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 يشگفتارپ
 

ان كسب بود، دورام  دوران نوجوانى و تحصيل دانشگاهى 1340ی  هده هاى سال
هاى  كردم، سال اى كه در آن زندگى مى جامعه وخود و پيرامونم  به آگاهى نسبت

هاى  هاى اجتماعى، سال ها، فقر و بدبختى و نابرابرى افتادگى عقبديدن بردن از  رنج
با تكيه بر  احساس تحقير از خفقان سياسى و ديكتاتورى پهلوى. در ايران، رژيم شاه

سركوبگر پليس مخفى )ساواك( و ارتش مزدورش و نيز با يارى دستگاه  دستگاه
پراكنى خود، در اوج قدرت بود. در همين دوران، مبارزات  عظيم تبليغاتى و دروغ

كوبا،  بخش آزادیهاى  اى گرفته بود. جنبش ضداستعمارى و آزاديخواهى جان تازه
خواهى  و آرمانبودند  بخش و الهام مريكاى التين و فلسطين شكوفا، آويتنام، الجزاير

 تنها در ايران بلكه در سراسر جهان رهروان بسيار داشت. ما نه

هايى شكفت و ياران  اى در دل هاى ريشه دگرگونى به در چنين شرايطى بود كه اميد
مشتركى رنج همدلى را كه از آگاهى و فرهنگ مشابهى برخوردار بودند و نيز از درد 

گروهى پيوستم كه در  به ترتيب من نيز مانند برخى جوانان بردند، گردهم آورد. بدين مى
ناميده شد. اين گروه  « ايران سازمان مجاهدين خلق» شكل گرفت و بعدها  1344

سوى  هاى ديگر، جوانان جستجوگر و دردمند و مبارز را به ها و مجموعه نيز مانند هسته
تحقق آرمانمان برساند درپيش  به رفت ما را راهى را كه گمان مىخود فراخواند و 

 گرفت.

 و  شناختيم  نمى  خوبی  به بود  زيبايی را كه در افق آرزوهامان دنياى آرمانى آن ما 
ما كه از روشن آن گمانی بيش نداشتيم. نا فرجامو آن  ه رسيدن بههاى را دشوارى از

 هدفمان به براى رسيدنمصمم بوديم ، زندگى رايج در جامعه دست شسته بوديم
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مبارزه با ستم شوق زندان، شكنجه و مرگ را پذيرا باشيم. حتا  ها و دشوارىی  ههم
هاى انسانى و عدالت اجتماعى، ما را در ميان امواجى از اميد،  آرمان به و رسيدن
 برد. پيش مى به و ناكامى، با خودپيروزی نوميدى، 

هايى است از آنچه در آن  كنم گوشه بازگو مى «ز خليجبر فرا» وقايعى كه با نام 
ام و بخش مهمى از زندگيم را رقم زده است. اين كتاب روايتى از رويدادهاى  زيسته

هاى آن و نيز يك نظرپردازى شخصى است از  زندگى و تصويرى از فراز و نشيب
ايى كه در از رويداده آگاهیها جريان داشت. اميدوارم  موجى پرشور كه در آن سال

 اين نوشته آمده است، نسل امروز را در شناخت گذشته يارى دهد.  
ما در اين راه گام نهادند، برخى در  از پساز آنان كه همراه با ما، پيش از ما و يا 

هايى فراتر گذاشتند، برخى درجا ماندند و برخى  راه از پا درآمدند، برخى گامی  هميان
اهى بود كه آغاز كرده بودند. آنچه من از ياران آن راهى رفتند كه خالف ر به نيز

براى شان  دالوریآنان و  مانند و فداكارى كمدلی  پاك، رنگی يكياد دارم،  دوران به
 باد. . يادشان گرامىگزاری است ارجمبارزه بود كه درخور ستايش و 

چاپ  به آن نيز بارها از پسچاپ شد و  1379بار در سال  اين كتاب نخستين
داران  دوستكتاب در دسترس كاغذی ی  هنسخاز آنجا كه از چندی پيش، يد. رس

 رسد. می چاپ  بازبينی و ويرايشی تازه به از پساكنون آن نبوده است 

  
 1401 تيرماهمحسن نجات حسينى       

 suednh@gmail.comپست الكترونيك: 
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  آموزش در خردسالى
خود نقشى در  كه اين از كودكى بدون .منيا آمد د بهمذهبى ی  هخانواددر يك من 

دانستند،  دست مدارسى كه خود را مذهبى مى زندگى داشته باشم، بهی  هانتخاب شيو
ارث برده  به های پيش از خودش از نسلو تربيتش را سپرده شدم. پدرم كه مذهب 

 .بسپارد شنسل بعد از خود به نخورده آن را دستكوشيد  میبود، 

هاى  و برداشتباورها از مذهب وجود داشت.  یهاى گوناگون ما طيفی  هدر جامع    
ی شهربرزن و و كوی وضع مادى و فرهنگى آنان و نيز  به ها نسبت مذهبى در خانواده

 كردند گوناگون بود.  در آن زندگی می كه
علت كمبود امكانات آموزشى و فرهنگى،  به است هرجا فقر بيشتر باشد بديهی   

موهومات و  به مردم را یو باورها شود یپذيرش توهمات غيرمنطقى فراهم می  هزمين
. برعكس هرجا امكانات رفاهى فراهم باشد سطح آگاهى افراد كند یخرافات آلوده م

 كند. هاى ذهنى پاك مى د كرده و باورهاى آنان را از آلودگىرش
چنان بود كرديم  ی كه در آن زندگی میكوی و برزنما و موقعيت ی  هوضع خانواد    

ما خواندن ی  هترين نوع مذهب بود. در خانواد افتاده كه مذهب رايج در آن از عقب
منوع بود. فراگيرى زبان خارجى راديو، م به دادن كتاب داستان، روزنامه و مجله و گوش

ما  به شد. پدرم آور و مكروه قلمداد مى غير از عربى، نقاشى و نوآورى هنرى، شرم
خواربارفروشى خريد نكنيم، زيرا وى شنيده بود كه ی  هكرد كه از فالن مغاز گوشزد مى

عبور از كرد كه هنگام  صيه مىتوما  به اش يك راديو دارد. او دار در پستوى مغازه مغازه
رو آن طرفى كه تئاترى در آنجا بود، عبور  فالن خيابان، بايد مواظب باشيم كه از پياده

گيرى او در انجام فرايض مذهبى، آن هم در  گناه آلوده نشويم. سخت به نكنيم تا
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از نظر مذهب بر ما واجب نبود، جايى براى دنياى كودكى باقى حتا  سنينى كه
 ياد دارم فقط رفتن به سالگى ام قبل از ده ان كودكىگذاشت. من آنچه از دور نمى

« تپه خاك»ی  هما، در كوچی  هو روضه و جلسات دعاخوانى است. خان جلسات قرآن به
تر  هاى اطرافش بزرگ خانه به قرار داشت. اين خانه كه نسبت عيدگاه مشهدی  هدر محل

ى در خود داشت. مرتب مراسم و يا انجمنى بود، هميشه مثل يك حسينيه، مجلس
گونه جلسات و مادرم درگير  دادن اين دينى در آن داير بود. پدرم هميشه سرگرم ترتيب

پذيرايى از ميهمانان بود. من هروقت  به دادن جمع و جوركردن خانه و سروسامان
در حال امر بينم كه  آورم او را مى ياد مى به پدرم را با خود در اين دورانی  هرابط

خواست  اى كامالً عاطفى و احساسى مى معروف و نهى از منكر است. وى با انگيزه به
ها برساند. اما  خوبىی  ههم به هاى دنيا دور نگه دارد و بدىی  ههم فرزندان خود را از

گمراه بود. او دائم در اين انديشه بود كه  ها ها و خوبى در شناخت بدىخودش 
فر نيفتند. پدرم مدارس دولتى و مدارسى را كه مذهبى نبودند دامن ك به فرزندانش

اى مذهبى  مدرسه به همين دليل من و برادرم را به دانست. مركز كفر و الحاد مى
 فرستاد.

  

  دبستان سيروس

مناسبى را براى آموزش دو پسرش پيدا ی  هپرس وجوهاى فراوان، مدرس از پسپدرم 
رفت. اما چون دبستان مورد  مدرسه مى به از آن بايست يك سال پيش كرد. برادرم مى

من نيز دوسال زير سن مدرسه بودم مدرسه نرفته بود.  بهاطمينان پدر پيدا نشده بود، 
غيردولتى    رفتيم. اين مدرسه سيروسی  همدرس به نام برادرم كه همراه پدرم براى ثبت

 كه اين باگرفت.  اموز می هر دانشی  هی از خانوادبود و هر ماه پول« ملی»اصطالح  و به
را  پدرم آنبودن برخى از كاركنانش،  خاطر مذهبى دور بود بهما ی  هخان از اين مدرسه 

 پسنديده بود. 
رسيديم، آقاى مدير كه وسط  سيروسی  همدرس به نويسى برادرم وقتى براى نام    

نبات داد  هر يك از ما يك آب به جيب قباى گشادش برد و به دفتر ايستاده بود، دستى
اسم  زمان همكه خواست پدرم  از  اش بيفزايد، تعداد شاگردان مدرسه به كه اين و براى
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سال اختالف سن، در  ترتيب من و برادرم با سه مرا نيز در آن مدرسه بنويسد. بدين
، مدير، آقاى كهربائى نار يكديگر نشستيم.دبستان سيروس كنيمكت كالس اول 

بدون عمامه، داشت. او  عبائى بر دوش و قد و فربه بود كه قبايى بر تن مردى كوتاه
 آرام  آرام

ناظم مدرسه بود كه در يك  تر از او، گفت. اما مهم رفت و شمرده سخن مى راه مى
د. مذهب در اين مدرسه خود را در كر معروف و متعصب مذهبى زندگى مىی  هخانواد
 داد. سياه ناظم مدرسه نشان مىی  همدير آن و عمام و قد و قامت   چهره

، ناظم، كه در وسط دو فرهنگ مختلف گير كرده بود، كت و شلوار آقاى حيدرى    
اخت. هروقت او با اند گذاشت و عبايى بر دوش مى اى بر سر مى پوشيد، عمامه مى

هايى كه  ياد داستان به ايستاد، هاى ضعيف مى اى در دست در برابر ما بچه تركه
گفت وقتى در زمان  جان مى بى افتادم. بى جان، تعريف كرده بود مى بى مادربزرگم، بى

گرفت و در  اى در دست مى تركه ، كشف حجاب شده بود، پدر آقاى حيدرىرضاشاه
سراغ آن زن  بهديد،  بدون مقنعه مىاما حجاب يا با چادر  كوچه و بازار، هرجا زنى را بى

ی  هپرد»گفت:  كوبيد و مى گويان بر سر آن زن مى« حيدرحيدر»اش  با تركهرفت،  می
 شهدحيدرى شهرت يافته بود در م به همين خاطر آن خانواده كه به «خال را بينداز!

شهرت اين ی  هبسيار معروف و در محافل مذهبى بسيار گرامى بود. پدرم در هال
ارادت پيدا و نيز آقای كهربايی، مدير مدرسه  مدرسه ناظم  ،آقاى حيدرى به خانواده،

 آنها سپرد. كرده بود و تربيت من و برادرم را به

صف  به مدرسه را براى بازديد بهداشتىهای  بچهتمام  آقاى حيدرىبح صهر شنبه     
آموزى بلند و يا  هرگاه ناخن دانش را بررسی كند. ها آن تا وضع يكايك كرد مى

ها نصيب  ترين مجازات زد. سخت گردنى مى اى سفيدش كثيف بود، او را پس رويقه
آموز،  شد. در اين صورت دانش شپش كشف مى اه آن هايى بود كه در موى بچه
 خورد.  رحمانه كتك مى بى

شان عقب  مدرسهی  ههايى را كه پرداخت شهري آخر هر ماه، بچه يدریح یآقا
زد تا روز بعد  دستى مى كف چند  اش  هركس با تركه كرد و به افتاده بود، رديف مى

هاى آقاى حيدرى  نوز درد تركهآيند، شهريه را همراه بياورند. من ه مدرسه مى كه به



 
  برفراز خليج فارس 16

      كنم.  هايم حس مى خورده بودم در دست يهپرداخت شهر يركردد   خاطر را كه به
 اندوخته بودم، كه در محيط مذهبى مشهدهايی  آموزههاى پدرم و  كوششسرانجام  

  دجو بو از روی ترس از پدر و ترس از خدايی كه خشن و كينهنتيجه رسيد.  به بودم،
 پيدا كردم. رايج بود باور ام  خانوادهاو و آيينی كه در  وجود به

من نقش بست از خدايی سخن ی  ههای مذهبی كه در ذهن كودكان اولين نوشته
فرمانش  يی را كه گوش به می گفت كه در كمين بندگانش نشسته بود تا هر بنده

 نباشد و او را ستايش نكند، بيازارد. 
، جباربودن و قهاربودن او را خداوندصفات ی  هش از همساله بودم كه بي هشت

عسكريه با اين دو صفت خداوند، ی  همدرس كردم. در اولين روزهاى ورود به احساس  
اى بر  قهوه كوفى درشت و رنگ سرخ مايل به القاب پروردگار با خطوط  ينآشنا شدم. ا

ی  هودكانشد و در ذهن ك یتازه شروع كرده بودم ديده م  كه يی مدرسه های يوانا اركت
  نقش بست.من برای هميشه 

 

  مذهبى عسكريهی  همدرس
رفتيم. نسيم  مسجد مى به هاى ديگر دنبال پدرم مانند جمعه هوا هنوز تاريك بود كه به

ها  شست. پدرم خلوت كوچه هايمان مى خواب را از چشمی  هماند گاهى باقى سرد صبح
گوش من و برادرم برسد،  به رده بود و دعاهايش را با صدايى كهرا غنيمت شم

دانستيم تكرار كنيم  اش را نمى خواند و ما نيز مجبور بوديم دعاهاى او را كه معنى مى
شبستان  به ،وضوگرفتن در حوض بزرگ مسجد گوهرشاد از پسمسجد برسيم.  به تا

 اكبر از شروع شده بود پدرم با گفتن چند اهللبزرگ مسجد وارد شديم و چون نم
نماز فهماند كه نمازگزارى در راه است. امام جماعت ركوع را آنقدر طول داد كه  پيش به

پيوست،  ركوع مى به راست ها از اين جور نماز كه يك جماعت پيوستيم. بچه به ما نيز
 كرد. بيشتر مى بردند، چون طول نماز را كوتاه و وقت آزاد كودكان را لذت مى

ی  ههم منبر رفت و با صدايى كه در به جمعه، امام جماعتر نماز، مانند ه از پس    
هاى واعظ چيزى  وعظ پرداخت. من كه از حرف به پيچيد، دهليزهاى شبستان مى

های واعظ  گفته به واكنش اوخواندم.  پدرم مىی  هرا در چهر ها آن فهميدم معانى نمى
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حزن و اندوهى كه  به پاى منبر، بيش از هر چيزبست.  ه نقش میاش چون آين در چهره
شد عادت كرده بودم. اما آن روز ناگهان گشايشى بر پيشانى  پدرم ديده مىی  هبر چهر

هايش را بر  دست .اختيار خم شد چشمان او جال بخشيد. پدرم بى به او نقش بست و
هاى پيش  ست. باز مثل جمعههاى من و برادرم گذاشت و با لبخندى ما را نگري شانه

 وقتى آفتاب بر نيمى از مسجد نشسته بود، راه خانه را در پيش گرفتيم. پدرم كه
 تصميم گرفته بود من و برادرم را كه اين گوش كرده بود ازواعظ های  گفته به
  گفت.  برايمان میبفرستد،  تأسيس عسكريه مذهبى تازهی  همدرس به

 با خوشحالى سيروسی  همدرس ای رفتن بهج بهو روز بعد من و برادرم د    
خط  به مذهبى بود. آيات قرآنهای  نشانهاز پُر فضاى مدرسه  رفتيم. يی تازه مدرسه به

عمامه و  ها شد. بيشتر معلم ديوارها ديده مىی  ههم هاى تند بر و با رنگدرشت كوفى 
« پيروان قرآن»نام  كه بر انجمنى بهعابدزاده  الاقل عرقچين بر سر داشتند. حاجىيا 

ساز ماهر، يك آخوند  كرد، مغز متفكر اين مدرسه بود. او يك حلبى حكومت مى
سبز يا ی  هتا عمام سواد و در عين حال يك سخنور زبردست بود. او كه سيد نبود كم

در حتا  جاى سفيد انتخاب كرده بود تا سر كند، رنگ شكالتى روشن را به سياه به
توانست در  سوادى نمى علت كم به كه عابدزادهباشد. ناهمگن ظاهرش نيز با ديگران 

رقابت  به ها آن با تجمالت مذهبى به زمره نامداران روحانيت سنتى باشد، با پرداختن
 جاى سواد بسيار، بر شخصيت مصمم و اليق خود تكيه داشت. برخاسته بود. او به

مردم، كاردان و زبردست بود.  كاری همتبليغ و ترويج و جلب ی  هدر زمينعابدزاده   
ساخت كه  معصوم مىنام چهارده  هايى به آورى پول از بازاريان، ساختمان وى با جمع

توانست در مراسم جشن و يا  هاى بزرگ بود و مى هركدام شامل حياطى وسيع و سالن
كمك مالى عابدزادهانجمن  به عزاى مذهبى، صدها نفر را در خود بگنجاند. هركس

، روان قرآنپرداخت شده و مهر انجمن پيمبلغ كه شد  او داده می به  كرد، رسيدى مى
 ها كه در قطعات بزرگ رنگى چاپ شده بود، آراسته شد. اين قبض در آن ديده مى

گرفتند و در  را قاب مى ها آن نمود كه نقش و نگارهاى ظريف بود و آنقدر زيبا مى به
ن كار خير را وسيله ساير مردم نيز، سند آ دين هآويختند. ب خود مىی  همغازه و يا در خان

  ديدند. مى
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با پول خودش بنا كرده بود كه مركز   دوازدهم و نام امام  را به مهديه عابدزاده
سازى  اى از مهديه، يك كارگاه آينه در گوشه رفت. شمار می به« پيروان قرآن انجمن»

ساخت و در همان كارگاه براى  اى مى جيوهی  هرده بود كه آينسازى نيز داير ك آينه
سازى نيز استاد بود.  آينهی  هدر حرف عابدزادهزد.  هاى جيبى، قاب حلبى قالب مى آينه
رآمد دبا هميشه د نكار خود امرار معاش كنی  هبايد از ثمريون معتقد بود روحانكه وى 

سوداگرى از راه تبليغ دين را، خالف كرد. عابدزاده  زندگی میخودش  از كارشخصى 
 دانست. شرع مى

اسم امام حسن عسكرى بنا كرده بود و  به را عسكريه، مهديه از پس عابدزاده    
نيز بود. براى استفاده از امكانات اين  نام ساير ائمه درصدد ساختن بناهاى ديگر، به

فكر ايجاد  به عابدزادههاى مذهبى،  ها و نيز گسترش نفوذش در خانواده ساختمان
مدرسه افتاده بود. بديهى است كه در اين مدرسه براى كسى كه از خود حاجى 

نجار و های دينی مالك بود.  ارزش به بندی پایباسوادتر باشد جايى وجود نداشت. 
هاى  سبك مدرسه به كار كرده بودند. عنوان معلم در مدرسه شروع به كفاش ديروز به

 شد. هاى مختلف داير مى بايست كالس معمولى، مى

پرسيدند پسرش براى  آموز مى ها، از پدر دانش بندى كالس روز اول هنگام تقسيم    
 باره من و برادرم يكو مورد بلندپروازى كرد چه كالسى آمادگى دارد. پدرم در اين 

معلم آقا  يعنى كالس عربى راه يافتيم. خود حاج عسكريهی  همدرسباالترين كالس  به
كرد  مى استوارهاى مذهبى  با خانواده او را پيوند  عابدزادههای  مدرسهاين كالس بود. 

ی  هو برپاكردن مجالس پرهزينهايی ديگر  ساختن مدرسهبراى  ها آن از زادهعابدو 
 گرفت. جشن و عزا، كمك مى

 یاين بود كه در ايام تولد يا وفات اولياى دين مجلس عابدزاده ترين كار حاجى عمده    
 ن نفر از مردم را در آن گرد آورد و يا انبوهى از مردان مشهدپرشكوه برپا كند و هزارا

 كشاند.ها ب خيابان بهيا كارناوال مذهبی  ،عزاداریی  هصورت دست به را

هاى  آقا بيرون مدرسه كارى نداشت، كالس درس داير بود. درس روزهايى كه حاج     
بيهقى،  امثله، تاريخ ر و شرحمي صرف المسائل،  ما عبارت بود از قرآن، توضيح
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سبك سياق،  عنوان رياضيات، كار با چرتكه و نوشتن اعداد به التواريخ و باالخره به ناسخ
 رايج در آموزش شد كه هيچ چيز آن شباهتى به جورى انتخاب مىها  درساين ی  ههم  

 مدارس معمولى نداشت.

شمار  خداى آن به عابدزادهنام داشت و  آن دنياى كوچك كه عسكريه به من    
بلوغ اجتماعى  به سالگى هدر سن نُانگار كه رفت، خو گرفته و دل بسته بودم و  مى

. حركات كودكانه، بازى و خنده، در آن زندگى روحانى جايى نداشت. بودم رسيده
من و آوردم.  جا مى عيار به شد، تمام مىفرايض مذهبى را كه شامل افراد بالغ ی  ههم

 دوان خود را هر روز ظهر با شنيدن اذان از بلندگوهاى مدرسه، دوانهايم  همكالسى
 رسانديم تا در نمازجماعت شركت كنيم. بعد از نماز براى ناهار مى مسجد گوهرشاد به
بايست  شديم. هر روز بعدازظهر مى رفتيم و سپس دوباره راهى مدرسه مى خانه مى به

مدرسه، براى مأمور دم در،  به كرديم و قبل از ورود را حفظ مى پنج آيه جديد از قرآن
بيرون مدرسه ی  هبايست در كوچ داد، مى خوانديم. اگر كسى پنج آيه را تحويل نمى مى
آنجا برود و چند  به دنبال وى به ،فاطميه آقا از حاجی  هماند تا در بازديد عصران مى

از  يی بچهبناى فاطميه در دست ساختمان بود. اگر هنگام ساعت بيگارى كند. در آن 
كشيد. حاج آقا مقدارى كاه را در يك  اتاق كاهدود مى به رفت، كارش بيگارى طفره مى

خفه  لت نيمهحا به كرد تا چموش را در ميان دود زندانى مىی  هزد و بچ اتاق آتش مى
خوبى انجام  آقا را به هاى حاج گفتهپس  ازآنگرفت كه  اين ترتيب پند مى به رسيد و مى

 دهد.

را از حفظ و با آهنگ  البالغه يك خطبه از نهجبايست  میهر صبح پنجشنبه     
 ها كه يم. اين خطبهدخوان میداد، در كالس درس،  ما ياد مى به آقا خاصى كه حاج

هيچ  ، آن هم بىها آن وار شد كه حفظ طوطى عربى بود گاهى شامل چند صفحه مى به
بيش از هر چيز عابدزاده ی  هها در مدرس ، كار دشوارى بود. ارزش بچهیكم و كاست

داشت. از اين رو بچه پولدارها مورد محبت و  ها آن هاى مالى پدران كمك به بستگى
لشكر، در مدرسه حضور داشتند.  عنوان سياهى ها به پول مآقا بودند و ك حاجی  هلطف ويژ
تنبيه بدنى، حتا  گويى و فردى خشن و عصبانى بود و گاهى با درشت عابدزاده

 آزرد. شاگردان مدرسه را مى
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ولد چهارده معصوم را جشن عالوه بر اعياد فطر و غدير تمام ايام ت عابدزاده   
مراسم عزا بپا معصومين ی  ههم گرفت و عالوه بر ماه محرم، در سالگرد وفات مى
تر و متناسب با  اش بزرگ دانست هرچه حسينيه شناس خوبى بود. مى او مردمكرد.  می

الناس را بيشتر جمع خواهد  همان نسبت عوام به بندى شود، جشن و عزا، بهتر آذين
 رو براى هر مناسبتى، عده زيادى از بيكاران و اعضاى انجمن مشغول كرد. از اين

كشيدند تا مطابق سليقه و خواست  زحمت مى روز شبانهچندين  ها آن شدند. كار مى به
 آقا، محيط پذيرايى از مردم را براى جشن يا عزاى موردنظر فراهم سازند. حاج

مجالسش استفاده  به دادن نيز براى رونق عسكريهی  هآموزان مدرس آقا از دانش حاج    
خوان در پاى منبرش و  كرد. همه يا عضو گروه سرودهاى مذهبى بودند و يا خطبه مى

، استاد آواز محمدرضا شجريانياد  زندگو و دعاخوان در بلندگوهاى مدارس.  يا اذان
شروع كرد. وى چندى  اش را در انجمن پيروان قرآن ىنيز اولين مراحل كار هنر سنتی

آزمايش گذاشت. در بلندگوهاى بسيارى كه بر  به صدايش را عابدزادهدر دستگاه 
گفت و در سحرگاهان رمضان، مناجات  هاى بلند نصب شده بود، اذان مى دكل
 خواند. مى

گرفت. يك روز  آقا قرار مى هايى بود كه هميشه مورد خشم حاج بچهادرم از بر    
نشسته بوديم و بر نيمكت زير آفتاب ماليم مدرسه ی  هروی سكوی كرانپائيزى كه 

آقا گلوى برادرم را گرفت و او نتوانست  خوانديم، سؤال درسى حاج المسائل مى توضيح
اش را بر  كرده مشت گره« حيف نان»گفتن  آقا از جا پريد و با پاسخ درست بدهد. حاج

 خورد.نيمكت  به سر برادرم نشانه گرفت. على از جايش جست و دست استاد محكم
در بزرگ  از پسدنبال خود دواند و س به را عابدزادهدورى در حياط مدرسه،  برادرم نيم

 عسكريهی  هالتحصيلى برادرم در مدرس غ، مراسم فاررويدادمدرسه بيرون پريد. اين 
 بود.

هايى كه از وضع  معمولى، مثل بمب صدا كرد. بچهی  همدرس به بازگشت برادرم    
ها بردند،  خانه به ستوه آمده بودند، همه با خوشحالى اين خبر را به آور عسكريه خفقان

آقا كه خوب متوجه  كرد. حاج راه را براى فرار ديگران آسان مىشكنى،  زيرا اين سنت
پدرم يادآور شد كه على را از منجالب فساد، يعنى  به جريان بود با چند پيام دوستانه
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، برگرداند. عسكريهی  هدامن مذهب، يعنى مدرس به معمولى، برهاند و او رای  همدرس
آقا رفتارش را با  تكرار نشود، حاجار برادرم از مدرسه عسكريه فری  هفاجع كه اين براى

 «آقاى شجاع»داد لقب  كلى تغيير داد. او كه تا ديروز جواب سالم مرا نيز نمى من به
در مراسم جشن و عزا، در پاى منبرش پس  ازآنمن بخشيد و از من خواست كه  به

هاى  ساله، مدال يازدهی  هخطبه بخوانم. اين القاب و وظايف چشمگير، براى يك بچ
و  فراگيرى آيات قرآن به اى آفريد. من با دلگرمى تازه افتخارى بود كه شور و شوق مى

شاگردان منتخب، در ی  هزمانى، در زمر اندك از پسپرداختم و  البالغه هاى نهج خطبه
دانستم كه بلندگوها  و چون مىخواندم  هاى بزرگ، خطبه مى ها و سوگوارى جشن

كند، لذتى  را گوش مى رسانند و مادر بزرگ پيرم آن مان نيز مى صداى مرا تا خانه
 كردم. ناگفتنى احساس مى

نماز جماعت، روزه و نمازهاى مستحب صدركعتى، آيه و خطبه، دعاى كميل،     
 عال در امرگويى، تمرين وعظ و سخنورى و شركت ف دعاى ندبه، دعاى سمات، مسئله

داد. من در پندار يك كودك  هاى زندگيم را تشكيل مى معروف و نهى از منكر، حلقه به
حراست  به هايم زيبا كه بر شانهی  هكردم و چهار فرشت ساله، در بهشت زندگى مى يازده

اگر روزی فراموش  نشسته بودند، كارشان اين بود كه مرا از هر گزندى در امان دارند. 
شده بود إحساس می الكرسى ورد زبانم ن آيتدر هنگام خروج از خانه و كرده بودم 

 سپر خو گرفته بودم محروم بودم و بى آنها بهاز همراهى فرشتگانى كه  كردم
چرخيد و اين روز  رفتم. چه خوب بود كه زمان مى رويارويى حوادث و باليا مى به

الكرسى  صبح ديگرى با آيتكرد و  را نيز مثل روزهاى ديگر در خود محو مىآور  رنج
 شد. شروع مى

اى نزد شيعيان دارد. او آخرين اميد  در بين چهارده معصوم، امام دوازدهم مقام ويژه    
زمان ظهور آن  هاى زندگى، به گرهی  ههم نااميدان شيعه مذهب است كه گشايش

زمان  دانست كه در بين محرومان، امام نيز مى عابدزادهشود.  حضرت وعده داده مى
ن او را رو بيش از نيمى از فعاليت انجم بيش از هر امام ديگرى طرفدار دارد. از اين

داد. دعاى ندبه در بامداد هر جمعه، مراسم  تشكيل مى، عصر تبليغ براى حضرت ولى
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سترده و شعبان بسيار گی  هظهور بود. جشن تولد امام غايب در نيم به فراخوانى امام
 يافت. شد. اين مراسم پرشكوه تا پانزده روز ادامه مى طوالنى انجام مى

زيادى ی  هشد و عد جشن شروع مىتداركاتی هرسال از چندين ماه قبل، كارهاى     
شدند.  كار مى آقا، مشغول به داوطلبانه، از روى خلوص نيت و يا براى جلب رضايت حاج

كارى راهروها و  ، آئينهناى نسبتاً وسيع مهديهزدن بر ب كردن وسايل و سقف فراهم
بندى ديوارها، چيدن ميز و صندلى با ظرفيت صدها نفر، تهيه آشاميدنى و  آذين

فرستادن هاى متناسب با جشن و  ريزى براى اجراى برنامه شيرينى و باالخره برنامه
هر بايست  د كه مىاز شهروندان مشهدى، كارهايى بوبزرگی براى بخش فراخوان 

شد. نظام انجمن  او انجام مىی  هگذشت و با سليق مىآقا  آن از نظر حاجی  هذر 
ها فعاليت  ما، يعنى فردپرستى مطلق بود. طى سالی  ه، الگويى از جامععابدزاده

ار نگرفته مشورت قرحتا  گيرى يا در مقام تصميمخود عابدزادانجمن، كسى جز خود 
مدارس او، مراسم او و انجمنى كه هزاران ی  ههم كرد روزى تب مى عابدزاده بود. اگر 

پير شد انجمن وى نيز فرسوده شده او شد. بعدها وقتى كه  عضو داشت، مريض مى
پايان  به اش گير و بسترنشين، فوت كند، عمر انجمن زمينآقا  حاج كه اين بود و قبل از

  رسيد.

شعبان، خارى است در چشم ی  هكرد كه جشن پرشكوه نيم تبليغ مى بدزادهعا حاجى    
بازاريان و ی  ههم مذهب شيعه. او با اين انگيزه، از به بهائيان و خدمت شايانى

دانستند پولشان را چگونه  اما پولدارها كه خوب مى گرفت. ثروتمندان مذهبى كمك مى
گرفتند. بزاز  هره مىاين فرصت طاليى براى تبليغ كسب و كارشان بخرج كنند از 

ها،  تعداد خنچه به چيد و هاى زيبا و رنگارنگ خود را در خنچه مى پارچه، معروف بازار
، در يك بازار تا مهديهی  هرا بر سر گذاشته و در فاصل ها آن كرد تا بيكاران را اجير مى

پيمايى كنند. در اين مسير انبوهى از مردم شهر از سخاوت  اهصف دراز و چشمگير، ر
خريد از آن بزاز  به شدند و نمايش نيكوكارانه وى، تمايل باخبر مى« نيكوكار»اين بزاز 

امام زمان  به انگيخت. ناگفته نماند كه مزد بيكاران اجيرشده نيز را در بسيارى برمى
شكلى ديگر  به داد، قرض مىچى شهر كه ميز و صندلى  شد. كرايه محول مى

داد و نمايش مضحكى با حمل  امام زمان، در برابر ديد مردم قرار مى به اخالصش را
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كرد. يكى از  پا مى افتادند، به راه مى هايى كه زنجيروار به ها بر گارى ميز و صندلى
هاى شيرينى را  رقابت برخيزد، طبق به خواست با همكار ديگرش قنادان شهر، كه مى

سوى مهديه برسد، يك دور، دور  به كه اين شد، قبل از اى حمل مى بر سر عده كه
اش  بذل رياكارانه به داد تا هرچه بيشتر چشم خاليق را رضا گردش مى امامی  هفلك

ها  دنبال خنچه وار به شهر، مگسی  هنديد هاى پابرهنه و شيرينى روشن كند. بچه
ود و يك يا چند شيرينى بر زمين بيفتد و طرفى كج ش به اى دويدند تا شايد خنچه مى

هاى پرنقش و نگار و گرانبهاى خود را بر  كامى را شيرين كند. ثروتمندان شهر، قالى
رخ  به شان را اى هاى افسانه كردند تا نمودى از ثروت ديوارهاى مهديه آويزان مى

شهر  اى باشد. قنارى فروش ديگران بكشند و بزرگوارى آنان زبانزد هر بيننده
دانست قبل از  فرستاد چون مى مهديه مى به هاى زيبا آواز را در قفس هاى خوش قنارى

فروش خواهند رفت. لوسترفروش شهر، سقف بلند و  به ها آن ی ههم پايان جشن،
كرد و هوس خريد  هاى نورافشانش تزئين مى بزرگ سرسراى جشن را با چلچراغ

 د.نشان هاى تماشاچيان مى كاالهايش را در دل

ترتيب با شركت پولداران شهر، جشن تولد امام زمان باشكوهى عظيم، آرايش  بدين    
شد.  هاى رنگارنگ تزئين مى با چراغ يافت. از خيابان نادرى تا در ورودى مهديه مى
شد. در  بندى مى آن آذينی  ههم درازى بود كهی  هورودى مهديه در انتهاى كوچ بدرِ

ورودى تا حياط مهديه گذرگاه باريك و درازى قرار داشت. صدها جام  بدری  هفاصل
طور پيوسته دوطرف اين گذرگاه را تا سقف  هاى مساوى به درخشان آينه با زاويه

اى  هاى پارچه گل به هاى عنابى و آراسته پوشاند. سقف موقت گذرگاه، كه با مخمل مى
نمود. وقتى  ها، خندان و شكوفا مى هزينت يافته بود، در تابش نور دگرگون شده از آين

 گذشت، صدها نفر مجازى را نيز همراه با خود كارى اين راهرو مى كسى از دل آينه
جا را پر كرده بود.  آواز و بوى گالب همه هاى خوش قنارىی  هبرد. نغم جشن مى به

ز شديم كه پيشخوان سرسراى جشن بود. ا عبور از راهرو، وارد حياط كوچكى مى از پس
رفتيم، بر سكوى ورودى فضاى بزرگ جشن، ايستاده بوديم. در  يك پله كه باال مى

رنگش، چهار  اى فرد قهوه به منحصری  هبا عمام عابدزادهسمت چپ اين سكو حاجى 
تاز اين جشن و  زانو بر كنار قالى بزرگ و پرنقش و نگارى نشسته بود. اين مرد كه يكه
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اى متواضعانه پنهان  آن بود، خودخواهى و غرور خود را در زير چهرهی  هكار مهه
اثرى از شادى در صورتش پيدا باشد سالم كسى را كه پيش او  كه اين كرد و بدون مى

 گفت. شد با تكان سر پاسخ مى خم مى

در اين جشن كه اوج شهرت و حتا  رسيد، نظر مى به هميشه ناراضى عابدزاده    
ى ي را با چهره عابدزادهآمد، كمتر كسى  حساب مى نمايش او بهی  هترين عرص بزرگ

ی  ههم بخش شادیسرسراى اصلى جشن، موجى  به شاد و يا خندان ديده بود. با ورود
اى نور و رنگ خيره  فسانهآميزش ا به ها گرفت. چشم احساسات آدمى را يكباره دربر مى

كردند، از  سرايى مى شد. آواز دلنشين پرندگان زيبا كه هماهنگ با رقص نور نغمه مى
نشستند و  يافت. ميهمانان در انتهاى پائين اين فضاى بهشتى مى دل راه مى ها به گوش

 كردند. ها را شيرين مى خوشامدگويى، شتابان با شربت و شيرينى، كام از پسميزبانان 
قشر خاصى از شهر تعلق داشت. مثالً  به دقيق جشن، هر ساعتی  هبراساس برنام

آمدند. روحانيون جداگانه دعوت  آنجا مى به بازاريان فالن خيابان در ساعت خاص خود
جشن نيز ی  هشد. برنام شدند. از افسران ارتش در ساعت و روز معينى پذيرايى مى مى

 ها و كارمندان ادارات دولتى كه كرد. ارتشى ىموقعيت ميهمانان، تغيير م به نسبت
 جامعه بودند، در آخرين روزهاى جشن« خواران حرام»و انجمن او  عابدزادهتعبير  به
جمعى كه از بلندگوهاى  بيشتر با سرودهاى دسته ها آن يافتند. مهديه راه مى به
و  وقتى نوبت روحانيون بود، تالوت قرآن شدند. شد، سرگرم مى شمارى پخش مى بى

 كرد. جشن را پر مىی  ه، برنامالبالغه هاى نهج دار خطبه قرائت آهنگ

سرپرستى مسئوالن مدرسه، مجريان  تحت هاى مختلف در گروه هاى عسكريه بچه    
پرست، هدايت  نام آقاى آستانه ود را شخصى بههاى جشن بودند. گروه سر برنامه

يى كه ها آن شد. آقا انتخاب و اجرا مى نظر مستقيم خود حاج تحت ها كرد. خطبه مى
ی  هشاريك با انشستند تا هر  آقا مى خواندند، روى سكوى ورودى كنار حاج خطبه مى

روزهای يرد. پشت تريبون قرار گآنسوی جايگاه جشن برود و  بهخطبه او برای خواندن 
وقتى مردهاى شهر از لذت ديدن  ديگری سپری ميشد. سرانجام از پسجشن يكی 

بساط جشن  كه اين شدند، قبل از ها در اين جشنواره سير مى ها و شنيدن نغمه زيبايى
شد تا اين  روى زنان شهر باز مى آقا به رحمت حاجی  هروزه برچيده شود، دريچ پانزده
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زنان ی  ههم آقا باشند. و بزرگوارى حاججوانمردی نيز مديون نشين جامعه  انبوه خانه
تماشاى  به عصر، تولد ولى از پسشهر اجازه داشتند در ظرف يك روز يعنى شانزده روز 

بپردازند. در آن روز كه ماه رمضان آغاز شده بود، نه از چاى و شيرينى خبرى  مهديه
كردند كه مبادا  ها را نيز جمع مى ميز و صندلىحتا  .بود و نه از سرود و خطبه و قرآن

آنچه بر در و ديوار آويزان بود،  به توانستند زنان فقط مى بيارامد.اى  زنى در آنجا لحظه
معنى  به گونه رفتار با زنان هاى مردانشان برگردند. اين پستوى خانه به نگاهى بيندازند و

نقشى نداشتند بلكه جاى زنان در مجالس  ابدزادهعدر انجمن  ها آن آن نبود كه
خورده و عقب  ، در مجالس روضه و عزا بود. در اين مجالس اين قشر توسرىعابدزاده

برد، احساسى رقيق و اشكى آماده  دردهاى جامعه رنج مىی  ههم داشته شده كه از نگه
مجلس عزا  به خراش خود، هاى جان كربال، با گريهی  هصحن به اى شت و با اشارهدا

ها بيشتر زنانه  ها كه مردانه بود، روضه همين دليل برخالف جشن به بخشيد. رونق مى
زنان تعلق داشت. جايگاه  به اى بيش از نصف محوطه فقط شد. در هر روضه برگزار مى

شد و انبوه مادران و دختران فقط  دها جدا مىهاى سياه از محل مر آنان با پارچه
وعظ ی  هآقا تنها فردى بود كه از عرص آقا را بر صدر منبر ببينند و حاج توانستند حاج مى

ديد و با آهنگ عزا يك اركستر  كنندگان در عزا را مى شركتی  ههم خودی  هو خطاب
 كرد. بزرگ مردمى را رهبرى مى

طور باشكوهى تزئين شده بود. مثل  به مهديه ،1335شعبان سال ی  هدر نيم    
هاى پيش، جشن از روز چهاردهم شعبان آغاز شد. من از جمله سه نفرى بودم كه  سال

اى را كه من حفظ كرده  ها خطبه آقا، يكى از ده خواندند. حاج در اين جشن خطبه مى
لحظات آن فضاى ی  ههم مناسبت جشن قرائت كنم. به بودم تعيين كرده بود تا

شد. وقتى از  و جاودانه مىآفريد  شورو شوق میساله،  دوازده ملكوتى براى كودكى 
خاستم، تا زمانى كه  برمىآقا بود  كه روی سكوی ورودی جشن و كنار حاج جاى خود

گرفتم، صدها چشم منتظر، حركاتم را دنبال  سوى مهديه پشت تريبون قرار مى در آن
احساس غرورى بيش از گذرگاه، اين دو سوی نبوه مردم در كرد. با ديدن ا مى

پايان خطبه، راهى را كه آمده بودم،  از پسشد.  گنجايش يك كودك، بر من چيره مى
آقا بنشينم. در اين  پيمودم تا در كنار حاج ميانى جشن را مىگذرگاه گشتم. دوباره  برمى
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شد و مرا در لذتى سرشار، غرق  ىاز دو سو سرازير م« اَحْسَنْت اَحْسَنْت»مسير، سيل 
كرد. بعدازظهر پانزدهم شعبان كه روحانيون مشهد ميهمانان جشن بودند، اوج آن  مى

آمدند، وى با  شمار مى آقا به اى حاج حرفه جشنواره بود. از آنجا كه روحانيون، رقباى 
  روحانيون پرداخت. عابدزاده،  به نمايى در برابر حريفانش مى قدرت نمايش اين جشن، به

 قاری عنوان داد كه چگونه توانسته است كودكان خردسال را به قدرتمند شهر نشان مى
 تربيت كند. البالغه و نهج اى قرآن حرفه

ساعت سه بعدازظهر در زمان حضور روحانيون شهر در جشن مهديه فرا رسيده بود.     
زد و نغمه و نور بر فضاى رنگارنگ  موج مى در سطح مهديهها  حالى كه انبوه عمامه

راه افتم. درحالى  خطبه بهخواندن من اشاره كرد كه براى  به آقا بخشيد، حاج آن جال مى
همه خطبه  گذشتم با خود گفتم من كه اين منتظر مى كه از ميان صدها چشم خيره و

روال  به ا براى بار پنجم تكرار كنم. من هماز حفظ هستم چرا بايد فقط همان خطبه ر
نمايش بگذارم و  به را مجويى ديگران از جشن، تصميم گرفتم توانايى خود بهره

ام را كه با  تر از پيش قرائت كنم. بلندگوها صداى خطبه ى تازه و بزرگي خطبه
بيرون و ه جايگاه جشنوارگوش هزاران نفر در  شروع شده بود به« اهلل اوصيكما بِتَقْوَى»

را بدانم با صدايى  ها آن  ر عربى را بدون آنكه معنىبَر زير و زِرساند. كلمات پُ آن مىاز 
ها و يا اخم مستمعين خوانده  ريختم. نبض مجلس در فراخ پيشانى رسا بيرون مى

بردم، برخالف  پايان مى به درستى اين خطبه دراز و پرزحمت را به كه اين شد. با مى
 جشن را فرا گرفته بود و احساس شومىی  هانگيزى عرص كوت غمدفعات پيش، س

زير پائين آمدم و راه  به هاى كنار تريبون سر از پلهپايان خطبه  از پسمن دست داد.  به
گويى باز « اَحْسَنْت« به آقا در پيش گرفتم. اين بار هيچ دهانى سوى حاج به ميانى را

شد. اين  ى ستايش، ابر ترحم ديده مىجاى جال هاى تماشاچيان به در چشمحتا  نشد
آقا فاصله داشتم  آقا طوالنى و سنگين بود. هنوز چندقدمى تا حاج بار پيمودن راه تا حاج

من  به «شرف آبرويم را بردى بى»او را با كلمات و خشم كه صدايى خشن، نفرت 
 .عابدزادهی  هالتحصيلى من در مدرس رسانيد و اين بود مراسم فارغ
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اى گذشتم و راه خانه را در پيش گرفتم و اين كيفر آن  دشنام خورده از راهرو آينه    
حضرت على در بستر مرگ را در جشن تولد امام زمان ی  هنام بود كه نادانسته وصيت

 خوانده بودم.

 

  آموزش در مدارس معمولى
خواست  مهربان بود كه نمىاما آنقدر  بود از نظر مذهبى بسيار سختگير كه اين پدرم با

 سيروسی  همدرس به من دوبارهزير فشار بگذارد.  عابدزادهی  همدرس برای رفتن بهمرا 
خوبى براى ی  هجربه كرده بودم زمينت عابدزادهی  ههايى كه در مدرس برگشتم. سختى

بود. يكسال بعد با نمرات خيلى خوب، دبستان را  سيروسی  هپيشرفت در مدرس
دانست. از  ش، تحصيل در دبيرستان را گناه مىا پايان رساندم. پدرم از ديدگاه مذهبی به

كرد و من از  مى نهاد پيش و يا كار در بازار راطلبگى ی  هاين رو تحصيل در يك مدرس
 گريزان بودم. ها آن هردوى

نام فرا رسيد  دبيرستان راه پيدا كنم. وقتى زمان ثبت به تصميم گرفتم هرطور شده    
آن دبيرستان  بهنام  آموز دبيرستان فردوسى بود، براى ثبت همراه پسر دائيم كه دانش به

نويسى كنم.  درم مريض است، توانستم در آن دبيرستان نامپ كه اين ی هبهان به رفتم و
 از پس. دبيرستان آگاه شد به مدتى از سال تحصيلى گذشته بود كه پدرم از رفتن من

 رايزنی پيرامون براى نارضايتی خود را از كاری كه انجام شده بود بزبان آورد  كه اين
تا شايد از  ه بوداش رفت د عالقهروحانى مورمرد سراغ  بهكه در پيش گرفته بودم  راهی 

ش شاگرد خود كه يكی از پسران اهلل بختياری آيتبختانه  او رهنمودی بگيرد. خوش
سال بعد  . سهه بودتحصيل تا كالس نهم را جايز شمردی  هادامدبيرستان بود، 

آقای  .قرار گرفتممورد تشويق فردوسی شناخته شدم و  آموز ممتاز دبيرستان دانش
عنوان جايزه،  پدرم اطالع داد كه دبيرستان به به اى مدير دبيرستان طى نامهرهبر، 

دست پدرم رسيد،  پردازد. وقتى اين نامه به يك اردوى تابستانى مى به مخارج اعزام مرا
درنگ  اجازه داده بود كه در دبيرستان درس بخوانم، اظهار پشيمانى كرد و بى كه اين از

تعبير او مركز لهو و لعب  به كه ی تابستانیاردوشركت من در الفت خودش را با مخ
 بود، اعالم داشت.
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بازداشتن من از پدرم براى  كه اين خبر از بیپايان تعطيالت تابستانی،  از پس    
تحصيل ی  هبكار شده بود، خودم را برای ادام دوری از گناه، دستو تحصيل ی  هادام

وى اش از  رايزنی با مالی مورد عالقه از پسكردم. پدرم  ه میدر دبيرستان آماد
شركت من در  به تنها راضى اطالع دهد كه نه فردوسیمدير دبيرستان  بهه بود تا خواست

 دهد كه در دبيرستان تحصيل كنم.  اردو نيست بلكه ديگر اجازه نمى
با بسياری از بازرگانان شهر رفت و  هآدم با نفوذی بود ك در مشهد بختياریاهلل  آيت

  كرد.  ميانی می با إدارات دولتی پا در  ها آن آمد داشت و برای حل مشكالت
مدارك تحصيلی و فرا رسيد، كه دوم دبيرستان ی  هنويسى دور نامهنگام     

 طبيعیی  هو برای نام نويسی در رشتهايی را كه داشتم برداشتم  نامه تشويق
اتاق  به من خودداری كرد و مرا رفتم. كارمند نامنويسی از پذيرش یفردوس دبيرستان به

با ابراز تأسف گفت كه  دبيرستان مدير، رهبرمحمد آقای مدير دبيرستان فرستاد. 
مخالف دردبيرستان تحصيلم ی  هپدرم با ادامفرستاده است كه  پيغام ياریبخت اهلل آيت
كه  ینام من در دبيرستان از ثبتترتيب  . بدينتواند مرا بپذيرد بنابراين او نمی ،است

 .ام بود خودداری شد اش مورد عالقه طبيعیی  هو رشتشاگرد ممتازش بودم 
تحصيل بودم كه شنيدم دبيرستان ی  هاى براى ادام جاى تازه دنبال پيداكردن    

نام  ثبت يگانهاى ديگر را، را دبيرستان  نادرشاه، اعالم كرده است كه شاگردان ممتاز 
خود، در ی  هبرنام هاى فوق فعاليتی  هكند. اين دبيرستان دولتى براى تأمين هزين مى

بود  ياضیری  هرشت يرستاندب ين. گرچه اگرفت پول مى ن،آموزا نام از دانش ثبت  هنگام 
 یفردوس يرستاندب از پس  نداشتم اما چون  يی رشته عالقه ينا به  و من چندان

شمار  هاى مشهد هم به ما بود و از بهترين دبيرستانی  هخان به يرستاندب ترين يكنزد
  جلب كرد.   رفت نظرم را  یم

هاى خود را پوشيدم،  هريور، نوترين لباسدر اوايل شروز ثبت نام، در صبح آفتابى     
هاى تشويقى  اول دبيرستان و برگهی  هدوری  هو وضع خود را مرتب كردم، كارنام سر

تا خوشحال بودم كه افتادم.  نويسى براه جا دادم و براى نامی تاشده را الى يك مقوا
 توجه بى .دوم يك دبيرستان معتبر خواهم بودی  هآموز دور چندساعت ديگر دانش

هاى نزديك  روى كردم. خيابان ساعت پياده ، نيمگذشت میآنچه در پيرامونم  به
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ما فرق داشت. من از يك ی  هبندى و مرتب بود با محل دبيرستان كه همه جدول
ساز آمده بودم. ساختمان دوطبقه و نوساز  تازه يی منطقه به قديمى و سنتى شهری  همحل

نظرم خيلى بزرگ جلوه كرد.  رنگى بنا شده بود، بهدبيرستان كه با آجرهاى صاف و زرد
بيرون ورودی دبيرستان در صف ايستاده نام در  ها همراه پدر و مادر خود براى ثبت بچه

رفتند و ظاهراً راضى و  دفتر مدير دبيرستان مى به ديگرى از پسيكى  ها آن بودند.
بايد  كه اين ی هبهان به وقتى نوبت من فرا رسيد فراش مدرسه گشتند. برمیخوشحال 

مدرسه اتاق مدير جلوگيرى كرد. دربان  به داشتم از ورودم پدر يا مادرم را همراه مى
نام است پافشارى  دانستم آن روز تنها روز ثبت كرد و من كه مى سرسختى مى

نام باقى نمانده بود. دربان  كردم. نزديك ظهر كه شد، كسى جز من براى ثبت مى
وارد اتاق مدير شدم و  بروم. دبيرستان مدير پيش  من اجازه داد هب رحم آمد و به دلش

بزرگی هاى آبى و موهاى خاكسترى در پشت ميز  اى با چشم مرد جاافتادهسالم كردم. 
آمد.  نظر مى هاى مدير، بيش از آنكه ايرانى باشد، خارجى به نشسته بود. قيافه و لباس

من انداخت و سپس با  به كنجكاوانهنگاهى شنيده گرفته بود، نا كه سالمم راوى 
ام. مدير سرش را  نويسى آمده تهرانى  پرسيد چه كارى دارم. گفتم براى اسمگويش 

من كه « اى جا نداريم. دير آمده»بار بود گفت:  تكانى داد و با لحنى كه ظاهراً تأسف
آقا من از صبح زود پشت در »اى گفتم  بغض گلويم را فشرده بود با صداى بريده

های من را  شنيدن صحبت ی  هكه حوصلمدير « من دانش آموز ممتاز.......  منتظرم.
گويم جا نداريم، تا دير نشده برو يك  مگر نمى»گفت: نداشت تو حرفم پريد و 

درحالى كه اشك در چشمانم حلقه زده بود، از اتاق « .دبيرستان ديگر اسمت را بنويس
در راهرو را ی  هدستگير كه اين ازپيش . خارج شدم و راه بيرون را در پيش گرفتم

اش آشنا بود. مردى كه يك نسبت  بچرخانم، كسى در را از بيرون باز كرد. قيافه
، همراه پسرش وارد يی آراسته و پوششی مرتب با قيافه، خانوادگى دور با ما داشت

 ها آن «ايد، جا تمام شده است. نويسى آمده اگر براى اسم»گفتم درنگ  یشدند. من ب
هم نااميد  ها آن كه اين اتاق مدير رفتند. من در انتظار به راست اين خبر، يك به اعتنا بى

از اتاق مدير  ها آن دادم. دقايقى بعد خود آرامش مى گردند در آنجا ايستادم و به برمى
گفت كه اسم او را در كالس دهم، درست همان با خوشحالی على بيرون آمدند. 
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اى،  عدالتى چون جرقه اند. اين بى نام كنم، نوشته ستم ثبتخوا كالسى كه من مى
اتاق مدير دويدم و با صدايى  بهدرنگ  آتش كشيد. بى به خرمن احساساتم را

 ام آميز گفتم اگر جا نداشتيد چرا اسم على را نوشتيد. مدير كه از گستاخى اعتراض
خانه  به عصبانيت من با« دلم خواست اسم او را بنويسم.»خوشش نيامده بود، گفت: 

ی  هما جايى براى شكوه و شكايت نبود. مادرم كه بار يك خانوادی  هبرگشتم. خان
كشيد در زندگى سخت و پرمسئوليت خودش غرق بود و دمى  دوش مى نفرى را به ده

خبر  بىشد  تحصيل من مربوط میی  هادام به  آنچهبايست از  آرام نداشت. پدرم نيز مى
روها را  اى نوشتم و راهى خيابان شدم. شتابان پياده نامه رده، شكايتماند. ناهار نخو مى

ترين ساختمان  كه بلندترين و معروف "چهار طبقه" به گذاشتم تا خود را پشت سر مى
اداره فرهنگ »نام  ساختمانسردر ورودی باالى بود، برسانم.  مشهدغير مذهبی 

درگاه  به من در پندار خودشد.  با خط سفيد ديده میی رنگ بر تابلو سياه« استان خراسان
جان  بچه»پيرمردى كه كنار در ايستاده بود در پاسخ من گفت:  أورده بودم. رویعدالت 

او دلم را آزرد. ی  هكلمات نوميدكنند« بازرس فرهنگ، برو دنبال بازيت. به تو را چه
چون ی  هيرمرد كه حوصلهمانجا ايستادم و براى رفتن پيش بازرس پافشارى كردم. پ

هاى اداره  از پله« دهد. حرفت گوش مى به بيا برو باال ببين كى»و چرا نداشت، گفت: 
تندى باال رفتم. پشت در اتاق بازرس، مردى نشسته بود و سرش را  به فرهنگ

از ، ام را گرفت كه سراغ بازرس را گرفتم، از جايش برخاست، يقه خاراند. همين مى
دوباره روز بعد در اول وقت ادارى و از اداره فرهنگ بيرون كرد.  ن راندپايي به ها پله

فرهنگ رساندم. پيرمرد ديروزى دم در بود و دربان اتاق بازرس نيز ی  هادار به خود را
گفتم «. باز آمدى؟»من افتاد گفت:  به كه چشمش در جاى خود نشسته بود. او همين

 كه اين جا خواهم رفت. او نامه را گرفت و براىبازرس برساند، از آن به ام را اگر نامه
ی  هبا نام خواند. دربان میخودى نشان دهد همانجا ايستاد و وانمود كرد كه نامه را 

داخل اتاق فرستاد. با خوشحالى  به اتاق بازرس رفت و دقايقى بعد برگشت و مرا بهمن 
 شدم. در ذهنمفرهنگ وارد اتاق بازرس  براى شكايت از مدير دبيرستان نادرشاه

بازرس بفهماند. با ديدن مردى  به عدالتى را گشتم كه بتواند رنج بى دنبال كلماتى مى به
نشسته بود، در جاى خود خشكم زد و زبانم بند آمد. چيزى مجلل اتاق كه پشت ميز 
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ا كه آمده بودم، درنگ راهى ر خواست كه بى اين بازرس نداشتم. دلم مى به براى گفتن
ی  هپرصداى بازرس، فضاى اتاق را پر كرده بود و چشمان من قيافی  هبرگردم. خند
ی  هبازرس فرهنگ شكايت برده بودم. وقتى موج خند به ديد كه از او، مردى را مى

مرد ديگرى كه در همان اتاق نشسته بود گفت:  به بازرس فرو نشست، خطاب
راستى اين خود بازرس « م شكايت كرده است.خود به بينى اين بچه از من مى»

نويسى من خوددارى كرده بود. آنگاه  عنوان مدير دبيرستان از نام فرهنگ بود كه به
حاال »گفت: ، نادرشاه بود مدير دبيرستانهم بازرس فرهنگ و كه هم  "اميديار"آقای 

عنوان شاگرد اول  به سال بعد سه« بنويسم.كه اينقدر زرنگى بيا مدرسه اسمت را 
امتحانات نهايى در مشهد، تحصيالت ی  هبا بهترين نمرات از حوز، دبيرستان نادرشاه

پايان رساندم و در امتحانات ورودى دانشگاه تهران شركت كردم. بعد  به دبيرستانى را
م، براى دانستن هاى كنكور نديد با نهايت تعجب، نام خود را در بين قبولى كه اين از

ام ناپديد شده  امتحانىی  همراجعه كردم. پروندتهران، دانشگاه ی  هدبيرخان به دليل آن
جلسات  به كارت ورود ام در كنكور شركت كردهداد  میمدركى كه نشان تنها بود و 

كنكور من در آن سال وارد دانشگاه ی  ههرگز نفهميدم چه كسى با نتيج امتحان بود.
دانشگاه  بار ديگر در كنكور شركت كردم و دانشجوى دانشكده فنىشد. سال بعد 

 شدم.تهران 
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 1344تابستان 
 شجويى را فراهم كنم ومشهد آمده بودم تا مقدمات زندگى دان به چند روزى بود كه

اتاق  به ما رای  ههم تهران برگردم. هواى گرم و خشك بعد ازظهر آن روز تابستانى به
آفتاب ناهار خورديم. نسيم آرامى كه ی  هدور از گرماى گزند .شمالى خانه كشانده بود

ى ا داد و از پنجره ما مى به كشيد، خنكى دلپذيرى درون اتاق مى به اى خود را از پنجره
با يكديگر گو  و گفتصرف غذا دور هم نشسته بوديم و از  از پسرفت.  ديگر بيرون مى

خانواده بود، عروسكى را كه هفته ی  هبرديم. خواهر كوچكم كه آخرين بچ لذت مى
داداش چرا در »گفت:  فشرد و مى اش مى سينه به پيش برايش سوغات آورده بودم

كرد از دومين  مادرم درحالى كه سعى مى« يش ما باشى؟خوانى كه پ درس نمى مشهد
بهترين شكل پذيرايى كند، بشقاب خربزه را جلو  به فرزندش با آنچه در سفره داشت

اش  من گذاشت. او با لحنى آرام كه با لبخندى تلخ همراه بود از مشكالت زندگى
او دلگرمى  به هاى او باشم من در آرزوى روزى كه پاسخگوى خواست .گفت سخن مى

 داد. گوش مىهايم  گفته به دادم و مادرم با تمام وجودش می

اين اولين بار  گوش رسيد. به ب ورودیدری  هكوبصداى  اما منتظر كسى نبوديم    
آمد. پيش از آن، او را در ديدارهاى نوروزى  سراغ من مى به بود كه حسين روحانى
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اى  دوستانهی  هو اهل منبر بود و برادرش مرتضى با ما رابطديده بودم. پدرش معمّم 
 ها آن ی هخان به نوروزمناسبت  اين خانواده و احترام  بههرسال  داشت. من و برادرم

كشاورزى كرج تحصيل ی  هروحانى در دانشكد ينبود كه حس یچند سالرفتيم.  مى
 تنها    كرد و مى

 آمد. ىمشهد م به تعطيالت نوروز و يا تابستان 
دانشگاه  فنیی  هدانشكد شدنم در كنكور  از قبولدوستانه بسيار لحنی با حسين 

يكديگر را بيشتر ببينيم. پس  ازآناست  خوشنودى كرد و گفت كه اميدوار براز تهران ا
آمد تا هم با بستگانش ديدار داشته باشد و هم در  تهران مى ها از كرج به او جمعه
كه وى از اعضاى فعال آن بود،  انشجويان،ن اسالمى دجلسات انجم ها و  فعاليت

دعوت كرد  خداحافظى كند از من  كه اين روحانى آن روز قبل ازحسين شركت كند. 
، در «جاغرق»ييالقى ی  همنطق كه روز جمعه همراه او و چند دانشجوى ديگر به

كردند،  كه همگى در كرج تحصيل مى بروم. آشنائى با چند دانشجو  مشهدی  هحوم
ام بود. من با خوشحالى دعوت  فرصت خوبى براى كسب اطالعاتى درباره زندگى آينده

  روحانى را پذيرفتم. 

 و چند نفر از دوستانش با اتوبوس عازم جاغرقحسين بامداد روز جمعه همراه با     
ذهبى، صحبت پيرامون مذهب و شديم. بديهى بود كه در جمع چند دانشجوى م

روحانى سخنور اصلى آن روز حسين جامعه بيش از هر موضوع ديگر طرفدار داشت. 
براى چند جوان مذهبى پيرامونش، مسائل جامعه ی  هدر بار اوی  هبود. گفتار روشنفكران

خوبى براى  به آموخته بوددانشجويان نمود. او آنچه را در انجمن اسالمى  دلنشين مى
 روحانى مشهدحسين  كه اين بازگشت از جاغرق، بنا شد قبل از از پسكرد.  يان مىما ب

سراغم  به هفته بعد روحانىی  هديگر نيز داشته باشيم. پنجشنبديدار را ترك كند، يك 
هاى مركزى شهر قدم زديم و پيرامون مسائل و  آمد و بعدازظهر آن روز در خيابان

حسين خواستم از  و كرديم. هنگام غروب، وقتى مىوگ مشكالت جامعه گفت
رود كه با شركت چند  مذهبى مىگردهمايی يك  به خداحافظى كنم، وى گفت

همراهى كنم.  گفت اگر بخواهم ميتوانم او را من نيز  به آموز برگزار خواهد شد. دانش
نگ آموزى كه كت و شلوار و كراواتى هماه رسيديم، جوان دانشنشست محل  به وقتى
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يكى از  به ورود از پسآمد گفت.  ما خوش به با آن پوشيده بود، در محل ورودى خانه
ما  به ساعت تعدادى جوان ديگر نيز نيم درهاى خانه، با چاى از ما پذيرايى شد.  اتاق

كار خود را آغاز كرد. ميزبان و سخنران اين گردهمايى،  نشست گروهپيوستند و آنگاه 
 حضرت علىجايگاه شخصيت و ی  هسخنرانى دلچسبى دربار اوبود.  مسعود رجوى

 ايرادكرد.
با شروع سال تحصيلى، راهى تهران شدم. براساس قرارى كه با برادر و پسرعمويم     

راست  يكبود زندگى كنم.  ها آن ی هگذاشته بودم بنا بود من هم در اتاقى كه در اجار
در « گلوبندك»هاى  كوچه آن خانه كه در يكى از پس به آهن خود را از ايستگاه راه

صبح جمعه بود، برادر و پسرعمويم در خانه  كه اين بازار بود، رساندم. بای  همنطق
را از دوستى گرفتم، وى  ها آن خبر بود. وقتى سراغ بى ها آن نيز از خانه صاحبنبودند. 

كشى براى خدمت  عهرا ديده بود از شركت در قر ها آن كهگفت چند روز پيش 
كه مركز  شاه باغ به ها آن كردند. عصر همان روز در جستجوى سربازى صحبت مى

پرس و جو و انتظار، آن دو را با سرهاى تراشيده و در  از پسآموزش سربازى بود رفتم. 
 داوطلبانچنين بود كه كشى  قرعهروش سربازى ديدم. ی  هورورفت هاى رنگ لباس

ا ب ايستادند. آنگاه مىآراسته بود  شاه باغكه در هايی  رديفدر يكى از خود لخواه د به
خدمت  به و نيم ديگرشدند  ها از خدمت سربازی بخشوده می رديفنيمى از  كشی، قرعه

. برادر و پسرعمويم كه جوياى راهى براى فرار از خدمت سربازى ندرفت سربازى مى
گرفته بودند. ها بود تماس  كشى اندركار اين قرعه توار ارتش كه دستبودند، با يك اس

 ها آن داده بود كه راه بخشوده شدناطمينان  آنها به، در برابر دريافت مبلغىاين استوار 
كشى  ديگران براى قرعهانند م خواسته بود كه ها آن ازفراهم كند. وى از سربازی را 

كشی، برادر و پسر  قرعهحاضر باشند. در روز كشى در  كنند و روز قرعهنويسی  اسم
مانند و چون از او خبری نبود در رديف  در انتظار استوار می ینگرانبا عمويم، چندی 

 سراغ بهراست  شود و يك پيداش می ناگهان جناب استوارايستند.  چهارده میی  هشمار
دهد. او  مى كارى انجاماست پولى كه گرفته برای رود تا نشان دهد كه  مى ها آن

. وقتى دهد جا میسيزده كشد و در رديف  بيرون می چهاردهرديف دادگان را از  رشوه
بخشوده شده در آن ايستاده بودند ازپيش ه آن دو رديفی كشود،  ها خوانده مى قرعه
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هرحال آن دو  بهرفت.  ی میسربازخدمت  به جا داده بود را ها آن استواربود و رديفی كه 
من بايد . پس اى را از دست داده بودند ند و توان داشتن يك اتاق اجارهسرباز شده بود

 كردم. جايى براى خود پيدا مى

روزى يكى از  كه اين سر بردم تا مدتى در يك مسافرخانه در خيابان ناصرخسرو به    
دوستان دوران دبيرستان را در دانشكده ديدم و درباره مشكل مسكن با او صحبت 

سال  دبيرستان همكالس من بود. وى يكی  ه، قبالً مدتى در دوریارض كردم. محمد
من و  كه اين خود داشت. بای  هشده بود و اتاقى در اجار قبل از من وارد دانشكده فنى

اتاقش با او شريك شدم تا از ی  همحمد، در خيلى موارد اختالف سليقه داشتيم، در اجار
آباد قرار  اى نزديك ميدان حسن هردومان كاسته شود. اين اتاق در كوچهی  هار اجارب

 يكى از آشنايان محمد بود. به داشت و متعلق
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يم، شهر همروزى در سالن ورودى دانشكده سرگرم صحبت با دوست، همكالسى و 

 نهاد پيش وگو، وى كمى گفت از پسمحمد پيش ما آمد. ، بودم كه دوست حبيب مكرم
كرد كه عصر پنجشنبه با هم ديدار داشته باشيم. وقتى از اتاق مشترك من و خودش 

اى نداشت  اتاقى كه هيچ وسيله به عنوان محل ديدار نام برد، دچار شگفتى شدم. او به
هاى  با ويژگى فراخوان،اين چون  هماو، رايج كرد. كارهاى نا ميهمان دعوت مى

 سازگارى داشت. ی اوشخصيت

 عصر پنجشنبه همراه حبيب، راه دانشگاه تا خانه را شتابان پيموديم تا سروقت    
يزبان كه م ارضی اى خالى بود و از محمد آنجا برسيم. اتاق مثل هميشه از هر وسيله به

فنرى بود بر زمين انداختيم و در بود نيز خبرى نبود. دو پتويى را كه روى دو تخت 
ساعت بعد محمد و جوانى ديگر وارد شدند. محمد،  كننده نشستيم. يك انتظار دعوت
در  ، دانشجوى سال آخر دانشكده فنىعلى باكرى»ما معرفى كرد:  به همراه خود را

كرد. آن  شيرين آذرى ادا مىگويش ، فارسى را با باكرى« .مهندسى شيمىی  هرشت
مسائل اجتماعى و وضع سياسى جامعه صحبت كرديم. ی  هروز چند ساعت دربار

در پايان آن  .در دست داشت سخن رای  هرشت، داشتكه اطالعات خوبى با  باكرى
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شويم و پيرامون مسائل  بار دور هم جمع اى يك ديدار، تصميم بر اين شد كه هفته
ديدارهاى بعدى و آشنايى بيشتر ی  هوگو كنيم. اين ديدار، مقدم جامعه، مطالعه و گفت

كرد كه براى داشتن يك موضوع قابل  نهاد پيش چند جلسه، باكرى از پسما شد. 
هاى بعدى پيرامون  بحث، كتاب خاصى را انتخاب و مطالعه كنيم تا در نشست

شروع  هاى مهندس بازرگان وگو داشته باشيم. از كتاب موضوعات آن كتاب گفت
كرديم.  مىوگو  گفت خوانديم و پيرامون موضوعات آن با يكديگر كرديم. كتابى را مى

 را وگوها گفتی  ههم كوشيد عهده داشت مى كه هدايت اين جلسات را به باكرى
مسائل سياسى روز و مشكالت اجتماعى موجود، پيوند دهد. اما در اين كار موفق  به

كرد. محمد بيش از  جدال فلسفى مى به ها را تبديل شد. حضور محمد اين بحث نمى
 پرداخت. وگوهاى فلسفى مى گفت به مند باشد، مسائل اجتماعى عالقه به آنكه

همراه  یوقتى بود كه وبا او م. اولين ديدار شناخت سال پيش مى من محمد را از ده    
سر  ها در نجف به ايران بازگشت. پدرش روحانى بود و سال به اش از عراق خانواده با

ی  هدانست، چندماهى در مدرس برده بود. محمد كه در آن هنگام فارسى را درست نمى
، دوباره آن در دبيرستان نادرشاه زا پسبا من همكالس بود. چندسال  مذهبى عسكريه

بند نبود. محمد بيشتر وقتش  هيچ قانون و نظمى در مدرسه پاى به شديم. او همكالس
آزاد ی  همطالع به گذراند و هاى عمومى مى هاى فرهنگى و كتابخانه را در انجمن

شد. مسئوالن مدرسه با  مىرسيد در مدرسه حاضر  پرداخت. وقتى زمان امتحان مى مى
، محمد در هر اينهای  هبا همدادند.  شركت در امتحان را مىی  هاو اجاز بهترشرويی 

 ها داشت و شايد زمينهی  ههم گرفت. او اطالعات زيادى در مى خوبیامتحانى نمرات 
 پذيرفت. همين دليل نظر ديگران را نمى به

بست كشانيد. او هر بحث  بن به را ما چهار نفر گروهیبرخوردهاى محمد، كار     
پيچاند كه اصل  قدرى مى كشاند و به ابهامات فلسفى مى به سياسى و يا اجتماعى را

نتيجه پايان  وگوها بى شد و باالخره گفت موضوع در تاريكى ابهامات بزرگ گم مى
 تقريباً چهارماه زندگى در اتاق محمد، من در از پساسفندماه، ی  هگرفت. در نيم مى

جلسات منزل محمد  زمان همكوى دانشگاه در اميرآباد، يك اتاق دانشجويى گرفتم و 
 پايان رسيد. نيز به
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در كوى دانشگاه، من با دو دانشجوى ديگر، جهانگير از اصفهان و سعيد از اردبيل،     
و در كنج  3همكف ساختمان شماره ی  هاتاق بودم. اتاق دانشجويى ما در طبق هم

نام على  ، نيز با يك همكالسى قزوينى، بهدوست مكرمحبيب داشت.  ساختمان قرار
 مبراى ديدار عيد مانده بود كه حسين روحانى به اتاق شد. دو روز ، همدوست ميهن

و سعيد، پيرامون مسائل  هايم، جهانگير اتاقى همدر حضور  آمد. ما كوى دانشگاه  به
وگو كرديم. ساعتى بعد همراه حسين براى  دانشكده و زندگى در كوى دانشگاه گفت

غروب بر ی  هها بيرون رفتم. آفتاب زرد و دلمرد زدن در فضاى آزاد كنار ساختمان قدم
شد  هاى جديد آماده مى جا گسترده بود. ما در زمين سنگالخى كه براى ساختمان همه

هاى زندگى خود و مردم اطرافمان با هم سخن گفتيم. بازگويى  و از دشوارى قدم زديم
ديديم، در آن شامگاه دلگير، مرا سخت افسرده  هايى كه پيرامون خود مى نابسامانى

وظيفه من و تو و امثال »روحانى اين سؤال را مطرح كرد كه: حسين كرده بود. آنگاه 
در پايان اين ديدار از « شناسند، چيست؟ مى هاى آن را فهمند و علت ما كه درد را مى

 هايى كه پيش آمد، متوجه شدم كه روحانى از جلسات ما در منزل محمد صحبت
 هم مطلع بود. ارضی

ما، ميدان ی  هرساندم. دانشكد شب مى به روزهاى پركارى را در دانشكده فنى    
هاى نسبتاً  ترين جوانان ايرانى بود. بيشتر دانشجويان، از خانوادهبااستعدادی  همسابق

شان در بهترين شرايط  بركت امكانات مالى و فرهنگى خانواده به ها آن مرفه بودند.
اين دانشكده راه يابند و با كسب درجه مهندسى،  به ممكن درس خوانده بودند تا

يى ها آن كوچكى از دانشجويان نيز ی هشان را فراهم كنند. دست رستگارى زندگى آينده
هاى بسيارى را بر  زندگى بهتر، سختى به بودند كه از قعر فقر و بدبختى براى دستيابى

ها هزار نفرى، جاى  خود هموار كرده بودند تا خود را در بين دويست نفر اول كنكور ده
اش  شتهى من بود، وقتى از زندگى گذشهر همداده و وارد دانشكده شوند. حبيب كه 

نمود. فقر و بيمارى و كار  ناجورى در بين اطرافيانش مىی  هكرد مثل وصل تعريف مى
سنگين از سن چهار پنج سالگى چنان او را فرسوده بود كه چندسال پيرتر از 

 آمد. نظر مى هايش به اى همدوره
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كرد.  خود مشغول مى روحانى مطرح كرده بود همواره ذهنم را بهحسين سؤالى كه     
ديدم، آن سؤال در گوشم طنين  فروش خيابان اميرآباد را مى هرشب كه پيرمرد ميوه

 دانم آن پيرمرد با پاى عليلش، چطور و از كجا يك جعبه ميوه را انداخت. نمى مى
اى كوچك، روز را شب  ها روى سفره جاكردن ميوه آورد و با جابه رو مى پيادهی  هگوش به

هاى  ز او بپرسم كه آيا كسى جز من هم از ميوهكرد. من هرگز جرأت نكردم ا مى
دهد.  كوچك جواب يك وعده نان او را مىی  هخرد و آيا اين سفر او مىی  هپالسيد

اى پرجمعيت، مثل خوره ذهنم را  آور يك خانواده بود، آن هم خانواده او نان كه اين فكر
 خورد. مى

آنجا ديده و يا شنيده بودم و ها و دردهايى كه اينجا و  خاطرات تلخ گذشته، رنج    
آور بود. روزى نبود كه رويدادى ناگوار  ديدم، رنج نمودهاى فقر و ثروتى كه هر روز مى

هاى اجتماعى و فقر و بدبختى همه جا  نرنجاند. ستممرا ها  عدالتى ها و بى از نابرابرى
وبيش  كمهمه است كه  بديهیرا ناديده بگيرد.  ها آن ستتوان كسى نمى بود.گسترده 
 و  انديشند  مى دردها ی  هچار به  برخى بينند،  مىهای پيرامون خود را  نارسايی
  بسيارى

 گذرند. تفاوت از آن مى بى 

ها فراموشى، سرگذشت اصغر در ذهنم زنده شده بود. مدتى بود كه  بعد از سال    
ی  هبود. دورسرگرم و گرفتار درس و كنكور وامرار معاش بودم و اصغر از خاطرم رفته 

ی  هاى آشكار از فقر، غنچ كوتاهى از زندگى خردساليم با اصغر گذشته بود. او نشانه
اى آباد براى  اى خردسال بود كه از دهكده زاده اى در گلزار زندگى و برده پژمرده

 شهر آورده شده بود. به كارآموزى بردگى

هاى عصر جديد  زاده ردهها و ب برده به ترى است كه نوكر و كلفت، اسامى معتدل    
خود  به خرى را گيرى و برده داران، زحمت برده شود. اگر در گذشته برده اطالق مى

گيرى  بردند، در دوران ما، كار برده ديار خود مى به هاى دور ها را از راه دادند و برده مى
ى كه هاى همرنگ و همزبان فراوانند. در جوامع آسان شده بود. در جوامع فقرزده، برده

ناچار، داوطلب  به مسئول بيچارگى بيچارگان نيست، هر مستمند و تهيدستى كس هيچ
رفت تا چندى  ى نارس زير دندان مىي اى بود كه مثل ميوه زاده بردگى است. اصغر برده
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بازى بودم، او  سن و سال و هم بعد با اخ و تف دور انداخته شود. من با اصغر هم
گفت كه اگر  ها در هراس بود. او با ترس و لرز مى بچه كردن با ديگر هميشه از بازى

بفهمد او بازى كرده است، پوستش را خواهد كند. منظورش از خانم، همسر « خانم»
مدرسه  به هاى نو بپوشد و هاى اربابش لباس مثل بچه كه اين جاى اربابش بود. اصغر به

پوشيد.  ديگران را مى ی ههاى كهن برود و وسايل بازى و سرگرمى داشته باشد، لباس
ی  هديدند، اصغر در خان سن و سالش در مدرسه آموزش مى هاى هم زمانى كه بچه

كرد و جاهايى را كه  هايى را كه ديگران ريخته بودند، جمع مى اربابش آت و آشغال
هاى ديگر سرگرم بازى بودند، او  كرد. وقتى بچه ديگران كثيف كرده بودند، تميز مى

كرد. من يك بار با  داد و مرتب كار مى ترها گوش مى مان بزرگفر به بايست مى
نوكرى  به مگر پدر و مادرت دوستت ندارند كه تو را»اصغر گفتم:  به احساسى كودكانه

اين حرف چون آتش اصغر را سوزاند. او كه جوابى نداشت با من گالويز « اند؟ فرستاده
 شد و خودش را تسكين داد.

