوبت من فرا رسيد فراش مدرسه بهبهانهی اينكه بايد
پدر يا مادرم را همراه مىداشتم از ورودم بهاتاق مدير جلوگيرى كرد .دربان مدرسه
سرسختى مىكرد و من كه مىدانستم آن روز تنها روز ثبتنام است پافشارى
مىكردم .نزديك ظهر كه شد ،كسى جز من براى ثبتنام باقى نمانده بود .دربان
دلش بهرحم آمد و بهمن اجازه داد پيش مدير دبيرستان بروم .وارد اتاق مدير شدم و
سالم كردم .مرد جاافتادهاى با چشمهاى آبى و موهاى خاكسترى در پشت ميز بزرگی
نشسته بود .قيافه و لباسهاى مدير ،بيش از آنكه ايرانى باشد ،خارجى بهنظر مىآمد.
وى كه سالمم را ناشنيده گرفته بود ،نگاهى كنجكاوانه بهمن انداخت و سپس با
گويش تهرانى پرسيد چه كارى دارم .گفتم براى اسمنويسى آمدهام .مدير سرش را
تكانى داد و با لحنى كه ظاهراً تأسفبار بود گفت« :دير آمدهاى جا نداريم ».من كه
بغض گلويم را فشرده بود با صداى بريدهاى گفتم «آقا من از صبح زود پشت در
منتظرم .من دانش آموز ممتاز ».......مدير كه حوصلهی شنيدن صحبتهای من را
نداشت تو حرفم پريد و گفت« :مگر نمىگويم جا نداريم ،تا دير نشده برو يك
دبيرستان ديگر اسمت را بنويس ».درحالى كه اشك در چشمانم حلقه زده بود ،از اتاق
خارج شدم و راه بيرون را در پيش گرفتم .پيش از اينكه دستگيرهی در راهرو را
بچرخانم ،كسى در را از بيرون باز كرد .قيافهاش آشنا بود .مردى كه يك نسبت
خانوادگى دور با ما داشت ،با قيافهيی آراسته و پوششی مرتب ،همراه پسرش وارد
شدند .من بیدرنگ گفتم «اگر براى اسمنويسى آمدهايد ،جا تمام شده است ».آنها
بىاعتنا بهاين خبر ،يكراست بهاتاق مدير رفتند .من در انتظار اينكه آنها هم نااميد
برمىگردند در آنجا ايستادم و بهخود آرامش مىدادم .دقايقى بعد آنها از اتاق مدير
بيرون آمدند .على با خوشحالی گفت كه اسم او را در كالس دهم ،درست همان
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كالسى كه من مىخواستم ثبتنام كنم ،نوشتهاند .اين بىعدالتى چون جرقهاى،
خرمن احساساتم را بهآتش كشيد .بىدرنگ بهاتاق مدير دويدم و با صدايى
اعتراض آميز گفتم اگر جا نداشتيد چرا اسم على را نوشتيد .مدير كه از گستاخىام
خوشش نيامده بود ،گفت« :دلم خواست اسم او را بنويسم ».من با عصبانيت بهخانه
برگشتم .خانهی ما جايى براى شكوه و شكايت نبود .مادرم كه بار يك خانوادهی
دهنفرى را بهدوش مىكشيد در زندگى سخت و پرمسئوليت خودش غرق بود و دمى
آرام نداشت .پدرم نيز مىبايست از آنچه بهادامهی تحصيل من مربوط میشد بىخبر
مىماند .ناهار نخورده ،شكايتنامهاى نوشتم و راهى خيابان شدم .شتابان پيادهروها را
پشت سر مىگذاشتم تا خود را به"چهار طبقه" كه بلندترين و معروفترين ساختمان
غير مذهبی مشهد بود ،برسانم .باالى سردر ورودی ساختمان نام «اداره فرهنگ
استان خراسان» بر تابلو سياهرنگی با خط سفيد ديده میشد .من در پندار خود بهدرگاه
عدالت رویأورده بودم .پيرمردى كه كنار در ايستاده بود در پاسخ من گفت« :بچهجان
تو را چه بهبازرس فرهنگ ،برو دنبال بازيت ».كلمات نوميدكنندهی او دلم را آزرد.
همانجا ايستادم و براى رفتن پيش بازرس پافشارى كردم .پيرمرد كه حوصلهی چون
و چرا نداشت ،گفت« :بيا برو باال ببين كى بهحرفت گوش مىدهد ».از پلههاى اداره
فرهنگ بهتندى باال رفتم .پشت در اتاق بازرس ،مردى نشسته بود و سرش را
مىخاراند .همينكه سراغ بازرس را گرفتم ،از جايش برخاست ،يقهام را گرفت ،از
پلهها بهپايين راند و از اداره فرهنگ بيرون كرد .روز بعد در اول وقت ادارى دوباره
خود را بهادارهی فرهنگ رساندم .پيرمرد ديروزى دم در بود و دربان اتاق بازرس نيز
در جاى خود نشسته بود .او همينكه چشمش بهمن افتاد گفت« :باز آمدى؟» .گفتم
اگر نامهام را بهبازرس برساند ،از آنجا خواهم رفت .او نامه را گرفت و براى اينكه
خودى نشان دهد همانجا ايستاد و وانمود كرد كه نامه را میخواند .دربان با نامهی
من بهاتاق بازرس رفت و دقايقى بعد برگشت و مرا بهداخل اتاق فرستاد .با خوشحالى
براى شكايت از مدير دبيرستان نادرشاه وارد اتاق بازرس فرهنگ شدم .در ذهنم
بهدنبال كلماتى مىگشتم كه بتواند رنج بىعدالتى را بهبازرس بفهماند .با ديدن مردى
كه پشت ميز مجلل اتاق نشسته بود ،در جاى خود خشكم زد و زبانم بند آمد .چيزى
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براى گفتن بهاين بازرس نداشتم .دلم مىخواست كه بىدرنگ راهى را كه آمده بودم،
برگردم .خندهی پرصداى بازرس ،فضاى اتاق را پر كرده بود و چشمان من قيافهی
مردى را مىديد كه از او ،بهبازرس فرهنگ شكايت برده بودم .وقتى موج خندهی
بازرس فرو نشست ،خطاب بهمرد ديگرى كه در همان اتاق نشسته بود گفت:
«مىبينى اين بچه از من بهخودم شكايت كرده است ».راستى اين خود بازرس
فرهنگ بود كه بهعنوان مدير دبيرستان از نامنويسى من خوددارى كرده بود .آنگاه
آقای "اميديار" كه هم بازرس فرهنگ و هم مدير دبيرستان نادرشاه بود ،گفت« :حاال
كه اينقدر زرنگى بيا مدرسه اسمت را بنويسم ».سهسال بعد بهعنوان شاگرد اول
دبيرستان نادرشاه ،با بهترين نمرات از حوزهی امتحانات نهايى در مشهد ،تحصيالت
دبيرستانى را بهپايان رساندم و در امتحانات ورودى دانشگاه تهران شركت كردم .بعد
از اينكه با نهايت تعجب ،نام خود را در بين قبولىهاى كنكور نديدم ،براى دانستن
دليل آن بهدبيرخانهی دانشگاه تهران ،مراجعه كردم .پروندهی امتحانىام ناپديد شده
بود و تنها مدركى كه نشان میداد در كنكور شركت كردهام كارت ورود بهجلسات
امتحان بود .هرگز نفهميدم چه كسى با نتيجهی كنكور من در آن سال وارد دانشگاه
شد .سال بعد بار ديگر در كنكور شركت كردم و دانشجوى دانشكده فنى دانشگاه
تهران شدم.
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تابستان 1344
چند روزى بود كه بهمشهد آمده بودم تا مقدمات زندگى دانشجويى را فراهم كنم و
بهتهران برگردم .هواى گرم و خشك بعد ازظهر آن روز تابستانى همهی ما را بهاتاق
شمالى خانه كشانده بود .دور از گرماى گزندهی آفتاب ناهار خورديم .نسيم آرامى كه
خود را از پنجرهاى بهدرون اتاق مىكشيد ،خنكى دلپذيرى بهما مىداد و از پنجرهاى
ديگر بيرون مىرفت .پساز صرف غذا دور هم نشسته بوديم و از گفتوگو با يكديگر
لذت مىبرديم .خواهر كوچكم كه آخرين بچهی خانواده بود ،عروسكى را كه هفته
پيش برايش سوغات آورده بودم بهسينهاش مىفشرد و مىگفت« :داداش چرا در
مشهد درس نمىخوانى كه پيش ما باشى؟» مادرم درحالى كه سعى مىكرد از دومين
فرزندش با آنچه در سفره داشت بهبهترين شكل پذيرايى كند ،بشقاب خربزه را جلو
من گذاشت .او با لحنى آرام كه با لبخندى تلخ همراه بود از مشكالت زندگىاش
سخن مىگفت .من در آرزوى روزى كه پاسخگوى خواستهاى او باشم بهاو دلگرمى
میدادم و مادرم با تمام وجودش بهگفتههايم گوش مىداد.
منتظر كسى نبوديم اما صداى كوبهی درب ورودی بهگوش رسيد .اين اولين بار
بود كه حسين روحانى بهسراغ من مىآمد .پيش از آن ،او را در ديدارهاى نوروزى
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ديده بودم .پدرش معمّم و اهل منبر بود و برادرش مرتضى با ما رابطهی دوستانهاى
داشت .من و برادرم هرسال بهاحترام اين خانواده و مناسبت نوروز بهخانهی آنها
مىرفتيم .چند سالی بود كه حسين روحانى در دانشكدهی كشاورزى كرج تحصيل
مىكرد و تنها
تعطيالت نوروز و يا تابستان بهمشهد مىآمد.
حسين با لحنی بسيار دوستانه از قبولشدنم در كنكور دانشكدهی فنی دانشگاه
تهران ابراز خوشنودى كرد و گفت كه اميدوار است ازآنپس يكديگر را بيشتر ببينيم.
او جمعهها از كرج بهتهران مىآمد تا هم با بستگانش ديدار داشته باشد و هم در
فعاليتها و جلسات انجمن اسالمى دانشجويان ،كه وى از اعضاى فعال آن بود،
شركت كند .حسين روحانى آن روز قبل از اينكه خداحافظى كند از من دعوت كرد
كه روز جمعه همراه او و چند دانشجوى ديگر بهمنطقهی ييالقى «جاغرق» ،در
حومهی مشهد بروم .آشنائى با چند دانشجو كه همگى در كرج تحصيل مىكردند،
فرصت خوبى براى كسب اطالعاتى درباره زندگى آيندهام بود .من با خوشحالى دعوت
روحانى را پذيرفتم.
بامداد روز جمعه همراه با حسين و چند نفر از دوستانش با اتوبوس عازم جاغرق
شديم .بديهى بود كه در جمع چند دانشجوى مذهبى ،صحبت پيرامون مذهب و
جامعه بيش از هر موضوع ديگر طرفدار داشت .حسين روحانى سخنور اصلى آن روز
بود .گفتار روشنفكرانهی او در بارهی مسائل جامعه براى چند جوان مذهبى پيرامونش،
دلنشين مىنمود .او آنچه را در انجمن اسالمى دانشجويان آموخته بود بهخوبى براى
ما بيان مىكرد .پساز بازگشت از جاغرق ،بنا شد قبل از اينكه حسين روحانى مشهد
را ترك كند ،يك ديدار ديگر نيز داشته باشيم .پنجشنبهی هفته بعد روحانى بهسراغم
آمد و بعدازظهر آن روز در خيابانهاى مركزى شهر قدم زديم و پيرامون مسائل و
مشكالت جامعه گفتوگو كرديم .هنگام غروب ،وقتى مىخواستم از حسين
خداحافظى كنم ،وى گفت بهيك گردهمايی مذهبى مىرود كه با شركت چند
دانشآموز برگزار خواهد شد .بهمن نيز گفت اگر بخواهم ميتوانم او را همراهى كنم.
وقتى بهمحل نشست رسيديم ،جوان دانشآموزى كه كت و شلوار و كراواتى هماهنگ
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با آن پوشيده بود ،در محل ورودى خانه بهما خوشآمد گفت .پساز ورود بهيكى از
اتاقهاى خانه ،با چاى از ما پذيرايى شد .در نيمساعت تعدادى جوان ديگر نيز بهما
پيوستند و آنگاه نشست گروه كار خود را آغاز كرد .ميزبان و سخنران اين گردهمايى،
مسعود رجوى بود .او سخنرانى دلچسبى دربارهی شخصيت و جايگاه حضرت على
ايرادكرد.
با شروع سال تحصيلى ،راهى تهران شدم .براساس قرارى كه با برادر و پسرعمويم
گذاشته بودم بنا بود من هم در اتاقى كه در اجارهی آنها بود زندگى كنم .يكراست
از ايستگاه راهآهن خود را بهآن خانه كه در يكى از پسكوچههاى «گلوبندك» در
منطقهی بازار بود ،رساندم .با اينكه صبح جمعه بود ،برادر و پسرعمويم در خانه
نبودند .صاحبخانه نيز از آنها بىخبر بود .وقتى سراغ آنها را از دوستى گرفتم ،وى
گفت چند روز پيش كه آنها را ديده بود از شركت در قرعهكشى براى خدمت
سربازى صحبت مىكردند .عصر همان روز در جستجوى آنها بهباغشاه كه مركز
آموزش سربازى بود رفتم .پساز پرس و جو و انتظار ،آن دو را با سرهاى تراشيده و در
لباسهاى رنگورورفتهی سربازى ديدم .روش قرعهكشى چنين بود كه داوطلبان
بهدلخواه خود در يكى از رديفهايی كه در باغشاه آراسته بود مىايستادند .آنگاه با
قرعهكشی ،نيمى از رديفها از خدمت سربازی بخشوده میشدند و نيم ديگر بهخدمت
سربازى مىرفتند .برادر و پسرعمويم كه جوياى راهى براى فرار از خدمت سربازى
بودند ،با يك استوار ارتش كه دستاندركار اين قرعهكشىها بود تماس گرفته بودند.
اين استوار در برابر دريافت مبلغى ،بهآنها اطمينان داده بود كه راه بخشوده شدن آنها
را از سربازی فراهم كند .وى از آنها خواسته بود كه مانند ديگران براى قرعهكشى
اسمنويسی كنند و روز قرعهكشى در حاضر باشند .در روز قرعهكشی ،برادر و پسر
عمويم ،چندی با نگرانی در انتظار استوار میمانند و چون از او خبری نبود در رديف
شمارهی چهارده میايستند .ناگهان جناب استوار پيداش میشود و يكراست بهسراغ
آنها مىرود تا نشان دهد كه برای پولى كه گرفته است كارى انجام مىدهد .او
رشوهدادگان را از رديف چهارده بيرون میكشد و در رديف سيزده جا میدهد .وقتى
قرعهها خوانده مىشود ،رديفی كه آن دو ازپيش در آن ايستاده بودند بخشوده شده
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بود و رديفی كه استوار آنها را جا داده بود بهخدمت سربازی میرفت .بههرحال آن دو
سرباز شده بودند و توان داشتن يك اتاق اجارهاى را از دست داده بودند .پس من بايد
جايى براى خود پيدا مىكردم.
مدتى در يك مسافرخانه در خيابان ناصرخسرو بهسر بردم تا اينكه روزى يكى از
دوستان دوران دبيرستان را در دانشكده ديدم و درباره مشكل مسكن با او صحبت
كردم .محمد ارضی ،قبالً مدتى در دورهی دبيرستان همكالس من بود .وى يكسال
قبل از من وارد دانشكده فنى شده بود و اتاقى در اجارهی خود داشت .با اينكه من و
محمد ،در خيلى موارد اختالف سليقه داشتيم ،در اجارهی اتاقش با او شريك شدم تا از
بار اجارهی هردومان كاسته شود .اين اتاق در كوچهاى نزديك ميدان حسنآباد قرار
داشت و متعلق بهيكى از آشنايان محمد بود.

نخستين نشست مطالعاتى
روزى در سالن ورودى دانشكده سرگرم صحبت با دوست ،همكالسى و همشهريم،
حبيب مكرمدوست ،بودم كه محمد پيش ما آمد .پساز كمى گفتوگو ،وى پيشنهاد
كرد كه عصر پنجشنبه با هم ديدار داشته باشيم .وقتى از اتاق مشترك من و خودش
بهعنوان محل ديدار نام برد ،دچار شگفتى شدم .او بهاتاقى كه هيچ وسيلهاى نداشت
ميهمان دعوت مىكرد .كارهاى نارايج او ،همچون اين فراخوان ،با ويژگىهاى
شخصيتی او سازگارى داشت.
عصر پنجشنبه همراه حبيب ،راه دانشگاه تا خانه را شتابان پيموديم تا سروقت
بهآنجا برسيم .اتاق مثل هميشه از هر وسيلهاى خالى بود و از محمد ارضی كه ميزبان
بود نيز خبرى نبود .دو پتويى را كه روى دو تخت فنرى بود بر زمين انداختيم و در
انتظار دعوتكننده نشستيم .يكساعت بعد محمد و جوانى ديگر وارد شدند .محمد،
همراه خود را بهما معرفى كرد« :على باكرى ،دانشجوى سال آخر دانشكده فنى در
رشتهی مهندسى شيمى ».باكرى ،فارسى را با گويش شيرين آذرى ادا مىكرد .آن
روز چند ساعت دربارهی مسائل اجتماعى و وضع سياسى جامعه صحبت كرديم.
باكرى با اطالعات خوبى كه داشت ،رشتهی سخن را در دست داشت .در پايان آن
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ديدار ،تصميم بر اين شد كه هفتهاى يكبار دور هم جمع شويم و پيرامون مسائل
جامعه ،مطالعه و گفتوگو كنيم .اين ديدار ،مقدمهی ديدارهاى بعدى و آشنايى بيشتر
ما شد .پساز چند جلسه ،باكرى پيشنهاد كرد كه براى داشتن يك موضوع قابل
بحث ،كتاب خاصى را انتخاب و مطالعه كنيم تا در نشستهاى بعدى پيرامون
موضوعات آن كتاب گفتوگو داشته باشيم .از كتابهاى مهندس بازرگان شروع
كرديم .كتابى را مىخوانديم و پيرامون موضوعات آن با يكديگر گفتوگو مىكرديم.
باكرى كه هدايت اين جلسات را بهعهده داشت مىكوشيد همهی گفتوگوها را
بهمسائل سياسى روز و مشكالت اجتماعى موجود ،پيوند دهد .اما در اين كار موفق
نمىشد .حضور محمد اين بحثها را تبديل بهجدال فلسفى مىكرد .محمد بيش از
آنكه بهمسائل اجتماعى عالقهمند باشد ،بهگفتوگوهاى فلسفى مىپرداخت.
من محمد را از دهسال پيش مىشناختم .اولين ديدار با او وقتى بود كه وی همراه
با خانوادهاش از عراق بهايران بازگشت .پدرش روحانى بود و سالها در نجف بهسر
برده بود .محمد كه در آن هنگام فارسى را درست نمىدانست ،چندماهى در مدرسهی
مذهبى عسكريه با من همكالس بود .چندسال پساز آن در دبيرستان نادرشاه ،دوباره
همكالسشديم .او بههيچ قانون و نظمى در مدرسه پاىبند نبود .محمد بيشتر وقتش
را در انجمنهاى فرهنگى و كتابخانههاى عمومى مىگذراند و بهمطالعهی آزاد
مىپرداخت .وقتى زمان امتحان مىرسيد در مدرسه حاضر مىشد .مسئوالن مدرسه با
ترشرويی بهاو اجازهی شركت در امتحان را مىدادند .با همهی اينها ،محمد در هر
امتحانى نمرات خوبی مىگرفت .او اطالعات زيادى در همهی زمينهها داشت و شايد
بههمين دليل نظر ديگران را نمىپذيرفت.
برخوردهاى محمد ،كار گروهی ما چهار نفر را بهبنبست كشانيد .او هر بحث
سياسى و يا اجتماعى را بهابهامات فلسفى مىكشاند و بهقدرى مىپيچاند كه اصل
موضوع در تاريكى ابهامات بزرگ گم مىشد و باالخره گفتوگوها بىنتيجه پايان
مىگرفت .در نيمهی اسفندماه ،پساز تقريباً چهارماه زندگى در اتاق محمد ،من در
كوى دانشگاه در اميرآباد ،يك اتاق دانشجويى گرفتم و همزمان جلسات منزل محمد
نيز بهپايان رسيد.
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در كوى دانشگاه ،من با دو دانشجوى ديگر ،جهانگير از اصفهان و سعيد از اردبيل،
هماتاق بودم .اتاق دانشجويى ما در طبقهی همكف ساختمان شماره  3و در كنج
ساختمان قرار داشت .حبيب مكرمدوست ،نيز با يك همكالسى قزوينى ،بهنام على
ميهندوست ،هماتاق شد .دو روز بهعيد مانده بود كه حسين روحانى براى ديدارم
بهكوى دانشگاه آمد .ما در حضور هماتاقىهايم ،جهانگير و سعيد ،پيرامون مسائل
دانشكده و زندگى در كوى دانشگاه گفتوگو كرديم .ساعتى بعد همراه حسين براى
قدمزدن در فضاى آزاد كنار ساختمانها بيرون رفتم .آفتاب زرد و دلمردهی غروب بر
همهجا گسترده بود .ما در زمين سنگالخى كه براى ساختمانهاى جديد آماده مىشد
قدم زديم و از دشوارىهاى زندگى خود و مردم اطرافمان با هم سخن گفتيم .بازگويى
نابسامانىهايى كه پيرامون خود مىديديم ،در آن شامگاه دلگير ،مرا سخت افسرده
كرده بود .آنگاه حسين روحانى اين سؤال را مطرح كرد كه« :وظيفه من و تو و امثال
ما كه درد را مىفهمند و علتهاى آن را مىشناسند ،چيست؟» در پايان اين ديدار از
صحبت هايى كه پيش آمد ،متوجه شدم كه روحانى از جلسات ما در منزل محمد
ارضی هم مطلع بود.
روزهاى پركارى را در دانشكده فنى بهشب مىرساندم .دانشكدهی ما ،ميدان
مسابقهی بااستعدادترين جوانان ايرانى بود .بيشتر دانشجويان ،از خانوادههاى نسبتاً
مرفه بودند .آنها بهبركت امكانات مالى و فرهنگى خانوادهشان در بهترين شرايط
ممكن درس خوانده بودند تا بهاين دانشكده راه يابند و با كسب درجه مهندسى،
رستگارى زندگى آيندهشان را فراهم كنند .دستهی كوچكى از دانشجويان نيز آنهايى
بودند كه از قعر فقر و بدبختى براى دستيابى بهزندگى بهتر ،سختىهاى بسيارى را بر
خود هموار كرده بودند تا خود را در بين دويست نفر اول كنكور دهها هزار نفرى ،جاى
داده و وارد دانشكده شوند .حبيب كه همشهرى من بود ،وقتى از زندگى گذشتهاش
تعريف مىكرد مثل وصلهی ناجورى در بين اطرافيانش مىنمود .فقر و بيمارى و كار
سنگين از سن چهار پنج سالگى چنان او را فرسوده بود كه چندسال پيرتر از
همدورهاىهايش بهنظر مىآمد.
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سؤالى كه حسين روحانى مطرح كرده بود همواره ذهنم را بهخود مشغول مىكرد.
هرشب كه پيرمرد ميوهفروش خيابان اميرآباد را مىديدم ،آن سؤال در گوشم طنين
مىانداخت .نمى دانم آن پيرمرد با پاى عليلش ،چطور و از كجا يك جعبه ميوه را
بهگوشهی پيادهرو مىآورد و با جابهجاكردن ميوهها روى سفرهاى كوچك ،روز را شب
مىكرد .من هرگز جرأت نكردم ا ز او بپرسم كه آيا كسى جز من هم از ميوههاى
پالسيدهی او مىخرد و آيا اين سفرهی كوچك جواب يك وعده نان او را مىدهد.
فكر اينكه او نانآور يك خانواده بود ،آن هم خانوادهاى پرجمعيت ،مثل خوره ذهنم را
مىخورد.
خاطرات تلخ گذشته ،رنجها و دردهايى كه اينجا و آنجا ديده و يا شنيده بودم و
نمودهاى فقر و ثروتى كه هر روز مىديدم ،رنجآور بود .روزى نبود كه رويدادى ناگوار
از نابرابرىها و بىعدالتىها مرا نرنجاند .ستمهاى اجتماعى و فقر و بدبختى همه جا
گسترده بود .كسى نمىتوانست آنها را ناديده بگيرد .بديهی است كه همه كموبيش
نارسايیهای پيرامون خود را مىبينند ،برخى بهچارهی دردها مىانديشند و
بسيارى
بىتفاوت از آن مىگذرند.
بعد از سال ها فراموشى ،سرگذشت اصغر در ذهنم زنده شده بود .مدتى بود كه
سرگرم و گرفتار درس و كنكور وامرار معاش بودم و اصغر از خاطرم رفته بود .دورهی
كوتاهى از زندگى خردساليم با اصغر گذشته بود .او نشانهاى آشكار از فقر ،غنچهی
پژمردهاى در گلزار زندگى و بردهزادهاى خردسال بود كه از دهكدهاى آباد براى
كارآموزى بردگى بهشهر آورده شده بود.
نوكر و كلفت ،اسامى معتدلترى است كه بهبردهها و بردهزادههاى عصر جديد
اطالق مىشود .اگر در گذشته بردهداران ،زحمت بردهگيرى و بردهخرى را بهخود
مىدادند و بردهها را از راههاى دور بهديار خود مىبردند ،در دوران ما ،كار بردهگيرى
آسان شده بود .در جوامع فقرزده ،بردههاى همرنگ و همزبان فراوانند .در جوامعى كه
هيچكس مسئول بيچارگى بيچارگان نيست ،هر مستمند و تهيدستى بهناچار ،داوطلب
بردگى است .اصغر بردهزادهاى بود كه مثل ميوهيى نارس زير دندان مىرفت تا چندى
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بعد با اخ و تف دور انداخته شود .من با اصغر همسن و سال و همبازى بودم ،او
هميشه از بازىكردن با ديگر بچهها در هراس بود .او با ترس و لرز مىگفت كه اگر
«خانم» بفهمد او بازى كرده است ،پوستش را خواهد كند .منظورش از خانم ،همسر
اربابش بود .اصغر بهجاى اينكه مثل بچههاى اربابش لباسهاى نو بپوشد و بهمدرسه
برود و وسايل بازى و سرگرمى داشته باشد ،لباسهاى كهنهی ديگران را مىپوشيد.
زمانى كه بچههاى همسن و سالش در مدرسه آموزش مىديدند ،اصغر در خانهی
اربابش آت و آشغال هايى را كه ديگران ريخته بودند ،جمع مىكرد و جاهايى را كه
ديگران كثيف كرده بودند ،تميز مىكرد .وقتى بچههاى ديگر سرگرم بازى بودند ،او
مىبايست بهفرمان بزرگترها گوش مىداد و مرتب كار مىكرد .من يك بار با
احساسى كودكانه بهاصغر گفتم« :مگر پدر و مادرت دوستت ندارند كه تو را بهنوكرى
فرستادهاند؟» اين حرف چون آتش اصغر را سوزاند .او كه جوابى نداشت با من گالويز
شد و خودش را تسكين داد.
اصغر را از مزارع سرسبز يك روستا بهبردگى گرفته بودند .پدر و مادرش تمام رمق
و نيروى خود را در مزارع پررونق خشخاش بهارباب تحويل داده بودند .مادرش
نابهنگام مرده و پدرش عليل شده بود .اصغر با اينكه يك چشمش را در اثر بيمارى
آبله از دست داده بود ،در سن كودكى نانآور خانوادهی فقيرش بهشمار مىرفت .او در
مشهد نوكرى مىكرد تا ارباب ،هرماه پول ناچيزى براى پدر و نامادريش بهكالته
برفى ،از دهات مشهد بفرستد.
بعد از اينكه او دوسالى بردگى كرده بود ،سردرد شديدى بهسراغش آمد ،بهطورى
كه ديگر نمىتوانست مثل هميشه تلمبه بزند و آب از چاه باال بكشد و يا زبالهها را
بهموقع جمعآورى كند .او براى اربابش بىفايده شده بود .يك روز او را سوار ماشين
جيپ ارباب كردند و از شهرى كه دكتر و دارو و بيمارستانهاى بزرگ داشت،
بهدهكورهاى كه هيچ نداشت ،پس فرستادند .چندماه بعد خبر آمد پسرى كه قاچاقى با
ما بازى مىكرد ،مرده است .من هميشه اصغر را مىبينم كه در گوشهی گلخانهی
اربابش ،كنار گُلى كه خشكيده بود ،نشسته و هقهق گريه مىكند .اصغر همان خانه
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گِلى را كه كنار طويله و نزديك يك چشمهی آب قنات بود ،دوست داشت .او هر روز
براى پدر عليلش و نامادريش ،دلتنگى مىكرد.
اصغرها در جامعهی ما زياد بودند .يكى از همان روزهايى كه ياد اصغر در ذهنم
تكرار مىشد ،از يكى از خيابانهاى شمال شهر بهسوى دانشگاه مىرفتم .سر راهم
فقيرى را ديدم كه بهخيابان هاى شمال تهران آمده بود تا از مردمى كه شكمشان سير
بود و گاهى براى بيمهی سالمتى خود و فرزندانشان ،باقىماندهی سفره و يا خردهپول
جيبشان را خيرات مىكردند ،صدقه بگيرد .او دستش را بهطرف ماشين يك سرهنگ
بلند كرده بود تا چندشاهى گدايى كند .از بخت بدش دست پرنياز او بهماشين پرزرق و
برق سرهنگ خورده بود .سرهنگ با گستاخى تمام از ماشين بيرون پريد و آن مستمند
بيچاره را بهاين گناه كه دستش بهآينه ماشين او لك انداخته بود ،بهباد كتك گرفت.
تهيدستى و آثار جانفرساى آن ،بخش بزرگى از مردم را رنج مىداد .فقر و عوارض
رنجآورش در همه جا ديده مىشد .هر چشمى ناگزير زندگى مرگبار محنتزدهها و آثار
شوم بىعدالتىها را مىديد و هر ذهن آگاهى از آن متأثر مىشد .با گذرى بهگودهاى
جنوب تهران ،دنياى نكبتزدهی بيچارگان و واماندگان جامعه ،بهديده و دل راه
مىيافت .در آنجا عذاب زندهبودن در همهی چهرهها پيدا بود .مردمى در وادى مرگ،
بهزندهبودن محكوم بودند .جامعه ،آنها و دنياى نكبتبارشان را بهفراموشى سپرده
بود .گويى كه آنان را حقى بر آن زمين و بر ثروتهاى نهفته در آن نبود .داستانهاى
غمانگيز زندگى گودنشينان قلب هر انسانى را بهدرد مىآورد .در فاصلهی نه چندان
دور از گودهاى جنوب ،زندگىهاى تجملى و ثروت هاى كالن مثل خار بهچشم
مىرفت .اين ثروتهاى بىحد و حساب گاه آنقدر افسانهاى بود كه مىگفتند خدادادى
است .وقتى از زدوبندهاى قدرتمندان جامعه و هزار فاميل و آنهايى كه همدست با
دولتمردان بهدنبال قدرت و ثروت بودند آگاه مىشدى ،كامت تلخ میشد و آتشى از
خشم را در دلت مینشاند .آنگاه احساس میكردی كه جامعهيی كه در آن زندگی
میكنی بيمار است و دوا و درمان نيازدارد.
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زندگى دانشجويى
زندگى دانشجويى با مشكالت روزمرهاش مرا سخت مشغول كرده بود .پولى كه با
خود از مشهد آورده بودم در حال اتمام بود .وقتى دومين اخطاريه بهخاطر نپرداختن
هزينهی اقامت در كوى دانشگاه را دريافت كردم ،براى چندمين بار بهبنياد البرز رفتم.
من از ماه ها پيش ،از اين مؤسسه تقاضاى وام كرده بودم .از پلكان درازى باال رفتم.
كمی كه نفسم آرام گرفت سكرت بنياد البرز توجهام را بهخود جلب كرد .تماشاى
سكرتر فوقالعاده زيبا و جذاب بنياد ،دمى چند همهی كمبودها و گاليههايى را كه
همراه برده بودم از يادم برد .گويى هنرمندى زبردست همهی زيبايىها را در اين
مجسمهی جاندار گنجانده بود .مدتى در اتاق انتظار نشستم .داشتم بهمناسبت
صحنهاى كه مىديدم غزلى از حافظ را در ذهنم تكرار مىكردم كه آن مجسمهی زيبا
لب بهسخن گشود .نوبتم رسيده بود .وارد اتاقى شدم كه پنجرههايش مشرف بهخيابان
اللهزارنو بود .جثهی بزرگى كه بهسختى در لباسهايش مىگنجيد ،بدون هيچ حركتى
پشت ميز بزرگش نشسته بود .او حسينعلى البرز مديرعامل بنياد بود كه گفت
مىبايست تا ده دقيقه ديگر با اشرف پهلوی ،رئيس بنياد پهلوى ،مالقات كند .وى در
فرصت كوتاهی كه داشت گاليههاى من را شنيد ،و سپس بهتعريف از خودش
پرداخت .تا آنجا كه من مىدانستم كار اين بنياد دادن وام تحصيلى بهدانشجويان
ممتاز و كمبضاعت بود .البرز پساز مدت كوتاهى كه با من حرف زد ،برخاست و
هنگامیكه بهطرف آسانسور میرفتيم پرسيد كه آيا من زنجيرهاى سنگين جلو بانك
ملى را ديدهام؟ در حالى كه پينههاى كف دستهايش را نشان مىداد با لحن
سخاوتمندانهاى گفت دارايى بنياد نتيجه كارهاى دشوار ،از جمله ،ساختن آن زنجيرها
است .آن زنجيرها را حسينعلی البرز خودش در جوانى ساخته بود .وى در آسانسور نيز
بهصحبت ادامه داد و گفت« :به دوستانت بگو البرز از لباس نو پرهيز مىكند و
لباسهاى دوران جوانيش را مىپوشد تا بتواند بهشما كمك كند».
سال اول دانشكده با امتحاناتش بهپايان رسيد .من در اولين دورهی آموزش نظامى
در حين تحصيل شركت كردم .رژيم شاه براى دوركردن دانشجويان از فعاليتهاى
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سياسى و تلفكردن وقت آزاد آنان ،آموزش نظامى حين تحصيل را بهدانشگاهها
تحميل كرد و پاى يكى از منفورترين ارگانهاى خود ،يعنى ارتش را بهدانشگاه
كشانيد .دانشگاه كه مركز آموزش و فراگيرى خرد و دانش بود ،بهعنوان چشمان باز و
شعور آگاه جامعه ،از رژيم آزادىكش شاه و كارگزاران سركوبگر آن بيزار بود .پيوند
اجبارى ارتش و دانشگاه نهتنها دانشجو و ارتشى را بههم نزديك نكرد بلكه باعث شد
كه دانشگاهيان بيشتر از پيش ،ماهيت ضدمردمى ارتش را بشناسند .وقتى يك مزدور
تهىمغز ارتش در جايگاه استادان علم و ادب مىايستاد و هرزهگويى مىكرد ،درواقع
حيثيت دانشگاه لگدمال مى شد .وقتى افسرى در رابطه با آموزش تاكتيك و استراتژى
مىگفت« :در نبرد نظامى ،مال و ناموس شكستخوردگان از آن فاتحان است»،
بهآرمانهاى انسانى شنوندگان زخم مىزد .اينكه افسران براى دلپذيركردن مواد
درسى خود ،آنها را با جوكهاى جنسى بهخورد دانشجويان مىدادند ،نيز تنفرانگيز
بود .بهدنبال كالسهاى اجبارى آموزش نظامى كه طى سال تحصيلى انجام شده بود،
يك ماه از تعطيلى تابستان را براى آموزش نظامى در پادگان لشگرك بهسر بردم .اين
اولين بار بود كه در زندگى شبانهروزى سربازى ،با روحيات و سرگرمىهاى
دستهجمعى دانشجويان آشنا مى شدم .اين دوره پر از ديدنى و شنيدنى بود .بيش از دو
روز از زندگى در پادگان نگذشته بود كه بهبهانهی كمبودن يك تخممرغ آبپز در سر
ميز صبحانه ،دانشجويان دانشكده فنى كه اعتصابگران باتجربه و معترضان گستاخی
بودند ،از خوردن صبحانهی ارتش و شركت در كالسهاى آموزشى آن روز ،خوددارى
كردند و ازآنپس كشمكش بين كادرهاى پادگان و دانشجويان تا آخر دورهی آموزشى
ادامه داشت.
كالسهاى آموزش نظامى بيشتر موجب تفريح و سرگرمى ما بود .بچهها خستگى
درسهاى سنگين دانشكده را در مىكردند .روزى تحتفرماندهى يك استوار بهصحرا
رفته بوديم و در شيب ماليم يك تپه در حاشيه پادگان لشگرك نشسته بوديم كه
فرمانده شروع كالس درس را اعالم كرد .سركار استوار قسمتهايى از كتابى را با
گويش تركى مىخواند و توضيح مىداد .هيچكس گوشش بهخواندهها و گفتههاى
معلم نبود .بعضى با كلماتى كه استوار بهزبان مىآورد ،جوك مىبافتند و با بيان آنها
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خنده و شادى مىآفريدند .استوار همچنان بهسخنورى ادامه داد تا باالخره صبرش
لبريز شد و كتابش را بهطرف يكى از بچهها كه بيش از ديگران شلوغ مىكرد ،پرتاب
كرد .دوست ما داد زد« :استوار منظورت اين است كه من كتاب را بخوانم؟» فرمانده
فرصت را غنيمت شمرد و براى اينكه يكى از شلوغكنندگان را آرام كند با صداى
بلندى گفت« :گوش كنيد حاال دوستتان كتاب را مىخواند و هرجا الزم بود من
توضيح مىدهم ».دوست زيرك ما شروع بهخواندن كتاب كرد .همه در انتظار جوك
تازهاى بوديم كه متوجه شديم دوستمان بهجاى اينكه خطها را از باال بهپايين بخواند،
از پائين صفحه شروع كرده بود و خط بهخط باال مىآمد و جمالت ناپيوسته را پشت
سر هم رديف مىكرد .همه غرق در خنده بودند و فرمانده كه علت خندهها را
نمىفهميد ،همچنان طوطىوار وظيفه آموزشى خود را انجام مىداد و گاه بهگاه خطاب
بهدوست ما مىگفت« :خوب بس است! اينجا را بايد توضيح بدهم ».توضيحات
بىربط او نيز موجب خندههاى تازه بود .اين چشمه از آموزش نظامى اجبارى بود!
با اينكه از قبل براى كار گروهى در اين دوره برنامهريزى نشده بود ،اما در يك
ماه اقامت در لشگرك نيز چندبار همراه با حبيب مكرمدوست بهبحث و گفتوگو
نشستيم .موضوع اين بحث ها بيشتر تحليل هدف رژيم از آموزش نظامى و نيز بررسى
رفتار و روحيات همراهانمان در آن پادگان بود .زندگى شبانهروزى دستهجمعى در
پادگان ،شرايط مناسبى براى شناخت افراد بهمنظور عضوگيرى برای سازمان نيز بود.
در سال تحصيلى جديد من ،حبيب و على باكرى هرچند روز يكبار گرد هم
مىآمديم و مطالعه و بحث ادامه داشت .همهی بحثها و تحليلهاى اجتماعى و
سياسى ما ،بهضرورت مبارزه با رژيم شاه مىرسيد .باكرى رابط ما با ساير افراد گروه
بود.

تشکيل سازمان
تار وپود جامعهاى كه در آن زندگى مىكرديم بهفساد ،رشوه ،بىعدالتى ،فقر ،خفقان و
زورگويی آلوده بود .اندك مردمى خوش بودند .و در كنار آنها ،انبوهى در جهل ،فقر و
بدبختى بسر میبردند .جايی برای هيچ گروه يا حزبی كه خواستهای مردم را
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نمايندگی كند وجود نداشت .هر اعتراضی با سركوب و مجازات روبهرو میشد .سانسور
و خفقان جامعه را در ركود فرو برده بود و راه مبارزات مسالمتآميز سياسی را بسته
بود .در چنين شرايطی برخی كه از ديدن دردهاى شوم جامعه رنج مىبردند بهدنبال
راه چارهای بودند.
محمد حنيفنژاد ،سعيد محسن و چند تن ديگر از جوانان عضو "نهضتآزادی
ايران" ،همراه با رهبرى نهضت در اوايل بهمن  41دستگير شده و بهزندان افتاده
بودند .آنها زمانی كه در زندان بسر میبردند راهى را كه نهضتآزادی براى مبارزه
انتخاب كرده بود ،مورد ترديد قرار دادند و بهنقد و بررسى آن پرداختند .اين جوانان
پرشوركه موفقيت مبارزهی سياسى را در شرايط سركوب و خفقان پليسى ،ناممكن
میدانستند بهراه تازهاى براى مبارزه مىانديشيدند .آنها با الهام از مبارزات
آزادیخواهانه و قهرآميزی كه در جهان شعلهور بود ،گرايش بهمبارزهی قهرآميز را با
رهبرى نهضت در ميان مىگذارند ولی در رهبرى نهضت آزادی ،توانايى حركتى نوين
را نمىبينند .از نگاه محمد حنيفنژاد و سعيد محسن ،زمان هر گونه تالش سياسی
مسالمتآميز سپری شده بود و نهضتآزادی بهخاطر پرهيز از مبارزهی قهرآميز راه
بهجايى نمیبرد .بنابراين آن دو بهفكر ايجاد تشكيالتی میافتند كه مبارزهی قهرآميز
و مسلحانه را بهعنوان تنها راه براى مبارزهاى موفق در دستور كار خود قرار دهد .اين
گروه با بررسى گستردهی شيوهی مبارزات گذشته و سرانجام آن ،بهنقطهنظرات
تازهاى دست مىيابد كه مهمترين آن ضرورت ايجاد يك سازمان انقالبى حرفهاى
است.
با توجه بهفشار و اختناق حاكم بر جامعه ،داشتن تشكيالت بزرگ و افراد زياد،
غيرممكن بود .با افزايش عناصر ،خطر لورفتن و افتادن بهدام ساواك زياد مىشد .از
اين رو ايجاد هستههاى كوچكی از افراد كاردان كه بتوانند در راه دشوار و پرخطر
مبارزه پايدار باشند در دستور كار قرار میگيرد .فرض بر اينست كه هر يك از عناصر
اين هستههای كوچك ،در رويارويی با رژيم نظامى و سركوبگر شاه ،بهتنهايى نيز
توانايى سازماندهی ،هدايت و پيشبرد مبارزه را داشته باشند،
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عضوگيرى عناصر جديد ،نخستين وظيفهی افراد اوليهی گروه بود .فردى كه براى
عضويت برگزيده مىشد مورد شناسايى همهجانبه قرار مىگرفت .او مىبايست داراى
شرايط ويژهی اجتماعى ،سياسى و ايدئولوژيك میبود .بديهى است كه شناسايى افراد
برای عضوگيری بيش از هرجا از دايرهی پيرامون هر عضوی ميسر بود .بههمين دليل
معموالً عضوگيرى ها از ميان افراد خانواده و بستگان و نيز دوستان و همكاران و
آشنايان ،شروع مىشد .از آنجا كه افراد اوليهی گروه ،خود دانشجو بودند و يا بهتازگی
فارغالتحصيل شده بودند ،يسيارى از اعضاى جديد از ميان دانشجويان انتخاب
مىشدند .عضو جديد بايد داراى خصلتهاى خوب انسانى ،گرايش سياسى و مبارزاتى
وحتىاالمكان فارغ از وابستگىهاى خانوادگى مىبود .سادهترين محك براى
پاكبودن يك فرد ،اعتقاد او بهانديشههاى مذهبى برآورد شده يود .عضو تشكيالت
مىبايست بهطور همهجانبه در خدمت سازمان قرار مىگرفت .اين بدان معنا بود كه
يك عنصر تشكيالتى ،بايد كليهی فعاليتهاى زندگى خود را صرف پيشبرد
هدفهاى سازمان مىكرد و از همهی خواستها و تمايالت فردى و يا خانوادگى خود
چشم میپوشيد .درحالى كه بسيارى از مردم گرفتار مسائل روزمره و معيشتى خود
بودند و برخى نيز در مسابقهاى پيگير براى دستيابى بهزندگى بهتر ،تالش مىكردند،
انتخاب افرادى كه بتوانند خود را از اين مسير جدا كنند و بهزندگى دشوار و پرخطر
مبارزه تن دهند ،كار آسانى نبود .بيشتر خانوادهها روى فرزندان خود سرمايهگذارى
كرده بودند و اميد داشتند كه ضمن كاميابى فرزندانشان از آنها بهعنوان بيمهی
دوران از كار افتادگی خود نيز بهره گيرند .بيشتر جوانان كشور ما بهخاطر وابستگی
مالی ،در ميان خانوادهها باقى مىماندند و از اين طريق رابطه تنگاتنگى با والدين خود
داشتند و تحتكنترل آنها بودند .دانشجويان شهرستانى كه اجباراً از خانوادهی خود
دور بودند ،در صورت داشتن شرايط الزم براى عضوشدن ،راحتتر بهعضويت گروه
درمىآمدند .با همهی مرزبندىهاى دقيق براى عضوگيرى ،خطر نفوذ عنصرى وابسته
بهپليس يا ساواك همواره وجود داشت .اين امر ،عضوگيرى براى تشكيالت كامالً
مخفى را بسيار دشوار مىكرد .پساز عضوگيرى ،تربيت عناصر جديد و تشكيل
كادرهاى حرفهاى و همهجانبه ،نياز بهآموزشهاى گسترده و زمان بسيار داشت.
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آموزش تئوريك اعضای گروه ،شامل بخشهاى ايدئولوژيك ،سياسى ،اجتماعى،
اقتصادى ،تشكيالتى و امنيتى مىشد .محور آموزشهاى ايدئولوژيك ،آشنايى بيشتر با
متون قرآن و نهجالبالغه بود .در اين راستا متون مذهبى از ديدگاهى روشنفكرانه،
بازشكافى مىشد و مورد تعبير و تفسير قرار مىگرفت ،بهگونهيی كه برداشت نوينى از
مفاهيم اسالمى را ارائه مىداد .اين برداشت غالباً با تفاسيرى كه در مساجد و توسط
روحانيت سنتى تبليغ مىشد ،همسان نبود.
آموزش هاى سياسى و اجتماعى ،بسيار گسترده و متنوع بود .مطالعهی تاريخ
اجتماعى ،سياسى و اقتصادى ايران ،بررسى مبارزات آزادیخواهانه در عصر جديد و
شناخت انقالبهايى كه باعث دگرگونى هاى فراوان شده بود ،عناصر سازمان را با
مبارزات اجتماعى در جوامع مختلف آشنا مىكرد و فن مبارزه را بهصورت تئوريك
بهآنها مىآموخت و بهتالش آنها براى آزادی و برابری ،لباس علم و منطق
مىپوشاند.
با كمك اين مطالعات و كاوش در علل و نتايج انقالبهای اجتماعى و با جمعبندى
نقطهنظرات كادرها و عناصر ،خطمشی سازمان تدوين شد .اين خطمشی عبارت بود از
مبارزهی قهرآميز ضدامپرياليستى كه در رابطه با بافت اجتماعى و عقيدتى جامعهی ما
مىبايست با مفاهيم اسالمى همخوانی مىداشت.
اواخر شهريور  1346براى شروع ترم جديد تحصيلى بهتهران بازگشتم .باكرى
كه درسش تمام شده بود ،بهعنوان استاديار آزمايشگاه شيمى صنعتى ،در دانشكده فنى
كار مىكرد و گاهى نيز بهكوى دانشگاه مىآمد و ساعاتى همراه با حبيب مكرمدوست
بهبحث و گفتوگو مىپرداختيم .در اواخر آذرماه باكرى بهما پيشنهاد كرد كه فرداى
آن روز با دانشجويى بهنام ناصر ،ديدار كنيم .محل مالقات نيز محوطهی پشت
دانشكده فنى بود .ناصر صادق كه در سال چهارم دانشكده فنى در رشتهی تأسيسات
تحصيل مىكرد ،جوانى ميانقد ،ورزيده و پرشور بود و گفتار و رفتار گرم و
صميمىاش بسيار دلنشين بود .اين ديدار ،دورهاى دراز مدت از تماسهاى مشترك
تشكيالتى را بهدنبال داشت.
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ديدارهای تشكيالتی ،همه پنهانی و دور از چشم ديگران برگزار میشد .ناصر
صادق با چهرهى شاد و سخنان متين خود ،فضاى دلچسبى بهوجود مىآورد كه زمينه
خوبى براى ادامهی كار جمعى بود .ناصر ،همانگونه كه در ميدانهاى ورزشى ،با
حركات نرم و آرام ژيمناستيك در مقام قهرمانى دانشگاهها ،چشمها را بهسوى خود
مىكشيد ،در جلسات تشكيالتى نيز دلهاى ما را بهراهى كه بهآن معتقد بود ،جذب
مىكرد.
مدتى پشت دانشكده داروسازى و سپس در باغى در حاشيه تصفيهخانهی آب ،كه
در دست ساختمان بود ،جمع مىشديم .پساز چندماهى ،جلسات سرى سهنفره،
هفتهاى دوبار و هربار در جاى جديدى تشكيل مىشد .زمان جلسات نيز متغير بود تا
بههيچوجه سوءظنى بهوجود نياورد .هربار بخشى از قرآن را با كمك تفسيرهاى
روشنفكرانهی مذهبى براى خود باز مىكرديم .دريافت خود را از كتابهاى
مطالعهشده بهبحث مىگذاشتيم و دربارهی مسائل جامعه گفتوگو میكرديم .عالوه بر
آن هر جمعه دستهجمعى بهكوهپيمايى مىرفتيم.
در اين برهه از كار جمعی مىدانستم كه بهشاخهاى از يك گروه مخفى سياسى
وصل هستم .آرزوى ديرين ريشهكنكردن فقر و بدبختى بهحركت و مبارزهی ما نيرو
مىداد و از سوى ديگر تفكر مذهبى بهآن جال مىبخشيد و بهما وعده مىداد كه
نهتنها از گستردن عدالت و ديدن رستگارى مردم لذت خواهيم برد ،بلكه خود نيز از
پاداش خداوندى بهرهمند خواهيم شد.
ناشناختهبودن تشكيالت ،همواره سؤالبرانگيز بود .ولى در آن جو وحشتناك
پليسى ،اين حس طبيعى كنجكاوى در هالهی مسئلهی امنيتى محو مىشد .ساواك با
شبكهی گستردهی خود ،دربهدر بهدنبال هر گروه و تشكل سياسى ضدرژيم مىگشت
تا آن را در نطفه خفه كند .من و ما و امثال ما همراه گروهى ناشناخته و بىنام و
نشان بهدنبال گمشدهاى كه آزادى و برابرى بود ،بهراه افتاده بوديم .اينكه اسم گروه
چيست ،رهبر آن كيست ،در كجا و در چه زمانى آغاز بهكار كرده است و چند نفر
عضو دارد ،همه پرسشهايى بىپاسخ بود و ما بهخاطر حفظ امنيت تشكيالت ،بهخود
اجازهی طرح آنها را نمىداديم .هر عضوى براساس تماسهايى كه با عضو رابط و
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مسئول خود داشت مىتوانست در ذهن خود براى پرسشهايش جوابهايى بيابد.
آنچه مهم بود اين بود كه آن تشكيالت در راهى گام برمىداشت كه در آن زمان،
برای ما منطقى و قابل قبول بود.
در طول سال دوم دانشكده نيز تماس من و حبيب با ناصر صادق ادامه يافت.
پساز پايان سال دوم تحصيلى ،تابستان را در تهران ماندم تا بيشتر بهكار تشكيالتى
بپردازم .براى سال سوم دانشكده ،مىبايست يك رشتهی تخصصى انتخاب مىكرديم.
بعد از مشورت با تشكيالت ،من در رشتهی مهندسى شيمى و حبيب در رشتهی
مكانيك نامنويسى كرديم .ناصر صادق پساز پايان تحصيالت در دانشكدهی فنى،
براى پوششگذاشتن بر فعاليتهاى مخفى خود ،در يك شركت تأسيساتى شروع
بهكار كرد .اواخر تابستان  1346روزى ناصر در مالقات با من و حبيب بهما اطالع
داد كه ازآنپس على ميهندوست رابط تشكيالتى ما خواهد بود .ميهندوست
همكالسى ما بود و در كوى دانشگاه در نزديكى ما زندگى مىكرد .از آنجا كه زندگى
در كوى دانشگاه و رفت و آمد با ديگر دانشجويان از ديدگاه امنيتى نامناسب بود،
تصميم گرفتيم كه از كوى خارج شويم .حبيب اتاقى در نزديكى ميدان  24اسفند
اجاره كرد و من بهاتاقى كه برادرم در خانهی يكى از دوستانمان در خيابان اميريه
گرفته بود نقلمكان كردم .جلسات تشكيالتى ما در منزل حبيب برگزار مىشد.
ميهندوست كه تنها فرزند يك خانوادهی قزوينى بود ،نيز بعداً در اين خانه ساكن شد.
او وارستگى ،تواضع و شايستگىهاى انقالبى را از راه برخوردهاى صميمانهاش
بهياران تشكيالتى خود آموزش مىداد .با حضور ميهندوست ،جلسات ما نسبت
بهگذشته بيشتر رنگ مذهبى پيدا كرد .وی كه در گروه ايدئولوژى سازمان نقش بارزى
داشت ،بخش مهمى از وقت جلسات را صرف تفسير و توجيه متون مذهبى مىكرد تا
بدينوسيله پايههاى اعتقاد بهمذهب را در بين ياران تشكيالتى تقويت كند .چنين
جلساتى مورد پسند همهی اعضاى تشكيالت نبود ،زيرا برخى ضمن اعتقاد بهمذهب و
احترام بهاصول و فروع آن ،نيازى بهتبليغ مذهب نمىديدند.
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يك روز پاييزى در سال  1348در انتظار مالقات رابط جديدم با سازمان بودم .در آن
هنگام با برادرم در اتاق كوچكى در منطقهی اميريه زندگى مىكرديم .وقتى در زمان
از پيش تعيينشده ،در را باز كردم جوانى ميانقد ،كه در كاپشن نظاميش جسور و
ورزيده بهنظر مىآمد ،با لبخند آرامى كه با سرخى گونههايش همراه بود ،جلو آمد و
خود را محمد معرفى كرد .او خيلى جدى و در عين حال مؤدبانه صحبت مىكرد.
اولين خواستهاش اين بود كه بايد خانهاى اجاره كنم تا تعدادى از رفقا بتوانند از آن
استفاده كنند .پساز چند روز ،يك آپارتمان سه اتاقه در شهرآرا پيدا كردم .صاحبخانه
كه خود را وكيل معرفى مىكرد يك معرف و ضامن مىخواست كه كارمند دولت
باشد .اعضاى تشكيالت اكثراً دانشجو بودند و نمىتوانستند ضامن باشند .چند تن از
رفقا كه بهكار دولتى اشتغال داشتند نيز قبالً هركدام بهنوبهی خود ضامن و معرف
خانهاى شده بودند و از نظر امنيتى صالح نبود با خانهی ديگرى ارتباط پيدا كنند.
بهناچار ،برادرم را كه در شركت نفت كار مىكرد ،بهعنوان ضامن معرفى كردم و با
اجارهی اين آپارتمان دواتاقه ،بهشهرآرا نقل مكان كردم .برادرم كه رابطهاى با سازمان
نداشت ،نمىبايست بهاين خانه رفت وآمد مىكرد .از اين رو با تيرهكردن رابطهام با او،
مانع رفت وآمد وى بهخانهاى كه خودش ضامن آن بود ،شدم.
تربيت كادرهاى مبارز حرفهاى ايجاب مىكرد كه نوع زندگى روزمرهی اين كادرها
نيز متناسب با حرفهی آنان باشد .از اين رو هرچند نفر از اعضا كه يكديگر را
مىشناختند در يك خانه بهنام خانهی جمعى زندگى مىكردند .خانههاى جمعى
زمينهی رشد سازمانى عناصر را بهخوبى فراهم مىكرد .اين خانهها درواقع حكم
آزمايشگاه تشكيالت را داشت .با زندگی در خانهی جمعی روابط اعضا با افراد بيرون از
تشكيالت قطع و يا كم میشد .انتقاد از خود و انتقاد تشكيالتى از همرزمان خود در
خانههاى جمعى بهراحتى انجام مىگرفت .سادهزيستن و دلبريدن از همهی
وابستگىهاى زندگى مادى و خصوصى ،از جمله مسائلى بود كه در يك خانهی جمعى
رعايت مىشد .كسب خصلتهاى انقالبى و از بينبردن خصوصيات غيرانقالبى در
برنامهی روزمرهی ساكنان اين خانهها بود .حضور افراد در يك خانه و يا تشكيل
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جلسه در يك جا ،بدون اينكه افراد نام و مشخصات و موقعيت اجتماعى يكديگر را
بدانند ،تمرين خوبى براى فراگيرى و رعايت مسائل امنيتى بود .ورود بهخانهی جمعى
و خروج از آن ،هميشه مستلزم دقت ويژهاى بود كه باعث هوشيارى افراد در شناخت
حركات مشكوك و نيز كشف تعقيب مىشد.
زندگى در خانهی جمعى ،براى افراد شهرستانى كه غالباً در تهران مستقل زندگى
مىكردند ،مناسب بود .آنها ،هم مسئلهی مسكن و تنهابودن را حل مىكردند و هم
زندگى روزمرهی خود را بهخوبى با كار تشكيالتى سازگار مىكردند .براى بچههاى
تهرانى كه در ميان خانوادههاى خود بودند ،انتقال بهخانههاى جمعى مشكل بود.
عادتهاى مرسوم مانع از آن مىشد كه اين افراد بتوانند كامالً جداى از خانوادهشان
زندگى كنند .از اين رو بچههاى شهرستانى پاى ثابت خانههاى جمعى بودند و
تهرانىها بيشتر در ساعات روز بهاين خانهها رفت وآمد مىكردند .زندگى در خانههاى
جمعى همواره نكات آموزنده و مثبتى همراه داشت.
در خانهی جمعى ،سادهترين نوع زندگى رايج بود .داشتن چيزى اضافه بر لوازم
ضرورى ،رفاهطلبى بهشمار مىرفت كه با معيارهاى تشكيالتى مغايرت داشت .عالوه
بر وسايل الزم براى خواب و خوراك و مطالعه ،فقط داشتن يك راديو براى شنيدن
اخبار ،در خانهی تيمى مجاز بود .پوشاك نيز در حد نياز و ضرورى مصرف مىشد.
افراد بر همهی شئون زندگى يكديگر نظارت داشتند و در نقش يك اصالحگر از
يكديگر انتقاد مىكردند .وقت ،باارزشترين سرمايهاى بود كه همه اعضا آن را در
اختيار سازمان مىگذاشتند .حتا روى دقايق حساب مىشد .هر عضوى يك بيالن كار
روزانه داشت كه مىبايست آن را در اختيار مسئول باالتر از خود قرار مىداد .در اين
بيالن ،چگونگى گذراندن هر شبانهروز بهطور دقيق نوشته شده بود .اينكه چندساعت
از شبانه روز در كار تشكيالتى گذشته باشد ،اعضا را از هم متمايز مىكرد .بديهى بود
كسى كه ساعات بيشترى كار تشكيالتى كرده بود كارنامهی بهترى داشت .انتقاد از
خود وظيفهی هر عضو خانهی جمعی و تشكيالت بود.
هر از گاهی در نشست جمعى ،انتقاد از خود برای ارزيابى رفتار فرد ،در برابر افراد
همگروهش بازگو میشد .هر فردى بهعنوان شاهد و بازرس كردار خود ،بهقضاوت
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مىنشست ،بدىها و كاستیها را برمىشمرد و در برابر ياران تشكيالتىاش با خود
پيمان مىبست كه با آگاهى كامل ،از تكرار آن پرهيز كند .در نشست انتقاد از خود،
هر يك از اعضا براساس آگاهی و آزمون خود نظرات انتقادى خود را نسبت بهساير
ياران تشكيالتى نيز بيان میكرد .انتقادها پيرامون موضوعات مختلف دور مىزد.
تلفكردن وقت ،خوردن يك غذاى غيرضرورى ،هوس نوشيدن يك چاى معطر،
وسوسهی داشتن يك چيز تجملى ،احساس مالكيت بر چيزى ،افكار جنسى،
راحتطلبى و خواب زياد ،دلبستن بهچيزى كه بهكار تشكيالتى لطمه مىزد ،اينها
نمونههايى از انتقاداتی
بود كه در جلسههای انتقاد و انتقاد از خود بررسی می شد. .
اگر عضوى احساس عاطفى نسبت بهبستگانش نشان مىداد يا اگر جوانى از
نيازهاى غريزىاش سخن مىگفت و اگر يكى از ياران تشكيالتى خوراكى خاص را
دوست مىداشت ،بهشدت مورد انتقاد و سرزنش انقالبى قرار مىگرفت .از ديدگاه ما،
يك انقالبى ،رويينتنی بود كه بر همهی غرايز و عواطف خود چيره مىشد.
خوددارىها و از خودگذشتگىهاى غيرطبيعى ،كم و بيش در همهی افراد تشكيالت
جا افتاده بود .اين بينش افراطى و دور از واقعيت ،يك وظيفهى انقالبى و تشكيالتی
بود كه همه مىكوشيديم خود را با آن هماهنگ كنيم.
در بين اعضاى سازمان ،تعداد كسانى كه ازدواج كرده بودند ،بسيار اندك بود.
برخورد با غريزهی جنسى ،يكى از دشوارترين مسائل فردى بود كه روى آن بحث و
تبادلنظر مىشد .براى حل اين مسئله كه نزد افراد مختلف شدت و ضعف داشت،
راهى جز ازدواج نبود .ازدواج نيز مانع بزرگى براى فعاليت مخفى بهشمار مىرفت.
بنابراين آنهايى كه نياز شديدى بهحل مسئله جنسى داشتند ،بر سر يك دوراهى قرار
مىگرفتند ،يا چشمپوشى از غريزهی طبيعى و كوشش براى بىاثركردن آن در روند
كار تشكيالتى و يا ازدواج و برگشت بهزندگى عادى .بديهى بود كه كسى بهميل خود
راه دوم را انتخاب نمىكرد .شاهد بودم كه يك يار تشكيالتى براى برخورد خصمانه
با غريزهی جنسىاش ،هرگاه فكرى «شيطانى» بهسرش مىزد ،سرش را بهديوار
مىكوبيد و خود را سرزنش مىكرد .از آنجا كه ازدواجى سازگار با كار تشكيالتى براى
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او فراهم نشد ،سازمان او را كنار گذاشت و وى بهزندگى عادى بازگشت .بعدها با
حضور رزمندگان زن در سازمانهاى انقالبى ،ازدواجهاى درون تشكيالتى رايج شد.
در روند كار تشكيالتى بيشترين وقت اعضا صرف برنامههاى آموزشى سازمان
مىشد .مسئول هر گروه ،مواد آموزشى آن گروه را مشخص مىكرد .آموزش براساس
كتابها و نوشتههای درون سازمانى و يا كتابهايى كه مورد گزينش سازمان واقع
شده بود ،صورت مىگرفت .همه موظف بودند كه آنها را دقيقاً مطالعه كنند ،از نكات
برجستهی آن يادداشت بردارند و موارد مبهم و يا قابل بحث را در جلسهی گروه
بهبحث و تبادلنظر بگذارند .نتيجه بحثهاى هر گروه ،در ردهی باالتر تشكيالتى،
بررسى مىشد و گاهى پساز تصحيح دوباره بهگروه بازمىگشت .گاهى نيز نتيجهی
مطالعات و بحثهاى يك گروه ،در اختيار همهی گروههاى آموزشى قرار مىگرفت و
در سطح سازمان استفاده مىشد.
جامعهگردى براى آشنايى با واقعيتهاى جامعه نيز جاى خاصى در برنامهی
آموزشى داشت .هردو يا سه نفر با هم بهنقاط فقيرنشين تهران و يا شهرستانها
مىرفتند و بهطور ناشناس با افراد و خانوادههاى محروم و تنگدست بهگفتوگو
مىنشستند .هرگاه در اين ديدارها مسئله و نكتهيی قابل توجه ديده مىشد ،گزارشى از
آن تهيه میشد و در اختيار سازمان قرار میگرفت تا بهآگاهى ساير اعضا نيز برسد.
افراد سازمان همه موظف بودند مخارج خود را با كاركردن تأمين كنند .بيشتر اعضا
كه دانشجو بودند ،از طريق معلمى و يا تدريس خصوصى در منازل ،امرار معاش
مىكردند .هرگاه عضوى از تشكيالت ،كمبود مالى داشت ،ياران ديگر بهاو كمك
مىكردند .يكدلى و يكرنگى در درون گروه و كمكهاى بىدريغ اعضا بهيكديگر،
زندگى تشكيالتى را پرجال و دلچسب مىكرد.
من بهعنوان پاى ثابت خانهی جمعى در شهرآرا ،ميزبان ناشناس افرادى بودم كه
با نامهاى تشكيالتى و مستعار بهآنجا رفتوآمد مىكردند .هيچكس نبايد بيش از سه
نفر از ياران تشكيالتى را مىشناخت .اين آشنايی نيز با نام كوچك افراد بود .نام
خانوادگی يا موقعيت اجتماعی ياران تشكيالتی همچنان مخفی میماند .رفتوآمد در
بين اتاقها ،با دادن عالمت و كوبيدن مرس بهديوار ،انجام مىشد تا از برخورد و
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رويارويى افراد جديد جلوگيرى شود .در ساعتى كه بنا بود رفيقى بهاين خانه بيايد،
براى جلوگيرى از شناسايى غيرضرورى ،ساكنان خانه حق خروج از اتاق خود را
نداشتند .بعدها با ابداع يك سيستم الكتريكى در خانهی شهرآرا ،رفتوآمدها را بهاين
خانه و در درون خانه از اتاقى بهاتاق ديگر يا بهدستشويى و آشپزخانه ،كنترل
مىكرديم بهطورى كه در يك آن ،بيش از يك نفر در خارج از اتاقها نمىماند و
احتمال برخوردهاى ناخواسته كاهش مىيافت .علىاصغر منتظرحقيقى ،مهدى
ابريشمچی ،موسى خيابانى ،ناصر صادق ،على ميهندوست ،محمدعلى رحمانى ،فرهاد
صفا ،محمد بازرگانى ،ابراهيم آوخ ،سيدمحمد صدر ،نبى معظمى و بهرام آرام از جمله
كسانى بودند كه بگونهای ناشناس در نشستهاى تشكيالتى در گروههاى دو يا
سهنفره در اين خانه شركت مىكردند.
موقعيت خانهی شهرآرا ،از نظر امنيتى نسبتاً خوب بهنظر مىآمد .تعداد ساكنان
محل زياد بود و ما در بين آنها گم مىشديم .بيشتر ساكنان ساختمان قابل شناسايى
بودند و رفتوآمد افراد غيرساكن در آن ،بهخوبى بهچشم مىآمد .حدود سه ماه از
اجارهی اين خانه گذشته بود كه حركات صاحب چلوكبابى نبش خيابان مقابل،
مشكوك بهنظر رسيد« .حسن كبابى» هر روز از صبح يك چهارپايه در خيابان
مىگذاشت ،روى آن مىنشست و ساختمانهاى روبهرويش را تماشا مىكرد .برداشت
ما اين بود كه حسن ،از آن فاصله سى چهل مترى ،آپارتمان ما را كه در طبقه دوم
بود ،زير نظر دارد .اينكه حسن مأمور ساواك باشد ،منطقى بهنظر نمىآمد .نگاه او
بيشتر متوجه باالى ساختمان بود و بهمحل ورود و خروج كارى نداشت .خيلى احمقانه
بود كه ساواك مأمورى را بدين شكل ،آشكار و ثابت ،هر روز از صبح تا شب در همان
محل بهكار بگمارد ،زيرا مراقبت دائم او بهسادگى برمال مىشد .ولى بههرحال هرچه
بود چشمى بود كه رفتوآمد ما در آن ضبط مىشد.
سرانجام ،خانه را از مدارك تشكيالتى پاك كرديم .من و ابراهيم بهعنوان ساكنان
ثابت اين خانه ،محمل مناسبى آماده داشتيم تا در صورت پيشامدى ،حضور خود را در
آنجا توجيه كنيم .ما براى شناخت رفتار حسنكبابی و علت "نگهبانی" او در جلو
مغازهاش بهمشتريان چلوكبابى پيوستيم و با چندبار غذاخوردن در رستورانش با حسن
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نيز گفتوگو كرديم .كالً چنين برداشت مىشد كه وى بهمراقبت مىنشيند و همهی
حواسش را بهسوى خانهی ما متمركز مىكند اما ما هدف اين مراقبت نيستيم .شايد او
جوانان موتورسوارى را كه در همسايگى ما بودند ،زيرنظر داشت .سرانجام بهخاطر
رفتار مشكوك حسن ،رفتوآمد بهاين خانهی جمعى ،طى چند هفته دستخوش
اختالل شد و تقريباً متوقف گرديد .تا اينكه روزى كاشف بهعمل آمد كه داستان
عشق و عاشقى در كار است .حسن ،عاشق دلباختهی يك دختر ارمنى در آپارتمان
باالى ما بود .معشوق ،بىخبر از عشقى كه در دل حسن شعله مىكشيد ،زندگى
مىكرد و حسن در آرزوى ديدن رخ يار در خيابان مىنشست .شايد حسن يادش رفته
بود كه يك مسلمانزاده است و حتا اگر دلها بههم راه مىيافت ،ديوار سترگى از
سنت ،رسيدن بهوصال را دشوار مىكرد .بههرحال او دل خوش داشت كه در آرزوى
ديدن سيماى دخترك ارمنی ،آن هم از دور ،صبح تا شام بر چهارپايه چوبى در كنجى
بنشيند و بهپنجرههاى بىجان خانهی معشوق چشم و دل بسپارد .قبل از اينكه حسن
ماهش را در پنجرههاى آن خانه ببيند ،دخترك كه سرنوشتش بهكار پدرش گره
خورده بود با پايان مأموريت پدر ،تهران را ترك گفت .آنگاه حسن چهارپايهاش را از
خيابان برچيد و ما نفس راحتى كشيديم.
من همزمان ،بهچند كار مختلف مىپرداختم .كار براى امرار معاش ،تالش براى
يادگيرى درسهاى سنگين دانشكده و باالخره بهطور تمام وقت همراه يك تشكيالت
سياسى و مخفى بهپيش رفتن .در اين هنگام حتا هر دقيقه از وقت معنا و ارزش
داشت .وقتى براى پرداختن بهروابط دوستانه و خانوادگى نبود .پيوند عاطفى خود را با
همهی بستگان و دوستانى كه عضو سازمان نبودند ،قطع كرده بودم .اين كار در حالى
صورت مىگرفت كه عواطف خانوادگى ،بار سنگينى را بر دوشم مىگذاشت .من
بهخانوادهام احساس دين مىكردم و از اينكه در شرايطى بهسر مىبردم كه امكان
هيچ كمكى بهآنها وجود نداشت ،رنج میبردم .شكستن بندهاى عاطفى كار دشوارى
بود .براى آنكه روابط خانوادگى و يا دوستانه مزاحمتى براى كار تشكيالتى نباشد،
مىبايست از ايجاد رابطههای غيرضرورى پرهيز مىكرديم .وقتى پدرم در نامهاى از
اينكه او را بیخبر گذاشته بودم گاليه كرده بود ،مىبايست پاسخى مىدادم كه
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ازآنپس چنين پرسشی را نداشته باشد .هرگاه كسى از بستگان يا دوستان بهتهران
مىآمد الزم بود تا آنجا كه ميسر بود از ديدارش خودداری كنم و حتا اگر ديداری با
كسی در بيرون از خانهی جمعی رخ میداد میبايست نام و نشان خانهيی را كه در آن
زندگی میكردم از وی پنهان میماند.
ما نمىتوانستيم علت رفتار«نا مناسب» خود را براى كسانى كه از تشكيالت
بیخبر بودند بيان كنيم ،چرا كه امنيت گروه مخفی ما در گرو پنهانكاری سفت و
سخت بود .كاهش تماس با دوستان غيرتشكيالتى و بستگان و گاه قطع اين پيوندها،
شرط الزم براى ادامهی كار مخفى بهشمار مىرفت .مخفىكارى حتا ايجاب مىكرد
كه از درگيرشدن در بحثهاى سياسى علنى كه نمايانگر تفكر ما بود پرهيز كنيم.
آنچه بهخاطر حفظ امنيت يك سازمان مخفى ضرورى بهنظر مىرسيد ،ظاهراً مغاير با
رشد و پرورش عواطف انسانى بود .ما وظيفهی خود را تالش پيگير براى بهبود زندگى
همگان مىدانستيم .آنچه كه از ديد ديگران ،بدرفتارى با آنها بهشمار مىرفت ،از
ديدگاه ما ،ضرورتى براى پيشبرد فعاليت يك سازمان مخفى بهحساب مىآمد كه در
پايان بهنفع همهی مردم جامعه و از جمله بهنفع نزديكان ما نيز بود .بدينترتيب،
ناخواسته ،براساس وظيفهاى كه پنهانكارى و حفظ امنيت سازمان بردوش ما
مىگذاشت ،تماس ما با جامعهاى كه در آرزوى تغييرش بوديم محدود مىشد.
ششماه از اجارهی خانهی شهرآرا گذشته بود كه من از سوى سازمان بهيك مسافرت
برونم رزى فرستاده شدم .در مراحل ابتدايى اين مسافرت ،حوادثى رخ داد كه از نظر
امنيتى تخليهی خانه را ضرورى كرد .رفقا بىدرنگ ،خانه را تخليه كرده بودند و
خالىبودن آن را تلفنى بهبرادرم اطالع داده بودند ،برادرم بهعنوان ضامن آن خانه،
بدون اينكه از وضع من ،هويت كسانى كه در آنجا زندگى مىكردند و يا از علت
تخليهی ناگهانى چيزى بداند ،بهسراغ خانه مىرود .او كه حقوق كارمندىاش كفاف
پرداخت اجارهی آن خانه را نمىداد ،تصميم مىگيرد كه خانه را بهصاحبش برگرداند.
وقتى با صاحبخانه تماس مىگيرد ،او بر اساس اجارهنامه ،اجارهی يك سال را مطالبه
مىكند .كار بهمنازعه مىكشد و صاحبخانه تهديد مىكند كه در صورت عدم پرداخت
اجارهی ششماه باقیمانده ،مشكوكبودن وضع ساكنان خانه را بهساواك اطالع
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خواهد داد .او كلمات خرابكار و قاچاقچی را نيز بهزبان آورده بود .سرانجام پساز
دردسری كه برای برادرم ايجاد شده بود ،وی بهناچار با پرداخت پولی كه خواسته شده
بود ،بهاجارهی خانهی شهرآرا پايان داده بود .بعدها معلوم شد كه صاحبخانه خود از
همدستان ساواك بوده است.
چندماه پساز تخليهی خانهی شهرآرا ،هنگامى كه در يك پايگاه چريكى در سوريه
بهسر مىبردم ،براى رد گمكردن نزد ساواك ،يك كارتپستال از طريق آلمان بهايران
فرستادم و يك آدرس پستى غيرقابل تعقيب نيز در آن نوشتم .پساز چندى ،برادرم در
نامهاى كه بهآن آدرس پستی فرستاده بود ،دلگيرى خود را از آنچه بهسر او آورده
بودم ،بيان كرده بود و از اينكه او را با دردسرهايی كه برايش ايجاد كرده بودم تنها
گذاشته و «در آلمان خوش مىگذراندم» گاليه داشت.

شرايط سياسى و اجتماعى پيدايش سازمان
در ميان يكى از دژهاى سنگين شمال شهر ،دور از شهر پرغوغا و دورتر از گودهاى
جنوب ،در سرسراى بزرگى كه با قالىهاى ابريشمبافت زيبا و چلچراغهاى بزرگ و
نورافشان تزئين شده است ،در پشت ميزى خاتمكارى و مرصع ،مردى با نامى
افسانهاى نشسته است .او كه نه هنرمندى است بزرگ و نه جادوگرى زبردست ،بر
ثروت و سر نوشت ملتی بزرگ چنگ انداخته است .اين مرد افسانهاى تاج و تختش را
مديون بيگانگان است .او بهدست كاردار سفارت انگليس در تهران بهتخت شاهى
نشسته است و در پی طوفانهاى مردمى با يارى سازمان جاسوسى آمريكا از
سرنگونى نجات يافته و بر اريكهی قدرت چسبيده است.
وقتى فئوداليسم در ايران تضعيف شده بود و بهسرنوشت تاريخى خود نزديك مىشد،
او بود كه با انقالب سفيدش زمينداران بزرگ را از صحنهی قدرت بيرون راند و با
بورژوازى نوپاى تجارى و صنعتى ،عهد و پيمان بست .وی و خاندانش با انبانهاى
لبريز از درآمدهاى عمومى ،يكباره صاحب صنايع و مراكز مالى و توليدى بىشمارى
شدند .هرجا سودهای كالن و بیحساب در كار بود ،همكاری و همدستى آنان آشكار
مىشد .براى حفظ اين زدوبندها ،بايد هر اعتراضى را در نطفه خفه كرد و ملتى را
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بهزنجير كشيد .فرهيختگان و دلسوزان كشور ،زير فشار دستگاههای امنيتی بهسكوت،
تبعيد و يا زندان كشيده شده بودند .اين سركوب حتا آن نيروهای سياسی را كه وفادار
بهقانون اساسی و خواستار سلطنت مشروطه بودند نيز در بر میگرفت .دكتر محمد
مصدق در حصر خانگی بهسر میبرد و جبههیملی كه روزی مصدق سكاندارش بود،
از سوی حكومت ،غير قانونی اعالم شده بود .اهرمهاى سركوب و خفقان و
آزادىكشى بهفرمان شاه در سراسر ايرانزمين در حركت بود و در سايهی خفقان
بوجود آمده ،رژيمی با محوريت يك ديكتاتور حكومت میكرد.
نابرابرىهاى اجتماعى در همهجا ديده مىشود .پساز اصالحات ارضى،
روستاييان بهفقرنشسته را از دهات و كار در مزارع بهشهرهايى كه بيمارگونه ورم
مىكنند ،روانه كرده است و انبوه فقيران نوپاى جامعه در گودنشينهاى اطراف شهرها
مىلولند .رژيم شاه با تبليغات پرسروصداى خود دروغهاى بزرگ را در قالب ارقام
نجومى بهخورد افكار عمومى مىدهد و ايران خفقانگرفته را جزيره ثبات مىنامد.
قلمهايى كه بهتملق نمىنويسند ،در دستها مىشكنند و هر صدايى كه بهچاپلوسى
نپردازد در گلو خفه مىشود .همه بايد بدانگونه كه شاه مىخواهد ،بينديشند ،بگويند و
بنويسند .گستاخی او بهجايى رسيده است كه اعالم مىكند كه «ايران جايى براى
دگرانديشى نيست .يا با مائيد و يا بر مائيد ».شكنجهگران ساواك در پستوهاى اوين و
زندانهاى ديگر ،بهانسانكشى ،بهمعناى واقعى آن مشغولند .آنها دگرانديشان را
بهجرم آزادانديشى بهشكنجه ،زندان و حتا بهجوخههاى اعدام مىسپارند تا از اين راه،
هر حركت آزاديخواهانهاى را ،در آغاز آن نابود كنند.

بلوغ سازمان
سال  1349است ،گروه و يا سازمان كوچك ما پنجساله شده است .در پنجسال
گذشته ،آموزش و پرورش اعضاى سازمان در نهايت مخفىكارى ،بهطور جدى دنبال
شده است .اعضای سازمان بدون هيچ وقفهاى در كار خودسازى و رشد جمعى گروه
بهفعاليت مشغولاند .سطح دانش افراد در همهی زمينهها براى مبارزهاى پيگير برعليه
رژيم شاه ،ارتقاء يافته است .كاربرد آموزشهاى امنيتى و هوشيارى اعضا ،توانسته
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است تشكيالت كامالً مخفى ما را از نفوذ و ضربههاى ساواك درامان نگهدارد و
ادامهی فعاليت آن را ممكن سازد .گروه ما در اين هنگام دوران رشد اوليه را پشت سر
گذاشته بود و بهعنوان يك تشكيالت سازمانيافته ،بهمرحلهی بلوغ رسيده بود و
بهصحنهی عمل نزديك میشد.
در شرايطى كه رژيم شاه با تكيه بر نيروهاى مزدور و مسلحاش در برابر نيروهاى
ملى و آزاديخواه ايستاده بود ،سخن از مبارزهی سياسى ،يك ماجراجويى و نبرد با
دستهاى خالى ،نوعى خودكشى بود.
« نيروى پيشتاز در اين نبرد بايد خود را مسلح كند و پيامش را با شليك گلولهها درهم
آميزد تا آن را بهگوش ملتى دربند ،برساند ».اين درسى بود كه ما از نگاه بهرويدادهاى
پيشين و رفتار خشونت بار استبداد موجود ،آموخته بوديم .مبارزهی مسلحانه بهعنوان
خطمشی سازمان ،براى درهمشكستن جو ترور و وحشت و نيز تبليغ سياسى برپايهی
قدرت نظامى ،در دستور كار قرار گرفت.
نزديكبودن جشنهاى  2500سالهی شاهنشاهى ،موقعيت مناسبى براى افشاى
رژيم و شناساندن موجوديت سازمان بود .سازمان مىكوشيد تا همزمان با آغاز اين
جشنها بهمرحلهی عمل گام بگذارد.
برای آغاز مبارزه مسلحانه نياز بهآموزش نظامی و تداركات بود .بنابراين آموزش
نظامی و تهيهی اسلحه و مهمات در دستوركار قرار گرفت .با توجه بهمحدوديتها و
خطرهايی كه آموزش افراد در ايران داشت ،فرستادن گروهی از اعضای سازمان
بهخارج از كشور مطرح شد .از اين رو ،تماس با نيروهاى مبارز كشورهاى ديگر كه از
تجربيات و امكانات بسيارى برخوردار بودند ،يك ضرورت بهشمار مىرفت .در اين
راستا بود كه سازمان چند تن از عناصر خود را بهخارج از ايران اعزام كرد.
علی باكری و اصغر بديعزادگان كه هر دو استاديار دانشگاه بودند و بهراحتی
میتوانستند سفر كنند ،تابستان  ،1348از سوی سازمان بهفرانسه اعزام شدند .آنها
كوشيدند از طريق سفارت چين در پاريس ،راهی برای فرستادن اعضا بهچين و
آموزش نظامی پيدا كنند .سفارت چين از هر گونه همكاری يا حتا راهنمايی در اين
باره خودداری كرد .پیگيری آنها با مراجعه بهسفارتهای الجزاير و كوبا ادامه يافت.
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تماس با اين دو سفارتخانه نيز نتيجهيی بهبار نياورد .باكری و بديعزادگان با دست
خالی بهايران برگشتند .پساز آن در آبانماه همان سال ،حسين احمدی روحانی كه
يكی از اعضای برجسته سازمان بود بهفرانسه رفت .وی با نماينده سازمان آزاديبخش
فلسطين در پاريس تماس گرفت .با اينكه «محمود الهمشری» ظاهرا بههمكاری در
اين زمينه تمايل نشان داده بود اما در عمل كاری از پيش نبرد و روحانی بهايران
بازگشت .پساز رايزنیهای جديد توسط فتحاهلل خامنهای و تماس وی با نمايندهی
سازمان آزاديبخش فلسطين در دوحه بنا شد ،يك گروه از سازمان برای گفتوگو با
نمايندهی سازمان الفتح در قطر ،عازم اين شيخ نشين شود .گروهی شامل تراب
حقشناس ،رسول مشكينفام و فتحاهلل خامنهای ،در فروردين  1349بطور غير مجاز،
از مرز آبی جنوب خود را بهدبی رساند .اين گروه ،از دبی با لنج بهسوی قطر حركت
كرد .اين سفر كه با خطرات جدی دريايی روبهرو شد ،پساز چندين روز سرگردانی در
دريا بهمقصد رسيد .فرستادههای سازمان در دوحه  ،با نمايندهی سازمان فلسطينی
الفتح ، ،پيرامون اعزام عدهيی بهپايگاههای فلسطينی ،گفتو گو كردند .پساز چند آمد
و شد ،سازمان الفتح آمادگی خود را برای پذيرش تعدادی از اعضای سازمان اعالم
داشت .پيرو موافقت سازمان الفتح ،اعزام برخی از اعضای سازمان ،بهپايگاههای
فلسطينی در اردن ،در دستوركار قرارگرفت .همهی اين تماسها و اعزام اعضای
سازمان بهپايگاههای فلسطينی میبايست كامال پنهانی صورت میگرفت.

مسافرت برونمرزى
روزى در اواسط خرداد كه امتحانات آخرين ترم دانشگاه در جريان بود ،محمد
بازرگانى بهعنوان رابط تشكيالتى ،بهمن خبر داد كه يك مسافرت كامالً مخفى
بهمدت تقريباً ششماه در پيش دارم .براى چنين مسافرتى الزم بود زمينهسازى كنم و
محمل مناسبى براى قانعكردن خانواده و آشنايان خود ،ارائه دهم .در همين هنگام از
طرف دانشكدهی فنى دو بورس تحصيلى براى كانادا و اسرائيل بهمن پيشنهاد شده
بود كه در فكر بهانهتراشى براى رد آنها بودم .يك هفته بعد خبر رسيد كه تا چند روز
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ديگر مسافرت ششماهه آغاز خواهد شد .چند عكس براى تهيهی شناسنامهيی جعلى
بهمحمد دادم و بهآمادهكردن كارهاى پيش از سفر پرداختم.
درسهای دورهی فوقليسانس را گذرانده بودم و استاد راهنما منتظر پاياننامهام
بود .اگر پاياننامه را ميدادم بیدرنگ بايد بهخدمت نظاموظيفه میرفتم.
پس بايد از دادن پايان نامه خودداری میكردم و برای غيبت خود در دانشكده
محملی میتراشيدم .با استاد راهنماى دورهی تخصصى تماس گرفتم و گفتم پدرم
مريض است و بايد براى ادارهی امالك او مدت ششماه در مشهد بمانم .با اين بهانه
از او خواهش كردم كه تز پايان تحصيلم را ناتمام اعالم كند تا پساز بازگشت ،آن را
بهپايان برسانم .با پوشش اينكه بهمشهد رفتهام ،بسيارى از مسائل دستوپاگير حل
مىشد .بورس اسرائيل را كه ضرباالجل بود ،بهبهانهی مريضى پدرم ،بهيك استاد
يهودىتبار دانشكده پيشنهاد كردم كه او با خوشحالى آن را پذيرفت و استفاده كرد.
بورس كانادا فعالً راكد مىماند .با ندادن تز پايان نامه ،همچنان دانشجو باقی میماندم
و مسئلهی رفتن بهسربازى كه بنا بود يك ماه بعد شروع شود بهتعويق مىافتاد.
پنجشنبه  28خرداد ،با قطار بعدازظهر بهطرف مشهد حركت كردم و ساعت نه
صبح روز بعد وارد مشهد شدم .انجام اين سفر كه بدون خبر قبلى بود ،باعث شگفتى
خانوادهام شد .ضمن ديدار با خواهران ،برادر ،پدر و مادرم بهآنها گفتم كه براى مدت
ششماه« ،كارى در شركت نفت جنوب» گرفتهام و بايد صبح روز بعد براى انجام
كارهاى ادارى آن ،در تهران باشم .اينكه من بهعنوان مهندس كارم را آغاز كنم براى
همهشان خوشحالكننده بود .مادرم اصرار داشت كه الاقل يك شب پيش آنها بمانم.
با اين بهانه كه نمىتوان كارهاى ادارى را بهتعويق انداخت او را قانع كردم و اجازه
خواستم كه همان روز بهسوى تهران حركت كنم.
پدرم بهتازگى حسابدار شركت "شاهپسند" در مشهد شده بود ،او هم براى ناهار
بهخانه آمد و گفت كه براى بدرقهام بهايستگاه راهآهن خواهد آمد .گفتوشنودهاى
خانوادگى بهگرمى ادامه داشت .مادرم درد دلهايش را كه از يك سال پيش جمع
كرده بود بازگو مىكرد و خواهر كوچكم كه اولين دختر خانواده بود كه بهمدرسهی
غيرمذهبى مىرفت ،از مدرسهاش گفتنى بسيار داشت .شكستن حلقهی محبتى كه
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دلهاى نيازمند ما را بههم پيوند مىداد بسيار دشوار بود .احساس غريبى داشتم.
نگرانى عميقى از اينكه اين آخرين ديدار ما باشد مرا میآزرد.
زمان حركت قطار كه با دلهاى ما بيگانه بود ،نزديك مىشد .با وداعى اشكآلود،
از اين هالهی عشق دل كندم .مادرم با سينى آينه و قرآن بر دست ،دلهرهی جديدى
را تجربه مىكرد و ديدگان پراميدش تا خم كوچهی «تپه خاك» مرا دنبال كرد .در
حالى كه خواهران كوچكم چون سايه مرا دنبال مىكردند بهخيابان تهران (امامرضای
كنونی)رسيدم و قبل از نشستن در تاكسى با احساس لطيف و كودكانهی آنها نيز
وداع گفتم.
وقتى بهايستگاه راهآهن رسيدم دقايقى بيش بهحركت قطار باقى نبود .در حالى كه
آمادهی سوارشدن بهقطار بودم ،در بين جمعيت انبوهى كه روى سكوى راهآهن موج
مىزد ،بهدنبال پدرم مىگشتم .در آخرين دقايق ،پدرم را در ميان جمعيت ديدم .او نيز
شتابزده ،بهدنبال من بود .وقتى خود را بهاو رساندم ،اولين آژير قطار بهصدا درآمد.
پدرم درحالى كه اشك در چشمانش حلقه زده و سختى وداع ،صدايش را نارسا و
لرزان كرده بود ،گفت« :ببخشيد كه جز يك پاكت زردآلو چيز ديگرى نخريدم».
پساز گرفتن پاكت ميوه و بوسيدن گونهاش ،بهسوى قطار دويدم و پدرم نيز مرا دنبال
مىكرد .در حالى كه همهی عشق و سپاسم را نسبت بهاو در چند كلمه ادا مىكردم
سوار قطار شدم و نگاه پرمحبت او را تا آنجا كه ممكن بود از پنجرهی كوپهام تماشا
كردم .صبح جمعه درحالى كه هنوز خيابانهاى شهر تهران خالى بهنظر مىرسيد ،از
ايستگاه قطار بهخانه بازگشتم .فقط يك روز وقت داشتم تا همهی آنهايى را كه
ممكن بود غيبتم مورد سؤالشان باشد ،از رفتن براى كار در «شركت نفت جنوب» آگاه
كنم .بعدازظهر جمعه براى آخرين بار محمد بازرگانى را مالقات كردم و چند نامه كه
با محملم جور مىآمد بهاو دادم .اين نامهها را متناسب با محمل «كار در شركت نفت
جنوب» ،با تارخهای گوناگون نوشته بودم تا هرماه ،يكى از آنها براى خانوادهام
فرستاده شود .محمد برايم آرزوى موفقيت كرد .بهگرمى دست يكديگر را فشرديم و
خداحافظى كرديم.
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نادانسته ،اين آخرين ديدار من و محمد بازرگانى بود .وى يكسال بعد ،در حالى
كه بهمبارزه برعليه بىعدالتىها مىانديشيد ،در برابر جوخهی اعدام جالدان شاه،
ايستاده جان باخت.
بقيهی كارهاى مسافرت با نظارت حسين روحانى انجام مىشد .صبح روز شنبه
سرى بهدانشكده زدم و با مهدى ابريشمچی كه در آن هنگام صميمىترين دوست
زندگیام بود ،خداحافظى كردم .او كه خود اكنون در سازمان ما فعال بود با كلماتى
طنزآميز براى كار مرموزم در «شركت نفت جنوب» آرزوى موفقيت كرد و بدينترتيب
با جدايى از آخرين حلقههاى عاطفى ،راهى سفرى ناشناخته شدم.
بعدازظهر يكشنبه  31خرداد  1349در گاراژ مسافرتى ميهنتور ،در خيابان
فردوسى ،حسين روحانى سر قرار آمد و شناسنامهاى بهمن داد كه ازآنپس كارت
شناسايىام بهشمار مىرفت .اين شناسنامه و چند شناسنامه مشابه آنرا ياران
تشكيالتى ،از فقيران و معتادان جنوب شهر ،خريدارى كرده بودند .در گاراژ ميهنتور،
روحانى مرا بهشخصى بهنام «محمدعلى» معرفى كرد .او مردى خونگرم و باتجربه
بهنظر مىرسيد .در ميان جمعيت حاضر در گاراژ ،موسى خيابانى را نيز بهعنوان مسافر
اتوبوس ديدم .درحالى كه در صندلى كنار محمدعلى (تراب حقشناس) نشسته بودم،
اتوبوس راه خود را در ميان بدرقهكنندگان باز كرد و پيش رفت .حسين روحانى با
كلماتى پر از مهربانى ،همهی ما را بهخدا سپرد و از ميدان ديدمان بيرون رفت.
دقايقى بعد ،اتوبوس ،جادههاى بيابانى را بهسوى بندرعباس در پيش گرفت .پساز دو
توقف كوتاه در قهوهخانههای ميان راه ،پاسی از نيمهشب گذشته بود كه بهبندرعباس
رسيديم .هوا گرم و شرجى بود و بىخوابى چشمها را آزار مىداد .با سه نفر همگروه و
همراهم كه در بين آنها فقط موسى خيابانى را از قبل مىشناختم ،در كنجى از گاراژ
در بندر عباس ،روى سكويى دراز كشيديم و باقى شب را در آنجا گذرانديم.
با روشنشدن هوا تالش تازهاى برای ادامهی سفر جان گرفت .تراب حقشناس
براى يافتن وسيلهی نقليهاى كه ما را بهبندرلنگه برساند ،پرسوجو مىكرد .نزديك
ظهر بود كه پرسوجوها در يكى از گاراژهاى شهر بهثمر رسيد .مردى حاضر شد با
دريافت سيصدتومان براى هر نفر ،ما را بهبندرلنگه برساند.
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ساعت دو بعدازظهر بود كه با اتومبيل قاچاقبر گاراژ را ترك كرديم .چند لحظه بعد
جيپ لندرور با پنج سرنشين وارد جادهاى خاكى شد .راننده بهناچار از بيراهه رفت تا با
گشتى هاى ژاندارمرى كه در مسير بندرعباس تا بندرلنگه بهشكار قاچاقچیها
مىپرداختند ،برخورد نكنيم .جاده سخت و ناهموار و هوا بهشدت گرم بود .ما با آهنگ
حركت چرخها در داخل لندرور باال و پائين مىپريديم .يك ساعت بعد براى رفع
تشنگى بهبِركهاى كه راننده وعده داده بود رسيديم .آب بركه پر از جانوران رنگارنگ
ريز و زنده بود .چشمها را میبستيم و آبی را كه با دستها بهدهان میرسانديم می
نوشيديم .فرو نشاندن تشنگی ،آب بركه را دلنشين و گوارا مینمود .بهگفتهی راننده،
در تمام اين مسير فقط دو بركهی آب وجود داشت .بركه بهحوضچهی سرپوشيدهاى
گفته مىشد كه آب باران را در آن جمع مىكردند و همهی آدمها و جانوران آن
منطقه ،از آن آب مىنوشيدند.
ديدن زندگى فالكتبار همميهنان در اين بخش از كشورمان ،ما را در راه هدفى
كه بهسويش بوديم بيش از پيش استوار مىكرد .ساعت حدود پنج بعدازظهر بود كه در
بازار بندرلنگه توقف كرديم و تراب حقشناساز مردم سراغ آدرسى را كه همراه داشت
میگرفت .سرانجام ،لندرور ،ما را در مقابل خانهيى گِلى در كوچهيى تنگ در گوشهيی
از بندرلنگه پياده كرد .هوا بهشدت گرم بود و همهجا خشك و خالى از گياه ديده
مىشد .كمآبى چهرهی كريه خود را در همه چيز ،حتا در آدمها نشان مىداد .پساز
كمی پرسوجو صدايى از ميان يك چارديوارى ،ما را فراخواند .وارد آنجا شديم.
زن خانواده ،ما را بهاتاقى كه يك زيلو نيمى از زمين آن را پوشانده بود ،هدايت
كرد
و تا آمدن شوهرش ،با چند چاى شيرين مخصوص و پررنگ ،از ما پذيرايى كرد .هوا
تاريك شده بود كه مردى فانوس بهدست بهداخل اتاق آمد و بهما خوشآمد گفت.
چين و چروك صورت آفتابخوردهاش از دشوارى زندگى او حكايت داشت .صحبت از
چگونگى ادامهی سفر بود .قاچاقچی با كلماتى مانند «انشااهلل» و «اگر خدا بخواهد»
زمان و مكان مسافرت دريايى را بهشرايطى كه پيش خواهد آمد ،حواله مىكرد .وى
در آن لحظه هيچ جواب روشنى براى ما نداشت .او مىبايست در تاريكى شب با افراد
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همپيشهاش ،در اين باره صحبت میكرد .در نيمهشب پساز كشتن كژدمى كه روى
زيلو راه مىرفت ،خواب از چشمانمان پريد .فتيلهی چراغ نفتى را باال كشيديم و
بقيهی شب را نشستيم .وقتى نور بامدادى از روزنههاى در بهدرون اتاق مىتابيد ،مرد
ديشبى با يك سينى در دست وارد اتاق شد .او درحالى كه سينى چاى و نان و پنير را
بهآرامى بر زمين مىگذاشت ،نتيجهی گفتوگوهاى نيمهشب خود را براى ما بازگو
كرد و گفت كه هنگام ظهر از آن خانه خواهيم رفت.
هنگامى كه آفتاب عمود مىتابيد ،قاچاقچی شتابزده بهخانه برگشت .هزينهی سفر
تا آن سوى آب نفرى سيصدتومان برآورد شده بود .او همهی پول را پيشاپيش گرفت
و ما را به لندرورى كه بيرون خانه در انتظارمان بود ،رسانيد .درحالى كه ماشين
بهآرامى از كوچههاى پرپيچ و خم مىگذشت ،راننده تأكيد مىكرد كه در مسيرمان از
صحبت با مردم پرهيز كنيم .با چند توقف كوتاه ،چند نفر ديگر نيز سوار شدند و آنگاه
لندرور راه بيابان را در پيش گرفت .نيمساعت بعد در كوچه پسكوچههاى دهكدهيى
خشك و خالى ،مقابل يك داالن باريك ،پياده شديم و پساز عبور از چند پيچ و خم
بهحياط كوچكى وارد شديم كه نيمی از آن ايوان بود .حدود بيستنفرى كه در ايوان
نشسته بودند آرام و بىسروصدا ما را تماشا میكردند .گويا همهی آنها همسفران ما
بودند .فضاى تنگ و شرايط ناگوار زندگى در اين خانه ،بىصبرى را افزون مىكرد.
همه در انتظار لحظهاى بودند كه قاچاقچی بيايد و سفر دريايی آغاز شود .هيچكس
نمىتوانست بگويد چه هنگامى از آن خانه خواهيم رفت .بعضى از ايواننشينان ،از يك
هفته پيش در اين خانه بهسر مىبردند .گاه و بيگاه كسى مىآمد و افراد ديگرى را
بهجمع منتظران مىافزود و وعدهی چندساعت بعد را مىداد و مىرفت.
غروب آن روز سى و هفتنفر را در ايوان شمردم .ساعت يك بامداد روز بعد،
فتيلهی چراغ نفتى باال رفت و در تابش زردرنگ نور چراغ ،چهرهی مردى كه تازه
وارد شده بود پيدا شد و انتظار ما بهپايان رسيد .ما بايد بدون هيچگونه سروصدايى
بهدنبال آن مرد حركت مىكرديم .هوا تاريك و زمين شنزار بود و صف مسافران
غيرمجاز ،چون شبحى دراز در دل كوچههاى سياه ،خود را بهسويى مىكشيد .پساز
كمى پيادهروى ،صداى برخورد امواج دريا ،بر صداى ماسههاى زير پايمان چيره شد و
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نزديكى بهدريا را خبر داد .حدود نيمساعت بعد بهدريا رسيديم .تارك سفيد امواج
ساحلی ،بر صفحهی تاريك شب مىدرخشيد و كمى دورتر پيكر سياه يك لنج
ماهيگيرى در ميان امواج ،ديده مىشد .بهدستور قاچاقچی پاچهی شلوارهاى خود را تا
آنجا كه ممكن بود باال زديم و بهدنبال آن مرد چندمترى در آب جلو رفتيم و با
چنگانداختن بهيك طناب از روى الستيكى كه كنار لنج آويخته بود خود را باال
كشيديم .لنج با بيش از چهل سرنشين ،از جمله سه زن ،يك ناخدا و سه نفر جاشو
ساحل را بهقصد آن سوى آب ترك كرد.

بهسوى دبى
نيمساعت از حركت قايق گذشته بود كه ناخدا ،متوجه گشتى ژاندارمرى شد و بهناچار
مسير حركتش را تغيير داد .قايق بر دوش موجهاى سرگردان ،گهوارهوار تكان
مىخورد و تراوش موجهاى بزرگتر ،داخل قايق را خيس مىكرد .وزش باد بدنهاى
خيس ما را خنك مىكرد و خواب را نيز از چشمانمان مىبرد .سرنوشت ما اكنون در
دست ناخدا بود .داستانهاى بسيارى از مسافرتهاى شوم دريايى در خليج شنيده
بودم .سياهى شب دريا ،تكانهاى شديد قايق و موجهاى سرگردانی كه بهقايق
میكوبيدند و فراز خود را بهدرون آن میريختند ،گويى پيشدرآمد يكى از داستانهاى
شوم دريا بود.
در فروردين  1349يعنى چهارماه پيش از سفر دريايى ما ،سهتن از ياران
تشكيالتى ،تراب حقشناس ،فتحاهلل خامنهای و رسول مشكينفام كه براى مذاكره با
نمايندهی الفتح در قطر ،عازم اين شيخنشين شده بودند ،همراه با دهها مسافر ديگر
سوار بر يك بلم موتورى و بهطور قاچاق ،از دبى بهسوى قطر حركت مىكنند .دريا
بهطور كمسابقهاى طوفانى مىشود .ناخدا تصميم بهبازگشت مىگيرد ولى وقتى
متوجه مىشود كه اگر بهدبى بازگردد ،مسافران كرايهی پرداختشده را مطالبه خواهند
كرد ،تصميم خود را عوض مىكند ،خطر حادثه را مىپذيرد و بهراه خود ادامه مىدهد.
قايق چند روز در دريا سرگردان مىماند .كمبود غذا و آب آشاميدنى و خستگى چند
شبانهروز انتظار همراه با وحشت ،همهی مسافران را از رمق مىاندازد .در شبى تاريك،
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ساعت يك بعداز نيمهشب ناخدا اعالم مىكند كه بهقطر رسيدهاند .قايق را در نزديكى
ساحل متوقف مىكند و از مسافران مىخواهد كه پياده شوند .سرنشينان خسته و
فرسوده كه اكثراً در جستجوى كار ،دل بهدريا زده بودند با خوشحالى از قايق پياده
مىشوند.
رفقاى ما كه داستان هاى ناگوار دريايى را شنيده بودند وقتى هيچ اثرى از زندگى
در آنجا نمىبينند بهناخدا مظنون مىشوند و بهچند مسافر ديگر نيز هشدار مىدهند.
آنها ناخدا را كه همراه با جاشوهايش در قايق مانده بود و آمادهی دورشدن از ساحل
بود ،متوقف مىكنند و از او مىخواهند كه تا رسيدن بهجايى كه اثرى از زندگى باشد
آنها را همراهى كند .ناخدا بهناچار پياده مىشود و ظاهراً همراه مسافران بهراه
مىافتد .پساز مقدارى پيشروى در تاريكى ،ناخدا وانمود مىكند كه اشتباه كرده است
و اعالم مىكند كه آنجا قطر نيست .آنگاه مسافران پراكنده و از پاافتاده بهقايق
برمىگردند .ازآنپس ناخدا تحتفرمان مسافران ،دريا را طى مىكند .اگر توطئهی
ناخدا بهانجام مىرسيد ،مسافران را در جزيرهاى بىآب و علف بهكام مرگ مىسپرد.
باالخره يك شبانه روز پساز آن ،اين قايق بهساحل قطر رسيده بود.
بارها در خليجفارس اتفاق افتاده بو دكه قايقران از ترس دستگيرى خود و
توقيف قايقش ،مسافران را در جزيرههاى بىسرنشين در خليج رها كرده و همهی
آنها در جزيرهيی خشك و خالی بر اثر گرسنگی و تشنگی جان سپرده بودند.
قايق ما در ميان باد و باران و تاريكى ،دل شب را كاويد تا بهصبح زيباى خليج
رسيد .تابش نور صبحگاهى بر بستر پرخروش دريا ،چون آينههايى متالطم ،برق
مىزد .رقص ماهىها كه با شور و هيجان بههوا مىپريدند و معلقزنان بهدريا
بازمىگشتند ،تماشايى بود .ميان روز بود كه گهگاه لكهی سفيدرنگى خود را در
پشت امواج بلند دريا نشان مىداد و بهتدريج بزرگتر مىشد .جزيره ابوموسى ،با
پيكر بىجان و شنى خود در قلب دريا خفته بود و با اينكه هياهوى زيادى براى
تسلط بر آن از سوى شيخنشينهاى خليجفارس و رژيم شاه ،جريان داشت،
فراموششده بهنظر مىرسيد .ابوموسى حدود نيمساعت چشمان ما را بهخود جلب
كرده بود تا اينكه دوباره در پس امواج ناپديد شد .با اينكه ساعت از دوازده
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گذشته بود ،ما همچنان در دريا بهپيش مىرفتيم .ناخدا مىگفت كه در آغاز حركت،
برای گريز از تور گشتیهای ژاندارمری ،مدتى بيراهه رفته است و بهاين خاطر
چندساعت ديرتر خواهيم رسيد .ساعت حدود دو نيم بعدازظهر بود كه بادبانِ
قايقهاى لنگرانداخته در ساحل ،از دور ديده شد و بهتدريج نزديكتر و بزرگتر
بهچشم آمد .رسيدن بهساحل براى كسانى كه بهطور غيرقانونى از محدودهی كشور
خود گذشته بودند ،بسيار هيجانانگيز بود .برعكس ساعات اول حركت كه هركسى
در سكوت و تخيالت ترسآلود خود پنهان شده بود ،اكنون همه سرزنده و شاد
بودند .حدود سه بعدازظهر ،قايق ما بهساحل رسيد .سراسر ساحل پر از قايقهاى
كوچك و بزرگى بود كه بىآرام بر موجهاى ساحلى ،تكان مىخوردند .شهر بندرى
دبى ،بسيار ساده و عقبافتاده مىنمود .بهجز چند منارهی مسجد و چند ساختمان
سيمانى ناتمام ،هيچ اثرى از شهرسازى مدرن ديده نمىشد.
ساعت  3بعد از ظهر چهارشنبه  3تير  1349قايق ما در گوشهاى از ساحل كه
غرق آفتاب بود پهلو گرفت .جاشو بالفاصله تختهاى را بين قايق و سنگهاى
ساحلى مهار كرد و پلى براى عبور سرنشينان ساخت.
بهنوبت از تختهاى كه قايق را بهساحل وصل مىكرد گذشتيم و با نشاندادن
شناسنامههاى قالبى خود بهمردى كه دشداشهی (پيراهن بلند عربى) سفيدى برتن
داشت ،وارد شيخنشين دبى شديم .دبى و ديگر شيخنشينهايى كه امروز امارات
متحدهی عربى را تشكيل مىدهند در آن زمان ( )1970جزو مستعمرات انگلستان
بودند.
منطقهی ساحل شلوغ بهنظر مىرسيد .رفت و آمد مسافران قايقها ،همراهان و
يا منتظران آنها ،صحنهاى پرجنب و جوش را بهنمايش گذاشته بود .افراد از
نژادها ،مليتها و فرهنگهاى گوناگون ،عرقريزان در زير آفتاب تند ساحل در
حركت بودند .وجه مشترك اين آدمها لباسهاى ساده و فقيرانهی آنها بود .اين
ساحل محل رفتوآمد كارگرانى بود كه براى كار ،از آنسوى آب بهدبى مىآمدند.
اينها نيروى كار خود را كه در جايى ديگر خريدار نداشت ،در اين شيخنشين پولدار
و در حال سازندگى ،بهحراج مىگذاشتند.
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از ميان جمعيت ،مسيرى نه چندان دور را تا چايخانهاى پيموديم .وقتى دور يك
ميز جمع شديم ،حدسى كه در قايق زده بودم بهيقين تبديل شد .عالوه بر رفقايى كه
از تهران با هم حركت كرده بوديم ،چهارتن ديگر از سرنشينان قايق ،از رفقاى سازمان
ما بودند كه تا آن هنگام آنها را نمىشناختم .پساز صرف چاى ،همراه با دو نفر از
ياران به مسجدى در آن نزديكى رفتيم ،وضو گرفتيم و نماز باشكوهى خوانديم .تا
اينجا همهچيز بهخير گذشته بود.
پساز انجام نماز ،بهصحن مسجد برگشتيم .ساير همراهان ،گرد جوان ريزنقشی
ايستاده بودند كه با نگاهى پرمحبت و چهرهاى گشاده خود را «حسن» معرفى كرد و
با گفتار دلنشينى بهما خوشآمد گفت .همراه حسن (رسول مشكينفام) سوار يك بلم
مسافربرى شديم و مسافت تقريباً صدمترى را از دبى تا «ديره» پيموديم و سپس با
تاكسى بهخانهاى كه حسن يكى از دو اتاق آن را در اختيار داشت ،رسيديم .ديره
قسمت مسكونى و دبى بخش تجارى شهر بود .در داخل حياط كوچكى ،دو اتاق بههم
چسبيده ،با درهاى باز ،آفتاب مىخورد .مرد صاحبخانه ،با ريش و گيسوانى بهسفيدى
برف بر چهارپايهاى در آستانهی در نشسته بود و لحظات زمستان زندگيش را با
گردش دانههاى تسبيح مىشمرد .در حياط خانه بوى مطبوع خاك نمناك بهمشام
مىرسيد .پيرمرد زمين را آبپاشى كرده بود تا نسيم خنكى بسازد.
بهدنبال رسول بهاتاق سمت چپ وارد شديم .تنها دو پتو در كف اتاق ديده مىشد.
اتاق مثل حمام داغ بود .براى فرار از گرماى اتاق ،پتوها را برداشتيم و بهكنار دريا
رفتيم .خليج كوچكى بين دبى و ديره فاصله انداخته بود .از ديوار سنگى اين ساحل
پائين رفتيم و در جايى كه آبتنى ممنوع بود ،شنا كرديم .هنگام شب براى خواب
بهيك مسافرخانه رفتيم و بهخاطر گرما ،روى پشتبام آن خوابيديم.
هرساله يك هيئت كنسولى از سفارت ايران در كويت ،بهشيخنشينهاى
خليجفارس مىرفت تا بهكارگران ايرانى كه در آنجا بهطور غيرقانونى زندگى
مىكردند ،گذرنامه بدهد .با اين كار ،اقامت اين كارگران در شيخنشينها قانونى
مىشد .هدف رژيم شاه ،افزودن بهتعداد ايرانيان شاغل در اين مناطق بود تا بدين
ترتيب نفوذ سياسى رژيم ايران را در شيخنشينها تقويت كند.
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ما بهدبى آمده بوديم تا با شناسنامههاى تقلبى همچون كارگران ايرانى،
گذرنامههای رسمی ايرانی بگيريم و از آنها براى مسافرتهاى تشكيالتى استفاده
كنيم .صبح پنجشنبه ( 4تير  )1349بهيك عكاسى رفتيم و مرد سياهچهرهی هندى
با پس و پيشكردن صورتهاى ما ،عكسهايی ويژهی گذرنامه گرفت .با در دست
داشتن شناسنامههای قالبی و عكسهای الزم برای گذرنامه ،خود را بهدبيرستان محل
اقامت هيئت كنسولى رسانديم .جمعيت زيادى در بيرون مدرسه گرد آمده بود .ما نيز
بهآن شلوغى پيوستيم و مانند ديگران تالش مىكرديم كه از دهليز كوچكى بگذريم و
وارد حياط مدرسه شويم .در اين بين صدايى بهگوش رسيد كه خبرى ناگوار مىداد:
«ديگر اينجا بهكسى گذرنامه نمىدهيم» باالخره در ميان فشار جمعيت بهحياط
مدرسه راه يافتيم .در آنجا شنيديم كه هيئت سفارت كارش را در دبى بهپايان رسانده
است .بدينترتيب درى بهروى ما بسته شد اما بهدنبال اين خبر مأيوسكننده ،در
ديگرى گشوده مىشد و آن اينكه از فرداى آن روز اين هيئت كارش را در ابوظبى
آغاز مىكرد.

سفر بهابوظبى
سفر ما بهابوظبى ،تنها از راه قاچاق ممكن بود زيرا براى ورود بهآن شيخنشين ،داشتن
گذرنامه ضرورى بود .قاچاقچیها ،از دو طريق مسافر مىبردند يكى از راه خشكى كه
بايد از بيراههيى در صحرا گذر مىكرد و امكان گمشدن در صحرا و يا برخورد با
گشتىهاى پليس بسيار بود .حتا اگر همه چيز در اين راه بهدرستی انجام میشد،
برای رسيدن بهابوظبی بهناگزير بايد از يك رود مىگذشتيم .روى رود ،پلى بود كه
بهعلت كنترل شديد ،عبور بدون گذرنامه از آن ناممكن بود .اين پل كه در باريكترين
مقطع رود ايجاد شده بود دهها متر طول داشت .قاچاقچيان و مسافرانشان بايد جايى
در نزديكىهاى پل ،خود را بهآب مىانداختند و پهناى آب را تا طرف ديگر طى
مىكردند .شايع بود كه در اين مسير ،خطر دستگيرى و حتا غرقشدن زياد است.
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راه ديگر بهابوظبى ،راه دريا بود كه ما آن را انتخاب كرديم .ظهر شنبه ( 6تيرماه
 )1349حسن(رسول مشكين فام) با يك قاچاقچی برای رساندن ما بهابوظبی
بهتوافق رسيده بود .ساعت پنج بعدازظهر همان روز ،دو تاكسى زردرنگ ،ما را بهمحل
قرار ،واقع در پنج كيلومترى ساحل غربى دبى رساندند .چندين قايق كوچك و
بىحركت روی ماسههاى ساحلى در هر سو ديده مىشد .الشهی قايقهايى كه از
موج هاى عصيانگر دريا تيپا خورده و متالشى شده بودند نيز در اطراف پراكنده بود .در
ساحل شنى داغ ايستاده بوديم .هيجده چشم منتظر ،بر فضاى دريا خيره شده بود .ما
در جستجوى يك قايق مسافربرى بوديم كه بنا بود در ساحل منتظرمان باشد ،دنبال
نوعی از قايقی میگشتيم كه در بندر لنگه سوار شده بوديم .ناگهان رسول گفت:
«خودش است» و ما را متوجه سه مردى كرد كه از فاصلهاى دور قدمزنان در
ماسههاى ساحلى بهسوى ما مىآمدند.
دقايقى بعد سه مرد آفتابخورده و الغر بهما رسيدند .قاچاقچی جلو آمد و با
لبخندی كه نشان رضايتش از اين معامله بود ،همراهانش را بهعنوان قايقران و جاشو
بهما معرفى كرد .قايقران ،يكى از قايقهاى در ماسه لميده را با انگشت نشان داد و از
ما خواست كه آن را بهآب بيندازيم .شگفتی آشكاری بر چهرههای ما نقش بست.
«چگونه اين قايق كوچك مىتواند در اين درياى متالطم ،ما را بهمقصد برساند؟».
بلم كوچكى كه گنجايش بيش از چهار يا پنج نفر را نداشت ،مىبايست در يك مسير
صدكيلومترى ،ده نفر را در خود جای میداد و با امواج خشن دريا گالويز میشد.
قايقران كه نگرانی را در چهرههاى مشتريانش خوانده بود ،بازارگرمى مىكرد و با
گفتن اينكه بارها با همين قايق اين مسير را پيموده و مسافر قاچاق كرده است بهما
دلدارى مىداد .همه با هم بهقايق نزديك شديم و در حاليكه هركس گوشهاى از آن
را گرفته بود ،قايق را بهآب انداختيم .جاشو ،از خانهاى در نزديكى ساحل ،موتور
كوچكى را تا قايق حمل كرده بود و داشت آن را بهقايق مىبست كه با اعتراض شديد
ما روبهرو شد .پساز مدتى گفتوگو ،جاشو دوباره بهآن خانه برگشت و اين بار موتور
بزرگترى را بهساحل آورد ،آن را بهقايق بست و موتور كوچك را نيز در قايق
گذاشت .ناگهان ابرهاى بارانزا ،آسمان را تيره كرد .ما كه در آغاز ماجرايى ديگر قرار
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داشتيم ،دستخوش دلشوره بوديم كه بلم چهارمترى ،با هشت مسافر ،يك قايقران و
يك جاشو ،روانهی دريا شد و در ميان امواج بهپيش راند .هنوز دقايقى نگذشته بود كه
رسول ،كه در خشكى با نگاهش ما را بدرقه مىكرد و دست تكان مىداد ،در پشت
موج هاى بلند ناپديد شد و ما در تسخير كامل درياى طوفانى بوديم .همهجا موج بود و
در پس موجها ،آسمان تيره بهسرعت بهدام غروب مىرفت .همگى از تراوش
موجهايى كه بر بدن قايق مىشكست خيس شده بوديم و باد تندى كه بر سطح آب
مىوزيد بدنهاى ما را سرد مىكرد .بهتدريج هوا تاريك شد و ابرهاى بارانى باريدن
گرفت .ما بهنوبت ،آب ته قايق را با يك ظرف حلبى بيرون مىريختيم .صداى برخورد
امواج كه بر هر صدايى چيره بود ،نالههاى موتور قايق را میپوشاند .گاهى پرتوى از
سوى ساحل بر آسمان مىتابيد و سپس ناپديد مىشد .اين نور اتومبيلهايى بود كه در
خشكى در راه بين دبی و ابوظبى در آمد وشد بودند .ما سرنشينان قايق ،آنچه را از
دريا ،جزر و مد و مسافرتهاى دريايى خوانده يا شنيده بوديم بهياد میآورديم .برخی
میكوشيدند دانستنیهای خود را با صدايی بلند بگوش همراهان خود برسانند .اما
صدای موتور قايق ،صدای موجها و بارش باران صدای مسافران را در خود میپيچيد
و شنود آنها را دشوار میكرد .پساز گفتوشنودهای مبهمی كه با صدای دريا درهم
آميخته بود نغمهی هماهنگى فضاى تيره و تاريك قايق را پر كرد و لختی بهدلها گرما
بخشيد .آن بخش از ترانهی معروف «مرا ببوس» كه سفری دريايی را بهياد میآورد
«در ميان طوفان ،همپيمان با قايقرانها »...جاى واقعى خود را يافته و بر زبانها
جارى بود و هرگز بهپايان نمىرسيد.
براساس آنچه قايقران در ساحل گفته بود بايد ساعت هشت و نيم بعداز ظهر
بهمقصد مىرسيديم .اكنون ساعت يازدهشب بود و قايقران ،در پاسخ اينكه كى
خواهيم رسيد مىگفت« :تَوكَلوا علىاهلل ».ما بهدنياى تاريك و پرموج دريا خو گرفته
بوديم .نزديك نيمهشب بود كه ناگهان موتور قايق از كار افتاد .هنوز فكر اينكه
ممكن است قايقران موتور را خاموش كرده باشد بهذهنمان نرسيده بود كه كشمكش
بازوان قايقران با موتور خاموششده ،نظرها را بهخود جلب كرد .سكوت مرگباری
سرنشينان قايق را فرا گرفت .امواج سنگين دريا ،قايق كوچك ما را چون پركاهى ،در
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تاريكى بازى مىداد و بهگونهاى وحشتناك آن را باال و پائين مىبرد بهطورى كه
هرآن ممكن بود واژگون شود .تالش قايقران بىثمر بود و جاشو كه از حركت
بىنتيجهی پاروها نااميد شده بود ،آنها را رها كرد و بهكمك قايقران شتافت .جاشو
بهسرعت موتور خاموششده را باز كرد و موتور كوچكى را كه همراه داشتيم بهقايق
بست و آنگاه تالش تازهاى برای بكار انداختن موتور جان گرفت .كوشش بىنتيجهی
قايقران براى بهكارانداختن موتور كوچك ،نوميدى سنگينى را در دلها نشاند .هر
يك از اين لحظهها مىتوانست آخرين لحظهی زندگى باشد .بيست دقيقه بود كه
قايق كوچك و سرگردان ما ،سوار بر موجها ،بههرسو كشيده میشد .دستآخر جاشو
بهسراغ قوطى بنزين در وسط قايق رفت .بنزين بهاندازهی كافى موجود بود .او در
جستجوى شيلنگى بود كه بنزين را بهموتور میرساند .شيلنگ ،پشت تختهاى ،زير
فشار پاها بههم آمده و راه بنزين را بسته بود .روشنشدن موتور ،شمع اميد بهزندگى را
در دل ها روشن كرد .موتور كوچك ،قايق ما را از ميدان بازى امواج بيرون راند و
ترانهی «در ميان طوفان» بار ديگر نويدبخش سرنشينان قايق شد.
دريا خروشان و هوا ابرى بود و باران همچنان مىباريد .قايق تاريكى قيرمانند شب
را مىشكافت و بهسويى مىرفت .گويى در آن شب بىپايان ،زمان ايستاده بود و
سينهی فراخ دريا را كه تندتند نفس مىزد ،تماشا مىكرد.
آنگاه كه باران بند آمد و اندك نور ساحلى در فضاى دريا پاشيده شد .عقربهی
ساعت در گردش آرام خود ،دو بعداز نيمهشب را نشان مىداد .چيزى نگذشت كه
لكههاى كمنورى از دور در فضا ديده شد .لكههاى نورانى بهتدريج بزرگتر و
نزديكتر مىشدند و خبر از نزديكشدن بهساحل مىدادند .كمكم پيوند لكههاى نور،
افق روشنى در امتداد ساحل گسترد .دامن اين افق تا نورافكنهاى قوى كه بر فراز
تيرهاى بلندى نشسته بود ،پائين مىرفت ،اما هنوز خشكى ديده نمىشد .امواج
سركش دريا كه در جزرومد شركت داشتند خود را با تمام نيرو بهساحل مىكوبيدند و
دوباره بهدامن دريا برمىگشتند .موج بعد از موج ،شتابان بهطرف ساحل مىدويد.
هرچه بهساحل نزديكتر مىشديم ،موجها شديدتر مىشد .هنوز زمين ساحل بهچشم
نمىآمد كه موجى ديوانهوار به قايق ما يورش برد و قامت سياه و بلندش را تا آنسوى
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قايق خم كرد و آنگاه كه از فراز مىافتاد ،بخشی از آبش را در قايق فرو ريخت و آن
را سنگين كرد .اندام ورزيدهی جاشو ،چون مارى از كف قايق برخاست و تالش
بىامان خود را براى رهايى از فاجعه آغاز كرد .او هرچه دور و برش مىديد بهبيرون
پرتاب مىكرد .با بيرونريختن وسايل و مقدارى از آب درون قايق ،خطر غرقشدن را
از سر گذرانديم .هنوز تا ساحل فاصلهی زيادى مانده بود كه قايقران موتور را
خاموش كرد و درحالى كه با پاروهايش بهآن تعادل مىبخشيد گفت« :باقيمانده پول
را بدهيد و همينجا پياده شويد ».درگيرى لفظى بىنتيجه بود .جاشو كه تا سينه در
آب فرو رفته بود ،بىخطربودن عمق را نشان مىداد و قايقران تكرار مىكرد كه
همانجا ايستگاه آخر است .ما هشتنفر خيس و خسته خود را بهآب انداختيم و قايق
شتابان راه دريا و تاريكى را در پيش گرفت (يكشنبه  7تير .)1349
جادهی آسفالتهاى در همهمهی وهمآلود كنار دريا آرميده بود و چراغهاى مهتابى
مشرف بر جاده ،هر حركتى را بر آن آشكار مىساخت .بهمحض رسيدن بهخشكى ،با
حركت سينهخيز ،خود را بهجانپناه يك برآمدگى ماسهاى رسانديم .هشت نفر،
سالمت بهساحل آمده بوديم .لحظهيی شاد و خاطرهانگيز بود .تنها ساك كوچك
محتوى پول و شناسنامهها ،كه تراب حقشناس آن را در اختيار داشت ،از دسترس
جاشو در امان مانده بود .شناسنامهها و پولها همه خيس شده بود .وقتى شناسنامهها
را تقسيم كرديم ،فهميديم كه شناسنامه حسين خوشرو در دريا گم شده بود .اكنون
بخش ديگری از سفر آغاز مىشد .تراب خرده پولی بين ما تقسيم كرد .هركس چند
دِرْهَم دبى گرفت و محل قرار فردا را كه در بازار ماهىفروشان «ابوظبى» بود ،بهذهن
سپرد .آنگاه هردو نفر با هم ،با فاصلهی چند دقيقه از دو نفر ديگر ،ساحل را بهسوى
شهر ترك كرديم .اول تراب حقشناس و محمود شامخی  ،بعد من و إبراهيم آوخ،
سپس حسين خوشرو و محمد يقينى و در آخر موسى خيابانى و كاظم شفيعیها از
پناهگاه بيرون آمديم و با عبور از خيابان ،در حاشيهی بيابانى دور از ساحل بهسوى
شهر راه افتاديم .ما گاه چهاردست و پا و گاه سينهخيز بهپيش مىرفتيم تا از ديد پليس
در امان باشيم .بهمحض ديدن ماشينى در جاده ،خود را نقش زمين مىكرديم.
دمپايىهايى كه در دبى به پا داشتيم طعمه امواج دريا شده بود و ما با پاى برهنه از
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ميان ماسهها میگذشتيم .لباسهاى خيس ما آنقدر ماسههاى نرم را بهخود گرفته
بود كه سنگين مىنمود و پاهايمان كه بر اثر سائيدگى در ماسههاى شور زخم شده
بود ،سوزش شديدى را تجربه مىكرد .هر دو نفر بیخبر از ساير همراهان ،راه خود را
ادامه میداديم.
ساعتى از حركت من و ابراهيم بهسوی شهر گذشته بود كه سوزش پاهاى برهنه و
خونآلود ،ما را از ادامهی راه بازداشت .نزديكمان چند قطعه زمين ديوار كشيده و در
دست ساختمان ديده میشد كه راه ورودى بهآنها با آجر بسته شده بود .پساز كمى
جستجو و كنارزدن چند الوار ،بهداخل يك چارديوارى راه يافتيم .بوى تعفن شديدى
شامه را مىآزرد .در وسط آنجا ،دستها را دور زانو گره زديم و دقايقى آرام گرفتيم.
هوا بهتندی رو بهروشنى مىرفت .هوا كمی روشن شده بود كه فهميديم اين
چارديوارى محل قضاى حاجت و يا مستراح عمومى ساكنان اطراف آن بود .از جا
پاشديم ،سراپا بهماسه آغشته بوديم ،تا آنجا كه ممكن بود ماسهها را كه نشانهى سفر
دريايى بود از سروروى و لباس خود پاك كرديم.
ساعت پنج و نيم صبح بود كه پابرهنه در كنار جاده بهسوى شهر بهراه افتاديم.
قايقران قول داده بود ما را در پشت «سِكَّهالحَديد (راهآهن)» كه منطقهی متروكهاى
بود ،پياده كند تا از دسترس پليس بهدور باشيم .اما با شگفتى ،خود را در برابر
تأسيسات گمرك ديديم كه از پليسىترين مناطق ابوظبى بهشمار مىرفت.
ساعت هفت بود و هنوز بهشهر نرسيده بوديم .تصميم گرفتيم كه آن سر و وضع
آشفته را در يك تاكسى پنهان كنيم و خود را زودتر بهشهر برسانيم .سوار تاكسى
شديم .راننده ،بدون اينكه در بارهی سرو وضع آشفتهی ما چيزی بگويد ماشين را راه
انداخت و پساز دو سه دقيقه تاكسى را متوقف كرد و گفت« :اينجا بازار
ماهىفروشان» است .در بازار ،جنب و جوش مردانى كه ماهىها و سبزىها را جابجا
مىكردند چشمگير بود .بسته هاى سبزى سورى و لبنانى ،در نور ماليم بامدادى دست
بهدست مىشد .انبوه سبزىهاى تازه در آن فضاى خشك كويرى ،منظرهی دلپذيرى
مىساخت و بههواى اطراف خود عطر مىپاشيد .دقايقى بهساعت هشت صبح مانده
بود كه موسى خيابانى و كاظم شفيعیها بهمحل قرار رسيدند .چند لحظه بعد ،حسين
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خوشرو و محمد يقينى نيز بهجمع ما پيوستند .ما بر صندلىهاى چايخانهاى كه
قسمتى از فضاى روبهروى دكههاى ماهىفروشان را اشغال كرده بود ،آرام گرفتيم.
وقتى قهوهچى شش چاى در استكانهاى كمرباريك و شش كلوچه روى ميز گذاشت،
ما نيمى از همهی ثروت خود را كه هيجدهدرهم بود ،بهوى پرداختيم و در انتظار تراب
حقشناس و محمود شامخی كه خزانهدار جمع ما بودند ،روى صندلىهاى جلو بازار،
باقى مانديم .ساعت كه بههشت و نيم رسيد ،ديگر منتظر آمدن آنها ماندن بىمعنى
بود .قرارهاى تشكيالتى پساز پنج دقيقه از اعتبار مىافتاد.
هركسى حدسى مىزد اما همه در يك چيز اتفاقنظر داشتيم و آن اينكه حادثهاى
رخ داده بود .آنها يا توسط پليس دستگير شده و يا در راه درون چالهاى گير كرده
بودند .ما مىبايست بدون همراهداشتن آن دو ،پاسخگوى مسائل خود مىبوديم .تا
شب پيش ،تراب راهنماى كاروان كوچك ما بود .او كه تجارب باارزشى از مسافرت
بهشيخنشينهاى خليج داشت و عربى را بهخوبى مىفهميد ،نقش عمدهاى در رتق و
فتق كارها ايفا مىكرد و مهمتر اينكه همهی دههزار درهمى كه براى مخارجمان از
ايران همراه آورده بوديم ،نيز پيش او بود .مسئلهی پول ،محور گفتوگوها شد.
هيچكدام از ما كسى را در ابوظبى نمىشناخت .نداشتن مدارك معتبر و ورود
غيرقانونى بهآنجا جرم بالقوهاى بود كه بر دوش هريك از ما سنگينى مىكرد و خطر
افتادن در دام پليس را افزايش مىداد.
ناگهان حسين خوشرو تكانى خورد و در حالى كه لبش را با دندانش مىفشرد ،با
دستش زواياى پيراهنش را كاويد .آنگاه برقى در چشمانش درخشيد و بهدنبال
لبخندى ،با گويش جنوبىاش گفت «من چهارصد درهم دارم ».كسى نمىتوانست
خوشحالى خود را از داشتن اين مقدار پول پنهان كند .اين پول در آن شرايط كمك
شايانى بهحساب مىآمد .اما حسين بهخاطر اينكه قبالً از پول همراهش چيزى نگفته
بود ،بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت.
تا ساعت ده صبح در همان محدودهی بازار ماهىفروشان ،چرخيديم و سپس
درحالى كه اميدى بهآمدن تراب حقشناس و محمود شامخی نبود ،دو بهدو براى
يافتن يك اتاق اجارهاى بهراه افتاديم .من و ابراهيم ،پساز ساعتى پرسوجو ،اتاقى در
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منزل يك زن عرب كه مىگفت تبارش شيرازى است ،پيدا كرديم و پساز ديدار
همراهان در ساعت دوازده ،دستهجمعى بهاين اتاق رفتيم .پرداخت شبى پنجاه درهم،
با پول اندك ما سازگار نبود .دو شب در اين خانه خوابيديم و سپس بهدنبال جايى
ارزانتر بوديم كه شب شد و جايى پيدا نكرديم .ناچار آن شب را روى ماسههاى كنار
دريا به سر برديم .در آن شب كه آسمان لحاف و زمين بسترمان بود ،شب سردى را با
بیخوابی گذرانديم .روز بعد ،در پى يافتن خانهاى ارزان ،سر از مناطق آلونكنشين
«فارم هَوْس»( )Farm Houseدرآورديم.
تعداد زيادى آلونك حصيرى كه باد و آفتاب ،آنها را نيمهمتالشى كرده بود ،ديده
مىشد .اينجا سرپناه كارگران آوارهاى بود كه روزها بيگارى مىكردند و شبها
بدنهاى خسته خود را در اين كپرها استراحت مىدادند .فارمهوس جاى خالى براى ما
نداشت .اين پيام زن سياهپوشی بود كه فقط دو چشماش پيدا بود .او تنها آدمى بود
كه در اين منطقه ديديم .ساختمانهاى بلندى در اطراف اين كپرهاى توسرىخورده
در دست ساختمان بود .زن سياهپوش ما را راهى منطقهی الكترود ( )Electrodكرد.
سايههايمان را زير آفتاب سوزان و در ماسههاى داغ لگد مىكرديم و از آلونكى
بهآلونك ديگر سرك مىكشيديم .سرانجام سرپناهى خالى يافتيم كه زمينش ماسه و
پر از آشغال و سقف و ديوارهايش ،حصيرپارههايى بود كه با كمك لته بههم گره
خورده بود و در مقابل آفتاب مقاومت مىكرد .بعدازظهر بهبازار رفتيم و مقدارى كارتن
خالى براى مفروشكردن آلونك جمعآورى كرديم.
هيئت كنسولى سفارت ايران ،هنوز كار خود را در ابوظبى آغاز نكرده بود .كپرها
به هنگام روز ،در زير آفتاب سوزان ،متروك و تنها مىماند .ساكنين آنها يا در ساعات
گرم روز ،كار مىكردند و يا در سرپناهى ديگر بهسر مىبردند .ما نيز با نيمساعت
پيادهروى ،خود را بهمسجد كويتىها كه كولر و آب سرد داشت ،مىرسانديم و آن
بخش از روز كه بهدنبال كارى نمىرفتيم ،در آن مسجد سپرى مىشد .هر روز يك
نامه براى رسول كه در دبى مانده بود ،توسط رانندههاى وسايل نقليه عمومى،
مىفرستاديم و از او تقاضاى ارسال پول مىكرديم .محمد نيز روزى يكبار بهحساب
بانكى خود كه در بانك صادرات ابوظبى باز كرده بود ،سر مىزد تا اگر نامهاى بهرسول
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رسيده و پولى بهحساب مذكور ريخته بود ،از آن آگاه شويم .جستجو دربارهی
سرنوشت تراب حقشناس و محمود شامخی ،بخشى از وقت ما را بهخود مىگرفت .ما
كه فاقد گذرنامه بوديم و اقامتمان در ابوظبى غيرقانونى بود ،مىبايست از تماس با
پليس پرهيز مىكرديم.
براى تأمين مخارج روزمره ،چارهاى جز پيداكردن كار نبود .ابراهيم و حسين
بهعنوان كارگر ساختمانى مشغول بهكار شدند .اما ديرى نگذشت كه كارگران
قوىترى جاى آنها را گرفتند .و آن دو را بيكار كردند .من نيز بهعنوان خطنويس
بهطور آزمايشى نزد يك تابلونويس پاكستانى در بازار بهكار پرداختم .اين كار فقط سه
روز بهطول انجاميد .كمتجربگى در كار تابلونويسى مانع ادامهی كارم شد.
ابراهيم كه خود اهل جنوب ايران بود و گويش جنوبى داشت هر روز سرى
بهاطراف زندان مىزد تا شايد بتواند از يك زندانی كه آزاد شده باشد در بارهی
دوستانمان ،تراب و محمود پرسوجو كند .اما هر روز بدون نتيجه بهخانه بازمىگشت.
پانزده روز از سرگردانى ما در ابوظبى گذشته بود كه روز مالقات زندانيان فرا رسيد.
ابراهيم كه نمىتوانست بهعنوان مالقاتكننده ،سراغ تراب و محمود را بگيرد ،آن روز
با دادن يك پاكت سيگار و همصحبتى با يك مأمور زندان ،با خبر شد كه تراب و
محمود در زندان هستند .بعدها فهميديم كه تراب نيز خبر دستگيرى خود و محمود را
تلگرافى بهاطالع رسول در دبى رسانده بود .اين كار با كمك يك زندانى آزادشده،
انجام شده بود.
بنا بر آنچه در دبی شنيده بوديم می بايست هيئت سيار سفارت ايران در كويت
پيش از رسيدن ما در ابوظبی كارش را شروع كرده بود اما چنين نبود و آمدن اين
گروه بهابوظبی بهدرازا كشيد .سيصد درهم از پولى را كه حسين همراه داشت ،براى
هزينهی پنج گذرنامه كنار گذاشته بوديم و مخارج روزمره را از خردهپولى كه با كار در
اينجا و آنجا بهدست مىآورديم ،تأمين مىكرديم .غذاى ما فقط نان و خرما بود.
جعبههاى خرما را در آخر وقت بازار ،بهقيمت ارزان مىخريديم و با خريد نانهاى
شپشكدارى كه نسبتاً ارزان بهدست مىآمد خوراك روزانهی خود را تهيه میكرديم.
با همهی صرفهجويىها ،دو روز پيش از آمدن هيئت سفارت ،تنها سيصد درهمی كه
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برای گذرنامه كنار گذاشته بوديم باقى مانده بود .قرار بر اين شد كه از گرفتن يك
گذرنامه صرفنظر كنيم و شصت درهم آن را براى خريد نان و خرما استفاده كنيم.
سهشنبه  23تير هيئت سفارت بهابوظبى آمد و فرداى آن روز ،هنگامی كه محمد
از سر زدن بهحساب بانكیاش برگشته بود خبر واريزشدن پول بهحسابش را بهما
رساند كه بسيار خوشحالكننده بود.
دبيرستان جابرابن حيان ،محل كار هيئت سفارت ،پر از هموطنان آوارهی ما بود كه
برای فروش نيروی كار خود در حاشيهی جنوبی خليج فارس جنب و جوش میكردند.
همه براى گرفتن گذرنامه بهآنجا آمده بودند .بسيارى از آوارگان با اينكه شناسنامه
هم نداشتند ،مصرانه براى دريافت گذرنامه مىكوشيدند .روز  27تير ،هريك از ما،
غير از حسين خوشرو كه شناسنامهاش گم شده بود ،يك گذرنامه رسمی ايرانی ،با
نام شناسنامهى قالبى كه همراه داشت ،دريافت كرد.
ما بهاولين هدف خود يعنى دريافت گذرنامهی ايرانى ،رسيده بوديم و مىبايست
بهدبى بازمىگشتيم تا برنامهی اصلى خود را دنبال كنيم .هدف ما آموزش نظامی در
يك پايگاه فلسطينی در اردن بود .براى خروج از ابوظبى مىبايست يك فرد معتبر،
عدم آلودگى ما را بهجرائم ،تأييد مىكرد .پساز كمى جستجو ،با يك حاجى بازارى،
كه پول مىگرفت و گواهى عدم سوءپيشينه امضا مىكرد ،آشنا شديم .اين فرد كه با
رشوهگرفتن ،خود را بهجرم آلوده مىكرد ،از افراد مورد اعتماد پليس بود .با نشان دادن
گذرنامه و برگهی عدم سوءپيشينه ،كه بهمُهر آن بازارى رشوهخوار آراسته بود ،از
ابوظبى خارج شديم و با يك جيپ مسافربرى بهسوى دبى حركت كرديم.

بازگشت بهدبى
شامگاه دوشنبه  29تير ،وقتى وارد اتاق رسول شديم ،رفيق تازه از راهرسيدهاى را
ديديم كه با گذرنامهی رسمی و بهنام خودش با هواپيما بهدبى آمده بود .جليل
سيداحمديان كه مهندس راه و ساختمان بود ،بنا بود شغلى در دبى پيدا كند و پاى
ثابتی براى گروه ،در اين شيخنشين حاشيهی خليج فارس باشد.
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نامههايى كه ما از ابوظبى بهنشانهی خانهی رسول فرستاده بوديم ،بهدستش
نرسيده بود .فقط آخرين نامه كه بهآدرس يك هتل در دبى ارسال شده بود كامالً
تصادفى بهاو رسيده بود.
يك روز پساز اينكه ما با قايق راهى ابوظبى شده بوديم ،رسول بهسراغ قايقران
رفته بود و مطمئن شده بود كه ما بهمقصد رسيدهايم .وى كه از چگونگى وضع ما در
ابوظبى ،كامالً بىاطالع بود ،روزى برحسب تصادف بههتلى كه شبى دستهجمعى در
آن خوابيده بوديم ،سرمىزند تا شايد مسافرى آشنا در آنجا ببيند .رسول چند لحظهاى
در دفتر هتل مىنشيند تا از هواى مطبوع كولر استفاده كند .در اين ميان ،صاحب هتل
خطاب بهمرد ديگرى مىگويد كه نامهاى با نامى ايرانى بهدستش رسيده است و او
چنين فردى را نمىشناسد .وقتى صاحب هتل نام روى نامه را مىخواند ،رسول با
شنيدن نام مستعار خودش ،فكر مىكند كه آن نامه مىتواند از سوى ما برايش
فرستاده شده باشد .وى با معرفى خود ،نامه را دريافت مىكند .در جواب همين نامه
بود كه رسول آن پول چارهساز را بهحساب بانكى محمد در ابوظبى ريخته بود و ما
توانستيم بههنگام ،گذرنامههاى خود را دريافت كنيم.
صبح جمعه  2مرداد  1349در كوچهی مجاور خانه ايستاده و مشغول صحبت
بوديم .ناگهان قيافهی ژوليده دو مرد ريشو كه از دور مىآمدند ،نظرمان را بهخود جلب
كرد .تراب و محمود كه محكوميت زندانشان از يك ماه بهبيست و پنج روز تقليل
يافته بود ،توسط پليس ابوظبى در مرز آن شيخنشين با دبى رها شده بودند.
وقتى سحرگاه  7تير ،پساز پيادهشدن از قايق در ساحل ابوظبى ،دوبهدو ،از هم
جدا شده بوديم ،تراب حقشناس و محمود شامخی ،شب را در همان نزديكى خوابيده
بودند و بامداد ،از كنار جاده بهسوى شهر راه افتاده بودند .آنها پساز طى مسيرى
كوتاه در كنار جاده ،مورد سوءظن پليس گشتى قرار مىگيرند .سرووضع آشفتهی آن
دو ،پاهاى برهنه و لباسهاى آلوده بهماسه ،كه نشانهی مسافران غيرقانونى است،
باعث مىشود كه آن دو توسط پليس دستگير شوند .خبر دستگيرى دو مسافر دريايى،
بالفاصله بهمركز پليس گزارش مىشود و پليس ،براى دستگيرى بقيهی مسافران
قايق نيز تقاضاى كمك مىكند .قبل از اينكه نيروهاى تقويتى در جاده ،بهبررسى
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بپردازند ،شش تن از ما بهشهر رسيده بوديم .تراب و محمود ،پساز انتقال بهزندان،
در دادگاه بهجرم ورود غيرقانونى بهابوظبى ،بهيك ماه زندان محكوم شده بودند.

در راه سفر بهبيروت
پيش از ورود گروه ششنفرهی ما بهدبى ،چندتن ديگر از ياران سازمان نيز بهدبی آمده
بودند و در آنجا با شناسنامهی قالبى ،گذرنامه ايرانى گرفته بودند .گروه ما نيز پنج
گذرنامهی رسمى ايرانى در ابوظبى بهدست آورده بود .اين گذرنامهها وسيلهی سفر
برخی از رفقا را بهپايگاههاى سازمان الفتح در خاورميانه ،فراهم مىكرد .بنا بود عدهاى
با گذرنامهاى كه خودشان گرفته بودند ،مسافرت كنند و برخى بهايران بازگردند و
گذرنامه را در اختيار فرد ديگرى از سازمان بگذارند.
پيش از اينكه از دبى بهابوظبى سفر كنيم ،يك روز بههنگام غروب ،در كنار ويترين
يك كتابفروشى ،حبيب مكرمدوست را ديدم ،با هم سالمى ردوبدل كرديم و بدون
اينكه در مورد مأموريت يكديگر كنجكاوى كنيم ،از هم دور شديم .مكرمدوست و
نبى معظمى نيز از جمله يارانى بودند كه قبل از ما بهدبى رسيده و گذرنامه دريافت
كرده بودند .آنها پساز دريافت گذرنامه ،بهايران بازگشتند.
فتحاهلل خامنهای (با نام مستعار سليمان) كه جوانى مبتكر و كارآمد بود همراه تراب
حقشناس (با نام مستعار محمدعلى) كه كارشناس منطقهی عربى بهشمار مىرفت،
عازم بيروت شدند تا همراه با چندتن ديگر كه از تهران بهبيروت مىرفتند ،بهگفتوگو
با سازمان فلسطينی «الفتح» ادامه دهند .هدف آنها ايجاد رابطهی سياسى با اين
سازمان و گرفتن امكانات آموزشى و نظامى از آن بود .در صورت موفقبودن مذاكرات،
امكان آموزش در پايگاههاى فلسطينى فراهم مىشد .پيشبينى شده بود كه تعدادى از
عناصر سازمان ،از طريق بيروت و با كمك فلسطينىها ،براى گذراندن دورههاى
آموزشى ،بهامان ،پايتخت اردن سفر كنند.
چندتن از ما كه بنا بود بهخاورميانه سفر كنيم ،مىبايست تا دريافت خبر از بيروت،
در دبى منتظر مىمانديم .هواى دبى در روزهاى مردادماه فوقالعاده گرم بود و ماندن
در آنجا بدون داشتن امكانات ،زندگى را دشوار مىكرد .روزها ،از گرما بهكتابخانه يا
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مسجدى كه مجهز بهكولر بود ،پناه مىبرديم و شبها بر بام يك مسافرخانه و يا در
وسط بعضى ميدانهاى شهر و يا بر ماسههاى گرم ساحلی مىخوابيديم .خوابيدن در
اتاق رسول ،بهخاطر گرماى طاقتفرسا ناممكن بود.
ابراهيم آوخ و محمد يقينى كه بنا بود بهايران برگردند ،گذرنامههايى را كه از
هيئت سفارت ايران گرفته بودند بهما سپردند و خود در يك بعدازظهر ،با يك بلم
موتورى ،از دبى عازم بندرعباس شدند .آنها دو شناسنامهی قالبى را همراه بردند تا
مثل ساير مسافران اين مسير ،با نشاندادن شناسنامه ،وارد ايران شوند .ساعتى از ظهر
گذشته بود كه من و محمود ،در ساحل دبى ،ابراهيم و محمد را بدرقه كرديم .يك لنج
ماهىگيرى ،مانند لنجى كه ما با آن خود را بهدبى رسانده بوديم ،در بين صدها قايق
كهنه و فرسوده ديگر ،مسافران را در خود جاى مىداد .محمد و ابراهيم نيز جزو هفده
مسافر اين قايق بودند .بنا بود آنها نيمه شب بهساحل ايران برسند .اما بهعلت
طوفانىبودن دريا ،اين لنج ،چهل و هشت ساعت بر آبهاى متالطم خليج سرگردان
مانده بود .باالخره دو روز بعد ،مسافران خسته و فرسوده بهساحل مىرسند .ابراهيم با
شناسنامهی خرمآبادى و گويش جهرمىاش ،مورد سؤال پليس قرار مىگيرد .يك
مأمور بندر نيز ابراهيم را بهعنوان فرد بيكارى كه قبالً در بندر ديده بود ،بهياد مىآورد.
بههرحال ابراهيم بازداشت مىشود اما چون دليل و مدركى كه از نظر آنان جرم باشد
در دسترس نبوده است ،وى را پساز چند روز آزاد مىكنند .علت شناختهشدن ابراهيم
توسط يكى از مأموران بندر اين بود كه چندماه پيش از آن ،ابراهيم براى ارزيابى جو
امنيتى بندر لنگه و تهيهی گزارشى براى تشكيالت ،مدتى در آنجا بهسر برده بود و از
جمله با چهارتن از مأموران ساواك بندر لنگه ،بهظاهر طرح دوستى ريخته بود.
چند روز از انتظارمان در دبى گذشته بود كه خبر بهنتيجهرسيدن گفتوگوها با
سازمان الفتح بهما رسيد .با دريافت اين خبر ،رسول مشكينفام نيز از دبی بهبيروت
پرواز كرد و شش نفر ديگر كه عبارت بوديم از حسين خوشرو ،كاظم شفيعیها،
موسى خيابانى ،محمود شامخی ،جليل سيداحمديان و من (محسن نجاتحسينی) ،
در دبى مانديم تا براساس تلگرافهاى رمزى كه دريافت خواهيم كرد ،هر دو نفر با
هم ،با هواپيما عازم بيروت شويم.
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سهشنبه ،ساعت ده و نيم صبح ،من و محمود پساز خريد مقدارى مواد غذايى در
بازار ،بهكتابخانهی شهر دبى رفتيم و ماهى تازهاى را كه خريده بوديم بيرون سالن ،در
اتاق سرايدار گذاشتيم و وارد سالن كتابخانه شديم .قبل از اينكه بنشينيم ،موسى
خيابانی شتابزده وارد كتابخانه شد و گفت« :تلگرامى آمده كه كاظم و محسن (من)،
پسفردا (پنجشنبه  15مرداد) حركت كنند».
موسى در جيبهايش بهدنبال تلگرام مىگشت كه كوششى بىنتيجه بود .تلگرام
در راه ،گم شده بود .ما بىدرنگ بهسوى خانه بهراه افتاديم .هوا داغ و آفتاب سوزان
بود .در ميان هياهويى كه در خيابان بهگوش مىرسيد ،صدايى چنين گفت« :راستى
بچهها ،اگر در دبى مسئلهاى براى ما پيش بيايد چه محملى داريم؟» اين حرف حتا
براى خود محمود هم آنقدر جدى نبود كه آن را تكرار كند و يا جوابى بخواهد .ما كه
فقط فشار و خفقان رژيم شاه را تجربه كرده بوديم ،در فضاى باز دبى از خود بىخود
شده و اين واقعيت را كه هرجا ممكن است حادثهاى ما را گرفتار كند ،از ياد برده
بوديم.
پساز رسيدن بهخانه چراغ نفتى گِردسوز را روشن كرديم و بهپختن غذا پرداختيم.
وقتى ماهى آبپز و كته ،آماده شد ،كاظم و جليل نيز سررسيدند .ديرآمدن حسين
بهخانه ،از نظر امنيتى نگرانكننده نبود .حسين خوشرو ،با قيافهی جنوبى و سرووضع
خاصى كه نشاندهندهی زندگى پرمشقت او در دوران كودكى بود ،با گويش
بندرلنگهاى و با دستمال كوچكى كه هميشه بردوش داشت و عرقش را خشك
مىكرد ،با كارگران مهاجر در دبى همدم بود .ما بسيارى از خبرهاى پيرامون خود را از
او مىشنيديم .حسين با وجود اينكه فارغالتحصيل اقتصاد بود و سالها در شيراز
زندگى كرده بود ،هرگز خلق و خوى زندگى كودكىاش را از دست نداده بود .او گاه
بهطور جدى مىگفت« :شما بچهشهرىها انقالب را پلكان جاه و مقام خودتان
مىكنيد و ما بدبختهاى دهاتى را دم توپ مىفرستيد!»
قبل از اينكه كته و ماهى بهته سينى برسد ،حسين نيز وارد اتاق شد و خبر تلگرام
به گوشش رسيد .وضع كفش و لباس ما چنان آشفته و ناجور بود كه بههيچوجه با
مسافرت هوايى همخوانی نداشت .الزم بود كه من و كاظم ،پوشاك و كفش مناسبى
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تهيه كنيم .با توجه بهاينكه نوبت مسافرت بقيه هم بهزودى فرا مىرسيد ،جليل
پيشنهاد كرد كه روز بعد همه با هم بهبازار برويم .خريد دستهجمعى مىتوانست
ارزانتر تمام شود .اين پيشنهاد را همه پذيرفتند.

حادثهی دبى
اتاق كوچكى كه در اجارهی حسن (رسول مشكينفام) بود ،اقامتگاه ما شش نفر بشمار
مىرفت .ما همهی وسايل خود را در چمدانى كه جليل از تهران با خود آورده بود و در
گوشهی اتاق قرار داشت ،ريخته بوديم .چمدان لبريز بود .همهچيز از جمله گذرنامه،
دفتر آدرس و رمز ،مهرهای قالبى سفارت ايران در كويت كه برای تغيير عكس
گذرنامه الزم مىشد و باالخره نشريات و كتابهای انقالبى و مقدار زيادی پول ،براى
خريد بليط هواپيما ،در داخل يا اطراف چمدان جليل ،با در باز ،قرار داشت.
قبل از عزيمت بهبيروت ،مىبايست با تعويض عكس دو گذرنامه ،آنها را براى
حسين و محمود آماده مىكردم .حسين بهعلت گمشدن شناسنامهاش در دريا ،و
محمود بخاطر دستگيری در ابوظبی نتوانسته بودند گذرنامه بگيرند .عصر سهشنبه،
پيراهن جليل را كه رنگ و رويى داشت بهحسين پوشانديم و او براى تهيه عكس
مناسب گذرنامه ،بهبازار رفت .مهرهاى الستيكى قالبی كه شبيه مهرهای سفارت
ايران در كويت با وسايل ابتدايى توسط رفقا در ايران درست شده بود و جليل آنها را
همراه آورده بود ،از چند تكهی جدا از هم تشكيل مىشد .براى اينكه مهر كامل
سفارت ايران در كويت را درست كنم ،مىبايست شيروخورشيد را همراه حروف چاپى
الستيكى ،روى زمينهی مهر مىچسباندم .اين كار بسيار ظريف و وقتگير بود
بهطورى كه همهی صبح چهارشنبه صرف آن شد .پساز تهيهی مهر سفارت،
گذرنامهاى براى حسين آماده شد كه بهخاطر حاضرنبودن عكس او ،ناتمام ماند.
براى مسافرت هوايى مىبايست گواهى مايهكوبى همراه مىداشتيم .ظهر
چهارشنبه ،من و كاظم ،براى گرفتن اين گواهى بهبيمارستان دبى رفتيم .راه طوالنى
تا بيما رستان را با يك تاكسى طى كرديم و از نسيم خنك كولرش ،لذت برديم و با
دريافت گواهی مايهكوبی بهخانه برگشتيم.
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ساعت چهار بعدازظهر چهارشنبه  14مرداد  1349هر شش نفر با هم بهسوى
بازار دبى به راه افتاديم .هوا هنوز داغ و آفتاب گزنده بود .در خلوت كوچهها و در
سايهی ديوارها بهسوى بازار حركت مىكرديم .دبى ،همچنان باز و آزاد و بدون پليس
و دور از چشم ساواك بهنظر مىآمد .ما كه در ايران طعمى از آزادى نچشيده بوديم،
بهمحض خروج از حصار امنيتى و خفقان حاكم بر آن ،همچون فنر فشردهاى كه از
حصارى بگريزد ،مهار امنيتى خود را از دست داده بوديم و با خوشبينى هيچ خطری
را در دبی إحساس نمیكرديم.
آن روز با لباسهاى فرسوده ،دمپايىهاى پالستيكى و قيافههاى ژوليدهی خود،
راهی بازار بوديم .ما درحالى كه سرووضع آشفته خود را كه بهكارگران مهاجر شباهت
داشت ،پوششى امنيتى قلمداد مىكرديم ،همراه با هم و سرگرم گفتوگوهاى متداول،
بهراه خود ادامه داديم .نيمساعت بعد بهبازار رسيديم .اول سراغ يك چمدانفروش
رفتيم ،چند ساك و چمدان را برانداز كرديم و قيمتش را پرسيديم .قيمتها گران
بهنظر آمد ،براى يافتن كااليى ارزانتر بهراه خود ادامه داديم .يك مغازهی
پيراهنفروشى كه در طرف ديگر بازار قرار داشت ،نظر ما را بهخود جلب كرد .با
باالرفتن از دو پله بهآنجا وارد شديم و چند پيراهن انتخاب كرديم .مغازهدار كه از
ديدن شش مشترى در مغازهاش خوشحال بهنظر مىرسيد ،پيراهنهايى را كه سر
قيمتش چانه مىزديم ،بهسرعت بستهبندى مىكرد .وقتى او ،بستهی پيراهنها را جلو
ما گذاشت تا پولش را دريافت كند ،موسى سه درهم كمتر پيشنهاد كرد .مغازهدار آن
را نپذيرفت و روى حرفش ايستاد .ما نيز بدون آنكه از او خريد كنيم مغازهاش را ترك
كرديم .اين مرد كه شديداً عصبانى شده بود بهدنبال ما از پلههاى مغازهاش پائين آمد
و بهدكانى جنب چمدانفروشى رفت.
ما ،در جستجوى پيراهنفروشى ديگرى ،وارد يك بازارچه شديم .موسى كه
بهخاطر چانهزدن مورد انتقاد محمود قرار گرفته بود ،با ناراحتى گفت« :من همينجا
مىمانم تا شما خريدتان را بكنيد ».موسى ،جليل و حسين ،در كنار پنجرهی آهنى
يك صرافى كه بسته بود نشستند .من همراه كاظم و محمود ،بهمغازهی ديگرى رفتيم
و چند پيراهن و شلوار انتخاب كرديم و بهاى آن را پرداختيم .هنگام ترك مغازه وقتى
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از پلههاى جلو آن پائين مىآمديم ،مردى سياهچهره ،كوتاهقد و الغراندام كه
دشداشهی سفيدى برتن داشت ،جلو آمد و چيزى بهعربى گفت كه ما نفهميديم .وى
بالفاصله دست من و كاظم را گرفت .ما حيرتزده و با حالتى اعتراضآميز از همراهى
با اين مرد طفره رفتيم كه مرد چاقى ،مانند بشكهاى سفيد ،سر رسيد .او بىدرنگ
بهسراغ محمود رفت و دست او را بهچنگ گرفت .آن دو نفر ،بدون توجه
بهاعتراضمان ،ما را بهسويى مىبردند .وقتى از صرافى گذشتيم ،از موسى ،حسين و
جليل كه بنا بود در آنجا منتظر ما باشند نيز خبرى نبود .ما بهفارسى مىگفتيم« :مگر
چه شده؟ شما كى هستيد؟» و آنها بهجاى هر جوابى ما را كشانكشان بهطرف
ماشين جيپى كه در دهانهی بازار ايستاده بود مىكشاندند .با نزديكشدن بهجيپ
پليس متوجه شديم كه سه رفيق ما نيز دستگير شده و در خودرو پليس نشستهاند.
ما را در دو صندلى عقب جيپ ،در كنار رفقايمان و تحتمراقبت دو مأمور پليس
نشاندند و خودرو در ميان بهت و حيرت ما ،بهراه افتاد .از يكديگر و از پليس
مىپرسيديم چه اتفاقى افتاده است .يكى از مأموران در پاسخ ما گفت« :شما عرق
خوردهايد ».حالتى از بهت و نگرانى ،ما شش نفر را فرا گرفته بود .تنها چيزى كه
آشكار بود اين بود كه ما همگى يكجا در چنگ پليس بوديم .جليل ،گذرنامهاش را
همراه داشت اما بقيه فاقد هرنوع مدرك شناسايى بوديم .گذرنامهها و شناسنامهها
همه در خانه بود .من بهعنوان مسئول مدارك سفر ،مىدانستم كه گذرنامهی بدون
عكس ،عكس هاى مهرخورده و مهرهاى الستيكى سفارت ،همه در يك جعبهی
كفش در كنج اتاق است و در صورتى كه اتاق لو برود ،وجود اين مدارك ،فاجعه بهبار
خواهد آورد .چندبار آهسته بهرفقا گوشزد كردم كه« :خانه را لو ندهيم وضع خطرناك
است ».جليل نيز گفت« :دفتر رمز در خانه است ».ديگران نيز هركدام چيزى گفتند،
اما قبل از اينكه بهتصميم مشتركى رسيده باشيم ،خودرو دور يك ميدان كه آشنا
بهنظر مىرسيد ،گردش كرد و سپس وارد محوطهاى در گوشهی ميدان شد و در برابر
درب بزرگى توقف كرد.
اين ميدان ،ميدان «نايف» نام داشت و ما سهشب پيش از آن ،وقتى از گرماى
طاقتفرساى اتاق رسول گريخته بوديم در آنجا بسر برديم .آنشب چندساعتى را در
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چمن وسط ميدان بهگفتوگو گذرانديم و همانجا خوابيديم .قبل از خواب ،ساختمان
شهربانى را تماشا كرده بوديم .ما ساختمانى را كه در نور مىدرخشيد و ديوارهايش
بلند و سترگ بود و نيز پاسبانهايی را كه كشيك مىدادند ديده بوديم ،اما هرگز
نمىدانستيم كه آنجا شهربانى و زندان دبى بود .ما بىخبر از آنچه كه در پشت آن
ديوارهاى سنگين مىگذشت  ،شب آرامى را در وسط آن ميدان صبح كرده بوديم .ما
هرگز از خطرى كه در چندقدمى ما بود بويى نبرده بوديم و دبى را آزاد و دور از چشم
پليس و ساواك مىپنداشتيم.
پساز پيادهشدن از جيپ ،از درى بزرگ كه زير طاقى بلند بود ،گذشتيم و وارد
محوطهاى شديم كه با ديوارهاى بلندش ،قلعههاى قديمى را بهياد مىآورد .بخشی از
حياط كه درب ورودى به آن راه داشت ،از دو طبقه اتاق پوشيده شده بود و ايوان
باريكى در جلو اتاقهاى باال قرار داشت كه با چندين پله بهحياط راه مىيافت .اينجا
حياط شهربانى بود .پساز باالرفتن از پلهها ،ما را كنار ديوار رديف كردند .هركدام از
ما ،چكيدهی تجارب خود را در كلماتى با صدايى آرام بهديگران مىگفت .يكى
مىگفت« :اينها فكر كردهاند ما مست هستيم حاال خواهند ديد كه دروغ است ،پس
به ما كارى نخواهند داشت ،بنابراين اگر بگوئيم در جايى ساكن هستيم ،ولمان خواهند
كرد ».ديگرى مىگفت« :وقتى ما را گرفتند لغت «حَرامى» را از پليس شنيدم ،ما كه
دزد نيستيم ،شايد بهجاى ناجورى نكشد» و من باز هم تكرار كردم كه «بههرحال
خانه را نبايد لو داد».
پساز چند دقيقه ما را بهدرون سالنى كه بهدو اتاق راه داشت بردند .چيزى نگذشته
بود كه مأمورى سيهچرده از اتاقى بيرون آمد و با حركت دستهاى استخوانىاش ما را
بهداخل اتاق فرا خواند .مردى فربه و بلندقامت كه پوست سفيدش با دشداشهی عربى
بيگانه مىنمود ،پشت ميز بزرگى لميده بود .او دستهايش را بههم مىفشرد و
بهگفتههاى دو مأمورى كه ما را بهدام انداخته بودند ،بهدقت گوش مىداد .ما فاجعه را
بهگوش هم زمزمه مىكرديم كه ناگهان مردك با نگاه تيز و تلخى ،احمقانه چنين
گفت« :چى در گوشى مىگوئيد ،من فارسى مىفهمم ».آنگاه چارقد عربىاش (چفيه
عگال) را روى سرش ميزان كرد و درحالى كه چشمانش را بهما دوخته بود و
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به»دزدان» مقابلش فحش مىداد ،از جايش بلند شد .فضاى اتاق براى هيكل او
كوچك بهنظر مىآمد .فحش همچنان بر زبانش جارى بود تا جلو آمد و از اسيران
خود ،نام ،شهرت ،تاريخ ورود بهدبى و محل سكونت در دبى را پرسيد .جواب نفر اول
و دوم اين بود كه جاى مشخصى براى سكونت ندارند و شبها در كنار دريا
مىخوابيدهاند .نفر سوم موسى بود كه گفت در يك خانه زندگى مىكرده است.
چهرهی مردك با شنيدن كلمهی «خانه» ،از هم گشود و بیدرنگ خواست بداند كه
خانه در كجا بوده است .موسى كوشيد او را بهبيراهه ببرد كه يك سيلى بهگونهاش
نشست« .بوستانى» ،رئيس ادارهی آگاهى دبى همين پرسش را از ديگران نيز
میپرسيد .در حالى كه وی بهدنبال كشف نشانى خانه بود ،مأمورى يكايك جيبهاى
ما را مىگشت .سرانجام وى بهكليدى كه در جيب كاظم بود رسيد .گرچه كسى
اعتراف نكرد كه آن كليد متعلق بهخانهاى باشد كه موسى نام برده بود ،اما پليس
براين باور بود.
موسى فكر كرده بود كه با گفتن اينكه در خانهيی زندگی میكرديم از سوءظن
پليس خواهد كاست و چهبسا ما را آزاد كنند.
بوستانى بهدو مأمورى كه ما را شكار كرده بودند گفت« :برويد خانه را بگرديد».
دستور بالفاصله بهاجرا درآمد .دو مأمور پليس كاظم و نيز كليدى را كه در جيب او
يافته بودند با خود بردند .لحظات سنگين و دردآورى بر ما مىگذشت .هوا تاريك شده
بود و دلهرهاى جانفرسا دلهاى ما را فرا گرفته بود .كابوسى كه از پیآمدهاى اين
حادثه در ذهنها نشسته بود ،دلها را بهدعا و استمداد از غيب وامىداشت و ذهن
مذهبى ما ،از خداى خويش معجزه مىطلبيد.
اكنون رشتهی حوادث از دست ما خارج شده بود و بهراهى مىرفت كه هرگز قابل
پيشبينى نبود .در حالى كه ما دقايق بسيار طوالنى انتظار را تجربه مىكرديم،
مأموران با راهنمايى كاظم بهخانه مىرسند تا با شامهی پليسى خود ،اثرى از جرم پيدا
كنند .خواست آنها ،پيداكردن چند كاال يا شايد پول دزدى بود .يكى از مأموران وارد
اتاق مىشود و با چشمان پليسى خود بهدنبال اموال دزدى مىگردد .اتاقى كه خالى
بهنظر مىرسد ،براى لحظهاى او را مأيوس مىكند .اتاقى با چند پتو و كمى خرد و

89

حادثهی دبى

ريز جايى براى جستجوى پليسى نيست .چمدانى پر از كتاب و جزوه كه در گوشهاى
قرار دارد و جعبهی مقوايى كفش كه در كنجى ديگر افتاده است ،چنگى بهدل
نمىزند .لحظهاى بهفكر بازگشت مىافتد .بعد با خودش مىگويد حاال كه تا اينجا
آمدهايم دستى به چمدان بزنيم .شايد در زير كاغذها پولى پنهان باشد .با نزديكشدن
مأمور پليس بهچمدان ،چشم او بهخطوط قرمز روى يك جزوه مىافتد .خواندن
جمالتى عربى با محتوايى سرخ و انقالبى ،چرتش را پاره مىكند .جزوهی عربى
«اناشيدالعاصفه» (سرودهاى انقالبى فلسطينى) ،در خانهی چند ولگرد ايرانى چه
مى كند؟ اگر چه سرقتى كشف نشده ،الاقل چيزى پيدا شده است تا وسيلهی
خوشخدمتى پيش رئيسآگاهى باشد .مأمور پليس ،همكارش را كه بيرون اتاق
بىتفاوت ايستاده بود ،صدا مىكند و از او مىخواهد تا چمدان را با هرچه در آن بود
بردارد و بهخودرو منتقل كند .آنگاه خود بهسراغ جعبهی كفش مىرود .بهجاى كفش،
چند شناسنامه و گذرنامهی سالم يا دستخورده و مهرهاى سفارت را مىبيند .ديگر
وقت درنگكردن نيست ،بايد گنجينهی كشفشده را هرچه زودتر بهادارهی آگاهى
برساند .حتا براى جمع و جوركردن آنچه در چمدان بود نمیبايست وقت تلف كرد.
پليس ،چمدان را با هرچه در آن بود ،بلند مىكند و عقب لندرور مىگذارد.
در بين راه خانه تا شهربانى ،كاظم كه تحتمراقبت يك مأمور در عقب خودرو
نشسته بود ،موفق مىشود ،چندين جزوه را از چمدان بردارد و از ماشين بيرون بياندازد.
تمام ماجرا تنها نيمساعت طول كشيده بود ،اما براى ما زمانى بسيار دراز پر از
دلشوره و نگرانی بود .ناگهان مردى كه بار بزرگى را بر شكماش مىكشيد و از
خوشحالى نيشش تا بناگوش باز شده بود ،از پلههاى ادارهی آگاهى باال آمد .وقتى
كاظم بهما رسيد با حركت دستهاى خالىاش در هوا ،دامنه فاجعه را نشان مىداد و
تكرار مىكرد« :بچهها بيچاره شديم ».پشت سر او مأمور ديگرى جعبهی كفش را كه
اكنون جعبهی جرائم بود حريصانه در دستهايش مىفشرد .درحالى كه تلخى اين
لحظات شوم بر ما چيره شده بود ،عاجزانه ،گناه كبيرهاى را كه مرتكب شده بوديم،
تماشا مىكرديم .لختى بعد ،ما را بهداخل اتاق بردند .در چشمهاى دريدهی بوستانى،
لذت ديدن غنيمتها موج مىزد .او با ناباورى نگاه تيزى بهما انداخت و زيرلب چيزى
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گفت و بعد بهسراغمان آمد .بوستانى با دستهاى متكامانندش بر صورتهاى ما
سيلى مىنواخت و بههركدام سمتى را نسبت مىداد و سؤالى مىكرد .بهاولين نفر
گفت« :آها تو نخستوزيرى!» بهنفر دوم گفت« :تو وزير كشورى» و بهمن گفت« :تو
وزير خارجهاى ».اين سؤاالت نشان مىداد كه اين مأمور كاركشتهی آگاهى ،ماجرا را
چگونه مىبيند .او گمان برده بود كه ما يك گروه جعل پاسپورت هستيم .او كه از
پرسشهای همراه با سيلى ،جوابى نگرفته بود بهشدت عصبانى شد و با مشت و لگد
بهجان طعمههاى بىدفاعش افتاد .ما همه مىگفتيم« :اينها مال ما نيست ،ما در
خانهی شخصى بهنام حسن زندگى مىكرديم .حسن ما را در بازار مالقات كرده بود و
وقتى متوجه شد كه ما گذرنامه نداريم ،پيشنهاد كرد كه در برابر پرداخت مبلغى ،براى
ما گذرنامه تهيه كند .بهاين دليل ما بهخانهی او رفته بوديم و همانجا زندگى
مىكرديم ».اين محمل ،وجود گذرنامههاى دستخورده و عكسهاى بعضى از ما در
بين گذرنامهها را توجيه مىكرد.
جليل كه مدارك مهندسىاش بخشی از كاالهای كشف شدهی پليس بود،
مىگفت كه بهعلت ندانستن زبان عربى ،پساز آشنايى با حسن ،بهخانهی او رفته
است .او اظهار مىداشت كه ما پنجنفر را نيز در خانهی حسن مالقات كرده است و از
چگونگى كار و فعاليت ما اطالعى ندارد .مدارك مهندسى جليل و دفتر رمز ،كه شامل
تلفن و آدرسهايى براى تماس با رفقاى سازمانى و نيز كلمات رمزى براى مبادلهی
خبر بود ،همگى روى ميز بوستانى ،در برابرمان قرار داشت.
بوستانى كه از جمع ما چيزى دستگيرش نشده بود فقط كاظم را نگه داشت و بقيه
ما را از اتاق بيرون انداخت و در اختيار دو مأمور گذاشت .كاظم ،در بازجويى انفرادى
نيز هرنوع اطالع از مدارك و وسايل كشفشده را ،انكار كرده بود .وى در حالى كه
مورد بازجويى قرار داشت ،دفتر رمز را از روى ميز بوستانى كش رفته و در جيب
شلوارش پنهان كرده بود .پساز اين بازجويى ،كاظم نيز بهما پيوست .او پساز خروج
از اتاق بوستانى ،هنگام عبور از در بين دو اتاق ،دفتر رمز را بهزمين انداخته و با پا آن
را بهزير يك در رانده بود تا شايد نظافتچى آن را بهعنوان آشغال جمعآورى كند.
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هوا تاريك بود و صحن حياط زندان با نور ضعيفى كه از اتاقها بهآن مىرسيد،
غمانگيز مینمود .ما را از پله ها پائين بردند .در وسط حياط ،چند اتاق ديده مىشد .در
چوبى يكى از اين اتاقها كه مشرف بهدرب ورودى شهربانى بود ،باز شد و ما را
بهتاريكى اتاق كوچكى سپردند .اتاق ،نمناك بود و آتوآشغال بازداشتىهاى پيش از
ما ،بر زمين سيمانى آن پراكنده بود .وسط آشغالها جايى براى نشستن خود باز
كرديم .بوى ادرار و تعفن مشام را مىآزرد .ما ششنفرى بهشكل حلقهاى فشرده ،زانو
زده بر زمين نشسته و با صدايى كه از دايره خودى فراتر نمىرفت ،فاجعهاى را كه در
آغازش بوديم نجوا مىكرديم و براى آنكه دامنهی آن را هرچه محدودتر كنيم
بهمحملتراشى مىپرداختيم .اين نشست اندوهبار و نجواى غمانگيز در تاريكى ،ياد
شام غريبان را ،كه در شامگاه عاشوراى حسينى برپا مىشد بهذهن مىآورد.
در دوران كودكى ،هرساله در غروب عاشورا ،با بچههاى كوی جمع مىشديم و در
كوچههاى تنگ و تاريك شهرمان دسته عزا بهراه مىانداختيم .بچهها بهگروههاى
چندنفره تقسيم مىشدند و گروهها در حال نوحهسرايى با صداى بلند در فواصل
چندمترى از يكديگر ،حركت مىكردند .بههركوچهاى كه مىرسيديم ،حلقهوار بر زمين
مىنشستيم و بهياد بازماندگان امامحسين ،اين بار با صدايى نه چندان بلند و با آهنگى
دلسوز ،مرثيه مىخوانديم .سپس با نوحهسرايی تا كوچهاى ديگر بهراه خود ادامه
مىداديم .وقتى همهی كوچه پسكوچههاى كوی و برزن را اندوهزده و عزادار
مىكرديم ،بهحسينيه مىرفتيم تا بهمراسم بزرگ عزادارى آنجا رونق بخشيم.
اكنون در «غربت دبى» ،شامگاه يك روز پرحادثه را تجربه مىكرديم .گذاشتن ما
ششنفر در يكجا ،نشان آشكارى از كمتجربگى پليس دبى بود .در لحظهاى كه
بهنظر مىآمد همهی درها بهروى ما بسته است ،خامبودن دستگاه پليسى دبى را
بهفال نيك گرفتيم .يكى از رفقا با كلماتى اميدبخش اظهار مىداشت كه رهايى از
چنگ چنين دستگاهى دشوار نخواهد بود .ساعات تاريكى بهدرازا كشيد و ما در انتظار
صبح دقيقهشمارى مىكرديم.
از پنجرهی كوچكى كه قسمت شرقى حياط را نشان می داد ،ديدگاه دلخراشى بچشم
میآمد .چند مرد در كنار هم روى زمين ماسهاى افتاده بودند .آنها پاهاشان در قفل
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چوبى مشتركى مهار شده بود و مجازات دوگانهی در زنجيرشدن و زندانى بودن را
ازسر مىگذراندند.
زانوها در بغل ،نشسته بوديم و در آن بيغولهی تاريك ،در زواياى ذهن خود بهدنبال
چاره مىگشتيم .رشتهی افكارم بهگذشتههاى دور پيوست .جايى كه در آن بوديم
مانند چاهى بود در بيابانى دور كه ما شش نفر را بهكام شومش كشيده بود .خاطرهاى
از دوران كودكى بهذهنم آمد و روزنهاى از اميد را در دلم گشود.

دخترى در چاه
دوازدهساله بودم و اولين جمعهی تعطيالت تابستانى مدارس بود .من و برادرم كه
بهتازگى صاحب دوچرخه شده بوديم ،بهيك گردش ييالقى مىرفتيم .آن روز صبح ،با
چند نفر از بچههاى همسن و سال ،در ميدان گلكارى (ميدان آب كنونی) مشهد قرار
گذاشته بوديم .دوچرخهسوارى در هواى لطيف و آفتابى و فارغ از درس و مدرسه،
سرگرمى خوبى بود .بعد از گفتوگويى با دوستان« ،طُرُق» را كه نزديكترين
تفريحگاه آشنا بود ،انتخاب كرديم .قبل از اينكه حركت كنيم متوجه شديم كه براى
بستن بار بر ترك دوچرخه طناب الزم است .بهخانه برگشتم و طنابى همراه آوردم .در
اين ميان بهمادرم هم گفتم كه بهطُرُق خواهيم رفت.
پساز عبور از چند خيابان شهر در جادهی شوسهی باريكى بهراه خود ادامه داديم.
اين جاده در كنار مزارع گندم و گاه نيز جاليزهاى هندوانه و خربزه بهپيش مىرفت.
بديهى بود كه ديدن ميوههاى پرطراوت در جاليزها هوسانگيز بود .در كنار مزرعهاى
توقف كرديم و پساز خريد و مزهكردن سيبچه (واژهی مشهدى براى خربزهی نارس)
بهراه خود ادامه داديم .ساعتى راه پيموده بوديم كه بهطرق رسيديم .در كنار تنها جوى
«آب طرق» در سايهی درختى بارمان را بر زمين گذاشتيم .بىدرنگ بازى شروع شد.
توپى همراه داشتيم كه از اين سو بهآن سو مىپريد و ما را بهدنبال خود مىكشيد.
سرگرم بازى بوديم كه پدرم همراه با دو نفر ديگر از آشنايان بهجمع ما پيوستند .پساز
خستگى از بازى ،غذايى را كه آورده بوديم روى پريموس نفتى گرم كرديم و سفرهاى
در سايهی دلپذير درختان انداختيم .گردشگران مانند ما آن روز زياد بودند .هر كدام در
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گوشهاى در زير چترى از درختهاى كوتاه ،بهگردش ،بازى ،خوردن و نوشيدن سرگرم
بودند.
هنوز ناهار تمام نشده بود كه لكهی مهآلودى باالى سرمان بهگردش درآمد .پشهها
كه در يك گروه فشرده در حركت بودند ،بيشتر و بيشتر مىشدند .شايد آنها با
جابهجاشدن آفتاب در سطح باغ ،بهآنجا كه بيشتر بهمزاجشان خوش بود كوچ
مىكردند .براى دورشدن از پشهها ،گوشههاى پتوهاى پهنشده را گرفتيم و بهسويى
كه پشه نبود كشيديم .لحظاتى بعد پشهها دوباره در باالی بستر جديد پيدا شدند .بار
ديگر پتوها را جابهجا كرديم ،اما پشهها دستبردار نبودند ،بهسر و روى و دست و پا
مىچسبيدند و نيش مىزدند .فكر كرديم مادام كه زير درخت نشستهايم از پشهها در
امان نخواهيم بود ،بهتر آن بود كه بهطرف ديگر جوى كه خالى از درخت بود
نقلمكان كنيم .كرانهی ديگر جوى بهبيابانى بىآب و علف كه غرق در آفتاب بود
مىپيوست .جوى آب ،پهن و كمى گود بود .پاچهها را باال زديم ،دوچرخهها و پتوها را
با ساير خردهريزها بر دوش گرفتيم و بهآن سوى آب ،بهباريكهاى كه از سايهی
ماليمى برخوردار بود برديم.
بدينترتيب از شر پشهها راحت شديم .ساعتى از ظهر گذشته بود ،هواى گرمى كه
از بستر بيابان آفتابى برمىخاست ،لبها را خشك كرده بود .آب آشاميدنى كه از خانه
آورده بوديم ،تمام شده بود و آب جوى ،گلآلود و نامناسب بود .طنابى را كه همراه
داشتيم بهدستهی يك قورى خالى گره زدم و همراه پسرعمويم كه همسن و سال من
بود براى تهيهی آب آشاميدنى راه افتاديم .ما در بيابانى كه خود را بهآفتاب داغ
تابستانى سپرده بود ،بهدنبال چاه قنات مىگشتيم .برآمدگىهاى خاكى كه در فاصلهی
دورى از كرانهی جوى ديده مىشد ،ما را بهسوى خود كشيد .اين برآمدگىها باقى
ماندهی يك رشته قنات بود.
سبك آبيارى با قنات ،شيوه سنتى آبيارى در ايران است ،در اين شيوه چاههايى در
شيب يك دشت پهناور و يا در دامنهاى وسيع تپهيی ،حفر مىكنند و آنها را از زير،
توسط راه آبى بههم پيوند مىدهند تا آب ايستاده در چاهها ،بهشكل آب روان بهمناطق
مسكونى دهات برسد .ما بازىكنان در جستجوى آب ،از چاهى بهچاه ديگر سر
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مىكشيديم و براى آنكه آب پيدا كنيم سنگى در چاه مىانداختيم و براى شنيدن
صداى آب ،گوش بهچاه مىسپرديم .از چاهى كه صدايى نمىآمد مىگذشتيم و چاه
ديگرى را آزمايش مىكرديم .وقتى من آخرين سنگ را در آخرين چاه انداختم و بهچاه
گوش دادم ،صدايى بهظرافت صداى يك دختربچه گريهكنان گفت« :سنگ نينداز،
سنگ نينداز ».شايد اين يك خيال بود .در چاه چيزى جز سياهى ديده نمىشد .اما
بهدنبال آن گفتار ،صداى گريهی كودكى از چاه بهگوش مىرسيد .پسرعمويم را از
ماجرا باخبر كردم .او با ناباورى ،بهچاه گوش داد و صدايى را كه از چاه مىآمد با هم
شنيديم كه مىگفت« :من فاطمه هستم».
بهتندى خود را بهبزرگترها رسانديم و ماجرا را برايشان گفتيم .كسى حرفمان را
باور نمىكرد .هركس بهشكلى آن را نادرست مىپنداشت .يكى ،بهبچههاى در حال
بازى در باغ اشاره مىكرد و مىگفت كه ما بازتاب صداى آنها را شنيدهايم .سرانجام
در برابر اصرار ما ،يكى از بزرگترها بهخود زحمت داد و بهكنار چاه آمد و صداى
كودك را كه از ته چاه بهگوش مىرسيد ،شنيد .كمكم عدهاى دور چاه حلقه زدند و
وجود بچهاى در چاه را تأييد كردند .براى نجات كودك مىبايست يك نفر از چاه
پايين مىرفت و كودك را با خود باال مىآورد .كسى جرأت انجام چنين كارى را
نداشت .براى رفتن بهداخل چاه ،بهطناب نياز بود .طناب كوتاهى كه من همراه داشتم،
كافى نبود .همانوقت در فاصلهاى نه چندان دور از چاه ،كاميون قراضهاى در جادهاى
خاكى ،گرد و غبار مىپاشيد و بهسويى مىرفت .يك نفر دواندوان خود را بهجاده
رسانيد و كاميون را متوقف كرد .دقايقى بعد مردى طناب بر دوش از كاميون پياده شد
و بهطرف چاه آمد .او يك چاهكن حرفهاى بود .بىدرنگ طناب را بهچاه انداخت و
احساس كرد كه طناب بهته چاه نمىرسد .وى طنابى را كه در دست من بود گرفت و
بهطناب خودش گره زد .آنگاه يك سر طناب را بهدست تماشاچيان دور چاه سپرد و از
طناب پايين رفت .فاطمه را بهطناب بست و بيرون آورد و خود با چنگانداختن
بهديوار ،از چاه باال آمد .دخترى هشتساله ،از چاهى دورافتاده ،در بيابانى متروك،
بيرون كشيده شد .دخترك كه ظاهراً سالم بهنظر مىرسيد ،بهشدت مىگريست .از
ساعتها پيش كه اين دختر ناپديد شده بود ،همهی بستگانش كه با يك كاميون
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بهييالق آمده بودند ،باغ «طُرق» را در جستجوى او زير و رو كرده بودند و هنوز
بعضى در جوى آب بهدنبال او مىگشتند .دخترك صبح آن روز ،در حال بازى از پلى
بر جوى گذشته و در بيابان باز آن سوی جوى ،بهدنبال همبازىهاش دويده بود كه
ناگهان دور از هر چشمى بهچاه افتاده بود.

بازپرسى در دبى
آن شب دراز و شوم در اتاقك وسط شهربانى دبى مانند هر شب ديگر سحر شد و
بهبامداد رسيد .نور صبحگاهى كه بر ماسههاى حياط زندان ،بسترى طاليى گسترده
بود ،غم سنگين شب پيش را كمرنگ مىكرد .ساعت حدود هفت بامداد بود كه در
اتاق باز شد و اندامى الغر و باريك كه لنگى بهكمر بسته بود و يك سينى چاى روى
دست داشت وارد اتاق شد .به هركس يك چاى در فنجان پالستيكى و يك قرص نان
كه تنها گوشهاى از شكم را پر مىكرد ،داد و مثل شبحى ،بىسروصدا از راهى كه
آمده بود برگشت و در بسته شد .بار ديگر كه در اتاق باز شد وسط روز بود ،مأمورى
يااهللگويان ما را بهبيرون اتاق فراخواند و بهادارهی آگاهى در طبقهی دوم هدايت كرد.
بازپرسى مختصرى صورت گرفت .سپس ما را براى انگشتنگارى بهطبقهی همكف
بردند .برخوردها احتياطآميز بهنظر مىرسيد .با اينكه ما در پاسخ سؤاالت مأمور
آگاهى ،گفتههاى شب پيش را تكرار كرديم ،از فحش و كتك خبرى نبود .پساز
انگشتنگارى ،از آستانهی يك حصار آهنى گذشتيم .در آنجا بعد از خالىكردن
محتويات جيبها و گرفتن بند كفشها و كمربندهايمان ،همهی ما را بهاتاق مجاور
كه بازداشتگاه موقت بود ،فرستادند .بهسختى جايى در ميان جمعيت بههمفشردهی
اتاق ،براى خود باز كرديم و بهجمع گرمازده و عرقريزان اين اتاق كوچك و تاريك
پيوستيم .بهدستور پاسبانى كه از پشت پنجرهی آهنى بر حدود چهل نفر ساكنان
بازداشتگاه ،فرمانروايى مىكرد ،روى زمين سيمانى دو زانو نشستيم .ديوارهاى بلند
اتاق ،جمعيت بازداشتى را درهم مىفشرد و هواكش كوچكى كه بر پيشانى يكى از
آنها ديده مىشد تنها مجراى نور و هواى اتاق بود.
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به هنگام ناهار ظهر ،پيكر الغراندام آن مرد هندى در آستانه در ظاهر شد و چون
جايى براى ورودش در اتاق نبود از همانجا كارش را شروع كرد .تقسيم غذا براى
مدتى توجه همه را بهخود جلب كرد .سهميهی هر نفر عبارت بود از يك بشقاب برنج
نيمپز ،همراه تكهاى ماهى آبپز .قانون نانوشتهی زندان موبهمو اجرا مىشد.
بازداشتىها مىبايست قضاى حاجت خود را با وقت رفتن بهدستشويى كه سهبار در
شبانهروز بود ،هماهنگ مىكردند .آن كس كه از اين كار عاجز بود وخودش را كثيف
مىكرد ،هم بهخود و هم بهاطرافيانش ستم كرده بود .اين دستاويزی براى خنده و
تمسخر سر نشينان اتاق بود.
بازداشت دستهجمعى ما مىبايست بهاطالع سازمان در ايران و يا رفقايمان در
لبنان ،مىرسيد .آدرسهاى لبنان در دفتر رمز بود كه اكنون از سرنوشت آن بىخبر
بوديم .فقط دو نشانى غيرمستقيم از رفقايمان در ايران در ذهن داشتيم كه مىتوانست
مورد استفاده قرار گيرد .هر روز چند نفر از بازداشتىها را كه ايرانى بودند و بنا بود آزاد
شوند ،از دبى بهبندرعباس مىفرستادند .اين افراد مىتوانستند پيغامرسان ما باشند.
يكى از رفقاى ما در بندرعباس كار مىكرد .آدرس او را روى چند كاغذ سيگار
مىنوشتيم و بهدست آزادشوندهها ،مىداديم تا پيغام ما را شفاهاً بهرفيقمان برسانند.
عالوه بر آدرس ،جملهی «لطفاً مبلغ پنجاهتومان بهحامل اين نامه بپردازيد» نيز روى
كاغذ نوشته شده بود .در دو روز اقامت در اين اتاق ،چهارنفر را براى رساندن پيغاممان
راضى كرديم .هر چهارنفر قول دادند كه پيغام ما را بهمقصد برسانند.
عصر روز سوم ،جليل را كه مدارك مهندسىاش در دست پليس بود بهاتاق
اعياننشين زندان منتقل كردند و سپس ما پنجنفر را با نامهايى كه در شناسنامههاى
جعلىمان ثبت شده بود ،بهزندان فقرا فرستادند .پليس با تمام امكاناتش در پى كشف
مسئله بود .اينكه ما عدهاى كارگر بىسواد بوديم و براى يافتن كار ،بهدبى آمده
بوديم ،با مدارك و نشرياتى كه بهدست پليس افتاده بود ،جور درنمىآمد .مداركى كه
بهدست پليس افتاده بود عبارت بود از :مهر سفارت ايراندر كويت ،چند كتاب از آثار
مائو ،جنگ پارتيزانى ونزوئال ،سرودهاى فلسطينى ،تعدادى مجله و نشريات فلسطينى،
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چهار گذرنامهی كامل و دو گذرنامهی نيمهتمام (بدون عكس) و باالخره يك
دفترچهی يادداشت جيبى با درونمايهی كلمات رمز.
از بازپرسىهايى كه از جليل و كاظم بهعمل آورده بودند آشكار بود كه يك تلگرام
و يك نامه نيز بهدست پليس افتاده بود و بدينوسيله آدرس يك صندوق پستى در
شيخنشين شارجه لو رفته بود .پليس دبى ،همهجا بهدنبال شخصى بهنام سليمان نيكو
مىگشت .فتحاهلل خامنهاى ،با نام جعلى «سليمان نيكو» آن صندوق پستى را در
شيخنشين شارجه اجاره كرده بود .بهعالوه نامهاى ديگر بهنام «سليمان نيكو» و
بهآدرس يك نامهنويس كنار خيابان در دبى ،جزو مدارك توقيفشده بود .فتحاهلل
بهبهانهی اينكه خود سواد ندارد با اين كاتب (نامهنويس) آشنا شده و از آدرس او
براى ارتباطات تشكيالتى استفاده مىكرد.
پساز چند روز ،پروندهی پيچيدهی ما بهمغز متفكر دستگاه قضايى دبى ارجاع شد.
او را « قاضی مرور» مىناميدند .زيرا وى بهجرائم مربوط بهعبور و مرور (رانندگى) و
اتهامات خارج از حوزهی قوانين شرعى ،رسيدگى مىكرد .او كه تحصيلكردهی غرب
بود با معيارهاى اروپايى مىبايست مسائل قضايى جامعه بدوى دبى را حل و فصل
مىكرد .يك پله باالتر از او قاضى شرع بود كه تمام جرائم ديگر بهاو ارجاع مىشد.
قاضى «مرور» يك حقوقدان مسيحى فلسطينى تبار بود كه بهاعتيادش بهالكل
شهرت داشت ،آن هم در دبى كه نوشيدن مشروب الكلی جرم بهشمار مىرفت و
قاضى شرع مىتوانست فرد شارب الكل را بهمجازات تا دهسال زندان محكوم كند.
روز پنجم زندان ،ما را بهاتاق بازپرسى بردند .قاضی مرور با چهرهاى خشن پشت
ميزی بزرگ نشسته بود .او از يكايك ما دربارهی دفتر رمز سؤاالتى كرد و جوابهايى
را كه جز انكار و ابهام چيزى نبود ،شنيد .آنگاه وى دستور داد كه پليس براى
پيداكردن نويسندهی دفتر رمز ،دست بهكار شود .دفتر رمز ،يك دفتر جيبى كوچك
بود كه آدرسهاى ضرورى تشكيالتى بهشكل رمز در آن دستنويسى شده بود .اين
همان دفترى بود كه بين وسايل كشف شده در اتاق اجارهاى ،بهدست پليس افتاده بود
و شب اول دستگيرى توسط كاظم از روى ميز رئيس آگاهى بهزمين انداخته شده بود.
روز بعد نظافتچى زندان دفتر را پيدا كرده و بهمأموران آگاهى داده بود.
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پرسشهاى تكرارى پليس در مورد اينكه چه كسى دفتر رمز را در اختيار داشته و
چه كسى آن را مىنوشته است ،بهجايى نرسيد .سرانجام همهی ما را بهسالن دادگاه
كه در طبقه همكف حياط شهربانى بود ،بردند .سالن دادگاه پر از ميز و نيمكتهايى
بهشكل كالس هاى درسى بود و در انتهاى آن ،جايگاه قاضى و دستيارانش ديده
مىشد .ما بهدستور پليس برای ديكتهنويسی در پشت ميزهاى دراز دادگاه نشستيم.
محمود شامخی و حسين خوشرو كه از ابتدای دستگيرى ،خود را بىسواد معرفى
كرده بودند ،در ديكتهنويسی شركت نكردند.
جلو هركدام از ما چهار نفر ،يك خودكار «بيك» و يك صفحه كاغذ بود كه ياد
امتحانات را زنده مىكرد .آنگاه يك نفر فارسىزبان ،كلماتى را كه از دفتر رمز انتخاب
شده بود ،خواند و از ما خواست كه آنها را بر كاغذ بنويسيم .هركدام از ما بهتناسب
شغل و سوادى كه قبالً گفته بوديم ،خطى درست كرديم و نوشتيم .بعد دستور دادند
قلمها را روى ميز بگذاريم و با دادن كاغذ بهپليس دم در ،از اتاق دادگاه خارج شويم.
من ،مغز پالستيكى خودكار را بهسرعت درآوردم و داخل ليفهی شلوارم پنهان كردم و
يك كاغذ اضافى نيز كش رفتم .دقيقهاى بعد در بازرسى بدنى توسط نگهبان زندان،
كاغذ كشف و چند فحش و سقلمه نصيب من شد.
روز يازدهم دستگيرى ،قاضى از يكايك ما بازپرسى بهعمل آورد ولى از آنجا كه
چيز تازهاى دستگيرش نشد و تناقضى نيز در بين گفتهها پيدا نكرد ،بهاين نتيجه رسيد
كه اشتباه بزرگ اداره آگاهى اين بوده است كه ما را كه شريك جرم بودهايم سه روز
اول در يك جا گذاشته بود و ما در اين فرصت گفتههاى خود را هماهنگ كرده بوديم.
بهدستور قاضى ،جليل سيداحمديان را مجدداً بهاتاق بازداشت و كاظم شفيعیها را
بهبندى كه جليل تا آن روز در آن بود فرستادند .دو روز بعد دوباره جليل بهجاى
خودش منتقل شد و كاظم پيش ما چهارنفر ،آمد.

ارسال نامه براى سازمان
شهربانى دبى از نيروى كار زندانيان استفاده مىكرد .هر روز صبح ،زندانيان را براى
بيگارى مىبردند و چندساعت بعدازظهر ،آنها را برمىگرداندند .زندانيان بيمار و
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تازهواردها از رفتن بهكار اجبارى معاف بودند.گروه ما نيز بهعلت پيچيدهبودن
مسئلهاش بهبيگاری برده نمیشد .لباس زندانيان يك شورت و يك زيرپيراهن آستين
كوتاه سفيدرنگ بود كه نوارهاى قرمز روى آن دوخته شده بود .اين لباس مشخص و
نيز پليس مسلحى كه از آنها مراقبت مىكرد ،مانع فرار زندانيان در طول بيگارى بود.
هر روز سران شهربانى بر أساس نيازى كه داشتند عدهاى از زندانيان را بهكار
مىگرفتند .در زندان شايع بود كه همهی كارگزاران زندان خانههايشان را با نيروى
عملههاى مجانى ،يعنى زندانيان ساختهاند .هر روز چند نفر را نيز براى نظافت ادارات
مختلف بهكار میگرفتند كه دو نفر از آنها در اداره راهنمايى جاروكشى مىكردند.
در بين زندانيان دو ايرانى بودند كه بهعلت تماس مختصرى كه با بيرون زندان
داشتند ،مورد توجه ما قرار گرفتند .عبداهلل كه راننده ايرانى ساكن دبى بود و بهاتهام
خالف در رانندگى بهزندان افتاده بود ،بهخاطر هيكل ورزيدهاش ،هر روز در خانهی
رئيس زندان عملگى مىكرد .يك ايرانى ديگر بهنام حبيب كه بهجرم كشيدن حشيش
در زندان بهسر مىبرد ،همه روزه غير از جمعهها براى بيگارى بهادارهی راهنمايى
(مرور) برده مىشد.
مغز خودكاری كه هنگام نمونهگيرى خط ،كش رفته بودم ،اولين وسيله از ابزارهای
ممنوع در زندان بود كه بهدست آورده بوديم . .پساز آن بايد براى پيداكردن كاغذ
اقدام مىكرديم .تنها راه اين بود كه از يك زندانى كه بهبيگارى مىرفت ،خواهش
كنيم كاغذى از بيرون با خود بياورد .ما بهتمام معنا دست خالى بوديم و نمىتوانستيم
زحمتى را جبران كنيم ،فقط با ايجاد يك ارتباط عاطفى ممكن بود از ديگران كمك
بگيرم .من از عبداهلل كه روزها با بقيه زندانيان بهبيگارى برده مىشد ،خواهش كردم
كه ككمك كند يك نامه برای مادرم در ايران بفرستم .بهعبداهلل گفتم كه من تنها
نانآور مادر عليلم هستم و بايد او را از زندانىبودنم آگاه كنم .پاسخ عبداهلل واضح بود:
«با كدام قلم و كدام كاغذ و كجا مىخواهى نامه بنويسى ،خودت را بهدرد سر نينداز».
عبداهلل ترس خود را نيز پنهان نكرد .او وحشتزده گفت« :اگر چنين كارى بكنيم
پوست از سرمان خواهند كند ».خواهش و تمنايم از او ،چندينبار تكرار شد تا اينكه
احساس عاطفى عبداهلل را برانگيختم ،و او قول داد كه براى يافتن و آوردن كاغذ سعى
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كند .ازآنپس هر روز ما در انتظار برگشت عبداهلل بوديم تا شايد كاغذى با خود
بهزندان بياورد .دوبار كوشش عبداهلل بىثمر ماند .يكبار كاغذ كوچك و لولهشده را در
زير كش شورتش پنهان كرده بود كه هنگام بازرسى ،كاغذ از بدنش افتاده بود و
خوشبختانه مأمور زندان آن را نديده بود .بار ديگر كاغذى در زير بغل عبداهلل كشف
شد كه بهاين خاطر چند سيلى محكم از نگهبان دم در خورد .ما كه درد اين سيلى را
بر گونهی خود احساس مىكرديم ،همدردى خود را بهعبداهلل نشان داديم .عبداهلل كه
در موضع انتقام قرار گرفته بود گفت« :حاال كه اين جور شد من انتقام خواهم گرفت.
هرطور شده بايد يك كاغذ بهزندان بياورم ».اكنون انگيزهی عبداهلل قوىتر از پيش
بود .او براى لجاجت با زندانبان و با يك انگيزهی شخصى ،مىكوشيد براى ما كاغذ
بياورد و اين بهما اميد مىداد .سرانجام عبداهلل موفق شد يك ورق كاغذ را از بازرسى
نگهبان زندان پنهان دارد و با خود بهدرون زندان بياورد .اكنون با داشتن قلم و كاغذ،
نوشتن نامه ميسر بود .بهعلت نظارت و كنترل شديد در زندان ،احتمال لورفتن نامه
زياد بود .بنابراين مىبايست نامه را بهآدرسى مىفرستاديم كه در صورت لورفتن،
بهامنيت سازمان در ايران لطمهاى وارد نكند.
پسر عمويم كه در تهران شاغل بود با برادر يكى از اعضاى كادر مركزى سازمان
يعنى حسين روحانى مراوده داشت .در آن هنگام ،حسين روحانى يك شركت
مقاطعهكارى داير كرده بود كه تعدادى كارگر نيز در آن مشغول بهكار بودند .با اين
حساب ،مىشد نامهاى از سوى يك كارگر فرضى كه قبالً پيش حسين روحانى كار
مىكرده است ،نوشت و بهآدرس پسرعمويم فرستاد .از اين راه نامه بهحسين روحانى و
درواقع بهسازمان مىرسيد .نامه بايد كامالً پنهان از چشم ديگران نوشته مىشد.
شبها كه زندانيان بهخواب مىرفتند مناسبترين وقت براى اين كار بود .چند شب
پىدرپى تالش براى نامه نوشتن بهجايى نرسيد .چراغ پرنورى شبانهروز ،اتاق زندان را
روشن نگه مىداشت تا مأمور پشتپنجره ،همهی حركات زندانيان را زيرنظر داشته
باشد .يك شب سه نفر از ما موفق شديم در كنج اتاق و در كنار هم بخوابيم .بنا شد
نويسنده كه ظاهراً خود را از نور چراغ ناراحت نشان مىدهد ،در حالى كه بهشكم بر
زمين سيمانى خوابيده و پيراهنش را روى سرش كشيده است ،زير پيراهن ،نامه را
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بنويسد و دو نفر مجاور نيز در حاليكه خود را بهخواب مىزنند ،مراقب باشند تا هرگاه
مأمور نگاهش را از درون اتاق برگرفت با ضربه آرنج خود بهنويسنده خبر دهند و
نوشتن آغاز شود و هرگاه الزم بود او را از نوشتن بازدارند.
بهاين ترتيب طى چندساعت در آن شب يك نامهی دوصفحهاى ،با نام «عزتاهلل»
براى «مادرم» نوشتم .در اين نامه ،عزتاهلل كه براى كار بهدبى آمده و در تماس با
عدهاى ناشناس ،بهدام پليس افتاده بود ،سرگذشتش را بيان مىكرد .با خطى ناخوانا و
پر از غلطهاى اماليى ،همهی اطالعات الزم را براى مادرش نوشته بود .از جمله
اينكه يك زندانى ايرانى بهنام «حبيب» ،روزها در ادارهی راهنمايى بيگارى مىكند.
همهچيز كه با زبانى ساده نگاشته شده بود بر بىگناهى عزتاهلل پافشاری میكرد.
آدرسى كه در پايان نامه آمده بود چنين بود« :تهران .....تجارتخانه .....لطفاً اين كاغذ
را آقامرتضى بهبرادرش آقاى مهندس برساند و آقاى مهندس آن را بهاحمدآقا آهنگر
كه كارگرش بوده ،بدهد تا او براى مادر عزتاهلل بخواند ».روز بعد از عبداهلل خواهش
كردم تا نامهام را هنگام رفتن بهبيگارى ،با خود ببرد .نامه بهعبداهلل سپرده شد .آن روز
پانزده روز از بازداشت ما مىگذشت .وقتى هنگام ظهر عبداهلل از بيگارى برگشت
بهمن مژده داد كه نامه را توسط پسر صاحبخانهاش كه گاهى بهاو سر مىزد ،بهخانه
فرستاده است تا مادر وى آن را در پاكتى بگذارد و براى مادر من پست كند .شانس
بهمقصدرسيدن اين نامه همانقدر بود كه تيرى در تاريكىانداختن و بههدفنشاندن.
در بيروت ،تراب حقشناس ،فتحاهلل خامنهای و رسول مشكينفام كه براى انتقال
ما بهپايگاههاى الفتح ،با اين سازمان بهتوافق رسيده بودند ،در انتظار جواب تلگرافی
بودند كه بهدبی فرستاده بودند .براساس آن من و كاظم بايد راهى بيروت مىشديم.
در اين هنگام ،على بهپور بهخاطر دانستن زبان انگليسى ،بهدستور تشكيالت ،از ايران
بهبيروت رفته بود تا در مذاكرات با فلسطينىها شركت كند .يك هفته پساز
دستگيرى ما ،وى در راه بازگشت بهايران بهدبى مىآيد تا از راه دريا بهايران برگردد.
بهپور ،بهاتاق رسول سر مىزند و چون كسى در آنجا نبوده و اتاق را خالى مىبيند ،از
همسايهها پرسوجو مىكند .بقال محل ،با ايما و اشاره بهاو مىفهماند كه پليس،
ساكنان خانه را دستگير كرده است .همان زمان رضا رضايی از ايران بهدبى آمده بود
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تا با كمك رفقا در دبى ،بهبيروت پرواز كند .رضا سه روز را در سرگردانى در دبی
گذرانده بود و نتوانسته بود كسى از رفقا را پيدا كند .بعدازظهر روزى كه على بهپور،
خبر دستگيرى ما را از بقال محل شنيده بود ،بهيك مسجد مىرود .بناگاه رضايى در
همان مسجد بوده است و قيافه بهپور از پشت سر ،بهنظرش آشنا مىآيد .رضا رضايى
 ،بهپور را در يك خانه تيمى در تهران ،يكبار از پشت سر ديده بود .وى با احتياط
بهبهپور نزديك شده و سر صحبت را باز مىكند كه باالخره خبر دستگيرى ما را
مىشنود .قرار مىشود كه بهپور و رضايى فوراً خود را بهترتيب بهايران و بيروت
برسانند و ساير رفقا را از ماجرا باخبر كنند .قبل از پرواز رضايى بهبيروت ،محمد
بازرگانى نيز بهدبى مىرسد و از طريق رضا رضايى از جريان دستگيرى ما باخبر
مىشود .بازرگانى بهبيروت و رضا رضايی بهعمان پرواز مىكنند و رفقايى را كه در
خاورميانه بودند در جريان حادثه مىگذارند .هشت روز پساز دستگيرى ما ،سازمان در
تهران ،توسط على بهپور از جريان باخبر شده بود اما كسى نمىدانست كه چرا و
چگونه و با چه مداركى ما دستگير شده بوديم .نامهيی كه از زندان فرستاده بوديم
پساز پنج روز بهتهران رسيده بود .اين نامه بدون اينكه سوءظنى برانگيزد ،بهدست
حسين روحانى مىرسد .در اين هنگام بيستروز از دستگيرى ما در دبى گذشته بود .با
رسيدن اين نامه چگونگى دستگيرى ما و مداركى كه بهدست پليس دبى افتاده بود،
روشن مىشود .بدينترتيب سازمان از چگونگی دستگيری ما با خبر شده بود.
بیدرنگ در سازمان يك حالت فوقالعاده اعالم مىشود تا از پیآمدهای ناگوار اين
دستگيری پيشگيری شود .رسول مشكينفام كه سرگرم يك برنامهی آموزشى بود،
دو هفته پساز دستگيرى ما ،از بيروت بهدبى برمیگردد .تا پيرامون گرفتارى ما
اطالعاتى بهدست آورد .رسول بهشهربانى دبى ،كه ما در گوشهاى از آن زندانى بوديم،
سرى مىزند ولى چيزى دستگيرش نمىشود .در اين سركشى حتا پاسبانى بهاو
مشكوك شده و هويتش را مىپرسد كه رسول با هشيارى خود را از خطر دور مىكند.
پساز رسيدن نامهی ما بهتهران ،سازمان تصميم مىگيرد كه حسين روحانى را
براى كمك و حل مسئلهی دستگيرشدگان ،بهدبى بفرستد .اعزام افراد سازمان براى
آموزش در خارج از كشور با توانايى مالى سازمان كوچك ما همخوانی نداشت .سازمان
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در تنگدستی مالى بود كه حادثهی دبى نيز بهوقوع پيوست و بهدشواریهای مالى
تشكيالت افزود .حسين روحانى كه عازم دبى بود ،طى چند روز ،سهم خود را در يك
شركت تأسيساتى كه وى مديرعامل و صاحب نيمى از آن بود ،فروخته و پول آن را
يكجا در اختيار سازمان گذاشته بود .وى سپس با گذرنامهی واقعى خود در 11
شهريور  1349بهدبى پرواز كرده بود .وقتى روحانى بهدبى مىرسد ،رسول
مشكينفام را نيز در جريان چگونگى دستگيرى ما قرار مىدهد .چند روز بعد ،محمد
ساداتدربندی دربندى نيز از سوى سازمان بهدبى فرستاده مىشود تا بهحسين و
رسول بپيوندد .اين گروه كه بهعنوان تيم آزادسازى عمل مىكرد ،مىبايست مسئله
دستگيرى را بررسى و بر اساس شرايط و امكانات موجود ،راهحلى براى آن پيدا
مىكرد.

تماس سازمان با زندان دبی
يك روز كه على شتربان ،نگهبان زندان ،ما را در صف دهنفرى ،نيمهلخت بهسوى
حمام مىبرد ،با پديدهيی روبهرو شديم كه در باورمان نمىگنجيد .رسول درحالى كه
دست هايش را در جيب شلوار گشادش فرو برده بود ،در فاصلهی چندمترى ما ،در
حياط زندان ايستاده بود و ما را تماشا مىكرد .بدون ابراز هرگونه آشنايى ،از يكديگر
دور شديم .اينكه رفقا مىدانستند ما كجا هستيم ،تا حدى دلگرمكننده بود ،زيرا
همهی ما در ارتباط علنى با افرادى بوديم كه عضو سازمان بودند و هرگاه ما لو
مىرفتيم ،آنان نيز مورد تعقيب ساواك قرار مىگرفتند .اكنون با دستگيرى ما
مىبايست ارتباط دوستان ما ،با سازمان بريده مىشد تا ساواك نتواند در رديابى خود
بههستهی اصلى تشكيالت برسد.
در نامهمان بهتهران ،نوشته بوديم كه روزها زندانيان را براى بيگارى بهبيرون
زندان ،از جمله ادارهی راهنمايى مىبرند .يك روز ،وقتى يكى از زندانيان بهنام حبيب
از بيگارى برگشت ،مرا بهكنارى كشيد و گفت« :امروز دوستت حسن بهادارهی
راهنمايى آمد و سالمت رساند» سپس كاغذ كوچكى را كه در دستش پنهان كرده بود
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بهمن داد و از اينكه حسن چند سيگار بهاو داده بود خوشحال بود .حسن ،نام مستعار
رسول بود .رسول ،در نامهی رمزىاش اين پيغام را گنجانده بود كه «شخصى بهنام
فروغى مدير دبيرستان ايرانىها و مأمور ساواك در دبى ،مدتى است كه بهايران رفته
و هنوز برنگشته است .از اين رو ممكن است مسئلهی شما هنوز بهاطالع ساواك
نرسيده باشد ».ازآنپس تقريباً هر هفته ،يك نامه بين ما و رفقا در بيرون زندان رد و
بدل مىشد .نامه عبارت بود از چند سطر كه بهصورت رمز بر يك كاغذ سيگار
مىنوشتيم و توسط حبيب از زندان خارج مىكرديم .حبيب بهاشتياق گرفتن چند نخ
سيگار ،نامه را بهاداره راهنمايى مىبرد و بهرسول مىرسانيد و نامه مشابهى از رسول
براى ما مىآورد .يكى از مهمترين خبرهايى كه در اين نامهنگارىها بهما رسيد اين
بود كه رفقا از طريق سازمان الفتح با نمايندهی آن سازمان در دبى تماس گرفته و از
آن طريق با قاضى «مرور» كه فلسطينىتبار بود ،ارتباط برقرار كرده بودند.
خالدالحسن ،عضو برجستهی كميته مركزى الفتح ،بهنمايندهی آن سازمان در دبى
سفارش كرده بود كه در حد توانش ما را يارى كند.
تيم آزادسازى در پى يافتن راهحلى بود كه از تحويل ما بهايران جلوگيرى كند.
شيوههاى گوناگونى براى رسيدن بهاين هدف تجربه مىشد .يكى از طرحهاى تيم
اين بود كه با ميانجيگرى فلسطينىها ،قاضى فلسطينى را تشويق كند تا ترتيبی برای
محاكمهی ما در دبی بدهد .آنگاه قاضى فلسطينی حكمى صادر كند كه براساس آن
دستگيرشدگان در دبى زندانى شوند و پساز پايان دوران محكوميت آزاد شوند.
هدف اصلى تيم آزادسازى ،جلوگيرى از تحويل ما بهايران بود .اگر اين كار
بهشيوههاى قضايى و قانونى ميسر نمىشد ،آنگاه آزادسازى زندانيان ،در دستور كار
تيم بود.
رسول آنچه را از نامههای ما بهدست مىآورد بهتيم آزادسازى گزارش میداد و
گاهی نيز ما را از آنچه در بيرون زندان رخ ميداد آگاه میكرد.
احتمال فرستادن ما بهايران توسط هواپيماى مسافربرى ،بسيار بود .از اين رو تيم
سهنفره بهموازات تماسهاى مداوم براى يافتن راهحلى قانونى و قضايى ،روى
برنامهی آزادسازى ما در هنگام انتقال بهايران نيز كار مىكرد.
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يك روز عصر ،ناگهان پاسبانى پشت ميلههاى اتاق زندان آمد و كاظم را بهبيرون
فراخواند .نيمساعت بعد كه كاظم بهزندان برگشت ،معلوم شد كه وى را پيش قاضی
مرور برده بودند و او در آنجا با فتحاهلل ،مالقات كرده بود .در اين ديدار ،كاظم
چگونگى دستگيرى ما را بهطور مشروح براى فتحاهلل توضيح داده بود .فتحاهلل زمانى
بهزندان آمده بود كه با نام مستعار «سليمان نيكو» شديداً از سوى پليس دبى
تحتپيگرد قرار داشت.

زندان دبى
در ميان يك محوطهی قلعهمانند كه درب بزرگ ورودى آن مشرف بهميدان نايف
بود ،بخشهاى مختلف شهربانى ،از قبيل ادارهی آگاهى ،ادارهی پليس و قسمتهاى
مختلف دادگسترى مانند دادگاه و زندان قرار داشت .ادارهی پليس و زندان دبى،
تحتنظارت و حكمرانى يك سرهنگ انگليسى بود .زندان كه در كنار حياط شهربانى
بود از دو بند تشكيل مىشد .بند يك كه بند اعياننشين زندان بود شامل سه اتاق
تودرتو و بدون پنجره بود .بند شماره دو يا زندان فقرا ،شامل دو اتاق بدون پنجره بود
كه بههم راه داشت .اين قسمت ،مثل قسمت اندرونى از ساير بخشهاى شهربانى جدا
مىشد .ديوارهاى بلند سيمانى و كف بتونى بندهای زندان ،نوعى خشونت و سرسختى
را تداعى مىكرد .تنها يكى از اتاقهای هر بند،های از طريق درب ورودى كه يك
شبكهی آهنى بود ،بهخارج راه داشت و اتاقهای ديگر فقط توسط يك هواكش ،با
فضاى بيرون در ارتباط بود .در بند فقرا حدود چهل نفر زندانى كه اكثراً فارسىزبان
بودند ،در دو اتاق بهسر مىبردند .مساحت اين بند كه حدود بيستمتر مربع بود،
گنجايش آن همه زندانى را نداشت .كمبود جا ،خود وسيلهاى براى آزار زندانيان
بهشمار مىرفت .زندانيان با اتهاماتی مانند جرائم رانندگى ،استعمال يا خريد و فروش
مواد مخدر بهويژه حشيش ،لواط ،توطئهی قتل يا انجام قتل ،زندانی شده بودند .از
آنجا كه بيشتر محكوميتهاى صادرشده از سوى دادگاه ،قابل خريد بود ،پولدارها قادر
بودند با پرداخت مبلغی ،حتا از سنگينترين محكوميتها ،خود را رها كنند .برعكس
هرگاه تهيدستى بهاتهام سادهاى بهزندان مىافتاد ،رهايىاش از چنگ پليس دبى،

برفراز خليج فارس

106

دشوار بود .با اينكه بيشترين دادوستدها در شيخنشين دبى ،معامالت قاچاق بود اما از
آنجا كه قاچاقچیها از پولدارترين اقشار دبی بودند ،حتا يك قاچاقچی در زندان بهسر
نمیبرد .زندان جاى كسانى بود كه يا بىپول بودند و يا چون ما ،اتهامات مبهمى
داشتند.
ادارهی آگاهى ،از دو بخش تشكيل مىشد .شخصى سنگدل و بىرحم بنام «محمد
سعيد» با كمك چند شكنجهگر ديگر بهجرائم مربوط بهمواد مخدر رسيدگى مىكرد.
در كنار او «احمد بوستانى» مسئول تحقيق و شكنجه براى ساير جرائم بود .ما پنج
نفر ،همه در اتاق اول زندان فقرا كه از درب ورودى نور مىگرفت ،بهسر مىبرديم .در
نزديكى درب ورودى ،مردى ميانسال ،در حالى كه زانوهايش را در بغل داشت ،مانند
مجسمهاى بر زمين سيمانى اتاق چسبيده بود .چشمهاى بىحركت او بهسياهى كف
اتاق خيره شده و زبانش از ماه ها پيش در دهانش قفل شده بود .موهاى سفيد و
پيشانى پرچروكش ،از يك زندگى پرمشقت حكايت مىكرد .او تنها كسى بود كه
هنگام ورود ما بهاين اتاق ،از جايش تكان نخورد و شايد هرگز ما را نديد .يك ماجرا،
او را بهژرفای خوابی هميشگی فرو برده بود .ديگران داستان او را چنين مىگفتند:
«عباس ،اهل بندرلنگه است و بهعنوان جاشو روى يك بلم موتورى كار مىكرده
است .هشتماه پيش ،درست سه روز پساز عروسيش ،براى امرار معاش ،آغوش گرم
عروسش را ترك مىگويد تا مثل هميشه ،سوار بر بلم و زير آفتاب سوزان خليج،
تالش براى بهدستآوردن نان را تكرار كند .بخت تيرهی او اين بار ،باز هم تيرهتر از
پيش است .ناخداى بلم موتورى بههردليل ،شايد مسائل شخصى ،شايد حسادت
بهازدواج عباس ،او را بهدزدى يك لنگ متهم مىكند .كشمكشی كوتاه در روى آب
رخ میدهد و همانجا پايان میگيرد .وقتى بلم بهساحل دبى مىرسد ،ناخدا ،عباس را
بهدست پليسى كه از پيش مىشناخته است مىسپارد و عباس يكراست بهاين اتاق
در زندان فرستاده مىشود».
اكنون هشتماه بود كه عباس بىخبر از همهجا و همه بىخبر از او بهخاطر تهمتی
كه فاقد هرگونه مدركى بود ،در ابهامى غمانگيز ،بهخوابى با چشمان باز فرو رفته بود.
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بهاتاق دوم سرك مىكشيم .مردى عبوس كه قامت بلندش در گوشهی تاريك
اتاق ،گره خورده است ،چشمان درشت سياهش را آرام بهسوى ما مىگرداند و در زير
نگاهى غمآلود ،سالم ما را با لبخندى تلخ بر سيماى آفتابخوردهاش ،پاسخ مىگويد.
زنجيرهاى سنگينى كه بر پاهاى اوست ،او را بهطور مضاعف اسير كرده است تا از
خروش قهرآميز و يورش بر زندانبانان ،ناتوان باشد« .محمد عبداهلل» يك قاچاقچی
نگونبخت از عربستان سعودى است كه چون در زدوبند با شيوخ و دزدى نفت،
سهمى نداشته است ،براى دستيابى بهيك زندگى بهتر از قماش زندگى شيوخ،
بهقاچاق ترياك دست زده است .وقتى قاضى شرع دبى او را بهاتهام داشتن نيمكيلو
ترياك بهسه سال زندان محكوم مىكند ،عبداهلل بیدرنگ با تمام وجود بهاعتراض
برمىخيزد .سالن دادگاه از فريادهای او لبريز میشود .پليسها او را در جايش مهار
مىكنند و قاضى شرع كه از نعرههاى عبداهلل بهلرزه افتاده بود ،فوراً حكم او را
بهششسال افزايش مىدهد .عبداهلل كه در چنگ پليسهاى محافظش از هر حركتى
عاجز بوده است اين بار با فحش و ناسزا ،اعتراض خودش را بهگوش قاضى مىرساند
و قاضى شرع اين فحشها را با افزايش محكوميت عبداهلل بهدوازدهسال ،تالفى
مىكند .عبداهلل بايد تا دهسال و نيم ديگر در زندان دبى باقى مىماند.
غذاى زندان ،هر صبح يك فنجان چاى و دو قرص كوچك نان لبنانى ،هر ظهر
يك تكه ماهى يا كدوى آبپز همراه يك قرص نان لبنانى و يا يك بشقاب برنج
آبپز ،بدون نمك و روغن و باالخره غذاى شب همواره يك بشقاب عدس پخته و
يك قرص نان بود .جيرهی غذا براى همه يكسان بود و با توجه بهاينكه هيچكس با
اين غذا سير نمىشد ،گرسنگى دائم وجه مشترك همهی زندانيان بود .صبحها وقتى
آفتاب نيمى از حياط مقابل اتاق را فرا مىگرفت ،عدهاى از گرسنگان زندان پشت
پنجرهی درب ورودی جمع مىشدند و ضمن صحبت درباره غذا ،نگاه حريصانهی خود
را بهحياط زندان مىدوختند .آنها در هر سايهاى كه حركت مىكرد ،قيافهی مرد
هندى را مىديدند كه با غذا بهسوى آنان مىآيد .با ديدن سايه يا شبح مرد هندى،
اين گرسنگان دائمى ،با خوشحالی كودكانهيی داد مىزدند «يابو يابو» كه درواقع
«جابو جابو» بهمعناى «آوردند آوردند» بود .هر روز مدتى اين صحنه تكرار مىشد و
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بخشى از ساعات گرسنگى بهاين ترتيب مىگذشت .وقتى غذا مىآمد ،همهی زندانيان
را بهحياط مقابل اتاق مىبردند تا دور حياط بر زانو بنشينيم و طى دهدقيقه ،سهميهی
غذايمان را ببلعيم و دوباره بهاتاق برگرديم .شكمها آنقدر گرسنه و غذا آنقدر ناچيز بود
كه پساز سه چهاردقيقه همه بهاتاق بازمىگشتند و باز در انتظار وعدهی غذاى بعد،
ساعاتهای ديگری را سپرى مىكردند .يكى از شيرينترين رؤياهايى كه زندانيان در
خواب مىديدند و بخشى از گفتوگوهاى روز را با آن مىگذراندند ،خوردن غذا در حد
سيرى بود و خوشبختتر آن كسى بود كه در خواب ،شيرينى خورده بود.
تنها چيزى كه يك زندانى مىتوانست همراه داشته باشد ،پوششى بر بدن بود كه
مىتوانست دو تكه يعنى باالپوش و پائينپوش و يا يك تكه يعنى يك دشداشه عربى
باشد .به عالوه داشتن يك پتو نيز مجاز بود كه البته در زندان ما ،تنها دو نفر چنين
توانى را داشتند .همراهداشتن پول ،خوراكى ،سيگار و كبريت ،كفش و لباس اضافى،
ساعت و باالخره قلم و كاغذ ،همه ممنوع بود و هربار كسى وارد اتاق زندان مىشد ،از
سر تا نوك پايش بازرسی میشد تا مبادا خالفى صورت گيرد.
يك سطل آب در پشت پنجرهی درب ورودى قرار داشت كه ما آن را زمزم
مىناميديم .گرچه چاه نبود اما معجزات زمزم را همراه داشت .نظافتچىهاى زندان از
آن بهسر و روى خود مىزدند و نفسى تازه مىكردند ،نگهبان پشت در ،مرتب
دستهايش را در آن فرو مىبرد تا از تب داغ ناشى از هواى گرم بكاهد .زندانيان
موقع برگشت از دستشويى ،فنجانى آب از آن برداشته و پاهاى آلوده بهماسه را
مىشستند و اين سطل ،منبع آب آشاميدنى بود كه همهی زندانيان و گربههاى
شهربانى از آن مىنوشيدند ،اينكه چقدر آب در سطل باقى است ،از موضوعات قابل
توجه در محيط بستهی زندان بود .گاه از وقتى كه آخرين قطرهی آب در ته سطل
مىخشكيد ،تا زمانى كه «زمزم» دوباره پرآب مىشد ،ماجراهاى تازهيی رخ مىداد.
تشنهها در پشت در جمع مىشدند و با التماس از مأمور زندان ،آب مىطلبيدند .آنگاه
هنگام خداوندى آن مأمور بىمايه فرا رسيده بود .او از هرجا و هركس بدى ديده بود،
در آن هنگام انتقامش را از اسيران خود مىگرفت .گاهی نالهها در پشت پنجره
بهشورش تبديل مىشد .سيل فحش از هرسوى شبكه بهطرف ديگر روان بود.
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لبهاى خشك در تالش براى آب ،باز هم خشكتر مىشد .آنگاه كه ستوه تشنگى
اسيران را از پا مىانداخت و مأمور زندان ،خود را قهرمان صحنه مىيافت ،فرمان
پركردن زمزم را صادر مىكرد.
در اين زندان كه همه مسلمان بودند نمازخواندن معمول نبود .ما نيز براى اينكه
خود را از يك گروه و همعقيده نشان ندهيم ،قرار گذاشتيم كه فقط دو نفر از ما
نمازشان را معمولى بخوانند و بقيه نماز نشسته و بدون تظاهر داشته باشند .ما
بهزندانيان جورى وانمود كرده بوديم كه هيچ رابطهی دوستى بين ما وجود ندارد.
جالب اين بود كه بعضى از زندانيان از قيافه و رفتار من چنين برداشت كرده بودند كه
سركردهی اين گروه مجرم هستم و پشت سر بهرفقايم گفته بودند كه «عزتاهلل (من)
شماها را بدبخت كرده است».
در شبانهروز سهبار زندانيان را براى قضاى حاجت بهحمام مىبردند .وقت
حمامرفتن فقط بهميل مأمور نگهبان زندان تعيين مىشد .حمام عبارت بود از اتاق
تاريكى كه سه توالت زمينى در آن قرار داشت و كنار هر توالت يك شير آب بود.
هربار ده زندانى را كه در يك صف رديف كرده بودند بهحمام مىبردند .على شتربان
كه بهراستى سال ها شتربانى كرده بود و حاال زندانبان بود ،در فاصلهی زندان تا حمام،
حرفهی پيشين خود را تكرار مىكرد .او با حركت خيزران خود و تكرار «چاچا يااهلل»
زندانيان را در زمين ماسهاى تا حمام مىراند .سپس همه را وارد حمام مىكرد و
پنجرهی آهنى را قفل مىزد .آنگاه خيزران بلندی را كه در دست داشت از الی
ميلههای پنجره بهداخل حمام مىآورد ،با آن بهسر زندانيان مىكوبيد ،فحش مىداد و
يااهلل يااهلل مىگفت .زمان ماندن در دستشويى كه طبق ضوابط زندان دهدقيقه بود
بهميل نگهبانى كه ما را همراهى مىكرد تا دو سه دقيقه كاهش مىيافت .بارها اتفاق
مىافتاد كه بهعلت كوتاهى زمان ،بهبعضى نوبت قضای حاجت نمىرسيد ،كه در اين
صورت زندانى نگونبخت مجبور بود تا چند ساعت بعد خود را نگه دارد .از آنجا كه دو
دوش آب سرد حمام هميشه خراب بود ،هفتهاى دوبار حمامرفتن را نيز ،در توالت
انجام مىداديم .هركس فنجان پالستيكى را كه با آن چاى و آب مىنوشيد هنگام
رفتن بهدستشويى همراه مىبرد تا هم بهعنوان آفتابه و هم براى شستن همهی بدن
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از آن استفاده كند .كف حمام هميشه لجن و كثافت بود كه پاى برهنه زندانيان را
آلوده مىكرد .از اين رو وقتى دم در زندان مىرسيديم مىبايست يك فنجان آب از
سطل آب آشاميدنى برداشته و پاها را با آن تميز مىكرديم و اينجا واى بهحال كسى
بود كه بيش از يك فنجان آب مصرف مىكرد.
اولين چهارشنبه كه در زندان بوديم پساز خوردن جيرهی غذاى بعدازظهر و
تاريكشدن هوا ،يك نردبان بلند بهداخل اتاق زندان آوردند و اندكى پساز آن چند
قوطى رنگ سفيد نيز بهداخل اتاق آورده شد .با جابجاشدن زندانيان جايى براى نردبان
باز شد و دو زندانى نيرومند نردبان را محكم بر بازوان خود تكيه دادند و دو نفر ديگر
از نردبان باال رفتند .يكى قوطى رنگ را در دست داشت و ديگرى سقف و ديوارها را
رنگ مىزد .در فضاى تنگ زندان جايى براى فرار از تراوش قطرات رنگ نبود.
هرچند لحظه يك بار نردبان جا عوض مىكرد و زندانيان را بهاين سو و آن سو
مىراند .همهی سقف و ديوارها طى يكى دو ساعت رنگآميزى شد .پساز آن ،ما
زندانيان را
بهنوبت بهحمام فرستادند تا رنگهايى را كه بر سر و رويمان پاشيده شده بود ،بشوئيم.
صبح زود پنجشنبه ،دو مرد هندى همراه پليس وارد اتاق شدند .آنها بشكههاى
كوچكى بر دوش آويخته و شلنگى پيوسته بهآن ،در دست داشتند .پليس فرمان
ايستادن داد .آنگاه سمپاشى كف سيمانى اتاق و پاهاى زندانيان شروع شد .مواد
شيميايى آفتكش ،پاها را مىسوزانيد .پليس كه آن را براى سالمت زندانيان مفيد
تشخيص داده بود اعتراض زندانيان را با فحش پاسخ مىگفت و حكم سكوت مىداد.
چون كف اتاق و پاهاى ما خيس شده بود ،براى خشكشدن پاها و نيز خشكشدن
زمين ،بهدستور پليس با حركت سريع طول اتاق را آنقدر پيموديم كه هرچه آب بر
زمين بود ،تبخير شد .يك ساعت بعد «خبردار!» اعالم شد و گروهبان محمد كه
ايرانىاالصل و مسئول زندان بود ،وارد اتاق شد و زندانيان را در دو صف روبهروى
هم ،از جلو درب ورودی تا ته اتاق رديف كرد .لحظاتى بعد يك نظامى نسبتاً مسن كه
اروپايى بهنظر مىرسيد ،در حالى كه دو مأمور عرب را بهدنبال خود داشت ،با قيافهاى
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شق و رق وارد اتاق شد .گروهبان محمد بهانگليسى تعداد زندانيان را بهاطالع او
رسانيد.
سرهنگ ابرى ( ،)Oberiپيرمرد انگليسى كه رئيس شهربانى دبى بود ،با نگاهى
بهديوارها و سقف و سؤال اينكه آخرين سمپاشى كى صورت گرفته است ،ديدارش را
پايان داد و از زندان خارج شد .وِلوِلهاى در زندانيان هميشه گرسنه افتاد و همه براى
خوردن صبحانهاى كه دو ساعت بهتأخير افتاده بود بهبيرون اتاق هجوم بردند .بعد
فهميديم كه هرچهارشنبه در حالیكه زندان پر اززندانيان است سقف و ديوارهاى
زندان رنگپاشى و زمين آن سمپاشى مىشود تا برای بازديد «اوبرى» در صبح
پنجشنبه آماده باد.
يكى ديگر از دستورات بهداشتى زندان اين بود كه هيچ مويى در سر و صورت
زندانيان نباشد .براى انجام اين كار ،نگهبان زندان هفتهاى يكبار با يك تيغ
ريشتراش بهسراغ زندانيان مىآمد و از پشت پنجره ،يك زندانى را كه بهدليلى بر
ديگران ترجيح مىداد ،صدا مىكرد و بعد زندانيان را يك بهيك بهدست او مىسپرد تا
در حياط مقابل اتاق ،هرچه مو بر سر و رويشان بود ،بتراشد .چندلحظه بعد ،زندانى با
سروصورتى خونين بهاتاق بازمىگشت و نفر بعدى ،زير دست سلمانى ناشى ،جاى
مىگرفت .پساز تراشيدن سر و روى چهار يا پنج نفر ،لبهی تيغ كند مىشد اما
مىبايست بهدستور نگهبان زندان ،باز هم سر و روى مىتراشيد .اين كار براى زندانيان
نوعى شكنجه بود .عالوه بر دردى كه ايجاد مىكرد ،میتوانست آلودگىهاى خونى
زندانيان را بهيكديگر منتقل كند.
ما بهزندانيان گفته بوديم كه بهاتهام دزدى در زندان هستيم .اين پوشش را تقريباً
همه باور كرده بودند .چند نفر از زندانيان ،از روى كنجكاوى و يا دلسوزى ،مرتب بهما
گوشزد مىكردند كه وقتى اُبرى مىآيد دادوقال كنيد و بگوئيد چرا اينجا ماندهايد .از
آنجا كه معلوم نبود ،بهجريانافتادن پروندهی ما بهدستور رييس شهربانی بهسودمان
باشد ،سكوت اختيار كرده بوديم و تالشى براى جلب توجه مقامات شهربانى
نمىكرديم.
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يك روز هنگام بازديد اُبرى ،يكى از زندانيان كه دلش بهحال ما سوخته بود ،توجه
او را بهما جلب كرد و گفت« :اين بيچارهها را فراموش كردهايد؟» اُبرى از زيردستش
اتهام ما را پرسيد .گروهبان محمد ،ما را «گروه جعل پاسپورت» معرفى كرد .اين اتهام
حس كنجكاوى «اُبرى» را برانگيخت و بعد از بازديد ،ما را بهدفترش فراخواند .وقتى
وارد دفترش شديم ،قبل از اينكه از ما سؤالى بكند و بهكُنه مسئله اين زندانيان
استثنايى پى ببرد ،يكى از دستيارانش بهوى نزديك شد و چيزى در گوشش زمزمه
كرد كه اُبرى دستور داد ما را بهزندان برگرداندند ،ازآنپس برخورد زندانيان با ما با
سوءظن همراه بود و اينكه «شماها دزد نيستيد» بارها از گوشه و كنار شنيده مىشد.
وضع بهداشت ،علىرغم سمپاشى زندان و زندانيان و رنگآميزى هفتگى سقف و
ديوارها ،بسيار آشفته بود .بهعلت كثافتى كه از حمام بهداخل اتاق مىآمد و نيز كمبود
نور خورشيد ،شرايط مناسبى براى رشد انواع ميكروبها وجود داشت .در اين گيرودار،
آلت تناسلى عبداهلل زخم شده بود و پزشك مصرى كه هر دو هفته يك بار
مريضهاى زندان را مىديد ،بهاو گفته بود كه وى بهبيمارى خطرناكى ،احتماالً
بيمارى سفليس ،مبتالست .عبداهلل بيچاره كه از اين خبر بهحال جنون رسيده بود،
قرصهاى پنىسيلين را كه هر روز از آن طرف پنجره آهنى مىگرفت با ولع مىبلعيد
و بهعالوه چانه مى زد كه تعداد بيشترى بگيرد تا از شر اين بيمارى هولناك رهايى
يابد .ما هم از اين خبر بسيار افسرده شديم.
يكى از دو پتويى كه در زندان بود متعلق بهعبداهلل بود .او لطف مىكرد و روزها كه
خودش بهبيگارى برده مىشد ،پتويش را در اختيار ما مىگذاشت .حدود يك ماه از
بازداشت ما مىگذشت كه من هم بهبيمارى عبداهلل گرفتار شدم و سپس بقيه رفقا نيز
بهنوبت ،بهآن خارش طاقتفرسا مبتال گرديدند .اين بيمارى پوستى ناآشنا ،از دانهزدن
در نقاط گرم بدن شروع مىشد و با خارش شديدى كه بهدنبال داشت ،ناخنها را
بهمبارزه مىطلبيد و از طريق ناخنها بهپوست ساير قسمتها سرايت مىكرد .خوردن
مقدار زيادى پنىسيلين و نبود غذاى كافى و سالم ،ما را بهشدت ضعيف كرده بود.
ضعف جسمى و كمخوابى ناشى از خارش مداوم ،شرائط دشوارى را بهوجود آورده بود
كه همهی سختىهاى ديگر را بهفراموشى مىبرد .با اينكه تجويز مقدار زيادى
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آنتىبيوتيك هيچ اثر بهبودبخشى از خود نشان نمىداد ،هنوز پزشك احمق زندان
مدعى بود كه همهی زندانيان به»سفليس» مبتال شدهاند.
تماس ما با خارج زندان ادامه داشت .هرگاه رسول نمىتوانست در موعد مقرر
بهسراغ حبيب برود ،پيشاپيش بهحبيب خبر مىداد .رفقاى ما در خارج زندان از طريق
يك رابط فلسطينى و با كمك نمايندهی سازمان «الفتح» در دبى ،از قاضى «مرور»
فلسطينىتبار ،خواسته بودند كه مقدارى از مدارك ،از جمله دفتر رمز و تعدادى عكس
را كه جزو پرونده ما بود ،بهرفقاى ما در بيرون زندان بازگرداند تا از ارسال آنها
بهايران جلوگيرى شود .بههمين منظور ،فتحاهلل خامنهای نيز مأموريتش را در بيروت و
عمان ،ناتمام گذاشته و براى كمك بهآزادى ما ،بهدبى آمده بود .فتحاهلل براى ديدار و
گفتوگو با قاضى «مرور» ،چندين بار و هربار با هديهاى بهخانه وى رفته بود تا شايد
براى بازگرداندن برخى مدارك و احياناً آزادى ما ،از وى كمك بگيرد .قاضى كه
نمىخواست به حيثيت خود ،در دستگاه قضايى دبى و همچنين در نزد فلسطينىها،
لطمهاى وارد آورد ،مسئله را با شيوهاى زيركانه حل كرد.
وى روزى بهفتحاهلل خبر مىدهد كه خودش مدارك مهم را از بين برده است.
بدينترتيب ،ظاهراً ديگر مدارك مهمى باقى نمانده بود كه بخواهد بهرفقاى ما تحويل
بدهد .از سوى ديگر براى متوقفكردن تماس مجدد رفقاى ما با وى ،قاضى مُرور،
بهشيوهاى دوستانه بهنماينده الفتح قول داده بود كه هرگونه رويداد تازهاى كه پيرامون
دستگيرى ما پيش آيد ،خودش بهآگاهى او برساند .اين وعده برای ما و رفقاى ما در
بيرون زندان ،آرامش خاطر بههمراه داشت بگونهيی كه بهديدارهای پی در پی با
قاضى مرور نيز پايان داد.
همان روزهايى كه فتحاهلل در حياط زندان ،بهديدار قاضی مرور مىآمد ،پليس دبى
با تمام امكاناتش بهدنبال «سليمان نيكو» مىگشت« .سليمان نيكو» اسم جعلى
فتحاهلل بود كه پليس بر روى يك پاكت پستى در بين مدارك مصادره شده ،يافته بود
و ما در خالل بازپرسىها از اين مسئله ،اظهار بىاطالعى كرده بوديم .نامه كه فاقد
نشانى فرستنده بود بهآدرس يك نامهنويس گوشهی خيابان ،پست شده بود .پليس،
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نامهنويس را پيدا كرده و مورد بازجويى قرار داده بود .ازآنپس با توصيهی پليس ،اين
نامهنويس بهعنوان دامى براى دستگيرى «سليمان نيكو» ،نقش ايفا مىكرد.
در يكى از روزهاى گرم زندان ،در حالى كه تعدادى هميشه گرسنه ،در انتظار غذا
پشت ميلهها نشسته بودند ،درب ورودی ندان باز شد و جوانى قوىهيكل و خشمآلود
كه از گرما لهله مىزد ،عرقريزان با پيراهنى كه تا كمر خيس بود ،بهدرون اتاق
فرستاده شد .او در ابهام و سردرگمی ديدهاش را بهزمين سياه زندان دوخته بود ،دور
اتاق مىچرخيد و با خود مىگفت« :لَيْش ،لَيْش (چرا ،چرا؟)» ،از آنجا كه اسمش
«سليمان» بود ،ما گمان كرديم كه در ارتباط با مسئلهی ما ،دستگير شده باشد .روز
بعد كه او كمى آرام گرفته بود ،محمود با او باب سخن گشود و آنگاه فهميديم كه او
سورىتبارست .وى روز پيش براى يك كار تجارى وارد دبى شده بود و براى ارسال
نامه ،با نامهنويس هموطنش تماس گرفته بود .نامهنويس كه بهتوصيهی پليس ،نام
همهی مراجعان را مىپرسيده است ،بهمحض شنيدن نام «سليمان» از جا بلند مىشود
و از مشترى خود خواهش مىكند چند لحظهاى در انتظار بماند .چيزى نمىگذرد كه
پليس سرمىرسد و اين مشترى نگونبخت را دستگير مىكند.
«سليمان محمد» كه عرب و شهروند سوريه است بهجاى سليمان نيكو كه ايرانى
است ،مورد بازجويى عجيب و غريبى قرار مىگيرد و بدون هيچ دليلى بهزندان
فرستاده مىشود .سليمان گرفتار يك ماجراى مبهم شده بود .او نمىدانست و كسى
هم بهاو نگفته بود كه گناهش فقط اين است كه نامش «سليمان» است .محيط زندان
و بهخصوص غذاى ناچيز و بىبو و بىخاصيت آن براى اين مرد ورزشكار ،بسيار
سخت بود ،كمبود غذا باعث مىشد كه او هميشه براى غذا با نگهبانان درگير شود و
بهجاى غذاى بيشتر مزه مجازاتهاى خودسرانهی مأمورين زندان را نيز بچشد .او
بعضى روزها مدام در گوشه و كنار اتاق بهدنبال حشرهاى ،بههرسو مىرفت تا با شكار
آن ،بهانهاى براى گرفتن غذاى بيشتر ،داشته باشد .وقتى جيرهی غذايش نزديك
بهاتمام بود ،حشره را در بشقابش مىگذاشت و بهنگهبان نشان مىداد .آنوقت
نگهبان بهآشپزخانه دستور مىداد غذاى تازهاى بهسليمان بدهند .اين كار فقط يك بار
در حضور هر نگهبان ميسر بود .سليمان محمد كه بهخاطر نامش بهزندان افتاده بود،
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بهمدت يك ماه ،در زندان سرگردان بود و بدون اينكه بداند چه ماجرايى پاى او را
بهبند كشيده است ،بارها مورد بازجويى ،اهانت و خشونت پليس قرار گرفت .اين مرد
سرگردان در همان ابهامى كه وارد زندان شده بود ،پساز يك ماه ،از زندان بيرون
رفت .پساز آزادى سليمان محمد ،مردى مسن و بسيار تنومند را در حالى كه از گرما
كالفه بود بهزندان آوردند.
«حاج عبداهلل» اولين كسى بود كه همراه با يك تشك ابرى بهزندان آمده بود .او
وقتى توسط پليس بهداخل اتاق زندان رانده شد ،طوفانى از خشم بود .گويى هيچكس
را در اتاق نمىديد .در مقابل پنجره اتاق زندان ،رو بهبيرون ،بر تشك ابرىاش نشسته
بود ،يكريز بهكسى كه باعث دستگيرىاش شده بود ،لعنت مىفرستاد ،عرق
مىريخت و از بيمارى قندش و بىدوايى در زندان مىناليد .طرف صحبت او پليس
پشت پنجره بود .حاج عبداهلل ،بىپروا ،در برابر زندانيان بهپليس مىگفت« :جاى من
بين اين دزدها نيست ».گرماى طاقتفرساى زندان هرگز با چربى بدن او سازگار نبود.
حاج عبداهلل كه شب و روزش بههم پيوسته بود ،پلك برهم نمىگذاشت و بهغذاى
زندان لب نمى زد .از روز دوم ،دارو و غذايى را كه از خانه برايش مىآوردند ،مصرف
مى كرد .او همواره در جلو در ورودى نشسته بود و در انتظار خروجش از زندان بود .او
هرگز با كسى در زندان صحبت نمىكرد .ما با خبرهاى پراكندهاى كه از نگهبانان
شنيده و سرهم كرده بوديم ،فهميديم كه حاج عبداهلل همان نامهنويس ،يا بهعبارت
ديگر ،آدرس مكاتباتى سليمان نيكو (فتحاهلل خامنهاى) بوده است .پساز اينكه تالش
پليس براى دستگيرى سليمان نيكو بهجايى نرسيده بود ،خود آدرس را كه اين
نامهنويس نگونبخت باشد ،بهزندان آورده بودند .ده روز كه از زندانىشدن وى گذشته
بود ،بيمارىاش بهاوج رسيد و هرآن خطر مرگ ،جانش را تهديد مىكرد .او ديگر
نمىتوانست بر زمين بنشيند و آزادى را چند متر دورتر از خود ،تماشا كند .وى در
بسترش افتاده بود و ناله مىكرد .پليس كه از بازداشت او بهجايى و بهكسى راه نيافته
بود و از مرگ او در زندان سودى نمىبرد ،وى را با ضمانت برادرش كه از سوريه آمده
بود ،آزاد كرد.
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پيكر نيمهجان اين زندانى بىگناه پساز سيزدهروز بهخانهاش منتقل شد .چند
روزى از آزادى حاجعبداهلل گذشته بود ،كه يك روز هنگام رفتن بهحمام ،در وسط
حياط زندان پيرمردى را ديديم كه زير آفتاب سوزان و در محوطه شنزار شهربانى بر
زيلويى نشسته بود و تسبيح مىگرداند .تشك و كوزهی آب و قورى و استكان چايى
كه در كنارش بود ،حكايت از اقامت وى در زندان داشت .او نامهنويس ديگرى بود كه
چهارپايهاش را در نزديكى حاج عبداهلل مىگذاشت و بهظن اينكه شايد «سليمان
نيكو» ،حاال با او تماس داشته باشد ،بهزندان افتاده بود و با توصيه چند آشنا و پارتى،
لژنشين زندان شده بود .تا ده روز ،هر روز سهبار در راه حمام او را مىديديم .او كه
مشرف بر در ورودى نشسته بود ،در حالى كه آزادى را در خيابان بيرون زندان تماشا
مىكرد ،تسبيح میانداخت و ذكر بىپايانش را تكرار مىكرد.

حادثه دبى هشدارى براى تشكيالت
به محض رسيدن خبر دستگيرى ما بهسازمان در تهران ،همهی سازمان در يك حالت
آمادهباش قرار مىگيرد .پاككردن رشتههاى ارتباطى بين دستگيرشدگان و بقيه اعضا،
تخليهی خانههاى تيمى كه دستگيرشدگان بهآنها رفت و آمد كرده بودند و باالخره
تشديد رعايت مسائل امنيتى و نيز هشيارى بيش از پيش در برابر پيگرد از سوى
پليس و ساواك ،در دستور كار گروه قرار مىگيرد .عدهاى از اعضا بهكار كنترل
فرودگاه مهرآباد و نيز كنترل پروازهاى دبى بهجنوب ايران ،گمارده مىشوند تا از
تحويل احتمالى ما بهايران باخبر شوند .برای اينكار ،چند تن از رفقا بهنوبت ،مسافران
هواپيماهايى را كه از خليج بهايران مىآمدند ،زير نظر مىگرفتند تا شايد ما را در بين
آنان شناسايى كنند .از يادداشتهاى كوچكى كه بر كاغذ سيگار نوشته میشد و بين
ما و رسول ردوبدل مىشد ،چنين برمىآمد كه رفقاى ما در بيرون زندان ،ضمن
كوشش براى حل مسئله دستگيرى ما ،مراقب تحويلمان بهايران نيز هستند ،تا اگر بنا
شد ما را بهايران بفرستند ،با اقدامى مناسب ،از اين كار جلوگيرى كنند.
با تحويل ما بهايران ،دير يا زود هويت اصلىمان برمال مىشد و ساواك
مىتوانست از طريق پيگيرى ارتباطات علنى هريك از ما ،بهبسيارى از رفقاى
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تشكيالتىمان برسد .تركيب گروه دستگيرشده نيز بهخودى خود از يك سازمان كامالً
مخفى و توانا حكايت داشت كه ساواك بهسادگى از آن نمىگذشت .تيم آزادسازى در
دبى مانده بود تا ارتباط بين زندان و سازمان را فعال نگه دارد و براساس شرايط
موجود راهحلى پيدا كند.
سازمان ،براى نجات ما ،از هيچ اقدامى فروگذار نمىكرد مگر اينكه آن عمل
بهتشكيالت لطمه میزد .از اينرو ،همزمان در دو زمينهی مختلف فعاليت مىشد.
مشكينفام ،روحانى و ساداتدربندی ،در دبى بهكار تدارك عمليات آزادسازى
مىپرداختند و فتحاهلل خامنهای سرگرم تماسهاى فشرده با نماينده الفتح در دبى بود
كه بهتماس مستقيم او با قاضى «مرور» انجاميد .اين تماسها درمجموع چشمانداز
اميدواركنندهاى نداشت .فلسطينىبودن قاضى ،انگيزهاى براى كمك بهيك گروه
سياسى ايرانى نبود .بهويژه اينكه اين قاضى حتا هوادار با وفايی براى مبارزان
فلسطينى نيز بهشمار نمىرفت .در برابر ما ،دستگاه پليسى دبى قرار داشت كه
انگليسىها آن را مديريت میكردند و برخى از كارگزاران آن ،افرادى با مليت ايرانى
بودند .ساواك نيز در شيخنشينهاى خليج و بهويژه در دبى كه پُردادوستدترين آنها
بود ،چشم و گوش فعالى داشت .رابطهيی همچون گرگ و ميش ميان رژيم شاه و
شيخنشينهاى خليج ،برقرار بود ،بنابراين حاكمان شيخنشينها ،در برابر رژيم شاه با
احتياط و ترس عمل میكردند و تحويلدادن ما بهايران ،خدمت شايانی بود در راستای
بهبود رابطهی شيخنشينها با رژيم شاه .هر روز كه از بازداشت ما مىگذشت ،بهپليس
دبى فرصت مىداد تا مسائل پنهانى و ناگفتهی ما را بيشتر بكاود و بهگنجينهی
پراسرار يك سازمان مخفى نزديكتر شود.
فرستادن ما بهايران مىتوانست از طريق هوا يا دريا باشد .تيم آزادسازى ،هر دو راه
را بررسی كرده بود و برای هر كدام ابزارهای الزم را آماده داشت تا بتواند بههنگام
واكنش نشان دهد .در اين ميان ،مهم بود كه رفقا از زمان و راه فرستادن ما بهايران با
خبر باشند تا با انجام برنامهيی كه از پيش آماده كرده بوند از فرستادن ما بهايران
جلوگيری كنند.
در مهرماه « 49جبهه خلق براى آزادى فلسطين» كه تاكتيك گروگانگيرى را
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براى مبارزه برگزيده بود ،در فاصله دو روز ،چهار هواپيماى مسافربرى را ربود كه يكى
از آنها يك جت چهارموتوره بى .او .اى .سى ( )BOACانگليسى بود .اين هواپيما
كه از دهلى راهى اروپا بود ،پساز توقف كوتاهى در دبى ،در آغاز پرواز از دبی،
بهتصرف هواپيماربايان درآمد .بهدنبال اين اقدام ،در بسيارى از فرودگاهها و از جمله
فرودگاه دبى ،حالت فوقالعاده اعالم شد .بدن و بار مسافران بهدقت بازرسى مىشد.
در فرودگاه دبى حتا از بردن تيغ ريشتراشى بهداخل هواپيما جلوگيرى میشد .همهی
مسافران از كنترل بدنى مىگذشتند .استقبالكنندگان و بدرقهكنندگان نيز حق ورود
بهسالن فرودگاه را نداشتند و گارد محافظ كه مسلح بود ،در داخل سالن فرودگاه و
بيرون آن و از جمله اطراف هر هواپيما كشيك مىداد .با چنين نظارت پليسى
شديدى ،مقابله با اعزام هوايى ما بهايران كارى دشوار و حتا ناممكن مىنمود.
شنبه دوم آبانماه ،وقتى حبيب از بيگارى برگشت ،چشمانش بهنشان يك پيروزى
مىدرخشيد .رسول بهسراغ حبيب آمده بود .وى پاكت سيگارى همراه با يك يادداشت
كوچك بهحبيب داده بود تا سيگارش را براى خودش نگه دارد و يادداشت را بهما
برساند .نوشتهی رسول ،اين بار خبر شگفتانگيزى همراه داشت .چنين برمىآمد كه
طرح تيم آزادسازى براى جلوگيرى از انتقال ما بهايران ،در حال انجام است .براساس
نوشتهی رسول ،پيشنهاد ياران ما مبنى بر يافتن يك راه قضايى و قانونى ،مورد قبول
قاضى «مرور» قرار گرفته بود و كار تا آنجا پيش رفته بود كه قاضى حاضر شده بود
چهار نفر از ما ششنفر را آزاد كند و تنها دو نفر را بهعنوان متهم ،در دبى مورد تعقيب
قانونى قرار دهد .بدينترتيب هم رضايت نمايندگى الفتح جلب شده بود و هم خواست
پليس دبى انجام مىشد .نمايندهی الفتح در دبى ،بهرفقا گفته بود كه قاضى با وى
تماس دارد و هرگاه مسئلهاى غيرعادى پيش آيد فوراً بهاو اطالع خواهد داد .در
يادداشت اميدواركنندهی بعدى ،رسول نوشت كه بهعلت وجود ارتباط با قاضى ،تماس
فشردهی وى با حبيب ضرورى نيست و ازآنپس فقط هفتهاى يكبار براى دريافت
پيغامهاى ما ،با حبيب تماس خواهد گرفت.
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برنامهی فرستادن دستگيرشدگان بهايران
سهشنبه  12آبان  ،1349صبح زود كه زندانيان بهبيگارى مىرفتند ما يادداشت
هفتگى خود را كه خبر مهمی هم نداشت ،بهحبيب داديم تا بهرسول برساند .اين كار
از آن رو صورت مىگرفت كه تماس ما با بيرون زندان همچنان فعال بماند تا اگر
حادثهاى نابههنگام پيش آيد ،از اين ارتباط استفاده كنيم.
نزديك ظهر بود و زندانيان بهطور فشرده در پشت پنجرهی آهنى نشسته بودند و
بر سر اينكه كداميك بهپنجره نزديكتر باشند ،بههم سقلمه مىزدند و طعنه و كنايه
مىگفتند .همهمهی زندانيان گرسنه كه منتظر جيره غذايى ظهر بودند ،با نزديكشدن
يك مأمور دفترى زندان ،فرو نشست و همه ساكت شدند.
وقتى مأمور ،پشت پنجره رسيد ،همهی افراد گروه ما را بهبيرون فرا خواند .از دو
ماه پيش ،اين اولين بار بود كه كسى بهسراغ همهی گروه ما مىآمد .ما همراه مأمور
زندان بهبخش آگاهى رفتيم و پساز اندكى وارد اتاق سرگرد انگليسى ،معاون
شهربانى دبى شديم .جوانى با موهاى بيتلى و كراوات پهنش كه ژيگول و مد روز
مینمود ،در يك كاناپهی راحتى فرو رفته بود و با سرگرد در حال صحبت بود .او
نگاهى بهما انداخت و درحالى كه از جايش برمىخاست ،با لحنى خشن و صدايى بلند،
بهفارسى گفت« :دولت شاهنشاهى بهسادگى دست از سر شما برنمىدارد ».سپس در
مقابل يكايك ما مىايستاد .مىپرسيد اسمت چيست؟ فاميلت؟ اهل كجايى؟ اينجا
آمدى چه كنى؟ پاسپورت جعل كرديد؟ و خطاب بهجليل گفت« :تو مهندسى يا
مدركت قالبى است؟» وقتى اسم قالبى من را شنيد گفت« :آها شناختمت! تو داراى
سوابق جنايى زيادى توى خليج هستى ».در برابر همهی پرسشهاى او جواب ما
همان نام هاى قالبى و همان محملى بود كه اصالً رنگ سياسى نداشت .سپس
جوانك در حالى كه با دستهايش چگونگى قفلزدن دستها را نشان مىداد خطاب
بهسرگرد انگليسى گفت« :اينها را دستبند بزنيد و با هواپيما بهايران بفرستيد».
بعدها معلوم شد كه اين شخص وابستهی نظامى ايران در كويت بود كه براى
انجام برنامه تحويل ما بهايران بهدبى آمده بود.

برفراز خليج فارس

120

سپس ما را بهاتاق زندان برگرداندند .از صحبتهايى كه شنيده بوديم چنين
برمىآمد كه ما را با اولين پرواز بهايران خواهند فرستاد .تا آن زمان هواپيمايى ايران
تنها يك پرواز در هر پنجشنبه ،بين دبى و بندرعباس داشت .درست از همان هفته
اين برنامه تغيير كرده بود و بهجاى آن ،دو پرواز در روزهاى دوشنبه و چهارشنبه
صورت مىگرفت .ما تنها كارى كه مىتوانستيم بكنيم اين بود كه خبر آنچه را كه
شنيده بوديم بهرفقای بيرون زندان برسانيم .روز بعد ،چهارشنبه ،با اينكه بنا نبود
رسول بهادارهی راهنمايى سربزند ،يك نامه توسط حبيب فرستاديم .رسول ،قبالً با
حبيب قرار گذاشته بود كه اگر روزى نامهيی همراه داشت و او را نديد ،نامه را در جاى
مشخصى در ديوار ادارهی راهنمايى بگذارد .حبيب نيز آن روز چنين كرده بود .ما در
آرزوى اين بوديم كه رسول هرچه زودتر بهادارهی راهنمايى برود و پيام ما را دريافت
كند .ما از مأموران زندان درباره زمان فرستادنمان بهايران ،مىپرسيديم و براى
زندانيان نيز وانمود مىكرديم كه از بازگشت بهايران خوشحاليم .زندانيان ،رشك خود
را پنهان نمىكردند ،آنها خروج ما را از آن سياهچال ،شادباش مىگفتند و «خوش
بهحالتان» از هرسو شنيده مىشد.
از گفتههاى مأموران زندان پيدا بود كه پليس دبى براى روز دوشنبه  18آبان،
بليط هواپيما ذخيره كرده است .بنا بود آن روز ما را با هواپيما بهبندرعباس منتقل كنند
و بهمأموران ايرانى تحويل دهند .ما اين خبر مهم را با خطى خوانا بر كاغذ سيگارى
درج كرديم و روز پنجشنبه توسط حبيب بهادارهی راهنمايى فرستاديم .با اشتياق
فراوان در انتظار بازگشت حبيب از بيگارى بوديم تا خبر ديدار با رسول را از وى
بشنويم .ما در آن تنگناى زمانى ،بهتندی بهپرتگاه هولناكى كه مىتوانست نابودى ما
و ضربهزدن بهسازمان را همراه داشته باشد ،نزديك مىشديم .اما زمان بسيار كند و
همراه با نگرانى سپرى مىشد .ساعت يك بعدازظهر بود .در پيكرهاى شبحمانندى كه
از آستانهی دروازهی شهربانى بهسوى ما مىآمد ،نوارهاى قرمز و سفيد متحركى
بچشم خورد .زندانيانی كه بيگارىرفته بودند ،برمیگشتند .آنها خسته و فرسوده از
بيگاری بدون مزدشان جان بهلب داشتند و با گامهای كوتاه و حركاتى ناموزون،
عرقريزان بهما نزديك مىشدند.
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آن روز ما چهرهی حبيب را مقدس و دوستداشتنى مىديديم .حبيب ،بدون اينكه
خود بداند ،رفته بود تا در دنياى آزاد بيرون زندان ،فرشتههاى نجات را بهيارى ما
بخواند .هنگامى كه با صداى بازشدن قفل و زنجير ،راه ورودى زندانيان بهاتاق زندان
گشوده مىشد ،ما از البالى ميلههاى سياه ،سر صحبت را با حبيب گشوديم .حبيب
كه از خستگى بيگارى توان سخنگفتن نداشت ،با اشارهی سر بهما گفت «نه» و آب
سردى بر هيجان آتشين ما پاشيد .آن روز هم رسول نيامده بود .وقتى حبيب وارد اتاق
شد ،در گوش محمود نجوا كرد كه نامهی ديروز هم دستنخورده در سوراخ باقى
مانده بود .پندارهای سرگردان ما راه بهجايى نمىبرد .روز بعد ،يعنى جمعه همهجا
تعطيل بود و پيك اميد ما را آن روز بهبيگارى نمىبردند.
جمعه هيچ پيامى نمىتوانست همراه داشته باشد .لحظات هيجانانگيز آن روز ،كه
آميزشى از شهد اميد و تلخى نااميدى همراه داشت ،بهكندى مىگذشت .گرچه پيامد
تحويل ما بهايران بسيار ناگوار بود و بوى مرگ از آن بهمشام مىرسيد ،اما پايان آن
زندگى مرگبار در بيغولهی زندان دبى نيز احساس خرسندى در دلهاى ما نشانده بود.
اينكه رسول بهسراغ حبيب نيامده بود ،نشان مىداد كه رفقاى ما در بيرون زندان،
از تصميم فرستادن ما بهايران ،بىخبر بودند.
صبح شنبه  16آبان ،نامهی ديگرى توسط حبيب فرستاديم .آن روز نيز پساز
بازگشت حبيب از كار ،معلوم شد كه رسول بهادارهی راهنمايى سرنزده بود .با
نزديكشدن تاريخ پرواز ،بهتدريج امكان خبردادن بهرفقا از بين مىرفت و ما خود را
براى رويارويى با دشمن سفاك خود يعنى ساواك آماده مىكرديم .محملى كه با وضع
فعلى ما و مدارك ضبطشده جور باشد ،درست كرديم .اين محمل داراى سه مرحله
بود .مرحلهی اول آن مبتنى بر اين بود كه ساواك هويت قالبى ما را پذيرفته باشد ،در
اين صورت آنچه در دبى گفته بوديم ،تكرار خواهيم كرد .اگر در جريان تحقيق و
بازپرسى ،ساواك اثرانگشت ما را روی مدارك قالبى كشف كند ،آنوقت بر مرحلهی
دوم پافشارى خواهيم كرد .پوشش مرحلهی دوم اين بود كه كسانى كه اثر انگشتشان
شناخته شده باشد ،اعتراف مىكنند كه در يك گروه جعل اسناد با هم همكاری
مىكردهاند .اگر ساواك بههويت اصلى ما پى برده باشد ،مسئله رنگ سياسى پيدا
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مىكند كه در آن صورت بايد مسافرت دستهجمعى خود را بهخليج ،توجيه كنيم.
محمل ما در اين مرحله چنين بود« :ما عدهاى دانشجو بودهايم كه تحتتأثير مسئله
فلسطين ،براى پيوستن بهصفوف مبارزان فلسطينى ،عازم لبنان بودهايم كه تصادفاً در
دبى دستگير شدهايم ».با توجه بهاينكه بهمحض ورود بهايران ما را از يكديگر جدا
مىكردند .عالئمى را براى رد و بدل پيام و خبر اينكه هركدام در چه مرحلهاى از
محملها هستيم ،تعيين كرده بوديم .بارها اين محملها را تمرين و خود را براى
شكنجههاى ساواك آماده كرديم.
پوشاك ما از بدو ورود بهزندان فقط يك شلوار و يك پيراهن بود كه بعد از سه ماه
در زندانبودن ،كهنه و فرسوده شده بود .عصر روز شنبه ،گروهبان محمد بهما خبر داد
كه يكشنبه صبح همهی ما را بهبازار خواهند برد تا با پولهايى كه هنگام بازداشتمان
همراه داشتيم و در صندوق زندان نگهداری میشد ،كفش و پوشاك و هر چيز ديگرى
كه بخواهيم ،خريدارى كنيم .پليس دبى كه نزد اربابان ايرانى خود رودربايستى داشت،
نمىخواست دستگيرشدگان را ژندهپوش بهايران بفرستد .پليس ترجيح مىداد سوغاتى
را كه بهاربابان ايرانى خود پيشكش مىكند ،تميز و آراسته باشد.
با اينكه بنا نبود رسول مشكينفام يكشنبهها بهسراغ حبيب بيايد .اما بهخاطر
اينكه آخرين خبرهاى ممكن را بهرفقا رسانيده باشيم ،صبح يكشنبه چهارمين نامه را
بهپيك خود داديم تا با خود ببرد و در سوراخ ديوار بگذارد .حبيب مىگفت كه درز
ديوار از نامهها پر شده و جايى براى نامهی جديد نيست .از اين رو بنا شد يكى از
نامههاى قبلى را دور بياندازد و آخرين نامه را در جاى آن بگذارد.
ساعت نُه صبح ،وقتى اغلب زندانيان بهبيگارى رفته بودند« ،گروهبان محمد» كه
هر پنجشنبه دنبال «سرهنگ اوبرى» بهاتاق زندان مىآمد و چند كلمه سواد
انگليسىاش را بهرخ زندانيان مىكشيد ،با غرورى سنگين بهپشت ميلههاى زندان آمد
و ما شش نفر را كه از معدود افراد باقىمانده در اتاق بوديم صدا زد .دستهاى ما
ششنفر در سه دستبند قفل شد و سوار بر لندرور زندان بهسوى بازار حركت كرديم.
جيپ پليس پساز عبور از چند خيابان بهمنطقهی بازار رسيد .سپساز خيابان بهپيادهرو
رفت تا ما را هرچه نزديكتر بهمحلی برای خريد ،پياده كند .وقتی شلوغى بازار ،لندرور
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را از حركت بازداشت ،از ماشين پياده شديم .شش نفر با لباسهاى ژنده ،سرهاى
تراشيده ،پاهاى برهنه ،دستها در زنجير و مأمور پليس همراه ،با محيط بازار بيگانه
بود و چشم و حواس مردم را بهخود جلب مىكرد .هر چشمى بهما مىافتاد ،ما را دنبال
مىكرد .مردم با نگاههاى سرزنشكنندهاى بهما مىنگريستند .حتا بعضى نفرت خود را
آشكار كرده و بهگروه «دزدها»يى كه مىديدند لعنت مىفرستادند .مسيرى را بهدنبال
دو مأمور همراهمان پيموديم تا بهمغازههاى ويژهاى كه مأموران با آنها آشنايى
داشتند رسيديم .پيدا بود كه اين مأموران دونپايه نيز از خريد ما در بازار ،سود
مىبردند.
ما كه قرار بود بهايران فرستاده شويم ،سعى مىكرديم همهی پولى را كه همراه
داشتيم ،خرج كنيم زيرا با افتادن بهدست ساواك پولى براى ما باقى نمىماند .آن روز
من و كاظم ،در يك دستبند همزنجير شده بوديم .موسى و جليل نيز دستشان در
يك زنجير بود .كاظم كه قصد داشت يك ساعت مچى بخرد ،از «گروهبان محمد»
اجازه خواست تا همراه موسى و جليل كه دستشان در زنجير ديگرى بود،
بهساعت فروشى برود .گروهبان ،دست مرا از زنجير كاظم رها كرد و كاظم را بهدست
موسى و جليل زنجير كرد و آنها را بهمأمور همكارش سپرد .ازآنپس دست من باز
بود .مدير زندان مسلح نبود ،من ،محمود و حسين را مىپائيد .بهراحتى مىشد فرار
كرد .البته اين خطر وجود داشت كه تماشاچيان هاج و واج در بازار ،مانع فرار شوند.
ناگهان فكر يك اقدام فورى بهذهنم خطور كرد .بهمحمود گفتم« :من االن مىتوانم
فرار كنم!» محمود نگاهى بهدست بىزنجير من انداخت و گفت« :نه هرگز ».وى
توضيح داد كه فرار من كار بقيه را مشكل خواهد كرد و با سختگيرى پليس امكان
هر اقدامى در هواپيما از بين خواهد رفت .اين گفتهی بجا و درست بر احساسات من
چيره شد و من با دستهاى باز در كنار رفقا بهخريد ادامه دادم .پساز خريد كفش و
لباس ،مقدارى موز و سيب براى زندانيان خريديم و با دستهاى پر بهزندان برگشتيم.
آن روز استثنائاً بهما اجازه دادند كه لباسها و ميوهها را بهداخل زندان ببريم .بگفتهی
زندانيان ،اين اولين بار بود كه ميوه در زندان پخش مىشد .بههر زندانى يك موز و
يك سيب رسيد كه براى شكمهاى هميشه گرسنه ،بسيار گوارا بود .ساعتى بعد از
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بازگشت ما از بازار ،حبيب از بيگارى برگشت و يك راست بهسراغ ما آمد و قبل از
اينكه ما سؤالى كرده باشيم ،با خوشحالى گفت« :رفيقتان امروز صبح آمد و كاغذها را
گرفت ».وقتى حبيب گفت كه رسول پيغامى براى ما نفرستاده است ،فهميديم كه
رفقاى بيرون از زندان ،از تصميم فرستادن ما بهايران بىخبر بودهاند و قاضى «مرور»
بهقولش ،وفا نكرده بود .رسول مشكينفام ،ساعت ده صبح يعنى بيستويك ساعت
قبل از زمان پرواز ما بهسوى ايران ،يادداشتهاى چند روز اخير ما را گرفته بود.
بدينوسيله رفقا از تصميم مقامات دبى براى فرستادن ما بهايران ،آگاه مىشدند اما
زمان باقىمانده تا پرواز هواپيما ،براى دستزدن بهعمليات آزادسازى بسيار كوتاه بود.
در افق رويدادهاى نزديك ،هيچ نور اميدى بهچشم نمىخورد .بىچون و چرا ما
بهايران فرستاده مىشديم .در دورهی صدروزهی زندان دبى ،راهها و طرحهاى بسيارى
را براى فرار درنظر گرفته بوديم كه بهعلت ناچيزبودن احتمال موفقيت و نيز
دشوارشدن وضعمان در صورت شكست ،از اقدام بهآن خوددارى كرديم .اكنون همهی
فرصتها در تنگى زمان ،از دست مىرفت .انتظار عمليات رهايىدهنده از سوى رفقا
در بيرون ،ديگر پوچ و واهى مىنمود .بنابر اين ما مىبايست بهفكر رهاسازى خود از
چنگ ساواك مىبوديم .تنها كار ممكن اين بود كه هواپيما را از رسيدن بهايران
بازداريم .از آنجا كه پيشبينى وضع داخل هواپيما ناممكن بود ،برنامهريزى دقيق
امكان نداشت.
تصميم گرفتيم كه با توجه بهشرايط موجود در هواپيما ،راهى پيدا كنيم و براى
تسلط بر هواپيما و يا سرنگونكردن آن ،دست بهاقدامى بزنيم .هدف اين بود كه
هواپيما را بهمقصدى كه خود تعيين مىكنيم ،هدايت كنيم و درصورتى كه اين كار
بهدالئلى به شكست انجامد ،با مأموران و كاركنان هواپيما درگير شويم و هواپيما را
سرنگون كنيم .با سقوط هواپيما ،از يك سو خود از شكنجه و آزار ساواك رها
مىشديم و از سوى ديگر ،اسرار ناگفتهی سازمان را در عمق آبهاى گرم خليج،
مدفون مىكرديم .چنين اقدامى مىتوانست سازمان را از لورفتن و ضربهخوردن در
امان دارد.
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سنجاقهايی را كه در گوشهوكنار پيراهنهاى خريداری شده از بازار بود جمع
كرديم و جوری جاسازى كرديم كه بتوانيم وارد هواپيما كنيم .در آن هنگام هنوز
دستگاه كشففلز در فرودگاهها بهكاربرده نمیشد .سنجاقها مىتوانست در شرايطی
سالح تهديدكننده براى نخاع يك خلبان باشد.
صبح يكشنبه  17آبان يكى از رفقاى بيرون زندان،براى يك ديدار عادى با
نماينده الفتح در دبى ،تماس مىگيرد .در اين ديدار ،نمايندهی الفتح مىگويد« :ظاهراً
يك وضع غيرعادى براى رفقاى شما پيش آمده است كه من از چگونگى آن
بىاطالع هستم ».ساعتى بعد ،اين خبر بهرسول مىرسد ،وى شتابان خود را بهادارهی
راهنمايى مىرساند و با حبيب تماس مىگيرد .بدينترتيب رسول با گرفتن
يادداشتهاى ما از حبيب ،از برنامهی تحويل ما بهايران كه بيستويكساعت بعد
صورت مىگرفت ،باخبر مىشود.
همانطور كه ما پيشبينى مىكرديم قاضى فلسطينى « ،قاضی مرور» برخالف
قولى كه داده بود ،برنامهی فرستادن ما را بهايران ،بهنمايندهی الفتح ،بهطور كامل
خبر نداده بود .او تنها اشاره كرده بود كه جرياناتى در دست انجام است.
رسول چهار نامهی بهتعويقافتادهی ما را ،بهخانهی گروه در دبى مىبرد .خطهای
ريز نوشتهشده بر كاغذهاى نازك سيگار ،بهدقت خوانده مىشود .حسين روحانى و
محمد ساداتدربندی كه براى شركت در طرح آزادسازى زندانيان ،در دبى بودند ،با
شگفتى آخرين خبر پيرامون وضع ما را ،مىشنوند .با قطعىشدن برنامهی فرستادن ما
بهايران ،جاى درنگ باقى نمىماند .برنامهاى كه از سه ماه پيش در دست تهيه بود
جايگاه عملى خود را بازيافته بود .ساعت يازده صبح بود و فقط بيستساعت تا پرواز
روز بعد باقى بود .با اينكه حسين بهخاطر جراحى كه روى پايش انجام شده بود ،در
رختخواب بهسر مىبرد و دورهی نقاهت را مىگذرانيد ،تيم آزادسازى ،بالفاصله تالش
خود را آغاز مىكند .يك هواپيماى داكوتاى دوموتوره متعلق به«ايرتاكسى» با ظرفيت
بيست و هشت مسافر ،ساعت هفت بامداد روز بعد يعنى دوشنبه ،از فرودگاه دبى
بهبندرعباس پرواز مىكرد .آنها مىبايست هرچه سريعتر براى سوارشدن بهآن
هواپيما ،بليط تهيه مىكردند .ماه رمضان بود و دفتر هواپيمايى ساعت دوازده ظهر

برفراز خليج فارس

126

تعطيل مىشد .ساعت يازده و نيم ،حسين روحانى بهدفتر هواپيمايى مىرسد .مأمور
فروش بليط مىگويد« :اين هواپيما دربست اجاره داده شده است و بليط بهكسى
فروخته نمىشود ».حسين ،با بهانهی اينكه مىخواهد يك شخص مريض را فوراً
بهايران برساند مأمور فروش بليط را قانع مىكند كه جايى در هواپيما براى مريض و
دو نفر همراهش درنظر بگيرد .وقتى حسين سه شناسنامهی قالبى را روى ميز
دفترهواپيمايى مىگذارد ،بليطفروش مىگويد «با شناسنامه بليط نمىدهيم ».اما
حسين دستبردار نيست و بهبهانهی اينكه جان يك انسان در خطر است ،احساسات
بليطفروش را برمىانگيزد و وى حاضر مىشود سه بليط بهنام سه شناسنامه صادر
كند .بليطفروش براى صدور بليطها ،كارت واكسيناسيون مىخواهد .اين كارتها از
قبل تهيه شده بود زيرا مىبايست دو تزريق در فاصله يك هفته انجام مىشد .حسين
قول مىدهد كه بهسرعت كارت ها را كه در خانه بود بياورد .وى خود را با يك تاكسى
بهخانه مىرساند .همهی كارها در شتاب ناشى از تنگى وقت انجام مىگيرد و حسين
با در دست داشتن كارتهاى تزريق ،سر ساعت دوازده بهدفتر هواپيمايى مىرسد.
درب ورودى بهدفتر ،سر ساعت مقرر قفل شده بود ،اما حسين دستبردار نبود .پساز
كوبيدن بر شيشهی در و عصبانىكردن مأمور فروش بليط ،بهداخل دفتر راه مىيابد و
سرانجام با سه بليط بهخانه برمیگردد .بدينترتيب ،سه جاى مسافر در هواپيمايى كه
بنا بود ما را بهايران برساند ،خريدارى مىشود.