بردگى گرفته بودند. پدر و مادرش تمام رمق  به سرسبز يك روستااصغر را از مزارع     
ارباب تحويل داده بودند. مادرش  به و نيروى خود را در مزارع پررونق خشخاش
يك چشمش را در اثر بيمارى  كه اين نابهنگام مرده و پدرش عليل شده بود. اصغر با

رفت. او در  شمار مى قيرش بهفی  هآور خانواد آبله از دست داده بود، در سن كودكى نان
كالته  به كرد تا ارباب، هرماه پول ناچيزى براى پدر و نامادريش نوكرى مى مشهد

 برفى، از دهات مشهد بفرستد.

طورى  سراغش آمد، به به او دوسالى بردگى كرده بود، سردرد شديدى كه اين بعد از    
ها را  ند و آب از چاه باال بكشد و يا زبالهتوانست مثل هميشه تلمبه بز كه ديگر نمى

فايده شده بود. يك روز او را سوار ماشين  آورى كند. او براى اربابش بى موقع جمع به
 هاى بزرگ داشت، جيپ ارباب كردند و از شهرى كه دكتر و دارو و بيمارستان

قاچاقى با  اى كه هيچ نداشت، پس فرستادند. چندماه بعد خبر آمد پسرى كه كوره ده به
ی  هگلخانی  هبينم كه در گوش كرد، مرده است. من هميشه اصغر را مى ما بازى مى

كند. اصغر همان خانه  هق گريه مى لى كه خشكيده بود، نشسته و هقاربابش، كنار گُ



 
  نخستين نشست مطالعاتى 41

بود، دوست داشت. او هر روز آب قنات ی  هچشمگِلى را كه كنار طويله و نزديك يك 
 كرد. يش، دلتنگى مىبراى پدر عليلش و نامادر

ما زياد بودند. يكى از همان روزهايى كه ياد اصغر در ذهنم ی  هاصغرها در جامع    
رفتم. سر راهم  سوى دانشگاه مى به هاى شمال شهر شد، از يكى از خيابان تكرار مى

هاى شمال تهران آمده بود تا از مردمى كه شكمشان سير  خيابان به فقيرى را ديدم كه
پول  سفره و يا خردهی  هماند سالمتى خود و فرزندانشان، باقىی  ههى براى بيمبود و گا

طرف ماشين يك سرهنگ  به كردند، صدقه بگيرد. او دستش را جيبشان را خيرات مى
ماشين پرزرق و  به بلند كرده بود تا چندشاهى گدايى كند. از بخت بدش دست پرنياز او

ى تمام از ماشين بيرون پريد و آن مستمند برق سرهنگ خورده بود. سرهنگ با گستاخ
 گرفت. باد كتك به آينه ماشين او لك انداخته بود، بهش اين گناه كه دست به بيچاره را

داد. فقر و عوارض  تهيدستى و آثار جانفرساى آن، بخش بزرگى از مردم را رنج مى    
ها و آثار  زده حنتشد. هر چشمى ناگزير زندگى مرگبار م آورش در همه جا ديده مى رنج

گودهاى  به شد. با گذرى ديد و هر ذهن آگاهى از آن متأثر مى ها را مى عدالتى شوم بى
ديده و دل راه  به بيچارگان و واماندگان جامعه،ی  هزد جنوب تهران، دنياى نكبت

 ها پيدا بود. مردمى در وادى مرگ، چهرهی  ههم بودن در يافت. در آنجا عذاب زنده مى
فراموشى سپرده  به بارشان را و دنياى نكبت ها آن بودن محكوم بودند. جامعه، زنده به

هاى  هاى نهفته در آن نبود. داستان بود. گويى كه آنان را حقى بر آن زمين و بر ثروت
نه چندان ی  هآورد. در فاصل درد مى به انگيز زندگى گودنشينان قلب هر انسانى را غم

چشم  به هاى كالن مثل خار اى تجملى و ثروته دور از گودهاى جنوب، زندگى
گفتند خدادادى  اى بود كه مى حد و حساب گاه آنقدر افسانه هاى بى رفت. اين ثروت مى

با  دست هميى كه ها آن است. وقتى از زدوبندهاى قدرتمندان جامعه و هزار فاميل و
از آتشى د و ش كامت تلخ میشدى،  دنبال قدرت و ثروت بودند آگاه مى دولتمردان به

 یيی كه در آن زندگ كردی كه جامعه نشاند. آنگاه احساس می ت میدر دلرا خشم 
 بيمار است و دوا و درمان نيازدارد.  نیك می
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  زندگى دانشجويى
اش مرا سخت مشغول كرده بود. پولى كه با  زندگى دانشجويى با مشكالت روزمره

خاطر نپرداختن  تمام بود. وقتى دومين اخطاريه بهآورده بودم در حال ا خود از مشهد
رفتم.  بنياد البرز به اقامت در كوى دانشگاه را دريافت كردم، براى چندمين باری  ههزين

ها پيش، از اين مؤسسه تقاضاى وام كرده بودم. از پلكان درازى باال رفتم.  من از ماه
تماشاى خود جلب كرد.  ام را به ت بنياد البرز توجهكمی كه نفسم آرام گرفت سكر

هايى را كه  كمبودها و گاليهی  ههم العاده زيبا و جذاب بنياد، دمى چند سكرتر فوق
ها را در اين  زيبايىی  ههم همراه برده بودم از يادم برد. گويى هنرمندى زبردست

مناسبت  به اشتمجاندار گنجانده بود. مدتى در اتاق انتظار نشستم. دی  همجسم
زيبا ی  هكردم كه آن مجسم ديدم غزلى از حافظ را در ذهنم تكرار مى اى كه مى صحنه

خيابان  به هايش مشرف رسيده بود. وارد اتاقى شدم كه پنجره مسخن گشود. نوبت به لب
گنجيد، بدون هيچ حركتى  هايش مى سختى در لباس بزرگى كه بهی  هزارنو بود. جث الله

مديرعامل بنياد بود كه گفت  على البرز گش نشسته بود. او حسينپشت ميز بزر
، مالقات كند. وى در ، رئيس بنياد پهلوىپهلوی بايست تا ده دقيقه ديگر با اشرف مى

ف از خودش  تعري به و سپس  هاى من را شنيد، گاليهكه داشت ی  هفرصت كوتا
دانشجويان  به دانستم كار اين بنياد دادن وام تحصيلى پرداخت. تا آنجا كه من مى

 مدت كوتاهى كه با من حرف زد، برخاست و از پس بضاعت بود. البرز ممتاز و كم
پرسيد كه آيا من زنجيرهاى سنگين جلو بانك  يمرفت میطرف آسانسور  بهكه   هنگامی

داد با لحن  هايش را نشان مى هاى كف دست ام؟ در حالى كه پينه را ديده ملى
اى گفت دارايى بنياد نتيجه كارهاى دشوار، از جمله، ساختن آن زنجيرها  سخاوتمندانه

 انسور نيزخودش در جوانى ساخته بود. وى در آس البرزعلی  حسينآن زنجيرها را است. 
كند و  از لباس نو پرهيز مى به دوستانت بگو البرز»صحبت ادامه داد و گفت:  به

 «.شما كمك كند به پوشد تا بتواند هاى دوران جوانيش را مى لباس

آموزش نظامى ی  هپايان رسيد. من در اولين دور به سال اول دانشكده با امتحاناتش    
هاى  براى دوركردن دانشجويان از فعاليت يل شركت كردم. رژيم شاهدر حين تحص
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ها  دانشگاه به كردن وقت آزاد آنان، آموزش نظامى حين تحصيل را سياسى و تلف
دانشگاه  به هاى خود، يعنى ارتش را تحميل كرد و پاى يكى از منفورترين ارگان

عنوان چشمان باز و  يرى خرد و دانش بود، بهكشانيد. دانشگاه كه مركز آموزش و فراگ
كش شاه و كارگزاران سركوبگر آن بيزار بود. پيوند  شعور آگاه جامعه، از رژيم آزادى

هم نزديك نكرد بلكه باعث شد  به تنها دانشجو و ارتشى را اجبارى ارتش و دانشگاه نه
وقتى يك مزدور كه دانشگاهيان بيشتر از پيش، ماهيت ضدمردمى ارتش را بشناسند. 

كرد، درواقع  گويى مى ايستاد و هرزه مغز ارتش در جايگاه استادان علم و ادب مى تهى
شد. وقتى افسرى در رابطه با آموزش تاكتيك و استراتژى  حيثيت دانشگاه لگدمال مى

 ،«خوردگان از آن فاتحان است در نبرد نظامى، مال و ناموس شكست»گفت:  مى
افسران براى دلپذيركردن مواد  كه اين زد. نوندگان زخم مىهاى انسانى ش آرمان به

دادند، نيز تنفرانگيز  خورد دانشجويان مى به هاى جنسى را با جوك ها آن درسى خود،
هاى اجبارى آموزش نظامى كه طى سال تحصيلى انجام شده بود،  دنبال كالس بهبود. 

سر بردم. اين  به گان لشگركيك ماه از تعطيلى تابستان را براى آموزش نظامى در پاد
هاى  روزى سربازى، با روحيات و سرگرمى اولين بار بود كه در زندگى شبانه

شدم. اين دوره پر از ديدنى و شنيدنى بود. بيش از دو  جمعى دانشجويان آشنا مى دسته
پز در سر  مرغ آب بودن يك تخم كمی  هبهان به روز از زندگى در پادگان نگذشته بود كه
 گستاخی گران باتجربه و معترضان  كه اعتصاب ميز صبحانه، دانشجويان دانشكده فنى

هاى آموزشى آن روز، خوددارى  ارتش و شركت در كالسی  هبودند، از خوردن صبحان
 آموزشىی  هكشمكش بين كادرهاى پادگان و دانشجويان تا آخر دورپس  ازآنكردند و 

 ادامه داشت.

 ها خستگى بچه هاى آموزش نظامى بيشتر موجب تفريح و سرگرمى ما بود.  كالس    
صحرا  به فرماندهى يك استوار تحت كردند. روزى هاى سنگين دانشكده را در مى درس

نشسته بوديم كه  رفته بوديم و در شيب ماليم يك تپه در حاشيه پادگان لشگرك
هايى از كتابى را با  ده شروع كالس درس را اعالم كرد. سركار استوار قسمتفرمان

هاى  ها و گفته خوانده به گوشش كس هيچداد.  خواند و توضيح مى تركى مى گويش
 ها آن بافتند و با بيان آورد، جوك مى زبان مى معلم نبود. بعضى با كلماتى كه استوار به
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سخنورى ادامه داد تا باالخره صبرش  به چنانآفريدند. استوار هم خنده و شادى مى
كرد، پرتاب  ها كه بيش از ديگران شلوغ مى طرف يكى از بچه به لبريز شد و كتابش را

فرمانده « استوار منظورت اين است كه من كتاب را بخوانم؟»كرد. دوست ما داد زد: 
د با صداى كنندگان را آرام كن يكى از شلوغ كه اين فرصت را غنيمت شمرد و براى

خواند و هرجا الزم بود من  گوش كنيد حاال دوستتان كتاب را مى»بلندى گفت: 
خواندن كتاب كرد. همه در انتظار جوك  به دوست زيرك ما شروع« دهم. توضيح مى

پايين بخواند،  به خطها را از باال كه اين جاى اى بوديم كه متوجه شديم دوستمان به تازه
آمد و جمالت ناپيوسته را پشت  خط باال مى به و خط بود هاز پائين صفحه شروع كرد

ها را  كرد. همه غرق در خنده بودند و فرمانده كه علت خنده سر هم رديف مى
 گاه خطاب به داد و گاه وار وظيفه آموزشى خود را انجام مى فهميد، همچنان طوطى نمى

توضيحات .« خوب بس است! اينجا را بايد توضيح بدهم»گفت:  دوست ما مى به
 هاى تازه بود. اين چشمه از آموزش نظامى اجبارى بود! ربط او نيز موجب خنده بى

يك   درريزى نشده بود، اما  از قبل براى كار گروهى در اين دوره برنامه كه اين با    
وگو  بحث و گفت به دوست اقامت در لشگرك نيز چندبار همراه با حبيب مكرم ماه

ها بيشتر تحليل هدف رژيم از آموزش نظامى و نيز بررسى  نشستيم. موضوع اين بحث
جمعى در  روزى دسته رفتار و روحيات همراهانمان در آن پادگان بود. زندگى شبانه

 بود. نيزبرای سازمان  منظور عضوگيرى به پادگان، شرايط مناسبى براى شناخت افراد

بار گرد هم  هرچند روز يك بيب و على باكرىدر سال تحصيلى جديد من، ح    
هاى اجتماعى و  ها و تحليل بحثی  ههمآمديم و مطالعه و بحث ادامه داشت.  مى

 رابط ما با ساير افراد گروه باكرى رسيد. مى ضرورت مبارزه با رژيم شاه به سياسى ما،
  بود.

 

  سازمان يلکتش
خفقان و ، فقر ،عدالتى فساد، رشوه، بى به كرديم اى كه در آن زندگى مى تار وپود جامعه

 ، فقر وانبوهى در جهل ،ها آن آلوده بود. اندك مردمى خوش بودند. و در كنارزورگويی 
های مردم را  جايی برای هيچ گروه يا حزبی كه خواست بردند. بسر میبدبختى 
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شد. سانسور  می رو به رو د نداشت. هر اعتراضی با سركوب و مجازاتنمايندگی كند وجو
آميز سياسی را بسته  و خفقان جامعه را در ركود فرو برده بود و راه مبارزات مسالمت

دنبال  بهبردند  از ديدن دردهاى شوم جامعه رنج مىبرخی كه در چنين شرايطی بود. 
 ای بودند. راه چاره

آزادی  نهضت"و چند تن ديگر از جوانان عضو  محسن ، سعيدنژاد محمد حنيف    
زندان افتاده  به دستگير شده و 41، همراه با رهبرى نهضت در اوايل بهمن "ايران
بارزه براى م آزادی  نهضتراهى را كه بردند  بسر می در زندانزمانی كه  ها آن بودند.

اين جوانان  آن پرداختند.نقد و بررسى  مورد ترديد قرار دادند و بهانتخاب كرده بود، 
ممكن نا خفقان پليسى،شرايط سركوب و سياسى را در ی  هموفقيت مبارز كهپرشور

با الهام از مبارزات  ها آن ند.يدانديش اى براى مبارزه مى راه تازه به دانستند می
قهرآميز را با ی  همبارز به ور بود، گرايش زی كه در جهان شعلهخواهانه و قهرآمي آزادی

توانايى حركتى نوين  ،آزادیرهبرى نهضت در ولی  گذارند رهبرى نهضت در ميان مى
زمان هر گونه تالش سياسی  حسن،سعيد مو  نژاد محمد حنيف. از نگاه بينند نمى ار

قهرآميز راه ی  هخاطر پرهيز از مبارز به آزادی  نهضت و بودآميز سپری شده  مسالمت
قهرآميز ی  همبارزافتند كه  فكر ايجاد تشكيالتی می به دو بنابراين آن برد. میجايى ن به

دهد. اين  قرار خود اى موفق در دستور كار  عنوان تنها راه براى مبارزه و مسلحانه را به
نظرات  نقطه  بهآن، انجام  سرذشته و مبارزات گی  هشيوی  هگروه با بررسى گسترد

اى  ترين آن ضرورت ايجاد يك سازمان انقالبى حرفه يابد كه مهم اى دست مى تازه
 است.

فشار و اختناق حاكم بر جامعه، داشتن تشكيالت بزرگ و افراد زياد،  به با توجه    
شد. از  د مىدام ساواك زيا به غيرممكن بود. با افزايش عناصر، خطر لورفتن و افتادن

 كه بتوانند در راه دشوار و پرخطر كاردان  افراد كوچكی ازهاى  اين رو ايجاد هسته
هر يك از عناصر فرض بر اينست كه  گيرد. میدر دستور كار قرار باشند پايدار  مبارزه 

  تنهايى نيز به، و سركوبگر شاه با رژيم نظامى در رويارويی ، های كوچك اين هسته
 مبارزه را داشته باشند،  برد پيش، هدايت و دهی انسازم توانايى
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گروه بود. فردى كه براى ی  هافراد اوليی  هعضوگيرى عناصر جديد، نخستين وظيف    
بايست داراى  مىاو گرفت.  جانبه قرار مى مورد شناسايى همهشد  عضويت برگزيده مى

افراد شناسايى كه ت بديهى اس بود. میاجتماعى، سياسى و ايدئولوژيك ی  هشرايط ويژ
همين دليل  به ميسر بود.هر عضوی  پيرامونی  هداير ازبيش از هرجا برای عضوگيری 

ها از ميان افراد خانواده و بستگان و نيز دوستان و همكاران و  معموالً عضوگيرى
تازگی  و يا به خود دانشجو بودند ،گروهی  هشد. از آنجا كه افراد اولي آشنايان، شروع مى

سيارى از اعضاى جديد از ميان دانشجويان انتخاب التحصيل شده بودند، ي فارغ
هاى خوب انسانى، گرايش سياسى و مبارزاتى  عضو جديد بايد داراى خصلت شدند. مى

براى ترين محك  سادهبود.  هاى خانوادگى مى االمكان فارغ از وابستگى حتىو
عضو تشكيالت رآورد شده يود. بهاى مذهبى  انديشه به بودن يك فرد، اعتقاد او پاك
گرفت. اين بدان معنا بود كه  جانبه در خدمت سازمان قرار مى طور همه بايست به مى

 برد پيشهاى زندگى خود را صرف  فعاليتی  هيك عنصر تشكيالتى، بايد كلي
د ها و تمايالت فردى و يا خانوادگى خو خواستی  هكرد و از هم هاى سازمان مى هدف
درحالى كه بسيارى از مردم گرفتار مسائل روزمره و معيشتى خود  .دوشيپ می  چشم

كردند،  زندگى بهتر، تالش مى به اى پيگير براى دستيابى بودند و برخى نيز در مسابقه
زندگى دشوار و پرخطر  به انتخاب افرادى كه بتوانند خود را از اين مسير جدا كنند و

گذارى  ها روى فرزندان خود سرمايه خانوادهمبارزه تن دهند، كار آسانى نبود. بيشتر 
ی  هعنوان بيم به ها آن كرده بودند و اميد داشتند كه ضمن كاميابى فرزندانشان از

وابستگی خاطر  ما بهكشور خود نيز بهره گيرند. بيشتر جوانان از كار افتادگی دوران 
گاتنگى با والدين خود ماندند و از اين طريق رابطه تن ها باقى مى ، در ميان خانوادهمالی

خود ی  هبودند. دانشجويان شهرستانى كه اجباراً از خانواد ها آن كنترل تحت داشتند و
عضويت گروه  به تر دور بودند، در صورت داشتن شرايط الزم براى عضوشدن، راحت

 هاى دقيق براى عضوگيرى، خطر نفوذ عنصرى وابسته مرزبندىی  هبا همآمدند.  درمى
ساواك همواره وجود داشت. اين امر، عضوگيرى براى تشكيالت كامالً  ياپليس  به

تشكيل   عضوگيرى، تربيت عناصر جديد و از پسكرد.  مخفى را بسيار دشوار مى
 هاى گسترده و زمان بسيار داشت. آموزش به جانبه، نياز همه اى و حرفه  كادرهاى
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، سياسى، اجتماعى، هاى ايدئولوژيك شامل بخش ی گروه،آموزش تئوريك اعضا    
هاى ايدئولوژيك، آشنايى بيشتر با  شد. محور آموزش اقتصادى، تشكيالتى و امنيتى مى

بود. در اين راستا متون مذهبى از ديدگاهى روشنفكرانه،  البالغه و نهج متون قرآن
كه برداشت نوينى از  يی گونه گرفت، به شد و مورد تعبير و تفسير قرار مى بازشكافى مى

داد. اين برداشت غالباً با تفاسيرى كه در مساجد و توسط  مفاهيم اسالمى را ارائه مى
 شد، همسان نبود. روحانيت سنتى تبليغ مى

تاريخ ی  ههاى سياسى و اجتماعى، بسيار گسترده و متنوع بود. مطالع آموزش    
خواهانه در عصر جديد و  بارزات آزادیاجتماعى، سياسى و اقتصادى ايران، بررسى م

هاى فراوان شده بود، عناصر سازمان را با  هايى كه باعث دگرگونى شناخت انقالب
  صورت تئوريك كرد و فن مبارزه را به مبارزات اجتماعى در جوامع مختلف آشنا مى

لباس علم و منطق   ی،برابر و  یبراى آزاد ها آن تالش آموخت و به ىآنها م به
  پوشاند. مى

بندى  اجتماعى و با جمعهای با كمك اين مطالعات و كاوش در علل و نتايج انقالب    
عبارت بود از  مشی خطسازمان تدوين شد. اين  مشی خطنظرات كادرها و عناصر،  نقطه
ما ی  هقهرآميز ضدامپرياليستى كه در رابطه با بافت اجتماعى و عقيدتى جامعی  همبارز
 داشت. مىخوانی  هماسالمى هيم با مفابايست  مى

 تهران بازگشتم. باكرى به براى شروع ترم جديد تحصيلى 1346اواخر شهريور     
 عنوان استاديار آزمايشگاه شيمى صنعتى، در دانشكده فنى كه درسش تمام شده بود، به

 دوست مكرم آمد و ساعاتى همراه با حبيب كوى دانشگاه مى به كرد و گاهى نيز كار مى
كرد كه فرداى  نهاد پيش ما به پرداختيم. در اواخر آذرماه باكرى وگو مى بحث و گفت به

پشت ی  هنام ناصر، ديدار كنيم. محل مالقات نيز محوط آن روز با دانشجويى به
تأسيسات ی  هدر رشت كه در سال چهارم دانشكده فنى بود. ناصر صادق دانشكده فنى
و گفتار و رفتار گرم و بود قد، ورزيده و پرشور  كرد، جوانى ميان تحصيل مى

هاى مشترك  تماسدراز مدت از اى  ، دورهديداربسيار دلنشين بود. اين اش  صميمى
 دنبال داشت. تى را بهتشكيال
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ناصر  شد. برگزار میدور از چشم ديگران ديدارهای تشكيالتی، همه پنهانی و     
آورد كه زمينه  وجود مى به فضاى دلچسبى خود، ى شاد و سخنان متين با چهره صادق

ى، با هاى ورزش گونه كه در ميدان كار جمعى بود. ناصر، همانی  هخوبى براى ادام
سوى خود  ها را به ها، چشم حركات نرم و آرام ژيمناستيك در مقام قهرمانى دانشگاه

آن معتقد بود، جذب  به راهى كه به هاى ما را دلنيز  كشيد، در جلسات تشكيالتى مى
 كرد.  مى

آب، كه ی  هخان مدتى پشت دانشكده داروسازى و سپس در باغى در حاشيه تصفيه    
نفره،  چندماهى، جلسات سرى سه از پسشديم.  ود، جمع مىدر دست ساختمان ب

 شد. زمان جلسات نيز متغير بود تا اى دوبار و هربار در جاى جديدى تشكيل مى هفته
را با كمك تفسيرهاى  . هربار بخشى از قرآنوردوجود نيا وجه سوءظنى به هيچ به

هاى  يافت خود را از كتابكرديم. در مذهبى براى خود باز مىی  هروشنفكران
بر عالوه   كرديم. وگو می گفت مسائل جامعهی  هگذاشتيم و دربار بحث مى به شده مطالعه

 رفتيم.  پيمايى مى كوه به جمعى هر جمعه دستهآن 
اى از يك گروه مخفى سياسى  شاخه دانستم كه به مى یبرهه از كار جمع يندر ا

ما نيرو ی  همبارز حركت و بدبختى به قر و كردن ف كن وصل هستم. آرزوى ديرين ريشه
داد كه  ما وعده مى بخشيد و به آن جال مى داد و از سوى ديگر تفكر مذهبى به مى
 خود نيز از خواهيم برد، بلكه  لذت   گستردن عدالت و ديدن رستگارى مردم تنها از  نه

    مند خواهيم شد. خداوندى بهره  پاداش
برانگيز بود. ولى در آن جو وحشتناك  مواره سؤالبودن تشكيالت، ه ناشناخته

ساواك با شد.  امنيتى محو مىی  همسئلی  هاين حس طبيعى كنجكاوى در هالپليسى، 
گشت  دنبال هر گروه و تشكل سياسى ضدرژيم مى در به خود، دربهی  هگستردی  هشبك

نام و  و بى من و ما و امثال ما همراه گروهى ناشناخته .تا آن را در نطفه خفه كند
اسم گروه  كه اين راه افتاده بوديم. اى كه آزادى و برابرى بود، به دنبال گمشده به نشان

كار كرده است و چند نفر  چيست، رهبر آن كيست، در كجا و در چه زمانى آغاز به
خود  خاطر حفظ امنيت تشكيالت، به پاسخ بود و ما به هايى بى عضو دارد، همه پرسش

هايى كه با عضو رابط و  داديم. هر عضوى براساس تماس را نمى ها آن طرحی  هاجاز
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هايى بيابد.  جواب هايش  پرسشتوانست در ذهن خود براى  مسئول خود داشت مى
داشت كه در آن زمان،  آنچه مهم بود اين بود كه آن تشكيالت در راهى گام برمى

 بود.منطقى و قابل قبول برای ما 

ادامه يافت.  ناصر صادقده نيز تماس من و حبيب با در طول سال دوم دانشك    
كار تشكيالتى  به پايان سال دوم تحصيلى، تابستان را در تهران ماندم تا بيشتر از پس

كرديم.  تخصصى انتخاب مىی  هبايست يك رشت بپردازم. براى سال سوم دانشكده، مى
ی  همهندسى شيمى و حبيب در رشتی  هبعد از مشورت با تشكيالت، من در رشت

، فنىی  هپايان تحصيالت در دانشكد از پس ناصر صادقنويسى كرديم.  مكانيك نام
هاى مخفى خود، در يك شركت تأسيساتى شروع  بر فعاليتگذاشتن  براى پوشش

ما اطالع  به با من و حبيب روزى ناصر در مالقات 1346كار كرد. اواخر تابستان  به
 دوست رابط تشكيالتى ما خواهد بود. ميهن دوست على ميهنپس  ازآنداد كه 

كرد. از آنجا كه زندگى  همكالسى ما بود و در كوى دانشگاه در نزديكى ما زندگى مى
امنيتى نامناسب بود، يان از ديدگاه و رفت و آمد با ديگر دانشجودر كوى دانشگاه 

اسفند  24تصميم گرفتيم كه از كوى خارج شويم. حبيب اتاقى در نزديكى ميدان 
يكى از دوستانمان در خيابان اميريه ی  هاتاقى كه برادرم در خان به اجاره كرد و من
شد.  مكان كردم. جلسات تشكيالتى ما در منزل حبيب برگزار مى گرفته بود نقل

در اين خانه ساكن شد. نيز بعداً قزوينى بود، ی  هكه تنها فرزند يك خانواد دوست ميهن
 اش هاى انقالبى را از راه برخوردهاى صميمانه وارستگى، تواضع و شايستگىاو 
 نسبت ، جلسات مادوست داد. با حضور ميهن آموزش مى خود ياران تشكيالتى به
كه در گروه ايدئولوژى سازمان نقش بارزى پيدا كرد. وی گذشته بيشتر رنگ مذهبى  به

كرد تا  داشت، بخش مهمى از وقت جلسات را صرف تفسير و توجيه متون مذهبى مى
مذهب را در بين ياران تشكيالتى تقويت كند. چنين  به هاى اعتقاد وسيله پايه بدين

مذهب و  به تشكيالت نبود، زيرا برخى ضمن اعتقاد اعضاىی  هجلساتى مورد پسند هم
 ديدند. تبليغ مذهب نمى به اصول و فروع آن، نيازى به احترام
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  هاى جمعى و تشكيالتى خانه
در انتظار مالقات رابط جديدم با سازمان بودم. در آن  1348ك روز پاييزى در سال ي

كرديم. وقتى در زمان  ندگى مىزاميريه ی  ههنگام با برادرم در اتاق كوچكى در منطق
قد، كه در كاپشن نظاميش جسور و  شده، در را باز كردم جوانى ميان از پيش تعيين

هايش همراه بود، جلو آمد و  خند آرامى كه با سرخى گونهلبآمد، با  نظر مى ورزيده به
كرد.  خود را محمد معرفى كرد. او خيلى جدى و در عين حال مؤدبانه صحبت مى

اى اجاره كنم تا تعدادى از رفقا بتوانند از آن  اش اين بود كه بايد خانه خواستهاولين 
 خانه صاحبچند روز، يك آپارتمان سه اتاقه در شهرآرا پيدا كردم.  از پساستفاده كنند. 

خواست كه كارمند دولت  كرد يك معرف و ضامن مى كه خود را وكيل معرفى مى
توانستند ضامن باشند. چند تن از  و بودند و نمىباشد. اعضاى تشكيالت اكثراً دانشج

خود ضامن و معرف ی  هنوب به كار دولتى اشتغال داشتند نيز قبالً هركدام به رفقا كه
ديگرى ارتباط پيدا كنند. ی  هاى شده بودند و از نظر امنيتى صالح نبود با خان خانه

ضامن معرفى كردم و با  عنوان كرد، به ناچار، برادرم را كه در شركت نفت كار مى به
اى با سازمان  برادرم كه رابطه كردم.شهرآرا نقل مكان  به اين آپارتمان دواتاقه،ی  هاجار

ام با او،  كردن رابطه كرد. از اين رو با تيره اين خانه رفت وآمد مى به بايست نداشت، نمى
 اى كه خودش ضامن آن بود، شدم. خانه به مانع رفت وآمد وى

اين كادرها ی  هكرد كه نوع زندگى روزمر اى ايجاب مى ادرهاى مبارز حرفهتربيت ك    
آنان باشد. از اين رو هرچند نفر از اعضا كه يكديگر را ی  هنيز متناسب با حرف

هاى جمعى  كردند. خانه جمعى زندگى مىی  هنام خان شناختند در يك خانه به مى
ها درواقع حكم  كرد. اين خانه خوبى فراهم مى رشد سازمانى عناصر را بهی  هزمين

جمعی روابط اعضا با افراد بيرون از ی  هبا زندگی در خانآزمايشگاه تشكيالت را داشت. 
انتقاد از خود و انتقاد تشكيالتى از همرزمان خود در شد.  می  قطع و يا كمتشكيالت 

ی  هبريدن از هم زيستن و دل سادهگرفت.  راحتى انجام مى هاى جمعى به خانه
جمعى ی  ههاى زندگى مادى و خصوصى، از جمله مسائلى بود كه در يك خان وابستگى

بردن خصوصيات غيرانقالبى در  هاى انقالبى و از بين شد. كسب خصلت رعايت مى
ها بود. حضور افراد در يك خانه و يا تشكيل  ساكنان اين خانهی  هروزمری  هبرنام
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مشخصات و موقعيت اجتماعى يكديگر را افراد نام و  كه اين جلسه در يك جا، بدون
جمعى ی  هخان به بدانند، تمرين خوبى براى فراگيرى و رعايت مسائل امنيتى بود. ورود

اى بود كه باعث هوشيارى افراد در شناخت  و خروج از آن، هميشه مستلزم دقت ويژه
 شد. حركات مشكوك و نيز كشف تعقيب مى

د شهرستانى كه غالباً در تهران مستقل زندگى جمعى، براى افرای  هزندگى در خان    
كردند و هم  مسكن و تنهابودن را حل مىی  ه، هم مسئلها آن كردند، مناسب بود. مى

هاى  كردند. براى بچه خوبى با كار تشكيالتى سازگار مى خود را بهی  هزندگى روزمر
ى مشكل بود. هاى جمع خانه به هاى خود بودند، انتقال تهرانى كه در ميان خانواده

شان  شد كه اين افراد بتوانند كامالً جداى از خانواده هاى مرسوم مانع از آن مى عادت
هاى جمعى بودند و  هاى شهرستانى پاى ثابت خانه زندگى كنند. از اين رو بچه

هاى  كردند. زندگى در خانه ها رفت وآمد مى اين خانه به ها بيشتر در ساعات روز تهرانى
 كات آموزنده و مثبتى همراه داشت.نهمواره  جمعى

ترين نوع زندگى رايج بود. داشتن چيزى اضافه بر لوازم  جمعى، سادهی  هدر خان    
رفت كه با معيارهاى تشكيالتى مغايرت داشت. عالوه  شمار مى طلبى به ضرورى، رفاه

بر وسايل الزم براى خواب و خوراك و مطالعه، فقط داشتن يك راديو براى شنيدن 
شد.  بود. پوشاك نيز در حد نياز و ضرورى مصرف مى مجازتيمى ی  هخبار، در خانا

گر از  اصالحدر نقش يك شئون زندگى يكديگر نظارت داشتند و ی  هافراد بر هم
آن را در مه اعضا اى بود كه ه ترين سرمايه كردند. وقت، باارزش يكديگر انتقاد مى
شد. هر عضوى يك بيالن كار  ق حساب مىروى دقايحتا  .ندگذاشت اختيار سازمان مى

داد. در اين  بايست آن را در اختيار مسئول باالتر از خود قرار مى روزانه داشت كه مى
چندساعت  كه اين طور دقيق نوشته شده بود. روز به بيالن، چگونگى گذراندن هر شبانه

كرد. بديهى بود  روز در كار تشكيالتى گذشته باشد، اعضا را از هم متمايز مى از شبانه
بهترى داشت. انتقاد از ی  هكسى كه ساعات بيشترى كار تشكيالتى كرده بود كارنام

 جمعی و تشكيالت بود.ی  هخانهر عضو ی  هخود وظيف

افراد در برابر فرد، ارزيابى رفتار برای در نشست جمعى، انتقاد از خود  گاهی از هر
قضاوت  به د و بازرس كردار خود،عنوان شاه هر فردى بهشد.  بازگو میگروهش  هم
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اش با خود  شمرد و در برابر ياران تشكيالتى را برمىها  و كاستیها  نشست، بدى مى
در نشست انتقاد از خود، بست كه با آگاهى كامل، از تكرار آن پرهيز كند.  پيمان مى

ساير  به نظرات انتقادى خود را نسبتو آزمون خود  آگاهیبراساس  هر يك از اعضا
زد.  انتقادها پيرامون موضوعات مختلف دور مىكرد.  نيز بيان میياران تشكيالتى 

كردن وقت، خوردن يك غذاى غيرضرورى، هوس نوشيدن يك چاى معطر،  تلف
داشتن يك چيز تجملى، احساس مالكيت بر چيزى، افكار جنسى، ی  هوسوس
ها  زد، اين لطمه مىكار تشكيالتى  به چيزى كه به بستن طلبى و خواب زياد، دل راحت
  یهايى از انتقادات نمونه

 .های انتقاد و انتقاد از خود بررسی می شد.  كه در جلسه بود

داد يا اگر جوانى از  بستگانش نشان مى اگر عضوى احساس عاطفى نسبت به
يكى از ياران تشكيالتى خوراكى خاص را  گفت و اگر  اش سخن مى نيازهاى غريزى

گرفت. از ديدگاه ما،  ت مورد انتقاد و سرزنش انقالبى قرار مىشد داشت، به دوست مى
شد.  غرايز و عواطف خود چيره مىی  هبود كه بر هم تنی يينيك انقالبى، رو 

 يالتافراد تشكی  هبيش در هم هاى غيرطبيعى، كم و  ها و از خودگذشتگى خوددارى
 يالتیى انقالبى و تشك فهوظي يكاز واقعيت،  و دور  افراطى  ينشب ينجا افتاده بود. ا
 با آن هماهنگ كنيم. كوشيديم خود را  مىبود كه همه 

در بين اعضاى سازمان، تعداد كسانى كه ازدواج كرده بودند، بسيار اندك بود.     
جنسى، يكى از دشوارترين مسائل فردى بود كه روى آن بحث و ی  هبرخورد با غريز

ه نزد افراد مختلف شدت و ضعف داشت، شد. براى حل اين مسئله ك نظر مى تبادل
 رفت. شمار مى راهى جز ازدواج نبود. ازدواج نيز مانع بزرگى براى فعاليت مخفى به

حل مسئله جنسى داشتند، بر سر يك دوراهى قرار  به يى كه نياز شديدىها آن بنابراين
روند اثركردن آن در  طبيعى و كوشش براى بىی  هپوشى از غريز گرفتند، يا چشم مى

ميل خود  به زندگى عادى. بديهى بود كه كسى به كار تشكيالتى و يا ازدواج و برگشت
كرد. شاهد بودم كه يك يار تشكيالتى براى برخورد خصمانه  دوم را انتخاب نمى راه

ديوار  به زد، سرش را سرش مى به «شيطانى»اش، هرگاه فكرى  جنسىی  هبا غريز
. از آنجا كه ازدواجى سازگار با كار تشكيالتى براى كرد كوبيد و خود را سرزنش مى مى
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زندگى عادى بازگشت. بعدها با  به نشد، سازمان او را كنار گذاشت و وىفراهم او 
 هاى درون تشكيالتى رايج شد. هاى انقالبى، ازدواج حضور رزمندگان زن در سازمان

سازمان  هاى آموزشى در روند كار تشكيالتى بيشترين وقت اعضا صرف برنامه
كرد. آموزش براساس  شد. مسئول هر گروه، مواد آموزشى آن گروه را مشخص مى مى
هايى كه مورد گزينش سازمان واقع  درون سازمانى و يا كتابهای  هو نوشتها  ابكت

را دقيقاً مطالعه كنند، از نكات  ها آن گرفت. همه موظف بودند كه شده بود، صورت مى
 گروهی  هند و موارد مبهم و يا قابل بحث را در جلسآن يادداشت برداری  هبرجست

باالتر تشكيالتى، ی  ههاى هر گروه، در رد نظر بگذارند. نتيجه بحث بحث و تبادل به
ی  هگشت. گاهى نيز نتيج گروه بازمى به تصحيح دوباره از پسشد و گاهى  بررسى مى

گرفت و  ى قرار مىهاى آموزش گروهی  ههاى يك گروه، در اختيار هم مطالعات و بحث
 شد. در سطح سازمان استفاده مى

ی  ههاى جامعه نيز جاى خاصى در برنام گردى براى آشنايى با واقعيت جامعه
ها  نقاط فقيرنشين تهران و يا شهرستان به آموزشى داشت. هردو يا سه نفر با هم

وگو  گفت به هاى محروم و تنگدست طور ناشناس با افراد و خانواده رفتند و به مى
 شد، گزارشى از قابل توجه ديده مى يی نشستند. هرگاه در اين ديدارها مسئله و نكته مى

 آگاهى ساير اعضا نيز برسد. تا بهگرفت  شد و در اختيار سازمان قرار می میآن تهيه 

افراد سازمان همه موظف بودند مخارج خود را با كاركردن تأمين كنند. بيشتر اعضا     
د، از طريق معلمى و يا تدريس خصوصى در منازل، امرار معاش كه دانشجو بودن

او كمك  به كردند. هرگاه عضوى از تشكيالت، كمبود مالى داشت، ياران ديگر مى
 يكديگر، بهاعضا  دريغ هاى بى و كمكدر درون گروه رنگى  دلى و يك كردند. يك مى

 كرد. زندگى تشكيالتى را پرجال و دلچسب مى 

جمعى در شهرآرا، ميزبان ناشناس افرادى بودم كه ی  هپاى ثابت خان عنوان من به    
نبايد بيش از سه  كس هيچكردند.  وآمد مى آنجا رفت به هاى تشكيالتى و مستعار با نام

اين آشنايی نيز با نام كوچك افراد بود. نام  شناخت. نفر از ياران تشكيالتى را مى
وآمد در  رفتماند.  چنان مخفی می تی همخانوادگی يا موقعيت اجتماعی ياران تشكيال

شد تا از برخورد و  ديوار، انجام مى به ها، با دادن عالمت و كوبيدن مرس بين اتاق
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اين خانه بيايد،  به جلوگيرى شود. در ساعتى كه بنا بود رفيقىجديد رويارويى افراد 
ود را از اتاق خبراى جلوگيرى از شناسايى غيرضرورى، ساكنان خانه حق خروج 

اين  به وآمدها را رفتشهرآرا، ی  هدر خان نداشتند. بعدها با ابداع يك سيستم الكتريكى
دستشويى و آشپزخانه، كنترل  به اتاق ديگر يا به خانه و در درون خانه از اتاقى

ماند و  ها نمى طورى كه در يك آن، بيش از يك نفر در خارج از اتاق كرديم به مى
، مهدى اصغر منتظرحقيقى يافت. على استه كاهش مىاحتمال برخوردهاى ناخو

هاد رى، فرحمان ، محمدعلىدوست ، على ميهن، ناصر صادق، موسى خيابانىچی ابريشم
از جمله  و بهرام آرام نبى معظمى ،، سيدمحمد صدر، ابراهيم آوخ، محمد بازرگانىصفا

هاى دو يا  در گروهيالتى هاى تشك در نشستشناس نا ای بگونهكسانى بودند كه 
 كردند. در اين خانه شركت مىنفره  سه

آمد. تعداد ساكنان  نظر مى شهرآرا، از نظر امنيتى نسبتاً خوب بهی  هموقعيت خان    
قابل شناسايى ساكنان ساختمان شديم. بيشتر  گم مى ها آن محل زياد بود و ما در بين

آمد. حدود سه ماه از  چشم مى خوبى به وآمد افراد غيرساكن در آن، به بودند و رفت
اين خانه گذشته بود كه حركات صاحب چلوكبابى نبش خيابان مقابل، ی  هاجار

هر روز از صبح يك چهارپايه در خيابان « حسن كبابى»نظر رسيد.  مشكوك به
كرد. برداشت  رويش را تماشا مى هاى روبه نشست و ساختمان گذاشت، روى آن مى مى

حسن، از آن فاصله سى چهل مترى، آپارتمان ما را كه در طبقه دوم  ما اين بود كه
آمد. نگاه او  نظر نمى حسن مأمور ساواك باشد، منطقى به كه اين بود، زير نظر دارد.

محل ورود و خروج كارى نداشت. خيلى احمقانه  به بيشتر متوجه باالى ساختمان بود و
ثابت، هر روز از صبح تا شب در همان بود كه ساواك مأمورى را بدين شكل، آشكار و 

هرحال هرچه  شد. ولى به سادگى برمال مى كار بگمارد، زيرا مراقبت دائم او به به محل
 شد. وآمد ما در آن ضبط مى بود چشمى بود كه رفت

عنوان ساكنان  يالتى پاك كرديم. من و ابراهيم بهكسرانجام، خانه را از مدارك تش    
مناسبى آماده داشتيم تا در صورت پيشامدى، حضور خود را در  ثابت اين خانه، محمل

او در جلو  "نگهبانی"كبابی و علت  شناخت رفتار حسنبراى ما آنجا توجيه كنيم. 
با حسن رستورانش چندبار غذاخوردن در با مشتريان چلوكبابى پيوستيم و  بهاش  مغازه
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ی  ههم نشيند و مراقبت مى به شد كه وى وگو كرديم. كالً چنين برداشت مى نيز گفت
كند اما ما هدف اين مراقبت نيستيم. شايد او  ما متمركز مىی  هسوى خان حواسش را به

خاطر  بهسرانجام جوانان موتورسوارى را كه در همسايگى ما بودند، زيرنظر داشت. 
جمعى، طى چند هفته دستخوش ی  هاين خان به وآمد رفتار مشكوك حسن، رفت

عمل آمد كه داستان  به روزى كاشف كه اين تاريباً متوقف گرديد. اختالل شد و تق
يك دختر ارمنى در آپارتمان ی  هعشق و عاشقى در كار است. حسن، عاشق دلباخت

كشيد، زندگى  خبر از عشقى كه در دل حسن شعله مى باالى ما بود. معشوق، بى
حسن يادش رفته  نشست. شايد كرد و حسن در آرزوى ديدن رخ يار در خيابان مى مى

يافت، ديوار سترگى از  هم راه مى به ها اگر دلحتا  زاده است و بود كه يك مسلمان
هرحال او دل خوش داشت كه در آرزوى  كرد. به مىدشوار وصال را  به سنت، رسيدن

چوبى در كنجى  چهارپايه، آن هم از دور، صبح تا شام بر ارمنی ديدن سيماى دخترك
حسن  كه اين معشوق چشم و دل بسپارد. قبل ازی  هجان خان اى بىه پنجره به بنشيند و

كار پدرش گره  ، دخترك كه سرنوشتش بهببيندهاى آن خانه  ماهش را در پنجره
اش را از  خورده بود با پايان مأموريت پدر، تهران را ترك گفت. آنگاه حسن چهارپايه

 خيابان برچيد و ما نفس راحتى كشيديم.

پرداختم. كار براى امرار معاش، تالش براى  چند كار مختلف مى به ،زمان هممن     
طور تمام وقت همراه يك تشكيالت  هاى سنگين دانشكده و باالخره به يادگيرى درس

هر دقيقه از وقت معنا و ارزش حتا  پيش رفتن. در اين هنگام به سياسى و مخفى
 نبود. پيوند عاطفى خود را با روابط دوستانه و خانوادگى به داشت. وقتى براى پرداختن

بستگان و دوستانى كه عضو سازمان نبودند، قطع كرده بودم. اين كار در حالى ی  ههم
 گذاشت. من گرفت كه عواطف خانوادگى، بار سنگينى را بر دوشم مى صورت مى

بردم كه امكان  سر مى در شرايطى به كه اين كردم و از ام احساس دين مى خانواده به
بندهاى عاطفى كار دشوارى  شكستن. بردم میآنها وجود نداشت، رنج  ى بههيچ كمك

بود. براى آنكه روابط خانوادگى و يا دوستانه مزاحمتى براى كار تشكيالتى نباشد، 
 ازاى  كرديم. وقتى پدرم در نامه غيرضرورى پرهيز مى های هبايست از ايجاد رابط مى
دادم كه  بايست پاسخى مى كرده بود، مىگاليه ه بودم خبر گذاشت بیاو را  كه اين
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تهران  به هرگاه كسى از بستگان يا دوستان .پرسشی را نداشته باشدچنين پس  ازآن
با تا آنجا كه ميسر بود از ديدارش خودداری كنم و حتا اگر ديداری آمد الزم بود  مى

ا كه در آن ر  یي نام و نشان خانهبايست  می داد رخ میجمعی ی  هكسی در بيرون از خان
 ماند. از وی پنهان میكردم  زندگی می

 يالتبراى كسانى كه از تشكخود را « نا مناسب»علت رفتارتوانستيم  ما نمى     
سفت و  یكار ما در گرو پنهان یمخف چرا كه امنيت گروه  يم،كن يانبودند ب خبر یب

، پيوندهان سخت بود. كاهش تماس با دوستان غيرتشكيالتى و بستگان و گاه قطع اي
كرد  كارى حتا ايجاب مى رفت. مخفى شمار مى به فىكار مخی  هالزم براى ادام شرط 

. يمكن يزگر تفكر ما بود پره نمايان هاى سياسى علنى كه  كه از درگيرشدن در بحث
رسيد، ظاهراً مغاير با  نظر مى خاطر حفظ امنيت يك سازمان مخفى ضرورى به آنچه به
زندگى  هبودبراى بپيگير خود را تالش ی  هانسانى بود. ما وظيفپرورش عواطف  رشد و 

رفت، از  شمار مى ها به آن دانستيم. آنچه كه از ديد ديگران، بدرفتارى با  همگان مى
آمد كه در  حساب مى فعاليت يك سازمان مخفى به برد يشديدگاه ما، ضرورتى براى پ

ترتيب،  فع نزديكان ما نيز بود. بدينن مردم جامعه و از جمله به ی  هنفع هم به يانپا
اى كه پنهانكارى و حفظ امنيت سازمان بردوش ما  ناخواسته، براساس وظيفه

    شد. آرزوى تغييرش بوديم محدود مى اى كه در  گذاشت، تماس ما با جامعه مى
يك مسافرت  به شهرآرا گذشته بود كه من از سوى سازمانی  هخان ی  هماه از اجار شش
رزى فرستاده شدم. در مراحل ابتدايى اين مسافرت، حوادثى رخ داد كه از نظر م برون

و بودند درنگ، خانه را تخليه كرده  خانه را ضرورى كرد. رفقا بىی  هامنيتى تخلي
عنوان ضامن آن خانه،  برادرم اطالع داده بودند، برادرم به به بودن آن را تلفنى خالى
كردند و يا از علت  نى كه در آنجا زندگى مىاز وضع من، هويت كسا كه اين بدون
اش كفاف  رود. او كه حقوق كارمندى سراغ خانه مى به ناگهانى چيزى بداند،ی  هتخلي

صاحبش برگرداند.  به گيرد كه خانه را داد، تصميم مى آن خانه را نمىی  هپرداخت اجار
يك سال را مطالبه ی  هاجارنامه،  بر اساس اجارهگيرد، او  تماس مى خانه صاحبوقتى با 

 كند كه در صورت عدم پرداخت تهديد مى خانه صاحبكشد و  منازعه مى به كار. كند مى
ساواك اطالع  به بودن وضع ساكنان خانه را ، مشكوكمانده ماه باقی ششی  هاجار
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 از پسسرانجام زبان آورده بود.  به را نيز چی قاچاقخواهد داد. او كلمات خرابكار و 
ی كه خواسته شده پرداخت پولناچار با  برای برادرم ايجاد شده بود، وی به دردسری كه

خود از  خانه صاحببعدها معلوم شد كه داده بود. آرا پايان  شهری  هخانی  هاجار به ،بود
 ان ساواك بوده است. دست هم

 شهرآرا، هنگامى كه در يك پايگاه چريكى در سوريهی  هخانی  هتخلي از پسچندماه 
ايران  به پستال از طريق آلمان كردن نزد ساواك، يك كارت بردم، براى رد گم سر مى به

چندى، برادرم در  از پسفرستادم و يك آدرس پستى غيرقابل تعقيب نيز در آن نوشتم. 
سر او آورده  ، دلگيرى خود را از آنچه بهپستی فرستاده بود آن آدرس به كهاى  نامه

او را با دردسرهايی كه برايش ايجاد كرده بودم تنها  كه اين ازبود و  كردهبودم، بيان 
 .داشتگاليه « گذراندم در آلمان خوش مى»گذاشته و 

 

  شرايط سياسى و اجتماعى پيدايش سازمان
در ميان يكى از دژهاى سنگين شمال شهر، دور از شهر پرغوغا و دورتر از گودهاى 

هاى بزرگ و  بافت زيبا و چلچراغ هاى ابريشم جنوب، در سرسراى بزرگى كه با قالى
كارى و مرصع، مردى با نامى  نورافشان تزئين شده است، در پشت ميزى خاتم

اى نشسته است. او كه نه هنرمندى است بزرگ و نه جادوگرى زبردست، بر  افسانه
اى تاج و تختش را  ست. اين مرد افسانهاچنگ انداخته و سر نوشت ملتی بزرگ ثروت 

تخت شاهى  به دست كاردار سفارت انگليس در تهران يون بيگانگان است. او بهمد
با يارى سازمان جاسوسى آمريكا از هاى مردمى  طوفانپی در و است نشسته 

 قدرت چسبيده است.ی  هسرنگونى نجات يافته و بر اريك
، شد سرنوشت تاريخى خود نزديك مى به وقتى فئوداليسم در ايران تضعيف شده بود و

قدرت بيرون راند و با ی  هداران بزرگ را از صحن او بود كه با انقالب سفيدش زمين
هاى  با انبانخاندانش  . وی وبورژوازى نوپاى تجارى و صنعتى، عهد و پيمان بست

شمارى  لبريز از درآمدهاى عمومى، يكباره صاحب صنايع و مراكز مالى و توليدى بى
ى آنان آشكار دست همو  كاری همر كار بود، ب دحسا بی و كالنهای شدند. هرجا سود

ملتى را و  بايد هر اعتراضى را در نطفه خفه كرد، شد. براى حفظ اين زدوبندها مى
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سكوت،  به فرهيختگان و دلسوزان كشور، زير فشار دستگاههای امنيتی .زنجير كشيد به
 كه وفاداررا سی نيروهای سياآن  حتاسركوب تبعيد و يا زندان كشيده شده بودند. اين 

گرفت. دكتر محمد  در بر مینيز قانون اساسی و خواستار سلطنت مشروطه بودند  به
دارش بود،  سكانمصدق كه روزی  ملی ی جبههو برد  سر می خانگی بهدر حصر  مصدق

وب و خفقان و هاى سرك اهرماز سوی حكومت، غير قانونی اعالم شده بود. 
خفقان ی  هساي دربود و حركت  زمين در در سراسر ايران شاهفرمان  به كشى آزادى

 كرد. بوجود آمده، رژيمی با محوريت يك ديكتاتور حكومت می
اصالحات ارضى،  از پسشود.  جا ديده مى هاى اجتماعى در همه نابرابرى

هرهايى كه بيمارگونه ورم ش به فقرنشسته را از دهات و كار در مزارع به روستاييان
هاى اطراف شهرها  كنند، روانه كرده است و انبوه فقيران نوپاى جامعه در گودنشين مى
هاى بزرگ را در قالب ارقام  با تبليغات پرسروصداى خود دروغ لولند. رژيم شاه مى

نامد.  ثبات مىگرفته را جزيره  دهد و ايران خفقان خورد افكار عمومى مى نجومى به
چاپلوسى  به صدايى كههر شكنند و  ها مى نويسند، در دست تملق نمى به هايى كه قلم

بگويند و بينديشند، خواهد،  مى شاهگونه كه  شود. همه بايد بدان نپردازد در گلو خفه مى
ايران جايى براى »كند كه  جايى رسيده است كه اعالم مى به اوگستاخی بنويسند. 

گران ساواك در پستوهاى اوين و  شكنجه« يست. يا با مائيد و يا بر مائيد.دگرانديشى ن
 دگرانديشان را ها آن معناى واقعى آن مشغولند. به كشى، انسان به هاى ديگر، زندان

سپارند تا از اين راه،  هاى اعدام مى جوخه به حتا شكنجه، زندان و به جرم آزادانديشى به
 در آغاز آن نابود كنند.اى را،  هر حركت آزاديخواهانه

 

  بلوغ سازمان
سال  ساله شده است. در پنج است، گروه و يا سازمان كوچك ما پنج 1349سال 

طور جدى دنبال  كارى، به گذشته، آموزش و پرورش اعضاى سازمان در نهايت مخفى
 اى در كار خودسازى و رشد جمعى گروه سازمان بدون هيچ وقفهی اعضا شده است.

اى پيگير برعليه  ها براى مبارزه زمينهی  ههم اند. سطح دانش افراد در مشغولفعاليت  به
هاى امنيتى و هوشيارى اعضا، توانسته  ، ارتقاء يافته است. كاربرد آموزشرژيم شاه
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هاى ساواك درامان نگهدارد و  را از نفوذ و ضربهما است تشكيالت كامالً مخفى 
گروه ما در اين هنگام دوران رشد اوليه را پشت سر  سازد.ا ممكن فعاليت آن ری  هادام

 بلوغ رسيده بود وی  همرحل به يافته، تشكيالت سازمانيك عنوان  و بهبود گذاشته 
  شد.  می نزديك عمل ی  هصحن به

هاى ش در برابر نيروا با تكيه بر نيروهاى مزدور و مسلح در شرايطى كه رژيم شاه    
سياسى، يك ماجراجويى و نبرد با ی  هملى و آزاديخواه ايستاده بود، سخن از مبارز

 هاى خالى، نوعى خودكشى بود.  دست
ها درهم  نيروى پيشتاز در اين نبرد بايد خود را مسلح كند و پيامش را با شليك گلوله»

رويدادهاى  به نگاهاين درسى بود كه ما از « گوش ملتى دربند، برساند. آميزد تا آن را به
عنوان  به مسلحانهی  همبارزپيشين و رفتار خشونت بار استبداد موجود، آموخته بوديم. 

ی  هشكستن جو ترور و وحشت و نيز تبليغ سياسى برپاي سازمان، براى درهم مشی خط
 قدرت نظامى، در دستور كار قرار گرفت.

ت مناسبى براى افشاى شاهنشاهى، موقعيی  هسال 2500هاى  بودن جشن نزديك    
با آغاز اين  زمان همكوشيد تا  رژيم و شناساندن موجوديت سازمان بود. سازمان مى

 عمل گام بگذارد. ی  همرحل به ها جشن

آموزش نظامی و تداركات بود. بنابراين آموزش  ی آغاز مبارزه مسلحانه نياز بهبرا
ها و   محدوديت . با توجه بهاسلحه و مهمات در دستوركار قرار گرفتی  ههيت  نظامی و

از اعضای سازمان  گروهیآموزش افراد در ايران داشت، فرستادن  خطرهايی كه 
از اين رو، تماس با نيروهاى مبارز كشورهاى ديگر كه از   خارج از كشور مطرح شد. به

 رفت. در اين  شمار مى بسيارى برخوردار بودند، يك ضرورت بهتجربيات و امكانات 
 خارج از ايران اعزام كرد. به تن از عناصر خود را سازمان چند  ود كهب راستا 

راحتی  زادگان كه هر دو استاديار دانشگاه بودند و به علی باكری و اصغر بديع 
 ها آن فرانسه اعزام شدند. ی سازمان به، از سو1348سفر كنند، تابستان   توانستند می

چين و  برای فرستادن اعضا به اهی ر ين در پاريس، سفارت چ  كوشيدند از طريق
يا حتا راهنمايی در اين كاری  سفارت چين از هر گونه هم آموزش نظامی پيدا كنند. 

های الجزاير و كوبا ادامه يافت.     سفارت مراجعه به با  ها آن گيری باره خودداری كرد. پی
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زادگان با دست  بديعبار نياورد. باكری و  يی به تماس با اين دو سفارتخانه نيز نتيجه
كه  احمدی روحانی سال، حسين آن در آبانماه همان  از پسايران برگشتند.  خالی به

فرانسه رفت. وی با نماينده سازمان آزاديبخش  يكی از اعضای برجسته سازمان بود به
كاری در  هم ظاهرا به «محمود الهمشری» كه اين تماس گرفت. با  فلسطين در پاريس

ايران  بود اما در عمل كاری از پيش نبرد و روحانی به ايل نشان داده اين زمينه تم
ی  هتماس وی با نمايند و  ای اهلل خامنه توسط فتح های جديد رايزنی از پسبازگشت. 

گو با  و گفت  سازمان آزاديبخش فلسطين در دوحه بنا شد، يك گروه از سازمان برای
تراب شامل  گروهیزمان الفتح در قطر، عازم اين شيخ نشين شود. سای  هنمايند

ير مجاز، بطور غ 1349 در فروردين ،ای اهلل خامنه فام و فتح ، رسول مشكينشناس حق
حركت سوی قطر  دبی رساند. اين گروه، از دبی با لنج به آبی جنوب خود را به از مرز 

چندين روز سرگردانی در  از پس ،شد رو به رو دريايی خطرات جدی كرد. اين سفر كه با 
فلسطينی  سازمان ی  ه، با نمايند دوحه در  های سازمان فرستاده. مقصد رسيد دريا به
چند آمد  از پسو گو كردند.  گفت، های فلسطينی پايگاه يی به پيرامون اعزام عده،  الفتح،

ی از اعضای سازمان اعالم تعداد  الفتح آمادگی خود را برای پذيرش و شد، سازمان
های  پايگاه به ،پيرو موافقت سازمان الفتح، اعزام برخی از اعضای سازمان داشت. 

ها و اعزام اعضای  اين تماسی  ههم در دستوركار قرارگرفت.  فلسطينی در اردن، 
  .گرفت می هانی صورتبايست كامال پنهای فلسطينی می پايگاه سازمان به

 

  مرزى مسافرت برون
روزى در اواسط خرداد كه امتحانات آخرين ترم دانشگاه در جريان بود، محمد 

يك مسافرت كامالً مخفى  من خبر داد كه  تشكيالتى، به عنوان رابط  بازرگانى به
كنم و سازى  مسافرتى الزم بود زمينه ماه در پيش دارم. براى چنين  مدت تقريباً شش به

همين هنگام از  كردن خانواده و آشنايان خود، ارائه دهم. در  قانع محمل مناسبى براى 
شده  نهاد يشپ من  فنى دو بورس تحصيلى براى كانادا و اسرائيل بهی  هطرف دانشكد

بودم. يك هفته بعد خبر رسيد كه تا چند روز  ها آن تراشى براى رد در فكر بهانه بود كه 
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جعلى  يی شناسنامهی  هتهيخواهد شد. چند عكس براى  آغاز  ماهه  شديگر مسافرت ش
  سفر پرداختم. كردن كارهاى پيش از  آماده محمد دادم و به به

ام  نامه ليسانس را گذرانده بودم و استاد راهنما منتظر پايان فوقی  هدورهای  درس
  رفتم.  ه میوظيف خدمت نظام درنگ بايد به نامه را ميدادم بی بود. اگر پايان

خود در دانشكده  غيبتكردم و برای  پس بايد از دادن پايان نامه خودداری می
تخصصى تماس گرفتم و گفتم پدرم ی  هبا استاد راهنماى دورتراشيدم.  محملی می

بمانم. با اين بهانه  ماه در مشهد امالك او مدت ششی  همريض است و بايد براى ادار
 بازگشت، آن را از پسكردم كه تز پايان تحصيلم را ناتمام اعالم كند تا از او خواهش 

وپاگير حل  ام، بسيارى از مسائل دست مشهد رفته به كه اين پايان برسانم. با پوشش به
يك استاد  به مريضى پدرم،ی  هبهان به االجل بود، را كه ضرب شد. بورس اسرائيل مى

. و استفاده كرد كردم كه او با خوشحالى آن را پذيرفت نهاد پيش تبار دانشكده يهودى
 ماندم چنان دانشجو باقی می با ندادن تز پايان نامه، همماند.  فعالً راكد مى بورس كانادا

  .افتاد تعويق مى به سربازى كه بنا بود يك ماه بعد شروع شود به رفتنی  همسئلو 

حركت كردم و ساعت نه  طرف مشهد به د، با قطار بعدازظهرخردا 28شنبه  پنج    
صبح روز بعد وارد مشهد شدم. انجام اين سفر كه بدون خبر قبلى بود، باعث شگفتى 

گفتم كه براى مدت ها  آن به ام شد. ضمن ديدار با خواهران، برادر، پدر و مادرم خانواده
ام و بايد صبح روز بعد براى انجام  تهگرف «در شركت نفت جنوبكارى » ،ماه شش

براى كارم را آغاز كنم عنوان مهندس  من به كه اين كارهاى ادارى آن، در تهران باشم.
بمانم.  ها آن كننده بود. مادرم اصرار داشت كه الاقل يك شب پيش شان خوشحال همه

ع كردم و اجازه تعويق انداخت او را قان به توان كارهاى ادارى را با اين بهانه كه نمى
 سوى تهران حركت كنم. خواستم كه همان روز به

 شده بود، او هم براى ناهار در مشهد "پسند شاه"تازگى حسابدار شركت  به پدرم    
وشنودهاى  آهن خواهد آمد. گفت ايستگاه راه به ام خانه آمد و گفت كه براى بدرقه به

هايش را كه از يك سال پيش جمع  رم درد دلگرمى ادامه داشت. ماد به خانوادگى
ی  همدرس به كرد و خواهر كوچكم كه اولين دختر خانواده بود كه كرده بود بازگو مى

محبتى كه ی  هاش گفتنى بسيار داشت. شكستن حلق رفت، از مدرسه غيرمذهبى مى
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تم. داد بسيار دشوار بود. احساس غريبى داش هم پيوند مى به هاى نيازمند ما را دل
 آزرد.  ما باشد مرا میآخرين ديدار اين  كه اين ازنگرانى عميقى 

آلود،  شد. با وداعى اشك هاى ما بيگانه بود، نزديك مى زمان حركت قطار كه با دل    
جديدى ی  هبر دست، دلهر عشق دل كندم. مادرم با سينى آينه و قرآنی  هاز اين هال

مرا دنبال كرد. در « تپه خاك»ی  هپراميدش تا خم كوچ كرد و ديدگان را تجربه مى
رضای  )امامخيابان تهران  به كردند حالى كه خواهران كوچكم چون سايه مرا دنبال مى

نيز  ها آن ی هرسيدم و قبل از نشستن در تاكسى با احساس لطيف و كودكانكنونی(
 وداع گفتم.

حركت قطار باقى نبود. در حالى كه  هب آهن رسيدم دقايقى بيش ايستگاه راه به وقتى    
آهن موج  قطار بودم، در بين جمعيت انبوهى كه روى سكوى راه به سوارشدنی  هآماد
گشتم. در آخرين دقايق، پدرم را در ميان جمعيت ديدم. او نيز  دنبال پدرم مى زد، به مى

صدا درآمد.  به او رساندم، اولين آژير قطار به دنبال من بود. وقتى خود را شتابزده، به
پدرم درحالى كه اشك در چشمانش حلقه زده و سختى وداع، صدايش را نارسا و 

« ببخشيد كه جز يك پاكت زردآلو چيز ديگرى نخريدم.»لرزان كرده بود، گفت: 
سوى قطار دويدم و پدرم نيز مرا دنبال  اش، به گرفتن پاكت ميوه و بوسيدن گونه از پس
كردم  او در چند كلمه ادا مى به عشق و سپاسم را نسبتی  ههم كرد. در حالى كه مى

ام تماشا  كوپهی  هسوار قطار شدم و نگاه پرمحبت او را تا آنجا كه ممكن بود از پنجر
رسيد، از  نظر مى هاى شهر تهران خالى به كردم. صبح جمعه درحالى كه هنوز خيابان

يى را كه ها آن ی ههم اخانه بازگشتم. فقط يك روز وقت داشتم ت به ايستگاه قطار
آگاه « شركت نفت جنوب»ممكن بود غيبتم مورد سؤالشان باشد، از رفتن براى كار در 

را مالقات كردم و چند نامه كه  كنم. بعدازظهر جمعه براى آخرين بار محمد بازرگانى
كار در شركت نفت »مل محها را متناسب با  او دادم. اين نامه به آمد با محملم جور مى

ام  براى خانواده ها آن هرماه، يكى ازهای گوناگون نوشته بودم تا  ، با تارخ«جنوب
دست يكديگر را فشرديم و  گرمى به .فرستاده شود. محمد برايم آرزوى موفقيت كرد

 خداحافظى كرديم.
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سال بعد، در حالى  بود. وى يك نادانسته، اين آخرين ديدار من و محمد بازرگانى    
اعدام جالدان شاه، ی  هانديشيد، در برابر جوخ ها مى عدالتى مبارزه برعليه بى به كه

 .باختايستاده جان 

شد. صبح روز شنبه  انجام مى كارهاى مسافرت با نظارت حسين روحانىی  هبقي    
 ترين دوست كه در آن هنگام صميمى چی ابريشمدانشكده زدم و با مهدى  به سرى

بود، خداحافظى كردم. او كه خود اكنون در سازمان ما فعال بود با كلماتى ام  زندگی
ترتيب  آرزوى موفقيت كرد و بدين« شركت نفت جنوب»طنزآميز براى كار مرموزم در 

 اخته شدم.هاى عاطفى، راهى سفرى ناشن با جدايى از آخرين حلقه

تور، در خيابان  در گاراژ مسافرتى ميهن 1349خرداد  31شنبه يكبعدازظهر     
كارت پس  ازآنمن داد كه  به اى سر قرار آمد و شناسنامه فردوسى، حسين روحانى

را ياران  آنرفت. اين شناسنامه و چند شناسنامه مشابه  شمار مى ام به شناسايى
تور،  در گاراژ ميهناز فقيران و معتادان جنوب شهر، خريدارى كرده بودند.  تشكيالتى،
معرفى كرد. او مردى خونگرم و باتجربه « محمدعلى»نام  شخصى به به روحانى مرا

عنوان مسافر  يز بهرا ن رسيد. در ميان جمعيت حاضر در گاراژ، موسى خيابانى نظر مى به
شناس( نشسته بودم،  )تراب حق اتوبوس ديدم. درحالى كه در صندلى كنار محمدعلى

با  حسين روحانىكنندگان باز كرد و پيش رفت.  اتوبوس راه خود را در ميان بدرقه
بيرون رفت.  نسپرد و از ميدان ديدماخدا  به ما رای  ههم كلماتى پر از مهربانى،

دو  از پسدر پيش گرفت. سوى بندرعباس  به هاى بيابانى را دقايقى بعد، اتوبوس، جاده
بندرعباس  بهكه شب گذشته بود  پاسی از نيمههای ميان راه،   خانه توقف كوتاه در قهوه

گروه و  سه نفر همداد. با  ها را آزار مى خوابى چشم هوا گرم و شرجى بود و بى. رسيديم
 شناختم، در كنجى از گاراژ را از قبل مى  موسى خيابانىفقط  ها آن همراهم كه در بين

 ، روى سكويى دراز كشيديم و باقى شب را در آنجا گذرانديم.در بندر عباس

 سشنا حقتراب  .جان گرفتسفر ی  هادامبرای اى  شدن هوا تالش تازه با روشن    
كرد. نزديك  وجو مى بندرلنگه برساند، پرس به اى كه ما را نقليهی  هبراى يافتن وسيل

با حاضر شد ثمر رسيد. مردى  به وجوها در يكى از گاراژهاى شهر ظهر بود كه پرس
 بندرلنگه برساند. به دريافت سيصدتومان براى هر نفر، ما را
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گاراژ را ترك كرديم. چند لحظه بعد بر  با اتومبيل قاچاقكه  ساعت دو بعدازظهر بود    
ناچار از بيراهه رفت تا با  به اى خاكى شد. راننده جيپ لندرور با پنج سرنشين وارد جاده

ها  چی قاچاقشكار  به هاى ژاندارمرى كه در مسير بندرعباس تا بندرلنگه گشتى
ما با آهنگ  .شدت گرم بود هوا بهو  جاده سخت و ناهموارپرداختند، برخورد نكنيم.  مى

پريديم. يك ساعت بعد براى رفع  ها در داخل لندرور باال و پائين مى حركت چرخ
رنگارنگ پر از جانوران بركه آب اى كه راننده وعده داده بود رسيديم.  ركهبِ به تشنگى

نديم می رسا دهان می آبی را كه با دستها بهبستيم و  میها را  چشمو زنده بود.  ريز
راننده، ی  هگفت به نمود. دلنشين و گوارا میبركه را  آبنشاندن تشنگی،  فرو نوشيديم. 

اى  سرپوشيدهی  هحوضچ   به آب وجود داشت. بركهی  هدر تمام اين مسير فقط دو برك
ها و جانوران آن  آدمی  ههمكردند و  جمع مىدر آن شد كه آب باران را  گفته مى

 نوشيدند. منطقه، از آن آب مى
، ما را در راه هدفى ميهنان در اين بخش از كشورمان همبار  ديدن زندگى فالكت    
كرد. ساعت حدود پنج بعدازظهر بود كه در  از پيش استوار مى سويش بوديم بيش به كه

شت ادكه همراه  را از مردم سراغ آدرسىشناس حقتراب  بازار بندرلنگه توقف كرديم و
يی  گوشهى تنگ در ي لى در كوچهى گِي گرفت. سرانجام، لندرور، ما را در مقابل خانه می
جا خشك و خالى از گياه ديده  شدت گرم بود و همه بندرلنگه پياده كرد. هوا به از 
 از پسداد.  ها نشان مى در آدمحتا  خود را در همه چيز،كريه ی  هآبى چهر شد. كم مى

 ز ميان يك چارديوارى، ما را فراخواند. وارد آنجا شديم.صدايى اوجو  كمی پرس

اتاقى كه يك زيلو نيمى از زمين آن را پوشانده بود، هدايت  به زن خانواده، ما را    
 كرد

و تا آمدن شوهرش، با چند چاى شيرين مخصوص و پررنگ، از ما پذيرايى كرد. هوا 
آمد گفت.  ما خوش به آمد و داخل اتاق به دست تاريك شده بود كه مردى فانوس به

اش از دشوارى زندگى او حكايت داشت. صحبت از  خورده و چروك صورت آفتاب چين
« اگر خدا بخواهد»و « انشااهلل»با كلماتى مانند  چی قاچاقبود. سفر ی  هچگونگى ادام

. وى كرد شرايطى كه پيش خواهد آمد، حواله مى به زمان و مكان مسافرت دريايى را
بايست در تاريكى شب با افراد  در آن لحظه هيچ جواب روشنى براى ما نداشت. او مى
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كشتن كژدمى كه روى  از پسشب  در نيمه كرد. صحبت میاش، در اين باره  پيشه هم
چراغ نفتى را باال كشيديم و ی  هرفت، خواب از چشمانمان پريد. فتيل زيلو راه مى

تابيد، مرد  درون اتاق مى به هاى در بامدادى از روزنه شب را نشستيم. وقتى نوری  هبقي
 ديشبى با يك سينى در دست وارد اتاق شد. او درحالى كه سينى چاى و نان و پنير را

شب خود را براى ما بازگو  وگوهاى نيمه گفتی  هگذاشت، نتيج آرامى بر زمين مى به
 كه هنگام ظهر از آن خانه خواهيم رفت.گفت كرد و 

سفر ی  هخانه برگشت. هزين به شتابزده چی قاچاقتابيد،  امى كه آفتاب عمود مىهنگ    
پول را پيشاپيش گرفت ی  ههم تا آن سوى آب نفرى سيصدتومان برآورد شده بود. او

 لندرورى كه بيرون خانه در انتظارمان بود، رسانيد. درحالى كه ماشين به و ما را
كرد كه در مسيرمان از  ذشت، راننده تأكيد مىگ هاى پرپيچ و خم مى آرامى از كوچه به

ديگر نيز سوار شدند و آنگاه چند نفر صحبت با مردم پرهيز كنيم. با چند توقف كوتاه، 
ى ي هاى دهكده كوچه ساعت بعد در كوچه پس لندرور راه بيابان را در پيش گرفت. نيم

 ز چند پيچ و خمعبور ا از پسخشك و خالى، مقابل يك داالن باريك، پياده شديم و 
نفرى كه در ايوان  ايوان بود. حدود بيستيمی از آن حياط كوچكى وارد شديم كه ن به

سفران ما  هم ها آن ی ههم گوياكردند.  تماشا میسروصدا ما را  نشسته بودند آرام و بى
كرد.  صبرى را افزون مى بودند. فضاى تنگ و شرايط ناگوار زندگى در اين خانه، بى

 كس هيچسفر دريايی آغاز شود. بيايد و  چی قاچاقاى بودند كه  ظار لحظههمه در انت
نشينان، از يك  توانست بگويد چه هنگامى از آن خانه خواهيم رفت. بعضى از ايوان نمى

 آمد و افراد ديگرى را بردند. گاه و بيگاه كسى مى سر مى هفته پيش در اين خانه به
 رفت. داد و مى دساعت بعد را مىچنی  هافزود و وعد جمع منتظران مى به

نفر را در ايوان شمردم. ساعت يك بامداد روز بعد،  غروب آن روز سى و هفت    
مردى كه تازه ی  هچراغ نفتى باال رفت و در تابش زردرنگ نور چراغ، چهری  هفتيل

 پايان رسيد. ما بايد بدون هيچگونه سروصدايى به وارد شده بود پيدا شد و انتظار ما
زار بود و صف مسافران  كرديم. هوا تاريك و زمين شن دنبال آن مرد حركت مى به

 از پسكشيد.  سويى مى به هاى سياه، خود را غيرمجاز، چون شبحى دراز در دل كوچه
هاى زير پايمان چيره شد و  روى، صداى برخورد امواج دريا، بر صداى ماسه كمى پياده



 
  برفراز خليج فارس 66

سفيد امواج تارك دريا رسيديم.  به ساعت بعد دريا را خبر داد. حدود نيم بهنزديكى 
درخشيد و كمى دورتر پيكر سياه يك لنج  تاريك شب مىی  ه، بر صفحیساحل

شلوارهاى خود را تا ی  هپاچدستور قاچاقچی  بهشد.  ماهيگيرى در ميان امواج، ديده مى
با  دنبال آن مرد چندمترى در آب جلو رفتيم و به آنجا كه ممكن بود باال زديم و

يك طناب از روى الستيكى كه كنار لنج آويخته بود خود را باال  به انداختن چنگ
كشيديم. لنج با بيش از چهل سرنشين، از جمله سه زن، يك ناخدا و سه نفر جاشو 

 قصد آن سوى آب ترك كرد. به ساحل را
 

  سوى دبى به
ناچار  گشتى ژاندارمرى شد و بهكه ناخدا، متوجه گذشته بود ساعت از حركت قايق  نيم

وار تكان  هاى سرگردان، گهواره مسير حركتش را تغيير داد. قايق بر دوش موج
هاى  كرد. وزش باد بدن هاى بزرگتر، داخل قايق را خيس مى خورد و تراوش موج مى

. سرنوشت ما اكنون در برد كرد و خواب را نيز از چشمانمان مى خيس ما را خنك مى
هاى شوم دريايى در خليج شنيده  هاى بسيارى از مسافرت بود. داستاندست ناخدا 

قايق  به سرگردانی كههاى  هاى شديد قايق و موج بودم. سياهى شب دريا، تكان
هاى  درآمد يكى از داستان گويى پيشريختند،  درون آن می به كوبيدند و فراز خود را می

 شوم دريا بود.

تن از ياران  اه پيش از سفر دريايى ما، سهيعنى چهارم 1349در فروردين     
كه براى مذاكره با  فام و رسول مشكين ای خامنه اهلل فتح، شناس تشكيالتى، تراب حق

ها مسافر ديگر  نشين شده بودند، همراه با ده ، عازم اين شيخدر قطر الفتحی  هنمايند
كنند. دريا  سوى قطر حركت مى به طور قاچاق، از دبى ر بر يك بلم موتورى و بهاسو
گيرد ولى وقتى  بازگشت مى به شود. ناخدا تصميم اى طوفانى مى سابقه طور كم به

شده را مطالبه خواهند  پرداختی  همسافران كراي دبى بازگردد، به شود كه اگر متوجه مى
دهد.  راه خود ادامه مى به پذيرد و كند، خطر حادثه را مى ، تصميم خود را عوض مىكرد

ماند. كمبود غذا و آب آشاميدنى و خستگى چند  قايق چند روز در دريا سرگردان مى
اندازد. در شبى تاريك،  مسافران را از رمق مىی  ههم روز انتظار همراه با وحشت، شبانه
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اند. قايق را در نزديكى  قطر رسيده به كند كه شب ناخدا اعالم مى ساعت يك بعداز نيمه
خواهد كه پياده شوند. سرنشينان خسته و  كند و از مسافران مى ساحل متوقف مى

دريا زده بودند با خوشحالى از قايق پياده  به فرسوده كه اكثراً در جستجوى كار، دل
 وند.ش مى

هاى ناگوار دريايى را شنيده بودند وقتى هيچ اثرى از زندگى  رفقاى ما كه داستان    
 دهند. چند مسافر ديگر نيز هشدار مى به شوند و ناخدا مظنون مى به بينند در آنجا نمى

دورشدن از ساحل ی  هناخدا را كه همراه با جاشوهايش در قايق مانده بود و آماد ها آن
 جايى كه اثرى از زندگى باشد به خواهند كه تا رسيدن كنند و از او مى بود، متوقف مى

راه  شود و ظاهراً همراه مسافران به ناچار پياده مى به را همراهى كند. ناخدا ها آن
كند كه اشتباه كرده است  مقدارى پيشروى در تاريكى، ناخدا وانمود مى از پسافتد.  مى

قايق  به نيست. آنگاه مسافران پراكنده و از پاافتاده كند كه آنجا قطر و اعالم مى
ی  هكند. اگر توطئ دريا را طى مى ،فرمان مسافران تحت ناخداپس  ازآنگردند.  برمى
سپرد.  كام مرگ مى به آب و علف اى بى رسيد، مسافران را در جزيره انجام مى به ناخدا

      رسيده بود.احل قطر س به آن، اين قايق از پسباالخره يك شبانه روز 
ران از ترس دستگيرى خود و  فارس اتفاق افتاده بو دكه قايق بارها در خليج

 ی هسرنشين در خليج رها كرده و هم بى هاى  توقيف قايقش، مسافران را در جزيره
 .يی  خشك و خالی بر اثر گرسنگی و تشنگی جان سپرده بودند در جزيره ها آن

صبح زيباى خليج  باران و تاريكى، دل شب را كاويد تا به قايق ما در ميان باد و
هايى متالطم، برق  تابش نور صبحگاهى بر بستر پرخروش دريا، چون آينه  رسيد.

دريا  زنان به پريدند و معلق مى هوا  به ها كه با شور و هيجان  زد. رقص ماهى مى
يدرنگى خود را در سفی  هگشتند، تماشايى بود. ميان روز بود كه گهگاه لك بازمى

شد. جزيره ابوموسى، با  تر مى تدريج بزرگ داد و به نشان مى دريا  پشت امواج بلند 
زيادى براى   هياهوى  كه اين جان و شنى خود در قلب دريا خفته بود و با پيكر بى

فارس و رژيم شاه، جريان داشت،  هاى خليج نشين يخشتسلط بر آن از سوى 
خود جلب  ساعت چشمان ما را به نيم  رسيد. ابوموسى حدود  نظر مى شده به فراموش

ساعت از دوازده  كه اين دوباره در پس امواج ناپديد شد. با كه اين كرده بود تا
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گفت كه در آغاز حركت،  رفتيم. ناخدا مى پيش مى همچنان در دريا به  گذشته بود، ما 
اين خاطر  است و به  ته های ژاندارمری، مدتى بيراهه رف برای گريز از تور گشتی

چندساعت ديرتر خواهيم رسيد. ساعت حدود دو نيم بعدازظهر بود كه بادبانِ 
تر  تر و بزرگ تدريج نزديك از دور ديده شد و به  هاى لنگرانداخته در ساحل،  قايق

كشور ی  هطور غيرقانونى از محدود ساحل براى كسانى كه به چشم آمد. رسيدن به به
انگيز بود. برعكس ساعات اول حركت كه هركسى  دند، بسيار هيجانخود گذشته بو  

شده بود، اكنون همه سرزنده و شاد   آلود خود پنهان  در سكوت و تخيالت ترس
هاى  ساحل رسيد. سراسر ساحل پر از قايق بودند. حدود سه بعدازظهر، قايق ما به

خوردند. شهر بندرى  هاى ساحلى، تكان مى آرام بر موج بزرگى بود كه بى  كوچك و 
مسجد و چند ساختمان   ی  هجز چند منار نمود. به افتاده مى دبى، بسيار ساده و عقب

 شد.  سيمانى ناتمام، هيچ اثرى از شهرسازى مدرن ديده نمى
اى از ساحل كه  قايق ما در گوشه 1349تير  3شنبه چهاربعد از ظهر  3ساعت 

هاى  اى را بين قايق و سنگ له تختهبود پهلو گرفت. جاشو بالفاص  غرق آفتاب 
 ساحلى مهار كرد و پلى براى عبور سرنشينان ساخت. 

دادن  كرد گذشتيم و با نشان ساحل وصل مى اى كه قايق را به تخته  نوبت از  به
عربى( سفيدى برتن   )پيراهن بلند ی  همردى كه دشداش هاى قالبى خود به شناسنامه

هايى كه امروز امارات  نشين . دبى و ديگر شيخنشين دبى شديم داشت، وارد شيخ
( جزو مستعمرات انگلستان 1970دهند در آن زمان ) مى  عربى را تشكيل ی  همتحد
   بودند.

ها، همراهان و  رسيد. رفت و آمد مسافران قايق نظر مى ساحل شلوغ بهی  همنطق
افراد از  نمايش گذاشته بود. اى پرجنب و جوش را به ، صحنهها آن يا منتظران

ريزان در زير آفتاب تند ساحل در  هاى گوناگون، عرق ها و فرهنگ نژادها، مليت
بود. اين  ها آن ی ههاى ساده و فقيران ها لباس حركت بودند. وجه مشترك اين آدم

آمدند.  دبى مى سوى آب به وآمد كارگرانى بود كه براى كار، از آن ساحل محل رفت
نشين پولدار  در جايى ديگر خريدار نداشت، در اين شيخاينها نيروى كار خود را كه 

 گذاشتند. حراج مى به و در حال سازندگى،
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اى پيموديم. وقتى دور يك  چايخانهرا تا دور مسيرى نه چندان  ،از ميان جمعيت    
يقين تبديل شد. عالوه بر رفقايى كه  به ميز جمع شديم، حدسى كه در قايق زده بودم

ركت كرده بوديم، چهارتن ديگر از سرنشينان قايق، از رفقاى سازمان از تهران با هم ح
صرف چاى، همراه با دو نفر از  از پسشناختم.  را نمى ها آن ما بودند كه تا آن هنگام

مسجدى در آن نزديكى رفتيم، وضو گرفتيم و نماز باشكوهى خوانديم. تا  به ياران
 خير گذشته بود. چيز به اينجا همه

 یجوان ريزنقشساير همراهان، گرد صحن مسجد برگشتيم.  به انجام نماز، از پس    
معرفى كرد و « حسن»اى گشاده خود را  با نگاهى پرمحبت و چهرهند كه ايستاده بود

( سوار يك بلم فام آمد گفت. همراه حسن )رسول مشكين ما خوش به با گفتار دلنشينى
پيموديم و سپس با « ديره»تا  فت تقريباً صدمترى را از دبىمسافربرى شديم و مسا

 يكى از دو اتاق آن را در اختيار داشت، رسيديم. ديرهحسن اى كه  خانه به تاكسى
هم  ، دو اتاق بهقسمت مسكونى و دبى بخش تجارى شهر بود. در داخل حياط كوچكى

سفيدى  به ، با ريش و گيسوانىخانه صاحبخورد. مرد  چسبيده، با درهاى باز، آفتاب مى
در نشسته بود و لحظات زمستان زندگيش را با ی  هاى در آستان برف بر چهارپايه

مشام  به بوى مطبوع خاك نمناكحياط خانه در شمرد.  هاى تسبيح مى گردش دانه
 پاشى كرده بود تا نسيم خنكى بسازد.  آبرا  پيرمرد زمين رسيد. مى

شد.  اتاق سمت چپ وارد شديم. تنها دو پتو در كف اتاق ديده مى به دنبال رسول به    
كنار دريا  اتاق مثل حمام داغ بود. براى فرار از گرماى اتاق، پتوها را برداشتيم و به

فاصله انداخته بود. از ديوار سنگى اين ساحل  و ديره رفتيم. خليج كوچكى بين دبى
 تنى ممنوع بود، شنا كرديم. هنگام شب براى خواب پائين رفتيم و در جايى كه آب

 خوابيديم. بام آن خاطر گرما، روى پشت به يك مسافرخانه رفتيم و به

هاى  نشين شيخ به ،در كويت هرساله يك هيئت كنسولى از سفارت ايران    
طور غيرقانونى زندگى  كارگران ايرانى كه در آنجا به به رفت تا مى فارس خليج

ها قانونى  نشين كردند، گذرنامه بدهد. با اين كار، اقامت اين كارگران در شيخ مى
تعداد ايرانيان شاغل در اين مناطق بود تا بدين  به ، افزودنشد. هدف رژيم شاه مى

 ها تقويت كند.  نشين ترتيب نفوذ سياسى رژيم ايران را در شيخ
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 ارگران ايرانى،چون ك همهاى تقلبى  دبى آمده بوديم تا با شناسنامه به ما
هاى تشكيالتى استفاده  براى مسافرت ها آن بگيريم و ازرسمی ايرانی  های  گذرنامه
هندى ی  هچهر يك عكاسى رفتيم و مرد سياه به( 1349تير  4) پنجشنبهح صبكنيم. 

با در دست  گذرنامه گرفت.ی  ههايی ويژ هاى ما، عكس كردن صورت با پس و پيش
دبيرستان محل  خود را بههای قالبی و عكسهای الزم برای گذرنامه،  داشتن شناسنامه

 ن مدرسه گرد آمده بود. ما نيزاقامت هيئت كنسولى رسانديم. جمعيت زيادى در بيرو
كرديم كه از دهليز كوچكى بگذريم و  آن شلوغى پيوستيم و مانند ديگران تالش مى به

داد:  گوش رسيد كه خبرى ناگوار مى به وارد حياط مدرسه شويم. در اين بين صدايى
حياط  بهباالخره در ميان فشار جمعيت « دهيم كسى گذرنامه نمى به ديگر اينجا»

پايان رسانده  به در آنجا شنيديم كه هيئت سفارت كارش را در دبىراه يافتيم.  مدرسه
كننده، در  دنبال اين خبر مأيوس به روى ما بسته شد اما به ترتيب درى است. بدين

 از فرداى آن روز اين هيئت كارش را در ابوظبى كه اين شد و آن ديگرى گشوده مى
 كرد. آغاز مى

 
 

 

  ابوظبى به سفر
نشين، داشتن  آن شيخ به قاچاق ممكن بود زيرا براى ورودراه ابوظبى، تنها از  به سفر ما

بردند يكى از راه خشكى كه  ها، از دو طريق مسافر مى چی قاچاقگذرنامه ضرورى بود. 
 شدن در صحرا و يا برخورد با كرد و امكان گم مىگذر ى در صحرا ي بايد از بيراهه

شد،  درستی  انجام می در اين راه بهاگر همه چيز حتا  .هاى پليس بسيار بود گشتى
 ، پلى بود كهرودگذشتيم. روى  مىرود از يك بايد ناگزير  ابوظبی به به برای رسيدن

ترين  علت كنترل شديد، عبور بدون گذرنامه از آن ناممكن بود. اين پل كه در باريك به
ها متر طول داشت. قاچاقچيان و مسافرانشان بايد جايى  همقطع رود ايجاد شده بود د

انداختند و پهناى آب را تا طرف ديگر طى  آب مى به هاى پل، خود را در نزديكى
 شدن زياد است. غرقحتا  كردند. شايع بود كه در اين مسير، خطر دستگيرى و مى
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تيرماه  6. ظهر شنبه )ابوظبى، راه دريا بود كه ما آن را انتخاب كرديم به راه ديگر    
ابوظبی  به  برای رساندن ما چی قاچاقبا يك حسن)رسول مشكين فام( ( 1349

محل  به ساعت پنج بعدازظهر همان روز، دو تاكسى زردرنگ، ما راتوافق رسيده بود.  به
كوچك و   قايقچندين  رساندند. قرار، واقع در پنج كيلومترى ساحل غربى دبى

هايى كه از  قايقی  هشد. الش هاى ساحلى در هر سو ديده مى ماسهوی رحركت  بى
هاى عصيانگر دريا تيپا خورده و متالشى شده بودند نيز در اطراف پراكنده بود. در  موج

 ما ساحل شنى داغ ايستاده بوديم. هيجده چشم منتظر، بر فضاى دريا خيره شده بود. 
دنبال  ، باشد نمنتظرماا بود در ساحل كه بن يمدر جستجوى يك قايق مسافربرى بود

ناگهان رسول گفت:  ه بوديم.در بندر لنگه سوار شدگشتيم كه  نوعی از قايقی می
زنان در  اى دور قدم و ما را متوجه سه مردى كرد كه از فاصله« خودش است»

 آمدند. سوى ما مى به هاى ساحلى ماسه

جلو آمد و با  چی قاچاقا رسيدند. م به خورده و الغر دقايقى بعد سه مرد آفتاب    
 و جاشو ران قايقعنوان  نشان رضايتش از اين معامله بود، همراهانش را بهكه لبخندی 

هاى در ماسه لميده را با انگشت نشان داد و از  ، يكى از قايقران قايقما معرفى كرد.  به
قش بست. های ما ن ی بر چهرهآشكارشگفتی آب بيندازيم.  به ما خواست كه آن را

«. مقصد برساند؟ به تواند در اين درياى متالطم، ما را چگونه اين قايق كوچك مى»
بايست در يك مسير  بلم كوچكى كه گنجايش بيش از چهار يا پنج نفر را نداشت، مى

 شد. میو با امواج خشن دريا گالويز داد  جای میصدكيلومترى، ده نفر را در خود 
كرد و با  هاى مشتريانش خوانده بود، بازارگرمى مى هرهرا در چنگرانی كه  ران قايق
ما  به بارها با همين قايق اين مسير را پيموده و مسافر قاچاق كرده است كه اين گفتن

اى از آن  قايق نزديك شديم و در حاليكه هركس گوشه به داد. همه با هم دلدارى مى
اى در نزديكى ساحل، موتور  آب انداختيم. جاشو، از خانه به را گرفته بود، قايق را

بست كه با اعتراض شديد  قايق مى به كوچكى را تا قايق حمل كرده بود و داشت آن را
آن خانه برگشت و اين بار موتور  به وگو، جاشو دوباره مدتى گفت از پسرو شد.  ما روبه
قايق بست و موتور كوچك را نيز در قايق  به ساحل آورد، آن را به ترى را بزرگ

زا، آسمان را تيره كرد. ما كه در آغاز ماجرايى ديگر قرار  اشت. ناگهان ابرهاى بارانگذ
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مسافر، يك قايقران و  هشت داشتيم، دستخوش دلشوره بوديم كه بلم چهارمترى، با 
پيش راند. هنوز دقايقى نگذشته بود كه  به دريا شد و در ميان امواجی  هروانيك جاشو، 

داد، در پشت  كرد و دست تكان مى هش ما را بدرقه مىرسول، كه در خشكى با نگا
جا موج بود و  همه بوديم.هاى بلند ناپديد شد و ما در تسخير كامل درياى طوفانى  موج

رفت. همگى از تراوش  دام غروب مى به سرعت ها، آسمان تيره به در پس موج
سطح آب  شكست خيس شده بوديم و باد تندى كه بر هايى كه بر بدن قايق مى موج
تدريج هوا تاريك شد و ابرهاى بارانى باريدن  كرد. به هاى ما را سرد مى وزيد بدن مى

ريختيم. صداى برخورد  نوبت، آب ته قايق را با يك ظرف حلبى بيرون مى به گرفت. ما
گاهى پرتوى از پوشاند.  میهاى موتور قايق را  امواج كه بر هر صدايى چيره بود، ناله

هايى بود كه در  شد. اين نور اتومبيل تابيد و سپس ناپديد مى مان مىسوى ساحل بر آس
از را آمد وشد بودند. ما سرنشينان قايق، آنچه در  ابوظبىراه بين دبی و خشكى در 

آورديم. برخی  ياد می خوانده يا شنيده بوديم بههاى دريايى  دريا، جزر و مد و مسافرت
ی خود را با صدايی بلند بگوش همراهان خود برسانند. اما ها كوشيدند دانستنی می

پيچيد  ها و بارش باران صدای مسافران را در خود می صدای موتور قايق، صدای موج
مبهمی كه با صدای دريا درهم  یوشنودها گفت از پسكرد.  را دشوار می ها آن و شنود

دلها گرما  لختی بهر كرد و تاريك قايق را پتيره و هماهنگى فضاى ی  هنغمآميخته بود 
 آورد ياد می سفری دريايی را بهكه « مرا ببوس»معروف ی  هاز تران بخشآن  بخشيد.

ها  جاى واقعى خود را يافته و بر زبان« ها... ران قايقپيمان با  در ميان طوفان، هم»
 رسيد. پايان نمى به جارى بود و هرگز

بعداز ظهر  د بايد ساعت هشت و نيمدر ساحل گفته بو ران قايقبراساس آنچه     
كى  كه اين ، در پاسخران قايقشب بود و  رسيديم. اكنون ساعت يازده مقصد مى به

دنياى تاريك و پرموج دريا خو گرفته  به ما« اهلل. تَوكَلوا على»گفت:  خواهيم رسيد مى
 كه ينا شب بود كه ناگهان موتور قايق از كار افتاد. هنوز فكر بوديم. نزديك نيمه

ذهنمان نرسيده بود كه كشمكش  به موتور را خاموش كرده باشد ران قايقممكن است 
سكوت مرگباری خود جلب كرد.  شده، نظرها را به با موتور خاموش ران قايقبازوان 

امواج سنگين دريا، قايق كوچك ما را چون پركاهى، در سرنشينان قايق را فرا گرفت. 
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طورى كه  برد به اى وحشتناك آن را باال و پائين مى هگون به داد و تاريكى بازى مى
ثمر بود و جاشو كه از حركت  بى ران قايقهرآن ممكن بود واژگون شود. تالش 

شتافت. جاشو  ران قايقكمك  به را رها كرد و ها آن پاروها نااميد شده بود،ی  هنتيج بى
قايق  به مراه داشتيمشده را باز كرد و موتور كوچكى را كه ه سرعت موتور خاموش به

ی  هنتيج جان گرفت. كوشش بىبرای بكار انداختن موتور اى  بست و آنگاه تالش تازه
ها نشاند. هر  كارانداختن موتور كوچك، نوميدى سنگينى را در دل براى به ران قايق

زندگى باشد. بيست دقيقه بود كه ی  هتوانست آخرين لحظ ها مى يك از اين لحظه
 جاشوآخر  دست. شد كشيده میهرسو  ها، به ، سوار بر موجما گردانسرو قايق كوچك 

كافى موجود بود. او در ی  هانداز به سراغ قوطى بنزين در وسط قايق رفت. بنزين به
اى، زير  پشت تخته ،شيلنگرساند.  میموتور  به كه بنزين رابود جستجوى شيلنگى 

زندگى را  به شدن موتور، شمع اميد وشنهم آمده و راه بنزين را بسته بود. ر فشار پاها به
ها روشن كرد. موتور كوچك، قايق ما را از ميدان بازى امواج بيرون راند و  در دل

 بار ديگر نويدبخش سرنشينان قايق شد.« در ميان طوفان»ی  هتران
باريد. قايق تاريكى قيرمانند شب  بود و باران همچنان مى دريا خروشان و هوا ابرى    

پايان، زمان ايستاده بود و  رفت. گويى در آن شب بى سويى مى به شكافت و را مى
 كرد. زد، تماشا مى فراخ دريا را كه تندتند نفس مىی  هسين

ی  هآنگاه كه باران بند آمد و اندك نور ساحلى در فضاى دريا پاشيده شد. عقرب    
زى نگذشت كه داد. چي شب را نشان مى نيمه ساعت در گردش آرام خود، دو بعداز

تر و  تدريج بزرگ هاى نورانى به نورى از دور در فضا ديده شد. لكه هاى كم لكه
هاى نور،  پيوند لكهكم  كمدادند.  ساحل مى به شدن شدند و خبر از نزديك تر مى نزديك

هاى قوى كه بر فراز  افق روشنى در امتداد ساحل گسترد. دامن اين افق تا نورافكن
شد. امواج  رفت، اما هنوز خشكى ديده نمى ه بود، پائين مىتيرهاى بلندى نشست

كوبيدند و  ساحل مى به سركش دريا كه در جزرومد شركت داشتند خود را با تمام نيرو
دويد.  طرف ساحل مى به گشتند. موج بعد از موج، شتابان دامن دريا برمى به دوباره
چشم  به . هنوز زمين ساحلشد ها شديدتر مى شديم، موج تر مى ساحل نزديك به هرچه
سوى  قايق ما يورش برد و قامت سياه و بلندش را تا آن به وار آمد كه موجى ديوانه نمى
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ريخت و آن فرو از آبش را در قايق بخشی افتاد،  قايق خم كرد و آنگاه كه از فراز مى
جاشو، چون مارى از كف قايق برخاست و تالش ی  هرا سنگين كرد. اندام ورزيد

بيرون  به ديد او هرچه دور و برش مى كرد.ان خود را براى رهايى از فاجعه آغاز ام بى
شدن را  ريختن وسايل و مقدارى از آب درون قايق، خطر غرق كرد. با بيرون پرتاب مى

موتور را  ران قايقزيادى مانده بود كه ی  هاز سر گذرانديم. هنوز تا ساحل فاصل
باقيمانده پول »بخشيد گفت:  آن تعادل مى به شخاموش كرد و درحالى كه با پاروهاي

نتيجه بود. جاشو كه تا سينه در  درگيرى لفظى بى« جا پياده شويد. را بدهيد و همين
كرد كه  تكرار مى ران قايقداد و  خطربودن عمق را نشان مى آب فرو رفته بود، بى

داختيم و قايق آب ان به خسته خود راخيس و نفر  جا ايستگاه آخر است. ما هشت همان
 .(1349تير  7يكشنبه ) شتابان راه دريا و تاريكى را در پيش گرفت

هاى مهتابى  و چراغ آرميده بودآلود كنار دريا  وهمی  هاى در همهم آسفالتهی  هجاد    
خشكى، با  به محض رسيدن به ساخت. مشرف بر جاده، هر حركتى را بر آن آشكار مى

اى رسانديم. هشت نفر،  پناه يك برآمدگى ماسه جان به خيز، خود را حركت سينه
انگيز بود. تنها ساك كوچك  شاد و خاطره يی ساحل آمده بوديم. لحظه به سالمت

آن را در اختيار داشت، از دسترس  شناس حقتراب ها، كه  محتوى پول و شناسنامه
ها  خيس شده بود. وقتى شناسنامه ها همه ها و پول جاشو در امان مانده بود. شناسنامه

اكنون در دريا گم شده بود.  رو خوش حسينرا تقسيم كرديم، فهميديم كه شناسنامه 
بين ما تقسيم كرد. هركس چند خرده پولی شد. تراب  از سفر آغاز مىديگری  بخش

ذهن  به بود،« ابوظبى»فروشان  ماهى گرفت و محل قرار فردا را كه در بازار دِرْهَم دبى
سوى  چند دقيقه از دو نفر ديگر، ساحل را بهی  هسپرد. آنگاه هردو نفر با هم، با فاصل

، إبراهيم آوخ، بعد من و  شامخی و محمود شناس حقتراب شهر ترك كرديم. اول 
از  ها شفيعیو كاظم  خيابانى و در آخر موسى محمد يقينىو  رو خوش سپس حسين

سوى  بهدور از ساحل بيابانى ی  هپناهگاه بيرون آمديم و با عبور از خيابان، در حاشي
رفتيم تا از ديد پليس  پيش مى به خيز م. ما گاه چهاردست و پا و گاه سينهشهر راه افتادي

كرديم.  محض ديدن ماشينى در جاده، خود را نقش زمين مى به در امان باشيم.
از پا داشتيم طعمه امواج دريا شده بود و ما با پاى برهنه  هايى كه در دبى به دمپايى
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خود گرفته  هاى نرم را به قدر ماسه ا آنهاى خيس م لباسگذشتيم.  ها می ميان ماسه
هاى شور زخم شده  نمود و پاهايمان كه بر اثر سائيدگى در ماسه بود كه سنگين مى

خبر از ساير همراهان، راه خود را  بی كرد. هر دو نفر بود، سوزش شديدى را تجربه مى
 داديم. ادامه می

د كه سوزش پاهاى برهنه و گذشته بوسوی شهر  بهساعتى از حركت من و ابراهيم     
در ديوار كشيده و چند قطعه زمين نزديكمان راه بازداشت. ی  هآلود، ما را از ادام خون

كمى  از پسبا آجر بسته شده بود. ها  آن به راه ورودىشد كه  ديده میدست ساختمان 
داخل يك چارديوارى راه يافتيم. بوى تعفن شديدى  به جستجو و كنارزدن چند الوار،

و دقايقى آرام گرفتيم.  يمها را دور زانو گره زد آزرد. در وسط آنجا، دست امه را مىش
  اين  يديمروشن شده بود كه فهم یكم رفت. هوا  روشنى مى رو به  یتند هوا به

از جا چارديوارى محل قضاى حاجت و يا مستراح عمومى ساكنان اطراف آن بود. 
ى سفر  نشانه كه ها را ا آنجا كه ممكن بود ماسهماسه آغشته بوديم، ت به سراپاپاشديم، 
  .پاك كرديمخود و لباس از سروروى بود دريايى 

راه افتاديم.  سوى شهر به به ساعت پنج و نيم صبح بود كه پابرهنه در كنار جاده    
اى  متروكهی  هكه منطق« آهن( الحَديد )راه سِكَّه»قول داده بود ما را در پشت  ران قايق

دور باشيم. اما با شگفتى، خود را در برابر  ياده كند تا از دسترس پليس بهبود، پ
 رفت. شمار مى به ترين مناطق ابوظبى تأسيسات گمرك ديديم كه از پليسى

شهر نرسيده بوديم. تصميم گرفتيم كه آن سر و وضع  به ساعت هفت بود و هنوز    
شهر برسانيم. سوار تاكسى  به خود را زودتر آشفته را در يك تاكسى پنهان كنيم و

ما چيزی بگويد ماشين را راه ی  هسرو وضع آشفتی  هدر بار كه اين شديم. راننده، بدون
اينجا بازار »دو سه دقيقه تاكسى را متوقف كرد و گفت:  از پسانداخت و 

ابجا ها را ج ها و سبزى است. در بازار، جنب و جوش مردانى كه ماهى« فروشان ماهى
هاى سبزى سورى و لبنانى، در نور ماليم بامدادى دست  كردند چشمگير بود. بسته مى
دلپذيرى ی  ههاى تازه در آن فضاى خشك كويرى، منظر شد. انبوه سبزى دست مى به

ساعت هشت صبح مانده  به پاشيد. دقايقى هواى اطراف خود عطر مى به ساخت و مى
 حسينمحل قرار رسيدند. چند لحظه بعد،  به ها شفيعیو كاظم  خيابانى موسىبود كه 
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اى كه  هاى چايخانه جمع ما پيوستند. ما بر صندلى به نيز محمد يقينىو  رو خوش
آرام گرفتيم. ه بود، فروشان را اشغال كرد هاى ماهى روى دكه قسمتى از فضاى روبه

هاى كمرباريك و شش كلوچه روى ميز گذاشت،  چى شش چاى در استكان وقتى قهوه
وى پرداختيم و در انتظار تراب  به درهم بود، ثروت خود را كه هيجدهی  ههم ما نيمى از

هاى جلو بازار،  دند، روى صندلىدار جمع ما بو كه خزانه شامخی و محمود شناس حق
معنى  ماندن بى ها آن هشت و نيم رسيد، ديگر منتظر آمدن به باقى مانديم. ساعت كه

 افتاد. پنج دقيقه از اعتبار مى از پسبود. قرارهاى تشكيالتى 

اى  حادثه كه اين نظر داشتيم و آن زد اما همه در يك چيز اتفاق هركسى حدسى مى    
اى گير كرده  يا توسط پليس دستگير شده و يا در راه درون چاله ها آن رخ داده بود.
بوديم. تا  داشتن آن دو، پاسخگوى مسائل خود مى بايست بدون همراه بودند. ما مى

 شب پيش، تراب راهنماى كاروان كوچك ما بود. او كه تجارب باارزشى از مسافرت
اى در رتق و  ميد، نقش عمدهفه خوبى مى هاى خليج داشت و عربى را به نشين شيخ به

هزار درهمى كه براى مخارجمان از  دهی  ههم كه اين تر كرد و مهم فتق كارها ايفا مى
شد.  هاوگو پول، محور گفتی  هايران همراه آورده بوديم، نيز پيش او بود. مسئل

ورود شناخت. نداشتن مدارك معتبر و  نمى از ما كسى را در ابوظبىكدام  هيچ
كرد و خطر  اى بود كه بر دوش هريك از ما سنگينى مى آنجا جرم بالقوه به غيرقانونى

 داد. افتادن در دام پليس را افزايش مى

فشرد، با  تكانى خورد و در حالى كه لبش را با دندانش مى رو خوش حسينناگهان     
دنبال  به در چشمانش درخشيد و دستش زواياى پيراهنش را كاويد. آنگاه برقى

توانست  كسى نمى« من چهارصد درهم دارم.»اش گفت  جنوبىگويش لبخندى، با 
خوشحالى خود را از داشتن اين مقدار پول پنهان كند. اين پول در آن شرايط كمك 

قبالً از پول همراهش چيزى نگفته  كه اين خاطر آمد. اما حسين به حساب مى شايانى به
 دت مورد انتقاد قرار گرفت.ش بود، به

فروشان، چرخيديم و سپس  بازار ماهىی  هتا ساعت ده صبح در همان محدود    
دو براى  نبود، دو به شامخی و محمود شناس حقآمدن تراب  به درحالى كه اميدى

وجو، اتاقى در  ساعتى پرس از پساهيم، راه افتاديم. من و ابر اى به يافتن يك اتاق اجاره
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ديدار  از پسشيرازى است، پيدا كرديم و تبارش گفت  منزل يك زن عرب كه مى
اين اتاق رفتيم. پرداخت شبى پنجاه درهم،  به جمعى در ساعت دوازده، دسته همراهان 

دنبال جايى  به با پول اندك ما سازگار نبود. دو شب در اين خانه خوابيديم و سپس
هاى كنار  تر بوديم كه شب شد و جايى پيدا نكرديم. ناچار آن شب را روى ماسه ارزان

ا سر برديم. در آن شب كه آسمان لحاف و زمين بسترمان بود، شب سردى را ب دريا به
نشين  اى ارزان، سر از مناطق آلونك گذرانديم. روز بعد، در پى يافتن خانهخوابی  بی
 رآورديم.د( Farm House)«فارم هَوْس»

متالشى كرده بود، ديده  را نيمه ها آن تعداد زيادى آلونك حصيرى كه باد و آفتاب،    
ها  كردند و شب اى بود كه روزها بيگارى مى شد. اينجا سرپناه كارگران آواره مى
هوس جاى خالى براى ما  دادند. فارم هاى خسته خود را در اين كپرها استراحت مى بدن

او تنها آدمى بود  . پيدا بوداش  مفقط دو چشبود كه  یپوش زن سياهپيام نداشت. اين 
خورده  هاى بلندى در اطراف اين كپرهاى توسرى كه در اين منطقه ديديم. ساختمان

كرد.  (Electrodالكترود )ی  هپوش ما را راهى منطق در دست ساختمان بود. زن سياه
 كرديم و از آلونكى اغ لگد مىهاى د در ماسهو هايمان را زير آفتاب سوزان  سايه

كشيديم. سرانجام سرپناهى خالى يافتيم كه زمينش ماسه و  آلونك ديگر سرك مى به
هم گره  هايى بود كه با كمك لته به پر از آشغال و سقف و ديوارهايش، حصيرپاره

بازار رفتيم و مقدارى كارتن  به كرد. بعدازظهر خورده بود و در مقابل آفتاب مقاومت مى
 آورى كرديم. كردن آلونك جمع الى براى مفروشخ

 آغاز نكرده بود. كپرها ، هنوز كار خود را در ابوظبىهيئت كنسولى سفارت ايران    
يا در ساعات  ها آن ماند. ساكنين هنگام روز، در زير آفتاب سوزان، متروك و تنها مى به

ساعت  بردند. ما نيز با نيم سر مى و يا در سرپناهى ديگر به كردند گرم روز، كار مى
رسانديم و آن  ها كه كولر و آب سرد داشت، مى مسجد كويتى به روى، خود را پياده

شد. هر روز يك  رفتيم، در آن مسجد سپرى مى دنبال كارى نمى به بخش از روز كه
هاى وسايل نقليه عمومى،  رانندهمانده بود، توسط  نامه براى رسول كه در دبى

حساب  به بار كرديم. محمد نيز روزى يك فرستاديم و از او تقاضاى ارسال پول مى مى
رسول  به اى زد تا اگر نامه كه در بانك صادرات ابوظبى باز كرده بود، سر مىخود بانكى 
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 ی هدربارجستجو شويم. آگاه حساب مذكور ريخته بود، از آن  به رسيده و پولى
گرفت. ما  خود مى به ، بخشى از وقت ما راشامخی و محمود شناس حقسرنوشت تراب 

بايست از تماس با  كه فاقد گذرنامه بوديم و اقامتمان در ابوظبى غيرقانونى بود، مى
 كرديم. پليس پرهيز مى

يداكردن كار نبود. ابراهيم و حسين اى جز پ براى تأمين مخارج روزمره، چاره    
كار شدند. اما ديرى نگذشت كه كارگران  به عنوان كارگر ساختمانى مشغول به

نويس  عنوان خط را گرفتند. و آن دو را بيكار كردند. من نيز به ها آن ترى جاى قوى
سه  كار پرداختم. اين كار فقط به طور آزمايشى نزد يك تابلونويس پاكستانى در بازار به

 كارم شد.ی  هتجربگى در كار تابلونويسى مانع ادام طول انجاميد. كم روز به

 جنوبى داشت هر روز سرى گويشابراهيم كه خود اهل جنوب ايران بود و     
ی  هشايد بتواند از يك زندانی كه آزاد شده باشد در بارزد تا  اطراف زندان مى به

گشت.  خانه بازمى به بدون نتيجها هر روز ام كند.وجو  پرس ، تراب و محموددوستانمان
گذشته بود كه روز مالقات زندانيان فرا رسيد.  پانزده روز از سرگردانى ما در ابوظبى

كننده، سراغ تراب و محمود را بگيرد، آن روز  عنوان مالقات توانست به ابراهيم كه نمى
كه تراب و با خبر شد ر زندان، صحبتى با يك مأمو با دادن يك پاكت سيگار و هم

محمود در زندان هستند. بعدها فهميديم كه تراب نيز خبر دستگيرى خود و محمود را 
رسانده بود. اين كار با كمك يك زندانى آزادشده،  اطالع رسول در دبى به تلگرافى

  انجام شده بود.
سفارت ايران در كويت  بنا بر آنچه در دبی شنيده بوديم می بايست هيئت سيار

شروع كرده بود اما چنين نبود و آمدن اين  كارش را رسيدن ما در ابوظبیپيش از 
سيصد درهم از پولى را كه حسين همراه داشت، براى درازا كشيد.  ابوظبی به به  گروه
پولى كه با كار در  پنج گذرنامه كنار گذاشته بوديم و مخارج روزمره را از خردهی  ههزين

كرديم. غذاى ما فقط نان و خرما بود.  آورديم، تأمين مى دست مى جا و آنجا بهاين
هاى  نانبا خريد خريديم و  قيمت ارزان مى به خرما را در آخر وقت بازار،  هاى جعبه

كرديم.  خود را تهيه میی  هخوراك روزانآمد  دست مى نسبتاً ارزان بهدارى كه  شپشك
ی كه سيصد درهمتنها پيش از آمدن هيئت سفارت،  ها، دو روز جويى صرفهی  هبا هم
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بود. قرار بر اين شد كه از گرفتن يك مانده باقى كنار گذاشته بوديم  گذرنامه برای 
 .نظر كنيم و شصت درهم آن را براى خريد نان و خرما استفاده كنيم گذرنامه صرف

كه محمد  یمآمد و فرداى آن روز، هنگا ابوظبى  تير هيئت سفارت به 23شنبه  سه
ما  حسابش را به برگشته بود خبر واريزشدن پول به اش یحساب بانك از سر زدن به

  كننده بود. كه بسيار خوشحال رساند 

كه  ما بودی  هان آواروطن همدبيرستان جابرابن حيان، محل كار هيئت سفارت، پر از     
 كردند. جوش میجنب و فارس جنوبی خليج ی  هبرای فروش نيروی كار خود در حاشي

شناسنامه  كه اين آنجا آمده بودند. بسيارى از آوارگان با به همه براى گرفتن گذرنامه
تير، هريك از ما،  27كوشيدند. روز  هم نداشتند، مصرانه براى دريافت گذرنامه مى

ا ، برسمی ايرانیاش گم شده بود، يك گذرنامه  كه شناسنامهرو  خوشغير از حسين 
 ، دريافت كرد.كه همراه داشتقالبى  ى شناسنامهنام 

 بايست ايرانى، رسيده بوديم و مىی  هگذرنامدريافت اولين هدف خود يعنى  به ما    
هدف ما آموزش نظامی در را دنبال كنيم.  اصلى خودی  هگشتيم تا برنام دبى بازمى به

بايست يك فرد معتبر،  مى براى خروج از ابوظبىبود. اردن  درپايگاه فلسطينی يك 
كمى جستجو، با يك حاجى بازارى،  از پسكرد.  جرائم، تأييد مى به عدم آلودگى ما را

كرد، آشنا شديم. اين فرد كه با  گرفت و گواهى عدم سوءپيشينه امضا مى كه پول مى
 نشان دادنكرد، از افراد مورد اعتماد پليس بود. با  جرم آلوده مى به گرفتن، خود را رشوه

خوار آراسته بود، از  هر آن بازارى رشوهمُ به عدم سوءپيشينه، كهی  هبرگگذرنامه و 
 حركت كرديم. سوى دبى ى بهبرابوظبى خارج شديم و با يك جيپ مسافر

  

  دبى به بازگشت
اى را  رسيده تير، وقتى وارد اتاق رسول شديم، رفيق تازه از راه 29دوشنبه شامگاه 

جليل دبى آمده بود.  به هواپيمابا  نام خودش بهرسمی و ی  ها گذرنامديديم كه ب
پيدا كند و پاى  شغلى در دبىبنا بود كه مهندس راه و ساختمان بود،  سيداحمديان

 اشد.ب فارس خليجی  هحاشينشين  شيخبراى گروه، در اين  ی ثابت
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دستش  رسول فرستاده بوديم، بهی  هخانی  هنشان به ابوظبىهايى كه ما از  نامه    
ارسال شده بود كامالً  آدرس يك هتل در دبى به نرسيده بود. فقط آخرين نامه كه

 او رسيده بود.  به تصادفى
 ران قايقسراغ  هب شده بوديم، رسول ما با قايق راهى ابوظبى كه اين از پسيك روز    

ايم. وى كه از چگونگى وضع ما در  مقصد رسيده به رفته بود و مطمئن شده بود كه ما
جمعى در  هتلى كه شبى دسته به اطالع بود، روزى برحسب تصادف ابوظبى، كامالً بى

اى  رسول چند لحظه ببيند.زند تا شايد مسافرى آشنا در آنجا  آن خوابيده بوديم، سرمى
نشيند تا از هواى مطبوع كولر استفاده كند. در اين ميان، صاحب هتل  مى در دفتر هتل

دستش رسيده است و او  اى با نامى ايرانى به گويد كه نامه مرد ديگرى مى به خطاب
خواند، رسول با  شناسد. وقتى صاحب هتل نام روى نامه را مى چنين فردى را نمى

تواند از سوى ما برايش  مه مىكند كه آن نا شنيدن نام مستعار خودش، فكر مى
كند. در جواب همين نامه  فرستاده شده باشد. وى با معرفى خود، نامه را دريافت مى

حساب بانكى محمد در ابوظبى ريخته بود و ما  به ساز را بود كه رسول آن پول چاره
 را دريافت كنيم. خودهاى  ، گذرنامههنگام توانستيم به

مجاور خانه ايستاده و مشغول صحبت ی  هدر كوچ 1349مرداد  2صبح جمعه     
خود جلب  به آمدند، نظرمان را مى ژوليده دو مرد ريشو كه از دوری  هبوديم. ناگهان قياف

بيست و پنج روز تقليل  به كرد. تراب و محمود كه محكوميت زندانشان از يك ماه
 رها شده بودند. دبىن با نشي در مرز آن شيخ يافته بود، توسط پليس ابوظبى

دو، از هم  ، دوبهشدن از قايق در ساحل ابوظبى پياده از پستير،   7 وقتى سحرگاه    
، شب را در همان نزديكى خوابيده شامخی و محمود شناس حقجدا شده بوديم، تراب 

طى مسيرى  از پس ها آن سوى شهر راه افتاده بودند. به داد، از كنار جادهبام بودند و
آن ی  هگيرند. سرووضع آشفت كوتاه در كنار جاده، مورد سوءظن پليس گشتى قرار مى

مسافران غيرقانونى است، ی  هماسه، كه نشان به هاى آلوده دو، پاهاى برهنه و لباس
شوند. خبر دستگيرى دو مسافر دريايى، شود كه آن دو توسط پليس دستگير  باعث مى
مسافران ی  هشود و پليس، براى دستگيرى بقي مركز پليس گزارش مى به بالفاصله

بررسى  به نيروهاى تقويتى در جاده، كه اين كند. قبل از قايق نيز تقاضاى كمك مى



 
  دبى بازگشت به 81

دان، زن به  انتقال از پس شهر رسيده بوديم. تراب و محمود، به بپردازند، شش تن از ما
 يك ماه زندان محكوم شده بودند. به ابوظبى، به جرم ورود غيرقانونى به در دادگاه

 

  بيروت به در راه سفر

 دبی آمده به چندتن ديگر از ياران سازمان نيز ،دبى به مای  هنفر گروه ششورود از پيش 
ا نيز پنج قالبى، گذرنامه ايرانى گرفته بودند. گروه می  هبا شناسنامبودند و در آنجا  

سفر ی  هها وسيل دست آورده بود. اين گذرنامه به رسمى ايرانى در ابوظبىی  هگذرنام
اى  كرد. بنا بود عده در خاورميانه، فراهم مى هاى سازمان الفتح پايگاه به از رفقا رابرخی 

ايران بازگردند و  به دند، مسافرت كنند و برخىاى كه خودشان گرفته بو با گذرنامه
 گذرنامه را در اختيار فرد ديگرى از سازمان بگذارند. 

هنگام غروب، در كنار ويترين  ابوظبى سفر كنيم، يك روز به به از دبى كه اين ازپيش 
 مى ردوبدل كرديم و بدونرا ديدم، با هم سال دوست يك كتابفروشى، حبيب مكرم

و  دوست در مورد مأموريت يكديگر كنجكاوى كنيم، از هم دور شديم. مكرم كه اين
دبى رسيده و گذرنامه دريافت  به نيز از جمله يارانى بودند كه قبل از ما نبى معظمى
 ايران بازگشتند. به دريافت گذرنامه، از پس ها آن كرده بودند.

)با نام مستعار سليمان( كه جوانى مبتكر و كارآمد بود همراه تراب  ای خامنه اهلل فتح    
رفت،  شمار مى عربى بهی  ه( كه كارشناس منطق)با نام مستعار محمدعلى شناس حق
وگو  گفت به رفتند، بيروت مى به شدند تا همراه با چندتن ديگر كه از تهران زم بيروتعا

اين سياسى با ی  هايجاد رابط ها آن ادامه دهند. هدف «الفتح» فلسطينیبا سازمان 
بودن مذاكرات،  صورت موفقو گرفتن امكانات آموزشى و نظامى از آن بود. در سازمان 

بينى شده بود كه تعدادى از  شد. پيش هاى فلسطينى فراهم مى امكان آموزش در پايگاه
هاى  ها، براى گذراندن دوره عناصر سازمان، از طريق بيروت و با كمك فلسطينى

 امان، پايتخت اردن سفر كنند. به  آموزشى،

، بايست تا دريافت خبر از بيروت اورميانه سفر كنيم، مىخ به چندتن از ما كه بنا بود    
ماندن العاده گرم بود و  مانديم. هواى دبى در روزهاى مردادماه فوق منتظر مى در دبى

كتابخانه يا  به كرد. روزها، از گرما در آنجا بدون داشتن امكانات، زندگى را دشوار مى
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ها بر بام يك مسافرخانه و يا در  برديم و شب ولر بود، پناه مىك به مسجدى كه مجهز
خوابيديم. خوابيدن در  مى یهاى گرم ساحل هاى شهر و يا بر ماسه وسط بعضى ميدان

 فرسا ناممكن بود. خاطر گرماى طاقت اتاق رسول، به

هايى را كه از  ايران برگردند، گذرنامه به بود كه بنا و محمد يقينى ابراهيم آوخ    
ما سپردند و خود در يك بعدازظهر، با يك بلم  به گرفته بودند هيئت سفارت ايران

قالبى را همراه بردند تا ی  هدو شناسنام ها آن عازم بندرعباس شدند. موتورى، از دبى
دادن شناسنامه، وارد ايران شوند. ساعتى از ظهر  با نشان مثل ساير مسافران اين مسير،

گذشته بود كه من و محمود، در ساحل دبى، ابراهيم و محمد را بدرقه كرديم. يك لنج 
دبى رسانده بوديم، در بين صدها قايق  به گيرى، مانند لنجى كه ما با آن خود را ماهى

د. محمد و ابراهيم نيز جزو هفده دا كهنه و فرسوده ديگر، مسافران را در خود جاى مى
علت  به ساحل ايران برسند. اما به نيمه شب ها آن مسافر اين قايق بودند. بنا بود

هاى متالطم خليج سرگردان  بودن دريا، اين لنج، چهل و هشت ساعت بر آب طوفانى
با  رسند. ابراهيم ساحل مى به مانده بود. باالخره دو روز بعد، مسافران خسته و فرسوده

گيرد. يك  اش، مورد سؤال پليس قرار مى جهرمى گويشآبادى و  خرمی  هشناسنام
آورد.  ياد مى عنوان فرد بيكارى كه قبالً در بندر ديده بود، به مأمور بندر نيز ابراهيم را به

شود اما چون دليل و مدركى كه از نظر آنان جرم باشد  هرحال ابراهيم بازداشت مى به
شدن ابراهيم  كنند. علت شناخته چند روز آزاد مى از پسست، وى را در دسترس نبوده ا

توسط يكى از مأموران بندر اين بود كه چندماه پيش از آن، ابراهيم براى ارزيابى جو 
سر برده بود و از  گزارشى براى تشكيالت، مدتى در آنجا بهی  هامنيتى بندر لنگه و تهي

 ظاهر طرح دوستى ريخته بود. لنگه، بهجمله با چهارتن از مأموران ساواك بندر 

وگوها با  رسيدن گفت نتيجه به گذشته بود كه خبر چند روز از انتظارمان در دبى    
بيروت  به از دبینيز  فام رسول مشكينبا دريافت اين خبر،  ما رسيد. به سازمان الفتح

، ها ، كاظم شفيعیرو خوش حسينپرواز كرد و شش نفر ديگر كه عبارت بوديم از 
 ،   حسينی( )محسن نجاتن و م ، جليل سيداحمديانشامخی محمود، موسى خيابانى

هر دو نفر با هاى رمزى كه دريافت خواهيم كرد،  در دبى مانديم تا براساس تلگراف
 شويم. عازم بيروتبا هواپيما ، هم
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خريد مقدارى مواد غذايى در  از پسشنبه، ساعت ده و نيم صبح، من و محمود  سه    
اى را كه خريده بوديم بيرون سالن، در  رفتيم و ماهى تازه شهر دبىی  هتابخانك به بازار،

بنشينيم، موسى  كه اين شديم. قبل ازكتابخانه اتاق سرايدار گذاشتيم و وارد سالن 
 تلگرامى آمده كه كاظم و محسن )من(،»شتابزده وارد كتابخانه شد و گفت:  خيابانی

 «مرداد( حركت كنند. 15 پنجشنبهفردا ) پس

نتيجه بود. تلگرام  گشت كه كوششى بى دنبال تلگرام مى به هايش موسى در جيب    
راه افتاديم. هوا داغ و آفتاب سوزان  سوى خانه به درنگ به در راه، گم شده بود. ما بى

راستى »گفت: رسيد، صدايى چنين  گوش مى بود. در ميان هياهويى كه در خيابان به
حتا  اين حرف« اى براى ما پيش بيايد چه محملى داريم؟ مسئله ها، اگر در دبى بچه

براى خود محمود هم آنقدر جدى نبود كه آن را تكرار كند و يا جوابى بخواهد. ما كه 
خود  از خود بىرا تجربه كرده بوديم، در فضاى باز دبى  فقط فشار و خفقان رژيم شاه

اى ما را گرفتار كند، از ياد برده  شده و اين واقعيت را كه هرجا ممكن است حادثه
 بوديم.

پختن غذا پرداختيم.  به را روشن كرديم وگِردسوز خانه چراغ نفتى  به رسيدن از پس    
 پز و كته، آماده شد، كاظم و جليل نيز سررسيدند. ديرآمدن حسين وقتى ماهى آب

جنوبى و سرووضع ی  ه، با قيافرو خوش حسينكننده نبود.  ، از نظر امنيتى نگرانخانه به
 گويشزندگى پرمشقت او در دوران كودكى بود، با ی  هدهند خاصى كه نشان

اى و با دستمال كوچكى كه هميشه بردوش داشت و عرقش را خشك  بندرلنگه
از پيرامون خود را همدم بود. ما بسيارى از خبرهاى  كرد، با كارگران مهاجر در دبى مى

ها در شيراز  بود و سال التحصيل اقتصاد فارغ كه اين شنيديم. حسين با وجود او مى
اش را از دست نداده بود. او گاه  زندگى كرده بود، هرگز خلق و خوى زندگى كودكى

ها انقالب را پلكان جاه و مقام خودتان  شهرى هشما بچ»گفت:  طور جدى مى به
 «فرستيد! هاى دهاتى را دم توپ مى كنيد و ما بدبخت مى

 ته سينى برسد، حسين نيز وارد اتاق شد و خبر تلگرام به كته و ماهى كه اين قبل از    
وجه با  هيچ گوشش رسيد. وضع كفش و لباس ما چنان آشفته و ناجور بود كه به به

نداشت. الزم بود كه من و كاظم، پوشاك و كفش مناسبى  خوانی هموايى مسافرت ه
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 رسيد، جليل زودى فرا مى نوبت مسافرت بقيه هم به كه اين به تهيه كنيم. با توجه
توانست  جمعى مى بازار برويم. خريد دسته به كرد كه روز بعد همه با هم نهاد پيش

 .تندرا همه پذيرف نهاد پيش ارزانتر تمام شود. اين

  

  دبىی  هحادث
 بشمار      ( بود، اقامتگاه ما شش نفر فام رسول مشكينحسن )ی  هاتاق كوچكى كه در اجار

وسايل خود را در چمدانى كه جليل از تهران با خود آورده بود و در ی  ههم رفت. ما مى
چيز از جمله گذرنامه،  بود. همهريز  لبان اتاق قرار داشت، ريخته بوديم. چمدی  هگوش

عكس برای تغيير كه  در كويت قالبى سفارت ايران های دفتر آدرس و رمز، مهر
پول، براى زيادی  انقالبى و مقدارهای  ابشد و باالخره نشريات و كت گذرنامه الزم مى

 قرار داشت.جليل، با در باز،  چمدان خريد بليط هواپيما، در داخل يا اطراف

را براى  ها آن گذرنامه،دو بايست با تعويض عكس  بيروت، مى به قبل از عزيمت    
و  اش در دريا، شدن شناسنامه علت گم بهحسين كردم.  آماده مى و محمود حسين

شنبه،  د. عصر سهنگذرنامه بگير ندنتوانسته بودمحمود بخاطر دستگيری در ابوظبی 
حسين پوشانديم و او براى تهيه عكس  به راهن جليل را كه رنگ و رويى داشتپي

شبيه مهرهای سفارت كه قالبی بازار رفت. مهرهاى الستيكى  به مناسب گذرنامه،
را  ها آن با وسايل ابتدايى توسط رفقا در ايران درست شده بود و جليلايران در كويت 

مهر كامل  كه اين شد. براى م تشكيل مىجدا از هی  ههمراه آورده بود، از چند تك
بايست شيروخورشيد را همراه حروف چاپى  را درست كنم، مى در كويت سفارت ايران

گير بود  چسباندم. اين كار بسيار ظريف و وقت مهر مىی  هالستيكى، روى زمين
مهر سفارت، ی  هتهي زا پسصبح چهارشنبه صرف آن شد. ی  ههم طورى كه به

 خاطر حاضرنبودن عكس او، ناتمام ماند. اى براى حسين آماده شد كه به گذرنامه

داشتيم. ظهر  كوبى همراه مى بايست گواهى مايه براى مسافرت هوايى مى    
رفتيم. راه طوالنى  بيمارستان دبى به چهارشنبه، من و كاظم، براى گرفتن اين گواهى

و با  رستان را با يك تاكسى طى كرديم و از نسيم خنك كولرش، لذت برديمتا بيما
  خانه برگشتيم.  كوبی به دريافت گواهی مايه
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سوى  هر شش نفر با هم به 1349مرداد  14چهارشنبه  بعدازظهر ساعت چهار
ها و در  راه افتاديم. هوا هنوز داغ و آفتاب گزنده بود. در خلوت كوچه بازار دبى به

كرديم. دبى، همچنان باز و آزاد و بدون پليس  سوى بازار حركت مى به ديوارهای  هساي
 آمد. ما كه در ايران طعمى از آزادى نچشيده بوديم، نظر مى و دور از چشم ساواك به

اى كه از  محض خروج از حصار امنيتى و خفقان حاكم بر آن، همچون فنر فشرده به
هيچ خطری بينى  از دست داده بوديم و با خوشحصارى بگريزد، مهار امنيتى خود را 

 كرديم.  را در دبی إحساس نمی

  ،خودی  ههاى ژوليد هاى پالستيكى و قيافه هاى فرسوده، دمپايى آن روز با لباس  
كارگران مهاجر شباهت  به بازار بوديم. ما درحالى كه سرووضع آشفته خود را كه راهی 

 وگوهاى متداول، م، همراه با هم و سرگرم گفتكردي داشت، پوششى امنيتى قلمداد مى
فروش  بازار رسيديم. اول سراغ يك چمدان به ساعت بعد راه خود ادامه داديم. نيم به

ها گران  رفتيم، چند ساك و چمدان را برانداز كرديم و قيمتش را پرسيديم. قيمت
ی  هك مغازراه خود ادامه داديم. ي به تر نظر آمد، براى يافتن كااليى ارزان به

خود جلب كرد. با  فروشى كه در طرف ديگر بازار قرار داشت، نظر ما را به پيراهن
دار كه از  آنجا وارد شديم و چند پيراهن انتخاب كرديم. مغازه به باالرفتن از دو پله

هايى را كه سر  رسيد، پيراهن نظر مى اش خوشحال به ديدن شش مشترى در مغازه
ها را جلو  پيراهنی  هكرد. وقتى او، بست بندى مى سرعت بسته زديم، به قيمتش چانه مى

دار آن  كرد. مغازه نهاد پيش ما گذاشت تا پولش را دريافت كند، موسى سه درهم كمتر
اش را ترك  را نپذيرفت و روى حرفش ايستاد. ما نيز بدون آنكه از او خريد كنيم مغازه

اش پائين آمد  هاى مغازه دنبال ما از پله به كرديم. اين مرد كه شديداً عصبانى شده بود
 فروشى رفت. دكانى جنب چمدان به و

فروشى ديگرى، وارد يك بازارچه شديم. موسى كه  ما، در جستجوى پيراهن    
جا  من همين»مورد انتقاد محمود قرار گرفته بود، با ناراحتى گفت:  زدن خاطر چانه به

آهنى ی  ه، جليل و حسين، در كنار پنجرموسى« مانم تا شما خريدتان را بكنيد. مى
ديگرى رفتيم ی  همغاز به يك صرافى كه بسته بود نشستند. من همراه كاظم و محمود،

و چند پيراهن و شلوار انتخاب كرديم و بهاى آن را پرداختيم. هنگام ترك مغازه وقتى 
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دام كه قد و الغران چهره، كوتاه آمديم، مردى سياه هاى جلو آن پائين مى از پله
م. وى يعربى گفت كه ما نفهميد به سفيدى برتن داشت، جلو آمد و چيزىی  هدشداش

آميز از همراهى  زده و با حالتى اعتراض بالفاصله دست من و كاظم را گرفت. ما حيرت
 درنگ اى سفيد، سر رسيد. او بى با اين مرد طفره رفتيم كه مرد چاقى، مانند بشكه

 چنگ گرفت. آن دو نفر، بدون توجه به و راسراغ محمود رفت و دست ا به
بردند. وقتى از صرافى گذشتيم، از موسى، حسين و  سويى مى به اعتراضمان، ما را به

مگر »گفتيم:  ى مىسفار به جليل كه بنا بود در آنجا منتظر ما باشند نيز خبرى نبود. ما
طرف  به انكش جاى هر جوابى ما را كشان به ها آن و« چه شده؟ شما كى هستيد؟

جيپ  به شدن كشاندند. با نزديك بازار ايستاده بود مىی  هماشين جيپى كه در دهان
 اند. نشستهپليس پليس متوجه شديم كه سه رفيق ما نيز دستگير شده و در خودرو 

مراقبت دو مأمور پليس  تحت ما را در دو صندلى عقب جيپ، در كنار رفقايمان و    
راه افتاد. از يكديگر و از پليس  به بهت و حيرت ما،نشاندند و خودرو در ميان 

شما عرق »پرسيديم چه اتفاقى افتاده است. يكى از مأموران در پاسخ ما گفت:  مى
حالتى از بهت و نگرانى، ما شش نفر را فرا گرفته بود. تنها چيزى كه « ايد. خورده

اش را  گذرنامه آشكار بود اين بود كه ما همگى يكجا در چنگ پليس بوديم. جليل،
ها  ها و شناسنامه همراه داشت اما بقيه فاقد هرنوع مدرك شناسايى بوديم. گذرنامه

بدون ی  هدانستم كه گذرنام عنوان مسئول مدارك سفر، مى همه در خانه بود. من به
ی  ههاى مهرخورده و مهرهاى الستيكى سفارت، همه در يك جعب عكس، عكس

بار  تى كه اتاق لو برود، وجود اين مدارك، فاجعه بهكفش در كنج اتاق است و در صور
خانه را لو ندهيم وضع خطرناك »رفقا گوشزد كردم كه:  به خواهد آورد. چندبار آهسته

ديگران نيز هركدام چيزى گفتند، « دفتر رمز در خانه است.»جليل نيز گفت: « است.
يك ميدان كه آشنا  تصميم مشتركى رسيده باشيم، خودرو دور به كه اين اما قبل از

ميدان شد و در برابر ی  هاى در گوش رسيد، گردش كرد و سپس وارد محوطه نظر مى به
 درب بزرگى توقف كرد.

شب پيش از آن، وقتى از گرماى  نام داشت و ما سه« نايف»اين ميدان، ميدان     
در  شب چندساعتى را فرساى اتاق رسول گريخته بوديم در آنجا بسر برديم. آن طاقت



 
  دبى ی حادثه 87

جا خوابيديم. قبل از خواب، ساختمان  وگو گذرانديم و همان گفت به چمن وسط ميدان
درخشيد و ديوارهايش  شهربانى را تماشا كرده بوديم. ما ساختمانى را كه در نور مى

دادند ديده بوديم، اما هرگز  را كه كشيك مىهايی  بلند و سترگ بود و نيز پاسبان
خبر از آنچه كه در پشت آن  بود. ما بى ى و زندان دبىدانستيم كه آنجا شهربان نمى

، شب آرامى را در وسط آن ميدان صبح كرده بوديم. ما تگذش ديوارهاى سنگين مى
هرگز از خطرى كه در چندقدمى ما بود بويى نبرده بوديم و دبى را آزاد و دور از چشم 

 پنداشتيم. پليس و ساواك مى

 از جيپ، از درى بزرگ كه زير طاقى بلند بود، گذشتيم و وارد  شدن پياده از پس    
از بخشی آورد.  ياد مى به هاى قديمى را اى شديم كه با ديوارهاى بلندش، قلعه محوطه

آن راه داشت، از دو طبقه اتاق پوشيده شده بود و ايوان  به حياط كه درب ورودى
يافت. اينجا  حياط راه مى به ين پلههاى باال قرار داشت كه با چند باريكى در جلو اتاق
ها، ما را كنار ديوار رديف كردند. هركدام از  باالرفتن از پله از پسحياط شهربانى بود. 

گفت. يكى  ديگران مى به تجارب خود را در كلماتى با صدايى آرامی  هما، چكيد
 ، پساند ما مست هستيم حاال خواهند ديد كه دروغ است اينها فكر كرده»گفت:  مى
ما كارى نخواهند داشت، بنابراين اگر بگوئيم در جايى ساكن هستيم، ولمان خواهند  به

را از پليس شنيدم، ما كه « حَرامى»وقتى ما را گرفتند لغت »گفت:  ديگرى مى« كرد.
هرحال  به»و من باز هم تكرار كردم كه « جاى ناجورى نكشد دزد نيستيم، شايد به

 «خانه را نبايد لو داد.

دو اتاق راه داشت بردند. چيزى نگذشته  به درون سالنى كه به چند دقيقه ما را از پس    
 اش ما را هاى استخوانى چرده از اتاقى بيرون آمد و با حركت دست بود كه مأمورى سيه

عربى ی  هداخل اتاق فرا خواند. مردى فربه و بلندقامت كه پوست سفيدش با دشداش به
 فشرد و هم مى هايش را به يز بزرگى لميده بود. او دستنمود، پشت م بيگانه مى

 داد. ما فاجعه را دقت گوش مى به دام انداخته بودند، به هاى دو مأمورى كه ما را گفته به
كرديم كه ناگهان مردك با نگاه تيز و تلخى، احمقانه چنين  گوش هم زمزمه مى به

اش )چفيه  گاه چارقد عربىآن« فهمم. گوئيد، من فارسى مى چى در گوشى مى»گفت: 
 ما دوخته بود و به عگال( را روى سرش ميزان كرد و درحالى كه چشمانش را
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داد، از جايش بلند شد. فضاى اتاق براى هيكل او  مقابلش فحش مى« دزدان« به
آمد. فحش همچنان بر زبانش جارى بود تا جلو آمد و از اسيران  مىنظر  بهكوچك 

را پرسيد. جواب نفر اول  دبى و محل سكونت در دبى به رودخود، نام، شهرت، تاريخ و
ها در كنار دريا  و دوم اين بود كه جاى مشخصى براى سكونت ندارند و شب

كرده است.  اند. نفر سوم موسى بود كه گفت در يك خانه زندگى مى خوابيده مى
خواست بداند كه گ درن گشود و بی، از هم «خانه»ی  همردك با شنيدن كلمی  هچهر

اش  گونه به كه يك سيلىبيراهه ببرد  كوشيد او را بهخانه در كجا بوده است. موسى 
نيز ديگران پرسش را از همين آگاهى دبى ی  هرئيس ادار ،«بوستانى»نشست. 

 هاى دنبال كشف نشانى خانه بود، مأمورى يكايك جيب بهوی  در حالى كه  پرسيد. می
كليدى كه در جيب كاظم بود رسيد. گرچه كسى  به گشت. سرانجام وى ما را مى

اى باشد كه موسى نام برده بود، اما پليس  خانه به اعتراف نكرد كه آن كليد متعلق
 براين باور بود.