آماده سازى عمليات نجات زندانيان
يك روز پيش از زمان فرستادن ما بهايران ،هنگامیكه حسين روحانى با در
دستداشتن بليطهاى هواپيما بهخانه رسيده بود ،رسول مشكينفام و محمد ،دو عضو
ديگر گروه نجات ،كار خود را آغاز كرده بودند .داشتن سه بليط پرواز با هواپيمايی كه
بنابود زندانيان را بهايران برساند ،بهافراد گروه نجات انگيزه و نيروی تازهيی بخشيد.
آمادهسازى وسايل الزم براى عمليات هواپيما ربايی براساس يكى از برنامههاى از
پيش تعيينشده بهشدت دنبال میشد .از ميان چند قطعه اسلحه كه از پيش تهيه شده
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بود ،دو قبضه كه براى جاسازى و انتقال بهداخل هواپيما مناسب بود ،انتخاب شد.
جاسازى بنزين در قوطىهاى آب پرتقال و جادادن ناپالم دستساز در جدار داخلى يك
فالكس چاى ،با دقت فراوان انجام شد .اين جاسازىها بسيار ماهرانه و بدون اينكه
اثرى در بيرون آنها پيدا باشد انجام گرفته بود .عالوه بر آن پنج عدد چاقو هم براى
مسلحكردن ياران زندانى تهيه شده بود .يك قطبنماى دقيق و نقشهی جغرافيايى
خاورميانه نيز جزو وسايل ضرورى بود .بليط هواپيما براساس سه شناسنامهی قالبى
خريدارى شده بود .عكس اين شناسنامهها ،سر شب تعويض شد .عكسهاى حسين
روحانى ،رسول مشكينفام و محمد ساداتدربندی روى شناسنامهها نصب شد .آنگاه
آنها بهپاكسازی خانهی مسكونى پرداختند .براى اينكه اثرى از افراد تيم در آن خانه
باقى نماند ،هرچه مدرك غيرضرورى در آنجا بود همان شب نابود شد و سالح و
مهماتى كه براى عمليات بهكار نمىرفت ،در دريا انداخته شد.
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شب دوشنبه ،شب زندهدار بوديم .هيچ يك از ما تا صبح نخوابيديم .محملهايى را كه
براى ارائه بهپليس ايران و ساواك ساخته بوديم براى يكديگر بازگو مىكرديم تا در
صورت عدم موفقيت در ربودن هواپيما يا سقوط آن ،با بازجويى ساواك مقابله كنيم.
آن شب تا صبح بارها خود را در برابر پرسشهاى احتمالى شكنجهگران ساواك تصور
مىكرديم و بهتمرين پاسخهای الزم بهپرسشهای احتمالی ساواك در بازجويی
مىپرداختيم .تنها چيزى كه قابل پيشبينى بود اين بود كه آخرين شب است كه در
سياهچال دبى هستيم .شبى كه يك روز پرحادثه را آبستن بود .سحرگاهان ،هركس
بر پايه اعتقادات خود نجوايى عارفانه داشت تا بر مقاومت و پايدارى خود در زير
شكنجه بيفزايد .كالً روحيهها بسيار شاد بود بهطورى كه زندانيان مىگفتند« :حق
داريد اين قدر خوشحال باشيد .فردا شب در هتلى راحت در بندرعباس هستيد ،خوشا
بهحالتان».
دقايقى از شش صبح گذشته بود كه تلخترين چهرهی ادارهی زندان يعنى بوستانى،
رئيس آگاهى ،همراه با دو مأمور ديگر ،پشت در زندان ظاهر شدند .بوستانى در حالى
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كه رضايت خاطر فرمانرواي ى پيروزمند را بر چهره داشت ،دستور داد ما را بهحياط
زندان بردند و لحظهاى بعد ،جليل را نيز از اتاق اعياننشين زندان آوردند .همراه
مأموران ،بهانبار زندان رفتيم تا كفش و پوشاك خريدارىشدهی روز پيش را ،برداريم.
بوستانى دستور داد كه لباسهاى نو را همانجا بپوشيم .آنگاه در برابر همهی زندانيان
كه از پشت ميلههاى آهنى چشم بهما دوخته بودند ،دستهايمان را دوبهدو در
زنجيرى مشترك ،قفل زدند .لحظاتى بعد در عقب يك لندرور جاى گرفتيم و دو
مأمور سفيدپوش مسلح در انتهاى دو صندلى نشستند .با أشارهی بوستانى كه در كنار
راننده نشسته بود ،لندرور بهسوى فرودگاه بهراه افتاد .بوستانى سرشار از غرور،
پرافتخارترين روز زندگيش را تجربه مىكرد.
خيابانها هنوز در آرامش شب بهسر مىبرد .جز صداى ماشين و خندههاى
گزندهی بوستانى چيزى شنيده نمىشد .وقتى نگاه از پنجرهی كوچك ماشين تا
دوردست مىرفت ياد آن روزها كه دبى را شهرى آزاد و خالى از پليس مىديديم،
چون لكهی كثيفى بر صفحهی ذهنمان بود و ذهنىگرى را سرزنش مىكرد .ما با آن
همه نصايح امنيتى كه در خانههاى تشكيالتى بهگوش هم خوانده بوديم ،ما كه
انگشت بر لب ،هيسهيسكنان نفسها را در سينه حبس مىكرديم تا كسى اسرار ما
را نشنود ،ما كه خانه و خانواده و دوست و كار و خالصه آنچه را كه زندگى نام داشت
بهفراموشى سپرده بوديم تا راه ديگرى ،دور از هر چشم ديگرى ،در پيش گيريم،
اكنون در نيمه راه مانده ،در بندافتاده ،خود و صندوق اسرارمان را يكجا در چنگ
يكى از عقبافتادهترين سازمانهاى پليسى دنيا مىديديم .ما مانند چند لقمهی لذيذ از
سوى شيخنشين دبى كه نقش ميش را داشت براى گرگى كه در آنسوى خليج بود
يعنى شاه بهسوغات مىرفتيم .احساس مىكرديم كه تا چندساعت ديگر ما را
دستبسته ،مانند قربانيان بالگردانى كه بهدهان نهنگ پرتاب مىكردند ،بهكام ساواك
خواهند سپرد .اين لحظات بخشى از يك فاجعهی سنگين و يك روز سياه بود.
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تيم آزادسازى ،حسين روحانى  ،رسول مشكينفام و محمد ساداتدربندی تمام شب
بهكار آمادهكردن وسايل پرداخته بود .ساعت پنج بامداد دوشنبه  18آبان همه چيز
آماده بودكه افراد تيم عازم فرودگاه شدند .آنها بيرون فرودگاه منتظر مىمانند تا از
اعزام زندانيان بههواپيما اطمينان پيدا كنند.
ساعت شش و نيم شده بود و هنوز از زندانيان خبرى نبود .يك گمان مىتوانست
اين باشد كه زندانيان را قبل از رسيدن تيم بهفرودگاه ،بههواپيما منتقل كرده باشند .از
اين رو تصميم بر اين مىشود كه حسين و محمد ساداتدربندی در آن روز سوار
هواپيما شوند و رسول خود را براى پرواز چهارشنبه آماده كند تا اگر بنا باشد آنروز
زندانيان را بهايران بفرستند ،يكنفر باشد كه برنامهی آزاد سازی را اجرا كند.
تيم آزادسازی اندكى پساز ساعت شش و نيم ،ياران زندانى خود را مىبينند كه
همراه دو پليس شخصىپوش بهفرودگاه وارد شدند .آنگاه افراد تيم پساز گذر از
گمرك و بازرسى بدنى براى سوارشدن بههواپيما ،وارد باند فرودگاه مىشوند .جاسازى
مواد آتشزا ،چاقوها و اسلحهی كمرى چنان با مهارت انجام شده بود كه از بازرسى
دقيق مأموران فرودگاه در امان ماند.

در فرودگاه دبی
وقتى از جيپ پياده شديم نسيم دلنشين صبح خليج ،ما را نوازش مىداد و آخرين
نگاههاى ما آن بندر «آزاد» را وداع مىگفت .با چهرههايی كه از تلخی ناكامی افسرده
بود در سالن فرودگاه ايستاده بوديم كه با دستور بوستانى بهطرف هواپيما برده شديم.
دو پليس مسلح فرودگاه ما را همراهى مىكردند .باد شديدى در دشداشههاى گشاد و
سفيد بوستانى و مأمور همراهش مىپيچيد .چند قدمى بر روى باند فرودگاه پيش رفته
بوديم كه هواپيماى دوموتورهاى نظرها را بهخود جلب كرد .اين پيكر عظيم فلزى كه
برای ما تابوتى بزرگ را بهياد مىآورد خشك و بىحركت در برابر باد ايستاده بود .در
فاصلهی بين ما و هواپيما ،مردى كه پشتش بهما بود ،بههواپيما نزديك مىشد .كت و
شلوار تيرهرنگ و گشاد او نيز دستخوش باد بود .ناگهان چهرهی رسول مشكينفام
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چون پرتوی از اميد در ذهن ما نقش بست « .شايد برای مطمئن شدن از فرستادن ما
بهايران بهاينجا آمده است .اما نه! اينجا فقط مسافران هواپيما مىتوانند بيايند .پس او
حتماً مىخواهد تا ايران بيايد و چگونگى واگذاری ما را بهرژيم ايران تا آنجا كه ممكن
است دنبال كند .چه بسا كاری بيهوده و پر خطر باشد!» اين افكار در ذهن ما در
گردش بود .درحالى كه بهدنبال جوابى قانعكننده مىگشتيم ،رسول در كنار هواپيما،
پشت سر مأمور محافظ ايستاد و ما را كه از پلكان هواپيما باال مىرفتيم تماشا كرد.
بهدستور بوستانى هردو نفر كه همزنجير بوديم در سه رديف پشتسرهم در سمت
راست هواپيما نشستيم .بوستانى و پليس همراهش در سمت چپ طورى جاى گرفتند
كه ما را زير نظر و كنترل خود داشته باشند .دو مسافر مرد در رديفهاى جلو نشسته
بودند .و يكى از كاركنان هواپيما در آمد وشد خود ،بهنشستن مسافران كمك مىكرد.
ناگهان چشم ما آنچه را كه باور نمىداشت ،نظاره كرد .رسول و بهدنبال او حسين
روحانى وارد هواپيما شدند .يك مسافر ديگر (محمد ساداتدربندی) نيز پساز آنها
وارد شد .رسول در يك صندلى در رديف صندلىهاى سمت چپ جلوى هواپيما ،جاى
گرفت .حسين و محمد سادات نيز بهآرامى در صندلى پشت رسول نشستند .وقتى
مهماندار ،درِ هواپيما را بست ،بوستانى با خاطرى آرام در صندليش لميد .او تخيالت
آن سفر افتخارآميز را در ذهنش نشخوار مىكرد و سرشار از شادى و غرور ،مىخنديد.
خندههاى شيطانى او ،چون سرب مذاب ،بر دل اسيرانش ،داغ مىگذاشت.
غرش موتورهاى هواپيما ،آغاز سفرى ناخواسته و شوم را خبر مىداد .هواپيمايى كه
زندانيان و زندانبانان را در دل داشت با تمام نيرو خود را از شيب تندى بهآسمان
مىكشيد و ما را بهسوى سرنوشتى كه بههيچ فالى نمىآمد ،بهپيش مىبرد .اين پرواز
ناخوشايند ،اولين سفر هوايى براى همهی ما ،جز جليل ،بهشمار مىرفت .تجربهی
هواپيماسوارى ،مزهاى تازه بر مذاق ذهن مىنشاند و همزمان پرسشهاى گوناگون،
چون كالفى سردرگم در ذهن مىپيچيد.
دهدقيقه از پرواز مىگذشت .صداى خشن و يكنواخت موتورها بر فضاى بسته و
كوچك هواپيما سنگينى مىكرد و اندوهى بىصدا دلها را مىآزرد .فكر اينكه چه
رويدادی در انتظار ماست در جوالنگاه وسيعی در ذهن سرگردان بود .مهماندار هواپيما
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در آمدوشد سريعش مشغول پذيرايى از مسافران بود و هربار كه از كنار ما مىگذشت،
برق زنجير دستهاى شش مسافر استثنايى ،چشمانش را خيره مىكرد .ما با استفاده
از آخرين فرصت پيرامون آنچه مىبايست در شكنجهگاههاى ساواك مىگفتيم با
همزنجير خود ،نجوا مىكرديم.
ناگهان حركتى چون زمينلرزه حواسها را بهخود گرفت .رسول مشكينفام از جاى
خود برخاست و با يك چرخش سريع ،كنار بوستانى و همكارش پابرجا شد .بیدرنگ
نهيبى رعدمانند فضاى داخل هواپيما را پر كرد .فرمان خشونت بار «دستها باال!»
كه از سينهی رسول برمىخاست ،چندبار بهگوش رسيد .بیدرنگ چهار چشم
وحشتزده در برابر لولهی رِولور ،از حركت ايستاد و چهار دست از پيكرهاى لرزان دو
پليس بههوا برخاست .حسين روحانى و محمد ساداتدربندی نيز سراسيمه از جايشان
برخاستند و تعدادى چاقو بين ما تقسيم كردند .سپس آن دو با يك اسلحه و يك
چاقوى آماده باالى سر پليسهايی كه زبانشان از وحشت بند آمده بود ،ايستادند.
رسول درحالى كه اسلحهی كوچكش را در دست مىفشرد ،با گامهاى استوار ،خود را
بهكابين خلبان رسانيد و تسلط كامل بر هواپيما را بهخلبان و كمكخلبان اطالع داد.
من دست الغرم را از دستبند بيرون كشيدم .بهاين ترتيب دست موسى نيز كه
هم زنجير من بود ،آزاد شد .از جا برخاستيم و در پناه چاقوها لباس و بدن پليسها را
جستجو كرديم .با يافتن كليد دستبندها كه در جيب بوستانى بود ،دستهاى چهار يار
ديگر نيز ،از زنجير رها شد و هواپيما بهاختيار كامل ما نُه نفر درآمد .بىدرنگ
دستهاى دو پليس را با دو دستبند بههم زنجير كرديم تا از هر گونه تعرض يا
واكنشی از سوی آنها در امان باشيم .مردِ مهماندار را كه از ترس در عقب هواپيما
بهخود پيچيده بود ،بهقسمت جلو هواپيما آورديم و براى اينكه از تعرض ناگهانى او
جلوگيرى كرده باشيم ،دستهايش را بهشبكه بار باالى يك صندلى قفل زديم.
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بر فراز خليج
فرمان رسول مشكينفام بهخلبان اين بود كه هواپيما بهسوى بصره حركت كند.
كاپيتان استراليايى وحشتزده و رنگپريده ،فرمانبردارى خود را با حركت سر نشان
مىداد و كمكخلبان ايرانى با لبخندهاى مرموزش ،زيركانه بهانه مىتراشيد و حتا
ابلهانه مىگفت« :اجازه بدهيد در بندر بوشهر بنزين بگيريم و بعد از بنزينگيرى
بههرجا كه بخواهيد پرواز كنيم ».سرانجام ،فرمان تهديدآميز رسول ،زبان كمكخلبان
را بند آورد و سكوتی همراه با فرمانبری ،كابين خلبان را پر كرد.
رفقاى ما خود را براى ربودن هواپيما ،از پيش آماده كرده بودند و آنچه را براى
فرماندهى در هواپيما ضرورى بود ،آموخته بودند .آنها میدانستند كه هواپيماى
داكوتاى دوموتوره مىتواند با بنزين كامل ،حداكثر تا هزار كيلومتر يكسره پرواز كند ،از
اين رو نزديكترين فرودگاههاى ممكن يعنى بصره يا بغداد بهعنوان مقصد پيشبينى
شده بود .در آن هنگام ،رژيم هاى ايران و عراق در ستيز سياسى با يكديگر بودند و با
اينكه روابط ديپلماتيك داشتند ،بهجنگ تبليغاتى گستردهاى عليه يكديگر
مىپرداختند .در چنين جوى ،عراق مكان مناسبى براى فرود هواپيماى ربودهشده،
بهشمار مىرفت.
فاصله دبى تا بندرعباس فقط صد و چهل كيلومتر و زمان پرواز در اين مسير كمتر
از يك ساعت بود .اكنون نيمساعت از پرواز گذشته بود و تا رسيدن بهبصره ساعاتى
ديگر باقى بود .خلبان ،درحالى كه با انگشت خود بهنشانگر بنزيننما اشاره مىكرد با
صداى لرزانى گفت« :ببينيد بنزين در حال اتمام است .بنا بود كه در بندرعباس
بنزينگيرى كنيم ،براى رسيدن بهبصره بايد در جايى سوختگيرى كرد».
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در داخل هواپيما ،بوستانى مانند پيكر بیجانی كه بهدستهايش آويزان باشد روى
صندلىاش افتاده بود و پليس همراهش ملتمسانه با اداى كلماتى كه بىگناهى او را
ثابت كند ،خود را تبرئه مىكرد.
اينكه بوستانى و همراهش مسلح نبودند ،نشان آن بود كه فكر ربودن هواپيما
هرگز بهذهن پليسى آنها رخنه نكرده بود .بوستانى كه سالها چون خداى شهربانى
دبى ،بر مشتى بینوا حكومت مىكرد و در اوج غرور و يكهتازى ،اسيران زندانى را
بهستوه مىآورد ،اكنون حتا از صداى نفس خود نيز در هراس بود .هيوالى ترس چنان
او را از حال برده بود كه از پذيرايى گرمى كه با چاى و شيرينى هواپيما ،از ديگران
مىكرديم نيز محروم ماند.
خلبان ،پيشنهاد مىكرد كه براى سوختگيرى در يكى از فرودگاههاى بحرين يا
ظهران در عربستان بهزمين بنشيند .وى عمداً اين فرودگاهها را كه هردو فرودگاه
نظامى نيز بودند ،انتخاب كرده بود تا شايد راه نجاتى پيدا كند .پيشنهاد خلبان
قاطعانه از سوى ما رد شد .رفقا پيش ازاين فرودگاه «دوحه» پايتخت قطر را شناسايى
كرده بودند و اين فرودگاه براى بنزينگيرى احتمالى انتخاب شده بود .از اينرو
اجازهی بنزينگيرى در «دوحه» همراه با شرايط ويژه ،بهخلبان ابالغ شد.
در گرماگرم گفتوگو براى بنزينگيرى ،ناگهان متوجه شديم كه قطبنماى
هواپيما گوياى پرواز بهسوى ايران است .با اعتراض فورى ما اين نيرنگ كمكخلبان
نافرجام ماند و با تهديد بهاو فرمان داده شد كه در امتداد ساحل حركت كند بهطورى
كه خط بين خشكى و دريا همواره در ميدان ديد ما باشد.
آفتاب ،بازتابى فيروزهاى بر دريا نشانده بود و بهماسههاى ساحلى چهرهاى طاليى
مىداد .بلندى پرواز چنان بود كه سايهی هواپيما ،بر فرش پرموج آبهاى خليج و يا
بر بستر درخشان شنهاى ساحلی ،چون لكهاى روان ديده مىشد .و گاه بهگاه
عرشهی كشتىهايى كه بىخبر از غوغاى داخل هواپيما ،بر آبهاى خليج شناور
بودند ،بهچشم مىآمد .ما بر فراز اين چشمانداز زيبا در تالشى سرنوشتساز ،درگير
بوديم .ما مىكوشيديم تا از رسيدن هواپيما بهايران جلوگيرى كنيم تا خود و اسرارمان
را از دسترس پليس ايران در امان داريم .در اين بين ،بارى كه بوستانى همراه خود
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داشت ،مورد بازرسى ما قرار گرفت ولى هيچ اثرى از مداركى كه بهدست پليس دبى
افتاده بود ،ديده نشد .اين گوياى آن بود كه مدارك مصادرهشده قبالً بهايران ارسال
شده بود .ساعت نه و نيم صبح بود كه دكلهاى نفتى در آسمان قطر خود را نشان
مىداد و خلبان با برج مراقبت فرودگاه «دوحه» چانه مىزد تا اجازه فرود بگيرد .با
اينكه از خلبان خواسته شده بود كه فقط مسئله سوختگيرى را مطرح كند اما وى
ربودهشدن هواپيما را نيز اطالع داده بود .سرانجام پساز چند دقيقه گفتوگو با برج
مراقبت ،در حالى كه گشايشى در چهرهی خلبان نمايان شده بود ،هواپيما در شيب
فرود قرار گرفت و در باند اصلى فرودگاه دوحه بر زمين نشست .هواپيما چند دقيقهاى
بهدنبال يك خودرو ،بهسوى ساختمان اصلى فرودگاه برده میشد تا اينكه با پافشارى
ما از دنبالهروى سرباز زد و در باندى دور از ساختمانها توقف كرد .آفتاب ماليمى بر
زمينهاى پيرامون ما گسترده بود .همهچيز آرام بهنظر مىرسيد .تنها حركتی كه
پيرامونمان ديده می شد ،لرزش بوتههاى خشك صحرايى بود كه بىپناه در گذرگاه
باد ،نشسته بودند .آمدوشدى كه در فاصلهاى دور ،در اطراف ساختمان فرودگاه در
جريان بود ،تهديدى آنى بهشمار نمىرفت .هرگونه حمله بههواپيما قابل ديدن بود .ما
پيشبينى كرده بوديم كه شايد رژيم ايران در مسير پرواز بر عليه ما دست بهكاری
بزند .اكنون كه هواپيما بر زمين نشسته بود ،امكان انجام عملياتی ضدما زياد بود.
خلبان ،دستور ما را بهكار گرفت و از خاموشكردن موتورهاى هواپيما خوددارى كرد.
درب ورودى هواپيما قفل و بست مطمئنى نداشت .براى اينكه بازكردن آن را از خارج
دشوار كنيم ،چفيههاى (نوارهاى چارقد عربى) سر بوستانى و همكارش را برداشتيم ،و
توسط آنها ،درب هواپيما را بهدستگيرهی روى بدنهی هواپيما قالب كرديم .ناگهان
چند ماشين آتشنشانى ديده شدند كه شتابان از جادهيی آسفالته بهسوی هواپيما
میآمدند .ماشينها خم جادهاى را پشت سر گذاشتند و برقآسا راهى را كه بهمحل
هواپيماى ما مىرسيد ،درپيش گرفتند .كاروان ظاهراً آتشنشانى بهسرعت بهما نزديك
مىشد .اين ماشينها مىتوانست پوشش مناسبى براى كماندوهاى مسلح باشد .جاى
درنگ نبود .خطر حمله بههواپيما جدى بود .در يك اقدام فورى و تهديدآميز ،بنزينى
را كه رفقاى ما با خود بههواپيما آورده بودند در سرتاسر هواپيما پاشيديم و بمب
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آتشزاى ناپالم را به خلبان نشان داديم .ما تصميم داشتيم در صورت بروز اقدامى عليه
ما ،دو مسافر موجود را بيرون بيندازيم و سپس خود و هواپيما را آتش بزنيم .خلبان كه
با همهی احساسش ،تهديد ما و خطر انفجار هواپيما را لمس كرده بود ،موج وحشت
خود را با بىسيم بهمقامات فرودگاه رسانيد و آنها را از هرگونه اقدامى عليه ما برحذر
داشت .با اصرار خلبان ،ماشينهاى آتشنشانى يا آتشپرانى قبل از رسيدن بههواپيما
راهشان را تغيير دادند و بهجايگاه خود بازگشتند.
فضاى آرام پيرامون هواپيما ،آرامش قبل از طوفان را تداعى مىكرد .هواى دمدار
آغشته بهبنزين ،نفسها را سنگين كرده بود و بوى غليظ ناپالم تا اعماق سينه احساس
مىشد .مرگ ،آن معماى پيچيده و وحشتآفرين ،عريان و آسان در يك قدمى ما قرار
داشت.
از برج فرودگاه خبر رسيد كه وسيلهاى براى انتقال بنزين تا هواپيما موجود نيست
و براى سوختگيرى بايد هواپيما را بهمحل پمپبنزين كه در نزديكى ساختمان
فرودگاه بود ،منتقل كرد .شايد نيرنگى در پس اين ادعا وجود داشت .نزديكبودن
هواپيما بهساختمان ها ،كنترل ما را بر آن و نيز بر آنچه در بيرون هواپيما مىگذشت،
دشوار مىكرد .دقايقى با يكديگر در اين مورد گفتوگو كرديم و بهناچار اين
تغييرمكان را با شرط اينكه فقط يك نفر براى سوختگيرى بههواپيما نزديك شود،
پذيرفتيم .موتورهاى هواپيما همچنان مىچرخيد و خلبان در فضايی از ترس و اميد
هواپيما را بهآرامى تا محل سوختگيرى هدايت كرد .ما با نهايت دقت همهی حركات
را در چهارسوى هواپيما زير نظر داشتيم .در اين كار از كمك دو مسافر پاكستانى
موجود در هواپيما هم برخوردار بوديم .خلبان ،براى خاموشكردن موتورها در هنگام
سوختگيرى ،از ما اجازه مىطلبيد و كمك خلبان ،خطر آتشگرفتن موتورها را
گوشزد مىكرد و ما كه آمادهی پذيرش هر خطرى جز دستگيرى بوديم ،از
خاموشكردن موتورها ،جلوگيرى كرديم .همانگونه كه ما خواسته بوديم يكى از
كاركنان فرودگاه در حالى كه دستهايش را بهنشانهی نداشتن اسلحه ،باال گرفته بود
بههواپيما نزديك شد و وقتى در سايهی بال هواپيما قرار گرفت ،لولهی بنزين را از
زمين برداشت و بهمخزن هواپيما وصل كرد .هنگام سوختگيرى كه بيستدقيقه
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بهدرازا كشيد و نيز در تمام يك ساعتى كه هواپيما بر زمين دوحه نشسته بود،
موتورهاى هواپيما در حركت بود و ما با نهايت دقت ،براى رودررويی با هرگونه
حملهاى ،در حال آمادهباش بوديم.

بهسوى بصره
مقامات قطر ،از طريق برج فرودگاه جوياى مقصد پرواز ما بودند .پساز دو سه بار
تكرار اين پرسش و عدم دريافت پاسخ ،سرانجام ساعت ده و نيم ،بهخلبان ،اجازه پرواز
دادند و هواپيما بهسالمت از زمين برخاست .ما با كنترل دقيق نقشههاى موجود نزد
خلبان و قطبنماى هواپيما ،پرواز جديدى را با سوخت كافى ،بهسوى بصره آغاز
كرديم.
هنگام ظهر ،در آسمان كويت بوديم كه ناگهان غرش شديدى هواپيما را لرزاند .دو
هواپيماى جنگنده يكى از باال و ديگرى از پائين و در جهت عمود بر مسير هواپيما،
مانور مىدادند .اين حركت چندبار تكرار شد .هواپيماى ما با ارتعاشى كه جنگندهها در
هوا بهوجود آورده بودند ،بهشدت مىلرزيد و ما اجازهی تماس با جنگندهها را بهخلبان
نمى داديم .خلبان كه با برج مراقبت فرودگاه كويت در تماس بود ،هشدار مىداد كه از
مجبوركردن ما بهفرود ،دست بردارند .وى چندين بار در بىسيم خود گفت كه هواپيما
در تسخير افرادى بىباك است.
ساعاتى پساز ربودهشدن هواپيما ،هويدا ،نخستوزير شاه ،اعالم كرده بود كه يك
هواپيماى مسافربرى ايرانى در آسمان خليج ربوده شده است و دولت وى از هيچ
كوششى براى «آزادى زنان و كودكانى كه در اين هواپيما بهگروگان گرفته شدهاند»
فروگذار نخواهد كرد.
سرانجام ،نمايش جنگنده هاى كويتى ،بدون نتيجه پايان يافت و پروازمان را
به سوى بصره ادامه داديم .ساعت حدود يك بعدازظهر بود كه هواپيما در انتظار
اجازهی فرود ،در آسمان بصره دور مىزد .بيست دقيقه قبل از آن ،خلبان قصد فرود در
بصره را بهبرج فرودگاه اطالع داده بود و پساز تبادل چند پيام ،بنا شده بود تا دريافت
اجازهی فرود ،هواپيما در حريم هوايى بصره باقى بماند .دستگاه امنيتى عراق دچار
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مسئلهی پيچيدهاى شده بود .مقامات عراقى بدون اينكه از هويت و عملكرد
ربايندگان هواپيما چيزى بدانند ،بايد تصميمى سريع اتخاذ مىكردند« .شايد اين
ربايندگان كه بهپاى خود بهعراق مىآيند وسيله خوبى براى معامله با ايران باشند».
اين يك فرضيه بود« .چه بسا آنها همدستان رژيم ايران باشند و بهعنوان هواپيماربا
وارد عراق مىشوند تا بعدها بهخرابكارى در اين كشور بپردازند ».اين نيز فرضيهاى
ديگر بود .از ديدگاه مقامات امنيتى عراق ،اين تحفهی ناخواسته شايد شوم و باعث
دردسر بود و يا پربركت و وسيلهاى براى تحتفشارقراردادن رژيم ايران مىشد.
بديهی بود كه بصره بدون مشورت با بغداد نمیتوانست تصميم بگيرد .بنابراين بايد در
انتظار تصميم بغداد مىبوديم .در بغداد نيز سرنخ هر پرسشی بهكاخ رياست جمهورى
مىرسيد تا فرمان نهايى از آنجا صادر شود.
حسنالبكر ،رئيسجمهور كه دچار يك بيمارى مزمن بود و بهمراقبت دائم نياز
داشت ،درست در آن هنگام ،نزد پزشك مخصوصش با نفسهاى عميق ،دم و بازدم
خود را بهآزمايش گذاشته بود .مقامات امنيتى كه در آن لحظه دستشان بهرئيسجمهور
نمىرسيد از طريق برج مراقبت بصره بههواپيما دستور دادند تا بهسوى بغداد پرواز
كند .اين فاصلهی زمانى ،مىتوانست فرصتى براى فرمانگرفتن از كاخ البكر باشد.
دستور پرواز بهسوى بغداد ،نگرانى خلبان و كمكخلبان را شدت بخشيد .شش ساعت
آشفتگى خاطر ،آنان را بهخطرى جدى واقف كرده بود .آنها بىپروا نارضايتى و
وحشت خود را از مهلكهاى كه در آن افتاده بودند ،بازگو مىكردند .باهمهی اينها
هواپيما بهپرواز بهسوى بغداد ادامه داد.

بهسوى بغداد
پساز نيمساعت پرواز بهسوی بغداد ،تماس خلبان با فرودگاه بغداد برقرار شد .خلبان
هيچ پاسخ مشخصى از فرودگاه دريافت نمىكرد .برج مراقبت فرودگاه بغداد تنها
بهاين كه «پيام شما را بهمقامات دولتى دادهايم» اكتفا مىكرد و از هواپيما مىخواست
كه ارتفاع پرواز را حفظ كند و در شيب فرود قرار نگيرد.
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فرود در عراق ،بخشى از اهداف هواپيماربايى را بهانجام مىرسانيد اما با فرود در
بغداد ،چگونگى معرفى خود بهدستگاه امنيتى عراق ،مطرح مىشد كه اين نيز از
اهميت ويژهاى برخوردار بود .ما مىبايست تا جايی كه ممكن باشد هويت واقعى خود
را از نظر مقامات عراقى پنهان مىداشتيم و مهمتر از آن ،وابستگى خود را بهيك گروه
سياسی آشكار نمىكرديم .با توجه بهوضع رژيم عراق ،اطالعاتى كه در اختيار مقامات
عراقى مىگذاشتيم مىتوانست بهعنوان كااليى گرانقيمت با رژيم ايران بهمعامله
گذاشته شود .با توجه بهاين مشكل ،در حالى كه سخت درگير تسلط بر هواپيما و
هدايت آن بوديم ،براى پاسخ بهعراقىها نيز خود را آماده مىكرديم .چگونگى آشنايى
با يكديگر ،شيوه و علت خروج از ايران ،دستگيرى در دبى ،كمكگرفتن از سه رفيق
ديگر براى هواپيماربايى ،همهی اينها پرسشهايی بود كه مىبايست بدون پيوند با
سازمانی كه بهآن وابسته بوديم پاسخ داده میشد و اين كاری بسيار دشوار بود .رفيقى
از كابين خلبان مىآمد ،گوشهاى از محملى را كه خود ساخته بود مىگفت و مىرفت.
ديگرى چيزى بهاين محمل مىافزود و چون خودش نگهبان بوستانى بود بهنفر ديگر
مىگفت« :برو بهفالنى بگو كه من چنين خواهم گفت ».محملى كه در چنين
شرايطى ساخته مىشد مسلماً نمىتوانست جواب قانعكنندهاى براى دستگاه
پرتجربهی امنيتى عراق باشد .تنها كوششی بود برای سمت و سو دادن پاسخها
بگونهيی كه در جريان بازجويی هويت تشكيالتى ما برمال نشود.
بنا شد در صورت پيادهشدن در عراق ،رسول مشكينفام بهعنوان سخنگوى ما،
تقاضاى پناهندگى سياسى را بهاطالع عراقىها برساند .اينكه با چه زبانى اين تقاضا
را مطرح كند مورد بحث بود .دانش عربى ما كه بيشتر صرف و نحو و دستور زبان
عربى بود تا مكالمهی وژاههاى روزمره ،كارآيى چندانى نداشت .رسول میخواست
داشت گفتههايش را بهزبان انگليسى بهعراقىها بفهماند .وقتى رفيقى از او پرسيد كه
چه خواهد گفت ،وى سر لغت «پناهنده» گير كرد .ما با مراجعه بهآموختههاى
انگليسى در ذهن ،بهدنبال لغت پناهنده مىگشتيم .سرانجام لغات مناسبى پيدا شد و
رسول جملههای مورد نياز را چندين بار بهانگليسى تكرار كرد.
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هواپيما همچنان در آسمان بغداد سرگردان بود و خلبان استراليايى ملتسمانه از برج
مراقبت فرودگاه تقاضاى فرود مىكرد .جواب نامشخص برج مراقبت ،او را كالفه
كرده بود .او بيش از هركس بهخطرى كه هواپيما را تهديد مىكرد ،واقف بود.
خستگى و وحشت ،رمق او را گرفته بود و صدايش در ميكروفون بىسيم مىلرزيد.
برج مراقبت در تماس دائم با هواپيما بود و از خلبان هواپيما مىخواست كه هويت
مسافران را بهبرج اطالع دهد .خلبان هر پيغامى را كه از برج مىشنيد ،براى ما بازگو
مىكرد .ما از خلبان خواستيم كه در پاسخ بهبرج مراقبت فقط بهگفتن اينكه «چند
مبارز ايرانى در هواپيما هستند» اكتفا كند .پرسشهاى برج مراقبت نشان میداد كه
مقامات امنيتى اين پيامها را مىفرستادند .برج مراقبت نام و مشخصات فردى
سرشناس ،از ربايندگان هواپيما را مىخواست و ما دوباره بهاين كه چند مبارز ايرانى در
هواپيما هستند ،اشاره كرديم .وقتی برج مراقبت بهخلبان خبر داد كه اجازه فرود
بههواپيما داده نمیشود ،خلبان ،مانند غريقى كه بههرچيز چنگ میاندازد ،از برج
مراقبت ،عاجزانه اجازهی فرود ميخواست و فرمان برج را كه مىگفت «هرچه زودتر از
حريم هوايى عراق خارج شويد» ناشنيده گرفت.

فرود در بغداد
سرانجام ،پساز پرواز تكرارى بر فراز آسمان بغداد ،خلبان بدون اجازهاى از برج
مراقبت ،هواپيما را در شيب فرود قرار داد .لحظاتى بعد ،باندهاى فرودگاه بغداد از دور
ديده مىشد .در جواب اصرار خلبان براى فرود ،برج مراقبت خبر داد كه باند اصلى
فرودگاه در دست تعمير است .عراقىها چند بولدزر را در روى باند مستقر كرده بودند
تا فرود هواپيماى ما را ناممكن سازند .خلبان با صدايى كه با هقهق همراه بود بهبرج
مراقبت گفت وضع هواپيما آنقدر ناجور است كه اگر اجازهی فرود ندهند وى هواپيما را
در هركجا كه ممكن باشد بهزمين خواهد نشاند.
ده دقيقه بسيار كُند و در سكوت مطلق سپرى شد .هيچكس نمىدانست چه خواهد
شد .خلبان نيز تهديد بهفرودش را اجرا نكرده بود و همچنان در آسمان فرودگاه با
ارتفاع كمى بهدورزدن ادامه مىداد .وقتى سكوت داخل هواپيما ،با صداى ماليمى از
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برج مراقبت درهم شكست ،دلهای پريشان سرنشينان هواپيما آرام گرفت .بهدستور
راهنماى پرواز ،هواپيما بهضلع شمالغربى فرودگاه جهتگيرى كرد تا در باند كوچكى
در آن سو فرود آيد .ساعت سه بعدازظهر ،هواپيما بر باند كوچك و دورافتادهاى در
حاشيهی فرودگاه بغداد بهزمين نشست.
هنگامیكه هواپيما ايستاد ،يك جيب ارتشى در كنار آن توقف كرد و چند نفر با
لباس و نشانهاى نظامى از آن پياده شدند .رسول مشكينفام كه با گرهزدن دستمالى
دور صورتش ،دهان و چانهاش را پوشانده بود ،بهعنوان فرماندهی عمليات ،براى
گفتوگو با عراقىها از هواپيما پياده شد و پساز بازگو كردن وضعيتمان ،نظر آنها
را در مورد پذيرش يا عدم پذيرش ما جويا شد .جواب عراقىها ظاهراً مثبت بود.
دقايقى بعد يك افسر عراقى همراه رسول وارد هواپيما شد و سالح ما را جمعآورى
كرد .آنگاه همگى از هواپيما پياده شديم .مأموران عراقى و همراه با آنها تعدادى
عكاس و خبرنگار در نزديكى هواپيما در انتظار ما بودند .قبل از اينكه دوربينهاى
عكاسى و فيلمبردارى كار خود را آغاز كنند ،بهتقاضاى ما ،از ما روى برگرداندند و تنها
از هواپيما عكسهايى گرفتند .پرسشهای خبرنگاران نيز همگى بیپاسخ ماند .پساز
اينكه مأموران عراقى جيب هايمان را كه جز مبلغ ناچيزى پول در آن نبود ،گشتند ،ما
را با يك مينىبوس بهساختمان فرودگاه بردند .مأموران پليس دبى ،زندانيان را
بهعنوان يك «گروه جعل و كالهبردار كه مىبايست بهايران تحويل داده شوند»
بهعراقىها معرفى كرده بودند« .مهران» كاردار سفارت ايران در بغداد و نمايندهی
ساواك در اين سفارت ،از عراقىها مىخواستند كه از پذيرش ما خوددارى كنند و ما را
دستهجمعى بهايران بفرستند .افرادى از نيروهاى ايرانى مخالف شاه كه در عراق بهسر
مىبردند نيز براى ديدار با ما ،بهفرودگاه آمده بودند ولى بهعلت اعمال نفوذ سفارت
ايران ،اجازهی تماس با ما بهآنها داده نشد.
مهران ،درحالى كه از چشمانش كينه و نفرت مىباريد و كراواتش رگهاى
گردنش را مى فشرد ،در سالن فرودگاه پيش ما آمد و با لحنى عصبى از يكيك ما
اسممان را پرسيد كه البته جوابش سكوت بود .او كه در تبى از خشونت مىسوخت
پرسش و سرزنش را درهم آميخت و گفت« :اين كارهاى وحشيانه چيست؟» آنگاه
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براى اينكه آبى بر آتش درون خويش بپاشد گفت« :مىگويم همهی شما را اعدام
كنند».
در جريان هواپيماربايى ،كت يكى از دو مسافر پاكستانى پاره شده بود .ما موقع
خداحافظى سعى كرديم مبلغى بهاين مسافر بپردازيم كه او نپذيرفت و در عوض گفت
خوشحال است كه ما را بهايران تحويل ندادهاند .ساعت پنج و نيم بعدازظهر ،هواپيما
با دو مسافر پاكستانى و دو پليس دبى عازم آبادان شد .پساز پرواز هواپيما ،ما را
بهخارج فرودگاه هدايت كردند .دو اتومبيل ليموزين سياهرنگ كه هميشه ديپلماتها را
لميده بر صندلىهاى راحتش ديده بودم ،منتظر ما بود .اتومبيلها از فرودگاه دور شد.
خيابانهاى مسير ،نسبتاً زيبا و فراخ بود .چشمهاى ما كه بهتنگى زندان دبى خو
گرفته بود ،شهر بغداد را بزرگتر و زيباتر از آنچه بود ،مىديد .نيمساعت بعد سرعت
اتومبيلها كاهش يافت .پساز عبور از يك دروازهی آهنى ،وارد باغى شديم كه
نگهبانان مسلح از آن مراقبت مىكردند .ما در برابر يك ساختمان زيبا كه در
محاصرهی سروهاى بلند بود ،پياده شديم .مأموران عراقى مؤدبانه ما را بهسالن
عمومى باشگاه افسران راهنمايى كردند .مدت ى در اين فضاى آرام و دلنشين تنها
مانديم تا اينكه ما را بهشام مفصلى فراخواندند .وقتى دستهايمان را در
دستشويىهاى سفيدى كه رنگ بنفش مهتابىها بهآنها جال مىبخشيد ،مىشستيم،
يكى از رفقا ،آياتى از قرآن را بهمصداق يارى خداوند در آن روز پرحادثه زمزمه
مىكرد.
به سالن پرزرق و برق غذاخورى وارد شديم .ما نُه نفر در يك طرف ميز مجللى
نشستيم و صندلى هاى مقابل ما از افسران عراقى پر شد .بارشى از نگاههاى پرسؤال
كه از آن سوى ميز سرازير بود و گاه با جمالتى انگليسى و لبخندى سرد همراهى
مىشد ،اشتهاى ما را كور كرده بود .با اينكه خوراك گوشت گوسفند و تنقالت روى
ميز مىتوانست براى شكمهاى گرسنه ،غذاى لذيذى باشد ولى ما شام بىمزهاى را در
فضايى آلوده بهسوءظن صرف كرديم .هنوز ميز غذا را ترك نكرده بوديم كه اشارهی
دست افسرى نگاه ما را بهصفحهی تلويزيون جلب كرد و ما خبر تصويری
هواپيماربايى ،توسط نُه مرد ايرانى را ،بر صفحه تلويزيون عراق ديديم.

برفراز خليج فارس

144

بازپرسى در بغداد
چگونگى معرفى خود بهمسئوالن عراقى از مهمترين مسائل ما پساز پيادهشدن از
هواپيما بود .گرچه در راه بصره تا بغداد در اين باره گفتوگوی كمی انجام شده بود
و محملى ساخته بوديم ،اما بهعلت ناپختهبودن آن ،نمىتوانست بادوام باشد .بعد از
شام ،ما را بهتاالر بزرگ و مجللى كه چلچراغ كريستال بزرگى زير طاق بلند آن
مىدرخشيد ،هدايت كردند .ديوارهاى تاالر با مخملهايى بهرنگ سرخ مايل
بهقهوهاى پوشيده شده بود و تابلوهايى كه حكايت از جنگهاى تاريخى داشت بر
آنها آويزان بود .در مبلهاى راحت تاالر نشستيم .خستگى آن روز پرتالش ،با
خميازههاى پىدرپى ،خود را نشان مىداد .ما در خيال خود خوابى راحت مىجستيم كه
ورود گروهى بهتاالر ،غبار خواب را از چشمانمان زدود .چندتن از اين گروه
يونيفورمهاى نظامى بهتن داشتند و چندتن نيز ايرانى بهنظر مىآمدند .در ميان
نگاههاى تيزى كه بهما مىشد ،يكى بهزبان فارسى خوشآمد گفت .واردشدگان كه در
كنار ديوار مقابل ما رديف ايستاده بودند ،بدون اينكه الزم بدانند خود را معرفى كنند،
با لحنى گستاخانه ،درباره هويت ،وابستگى گروهى و تفكر سياسى ما میپرسيدند.
آنها لختی پساز شنيدن پاسخهای كوتاه ما از تاالر خارج شدند.
هواى دمكردهی تاالر با ابهام و انتظار ما ،سنگينتر شد و ما براى خروج از اين
وضعيت ،دقيقهشمارى مىكرديم .بيستدقيقه بعد همان افراد بهتاالر برگشتند و اين
بار جدىتر از دفعهی پيش ،بهپرسشهاى پىدرپى ادامه دادند .دربارهی هويت ما،
سوابق مبارزاتى و انگيزهی هواپيماربايى ،بهطور مفصل سؤال كردند .از سؤال و جوابى
كه انجام شد ،هيچكس يادداشتى برنمىداشت و كالً پرسشها جنبه رسمى يك
بازپرسى را نداشت .بعدها معلوم شد كه آنها از سازمان امنيت عراق و نيز نيروهاى
ملى ايرانى بهنامهای خسرو پارسا ،خسرو كالنتری ،حسن ماسالی و حسين رياحی
بودهاند كه بهمنظور ارزيابى هويت و وضع سياسى ما بهباشگاه افسران آمده بودند.
رژيم شاه ضمن پخش خبر هواپيماربايى ،اعالم كرده بود كه ربايندگان هواپيما
يك باند «دزد و جاعل اسناد» هستند و براى اينكه اين دروغ در باورها بگنجد،
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سوابق شغلى مختلفى نيز براى بعضى از ما مطرح كرده بود .افراد گروه مالقاتكننده
كه اظهارات رژيم تهران را شنيده بودند ،از ما مىپرسيدند كه كداميك از ما كارگر
هتلى در قطر بوده است و يا چه كسى از ما دستفروش است .اينها مشاغلى بود كه
ساواك بهما نسبت داده بود .تبليغات حسابشدهی ساواك ،مقامات عراقى و حتا
نيروهاى ملى ايرانى ساكن عراق را بهترديد انداخته بود و بههمين خاطر آنها بهسراغ
ما آمده بودند تا درباره هويت ما تحقيق كنند .پساز ديدار اين گروه كه نيمساعتى
بهطول انجاميد ،لحظاتى بهحال خود رها شديم.
دربرخورد عراقىها با ما هيچ نشانى از حسن نيت ديده نمىشد .بدبينی سنگين و
آزاردهندهاى در گفتار و حركات آنها ديده میشد .ساعت ده و نيم شب بود كه سه
مرد ،با قيافههاى تهى از خوشرويى وارد سالن شدند .آنها اول بهكاظم و سپس بهمن
اشاره كردند كه از سالن خارج شويم .پساز عبور از راهرو تزيينشده و نيمهتاريك
باشگاه ،بهخارج ساختمان هدايت شديم .در كنار سروهاى سياهى كه با نسيم شب
همدم بودند ،دو اتومبيل تيرهرنگ ،ديده میشد ،هريك از ما را در يك اتومبيل
نشاندند.
در حاليكه اتومبيل بهسرعت از خيابانهاى نيمهتاريك مىگذشت ،مردى كه بهعنوان
نگهبان در كنار من نشسته بود ،مرتب انگليسى تمرين مىكرد .او با انگليسى دست و
پاشكستهاش از ايران مىپرسيد و با رؤياهايى كه از زيبايى دختران ايرانى در سر
داشت ،ياوهگويى مىكرد .دقايقى بعد اتومبيل در برابر يك در آهنى بزرگ بازايستاد.
پساز اعالم كلماتى رمزى درى سنگين بر پاشنهی خود چرخيد و اتومبيل بهباغ پشت
در ،راه يافت .در باغی پردرخت ،از اتومبيل پياده شدم و پساز باالرفتن از چند پله
بهاتاق كوچكى راهنمايی شدم .بهمحض ورود بهاتاق ،صداى قفلشدن در پشت سرم
بهگوش رسيد .نيمى از فضاى اتاق توسط يك تخت اشغال شده بود و كمد كوچكى
در زير تنها پنجرهی اتاق قرار داشت .يك صندلى راحتى نيز جزو وسايل فرسودهی
اتاق بود .همه چيز حكايت از هواى زندان داشت.
نيمساعت در بىخبرى و سكوتى آزاردهنده گذشت تا اينكه در اتاق باز شد و سه
مرد كه يكى از آنها قلم و كاغذى در دست داشت ،بهدرون آمدند .مردى كه فارسى
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را با گويش كردى ادا مىكرد پساز احوالپرسى ،روى تخت نشست و بهسؤالكردن
پرداخت .او از هويت ،شغل و فعاليتهاى گذشتهام مىپرسيد .همهی پرسشهاى او و
از جمله چگونگى آشنايى با ساير رفقا را ،در چارچوب محمل ناكاملى كه در هواپيما
ساخته بوديم ،پاسخ گفتم .بهتدريج سؤاالت دقيقتر مىشد و جوابهاى مناسب خود
را مى خواست .براساس آن محمل ،من معلم يك دبيرستان در تهران بودم كه در
رابطه با شغلم با چند تن از رفقا آشنا شده و همگى بهفعاليت سياسى روى آورده
بوديم .اينكه نام مدير مدرسه چه بود يا اينكه فالن معلم چه تخصصى داشت
سؤاالتى بو د كه ما هرگز براى آن فكر نكرده و جواب مشتركى نداشتيم .آدرس دقيق
محل سكونت در ايران و نشانى دو نفر كه من را بشناسند نيز پرسيده شد و
جواب هايم كه همگى ساختگى بود ،بدون كم و كاست در برگههاى بازپرسى ثبت
شد .قبل از اينكه بازپرسها اتاق را ترك كنند ،بهمن اعالم كردند كه حق خارجشدن
از اتاق را ندارم مگر با اجازهی مأمور نگهبانى كه پشت در اتاق كشيك مىداد.
به خوبى آشكار بود كه با طرح همان سؤاالت ساده از ساير رفقا ،دوگانهگويی گويى
ما آشكار مىشد .از روزنهی باريكى كه روى در اتاق بود ،بخش كوچكى از فضاى
تاريك بيرون ،زير نور چراغها ،ديده مىشد .اما چيزى بهوضوح بهچشم نمىآمد.
گاهبهگاه صداى پا و يا صداى باز و بستهشدن درى از بيرون بهگوش مىرسيد.
چندساعت بعد ،توانستم از همان روزنهی روى در ،هواى روشن بيرون و فضاى سبز
پردرختى را كه عدهاى در آنجا سرگرم ورزش و تمرينهاى نظامى بودند ،ببينم.
ساعت هفت صبح ،در اتاق باز شد و نگهبانى مرا تا دستشويى همراهى كرد.
بامداد روز دوم ،وقتى بهطرف دستشويى مىرفتم ،رسول مشكينفام را ديدم كه
در فاصلهی دورى از اتاق من ،مشغول شستشو بود .با تكان سر و دست ،بههم
اشارهاى كرديم .ظهر روز دوم ،صداى موسى خيابانی را كه با نگهبانى صحبت
مى كرد ،از اتاق مجاور شنيدم .لحظاتى بعد ،وقتى كه صداى پايى ،دورشدن نگهبان را
خبر داد ،با ضربهزدن بهديوار با موسى تماس برقرار كردم .طى گفتوگويى از درز بين
در و چارچوب ،شنيدم كه موسى بيشتر رفقا را در بازداشتگاه ديده بود .بقيهی رفقا نيز
بههمان ترتيب ،هردو نفر همزمان در دو اتومبيل از باشگاه افسران بهمركز اطالعات
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ارتش منتقل شده بودند .بازجويى از رسول مشكينفام و كاظم شفيعیها عالوه بر
شب اول ،در شبهاى ديگر نيز ادامه يافته بود.
پساز انتقال ما از دبى بهعراق ،اعضاى سازمان در ايران دست بهاقدامات و
فعاليتهايى زده بودند تا از تحويل ما بهايران جلوگيرى كنند .در اروپا نيز بهابتكار
رفقاى ما اعالميه هايى در محافل ايرانى ،پخش شده بود كه در آن از كنفدراسيون
جهانى دانشجويان ايرانى خواسته مىشد كه با پشتيبانی از گروه ما در عراق ،از
تحويل احتمالى ما بهايران پيشگيرى كند .با همهی اين كوششها ،بهعلت
مخفىبودن سازمان ما و عدم آشنايى با گروههاى سياسى علنى ،كنفدراسيون
دانشجويان در اروپا نتوانسته بود از افراد و گروه ناشناختهاى كه هدف سياسى آنان
برايش روشن نبود ،پشتيبانى كند .در همين حال ،رژيم شاه در تبليغات خود ،ما را
عدهاى قاچاقچی ،جاعل و تحتتعقيب قانون ،معرفى مىكرد .ساواك نيز براى
بازداشتن ديگران از كمك بهما ،با فرستادن تلگرامهاى متعددى كه فرستندهی آن
نامشخص بود ،در سطح مجامع ايرانى اروپا و آمريكا ،بهشايعهپراكنى پرداخته بود.
درونمايهی اينگونه تلگرامها اين بود كه «شايد هواپيماربايان وابسته بهساواك
باشند».

استمداد از آيتهللا خمينى
در ايران ،عدهاى از افراد سرشناس سياسى و مذهبى ،مىكوشيدند تا بدبينی رژيم
عراق را نسبت بهدستگيرشدگان برطرف كنند .از آنجا كه ما نمىتوانستيم هويت
مبارزاتى و وابستگى سازمانى خود را براى عراقىها آشكار كنيم ،الزم بود افراد
سرشناس و مورد اطمينان عراق ،ما را تأييد كنند .رفقاى ما در تهران ،از آيتاهلل
طالقانى كه تا حدى از فعاليت سازمان آگاه بود ،تقاضا كردند تا نامهاى براى آيتاهلل
خمينى بفرستد و از وى ياری بخواهد .در اين هنگام آيتاهلل خمينى كه از سوى رژيم
شاه بهعراق تبعيد شده بود ،در نجف بهسر مىبرد .آقاى طالقانى نامهاى در يك تقويم
جيبى و با خط نامرئى براى وى نگاشت .طالقانى در اين نامه با تأكيد بر مبارزبودن
دستگيرشدگان ،از آيتاهلل خمينى خواسته بود كه براى آزادى آنان از زندان رژيم
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بغداد ،از هيچ كوششی فروگذار نكند .يكى از اعضاى سازمان بهسرعت عازم خارج از
كشور شد و اين تقويم را در لبنان بهتراب حقشناس رسانيد .تراب بىدرنگ عازم
عراق شد و در نجف با آيتاهلل خمينى مالقات كرد.
پساز اينكه تراب ،مسئلهی دستگيرشدگان را براى آيتاهلل بيان كرد ،نامهی آقاى
طالقانى را بهعنوان سندى براى اعتماد بهدستگيرشدگان ،بهوى داد .براى خواناكردن
نامهی نامرئى نياز بهمقدارى آب بود .تراب حقشناس كربنات سديم را در استكان آبى
كه آيتاهلل آورد حل كرد و با آغشتهكردن نامه بهمحلول قليايى ،دستنوشتهی آقاى
طالقانى بهرنگ ارغوانى ظاهر شد.
آيتاهلل خمينى نامهی آقاى طالقانى را بهدقت مطالعه كرد و از جمله در اين نامه
خواند «اِنّهم فِتْيَة آمنوا بربّهِم و زِدناهم هُدى (اينان جوانانى هستند كه بهپروردگارشان
ايمان آوردند و ما بر هدايت آنان افزوديم)» پساز لختی سكوت ،بدون اينكه تغييرى
در چهرهی آرام آيتاهلل مشاهده شود وى خطاب بهتراب گفت« :يك نشانى هم
دادهاند كه كامالً درست است .سالم مرا بهايشان برسانيد و بگوئيد اگر من پيش
عراقى ها در اين مورد دخالت كنم و تاييدشان كنم بدتر مىشود »...آنگاه آيتاهلل در
تأييد اين خوددارى ،مثالى از سال  1343آورد كه هنگام خروج از زندان ساواك،
بهمنظور كمك ،توصيهاى براى يك فرد زندانى كرده بود و آن توصيه ،بهضرر آن
زندانى تمام شده بود .تراب حقشناس در اين ديدار كوشيد تا توجه آيتاهلل خمينى را
بهخطراتى كه براى دستگيرشدگان در بغداد ،وجود داشت جلب كند.
تراب احساس كرد كه آيتاهلل تمايلى براى ميانجیگری از خود بروز نمىدهد .از
اين رو بهاو پيشنهاد كرد كه وى فقط اعالم كند كه دستگيرشدگان ،مزدور رژيم
ايران نيستند .آيتاهلل جواب خود را بهروز بعد موكول كرد .يك روز بعد ،سيدمحمود
دعايى ،يكى از اطرافيان آيتاهلل خمينى ،با ناراحتى بهتراب خبر داد كه «آقا دخالت
نمىكند »...دعايى در رابطه با جلب كمك آيتاهلل ،حتا پيش وى گريسته بود.
خوددارى آيتاهلل خمينى از كمك بهاعضای دستگيرشدهی مجاهدين و نيز پشتيبانی
نكردن از اين سازمان باعث نگرانى بسيارى از اطرافيان و معتقدان بهوی شد.
علیاكبر هاشمیرفسنجانی ،كه از نزديكان آيتاهلل خمينی بهشمار میرفت ،در سفری
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برای ديدار با وی عازم نجف بود .در مسيرش بسوی عراق ،در سوريه با تراب
حقشناس بهعنوان رابط سازمان مجاهدين ديدار كرد .وی با شنيدن بیتفاوتی آيتاهلل
نسبت بهسازمان مجاهدين ،چنان آشفته شد كه از ادامهی سفر و ديدار با خمينى
خودداری كرد و بهايران بازگشت.

شكنجه در زندان بغداد
ما در زندان ارتش عراق ،بىخبر و بالتكليف ،در انتظار گشايشى براى كارمان بهسر
مىبرديم .در آن شرايط ،هر حركت و صدايى ،بهنوعى تعبير و تفسير مىشد .هر
نيمهشب ،فريادهاى جانخراش بسيارى ،بهگوش مىرسيد كه نشانهی شكنجه و
بازجويى بود .ساعاتى از هرشب ،اتاق كوچك من از صداى نالهها و ضجههاى
زندانيان شكنجهديده پر مىشد .بعد صداها خاموش و آرامشى مرگبار همهجا را
فرامیگرفت .پساز اينكه پاسى از شب در سكوت مىگذشت ،صداى بم طبلى از دور
بهگوش مىرسيد ،طبلزنى ،با آهنگى هشداردهنده ،صداى پردامنهی طبلش را
بهتاريكىها مىفرستاد .صدا بهتدريج قوىتر مىشد تا جايى كه گوشها را مىآزرد و
نبض آدمى را با ضربههاى طبل هماهنگ مىكرد .سپس صدا بهتدريج از اوج مىافتاد
و سرانجام در تاريكىهاى دور ،فرو مىنشست .اين صدا هرشب در همان زمان،
اندكى پساز پايان شكنجهها ،تكرار مىشد .بعدها فهميدم كه اين طبل ،آهنگ
بيدارباش سحرگاهان رمضان بوده است كه بهطور سنتى هرشب در مناطق مسكونى
بهصدا درمىآمد تا مردم را براى سحرى بيدار و آماده كند.
عراقىها گمان مىكردند كه ما فرستادهی ساواك هستيم و بهبهانهی پناهندگى،
قصد نفوذ در عراق را داريم.
چندماه پيش از ورود ما بهعراق ،سپهبد بختيار ،اولين رئيس ساواك ،در عراق ترور
شده بود .وى چندسال پيش ازآن در جنگ قدرت با شاه شكست خورده بود ،از ايران
گريخته بود و در عراق بسرمیبرد .خبرها در بارهی ترور بختيار ،حكايت از آن داشت
كه او بدست دو مأمور ساواك كشته شده است .آنها با يك عمليات هواپيماربايی وارد
عراق شده بودند و بهعنوان مخالفين رژيم شاه پناهندگی گرفته بودند .ايندو پس از
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ايجاد رابطهيی دوستانه با سپهبد بختيار او را در ميدان شكار كشته و بهايران گريخته
بودند
يك ماه پيش ازورود ما بهعراق نيز ،در 19مهر  1349يك جوان  24ساله و دو
نوجوان  17سالهی ايرانی يك هواپيمای بوئينگ  747ازشركت هواپيمايی
هما(ايران_اير) را ربوده بودند و آن را وادار بهفرود در بغداد كرده بودند .اين هواپيما از
تهران پرواز كرده بود تا پس از توقفی كوتاه در اهواز ،بهسوی كويت پرواز كند .پيش
از فرود در اهواز ،هواپيما بهتصرف سه جوان كه بهدو پيستول فرسوده و يك بسته
ديناميت مسلح بودند در آمده بود و هواپيماربايان خلبانها را وادار بهادامهی پرواز
بسوی عراق و فرود در بغداد كرده بودند .ربايندگان در ارتباط با جمعی معروف
به"گروه فلسطين" بودند كه شكراهلل پاكنژاد و ناصر كاخساز از اعضای برجستهی
آن بهشمار میرفتند .هدف از اين عمليات ،گروگانگرفتن سرنشينان هواپيما برای
آزادی  24زندانی سياسی از نيروهای چپ ،ملی و اسالمی از جمله بيشتر اعضای
گروه فلسطين و بيژن جزنی بود .پساز فرود اين هواپيما در بغداد ،مأموران عراقی با
فريب دادن ربايندگان هواپيما و پيادهكردن آنها ،هواپيما را با سرنشينانش بهايران
برگردانده بودند .مقامات عراقی پساز بررسی هويت و هدف اين سه هواپيماربا كه با
برخی از مبارزان ايرانی در عراق ،از جمله حسين رياحی ،آشنايی داشتند بهآنها اجازه
اقامت در عراق را داده بودند.
بنا بر آنچه پيش از ما رخ داده بود ،نيروهای امنيتی عراق كنجكاو بودند كه هويت
واقعی و گذشتهی ما را كه با ربودن هواپيما خود را بهعراق رسانده بوديم ،كشف كنند.
دوگانهگويى ما در بازجويى شب اول ،بدبينی عراقىها را نسبت بهما برانگيخته بود.
مأموران عراقى در طول يك هفته بازجويى و حتا گفتوگوهاى ظاهراً دوستانهی
انفرادى با ما ،نتوانسته بودند جواب قانعكنندهاى پيدا كنند .در روزهاى اول بازداشت،
گروه كامالً مخفى ما از سوى هيچ نيرو يا سازمان مبارزاتى و هيچ شخصيت معتبرى
حمايت نشده بود .شايعهپراكنىهاى ساواك نيز بهترديد عراقىها مىافزود.
مأموران امنيتى عراق ،رسول مشكينفام را بهعنوان عامل مؤثر در هواپيماربايى و
كاظم شفيعیها را از ميان زندانيان دبى ،براى بازجويى همهجانبه انتخاب كرده بودند.
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اين دو نفر از دومين روز بازداشت تا يكهفته ،هر روز بهبازجويى برده مىشدند و
شيوههاى تطميع ،تهديد و شكنجه براى دريافت اطالعات از آنان ،بهكار گرفته
مىشد .همزمان ما هفتنفر بقيه نيز در سلولهاى انفرادى خود در بىخبرى بهسر
مىبرديم.
صبح روز نهم صدايى از پشت در شنيده شد كه بهفارسى مىگفت« :نام اصلى
خودتان را بگوييد ».خوب كه دقت كردم صداى حسين روحانى بود .اين گوشزد
نشان میداد كه دروغبودن محملها برای مأموران امنيتی عراق آشكار شده بود.
غروب همان روز از موسى خيابانی شنيدم كه كاظم و رسول شكنجه شدهاند و دست
رسول ،زير شكنجه شكسته بود .وقتى هوا تاريك شد و ساعاتى از سكوت سنگين
هميشگى گذشت ،نوبت شنيدن نالهها فرا رسيد .آن شب برخالف شبهاى پيش،
صداى رفتوآمد زيادى از روى بالكن شنيده مىشد .صدای گامهايی كه نزديك
میشد و دربی كه باز میشد بگوش میرسيد .اين صدا صدای همراه بردن كسی را
نيز در پی داشت .لختی كه میگذشت صداى ناله و فرياد از دور مىرسيد و ساعتى
بعد پيكرى ناالن را حمل مىكردند و بهاتاقش برمىگرداندند.
با تكرار پىدرپى شيون و فرياد و گاه صداى تيراندازى ،يقين كردم كه آن شب
شكنجه بيش از هرشب ديگرى در جريان بود .آنگاه جواب سرباالى مأمور پشت در،
در رابطه با ندادن جيرهی غذايى آن شب ،معنى پيدا كرد .او در پاسخ اينكه چرا
غذاى معمول شبانه را نياوردهاند گفت« :كسى شما را بهمهمانى فرا نخوانده بود».
گرسنه نگهداشتن ،بهعنوان پيشدرآمد شكنجه ،در ذهنم تداعى شد .تقريباً نيمهشب
بود كه در بين فريادهايى كه بهگوش مىرسيد صداهايى آشنا مىشنيدم .نعرهی
دردآلود بهصداى حسين روحانى شباهت داشت و فريادهاى جانگداز مرا بهياد صداى
كاظم شفيعیها مىانداخت .نالههايى كه از دهان يك مجروح خارج مىشد ،حسين
خوشرو را شكنجه شده و آسيبديده در ذهن مجسم مىكرد .اين صداهاى دلخراش
كه بر جان و دل زخم مىزد در باور نمىگنجيد« .شايد همهی اينها خياالت ناشى از
تجارب گذشته و تخيالت خودم در تنهايى است ».با همهی اينها باور داشتم كه
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آنشب با شبهاى پيش فرق داشت و من نيز در انتظار نوبتم براى شكنجه
لحظهشماری میكردم.
ساعت حدود دو بامداد بود كه درب اتاقم باز شد و دو هيكل بزرگ در تاريكى پيدا
شدند و مرا بهبيرون فراخواندند .همراه با آنها از ايوان درازى كه در مقابل اتاقها بود،
گذشتم .در انتهاى ايوان بهسمت راست پيچيديم و وارد اتاقى در يك ساختمان نوساز
شديم .اتاق در نور خيرهكنندهی شديدى غرق بود .پنجنفر در آنجا بودند كه
چهارنفرشان لباس نظامى برتن داشتند .پساز لحظهاى ،در ميان نگاههايى كه بهمن
خيره بود ،يكى گفت« :اين جاسوس است ».ديگرى گفت« :نهبابا اين آدم خوبى
است ».سومى پرسيد «تو چكارهاى؟» چهارمى و پنجمى نيز هركدام چيزى گفتند.
خيزران ،طناب و دستگاه شوك الكتريكى كه آشكارا در معرض ديد بود صحنهی يك
شكنجهگاه را نشان مىداد .سپس مرا از اتاق بيرون كردند و حسين روحانى را كه در
بيرون اتاق از درد مىناليد ،بهداخل بردند.
صداى نالهاى توجهام را بهگوشهاى جلب كرد .حسين خوشرو دست بسته در
كنجى تاريك افتاده بود و ناله مىكرد .در اتاقى در همان نزديكى ،كاظم شفيعیها بر
تشكى نشسته و در فكر فرو رفته بود .در اتاق شكنجه را نيمهباز گذاشته بودند تا ما
زجرى را كه حسين روحانى مىكشيد احساس كنيم .چشمها و دستهاى حسين را
بسته بودند و با خيزران بهبدن نيمهلخت او مىكوبيدند .حسين با هر ضربهاى چون
مار بهخود مىپيچيد و داد مىزد« :المَسَّب بس است »...شكنجهگران مرتب مىگفتند:
«شما جاسوس شاه هستيد ،ما مىدانيم كه شما ساواكى هستيد »...يكى از افسران
شكنجهگر كه فارسى حرف مىزد نقش مترجم را هم بازى مىكرد .پساز اينكه
حسين بهحالت نيمه اغما افتاد ،من را بهداخل اتاق بردند .هنوز در جاى خاصى مستقر
نشده بودم كه چند سيلى نصيبم شد و سپس عينكى روى چشمم گذاشتند كه سرم
گيج رفت .بدون اينكه درست چيزى را ببينم با كلماتى كه با فحش و ناسزا همراه
بود اسمم پرسيده شد .وقتى اسم واقعى خود را گفتم عينك از چشمم برداشته شد و
سيلى شديد ديگرى بهصورتم فرود آمد .شنيدم كه يكى گفت اين دروغ است ،اين
اسم تو نيست .بعد يكى لولهاى برداشت و بهداخل گوشم بهشدت فوت مىكرد و
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سومى بهنقاط مختلف بدنم شوك الكتريكى مىداد و باالخره خيزران بهدست نيز
بيكار نماند و خيزرانش را بهپاهايم مىكوبيد تا اينكه تعادلم را از دست دادم و بهزمين
افتادم .وقتى مرد شالقبهدست بهپيراهنم چنگ انداخت و آن را كنار زد تا مانعى در
راه ضربههاى خيزرانش نباشد ،زخمهاى سرخرنگ ناشى از بيمارى پوستى ،كه در
زندان دبى بهآن مبتال شده بودم و ناحيهی پشت و كمر را پوشانده بود ،توجه
شكنجهگران را جلب كرد و ناگهان ترس از آلودگى ،آنها را از ادامهی شكنجه
بازداشت .گفتوگويى بين آنها بهجريان افتاد .بهنظر مىآمد كه هيچكدام حاضر
نبودند بهبهاى آلودهكردن خود بهيك بيمارى مسرى بهادامهی شكنجه و بازجويى
بپردازند .سرانجام« ،جاسم» ،شكنجهگرى كه فارسى نيز بلند بود .من را بهدست دو
مأمور سپرد تا بهاتاقم برگردانند .آخرين كلماتى كه بين شكنجهگران رد و بدل شد
پيرامون فرستادن مريضها براى مداوا بهبيمارستان بود.
مطابق محمل جديد ،من و كاظم در دانشگاه با هم آشنا شده بوديم و كاظم با دو
نفر ديگر رابطه داشت و هدف گروه نُهنفرى ما اين بوده است كه بهانقالب فلسطين
بپيونديم .محور اساسى محمل ما اين بود كه همهی مسائل بهما نُهنفر ختم شود و
ارتباط ما با يك سازمان زيرزمينى در ايران ،پنهان بماند تا راهى براى رديابى رفقاى
تشكيالتى ما در داخل كشور وجود نداشته باشد .ما در اين كار بهخوبى موفق شديم.
ساعت ده روز بعد ،مرا همراه رسول مشكينفام كه در اثر شكنجه آسيب ديده بود
و حسين خوشرو كه مثل من شديداً بهبيمارى پوستى مبتال بود ،بهيك درمانگاه
فرستادند .بيمارى پوستى ما «گرى» تشخيص داده شد و پزشك درمانگاه توصيه كرد
كه براى معالجهی قطعى بايد در بيمارستان بسترى شويم .در آنجا فهميديم جايى كه
ما در آن زندانى بوديم« ،فصيلاالمن» (شاخهی سازمان امنيت) نام داشت.
فصيلاالمن بازداشتگاه و زندان ادارهی اطالعات ارتش بود .پساز مالقات با پزشك،
بدون اينكه دارويى تجويز شده باشد ،ما را بهفصيلاالمن برگرداندند.
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ادامه بازپرسىها در بغداد
بعدازظهر دوازدهمين روز ،همهی ما را بهاتاق مدير فصيلاالمن بردند .دو نفر كه خود
را از جوانان مبارز ايرانى معرفى كردند در آنجا با ما بهگفتوگوى مختصرى نشستند و
از جمله تبليغات رژيم ايران را بر عليه ما ،بيان كردند .پساز اين مالقات كه كمتر از
نيمساعت بهطول انجاميد ما را بهاتاقهاى انفرادى بازگرداندند .صبح چهاردهمين روز
دوباره چنين برنامهاى اجرا شد .اين بار چند ايرانى ديگر با ما ديدار كردند .آنها براى
جلب اعتماد ما ،كارتهاى عضويت خود در سازمان الفتح را بهما نشان دادند تا شايد
اطالعات بيشترى كسب كنند .ما گفتار پيشين خود را بدون هيچ تغييرى تكرار كرديم
و ديدار پايان يافت.
شامگاه روز پانزدهم يكى از بازجويان مرا بهاتاق مجللى مجاور اتاق رئيس فصيل
االمن برد .پيرمرد قدبلندى كه در يك مبل راحتى جا گرفته بود ،بهخود تكانى داد و
ضمن اينكه بهفارسى سالم مىگفت با من دست داد .افسر الغراندامى كه اولين شب
او را در باشگاه افسران ديده بودم ،پشت ميز بزرگى كه نشان مقام باالى او در
فصيلاالمن بود ،نشسته بود .پيرمرد ،بدون اينكه خود را معرفى كند پساز
احوالپرسی گفت « :لطفاً هويت خود و جريان اصلى كارتان را براى ما بگوئيد ».من
هويت خود او را پرسيدم كه گفت يكى از مبارزان ايرانى در عراق است .من شرح
مختصرى از گذشتهی زندگى و سپس پيوستن بهگروه نُهنفرى را بيان كردم و او از
گفتههاى من يادداشت برمىداشت .آنگاه وى بهمأمورى دستور داد كه مقدارى كاغذ و
قلم در اختيارم بگذارد تا در فرصت كافى بتوانم شرح حال خود و چگونگى پيوستن
بهگروه را بهطور مشروح بنويسم .پساز خداحافظى با پيرمرد ،بهاتاقم بازگردانده شدم.
بعدها فهميديم كه اين پيرمرد ،محمود پناهيان و يكى از ژنرالهاى فرقه دموكرات
آذربايجان بود كه پساز شكست فرقهی آذربايجان ،بهشوروى گريخته بود .وى از
اواخر دههی  1960در عراق بهسر مىبرد و از نزديكان حزب توده و همكار سپهبد
تيمور بختيار بود.
پساز اينكه تماس با آيتاهلل خمينى برای برطرفكردن بدبينی عراقیها نسبت
بهما بهنتيجهاى نرسيده بود ،رفقاى ما در خاورميانه از سازمان آزادیبخش فلسطين
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يارى خواسته بودند .در اين رابطه تراب حقشناس ،همراه ابونِضال ،نمايندهی سازمان
الفتح در بغداد ،با برخی از كادر رهبری عراق تماس گرفتند تا سوءظن نابهجاى آنان را
نسبت بهما ،برطرف كنند.
هفدهمين روز بازداشت بود كه مرا مجدداً بهاتاق رئيس فصيلاالمن فراخواندند.
تراب و ابونضال ،بهديدار ما آمده بودند .رسول مشكينفام و جليل سيداحمديان نيز در
اين ديدار حضور داشتند .تراب و ابونضال بهما اطمينان دادند كه سوءظن مقامات
عراقى نسبت بهما برطرف شده است و بهزودى مشكل ما حل خواهد شد .پساز اين
مالقات ،بهما اجازه دادند كه همگى در يك اتاق جمع شويم .روز بعد نيز جاسم،
شكنجهگر فارسىزبان ،بهسراغمان آمد و همهی ما را همراه چند مأمور امنيتى،
بهزيارت كاظمين برد .سهشب ،دستهجمعى در اتاق بزرگى در فصيلاالمن بهسر
برديم .شب چهارم بدون هيچ توضيحى دوباره ما را بهاتاقهاى انفرادى فرستادند و دو
روز بعد از آن بهما اجازه دادند كه در طول روز در حياط زندان بههواخورى بپردازيم.
اين فرصت خوبى براى لباسشويى و نظافت بود .ما ششنفر كه در دبى زندانى شده
بوديم ،شديداً از بيمارى گَرى رنج مىبرديم و اين بيمارى بهتمامى سطح بدنمان
سرايت كرده بود .خارش دائمى ناشى از اين بيمارى ،هرگونه آرامشى را از ما سلب
مىكرد.

اعزام بهبيمارستان ارتش
در بيست و پنجمين روز بازداشت در عراق ،مبتاليان بهبيماری پوستی"گَرى" را
بهبيمارستان نظامى در پادگان «الرشيد» بردند .مدير بيمارستان با خوشرويى از ما
استقبال كرد .وى دستور داد جاى مخصوص و غذاى ويژه بهما داده شود و سپس ما
را نزد پزشك متخصص پوست كه يك سرهنگ ارتش بود فرستاد .وقتى در بخش
بيمارى هاى پوستى منتظر پزشك متخصص بوديم ،يكى از مراقبين همراه ما ،اطالع
داد كه بهدستور سازمان امنيت عراق ،همچنان در بازداشت هستيم و بايد در زندان
بيمارستان بسترى شويم .بهدستور پزشك بيمارىهاى پوستى ،ما را يكراست ً
بهحمامی داغ در بيمارستان بردند .در وسط اتاقى كوچك كه داغ و مهآلود بود و از
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ديوارهايش عرق مىريخت يك سطل پر از پُماد قرار داشت كه شديداً بوى گوگرد
مىداد .بهتوصيهی پرستارى كه ما را همراهى مىكرد ،لخت شديم و پماد گوگرددار را
بهتمام بدن خود ماليديم و در هواى داغ اين سوناى عربى ،دوساعت مانديم .عرق
شديدى از زير پوست بيرون مىزد و ميكروبهايى را كه از سم گوگرد بىجان يا
نيمهجان شده بودند ،ازمخفیگاهشان درحفرههاى پوستى بيرون مىانداخت .پساز
حمام ،هركدام يك پيراهن عربى سفيدِ رنگ وروباخته پوشيديم و يك شنل پشمى
آبى رنگ كه پوشش بيماران در آن بيمارستان بود روی دوش انداختيم و بهعنوان
زندانيان بيمار ،راهى زندان بيمارستان شديم.
زندان بيمارستان ،يك فضاى سرپوشيده بهمساحت تقريباً صدمترمربع و با سقفى
بلند بود .بر يكى از ديوارهاى آن ،پنجرههاى آهنى با ارتفاعى تا سينه آدم ،قرار داشت
تا سهمى از نور و هواى رايگان نيز نصيب زندانيان شود .يك ديوار بهبلندى بيش از
قد آدم ،اين فضاى بزرگ را بهدو قسمت كوچكتر و بزرگتر تقسيم مىكرد .در
بخش بزرگ اتاق ،ده تخت آهنى براى ده زندانى وجود داشت .در فضاى باريك و
دراز پشت ديوار ،سطلهايى براى قضاى حاجت بيماران زندانى گداشته بودند .زمانی
كه ما با شنلهای آبیرنگ در بيرون اتاق از گرمى آفتاب لذت مىبرديم ،چند سرباز،
سطلهاى بول را از آنجا بيرون بردند و پساز شستشو و ضدعفونىكردن فضای
كوچكتر  ،شش تشك ابرى در آنجا پهن كردند .آنگاه آسايشگاه ما آماده شد و ما را
بهدرون زندان و آسايشگاه فرستادند .حمامرفتن و دواماليدن هر روز تا يك هفته تكرار
شد و بيمارى گرى بهتدريج بهبود يافت .جليل كه در بين ما شش نفر ،بيمارىاش از
همه خفيفتر بود ،بعد از يك هفته مرخص شد و بهرسول مشكينفام و محمد
ساداتدربندی كه در بيرون بيمارستان بودند ،پيوست .همان روز ،حسين روحانى را
بهبيمارستان آوردند .او كه از بيمارى بواسير بهشدت رنج مىبرد مورد عمل جراحى
قرار گرفت و دورهی نقاهت را در زندان بيمارستان ،پيش ما گذراند .حسين نيز پساز
پنج روز از بيمارستان مرخص شد .با آنكه دورهی مداواى بيمارى گَرى پايان يافته
بود ،پنج نفر از ما همچنان در زندان بيمارستان بهسر مىبرديم .اقامت اجبارى در
بيمارستان تا بيست روز بهدرازا كشيد.
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انتقال بهخانهاى در بغداد
پساز خروج از بيمارستان ،ما را بهمنزلى در نزديكى سفارت دانمارك در بغداد منتقل
كردند .ساختمان مجللى با تمام وسايل ،يك آشپز و يك نظافتچى در اختيار ما قرار
داشت .بهعالوه دو نگهبان مسلح با لباس شخصى نيز بهمراقبت از ما گماشته شدند.
خروج از منزل ،بايد با اطالع نگهبانان صورت مىگرفت .روز دوم اقامتمان در اين
منزل بود كه محمود پناهيان و دستيارش بهنام دكتر مراد بهديدار ما آمدند .حرف آنها
اين بود كه ما در بغداد بمانيم و با ايرانيان مخالف رژيم ايران يعنى گروه كوچك آنها
(بازماندگان گروه سپهبد بختيار) همكاری كنيم .ما كه در پى انجام هدف اوليهی خود
يعنى گذراندن دورهی چريكى در پايگاههاى فلسطينى و بازگشت بهايران بوديم ،با رد
اين پيشنهاد بهآنها گفتيم كه تنها هدف ما پيوستن بهصفوف رزمندگان فلسطينى و
كمك بهآنهاست .پناهيان براى بار دوم نيز بهديدار ما آمد تا نظرات خود را بهما
بقبوالند .پساز ناموفقبودن اين ديدار ،بار سوم را نيز تجربه كرد .اين بار ،محمود
پناهيان همراه يك سيد معمم بهمالقات ما آمد .او سيد را با خود آورده بود تا شايد
احساسات مذهبى ما برانگيخته شود و بهخواستهی او پاسخ مثبت دهيم .جالب بود كه
هنگام خداحافظى ،سيد با يكايك ما روبوسی كرد و در حال روبوسی بهگوش بعضى از
ما گفت« :اينها از مزدوران سپهبد بختيار هستند ،گول نخوريد ».سيد محمود دعايى
كه از پيش نيز در جريان تماس تراب حقشناس با آيتاهلل خمينى بود ،اين گفته را
براساس صداقت خود مطرح كرده بود .بعدها دعايى ،با سازمان نيمهعلنى مجاهدين
در خارج از كشور ،همكاری مىكرد .وى كه از ياران آيتاهلل خمينى بود پيش از
مسئله تغيير ايدئولوژى در سازمان ،مىكوشيد تا آيتاهلل را بهسازمان مجاهدين نزديك
كند ،اما در اين كار موفق نشد .دعايى ،بعد از روى كارآمدن رژيم جمهورى اسالمى
سفير ايران در بغداد شد و وقتى جنگ رژيمهاى ايران و عراق باال گرفت ،بهايران
بازگشت و پستهاى مهمى را اشغال كرد كه يكى از آنها سرپرستى مؤسسه
اطالعات بود ،كه تا پايان عمرش در اين پست باقیماند.
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خروج از عراق
با اينكه ما همواره براى خروج از عراق و پيوستن بهفلسطينىها مىكوشيديم،
عراقیها بهبهانههاى مختلف میخواستند ما را در عراق و در پيوند با گروه پناهيان
نگهدارند .وقتى سوءظن عراقىها نسبت بهما برطرف شد و مطمئن شدند كه ما از
نيروهاى مخالف شاه هستيم ،اصرار داشتند كه در عراق باقى بمانيم و همراه با ديگر
ايرانيان مقيم عراق ،گروه مخالفان رژيم ايران را در آن كشور تقويت كنيم.
مقامات عراقى سعى مىكردند از آنچه اتفاق افتاده بود بهنفع خود بهرهبردارى
كنند .پذيرش ما در عراق ،تيرگى روابط آن كشور با رژيم شاه را افزايش داده بود و
عراقیها ورود و خروج ما را از عراق ،برای خودشان بیفايده و حتا زيانآور
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میدانستند .هنگامى كه تراب حقشناس براى دريافت اجازهی خروج ما از عراق
بهيك مقام عالىرتبهی آن كشور مراجعه مىكند ،وى مىخواهد كه ما در عراق بمانيم
و آنگاه كه با جواب رد نسبت بهاين خواسته روبهرو مىشود ،مىگويد« :پس آمدن اين
آقايان بهعراق براى ما چه ثمرى داشت؟» آشكار بود كه پذيرش ما در عراق ،از
ديدگاه عراقىها ،نه بهخاطر اصول انسانى بلكه بهخاطر ستيز آنان با رژيم شاه بود.
چهلويك روز از ورود ما بهبغداد مىگذشت كه سرانجام با ميانجيگری سازمان
الفتح  ،اجازه خروجمان از عراق صادر شد .قرار شد با استفاده از كارت ترانزيت اين
سازمان فلسطينی  ،از عراق خارج شويم .در آن زمان ،چند كشور عربى ،كارت هويت
فدايى را كه سازمان چريكی الفتح بهاعضاى خود مىداد ،بهعنوان رواديدى براى ورود
و خروج بهكشور خود مىپذيرفتند.
ساعت دو بعدازظهر دوشنبه  28دىماه  ،1349با يك ماشين قديمى تريلى
مانند ،متعلق بهشركت مسافربرى «نِرن» ،بغداد را بهسوى دمشق ترك كرديم.
ابونضال ،نمايندهی سازمان الفتح در بغداد ما را در ايستگاه اتوبوسهاى مسافربرى،
بدرقه كرد و براى اطمينان بهخروج سالم ما از عراق ،يكى از كادرهاى الفتح را همراه
ما گسيل داشت .وی خروج ما را از عراق ،تلگرافى بهتراب كه در دمشق بود ،نيز خبر
داد .پساز يك سفر صحرايى كه يك شبانهروز بهطول انجاميد ،كاروان ما كه
هفتماه پيش تهران را ترك كرده بود بهدمشق رسيد.
ابونضال كه نمايندهی سازمان الفتح و رئيس دفتر سازمان آزادىبخش فلسطين
(ساف) در بغداد بود از موضعى انتقادى و چپ با جناح طرفدار ياسر عرفات ،برخورد
مىكرد .بعدها ابونضال در رأس گروه كوچكى دست بهانشعاب زد و ضمن مخالفت با
خط مشى سازمان الفتح بهرهبرى ياسرعرفات ،بهعمليات ترور در كشورهاى مختلف
دست زد .وی در راستای اين ناسازگاری و رقابتهای درونتشكيالتی بهدست ياران
پيشين خود ترور شد.
راهى كه براى رسيدن بهپايگاههاى فلسطينى آغاز كرده بوديم ،پساز پيچ وخم و
دشوارىهاى فراوان ،سرانجام بهدمشق رسيد .آفتاب تنبل پاييزى هنوز بر
ساختمانهاى آنسوی خيابان لميده بود كه ما در برابر دفتر شركت «نرن» در دمشق
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از تريلى مسافربرى پياده شديم .تراب حقشناس بهپيشواز ما آمده بود و پساز
خوشامدگويى ،هتل «تَدمُر» را كه نزديك ما قرار داشت ،با دست نشان داد .ديوارهاى
آجرى هتل ،بهرنگ زرد كمرنگ در آفتاب نمايان بود .تراب ،اين هتل را از قبل
مىشناخت و آن را محلى مناسب براى اقامت ما «فدائيان فلسطينى» تشخيص داده
بود.
اتاق بزرگى در طبقهی همكف هتل در اختيار گروه ما قرار گرفت .براى حفظ
مسائل امنيتى ،ايرانىبودن ما نمىبايست آشكار مىشد .بنابراين الزم بود از صحبت
بهزبان فارسى خوددارى كنيم .تراب كه زبان عربى مىدانست ،بهراستی زبان همهی
ما بود و او بود كه همهی كارها را سروسامان میداد .براى گرفتن كارت شناسايى
بهعنوان فدايى فلسطينى ،بايد در دمشق مىمانديم .كارتهايى كه توسط آن از عراق
خارج شده بوديم ،براى ورود بهلبنان اعتبار نداشت .ما كه كارت شناسايى قابل قبولى
نداشتيم ،از گردش در بيرون هتل خودداری میكرديم و بيشتر وقتمان در هتل
مىگذشت .تراب حقشناس كارهايی را كه براى آزادى ما از عراق انجام شده بود،
برايمان بيان میكرد و بقيهی وقت نيز بهگفتوگو پيرامون برنامههاى آينده سپرى
مىشد .سه روز از اقامتمان در دمشق گذشته بود كه كارتهاى فدايى آماده شد و
همان روز دمشق را بهسوى بيروت ترك كرديم.

بهسوى پايگاه آموزشى فلسطينى
ساعت ده صبح جمعه دوم بهمن  ،1349با دو تاكسى عازم بيروت شديم .جادهی
آسفالتهاى كه از ميان تپههاى بىآب و علف مىگذشت ،ما را بهسوى لبنان هدايت
مىكرد .پساز نيمساعت ،از كنار سربازان مسلح سورى كه در مرز مستقر بودند و
برخى اتومبيلها را بازرسى مىكردند ،گذشتيم و در فاصلهی كمى پساز آن ،وارد
خاك لبنان شديم .اتومبيلها در برابر ايستگاه پليس مرزى لبنان میايستادند تا
مسافران براى دريافت رواديد ورودشان بهلبنان ،برگهها يا گذرنامههای خود را بهپليس
مرزى نشان دهند.
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تراب حقشناس ،با در دستداشتن كارتهاى فدايى بهاتاقك كوچكى در كنار
پاسگاه پليس لبنان رفت و لحظهاى بعد همراه جوانى كه چهرهی آفتابخوردهاش از
ميان شال فلسطينى پيدا بود ،بيرون آمد .مأمور فلسطينى ،اولين فدايى فلسطينى بود
كه ما او را در لباس رزمی و چريكى مىديديم .جوان ،بهماشين ما نزديك شد ،نگاهى
بهداخل ماشين انداخت و با لحنى بسيار دوستانه بهما سالم گفت .وقتى تعداد مسافران
را با تعداد كارتهاى فدايى برابر ديد ،كارتها را بهتراب برگرداند و دستش را
بهعالمت احترام تا كنار گوشش باال برد و با جمله «اهللُ مَعَكُم» خداحافظى كرد.
ماشين ،چند مترى پيش رفت .در يك توقف كوتاه ،كارتهاى مهرخوردهی فدايى را
بهپليس مرزى لبنان نشان داديم و بهسوى بيروت بهراه افتاديم .طبيعت بهسرعت
رنگ عوض مىكرد .درخت هاى سرسبز دو سوى جاده ،از پايان مسير صحرايى خبر
مىداد .درختها بهتدريج فشردهتر مىشد .هرچه بهبيروت نزديكتر مىشديم ،خانهها
و مغازهها ،با جالى بيشتر و آدمها با سرووضع بهترى بهچشم میآمدند.
مرز بين سوريه و لبنان كه مرز بين خشكى و آبادى است در دههی  1940توسط
استعمارگران فرانسوى تعيين شده بود .در آن زمان كه استعمارگران ،از مبارزات
ضداستعمارى در سوريه بزرگ ،بهستوه آمده بودند ،بخش آباد و پرنعمت را كه بيشتر
مسيحيان نيز در آن زندگى مىكردند ،بهنام «لبنان» ،از سوريهی بزرگ جدا كردند و
شهرهاى مسلماننشين و تاريخى دمشق و حلب را در دامن صحرايى خشك ،بهحال
خود رها كردند .ازآنپس  ،دو كشور ،يكى آباد و سرسبز و ديگرى خشك و صحرايى
بر سرزمينى كه پيش از آن بخشى از سوريهی بزرگ بهشمار مىرفت ،بهوجود آمدند.
استعمارگران فرانسوی در كشور آباد ،يعنى لبنان ،حكومت و قدرت را بهمسيحيان
بخشيدند و از راه روابط نو استعمارى ،بهآبادكردن آن و بهبود زندگى مسيحيان
پرداختند .چندى نگذشت كه لبنان ،شهرهی آفاق شد و راه رشد اقتصادى را در پيش
گرفت .در كنار لبنان ،كشور فقرزدهی سوريه ،فرو افتاده در درماندگى اقتصادى و
اجتماعى ،از دست يك كودتاگر بهدست كودتاگر ديگرى مىافتاد و بهجاى اينكه
راهى بهپيش داشته باشد ،در حلقهی بستهاى ،دستبهدست مىگشت .از سال 1946
كه استعمارگران فرانسوى تصميم گرفتند سوريه را بهحال خود رها كنند ،تا 1970
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كه ژنرال "حافظ األسد" با كودتا بهقدرت رسيد ،بارها كودتا شده بود و دولتهای
گوناگون بهقدرت رسيده بودند.
دوساعت پساز حركت از دمشق ،در مقابل گاراژ طرابلس كه در ميدان مركزى
بيروت ،بهنام ميدان شهدا قرار داشت از تاكسىها پياده شديم و با مراجعه بهگاراژى در
ضلع شرقى ميدان ،بهتعداد نفرات ،بليط اتوبوس براى شهر بندرى طرابلس خريديم.
در فرصت يك ساعتى كه تا حركت اتوبوس مانده بود بهبازار كهنهفروشها ،واقع در
ضلع غربى ميدان ،سر زديم و مقدارى لباس كهنهی نظامى تهيه كرديم .همهجا
ديدنى بود .بيروت كه عروس يا پاريس خاورميانه نام داشت ،محل برخورد آشكار دو
فرهنگ شرق و غرب بود .زرق و برق ظواهر زندگى چشمها را خيره مىكرد ،در حالى
كه عقبافتادگى فرهنگى و اجتماعى در رفتار مردم ،خود را نشان مىداد.
اتوبوس ،جادهی باريك ساحلى را بهسوى مقصد مىپيمود .بارانهاى گاهانهی
مديترانهاى ،همهجا را شسته و تميز كرده بود .در سمت چپ ،دريايى بىپايان با رنگ
فيروزهاى مىدرخشيد و كوههاى بلندى كه لباس سبز و ضخيم جنگلها را برتن
داشت ،در طرف راست قد برافراشته بود .تا آن زمان هرگز طبيعت را آنقدر زيبا و
پرطراوت نديده بودم .برخى جهانديدهها ،چشماندازهاى اين مسير را يكى از زيباترين
نقاشىهاى طبيعت مىدانند .همگام با غروب آفتاب اين چشمانداز زيبا نيز تيرهوتار شد
تا اينكه در سياهى شب ناپديد گرديد.
تاريكى همهجا را فرا گرفته بود كه وارد شهر طرابلس شديم .اين شهر كه مركز
عمدهی سنىمذهبان لبنان است ،با چهرهی شرقى خود ،نمايى از شهرهاى ايران را
تداعى مىكرد .فتحاهلل كه همراه برخى ديگر از ياران تشكيالتى در يك پايگاه
فلسطينى آموزش مىديد ،در گاراژ بيروت در اين شهر منتظر ما بود .پساز پيادهشدن
از اتوبوس ،همراه دو تاكسى ،يكى بهراهنمايى فتحاهلل و ديگرى بهراهنمايى تراب،
بهسوى پايگاه حركت كرديم .در تابش نور اتومبيلها ،جادهی پرپيچ و خمى در ميان
درختهاى تيرهرنگ و نيزارهاى بلند ،ديده مىشد .در كنار اين جاده ،صفهايی از
فدائيان فلسطينى را با لباسهاى چريكى مىديديم كه بهموازات نيزارهاى كنار دريا با
هيبت خاصى پيادهروى مىكردند .گويا آن شب بهراهپيمايى شبانه مىرفتند .يك
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ساعت بعد ،تاكسىها وارد يك جادهی فرعى شدند و دقايقى در آن راه شوسه بهپيش
راندند .در انتهاى اين جادهی خاكى از تاكسىها پياده شديم و آنها بهسوى شهر
بازگشتند.

پايگاه شيخ زناد
سياهى شب در همهجا گسترده بود و صدايى جز وزش آرام باد بهگوش نمىرسيد.
رطوبت هواى ساحلى ،احساس دلنشينى بهشامهها مىداد .بهدنبال فتحاهلل خامنهای،
چند قدمى در تاريكى پيش رفته بوديم كه ناگهان صداى «قِف» (ايست) بهصورت
فرمانى خشن ،ما را در جاى خود ميخكوب كرد .اينجا منطقهی نظامى بود و ورود
بدون اجازه ممكن نبود .فتحاهلل در حالى كه «اسم شب» را تكرار مىكرد بهنگهبان
نزديك شد و براى ورود ما اجازه خواست.
از يك دروازهی آهنى كه از دو سو بهسيمهاى خاردار پيوسته بود ،گذشتيم و حدود
صدمترى پيش رفتيم تا بهساختمانى كه در تاريكى بهسختى ديده مىشد ،رسيديم .از
دو پله باال رفتيم و وارد ساختمان شديم .هلهلهاى پر از كلمات فارسى و عربى فضاى
كوچك راهرو را پر كرده بود .در زير نور ضعيف راهرو قيافههاى خندانى كه بهما
خوشامد مىگفتند ،گاه آشنا بهنظر مىرسيد .برخی چهرههايى كه در شَمَخْ (چفيه)
فلسطينى پنهان شده بود بهسختى قابل تشخيص بود .بعضى شالها را تا گردن خود
پايين مىآوردند و قيافهی آشناى خود را بهما نشان مىدادند .برخى از آنها را در
تهران ديده بودم و بعضى از صداها را نيز شنيده بودم .اكنون صاحب صدايى را كه
بارها در خانهی تشكيالتى ،از پشت درب و يا ديوارى شنيده بودم ،با چهرهاى شكفته،
در برابرم مىديدم .بازار ماچ و بوسه و شادى ديدار ،بهشدت گرم بود .اين اولين بار بود
كه شانزده نفر از اعضاى سازمان مخفى ما در يكجا جمع شده بوديم.
در اتاق كنار آشپزخانه ،جوان فلسطينى بلندبااليى كه بسيار ورزيده مىنمود ،شانه
بهشانهی رفقاى ما روى تختى نشسته بود« .ابوالخير» بهعنوان فرماندهی پايگاه بهما
معرفى شد .او هيبت فرماندهى خود را با صداى بم و خشناش تكميل مىكرد.
صحبتها همه شنيدنى بود .ابوالخير از برخوردهاى فعال ابوبكر (نبی معظمی) در
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آموزش چريكى تعريف و تمجيد مىكرد .سپس مراسم نامگذاری ما تازهواردها شروع
شد .فرمانده ،بهميل خود نامهايى از قبيل ابوعلى ،عمار ،منعم ،صالحالدين ،عمر،
عثمان ،علىابن ابوطالب و ...بر ما مىگذاشت .اين همدلی و همدمی خاطرهانگيز و
فراموشنشدنى ،حدود سه ساعت بهطول انجاميد .بعداً با صرف غذاى مختصرى براى
خواب آماده مىشديم كه محمد ساداتدربندى با نگرانى خبر داد كه ساك محتوى
لباس ها و مقدارى پول ايرانى را در صندوق عقب تاكسى جا گذاشته است .از تاكسى
هيچ نام و نشانى در دست نبود .وجود پول ايرانى در ساك محمد ،نشان ايرانی بودن
مسافران بىزبانی بود كه تاكسى آنها را بهاين پايگاه رسانده بود .در آن شرايط كه
تشكيالت ما در پنهانكارى شديدى بهسر مىبرد چنين اشتباهاتى بسيار نگرانكننده
بود .سرانجام نيمهشب با انداختن چند تشك ابرى در دو اتاق خوابيديم .نبى معظمی،
إبراهيم آوخ ،محمد يقينى ،فتحاهلل خامنهای ،سيدمحمد كاشانى و رضا دادیزاده كه از
قبل در پايگاه بهسر مىبردند ،آن شب در نوبتهاى دوساعته نگهبانى مىدادند.
ساعت پنج بامداد بيدارباش اعالم شد و بیدرنگ صف ورزش ،حركت دويدن را
آغاز كرد .راه بهدريا انجاميد و در امتداد ساحل بهپيش مىرفت .افق با آفتاب بامدادى
خود بهدرياى بيكران جال مىداد .امواج خروشان دريا با فراز سپيدرنگ خود بهسوى
ساحل مىشتافت و آنگاه كه در بستر شنى از اوج مىافتاد ،شرمگينانه بهدامن دريا باز
مىگشت .هر موج با ساحل گفتوگويى داشت كه هرچه بود براى ما دلنشين بود .ما
با آهنگ سرودهاى رزمى فلسطينى پاهاى خود را بر زمين مىكوبيديم و از ژرفای
قلبهاى پراميدمان سرودهاى رزمى را مىخوانديم .ما خود را در بامداد يك حركت
دگرگونساز اجتماعى مىديديم كه براى تحقق آن بايد آموزش مىديديم .ما هزاران
كيلومتر راه را كه فراز و نشيبهاى بسيار داشت ،پشت سر گذاشته بوديم تا از آخرين
دستآوردهاى جنبشهاى چريكى براى پيشبرد يك جنبش انسانى و همگانى در
كشورمان بياموزيم.
نيمساعتى همراه با امواج ،در ساحل دويده بوديم كه جلودار صف بهراست پيچيد و
بهدنبال خود ،ما دوازده نفر را از ساحل دور كرد .پساز يك ساعت دويدن ،برنامهی
ورزش سوئدى در ميدان وسط پايگاه بهاجرا درآمد كه آن نيز يك ساعت بهدرازا
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كشيد .صبحانهی پايگاه كه نان و چاى و زيت و زعتر (روغن زيتون با آويشن لبنانی)
بود ،پساز دوساعت ورزش فشرده ،بسيار دلنشين بود .اين پايگاه ،در اصل ،يك
مركز پرورش ماهى بود كه سازمان الفتح آن را كوتاهمدت اجاره كرده بود.
حوضچههاى مربع مستطيل بزرگ پرورش ماهی در نيمى از جايگاه ديده مىشد كه
بهعلت خالىبودن از آب ،يكپارچه از چمن پوشيده شده بود .از اين حوضچهها اكنون
بهعنوان كالس آموزش چريكى استفاده مىشد.
ورزش صبحگاهى هر روز اجرا مىشد و آموزشهاى تئورى همراه با تمرينات
نظامى ،تمام روز را پر مىكرد .هرشب ،هركس در دو نوبت دوساعته نگهبان بود .با
توجه بهاينكه ساحل بىدفاع لبنان هرلحظه مىتوانست مورد تجاوز كماندوهاى
اسرائيلى قرار گيرد ،نگهبانى از اهميت فوقالعادهاى برخوردار بود .شبها ،تنها يك
المپ ضعيف ،آن هم در راهرو ميانى ساختمان روشن مىماند و كركرههاى چوبى
پنجره ها دائماً بسته بود .هرگاه صداى مرموز و ناشناسى در تاريكى شنيده مىشد و يا
نورى بر صفحهی سياه دريا چشمك مىزد ،گروه نگهبانى وظيفه داشت كه آن را
بهفرماندهی پايگاه اطالع دهد .گاهى در طول شب چندين بار هشدار و آمادهباش
مىدادند .با هر آمادهباشى همگی سالح آمادهی خود را كه كنار بسترشان بود،
برمىداشتند و در حوضچه هاى پرورش ماهى بيرون ساختمان موضع دفاعى
مىگرفتند .آنگاه كه بىخطربودن آن صداى شنيدهشده و يا آن نور ديدهشده ،آشكار
مىشد بهساختمان بازمىگشتند .هر پست نگهبانى شامل يك گروه نگهبانى سيار و
يك گروه ثابت بود .نگهبانان سيار در گروههاى سهنفره پيرامون پايگاه گشت مىزدند.
ده شب از اقامت ما در پايگاه «شيخ زِناد» در شمال لبنان گذشته بود كه با اعالم
آماده باش در نيمهشب ،همه در پناهگاهها جای گرفتيم تا خود را از هجوم
مسلحانهاى كه ما را غافلگير كرده بود ،در امان داريم .آتش آتشبارهاى گوناگون و
صداى رگبار مسلسلها از هرسو ديده و شنيده مىشد .دقايقى گذشته بود كه دريافتيم
اين هجوم ،يك حركت تمرينى و نمايشى بوده است.
پساز پانزده روز آموزش در پايگاه شيخ زناد ،دستور جابجايی ما بهپايگاه ديگرى
كه در خاك سوريه قرار داشت صادر شد و در يك روز بهانجام رسيد .علت انتقال ما
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اين بود كه پايگاه جديد از دسترس نيروهاى تجاوزگر اسرائيلى دورتر بود و چون در
خاك سوريه قرار داشت ،از امنيت بيشترى نسبت بهپايگاه شيخ زناد برخوردار میشد.
چند ماه پساز اينكه ما پايگاه شيخ زناد را ترك كرديم ،در يك نيمهشب زمستانى
واحدهاى كماندويى اسرائيل از راه دريا بهاين پايگاه حمله كردند .قبل از حمله
بهساختمان پايگاه ،دو نگهبان پايگاه ،توسط اسرائيلیها دستگير و ربوده شده بودند.
سپس مهاجمان ،با سالحهاى مجهز بهصدا خفهكن ،سيزده چريك ساكن پايگاه را كه
در داخل ساختمان بهسر مىبردند بهقتل رساندند .كشتهشدگان و دستگيرشدگان همه
از نيروهاى مخالف دولت تركيه بودند كه همچون ما نزد فلسطينىها آموزش چريكى
مىديدند .اسرائيل ،پساز چندی دستگيرشدگان را بهتركيه تحويل داد و در آنجا اعدام
شدند.

پايگاه آموزشى طرطوس
پايگاه جديدی كه آموزش ما را بهعهده گرفت ،در نزديكى شهر طَرطوس ،در غرب
سوريه قرار داشت .پاسى از شب گذشته بود كه وارد پايگاه شديم و در يك اسطبل
پيشين نظافتشده كه در ورودی پايگاه بود شب را بهصبح رسانديم .بامداد روز بعد
براى هواخوری از ساختمان بيرون آمديم .درياى مهآلود در فاصله كمى در سمت
راست ديده مىشد .هواى نمناك و مطبوع مديترانهاى همان بود كه در پايگاه شيخ
زناد تجربه شده بود .با مراجعه بهساختمان كوچك وسط پايگاه ،جيرهی صبحانه را كه
نان لبنانی ،روغن زيتون و آويشن لبنانی(زعتر) بود ،گرفتيم و پساز صرف صبحانه از
انباری كه در همان ساختمان بود وسايل چادرزدن را دريافت كرديم .پيش از نيمروز،
چند چادر بزرگ را بهموازات تپهی كوچكى كه بين پايگاه و ساحل قرار داشت ،برپا
كرديم .دو چادر براى استراحت و چهار چادر ديگر براى نگهدارى وسايل نظامى و
كالسهاى آموزشى درنظر گرفته شده بود.
از اولين روز اقامت در پايگاه طرطوس ،آموزش نظامى كماندويى بهنام «صاعقه»
كه شامل جودو ،كاراته ،تيراندازى ،عبور از موانع ،راهپيمايى و شيوههاى عمليات
تهاجمى چريكى بود ،آغاز شد .دوساعت ورزش صبحگاهى در باالی برنامهی روزانه
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و نگهبانى در شب در پايان اين برنامه جا داشت .در اين هنگام ما در تماس نزديك با
چريكهای فلسطينى در پايگاه بوديم كه هركدام بهشكلى در كارهاى آموزشى بهما
كمك مىكردند .از نگاه ما هر فلسطينى رزمنده اسطورهاى از شجاعت ،فداكارى و
درستكارى بود .از چندسال پيش از آن براساس خواندهها و شنيدهها و نيز از
سرودهاى تند و آهنگهاى پرشور انقالبى كه از فرستندههاى فلسطينى پخش مىشد
و سوار بر امواج كوتاه راديويى بهايران مىرسيد ،از چريكهای فلسطينی اسطورههاى
بىعيب و نقصى در ذهن خود ساخته بوديم و براى فراگيرى از آنان ،راه پرپيچ و خمى
را پشت سر گذاشته بوديم .اكنون بهاين واقعيت مىرسيديم كه اسطورههاى ذهن ما،
پندارى بيش نبوده است .رزمندگان فلسطينى بافت ناموزونى از يك تودهی آواره و
ستم كشيده بودند كه مانند هر گروه مردمى ديگر خوب و بد و شايسته و ناشايسته در
آن مىگنجيد .بهعلت سختیها و رنج آوارگى كه دامنگير اين مردم محروم از وطن و
سرگردان شده بود ،رفتار و گفتار بيشتر آنها بهگونهيی بود كه از نگاه ما شايستگیِ
بودن در بين فدائيان فلسطينى را نداشتند.
گرچه بسيارى از نارسايىهاى رفتاری اين افراد ريشه در زندگی گذشته و دشوار
آنها داشت ،امّا با ديدن آنها دچار نوعى يأس و بىاعتمادى شده بوديم .هيچكدام از
افراد پايگاه در چارچوب معيارهاى ايدهآل و انقالبى ما نمىگنجيدند و اين احساس
دردآورى بود.
ما در تئورى انقالبى خود مردم را غربال كرده بوديم .نخبهها را از آنها جدا
مىكرديم و براى آنان زندگى «انقالبى» جدا از زندگى تودهها ،مىساختيم .از نگاه ما
زندگى انقالبى تعريف خاصى جدا از سنتهاى جامعه داشت .ما كه برای دستيابى
بهزندگى بهتر براى همگان ،تالش مىكرديم ،خود ،بهزندگىزدايى مرتاضان مبتال
شده بوديم .رشتههاى خود را از زندگى روزمرهی مردم بريده بوديم .آنچه در دنياى
اطراف خود مىديديم چيزى بود كه از پنجرهی تنگ تئورىها ديده مىشد و با
واقعيت گستردهی بيرون از ما ،بسيار تفاوت داشت .با چنين بينشى بديهى بود كه
فدائيان فلسطينى كه در واقع همان مردم آواره فلسطين ،با همهی خوبىها و
بدىهايشان بودند ،در ايدهآل انقالبى ما جايى نداشتند.
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يكى از چادرهاى پايگاه ،برای كار آزمايشگاهى در نظر گرفته شده بود .تهيهی
ابزار آزمايشگاهى و مواد شيميايى را بهتراب حقشناس سفارش میداديم و او آنها از
پاريس خريدارى مىكرد و بهما میرسانيد .شخصی بهنام ابوعِصام ،مسئوليت آموزش
تهيهی مواد منفجره را بهعهده داشت .ابوعصام ،مرد ميانسال فلسطينی و دبير سابق
شيمى در اردن ،با پيوستن بهانقالب فلسطين ،دانش و تجربهی خود را در اختيار
جنبش آزادیبخش ملتش قرار داده بود .ابوعصام هرچند روز يكبار بهپايگاه مىآمد و
دانستنیها و آزمونهای خود را برای ساختن مواد منفجره در اختيار ما مىكذاشت .او
در چين آموزش ديده بود و اطالعاتش بيشتر جنبه تئوريك داشت .ما با استفاده از
اطالعات خوب او و تكميل آن در آزمايشگاه كوچك خودمان ،بهتهيهی مواد منفجره
پرداختيم و با بهكارگيرى ابتكارات جديد ،شيوهی ساخت و كاربرد مواد منفجرهی
دستى را آسان كرديم .چند هفته از آموزش ما گذشته بود كه پيشرفت چشمگير ما در
اين زمينه ،زبانزد مسئوالن فلسطينى شد و بعدها شيوههاى كار ما در زمينهی تهيهی
موادمنفجرهی دستساز ،بهفدائيان فلسطينى نيز آموزش داده مىشد.
روزى كه براى اولين بار صداى انفجار پنبهی باروتى ساخت خودمان در فضا
پيچيد ،همگى بهشور و هيجان آمديم .انفجار آزمايشى اين بمب كه بدون اجازهی
مسئوالن پايگاه صورت گرفته بود ،باعث شد كه فرمانده پايگاه ما را با لباس بهدريا
بفرستد .اما ناخشنودی از اين مجازات ،در شادى حاصل از موفقيت كار بمبسازى،
ناپديد شد .در حالى كه همه تا گردن در دريا فرو رفته بوديم و مىبايست نيمساعت
در آنجا باقى مىمانديم ،بر وزن يك سرود رزمى فلسطينى چنين مىخوانديم
«فوقالبحر ،تحتالبَحر ،ثَوره ثَوره حتىالنصر».
عالوه بر ما صدها نفر فلسطينى در پايگاه طرطوس ،آموزش مىديدند .در مراسم
پرچم كه در بامداد و شامگاه هر روز اجرا مىشد ،همه در ميدان بزرگ پايگاه جمع
مىشدند ،ولى ما براى حفظ مسئله امنيتى بايد از ديگران دورى مىجستيم .يك ماه از
دورهی آموزشى در اين پايگاه گذشته بود كه ناگهان در غروب يكى از روزها ،دستور
رسيد هركدام يك كولهپشتى محتوى وسايل نظامى را برداريم و براى حركتى شبانه
آماده شويم .بهدستور فرمانده در يك صف از پايگاه خارج شديم .در تاريكى شب و با
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سكوت كامل در كنار جاده ،بهپيش مىرفتيم .اين راهپيمايى شبانه جزو برنامهی
آموزشى بود .ساعتها بهپيادهروى ادامه داديم .چكمههاى چريكى ساخت چين كه از
جين سبز و كف الستيكى درست شده بود ،براى پاهاى خستهاى كه بهراهپيمايى
طوالنى عادت نداشت ،سنگين و نامناسب بود .پاسى از نيمهشب گذشته بود كه
فرمانده اعالم كرد ،چهل كيلومتر را در طول هفت ساعت بدون استراحت طى
كردهايم .درحالى كه منتظر كاميونى بوديم تا ما را بهپايگاه برگرداند ،فرصت را غنيمت
شمرديم و از صخرههاى كنار جاده پائين رفتيم .در رودخانهاى كه هميشه بيدار بود،
سروصورتى شستيم و پاهاى داغشده را خنك كرديم .با رسيدن كاميون ،راهپيمايى
شبانه بهپايان رسيد و بهپايگاه بازگشتيم .آن روز فهميديم كه در راهپيمايى اصالً غذا
داده نمىشود و از غذاهاى كنسروشدهاى كه قبالً بهبهانهی راهپيمايى براى ما ذخيره
شده بود خبرى نبود.
روز پساز راهپيمايى ،وقتى بهچادر محل اقامتم برگشتم ،با چشمانى كه هرگز باور
نداشت ،علىاصغر بديعزادگان را در مقابل خود ديدم .او را پيش از اين در جايگاه
استاديار دانشكده فنی ديده بودم .در آزمايشگاه شيمى تحليلى دانشكده فنى بارها با او
درگيرى لفظى پيدا كرده بودم .بديعزادگان استاديارى خيلى جدى و خشك بهنظر
مىآمد و در كار آزمايشگاه سختگيرى مىكرد .اما حاال خندهاى پرمعنى چهرهاش را
گشوده بود و ما بهعنوان دو رفيق تشكيالتى يكديگر را در آغوش گرفتيم.
ساحل مديترانهاى سوريه نيز مىتوانست مانند كرانههای لبنان مورد تجاوز
كماندوهاى اسرائيل قرار بگيرد .از اين رو نگهبانى ،بهخصوص در شب ،از اهميت
بسيارى برخوردار بود .وظيفهی نگهبان اين بود كه هر حركت مشكوكی را در دريا و
يا در خشكی و اطراف پايگاه جدی بگيرد و افراد پايگاه را با خبر كند .اگر حملهيی از
سوی دشمن بهاين پايگاه رخ میداد ،نيرو و وسايل دفاعى پايگاه بسيار ناچيز بود.
دفاع و گريز چريكى زير پوشش سالح سبك ،براى مقابله با كماندوهاى مجهز
اسرائيلى كافى نبود .بهويژه اينكه ابتكار عمل در دست گروه متجاوز است كه با
طرحى از پيش تهيه شده ،حمله را آغاز مىكند .يك ماه از اقامت ما در پايگاه
طَرطوس مىگذشت كه ساعتى پساز نيمهشب ،هشدار نگهبانان از پشت چادرها ،ما
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را از خواب پراند و لحظهاى بعد براساس آموزشها و تمرينات پيشين ،در پناهگاههايى
كه قبالً حفر كرده بوديم در موضع دفاعى جاى گرفتيم .صداى رگبار مسلسلها و
انفجارهاى پىدرپى از ساحل شنيده مىشد و بمبهاى نورافشان فضاى باالى
پناهگاهها را روشن مىكرد .هريك از ما كالشينكف (نوعى مسلسل سبك) خود را
برداشته و در پناهگاه موضع گرفتيم .درست در هنگامى كه مىبايست از سالح خود
استفاده مىكرديم ،متوجه شديم كه خشابهاى سالحهاى ما خالى از گلوله است.
دقايقى بعد معلوم شد كه اين حمله ،نمايشى بود و نگهبانان آنشب همهی
خشابهاى سالح هاى ما را خالى كرده بودند تا از خطرات پاسخگويى ما با سالح
گرم ،جلوگيرى كنند.
در دورهی آموزش در پايگاه ،خطرات بسيارى را نيز از سر گذرانديم .يك روز
هنگام آموزش و كار با يك مسلسل دستى بهنام «پورت سعيد» (مسلسل كوچك
مصرى) كه نسبتاً قديمى بود و قفل و ضامن خوبى نداشت ،مسلسل شروع بهشليك
كرد .اين اسلحه كه در دست محمد يقينى بود با برخورد قندانش با زمين ،شروع بهكار
كرده بود و رگبارى از گلوله از كنار گوش حسين خوشرو كه در مقابل محمد نشسته
بود ،گذشت .اين حادثه بهما هشدار مىداد كه سهلانگاری در هنگام آموزش مىتواند
فاجعه بهبار آورد .بهدستور فرماندهی پايگاه ،با ريختن چند سطل آب بر سر محمد،
وى مجازات شد و سپس همهی ما دستهجمعى با لباس بهدريا فرستاده شديم تا
هوشيار باشيم .يكبار هم طى آموزش پرش از مانع و پرهيز از رگبار تير ،بهدنبال هم
از راهبندهای بلندى مىگذشتيم و از بركهى آب بعد از آخرين راهبند میپريديم.
هنگام پريدن از روی بركه ،فرماندهی پايگاه با مسلسل زير پاى ما آتش مىگشود .در
جريان اين آموزش ،گلولهاى بهپاى نبى معظمى اصابت كرد .نبى مدتى در بيمارستان
بهسر برد .گلوله از عضله پاى چپ گذشته بود .اين ضايعه پساز مدتى كامالً ترميم
شد.
پنج هفته از اقامت ما در اين پايگاه گذشته بود كه نبى معظمى و سيدمحمد
كاشانى بهبيروت رفتند و سپس با چمدانهاى پر از اسلحه و مواد منفجره بهايران
بازگشتند.
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رفت و آمد ما بهخارج پايگاه بسيار محدود بود .جز تراب حقشناس كه رابط ما با
فلسطينىها بود و كارهاى بيرون پايگاه را بهعهده داشت ،بقيهی افراد هميشه در
پايگاه بودند .ندانستن زبان عربی و نداشتن كارت شناسايى كه حضور يك ايرانى را در
سوريه و يا لبنان توجيه كند ،خروج ما را از پايگاه دشوار مىكرد .يك روز من دچار
دنداندرد شديدى شدم بهطورى كه بنا شد با همهی مشكالت ،براى معالجه در
بيرون پايگاه ،بهبيروت بروم .در فكر فراهمآوردن يك وسيلهی نقليه براى طى مسير
سهساعته تا بيروت بوديم كه خبر آمدن دو نفر از مسئوالن فلسطينى را شنيديم .آن
دو بنا بود براى بررسى وضع آموزشى پايگاه ،بهآنجا بيايند.
سرشب بود و همه در چادر جمع شده بوديم كه گوشهی چادر باال رفت و دو جوان
فلسطينى كه سر و وضع مرتبى داشتند وارد چادر شدند .سعيد و حمدان برای بررسی
وضع آموزشی ما بهاين پايگاه آمده بودند .آنها در اين باره گفتوگو كردند و از وضع
ما در پايگاه پرسيدند .در بين ما ،تنها تراب حقشناس ،اين مسئوالن را قبالً ديده بود.
از آنجا كه بنا بود سعيد و حمدان ،همانشب پساز بازرسى وضع ما بهبيروت بازگردند،
قرار شد كه من هم براى معالجهی دندان همراهشان بهبيروت بروم .درست لحظهاى
كه مىخواستيم حركت كنيم ،باران شديدى شروع شد و بازگشت آنان را ساعتى
بهتاخير انداخت .وقتى از شدت باران كاسته شد و ابوالخير ،فرماندهی پايگاه بهچادر ما
آمد تا مرا نيز همراه سعيد و حمدان بهبيروت برساند ،درد دندانم كه ساعتها ادامه
داشت ،قطع شده بود ،لذا از رفتن بهبيروت منصرف شدم.
نيمهشب بود كه ابوالخير و ميهمانانش ،پايگاه را بهسوى بيروت ترك كردند.
بعدازظهر روز بعد ،پساز يك روز پرتالش آموزشى ،در چادرها نشسته بوديم كه سوت
آمادهباش در پايگاه بهصدا درآمد .لحظهاى بعد همهی ما در ميدان وسط پايگاه
بهصف ايستاده و در انتظار فرمان بوديم .معاون فرمانده ،آرام و اندوهگين بهما نزديك
شد .گويى غم سنگينى را بر دوش مىكشيد .آنگاه ،با صدايى كه از سينهاى خسته
بيرون مىآمد و بهسختى شنيده مىشد چنين گفت« :متأسفانه اطالع يافتيم كه
اتومبيل حامل برادران ،ابوالخير و سعيد و حمدان ديشب بهدره سقوط كرده است.
سعيد بهشهادت رسيده و فرمانده ابوالخير بهشدت مجروح شده است .حمدان آسيبى
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نديده است ».با رسيدن اين خبر بهپايگاه ،فعاليت آموزشى متوقف شد .با مرگ مسئول
فلسطينى ما و نيز مجروحشدن فرماندهی پايگاه ،برنامههای آموزشی برای ما بههم
ريخت .معلوم نبود كه كى و چگونه آموزش ما ادامه خواهد يافت .دو روز بعد ،درد
دندان من برگشت و باعث شد كه همراه تراب حقشناس بهبيروت بروم .روز دومى
كه در بيروت بوديم خبر رسيد كه بهدستور مقامات سازمان الفتح ،پايگاه طرطوس بايد
فوراً تخليه شود .آن روز ،يعنى  21فروردين  ،1350دوماه و نيم از اقامت ما در
پايگاه طرطوس ،گذشته بود.