سوءظن كرديم از  يی زندگی می در خانه كه اين فكر كرده بود كه با گفتنموسى     
 بسا ما را آزاد كنند. خواهد كاست و چهپليس 

« برويد خانه را بگرديد.»دو مأمورى كه ما را شكار كرده بودند گفت:  به بوستانى    
كاظم و نيز كليدى را كه در جيب او . دو مأمور پليس اجرا درآمد به دستور بالفاصله

گذشت. هوا تاريك شده  يافته بودند با خود بردند. لحظات سنگين و دردآورى بر ما مى
مدهاى اين آ هاى ما را فرا گرفته بود. كابوسى كه از پی اى جانفرسا دل بود و دلهره

داشت و ذهن  دعا و استمداد از غيب وامى به ها را ها نشسته بود، دل حادثه در ذهن
 طلبيد. مذهبى ما، از خداى خويش معجزه مى

رفت كه هرگز قابل  راهى مى به بود وحوادث از دست ما خارج شده ی  هاكنون رشت    
كرديم،  بينى نبود. در حالى كه ما دقايق بسيار طوالنى انتظار را تجربه مى پيش

پليسى خود، اثرى از جرم پيدا ی  هرسند تا با شام خانه مى به مأموران با راهنمايى كاظم
مأموران وارد پول دزدى بود. يكى از شايد ، پيداكردن چند كاال يا ها آن كنند. خواست

گردد. اتاقى كه خالى  دنبال اموال دزدى مى به شود و با چشمان پليسى خود اتاق مى
كند. اتاقى با چند پتو و كمى خرد و  اى او را مأيوس مى رسد، براى لحظه نظر مى به
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اى  ريز جايى براى جستجوى پليسى نيست. چمدانى پر از كتاب و جزوه كه در گوشه
دل  مقوايى كفش كه در كنجى ديگر افتاده است، چنگى به ی هقرار دارد و جعب

گويد حاال كه تا اينجا  افتد. بعد با خودش مى فكر بازگشت مى به اى زند. لحظه نمى
شدن  چمدان بزنيم. شايد در زير كاغذها پولى پنهان باشد. با نزديك به ايم دستى آمده

افتد. خواندن  زوه مىخطوط قرمز روى يك ج به چمدان، چشم او به مأمور پليس
عربى ی  هكند. جزو جمالتى عربى با محتوايى سرخ و انقالبى، چرتش را پاره مى

چند ولگرد ايرانى چه ی  ه)سرودهاى انقالبى فلسطينى(، در خان« اناشيدالعاصفه»
ی  هكند؟ اگر چه سرقتى كشف نشده، الاقل چيزى پيدا شده است تا وسيل مى

اشد. مأمور پليس، همكارش را كه بيرون اتاق آگاهى ب خدمتى پيش رئيس خوش
خواهد تا چمدان را با هرچه در آن بود  كند و از او مى تفاوت ايستاده بود، صدا مى بى

جاى كفش،  رود. به كفش مىی  هسراغ جعب به خودرو منتقل كند. آنگاه خود به بردارد و
بيند. ديگر  را مى خورده و مهرهاى سفارت سالم يا دستی  هچند شناسنامه و گذرنام

آگاهى ی  هادار به را هرچه زودترشده  كشفی  هگنجينكردن نيست، بايد  وقت درنگ
 وقت تلف كرد.بايست  بود نمیچمدان آنچه در براى جمع و جوركردن  ابرساند. حت

 گذارد. كند و عقب لندرور مى پليس، چمدان را با هرچه در آن بود، بلند مى

مراقبت يك مأمور در عقب خودرو  تحت نى، كاظم كهدر بين راه خانه تا شهربا
 شود، چندين جزوه را از چمدان بردارد و از ماشين بيرون بياندازد. نشسته بود، موفق مى

دراز پر از ساعت طول كشيده بود، اما براى ما زمانى بسيار  تمام ماجرا تنها نيم    
كشيد و از  مىاش  مشك مردى كه بار بزرگى را برناگهان بود. دلشوره و نگرانی 

آگاهى باال آمد. وقتى ی  ههاى ادار خوشحالى نيشش تا بناگوش باز شده بود، از پله
داد و  اش در هوا، دامنه فاجعه را نشان مى هاى خالى ما رسيد با حركت دست به كاظم

كفش را كه ی  هپشت سر او مأمور ديگرى جعب« ها بيچاره شديم. بچه»كرد:  تكرار مى
فشرد. درحالى كه تلخى اين  هايش مى جرائم بود حريصانه در دستی  هعباكنون ج

اى را كه مرتكب شده بوديم،  لحظات شوم بر ما چيره شده بود، عاجزانه، گناه كبيره
، بوستانىی  ههاى دريد داخل اتاق بردند. در چشم به كرديم. لختى بعد، ما را تماشا مى

ما انداخت و زيرلب چيزى  به زد. او با ناباورى نگاه تيزى ها موج مى لذت ديدن غنيمت



 
  برفراز خليج فارس 90

هاى ما  هاى متكامانندش بر صورت با دست سراغمان آمد. بوستانى به گفت و بعد
اولين نفر  به كرد. داد و سؤالى مى هركدام سمتى را نسبت مى به نواخت و سيلى مى

تو »من گفت:  به و« تو وزير كشورى»نفر دوم گفت:  به !«وزيرى آها تو نخست»گفت: 
آگاهى، ماجرا را ی  هداد كه اين مأمور كاركشت اين سؤاالت نشان مى« اى. وزير خارجه
بيند. او گمان برده بود كه ما يك گروه جعل پاسپورت هستيم. او كه از  چگونه مى

نى شد و با مشت و لگد شدت عصبا همراه با سيلى، جوابى نگرفته بود بههای  پرسش
اينها مال ما نيست، ما در »گفتيم:  دفاعش افتاد. ما همه مى هاى بى جان طعمه به

كرديم. حسن ما را در بازار مالقات كرده بود و  نام حسن زندگى مى شخصى بهی  هخان
كرد كه در برابر پرداخت مبلغى، براى  نهاد پيش وقتى متوجه شد كه ما گذرنامه نداريم،

جا زندگى  او رفته بوديم و همانی  هخان به اين دليل ما به ذرنامه تهيه كند.ما گ
هاى بعضى از ما در  خورده و عكس هاى دست اين محمل، وجود گذرنامه« كرديم. مى

 كرد. ها را توجيه مى بين گذرنامه

 پليس بود،ی  هبخشی از كاالهای كشف شداش  جليل كه مدارك مهندسى    
او رفته ی  هخان آشنايى با حسن، به از پسندانستن زبان عربى،  علت به گفت كه مى

حسن مالقات كرده است و از ی  هنفر را نيز در خان داشت كه ما پنج است. او اظهار مى
چگونگى كار و فعاليت ما اطالعى ندارد. مدارك مهندسى جليل و دفتر رمز، كه شامل 

ی  هو نيز كلمات رمزى براى مبادلهايى براى تماس با رفقاى سازمانى  تلفن و آدرس
 ، در برابرمان قرار داشت.خبر بود، همگى روى ميز بوستانى

كه از جمع ما چيزى دستگيرش نشده بود فقط كاظم را نگه داشت و بقيه  بوستانى    
ت. كاظم، در بازجويى انفرادى ما را از اتاق بيرون انداخت و در اختيار دو مأمور گذاش

شده را، انكار كرده بود. وى در حالى كه  نيز هرنوع اطالع از مدارك و وسايل كشف
كش رفته و در جيب  مورد بازجويى قرار داشت، دفتر رمز را از روى ميز بوستانى

خروج  از پسوست. او ما پي به اين بازجويى، كاظم نيز از پسشلوارش پنهان كرده بود. 
زمين انداخته و با پا آن  به ، هنگام عبور از در بين دو اتاق، دفتر رمز رااز اتاق بوستانى

 آورى كند. عنوان آشغال جمع زير يك در رانده بود تا شايد نظافتچى آن را به به را
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رسيد،  آن مى به ها ز اتاقهوا تاريك بود و صحن حياط زندان با نور ضعيفى كه ا    
شد. در  ها پائين بردند. در وسط حياط، چند اتاق ديده مى . ما را از پلهنمود میانگيز  غم

 درب ورودى شهربانى بود، باز شد و ما را به ها كه مشرف چوبى يكى از اين اتاق
از هاى پيش  وآشغال بازداشتى تاريكى اتاق كوچكى سپردند. اتاق، نمناك بود و آت به

ها جايى براى نشستن خود باز  ما، بر زمين سيمانى آن پراكنده بود. وسط آشغال
اى فشرده، زانو  شكل حلقه به نفرى آزرد. ما شش كرديم. بوى ادرار و تعفن مشام را مى

اى را كه در  رفت، فاجعه زده بر زمين نشسته و با صدايى كه از دايره خودى فراتر نمى
 آن را هرچه محدودتر كنيمی  هيم و براى آنكه دامنكرد آغازش بوديم نجوا مى

انگيز در تاريكى، ياد  پرداختيم. اين نشست اندوهبار و نجواى غم تراشى مى محمل به
 آورد. ذهن مى به شد شام غريبان را، كه در شامگاه عاشوراى حسينى برپا مى

شديم و در  ىجمع مكوی هاى  در دوران كودكى، هرساله در غروب عاشورا، با بچه    
هاى  گروه به ها انداختيم. بچه راه مى هاى تنگ و تاريك شهرمان دسته عزا به كوچه

سرايى با صداى بلند در فواصل  ها در حال نوحه شدند و گروه چندنفره تقسيم مى
وار بر زمين  رسيديم، حلقه اى كه مى هركوچه به كردند. چندمترى از يكديگر، حركت مى

با صدايى نه چندان بلند و با آهنگى اين بار حسين،  بازماندگان امام ياد به نشستيم و مى
راه خود ادامه  به اى ديگر تا كوچهسرايی  با نوحهخوانديم. سپس  دلسوز، مرثيه مى

زده و عزادار  اندوهكوی و برزن را هاى  كوچه كوچه پسی  ههم داديم. وقتى مى
 گ عزادارى آنجا رونق بخشيم.مراسم بزر به رفتيم تا حسينيه مى به كرديم، مى

كرديم. گذاشتن ما  ، شامگاه يك روز پرحادثه را تجربه مى«غربت دبى»اكنون در     
اى كه  تجربگى پليس دبى بود. در لحظه جا، نشان آشكارى از كم نفر در يك شش

 رابودن دستگاه پليسى دبى  روى ما بسته است، خام به درهای  ههم آمد نظر مى به
داشت كه رهايى از  فال نيك گرفتيم. يكى از رفقا با كلماتى اميدبخش اظهار مى به

درازا كشيد و ما در انتظار  به چنگ چنين دستگاهى دشوار نخواهد بود. ساعات تاريكى
  كرديم. شمارى مى صبح دقيقه

بچشم دلخراشى را نشان می داد، ديدگاه كوچكى كه قسمت شرقى حياط ی  هاز پنجر
پاهاشان در قفل  ها آن اى افتاده بودند. چند مرد در كنار هم روى زمين ماسهآمد.  می
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در زنجيرشدن و زندانى بودن را ی  هچوبى مشتركى مهار شده بود و مجازات دوگان
 گذراندند. ازسر مى

دنبال  به تاريك، در زواياى ذهن خودی  هزانوها در بغل، نشسته بوديم و در آن بيغول    
هاى دور پيوست. جايى كه در آن بوديم  گذشته به افكارمی  هگشتيم. رشت چاره مى

اى  كام شومش كشيده بود. خاطره به مانند چاهى بود در بيابانى دور كه ما شش نفر را
 در دلم گشود. را اى از اميد ذهنم آمد و روزنه به از دوران كودكى

  

  دخترى در چاه
يالت تابستانى مدارس بود. من و برادرم كه تعطی  هساله بودم و اولين جمع دوازده

رفتيم. آن روز صبح، با  يك گردش ييالقى مى به تازگى صاحب دوچرخه شده بوديم، به
قرار  مشهد )ميدان آب كنونی( سن و سال، در ميدان گلكارى هاى هم چند نفر از بچه

رغ از درس و مدرسه، سوارى در هواى لطيف و آفتابى و فا گذاشته بوديم. دوچرخه
ترين  را كه نزديك« طُرُق»وگويى با دوستان،  سرگرمى خوبى بود. بعد از گفت

حركت كنيم متوجه شديم كه براى  كه اين گاه آشنا بود، انتخاب كرديم. قبل از تفريح
در خانه برگشتم و طنابى همراه آوردم.  به بستن بار بر ترك دوچرخه طناب الزم است.

 طُرُق خواهيم رفت. به هم گفتم كهادرم م به اين ميان

راه خود ادامه داديم.  باريكى بهی  هشوسی  هعبور از چند خيابان شهر در جاد از پس    
رفت.  پيش مى به اين جاده در كنار مزارع گندم و گاه نيز جاليزهاى هندوانه و خربزه

اى  در كنار مزرعه انگيز بود. هاى پرطراوت در جاليزها هوس بديهى بود كه ديدن ميوه
 نارس(ی  همشهدى براى خربزی  هواژكردن سيبچه ) خريد و مزه از پستوقف كرديم و 

طرق رسيديم. در كنار تنها جوى  به راه خود ادامه داديم. ساعتى راه پيموده بوديم كه به
درنگ بازى شروع شد.  درختى بارمان را بر زمين گذاشتيم. بىی  هدر ساي« آب طرق»

كشيد.  دنبال خود مى به پريد و ما را آن سو مى به اه داشتيم كه از اين سوتوپى همر
 از پسجمع ما پيوستند.  به سرگرم بازى بوديم كه پدرم همراه با دو نفر ديگر از آشنايان

اى  خستگى از بازى، غذايى را كه آورده بوديم روى پريموس نفتى گرم كرديم و سفره
ما آن روز زياد بودند. هر كدام در انند مدشگران تيم. گردلپذير درختان انداخی  هدر ساي
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گردش، بازى، خوردن و نوشيدن سرگرم  به هاى كوتاه، اى در زير چترى از درخت گوشه
 بودند.

ها  گردش درآمد. پشه به آلودى باالى سرمان مهی  ههنوز ناهار تمام نشده بود كه لك    
با  ها آن شدند. شايد و بيشتر مى در حركت بودند، بيشترفشرده كه در يك گروه 

كوچ  بودمزاجشان خوش  به آنجا كه بيشتر به جاشدن آفتاب در سطح باغ، جابه
سويى  به شده را گرفتيم و هاى پتوهاى پهن ها، گوشه كردند. براى دورشدن از پشه مى

 بستر جديد پيدا شدند. بارباالی ها دوباره در  كه پشه نبود كشيديم. لحظاتى بعد پشه
سر و روى و دست و پا  به بردار نبودند، ها دست جا كرديم، اما پشه ديگر پتوها را جابه

ها در  ايم از پشه زدند. فكر كرديم مادام كه زير درخت نشسته چسبيدند و نيش مى مى
طرف ديگر جوى كه خالى از درخت بود  به امان نخواهيم بود، بهتر آن بود كه

آب و علف كه غرق در آفتاب بود  بيابانى بى به جوىديگر ی  همكان كنيم. كران نقل
ها و پتوها را   هچرخدوها را باال زديم،  پيوست. جوى آب، پهن و كمى گود بود. پاچه مى

ی  هاى كه از ساي باريكه به آن سوى آب، به گرفتيم ودوش ريزها بر  با ساير خرده
 برديم.ماليمى برخوردار بود 

ا راحت شديم. ساعتى از ظهر گذشته بود، هواى گرمى كه ه ترتيب از شر پشه بدين    
ها را خشك كرده بود. آب آشاميدنى كه از خانه  خاست، لب از بستر بيابان آفتابى برمى

آلود و نامناسب بود. طنابى را كه همراه  گل ،آورده بوديم، تمام شده بود و آب جوى
سن و سال من  مويم كه هميك قورى خالى گره زدم و همراه پسرعی  هدست به داشتيم

آفتاب داغ  به آب آشاميدنى راه افتاديم. ما در بيابانى كه خود رای  هبود براى تهي
ی  ههاى خاكى كه در فاصل گشتيم. برآمدگى دنبال چاه قنات مى تابستانى سپرده بود، به

ها باقى  سوى خود كشيد. اين برآمدگى شد، ما را به جوى ديده مىی  هراندورى از ك
 .يك رشته قنات بودی  هاندم

هايى در  شيوه سنتى آبيارى در ايران است، در اين شيوه چاه ،سبك آبيارى با قنات    
را از زير،  ها آن كنند و ، حفر مىيی تپه اى وسيع شيب يك دشت پهناور و يا در دامنه

مناطق  به شكل آب روان به ها، چاهايستاده در دهند تا آب  هم پيوند مى به توسط راه آبى
چاه ديگر سر  به كنان در جستجوى آب، از چاهى مسكونى دهات برسد. ما بازى
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انداختيم و براى شنيدن  كشيديم و براى آنكه آب پيدا كنيم سنگى در چاه مى مى
گذشتيم و چاه  آمد مى سپرديم. از چاهى كه صدايى نمى چاه مى به صداى آب، گوش

چاه  به خرين سنگ را در آخرين چاه انداختم وكرديم. وقتى من آ ديگرى را آزمايش مى
سنگ نينداز، »كنان گفت:  ظرافت صداى يك دختربچه گريه به گوش دادم، صدايى

 شد. اما شايد اين يك خيال بود. در چاه چيزى جز سياهى ديده نمى« سنگ نينداز.
از رسيد. پسرعمويم را  گوش مى كودكى از چاه بهی  هصداى گري ،گفتاردنبال آن  به

آمد با هم  چاه گوش داد و صدايى را كه از چاه مى به ماجرا باخبر كردم. او با ناباورى،
 «من فاطمه هستم.»گفت:  شنيديم كه مى

ترها رسانديم و ماجرا را برايشان گفتيم. كسى حرفمان را  بزرگ به تندى خود را به    
هاى در حال  بچه به پنداشت. يكى، شكلى آن را نادرست مى به كرد. هركس باور نمى

ايم. سرانجام  را شنيده ها آن گفت كه ما بازتاب صداى كرد و مى بازى در باغ اشاره مى
كنار چاه آمد و صداى  به خود زحمت داد و ترها به در برابر اصرار ما، يكى از بزرگ

اى دور چاه حلقه زدند و  عدهكم  كمرسيد، شنيد.  گوش مى كودك را كه از ته چاه به
بايست يك نفر از چاه  اى در چاه را تأييد كردند. براى نجات كودك مى بچهوجود 

آورد. كسى جرأت انجام چنين كارى را  رفت و كودك را با خود باال مى پايين مى
طناب نياز بود. طناب كوتاهى كه من همراه داشتم،  به داخل چاه، به نداشت. براى رفتن

اى  اى در جاده دان دور از چاه، كاميون قراضهاى نه چن وقت در فاصله كافى نبود. همان
جاده  به دوان خود را رفت. يك نفر دوان سويى مى به پاشيد و خاكى، گرد و غبار مى

رسانيد و كاميون را متوقف كرد. دقايقى بعد مردى طناب بر دوش از كاميون پياده شد 
چاه انداخت و  به درنگ طناب را اى بود. بى كن حرفه طرف چاه آمد. او يك چاه به و

 رسد. وى طنابى را كه در دست من بود گرفت و ته چاه نمى به احساس كرد كه طناب
دست تماشاچيان دور چاه سپرد و از  طناب خودش گره زد. آنگاه يك سر طناب را به به

 انداختن طناب بست و بيرون آورد و خود با چنگ به طناب پايين رفت. فاطمه را
ساله، از چاهى دورافتاده، در بيابانى متروك،   آمد. دخترى هشتديوار، از چاه باال به

گريست. از  شدت مى رسيد، به نظر مى بيرون كشيده شد. دخترك كه ظاهراً سالم به
 بستگانش كه با يك كاميونی  ههم ها پيش كه اين دختر ناپديد شده بود، ساعت
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رو كرده بودند و هنوز  را در جستجوى او زير و« طُرق»ييالق آمده بودند، باغ  به
گشتند. دخترك صبح آن روز، در حال بازى از پلى  دنبال او مى به بعضى در جوى آب

هاش دويده بود كه  بازى دنبال هم به جوى،سوی بر جوى گذشته و در بيابان باز آن 
 چاه افتاده بود. به ناگهان دور از هر چشمى

  

  بازپرسى در دبى
 مانند هر شب ديگر سحر شد و وم در اتاقك وسط شهربانى دبىآن شب دراز و ش

هاى حياط زندان، بسترى طاليى گسترده  بامداد رسيد. نور صبحگاهى كه بر ماسه به
كرد. ساعت حدود هفت بامداد بود كه در  بود، غم سنگين شب پيش را كمرنگ مى

ر بسته بود و يك سينى چاى روى كم به اتاق باز شد و اندامى الغر و باريك كه لنگى
هركس يك چاى در فنجان پالستيكى و يك قرص نان  به دست داشت وارد اتاق شد.

سروصدا از راهى كه  كرد، داد و مثل شبحى، بى اى از شكم را پر مى كه تنها گوشه
آمده بود برگشت و در بسته شد. بار ديگر كه در اتاق باز شد وسط روز بود، مأمورى 

دوم هدايت كرد. ی  هآگاهى در طبقی  هادار به بيرون اتاق فراخواند و به ويان ما راگ يااهلل
همكف ی  هطبق به نگارى بازپرسى مختصرى صورت گرفت. سپس ما را براى انگشت

ما در پاسخ سؤاالت مأمور  كه اين رسيد. با نظر مى بردند. برخوردها احتياطآميز به
 از پسرديم، از فحش و كتك خبرى نبود. هاى شب پيش را تكرار ك آگاهى، گفته

كردن  يك حصار آهنى گذشتيم. در آنجا بعد از خالىی  هنگارى، از آستان انگشت
اتاق مجاور  به ما رای  ههم ها و كمربندهايمان، ها و گرفتن بند كفش محتويات جيب

ی  هفشرد هم سختى جايى در ميان جمعيت به كه بازداشتگاه موقت بود، فرستادند. به
ريزان اين اتاق كوچك و تاريك  جمع گرمازده و عرق به اتاق، براى خود باز كرديم و

آهنى بر حدود چهل نفر ساكنان ی  هدستور پاسبانى كه از پشت پنجر به پيوستيم.
كرد، روى زمين سيمانى دو زانو نشستيم. ديوارهاى بلند  بازداشتگاه، فرمانروايى مى

 فشرد و هواكش كوچكى كه بر پيشانى يكى از مىاتاق، جمعيت بازداشتى را درهم 
 شد تنها مجراى نور و هواى اتاق بود. ديده مى ها آن
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هنگام ناهار ظهر، پيكر الغراندام آن مرد هندى در آستانه در ظاهر شد و چون  به    
جايى براى ورودش در اتاق نبود از همانجا كارش را شروع كرد. تقسيم غذا براى 

هر نفر عبارت بود از يك بشقاب برنج ی  هخود جلب كرد. سهمي ا بهمدتى توجه همه ر
شد.  مو اجرا مى زندان موبهی  هپز. قانون نانوشت اى ماهى آب پز، همراه تكه نيم

بار در  دستشويى كه سه به بايست قضاى حاجت خود را با وقت رفتن ها مى بازداشتى
كار عاجز بود وخودش را كثيف  كردند. آن كس كه از اين روز بود، هماهنگ مى شبانه

براى خنده و دستاويزی اطرافيانش ستم كرده بود. اين  به خود و هم به هم ،كرد مى
 سر نشينان اتاق بود. تمسخر 

اطالع سازمان در ايران و يا رفقايمان در  به بايست جمعى ما مى بازداشت دسته    
خبر  در دفتر رمز بود كه اكنون از سرنوشت آن بى هاى لبنان رسيد. آدرس ، مىلبنان

توانست  بوديم. فقط دو نشانى غيرمستقيم از رفقايمان در ايران در ذهن داشتيم كه مى
ها را كه ايرانى بودند و بنا بود آزاد  مورد استفاده قرار گيرد. هر روز چند نفر از بازداشتى

 رسان ما باشند. توانستند پيغام فرستادند. اين افراد مى اس مىبندرعب به شوند، از دبى

كرد. آدرس او را روى چند كاغذ سيگار  يكى از رفقاى ما در بندرعباس كار مى    
رفيقمان برسانند.  به داديم تا پيغام ما را شفاهاً ها، مى دست آزادشونده نوشتيم و به مى

نيز روى « حامل اين نامه بپردازيد به تومان لطفاً مبلغ پنجاه»ی  هعالوه بر آدرس، جمل
دو روز اقامت در اين اتاق، چهارنفر را براى رساندن پيغاممان  دركاغذ نوشته شده بود. 

 برسانند. مقصد به چهارنفر قول دادند كه پيغام ما را رديم. هرراضى ك

اتاق  به اش در دست پليس بود عصر روز سوم، جليل را كه مدارك مهندسى    
هاى  هايى كه در شناسنامه نفر را با نام نشين زندان منتقل كردند و سپس ما پنج اعيان
زندان فقرا فرستادند. پليس با تمام امكاناتش در پى كشف  به مان ثبت شده بود، جعلى

دبى آمده  به سواد بوديم و براى يافتن كار، اى كارگر بى ما عده كه اين مسئله بود.
آمد. مداركى كه  دست پليس افتاده بود، جور درنمى به رياتى كهبوديم، با مدارك و نش

، چند كتاب از آثار در كويت دست پليس افتاده بود عبارت بود از: مهر سفارت ايران به
ه و نشريات فلسطينى، ، سرودهاى فلسطينى، تعدادى مجلمائو، جنگ پارتيزانى ونزوئال
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تمام )بدون عكس( و باالخره يك  نيمهی  هكامل و دو گذرنامی  هچهار گذرنام
 كلمات رمز.ی  هماي با درونيادداشت جيبى ی  هدفترچ

عمل آورده بودند آشكار بود كه يك تلگرام  به هايى كه از جليل و كاظم از بازپرسى    
وسيله آدرس يك صندوق پستى در  بديندست پليس افتاده بود و  و يك نامه نيز به

 نام سليمان نيكو دنبال شخصى به به جا ، همهنشين شارجه لو رفته بود. پليس دبى شيخ
آن صندوق پستى را در « سليمان نيكو»اى، با نام جعلى  اهلل خامنه گشت. فتح مى

 و« سليمان نيكو»نام  اى ديگر به عالوه نامه نشين شارجه اجاره كرده بود. به شيخ
 اهلل شده بود. فتح نويس كنار خيابان در دبى، جزو مدارك توقيف آدرس يك نامه به
نويس( آشنا شده و از آدرس او  خود سواد ندارد با اين كاتب )نامه كه ينا ی هبهان به

 كرد. براى ارتباطات تشكيالتى استفاده مى

ارجاع شد.  مغز متفكر دستگاه قضايى دبى به مای  هپيچيدی  هچند روز، پروند از پس    
عبور و مرور )رانندگى( و  به جرائم مربوط هب ناميدند. زيرا وى مى« قاضی مرور »او را 

غرب ی  هكرد كرد. او كه تحصيل قوانين شرعى، رسيدگى مىی  هاتهامات خارج از حوز
بايست مسائل قضايى جامعه بدوى دبى را حل و فصل  بود با معيارهاى اروپايى مى

شد.  او ارجاع مى به ئم ديگربود كه تمام جرا كرد. يك پله باالتر از او قاضى شرع مى
الكل  به اعتيادش به بود كهتبار يك حقوقدان مسيحى فلسطينى  «مرور»قاضى 

رفت و  شمار مى جرم به الكلی  شهرت داشت، آن هم در دبى كه نوشيدن مشروب
 .سال زندان محكوم كند مجازات تا ده به توانست فرد شارب الكل را قاضى شرع مى

اى خشن پشت  چهرهبا مرور ضی اقاتاق بازپرسى بردند.  به روز پنجم زندان، ما را    
هايى  دفتر رمز سؤاالتى كرد و جوابی  هاز يكايك ما درباربزرگ نشسته بود. او  یميز
كه جز انكار و ابهام چيزى نبود، شنيد. آنگاه وى دستور داد كه پليس براى را 

كار شود. دفتر رمز، يك دفتر جيبى كوچك  ز، دست بهدفتر رمی  هپيداكردن نويسند
نويسى شده بود. اين  شكل رمز در آن دست به هاى ضرورى تشكيالتى بود كه آدرس

دست پليس افتاده بود  اى، به همان دفترى بود كه بين وسايل كشف شده در اتاق اجاره
خته شده بود. زمين اندا به و شب اول دستگيرى توسط كاظم از روى ميز رئيس آگاهى

 .ه بودمأموران آگاهى داد به ه وپيدا كرددفتر را روز بعد نظافتچى زندان 
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چه كسى دفتر رمز را در اختيار داشته و  كه اين هاى تكرارى پليس در مورد پرسش
سالن دادگاه  به ما رای  ههم جايى نرسيد. سرانجام نوشته است، به چه كسى آن را مى

 هايى بانى بود، بردند. سالن دادگاه پر از ميز و نيمكتكه در طبقه همكف حياط شهر
هاى درسى بود و در انتهاى آن، جايگاه قاضى و دستيارانش ديده  شكل كالس به

در پشت ميزهاى دراز دادگاه نشستيم. نويسی  برای ديكتهدستور پليس  شد. ما به مى
سواد معرفى  دستگيرى، خود را بىابتدای كه از  رو حسين خوشو  محمود شامخی

 نويسی شركت نكردند. در ديكتهكرده بودند، 

و يك صفحه كاغذ بود كه ياد « بيك»چهار نفر، يك خودكار ما جلو هركدام از     
زبان، كلماتى را كه از دفتر رمز انتخاب  كرد. آنگاه يك نفر فارسى امتحانات را زنده مى

تناسب  به را بر كاغذ بنويسيم. هركدام از ما ها آن خواند و از ما خواست كهشده بود، 
شغل و سوادى كه قبالً گفته بوديم، خطى درست كرديم و نوشتيم. بعد دستور دادند 

پليس دم در، از اتاق دادگاه خارج شويم.  به ها را روى ميز بگذاريم و با دادن كاغذ قلم
شلوارم پنهان كردم و ی  هسرعت درآوردم و داخل ليف من، مغز پالستيكى خودكار را به

اى بعد در بازرسى بدنى توسط نگهبان زندان،  يك كاغذ اضافى نيز كش رفتم. دقيقه
 كاغذ كشف و چند فحش و سقلمه نصيب من شد.

عمل آورد ولى از آنجا كه  روز يازدهم دستگيرى، قاضى از يكايك ما بازپرسى به    
اين نتيجه رسيد  به ها پيدا نكرد، نشد و تناقضى نيز در بين گفته اى دستگيرش چيز تازه

ايم سه روز  كه اشتباه بزرگ اداره آگاهى اين بوده است كه ما را كه شريك جرم بوده
 هاى خود را هماهنگ كرده بوديم. اول در يك جا گذاشته بود و ما در اين فرصت گفته

 را ها كاظم شفيعیاتاق بازداشت و  به را مجدداً جليل سيداحمدياندستور قاضى،  به
جاى  بندى كه جليل تا آن روز در آن بود فرستادند. دو روز بعد دوباره جليل به به

 خودش منتقل شد و كاظم پيش ما چهارنفر، آمد.

  

  ارسال نامه براى سازمان

كرد. هر روز صبح، زندانيان را براى  روى كار زندانيان استفاده مىاز ني شهربانى دبى
زندانيان بيمار و گرداندند.  را برمى ها آن بردند و چندساعت بعدازظهر، بيگارى مى
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بودن  علت پيچيده به نيز گروه ما.ندكار اجبارى معاف بود به واردها از رفتن تازه
نيان يك شورت و يك زيرپيراهن آستين لباس زنداشد.  بيگاری برده نمی بهاش  مسئله

كوتاه سفيدرنگ بود كه نوارهاى قرمز روى آن دوخته شده بود. اين لباس مشخص و 
كرد، مانع فرار زندانيان در طول بيگارى بود.  مراقبت مى ها آن نيز پليس مسلحى كه از

ار ك اى از زندانيان را به نيازى كه داشتند عدهر أساس هر روز سران شهربانى ب
هايشان را با نيروى  كارگزاران زندان خانهی  ههم گرفتند. در زندان شايع بود كه مى

براى نظافت ادارات نيز چند نفر را هر روز اند.  هاى مجانى، يعنى زندانيان ساخته عمله
 كردند. در اداره راهنمايى جاروكشى مى ها آن ازدو نفر گرفتند كه  میكار  مختلف به

علت تماس مختصرى كه با بيرون زندان  به يان دو ايرانى بودند كهدر بين زندان    
اتهام  به بود و داشتند، مورد توجه ما قرار گرفتند. عبداهلل كه راننده ايرانى ساكن دبى

ی  هاش، هر روز در خان خاطر هيكل ورزيده به زندان افتاده بود، به خالف در رانندگى
جرم كشيدن حشيش  به نام حبيب كه . يك ايرانى ديگر بهكرد رئيس زندان عملگى مى

راهنمايى ی  هادار به ها براى بيگارى برد، همه روزه غير از جمعه سر مى در زندان به
 شد. )مرور( برده مى

ابزارهای گيرى خط، كش رفته بودم، اولين وسيله از  كه هنگام نمونهمغز خودكاری     
آن بايد براى پيداكردن كاغذ  از پس ورده بوديم. .دست آ كه به زندان بودممنوع در 
رفت، خواهش  بيگارى مى به كرديم. تنها راه اين بود كه از يك زندانى كه اقدام مى

توانستيم  تمام معنا دست خالى بوديم و نمى به كنيم كاغذى از بيرون با خود بياورد. ما
كن بود از ديگران كمك زحمتى را جبران كنيم، فقط با ايجاد يك ارتباط عاطفى مم

شد، خواهش كردم  بيگارى برده مى به بگيرم. من از عبداهلل كه روزها با بقيه زندانيان
عبداهلل گفتم كه من تنها  به ككمك كند يك نامه برای مادرم در ايران بفرستم.كه 
بود:  بودنم آگاه كنم. پاسخ عبداهلل واضح آور مادر عليلم هستم و بايد او را از زندانى نان

«. درد سر نينداز به خواهى نامه بنويسى، خودت را با كدام قلم و كدام كاغذ و كجا مى»
اگر چنين كارى بكنيم »زده گفت:  عبداهلل ترس خود را نيز پنهان نكرد. او وحشت

 كه اين بار تكرار شد تا خواهش و تمنايم از او، چندين« پوست از سرمان خواهند كند.
را برانگيختم، و او قول داد كه براى يافتن و آوردن كاغذ سعى  احساس عاطفى عبداهلل
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 هر روز ما در انتظار برگشت عبداهلل بوديم تا شايد كاغذى با خودپس  ازآنكند. 
شده را در  بار كاغذ كوچك و لوله ثمر ماند. يك زندان بياورد. دوبار كوشش عبداهلل بى به

رسى، كاغذ از بدنش افتاده بود و زير كش شورتش پنهان كرده بود كه هنگام باز
خوشبختانه مأمور زندان آن را نديده بود. بار ديگر كاغذى در زير بغل عبداهلل كشف 

اين خاطر چند سيلى محكم از نگهبان دم در خورد. ما كه درد اين سيلى را  به شد كه
 كه عبداهلل نشان داديم. عبداهلل به كرديم، همدردى خود را خود احساس مىی  هبر گون

حاال كه اين جور شد من انتقام خواهم گرفت. »در موضع انتقام قرار گرفته بود گفت: 
از پيش تر  عبداهلل قوىی  هاكنون انگيز« زندان بياورم. به هرطور شده بايد يك كاغذ

كوشيد براى ما كاغذ  شخصى، مىی  هيك انگيز با بود. او براى لجاجت با زندانبان و 
داد. سرانجام عبداهلل موفق شد يك ورق كاغذ را از بازرسى  اميد مى ما به بياورد و اين

درون زندان بياورد. اكنون با داشتن قلم و كاغذ،  به پنهان دارد و با خودزندان نگهبان 
علت نظارت و كنترل شديد در زندان، احتمال لورفتن نامه  به نوشتن نامه ميسر بود.
 فرستاديم كه در صورت لورفتن، آدرسى مى به بايست نامه را زياد بود. بنابراين مى

 اى وارد نكند. امنيت سازمان در ايران لطمه به

پسر عمويم كه در تهران شاغل بود با برادر يكى از اعضاى كادر مركزى سازمان 
شركت يك  مراوده داشت. در آن هنگام، حسين روحانى يعنى حسين روحانى

كار بودند. با اين  كارى داير كرده بود كه تعدادى كارگر نيز در آن مشغول به مقاطعه
كار  اى از سوى يك كارگر فرضى كه قبالً پيش حسين روحانى شد نامه حساب، مى

حسين روحانى و  به نامهراه آدرس پسرعمويم فرستاد. از اين  به كرده است، نوشت و مى
 شد. رسيد. نامه بايد كامالً پنهان از چشم ديگران نوشته مى سازمان مى به اقعدرو

ترين وقت براى اين كار بود. چند شب  رفتند مناسب خواب مى ها كه زندانيان به شب    
روز، اتاق زندان را  جايى نرسيد. چراغ پرنورى شبانه درپى تالش براى نامه نوشتن به پى

نظر داشته زيرحركات زندانيان را ی  ههم پنجره، ور پشتداشت تا مأم روشن نگه مى
شب سه نفر از ما موفق شديم در كنج اتاق و در كنار هم بخوابيم. بنا شد  باشد. يك

شكم بر  به دهد، در حالى كه نويسنده كه ظاهراً خود را از نور چراغ ناراحت نشان مى
زير پيراهن، نامه را  زمين سيمانى خوابيده و پيراهنش را روى سرش كشيده است،
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زنند، مراقب باشند تا هرگاه  خواب مى بنويسد و دو نفر مجاور نيز در حاليكه خود را به
نويسنده خبر دهند و  به مأمور نگاهش را از درون اتاق برگرفت با ضربه آرنج خود

 نوشتن آغاز شود و هرگاه الزم بود او را از نوشتن بازدارند.

« اهلل عزت»با نام اى،  دوصفحهی  هساعت در آن شب يك ناماين ترتيب طى چند به    
دبى آمده و در تماس با  به كه براى كار اهلل عزتاين نامه، . در منوشت« ممادر»براى 

كرد. با خطى ناخوانا و  تش را بيان مىدام پليس افتاده بود، سرگذش به اى ناشناس، عده
 اطالعات الزم را براى مادرش نوشته بود. از جملهی  ههم هاى اماليى، پر از غلط

كند.  راهنمايى بيگارى مىی  ه، روزها در ادار«حبيب»نام  يك زندانى ايرانى به كه اين
كرد.  پافشاری می اهلل گناهى عزت بر بىنگاشته شده بود با زبانى ساده كه چيز  همه

تهران..... تجارتخانه..... لطفاً اين كاغذ »آدرسى كه در پايان نامه آمده بود چنين بود: 
احمدآقا آهنگر  به برادرش آقاى مهندس برساند و آقاى مهندس آن را به را آقامرتضى

روز بعد از عبداهلل خواهش « بخواند. اهلل كه كارگرش بوده، بدهد تا او براى مادر عزت
عبداهلل سپرده شد. آن روز  به بيگارى، با خود ببرد. نامه به ام را هنگام رفتن كردم تا نامه

 گذشت. وقتى هنگام ظهر عبداهلل از بيگارى برگشت پانزده روز از بازداشت ما مى
خانه  به زد، او سر مى به اش كه گاهى خانه صاحبه را توسط پسر من مژده داد كه نام به

 فرستاده است تا مادر وى آن را در پاكتى بگذارد و براى مادر من پست كند. شانس
 نشاندن. هدف به انداختن و قدر بود كه تيرى در تاريكى مقصدرسيدن اين نامه همان به

كه براى انتقال  فام رسول مشكينو  ای خامنه اهلل ، فتحشناس حق ، ترابدر بيروت    
ی توافق رسيده بودند، در انتظار جواب تلگراف به ، با اين سازمانهاى الفتح پايگاه به ما

شديم.  براساس آن من و كاظم بايد راهى بيروت مىرستاده بودند. دبی ف بودند كه به
 دستور تشكيالت، از ايران به خاطر دانستن زبان انگليسى، به در اين هنگام، على بهپور

 از پسها شركت كند. يك هفته  بيروت رفته بود تا در مذاكرات با فلسطينى به
ايران برگردد.  به آيد تا از راه دريا دبى مى به ايران به دستگيرى ما، وى در راه بازگشت

بيند، از  زند و چون كسى در آنجا نبوده و اتاق را خالى مى اتاق رسول سر مى به ،بهپور
فهماند كه پليس،  او مى به كند. بقال محل، با ايما و اشاره وجو مى ها پرس همسايه

دبى آمده بود  به از ايران رضا رضايی رده است. همان زمانساكنان خانه را دستگير ك
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در دبی بيروت پرواز كند. رضا سه روز را در سرگردانى  به ،تا با كمك رفقا در دبى
، بعدازظهر روزى كه على بهپور پيدا كند.و نتوانسته بود كسى از رفقا را بود گذرانده 

رضايى در  بناگاه رود.  يك مسجد مى به را از بقال محل شنيده بود،خبر دستگيرى ما 
رضا رضايى آيد.  نظرش آشنا مى از پشت سر، به همان مسجد بوده است و قيافه بهپور

 را در يك خانه تيمى در تهران، يكبار از پشت سر ديده بود. وى با احتياط ، بهپور
كند كه باالخره خبر دستگيرى ما را  پور نزديك شده و سر صحبت را باز مىبه به

ايران و بيروت  به ترتيب و رضايى فوراً خود را به شود كه بهپور شنود. قرار مى مى
بيروت، محمد  به برسانند و ساير رفقا را از ماجرا باخبر كنند. قبل از پرواز رضايى

از جريان دستگيرى ما باخبر  رضا رضايىرسد و از طريق  دبى مى به نيز بازرگانى
كنند و رفقايى را كه در  عمان پرواز مى به رضا رضايیبيروت و  به شود. بازرگانى مى

دستگيرى ما، سازمان در  از پسگذارند. هشت روز  خاورميانه بودند در جريان حادثه مى
دانست كه چرا و  از جريان باخبر شده بود اما كسى نمى ورتهران، توسط على بهپ

 يی كه از زندان فرستاده بوديم   چگونه و با چه مداركى ما دستگير شده بوديم. نامه
دست  سوءظنى برانگيزد، به كه اين تهران رسيده بود. اين نامه بدون به پنج روز از پس

روز از دستگيرى ما در دبى گذشته بود. با  رسد. در اين هنگام بيست مى حسين روحانى
دست پليس دبى افتاده بود،  رسيدن اين نامه چگونگى دستگيرى ما و مداركى كه به

ترتيب سازمان از چگونگی دستگيری ما با خبر شده بود.  بدينشود.  روشن مى
گوار اين نا آمدهای پیشود تا از  ىالعاده اعالم م در سازمان يك حالت فوقدرنگ  بی

آموزشى بود، ی  هكه سرگرم يك برنام فام رسول مشكينگيری شود.  دستگيری پيش
تا پيرامون گرفتارى ما  گردد.  برمیدبى  به دستگيرى ما، از بيروت از پسدو هفته 

اى از آن زندانى بوديم،  وشهشهربانى دبى، كه ما در گ به دست آورد. رسول اطالعاتى به
او  به پاسبانىحتا  شود. در اين سركشى زند ولى چيزى دستگيرش نمى سرى مى

 كند. پرسد كه رسول با هشيارى خود را از خطر دور مى مشكوك شده و هويتش را مى

را  گيرد كه حسين روحانى تهران، سازمان تصميم مى به مای  هرسيدن نام از پس    
دبى بفرستد. اعزام افراد سازمان براى  به دستگيرشدگان،ی  هبراى كمك و حل مسئل

نداشت. سازمان  خوانی همآموزش در خارج از كشور با توانايى مالى سازمان كوچك ما 
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مالى های  دشواری به وقوع پيوست و نيز به دبىی  همالى بود كه حادثتنگدستی در 
، سهم خود را در يك چند روزكه عازم دبى بود، طى  د. حسين روحانىتشكيالت افزو

آن را پول شركت تأسيساتى كه وى مديرعامل و صاحب نيمى از آن بود، فروخته و 
 11در خود واقعى ی  هجا در اختيار سازمان گذاشته بود. وى سپس با گذرنام يك

رسد، رسول  دبى مى به وقتى روحانى د.ه بودبى پرواز كرد به 1349شهريور 
دهد. چند روز بعد، محمد  را نيز در جريان چگونگى دستگيرى ما قرار مى فام مشكين
حسين و  به شود تا دبى فرستاده مى به دربندى نيز از سوى سازمان دربندی سادات

بايست مسئله  كرد، مى عنوان تيم آزادسازى عمل مى كه به رسول بپيوندد. اين گروه
حلى براى آن پيدا  دستگيرى را بررسى و بر اساس شرايط و امكانات موجود، راه

 كرد. مى

  

 

 دبی  تماس سازمان با زندان
 سوى به لخت نفرى، نيمه يك روز كه على شتربان، نگهبان زندان، ما را در صف ده

گنجيد. رسول درحالى كه  كه در باورمان نمىشديم  رو به رو يی پديدهبرد، با  حمام مى 
چندمترى ما، در ی  ههايش را در جيب شلوار گشادش فرو برده بود، در فاصل دست

هرگونه آشنايى، از يكديگر ابراز كرد. بدون  حياط زندان ايستاده بود و ما را تماشا مى
 كننده بود، زيرا تا حدى دلگرم دانستند ما كجا هستيم، رفقا مى كه اين دور شديم.

ما در ارتباط علنى با افرادى بوديم كه عضو سازمان بودند و هرگاه ما لو ی  ههم
گرفتند. اكنون با دستگيرى ما  رفتيم، آنان نيز مورد تعقيب ساواك قرار مى مى
 شد تا ساواك نتواند در رديابى خود بايست ارتباط دوستان ما، با سازمان بريده مى مى

 اصلى تشكيالت برسد.ی  ههست هب

 بيرون به تهران، نوشته بوديم كه روزها زندانيان را براى بيگارى به مان در نامه    
نام حبيب  برند. يك روز، وقتى يكى از زندانيان به راهنمايى مىی  هزندان، از جمله ادار

ی  هادار به امروز دوستت حسن»كنارى كشيد و گفت:  به از بيگارى برگشت، مرا
 سپس كاغذ كوچكى را كه در دستش پنهان كرده بود« راهنمايى آمد و سالمت رساند
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او داده بود خوشحال بود. حسن، نام مستعار  به حسن چند سيگار كه اين من داد و از به
نام  شخصى به»اش اين پيغام را گنجانده بود كه  رمزىی  هرسول بود. رسول، در نام

ايران رفته  به ، مدتى است كهها و مأمور ساواك در دبى بيرستان ايرانىمدير د فروغى
اطالع ساواك  به شما هنوزی  هو هنوز برنگشته است. از اين رو ممكن است مسئل

تقريباً هر هفته، يك نامه بين ما و رفقا در بيرون زندان رد و پس  ازآن« نرسيده باشد.
صورت رمز بر يك كاغذ سيگار  از چند سطر كه بهشد. نامه عبارت بود  بدل مى

 نخاشتياق گرفتن چند  به كرديم. حبيب نوشتيم و توسط حبيب از زندان خارج مى مى
رسانيد و نامه مشابهى از رسول  رسول مى به برد و اداره راهنمايى مى به سيگار، نامه را

ما رسيد اين  به ها گارىن ترين خبرهايى كه در اين نامه آورد. يكى از مهم براى ما مى
آن سازمان در دبى تماس گرفته و از ی  هبا نمايند بود كه رفقا از طريق سازمان الفتح

 تبار بود، ارتباط برقرار كرده بودند. كه فلسطينى «مرور»آن طريق با قاضى 

 آن سازمان در دبىی  هنمايند به ،كميته مركزى الفتحی  هخالدالحسن، عضو برجست    
 سفارش كرده بود كه در حد توانش ما را يارى كند.

ايران جلوگيرى كند.  به حلى بود كه از تحويل ما تيم آزادسازى در پى يافتن راه    
هاى تيم  شد. يكى از طرح ين هدف تجربه مىا به هاى گوناگونى براى رسيدن شيوه

كند تا ترتيبی برای ها، قاضى فلسطينى را تشويق  اين بود كه با ميانجيگرى فلسطينى
كه براساس آن  حكمى صادر كندفلسطينی قاضى ما در دبی بدهد. آنگاه ی  همحاكم

 ت آزاد شوند.پايان دوران محكومي از پسزندانى شوند و  دستگيرشدگان در دبى

 ايران بود. اگر اين كار به هدف اصلى تيم آزادسازى، جلوگيرى از تحويل ما    
آزادسازى زندانيان، در دستور كار  گاه  آنشد،  هاى قضايى و قانونى ميسر نمى شيوه به

 تيم بود.

 داد و می گزارشتيم آزادسازى  به آورد دست مى بههای ما  آنچه را از نامهرسول     
 كرد.  ما را از آنچه در بيرون زندان رخ ميداد آگاه می نيز هیگا 

ايران توسط هواپيماى مسافربرى، بسيار بود. از اين رو تيم  به احتمال فرستادن ما    
حلى قانونى و قضايى، روى  هاى مداوم براى يافتن راه موازات تماس به نفره سه

 كرد. نيز كار مى ايران به آزادسازى ما در هنگام انتقالی  هبرنام
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بيرون  به هاى اتاق زندان آمد و كاظم را يك روز عصر، ناگهان پاسبانى پشت ميله    
قاضی زندان برگشت، معلوم شد كه وى را پيش  به ساعت بعد كه كاظم فراخواند. نيم

ار، كاظم اهلل، مالقات كرده بود. در اين ديد برده بودند و او در آنجا با فتح مرور
 اهلل زمانى اهلل توضيح داده بود. فتح طور مشروح براى فتح چگونگى دستگيرى ما را به

 شديداً از سوى پليس دبى« سليمان نيكو»زندان آمده بود كه با نام مستعار  به
 پيگرد قرار داشت. تحت

  

   زندان دبى
ميدان نايف  به بزرگ ورودى آن مشرفب مانند كه در قلعهی  هدر ميان يك محوط

هاى  پليس و قسمتی  هآگاهى، اداری  ههاى مختلف شهربانى، از قبيل ادار بود، بخش
 ،پليس و زندان دبىی  همختلف دادگسترى مانند دادگاه و زندان قرار داشت. ادار

حكمرانى يك سرهنگ انگليسى بود. زندان كه در كنار حياط شهربانى نظارت و  تحت
نشين زندان بود شامل سه اتاق  شد. بند يك كه بند اعيان بود از دو بند تشكيل مى

بود بدون پنجره ود. بند شماره دو يا زندان فقرا، شامل دو اتاق بدون پنجره بتودرتو و 
هاى شهربانى جدا  درونى از ساير بخشهم راه داشت. اين قسمت، مثل قسمت ان به كه
، نوعى خشونت و سرسختى های زندانشد. ديوارهاى بلند سيمانى و كف بتونى بند مى

يك ورودى كه  باز طريق درهای  ،ی هر بندها كرد. تنها يكى از اتاق را تداعى مى
ديگر فقط توسط يك هواكش، با  های خارج راه داشت و اتاق به آهنى بود،ی  هشبك
زبان  دود چهل نفر زندانى كه اكثراً فارسىدر بند فقرا ح ى بيرون در ارتباط بود. فضا

متر مربع بود،  كه حدود بيست بندبردند. مساحت اين  سر مى بودند، در دو اتاق به
اى براى آزار زندانيان  گنجايش آن همه زندانى را نداشت. كمبود جا، خود وسيله

جرائم رانندگى، استعمال يا خريد و فروش مانند  یاماتاته ارفت. زندانيان ب شمار مى به
از زندانی شده بودند. قتل،  يا انجام قتل ی  هويژه حشيش، لواط، توطئ مواد مخدر به

از سوى دادگاه، قابل خريد بود، پولدارها قادر  شدههاى صادر آنجا كه بيشتر محكوميت
ا، خود را رها كنند. برعكس ه ترين محكوميت از سنگينحتا  ،لغیبودند با پرداخت مب

اش از چنگ پليس دبى،  افتاد، رهايى زندان مى به اى اتهام ساده به هرگاه تهيدستى
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از اما نشين دبى، معامالت قاچاق بود  دادوستدها در شيخبيشترين  كه اين دشوار بود. با
سر  ان بهدر زند چی قاچاقيك حتا  بودند،دبی ها از پولدارترين اقشار  چی قاچاقآنجا كه 

پول بودند و يا چون ما، اتهامات مبهمى  زندان جاى كسانى بود كه يا بىبرد.  نمی
 داشتند.

محمد »رحم بنام  شد. شخصى سنگدل و بى آگاهى، از دو بخش تشكيل مىی  هادار    
كرد.  مواد مخدر رسيدگى مى به جرائم مربوط به گر ديگر با كمك چند شكنجه« سعيد

مسئول تحقيق و شكنجه براى ساير جرائم بود. ما پنج « بوستانىاحمد »در كنار او 
برديم. در  سر مى گرفت، به ورودى نور مى بنفر، همه در اتاق اول زندان فقرا كه از در

ورودى، مردى ميانسال، در حالى كه زانوهايش را در بغل داشت، مانند  بنزديكى در
سياهى كف  به حركت او هاى بى اتاق چسبيده بود. چشم اى بر زمين سيمانى مجسمه

ها پيش در دهانش قفل شده بود. موهاى سفيد و  اتاق خيره شده و زبانش از ماه
كرد. او تنها كسى بود كه  پيشانى پرچروكش، از يك زندگى پرمشقت حكايت مى

. يك ماجرا، اين اتاق، از جايش تكان نخورد و شايد هرگز ما را نديد به هنگام ورود ما
گفتند:  ديگران داستان او را چنين مى برده بود.فرو هميشگی  یخواب ژرفای  او را به

كرده  عنوان جاشو روى يك بلم موتورى كار مى عباس، اهل بندرلنگه است و به»
عروسيش، براى امرار معاش، آغوش گرم  از پسماه پيش، درست سه روز  است. هشت

ل هميشه، سوار بر بلم و زير آفتاب سوزان خليج، گويد تا مث عروسش را ترك مى
تر از  او اين بار، باز هم تيرهی  هآوردن نان را تكرار كند. بخت تير دست تالش براى به

 هردليل، شايد مسائل شخصى، شايد حسادت به پيش است. ناخداى بلم موتورى
در روى آب كوتاه  یكشمكشكند.  دزدى يك لنگ متهم مى به ازدواج عباس، او را به

 رسد، ناخدا، عباس را مى ساحل دبى به وقتى بلمگيرد.  پايان میو همانجا  دهد رخ می
اين اتاق  به راست يكسپارد و عباس  شناخته است مى دست پليسى كه از پيش مى به

 «شود. در زندان فرستاده مى
 تهمتی خاطر به اوز خبر ا جا و همه بى خبر از همه ماه بود كه عباس بى اكنون هشت

 خوابى با چشمان باز فرو رفته بود. انگيز، به كه فاقد هرگونه مدركى بود، در ابهامى غم
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تاريك ی  هكشيم. مردى عبوس كه قامت بلندش در گوش اتاق دوم سرك مى به    
گرداند و در زير  سوى ما مى به اتاق، گره خورده است، چشمان درشت سياهش را آرام

گويد.  اش، پاسخ مى خورده ود، سالم ما را با لبخندى تلخ بر سيماى آفتابآل نگاهى غم
طور مضاعف اسير كرده است تا از  زنجيرهاى سنگينى كه بر پاهاى اوست، او را به

 چی قاچاقيك « محمد عبداهلل»خروش قهرآميز و يورش بر زندانبانان، ناتوان باشد. 
زدوبند با شيوخ و دزدى نفت، بخت از عربستان سعودى است كه چون در  نگون

 يك زندگى بهتر از قماش زندگى شيوخ، به ، براى دستيابىاست سهمى نداشته
كيلو  اتهام داشتن نيم به او را دبى قاچاق ترياك دست زده است. وقتى قاضى شرع به

اعتراض  به ام وجودبا تمدرنگ  بیكند، عبداهلل  سه سال زندان محكوم مى به ترياك
ها او را در جايش مهار  پليسشود.  سالن دادگاه از فريادهای او لبريز میخيزد.  برمى

 لرزه افتاده بود، فوراً حكم او را بههاى عبداهلل  كنند و قاضى شرع كه از نعره مى
هاى محافظش از هر حركتى  دهد. عبداهلل كه در چنگ پليس سال افزايش مى شش به

رساند  گوش قاضى مى بهخودش را است اين بار با فحش و ناسزا، اعتراض عاجز بوده 
سال، تالفى  دوازده به محكوميت عبداهللافزايش ها را با  و قاضى شرع اين فحش

 ماند. سال و نيم ديگر در زندان دبى باقى مى كند. عبداهلل بايد تا ده مى

ان لبنانى، هر ظهر نكوچك غذاى زندان، هر صبح يك فنجان چاى و دو قرص     
پز همراه يك قرص نان لبنانى و يا يك بشقاب برنج  يك تكه ماهى يا كدوى آب

پز، بدون نمك و روغن و باالخره غذاى شب همواره يك بشقاب عدس پخته و  آب
س با ك هيچ كه اين به غذا براى همه يكسان بود و با توجهی  هيك قرص نان بود. جير

ها وقتى  زندانيان بود. صبحی  ههم ى دائم وجه مشتركشد، گرسنگ اين غذا سير نمى
اى از گرسنگان زندان پشت  گرفت، عده آفتاب نيمى از حياط مقابل اتاق را فرا مى

خود ی  هشدند و ضمن صحبت درباره غذا، نگاه حريصان جمع مىدرب ورودی ی  هپنجر
مرد ی  هد، قيافكر اى كه حركت مى در هر سايه ها آن دوختند. حياط زندان مى به را

آيد. با ديدن سايه يا شبح مرد هندى،  سوى آنان مى به ديدند كه با غذا هندى را مى
كه درواقع « يابو يابو»زدند  داد مى يی كودكانهبا خوشحالی اين گرسنگان دائمى، 

شد و  بود. هر روز مدتى اين صحنه تكرار مى« آوردند آوردند»معناى  به «جابو جابو»
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زندانيان ی  هآمد، هم گذشت. وقتى غذا مى اين ترتيب مى به ت گرسنگىبخشى از ساعا
ی  هدقيقه، سهمي بردند تا دور حياط بر زانو بنشينيم و طى ده حياط مقابل اتاق مى بهرا 

ها آنقدر گرسنه و غذا آنقدر ناچيز بود  اتاق برگرديم. شكم به غذايمان را ببلعيم و دوباره
 غذاى بعد، ی  هگشتند و باز در انتظار وعد اتاق بازمى به سه چهاردقيقه همه از پسكه 

ترين رؤياهايى كه زندانيان در  كردند. يكى از شيرين را سپرى مى یديگرهای  ساعات
گذراندند، خوردن غذا در حد  وگوهاى روز را با آن مى ديدند و بخشى از گفت خواب مى

 ى خورده بود.تر آن كسى بود كه در خواب، شيرين سيرى بود و خوشبخت

توانست همراه داشته باشد، پوششى بر بدن بود كه  تنها چيزى كه يك زندانى مى    
پوش و يا يك تكه يعنى يك دشداشه عربى  توانست دو تكه يعنى باالپوش و پائين مى

عالوه داشتن يك پتو نيز مجاز بود كه البته در زندان ما، تنها دو نفر چنين  باشد. به
داشتن پول، خوراكى، سيگار و كبريت، كفش و لباس اضافى،  د. همراهداشتنرا توانى 

 شد، از مىزندان ساعت و باالخره قلم و كاغذ، همه ممنوع بود و هربار كسى وارد اتاق 
 تا مبادا خالفى صورت گيرد.شد  بازرسی میسر تا نوك پايش 

مزم ورودى قرار داشت كه ما آن را ز بدری  هيك سطل آب در پشت پنجر    
هاى زندان از  ناميديم. گرچه چاه نبود اما معجزات زمزم را همراه داشت. نظافتچى مى
كردند، نگهبان پشت در، مرتب  زدند و نفسى تازه مى سر و روى خود مى به آن

برد تا از تب داغ ناشى از هواى گرم بكاهد. زندانيان  هايش را در آن فرو مى دست
ماسه را  به آب از آن برداشته و پاهاى آلودهموقع برگشت از دستشويى، فنجانى 

هاى  زندانيان و گربهی  ههم شستند و اين سطل، منبع آب آشاميدنى بود كه مى
چقدر آب در سطل باقى است، از موضوعات قابل  كه اين نوشيدند، شهربانى از آن مى

ل آب در ته سطی  هزندان بود. گاه از وقتى كه آخرين قطری  هتوجه در محيط بست
داد.  رخ مى يی شد، ماجراهاى تازه دوباره پرآب مى« زمزم»خشكيد، تا زمانى كه  مى

آنگاه طلبيدند.  شدند و با التماس از مأمور زندان، آب مى ها در پشت در جمع مى تشنه
بود، ديده بود. او از هرجا و هركس بدى فرا رسيده مايه  هنگام خداوندى آن مأمور بى

 ها در پشت پنجره ناله گاهیگرفت.  ا از اسيران خود مىدر آن هنگام انتقامش ر
طرف ديگر روان بود.  به شد. سيل فحش از هرسوى شبكه تبديل مى شورش به
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شد. آنگاه كه ستوه تشنگى  تر مى هاى خشك در تالش براى آب، باز هم خشك لب
مان يافت، فر انداخت و مأمور زندان، خود را قهرمان صحنه مى اسيران را از پا مى

 كرد. پركردن زمزم را صادر مى

 كه اين در اين زندان كه همه مسلمان بودند نمازخواندن معمول نبود. ما نيز براى    
عقيده نشان ندهيم، قرار گذاشتيم كه فقط دو نفر از ما  خود را از يك گروه و هم

 انمازشان را معمولى بخوانند و بقيه نماز نشسته و بدون تظاهر داشته باشند. م
دوستى بين ما وجود ندارد. ی  هزندانيان جورى وانمود كرده بوديم كه هيچ رابط به

جالب اين بود كه بعضى از زندانيان از قيافه و رفتار من چنين برداشت كرده بودند كه 
)من(  اهلل عزت»رفقايم گفته بودند كه  به اين گروه مجرم هستم و پشت سری  هسركرد

 «شماها را بدبخت كرده است.

بردند. وقت  حمام مى به بار زندانيان را براى قضاى حاجت روز سه در شبانه    
شد. حمام عبارت بود از اتاق  ميل مأمور نگهبان زندان تعيين مى به رفتن فقط حمام

ب بود. تاريكى كه سه توالت زمينى در آن قرار داشت و كنار هر توالت يك شير آ
بردند. على شتربان  حمام مى به هربار ده زندانى را كه در يك صف رديف كرده بودند

زندان تا حمام، ی  هها شتربانى كرده بود و حاال زندانبان بود، در فاصل راستى سال به كه
« چاچا يااهلل»كرد. او با حركت خيزران خود و تكرار  را تكرار مىخود  پيشينی  هحرف

كرد و  راند. سپس همه را وارد حمام مى اى تا حمام مى در زمين ماسهزندانيان را 
الی از بلندی را كه در دست داشت  زد. آنگاه خيزران آهنى را قفل مىی  هپنجر
داد و  كوبيد، فحش مى سر زندانيان مى به آورد، با آن داخل حمام مى به پنجرههای  ميله

 دقيقه بود ويى كه طبق ضوابط زندان دهدستش گفت. زمان ماندن در  يااهلل يااهلل مى
يافت. بارها اتفاق  كرد تا دو سه دقيقه كاهش مى ميل نگهبانى كه ما را همراهى مى به

رسيد، كه در اين  نمىقضای حاجت بعضى نوبت  به علت كوتاهى زمان، به افتاد كه مى
آنجا كه دو  بخت مجبور بود تا چند ساعت بعد خود را نگه دارد. از صورت زندانى نگون

نيز، در توالت رفتن را  حماماى دوبار  دوش آب سرد حمام هميشه خراب بود، هفته
نوشيد هنگام  داديم. هركس فنجان پالستيكى را كه با آن چاى و آب مى انجام مى

بدن ی  ههم عنوان آفتابه و هم براى شستن برد تا هم به دستشويى همراه مى به رفتن
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مام هميشه لجن و كثافت بود كه پاى برهنه زندانيان را از آن استفاده كند. كف ح
بايست يك فنجان آب از  رسيديم مى كرد. از اين رو وقتى دم در زندان مى آلوده مى

حال كسى  به كرديم و اينجا واى سطل آب آشاميدنى برداشته و پاها را با آن تميز مى
 كرد. بود كه بيش از يك فنجان آب مصرف مى

غذاى بعدازظهر و ی  هخوردن جير از پسشنبه كه در زندان بوديم اولين چهار    
آن چند  از پسداخل اتاق زندان آوردند و اندكى  به شدن هوا، يك نردبان بلند تاريك

داخل اتاق آورده شد. با جابجاشدن زندانيان جايى براى نردبان  به قوطى رنگ سفيد نيز
بر بازوان خود تكيه دادند و دو نفر ديگر باز شد و دو زندانى نيرومند نردبان را محكم 

يكى قوطى رنگ را در دست داشت و ديگرى سقف و ديوارها را  از نردبان باال رفتند.
قطرات رنگ نبود. تراوش زد. در فضاى تنگ زندان جايى براى فرار از  رنگ مى

اين سو و آن سو  به كرد و زندانيان را هرچند لحظه يك بار نردبان جا عوض مى
آن، ما  از پسآميزى شد.  سقف و ديوارها طى يكى دو ساعت رنگی  ههم راند. مى

 زندانيان را
 هايى را كه بر سر و رويمان پاشيده شده بود، بشوئيم. حمام فرستادند تا رنگ به نوبت به

هاى  بشكه ها آن صبح زود پنجشنبه، دو مرد هندى همراه پليس وارد اتاق شدند.    
آن، در دست داشتند. پليس فرمان  به ه و شلنگى پيوستهكوچكى بر دوش آويخت

ايستادن داد. آنگاه سمپاشى كف سيمانى اتاق و پاهاى زندانيان شروع شد. مواد 
سوزانيد. پليس كه آن را براى سالمت زندانيان مفيد  كش، پاها را مى شيميايى آفت

داد.  سكوت مىگفت و حكم  اعتراض زندانيان را با فحش پاسخ مىداده بود تشخيص 
شدن  شدن پاها و نيز خشك چون كف اتاق و پاهاى ما خيس شده بود، براى خشك

دستور پليس با حركت سريع طول اتاق را آنقدر پيموديم كه هرچه آب بر  به زمين،
اعالم شد و گروهبان محمد كه « خبردار!»زمين بود، تبخير شد. يك ساعت بعد 

روى  ارد اتاق شد و زندانيان را در دو صف روبهاالصل و مسئول زندان بود، و ايرانى
تا ته اتاق رديف كرد. لحظاتى بعد يك نظامى نسبتاً مسن كه  ب ورودیهم، از جلو در

اى  دنبال خود داشت، با قيافه به رسيد، در حالى كه دو مأمور عرب را نظر مى اروپايى به
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اطالع او  به دانيان راانگليسى تعداد زن به شق و رق وارد اتاق شد. گروهبان محمد
 رسانيد.

 بود، با نگاهى ، پيرمرد انگليسى كه رئيس شهربانى دبى(Oberi) سرهنگ ابرى    
آخرين سمپاشى كى صورت گرفته است، ديدارش را  كه اين ديوارها و سقف و سؤال به

هميشه گرسنه افتاد و همه براى اى در زندانيان  لهلوِپايان داد و از زندان خارج شد. وِ
بيرون اتاق هجوم بردند. بعد  به تأخير افتاده بود اى كه دو ساعت به خوردن صبحانه

سقف و ديوارهاى كه زندان پر اززندانيان است  چهارشنبه در حالیكه هرفهميديم 
در صبح  «اوبرى»تا برای بازديد  شود سمپاشى مىزمين آن پاشى و  زندان رنگ
  ماده باد. پنجشنبه آ

يكى ديگر از دستورات بهداشتى زندان اين بود كه هيچ مويى در سر و صورت     
تيغ بار با يك  اى يك زندانيان نباشد. براى انجام اين كار، نگهبان زندان هفته

دليلى بر  به يك زندانى را كهپنجره،  آمد و از پشت سراغ زندانيان مى به تراش يشر
سپرد تا  دست او مى يك به كرد و بعد زندانيان را يك به دا مىداد، ص ديگران ترجيح مى

چندلحظه بعد، زندانى با  بتراشد.در حياط مقابل اتاق، هرچه مو بر سر و رويشان بود، 
گشت و نفر بعدى، زير دست سلمانى ناشى، جاى  اتاق بازمى به سروصورتى خونين

شد اما  تيغ كند مىی  هلبتراشيدن سر و روى چهار يا پنج نفر،  از پسگرفت.  مى
تراشيد. اين كار براى زندانيان  دستور نگهبان زندان، باز هم سر و روى مى به بايست مى

هاى خونى   آلودگىتوانست  یكرد، م نوعى شكنجه بود. عالوه بر دردى كه ايجاد مى
 كند.منتقل  ديگر يك زندانيان را به

زدى در زندان هستيم. اين پوشش را تقريباً اتهام د به زندانيان گفته بوديم كه به ما    
ما  به همه باور كرده بودند. چند نفر از زندانيان، از روى كنجكاوى و يا دلسوزى، مرتب

ايد. از  آيد دادوقال كنيد و بگوئيد چرا اينجا مانده مى كردند كه وقتى اُبرى گوشزد مى
سودمان  به دستور رييس شهربانی بهما ی  هوندافتادن پر جريان به آنجا كه معلوم نبود،

تالشى براى جلب توجه مقامات شهربانى و  سكوت اختيار كرده بوديمباشد، 
  .كرديم نمى
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حال ما سوخته بود، توجه  به ، يكى از زندانيان كه دلشيك روز هنگام بازديد اُبرى    
از زيردستش  اُبرى« ايد؟ را فراموش كرده ها اين بيچاره»ما جلب كرد و گفت:  به او را

معرفى كرد. اين اتهام « گروه جعل پاسپورت»اتهام ما را پرسيد. گروهبان محمد، ما را 
دفترش فراخواند. وقتى  به را برانگيخت و بعد از بازديد، ما را« اُبرى»حس كنجكاوى 

نه مسئله اين زندانيان كُ به از ما سؤالى بكند و كه اين وارد دفترش شديم، قبل از
وى نزديك شد و چيزى در گوشش زمزمه  به استثنايى پى ببرد، يكى از دستيارانش

برخورد زندانيان با ما با پس  ازآنزندان برگرداندند،  به دستور داد ما را كرد كه اُبرى
 شد. بارها از گوشه و كنار شنيده مى« يدشماها دزد نيست» كه اين سوءظن همراه بود و

آميزى هفتگى سقف و  رغم سمپاشى زندان و زندانيان و رنگ وضع بهداشت، على    
آمد و نيز كمبود  داخل اتاق مى به علت كثافتى كه از حمام به ديوارها، بسيار آشفته بود.

اين گيرودار،  ها وجود داشت. در نور خورشيد، شرايط مناسبى براى رشد انواع ميكروب
آلت تناسلى عبداهلل زخم شده بود و پزشك مصرى كه هر دو هفته يك بار 

بيمارى خطرناكى، احتماالً  به او گفته بود كه وى به ديد، هاى زندان را مى مريض
حال جنون رسيده بود،  به بيمارى سفليس، مبتالست. عبداهلل بيچاره كه از اين خبر

بلعيد  گرفت با ولع مى وز از آن طرف پنجره آهنى مىسيلين را كه هر ر هاى پنى قرص
زد كه تعداد بيشترى بگيرد تا از شر اين بيمارى هولناك رهايى  عالوه چانه مى و به

 يابد. ما هم از اين خبر بسيار افسرده شديم.

كرد و روزها كه  عبداهلل بود. او لطف مى به يكى از دو پتويى كه در زندان بود متعلق    
گذاشت. حدود يك ماه از  شد، پتويش را در اختيار ما مى بيگارى برده مى هب خودش

 بيمارى عبداهلل گرفتار شدم و سپس بقيه رفقا نيز به گذشت كه من هم بازداشت ما مى
زدن  فرسا مبتال گرديدند. اين بيمارى پوستى ناآشنا، از دانه آن خارش طاقت به نوبت، به

 ها را دنبال داشت، ناخن با خارش شديدى كه بهشد و  در نقاط گرم بدن شروع مى
كرد. خوردن  ها سرايت مى پوست ساير قسمت به ها طلبيد و از طريق ناخن مبارزه مى به

شدت ضعيف كرده بود.  سيلين و نبود غذاى كافى و سالم، ما را به مقدار زيادى پنى
جود آورده بود و خوابى ناشى از خارش مداوم، شرائط دشوارى را به ضعف جسمى و كم

تجويز مقدار زيادى  كه اين برد. با فراموشى مى به هاى ديگر را سختىی  ههم كه
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داد، هنوز پزشك احمق زندان  بيوتيك هيچ اثر بهبودبخشى از خود نشان نمى آنتى
 اند. مبتال شده« سفليس« به زندانيانی  ههم مدعى بود كه

 توانست در موعد مقرر رسول نمىتماس ما با خارج زندان ادامه داشت. هرگاه     
داد. رفقاى ما در خارج زندان از طريق  حبيب خبر مى به سراغ حبيب برود، پيشاپيش به

 «مرور»، از قاضى در دبى «الفتح»سازمان ی  هيك رابط فلسطينى و با كمك نمايند
تبار، خواسته بودند كه مقدارى از مدارك، از جمله دفتر رمز و تعدادى عكس  ىفلسطين

 ها آن رفقاى ما در بيرون زندان بازگرداند تا از ارسال به را كه جزو پرونده ما بود،
و  تنيز مأموريتش را در بيرو ای خامنه اهلل فتحهمين منظور،  به ايران جلوگيرى شود. به

اهلل براى ديدار و  دبى آمده بود. فتح به آزادى ما، به عمان، ناتمام گذاشته و براى كمك
خانه وى رفته بود تا شايد  به اى ، چندين بار و هربار با هديه«مرور»وگو با قاضى  گفت

براى بازگرداندن برخى مدارك و احياناً آزادى ما، از وى كمك بگيرد. قاضى كه 
ها،  حيثيت خود، در دستگاه قضايى دبى و همچنين در نزد فلسطينى به خواست ىنم

 اى زيركانه حل كرد. اى وارد آورد، مسئله را با شيوه لطمه

دهد كه خودش مدارك مهم را از بين برده است.  اهلل خبر مى فتح به وى روزى    
رفقاى ما تحويل  به هدترتيب، ظاهراً ديگر مدارك مهمى باقى نمانده بود كه بخوا بدين

 ،كردن تماس مجدد رفقاى ما با وى، قاضى مُرور بدهد. از سوى ديگر براى متوقف
اى كه پيرامون  قول داده بود كه هرگونه رويداد تازه نماينده الفتح به اى دوستانه شيوه به

رفقاى ما در  برای ما و  آگاهى او برساند. اين وعده به دستگيرى ما پيش آيد، خودش
ديدارهای پی در پی با  يی كه به همراه داشت بگونه آرامش خاطر بهبيرون زندان، 

 مرور نيز پايان داد.  قاضى 

 آمد، پليس دبى مى قاضی مرورديدار  به اهلل در حياط زندان، همان روزهايى كه فتح    
اسم جعلى « سليمان نيكو»گشت.  مى« سليمان نيكو»دنبال  به كاناتشبا تمام ام

اهلل بود كه پليس بر روى يك پاكت پستى در بين مدارك مصادره شده، يافته بود  فتح
اطالعى كرده بوديم. نامه كه فاقد  ها از اين مسئله، اظهار بى رسىو ما در خالل بازپ

خيابان، پست شده بود. پليس، ی  هنويس گوش آدرس يك نامه به نشانى فرستنده بود
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پليس، اين ی  هبا توصيپس  ازآننويس را پيدا كرده و مورد بازجويى قرار داده بود.  نامه
 كرد. ، نقش ايفا مى«ليمان نيكوس»عنوان دامى براى دستگيرى  نويس به نامه

در يكى از روزهاى گرم زندان، در حالى كه تعدادى هميشه گرسنه، در انتظار غذا     
آلود  هيكل و خشم ندان باز شد و جوانى قوىب ورودی ها نشسته بودند، در پشت ميله

درون اتاق  به ريزان با پيراهنى كه تا كمر خيس بود، عرق زد، له مى كه از گرما له
زمين سياه زندان دوخته بود، دور  به اش را ديده ابهام و سردرگمیفرستاده شد. او در 

، از آنجا كه اسمش «لَيْش، لَيْش )چرا، چرا؟(»گفت:  چرخيد و با خود مى اتاق مى
ما، دستگير شده باشد. روز ی  هبود، ما گمان كرديم كه در ارتباط با مسئل« سليمان»

بعد كه او كمى آرام گرفته بود، محمود با او باب سخن گشود و آنگاه فهميديم كه او 
شده بود و براى ارسال  تبارست. وى روز پيش براى يك كار تجارى وارد دبى سورى

 پليس، نام ی هتوصي به نويس كه ش تماس گرفته بود. نامهوطن همنويس  نامه، با نامه
شود  از جا بلند مى« سليمان»محض شنيدن نام  به پرسيده است، مراجعان را مىی  ههم

گذرد كه  اى در انتظار بماند. چيزى نمى كند چند لحظه و از مشترى خود خواهش مى
 كند. بخت را دستگير مى رسد و اين مشترى نگون پليس سرمى

كه ايرانى  جاى سليمان نيكو است به و شهروند سوريه كه عرب« سليمان محمد»    
زندان  به گيرد و بدون هيچ دليلى است، مورد بازجويى عجيب و غريبى قرار مى

دانست و كسى  شود. سليمان گرفتار يك ماجراى مبهم شده بود. او نمى فرستاده مى
است. محيط زندان « سليمان»د كه گناهش فقط اين است كه نامش او نگفته بو به هم

خاصيت آن براى اين مرد ورزشكار، بسيار  بو و بى خصوص غذاى ناچيز و بى و به
شد كه او هميشه براى غذا با نگهبانان درگير شود و  سخت بود، كمبود غذا باعث مى

دان را نيز بچشد. او مأمورين زنی  ههاى خودسران جاى غذاى بيشتر مزه مجازات به
رفت تا با شكار  هرسو مى به اى، دنبال حشره به بعضى روزها مدام در گوشه و كنار اتاق

 غذايش نزديكی  هاى براى گرفتن غذاى بيشتر، داشته باشد. وقتى جير آن، بهانه
وقت  داد. آن نگهبان نشان مى به گذاشت و اتمام بود، حشره را در بشقابش مى به

سليمان بدهند. اين كار فقط يك بار  به اى داد غذاى تازه شپزخانه دستور مىآ به نگهبان
 زندان افتاده بود، به نامش خاطر به در حضور هر نگهبان ميسر بود. سليمان محمد كه
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 بداند چه ماجرايى پاى او را كه اين مدت يك ماه، در زندان سرگردان بود و بدون به
جويى، اهانت و خشونت پليس قرار گرفت. اين مرد بند كشيده است، بارها مورد باز به

يك ماه، از زندان بيرون  از پسسرگردان در همان ابهامى كه وارد زندان شده بود، 
آزادى سليمان محمد، مردى مسن و بسيار تنومند را در حالى كه از گرما  از پسرفت. 