خانهی گروهى در بيروت
همهی ياران تشكيالتى ،از پايگاه طرطوس بهبيروت آمدند .يك آپارتمان تكاتاقه
توريستى در خيابان «حمرا» اجاره كرديم كه برای گنجايش پانزدهنفر بسيار كوچك و
دستوپا گير بود .برنامهی آموزش پايگاهى ما ،ناتمام مانده بود و بايد تا دايرشدن يك
مركز آموزشى جديد منتظر مىمانديم .يك هفته بعد ،با اجارهی آپارتمانى در خيابان
«عمرابن عبدالعزيز» ،واقع در غرب بيروت ،مسئلهی تنگى جا حل شد .اين آپارتمان
داراى سه اتاق بود .هواى بيروت كمابيش گرم بود .بنابراين با چند پتويى كه بهعنوان
زيرانداز داشتيم ،زندگى سادهاى را در آن سامان داديم .اقامت دستهجمعى در اين
خانه ،بهما فرصت داد كه مسئلهی آموزش در خارج از كشور را بهطور اساسى بررسى
كنيم و از اشتباهاتى كه رخ داده بود ،درس بگيريم .با برخوردى انتقادى نسبت بهاين
مسئله ،نتيجه گرفتيم كه فلسطينىها چيز تازهی ديگرى براى آموزش بهما ندارند و
اگر هم بهپايگاهى برگرديم ،تكرار درسهاى گذشته و تباه كردن وقت خواهد بود .در
اين هنگام چهار هفته از اقامت ما در بيروت ،مىگذشت .درست زمانى كه تصميم
گرفتيم از ادامهی آموزش پايگاهى خوددارى كنيم ،از سوى فلسطينىها نيز خبر رسيد
كه ادامهی برنامهی آموزشى ،در حال حاضر ميسر نيست .با قطعىشدن عدم بازگشت
بهپايگاه ،برنامهی بازگشت ياران تشكيالتی بهايران در دستور كار قرار گرفت .تا
هنگام فراهمآمدن امكانات الزم براى بازگشتى سالم بهايران ،بايد در بيروت
مىمانديم .بنابود فتحاهلل خامنهای ،تراب حقشناس و سيدجليل احمديان براى رتق و
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فتق امور خارجى سازمان ،مدت بيشترى در خارج از كشور بمانند و سيدجليل ،بهعنوان
پاى ثابت ،شغل و خانهاى براى اقامت در خارج تهيه كند.
گروه ما تا اين هنگام طى يك مدت ششماهه معادل دويستهزار تومان خرج
كرده بود و بيش ازاين توانايى مالى نداشت .در آن هنگام اين مقدار پول معادل حقوق
يك مهندس در طى هفتسال بود .بىپولى ،بازگشت ما را بهايران بهتعويق
مىانداخت .بنا شد رضا دادیزاده كه زبان تركى مىدانست و با يك گذرنامهی واقعى
از ايران خارج شده بود ،گذرنامهی خود را براى استفادهی ساير رفقا در خارج بگذارد و
خود از طريق مرز تركيه وارد ايران شود .در اين سفر فتحاهلل وى را تا عبور از مرز بين
تركيه و ايران ،همراهى مىكرد .وضع مالى ما آنقدر خراب بود كه پرداخت هزينهی
مسافرت آنها تا تركيه حتا با ارزانترين وسايل نيز ممكن نبود .از اين رو فتحاهلل
بهفكر پيداكردن راهى رايگان افتاد .سرانجام ،وى با ناخداى يك كشتى يونانى كه از
بيروت بهتركيه میرفت بهتوافق رسيد تا آن دو نفر بهجاى پرداخت پول ،در آن كشتى
تجارى كار كنند .بدينترتيب ،فتحاهلل ،رضا را با خود بهتركيه برد و با استفاده از
پوشش زبان تركى ،وسيلهی انتقال او را بهآن سوى مرز فراهم كرد.
پساز بازگشت رضا دادیزاده بهايران ،فتحاهلل بهبيروت بازگشت و گذرنامهی
واقعى رضا را كه مهر حقيقى خروج از ايران داشت ،همراه آورد تا مورد استفاده فرد
ديگرى قرار گيرد.
در خانهی جمعی هر روز طبق برنامه ،كالسهاى فشردهی آموزشى داشتيم .اين
آموزش شامل مسائل ايدئولوژيك ،سياسى و تكنيكى (مواد منفجره ،عمليات تخريبى
و جعل اسناد شناسايى) بود .عالوه بر آن هر روز بعدازظهر بهساحل پشت دانشگاه
آمريكايى بيروت كه در نزديكى خانهمان بود ،مىرفتيم و تمرين شنا مىكرديم.
فتحاهلل خامنهای ،مربى شنا بود و تكنيكهاى مختلف شنا را بهما مىآموخت .هواى
گرم و مطبوع مديترانه ،ساحل سنگى زيبا و آب زالل و فيروزهاى رنگ دريا و جمع
ياران يكدل و يكسو ،اين شناى عصرانه را بسيار دلچسب و خاطرهانگيز مىكرد .هر
روز چندتن از رفقا ،كه هيچكدام هم شناگر ماهرى نبودند ،براى تقويت روحيهی خود،
راه دريا را در پيش مىگرفتند و گاه تا يك كيلومترى ساحل شناكنان پيش مىرفتند.
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محمد ساداتدربندی كه شنا بلند نبود ،درست دقايقى پساز اينكه از فتحاهلل،
چگونگى دست وپازدن در آب را فرا گرفت ،بههمراه چندنفرى كه آن روز دل بهدريا
مىزدند بهراه افتاد .آن روز اين گروه تا يك كيلومتر در دريا بهپيش رفته بودند و
محمد بارها خطر غرقشدن را از سر گذرانده بود.
بعدازظهر يكى از روزهاى آخر ارديبهشت بود كه اعالميهی گروهى بهنام
چريكهاى فدايى خلق بهدست ما رسيد و آن روز در محفل دريايى ما شور و هيجان
بىسابقهاى برپا شد .اين اعالميه براى ما تنها يك خبر گذرا نبود .يك پديدهی مهم
در مسير حركت ما رخ داده بود .اعالميه ،وجود نيروهاى ديگر يا حداقل يك نيروى
سازمانيافتهی مبارز و چريكی را نشان مىداد كه با رژيم شاه درگير شده بود .اين
خبر كه نشانى از گسترش مبارزه در كشور بود شور و شوق میآفريد.
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در راه بازگشت بهايران
آغاز عمليات چريكى توسط سازمان فدائيان خلق و نيز نزديكى زمان برگزارى
جشنهاى  2500ساله ،سازمان ما را كه در ششماه اخير درگير مسائل جانبى بود،
بهحركت تازهاى واداشت .بازگشت فورى بهايران ،بهخاطر نداشتن گذرنامه بهتعداد
كافى ،ميسر نبود .گذرنامههايى كه در ابوظبى گرفته بوديم ،هنگام دستگيرى در دبى
بهدست پليس اين شيخنشين افتاده بود .نداشتن پول نيز مشكل ديگرى بود .پساز
سه ماه انتظار در بيروت ،مقدارى پول از ايران رسيد و اصغر بديعزادگان با گذرنامهی
سالم خودش ،با هواپيما بهايران بازگشت .او يك چمدان بزرگ را كه بهشوخى
«تابوت» نام گرفته بود با خود همراه برد .در كف اين چمدان ،تا آنجا كه ممكن بود
اسلحه و مهمات جاسازی شده بود .مأمور گمرك در فرودگاه تهران با نگاه بهچمدان
بزرگ پر از لباس و كفش فرسوده و نيز كف قطور آن براى لحظهاى درنگ ميكند و
بهفكر میافتد .اصغر بهاو میگويد كه از يك سفر علمى درازمدت در فرانسه ،بهايران
برمىگردد و از خارج بهداخل اسبابكشى مىكند .بخت ياری میكند ،مأمور گمرك
سخت نمىگيرد و اصغر با اسلحه و مهماتی كه در كف چمدان جاسازى شده بود
بهتهران مىرسد.
دو روز بعد با يك تلگراف رمزى كه از تهران مخابره شده بود ،خبر سالمتى اصغر
بهما رسيد و بعد نوبت مسافرت على باكرى بود .على نيز با بارى از اسلحه در تاريخ
 27تيرماه  1350عازم ايران شد .خداحافظى گرمى داشتيم .جو خطرناك پليسى،
تصوير شومى از رويدادهاى پيشبينی نشده را بهذهن میآورد و آخرين فشار دستها
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وداعى هميشگى را تداعى مىكرد .از وقتى مسافرى مىرفت تا هنگامى كه خبر
رسيدنش بهمقصد ،بهما مىرسيد در انتظارى همراه با نگرانى بهسر مىبرديم .پساز
مسافرت باكرى در انتظار دريافت خبر بسالمت رسيدن او بهايران بوديم اما مأمور
پستى ما هر روز دستخالى بهخانه میآمد .بعد از على ،نوبت محمدساداتدربندی بود
كه بهايران برگردد .گذرنامهی واقعى محمد كه با آن بهدبى آمده بود تا در
هواپيماربايى شركت كند ،موجود بود .اما از آنجا كه ممكن بود نام كسانی كه در عراق
زندانی شده بودند لو رفته باشد و ساواك بهآن دست يافته باشد بنا شد نام او را در
گذرنامهاش دستكارى كنيم و با همان گذرنامه از طريق دبى بهايران برگردد .محمد از
ايران به مقصد دبى خارج شده بود و طبيعى بود كه از همان راه نيز وارد ايران شود.
گذرنامهی اصلى محمد در موقع صدور در ايران خطخوردگى و خراشيدگى داشت و
من كه بنا بود اسم او را در گذرنامه تغيير دهم شديداً با دستكارى در آن گذرنامه
مخالفت مىكردم زيرا خراشيدگى در نام صاحب گذرنامه بهخودى خود شكبرانگيز
بود .اما تصميم جمع براين شد كه نام او در گذرنامهاش تغيير داده شود و وى با
هواپيما از مسير بيروت ،دبى و بندرعباس بهايران برگردد.
اوايل ماه مرداد ،ساداتدربندی با گذرنامهی دستخوردهاش ،همراه با يك چمدان
كه اسلحه و مهمات در آن جاسازی شده بود با هواپيما بهدبى رفت و از آنجا عازم
ايران شد .هشت ماه پيش از آن ،وی در ربودن هواپيماى ايرانى از دبى بهبغداد
شركت كرده بود .در راه پرواز از دبى بهسوى بندرعباس ،مهماندارى كه در هواپيماى
ربودهشده نيز حضور داشت ،محمد را مىشناسد و جريان را بهپليس گزارش مىدهد.
پليس بندرعباس ،محمدسادات را دستگير مىكند و وى مدتی در زندان شهربانى
بندرعباس در انتظار تحقيقات پليس بسرمیبرد .محمد توانسته بود بازداشتشدن خود
را بهخانواده اش اطالع دهد و از اين طريق ،سازمان نيز در جريان دستگيرى او قرار
گرفت .پليس بندرعباس براى اينكه از دستگيری محمد توشهيی برای خود بسازد،
چندی از تحويل دادن او بهساواك خوددارى كرده بود و خود بهتحقيق در بارهی
محمد و ارتباط او با هواپيما ربايی پرداخته بود .چمدان جاسازى شدهی محمد نيز،
بدون اينكه پليس اسلحههای موجود در آن را كشف كند ،در انبار زندان خاك
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میخورد .يك ماه پساز بازداشت محمد ،تعداد زيادى از اعضای سازمان در تهران
بهدام ساواك گرفتار شدند (دستگيرىهاى شهريور  .)1350ساواك از راه
بازجويىهاى گسترده و پيوند اطالعاتى كه بهدست آورده بود بهرديابى محمد پرداخته
بود .جستجوی ساواك سرانجام بهزندان بندرعباس و شناسايى وى رسيد .پساز
تحويل محمد ساداتدربندی بهساواك ،اسلحه و مهمات جاسازىشده در چمدان او
نيز كشف شد.

تدارك سفر من بهايران
نوبت بازگشت من بهايران بود .سهشنبه  5مرداد  9 ،1350روز از مسافرت على
باكرى مىگذشت اما خبری از بهسالمت رسيدن او از ايران نرسيده بود .بنا بود تا
زمانى كه از بهسالمترسيدن مسافرى مطمئن نشدهايم ،مسافر بعدى از سفر بهايران
خوددارى كند .پساز گفتوگوهايى كه در اين روز صورت گرفت ،تصميم بر اين شد
كه براى اطالع از سرنوشت على باكری ،فتحاهلل خامنهای با يك گذرنامه جعلى ايرانى
بهتهران برود و با رفقاى تشكيالتى تماس بگيرد تا اعزام بقيه افراد بهداخل هرچه
زودتر انجام شود .بعدازظهر همين روز فتحاهلل با مراجعه بهآژانس مسافرتی كه پيش از
آن براى اصغر بديعزادگان بليط هواپيما خريده بود ،يك بليط پانآمريكن براى پرواز
بهايران در روز شنبه  9مرداد خريدارى كرد.
روز بعد ،يعنى چهارشنبه ،خبر بهسالمترسيدن باكرى توسط يك تلگراف ،بهدست
ما رسيد و مسافرت فتحاهلل بهداخل ،از برنامهی روز حذف شد و مسافرت من كه در
نوبت بودم در دستور كار قرار گرفت .بنا شد بهجاى فتحاهلل من با همان بليط
پانآمريكن بهايران بازگردم .اينكه كسى با بليطى بهنام ديگرى پرواز كند ،بارها
تجربه شده بود و بدون اشكال بهنظر مىرسيد .روز پنجشنبه ،با پولى كه تراب
حقشناس از افراد آشنا در سازمان الفتح قرض گرفته بود ،مقدار بيشترى اسلحه و
مهمات خريدارى شد.
همان روز ،همراه محمود شامخی بهبازار رفتيم و مقدارى لباس نو مناسبِ جاسازى
خريديم و سپساز بازار كهنهفروشها يك كت چرم مصنوعى و مقدارى لباس كهنه
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نيز براى پركردن چمدانها تهيه كرديم .بنا شد كه من با گذرنامهی رسمی ابراهيم
آوخ كه وى با آن از ايران خارج شده بود ،بهايران برگردم .از اينرو عكس من بهجاى
عكس ابراهيم بهگذرنامه چسبانده شد .روز حركت نزديك مىشد و كارهاى الزم
براى اين مسافرت شتابزده ،همه را مشغول كرده بود .يكى مسئول جاسازى مواد
منفجره بود ،ديگرى اسلحه و مهمات را جاسازى مىكرد و نفر بعدی نوارهای
پارچهيی را مىدوخت تا بتوان با آنها اسلحه و مهمات را روی بدن نصب كرد .رفيق
ديگرى مدارك و نوشتههاى مربوط بهكارهاى تكنيكى و عمليات چريكى را در
جاهاى مناسبى كه از دسترس مأموران گمرك در امان باشد ،جاى مىداد .روز شنبه از
صبح زود ،همه دستاندركار تداركات نهايى آن سفر و كار روى مسافر آن روز بودند.
ظهر نزديك مىشد .بند و بستهاى پارچهاى كه ناجور بودند ترميم مىشدند و رسول
كه رمزدار ارتباطات داخلى بود ،با من خلوت كرده بود و چگونگى ارتباط با رفقا را در
داخل بيان مىكرد .او مىگفت اگر خطر اين مسافرت بيش از پنجدرصد بود از آن
پرهيز مىكرديم .با توجه بهاينكه عكسهاى ما توسط پليس دبى بهايران فرستاده
شده بود ،براى تغيير قيافه ،يك عينك با قابى درشت ،سفارش داده بودم .بهعلت
نداشتن پول ،تا ساعت يك بعدازظهر منتظر ماندم .وقتى تراب با مقدارى پول بهخانه
آمد ،يك راست بهبازار رفتم و عينك سفارشی را گرفتم .دقايقى بهساعت سه مانده
بود كه بهخانه برگشتم .كارهاى بسيارى هنوز ناتمام مانده بود .شتابزده ،غذاى آن روز
را كه نان و ساالد بود در چند لقمه خالصه كردم و بهسرعت حمام گرفتم و براى
جاسازى آماده شدم .رفيقی كه بنا بود اسلحه و مهمات را روى بدن من جاسازى كند
ساعت سه بعدازظهر را براى شروع اين كار تعيين كرده بود.
براساس بليط ،هواپيما ساعت شش بعدازظهر پرواز مىكرد .هنوز چسب
تهچمدانهاى جاسازىشده مرطوب بود و تا خشكشدن آن بايد از چيدن وسايل در
آن خوددارى مىكرديم.
براساس تصميمات پيشين و بهمنظور رعايت هرچه بيشتر مسائل امنيتى قرار بود
پروازهاى هوايى با هواپيماهاى متعلق بهشركتهاى امريكايى ،انگليسى ،آلمانى و
فرانسوى صورت نگيرد زيرا احتمال مىرفت كه اين شركتها براى پيشگيرى از
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هواپيماربايى ،مسافران خود را شديداً كنترل كنند .همچنين بنا بود كسى كه مىخواهد
پرواز كند قبالً بهفرودگاه برود و محيط را يكبار از نزديك شناسايى كند تا وقتى با
گذرنامهی جعلى و بار اسلحه و مهمات عازم فرودگاه مىشود ،راه و چاه را از يكديگر
تميز دهد .شلوغى كارها پيش از سفرم ،جايى براى رعايت مسائل امنيتى باقى
نگذاشته بود .هيچكدام از دستورات امنيتی كه بايد پيش از سفر بكار گرفته میشد
انجام نشد .خريد بليط پانآمريكن كه شركتی آمريكايی بود بدون هيچگونه انتقادى
ناديده گرفته شد و كسى اعتراض نكرد .شناسايى فرودگاه ،پيش از پرواز نيز بهخاطر
كمبود وقت انجام نشد .در چنين شرايطى ،اگر من كه مسافر بودم بهتنهايى بر
نادرستی كارها انتقاد و ايستادگى مىكردم ،بهراحتى انگ سرپيچى از تصميم اكثريت
بهمن مىخورد.
جاسازى سالح و مهمات روى بدن من از ساعت سه بعداز ظهر آغاز شد .رفيقی
رولورهاى اسپانيايى  starرا كه در كيسههاى پارچهاى جاى داده بود در زير بغلهاى
من نصب مىكرد و با گفتههاى طنزآميزش خستگى ناشى از بىخوابى شب پيش را
كاهش مىداد .آن شب نيز مثل هميشه تا ديروقت ،بيدار مانده بوديم .نوبت بستن
خشابهاى پر از گلوله بهدور رانهايم بهدرازا كشيد .اگر بندها ،كمى شل بسته
مىشد ،سنگينى خشابها آنها را بهپائين مىلغزاند و همينكه كمى سفت مىشد راه
خون را در رگهايم مىبست .تازه بهاين نتيجه رسيديم كه بندها بجای پارچه بايد
كشى باشد .دوخت و دوز نوارهاى كشى نيز مدتى از وقت محدود ما را گرفت .با
دلهرهی خاصى حركت عقربههاى ساعت را تماشا مىكردم و نگرانى عقبماندن از
پرواز را بهرفقا مىگفتم .دقايقى بهساعت پنج مانده بود كه آخرين جاسازى يعنى
نصب كمربند پر از گلوله بهدور كمرم بهپايان رسيد .فوراً كت و شلوار دست دومى را
كه همان روز خريده بودم ،پوشيدم و آمادهی خروج از خانه شدم.
ناگهان رفيقى پيش آمد و كيف كوچكى را كه ته آن چند كيلو مهمات جاسازى
شده بود بهدوشم انداخت و براى خالىنبودن كيف و طبيعىنمودن وزن و حجم آن ،دو
ديكشنرى بزرگ را در آن جاى داد .من گفتم كه آن ساك كوچك بهطور غيرطبيعى
سنگين شده است و مىتواند سوءظن ايجاد كند .جوابى كه از اطرافيان شنيدم اين بود
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كه ساك را بايد همواره بر دوش داشت .حتا در برابر مأموران گمرك بايد همانطور
كه بر دوش هست ،درش را باز كرد و نشان داد .وقتى براى چون و چرا نبود .گويى
عمداً چشمها و گوشهايمان را بسته بوديم تا برنامهی مسافرت ،آن روز بهانجام
برسد.
شتابزده با ياران خداحافظى كردم و پلههاى خانه را تا خيابان بهسرعت پشت سر
گذاشتم .همراه با فتحاهلل و رسول مشكينفام ،در يك تاكسى نشستيم و بهراه افتاديم.
تاكسى كوچه عبدالعزيز را بهسوى خيابان حمرا مىپيمود كه متوجه شدم هيچ پولى
همراه ندارم .به رسول كه در كنارم نشسته بود يادآورى كردم كه بنا بود پول ايرانى
بهمن بدهد .رسول ،پولها را در خانه جا گذاشته بود .مىبايست حداقل براى چند شب
اقامت در مسافرخانهاى در ناصرخسرو تهران ،پول همراه مىداشتم .تاكسى مسيرى را
كه پيموده بود برگشت و رسول پياده شد .از آنجا كه بنا بود من با بليطی بنام
گذرنامهی جعلی فتحاهلل سفر كنم ،او میبايست هنگام تحويل بار در فرودگاه میبود و
با نشان دادن گذرنامهی جعلی و بليطی كه بنام او بود بار را تحويل میداد .چند لحظه
بعد رسول برگشت و شصتتومان پول ايرانى را در دستم گذاشت و در يك
تصميمگيرى برقآسا ،گفت كه آمدن او بهفرودگاه ضرورتی ندارد و خداحافظی كرد.
من و فتحاهلل عازم فرودگاه شديم .بهراننده خاطرنشان كرديم كه هرچه سريعتر ما را
بهفرودگاه برساند.
وقتى چشمم به ساعت بزرگ روى ديوار فرودگاه افتاد ،پنج و پنجاه دقيقه بعدازظهر
بود .چهارده كيلو مهمات و اسلحهی جاسازى شده روى بدن و تقريباً هشت كيلو
فشنگ جاسازى شده در كيف روى دوشم ،وزنى بود كه مرا از تندرفتن بازمىداشت.
بهدنبال فتحاهلل خامنهای بهقسمت تحويل بار رفتيم .فتحاهلل گذرنامه جعلی و بليطى را
كه بهاسم او بود بهمأمور بار نشان داد .مأمور نگاه تند و سرزنشكنندهاى بهما انداخت
و با ناراحتى گفت «دير آمدهايد ».آنگاه با تلفنى كه در دستش مىفشرد از كابين
هواپيما پرسيد كه مسافر تازه رسيده را مىپذيرد يا خير .ظاهراً جواب مثبت بود.
چمدانهاى بزرگ و سنگين ،اضافهبار نشان مىداد و مأمور بار كه وقت را تنگ
مىديد بدون اينكه اعتراضش را بهزبان بياورد بارها را بر تسمهی روان رها كرد و در
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حالى كه رسيد بار را در دست فتحاهلل مىگذاشت ،راه سوارشدن بههواپيما را نشان داد.
چندمترى از محل تحويل بار دور شده بوديم كه فتحاهلل بليط را بهمن داد و خود از آن
محل دور شد.
در محل كنترل گذرنامه ،از پليس خواهش كردم كه از زدن مهر لبنانى در
گذرنامهام خوددارى كند .اين كار غيرعادى نبود .چندسال قبل از آن ،سپهبد بختيار
كه در جنگ قدرت با شاه شكست خورده و از ايران گريخته بود ،بهلبنان پناهنده شد و
باعث تيرگى روابط دو كشور گرديد .ازآنپس پليس ،در گذرنامهی ايرانيانى كه بهلبنان
سفر مىكردند ،مهر ورود و خروج بهلبنان را درج نمىكرد تا صاحب گذرنامه ،هنگام
بازگشت بهايران ،دچار مشكلى نشود .پليس ،گذرنامه را بهمن برگرداند و با فشاردادن
دكمهاى ،دريچه عبور را باز كرد .از آنجا كه احتمال مىرفت شركت پانآمريكن از
مسافران خود بازرسى بدنى انجام دهد ،قرار گذاشته بوديم كه پساز پائينرفتن از
پله هاى سالن انتظار فرودگاه ،مدتى در سالن بنشينم و چگونگى عبور مسافران ديگر
را تماشا كنم تا در صورتى كه خطر بازرسى بدنى وجود داشته باشد از مسافرت
خوددارى كنم و سپس بهبهانهی از دستدادن هواپيما از فرودگاه خارج شوم.

حادثهی فرودگاه بيروت
درحاليكه از پلههاى مرمر سفيدرنگ پائين مىرفتم ،مردى كه اونيفورم كاركنان
پانآمريكن را بهتن داشت ،در پائين پلهها ظاهر شد .او كه مىخواست مسافر
تازهرسيده را هرچه سريعتر بههواپيما برساند ،با دستپاچگى پرسيد «شما مسافر پانام
هستيد؟» من گفتم «خير» و راه خود را ادامه دادم .در اين بين ديدم كه دو مسافر
پانام ،كيفهاى دستى خود را از روى ميزى برداشتند و بدون اينكه كسى بدنهاى
آنها را بگردد با هدايت مأمور هواپيما از سالن بيرون رفتند .هيچ چيزى نشاندهنده
كنترل بدنى مسافران نبود .تصميم گرفتم كه خود را بههواپيما برسانم .چند قدمى
بهعقب برگشتم و بهكارمند پانام كه در انتظار آخرين مسافر بهپلهها چشم دوخته بود،
گفتم «ببخشيد من مسافر پانام هستم ».وى بدون اينكه وقت گاليه داشته باشد
نگاهى بهبليطم انداخت و گفت« :عجله كنيد .بفرمائيد از اين طرف ».همينكه او
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دستش را بهبازويم چسباند تا راه را نشان دهد ،نگرانى شديدى بر من چيره شد .اگر
دست او جسم سختى را كه زير بغل داشتم ،لمس مىكرد ،سفرم بهفاجعه مىانجاميد.
اين وحشت ،با رهاكردن بازويم فرو نشست .در مسير عبور ،يك چارچوب سفيدرنگ و
در كنار آن يك ميز قرار داشت و دو كارمند پانام در نزديك آن ايستاده بودند .يكى از
آنها بهكيفى كه بر دوشم آويزان بود اشاره كرد و گفت« :اينجا ».من كه فكر كردم
مىخواهد داخل كيف را ببيند ،همانطور كه آن را بر دوش داشتم زيپش را باز كردم.
مأمور با لحنى جدى گفت« :كيف را بگذاريد روى ميز ».من چنين كردم .سپس ضمن
اينكه بهچارچوب اشاره مىكرد گفت« :بفرمائيد از اينجا عبور كنيد ».من كه هنوز
معنى اين تشريفات را نفهميده بودم ،با خونسردى از ميان چارچوب گذشتم .مأمور،
پساز اينكه محتويات ساك دستى را ديد آن را از روى ميز بلند كرد تا بهمن بسپارد.
سنگينى فوقالعادهی كيف ،در ذهن او سؤال آفريد .او پرسيد كه توى كيف چه چيزى
دارم .من در جواب گفتم« :ديكشنرى» .كارمند ديگرى كه اين گفتوگو را تماشا
مىكرد بهمن گفت« :يكبار ديگر از اين چارچوب عبور كن» من دوباره از چارچوب
مىگذشتم كه ناگهان سوتى بهگوشم رسيد .كارمندى كه حركت عقربهی دستگاه
كشف فلز را ديده بود ،حيرتزده با دهانش سوت مىكشيد و من متوجه جريان شدم.
مأمور گفت« :هرچه در جيبهايت هست بگذار روى ميز و بار ديگر از چارچوب
بگذر ».من ،تنها يك خودنويس و كمى پول در جيبهايم داشتم .در اين لحظه متوجه
شدم كه چارچوب ،يك سيستم كشف فلز است و من از اولين بهدامافتادگان اين
شيوهی كنترل هستم .درحالى كه راه چاره مىجستم ،خودنويس را از جيبم درآوردم،
روى ميز گذاشتم و با سرعتى كه برايم مقدور بود ،پا بهفرار گذاشتم .از پلههايى كه
آمده بودم بهتندی باال رفتم و پساز جهيدن از روی دريچهی جلو پليس كنترل
گذرنامه ،خود را بهسالن همگانی فرودگاه رساندم .ضربههاى ناشى از دويدن و پريدن،
نوار خشابها را كه روى بدنم چسب خورده بود بهحال نيمهباز درآورده و از حركت
آزاد پاهايم جلوگيرى مىكرد .سنگينى سالحى كه زير بغلهايم جاسازى شده بود نيز
تعادلم را چنان بههم زد كه در سالن عمومى فرودگاه بهزمين خوردم .قبل از اينكه
خود را ايستاده ببينم دستم در دست يك پليس قفل شد .عرق سردى بر پيشانيم
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نشست و تلخى شكست را با تمام وجود احساس كردم .راه تيره و دشوارى را در پيش
مىديدم كه پايانش ناپيدا بود .سؤال اينكه چه بايد گفت و چه بايد كرد در ذهنم
سرگردان بود .از پلهها بهپائين برده شدم و سپس من را در اتاقى در سمت چپ ،كه
محل نگهدارى غذاى هواپيما بود ،جا دادند .مرد چاقى كه لباس پليس لبنان برتن
داشت ،در روى بدنم كنجكاوانه پنجه مىانداخت و هربار با لمس سالح يا مهمات
تازهاى ،كشف خود را با خوشحالى بههمكارانش كه گرد من حلقه زده بودند ،خبر
مىداد .باالخره وى خبرهايش را خالصه كرد و گفت« :اين لعنتى يك زرادخانه همراه
دارد ».قسمتهاى خالى انبار غذا ،از پليسهايى كه براى تماشاى زرادخانه آمده بودند،
پر شده بود .لباسهايم را درآوردند و با احتياط ترسآلودى سالح و مهمات روى بدنم
را يكى پساز ديگرى باز كردند .از دور صدايى شنديم كه مىگفت« :اين يك رفيق
هم داشت كه چمدان بهمن تحويل داد ».اين صداى مأمور تحويل بار بود كه بار را از
فتحاهلل تحويل گرفته بود .من داشتن رفيق و همراه را انكار كردم .مأمور بار مىگفت:
«مسافر كس ديگرى بود ،اين همراه مسافرى بود كه دير آمده بود»...
جريان دستگيرى ،بهاطالع خلبان هواپيما رسيد و از او خواسته شد كه فعالً از پرواز
خوددارى كند .دو ساك و يك چمدان را كه بهنام بليط بود ،از هواپيما برگرداندند و
بهدرون اتاق آوردند و با احتياط زياد آنها را باز كردند .يكى از مأموران بهمن گفت
«اگر بمبى جاسازى شده بگو واال اگر منفجر شود تو هم خواهى مرد ».من در جواب
گفتم «چه از اين بهتر ».مأمورى كه مشغول بررسى محتويات چمدان بود بیدرنگ از
جاى برخاست و با نگرانى گفت« :يعنى چه؟ بمب اين تو هست؟» راستى در آن
لحظه مرگ مىتوانست بهترين مشكلگشا باشد .با لختى درنگ ،بررسى چمدانها از
سر گرفته شد .همهی وسايل جاسازىشده در چمدانها را بيرون آوردند و پساز
تهيهی صورت جلسه ،با خود بردند .لحظاتى بعد جز من كسى در اتاق نبود .دستهايم
بهيك تخت فلزى قفل شده بود و درحالى كه يأس و نوميدى بر ذهنم سايه انداخته
بود ،تالش ذهنى سختى براى يافتن يك محمل مناسب ،مرا مشغول كرده بود.
در آن لحظات بحرانى كه هيچ روزنهی اميدى ديده نمیشد ،افكار گوناگونى
بهذهن مىآمد .وقتى راه فرارى نيست بايد با بازجويىها و كنجكاوىهاى پليس
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بهمقابله پرداخت .چگونه ممكن بود همراهداشتن آن همه سالح و مهمات و نوشتجات
سياسى و نظامى را انكار كرد .بديهى است كه پليس مىخواهد بداند در كجاى بيروت
زندگى كرده و از كجا و با كمك چه كسانى اين وسايل را تهيه كردهام و براى چه
كسانى بهايران مىبردم.
كالف سردرگم اين پرسشها مرا مىآزرد .گاهى ضربالمثل «باالتر از سياهى
رنگى نيست» بهعنوان راهحلى در ذهنم مجسم مىشد .اينكه همه چيز را انكار كنم
و يا اصالً حرف نزنم ،مىتوانست زمان بازپرسى را بهدرازا بكشد و شايد در درازای
زمان ،راهى براى نجاتم فراهم شود .در جوالنگاه چنين افكارى ناگهان فكر خودكشى
بر هر فكر ديگرى چيره شد« .كاش آن المپى كه بر سقف نسبتاً كوتاه نور مىپاشيد،
در دسترس من بود و آن را باز مىكردم و انگشتانم را در سرپيچ آن فرو مىبردم».
فكر خوكشی در ذهنم در گردش بود .آنچه مانع نزديكشدن من بهالمپ مىشد،
دستهاى در زنجيررفتهام بود .هرگاه دستم از قفل رها مىشد خود را بهآن المپ
مىرساندم و آنگاه همه چيز پايان مىيافت .با لولهكردن دست چپ و كمى فشار ،آن
را از دستبند خارج كردم و دوباره بهقالب برگرداندم .مطمئن شدم كه مىتوانم دستم
را آزاد كنم و بههركارى كه الزم باشد دست بزنم .خودكشى در اين برهه مىتوانست
بر همهی اطالعات زيانبخشى كه پليس در جستجوى آن بود سرپوش بگذارد .براى
رسيدن بهالمپ كافى بود يكى از گارىهاى غذاى هواپيما را بهزير المپ سقف
مىبردم و با ايستادن در باالى گارى ،بهسرپيچ المپی كه آويز و روشن بود نزديك
مى شدم .دست چپم را از قفل رها كردم اما دست راستم مقاومت مىكرد .در حالى كه
اطراف دستنبد را بهآب دهان آغشته كرده و دستم را با فشار از زنجير بيرون مىآوردم،
صداى نزديكشدن مأموران بهگوشم رسيد .بهسرعت دستم را بهدستنبد بازگرداندم.
چند نفر وارد اتاق شدند .چشمان حيرتزدهام ،محمد يقينى را در بين آنها ديد.
يكى از مأموران ضمن اينكه محمد را بهمن نشان مىداد ،نام او را پرسيد .بىدرنگ
گفتم كه او را نمیشناسم و محمد نيز هرگونه آشنايى با من را انكار كرد .پليسها از
اتاق خارج شدند و محمد را پيش من باقى گذاشتند .فكر خودكشى كه ناشى از
هيجان بود ،از ذهنم گريخت و انديشهی تالش براى زندگى ،با همهی دشوارىهايش
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و كوشش براى پايدارماندن در راهى كه بهآن دل بسته بودم ،در فكرم فروزان شد.
من و محمد بدون اينكه نشانى از آشنايى با يكديگر را بروز دهيم ،بهآرامى و با
صدايى كه فقط خودمان مىشنيديم ،چگونگى دستگيرىمان را تعريف كرديم و قرار
گذاشتيم كه در همهی بازپرسىها تأكيد كنيم كه يكديگر را نمىشناسيم .با ورود
ناگهانی دو پليس ،فرصت طاليى محملتراشى بهپايان رسيد و آنها محمد را از پيش
من بردند.
پساز اينكه من در محل تحويل بار از فتحاهلل جدا شده بودم ،وى بهبالكن
فرودگاه مىرود تا از آنجا ورودم را بههواپيما كنترل كند .مسافران ،پساز خروج از
ساختمان فرودگاه ،مسير كوتاهى را براى سوارشدن بهاتوبوسهاى داخلى فرودگاه
مىپيمودند .فتحاهلل ،حدود پانزده دقيقه در بالكن مىايستد و مسافرانى را كه از
ساختمان بهسوى اتوبوسها مىروند تماشا مىكند .نبودن من در بين مسافران و نيز
مشاهدهی آمدوشد غيرعادى پليس ،امكان بروز يك حادثهی ناگوار را در ذهن او
تداعى مىكند .فتحاهلل تصميم مىگيرد از محيط فرودگاه خارج شود تا از طريق
پيراهنش كه نقش شطرنجى و رنگى مشخص داشت ،مورد شناسايى مأمور تحويل بار
قرار نگيرد .در راه خروج از سالن فرودگاه ،در نزديكى در خروجى محمد يقينى را
مىبيند و نديدن من را در بين مسافرانى كه بههواپيما برده مىشدند ،بهاو مىگويد.
اين دو تصميم مىگيرند كه همچنان در فرودگاه بمانند و بهبررسى بيشتر بپردازند.
همانجا فتحاهلل ،برقآسا پيراهنش را با محمد عوض كرده و گذرنامهی ايرانىاش را
نيز بهدست او مىسپارد و دوباره بهبالكن فرودگاه برمىگردد.
محمد ،در سالن عمومى فرودگاه ايستاده و كنجكاوانه اطراف خود را تماشا میكند
تا شايد اثرى از من ببيند يا خبرى بهدست آورد .او بهگيشههاى كنترل گذرنامه
نزديك مىشود و از آنجا كه آخرين مرز براى همراهان مسافران بود ،بهسوى پلههايى
كه بهسالن ترانزيت منتهى مىشد ،سرك مىكشد .مأموران فرودگاه همراه با مأمور بار
برای پيداكردن رفيق من و صاحب بليط ،داخل هواپيما را بهدقت بررسی میكنند و او
را در بين مسافران نمیبينند .آنها با نااميدی برای پيدا كردن فتحاهلل بهسالن همگانی
فرودگاه بر میگردند .در آنجا محمد مورد توجه و پرسش آنها قرار مىگيرد .پيراهن
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شطرنجى فتحاهلل كه برتن محمد بود و نيز قدوقوارهی تقريباً همسان آنها ،نظر مأمور
بار را بهخود جلب كرده بود .با ديدن گذرنامهی ايرانى در دست او نيز ،سوءظن آنها
تقويت مىشود .با دستگيرى محمد كه گذرنامهی فتحاهلل را در دست داشت،
گذرنامهاى كه بليط هواپيما با آن خريدارى شده بود ،بهدست پليس افتاد.
همينكه محمد را از پيش من بردند مردى سنگينوزن كه لباس سورمهاى
كاركنان فرودگاه را بهتن داشت ،در دهانهی اتاق ظاهر شد و ضمن اينكه يك
پيشخدمت زن را در آغوشش مىفشرد ،بهمن مىنگريست و كلماتى در وصف
بدبختى من بهعنوان «قاچاقچی اسلحه» ،بهزبان مىآورد .پساز اينكه آن دو
مقدارى نجواى عاشقانه بهگوش هم خواندند ،دخترك ،بوسهاى بهآن مأمور داد و از
آغوشش بيرون رفت .مردك بهمن نزديك شد و يواشكى گفت« :چقدر پول دارى؟»
لحن او طمعكارانه بود .مثل اينكه رشوه مىخواست .من پولم را بهريال ايرانى گفتم
تا براى او زياد بنمايد .اما ششصدريال چنگى بهدلش نزد .چمدانى كه جاسازى ته آن
باز شده بود در وسط اتاق قرار داشت و وسايل داخل آن كه اكثراً نو و لوكس بهنظر
مىآمد ،در كنارش انباشته بود .در البالى آنها گوشهاى از يك كت چرم مصنوعى
برق مىزد .چشم طمعكار مردك آن را چرم ناب ديد .وى اصرار مىكرد كه آن كت
سياهرنگ را بهاو بدهم .من گفتم اگر راهى براى فرارم پيدا كند همهی پولها و
همهی آن وسايل را بهاو خواهم بخشيد .او بدون اينكه قول كمكى داده باشد،
عجوالنه گفت« :زود باش ،تا كسى نيامده اين كت را بهمن بده شايد برايت كارى
بكنم ».مرد چاق لحظهاى بيرون رفت و با يك بشقاب جگر پخته و يك پاكت سيگار
بهاتاق برگشت .آنها را كنار من روى تخت گذاشت و بهتندى بهكت چرمنما چنگ
انداخت و درحالى كه بهسرعت از اتاق بيرون مىرفت گفت« :االن برمىگردم و
كمكت مىكنم!»
من مقدارى يادداشت همراه داشتم كه بهتدريج آنها را ريز كرده و در جيبم جاى
دادم و سپساز نگهبانى كه پشت در اتاق ايستاده بود اجازه خواستم بهدستشويى بروم.
وقتى به دستشويى رفتم ،نگهبان ،از بستن در توالت جلوگيرى كرد و من دوباره با
جيبى پر از كاغذ خرده بهاتاق برگشتم و بهتدريج آنها را در جعبههاى غذاى هواپيما
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ريختم .ساعت حدود هشت شب بود كه دو مأمور مسلح وارد اتاق شدند و من را
همراه بردند .از در بزرگ سالن ترانزيت گذشتيم و وارد باند فرودگاه شديم .نورافكنها
بر ميدان وسيع فرودگاه نور مىپاشيد و بدن نقرهاى هواپيماهاى بزرگى كه آماده بود
تا در آسمان بال بگشايد ،در زير بارش نور مىدرخشيد .پنداشت لذتبخشى كه من
هم مسافر يكى از آنها باشم با هشدارى كه پليس همراهم داد ،در سياهى شب گم
شد.
مأموران مسلحى كه بهمحافظت ايستاده بودند ،در همه سوى باند فرودگاه ديده
مىشدند .مسيرى را در كنار ساختمان فرودگاه پيش رفتيم و سپس بهراهرويى باريك
وارد شديم .در اتاقى كه مأمور مسلحى از آن مراقبت مىكرد محمد را ديدم كه تنها
نشسته بود .يكى از مأموران همراهم وارد اتاق مجاور شد و من براى اينكه محمد را
نيز از تصميم خود آگاه كنم ،با صداى بلند و بهزبان فارسى كه پليس لبنانى معنى آن
را نمىفهميد ،گفتم «من حرفى براى گفتن ندارم .تا من را بهسفارت الجزاير نبرند
حرف نخواهم زد ».اين جمله ها را چندبار تكرار كردم .پليس همراه من هاج و واج و
شايد ترحمآميز بهمن نگاه مىكرد و بلند صحبتكردنم را ناشنيده مىگرفت .محمد با
چند سرفه خبر داد كه صدايم را شنيده است.
حدود نيمساعتى از انتظار ما در راهرو گذشته بود كه مردى با موهاى خاكسترى
درحالى كه عينكش را روى بينىاش ميزان مىكرد ،بيرون آمد و با لحنى محترمانه
گفت« :بفرمائيد تو ».من روى صندلى كنار ميز او جاى گرفتم و لحظهاى بعد مرد
ديگرى نيز وارد اتاق شد .مرد عينكى بهانگليسى شروع بهصحبت كرد .نام و
مشخصاتم را پرسيد .من براساس گذرنامهی ايرانى كه همراه داشتم بهاو پاسخ گفتم.
سپس پرسش پيرامون چگونگى مسافرت بهلبنان ،محل اقامت در بيروت و نيز در
مورد وسائلى كه با خود حمل مىكردم ،شروع شد .من در پاسخ گفتم« :جوابتان را در
سفارت الجزاير به شما خواهم داد و در غير اين صورت حرفى براى گفتن ندارم».
بازجو با مهارت خاصى شيوههاى فريب ،تطميع و تهديد خود را بهكار مىبرد و جواب
من همواره بههمان شكل تكرار مىشد .مرد عينكى كه از ناكامماندن بازپرسى خسته
و ناراحت بود با لحنى خشن و تهديدآميز گفت« :شما را بهسفارت الجزاير نخواهيم
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برد ».سرانجام طاقتش بهپايان رسيد و از من خواست كه گفتههايم را روى يك
برگهی رسمى بنويسم .در پرسشنامهاى كه روى ميز بود ،نوشتم «تا هنگامى كه
بهسفارت الجزاير برده نشوم هيچ حرفى نخواهم زد ».سپس زير نوشته را امضا كردم.
دو نفرى كه در اتاق بودند نيز بهعنوان شاهد ،با امضاى خود آن را تأييد كردند .بار
ديگر بهانبار غذاى هواپيما بازگردانده شدم .اين بار بهجاى اينكه دستهايم را قفل
بزنند ،در اتاق را قفل كردند .ساعت نزديك دهشب بود كه محمد را نيز پيش من
آوردند .او در بازجويى گفته بود كه آن روز براى هواخورى بهخارج شهر آمده و
بهعنوان سرگرمى ،سرى هم بهفرودگاه زده بود .در سالن فرودگاه بهطور تصادفى،
فردى را كه قبالً در كنار دريا با او آشنا شده بود ،مىبيند .فرد مزبور گذرنامهاش را
براى لحظهاى بهاو مىسپارد .در اين بين ،مأموران او را بازداشت مىكنند .محمد گفته
بود كه در يك اردوگاه فلسطينى در حاشيه بيروت زندگى مىكند .از آنجا كه پليس
لبنان جرأت ورود بهاردوگاه هاى آوارگان فلسطينى را نداشت ،چنين آدرسى از دسترس
پليس در امان بود .محمد ،هرگونه ارتباطى را با من و وسايل همراهم ،انكار كرده بود.
آن شب ،طرح هاى گوناگونى را براى فرار مورد بررسى قرار داديم كه هيچكدام
انجامپذير نبود .بقيه شب را بهمحملسازى براى بازجويىهاى آينده گذرانديم .مهم
اين بود كه در طول بازجويى از تناقضگويى و پرگويى بپرهيزيم و آنچه را رخ داده
بود بهكس ديگری ربط ندهيم.
ساعاتى از بازداشت ما گذشته بود .رفت و آمد زياد در بيرون اتاق ،آغاز كار ادارى
روز بعد را نشان مىداد .با شنيدن صداى بازشدن قفل روى درب ،ساكت شديم و دور
از هم ،بيگانهوار نشستيم .دو مأمور مسلح وارد اتاق شدند و پساز انباشتن لباسها در
چمدان و ساكها ،ما را بهيكديگر دستبند زدند و با خود بردند .ما در عقب لندرور
پليس جاى گرفتيم .لندرور از باند فرودگاه خارج شد و راه شهر را در پيش گرفت .دو
مأمور مسلح در عقب ماشين نشسته و مراقب ما بودند .راننده و يك گروهبان نيز در
جلو نشسته بودند .ناگهان در چهرهی محمد گشايشى ديدم و او بهنگاه من پاسخ
گفت .وى گفت كه االن فتحاهلل را ديده است .بهگفتهی محمد ،فتحاهلل با لباس مبدل
در گوشهاى از محوطه فرودگاه ايستاده و براى او دست تكان داده بود .من گفتم:
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«اگر فتحاهلل ما را ديده باشد چيز خوبى است .پس رفقا از دستگيرى ما باخبرند».
بعدها معلوم شد كه اين تنها يك تخيل بوده است .لندرور در مسيرى كه براى ما
ناآشنا بود بهپيش مىرفت .گروهبانى كه در جلو نشسته بود ،فرصت را غنيمت شمرده
بود و ما را نصيحت مىكرد .او مىگفت« :شما قاچاقچیها نمىدانيد زندگى دور از
جرائم چقدر شيرين است .براى پول ،زندگى را براى خودتان حرام مىكنيد ».لندرور
پساز نيمساعت و گذر از چند خيابان پيچدرپيچ در برابر يك ساختمان مجلل
سفيدرنگ ايستاد و ما را بهداخل ساختمان هدايت كردند .با نگاهى بهباالى ساختمان،
كلمه «دادگاه نظامى» را كه درشت و بهعربى نوشته بود ،خواندم .از سه پله باال رفتيم
و در دفتر بازداشتگاه كه در آن تعدادى پليس و نظامى ،ما را تماشا مىكردند ،بارمان
را بر زمين گذاشتيم .مرد بلندقدى جلو آمد ،نام و فاميل و مليت ما را پرسيد .محمد
كه قبالً خود را فلسطينى و بهنام «عمر خطاب» معرفى كرده بود ،گفتههايش را تكرار
كرد .مأمور ،با لحنى سرزنشكننده محمد را دروغگو خواند و سپس عكس فتحاهلل را
كه روى گذرنامه بود بهاو نشان داد و گفت« :اين عكس تو نيست؟» وقتى كلمه «نه»
را شنيد سيلى محكمى بهگونهی او كوبيد و گفت« :اسمت را دروغ گفتى ،عكست را
هم حاشا مىكنى؟» جيب ها و همه جاى بدنمان را گشتند ،بند كفشها را درآوردند و
ما را دستخالى بهاتاق تاريكى كه فقط با يك پنجره آهنى بهراهرو راه داشت،
فرستادند .سكويى بهبلندى نيممتر بيش از نيمى از كف اتاق را پوشانده بود .چند پتوى
كهنه روى سكو انداخته بودند كه در گوشهاى از آن ،دو نفر از سرما كز كرده بودند و
بهما مىنگريستند .اتاق ،بوى نم و تعفن مىداد .دهليز تاريكى كه در دل يكى از
ديوارها ديده مى شد ،توالت و دستشويى بازداشتگاه بود .آن روز ،يكشنبه بود و تا فردا
كسى بهما كارى نداشت و اين فرصت خوبى براى فكركردن و محملساختن بود.
هريك پتويى بهخود پيچيده ،در گوشهاى از سكو نشستيم و در تاريكى و سكوت آن
بيغوله ،فرو رفتيم .پساز لحظاتى ،وقتى بهتاريكى ،رطوبت و تعفن خو گرفتيم،
بهمحملسازى براى آنچه روى داده بود پرداختيم.
فتحاهلل خامنهای ،پساز اينكه پيراهن خود را با محمد عوض مىكند و بهبالكن
فرودگاه برمىگردد ،تراب حقشناس را در آنجا مىبيند .تراب نيز از ديدن من اظهار
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بىاطالعى مىكند و آن دو همچنان مدتى در بالكن فرودگاه منتظر مىمانند تا شايد
عبور بهتأخيرافتادهی من را بسوی هواپيما شاهد باشند .پساز اينكه از من هيچ اثرى
نمىبينند و هواپيما با حدود نيمساعت تأخير ،پرواز مىكند ،آنها تصميم مىگيرند
بهسالن فرودگاه بيايند و همراه با محمد يقينى بهخانه بازگردند .پساز كمى جستجو و
پيدانكردن محمد ،بهشهر و بهخانهی گروهی بر میگردند .آنها بهساير رفقا می گويند
كه من را بين مسافرانی كه بهاتوس فرودگاه سوار میشدند نديدهاند و محمد را هم
كه در سالن فرودگاه بوده است پيدا نكردهاند .كسى فكر نمىكرد كه براى محمد
مسئلهاى پيش آمده باشد .آنها گمان مىكردند كه محمد پساز بازگشت از فرودگاه
طبق معمول هر روز بهكالس جودو رفته است كه در آن صورت تا چندساعت ديگر
به خانه خواهد آمد .چندساعت بعد ،وقتى انتظارشان براى بازگشت محمد ،بىنتيجه
مانده بود احتمال مىدهند كه برايش رويدادی ناگهانی رخ داده باشد .آنها هرگز
گمان نمیكردند كه محمد در رابطه با من در فرودگاه گرفتار شده باشد .اما نديدن
خروج من از سالن ترانزيت ،كه مىتوانست بهعلت رخدادی دور از انتظار باشد ،خطری
بود كه بايد جدی تلقی میشد .رفقا با گمان اينكه من در فرودگاه دستگير شده باشم،
بیدرنگ بهاقدامات امنيتى دست میزنند.
وجود هشت نفر كه پنجنفرشان فاقد هرگونه مدرك شناسايى بودند ،در خانهی
خيابان عبدالعزيز در مركز بيروت ،يك خطر بالقوه بود .من از آن خانه بهفرودگاه رفته
بودم و در صورت افشاى آن ،آنجا اولين جايى بود كه مورد بازرسى پليس قرار
مىگرفت .مقدار زيادى اسلحه ،مهمات ،مدارك سياسى و تشكيالتى نيز در اين
خانهی گروهى موجود بود كه با لورفتن آن مىتوانست فاجعه بيافريند .رفقا فوراً دست
بهكار مىشوند .تراب با دوستان فلسطينى تماس مىگيرد و براى پيداكردن يك
خانهی امن از آنها كمك مىخواهد .رفقا نيمهشب همهی وسايل غيرمجاز خانه را در
چمدانها جا مىدهند و همراه تراب حقشناس بهخانهيی متعلق بهفلسطينىها دريكى
از خيابانهاى منطقهی حمرا مىفرستند .بقيهی افراد نيز بين آن خانه و مسافرخانه
تقسيم مىشوند .خانهی فلسطينىها يكى از جاهاى امنى بود كه گاه رهبران
فلسطينى بهطور موقت در آن بهسر مىبردند.
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بامداد روز بعد ،خانهی گروهى ما در خيابان عبدالعزيز كامالً خالى بود .ساعاتى از
دستگيرى ما در فرودگاه گذشته بود كه شبكهی اطالعاتى فلسطينىها خبر مبهمى را
دريافت مىكند .خبر اين بود كه در فرودگاه بيروت ،يك بازداشت مرموز انجام شده
است كه مىتواند در ارتباط با سازمانهای فلسطينى باشد .صبح روز بعد« ،علی
حسنسالمه» كه مسئول گروههاى خارجى در سازمان الفتح بود و در جريان سفر من
بهايران نيز قرار داشت ،بهتراب خبر مىدهد كه احتمال دارد فرد بازداشتشده در
فرودگاه همان مسافر ايرانى باشد كه بنا بود روز پيش بهايران سفر كند!
على حسنسالمه ،از افسران سازمان آزادیبخش فلسطين و يكى از مسئولين امور
امنيتى آن سازمان بود .او مسئوليت امور آموزشى گروههاى غيرفلسطينى و از جمله
گروه ما را بهعهده داشت .وى كه بهابوحسن ملقب بود ،از سوى اسرائيل بهعنوان
طراح اصلى عمليات ترور ورزشكاران اسرائيلى در بازىهاى المپيك مونيخ معرفى
شده بود .ابوحسن طى گفتوگوهايى كه با مسيحيان لبنان پيرامون درگيرىهاى
خونين آن كشور انجام مىداد با خانم جورجينا رزق آشنا شد .جورجينا كه چندسال
پيش از آن ملكهی زيبايى جهان شده بود بهاين مسئول فلسطينى دلباخت و پساز
چندى بهعنوان همسر دوم ابوحسن با وى ازدواج كرد.
مأموران امنيتى اسرائيل كه ابوحسن را تعقيب مىكردند ،سرانجام وى و چندتن از
محافظانش را هنگامى كه در منطقهی حمرا در بيروت در حركت بودند در يك تلهی
انفجارى بهقتل رساندند.
دقايقى پساز ساعت ده صبح يكشنبه ،رسول براى كارى از خانه بيرون میرود .در
برابر يك دكهی روزنامهفروشى پا سست میكند و نگاهی بهخبرهای درشت
روزنامهها مىاندازد .در بين تيترهايى كه مىخواند ،عنوان درشت روزنامه «النَّهار» او
را درجايش ميخكوب مىكند .خبر چنين بود« :دستگيرى دو قاچاقچی ايرانى در
فرودگاه ».رسول با روزنامهاى در دست بهسرعت بهسراغ ديگر رفقا مىرود .عكس
من و عكس فتحاهلل ،كه از گذرنامهها برداشته شده بود در صفحهی سوم اين روزنامه
چاپ شده بود و چگونگى بازداشت ما يك چهارم آن صفحه را پر كرده بود.
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من و محمد زير نور ضعيف المپ سقف بازداشتگاه نشسته بوديم و محمل
مىساختيم .ما تصميم گرفتيم كه هرگز بهايرانىبودن خود اعتراف نكنيم .محمد ،يك
فلسطينى است كه در كشورهاى ساحل خليجفارس زندگى كرده است و من فلسطينى
ديگرى كه در افغانستان بزرگ شدهام .بدين ترتيب عدم تسلط بهزبان عربى را ،توجيه
مىكرديم .محملهاى درجه دو نيز ساخته بوديم تا در صورت ضرورت ،آنها را مطرح
كنيم .چارچوب كلى در هر دو محمل اين بود كه ما ايرانى نيستيم ،اعتراف ما
بهايرانىبودن ،تحويل ما را بهايران ،از نظر قوانين لبنان ،آسان مىكرد.
در بازداشتگاه ،بهكسى غذا نمىدادند .درواقع هركس ميهمان جيب خود بود .محمد
مقدارى پول لبنانى با خود داشت .سه عدد ساندويچ سفارش داديم و با ساندويچ سوم
يك بازداشتى را كه بنا بود روز بعد آزاد شود ،ميهمان كرديم .او مىگفت فدايى
فلسطينى است و بهجرم داشتن اسلحه بازداشت شده است .وقتى باب دوستى را با وى
گشوديم ،او پيشنهاد كرد اگر كارى در خارج از زندان داشته باشيم ،بهمحض
آزادشدن برايمان انجام دهد .ما كه از انعكاس خبر دستگيرىمان در روزنامهها
بىاطالع بوديم ،درصدد بوديم تا بهشيوهاى ،رفقا را از سرگذشت خود باخبر كنيم .بر
كاغذى كه زندانى همبند ما در اختيارمان گذاشت ،نامهاى كه ظاهراً با محمل ما جور
بود در چند سطر نوشتيم .اين نامه گوياى اين بود كه يك فدايى فلسطينى
بازداشتشده ،خبر دستگيرى و محل بازداشتش را بهرفيقش اطالع مىداد .از اين
زندانى خواهش كرديم كه پساز خروج از بازداشتگاه ،نامه را بهيكى از دفاتر فلسطينى
برساند و او گفت كه حتماً اين كار را خواهد كرد .يكشنبهشب ،در بازداشتگاه دادگاه
نظامى فقط دو سرباز مسلح ،كشيك مىدادند .اين خلوت و سكوت شب تعطيل ،گاه و
بىگاه وسوسه و خيال فرار را در ذهنمان برمىانگيخت .گرچه اين يك رؤيا بود كه تا
واقعيت ،فاصلهی بسيار داشت ،اما پرداختن بهچنين افكارى نشانى از زندگى بود.
نشان اين بود كه ما براى ماندن تالش خواهيم كرد.
در رويارويی با شرايط دشوار ،زمانی كه دست انسان از همهی امكانات كوتاه است
و فريادهاى دلش را فقط خودش مىشنود ،هنگاامى كاه هايچ راهاى پايش روياش
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نيست ،ذهنش بهكار مىافتد و در دنياى رؤياها ،پرتوی از اميد را اينجا و آنجا مىبيند.
بهزندگى خيالى پساز آزادى ،مىانديشد ،بهآن جلوه میدهد و از انديشيدن بهآن ،لذت
مىبرد .همانطور كه در خيال يك آدم گرسنه ،هرچيز قابل خوردن ،خوشمزه باهنظار
مىرسد ،در ذهن يك زندانى نيز زندهبودن و زندگىكردن ،ارزش تازهاى پيدا مىكند.
آمد وشد بيرون اتاق نشان اين بود كه صبح دوشنبه ( 11مرداد) فرا رسيده است.
در آهنى اتاق براى لحظهاى گشوده شد و سربازى بهداخل نظر انداخت ،تعداد زندانيان
را شمرد و در را بست .حدود نيمساعت بعد ،مردى كه بنا بود آزاد شود ،بهبيرون
فراخوانده شد و ديگر برنگشت .ساعتى پساز آن مأمورى از دريچهی روى در ،نام مرا
خواند و خواست كه خارج شوم .در حالى كه مأمور بازويم را گرفته بود ،بهاتاقى در
ايوان جلو دادگاه ،وارد شدم .مردى ميانسال كه ظاهر ورزيدهاش مرا بهياد معلم
ورزشم در دوران دبيرستان مىانداخت ،با لباسهاى مرتب پشت ميز بزرگ و مجللى
نشسته بود و چشمان پرسؤالش را بهمن دوخته بود .او در حالى كه با انگشتانش بازى
مىكرد ،نام و مليت مرا پرسيد .آنچه را در بازپرسى فرودگاه گفته بودم ،تكرار كردم .او
خواست كه داستان دستگيرى و علت بازداشت را براى او توضيح دهم .دوباره حرفى را
كه در فرودگاه زده بودم ،تكرار كردم و گفتم« :تا مرا بهسفارت الجزاير نبريد جواب
شما را نخواهم داد ».بازپرس  ،قلمش را كه بدون استفاده در دستش مانده بود،
به سويم نشانه گرفت و با لحنى تهديدآميز سؤالش را تكرار كرد .اما اصرار او بىنتيجه
ماند .ناگهان همهی احساسش را در صداى خشنش ريخت و داد كشيد« :همين امروز
بهايران تحويلت مىدهم .تو يك قاچاقچی ايرانى هستى و بس ».آنگاه مرا
بهبازداشتگاه برگرداندند و محمد را براى بازجويى بيرون بردند .محمد نيز همانطور
كه در فرودگاه گفته بود ،هر نوع ارتباطى را با من و با اسلحهی توقيفشده ،انكار
كرده بود .او را نيز بهبازداشتگاه برگرداندند.

انتقال بهزندان
ساعت يازده صبح دو شنبه  11مرداد ،پساز اينكه دستهاى من و محمد در
دستبند مشتركى مهار شده بود ،همراه دو سرباز مسلح از بازداشتگاه خارج شديم .جيپ
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ارتشى حامل ما از خيابانهاى باريك مىگذشت .مسير حركت اتومبيل براى ما ناآشنا
بود و سؤال اينكه ما را بهكجا مىبرند ،بىجواب مانده بود .با توجه بهجهت خورشيد،
ما بهسوى جنوب شهر مىرفتيم .با يك تصور خوشبينانه بهخود مىگفتيم كه شايد
مىخواهند ما را بهتشكيالت فلسطينىها تحويل دهند.
اتومبيل در يك خيابان فرعى سر يك چهارراه توقف كرد و تنها مأمورى كه عقب
جيب نشسته بود از ماشين پياده شد تا در مغازهاى خريد كند .من دستم را از دستبند
مشترك بيرون آوردم .در اين لحظه ما مىتوانستيم در دو جهت مختلف فرار كنيم.
خطر تيراندازى از سوى مأمور مسلحى كه جلو نشسته بود ،وجود داشت ولى از آنجا
كه با تأخير صورت مىگرفت ،بهما شانس فرار مىداد .لحظهاى درنگ كرديم .تصور
فريبندهی تحويل ما بهفلسطينى ها ،فرصت فرار را از ما ربود و ما را در جاى خود نگه
داشت .لحظهاى بعد مأمور مراقب برگشت و بهدودلى ما خاتمه داد .اتومبيل بهراه افتاد
و پساز طى مسيرى در برابر يك در آهنى بزرگ ايستاد .بر فراز آن در ،عبارت
«زندان رَمْل» ديده مى شد .ما را با وسائلى كه برايمان باقى مانده بود از ماشين پياده
كردند و با ورود بهدفتر زندان ،نام دو زندانى جديد در دفتر بزرگى ثبت شد.
محمد ،پولى را كه همراه داشت نصف كرد و صد ليرهی لبنانى بهمن داد .از وسايل
موجود در يك چمدا ن و دو ساك بزرگ ،تنها دو عدد پيراهن ،يك حوله و يك چتر از
دستبرد مأموران در امان مانده بود .پول خود را در دفتر زندان بهامانت گذاشتيم و وارد
انبار زندان شديم .كمربند ،بند كفش ،عينك و ساير وسايل غيرمجاز را از ما گرفتند و
پساز عبور از دو دروازهی آهنى ديگر ،وارد حياط زندان شديم .روى نيمكتى كنار
يكى از باغچهها نشستيم .رفتوآمد زيادى در سرای كوچك زندان ديده مىشد.
حركت سريع افرادى كه همه لباس معمولى برتن داشتند حكايت از شدت كار و
مشغلهی آنها داشت .سرانجام مأمورى بهسراغمان آمد و پساز آزادكردن دستها از
دستنبد ،ما را بهمردى با سر تراشيده و آستينهاى باالزده ،سپرد .اين مرد در حالى كه
دمپايىهايش را بهزمين مىكشيد ،ما را بهاتاقى هدايت كرد .در آنجا با كمك چند نفر
ديگر همهی زواياى لباسمان را گشتند تا مبادا اشياء غيرمجاز ،همراه داشته باشيم.
كسانى كه تفتيش بدنى مىكردند در كارشان بسيار جدى بودند و حتا زياده روی
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میكردند .برخوردهايشان خشن و تهى از هرگونه آداب انسانى بود .حتا بين انگشتان
پا و الى موهاى سر را بهدقت مىگشتند .زبانشان نيز همراه با حركت انگشتانشان،
كلماتى مانند دزد ،قاتل ،جيبزن و غيره را خطاب بهما ،زمزمه مىكرد .پساز پايان
بازرسى بدنى ،مرا از يك سو و محمد را از سوى ديگرى بردند.
يك مأمور پليس ،قفل درى آهنى را باز كرد .وارد داالنى باريك و دراز شدم .اين
راهروى تاريك ،از نور كمى كه از سقف مىپاشيد ،روشن مىشد .چهرهها در تاريكى
راهرو ،مات و مبهم بود .سروصدايی كه از اتاقهاى اطراف ،در راهرو شنيده مىشد،
گوش را بهشدت مىآزرد.
كاركنان زندان ،پيامهاى خود را با صداى بلندى كه بر همهی صداهاى ديگر چيره
بود ،بهسرتاسر راهرو مىفرستادند.
چند زندانى با در دستداشتن سينىهاى چوبى كه پر از ليوانهاى كاغذى بود،
براى ساير زندانيان چاى مىبردند .از يك در آهنى ديگر نيز گذشتم و وارد قسمت
دوم راهرو شدم .در سمت چپ ،درب زمخت و سياه يك سلول انفرادی باز شد و من
بهداخل آن فرستاده شدم .اين سلول انفرادى كه حدود سهمتر مربع وسعت داشت با
يك دريچهی چهارگوش دهسانتى كه روى درش بود ،بهراهرو راه داشت .از اين
روزنه ،راهرو را تماشا مىكردم .آمد و شد زيادى در جريان بود .زندانيان در دستههاى
كوچك و بزرگ ،بهطرف در ورودى راهرو و يا برعكس در حركت بودند .بدنهاى
نيمهلخت و حوله هايى كه بر دوش و يا در دست برخى آويزان بود ،نشان اين بود كه
زندانيان بهنوبت بهحمام برده مىشدند .برخی كه از مقابل سلول من مىگذشتند،
سركى مىكشيدند و در فرصت كوتاهى كه داشتند مىپرسيدند«:جرمت چيست؟»
وقتى عربى دست وپاشكستهام را مىشنيدند ،فوراً مىپرسيدند«:كجايى هستی؟» از
گفت و شنود كوتاهى كه با چند تن از رهگذران راهرو صورت گرفت ،وضع زندان تا
اندازهيی برايم روشن شد .فهميدم كه تنها دو سلول انفرادى در آن راهرو بود و كسانى
در سلول انفرادى نگهدارى مىشدند كه بهجرم بزرگى متهم بودند يا بازپرسى آنها
بهبنبست رسيده بود .بهگفتهی زندانيان ،بيشترين زمان ماندن در در سلول انفرادى
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ده روز بود و پساز آن طبق قانون زندانى را بهيكى از شش بند عمومى منتقل
مىكنند.
جز تعداد انگشتشمارى از افراد پليس كه اونيفورم بهتن داشتند بقيهی كاركنان
زندان از كسانى كه بازرسی بدنى مىكردند تا چايچى و جارچى و ساير آنها ،همگى
از زندانيان بودند.
جوان چاق و كوتاهقدى كه «بَسيم» صدايش مىكردند بارها بهسلول من سركشيد
و هر دفعه مزهاى ريخت و يا چيزى درباره من پرسيد .سرانجام جان كالم بهزبانش
آمد .او در حالى كه بهپيراهن نويى كه در گوشه سلول بود اشاره مىكرد گفت« :آن را
بده بهمن ».گفتم مىدهم بهشرط اينكه كاغذ و قلم براى من بياورى .او با چهرهاى
كه رنگ باخته بود گفت« :نه! هرگز! نوشتن در سلول انفرادى ممنوع است ».جوانك
رفت اما ساعتى بعد برگشت و گفت اگر پيراهن را بهمن بدهى چيزى را كه خواستى
برايت مىآورم .باالخره اين پيراهن نصيب او شد .روز بعد من صاحب يك ورق كاغذ
و يك خودكار شدم .نامهاى با كلمات رمز و بهآدرس يكى از مراكز فلسطينى نوشتم تا
شايد بهدست رفقا برسد .ديگر چيزى جز يك حولهی نو در بساطم نمانده بود .بسيم
كه با گرفتن پيراهن بهنوايى رسيده بود بار ديگر بهسراغم آمد و بهحولهاى كه در
معرض ديد بود اشاره كرد و گفت« :اگر آن حوله را بهمن بدهى ،نامهات را بههرجا
بخواهى مىفرستم ».آن روز قبل از بازرسى عصرانهی زندان ،نامهاى كه در وسط
حوله مخفى شده بود از سوراخ در بهدست بسيم رسيد.
روزهاى بعد از آ ن ،بيهوده در انتظار ديدار مجدد بسيم و اطالع از سرنوشت نامهام
بودم .شش روز بدون اينكه هيچ اتفاق تازهاى بيفتد ،در سلول گذشت .در اين زمان
بيش از هرچيز با تماشای راهرو خودم را سر گردم .هرگاه يكى از كاركنان راهرو
مىخواست توانمندی خودش را برای من نمايش دهد مىآمد و دريچهی روى در را از
بيرون مىبست.
هر روز در ساعت شش بامداد جارچى بيدارباش اعالم مىكرد .نيمساعت بعد
جارچى از همهی سر نشينان بندهای زندان میخواست كه ساكت باشند تا پيامهای او
را بشنوند .او سپس با صداى بلند تعداد زندانيان هر بند را مىپرسيد و جواب را
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بهنگهبانى زندان گزارش مىداد .دقايقى بعد نام زندانيانى كه بايد بهدادگاه بروند
توسط جارچى خوانده مىشد .آنها را از بندها بهحياط زندان مىبردند و بعد راهی
دادگاه میكردند .پساز فرستادن زندانيان بهدادگاه ،سينىهاى پر از چاى دست
بهدست مىشد تا بهكسانى كه از روز پيش در دفتر خريد خود ،چاى سفارش داده
بودند برسد .ساعتى بعد جارچى نام مريضهايى را كه بايد بهدرمانگاه زندان مىرفتند،
فرياد مىزد .عبور دستههاى ده دوازهنفرى زندانيان نيمهلخت تقريباً تمام روز ادامه
داشت .برخالف فقر آشكارى كه زندانيان را در «دبى» نحيف و رنجور كرده بود،
زندانيان رَمْل از بدنهاى ورزيده و چهرههاى سالمى برخوردار بودند .رمل ،بزرگترين
زندان موقت لبنان بود كه همهی متهمان اعم از جنايى و يا سياسى را در خود جاى
مىداد و هميشه بيش از دوهزار نفر در آن زندانى بودند.

سلول انفرادى
بيشتر وقتم صرف قدمزدن در طول و عرض سلول مىشد .همهی نوشتههاى روى
درب و ديوار و حفارىهاى روى ديوارهاى گچى را كلمه بهكلمه خوانده بودم و رنجى
را كه در ژرفای واژهها و البالى نوشتهها پنهان بود ،احساس كرده بودم .كتيبههاى
اسرارآميزى كه با سبك هاى گوناگون ،سطح ديوارها را پوشانده بود ،روحيه و احساس
آدمهايى را نشان مىداد كه اندكى پيش از آن ،جرم بزرگى را از نگاه قانون مرتكب
شده بودند .رنگ و بوى بسيارى از واژهها ،آلوده بهخون بود .نوشتهی يك قاتل كه
جان انسانى را تباه كرده بود و جان خودش باقى بود ،بىعدالتى بيزاركنندهاى تراوش
مىكرد .اما اين بىعدالتى در بسيارى از موارد زائيدهی جامعهاى بود كه بهدست
نابكاران از خوبىها تهى شده بود.

بازپرسى در دادستانى ارتش
عصر يكشنبه  17مرداد  1350وقتى جارچى ،زندانيانى را كه مىبايست روز بعد
بهدادگاه فرستاده شوند ،نام مىبرد ،اسم «ابراهيم آوخ» چون شهابى در افق تاريك
ذهنم فرود آمد و خمودى شش روزهی سلول را درهم شكست.
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دوشنبهَ 18 ،مرداد  ۱۳۵۰يك هفته از اقامتم در سلول انفرادى مىگذشت .ساعت
هفت و نيم بامداد همراه با زندانيان دادگاهى بهحياط زندان فرا خوانده شدم .انتظار
داشتم محمد را نيز در آنجا ببينم اما از وى خبرى نبود .زندانيان را براى دادگاههاى
مختلف بهصف كردند .من در صف دادگاه نظامى بودم كه توسط يك كاميون پليس
راهى دادگاه شديم .ساعتى در اتاق بازداشتگاه دادگاه نظامی در انتظار ماندم تا اينكه
همراه سربازى بهاتاق بازپرسى برده شدم .بازپرس همان كسی بود كه پيش از
فرستاده شدن بهزندان نيز بازپرسی كوتاهی از من كرده بود .در حالى كه كاغذى را از
كشوى ميزش بيرون مىكشيد ،با لحنى تمسخرآميز گفت« :از اين پس نامههايت را
بهنشانى من بفرست ».او نامهاى را كه توسط بسيم فرستاده بودم ،چون برگ پيروزى
در دستش تكان مىداد .بديهى بود كه من اعتماد كامل بهبسيم نداشتم .فقط با او
معاملهاى كرده بودم و او نامردى كرده بود .درحالى كه كمكگرفتن از يك زندانى در
زندان دبى ،جان عدهاى را نجات داده بود ،دليلى نداشت كه اينجا هم تيری در
تاريكی نيندازم و بهكمك يك زندانى ،خوشبين نباشم.
بازپرس مىخواست بداند فرد مورد خطاب من در نامه ،كيست و رابطهام با دفتر
فلسطينى ها چگونه است .در اين مورد هيچ پاسخى ندادم .وى در حالى كه با اداى
كلماتى خشن ،خشم خود را فرو مىنشاند ،كاغذ را بهكشو ميزش برگرداند و يك
برگهی بازپرسى روى ميز گذاشت« .نَصْرى لَحود» ،از من خواست كه خود را معرفى
كنم.
من براساس محملى كه قبالً با محمد توافق كرده بوديم خود را فلسطينى معرفى
كردم و سپس در چارچوب همان محمل بهسؤاالت وى پاسخ دادم .بازپرس بدون
اينكه عكسالعملى نسبت بهصحت و سقم گفتههايم نشان دهد ،هرچه بهزبان
مىآوردم يادداشت مىكرد .پرسشها بسيار و جوابها ناچيز و كوتاه بود .شرح ماجرا را
بهگونهی يك داستان تخيلى كه پاى كسى را بهميان نكشد ،براى بازپرس ديكته
كردم .در اين داستان ،من كامالً بىگناه بودم و صاحب اسلحه و مهمات ،شخصى بود
كه نام و نشانش در داستان گم مىشد.
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بازپرس داستان را از زبان من چنين نوشت« :در مسافرتى كه چندماه پيش
بهپاريس كرده بودم ،در يك كافه رستوران با يك ايتاليايى بهنام آلبرت آشنا شدم.
وقتى او فهميد كه عازم بيروت هستم ،يك برگ بستانكارى را بهمن داد تا پول او را
از يك نفر در بيروت وصول كنم .بههمين منظور يك شماره تلفن هم داده بود كه
شمارهاش چنين بود( ....برحسب تصادف شماره ساختگى من مربوط بهشهر طرابلس
در شمال لبنان بود) .وقتى در بيروت با اين تلفن تماس گرفتم ،شخصى كه بهتلفن
جواب داد ،گفت كه بعدازظهر عازم فرودگاه است و مىتوانم وى را در فرودگاه
مالقات كنم .عالمت و قرارى گذاشتيم كه در فرودگاه همديگر را ببينيم .مشخصات
شخص مزبور نيز بدين قرار بود( ...در اينجا مشخصات قد و هيكل فتحاهلل را گفتم كه
مأمور بار فرودگاه نيز او را با من ديده بود و در پرونده نوشته شده بود) .وقتى بدهكار
برگ بستانكارى را ديد گفت كه پول كافى همراه ندارد و بايد بهشهر برگردد .آنگاه از
من خواست كه در فرودگاه منتظر او بمانم .او قبل از اينكه بهشهر برگردد از من
خواهش كرد كه بليط هواپيما و دو اسلحه كمرى و مقدارى مهمات را برايش
نگهدارى كنم .من كه از همراهداشتن اسلحه نگران شده بودم بهتوالت فرودگاه رفتم و
آنها را در زير پيراهنم مخفى كردم .وقتى يك ساعت منتظر شدم و از دوست آلبرت
خبرى نشد ،در جستجوى او بهقسمت مسافران رفتم .در آنجا يك كارمند هواپيمايى
كه بليط را در دست من ديده بود و فكر كرده بود مسافر هواپيما هستم ،از من
خواست بهطرفى بروم كه ظاهراً چارچوب كنترل فلز بود .بهگفتهی اين مأمور از
چارچوب گذشتم كه در آنجا بهمن مشكوك شدند و دستگيرم كردند .بيش از اين از
دوست آلبرت ،از اسلحهها و از بليط هواپيما اطالعى ندارم .چمدانها نيز بهنام من
نبوده است و از آنچه در آنها بوده است بیخبرم».
پساز پايان اين داستان ،بازپرس مليتم را پرسيد .من خود را يك فلسطينى بهنام
«علىمنصور عبداهلل» معرفى كردم كه دوران كودكى را در افغانستان گذراندهام و زبان
اصلیام افغانستانی است .بازپرس بهخشم آمد و گفت« :تو ايرانى نيستى؟» همين كه
انكار مرا شنيد ،گفت« :به عربى بنويس كه تو ايرانى نيستى ».من بهعربى دست و
پاشكسته نوشتم كه ايرانى نيستم .نصرى لحود مىخواست هويت اصلى من و جريان
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واقعى حمل اسلحه را بداند .وقتى پاسخ سؤاالت براساس محمل قبل تكرار شد ،او كه
بهساختگىبودن اين گفتار بهخوبى واقف بود ،با عصبانيت انگشتش را بهسمت من
نشانه گرفت و گفت «اگر فشار سلول انفرادى براى بازكردن زبانت كافى نيست تو را
بهشكنجهگاه خواهم فرستاد ».آنروز نيز نصرى لحود بدون اينكه چيز تازهاى
دستگيرش شده باشد دستور بازگرداندن مرا بهسلول انفرادى صادر كرد.
در نامهاى كه بهدست بازپرس افتاده بود چيزهايى بهرمز نوشته بودم .وى اين خبر
را كه يك نامهی رمزى از من بهدست آورده بود ،بهخبرنگاران مطبوعات داده بود و
همان روز روزنامههاى بيروت براى پركردن يك ستون خبرى ،درباره نامهی رمزى
قاچاقچی اسلحه كه در فرودگاه دستگير شده بود قلمفرسايى كرده بودند و از جمله
نوشته بودند كه ايرانى بازداشتشده آن را براى شخصى بهنام محمدعلى فرستاده
است .محمدعلى ،نام مستعار تراب بود كه فلسطينىها وى را با آن نام مىشناختند.
وقتى رفقاى ما در خارج زندان اين خبر را در روزنامهها خوانده بودند «كشف نامهی
رمزى» معمايى در ذهن آنها ايجاد كرده بود .آنها نمىدانستند چرا نامه نوشته شده
است ،بهچه آدرسى بوده و چه مطالبى در آن وجود داشته است.
صبح شنبه  23مرداد  1350با اينكه روز تعطيل بود ،مرا بهدادگاه نظامى
فرستادند .آن روز نصرى لحود كه حالت تهاجمى و طلبكارانهاى بهخود گرفته بود،
صحبتش را چنين شروع كرد« :االن كاردار سفارت ايران پيش من بود .ايران
مىخواهد تو را تحويل بگيرد .در صورتى كه حقيقت را بگويى پروندهات را تكميل
مىكنم و بهدادگاه مىفرستم و اگر بخواهى باز هم هجويات گذشته را تكرار كنى،
همين امروز بعدازظهر تو را بهايران خواهم فرستاد ».بديهى بود كه چيزى براى گفتن
بهوى نداشتم و بهخوبى مىدانستم كه فرستادن بهايران نيز كار آن چنان سادهاى
نيست كه همان روز بعدازظهر انجام شود .هرچند دستگاه ادارى و قضايى لبنان دچار
هرج و مرج بود ،ولى بهعلت اينكه گروههاى رقيب بر كار يكديگر نظارت داشتند،
امكان تصميمگيرى خودسرانه براى يك مسئله قضايى بسيار ناچيز بود .هر تصميمى
مىبايست از كانال ادارى و ظاهراً از طريق دادگاه مىگذشت.
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در دوازده روزی كه در سلول انفرادی گذرانده بودم دنياى زندان را از دريچهاى
كوچك تماشا و احساس كرده بودم .با ديدن انبوهى از مردان كه هر روز از مقابل
سلول مىگذشتند ،باور داشتم كه زندگى در شريانهاى آن زندان نيز ادامه دارد .ديگر
تنگى و كوچكى سلول ،مانند روزهاى اول ،جان و روان را نمىآزرد .اميد و نااميدى،
اندوه و شادى ،خشم و فروتنى ،ترس و دالوری و ساير تراوشهاى زندگى كه در
رفتار زندانيانی كه از راهرو می گذشتند ديده میشد ،بهفضاى مردهی سلول انفرادی
جان میبخشيد .من هم بهزندگى در زندان پيوسته بودم و يازدهمين روز زندان را
براساس گفتهی زندانيان ،روز انتقال بهبند عمومى مىپنداشتم.

بند عمومى
شنبه  23مرداد  ،1350پساز بازگشت از بازجويی ،نزديك ظهر بود كه نيمچهرهاى
در سوراخ روى در نمايان شد و گفت« :وسائلت را بردار بيا بيرون ».آنچه در پندار بود
تحقق مىيافت .زمان بودن در سلول انفرادی بهپايان رسيده بود .در اينجا بويى از
قانون بهمشامم خورد كه خوشحالكننده بود .همهچيز را در پتوى سياه زندان جمع
كردم و بهكولم انداختم و از سلول خارج شدم .چند قدم آنطرفتر ،در همان راهرو،
مأمور همراهم سر بهپنجرهی بند شماره  2برد و خبر ورود يك تازهوارد را اعالم كرد.
وقتى در آهنى سنگين و سياه باز شد و وارد بند شدم ،دهها جفت چشم سياه بهمن
خيره شده بود .با اينكه فضاى اتاق نسبتاً بزرگ بود اما ديوارهاى تا كمر سياه و نور
كم و دود سيگار آن را دلگير كرده بود .جوانى كه خود را سَعْدون معرفى كرد جلو آمد،
خوشآمد گفت ،بار دوشم را برداشت و در روى پتوى سياهرنگى كه كنار ديوار فرش
كرده بود گذاشت .سعدون گفت كه جاى كنار ديوار سرقفلی دارد اما او بهمن اجازه
میدهد كه كنار او و روی پتوی وى بنشينم .گفتار سخاوتمندانهی سعدون هنوز بهدل
نهنشسته بود كه از من پرسيد چقدر پول در دفتر زندان دارم .همينكه كلمهی صدليره
را شنيد ،آثار شادى بر گونهاش نقش بست .وى پارچهی سفيدى را از كيسهی
پالستيكى كه بهديوار آويخته بود ،بيرون آورد و روى زمين پهن كرد .هر زندانى
همهی وسايل خود را در كيسهاى كه جامهدان نام گرفته بود ،انباشته و بهديوار اتاق
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آويخته بود .سعدون ،يك ليموترش و دو حبه سير روى سفره گذاشت و ضمن اينكه
چيزهاى ديگر بهسفره اضافه مىكرد گفت« :من و تو با هم شريكى غذا مىخوريم».
وجود تعداد كمى زندانى در اتاقى بهآن بزرگى ،يك زندان راحت را بهياد میآورد.
ناگهان در آهنى باز شد و گروهى از زندانيان از حمام برگشته ،وارد اتاق شدند .نگاه
كنجكاوانه و پرسشهاى پىدرپى زندانيان آزاردهنده بود .همه مىخواستند در يك
لحظه همه چيز زندانى تازهوارد را بدانند .سعدون بهكمك برخاست و گفت« :بابا اين
بيچاره كالفه مىشود .من خودم همه چيز او را بعداً برايتان تعريف مىكنم ».هنوز
حلقهی زندانيان دور من باز نشده بود كه در آهنى زوزهاى كشيد و گروه ديگرى از
زندانيان وارد اتاق شدند .جريان بازگشت زندانيان بهاتاق چند بار تكرار شد و هر بار
شلوغى اتاق را بيشتر از پيش كرد.
اتاق براى آن همه آدم بسيار تنگ و كوچك بود .سعدون گفت« :حاال با تو
مىشويم شصت و شش نفر ».چشم از ديدن آن همه اجسام نزديك و متحرك نفرت
داشت و گوش از شنيدن صداهاى بههم پيچيده و نامفهوم در عذاب بود .سعدون كه
بر زمين نشسته بود با زدن آرنجش بهپايم توجهام را بهخود جلب كرد .او با ته يك
ليوان پالستيكى ،سير و نمك را در يك كاسهی پالستيكی مىكوبيد تا با رسيدن
عدس پخته كه غذاى آن روز بود ،خوراك لذيذى تهيه كند .بعد از اينكه غذاى زندان
را با چاشنىهاى سعدون خوشمزه كرديم و خورديم ،يكى از زندانيان در غياب سعدون
گفت« :مواظب باش كه اين پسره تو را سركيسه خواهد كرد ».عصر همان روز مأمور
خريد زندان يك دفتر جيبى در اختيارم گذاشت تا مانند ساير زندانيانى كه در صندوق
زندان پولی داشتند ،براى روز بعد سفارش خريد بدهم .وقتى دفتر را بهسعدون نشان
دادم تا چگونگى استفاده از آن را بدانم ،وى آزمندانه دفتر را از دستم كشيد و گفت:
«من مىدانم چطورى بنويسم ».نيمهخيز بر زمين نشست و بىاعتنا بهاعتراض من ،در
دفتر خريد قلمفرسايى مىكرد .همينكه دفتر را از دست سعدون بيرون كشيدم ،از
جايش برخاست ،وسائلم را بهوسط اتاق پرت كرد و دستور داد كه جايگاهش را ترك
كنم .من بهجمع رعاياى بىجاى زندان پيوستم .غير از بيست و هفتنفرى كه هركدام
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يك جا در كنار ديوار داشتند بقيه در وسط اتاق راه مىرفتند تا زمان بيهودهی زندان را
كه بهدود و دم و جار و جنجال آلوده بود ،زير پاى خود لگدمال كنند.
طول دوازده قدمى اتاق با رفت و برگشتهاى بىپايان طى مىشد .جايى براى
نشستن نبود .بهگفتهی زندانيان ،براى دستيافتن بهپستترين جاى كنار ديوار بايد
حدود يكسال در اين اتاق راه رفت و يا اينكه از اول با سفارش يك پارتى وارد
زندان شد .پارتىدارها بهمحض ورود در باالی اتاق جاى مىگرفتند .فضاى اتاق در
ابر تيرهاى از دود فرو رفته بود و نفس را تنگ و سنگين مىكرد .بر لب هر زندانى،
سيگار گداختهاى ديده میشد .قانون نانوشتهی اين زندان كه بيش از گنجايشش
زندانی داشت اين بود كه هر تازهوارد روزها جايش وسط اتاق بود و شبها خوابگاهش
جلو دستشويى و مستراح اتاق .بعد كمكم هنگامی كه كسى اين اتاق را ترك مىكرد
جاى آنهايى كه بعد از او بودند يك پله جلو مىرفت .داشتن جايى در كنار ديوار،
يكى از آرزوهاى زندانيان اين بند بود.
در ضلع پايين اتاق ،از كنار دستشويى تا آخر ديوار يك قفسهی سيمانى بهارتفاع
يك و نيم قد و درازى دو قد وجود داشت تا زندانيان ظرفهاى پالستيكى و احياناً
خوراكى هاى خود را در آن بگذارند .اما از آنجا كه در اين دزدخانه امنيتى وجود
نداشت ،قفسه هميشه خالى بود .باالى سر زندانيانی كه كنار ديوار جا داشتند ،سرتاسر
پر از كيسه هاى حاوى كفش و لباس زندانيان بود .رنگ سياهى كه تا كمر ديوارها را
پوشانده بود ،با كثافت و آلودگى دائمى آن ،همساز و همرنگ شده بود.
وقتى چند زندانى كه در كنار قفسه خوابيده بودند سر از زمين برداشتند ،قيافهاى
آشنا بهچشمم آمد .او همان فلسطينى بود كه در بازداشتگاه دادگاه نظامى ،يادداشتى از
من بههمراه برد تا بهيكى از دفاتر سازمان آزادیبخش فلسطين برساند .او كه مدعى
بود همان روز آزاد مىشود ،يك راست بهزندان رمل منتقل شده بود« .حَماد» دروغ
گفته بود تا شايد بهبهانهی بردن نامه ،پاداشى بگيرد.
سامان دادن بهكارهای داخل اتاق وظيفهی رئيس اتاق يا «شاويش» بود .مرد
ميانسال مسيحى بهنام جرج (ژرژ) ،محلى براى آويزانكردن وسائلم مشخص كرد و
يك بشقاب پالستيكى براى غذاى روزانه نيز بهمن داد .جرج كه يك تاجر بود بهخاطر
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كالهبردارى در زندان بهسر مىبرد .ساعت سه و نيم بعدازظهر سطلى بزرگ از راهرو
به داخل اتاق فرستاده شد و يكى از زندانيان شام آن روز را كه برنج و عدس پخته
(مُجَدَّره) بود ،تقسيم كرد .آنگاه بهدستور شاويش نظافت اتاق شروع شد .همه دور اتاق
كنار ديوار نشستيم و پاها را جمع كرديم .اول كف اتاق را جارو كردند و سپس دو
سطل آب صابوندار روى زمين ريختند و با جارو آن را شستند و بعد با گونى خشك
كردند .هر روز دو نفر بهنوبت مأمور نظافت اتاق بودند .زندانيانى كه نمىخواستند خود
اين كار را انجام دهند با دادن يك پاكت سيگار ،زندانى ديگرى را بهاين كار
وامىداشتند.
ساعت چهار بعدازظهر همه در دو رديف پشت سرهم دورتادور اتاق بهصف
ايستاديم .رئيس اتاق تعداد زندانيان را شمرد و پشت در آهنى منتظر ماند .جارچى دم
راهرو ،با صداى بلند تعداد زندانيان هر اتاق را مىپرسيد .رئيس اتاق از پنجرهی
كوچك روى در ،تعداد افراد اتاق را شصت و هشتنفر گزارش داد .چند لحظه بعد در
آهنى اتاق بر پاشنهاش چرخيد و مدير زندان كه درجهی استوارى داشت و چند
گروهبان را نيز بهدنبال خود مىكشيد ،وارد شد .چند چهرهی ترشرو در اونيفورمهايى
بهرنگ زردچوبه ،حاشيهاى از اتاق را پر كرد و بر اندوه شامگاه زندان افزود .رئيس
زندان با انگشت اشاره ،زندانيان را نشانه مىگرفت و لبان بىصدايش ما را مىشمرد.
دست آخر تعداد زندانيان موجود را از رئيس اتاق نيز پرسيد .شمارهاى كه شنيد ،همان
بود كه او هم شمرده بود .با درستبودن تعداد زندانيان در اتاق ،مأموريت آنها بهپايان
رسيد .شتابان از اتاق خارج شدند و زندان و زندانيان را بهدست شب رها كردند .آنها
مىبايست از حدود بيست اتاق ديگر نيز سرشمارى مىكردند .پساز خروج مأموران
زندان ،در آهنى اتاق قفل شد و بهگفتهی زندانيان تا روز بعد بههيچوجه باز نمىشد.
موقع خوردن شام فرا رسيده بود .غذاخوردن از بهترين سرگرمىهاى زندان بود.
هركس براساس توانايى خود غذاى زندان را بهشكل و طعمى خاص درمىآورد .هرسه
يا چهار نفر در يك سفرهی مشترك با هم غذا مىخوردند .براساس توان مالى افراد
يك سفره ،رنگ و روى سفرهها با يكديگر فرق داشت .هركه پولش بيشتر بود
سفرهاش رنگينتر میشد .آن شب ميهمان يك مصرى فلسطينىتبار بودم .او كه از
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خوش نشينان زندان بود ،تنها يك پياز مازاد بر غذاى زندان ،در سفره داشت .سيدجاد
احمد عضو يك گروه فلسطينى دستنشاندهی سوريه بود كه بهاتهام قتل يكى از
اعضاى سازمان الفتح بهزندان افتاده بود.
در دنياى بسته و بىخبر زندان ،ورود يك زندانى تازهوارد مهمترين موضوع
گفتوگو در اتاق بود .آن شب من بهعنوان تازهوارد مورد بحث بودم .با توجه بهاينكه
هيچكس حرف ديگرى را باور نداشت ،هركس براساس شنيدهها و برحسب سر و
وضع و رفتار تازهوارد ،حدسى مىزد و داستانى درباره جرم او مىساخت .اين داستانها
بهگپهاى بىپايان زندان رونق مىبخشيد و ظرف بىمقدار زمان را پر مىكرد.
هركس اتهام من و زمان و مكان آنرا مىپرسيد ،مىگفتم كه دو هفته پيش بهجرم
داشتن يك اسلحهی كمرى غيرمجاز ،در فرودگاه دستگير شدهام .زندانيان كه
مىدانستند كسى را براى همراهداشتن يك اسلحه كمرى بهسلول انفرادى
نمىفرستند ،ناباوريشان را نسبت بهگفتههاى من آشكارا بروز مىدادند .پساز شام،
همهی اتاق از پتوهاى سياه و كهنهاى كه بوى آنها شامه را مىآزرد ،فرش شد و من
همراه ديگر خوشنشينان زندان در وسط اتاق جا گرفتم .زندانيان در گروههاى
چندنفره بر زمين نشسته و سرگرم صحبت و دودكردن سيگار بودند .همهمهی عجيبى
فضای بند را فرا گرفته بود.
در بين قيافههاى در دود نشسته ،مردى كوتاهقد و فربه كه عصر همان روز
بهزندان آورده شده بود ،با اطرافيانش سرگرم صحبت بود« .نصير» مىگفت كه
بهاتهام صدور چك بىمحل دستگير شده است .وقتى او علت زندانىشدن همهی
اطرافيانش را پرسيد و جوابى گرفت ،رو بهمن كرد و با لبخندى باب صحبت را گشود.
ماجرايم را همانگونه كه براى ديگران گفته بودم براى او نيز تعريف كردم .عربى
دستوپا شكستهام او را كمى در فكر فرو برد و سؤال ديگرى را برانگيخت .او زمان
دستگيرى مرا با آنچه در حافظه داشت پيوند داد و ناگهان با صداى بلند گفت« :تو
همان ايرانى هستى كه دستگاههاى انفجارى الكترونيكى با خود داشتى؟ همهی
روزنامهها اين را نوشتند .تو وضعت خيلى پيچيده است!» صداى بلند او نظر خيلىها را
جلب كرد و نصير كه بهخيال خود چيز مهمى را كشف كرده بود و اطالعات
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ارزشمندی براى زندانيان داشت ،رشتهی سخن را بهدست گرفت و همهی اتاق چون
يك گوش در انتظار شنيدن شرح حادثه از دهان وى بودند .او خواندههاى نيمهكارهی
خود را از روزنامه سرهم كرد و با گزافهگويى ،بگونهيی كه زندانيان بهپسندند
داستانسرايى مىكرد .گفتههاى نصير براى زندانيان بىخبر و بيكار ،انگيزهی
تخيالتى تازه و پديدهاى سرگرمكننده بود .ازآنپس زندانيان از معاشرت با من پرهيز
مىكردند.
اينجا و آنجا كلمات اسرائيلى و جاسوس بهگوش مىرسيد .باور زندانيان اين بود كه
من جاسوس اسرائيل هستم .گويش و قيافهام و نيز در سلول انفرادىبودنم ،همه را
دليلى بر جاسوسبودنم مىدانستند .جوان مسلمان شيعه مذهبى كه از هماتاقى بودن
با يك جاسوس اسرائيلى ،خونش بهجوش آمده بود ،در وسط اتاق با هيكل ورزيدهاش
محكم بهشانه من كوبيد و نگاه اعتراضآميز مرا با ناسزا و لبخندى تمسخرآميز پاسخ
گفت .من ژرفای نفرت او را از اسرائيلىها بهخوبى درك مىكردم .اما حاال اين خشم
و تنفری كه بهجا بود ،نابجا گريبانگير من شده بود.
چند قدمى بهدنبال اين جوان رفتم و گفتم «شايد نمىدانى كه من مسلمانم».
"ظهير" نگاه ترديدآلودش را از من بريد و لحظهاى بعد با يك قرآن در برابرم ظاهر
شد .ظهير از من پرسيد« :اين چيست؟» گفتم قرآن است و سطرى از آن را خواندم.
يكى از تماشاچيان گفت« :اين بيچاره مسلمان است ،ولش كنيد ».ظهير بىدرنگ
مشتى محكم بهسينه او كوبيد و گفت« :اين از آن جاسوسهاى هفتخطى است كه
حتا قرآن را هم وسيله كارش قرار داده تا امثال تو را بفريبد ».همينكه ظهير رو
برگرداند تا يقهام را بچسبد ،رئيس اتاق بهميان آمد و او را از من دور كرد .من در بين
شصت و هفت زندانى ،در زندان نامرئى ديگرى بهاتهام جاسوسى ،تنها بودم .سيدجاد
احمد كه در اولين شام مرا بهپياز ميهمان كرده بود ،بهعنوان يك كارشناس فلسطينى
از من بازجويى مىكرد .او همهی اطالعات مرا از افراد و ارگانهاى فلسطينى بهعنوان
اطالعات يك جاسوس بهحساب مىآورد و دست آخر اعالم كرد كه بهنظر او ابراهيم
آوخ (من) يك جاسوس زبردست است كه همهی رهبران فلسطينى را شناسايى كرده
است .سيدجاد ،حد شرعى را نيز رعايت كرد و گفت كه آنچه مىگويد دستاورد او از
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صحبت با من بوده است اما براى اينكه مبادا در قيامت پايش گير كند ،حاضر نيست
در تأييد حرفش سوگند بخورد.

زندان « َر ْمل» در بيروت
شبها از ساعت هشت و نيم ،زندانيان خود را براى خواب آماده مىكردند زيرا پساز
ساعت نُه كسى حق نشستن يا ايستادن نداشت .اول آنهايى كه در كنار ديوار جا
داشتند بستر خود را پهن مىكردند و دراز مىكشيدند تا معلوم شود چقدر جا در وسط
اتاق باقى مىماند .پساز اينكه طول و عرض مناسبى براى خواب كنارىها تعيين
مىشد ،بقيهی زندانيان جاى باقىمانده وسط اتاق را بين خود تقسيم مىكردند .از آنجا
كه هميشه جا كم بود ،افراد وسط اتاق بايد يكجوری خودشان را در جاى باقىمانده
جا میدادند .هرشب ،بخشى از وقت قبل از خواب بهگفتوگوهاى تند و گاه
درشتگويى و درگيرى ،بر سر يك وجب طول عرض جاى خواب ،مىگذشت .آنگاه
رئيس اتاق با صداى بلندى كه بر هياهوى داخل اتاق چيره باشد ،يادآورى مىكرد كه
وسطىها بايد كتابى بخوابند .منظورش اين بود كه بهپهلو و چسبيده بههم بخوابند تا
همه روى زمين جابگيرند.
تنگى جا آنقدر ناراحتكننده بود كه بوى تعفن پاى دور و برىها و نور چراغ
هميشه روشن ،ديگر اهميتى نداشت و كسى بهآن فكر نمىكرد .اگر كسى در ساعات
خواب ،كوچكترين حركتى مىكرد با مشت و لگد اطرافيان هوشيار مىشد .هيچكس
در درازای شب حق نشستن نداشت .پليس كشيك كه پشت در نگهبانى مىداد و از
سوراخ روى در مراقب همهی حركات زندانيان بود ،بهمحض ديدن حركتى ،سرش را
دم سوراخ مىگذاشت و با فحشى ركيك ،دستور خوابيدن مىداد.
ساعت شش بامداد همه با صداى رئيس اتاق از جا برمىخاستند .پتوهاى جمعشده
را بهصورت پشتى در كنار ديوار جا مىدادند و وسط اتاق براى حركت زندانيان باز
مىشد .بسيارى از آنها كه شب را در وسط اتاق گذرانده بودند ،پساز جمعآورى
پتوها ،براى استراحت بر زمين سيمانى اتاق مىنشستند .بعد از بيدارى ،كمبود توالت و
دستشويى ،انگيزهی جار و جنجال صبحگاهى بود .همهی ساكنان اتاق ،در برابر دو

برفراز خليج فارس

210

توالت و يك دستشويى كه در گوشهی اتاق بود ،جمع مىشدند و هركس در رابطه با
شدت نيازش ،داد و قال مىكرد تا قضاى حاجت كند .در يك دهليز بىدر و پيكر،
دستشويى ،توسط يك پتوى آويخته ،از توالتها جدا مىشد.
سهشنبه  26مرداد  ،1350ساعت نُه صبح ،هنگامى كه يك روز ديگر از روزهاى
تهی زندان آغاز شده بود ،جارچى نام مرا صدا زد و پيغام داد كه فوراً لباس بپوشم و
بهبهدارى زندان مراجعه كنم .رسم بر اين بود كه نام بيمارانی كه بايد بهبهدارى بروند،
از روز پيش از آن اعالم مىشد .از آنجا كه نام من بين بيماران روز پيش نبود،
هماتاقىها بهتفسير اين رويداد پرداختند .آنها پيشبينى مىكردند كه مرا به"تَحرّى"
(يعنى اداره آگاهى) خواهند برد .معموالً زندانيانى را كه پروندهی آنها تكميل نبود،
براى شكنجه و گرفتن اعتراف بهادارهی آگاهى مىبردند .وقتى وارد سرای زندان شدم
مأمورى كه در انتظارم بود جلو آمد ،دستهايم را دستبند زد و مرا از در خروجى زندان
بيرون برد.
در راهرو خروجى مرد ميانسال و كوتاهقدى كه موهاى جوگندمى داشت ،ما را
همراهى كرد و سپس چند قدم جلوتر ،دو نفر ديگر نيز بهما پيوستند .يكى از آنها
زنجير وسط دستنبد را گرفت و مرا بهطرف يك اتومبيل فولكس واگن قورباغهاى
كشاند .در عقب اتومبيل ،بين دو نفر قرار گرفتم .دو مأمور نيز در جلو نشسته بودند.
اتومبيل ،پساز نيمساعت عبور از خيابانهاى متعدد در جلو يك ساختمان دوطبقه
ايستاد و من دست در دست مأموران ،پلهها را تا طبقه دوم باال رفتم و بهاتاقى كه
كسى در آن نبود فرستاده شدم .در اتاق باز بود و رفتوآمد مأموران را در راهرو
مىديدم .وسايل مجلل توى اتاق حكايت از آن داشت كه آنجا دفتر كار يك مسئول
رده باالى پليس باشد .پساز دقايقى مرد كوتاهقدى كه از زندان مرا همراهى كرده
بود ،وارد اتاق شد و با صدايى كه فقط من بشنوم گفت« :تا چند دقيقه ديگر مديركل
وارد مىشود .ايشان آدم بسيار محترم و مهمى هستند مواظب باش بىاحترامى نكنى!
مديركل مىخواهد همهی جريان واقعى فرودگاه را از زبان خودت بشنود».
وى بيرون رفت و لحظهاى بعد مرد چاق و چله و شكمگندهاى كه پاپيون
خاكسترىرنگش با لباسهاى اتوكشيدهاش هماهنگ بود ،بهاتاق وارد شد و پشت ميز
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بزرگ اتاق جاى گرفت .او در حالى كه سنگينى خود را توسط دستهايش بهميز
مىداد و سر بزرگش در ميان شانههايش فرو رفته بود ،پرسيد كه آيا صبحانه
خوردهام؟ بهدستور او برايم ساندويچ و قهوه آوردند .فنجان قهوه در دستم بود كه
مديركل با يك تعارف كوتاه براى خوردن ساندويچ ،بازجويی را آغاز كرد .اسم و
شهرت و شغل و مليت و جريان دستگيرى در فرودگاه را مىپرسيد و من درست
همان چيزهايى را كه در دادگاه نظامى گفته بودم ،تكرار كردم .مديركل ناگهان از جا
پريد و درحالى كه دستهايش را بهعالمت تهديد حركت مىداد با صدايى خشن فرياد
زد « :اينها همه دروغ است ،تو را اينجا آوردهايم كه حقيقت را از تو بشنويم .يا خودت
اينجا همه چيز را مىگويى يا در اتاق ديگر از درونت بيرون مىكشيم» من گفتم
حرفى براى گفتن ندارم .او كه شديداً عصبانى بود «اِدمون» را كه بيرون اتاق بود صدا
زد .دو نفر وارد اتاق شدند .مدير بهآنها گفت« :اين مجرم را ببريد و آنقدر كتك بزنيد
تا همه چيز را بگويد ».مأموران ناسزاگويان بهمن نزديك شدند و با حالتى خشن مرا از
اتاق بيرون كشيدند و در انتهاى راهرو بهدرى كه بسته بود ،كوبيدند.
بهداخل اتاق پرت شدم .ميزى در كنار ديوار و يك صندلى در وسط اتاق بود .مرا
بر صندلى نشاندند و دستها و پاهايم را بهآن بستند .آنگاه شالقزدن بهپاها و
دستها شروع شد .پساز چند شالق ،وقتى احساس درد و سوزش بهاوج مىرسيد و
بىتابى از درد خود را نشان مىداد ،بازجو سؤال مىكرد و جواب مىخواست و وقتى
جواب نمىگرفت دوباره شالقزدن را ادامه مىداد .نيمساعتى بهاين شكل گذشت كه
مأمورى بهداخل آمد تا ظاهراً ميانجى شود .او از بازجوها خواست كه شكنجه را
متوقف كنند .آنگاه بهنرمی گفت«:اين مرد قول میدهد همه چيز را بگويد ».با
سكوت من اين چشمه از بازى هم بىنتيجه بود و شالقزدن دوباره از سر گرفته شد
و تا ميانجىشدن نفر ديگر ،ادامه يافت.
در حال شالقخوردن بودم كه مرد ميانسالى با قيافهاى آرام و منطقى ،با يك
فنجان قهوه و يك سيگار وارد اتاق شد ،او همينكه دهان خونآلودم را ديد ،بيرون
رفت و بهجاى قهوه و سيگار ،يك دستمالكاغذى آورد تا خونها را پاك كند.
شكنجهگران خسته و نااميد ،دود سيگارهاشان را مىبلعيدند و با هر بازدمى فحشى
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بهزبان مىآوردند .وقتى يكى از آنها خم مىشد تا سيگارش را كه از لبش افتاده بود
از زمين بردارد گفت« :اين را بدهيد دست من تا پرونده را كامل كنم ».دست و پايم را
از صندلى باز كردند و مرا بهدست مردك سپردند .او يقهام را چسبيد و كشانكشان
بهاتاق ديگرى برد .مرا روى يك تخت فلزى كه در اتاق بود انداخت ،دستهايم را
بهتخت زنجير كرد و در حالى كه زانويش را بر سينهام مىفشرد ،سيگارش را زير لبم
گذاشت .آتش سيگار بهشدت بافتهاى حساس لب را مىسوزاند و فرياد مرا بلند
مىكرد .شكنجهگر بهدنبال گرفتن اطالعات بود .او همراه با رفتار خشونتآميزش
هرچه فحش در چنته داشت ،بيرون مىريخت .وقتى تالش دفاعى من ،سيگار او را
متالشى كرد ،وى موهاى مرا كه بهزحمت بهچنگ مىآمد ،گرفت و سرم را چند بار
بهديوار كنار تخت كوبيد .او چند بار فرياد زد« :يا زبان باز مىكنى ،يا همينجا
مىميرى».
كمى گيج شده بودم و براى مدتى دردى را حس نمىكردم .وقتى بهحال آمدم
كسى در اتاق نبود .سوزش سوختگىهاى ناشى از سيگار ،بىتابم كرده بود كه مردى
وارد اتاق شد .او زنجيرها را باز كرد و مرا دوباره بهاتاق اول برد .بهمحض ورود بهاتاق
شالق شروع شد .شكنجهگران اين بار بههرجا كه خيزران مىرسيد ،مىكوبيدند .چند
شالق دردآور بهشكمم اصابت كرد .وقتى از درد بهخود مىپيچيدم ،صورتم در مسير
شالق قرار گرفت و ديگر چيزى نفهميدم .وقتى بههوش آمدم ،در جاى ديگرى بودم
و باند پانسمان نيمى از صورتم را پوشانده بود .غرغر مأموران خسته و ناموفق را
مىشنيدم كه مىگفتند وقت گذشته است ،زودتر تمام كنيم و برويم .مرا در پتويى
گذاشتند و كف يك شورلت قرمزرنگ انداختند و بهزندان رمل بازگرداندند .هنگامى
كه بهزندان تحويل داده مىشدم ،نگهبان زندان گفت« :مگر از كشتارگاه مىآيد؟» .در
اتاق زندان ،زندانيان دور من حلقه زدند .در بين صداهايى كه مىشنيدم ،كلمه
جاسوسى بارها شنيده شد .آنها شكنجهشدن را دليلى بر جاسوسبودن ،مىدانستند.
آن شب با كمك قرصهاى مسكنى كه از پليس داخل راهرو گرفتند ،سپری شد.
روز بعد بهبهدارى زندان فرستاده شدم .دكتر زندان نيز نوعى شربت مسكن تجويز
كرد.
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عصر همان روز برگهاى از دفتر زندان بهنام من بهرئيس اتاق رسيد .وى قبل از
اينكه نامه را بهمن بدهد با صداى بلند تعداد وكالى نامبرده در آن برگه را مىشمرد.
دوازدهتن از سرشناسترين وكالى مدافع لبنان ،براى دفاع از من و محمد يقينى
نامنويسى كرده بودند و من مىبايست در تأييد اقدام آنان ،برگهاى را امضا مىكردم.
در اين لحظه وضع من مانند يك معماى پليسى ،ذهن زندانيان را بهخود مشغول كرده
بود .وجود نام برخى از وكالى طرفدار انقالب فلسطين و نيز وكيل ويژهی سازمان
آزادیبخش فلسطين ،در بين اين دوازدهنام ،زندانيان را گيج كرده بود .چگونه ممكن
است براى دفاع از يك جاسوس اسرائيلى ،وكالى طرفدار انقالب فلسطين داوطلب
شده باشند؟ سرانجام زندانيان بهقضاوت اشتباه خود پى بردند و ادعاى مرا مبنى بر
طرفدارى از فلسطينىها ،پذيرفتند .جو برخورد زندانيان عوض شد و حتا برخى بهخاطر
بدرفتاریهای پيشينشان از من پوزش خواستند .شامگاه همان روز جارچى نامم را
جزو زندانيانى كه روز بعد بهدادگاه فرستاده خواهند شد ،اعالم كرد.
صبح پنجشنبه  28مرداد بهحياط زندان برده شدم .محمد هم در بين زندانيانى بود
كه بهدادگاه نظامى فرستاده مىشدند .در بازداشتگاه دادگاه نظامى فرصت يافتيم كه از
آنچه در چند روز گذشته اتفاق افتاده بود ،براى هم تعريف كنيم .محمد نيز روز
سهشنبه بهاداره آگاهى برده شده بود و در آنجا شكنجه شده بود .او صداى مرا وقتى
شكنجه مىشدم ،از فاصله نزديكى شنيده بود.
ساعت حدود ده صبح بود كه دريچهی روى در بازداشتگاه دادگاه نظامی باز شد و
مأمورى نام مرا خواند .وقتى پشت پنجره رفتم ،مردى ميانقد با سر و وضعى مرتب را
در مقابل خود ديدم كه اندامى ورزيده ،صورتى بزرگ و چهرهاى جاافتاده داشت .وى
همراه با لبخندى آرام ،خود را وكيل سازمان آزادیبخش فلسطين (ساف) معرفى كرد.
«شَوْقى اَرْمَلى» اسامى مستعار من و محمد را بهزبان آورد تا اطمينان ما را بهخود
جلب كند .او از سوى رفقايمان و با كمك ساف براى دنبالكردن مسئلهی ما بهدادگاه
ارتش آمده بود تا در جريان بازجويی ما را همراهی كند.
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استاد شوقى ارملى كه يك فلسطينى مسيحىتبار بود ،سالها بهعنوان وكيل ساف
در دفتر مركزى آن سازمان در بيروت فعاليت مىكرد و بعداً بهعنوان نمايندهی ساف
نزد بازار مشترك اروپا ،بهكار گماشته شد.
شوقى كه با ديدن صورت ورمكرده و كبود من ،از شكنجه باخبر شده بود ،مقدارى
درباره بازجويىها و رفتار شكنجهگران از ما پرسيد و سپس گفت« :تا چند لحظه ديگر
شما را پيش بازپرس خواهند برد .در آنجا شما را خواهم ديد ».دقايقى بعد از آن مرا
پيش بازپرس فرا خواندند .وقتى وارد اتاق شدم عالوه بر بازپرس يك خانم بهعنوان
منشى در طرف راست اتاق و شوقى ارملی نيز در طرف چپ نشسته بودند .شوقى با
لحنى دلسوزانه و با صداى بلند پرسيد« :صورت و چشمت چه شده است؟» گفتم كه
مرا شكنجه كردهاند .بازپرس فوراً با لحنى اعتراضآميز گفت« :تو دروغگو هستى اين
هم يكى از دروغهاى تو است ».وكيل با لبخندى تأثرآميز بهنصرى لحود گفت« :بله
استاد ،شما خوب مى دانيد كه طبق قانون ،شكنجه در اين كشور ممنوع است و انجام
آن خالف قانون ،اما همكاران شما آن را بهكار مىگيرند ».آنگاه شوقى رو بهمن كرد
و با خنده گفت« :بازپرس شوخى مىكند ».پساز سؤال و جواب مختصرى كه تكرار
گفتههاى پيشين بود ،مرا بهبازداشتگاه برگرداندند و محمد را براى بازپرسى بردند.
نيمى از روز گذشته بود كه بهزندان رمل برگشتيم و هركدام بهبند خود فرستاده شديم،
بنا بر منش زندان ،زندانيان دور كسى كه از دادگاه برگشته بود ،حلقه زدند تا شايد چيز
تازهاى بهگوششان برسد.
بيكارى در زندان چون خوره روان آدمی را مىخورد .نداشتن جا براى نشستن و
استراحت ،نبودن همفكر براى گفتوگو و تبادلنظر ،عدم امكان خواندن و نوشتن،
همه زنجيرهاى ناپيدايى بود كه بر احساس انسان سنگينى مىكرد .تنها وسيلهی
وقتكشى و سرگرمى زندانيان ،پرداختن بهمسائل يكديگر و پرسيدن از زير و بم
جريانات زندان و دادگاه بود .زندانيان كنجكاوانه در پى كشف اتهام و جرم همبندان
خود بودند .اغلب زندانيان تهمت اصلى خود را از هماتاقىها پنهان مىكردند و بهدروغ
تهمت آبرومندى براى خود مىتراشيدند ،از اينرو هيچكس حرف ديگرى را باور
نداشت .وقتى زندانيان را بهدادگاه مىبردند ،بسيار اتفاق مىافتاد كه از گفتوشنود
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زندانى با وكيلش و يا سؤال و جواب در دادگاه ،ساير زندانيان بهجرم وى پى مىبردند.
بنابراين هرگاه كسى از دادگاه برمىگشت ،خبرهای تازهيی را بهزندان میآورد و
بگوش ساير زندانيان میرسانيد .بدين گونه زندانيان از سرگذشت درست و تهمتهاى
اصلى همبندان خود با خبر میشدند .با اينكه بيش از نيمى از زندانيان بهتهمت دزدى
بازداشت شده بودند ،هيچكس خود را دزد معرفى نمىكرد .آنگاه كه روز دادگاه فرا
مىرسيد معلوم مىشد فردی كه بهگفتهی خودش تاجر بوده و بهخاطر يك سفته
اشتباهى بهزندان افتاده است ،دزدى سابقهدار بودهاست كه در سرقت مسلحانه
دستگير شده است.
«سعيد» كه يك دستش فلج بود و آدم زرنگ و فهميدهاى بهنظر مىرسيد،
بههمهی زندانيان قبوالنده بود كه دستش در يك عمليات فدايى تير خورده و اكنون
بهخاطر داشتن يك «اسلحهی كمرى» غيرمجاز ،بهزندان افتاده است .او با آبروی
دروغينی كه برای خود ساخته بود ژست مىگرفت و افتخار مىكرد كه بهخاطر
حركتى انسانى و آزادی خواهانه دستش را از دست داده است .روزى كه سعيد همراه
چند تن ديگر از دادگاه برگشت معلوم شد كه تير دشمن دست او را فلج نكرده بود
بلكه تير پليس بهدستش اصابت كرده بود .در جبههی جنگ با اسرائيل هم نبوده است
بلكه باالى ستون برق ،تير بهاو خورده بود .در راه آزادى فلسطين هم نبوده است بلكه
در راه رساندن خود بهخانهاى براى دزدى بوده است.
«خالد» ،جوانی عراقی كه نشان میداد فردی آبرومند و تحصيلكرده باشد خود را
افسر سازمان فلسطينی الفتح معرفى مىكرد كه در درگيرى بين دو گروه فدايى در
مركز بيروت ،بهدست پليس لبنان دستگير شده بود .خبر دادگاه دربارهی خالد اين بود
كه وى روزى براى خوشگذرانى با دخترى ،دست بهسرقت يك اتومبيل مىزند و بعد
از گذراندن يك روز خوش ،در اثر مستى ،تصادف مىكند و دستگير مىشود و ماجراى
سرقت اتومبيل لو مىرود.
«ابومازِن» مرد تنومندی كه با ورودش بهاتاق زندان بیدرنگ در كنار ديوار و در
باالی اتاق جا گرفت ،خود را از رهبران فلسطينى معرفى مىكرد (به دروغ) كه در
فرودگاه بهخاطر همراهداشتن دو گذرنامهی ديپلماتيك دستگير شده بود .وى مدعى
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بود كه تمام ارگانهاى فلسطينى در تماسهاى فشرده با مقامات لبنانى براى آزادى
فورى و بدون قيد و شرط او مىكوشند .وقتى پروندهی ابومازن در دادگاه باز شد ،خبر
آمد كه جناب ايشان بهاتهام چند مورد تجاوز و چندين فقره كالهبردارى در كشور
اردن ،تحتتعقيب بوده است .وی سرانجام در فرودگاه بيروت شناسايى و دستگير شده
بود .پساز دستگيرى نيز مقدار زيادی مواد مخدر همراه او كشف شده بود .ابومازِن در
اتاق زندان فقط چند نفر را شايسته همصحبتى مىدانست كه من يكى از آنها بودم و
موقعيت ساختگى او را باور كرده بودم .با اينكه از نظر مالى در مضيقه بودم ،هرچه بر
سفره داشتم با اين جناب شريك مىشدم .او در وصف شرافت و حجب و حياى
بىمثالش داستانهاى آموزندهاى تعريف مىكرد و از جمله مىگفت كه وقتى در آلمان
بوده است ،آنچنان در برابر زنان شوهردارى كه بهپاى او مىپيچيدهاند ،مقاومت كرده
بود كه مورد تقدير شوهران آنها قرار گرفته بود!
بازپرسها و قضات دادگسترى قهرمانان افسانههاى زندان بودند .دربارهی هر
وكيل ،بازپرس و يا قاضى داستان هاى گوناگون ساخته و پرداخته شده بود و همچون
اسطورهها ،سينه بهسينه نقل مىشد و شاخ و برگ پيدا مىكرد .زندانيان
شخصيتهاى اين افسانهها را ،از دلرحم تا سنگدل ردهبندى مىكردند .قضاوت
زندانيان براساس تجربهاى بود كه آنها در برخورد با اين افراد بهدست آورده بودند .در
ذهن مردان زندان ،بازپرسى بهنام «اِلياس نَمُور» جاى خاصى داشت .طى چند هفته
اقامت در زندان ،بارها نام او را بهعنوان خشنترين بازپرس شنيده بودم .مىگفتند
الياس هيچ متهمی را برای كشف جرم بهادارهی آگاهى نمیفرستد .او خود درجا ،در
هنگام بازپرسى ،بهجان متهم مىافتد و تا اعتراف نگيرد ،ول نمىكند .با توجه
بهاينكه آزار زندانى بههر دليلى در قانون لبنان ،جرم بهحساب مىآمد ،شايع كرده
بودند كه الياس از پارلمان لبنان و وزارت دادگسترى اجازهی مخصوص دارد تا خود
هرجور صالح مىداند ،براى كشف جرم با متهم برخورد كند.
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ادامهی بازپرسى
بامداد پنجشنبه  2شهريور  24(1350اوت  )1971من و محمد يقينى را مجدد ًا
بهدادگاه نظامى بردند .طبق قانون لبنان زمان بازپرسى بايد بهاطالع وكيل مدافع
متهم مىرسيد تا وى نيز بتواند در بازپرسى شركت كند .وكيل ما شوقى ارملی گفته
بود كه در تمام بازپرسىهاى آينده با ما خواهد بود و قبل از بازپرسى سرى بهزندان
خواهد زد .نيامدن او بهزندان ،نشان میداد زمان بازپرسى آنروز را بهاو خبر نداده
بودند.
ساعت ده و نيم صبح من و محمد را از بازداشتگاه دادگاه نظامى بهبازپرسى بردند.
اين بار به اتاق ديگرى كه در آن سوى ايوان دادگاه بود ،برده شديم .وقتى وارد اتاق
شديم دو چشم خشن و موذى از پشت ميز بهما خيره شده بود .نيمى از جثه نسبتاً
كوچك بازپرس ،از پشت ميز بيرون بود .او كه پيراهن بهتن داشت با آستينهاى
باالزده ،نوارهای شلوار روی دوش و سبيل باريكى كه پشت لبهاى بههم فشردهی
او ديده مىشد شيوهی تازهای از برخورد را نشان می داد .ناگهان صداى خشنى
لبهاى او را از هم گشود و گفت« :مىدانيد االن كجا هستيد؟» لحن او آنقدر
توهينآميز بود كه بهتر ديديم حرفى نزنيم .صدا تيزتر و خشنتر شد و باز هم سؤال را
تكرار كرد .اما چون جوابى نشنيد خود پاسخ داد كه« :شما در برابر الياس نمور
ايستادهايد .مىدانيد نمور كيست؟» باز هم جوابى نداديم .آنگاه بازپرس گفت« :نمور
كسى است كه بهمادرش هم رحم نمىكند .من پوست متهمى را كه بخواهد دروغ
بگويد ،همينجا مىكنم! مىفهميد!؟» نمور لحظهاى درنگ كرد و سپس گفت:
«خوب! حاال خودتان را معرفى كنيد ».ما اسامى قالبى خود و مليت فلسطينى را كه
قبالً گفته بوديم تكرار كرديم.
بازپرس مانند فنر از جا پريد و در حالى كه دستهايش را بهسوى ما نشانه گرفته
بود ،چند فحش ركيك بهزبان آورد و فرياد كشيد« :شما دروغ مىگوئيد .من تا كُنه
داستان را درنياورم ولتان نمىكنم ».من گفتم چرا وكيل مدافع ما را خبر نكردهايد؟ تا
وكيل مدافع ما در اينجا نباشد حرفى براى گفتن نداريم ».نمور از خشم بههيجان آمده
بود و با ناسزاهاى ركيكى كه بهما مىگفت ،خود را تسكين مىداد .او حدود نيمساعت
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با تهديد و دشنام سعى كرد تا از آنچه كه رخ داده بود و ما پنهان میكرديم پرده
بردارد اما موفق نشد .دست آخر همهی خشم خود را با سيلى و لگد بهما نشان داد و
سپس بهسربازى كه پشت در ايستاده بود ،دستور داد كه ما را بهزندان بازگردانند و مرا
كه متهم اصلى بودم ،دوباره بهسلول انفرادى بيندازند.
وقتى در مقابل زندان از كاميون پليس پياده شديم ،شوقى ارملى را ديديم كه از
زندان برمىگشت .او براى ديدار ما آمده بود .از اينكه نمور بازپرسى آن روز را بهوى
اطالع نداده بود ،عصبانى بود و از دستور او مبنى بر انتقال من بهسلول انفرادى ،بيشتر
عصبانى شد و گفت كه مستقيماً براى اعتراض پيش نمور خواهد رفت.
الياس نمور شديداً روى پروندهی ما كار مىكرد .براى تشخيص هويت اصلى من و
محمد ،اثر انگشت و عكسهای ما را بهايران فرستاده بود .وى دستور داده بود تمام
مدارك فارسى را كه هنگام دستگيرى ما بهدست پليس افتاده بود بهعربى ترجمه
كنند .حتا يك دستنوشتهی دويست صفحهاى كه من درباره تهيه و كاربرد مواد
منفجره تهيه كرده بودم ،از فارسى بهعربى برگردانده شده بود .نمور تقريباً تمام وقت
روى پرونده كر و الل ما كار مىكرد .جستارهای پراكندهاى كه نمور در ترجمهها
مىخواند ،كالف سردرگمى بود كه تالشهای او را همچنان در سردرگمی نگه
میداشت و راه بهجايى نمىبرد.
بيش از پانصد صفحه نوشتههاى فارسى ،هيچ چيزى از اسرار پرونده را بازگو
نمىكرد .در همهی مدارك ترجمه شده ،حتا يك نام يا يك آدرس قابل استفاده چه
در ايران و چه در لبنان پيدا نشده بود .نمور با انبوهى از سؤال ما را بهبازپرسى
مىكشاند تا شايد گرهى از كالف سردرگم پروندهی ما بگشايد.
وقتى براى دومين بار در تاريخ  23مهر  15(1350اكتبر )1971ما را بهبازپرسى
احضار كرد ،با لحنى خشن و لجاجتى كودكانه گفت« :مىبينيد از دوازده وكيلى كه
برايتان رديف كردهاند حتا يكى اينجا نيست!» من گفتم« :البته وقتى حرفى براى
گفتن نيست ،حضور وكيل هم ضرورت ندارد ».خوددارى ما از پاسخگويى بهسؤاالت،
نمور را شديداً مىآزرد .غرور مردى كه نامش بر تن تبهكاران بىباك لرزه مىانداخت،
بارها جريحهدار شده بود .هربار ما را با مشت و لگد از اتاقش بيرون مىانداخت و
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بهزندان مىفرستاد و بار ديگر بهاميد اينكه پرونده را از ابهام بيرون بكشد ،ما را
احضار مىكرد .اين بازى در  27مهر و  5آبان و برای آخرين بار در  18آبان
 9(1350نوامبر  )1971نيز تكرار شد.
شوقى ارملى هرچندوقت يك بار بهزندان سر مىزد .حتا وقتى براى ديدار زندانى
ديگرى بهزندان مىآمد ،من و محمد يقينى را نيز فرامىخواند .ديدار با وكيل در اتاقى
مخصوص و از پشت يك پنجرهی آهنى انجام مىشد .اوايل دستگيرى ،هر دو هفته
يكبار شوقى را مىديديم ولى بعدها بهعلت راكدماندن پرونده پيش بازپرس ،ديدار با
وكيل نيز دير بهدير صورت مىگرفت.
شوقى ارملی وكالت دو مبارز ترك را كه در زندان رمل بهسر مىبردند نيز برعهده
داشت .اين دو هم مثل ما ،براى آموزش نزد فلسطينىها ،بهلبنان آمده بودند .آنها
بهجرم همراهداشتن يك اسلحهی كمرى در هتل محل اقامتشان ،دستگير شده بودند.
وقتى پليس تركيه از دستگيرى آنها باخبر شد ،ادعا كرد كه آن دو قبالً دانشجوى
دانشكدهی افسرى بودهاند و پساز دستبرد بهصندوق پول دانشكده ،گريختهاند .تركيه
توانست با چنين دستاويزى و با كمك پليس بينالملل (انترپل) ،آن دو نفر را از لبنان
تحويل بگيرد .كوششهاى «ساف» نيز براى پيشگيرى از انتقال آنها بهتركيه،
بىنتيجه ماند .پساز تحويل آن دو بهتركيه ،يكى از آنها در زندان خودكشى كرد و
ديگرى اعدام شد .بعدها رژيم شاه نيز مىكوشيد تا با اتهامات جنايى ،مبارزان سياسى
را در خارج از كشور ،تحتپيگرد قرار دهد ،تا شايد با كمك پليس بينالملل آنها را
دستگير كند و بهايران بازگرداند.
در پروندهاى كه ساواك براى من ترتيب داده بود نيز ،اتهامات واهى و بىاساسى را
گنجانده بود تا بدينوسيله نام مرا در ليست پيگرد پليس بينالملل قرار دهد .اسم
حقيقى من بهعنوان فردى كه متهم بود در سال  )1975( 1354از يك
دستفروشى در لندن دزدى كرده است ،در ليست انترپل گنجانده شده بود .ساواك
اينگونه اتهامات واهى را براى دستگيری مبارزان سياسى بهكار مىگرفت .غافل از
اينكه همهی مسافرتهاى من و ساير رفقا بهكشورهاى مختلف ،با اسامى جعلى
صورت مىگرفت ،بديهى است كه درستكردن چنين پروندهاى يا با صحنهسازى
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توسط يك مزدور ساواك ،با گذرنامهاى بهاسم من و يا با رشوهدادن و رخنه در پليس
بينالملل انجام شده بود.

شرايط دشوار زندان
در بند شمارهی  ،2همهی زندانيان غير از من ،سيگار مىكشيدند و تقريباً تمام روز
اين جمعيت كه بيش از شصتنفر بودند ،در فضاى تنگ وسط اتاق حركت مىكردند.
هوا آنقدر پردود و آلوده بود كه گاه آن سوى اتاق بهراحتى ديده نمىشد .بهدنبال يك
سرماخوردگى ،ريههاى من چرك كرد و درد و تب شديدى بهسراغم آمد .براى رفتن
نزد پزشك بايد سه روز صبر مىكردم .تنها پزشك زندان ،فقط صبح پنجشنبه در
بهدارى زندان ،مريضها را مىديد .وقتى روز پنجشنبه در انتظار رفتن بهبهدارى
زندان بودم ،خبر آمد كه پزشك زندان بهعلت تصادف اتومبيل ،بهزندان نخواهد آمد.
رئيس اتاق كه بهوخامت حالم پى برده بود ،دستور داد تا جايى برايم كنار ديوار باز
كردند .من در بسترم كه يك پتوى سربازى بود ،افتاده بودم و حالم بهسرعت بدتر
مىشد .جمعشدن دور يك مريض و سفارشهای حكيمانه از هر سو ،سرگرمى خوبى
براى زندانيان بيكار بود .از جمله چيزهايى كه در پيرامونم شنيدم اين بود كه هرسال
زمستان ،چند نفرى در اثر چرككردن ريه ،در اين زندان مىميرند .دو هفته بعد وقتى
نسبتاً بهبود پيدا كرده بودم ،پيش پزشك زندان رفتم .وى كه زبان خاصى براى زندان
داشت گفت« :اَيشْك حَرامى»(چه شدهاى دزد؟) .بعد معاينهاى كرد و بهروال
هميشگى كه بهزندانيان توصيه مىكرد سيگار نكشند ،بهمن نيز گفت كه سيگار نكشم
و روزى يك قرص از قرصهاى تجويزى او را بخورم .ازآنپس  ،لكهی ناشى از اين
بيمارى ،چون يادگارى از زندان رمل بر ريهام ماندگار شد.
شرايط غيرانسانى زندان ديوانهكننده بود« .ابُوجَميل» مرد باوقار مصرى كه
بهدنبال مشاجره در يك هتل دستگير شده بود ،همينكه بهشلوغى دوداندود و پرسر و
صداى زندان وارد شد ،يكباره داد كشيد كه من را از اينجا ببريد بيرون ،من كه
جنايتكار نيستم ،اينجا جاى قاتالن است .ابوجميل را براى چندلحظهاى بيرون بردند،
حالش را با كتك جا آوردند و سپس با لگد بهداخل اتاق فرستادند .ابوجميل ظاهراً آرام
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شد و چند روزى در بين زندانيان لوليد و هواى زندان را تجربه كرد و از جمله در بين
خبرهاى جارى در زندان چنين شنيد كه در بهدارى ،ده تخت وجود دارد كه هشت
تخت آن را در اختيار زندانيان پارتىدار و گردنكلفت مىگذارند و از دو تخت ديگر
براى بسترىكردن زندانيان بيمار استفاده مىشود .ابوجميل ساعاتى بعد از شنيدن اين
خبر ،بيمار شد .او بهخود مىپيچيد و ناله مىكرد .فريادهاى دردآور ابوجميل براى
انتقال او بهبهدارى كافى نبود .زندانبانان با نگاه بهچهرهی بيمار ،فاصله او را تا مرگ
مىسنجيدند .هرگاه اين فاصله تا بامداد روز بعد كفايت مىكرد ،حتا از دادن
قرصهاى مسكن نيز بهبيمار خوددارى مىكردند .تنها كارى كه نگهبانان مىكردند
اين بود كه اسم بيمار را در زمرهی مشتريان بهدارى براى روز بعد مىنوشتند.
وقتى بازديد عصرانه و سرشمارى اتاق در آن روز بهپايان رسيد و در آهنى براى
بستهبودن تا روز بعد قفل شد ،از بيمارنمايى بىنتيجهی ابوجميل نيز در شب زندان
خبری نبود .پساز خوردن جيرهی غذايى شب ،همهی زندانيان در اتاق نشستند و
بهكار هميشگى خود سرگرم شدند؛ يعنى سيگار مىكشيدند و گپ مىزدند .ناگهان
ابوجميل هيكل سنگين خود را از قفسهی سيمانى باال كشيد و بر باالى قفسه نشست.
همه با صداى رئيس اتاق كه ابوجميل را مخاطب قرار داده بود ،ساكت شدند .او
بهابوجميل حالى مىكرد كه شبها باالى قفسهرفتن ممنوع است .ابوجميل كمى
خودش را جمع جور كرد ،بعد دستهايش را مثل عقاب باز كرد و صفير «اهلل اهلل»
سر داد .پساز آن تاريكى همه جا را فرا گرفت .كابوسى در شب زندان فرود آمده بود.
هياهوى گوشخراشى در فضاى بستهی اتاق بههم مىپيچيد و زندانيان هراسيدهاى
كه راهى بهجايى نداشتند ،با مشت و لگد بهجان يكديگر افتاده بودند .درب زندان قفل
بود و نگهبان توى راهرو ،از ترس اينكه جنجال اتاق ،يك شورش باشد ،نزديك
نمىآمد.
بهتدريج با خستهشدن زندانيان از زدوخورد در تاريكى ،جنجال فروكش كرد .وقتى
ستونى از نور بهداخل اتاق راه يافت ،پليس توانست صورتهاى خونآلود و زندانيانى را
كه وسط اتاق نقش زمين شده بودند ،ببيند .ابوجميل خودش را مثل بختكى بهروى
آنهايى كه جلو گنجه نشسته بودند ،پرتاب كرده و چند نفرى را مجروح كرده بود.
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زدوخورد زندانيان نيز باعث مجروحشدن تعداد بيشترى از آنان گرديد .ابوجميل كه
براى چنگزدن بهالمپ وسط سقف ،بهقصد خودكشى ،بهجهش و سقوط دست زده
بود ،اكنون چون پيكری بیجان وسط افتاده بود .باالخره نگهبانان زندان با اسلحهی
آماده در دست ،بهميدان آمدند .مجروحان را بردند و با هر زندانى كه خردهحسابى
داشتند ،درگير شدند .تعدادى مجروح بهبهدارى منتقل شدند و چند نفرى نيز بهتهمت
شركت در درگيرى ،بهسلولهاى انفرادى فرستاده شدند .بقيهی زندانيان بهبركت
فراخى كه در فضاى اتاق روى داده بود ،آن شب ،با درازكردن پاها ،خوابى راحت را
تجربه كردند .دو روز بعد كه ابوجميل را كتكخورده برگرداندند ،معلوم شد كه در اثر
پرتاب وى بهروى زندانيان ،يكى از مجروحين بهعلت آسيب نخاع ،فلج شده بود.
ابوجميل بدون اينكه مزهی راحتى در بهدارى را بچشد ،دوباره بهميان «قاتالن» آمد.
اين بار او جرم سنگينى را بر دوش داشت.

ديدار از ما در زندان
روزهاى پنجشنبه روز مالقات عمومى زندان بود .بستگان زندانيان پساز ساعتى
انتظار در صف مالقاتىها ،در گروههاى دهنفرى وارد يك اتاق نيمهتاريك مىشدند و
از فاصلهی يك مترى با زندانى خود صحبت مىكردند .دو رديف پنجرهی آهنى
قسمت زندانيان و مالقاتكنندگان را از هم جدا مىكرد .در يك آن بيش از بيست نفر
با هم و با صداى بلند صحبت مىكردند .وقت مالقات فقط پنج دقيقه بود .با اينكه
روزهاى يكشنبه در لبنان تعطيل رسمى بود ،اما براى رعايت حال بستگان زندانيان،
شب جمعه براى مالقات تعيين شده بود .علت اين امر واضح بود ،در بند شصت و
پنجنفرى كه من در آن بودم ،فقط سه مسيحى وجود داشت كه هرسهی آنها نيز
سفارشى و صدرنشين بودند.
زندان جاى مسلمانان بود و صحنهی پررونق اقتصاد كشور ،بازار و كريدورهاى
قدرت ،جاى مسيحيان .مسيحيان لبنان كه اكثراً در مناطق پرنعمت و مورد توجه
دولت ،زندگى مىكردند ،قشر برتر جامعه را تشكيل مىدادند .اين گروه بيشتر مشاغل
كليدى و پستهاى مهم كشور لبنان را در دست داشتند .بخش عمدهی مسلمانان
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لبنان در نواحى فقيرنشين و خالى از امكانات اجتماعى و فرهنگى زندگى مىكردند كه
نتيجهی آن عقبافتادگى اجتماعى و فروماندن در جهل و بدبختى بود .بديهى است
كه چنين شرايطى ،زمينهساز جرائم گوناگون است .دزدى بهعنوان يكى از پديدههاى
ناشى از فقر ،جرم اكثر زندانيان را تشكيل مىداد.
يك ماه و نيم پساز بازداشت ما ،در يك روز پنجشنبه ،من و محمد را جزو كسانى
كه مالقاتى داشتند ،بهحياط زندان فرا خواندند .ما در انتظار ديدارى پرهيجان بوديم،
« شايد مأموران ساواك براى شناسايى ما ،در پوشش بستگان زندانى ،بهزندان آمدهاند.
شايد دوستى يا آشنايى مشترك ،سراغ ما را گرفته باشد كه اگر چنين باشد ،كار
نابجايى است ».ما دو نفر در گروهى دهنفره جا گرفتيم و هر پنج دقيقه يكبار چند
قدمى بهاتاق مالقات نزديك مىشديم .اين راهپيمايى مورچهوار تا اتاق مالقات ،يك
ساعت و نيم بهدرازا كشيد .در اتاق نيمهتاريك ،در آن سوى پنجرههاى آهنى ،دنبال
قيافه يا صدايى آشنا مىگشتيم كه ناگهان چشمهاى درخشان و سبيل پُرپشت
«ابوالْخَير» نظر ما را جلب كرد .صداى او در بين آن همه صدا كه در اتاق پيچيده بود،
بهزور شنيده مىشد .ابوالخير قبالً مسئول آموزش ما در پايگاه سازمان الفتح بود كه در
اثر يك سانحهی اتومبيل ،چندماهى در بيمارستان بسترى شده بود .آخرين بار او را
چون مشتى پوست و استخوان ،بىهوش افتاده بر تختى در بيمارستان آمريكايى
بيروت ،ديده بودم .حاال از اينكه او را هوشيار و ايستاده مىديدم خوشحال بودم.
ابوالخير سالم رفقا را بهما رسانيد و گفت حال همگى خوب است .در حالى كه
پيرامون سالمتى خودش توضيح مىداد و مىگفت كه نمىتواند بدون عصا راه برود،
پليس ما را از اتاق مالقات بيرون كشيد.
سه هفته بعد ابوالخير دوباره بهمالقات ما آمد و اين بار مقدارى ميوه هم برايمان
آورده بود .يك هفته پساز آن نيز من و محمد براى صف مالقات فراخوانده شديم .ما
در انتظار ديدار مجدد ابوالخير بوديم كه با كمال تعجب تراب حقشناس را در پشت
پنجره هاى آهنى ديديم .احوالپرسى كرديم و از وضع «خانواده» ،يعنى سازمان
پرسيديم ،او گفت همه خوب هستند .خبر سالمبودن تشكيالت براى ما اميدواركننده
بود .حضور و فعاليت ديگران در بيرون زندان ،تحمل شكستى را كه ما اسير آن بوديم،

برفراز خليج فارس

224

آسانتر مىكرد .آن روز تراب مقداری پول بهحساب ما در دفتر زندان گذاشت كه در
كساد بازار زندان ،رونقى بهشمار مىرفت.
پساز اينديدار تراب حقشناس چندبار با فاصلههاى دو يا سه هفته بهديدار ما آمد.
او در دومين ديدارش بهما گفت كه بهروز (على باكرى) در تهران بهشهادت رسيده
است .خبر تلخ از دسترفتن يكى از بهترين يارانمان ،ما را شديداً محزون كرد .طنين
صدايى كه خبر را گفت تا مدتى در غربت زندان ،در گوش ما باقی ماند .اينكه چگونه
اين رفيق بهشهادت رسيده ،معمايى بود كه مدتها بىجواب در ذهن ما گردش
میكرد.
سه هفته بعد وقتى تراب حقشناس براى سومين بار بهمالقات ما آمد ،گفت كه
عالوه بر على باكرى ،چند نفر ديگر از رفقا نيز بهشهادت رسيدهاند .وى نام اين رفقا و
چگونگى كشتهشدن آنها را بهما نگفت ،تا خاطر ما را در محيط بستهی زندان نيازارد.
اين خبر كوتاه ،ابعاد رنجآور بزرگى در ذهن ما داشت .هروقت محمد همراه با
هماتاقىهايش ،از راهرو عبور مىكرد ،بهپنجرهی روی درب بند  2كه من زندانی
بودم سرى مىزد و لحظهاى با هم گفتوگو مىكرديم .ما هردو تصورمان اين بود كه
رفقا درگير عمليات نظامى ضدرژيم هستند و كشتهشدنها در رابطه با اين عمليات
است .پساز اين ديدارها تا مدتى كسى بهسراغ ما نيامد .در طى سه ماه حتا با وكيل
خود نيز تماسى نداشتيم و در بىخبرى كامل بهسر مىبرديم.

دادگاه گمرك
روزى جارچى نام مرا صدا زد و پساز پوشيدن لباس بهحياط زندان فرستاده شدم.
محمد نيز در آنجا بود .ما دو نفر را بههم دستبند زدند و با يك جيپ پليس راهى بندر
بيروت كردند .فرستادن بهبندر ،تحويل بهايران را در ذهن ما تداعى مىكرد .ما
مىدانستيم كه بعضى از زندانىها را هنگام خروج از لبنان ،بهبندر مىبرند و توسط
كشتى بهكشورشان مىفرستند .اين ارزانترين راه براى بيرونكردن مجرمان بيگانه
بود .دلهرهی ما ادامه داشت تا اينكه سه ساعت بعد وارد اتاقى در بندر شديم .در آنجا
معلوم شد كه دادگاه گمرك ،ما را احضار كرده است تا بهخاطر همراهداشتن وسايل
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غيرمجاز در هنگام دستگيرى ،براساس قانون گمرك محاكمه شويم .پرسوجويى
صورت گرفت و ما را بهزندان برگرداندند .چند روز بعد ،حكم دادگاه گمرك در برگهيی
در زندان بهدست ما رسيد .براساس آن ،محمد و من هركدام بهپرداخت مبلغی برابر
صدهزار تومان محكوم شده بوديم كه اگر آنرا پرداخت نمیكرديم يك سال بيشتر در
زندان میمانديم.

بند اتباع خارجى در زندان رمل
من و محمد از ابتدای دست گيرى ،خود را فلسطينى معرفى كرده بوديم تا از خطر
تحويلمان بهايران بكاهيم .اين ادعا در پروندهی ما درج شده بود و بههمين دليل ما را
بهدو بند جداگانه در ميان زندانيان عربزبان فرستاده بودند .متهمان غيرعرب در يك
بند نسبتاً آبرومند ويژه نگهدارى مىشدند.
تقريباً پساز گذشت سه ماه كه از همه جا بىخبر بوديم ،روزى نام من و محمد
براى مالقات ،خوانده شد .آن روز تراب حقشناس بهسراغ ما آمده بود .در حالى كه
صداى تراب در جنجال اتاق بهسختى شنيده مىشد ،چنين شنيديم كه كمال (حسين
روحانى) و يك نفر ديگر كه همراه او بوده است ،در راه سفر از لبنان بهسوريه ناپديد
شدهاند.
بيش از هر چيز احتمال میرفت كه آندو در مسير دمشق تا بيروت دستگير شده
باشند .در اين صورت شايد آنها را بهزندان رمل كه بازداشتگاه مركزى بود و ما هم
در آن زندانی بوديم آورده باشند .با توجه بهاينكه آنها داراى گذرنامه غيرعربى
بودند ،در صورت دستگيرى وانتقال بهزندان رمل ،جاى آنها در بند خارجىها بود.
حمام زندان در جايی پشت بندهای زندان بود و راه رسيدن بهحمام از پشت بندی
میگذشت كه من در آن زندانی بودم .زمان استفاده از حمام بين بندهاى مختلف
زندان تقسيم مىشد تا همهی زندانيان بتوانند دوبار در هفته بدن خود را بشويند.
هرگاه زندانيان از پشت بند ما مىگذشتند ،صداى گامهای زندانيان نيمهبرهنه و حوله
بهدوش بهگوش مىرسيد و گاه سالمى و يا پيامى از پنجره ردوبدل مىشد.
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حمام داالن درازى بود كه در دهليزهاى جانبى آن ،ده دوش آب سرد قرار داشت.
اين دوشها هركدام بهمدت پنج دقيقه در اختيار هر زندانى قرار مىگرفت تا همگی
بهنوبت ،دوش بگيرند .در حاشيهی بندى كه من در آن بودم ،يك گنجهی سيمانى
وجود داشت كه شاهنشين اتاق بهحساب مىآمد .كسى كه بهباالى آن راه مىيافت،
مىتوانست نگاهى بهدنياى بيرون از بند بيندازد و اگر خود را بهپنجرهاى كه در
كنارش بود نزديك مىكرد و سرش را باال مىگرفت ،از وراى ديوارهاى بلند و
برجهاى نگهبانى ،آنسوى آسمان زندان را و پساز آن ،اقيانوس بىانتهاى آسمان را
مىديد كه پرندهها آزادانه در آن غوطهور بودند و بههرسو كه مىخواستند ،بال
مىگشودند .با نشستن باالى گنجه ،مىشد آزادى را براى لحظهاى در خيال خود مزه
كرد .نشستن باالى گنجه امتيازى بود كه مىبايست بين همهی زندانيان تقسيم
مىشد .هر زندانى حق داشت هر روز دهدقيقه باالى گنجه بنشيند .حق نشستن روى
گنجه ،قابل خريدوفروش بود.
من در جستجوى حسين و همراهش ،كه در راه خروج از لبنان ناپديد شده بودند،
بهفكر تماشاى صف حمام بند خارجىها افتادم .پساز اينكه از روز و ساعات
حمامگرفتن خارجىها مطلع شدم ،توانستم پنج نوبت ده دقيقهاى را در آن روز ،هر
نوبت را بهقيمت پنج سيگار خريدارى كنم .صبح سهشنبه از ساعت نهصبح روى گنجه
رفتم و صف حمام خارجى ها را زيرنظر گرفتم تا شايد حسين را در بين خارجىها
ببينم .چهل دقيقه سپرى شده بود و پنج صف خارجى از برابر چشمان كنجكاو من
گذشته بود بدون اينكه اثرى از حسين ديده باشم .در آخرين نوبت دهدقيقهاى ،وقتى
گروه ديگرى از خارجىها از كنار ديوار بند مىگذشتند ،جوان نيمهلختى را از پشت سر
ديدم كه بهحسين شبيه بود .چندبار او را صدا كردم ،اما جوابى نشيندم ،شايد حسين
نبود و يا اينكه صداى من بهگوشش نرسيده بود .وقت پنجاهدقيقهاى من بهپايان
رسيد .نفر بعدى خود را از قفسه سيمانى باال كشيد و مرا بهپائين راند .تحقيق من
به جاى حساس خود رسيده بود و در چنين موقعيتى حيف بود كه شانس را از دست
بدهم .نوبت بعدى گنجهنشينى متعلق بهيكى از گردنكلفتهاى زندان بود كه قابل
خريد نبود .به هرحال پيش او رفتم و گفتم كه من يك دوست در اتاق خارجىها دارم

227

انتقال بهبند خارجىها

كه بهحمام رفته است ،اگر او وقتش را بهمن بدهد ،براى او وقت ديگرى خواهم خريد.
با توافق او دوباره باالى گنجه رفتم .در بين بدنهاى مرطوبى كه از حمام
برمىگشتند ،حسين را ديدم كه با جوانى بهظاهر ايرانى ،در حال گفتوگوست ،پساز
چندبار صدازدن ،باالخره او صداى مرا در بين انبوه صداهايى كه از پنجرهی بند بيرون
مىريخت ،شنيد و قبل از اينكه تركهی پليس او را بهجلو براند ،لحظهاى كنار پنجره
توقف كرد .او در حاليكه حيرتزده سرش را باال گرفته و بهمن خيره شده بود ،گفت
كه از چهار روز پيش ،همراه با دوستش در اتاق خارجىها است.

انتقال بهبند خارجىها
من و محمد يقينى همهجا خود را عرب معرفى كرده بوديم و جدا از هم در دو بند
عمومى عربها بهسر مىبرديم .حضور حسين و دوستش در بند خارجىها ،من و
محمد را بهفكر انتقال بهآن بند انداخت .با رفتن پيش رفقا مىتوانستيم از چگونگى
دستگيرى آن دو باخبر شويم و تراب حقشناس را كه هفتهی بعد بهمالقات ما
مىآمد ،آگاه كنيم .از سوى ديگر ،مىتوانستيم از وضع گروه و رويدادهاى خارج از
زندان نيز ،باخبر شويم .من بهبهانهی اينكه عربزبان نيستم و بايد بهبند خارجىها
منتقل شوم ،از رئيس اتاقمان خواستم كه تقاضاى انتقالم را بهمسئوالن زندان برساند.
سه روز بعد رئيس زندان مرا بهحضور فرا خواند .وقتى از محمد بهعنوان شريك جرمم
نام بردم ،وى دستور داد كه محمد را نيز بهدفتر زندان آوردند .رئيس زندان پساز
كمى گفتوگو ،بر افغانىبودن ما مهر تأييد زد و خواستهی ما را كه انتقال بهاتاق
خارجىها بود ،پذيرفت.
روز بعد جارچى نام مرا صدا زد و اعالم كرد كه با وسائلم بهحياط زندان بروم .آن
روز همراه محمد بهاتاق خارجىها كه در ساختمان شمارهی  1زندان بود ،فرستاده
شدم.
وقتى در آهنى بند خارجیها بهروى ما گشوده شد ،مرد سياهپوست درشتهيكلى
در آستانهی در ظاهر شد .او كه تقريباً همهی راه ورودى را پر كرده بود ،در حالى كه
بهما دست مىداد ،خود را «جيمز» معرفى كرد و با گويش آمريكايىاش پرسيد كه ما
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از كدام كشور آمدهايم .همينكه كلمهی افغانستان را شنيد ،با شادى صدايش را بلند
كرد و خطاب بهسرنشينان بند گفت« :مژده! حاال اتاق ما تكميل شد .اين دوستان كه
از قيافهشان نيز پيداست ،از افغانستان مىآيند ».زندانيان با شنيدن نام افغانستان
بهشور و شوق افتادند .هيپىهاى بلوند و خندان گرد ما حلقه زدند .بعضى از آنها چند
كلمهی افغانستانی را كه بهسختى از كنه ذهنشان بيرون مىكشيدند ،ادا مىكردند و
هنرشان را بهما نمايش مىدادند .كلمات « »hashو « »opiumچندبار شنيده شد.
بعضى از آنها نام شهرهايى را بهزبان مىآوردند كه كم و بيش شنيده بودم .فكر
اينكه افغانىنبودن ما در اينجا فاش شود ،براى لحظهاى مرا بههراس انداخت.
بههرحال بهداخل بند راه يافتيم.
حسين روحانی و دوستش در گوشهاى نشسته بودند و بدون اينكه آشنايىشان را
با ما آشكار كنند ،مانند ديگران بيگانهوار رفتار مىكردند .ساعاتى بعد ما هم مثل
بقيهی هماتاقىها ،كه بيشتر آنها اروپايى و آمريكايى بودند ،درازای بند را پیدرپی
مىپيموديم و در اين رهگذر كوتاه و بسته ،با هركس كه در كنارمان قرار مىگرفت،
سالم و عليكى مىكرديم و حرفى مىزديم ،از جمله با حسين و مرتضى.
بهتدريج با حسين و مرتضى هم صحبت و از جريان دستگيرى آنها باخبر شديم.
نيمهشب شنبهی پيش ،اين دو با يك تاكسى از بيروت راهى دمشق شده بودند .در
مرز لبنان و سوريه براى نشاندادن گذرنامهشان ،وارد پاسگاه پليس مرزى مىشوند.
مرتضى پساز اتمام كارش بهتاكسى برمىگردد .حسين در حالتى خوابآلود ،كارت
خروجى را كه بهنام واقعى خودش پر كرده بود و الى يك گذرنامه گذاشته بود
بهدست پليس مىدهد .پليس مىبيند كه مشخصات كارت با گذرنامه نمىخواند .از
حسين نامش را مىپرسد ،حسين نام واقعى خود را مىگويد درحالى كه پليس در
گذرنامهی او نام ديگرى را مىبيند .حسين اشتباهاً گذرنامهی جعلىاش را بهدست
پليس داده بود .حسين بازداشت و پاسپورت اصلى او نيز در جيبش كشف مىشود.
انتظار مرتضى و ديگر مسافران تاكسى بهدرازا مىكشد .رانندهی تاكسى براى
پيداكردن مسافرى كه هنوز بهتاكسى برنگشته بود ،وارد پاسگاه كنترل گذرنامه
مىشود .وقتى وى حسين را در بازداشت و تحتبازپرسى پليس مىبيند بىدرنگ
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بهپليس مىگويد« :اين شخص يك رفيق هم دارد كه در تاكسى من نشسته است».
لحظاتى بعد مرتضى هم دستگير مىشود .آن دو پساز يك شب اقامت در بازداشتگاه
مرزى ،بهبيروت فرستاده شده و سرانجام بهزندان رمل منتقل مىشوند.
حسين و مرتضى خبرهاى دردناكى درباره رفقاى ما در ايران ،داشتند .بيستويك
روز پساز دستگيرى من و محمد ،يعنى اول شهريور  ،1350ساواك بهچند خانهی
تيمى سازمان يورش برده و بيش از هفتاد نفر از رفقا دستگير شده بودند .بهعبارت
ديگر بيشتر اعضاى سازمان ،بهچنگ ساواك افتاده بودند .از دوازدهنفر افراد كادر
مركزى دهنفر جزو دستگيرشدگان بودند .اعضايى كه در خارج دوره ديده و بهايران
بازگشته بودند نيز در بين دستگيرشدگان قرار داشتند .بيشتر خانههاى تيمى همزمان
مورد يورش مأموران مسلح ساواك واقع مىشوند وهمهی افراد ساكن در آنها همراه
با انبوهى مدارك تشكيالتى بهدام مىافتند .بدنهی اصلى تشكيالت كامالً مخفى ما لو
رفته بود .سازمان ما قبل از اينكه فرصتى براى ابراز وجود در سطح جامعه پيدا كند و
خود را با نام و اهدافى مشخص بهمردم بشناساند ،دچار فاجعهاى شده بود كه ادامهی
فعاليت آن را بسيار دشوار مىكرد .ما زندانيان برونمرزى اين درد را سنگينتر از آنچه
بود ،احساس مىكرديم.
برنامهی سازمان اين بود كه از طريق عمليات مسلحانه عليه رژيم شاه ،اعالم
موجوديت كند و با ضربه واردآوردن بر سيستم نظامى آن ،كه شكستناپذير مىنمود،
تودهها را بهمبارزهی انقالبى فراخواند .اما در آستانهی ورود بهعمليات فرساينده عليه
رژيم  ،بخش بزرگى از اعضاى سازمان همراه با مقدار زيادى اسلحه و مدارك
تشكيالتى بهچنگ ساواك افتاده بود .دستگيرى دهها نفر از جوانان پاكسرشت و
مورد اعتماد مردم ،نشان اين بود كه مبارزه با اختناق و ديكتاتورى بهطور زيرزمينى در
جريان است .انبوه دستگيرىها ضمن اينكه پيامآور مبارزه بود ،مىتوانست مورد
سوءاستفادهی كسانى نيز قرار گيرد كه رژيم شاه را دژى تسخيرناپذير مىپنداشتند و
بههمين دليل ،نوميدانه دست روى دست گذاشته بودند.
سازمان ما يكى از اولين سازمانهاى چريكى ضدرژيم شاه بود .با توجه بهاينكه
در فضاى سياسى ايران امكان هيچگونه فعاليت علنى مستقل وجود نداشت و هرگونه
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تشكل سياسى غيروابسته ،توسط ساواك و با زور اسلحه سركوب مىشد ،براى تداوم
مبارزه راهى جز مبارزهی مسلحانه بهنظر نمىرسيد.
در راستاى مبارزهی چريكى ،رسيدن بهجايگاهى كه بتواند اعتماد عامه مردم را
بهدست آورد و رهبرى مبارزه را در دست گيرد ،مستلزم زمانى طوالنى و فعاليتهاى
بسيارى است .زيرا سازمان چريكى بهحكم مخفىبودن ،در زواياى ناپيداى جامعه
بهكندى رشد مىكند و تماس آن با تودههاى مردم بهلحاظ امنيتى محدود است .در
چنين شرايطى ضربهاى كه بر سازمان ما وارد آمده بود فاجعه بهشمار مىرفت.
خبرهاى ناگوارى كه حسين و مرتضى براى ما نقل مىكردند و نيز اخبار دستگيرى
و اعدامهاى جديدى كهاز طريق تراب حقشناس بهما مىرسيد ،بر فشار زندان
مىافزود .حسين و مرتضى نام يك وكيل مدافع لبنانى« ،استاد جُبْران مَجْدالنى» ،را
بهعنوان وكيل خود بهپليس داده بودند .اين وكيل يكبار از آنها ديدار كرد و قبل از
اينكه تراب بهديدار ما بيايد ،توسط اين وكيل از جريان دستگيرى حسين و مرتضى،
باخبر شد .يك ماه از بازداشت حسين روحانی و مرتضی خاموشى گذشته بود كه آن
دو از سوى دادگاه ،بهجرم داشتن گذرنامهی جعلى ،بهيك ماه زندان محكوم شدند و
همان روز از زندان بيرون رفتند .پليس آنها را تا نوار مرزى بين سوريه و لبنان برده
بود و در آن سوى مرز رها كرده بود.
زندانيان اتاق خارجىها ،از مليتهاى مختلف بودند .بيشتر آمريكايىها و اروپايىها
بهجرم قاچاق حشيش دستگير شده بودند .كوهپايههاى معروف بهبقاع لبنان يكى از
مراكز مهم كشت حشيش در خاورميانه بود .در اين مناطق ،بيش از هر چيز ديگر،
حشيش كشت مىشد تا در بازارهاى مواد مخدر بهفروش برسد .خريد و فروش
حشيش در لبنان غيرمجاز بود و دولت لبنان هرساله مبالغى از كشورهاى اروپايى و
آمريكا بهعنوان هزينه مبارزه با مواد مخدر دريافت مىكرد .شايع بود كه تمام
داللهاى تجارت حشيش در لبنان ،با ادارهی آگاهى آن كشور ارتباط داشتند و حتا
بعضى از آنان كارمندان رسمى پليس بودند .آنها ضمن اينكه مقادير هنگفتى از
حشيش را بهخريداران خارجى مىفروختند ،تعداد انگشتشمارى از معامالت را
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بهمأموران گمرك گزارش مىكردند تا قاچاقچی هنگام خروج از مرز ،بازداشت شود و
بدين ترتيب سندى براى مبارزهی دولت لبنان با مواد مخدر باشد.
«جان» جوان آمريكايى كه بهجرم داشتن حشيش زندانى بود ،يقين داشت كه
فروشندهی حشيش او را لو داده است .فروشنده ،حشيش را در باك بنزين ماشين
«جان» جاسازى كرده بود« .جان» با خيال راحت ،سوار بر فولكس واگن خود بهبندر
بيروت مىرود تا بهعنوان مسافر كشتى ،از راه دريا عازم آمريكا شود .پساز بازداشت
در گمرك بندر بيروت« ،جان» مورد بازجويى قرار مىگيرد .با اينكه او حاضر مىشود
بهشهر"بعلبك" برود و خانهاى را كه در آن جاسازى صورت گرفته بود ،بهپليس نشان
دهد ،پليس هرگز او را بهبعلبك نبرد و در پروندهی او ،از فروشنده« ،ناشناس» نام
برده شده بود .وقتى «جان» در دادگاه اعتراض مىكند كه چرا فروشندهيی را كه او
نام برده بود دستگير نكردهاند دادستان بهجاى اينكه فروشنده را بهدادگاه احضار كند،
براى «جان» بهخاطر تهمتزدن بهيك بىگناه ،تقاضاى مجازات بيشتر مىكند.
«جان» بهپرداخت غرامت بهاين شخص نيز محكوم شده بود.
نمونههاى ديگر دستگيرى ها نيز گواه بر اين بود كه فروشنده ،مأمور پليس بوده
است.
«فردريك» كه يك دبير ادبيات و اهل ايرلند بود ،بهعنوان توريست بهلبنان آمده
بود .روزى يك پيشخدمت هتل نزد او مىآيد و يك راهنماى لبنانى را معرفى مىكند
تا فردريك را بهجاهاى ديدنى لبنان ببرد .فردريك با خوشحالى اين پيشنهاد
سخاوتمندانه را مىپذيرد .يكى از جاهاى پيشنهادى براى ديدن ،بعلبك بوده است.
وقتى بهاين شهر مىرسند ،فردريك بهيك محفل حشيشكشى دعوت مىشود و
ساعتى بعد با يك كيلو حشيش بهبيروت بازمىگردد .راهنماى لبنانى ،با آرزوى سفرى
خوش براى فردريك ،از او خداحافظى مىكند .سه روز بعد ،پليس فرودگاه بيروت
فردريك را از روى ليست نام هايى كه در اختيار داشته است شناسايى و بازداشت
مىكند .سپس بارش مورد بازرسى قرار مىگيرد و بار حشيش كشف مىشود.
من و محمد ،بهعنوان دو نفر افغانستانی بسيار مورد توجه خارجىها بوديم .بسيارى
از آنها ،هماتاقىبودن با ما را شانس خوبى براى برقرارى رابطه با افغانستان
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مىدانستند .بهخيال آنها همصحبتى با ما مىتوانست وسيلهی سوداگرىهاى
پربركتى در آينده باشد .ما محور اصلى گفتوگوهاى اتاق بوديم .هرلحظه كه از
صحبت با يكى خالص مىشديم ،ديگرى جاى او را پر مىكرد .اطالعات ما از
افغانستان در حدى نبود كه جوابگوى همهی سؤاالت باشيم .پس بهناچار بهدروغ
متوسل مىشديم تا بزرگترين دروغ را ،كه افغانستانىبودن ما بود ،بپوشانيم .ما اصالً
نمىدانستيم حشيش چه شكلى دارد و حاال بايد براى همبندیها ،چگونگى كشت و
زرع و ميزان بازدهى آن را توضيح مىداديم .خيلىها بدون رودربايستى مىخواستند
معامله را همانجا و در زندان آغاز كنند.
يك انگليسى كه بارها با ما همصحبت شده بود ،پيشنهاد مىكرد كه در لندن از
ما حشيش تحويل بگيرد و متقابالً در كابل اسلحهی انگليسى تحويل بدهد .چهبسا
اينگونه گفتار از ژستهاى توخالى زندان بود و هرگز نمىتوانست بهانجام برسد اما
بههرحال ما جز شنونده و نفىكننده ،نقشى بازى نمىكرديم .در اين بند ،سه ايرانى نيز
زندانى بودند .يك ايرانی بهنام اصغرآقا در حال خريد حشيش براى مصرف شخصى
دستگير شده بود .دو ايرانى ديگر نيز خرج شبنشينى در كابارهاى را با دالرهاى تقلبى
پرداخته و بهدام پليس افتاده بودند.
اصغرآقا آدم كنجكاو و فضولى بود .روزى بهمن نزديك شد و يواشكى گفت:
«ببينم ابراهيم تو گويشات افغانى نيست» ،من در جواب گفتم علتش اين است كه
من با ايرانىها زياد تماس داشتهام و در ايران نيز زندگى كردهام .اصغرآقا با نگاههاى
كجى كه بهمن مىكرد ،ناباوريش را نشان مىداد .وى همين سؤال را جداگانه از
محمد نيز كرده بود و جواب تقريباً مشابهى شنيده بود .اصغرآقا كه ژرفبينى يك
كارآگاه زبردست را در خود مىديد ،چند سؤال حسابى پيدا كرده بود تا من و محمد را
بيازمايد .يكبار ما را در گوشهاى پيدا كرد و ناگهان گفت« :شما افغانىها به»بزرگ»
چه مىگوئيد ».من كلمه «كلون» را كه واژهاى مشهدى نيز هست پراندم كه درست
از آب درآمد .اصغرآقا فوراً سؤال بعدى را مطرح كرد و گفت« :اين مطرب كمرباريك
افغانى كه با ترانه «دلبرم دلبرم» دل اصغر را آب كرده اسمش چيست؟» ديگر
نمىبايست بهاصغرآقا اجازه كارآگاهى مىداديم .با تلخى گفتيم« :ولمان كن بابا توى
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اين هلفدونى ما اينقدر بدبختى داريم حاال تو بهدنبال دلبرم دلبرم هستى؟» .اصغرآقا
كه خودش را خيلى محترم مىدانست ،از جواب سرباال دلخور شد ،دست و پايش را
جمع كرد و رفت تا بهروال روزهاى پيش ،كسى را پيدا كند و از همت خودش در
ساخ تن بازوان پرعضله ،تعريف كند .آرزوى اصغرآقا اين بود كه از زندان آزاد شود تا
بهپالژ ساحلى برود و هيكل ورزيدهاش را بهنمايش بگذارد.

محاكمه در دادگاه نظامى بيروت
دوازده خرداد  2(1351ژوئن  ،)1972يك ابالغيه از دادگاه بهزندان رسيد كه از من
و محمد میخواست كه  5تير برای محاكمه در دادگاه نظامی حاضر شويم . .چيزى
كه تازگى داشت اين بود كه نامهاى حقيقى من و محمد در ابالغيه درج شده بود .نام
واقعى مرا براى محمد و نام حقيقى او را براى من بهكار برده بودند .از آنجا كه در
هيچ بازپرسى ،اسم واقعى ما رو نشده بود و هيچ مدركى نيز در اين مورد در دسترس
پليس لبنان نبود ،بنابر اين نامها از طريق ساواك و سفارت ايران در لبنان ،بهپرونده
اضافه شده بود.
وقتى وكيل ما ،شوقى ارملى ،براى يازدهمين بار در زندان ،از ما ديدار مىكرد،
گفت كه براى اثبات عضويت من و محمد در سازمان فلسطينی الفتح ،بهعكس نياز
دارند .عكس محمد را در ميان وسايل خانهی تيمى پيدا كرده بودند ولى از من،
عكسى در دسترس نبود .نشانى دو عكاسى را كه قبالً در آنها عكس گرفته بودم،
بهوكيل دادم تا در صورتى كه فيلم عكس ها موجود باشد آن را چاپ كنند .يكى از
نشانىها آنقدر ناقص بود كه بهجايى نرسيد .وقتى رسول مشكينفام بهعكاسى دوم
مراجعه مىكند و تاريخ تقريبى عكس را بهآن عكاس مىگويد ،وى سؤاالتى مىكند
كه رسول را كمى بهشك مىاندازد .عكاس ،لحظهاى مشترى را در انتظار مىگذارد و
بهاتاق مجاور مىرود .مشكينفام از مكالمهی تلفنى او متوجه مىشود كه وى با پليس
صحبت مىكند .قبل از پايان مكالمهی تلفنى و سررسيدن پليس ،وى از محل
مىگريزد .پليس از روى عكسى كه من موقع دستگيرى همراه داشتم و ريز كردهی
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آن را ،بين گارىهاى غذاى هواپيما ريخته بودم ،بهاين عكاسى رسيده و عكاس را در
جريان يك حادثهی پليسى قرار داده بود.
ضرورت صدور كارت عضويت الفتح ،سرانجام ،رفقا را بهاين فكر مىاندازد تا از
عكسم كه روز پساز دستگيرى ،در روزنامه «النهار» درج شده بود ،استفاده كنند .در
يك كارگاه عكاسى فلسطينى ،از تصوير مزبور عكس مىگيرند و با آن يك كارت
عضويت بهعنوان فدايى فلسطينى ،تهيه مىكنند.
روز  5تير  26(1351ژوئن  )1972براى من و محمد يقينى روز سرنوشتسازی
بود .صبح زود از خواب بيدار شديم و سر و وضع خود را مرتب كرديم تا براى رفتن
به دادگاه آماده باشيم .از آنجا كه جرم ما جنحه بود ،حكم دادگاه همان روز بهطور
حضورى بهما ابالغ مىشد .ساعت هفت ما را همراه عدهاى ديگر از زندانيان بهدادگاه
نظامى بردند .دادگاه ساعت نُه كار خود را آغاز كرد .متهمان را بهترتيب بهسالن دادگاه
مىبردند و سپس بهبازداشتگاه برمىگرداندند .ساعت حدود ده صبح بود كه شوقى
ارملى ،وكيل مدافع ما ،پشت در بازداشتگاه آمد و ضمن ديدار با من و محمد ،گفت كه
دادگاه ما نيمساعت ديگر شروع خواهد شد و طى آن دو وكيل از دوازده وكيل،
به نمايندگى از طرف ده وكيل ديگر ،از ما دفاع خواهند كرد .اين دو ،شوقى ارملى و
«صَالح دبّاغ» بودند .دبّاغ يك حقوقدان فلسطينى ،استاد دانشگاه آمريكايى بيروت و
از معروفترين وكالى مدافع لبنان بود .ساعت ده و نيم ،من و محمد را بهدادگاه
احضار كردند .تريبون هاى هيئت داوران و وكال خالى بود .منشى دادگاه نام و
مشخصات و مليت ما را براساس پرسشنامهاى كه مقابلش بود ،پرسيد و ما نامهاى
مستعارما ن را گفتيم .مليت خود را فلسطينى و شغلمان را فدايى اعالم نموديم .آنگاه
در قفس متهمان جاگرفتيم .منشى در بلندگوى دادگاه نام و جرم متهمان آن روز را
خواند .من و محمد را با همان نامهاى مستعار نام برد .در جايگاه عمومى دادگاه ،پنج
نفر كه قيافهشان ايرانى مىنمود ،نشسته بودند .اينها تماشاچيان سفارتى يا ساواكى
بودند كه مىخواستند نتيجهی تماسهاى پشت پرده و تهديد و تطميعهايى را كه
سفارت ايران اعمال كرده بود ،ببينند .سفارت ايران كوشيده بود با تماسهاى دوستانه
با رئيس دادگاه ،وى را قانع كند كه تحويل ما را بهايران ،در حكم دادگاه بگنجاند.
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اندكى در سكوت و انتظار گذشته بود كه وكال با شنلهاى سياه وارد سالن دادگاه
شدند و در جايگاه خود نشستند .سپس سه نفر با لباس نظامى وارد شدند .اينها هيئت
داوران دادگاه بودند .يك نفر كه درجه سرتيپى داشت ،در وسط ميزى نيمهگرد ،بر
جايگاه رياست نشست و مشاورانش در دو طرف او جاى گرفتند .دادستان نظامى نيز
همراه با يك منشى ،در سمت راست ميز قضاوت نشست.
رئيس دادگاه ،رسميت دادگاه را اعالم كرد و بهدادستان اجازه داد تا ادعاى خود را
بهگوش دادگاه برساند .دادستان جريان دستگيرى من و محمد را بهطور مشروح بيان
كرد .آنگاه من مورد خطاب رئيس دادگاه قرار گرفتم ،وى از من خواست كه از قفس
متهمان خارج شده و در مقابل او در كنار ميز بلندى كه يك كتاب آسمانى روى آن
بود بايستم و بهسؤاالت او پاسخ دهم .من جريان دستگيرى را براساس محملى كه
بارها گفته بودم توضيح دادم .پساز اين سؤال و جواب كه حدود نيمساعت طول
كشيد بهقفس متهمان بازگشتم .پساز من ،محمد از قفس خارج شد و در مقابل
هيئت قضات چگونگى دستگيرىاش را آن هم بهسبك گذشته بيان كرد .بعد از
محمد نوبت شاهدان بود كه يكبه يك از راهرو بهسالن دادگاه آورده مىشدند و در
پشت ميز شهود قرار مىگرفتند .هر شاهدى با بلندكردن دست راست و تكرار كلماتى
كه رئيس دادگاه بهزبان مىآورد بهكتاب مقدس سوگند مىخورد و سپس بهسؤاالت
دادگاه پاسخ میداد.
شاهدانى كه بهدادگاه دعوت شده بودند عبارت بودند از بازپرس گمرك كه درست
پساز دستگيرى در فرودگاه با ما گفتوگو كرده بود ،يك استوار گمرك كه وسايل
غيرمجاز را از بدن من باز كرده بود و باالخره يك پيرزن ايتاليايى كه سرايدار يك
ساختمان بود و ما مدتى بهعنوان مستأجر بهآنجا رفتوآمد مىكرديم .بديهى بود كه
گفتههای دو نفر اول مغاير با محملى بود كه ما درست كرده و بهدادگاه ارائه داده
بوديم .از نظر دادگاه نيز گفته هاى شاهدان كه منطقى و مستند بود مورد قبول واقع
مى شد .وقتى نوبت وكال فرا رسيد شوقى اعالم كرد كه وكالت خود را بهدكتر دبّاغ
ارجاع مىكند .دباغ با متانتى كه از اعتماد بهنفس او برمىخاست رشتهی سخن را
بهدست گرفت .او اقدام ما را بخشى از يك فعاليت انساندوستانه كه هدفى جز خدمت
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بهانسانها ندارد معرفى كرد .دباغ هرگز از محملهاى ساختگى ما دفاع نكرد و بههيچ
وجه نكوشيد كه دروغهاى ما را بهدادگاه بقبوالند .در عوض از هدف انسانى ما دفاع
كرد .وى بر ديدار يك مقام سفارت ايران با بازپرس و رئيس دادگاه انگشت گذاشت و
شديداً عملكرد مأموران رژيم ايران را محكوم كرد .وى تأكيد كرد كه اين كار خالف
قانون و نقض آشكار حقوق قضايى است و سپس تالش ايران را از راههاى غيرقانونى
براى تحويلگرفتن افرادى كه كارت شناسايى رسمى الفتح را دارند مغاير با
قراردادهاى دولت لبنان با سازمان آزادیبخش فلسطين دانست .دباغ از دادگاه خواست
كه جرم ما را از ديدگاه يك عمل انسانى و در چارچوب قراردادهاى موجود بين دولت
لبنان و سازمان آزادیبخش فلسطين مورد قضاوت قرار دهد .دادگاه مدرك عضويت
ما را در ساف خواستار شد كه شوقى ارملى با ارائه كارتهاى شناسايى فلسطينى اين
عضويت را ثابت كرد .آنگاه رئيس دادگاه از هر يك از ما پرسيد كه از دادگاه چه
تقاضايى داريم .ما طبق معمول گفتيم تقاضاى بخشودگى.
هيئت قضاوت براى مشورت و داورى سالن دادگاه را ترك كرد و ما را نيز بهاتاق
بازداشتگاه برگرداندند .ساعتى بعد ما را مجدداً بهدادگاه بردند .لحظاتى در انتظار
گذشت تا اينكه رئيس دادگاه پيشاپيش هيئت قضات وارد سالن شد .همهی حاضران
در دادگاه به احترام قانون از جاى برخاستند .رئيس دادگاه و همراهانش در پشت ميز
داورى ايستادند .حكم دادگاه در مورد متهم شماره يك يعنى من ،توسط رئيس دادگاه
خوانده شد .جعل و استفاده از گذرنامه جعلى ،ورود غيرقانونى بهكشور ،دروغگفتن
بهپليس و مراجع قضايى و باالخره نگهدارى و حمل اسلحه ،اتهامات وارده بر من بود
كه براى هركدام حكم جداگانهاى داده بودند كه روى هم پنجسال و طوالنىترين آن
يكسال و نيم بود .حكم يكسال و نيم زندان در مورد من بهاجرا درمىآمد .محمد نيز
بهجرم ورود غيرقانونى بهكشور بهششماه زندان محكوم گرديد .بهعالوه هردوى ما
محكوم بهاخراج از لبنان ،پساز پايان محكوميتمان بوديم .اينكه دادگاه فقط بهاخراج
ما از لبنان رأى داده بود و نامى از تحويل بهايران نياورده بود ،اميدواركننده بهنظر
مىرسيد.
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وقتى بهزندان برگشتيم هماتاقىها گرد ما حلقه زدند تا از محكوميتهاى ما باخبر
شوند .محمد كه بهششماه زندان محكوم شده بود در اين هنگام يازدهماه زندانى
كشيده بود و مىبايست فوراً آزاد مىشد .اما پيش از آن دادگاه گمرك محمد را بهجرم
شركت در قاچاق اسلحه بهپرداخت جريمهی نقدی و يا يكسال زندان محكوم كرده
بود .تا زمانی كه اين پول پرداخت نمیشد و يا يكسال زندان اجرا نمیشد ،محمد در
زندان میماند.
تقريباً يك ماه طول كشيد تا رفقاى بيرون زندان با پولى كه "ابوجهاد" ،مسئول
نظامى سازمان الفتح ،در اختيارشان گذاشته بود ،جريمهی گمرك را پرداختند و محمد
آزاد شد .بنا بود محمد را در مرز بين لبنان و سوريه آزاد كنند .در صورتى كه زندانى
محكوم بهخروج از كشور ،تبعه سوريه و يا فلسطينى ساكن سوريه مىبود ،در مرز بين
لبنان و سوريه رها مىشد .محمد كه يك فدايى فلسطينى بهحساب مىآمد ،توسط
پليس لبنان بهمرز برده شده بود .وى همراه با تراب حقشناس كه همزمان بهمرز
رفته بود ،و نيز با استفاده از يك گذرنامهی ايرانى كه تراب برايش آورده بود عازم
سوريه شد .بدين ترتيب محمد يقينی در  6مرداد  28(1350ژوئيه  )1971از زندان
آزاد شد و بهرفقاى بيرون زندان پيوست.
شوقى ارملى پساز آزادى محمد ،در زندان از من ديدار كرد .او حكم دادگاه را
ماليم و قابل قبول ارزيابى مىكرد و براى پرهيز از حكمى بدتر ،تقاضاى فرجام را
نادرست مىدانست.

انتقال بهزندان محكومشدگان
زندان رمل با گنجايش دوهزار زندانى يك زندان موقت بهشمار مىرفت .معموالً
زندانيان را پساز محكوميت در دادگاه بهتناسب مدت محكوميتشان بهزندانهاى
ديگر در لبنان مىفرستادند .يكى از سرگرمىهاى زندانيانى كه در انتظار احكام دادگاه
و محكومشدن بودند اين بود كه درباره وضع زندانهاى ديگر ،كه سرانجام بهيكى از
آنها فرستاده مىشدند گفتوگو كنند .اطالعات در مورد زندانهاى ديگر ،سالها در
محيط زندان سينه بهسينه گشته بود و خود يك مجموعهی داستان را مىساخت كه
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بازتابى از رؤياهاى سرنشينان زندان بود .وقتى از يك زندان در دهكدهاى در جنوب
لبنان صحبت مىكردند من بهياد قصههاى شيرينى مىافتادم كه مادربزرگم از
روضهی رضوان و بهشتِبرين بهگوش ما مىخواند .البته بهشتی كه زندانيان از آن
تعريف میكردند كوچك بود و در محاصرهی چهار ديوار بلند قرار داشت .براى آنكه
خوبىهاى غلوآميز برخی زندانها را بهتر نشان دهند ،داستانهاى غمانگيزى نيز در
بارهی چند زندان در منطقهی خشك و بد آب و هواى بقاع لبنان نقل مىكردند .اين
داستانها جهنم را تداعى مىكرد.
زندان «هِرْمِلْ» در بقاع لبنان از اين دسته بود .مىگفتند سياهبختترين زندانى
كسى است كه هرمل نصيبش شود .بهگفتهی زندانيان «كسى كه از زندان هرمل زنده
بيرون بيايد ديگر بهدرد زندگى نمىخورد او را بايد روانهی ديوانهخانه كرد ».همهی
اين داستانها در بند عربها ساخته و پرداخته شده بود و همانجا نيز شنيده مىشد.
در بند خارجىها فقط از چند زندان نسبتاً آبرومند سخن مىرفت .كالً چنين برداشت
مىشد كه دستگاه پليس لبنان براى خارجىها ارزش بيشترى قائل بود و بههمين
خاطر آنها را بهچند زندان كه از وضع بهترى برخوردار بودند ،مىفرستاد.
من در انتظار روزى كه از زندان رمل بهجاى ديگر برده شوم روزشمارى مىكردم.
انتقال بهيك زندان ديگر را بهفال نيك مىگرفتم و اميدوار بودم بهجايى خلوتتر از
زندان رمل منتقل شوم.
ساعت حدود هشت و نيم صبح شنبه  21مرداد  12( 1351اوت  )1972بود كه
بهامر جارچى سكوت مطلق در همهی بندهاى راهروى ما برقرار شد .صدا چنين
مىگفت« :اسمعو للسفريه» يعنى انتقالىها را گوش كنيد« .اِللّى يَطْلَع اِسْمُهْ ،يَضُب
يَطأه ،وَ يَطْلَعْ بَرَّهْ فَوْراً» يعنى هركس اسمش خوانده مىشود وسائلش را جمع كند و
فوراً بيايد بيرون .نام من نيز بين اسامى آنروز شنيده شد .عدهاى از هماتاقىها دور
من جمع شدند .همه مىخواستند بدانند اين همنشين افغانستانى بهكجا منتقل
مىشود .شايد او فرجى براى دادوستد مواد مخدر در آينده باشد .من خود نمىدانستم
بهكجا خواهم رفت .بعضى مىگفتند« :هرجا بروى برايت نامه مىدهيم .حتماً تماست
را با ما حفظ كن ».من بهنام ابراهيم آوخ وارد حياط زندان شدم .نيمساعتى معطل
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شده بودم كه نوبت ورود بهدفتر امانات زندان رسيد تا چيزهايى را كه قبالً بهامانت
گذاشته بودم بگيرم .يك كمربند ،يك ساك كوچك كه وسيلهی بهدامافتادنم در
فرودگاه بود و باالخره يك چتر عصايى را كه غبار يكسال بر آن نشسته بود تحويل
گرفتم .چشمانم كه بهتاريكى خو گرفته بود از نور طبيعى روز در عذاب بود بهطورى
كه سردرد شديدی بهسراغم آمد .سقلمهاى كه يكى از كاركنان توى حياط بهبازويم
زد راهم را كه كج مىرفتم درست كرد و مرا بهحسابدارى زندان فرستاد .معادل تقريباً
 100تومان در حسابم مانده بود كه تحويل گرفتم و آنگاه يك راست پيش
«ابوسعيد» رفتم تا دستم را بهدست زندانى ديگرى زنجير كند.
زندانيان انتقالى را بهچند دسته تقسيم كرده بودند .من همراه يك گروه هشتنفرى
بهطرف كاميونى كه در بيرون زندان ايستاده بود ،برده شدم .شنبهها روز مالقات
زندانيانى بود كه محكوم شده بودند .در ميان تعدادى كه براى مالقات نزديكانشان
بهزندان آمده بودند تراب حقشناس را ديدم .او درست در لحظهاى كه پليس دستم را
گرفته بود و براى سواركردن بهكاميون باال مىكشيد در كنارم ظاهر شد .چتر را
بهدست او دادم و گفتم كه بهجاى ديگرى منتقل مىشوم و خداحافظى كردم .پيرمرد
گوژپشتى را ديدم كه در پيادهرو ايستاده ،سرش را بهزور باال گرفته بود و بهپاسبانها
فحش مىداد .نوهی او كه از ساكنان هميشگى زندان بهشمار مىرفت دستش با من
در يك زنجير قفل شده بود .پيرمرد سعى كرده بود ظرف غذايى را كه همراه آورده
بود بهدست «حمود» برساند اما يكى از پاسبانها آن را پخش زمين كرده بود .گريهی
مظلومانه اين پيرمرد عميقاً مرا رنجاند .او مىدانست كه نانآورش تا ششماه ديگر در
زندان خواهد ماند .بهاميد آن روز كه او آزاد شود سرمايهگذارى مىكرد تا شايد
چندصباحى كه نوهاش آزاد است او را يارى دهد .پيرمرد با عشق فراوان غذاى
فقيرانهی خود را از راهى دور بهزندان آورده بود تا بهتنها دلبندش هديه كند .او ذرات
دلشكستهاش را بر آسفالت خيابان مىديد و با تمام وجودش دردى را كه احساس
مىكرد با ناسزا بيرون مىريخت .اميد زندگى اين پيرمرد ،نوهاش ،كه از راه قمار در
كنار خيابان بخورنميرى بهاو مىرساند اكنون بهزندانى ديگر منتقل مىشد .حمود
داشت داستان غمانگيز فقر و تنهايى خود و پدربزرگش را كنار گوشم نجوا مىكرد كه
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كاميون پليس خيابانهاى شهر را يكى پساز ديگرى پشت سر گذاشت و ما را
بهسوى مقصدى ناشناخته برد.
ساعتى از حركت كاميون مىگذشت كه يكى از پليسهاى نگهبان كه در انتهاى
نيمكت چوبى نشسته بود گفت مقصد ما زندان زحله و سپس زندان هرمل است.
هيچيك از مسافران كاميون قبالً اين زندانها را تجربه نكرده بود اما همه شنيده
بودند كه هرمل بدترين زندان لبنان است .كاميون در منطقهی اشتوره كه ميان راه
بيروت تا دمشق است از جاده بهراست پيچيد و بهسوى زحله بهراه خود ادامه داد.
كوهساران سرسبز در زير آفتاب پرنورى مىدرخشيد .يك ساعت و نيم از حركت ما
گذشته بود كه كاميون در برابر يك پلكان سنگى در سمت چپ جاده متوقف شد و دو
مأمور پليس كه كنار راننده نشسته بودند پياده شدند و از پلهها باال رفتند .اندكى بعد
آن دو برگشتند و يكى از زندانيان را كه بهزندان زحله منتقل مىشد بهآن زندان
تحويل دادند .يكى از مأموران پليس با دلسوزى گفت« :شما هم اگر پارتى مىداشتيد
همينجا پياده مىشديد اما حاال بههرمل خواهيد رفت».
زندان زحله در باالى پلكانى بلند كه بهجاده منتهى مىشد ،قرار داشت .اين
ساختمان آجرى و قرمزرنگ ،از ساليانى پيش بهتماشاى دشت پهناور روبهرويش
نشسته بود .حاشيهی طرف ديگر جاده بهدرهی وحشتناكى مشرف بود كه در عمق
وسيع آن رنگ سبز كشتزارها بهزردى مىزد .چشم از تماشاى اين ميدان بىانتها و
سرسبز لذت مىبرد .باد ماليمى كه از دره بهخيابان مىلغزيد دامن دختر جوانى را كه
همراه پيرمرد و پيرزنى از كنار خيابان مىگذشت براى لحظهاى باال زد و ساقهاى
زيبايش را نمايان كرد .چشمهاى گرسنهی مردان خيرهسرى كه در كاميون نشسته
بودند اين صحنه را دزديد و صداى قهقههی آنان فضاى زير چادر كاميون را پر كرد.
گامهاى آرام آن سه تن كه بىخيال از غوغاى داخل كاميون ،آزادانه بهپيش مىرفتند
براى لحظهاى سنگينى در بندبودن را بهياد آورد.
كاميون دوباره بهراه افتاد ،جاده بهتدريج ناهموار مىشد و هربار كه چرخها از چاله
چولهاى مىگذشت ما بههوا مىپريديم .با دستى كه بىزنجير بود خود را بهميلهی
سقف كاميون آويخته بودم و كيسهی محتوى وسائلم را بين پاها مىفشردم.
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بىصبرانه در انتظار ديدن زندانى بودم كه مىبايست ششماه آينده را در آن بگذرانم.
اين احساس ،گشنگى و تشنگى را از ياد برده بود .ساعت دو بعدازظهر كاميون وارد
شهر هرمل شد .انبوه بچههاى ولگرد در خيابان كه تعدادشان شگفتآور بود بهدنبال
كاميون مىدويدند و با سوتكشيدن و شكلكدرآوردن حضور خود را بهنمايش
مىگذاشتند .چند پارهسنگ نيز بهداخل كاميون اصابت كرد.
شهر هرمل بزرگترين مركز جمعيت در بخش شمال شرق لبنان است .تپهها و
مناطق سرسبز اطراف اين شهر همگى در اختيار خانوادههاى قدرتمند و صاحبان
مزارع كشت حشيش بود .تقسيم قدرت در لبنان ايجاب مىكرد كه اين مناطق ،خارج
از نظارت دولت مركزى و پليس و ارتش آن كشور باشد .از اين رو هر محكومى كه از
چنگ پليس مىگريخت مىتوانست با خيالى آسوده در آن وادى آزاد زندگى كند و از
پيگرد در امان باشد .چرخ اقتصاد اين مناطقِ بسته ،با كشت حشيش و فروش مواد
مخدر مىچرخيد.
در انتهاى شمالى خيابان اصلى ،كاميون بهسمت چپ پيچيد و بهجادهاى وارد شد
كه از دامنهی تپهاى باال مىرفت .غرش موتور كاميون و حركت كند آن ،از شيب
تندى خبر مىداد .سرانجام كاميون با گردشى بهراست ،بهجايگاهی بر فراز تپه راه
يافت .ديوارهاى زرد و بلند آن ،نماى يك قلعه قديمى را بهياد مىآورد .ما با دستى كه
آزاد بود بارهاى خود را برداشتيم و با اشارهی پليس ،دوبهدو ،همزنجير ،از كاميون
پائين پريدم .انتظار ديدن زندان جديد با هيجان خاصى همراه بود .همه پشت يك در
آهنى زردرنگ جمع شده بوديم كه صداى قفل و كليد بهگوش رسيد .در باز شد و
دهليزى كه پشت در بود ،همهی ما را بهكام خود كشيد .يك در آهنى ديگر در روبهرو
و يك پنجره آهنى در سمت چپ ديده مىشد .پيرمردى كه در آهنى را باز كرده بود،
اكنون پشت پنجرهی آهنى ايستاده و حركات ما را زيرنظر داشت .مو و سبيل
خاكسترى و قامت كشيدهاش ،تصويرى از رضاشاه را بهذهن مىآورد .او كه خود يك
زندانى بود ،بهعنوان زندانبان داخلى بهكار گمارده شده بود.
پيرمرد چون كاسهی داغتر از آش ،قوانين زندان هرمل را با آب و تاب و لحنى
تهديدآميز ،براى هفت زندانى تازهوارد بازگو مىكرد .پيرمرد مىگفت« :شماها را در
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زندان رمل لوس كردهاند .اينجا ما وسط يك سربازخانه هستيم و عالوه بر قوانين
زندان ،قوانين سربازى نيز در اينجا جارى است ».عبداهلل كه يك فلسطينى
زنداننشين بود ،خود را فرمانده داخل زندان معرفى مىكرد .حدود نيمساعت در اين
اتاقك تنگ و تاريك ايستاده بوديم تا در بيرونى باز شد و گروهبانى با قيافهاى خجول
وارد شد .عَريفْ محمد (گروهبان محمد) بر چهارپايهاى نشست و در حالى كه
دستهايش را دور زانويش قالب كرده بود ،با لحنی سِتُرگ گفت كه هرچه همراه
داريم ،بايد بهاو نشان دهيم .او تأكيد كرد كه اگر كسى چيزى را از او مخفى كند ،خود
را بهدام باليى انداخته كه آن سرش ناپيداست! ما زندانيان تازهوارد يك بهيك جلو
گروهبان مىايستاديم و هرچه همراه داشتيم بهاو نشان مىداديم .وقتى نوبت من
رسيد و او كلمات عربى را با گويشى بيگانه شنيد ،با كنجكاوى سؤاالت زيادى كرد.
مشخصات خود را براساس همان محملى كه قبالً گفته بودم ،بيان كردم .عريف
محمد با ديدن چند كتاب و مقدارى قلم و كاغذ احساس كرده بود كه اين زندانى،
كمى استثنايى است .داشتن كتاب و وسايل نوشتن در بند عربها ،غيرعادى بود و در
برخى از آنها جزو وسايل ممنوعه قلمداد مىشد .عريف گفت كتابهاى فارسى و
انگليسى را كه نمىداند راجع بهچيست ،نبايد بهاتاق زندان ببرم .مدادها هم چون
مدادتراش يا تيغ الزم دارد ،غيرمجاز است .فقط همراهداشتن يك خودكار و يك دفتر
مجاز بود .بهعريف توضيح دادم كه من مىخواهم با مدادرنگىها نقاشى كنم .با
شنيدن كلمه نقاشى ،لبخندى بر چهرهی عريف پيدا شد .پرسيد كه آيا مىتوانم عكس
او را بكشم؟ عريف از جواب مثبت من بسيار خوشحال شد .بىدرنگ گفت« :تيغ يا
سوزن همراه ندارى؟ گفتم« :از فروشگاه نمىآيم ،من از زندان رمل بهاينجا آمدهام».
سه تيغ مدادتراشى و چند سوزن خياطى را كه از غنائم زندان رمل بهشمار مىرفت ،در
جای مناسبى جاسازى كرده بودم .در جامعهی كوچك و بستهی زندان نيز اصول
اقتصادى حكمفرما بود .هرچيز كه دشوارتر بهدست مىآمد ،ارزش بيشتری داشت.
همهی وسايل ممنوعه در زندان ،جزو غنائمى بودند كه زندانى حتا اگر نيازى بهآن
نداشت ،آن را براى روز مبادا ذخيره مىكرد.
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عريف محمد كه مزاياى داشتن يك نقاش مجانى ذهنش را قلقلك داده بود ،ديگر
لزومى نديد مرا بيشتر ،از خودش برنجاند .او رو بهعبداهلل كرد و گفت كه از من
بازرسى كامل بهعمل آمده است و الزم نيست مورد بازرسى او قرار بگيرم.
پيرمرد فلسطينى كه مهمترين تجربهی زندگىاش ،زندگى در زندان بود ،از
ترفندهاى زندانيان بهخوبى اطالع داشت ،زندانى را برهنه كرده و از فرق سر تا نوك
پايش را برانداز مىكرد .عبداهلل در آهنى را باز كرد و من ،معاف از بازرسى او ،با
همهی وسائلى كه همراه داشتم ،وارد اتاق شدم .در دو طرف اتاق ،دو رديف زندانى
كه خود را در پتوهاى سربازى پيچيده بودند ،تازهواردان را برانداز مىكردند .رنگ تيره
و دلگير پتوها بيش از هر رنگ ديگرى در اتاق ،بهچشم مىخورد .غم سنگينى فضاى
خالى اتاق را پر كرده بود .همه چيز نشان از فقر داشت.
در كنار ديوار ،آنجا كه زمين سيمانى پيدا بود .بارم را بر زمين گذاشتم و نشستم.
من هم به سكوت اتاق پيوستم .مرد ميانسالى كه از طرف مقابل ،چشمانش را بهمن
دوخته بود ،ناگهان آرامش اتاق را برهم زد و بهمن نزديك شد .خود را فدايى
فلسطينى معرفى كردم .او هم گفت فدايى فلسطينى است و سر صحبت را گشود .او
از شجاعت و فداكارى خود در جبهه هاى نبرد و از صبر و شيكبايى خويش در زندان
سخن مىگفت و آشكارا گزافهگويى مىكرد .او سعى داشت كه خود را يك فدايى
تمامعيار معرفى كند .وقتى جيرهی ناهار پخش شد ،وى اصرار كرد كه ناهار را با هم
بخوريم .دوتايى بشقابهاى نخود پخته را روى پارچهاى كه او بهزمين انداخته بود،
گذاشتيم و او با نصف پيازش مرا مهمان كرد .زُهَيْر ضمن غذاخوردن گفت كه زمان
زندانىبودنش ،بهپايان رسيده است و صبح روز بعد مرخص خواهد شد .او گفت كه
وظيفهی برادریاش ايجاب مىكند تا پساز آزادى ،هركارى كه بيرون زندان داشته
باشم برايم انجام دهد .سوگند مىخورد كه هفتهاى يك بار بهمالقاتم خواهد آمد.
گرچه گفتهها و قول و قرارهای او را باور نداشتم اما آن همه نمايشاش سرانجام جاى
كمى در باورم پيدا كرده بود .او مقدارى پول مىخواست تا وقتى در مرز بين لبنان و
سوريه آزاد مىشود ،خود را بهيك شهر برساند .بنا شد از پولى كه پيش عريفمحمد
بهامانت گذاشته بودم ،مبلغى بهزهير پرداخت شود .بهاو گفتم در صورتى كه بهآنچه
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مىگويد پاىبند است ،بهيك دفتر فلسطينى برود و اطالع دهد كه من در چه زندانى
هستم .زهير مى گفت هفته ديگر حتماً از من در زندان ديدار خواهد كرد و پول مرا نيز
پس خواهد داد.
صبح روز بعد زهير زندان را ترك گفت و ديگر اثرى از او ديده نشد .بعداً فهميدم
كه زهير يك سورىتبار بود كه بهجرم دزدى زندانى شده بود.

زندان ِه ْر ِمل دربقاع لبنان
اتاقى به طول هشت و عرض چهار متر ،بيش از بيست و پنج زندانى را در خود جا داده
بود .در انتهاى اتاق يك در آهنى بود كه بهمحل هواخورى راه داشت .هر روز از
ساعت نُه صبح تا چهار بعدازظهر اين در باز بود .محل هواخورى بيش از دهنفر
گنجايش نداشت .بههمين دليل رفتن بهمحل هواخورى بين زندانيان ،نوبتگذارى
شده بود .تنها فرق محل هواخورى با اتاق زندان اين بود كه آنجا در ارتفاع دو مترى
از زمين ،بهجاى ديوار ،يك پنجرهی آهنى قرار داشت كه از البالى آن مىشد آسمان
بىابر و فيروزهاى رنگ را تماشا كرد و دل را تا آن سوى ديوارهاى قلعهی زندان پرواز
داد .هواى اين منطقه ،گرم ،خشك ،پرباد و هميشه غبارآلود بود .ديوارهاى بلند قلعه
چنان زندان را در ژرفای خود فرو برده بود كه لمس آفتاب در اين زندان ،ناممكن بود.
حمامگرفتن در برنامهی اين زندان جايی نداشت .هر زندانى مىتوانست دوبار در هفته
خود را با آب سردی كه در دو مستراح حاشيهی اتاق بود بشويد .اگر كسى پول براى
خريد نفت مىداشت و دستمزدى نيز بهعبداهلل مىپرداخت ،بهيك سطل آب گرم
دست مىيافت .اين كار آنقدر اشرافی بود كه هرگاه كسى توان آن را داشت كه با آب
گرم خود را بشويد مورد حسادت شديد هماتاقىها قرار مىگرفت و شنيدن «عافيت
باشد» كه آميخته بهلحنى سرزنشآميز بود ،باعث شرمندگى مىشد.
در زندان هرمل ،فقر چهرهی آشكار خود را نشان مىداد .زندانيان بىكس و كار را
بهاينجا مىفرستادند .اينان انسانهاى فراموششدهاى بودند كه هيچكس سراغشان را
نمىگرفت و چون كسى براى مالقات زندانى بهآنجا نمىآمد ،روزى براى مالقات نيز
وجود نداشت .زندانيان تهىدست زندان كه فقط با جيرهی غذايى ناچيز زندان سر
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مىكردند ،هميشه در رنج گرسنگى بودند .اينجا از سفرههاى پرغذا كه در زندان رمل
ديده مىشد ،خبرى نبود .هركسى سرش را در بشقاب نيمهخالى خود فرو مىبرد و
دست آخر با ليسيدين مكرر ته بشقاب ،ولع خود را فرو مىنشاند .اينجا هم شباهتى
بهزندان «دبى» داشت .هر روز شكمهاى گرسنه در انتظار ساعت يازده بود كه
"ابوحازِم" با سبد بزرگى در يك دست و يك پاتيل فلزى در دست ديگر ،وارد شود.
ابوحازم كه شوهرخواهر مدير زندان بود ،با اين زندان قرارداد بسته بود .او براى
خوراك شبانهروزى هر زندانى سه ليرهی لبنانى مىگرفت و بههر زندانى ،غذايى برابر
يك ليره مىداد .از اين طريق او يك خانوادهی هشتنفره را اداره مىكرد.
من با داشتن صد ليره در دفتر زندان ،ثروتمند بهحساب مىآمدم و تنها كسى بودم
كه پولى در دفتر زندان داشت .همه توقع داشتند سهمى از اين اندك پول داشته
باشند .هر هفته يك كيلو پياز سفارش مىدادم تا يكبار در هفته همهی زندانيان با
افزودن كمى پياز بهغذايشان ،آن را مطبوعتر كنند .اين كار باعث رابطهی بسيار خوب
زندانيان با من شده بود.
كمبود غذا و محيط تنگ و نيمهتاريك زندان و يكنواختى ساعات مختلف شب و
روز باعث شده بود كه وقت عمدهی زندانيان بهخواب و چرتزدن بگذرد .از اين رو
زندان در آرامشى مرگبار بسر میبرد .زمان ،موريانهوار ،عمر درخوابرفتهها را مىخورد
و تقويم عريفمحمد گذشت روزها را مىشمرد .از بيست و هشت زندانى اتاق ما ،تنها
پنج نفر خواندن و دو نفر خواندن و نوشتن ،بلد بودند .براى رفع بيكارى و استفاده از
وقت ،پيشنهاد كردم كه هر روز ساعتى بهآموزش خواندن و نوشتن برای زندانيان
بپردازم .تنها شش نفر از اين برنامه استقبال كردند .چند روز كه گذشت تعداد بهدو نفر
رسيد و قبل از اينكه سوادآموزى بهجايى برسد ،كسى باقى نمانده بود.
در اين زندان ،محكومشدگان بهسر مىبردند .چون زمان محكوميت مشخص بود،
همه مىدانستند كه چه روزى آزاد خواهند شد .روزشمارى تا آخرين روز يكى از
موضوعات مورد گفتوگو بود .ساعاتى كه در هواخورى بهسر مىبرديم ،فرصت خوبى
براى ورزش بهشمار مىرفت .پساز اينكه مدتى بهانجام حركات نرمش مىپرداختم،
بعضى از زندانيان نيز بهاين كار عالقه نشان دادند .ازآنپس يك برنامهی ورزشی
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تهيه كردم تا هر چند نفر بهنوبت در گروههای كوچك در هواخوری با هم ورزش
كنند .اين كار كه ابتدا با استقبال همه روبهرو شده بود ،پساز دو هفته بهسرنوشت
سوادآموزى مبتال شد و از آن س من بهتنهايى بهورزش روزانه ادامه مىدادم.
از آنجا كه زندانيان حال و حوصلهی هيچ كار برنامهريزىشدهاى را نداشتند چند
شكل از اندام بدن ،دستگاههاى گردش خون و گوارش بر روى ديوار هواخورى
كشيدم .وقتى كسى عالقه نشان مىداد و درباره شكلها مىپرسيد ،چگونگى كار
اعضای بدن را ،تا آنجا كه مىدانستم ،با عربى دست و پاشكسته برايش شرح مىدادم.
دو هفته از اين كار گذشته بود كه يكى از زندانيان از روی بیكاری يا عالقه
بهنقاشیها با لبهی تيز يك سنگ ،خطهاى نقاشىها را روى ديوار گچى ،حفر كرده
بود .كندهكارى نامنظم و بدسليقهی او ،ديوار كثيف هواخورى را زشتتر از پيش كرد.
چيزی نگذشت كه عريفمحمد از طريق عبداهلل از اين جريان باخبر شد .يك روز
پساز ناهار ،صداى بازشدن درهاى آهنى و پساز آن ورود شش كماندوى نظامى
بهاتاق زندان ،همه را شگفتزده كرد .سربازها بدون اينكه توضيحى بدهند،
كيسههاى لباس و مايحتاج زندانيان را كه بهديوار آويخته بود ،بهزمين مىانداختند و
آنچه را در آنها بود با كنجكاوی زيرورو مىكردند .بهتدريج كلمات «تيغ» و
«چاقو» شنيده مىشد .عريفمحمد دستور داد كه كسى كه شكلها را روى ديوار حفر
كرده بود ،از جايش بلند شود .هيچكس از جايش تكان نخورد و بازرسى با خشونت
كامل ادامه يافت .وقتى نوبت بهمن رسيد ،در بين كتابهايم كتاب «عشق و
پرستش» نوشته مهدى بازرگان ،كه تراب حقشناس آن را برايم آورده بود چشم يكى
از سربازها را بهخود جلب كرد .وى ،كتاب را برداشت و عريفمحمد را صدا كرد تا
كتابى را كه بهنظر او كتاب جنسى بود ،بهاو نشان دهد .او فقط كلمهی عشق را روى
كتاب خوانده بود و براى خود معنی كرده بود .با اينكه من توضيح دادم كه اين كتاب
از عشق بهخدا سخن مىگويد ،كتاب را از من گرفتند.
پساز اينكه همهی وسايل موجود در اتاق را گشتند و وسيلهاى تيز و برنده پيدا
نكردند ،عريف دستور داد تا يك هفته كسى از اتاق خارج نشود و بهعالوه بعد از آن
يك هفته ،خود زندانيان مىبايست ديوارهاى هواخورى را گچكارى و رنگآميزى
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كنند .براى سرگرمكردن خود و از يادبردن اين دوران بالتكليفى ،نقاشى را شروع
كردم .با توجه بهاينكه داشتن وسايل نقاشى در زندان ممنوع بود ،كار خود را با
كشيدن عكس عريفمحمد شروع كردم .براى ادامهی كار مىبايست باج بيشترى
پرداخت مىشد .از اين رو چهرهی برادر عريفمحمد و چند ژاندارم را كه در همان
پاسگاه كار مىكردند ،نيز كشيدم .تقريباً نيمى از وقت نقاشى را باج مىدادم تا بتوانم
نيم ديگرش را براى خودم كار كنم.
محيط زندان پر از صحنه هاى استثنايى بود .صبح براى زندانيان هيچ پيامى
نداشت .بيدارى صبح ،نقطه شكست رؤياهاى شب بود .خواب فرصتى بود كه روح در
تنگنانشستهی زندانى ،در عرصهی رؤياهاى شيرين و زندگى آزاد ،گردش كند.
خوابهاى افسانهاى ذهن زندانى را در طول شب بهخود مشغول مىكرد و شيرينى
زندگى را بر كام مىنشاند .همينكه صبح مىشد و زندانى چشم از خواب مىگشود،
زندان با هيبت نكبتبارش ،واقعيت تلخ خود را نشان مىداد .بار سنگين اسارت ،جاى
همهی شيرينىهاى خواب را مىگرفت و تلخكامى بر زندانى مستولى مىشد .ساعات
اول صبح دردآورترين لحظات زندان بود .همه تا آنجا كه ممكن بود ،در بستر خود كه
يك پتوى سربازى بود ،مىماندند و از وحشت زندان ،بهسنگر خواب پناه مىبردند.
روح لطيفى كه در طول شب بهدنياى رؤياها پر گشوده بود ،اكنون اندكى زمان
مىخواست تا وجود خود را در آن بيغوله بپذيرد .هيچكس نمىخواست باور كند كه
دنياى افسانهاى چند لحظه پيش ،فقط خواب و خيال بوده است .كسى از جايش تكان
نمىخورد و چشمى بهچشم ديگر راه نمیبرد .حال و حوصلهی صحبت در كسى نبود.
اگر بر اين شرايط ،رويداد ناخوشايندى نيز افزوده مىشد ،جرقهاى بود كه خرمن
افسردگى را بهآتش مىكشيد .چند نقاشى از صبح زندان كشيده بودم .نقاشىها با
خودكار آبى رسم شده بود و بهبزرگى ورق دفتر معمولى بود .در اين نقاشىها عدهاى
را مىديدى كه چون كالبدهاى بىروح ،آرام در كنار ديوار لميده بودند .نگاه هريك
بهسويى بيرون از فضای زندان بود .شايد روح و روان آنها بهوادى آرزوهاشان ،پر
كشيده بود.
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زندانيان زندان هرمل هيچگونه امكانى براى باخبرشدن از اوضاع خارج زندان
نداشتند حرفى براى گفتن يا چيزى براى شنيدن پيدا نمىشد .غم سنگين بیخبری و
سكوت همه را كالفه میكرد .بَسّام ،پسر جوانى بود كه بهاتهام دزدى ،زندانى شده
بود .او كه بهگفتهی خودش از يك خانوادهی سرشناس لبنانى بود ،بارها نامهيی
سانسورشده از زندان براى خانوادهاش فرستاد و از آنها خواست كه بهديدارش بيايند.
اما همهی نامهها بىجواب ماند .گويا خانوادهاش از او دورى میكردند .يك روز كه
بسّام رفته بود تا در دستشويى و توالت كنار اتاق ،حمام بگيرد ،صداى نعرهی دردآورى
همهی زندانيان را از جا پراند .درب بىقفل و بست دستشويى را باز كرديم ولى كسى
در آنجا ديده نمىشد .صداى نالهی بسام از پشت بشكه آبى كه باالى سقف
دستشويی بود بهگوش مىرسيد .يك نفر خود را بهباالى سقف رسانيد .بسام خونآلود
را بهپائين منتقل كرديم .بسام را با شكم دريدهاش در پتويى گذاشتيم و دم در اتاق
منتظر شديم تا چند سرباز همراه عريفمحمد آمدند و او را بردند .صداى فحش و
فرياد كه از بيرون مىآمد ،همراه با نعرههاى جانخراش بسّام ،رنجآور بود .كمكم
نعرهها فرو نشست و آنگاه صداى ناموزون پاى افرادى كه بسّام را حمل مىكردند،
شنيده شد .لحظاتى بعد صداى ماشينى آمد كه همهی صداهاى ديگر را با خود برد.
آنگاه سكوت موقتى كه بر اتاق نشسته بود ،شكسته شد و زندانيان حرفى براى
گفتن و موضوعى براى بحثكردن ،پيدا كردند .بازار گفت و شنود پيرامون خودزنى
بسّام ،گرم بود كه ناگهان در زندان باز شد و پنج سرباز وارد اتاق شدند تا با راهنمايى
عريفمحمد ،وسيلهاى را كه بسّام با آن خودزنى كرده بود ،پيدا كنند .البالى وسايل
زندانيان و نيز محل بشكهی آب باالى دستشويی ،همزمان مورد جستجو قرار گرفت.
سرانجام يك تكه فلز زنگزدهی آغشته بهخون ،كنار بشكهی آب پيدا شد و بازرسان
كه دل و رودهی اتاق را بههم ريخته بودند ،از اتاق خارج شدند .مدتى طول كشيد تا
هركس اشياء متعلق بهخود را پيدا كند .من بهدنبال كيف منجوقدوزىشدهاى كه چند
روز پيش از «وارطان» خريده بودم مىگشتم .اين جوان ارمنى كه زندانى باتجربهاى
بود ،با هنر منجوقدوزى كه در زندان آموخته بود ،تكههاى بيهودهی زمان را
بهصورت دانههاى ريز و رنگارنگ بههم مىدوخت و از آن كاالى پرجاليى مىساخت
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كه ديده و دل را بهخود مىكشيد .من شيفتهی تبلور رنگهاى ماليمى بودم كه بر
اين كيفدستى مىدرخشيد و بهآن جان مىبخشيد .همسفرهی من ،حسن ،برای پيدا
كردن كيف با تمام نيرو مانند كارآگاهى زبردست بههمه جاى اتاق سر مىكشيد و حتا
بهخود جرأت مىداد كه يكايك زندانيان را مورد سوءظن قرار دهد و در بين اشياء
متعلق بهآنها نيز بهدنبال كيف بگردد .من از كوشش بىدريغ حسن و رنجى كه در
اثر گمشدن كيف در چهرهی او پيدا بود احساس خجالت مىكردم .همهی زندانيان
فهميدند كه كيف ابراهيم (من) گم شده است و هركس بهگونهاى ابراز همدردى
مىكرد .اين كيف زيبا كه چشم همهی زندانيان را قبالً بهخود جلب كرده بود ،در حين
بازرسى سربازان ناپديد شد .خيلى طبيعى بود كه آن كاردستى زيبا دل سربازى را
ربوده باشد و كيف بهدست سرباز چسبيده باشد .اين خيال در فكر همهی ما بهخوبى
جا افتاده بود.
ساعتى بعد صدايى شنيده شد كه چرخش سريع درب و سپس ورود ناگهانى
عريفمحمد را بهدنبال داشت .همهی زندانيان يكپارچه چشم و گوش شدند .صورت
عريفمحمد چون آتش سرخ شده بود .گويى بغضى يا حرف ناگفتهاى گلويش را
مىفشرد .نگاه تند عريف همهی ما را جاروب كرد و صدايى كه در گلويش مانده بود
بيرون پريد .وى گفت « :چه كيفى بوده كه گم شده؟ اگر تا دو ساعت ديگر آن را پيدا
نكنيد ،با سربازها مىآئيم و حتا سوراخ سمبههاى بدنتان را مىگرديم تا آن را پيدا
كنيم .آنوقت واى بهحال كسى كه كيف پيش او باشد ».من پيش خودم عريفمحمد
را كه از سربازان دزدش بدين شكل دفاع مىكرد ،سرزنش كردم .صحبت درباره
سرنوشت كيف ابراهيم (من) محور همهی گفتوگوها بود .با اينكه موعد تعيينشده
از سوى عريفمحمد سر رسيده بود هيچ خبرى از بازرسى نشد .شايد عريف ترسيده
بود اگر سربازان را دوباره بهبازرسى وادارد ،چيز ديگری هم ناپديد شود و بشود قوز
باالى قوز .هنگام عصر ،عريفمحمد مثل هر روز براى سرشمارى بهاتاق آمد .ما را
يك بهيك با انگشتش نشانه گرفت و شمارشش را بهپايان رساند .آنگاه پرسيد چه
كسى كيف گمشده را بهخوبى مىشناسد .من و حسن دست بلند كرديم .حسن كه با
من همسفره و بسيار صميمى بود ،شايد منجوقهاى كيف را دانه بهدانه مىشناخت .ما
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بارها با هم اين كيف زيبا را تماشا كرده و هنر وارطان را ستوده بوديم .عريف بهحسن
دستور داد كه اثاث همهی زندانيان را بهطور دقيق مورد تفتيش قرار دهد زيرا وى
مطمئن بود كه كيف از آن اتا ق بيرون نرفته است .حسن اين زحمت را پذيرفت و
دست بهكار شد .من در چهرهی او لذتى بىپايان مىخواندم .شوخى نبود ،حسن اجازه
داشت خردهريز همهی زندانيان را زير و رو كند .او از بساط پنهان و انبانهاى
اسرارآميز همه سردرمىآورد .بازرسى بیرحمانهی حسن بيش از دو ساعت بهطول
انجاميد و نتيجه همان شد كه از اول بود .هيچ اثرى از كيف ابراهيم (من) در بساط
پنهان و آشكار زندانيان نبود .خبر ناموفقبودن بازرسى توسط عبداهلل بهدفتر زندان
ابالغ شد و ديگر عريفمحمد گمشدن كيف را بهروى خودش نياورد .من هم همصدا
با ساير زندانيا ن بارها تنفر خود را از سربازانى كه از زندانى چيزى بدزدند ،بهزبان
آوردم.
دو ماه بعد از جريان گمشدن كيف ،دوران زندانى همسفرهام حسن مصرى تمام
شد .او سال ها در يك كشتى باربرى بين اسكندريه و بيروت كار كرده بود .در آخرين
سفرش بهبيروت ،از ناخداى كشتى سه روز مرخصى گرفته بود تا در شهر ديدنى
بيروت بهگردش بپردازد .حسن در محلههاى بدنام بيروت ،دست بهعياشى زده بود.
عياشى و بىبندوبارى بهبىپولى و بىپولى بهدزدى و دزدى بهزندان منجر شده بود.
اكنون پساز طى ششماه زندان ،بنا بود حسن در مرز سوريه در بيابانى بىآب و علف
رها شود .او كه آهى در بساط نداشت بهاندك پولى كه من در دفتر زندان داشتم،
چشم دوخته بود .اتفاقاً همان روز كه حسن آزاد مىشد ،يك زندانى بهنام ابوسعد نيز
زندانش بهپايان مىرسيد .ابوسعد هم التماس دعا داشت و از من پول تقاضا مىكرد.
دست آخر مقدارى از پولى كه در دفتر زندان داشتم بهحسن و ابوسعد دادم تا آنها
بتوانند از مرز با وسيلهاى خود را بهدمشق برسانند.
حسن و ابوسعد زندان را ترك كردند و دست زمان زندانيان ديگر را نيز از زندان
بيرون برد .يكسال بعد روزى در يكى از خيابانهاى شلوغ دمشق در بين جمعيت
انبوهى چشمم بهچشم ابوسعد افتاد .هردو ايستاديم و بهياد زندان هرمل با هم سخن
گفتيم .ابوسعد مى گفت كه وى آرزو داشته روزى مرا ببيند تا آنچه را كه ديده است
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برايم تعريف كند .بهگفتهی ابوسعد ،كيف منجوقدوزى گمشده را حسن دزديده بود.
حسن پساز خروج از زندان ،كيف را بهمسافرى فروخته بود.

پايان دوران محكوميت
بنا بهحكم دادگاه دورهی زندان من در تاريخ  13بهمن  2(1351فوريه )1973
بهپايان مىرسيد .از اينرو  13بهمن روز تعيين سرنوشت من بود .در اين روز خطر
تحويل بهايران مىتوانست واقعيت پيدا كند .از مدتى پيش روزشمارى مىكردم و
به عادت زندانيان ،جدولى شطرنجى رسم كرده بودم كه تعداد خانههاى آن برابر تعداد
روزهاى باقىمانده از دوران زندانم بود .هر روز كه مىگذشت يكى از خانهها را
بهنشان سپرىشدن آن روز ،سياه مىكردم .خانههاى سفيد در جدول زمان ،بهكندى
رنگ عوض مىكرد.
داشتن مالقات در اين زندان دشوار بود .مسير بيروت تا هرمل كه با اتومبيل الاقل
سهساعت طول مىكشيد ،از شهر زحله مىگذشت .بهعلت موقعيت سياسى و امنيتى
شهر هرمل ،رفتوآمد بهاين شهر مىتوانست با خطراتى همراه باشد .علىرغم دورى
و نامناسببودن اين مسير ،تراب حقشناس چند بار در بازههای يكماهه بهديدارم آمد
و هربار چند دقيقهاى ديدار و گفتوگو داشتيم .وى برخى از خبرهاى بيرون زندان را
در فرصت كوتاه مالقات برايم مىگفت .در يكى از اين مالقاتها خبر شهادت محمود
شامخی را بهمن داد .تا آن لحظه فكر مىكردم محمود كه از دستگيرى بزرگ در
ايران جان سالم بهدر برده بود ،در خارج بهسر مىبرد.
با محمد يقينى كه در زندان رمل با من همراه بود ،قرار گذاشته بوديم كه پساز
آزادى ،هرچند گاه ،نامهاى رمزى با ظاهر معمولى ،براى يكديگر بفرستيم تا من از
اوضاع بيرون زندان باخبر باشم و رفقاى بيرون زندان نيز از وضع من در زندان مطلع
گردند .سؤالى كه در همهی نامههاى خود مطرح مىكردم اين بود كه پساز اين
زندان ،وضعم چگونه خواهد شد .نداشتن مدرك شناسايى معتبر و مبهمبودن حكم
دادگاه نظامى ،اين پيشبينى را دشوار مىكرد .سفارت ايران در لبنان نيز از راه تماس
با مقامات اين كشور میكوشيد كه تحويل من را بهايران بهانجام برساند« .منصور
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قدر» يكى از مهره هاى مهم ساواك در خاورميانه ،سفير ايران در لبنان بود و روابط
بين ايران و لبنان پساز تيرگى چندساله ،رو بهبهبود مىرفت .پيش از اين رابطهی
لبنان با ايران بخاطر حضور سپهبد تيمور بختيار در اين كشور و تحويل ندادن او
بهايران تيره شده بود.
پساز تحويل دو مبارز ترك از سوى دولت لبنان بهتركيه ،ياسر عرفات ،از صائب
سالم ،نخستوزير لبنان ،قاطعانه خواسته بود تا از تحويل ما بهايران جلوگيرى كند.
محمد يقينى كه در جريان خبرهاى بيرون زندان بود ،در سه نامهی رمزى كه
بهزندان فرستاد درباره سرگذشت تلخ تشكيالت ما در ايران و در خارج توضيح داد.
وقتى با محمد در زندان بوديم مسئلهی فرار از زندان را بارها بررسى كرديم و بهاين
نتيجه رسيديم كه فرار بدون كمكگرفتن از بيرون ،هرگز امكانپذير نيست .محمد با
توجه بهامكانات موجود در نامهاى نوشت كه هيچگونه زمينهاى براى فرارىدادن وجود
ندارد .ازآنپس در انتظار سرنوشتى بودم كه رويدادها آن را رقم مىزد .من برخالف
ساير زندانيان از نزديكشدن پايان دورهی زندان ،هرگز خشنود نبودم ضمن اينكه
بودن در زندان نيز جايى براى خوشحالى نداشت.
در يكى از روزهاى آخر سال  1972تراب حقشناس بهديدارم آمد .او كوشيده بود
تا از طريق وكيلم اطالعاتى پيرامون سرنوشت من پساز پايان دوران محكوميت
بهدست آورد اما چگونگى وضع من پساز خروج از زندان هرمل براى كسى روشن
نبود.
با گذشت روزهاى كوتاه و سرد ژانويه ،شمارش معكوس بهصفر نزديك مىشد.
سرنوشت من بعد از زندان هرمل همچنان نامشخص مانده بود .روال كار بر اين بود
كه دو هفته پيش از پايان محكوميت ،نامهاى از شهربانى لبنان بهزندان مىرسيد كه
در آن چگونگى آزادشدن زندانى نوشته شده بود .روزهاى آخر ژانويه در انتظار چنين
نامهاى بودم ولى از نامهی شهربانى خبرى نشد .عريفمحمد نيز از دريافت نكردن
چنين نامهيی در بارهی سرنوشت من شگفتزده بود.
آخرين ديدار با تراب در  7دی  28(1351دسامبر  )1972بود و اكنون يك ماه
از آن ديدار مىگذشت .وى در آن ديدار گفت كه پيش از پايان زندان ،خودش و يا فرد
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ديگرى از دوستان ،بهديدارم خواهند آمد تا از چگونگى وضع آزادشدنم ،آگاه شوند .من
در انتظار نامهی شهربانى ،در انتظار تراب يا فرستادهی او و باالخره در انتظار روز
جمعه  13بهمن  2( 1351فوريه  )1973كه آخرين روز زندان بود روزشمارى
مىكردم .هر روز خانهاى از جدول روزهاى باقىماندهی زندان را ،سياه مىكردم و
سطرى بر خاطرات تكرارى زندان مىافزودم .در اين ميان نه از تصميم شهربانى لبنان
خبرى بود و نه از ياران تشكيالتى .خوشحالى پايان زندان با نگرانى از سرنوشت
نامعلومم درهم مىآميخت .تنها چيزى كه دوم فوريه مىتوانست با خود همراه داشته
باشد ،پايان زندگى در زندان هرمل بود.

روز آزادى از زندان هرمل
روزهاى پرانتظار آخرين ماه زندان بهپايان رسيده بود .روز پنجشنبه12بهمن
 1(1351فوريه  )1973مانند روزهاى پيش بدون اينكه چيز تازهاى همراه داشته
باشد ،بهكام شب فرو مىرفت .نه پيكى آمد و نه از تراب حقشناس خبرى شد .غروب
غمگينى كه بر ديوار مقابل پنجره گسترده بود ،رخت بربست و زندان در تاريكى
شامگاهىاش تنها ماند .فكرم در فضايى پر از پرسشهای بىجواب سرگردان بود كه
ناگهان صداى بازشدن قفل در آهنى و چرخش در ،حواسم را بهخود جلب كرد .عريف
محمد از سوراخ در زندان صدايم كرد و با صدايى كه فقط من بشنوم ،گفت« :فردا
صبح ساعت شش آماده باش تا گشتى پليس تو را از زندان ببرد ».بىدرنگ پرسيدم
كه مرا بهكجا خواهند برد .هنوز سؤالم بهآخر نرسيده بود كه عريف پنجرهی كوچك را
بست و مرا باز هم سرگردان و بىجواب رها كرد.
«اَنْور» بهمن نزديك شد تا خبرى را كه عريف داده بود بشنود .او با چشم طمعى
كه بهبخششهاى من داشت ،در انتظار روزى بود كه از زندان آزاد شوم .بخش
عمدهی چهل سال زندگى انور در زندان گذشته بود .او كه فرزند زندان لقب داشت،
خوب مىدانست كه در پايان دورهی زندان ،زندانى بهراحتى از خردهريزهايش دل
مىكند و آنها را بهاين و آن مىبخشد .در نظر انور ،من ثروتمندترين زندانى در
هرمل بودم .واقعيت هم همين بود .من با داشتن دهها ليرهی لبنانى ،معادل  200تا
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 300تومان ،كه در دفتر زندان بهامانت گذاشته بودم ،پرتوانترين زندانى بهحساب
مىآمدم .انور وقتشناس ،لحظهاى از من دور نمىشد .او با لحنى كه بهطمع آلوده بود
و با القابى مانند «خواجه» (خواجه بهمعنى سرور) و «اخى» (به معنى برادرم)
حرفهاى بيهودهاش را بههم مىدوخت و دور من پرسه مىزد .او فرصت نمىداد كه
من با زندانى ديگرى همصحبت شوم .بىشخصيتى رسواى او ،مرا آزار مىداد تا آنكه
ناگهان و ناخواسته دستم بهسينه او اصابت كرد و او را بهعقب راند.
انور در دامن فقر و تهيدستى زاده شده بود .پدر و مادر او در جوانى از مناطق
كردنشين سوريه به لبنان كوچ كرده بودند تا در آنجا از زندگى پرنعمت شهرى بهرهمند
شوند .انور اولين فرزند اين خانوادهی زحمتكش بود .از ديد قوانين لبنان ،انور يك
كُرد بود و هرگز نمىتوانست هويت لبنانى داشته باشد .اينكه پدر و مادر او
بيستسالى در لبنان كار و زندگى كرده و انور در يكى از مناطق آباد لبنان متولد شده
بود ،مدركى براى داشتن شناسنامهی لبنانى بهحساب نمىآمد .نداشتن شناسنامه تمام
درهاى تعليم و تربيت و امكانات اجتماعى را بهروى اين كودك بسته بود .انور
يازده ساله بود كه پدرش در ريزش يك ساختمان در دست تعمير مُرد و مادر مسلولش
كه از پنج فرزند خردسال نگهدارى مىكرد او را بهعنوان نانآور خانواده بهخيابانها
فرستاد .انور براى تهيهی نان بههركارى دست مىزند و وقتى از هيچ راهى نان
بهدست نمىآورد بهدزدى متوسل مىشود .اين كودك كمتجربه در اولين سرقتش كه
جيبزنى بود بهدام پليس مىافتد و بهزندان فرستاده مىشود .او در زندان ،با چند
زندانى همسن و سال خودش دوست مىشود و در معاشرت با آنها شيوههاى مختلف
سرقت را مىآموزد .پساز خروج از زندان و آشنايى با دزدهاى حرفهاى ،بهدزدى ادامه
مىدهد .زندانهاى پىدرپى او را از خانوادهاش جدا مىكند و انور بهمرور زمان ،بهيك
دزد حرفهاى تبديل مىشود .تابستانها از چنگ پليس خود را دور مىدارد و زمستانها
كه جايى بهتر از زندان نمىيابد ،بهجرم تازهاى دست مىزند تا بهزندان برگردد.
بامداد روز بعد اين بيغوله را ترك مىكردم و همينكه بنا بود تغييرى در اين زندگى
يكنواخت صورت گيرد ،احساسى از رضايت در من بهوجود آورده بود .بههرحال ديگر
بهپتوى زندان و دمپايى و دو پيراهن و ساير خردهريزها نيازى نبود .انور در گوشهاى
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كز كرده بود .گويى غمى سنگين او را از پا انداخته بود .بهاو نزديك شدم و با نويد
اينكه از فردا صاحب پتوى من خواهد بود ،او را خوشحال كردم .پتويى كه تراب
حقشناس برايم فرستاده بود ،بعد از پول امانتى در دفتر زندان ،با ارزشترين چيزى
بود كه همراه داشتم .بقيه چيزها را بين زندانيان ديگر تقسيم كردم .دفتر نقاشىهاى
زندان ،بارى بود كه مىتوانست باعث دردسر شود .عالوه بر تصاويرى از زندگى در
زندان و رفتار غيرانسانى زندانبانان با زندانيان ،طرحهايى با مفاهيم سياسى نيز كشيده
بودم.
قصد داشتم دفتر را توسط رفيقى كه بهسراغم مىآمد ،بهخارج زندان بفرستم .اما
در آخرين روز زندان نيز ،كسى بهمالقاتم نيامد .از اين دفتر كه باارزشترين كار مفيد
من در زندان بود ،دل بريدم .تصاوير آن را يكيك از دفتر جدا كردم و بهزندانيانى كه
قبالً عالقهاى بهآن تصاوير نشان داده بودند ،دادم .مقدارى نوشتهی فارسى و
يادداشت روزانه داشتم كه مىبايست نابود مىكردم .آنها را تا آنجا كه ميسر بود ريز
كردم و در آشغالدانى اتاق ريختم .احساس كردم كه بارم را سبك كردهام و آمادهام تا
زندان را به سوى مقصد نامعلومى كه در پيش دارم ،ترك كنم .از آنجا كه سر تقسيم
اموال خروجىها درگيرى هاى شديدى در زندان اتفاق افتاده بود ،بذل و بخشش نيز
در زندان ممنوع بود.
جريان تقسيم وسايل من بين زندانيان ،همان شب توسط عبداهلل بهگوش
عريفمحمد رسيد .عبداهلل بهعنوان چشم و گوش عريف در زندان ،مورد تنفر همهی
زندانيان بود و هرگز كسى موقع خروج چيزى بهاو نمىداد .ناگهان صداى ناهنجارى
از پنجرهی كوچك آهنى بهداخل اتاق پيچيد .اين عبداهلل بود كه پيغام عريفمحمد را
بهگوش زندانيان مى رسانيد .پيغام اين بود كه هركس از ابراهيم (من) چيزى دريافت
كرده است ،بايد همين امشب بهعبداهلل تحويل دهد تا از اين طريق بهدفتر امانات
زندان سپرده شود.
جنجالى كه در زندان سر لحاف مال درگرفته بود ،تا پاسى از شب ادامه داشت اما
بههرصورت چيزى نصيب عبداهلل نشد و ساعت نُه شب دستور خواب و سكوت مطلق
توسط وى بگوش زندانيان رسيد.
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ساعت شش صبح ،آخرين صداى شب پيش ،يعنى صداى عبداهلل ،بيدارباش را
اعالم كرد .انور خودش را سريع بهمن رسانيد تا پتويى را كه بهاو قول داده بودم،
تحويل بگيرد .برخالف زندانيان ديگر كه روز آزاديشان در شادى بهسر مىبردند ،من
در فكر سرنوشت مبهمى بودم كه در پيش داشتم .وقتى يك زندانى آزاد مىشد،
زندانيان هركدام التماسى و يا سفارشى داشتند .با اينكه بهندرت اتفاق افتاده بود كه
سفارشى انجام شود و يا پيغامى بهمقصد برسد ،اين عادت زندان بود ،تيرى در تاريكى
انداختن ،وسيلهاى براى آرامش خاطر و اميدى در ميان نوميدىها بود .هركس تلفن و
آدرس و سفارشى را همراه زندانى آزادشده بهبيرون زندان مىفرستاد تا شايد دست
حوادث ،پيغام او را بهجايى برساند .من بهتعداد زندانيان همبند ،پيغام و سفارش گرفته
بودم .چند زندانى نيز ملتمسانه تقاضاى پول داشتند .همه از اينكه در ساعات اوليه
روز مرا از زندان نبرده بودند ،تعجب مىكردند .دقايقى بهساعت هشت مانده بود كه
عريفمحمد دريچهی آهنى را بهعقب راند و با صداى بلندى كه بر جنجال زندان
چيره بود ،خطاب بهمن گفت وسائلم را جمع كنم و آماده باشم .بهدريچه نزديك شدم
و پرسيدم آيا كسى براى ديدارم بهزندان آمده است .جواب منفى او را در حركت
سرش مشاهده كردم .با اين حساب سرنوشت نامعلوم من در گرو لحظات پرهيجانى
بود كه در پيش داشتم .دست خالى در انتظار بازشدن در آهنى ،بهآن تكيه زدم.
سر ساعت هشت ،در باز شد .ضمن خداحافظى با زندانيان ،اتاق زندان را ترك
كردم و همراه عريفمحمد بهدفتر زندان رفتم .عريف درحالى كه كشو ميزش را جلو
مىكشيد تا باقىمانده پول امانتى را بهمن بازگرداند ،نگاهى بهمن انداخت و گفت:
«ببينيم سرنوشت تو چه مى شود ،بنا بود پليس گشتى ساعت شش اينجا باشد و تو را
تحويل بگيرد .هرجا باشند سروكلهشان پيدا خواهد شد ».قبل از اينكه عريف
بهشمارش پولها بپردازد ،زنگ تلفن گوشهايم را كه در انتظار شنيدن خبرى بود،
آزرد .عريف گوشى را برداشت و من با همهی حواسم گفتهها و حركات او را دنبال
مىكردم .تلفنكننده براى عريف ناآشنا بود .معلوم بود كه عريف در حال دريافت
دستورى از باالتر از خودش است .ناگهان اسمم را در كلمات عريف شنيدم .پس اين
تلفن بهمن مربوط مىشد .پساز چند دقيقه صحبت ،عريف با جمالت «اطاعت
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مىشود» و «خداحافظ» مكالمه را پايان داد و در حالى كه گوشى را آرام سرجايش
مىگذاشت ،چشمهايش را بهمن دوخت و گفت« :كارت دبه كرد ».گفتهی عريف
محمد بر ابهام و بالتكليفی كه كالفهام كرده بود افزود« .يعنى چه؟» بىدرنگ از
دهانم بيرون پريد .عريف فقط دستورى را كه بهاو رسيده بود بهاجرا گذاشت و گفت
بهاتاق زندان برگردم و منتظر باشم تا در دو سه ساعت آينده ،مرا بهمأموران آگاهى
شهر «زحله» تحويل دهد.
سرماى شديدى در درون خود احساس مىكردم .معماى تازهاى بر سرنوشت من
چنگ انداخته بود .با شهر زحله و ادارهی آگاهى آن هرگز سروكارى نداشتهام .من
بهجرمى در زندان بودم و مدت مجازاتم بهپايان رسيده بود .هيچ دليلى براى تحويل
دادن من بهپليس زحله نمیديديم.
مرا بهزندان بازگرداندند .در اتاق زندان همهی زندانيان دورم جمع شدند و از
مسئلهی بازگشتم ،وسيلهاى براى اظهار نظر و سرگرمى خود پيدا كردند .هركس
خياالت خودش را زمزمه مىكرد .از گوشهاى نيز كلمه پرمعنى «جاسوسى» بهگوش
رسيد .اين از عادت هاى زندان بود كه هروقت مسئله يك زندانى براى آنان مبهم
مىنمود ،آن را با برچسب جاسوسى حل مىكردند.
ساعت نزديك ده صبح بود كه عريف پشت پنجرهی آهنى ظاهر شد و با اشاره
بهمن گفت« :پتو و لباسهايى را كه بهزندانيان بخشيدهاى ،جمع كن و بيا بيرون .تو
خودت در زندان آينده بهاين وسايل نياز دارى ».زندانيان بهدستور عريف و با اكراه ،پتو
و چند قطعه پوشاك را بهمن برگرداندند .دوباره بازويم در دست عريف ،بهدفتر زندان
هدايت شدم .مرد ميانسالى با موهاى ژوليده و صورت بزرگى كه با هيكلش تناسب
نداشت ،در آستانهی در ايستاده بود و مرا تماشا مىكرد .وقتى از كنار او گذشتم با
لحنى تحقيرآميز گفت« :بس كن ديگه ،هى جرم پشت جرم ».دو مأمور ديگر آگاهى
نيز در اتاق نشسته بودند .كلماتى بين عريف و مأموران ردوبدل شد و همهی آنها
كاغذى را امضا كردند .بدينترتيب ،من بهنام ابراهيم آوخ براساس دستور دادستانى
زحله بهمأموران ادارهی آگاهى اين شهر تحويل داده شدم.
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بازداشت در «زَ حله»
چرخهاى فولكس واگن قورباغهاى در چاله چولههاى جاده مىافتاد و من با دستهاى
قفلشده ،روى صندلى عقب بههوا مىپريدم .مأموران در دنيايى جدا از دنياى من ،از
عياشىهاى آخر هفتهشان مىگفتند و مىخنديدند .حدود يك ساعت و نيم بعد،
اتومبيل در مقابل ساختمان بزرگى در شهر زحله متوقف شد .روى ديوار بلند و زمختى
كلمه «شهربانى» ،نامى كه براى من تهوعآور شده بود ،نقش بسته بود .وقتى از پلهها
باال مىرفتم ،بهياد بازجويىهاى پيشين افتادم و دلشورهی شديدى بهمن دست داد.
من كه عضو يك سازمان مبارز مخفی بودم مىبايست در هر بازجويى براى رد گم
كردن ،بسيارى از حقايق را كتمان مىكردم و اين كاری بسيار دشوار بود .وقتى در
اتاق رئيس آگاهى ،روى صندلى نشستم ،خستگى يكسال و نيم زندان را يكجا
احساس كردم .از شش ماه پيش از آن ،براى جمعه  13بهمن روزشمارى كرده بودم.
در دفتر يادداشت روزانه ،تمام خانههاى جدول روزشمارى بهعالمت سپرىشدن
روزهاى زندان ،سياه شده بود .فقط يك خانه متعلق بهسيزده بهمن ،هنوز سفيد بود.
رئيس ادارهی آگاهى بهحكم مقامى كه داشت ،ورزيده و قدبلند بود ولى پشت
ميزنشينى شكمش را بگونهی چشمگيری بزرگ كرده بود .او بعد از كمى سالم و
تعارف ،آرام و خونسرد گفت« :مىدانى چرا تو را بهاينجا آوردهايم؟» گفتم« :خير» .او
نگاهش را بهپاكتى كه روى ميزش بود ،انداخت و با خندهاى تمسخرآميز بهگفتارش
چنين ادامه داد« :آوردهايم كه حرف بزنى ».گفتم چه حرفى ،من دورهی زندانم تمام
شده و بايد امروز آزاد مىشدم .وى بدون اينكه گفتهی مرا بهگوش بگيرد ،اسم و
رسمم را پرسيد و گفت« :بشير عبداهلل» را مىشناسى .اين نام را مىشناختم .نام
گذرنامهی اردنى بود كه تراب حقشناس با آن اياب و ذهاب مىكرد .گفتم نه
نمىشناسم .آنوقت يك گذرنامهی ايرانى از كشو ميزش بيرون كشيد و عكس
گذرنامه را در برابر چشمان خستهام ،نگه داشت و پرسيد« :اين عكس كيست؟» .من
خودم را در آن ديدم .عكس بهعكس كليشهاى روزنامه شباهت داشت .در ذهنم
بهدنبال چراهاى گوناگون مىگشتم كه رئيس آگاهى گفت« :اين گذرنامهی قالبى
مال توست! بايد بگويى چه كسى آن را درست كرده است ».من اظهار بىاطالعى
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كردم و واقعيت هم همين بود .گفتم از يك سال و نيم پيش در زندان بودهام و هيچ
اطالعى از حوادث خارج زندان ندارم .از كسى هم گذرنامه نخواستهام .هيكل درشت
پشت ميز تكانى بهخود داد و با گفتن« :اَهلل يَعْلَمْ» ،گذرنامه را بهكشو ميزش بازگرداند.
در اين هنگام در اتاق باز شد و جوانى با پيراهن سفيد كارمندی و كراوات سياه،
وارد اتاق شد و بىدرنگ بهمن گفت« :سالم ابراهيم! درود بر تو خالد! حالت چطور
است على؟ خوب محمد اسم ديگرى هم دارى؟» اينها همه اسامى مختلفى بودند كه
در جايى از آنها استفاده كرده بودم و در پروندهام منعكس بود .اين مأمور از من
خواست كه او را دنبال كنم .در اتاق مجاور ،بازپرسى رسمى شروع شد .او سؤاالت را
براساس يك فرم مخصوص میپرسيد و جواب مرا مىنوشت .هرنوع ارتباطى را با
جعل گذرنامه ايرانى انكار كردم .بازپرس خسته و كمحوصله بهنظر مىرسيد و هرگز
وارد جزئيات اتهامات قبلى من نشد .او روى هيچ نكتهاى اصرار نمىكرد و با
بىتفاوتى پاسخ هايم را ،هرچند كه گاهى غيرمنطقى بود ،مىنوشت .وقتى ديگر سؤالى
نمانده بود ،بهخارج اتاق هدايت شدم .بهمحض ورود بهراهرو ،نگاهم بهقيافهاى آشنا
كه يك شال فلسطينى بهگردن داشت ،افتاد .چهرهی عبوس و رنگپريدهاش ،حكايت
از رويدادى ناگوار مىكرد .نگاه من و تراب حقشناس لحظهاى بههم پيوست و بدون
اينكه هيچكدام از ما نشانى از آشنايى با يكديگر بروز دهيم ،از هم دور شديم.
دستگيرى او چون ضربهاى روانم را آزرد .تراب تنها فردى از ياران تشكيالتى ما بود
كه در منطقهی خاورميانه كارهاى برونمرزى تشكيالت و از جمله تماسهاى خارجى
را اداره مىكرد .دستگيرى او نهتنها وضع زندانىبودن مرا دشوارتر مىكرد بلكه براى
كل تشكيالت ،گران تمام مىشد .همراه مأمور آگاهى ،راهرو را بهانتها رساندم .مأمور
قفل درى را باز كرد و وارد پلكان باريكى شديم كه بهزيرزمين راه داشت .در پائين
پلكان يك پليس كشيك مىداد.
گفتوگوى مختصرى بين مأموران صورت گرفت و بار ديگر درى آهنى گشوده
شد و بازداشتگاه ديگرى مرا بهكام خود كشيد .بهيك سلول كوچك كه توسط يك
پنجرهی آهنى از راهرو كنارش جدا مىشد ،فرستاده شدم .دستگيرى تراب ،معماى
دشوارى بود كه ذهنم را سخت بهخود مشغول كرده بود .نمىدانم چقدر از ورودم
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بهاين سلول گذشته بود كه صداى بازشدن قفل نگاهم را بهسوى در اصلى بخش
كشيد و تراب در افق نگاهم پيدا شد .او را نيز بهسلول من فرستادند .پساز خروج
مأمور زندان از اين بخش ،ما فرصت يافتيم تا آنچه را كه اتفاق افتاده بود براى
يكديگر توضيح دهيم.

دستگيرى تراب حقشناس
ساعت هفت بعدازظهر روز پيش ،تراب از بيروت بهسوى هرمل حركت كرده بود تا
بامداد روز بعد ،خروج مرا از زندان هرمل دنبال كند .او گذرنامهيی برای من همراه
آورده بود تا اگر در مرز سوريه آزادم كنند ،بتوانم با آن گذرنامه وارد سوريه شوم.
بهعلت موقعيت ناجور شهر هرمل ،حركت شبانه بهسوى اين شهر مىتوانست مورد
سوءظن قرار گيرد .از اينرو تراب تصميم گرفته بود كه شب را در زحله بگذراند .پساز
دو ساعت در نيمهی راه بيروت تا هرمل بهزحله ،میرسند .وی از رانندهی تاكسی
ميخواهد كه او را بهيك هتل برساند .همينكه متوجه می شود كه تاكسی دارد از
شهر دور میشود از تاكسى پياده مىشود تا خود هتلی پيدا كند .تراب نادانسته در برابر
پاسگاه پليس از تاكسی پياده شده بود .پليسی كه بهنگهبانی از مركز پليس ايستاده
بود بهسراغ او می آيد تا ببيند در آن هنگام شب مردی تنها در آن محل چه ميكند.
تراب حقشناس از پليس سراغ هتلى را در آن نزديكى مىگيرد .پليس مىپرسد« :از
كجا مىآيى و بهكجا مىروى؟» وقتى اسم «هرمل» كه مركز دادوستد موادمخدر و
اسلحه است ،بهگوشش مىرسد ،كنجكاو مىشود و سؤاالت ديگرى نيز مطرح مىكند.
اينكه فردى با گذرنامهی اردنى ،ساعت نُه شب عازم هرمل است و كسى را در شهر
زحله نمىشناسد ،سوءظن پليس را برمیانگيزد .پليس از تراب مىخواهد كه آنچه را
در كيف دستىاش دارد بهوى نشان دهد .با بازشدن زيپ كيف دستى ،چشم پليس
بهيك گذرنامهی ايرانى مىافتد و مسئله پيچيدهتر مىشود« .يك اردنى گذرنامهاى
ايرانى در كيف خود دارد!» پليس تراب را بهداخل پاسگاه مىبرد و گذرنامه را در زير
نور كافى بهدقت بررسى مىكند.
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پليس احساس مىكند كه مسئلهاى غيرعادى در كار است .تراب با گذرنامهيی
اردنی بهنام «بشير عبداهلل» مىگويد كه يكى از اعضاى سازمان الفتح بهاو مأموريت
داده است تا اين گذرنامه را براى فردى در زندان هرمل ببرد و از چگونگى تهيهی
گذرنامه و يا علت ارسال آن براى زندانى مزبور ،اطالعى ندارد .اينكه يك ايرانى
بهنام ابراهيم آوخ (من) در زندان هرمل بوده است و گذرنامهی ايرانى بهنام محمد
صالحى كوهستانى براى وى ارسال مىشود ،خود دليل بر جعلىبودن هويت زندانى و
يا گذرنامه است .ضمن اينكه نوع عكس گذرنامه نيز غيرعادىبودن آن را نشان
مىدهد .با اينكه تراب تأكيد مىكند كه از درست بودن يا جعلىبودن هويت ابراهيم
(من) يا گذرنامه هيچ اطالعى ندارد اما بخاطر همراه داشتن مدركی كه میتواند جعلی
باشد دستگير میشود.
بدين ترتيب ،تراب حقشناس همچون طعمهاى بهپاى خود بهدام پليس رفته بود،
پيامهاى تلفنى خبر اين دستگيرى را بهمركز شهربانى مىرساند .پاسى از شب گذشته
بود كه زنگ تلفن ،سكوت مطلق را در ويالى سنگى دادستان ،واقع در كوهساران
زيباى لبنان( ،جبل لبنان) مىشكند ،دادستان شهر زحله از خواب بيدار مىشود و در
جريان حادثه قرار مىگيرد .دادستان مىبايست همان شب تصميم مىگرفت كه آيا
قرار بازداشت زندانى هرمل را كه فقط چهار ساعت بهآزادى او باقى است ،صادر كند
يا خير؟ درنگ نمیكند .از نگاه او جرم اثبات شده است و زندانى هرمل شريك جرم
است .دستور بازداشت بهشهربانى مىرسد و مأمور كشيك ادارهی آگاهى ،تماس با
زندان هرمل را بهروز بعد موكول مىكند .ساعت هشت بامداد روز بعد ،دستور بازداشت
من ،كه بر أساس حكم دادگاه نظامی دورهی زندانم در ساعت شش صبح پايان يافته
بود ،بهزندان هرمل ابالغ شده بود.
تراب آن شب بهبازداشتگاه فرستاده مىشود و با يك نفر ديگر در يك سلول قرار
مىگيرد .ساعت ده و نيم صبح ،وكيل آن مرد بهپشت ميلههاى سلول مىآيد تا با
موكل خود گفتوگو كند .تراب نيز فرصت را غنيمت مىشمارد و خود را بهعنوان يك
عضو سازمان الفتح بهوكيل معرفى مىكند و از او مىخواهد كه جريان دستگيرى او را
بهاطالع آن سازمان برساند و در صورت امكان ،وكالت او را نيز بپذيرد.
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زينالدين عراجى وكيل ميانسال شيعه مذهبى است كه نسبت بهفلسطينىها نيز
إحساس همبستگی دارد .او از پيشنهاد تراب استقبال مىكند و بهوى اطمينان
مىدهد كه در كوتاهترين زمان با سازمان الفتح در بيروت تماس بگيرد.
سكوت فضاى بازداشتگاه را پر كرده بود .غير از من و تراب تنها يك بازداشتى
ديگر در سلول مجاور ما بهسر مىبرد .حضور او را فقط از بوى سيگار و سرفههاى
خشكش احساس مىكرديم .تراب خبرهاى بيرون از زندان و جريان دستگيرىها،
اعدامها و كشتهشدن ياران ما را در ايران ،شرح مىداد .گروه بىنام ما ،اسم «سازمان
مجاهدين خلق» را براى خود انتخاب و اعالم كرده بود.
اولين بيانيهی سياسى سازمان در تاريخ  20بهمن  1350با نام «مجاهدين خلق
ايران» دربيروت توسط حسين روحانى ،محمود شامخی و تراب حقشناس ،نگاشته و
متن آن توسط بخش فارسى راديو عراق ،پخش شده بود.
كاربرد كلمهی «مجاهد» در نام سازمان ،زمينهی بحث و گفتوگوى آن روز ما
بود .اين كلمه كه بهمعناى كوشنده است ،در فرهنگ عربى رنگ مذهبى دارد و
كوشنده در راه اهداف مذهبى را تداعى مىكند .استفاده از اين نام برای سازمان،
نمى توانست گوياى هويت ايدئولوژيكى آن باشد .اگرچه ياران ما غالباً روشنفكرانى
بودند كه در خانوادههاى مذهبى ريشه داشتند ،اما پيوستن آنها بهاين تشكيالت
سياسى ،اداى فريضهی مذهبى آنها نبود .هدف آنها پيوستن بهيك سازمان مبارز،
در راه برقرارى جامعهاى براساس آزادى و عدالت اجتماعى بود .ياران ما جوانانى بودند
كه ضمن مسلمانبودن ،آگاهانه مسئوليتى در برابر جامعه احساس مىكردند .هدف
آنها برقرارى نظامى عادالنه بود كه در آن همهی طيفهاى جامعه ،بدون
درنظرگرفتن مذهب و تفكرشان ،از حقوق برابر برخوردار باشند.
بهرهگيرى از متون مذهبى و يا تحليلهاى اجتماعى و تاريخى در اين سازمان
بههيچوجه بهمعناى گردننهادن بیچون و چرا بهمذهب يا كمونيسم نبود .آرزوى
بزرگ ياران ما ايجاد كشورى مستقل و آزاد و پاىبند بهآرمانهاى انسانى و از جمله
عدالت اجتماعى بود كه بهنظر ما مذهب نيز آن را تبليغ مىكرد .مبارزه با فساد و
برقراركردن دولتى كه در خدمت مردم باشد و عدالت اجتماعى را در سطح جامعه
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گسترش دهد ،چيزى بود كه بدون توسل بهمذهب نيز ممكن مىنمود .انقالبهای
اجتماعى عصر جديد و جنگهاى آزادىطلبانه در نقاط بسيارى از جامعه بشرى،
صحت اين ادعا را نشان مىداد .براساس چنين زمينهاى ،نام «مجاهدين خلق» ،از
اين نظر كه بهگروه مبارز ما و هدف آن ،رنگ مذهبى مىداد ،نارسا بهنظر مىآمد.
روز يكشنبه كه تعطيل آخر هفته در لبنان بود ،فرصت داشتيم تا روى محملهاى
خود فكر كنيم و براى بازجويى ،آماده شويم.

زندان زحله
صبح دوشنبه هر لحظه در انتظار فراخواندنمان براى بازجويى بوديم .ساعت حدود
يازده صبح بود كه من و تراب حقشناس را بهدادگسترى بردند .در آنجا شوقى ارملى
وكيل ساف (سازمان آزادیبخش فلسطين) و زينالدين عراجى را مالقات كرديم.
شوقى وقتى مرا ديد گفت« :ابراهيم! تو متخصص زندانىشدن هستى ،من كه ديگر از
بيرونكشيدن تو عاجزم ».شايد در اين لحظه ،شوقى همهی زحمات پيشين خود و
همكارانش را كه براى آزادى من انجام شده بود ،هدررفته مىپنداشت .بههرحال او
توصيه كرد كه در بازپرسى ،روى مسئله فلسطينى و فدايىبودن خود ،پافشارى كنيم.
لحظاتى بعد در سرسراى بزرگى كه از پنجرههاى وسيعش تمام شهر زحله ديده
مىشد ،در برابر جوانى خوشبرخورد اما بسيار جدی و كنجكاو ،نشسته بودم و
بهسؤاالت پيچيدهی او گوش مىدادم .اين جوان تازه بهدورانرسيده كه شايد بنا
بهسنت لبنان ،شغلش را براساس سهميهی طايفهاش گرفته بود ،مىخواست از همه
چيز سردربياورد .او بهجاى سؤالكردن پيرامون گذرنامهی قالبى كه همراه تراب
كشف شده بود ،بازپرسى را از جريان دستگيرى من در فرودگاه بيروت آغاز كرد .وقتى
گوش هايش را براى شنيدن جواب من تيز كرده بود ،گفتم كه جريان بازپرسى حادثه
فرودگاه بيروت ،در پروندهام هست و مراحل قانونى آن پرونده و حتا محكوميت من
نيز پايان يافته است .بنابراين جوابى براى گفتن ندارم .او لحظهاى از ناشىگرى خود
خجل شد .آنگاه براى اينكه از عرش خيالى خود فرو نيفتد ،ابرو درهم كشيد و
مشتش را كه از عصبانيت گره كرده بود ،بر ميز كوبيد و داد كشيد« :اينجا تو در اختيار
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بازپرس هستى و بايد حرف بزنى ».زينالدين عراجى و شوقى ارملى ،حرف مرا
بهگونهاى محترمانه تكرار كردند و از او خواستند كه وقت "پُرارزش" خود را براى
مسئلهاى كه پايان يافته است ،تلف نكند .سؤال و جواب در مورد گذرنامهی قالبى
انجام شد .من و تراب آنچه در بازپرسى قبلى گفته بوديم ،تكرار كرديم و پساز
امضاى برگههاى بازپرسى بهبيرون اتاق هدايت شديم .شوقى پيش از خداحافظى با ما
گفت كه زينالدين عراجى بهعنوان وكيلمان مسئله را دنبال مىكند و همواره با وى
در تماس خواهد بود .مأمورى جلو آمد و پساز قفلزدن بهدستهاى من و تراب ،ما را
بهطرف لندرور پليس هدايت كرد .در قسمت عقب جيپ و تحتمراقبت دو پليس
نشسته بوديم .لندرور در جادهاى بهپيش مىرفت و از شهر دور مىشد .درختهاى
سخت و تناور كوهستانى با سرعت و با آهنگى يكنواخت از برابر ديدگان ما
مىگريختند .نيمساعتى بدين منوال گذشته بود كه توقف لندرور و پيادهشدن پليسها،
رسيدن بهزندان را خبر داد.
منظره اى كه شش ماه پيش در ذهنم نقش بسته بود ،مجدداً در برابر چشمانم قرار
داشت .زندان زحله بدون اينكه رنج ششماه را در رخ داشته باشد ،بر بلندى مشرف
بر درهاى پهناور ايستاده بود و من بدون اينكه آزادى را لمس كرده باشم ،از زندانى
بهزندان ديگر فرستاده مىشدم .صداى بازشدن قفل و بههمخوردن درهاى آهنى و
كلماتى براى تحويلدادن و تحويلگرفتن زندانى ،احساس ناخوشايندى در من بهوجود
آورده بود .فضاى تاريك اتاق و سقف كوتاه آن و بازرسى دقيق بدنى ،سنگينى اين
لحظات را دوچندان مىكرد .من از وسايل ممنوعه پاك بودم .بند كفش و كمربند و
ساعت تراب بهدفتر امانات زندان سپرده شد.
گروهبان چاق و كوتاهقدى در پشت ميز رنگ و رورفتهاى نشسته بود .او از پشت
شيشهی كلفت عينكش نگاه تيزى بهما انداخت و از روى كاغذى كه در دست داشت،
ورود دو زندانى را در دفتر زندان يادداشت كرد .گروهبان ،كلمات را با صدايى كمى
زنانه ادا مىكرد .دستش هماهنگ با صدا آنها را مىنوشت .چهارم فوريه 1973
( 15بهمن )1351اولين جملهاى بود كه بر زبان او جارى شد .او شغل و مليت را

265

زندان زحله

درهم آميخت و من و تراب حقشناس را بهعنوان فدايى فلسطينى در دفترش ثبت
كرد.
هريك از ما پتوى سربازى را كه بهما داده بودند در بغل داشتيم ،وارد ايوان درازى
شديم كه در زير طاق ضربى آن ،تعداد بىشمارى زندانى در حركت بودند .زندان زحله
داراى سه اتاق بود كه دو اتاقش بهيكديگر راه داشت و زندان درجه دو بهحساب
مىآمد .اتاق سوم كه مجزا بود ،بهافراد سرشناس و پولدار تعلق داشت .در دهليزی
تنگ و تاريك كه آدم را بهياد حمامهاى قديمى با طاق ضربی مىانداخت ،دنبال جا
مىگشتيم .سرپرست اتاق بهما نزديك شد و گفت« :سكوى حاشيهی اتاق متعلق
بهزندانيان قديمى است و شما كه تازهوارد هستيد بايد در گود وسط بنشينيد ».پتوها را
در گوشهاى بر زمين گذاشتيم ،عددی از پنجاه و شش نفر ساكنان اتاق سىمترى
زندان شديم .و دوران تازهاى را در زندان زحله آغاز كرديم
بوى گند مستراح و رطوبت اتاق زندان ،شامه را میآذرد .در گوشهاى از اتاق يك
پلكان سيمانى بهپايين مىرفت .از آمد وشد زندانيان در اين پلكان ،معلوم بود كه
توالت و دستشويى در انتهاى آن قرار دارد .تعداد بىشمارى لنگهی كفش در جلو
پلكان روى هم انباشته بود .هر زندانى مىبايست كفش يا دمپايى خود را در زير نور
كمرنگى كه از سقف مىپاشيد ،پيدا مىكرد تا بهدستشويى برود .يك پنجرهی آهنى
در يكی از ديوارهای باالى سكو قرار داشت .جنب و جوش زندانيان در حال
هواخورى ،از اين پنجره ديده مىشد .روی سكوی پشت اين پنجره تعدادی از زندانيان
بهطور فشرده نشسته بودند و بيرون را تماشا مىكردند و بقيه در تاريكى اتاق ،در افكار
رنجآور خود غرق بودند .در گود وسط اتاق كه درازا و پهناى آن بهاندازه قد يك آدم
متوسط بود ،هفت هشت نفر جا داشتند .مسئول اتاق يادآورى مىكرد كه اگر باز هم
تازهواردى بيايد ،بايد در همين گود ،گنجانده شود .در اين زندان ،هر روز در دو نوبت و
بهمدت يك ساعت هواخورى داشتيم .هواخورى در راهرو درازى انجام مىشد كه يك
شبكه آهنى ديوار آن را پوشش میداد.
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زينالدين عراجى ، ،وكيل مدافع ما ،دوبار در زندان از ما ديدار كرد .او مىكوشيد تا ما
را قبل از محاكمه ،با قيد ضمانت آزاد كند .صبح  25بهمن  14(1351فوريه
 ،)1973عراجى بهزندان آمد و با خوشحالى اعالم كرد كه حكم آزادى مرا بهقيد
ضمانت گرفته است و حاال در تالش براى آزادى تراب حقشناس است .عراجى،
جوان فلسطينى همراه خود را در دفتر زندان بهمن معرفى كرد و يادآور شد كه وى مرا
تا بيروت همراهى خواهد كرد .ساعت ده نيم صبح بود كه پساز انجام كارهاى ادارى
از زندان خارج شديم .همراه وكيل و جوان فلسطينى ،از پلههاى دراز زندان تا خيابان
پائين رفتيم .عراجى ما را با اتومبيل خود بهمركز تاكسیرانى شهر زحله رسانيد .جوان
فلسطينى كه دانشجوى پزشكى و عضو سازمان فلسطينی الفتح بود ،يك كارت
شناسايى فلسطينى و يك برگ عبور از مرز ،با خود آورده بود تا در صورت لزوم هنگام
خروج از لبنان ،مدارك الزم براى ورود بهسوريه را داشته باشم .وكيلمان ،زينالدين
عراجى ،از من خواست كه تا روز محاكمه ،در لبنان باقى بمانم .از اين رو همراه جوان
فلسطينی راهى بيروت شديم.
در اين هنگام محمد يقينى در سوريه مانده بود تا در صورتی كه در مرز سوريه
آزاد شوم در آن كشور با او و تشكيالت در ارتباط باشم.
هنگامی كه با جوان فلسطينی بهحاشيهی شهر بيروت رسيديم ،وی اصرار كرد تا
سری بهمنزلش بزنيم و با همسر و فرزندش آشنا شوم .وقتى بهخانه رسيديم ،كسى در
آنجا نبود .شربت خنكى نوشيديم و بهطرف دفتر «اَبويَحْيى» كه در منطقهی مركزى
شهر واقع بود ،حركت كرديم.
ابويحيى از مقامات بلندپايهی سازمان الفتح بود و مسائل مربوط بهدستگيرى ما را
دنبال مىكرد .در دفتر ابويحيى ساعتى منتظر ماندم تا مرتضى(تقی شامخی) ،يكى از
ياران تشكيالت خارج از كشور ،بهآنجا آمد و مرا بهاتاقى كه در اردوگاه صَبْرا داشتيم،
هدايت كرد .اين اولين بار بود كه مرتضى را مىديدم .ساختمان آجرى چهارطبقهاى
در حاشيهی ورودى بهاردوگاه صبرا ،در برابر آلونكهاى اردوگاه خودنمايى مىكرد .با
اينكه اين بناى قديمى ،كهنه و رنگباخته بود ،همين كه بر پايههاى استوارى قرار
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داشت و نماى آن از همهی اردوگاه ديده مىشد ،برترى خود را نشان مىداد .از
پله هاى كثيف و تاريك تا طبقه دوم باال رفتيم .در اتاق اجارهاى ما ،طبق معمول فقط
چند پتو ديده مىشد .مرتضى نماز ظهرش را با تأنى و حوصله بهجا آورد و آنگاه شروع
بهصحبت كرد .گفتنىها بسيار بود.
من از بيستماه پيش ،در بىخبرى كامل بودم .رويدادها و درگيرىها و
دستگيرىهاى پىدرپى ،بسيارى از ياران تشكيالتى ما را بهزندان ،شكنجه ،كشتار و
اعدام كشانده بود .از اتاق ابومحمد در اردوگاه صبرا تا آپارتمان خيابان «حمرا» كه من
آخرين بار بسيارى از ياران را در آنجا ديده بودم ،نيمساعت بيشتر راه نبود .اكنون با
تأسفى فراوان ،بايد باور مىكردم كه ديدار من با على باكرى ،اصغر بديعزادگان و
محمود شامخی آخرين ديدار بوده است .فتحاهلل خامنهاى ،كاظم شفيعيها ،ابراهيم آوخ،
موسى خيابانى و نبى معظمى همه با محكوميت بهحبس ابد ،در زندانهای شاه بهسر
مىبردند .از يارانى كه در ايران مىشناختم ،محمد حنيفنژاد ،سعيد محسن ،محمد
بازرگانى ،ناصر صادق ،رسول مشكينفام و على ميهندوست ،اعدام شده بودند .دهها
تن از ياران كه با بسيارى از آنان در ايران معاشرت داشتم ،در چنگ رژيم و ساواك
بهسر مىبردند.
در دومين روز آزادى از زندان ،محمد يقينى كه در دمشق در انتظارم بود ،بهبيروت
آمد و با اين دوست صميمى ،ديدار گرمى داشتيم .پنج روز پساز آزادى از زندان ،با
شوقى ارملى و ابويحيى «زكريا محمد» (كه بعدها سفير ساف در قبرس شد) و يكى از
كارمندان الفتح عازم زحله شديم .شوقى و ابويحيى از «كَمال جُنْبَالط» رهبر حزب
سوسياليست لبنان و رهبر سنتى فرقهی « ُدرُوزى» توصيههايى براى دادستان زحله
كه خود دروزى بود ،همراه داشتند .در اين توصيه ،كمال جنبالط از دادستان خواسته
بود كه در حد امكان براى آزادى ما بكوشد .وقتى در دادگسترى با دادستان مالقات
داشتيم ،تراب را نيز براى بازپرسى مجدد بهآنجا آوردند .در اين بازپرسى ،زينالدين
عراجى بهعنوان وكيل حضور داشت .پساز پايان گفتوگو با دادستان و جلب توجه او
بهپروندهی من و تراب ،همراه ابويحيى و شوقى بهسوى بيروت حركت كرديم.
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ابويحيى پيرامون فعاليتهاى سازمان ما مىپرسيد .وى ضمن صحبتهايش
بهكنايه گفت« :مثل اينكه فعاليت اصلى شما اين است كه دستگير شويد و بهزندان
برويد ».من در پاسخ گفتم« :اگر دست روى دست مىگذاشتيم و كارى نمىكرديم،
حتا يكبار هم دستگير نمىشديم ».ساعتى از ظهر گذشته بود .شوقى در حالى كه
بهسوى بيروت مىراند بهدنبال رستورانى مىگشت كه براى صرف غذا در آنجا توقف
كنيم .شوقى بهزبان شوخى گفت «از الغرى ابراهيم (من) پيداست كه گياهخوار
است ،پس يك غذا مىگيريم ،بخش حيوانى آن را خودمان مىخوريم و ساالدش را
بهاو مىدهيم ».سرانجام اتومبيل در برابر يك رستوران بيابانى در سايهی درختان
تنومند سدر ،در كنار يك صخرهی بزرگ ،توقف كرد و ما نيز بهمشتريان آن پيوستيم.
پيش خدمتى صورت غذا را روى ميز گذاشت .شوقى براى هرسه نفر غذا سفارش داد.
جوجهكباب سفارشى وكيل فلسطينى ،براى من كه چندين سال بود غذاى خوبى
نخورده بودم ،يكى از بهترين غذاها بود .با اشتها همهی سهم غذايم را خوردم و لذت
بردم .پساز غذا شوقى ارملی بهشوخى گفت« :حدسى كه زده بودم درست بود،
ابراهيم كامالً گياهخوار است .هيچ اثرى از غذاى حيوانى در بشقاب او نيست».
ما نمىتوانستيم براى كسى بگوئيم كه در تشكيالت ما اهميتدادن بهنوع تغذيه،
نوعى پرداختن بهخود تلقى مىشد و گناه بهشمار مىرفت .بعدها در ديدارهاى
گوناگون ،شوقى از آن روز با طنز ياد مىكرد.
دو روز پساز ديدار با دادستان ،بهتوصيهی وی تراب نيز آزاد شد و پساز اينكه
يك شب در زحله مهمان وكيلمان ،زينالدين عراجى بود بهبيروت بازگشت و بهجمع
ما پيوست .يك ماه پساز آزادى تراب ،دادگاهى در زحله تشكيل مىشد كه حضور
من و تراب در آن ضرورى بود .دادستان كه بهخاطر توصيهی كمال جنبالط(وزير
كشور و رهبر فرقهی دروزی) ،وسيلهی آزادى موقت ما را فراهم كرده بود ،تأكيد
داشت كه در دادگاه شركت كنيم ،زيرا عدم حضور ما در دادگاه مىتوانست براى او
مشكالتى بهوجود آورد.
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محاكمه در دادگاه زحله
بامداد  14ارديبهشت(1352چهارم مى  )1973من و تراب حقشناس براى شركت
در دادگاهى كه بنا بود در شهر زحله برگزار شود ،بهسوى دفتر ابويحيى راه افتاديم.
بهجاى لذتبردن از لطافت آن بامداد بهارى كه با نمنم باران همراه بود ،بهتيرگى
ابرهاى سياه باالى سرم ،مىانديشيدم .باز مسئلهی دادگاه و پرس و جو ،محملتراشى
و پنهانكارى ذهن را مشغول كرده بود.
وقتى زنگ دفتر ابويحيى را بهصدا درآورديم ،مدتى طول كشيد تا در باز شد و
مردى كه چشمهايش را مىماليد پرسيد كه چه مىخواهيم .ما سراغ ابوكمال را
گرفتيم .ابوكمال نام مستعار يك فدايى فلسطينى بود كه بنا بود آن روز در دادگاه ما
حضور يابد و با شهادتدادن در برابر دادگاه ،آنچه را كه تراب گفته بود ،بهدادگاه
بقبوالند .ابوكمال مىآمد تا در دادگاه بگويد كه وى شاهد دستور شفاهى يكى از
مقامات سازمان الفتح بهتراب بوده است و بهچشم خود ديده است كه آن مسئول الفتح
يك گذرنامهی ايرانى را بهتراب داده بود تا بهيك فدايى زندانى در هرمل برساند .نام
آن مسئول الفتح نيز ،ساختگی بود.
بعد از نيمساعتى انتظار همراه ابوكمال ،با يك تاكسى بهسوى زحله بهراه افتاديم.
باران جاده را خيس كرده بود و سنگينى ابرها در فضا احساس مىشد .دو ساعت بعد
در برابر ساختمان بلند و آجرى دادگاه شهر زحله پياده شديم .در راهرو دادگاه،
زينالدين عراجى ،در انتظارمان بود .عراجى بهما توصيه كرد كه در پاسخ دادستان يا
هيئت داورى از جمالت كوتاهى استفاده كنيم و از توضيح زياد بپرهيزيم ،تا غير
عرببودن ما در دادگاه برمال نشود .هدف اين بود كه دادگاه ما را بهعنوان فدايى
فلسطينى محاكمه كند و نه بهعنوان افراد ايرانى .آنگاه عراجى كارت هويت فدايى را
كه براى من درست شده بود ،بررسى كرد .وكيل بايد با نشاندادن اين كارت بهدادگاه،
ثابت مىكرد كه من يك فدايى فلسطينى هستم و بايد براساس قراردادهاى موجود
بين دولت لبنان و سازمان آزاديبخش فلسطين با من رفتار شود.
دادگاه در سالن نسبتاً بزرگى تشكيل جلسه داد .ستونهاى سيمانى ضخيم و
سفيدرنگ ،سقف سنگين دادگاه را بهدوش داشت و نورى كه با متالشىشدن ابرها در
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آسمان پيدا شده بود ،از پنجرهی سرتاسرى پشت ميز هيئتداوری بهداخل دادگاه
مىتابيد .حدود صدنفر در نيمكتهاى رديفشده نشسته بودند .اين يك دادگاه عمومى
بود كه متهمان مختلفى را همان روز محاكمه مىكرد .حاضران در دادگاه افراد خانواده
و عشيره و قبيلهاى بودند كه يكى از وابستگانشان در آن روز محاكمه مىشد .وقتى
هيئت داورى در جايگاه خود قرار گرفت ،رسميت دادگاه اعالم شد و نمايندهی
دادستان ادعاى خود را عليه من و تراب قرائت كرد.
زينالدين عراجى در رابطه با دستگيرى تراب ،سخنرانی مفصلى ايراد كرد .او
مسئلهی فلسطين و مشكالتى را كه در برابر انقالب فلسطين وجود دارد ،برشمرد و
آنگاه بر وظيفهى همهی اعراب از جمله لبنانىها در دفاع و كمك بهانقالب فلسطين
پافشرد .مردم حاضر در دادگاه با شنيدن سخنرانى احساسبرانگيز وكيل ما ،بهكفزدن
پرداختند .عراجى اقدام ما را از جرگهی جرم بيرون كشيد و بهآن لباس مقدس و
شايستهاى پوشاند و بهفعاليتهای ما در راستاى آزادى فلسطين ارج نهاد .هر سؤالى
كه دادگاه از ما مىكرد با پاسخ سريع و قانعكنندهی عراجى پايان مىگرفت .من و
تراب جز معرفى خود و چند كلمهی كوتاه ،حرف ديگرى نزديم و بهجاى ما وكيلمان،
آنچه را كه صالح مىدانست بيان كرد .سرانجام دادگاه وارد شور شد و هردوى ما
تبرئه شديم.
دادستان زحله بنا بر وظيفهی شغلی خود بايد بهحكم ماليم دادگاه در برابر جرم
مستندی كه رخ داده بود ،اعتراض مىكرد .وى اين كار را كرد ولى ديگر حضور ما در
دادگاهى جديد ضرورى نبود .من و تراب حقشناس در پوشش نامهاى جعلى بهزندگى
تشكيالتى بازگشتيم و من بهعنوان پاى ثابت سازمان مجاهدين در لبنان و سوريه با
نام و هويتی تازه بهكار خود در راستای وظايف تشكيالتى ،پرداختم.
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در يك شبكهی گستردهی زيرزمينى ،جنب و جوش فراوانى در جريان است .بيش از
صد يار تشكيالتى ،كامالً ناشناس ،بهطورى كه هركس تنها تعداد انگشتشمارى را
مىشناخت ،در چارچوب روابط يك سازمان كامالً مخفى ،بههم پيوند خوردهاند.
سلحشوران اين سازمان بىنام و نشان ،كه از همهی امتيازات زندگى شخصی دست
شستهاند ،يك دل و يك جان در راستاى مبارزه با دستگاه ديكتاتورى شاه ،بهفعاليت
مشغولند.
ما مىخواستيم خود را با صداى شليك گلولههاى ضدرژيم ،بهمردم بشناسانيم و از
اين راه پيامهاى انقالبى را بهآنها برسانيم .از اين رو بخش مهمى از نيروى محدود
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سازمان ،صرف اعزام افراد بهخارج از كشور شد تا فراگيرى عمليات چريكى بهبهترين
نحو ممكن ،صورت گيرد و هستههاى با تجربه و توانا براى انجام عمليات نظامى
شكلگيرد .گرچه آشكار بود كه اعزام افراد بهخارج از كشور براى يك گروه زيرزمينى
می توانست خطراتی همراه داشته باشد اما روند آموزش نظامى در خارج از كشور،
بهرويداهای پيچيدهيی گره خورد كه هرگز قابل پيشبينی نبود.
در پى دستگيرى شش تن از اعضا در دبى ،فعاليتهاى اساسى تشكيالت ،در
چندين ماه راكد ماند و يا در درجه دوم اهميت قرار گرفت .اگر دستگيرشدگان بهايران
بازگردانده مىشدند ،با فاششدن هويت آنان براى ساواك ،ضربهی بزرگى بهسازمان
وارد مىآمد .هرگاه ساواك دوستان و نزديكان اين افراد را تحتنظر قرار مىداد ،تعداد
قابل توجهى از اعضا در خطر پيگرد قرار مىگرفتند .از اينرو پيشگيرى از تحويل
دستگيرشدگان بهايران ،در دستور كار سازمان قرار گرفت و كوششهاى فراوانى براى
انجام اين مهم بهعمل آمد كه سرانجام بهربودن هواپيماى حامل دستگيرشدگان و
آزادى آنان انجاميد.
عدهاى از ياران تشكيالتى كه دورههاى عمليات چريكى را در خارج از كشور
گذرانده بودند ،كمكم هركدام با توشهاى از اسلحه و مهمات راهى ايران شدند .از آنجا
كه احتمال مىرفت ساواك بههويت واقعى كسانى كه در هواپيماربايى شركت داشتند،
پى برده باشد ،ورود اين افراد بهايران ،از راههاى قانونى ،مىتوانست بهدستگيرى آنان
منجر شود .از اين رو سازمان درصدد پيداكردن يك راه امن ،براى ورود پنهانى اين
افراد بهايران بود.
جو پليسى شديد و تور گستردهی ساواك ،باعث مىشد كه سازمان براى حفظ
بقاى خود ،وقت زيادى را صرف مسائل امنيتى كند .در زمانى كه در الك امنيتى
سازمان ،صداى پاى عنكبوت نيز مورد توجه قرار مىگرفت ،افراد اين گروه ،بهكارهاى
فوقالعادهاى دست مىزدند .ما در همان تشكيالت كوچك ،در زمينهی جعل اسناد و
مدارك ،بهويژه اسناد سفر ،چنان مهارت پيدا كرده بوديم كه حركت و مسافرت ما را
بههر نقطه از جهان ،بهراحتى ميسر مىساخت .ما در زمينهی حمل و نقل اسلحه تا
آنجا پيش رفته بوديم كه چمدانهاى پر از اسلحهی خود را ،از كنترل دقيق گمرك
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فرودگاه مهرآباد كه در نظارت كامل ساواك بود ،بهسالمت رد مىكرديم و در
هتلهاى پر رفتوآمد تهران بهدست ياران تشكيالتی مىسپرديم .ما در پنهانكارى و
پوشش نيروهاى خود بهموفقيتهاى چشمگيرى رسيده بوديم .جنبوجوش بيش از
صد عضو تشكيالت زيرزمينی ما در درازای شش سال از تور امنيتی و گستردهی
ساواك در امان مانده بود.
زمان بهتندى پيش مىرفت و جشنهاى دوهزار و پانصدساله شاهنشاهى نيز
نزديك مىشد .نيازهاى تداركاتى فراوان بود .پيداكردن امكانات تسليحاتى ،بهطور
فعال در برنامهی سازمان قرار گرفته بود و همهی اعضا مىبايست از هر فرصتی براى
فراهمآوردن اسلحه ،مهمات و مواد منفجره استفاده كنند و تا آنجا كه بهامنيت سازمان
لطمهاى وارد نياورد ،بهتهيهی اين مواد و وسايل بپردازند.