 زندان آوردند. به كالفه بود

زندان آمده بود. او  به همراه با يك تشك ابرى اولين كسى بود كه« حاج عبداهلل»    
 كس هيچداخل اتاق زندان رانده شد، طوفانى از خشم بود. گويى  به وقتى توسط پليس

اش نشسته  بيرون، بر تشك ابرى به ديد. در مقابل پنجره اتاق زندان، رو را در اتاق نمى
رستاد، عرق ف اش شده بود، لعنت مى كسى كه باعث دستگيرى به ريز بود، يك

ناليد. طرف صحبت او پليس  دوايى در زندان مى ريخت و از بيمارى قندش و بى مى
جاى من »گفت:  پليس مى به پروا، در برابر زندانيان پشت پنجره بود. حاج عبداهلل، بى

فرساى زندان هرگز با چربى بدن او سازگار نبود.  گرماى طاقت« بين اين دزدها نيست.
غذاى  به گذاشت و هم پيوسته بود، پلك برهم نمى و روزش به حاج عبداهلل كه شب

آوردند، مصرف  زد. از روز دوم، دارو و غذايى را كه از خانه برايش مى زندان لب نمى
كرد. او همواره در جلو در ورودى نشسته بود و در انتظار خروجش از زندان بود. او  مى

اى كه از نگهبانان  هاى پراكندهكرد. ما با خبر هرگز با كسى در زندان صحبت نمى
عبارت  به نويس، يا شنيده و سرهم كرده بوديم، فهميديم كه حاج عبداهلل همان نامه

تالش  كه اين از پساى( بوده است.  اهلل خامنه )فتح ديگر، آدرس مكاتباتى سليمان نيكو
جايى نرسيده بود، خود آدرس را كه اين  به ليمان نيكوپليس براى دستگيرى س

شدن وى گذشته  زندان آورده بودند. ده روز كه از زندانى به بخت باشد، نويس نگون نامه
كرد. او ديگر  اوج رسيد و هرآن خطر مرگ، جانش را تهديد مى به اش بود، بيمارى

توانست بر زمين بنشيند و آزادى را چند متر دورتر از خود، تماشا كند. وى در  ىنم
كسى راه نيافته  به جايى و به كرد. پليس كه از بازداشت او بسترش افتاده بود و ناله مى

آمده  برد، وى را با ضمانت برادرش كه از سوريه بود و از مرگ او در زندان سودى نمى
 د كرد.بود، آزا
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اش منتقل شد. چند  خانه به روز سيزده از پسگناه  جان اين زندانى بى پيكر نيمه    
حمام، در وسط  به عبداهلل گذشته بود، كه يك روز هنگام رفتن روزى از آزادى حاج

زار شهربانى بر  حياط زندان پيرمردى را ديديم كه زير آفتاب سوزان و در محوطه شن
آب و قورى و استكان چايى ی  هگرداند. تشك و كوز بيح مىزيلويى نشسته بود و تس

نويس ديگرى بود كه  كه در كنارش بود، حكايت از اقامت وى در زندان داشت. او نامه
سليمان »شايد  كه اين ظن به گذاشت و اش را در نزديكى حاج عبداهلل مى چهارپايه

زندان افتاده بود و با توصيه چند آشنا و پارتى،  به ، حاال با او تماس داشته باشد،«نيكو
ديديم. او كه  بار در راه حمام او را مى لژنشين زندان شده بود. تا ده روز، هر روز سه

زندان تماشا  بيرونمشرف بر در ورودى نشسته بود، در حالى كه آزادى را در خيابان 
 كرد. مىتكرار پايانش را  ذكر بى نداخت و ا تسبيح می كرد، مى

 

  هشدارى براى تشكيالت حادثه دبى

سازمان در يك حالت ی  هسازمان در تهران، هم به محض رسيدن خبر دستگيرى ما به
هاى ارتباطى بين دستگيرشدگان و بقيه اعضا،  كردن رشته گيرد. پاك باش قرار مى آماده
ها رفت و آمد كرده بودند و باالخره  آن كه دستگيرشدگان به هاى تيمى خانهی  هتخلي

تشديد رعايت مسائل امنيتى و نيز هشيارى بيش از پيش در برابر پيگرد از سوى 
كار كنترل  اى از اعضا به گيرد. عده پليس و ساواك، در دستور كار گروه قرار مى

شوند تا از  جنوب ايران، گمارده مى به وازهاى دبىو نيز كنترل پر فرودگاه مهرآباد
نوبت، مسافران  ، چند تن از رفقا بهكار برای اين شوند.ايران باخبر  تحويل احتمالى ما به

گرفتند تا شايد ما را در بين  آمدند، زير نظر مى ايران مى هواپيماهايى را كه از خليج به
و بين شد  میهاى كوچكى كه بر كاغذ سيگار نوشته  آنان شناسايى كنند. از يادداشت

آمد كه رفقاى ما در بيرون زندان، ضمن  شد، چنين برمى ما و رسول ردوبدل مى
ايران نيز هستند، تا اگر بنا  كوشش براى حل مسئله دستگيرى ما، مراقب تحويلمان به

 كنند.ايران بفرستند، با اقدامى مناسب، از اين كار جلوگيرى  شد ما را به

شد و ساواك  مان برمال مى ايران، دير يا زود هويت اصلى با تحويل ما به    
بسيارى از رفقاى  توانست از طريق پيگيرى ارتباطات علنى هريك از ما، به مى
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خودى خود از يك سازمان كامالً  مان برسد. تركيب گروه دستگيرشده نيز به تشكيالتى
گذشت. تيم آزادسازى در  سادگى از آن نمى بهمخفى و توانا حكايت داشت كه ساواك 

مانده بود تا ارتباط بين زندان و سازمان را فعال نگه دارد و براساس شرايط  دبى
 حلى پيدا كند. موجود راه

آن عمل  كه اين كرد مگر سازمان، براى نجات ما، از هيچ اقدامى فروگذار نمى  
شد.  مختلف فعاليت مىی  هزمان در دو زمين هم ،از اينرو زد. میتشكيالت لطمه  به

كار تدارك عمليات آزادسازى  به ، در  دبىدربندی و سادات روحانى، فام مشكين
در دبى بود  با نماينده الفتح هاى فشرده سرگرم تماس ای اهلل خامنه فتحپرداختند و  مى

انداز  ها درمجموع چشم اين تماس انجاميد. «مرور»تماس مستقيم او با قاضى  كه به
يك گروه  اى براى كمك به بودن قاضى، انگيزه اى نداشت. فلسطينى اميدواركننده

براى مبارزان هوادار با وفايی اين قاضى حتا  كه اين ويژه سياسى ايرانى نبود. به
رفت. در برابر ما، دستگاه پليسى دبى قرار داشت كه  شمار نمى فلسطينى نيز به

و برخى از كارگزاران آن، افرادى با مليت ايرانى  كردند آن را مديريت میها  انگليسى
 ها آن ردادوستدتريندبى كه پُويژه در  هاى خليج و به نشين بودند. ساواك نيز در شيخ

و  گرگ و ميش ميان رژيم شاهچون  هم يی بود، چشم و گوش فعالى داشت. رابطه
ها، در برابر رژيم شاه با  نشين شيخ نامكاحبنابراين هاى خليج، برقرار بود،  نشين شيخ

 در راستای  بود ینشايا ايران، خدمت دادن ما به و تحويل كردند می احتياط و ترس عمل
پليس  گذشت، به هر روز كه از بازداشت ما مى .با رژيم شاهنشينها  شيخی  هرابطبهبود 

ی  هگنجين ما را بيشتر بكاود و بهی  هداد تا مسائل پنهانى و ناگفت دبى فرصت مى
 تر شود. پراسرار يك سازمان مخفى نزديك

راه تيم آزادسازى، هر دو باشد. ا دريا توانست از طريق هوا ي ايران مى فرستادن ما به    
هنگام  را آماده داشت تا بتواند  بهالزم بررسی كرده بود و برای هر كدام ابزارهای را 

با ايران  فرستادن ما بهزمان و راه در اين ميان، مهم بود كه رفقا از نشان دهد.   واكنش
ايران  ند از فرستادن ما  بهيی كه از پيش آماده كرده بو برنامهخبر باشند تا با انجام 

 جلوگيری كنند.
 گيرى را  كه تاكتيك گروگان« جبهه خلق براى  آزادى فلسطين» 49در مهرماه      



 
  برفراز خليج فارس 118

براى مبارزه برگزيده بود، در فاصله دو روز، چهار هواپيماى مسافربرى را ربود كه يكى 
( انگليسى بود. اين هواپيما BOACبى. او. اى. سى ) يك جت چهارموتوره ها آن از

، در آغاز پرواز از دبی، توقف كوتاهى در دبى از پسبود،  كه از دهلى راهى اروپا
ها و از جمله  دنبال اين اقدام، در بسيارى از فرودگاه تصرف هواپيماربايان درآمد.  به به

شد.  دقت بازرسى مى العاده اعالم شد. بدن و بار مسافران به فرودگاه دبى، حالت فوق
ی  ههم شد. میداخل هواپيما جلوگيرى  تراشى به در فرودگاه دبى حتا از بردن تيغ ريش

كنندگان نيز حق ورود  كنندگان و بدرقه گذشتند. استقبال مسافران از كنترل بدنى مى
لح بود، در داخل سالن فرودگاه و سالن فرودگاه را نداشتند و گارد محافظ كه مس به

داد. با چنين نظارت پليسى  بيرون آن و از جمله اطراف هر هواپيما كشيك مى
 نمود. ايران كارى دشوار و حتا ناممكن مى شديدى، مقابله با اعزام هوايى ما به

نشان يك پيروزى  ماه، وقتى حبيب از بيگارى برگشت، چشمانش به دوم آبانشنبه     
راه با يك يادداشت  سراغ حبيب آمده بود. وى پاكت سيگارى هم يد. رسول بهدرخش مى

ما  حبيب داده بود تا سيگارش را براى خودش نگه دارد و يادداشت را به كوچك به
آمد كه  راه داشت. چنين برمى انگيزى هم رسول، اين بار خبر شگفتی  هبرساند. نوشت

براساس  .ايران، در حال انجام است ما به طرح تيم آزادسازى براى جلوگيرى از انتقال
ياران ما مبنى بر يافتن يك راه قضايى و قانونى، مورد قبول  نهاد پيش رسول،ی  هنوشت

قرار گرفته بود و كار تا آنجا پيش رفته بود كه قاضى حاضر شده بود  «مرور»قاضى 
مورد تعقيب  عنوان متهم، در دبى دو نفر را بهنفر را آزاد كند و تنها  چهار نفر از ما شش

جلب شده بود و هم خواست  ترتيب هم رضايت نمايندگى الفتح قانونى قرار دهد. بدين
گفته بود كه قاضى با وى رفقا  در دبى، به الفتحی  هشد. نمايند پليس دبى انجام مى

او اطالع خواهد داد. در  اى غيرعادى پيش آيد فوراً به تماس دارد و هرگاه مسئله
علت وجود ارتباط با قاضى، تماس  بعدى، رسول نوشت كه بهی  هيادداشت اميدواركنند

بار براى دريافت  اى يك فقط هفتهپس  ازآنوى با حبيب ضرورى نيست و ی  هفشرد
 ، با حبيب تماس خواهد گرفت.هاى ما پيغام
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  ايران فرستادن دستگيرشدگان بهی  هبرنام
رفتند ما يادداشت  بيگارى مى ، صبح زود كه زندانيان به1349آبان  12شنبه  سه

رسول برساند. اين كار  حبيب داديم تا به مهمی هم نداشت، بههفتگى خود را كه خبر 
زندان همچنان فعال بماند تا اگر  گرفت كه تماس ما با بيرون از آن رو صورت مى

 هنگام پيش آيد، از اين ارتباط استفاده كنيم. اى نابه حادثه

آهنى نشسته بودند و ی  هطور فشرده در پشت پنجر نزديك ظهر بود و زندانيان به    
زدند و طعنه و كنايه  هم سقلمه مى تر باشند، به پنجره نزديك كداميك به كه اين بر سر

شدن  زندانيان گرسنه كه منتظر جيره غذايى ظهر بودند، با نزديكی  همهمگفتند. ه مى
 فرو نشست و همه ساكت شدند.يك مأمور دفترى زندان، 

بيرون فرا خواند. از دو  افراد گروه ما را بهی  هوقتى مأمور، پشت پنجره رسيد، هم    
راه مأمور  د. ما همآم گروه ما مىی  هسراغ هم اين اولين بار بود كه كسى به ،ماه پيش
اندكى وارد اتاق سرگرد انگليسى، معاون  از پسبخش آگاهى رفتيم و  زندان به

 ژيگول و مد روز كه شديم. جوانى با موهاى بيتلى و كراوات پهنش شهربانى دبى
و با سرگرد در حال صحبت بود. او  بود  راحتى فرو رفتهی  ه، در يك كاناپنمود می

خاست، با لحنى خشن و صدايى بلند،  ما انداخت و درحالى كه از جايش برمى نگاهى به
سپس در « دارد. سادگى دست از سر شما برنمى دولت شاهنشاهى به»فارسى گفت:  به

پرسيد اسمت چيست؟ فاميلت؟ اهل كجايى؟ اينجا  مى. ايستاد مقابل يكايك ما مى
تو مهندسى يا »گفت:  جليل آمدى چه كنى؟ پاسپورت جعل كرديد؟ و خطاب به

آها شناختمت! تو داراى »وقتى اسم قالبى من را شنيد گفت: « مدركت قالبى است؟
هاى او جواب ما  پرسشی  هدر برابر هم« سوابق جنايى زيادى توى خليج هستى.

هاى قالبى و همان محملى بود كه اصالً رنگ سياسى نداشت. سپس  همان نام
داد خطاب  ها را نشان مى زدن دست چگونگى قفلهايش  جوانك در حالى كه با دست

 «ايران بفرستيد. اينها را دستبند بزنيد و با هواپيما به»سرگرد انگليسى گفت:  به

بود كه براى  نظامى ايران در كويتی  هبعدها معلوم شد كه اين شخص وابست    
 دبى آمده بود. ايران به انجام برنامه تحويل ما به
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هايى كه شنيده بوديم چنين  . از صحبترگرداندنداتاق زندان ب ما را بهپس س    
ايران خواهند فرستاد. تا آن زمان هواپيمايى ايران  آمد كه ما را با اولين پرواز به برمى

و بندرعباس داشت. درست از همان هفته  تنها يك پرواز در هر پنجشنبه، بين دبى
جاى آن، دو پرواز در روزهاى دوشنبه و چهارشنبه  ه بود و بهاين برنامه تغيير كرد

توانستيم بكنيم اين بود كه خبر آنچه را كه  گرفت. ما تنها كارى كه مى صورت مى
بنا نبود  كه اين چهارشنبه، بابعد، بيرون زندان برسانيم. روز  یرفقا شنيده بوديم به

حبيب فرستاديم. رسول، قبالً با راهنمايى سربزند، يك نامه توسط ی  هادار رسول به
را نديد، نامه را در جاى او راه داشت و  هم يی حبيب قرار گذاشته بود كه اگر روزى نامه

راهنمايى بگذارد. حبيب نيز آن روز چنين كرده بود. ما در ی  همشخصى در ديوار ادار
ما را دريافت راهنمايى برود و پيام ی  هادار آرزوى اين بوديم كه رسول هرچه زودتر به
پرسيديم و براى  ايران، مى فرستادنمان بهكند. ما از مأموران زندان درباره زمان 

ايران خوشحاليم. زندانيان، رشك خود  كرديم كه از بازگشت به زندانيان نيز وانمود مى
خوش »گفتند و  چال، شادباش مى خروج ما را از آن سياه ها آن كردند، را پنهان نمى

 شد. ز هرسو شنيده مىا« حالتان به

آبان،  18دوشنبه براى روز  هاى مأموران زندان پيدا بود كه پليس دبى از گفته    
بندرعباس منتقل كنند  هواپيما ذخيره كرده است. بنا بود آن روز ما را با هواپيما به بليط
ر كاغذ سيگارى مأموران ايرانى تحويل دهند. ما اين خبر مهم را با خطى خوانا ب و به

راهنمايى فرستاديم. با اشتياق ی  هادار درج كرديم و روز پنجشنبه توسط حبيب به
فراوان در انتظار بازگشت حبيب از بيگارى بوديم تا خبر ديدار با رسول را از وى 

توانست نابودى ما  پرتگاه هولناكى كه مى تندی به به  ،در آن تنگناى زمانىما بشنويم. 
زمان بسيار كند و . اما شديم راه داشته باشد، نزديك مى سازمان را هم هزدن ب و ضربه

مانندى كه  شد. ساعت يك بعدازظهر بود. در پيكرهاى شبح راه با نگرانى سپرى مى هم
آمد، نوارهاى قرمز و سفيد متحركى  سوى ما مى شهربانى بهی  هدروازی  هاز آستان

خسته و فرسوده از  ها آن گشتند. برمی، ندبود رفته بيگارى ی كهزندانيانبچشم خورد. 
كوتاه و حركاتى ناموزون، های  گامبا و  لب داشتند جان بهبيگاری بدون مزدشان 

 شدند. ما نزديك مى ريزان به عرق
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 كه اين ديديم. حبيب، بدون داشتنى مى حبيب را مقدس و دوستی  هآن روز ما چهر    
يارى ما  هاى نجات را به بيرون زندان، فرشتهخود بداند، رفته بود تا در دنياى آزاد 

اتاق زندان  بخواند. هنگامى كه با صداى بازشدن قفل و زنجير، راه ورودى زندانيان به
هاى سياه، سر صحبت را با حبيب گشوديم. حبيب  شد، ما از البالى ميله گشوده مى

آب و « نه»ت ما گف سر بهی  هگفتن نداشت، با اشار كه از خستگى بيگارى توان سخن
سردى بر هيجان آتشين ما پاشيد. آن روز هم رسول نيامده بود. وقتى حبيب وارد اتاق 

نخورده در سوراخ باقى  ديروز هم دستی  هشد، در گوش محمود نجوا كرد كه نام
جا  برد. روز بعد، يعنى جمعه همه جايى نمى سرگردان ما راه بهپندارهای مانده بود. 

 بردند. بيگارى نمى د ما را آن روز بهتعطيل بود و پيك امي

 انگيز آن روز، كه راه داشته باشد. لحظات هيجان توانست هم جمعه هيچ پيامى نمى    
گذشت. گرچه پيامد  كندى مى راه داشت، به آميزشى از شهد اميد و تلخى نااميدى هم

اما پايان آن  رسيد، مشام مى ايران بسيار ناگوار بود و بوى مرگ از آن به تحويل ما به
 هاى ما نشانده بود. نيز احساس خرسندى در دل زندان دبىی  هزندگى مرگبار در بيغول

داد كه رفقاى ما در بيرون زندان،  سراغ حبيب نيامده بود، نشان مى رسول به كه اين    
 ند.بود خبر ايران، بى از تصميم فرستادن ما به

 از پسآن روز نيز فرستاديم. ديگرى توسط حبيب  ی ه، نامآبان 16 صبح شنبه    
راهنمايى سرنزده بود. با ی  هادار بازگشت حبيب از كار، معلوم شد كه رسول به

رفت و ما خود را  رفقا از بين مى دادن به خبرتدريج امكان  شدن تاريخ پرواز، به نزديك
حملى كه با وضع كرديم. م براى رويارويى با دشمن سفاك خود يعنى ساواك آماده مى

شده جور باشد، درست كرديم. اين محمل داراى سه مرحله  فعلى ما و مدارك ضبط
اول آن مبتنى بر اين بود كه ساواك هويت قالبى ما را پذيرفته باشد، در ی  هبود. مرحل

گفته بوديم، تكرار خواهيم كرد. اگر در جريان تحقيق و  اين صورت آنچه در دبى
ی  هوقت بر مرحل ، آنكندمدارك قالبى كشف را روی اثرانگشت ما   ساواك ،بازپرسى

دوم اين بود كه كسانى كه اثر انگشتشان ی  هدوم پافشارى خواهيم كرد. پوشش مرحل
 كاری همكنند كه در يك گروه جعل اسناد با هم  شناخته شده باشد، اعتراف مى

ه باشد، مسئله رنگ سياسى پيدا هويت اصلى ما پى برد اند. اگر ساواك به كرده مى
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خليج، توجيه كنيم.  جمعى خود را به كند كه در آن صورت بايد مسافرت دسته مى
تأثير مسئله  تحت ايم كه اى دانشجو بوده ما عده»محمل ما در اين مرحله چنين بود: 

كه تصادفاً در  ايم بوده صفوف مبارزان فلسطينى، عازم لبنان فلسطين، براى پيوستن به
ايران ما را از يكديگر جدا  محض ورود به به كه اين با توجه به« ايم. دبى دستگير شده

اى از  هركدام در چه مرحله كه اين كردند. عالئمى را براى رد و بدل پيام و خبر مى
ها را تمرين و خود را براى  هستيم، تعيين كرده بوديم. بارها اين محمل ها محمل

 ساواك آماده كرديم.هاى  شكنجه

زندان فقط يك شلوار و يك پيراهن بود كه بعد از سه ماه  پوشاك ما از بدو ورود به    
ما خبر داد  بودن، كهنه و فرسوده شده بود. عصر روز شنبه، گروهبان محمد به در زندان

ان هايى كه هنگام بازداشتم بازار خواهند برد تا با پول ما را بهی  هكه يكشنبه صبح هم
كفش و پوشاك و هر چيز ديگرى شد،  راه داشتيم و در صندوق زندان نگهداری می هم

كه نزد اربابان ايرانى خود رودربايستى داشت،  كه بخواهيم، خريدارى كنيم. پليس دبى
داد سوغاتى  ايران بفرستد. پليس ترجيح مى پوش به خواست دستگيرشدگان را ژنده نمى

 كند، تميز و آراسته باشد. كش مى ايرانى خود پيشان ارباب را كه به

 خاطر سراغ حبيب بيايد. اما به به ها يكشنبه فام مشكينرسول بنا نبود  كه اين با    
رفقا رسانيده باشيم، صبح يكشنبه چهارمين نامه را  آخرين خبرهاى ممكن را به كه اين
گفت كه درز  ببرد و در سوراخ ديوار بگذارد. حبيب مىد با خوتا داديم پيك خود  به

جديد نيست. از اين رو بنا شد يكى از ی  هها پر شده و جايى براى نام ديوار از نامه
 هاى قبلى را دور بياندازد و آخرين نامه را در جاى آن بگذارد. نامه

كه « هبان محمدگرو»بيگارى رفته بودند،  ساعت نُه صبح، وقتى اغلب زندانيان به    
آمد و چند كلمه سواد  اتاق زندان مى به« سرهنگ اوبرى»دنبال   هر پنجشنبه

هاى زندان آمد  پشت ميله كشيد، با غرورى سنگين به رخ زندانيان مى اش را به انگليسى
هاى ما  مانده در اتاق بوديم صدا زد. دست و ما شش نفر را كه از معدود افراد باقى

سوى بازار حركت كرديم.  ند قفل شد و سوار بر لندرور زندان بهنفر در سه دستب شش
رو  پياده خيابان به از پسبازار رسيد. سی  همنطق عبور از چند خيابان به از پسجيپ پليس 

شلوغى بازار، لندرور وقتی خريد، پياده كند. ی برای محل تر به رفت تا ما را هرچه نزديك
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هاى ژنده، سرهاى  با لباسنفر ه شديم. شش را از حركت بازداشت، از ماشين پياد
محيط بازار بيگانه  اراه، ب ها در زنجير و مأمور پليس هم تراشيده، پاهاى برهنه، دست

افتاد، ما را دنبال  ما مى كرد. هر چشمى به خود جلب مى حواس مردم را بهچشم و بود و 
. حتا بعضى نفرت خود را نگريستند ما مى اى به كننده هاى سرزنش كرد. مردم با نگاه مى

دنبال  فرستادند. مسيرى را  به ديدند لعنت مى يى كه مى«دزدها»گروه  آشكار كرده و به
آشنايى  ها آن اى كه مأموران با هاى ويژه مغازه راهمان پيموديم تا به دو مأمور هم

د پايه نيز از خريد ما در بازار، سو داشتند رسيديم. پيدا بود كه اين مأموران دون
 بردند. مى

راه  پولى را كه همی  هكرديم هم ايران فرستاده شويم، سعى مى ما كه قرار بود به    
ماند. آن روز  دست ساواك پولى براى ما باقى نمى داشتيم، خرج كنيم زيرا با افتادن به

زنجير شده بوديم. موسى و جليل نيز دستشان در  همبند  در يك دستمن و كاظم، 
« گروهبان محمد»كاظم كه قصد داشت يك ساعت مچى بخرد، از يك زنجير بود. 

راه موسى و جليل كه دستشان در زنجير ديگرى بود،  اجازه خواست تا هم
دست  فروشى برود. گروهبان، دست مرا از زنجير كاظم رها كرد و كاظم را به ساعت به

دست من باز پس  ازآنمأمور همكارش سپرد.  را به ها آن موسى و جليل زنجير كرد و
شد فرار  راحتى مى پائيد. به بود. مدير زندان مسلح نبود، من، محمود و حسين را مى

كرد. البته اين خطر وجود داشت كه تماشاچيان هاج و واج در بازار، مانع فرار شوند. 
توانم  من االن مى»محمود گفتم:  ذهنم خطور كرد. به ناگهان فكر يك اقدام فورى به

وى « نه هرگز.»زنجير من انداخت و گفت:  دست بى ود نگاهى بهمحم« فرار كنم!
گيرى پليس امكان  توضيح داد كه فرار من كار بقيه را مشكل خواهد كرد و با سخت

بر احساسات من بجا و درست ی  هگفتهر اقدامى در هواپيما از بين خواهد رفت. اين 
خريد كفش و  از پسمه دادم. خريد ادا رفقا بهدر كنار هاى باز  چيره شد و من با دست

گشتيم. رزندان ب هاى پر به لباس، مقدارى موز و سيب براى زندانيان خريديم و با دست
ی  هگفتداخل زندان ببريم. ب ها را به ها و ميوه ما اجازه دادند كه لباس آن روز استثنائاً به

دانى يك موز و هر زن شد. به زندانيان، اين اولين بار بود كه ميوه در زندان پخش مى
هاى هميشه گرسنه، بسيار گوارا بود. ساعتى بعد از  يك سيب رسيد كه براى شكم
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 سراغ ما آمد و قبل از بازگشت ما از بازار، حبيب از بيگارى برگشت و يك راست به
رفيقتان امروز صبح آمد و كاغذها را »ما سؤالى كرده باشيم، با خوشحالى گفت:  كه اين

، فهميديم كه نفرستاده استرسول پيغامى براى ما گفت كه وقتى حبيب « گرفت.
 «مرور»اند و قاضى  بودهخبر  ايران بى رفقاى بيرون از زندان، از تصميم فرستادن ما به

ويك ساعت  ، ساعت ده صبح يعنى بيستفام مشكين قولش، وفا نكرده بود. رسول به
را گرفته بود.  هاى چند روز اخير ما سوى ايران، يادداشت پرواز ما بهزمان  قبل از

شدند اما  ايران، آگاه مى ما بهفرستادن براى  وسيله رفقا از تصميم مقامات دبى بدين
 عمليات آزادسازى بسيار كوتاه بود. زدن به مانده تا پرواز هواپيما، براى دست زمان باقى

چون و چرا ما  خورد. بى چشم نمى رويدادهاى نزديك، هيچ نور اميدى بهدر افق     
هاى بسيارى  ها و طرح ، راهزندان دبىی  هصدروزی  هشديم. در دور ايران فرستاده مى به

علت ناچيزبودن احتمال موفقيت و نيز  را براى فرار درنظر گرفته بوديم كه به
ی  هآن خوددارى كرديم. اكنون هم از اقدام به دشوارشدن وضعمان در صورت شكست،

دهنده از سوى رفقا  رفت. انتظار عمليات رهايى ها در تنگى زمان، از دست مى فرصت
فكر رهاسازى خود از  بايست به نمود. بنابر اين ما مى در بيرون، ديگر پوچ و واهى مى

ايران  رسيدن بهبوديم. تنها كار ممكن اين بود كه هواپيما را از  چنگ ساواك مى
ريزى دقيق  بينى وضع داخل هواپيما ناممكن بود، برنامه بازداريم. از آنجا كه پيش

 امكان نداشت.

و براى  پيدا كنيمشرايط موجود در هواپيما، راهى  تصميم گرفتيم كه با توجه به
اقدامى بزنيم. هدف اين بود كه  كردن آن، دست  به تسلط بر هواپيما و يا سرنگون

كنيم، هدايت كنيم و درصورتى كه اين كار  مقصدى كه خود تعيين مى ما را بههواپي
شكست انجامد، با مأموران و كاركنان هواپيما درگير شويم و هواپيما را  دالئلى به به

سرنگون كنيم. با سقوط هواپيما، از يك سو خود از شكنجه و آزار ساواك رها 
هاى گرم خليج،  ازمان را در عمق آبسی  هشديم و از سوى ديگر، اسرار ناگفت مى

خوردن در  توانست سازمان را از لورفتن و ضربه كرديم. چنين اقدامى مى مدفون مى
 امان دارد.



 
  ايران به يرشدگانفرستادن دستگ ی برنامه 125

جمع بود از بازار خريداری شده  هاى وكنار پيراهن در گوشههايی را كه  سنجاق
هنوز  كرديم كه بتوانيم وارد هواپيما كنيم. در آن هنگامجاسازى جوری كرديم و 

 یتوانست در شرايط مىها  شد. سنجاق نمیكاربرده  ها  به فلز در فرودگاه دستگاه كشف
 سالح تهديدكننده براى نخاع يك خلبان باشد.

زندان،براى يك ديدار عادى با  بيرونيكى از رفقاى آبان  17صبح يكشنبه     
ظاهراً »گويد:  مى الفتحی  هگيرد. در اين ديدار، نمايند ، تماس مىدر دبى نماينده الفتح

يك وضع غيرعادى براى رفقاى شما پيش آمده است كه من از چگونگى آن 
ی  هادار رسد، وى شتابان خود را به رسول مى ساعتى بعد، اين خبر به« اطالع هستم. بى

رسول با گرفتن ترتيب  بدينگيرد.  رساند و با حبيب تماس مى مىراهنمايى 
ساعت بعد  ويك بيستايران كه  تحويل ما بهی  ههاى ما از حبيب، از برنام يادداشت

 شود. گرفت، باخبر مى صورت مى
برخالف « قاضی مرور »كرديم قاضى فلسطينى،  بينى مى طور كه ما پيش همان    

    طور كامل ، بهالفتحی  هنمايند ايران،  به ما را  بهفرستادن ی  هه داده بود، برنامقولى ك
 خبر نداده بود. او تنها اشاره كرده بود كه جرياناتى در دست انجام است.

های  خطبرد.  مى گروه در دبىی  هخان ما را، بهی  هافتاد تعويق بهی  هرسول چهار نام    
و  شود. حسين روحانى دقت خوانده مى به ،شده بر كاغذهاى نازك سيگار ريز نوشته

كه براى شركت در طرح آزادسازى زندانيان، در دبى بودند، با  دربندی سادات محمد
ما فرستادن ی  هشدن برنام شنوند. با قطعى ىشگفتى آخرين خبر پيرامون وضع ما را، م

اى كه از سه ماه پيش در دست تهيه بود  ماند. برنامه ايران، جاى درنگ باقى نمى به
ساعت تا پرواز  جايگاه عملى خود را بازيافته بود. ساعت يازده صبح بود و فقط بيست

جام شده بود، در خاطر جراحى كه روى پايش ان حسين به كه اين روز بعد باقى بود. با
گذرانيد، تيم آزادسازى، بالفاصله تالش  نقاهت را مىی  هبرد و دور سر مى رختخواب به

با ظرفيت « ايرتاكسى» كند. يك هواپيماى داكوتاى دوموتوره متعلق به خود را آغاز مى
بيست و هشت مسافر، ساعت هفت بامداد روز بعد يعنى دوشنبه، از فرودگاه دبى 

آن  به تر براى سوارشدن بايست هرچه سريع مى ها آن كرد. رواز مىبندرعباس پ به
كردند. ماه رمضان بود و دفتر هواپيمايى ساعت دوازده ظهر  هواپيما، بليط تهيه مى
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رسد. مأمور  دفتر هواپيمايى مى به شد. ساعت يازده و نيم، حسين روحانى تعطيل مى
كسى  هواپيما دربست اجاره داده شده است و بليط بهاين »گويد:  فروش بليط مى

مريض را فوراً شخص خواهد يك  مى كه اين ی هحسين، با بهان« شود. فروخته نمى
كند كه جايى در هواپيما براى مريض و  ايران برساند مأمور فروش بليط را قانع مى به

روى ميز  قالبى رای  هراهش درنظر بگيرد. وقتى حسين سه شناسنام دو نفر هم
اما « دهيم. با شناسنامه بليط نمى»گويد  فروش مى گذارد، بليط هواپيمايى مىدفتر

جان يك انسان در خطر است، احساسات  كه اين ی هبهان بردار نيست و به حسين دست
نام سه شناسنامه صادر  شود سه بليط به انگيزد و وى حاضر مى فروش را برمى بليط

ها از  خواهد. اين كارت ها، كارت واكسيناسيون مى بليطفروش براى صدور  كند. بليط
شد. حسين  بايست دو تزريق در فاصله يك هفته انجام مى قبل تهيه شده بود زيرا مى

ها را كه در خانه بود بياورد. وى خود را با يك تاكسى  سرعت كارت دهد كه به قول مى
گيرد و حسين  مىانجام قت كارها در شتاب ناشى از تنگى وی  هرساند. هم خانه مى به

رسد.  دفتر هواپيمايى مى هاى تزريق، سر ساعت دوازده به با در دست داشتن كارت
 از پسبردار نبود.  دفتر، سر ساعت مقرر قفل شده بود، اما حسين دست ورودى به بدر

يابد و  داخل دفتر راه مى كردن مأمور فروش بليط، به در و عصبانىی  هكوبيدن بر شيش
ترتيب، سه جاى مسافر در هواپيمايى كه  بدين گردد. برمیخانه  با سه بليط بهام سرانج

 شود. ايران برساند، خريدارى مى بنا بود ما را به
 

 

 نجات زندانيان  سازى عمليات  آماده
با در   حسين روحانى كه ايران، هنگامی از زمان فرستادن ما به پيشروز يك 
، دو عضو و محمد فام مشكين خانه رسيده بود، رسول هاى هواپيما به بليط داشتن دست

ديگر گروه نجات، كار خود را آغاز كرده بودند. داشتن سه بليط پرواز با هواپيمايی كه 
 يی بخشيد.  افراد گروه نجات انگيزه و نيروی تازه ايران برساند، به بنابود زندانيان را به

هاى از  براساس يكى از برنامههواپيما ربايی  سازى وسايل الزم براى عمليات آماده
از ميان چند قطعه اسلحه كه از پيش تهيه شده  شد. شدت دنبال می بهشده  پيش تعيين
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داخل هواپيما مناسب بود، انتخاب شد.  بود، دو قبضه كه براى جاسازى و انتقال به
ساز در جدار داخلى يك  پرتقال و جادادن ناپالم دستهاى آب  جاسازى بنزين در قوطى

 كه اين ها بسيار ماهرانه و بدون فالكس چاى، با دقت فراوان انجام شد. اين جاسازى
پيدا باشد انجام گرفته بود. عالوه بر آن پنج عدد چاقو هم براى  ها آن اثرى در بيرون

جغرافيايى ی  هيق و نقشنماى دق كردن ياران زندانى تهيه شده بود. يك قطب مسلح
قالبى ی  هخاورميانه نيز جزو وسايل ضرورى بود. بليط هواپيما براساس سه شناسنام

هاى حسين  عكس .ها، سر شب تعويض شد خريدارى شده بود. عكس اين شناسنامه
 آنگاه شد.نصب ها  شناسنامهروى  دربندی ساداتو محمد  فام ، رسول مشكينروحانى

اثرى از افراد تيم در آن خانه  كه اين براى .مسكونى پرداختندی  هخانسازی پاك به ها آن
باقى نماند، هرچه مدرك غيرضرورى در آنجا بود همان شب نابود شد و سالح و 

 ه شد. رفت، در دريا انداخت كار نمى مهماتى كه براى عمليات به
 

  ايران فرستادن بهدر راه 
هايى را كه  دار بوديم. هيچ يك از ما تا صبح نخوابيديم. محمل شب دوشنبه، شب زنده

كرديم تا در  پليس ايران و ساواك ساخته بوديم براى يكديگر بازگو مى براى ارائه به
كنيم.  صورت عدم موفقيت در ربودن هواپيما يا سقوط آن، با بازجويى ساواك مقابله

گران ساواك تصور  هاى احتمالى شكنجه آن شب تا صبح بارها خود را در برابر پرسش
در بازجويی ساواك های احتمالی  پرسش به  های الزم پاسخ تمرين كرديم و به مى
بينى بود اين بود كه آخرين شب است كه در  پرداختيم. تنها چيزى كه قابل پيش مى

. شبى كه يك روز پرحادثه را آبستن بود. سحرگاهان، هركس هستيم سياهچال دبى
بر پايه اعتقادات خود نجوايى عارفانه داشت تا بر مقاومت و پايدارى خود در زير 

حق »گفتند:  طورى كه زندانيان مى ها بسيار شاد بود به شكنجه بيفزايد. كالً روحيه
 ابندرعباس هستيد، خوش داريد اين قدر خوشحال باشيد. فردا شب در هتلى راحت در

 «حالتان. به

، زندان يعنى بوستانىی  هاداری  هترين چهر دقايقى از شش صبح گذشته بود كه تلخ    
در حالى  راه با دو مأمور ديگر، پشت در زندان ظاهر شدند. بوستانى رئيس آگاهى، هم
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حياط  ى پيروزمند را بر چهره داشت، دستور داد ما را بهكه رضايت خاطر فرمانرواي
راه  نشين زندان آوردند. هم اى بعد، جليل را نيز از اتاق اعيان زندان بردند و لحظه

روز پيش را، برداريم. ی  هشد انبار زندان رفتيم تا كفش و پوشاك خريدارى مأموران، به
زندانيان ی  هجا بپوشيم. آنگاه در برابر هم هاى نو را همان اسدستور داد كه لب بوستانى

دو در  هايمان را دوبه ما دوخته بودند، دست هاى آهنى چشم به كه از پشت ميله
زنجيرى مشترك، قفل زدند. لحظاتى بعد در عقب يك لندرور جاى گرفتيم و دو 

در كنار  كه بوستانى ی ه أشارمأمور سفيدپوش مسلح در انتهاى دو صندلى نشستند. با 
، سرشار از غرور راه افتاد. بوستانى سوى فرودگاه به راننده نشسته بود، لندرور به

 كرد. افتخارترين روز زندگيش را تجربه مىپر

هاى  برد. جز صداى ماشين و خنده سر مى ها هنوز در آرامش شب به خيابان    
كوچك ماشين تا ی  هشد. وقتى نگاه از پنجر چيزى شنيده نمى بوستانىی  هگزند

ديديم،  را شهرى آزاد و خالى از پليس مى رفت ياد آن روزها كه دبى دوردست مى
كرد. ما با آن  گرى را سرزنش مى ذهنمان بود و ذهنىی  هكثيفى بر صفحی  هچون لك

گوش هم خوانده بوديم، ما كه  هاى تشكيالتى به امنيتى كه در خانههمه نصايح 
كرديم تا كسى اسرار ما  ها را در سينه حبس مى كنان نفس هيس انگشت بر لب، هيس

را نشنود، ما كه خانه و خانواده و دوست و كار و خالصه آنچه را كه زندگى نام داشت 
هر چشم ديگرى، در پيش گيريم، فراموشى سپرده بوديم تا راه ديگرى، دور از  به

جا در چنگ  اكنون در نيمه راه مانده، در بندافتاده، خود و صندوق اسرارمان را يك
لذيذ از ی  هديديم. ما مانند چند لقم هاى پليسى دنيا مى ترين سازمان افتاده يكى از عقب

سوى خليج بود  نشين دبى كه نقش ميش را داشت براى گرگى كه در آن سوى شيخ
كرديم كه تا چندساعت ديگر ما را  رفتيم. احساس مى سوغات مى عنى شاه بهي

كام ساواك  كردند، به دهان نهنگ پرتاب مى بسته، مانند قربانيان بالگردانى كه به دست
 سنگين و يك روز سياه بود.ی  هخواهند سپرد. اين لحظات بخشى از يك فاجع
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 آزادسازی در فرودگاه تيم
تمام شب  دربندی سادات و محمد فام مشكين، رسول  ن روحانىحسي، تيم آزادسازى

همه چيز آبان  18كردن وسايل پرداخته بود. ساعت پنج بامداد دوشنبه  كار آماده به
مانند تا از  رودگاه منتظر مىفبيرون  ها آن آماده بودكه افراد تيم عازم فرودگاه شدند.

 هواپيما اطمينان پيدا كنند.  اعزام زندانيان به
توانست  مىگمان ساعت شش و نيم شده بود و هنوز از زندانيان خبرى نبود. يك 

هواپيما منتقل كرده باشند. از  فرودگاه، به اين باشد كه زندانيان را قبل از رسيدن تيم به
در آن روز سوار  دربندی سادات كه حسين و محمدشود  اين رو تصميم بر اين مى

 روز  بنا باشد آنهواپيما شوند و رسول خود را براى پرواز چهارشنبه آماده كند تا اگر 
 آزاد سازی را اجرا كند.ی  هنفر باشد كه برنام ايران بفرستند، يك را بهزندانيان 

بينند كه  را مىخود ساعت شش و نيم، ياران زندانى  از پساندكى تيم آزادسازی     
گذر از  از پسآنگاه افراد تيم وارد شدند. فرودگاه  پوش به راه دو پليس شخصى هم

شوند. جاسازى  هواپيما، وارد باند فرودگاه مى گمرك و بازرسى بدنى براى سوارشدن به
شده بود كه از بازرسى كمرى چنان با مهارت انجام ی  هزا، چاقوها و اسلح مواد آتش

 دقيق مأموران فرودگاه در امان ماند.
 

 در فرودگاه دبی
داد و آخرين  وقتى از جيپ پياده شديم نسيم دلنشين صبح خليج، ما را نوازش مى    
افسرده  از تلخی ناكامیكه ی يها چهرهبا گفت.  را وداع مى« آزاد»هاى ما آن بندر  نگاه
طرف هواپيما برده شديم.  به بوستانىبوديم كه با دستور  ايستادهسالن فرودگاه  دربود 

هاى گشاد و  كردند. باد شديدى در دشداشه راهى مى دو پليس مسلح فرودگاه ما را هم
پيچيد. چند قدمى بر روى باند فرودگاه پيش رفته  راهش مى و مأمور هم سفيد بوستانى

خود جلب كرد. اين پيكر عظيم فلزى كه  اى نظرها را به كه هواپيماى دوموتورهبوديم 
حركت در برابر باد ايستاده بود. در  خشك و بىآورد  ياد مى تابوتى بزرگ را بهبرای ما 

شد. كت و  هواپيما نزديك مى ما بود، به بين ما و هواپيما، مردى كه پشتش بهی  هفاصل
 فام مشكين رسولی  هنيز دستخوش باد بود. ناگهان چهررنگ و گشاد او  شلوار تيره
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شايد برای مطمئن شدن از فرستادن ما  »نقش بست. از اميد در ذهن ما پرتوی چون 
توانند بيايند. پس او  اما نه! اينجا فقط مسافران هواپيما مىاينجا آمده است.  ايران به به

تا آنجا كه ممكن رژيم ايران  واگذاری ما را بهبيايد و چگونگى خواهد تا ايران  حتماً مى
اين افكار در ذهن ما در !« چه بسا كاری بيهوده و پر خطر باشداست دنبال كند. 

گشتيم، رسول در كنار هواپيما،  كننده مى دنبال جوابى قانع گردش بود. درحالى كه به
 رفتيم تماشا كرد. هواپيما باال مىپشت سر مأمور محافظ ايستاد و ما را كه از پلكان 

در سمت هم  سر پشتزنجير بوديم در سه رديف  هردو نفر كه هم دستور بوستانى به    
راهش در سمت چپ طورى جاى گرفتند  و پليس هم راست هواپيما نشستيم. بوستانى

هاى جلو نشسته  ه باشند. دو مسافر مرد در رديفداشتخود و كنترل زير نظر كه ما را 
كرد.  نشستن مسافران كمك مى بودند. و يكى از كاركنان هواپيما در آمد وشد خود، به

دنبال او حسين  داشت، نظاره كرد. رسول و به ناگهان چشم ما آنچه را كه باور نمى
 ها آن از پس( نيز دربندی سادات)محمد  وارد هواپيما شدند. يك مسافر ديگر روحانى

هاى سمت چپ جلوى هواپيما، جاى  وارد شد. رسول در يك صندلى در رديف صندلى
آرامى در صندلى پشت رسول نشستند. وقتى  گرفت. حسين و محمد سادات نيز به
با خاطرى آرام در صندليش لميد. او تخيالت  مهماندار، درِ هواپيما را بست، بوستانى

خنديد.  كرد و سرشار از شادى و غرور، مى آن سفر افتخارآميز را در ذهنش نشخوار مى
 گذاشت. هاى شيطانى او، چون سرب مذاب، بر دل اسيرانش، داغ مى خنده

كه ى يماداد. هواپي غرش موتورهاى هواپيما، آغاز سفرى ناخواسته و شوم را خبر مى    
آسمان  با تمام نيرو خود را از شيب تندى بهرا در دل داشت  زندانيان و زندانبانان

برد. اين پرواز  پيش مى آمد، به هيچ فالى نمى سوى سرنوشتى كه به كشيد و ما را به مى
ی  هرفت. تجرب شمار مى ما، جز جليل، بهی  هناخوشايند، اولين سفر هوايى براى هم

هاى گوناگون،  پرسشزمان  و هم نشاند اى تازه بر مذاق ذهن مى ههواپيماسوارى، مز
  .پيچيد چون كالفى سردرگم در ذهن مى

گذشت. صداى خشن و يكنواخت موتورها بر فضاى بسته و  دقيقه از پرواز مى ده    
چه  كه اين آزرد. فكر ها را مى صدا دل كرد و اندوهى بى كوچك هواپيما سنگينى مى

ذهن سرگردان بود. مهماندار هواپيما  ی دردر جوالنگاه وسيعظار ماست رويدادی در انت
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گذشت،  در آمدوشد سريعش مشغول پذيرايى از مسافران بود و هربار كه از كنار ما مى
با استفاده كرد. ما  هاى شش مسافر استثنايى، چشمانش را خيره مى برق زنجير دست

گفتيم با  هاى ساواك مى گاه جهبايست در شكن مىپيرامون آنچه آخرين فرصت از 
 كرديم. زنجير خود، نجوا مى هم

از جاى  فام مشكينرسول گرفت. خود  ها را به لرزه حواس ناگهان حركتى چون زمين    
درنگ  بی پابرجا شد.و همكارش  با يك چرخش سريع، كنار بوستانىت و خود برخاس

« ها باال! دست»فرمان خشونت بار  كرد.  پررا ى رعدمانند فضاى داخل هواپيما نهيب
چهار چشم  درنگ بیگوش رسيد.  خاست، چندبار به رسول برمىی  هكه از سين

از پيكرهاى لرزان دو  چهار دست رِولور، از حركت ايستاد و ی  هزده در برابر لول وحشت
نيز سراسيمه از جايشان  دربندی سادات و محمد حسين روحانىهوا برخاست.  بهپليس 

برخاستند و تعدادى چاقو بين ما تقسيم كردند. سپس آن دو با يك اسلحه و يك 
كه زبانشان از وحشت بند آمده بود، ايستادند.  يیها چاقوى آماده باالى سر پليس

هاى استوار، خود را  فشرد، با گام را در دست مى كوچكشی  هرسول درحالى كه اسلح
خلبان اطالع داد.  خلبان و كمك بهرا كابين خلبان رسانيد و تسلط كامل بر هواپيما  به

اين ترتيب دست موسى نيز كه  من دست الغرم را از دستبند بيرون كشيدم. به
ها را  و بدن پليس زنجير من بود، آزاد شد. از جا برخاستيم و در پناه چاقوها لباس هم

هاى چهار يار  بود، دست جستجو كرديم. با يافتن كليد دستبندها كه در جيب بوستانى
درنگ  اختيار كامل ما نُه نفر درآمد. بى ديگر نيز، از زنجير رها شد و هواپيما به

تعرض يا  از هر گونههم زنجير كرديم تا  هاى دو پليس را با دو دستبند به دست
مردِ مهماندار را كه از ترس در عقب هواپيما در امان باشيم.  ها آن واكنشی از سوی

از تعرض ناگهانى او  كه اين قسمت جلو هواپيما آورديم و براى خود پيچيده بود، به به
 شبكه بار باالى يك صندلى قفل زديم. هايش را به جلوگيرى كرده باشيم، دست
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  بر فراز خليج
حركت كند. سوى بصره  خلبان اين بود كه هواپيما به به فام مشكين فرمان رسول

پريده، فرمانبردارى خود را با حركت سر نشان  زده و رنگ كاپيتان استراليايى وحشت
تراشيد و حتا  خلبان ايرانى با لبخندهاى مرموزش، زيركانه بهانه مى مكداد و ك مى

گيرى  اجازه بدهيد در بندر بوشهر بنزين بگيريم و بعد از بنزين»گفت:  ابلهانه مى
خلبان  سرانجام، فرمان تهديدآميز رسول، زبان كمك« هرجا كه بخواهيد پرواز كنيم. به

 ، كابين خلبان را پر كرد.ریفرمانبراه با  هم یرا بند آورد و سكوت

و آنچه را براى بودند رفقاى ما خود را براى ربودن هواپيما، از پيش آماده كرده     
دانستند كه هواپيماى  می ها آن فرماندهى در هواپيما ضرورى بود، آموخته بودند.

كند، از تواند با بنزين كامل، حداكثر تا هزار كيلومتر يكسره پرواز  داكوتاى دوموتوره مى
بينى  عنوان مقصد پيش هاى ممكن يعنى بصره يا بغداد به ترين فرودگاه اين رو نزديك

 هاى ايران و عراق در ستيز سياسى با يكديگر بودند و با شده بود. در آن هنگام، رژيم
اى عليه يكديگر  جنگ تبليغاتى گسترده روابط ديپلماتيك داشتند، به كه اين
شده،  ى، عراق مكان مناسبى براى فرود هواپيماى ربودهپرداختند. در چنين جو مى
 رفت. شمار مى به

تا بندرعباس فقط صد و چهل كيلومتر و زمان پرواز در اين مسير كمتر  فاصله دبى    
ساعاتى بصره  ساعت از پرواز گذشته بود و تا رسيدن به از يك ساعت بود. اكنون نيم

كرد با  نما اشاره مى نشانگر بنزين الى كه با انگشت خود بهديگر باقى بود. خلبان، درح
ببينيد بنزين در حال اتمام است. بنا بود كه در بندرعباس »صداى لرزانى گفت: 

              «گيرى كرد. بصره بايد در جايى سوخت گيرى كنيم، براى رسيدن به بنزين
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هايش آويزان باشد روى  دست كه بهجانی  پيكر بیند مان در داخل هواپيما، بوستانى
گناهى او را  راهش ملتمسانه با اداى كلماتى كه بى اش افتاده بود و پليس هم صندلى

 كرد. ثابت كند، خود را تبرئه مى

راهش مسلح نبودند، نشان آن بود كه فكر ربودن هواپيما  و هم بوستانى كه اين    
ها چون خداى شهربانى  كه سال رخنه نكرده بود. بوستانى ها آن ذهن پليسى به هرگز
تازى، اسيران زندانى را  كرد و در اوج غرور و يكه نوا حكومت مى ، بر مشتى بیدبى

 آورد، اكنون حتا از صداى نفس خود نيز در هراس بود. هيوالى ترس چنان ستوه مى به
او را از حال برده بود كه از پذيرايى گرمى كه با چاى و شيرينى هواپيما، از ديگران 

 كرديم نيز محروم ماند. مى

هاى بحرين يا  گيرى در يكى از فرودگاه كرد كه براى سوخت مى نهاد پيش خلبان،    
 ها را كه هردو فرودگاه زمين بنشيند. وى عمداً اين فرودگاه ظهران در عربستان به

خلبان  نهاد پيش نظامى نيز بودند، انتخاب كرده بود تا شايد راه نجاتى پيدا كند.
شناسايى را  پايتخت قطر« دوحه»فرودگاه اين  پيش ازقاطعانه از سوى ما رد شد. رفقا 

رو  از اين .گيرى احتمالى انتخاب شده بود براى بنزينكرده بودند و اين فرودگاه 
 خلبان ابالغ شد. به،  ويژهبا شرايط راه  هم« دوحه»گيرى در  بنزينی  هجازا

نماى  گيرى، ناگهان متوجه شديم كه قطب وگو براى بنزين در گرماگرم گفت    
خلبان  سوى ايران است. با اعتراض فورى ما اين نيرنگ كمك هواپيما گوياى پرواز به

طورى  شد كه در امتداد ساحل حركت كند به او فرمان داده نافرجام ماند و با تهديد به
 ديد ما باشد.ميدان كه خط بين خشكى و دريا همواره در 

اى طاليى  هاى ساحلى چهره ماسه اى بر دريا نشانده بود و به آفتاب، بازتابى فيروزه    
هاى خليج و يا  هواپيما، بر فرش پرموج آبی  هداد. بلندى پرواز چنان بود كه ساي مى

گاه  شد. و گاه به اى روان ديده مى ، چون لكهیهاى ساحل ر درخشان شنبر بست
هاى خليج شناور  خبر از غوغاى داخل هواپيما، بر آب هايى كه بى كشتىی  هعرش

ساز، درگير  انداز زيبا در تالشى سرنوشت آمد. ما بر فراز اين چشم چشم مى بودند، به
ايران جلوگيرى كنيم تا خود و اسرارمان  هكوشيديم تا از رسيدن هواپيما ب بوديم. ما مى

راه خود  هم را از دسترس پليس ايران در امان داريم. در اين بين، بارى كه بوستانى
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 دست پليس دبى داشت، مورد بازرسى ما قرار گرفت ولى هيچ اثرى از مداركى كه به
ايران ارسال  شده قبالً به ن بود كه مدارك مصادرهافتاده بود، ديده نشد. اين گوياى آ

خود را نشان  هاى نفتى در آسمان قطر شده بود. ساعت نه و نيم صبح بود كه دكل
 زد تا اجازه فرود بگيرد. با چانه مى« دوحه»داد و خلبان با برج مراقبت فرودگاه  مى
گيرى را مطرح كند اما وى  فقط مسئله سوخت از خلبان خواسته شده بود كه كه اين

وگو با برج  چند دقيقه گفت از پسشدن هواپيما را نيز اطالع داده بود. سرانجام  ربوده
خلبان نمايان شده بود، هواپيما در شيب ی  همراقبت، در حالى كه گشايشى در چهر

اى   ا چند دقيقهفرود قرار گرفت و در باند اصلى فرودگاه دوحه بر زمين نشست. هواپيم
با پافشارى  كه اين تا شد برده میسوى ساختمان اصلى فرودگاه  دنبال يك خودرو، به به

ها توقف كرد. آفتاب ماليمى بر  روى سرباز زد و در باندى دور از ساختمان ما از دنباله
ی كه رسيد. تنها حركت نظر مى چيز آرام به هاى پيرامون ما گسترده بود. همه زمين
پناه در گذرگاه  هاى خشك صحرايى بود كه بى لرزش بوتهونمان ديده می شد، پيرام

اى دور، در اطراف ساختمان فرودگاه در  باد، نشسته بودند. آمدوشدى كه در فاصله
هواپيما قابل ديدن بود. ما  رفت. هرگونه حمله به شمار نمى جريان بود، تهديدى آنى به

كاری  دست بهعليه ما در مسير پرواز بر يران رژيم اشايد بينى كرده بوديم كه  پيش
زياد بود. ما  ضد انجام عملياتیاكنون كه هواپيما بر زمين نشسته بود، امكان بزند. 

كردن موتورهاى هواپيما خوددارى كرد.  كار گرفت و از خاموش خلبان، دستور ما را به
دن آن را از خارج بازكر كه اين ورودى هواپيما قفل و بست مطمئنى نداشت. براى بدر

و همكارش را برداشتيم، و  هاى )نوارهاى چارقد عربى( سر بوستانى دشوار كنيم، چفيه
گهان  ناقالب كرديم. هواپيما ی  هروى بدنی  هدستگير هواپيما را به ب، درها آن توسط

سوی هواپيما  به آسفالته یي جادهاز  شتابان كه ديده شدند نشانى چند ماشين آتش
محل  آسا راهى را كه به اى را پشت سر گذاشتند و برق ها خم جاده ماشينآمدند.  می

ما نزديك  سرعت به نشانى به ظاهراً آتشكاروان رسيد، درپيش گرفتند.  هواپيماى ما مى
توانست پوشش مناسبى براى كماندوهاى مسلح باشد. جاى  ها مى شد. اين ماشين مى

در يك اقدام فورى و تهديدآميز، بنزينى  بود.هواپيما جدى  مله بهدرنگ نبود. خطر ح
هواپيما آورده بودند در سرتاسر هواپيما پاشيديم و بمب  را كه رفقاى ما با خود به
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خلبان نشان داديم. ما تصميم داشتيم در صورت بروز اقدامى عليه  زاى ناپالم را به آتش
سپس خود و هواپيما را آتش بزنيم. خلبان كه  ما، دو مسافر موجود را بيرون بيندازيم و

كرده بود، موج وحشت لمس احساسش، تهديد ما و خطر انفجار هواپيما را ی  هبا هم
را از هرگونه اقدامى عليه ما برحذر  ها آن مقامات فرودگاه رسانيد و سيم به با بى د راخو

هواپيما  ل از رسيدن بهپرانى قب نشانى يا آتش هاى آتش داشت. با اصرار خلبان، ماشين
 جايگاه خود بازگشتند. راهشان را تغيير دادند و به

كرد. هواى دمدار  هواپيما، آرامش قبل از طوفان را تداعى مىآرام پيرامون فضاى     
ها را سنگين كرده بود و بوى غليظ ناپالم تا اعماق سينه احساس  بنزين، نفس آغشته به

آفرين، عريان و آسان در يك قدمى ما قرار  وحشت شد. مرگ، آن معماى پيچيده و مى
 داشت.

اى براى انتقال بنزين تا هواپيما موجود نيست  از برج فرودگاه خبر رسيد كه وسيله    
بنزين كه در نزديكى ساختمان  محل پمپ گيرى بايد هواپيما را به و براى سوخت

بودن  د داشت. نزديكشايد نيرنگى در پس اين ادعا وجو كرد.فرودگاه بود، منتقل 
گذشت،  ها، كنترل ما را بر آن و نيز بر آنچه در بيرون هواپيما مى ساختمان هواپيما به
ناچار اين  وگو كرديم و به كرد. دقايقى با يكديگر در اين مورد گفت دشوار مى

هواپيما نزديك شود،  گيرى به فقط يك نفر براى سوخت كه اين تغييرمكان را با شرط
از ترس و اميد فضايی چرخيد و خلبان در  موتورهاى هواپيما همچنان مى پذيرفتيم.

حركات ی  هگيرى هدايت كرد. ما با نهايت دقت هم آرامى تا محل سوخت هواپيما را به
را در چهارسوى هواپيما زير نظر داشتيم. در اين كار از كمك دو مسافر پاكستانى 

هنگام كردن موتورها در  ، براى خاموشبرخوردار بوديم. خلبانهم موجود در هواپيما 
گرفتن موتورها را  طلبيد و كمك خلبان، خطر آتش گيرى، از ما اجازه مى سوخت
پذيرش هر خطرى جز دستگيرى بوديم، از ی  هكرد و ما كه آماد مىزد  گوش

گونه كه ما خواسته بوديم يكى از  كردن موتورها، جلوگيرى كرديم. همان خاموش
نداشتن اسلحه، باال گرفته بود ی  هنشان هايش را به در حالى كه دست فرودگاهكاركنان 

بنزين را از ی  هبال هواپيما قرار گرفت، لولی  ههواپيما نزديك شد و وقتى در ساي به
دقيقه  گيرى كه بيست سوخت هنگام مخزن هواپيما وصل كرد.  زمين برداشت و به
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نشسته بود،  پيما بر زمين دوحهدرازا كشيد و نيز در تمام يك ساعتى كه هوا به
با هرگونه رودررويی موتورهاى هواپيما در حركت بود و ما با نهايت دقت، براى 

 باش بوديم. اى، در حال آماده ملهح

 

  سوى بصره به  

سه بار  دو از پس، از طريق برج فرودگاه جوياى مقصد پرواز ما بودند. مقامات قطر
خلبان، اجازه پرواز  تكرار اين پرسش و عدم دريافت پاسخ، سرانجام ساعت ده و نيم، به

هاى موجود نزد  با كنترل دقيق نقشه. ما سالمت از زمين برخاست دادند و هواپيما به
سوى بصره آغاز  نماى هواپيما، پرواز جديدى را با سوخت كافى، به خلبان و قطب

 كرديم.

بوديم كه ناگهان غرش شديدى هواپيما را لرزاند. دو  ، در آسمان كويتهنگام ظهر    
هواپيماى جنگنده يكى از باال و ديگرى از پائين و در جهت عمود بر مسير هواپيما، 

ها در  دادند. اين حركت چندبار تكرار شد. هواپيماى ما با ارتعاشى كه جنگنده مانور مى
خلبان  ها را به تماس با جنگندهی  هلرزيد و ما اجاز شدت مى د، بهوجود آورده بودن هوا به

داد كه از  داديم. خلبان كه با برج مراقبت فرودگاه كويت در تماس بود، هشدار مى نمى
سيم خود گفت كه هواپيما  فرود، دست بردارند. وى چندين بار در بى مجبوركردن ما به

 باك است. در تسخير افرادى بى

وزير شاه، اعالم كرده بود كه يك  ، نخستشدن هواپيما، هويدا ربوده از پس ساعاتى    
هواپيماى مسافربرى ايرانى در آسمان خليج ربوده شده است و دولت وى از هيچ 

« اند گروگان گرفته شده آزادى زنان و كودكانى كه در اين هواپيما به»كوششى براى 
 د.فروگذار نخواهد كر

هاى كويتى، بدون نتيجه پايان يافت و پروازمان را  سرانجام، نمايش جنگنده    
سوى بصره ادامه داديم. ساعت حدود يك بعدازظهر بود كه هواپيما در انتظار  به

زد. بيست دقيقه قبل از آن، خلبان قصد فرود در  فرود، در آسمان بصره دور مىی  هاجاز
تبادل چند پيام، بنا شده بود تا دريافت  از پسداده بود و برج فرودگاه اطالع  به بصره را

فرود، هواپيما در حريم هوايى بصره باقى بماند. دستگاه امنيتى عراق دچار ی  هاجاز
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 كرد عملاز هويت و  كه اين اى شده بود. مقامات عراقى بدون پيچيدهی  همسئل
شايد اين »كردند.  مىربايندگان هواپيما چيزى بدانند، بايد تصميمى سريع اتخاذ 

« آيند وسيله خوبى براى معامله با ايران باشند. عراق مى پاى خود به ربايندگان كه به
عنوان هواپيماربا  ان رژيم ايران باشند و بهدست هم ها آن چه بسا»اين يك فرضيه بود. 

اى  اين نيز فرضيه« خرابكارى در اين كشور بپردازند. شوند تا بعدها به وارد عراق مى
ناخواسته شايد شوم و باعث ی  هديگر بود. از ديدگاه مقامات امنيتى عراق، اين تحف

شد.  فشارقراردادن رژيم ايران مى تحت اى براى دردسر بود و يا پربركت و وسيله
ايد در توانست تصميم بگيرد. بنابراين ب نمیبصره بدون مشورت با بغداد بود كه  بديهی

كاخ رياست جمهورى  به پرسشی . در بغداد نيز سرنخ هر يمبود انتظار تصميم بغداد مى
 رسيد تا فرمان نهايى از آنجا صادر شود. مى

مراقبت دائم نياز  جمهور كه دچار يك بيمارى مزمن بود و به البكر، رئيس حسن    
هاى عميق، دم و بازدم  داشت، درست در آن هنگام، نزد پزشك مخصوصش با نفس

جمهور  رئيس شته بود. مقامات امنيتى كه در آن لحظه دستشان بهآزمايش گذا خود را به
سوى بغداد پرواز  هواپيما دستور دادند تا به رسيد از طريق برج مراقبت بصره به نمى

گرفتن از كاخ البكر باشد.  توانست فرصتى براى فرمان زمانى، مىی  هكند. اين فاصل
خلبان را شدت بخشيد. شش ساعت  كسوى بغداد، نگرانى خلبان و كم پرواز به دستور 

پروا نارضايتى و  بى ها آن خطرى جدى واقف كرده بود. آشفتگى خاطر، آنان را به
 ها  اينی  همه اكردند. ب اى كه در آن افتاده بودند، بازگو مى وحشت خود را از مهلكه

 سوى بغداد ادامه داد. بهپرواز  بههواپيما 

 

 سوى بغداد  به
، تماس خلبان با فرودگاه بغداد برقرار شد. خلبان سوی بغداد واز بهپرساعت  نيم از پس

كرد. برج مراقبت فرودگاه بغداد تنها  هيچ پاسخ مشخصى از فرودگاه دريافت نمى
خواست  كرد و از هواپيما مى اكتفا مى« ايم مقامات دولتى داده پيام شما را به»اين كه  به

 قرار نگيرد.رود شيب فدر كه ارتفاع پرواز را حفظ كند و 
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در ا فرود رسانيد اما ب انجام مى فرود در عراق، بخشى از اهداف هواپيماربايى را به    
شد كه اين نيز از  دستگاه امنيتى عراق، مطرح مى بغداد، چگونگى معرفى خود به

هويت واقعى خود تا جايی كه ممكن باشد بايست  اى برخوردار بود. ما مى اهميت ويژه
 گروهيك  به خود راتر از آن، وابستگى  داشتيم و مهم مقامات عراقى پنهان مىرا از نظر 
وضع رژيم عراق، اطالعاتى كه در اختيار مقامات  كرديم. با توجه به آشكار نمىسياسی 

معامله  عنوان كااليى گرانقيمت با رژيم ايران به توانست به گذاشتيم مى عراقى مى
، در حالى كه سخت درگير تسلط بر هواپيما و اين مشكل گذاشته شود. با توجه به

كرديم. چگونگى آشنايى  ها نيز خود را آماده مى عراقى هدايت آن بوديم، براى پاسخ به
گرفتن از سه رفيق  ، كمكبا يكديگر، شيوه و علت خروج از ايران، دستگيرى در دبى

با پيوند بايست بدون  كه مى بودهايی  پرسش ها اينی  هديگر براى هواپيماربايى، هم
رفيقى شد و اين كاری بسيار دشوار بود.  پاسخ داده میوابسته بوديم آن  به ی كهسازمان

رفت.  گفت و مى اى از محملى را كه خود ساخته بود مى آمد، گوشه از كابين خلبان مى
نفر ديگر  بود به افزود و چون خودش نگهبان بوستانى اين محمل مى ديگرى چيزى به

محملى كه در چنين « فالنى بگو كه من چنين خواهم گفت. برو به»گفت:  مى
اى براى دستگاه  كننده توانست جواب قانع شد مسلماً نمى شرايطى ساخته مى

ها  كوششی بود برای سمت و سو دادن پاسختنها امنيتى عراق باشد. ی  هپرتجرب
 .نشودبرمال ما هويت تشكيالتى  يی كه در جريان بازجويی بگونه

عنوان سخنگوى ما،  به فام رسول مشكينشدن در عراق،  بنا شد در صورت پياده    
با چه زبانى اين تقاضا  كه اين ها برساند. اطالع عراقى تقاضاى پناهندگى سياسى را به

رف و نحو و دستور زبان را مطرح كند مورد بحث بود. دانش عربى ما كه بيشتر ص
خواست  میهاى روزمره، كارآيى چندانى نداشت. رسول  وژاهی  هعربى بود تا مكالم

ها بفهماند. وقتى رفيقى از او پرسيد كه  عراقى زبان انگليسى به را بههايش  گفتهداشت 
هاى  آموخته گير كرد. ما با مراجعه به« پناهنده»چه خواهد گفت، وى سر لغت 

گشتيم. سرانجام لغات مناسبى پيدا شد و  دنبال لغت پناهنده مى ذهن،  به انگليسى در
 انگليسى تكرار كرد. مورد نياز را چندين بار بههای  هرسول جمل
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از برج هواپيما همچنان در آسمان بغداد سرگردان بود و خلبان استراليايى ملتسمانه     
رج مراقبت، او را كالفه كرد. جواب نامشخص ب تقاضاى فرود مىمراقبت فرودگاه 

كرد، واقف بود.  خطرى كه هواپيما را تهديد مى كرده بود. او بيش از هركس به
لرزيد.  سيم مى خستگى و وحشت، رمق او را گرفته بود و صدايش در ميكروفون بى

خواست كه هويت  برج مراقبت در تماس دائم با هواپيما بود و از خلبان هواپيما مى
شنيد، براى ما بازگو  ج اطالع دهد. خلبان هر پيغامى را كه از برج مىبر مسافران را به

چند » كه اين گفتن برج مراقبت فقط به كرد. ما از خلبان خواستيم كه در پاسخ به مى
كه داد  نشان میهاى برج مراقبت  اكتفا كند. پرسش« مبارز ايرانى در هواپيما هستند

دند. برج مراقبت نام و مشخصات فردى فرستا ها را مى مقامات امنيتى اين پيام
اين كه چند مبارز ايرانى در  خواست و ما دوباره به سرشناس، از ربايندگان هواپيما را مى

 اجازه فرودخبر داد كه خلبان  به برج مراقبتوقتی هواپيما هستند، اشاره كرديم. 
ندازد، از برج ا هرچيز چنگ می خلبان، مانند غريقى كه به شود، هواپيما داده نمی به

هرچه زودتر از »گفت  و فرمان برج را كه مىفرود ميخواست ی  هاجازمراقبت، عاجزانه 
 .ناشنيده گرفت« حريم هوايى عراق خارج شويد

  

 فرود در بغداد
اى از برج  بدون اجازهخلبان پرواز تكرارى بر فراز آسمان بغداد،  از پسسرانجام، 

رار داد. لحظاتى بعد، باندهاى فرودگاه بغداد از دور مراقبت، هواپيما را در شيب فرود ق
شد. در جواب اصرار خلبان براى فرود، برج مراقبت خبر داد كه باند اصلى  ديده مى

ها چند بولدزر را در روى باند مستقر كرده بودند  فرودگاه در دست تعمير است. عراقى
برج  به هق همراه بود ه با هقتا فرود هواپيماى ما را ناممكن سازند. خلبان با صدايى ك
فرود ندهند وى هواپيما را ی  همراقبت گفت وضع هواپيما آنقدر ناجور است كه اگر اجاز

 زمين خواهد نشاند. به در هركجا كه ممكن باشد

دانست چه خواهد  نمى كس هيچدقيقه بسيار كُند و در سكوت مطلق سپرى شد.   ده    
اجرا نكرده بود و همچنان در آسمان فرودگاه با  فرودش را به شد. خلبان نيز تهديد

داد. وقتى سكوت داخل هواپيما، با صداى ماليمى از  دورزدن ادامه مى به ارتفاع كمى
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دستور  به گرفت. آراميما پسرنشينان هواپريشان های  دلبرج مراقبت درهم شكست، 
تا در باند كوچكى گيرى كرد  غربى فرودگاه جهت ضلع شمال به راهنماى پرواز، هواپيما

اى در  در آن سو فرود آيد. ساعت سه بعدازظهر، هواپيما بر باند كوچك و دورافتاده
 زمين نشست.  بهبغداد  فرودگاهی  هحاشي

و چند نفر با  توقف كردهواپيما ايستاد، يك جيب ارتشى در كنار آن كه  هنگامی
زدن دستمالى  كه با گره فام رسول مشكينهاى نظامى از آن پياده شدند.  لباس و نشان

عمليات، براى ی  هعنوان فرماند اش را پوشانده بود، به دور صورتش، دهان و چانه
 ها آن مان، نظر وضعيتبازگو كردن  از پسها از هواپيما پياده شد و  با عراقىوگو  گفت

ظاهراً مثبت بود.  ها را در مورد پذيرش يا عدم پذيرش ما جويا شد. جواب عراقى
آورى  دقايقى بعد يك افسر عراقى همراه رسول وارد هواپيما شد و سالح ما را جمع

تعدادى  ها آن كرد. آنگاه همگى از هواپيما پياده شديم. مأموران عراقى و همراه با
هاى  دوربين كه اين عكاس و خبرنگار در نزديكى هواپيما در انتظار ما بودند. قبل از

تقاضاى ما، از ما روى برگرداندند و تنها  به يلمبردارى كار خود را آغاز كنند،عكاسى و ف
 از پسماند.  پاسخ بیخبرنگاران نيز همگى های  پرسشهايى گرفتند.  از هواپيما عكس

ما هايمان را كه جز مبلغ ناچيزى پول در آن نبود، گشتند،  مأموران عراقى جيب كه اين
، زندانيان را مأموران پليس دبى بردند.فرودگاه ن ختماسا به بوس يك مينى را با

 «ايران تحويل داده شوند به بايست گروه جعل و كالهبردار كه مى»عنوان يك  به
ی  هدر بغداد و نمايند كاردار سفارت ايران« مهران». ها معرفى كرده بودند عراقى به

خواستند كه از پذيرش ما خوددارى كنند و ما را  ها مى سفارت، از عراقىساواك در اين 
سر  ايران بفرستند. افرادى از نيروهاى ايرانى مخالف شاه كه در عراق به به جمعى دسته

علت اعمال نفوذ سفارت  فرودگاه آمده بودند ولى به به بردند نيز براى ديدار با ما، مى
 داده نشد.ها  آن به تماس با مای  هايران، اجاز

هاى  باريد و كراواتش رگ ، درحالى كه از چشمانش كينه و نفرت مىمهران    
يك ما  فشرد، در سالن فرودگاه پيش ما آمد و با لحنى عصبى از يك گردنش را مى

سوخت  اسممان را پرسيد كه البته جوابش سكوت بود. او كه در تبى از خشونت مى
آنگاه « اين كارهاى وحشيانه چيست؟»ا درهم آميخت و گفت: و سرزنش رپرسش 
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شما را اعدام ی  ههم گويم مى»آبى بر آتش درون خويش بپاشد گفت:  كه اين براى
 «كنند.