مرغى در خانهی صياد را مىكوبد
در شامگاه سرد و تاريك يك روز زمستانى ،منصور بازرگان ،يكى از اعضاى سازمان،
با اللَّهمراد دلفانى ،عضو سابق حزب توده ،در دو طرف ميز قهوهخانهاى در اميريهی
تهران نشستهاند و درحالى كه گرمى استكانهاى چاى را در دستان خود احساس
مىكنند ،خاطرات دورهی زندان را بهياد مىآورند .آن دو چندسال پيش از آن ،مدتى را
با هم در زندان بهسر برده بودند .منصور بهجرم فعاليت در نهضتآزادی و اللَّه مراد
بهاتهام تهيهی اسلحه براى سازمان كميتهی انقالبى دستگير شده بودند .آندو پساز
آزادی از زندان نيز مدتی با يكديگر در ارتباط بودند و حتا ديدارهای خانوادگی بين
آنها برقرار شده بود .اكنون پساز چند سال بیخبری از دلفانی ،منصور از سوى
سازمان مأموريت داشت ،تا وضع فعلى دلفانى ،كار و زندگى او و نيز فعاليت
سياسىاش باخبر شود و توانمندی او را برای تهيهی اسلحه بررسی كند.
بهگفتهى دلفانى ،وى صاحب يك كارخانهی سنگبرى ،در نزديكى كرمانشاه است
و از اين طريق مخارج خود و خانوادهاش را تأمين مىكند .دلفانى از اينكه دور از
صداى گوشخراش سنگشكنها ،بهسر مىبرد اظهار خوشحالى مىكند و با اشاره
بهدرآمد خوب كارخانهاش ،خود را مرفه نشان مىدهد .وى سران حزب توده را خائن
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مىداند و چنان وانمود مىكند كه مانند گذشته ،بهمسائل سياسى عالقمند است.
دلفانى در اين ديدار ،اهميت حفظ مسائل امنيتى را بهمنصور يادآور مىشود و تأكيد
مىكند كه «فرد سياسى بايد در ارتباطش با ديگران بسيار محتاط باشد».
اين ديدار مقدمهاى براى ديدارهاى بعدى مىشود .منصور در گفتوگو با دلفانی
خود را فردی معرفی میكند كه با هيچ گروه و سازمانى ارتباط ندارد .در برخوردهاى
بعدى ،دلفانى ادعا مىكند كه علىرغم پرداختن بهزندگى عادى ،هنوز از ديدگاه
سياسى ،فردى توانا و مورد اعتماد ديگران است .دلفانى مىگويد ،بسيارى از كسانى
كه او را مىشناسند ،هنوز وى را عضو سازمان مخفى حزب توده مىدانند و بههمين
خاطر بهاو كمك مالى مىكنند .در اين رابطه بهمنصور گوشزد مىكند كه اگر يك
گروه سياسى مورد اعتماد وجود داشته باشد ،حاضر است اينگونه كمكها را در اختيار
آن بگذارد .دلفانى با چنين گفتههايى بهتدريج اعتماد منصور را بهخود جلب مىكند،
بهطورى كه منصور وى را فردى غيروابسته و مورد اعتماد مىبيند و امكانات او را
براى سازمان قابل استفاده برآورد مىكند .با توجه بهنفوذى كه خانوادهی دلفانى در
منطقهی كرمانشاه داشتند ،او مىتوانست امكان خوبى براى تهيهی اسلحه ،ورود و
خروج غيرقانونى از مرز و نيز شناسايى منطقه در جهت اهداف استراتژيك سازمان
باشد.
باالخره دلفانى مورد اطمينان منصور و از آن طريق مورد اعتماد سازمان قرار
مىگيرد .ادامهی تماس با دلفانى بهمنظور بهرهگيرى از امكانات او ،مورد تأييد سازمان
واقع مىشود .در اينجا مأموريت منصور در رابطه با شناسايى دلفانى ،بهپايان مىرسد و
ازآنپس ناصر صادق ،يكى از كادرهاى سازمان ،بهعنوان يك فرد غيروابسته،
بهدلفانى نزديك مىشود و بهادامهی تماس با وى مىپردازد .دلفانى با تظاهر
بهاعتقادات مذهبى و بهويژه ابراز ارادت خاص بهحضرت على و نيز توصيههاى امنيتى
بهناصر صادق ،اعتماد وى را نيز كامالً جلب مىكند.
دلفانى با زبردستى ،خود را از هرگونه سوءظنى در امان نگه مىدارد .او اطالعات و
تجربيات امنيتى چندی را در اختيار ناصر مىگذارد و حتا تأكيد مىكند كه اطالعات
آن دو از يكديگر بايد محدود باشد .چنين توصيهاى از اصول كار مخفى بهشمار
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مىرفت تا اگر فردى دستگير مىشد ،امكان لورفتن افراد ديگر كم باشد .سرانجام
روزى ناصر مسئله تهيهی اسلحه را پيش مىكشد .دلفانى پساز كمى تأمل ،با مهارت
خاصى مىگويد كه او وابسته بهيك گروه سياسى مخفى است و بدون مشورت با
كادرهاى باالى آن گروه ،نمىتواند بهكار حساسى مثل تهيه اسلحه ،بپردازد.
در ديدارهاى بعدى ،ناصر احساس مىكند كه برخوردهاى دلفانى ،پساز طرح
مسئله اسلحه ،دچار دگرگونى شده است .صحبتهاى دلفانى از آنپس ،مرموز و
غيرقابل اطمينان بهنظر مىرسد .ناصر و چند رفيق مسئول در سازمان ،رفتار دلفانى را
با توجه بهمشاهدات اخير ،مورد بررسى قرار مىدهند .آنان بهاين نتيجه مىرسند كه
ويژگىهاى مشاهدهشده در رفتار او ،بهخاطر حساسبودن مسئله و بهويژه در اثر
تجربهی تلخى است كه وى چندسال پيش در اين زمينه داشته است .دلفانى قبالً
بهاتهام خريد اسلحه براى يك گروه سياسى ،سهسال در زندان بهسر برده بود و
آشنايى منصور بازرگان با وى نيز از آنجا آغاز شده بود.
كارخانهی دلفانى در كمركش تپهاى در حاشيه يك دشت پهناور خالى از سكنه،
قرار داشت .موقعيت جغرافيايى و نيز صداى ناهنجار و قوى سنگشكنها كه فضاى
اطراف را پر مىكرد ،مىتوانست پوشش خوبى براى تمرينات نظامى ،از جمله
تيراندازى باشد .عالوه بر آن ،نزديكبودن اين منطقه بهمرز عراق نيز میتوانست
جايگاه مناسبى براى ورود و خروج غيرقانونى از مرز باشد.
محمدعلى رحمانی  ،يكى از ياران تشكيالتى كه تازه از دانشكده كشاورزى كرج
فارغالتحصيل شده بود و مىبايست محلى براى گذراندن دورهی افسرى خود انتخاب
مىكرد ،بهتوصيهی تشكيالت ،كرمانشاه را انتخاب كرد تا ضمن كار در يكى از ادارات
«سازمان برنامه» ،در ارتباطی نزديك با دلفانى باشد .على روابط دوستانه و در عين
حال احتياطآميزى با دلفانى برقرار مىكند و چندينبار نيز همراه او بهكارخانهاش
رفتوآمد مىكند.
محمدعلى احساس مىكند ،هربار كه با دلفانى همراه است ،فرد يا افرادى توسط
يك وسيلهی نقليهی ديگر آنها را دنبال مىكنند .همزمان ،نبى معظمى كه عضو
سازمان و اهل جهرم بود نيز بهدستور تشكيالت ،از كارخانهی دلفانى ديدار مىكند تا
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موقعيت آن و امكانات مرزى را در آن منطقه بررسى كند .نبى هم مانند محمدعلى،
در هنگام رفتوآمدش بهكارخانه ،نوعى حركات مشكوك در اطراف خود ،مشاهده
مىكند .دلفانى كه حالت سوءظن را در چهرهی نبى معظمی خوانده بود ،روزى
بهمحمدعلى رحمانی مىگويد كه نبى در هنگام ديدارش از كارخانه ،دستخوش ترس
و وحشت بوده است و اين حالت را بهكمتجربگى او نسبت مىدهد.
بهتدريج ،محمدعلى نمودهايى از تعقيب و مراقبت را حتا در مسير كار روزانهاش
مىبيند .وى كه در يك طرح عمرانى در سرپلذهاب ،كار مىكرد ،هر صبح وقتى در
انتظار اتوبوس سازمان برنامه ،كنار خيابان مىايستاد ،مردى را در طرف مقابل خيابان
مىديد كه حركات او را زيرنظر داشت .يك روز نيز مردى بهمحمدعلى نزديك
مىشود و از او عكس مىگيرد .محمدعلى كه اين صحنههاى مرموز را جدى تلقى
كرده بود ،خود را بهتهران مىرساند و در مالقاتى با مسئول تشكيالتىاش ،همهی
مشاهدات و سوءظن خود را بيان و بر جدىگرفتن مسئله امنيتى ،پافشارى مىكند.
گفتوگو پيرامون اين موضوع در چند جلسه صورت مىگيرد و آخرين نشست در
فضايى از ابهام و سردرگمى بهپايان مىرسد .از ديد مسئوالن تشكيالت ،آنچه اتفاق
افتاده بود نمىتوانست بهمعناى ارتباط دلفانى با ساواك باشد« .شايد ساواك مراقب
دلفانى است و از آن طريق ،كسانى را كه با او رفتوآمد دارند ،دنبال مىكند ».اين
يكى از توجيهات مسئله بود .نتيجهی گفتوگوها در تهران اين مىشود كه محمدعلى
رحمانی بهمحل كارش برگردد و ضمن داشتن محمل مناسبى براى ارتباطش با
دلفانى ،بيش از پيش مواظب رفتوآمدهايش با وى باشد و در صورت لزوم وى را در
حفظ مسئلهی امنيتىاش يارى دهد.
دلفانى در تماسهاى خود با منصور بازرگان و ناصر صادق ،چون بازيگرى
زبردست ،نقش خود را بهعنوان يك فرد فعال سياسى و مورد اطمينان ،بهخوبى اجرا
مىكرد و سپس بهعنوان يك مزدور وفادار بهساواك ،همهی شنيدهها و ديدههاى خود
را بهطور كامل در اختيار دستگاه پرتجربهی اطالعاتى رژيم قرار مىداد و هربار از
ساواك دستور و رهنمود تازهاى براى تماس بعدى دريافت مىكرد.
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ساواك با بهكارگرفتن شيوههاى پيچيدهی پيگرد ،جوان موتورسوارى را كه در تهران
با موتور هونداى نيرومندش سر قرار مىآمد و با دلفانى گفتوگو مىكرد ،دنبال
مىكند .ناصر صادق كه موتورسوار ماهرى بود ،هربار پساز ديدار با دلفانى ،بهسرعت
راههاى پرپيچ و خمى را پشت سر مىگذاشت و در جنجال شهر بزرگ تهران ناپديد
مىشد .بدينسان رديابى وى توسط ساواك دشوار مىشد .ساواك براى مقابله با اين
فرار ،بيش از ده نفر از ساواكىهايى را كه موتورسواران زبردستى بودند ،از شهرستانها
بهتهران آورده بود و تعدادى موتور پرقدرت براى رديابى ناصر در اختيار آنها گذاشته
بود.
روزانه شانزده اتومبيل و تعدادی موتورسوار و افراد پياده ،بهكار تعقيب ناصر
مىپرداختند .شبكهی بىسيم ساواك با كمك فرستندهها و گيرندههاى خود ،اطالعات
مربوط بهحركت ناصر را بههم پيوند مىداد و تيمهاى تعقيب را يارى مىكرد .هر تيم
موظف بود ناصر را در مسيرى دنبال كند و سپس پيگيرى او را بهتيم ديگرى بسپارد
و خود از صحنه خارج شود .بدينترتيب بود كه ناصر از تور پيگردی كه ساواك برايش
گشترده بود آگاه نمىشد.
شناسايى هويت مرد موتورسوارى كه گهگاهی با اللَّهمراد دلفانى ديدار و گفتوگو
مىكرد براى ساواك بسيار مهم بود .بدينوسيله ساواك مىتوانست او و افرادى را كه
با وى در تماس بودند رديابى وشناسايی كند و از اينطريق سازمان و تشكيالت او را
بشناسد و متالشى كند .براى دستيابى بهنام مرد موتورسوار ،يك روز چند افسر
راهنمايى را در راههاى منتهى بهمحل قرار با دلفانى مىگمارند .بهمحض اينكه ناصر
از دلفانى جدا مىشود و مسير كوتاهى را با موتور مىپيمايد ،يك افسر راهنمايى او را
متوقف مىكند و بهپاسگاه فخرالدوله مىبرد .در آنجا بهروال معمول ،گواهينامه و
كارت موتور بررسى مىشود .پساز پرسش و يادداشت شغل و آدرس ناصر ،او را آزاد
می كنند .ازآنپس ناصر و رفت و آمدهای او بهعنوان فردی شناخته شده توسط
پيكهای ساواك رصد میشود بدون اينكه ناصر از پيگردش بويى برده باشد .ناصر
در ارتباط با وظايف تشكيالتى ،بهچند خانه جمعى رفتوآمد مىكند و ساواك در
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پيگرد پيگير خود ،هربار حلقهی محاصرهی خود را تنگتر میكند و بهخانههاى تيمی
سازمان نزديكتر مىشود.
در مردادماه سال  1350چندين مورد مشكوك در اطراف خانههاى جمعى ،ديده
شده بود .همهی كسانى كه بهخانهی تيمى رفتوآمد داشتند ،قبل از رسيدن بهخانه،
مىبايست اطراف خود را هوشيارانه مورد بررسى قرار مىدادند تا اگر مورد مشكوكى از
تعقيب ديده مىشد ،از رفتن بهخانهی جمعى خوددارى كنند.
در نزديكى يك خانهی جمعى ،جوان ظاهراً دانشآموزى ،هرشب چند ساعت در
زير نور چراغ كوچه ،راه مىرفت و وانمود مىكرد كه در حال درسخواندن است .اين
مزدور ساواك رفتوآمد بهيك خانه تيمى را ،زيرنظر داشته است و همهی مشاهداتش
را از راه بىسيم بهساواك گزارش مىكرده است .در اواخر مرداد منزل خانوادهی ناصر
صادق ،توسط مأموران ساواك شبوروز زير نظر بوده است .مأموران در لباس پليس
گشت و يا افراد معمولی ،همهی رفتوآمدهاى ناصر را رصد میكردهاند.
يكبار ناصر بر اساس قرارى كه با دلفانى گذاشته بود ،با يك اتوبوس مسافربرى
عازم كرمانشاه مىشود .در اين سفر ،بليط صندلى كنار ناصر ،توسط ساواك براى
مأمور تعقيب وى ،خريدارى شده بود و اين مأمور تا رسيدن بهكرمانشاه و پاسدادن
ناصر بهمأمورى ديگر ،وى را همراهى كرده بود.
هرگاه ساواك يك خانهی تشكيالتى را از راه پيگردهاى خود كشف میكرد ،بدون
برمالكردن اين كشف ،در انتظار رسيدن بهخانهاى ديگر ،تعقيب را ادامه مىداد .گاهى
ساواك براى زيرنظرداشتن خانهاى كه لو رفته بود ،جايى در نزديكى آن اجاره مىكرد
و يا حتا با زور ،مأمورهای خود را در محلى مشرف بر خانهی تشكيالتى ،جاى مىداد.
مأموران ساواك براى انجام مأموريت مخفى و شوم خود ،بههرشكل از جمله گدا،
راننده تاكسى و وانت ،ميوهفروش ،گوسفندفروش ،پليس گشتى ،مأمور كنترل برق و
غيره ظاهر مىشدند.
جشنهاى  2500ساله شاهنشاهى در راه بود .شاه با صرف ميليونها دالر از
درآمد عمومى ،جشن پرشكوهى برپا مىكرد كه هدف آن نشاندادن ثبات ايران و
تثبيت موقعيت سلطنت بود .در ماه مرداد ساواك تعدادى خانهی تشكيالتى را
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شناسايی كرده بود و آنها را در كنترل دائم خود داشت .نزديكبودن جشنهای
 2500ساله كه بنا بود با حضور نمايندگان بسياری از كشورهای خارجی برگزار شود،
ايجاب مىكرد كه ساواك عمليات دستگيرى و متالشىكردن سازمان را پيش از آغاز
اين مراسم بهانجام رساند.

يورش ساواك بهسازمان
بامداد اول شهريور  ،1350زمانى كه شهر تهران هنوز خوابآلود ،خيابانها خلوت و
آفتاب ناپيدا بود و در خانههاى تيمى خوابهاى كوتاه شب پيش براى اداى نماز صبح
مىشكست ،مزدوران مسلح در خيابانهاى نزديك بهخانههاى تيمى شناسايىشده ،در
خودروهاى پليس بهحال آمادهاش بهسر مىبردند .هنگامی كه دستور يورش از اتاق
فرمان در مركز ساواك ،بهتيمهاى ضربت رسيد .مأموران مسلح ساواك درحالى كه
دلهاى لرزان خود را در جليقههاى ضدگلوله پنهان كرده بودند ،بهپنج خانهی تيمى
حمله كردند.
مزدوران ساواك درهاى بستهی خانههاى تيمى را ،از پاشنه درمىآوردند ،يا آنها
را متالشى مىكردند يا از ديوارها بهداخل حياط هجوم مىبردند تا بدون اينكه
بهساكنان خانه فرصت عكسالعملى داده شود ،بهتندی عمليات دستگيرى را بهانجام
برسانند .مزدوران ساواك با كمك مسلسلهايى كه در دستهايشان مىفشردند ،افراد
خانههاى تشكيالتى را تهديد مىكردند و بر زمين مىخواباندند و از پشت دستبند
مىزدند .آنها انسان هايى را كه براى آزادى و آسايش يك ملت تالش مىكردند
بهبند و زنجير مىكشيدند و سپس آنها را در خودروهايى كه بيرون خانهها منتظر
بود ،مىانداختند و راهى زندان اوين مىكردند.
با رسيدن بهاوين ،شكنجههاى وحشيانه شروع مىشد .ساواك اطالعات
مىخواست .مهمترين اطالعات در اولين لحظات دستگيرى ،وقتى كه هنوز دستگير
شده در شوك بسرمیبرد و فرصت تسلط بر خود را پيدا نكرده است ،بهدست مىآيد.
از اينرو ،دستگيرشدگان ،در آغاز ورود بهاوين با خشونت و رفتار غيرانسانى شديدى
روبهرو مىشدند .بديهى بود كه همهی افراد دستگيرشده محملهاى از پيش آماده
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داشتند ،تا در صورت دستگيرى از آنها استفاده كنند .دستگيرشدگان جداى از
يكديگر ،بازپرسى ،شكنجه و نگهدارى مىشدند .در بسيارى موارد ،محملهاى
ساختگى تنها مىتوانست زمان بازجويى را طوالنى كند .پساز دقيقشدن سؤاالت و
بررسى ريزهكارىها ،دير يا زود ،تناقضها برمال میشد .هنگامى كه محملها
بهتناقض مىرسيد ،شكنجهگران بر شدت اذيت و آزار مىافزودند تا فرد دستگيرشده را
از خود بىخود كنند و ناگفتهها را از زبانش بيرون كشند.
در يكى از خانههاى تيمى ،دو ميهمان تازهنفس كه بهتازگى از لبنان بهتهران
رسيده بودند ،دستاوردهاى آموزش چريكى را تا پاسى از شب براى ياران تشكيالتى
خود توضيح مىدادند و به همين دليل همه تا سحرگاه بيدار مانده بودند .بعد از اداى
نماز صبح ،آنان بهخواب سنگينى فرومىروند .و مأموران ساواك در همان ساعت بر
سرشان مىريزند .فتحاهلل خامنهاى چهار روز پيش و كاظم شفيعيها درست روز قبل،
بهتهران رسيده بودند.
سهروز پساز دستگيرىهاى تهران ،محمدعلى رحمانی ،رابط سازمان با دلفانى در
كرمانشاه نيز دستگير و بهزندان اوين منتقل مىشود .در بازجويى درازمدتى كه از وى
صورت گرفت ،ساواك هرگز از دلفانى نامى نبرد .يك ماه پساز دستگيرى ،محمدعلى
در يك بازجويى ،رابطهی خود را با اللَّه مراد دلفانى ،براساس محملى مناسب
مىنويسد .ساواك حتا اينبار نيز رابطه با دلفانى را ناديده مىگيرد و در بازجويىهاى
بعدى هيچگونه سؤالى پيرامون ارتباط با دلفانى مطرح نمىشود.
از اعضاى اصلى سازمان در داخل كشور ،محمد حنيفنژاد ،علیاصغر بديعزادگان،
احمد رضايى ،محمد حياتى و سيدمحمد كاشانى از يورش و دستگيرى ساواك در امان
مانده بودند .رسول مشكينفام نيز بهتازگى از بيروت بازگشته بود و در ارتباط با آنان
در تهران بهسر مىبرد.

عمليات گروگانگيرى
پساز يورش ساواك بهخانههای تيمی كه شناخته شده بودند ،گروه كوچك باقىمانده
در بيرون زندان ،برای حفظ خود و ساير نيروهای در امان مانده ،همهی رشتههاى
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ارتباطى تشكيالتی را قطع كرد .تالش برای بازسازى سازمان در اين گروه كوچك
جان گرفت .بديهی بود كه راهكارهايی براى آزادسازى ياران دستگيرشده ،بهعنوان
يك وظيفهی تشكيالتی در دستور كار قرار گيرد .گروگانگرفتن يكى از وابستگان
دربار و مبادلهی آن با دستگيرشدگان ،بهعنوان تنها راهحل ممكن ،ارزيابى مىشود .در
پى اين تصميم ،موقعيت امنيتى اشخاص وابسته بهدربار و اهميت آنان در خانوادهی
شاه ،مورد بررسى قرار مىگيرد .سرانجام ،شهرام شفيق ،خواهرزاده شاه ،پسر اشرف
پهلوى ،كه يكى از افراد مورد عالقهی شاه بود ،براى گروگانگيرى انتخاب مىشود.
شهرام در رابطه با شركتهاى بازرگانى تحتكنترل خود برخى اوقات در شهر تهران
رفتوآمد داشت .زمانى كه شهرام بهدفتر كارش واقع در خيابان فيشرآباد ،سر میزد
مورد شناسايى قرار مىگيرد و سپس طرح ربودن او آماده مىشود.
بر پايهی اين برنامه ،تيم عمليات ،شهرام را هنگامى كه بهمحل كارش نزديك
مىشود ،خواهد ربود و بىدرنگ بهفرودگاه مهرآباد منتقل خواهد كرد .آنگاه ربايندگان
اعالم مىكنند كه آزادى او مشروط بهآزادى اعضاى دستگيرشده سازمان است .براى
تبادل گروگان با زندانيان  ،ربايندگان از رژيم خواهند خواست كه اعضاى سازمان ،از
زندان بهفرودگاه مهرآباد آورده شوند و توسط هواپيمايى همراه با شهرام و ربايندگانش
بهالجزاير منتقل گردند .هرگاه آنها بهسالمت بهالجزاير مىرسيدند ،شهرام آزاد
مىشد.
تيمى مركب از محمد مهرآئين(معروف بهمحمد جودو) ،حسين قاضى ،علىاكبر
نبوینوری ،سيدمحمد كاشانى ،مرتضی آالدپوش و وحيد افراخته ،براى انجام عمليات
آدمربايى ،تشكيل مىشود .حسين قاضی ،با نام جعلى ،يك پيكان قرمزرنگ كرايه
مىكند و وظيفهی رانندگى در عمليات را بهعهده مىگيرد.
در اول مهرماه  ،1350تيم عملياتى ،مركب از عناصرى كه بيشتر آنها
شناختهشده و تحتپيگرد ساواك بودند ،دست بهكار مىشود .ساعت ده صبح ،افراد
تيم ،مجهز بهيك اسلحه كمرى و يك مسلسل سبك ،توسط يك ماشين پيكان
قرمزرنگ بهخيابان فيشرآباد مىرسند .سه نفر از اتومبيل پياده مىشوند .حسين
اتومبيل را در كنار خيابان و نزديك شركتى كه متعلق بهشهرام شفيق است پارك
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مىكند .كاشانى بهعنوان فرماندهی عمليات با يك كيف دستى سياهرنگ ،كه مسلسل
را در آن پنهان كرده بود ،كنار پيادهرو و نزديك محل پيادهشدن شهرام ،بهحال
آمادهباش مىايستد .محمد جودو و نورى بهعنوان عابر در حول و حوش محل عمليات
در آمدوشد هستند.
مرتضى و وحيد كه موتورسواران ماهرى بودند در حاشيهی عمليات قرار داشتند و با
نظارت بر آن ،نقش محافظ و نيز راهنما را ايفا مىكردند .بنا بود كه آن دو پساز
دستگيرى شهرام ،اتومبيل حامل او را از مناسبترين راه ممكن كه داراى كمترين
ترافيك باشد ،بهسوى فرودگاه مهرآباد راهنمايى كنند.
فرد مورد هدف يعنى شهرام ،بلندقامت ،سنگينوزن و ورزشكار است .چهار نفر از
افراد تيم عملياتى نيز جودوكاران ورزيدهاى هستند كه توان بدنى الزم را براى اين
عمليات دارند و همراه دو يار ديگر ،جسورانه آماده انجام برنامهی گروگانگيرى
هستند.
تيم عملياتى سازمان روز پرهيجانى را آغاز كرده بود و چشمهاى منتظر در همه
سوى خيابان در جستوجوى اتومبيل سياهرنگ و بزرگى است كه هر روز آن
«واالگهر» را از كاخش در نياوران ،بهشمال شهر تهران مىآورد .پانزده دقيقه از
ساعت ده مىگذرد كه «رولز رويس» شهرام در ميدان ديد تيم عملياتى قرار مىگيرد.
كاشانى بهعنوان فرمانده عمليات ،مسلسل را از كيفش خارج مىكند .نورى ،اسلحه
كمرى را آماده در دست مىفشارد.
ماشين شهرام شفيق كه از سرعت خود كاسته بود با راهنمايى مردى كه هر روز
جاى مخصوص اتومبيل شهرام را در حاشيهی خيابان فيشرآباد خالى نگه مىداشت،
در كنار خيابان متوقف مىشود .پيكان قرمزرنگ ،بىدرنگ بهجلو رولزرويس رانده
مىشود بهطورىكه راه حركت را بر آن مىبندد .در همين لحظه افراد پياده تيم،
شهرام را در محاصره خود مىگيرند .درست در لحظهاى كه شهرام از اتومبيلش خارج
شده است ،كاشانى درحالىكه مسلسل را بهسينهی او نشانه گرفته است ،فرياد مىزند:
«بنشين توى پيكان» .مردى كه پاركينگ شهرام را مىپاييد ،متوجه اوضاع غيرطبيعى
مىشود و براى كمك بهاربابش بهطرف كاشانى مىدود .محمد ،كمربند شهرام را از
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جلو مىگيرد و وى را با تمام نيرو بهسوى پيكان مىكشد ،نورى با تهديدكردن مرد
پادو ،او را از نزديكشدن بهصحنهی عمليات بازمىدارد .كشمكش پرجنب وجوش
حاشيه خيابان ،مردم را بهدور آنان جمع مىكند.
نورى ،با تهديد اسلحهاى كه در دست دارد ،مردم را نيز از نزديكشدن برحذر
مىدارد .پادو كلهشقى مىكند و بهطرف وى مىپرد .گلولهاى كه از اسلحهی كمرى
بهپاى او اصابت مىكند ،بهداغى و تشنج اوضاع مىافزايد .محمد توانسته بود شهرام را
تا ماشين پيكان بكشاند و درحالىك ه خودش داخل ماشين قرار گرفته بود ،شهرام را
نيز بهداخل مىكشيد .در اين گيرودار ،با پارهشدن كمربند شهرام پاره میشود و وى از
چنگ محمد رها مىشود .در همين اثنا يك پليس راهنمايى كه صداى تير را شنيده
بود و نيز چند پليس ديگر بهمحل عمليات مىرسند .عمليات شكست خورده بود و
افراد تيم ،برقآسا با پيكان قرمزرنگ از محل مىگريزند.
خبر اين عمليات بهطور بسيار مختصر در روزنامههاى وابسته بهرژيم درج شد و
ساواك تالش گستردهاى را براى شناسايى و دستگيرى عامالن آن آغاز كرد.
در آن هنگام ،بسيارى از اعضاى سازمانهاى چريكى ضدرژيم در چنگ ساواك و
در زندانهاى آن بهسر مىبردند و ديگر اعضای باقيمانده در جنگ و گريزى پيگير
بهمبارزه با رژيم شاه ادامه مىدادند .ساواك ،پساز دستگيرىهاى گسترده و اعمال
شكنجه ،بهاطالعاتى دست يافت كه براساس آن مجاهدين را بهعنوان عاملين
عمليات گروگانگيرى مىشناخت .در يورشهاى ساواك بهسازمان ،همهی افراد
شركتكننده در عمليات ،بهاسارت درآمدند اما هيچيك از آنان بهشركت در اين
عمليات اعتراف نكرده بود.
ساواك ،محمد حنيفنژاد ،علىاصغر بديعزادگان و رسول مشكينفام را رهبران
اصلى سازمان مىشناخت و از آنها در سلولهاى انفرادى نگهدارى مىكرد .بقيهی
دستگيرشدگان در بندهاى دستهجمعى زندان اوين ،بهسر مىبردند .حنيفنژاد بهعنوان
سازماندهنده و تئوريسين ،بديعزادگان بهعنوان مسئول آموزش چريكی اعضای
سازمان در خارج از كشور و مشكينفام بهعنوان مسئول عملياتى سازمان ،بيش از
همه مورد كينهی مزدوران رژيم بودند .نقش مشكينفام در فرماندهی عمليات
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هواپيماربايى برای ساواك شناخته شده بود از اينرو ساواك گمان ميبرد كه وی در
عمليات گروگانگيرى ناموفق شهرام شفيق نيز شركت داشته است .بنابراين هرگاه
ساواك بهمعمايى پيرامون عملكرد سازمان برخورد ميكرد ،حنيفنژاد ،بديعزادگان و
مشكينفام را مورد بازجويى و شكنجهی مجدد قرار مىداد .پروندههاى اين سه نفر،
انباشته از اتهامات بيشمارى بود كه برخى از آن در تحقيقات ساواك بهدست آمده بود
و بقيه نيز بهابتكار خود آنان بهآنان نسبت داده مىشد.
اين سه تن بهساير زندانيان سازمان ،توصيه كرده بودند كه تا آنجا كه ميسر است،
اتهامات خود را بهآنان نسبت دهند تا بار محكوميت ديگران سبكتر باشد و از
ضربهی
وارده بر پيكر سازمان بكاهد.
از اين رو عمليات گروگانگيرى نيز بهآنها نسبت داده شده بود و آن سه نفر خود
را بهعنوان عوامل مؤثر در گروگانگيرى معرفى كردند .اين كار ،نشان وارستگى و
بزرگوارى افرادى است كه بقاى سازمان را گرانتر از جان خود مىدانستند.
نسبتدادن عمليات گروگانگيرى بهحنيفنژاد ،مشكينفام و بديعزادگان ،چنان دقيق
و ماهرانه صورت گرفته بود كه حتا اعضاى سازمان ،جز آنان كه خود در برنامهريزى و
يا در عمليات شركت داشتند ،بهراستى باور داشتند كه سهتن نامبرده ،از مجريان
عمليات گروگانگيری بودهاند.

لورفتن مهمترين خانهی تشكيالتى
وقتى خبر دستگيرىهاى اول شهريور بهخارج رسيد ،تنها تعداد انگشتشمارى از
اعضا در آنجا بهسر مىبردند .آنها بىصبرانه بهفكر بازگشت بهايران بودند تا هر چه
زودتر بهاندك ياران باقیمانده در داخل كشور يارى برسانند.
سيد جليل احمديان و ابراهيم آوخ از مرز تركيه مىگذرند و با راهنمايى يك كرد
فرارى ،خود را بهكردستان ايران مىرسانند .آن دو كه مقدارى اسلحه و مهمات نيز
همراه داشتند ،در بين راه با مشكالت و خطرات متعددى روبهرو مىشوند كه با
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هشيارى و دادن رشوه بهمأموران دولتى ،خطر دستگيری را از سر میگذرانند و
سرانجام پساز دو روز بهتهران مىرسند و طبق قرار قبلى در هتلى اقامت مىكنند.
چند روز بعد ،پساز تماس با رسول مشكينفام ،بهخانهاى جمعى كه در آن
حنيفنژاد ،مشكينفام ،محمد حياتى و احمد رضايى اقامت داشتند ،منتقل مىشوند.
ساكنان اين خانه بهرهبرى حنيفنژاد ،در انديشهی بازسازى سازمان از هم پاشيده،
بهفعاليت مشغول بودند .چند روز پيش از آن ،ساواك كه در رديابى از بديعزادگان،
بعضى از دوستان و نزديكان او را زير نظر داشت ،توانست بديعزادگان را دستگير كند.
در آن هنگام بديعزادگان بهديدار يكى از نزديكانش رفته بود .در بين دستگيرشدگان،
تنها بديعزادگان از خانهاى كه حنيفنژاد در آن بهسر مىبرد ،باخبر بود .بديعزادگان با
تحمل شكنجههاى طاقتفرساى ساواك ،از جمله سوزاندن او با اجاق برقى ،هرگز
چيزى دربارهی آن خانه فاش نكرد.
اندك اعضای باقىمانده در داخل و خارج كشور با تمام نيرو براى افشاى رژيم،
جلب پشتيبانى مردم از دستگيرشدگان و بازسازى سازمان فعاليت مىكردند .براى
هماهنگكردن تبليغات و پخش اخبار تشكيالت و دستگيرىها ،يك خط تلفنى بين
تهران و پاريس برقرار شده بود .در تهران نصراهلل اسماعيلزاده ،يكى از اعضاى
سازمان ،و از مديران ارشد ادارهی مخابرات ،اين ارتباط تلفنى را اداره مىكرد و
مشكينفام براى دريافت اخبار خارج ،بهخانهی نصراهلل ،رفت و آمد داشت.
نادانسته ،اسم نصراهلل از يكسو در دستگيرىهاى اعضاى سازمان و از سوى ديگر
از طريق دستگيرشدگان گروه فدايى خلق ،لو رفته بود و بدون اينكه خود وی متوجه
باشد تحتكنترل شديد ساواك قرار داشت .بهاين ترتيب مسير مشكينفام توسط
ساواك پيگيرى مىشود .آخرينبار كه مشكينفام از خانهی نصراهلل بهخانهی تيمى در
خيابان غياثى برمىگردد ،متوجه مى شود كه يك مرد گدا ،در مسير نزديك خانه او را
دنبال مىكند .وقتى مرد گدا مىبيند كه مشكينفام متوجه حركات اوست ،فوراً كنار
كوچه شلوارش را پائين كشيده و ظاهراً براى قضاى حاجت بر زانو مىنشيند .ساكنان
اين خانهی تيمی ،خطر شناسايى را جدى میگيرند و بهچارهجويى مىپردازند.
گفتوگوهاى سرنوشتساز آن شب ،در بين روزهدارانى كه زمان افطار را از ياد برده
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بودند ،ادامه مىيابد .آنها تصميم مىگيرند كه خود را مسلح كنند تا در صورت يورش
ساواك از خود دفاع كنند و بهدشمن نيز صدماتى وارد آورند.
بامداد روز بعد 30 ،مهرماه  ،1350بعد از سحرى ،احمد رضايى از خانه خارج
مىشود .او در خلوت آن بامداد در تدارك اسلحه ،از خانهاى بهخانهاى ديگر سر
مىكشد تا طبق قرار ،ساعت نُه با دست پر بهخانهی تيمى برگردد.
ساعت هفت بامداد ساواكىها از در و ديوار بهدرون خانه مىريزند .خواب شيرين و
سنگين بعد از سحر ،در بامداد آن روز با فاجعهاى تلخ درهم مىشكند .مهمترين
خانهی تشكيالتى كه در خيابان غياثى بود بهتسخير ساواك درمىآيد .افراد خانه با
دستهاى خالى در برابر مهاجمان مسلح بهمقاومت برمىخيزند .اما اين تالش نابرابر
بهزودى سركوب مىشود .وقتى مزدوران ساواك ،حنيفنژاد را در بين ساكنان خانه
شناسايى مىكنند از شادى در پوست نمىگنجند .صداى آنها بىدرنگ در
بىسيمهاى ساواك شنيده مىشود و لحظاتى بعد اين خبر "خوش" را بهكاخهاى
شمال شهر نيز مىرسانند.
همان روز عوامل ساواك در زندانها بهسراغ زندانيان سياسى مىروند و با غرور و
سرمستى ،خبر ناگوار دستگيرشدن حنيفنژاد و همراهانش را بهگوش زندانيان
مىرسانند تا كام آنها را بيش از پيش تلخ كنند و بذر يأس و نوميدى را در دلهاى
رنجكشيدهی آنها بنشانند.
وقتى ساعت نُه ،احمد بهخانه نزديك مىشود از جمعشدن مردم در حول و حوش
خانه ،متوجه غيرعادى بودن اوضاع شده و از آنجا دور مىشود .از دوازده عضو كادر
مركزى در كشور ،احمد رضايى ،تنها عضوى بود كه از دستگيرى ساواك در امان
ماند .تراب حقشناس و حسين روحانى دو عضو ديگر رهبری سازمان در خارج بهسر
مىبردند .احمد بهجمعآورى نيروهاى پراكندهی سازمان متالشى شده ،مىپردازد و
براى دستيابى بهنيروهاى بيشتر تالش فراوان مىكند.
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فرار رضا رضايى از زندان
ساواك براى دستيابى بهاندك كسانى كه در تور بازداشتها گرفتار نشده بودند ،دست
بهكار مىشود .نام احمد رضايى بهعنوان مؤثرترين فرد باقىمانده در بيرون زندان ،در
باالى ليست پيگرد قرار دارد .ساواك كه با تمام نيرو در پی دستگيری احمد رضايی
بود ،وجود رضا رضايی را غنيمت شمرد و بيش از هركس از رضا كه برادر كوچكتر او
بود و در زندان قصر بسرمیبرد ،اطالعات میخواست .ساواك رضا را زير فشار روانى
قرار داده بود و مدعى بود كه اگر برادرش احمد ،با كمك وى دستگير شود ،فقط
بهيك يا دو سال زندان محكوم خواهد شد .اما در صورتى كه ساواك او را دستگير
كند ،سزايش مرگ خواهد بود.
ساواك با استفاده از همين شيوه توانسته بود پدر على ميهندوست (عضو مركزيت
سازمان) را بفريبد و على را كه از دستگيرىهاى اول شهريور درامان مانده بود،
بهيارى پدرش دستگير كند و بهجوخهی اعدام بسپارد.
ساواك ،مصرانه از رضا مىخواهد تا نشانى اماكن مورد رفت و آمد احمد را فاش كند.
از طريق پيامهايی كه در ديدارهای خانوادگی توسط فاطمهی رضايی رد و بدل
میشد ،رابطهيی بين رضا و برادرش احمد بر قرار شده بود .رضا با اطالع احمد و نيز
با مشورت ياران خود در زندان ،بهساواك قول همكاری داد.
ياران زندانی رضا ،بويژه سعيد محسن بهاين فكر افتادند كه از گردش دادن رضا در
خيابانهای تهران برای فراری دادن خود رضا ،بهره گيرند .در اين راستا شور و
مشورتهايی بين برخی از اعضای سازمان در زندان انجام شد و از رضا خواستند كه
آمادگی خود را برای گشت و گذار در خيابانهای تهران و شناساندن برادرش احمد
بهماموران ساواك اعالم كند.
وقتی ساواك بر اين باور شد كه رضا آمادهی همكاری است او را بهخيابان میبرد
تا او برادرش احمد را بهماموران ساواك نشان دهد .اين برنامه چند بار انجام شد و هر
بار گشتوگذار آنها بینتيجه بهپايان میرسيد و ماموران دست خالی برمیگشتند.
ياران همبند رضا برخی اطالعات سوخته شده يا بیمصرف سازمان را در اختيار رضا
گذاشتند تا با فاش كردن آنها اعتماد ساواك را بخود جلب كند .سهماه از بازداشت
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رضا رضايى گذشته بود؛ وی اطالعات ظاهرا خيلی محرمانهيی را در اختيار مامورانی
كه با او در تماس بودند گذاشت .او ريختن سالحهای «بدرد نخور» افغانستانی در
سدكرج را بهنشان همكاری با ساواك بهآنها گزارش داد .ساواك غواصانی را
برگماشت و برخی سالحها از زير آب بيرون كشيده شد .با بيرون كشيدن سالحها از
آب ،صداقت گفتار رضا برای ساواك محرز شد و اعتماد بیچون و چرا بهاو را
برانگيخت.
اين اسلحهها را محمود عطايی از اعضای سازمان ،پيش از دستگيریهای شهريور
 ،1350از طريق افغانستان بهايران آورده بود .پساز بررسی معلوم شد كه سالحها
همه دستساز بودند و قابل استفاده نبودند .بنابراين اين سالحهای مزاحم ،در
درياچهی پشت سد كرج ريخته شده بود.
پيرو اين اعتماد سازی ،ساواك بر آن شد كه برای دستگيری داغ ترين مهرهی
تحتپيگرد ،يعنی احمد رضايی ،برادرش را در شهر گردش دهد.
رضا رضايی شرح فرار خود را چنين بيان كرده است:
"[ ...مأمورين ساواك] مرا برای دستگيری برادر بزرگتر و همچنين ساير
برادران مبارزم تحتفشار قرار دادند و از من خواستند بههر نحو كه میدانم نقشهای
برای دستگيری آنها بكشم .چه خيال باطلی و چه انتظار بيهودهای از يك مبارز
داشتند! آنها وقتی دستشان از همه جا كوتاه شده بود ،برای دستگيری سايرين
به من متوسل شده بودند .قرار شد مرا برای مدت يك هفته برای دستگيری رفقايم در
محلهايی كه آنها ديده شده بودند بگردانند؛ در صورتی كه من آنها را ببينم جلو
بروم و آنها را لو بدهم .من در محاصرۀ پنج مأمور مسلح قرار داشتم و در وسط
ايشان راه میرفتم .در طول مدتی كه مرا بهاينجا و آنجا میآوردند بارها و بارها
برادرانم را ديدم ،حتا اتفاق افتاد كه از فاصلة  5متری آنها گذشتم ولی چنان
خونسرد و مسلط بر خود بودم كه مأمورين هيچ نفهميدند .روز پنجم بود كه ديدم
منطقهای كه در آن میگشتم توسط برادرانم كه خود را بهقيافههای مختلف درآورده
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بودند محاصره شده است .در روز پنجم ،ما در خيابان شهباز مقابل ورزشگاه شماره 3
كنار خيابان ايستاده بوديم؛ يكی از رفقايم را ديدم كه خود را بهصورت مرد ژندهای
درآورده میخواست كفش ما را پاك كند .ساواكی همراه من گفت كه نمیخواهد و دو
ريال بهاو داد .او كفشم را پاك كرد و من هم پول خردی بهاو دادم .در اين بين كاغذ
كوچكی حاوی دو نقشهی فرار و قرار مالقات بهمن رد كرد .خوشبختانه نقشهی اول
اجرا شد .طبق نقشهی آنها ،من روز پنجشنبه [ 27آذر  ]1350بعدازظهر بهعنوان
اين كه ردپايی از برادرم احمد را دارم آنها را بهمحل موعود كشاندم .موقعيت محل را
تشريح میكنم :در خيابان بوذرجمهری مقابل پامنار گرمابهایست بهنام جعفری؛ اين
گرمابه دو درب دارد كه درب پشتی آن بهكوچة نوروزخان باز میشود .موقعيت حمام
طوریست كه هيچ كس جز آنها كه كامالً بهموقعيت محل آشنا هستند نمیتوانند
تصور كنند كه در ديگری هم دارد و من كه آن منطقه را وجب بهوجب میشناختم
آنجا را بهخوبی بلد بودم .من طی چند روز مأمورين را كامالً بهحسن نيت خود معتقد
كرده بودم .چنين وانمود كرده بودم كه گويا فريفتهی وعدهها و باغ سبزهايی شدهام
كه نشانم دادهاند ...من بهساواكی ها گفتم كه شما درب حمام بايستيد ،من برای چند
دقيقه داخل میشوم ،در اينجا آشنايیست كه احتمال دارد رد پايی داشته باشد .مأمور
گفت منهم بيايم؟ گفتم نه ،اگر تو بيايی او اعتماد نمیكند .او قبول كرد .من داخل
حمام شدم و از در ديگر بهكوچهی نوروزخان رفتم .بهاتفاق رفقايم از آن محل دور
شديم(...برگرفته از كتاب « از فيضيه تا پيكار» ،خاطرات تراب حقشناس ،صفحه
).311
بعدازظهر همان روز رضا بهساواك تلفن زد و گفت كه وى همچنان بهآنان
وفادار است و بهخاطر جلب اعتماد افراد سازمان بهاين كار دست زده است تا بتواند
اطالعات دقيقی در مورد احمد بهدست آورد و ساواك را با خبر كند .تا چند روز پساز
فرار ،رضا رضايى با تلفنهايى كه میزد ،ساواك را كالفه و سردرگم میكرد.
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با فرار رضا رضايی ،ماموران كار كشتهی ساواك فريب بزرگی را تجربه كردند.
پساز آن ساواك نيروهای زيادی را برای دستگيری رضا و احمد بسيج كرد.
در بارهی چگونگی نقشه فرار رضا رضايی  ،گفتار زير نيز از بهرام آرام نقل شده
است:
«پساز فرار رضا برای رد گمكردن ،خبری از راديو روحانيت مبارز (از بغداد)
پخش كرديم كه يكی از بچهها در خيابان و در موقع گشت رضا ،در لباس
واكسی نوشتهای در كفش او میگذارد كه در آن نقشه فرار ترسيم شده بود .ما
اين خبر[نادرست] را داديم تا فشار از روی خانوادهی رضا برداشته شود و فكر
نكنند كه خانواده موجبات فرار او را فراهم آورده است».
شرح فرار رضا رضايی ،بدون جزييات باال را پرويز ثابتی ،مقام امنيتی زمان شاه،
چنين بيان میكند:
«يكی دو روزی با افراد تيم كميته ضدخرابكاری در مناطقی از شهر بهگشتزنی
پرداخته بود كه در يك فرصت مناسب فرار كرده بود( .برگرفته از كتاب « در
دامگه حادثه » ،مصاحبه با پرويز ثابتی ،صفحه ).268
اعتراف مقام پيشين ساواك خط بطالن بر شايعات مغرضانهيی است كه فرار
رضا رضايی را ساخته و پرداختهی ساواك ونتيجهی همكاری رضا با ساواك معرفی
میكنند.
بنابراين جريان فرار رضا رضايی كاری آگاهانه و تشكيالتی بود كه اعضای
سازمان در زندان و بيرون زندان روی آن كار كردند .زندانيان سازمان ،تجربيات خود
را كه در زندان بهصورت نوشتاری گردآوری كرده بودند ،پيش از فرار رضا ،در اختيار او
گذاشتند .وی آنها را در بدن خود جاسازی كرد و با گريز از چنگ ساواك ،بهبيرون
زندان رسانيد .اعضای سازمان در بيرون از زندان اين تجربيات و رهنمودها را بسيار
ارزشمند بر شمردند .فرار رضا رضايى روح تازهيی بر پيكر آسيبديدهی سازمان دميد
و نور اميدى در تاريكى شكستهاى پىدرپى نشاند .پساز از همپاشيدن پيكرهی
اصلى سازمان و از بينرفتن خانههاى تيمى ،رضا و احمد ،با تالش فراوان و تكيه بر
اندك اعضای باقيمانده و هواداران در بيرون از زندان ،به بازسازى سازمان پرداختند.
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اولين شهيد سازمان
رضا و احمد تالش خود را برای بازسازی سازمان در بين اعضا و هوادارن خود در
دانشگاه و بازار متمركز كردند.
يازدهم بهمن  1350احمد رضايى براى تماس با يك عضو جديد ،در محل
قرارى واقع در خيابان كاشان ،حاضر میشود .آنروز زينالعابدين حقانى براى بررسى
امنيت منطقه ،احمد را يارى مىداد .احمد بهمحض رسيدن بهمحل قرار ،از سوى
مزدوران ساواك شناسايى و محاصره شده بود .عضوى كه بنا بود سر قرار بيايد ،چند
روز پيش از آن دستگير می شود و زير شكنجه قرار خود را با احمد لو میدهد .احمد
كه خود را در محاصرهی مأموران مسلح ساواك مىبيند ،بىدرنگ با جويدن كپسول
سيانور و انفجار نارنجك همراهش ،بهمقابله برمىخيزد .در اين درگيرى احمد جان
میبازد و نام او بهعنوان اولين شهيد سازمان مجاهدين ثبت میشود .تور گستردهی
ساواك ،زينالعابدين را نيز در دام خود مىگيرد .ساواك وى را كه با سيانور دست
بهخودكشى زده بود ،بهعنوان يك منبع اطالعاتى بهبيمارستان منتقل كرده و از
مرگش جلوگيرى مىكند و سپس مورد شكنجه قرار مىدهد.
احمد يك اصل تشكيالتى يعنى چككردن سالمت قرار را ناديده گرفته بود .طبق
اين اصل ،فردى كه مىخواست سر قرارى حاضر شود ،ابتدا در جاى بهخصوصى
عالمتى درج مىكرد تا سالمتى خود را بهطرف مقابل خبر دهد .هرگاه يك رويداد
غيرقابل پيش بينى ،مثالً دستگيرشدن ،مانع از اين بود كه فرد بتواند عالمت را درج
كند ،قرار مالقات لغو مىشد .فردى كه بنا بود با احمد مالقات داشته باشد ،پساز
دستگيرى و شكنجه ،با اطمينانىكه بهچككردن سالمت قرارها داشت ،قرار را لو داده
بود .او فكر مىكند كه وقتى احمد ببيند كه او عالمتى نزده است ،از رفتن بهمحل
قرار ،خوددارى خواهد كرد.
تا اين زمان كه هنوز سازمان ،نامى براى خود اعالم نكرده بود ،رژيم شاه اعضاى
سازمان را بهعنوان اعضاى نهضتآزادی مىشناخت .زيرا رهبران سازمان ،همگى
قبالً عضو نهضتآزادی بودند .لذا در خبرهايى كه رژيم بعد از شهادت احمد رضايى
نيز پخش كرد ،او را يك عضو مهم نهضتآزادی معرفى كرد.

293

دادگاههاى نمايشى و احكام اعدام

بعدها رژيم نام ماركسيستهاى اسالمى را در تبليغات عوامفريبانه خود
برعليه سازمان مجاهدين بهكار گرفت .دستيابى بهچنين نامى زائيده رويداد ويژهاى
بود .گروه كوچكى كه «نادر شايگان» يكى از فعاالن آن بود و بهنام گروه شايگان
معروف شد ،با هدف ايجاد جبهه مشتركى از نيروهاى مبارز اسالمى و نيروهاى مبارز
چپ ،فعاليت مىكرد .اين گروه كه مىكوشيد تا وحدتى بين مجاهد و فدايى ايجاد
كند ،در سال  1352از سوى ساواك شناسايى و متالشى شد و اعضاى اصلى آن،
نادر شايگان و حسن رومينا در درگيرى با مزدوران ساواك كشته شدند و مصطفى
شعاعيان متوارى شد .در خانهاى كه متعلق بهآنان بود ،عكس چهگوارا و چند جزوهی
مجاهدين بهدست رژيم افتاد .رژيم از اين تركيب ،واژه ماركسيست اسالمى را ساخت
و شايگان و يارانش را ماركسيستهاى اسالمى ناميد.
پساز دستگيریهای گستردهی اعضای سازمان (مجاهدين) در شهريور
 ،1350و انتشار كتاب«سيمای يك مسلمان» ،كه در آن ،وجوه مشتركی از
ماركسيسم و اسالم ديده میشد .ساواك در تبليغات عوامفريبانهی خود ،سازمان
مجاهدين را نيز «ماركسيستهاى اسالمى» میناميد(.برگرفته از كتاب «در دامگه
حادثه» ،گفتار پرويز ثابتی،مقام امنيتی ساواك ،صفحه  ).268و ازآنپس همواره
مجاهدين را «ماركسيستهاى اسالمى» معرفى مىكرد.
پساز احمد رضايی ،رضا رضايى همراه با كاظم ذواالنوار و بهرام آرام
بهسازماندهى تازهاى مىپردازند كه براساس آن يك كميتهی مركزى با سه عضو،
سازمان را هدايت مىكند .سازمان در سه بخش و هر بخش تحترهبرى يكى از
اعضاى كميتهی مركزى ،بهفعاليت خود ادامه مىدهد.

دادگاههاى نمايشى و احكام اعدام
بعد از دستگيرىهاى گستردهی شهريورماه ،در طول پائيز و زمستان 1350
بازپرسىهاى همهجانبهی ساواك كه غالباً با شكنجه همراه بود ،بهپايان رسيد و
پروندههاى متهمان براى تشكيل دادگاههاى نمايشى بهدادرسى ارتش فرستاده شد.
دستگيرى بيش از  130نفر اعضا و طرفداران تشكيالت ،جو مخالفت با رژيم شاه را
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بهويژه در بين قشرهاى مذهبى و روشنفكر ،گسترش داد و بهاعتراضات گوناگون از
سوى خانوادهها و بستگان آنان منجر شد.
رژيم شاه براى آرامكردن اين جو و تظاهر بهعلنىبودن محاكمات ،طى تبليغات
وسيعى اعالم كرد كه محاكمات علنى اولين گروه از آنان در اسفند  1350در دادگاه
ارتش برگزار خواهد شد .از بين يازدهنفرى كه بهاين دادگاه برده شدند ،على
ميهندوست ،ناصر صادق ،محمد بازرگانى و مسعود رجوى را بهاعدام محكوم كردند.
علنىبودن دادگاه و انعكاس آن در مطبوعات ،زمينهی خوبى براى شناساندن سازمان
و اهداف آن در سطح افكار عمومى بود .حضور خانوادهها نيز در اين دادگاه بهپخش
دفاعيات متهمان ،كمك شايانى كرد.
دفاع شجاعانهی اعضاى سازمان در برابر دادستان و قضات دادگاه كه همه از
مزدوران نظامى شاه بودند و نيز افشاى كارنامهی سياه رژيم و تأكيد بر تنفرى كه از
رژيم شاه در دلهاى پاك اين جانباختگان بود ،باعث شد كه علنىبودن دادگاه ،رژيم
را بيش از پيش رسوا كند.
در همين دادگاه على ميهندوست خطاب بهمزدوران رژيمِ حاضر در دادگاه گفت:
«اگر مسلسلى در دست مىداشتم االن همهی شما را نابود مىكردم ».قبل از تشكيل
اين دادگاه ،مأموران ساواك با يكايك متهمان صحبت كرده و بهآنها وعده داده
بودند كه اگر در دادگاه از تهاجم بهرژيم شاه دست بردارند ،احكام سبكى در انتظار
آنان است .اي ن وعده و شرط درحالى بود كه براساس معيارهاى دادگاه ارتش ،حكم
آنان اعدام بود .اين رزمندگان نهتنها در دادگاه از افشاى رژيم خوددارى نكردند ،بلكه
شجاعانه بر مواضع انقالبى و مبارزه قهرآميز عليه رژيم شاه پا فشردند .رژيم كه
برخالف انتظارش از علنىبودن دادگاه سودى نبرده بود ،بقيه محاكمات را در
دادگاههاى كوچك دربسته و هربار براى سه يا چهار متهم ،بهانجام رسانيد.
شهامت و ازجانگذشتگی دالوران سازمانهای چريكی ،كه هيوالی مرگ را تحقير
میكرد ،ترس را از دلها فرو ريخت .اين پديده اعتماد بهنفس انسانهايی را كه زير
فشارهای امنيتی سالها تحقير شده بودند بهآنها بازگرداند و خشم فروخفتهی آنها را
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شعلهور كرد .بدينترتيب راه گسترش مبارزات علنی و خيابانی هموار شد و بهقيام
مردمی  1357انجاميد.
رژيم شاه كه از محبوبيت مجاهدين متهم نزد اقشار مذهبى ،هراسان شده بود،
مىكوشيد تا بهشيوهاى آبرومندانه ،حكم اعدام آنان را بهزندان تبديل كند .كار بهجايى
رسيده بود كه ساواك بهمتهمان درجه اول ،يعنى آنهايى كه جزو كادرهاى باال بودند،
پيشنهاد مىكرد كه اگر در دادگاه تجديدنظر ،از جنبش مسلحانه دفاع نكنند ،حكم
اعدام آنان را بهزندان تبديل خواهد كرد .اما تحليل رهبرى سازمان در زندان اين بود
كه رژيم فقط در صورتى آنها را اعدام نخواهد كرد كه برايش نفعى داشته باشد ،از
اين رو كادرهاى رده باالی سازمان كه تصميم گرفته بودند جسورانه در موضع
افشاگرانه و قهرآميز خود پافشارى كنند بهكادرهاى پائينتر توصيه میكردند كه از
دفاع سرسختانه از مواضع سازمان در دادگاه تجديدنظر بپرهيزند و تنها از اتهامات خود
دفع كنند تا سازمان تلفات كمترى را متحمل شود.
حكم اعدام همهی كسانى كه در دادگاه تجديدنظر ،جسورانه رژيم را محكوم و از
مبارزهی مسلحانه دفاع كردند ،توسط اين دادگاه تأييد شد .ناصر صادق ،على باكرى،
محمد بازرگانى و على ميهندوست در  30فروردين  1351بهجوخه اعدام سپرده
شدند .حكم اعدام در مورد محمد حنيفنژاد ،سعيد محسن ،علىاصغر بديعزادگان،
محمود عسگرىزاده و رسول مشكينفام در  4خرداد  1351بهاجرا درآمد .حكم
اعدام مسعود رجوى بهحبس ابد تبديل شد .اقدامات كاظم رجوى ،برادر مسعود كه در
سوئيس بهسر مىبرد ،باعث شده بود كه عدهاى از حقوقدانان ،استادان دانشگاههاى
سوئيس و رئيسجمهور اين كشور ،طى نامهاى از شاه لغو احكام اعدام را خواستار
شوند .شاه كه هميشه سعى داشت ترور و خفقان داخلى را از ديد كشورهاى غربى
پنهان نگه دارد ،دستور داد كه حكم اعدام رجوى بهحبس ابد تبديل شود .حكم اعدام
بهمن بازرگانى نيز ،پساز اعدام برادرش محمد بازرگانى ،در اثر كوشش بستگانش،
بهحبس ابد كاهش يافت.
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فرار تقی شهرام وافسر نگهبان زندان سارى
پساز پايان محاكمات و اعدام متهمان اصلى در تهران ،دهها نفر از اعضاى سازمان
كه بهزندان محكوم شده بودند ،از زندانهاى اوين و قزلقلعه كه كامالً در اختيار
ساواك بود ،بهزندانهاى شهربانى و از جمله بهزندان قصر منتقل شدند .عده زيادى
بهبندهاى سه و چهار زندان قصر كه بهطور سنتى زندانيان سياسى در آنها نگهداری
میشدند ،فرستاده شدند .اعضای زندانی سازمان ،زندگى جمعى را در زندان غنيمت
شمردند و با تشكيل كالسهاى سياسى و تشكيالتى بهخودسازی و آمادگی برای
پساز آزادی از زندان پرداختند .پليس كه از كارگروهی اين فعاالن سياسی نگران بود
و همواره با خواستهای گوناگون آنها برای تغيير شرايط زندان دست وپنجه نرم
میكرد ،پساز چندی كوشيد تا تشكل آنها را در زندان متالشى كند .از اينرو
زندانيان را بين زندانهاى مختلف از جمله در شهرستانها تقسيم كرد و كسانى را كه
ناآرامتر بودند ،بهنقاط دوردست فرستاد .در اين بين ،تقى شهرام و حسين
عزتیكمرهای (از گروه ستاره سرخ) بهزندان مركزى سارى فرستاده شدند .تقى شهرام
كه بهدهسال زندان محكوم بود ،بهبهانهی اينكه در زندان بهمقام سلطنت توهين
كرده است ،تبعيد شد.
زندان سارى يكى از زندانهاى تازهساز با گنجايش تقريباً  500زندانى بود .در اين
زندان يك بند با ظرفيت سىنفر بهزندانيان سياسى تعلق داشت .اغلب زندانيان اين
بند را مخالفان محلى رژيم تشكيل مىدادند.
يكى از افسران شهربانى شاغل در اين زندان ،افسر جوانى بهنام اميرحسين
احمديان بود .اميرحسين ،جوانى ورزشكار و اهل شاهى بود كه در مسابقات
ژيمناستيك در سطح آموزشگاههاى كشور بهمقام قهرمانى رسيده بود .او در ميان
جوانان و محافل ورزشى شهر خود شناختهشده بود .وی پساز ديپلم از دانشكدهی
ورزش پذيرش گرفت اما بهخاطر نداشتن امكانات مالی از تحصيل در رشتهی مورد
عالقهاش بازماند و تحصيل در دانشكدهی افسری را كه شبانهروزی بود برگزيد .ورود
او بهاين دانشكده بخاطر مقام ورزشیاش بدون شركت در كنكور بود .وی پساز
سهسال با درجه ستوان دومى فارغالتحصيل شد .اميرحسين كار خود را بهعنوان افسر
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شهربانی شروع كرد .مدتی در كالنتری كاركرد .سپس او را بهراهنمايی و رانندگی
فرستادند و سر انجام بهعنوان افسر نگهبان در زندان ساری گمارده شد .او با
ويژگىهاى ورزشكارانه و مردمى خود مورد عالقهی مقامات باالى شهربانى نبود.
چيزى نمىگذرد كه اميرحسين احمديان تنفر مردم را از پليس احساس كرده و از
اين كه خود بهلباس پليس درآمده است احساس ناراحتى مىكند .وى مىكوشد تا با
طفرهرفتن از پوشيدن يونيفورم پليس ،تا حدى خود را از نگاه سرزنشآميز مردم دور
نگهدارد.
احمديان با رفتار انسانيش نسبت بهزندانيان و پاسبانان زيردست خود ،رنج درونى
خود را كاهش مىداد .اما محبوببودن نزد زندانيان و پاسبانان ،رضايت خاطر او را از
شغلش تأمين نمىكرد تا اينكه بهفكر تغييرشغل مىافتد .احمديان تصميم مىگيرد
كه وارد دانشگاه شود و بهتحصيل در رشتهاى غيرنظامى بپردازد .او بايد رياضيات و
فيزيك خود را تقويت مىكرد تا شانس ورود بهدانشگاه را داشته باشد.
اميرحسين با شركت در يك كالس آزاد رياضى ،راه جديد خود را آغاز كرده بود.
ساعات كشيك شب در زندان بهافسر نگهبان فرصت مىداد تا تمرينهای رياضى
خود را انجام دهد.
اميرحسين از حضور دو زندانى سياسى جديد و ناآرام كه ساير زندانيان را بهاعتصاب
عمومى فراخوانده بودند ،اطالع داشت .وى مىدانست كه تقى شهرام فارغالتحصيل
رشتهی رياضى دانشگاه تهران است .بنابراين آشنايى با او را ،فرصت خوبى براى
كمك بهدرس رياضی و نيز همصحبتى مىبيند .وی پساز آشنايى مختصرى با
شهرام و عزتی ،يك روز آنان را بهدفتر زندان دعوت مىكند تا با هم رياضيات و
فيزيك تمرين كنند .اين گردهمايى پيشدرآمد جمعشدنهاى پىدرپى آنان مىشود و
هربار كه آنها گردهم مىآيند ،محفلشان دوستانهتر مىشود و از هر درى سخن
مىگويند .افسر زندان بايد در تماس با زندانيان ،مراقب حركات خود مىبود .وقتى او با
دو زندانى سياسى مشغول صحبت بود ،بهمحض ورود ساير مأموران ،رشتهیسخن
تغيير مىكرد و چنان وانمود مىشد كه گفتوگوى آنها فقط پيرامون مواد درسى
است و ديدارشان نيز براى كمك درسى بهافسر زندان است.
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كمكم پرسشهاى اميرحسين احمديان بهمسائل اجتماعى و سياسى مىرسد .او
كنجكاوانه درباره جريانات سياسى و گروههاى فعال ،پرسش میكند و گفتوگوها
شكلی كامالً محرمانه بهخود مىگيرد .يك روز اميرحسين در ديدار بهاصطالح درسى
با دو زندانى نامبرده ،يك قطعهی بريدهشده از روزنامه را از كشو ميزش بيرون
مىكشد و بهدو ميهمانش در دفتر زندان نشان مىدهد .او مىپرسد چه انگيزهاى باعث
شده است كه اين جوانان دانشجو از زندگى خود دست شسته و جان خود را بهخطر
بياندازند؟ شهرام و عزتى كه از پرسش افسر زندان شگفتزده بودند عكسهاى
روزنامه را بررسى مىكنند .در عكسها مسعود احمدزاده و يارانش از فدائيان خلق،
ديده مىشدند كه دوسال پيش از آن اعدام شده بودند .زندانيان باور نمىكنند كه در
پس اين سؤال افسر شهربانى ،يك احساس انسانى وجود داشته باشد .آنها براساس
تجارب تلخ گذشته ،فكر مىكنند كه شايد ساواك از طريق اين افسر ،برنامهی
زيانآور ويژهاى را براى آنها تدارك ديده است.
گفتوگوهاى پنهانى افسر زندان با دو زندانى سياسى ،بهطور مرتب در دفتر زندان
ادامه پيدا میكند .عزتى و شهرام با پاسخهاى خود و رهنمودهايى كه مىدهند ،توجه
اين افسر را بهمسئلهی مبارزه با رژيم شاه جلب مىكنند و احساس مسئوليت او را
برمىانگيزند.
ابوذر ورداسپى كه از هواداران روشنفكر و فعال مجاهدين بود ،از يكسو با
خانوادهی احمديان و از سوى ديگر با تقی شهرام ،رابطهی دوستى داشت .اين پيوند
نيز در نزديككردن احمديان بهدو زندانى سياسى و جلب اعتماد آنان ،نقش داشت.
پساز چندى اميرحسين زندانبانى بود كه براى فراری دادن دو زندانی از زندان
تحتفرمان خود ،فكر مىكرد و نقشه مىريخت.
امير حسين مدتی روی يك برنامهی هوشمندانه و دقيق برای فراری دادن اين دو
زندانی كار كرد و در پايان آنرا بهاطالع آنها رسانيد .دو زندانی سياسی با گمان
اينكه مبادا ساواك دامی برای از بين بردن آنها چيده باشد ،با ترديد با اين طرح
برخورد كردند .اما پساز چندی اميرحسين اعتماد آنها را جلب كرد و آندو طرح فرار
را پذيرفتند.
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شب  14ارديبهشت  1352پساز بارش بارانهاى موسمى پربارى در سارى و
شهرهاى اطراف آن ،سارى در زير سايهی ابرها ،شاهد يك غروب آرام بود .در ليست
افسر كشيك زندان آنشب ،نام ستوان احمديان درج شده بود .او كه از ساعت  8صبح
آنروز كارش را شروع كرده بود بايد تا بامداد روز بعد مسئوليت پانصد زندانى را در
ميان چهار ديوار بلند و سنگين و در پناه برجهاى مراقبت ،بهعهده مىگرفت .او در
اين كار از كمك حدود سى نفر پرسنل شهربانى كه بيشتر آنان پاسبانان مسلح بودند
نيز برخوردار بود.
ساعت هشت شب وقتى كه تعدادى از پرسنل در اتاق افسر كشيك جمع بودند،
زنگ تلفن بهصدا درآمد و حواسها را بهخود جلب كرد .فقط صداى اميرحسين
احمديان بود كه سكوت مطلق اتاق را درهم مىريخت .او با صدايى كه نگرانى او را از
موضوعى نشان مىداد و با چهرهاى كه هرلحظه جدىتر و خشنتر مىشد ،با مخاطب
تلفنى خود حرف مىزد .همينكه اميرحسين گوشى تلفن را برجاى خود گذاشت،
خطاب بهپرسنل خود چنين گفت« :گوش كنيد! االن خبر رسيد كه توطئهی خطرناكى
در اين زندان در جريان است كه موقعيت همهی ما را بهخطر مىاندازد .توجه كنيد!
عدهاى براى فرارىدادن زندانيان قصد يورش بهاين زندان را دارند ،بعيد نيست كه
زندانيان هم ،دست بهشورش بزنند».
سخنان افسر كشيك همهی پرسنل را در جاى خود ميخكوب كرد .كلمات
«شورش»« ،فرار» و «يورش» مانند پتكى بر ذهن بىتجربهی پرسنل زندان فرود
آمده و آنها را كالفه كرده بود .همه در انتظار شنيدن وظيفهی خود در چنين
شرايطى بودند كه زنگ تلفن دوباره بهصدا درآمده و چنين نشان مىداد كه باز هم
صبحت از فرارىدادن زندانيان است .دقايقى بعد كه سومين مكالمهی تلفنى با بيرون
از زندان تمام شد ،افسر كشيك بهسرعت از اتاق بيرون رفت و همراه چند پاسبان
تمام بندهای زندان را زير رو كردند تا ابزاری را كه برای فرار بهزندان آمده باشد
جستجو كنند .پساز اينكه پاسبانان در بندها چيزی پيدا نكردند ،افسر نگهبان آنها را
بهيك درگاهى كوچك مشرف بر اتاق بند سياسى هدايت كرد.
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درگاه در ارتفاع بلندى قرار داشت .افسر بهپاسبانها دستور داد كه با قالبكردن
دستها ،پلكانى بسازند تا يكى از آنها باال برود و داخل درگاهى را بررسى كند .اين
كار بهسرعت انجام شد .پاسبانى كه باال رفته بود ،بىدرنگ داد كشيد «جناب سروان
ببين چى انبار كردن» ارهی آهنبر ،سوهان ،تعدادی چاقو و قفل كه در آن درگاهى
پيدا شد ،جاى هيچ ترديدى را براى كسى باقى نمىگذاشت كه توطئهاى در كار است.
پرسنل زندان بهخوبی درك كرده بودند كه شب پرمسئوليت و مخاطرهآميزى در پيش
دارند .همه قبول كرده بودند كه در آن لحظات حساس ،بايد مو بهمو دستورات افسر
كشيك را بهكار گيرند تا در انجام مسئوليت خود ،مرتكب كمترين خطايى نشوند.
نفس در سينهی زندان حبس شده بود و انتظار حملهی خرابكاران پرسنل زندان را
درتبى از وحشت نگهداشته بود و آنان در پستهاى نگهبانى خشكشان زده بود.
گفتههاى اميرحسين احمديان كه همواره با كاركنان زندان رفتار دوستانه داشت،
مانند وِردهای جادوگران همه را مسحور كرده بود .ستوان احمديان بىدرنگ دستور
داد همه بگوش باشند تا وى بتواند براساس يك طرح تاكتيكى نگهبانیها را برای
پيشگيری از خطر يورش تقويت كند .باران شديدى كه گهگاه مىباريد ،كار نگهبانى
آن شب را دشوارتر مىكرد .پاسبانها هراسان در پستهاى نگهبانى خود ،منتظر
حادثهاى شوم بودند و هر صداى ناآشنايى را نشان آغاز آن مىپنداشتند .هرچه ساعت
بهنيمهشب نزديكتر مىشد ،پاسبانهاى مسلح در پستهاى نگهبانى در افكار
ترسآلود خود بيشتر غرق مىشدند .درگيرى با خرابكاران آن هم در آن شبی بارانى،
جهنم وحشتناكى بود كه بايد در انتظارش دقيقهشمارى مىكردند.
نيمهشب شده بود افسر كشيك با چهرهاى هراسان از پستى بهپست ديگر سر
مىكشيد و نگهبانان را يك بهيك از پست خود دور می كرد .او نگهبانان برجهای
مراقبت را پايين آورد و نگهبانان درهای ورودی زندان را از محل نگهبانیشان
فراخواند .بدينترتيب همهی پرسنل زندان را تك نفره و يا چند نفره در جابجای بند
زندانيان عادی بهنگهبانى واداشت و از آنها خواست كه منتظر دستورات بعدی او
باشند.
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بدينترتيب ،پستهای برجهای مراقبت و درهای ورودی زندان و انبار اسلحه از
نگهبان خالی شد .اميرحسين احمديان همهی كليدهای زندان را از كليددار گرفته بود
و درهای پی درپی را بهروی بند زندانيان عادی قفل كرد .اكنون همهی پرسنل زندان
در بند زندانيان عادی و پشت درهای قفل شده در انتظار دستورات بعدی افسر كشيك
لحظه شماری میكردند.
همه چيز زندان تحتكنترل بود و برنامهی از پيش تعيينشده ،بهخوبى پيش
مىرفت .انبار اسلحه و مهمات زندان و نيز در ورودى زندان خالى از هرگونه مراقبتى
بود.
زمان فرار فرا رسيد .احمديان ،شهرام و عزتی را از بند سياسی زندان بيرون آورد.
آنها مقدار قابل توجهى اسلحه و مهمات را از انبار زندان بهماشين قرمزرنگى كه در
حياط زندان پارك شده بود ،منتقل كردند .در دفتر زندان هر سه نفر خود را
بهاسلحهی آماده بهشليك ،مجهز كردند و احمديان پيش از خروج از دفتر در يادداشت
كوتاهی كه از خود روی ميز باقی گذاشت نوشت «:من میروم تا همراه همرزمان خود
جامعهيی بنا كنيم كه در آن هيچ انسانی گرسنه و فرودست نباشد».
در حاليكه ساعت زندان يك و نيم بعدازنيمه شب را نشان مىداد ،افسر كشيك
زندان همراه دو زندانى سياسى ،با عجله خود را بهماشين قرمزرنگ رساندند و
بهسرعت از زندان دور شدند.
اين ماشين را روز قبل اميرحسين احمديان از يك بنگاهى در سارى اجاره كرده
بود .باران بهشدت مىباريد و صداى برخورد آن بر سقف اتومبيل ،رگبار مسلسل را در
ذهن سرنشينان آن تداعى مىكرد .جاى درنگ نبود .احمديان پدال گاز را تا ته فشرده
بود و در جادهی بارانخورده و لغزان بهپيش مىراند .پانزده دقيقه بعد اتومبيل فراريان
با گذر از چند خيابان در شهر شاهى ،در مقابل خانهاى توقف كرد .احمديان در بزرگ
باغ را باز كرد تا انتقال اسلحه و مهمات بهماشين سفيدرنگى كه در زير شاخههاى
درخت گوجه پارك شده بود ،بهراحتى انجام شود .اين ماشين را احمديان از دوستش
قرض گرفته بود .بار اسلحه و مهمات بدون اينكه سنگينىاش احساس شود،
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بهسرعت از ماشين قرمز بهماشين سفيد جابجا شد .دو زندانى فرارى در ماشين
سفيدرنگ جاى گرفتند.
اميرحسين بهطرف ساختمان دويد .درى را گشود و مادرش را صدا كرد .همينكه
صداى مادر از خوابپريدهاش را شنيد ،شتابان گفت« :من راهى سفرى هستم كه قبالً
برايتان گفته بودم ».احمديان از مدتى قبل بهمادرش گفته بود كه در انتظار يك
مأموريت آموزشى است كه هرلحظه ممكن است وقتش فرا رسد و براى مدتى از
خانواده دور باشد .احمديان با گفتن «من بهزودى برمىگردم ،خداحافظ» جملهاش را
بهپايان رساند .مادر كه از شتابزدگى اميرحسين در آن نيمهشب پررعد و برق ،نگران
شده بود با صداى لرزانى علت اين شتابزدگى را از پسرش مىپرسد كه اميرحسين با
تكرار «بهزودى برمىگردم» در ساختمان را پشت سر خود بست و بيرون رفت.
وقتى اميرحسين احمديان براى حركت اتومبيل پدال گاز را مىفشرد ،چرخهاى
ماشين كه در گل نشسته بود ،درجا مىچرخيد وماشين از جايش تكان نمىخورد .هر
لحظه تأخير مىتوانست برنامهی فرار را بهفاجعه بكشاند .نبض سرنشينان اتومبيل
بهتندى مىزد .آنها پياده شدند و مقدارى خاك از كنار درخت بهزيرچرخها ريختند و
بهداخل ماشين پريدند .اينبار ماشين از جاى خود كنده شد .ماشين سفيدرنگ در
ساعت دو و پانزده دقيقه سفر خود را آغاز كرد و بهسرعت از شهر شاهى دور شد .دو
زندانى فرارى سالحهاى آمادهی خود را در دست مىفشردند تا با هر خطر احتمالى
مقابله كنند و نگهبانان زندان سارى همچنان در بند زندانيان عادی منتظر دستورات
جديد افسر كشيك زندان بودند .دقايقى پساز ساعت شش بامداد  15ارديبهشت،
فراريان بهتهران مىرسند و عزتی با گرفتن دو رولور از احمديان و شهرام جدا مىشود.
دقايقى بعد اتومبيل سفيدرنگ مقابل خانهاى در خيابانى واقع در تهرانپارس متوقف
مىشود .احمديان و شهرام محمولهی تسليحاتى آن را تخليه مىكنند .سپس اتومبيل
بهخيابان خورشيد منتقل و در آنجا رها مىشود .احمديان و شهرام در خانهى يك
هوادار سازمان كه شهرام از قبل مىشناخت ،پنهان مىشوند.
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براى تماس با تشكيالت مخفى ،تالش پيگيرى آغاز مىشود كه پساز گذشت
سيزده روز بهنتيجه مىرسد .پساز آن شهرام و احمديان بهخانهاى تيمى منتقل شدند
و بهياران تشكيالتى پيوستند.
در اين هنگام رضا رضايى همراه با بهرام آرام ،سازمان را رهبرى مىكردند.
موفقيت طرح فرار از زندان سارى ،پيوستن يك افسر شهربانى بهتشكيالت و بازگشت
يك عنصر قديمى سازمان ،ضمن اينكه ضربهپذيرى رژيم شاه را نشان مىداد ،براى
سازمان نيز موفقيت بزرگى بهشمار مىآمد.
اميرحسين دو هفته پيش از فرار ،اره آهنبر ،سوهان ،چاقوها و قفل را در جاى
مشخصى قرار داده بود تا با نشاندادن آنها بهپرسنل زندان ،توطئهی خرابكارى در
زندان را بههمكارانش بقبوالند .تلفنهاى نمايشى آن شب نيز ،تلفنهاى سفارشى
اميرحسين احمديان بهدوستانش بود .وى خواهش كرده بود كه آنها در وقت معينى
بهاو تلفن كنند .پاسبانان زندان تا بامداد روز بعد كه شيفت جديد نگهبانی آغاز می
شد ،همگی در بند زندانيان عادی پشت درهای قفل شده مانده بودند و كسی از اين
فرار هوشمندانه و بزرگ اطالعی نداشت .بهدنبال اين فرار ،رژيم شاه ،در سارى حالت
فوقالعاده اعالم كرد و تمام راههاى استان مازندران تحتكنترل و بازرسى قرار گرفت
و جنگلهای اطراف نيز توسط هليكوپتر مراقبت مىشد .يك مهلت سهروزه براى
نيروهاى امنيتى تعيين شده بود تا طى آن ،فراريان را دستگير كنند .اين مهلت بدون
هيچ نتيجهاى بهپايان رسيد و رژيم با جابجاكردن چند مهرهی مهم در شهربانى و نيز
توبيخ پاسبانان زندان سارى ،آبى بر آتش خشم خود پاشيد .تنها ردپايى كه رژيم از
اين فرار كشف كرد اتومبيل رهاشده در خيابان خورشيد بود كه چهار روز پساز فرار،
كشف و شناسايى شد.
پساز فرار از زندان سارى ،در يك عمليات نظامى و افشاگرانه ،سرهنگ «لويز
هاوكينز» معاون هيئت مستشارى آمريكا در تهران ،ترور شد .در اين عمليات از
سالحهاى مصادرشده از زندان سارى ،استفاده شده بود .بهدنبال اين ترور ،رژيم
زخمخوردهی شاه بهتالش كمسابقهاى براى رديابى و شكار انقالبيون دست زد .در
ادامهی پيگردهاى گسترده و بىامان از سوى مأموران امنيتى ،در نيمهشب  25خرداد
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 ،1352وقتى رضا رضايی در خانهی يكى از هواداران بهسر مىبرد ،مزدوران مسلح
ساواك برای بازرسی آن خانه ،آن را بهمحاصره خود درآوردند .رضا رضايی كه متوجه
حضور مأموران ساواك شده بود از راه پشتبام خانه گريخت و پساز جنگ و گريزى
با مأموران ساواك ،مورد اصابت گلولههاى مزدوران شاه قرار گرفت .بدينترتيب يكى
ديگر از فرزندان مبارز ايران در راه آزادى جان باخت.
خبر اين درگيرى همانروز بهگوش تقى شهرام و اميرحسين احمديان كه در
خانهی تيمى رضا رضايی مخفى بودند مىرسد .شهرام بهيك خانه تيمى ديگر منتقل
مىشود و احمديان بهتوصيهی مسئول تشكيالتى خود ،بهمسافرخانهاى در خيابان
ناصرخسرو نقلمكان مىكند .از آنجا كه ارائهی شناسنامه براى اقامت در مسافرخانه
ضرورى بود ،پساز دو شب ،احمديان بهيك خانهی تيمى كه در آنجا مجيد شريف
واقفى و مرتضى صمديهلباف بهسر مىبردند ،برمىگردد .پساز چندى بهتوصيهی
مجيد شريف واقفى ،احمديان روانهی مشهد مىشود.
پساز كشتهشدن رضا رضايی ،تقى شهرام و مجيد شريفواقفى بهكميتهی مركزى
تشكيالت راه يافتند و همراه با بهرام آرام سازمان را رهبری میكردند..

فعاليتهاى برونمرزى سازمان
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من پساز آزادى از زندان زحله ،بهانجام وظايف برونمرزى سازمان در بيروت
پرداختم .در اين هنگام از يك كارت شناسايى فلسطينى با نام «على منصور عبداهلل»
استفاده مىكردم .اين كارت را كه شناسنامهی آوارگان فلسطينى در لبنان بهشمار
مىرفت ،رفقاى سازمان الفتح در اختيارم گذاشته بودند تا بهكمك آن در لبنان ،رفت
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وآمد داشته باشم .روزى كه از زحله بهبيروت رسيدم ،همراه مرتضى(تقی شامخی)،
بهيك اتاق اجارهاى در اردوگاه پناهندگان فلسطينى بهنام «صبرا» رفتم .اين اتاق در
يك ساختمان سهطبقه در حاشيه اردوگاه و روبهروى بيمارستان فلسطينى غزه قرار
داشت .اكنون دنياى تازهاى را بيرون از محيط بستهی زندان تجربه مىكردم .زندگى
رنگ ديگرى پيدا كرده بود .آمدوشد با مردم ،حركت در خارج از خانه ،تماشاى
خيابانها و رفتوآمد آزاد آدمها ،خوابيدن در تاريكى ،برخاستن بهأرادهی خود و
همهی رويدادهاى يك زندگى عادى ،پرمعنا و لذتبخش بود.
من تا آن هنگام زندگى را آنقدر مطبوع و شيرين احساس نكرده بودم .چقدر زيبا
بود كه در يك صبح بهارى با صداى سبزىفروشان از خواب بيدار شوى و زيباتر
آنكه بر توشهی سبز و خرم سبزىفروشى كه مردم را بهخريد دعوت مىكرد ،نگاهى
بيندازى .در همه چيز رنگ و بوى آزادى را حس مىكردم .راستى اگر آن برگهاى
پرطراوت را از نور آفتاب بهدور مىداشتند ،هرگز آن فضاى سبزو دلپذير بر گارى
سبزىفروش پديدار نمىشد.
مرتضى كه موقتاً در اين اتاق زندگى مىكرد ،چند روز پساز اقامت من در بيروت،
عازم عدن شد تا از آنجا خود را بهانقالبيون ظُفار در عُمان برساند .تسبيحى را كه در
زندان «رمل» با هستهی خرما درست كرده بودم و تنها چيز باارزشى بود كه همراه
داشتم ،بهعنوان يادگارى بهمرتضى سپردم.
در زندان ،براى غلبه بر بيكارى و گذراندن زمان ،هركس براى خود ،كارى فراهم
مىكرد .درستكردن تسبيح از هستهی خرما كار وقتگيرى بود .دو سر هسته خرما را
آنقدر بهزمين سيمانى مىماليديم تا بهمغز هسته مىرسيد .آنوقت با يك سيخ چوبى
مغز آن را بهتدريج بيرون مىكشيديم و راهى براى عبور نخ تسبيح باز مىكرديم.
تبديل هر هستهی خرما بهيك دانهی تسبيح ،چندين ساعت وقت مىگرفت .بدين
ترتيب بهبهانهی ساختن تسبيح ،ساعاتى از زمان ناگوار زندان را بهفراموشى
مىسپرديم .آنگاه كه تسبيح آماده مىشد ،خود وسيلهاى براى ورزش انگشتان بيكار و
شمارش بىپايان لحظههايى بود كه بهنيستى مىرفت.
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يك هفته پساز رفتن مرتضى ،من نيز براى كاهش هزينهی زندگى ،اتاق اجارهاى
را ترك كردم و بهاتاقكى در ميان آلونكهاى فلسطينى نقلمكان كردم .اتاقك كه
همكف با زمين بود ،آنقدر رطوبت داشت كه همهی كتابها و نوشتهها در ظرف چند
روز ورم كرد .در عين حال آجرىبودن اين اتاقك در برابر آلونكهاى حلبى پيرامون
آن ،چشمگير بود .ابومحمد ،صاحب اتاقك از اينكه توانسته بود خانهاش را اجاره بدهد
و مبلغ ناچيزى دريافت كند ،بسيار خوشحال بود .وى و همسرش نديمه ،بهيك آلونك
مقوايى نقلمكان كرده بودند.
در حلبىآباد فلسطينىها ،مردمى زندگى مىكردند كه خانه و كاشانهشان توسط
اسراييلىها اشغال شده بود و بهعنوان آوارگان موقت اكنون ( 25 )1973سال بود
كه در اين اردوگاه ،روزهاى پرمشقت را بهشب مىرساندند و شبهاى سرد و هولناك
را در آرزوى روزى كه بهآشيانهی اصلى خود برگردند ،صبح مىكردند .قلب
دردكشيدهی هر فلسطينى تنها در آرزوى بازگشت بهوطنش مىتپيد .دختران و پسران
خردسال اردوگاه ،هر روز در مدرسه سرود ميهنشان ،فلسطين را مىخواندند و آرزوى
بازگشت بهيافا و حيفا و بازگشت بهدرههاى سرسبز زيتون و باغهاى آباد مركبات ،در
دلهاى كوچك آنها چون خورشيد مىدرخشيد .دنيا ،اين آوارگان بىپناه را
بهفراموشى سپرده بود تا گذشت زمان ،ملتى آواره را در زير چرخهاى بىرحم خود،
نابود كند و بهدولتى كه با زور سرزمين آنان را بهاشغال در آورده بود ،رسميت بخشد.
در اردوگاه فلسطينىها ،خانوادههايى بودند كه كليد خانههاى غصبشدهی خود را از
 25سال پيش بههمراه داشتند و در ذهن پرآرزوى خود ،نهتنها مسحور بازگشت
بهشهر و ديار اجدادى خود بودند ،بلكه بهخانهی خود بازمىگشتند .كليد ،تنها سند
خانه غصبشدهی آنان بود .برخى از فلسطينىهاى ساكن لبنان نيز پساز جنگ
توسعهطلبانهی اسرائيل در سال  ،1967كه بهاشغال همهی سرزمين فلسطين
انجاميد ،از بخش باخترى رود اردن و نوار غزه گريخته و بهلبنان پناه برده بودند .ورود
اين دسته از آوارگان بهاردوگاههاى قديمى ،فشار جمعيت را در اردوگاههاى پناهندگان،
دو چندان كرده بود.
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دولت لبنان بهبهانهی اينكه فلسطينىها بايد براى بازگشت بهوطن خود ،تالش
كنند و نبايد جذب جامعهی لبنان شوند ،هيچگونه حقوق اجتماعى براى آنان قائل
نبود .بهفلسطينىها اجازه سكونت خارج از اردوگاه داده نمىشد و با اينكه سالها از
زندگى آنان در اردوگاه مىگذشت ،ساختن خانه در آنجا ممنوع بود .فلسطينىها حتا
اجازهی ساختن سقف حلبى بر النهی خود را نداشتند .گاهى ژاندارمهاى لبنانى
بهتعداد ميخهايى كه كوبيده شده بود از فلسطينیها ،جريمه مىگرفتند و هرگاه خشتى
بر خشت ديگر گذاشته مىشد ،جرمى مضاعف بهشمار مىرفت.
دولت لبنان ،بهوضع آوارگان بىاعتنا بود و كمكهاى ناچيز بخش امور پناهندگان
سازمانملل نيز ،بهجاى اينكه همراه با رشد جمعيت اردوگاه افزايش يابد ،همواره
كاهش مىيافت .باد و باران و آفتاب ،ساليانى دراز تاروپود چادرهاى آوارگى را از هم
پاشيده بود .مردم با سرهمكردن مقواهاى دور ريختهشده و صفحات فلزى بشكهها،
دور و بر خود را مىپوشاندند .وضع بهداشت و آموزش در اردوگاه نيز ،مانند وضع
مسكن ،اسفبار بود.
اردوگاه صبرا زندگى يك خلق آواره را با تمام مصائبش و تالش بىامان آنان را
براى بازگشت بهوطن ،نشان مىداد .اتاقى كه در آن زندگى مىكردم ،از جمله
كلبه هاى آجرى متعددى بود ،كه در ساليان اخير در حاشيهی شمال غربى اردوگاه
ساخته شده بود .كوچهی باريك و ناهموارى بين كلبههاى آجرى و آلونكها فاصله
مىانداخت .آلونكهاى بههمچسبيدهاى كه از پارههاى مقوا و حلبى و پالستيك كهنه
درست شده بود ،هرگز بهمسكن انسان شباهت نداشت .نه بلندى آن و نه طول و
عرضش و نه مواد و وسايل آن هيچكدام براى زندگى انسان ،مناسب نبود .ساكنان
اين آلونكها اما انسانهايى بودند كه علىرغم دربهدرى و تحمل درد بزرگ آوارگى،
از فرهنگ و تمدن نسبتاً برجستهاى برخوردار بودند .تعداد نسبى افراد تحصيلكرده و
دانشگاهديده در همين آلونكها ،مىتوانست با آنچه در مناطق مسكونى شهرى لبنان
بود ،برابرى كند.
در آلونكى نزديك اتاق ابومحمد ،دخترخانمى تحصيلكرده بهسر مىبرد .وى
شبها در آلونك مىخوابيد و روزها در مدرسهی اردوگاه ،در اتاقى بىدر و پيكر ،براى
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كودكان معلمى مىكرد .در شنزارى بهطول پانصد و عرض تقريباً سيصد متر ،صدها
مرد و زن ،پير و جوان و كودك در آلونكهاى محقر النه داشتند .هرگاه بهدرددل يك
فلسطينى گوش میدادى ،داستانهاى غمانگيز پر از رويدادهاى جانخراش
مىشنيدى .دربهدرى ،متالشى شدن خانوادهها ،مرگ و مير ،ناپديدشدن افراد خانواده،
فقر و ذلت ،دامنگير هر آوارهاى بود.
زندگى در آلونكهاى اردوگاه صبرا شوم و رنجآور بود .روزى بهخانهی يك دوست
فلسطينى بهميهمانى دعوت بودم .هوا ابرى بود و آفتاب ماتمزده در دشت شب فرو
مىرفت .در پيچاپيچ آلونكهاى بههم چسبيده ،راهى را كه كج و معوج بود بهسوى
خانهی «صالح» ،پيمودم .صالح ،يك فدايى فلسطينى بود كه هر روز از كوچهی جلو
اتاق ابومحمد مىگذشت و با هم سالم و عليكى داشتيم ،وقتى با پرسوجوهاى
پىدرپى ،در ميان صدها آلونك مقوايى و حلبى ،آشيانهی صالح را پيدا كردم ،باران،
چون اشكى كه در آسمان احساس من جارى بود ،باريدن گرفت .خود را خم كردم و
سر را پائين گرفتم تا بهآشيانهی خانواده صالح وارد شدم .صالح در النهاش نبود.
پيرمردى مهربان اصراركنان مرا بهداخل آلونك فرا خواند .بهدنبال باد شديدى كه
ساعتى پيش وزيدن گرفته بود ،سقف حلبى يك آلونك بر روى همسايگان صالح فرو
ريخته و صورت كودك همسايه را دريده بود .اكنون صالح بچهی يتيم همسايه را
بهدرمانگاه اردوگاه برده بود .وقتى بر زمين مقوايى اين آشيانهی كوچك نشسته بودم،
دستم بهسقف حلبى آن مىرسيد .آن روز از مهر و محبت خانوادهاى تهيدست،
برخوردار شدم .والدين پير صالح با آنچه در بساط داشتند ،از ميهمان ناشناس خود
پذيرايى كردند .عذرخواهى شرمگينانهی آنان ،آتشى را كه از ديدن آن همه رنج
آشكار ،در دل داشتم شعلهور مىكرد .تعداد زيادى در اين آلونك جمع شده بودند تا از
باران شديد بهارى كه با صدايى چون رگبار مسلسل بهسقفهاى حلبىآباد مىكوبيد،
درامان باشند .بچه هاى كوچك از آن همه صداى ناهنجار وحشت كرده و گريه
مىكردند .ابوصالح ،پير خانواده بهآنها دلدارى مىداد و مىگفت« :بايد از اين صداها
بشنويد تا بعداً از رگبار مسلسل نترسيد و دشمن را از وطنمان بيرون كنيد».
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شرايط دشوار ،انسانهاى متناسب با خود را مىسازد .پركارترين انسانها ،آنهايى
هستند كه در تنگنا ،براى بقاى خود مىكوشند .بعدها وقتى خبرى درباره عمليات
انتحارى فلسطينىها مىشنيدم ،بهياد كودكانى كه در اردوگاه صبرا ديده بودم،
مىافتادم .در گوشه و كنار اردوگاه ،هرگاه بچهها با هم بازى مىكردند ،بازىشان
ستيز بود .جنگ بود ،بعد در برابر هر حمله و ستيزى ،عدهاى ديگر دفاع مىكردند .هر
وسيلهاى كه در ميان آشغالهاى آن الگوى فقر ،بهدستهاى نرم و كوچك آنها
مىرسيد ،خشن مىشد و بهصورت خشنترين ابزار درمىآمد و معناى اسلحه بهخود
مىگرفت .اين زندگى پرمحنت آوارگى بود كه احساس لطيف و كودكانهی آنها را
آنچنان زمخت و سخت كرده بود .فقط شرايط دشوار اردوگاه نبود كه زندگى را
طاقتفرسا مىكرد ،هواپيماهاى اسراييلى هرچندگاه بهفضاى اردوگاه تجاوز مىكردند
و با سقوطهاى وحشتآفرين و صوتشكن ،لرزه بر اندامهاى نازك اين كودكان
مىانداختند .هرگاه هواپيماهاى مهاجم در آسمان اردوگاه ديده مىشد ،افراد مسلح
اردوگاه مسلسلهاى خود را بههوا نشانه مىگرفتند و شليك مىكردند .بچهها نيز
بىاختيار همان تفنگهاى عاريتى را رو بههوا مىبردند و آتش كينه خود را بهسوى
مهاجمان روانه مىكردند.
پساز اينكه بالسازان ،وحشت مرگ را بر زندگى دوزخى ساكنان اردوگاه فرو
مىريختند و آسمان بىدفاع اردوگاه را ترس فرا مىگرفت ،بهفلسطين اشغالشده
بازمىگشتند .پساز ناپديدشدن هواپيماها ،صداى شليك مسلسلها همچنان ادامه
داشت .مسلسل بهدستها ،با اينكه سالح آنها در برابر تكنيك و ابزار دشمن هيچ
بهحساب مىآمد ،با رگبار مسلسلهاشان آتش خشمى را كه از دلهاى پردردشان
برمىخاست ،بهآسمان مىفرستادند .اين آتش كه تا مدتی خاموشى نداشت ،آنها را
بهادامهی تيراندازى وامىداشت و تا آخرين گلولهاى كه در بساطشان بود ادامه
مىيافت .همهی بچهها شنيده بودند كه چندى پيش هواپيماهاى اسراييلى ،بمبها و
نارنجكهاى كوچكى را در حاشيهی اردوگاه ريخته بودند كه بهمجروح و كشتهشدن
تعدادى كودك كنجكاو و بازيگوش ،انجاميده بود.
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بارها در اردوگاه صبرا و نيز اردوگاه مجاور آن «شَتيال» ،خود شاهد تهاجم
هواپيماهاى اسراييلى بودم .آنچه چشم مىديد اين بود كه بمبى خانمانسوز در ميان
آلونكها مىافتاد ،بمب ،كوچك و بزرگ و پير و جوان نمىشناخت .پيكرهايى
متالشى مىشد ،داغهاى تازهاى بر دلها مىنشست ،بر تعداد زخمديدهها و ناتوانها
مىافزود ،عدهاى را بىخانمان و بىكس مىكرد و زندگى را تيرهتر از آنچه بود
مىنمود .هر تهاجم اسرائيل ،براى مردم بىپناه و آسيبپذير اردوگاه ،فاجعهاى بود كه
آثار شومش براى هميشه بر زندگى آنان باقى مىماند .اما خبر اين مصيبت بزرگ در
دستگاههاى خبرى غرب بهچند سطر خالصه مىشد و آن اين بود كه «هواپيماهاى
اسراييلى بهپايگاههاى چريكهاى فلسطينى حمله برده و تعدادى از چريكها را كشته
و زخمى كردهاند».

مركز ( 44اربع و اربعين) در حاشيه دمشق
عالوه بر كارهاى ارتباطى در لبنان و سوريه ،با توجه بهتجربهاى كه در شيمى و
تهيهی مواد منفجره داشتم ،پساز آزادی از زندان ،در تابستان 1973دوباره با
ابوعصام همكار شدم .ابوعصام يكى از مربيان فلسطينى بود كه در زمينهی تهيهی
مواد منفجره دستساز ،در چين دوره ديده بود و با تجاربى كه بهعنوان دبير شيمى در
اردن داشت ،روى ساخت اين مواد كار مىكرد .ابوعصام يك آزمايشگاه شيمى در
مركز ( 44اربع و اربعين) داير كرده بود .اين مركز ،كارگاه تهيهی خمپاره و
خمپارهانداز بود و زير نظر بخش نظامی سازمان فلسطينی الفتح (العاصفه) ،برخی
نيازهاى فنی و تكنيكى آن را تأمين مىكرد .مركز  44كه در حاشيهی قبرستانى در
منطقهی «بابالشرقى» دمشق قرار داشت ،مىبايست از چشم جاسوسهاى اسراييلى
دور مىماند .به همين دليل ظاهراً حالتى مخفى داشت و افراد معدودى آن را
مىشناختند .امور كارگاه تحتنظر ابوجهاد ،مسئول نظامى سازمان الفتح ،بود.
گروه ما نيز با اجازهی ابوجهاد از امكانات آزمايشگاهى مركز  44استفاده مىكرد.
در آنجا جداى از كار روزمرهی كارگاه ،در رابطه با نيازهاى گروه خودمان ،هفتهاى دو
روز روى طرحهاى گوناگون تحقيق و آزمايش مىكردم .كاركنان اين كارگاه كه
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عمدتاً فلسطينى بودند ،مهارت و تجارب فنى خود را در اختيار سازمان الفتح
مىگذاشتند .برخى از آنان كه سالها در صنايع اروپا كار كرده بودند ،با عشق بازگشت
بهوطنشان فلسطين ،امتيازات زندگى اروپايى را رها كرده بودند و بهجمع هموطنانشان
پيوسته بودند تا در تالش براى آزادى ميهن ،سهمى داشته باشند .مخفىبودن كارگاه
ايجاب مىكرد كه افراد در كار يكديگر دخالت و كنجكاوى نكنند .من نيز خود را
افغانستانی معرفى كرده بودم.

انفجار در كارگاه
روز  26ژوئن  1973مانند روزهاى پيش ،صبح زود ،قبل از اينكه ترافيك در جاده
بابالشرقى سرسامآور شود ،خود را بهكارگاه رساندم .ابوعباس از آلونك نگهبانىاش
بيرون آمد و صبحبخير گفت و بهچاى شيرين جوش غليظى دعوتم كرد .ابوعباس در
حالى كه دود سيگارش را مىبلعيد ،مىپرسيد آيا سفارشش را بهياد دارم .ابوعباس
دخترى دمبخت داشت و براى او دنبال شوهر مىگشت .او بههمه سفارش مىكرد كه
اگر شوهر خوبى براى دخترش سراغ دارند ،بهخواستگارى بفرستند .ابوعباس از سيماى
قمرمانند دخترش ،وصفى شاعرانه داشت.
پساز صرف چاى نزد ابوعباس ،از شيب ماليمى كه بهحياط كارگاه مىرسيد،
پائين رفتم و بهآزمايشگاه وارد شدم .نورى كه از روزنههاى كوچك ديوار سبك و
تركخوردهی آزمايشگاه ،بهتاريكى راه مىيافت ،رشتههاى بلورمانندى در فضا
مىساخت كه ذرات گردوغبار در آن شناور بود .صداى آشناى حركت موشها در پشت
قفسههاى كهنه و غبارگرفته ،مثل روزهاى ديگر بهگوش مىرسيد .گربهی سياه
ابوعباس هم طبق معمول با بازشدن در آزمايشگاه ،بهشكار آمده بود .نور چراغ مهتابى
سقف ،در برابر تاريكى سنگين اتاق ،كمرنگ بهنظر مىرسيد .پشت ميز تحرير بزرگى
كه يك ضلع آزمايشگاه را پر مىكرد ،نشسته بودم و وسائلى را كه براى درستكردن
يك تلهی انفجاری تازه الزم بود ،روى ميز جابجا مىكردم .برخالف دفعات پيش،
سطح روى ميز صاف و تميز بود .ورقهی فلزى كه ابوساطع روز پيش روى ميز كشيده
بود ،همهی ناهموارىهاى ميز را پنهان مىكرد .برنامهی آن روز اين بود كه مقدارى

313

انفجار در كارگاه

مواد منفجره را در دستگاهی كه بهتازگی ابداع كرده بودم كار بگذارم .بنا بود بعداز
ظهر همان روز همراه "ابوجعفر" ،مسئول و سرپرست كارگاه ،بهيك ميدان تيراندازى
برويم و آن را آزمايش كنيم .در آن لحظه ،نياز بهدقت و بينايى خوب ،مرا بىدرنگ
بهياد عينكم انداخت و يكبار ديگر از اينكه بهحرف عينكفروش بها داده و شيشهی
آفتابى براى عينكم گرفته بودم ،خود را سرزنش كردم .عينك آفتابى اصالً بهدرد نور از
حالرفتهی اين آزمايشگاه نمىخورد .اما بههرحال اكنون صحبت از دقت زياد بود و
عينك مىتوانست قدرت ريزبينى را تقويت كند .بهسراغ پيراهنى كه بر جارختى
آويزان بود رفتم و عينك را بر چشم گذاشتم.
بخشى از كار بهخوبى پيش رفته بود و سرم را پايين گرفته بودم تا ريزهكارىهاى
آن را تمام كنم .ناگهان مواد شعلهزاى روى ميز منفجر شد و همهی صورتم را در
شعله خود فرو برد .هراسان از جا پريدم .چشمانم جايى را نمىديد .براى لحظهاى
كورى مطلق را تجربه كردم و از اينكه نابينا شده باشم ،بر خود لرزيدم .همينكه
عينك را از صورتم برداشتم فهميدم كه عينك ،چشمهايم را نجات داده است .سطح
شيشه هاى عينك كه پالستيكى بود ،سوخته و سياه شده بود و ذرات پوست سوختهی
صورت و خونابه بر دستههاى عينك ديده مىشد .از سوزش و درد شديد صورتم،
مىدويدم و كمك مىطلبيدم ،تا اينكه خود را بهدروازهی ورودى كارگاه رساندم.
با كمك ابوبسّام و ابوساطع ،دوتن از كارگران كارگاه ،در ماشينى نشستيم و
بهطرف بيمارستان يافا كه يك بيمارستان فلسطينى در جنوب دمشق بود ،بهراه
افتاديم .در بيمارستان ،پساز تزريق دارويى خوابآور ،بهخواب عميقى فرو رفتم .براى
درما ن سوختگى در ناحيه صورت چند هفته در بيمارستان بسترى بودم و پساز آن نيز
تا چندماهى بهمعالجه ادامه دادم.

كارهای نوشتاری
يكى از كارهاى بخش خارج از كشور ،جمعآورى اطالعات و تجارب مفيد در
زمينههاى گوناگون و تدوين آنها بهشكل كتاب و جزوه بود .در كنار وظايفى كه
داشتم ،در اين زمينه نيز كار مىكردم .بهويژه پساز حادثهی انفجار ،فرصت بيشترى
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براى كار آرام وجود داشت .دستاورد كارهای نوشتاری و گردآوری اطالعات سودمند،
بهصورت چند كتاب و جزوه درآمد كه عبارت بودند از:
كتاب «مقاومت همهجانبه» براى آموزش شيوههاى مقاومت مردم در برابر
نيروهاى سركوبگر رژيم .اين كتاب با استفاده از تجارب جنگهاى چريكى و
مقاومتهاى مردمى در اروپا ،جنگهاى آزادیبخش در ويتنام و الجزاير ،عمليات
پارتيزانى در چين و فعاليتهاى چريكى در خالل انقالب روسيه تدوين شد.
يك جزوهی اسلحهشناسى و فشنگشناسى براى باالبردن دانش اسلحهشناسى
اعضای سازمان.
جزوهی مواد منفجره ،كه تهيه و كاربرد مواد تخريبى را آموزش مىداد .در اين
جزوه عالوه بر آنچه در دورهی آموزش چريكى در پايگاه الفتح آموخته بوديم ،تجارب
خودمان نيز درج شده بود .بعدها برخى از دستاوردهاى ما براى آموزش چريكهاى
فلسطينى نيز مورد استفاده قرار گرفت.
در همكاری با برنامه هاى راديويى سازمان ،كه از بغداد و عدن پخش مىشد نيز،
بهتهيهی خبر ،مقاله و ترجمه مىپرداختم .از نوشتههاى سياسى ،مىتوان بهتحليل
جنگ اكتبر در خاورميانه ،تحليل جنگ داخلى در لبنان و نيز ترجمهاى درباره مبارزات
خلق كرد و مقاالت و ترجمههايى براى نشريات خارج از كشور اشاره كرد.

ارتباطات تشكيالتى
مهمترين وظيفهی بخش خارج از كشور ،تبليغات خارجى و تماس با نيروها و
سازمان هاى مبارز و ايجاد امكانات الزم براى آموزش و تهيه مواد و وسايل الزم براى
عمليات نظامى بود .بخش خارج از كشور ،غير از سوريه و لبنان ،در عدن ،بغداد،
پاريس ،لندن و طرابلس ليبى فعال بود و افرادى از سازمان ،در اين نقاط در
رفتوآمدهاى تشكيالتى بودند .بهخاطر وجود آزادىهاى نسبى كه در لبنان وجود
داشت ،براى فعاليتهاى نيمهمخفى مناسبترين كشور خاورميانه بهشمار مىرفت .ما
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هم لبنان را بهعنوان مركز تماس ها و ارتباطات تشكيالتى خارج از كشور ،انتخاب
كرده بوديم .بسيارى از تماسهاى مقدماتى بين سازمان ما و سازمانهاى مبارز و
انقالبى ساير كشورها ،در لبنان صورت مىگرفت .افزون برآن همواره ياران و
هوادارانی از ايران براى تماس با بخش خارج از كشور سازمان بهلبنان مىآمدند .در
بسيارى موارد آنها يا حامل پيامى از داخل براى بخش خارج از كشور بودند و يا براى
كمكرسانى بهسازمان عازم سفر شده بودند.
من بهعنوان پاى ثابت در لبنان و سوريه اقامت داشتم .تماس با مسافرانى كه از
ايران مىآمدند يكى از كارهاى روزمرهام بهشمار مىرفت .هدف از فرستادن برخى از
اعضا از داخل كشور بهخارج ،فراگيرى آموزشهاى چريكى ،دوركردن افراد لورفته از
دسترس ساواك و يا براى كار در چارچوب فعاليتهاى تشكيالت خارج از كشور بود.
وقتى مسافرى از داخل مىآمد ،او در يك مسافرت كامالً مخفى ،غالباً با يك
گذرنامهی جعلى و از راههاى پرپيچ و خم مىگذشت .مسافر تازهوارد در بيشتر موارد
براى ما ناآشنا بود .با تازهوارد در فرودگاه و يا در جايی از شهرهای بيروت يا دمشق،
در روز معين و ساعتى مشخص قرار مىگذاشتيم ،همديگر را با نشانىهايى كه از قبل
تعيين كرده بوديم ،پيدا مىكرديم .همينكه دو سه كلمه رمز ردوبدل مىشد ،بسيارى
از موانع سنگين امنيتى برداشته میشد و در دنياى پراسرار سازمان مخفى همدل و
همدم مىشديم.
معموالً هركس از ايران بهخارج مىآمد پيامهايى با خود همراه داشت .در بسيارى
موارد اين پيامها بهصورت رمز نوشته شده و جاسازى شده بود و شخص مسافر از متن
پيام و رمز آن بىخبر بود .براى تازهوارد براساس برنامهاى كه براى سفرش تعيين
شده بود ،امكانات الزم فراهم مىشد .در رابطه با هدف مسافرت ،كارهاى مختلفى
بهجريان مىافتاد .ترتيب يك برنامهی آموزش نظامى ،ارتباط مسافر با ساير ياران
تشكيالتی و گاه ترتيب مسافرتش بهجايى ديگر ،تهيهی اسلحه و مهمات براى ارسال
بهايران ،تهيهی مدارك الزم براى اقامت و سفر كه در بيشتر موارد جعل مىشد ،از
كارهايى بود كه بخش خارج از كشور انجام مىداد.
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شركت فعال زنان ايرانى در مبازرات سياسى از هنگامى آغاز شد كه گروههاى چريكى
برعليه رژيم شاه بهفعاليت پرداختند .تا قبل از پيدايش گروههاى چريكى از شركت
مستقيم زنان در جنبشهاى سياسى شواهد تاريخى زيادى موجود نيست .در گذشته
شكل جامعهی سنتى ايران ايجاب مىكرده است كه زنان ايرانى سهم مبارزاتى خود را
از راه تربيت فرزندان مبارز و نيز پشتيبانى از شوهران فداكار خود ،بهانجام برسانند.
اين تقسيمبندى وظايف كه ويژهی جوامع سنتى است ،نتيجهی عدم رشد جامعه و
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عدم آگاهى بود .در دوران جديد با راهيافتن زنان بهجايگاههای آموزشى و بهويژه
دانشگاهها ،گامهاى اوليهی خروج از قيدهاى سنتى برداشته شد.
در دانشگاهها كه تجلىگاه انديشه و آگاهى بود ،بسيارى از دختران نيز همراه با
پسران دانشگاهى ،در تظاهرات و اعتصابهای صنفى و سياسى شركت مىكردند .با
سركوب فعاليت هاى اجتماعى و سياسى در سطح جامعه ،اعتراضها بهشكل مخفى
درآمد و زمينهی رشد تشكلهاى سياسى با شيوهی چريكى ،فراهم شد .چندين
سازمان و گروه نوپاى سياسى بهويژه در ميان اقشار روشنفكر جامعه بهوجود آمد .اين
سازمانها كه بقاى آنها در گرو مخفىبودن آنها بود ،مشى چريكى را برگزيدند تا با
نيرويى كم ،بهعملياتى غافلگيرانه عليه نيروهاى سركوبگر دست بزنند و با ضربه زدن
بهدستگاه امنيتی رژيم جو خفقان حاكم را بشكنند .بدينترتيب ترس فراگيری كه بر
پيكر جامعه چنگ انداخته است فرومیريزد و خشم فروخفتهی سالها شعلهور می شود
و اعتراضات همگانی راه پيروزی مردم و آزادی را فراهم خواهد كرد.
سازمانهاس چريكی ،كادرها و اعضاى خود را نيز ،بيشتر از ميان قشر دانشجو
انتخاب مىكردند .دانشجو كه بهابزار انديشه و تفكر مجهز است ،توانايى درك و
تحليل مسائل جامعه را دارد .ويژگى اين بخش از قشر روشنفكر اين است كه هنوز بار
مسئوليت خانوادگى و تعهد شغلى بر دوش ندارد و بهمسائل روزمرهی زندگى ،گرفتار
نشده است .چنين قشرى با آگاهی از مسئوليت خود در برابر جامعه ،راحتتر از
سايراقشار بهعمل روى مىآورد و مشكالت حركت مبارزاتى را مىپذيرد .انديشهی
نوگراى اين قشر كه با رشد دانش و صنعت در جامعه بشرى هماهنگ است ،مرزهاى
سنتى را زيرپا مىگذارد و واقعيتها را مىپذيرد .بههمين دليل برابرى زن و مرد از
نظر حقوقى و نيز يكسانى آنها در برابر وظايف اجتماعى براى همهی سازمانهاى
مبارز عصر جديد ،يك اصل گريزناپذير بوده است .اگرچه اعتقاد بهبرابرى زن و مرد،
بهمعناى عملكرد مطلق و بىخطاى اين سازمانها نبوده است ،اما فعاليتهای
سازمانهای چريكی راهگشاى مؤثرى در راستاى دستيابى زنان بهحقوق اجتماعى خود
و رهايى از بندهاى جامعهی مردساالر ايران بود .زنانى كه بهمبارزه پيوسته بودند،
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همزمان در دو جبهه شركت داشتند ،يكى بر عليه ديكتاتورى شاه و ديگرى در راه
آزادى از قيد و بند جامعهی سنتى و مردساالر ايران.
مشكالت امنيتى گروههاى مخفى چريكى ايجاب مىكرد كه اعضاى جديد بيش از
همه از ميان افراد مورد اطمينان و از جمله افراد خانواده انتخاب شوند .هرگاه عضوى
به همسر ،برادر و خواهر خود از نظر امنيتى اعتماد داشت ،نزديكترين راه عضوگيرى
را انتخاب مىكرد و با كار سياسى روى اين فرد ،زمينهی عضوشدن او را فراهم
مىساخت .بدينترتيب بسيارى از همسران و خواهران اعضاى اوليهی تشكيالت نيز،
بهسازمانهاى چريكى پيوستند .سازمانهاى چريكى با ديدگاههاى نو ،زمينهی
پيوستن زنان را بهاين سازمانها فراهم مىكردند .زنان با پيوستن بهسازمانهای
چريكی و شركت در فعاليتهای مبارزاتی مخفی و زندگی در خانههای تيمی همدوش
باپسران ،بهتوانمندی خود در صحنهی مبارزه و فعاليتهای اجتماعی پی ميبردند و
خود را از قيدو بندهای جامعه و خانوادههای سنتی رها میكردند.
شركت زنان در سازمانهاى چريكى هويت تازهاى بهزن ايرانى بخشيد .دختران و
همسرانى كه بهحكم سنتهاى ديرين ،انسانهاى درجه دوم بهحساب مىآمدند،
دوشادوش مردان مبارز جامعه ،قدم بهپيش نهادند .انسانهايى كه بهخاطر زنبودن،
بهبهانهی باورهاى سنتى در تملك پدر يا شوهر ،در پستوى خانهها نگهدارى
مىشدند ،اكنون در صحنهی مبارزات سياسى ،بهعنوان انسانهايى آزاد و توانا ،در
ستيز با رژيم ضدمردمى حاكم فعاليت مىكردند .آنها قوىتر از بسيارى از مردان
جامعه ،در برابر نيروهاى رژيم بپاخاستند و آگاهانه همهی مشكالت زندگى مبارزاتى
در شرايط خفقان و ديكتاتورى را بهجان خريدند .حضور زنان در صحنهی مبارزات
چريكى نشان داد كه آنان در راه انجام وظايف سياسى و نظامى تشكيالت خود،
همتراز با رزمندگان مرد كوشا و از جان گذشته بودند.
پيوستن زنان بهسازمان مجاهدين ،از دوران اوليه و كامالً مخفى اين سازمان آغاز
شده بود .قبل از دستگيرىهاى  1350پوران بازرگان و چندين زن ديگر در كارهاى
آموزشى ،تداركات نظامى و نيز در بخش ارتباطات فعاليت داشتند.
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در سال  1348بهكوشش جمعى از بازاريان تهران ،دبستان و دبيرستان دخترانهی
رفاه در تهران آغاز بهكار كرد .اين مؤسسهی آموزشى توسط افرادى اداره مىشد كه
ضمن برخوردارى از تجارب آموزشى ،مورد اطمينان مؤسسان آن نيز بودند .رفعت افراز
و پوران بازرگان بهترتيب مديريت دبستان و دبيرستان رفاه را بهعهده داشتند .بهتدريج
بسيارى از بانوان و دخترانى كه در كادر آموزشى و يا بهعنوان دانشآموز با اين
مؤسسه فرهنگى در ارتباط بودند ،بهپشتيبانى از سازمان مجاهدين پرداختند .آنان
بهگونههاى مختلف با اين سازمان همكاری مىكردند .سازمان مجاهدين تا قبل از
ضربهی شهريور  ،1350كامالً مخفى و ناشناخته بود و جز اعضاى اصلى آن ،كسى
از وجود آن اطالع نداشت .اما پساز دستگيرىهاى گستردهی شهريور  1350و
زندانىشدن بخش مهمى از كادرها و اعضاى تشكيالت ،خانوادههاى بسيارى درگير
مسائل زندانيان خود شدند و بهفعاليت براى آزادى زندانيان و افشاى رژيم پرداختند.
تجمع خانوادهها در برابر زندان هاى رژيم ،كوشش مشترك براى تأمين وسايل الزم
براى زندانيان و يارى رساندن بهخانوادههاى مستمند نيز بهتشكل و همكاری بين
آنها انجاميد.
خانوادههاى دستگيرشدگان و بهخصوص زنان ،در ارتباط بين زندان وعناصر
سازمان در خارج از زندان ،پيوند فعالى بهوجود آوردند و از شيوههاى مبتكرانهاى براى
تبادل خبر و نوشتهها استفاده مىكردند .آنها از طريق مالقات زندانيان خود ،گزارش
رويدادهاى زندان و آنچه را كه در دادگاههاى دربستهی رژيم مىگذشت ،بهبيرون
زندان منتقل و پخش مىكردند .ارسال خبر براى روزنامهها و راديوهاى مخالف رژيم،
گردهمايى اعتراضى بهنفع زندانيان ،تماس با شخصيتهاى سياسى ،مذهبى و
دانشگاهى و نيز ارسال خبر براى گروههاى مبارز خارج از كشور ،تماس با وكالى
مدافع سرشناس داخلى و خارجى و نيز تماس با سازمانهاى صليبسرخ و عفو
بينالملل ،از جمله فعاليتهايى بود كه توسط خانوادههاى زندانيان سياسى و بهويژه
زنان صورت مىگرفت .بهمنظور جلب پشتيبانى قشرهاى مذهبى نيز ،تماسهايى با
روحانيون در تهران ،مشهد ،شيراز و قم صورت گرفت .در قم ،خانوادههاى زندانيان
سياسى در منزل آيتاللَّه شريعتمدارى بهتحصن نشستند .اين تحصن تا  20روز ادامه
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يافت .گرچه از سوى شريعتمدارى اقدام مؤثرى صورت نگرفت ،اما خود عمل تحصن
خبرساز و افشاگرانه بود.

مبارزان گمنام
شكل مخفى سازمان هاى زيرزمينى مانع از آن بود كه هويت اعضاى آن علنى باشد و
يا در جايى ثبت و نگهدارى شود .هويت برخى از اعضاى اين سازمانها در طول
فعاليت مبارزاتى آنان آشكار مىشد و آن هنگامى بود كه عضوى بهچنگ ساواك
مىافتاد و يا در درگيرى با مزدوران رژيم ،جان مىباخت .بههمين دليل هيچ فهرستی
از نام همهی مبارزان سازمانهاى مخفى ،در دست نيست و آنچه در يادنامهها و اسناد
ديگر آمده است ،مربوط بهكسانى است كه بهدليل ويژهاى نامشان علنى شده است.
مبارزان گمنام بسيارى بهعنوان عضو يا هوادار سازمانهاى چريكى فعاليت داشتند و
بسيارى از آنان در اين راه نيز جان باختند بدون اينكه نامى از آنان در جايى بهثبت
رسيده باشد.

رفعت افراز و محبوبه افراز
در مهرماه  1352خبر رسيد كه مسافرى از ايران بهخارج خواهد آمد« .رفعت افراز»
يكى از اعضای سازمان ،از ايران بهلندن رفته بود تا از آن راه خود را بهلبنان برساند.
پساز اينكه رفعت بهلندن رسيد با وى تماس گرفته شد و يك گذرنامهی جعلى و
بليط هواپيما براى سفر بهبيروت در اختيارش قرار گرفت .وقتى رفعت بهبيروت رسيد،
از استقبال او در فرودگاه خوددارى كردم زيرا من چندى پيش از آن در آن فرودگاه
دستگير شده بودم و بعضى از مأموران فرودگاه مرا مىشناختند .قرار بر اين شد كه
رفعت با تاكسى خود را بهبيروت برساند و در هتل مشخصى در مركز شهر اقامت كند
و حدود ساعت هشت بعدازظهر همان روز ،منتظر تلفن باشد .در شامگاه ورود رفعت
بهبيروت ،با وى تماس گرفته شد و ساعتى بعد از اولين تماس ،آنچه را كه اين پيك
از ايران همراه آورده بود ،در خيابانى در نزديكى محل اقامتش از وی دريافت كردم.
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او پيغامهاى خاصى همراه داشت و مىبايست يك دورهی آموزش نظامى نيز
مىديد .روز بعد من و رفعت با تاكسى عازم دمشق شديم .جنگ اكتبر ( )1973بين
اعراب و اسرائيل در اوج خود بود .غرش هواپيماهاى مافوق صوت كه در آسمان
دمشق در حال پرواز بودند ،لحظهاى قطع نمىشد .فعاليت توپخانهی ارتش سوريه در
اطراف دمشق كه بهسوى هواپيماهاى مهاجم اسراييلى تيراندازى مىكردند ،هواى
دمشق را پردود و انباشته از صداى رگبار تير كرده بود.
پساز اينكه در گاراژ مركزى دمشق از تاكسى پياده شديم ،با يك تاكسى شهرى
خود را بهمنطقهی شرقى شهر رسانديم .نشانى اتاق اجارهاى كه رفعت را بهآنجا
مىبردم ،مىبايست براى او ناشناخته مىماند .از اين رو از وى خواستم كه در تاكسى
و هنگام پيادهشدن ،چشمبسته باشد .منظور از چشمبسته كه يك اصطالح درون
سازمانى بود ،اين بود كه فرد مىبايست نگاهش را طورى بهزمين مىانداخت كه هيچ
نام و نشانى را در طول مسير و نيز در اطراف خانه نمیديد.
پساز رساندن رفعت بهخانه ،خود راهى دفتر الفتح در دمشق شدم تا برنامهاى براى
تمرين تيراندازى ترتيب دهم .تمرين تيراندازى و نيز تهيهی مقدارى اسلحه و مهمات
مىبايست با اجازهی ابوجهاد صورت مىگرفت .ابوجهاد مسئول شاخهی نظامى
سازمان الفتح بود.
آن روز سومين روز جنگ بود و تا آن هنگام تعدادى از پايگاههاى فلسطينى در
سوريه و از جمله در اطراف دمشق توسط نيروهاى تجاوزگر اسراييلى بمبارانشده بود.
اين جنگ را مصر شروع كرده بود و سوريه آن را همراهى مىكرد .هدف مصر و
سوريه آزادكردن زمينهايى از دو كشور بود كه در جنگ ژوئن  1967بهاشغال
اسرائيل درآمده بود .خبرهاى داغ جبههی جنگ و پرواز هواپيماهاى جنگى كه معلوم
نبود از كدام جبهه هستند ،حالتی از سردرگمی و ترس بهوجود آورده بود .مردم با
رنگهای پريده و پريشان سراسيمه در جستوجوی پناهگاهی بههرسو مىدويدند.
شهر در آشوب جنگ و وحشتى فراگير فرو رفته بود .صداى آژير آمبوالنسها و
ماشينهاى آتشنشانى كه گوياى ضايعات جنگى بود ،يكآن قطع نمىشد .من در
دفتر ابوجهاد منتظر بودم .هوا تاريك و برق شهر خاموش شده بود .مقر فرماندهى
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نيروهاى نظامى فلسطينى كه در زيرزمين يك ساختمان آجرى در مركز دمشق بود .از
نور كمسوى يك شمع روشنايى مىگرفت و مردان مصممى كه جنگ چهرهی آنها
را آشفته كرده بود ،در سايه اين نور لرزان ،در آمدوشد بودند .چند ساعتى از انتظار من
گذشته بود كه محمد يقينى هم بهآنجا آمد .او از اينكه بهموقع بهخانه برنگشته بودم،
نگران شده بود .از اينكه ابوجهاد چه زمانی بهدفتر خواهد آمد بیخبر بوديم .بهمحمد
گفتم كه با شرايط موجود بايد از تمرين تيراندازى صرفنظر كنيم .محمد از اين
پيشنهاد خوشش نيامد و گفت وقتى جنگ و بلبشو هست اين كارها راحتتر انجام
مىشود .همچنان در انتظارآمدن ابوجهاد در آنجا مانديم.
ساعت نُه شب بود كه گروهى با لباسهاى تيرهرنگ نظامى بهزيرزمين وارد شدند.
ابوجهاد را در ميان محافظان و يارانش ديدم .نيروهاى الفتح تحتفرماندهى وى در
حال دفاع از مواضع نظامى خود بودند .من و محمد يقينى در انتظار مالقات با ابوجهاد
نشسته بوديم كه وى از اتاقش بيرون آمد و درحالى كه بهاطرافيانش دستوراتى مىداد،
راه خروجى را در پيش گرفت .ما نيز بهدنبال او بهخيابان آمديم .ابوجهاد همراه با
چندتن از يارانش بهطرف ديگر خيابان مىرفت تا خودش را بهلندرورى كه منتظرش
بود ،برساند .ما بىتوجه بهاطرافمان سعى كرديم خود را بهاو برسانيم كه ناگهان
ابوجهاد مانع پيشروى ما شد و ما را از برخورد با يك ماشين ارتشى كه در تاريكى
بهپيش مىرفت ،در امان داشت .در اين لحظه فرصت پيدا كرديم كه چند كلمهاى با
وى صحبت كنيم .با اينكه خيابان كامالً تاريك بود ،او با شنيدن عربى گويشدار ،ما
را در تاريكى شناخت و گفت «مىبينيد اينجا جنگ است و من وقت ندارم ».او در
عين گرفتاريش در آن لحظه باز هم ما را يارى كرد و گفت« :پيغام مرا بهابوجعفر
برسانيد و بگوئيد هر كمكى كه مىتواند بكند».
ابوجعفر مسئول كارگاه خمپارهسازى الفتح در حاشيهی دمشق بود .روز بعد ،من و
رفعت همراه ابوجعفر بهميدان تيراندازى رفتيم .محل تيراندازى از شهر دور بود .وقتى
وارد يك منطقهی نظامى متعلق بهارتش سوريه شديم ،ابوجعفر ما را فدايى فلسطينى
معرفى كرد و گفت كه براى تمرين تيراندازى آمدهايم .در حاليكه هواپيماهاى
اسراييلى بر فراز اين منطقهی نظامى سورى پرواز مىكردند ،رفعت تيراندازى تمرين
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مىكرد .دوساعتى از تمرين گذشته بود ،كه بمب نيرومندى در نزديكى ميدان تير
منفجر شد .بهتوصيهی ابوجعفر بهسرعت بساط تمرين را برچيديم و بهشهر بازگشتيم.
آموزش نظامى رفعت ،بهعلت جنگ ،بههمان تيراندازى دوساعته خالصه شد .غروب
همان روز بهبيروت بازگشتيم و رفعت روز بعد ،از طريق لندن بهايران برگشت.
چندماه بعد رفعت همراه با خواهرش محبوبهی افراز بهلبنان آمدند .رفعت مدير
دبستان دخترانهی رفاه بود و محبوبه بهكار پزشكى اشتغال داشت .آن دو بهخاطر
دورشدن از خطر دستگيرى ،بهخارج فرستاده شدند .آنها پساز اقامتى كوتاه در لبنان،
با گذرنامهی جعلى از طريق عدن بهظفار رفتند تا در آنجا ضمن كمك بهجنگجويان و
نيز جنگزدگان انقالب ظفار ،بهتجربيات انقالبى خود بيفزايند .رفعت و محبوبه در
يك گروه پزشكى در كوهپايههاى ظفار فعاليت مىكردند .كار اين گروه ،دادن
كمكهاى درمانى بهمردم محلى و آسيبديدگان جنگ بود .در آن هنگام ،رژيم شاه
در نقش ژاندارم منطقه و كارگزار سياستهاى آمريكا ،سربازان ايرانى را بهپشتيبانى از
سلطان قابوس بهجنگ گسيل داشته بود .نيروهاى مبارز ايرانى نيز براى ابراز
همبستگى با چريكهاى جبهه آزادیبخش ظفار و نيز تجربهآموزى در آن جبهه،
برخى از افراد خود را بهظفار فرستادند .در زمانى كه رفعت همراه با چندتن ديگر از
اعضاى سازمان مجاهدين در آنجا بود ،افرادى نيز از سازمان چريكهاى فدايى خلق
با مبارزان ظفارى همكاری مىكردند.
در تابستان  ،1354هنگامى كه قلههاى بلند كوهساران ظفار در گرماى تابستانى
تفته مىشد و دره هاى ژرف آن بستر نبردهاى خونين انقالبيون ظفار و مزدوران
سلطانقابوس بود ،كار درمانى در درمانگاههاى كوهستانى با مشكالت فراوانى روبهرو
شد .كمبود دارو و وسايل درمانى از يكسو و شيوع بيمارىهاى عفونى و بومى
تابستانى از سوى ديگر ،خدمتگزاران درمانى را بهكارى بىامان واداشته بود .محبوبه و
رفعت همراه يك تيم پزشكى سيار ،از راههای دشوار ميان صخرهها بهسراغ دردمندان
در دهكورههاى تنها مانده مىرفتند .صعود بر صخرههاى سخت و فرود از شيبهاى
تند و نشستى فرشتهوار بر بالين محنتزدهها ،بارها تكرار مىشد.
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پنجماه از اقامت رفعت در ظفار مىگذشت كه وى بهبيمارى ماالريا ،همان بيمارى
كه او را بهبالين بيمارانش مىبرد ،مبتال شد .وقتى بيماريش بهاوج رسيد و وى را از پا
انداخت ،او را سوار بر قاطر ،از جادههاى پرپيچ و خم كوهستان بهسوى يك دهكده
كه درمانگاهى در آن بود مىبردند .اما بيمارى كار خود را كرده بود و رفعت قبل از
رسيدن بهدرمانگاه در روز هشتم شهريور  1354درگذشت .خواهر و يار مبارزاتى
رفعت ،محبوبهی افراز كه مرگ دلخراش خواهرش را در دل كوهستانهاى سخت
ظفار بهچشم ديده بود ،مدتى بعد با خاطرى آزرده بهاروپا برگشت.
محبوبه چندسال پيش از آن با محمد يزدانيان در ايران ازدواج كرده بود اما
اندكزمانى پساز ازدواج ،يزدانيان بهمأموريت در بخش خارج از كشور فرستاده شد و
تماسش با محبوبه قطع شد .محبوبه كه از افسردگی رنج میبرد همواره براى خودش
قرص آرامبخش واليوم تجويز مىكرد .وی پساز بازگشت از ظفار مدت كوتاهی
يزدانيان را در پاريس مالقات كرد .اما ديری نپاييد كه در آستانهی اوجگيرى مبارزات
مردمى ،يزدانيان بهايران بازگشت.
تنهايى و دشوارى هاى زندگى مبارزاتى ،محبوبه را در برابر بيماريش چنان ضعيف
كرده بود كه معالجات روانپزشكى در پاريس نيز نتيجهاى نبخشيد .محبوبه بارها
اقدام بهخودكشى كرد و هربار با كمك رفقا ،تالش او خنثى شد .وى پساز چندماه
اقامت در پاريس ،براى بازگشت بهايران آماده مىشد .در نيمهی آذرماه  ،57طبق قرار
قبلى ،رفيقى بهديدار محبوبه مىرود .وقتى كسى در آپارتمان را باز نمىكند ،وى با
كليدى كه همراه داشته است ،بهآپارتمان وارد مىشود و در آنجا جسد بىجان محبوبه
را مىبيند .محبوبه در خلوت تنهايى اتاق محل سكونتش ،با مصرف بيش از حد
داروى واليوم ،خودكشى كرده بود .او علىرغم شرايط روحى دشوارش ،وفادارى خود را
به اهداف تشكيالتى نشان داده بود .قبل از خودكشى ،مدارك تشكيالتى را كه ممكن
بود از نظر امنيتى اشكالى ايجاد كند ،از مدارك شخصى جدا و در جايى پنهان كرده
بود تا در دسترس افراد غير تشكيالتى قرار نگيرد .رفقا خانهی محبوبه را از مدارك
تشكيالتى پاكسازى كردند و حادثه را تلفنى بهپليس فرانسه گزارش دادند.

برفراز خليج فارس

326

مرتضى خاموشى و حورى بازرگان
مرتضى خاموشى پساز پايان دوران دبيرستان خود در تهران ،براى ادامهی تحصيل
بهآمريكا رفت .وى در اواخر سال  1350زندگى دانشجويى را در آمريكا رها كرد و
بهبخش خارج از كشور سازمان مجاهدين پيوست .يكسال بعد وى مسئوليت اجراى
برنامه راديويى «صداى انقالبيون ايران» را از سوى سازمان بهعهده گرفت .اين راديو
با مشاركت سازمان مجاهدين و گروهى كه بعدها بهنام سازمان وحدت كمونيستى
شهرت يافتند ،از بغداد پخش مىشد.
اواخر سال  1354مرتضى براى ادامهی فعاليت تشكيالتى بهايران بازگشت .وى
از سوى سازمان داخل كشور بهعنوان رابط با گروهى كه بهنام گروه نهاوندى معروف
شد ،تماس برقرار كرد .مدت كوتاهى پساز اين ارتباط ،گروه نهاوندى از سوى ساواك
شناسايى شد و يازدهتن از اعضاى آن غير از سيروس نهاوندى ،كه بعدها مزدور
ساواك شناخته شد ،كشته شدند.
مرتضى كه بارها با اعضاى گروه نهاوندی تماس برقرار كرده بود ،گمان میكرد
كه تحتنظر و پيگرد ساواك باشد .از اينرو فكر كرد چندی از تماس با ياران
سازمان مجاهدن خوددارى كند تا ساواك نتواند بهارتباط او با مجاهدين پی ببرد و با
كشف اين سازمان بهآن ضريه بزند .ازاينرو مرتضى سر يك قرار تشكيالتى حاضر
نشد .نرفتن او سر قرار باعث شده بود كه ارتباط او با تشكيالت قطع شود .وى پساز
مدتى سرگردانى و نداشتن هيچگونه ارتباطى با سازمان ،بهناچار راهى خارج مىشود.
مرتضى بهآبادان مىرود و با كمك قاچاقچيان از راه دريا خود را بهكويت مىرساند.
وى كه مى دانست بخش خارج از كشور سازمان با انقالبيون ظفار در ارتباط است ،با
معرفى خود بهسفارت يمن جنوبى در كويت ،از آنان تقاضاى كمك مىكند تا وسيله
سفر او را بهعدن فراهم كنند .بدينترتيب مرتضى خود را بهعدن مىرساند و در آنجا
از طريق تماس با اعضاى جبههی آزاديبخش ظفار ارتباط خود را با بخش خارج از
كشور سازمان در خاورميانه برقرار مىكند .در همين زمان سازمان براى ايجاد يك
برنامهی راديويى با مقامات يمن جنوبى بهتوافق رسيده بود و مرتضى كه تجربهی كار
راديويى داشت ،مسئول ادارهی اين برنامه شد.
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هايده (حورى) بازرگان ،خواهر پوران بازرگان و دبير دبيرستان رفاه ،همسر لطفاللَّه
ميثمى ،عضو سازمان مجاهدين بود .لطفاللَّه در دستگيرىهاى شهريور 1350
همراه با بسيارى از ياران تشكيالتى بهچنگ ساواك افتاد و بهدوسال زندان محكوم
شد .با زندانىشدن لطفاللَّه ،حورى بهجمع خانوادههاى زندانيان سياسى پيوست و در
سازماندهى ،خبررسانى و افشاگرى رژيم فعاليت مىكرد .وى در سال 1352
بهآمريكا رفت و سپس بهبخش خارج از كشور سازمان در خاورميانه پيوست .هايده
همراه با خواهرش پوران مدتى در بيروت در بيمارستان غزه واقع در اردوگاه فلسطينى
صبرا كار كرد .سپس در ارتباط با دفتر سازمان مجاهدين در عدن بهفعاليت پرداخت و
در برنامهی راديويى اين سازمان كه از عدن پخش مىشد وظايفى را بهعهده گرفت.
و در آنجا با مرتضى خاموشی آشنا شد.
حورى بازرگان و مرتضى خاموشى ،اين دو يار مبارز كه با تمام امكاناتشان در
خدمت سازمان بودند ،در اسفند  1355همراه با مقدارى اسلحه و مهمات از راه
قاچاق و از طريق مرز تركيه عازم ايران شدند .آنها با يك گذرنامهی مشترك افغانى
بهسالمت از مرز مىگذرند و وارد ايران مىشوند و با رعايت كامل مسائل امنيتى خود
را بهتهران مىرسانند .خاموشى و بازرگان ،راضى و خشنود از آن سفر مخاطرهآميزى
كه بهخير گذشته بود ،بار تسليحاتى خود را در مسافرخانهاى در تهران بر زمين
مىگذارند و براى تحويل آن بهياران داخلى و پيوستن بهتشكيالت داخل كشور ،در
انتظار فرارسيدن روز و ساعت قرار بهسر مىبرند .وقتى زمان قرار فرا مىرسد ،حورى
سر قرار حاضر مىشود اما هيچ يار تشكيالتى بهآنجا نمىآيد و مهلت دهدقيقهاى قرار،
بىنتيجه پايان مىيابد .همراهداشتن سالح ،خطر بالقوهاى بود كه بهنگرانى آنها دامن
مىزند .آن دو بهاميد قرار دوم بهخود دلگرمى مىدهند و بيست و چهارساعت بعد،
مرتضى قرار دوم را در محل ديگرى اجرا مىكند .دقايق پرهيجان انتظار ،اينبار نيز
بىنتيجه بهپايان مىرسد.
ازآنپس تماس آنها با تشكيالت داخل قطع مىشود و هيچگونه شانسى براى
ايجاد تماس در آن شرايط باقى نمىماند .دو چريك مخفى و سرگردان ،در ايران
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پهناور ،حتا يك جاى امن براى خود نمىبينند .آنها تصميم مىگيرند از همان راهى
كه آمده بودند برگردند .وقتى دوباره بهمرز مىرسند ،بهدام حادثهاى مىروند كه
چگونگى آن تا بهحال براى ما روشن نشده است.
سهسال بعد ،پساز انقالب ،وقتى دانشجويان هوادار سازمان چريكهاى فدايى،
نمايشگاهى تصويرى از جنايات ساواك ترتيب داده بودند ،بر ديوار دانشكده
دندانپزشكى دانشگاه تهران ،عكسى آويزان بود كه پيكرهاى بىجان دو جوان در
گوشهی اتاقى در آن ديده مىشد .در زير اين عكس كه از آرشيو ساواك بيرون
كشيده شده بود نامهاى مرتضى خاموشى و حورى بازرگان بهچشم مىخورد.
شايد آنها در مرز بازرگان مورد سوءظن و بازپرسى مأموران مرزى قرار مىگيرند و
بازداشت میشوند .خستگى ناشى از چند روز سرگردانى و دستگيری در مرز چنان
خاطر آنها را آشفته میكند كه با قرصهاى سيانور دست بهخودكشی میزنند و
جنازههاى آنان براى شناسايى بهساواك سپرده مىشود.
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پيكهاى سازمان
بعدها با شناخته شدن سازمان مجاهدين و اهداف مبارزاتى آن از سوى مردم ،افراد
بسيارى اعم از زن و مرد ،بهاين سازمان پيوستند .تماس بخشهاى داخل كشور با
خارج معموالً توسط پيكهايى كه از ايران بهخارج و يا از خارج بهايران سفر مىكردند،
انجام مىشد .اين پيكها ضمن اينكه پيغامآوران درون تشكيالتى بودند ،هنگام
بازگشت بهايران ،در حد توان خود اسلحه و مهمات نيز همراه مىبردند ،زيرا تهيهی
اسلحه در داخل كشور با خطرات بسيار زيادى همراه بود .از آنجا كه مسافرت مستقيم
بهخاورميانه مىتوانست مورد سوءظن ساواك قرار گيرد ،بيشتر پيكهاى سازمان از راه
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اروپا بهخاورميانه مسافرت مىكردند .سفر بهاروپا توجيه خوبى نيز براى قانعكردن
اطرافيان مسافر بود.
مسافرى كه بهخارج از كشور مىآمد ،هيچگونه نام و نشانى از ما نداشت زيرا ما
هرگز تلفن و نشانى ثابتى نداشتيم .داشتن نشانى و تلفن ،ردپايى بود كه مىتوانست
مورد سوءاستفاده قرار گيرد .هميشه اين ما بوديم كه مسافر را از دور هدايت مىكرديم
تا او را بهجايى مناسب و امن برسانيم و قرار مالقات بگذاريم .مثالً مسافر مىبايست
در تاريخ معين بهكشور مشخصى مىرفت و در هتلى از پيش تعيينشده اقامت مىكرد
و در آنجا در انتظار تماس ما مىبود .در بعضى موارد خود مسافر مقصد نهايى سفرش
را نمىدانست .وقتى وى از ايران خارج مىشد ،برنامهی ادامهی سفرش بهاو ابالغ
مىشد .اگر براساس برنامهاى كه تعيين مىكرديم ،عمل نمىكرد ،تماسش با ما
ناممكن بود.

تهيه و ارسال اسلحه بهايران
هنگامی كه استراتژى سازمان جنگ مسلحانه چريكى بود ،تماس با منابع فروش
اسلحه و خريد و ارسال آن بهايران ،كار بخش خارج از كشور سازمان بود .ما با
محدوديتهاى فراوانى كه داشتيم ،مىبايست مقدارى اسلحه تهيه مىكرديم و آن را
در بدن يا وسايل همراه مسافرى كه عازم ايران بود ،جاسازى مىكرديم و بهايران
مىفرستاديم .در جنوب شهر بيروت داللهاى فروش اسلحه و مهمات بهفعاليتی
نيمهپنهان مشغول بودند .براى راهيافتن بهدنياى پرداد و ستد اسلحهفروشان ،كافى بود
اعتماد مرد فربه كوتاهقدى را كه در مغازهی چاىفروشى بر چهارپايهاى مىنشست و
با تسبيحش بازى مىكرد ،جلب كنى .او در برابر دريافت پول ،مىتوانست هرنوع
اسلحه و مهماتى را كه كمحجم باشد ،مستقيماً در قرارى در بيروت تحويل دهد .اگر
معامله با اين قاچاقفروش ،جور نمىشد .آرايشگاه ابوعاصم امكان ديگرى بود و اگر
آنجا هم با مشكل مواجه مىشدى ،سراغ بقالى ابوميثم را مىگرفتى .آنچه مسلم بود،
جوينده يابنده مىشد .براى جلب اعتماد قاچاقچیها سادهترين راه اين بود كه يك
معرف داشته باشى.
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ازاينرو خريد اسلحه دشوار نبود ،بلكه فرستادن آن بهايران مشكالت فراوانى در
برداشت .فردى كه وسايل غيرمجاز را همراه مىبرد ،مىبايست از دشوارى راه و
خطرهای آن آگاه میبود .با اينكه ياران تشكيالتی كه بنا بود با خود اسلحه و مهمات
ببرند از چگونكی خطرهايی كه گمان میرفت پيش آيد با خبر بودند ،هرگز كسی از
بردن اسلحه خودداری نكرد .اما افرادى بودند كه خود را هوادار ما نشان مىدادند ولى
از بردن حتا يك نامه كه با رمز نوشته شده بود و هيچ خطری همراه نداشت بهوحشت
میافتادند و با بهانههای گوناكون طفره میرفتند.
تهيهی وسايل و جاسازى آنها ،تهيهی گذرنامه و بليط مسافر و نيز بررسى وضع
كنترل در فرودگاه و يا راه زمينى كه مسافر در پيش داشت ،با امكانات محدود ما،
بسيار وقتگير بود .گاهى براى فرستادن يك مسافر ،چندين روز كار مداوم انجام
مىشد .با اينكه كار حمل اسلحه بهايران ،غالباً بهدقت و با ارزيابى همهجانبه انجام
مىگرفت ،اما هميشه احتمال دستگيرى وجود داشت .كافى بود يك حالت غيرقابل
پيشبينى و يا يك اشتباه كوچك ،مسافر را بهدام اندازد .در طول سالهاى  1349تا
 ،1354مقدار زيادى اسلحه و مهمات همراه ياران تشكيالتى بهداخل فرستاده شد.
تنها در موارد نادرى اين كار بهشكست انجاميد.
با اينكه حمل و نقل اسلحه بارها با مشكالتى غيرقابل پيشبينى روبهرو شده بود
اما در بيشتر اوقات ،بار بهمقصد رسيده بود و يا دستكم خود مسافر جان سالم بهدر
برده بود .در اينجا بهچند مورد از سفرهاى همراه با اسلحه ،اشاره مىكنم.
جواد چايچى با نام مستعار جمشيد در پائيز  1354از ايران بهدمشق فرستاده شد.
اولين قرار ديدار با او در برابر داروخانهاى مقابل پست مركزى دمشق بود .بارانى كه از
بامداد آنروز مىباريد ،آلودگىهاى هوا و گردوغبار شهر را شسته و بهسيالب
سرگردان در خيابانها سپرده بود .هواى دمشق بهطور كمسابقهاى پاكيزه و مطبوع
بود .وقتى بهمحل قرار رسيدم و عالمت رمز رد و بدل شد ،گفتوگويى دوستانه آغاز
كرديم .چايچى با لحن طنزآميزى گفت« :مگر ايوب اينجاست؟» من ايوب را
نمىشناختم و نمىدانستم كه «ايوب» نام مستعار چه كسى است .وى اشاره بهچترى
كه در زير آن ايستاده بوديم كرد و گفت كه او اين چتر را در تهران خريدارى كرده و
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بهايوب داده بود .گمان او درست بود .ايوب يكى از نامهاى مستعار محمد يزدانيان در
داخل كشور بوده است كه چندماه پيش بهدمشق آمده بود .در روابط حساس يك
سازمان مخفى ،بايد بههمه چيز فكر كرد .اين بديهى بود كه جمشيد چترى را كه خود
خريده بود بشناسد و اشتباه از من بود كه از چتر مسافرى از داخل كشور ،استفاده كرده
بودم.
چايچى كه تركزبان نيز بود ،پساز چندى در بخش ارتباطات بين داخل و خارج
كشور مشغول بهكار شد .او اخبار ،مدارك و نوشتههاى درونسازمانى را از ايران
بهخارج مىآورد و نشريات و مدارك بخش خارج از كشور و نيز اسلحه و مهمات
بهداخل مىبرد .او همزمان در آوردن و بردن افراد مخفى سازمان ،از راه مرز و بهطور
قاچاق ،نقش فعالى داشت .وى كه با تعدادى قاچاقچی مرزى باب آشنايى گشوده بود،
بارها در خطر دستگيرى قرار گرفته بود .برخى از اين قاچاقچیها همدستان پليس و
ساواك بودند .آخرين بار چايچى در  30دىماه  ،1356شب هنگام همراه با مقدارى
مدارك تشكيالتى و اسلحه از يك ده مرزى تركيه عبور مىكند و وارد يكى از دهات
مرزى ايران مىشود .فرداى آن روز در بين راه مورد سوءظن ژاندارمهاى گشتى قرار
مىگيرد و بهپاسگاه برده مىشود .ازآنپس خبرى از او در دست نيست .چايچى
اطالعات خود را پيرامون روابط و نشانههاى سازمان هرگز آشكار نكرده بود.
وقتى خبر دستگيرىهاى اول شهريور  1350بهخارج رسيد ،تعداد انگشتشمارى
از اعضاى سازمان در خارج از كشور بهسر مىبردند .آنها بىصبرانه بهفكر بازگشت
بهايران مىافتند تا بهيارى اندك ياران داخلى بشتابند .سيد جليل احمديان و محمود
شامخی در شهر «وان» تركيه منتظر بودند تا بهكمك ابراهيم آوخ (يارى از سازمان
كه من با گذرنامهی او در لبنان دستگير و زندانى شدم) از مرز بگذرند .بنا بود تراب با
بارى از اسلحه ،از لبنان عازم تركيه شود و آن را توسط رفقا بهايران بفرستد .چند روز
در انتظار رسيدن تراب مىگذرد تا اينكه شوق بهايران رفتن ،بر انتظار براى رسيدن
اسلحه ،چيره مىشود.
رفقا تصميم مىگيرند كه سيدجليل بهايران بازگردد و محمود تا رسيدن تراب
حقشناس در «وان» بماند .آنها اسلحه و مهماتى را كه در دسترس داشتند ،جاسازى
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مىكنند و سيدجليل با راهنمايى ابراهيم بهطرف مرز حركت مىكند .وقتى بهمرز
مىرسند ،هواى آنسوى مرز ،ابراهيم را نيز بهسوى خود مىكشد .اين دو نفر با كمك
يك كُرد فرارى بهمنطقهی كردستان ايران مىرسند.
هنگام عبور از منطقهاى كه ظاهراً دور از چشم ژاندارمها بود ،ژاندارمها اين دو
مسافر قاچاق را دستگير مىكنند .سيد جليل و ابراهيم ساعتى را در پاسگاه ژاندارمرى
در بازداشت بهسر مىبرند تا اينكه با تقسيم مقدارى پول بين ژاندارمها ،اين كشف
ناديده گرفته شده و آنها آزاد مىشوند .پساز رهايى از بازداشت ،آن دو كه بهآن
منطقه آشنايى نداشتند ،براى رساندن خود بهشهر ،در كنار جادهاى در انتظار وسيلهی
نقليه مىمانند .نيمساعتى مىگذرد كه يك گشتى ژاندارمرى ديگر جلو آنها متوقف
مى شود .گروهبان ژاندارم كه در جيپ نشسته بود ،دو مسافر غريبه را سؤالپيچ
مىكند .بار مسافران ناشناس بررسى مىشود .در بين اشياء موجود در ساك دستى،
رِولور نقرهاى رنگ ،چشم جهانگيرخان ،ارباب منطقه را كه در كنار گروهبان نشسته
بود ،بهخود جلب مىكند .اين اسلحهی كوچك و ظريف در هواپيماربايى دبى تا بغداد
بهكار گرفته شده بود.
دست آخر جهانگيرخان درحالى كه با اسلحهی مورد عالقهاش بازى مىكند،
مىگويد« :شانس آورديد كه بهما برخورد كرديد .از پانزده روز پيش ،پنج اكيپ گشتى
بهخاطر جشنهاى  2500ساله ،اين منطقه را تحتنظر دارند ».او گذرنامه و
شناسنامه و مقدارى پول را بهآنها بازمىگرداند و اسلحهی كمرى را در جيب كاپشن
خود پنهان مىكند .آنگاه بهسيد جليل و ابراهيم توصيه مىكند همانجا در انتظار بمانند
تا وسيلهاى مسافربرى آنها را بهشهر برساند .بهعالوه بهآنها مىگويد كه اگر مورد
سؤال گشتى ديگرى قرار گرفتند بگويند كه ميهمان خانزاده هستند .ابراهيم و
سيدجليل دو روز بعد بهسالمت بهتهران مىرسند و چند هفته پساز آن ،در يك خانه
جمعى كه از پيش مورد شناسايى ساواك قرار گرفته بود ،دستگير مىشوند.
اوايل پائيز  )1974( 1353مسافرى در تركيه منتظر دريافت مقدارى اسلحه و
مهمات بود تا آنها را با خود بهايران ببرد .وى در انگلستان بهتحصيل اشتغال داشت
و براى يك مسافرت كوتاهمدت ،از آنكارا با قطار بهايران مىرفت .من و همسرم
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«سپيده» اسلحه و مهماتى را كه بنا بود بهايران ارسال شود ،در بدن خود جاسازى
كرده بوديم و با اتوبوس از سوريه عازم تركيه شديم .اتوبوس سورى كه فقط تا مرز
مسافر مىبرد وقتى بهآنجا رسيد ،ما را در برابر گمرك سوريه پياده كرد .پساز عبور از
كنترل گمرك سوريه ،بارمان را كه دو ساك دستى بود برداشتيم و در جادهی خاكى
بهطرف گمرك تركيه بهراه افتاديم .ما تنها مسافرانى بوديم كه در آن هنگام از مرز
مىگذشتيم .سپيده به علت سنگينى يك مسلسل دستى كه روى شكمش بسته بود،
نمىتوانست بهراحتى راه برود .حركت ناموزون او ،نظر يك مأمور گمرك تركيه را
بهخود جلب كرد .قبل از اينكه ما بهاتاق گمرك برسيم ،مأمور بهطرف ما آمد و
بهتركى چيزى پرسيد كه متوجه منظورش نشديم .سپس با دست بهسپيده اشاره كرد
كه وارد اتاق گمرك شود .براى لحظهاى فكر اينكه «گرفتار شديم» خاطرمان را
پريشان كرد .مأمور گمرك ،سپيده را تا يك صندلى هدايت كرد و تعارف كرد كه
بنشيند .سپيده خستگى درمىكرد و مأمور با ماليمت حال او را مىپرسيد .سپس آن
مرد لحظهاى بيرون رفت و دستور داد يكى از تاكسىهايى كه در فاصله دورى از
گمرك منتظر مسافر بودند ،دم اتاق گمرك آمد و ما را تا ايستگاه اتوبوسهايى كه
بهطرف شهر «وان» مىرفتند ،همراه برد .مأمور گمرك از برآمدگى شكم سپيده و
طرز راهرفتنش ،فكر كرده بود كه وى باردار است .بههمين دليل نيز از انجام بازرسى
بار ما چشم پوشيد.
سفر ما تا شهر «وان» بدون دغدغهی خاطر گذشت .هنگام غروب بود كه با يك
اتوبوس مسافربرى از مركز شهر وان بهسوى آنكارا حركت كرديم .ساعتى از حركت
اتوبوس گذشت و هوا تاريك شد .براى رفع خستگى و فشارى كه وسايل جاسازى
شده ،بر بدنمان وارد مىكرد ،فكر كرديم كه آنها را باز كنيم و در ساك دستى جلو
پايمان قرار دهيم .من در حال گذاشتن آنها در ساك بودم كه اتوبوس متوقف شد و
سربازان چراغقوه بهدست ،در اطراف اتوبوس ظاهر شدند .سربازى باال آمد و گفت
همهی مردها از اتوبوس پياده شوند .من همراه مردهاى ديگر پائين رفتم .وقتى
سربازان ما را با دستهاى باال كنار اتوبوس رديف كرده بودند و بدنهايمان را
مىگشتند ،دو سرباز نيز در داخل اتوبوس ،بار مسافران را بازرسى مىكردند .درست در
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لحظهاى كه من از اتوبوس پياده شده بودم ،سپيده وسايل مرا در دامن خود و زير
كتش پنهان كرده بود .بدينترتيب ،سربازى كه ساك را بازرسى كرده بود چيز قابل
توجهى در آن نيافت .حادثه بهخير گذشت و اتوبوس پساز نيمساعت توقف ،بهراه خود
ادامه داد.
در آن زمان ارتش تركيه پساز اشغال بخش مهمى از قبرس با يونان درگير جنگ
بود و بههمين خاطر حكومت نظامى اعالم شده بود و جادهها نيز بهشدت كنترل
مىشد .آن شب تا رسيدن بهآنكارا ،دوبار ديگر بازرسى در راه تكرار شد .سرانجام بار
بهسالمت بهآنكارا رسيد و با جاسازى همهی آن در بدن و در بار مسافر ،بهايران
فرستاده شد .در راه ايران ،در قطار نيز جريانات غيرمنتظرهاى پيش آمد كه بهلورفتن
بار اسلحه انجاميد ولى با زرنگى مسافر و پرداخت رشوه ،مشكل حل شد.
نادر صفریلنگرودی در انگلستان دوره دكتراى خود را مىگذراند كه با بخش خارج
از كشور سازمان آشنا شد و بههمكاری با اين سازمان عالقه نشان داد .نادر پساز طى
آموزشهاى تئوريك و سياسى ،بهعنوان هوادار فعال ،بهمدت دوماه براى گذراندن
دورهی آموزش چريكى ،بهيك پايگاه فلسطينى در بغداد فرستاده شد .صفریلنگرودی
پساز گذراندن اين دوره بهانگلستان بازگشت .اوايل سال  ،1354پساز پايان دورهی
دكترا در رشته شيمى ،عازم ايران شد .در اين سفر ،وى يك چمدان دارای اسلحه نيز
با خود بهتهران برد.
چند روز پساز ورود نادر بهتهران ،يكى از ياران تشكيالتى بهمنزل وى رفته و با
گفتن كلمهی رمز ،چمدان اسلحه را تحويل گرفته بود .نادر در ارتباط با تحصيالتى
كه داشت ،در تهران شروع بهكار و زندگى علنى كرد .چندماه بعد محسن خاموشى و
وحيد افراخته كه در قتل شريفواقفى و مجروحساختن صمديهلباف ،دست داشتند،
دستگير شدند .اين دو ،بهويژه وحيد افراخته هرچه اطالعات در اختيار داشتند ،حتا
به طور داوطلبانه در اختيار ساواك گذاشتند تا شايد از مجازاتى كه در انتظارشان بود،
رهايى يابند .يكی از آن اطالعات ،نشانى منزل صفرىلنگرودی بود و اينكه وی يك
چمدان اسلحه از انگلستان بهايران آورده بود.
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بدينترتيب نادر صفرى دستگير شد و تحتشكنجه قرار گرفت .با اينكه وى از
محتويات چمدان امانتى اظهار بىاطالعى كرده بود ،بدون محاكمه در زندان ساواك
بهسر مىبرد .وى چندماه در زندان بود تا اينكه در مردادماه همانسال ،سه مشاور
آمريكايى وابسته بهشركت بينالمللى  ،Rockwellتوسط اعضاى سازمان در تهران
ترور شدند .روز بعد از اين عمليات ،رژيم شاه براى انتقامجويى ،دكتر نادر
صفریلنگرودی را بهعنوان وابستگی وی بهمجاهدين و روحى آهنگران ،عضو سازمان
چريكهاى فدايى خلق را تيرباران كرد .پدر نادر ،آقاى صفریلنگرودی ،دبير معروف
دبيرستان هاى هدف در تهران بود .وى وقتى خبر اعدام فرزندش را در روزنامه خواند،
سكته كرد و درگذشت!

خمپارهانداز نامه پخشكن
در زمستان  1353علىرضا سپاسىآشتيانى در رابطه با تحوالت ايدئولوژيكى در
سازمان ،از ايران بهخارج آمد .با ورود سپاسى بهسوريه مسئوليت بخش خارج از كشور
بهدست او سپرده شد و چيزى نگذشت كه وى همهی كارهاى كليدى تشكيالت را
به عهده گرفت .يك روز در مالقاتى كه با سپاسى داشتيم عضوى از سازمان را بهنام
«سامى» (محسن فاضل) بهمن معرفى كرد .سپاسى مىخواست كه سامی بهيك كار
معمولی برای مدتی سرگرم باشد تا رفتار او ارزيابی شود .من پيشنهاد كردم كه او را
براى داشتن كاری روزمره بهمركز  44در دمشق كه كارگاه نظامى فلسطينىها بود
معرفی كنم .اين مسئله با فلسطينىها در ميان گذاشته شد و مورد پذيرش قرار گرفت.
محسن فاضل كه چشمهاى روشن و موهاى بور داشت خود را بهافراد كارگاه
بهعنوان يك انگليسى با نام «جان» معرفى كرد .وى كه فردى تيزبين و داراى قدرت
ابداع و نوآورى و داراى حوصلهی كمنظيرى بود شبانهروز در كارگاه مىماند و روى
ساختن خمپارهی اعالميه پخشكن كه من از چندی پيش از آن شروع كرده بودم كار
مىكرد .اين خمپاره مىتوانست در جايى روى زمين مستقر شده و بهآسمان شليك
شود .در بدنهی خمپاره جايى براى دستهاى اعالميه در نظر گرفته شده بود .بنا بود
ساختار خمپاره جوری باشد كه چند ثانيه پساز پرتاب ،در ارتفاع  40-50مترى،
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استوانهی دارای اعالميه متالشى شود تا اعالميهها در فضا پخش شوند .سوخت
پرتاب از يك فتيلهی انفجارى شعله مىگرفت .برای پروازدادن خمپاره پساز قراردادن
لولهی پرتاب در جايی ،بايد فتيلهی آن با آتش سيگار ،كبريت يا هر چيزی شعلهور
میشد .بعد از موفقيتى كه اين خمپارهانداز بهدست آورد من و فاضل بهيك پايگاه
تربيت چريك دعوت شديم تا نمونهاى از آن را بهنمايش بگذاريم .در اين پايگاه
جوانان فلسطينى آموزش چريكى مىديدند تا با رخنه در فلسطين اشغالى ،عليه
اشغالگران سرزمينشان دست بهعمليات نظامى بزنند .در يك شامگاه ،هنگامى كه
زردى آفتاب هنوز در گوشهاى از پايگاه گسترده بود دهها چريك براى تماشاى
خمپارهاى كه در عمليات چريكى آينده همراه خواهند برد ،گرد آمده بودند .در وسط
حلقهی بزرگى كه اين جمعيت درست كرده بود يك خمپاره براى شليك آماده كرده
بوديم .فرمانده پايگاه با آب و تابى كه غلوآميز بود دربارهی اين طرح سخن راند و
سپساز فاضل خواست كه آن را شليك كند .وقتى فاضل از خمپاره فاصله گرفت
فتيله دودى كرد ولى انتظار شليك خمپاره بهجايى نرسيد و خمپاره از جاى خود
برنخاست .فتيله قبل از اينكه شعله را بهمواد آتشزاى خمپاره برساند خاموش شده
بود .فاضل كه سخت از اين شكست برآشفته شده بود علىرغم هشدار فرمانده پايگاه
خمپاره را در دست گرفت و در قسمت سوخت آن سوراخى ايجاد كرد ،بر زمين
گذاشت و سپس آن را آتش زد .خمپاره بههوا رفت و كارش را انجام داد .بعدها از اين
نوع خمپاره براى عمليات در داخل فلسطين اشغالى استفاده مىشد.

قرصهاى سيانور
قرص سيانور عبارت بود از كپسولى شيشهاى كه دارای حدود  200ميلىگرم سيانور
سديم بود .آن گروه از اعضاى سازمان كه در عمليات پرخطر شركت مىكردند و
افرادى كه اطالعات تشكيالتى آنها در صورت دستگيرى و شكنجه ممكن بود
بهسازمان ضربه وارد كند از اين نوع كپسول همراه داشتند .هرگاه عضوى در خطر
دستگيرى ساواك قرار مىگرفت با ارزيابى موقعيت خود ،مىتوانست از طريق
خردكردن كپسول در زير دندانهايش دست بهخودكشى بزند .تعدادى از ياران ما ،در
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درگيرىهاى نابرابر و رودررو با مزدوران رژيم شاه ،با كاربرد اين كپسولها دست
بهخودكشى زدند.
در بين افرادى كه دوره چريكى ديده بودند ،محمود شامخى از آخرين نفراتى بود
كه بهايران بازگشت .پساز ضربههاى سنگين ساواك در سال  ،1350سازمان تقريباً
از پا افتاده بود .يكسال پساز آن رضا رضايى كه بازسازى سازمان را رهبرى مىكرد
در نامهاى بهبخش خارج از كشور چنين نوشته بود« :در اينجا همه چيز از هم پاشيده
است .من تنها يك اتوريته معنويم ،كمك بفرستيد ».با رسيدن اين نامه ،محمود
شامخی بىدرنگ عازم ايران شد .او بهعنوان فردى آموزشديده ،تيزبين و داراى
بينشى معقول و سياسى كمك شايانى براى رهبرى جديد در ايران بهشمار مىرفت.
محمود در خانهی يكی از هواداران سازمان بهنام خانم كبيرى ساكن مىشود .يكی
از اعضای دستگير شدهی سازمان يكبار چشمبسته بهاين خانه برده شده بود و
ناخواسته نگاهش بهتابلو مغازهی روبهروى آن خانه افتاده بود .وی پساز دستگيری
توسط ساواك بهشدت شكنجه میشود و نام آن مغازه را كه در ذهنش نقش بسته
بود بهزبان میآورد .ساواك از اينراه بهجايگاه آن مغازه و نشانى خانهی نامبرده
دست يافته بود.
يك روز هنگام ظهر ،محمود بهخانهی محل سكونتش نزديك مىشود و طبق
معمول اطراف خود را با دقت بررسى مىكند .وقتى هيچ اثرى از تعقيب يا كنترل
نمىبيند آهسته كليد را در قفل درب مىچرخاند و آنرا باز مىكند .با گامگذاشتن
بهداخل حياط ،محمود در محاصرهی لولههاى مسلسل مزدوران ساواك قرار مىگيرد.
وى بىدرنگ كپسول سيانور را كه زير دندان داشت متالشى مىكند.
چند روز پساز اين حادثه پدر محمود بهاوين فراخوانده شده بود .وقتى چشم او
بهجسد كبود فرزندش میافتد آه سوزناكى از اعماق قلبش برمىخيزد و نقش بر زمين
مىشود.
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خودكشى چرا ؟
خودكشى در هنگام دستگيرى كه برای حفظ اسرار و روابط تشكيالت مخفى انجام
مىشد يك اقدام امنيتى بود .اقدام بهخودكشى كه در بسيارى از برآوردها غيرمنطقى
مىنمود نتيجهی خشونت و توحشى بود كه رژيم پليسى حاكم در ايران در برخورد با
نيروهاى مبارز بهكار مىبرد .وقتى فردى در ارتباط با يك گروه مخفى بهچنگ
ساواك مىافتاد ،جالدان شاه هيچ مرزى براى شكنجه و فشار بر فرد دستگير شده
نداشتند .فرد دستگيرشده بههرشكل ممكن شكنجه مىشد .هدف بيرونكشيدن
اطالعات بود .اگر ساواك بهاطالعاتى دست مىيافت ،حتا از راه شكنجه ،دستگيرشده
را بهعنوان «واداده» بهرخ نيروهاى مبارز مىكشيد و نيروهاى مبارز نيز براساس سنت
انقالبى رايج بر اين «وادادگى» مهر خيانت مىزدند.
هرگاه شكنجهگران نمىتوانستند مقاومت فردى را درهم بشكنند ،شكنجه را تا
آنجا بهپيش مىبردند كه بهمرگ آن فرد مبارز مىانجاميد .در چنين شرايطى براى فرد
دستگيرشده دو راه بيش نبود و اين دو راه هر دو بهمرگ مىانجاميد .يكى بهمرگ
حيثيتى كه خيانت نام داشت و ديگرى بهمرگ فيزيكى كه شهادت ناميده مىشد.
بنابراين يك چريك مبارز و از جانگذشته وقتى بهچنگ دشمن مىافتاد مىدانست كه
سرانجام پساز تحمل شكنجههاى طاقتفرسا يا مهر خيانت بر او خواهد خورد و يا
بهدست جالدان جان خواهد سپرد .در چنين شرايط دشواری است كه فرد اسير شده
زير فشار روانی خودكشی را میپذيرد و خود را راحت میكند.
ابوجهاد ،مسئول بخش عملياتى انقالب فلسطين ،در نگرشى بر عملكرد مبارزان
ايرانى ،عمل خودكشى افراد مبارز را نوعى ضعف تشكيالتى مىدانست .او معتقد بود
كه داشتن زندانى سياسى سندى افشاگرانه عليه دشمن است .ضمن اينكه نيروى
انسانى تشكيالت نيز باقى مىماند .چنين بينشى در شرايطى كه انقالب فلسطين
داشت قابل قبول و منطقى بود زيرا تلفات نيروهاى مبارزى كه گرفتار اسرائيل
مىشدند هرگز بهپاى آنچه در ايران بود نمىرسيد و بهعالوه مفهوم خيانت در نزد
فلسطينىها با آنچه در سنت مبارزاتى ايران مرسوم است تفاوت بسياری داشت.
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در سپتامبر  1970هنگامیكه نيروهای نظامی اردن بهقلعوقمع چريكهای
فلسطينى در اين كشور مشغول بودند ،چند تن از رهبران برجستهی سازمان الفتح
بهچنگ نيروهاى امنيتى اردن گرفتار شدند و چند ساعت بعد آنها در تلويزيون دولتی
و سرتاسری اردن وادار بهمصاحبه شدند .در اين مصاحبه رهبران دستگير شده آنچه را
نيروهای امنيتی اردن ديكته كرده بودند بهزبان آوردند و وسيلهی رهايى خود را فراهم
كردند .اين افراد از جمله ابواياد ،بهمحض خروج از بازداشتگاه بهجايگاه پيشين خود در
انقالب فلسطين بازگشتند .ابواياد بهعنوان مرد شماره  2الفتح و يكى از مؤثرترين
رهبران فلسطينى بهفعاليتهاى خود ادامه داد.
ما در سنت مبارزاتى ايران محك و معيار ديگرى داريم كه ناشى از تجربهی
تاريخى نيروهاى مبارز در برابر حكام خشن و مزدوران جالدپيشهی آنان بوده است.
در فرهنگ مبارزاتى ساير ملتها ،مفاهيمى چون خيانت و خائن از معانى
واقعبينانهترى برخوردارند .خائن كسى است كه با أرادهی خود ،آگاهانه دشمن را يارى
دهد .آنكس كه در زير شكنجه از خود بىخود شده است و اطالعاتش را بروز
مىدهد ،گرچه قهرمان مبارزه بهشمار نمىرود ،اما خائن نيز بهحساب نمىآيد .كسى
كه آگاهانه راه مبارزه را در پيش گرفته باشد ،هستى و توانايى خود را در راه هدف
مبارزاتىاش بهكار برده باشد و از زندگى شخصی دست شسته باشد ،يك مبارز است.

« ُرخدادهايی در حاشيه »
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آشنائى با سپيده
پساز آزادى از زندان ،در بيروت بهكارهاى تشكيالتى میپرداختم .محمد يقينى در
رابطه با برخى وظائف تشكيالتى و نيز براى درمان بيمارىهايى كه در زندان بهآنها
مبتال شده بود ،گاه در پاريس و گاه در لندن بهسر مىبرد.
اوائل نوامبر  ،1973نامهاى از محمد بهدستم رسيد كه در آن نوشته بود،
دخترخانمى ايرانى كه از هواداران سازمان است و از مدتى پيش در لندن بهسر مىبرد،
بهزودى براى ادامهی تحصيل بهبيروت خواهد آمد .محمد يادآور شده بود كه فرد
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مزبور داراى گرايشات مبارزاتى بوده و مورد اطمينان است .بنابراين مىتوان از حضور
او در بيروت ،براى كمك در كارهاى جارى سازمان استفاده كرد.
از محمد خواستم كه موقعيت آن خانم و هدف دقيق مسافرتش بهبيروت مشخص
شود تا م تناسب با آن مقدمات تماس با او را فراهم كنم .محمد كه خود با آن خانم
آشنايى نداشت ،پساز دريافت اطالعات بيشتر ،از يارانى كه او را مىشناختند ،نوشت
كه سپيده زيستشناس است و در ايران بهكار آموزشى و نيز فعاليتهاى اجتماعى
مشغول بوده است .وى كه براى ادامه تحصيل در دانشگاه آمريكايى ،در بيروت اقامت
خواهد كرد ،آماده همكاری با سازمان است.
بنا شد پساز آمدن سپيده بهبيروت ،از راه تماسهاى تشكيالتى ،توانايىهاى او
مورد ارزيابى قرار گيرد و از آن براى پيشبرد كارهاى روزمره استفاده شود .ورود
دختری بهگروه ما كه حضور زنان در آن كمياب بود ،مثبت بهنظر مىرسيد و
خوشحالكننده بود.
ساعت ده بامداد دوم دسامبر ،بهميدان شهدا در مركز شهر بيروت رفتم .كت و
شلوار سياه ،عينك آفتابى و يك كيف دستى چرمى سياه ،نشانههاى من براى آشنايى
در
آن قرار بود .بنا بود سپيده نيز با مشخصات ويژهاى در محل قرار حاضر شود.
وقتى عرض خيابان را بهسوى ميدان مىپيمودم ،نگاهم خانمى را كه كت آبى
روشن پوشيده بود و پيرامون مجسمهی وسط ميدان در گردش بود ،دنبال مىكرد.
وقتى بهاو نزديك شدم ،مجلهی آفريقا آسيا را نيز در دست او ديدم .با گفتن
«سپيدهخانم ،سالم مرا بپذيريد» ،باب آشنايى گشوده شد .با هم در پيادهرو يكى از
خيابانهاى پررفتوآمد بهراه افتاديم .صداى ترافيك مزاحم بود .در يكى از
كافهترياهاى هميشه شلوغ مركز شهر ،نشستيم .صحبتها پيرامون چگونگى سفر
سپيده بهبيروت و نيز ويژگىهاى شهر بيروت و مردم آن بود .او شب پيش ،نيمهشب
به بيروت رسيده بود .در هواپيما جوان دانشجويى كه در صندلى كنار او نشسته بود ،با
شنيدن اينكه سپيده قصد داشت در هتلى در نزديكى ميدان شهدا اقامت كند ،او را از
اين بىاحتياطى برحذر داشته بود و وى را بهمنزل خانوادهی خود برده بود .سپيده آن
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شب را همراه با پذيرايى گرم آن خانوادهی مسيحى ،بهراحتى گذرانده بود و صبح آن
روز بههتلى كه از قبل بهاو معرفى شده بود ،نقلمكان كرده بود .آن هتل يكى از
هتلهاى نسبتاً خوب شهر بود ولى منطقهی مركزى شهر بهناامنى شهرت داشت.
پساز نيمساعتى گفتوشنود در كافهتريا ،بههتلى كه در حاشيهی شمالغربى
ميدان شهدا قرار داشت ،رفتيم .پول و نامهاى را كه سپيده همراه آورده بود گرفتم و
بنا شد كه محلى براى سكونت او پيدا كنم.
ظاهر آراسته ،حركات و برخوردهاى متين و شخصيت بهخودمتكى زنى كه در آن
روز ديده بودم ،دلنشين بود .ديدهها و شنيدههاى اين ديدار ،افكارى را كه سالها در
گوشههاى دل خفته بود بيدار كرد و احساس دوستداشتن او در من جان گرفت.
وقتى بهكلبهی تنگ و تاريك و مرطوبم در اردوگاه صبرا برگشتم ،احساس غربت و
تنهايى بيش از هر وقت ديگرى آزارم مىداد.
پساز دو روز جستوجو ،اتاقى براى اقامت سپيده پيدا كردم .آپارتمان متعلق
بهيك خانوادهی مسيحى ،واقع در بخش «كورنيش المزرعه» ،بود .روز بعد ،همراه
سپيده براى ديدن آن اتاق رفتيم .خانم صاحبخانه كه براى اجارهدادن اتاقش بهيك
مرد ناشناس ايرانى در ترديد بود ،با ديدن سپيده و گفتگو با وى ،شيفتهی او شد و
تمايل خود را براى اجارهدادن اتاقش بهدخترى كه با او مىتوانست انگليسى نيز
تمرين كند ،بىدرنگ اعالم كرد .روز بعد سپيده بهآن اتاق منتقل شد .من همچنان در
اتاق ابومحمد ،زندگى مىكردم و براى انجام برنامهی آموزشى گاهى بهخانهی سپيده
مىرفتم .براى آنكه رفتوآمد من بهآن خانه طبيعى بهنظر برسد ،خود را نامزد سپيده و
شغلم را دانشجو معرفى كرده بودم.
از سالها پيش فكر يافتن همسرى كه با فعاليتهاى تشكيالتى نيز سازگار باشد
بهعنوان يك خواست طبيعى در ذهنم بود اما انجام آن ميسر نمىشد .هرچه بيشتر
درگير فعاليت تشكيالتى مىشدم از فكر ازدواج فاصله مىگرفتم .اين پرهيز كه شامل
تقريباً همهی افراد تشكيالت مىشد ،بهمعناى فراموشى و يا فروكشكردن احساس و
نياز طبيعى نبود .بلكه مهاركردن و زيرفشارگذاشتن آن نياز بهخاطر مصالح سازمان
بود.
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دوماه از اقامت سپيده در بيروت مىگذشت .آشنايى با او و تأثير رفتار و گفتارش،
عشق او را در دلم فروزان كرده بود .تا چندى اين احساس را پنهان مىكردم تا اينكه
روزى ،از آنچه در دل مىگذشت خجوالنه پرده برداشتم .صورتم تا بناگوش قرمز شده
بود و صدايم از هيجان مىلرزيد .وقتى جان كالم بهزبان آمد و احساسم آشكار شد،
بىدرنگ احساس مشابهى را از سوى سپيده دريافت كردم كه بسيار خوشحالكننده
بود.
پيوند ما مىبايست در چارچوب منشها و وظائف تشكيالتى مىگنجيد .ما هردو
آن را ممكن مىديديم .وقتى خبر پيوند دلهامان بهگوش يك مسئول تشكيالتى
رسيد ،وى نتوانست ناخرسندى خود را از اين رويداد پنهان كند .بىدرنگ بهقضاوت
پرداخت و گفتار آزاردهندهاى را بهزبان آورد .گفتارش نشان آن بود كه وى پيوند
دل هاى ما و جريان عشقى را كه از دوسو جارى بود نمىديد و از اين رويداد طبيعى و
احساسى درك درستى نداشت .پساز چندی كه از آشنايى ما گذشته بود ،بين خودمان
صيغه عقد را جارى كرديم و بدون اينكه پيوندمان در جايى ثبت شده باشد ،مُهر
وفادارى خود را نسبت بهيكديگر بر دلهامان نشانديم و با هم پيمان زناشويى بستيم.
سپيده بهتدريج در جريان كارهاى عملى تشكيالتى قرار گرفت و توانايىهاى خود
را در اين راه بهكار برد.
سپيده خبر ازدواج خود را با يك «مهندس ايرانى بحرينىتبار» با نامى مستعار
بهاطالع خانوادهاش در تهران رسانيد .با معرفى من بهعنوان يك بحرينى ،جايى براى
پرسشهاى دقيق در مورد خانوادهی من ،از سوى بستگان سپيده ،باقى نمىماند .ما
كه نمىتوانستيم نشانى خانهاى را در بيروت براى بستگان سپيده بفرستيم .نشانى
دفتر پست دانشگاه آمريكايى بيروت را بهآنها داده بوديم.
تقريباً هشتماه از ورود سپيده بهبيروت گذشته بود .روزى هنگام سرزدن
به دانشگاه آمريكايى ،خانمى را با پوشش ايرانى ديدم كه از دفتر پست دانشگاه بيرون
آمد .در راه خروج از دانشگاه با او همگام شدم .وقتى بيرون دانشگاه رسيد ،مردى در
پيادهرو ،منتظرش بود .با ديدن او ،قيافهی پدر سپيده را كه قبالً در عكس ديده بودم،
بياد آوردم .گزارش مادر سپيده را بههمسرش نيز شنيدم كه گفت نامه را بهپست
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دانشگاه سپرده است .بهادارهی پست برگشتم .نامهاى بهنام سپيده در ويترين پست
ديده مىشد .خود را بهخانه رساندم و سپيده را باخبر كردم .همانروز سپيده نامه را
دريافت كرد .آمدن پدرومادرش بهبيروت ،آنهم بدون خبر قبلى ،ما را غافلگير كرده
بود.
هنگام غروب بههتل محل اقامتشان رفتيم و با آنها ديدار كرديم .مادر سپيده
سكهاى بهعنوان هديهی عروسى بهمن بخشيد .ما براى پاسخ مناسب بهپرسشهاى
آنان ،محملهايى ساخته و بهانههايى تراشيده بوديم .براى عادى جلوهدادن
زندگىمان بهآنها گفتيم كه خانهی مجللى را خريدهايم كه هنوز آماده بهرهبردارى و
پذيرايى از آنها نيست و از اين بابت اظهار تأسف كرديم .مردى از دوستانشان نيز با
آنها همسفر بود كه او هم پرسشهايى پيرامون زندگى ما داشت و بىپروا دربارهی
نكات مبهم آن مىپرسيد و جوابهاى ساختگى ما را دريافت مىكرد .مشكل ديگرى
كه ما را بهرعايت دقيق گفتارمان وامىداشت ،اين بود كه يكى از همسايگان و
آشنايان خانوادهی سپيده در تهران ،مسئول ساواك در سفارت ايران در بيروت بود و
پدر و مادر سپيده بنا بود با او نيز ديدار داشته باشند .اينكه سپيده در بيروت بىنام و
نشان زندگى مىكرد مىتوانست سوءظن او را برانگيزد و برای ما مشكلی امنيتى
ايجاد كند.
بديهى بود كه بهروال سنتها بايد ما از آنها پذيرايى مىكرديم .ولى شرايط
زندگى مخفى ما اجازه نمىداد كه حتا نشانى محل سكونتمان را در اختيارشان
بگذاريم .گفتيم كه تا آمادهشدن خانهاى كه خريدهايم بهطور موقت در منزل يكى از
دوستانمان زندگى مىكنيم.
براى عادى نشاندادن ازدواجمان نيز يك عقدنامه كه بهنام (جعلى) من و نام
سپيده آراسته بود و نيز مهريهی چشمگيرى آن را وزين مىكرد ،بهپدر و مادر سپيده
نشان داديم.
من بهبهانهی كار فراوان ،از ديدار مجدد با ميهمانان معذور بودم و سپيده چند
روزى را با آنان گذراند تا اينكه آنها با خاطرهاى نهچندان رضايتبخش ،بهديدارى
كه براى ما نيز زيانى همراه نداشت ،پايان دادند و بهسالمت بهايران بازگشتند.
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زمانى كه در كارگاه مركز  44در حومهی دمشق كار مىكردم بيشتر روزها خودم را
از مركز شهر با اتوبوس به»بابالشرقى» مىرساندم .بابالشرقى در گذشته دروازهی
قديمى و باخترى شهر دمشق بوده است .از بابالشرقى براى رسيدن بهكارگاه،
مسيرى را در يك جادهی خاكى پر از كاميون مىپيمودم تا بهكارگاه برسم .اين مسير
از كنار يك قبرستان مخروبه مىگذشت .ديوارهاى بلند و خاكى قبرستان كه
باقىماندههاى يك ده قديمى بود بتدريج فرو میريخت و سنگ و كلوخش بهدشوارى
جاده و گردوغبار آن مىافزود .عبور پياده از اين جاده ،بهعلت دود و غبار فراوان از
ترافيك سنگين و خيابانهای خاكی ،در ساعات روز دشوار بود .بنابراين ،عبور از
تنگراههيی بين قبرهاى نيمه متالشىشده ،راه را آسانتر مىكرد .قبرستان چون
ويرانهاى متروك و كابوسآفرين ،در حاشيهی شهر افتاده بود .هرگاه از اين قبرستان
مىگذشتم زندگى آدمى را چون صفحهاى كه كودكى آن را سياه كرده باشد ناخوانا
مىديدم.
كارگاه  ،44راه ديگرى هم داشت كه خيلى بيشتر طول مىكشيد .از روبهروى
تلفنخانه در مركز شهر ،اتوبوسهايى بهبابالشرقى مىرفت .مسير اين اتوبوسها از
بازار خرابات شام مىگذشت .براى سوارشدن بهاتوبوس صفى در كار نبود ،آنكه زورش
بيشتر بود زودتر سوار مىشد .هركس دستش مىرسيد بهگوشهاى از اتوبوس چنگ
مىانداخت و آويزان مىشد تا كمكم با كشمكش و زور از ميان مسافران جامانده
بهداخل اتوبوس راه میيافت .اتوبوس از بازار سرپوشيده و خيابان تنگى كه بهبازار
منتهى مىشد ،عبور مىكرد و بهجنجال بازار مىافزود.
در دو طرف بازار شام ،مغازههاى خردهفروشى فشرده و چسبيده بههم قرار داشت.
غير از اتوبوس ،تاكسى ،تاكسىبار ،موتورسيكلت ،دوچرخه و گارى و هر وسيلهی
نقليهی ديگر و چهارپايان جورواجور از اين بازار عبور مىكردند .گردوغبار و دود و گاز
همهی مرزهاى آلودگى را زيرپا گذاشته بود و سروصداى بىحد و حساب آن در معيار
هيچ صداسنجى نمىگنجيد.
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از زمانى كه از ايران خارج شده بودم چهارسال مىگذشت .در طى اين مدت
هيچگونه تماسى با خانوادهام و يا افراد فاميل و دوستانم نداشتم .هنگام ترك ايران،
چند نامهی از پيش آماده بهرفقاى تشكيالتى داده بودم تا گهگاه آنها را از جنوب
ايران و يا خارج از كشور بهآدرس خانوادهام پست كنند .پساز دستگيرى در «دبى» و
طوالنىشدن مسافرت ،اين نامهها تمام شده بود و ازآنپس هيچكس از خانواده و
آشنايانم خبرى از من نداشت .آنها برداشتهاى گوناگونى از سرگذشت من داشتند.
بعضى واقعاً فكر كرده بودند كه من در جايى در اروپا مشغول تحصيل هستم و
غيرمنصفانه همهی روابط خود را با خانوادهاى كه بهمن عشق مىورزيد ،بريدهام.
عدهاى بىخبرى از من را در طى چهارسال ،دليل حادثهاى شوم مىدانستند كه مرا
بهنابودى كشانده است .گفتههاى خوشبينانهی فالگيرهاى محلى و خوابديدنهاى
آنهايى كه بهمن فكر كرده بودند ،گاه و بيگاه تسلىبخش بستگان نزديك بود .برخى
نيز در خيال خود مرا اينجا و آنجا در يك شلوغى در تهران و يا در بين جمعيتى در
مشهد مىديدند و خبرش را براى خانوادهام مىبردند .بههرحال همهی بستگان و
دوستان در انتظار خبرى از سرنوشت من بودند.
 23ارديبهشت  1353من هم يكى از مسافران اتوبوسى بودم كه از بازار شام
مىگذشت تا بهبابالشرقى برسد .آن روز ،خوشحال از اينكه براى مسير نيمساعته،
جايى در صندلى جلو اتوبوس پيدا كرده بودم ،بهتماشاى بازار سرگرم شدم .اتوبوس
چندبرابر گنجايش خود مسافر سوار كرده بود و بوقزنان در بازار شلوغ بهسختى پيش
مىرفت .بوقزدنهاى پىدرپى نيز راهگشا نبود .گوشها آنقدر بهصداى بوق خو گرفته
بود كه كسی بهآن اعتنايى نداشت .اينجا بود كه راننده و كمكراننده با فحشهاى
آبدار راهى براى پيشروى مىگشودند ،ناراحتى تنفسى كه ناشى از بيمارىام در زندان
بيروت بود ،در هواى بسيار آلودهی بازار و شلوغى داخل اتوبوس شدت يافته بود و
بىصبرانه در انتظار لحظهاى بودم كه آسمان را ببينم و الاقل دمى از هواى بيرون
بازار را ببلعم .ناگهان اتوبوس با تكان شديدى متوقف شد و مسافران ايستاده در آن
روى هم ريختند .بازار شلوغ شده بود .صداى جنجال بهطور غيرعادى زياد شد و مردم
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كنجكاو از هرسو خود را بهيك گارى كه راه اتوبوس را سد كرده بود مىرساندند .اسب
گارى بهزمين خورده بود و گارى بزرگ با بار خربزهاش گلوى بازار را بسته بود.
دقايقى بعد با همت مردم ،اسب برپا ايستاد و گارى بهحركت درآمد و اتوبوس ما
بهدنبالش بهراه افتاد .راننده عرق مىريخت و هرچه فحش بود بهزمين و زمان مىداد.
باالخره طاقتش از آن حركت مورچهوار طاق شد ،اتوبوس را متوقف كرد و بىتوجه
بهبوقها و صداهاى اعتراضآميز ،سرش را از پنجره كنارش بيرون برد و بهقهوهچى
كنار بازار سفارش چاى داد .در ميان همهمه و جنجال بازار ،راننده بىخيال بهنوشيدن
چاى مشغول بود و مسافران اتوبوس در انتظار لحظهی حركت ،عرق مىريختند،
بههم سقلمه مىزدند و اعصاب يكديگر را خرد مىكردند .من چشمم را بهبازار دوخته
بودم تا با تماشاى مردم دردسر اتوبوس سوارى را از ياد ببرم .ناگهان مردى را از
پشتسر ديدم كه آشنا بهنظر مىآمد .آن مرد كوتاهقد در بين جمعيت توى بازار
بهپيش مىرفت و گهگاه در البالى جمعيت گم مىشد .بىدرنگ از اتوبوس بيرون
پريدم و بهدنبال آن هيبت آشنا بهراه افتادم .وقتى بهاو رسيدم گمانم درست از آب
درآمد .اين خود آقاميرزا ،شوهر عمهام بود كه همراه دو مرد ديگر صحبتكنان بهراهى
مىرفتند.
من آنها را دنبال كردم .از بازار بهكوچهاى پيچيدند و از يك مرد عرب چيزى
پرسيدند و جوابى گرفتند .معلوم بود جواب درستى نشنيده بودند كه باز هم هرازگاهی
از مردى چيزی میپرسيدند .وقتى در كمر كوچهاى ايستاده بودند و مردى هاج و واج
بهآنها مىنگريست ،شنيدم كه آقاميرزا بهفارسى با گويش مخلوط همدانى و
مشهدىاش سراغ قبر «يزيد» را مىگرفت .آن مرد با دستش اشاره كرد و آن سه
ايرانى شيعهمذهب را بهسويى روان داشت .من هم بهدنبالشان بهراه افتادم .اين راه
دراز كه بهمسجد «اموى» مىرسيد بىراههاى بود كه آنها را از قبر يزيد دور مىكرد.
آن مرد عرب بهجاى آنكه مثل بقيه همشهرىهايش از نشانى قبر يزيد اظهار
بىاطالعى كند ،اين زائران ايرانى را گمراه كرده بود .مردم دمشق مىدانند كه ايرانيان
سراغ قبر يزيد را مىگيرند تا بهآنجا بروند و از نزديك وى را لعنت كنند .از آنجا كه
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يزيد براى عربهاى سنّىمذهب يك شخصيت تاريخى و قابل احترام است ،نشانى
قبر يزيد را از زائران ايرانى پنهان مىكردند.
وقتى آقاميرزا و همراهانش سر از مسجد اموى درآوردند و فهميدند كه مرد عرب
آنها را فريب داده است ،بىدرنگ بهلعن بر يزيد و نفرين بر دوستداران يزيد
پرداختند .آنها كه از رسيدن بهقبر يزيد نااميد شده بودند ،تصميم گرفتند كه پساز
أقامهی نماز بهزيارت «رأسالحسين» بروند و از آنجا لعن و نفرين بيشترى را بهيزيد
حواله كنند .در ضلعى از مسجد اموى حرم كوچكى بهنام رأسالحسين وجود دارد كه
گروهى از شيعيان معتقدند كه سر امامحسين در آنجا مدفون است .همراهان آقاميرزا
با آستينهاى باالزده و سر و صورت خيس ،بهطرف شبستان بزرگ مسجد راه افتادند
بعد كفشهايشان را در دست گرفتند و وارد شبستان شدند.
همينكه آقاميرزا را تنها يافتم ،خود را بهوى كه تازه وضو ساخته بود رساندم.
دستم را بر شانهاش گذاشتم و سالم گفتم .آقاميرزا كه مىخواست بداند بهكى جواب
سالم مىدهد ،چشمان حيرتزدهاش را بهمن دوخت .تا چند لحظه همهی وجودش
فقط نگاه بود .گفتم« :آقا من را مىشناسيد؟» .بغضى ناگهان در گلويش تركيد،
درحالى كه اشك در چشمانش حلقه زده بود گفت« :شما محسن آقايى؟ آقاجان اينجا
چكار مىكنى؟ ،مىگفتند يك جايى هستى كه نمىتونى بيرون بيايى!» آقاميرزا كه
گوشهايش خوب نمىشنيد با صداى بلند حرف مىزد .در گوشش گفتم« :به
همراهانتان بگوييد كه من از بستگانتان هستم و در خارج درس مىخوانم ».او كه شمّ
سياسى داشت گفت« :مىدونم ،مىدونم».
آقاميرزا بىسواد بود و در مشهد زمستانها فرنى و تابستانها بستنى مىفروخت،
در بين مذهبىهاى ضدشاه بهنام سيداحمد معروف بود .او مصدقى بهتمام معنى بود.
براى نواب صفوى سرودست مىشكست .از وقتى آيتاللَّه طالقانى و مهندس بازرگان
در اوايل دهه  1340بهزندان افتادند از آنها حمايت مىكرد .آقاميرزا براى دهنكجى
بهساواكىها ،عكس بزرگ و قابگرفتهی آقاى طالقانى را در مغازهاش زده بود .هربار
مأموران ساواك مىآمدند ،آقاميرزا را با عكس طالقانى مىبردند ،مفصل كتك
مىخورد و يكى دو روز او را در بازداشت نگه مىداشتند .بهمحض اينكه آزادش
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مىكردند آقاميرزا اول يك عكس ديگر از طالقانى تهيه مىكرد و با آن عكس
بهمغازهاش برمىگشت .وقتى ساواك مشهد فردى مورد عالقهی آقاميرزا را دستگير
مىكرد قبل از همه ،اين آقاميرزا بود كه بهسراغ ساواك مىرفت .آنقدر مىرفت و
برمىگشت تا اجازهی مالقات مىگرفت .او علىرغم تهيدستى براى زندانى ،بخارى
نفتى و پتو مىخريد و غذا و ميوه بهاو مىرسانيد .برخى از رجال سياسى امروز ايران از
جمله زندانيانى بودند كه بههمت آقاميرزا در بازداشتگاه ساواك گرما ،غذاى كافى و
ميوه مىگرفتند .عمه ،كه از بذل و بخششهاى شوهرش بىبهره بود ،از فقر
مشتركش با او رنج مىبرد .او هميشه از آقاميرزا گاليه داشت .عمه حرفش اين بود
كه چرا شوهرش از صبح كله سحر تا پاسى از شب براى معاش جان مىكند و بعد
اندك دستآوردش را خرج ديگران مىكند .آقاميرزا در تمام عمرش ،چه تابستان و چه
زمستان ،همهی روزها بههم پيوسته سحرگاهان تا نيمهشب كار مىكرد.
پساز ديدار گرمى كه با آقاميرزا در وسط مسجد اموى داشتيم با هم
بهمسافرخانهی محل اقامتش رفتيم .وقتى عمهام مرا ديد تا دقايقى فقط اشك شوق
مىريخت و خدا را شكر مىكرد كه حاجتى را كه زير ناودان طال در مكه طلبيده بود،
مستجاب شده بود .عمه وشوهرش ،آقاميرزا ،از حج عمره برمىگشتند .همان شب دو
اتاق در يك خانهی شخصى اجاره كردم و تا روز بعد با آنها بودم .من بهآنها گفتم
كه در اروپا تحصيل مىكنم و موقتاً براى زيارت بهشام آمدهام .نامهای نيز برای
خانوادهام نوشتم تا پيام سالمت بودنم را بهآنها رسانده باشم .وقتى عمه و آقاميرزا
بهايران برگشته بودند نامهی من و خبر ديدارشان با من ،بهمعماى بىجوابى كه در
ظرف چهارسال بسيارى را رنج داده بود ،پاسخ گفت.

دستگيرى در دمشق
من براى انجام كارها و تماسهاى تشكيالتى مرتب بين دمشق و بيروت رفتوآمد
میكردم .تاكسىهاى ويژهيی بين اين دو پايتخت هميشه در آمدوشد بود .يكشنبه
 29ديماه 19(1353ژانويه  )1975مثل هميشه با يك تاكسى بهدمشق رسيدم.
گرد و غبارى كه بادهاى صحرايى همراه مىآورد غروب آن روز را تيره و خشك كرده
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بود و ريزگردهايی كه از صحرا بهشهر رسيده بود چشم عابران را مىآزرد .از گاراژ
بيروت تا مسافرخانهی «خديويه» ده دقيقهاى پياده رفتم .المپهايى كه بر بساط
دستفروشان و گارىدارهاى جلو مسافرخانه روشن بود درهالهاى از غبار فرو رفته بود و
صداى جارزدن فروشندهها درهم مىپيچيد .گارى جگرفروشى نزديك مسافرخانه مثل
هميشه پر از مشترى بود و رستورانى كه درست زير مسافرخانه در نبش خيابان قرار
داشت پر از سربازهاى سورى بود كه با لباس نظامى دور ميزها نشسته ،حُمّصْ (يك
غذاى سنتى عربى مركب از نخود كوبيده و ارده و روغن زيتون) مىخوردند و
بذلهگويى مىكردند.
هرچه از پلههاى مسافرخانه باالتر مىرفتم آرامش بيشترى كه نشان دورى از
هياهوى بازار بود احساس مىشد .در طبقهی دوم و در برابر دفتر مسافرخانه كيف و
ساك كوچكم را بر زمين گذاشتم و گذرنامهی خود را بهجوانى كه فقط سرش از پشت
ميز بلندى پيدا بود دادم تا نامم را بهعنوان مسافر تازهوارد ثبت كند .من بارها در اين
مسافرخانه اتراق كرده بودم و به همه چيز آن آشنايى داشتم .اكنون سه ماه از آخرين
اقامتم در مسافرخانهی خَديويّه گذشته بود .دفتردار مسافرخانه مرا بهعنوان يك فدايى
فلسطينى مىشناخت زيرا هميشه با يك كارت هويت فدايى در آنجا ثبتنام كرده
بودم .اين بار يك گذرنامهی عراقى بهنام «حمدان انورالكواكبى» ،متولد «كركوك»
همراه داشتم .اين گذرنامه حقيقى بود و با عكس خود من و با نامى كه روى كارت
فدايى بود صادر شده بود .گذرنامه را كه فكر مىكردم از اعتبار بيشترى برخوردار
باشد ،بهدفتردار دادم .وى پساز بررسى دقيق آن پرسيد كه آيا از كار فدايى ،دست
كشيدهام .همراه با پاسخ منفى ،كارت هويت فدايىام را نيز بهاو نشان دادم .وى
گذرنامه را با كليد اتاقى در طبقه سوم بهمن برگرداند و راهى اتاقم شدم.
روز دوشنبه ظهر با كريم (عباس پاكايمان) قرار داشتيم و بقيهی روز را با هم
بوديم .در آن هنگام عباس در تدارك سفرى بهايران بود و بنابود مقداری اسلحه نيز با
خود ببرد .دادن اطالعات الزم امنيتى و آمادهكردن فرد براى مسافرتى پر خطر نياز
بهزمان داشت .غروب آن روز بعد از اينكه با عباس قرارى براى ديدار مجدد در همان
شب گذاشتيم از هم جدا شديم و من بهمسافرخانه برگشتم.
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مسافرخانه ،چهرهی پررفت و آمد چندسال پيش را از دست داده بود و اين بار
خلوت بهنظر مىرسيد .اين مسافرخانهی ارزانقيمت كه پساز مرگ صاحب اصلىاش
دست بهدست مىگشت ،بهسرعت فرسوده مىشد و خدمات آن كاهش پيدا میكرد.
اين بار حتا مالفههاى استفادهشده عوض نشده بود و از نظافت روزانه نيز خبرى نبود.
از پلههاى كنار دفتر باال رفتم و با ورود بهاتاقم يكراست روى تخت دراز كشيدم.
وقتى از صداى ضربهی روى درب از جا پريدم دفتردار هتل كه روز پيش او را ديده
بودم پشت در بود و با لحنى كه حكايت از يك كار جدى مىكرد گذرنامهام را
خواست .قبل از اينكه علت اين كار را بپرسم وى گفت كه مىخواهد نامم را در دفتر
هتل بنويسد .از آنجا كه هنگام ورود بههتل گذرنامه را نشان داده و نامنويسى انجام
شده بود نامنويسى دوباره معنى نداشت .من در حالى كه شگفتى خود را ابراز مىكردم
گذرنامه را با اكراه بهدست او سپردم و او خوشحال از پلهها پايين رفت.
بهانهی دفتردار براى گرفتن گذرنامه بههيچوجه قانعكننده نبود .فكر اينكه شايد
پليس گذرنامه را خواسته است و يا دفتردار نقشهاى براى ربودن آن دارد بهذهنم
خطور كرد .بالفاصله از پلهها پايين رفتم و خود را بهدفتر مسافرخانه رساندم تا شايد
چيزى دستگيرم شود .بهمرد ناشناسى كه پشت ميز مسافرخانه نشسته بود گفتم كه
براى مراجعه بهمركز تلفن و ارسال تلگراف بهگذرنامهام احتياج دارم .همهی
تماس هاى تلفنى و تلگرافى كه از مركز تلفن شهر انجام مىشد با كارت شناسايى
ممكن بود و هميشه نام فرد و مقصد تلفن يا تلگراف در دفترى ثبت مىشد تا بعداً در
اختيار پليس امنيتى قرار گيرد .آن مرد نگاهى بهدوروبرش انداخت و با حركت سرش
فهماند كه چنين چيزی را پيدا نمیكند .در حاليكه من جوياى گذرنامهام بودم دفتردار
كه صداى مرا شنيده بود از اتاقى بيرون آمد و گفت كه كار گذرنامه تا چند لحظه
ديگر تمام خواهد شد .بهاتاقم برگشتم و در فكر فرو رفتم .كاسهاى زير نيمكاسه بود.
با توجه بهجو پليسى حاكم بر سوريه ،بعيد نمىدانستم كه كار بهپليس و بازپرسى
بينجامد .از اين رو بايد مداركى را از بين مىبردم تا موجب دردسر نشود .چند كارت
فدايى فلسطينى همراه داشتم كه هروقت نياز بهكارت هويتى براى ياران تشكيالتى
مىبود عكسى روى آن مىچسبانديم و كارت مورد استفاده قرار مىگرفت .همهی
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كارتهاى شناسايى فدايى را كه همراهم بود ،بهاستثناى يك كارت كه عكس و اسم
آن با گذرنامهام مطابقت داشت ،در بخارى نفتى كه شعلهور بود انداختم .همراهداشتن
كارت شناسايى فدايى بهنام خودم نشان ارتباط من با جنبش فلسطين و نيز توجيه
رفتوآمدهايم بهسوريه بود .از اين رو مفيد بهنظر مىرسيد.
تقريباً نيمساعت بعد دفتردار با چهرهاى گشاده بهاتاقم آمد و گذرنامهام را برگرداند.
با خود گفتم كه احتماالً پليس امنيتى گذرنامه را بررسى كرده و چون گذرنامه واقعى
بوده است ،جايى براى سوءظن نيست .با خيال راحت مسافرخانه را ترك كردم و
بهمحل قرار با عباس پاكايمان رفتم .همراه عباس در خيابانهاى نسبتاً شلوغ مركز
شهر قدم مىزديم و درباره سفرى كه او در پيش داشت صحبت مىكرديم .سخن
درباره چگونگى انتقال اسلحه بهايران بود.
عباس از اعضاى مخفى سازمان در داخل كشور بود كه بهعلت نارسايی دريچهی
قلب بهخارج فرستاده شده بود .وى يكسال پيش از آن با كمك محمد يقينى از
طريق افغانستان بهسوريه آمد و براى معالجه نيز مدت كوتاهى در انگلستان بهسر برد.
عباس كه دوران نقاهت خود را در سوريه و در خدمت تشكيالت گذرانده بود اكنون در
راه بازگشت بهايران بود.
در پيادهرو ،يك آفيش ديوارى نظرمان را بهخود جلب كرد .آفيش از جشنى
عمومى بهمناسبت سالگرد استقالل رومانى خبر مىداد .زمان شروع برنامه نيمساعت
بعد و مكانش در باشگاه افسران بود كه تنها يك خيابان از ما فاصله داشت .تصميم
گرفتيم سرى بهآنجا بزنيم.
تاالر باشگاه افسران با نور تزئين شده بود و ما در آخرين صندلىهاى خالى كه در
ته سالن بود جا گرفتيم .لحظاتى بعد برنامهی اين جشنواره توسط خانمى خوانده شد و
با شروع اولين بخش آن ،يك گروه كر بزرگ تمام صحنه را پر كرد .با كناررفتن
پرده هاى ارغوانى كه از سقف تا زمين آويخته بود ،گروه اركستر جشنواره نيز نمايان
شد .همراه با حركات دستانى كه ابزار موسيقى را بهصدا درمىآورد افراد كُر
دستهجمعى آواز مىخواندند و انبوه صدا در زير سقف بلند تاالر بههم مىپيچيد.
موزيك سنگين و دلنشينى دلهاى تماشاچيان را بهخود كشيده بود .اعضاى كر كه از
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رومانى آمده بودند همه مرد بودند .شايد آنها بهاحترام سنت كشور ميزبان ،كه يك
كشور مسلمان بود ،اع ضاى زن گروه را با خود نياورده بودند .البته در سوريه زنها در
همهی فعاليتهاى اجتماعى حضور داشتند و در صحنههاى تئاتر و سينما نيز آزادانه
ظاهر مىشدند .بيش از پنجاه دست كت و شلوار خاكسترى ،پيراهنها و كراواتهاى
آبى در برابر چشمان ما بود .قيافه ها جدى و صداى كر كامالً مردانه و بم بود .اين
اولين بار بود كه من آواز يك گروه كر حرفهاى را مىشنيدم .چيزى كه برايم هم تازه
و هم جالب بود و لختی فكر جريانات پليسى را در آن فضاى شاد و دلانگيز از ياد
برد.
بعد از پايان اين مراسم ،وقتى نزديك ميدان «مَرجه» از عباس جدا شدم اندكى
بهنيمهشب مانده بود .دقايقى بعد بهمسافرخانه رسيدم و پساز ورود بهاتاقم دراز
كشيدم .احساس گرسنگى مرا بهفكر تهيهی غذا انداخته بود .در آن هنگام از شب
همهی اغذيهفروشىها بسته بود .بهفكر غذا بودم كه كسى ناگهان بهدر اتاق كوبيد و
بىدرنگ سه هيكل بلند كه لباسهاى شخصى و تيرهرنگى برتن داشتند وارد اتاق
شدند .اولى گفت «گذرنامه!» ،دومى بهبازرسى بدنم پرداخت و سومى اثاث من و
تشك و لحاف مسافرخانه را زير و رو مىكرد و بهسوراخ سنبههاى اتاق سر مىكشيد.
هيچكدام بهسؤال من كه مىگفتم شما كى هستيد جوابى نداد .سرانجام بهدستور
آنها همهی وسائلم را برداشته و تحتمراقبت از اتاق خارج شدم .وقتى از جلو دفتر
مسافرخانه مىگذشتم دفتردار ،پشت ميزش ما را تماشا میكرد و از تماشاى شاهكارى
كه آفريده بود لذت مىبرد .از پلههای مسافرخانه پايين آمديم ،سوار يك جيپ لندرور
شديم و جيب بهراه افتاد.
دقايقى بعد در حاشيهی يك خيابان خوش آب و هوا و نسبتاً تميز از جيپ پياده
شدم و دنبال مأمورى كه دستم را در دستش قالب كرده بود ،بهراه افتادم .از چند پله
پائين رفتيم و بهدهليز تاريكى رسيديم .زنگى بهصدا درآمد ،درى باز شد و وارد يك
ساختمان زيرزمينى شديم .چشمهاى پرسؤالى از هرسو بهمن خيره بود .مقدار نسبتاً
زيادى پول خارجى ،تعدادى كپسول سيانور و برخى وسايل جعل همراه داشتم.
مأموران پولها و وسايل همراهم را تحويل گرفتند .مىدانستم كه در چنگ مأموران
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امنيتى سوريه هستم و در ذهنم بهدنبال پيداكردن علت دستگيرى و نيز چگونگى
برخوردى مناسب با آنها بودم .يكى از مأموران همراهم را كه مرتب بهديگران دستور
مىداد ،بهكنارى كشيدم و بهآرامى بهاو گفتم« :من يك ايرانى هستم كه در سازمان
الفتح كار مىكنم .اگر سؤالى در مورد من داريد لطفاً بهدفتر ابوجهاد (مرد شماره 2
سازمان الفتح و مسئول امور نظامى اين سازمان) تلفن بزنيد و درباره من سؤال كنيد».
خبر اينكه يك ايرانى عضو الفتح باشد براى اين مأمور جالب بود و گشايشى در
رخسارش نمايان شد ،اما مقام او در حدى نبود كه بتواند بهمن جوابى بدهد و يا
تصميمى بگيرد .ظاهراً او وظيفهاى جز دستگيرى و تحويل من بهآن مركز نداشت .او
با مهربانى گفت« :اينجا فقط يك سين و جيم است و بس ».مأموران همراهم مرا
بهشخصى بهنام ابواحمد تحويل دادند .ابواحمد كه سعى مىكرد خود را فردى فهميده
و مؤدب نشان دهد مرا بهاتاقى هدايت كرد و برگههاى بازپرسى را كه در دستش بود
روى ميز گذاشت .جمله «سازمان امنيت ،بخش هتلها» را در باالى برگه خواندم.
ابواحمد سؤال مىكرد و جوابهاى من در پرسشنامه درج مىشد .نيمساعتى اين
سؤال و جواب بهطول انجاميد .سپس مرد بلندقد و نيرومندى كه سرش نسبت
به هيكلش كوچك بود ،وارد اتاق شد و با لحنى كه نشان مىداد مقام بااليى دارد از
ابواحمد پرسيد «به همهی سؤالها جواب داد؟» ابواحمد گفت« :بلى آقا» رئيس با
چهرهاى كه راضى بهنظر مىآمد از اتاق بيرون رفت و يكى از مأمورانى را كه مرا
دستگير كرده بود بهاتاق فرستاد .لحظهاى بعد همراه دو مأمور ديگر با يك لندرور
راهى خيابانهاى دمشق شديم .مسير لندرور بهنظرم آشنا مىآمد .از بازار حميديه
گذشتيم و در نزديكى منطقهی خرابات شام بهكوچهاى پيچيديم .لندرور در پشت يك
درب آهنى تيرهرنگ توقف كرد .يكى از همراهانم چند مشت بهدر كوبيد و گفت« :از
سازمان امنيت زندانى داريم ».با گشودهشدن درب ستبر و رنگ و رورفته وارد حياط
كوچك و تاريكى شديم .سپس با ورود بهتنها اتاقى كه بهاين حياط راه داشت ،تحويل
من بهزندان انجام شد و مأموران همراهم بدون خداحافظى زندان را ترك كردند.
لباسها و كالهپوستى عاريتى كه هيچكدام با قد و قامتم تناسب نداشت دستاويز
خندههاى تمسخرآميز و تحقيركنندهی مسئول زندان شد .اين لباسها از ياران
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تشكيالتى كه بهمنطقهی خاورميانه رفتوآمد داشتند باقى مانده بود و شايد رنگ و
اندازه آنها نيز بهيكديگر نمىخورد .درحالى كه مسئول زندان كاله را از سرم
برمىداشت جوكى آزاردهنده برزبان آورد .بعد مأمور دونپايهاى را صدا كرد تا بهروال
زندان ،بازرسى بدنى دقيقى انجام دهد .مأمور ،وسايل ممنوعه مانند بند كفش و
كمربند و ساعت را گرفت و قبل از اينكه بهگرماى مطبوع اتاق رئيس زندان خو
گرفته باشم ،به بيرون هدايت شدم .هوا تاريك و سرد بود .هيكلى كه در تاريكى
بهسويى مىرفت مرا با خود مىبرد .صداى قفل و زنجير و چرخش در آهنى شنيده شد
و از چند پله باال رفتيم .باز هم صداى قفل و زنجير و در آهنى ديگرى بهگوش آمد.
مأمور همراهم بهچند سلول سرك كشيد .سكوت مرگبارى كه بر سلولها حاكم بود،
از خالىبودن آنها حكايت مىكرد .ناگهان سرفههاى خشك و دلخراش يك زندانى
سكوت را شكست و از وجود آدمى در زندان خبر داد.
مأمور در جلو سلولى ايستاد و بهمن دستور داد كه دو پتو از آن سلول بردارم .بوى
تعفن پتوهايى كه بهدست گرفته بودم تهوعآور بود .بهدستور مأمور از پلههاى انتهاى
راهرو پايين رفتم و بهفضايى كامالً تاريك وارد شدم .با لمس ديوار و درهاى آهنى
بهپيش مىرفتم تا اينكه در جايى متوقف شدم .مأمور همراهم مرا بهدرون سلولى
فرستاد .بىدرنگ در آهنى سلول بسته شد و رابطهی مرا با دنياى خارج قطع كرد.
صداى پاى مأمور را كه با آهنگى يكنواخت كم مىشد تا آنجا كه ممكن بود شنيدم.
تنهايى و سكوتى شوم سلول كامالً تاريك را فرا گرفته بود .دقايقى گذشت تا
بهتاريكى خو گرفتم.
بهتدريج روزنهی كوچكى را در باالى ديوار مىديدم كه نور كمرنگى از آن
بهتاريكى راه مىيافت .درحالى كه از سرما دست هايم را بههم گره كرده بودم ،در
طول سلول قدمى بهجلو برداشتم .زمين ناهموار بود .در قدم بعدى يك صفحهی
آهنى زيرپايم بهصدا درآمد .چند پا بهاين صفحه كوبيدم تا از صداى ناهنجارش آن را
بشناسم ،زيرش خالى بهنظر مىرسيد .خود را بهزمين نزديك كردم تا صفحه را لمس
كنم .بوى تعفن حكايت از اين داشت كه صفحه آهنى زيرپايم درپوش چاهك رفع
حاجت در اين سلول بود .در يكطرف سلول در ارتفاع تقريباً نيممترى زمين يك
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سكوى سيمانى بود .پتوها را بهخود پيچيدم و بهپهلو روى سكو خوابيدم .بىاختيار پاها
را جمع كردم و در بغل گرفتم تا از گزند سرما در امان باشم.
اين بار بدون اينكه از نظر قانون جرمى كرده باشم ،بهزندان افتاده بودم .من مورد
سوءظن يك رژيم پليسى و غيرمردمى بودم .ادامهی حيات رژيمهاى استبدادى در
گرو تفتيش عقايد و كنترل ذرهبينى همهی حركات مردم در جامعه است .بخشى از
پليس امنيتى سوريه ،مسافران مسافرخانهها و هتلها را مورد بازرسى و كنترل دقيق
قرار مى داد .گفتنى است كه در سوريه كسى حق مالقات مسافر را در اتاق وى
نداشت .همهی مالقات ها بايد در سالن عمومى و در برابر چشم كاركنان مسافرخانه و
يا در ميدان ديد دوربينهاى تلويزيونى هتل انجام مىگرفت.
صداى چكمههاى نگهبانى كه امتداد ديوار پشت سلولها را با ريتم يكسانى
مىپيمود ،توجهام را بهخود جلب كرده بود كه ناگهان فريادهاى ناشى از ضرب و شتم
و شكنجه قلبم را فشرد .گوشهايم را كه تيز كردم صداى ناهنجار باز و بستهشدن
قفل يك در آهنى و نيز صداى رفتوآمد مداوم عدهاى شنيده مىشد .زمان
شكنجههاى نيمهشب فرا رسيده بود .مىدانستم كه درست هنگامى كه زندانى
بهخواب آرام و عميقى نياز دارد ،شكنجهگران بازار نكبتبار خود را مىگشايند.
براساس آنچه قبالً تجربه كرده بودم نوبت من هم بهزودى فرا مىرسيد .ساعتى از
آغاز اين هياهو گذشته بود كه در سلول باز شد و مأمورى مرا بهبيرون فرا خواند.
همراه مأمور بهاتاقى وارد شدم .در آنجا هيچ عالمتى از شكنجه بهچشم نمىخورد .مرد
چاق و چلهاى كه پشت ميز بزرگى نشسته بود از جاى خود برخاست و روى نيمكتى
كنار بخارى نفتى نشست .وى با اشاره بهمن فهماند كه روى نيمكت مقابلش بنشينم.
ناگهان زنگ تلفن بهصدا درآمد .آن مرد از جاى خود تكانى خورد و گوشى را برداشت.
خود را سرگرد معرفى كرد و ظاهراً با مخاطب تلفنى خود دربارهی من صحبت
میكرد .گفت« :ما همه چيز اين مجرم را مىدانيم .اين داراى سوابق سويى است.
پروندهاش سنگين است .فقط كافى است كه خودش هم اقرار كند .اگر اقرار نكرد ما
مىدانيم چه كنيم».
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من اينگونه صحنههاى ساختگى و شيوههاى روانى را بارها تجربه كرده بودم.
افسر زندان گوشى را گذاشت و درحالى كه لبش را با دندان مىفشرد آهسته بهطرف
من آمد ،مشت محكمى بهچانهام كوبيد كه جايم را روى نيمكت تغيير داد .بعد گفت:
«ما همه چيز تو را مىدانيم .فقط مىخواهيم بدانيم تو راستگو هستى يا دروغگو ».من
گفتم« :شما كه همه چيز را مىدانيد همان را گزارش بدهيد چه احتياج دارد من را
امتحان كنيد ».از اين پررويى خوشش نيامد .با لگد بهپايم كوبيد .از حرفهايش معلوم
بود كه اصالً نمىدانست چرا دستگير شدهام .آن شب بهعنوان بازداشتى موقت بهآن
بازداشتگاه سپرده شده بودم.
او تيرى بهتاريكى مىانداخت تا شايد طعمهاى بهدست آورد و نزد اربابانش سرافراز
باشد .افسر زندان گاه با تردستى و گاه بهگونهاى ناشيانه مىكوشيد كه حرفى از من
بكشد و رازى را كشف كند .او مىگفت خودت داستان را مو بهمو بگو .پرسيدم چه
داستانى؟ گفت« :داستانى كه تو را بهاينجا كشانده است ».گفتم« :من هم مثل شما
انقالبى هستم .شما در جبههی سوريه عليه اسرائيل فعاليت مىكنيد و من در جبههی
سازمان الفتح .اگر بهاين ادعا شك داريد لطفاً بهدفتر ابوجهاد تلفن بزنيد تا هويت و
شغلم برايتان مشخص شود ».من بهخوبى مىدانستم كه حمايت رژيم سوريه از
سازمانهاى مبارز فلسطينى در چارچوب منافع آن رژيم بود و هرگاه احساس مىشد
كه يك عملكرد فلسطينىها سودى براى آنان ندارد بهشدت با آن مخالفت مىكردند.
رژيم سوريه انتظار داشت كه فلسطينىها همهی جزئيات كار خود و از جمله تماس با
نيروها و افراد مبارز ديگر كشورها را بهآن رژيم گزارش دهند.
از آنجا كه اشغال فلسطين توسط صهيونيسم جهانى يك ظلم و بىعدالتى آشكار
است مبارزه با آن نيز محك درستى و عدالت بهشمار مىآيد .دولتهاى بسيارى براى
اينكه خود را طرفدار حق و عدالت نشان دهند با بهنمايشگذاشتن رابطه با
فلسطينىها لباس مقدسى بر خود مىپوشاندند .اين تنها رژيم سوريه نبود كه از نمد
فلسطين براى خود كاله مىساخت .مسئلهی فلسطين وسيلهی بهرهبردارى بسيارى از
حكومتها و دولت هاى ضدمردمى و استبدادى بوده و هست .هر كودتاچى و يا
فرصتطلبى كه در كشورهاى عربى و اسالمى روى كار مىآمد و هركس كه
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مىخواست خود را انقالبى و پيشرو معرفی كند ،رابطهاى پرسروصدا با سازمانهاى
فلسطينى برقرار مىكرد .چند عكس با سران معروف فلسطينى ،خوراك تبليغاتى
خوبى براى فريب افكار عمومى بود .آنها بدينوسيله خود را پشتيبان حق و عدالت
معرفى مىكردند.
رهبران جنبش فلسطين در ارتباط با انبوه شيادان حاكم بر كشورهاى عربى و
اسالمى ،خوب آموخته بودند كه چگونه بندبازى كنند .آنها ضمن اينكه سعى
مىكردند از امكانات اين رژيمها برخوردار باشند خود را از منجالب وابستگى كه
برايشان تهيه ديده بودند برحذر مىداشتند .بههمين دليل رويداد بازكردن و بستن
دفاتر نمايندگيشان در پايتختهاى گوناگون يك رويداد عادى بود .بسيار اتفاق
مىافتاد كه عرفات با آغوش باز در كشورى پذيرفته مىشد و همينكه سازمان
آزادیبخش فلسطين (ساف) براى حفظ استقالل خود پافشارى مىكرد و بهخواست
حكومتى گردن نمىنهاد ،با چندين اتهام و برچسب از سوى آن حكومت طرد مىشد.
انقالبىبودنم بهمذاق رئيس بازداشتگاه خوش نيامد .با ركيكگويى مرا از اتاق
بيرون انداخت و بهدست مأمورى سپرد تا بهسلولم برگردم .خستگى مرا بهخواب
عميقى فرو برد .صبح روز بعد با ديدن نور باريكى كه از روزنهی باالى ديوار بهداخل
سلول تابيده بود ،جلوهاى از زيبايى طبيعت را در سلول تنگ و تاريك خود تماشا
كردم.
ساعاتى از روز گذشته بود كه مأموران سازمان امنيت بهبازداشتگاه آمدند و مرا
بهادارهی مزبور بردند .مرد بلندقدى كه شب پيش او را ديده بودم ،در راهروى اداره
منتظر ايستاده بود .وى بدون سالم و عليك با لحنى تحقيرآميز از من خواست كه
همراه او بهاتاقش بروم .لحظهاى بعد درحالى كه او بر صندلى راحتى رئيس اداره
لميده بود ،شروع بهصحبت كرد« .ابومحمود» تمام نيرويش را بهكار مىبرد تا جزييات
ارتباط من و فلسطينىها را كشف كند .او مىخواست بداند كه اين ارتباط خصوصى
است يا تشكيالتى و اگر تشكيالتى است ،آن تشكيالت كدام است و رابطهاش با
فلسطينى ها در چه حدى است .براى پليس امنيتى سوريه هرگز خوشايند نبود كه يك
گروه خارجى ،بدون اطالع آنان در سوريه با فلسطينىها تماس داشته باشد.
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ابومحمود دستور داد تمام وسايل همراهم را بازرسى كنند .مىگفت« :دقت كنيد
پولها قالبى نباشد و آن كپسولهاى شيشهاى (كپسولهاى سيانور) مىتواند چاشنى
مواد منفجره باشد!» .چند هزار مارك آلمان و فرانك فرانسه و پوند انگليسى همراه
يك فرد خارجى ،نيز مىتوانست معنى خاصى داشته باشد .جاسوسى جرمى است كه
بههرقيافه و لباسى و هر تيتر و عنوانى مىآيد .در سوريه جاسوسى وسيلهاى براى
متهمكردن همهی مخالفان رژيم بود و بهراحتى بههركسى مىچسبيد.
ابومحمود معاون خود را فرا خواند و بهاو دستور داد جزئيات هويت و اشتغال مرا
بازپرسى كند و كتباً بهاطالع او برساند .غير از ابومحمود ،رفتار ساير مأموران عادى و
در برخى موارد احترامآميز بود .مهمترين سؤالى كه طى بازپرسىها مىشد اين بود كه
با كدام گروه يا مؤسسه فلسطينى و در چه آدرسى و با چه شخصى ارتباط دارم .من
بعضى افراد را در بخش برنامهريزى سازمان آزادیبخش فلسطين مىشناختم .اين
بخش از جمله بهفعاليت تبليغاتى و فرهنگى نيز مىپرداخت .در پاسخ بازپرس گفتم
كه من با بخش برنامهريزى ارتباط دارم .گذرنامهی عراقى كه همراه داشتم ورود و
خروج مكرر بين سوريه و لبنان را نشان مىداد و بازپرس مىخواست دليل هر
رفتوآمدى جداگانه توضيح داده شود .من گفتم كه بهعنوان مربى آموزشى براى
الفتح كار مىكنم و رفتوآمدها در اين ارتباط است .در پاسخ بهاينكه چه آموزش
مىدهم؟ گفتم« :مواد منفجره ».با شنيدن «مواد منفجره» بازپرس از جاى خود پريد
و بهسرعت بهاتاق رئيس رفت .دقيقهاى بعد ابومحمود مانند يك شكارچى حريصانه
بهسراغ شكارش دويد .بهمحض ورود بهاتاق نگاهش را بهمن انداخت و گفت« :اين
تويى؟» او يك عكس نقاشىشده از چهرهی يك مرد را در برابر من گرفته بود.
عكس سياهقلم با قيافهی من تفاوت فاحشى داشت .گفتم« :اين مىتواند عكس من
باشد؟».
بازپرسى در آن روز ظاهراً تمام شد و لختى در راهرو تنها ماندم تا اينكه يكى از
مأموران با چند ساندويچ وارد شد .من يكى از ساندويچهايى را كه وى براى خود و
دوستانش از بيرون خريده بود ،خريدم و گرسنگى ناشى از بيست و چهارساعت
بىغذايى را فرو نشاندم .ساعت سه بعدازظهر بود كه دو مأمور بهسراغم آمدند و مرا با
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خود بردند .اين بار بخش خارجىها در ادارهی امنيت سياسى در انتظارم بود .پساز
ورود بهاين اداره معلوم شد كه رئيس بخش خارجىها در آنجا نيست .يكراست بهاتاق
رئيس امنيت سياسى هدايت شدم .مردى كوتاهقامت با لباسهاى تيره و پيشانى بىمو
و شفاف پشت ميز بزرگى ايستاده بود و بدون اينكه توجهى بهمن داشته باشد از
پنجره بيرون را تماشا مىكرد .بهدستور مأمور همراهم بر نيمكتى كنار ديوار نشستم،
ناگهان رئيس رويش را برگرداند .شتابزده ،همراه با نگرانى و لحنى خشن گفت« :چه
چيزى يا چه كسى تو را بهكشورهاى عربى كشانده است؟» جواب من آسان بود.
گفتم« :مسئله فلسطين».
رئيس خيلى عجول بهنظر مىآمد .او در زمزمهی كوتاهى بههمكارانش فهماند كه
ميهمانانش در منزل منتظر او هستند .او كه بازپرسى از من را در حوزهی كار خود
نمىدانست عجله داشت كارش را هرچه زودتر تمام كند .شتابزده سؤالى را مىپراند و
هنوز جوابى نگرفته سؤال بعدى را مطرح مىكرد .چيزى نگذشت كه از جايش
برخاست و درحالى كه از اتاق بيرون مىرفت درباره تدريس و كار با مواد منفجره
پرسيد .وقتى دم در رسيد بهزيردستش كه سراپا گوش ايستاده بود تأكيد كرد كه
بازپرسى بايد ادامه پيدا كند .اين مالقات دو سه دقيقهاى با خروج رئيس امنيت
سياسی بهپايان رسيد .من را دوباره بهبازداشتگاه شب پيش و بهسلولى مانند سلول
قبلى برگرداندند.
صبح چهارشنبه همراه مأموران بخش هتلها مجدداً بهادارهی پليس هتلها
فرستاده شدم تا براساس دستور روز قبل ،بازپرسى ادامه پيدا كند .اين بازپرسى براى
تكميل كمبودهاى بازپرسى قبلى انجام مىشد .هنگام ظهر دوباره بهبخش خارجىها
در ادارهی امنيت سياسى تحويل داده شدم .وقتى مرا بهاتاق مجللى در طبقه دوم
بردند ،هفت نفر دور ميز بزرگى نشسته بودند .در ميان چشمانى كه بهمن خيره شده
بود ،رئيس بخش هتلها و معاونش كه طاليهداران آن كشف بزرگ و دستگيرى من
بودند با افتخار بهشكار خود مىنگريستند.
رئيس اين جلسه كه در صدر ميز نشسته بود ،فردى باادب و مهربان بهنظر مىآمد.
رئيس و افراد حاضر در جلسه هركدام سؤالى مىكردند .سؤاالت بيشتر پيرامون وضع
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ايران ،نيروهاى مخالف دولت و از جمله جبهه ملى دور مىزد .سپس چگونگى تماس
من با سازمان الفتح مطرح شد .من گفتم كه برعليه رژيم شاه در ايران فعاليت
مىكردهام و اكنون بهيارى مبارزان فلسطينى آمدهام .جوانى سياهچرده كه در كنارم
نشسته بود با فارسى گويشدارى گفت كه اطالعات خوبى درباره جريانات داخل ايران
دارد و گفتههاى مرا تأييد مىكند .وى دربارهی دكتر اعظمى ،سپهبد بختيار ،موسى
صدر و حزب توده و باالخره «جبههی آزادیبخش عربستان (خوزستان)» با من
صحبت كرد .او اصرار داشت كه چگونگى رابطهی نيروهاى مخالف شاه را با عراق
كشف كند .اطالعات وى نيز مانند چهره و گويشاش حكايت از اين داشت كه او اهل
جنوب ايران است.
من بهسؤاالتش پاسخهاى قانعكننده و بىضررى دادم .وقتى رئيس جلسه روى
رابطه ما با عراق پافشارى كرد من اين سؤال را مطرح كردم كه چرا شما اجازه
نمىدهيد مبارزان ايرانى در كشورتان دفتر باز كنند .يكباره همهی آنهايى كه دور
ميز نشسته بودند همصدا گفتند «خوش آمديد» بعد سؤال اينكه مبارزان ايرانى چقدر
پشتوانهی مردمى دارند مطرح شد و توصيه شد كه براى بازكردن دفتر ،با «حزب»
(حزب بعث) تماس بگيريم .من سرگرم گفتوگو با مرد جنوبى بودم كه صندلىها
يكى پساز ديگرى خالى شد و صداى پچپچى از راهرو پشت اتاق بهگوش رسيد .در
همين هنگام در اتاق نيمهباز شد و كسى «ناصر» را كه در حال صحبت با من بود
فراخواند.
بعدها فهميدم كه ناصر اهل جنوب ايران و عربتبار بود .وى مدتى در ايران
بهعنوان افسر ارتش خدمت كرده بود و سپس با عضويت در گروهى بهنام «جبهه
آزادیبخش عربستان» از ارتش بيرون رفته بود .اين گروه خواستار جداسازى
خوزستان (عربستان) از ايران بود و از سوى كشورهاى عربى همسايهی ايران
پشتيبانى مىشد« .جبههی آزادیبخش عربستان» نيز مانند بسيارى از كشورهاى
عربى ،خليجفارس را خليج عربى مىناميد و براى جدايى آن از ايران تالش مىكرد.
گروه نامبرده هرگز داراى آن پايگاه تودهاى و قدرت سياسى نبود كه جزو نيروهاى
عمدهی ضدرژيم شاه بهحساب آيد.
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لحظاتى در واهمهی تنهايى سپرى شد تا اينكه مأموران بخش هتلها مرا نيز
بهبيرون فراخواندند و دقايقى بعد با لندرور بهسويى راه افتاديم.
دوباره با ماشين بهبازداشتگاه موقت برده شدم .لختی در حياط بازداشتگاه ايستاديم.
حياط كوچك دلگيرى با آجرهاى نمناك و نمكزدهاش روحم را آزار مىداد .مأمورى
كه همراه من در حياط باقى مانده بود مانند جسم بىروحى ايستاده بود و بدون اينكه
بهسؤالى پاسخ دهد سكوت شومى را نمايش مىداد .نمىدانستم چرا دوباره
بهبازداشتگاه فرستاده شده بودم .از دو مأمور همراهم كه بهدفتر زندان رفته بودند ،نيز
خبرى نبود .پساز نيمساعت انتظار ،چهار مرد ناشناس و يك مأمور اونيفورمدار وارد
حياط شدند .بهدستور گروهبان تازهوارد ،همراه با مردان ناشناس در يك صف در كنار
ديوار ايستادم .لحظاتى بعد گروهبان بهراهرو زندان رفت و همراه يك زندانى بهحياط
برگشت .مرد الغر و رنجورى كه بهزحمت روى پايش ايستاده بود بهديوار مقابل ما
تكيه زد .گروهبان خطاب بهاين زندانى شكنجهديده گفت« :چشمهايت را خوب باز
كن و آن شخص را كه در بين اين پنج نفر است پيدا كن تا آزاد شوى!» .مرد در حالى
كه سعى مىكرد همچنان روى پاهايش ايستاده بماند با صداى ضعيفى كه گويى از ته
چاه مىآمد چيزى زمزمه كرد .گروهبان با لحن آزاردهندهاى از زندانى خواست كه بلند
حرف بزند .زندانى همهی توانش را بهكار گرفت تا صدايش را بهگوش گروهبان
برساند .شنيدم كه گفت «:آن شخص در بين اينها نيست» .گروهبان من را از صف
بيرون كشيد و خطاب بهزندانى گفت« :خوب اين شخص را برانداز كن .همين نبود
كه بمب را گذاشت و فرار كرد؟» .گفتهی گروهبان فكرى را در ذهنم زنده كرد.
بىدرنگ معنى صحنهاى را كه در جريان بود درك كردم .با خود گفتم« :اين مرد
زندانى بايد سرايدار دستگيرشدهی سفارت مصر در دمشق باشد ».براساس اخبارى كه
در روزنامهها خوانده بودم وى پساز يكحادثهی انفجار بمب در برابر سفارت مصر در
دمشق بازداشت شده بود.
حدود يك ماه پيش از آن دو بمب نيرومند در برابر سفارت مصر منفجر شده بود و
سرايدار سفارت كه تنها شاهد اين حادثه بود و مدعى بود كه مرد بمبگذار را در حال
فرار ديده است ،دستگير شده بود .عمليات بمبگذارى سفارت مصر در دمشق توسط
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يك گروه فلسطينى مخالف سياست مصر انجام شده بود .حدود ششماه پساز آن
رويداد ،پليس سوريه شش نفر را طى زدوخوردى مسلحانه در يك خانهی مسكونى در
دمشق دستگير كرد و  5تن از آنان بهاتهام بمبگذارى ،در ميدان مركزى شهر دمشق
(اَلْمَرْجَه) بهدار آويخته شدند.
آزادشدن سرايدار از آن شكنجهگاه در گرو پاسخى بود كه او مىداد .چه بهتر از
اين بود كه بمبگذار پيدا شود و او را از آن شرايط نكبتبار نجات دهد .مرد زندانى
خودش را بهسوى من خم كرد تا قيافهام را برانداز كند .آنگاه زير لب چيزى زمزمه
كرد كه شنيدنش برايم دشوار بود .چهرهی گشادهی گروهبان و كلماتى كه وى
بهزبان آورد دلم را تيره و نبضم را تند كرد .گروهبان با عجله پرسيد پس همين بود؟
قبل از اينكه زندانى رمق جوابدادن پيدا كند گروهبان مرد ديگرى را از صف بيرون
كشيد و پرسيد «اين نبود؟» .سرايدار نگونبخت كه حافظهاش همچون قيافهاش
پريشان بود نمىدانست چه مىگويد .وى با سر تأكيد كرد كه آن مرد هم بمبگذار
بوده است .بار اتهامم كمى سبك شد و گروهبان كه در بين دو انتخاب قرار گرفته بود
دستش را بر شانه ديگرى در صف گذاشت و از سرايدار پرسيد« :درباره اين چه
مىگويى؟» زن دانى با ترديد سرى تكان داد و با تاخوردن پاهايى كه از رمق افتاده بود
پخش زمين شد .گروهبان درحالى كه با پوزهی چكمهاش بهبدن نحيف زندانى
مىكوبيد بهزيردستانش دستور داد كه مرا بهاتاق كشيك بازداشتگاه ببرند.
وقتى گروهبان بهاتاق كشيك آمد خيلى خسته و عصبى بهنظر مىرسيد .كنار
ميزش خم شد و عكس خيالى را از كشو ميزش بيرون كشيد .همان عكسى كه در
بخش هتل ها نيز با من مقايسه شده بود .گروهبان نگاهى بهعكس مىانداخت و
نگاهى بهمن .او با اينكه هيچ شباهتى بين اين دو نمىديد با صداى نامطمئنى گفت:
«پس تو در بمبگذارى هم دست داشتهاى!» من گفتم« :شما كه مدعى هستيد كه
انقالبى و پيشرو هستيد چرا بهدروغ كسى را متهم مىكنيد ».او خوب مىدانست كه
تيرى بهتاريكى مىاندازد .لحظهاى بعد تلفن بهصدا درآمد و مرا كه از تلفنهاى
سرنوشتساز خاطرهی بدى داشتم ،نگران كرد .تلفنكننده نتيجه روبهروكردن مرا با
شاهد بمبگذارى مىپرسيد و گروهبان ترديد و دودلى سرايدار را توضيح مىداد.
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همراه دو مأمور دوباره بهبخش هتلها برگشتيم .رئيس بخش هتلها در آستانهی
درب ورودى در انتظار ما ايستاده بود .او و معاونش نيز سوار لندرور شدند .ابومحمود
بهراننده دستور داد كه بهسوى «فرع» (شعبه) براند .پساز چند دقيقه در مقابل
ساختمان كهنه و رنگباختهی آجرى توقف كرديم .ابومحمود و معاونش وارد
ساختمان شدند .لختى بعد كه برگشتند همهی وسائلى را كه از من گرفته بودند همراه
داشتند .وقتى ابومحمود بهماشين برگشت كيف وسايل را بهدست من سپرد و اتومبيل
بهحركت درآمد .بهنظر مىرسيد كه از همهی مدارك و چيزهايی كه هنگام دستگيری
همراه داشتم كپی و نمونهبردارى شده بود .چند لحظه بعد ابومحمود از ما جدا شد و
من همراه معاونش بهجايى بنام «ضابِطَه الفَدائيه» فرستاده شدم.
اين اداره كه رابط بين دولت سوريه و سازمانهای مبارز فلسطينی بود ،در ساختمانى
سفيد و مجلل ،در خيابانى تميز و پردرخت و در منطقهاى مرفهنشين قرار داشت .در
دمشق تعداد خيابانهايى كه اين چنين تميز باشد و گدا و دورهگرد در آن نباشد ،بسيار
نادر بود .از پلههاى مرمر ساختمان باال رفتيم .پساز عبور از اتاق انتظار در برابر ميز
بزرگى كه نيمى از يك اتاق زيبا را پر كرده بود روى يك صندلى نشستم« .رياض»
مردى كه همهكارهی اين اداره بهنظر مىآمد ،چون كاسهيی داغتر از آش بود .وى
پساز اينكه شنيد كه من بهعنوان يك فدايى فلسطينى توسط نيروى امنيتى سوريه
دستگير و بازجويى شدهام و اكنون براى تحويل بهسازمان الفتح بهآنجا فرستاده
شدهام ،بهمأموران همراهم گفت« :او كه اشياء ممنوعه داشته بايد محاكمه و مجازات
شود .او را ببريد دادگسترى ،هروقت كارش از نظر قانون تمام شد بياوريدش اينجا تا
ما او را بهسازمان مربوطهاش تحويل دهيم ».من گفتم« :من كه جرمى نكردهام كه
محاكمه شوم ».سروان رياض بدون اينكه الزم بداند بهحرف من گوش كند روى
حرفش آنقدر ايستادگى كرد تا نظرش را بهمأموران همراهم قبوالند و مرا دوباره
بهزندان برگرداندند.
ضابطهالفدائيه يك اداره انتظامى بود كه بهعنوان رابط بين سازمانهاى فلسطينى
و نيروهاى انتظامى سورى كار مىكرد .كاركنان اين اداره برخى فلسطينى و بعضى
سورى بودند و عملكرد آن صرفاً در خدمت رژيم سوريه بود.
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ساعت هفت بعدازظهر دوباره مرا از زندان بهبخش هتلها بردند و از آنجا يكبار
ديگر بهضابطهالفدائيه فرستادند تا شايد رئيس آن كه يك سرگرد سورى بود بتواند
تصميمى بگيرد .در مراجعهی قبلى اين جناب تشريف نداشت .دوباره بهآن ساختمان
مجلل برگشتيم .هوا تاريك شده بود و چراغهاى پرنورى ساختمان را روشن مىكرد.
رياض شيرينزبان كه متوجه بازگشت ما شده بود بدون اينكه اجازه دهد ما با
رئيسش روبهرو شويم خود بهاتاق وى رفت ،نظر قبلى خود را بهاو قبوالند وخبرش را
براى ما آورد .نتيجه همان بود كه خود گفته بود .خسته و بالتكليف بهبخش هتلها
بازگردانده شدم .اين بخش كه ديگر با من كارى نداشت ،مىخواست هرچه زودتر مرا
از سر خود باز كند .ابومحمود مغرورانه پاهايش را روى ميزش دراز كرده بود و
بهجاهاى مختلف تلفن مىكرد و چك و چانه مىزد تا راهى براى خالصشدن از من
پيدا كند .سرانجام بنا شد مرا بهجايى تحويل دهد.
همراه دو مأمور در فولكس قورباغهاى طاليىرنگ كه ابومحمود آن را مىراند
جاى گرفتم و از خيابانهاى مختلفى گذشتيم .در منطقهاى كه سفارت مصر در آن
قرار داشت سرعت ماشين كاهش يافت و وقتى از جلو سفارت مصر مىگذشتيم
ابومحمود خطاب بهمن گفت« :حمدان! تو اين خيابان را مىشناسى؟» گفتم« :عجب
خيابان قشنگى است ،نمىدانستم كه در دمشق خيابانى بهاين زيبايى وجود دارد».
آخرين تيرى كه او بهتاريكى انداخته بود بههيچ نشانى نخورد ،او پدال گاز را فشرد و
راه را بهطرف ستاد ارتش ادامه داد .اتومبيل پساز طى مسيرى در آستانهی شاهراه
دمشق  -بيروت در برابر پست نگهبانى اداره اركان ارتش متوقف شد .ابومحمود در
پاسخ به گروهبان نگهبان كه هويت ما را پرسيده بود گفت كه با سرگرد «حامد» قرار
مالقات دارد .دژبان بهجايى تلفن زد و سپس در ورودى را بهروى ما گشود .اتومبيل
در سايهی سياه درختهاى سرو باغ ايستاد و ابومحمود پياده شد .او با حركتى
ناهماهنگ از پلههاى ساختمان زيباى ستاد ارتش باال رفت و از ديدرس ما دور شد.
بيست دقيقهاى گذشته بود كه يك دژبان بهسوى ما آمد و دستور داد كه مرا
بهداخل ساختمان ببرند .درحالى كه نورافكنهاى بزرگى بر مسير ما نور مىپاشيد ذهن
من در تاريكى مطلق بهسر مىبرد .نمىدانستم اين ادارهی بهآن بزرگى با من ،انسان
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بهاين كوچكى چه كار دارد .از كنار دژبانى كه در باالى پلهها چون مجسمهاى ايستاده
بود گذشتيم و وارد راهروى درازى شديم .گويى همهی نيروى برق شهر تاريك
دمشق در اين ساختمان بهكار گرفته شده بود .نور زياد راهروها چشم را آزاد میداد.
من با لباس هاى عاريتى و سر و وضع ژوليده و نيز دو مأمور همراهم ،موجودى
تماشايى شده بودم .هركس در اين راهرو بود با كنجكاوى مرا برانداز مىكرد .در كنار
اتاقى در سمت چپ راهرو ايستاديم .صداى خندهی ابومحمود از داخل اتاق بهگوش
مىرسيد .او درباره شكارى كه كرده بود براى همكاران خود داد سخن داشت .يك
مأمور ادارهی جاسوسى ارتش از اتاق بيرون آمد و نگاه معنىدارى بهمن انداخت و
برگشت .جوانكى كه در آن سوى راهرو ايستاده بود همراه با دو نفر ديگر بهمن
نزديك شد و براى بلوفزدن ،بههمراهانش گفت« :بار اول نيست كه اين كارش
بهاينجا مىكشد .من او را مىشناسم او بارها بهدام افتاده است ».نيمساعتى از انتظار
در راهرو گذشته بود كه ابومحمود و مأمورانش بىاعتنا از كنارم گذشتند و از ساختمان
بيرون رفتند و دقايقى بعد من بهداخل اتاق خوانده شدم.
سرگرد جاسوسى ارتش سؤاالتى كرد و بعد پروندهی مرا كه در دستش بود بست و
از اتاق خارج شديم.
جيپ لندرور ارتش ما را بهجايى كه برايم نامعلوم بود مىبرد .در تاريكى شب
خيابانهاى متعددى را پيمود و سپس در خيابانى پردرخت ،در سايهی يك چراغ
كمسو توقف كرد .همراه سرگرد از پلههاى يك ساختمان پائين رفتيم .سرگرد
بهنگهبانى كه در تاريكى ايستاده بود خود را معرفى كرد و گفت« :يك مجرم
آوردهام ».من گفتم« :مجرم نيستم يك ميهمان هستم ».سرگرد نيشخندى زد و
حرف مرا تكرار كرد .وارد ساختمان كوچكى شديم .سرگرد مرا بهجوانى كه پشت يك
ميز كهنه و خالى نشسته بود تحويل داد .جوان مرا بهطبقه باال هدايت كرد .ما در
پشت سر مردى كه غرق در ورقبازى بود ايستاديم.
جوان با دستش بهشانه رئيسش زد تا حواس او را بهزندانى تازهوارد جلب كند.
رئيس با دستپاچگى مسئله را حل كرد .بهجوان گفت« :هرچه همراه دارد بايگانى كن
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و او را بهزندان بفرست ».درحالى كه در انتظار ماشين زندان بودم بازى پاسور بهگرمى
ادامه داشت .آنها در دنياى خودشان بودند و من در دنيايى ديگر.
كنار مأمورى از زندان در عقب يك جيپ ارتش كه بهسرعت خيابانهاى تاريك
شهر را طى مىكرد بهتماشاى سرگذشت نامعلوم خود نشسته بودم .وقتى ماشين در
خيابان باريكى توقف كرد مردى كه در تاريكى كنار ديوار ايستاده بود و يك
كالشينكف در دست داشت جلو آمد و هويت ما را پرسيد .از پلههاى تاريك و مارپيچ
يك ساختمان پائين رفتم .در انتهاى پلكان يك در آهنى باز شد و نور ضعيفى
بهتاريكى رخنه كرد .در اتاق مقابل ،مشرف بهراهرو كوچكى يك مرد پفكرده با
سرى از ته تراشيدهشده پشت ميز نشسته بود .جوانی مسلسل بهدست با سبيلهاى
آويخته و چشمانى دريده نگاه خشمآلودى بهمن انداخت و با خشونت گفت «اينجا
بايست ».بهدستور او كنار در ايستادم .همراهانم پساز تحويلدادن زندانى خود از اتاق
بيرون رفتند.
پسرك ناگهان بهلباسم چنگ انداخت و مرا بهوسط اتاق كشيد بهطورى كه براى
چندلحظه تعادلم را از دست دادم .او درحالى كه اسلحهی سنگينش را در دست داشت،
با دست ديگر عينكم را برداشت و بهطرف ميزى كه كنار اتاق بود پرت كرد .همين
كار را با كالهم نيز انجام داد .جوانك با ولعى خاص و سرشار از غرور بهجان زندانى
تازهوارد افتاده بود .بهدستور او لباسهايم را درآوردم تا بازرسى بدنى انجام شود.
سرانجام مردى كه پشت ميز نشسته بود و ما را تماشا مىكرد ،بهصدا درآمد و مرا
بهپيش خواند .مدير زندان نگاهى بهساعت مچىام انداخت و گفت« :اين مثل سيتيزن
است» ،گفتم« :خود سيتيزن است» مدير گفت« :مگر سواد دارى؟» گفتم« :كم سواد
ندارم خيلى دارم ».او نگاهى بهرفيقش انداخت و با پوزخند گفت« :الف در غربت را
ببين!» وقتى ساعت را از مچم باز كردم پنج دقيقه از ده شب گذشته بود.
با مأمور مسلسل بهدست از اتاق بيرون رفتم .دريچهاى آهنى را كه زير پلهها و
كنار در ورودى بود باز كرد .تعدادى تشك در انبارى كوچك روى هم انباشته بود.
بهدستور مأمور دوتا از تشك ها را بيرون كشيدم و خودم در جايى كه باز شده بود
چمباتمه زدم .وقتى مأمور در را بست من بهداخل تشكهايى كه از علوفه پر شده بود
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فرو رفتم .سرما ،تنگى جا و بوى تعفن تشكها آزاردهنده بود .در آهنى انبار بهشدت
سرد بود و فاصلهگرفتن از آن بهتنگى جا مىافزود .ساعاتى در سكوتى مرگبار سپرى
شد تا اينكه درب فلزى انبار با سروصداى زياد بهلرزه درآمد .نعرههاى جانكاه يك
زندانى سكوت را درهم شكست .مردى در زير لگدهاى نگهبان فحش مىشنيد و له
مىشد .نگهبان بههمهی فلسطينىها فحش مىداد و رهبران ساف را بهناسزا گرفته
بود .معلوم بود كه قربانى آن شب يك فلسطينى بود .او فرياد مىزد« :چهل روز مرا
در اين دخمه زنده بهگور كردهايد يك كارد بدهيد تا شكمم را پاره كنم و بميرم .يك
طناب بدهيد تا خودم را دار بزنم .الاقل دستهايم را باز كنيد تا خودم را خفه كنم!»
صدا حكايت از شكنجههاى دردناك داشت.
بعد از مدتى حساب زمان از دستم خارج بود و نمىدانستم كه در كجاى زمان
ايستادهام .صداى رفتوآمد گهگاه نشان اين بود كه صبح روز بعد (پنجشنبه) فرا
رسيده است .بارها بهدر آهنى كوبيدم تا شايد بهدستشويى بروم اما هرگز جوابى
نشنيدم .سرانجام صداى ناهنجارى كه از كوبيدن بر در آهنى برخاسته بود مأمورى را
بهسوى انبار كشيد .صداى چكمههايى كه سخت بر زمين كوبيده مىشد همراه با
فحشهاى ركيك او نشانهاى از خشونت و عصبانيت نگهبان بود .پساز اينكه لگد
محكم سرباز در آهنى را بهصدا درآورد ،در باز شد .چمباتمهزدن چند ساعته عضالتم
را از رمق انداخته بود .در زير نور چراغ كمسويى راهى را كه نگهبان نشان داد بهآرامى
دنبال كردم .قبل از بازگشت بهانبار تشك ،نگهبان دستور داد تا دستشويى زندان را
نظافت كنم .سرپيچى از اين دستور بهخشونت او افزود.
چندساعت بعد در باز شد و مرا بهاتاق رئيس زندان بردند .ساعت هشت بعدازظهر
بود .مردى سفيدپوست با تهريشى بور بهميز رئيس تكيه داده بود .او خود را «ابوسليم»
معرفى كرد و پرسيد چرا بازداشت شدهام و چند روز است كه در بازداشتگاه بهسر
مىبرم .او وانمود مىكرد كه از آنچه بر من گذشته بود اطالعى ندارد .بازپرسى او كه
با زبردستى انجام مى شد دوستانه بود .من جريان دستگيرى را گفتم و گفتم كه از
علت دستگيريم بىاطالع هستم .او سؤاالت خود را از روى برگهاى با عنوان
«پرسشنامهی سرى» ،مىخواند و جوابهاى مرا در آن مىنوشت .آخرين سؤال اين
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بود كه چه كسانى مرا در شام (دمشق) مىشناسند .من ابوجهاد و مجيد را كه مسئول
دفتر وى بود ن ام بردم .ابوسليم قول داد كه همان شب با دفتر سازمان الفتح در دمشق
تماس بگيرد تا امكان آزاديم را هرچه سريعتر فراهم كند .ابوسليم كه بهرفتار
وقيحانهی زندانبانان با زندانيان آشنايی داشت بهرئيس زندان سفارش كرد كه در مورد
من زياد سختگيرى نكند.
آن شب را نيز در انتظار آزادشدن در همان انبار تنگ و تاريك و سرد گذراندم.
يكشنبه در بىخبرى مطلق گذشت .صبح دوشنبه  27ژانويه مرا بهاتاق رئيس زندان
بردند .اين بار ساعت يازده صبح بود .مرد بازپرس با اسم مستعار ابوسليم همراه دو نفر
جوانتر در اتاق ايستاده بودند .پول ها و برخى از وسايل را كه هنگام بازداشت گرفته
بودند بهمن پس دادند .ابوسليم گفت قرصهاى سيانور بهعلت ممنوعيت پس داده
نمىشود .آنگاه در مورد پولها گفت« :پولهاى خارجى شما قاچاق بهحساب مىآيد،
زيرا ورود اين پول ها از نظر مأموران گمرك در مرز ،نگذشته است .اما از آنجا كه شما
براى ما عزيز هستيد پولها را بهشما برمىگردانيم».
وقتى با ابوسليم و سه همراهش در يك جيپ ارتشى نشستيم و از بازداشتگاه دور
شديم وى گفت كه طى تماسى با دفتر الفتح ،آزادشدن مرا بهابوعمار سعد ،مسئول
دفتر ياسرعرفات در دمشق ،خبر داده است .دقايقى بعد در مقابل دفتر بيستوسه كه
دفتر مركزى سازمان الفتح در دمشق بود ،از جيپ پياده شدم .بعداً معلوم شد كه
مأموران امنيتى سوريه هرگز خبر بازداشتم را بهاطالع فلسطينىها نرسانده بودند.
پساز تماسهاى مكرر دفتر ابوجهاد با مركز پليس سياسى سوريه ،مقامات امنيتى
تأييد كرده بودند كه يك ايرانى در بازداشت آنها است ،بدون اينكه هويت و علت
بازداشت آن فرد را فاش كنند.
بازداشت من در سوريه چشمهی كوچكى از عملكرد پليس سياسى آن كشور در
پيگرد وابستگان بهسازمانهاى مبارز فلسطينى بود.
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فاجعهاى در بغداد
جريان هواپيماربايى از دبى بهبغداد ،ما را با نيروهاى ايرانى ضدرژيم شاه و نيز
مسئوالن فلسطينى در بغداد ،آشنا كرده بود .حضور افرادى از جبهه ملى كه مورد
اعتماد عراقىها بودند ،گرفتن برخی امكانات تبليغاتى در عراق را ميسر مىكرد .ما نيز
با همكاری اين افراد ،بهامكانات مزبور دست يافتيم .يك فرستندهی راديويى در اختيار
ما قرار گرفت و تعدادى گذرنامهی عراقى براى افرادى از سازمان كه گذرنامه وكارت
شناسايى معتبر نداشتند ،دريافت كرديم.
عراق بهخاطر نزديكى بهايران و نيز بهعلت اختالفاتى كه بين آن كشور و رژيم
شاه وجود داشت ،جايگاه مناسبى براى آموزش و فعاليت تبليغاتى بهشمار مىرفت.
ابونضال كه نمايندهی سازمان الفتح در بغداد بود ،تمايل بههمكاری با ما را ،از هنگام
جريان هواپيماربايى ،نشان داده بود .يك خانهی گروهى در بغداد اجاره كرده بوديم تا
افرادى كه در رابطه با راديو و يا براى آموزش بهبغداد مىرفتند ،در اين خانه زندگى
كنند.
حسين خوشرو و مرتضى خاموشى كه مدتى گويندگى در راديو را بهعهده داشتند،
بيش از ديگران در عراق بهسر مىبردند .تابستان  1353بيش از ده نفر از افراد
سازمان ،بدون اينكه با هويت واقعى يكديگر آشنا باشند ،در بغداد بودند .محسن
فاضل نيز بهتازگى از ايران آمده بود و در بغداد بسرمیبرد .فاضل كه از كادرهای
باالی سازمان بهشمار مىرفت در جريان تصفيهها و تغييرات داخلى و بهخاطر مسائل
شخصى كه داشت ،بهخارج فرستاده شده بود .محمد يقينى و حسين روحانى نيز در
بغداد بودند .روحانى در آن هنگام مسئوليت بخش خارج از كشور سازمان را بهعهده
داشت و امور آموزشى سازمان را نيز اداره مىكرد.
در اواسط مردادماه  ،1353يكى از اعضای سازمان در داخل(مرتضی هودشتيان)،
با نام مستعار «حميد» براى گذراندن يك دورهی آموزش نظامى و فنی بهخارج
فرستاده شد .حميد با گذرنامهی رسمى خود بهلندن آمد و از آنجا با يك گذرنامهی
جعلى ،بهبغداد رفت .در بغداد تعدادى از افراد گروه ،در يك پايگاه متعلق بهچريكهاى
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فلسطينى ،آموزش مىديدند .حميد نوزدهساله كه بهتازگى بهسازمان پيوسته بود ،در
ايران بهطور علنى زندگى مىكرد و تجربهی تشكيالتى چندانى نداشت.
چيزى نمىگذرد كه ضعف تشكيالتى او در برخوردهاى روزانهاش بروز مىكند .او
با ناديدهگرفتن برخى از اصول و معيارهاى زندگى سياسى و تشكيالتى ،نوعى
بيگانگى با تشكيالت و كار گروهى را بهنمايش مىگذارد .بهعنوان مثال ،وى
رزمندگان خردسال فلسطينى را كه بهعربى آنها را « شِبْل (بچه شير)» نام گذاشته
بودند ،با زبان طنز «پِشكل» مىنامد و يادآورى اطرافيانش نيز او را از اين شوخى
بازنمى دارد .او در ارتباط با ياران تشكيالتى نيز رعايت احترام متقابل و اصول امنيتى
را نمىكند .برخوردهاى حميد كمكم سوءظن برخى از اطرافيانش را برمىانگيزد.
در شرايطى كه يك سازمان كوچك بهمبارزه با يك دستگاه عظيم نظامى و
سركوبگر برخاسته است ،جايى براى اشتباهكردن نيست .فاجعهی دستگيرىهاى
گستردهی شهريور  ،1350از اعتماد نابجا بهيك فرد سياسى قديمى كه قبالً بهعنوان
«مبارز» در زندان بود ،سرچشمه گرفت .اين فرد كه مزدور ساواك از آب درآمد ،فقط
ارتباط خود را با يك عضو سازمان ،بهساواك اطالع داده بود و اين تنها چيزى بود كه
او مىتوانست لو بدهد .افشاى همين ارتباط ،دهها نفر از ياران ما را بهجوخهی اعدام
سپرد و يا بهزندان هاى درازمدت گرفتار كرد و سازمان را تا مرز نابودى كامل ،بهدام
دشمن انداخت.
شيوهی زندگى مخفى ،مسافرتهاى پنهانى و روابط احتياطآميز و ديگر
فعاليتهای زيرزمينى كه در اين نوشته بيان شده است ،همه بهخاطر درامانداشتن
سازمان از نفوذ و ضربهی ساواك بود .سرگذشت تلخ دربندنشستهها و مرگ بسيارى
از ياران تشكيالتى در زير شكنجههاى ساواك و يا در برابر جوخههاى اعدام ،گواه بر
دشوارى فعاليت در يك سازمان مخفی و چريكی بود .تنها دقت و ژرفبينى اعضاى
سازمان در هنگام عضوگيرى افراد و نيز هوشيارى اعضاى سازمان در ارتباطات درونى
و يا بيرونى ،مىتوانست خطر نفوذ دشمن و رديابى از تشكيالت را كاهش دهد.
با چنين شرايط ذهنى ،مرزهاى امنيتى سازمان آنقدر ظريف و مشخص شده بود
كه رفتار و حتا كاربرد واژهها در روابط روزانه ،محك مىخورد و ارزيابى مىشد.
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محسن فاضل از كادرهای فعال داخل كشور بود كه بهسختگيرىهاى تشكيالتی
خو گرفته بود .او پساز آزمون و خطاهای امنيتی دچار دودلی و بد گمانی فزاينده و
بيمارگونهيی شده بود كه ادامهی فعاليت او را در داخل كشور دشوار میكرد .از اينرو او
را به خارج فرستادند و مدتی برای آموزش نظامی در بغداد بود .او با پيشزمينهيی كه
در برخورد با مسائل امنيتی داشت در رابطه با حميد (مرنضی هودشتيان) دچار شك و
ترديد امنيتی میشود .وی فرصت را غنيمت میشمرد و برای نشاندادن توان
تشكيالتى خود گفتار و رفتار حميد را بگونهيی ذرهبينی دنبال می كند .فاضل با
موافقت حسين روحانی كه مسئول گروه خارج از كشور بود ،وظيفهی بررسى وضع
حميد را بهعهده مىگيرد .بدگمانی محسن فاضل نسبت بهحميد چنان افزايش پيدا
میكند كه حميد را فرستادهی ساواك برای نفوذ در سازمان میپندارد .بهباور فاضل،
ساواك فردی را كه بنا بوده است در خارج آموزش نظامی ببيند ،پيش از خارج شدنش
از كشور دستگير كرده و با اطالعاتی كه از او بهدست آورده است ،فرد نفوذی خود را
بجای او بهتشكيالت خارج از كشور فرستاده است .فاضل بدگمانی خود را نسبت
بهحميد بهديگران نيز منتقل میكند .مسئولين خارج از كشور تصميم میگيرند كه بد
گمانی نسبت بهحميد را با كسانى كه وی را برگزيده و بهخارج فرستاده بودند در
ميانبگذارند و اطالعات بيشترى در بارهی حميد دريافت كنند .شرايط امنيتی افراد
سازمان در عراق اجازه نمیداد كه از آنجا با ايران تماسی گرفته شود .بنابراين تراب
حقشناس برای تماس با داخل كشور از بغداد بهبيروت می رود .وی با فرستادن
تلگراف بهداخل كشور جويای وضعيت امنيتی مرتضی هودشتيان میشود.
محسن فاضل بدون اينكه در انتظار اطالعات بيشترى از داخل بماند ،با توافق
حسين روحانى براى بررسى وضع حميد دست بهكار مىشود .وى بهبازجويی از
هودشتيان میپردازد .پرسش های عقيدتی و تشكيالتی او از نوجوانی كه تجربهی
چندانی در كار تشكيالتی ندارد بیپاسخ میماند .سرانجام محسن فاضل چنان در
بدگمانی خود فرو مىافتد كه بیترديد حميد را فرستادهی ساواك و عضو نفوذى رژيم
مىشناسد و براى اعترافگرفتن از حميد ،او را با بازپرسی جدی و خشن زير فشار
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میگذارد .هودشتيان فشارهای روانی و بدنی را بر نمیتابد و شوربختانه با صدمهی
مغزی از دستمیرود.
عصر يك روز پائيزى ،خبر غمانگيز مرگ حميد ،در لبنان بهگوشم رسيد .كشتهشدن
او زير شكنجه ،آن هم توسط اعضاى تشكيالت ،فاجعهاى بسيار دردناك و نابخشودنی
بود .بعد از مرگ حميد ،هنوز برخى در بدگمانی خود پا مىفشردند .وسائلى كه حميد
همراه داشت ،ساعت ،ماشينحساب و غيره كه او از ايران با خود آورده بود ،توسط
دكتر مصطفى چمران كه در آن هنگام با ما همكاری داشت ،با دقت بررسی شد و
هيچ نشانى از جاسوسى يا خبرچينی بهدست نيامد.
يكروز پساز مرگ جانگداز هودشتيان ،بخش داخل كشور سازمان پاك بودن او
را از هرگونه اتهامی تأييد كرد .در پی پخش خبر اين فاجعه سازمان مجاهدين مرگ
مظلومانهی هودشنيان را بهشدت محكوم كرد .مرتضی هودشتيان كامالً مورد شناخت
و اعتماد تشكيالت داخل كشور بود .وی در گروه فنی سازمان بهسرپرستی مجيد
شريفواقفی فعاليت میكرد .يكی از فراوردههای اين گروه دستكاری در راديوهای
ترانزيستوری بود بگونهيی كه آنها را برای شنود پيامهای ساواك با طول موجهای
ويژه آماده میكرد .اين دستگاههای شنود كاربرد بسياد سودمندی در سازمانهای
مجاهدين و چريكهای فدايی خلق داشت.
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" چالش ايدئولوژيك و پیآمدهای آن "