در جريان هواپيماربايى، كت يكى از دو مسافر پاكستانى پاره شده بود. ما موقع     
كه او نپذيرفت و در عوض گفت اين مسافر بپردازيم  به خداحافظى سعى كرديم مبلغى

اند. ساعت پنج و نيم بعدازظهر، هواپيما  ايران تحويل نداده به خوشحال است كه ما را
 پرواز هواپيما، ما را از پسعازم آبادان شد.  با دو مسافر پاكستانى و دو پليس دبى

ها را  هميشه ديپلماترنگ كه  خارج فرودگاه هدايت كردند. دو اتومبيل ليموزين سياه به
ها از فرودگاه دور شد.  هاى راحتش ديده بودم، منتظر ما بود. اتومبيل لميده بر صندلى

تنگى زندان دبى خو  به هاى ما كه هاى مسير، نسبتاً زيبا و فراخ بود. چشم خيابان
ساعت بعد سرعت  ديد. نيم تر و زيباتر از آنچه بود، مى گرفته بود، شهر بغداد را بزرگ

آهنى، وارد باغى شديم كه ی  هعبور از يك درواز از پسها كاهش يافت.  اتومبيل
يك ساختمان زيبا كه در ما در برابر كردند.  نگهبانان مسلح از آن مراقبت مى

سالن  به مأموران عراقى مؤدبانه ما راشديم. سروهاى بلند بود، پياده ی  همحاصر
ى در اين فضاى آرام و دلنشين تنها عمومى باشگاه افسران راهنمايى كردند. مدت

هايمان را در  شام مفصلى فراخواندند. وقتى دست به ما را كه اين مانديم تا
شستيم،  بخشيد، مى جال مىها  آن به ها هاى سفيدى كه رنگ بنفش مهتابى دستشويى

ه زمزمه مصداق يارى خداوند در آن روز پرحادث به را يكى از رفقا، آياتى از قرآن
 كرد. مى

سالن پرزرق و برق غذاخورى وارد شديم. ما نُه نفر در يك طرف ميز مجللى  به    
هاى پرسؤال  هاى مقابل ما از افسران عراقى پر شد. بارشى از نگاه نشستيم و صندلى

كه از آن سوى ميز سرازير بود و گاه با جمالتى انگليسى و لبخندى سرد همراهى 
خوراك گوشت گوسفند و تنقالت روى  كه اين ا كور كرده بود. باشد، اشتهاى ما ر مى

اى را در  مزه هاى گرسنه، غذاى لذيذى باشد ولى ما شام بى توانست براى شكم ميز مى
ی  هسوءظن صرف كرديم. هنوز ميز غذا را ترك نكرده بوديم كه اشار به فضايى آلوده

 تصويری و ما خبر  تلويزيون جلب كردی  هصفح به دست افسرى نگاه ما را
 هواپيماربايى، توسط نُه مرد ايرانى را، بر صفحه تلويزيون عراق ديديم.
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 بازپرسى در بغداد
شدن از  پياده از پسترين مسائل ما  مسئوالن عراقى از مهم به چگونگى معرفى خود
د انجام شده بو وگوی كمی  در اين باره گفتبصره تا بغداد  راه هواپيما بود. گرچه در 

توانست بادوام باشد. بعد از  بودن آن، نمى علت ناپخته به و محملى ساخته بوديم، اما
طاق بلند آن زير  تاالر بزرگ و مجللى كه چلچراغ كريستال بزرگى به شام، ما را

 رنگ سرخ مايل به هايى درخشيد، هدايت كردند. ديوارهاى تاالر با مخمل مى
 هاى تاريخى داشت بر ايى كه حكايت از جنگاى پوشيده شده بود و تابلوه قهوه به
خستگى آن روز پرتالش، با تاالر نشستيم. راحت  هاى آويزان بود. در مبل ها آن

جستيم كه  داد. ما در خيال خود خوابى راحت مى درپى، خود را نشان مى هاى پى خميازه
وه تاالر، غبار خواب را از چشمانمان زدود. چندتن از اين گر به ورود گروهى

آمدند. در ميان  نظر مى تن داشتند و چندتن نيز ايرانى به به هاى نظامى يونيفورم
آمد گفت. واردشدگان كه در  زبان فارسى خوش به شد، يكى ما مى به هاى تيزى كه نگاه

الزم بدانند خود را معرفى كنند،  كه اين كنار ديوار مقابل ما رديف ايستاده بودند، بدون
 پرسيدند. یدرباره هويت، وابستگى گروهى و تفكر سياسى ما م با لحنى گستاخانه،

 از تاالر خارج شدند.های كوتاه ما  شنيدن پاسخ از پسلختی  ها آن

تر شد و ما براى خروج از اين  تاالر با ابهام و انتظار ما، سنگينی  هكرد هواى دم    
تاالر برگشتند و اين  به دقيقه بعد همان افراد كرديم. بيست شمارى مى وضعيت، دقيقه

هويت ما، ی  هدرپى ادامه دادند. دربار هاى پى پرسش به پيش،ی  هتر از دفع بار جدى
طور مفصل سؤال كردند. از سؤال و جوابى  هواپيماربايى، بهی  هسوابق مبارزاتى و انگيز

ها جنبه رسمى يك  داشت و كالً پرسش يادداشتى برنمى كس هيچكه انجام شد، 
از سازمان امنيت عراق و نيز نيروهاى  ها آن نداشت. بعدها معلوم شد كهبازپرسى را 
 و حسين رياحی ، حسن ماسالیخسرو كالنتری ،های خسرو پارسا نام به  ملى ايرانى

 باشگاه افسران آمده بودند. به وضع سياسى ما منظور ارزيابى هويت و اند كه به بوده
رژيم شاه ضمن پخش خبر هواپيماربايى، اعالم كرده بود كه ربايندگان هواپيما  

 اين دروغ در باورها بگنجد، كه ينهستند و براى ا« دزد و جاعل اسناد»يك باند 
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كننده  اتسوابق شغلى مختلفى نيز براى بعضى از ما مطرح كرده بود. افراد گروه مالق
پرسيدند كه كداميك از ما كارگر  كه اظهارات رژيم تهران را شنيده بودند، از ما مى

هتلى در قطر بوده است و يا چه كسى از ما دستفروش است. اينها مشاغلى بود كه 
ساواك، مقامات عراقى و حتا  ی شده ما نسبت داده بود. تبليغات حساب ساواك به

سراغ  ها به همين خاطر آن ترديد انداخته بود و به اق را بهنيروهاى ملى ايرانى ساكن عر
ساعتى  از ديدار اين گروه كه نيم ما آمده بودند تا درباره هويت ما تحقيق كنند. پس

           حال خود رها شديم. يد، لحظاتى بهطول انجام به

ين و سنگ ينیشد. بدب ها با ما هيچ نشانى از حسن نيت ديده نمى عراقى برخورددر
. ساعت ده و نيم شب بود كه سه شد یم يدهها د اى در گفتار و حركات آن آزاردهنده

من  كاظم و سپس به ها اول به هاى تهى از خوشرويى وارد سالن شدند. آن مرد، با قيافه
تاريك  شده و نيمه از عبور از راهرو تزيين . پسماشاره كردند كه از سالن خارج شوي

مان هدايت شديم. در كنار سروهاى سياهى كه با نسيم شب خارج ساخت باشگاه، به
هريك از ما را در يك اتومبيل  شد، یم يدهرنگ، د همدم بودند، دو اتومبيل تيره

     نشاندند.

عنوان  گذشت، مردى كه به تاريك مى هاى نيمه سرعت از خيابان در حاليكه اتومبيل به
كرد. او با انگليسى دست و  تمرين مىنگهبان در كنار من نشسته بود، مرتب انگليسى 

پرسيد و با رؤياهايى كه از زيبايى دختران ايرانى در سر  اش از ايران مى پاشكسته
. بازايستادكرد. دقايقى بعد اتومبيل در برابر يك در آهنى بزرگ  گويى مى داشت، ياوه

پشت   باغ به خود چرخيد و اتومبيلی  هاعالم كلماتى رمزى درى سنگين بر پاشن از پس
 باالرفتن از چند پله از پسپردرخت، از اتومبيل پياده شدم و   یباغدر، راه يافت. در 

شدن در پشت سرم  اتاق، صداى قفل به محض ورود به شدم.راهنمايی اتاق كوچكى  به
گوش رسيد. نيمى از فضاى اتاق توسط يك تخت اشغال شده بود و كمد كوچكى  به

ی  هقرار داشت. يك صندلى راحتى نيز جزو وسايل فرسود اتاقی  هدر زير تنها پنجر
 اتاق بود. همه چيز حكايت از هواى زندان داشت.

در اتاق باز شد و سه  كه اين خبرى و سكوتى آزاردهنده گذشت تا ساعت در بى نيم    
درون آمدند. مردى كه فارسى  به قلم و كاغذى در دست داشت، ها آن مرد كه يكى از
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كردن  سؤال به پرسى، روى تخت نشست و احوال از پسكرد  كردى ادا مى گويشرا با 
هاى او و  پرسشی  ههم پرسيد. ام مى هاى گذشته پرداخت. او از هويت، شغل و فعاليت

از جمله چگونگى آشنايى با ساير رفقا را، در چارچوب محمل ناكاملى كه در هواپيما 
هاى مناسب خود  شد و جواب تر مى يقتدريج سؤاالت دق ساخته بوديم، پاسخ گفتم. به

خواست. براساس آن محمل، من معلم يك دبيرستان در تهران بودم كه در  را مى
فعاليت سياسى روى آورده  به رابطه با شغلم با چند تن از رفقا آشنا شده و همگى

فالن معلم چه تخصصى داشت  كه اين نام مدير مدرسه چه بود يا كه اين بوديم.
د كه ما هرگز براى آن فكر نكرده و جواب مشتركى نداشتيم. آدرس دقيق سؤاالتى بو

محل سكونت در ايران و نشانى دو نفر كه من را بشناسند نيز پرسيده شد و 
هاى بازپرسى ثبت  هايم كه همگى ساختگى بود، بدون كم و كاست در برگه جواب

شدن  م كردند كه حق خارجمن اعال به ها اتاق را ترك كنند، بازپرس كه اين شد. قبل از
 داد. مأمور نگهبانى كه پشت در اتاق كشيك مىی  هاز اتاق را ندارم مگر با اجاز

گويى گويی  دوگانهخوبى آشكار بود كه با طرح همان سؤاالت ساده از ساير رفقا،  به    
باريكى كه روى در اتاق بود، بخش كوچكى از فضاى ی  هشد. از روزن مى آشكارما 

آمد.  چشم نمى وضوح به شد. اما چيزى به ها، ديده مى يرون، زير نور چراغتاريك ب
رسيد.  گوش مى به شدن درى از بيرون گاه صداى پا و يا صداى باز و بسته به گاه

روى در، هواى روشن بيرون و فضاى سبز ی  هچندساعت بعد، توانستم از همان روزن
هاى نظامى بودند، ببينم.  مريناى در آنجا سرگرم ورزش و ت پردرختى را كه عده

 ساعت هفت صبح، در اتاق باز شد و نگهبانى مرا تا دستشويى همراهى كرد.

را ديدم كه   فام رسول مشكينرفتم،  طرف دستشويى مى بامداد روز دوم، وقتى به    
هم  ، بهدورى از اتاق من، مشغول شستشو بود. با تكان سر و دستی  هدر فاصل

را كه با نگهبانى صحبت  خيابانی اى كرديم. ظهر روز دوم، صداى موسى اشاره
كرد، از اتاق مجاور شنيدم. لحظاتى بعد، وقتى كه صداى پايى، دورشدن نگهبان را  مى

وگويى از درز بين  ديوار با موسى تماس برقرار كردم. طى گفت به زدن خبر داد، با ضربه
 رفقا نيزی  هدر و چارچوب، شنيدم كه موسى بيشتر رفقا را در بازداشتگاه ديده بود. بقي

مركز اطالعات  به در دو اتومبيل از باشگاه افسران زمان همهمان ترتيب، هردو نفر  به
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عالوه بر  ها شفيعی و كاظم  فام رسول مشكينارتش منتقل شده بودند. بازجويى از 
 هاى ديگر نيز ادامه يافته بود. شب اول، در شب

اقدامات و  به عراق، اعضاى سازمان در ايران دست به انتقال ما از دبى از پس    
ابتكار  به نيز ايران جلوگيرى كنند. در اروپا به هايى زده بودند تا از تحويل ما فعاليت

هايى در محافل ايرانى، پخش شده بود كه در آن از كنفدراسيون  قاى ما اعالميهرف
از  ،از گروه ما در عراقبا پشتيبانی شد كه  خواسته مى جهانى دانشجويان ايرانى

علت  ها، به اين كوششی  ههم ايران پيشگيرى كند. با به تحويل احتمالى ما
هاى سياسى علنى، كنفدراسيون  بودن سازمان ما و عدم آشنايى با گروه مخفى

اى كه هدف سياسى آنان  نتوانسته بود از افراد و گروه ناشناخته دانشجويان در اروپا
در تبليغات خود، ما را  نبود، پشتيبانى كند. در همين حال، رژيم شاهروشن برايش 

كرد. ساواك نيز براى  تعقيب قانون، معرفى مى تحت ، جاعل وچی قاچاقاى  عده
آن ی  ههاى متعددى كه فرستند ما، با فرستادن تلگرام به بازداشتن ديگران از كمك

پراكنى پرداخته بود.  شايعه به و آمريكا، نامشخص بود، در سطح مجامع ايرانى اروپا
ساواك  به شايد هواپيماربايان وابسته»ها اين بود كه  لگرامگونه ت اينی  هماي درون
 «باشند.

  

  هللا خمينى استمداد از آيت
رژيم بدبينی كوشيدند تا  اى از افراد سرشناس سياسى و مذهبى، مى در ايران، عده 

توانستيم هويت  دستگيرشدگان برطرف كنند. از آنجا كه ما نمى به عراق را نسبت
كنيم، الزم بود افراد آشكار ها  گى سازمانى خود را براى عراقىمبارزاتى و وابست

اهلل  سرشناس و مورد اطمينان عراق، ما را تأييد كنند. رفقاى ما در تهران، از آيت
اهلل  اى براى آيت طالقانى كه تا حدى از فعاليت سازمان آگاه بود، تقاضا كردند تا نامه

اهلل خمينى كه از سوى رژيم  ين هنگام آيتدر ا ياری بخواهد.خمينى بفرستد و از وى 
اى در يك تقويم  برد. آقاى طالقانى نامه سر مى در نجف به ،تبعيد شده بودعراق  به شاه

جيبى و با خط نامرئى براى وى نگاشت. طالقانى در اين نامه با تأكيد بر مبارزبودن 
كه براى آزادى آنان از زندان رژيم اهلل خمينى خواسته بود  دستگيرشدگان، از آيت
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سرعت عازم خارج از  يكى از اعضاى سازمان بهاز هيچ كوششی فروگذار نكند. بغداد، 
درنگ عازم  رسانيد. تراب بى شناس حقتراب  به كشور شد و اين تقويم را در لبنان

 قات كرد.اهلل خمينى مال عراق شد و در نجف با آيت

آقاى ی  هاهلل بيان كرد، نام دستگيرشدگان را براى آيتی  همسئل ،تراب كه اين از پس    
براى خواناكردن  داد.وى  به دستگيرشدگان، به عنوان سندى براى اعتماد طالقانى را به

ا در استكان آبى كربنات سديم ر شناس حقتراب مقدارى آب بود.  به نامرئى نيازی  هنام
آقاى ی  هنوشت محلول قليايى، دست به كردن نامه اهلل آورد حل كرد و با آغشته كه آيت
 رنگ ارغوانى ظاهر شد. به طالقانى

دقت مطالعه كرد و از جمله در اين نامه  به آقاى طالقانى رای  هاهلل خمينى نام آيت    
پروردگارشان  به دى )اينان جوانانى هستند كهاِنّهم فِتْيَة آمنوا بربّهِم و زِدناهم هُ»خواند 

تغييرى  كه اين سكوت، بدونختی ل از پس« ايمان آوردند و ما بر هدايت آنان افزوديم(
يك نشانى هم »تراب گفت:  به اهلل مشاهده شود وى خطاب آرام آيتی  هدر چهر

ر من پيش ايشان برسانيد و بگوئيد اگ به اند كه كامالً درست است. سالم مرا داده
اهلل در  آنگاه آيت« شود... ها در اين مورد دخالت كنم و تاييدشان كنم بدتر مى عراقى

آورد كه هنگام خروج از زندان ساواك،  1343تأييد اين خوددارى، مثالى از سال 
ضرر آن  به اى براى يك فرد زندانى كرده بود و آن توصيه، منظور كمك، توصيه به

 اهلل خمينى را در اين ديدار كوشيد تا توجه آيت شناس حقراب تزندانى تمام شده بود. 
 خطراتى كه براى دستگيرشدگان در بغداد، وجود داشت جلب كند. به

دهد. از  از خود بروز نمىگری  ميانجیاهلل تمايلى براى  تراب احساس كرد كه آيت   
كند كه دستگيرشدگان، مزدور رژيم  كرد كه وى فقط اعالم نهاد پيش او اين رو به

روز بعد موكول كرد. يك روز بعد، سيدمحمود  اهلل جواب خود را به ايران نيستند. آيت
آقا دخالت »تراب خبر داد كه  اهلل خمينى، با ناراحتى به ، يكى از اطرافيان آيتدعايى

اهلل، حتا پيش وى گريسته بود.  در رابطه با جلب كمك آيت دعايى« كند... نمى
مجاهدين و نيز پشتيبانی ی  هاعضای دستگيرشد اهلل خمينى از كمك به خوددارى آيت

وی شد.  نكردن از اين سازمان باعث نگرانى بسيارى از اطرافيان و معتقدان به
رفت، در سفری  شمار می به اهلل خمينی رفسنجانی، كه از نزديكان آيت اكبر هاشمی علی
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با  تراب  سوريهبرای ديدار با وی عازم نجف بود. در مسيرش بسوی عراق، در 
 اهلل تفاوتی آيت عنوان رابط سازمان مجاهدين ديدار كرد. وی با شنيدن بی به شناس حق

سفر و ديدار با خمينى ی  هسازمان مجاهدين،  چنان آشفته شد كه از ادام به نسبت
 ايران بازگشت.  خودداری كرد و به

 

 شكنجه در زندان بغداد
سر  خبر و بالتكليف، در انتظار گشايشى براى كارمان به ما در زندان ارتش عراق، بى

شد. هر  عبير و تفسير مىنوعى ت برديم. در آن شرايط، هر حركت و صدايى، به مى
ی شكنجه و  رسيد كه نشانه گوش مى شب، فريادهاى جانخراش بسيارى، به نيمه

هاى  ها و ضجه بازجويى بود. ساعاتى از هرشب، اتاق كوچك من از صداى ناله
جا را  شد. بعد صداها خاموش و آرامشى مرگبار همه ديده پر مى زندانيان شكنجه

گذشت، صداى بم طبلى از دور  پاسى از شب در سكوت مىكه  از اين گرفت. پس فرامی
ی طبلش را  زنى، با آهنگى هشداردهنده، صداى پردامنه رسيد، طبل گوش مى به
آزرد و  ها را مى شد تا جايى كه گوش تر مى تدريج قوى فرستاد. صدا به ها مى تاريكى به

افتاد  ج از اوج مىتدري كرد. سپس صدا به هاى طبل هماهنگ مى نبض آدمى را با ضربه
نشست. اين صدا هرشب در همان زمان،  هاى دور، فرو مى و سرانجام در تاريكى

شد. بعدها فهميدم كه اين طبل، آهنگ  ها، تكرار مى از پايان شكنجه اندكى پس
طور سنتى هرشب در مناطق مسكونى  بيدارباش سحرگاهان رمضان بوده است كه به

 اى سحرى بيدار و آماده كند.آمد تا مردم را بر صدا درمى به

ی پناهندگى،  بهانه ی ساواك هستيم و به كردند كه ما فرستاده ها گمان مى عراقى
 قصد نفوذ در عراق را داريم. 

عراق، سپهبد بختيار، اولين رئيس ساواك، در عراق ترور  چندماه پيش از ورود ما به
خورده بود، از ايران  شده بود. وى چندسال پيش ازآن در جنگ قدرت با شاه شكست

ترور بختيار، حكايت از آن داشت  ی  برد. خبرها در باره عراق بسرمی گريخته بود و در 
ها با يك عمليات هواپيماربايی وارد  كشته شده است. آن كه او بدست دو مأمور ساواك

دو پس از  اين عنوان مخالفين رژيم شاه پناهندگی گرفته بودند. عراق شده بودند و به
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ايران گريخته  سپهبد بختيار او را در ميدان شكار كشته و بهيی دوستانه با  ايجاد رابطه
 بودند 

ساله و دو  24يك جوان  1349مهر 19، در نيز عراق يك ماه پيش ازورود ما به
ی ازشركت هواپيماي 747ی ايرانی يك هواپيمای بوئينگ  ساله 17نوجوان 
فرود در بغداد كرده بودند. اين هواپيما  از  اير( را ربوده بودند و آن را وادار به_هما)ايران

سوی كويت پرواز كند. پيش  تهران پرواز كرده بود تا پس از توقفی كوتاه در اهواز، به
دو پيستول فرسوده و  يك بسته  تصرف سه جوان كه به  از فرود در اهواز، هواپيما به

ی پرواز  ادامه ها را وادار به سلح بودند در آمده بود و هواپيماربايان خلبانديناميت م
بسوی عراق و فرود در بغداد كرده بودند. ربايندگان در ارتباط با جمعی  معروف 

ی  نژاد و ناصر كاخساز از اعضای برجسته بودند كه شكراهلل پاك "گروه فلسطين" به
گرفتن سرنشينان هواپيما برای  گروگان ،ياترفتند. هدف از اين عمل شمار می آن به

زندانی سياسی از نيروهای چپ، ملی و اسالمی از جمله  بيشتر اعضای  24آزادی 
از فرود اين هواپيما در بغداد، مأموران عراقی با  گروه فلسطين و بيژن جزنی بود. پس

ايران  نانش بهكردن آنها، هواپيما را با سرنشي فريب دادن ربايندگان هواپيما و پياده
كه با   ربا هواپيمااين سه از بررسی هويت و هدف  برگردانده بودند. مقامات عراقی پس

آنها اجازه  ،  آشنايی داشتند بهحسين رياحیبرخی از مبارزان ايرانی در عراق، از جمله 
 اقامت در عراق را داده بودند.   

كنجكاو بودند كه هويت  عراقداده بود، نيروهای امنيتی بنا بر آنچه پيش از ما رخ      
 عراق رسانده بوديم، كشف كنند. ما را كه با ربودن هواپيما خود را بهی  هو گذشتواقعی 
 ما برانگيخته بود.  به  نسبتها را  عراقىبدبينی گويى ما در بازجويى شب اول،  دوگانه

ی  هوگوهاى ظاهراً دوستان گفتمأموران عراقى در طول يك هفته بازجويى و حتا 
اى پيدا كنند. در روزهاى اول بازداشت،  كننده انفرادى با ما، نتوانسته بودند جواب قانع

گروه كامالً مخفى ما از سوى هيچ نيرو يا سازمان مبارزاتى و هيچ شخصيت معتبرى 
 افزود. ها مى ترديد عراقى هاى ساواك نيز به پراكنى حمايت نشده بود. شايعه

عنوان عامل مؤثر در هواپيماربايى و  را به فام مأموران امنيتى عراق، رسول مشكين    
جانبه انتخاب كرده بودند.  ، براى بازجويى همهرا از ميان زندانيان دبى ها كاظم شفيعی
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شدند و  بازجويى برده مى به هفته، هر روز كاين دو نفر از دومين روز بازداشت تا ي
كار گرفته  اطالعات از آنان، بهدريافت هاى تطميع، تهديد و شكنجه براى  شيوه
سر  خبرى به هاى انفرادى خود در بى نفر بقيه نيز در سلول ما هفت زمان همشد.  مى
 برديم. مى

اصلى نام »فت: گ فارسى مى به صبح روز نهم صدايى از پشت در شنيده شد كه    
 زد  گوشبود. اين  خوب كه دقت كردم صداى حسين روحانى« يد.يخودتان را بگو

شده بود. برای مأموران امنيتی عراق آشكار ها  بودن محمل دروغداد كه  می نشان
اند و دست  شدهشنيدم كه كاظم و رسول شكنجه  خيابانیغروب همان روز از موسى 

رسول، زير شكنجه شكسته بود. وقتى هوا تاريك شد و ساعاتى از سكوت سنگين 
هاى پيش،  ها فرا رسيد. آن شب برخالف شب هميشگى گذشت، نوبت شنيدن ناله

هايی كه نزديك  ی گامشد. صدا وآمد زيادى از روى بالكن شنيده مى صداى رفت
. اين صدا صدای همراه بردن كسی را رسيد شد بگوش می ی كه باز میبشد و در می

رسيد و ساعتى  صداى ناله و فرياد از دور مىگذشت  لختی كه می نيز در پی داشت.
 گرداندند. اتاقش برمى به كردند و بعد پيكرى ناالن را حمل مى

درپى شيون و فرياد و گاه صداى تيراندازى، يقين كردم كه آن شب  با تكرار پى    
ديگرى در جريان بود. آنگاه جواب سرباالى مأمور پشت در،  شكنجه بيش از هرشب
چرا  كه اين غذايى آن شب، معنى پيدا كرد. او در پاسخی  هدر رابطه با ندادن جير

« مهمانى فرا نخوانده بود. به كسى شما را»اند گفت:  غذاى معمول شبانه را نياورده
شب  تداعى شد. تقريباً نيمه درآمد شكنجه، در ذهنم عنوان پيش داشتن، به گرسنه نگه

ی  هشنيدم. نعر رسيد صداهايى آشنا مى گوش مى بود كه در بين فريادهايى كه به
ياد صداى  به شباهت داشت و فريادهاى جانگداز مرا صداى حسين روحانى به دردآلود

 حسينشد،  ز دهان يك مجروح خارج مىهايى كه ا انداخت. ناله مى ها كاظم شفيعی
. اين صداهاى دلخراش كرد ديده در ذهن مجسم مى را شكنجه شده و آسيب رو خوش

اينها خياالت ناشى از ی  ههم شايد»گنجيد.  زد در باور نمى كه بر جان و دل زخم مى
ها باور داشتم كه  اينی  هبا هم« تنهايى است.خودم در تجارب گذشته و تخيالت 
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و من نيز در انتظار نوبتم براى شكنجه  فرق داشتهاى پيش  شب با شب آن
 كردم. شماری می لحظه

 پيدا اتاقم باز شد و دو هيكل بزرگ در تاريكى  بساعت حدود دو بامداد بود كه در    
ها بود،  تاقاز ايوان درازى كه در مقابل ا ها آن بيرون فراخواندند. همراه با به شدند و مرا

سمت راست پيچيديم و وارد اتاقى در يك ساختمان نوساز  گذشتم. در انتهاى ايوان به
نفر در آنجا بودند كه  شديدى غرق بود. پنجی  هكنند شديم. اتاق در نور خيره

من  به هايى كه اى، در ميان نگاه لحظه از پسچهارنفرشان لباس نظامى برتن داشتند. 
بابا اين آدم خوبى  نه»ديگرى گفت: « اين جاسوس است.»خيره بود، يكى گفت: 

چهارمى و پنجمى نيز هركدام چيزى گفتند. « اى؟ تو چكاره»سومى پرسيد « است.
يك ی  هخيزران، طناب و دستگاه شوك الكتريكى كه آشكارا در معرض ديد بود صحن

را كه در  ىداد. سپس مرا از اتاق بيرون كردند و حسين روحان گاه را نشان مى شكنجه
 داخل بردند. به ناليد، بيرون اتاق از درد مى

دست بسته در  رو خوش حسيناى جلب كرد.  گوشه به م راا اى توجه صداى ناله    
بر  ها كاظم شفيعیكرد. در اتاقى در همان نزديكى،  كنجى تاريك افتاده بود و ناله مى

باز گذاشته بودند تا ما  تشكى نشسته و در فكر فرو رفته بود. در اتاق شكنجه را نيمه
هاى حسين را  ها و دست كشيد احساس كنيم. چشم روحانى مىحسين زجرى را كه 

اى چون  كوبيدند. حسين با هر ضربه لخت او مى بدن نيمه به بسته بودند و با خيزران
گفتند:  گران مرتب مى شكنجه« المَسَّب بس است...»زد:  د و داد مىپيچي خود مى به مار
يكى از افسران « دانيم كه شما ساواكى هستيد... شما جاسوس شاه هستيد، ما مى»

 كه اين از پسكرد.  زد نقش مترجم را هم بازى مى گر كه فارسى حرف مى شكنجه
ند. هنوز در جاى خاصى مستقر داخل اتاق برد به حالت نيمه اغما افتاد، من را به حسين

نشده بودم كه چند سيلى نصيبم شد و سپس عينكى روى چشمم گذاشتند كه سرم 
درست چيزى را ببينم با كلماتى كه با فحش و ناسزا همراه  كه اين گيج رفت. بدون

بود اسمم پرسيده شد. وقتى اسم واقعى خود را گفتم عينك از چشمم برداشته شد و 
صورتم فرود آمد. شنيدم كه يكى گفت اين دروغ است، اين  به سيلى شديد ديگرى

كرد و  شدت فوت مى داخل گوشم به به اى برداشت و اسم تو نيست. بعد يكى لوله
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دست نيز  داد و باالخره خيزران به نقاط مختلف بدنم شوك الكتريكى مى به سومى
زمين  لم را از دست دادم و بهتعاد كه اين كوبيد تا پاهايم مى به بيكار نماند و خيزرانش را

پيراهنم چنگ انداخت و آن را كنار زد تا مانعى در  به دست به شالقافتادم. وقتى مرد 
رنگ ناشى از بيمارى پوستى، كه در  هاى سرخ هاى خيزرانش نباشد، زخم راه ضربه

، توجه پشت و كمر را پوشانده بودی  هآن مبتال شده بودم و ناحي به زندان دبى
شكنجه ی  هرا از ادام ها آن گران را جلب كرد و ناگهان ترس از آلودگى، شكنجه

آمد كه هيچكدام حاضر  نظر مى جريان افتاد. به به ها آن وگويى بين بازداشت. گفت
شكنجه و بازجويى ی  هادام به يك بيمارى مسرى به كردن خود بهاى آلوده به نبودند

دست دو  گرى كه فارسى نيز بلند بود. من را به شكنجه، «جاسم»بپردازند. سرانجام، 
گران رد و بدل شد  اتاقم برگردانند. آخرين كلماتى كه بين شكنجه به مأمور سپرد تا

 بيمارستان بود. به ها براى مداوا پيرامون فرستادن مريض

مطابق محمل جديد، من و كاظم در دانشگاه با هم آشنا شده بوديم و كاظم با دو     
فلسطين انقالب  به نفرى ما اين بوده است كه فر ديگر رابطه داشت و هدف گروه نُهن

نفر ختم شود و  ما نُه به مسائلی  ههم بپيونديم. محور اساسى محمل ما اين بود كه
ارتباط ما با يك سازمان زيرزمينى در ايران، پنهان بماند تا راهى براى رديابى رفقاى 

 خوبى موفق شديم. وجود نداشته باشد. ما در اين كار بهتشكيالتى ما در داخل كشور 

كه در اثر شكنجه آسيب ديده بود  فام رسول مشكينساعت ده روز بعد، مرا همراه     
يك درمانگاه  به بيمارى پوستى مبتال بود، به كه مثل من شديداً رو خوش حسينو 

تشخيص داده شد و پزشك درمانگاه توصيه كرد « گرى»يمارى پوستى ما فرستادند. ب
قطعى بايد در بيمارستان بسترى شويم. در آنجا فهميديم جايى كه ی  هكه براى معالج

سازمان امنيت( نام داشت. ی  ه)شاخ« االمن فصيل»ما در آن زندانى بوديم، 
مالقات با پزشك،  از پساطالعات ارتش بود. ی  هاراالمن بازداشتگاه و زندان اد فصيل
 االمن برگرداندند. فصيل به دارويى تجويز شده باشد، ما را كه اين بدون
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 ها در بغداد ادامه بازپرسى
بردند. دو نفر كه خود  االمن اتاق مدير فصيل به ما رای  ههم بعدازظهر دوازدهمين روز، 

وگوى مختصرى نشستند و  گفت به بارز ايرانى معرفى كردند در آنجا با مارا از جوانان م
اين مالقات كه كمتر از  از پساز جمله تبليغات رژيم ايران را بر عليه ما، بيان كردند. 

هاى انفرادى بازگرداندند. صبح چهاردهمين روز  اتاق به طول انجاميد ما را ساعت به نيم
براى  ها آن شد. اين بار چند ايرانى ديگر با ما ديدار كردند.اى اجرا  دوباره چنين برنامه

ما نشان دادند تا شايد  به را هاى عضويت خود در سازمان الفتح جلب اعتماد ما، كارت
اطالعات بيشترى كسب كنند. ما گفتار پيشين خود را بدون هيچ تغييرى تكرار كرديم 

 ايان يافت.و ديدار پ

فصيل اتاق مجللى مجاور اتاق رئيس  به شامگاه روز پانزدهم يكى از بازجويان مرا    
خود تكانى داد و  به برد. پيرمرد قدبلندى كه در يك مبل راحتى جا گرفته بود،االمن 
گفت با من دست داد. افسر الغراندامى كه اولين شب  فارسى سالم مى به كه اين ضمن

مقام باالى او در نشان ه افسران ديده بودم، پشت ميز بزرگى كه او را در باشگا
 از پسخود را معرفى كند  كه اين بود، نشسته بود. پيرمرد، بدون االمن فصيل
من « لطفاً هويت خود و جريان اصلى كارتان را براى ما بگوئيد.»گفت:  پرسی احوال

از مبارزان ايرانى در عراق است. من شرح هويت خود او را پرسيدم كه گفت يكى 
نفرى را بيان كردم و او از  گروه نُه به زندگى و سپس پيوستنی  همختصرى از گذشت

مأمورى دستور داد كه مقدارى كاغذ و  به داشت. آنگاه وى هاى من يادداشت برمى گفته
 پيوستنقلم در اختيارم بگذارد تا در فرصت كافى بتوانم شرح حال خود و چگونگى 

 اتاقم بازگردانده شدم. به خداحافظى با پيرمرد، از پسطور مشروح بنويسم.  گروه را به به

هاى فرقه دموكرات  و يكى از ژنرال بعدها فهميديم كه اين پيرمرد، محمود پناهيان    
شوروى گريخته بود. وى از  به يجان،آذربای  هشكست فرق از پسبود كه  آذربايجان
و همكار سپهبد  برد و از نزديكان حزب توده سر مى در عراق به 1960ی  هاواخر ده

 تيمور بختيار بود.

ها نسبت  كردن بدبينی عراقی رای برطرفاهلل خمينى ب تماس با آيت كه اين از پس    
فلسطين  بخش آزادیا در خاورميانه از سازمان رفقاى م ه بود،داى نرسي نتيجه بهما  به
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سازمان ی  ه، نمايند، همراه ابونِضالشناس حقتراب در اين رابطه  ه بودند.يارى خواست
جاى آنان را  ظن نابهتا سوء ندعراق تماس گرفتاز كادر رهبری برخی در بغداد، با  الفتح

 ما، برطرف كنند. به نسبت

فراخواندند. االمن  فصيلاتاق رئيس  به هفدهمين روز بازداشت بود كه مرا مجدداً    
نيز در  و جليل سيداحمديان فام ديدار ما آمده بودند. رسول مشكين به ،تراب و ابونضال

ما اطمينان دادند كه سوءظن مقامات  به اين ديدار حضور داشتند. تراب و ابونضال
اين  از پسزودى مشكل ما حل خواهد شد.  ما برطرف شده است و به به عراقى نسبت

ما اجازه دادند كه همگى در يك اتاق جمع شويم. روز بعد نيز جاسم،  به مالقات،
 چند مأمور امنيتى،همراه  ما را ی  ههم اغمان آمد وسر به زبان، گر فارسى شكنجه

سر  به االمن جمعى در اتاق بزرگى در فصيل شب، دسته زيارت كاظمين برد. سه به
هاى انفرادى فرستادند و دو  اتاق به ما رادوباره برديم. شب چهارم بدون هيچ توضيحى 

هواخورى بپردازيم.  به طول روز در حياط زندان ما اجازه دادند كه در به روز بعد از آن
زندانى شده  نفر كه در دبى اين فرصت خوبى براى لباسشويى و نظافت بود. ما شش

تمامى سطح بدنمان  به برديم و اين بيمارى بوديم، شديداً از بيمارى گَرى رنج مى
آرامشى را از ما سلب  سرايت كرده بود. خارش دائمى ناشى از اين بيمارى، هرگونه

 كرد. مى

  

  بيمارستان ارتش به اعزام 
 را "گَرى "بيماری پوستی به ، مبتالياندر عراق در بيست و پنجمين روز بازداشت 

مدير بيمارستان با خوشرويى از ما  بردند.« الرشيد»بيمارستان نظامى در پادگان  به
ما داده شود و سپس ما  به جاى مخصوص و غذاى ويژهاستقبال كرد. وى دستور داد 

را نزد پزشك متخصص پوست كه يك سرهنگ ارتش بود فرستاد. وقتى در بخش 
هاى پوستى منتظر پزشك متخصص بوديم، يكى از مراقبين همراه ما، اطالع  بيمارى

 دستور سازمان امنيت عراق، همچنان در بازداشت هستيم و بايد در زندان داد كه به
 راست ً يكهاى پوستى، ما را  دستور پزشك بيمارى به بيمارستان بسترى شويم.

آلود بود و از  داغ در بيمارستان بردند. در وسط اتاقى كوچك كه داغ و مه یحمام به
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ريخت يك سطل پر از پُماد قرار داشت كه شديداً بوى گوگرد  ديوارهايش عرق مى
 كرد، لخت شديم و پماد گوگرددار را مراهى مىپرستارى كه ما را هی  هتوصي به داد. مى
تمام بدن خود ماليديم و در هواى داغ اين سوناى عربى، دوساعت مانديم. عرق  به

جان يا  هايى را كه از سم گوگرد بى زد و ميكروب شديدى از زير پوست بيرون مى
 از سپانداخت.  هاى پوستى بيرون مى گاهشان درحفره جان شده بودند، ازمخفی نيمه

رنگ وروباخته پوشيديم و يك شنل پشمى  حمام، هركدام يك پيراهن عربى سفيدِ
عنوان  دوش انداختيم و بهكه پوشش بيماران در آن بيمارستان بود روی آبى رنگ 

 زندانيان بيمار، راهى زندان بيمارستان شديم.

با سقفى مساحت تقريباً صدمترمربع و  به يك فضاى سرپوشيده ،زندان بيمارستان    
هاى آهنى با ارتفاعى تا سينه آدم، قرار داشت  بلند بود. بر يكى از ديوارهاى آن، پنجره

بلندى بيش از  به تا سهمى از نور و هواى رايگان نيز نصيب زندانيان شود. يك ديوار
كرد. در  تر تقسيم مى تر و بزرگ دو قسمت كوچك به قد آدم، اين فضاى بزرگ را

تخت آهنى براى ده زندانى وجود داشت. در فضاى باريك و بخش بزرگ اتاق، ده 
زمانی گداشته بودند. هايى براى قضاى حاجت بيماران زندانى  دراز پشت ديوار، سطل

برديم، چند سرباز،  در بيرون اتاق از گرمى آفتاب لذت مىرنگ  های آبی كه ما با شنل
فضای كردن  دعفونىشستشو و ض از پسهاى بول را از آنجا بيرون بردند و  سطل

 ، شش تشك ابرى در آنجا پهن كردند. آنگاه آسايشگاه ما آماده شد و ما راكوچكتر
رفتن و دواماليدن هر روز تا يك هفته تكرار  درون زندان و آسايشگاه فرستادند. حمام به

اش از  تدريج بهبود يافت. جليل كه در بين ما شش نفر، بيمارى شد و بيمارى گرى به
و محمد  فام مشكين رسول به تر بود، بعد از يك هفته مرخص شد و همه خفيف

 را كه در بيرون بيمارستان بودند، پيوست. همان روز، حسين روحانى دربندی سادات
برد مورد عمل جراحى  شدت رنج مى بيمارستان آوردند. او كه از بيمارى بواسير به به

 از پسرا در زندان بيمارستان، پيش ما گذراند. حسين نيز نقاهت ی  هقرار گرفت و دور
رى پايان يافته مداواى بيمارى گَی  هپنج روز از بيمارستان مرخص شد. با آنكه دور

برديم. اقامت اجبارى در  سر مى همچنان در زندان بيمارستان بهما از بود، پنج نفر 
 درازا كشيد. به بيمارستان تا بيست روز
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 اى در بغداد انهخ به انتقال 
منزلى در نزديكى سفارت دانمارك در بغداد منتقل  به خروج از بيمارستان، ما را از پس 

چى در اختيار ما قرار  كردند. ساختمان مجللى با تمام وسايل، يك آشپز و يك نظافت
مراقبت از ما گماشته شدند.  بهنيز  عالوه دو نگهبان مسلح با لباس شخصى داشت. به
گرفت. روز دوم اقامتمان در اين  منزل، بايد با اطالع نگهبانان صورت مىخروج از 

 ها آن ديدار ما آمدند. حرف به نام دكتر مراد و دستيارش به منزل بود كه محمود پناهيان
 ها آن اين بود كه ما در بغداد بمانيم و با ايرانيان مخالف رژيم ايران يعنى گروه كوچك

خود ی  هكنيم. ما كه در پى انجام هدف اولي كاری همان گروه سپهبد بختيار( )بازماندگ
با رد ايران بوديم،  به هاى فلسطينى و بازگشت چريكى در پايگاهی  هيعنى گذراندن دور

صفوف رزمندگان فلسطينى و  به گفتيم كه تنها هدف ما پيوستنها  آن به نهاد پيش اين
ما  به ديدار ما آمد تا نظرات خود را به ر دوم نيزآنهاست. پناهيان براى با به كمك

محمود بودن اين ديدار، بار سوم را نيز تجربه كرد. اين بار،  ناموفق از پسبقبوالند. 
مالقات ما آمد. او سيد را با خود آورده بود تا شايد  همراه يك سيد معمم به پناهيان

او پاسخ مثبت دهيم. جالب بود كه ی  هخواست به شود و احساسات مذهبى ما برانگيخته
گوش بعضى از  بهحال روبوسی  كرد و درروبوسی هنگام خداحافظى، سيد با يكايك ما 

 سيد محمود دعايى« اينها از مزدوران سپهبد بختيار هستند، گول نخوريد.»ما گفت: 
اهلل خمينى بود، اين گفته را  با آيت شناس حق ترابكه از پيش نيز در جريان تماس 

علنى مجاهدين  ، با سازمان نيمهبراساس صداقت خود مطرح كرده بود. بعدها دعايى
اهلل خمينى بود پيش از  كرد. وى كه از ياران آيت مى كاری همدر خارج از كشور، 

سازمان مجاهدين نزديك  به اهلل را كوشيد تا آيت وژى در سازمان، مىمسئله تغيير ايدئول
، بعد از روى كارآمدن رژيم جمهورى اسالمى كند، اما در اين كار موفق نشد. دعايى

ايران  به هاى ايران و عراق باال گرفت، سفير ايران در بغداد شد و وقتى جنگ رژيم
سرپرستى مؤسسه  ها آن مهمى را اشغال كرد كه يكى ازهاى  بازگشت و پست
 ماند.  تا پايان عمرش در اين پست باقیاطالعات بود، كه 

  



 
  برفراز خليج فارس 158

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « های فلسطينی آموزش چريکی در پايگاه» 
 
 
 
 
 
 
 



 
 « ينیفلسط های يگاهدر پا يکیآموزش چر » 159

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  خروج از عراق

يم، كوشيد ا مىه فلسطينى به براى خروج از عراق و پيوستنما همواره  كه اين با
 ما را در عراق و در پيوند با گروه پناهيانخواستند  میهاى مختلف  بهانه به ها  عراقی

ما برطرف شد و مطمئن شدند كه ما از  به ها نسبت نگهدارند. وقتى سوءظن عراقى
يگر نيروهاى مخالف شاه هستيم، اصرار داشتند كه در عراق باقى بمانيم و همراه با د

 تقويت كنيم.در آن كشور ايرانيان مقيم عراق، گروه مخالفان رژيم ايران را 

بردارى  نفع خود بهره به كردند از آنچه اتفاق افتاده بود مقامات عراقى سعى مى    
و بود را افزايش داده  كنند. پذيرش ما در عراق، تيرگى روابط آن كشور با رژيم شاه

آور  فايده و حتا زيان را از عراق، برای خودشان بی خروج مارود و ها و عراقی
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 خروج ما از عراقی  هاجازدريافت براى  شناس حقتراب هنگامى كه . دانستند می
خواهد كه ما در عراق بمانيم  كند، وى مى آن كشور مراجعه مىی  هرتب يك مقام عالى به

پس آمدن اين »گويد:  شود، مى مى رو به رو اين خواسته به نسبتو آنگاه كه با جواب رد 
آشكار بود كه پذيرش ما در عراق، از « عراق براى ما چه ثمرى داشت؟ به آقايان

 خاطر ستيز آنان با رژيم شاه بود. به خاطر اصول انسانى بلكه به ها، نه ديدگاه عراقى

سازمان جيگری  ميانبا  سرانجام گذشت كه بغداد مى به روز از ورود ما ويك چهل    
، اجازه خروجمان از عراق صادر شد. قرار شد با استفاده از كارت ترانزيت اين الفتح

، از عراق خارج شويم. در آن زمان، چند كشور عربى، كارت هويت فلسطينی سازمان
عنوان رواديدى براى ورود  داد، به اعضاى خود مى به الفتحچريكی فدايى را كه سازمان 

 پذيرفتند. مى خود كشور  به و خروج

، با يك ماشين قديمى تريلى 1349ماه  دى 28دوشنبه  ساعت دو بعدازظهر     
م. ترك كردي سوى دمشق به ، بغداد را«نِرن»شركت مسافربرى  به مانند، متعلق

هاى مسافربرى،  ما را در ايستگاه اتوبوسالفتح در بغداد  سازمانی  هنمايند، ابونضال
را همراه  خروج سالم ما از عراق، يكى از كادرهاى الفتح و براى اطمينان بهبدرقه كرد 

خبر نيز تراب كه در دمشق بود،  به فىخروج ما را از عراق، تلگرا یوما گسيل داشت. 
طول انجاميد، كاروان ما كه  به روز يك سفر صحرايى كه يك شبانه از پس .داد

 دمشق رسيد. به ماه پيش تهران را ترك كرده بود هفت

بخش فلسطين  ازمان آزادىو رئيس دفتر س سازمان الفتحی  هكه نمايند ابونضال    
، برخورد )ساف( در بغداد بود از موضعى انتقادى و چپ با جناح طرفدار ياسر عرفات

انشعاب زد و ضمن مخالفت با  به كرد. بعدها ابونضال در رأس گروه كوچكى دست مى
عمليات ترور در كشورهاى مختلف  به ياسرعرفات،رهبرى  به خط مشى سازمان الفتح

دست ياران  تشكيالتی به های درون وی در راستای اين ناسازگاری و رقابت دست زد.
 پيشين خود ترور شد. 

خم و پيچ و از پسنى آغاز كرده بوديم، هاى فلسطي پايگاه به راهى كه براى رسيدن    
آفتاب تنبل پاييزى هنوز بر دمشق رسيد.  به هاى فراوان، سرانجام دشوارى

در دمشق « نرن»شركت دفتر خيابان لميده بود كه ما در برابر سوی  آنهاى  ساختمان
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 از پسما آمده بود و پيشواز  به شناس حقتراب پياده شديم. از تريلى مسافربرى 
قرار داشت، با دست نشان داد. ديوارهاى را كه نزديك ما « تَدمُر»خوشامدگويى، هتل 

رنگ زرد كمرنگ در آفتاب نمايان بود. تراب، اين هتل را از قبل  به آجرى هتل،
تشخيص داده « فدائيان فلسطينى»شناخت و آن را محلى مناسب براى اقامت ما  مى
 بود.

 در اختيار گروه ما قرار گرفت. براى حفظهتل همكف ی  هاتاق بزرگى در طبق    
 شد. بنابراين الزم بود از صحبت مىآشكار بايست  نمىبودن ما  ايرانىمسائل امنيتى، 

ی  ههم زبانراستی  بهدانست،  زبان فارسى خوددارى كنيم. تراب كه زبان عربى مى به
براى گرفتن كارت شناسايى داد.  سروسامان می كارها را ی  ههم ما بود و او بود كه

هايى كه توسط آن از عراق  مانديم. كارت مى ايد در دمشقعنوان فدايى فلسطينى، ب به
ما كه كارت شناسايى قابل قبولى اعتبار نداشت. لبنان  به خارج شده بوديم، براى ورود

بيشتر وقتمان در هتل كرديم و  از گردش در بيرون هتل خودداری مینداشتيم، 
كه براى آزادى ما از عراق انجام شده بود، كارهايی را  شناس حقتراب گذشت.  مى

سپرى آينده هاى  وگو پيرامون برنامه گفت به وقت نيزی  هو بقي كرد برايمان بيان می
هاى فدايى آماده شد و  كارتگذشته بود كه اقامتمان در دمشق از روز سه شد.  مى

 .ترك كرديم سوى بيروت همان روز دمشق را به

 

  سوى پايگاه آموزشى فلسطينى به
ی  هشديم. جاد ، با دو تاكسى عازم بيروت1349 دوم بهمنجمعه ساعت ده صبح 

هدايت  سوى لبنان به گذشت، ما را آب و علف مى هاى بى اى كه از ميان تپه آسفالته
كه در مرز مستقر بودند و ساعت، از كنار سربازان مسلح سورى  نيم از پسكرد.  مى

آن، وارد  از پسكمى ی  هكردند، گذشتيم و در فاصل ها را بازرسى مى برخى اتومبيل
ايستادند تا  می ليس مرزى لبناندر برابر ايستگاه پها  تومبيلاشديم.  خاك لبنان

پليس   های خود را به يا گذرنامه ها برگه لبنان، به رواديد ورودشاندريافت مسافران براى 
 نشان دهند.مرزى 
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اتاقك كوچكى در كنار  به هاى فدايى داشتن كارت ، با در دستشناس حقتراب     
اش از  خورده آفتابی  هاى بعد همراه جوانى كه چهر رفت و لحظه پاسگاه پليس لبنان

ود، بيرون آمد. مأمور فلسطينى، اولين فدايى فلسطينى بود ميان شال فلسطينى پيدا ب
 ماشين ما نزديك شد، نگاهى به ديديم. جوان، چريكى مى ی ودر لباس رزماو را كه ما 

ما سالم گفت. وقتى تعداد مسافران  به داخل ماشين انداخت و با لحنى بسيار دوستانه به
 تراب برگرداند و دستش را به را ها هاى فدايى برابر ديد، كارت را با تعداد كارت

خداحافظى كرد. « اهللُ مَعَكُم»عالمت احترام تا كنار گوشش باال برد و با جمله  به
 فدايى رای  ههاى مهرخورد ماشين، چند مترى پيش رفت. در يك توقف كوتاه، كارت

سرعت  طبيعت بهراه افتاديم.  به سوى بيروت به نشان داديم و لبنان پليس مرزى به
هاى سرسبز دو سوى جاده، از پايان مسير صحرايى خبر  كرد. درخت رنگ عوض مى

ها  شديم، خانه تر مى بيروت نزديك به شد. هرچه تر مى تدريج فشرده ها به داد. درخت مى
 آمدند.  چشم می بهسرووضع بهترى با ها  جالى بيشتر و آدمبا ها،  و مغازه

توسط  1940ی  هكه مرز بين خشكى و آبادى است در ده و لبنان مرز بين سوريه    
استعمارگران فرانسوى تعيين شده بود. در آن زمان كه استعمارگران، از مبارزات 

بيشتر ستوه آمده بودند، بخش آباد و پرنعمت را كه  به ضداستعمارى در سوريه بزرگ،
و كردند بزرگ جدا ی  ه، از سوري«لبنان»نام  ردند، بهك مسيحيان نيز در آن زندگى مى

حال  بهو حلب را در دامن صحرايى خشك،  نشين و تاريخى دمشق شهرهاى مسلمان
، دو كشور، يكى آباد و سرسبز و ديگرى خشك و صحرايى پس  ازآنرها كردند. خود 

. ندوجود آمد رفت، به شمار مى بزرگ بهی  هبخشى از سوريپيش از آن بر سرزمينى كه 
مسيحيان  به ، حكومت و قدرت رادر كشور آباد، يعنى لبناناستعمارگران فرانسوی 

آبادكردن آن و بهبود زندگى مسيحيان  به روابط نو استعمارى، راه بخشيدند و از 
اق شد و راه رشد اقتصادى را در پيش آفی  ه، شهرپرداختند. چندى نگذشت كه لبنان

سوريه، فرو افتاده در درماندگى اقتصادى و ی  ه، كشور فقرزدگرفت. در كنار لبنان
 كه اين جاى افتاد و به دست كودتاگر ديگرى مى به اجتماعى، از دست يك كودتاگر

 1946ت. از سال گش دست مى به اى، دست بستهی  هپيش داشته باشد، در حلق به راهى
 1970حال خود رها كنند، تا  به كه استعمارگران فرانسوى تصميم گرفتند سوريه را
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و دولتهای  بود قدرت رسيد، بارها كودتا شده به با كودتا "األسد حافظ" ژنرالكه 
 قدرت رسيده بودند.  گوناگون به

كه در ميدان مركزى  بلس، در مقابل گاراژ طراحركت از دمشق از پسدوساعت     
گاراژى در  به ها پياده شديم و با مراجعه از تاكسىقرار داشت نام ميدان شهدا  ، بهبيروت

تعداد نفرات، بليط اتوبوس براى شهر بندرى طرابلس خريديم.  به ضلع شرقى ميدان،
ها، واقع در  فروش بازار كهنه به در فرصت يك ساعتى كه تا حركت اتوبوس مانده بود

جا  نظامى تهيه كرديم. همهی  هضلع غربى ميدان، سر زديم و مقدارى لباس كهن
آشكار دو برخورد خاورميانه نام داشت، محل  ديدنى بود. بيروت كه عروس يا پاريس

الى كرد، در ح ها را خيره مى فرهنگ شرق و غرب بود. زرق و برق ظواهر زندگى چشم
 داد. خود را نشان مىمردم،  افتادگى فرهنگى و اجتماعى در رفتار كه عقب

ی  هگاهانهاى  پيمود. باران سوى مقصد مى به باريك ساحلى رای  هاتوبوس، جاد    
پايان با رنگ  جا را شسته و تميز كرده بود. در سمت چپ، دريايى بى اى، همه مديترانه
ها را برتن  لندى كه لباس سبز و ضخيم جنگلهاى ب درخشيد و كوه اى مى فيروزه

قدر زيبا و  برافراشته بود. تا آن زمان هرگز طبيعت را آن داشت، در طرف راست قد
اندازهاى اين مسير را يكى از زيباترين  ها، چشم ديده پرطراوت نديده بودم. برخى جهان

وتار شد  تيره يبا نيزانداز ز چشماين همگام با غروب آفتاب دانند.  هاى طبيعت مى نقاشى
 در سياهى شب ناپديد گرديد. كه اين تا

شديم. اين شهر كه مركز  جا را فرا گرفته بود كه وارد شهر طرابلس تاريكى همه    
شرقى خود، نمايى از شهرهاى ايران را ی  هاست، با چهر مذهبان لبنان سنىی  هعمد

هلل كه همراه برخى ديگر از ياران تشكيالتى در يك پايگاه ا كرد. فتح تداعى مى
شدن  پياده از پسمنتظر ما بود. در اين شهر  ديد، در گاراژ بيروت فلسطينى آموزش مى

 راهنمايى تراب، به اهلل و ديگرى راهنمايى فتح به از اتوبوس، همراه دو تاكسى، يكى
پرپيچ و خمى در ميان ی  هها، جاد ش نور اتومبيلسوى پايگاه حركت كرديم. در تاب به

از هايی  شد. در كنار اين جاده، صف رنگ و نيزارهاى بلند، ديده مى هاى تيره درخت
موازات نيزارهاى كنار دريا با  به ديديم كه هاى چريكى مى فدائيان فلسطينى را با لباس

رفتند. يك  شبانه مىراهپيمايى  به كردند. گويا آن شب روى مى هيبت خاصى پياده
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پيش  به فرعى شدند و دقايقى در آن راه شوسهی  هها وارد يك جاد ساعت بعد، تاكسى
سوى شهر  به ها آن ها پياده شديم و خاكى از تاكسىی  هراندند. در انتهاى اين جاد

 بازگشتند.

 

 پايگاه شيخ زناد
رسيد.  وش نمىگ جا گسترده بود و صدايى جز وزش آرام باد به سياهى شب در همه 

، ای خامنه اهلل دنبال فتح داد. به ها مى شامه به رطوبت هواى ساحلى، احساس دلنشينى
صورت  به )ايست(« قِف»چند قدمى در تاريكى پيش رفته بوديم كه ناگهان صداى 

ورود نظامى بود و ی  هفرمانى خشن، ما را در جاى خود ميخكوب كرد. اينجا منطق
نگهبان  به كرد را تكرار مى« اسم شب»اهلل در حالى كه  بدون اجازه ممكن نبود. فتح

 نزديك شد و براى ورود ما اجازه خواست.

هاى خاردار پيوسته بود، گذشتيم و حدود  سيم به آهنى كه از دو سوی  هاز يك درواز    
شد، رسيديم. از  مى سختى ديده ساختمانى كه در تاريكى به به صدمترى پيش رفتيم تا

اى پر از كلمات فارسى و عربى فضاى  دو پله باال رفتيم و وارد ساختمان شديم. هلهله
ما  به هاى خندانى كه كوچك راهرو را پر كرده بود. در زير نور ضعيف راهرو قيافه

هايى كه در شَمَخْ )چفيه(  چهرهبرخی رسيد.  نظر مى گفتند، گاه آشنا به خوشامد مى
ها را تا گردن خود  سختى قابل تشخيص بود. بعضى شال پنهان شده بود به فلسطينى
را در  ها آن دادند. برخى از ما نشان مى به آشناى خود رای  هآوردند و قياف پايين مى

تهران ديده بودم و بعضى از صداها را نيز شنيده بودم. اكنون صاحب صدايى را كه 
اى شكفته،  و يا ديوارى شنيده بودم، با چهره ربتشكيالتى، از پشت دی  هبارها در خان

شدت گرم بود. اين اولين بار بود  ديدم. بازار ماچ و بوسه و شادى ديدار، به در برابرم مى
 جا جمع شده بوديم. كه شانزده نفر از اعضاى سازمان مخفى ما در يك

 نمود، شانه مىآشپزخانه، جوان فلسطينى بلندبااليى كه بسيار ورزيده  كناردر اتاق     
ما  به پايگاهی  هعنوان فرماند به« ابوالخير»رفقاى ما روى تختى نشسته بود. ی  هشان به

كرد.  مىش تكميل ا معرفى شد. او هيبت فرماندهى خود را با صداى بم و خشن
در ابوبكر )نبی معظمی( ابوالخير از برخوردهاى فعال  ها همه شنيدنى بود. صحبت
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واردها شروع  ما تازه گذاری نامكرد. سپس مراسم  وزش چريكى تعريف و تمجيد مىآم
الدين، عمر،  هايى از قبيل ابوعلى، عمار، منعم، صالح ميل خود نام به شد. فرمانده،
انگيز و  خاطرهدمی  دلی و  هم همگذاشت. اين  ابن ابوطالب و... بر ما مى عثمان، على

طول انجاميد. بعداً با صرف غذاى مختصرى براى  به نشدنى، حدود سه ساعت فراموش
دربندى با نگرانى خبر داد كه ساك محتوى  شديم كه محمد سادات خواب آماده مى

ها و مقدارى پول ايرانى را در صندوق عقب تاكسى جا گذاشته است. از تاكسى  لباس
 رانی بودن نشان ايهيچ نام و نشانى در دست نبود. وجود پول ايرانى در ساك محمد، 

در آن شرايط كه رسانده بود. پايگاه اين  را به ها آن تاكسىی بود كه زبان مسافران بى
كننده  برد چنين اشتباهاتى بسيار نگران سر مى كارى شديدى به الت ما در پنهانيتشك
، معظمی شب با انداختن چند تشك ابرى در دو اتاق خوابيديم. نبى نيمهسرانجام بود. 

كه از  زاده دادیو رضا  ، سيدمحمد كاشانىای خامنه اهلل ، فتح، محمد يقينىإبراهيم آوخ
 دادند. ته نگهبانى مىهاى دوساع بردند، آن شب در نوبت سر مى هبقبل در پايگاه 

را  يدنصف ورزش، حركت دودرنگ  بیساعت پنج بامداد بيدارباش اعالم شد و     
 رفت. افق با آفتاب بامدادى پيش مى به دريا انجاميد و در امتداد ساحل به آغاز كرد. راه

سوى  به داد. امواج خروشان دريا با فراز سپيدرنگ خود درياى بيكران جال مى بهخود 
دامن دريا باز  به گينانه افتاد، شرم شتافت و آنگاه كه در بستر شنى از اوج مى مى ساحل

وگويى داشت كه هرچه بود براى ما دلنشين بود. ما  گشت. هر موج با ساحل گفت مى
ژرفای كوبيديم و از  با آهنگ سرودهاى رزمى فلسطينى پاهاى خود را بر زمين مى

خوانديم. ما خود را در بامداد يك حركت  مى هاى پراميدمان سرودهاى رزمى را قلب
ديديم. ما هزاران  ديديم كه براى تحقق آن بايد آموزش مى ساز اجتماعى مى دگرگون

هاى بسيار داشت، پشت سر گذاشته بوديم تا از آخرين  كيلومتر راه را كه فراز و نشيب
در ى يك جنبش انسانى و همگان برد پيشهاى چريكى براى  آوردهاى جنبش دست

 بياموزيم.كشورمان 

 راست پيچيد و به ساعتى همراه با امواج، در ساحل دويده بوديم كه جلودار صف نيم    
ی  هيك ساعت دويدن، برنام از پسدنبال خود، ما دوازده نفر را از ساحل دور كرد.  به

 درازا  بهيك ساعت آن نيز اجرا درآمد كه  به ورزش سوئدى در ميدان وسط پايگاه
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( لبنانی پايگاه كه نان و چاى و زيت و زعتر )روغن زيتون با آويشنی  هد. صبحانكشي
بود. اين پايگاه، در اصل، يك نشين  دلدوساعت ورزش فشرده، بسيار  از پسبود، 

اجاره كرده بود. مدت  كوتاهآن را  مركز پرورش ماهى بود كه سازمان الفتح
 شد كه ديده مىجايگاه در نيمى از ی  هپرورش ما هاى مربع مستطيل بزرگ حوضچه

ها اكنون  بودن از آب، يكپارچه از چمن پوشيده شده بود. از اين حوضچه علت خالى به
 شد. عنوان كالس آموزش چريكى استفاده مى به

هاى تئورى همراه با تمرينات  شد و آموزش ورزش صبحگاهى هر روز اجرا مى    
كرد. هرشب، هركس در دو نوبت دوساعته نگهبان بود. با  مى، تمام روز را پر مىنظا

توانست مورد تجاوز كماندوهاى  هرلحظه مى دفاع لبنان ساحل بى كه اين به توجه
ها، تنها يك  اى برخوردار بود. شب العاده اسرائيلى قرار گيرد، نگهبانى از اهميت فوق

هاى چوبى  ماند و كركره در راهرو ميانى ساختمان روشن مىالمپ ضعيف، آن هم 
شد و يا  ها دائماً بسته بود. هرگاه صداى مرموز و ناشناسى در تاريكى شنيده مى پنجره

 زد، گروه نگهبانى وظيفه داشت كه آن را سياه دريا چشمك مىی  هنورى بر صفح
باش  ار هشدار و آمادهپايگاه اطالع دهد. گاهى در طول شب چندين بی  هفرماند به

خود را كه كنار بسترشان بود، ی  هسالح آماد گیباشى هم دادند. با هر آماده مى
هاى پرورش ماهى بيرون ساختمان موضع دفاعى  داشتند و در حوضچه برمى

آشكار شده،  شده و يا آن نور ديده خطربودن آن صداى شنيده آنگاه كه بى .گرفتند مى
گشتند. هر پست نگهبانى شامل يك گروه نگهبانى سيار و  ساختمان بازمى به شد مى

 زدند. نفره پيرامون پايگاه گشت مى هاى سه يك گروه ثابت بود. نگهبانان سيار در گروه

با اعالم گذشته بود كه  در شمال لبنان« شيخ زِناد»در پايگاه ما اقامت از شب   ده
گرفتيم تا خود را از هجوم  یها جا شب، همه در پناهگاه ش در نيمهآماده با
اى كه ما را غافلگير كرده بود، در امان داريم. آتش آتشبارهاى گوناگون و  مسلحانه

شد. دقايقى گذشته بود كه دريافتيم  ها از هرسو ديده و شنيده مى صداى رگبار مسلسل
 ت. اين هجوم، يك حركت تمرينى و نمايشى بوده اس

پايگاه ديگرى  به ماجابجايی ، دستور زناد پانزده روز آموزش در پايگاه شيخ  از پس
علت انتقال ما  انجام رسيد. به يك روز درقرار داشت صادر شد و  كه در خاك سوريه
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اين بود كه پايگاه جديد از دسترس نيروهاى تجاوزگر اسرائيلى دورتر بود و چون در 
 شد. میبرخوردار  پايگاه شيخ زناد  نسبت بهقرار داشت، از امنيت بيشترى خاك سوريه 

شب زمستانى  در يك نيمهرا ترك كرديم،  زناد  شيخ ما پايگاه  كه اين از پسچند ماه     
 اين پايگاه حمله كردند. قبل از حمله به واحدهاى كماندويى اسرائيل از راه دريا

دستگير و ربوده شده بودند. ها  اسرائيلیيگاه، توسط ، دو نگهبان پاپايگاه ساختمان به
كن، سيزده چريك ساكن پايگاه را كه  صدا خفه به هاى مجهز سپس مهاجمان، با سالح

شدگان و دستگيرشدگان همه  قتل رساندند. كشته به بردند سر مى در داخل ساختمان به
ها آموزش چريكى  ما نزد فلسطينى چون همبودند كه  از نيروهاى مخالف دولت تركيه

تركيه تحويل داد و در آنجا اعدام  بهدستگيرشدگان را چندی  از پسديدند. اسرائيل،  مى
 شدند.

  

 پايگاه آموزشى طرطوس
در نزديكى شهر طَرطوس، در غرب عهده گرفت،  ی كه آموزش ما را بهپايگاه جديد

 اسطبل قرار داشت. پاسى از شب گذشته بود كه وارد پايگاه شديم و در يك  سوريه
صبح رسانديم. بامداد روز بعد  به شب را بود پايگاه ورودیدر  ه كهشد ظافتپيشين ن

آلود در فاصله كمى در سمت  از ساختمان بيرون آمديم. درياى مههواخوری براى 
اى همان بود كه در پايگاه شيخ  رانهشد. هواى نمناك و مطبوع مديت راست ديده مى

صبحانه را كه ی  هساختمان كوچك وسط پايگاه، جير به زناد تجربه شده بود. با مراجعه
صرف صبحانه از  از پسبود، گرفتيم و  (زعترلبنانی، روغن زيتون و آويشن لبنانی) نان
ز نيمروز، اپيش وسايل چادرزدن را دريافت كرديم. ی كه در همان ساختمان بود انبار

كوچكى كه بين پايگاه و ساحل قرار داشت، برپا ی  هموازات تپ به چند چادر بزرگ را
كرديم. دو چادر براى استراحت و چهار چادر ديگر براى نگهدارى وسايل نظامى و  

 هاى آموزشى درنظر گرفته شده بود. كالس

« صاعقه»نام  آموزش نظامى كماندويى به ،طرطوس از اولين روز اقامت در پايگاه    
هاى عمليات  كه شامل جودو، كاراته، تيراندازى، عبور از موانع، راهپيمايى و شيوه

روزانه ی  هبرنام باالی ورزش صبحگاهى در  دوساعت آغاز شد. تهاجمى چريكى بود،
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با زديك ندر تماس هنگام ما و نگهبانى در شب در پايان اين برنامه جا داشت. در اين 
ما  به شكلى در كارهاى آموزشى به پايگاه بوديم كه هركدامدر فلسطينى های  چريك

اى از شجاعت، فداكارى و  هر فلسطينى رزمنده اسطورهاز نگاه ما كردند.  كمك مى
ها و نيز از  ها و شنيده از چندسال پيش از آن براساس خوانده بود.درستكارى 

شد  هاى فلسطينى پخش مى نقالبى كه از فرستندههاى پرشور ا سرودهاى تند و آهنگ
هاى  اسطورههای فلسطينی  از چريكرسيد،  ايران مى به و سوار بر امواج كوتاه راديويى

عيب و نقصى در ذهن خود ساخته بوديم و براى فراگيرى از آنان، راه پرپيچ و خمى  بى
هاى ذهن ما،  اسطورهرسيديم كه  اين واقعيت مى به را پشت سر گذاشته بوديم. اكنون

آواره و ی  هپندارى بيش نبوده است. رزمندگان فلسطينى بافت ناموزونى از يك تود
كشيده بودند كه مانند هر گروه مردمى ديگر خوب و بد و شايسته و ناشايسته در  ستم

گير اين مردم محروم از وطن و  آوارگى كه دامنها و رنج  سختیعلت  به د.يگنج آن مى
يی بود كه از نگاه ما شايستگیِ  گونه به ها آن رفتار و گفتار بيشتره بود، سرگردان شد
 را نداشتند.فدائيان فلسطينى بودن در بين 

 و دشوار  گذشتهريشه در زندگی اين افراد رفتاری  هاى بسيارى از نارسايىگرچه     
هيچكدام از  اعتمادى شده بوديم. دچار نوعى يأس و بى ها آن با ديدنامّا داشت،  ها آن

گنجيدند و اين احساس  انقالبى ما نمىآل و  ايدهافراد پايگاه در چارچوب معيارهاى 
 دردآورى بود. 