فرهنگ آموزشی سازمان
در دورانى كه سازمان ناشناخته و مخفى بود ،آموزشهاى درون تشكيالتى بخش
مهمى از فعاليت اعضای سازمان را تشكيل میداد .همهی اعضا مىبايست با
بهرهگيرى از فرهنگ آموزشى سازمان زمينهی ذهنى پذيرش مسئوليتهاى مبارزاتى
را در خود پرورش مىدادند .پذيرش مسئوليت در يك سازمان مخفى بهمعناى قبول
دشوارىها و مخاطراتى بود كه بىترديد دير يا زود دامنگير هر عضوى مىشد .از اين
رو ،آموزش همزمان در تئورى و در عمل در دستور كار بود .گروههاى آموزشى در
نشست هايى كه از دو يا سه نفر تشكيل مىشد مطالعات تئوريك خود را مورد بحث و
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بررسى قرار مىدادند .اخبار و گزارشات روز تجزيه و تحليل مىشد .جامعه گردى براى
درك واقعيتهاى زندگى مردم بخشى از برنامهی آموزشى بود و گزارشات مربوط
بهآن در بين همهی گروهها پخش مىشد و مورد بررسى قرار مىگرفت .زندگى در
خانههاى تيمی بهمنظور آموزش كار جمعى و مبارزه با خصلتهاى فردگرايانه يك
وظيفهی تشكيالتى بود .انتقاد و انتقاد از خود براى پاكسازى گفتار و رفتار اعضا از
وظايف روزمره در خانههاى جمعى بهشمار مىرفت .در اين كار گروهى ،نقاط ضعف و
قوت اعضا بررسى مىشد و خودسازى در جهت تقويت هرچه بيشتر روحيهی مبارزاتى
و از خودگذشتگی بهانجام میسيد .ورزش بهطور مرتب و پيگير ،بهويژه كوهنوردى،
براى تقويت جسم و روان يك وظيفهی تشكيالتى بود.
آموزش تئوريك شامل بخشهاى ايدئولوژى و فرهنگ انقالبى بود .منابع
مطالعاتى سازمان عبارت بود از جزوات تهيهشده در تشكيالت و نيز بسيارى از
انتشارات آزاد و يا غيرآزاد.
جزوههاى دستنويس و يا كپىشده ،همراه با كتابهاى كالسيك مذهبى،
سياسى ،اجتماعى و تاريخى ،در اختيار اعضا قرار مىگرفت.
از جزوههاى سياسی و مبارزاتی تدوينشده در درون سازمان مىتوان" ،مبارزه
چيست"" ،بينش سياسى"" ،چشمانداز پرشور"" ،مبارزهی حرفهيی"" ،از ليرهی
محتضر تا پاريس شورشی"" ،اقتصاد بهزبان ساده"" ،مقدمهای بر مطالعات
ماركسيستی"" ،جزوهی استراتژی"" ،جزوهی سبز" و "بيانيهی اعالم مواضع تغيير
ايدئولوژی" را نام برد.
اولين كتابهاى آموزشى در زمينهی ايدئولوژى عبارت بودند از قرآن و نهجالبالغه،
كتابهاى پرتوى از قرآن و مالكيت در اسالم از آيتاللَّه طالقانى ،قرآن و تكامل از
دكتر يداللَّه سحابى ،خدا در اجتماع ،بىنهايت كوچكها ،عشق و پرستش ،مسئله
وحی ،راه طی شده ،ذره بیانتها و كار در اسالم از مهندس مهدى بازرگان.
كتابهای ايدئولوژيك تهيه شده در سازمان :كتاب "شناخت" ،كتاب " تكامل"،
كتاب " راه انبيا راه بشر" و كتاب "سيمای يك مسلمان".
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عالوه بر كتابهای باال كتابهای سياسی ،اجتماعی و تاريخی بسياری در برنامهی
آموزشی سازمان گنجانده شده بود كه برخی از آنها عبارت بودند از انسان موجود
ناشناخته و راه و رسم زندگى از آلكسيس كارل ،از كهكشان تا انسان از جان ففر،
اصول مقدماتى فلسفه از ژرژ پليتسر ،حيات ،طبيعت و منشاء تكامل آن ،از آى.
اوپارين .دنيايى ممكن ترجمه خليل ملكى ،غربزدگى نوشته جالل آلاحمد،
مكتبهاى سياسى نوشته نورالدين پازارگاد ،روانكاوى نوشته خواجه نورى ،عينالدوله
و رژيم مشروطه ،خاطرات ايدن ،تاريخ مشروطيت نوشته احمد كسروى ،سردار جنگل،
تاريخ بيستساله آذربايجان ،كتاب سياه نفت اثر حسين مكى ،در آزادى نوشته جان
استوارت ميل ترجمه محمود صناعى ،كتابهاى تضاد ،درباره عمل ،اصالح سبك كار
حزبى ،كتاب سرخ و چند كتاب ديگر از آثار مائوتسه دونگ ،چه بايد كرد؟ ،چپروى و
برخى ديگر از آثار لنين.
اقتصاد بهزبان ساده كه براساس تئورىهاى اقتصادى تهيه شده بود ،اعضاء را با
مسائل اقتصادى جامعه آشنا میكرد و و اصول علم اقتصاد را بهآنها مىآموخت .ساير
منابع مطالعاتى در زمينه عبارت بود از :اقتصاد اثر علىاصغر همايونپور ،عقايد
بزرگترين علماى اقتصاد اثر جرج ساول ترجمه حسين پيرنيا ،كشورهاى توسعهنيافته
نوشته ايو الكوست ،ترجمه هوشنگ نهاوندى ،ميراثخوار استعمار از مهدى بهار ،سياه
گرسنگى اثر ژوزوئه دوكاسترو ،جهان ميان ترس و اميد از تيبورمند ،مزد ،بها ،سود
نوشته كارل ماركس و كتاب مسائل كشورهاى آسيايى و آفريقايى جلد اول در
ريشههاى درد نوشته دكتر مجيد رهنما.
براى آشنايى با انقالبهای اجتماعى قرن اخير جزواتى پيرامون انقالب الجزاير و
مبارزات مردم فلسطين نيز همراه با نوشتارى پيرامون انقالبات شوروى ،چين ،ويتنام و
كوبا مورد مطالعه قرار مىگرفت.
جزوه درونسازمانى شناخت ،كه شامل بخشهاى متدولوژى ،تكامل و راه انبياء
بود تالش مىكرد تا ايدئولوژى مذهبى را منطبق بر اصول علمى جامعهشناسى و
تحليل تاريخ ،نشان دهد و بهمذهب لباس علم و منطق بپوشاند .اين جزوه كه
سنگينترين اثر ايدئولوژيكى سازمان بود ،ادامهی همان كارى بود كه قبالً مهندس
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بازرگان و تا حدى آيتاللَّه طالقانى پيش از آن شروع كرده بودند .بازرگان در پى آن
بود تا همهی اصول اعتقادى و دستورات فقهى را كه وى بهآنها باور داشت ،سوار بر
منطق علمى ،بهقشرهاى روشنفكر جامعه بقبوالند .براى اين كار وى اصول علمى و
دستاوردهاى دانشمندان روز را در زمينههاى زيستشناسى ،فيزيك و ترموديناميك
بهكار مىگرفت و میكوشيد كه فرامين دينی را منطبق بر أصول علمی نشان دهد و
از اين راه درست بودن اعتقادات خود را ثابت كند.
گرچه مهندس مهدی بازرگان ،در مبارزهی پيگيرش با رژيم شاه ،الهامبخش
بخشی از قشر جوان و روشنفكر جامعهی ما بود و اين موفقيتى براى وى بهشمار
مىآمد ،اما رنسانس علمى  -مذهبى او چندان موفقيتآميز نبود .توجيه درست بودن
مسائل نجسپاكی در فقه شيعه با تكيه بر دستاوردهاى ميكروبشناسى روز ،كاری
بيهوده و غير علمی بود .اين كوشش گرچه ظاهراً بهمعتقدان بهآن مسائل دلگرمى
مىداد اما هرگز نمىتوانست وسيلهی اثبات حقانيت دين و خداشناسى باشد .تطابق
مسائل فقهى با اصول علمى اگر در جايى خوانايى داشت در جاهاى بسيار ديگرى
سؤالبرانگيز بود .آيتاللَّه طالقانى و دكتر يداللَّه سحابى هم در چنين زمينهاى تالش
مىكردند .آنها مىكوشيدند تا با تفسير آيات قرآن ،بهسبكى جديد ،ديدگاه قرآن را
پيرامون آفرينش انسان و جهان با دستاوردهاى علوم جديد تطبيق دهند و بدينوسيله
پايههاى اعتقاد بهقرآن را در بين قشر تحصيلكرده تقويت كنند.
بهطور كلى تشكيالت اوليهی مجاهدين مىكوشيد تا با فرهنگ آموزشى غنى و
همهجانبهی خود ،پلى ميان بينش علمى تكامل جامعه انسانى و ديدگاه مذهب
بهوجود آورد تا وظيفهی مبارزاتى را هم يك وظيفهی مذهبى و هم يك حركت
تاريخى و علمى قلمداد كند .عالوه بر جزوهی شناخت ،تفسير آياتى از قرآن و متونى
از نهجالبالغه در برنامهی آموزشى گنجانده شده بود .تفسير آيات قرآنى و خطبههاى
نهجالبالغه نيز بهشيوهاى تازه و منطبق با حركت مبارزاتى سازمان ،صورت مىگرفت.
براى آموزش علم مبارزه ،جزوههاى درونسازمانى «چرا مبارزه مىكنيم»،
«مبارزهی شورانگيز» و «پروفشنال (مبارزهی حرفهاى)» تهيه شده بود .اين جزوهها با
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الهام از تحليلهاى ماركس ،مبارزه را بهعنوان يك تحول تاريخى و اجتماعى و نه
بهعنوان يك حركت مذهبى ،تعريف و بررسى مىكرد.
با يك نگاه كوتاه بهفرهنگ آموزشى و پرمحتواى سازمان ،مجموعهاى از دو
ديدگاه متضاد ،يعنى ماترياليسم و مذهب در آن بهچشم مىخورد .اين فرهنگ مختلط
نه ماترياليستى بود و نه مذهبى .در آموزش ناهمگن سازمان ،هركجا كه مذهب از
پاسخ منطقى بهسؤالى عاجز بود ،با توسل بهماترياليسم علمى جواب داده مىشد و
هروقت كه مسئلهاى احساسى و عاطفى مطرح بود كه در قالب ماترياليسم مجرد
نمىگنجيد ،با توجيه مذهبى و وظيفه شرعى پاسخ مىگرفت .اين دوگانگى در
آموزش ،خواست يك فرد و يا تصميم خودسرانهی يك سازمان نبود.
آموزشهای همهجانبهی درون تشكيالتی انديشهی تحولخواهی را در بين
اعضای سازمان رشد و پرورش داده بود .بهتدريج بيشتر اعضای سازمان نمیتوانستند
بهباورهای غير علمی و ايستای مذهبی وابسته باشند .دلبستگی بهدرك علمی پديدهها
در راستای رشد سازمان افزايش میيافت و هم زمان گرايشهای مذهبی كمرنگ
میشد .در راستای فعاليتهای مبارزاتی ،پويايی در تفكر جمعی سازمان ادامه داشت.
ايدئولوژی اين سازمان همواره در جهت همسويی با علم و خردورزی و در حال
پااليش از باورهای غير علمی و نابخردانه بود .اين ايدئولوژی در حال تحول هرگز
دلبسته بهايدئولوژی التقاطی و ايستا نبود .حركتی بود پويا كه بهتغيير ايدئولوژی از
مذهب بهماركسيسم انجاميد .بديهی است كه بافت اجتماعى و سرشت عناصرى كه
بهتشكيالت پيوسته بودند ،يكپارچه و همآهنگ نبود .بنابراين تحول در انديشه نيز در
بين اعضا نمیتوانست يكسان و همسنگ باشد.
اگر تفكر وعملكرد اعضاى اوليهی سازمان را كه عمدتاً عناصر روشنفكر و مبارز
بودند بهطور ذرهبينى مورد دقت قرار دهيم ،در آن دو طيف مشخص مىبينيم؛
عناصرى كه صرفاً براساس اعتقادات مذهبى بهمبارزه روى آورده بودند كه آنها را
طيف مذهبى مىناميم و عناصرى نيز بهخاطر مبارزه با رژيم شاه ،بدون انگيزهی
مذهبى ،بهسازمان پيوسته بودند ،گرچه با مذهب نيز مخالفتى نداشتند .اين دو طيف
روشنفكر مبارز همزمان در بافت كلی سازمان حضور داشتند و هركدام بر پايهی
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ويژگیهای اجتماعی و اعتقادی خود بهتحول دراز مدت ايدئولوژيك در سازمان
واكنش نشان میدادند.
طيف مذهبى ضمن اعتقاد خويش بهمذهب ،در اين باور بود كه بدون دانش
انقالبى روز و درس از مبارزات مردمى عصر جديد نمىتوان بهخواست مبارزاتى جامعه
ايران تحقق بخشيد.
از اين رو آموختن علم مبارزه را كه برپايهی ماترياليسم استوار بود ،ضرورى
مىشمرد و از آنجا كه نمىتوانست اعتقادات خود را فداى اين ضرورت كند برای
هماهنگ كردن باورهای خود با علم روز بهكندو كاو در متون مذهبی میپرداخت تا
ثابت كند كه باورهای مذهبی با علم همخوانی دارد .بسياری از رفقای مذهبی
سازمان ،بويژه كسانی كه اطالعات عميق و گستردهيی در ايدئولوژی مذهبی داشتند
پساز كند و كاو در متون مذهبی دچار سرخوردگی شدند .آنها دريافتند كه مذهب
باورهای ايستا و غير قابل تغيير است و علم نتيجهی تجربهی انسان خردورز در
درازای تكامل است .اين دو مقوله را تمیتوان يكی دانست .از اينرو بسياری از طيف
مذهبی سازمان مجاهدين بهتدريج با تغيير ايدئولوژی در سازمان مجاهدين همراه
شدند.
تا پيش از بر مال شدن دگرديسی در انديشهی جمعی سازمان ،دو طيف از عناصر
مختلف ،با دو ديدگاه گوناگون ،بهسازشى ناپايدار تن داده بودند .آن هم نه در يك
جبهه بلكه در تنگناى يك سازمان زيرزمينى كه بافتهاى بههمفشردهی آن اين دو
رنگى را در خود محو مىكرد.
چگونه ممكن بود كه انسانى ،مذهبى بينديشد و اصول كار مبارزاتىاش را بر
ايدئولوژى ضدمذهب استوار كند و چگونه ممكن بود كه انسانى غيرمذهبى بينديشد و
با گروهى مذهبى همراه و همفكر باشد .همزيستى در چنين شرايط ناموزونى تا زمانى
ممكن بود كه كار عمدهی سازمان كار ذهنى و پرداختن بهآموزش و بحثهاى
تئوريك در محافل تشكيالتى بود .اما همينكه مرحلهی عمل بهآموختهها فرا رسيد و
سازمان بهميدان واقعيتها قدم گذاشت ،دوگانگىها مانند غدههاى چركين بيرون
ريخت .اگر در حرف مىتوان دوگانه بود در عمل نمىتوان چنان كرد.
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شنيدنى است كه يكبار چند عضو سازمان ،براى تماس با يك گروه غيرايرانى در
خارج از كشور ،عازم ديدار با نمايندگان آن سازمان بودند .قبل از رسيدن بهمحل
مالقات ،اين پرسش مطرح میشود كه اگر گروه ميزبان پرسشی در بارهی ايدئولوژى
سازمان مجاهدين داشته باشد چه پاسخى بايد داد .يكى از اعضا بىدرنگ مىگويد:
«خود را ماركسيست لنينيست معرفى مىكنيم!» اين پيشنهاد درحالى مطرح مىشد
كه همين افراد نوشتهاى را كه پيش از آن از سوى سازمان براى معرفی مجاهدين
بهساير گروهها تهيه شده بود همراه داشتند .در آن معرفىنامه چنين آمده بود« :ما در
مبارزهی خود از سرچشمهی فياض قرآن بهره مىگيريم ».پيشنهاد اينكه «خود را
ماركسيست معرفى كنيم» نه يك نيرنگ و وارونه جلوهدادن فرصتطلبانه بود و نه
يك اشتباه و يا فراموشى .تضاد بين اين پيشنهاد و آن نوشته بيانگر دو بينش متضاد
است كه در راستای تحول خواهی در سازمان وجودداشته است .بينشی كه هم
انديشهی مذهبی و هم گرايش بهعلم و خردورزی در آن وجود دارد اما بهتدريج
انديشهی مذهبی در آن رنگ میبازد و خردورزی بر آن چيره میشود .تا پيش از
مرحلهی عمل اين دوگونهانديشى در هالهی اصلى مبارزه خود را پنهان مىكرد .زيرا
هر دو ايدئولوژى در راستاى مبارزه با رژيم قرار مىگرفت .اما همينكه گام عملى
كوچكى از جمله تماس با يك نيروى مبارز ديگر مطرح مىشود ،اين دوگانگى خود را
نشان میدهد و مشكل مىآفريند.
سرانجام ،در صحنهی عملى مبارزه ،ستيز پنهان دوگونه انديشى از پردهی استتار
بيرون افتاد و همانطور كه شاهد بوديم دو گروه از عناصر ،با دو گرايش مشخص و
مخالف يكديگر ،يكى مذهبى و ديگرى ماركسيستى ،از يكديگر جدا شدند.
تفكر جمعی سازمان در درازای فعاليت آن همواره در حال تغيير و تحول بود.
پويشی بود در راستای دور شدن از تفكر ايدآليستی مذهبی و نزديك شدن بهانديشهی
خردورزانهی علمی .بدينترتيب گرايش بهعلم روز و خردورزی بر گرايش مذهبی
چيره شد و بيشتر قريب بهاتفاق اعضا با آن هم راهی كردند .كسانى كه از اين
دگرگونى دچار حيرت شدند كسانی بودند كه نميخواستند و يا نمیتوانستند برای
دگرانديشی انسانها حقی قائل باشند.
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دگرانديشی در سازمان
اواخر تابستان  1353محمد يقينى كه بهايران سفر كرده بود همراه پوران بازرگان،
عباس پاكايمان و محسن فاضل ،سه عضو سازمان در داخل كشور ،بهسوريه
برگشت .پاكايمان بهخاطر بيمارى قلبى كه نياز بهجراحى و درمان داشت ،پوران
بازرگان بهخاطر اينكه شناخته شده و زير پيگرد ساواك بود و فاضل بهخاطر
درگيرىهايى كه با همرديفان خود در داخل داشت بهخارج فرستاده شدند .داغترين
خبرى كه آنها همراه داشتند اين بود كه سازمان دستخوش تغييرات ايدئولوژيكى
است .ما كنجكاوانه در انتظار نامههاى پنهانى و رمزى بوديم تا بهخبرهاى بيشترى در
اين زمينه دست پيداكنيم
برداشت من از اين خبرها اين بود كه برخی از اعضاى سازمان در داخل كشور
بهخاطر تغيير در انديشهی خود از سازمان مجاهدين فاصله خواهند گرفت .زيرا اين
سازمان به عنوان يك تشكيالت سياسى با گرايشات مذهبى معرفى شده بود .بديهى
بود كه هر فردى در انتخاب راه و عقيده خود آزاد است .من در انتظار آن بودم كه
بخشى از اعضاى داخل كشور ،بهگروههاى مبارز ديگر كه با عقيدهی آنها همخوانی
دارند بهپيوندند .اما خبرهايى كه از داخل مىآمد بيانگر يك دگرانديشی فراگير در
زمينهی ايدئولوژی در سازمان ،با همان نام و نشان گذشتهاش بود.
زمستان  ،1353هنگامى كه بخش داخل كشور سازمان دستخوش تغييرات
ايدئولوژيك بود ،عليرضا سپاسى آشتيانى از سوى رهبرى داخل ،بهخارج كشور
فرستاده شد تا تحول ايدئولوژيك را در بخش خارج از كشور نيز سازمان و آموزش
دهد .آشتيانى كه از سوى ساواك شناسايى و زير پيگرد بود ،بهطور غيرقانونى از مرز
گذشت و وارد افغانستان شد تا از آن راه عازم خاورميانه شود .وى پساز عبور از مرز
در راه كابل مورد سوءظن مأموران افغانستان قرار گرفت و پساز دستگيرى در كابل
زندانى شد .او توانست زندانبانان خود را كه از رژيم نوپاى جمهورى در افغانستان
فرمان مىگرفتند ،تحتتأثير قرار دهد بهطورى كه آنها بهدرستی عبور غيرقانونى او
را يك فرار سياسى تلقى كردند و سپاسى را از زندان بهيك هتل كه تحتنظارت
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آنها بود منتقل كردند .سپاسى رويداد دستگيرى خود و موقعيت هتلى را كه در آن
تحتنظر بود بهاطالع سازمان در داخل كشور رسانيد .وقتى بخش سازمان در خارج،
از اين مسئله آگاه شد ،محمد يقينى را براى بررسى وضع سپاسى و كمك بهوى
بهكابل فرستاد .چند روزى از اقامت يقينى در كابل گذشته بود كه با كمك او سپاسى
از بازداشتگاه گريخت و خود را بهسوريه رسانيد.
در اين هنگام مسئلهی تغيير ايدئولوژى بهعنوان مهمترين وظيفهی تشكيالت
دنبال مىشد .سپاسى آمده بود تا عناصر سازمان را در بخش خارج از كشور ،در جريان
تغيير ايدئولوژى قرار دهد و آنها را هدايت و يا تصفيه كند .با ورود سپاسى بهجرگهی
اعضاى خارج از كشور ،جنب و جوش چشمگيرى در زمينهی آموزشهاى درون
سازمانى آغاز شد .در آپارتمانى كه در منطقه مَزّه ،در دمشق اجاره كرده بوديم
كالسهاى آموزشى داير مىشد .سپاسى از اطالعات وسيع و تجارب بسيار برخوردار
بود .وى كه كامالً از سوى طيف ماركسيست سازمان در داخل كشور پشتيبانى مىشد،
در مدت كوتاهى نقش خود را بهعنوان تصميمگيرنده براى امور خارج از كشور تثبيت
كرد و عمالً رهبرى گروه خارج را بهدست گرفت .حسين روحانى و تراب حقشناس و
بقيه افراد خارج ،همه درگير بحثهاى ايدئولوژيك شدند .اينجا و آنجا مقاومتهايى
رخ مىداد .برخى بدون اينكه با تغيير ايدئولوژى مخالفتى داشته باشند ،با شيوه
غيردموكراتيك آن مخالف بودند .در مجموع مىتوان گفت كه انگيزهی گرايش
بهماركسيسم بهمراتب بيشتر از مقاومت در برابر آن بود و اين ناشى از زمينهاى بود كه
در بخش قابل توجهى از اعضاى سازمان مجاهدين وجود داشت .براى بررسى اين
گرايش موجود و در عين حال ناآشكار ،بايد بهماهيت و هدف سازمان مجاهدين اوليه
پى برد .نگرشى بر شرايط عضوگيرى و نيز فرهنگ آموزشى سازمان گوياى پاسخ
بهاين سؤال است كه چگونه از درون يك سازمان ظاهراً مذهبى ،گرايش
بهماركسيسم متولد مىشود!
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طيفهاى موجود در سازمان
اعضاى سازمان مجاهدين ،روشنفكرانى بودند كه بهخاطر مبارزه با رژيم شاه بهسازمان
پيوسته بودند .گرچه بسيارى از آنان در خانوادههاى مذهبى ريشه داشتند و اعتقادات
مذهبى آنان ،آنها را در انجام وظايف انسانى و مبارزاتى يارى مىداد ،اما بدين معنا
نبود كه گرايش اكثريت اعضا بهمبارزه ،انجام فريضهی مذهبى آنها بود .اگر تنها
اعتقادات مذهبى عامل كشاندهشدن افراد بهمبارزه مىبود ،مىبايست همهی آنهايى
كه سنگ مذهب را بهسينه مىزدند ،مبارز مىشدند.
در دههی  ،1340درست در زمانى كه افراد اوليهی سازمان بهزندگى مبارزاتى
روى مىآوردند ،بسيارى افراد با دستآويز مذهب ،وظيفه ديگرى جز مبارزه با رژيم
شاه براى خود قائل بودند .بسيارى از افراد مذهبى تنها بهانجام فرايض رايج مذهبى
اكتفا مىكردند .زمانى كه سازمان مجاهدين اولين گامهاى تشكيالتى خود را
برمىداشت ،سخنور زبردست مذهبى و خطيب معروف آن زمان ،فخرالدين حجازی،
در يك سخنرانى بهمناسبت عاشوراى حسينى در حسينيه ارشاد تبليغ مىكرد كه:
«جوان! حسين از تو خون نمىخواهد ،از تو نماز مىخواهد!» اين يك دعوت آشكار
بهعبادت بهجاى مبارزه و نه همگام با مبارزه بود.
در دانشگاه تهران كه يكى از مراكز عمدهی عضوگيرى براى سازمان بهشمار
مىرفت ،افراد فعال مذهبى بهندرت دارای شرايط عضوشدن در سازمان بودند.
به عنوان مثال دانشجويانى كه بعدها حجتيه نام گرفتند ،با دستاويز قراردادن مبارزه با
بهائيان ،خود را از همهی جريانات سياسى در دانشگاه دور نگه مىداشتند و علناً مبارزه
با بهائيت را بهعنوان اصلىترين وظيفهی مذهبى خود تبليغ مىكردند .از آنجا كه
انگيزهی مبارزه با رژيم شاه ،در بين افراد موسوم به»ضد بهايىها» بسيار ضعيف و
شايد ناياب بود ،اين افراد علىرغم اينكه از متدينترين دانشجويان بودند ،فاقد
صالحيت براى عضوشدن در سازمان مجاهدين بودند .اگر شيوهی عضوگيرى در
سازمان را بكاويم بهاين نتيجه مىرسيم كه مهمترين ويژگی يك فرد براى
عضوشدن ،گرايش مبارزاتى و وارستگى اخالقى بود .از ديدگاه عناصر اوليهی سازمان،
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مذهبىبودن در گزينش اعضای جديد ،معيار پاكبودن فرد بهشمار مىرفت اما شرط
كافى براى عضوشدن نبود.
در آغاز كار تشكيالت ،مسئلهی عضوگيرى عناصر چپ نيز در سازمان مطرح شده
بود .گرچه رهبرى با اين كار مخالفت كرده بود ،اما دليل مخالفتش اين بود كه در آن
مرحله هنوز تشكيالت آمادگى كافى براى پاسخگويى بهسؤاالت اينگونه اعضا را
نداشت و عضوگيرى آنان بهآينده موكول مىشد .اين بدان معنا بود كه اگر افراد
چپگرايى پيدا مىشدند كه حاضر بودند از جر و بحث ايدئولوژيكى خوددارى كنند،
مىتوانستند بهعضويت سازمان مجاهدين درآيند .عدم عضوگيرى عناصر مبارز
غيرمذهبى هرگز بهعنوان يك اصل تشكيالتى مطرح نشده بود.
در تحليلهايى كه سازمان از رژيم شاه و دستگاه اقتصادى و ادارى كشور بهعمل
مىآورد بازتاب انديشهاى را مىبينيم كه صرفاً انقالبى و فاقد رنگ مذهبى است .در
اين تحليلها مسائل ريشهاى جامعه مورد سؤال قرار مىگرفت .هرگز غير
اسالمىبودن دربار و بىحجاببودن خاندان سلطنت و غيراسالمى بودن قوانين بانكى
و جزايى بهعنوان مشكالت جامعه و انگيزهی مبارزه برآورد نمىشد .سازمان
مجاهدين ،يك مبارزهی بنيادى اجتماعى را رهبرى مىكرد .وقتى از فساد رژيم نام
برده مىشد ،بر آن چيزهايى انگشت مىگذاشت كه در يك جامعهی آزاد ،دموكراتيك
و پيشرو ،فساد بهشمار مىآمد .صحبت از مبارزه با فساد ادارى ،رشوهگيرى و
پارتىبازى ،دزدى هاى اقتصادى ،نابرابرى در تقسيم امكانات زندگى (فقر و ثروت)،
نبودن آزادى هاى سياسى و انتخابات آزاد ،سانسور ،آزادى كشى و خفقان سياسى،
شكنجهی مخالفان ،وابستگى و سرسپردگى بهقدرتهاى خارجى بود .در مبارزه با اين
نارسايى ها ،سازمان ،از مفاهيم قرآنى ،متون مذهبى و زندگى اولياء دين و نيز از
تجارب جنبش هاى انقالبى و كمونيستى و فرهنگ مبارزاتى عصر جديد يارى
مىگرفت و براى دستيابى بهجامعهاى آزاد و آباد تالش مىكرد .مسئوليت مبارزاتى
افراد نيز يك وظيفهی انسانى شمرده میشد و هرگز از آن بهعنوان يك وظيفهی
مذهبى ياد نمیشد.
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در آغاز سال  1352اعضای مركزيت سازمان ،رضا رضايی و بهرام آرام تصميم
گرفتند برای برون رفت از چالشهايی كه سازمان را گرفتار كرده بود ،عملكرد دو
سالهی سازمان را بازبينی كنند و نقاط ضعف و قوتش را بشناسند .اندكی پيش از فرار
محمدتقی شهرام از زندان ساری ،بررسی عملكرد دو سالهی سازمان در دستوركار
قرار گرفت .چند گروه از كادرهای سازمانی با مسئوليت بهرام آرام ،علیرضا سپاسی،
محمد يزدانيان ،محمدابراهيم جوهری ،جمال شريف زاده شيرازی و مجيد شريف
واقفی ،تشكيل شد .هر گروه از سه تا چهار عضو داشت .بنا شد اين گروهها كه
«جمعهای بررسی و تصميم» ناميده شدند ،فعاليتهای دو سالهی ()1352_1350
سازمان را در زمينه های سياسی ،نظامی و تشكيالتی بررسی كنند ،نقاط قوت و يا
ضعف سازمان را در اين بازهی زمانی بشناسند و نتيجهی بررسیها و راهكارهای
مناسب برای بازسازی همه جانبهی سازمان را در اختيار مركزيت ،قرار دهند.
پساز فرار محمدتقی شهرام (ارديبهشت  ،)1352در راستای تقويت رهبری
سازمان ،او نيز بهمركزيت سازمان پيوست .فرار محمدتقی شهرام از زندان ،او را تا
جايگاه يك عضو برجسته در سازمان باال كشيد .هنگامی كه اين امتياز با توانمندیها
و ويژگیهای شخصيتی او گره میخورد او را در بين اعضای باقيمانده در بيرون از
زندان بیرقيب میكرد .با ورود او بهمركزيت سازمان (خرداد  )1352كفهی نوانديشی
در مركزيت سنگينتر از پيش شد.
هنوز كار «جمعهای بررسی و تصميم» پايان نيافته بود كه رضا رضايی در
درگيری با پليس جان باخت( 25خرداد  )1352و مركزيت عنصر با سابقهی خود را
از دست داد .موقعيت برتر محمدتقی شهرام نسبت بهعضو ديگر مركزيت ،بهرام آرام،
بدون چون و چرا تثبيت شده بود .بنابراين ،پساز رضا رضايی ،محمدتقی شهرام در
كميتهی مركزی جانشين او شد .يك ماه پساز كشته شدن رضا رضايی ،مجيد شريف
واقفی ،كه در شاخهی تشكيالتی رضا فعال بود ،بهعضويت در كميتهی مركزی در
آمد .مركزيت جديد بهرهبری محمدتقی شهرام بهبررسیِ عملكرد سازمان شتاب
بخشيد .در اواخر سال  1352كار گروههای «بررسی و تصميم» پايان يافت.
كادرهاي ی كه در اين بررسی شركت داشتند ،همراه با مركزيت سازمان در پيادهكردن
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نتايج بررسیها نقش كليدی داشتند .اين گروهها در كنار محمدتقی شهرام ،روند تغيير
سياست آموزشی و تشكيالتی و بازسازی سازمان را رقم زدند.

جمعبندی نظرات کادرهای سازمان
پساز پايان كار "جمعهای بررسی و تصميم "رهبرى سازمان در داخل كشور بهشدت
درگير مسائل ايدئولوژيك بود .مركزيت سازمان ،با جمع بندی نظرات پيشنهاد شده از
سوی "جمعهای بررسی و تصميم" ،راهكار جديد سازمان را با عنوان «مبارزه
ايدئولوژيك درونی ،كادرسازی و تجديد آموزش كادرها» در دستوركار قرار داد.
نتيجهی بررسیها اين بود كه ايدئولوژی مذهبی نمیتوانست پاسخگوی مبارزهيی
باشد كه آنها در پيش گرفته بودند .از اينرو مطالعه و گرايش بهماركسيسم و تغيير
ايدئولوژی در سازمان تبليغ میشد .برخی با تكيه بر اعتقادات مذهبى خود ،در برابر
خواست رهبرى و بيشترين اعضای سازمان ،ايستادگی كردند و خواستار آن بودند كه
سازمان بر پايهی ايدئولوژی مذهبی بهروال گذشته فعاليت داشته باشد و آنهايى كه
تغيير عقيده داده بودند اين سازمان را ترك كنند.
كمكم خبرهايى كه گاهبگاه از ايران بهخارج از كشور مىرسيد نگرانكننده بود.
برخوردهاى شديد و دشمنانهی درون تشكيالتی جاى گفتوگوهای آزادانه و دوستانه
را گرفته بود .كشمكش بر سر اينكه نام و نشان و امكانات تشكيالتی و تداركانی
سازمان از آن كدام گروه سياسی و عقيدتی باشد باال گرفته بود.
مجيد شريفواقفى و صمديهلباف از سازمان اخراج شده بودند .آنها با جدا شدن از
سازمان ،برای تشكيل سازمانی موازی باسازمان اصلی ،مقدارى از امكانات مالى و
تسليحاتى را كه بهآن دسترسی داشتند بهنفع خود پنهان كردند .رهبرى سازمان ،تقى
شهرام و بهرام آرام . ،با تكيه بر بيشترين اعضای سازمان كه با تغيير ايدئولوژی هم
راهی میكرد ،شريفواقفی و يارانش را بهخيانت بهسازمان متهم كرد و آنها را
سزاوار مرگ دانست .مجيد شريف واقفی و صمديه لباف قربانيان اين فاجعه شدند.
شنيدن اينگونه خبرها با اينكه تحتپوشش مبارزهی ايدئولوژيك بهخارج مىرسيد
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فضايى از بدگمانی و دودلی را نسبت بهكارگزاران آن ،ايجاد كرده بود .اين برخورد
قهرآميز درونتشكيالتی با هر انگيزهيی كه رخ داده بود بيزاركننده بود.

مبارزه ايدئولوژيك در خارج از كشور
سپاسى تشكيالت خارج را دگرگون كرد .همهی مسئوليتهاى حسين روحانى را كه
در موضع رهبرى نيروهاى خارج بود و در برابر تغيير ايدئولوژى ايستادگى مىكرد ،از
او گرفت و از وی خواست كه براى برخورد ايدئولوژيك و نيز كسب تجربهی كارگرى
بهايران برگردد .تراب حقشناس كه مؤثرترين فرد در ارتباطات خارجى سازمان
بهشمار مىرفت بهطرابلس ،پايتخت ليبى ،فرستاده شد تا در آنجا از راه تماس با دولت
ليبى بهگشايش دفترى براى سازمان مبادرت كند و عمالً خود وى نيز در حاشيه و
تبعيد قرار گيرد.
در بهار  1354حسين روحانى خانهاى در خيابان بغداد در دمشق براى مدت
يكسال اجاره كرد .اقامت او در آن خانه بهيك ماه نكشيده بود كه عازم سفر آموزشى
بهايران شد .ازآنپس از آن خانه براى اقامت موقت رفقايى كه بهدمشق مىآمدند
استفاده مىشد .تابستان همان سال ،سپاسى بهاروپا رفت تا با برخى از اعضا و
هوادارها در آنجا بحث و گفتوگو كند .در اين هنگام از داخل خبر رسيد كه عضوى
بهنام «مسعود» عازم خاورميانه است .براساس قرارى كه گذاشتيم من بهپيشواز
مسعود (محمد يزدانى) در فرودگاه دمشق رفتم .نيمساعتى از فرود هواپيماى سورى
كه از تهران بهدمشق آمده بود گذشته بود و تعدادى از مسافران از برابر چشمان
كنجكاو من رد شده بود اما هيچكدام ساعت بند فلزى خود را در مشت چپ نداشتند
تا مورد سؤال من واقع شوند .باالخره جوان بلندقد و نسبتاً ورزيدهاى را كه موهايش
صاف و آراسته بود ،ديدم كه بند ساعت نقرهاىرنگش از مشتش بيرون بود .خودم را
كمى روى نرده خم كردم و خطاب بهاو گفتم« :آقا ساعت چند است؟» وقتى او گفت:
«همان است كه مىدانى» سالم گرم و برادرانهاى مبادله كرديم و دست يكديگر را
فشرديم.
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از لحظهاى كه در تاكسى نشستيم ،يزدانيان در وصف بيانيهی تغيير ايدئولوژى كه
اولين نسخهی آن را با خود بهخارج آورده بود باب سخن گشود و از رنسانسى كه اين
بيانيه بهپا خواهد كرد ،صحبت مىكرد .من سطح تشكيالتى يزدانيان را نمىدانستم
اما از گفتارش چنين برمىآمد كه آمده بود تا در رأس تشكيالت خارج از كشور قرار
گيرد.
يزدانيان بهخانهی خيابان بغداد منتقل شد تا مقدمات سفرش بهپاريس فراهم شود.
سه روز از ورود وى گذشته بود كه محمد يقينى نيز از انگليس بهدمشق آمد.
يقينى مريض احوال بود و از نظر روانى بسيار خسته و فرسوده بهنظر مىرسيد.
تنها برادرش يكسال پيش ضمن كوهنوردى زمستانى در حادثهی سقوط بهمن كشته
شده بود و پدرش بهدنبال اين حادثه دق كرده بود .پيش از اينكه محمد بهانگليس
برود مدتی در سوريه بود .در آن هنگام مادر داغديدهی او با دشوارىهاى بسيارى از
ايران بهسوريه آمد و در آنجا با محمد ديدار كرد .اين پيرزن آزردهخاطر كه از غم و
مصيبتى سنگين بهتنها پسرش پناه آورده بود اصرار داشت كه در سوريه پيش محمد
بماند .يقينى شخصاً در فكر اين بود كه با پذيرش دشواریهای زندگی مخفی خودش،
از مادر پيرش در سوريه نگهدارى كند .بديهی بود كه چنين كاری میتوانست
مشكالت امنيتی برای سازمان بههمراه داشته باشد .از اينرو با مخالفت
تصميمگيرندگان تشكيالت روبهرو شد و مادرش را با ناخرسندى بهايران برگرداند.
يقينى از رفتار تصميمگيرندگان جديد در سازمان ،بهشدت آزرده بود.
هوا بهشدت گرم بود و در خانهی خيابان بغداد هيچ وسيلهاى براى خنككردن
وجود نداشت .بهلحاظ امنيتى نيز تمام در و پنجرهها بسته بود و هواى دمكردهی خانه
نفسها را سنگين مىكرد .من از مدتى پيش بهنوعى بيمارى آسم مبتال شده بودم و
زخمى كه آسيب ريوى در زندان «رمل» از خود بهجاى گذاشته بود حركات تنفسىام
را دشوار و دردآور كرده بود .مرتب قرص مىخوردم و بدون اينكه بهخود اجازهی
استراحت بدهم پیگير كارهاى روزمره بودم .استراحت و آسايش ،در زندگى تشكيالتى
جايى نداشت .فعاليت بىامان ،حتا در حال بيمارى و در شرايطى كه ممكن بود جان
فرد نيز بهخطر افتد ،از عادتهاى نادرست افراد سازمان بود.
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شبى كه يقينى از انگليس برگشته بود و بهخانه آمد ،من از درد و خستگى كنار
اتاق افتاده بودم و صدايم را نيز از دست داده بودم .همان شب يزدانيان و يقينى ،بدون
ديدن يكديگر ،از پشت پردهاى كه وسط اتاق كشيده بوديم ،تا پاسى از شب با هم
گفتوگو كردند .بحث داغ آنها نيز بهگرماى خانه افزوده بود .جدال ،جدال
ايدئولوژيك بود و حركت سريع بادبزنهايى كه آن دو در دست داشتند تهديدآميز
مىنمود .يقينى درحالى كه مرتب عرق پيشانىاش را خشك مىكرد از موضع مذهبى
خود دفاع مىكرد .من در اين موضع كه ماركسيستها مىبايست سازمان مجاهدين را
بهحال خود مىگذاشتند و خود تشكيالت تازهاى ايجاد مىكردند و يا بهگروههاى
همفكر خود مىپيوستند با يقينى همعقيده بودم .وقتى يقينى مسئله مريضىاش را
مطرح كرد ،يزدانيان در جواب گفت« :برو ايران همانجا معالجه كن ،الزم نيست توى
اروپا معالجه كنى ،مگر مردم ما توى ايران چه مىكنند».
با اينكه يقينی مريضاحوال بود و فكر مىكرد بايد در خارج بهمعالجه بپردازد
بهوى دستور داده شده بود كه بهايران برود و مسائل اعتراضى خود را با رهبرى داخل
در ميان بگذارد .يقينى با اينكه هرگز بهچنين مسافرتى راضى نبود با پايبندی
بهاصول تشكيالتى ،بهخواستهی مسئولين سازمان گردن نهاد و راهى اين سفر شد.
رهبرى تصميم گرفته بود يقينى را بهايران بفرستد تا مبادا در اعتراض
بهدگرگونىهای ايدئولوژيك ،مزاحمتى ايجاد كند .محمد يقينى يك هفته در خانهی
خيابان بغداد بود تا اينكه وسايل سفرش را بهايران فراهم كردم .او با يك گذرنامهی
غيرايرانى ،همراه با يك مسلسل ،يك اسلحهی كمرى و مقدارى وسايل ديگر ،با
هواپيما راهى ايران شد.
خانهی خيابان بغداد كه توسط حسين روحانى اجاره شده بود و او بهعنوان مستأجر
آن شناخته مىشد ،مسئله پيدا كرده بود .صاحب خانه سراغ حسين را مىگرفت و ما
بهناچار بايد اين خانه را بدون لغو قرارداد هرچه زودتر تخليه مىكرديم .اما با بازگشت
غيرمنتظرهی حسين روحانى از ايران ،اين خانه بهصاحبش برگردانده شد .روحانى
پساز يك ماه اقامت در ايران بهسوريه برگشت .وى كه قبالً سرسختانه در برابر تغيير
ايدئولوژى ايستادگى مىكرد اكنون داراى موضع نرمترى بود .حسين بهعلت سوابق
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تشكيالتى و نيز اطالعات وسيع مذهبى خود ،در بين مخالفان تغيير ايدئولوژى از
اعتبار ويژهاى برخوردار بود .او اين بار از سوى رهبرى سازمان در داخل كشور
مأموريت داشت تا با اعضا و هواداران مذهبى در خارج كشور گفتوگو كند و آنها را
از موضعگيرى عليه تغيير ايدئولوژى بازدارد .روحانى هنگامیكه براى بار دوم بهايران
بازمىگشت ،مصباح (حسين باقرزاده) را كه از عناصر سازمان در انگليس بود با خود
بهايران برد تا او نيز اعتراض خود را با رهبرى داخل در ميان بگذارد .مصباح از
انگليس بهدمشق آمد .وی گذرنامهی حقيقىاش را بهامانت گذاشت و با يك
گذرنامهی غيرايرانى عازم ايران شد .در اولين ارتباط با افراد سازمان داخل كشور،
گذرنامهيی كه با آن بهايران رفته از وى گرفته شد و اقامتش در ايران بهدرازا كشيد.
پساز اينكه مدتى از اقامت مصباح در ايران گذشته بود ،بطور اتفاقی روزى محمد
يقينى را در يكى از خيابانهاى مركزى شهر تهران میبيند .آن دو كه مخفيانه در
ايران بهسر مىبردند و هردو موضع اعتراضى نسبت تغيير ايدئولوژی در سازمان
داشتند از وضع ناهنجار خود ،از بالتكليفى و سرگردانى و دشوارىهاى امنيتى يكديگر
باخبر شدند .آنها قرار مىگذارند تا هرچند گاه يكديگر را ببينند .يقينى در انتظار
برخوردهاى منطقى و قانعكنندهی رهبرى در ايران مانده بود و با اينكه هنوز
گذرنامهاش را همراه داشت بهفكر خروج از ايران نيفتاده بود .پساز چندى مصباح
تصميم خود را برای خروج از ايران بهيقينى مىگويد و از وى براى تهيهی يك
گذرنامه كه بتواند از ايران خارج شود كمك مىخواهد .چند روز بعد ،آن دو با كمك
يكديگر يك گذرنامهی خارجى از يك سفارتخانه در ايران كش میروند .يقينى كه
در كار جعل مدارك تجربه داشت ،عكس اين گذرنامه را عوض میكند و مصباح با آن
از ايران خارج مىشود.
خروج مصباح از ايران كه بدون اجازهی سازمان داخل كشور صورت مىگرفت،
بهعنوان فرار او تلقى شد .روزی كه مصباح از ايران پرواز میكرد محمد او را تا
فرودگاه مهرآباد همراهى كرده بود تا ببيند كه بدون دردسر از بخش كنترل گذرنامه
مىگذرد .در هنگام خداحافظى ،محمد براى آخرين بار دست مصباح را فشرد و گفت:
«مىدانم كه رفقاى سازمان من را بهفرارىدادن تو متهم خواهند كرد ».مصباح با از
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سرگذراندن مشكالتى كه براى گذرنامهاش در كويت پيش آمده بود خود را از طريق
اين شيخنشين بهسوريه رسانيد و با دشواری توانست با سازمان در دمشق تماس
بگيرد .وى گذرنامهی ايرانىاش را كه قبالً در دمشق بهامانت گذاشته بود ،میخواست
و عالوه بر آن ،بهمقدارى پول نياز داشت تا خود را بهخانوادهاش كه در انگلستان
اقامت داشتند برساند .پاسخ مسئوالن سازمان در دمشق اين بود كه او مىبايست قبل
از دريافت هرگونه كمكى چگونگى خروجش را از ايران بهتشكيالت گزارش دهد.
مصباح كه بدون مشورت با مسئوالن سازمان در داخل كشور از ايران خارج شده بود
از پاسخ كافى بهاين پرسش طفره مىرفت.
يكى از افراد سازمان براى جمعآورى اطالعات پيرامون چگونگی خروج حسين
باقرزاده(مصباح) از ايران ،گمارده شد .محل اقامت او در دمشق ،نام و مليت
گذرنامهاى كه همراه داشت و راه فرار او از ايران ،پساز سه روز مشخص شد .اين كار
از طريق دنبالكردن مصباح و گوشدادن بهمكالمات تلفنى او با خانوادهاش ،كه از
مركز تلفن برونمرزى در دمشق ،صورت مىگرفت ،انجام شد .عليرضا سپاسى
بهعنوان مسئول بخش خارج از كشور كه مىدانست مصباح از سلطهی رهبرى جديد
در ايران گريخته بود ،نمىتوانست كمك بهاو را تأييد كند .اقامت مصباح در دمشق
چندين روز بهدرازا كشيد و سازمان از بازپسدادن گذرنامه او خوددارى كرد .تصميم
كمك مالى بهمصباح را سپاسى بهمن واگذار كرد .من با مسئوليت خودم مقدارى پول
در اختيار مصباح گذاشتم تا وى بهلندن برود .ورود مصباح بهانگلستان با گذرنامهی
جعلى كه همراه داشت مخاطرهآميز بود .از اين رو وى بهآلمان رفت و در آنجا
بهبهانهی گمشدن گذرنامهی ايرانىاش ،از سفارت ايران گذرنامهی جديدى دريافت
كرد و بهانگلستان بازگشت.
همانطور كه محمد يقينى خود پيشبينى كرده بود ،بعد از خروج مصباح از ايران،
رهبرى سازمان در داخل ،يقينی را بفراری دادن حسين باقرزاده(مصباح) از ايران متهم
كرد.
پساز تخليهی خانهی خيابان بغداد در دمشق ،آپارتمان ديگرى در نزديك مسجد
كويت در اين شهر اجاره كرديم .محمد يزدانيان بهآنجا منتقل شد عليرضا سپاسى،
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تراب حقشناس و مرتضى خاموشى (اسماعيل) نيز بهاين خانه رفتوآمد مىكردند.
يزدانيان دوماه در دمشق بود و بعد از تغييراتى كه در شكلبندی تشكيالت در دمشق
داد ،عازم فرانسه شد .در برخوردهايى كه با يزدانيان داشتم براى اولينبار در يك عضو
سازمان ،جلوههاى علنى قدرتطلبى را مشاهده مىكردم .او براى پيشبرد هدفهايى
كه بهتعبير او تشكيالتى بود ،از زيرپاگذاشتن معيارهاى رفتارى باارزشى كه در سطح
سازمان و بين رفقاى تشكيالت رايج بود ،ابايى نداشت .يزدانيان پساز سه هفته
اقامت در پاريس بهدمشق بازگشت .او براى بررسى وضع افرادى كه در اروپا بودند
بهاين سفر رفته بود .وقتى بهسوريه برگشت با توجه بهمشكالت امنيتى روزافزونى كه
در سوريه و لبنان براى ما پيش مىآمد مسئله انتقال رهبرى خارج بهپاريس را مطرح
كرد.
يك روز قبل از اينكه يزدانيان براى بار دوم بهپاريس مسافرت كند سپاسى از
مسافرت يكماههی خود بهيمن جنوبى بازگشت و با يزدانيان ديدار كرد .عليرضا
سپاسى براى شركت در ادامهی گفتوگوهايى با دولت يمن جنوبى ،بهآن كشور سفر
كرده بود .اين گفتوگوها كه توسط تراب حقشناس و مرتضى خاموشى در جريان
بود ،بهمنظور دريافت كمك از دولت يمن جنوبى انجام مىشد.
در ديدار يزدانيان و سپاسى مسائل تشكيالت خارج از كشور سازمان و نيز وضع
من و همسرم «سپيده» مورد بحث قرار گرفته بود .يزدانيان پيشنهاد كرده بود كه
سپيده ،كه بر ايدئولوژى مذهبى خود پامىفشرد ،بهپاريس برود تا در آنجا با او برخورد
ايدئولوژيكى صورت گيرد .پساز بازگشت يزدانيان بهپاريس ،سپاسی نيمساعتی با
سپيده جداگانه بهگفتوگو نشست .پساز پايان اين گفتوگو سپاسی بهسراغ من آمد و
بیدرنگ گفت« :مىدونی كه سپيده ميره مكه؟» و بعد با خنده افزود« :مىدونی مكه
يعنى چی!»
جدايی من و سپيده در دستوركار گروه قرارگرفته بود .در اين راستا سپاسی بهمن و
سپيده يادآور شد كه ديگر نبايد حتا از راه نامه و تلفن با هم تماس داشته باشيم .من
با پيشزمينهيی كه از گفتوگو با يزدانيان داشتم ،گمان برده بودم كه او از زندگی
مشترك من و سپيده ناخشنود بود .يزدانيان توانسته بود موافقت سپاسى را هم براى
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دوركردن من و همسرم از يكديگر جلب كند .با اينكه شكستن رابطهی عاطفی بين
من و سپيده بهسختی تكانم داده بود ،در چارچوب وظايف تشكيالتى ،وسايل سفر
سپيده را فراهم كردم و او راهی پاريس شد.

انتقال بهپاريس
لبنان در آتش جنگ داخلى مىسوخت و رفت و آمد بين دمشق و بيروت با خطرات
زيادى همراه بود .منطقهی خاورميانه از نظر امنيتى ديگر جاى مناسبى نبود .گروههاى
مسلمان و مسيحى كه سخت درگير جنگى خانمانسوز بودند جادهی لبنان دمشق را
براى شكار افراد نيروهای مخالف خود ،مورد يورش قرار مىدادند .بارها مسافران
نگونبخت اين جاده بهجرم اينكه بهجرگه مسلمانان و يا مسيحيان نزديكتر بودند
بهدام گروه مقابل مىافتادند .گاه از دستگير شدگان بهعنوان گروگان استفاده مىشد و
گاهى نيز براى انتقام جويى بهشكل جانگدازی كشته مىشدند.
يكبار همراه سه مسافر ديگر از منطقهی اردوگاه فلسطينى شتيال در بيروت سوار
تاكسى شدم و بهطرف دمشق بهراه افتاديم .نيمساعتى از حركت تاكسى بهسوى
دمشق گذشته بود كه راننده بهبهانه سواركردن يك مسافر سفارشى ،مسير حركت را
تغيير داد و با خارجشدن از جادهی اصلى بيروت دمشق بهطرف يك منطقهی
تحتكنترل مسيحيان پيچيد .هوشيارى مسافران تاكسى كه ناشى از خبرهاى
ناگوارى بود كه هر روز بهگوش مىرسيد ،راننده را از ادامه راه در اين مسير بازداشت و
او را مجبور بهبازگشت بهجاده اصلى كرد.
شايع بود كه رانندههاى طرفدار نيروهاى مسيحى مسافران مسلمان و بهويژه
فلسطينى را بهاين طريق مىربودند و آنها را بهنيروهاى مسلح مسيحيان مىسپردند.
در همين جاده بسيارى از فلسطينىها و مخصوصاً افراد وابسته بهگروههاى مبارز
فلسطينى بیرحمانه نابود شدند« .محمد الحاج» را من بهعنوان فرمانده يك پايگاه
فلسطينى در حومهی شهر حما ،در جنوب سوريه ،مىشناختم .من مدتى بهعنوان يكى
از مسئوالن آموزشى بهآن پايگاه رفت وآمد داشتم .در آنجا چريكهاى جوان
فلسطينى براى عمليات انتحارى آموزش مىديدند .محمدالحاج وارستهترين فرمانده
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نظامى بود كه من تا آن زمان ديده بودم .او جوانى رشيد ،مؤدب ،مهربان ،پرانرژى و
در زمينهی نظامى پرتجربه بود .درست در جريان جنگ لبنان كه سازمانش بهوجود
امثال او نياز فراوان داشت در راه بيروت دمشق بهاسارت افراد نظامى مسيحى افتاد و
با بيش از دهنفر از همراهانش در كنار جاده تيرباران شد.
سايهی جنگ پردامنهی لبنان بر فضاى اجتماعى و سياسى سوريه نيز سنگينى
مىكرد .گرچه سوريه بهطور رسمى بهاين جنگ كشيده نشده بود اما سياستهاى خود
را در لبنان بهدست برخى نيروهای نيابتی و گروههاى درگير در جنگ بهانجام
مىرسانيد .خطر انتقامجويى گروههاى درگير در جنگ لبنان مىتوانست اوضاع امنيتى
سوريه را دگرگون كند و آتش زير خاكستر را در اين كشور بيفروزد .فشارهاى امنيتى و
كنترل پليسى شديد ،زندگى را در اين كشور بسيار سخت كرده بود .هرچه دامنهی
جنگ در لبنان بيشتر گسترش مىيافت بندهاى پليسى و امنيتى در سوريه محكمتر
مىشد .سوريه و عراق سالها بود كه هركدام خود را بهتنهايى طاليهدار حزب بعث
مىدانستند و بهاين بهانه با يكديگر درگيری و دشمنی داشتند .بعضى گروههاى
طرفدار عراق كه فرصت جنگ لبنان را غنيمت شمرده بودند دست بهاقداماتى مىزدند
كه براى دولت سوريه خطرناك بهشمار مىآمد .براى رويارويی با چنين وضعى پيگرد
و كنترل شديدى از سوى نيروهاى امنيتى سورى انجام مىشد .اين جو پليسى شديد
هرگز با وضع ما كه يك گروه مخفى و در حال آمدوشد در اين كشور بوديم سازگار
نبود و خطر اينكه پاى ما نيز بهتور پليسى سوريه كشيده شود ،فراوان بود.
در همين زمان «سميه» و «رضا» ،دوتن از اعضاى سازمان ،پساز سفر بهايران
بهدمشق بازگشتند .سميه و رضا با يك گذرنامهی خارجى از سفارت ايران در دمشق
ويزا گرفتند و بهعنوان زن و شوهر بهايران سفر كردند .آن دو دوماه پيش از آن براى
بردن اسلحه بهايران ،از دمشق راهى تهران شده بودند .آنها مقدارى اسلحه و مهمات
را با جاسازى در بدن و نيز در كف چند چمدان بهتهران رساندند .براساس قرارى كه از
قبل تعيين شده بود ،آنها وسايل را بهياران داخلى تحويل داده بودند .سميه پساز
بازگشت از ايران ميگفت كه يكبار بهطور اتفاقی محمد يقينى را در يكى از
خيابانهاى تهران ديده بود و گفتوگوی كوتاهی كرده بودند .اين خبر كه نشان
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سالمتبودن محمد يقينى بود ذهنم را از افكار ناخوشايندى كه در آن گيرودار
پيشبينى مىشد ،آسوده كرد.
پساز مسافرت دوم يزدانيان بهپاريس ،سپاسى نيز براى مدتى بهپاريس مسافرت
كرد .من در انتظار ورود رفيقى از داخل كشور ،در دمشق بودم .اين فرد كه براى اولين
بار بهخارج سفر مىكرد ،با همان گذرنامهی خارجى كه يقينى با آن بهايران رفته بود،
از تهران بهدمشق آمد .وى مقدار زيادى مدارك و پيامهاى تشكيالتى همراه داشت.
پساز تحويل گرفتن بار مسافر تازهرسيده ،با بازكردن جاسازىها و جمعآورى وتنظيم
مدارك ،بهنامهاى درباره محمد يقينى برخوردم.
رهبری سازمان در داخل كشور در اين نامهی رمزی خبر داده بود محمد يقينى
ديگر بهخارج برنخواهد گشت .هربار اين پيغام را مىخواندم ،زشتى كلمات عريانتر
مىشد و زخمى بر احساسم مىنشاند .ازآنپس در آسمان سرنوشت محمد ابرهاى تيره
و خونينى را مىديدم .يقينى بهخاطر پافشارى بر تفكرات مذهبى خود بهداخل فرستاده
شد .با اينكه او مدتها در ايران سرگردان بود و مىتوانست بهراحتى بهخارج برگردد،
همانجا ماند .او بهياران تشكيالتى خود ،حتا افرادى كه از نظر اعتقادى در برابر او
ايستاده بودند ،وفادار مانده بود .محمد يقينى پيش از ترك دمشق بهسوی ايران ،در
گفتوگوی گاليهآميزش گفت كه شايد سفرش بهايران ابدى باشد .وفادارى يقينى
ناشى از پایبندی او بهسازمان و وظيفهی تشكيالتىاش بود .در آخرين تصويرى كه
از او در ذهن دارم ،مرد بلندقامت و وارستهاى را مىبينم كه در صندلى عقب يك
اتوبوس نشسته و با سكوتى ناخرسند در تفكراتى ابهامآميز فرو رفته است .اين
اتوبوس محمد را بهفرودگاه دمشق رسانيد تا راهى ايران شود و اين آخرين ديدار ما
بود.
نوشتهی زهرآلودى كه از سرگذشت شوم محمد يقينی خبر مىداد ذهنم را نسبت
بهنويسندگانش بهشدت مسموم كرد (ديری نپاييد كه خبر ترور او در يك خانهی تيمی
تأييد شد).
من بهخاطر اينكه روزى آزادى و آزادگى را براى ملتى دربند بهارمغان بياورم ،اين
راه را انتخاب كرده بودم .من آزادى عقيده را حق طبيعى هر انسانى مىدانستم و در
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ضمير مذهبىام نيز «ال اكراه فىالدين» بهخوبى جا افتاده بود .اين سادهترين حق هر
انسانى است كه آنجور كه مىخواهد بينديشد و براى تفكر خودش تبليغ كند .اما
اكنون يكى از بهترين يارانم قربانى تنگنظرى كسانى بود كه هيچ حقى براى كسى
جز خود قائل نيستند .اين رويداد زير هر نام و عنوانى كه باشد سانسور اعتقادات و
تجاوز بهحقوق ديگران و كشتن آزادى است .اين پديده و رويدادهاى مشابه پيش از
آن مانند ترور مجيد شريفواقفی و صمديه لباف ،روابط انسانى و تشكيالتى من را با
سازمانى كه بهآن عشق مىورزيدم ،جريحهدار كرده بود .إحساس میكردم كه
پيوندهای دوستانه و رفتار پاك و بیآاليش درون سازمان بهبرخوردهاى غيرانسانى و
غيردموكراتيك رهبرى جديد آلوده شده است .من يقينى را بهخوبى در جريان زندان و
سپس در دوران پساز آن شناخته بودم ،ولى شايستگى انسانى و سياسى رهبرى جديد
را در برخوردها و كردارشان جستجو و تجربه مىكردم.
جلوهاى از عملكرد رهبرى داخل در رفتار يزدانيان نيز متبلور بود .او تمام افراد
مؤثر خارج از كشور را با قضاوتهاى نابهجايش بهلجن مىكشيد و از ميدان بيرون
مىكرد و بهاين كار ناپسند خود ،لباس انتقاد درونسازمانى و مبارزهی ايدئولوژيك
مىپوشاند.
چند هفته پساز اينكه يزدانيان بهپاريس رفته بود نامهاى بهپست مركزى دمشق
رسيد كه در پشت آن فقط آدرس پستى ما بود .من بهعنوان رابط سازمان در سوريه
نامه را گرفتم و باز كردم .با خواندن نامهی بدون عنوان ،احساس كردم كه نامه براى
سپاسى فرستاده شده بود .اما با ديدن كلمهی «اَبوعلى» كه نام تشكيالتى من در آن
زمان بود بهخواندن نامه ادامه دادم .نظرات تحقيرآميز يزدانيان نسبت بهمن كه در
صدر نامه بود ضربهی ديگرى بر رابطهی زخمديدهی من با تشكيالت وارد كرد .من
نامه را بهسپاسی رساندم و اعتراض خود را بهشيوهی ترور شخصيتى كه يزدانيان
بهكار مىبرد بهوى گوشزد كردم .بديهى بود در جو بىاعتمادى و ترديد ناشى از
عملكرد رهبرى جديد من مىبايست بهارزيابى موقعيت خود در اين تشكيالت
مىپرداختم .در همين موقعيت بهنامهی ديگرى كه از ايران فرستاده شده بود ،دست
يافتم .در آن آمده بود كه « ...و بعداً بهحساب ابوعلى (من) خواهيم رسيد ».من
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بهجاى اينكه در انتظار احكام خودسرانهی رهبرى داخل كشور بمانم بىدرنگ بهفكر
چارهاى افتادم.
سپاسی نيز در زمستان  ،1354دو ماه پساز يزدانيان ،بهپاريس رفت تا بهكار
برخورد ايدئولوژيك با همهی افراد تشكيالت رسيدگى كند .بنا بود من همچنان در
سوريه بمانم و بهكارهاى ضرورى در منطقه بپردازم ،بىاعتمادى بهرهبرى جديد
سازمان ،تأثير خود را در عملكرد روزانهی من نشان مىداد بهطورى كه نظر رهبرى
خارج را كه در پاريس بهسر مىبرد بهخود جلب كرد و برخورد ايدئولوژيك با من در
دستور كار قرار گرفت .طى تماسهاى تلفنى كه با پاريس داشتم بهآنجا فراخوانده
شدم .اين فراخوان بهعنوان شركت در بحثهاى ايدئولوژيكى صورت مىگرفت .با
دريافت اين خبر خود را براى مسافرت بهپاريس آماده كردم .عصر جمعه  26اسفند
 1354با يك گذرنامهی جعلى وارد فرودگاه پاريس شدم .صبح روز بعد سپاسى
تلفنى با من تماس گرفت و همان روز بهيك اتاق زير شيروانى منزلى در نزديكى بلوار
«ويلتون» نقل مكان كردم.
دوشنبه  29اسفند ،سپاسى بهديدارم آمد و پساز دريافت خبر از اوضاع تشكيالت
در سوريه بهمن توصيه كرد كه بنشينم و بهانتقاد از خود بپردازم .اما من تصميم خود
را گرفته بودم .هيچ راهى براى ادامهی همكاری با رهبرى جديد و در چارچوبى كه آن
رهبرى تعيين مىكرد ،نمىديدم .روز بعد يزدانيان بهسراغم آمد .او براى
سرپوشگذاشتن بر اتهامات و تحقيرى كه نسبت بهمن روا داشته بود ،مرا «آقا»
خطاب مىكرد« .آقا» لقبى بود كه در روابط تشكيالتى بهمعناى ناسزا بود .اينگونه
برخورد ،اعم از اينكه ناشيانه و يا مغرضانه بود ،بهدوركردن بيش از پيش من از آن
تشكيالت مىانجاميد .بحث و گفتوگوى ما در چند ديدار كه در قرارهاى مختلف در
پاريس صورت مىگرفت ،تكرار شد و پساز آن رابطهی من با سازمان ،بهحال تعليق
درآمد .ازآنپس «خليل» بهعنوان رابط تشكيالت با من ،هفتهاى يكبار سر قرار
مىآمد تا از وضع من باخبر شود .نامهاى مىداد و نامهاى مىگرفت .اوايل ،گهگاه
توسط او تعدادى از كتاب هايى را كه در اختيار سازمان بود ،قرض مىگرفتم .در يكى
از قرارها كه منتظر كتابهاى سفارشيم بودم خليل دستخالى آمد و بهانهاى تراشيد
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كه باور نكردم .ازآنپس ديگر از قرضگرفتن كتاب نيز محروم شدم .بعدها شنيدم كه
يزدانيان قرضدادن كتاب را ممنوع كرده بود .يزدانيان گفته بود «اگر بهاو كتاب
بدهيم تفكراتش را تئوريزه مىكند و بهسر خودمان مىكوبد!»
يك هفته پساز ورودم بهپاريس ،بدون آگاهى رهبرى جديد ،همسرم سپيده را
مالقات كردم و چندى پساز آن دوباره زندگى با يكديگر را شروع كرديم .سپيده در
برابر كارى كه در منزل يك خانوادهی فرانسوى مىكرد ،يك اتاق زيرشيروانى در
باالى آن خانه دراختيار داشت .نداشتن گذرنامه يا كارت شناسايى معتبر ،بىپولى و
بدتر از همه بالتكليفى و سرگردانى ،زندگى را بسيار دشوار كرده بود .در پاريس براى
درامانبودن از كنترل پليس كه در سطح شهر و بهويژه در بيشتر ايستگاههاى مترو
مستقر بود ،بايد بسيار محتاطانه رفتار مىكرديم.

جدايى از سازمان
آخرين ديدارم با محمد يزدانيان در  12آبان  1355بود .ما با هم در پارك گل
پاريس قرار داشتيم .آن روز يزدانيان پساز مقدمهچينىهاى بسيار ،دربارهی جايى كه
براى اقامت من درنظر گرفته بود صحبت كرد .او پيشنهاد كرد كه به»ظفار»
مسافرت كنم و در آنجا بهكار معلمى بپردازم .من جواب را بهبعد موكول كردم .هدف
از اين تبعيد اين بود كه از يكسو مرا از محيط كار سازمانى و تشكيالتى دور كند و از
سوى ديگر مسائل امنيتى ناشى از اطالعاتى كه من همراه داشتم ،حل شود .با رفتن
بهظفار اطالعات تشكيالتى من در كوهپايههاى دورافتادهی آن ديار كمكم پاك
میشد .دو روز پساز اين ديدار ضمن اعتراض بهپيشنهاد يزدانيان پيشنهاد خودم را
مطرح كردم و آن اين بود كه بدون وابستگى تشكيالتى در جايى زندگی كنم كه
امكان تماس با نيروهاى مبارز ايرانى وجود داشته باشد و بتوانم تجربيات و توانم را
در خدمت بهآن نيروها ،بهعنوان يك فرد مستقل بهكار گيرم .يك هفته بعد از اينكه
من جوابم را براى يزدانيان فرستادم .خليل با نامهاى بهامضاى «مسئوالن ارگان
مربوطه» كه در ده صفحه تايپ شده بود سر قرار آمد .براساس اين نامه كه تهديدآميز
نيز بود پيشنهاد من رده شده بود و روابطم با سازمان رسماً قطع مىشد.

401

جدايى از سازمان

زندگى بدون داشتن ارتباط با سازمان و بدون همراهداشتن كارت شناسايى معتبر و
يا گذرنامه ،بسيار دشوار بود .بهفكر چارهاى بودم كه سرانجام اطالعاتى از طريق يكى
از دوستان درباره اقامت در سوئد بهدست آورديم .من و همسرم سپيده تصميم گرفتيم
بهسوئد مسافرت كنيم .اين تصميم را نيز بهاطالع تشكيالت رساندم .صبح چهارشنبه
 19آبان ،در ايستگاه متروى «رسپاى» ،ضمن آخرين مالقات تشكيالتى با خليل
هرچه از سازمان نزدم بود بهوى تحويل دادم و خداحافظى كردم.
چند روز بعد ،شمارهی تلفن يك ايرانى مقيم سوئد بهنام «نادر» را ،از طريق
دوستى در لندن بهدست آوردم و طى مكالمهی تلفنى با نادر ،از شرايط و امكانات
اقامت در آن كشور مطلع شدم .د ر همين فاصله ،سپيده مقدارى پول از پدرش در
ايران دريافت كرد كه تهيهی بليط هواپيما را ميسر ساخت .پساز تهيهی بليط ،ساعت
ورود بهاستكهلم را بهنادر خبر دادم .نادر با يك وكيل سوئدی در مورد من صحبت
كرده بود .نادر كه در مكالمهی تلفنى بسيار صميمانه از مسافرت ما بهسوئد استقبال
كرده بود ،گفت كه همراه يك دوست باتجربهی ايرانى خود بهفرودگاه استكهلم
خواهد آمد تا اگر بهخاطر گذرنامهی جعلى مسئلهاى در فرودگاه پيش آيد ،كمك كند.
من كه هيچگونه گذرنامه و يا كارت شناسايى معتبرى نداشتم ،از چندى پيش
بهفكر تهيهی آن بودم تا در صورت نياز ،مدركى براى اثبات هويت داشته باشم .تنها
مدرك من يك گواهينامهی رانندگى بود كه هنگام ترك ايران در محل اقامتم مانده
بود .نامهاى براى برادرم بهيك آدرس كه از شش سال پيش از آن بهياد داشتم،
فرستاده بودم .در اين نامه كه نمىدانستم بهبرادرم خواهد رسيد يا نه ،نوشته بودم كه
اگر گواهينامهی رانندگىام پيش اوست آن را بهيك نشانى در آلمان پست كند .نشانى
آلمان يك آدرس غيرمستقيم بود كه يكى از دوستان بهآن دسترسى داشت .درست در
آخرين هفتهی اقامتم در پاريس نامهاى از ايران بهآدرس آلمان بهدستم رسيد كه در
آن نوشته بود كه پسرعمويم همراه يك تور سياحتى بهپاريس و لندن خواهد رفت.
زمان مسافرت او و نام هتلهاى محل اقامتش نيز در نامه نوشته شده بود .تاريخی كه
اين تور مسافرتی از پاريس میرفت درست همان روزی بود كه نامه بدستم رسيده
بود .بىدرنگ همراه با سپيده بههتل بينالمللى پاريس رفتيم .اما گروه مسافرتى
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دوساعت پيش از آن ،پاريس را بهقصد لندن ترك كرده بود .شب آن روز بهمحل
اقامت تور در لندن تلفن كردم و با پسرعمويم تماس گرفتم .او كنجكاو بود بداند كه
در كجا و چگونه زندگى مىكنم .بهاو گفتم كه در آلمان مشغول تحصيل هستم.
همان شب از دوستى در لندن خواهش كردم كه بهپسرعمويم مراجعه كند و
گواهينامهام را بگيرد.
سرانجام يك روز پيش از پرواز بهسوى استكهلم گواهينامهی رانندگى من بهعنوان
تنها مدرك شناسايى بهدستم رسيد .بعدازظهر  28آبان سپيده مرا در فرودگاه «شارل
دوگل» بدرقه كرد و من راهی سوئد شدم .پساز فرود در استكهلم و نشاندادن
گذرنامهی بدون ويزا ،مورد بازپرسى پليس قرار گرفتم تا اينكه با يك ساعت و نيم
تأخير وارد سالن ورودى شدم .در آن زمان ايرانيان مىتوانستند بدون داشتن رواديد
به كشورهاى اروپايى از جمله سوئد مسافرت كنند .بنا بود وقتى وارد سالن عمومى
فرودگاه مىشوم ،نادر را كه كاپشن سورمهاى پوشيده بود و يك كتاب قرمزرنگ در
دست داشت ،بشناسم .وقتى نادر را مالقات كردم جوانى بهنام حسين نيز همراه او بود.
حسين همان دوست نادر بود كه بهگفتهی وى در امور پناهندگى تجربه داشت و بنا
بود بهمن كمك كند .بهعلت تاخير در مالقات با نادر ،وى پساز ساعتى انتظار در
سالن فرودگاه ،با وكيل تماس گرفته بود .وكيل گفته بود يك ساعت ديگر نيز در
انتظار بماند و آنگاه اگر از من خبرى نشد جريان را بهاطالع او برساند تا وى ورودم را
بهسوئد پىگيرى كند.
من و حسين در اتومبيلى كه نادر آن را مىراند نشستيم و بهسوى شهر بهراه
افتاديم .برف نازكى كه زمين را پوشانده بود ،از آب و هواى سرد اين مناطق حكايت
مىكرد .با اصرار حسين بنا شد اول براى نوشيدن چاى بهمنزل او برويم و سپس هر
سه نفر برای ادامهی ديدار در منزل نادر جمعشويم .پساز نيمساعت بهمنطقهی
دانشجويى  Kungshamraرسيديم .حسين ضمن پذيرايى با چاى و شيرينى،
پرسشهای گوناگونى از من داشت .او مىخواست همه چيز ميهمان ناشناخته را
بداند .من بهگونهيی سربسته گفتم كه پيش از اين مدتى در لبنان زندانى بودهام.
گرچه اين يكى از جريانات نهچندان مهمى بود كه بر من گذشته بود ،احساس كردم
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كه حسين و نادر هر دو جا خوردهاند .آنها فكر كرده بودند كه من يك دانشجوى
خارج كشور هستم كه بهيك دليل سياسى گذرنامهام را از دست دادهام و حاال براى
اقامت بهسوئد مىآيم .خبر زندانىبودن من در لبنان باعث نگرانی و آنها را دچار
نگرانى و بدگمانی آنها نسبت بهمن شد .لحظاتى چهرههاى درهمرفتهی آن دو را
در فضاى سرد اتاق تماشا كردم و براى آنكه آنها را از نگرانی بيرون بياورم گفتم كه
بهخاطر جنايت در زندان نبودهام.
نادر و حسين در پريشانى آشكارى بهفكر فرو رفته بودند .آنها مىترسيدند كه
پايشان بهيك ماجراى خطرناك كشيده شود .همانشب حسين خودش را از جريان
كمك بهمن دور كرد و قولى را كه براى كمكهاى بىدريغ داده بود ،پس گرفت .او
همانجا گفت كه اگر مىدانست مسئلهی من اينقدر پيچيده است ،هرگز دخالت
نمىكرد .حسين براى پوشاندن ترسى كه بر او چيره شده بود ،گفت« :راستش اين
است كه اگر من دخالت كنم بهخاطر سوابق سياسى كه دارم مسئلهی تو دشوارتر
مىشود ».ساعت هشت شب از خانه حسين خارج شديم و بهآپارتمان اجارهاى كوچكى
كه نادر در منطقه  Danderydداشت ،رفتيم .من ناچار بودم برخى از مسائل خود را
تا آنجا كه بهامنيت كسى لطمه نمىزد براى نادر توضيح دهم تا بتوانم از او كمك
بگيرم .ساعت ده شب سپيده از پاريس تلفن زد و از بهسالمترسيدن من باخبر شد.
آن شب تا پاسى از شب با نادر صحبت كردم .او بسيار وحشت كرده بود .او با
اينكه با وكيل براى روز دوشنبه قرار گذاشته بود كوشيد تا همان شب تلفنى وكيل را
در جريان مسئلهی "بغرنج" من بگذارد .صبح شنبه ،نادر كه در يك قطار شهرى
بهعنوان كنترلچى كار مىكرد بهسركارش رفت و من چكمه و كت بارانى او را كه
قرض گرفته بودم ،پوشيدم .با لباسهاى گشادى كه بر تنم آويزان بود ،مدتى در
اطراف خانه گردش كردم .پوشش سفيدى از برف بر همه جا نشسته بود .وزش باد
سرد زمستانى گوشها را مىسوزاند.
روزهاى شنبه و يكشنبه  29و  30آبان چيز تازهاى بههمراه نداشت .يك
روزنامهی صبح سوئد را گرفته بودم و سعى مىكردم از آن چيزى بفهمم .كلمات شبيه
انگليسى زياد داشت ولى وقتى نادر آنها را ادا مىكرد ،آهنگ تلفظ لغات آلمانى بود.
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وقتى بهراديو يا تلويزيون گوش مىدادم بهياد زبان تركى مىافتادم .زبان سوئدى كه
ريشهی التين دارد و بهآلمانى نزديك است بهنظرم خيلى خشك و خشن و خالى از
زيبايى و لطافت بود بهطورى كه نوعى بدسليقگى را بهذهن مىآورد.
گاليهها و برخوردهاى ترسآلود نادر ،بهدلشورهاى كه داشتم ،دامن مىزد .او مرتب
از بدخوابى ناشى از پريشانى خاطر گاليه مىكرد و مىگفت دشوارى مسئله من براى
او كابوس مىآفريند و كمخوابى شب هاى گذشته ،يبوست مزمنى را كه داشته است
شدت بخشيده است و دارد او را از پاى مىاندازد .من كه سالها بود بهمحبت بىدريغ
و يكدل ى ياران سازمانى خو گرفته بودم و هرگز در هيچ شرايط دشوارى ،اينگونه
شكوه و گاليه نديده بودم ،نادر را آدمى بىجربزه و ترسو قلمداد مىكردم كه باد
ماليم صبحگاهى را طوفان مىديد .نادر هم بهانهتراشى را از حسين آموخته بود و
مىگفت علت ترسش اين است كه اگر بهمن كمك كند ممكن است بهضررم تمام
شود .دليلش را هم چنين بيان مىكرد كه يكبار در تظاهرات دانشجويى ضدشاه ،در
برابر سفارت ايران در استكهلم بهطور نمايشى اعدام شده بود و اين سابقهی
نعششدن او ،مىتوانست براى من مسئله و پاپوش درست كند.
صبح دوشنبه همراه نادر بهيك دفتر خصوصى بهنام مركز امور مشاورتى
پناهندگان در مركز شهر استكهلم رفتيم .وقتى نادر بهسوئدىها «هى ( »)Hejيعنى
«سالم» مىگفت ياد درودهاى نازىها مىافتادم .سالم سوئدىها خيلى خشك و
كوتاه و بىاحساس بهنظر مىآمد.
آپارتمان كوچك مركز مشاورت ،كه در طبقه اول ساختمانى در يك خيابان فرعى
در مركز استكهلم قرار داشت ،تنگ و تاريك بود .وسايل سادهی موجود در اتاق
انتظار ،حكايت از صرفهجويى بسيار داشت .در اين مركز غيرانتفاعى چند حقوقدان
سوئدى كه داراى گرايشات چپى بودند ،بدون چشمداشت بههيچ پاداشى ،بهنفع
متقاضيان پناهندگى كار مىكردند .با «اِوا ( »)EVAدر مورد وضع من گفتوگو
كرديم .او كه فارغالتحصيل حقوق قضايى بود مىبايست قبل از اشتغال در پست
وكالت مدتى بهعنوان حقوقدان كار مىكرد .اين خانم جوان و آراسته بهگرمى از من و
مسئله دشوارم استقبال كرد و برخالف برداشتى كه از تلفظ بىاحساس كلمات و نحوه
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سالم سوئدى داشتم ،با رويى گشاده و با انسانى پراحساس روبهرو شدم« .اوا» گفت
كه مسائل حتا دشوارتر از مورد من نيز بهخوبى حل شده است ،بنابراين جاى
هيچگونه نگرانى نيست .قانون پناهندگى در آن زمان چنان بود كه اگر كسى خودش
را بهپليس معرفى مىكرد ،پليس مىتوانست خود تصميم بگيرد و متقاضى را از كشور
اخراج كند .اما در صورتى كه فردى دهروز در سوئد اقامت كرده بود و بعد بهپليس
مراجعه مىكرد ،پروندهی وى براى بررسى بهاداره مهاجرت فرستاده مىشد .من
بىصبرانه در انتظار گذشتن چنين دهروزى بودم.

بازداشت و محاكمه در سوئد
بعدازظهر چهارشنبه  9آذر ،نادر بهپليس منطقه  Danderydتلفن كرد و بنا شد
ساعتى بعد در پاسگاه پليس حاضر شوم .ساعت سه و نيم بعدازظهر همراه نادر
بهپاسگاه پليس مراجعه كرديم .در اتاق پليس امور خارجىها ،خانمى پشت يك ماشين
تحرير نشسته بود .پليس براساس پرسشنامهاى از من سؤال مىكرد و پاسخهاى مرا
مىنوشت .من گفتم كه با يك گذرنامهی جعلى كه از كسى قرض گرفته و عكسش
را عوض كرده بودم بهسوئد آمدهام و آن را براى صاحبش پس فرستادهام .فتوكپى
گذرنامه و مهر ورود بهفرودگاه را بهپليس دادم .اين سند نشان مىداد كه من از راه
فرودگاه و با همراهداشتن يك گذرنامهی ايرانی وارد سوئد شده بودم .در پاسخ بهاين
پرسش كه چرا بهمحض ورود در فرودگاه خود را بهپليس معرفى نكردم گفتم كه در
انتظار دريافت گواهينامهی رانندگيم بودم تا بتوانم بدان وسيله هويتم را اثبات كنم.
پساز پايان بازجويى ،مدتى در بيرون اتاق منتظر شدم تا اينكه «كارين» از مسئوالن
باالترش كسب تكليف كرد .پساز چند آمدوشد كه حدود نيمساعت بهطول انجاميد
كارين اعالم كرد كه من بهخاطر ورود غيرقانونى بهكشور در بازداشت پليس هستم و
از آنجا كه ارتكاب جرم در فرودگاه صورت گرفته است بايد بهمركز پليس استكهلم
فرستاده شوم .حكم بازداشت بىدرنگ بهاجرا درآمد و من بهبازداشگاه اين پاسگاه برده
شدم.
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پساز بازديد بدنى دوساعت ى را در يك قفس چوبى گذراندم .بعد يك مأمور پليس
بهسراغم آمد و خبر داد كه تا چند لحظه ديگر بهاستكهلم منتقل مىشوم .همراه دو
پليس لباس شخصى ،با آسانسور بهزيرزمين پاسگاه كه گاراژ پليس بود رفتم و در
عقب يك فولكس واگن قورباغهاى جاى گرفتم .دو مأمور كه جلو نشسته بودند در
بين راه سؤاالتى مىكردند كه هيچ ربطى بهآنها نداشت .من بهيكى از آنها كه
مرتب سؤال مىكرد و نيز نشان مىداد كه از حضور خارجىها در سوئد ناراضى است،
گفتم اين جا كه جاى بازپرسى نيست.
بيست دقيقه بعد در مركز پليس استكهلم از اتومبيل پياده شديم و با آسانسور تا
طبقه چهارم باال رفتيم .پليس استكهلم از تحويلگرفتن من خوددارى مىكرد و اصرار
داشت كه مرا بهپاسگاهى كه در آنجا خود را معرفى كرده بودم ،برگرداند .سرانجام
پساز چند تماس تلفنى قرار بر اين شد كه در بازداشتگاه استكهلم بمانم .مأموران
همراهم مرا بهبازداشتگاه موقت پليس مركزى تحويل دادند .زندانبان ميانقدى كه
نسبت بهساير سوئدىها كوتاه بهنظر مىرسيد ،جلو آمد و با لحنى خشونتآميز جرمم
را پرسيد .مأمور همراهم گفت« :گذرنامه جعلى ».برخورد خشن اين مرد خاطرهی
برخوردهاى پليسى گذشته را در ذهنم زنده كرد .چند قدمى همراه او پيش رفته بودم
كه وى ايستاد و همانجا در ميان راهرو ،بازرسى بدنى را آغاز كرد .سبك كار او نيز
مانند بدنگردى در زندانهاى ديگر بود .بههرجاى بدن كه مىتوانست چنگ
مىانداخت و جستجو مىكرد .دو قرص سيانور براى احتياط همراه داشتم كه در جاى
مطمئنى جاسازى كرده بودم تا اگر در بدترين حالت بهايران فرستاده شوم از آنها
استفاده كنم.
پساز بازرسى بدنى ،بهاتاق كوچكى هدايت شدم .اتاق تميز و زيبا بود .يك تخت
چوبى كه رنگ طبيعى چوب صيقلخوردهاش با الك جال يافته بود بهزمين و ديوار
ميخكوب شده بود .دستشويى چينى در گوشهاى برق مىزد .شيرهاى آب گرم و سرد
و روتشكى و مالفههاى يكبار مصرف ،از بهداشت و نظافت غيرقابل انتظار در اين
بازداشتگاه حكايت داشت .ديدن اين جايگاه و وسايل آن داشت احساس دلنشينى
مىآفريد .اما قبل از اينكه خود را در يك هتل اروپايى احساس كنم مثل همهی
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زندانهاى پيشين ،درى سنگين پشت سرم بسته شد و رشتههاى ارتباطم را با دنياى
بزرگ قطع كرد .با بستهشدن در ،چهرهی كريه زندان در ذهنم جان گرفت و همهی
زيبايىهاى آن اتاق را بهنابودى برد .اين پديده نشان مىداد كه آنجا كه آزادى نيست
آنقدر زشت است كه همهی زيبايىها را در خود مىكشد .اينجا زندان بود و من
زندانى.
برخالف زندانهاى پرافسانهی مشرقزمين ،ديوارها خالى از تراشيدگىها و
يادگارنويسىها بود .انگار كه تا بهحال آدميزادى در اين سلول نبوده است تا اثرى از
هنر و يا عصيانش را برجاى گذاشته باشد .ديوارهاى سلولهايى كه پيش از اين ديده
بودم پر از نوشته و يا كندهكارى بود .در آنجا گاه شعرى سوزناك كه از دلى سوخته
برخاسته بود نقش ديوار بود و گاه كلماتى طغيانزده ،قهر در زنجيرافتادهاى را نمايش
مىداد .برخى نيز در تنگناى زندان ،با احساسى شاعرانه ،همه چيز را زيباتر از آنچه بود
مىديدند و شكوفه هاى اميد را در جمالتى دلربا نقش ديوار سلول مىكردند .چنين
پيام هايى از خشونت و سنگينى آن ديوارهاى سترگ مىكاست و گاهى دل را بهديار
بىمرز آرزوها مىبرد و بهزندانى آرامش میداد
پتوهاى سبك با مالفههاى كاغذى را كنار زدم و راحتى تشك نرم روى تخت را
احساس كردم .يك ساعت بعد مأمورى بهسراغم آمد .همراه وى از راهروهاى
گوناگون گذشتم و وارد اتاقى شدم .مردى بلوند و در كنارش مردى كه بهنظر
غيرسوئدى بود پشت ميز تميزى نشسته بودند .مرد خارجى بهعربى از من پرسيد كه
آيا عربى صحبت مىكنم .من چنين وانمود كردم كه عربى نمىدانم .بهانگليسى
پرسيدم كه چه مىگويد .معلوم شد كه پليس بهجاى مترجم فارسى ،مترجم عربى
آورده بود و اين ناشى از اين بود كه پليس هم مثل خيلى سوئدىها ايران را يك
كشور عربى مىپنداشت .بازپرس كه خود را آماده بازجويى كرده بود پيشنهاد كرد كه
بازجويى بهزبان انگليسى انجام شود .من گفتم كه بازپرسى بايد با حضور وكيل انجام
گيرد .همين كه از اِوا بهعنوان وكيل خود نام بردم بازپرس گفت كه او يك حقوقدان
است ،وكيل نيست و نمىتواند در بازپرسى حضور داشته باشد .اصرار بازپرس براى
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بازجويى بدون وكيل بهجايى نرسيد .از آنجا كه اختيارات او در مرزهاى مشخص
قانون محدود مىشد ،پساز لختى چانهزدن ،مرا بهپليس بازداشتگاه سپرد و بهسلول
تميزم برگردانده شدم .وقتى از اتاق بازپرسى خارج مىشدم ،بازپرس اعالم كرد كه
خوددارى من از پاسخگويى ،مدت بازداشت را بهدرازا خواهد كشانيد ،زيرا وى در چند
روز آينده وقت بازپرسى مجدد ندارد.
روز بعد مرا از بازداشتگاه موقت بهبازداشتگاه زندان كه در طبقه ششم بود منتقل
كردند و در سلول شماره  19جاى گرفتم .رفتار پليس در اين بازداشتگاه بهتر از
بازداشتگاه موقت بهنظر مىرسيد .با ورود بهاتاقم ،مقررات نوشتهشدهی زندان در برگى
بهزبانهاى سوئدى و انگليسى بهدستم داده شد .پنجرهی بزرگى كه در انتهاى اين
سلول نسبتاً فراخ قرار داشت ،ميدان و پارك بزرگ و سرسبزى را در برابرم مىگشود.
در هيچ جاى اتاق جاى تيزى كه زندانى بتواند از آن براى خودآزارى استفاده كند،
وجود نداشت .حتا دستشويى داخل اتاق ،فاقد هرگونه برجستگى بود .صبحانه ،ناهار و
شام ،تميز و پربركت بود .نمونهی چنين غذايى را فقط در هواپيماهاى مسافربرى ديده
بودم .ذهنم درگير دشواریهای بازجويیهايی بود كه خواهناخواه در انتظارم بود.
اينكه چه بايد بگويم و چه چيزهايی را بايد از گفتناش پرهيز كنم كالف سردرگمی
بود كه فكرم را بهخود مشغول میكرد .سوئد با پليس بينالملل همكاری داشت.
ساواك هم از پرونده سازی و اتهاماتی كه بتواند در دادگاهی در اين كشور تأثيرگذار
باشد ابايی نداشت .بنابراين ريسك فرستادن من بهايران نيز جايی برای نگرانيم
داشت.
چشمم بهسينی غذايم افتاد .نمىفهميدم چرا با هر وعدهی غذا ،در ته يك ليوان
بهاندازهی چند قاشق مرباى صاف مىريختند .اين كار سوئدىها كه ليوان بزرگى را
براى كمى مربا استفاده مىكردند ،احمقانه بهنظر مىرسيد .من كه در افكار خود غرق
بودم حوصلهی بيرون كشيدن مربا را از ته ليوان نداشتم .بنابراين هيچوقت در اين
بازداشتگاه از اين مربا استفاده نكردم .پساز اينكه از زندان آزاد شدم ،فهميدم كه اين
مربا مايهی شربت بوده است .بايد روى آن آب ريخت و بههم زد .سوئدىها مايه را
مىدادند تا زندانى بهميل و سليقه خودش نوشابهاى گوارا بسازد .هر فرد بازداشتى
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مقدارى پول توجيبى دريافت مىكرد تا بهميل خود شكالت ،ميوه ،روزنامه و مجله
سفارش بدهد .قلم و كاغذ در اختيار همگى قرار داشت و هر فرد بازداشتشده
مىتوانست يك راديوى ترانزيستورى نيز از دفتر بازداشتگاه قرض بگيرد.
برخورد سوئدى ها با متهمان و مجرمان طى دوران بازپرسى و نيز پساز اثبات
جرم ،داراى ويژگىهايى است كه در دنيا نمونه است .قوانين دادگسترى براساس
احترام بهانسان و حمايت از حقوق افراد جامعه بنا شده است .براساس قانون نام و
مشخصات متهم مادام كه جرمى اثبات نشده است علنى نمىشود .نام متهم تنها وقتى
مىتواند علنى شود كه جرم بهاثبات رسيده باشد و دادگاه نيز علنىشدن نام مجرم را
تأييد كند .يك جرم وقتى بهاثبات مىرسد كه متهم خود آزادانه ،بدون هيچگونه فشار
و شكنجه ،ارتكاب جرم را بپذيرد .اعتراف نيز وقتى قابل قبول است كه متهم از روانى
سالم برخوردار باشد .اگر متهم جرم خود را نپذيرد براى اثبات جرم بايد وسايل ارتكاب
جرم با عالئم اجتنابناپذيرى مانند اثر انگشت يا مشخصات ژنتيكى بهدست آمده
باشد .اگر متهم اعتراف نكند و وسيلهی ارتكاب جرم همراه با اثرى از متهم نيز در
دسترس نباشد ،تنها شهادتدادن افراد ،جرم را بهاثبات نمىرساند .پساز محكوميت
يك فرد در دادگاه اگر هيئت دادرسی تشخيص دهد كه علنی شدن نام فرد محكوم
شده براى آيندهی او زيانبار است نام مجرم آشكار نخواهد شد .هدف اساسى دستگاه
قضايى پيشگيرى از جرم و بازسازى شخصيت انسانهايى است كه بهدليل
نارسايىهاى تربيتى دست بهارتكاب جرم زدهاند .كسى كه بهزندان محكوم مىشود،
طبق قانون فقط براى مدت زمانى مشخص آزاديش محدود مىشود .او بايد در مدت
محكوميت در زندان باشد .اما بهعنوان يك عضو جامعه از همهی حقوقى كه قانون
براى او قائل است ،برخوردار است .محكومان بهحبسهاى درازمدت حق تحصيل و
آموزش در همهی عرصههاى تحصيلى را دارند و از امكانات بسيارى نيز برخوردارند.
ساعت حدود شش بامداد پنجشنبه بود كه نگهبان زندان بهيكايك اتاقها سركشيد
و همه را بيدار كرد .نيمساعتى بعد از آن صبحانه پخش شد .ساعت هفت بود كه
مأمورى در اتاقم را باز كرد و بهسوئدى چيزى گفت .من منظورش را نفهميدم و هاج
و واج بهاو نگاه مىكردم .پليس با اشاره بهمن فهماند كه لباس بپوشم و از اتاق خارج
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شوم .در حال پوشيدن لباس ،بهدنبال علت اين فراخوانى نابههنگام مىگشتم .از پلس
پرسيدم كه« :به كجا خواهم رفت» بیجوابى او دلم را چركين كرد .بهآسانسورى كه
در فاصلهی كمى از اتاقم بود هدايت شدم .من تنها در آسانسور بودم كه مأمور ،در را
بست و آسانسور بهسوى باال بهراه افتاد .چند لحظه بعد كه در آسانسور باز شد با
اشارهی مأمور ديگرى كه در مقابل آسانسور ايستاده بود خارج شدم و بهسويى كه او
اشاره كرد ،رفتم .در انتهاى راهرو ،يك نگهبان در برابر دری بزرگ ايستاده بود .او
بهسوئدى چيزى گفت كه معناى آن را نفهميدم ولى بهطرفى كه اشاره كرد راهم را
ادامه دادم .وارد اتاقكى شدم كه در آن بوران شديدى از برف در گردش بود .بوران
چنان شديد بود كه ديد را محدود مىكرد .هالهی فشردهاى از برف ،سقف اتاقك را در
خود پنهان كرده بود .نمىدانستم در كجا هستم .در ذهنم بهدنبال يافتن جوابى بودم.
سرماى فوقالعادهی اتاق ،فضاى داخل يخچال را تداعى مىكرد .احساس بودن در
سردخانه براى لحظهاى با تجارب گذشته درهم آميخت و فكر اينكه مرا براى
شكنجه بهآنجا فرستادهاند بهذهنم راه يافت .پاهاى خود را محكم بر زمين پربرف
مىكوبيدم و زيرلب زمزمه مىكردم كه «من در موضع خود پافشارى میكنم و از
آنچه بهامنيت سازمان و افراد ديگر لطمه بزند سخن نخواهم گفت ».سرماى شديد
به راحتى از مرز كت و شلوار نازكم رخنه كرده بود و همراه سرمايى كه از سر بدون
پوششم احساس مىشد ،مرا بهلرزه انداخته بود.
براى مقاومت در برابر سرماى اين شكنجهگاه حركت مكرر خود را در طول و
عرض اتاقك تند كردم .دقايقى راهپيمايى كرده بودم كه از شدت برف و بوران
يخچال كاسته شد و تورهاى سيمى كلفتى كه اطراف و سقف آن را پوشانده بود
بهچشم آمد .نگاهم در فاصلهاى نه چندان دور مرد ديگرى را ديد كه در فضاى
مشابهى در رفت وآمد بود .اونيفورم سورمهاى يك نگهبان كه در پس پوشهاى از
برف ،رنگ باخته بود نيز ديده مىشد .بهسوى نگهبان در هواى مهآلود پيش رفتم .او
كه پشت تور سيمى ايستاده بود و لرزش من را مىديد بهانگليسى گفت« :اگر سردت
هست مىتوانى بهاتاقت برگردى ».براى لحظهاى از انساندوستى مردى كه مرا از
شكنجهگاه خالص مىكرد خوشحال شدم .پساز بازگشت بهاتاقم متوجه شدم كه
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جايی را كه شكنجهگاه إحساس كرده بودم باالى بام زندان بود كه محل هواخورى
روزانهی زندانيان است .برف و بوران نيز سرشت زمستان سرد سوئد را بهنمايش
گذاشته بود و من براساس آنچه در زندانهاى ديگر چشيده بودم ،از فضاى هواخورى،
براى خود شكنجهگاه ساخته بودم.
صبح جمعه نيز برنامهی بيدارى ،صبحانه و هواخورى مثل روز پيش انجام شد.
نزديك ظهر بود كه براى عكسبردارى و انگشتنگارى بهالبراتوارى در طبقهی
چهارم برده شدم .حدود ساعت چهار بعدازظهر همان روز مردى كه لباس شخصى
برتن داشت همراه يك نگهبان زندان بهاتاقم آمد .آن مرد خود را بازپرس معرفى كرد
و گفت كه يك مترجم فارسى براى كمك در بازپرسى دعوت كرده است .همراه او
بهاتاقش در طبقه چهارم رفتم.
اتاق بازپرسى با مبلهاى زيبا و يك دستهگل رنگارنگ آراسته بود .روى رفچهاى
بر سينه ديوار يك كالهخود پليس بهرنگ سورمهاى و مزين بهتاج طاليىرنگ قرار
داشت كه پليسىبودن محيط را خاطرنشان مىكرد .كشوهاى ميزى كه جلو بازپرس
بود پر از دستگاههاى الكترونيكى مختلف بود و ديودهاى ( )diodsرنگارنگ ،با
چشمكزدنهاى خود زندهبودن دستگاهها را خبر مىداد .چند لحظه بعد از ورود ما
بهاتاق ،مرد قدبلندى وارد شد و با خوشرويى بهزبان فارسى گويشدار احوالپرسى كرد.
او به عنوان مترجم دعوت شده بود .با او در حال صحبت بودم كه جوانى با لباسهاى
مرتب بهما پيوست ،دست داد و خود را «توماس» معرفى كرد .توماس گفت كه اِوا ،او
را بهعنوان وكيل من بهآنجا فرستاده است .بازپرسى در حضور وكيل و با كمك مترجم
آغاز شد .بازپرس در حالى كه نگاهش را بهمن مىدوخت بهآرامى سؤال مىكرد و
مترجم آنها را بهفارسى برمىگرداند .سؤال و جوابها كوتاه و روشن بود .بازپرس
سؤاالت را از نوشتهاى مىخواند و جوابها را اول مىنوشت و بعد جلو ميكروفونى كه
در دست مىفشرد ،بازگو میكرد تا در حافظهی جعبههاى الكترونيكى بايگانى شود.
من بهسؤاالت بهطور خالصه پاسخ مىدادم .جوابهاى من در چارچوب اطالعاتى بود
كه پليس ايران بهآن دست يافته بود .سؤاالت بازپرس همهی سوابق زندگىام را
دربرمىگرفت .در پاسخ چند سؤال گفتم كه بهخاطر حفظ امنيت و سالمت ديگران از
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پاسخ بهآنها معذورم .بازپرس با اينكه خود را در اين مورد بىتفاوت نشان مىداد
سؤالش را در لباس ديگرى تكرار مىكرد تا شايد جوابى را كه مىخواهد بگيرد.
توماس خونسردترين وكيلى بود كه من تا آن زمان ديده بودم .هيجان و احساسى
كه وكالى من در لبنان از خود نشان مىدادند با شخصيت اين وكيل سوئدى بيگانه
بود .توماس كه در طول بازپرسى ساكت نشسته بود وقتى سؤاالت بازپرس بهآخر
رسيد شروع بهصحبت كرد و سؤاالتى را مطرح كرد كه نشان از بدگمانی شخص او
نسبت بهگذشتهی من بود .بازپرسى بعد از دو ساعت بهپايان رسيد .و بازپرس اعالم
كرد كه آخر هفتهی بعد دادگاهى براى بررسى جرم «استفاده از گذرنامهی جعلى»
تشكيل خواهد شد.
همواره اين نگرانى وجود داشت كه ايران با طرح يك تهمت جنايى از طريق
پليس بينالمللى كارم را دشوار كند .چند روز پيش از آمدن من بهسوئد ،يكى از
اعضاى مهم سفارت ايران در پاريس بهنام كيكاوسى ،هدف يك ترور قرار گرفته و
زخمى شده بود .از آنجا كه كسى تا آن هنگام مسئوليت اين ترور را بهعهده نگرفته
بود مىتوانست سوءظنى نسبت بهمن برانگيزد .چندماه بعد يك گروه فرانسوى اين
عمليات را بهخود نسبت داد.
يكى از پرسشهاى بازپرس اين بود كه نادر را از كجا مىشناختم .من در پاسخ
گفتم كه با او از دورهی دبيرستان در مشهد آشنا بودم و براساس همين آشنايى
ديرين ،پساز ورود بهسوئد به عنوان ميهمان پيش او رفتم .من تأكيد كردم كه نادر از
فعاليت سياسى و آنچه در اين راه بر من گذشته ،بىخبر بوده است .پساز خروج از
اتاق بازپرسى ،بازپرس مرا تا سلول بازداشتگاه همراهى كرد.
روزهاى شنبه و يكشنبه كه تعطيلى بود بدون هيچ رويداد تازهاى سپرى شد .در
اين زندان براى رفتن بهدستشويى دكمهاى را فشار مىدادم .المپ قرمزرنگى كه
باالى در سلول بود چشمك مىزد و نگهبان با ديدن المپ بهسراغ آن سلول مىآمد
و در صورت لزوم در را باز مىكرد .اين چراغ تا برگشتن بهسلول و قفلشدن در،
همچنان چشمك مىزد.
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روز يكشنبه صداى وزوزى توجهم را بهخود جلب كرد .هرچه بيشتر گوش مىدادم
صدا بيشتر آزاردهنده مىشد .پروانهی تهويه هوا صداى ديگرى داشت كه بهآن خو
گرفته بودم .خوب كه دقت كردم صدا از بيرون بهداخل سلول مىآمد .فكر اينكه اين
يك شيوه شكنجه باشد نگرانم كرده بود .با آنچه تا آن روز در زندانهاى ديگر ديده
بودم نمىتوانستم قبول كنم كه بازپرسى بدون شكنجه پايان يافته باشد .اين صدا كه
از نيمهشب شنبه شروع شده بود و يكسره ادامه داشت ،در ظهر يكشنبه كالفهام
كرده بود .دكمه المپ قرمز را فشار دادم تا بهوجود اين صداى مزاحم اعتراض كنم.
نگهبانى كه پشت در آمد گفت« :تو فكر و خيال مىكنى ،اينجا صدايى نيست ».وقتى
براى بار دوم نگهبان را بهپشت در كشاندم .با نگاهى كه ناخشنود بود گفت« :آدم
وقتى سرگرمى نداشته باشد دچار توهم مىشود ».وى رفت و چندلحظه بعد بهپشت
دريچهی سلولم برگشت .در حالىكه چند مجله لولهشده را از دريچه بهدستم مىداد،
گفت« :بهجاى آن تخيالت بفرما ببين در سوئد چه خبر است ».مجلهها را كه باز
كردم چند مجلهی پورنوگرافيك بود .من با بدبينى خود اين كار نگهبان را نيز نيرنگ
ديگرى از پليس پنداشتم .صدا دستبردار نبود و مثل خردهشيشه در اعصابم فرو
مىرفت .باالخره عصر يكشنبه توجه نگهبان ديگرى را بهآن صداى مرموز جلب
كردم .نگهبان ،كمى دنبال منبع صدا گشت و آن را كشف كرد .صدا از سوى در بزرگ
ميان دو كريدور مىآمد و عالمت اين بود كه آن در باز مانده است .اين در كه در
حالت عادى بايد بسته مىبود از نيمهشب ديشب باز گذاشته شده بود تا يك نگهبان
بههردو كريدور سركشى كند.
ساعت سه بعدازظهر دوشنبه هنگامى كه روى تختم دراز كشيده بودم قفل در
بهصدا درآمد و لختى پساز آن بازپرس وارد سلولم شد .در حال بلندشدن از تخت
بودم كه وى نامهاى بهدستم داد .خبر تشكيل دادگاه در روز پنجشنبه بود .بازپرس با
ابروهاى درهم كشيده گفت« :تو در بازپرسى گفتى كه با نادر آشنايى دارى ولى من
تلفنى با او صحبت كردم و درباره تو از او پرسيدم .نادر آشنايى با تو را انكار مىكند و
مىگويد كه مىترسد درباره تو صحبت كند .جريان چيست؟» با شناختى كه از نادر
پيدا كرده بودم مىدانستم كه او در ترس و وحشت عجيبى بهسر مىبرد .او با اينكه
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بهمن كمك مىكرد ،از درگير شدن با مسئلهی من بهشدت هراس داشت و رنج
میبرد .در جواب بازپرس گفتم نادر از شما نمىترسد بلكه از ساواك مىترسد .بازپرس
بدون اينكه چيزى بگويد اتاق را ترك كرد .برخورد مبهم و ترسآلود نادر مىتوانست
مسئله را دشوارتر كند و رسيدگى بهپروندهام طوالنى شود .آنچه پليس از گفتهی نادر
برداشت مىكرد اين بود كه شايد كاسهاى زير نيمكاسه است و جريانات مهمى در
پس پرده وجود دارد .دكمهی چراغ قرمز را فشار دادم وبه نگهبان پشت در گفتم كه
مىخواهم با وكيلم صحبت كنم .نام و تلفن وكيل را بهنگهبان دادم .نيمساعت گذشت
و خبرى نشد .دوباره دكمه را فشار دادم .نگهبان از آن همه پافشاری خوشش نيامد .با
عصبانيت در را محكم بههم كوبيد و رفت .من نيز آنقدر چراغ چشمكزن را روشن
كردم تا سرانجام ،نگهبان با وكيل تماس گرفت .وكيل قول داده بود كه فرداى آن
روز بهديدارم بيايد.
سهشنبه وقتى توماس را مالقات كردم گفت« :دوستت نادر كار را خراب كرده
است .پليس فكر مىكند كه در پس مسئلهی تو چيزهاى ناگفتهاى وجود دارد ».از
گفتار توماس پيدا بود كه خود او هم مانند پليس فكر میكرد كه در جريان بازپرسی
همهچير گفته نشده است و سرگذشت پيشين من برای آنها همچنان مبهم باقی
مانده است .توماس كه از گفتار نادر ابراز نگرانی میكرد گفت كه تلفنی از نادر
خواسته است كه خودش بهپليس مراجعه كند و از برخورد نادرستى كه داشته است،
عذرخواهى كند .بهگفتهی وكيل ،نادر در اين مورد قول مساعدى نداده بود .وكيل
اميدوار بود نادر را روز دادگاه بهدادگاه بياورد و در ديدارى با پليس ،ابهام موجود را از
ميان بردارد.
صبح شنبه هنگام پخش صبحانه نگهبان زندان خبر داد كه خود را براى رفتن
بهدادگاه آماده كنم .پساز صبحانه بهدست دو مأمور قوىهيكل سپرده شدم .در عقب
يك اتومبيل ولوى ( )Volvoقهوهاىرنگ در بين دو مأمور نشستم و بهسوى دادگاه
غرب استكهلم حركت كرديم .پساز تقريباً پنج دقيقه در برابر ساختمان شماره  35در
 Kungsgatanاز ماشين پياده شديم و با آسانسور تا طبقه پنجم آن ساختمان
قديمى باال رفتيم .در آپارتمان مجللى كه بهدادگاه تعلق داشت نادر و يك خانم
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موسياه در بين چند سوئدى مشخص بودند .پساز احوالپرسى ،آن خانم خود را معرفى
كرد و توضيح داد كه بهعنوان مترجم بهدادگاه دعوت شده است .نام او را طى چند روز
اقامتم در سوئد شنيده بودم و شايع بود كه وى از نزديكان سفارت ايران است و بهآنجا
رفتوآمد مىكند .لحظاتى بعد بازپرس و خانمى بهنام «باربرو» كه نمايندهی دادستان
بود وارد شدند .آخرين نفر نيز توماس ،وكيلم بود كه بهدادگاه آمد و يك راست بهسراغ
نادر رفت .توماس پساز گفتوگوى كوتاهى با نادر ،از بازپرس و نمايندهی دادستان
خواهش كرد كه بهاتاقى در راهرو دادگاه بروند .چند دقيقه بعد توماس با چهرهاى
گشاده از اتاق بيرون آمد .وى كوشيده بود تا توهم پليس را از ترسى كه نادر از خود
نشان داده بود ،برطرف كند.
من آنچه را در مورد رابطهی مترجم با سفارت شنيده بودم براى وكيل تعريف
كردم و گفتم كه بنا بر آن شايعات نمىتوان بهمترجم اعتماد كرد .وكيل گفت كه در
دادگاه اين مسئله را مطرح خواهد كرد .ساعت نه و نيم وارد دادگاه شديم .مرد و زن
جوانى بهعنوان قاضى و دستيار او در پشت ميز بزرگى نشسته بودند و با نگاه خود
ورود متهم را دنبال مىكردند .من در بين مترجم و وكيلم جا گرفتم و بازپرس در كنار
نمايندهی دادستان نشست .وكيل من خطاب بهقاضى گفت كه متهم بهمترجم اعتماد
ندارد .قاضى كه جوانى تازهكار بهنظر مىرسيد ادعا كرد كه دادگاه بهمترجمى كه
دعوت كرده است ،اطمينان دارد .سخنانى بين قاضى و وكيل رد و بدل شد و لختى
پساز آن قاضى جوان بهمسئوليت خود در برابر گفتارش پى برد و گفت كه براى
پيشگيرى از هر گونه ترديدى كوشش مىكند از بردن نام افراد در محيط دادگاه
خوددارى كند.
دادگاه كار خود را آغاز كرد .نمايندهی دادستان كيفرخواست را از روى نوشتهای
خواند و مترجم گفتههاى نمايندهی دادستان را كنار گوشم بهفارسى زمزمه مىكرد.
وقتى خانم مترجم خطاب بهمن گفت «ظاهراً شما چيزهاى شيميايى از فرودگاه قاچاق
كردهايد» من از جا پريدم و خطاب بهوكيل گفتم اين خانم اشتباهى ترجمه مىكند.
دادگاه از حالت عادى خود خارج شد .مترجم كه دست و پايش را گم كرده بود گفت:
«مگر من چى گفتم» من بهانگليسى گفتم اين خانم مىگويد كه من مواد شيميايى
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قاچاق كردهام .وكيل براى رفع اين مشكل پيشنهاد كرد كه من گفتههايم را
بهانگليسى مطرح كنم.
وقتى نوبت دفاع من شد بهطور مختصر گفتم كه بهعلت نداشتن گذرنامهی رسمى
كشورم ،بهناچار از گذرنامهی تقلبى استفاده كرده بودم .آنگاه دادگاه وارد شور شد و ما
در سالن بيرون آن در انتظار نشستيم .پساز بيست دقيقه زنگى بهصدا درآمد و همگى
بهاتاق دادگاه برگشتند .خانمى كه دستيار قاضى بود ،حكم دادگاه را در مورد من
قرائت كرد .حكم دادگاه چنين بود «متهم تا روشنشدن هويتش بايد در زندان باقى
بماند .از آنجا كه متهم مخالف رژيم ايران بوده و تحتتعقيب آن رژيم است پليس
برای كشف هويت وی نبايد با مقامات ايرانى تماس بگيرد ».پساز قرائت اين حكم،
قاضى افزود كه دادگاه بهپليس اجازه مىدهد تا با استفاده از بايگانى پليس بينالملل
در پاريس ،سابقهی متهم را بررسی كند.
اين حكم شديدترين حكمى بود كه مىتوانست دربارهی من صادر شود .باقىماندن
در زندان تا ثابتشدن هويتم مىتوانست ماهها بهطول انجامد .وقتى از سالن دادگاه
خارج مىشديم وكيل كه حكم دادگاه را نادرست مىدانست گفت كه بالفاصله
تقاضاى تجديدنظر خواهد كرد .همانجا كاغذهاى مربوط بهاين تقاضا را امضا كردم.
بازپرس كه از حكم دادگاه خوشحال بود دادگاه را بهسرعت ترك كرد .همراه پليس از
طبقهی پنجم پائين آمديم و من بهزندان بازگردانده شدم .توماس همان روز تقاضاى
تجديدنظر را بهديوان عالى سوئد تسليم كرده بود و من در انتظار تصميم اين دادگاه
روزشمارى مىكردم .بهگفتهی وكيل ،تصميمگيرى ديوان عالى حداقل يك هفته
بهطول مىانجاميد.
ساعت چهار بعدازظهر دوشنبه در سلول باز شد و پليس از من خواست كه لباس
بپوشم و بيرون بروم .بهدفتر بازداشتگاه در طبقهی چهارم منتقل شدم .مسئول دفتر
زندان حكم دادگاه را كه مبنى بر آزادى من از زندان بود روى ميز گذاشت و گفت بايد
منتظر بمانم تا مرا بهپليس «دندريد» تحويل دهند .من دريافت حكم را امضا كردم .با
اينكه ديوان عالى حكم بهآزادى من داده بود تحويل بهپليس منطقهاى ديگر معنا
نداشت .ذهن مشكوكم مرا از خوشخيالى براى آزادى بازمىداشت .بهبهانهی رفتن
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به دستشويى يك قرص سيانور را از جايى كه مخفى كرده بودم درآوردم و در دسترسم
گذاشتم و بهدفتر زندان برگشتم .در انتظار فرستادنم بهمنطقهی دندريد بودم كه زنگ
تلفن بهصدا درآمد .با تجربهاى كه از اينگونه تلفنها داشتم فكر شومى ذهنم را پر
كرده بود .همينكه پليس گوشى تلفن را از دهانش دور كرد .نگاهش را بهمن انداخت
و گفت« :تو آزاد هستى و هرجا مىخواهى مىتوانى بروى ».واژهی دلنشين و زيباى
آزادى كام احساسم را شيرين كرد.
همراه مأمورى با آسانسور بهطبقهی همكف آمدم .برف و بوران مثل آنچه كه قبالً
شكنجه پنداشته بودم فضا را پر كرده بود .در باالى هر تير برق ،گردههاى افشان
برف ،در هالهاى از نور غرق بود و مثل چلچراغ مىدرخشيد .من بدون آنكه هويتم
براى كسى اثبات شده باشد و بدون داشتن هيچ كارت شناسايى ،از دروازهی آهنى
بازداشتگاه عبور كردم و بهدنياى آزاد قدم گذاشتم .ديوان عالى ،تصميم دادگاه را
نادرست خوانده و آزادى فورى مرا اعالم كرده بود .براساس اين حكم ،تحقيق براى
اثبات هويت با آزادبودن من مغايرت نداشت.
بعدازظهر  28دىماه ،پليس مربوط بهامور بيگانگان در منطقهی «دندريد» براى
اقامت در سوئد از من بازپرسى بهعمل آورد و پروندهام را بهادارهی مهاجرت فرستاد.
دادگاهى كه مسئلهی استفاده از گذرنامهی جعلى را بررسى مىكرد خواستار
تحقيقات شخصى در مورد من بود .وظيفهی اين تحقيقات بهفردى عادى كه مورد
اعتماد دادگاه بود ،واگذار شده بود .روز بيستم اسفند من ،همسرم و خانم مترجم ايرانى
در منزل پيرمردى بهنام «استيگ» حضور يافتيم .وى كه در آپارتمان مجللى در
منطقهی مركزى استكهلم زندگى مىكرد ،مردى مسن و باتجربه بهنظر مىرسيد .او
بهعنوان شخص مورد اعتماد دادگاه مىبايست بىطرفانه يك ارزيابى شخصيتى از ما
بهعمل مىآورد تا دادگاه براساس آن بتواند حكم مناسبى صادر كند .استيگ وضع
زندگى گذشتهی من و همسرم را از زمان كودكى تا زمان حال پرسيد .او با برآورد
زندگى گذشته و چگونگى روابط خانوادگى ،شخصيت يك متهم را در چارچوب روابط
اجتماعى بررسى مىكرد .نتيجهی اين ديدار كه دوساعتى بهدرازا كشيد بهصورت
گزارشى پيرامون شخصيت رفتارى ما بعداً براى دادگاه فرستاده شد و ما نيز يك
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نسخه از آن را دريافت كرديم .فرد معتمد ،من و همسرم را افرادى بدون مسئله
ارزيابى كرده بود.
چهارشنبه  10فروردين  1356دادگاه «سولنتونا» در منطقهی «سولنا» تشكيل
جلسه داد .اين دادگاه ،با اعالم يك حكم مشروط بهمدت دوسال ،مسئلهی پيگرد و
جرم ورود غير قانونی بهسوئد را پايانيافته اعالم كرد .بهدنبال اين حكم در 28
فروردين  ،1356ادارهی مهاجرت اجازهی اقامت در سوئد را براى من و همسرم
صادر كرد.
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,102 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,91
,111 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103
,119 ,118 ,117 ,116 ,114 ,113

,127 ,125 ,124 ,122 ,121 ,120
,142 ,140 ,136 ,135 ,134 ,128
,177 ,155 ,152 ,150 ,147 ,143
,272 ,245 ,200 ,199 ,180 ,178
371 ,347 ,334
دبيرستان نادرشاه37 ,30 ,
در آزادى ،كتاب377 ,
درباره عمل ،كتاب377 ,
دروزی ،فرقه268 ,
دعايى ،سيد محمود157 ,148 ,
دلفانى ،اهللمراد,277 ,276 ,275 ,274 ,
281 ,279 ,278
دمشق,240 ,228 ,162 ,161 ,160 ,
,315 ,313 ,311 ,310 ,267 ,250
,346 ,337 ,332 ,323 ,322 ,321
,367 ,366 ,364 ,356 ,351 ,349
,393 ,392 ,388 ,384 ,371 ,370
398 ,397 ,396 ,395 ,394
دنيايى ممكن ،كتاب377 ,
دوحه138 ,136 ,135 ,
دوكاسترو ،ژوزوئه378 ,
ديره ،بخشی از شهر دبی69 ,

ذ
ذره بی انتها ،كتاب377 ,
ذواالنوار ،كاظم293 ,

ر
راه طی شده ،كتاب377 ,
راه و رسم زندگى ،كتاب377 ,
رجوى ،كاظم295 ,
رجوى ،مسعود295 ,294 ,35 ,
رحمانی ،محمدعلی277 ,276 ,

رژيم شاه,83 ,69 ,59 ,58 ,44 ,42 ,10 ,
,229 ,219 ,159 ,147 ,144 ,117
,302 ,298 ,294 ,293 ,292 ,284
,362 ,338 ,336 ,323 ,317 ,303
385 ,384 ,380 ,378 ,371
رضاشاه241 ,15 ,
رضايى احمد,291 ,287 ,285 ,281 ,
292
رضايى ،رضا,293 ,291 ,290 ,288 ,
338 ,302
رضايی ،رضا387 ,304 ,291 ,290 ,
رفاه ،دبيرستان326 ,319 ,
رَمْل ،زندان209 ,199 ,196 ,
رهبر ،محمد (مدير دبيرستان)28 ,
رهنما ،مجيد378 ,
روانكاوى ،نوشته خواجهنودی377 ,
روحانى ،حسين,102 ,100 ,63 ,38 ,33 ,
,130 ,129 ,127 ,126 ,125 ,103
,262 ,225 ,156 ,152 ,151 ,131
391 ,388 ,384 ,374 ,372 ,287
رومينا ،حسن293 ,

ز
زحله ،زندان,265 ,264 ,263 ,240 ,
305
زحله ،شهر,260 ,258 ,257 ,251 ,240 ,
,269 ,268 ,267 ,266 ,263 ,261
305 ,270

س
ساداتدربندی ،محمد,125 ,117 ,103 ,
179 ,178 ,131 ,130 ,129 ,127
ساری ،زندان386 ,296 ,

سازمان آزادیبخش فلسطين263 ,236 ,
سازمان وحدت كمونيستى325 ,
ساواك,281 ,279 ,278 ,179 ,149 ,
,293 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287
408 ,374 ,326 ,303
ساول ،جرج378 ,
سپاسیآشتيانی ،علیرضا398 ,394 ,386 ,
سحابى ،يداهلل379 ,377 ,
سرپلذهاب276 ,
سردار جنگل ،كتاب377 ,
سفارت ايران,142 ,96 ,84 ,82 ,77 ,69 ,
,346 ,251 ,236 ,234 ,233 ,202
414 ,412 ,404 ,396 ,393
سالم ،صائب252 ,
سلطان قابوس324 ,
سليمان نيكو ،،نام مستعار فتحاهلل خامنهای,97 ,
116 ,115 ,114 ,113 ,105
سوريه,167 ,166 ,162 ,115 ,57 ,
,237 ,230 ,228 ,207 ,171 ,170
,270 ,266 ,260 ,254 ,250 ,243
,334 ,323 ,322 ,321 ,314 ,310
,360 ,359 ,357 ,355 ,354 ,353
,393 ,389 ,371 ,366 ,364 ,361
399 ,398 ,395
سوريه,366 ,266 ,260 ,149 ,114 ,
396 ,395 ,390 ,389
سوئيس295 ,
سياه گرسنگى378 ,
سيداحمديان ،جليل154 ,98 ,82 ,79 ,
سيدمحمد كاشانى282 ,281 ,171 ,165 ,
سيروس
مدرسه27 ,14 ,
سيروس
دبستان27 ,17 ,14 ,

ش
شامخى ،محمود338 ,333 ,82 ,
شامخی ،تقی305 ,266 ,
شامخی ،محمود,82 ,80 ,78 ,76 ,74 ,
,333 ,267 ,262 ,251 ,179 ,98
338
شايگان ،نادر293 ,292 ,
شجريان ،محمدرضا20 ,
شريعتمدارى ،آيتاللَّه 320 ,
شريفواقفی ،مجيد397 ,388 ,
شعاعيان ،مصطفی293 ,
شفيعیها ،كاظم,152 ,151 ,150 ,82 ,
281 ,267
شفيعیها ،كاظم147 ,98 ,75 ,74 ,
شفيق ،شهرام284 ,283 ,282 ,
شهرام ،محمدتقی387 ,386 ,
شوروى378 ,
شوقى ارملی268 ,219 ,217 ,214 ,

ص
صادق ،ناصر,267 ,54 ,49 ,48 ,47 ,
295 ,294 ,279 ,277 ,275
صبرا ،اردوگاه پناهندگان فلسطينی,266 ,
,326 ,310 ,309 ,308 ,305 ,267
344
صداى انقالبيون ايران ،راديو325 ,
صدر ،سيد محمد54 ,
صدر ،موسی362 ,
صفا ،فرهاد54 ,
صفریلنگرودی ،دبير دبيرستان336 ,
صفریلنگرودی ،نادر336 ,
صمديهلباف ،مرتضی388 ,336 ,304 ,

صناعى ،محمود377 ,

غ
ط

طالقانى ،آيتاهلل سيد محمود,377 ,350 ,
379 ,378
طرابلس314 ,201 ,163 ,162 ,

ظ
ظُفار306 ,

ع
عابدزاده
حاج علیاصغر,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,
27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22
عراجى ،زينالدين,265 ,264 ,263 ,262 ,
270 ,269 ,268 ,267 ,266
عرفات ،ياسر252 ,160 ,
عزتاهلل ،نام م محسن نجاتحسينی,101 ,
109
عزتی ،حسين عزتیكمرهای,297 ,296 ,
302 ,301
عسكريه
مدرسه,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,
37 ,24
عسگرىزاده ،محمود295 ,
عشق و پرستش ،كتاب377 ,246 ,
عقايد بزرگترين علماى اقتصاد378 ,
علىمنصور عبداهلل ،محسن نجاتحسينی201 ,
عُمان306 ,
عمر خطاب ،محمد يقينی191 ,
عينالدوله و رژيم مشروطه ،كتاب377 ,

غربزدگى ،كتاب377 ,

ف
فاضل ،محسن,374 ,373 ,372 ,337 ,
382
فاطميه19 ,
فردوسی
دبيرستان28 ,
فرقه دموكرات آذربايجان154 ,
فروغى104 ,
فصيلاالمن155 ,154 ,153 ,
ففر ،جان377 ,
فلسطين270 ,
فنى
دانشكده,49 ,47 ,43 ,38 ,36 ,31 ,
311 ,170
فيشرآباد283 ,282 ,

ق
قاضى «مرور»,117 ,113 ,104 ,97 ,
124 ,118
قاضى شرع107 ,97 ,
قاضى مرور125 ,113 ,105 ,97 ,
قاضى ،حسين282 ,
قدر ،منصور252 ,
قرآن,26 ,25 ,24 ,21 ,19 ,17 ,14 ,
,377 ,208 ,143 ,62 ,48 ,47
381 ,379
قطر145 ,138 ,136 ,135 ,67 ,66 ,

ك
كار در اسالم ،كتاب377 ,
كارل ،الكسيس377 ,
كانادا61 ,
كتاب «مقاومت همهجانبه»313 ,
كتاب سرخ378 ,
كتاب سياه نفت377 ,
كسروى ،احمد377 ,
كشورهاى توسعهنيافته ،كتاب378 ,
كنفدراسيون جهانى دانشجويان ايرانى147 ,
كهربائى ،مدير مدرسه سيروس15 ,
كوبا378 ,
كويت,326 ,138 ,119 ,96 ,84 ,69 ,
393 ,392

ک
كتاب " تكامل377 ,
كتاب "سيمای يك مسلمان"377 ,
كتاب "شناخت"377 ,
كويت150 ,

گ
گروه نهاوندی326 ,
گوهرشاد ،مسجد19 ,

ل
الكوست ،ايو378 ,
لبنان,163 ,162 ,161 ,148 ,122 ,96 ,
,190 ,185 ,176 ,171 ,170 ,166
,213 ,202 ,201 ,199 ,194 ,193
,222 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215

,230 ,228 ,226 ,225 ,224 ,223
,238 ,237 ,236 ,234 ,233 ,231
,253 ,252 ,251 ,243 ,241 ,240
,269 ,267 ,266 ,263 ,261 ,254
,310 ,308 ,307 ,305 ,281 ,270
,394 ,393 ,361 ,333 ,323 ,314
411 ,402 ,396 ,395
لحود ،نصری202 ,201 ,200 ,
لندن,342 ,323 ,314 ,232 ,219 ,
401 ,400
لنين ،والديمير378 ,

م
ماركس ،كارل379 ,378 ,
ماركسيستهاى اسالمى293 ,292 ,
مالكيت در اسالم377 ,
مائوتسه دونگ378 ,،
محسن ،سعيد295 ,288 ,267 ,45 ,
محمد الحاج395 ,
محمد صالحى كوهستانى ،نجاتحسينی محسن,
261
محمدعلى ،تراب حقشناس,81 ,63 ,54 ,
202
مركز( 44ارب ع و اربعی),311 ,310 ,
346
مزد ،بها ،سود ،كتاب378 ,
مسائل كشورهاى آسيايى و آفريقايى ،كتاب,
378
مسجد گوهرشاد16 ,
مسئله وحی ،كتاب377 ,
مشكينفام ،رسول,101 ,84 ,82 ,69 ,66 ,
,126 ,124 ,122 ,117 ,103 ,102
,142 ,140 ,134 ,131 ,129 ,127
,182 ,154 ,153 ,150 ,147 ,146

,286 ,285 ,284 ,281 ,267 ,233
295
مشهد,33 ,30 ,28 ,18 ,16 ,15 ,14 ,
,320 ,304 ,92 ,61 ,42 ,40 ,34
412 ,350 ,348
مصدق ،دكتر محمد58 ,
مصر367 ,364 ,322 ,
معظمى ،نبی276 ,267 ,171 ,81 ,54 ,
معظمی ،نبی165 ,
مكتبهاى سياسى ،كتاب377 ,
مكرمدوست ،حبيب81 ,47 ,44 ,38 ,36 ,
مكى ،حسين377 ,
منتظرحقيقى ،علیاصغر54 ,
مهديه26 ,25 ,23 ,22 ,18 ,
مهرآباد ،فرودگاه,283 ,282 ,273 ,116 ,
392
مهران142 ,
مهرآئين ،محمد(محمد جودو)282 ,
ميثمى ،لطفاهلل326 ,
ميراثخوار استعمار378 ,
ميهندوست ،علی,267 ,54 ,49 ,38 ,
295 ,294 ,288

ن
نبوینوری ،علیاكبر282 ,
نجاتحسينى ،محسن82 ,2 ,
نهاوندى ،سيروس نهاوندی325 ,
نهاوندى ،هوشنگ378 ,
نهجالبالغه,377 ,47 ,26 ,24 ,21 ,19 ,
379

نهضت آزادى292 ,274 ,45 ,
نوار غزه307 ,

ه
هاوكينز ،لويز303 ,
هرمل ،زندان,244 ,241 ,240 ,238 ,
,260 ,253 ,252 ,251 ,250 ,248
269 ,261
همايونپور ،علیاصغر378 ,
هودشتيان ،مرتضی372 ,
هويدا ،اميرعباس138 ,

و
ورداسپى ،ابوذر298 ,
ويتنام378 ,313 ,10 ,

ی
يزدانيان ،محمد( ،مسعود),386 ,332 ,324 ,
,398 ,396 ,394 ,393 ,390 ,389
400 ,399

ي
يقينى ،محمد,171 ,165 ,82 ,76 ,74 ,
,219 ,217 ,213 ,192 ,187 ,186
,267 ,266 ,252 ,251 ,234 ,227
,383 ,382 ,372 ,354 ,342 ,322
,396 ,393 ,392 ,391 ,390 ,389
397

Over the Persian Gulf
Mohsen Nejat H.

www.mnejat.com
suednh@gmail.com