جدا  ها آن ها را از ما در تئورى انقالبى خود مردم را غربال كرده بوديم. نخبه
ا از نگاه مساختيم.  ها، مى جدا از زندگى توده« انقالبى»كرديم و براى آنان زندگى  مى

 دستيابىكه برای هاى جامعه داشت. ما  زندگى انقالبى تعريف خاصى جدا از سنت
زدايى مرتاضان مبتال  زندگى به كرديم، خود، زندگى بهتر براى همگان، تالش مى به

مردم بريده بوديم. آنچه در دنياى ی  ههاى خود را از زندگى روزمر شده بوديم. رشته
شد و با  ها ديده مى تنگ تئورىی  هاز پنجرديديم چيزى بود كه  اطراف خود مى
با چنين بينشى بديهى بود كه تفاوت داشت. بيرون از ما، بسيار ی  هواقعيت گسترد

ها و  خوبىی  ههم فدائيان فلسطينى كه در واقع همان مردم آواره فلسطين، با
 آل انقالبى ما جايى نداشتند. هايشان بودند، در ايده بدى
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ی  هتهي .در نظر گرفته شده بود كار آزمايشگاهى رای ب پايگاه، يكى از چادرهاى    
از  ها آن و او داديم سفارش میشناس  حق تراب به راآزمايشگاهى و مواد شيميايى  ابزار

، مسئوليت آموزش نام ابوعِصام بهشخصی رسانيد.  ما می و به كرد خريدارى مى  پاريس
دبير سابق فلسطينی و مرد ميانسال عهده داشت. ابوعصام،  اد منفجره را بهموی  هتهي

را در اختيار خود ی  هانقالب فلسطين، دانش و تجرب به ، با پيوستنشيمى در اردن
آمد و  پايگاه مى به بار ملتش قرار داده بود. ابوعصام هرچند روز يك بخش آزادیجنبش 
. او كذاشت در اختيار ما مىخود را برای ساختن مواد منفجره  های آزمونها و  دانستنی
ديده بود و اطالعاتش بيشتر جنبه تئوريك داشت. ما با استفاده از آموزش  در چين

مواد منفجره ی  هتهي به اطالعات خوب او و تكميل آن در آزمايشگاه كوچك خودمان،
ی  هساخت و كاربرد مواد منفجری  هشيو كارگيرى ابتكارات جديد، پرداختيم و با به

دستى را آسان كرديم. چند هفته از آموزش ما گذشته بود كه پيشرفت چشمگير ما در 
ی  هتهيی  ههاى كار ما در زمين زد مسئوالن فلسطينى شد و بعدها شيوه اين زمينه، زبان

 شد. فدائيان فلسطينى نيز آموزش داده مى به ساز، دستی  هموادمنفجر

باروتى ساخت خودمان در فضا ی  هروزى كه براى اولين بار صداى انفجار پنب    
ی  هشور و هيجان آمديم. انفجار آزمايشى اين بمب كه بدون اجاز به پيچيد، همگى

دريا  به مسئوالن پايگاه صورت گرفته بود، باعث شد كه فرمانده پايگاه ما را با لباس
سازى،  در شادى حاصل از موفقيت كار بمب ،اين مجازاتخشنودی از نا بفرستد. اما

ساعت  بايست نيم شد. در حالى كه همه تا گردن در دريا فرو رفته بوديم و مىناپديد 
خوانديم  مانديم، بر وزن يك سرود رزمى فلسطينى چنين مى در آنجا باقى مى

 «النصر. البَحر، ثَوره ثَوره حتى البحر، تحت فوق»

ديدند. در مراسم  ، آموزش مىفلسطينى در پايگاه طرطوسعالوه بر ما صدها نفر     
شد، همه در ميدان بزرگ پايگاه جمع  پرچم كه در بامداد و شامگاه هر روز اجرا مى

جستيم. يك ماه از  شدند، ولى ما براى حفظ مسئله امنيتى بايد از ديگران دورى مى مى
ه بود كه ناگهان در غروب يكى از روزها، دستور آموزشى در اين پايگاه گذشتی  هدور

پشتى محتوى وسايل نظامى را برداريم و براى حركتى شبانه  رسيد هركدام يك كوله
دستور فرمانده در يك صف از پايگاه خارج شديم. در تاريكى شب و با  آماده شويم. به
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ی  هزو برنامرفتيم. اين راهپيمايى شبانه ج پيش مى به سكوت كامل در كنار جاده،
كه از  هاى چريكى ساخت چين روى ادامه داديم. چكمه پياده به ها آموزشى بود. ساعت

راهپيمايى  به اى كه جين سبز و كف الستيكى درست شده بود، براى پاهاى خسته
شب گذشته بود كه  بود. پاسى از نيمهو نامناسب طوالنى عادت نداشت، سنگين 

، چهل كيلومتر را در طول هفت ساعت بدون استراحت طى فرمانده اعالم كرد
پايگاه برگرداند، فرصت را غنيمت  به ايم. درحالى كه منتظر كاميونى بوديم تا ما را كرده

اى كه هميشه بيدار بود،  هاى كنار جاده پائين رفتيم. در رودخانه شمرديم و از صخره
ا رسيدن كاميون، راهپيمايى شده را خنك كرديم. ب سروصورتى شستيم و پاهاى داغ

پايگاه بازگشتيم. آن روز فهميديم كه در راهپيمايى اصالً غذا  به پايان رسيد و بهشبانه 
راهپيمايى براى ما ذخيره ی  هبهان به اى كه قبالً شود و از غذاهاى كنسروشده داده نمى

 شده بود خبرى نبود.

م برگشتم، با چشمانى كه هرگز باور چادر محل اقامت به راهپيمايى، وقتى از پسروز     
او را پيش از اين در جايگاه را در مقابل خود ديدم.  زادگان اصغر بديع نداشت، على

بارها با او  در آزمايشگاه شيمى تحليلى دانشكده فنىاستاديار دانشكده فنی ديده بودم. 
نظر  استاديارى خيلى جدى و خشك به زادگان ا كرده بودم. بديعدرگيرى لفظى پيد

اش را  اى پرمعنى چهره كرد. اما حاال خنده گيرى مى آمد و در كار آزمايشگاه سخت مى
 عنوان دو رفيق تشكيالتى يكديگر را در آغوش گرفتيم. گشوده بود و ما به

مورد تجاوز  لبنانهای  كرانهتوانست مانند  نيز مى يهاى سور ساحل مديترانه    
خصوص در شب، از اهميت  قرار بگيرد. از اين رو نگهبانى، به كماندوهاى اسرائيل

هر حركت مشكوكی را در دريا و اين بود كه  نگهبانی  هبسيارى برخوردار بود. وظيف
يی از  اطراف پايگاه جدی بگيرد و افراد پايگاه را با خبر كند. اگر حملهيا در خشكی و 

دفاعى پايگاه بسيار ناچيز بود. داد، نيرو و وسايل  اين پايگاه رخ می به  سوی دشمن
دفاع و گريز چريكى زير پوشش سالح سبك، براى مقابله با كماندوهاى مجهز 

مل در دست گروه متجاوز است كه با ابتكار ع كه اين ويژه اسرائيلى كافى نبود. به
كند. يك ماه از اقامت ما در پايگاه  طرحى از پيش تهيه شده، حمله را آغاز مى

ما  شب، هشدار نگهبانان از پشت چادرها، نيمه از پسگذشت كه ساعتى  مى طَرطوس
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هايى  شين، در پناهگاهها و تمرينات پي اى بعد براساس آموزش را از خواب پراند و لحظه
ها و  كه قبالً حفر كرده بوديم در موضع دفاعى جاى گرفتيم. صداى رگبار مسلسل

هاى نورافشان فضاى باالى  شد و بمب درپى از ساحل شنيده مى انفجارهاى پى
كرد. هريك از ما كالشينكف )نوعى مسلسل سبك( خود را  ها را روشن مى پناهگاه

بايست از سالح خود  ع گرفتيم. درست در هنگامى كه مىبرداشته و در پناهگاه موض
هاى ما خالى از گلوله است.  هاى سالح كرديم، متوجه شديم كه خشاب استفاده مى

ی  ههمشب  آندقايقى بعد معلوم شد كه اين حمله، نمايشى بود و نگهبانان 
الح هاى ما را خالى كرده بودند تا از خطرات پاسخگويى ما با س هاى سالح خشاب

 گرم، جلوگيرى كنند.

آموزش در پايگاه، خطرات بسيارى را نيز از سر گذرانديم. يك روز ی  هدر دور    
)مسلسل كوچك « پورت سعيد»نام  هنگام آموزش و كار با يك مسلسل دستى به

شليك  به شروعمسلسل قفل و ضامن خوبى نداشت،  ومصرى( كه نسبتاً قديمى بود 
كار  به برخورد قندانش با زمين، شروع ابود ب ت محمد يقينىكه در دساين اسلحه كرد. 

كه در مقابل محمد نشسته  رو خوش حسينكرده بود و رگبارى از گلوله از كنار گوش 
تواند  مىانگاری در هنگام آموزش  سهلداد كه  ما هشدار مى به بود، گذشت. اين حادثه

پايگاه، با ريختن چند سطل آب بر سر محمد، ی  هدستور فرماند . بهآوردبار  فاجعه به
دريا فرستاده شديم تا  به جمعى با لباس دستهما ی  ههموى مجازات شد و سپس 

دنبال هم  بار هم طى آموزش پرش از مانع و پرهيز از رگبار تير، به هوشيار باشيم. يك
 پريديم. میآخرين راهبند بعد از آب ى  هگذشتيم و از برك بلندى مىراهبندهای از 

در گشود.  پايگاه با مسلسل زير پاى ما آتش مىی  هفرماندهنگام پريدن از روی بركه، 
اصابت كرد. نبى مدتى در بيمارستان  پاى نبى معظمى به اى گلولهجريان اين آموزش، 

مدتى كامالً ترميم  از پسن ضايعه سر برد. گلوله از عضله پاى چپ گذشته بود. اي به
 شد.

و سيدمحمد  پنج هفته از اقامت ما در اين پايگاه گذشته بود كه نبى معظمى    
ايران  به اسلحه و مواد منفجره پر ازهاى  بيروت رفتند و سپس با چمدان به كاشانى

 بازگشتند.
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كه رابط ما با  شناس حقتراب خارج پايگاه بسيار محدود بود. جز  به رفت و آمد ما    
هميشه در افراد ی  هعهده داشت، بقي ها بود و كارهاى بيرون پايگاه را به فلسطينى
و نداشتن كارت شناسايى كه حضور يك ايرانى را در عربی  . ندانستن زبانندپايگاه بود

دچار من  كرد. يك روز توجيه كند، خروج ما را از پايگاه دشوار مى يا لبنان و سوريه
در  مشكالت، براى معالجهی  ههم باطورى كه بنا شد  درد شديدى شدم به دندان

نقليه براى طى مسير ی  هآوردن يك وسيل بيروت بروم. در فكر فراهم بهبيرون پايگاه، 
بوديم كه خبر آمدن دو نفر از مسئوالن فلسطينى را شنيديم. آن  ساعته تا بيروت سه

 آنجا بيايند. به دو بنا بود براى بررسى وضع آموزشى پايگاه،

چادر باال رفت و دو جوان ی  هسرشب بود و همه در چادر جمع شده بوديم كه گوش    
حمدان برای بررسی . سعيد و فلسطينى كه سر و وضع مرتبى داشتند وارد چادر شدند

از وضع گو كردند و  و در اين باره گفت ها آن اين پايگاه آمده بودند. به  وضع آموزشی ما
مسئوالن را قبالً ديده بود.  ، اينشناس حق در بين ما، تنها تراب پرسيدند.ما در پايگاه 

گردند، بيروت باز به بازرسى وضع ما از پسشب  از آنجا كه بنا بود سعيد و حمدان، همان
اى  بيروت بروم. درست لحظه به دندان همراهشانی  هقرار شد كه من هم براى معالج

 خواستيم حركت كنيم، باران شديدى شروع شد و بازگشت آنان را ساعتى كه مى
چادر ما  به پايگاهی  هفرماند ،تاخير انداخت. وقتى از شدت باران كاسته شد و ابوالخير به

ها ادامه  بيروت برساند، درد دندانم كه ساعت به مرا نيز همراه سعيد و حمدان آمد تا
 بيروت منصرف شدم. به داشت، قطع شده بود، لذا از رفتن

ترك كردند.  سوى بيروت و ميهمانانش، پايگاه را به شب بود كه ابوالخير نيمه    
روز پرتالش آموزشى، در چادرها نشسته بوديم كه سوت  يك از پسبعدازظهر روز بعد، 

 ما در ميدان وسط پايگاهی  ههم اى بعد صدا درآمد. لحظه باش در پايگاه به آماده
ما نزديك  بهاندوهگين صف ايستاده و در انتظار فرمان بوديم. معاون فرمانده، آرام و  به

اى خسته  ايى كه از سينهكشيد. آنگاه، با صد شد. گويى غم سنگينى را بر دوش مى
متأسفانه اطالع يافتيم كه »شد چنين گفت:  سختى شنيده مى آمد و به بيرون مى

دره سقوط كرده است.  به اتومبيل حامل برادران، ابوالخير و سعيد و حمدان ديشب
شدت مجروح شده است. حمدان آسيبى  شهادت رسيده و فرمانده ابوالخير به به سعيد
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مرگ مسئول با پايگاه، فعاليت آموزشى متوقف شد.  به سيدن اين خبربا ر« نديده است.
هم  بهبرای ما ی آموزشی ها پايگاه، برنامهی  هشدن فرماند فلسطينى ما و نيز مجروح

ريخت. معلوم نبود كه كى و چگونه آموزش ما ادامه خواهد يافت. دو روز بعد، درد 
بيروت بروم. روز دومى  به اسشن حقتراب دندان من برگشت و باعث شد كه همراه 

بايد  ، پايگاه طرطوسالفتحسازمان  دستور مقامات كه در بيروت بوديم خبر رسيد كه به
ر ، دوماه و نيم از اقامت ما د1350فروردين  21فوراً تخليه شود. آن روز، يعنى 

 پايگاه طرطوس، گذشته بود.

 

  گروهى در بيروتی  هخان

اتاقه  بيروت آمدند. يك آپارتمان تك به طرطوس ياران تشكيالتى، از پايگاهی  ههم
 بسيار كوچك ونفر  گنجايش پانزدهبرای  اجاره كرديم كه« حمرا»توريستى در خيابان 

آموزش پايگاهى ما، ناتمام مانده بود و بايد تا دايرشدن يك ی  هبرنام پا گير بود. و دست
آپارتمانى در خيابان ی  همانديم. يك هفته بعد، با اجار مركز آموزشى جديد منتظر مى

اين آپارتمان  شد.نگى جا حل تی  ه، مسئل، واقع در غرب بيروت«عمرابن عبدالعزيز»
عنوان  چند پتويى كه بهكمابيش گرم بود. بنابراين با داراى سه اتاق بود. هواى بيروت 

جمعى در اين  اى را در آن سامان داديم. اقامت دسته زيرانداز داشتيم، زندگى ساده
سى طور اساسى برر آموزش در خارج از كشور را بهی  هما فرصت داد كه مسئل به خانه،

اين  به كنيم و از اشتباهاتى كه رخ داده بود، درس بگيريم. با برخوردى انتقادى نسبت
ما ندارند و  به ديگرى براى آموزشی  هها چيز تاز مسئله، نتيجه گرفتيم كه فلسطينى

وقت خواهد بود. در تباه كردن هاى گذشته و  پايگاهى برگرديم، تكرار درس به اگر هم
گذشت. درست زمانى كه تصميم  از اقامت ما در بيروت، مىاين هنگام چهار هفته 

ها نيز خبر رسيد  آموزش پايگاهى خوددارى كنيم، از سوى فلسطينىی  هگرفتيم از ادام
 شدن عدم بازگشت آموزشى، در حال حاضر ميسر نيست. با قطعىی  هبرنامی  هكه ادام

دستور كار قرار گرفت. تا ايران در  بهياران تشكيالتی  بازگشتی  هپايگاه، برنام به
ايران، بايد در بيروت  به آمدن امكانات الزم براى بازگشتى سالم هنگام فراهم

براى رتق و احمديان و سيدجليل  شناس حقتراب ، ای خامنه اهلل مانديم. بنابود فتح مى
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عنوان  سيدجليل، بهبمانند و از كشور فتق امور خارجى سازمان، مدت بيشترى در خارج 
 اى براى اقامت در خارج تهيه كند. پاى ثابت، شغل و خانه

هزار تومان خرج  ماهه معادل دويست گروه ما تا اين هنگام طى يك مدت شش    
كرده بود و بيش ازاين توانايى مالى نداشت. در آن هنگام اين مقدار پول معادل حقوق 

تعويق  به ايران به بازگشت ما راپولى،  سال بود. بى يك مهندس در طى هفت
واقعى ی  هدانست و با يك گذرنام كه زبان تركى مى زاده دادی انداخت. بنا شد رضا مى

ساير رفقا در خارج بگذارد و ی  هخود را براى استفادی  هاز ايران خارج شده بود، گذرنام
اهلل وى را تا عبور از مرز بين  يران شود. در اين سفر فتحوارد ا خود از طريق مرز تركيه

ی  هكرد. وضع مالى ما آنقدر خراب بود كه پرداخت هزين تركيه و ايران، همراهى مى
 اهلل ترين وسايل نيز ممكن نبود. از اين رو فتح با ارزانحتا  تا تركيه ها آن مسافرت

كه از  با ناخداى يك كشتى يونانى فكر پيداكردن راهى رايگان افتاد. سرانجام، وى به
جاى پرداخت پول، در آن كشتى  توافق رسيد تا آن دو نفر به بهرفت  تركيه می بيروت به

تركيه برد و با استفاده از  به اهلل، رضا را با خود ترتيب، فتح تجارى كار كنند. بدين
 كرد.آن سوى مرز فراهم  به انتقال او رای  هپوشش زبان تركى، وسيل

ی  هبيروت بازگشت و گذرنام به اهلل ايران، فتح به زاده دادی رضابازگشت  از پس    
واقعى رضا را كه مهر حقيقى خروج از ايران داشت، همراه آورد تا مورد استفاده فرد 

 ديگرى قرار گيرد.

اشتيم. اين آموزشى دی  ههاى فشرد طبق برنامه، كالسهر روز جمعی ی  هدر خان    
آموزش شامل مسائل ايدئولوژيك، سياسى و تكنيكى )مواد منفجره، عمليات تخريبى 

ساحل پشت دانشگاه  به و جعل اسناد شناسايى( بود. عالوه بر آن هر روز بعدازظهر
كرديم.  رفتيم و تمرين شنا مى مان بود، مى كه در نزديكى خانه آمريكايى بيروت

آموخت. هواى  ما مى به هاى مختلف شنا را ، مربى شنا بود و تكنيكای نهخام اهلل فتح
اى رنگ دريا و جمع  گرم و مطبوع مديترانه، ساحل سنگى زيبا و آب زالل و فيروزه

. هر كرد انگيز مى سو، اين شناى عصرانه را بسيار دلچسب و خاطره دل و يك ياران يك
خود، ی  هماهرى نبودند، براى تقويت روحيروز چندتن از رفقا، كه هيچكدام هم شناگر 

رفتند.  گرفتند و گاه تا يك كيلومترى ساحل شناكنان پيش مى راه دريا را در پيش مى
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اهلل،  از فتح كه اين از پسكه شنا بلند نبود، درست دقايقى  دربندی ساداتمحمد 
دريا  به همراه چندنفرى كه آن روز دل به چگونگى دست وپازدن در آب را فرا گرفت،

و بودند پيش رفته  به راه افتاد. آن روز اين گروه تا يك كيلومتر در دريا زدند به مى
 رانده بود. ذرا از سر گشدن  محمد بارها خطر غرق

نام  به گروهىی  هبعدازظهر يكى از روزهاى آخر ارديبهشت بود كه اعالمي    
ريايى ما شور و هيجان دست ما رسيد و آن روز در محفل د هاى فدايى خلق به چريك

مهم ی  هاى برپا شد. اين اعالميه براى ما تنها يك خبر گذرا نبود. يك پديد سابقه بى
در مسير حركت ما رخ داده بود. اعالميه، وجود نيروهاى ديگر يا حداقل يك نيروى 

با رژيم شاه درگير شده بود. اين داد كه  نشان مىو چريكی را مبارز ی  هيافت سازمان
 آفريد. میشور و شوق در كشور بود نشانى از گسترش مبارزه كه  خبر 
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  ايران به در راه بازگشت

آغاز عمليات چريكى توسط سازمان فدائيان خلق و نيز نزديكى زمان برگزارى 
 ماه اخير درگير مسائل جانبى بود، ازمان ما را كه در ششساله، س 2500هاى  جشن

تعداد  به خاطر نداشتن گذرنامه به ايران، به اى واداشت. بازگشت فورى حركت تازه به
 گرفته بوديم، هنگام دستگيرى در دبى هايى كه در ابوظبى كافى، ميسر نبود. گذرنامه

 از پس. نداشتن پول نيز مشكل ديگرى بود. ه بودافتادشين ن اين شيخ دست پليس به
ی  هبا گذرنام زادگان مقدارى پول از ايران رسيد و اصغر بديع ،انتظار در بيروتسه ماه 

شوخى  به كهرا چمدان بزرگ او يك ايران بازگشت.  با هواپيما بهسالم خودش، 
با خود همراه برد. در كف اين چمدان، تا آنجا كه ممكن بود  نام گرفته بود« تابوت»

چمدان  بهبا نگاه  فرودگاه تهراندر مأمور گمرك اسلحه و مهمات جاسازی شده بود. 
درنگ ميكند و اى  براى لحظه آنو نيز كف قطور فرسوده كفش  ولباس  پر از بزرگ 

ايران  به از يك سفر علمى درازمدت در فرانسه،كه گويد  او می به  اصغر افتد. فكر می به
مأمور گمرك كند،  بخت ياری میكند.  كشى مى داخل اسباب به گردد و از خارج برمى

 در كف چمدان جاسازى شده بوداسلحه و مهماتی كه گيرد و اصغر با  سخت نمى
 رسد. مىتهران  به

 ه بود، خبر سالمتى اصغردو روز بعد با يك تلگراف رمزى كه از تهران مخابره شد    
بود. على نيز با بارى از اسلحه در تاريخ  ما رسيد و بعد نوبت مسافرت على باكرى به

عازم ايران شد. خداحافظى گرمى داشتيم. جو خطرناك پليسى،  1350تيرماه  27
ها  ار دستآخرين فشآورد و  میذهن  به  بينی نشده را پيشرويدادهاى از تصوير شومى 
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رفت تا هنگامى كه خبر  كرد. از وقتى مسافرى مى وداعى هميشگى را تداعى مى
 از پسبرديم.  سر مى رسيد در انتظارى همراه با نگرانى به ما مى به مقصد، به رسيدنش

مأمور ايران بوديم اما  در انتظار دريافت خبر بسالمت رسيدن او به مسافرت باكرى
بود  دربندی ساداتبعد از على، نوبت محمدآمد.  میخانه  به خالى ما هر روز دست پستى

دبى آمده بود تا در  به واقعى محمد كه با آنی  هايران برگردد. گذرنام به كه
نام كسانی كه در عراق هواپيماربايى شركت كند، موجود بود. اما از آنجا كه ممكن بود 

بنا شد نام او را در آن دست يافته باشد  ساواك به و لو رفته باشدزندانی شده بودند 
محمد از  رگردد.ايران ب به م و با همان گذرنامه از طريق دبىياش دستكارى كن گذرنامه

مقصد دبى خارج شده بود و طبيعى بود كه از همان راه نيز وارد ايران شود.  به ايران
خوردگى و خراشيدگى داشت و  ان خطاصلى محمد در موقع صدور در ايری  هگذرنام

شديداً با دستكارى در آن گذرنامه  مكه بنا بود اسم او را در گذرنامه تغيير دهمن 
برانگيز  خودى خود شك زيرا خراشيدگى در نام صاحب گذرنامه به مكرد مخالفت مى

اش تغيير داده شود و وى با  براين شد كه نام او در گذرنامهجمع بود. اما تصميم 
 ايران برگردد. به ، دبى و بندرعباسواپيما از مسير بيروته

اش، همراه با يك چمدان  خورده دستی  هبا گذرنام دربندی ساداتاوايل ماه مرداد،     
دبى رفت و از آنجا عازم  به با هواپيمادر آن جاسازی شده بود  اسلحه و مهماتكه 

بغداد  به در ربودن هواپيماى ايرانى از دبىوی پيش از آن،  هشت ماهد. ايران ش
سوى بندرعباس، مهماندارى كه در هواپيماى  به شركت كرده بود. در راه پرواز از دبى

دهد.  پليس گزارش مى به شناسد و جريان را شده نيز حضور داشت، محمد را مى ربوده
در زندان شهربانى مدتی كند و وى  ا دستگير مىپليس بندرعباس، محمدسادات ر

شدن خود  محمد توانسته بود بازداشتبرد.  می سربندرعباس در انتظار تحقيقات پليس ب
اش اطالع دهد و از اين طريق، سازمان نيز در جريان دستگيرى او قرار  خانواده به را

ای خود بسازد، يی بر از دستگيری محمد توشه كه اين براىبندرعباس گرفت. پليس 
ی  هدر بار تحقيق به  خودو  ساواك خوددارى كرده بود بهدادن او تحويل  از چندی 

محمد نيز، ی  هچمدان جاسازى شدمحمد و ارتباط او با هواپيما ربايی پرداخته بود. 
خاك  آن را كشف كند، در انبار زندانموجود در های  اسلحهپليس  كه اين بدون
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 در تهران اعضای سازمانبازداشت محمد، تعداد زيادى از  از پسيك ماه خورد.  می
(. ساواك از راه 1350هاى شهريور  دام ساواك گرفتار شدند )دستگيرى به

رديابى محمد پرداخته  به دست آورده بود هاى گسترده و پيوند اطالعاتى كه به بازجويى
 از پس رسيد.شناسايى وى زندان بندرعباس و  سرانجام به جستجوی ساواكبود. 

شده در چمدان او  ساواك، اسلحه و مهمات جاسازى به دربندی ساداتتحويل محمد 
 نيز كشف شد.

  

  ايران به تدارك سفر من

از مسافرت على روز  9، 1350 مرداد 5شنبه  سهايران بود.  نوبت بازگشت من به
از ايران نرسيده بود. بنا بود تا سالمت رسيدن او  ی از بهگذشت اما خبر مى باكرى

ايران  به ايم، مسافر بعدى از سفر رسيدن مسافرى مطمئن نشده سالمت به زمانى كه از
وگوهايى كه در اين روز صورت گرفت، تصميم بر اين شد  گفت از پسخوددارى كند. 

 با يك گذرنامه جعلى ايرانىای  خامنهاهلل  ، فتحباكری كه براى اطالع از سرنوشت على
داخل هرچه  به تهران برود و با رفقاى تشكيالتى تماس بگيرد تا اعزام بقيه افراد به

پيش از كه مسافرتی  آژانس بهبا مراجعه  اهلل زودتر انجام شود. بعدازظهر همين روز فتح
آمريكن براى پرواز  يط هواپيما خريده بود، يك بليط پانبل زادگان براى اصغر بديعآن 

 خريدارى كرد.مرداد  9روز شنبه  درايران  به

دست  توسط يك تلگراف، به رسيدن باكرى سالمت به روز بعد، يعنى چهارشنبه، خبر    
من كه در روز حذف شد و مسافرت ی  هداخل، از برنام به اهلل ما رسيد و مسافرت فتح

اهلل من با همان بليط  جاى فتح نوبت بودم در دستور كار قرار گرفت. بنا شد به
نام ديگرى پرواز كند، بارها  كسى با بليطى به كه اين ايران بازگردم. به آمريكن پان

تراب رسيد. روز پنجشنبه، با پولى كه  نظر مى به تجربه شده بود و بدون اشكال
قرض گرفته بود، مقدار بيشترى اسلحه و  از افراد آشنا در سازمان الفتح شناس حق

 مهمات خريدارى شد.

بازار رفتيم و مقدارى لباس نو مناسبِ جاسازى  به شامخی محمودهمان روز، همراه     
ها يك كت چرم مصنوعى و مقدارى لباس كهنه  شفرو بازار كهنه از پسخريديم و س
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ابراهيم رسمی ی  هها تهيه كرديم. بنا شد كه من با گذرنام نيز براى پركردن چمدان
جاى  عكس من بهرو  از اين رگردم.ايران ب به آن از ايران خارج شده بود،با كه وى  آوخ

شد و كارهاى الزم  حركت نزديك مى شد. روزچسبانده گذرنامه  به عكس ابراهيم
، همه را مشغول كرده بود. يكى مسئول جاسازى مواد شتابزدهبراى اين مسافرت 

نفر بعدی نوارهای كرد و  منفجره بود، ديگرى اسلحه و مهمات را جاسازى مى
رفيق اسلحه و مهمات را روی بدن نصب كرد.  ها آن تا بتوان با دوخت مىيی را  پارچه

كارهاى تكنيكى و عمليات چريكى را در  به هاى مربوط رك و نوشتهديگرى مدا
داد. روز شنبه از  جاهاى مناسبى كه از دسترس مأموران گمرك در امان باشد، جاى مى

اندركار تداركات نهايى آن سفر و كار روى مسافر آن روز بودند.  صبح زود، همه دست
شدند و رسول  جور بودند ترميم مىاى كه نا هاى پارچه شد. بند و بست ظهر نزديك مى

كه رمزدار ارتباطات داخلى بود، با من خلوت كرده بود و چگونگى ارتباط با رفقا را در 
درصد بود از آن  گفت اگر خطر اين مسافرت بيش از پنج كرد. او مى داخل بيان مى

ايران فرستاده  هب هاى ما توسط پليس دبى عكس كه اين به كرديم. با توجه پرهيز مى
علت  به شده بود، براى تغيير قيافه، يك عينك با قابى درشت، سفارش داده بودم.
خانه  به نداشتن پول، تا ساعت يك بعدازظهر منتظر ماندم. وقتى تراب با مقدارى پول

ساعت سه مانده  به . دقايقىو عينك سفارشی را گرفتم بازار رفتم به آمد، يك راست
برگشتم. كارهاى بسيارى هنوز ناتمام مانده بود. شتابزده، غذاى آن روز خانه  به بود كه

سرعت حمام گرفتم و براى  را كه نان و ساالد بود در چند لقمه خالصه كردم و به
كه بنا بود اسلحه و مهمات را روى بدن من جاسازى كند رفيقی جاسازى آماده شدم. 

 كرده بود. ساعت سه بعدازظهر را براى شروع اين كار تعيين

كرد. هنوز چسب  براساس بليط، هواپيما ساعت شش بعدازظهر پرواز مى    
شدن آن بايد از چيدن وسايل در  شده مرطوب بود و تا خشك هاى جاسازى چمدان ته

 كرديم. آن خوددارى مى

منظور رعايت هرچه بيشتر مسائل امنيتى قرار بود  و بهپيشين براساس تصميمات     
هاى امريكايى، انگليسى، آلمانى و  شركت به يى با هواپيماهاى متعلقپروازهاى هوا

ها براى پيشگيرى از  رفت كه اين شركت فرانسوى صورت نگيرد زيرا احتمال مى
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خواهد  هواپيماربايى، مسافران خود را شديداً كنترل كنند. همچنين بنا بود كسى كه مى
بار از نزديك شناسايى كند تا وقتى با  فرودگاه برود و محيط را يك به پرواز كند قبالً

شود، راه و چاه را از يكديگر  جعلى و بار اسلحه و مهمات عازم فرودگاه مىی  هگذرنام
جايى براى رعايت مسائل امنيتى باقى پيش از سفرم، تميز دهد. شلوغى كارها 

شد  بكار گرفته میپيش از سفر دستورات امنيتی كه بايد هيچكدام از نگذاشته بود. 
گونه انتقادى  بدون هيچكه شركتی آمريكايی بود آمريكن  نشد. خريد بليط پانانجام 

خاطر  به نيز ، پيش از پروازناديده گرفته شد و كسى اعتراض نكرد. شناسايى فرودگاه
بر تنهايى  كمبود وقت انجام نشد. در چنين شرايطى، اگر من كه مسافر بودم به

 راحتى انگ سرپيچى از تصميم اكثريت به كردم، گى مىايستادنادرستی كارها انتقاد و 
 خورد.  من مى به

رفيقی  از ساعت سه بعداز ظهر آغاز شد.جاسازى سالح و مهمات روى بدن من 
هاى  اى جاى داده بود در زير بغل هاى پارچه را كه در كيسه starرولورهاى اسپانيايى 

خوابى شب پيش را  ى از بىهاى طنزآميزش خستگى ناش كرد و با گفته من نصب مى
داد. آن شب نيز مثل هميشه تا ديروقت، بيدار مانده بوديم. نوبت بستن  كاهش مى

درازا كشيد. اگر بندها، كمى شل بسته  به هايم دور ران به هاى پر از گلوله خشاب
شد راه  كه كمى سفت مى لغزاند و همين پائين مى به را ها آن ها شد، سنگينى خشاب مى

بايد بجای پارچه اين نتيجه رسيديم كه بندها  به بست. تازه در رگهايم مى خون را
كشى باشد. دوخت و دوز نوارهاى كشى نيز مدتى از وقت محدود ما را گرفت. با 

ماندن از  كردم و نگرانى عقب هاى ساعت را تماشا مى خاصى حركت عقربهی  هدلهر
مانده بود كه آخرين جاسازى يعنى  ساعت پنج به گفتم. دقايقى مى رفقا  به پرواز را

پايان رسيد. فوراً كت و شلوار دست دومى را  به مدور كمر به نصب كمربند پر از گلوله
 خروج از خانه شدم.ی  هكه همان روز خريده بودم، پوشيدم و آماد

ناگهان رفيقى پيش آمد و كيف كوچكى را كه ته آن چند كيلو مهمات جاسازى     
نمودن وزن و حجم آن، دو  نبودن كيف و طبيعى انداخت و براى خالى دوشم به شده بود

طور غيرطبيعى  ديكشنرى بزرگ را در آن جاى داد. من گفتم كه آن ساك كوچك به
تواند سوءظن ايجاد كند. جوابى كه از اطرافيان شنيدم اين بود  سنگين شده است و مى
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طور  مأموران گمرك بايد هماندر برابر حتا  كه ساك را بايد همواره بر دوش داشت.
كه بر دوش هست، درش را باز كرد و نشان داد. وقتى براى چون و چرا نبود. گويى 

انجام  بهآن روز  ،مسافرتی  هبرنامهايمان را بسته بوديم تا  ها و گوش عمداً چشم
 برسد.

سر  سرعت پشت به هاى خانه را تا خيابان شتابزده با ياران خداحافظى كردم و پله    
راه افتاديم.  به ، در يك تاكسى نشستيم وفام رسول مشكيناهلل و  گذاشتم. همراه با فتح

پيمود كه متوجه شدم هيچ پولى  سوى خيابان حمرا مى تاكسى كوچه عبدالعزيز را به
 رانىرسول كه در كنارم نشسته بود يادآورى كردم كه بنا بود پول اي به همراه ندارم.

بايست حداقل براى چند شب  ها را در خانه جا گذاشته بود. مى من بدهد. رسول، پول به
داشتم. تاكسى مسيرى را  اى در ناصرخسرو تهران، پول همراه مى اقامت در مسافرخانه

از آنجا كه بنا بود من با بليطی بنام كه پيموده بود برگشت و رسول پياده شد. 
بود و  بايست هنگام تحويل بار در فرودگاه می سفر كنم، او می اهلل فتحجعلی ی  هگذرنام

چند لحظه داد.  جعلی و بليطی كه بنام او بود بار را تحويل میی  هبا نشان دادن گذرنام
در يك و  تومان پول ايرانى را در دستم گذاشت شصترسول برگشت و بعد 

ارد و خداحافظی كرد.  فرودگاه ضرورتی ند گفت كه آمدن او بهآسا،  گيرى برق تصميم
 تر ما را راننده خاطرنشان كرديم كه هرچه سريع به عازم فرودگاه شديم. اهلل فتحمن و 

 فرودگاه برساند. به

ساعت بزرگ روى ديوار فرودگاه افتاد، پنج و پنجاه دقيقه بعدازظهر  به وقتى چشمم    
يباً هشت كيلو جاسازى شده روى بدن و تقری  هبود. چهارده كيلو مهمات و اسلح

داشت.  فشنگ جاسازى شده در كيف روى دوشم، وزنى بود كه مرا از تندرفتن بازمى
بليطى را گذرنامه جعلی و اهلل  قسمت تحويل بار رفتيم. فتح به ای اهلل خامنه فتحدنبال  به
ما انداخت  به اى كننده رزنشمأمور بار نشان داد. مأمور نگاه تند و س به اسم او بود به كه

فشرد از كابين  آنگاه با تلفنى كه در دستش مى« ايد. دير آمده»و با ناراحتى گفت 
پذيرد يا خير. ظاهراً جواب مثبت بود.  هواپيما پرسيد كه مسافر تازه رسيده را مى

داد و مأمور بار كه وقت را تنگ  بار نشان مى هاى بزرگ و سنگين، اضافه چمدان
روان رها كرد و در ی  هزبان بياورد بارها را بر تسم به اعتراضش را كه اين د بدوندي مى
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هواپيما را نشان داد.  به گذاشت، راه سوارشدن اهلل مى حالى كه رسيد بار را در دست فتح
من داد و خود از آن  به اهلل بليط را چندمترى از محل تحويل بار دور شده بوديم كه فتح

 محل دور شد.

در محل كنترل گذرنامه، از پليس خواهش كردم كه از زدن مهر لبنانى در     
ام خوددارى كند. اين كار غيرعادى نبود. چندسال قبل از آن، سپهبد بختيار  گذرنامه

لبنان پناهنده شد و  به كه در جنگ قدرت با شاه شكست خورده و از ايران گريخته بود،
لبنان  به ايرانيانى كهی  هپليس، در گذرنامپس  ازآنباعث تيرگى روابط دو كشور گرديد. 

كرد تا صاحب گذرنامه، هنگام  لبنان را درج نمى به كردند، مهر ورود و خروج سفر مى
من برگرداند و با فشاردادن  به ايران، دچار مشكلى نشود. پليس، گذرنامه را به بازگشت

آمريكن از  فت شركت پانر اى، دريچه عبور را باز كرد. از آنجا كه احتمال مى دكمه
رفتن از  پائين از پسمسافران خود بازرسى بدنى انجام دهد، قرار گذاشته بوديم كه 

هاى سالن انتظار فرودگاه، مدتى در سالن بنشينم و چگونگى عبور مسافران ديگر  پله
را تماشا كنم تا در صورتى كه خطر بازرسى بدنى وجود داشته باشد از مسافرت 

 دادن هواپيما از فرودگاه خارج شوم. از دستی  هبهان بهسپس و  كنمخوددارى 
 

  فرودگاه بيروتی  هحادث
رفتم، مردى كه اونيفورم كاركنان  هاى مرمر سفيدرنگ پائين مى درحاليكه از پله

خواست مسافر  ها ظاهر شد. او كه مى تن داشت، در پائين پله به آمريكن را پان
شما مسافر پانام »هواپيما برساند، با دستپاچگى پرسيد  به تر رچه سريعرسيده را ه تازه

و راه خود را ادامه دادم. در اين بين ديدم كه دو مسافر « خير»من گفتم « هستيد؟
 هاى كسى بدن كه اين هاى دستى خود را از روى ميزى برداشتند و بدون پانام، كيف

دهنده  سالن بيرون رفتند. هيچ چيزى نشانرا بگردد با هدايت مأمور هواپيما از  ها آن
 هواپيما برسانم. چند قدمى به كنترل بدنى مسافران نبود. تصميم گرفتم كه خود را

ها چشم دوخته بود،  پله به كارمند پانام كه در انتظار آخرين مسافر به عقب برگشتم و به
اشته باشد وقت گاليه د كه اين وى بدون« ببخشيد من مسافر پانام هستم.»گفتم 
كه او  همين« عجله كنيد. بفرمائيد از اين طرف.»بليطم انداخت و گفت:  به نگاهى
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بازويم چسباند تا راه را نشان دهد، نگرانى شديدى بر من چيره شد. اگر  به دستش را
انجاميد.  فاجعه مى به كرد، سفرم دست او جسم سختى را كه زير بغل داشتم، لمس مى

بازويم فرو نشست. در مسير عبور، يك چارچوب سفيدرنگ و  اين وحشت، با رهاكردن
 در كنار آن يك ميز قرار داشت و دو كارمند پانام در نزديك آن ايستاده بودند. يكى از

من كه فكر كردم « اينجا.»كيفى كه بر دوشم آويزان بود اشاره كرد و گفت:  به ها آن
ر دوش داشتم زيپش را باز كردم. طور كه آن را ب خواهد داخل كيف را ببيند، همان مى

 من چنين كردم. سپس ضمن« كيف را بگذاريد روى ميز.»مأمور با لحنى جدى گفت: 
من كه هنوز « بفرمائيد از اينجا عبور كنيد.»كرد گفت:  اشاره مى چارچوب به كه اين

گذشتم. مأمور،  چارچوبمعنى اين تشريفات را نفهميده بودم، با خونسردى از ميان 
من بسپارد.  به محتويات ساك دستى را ديد آن را از روى ميز بلند كرد تا كه اين زا پس

كيف، در ذهن او سؤال آفريد. او پرسيد كه توى كيف چه چيزى ی  هالعاد سنگينى فوق
وگو را تماشا  كارمند ديگرى كه اين گفت«. ديكشنرى»دارم. من در جواب گفتم: 

 چارچوبمن دوباره از « عبور كن چارچوبين يكبار ديگر از ا»من گفت:  به كرد مى
دستگاه ی  هگوشم رسيد. كارمندى كه حركت عقرب گذشتم كه ناگهان سوتى به مى

كشيد و من متوجه جريان شدم.  زده با دهانش سوت مى كشف فلز را ديده بود، حيرت
هايت هست بگذار روى ميز و بار ديگر از چارچوب  هرچه در جيب»مأمور گفت: 

هايم داشتم. در اين لحظه متوجه  من، تنها يك خودنويس و كمى پول در جيب« بگذر.
افتادگان اين  دام به ، يك سيستم كشف فلز است و من از اولينچارچوبشدم كه 

جستم، خودنويس را از جيبم درآوردم،  كنترل هستم. درحالى كه راه چاره مىی  هشيو
كه هايى  پلهاز فرار گذاشتم.  پا به، روى ميز گذاشتم و با سرعتى كه برايم مقدور بود

كنترل   جلو پليسی  هروی دريچجهيدن از  از پسو تندی باال رفتم  آمده بودم به
، دويدن و پريدنهاى ناشى از  فرودگاه رساندم. ضربههمگانی سالن  به گذرنامه، خود را

از حركت باز درآورده و  حال نيمه به ها را كه روى بدنم چسب خورده بود نوار خشاب
هايم جاسازى شده بود نيز  كرد. سنگينى سالحى كه زير بغل آزاد پاهايم جلوگيرى مى

 كه اين زمين خوردم. قبل از به هم زد كه در سالن عمومى فرودگاه به تعادلم را چنان
خود را ايستاده ببينم دستم در دست يك پليس قفل شد. عرق سردى بر پيشانيم 
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ام وجود احساس كردم. راه تيره و دشوارى را در پيش نشست و تلخى شكست را با تم
چه بايد گفت و چه بايد كرد در ذهنم  كه اين بود. سؤالپيدا ديدم كه پايانش نا مى

در اتاقى در سمت چپ، كه من را سپس پائين برده شدم و  به ها سرگردان بود. از پله
برتن  پليس لبنان مرد چاقى كه لباس جا دادند.محل نگهدارى غذاى هواپيما بود، 

انداخت و هربار با لمس سالح يا مهمات  داشت، در روى بدنم كنجكاوانه پنجه مى
همكارانش كه گرد من حلقه زده بودند، خبر  به اى، كشف خود را با خوشحالى تازه
اين لعنتى يك زرادخانه همراه »داد. باالخره وى خبرهايش را خالصه كرد و گفت:  مى
هايى كه براى تماشاى زرادخانه آمده بودند،  هاى خالى انبار غذا، از پليس قسمت« د.دار

آلودى سالح و مهمات روى بدنم  هايم را درآوردند و با احتياط ترس پر شده بود. لباس
اين يك رفيق »گفت:  ديگرى باز كردند. از دور صدايى شنديم كه مى از پسرا يكى 

اين صداى مأمور تحويل بار بود كه بار را از « ل داد.من تحوي به هم داشت كه چمدان
گفت:  اهلل تحويل گرفته بود. من داشتن رفيق و همراه را انكار كردم. مأمور بار مى فتح

 «مسافر كس ديگرى بود، اين همراه مسافرى بود كه دير آمده بود...»

د كه فعالً از پرواز اطالع خلبان هواپيما رسيد و از او خواسته ش به جريان دستگيرى،    
 نام بليط بود، از هواپيما برگرداندند و خوددارى كند. دو ساك و يك چمدان را كه به

من گفت  به را باز كردند. يكى از مأموران ها آن درون اتاق آوردند و با احتياط زياد به
من در جواب « اگر بمبى جاسازى شده بگو واال اگر منفجر شود تو هم خواهى مرد.»

از درنگ  بیمأمورى كه مشغول بررسى محتويات چمدان بود « چه از اين بهتر.»م گفت
راستى در آن « يعنى چه؟ بمب اين تو هست؟»جاى برخاست و با نگرانى گفت: 

ها از  گشا باشد. با لختى درنگ، بررسى چمدان توانست بهترين مشكل لحظه مرگ مى
 از پسها را بيرون آوردند و  شده در چمدان وسايل جاسازىی  ههم سر گرفته شد.

 هايم جلسه، با خود بردند. لحظاتى بعد جز من كسى در اتاق نبود. دست صورتی  هتهي
يك تخت فلزى قفل شده بود و درحالى كه يأس و نوميدى بر ذهنم سايه انداخته  به

 بود، تالش ذهنى سختى براى يافتن يك محمل مناسب، مرا مشغول كرده بود.

 افكار گوناگونىشد،  ديده نمیاميدى ی  هت بحرانى كه هيچ روزندر آن لحظا    
 هاى پليس ها و كنجكاوى آمد. وقتى راه فرارى نيست بايد با بازجويى ذهن مى به
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داشتن آن همه سالح و مهمات و نوشتجات  مقابله پرداخت. چگونه ممكن بود همراه به
 واهد بداند در كجاى بيروتخ سياسى و نظامى را انكار كرد. بديهى است كه پليس مى

ام و براى چه  زندگى كرده و از كجا و با كمك چه كسانى اين وسايل را تهيه كرده
 بردم. ايران مى به كسانى

باالتر از سياهى »المثل  آزرد. گاهى ضرب مىها مرا  پرسشكالف سردرگم اين     
همه چيز را انكار كنم  كه اين .شد حلى در ذهنم مجسم مى عنوان راه به« رنگى نيست

درازای درازا بكشد و شايد در  به توانست زمان بازپرسى را و يا اصالً حرف نزنم، مى
زمان، راهى براى نجاتم فراهم شود. در جوالنگاه چنين افكارى ناگهان فكر خودكشى 

د، پاشي كاش آن المپى كه بر سقف نسبتاً كوتاه نور مى»بر هر فكر ديگرى چيره شد. 
« بردم. كردم و انگشتانم را در سرپيچ آن فرو مى در دسترس من بود و آن را باز مى

شد،  المپ مى به شدن من در گردش بود. آنچه مانع نزديكفكر خوكشی در ذهنم 
آن المپ  به شد خود را ام بود. هرگاه دستم از قفل رها مى هاى در زنجيررفته دست

كردن دست چپ و كمى فشار، آن  يافت. با لوله ىرساندم و آنگاه همه چيز پايان م مى
دستم توانم  قالب برگرداندم. مطمئن شدم كه مى به را از دستبند خارج كردم و دوباره

توانست  مى برهههركارى كه الزم باشد دست بزنم. خودكشى در اين  بهرا آزاد كنم و 
گذارد. براى بخشى كه پليس در جستجوى آن بود سرپوش ب اطالعات زيانی  ههم بر

سقف زير المپ  به هاى غذاى هواپيما را المپ كافى بود يكى از گارى به رسيدن
نزديك سرپيچ المپی كه آويز و روشن بود  به با ايستادن در باالى گارى، و بردم مى
كرد. در حالى كه  شدم. دست چپم را از قفل رها كردم اما دست راستم مقاومت مى مى

آوردم،  دهان آغشته كرده و دستم را با فشار از زنجير بيرون مىآب  به اطراف دستنبد را
 دستنبد بازگرداندم. به سرعت دستم را گوشم رسيد. به به شدن مأموران صداى نزديك

ديد.  ها آن را در بين ام، محمد يقينى زده چند نفر وارد اتاق شدند. چشمان حيرت    
درنگ  داد، نام او را پرسيد. بى من نشان مى به محمد را كه اين يكى از مأموران ضمن

ها از  و محمد نيز هرگونه آشنايى با من را انكار كرد. پليس شناسم گفتم كه او را نمی
اتاق خارج شدند و محمد را پيش من باقى گذاشتند. فكر خودكشى كه ناشى از 

هايش  دشوارىی  ههم باتالش براى زندگى، ی  ههيجان بود، از ذهنم گريخت و انديش
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آن دل بسته بودم، در فكرم فروزان شد.  به و كوشش براى پايدارماندن در راهى كه
آرامى و با  به نشانى از آشنايى با يكديگر را بروز دهيم، كه اين من و محمد بدون

مان را تعريف كرديم و قرار  شنيديم، چگونگى دستگيرى صدايى كه فقط خودمان مى
ورود شناسيم. با  ها تأكيد كنيم كه يكديگر را نمى بازپرسىی  ههم گذاشتيم كه در

محمد را از پيش  ها آن پايان رسيد و بهتراشى  محملطاليى دو پليس، فرصت ناگهانی 
 من بردند.

بالكن  به اهلل جدا شده بودم، وى من در محل تحويل بار از فتح كه اين از پس    
خروج از  از پسهواپيما كنترل كند. مسافران،  به ارود تا از آنجا ورودم ر فرودگاه مى

هاى داخلى فرودگاه  اتوبوس به ساختمان فرودگاه، مسير كوتاهى را براى سوارشدن
ايستد و مسافرانى را كه از  اهلل، حدود پانزده دقيقه در بالكن مى پيمودند. فتح مى

بين مسافران و نيز  كند. نبودن من در روند تماشا مى ها مى سوى اتوبوس به ساختمان
ناگوار را در ذهن او ی  هآمدوشد غيرعادى پليس، امكان بروز يك حادثی  همشاهد

گيرد از محيط فرودگاه خارج شود تا از طريق  اهلل تصميم مى كند. فتح تداعى مى
پيراهنش كه نقش شطرنجى و رنگى مشخص داشت، مورد شناسايى مأمور تحويل بار 

را  در نزديكى در خروجى محمد يقينى ،از سالن فرودگاه قرار نگيرد. در راه خروج
گويد.  او مى به شدند، هواپيما برده مى به بيند و نديدن من را در بين مسافرانى كه مى

بررسى بيشتر بپردازند.  به در فرودگاه بمانند وچنان  همگيرند كه  اين دو تصميم مى
اش را  ايرانىی  هيراهنش را با محمد عوض كرده و گذرنامآسا پ اهلل، برق همانجا فتح

 گردد. برمىفرودگاه بالكن  به سپارد و دوباره دست او مى نيز به

كند   میتماشا محمد، در سالن عمومى فرودگاه ايستاده و كنجكاوانه اطراف خود را     
ل گذرنامه هاى كنتر گيشه به دست آورد. او تا شايد اثرى از من ببيند يا خبرى به

هايى  سوى پله به شود و از آنجا كه آخرين مرز براى همراهان مسافران بود، نزديك مى
با مأمور بار  ههمراكشد. مأموران فرودگاه  مىك شد، سر سالن ترانزيت منتهى مى به كه

كنند و او  دقت بررسی می ، داخل هواپيما را بهپيداكردن رفيق من و صاحب بليطبرای 
سالن همگانی  به اهلل ی برای پيدا كردن فتحنااميدبا  ها آن بينند. افران نمیرا در بين مس

گيرد. پيراهن  قرار مى ها آن در آنجا محمد مورد توجه و پرسشگردند.  فرودگاه بر می



 
  برفراز خليج فارس 188

، نظر مأمور ها آن تقريباً همسانی  هاهلل كه برتن محمد بود و نيز قدوقوار شطرنجى فتح
 ها آن ايرانى در دست او نيز، سوءظنی  هود. با ديدن گذرنامخود جلب كرده ب به بار را

اهلل را در دست داشت،  فتحی  هشود. با دستگيرى محمد كه گذرنام تقويت مى
 دست پليس افتاد. اى كه بليط هواپيما با آن خريدارى شده بود، به گذرنامه

اى  هوزن كه لباس سورم كه محمد را از پيش من بردند مردى سنگين همين    
يك  كه اين اتاق ظاهر شد و ضمنی  هتن داشت، در دهان به كاركنان فرودگاه را

نگريست و كلماتى در وصف  من مى به فشرد، پيشخدمت زن را در آغوشش مى
آن دو  كه اين از پسآورد.  زبان مى به ،«اسلحه چی قاچاق»عنوان  بدبختى من به

آن مأمور داد و از  به اى رك، بوسهگوش هم خواندند، دخت به مقدارى نجواى عاشقانه
« چقدر پول دارى؟»من نزديك شد و يواشكى گفت:  به آغوشش بيرون رفت. مردك
ريال ايرانى گفتم  به خواست. من پولم را رشوه مى كه اين لحن او طمعكارانه بود. مثل

 دلش نزد. چمدانى كه جاسازى ته آن به تا براى او زياد بنمايد. اما ششصدريال چنگى
نظر  باز شده بود در وسط اتاق قرار داشت و وسايل داخل آن كه اكثراً نو و لوكس به

اى از يك كت چرم مصنوعى  گوشه ها آن آمد، در كنارش انباشته بود. در البالى مى
كرد كه آن كت  زد. چشم طمعكار مردك آن را چرم ناب ديد. وى اصرار مى برق مى

 ها و پولی  ههم گر راهى براى فرارم پيدا كنداو بدهم. من گفتم ا به رنگ را سياه
قول كمكى داده باشد،  كه اين او خواهم بخشيد. او بدون به آن وسايل رای  ههم

من بده شايد برايت كارى  به زود باش، تا كسى نيامده اين كت را»عجوالنه گفت: 
 گاراى بيرون رفت و با يك بشقاب جگر پخته و يك پاكت سي مرد چاق لحظه« بكنم.

نما چنگ  كت چرم به تندى به را كنار من روى تخت گذاشت و ها آن اتاق برگشت. به
گردم و  االن برمى»رفت گفت:  سرعت از اتاق بيرون مى انداخت و درحالى كه به

 «كنم! كمكت مى

را ريز كرده و در جيبم جاى  ها آن تدريج من مقدارى يادداشت همراه داشتم كه به    
دستشويى بروم.  به گهبانى كه پشت در اتاق ايستاده بود اجازه خواستمن از پسدادم و س

دستشويى رفتم، نگهبان، از بستن در توالت جلوگيرى كرد و من دوباره با  به وقتى
هاى غذاى هواپيما  را در جعبه ها آن تدريج اتاق برگشتم و به به جيبى پر از كاغذ خرده
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ور مسلح وارد اتاق شدند و من را ريختم. ساعت حدود هشت شب بود كه دو مأم
ها  همراه بردند. از در بزرگ سالن ترانزيت گذشتيم و وارد باند فرودگاه شديم. نورافكن

آماده بود اى هواپيماهاى بزرگى كه  پاشيد و بدن نقره نور مىفرودگاه  بر ميدان وسيع
شى كه من بخ درخشيد. پنداشت لذت آسمان بال بگشايد، در زير بارش نور مى در تا 

باشم با هشدارى كه پليس همراهم داد، در سياهى شب گم  ها آن هم مسافر يكى از
 شد.

محافظت ايستاده بودند، در همه سوى باند فرودگاه ديده  به مأموران مسلحى كه    
راهرويى باريك  به شدند. مسيرى را در كنار ساختمان فرودگاه پيش رفتيم و سپس مى

كرد محمد را ديدم كه تنها  ه مأمور مسلحى از آن مراقبت مىوارد شديم. در اتاقى ك
محمد را  كه اين نشسته بود. يكى از مأموران همراهم وارد اتاق مجاور شد و من براى

زبان فارسى كه پليس لبنانى معنى آن  به نيز از تصميم خود آگاه كنم، با صداى بلند و
سفارت الجزاير نبرند  به تا من رامن حرفى براى گفتن ندارم. »فهميد، گفتم  را نمى

ها را چندبار تكرار كردم. پليس همراه من هاج و واج و  اين جمله« حرف نخواهم زد.
گرفت. محمد با  كردنم را ناشنيده مى كرد و بلند صحبت من نگاه مى به آميز شايد ترحم

 چند سرفه خبر داد كه صدايم را شنيده است.

ما در راهرو گذشته بود كه مردى با موهاى خاكسترى ساعتى از انتظار  حدود نيم    
كرد، بيرون آمد و با لحنى محترمانه  اش ميزان مى درحالى كه عينكش را روى بينى

اى بعد مرد  من روى صندلى كنار ميز او جاى گرفتم و لحظه« بفرمائيد تو.»گفت: 
نام و  صحبت كرد. به انگليسى شروع به ديگرى نيز وارد اتاق شد. مرد عينكى
او پاسخ گفتم.  به ايرانى كه همراه داشتمی  همشخصاتم را پرسيد. من براساس گذرنام

و نيز در  لبنان، محل اقامت در بيروت به سپس پرسش پيرامون چگونگى مسافرت
جوابتان را در »كردم، شروع شد. من در پاسخ گفتم:  مورد وسائلى كه با خود حمل مى

« شما خواهم داد و در غير اين صورت حرفى براى گفتن ندارم. به سفارت الجزاير
برد و جواب  كار مى هاى فريب، تطميع و تهديد خود را به بازجو با مهارت خاصى شيوه

ماندن بازپرسى خسته  شد. مرد عينكى كه از ناكام همان شكل تكرار مى به من همواره
سفارت الجزاير نخواهيم  به ما راش»و ناراحت بود با لحنى خشن و تهديدآميز گفت: 
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هايم را روى يك  پايان رسيد و از من خواست كه گفته به سرانجام طاقتش« برد.
 تا هنگامى كه»اى كه روى ميز بود، نوشتم  رسمى بنويسم. در پرسشنامهی  هبرگ
سپس زير نوشته را امضا كردم. « سفارت الجزاير برده نشوم هيچ حرفى نخواهم زد. به

عنوان شاهد، با امضاى خود آن را تأييد كردند. بار  كه در اتاق بودند نيز به دو نفرى
هايم را قفل  دست كه اين جاى انبار غذاى هواپيما بازگردانده شدم. اين بار به به ديگر

شب بود كه محمد را نيز پيش من  بزنند، در اتاق را قفل كردند. ساعت نزديك ده
خارج شهر آمده و  به كه آن روز براى هواخورى آوردند. او در بازجويى گفته بود

طور تصادفى،  فرودگاه زده بود. در سالن فرودگاه به به عنوان سرگرمى، سرى هم به
اش را  بيند. فرد مزبور گذرنامه فردى را كه قبالً در كنار دريا با او آشنا شده بود، مى

كنند. محمد گفته  بازداشت مىسپارد. در اين بين، مأموران او را  او مى به اى براى لحظه
كند. از آنجا كه پليس  بود كه در يك اردوگاه فلسطينى در حاشيه بيروت زندگى مى

هاى آوارگان فلسطينى را نداشت، چنين آدرسى از دسترس  اردوگاه به جرأت ورود لبنان
انكار كرده بود.  پليس در امان بود. محمد، هرگونه ارتباطى را با من و وسايل همراهم،

كدام  هاى گوناگونى را براى فرار مورد بررسى قرار داديم كه هيچ آن شب، طرح
هاى آينده گذرانديم. مهم  سازى براى بازجويى محمل به نبود. بقيه شب راپذير  انجام

آنچه را رخ داده گويى و پرگويى بپرهيزيم و  اين بود كه در طول بازجويى از تناقض
 ی ربط ندهيم. ديگر كس بهبود 

ساعاتى از بازداشت ما گذشته بود. رفت و آمد زياد در بيرون اتاق، آغاز كار ادارى     
، ساكت شديم و دور بداد. با شنيدن صداى بازشدن قفل روى در روز بعد را نشان مى

ها در  انباشتن لباس از پسوار نشستيم. دو مأمور مسلح وارد اتاق شدند و  از هم، بيگانه
يكديگر دستبند زدند و با خود بردند. ما در عقب لندرور  به ها، ما را و ساك چمدان

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 

نگاه من پاسخ  به محمد گشايشى ديدم و اوی  هجلو نشسته بودند. ناگهان در چهر
اهلل با لباس مبدل  محمد، فتحی  هگفت به اهلل را ديده است. گفت. وى گفت كه االن فتح

اى از محوطه فرودگاه ايستاده و براى او دست تكان داده بود. من گفتم:  در گوشه
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« ما باخبرند. اهلل ما را ديده باشد چيز خوبى است. پس رفقا از دستگيرى اگر فتح»
بعدها معلوم شد كه اين تنها يك تخيل بوده است. لندرور در مسيرى كه براى ما 

را غنيمت شمرده فرصت رفت. گروهبانى كه در جلو نشسته بود،  پيش مى به ناآشنا بود
دانيد زندگى دور از  ها نمى چی قاچاقشما »گفت:  كرد. او مى نصيحت مىما را بود و 

لندرور « كنيد. است. براى پول، زندگى را براى خودتان حرام مىجرائم چقدر شيرين 
در برابر يك ساختمان مجلل درپيچ  گذر از چند خيابان پيچو ساعت  نيم از پس

باالى ساختمان،  به داخل ساختمان هدايت كردند. با نگاهى به سفيدرنگ ايستاد و ما را
د، خواندم. از سه پله باال رفتيم عربى نوشته بو به را كه درشت و« دادگاه نظامى»كلمه 

كردند، بارمان  و در دفتر بازداشتگاه كه در آن تعدادى پليس و نظامى، ما را تماشا مى
را بر زمين گذاشتيم. مرد بلندقدى جلو آمد، نام و فاميل و مليت ما را پرسيد. محمد 

هايش را تكرار  معرفى كرده بود، گفته« عمر خطاب»نام  كه قبالً خود را فلسطينى و به
اهلل را  كننده محمد را دروغگو خواند و سپس عكس فتح كرد. مأمور، با لحنى سرزنش

« نه»وقتى كلمه « اين عكس تو نيست؟»او نشان داد و گفت:  به كه روى گذرنامه بود
عكست را  اسمت را دروغ گفتى،»او كوبيد و گفت: ی  هگون به را شنيد سيلى محكمى

ها را درآوردند و  ها و همه جاى بدنمان را گشتند، بند كفش جيب« كنى؟ هم حاشا مى
راهرو راه داشت،  به اتاق تاريكى كه فقط با يك پنجره آهنى به خالى ما را دست

متر بيش از نيمى از كف اتاق را پوشانده بود. چند پتوى  بلندى نيم به فرستادند. سكويى
 اى از آن، دو نفر از سرما كز كرده بودند و خته بودند كه در گوشهكهنه روى سكو اندا

داد. دهليز تاريكى كه در دل يكى از  نگريستند. اتاق، بوى نم و تعفن مى ما مى به
شد، توالت و دستشويى بازداشتگاه بود. آن روز، يكشنبه بود و تا فردا  ديوارها ديده مى

ساختن بود.  براى فكركردن و محملما كارى نداشت و اين فرصت خوبى  به كسى
اى از سكو نشستيم و در تاريكى و سكوت آن  خود پيچيده، در گوشه هريك پتويى به

 تاريكى، رطوبت و تعفن خو گرفتيم، به لحظاتى، وقتى از پسبيغوله، فرو رفتيم. 
 سازى براى آنچه روى داده بود پرداختيم. محمل به

بالكن  به كند و پيراهن خود را با محمد عوض مى كه اين از پس، ای خامنه اهلل فتح    
بيند. تراب نيز از ديدن من اظهار  را در آنجا مى شناس حقتراب گردد،  فرودگاه برمى
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مانند تا شايد  كند و آن دو همچنان مدتى در بالكن فرودگاه منتظر مى اطالعى مى بى
از من هيچ اثرى  كه اين از پسشاهد باشند. بسوی هواپيما من را ی  هتأخيرافتاد بهعبور 
 گيرند تصميم مى ها آن كند، ساعت تأخير، پرواز مى بينند و هواپيما با حدود نيم نمى

كمى جستجو و  از پسخانه بازگردند.  به سالن فرودگاه بيايند و همراه با محمد يقينى به
ساير رفقا می گويند  به ها آن گردند. بر می گروهیی  هخان بهشهر و  به پيدانكردن محمد،

اند و محمد را هم  شدند نديده اتوس فرودگاه سوار می به كه من را بين مسافرانی كه
كرد كه براى محمد  كسى فكر نمىاند.  كه در سالن فرودگاه بوده است پيدا نكرده

بازگشت از فرودگاه  از پسكردند كه محمد  گمان مى ها آن اى پيش آمده باشد. مسئله
 كالس جودو رفته است كه در آن صورت تا چندساعت ديگر به طبق معمول هر روز

نتيجه  خانه خواهد آمد. چندساعت بعد، وقتى انتظارشان براى بازگشت محمد، بى به
هرگز  ها آن شد.رخ داده بارويدادی ناگهانی دهند كه برايش  احتمال مى ه بودماند 

نديدن اما رابطه با من در فرودگاه گرفتار شده باشد. كه محمد در ردند ك گمان نمی
خطری باشد، رخدادی دور از انتظار علت  به توانست خروج من از سالن ترانزيت، كه مى

من در فرودگاه دستگير شده باشم،  كه اين با گمانرفقا شد.  بود كه بايد جدی تلقی می
 زنند. میاقدامات امنيتى دست  هبدرنگ  بی

ی  هنفرشان فاقد هرگونه مدرك شناسايى بودند، در خان وجود هشت نفر كه پنج    
فرودگاه رفته  به ، يك خطر بالقوه بود. من از آن خانهدر مركز بيروت خيابان عبدالعزيز

بودم و در صورت افشاى آن، آنجا اولين جايى بود كه مورد بازرسى پليس قرار 
گرفت. مقدار زيادى اسلحه، مهمات، مدارك سياسى و تشكيالتى نيز در اين  مى
توانست فاجعه بيافريند. رفقا فوراً دست  گروهى موجود بود كه با لورفتن آن مىی  هخان
گيرد و براى پيداكردن يك  شوند. تراب با دوستان فلسطينى تماس مى كار مى به

وسايل غيرمجاز خانه را در ی  ههم شب نيمه خواهد. رفقا كمك مى ها آن امن ازی  هخان
ها دريكى  فلسطينى به متعلق يی خانه به شناس حقتراب دهند و همراه  ها جا مى چمدان

افراد نيز بين آن خانه و مسافرخانه ی  هفرستند. بقي حمرا مىی  ههاى منطق از خيابان
از جاهاى امنى بود كه گاه رهبران ها يكى  فلسطينىی  هشوند. خان تقسيم مى
 بردند. سر مى طور موقت در آن به فلسطينى به
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گروهى ما در خيابان عبدالعزيز كامالً خالى بود. ساعاتى از ی  هبامداد روز بعد، خان    
ها خبر مبهمى را  اطالعاتى فلسطينىی  هدستگيرى ما در فرودگاه گذشته بود كه شبك

، يك بازداشت مرموز انجام شده ود كه در فرودگاه بيروتكند. خبر اين ب دريافت مى
علی »باشد. صبح روز بعد،   ىنفلسطيهای  سازمانتواند در ارتباط با  است كه مى

 جريان سفر من بود و در هاى خارجى در سازمان الفتح كه مسئول گروه «سالمه حسن
شده در  دهد كه احتمال دارد فرد بازداشت تراب خبر مى به ايران نيز قرار داشت، به

 ايران سفر كند! به فرودگاه همان مسافر ايرانى باشد كه بنا بود روز پيش

 فلسطين و يكى از مسئولين امور بخش آزادی، از افسران سازمان سالمه على حسن    
هاى غيرفلسطينى و از جمله  مسئوليت امور آموزشى گروهبود. او  سازمانآن امنيتى 

عنوان  به ابوحسن ملقب بود، از سوى اسرائيل به عهده داشت. وى كه گروه ما را به
هاى المپيك مونيخ معرفى  طراح اصلى عمليات ترور ورزشكاران اسرائيلى در بازى

هاى  پيرامون درگيرى وگوهايى كه با مسيحيان لبنان ى گفتشده بود. ابوحسن ط
داد با خانم جورجينا رزق آشنا شد. جورجينا كه چندسال  خونين آن كشور انجام مى

 از پسباخت و  اين مسئول فلسطينى دل به زيبايى جهان شده بودی  هپيش از آن ملك
 اج كرد.عنوان همسر دوم ابوحسن با وى ازدو چندى به

كردند، سرانجام وى و چندتن از  كه ابوحسن را تعقيب مى مأموران امنيتى اسرائيل    
ی  هدر حركت بودند در يك تل حمرا در بيروتی  همحافظانش را هنگامى كه در منطق

 قتل رساندند. به انفجارى

در  رود. از خانه بيرون می راى كارىساعت ده صبح يكشنبه، رسول ب از پسدقايقى     
درشت خبرهای  به گاهیو ن كند میپا سست فروشى  روزنامهی  هبرابر يك دك

او   «النَّهار»خواند، عنوان درشت روزنامه  اندازد. در بين تيترهايى كه مى ها مى روزنامه
ايرانى در  چی قاچاقرى دو دستگي»كند. خبر چنين بود:  را درجايش ميخكوب مى

رود. عكس  سراغ ديگر رفقا مى به سرعت به اى در دست رسول با روزنامه« فرودگاه.
اين روزنامه سوم ی  هها برداشته شده بود در صفح اهلل، كه از گذرنامه من و عكس فتح

 چاپ شده بود و چگونگى بازداشت ما يك چهارم آن صفحه را پر كرده بود.
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  دگاه ارتشبازداشتگاه دا
من و محمد زير نور ضعيف المپ سقف بازداشتگاه نشسته بوديم و محمل 

بودن خود اعتراف نكنيم. محمد، يك  ايرانى به ساختيم. ما تصميم گرفتيم كه هرگز مى
زندگى كرده است و من فلسطينى  فارس فلسطينى است كه در كشورهاى ساحل خليج

زبان عربى را، توجيه  به ام. بدين ترتيب عدم تسلط بزرگ شده انديگرى كه در افغانست
را مطرح  ها آن هاى درجه دو نيز ساخته بوديم تا در صورت ضرورت، كرديم. محمل مى

 كنيم. چارچوب كلى در هر دو محمل اين بود كه ما ايرانى نيستيم، اعتراف ما
 كرد. ، آسان مىان، از نظر قوانين لبناناير به بودن، تحويل ما را ايرانى به

دادند. درواقع هركس ميهمان جيب خود بود. محمد  كسى غذا نمى به در بازداشتگاه،    
و با ساندويچ سوم سفارش داديم مقدارى پول لبنانى با خود داشت. سه عدد ساندويچ 

گفت فدايى  كرديم. او مى يك بازداشتى را كه بنا بود روز بعد آزاد شود، ميهمان
جرم داشتن اسلحه بازداشت شده است. وقتى باب دوستى را با وى  به فلسطينى است و

محض  به كرد اگر كارى در خارج از زندان داشته باشيم، نهاد پيش گشوديم، او
ها  مان در روزنامه آزادشدن برايمان انجام دهد. ما كه از انعكاس خبر دستگيرى

اى، رفقا را از سرگذشت خود باخبر كنيم. بر  شيوه به درصدد بوديم تا اطالع بوديم، بى
اى كه ظاهراً با محمل ما جور  بند ما در اختيارمان گذاشت، نامه كاغذى كه زندانى هم

بود در چند سطر نوشتيم. اين نامه گوياى اين بود كه يك فدايى فلسطينى 
داد. از اين  رفيقش اطالع مى به شده، خبر دستگيرى و محل بازداشتش را بازداشت

يكى از دفاتر فلسطينى  به خروج از بازداشتگاه، نامه را از پسزندانى خواهش كرديم كه 
شب، در بازداشتگاه دادگاه  يكشنبه خواهد كرد.كه حتماً اين كار را گفت برساند و او 

و دادند. اين خلوت و سكوت شب تعطيل، گاه  نظامى فقط دو سرباز مسلح، كشيك مى
انگيخت. گرچه اين يك رؤيا بود كه تا  گاه وسوسه و خيال فرار را در ذهنمان برمى بى

چنين افكارى نشانى از زندگى بود.  به بسيار داشت، اما پرداختنی  هواقعيت، فاصل
 نشان اين بود كه ما براى ماندن تالش خواهيم كرد.

امكانات كوتاه است ی  ههم كه دست انسان از یبا شرايط دشوار، زمانرويارويی در     
شنود، هنگاامى كاه هايچ راهاى پايش روياش        و فريادهاى دلش را فقط خودش مى
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 بيند. اميد را اينجا و آنجا مىپرتوی از افتد و در دنياى رؤياها،  كار مى به نيست، ذهنش
آن، لذت  به و از انديشيدندهد  میآن جلوه  به انديشد، آزادى، مى از پسزندگى خيالى  به

نظار   طور كه در خيال يك آدم گرسنه، هرچيز قابل خوردن، خوشمزه باه  برد. همان مى
 كند. اى پيدا مى كردن، ارزش تازه بودن و زندگى رسد، در ذهن يك زندانى نيز زنده مى

فرا رسيده است. مرداد(  11) آمد وشد بيرون اتاق نشان اين بود كه صبح دوشنبه    
داخل نظر انداخت، تعداد زندانيان  به ده شد و سربازىاى گشو در آهنى اتاق براى لحظه

بيرون  به ساعت بعد، مردى كه بنا بود آزاد شود، را شمرد و در را بست. حدود نيم
روى در، نام مرا ی  هآن مأمورى از دريچ از پسفراخوانده شد و ديگر برنگشت. ساعتى 

اتاقى در  به گرفته بود،خواند و خواست كه خارج شوم. در حالى كه مأمور بازويم را 
ياد معلم  به اش مرا سال كه ظاهر ورزيده جلو دادگاه، وارد شدم. مردى ميانايوان 

هاى مرتب پشت ميز بزرگ و مجللى  انداخت، با لباس ورزشم در دوران دبيرستان مى
من دوخته بود. او در حالى كه با انگشتانش بازى  به نشسته بود و چشمان پرسؤالش را

نام و مليت مرا پرسيد. آنچه را در بازپرسى فرودگاه گفته بودم، تكرار كردم. او  كرد، مى
خواست كه داستان دستگيرى و علت بازداشت را براى او توضيح دهم. دوباره حرفى را 

سفارت الجزاير نبريد جواب  به تا مرا»كه در فرودگاه زده بودم، تكرار كردم و گفتم: 
 ، قلمش را كه بدون استفاده در دستش مانده بود،بازپرس« شما را نخواهم داد.

نتيجه  سويم نشانه گرفت و با لحنى تهديدآميز سؤالش را تكرار كرد. اما اصرار او بى به
 همين امروز»احساسش را در صداى خشنش ريخت و داد كشيد: ی  ههم ماند. ناگهان

 نگاه مراآ« ايرانى هستى و بس. چی قاچاقدهم. تو يك  ايران تحويلت مى به
طور  بازداشتگاه برگرداندند و محمد را براى بازجويى بيرون بردند. محمد نيز همان به

شده، انكار  توقيفی  هكه در فرودگاه گفته بود، هر نوع ارتباطى را با من و با اسلح
 بازداشتگاه برگرداندند. به . او را نيزه بودكرد

  

  زندان به انتقال
هاى من و محمد در  دست كه اين از پس، مرداد 11دو شنبه  ساعت يازده صبح 

دستبند مشتركى مهار شده بود، همراه دو سرباز مسلح از بازداشتگاه خارج شديم. جيپ 
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گذشت. مسير حركت اتومبيل براى ما ناآشنا  هاى باريك مى ارتشى حامل ما از خيابان
جهت خورشيد،  به ا توجهجواب مانده بود. ب برند، بى كجا مى به ما را كه اين بود و سؤال

گفتيم كه شايد  خود مى به رفتيم. با يك تصور خوشبينانه سوى جنوب شهر مى ما به
 ها تحويل دهند. تشكيالت فلسطينى به خواهند ما را مى

اتومبيل در يك خيابان فرعى سر يك چهارراه توقف كرد و تنها مأمورى كه عقب     
اى خريد كند. من دستم را از دستبند  ر مغازهجيب نشسته بود از ماشين پياده شد تا د

توانستيم در دو جهت مختلف فرار كنيم.  مشترك بيرون آوردم. در اين لحظه ما مى
خطر تيراندازى از سوى مأمور مسلحى كه جلو نشسته بود، وجود داشت ولى از آنجا 

. تصور اى درنگ كرديم داد. لحظه ما شانس فرار مى به گرفت، كه با تأخير صورت مى
ها، فرصت فرار را از ما ربود و ما را در جاى خود نگه  فلسطينى به تحويل مای  هفريبند

راه افتاد  دودلى ما خاتمه داد. اتومبيل به به اى بعد مأمور مراقب برگشت و داشت. لحظه
طى مسيرى در برابر يك در آهنى بزرگ ايستاد. بر فراز آن در، عبارت  از پسو 
شد. ما را با وسائلى كه برايمان باقى مانده بود از ماشين پياده  ديده مى« زندان رَمْل»

 دفتر زندان، نام دو زندانى جديد در دفتر بزرگى ثبت شد. به كردند و با ورود

من داد. از وسايل  به لبنانىی  همحمد، پولى را كه همراه داشت نصف كرد و صد لير    
ن و دو ساك بزرگ، تنها دو عدد پيراهن، يك حوله و يك چتر از موجود در يك چمدا

امانت گذاشتيم و وارد  به دستبرد مأموران در امان مانده بود. پول خود را در دفتر زندان
انبار زندان شديم. كمربند، بند كفش، عينك و ساير وسايل غيرمجاز را از ما گرفتند و 

وارد حياط زندان شديم. روى نيمكتى كنار آهنى ديگر، ی  هعبور از دو درواز از پس
شد.  كوچك زندان ديده مىسرای وآمد زيادى در  ها نشستيم. رفت يكى از باغچه

حركت سريع افرادى كه همه لباس معمولى برتن داشتند حكايت از شدت كار و 
ها از  آزادكردن دست از پسسراغمان آمد و  به داشت. سرانجام مأمورى ها آن ی همشغل
هاى باالزده، سپرد. اين مرد در حالى كه  مردى با سر تراشيده و آستين به بد، ما رادستن

اتاقى هدايت كرد. در آنجا با كمك چند نفر  به كشيد، ما را زمين مى به هايش را دمپايى
زواياى لباسمان را گشتند تا مبادا اشياء غيرمجاز، همراه داشته باشيم. ی  ههم ديگر

زياده روی حتا بودند و كردند در كارشان بسيار جدى  مى كسانى كه تفتيش بدنى
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بين انگشتان حتا  برخوردهايشان خشن و تهى از هرگونه آداب انسانى بود. كردند. می
گشتند. زبانشان نيز همراه با حركت انگشتانشان،  دقت مى پا و الى موهاى سر را به

پايان  از پسكرد.  زمزمه مى ما، به زن و غيره را خطاب كلماتى مانند دزد، قاتل، جيب
 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     
ها در تاريكى  شد. چهره پاشيد، روشن مى راهروى تاريك، از نور كمى كه از سقف مى

شد،  هاى اطراف، در راهرو شنيده مى اتاقسروصدايی كه از د. راهرو، مات و مبهم بو
 آزرد. شدت مى گوش را به

صداهاى ديگر چيره ی  ههم هاى خود را با صداى بلندى كه بر كاركنان زندان، پيام    
 فرستادند. سرتاسر راهرو مى به بود،

اغذى بود، هاى ك هاى چوبى كه پر از ليوان داشتن سينى چند زندانى با در دست    
بردند. از يك در آهنى ديگر نيز گذشتم و وارد قسمت  براى ساير زندانيان چاى مى

يك سلول انفرادی باز شد و من زمخت و سياه  بدوم راهرو شدم. در سمت چپ، در
متر مربع وسعت داشت با  فرستاده شدم. اين سلول انفرادى كه حدود سه داخل آن به

راهرو راه داشت. از اين  به كه روى درش بود،سانتى  دهچهارگوش ی  هيك دريچ
هاى  كردم. آمد و شد زيادى در جريان بود. زندانيان در دسته روزنه، راهرو را تماشا مى

هاى  طرف در ورودى راهرو و يا برعكس در حركت بودند. بدن به كوچك و بزرگ،
كه بود اين  نشانهايى كه بر دوش و يا در دست برخى آويزان بود،  لخت و حوله نيمه

، ندگذشت از مقابل سلول من مىبرخی كه شدند.  حمام برده مى به نوبت به زندانيان
 «جرمت چيست؟»ند:پرسيد مى ندو در فرصت كوتاهى كه داشت ندكشيد سركى مى

از  «؟یكجايى هست»پرسيدند: ، فوراً مىندشنيد را مى ام وقتى عربى دست وپاشكسته
رهگذران راهرو صورت گرفت، وضع زندان تا ن از چند تگفت و شنود كوتاهى كه با 

كسانى  و دو سلول انفرادى در آن راهرو بود تنهابرايم روشن شد. فهميدم كه يی  اندازه
 ها آن جرم بزرگى متهم بودند يا بازپرسى به شدند كه در سلول انفرادى نگهدارى مى

در سلول انفرادى  دن در بيشترين زمان مان ،زندانيانی  هگفت به بست رسيده بود. بن به
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يكى از شش بند عمومى منتقل  به آن طبق قانون زندانى را از پسده روز بود و 
 كنند. مى

كاركنان ی  هتن داشتند بقي به شمارى از افراد پليس كه اونيفورم جز تعداد انگشت    
، همگى ها آن سايرو جارچى و  كردند تا چايچى بدنى مىبازرسی زندان از كسانى كه 

 از زندانيان بودند.

سلول من سركشيد  به كردند بارها صدايش مى« بَسيم»قدى كه  جوان چاق و كوتاه    
زبانش  به اى ريخت و يا چيزى درباره من پرسيد. سرانجام جان كالم و هر دفعه مزه

آن را »كرد گفت:  مى ى كه در گوشه سلول بود اشارهيپيراهن نو به آمد. او در حالى كه
اى  كاغذ و قلم براى من بياورى. او با چهره كه اين شرط به دهم گفتم مى« من. به بده

جوانك « نه! هرگز! نوشتن در سلول انفرادى ممنوع است.»كه رنگ باخته بود گفت: 
من بدهى چيزى را كه خواستى  به رفت اما ساعتى بعد برگشت و گفت اگر پيراهن را

رم. باالخره اين پيراهن نصيب او شد. روز بعد من صاحب يك ورق كاغذ آو برايت مى
آدرس يكى از مراكز فلسطينى نوشتم تا  به اى با كلمات رمز و و يك خودكار شدم. نامه

نو در بساطم نمانده بود. بسيم ی  هدست رفقا برسد. ديگر چيزى جز يك حول شايد به
اى كه در  حوله به سراغم آمد و به ر ديگرنوايى رسيده بود با به كه با گرفتن پيراهن

هرجا  به ات را من بدهى، نامه به اگر آن حوله را»معرض ديد بود اشاره كرد و گفت: 
اى كه در وسط  زندان، نامهی  هآن روز قبل از بازرسى عصران« فرستم. بخواهى مى

 دست بسيم رسيد. حوله مخفى شده بود از سوراخ در به

ام  ن، بيهوده در انتظار ديدار مجدد بسيم و اطالع از سرنوشت نامهروزهاى بعد از آ    
در اين زمان اى بيفتد، در سلول گذشت.  هيچ اتفاق تازه كه اين بودم. شش روز بدون

يكى از كاركنان راهرو  گاههرخودم را سر گردم.  راهرو بيش از هرچيز با تماشای 
روى در را از ی  هآمد و دريچ مىتوانمندی خودش را برای من نمايش دهد خواست  مى

 بست. بيرون مى

ساعت بعد  كرد. نيم هر روز در ساعت شش بامداد جارچى بيدارباش اعالم مى    
های او  خواست كه ساكت باشند تا پيام سر نشينان بندهای زندان میی  هاز همجارچى 

 و جواب راپرسيد  سپس با صداى بلند تعداد زندانيان هر بند را مى را بشنوند. او
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دادگاه بروند  به داد. دقايقى بعد نام زندانيانى كه بايد نگهبانى زندان گزارش مى به
و بعد راهی  بردند حياط زندان مى به از بندهارا  ها آن شد. مىخوانده توسط جارچى 

هاى پر از چاى دست  دادگاه، سينى به فرستادن زندانيان از پسكردند.  دادگاه می
كسانى كه از روز پيش در دفتر خريد خود، چاى سفارش داده  به شد تا دست مى به

رفتند،  درمانگاه زندان مى به هايى را كه بايد بودند برسد. ساعتى بعد جارچى نام مريض
لخت تقريباً تمام روز ادامه  نفرى زندانيان نيمه هاى ده دوازه زد. عبور دسته فرياد مى

نحيف و رنجور كرده بود، « دبى»را در داشت. برخالف فقر آشكارى كه زندانيان 
هاى سالمى برخوردار بودند. رمل، بزرگترين  هاى ورزيده و چهره از بدن زندانيان رَمْل

متهمان اعم از جنايى و يا سياسى را در خود جاى ی  ههم بود كه زندان موقت لبنان
 از دوهزار نفر در آن زندانى بودند. داد و هميشه بيش مى
 

  سلول انفرادى
هاى روى  نوشتهی  هشد. هم زدن در طول و عرض سلول مى بيشتر وقتم صرف قدم

م و رنجى ه بودكلمه خواند هاى روى ديوارهاى گچى را كلمه به و ديوار و حفارى بدر
هاى  . كتيبهبودم هپنهان بود، احساس كردها  نوشتهو البالى ها  ژرفای واژهرا كه در 

هاى گوناگون، سطح ديوارها را پوشانده بود، روحيه و احساس  اسرارآميزى كه با سبك
قانون مرتكب نگاه داد كه اندكى پيش از آن، جرم بزرگى را از  هايى را نشان مى آدم

يك قاتل كه ی  هخون بود. نوشت ، آلوده بهها واژهشده بودند. رنگ و بوى بسيارى از 
اى تراوش  كنندهبيزارعدالتى  ى را تباه كرده بود و جان خودش باقى بود، بىجان انسان

دست  اى بود كه به جامعه ی عدالتى در بسيارى از موارد زائيده كرد. اما اين بى مى
 ها تهى شده بود. نابكاران از خوبى

 

  بازپرسى در دادستانى ارتش
بايست روز بعد  كه مى وقتى جارچى، زندانيانى را 1350مرداد  17عصر يكشنبه 

چون شهابى در افق تاريك « ابراهيم آوخ»برد، اسم  دادگاه فرستاده شوند، نام مى به
 سلول را درهم شكست. ی روزهشش ذهنم فرود آمد و خمودى 
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گذشت. ساعت  يك هفته از اقامتم در سلول انفرادى مى ۱۳۵۰َمرداد  18دوشنبه، 
حياط زندان فرا خوانده شدم. انتظار  به د همراه با زندانيان دادگاهىهفت و نيم بامدا

هاى  داشتم محمد را نيز در آنجا ببينم اما از وى خبرى نبود. زندانيان را براى دادگاه
صف دادگاه نظامى بودم كه توسط يك كاميون پليس  درصف كردند. من  به مختلف

 كه اين در انتظار ماندم تا دادگاه نظامی هراهى دادگاه شديم. ساعتى در اتاق بازداشتگا
همان كسی بود كه پيش از اتاق بازپرسى برده شدم. بازپرس  به سربازىهمراه 

در حالى كه كاغذى را از از من كرده بود. هی زندان نيز بازپرسی كوتا به فرستاده شدن
 ت راهاي از اين پس نامه»كشيد، با لحنى تمسخرآميز گفت:  كشوى ميزش بيرون مى

اى را كه توسط بسيم فرستاده بودم، چون برگ پيروزى  او نامه« نشانى من بفرست. به
بسيم نداشتم. فقط با او  به داد. بديهى بود كه من اعتماد كامل در دستش تكان مى

گرفتن از يك زندانى در  اى كرده بودم و او نامردى كرده بود. درحالى كه كمك معامله
اينجا هم تيری در  اى را نجات داده بود، دليلى نداشت كه جان عده ،زندان دبى

 كمك يك زندانى، خوشبين نباشم. بهتاريكی نيندازم و 

ام با دفتر  خواست بداند فرد مورد خطاب من در نامه، كيست و رابطه بازپرس مى    
داى ها چگونه است. در اين مورد هيچ پاسخى ندادم. وى در حالى كه با ا فلسطينى

كشو ميزش برگرداند و يك  به نشاند، كاغذ را كلماتى خشن، خشم خود را فرو مى
، از من خواست كه خود را معرفى «نَصْرى لَحود»بازپرسى روى ميز گذاشت. ی  هبرگ

 كنم.

من براساس محملى كه قبالً با محمد توافق كرده بوديم خود را فلسطينى معرفى     
 سؤاالت وى پاسخ دادم. بازپرس بدون به همان محمل چارچوبپس در كردم و س

زبان  به هايم نشان دهد، هرچه صحت و سقم گفته به العملى نسبت عكس كه اين
ماجرا را بود. شرح  ناچيز و كوتاهها  بسيار و جوابها  پرسشكرد.  آوردم يادداشت مى مى
ن نكشد، براى بازپرس ديكته ميا به ك داستان تخيلى كه پاى كسى رايی  هگون  به

گناه بودم و صاحب اسلحه و مهمات، شخصى بود  كردم. در اين داستان، من كامالً بى
 شد. گم مىداستان كه نام و نشانش در 
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 در مسافرتى كه چندماه پيش»بازپرس داستان را از زبان من چنين نوشت:     
نام آلبرت آشنا شدم.  ايى بهپاريس كرده بودم، در يك كافه رستوران با يك ايتالي به

من داد تا پول او را  به هستم، يك برگ بستانكارى را وقتى او فهميد كه عازم بيروت
همين منظور يك شماره تلفن هم داده بود كه  به از يك نفر در بيروت وصول كنم.

 ابلسشهر طر به اش چنين بود.... )برحسب تصادف شماره ساختگى من مربوط شماره
تلفن  به بود(. وقتى در بيروت با اين تلفن تماس گرفتم، شخصى كه لبنانشمال در 

توانم وى را در فرودگاه  جواب داد، گفت كه بعدازظهر عازم فرودگاه است و مى
مالقات كنم. عالمت و قرارى گذاشتيم كه در فرودگاه همديگر را ببينيم. مشخصات 

اهلل را گفتم كه  مزبور نيز بدين قرار بود... )در اينجا مشخصات قد و هيكل فتح شخص
بود(. وقتى بدهكار نوشته شده مأمور بار فرودگاه نيز او را با من ديده بود و در پرونده 

شهر برگردد. آنگاه از  به برگ بستانكارى را ديد گفت كه پول كافى همراه ندارد و بايد
شهر برگردد از من  به كه اين دگاه منتظر او بمانم. او قبل ازمن خواست كه در فرو

خواهش كرد كه بليط هواپيما و دو اسلحه كمرى و مقدارى مهمات را برايش 
 توالت فرودگاه رفتم و به داشتن اسلحه نگران شده بودم نگهدارى كنم. من كه از همراه

شدم و از دوست آلبرت  را در زير پيراهنم مخفى كردم. وقتى يك ساعت منتظر ها آن
قسمت مسافران رفتم. در آنجا يك كارمند هواپيمايى  به خبرى نشد، در جستجوى او

كه بليط را در دست من ديده بود و فكر كرده بود مسافر هواپيما هستم، از من 
اين مأمور از ی  هگفت به طرفى بروم كه ظاهراً چارچوب كنترل فلز بود. به خواست

من مشكوك شدند و دستگيرم كردند. بيش از اين از  به ر آنجاچارچوب گذشتم كه د
نام من  ها نيز به ها و از بليط هواپيما اطالعى ندارم. چمدان دوست آلبرت، از اسلحه

 «خبرم. بوده است بی ها آن و از آنچه در نبوده است

نام  پايان اين داستان، بازپرس مليتم را پرسيد. من خود را يك فلسطينى به از پس    
ام و زبان  گذرانده معرفى كردم كه دوران كودكى را در افغانستان« منصور عبداهلل على»

همين كه « تو ايرانى نيستى؟»خشم آمد و گفت:  به است. بازپرسستانی م افغانا اصلی
عربى دست و  به من« س كه تو ايرانى نيستى.به عربى بنوي»انكار مرا شنيد، گفت: 

خواست هويت اصلى من و جريان  مى نصرى لحودپاشكسته نوشتم كه ايرانى نيستم. 
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واقعى حمل اسلحه را بداند. وقتى پاسخ سؤاالت براساس محمل قبل تكرار شد، او كه 
سمت من  يت انگشتش را بهخوبى واقف بود، با عصبان بودن اين گفتار به ساختگى به

اگر فشار سلول انفرادى براى بازكردن زبانت كافى نيست تو را »نشانه گرفت و گفت 
اى  چيز تازه كه اين بدون نيز نصرى لحودروز  آن« گاه خواهم فرستاد. شكنجه به

 سلول انفرادى صادر كرد.  دستگيرش شده باشد دستور بازگرداندن مرا به

رمز نوشته بودم. وى اين خبر  به دست بازپرس افتاده بود چيزهايى به اى كه در نامه    
خبرنگاران مطبوعات داده بود و  به دست آورده بود، رمزى از من به ی را كه يك نامه

رمزى ی  هبراى پركردن يك ستون خبرى، درباره نام هاى بيروت همان روز روزنامه
فرسايى كرده بودند و از جمله  قلمكه در فرودگاه دستگير شده بود  قاچاقچی اسلحه

فرستاده  نام محمدعلى شده آن را براى شخصى به نوشته بودند كه ايرانى بازداشت
شناختند.  ام مىها وى را با آن ن ، نام مستعار تراب بود كه فلسطينىاست. محمدعلى

ی  هكشف نام»ها خوانده بودند  وقتى رفقاى ما در خارج زندان اين خبر را در روزنامه
دانستند چرا نامه نوشته شده  نمى ها آن ايجاد كرده بود. ها آن معمايى در ذهن« رمزى
 چه آدرسى بوده و چه مطالبى در آن وجود داشته است. به است،

دادگاه نظامى  به روز تعطيل بود، مرا كه اين اب 1350مرداد  23شنبه  صبح    
خود گرفته بود،  اى به كه حالت تهاجمى و طلبكارانه فرستادند. آن روز نصرى لحود

پيش من بود. ايران  االن كاردار سفارت ايران»صحبتش را چنين شروع كرد: 
ات را تكميل  صورتى كه حقيقت را بگويى پروندهخواهد تو را تحويل بگيرد. در  مى
فرستم و اگر بخواهى باز هم هجويات گذشته را تكرار كنى،  دادگاه مى به كنم و مى

 بديهى بود كه چيزى براى گفتن« ايران خواهم فرستاد. به همين امروز بعدازظهر تو را
اى  آن چنان ساده ايران نيز كار به دانستم كه فرستادن خوبى مى وى نداشتم و به به

دچار  نيست كه همان روز بعدازظهر انجام شود. هرچند دستگاه ادارى و قضايى لبنان
هاى رقيب بر كار يكديگر نظارت داشتند،  گروه كه اين علت به هرج و مرج بود، ولى

گيرى خودسرانه براى يك مسئله قضايى بسيار ناچيز بود. هر تصميمى  امكان تصميم
 گذشت. بايست از كانال ادارى و ظاهراً از طريق دادگاه مى ىم
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اى  دنياى زندان را از دريچهی كه در سلول انفرادی گذرانده بودم روزوازده ددر     
ديدن انبوهى از مردان كه هر روز از مقابل با كوچك تماشا و احساس كرده بودم. 

ديگر  ادامه دارد.نيز زندان آن هاى  زندگى در شريانباور داشتم كه گذشتند،  سلول مى
آزرد. اميد و نااميدى،  تنگى و كوچكى سلول، مانند روزهاى اول، جان و روان را نمى

هاى زندگى كه در  و ساير تراوشدالوری اندوه و شادى، خشم و فروتنى، ترس و 
انفرادی سلول ی  ه فضاى مرد به ،شد ديده می زندانيانی كه از راهرو می گذشتندرفتار 

زندگى در زندان پيوسته بودم و يازدهمين روز زندان را  به من همبخشيد.  جان می
 پنداشتم. بند عمومى مى به زندانيان، روز انتقالی  هبراساس گفت

 

  بند عمومى
اى  چهره نزديك ظهر بود كه نيمبازگشت از بازجويی،  از پس، 1350مرداد  23شنبه 

آنچه در پندار بود « ائلت را بردار بيا بيرون.وس»در سوراخ روى در نمايان شد و گفت: 
در اينجا بويى از پايان رسيده بود.  به  زمان بودن در سلول انفرادیيافت.  تحقق مى

چيز را در پتوى سياه زندان جمع  كننده بود. همه مشامم خورد كه خوشحال به قانون
ر، در همان راهرو، ت طرف كولم انداختم و از سلول خارج شدم. چند قدم آن به كردم و

وارد را اعالم كرد.  برد و خبر ورود يك تازه 2بند شماره ی  هپنجر به مأمور همراهم سر
من  به ها جفت چشم سياه وقتى در آهنى سنگين و سياه باز شد و وارد بند شدم، ده

فضاى اتاق نسبتاً بزرگ بود اما ديوارهاى تا كمر سياه و نور  كه اين خيره شده بود. با
و دود سيگار آن را دلگير كرده بود. جوانى كه خود را سَعْدون معرفى كرد جلو آمد،  كم

رنگى كه كنار ديوار فرش  آمد گفت، بار دوشم را برداشت و در روى پتوى سياه خوش
من اجازه  او بهدارد اما سرقفلی كرده بود گذاشت. سعدون گفت كه جاى كنار ديوار 

دل  به سعدون هنوزی  هوى بنشينم. گفتار سخاوتمنداناو و روی پتوی كنار دهد كه  می
صدليره  ی كه كلمه نشسته بود كه از من پرسيد چقدر پول در دفتر زندان دارم. همين هن

 ی سفيدى را از كيسهی  هاش نقش بست. وى پارچ را شنيد، آثار شادى بر گونه
 رد. هر زندانىديوار آويخته بود، بيرون آورد و روى زمين پهن ك به پالستيكى كه

ديوار اتاق  به دان نام گرفته بود، انباشته و اى كه جامه وسايل خود را در كيسهی  ههم
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 كه اين آويخته بود. سعدون، يك ليموترش و دو حبه سير روى سفره گذاشت و ضمن
« خوريم. من و تو با هم شريكى غذا مى»كرد گفت:  سفره اضافه مى به چيزهاى ديگر

آورد.  ياد می را بهآن بزرگى، يك زندان راحت  به ندانى در اتاقىوجود تعداد كمى ز
ناگهان در آهنى باز شد و گروهى از زندانيان از حمام برگشته، وارد اتاق شدند. نگاه 

خواستند در يك  درپى زندانيان آزاردهنده بود. همه مى هاى پى پرسش كنجكاوانه و 
بابا اين »كمك برخاست و گفت:  به سعدونوارد را بدانند.  لحظه همه چيز زندانى تازه

هنوز « كنم. شود. من خودم همه چيز او را بعداً برايتان تعريف مى بيچاره كالفه مى
اى كشيد و گروه ديگرى از  زندانيان دور من باز نشده بود كه در آهنى زوزهی  هحلق

هر بار ار شد و اتاق چند بار تكر به زندانيان وارد اتاق شدند. جريان بازگشت زندانيان
 كرد.بيشتر از پيش شلوغى اتاق را 

حاال با تو »اتاق براى آن همه آدم بسيار تنگ و كوچك بود. سعدون گفت:     
چشم از ديدن آن همه اجسام نزديك و متحرك نفرت « شويم شصت و شش نفر. مى

هم پيچيده و نامفهوم در عذاب بود. سعدون كه  داشت و گوش از شنيدن صداهاى به
خود جلب كرد. او با ته يك  به ام را پايم توجه به بر زمين نشسته بود با زدن آرنجش
كوبيد تا با رسيدن  مىپالستيكی ی  هدر يك كاسليوان پالستيكى، سير و نمك را 

غذاى زندان  كه اين عدس پخته كه غذاى آن روز بود، خوراك لذيذى تهيه كند. بعد از
رديم و خورديم، يكى از زندانيان در غياب سعدون هاى سعدون خوشمزه ك را با چاشنى

عصر همان روز مأمور « مواظب باش كه اين پسره تو را سركيسه خواهد كرد.»گفت: 
خريد زندان يك دفتر جيبى در اختيارم گذاشت تا مانند ساير زندانيانى كه در صندوق 

سعدون نشان  به داشتند، براى روز بعد سفارش خريد بدهم. وقتى دفتر را یزندان پول
و گفت: كشيد دفتر را از دستم آزمندانه دادم تا چگونگى استفاده از آن را بدانم، وى 

، در من اعتراض به اعتنا خيز بر زمين نشست و بى نيمه« دانم چطورى بنويسم. من مى»
كه دفتر را از دست سعدون بيرون كشيدم، از  كرد. همين فرسايى مى دفتر خريد قلم

وسط اتاق پرت كرد و دستور داد كه جايگاهش را ترك  به وسائلم را جايش برخاست،
نفرى كه هركدام  جاى زندان پيوستم. غير از بيست و هفت جمع رعاياى بى به كنم. من
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زندان را ی  هرفتند تا زمان بيهود يك جا در كنار ديوار داشتند بقيه در وسط اتاق راه مى
 ود، زير پاى خود لگدمال كنند.دود و دم و جار و جنجال آلوده ب به كه

شد. جايى براى  پايان طى مى هاى بى طول دوازده قدمى اتاق با رفت و برگشت    
ترين جاى كنار ديوار بايد  پست به يافتن زندانيان، براى دستی  هگفت به نشستن نبود.

از اول با سفارش يك پارتى وارد  كه اين سال در اين اتاق راه رفت و يا حدود يك
گرفتند. فضاى اتاق در  اتاق جاى مىباالی محض ورود در  به دارها شد. پارتى ندان ز

لب هر زندانى، بر كرد.  اى از دود فرو رفته بود و نفس را تنگ و سنگين مى ابر تيره
كه بيش از گنجايشش اين زندان ی  هقانون نانوشت شد. ديده میاى  سيگار گداخته
ها خوابگاهش  وارد روزها جايش وسط اتاق بود و شب اين بود كه هر تازهزندانی داشت 

كرد  كسى اين اتاق را ترك مىكم هنگامی كه  كمجلو دستشويى و مستراح اتاق. بعد 
رفت. داشتن جايى در كنار ديوار،  يى كه بعد از او بودند يك پله جلو مىها آن جاى

 يكى از آرزوهاى زندانيان اين بند بود.

ارتفاع  به سيمانىی  هاز كنار دستشويى تا آخر ديوار يك قفس در ضلع پايين اتاق،    
هاى پالستيكى و احياناً  يك و نيم قد و درازى دو قد وجود داشت تا زندانيان ظرف

هاى خود را در آن بگذارند. اما از آنجا كه در اين دزدخانه امنيتى وجود  خوراكى
سرتاسر كنار ديوار جا داشتند،  كه یباالى سر زندانيان بود.نداشت، قفسه هميشه خالى 

هاى حاوى كفش و لباس زندانيان بود. رنگ سياهى كه تا كمر ديوارها را  پر از كيسه
 بود.شده پوشانده بود، با كثافت و آلودگى دائمى آن، همساز و همرنگ 

اى  وقتى چند زندانى كه در كنار قفسه خوابيده بودند سر از زمين برداشتند، قيافه    
چشمم آمد. او همان فلسطينى بود كه در بازداشتگاه دادگاه نظامى، يادداشتى از  هب آشنا

فلسطين برساند. او كه مدعى بخش  سازمان آزادیيكى از دفاتر  به همراه برد تا من به
دروغ « حَماد»زندان رمل منتقل شده بود.  به شود، يك راست بود همان روز آزاد مى

 بردن نامه، پاداشى بگيرد.ی  هبهان به گفته بود تا شايد

بود. مرد « شاويش»رئيس اتاق يا ی  هكارهای داخل اتاق وظيف به سامان دادن    
كردن وسائلم مشخص كرد و  نام جرج )ژرژ(، محلى براى آويزان سال مسيحى به ميان

خاطر  من داد. جرج كه يك تاجر بود به به يك بشقاب پالستيكى براى غذاى روزانه نيز



 
  برفراز خليج فارس 206

 برد. ساعت سه و نيم بعدازظهر سطلى بزرگ از راهرو سر مى رى در زندان بهكالهبردا
داخل اتاق فرستاده شد و يكى از زندانيان شام آن روز را كه برنج و عدس پخته  به

دستور شاويش نظافت اتاق شروع شد. همه دور اتاق  به )مُجَدَّره( بود، تقسيم كرد. آنگاه
كرديم. اول كف اتاق را جارو كردند و سپس دو  كنار ديوار نشستيم و پاها را جمع

دار روى زمين ريختند و با جارو آن را شستند و بعد با گونى خشك  سطل آب صابون
خواستند خود  نوبت مأمور نظافت اتاق بودند. زندانيانى كه نمى به كردند. هر روز دو نفر

اين كار  به رابا دادن يك پاكت سيگار، زندانى ديگرى  انجام دهنداين كار را 
 داشتند. وامى

صف  به ساعت چهار بعدازظهر همه در دو رديف پشت سرهم دورتادور اتاق    
ايستاديم. رئيس اتاق تعداد زندانيان را شمرد و پشت در آهنى منتظر ماند. جارچى دم 

 ی پرسيد. رئيس اتاق از پنجره راهرو، با صداى بلند تعداد زندانيان هر اتاق را مى
نفر گزارش داد. چند لحظه بعد در  ى در، تعداد افراد اتاق را شصت و هشتكوچك رو

استوارى داشت و چند ی  هاش چرخيد و مدير زندان كه درج آهنى اتاق بر پاشنه
 هايى ترشرو در اونيفورمی  چهرهكشيد، وارد شد. چند  دنبال خود مى به گروهبان را نيز

زندان افزود. رئيس اندوه شامگاه كرد و بر اى از اتاق را پر  رنگ زردچوبه، حاشيه به
شمرد.  صدايش ما را مى گرفت و لبان بى زندان با انگشت اشاره، زندانيان را نشانه مى

اى كه شنيد، همان  دست آخر تعداد زندانيان موجود را از رئيس اتاق نيز پرسيد. شماره
پايان  به ها آن ق، مأموريتبودن تعداد زندانيان در اتا بود كه او هم شمرده بود. با درست

 ها آن دست شب رها كردند. به رسيد. شتابان از اتاق خارج شدند و زندان و زندانيان را
خروج مأموران  از پسكردند.  بايست از حدود بيست اتاق ديگر نيز سرشمارى مى مى

شد.  وجه باز نمى هيچ به زندانيان تا روز بعدی  هگفت به زندان، در آهنى اتاق قفل شد و
هاى زندان بود.  موقع خوردن شام فرا رسيده بود. غذاخوردن از بهترين سرگرمى

آورد. هرسه  شكل و طعمى خاص درمى به هركس براساس توانايى خود غذاى زندان را
خوردند. براساس توان مالى افراد  مشترك با هم غذا مىی  هيا چهار نفر در يك سفر

تر بود  هركه پولش بيش فرق داشت.يگر ها با يكد يك سفره، رنگ و روى سفره
تبار بودم. او كه از  آن شب ميهمان يك مصرى فلسطينى شد. میتر  اش رنگين سفره
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نشينان زندان بود، تنها يك پياز مازاد بر غذاى زندان، در سفره داشت. سيدجاد  خوش
ام قتل يكى از اته به بود كه سوريهی  هنشاند احمد عضو يك گروه فلسطينى دست

 زندان افتاده بود. به اعضاى سازمان الفتح

ترين موضوع  وارد مهم خبر زندان، ورود يك زندانى تازه در دنياى بسته و بى    
 كه اين به وارد مورد بحث بودم. با توجه عنوان تازه وگو در اتاق بود. آن شب من به گفت
ها و برحسب سر و  ديگرى را باور نداشت، هركس براساس شنيده حرف كس هيچ

 ها ساخت. اين داستان زد و داستانى درباره جرم او مى وارد، حدسى مى وضع و رفتار تازه
كرد.  مقدار زمان را پر مى بخشيد و ظرف بى پايان زندان رونق مى هاى بى گپ به

جرم  به گفتم كه دو هفته پيش پرسيد، مى را مى و زمان و مكان آنمن هركس اتهام 
ام. زندانيان كه  كمرى غيرمجاز، در فرودگاه دستگير شدهی  هداشتن يك اسلح

سلول انفرادى  به داشتن يك اسلحه كمرى دانستند كسى را براى همراه مى
 شام، از پسدادند.  هاى من آشكارا بروز مى گفته به فرستند، ناباوريشان را نسبت نمى
آزرد، فرش شد و من  شامه را مى ها آن اى كه بوى توهاى سياه و كهنهاتاق از پی  ههم

هاى  در گروهزندانيان نشينان زندان در وسط اتاق جا گرفتم.  همراه ديگر خوش
عجيبى ی  هچندنفره بر زمين نشسته و سرگرم صحبت و دودكردن سيگار بودند. همهم

 فضای بند را فرا گرفته بود. 

 كه عصر همان روزفربه قد و  ر دود نشسته، مردى كوتاههاى د در بين قيافه    
 گفت كه مى« نصير»زندان آورده شده بود، با اطرافيانش سرگرم صحبت بود.  به
ی  ههم شدن محل دستگير شده است. وقتى او علت زندانى اتهام صدور چك بى به

را گشود. من كرد و با لبخندى باب صحبت  به اطرافيانش را پرسيد و جوابى گرفت، رو
گونه كه براى ديگران گفته بودم براى او نيز تعريف كردم. عربى  ماجرايم را همان

ام او را كمى در فكر فرو برد و سؤال ديگرى را برانگيخت. او زمان  وپا شكسته دست
تو »دستگيرى مرا با آنچه در حافظه داشت پيوند داد و ناگهان با صداى بلند گفت: 

ی  ههم هاى انفجارى الكترونيكى با خود داشتى؟ ستگاههمان ايرانى هستى كه د
ها را  صداى بلند او نظر خيلى« ها اين را نوشتند. تو وضعت خيلى پيچيده است! روزنامه

خيال خود چيز مهمى را كشف كرده بود و اطالعات  به جلب كرد و نصير كه
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اتاق چون  ی ههم دست گرفت و سخن را بهی  هبراى زندانيان داشت، رشتارزشمندی 
ی  هكار نيمههاى  يك گوش در انتظار شنيدن شرح حادثه از دهان وى بودند. او خوانده

  پسندند  يی كه  زندانيان به بگونهگويى،  ود را از روزنامه سرهم كرد و با گزافهخ
ی  هخبر و بيكار، انگيز هاى نصير براى زندانيان بى كرد. گفته سرايى مى داستان

زندانيان از معاشرت با من پرهيز پس  ازآنكننده بود.  اى سرگرم يدهتخيالتى تازه و پد
 كردند. مى

رسيد. باور زندانيان اين بود كه  گوش مى اينجا و آنجا كلمات اسرائيلى و جاسوس به    
بودنم، همه را  ام و نيز در سلول انفرادى و قيافه گويشهستم.  من جاسوس اسرائيل

اتاقى بودن  دانستند. جوان مسلمان شيعه مذهبى كه از هم بودنم مى سوسدليلى بر جا
اش  جوش آمده بود، در وسط اتاق با هيكل ورزيده به با يك جاسوس اسرائيلى، خونش

آميز مرا با ناسزا و لبخندى تمسخرآميز پاسخ  شانه من كوبيد و نگاه اعتراض به محكم
كردم. اما حاال اين خشم  خوبى درك مى به ها نفرت او را از اسرائيلىژرفای گفت. من 

 گريبانگير من شده بود.جا بود، نابجا  ی كه بهو تنفر

« دانى كه من مسلمانم. شايد نمى»دنبال اين جوان رفتم و گفتم  به چند قدمى    
در برابرم ظاهر  اى بعد با يك قرآن نگاه ترديدآلودش را از من بريد و لحظه "ظهير"

گفتم قرآن است و سطرى از آن را خواندم. « اين چيست؟»ظهير از من پرسيد:  شد.
درنگ  ظهير بى« اين بيچاره مسلمان است، ولش كنيد.»يكى از تماشاچيان گفت: 

 خطى است كه هاى هفت اين از آن جاسوس»سينه او كوبيد و گفت:  به مشتى محكم
كه ظهير رو  همين« را بفريبد. قرآن را هم وسيله كارش قرار داده تا امثال توحتا 

ميان آمد و او را از من دور كرد. من در بين  به ام را بچسبد، رئيس اتاق برگرداند تا يقه
اتهام جاسوسى، تنها بودم. سيدجاد  به زندانى، در زندان نامرئى ديگرىفت شصت و ه

س فلسطينى عنوان يك كارشنا پياز ميهمان كرده بود، به به احمد كه در اولين شام مرا
عنوان  هاى فلسطينى به اطالعات مرا از افراد و ارگانی  ههم كرد. او از من بازجويى مى

نظر او ابراهيم  آورد و دست آخر اعالم كرد كه به حساب مى به اطالعات يك جاسوس
رهبران فلسطينى را شناسايى كرده ی  ههم )من( يك جاسوس زبردست است كه آوخ

گويد دستاورد او از  ست. سيدجاد، حد شرعى را نيز رعايت كرد و گفت كه آنچه مىا
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مبادا در قيامت پايش گير كند، حاضر نيست  كه اين صحبت با من بوده است اما براى
 در تأييد حرفش سوگند بخورد.

 

  در بيروت« َرْمل»زندان 

 از پسكردند زيرا  نيم، زندانيان خود را براى خواب آماده مىها از ساعت هشت و  شب 
يى كه در كنار ديوار جا ها آن ساعت نُه كسى حق نشستن يا ايستادن نداشت. اول

كشيدند تا معلوم شود چقدر جا در وسط  كردند و دراز مى داشتند بستر خود را پهن مى
ها تعيين  راى خواب كنارىطول و عرض مناسبى ب كه اين از پسماند.  اتاق باقى مى

كردند. از آنجا  مانده وسط اتاق را بين خود تقسيم مى زندانيان جاى باقىی  هشد، بقي مى
مانده  جاى باقىدر  خودشان را  جوری يككه هميشه جا كم بود، افراد وسط اتاق بايد 

وگوهاى تند و گاه  گفت به هرشب، بخشى از وقت قبل از خواب دادند. جا می
گذشت. آنگاه  ويى و درگيرى، بر سر يك وجب طول عرض جاى خواب، مىگ درشت

كرد كه  رئيس اتاق با صداى بلندى كه بر هياهوى داخل اتاق چيره باشد، يادآورى مى
هم بخوابند تا  پهلو و چسبيده به به ها بايد كتابى بخوابند. منظورش اين بود كه وسطى

 جابگيرند. همه روى زمين 

ها و نور چراغ  كننده بود كه بوى تعفن پاى دور و برى ر ناراحتتنگى جا آنقد    
كرد. اگر كسى در ساعات  آن فكر نمى به هميشه روشن، ديگر اهميتى نداشت و كسى

 كس هيچشد.  مىهوشيار كرد با مشت و لگد اطرافيان  خواب، كوچكترين حركتى مى
داد و از  انى مىشب حق نشستن نداشت. پليس كشيك كه پشت در نگهب درازای در 

محض ديدن حركتى، سرش را  به حركات زندانيان بود،ی  ههم سوراخ روى در مراقب
 داد. فحشى ركيك، دستور خوابيدن مى باگذاشت و  دم سوراخ مى

شده  خاستند. پتوهاى جمع ساعت شش بامداد همه با صداى رئيس اتاق از جا برمى    
دند و وسط اتاق براى حركت زندانيان باز دا صورت پشتى در كنار ديوار جا مى به را

آورى  جمع از پسكه شب را در وسط اتاق گذرانده بودند،  ها آن شد. بسيارى از مى
نشستند. بعد از بيدارى، كمبود توالت و  پتوها، براى استراحت بر زمين سيمانى اتاق مى

برابر دو  ساكنان اتاق، دری  ههم جار و جنجال صبحگاهى بود.ی  هدستشويى، انگيز
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شدند و هركس در رابطه با  اتاق بود، جمع مىی  هتوالت و يك دستشويى كه در گوش
در و پيكر،  كرد تا قضاى حاجت كند. در يك دهليز بى شدت نيازش، داد و قال مى

 شد. ها جدا مى دستشويى، توسط يك پتوى آويخته، از توالت

كه يك روز ديگر از روزهاى ، ساعت نُه صبح، هنگامى 1350 مرداد 26شنبه  سه    
 زندان آغاز شده بود، جارچى نام مرا صدا زد و پيغام داد كه فوراً لباس بپوشم وهی ت

بهدارى بروند،  به كه بايدبيمارانی بهدارى زندان مراجعه كنم. رسم بر اين بود كه نام  به
نبود،  روز پيشبين بيماران شد. از آنجا كه نام من  اعالم مى پيش از آن از روز 

 "تَحرّى "به كردند كه مرا بينى مى پيش ها آن تفسير اين رويداد پرداختند. به ها اتاقى هم
تكميل نبود،  ها آن ی ه)يعنى اداره آگاهى( خواهند برد. معموالً زندانيانى را كه پروند

زندان شدم سرای بردند. وقتى وارد  آگاهى مىی  هادار به براى شكنجه و گرفتن اعتراف
هايم را دستبند زد و مرا از در خروجى زندان  رى كه در انتظارم بود جلو آمد، دستمأمو

 بيرون برد.

قدى كه موهاى جوگندمى داشت، ما را  سال و كوتاه در راهرو خروجى مرد ميان    
 ها آن ما پيوستند. يكى از به همراهى كرد و سپس چند قدم جلوتر، دو نفر ديگر نيز

اى  طرف يك اتومبيل فولكس واگن قورباغه به گرفت و مرازنجير وسط دستنبد را 
كشاند. در عقب اتومبيل، بين دو نفر قرار گرفتم. دو مأمور نيز در جلو نشسته بودند. 

هاى متعدد در جلو يك ساختمان دوطبقه  ساعت عبور از خيابان نيم از پساتومبيل، 
اتاقى كه  به م باال رفتم وها را تا طبقه دو ايستاد و من دست در دست مأموران، پله

وآمد مأموران را در راهرو  كسى در آن نبود فرستاده شدم. در اتاق باز بود و رفت
جا دفتر كار يك مسئول  ديدم. وسايل مجلل توى اتاق حكايت از آن داشت كه آن مى

قدى كه از زندان مرا همراهى كرده  دقايقى مرد كوتاه از پسرده باالى پليس باشد. 
تا چند دقيقه ديگر مديركل »ارد اتاق شد و با صدايى كه فقط من بشنوم گفت: بود، و

احترامى نكنى!  شود. ايشان آدم بسيار محترم و مهمى هستند مواظب باش بى وارد مى
 «جريان واقعى فرودگاه را از زبان خودت بشنود.ی  ههم خواهد مديركل مى

اى كه پاپيون  گنده و شكماى بعد مرد چاق و چله  وى بيرون رفت و لحظه    
اتاق وارد شد و پشت ميز  به اش هماهنگ بود، هاى اتوكشيده رنگش با لباس خاكسترى
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ميز  به هايش جاى گرفت. او در حالى كه سنگينى خود را توسط دستاتاق بزرگ 
هايش فرو رفته بود، پرسيد كه آيا صبحانه  داد و سر بزرگش در ميان شانه مى

او برايم ساندويچ و قهوه آوردند. فنجان قهوه در دستم بود كه  دستور ام؟ به خورده
كرد. اسم و آغاز را بازجويی مديركل با يك تعارف كوتاه براى خوردن ساندويچ، 

پرسيد و من درست  شهرت و شغل و مليت و جريان دستگيرى در فرودگاه را مى
مديركل ناگهان از جا همان چيزهايى را كه در دادگاه نظامى گفته بودم، تكرار كردم. 

داد با صدايى خشن فرياد  عالمت تهديد حركت مى به هايش را پريد و درحالى كه دست
ايم كه حقيقت را از تو بشنويم. يا خودت  اينها همه دروغ است، تو را اينجا آورده»زد: 

من گفتم « كشيم گويى يا در اتاق ديگر از درونت بيرون مى اينجا همه چيز را مى
را كه بيرون اتاق بود صدا « اِدمون»اى گفتن ندارم. او كه شديداً عصبانى بود حرفى بر

اين مجرم را ببريد و آنقدر كتك بزنيد »گفت: ها  آن به زد. دو نفر وارد اتاق شدند. مدير
من نزديك شدند و با حالتى خشن مرا از  به مأموران ناسزاگويان« تا همه چيز را بگويد.

 درى كه بسته بود، كوبيدند. به در انتهاى راهرواتاق بيرون كشيدند و 

داخل اتاق پرت شدم. ميزى در كنار ديوار و يك صندلى در وسط اتاق بود. مرا  به    
پاها و  به زدن آن بستند. آنگاه شالق به ها و پاهايم را بر صندلى نشاندند و دست

رسيد و  وج مىا به چند شالق، وقتى احساس درد و سوزش از پسها شروع شد.  دست
خواست و وقتى  كرد و جواب مى داد، بازجو سؤال مى تابى از درد خود را نشان مى بى

گذشت كه اين شكل  هساعتى ب داد. نيم زدن را ادامه مى گرفت دوباره شالق جواب نمى
شكنجه را خواست كه و از بازجوها . اداخل آمد تا ظاهراً ميانجى شود به مأمورى

با « دهد همه چيز را بگويد. اين مرد قول می»گفت:نرمی  به  . آنگاهمتوقف كنند
زدن دوباره از سر گرفته شد  شالق و نتيجه بود بىهم چشمه از بازى اين  سكوت من 
 شدن نفر ديگر، ادامه يافت. و تا ميانجى

اى آرام و منطقى، با يك  قيافه باسالى  مرد ميانخوردن بودم كه  در حال شالق    
آلودم را ديد، بيرون  كه دهان خون يك سيگار وارد اتاق شد، او همين فنجان قهوه و

ها را پاك كند.  كاغذى آورد تا خون جاى قهوه و سيگار، يك دستمال رفت و به
بلعيدند و با هر بازدمى فحشى  گران خسته و نااميد، دود سيگارهاشان را مى شكنجه
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ا سيگارش را كه از لبش افتاده بود شد ت خم مى ها آن آوردند. وقتى يكى از زبان مى به
دست و پايم را « اين را بدهيد دست من تا پرونده را كامل كنم.»از زمين بردارد گفت: 

 كشان ام را چسبيد و كشان دست مردك سپردند. او يقه به از صندلى باز كردند و مرا
 يم راها اتاق ديگرى برد. مرا روى يك تخت فلزى كه در اتاق بود انداخت، دست به
فشرد، سيگارش را زير لبم  ام مى تخت زنجير كرد و در حالى كه زانويش را بر سينه به

سوزاند و فرياد مرا بلند  هاى حساس لب را مى شدت بافت گذاشت. آتش سيگار به
آميزش  دنبال گرفتن اطالعات بود. او همراه با رفتار خشونت گر به كرد. شكنجه مى

ريخت. وقتى تالش دفاعى من، سيگار او را  ون مىهرچه فحش در چنته داشت، بير
 آمد، گرفت و سرم را چند بار چنگ مى به زحمت به متالشى كرد، وى موهاى مرا كه

جا  يا همين، كنى يا زبان باز مى»ديوار كنار تخت كوبيد. او چند بار فرياد زد:  به
 «ميرى. مى

حال آمدم  به م. وقتىكرد كمى گيج شده بودم و براى مدتى دردى را حس نمى    
تابم كرده بود كه مردى  هاى ناشى از سيگار، بى كسى در اتاق نبود. سوزش سوختگى

اتاق  به محض ورود به اتاق اول برد. به وارد اتاق شد. او زنجيرها را باز كرد و مرا دوباره
كوبيدند. چند  رسيد، مى هرجا كه خيزران مى گران اين بار به شالق شروع شد. شكنجه

پيچيدم، صورتم در مسير  خود مى شكمم اصابت كرد. وقتى از درد به به شالق دردآور
هوش آمدم، در جاى ديگرى بودم  شالق قرار گرفت و ديگر چيزى نفهميدم. وقتى به

و باند پانسمان نيمى از صورتم را پوشانده بود. غرغر مأموران خسته و ناموفق را 
، زودتر تمام كنيم و برويم. مرا در پتويى گفتند وقت گذشته است شنيدم كه مى مى

زندان رمل بازگرداندند. هنگامى  به گذاشتند و كف يك شورلت قرمزرنگ انداختند و
در «. آيد؟ مگر از كشتارگاه مى»شدم، نگهبان زندان گفت:  زندان تحويل داده مى به كه

دم، كلمه شني اتاق زندان، زندانيان دور من حلقه زدند. در بين صداهايى كه مى
دانستند.  بودن، مى شدن را دليلى بر جاسوس شكنجه ها آن جاسوسى بارها شنيده شد.

 سپری شد.، ندهاى مسكنى كه از پليس داخل راهرو گرفت آن شب با كمك قرص

بهدارى زندان فرستاده شدم. دكتر زندان نيز نوعى شربت مسكن تجويز  به روز بعد    
 كرد.
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 رئيس اتاق رسيد. وى قبل از به نام من از دفتر زندان به اى عصر همان روز برگه    
شمرد.  من بدهد با صداى بلند تعداد وكالى نامبرده در آن برگه را مى به نامه را كه اين

 محمد يقينى، براى دفاع از من و ترين وكالى مدافع لبنان تن از سرشناس دوازده
كردم.  اى را امضا مى بايست در تأييد اقدام آنان، برگه ده بودند و من مىنويسى كر نام

خود مشغول كرده  در اين لحظه وضع من مانند يك معماى پليسى، ذهن زندانيان را به
سازمان ی  هبود. وجود نام برخى از وكالى طرفدار انقالب فلسطين و نيز وكيل ويژ

چگونه ممكن زندانيان را گيج كرده بود. م، نا فلسطين، در بين اين دوازده بخش آزادی
است براى دفاع از يك جاسوس اسرائيلى، وكالى طرفدار انقالب فلسطين داوطلب 

قضاوت اشتباه خود پى بردند و ادعاى مرا مبنى بر  به شده باشند؟ سرانجام زندانيان
خاطر  به برخىحتا  ها، پذيرفتند. جو برخورد زندانيان عوض شد و طرفدارى از فلسطينى

شان از من پوزش خواستند. شامگاه همان روز جارچى نامم را  های پيشين بدرفتاری
 دادگاه فرستاده خواهند شد، اعالم كرد.  به جزو زندانيانى كه روز بعد

حياط زندان برده شدم. محمد هم در بين زندانيانى بود  بهمرداد  28 صبح پنجشنبه
. در بازداشتگاه دادگاه نظامى فرصت يافتيم كه از شدند دادگاه نظامى فرستاده مى به كه

آنچه در چند روز گذشته اتفاق افتاده بود، براى هم تعريف كنيم. محمد نيز روز 
او صداى مرا وقتى شده بود. اداره آگاهى برده شده بود و در آنجا شكنجه  به شنبه سه

 شدم، از فاصله نزديكى شنيده بود. شكنجه مى

باز شد و دادگاه نظامی روى در بازداشتگاه ی  هصبح بود كه دريچساعت حدود ده     
قد با سر و وضعى مرتب را  مأمورى نام مرا خواند. وقتى پشت پنجره رفتم، مردى ميان

اى جاافتاده داشت. وى  در مقابل خود ديدم كه اندامى ورزيده، صورتى بزرگ و چهره
فلسطين )ساف( معرفى كرد.  بخش یآزادهمراه با لبخندى آرام، خود را وكيل سازمان 

خود  زبان آورد تا اطمينان ما را به اسامى مستعار من و محمد را به« شَوْقى اَرْمَلى»
دادگاه  به مای  هكردن مسئل جلب كند. او از سوى رفقايمان و با كمك ساف براى دنبال

 ارتش آمده بود تا در جريان بازجويی ما را همراهی كند.
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عنوان وكيل ساف  ها به تبار بود، سال ارملى كه يك فلسطينى مسيحىاستاد شوقى     
ساف ی  هعنوان نمايند كرد و بعداً به فعاليت مى در دفتر مركزى آن سازمان در بيروت

 كار گماشته شد. ، بهنزد بازار مشترك اروپا

شكنجه باخبر شده بود، مقدارى  كرده و كبود من، از شوقى كه با ديدن صورت ورم    
تا چند لحظه ديگر »گران از ما پرسيد و سپس گفت:  ها و رفتار شكنجه درباره بازجويى

دقايقى بعد از آن مرا « شما را پيش بازپرس خواهند برد. در آنجا شما را خواهم ديد.
نوان ع پيش بازپرس فرا خواندند. وقتى وارد اتاق شدم عالوه بر بازپرس يك خانم به

نيز در طرف چپ نشسته بودند. شوقى با  ارملی منشى در طرف راست اتاق و شوقى
گفتم كه « صورت و چشمت چه شده است؟»لحنى دلسوزانه و با صداى بلند پرسيد: 

تو دروغگو هستى اين »آميز گفت:  اند. بازپرس فوراً با لحنى اعتراض مرا شكنجه كرده
بله »نصرى لحود گفت:  به وكيل با لبخندى تأثرآميز« هاى تو است. هم يكى از دروغ

دانيد كه طبق قانون، شكنجه در اين كشور ممنوع است و انجام  استاد، شما خوب مى
من كرد  به آنگاه شوقى رو« گيرند. كار مى آن خالف قانون، اما همكاران شما آن را به

سؤال و جواب مختصرى كه تكرار  از پس« كند. بازپرس شوخى مى»و با خنده گفت: 
بازداشتگاه برگرداندند و محمد را براى بازپرسى بردند.  به هاى پيشين بود، مرا گفته

بند خود فرستاده شديم،  به زندان رمل برگشتيم و هركدام به نيمى از روز گذشته بود كه
د تا شايد چيز ، زندانيان دور كسى كه از دادگاه برگشته بود، حلقه زدنمنش زندانبنا بر 

 گوششان برسد. به اى تازه

خورد. نداشتن جا براى نشستن و  را مى یبيكارى در زندان چون خوره روان آدم    
نظر، عدم امكان خواندن و نوشتن،  وگو و تبادل فكر براى گفت استراحت، نبودن هم

ی  هكرد. تنها وسيل همه زنجيرهاى ناپيدايى بود كه بر احساس انسان سنگينى مى
مسائل يكديگر و پرسيدن از زير و بم  به كشى و سرگرمى زندانيان، پرداختن وقت

بندان  جريانات زندان و دادگاه بود. زندانيان كنجكاوانه در پى كشف اتهام و جرم هم
دروغ  به و كردند ها پنهان مى اتاقى خود بودند. اغلب زندانيان تهمت اصلى خود را از هم

حرف ديگرى را باور  كس هيچ رو از اين تراشيدند، مى تهمت آبرومندى براى خود
وشنود  افتاد كه از گفت بردند، بسيار اتفاق مى دادگاه مى به نداشت. وقتى زندانيان را
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بردند.  جرم وى پى مى به زندانى با وكيلش و يا سؤال و جواب در دادگاه، ساير زندانيان
آورد و  زندان می به يی را تازه خبرهایگشت،  كسى از دادگاه برمىبنابراين هرگاه 

هاى  تهمترسانيد. بدين گونه زندانيان از سرگذشت درست و  بگوش ساير زندانيان می
تهمت دزدى  به بيش از نيمى از زندانيان كه اين باشدند.  با خبر میبندان خود  اصلى هم

كرد. آنگاه كه روز دادگاه فرا  خود را دزد معرفى نمى كس هيچبازداشت شده بودند، 
خاطر يك سفته  خودش تاجر بوده و بهی  هگفت به كهفردی شد  رسيد معلوم مى مى

كه در سرقت مسلحانه است  بودهدار  زندان افتاده است، دزدى سابقه به اشتباهى
 دستگير شده است.

 رسيد، نظر مى اى به يدهكه يك دستش فلج بود و آدم زرنگ و فهم« سعيد»    
زندانيان قبوالنده بود كه دستش در يك عمليات فدايى تير خورده و اكنون ی  ههم به
آبروی زندان افتاده است. او با  به غيرمجاز،« كمرىی  هاسلح»خاطر داشتن يك  به

خاطر  كرد كه به گرفت و افتخار مى ژست مىاخته بود سدروغينی كه برای خود 
خواهانه دستش را از دست داده است. روزى كه سعيد همراه  آزادی حركتى انسانى و

 بود چند تن ديگر از دادگاه برگشت معلوم شد كه تير دشمن دست او را فلج نكرده
هم نبوده است  جنگ با اسرائيلی  هدستش اصابت كرده بود. در جبه بلكه تير پليس به

بلكه است ورده بود. در راه آزادى فلسطين هم نبوده او خ به بلكه باالى ستون برق، تير
 اى براى دزدى بوده است. خانه به در راه رساندن خود

خود را باشد تحصيلكرده داد فردی آبرومند و  ی عراقی كه نشان می، جوان«خالد»    
گيرى بين دو گروه فدايى در كرد كه در در معرفى مى الفتحفلسطينی  افسر سازمان
خالد اين بود ی  هدستگير شده بود. خبر دادگاه دربار پليس لبناندست  به، مركز بيروت

زند و بعد   سرقت يك اتومبيل مى به كه وى روزى براى خوشگذرانى با دخترى، دست
 شود و ماجراى و دستگير مىكند  گذراندن يك روز خوش، در اثر مستى، تصادف مىاز 

 رود. سرقت اتومبيل لو مى

در كنار ديوار و در درنگ  زندان بی اتاق ا ورودش بهبی كه مرد تنومند« ابومازِن»    
كرد )به دروغ( كه در  اتاق جا گرفت، خود را از رهبران فلسطينى معرفى مىباالی 

تگير شده بود. وى مدعى ديپلماتيك دسی  هداشتن دو گذرنام خاطر همراه فرودگاه به
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هاى فشرده با مقامات لبنانى براى آزادى  هاى فلسطينى در تماس بود كه تمام ارگان
ابومازن در دادگاه باز شد، خبر ی  هكوشند. وقتى پروند فورى و بدون قيد و شرط او مى

كشور اتهام چند مورد تجاوز و چندين فقره كالهبردارى در  به آمد كه جناب ايشان
شناسايى و دستگير شده  در فرودگاه بيروتاست. وی سرانجام تعقيب بوده  تحت ،اردن
مواد مخدر همراه او كشف شده بود. ابومازِن در  مقدار زيادیدستگيرى نيز  از پس بود.

بودم و  ها آن دانست كه من يكى از صحبتى مى اتاق زندان فقط چند نفر را شايسته هم
از نظر مالى در مضيقه بودم، هرچه بر  كه اين عيت ساختگى او را باور كرده بودم. باموق

شدم. او در وصف شرافت و حجب و حياى  سفره داشتم با اين جناب شريك مى
گفت كه وقتى در آلمان  كرد و از جمله مى اى تعريف مى هاى آموزنده مثالش داستان بى

اند، مقاومت كرده  پيچيده پاى او مى به ردارى كهچنان در برابر زنان شوه بوده است، آن
 قرار گرفته بود! ها آن بود كه مورد تقدير شوهران

هر ی  ههاى زندان بودند. دربار ها و قضات دادگسترى قهرمانان افسانه بازپرس    
چون  هاى گوناگون ساخته و پرداخته شده بود و هم وكيل، بازپرس و يا قاضى داستان

كرد. زندانيان  شد و شاخ و برگ پيدا مى سينه نقل مى به نهها، سي اسطوره
كردند. قضاوت  بندى مى رحم تا سنگدل رده ها را، از دل هاى اين افسانه شخصيت

دست آورده بودند. در  در برخورد با اين افراد به ها آن اى بود كه زندانيان براساس تجربه
جاى خاصى داشت. طى چند هفته  «راِلياس نَمُو»نام  ذهن مردان زندان، بازپرسى به

گفتند  ترين بازپرس شنيده بودم. مى عنوان خشن اقامت در زندان، بارها نام او را به
. او خود درجا، در فرستد نمیآگاهى ی  هادار بهبرای كشف جرم  راهيچ متهمی الياس 

 كند. با توجه رد، ول نمىافتد و تا اعتراف نگي جان متهم مى به هنگام بازپرسى،
آمد، شايع كرده  حساب مى به ، جرمهر دليلى در قانون لبنان به آزار زندانى كه اين به

مخصوص دارد تا خود ی  هو وزارت دادگسترى اجاز بودند كه الياس از پارلمان لبنان
 كند. داند، براى كشف جرم با متهم برخورد هرجور صالح مى
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  بازپرسى ی ادامه
 را مجدداً محمد يقينى( من و 1971 اوت 24)1350 رشهريو 2 پنجشنبهبامداد  

اطالع وكيل مدافع  به زمان بازپرسى بايد دادگاه نظامى بردند. طبق قانون لبنان به
گفته  ارملی شوقىوكيل ما رسيد تا وى نيز بتواند در بازپرسى شركت كند.  متهم مى

زندان  به هاى آينده با ما خواهد بود و قبل از بازپرسى سرى بود كه در تمام بازپرسى
او خبر نداده  به روز را آنزمان بازپرسى داد  نشان میزندان،  به خواهد زد. نيامدن او

 ند. دبو

بازپرسى بردند.  به گاه دادگاه نظامىساعت ده و نيم صبح من و محمد را از بازداشت    
اتاق ديگرى كه در آن سوى ايوان دادگاه بود، برده شديم. وقتى وارد اتاق  به اين بار

ما خيره شده بود. نيمى از جثه نسبتاً  به شديم دو چشم خشن و موذى از پشت ميز
اى ه آستين تن داشت با . او كه پيراهن بهميز بيرون بودپشت كوچك بازپرس، از 

ی  ههم فشرد هاى به و سبيل باريكى كه پشت لب ، نوارهای شلوار روی دوشباالزده
ناگهان صداى خشنى  را نشان می داد.ای از برخورد  تازهی  هشيوشد  ديده مىاو 
لحن او آنقدر « دانيد االن كجا هستيد؟ مى»هاى او را از هم گشود و گفت:  لب

تر شد و باز هم سؤال را  يم. صدا تيزتر و خشنآميز بود كه بهتر ديديم حرفى نزن توهين
شما در برابر الياس نمور »تكرار كرد. اما چون جوابى نشنيد خود پاسخ داد كه: 

نمور »باز هم جوابى نداديم. آنگاه بازپرس گفت: « دانيد نمور كيست؟ ايد. مى ايستاده
د دروغ كند. من پوست متهمى را كه بخواه مادرش هم رحم نمى به كسى است كه
اى درنگ كرد و سپس گفت:  نمور لحظه« فهميد!؟ كنم! مى جا مى بگويد، همين

ما اسامى قالبى خود و مليت فلسطينى را كه « خوب! حاال خودتان را معرفى كنيد.»
 قبالً گفته بوديم تكرار كرديم.

ه سوى ما نشانه گرفت به هايش را بازپرس مانند فنر از جا پريد و در حالى كه دست    
نه كُگوئيد. من تا  شما دروغ مى»زبان آورد و فرياد كشيد:  به بود، چند فحش ركيك

ايد؟ تا  من گفتم چرا وكيل مدافع ما را خبر نكرده« كنم. درنياورم ولتان نمى را داستان
هيجان آمده  به نمور از خشم« وكيل مدافع ما در اينجا نباشد حرفى براى گفتن نداريم.

ساعت  داد. او حدود نيم گفت، خود را تسكين مى ما مى به ركيكى كه بود و با ناسزاهاى
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پرده كرديم  آنچه كه رخ داده بود و ما پنهان میبا تهديد و دشنام سعى كرد تا از 
 وما نشان داد  به سيلى و لگدخشم خود را با ی  ههم بردارد اما موفق نشد. دست آخر

زندان بازگردانند و مرا  به ر داد كه ما راسربازى كه پشت در ايستاده بود، دستو بهسپس 
 سلول انفرادى بيندازند. به كه متهم اصلى بودم، دوباره

وقتى در مقابل زندان از كاميون پليس پياده شديم، شوقى ارملى را ديديم كه از     
وى  به نمور بازپرسى آن روز را كه اين گشت. او براى ديدار ما آمده بود. از زندان برمى

سلول انفرادى، بيشتر  به ع نداده بود، عصبانى بود و از دستور او مبنى بر انتقال مناطال
 عصبانى شد و گفت كه مستقيماً براى اعتراض پيش نمور خواهد رفت.

كرد. براى تشخيص هويت اصلى من و  ما كار مىی  هالياس نمور شديداً روى پروند    
تمام  ه بودفرستاده بود. وى دستور دادايران  به ما را های محمد، اثر انگشت و عكس

عربى ترجمه  بهدست پليس افتاده بود  ما بههنگام دستگيرى  را كهمدارك فارسى 
درباره تهيه و كاربرد مواد من اى كه  دويست صفحهی  هشتنو يك دستحتا  كنند.

وقت عربى برگردانده شده بود. نمور تقريباً تمام  به منفجره تهيه كرده بودم، از فارسى
ها  اى كه نمور در ترجمه پراكندهجستارهای كرد.  روى پرونده كر و الل ما كار مى

چنان در سردرگمی نگه  های او را هم تالشخواند، كالف سردرگمى بود كه  مى
 برد. جايى نمى بهداشت و راه  می

هاى فارسى، هيچ چيزى از اسرار پرونده را بازگو  بيش از پانصد صفحه نوشته    
يك نام يا يك آدرس قابل استفاده چه حتا  مدارك ترجمه شده،ی  ههم رد. درك نمى

بازپرسى  به پيدا نشده بود. نمور با انبوهى از سؤال ما را در ايران و چه در لبنان
 ما بگشايد.ی  هكشاند تا شايد گرهى از كالف سردرگم پروند مى

بازپرسى  به ( ما را1971اكتبر 15)1350ر مه 23وقتى براى دومين بار در تاريخ     
بينيد از دوازده وكيلى كه  مى»احضار كرد، با لحنى خشن و لجاجتى كودكانه گفت: 

البته وقتى حرفى براى »من گفتم: « يكى اينجا نيست!حتا  اند برايتان رديف كرده
، سؤاالت به خوددارى ما از پاسخگويى« گفتن نيست، حضور وكيل هم ضرورت ندارد.

انداخت،  لرزه مىباك  بر تن تبهكاران بىآزرد. غرور مردى كه نامش  نمور را شديداً مى
 انداخت و دار شده بود. هربار ما را با مشت و لگد از اتاقش بيرون مى بارها جريحه
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پرونده را از ابهام بيرون بكشد، ما را  كه اين اميد به فرستاد و بار ديگر زندان مى به
 آبان 18آخرين بار در رای و ب آبان 5مهر و  27ين بازى در كرد. ا احضار مى

 ( نيز تكرار شد.1971 نوامبر 9)1350

وقتى براى ديدار زندانى حتا  زد. زندان سر مى به شوقى ارملى هرچندوقت يك بار    
يل در اتاقى خواند. ديدار با وك را نيز فرامى محمد يقينىآمد، من و  زندان مى به ديگرى

شد. اوايل دستگيرى، هر دو هفته  آهنى انجام مىی  همخصوص و از پشت يك پنجر
علت راكدماندن پرونده پيش بازپرس، ديدار با  به ديديم ولى بعدها بار شوقى را مى يك

 گرفت. دير صورت مى به وكيل نيز دير

بردند نيز برعهده  سر مى زندان رمل به وكالت دو مبارز ترك را كه در ارملیشوقى     
 ها آن لبنان آمده بودند. به ها، داشت. اين دو هم مثل ما، براى آموزش نزد فلسطينى

كمرى در هتل محل اقامتشان، دستگير شده بودند. ی  هداشتن يك اسلح جرم همراه به
ه آن دو قبالً دانشجوى باخبر شد، ادعا كرد ك ها آن از دستگيرى وقتى پليس تركيه

اند. تركيه  صندوق پول دانشكده، گريخته به دستبرد از پساند و  افسرى بودهی  هدانشكد
 الملل )انترپل(، آن دو نفر را از لبنان توانست با چنين دستاويزى و با كمك پليس بين

تركيه،  به اه آن نيز براى پيشگيرى از انتقال« ساف»هاى  تحويل بگيرد. كوشش
در زندان خودكشى كرد و  ها آن تركيه، يكى از به تحويل آن دو از پسنتيجه ماند.  بى

كوشيد تا با اتهامات جنايى، مبارزان سياسى  نيز مى ديگرى اعدام شد. بعدها رژيم شاه
را  ها آن الملل پيگرد قرار دهد، تا شايد با كمك پليس بين تحت را در خارج از كشور،

 ايران بازگرداند. به دستگير كند و

اساسى را  اى كه ساواك براى من ترتيب داده بود نيز، اتهامات واهى و بى در پرونده    
الملل قرار دهد. اسم  وسيله نام مرا در ليست پيگرد پليس بين گنجانده بود تا بدين

يك  ( از1975) 1354عنوان فردى كه متهم بود در سال  حقيقى من به
دزدى كرده است، در ليست انترپل گنجانده شده بود. ساواك  فروشى در لندن دست

 گرفت. غافل از كار مى مبارزان سياسى بهدستگيری گونه اتهامات واهى را براى  اين
كشورهاى مختلف، با اسامى جعلى  به هاى من و ساير رفقا مسافرتی  ههم كه اين

سازى  اى يا با صحنه كردن چنين پرونده ست كه درستگرفت، بديهى ا صورت مى
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دادن و رخنه در پليس  اسم من و يا با رشوه به اى توسط يك مزدور ساواك، با گذرنامه
 الملل انجام شده بود. بين

 

  شرايط دشوار زندان
كشيدند و تقريباً تمام روز  زندانيان غير از من، سيگار مىی  ههم ،2ی  هدر بند شمار

كردند.  نفر بودند، در فضاى تنگ وسط اتاق حركت مى يت كه بيش از شصتاين جمع
دنبال يك  به شد. راحتى ديده نمى هوا آنقدر پردود و آلوده بود كه گاه آن سوى اتاق به

سراغم آمد. براى رفتن  به هاى من چرك كرد و درد و تب شديدى سرماخوردگى، ريه
پزشك زندان، فقط صبح پنجشنبه در كردم. تنها  نزد پزشك بايد سه روز صبر مى

بهدارى  به ديد. وقتى روز پنجشنبه در انتظار رفتن ها را مى بهدارى زندان، مريض
زندان نخواهد آمد.  به علت تصادف اتومبيل، به زندان بودم، خبر آمد كه پزشك زندان

ر باز وخامت حالم پى برده بود، دستور داد تا جايى برايم كنار ديوا به رئيس اتاق كه
سرعت بدتر  كردند. من در بسترم كه يك پتوى سربازى بود، افتاده بودم و حالم به

سرگرمى خوبى از هر سو،   حكيمانههای  سفارششدن دور يك مريض و  شد. جمع مى
شنيدم اين بود كه هرسال پيرامونم براى زندانيان بيكار بود. از جمله چيزهايى كه در 

ميرند. دو هفته بعد وقتى  كردن ريه، در اين زندان مى زمستان، چند نفرى در اثر چرك
نسبتاً بهبود پيدا كرده بودم، پيش پزشك زندان رفتم. وى كه زبان خاصى براى زندان 

روال  به اى كرد و اى دزد؟(. بعد معاينه چه شده«)اَيشْك حَرامى»داشت گفت: 
گفت كه سيگار نكشم  من نيز به كرد سيگار نكشند، زندانيان توصيه مى به هميشگى كه

ناشى از اين ی  ه، لكپس  ازآنهاى تجويزى او را بخورم.  و روزى يك قرص از قرص
 ماندگار شد. ام  بيمارى، چون يادگارى از زندان رمل بر ريه

مرد باوقار مصرى كه  «ابُوجَميل»كننده بود.  شرايط غيرانسانى زندان ديوانه    
شلوغى دوداندود و پرسر و  به كه شده بود، هميندنبال مشاجره در يك هتل دستگير  به

صداى زندان وارد شد، يكباره داد كشيد كه من را از اينجا ببريد بيرون، من كه 
اى بيرون بردند،  جنايتكار نيستم، اينجا جاى قاتالن است. ابوجميل را براى چندلحظه

ابوجميل ظاهراً آرام داخل اتاق فرستادند.  به حالش را با كتك جا آوردند و سپس با لگد
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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 

گذارند و از دو تخت ديگر  كلفت مى دار و گردن تخت آن را در اختيار زندانيان پارتى
شود. ابوجميل ساعاتى بعد از شنيدن اين  كردن زندانيان بيمار استفاده مى براى بسترى

كرد. فريادهاى دردآور ابوجميل براى  پيچيد و ناله مى خود مى خبر، بيمار شد. او به
بيمار، فاصله او را تا مرگ ی  هچهر به بهدارى كافى نبود. زندانبانان با نگاه به انتقال او

از دادن حتا  كرد، اصله تا بامداد روز بعد كفايت مىسنجيدند. هرگاه اين ف مى
كردند  تنها كارى كه نگهبانان مى كردند. بيمار خوددارى مى به هاى مسكن نيز قرص

 نوشتند. مشتريان بهدارى براى روز بعد مىی  هاين بود كه اسم بيمار را در زمر

يد و در آهنى براى پايان رس به وقتى بازديد عصرانه و سرشمارى اتاق در آن روز    
ابوجميل نيز در شب زندان ی  هنتيج بيمارنمايى بىاز بودن تا روز بعد قفل شد،  بسته

 زندانيان در اتاق نشستند وی  ههم غذايى شب،ی  هخوردن جير از پسخبری نبود. 
زدند. ناگهان  كشيدند و گپ مى كار هميشگى خود سرگرم شدند؛ يعنى سيگار مى به

سيمانى باال كشيد و بر باالى قفسه نشست. ی  هين خود را از قفسابوجميل هيكل سنگ
 همه با صداى رئيس اتاق كه ابوجميل را مخاطب قرار داده بود، ساكت شدند. او

رفتن ممنوع است. ابوجميل كمى  ها باالى قفسه كرد كه شب ابوجميل حالى مى به
« اهلل اهلل»و صفير باز كرد هايش را مثل عقاب  خودش را جمع  جور كرد، بعد دست

آن تاريكى همه جا را فرا گرفت. كابوسى در شب زندان فرود آمده بود.  از پسسر داد. 
اى  پيچيد و زندانيان هراسيده هم مى به اتاق ی خراشى در فضاى بسته هياهوى گوش

زندان قفل  بجان يكديگر افتاده بودند. در به جايى نداشتند، با مشت و لگد به كه راهى
جنجال اتاق، يك شورش باشد، نزديك  كه اين نگهبان توى راهرو، از ترس بود و
 آمد. نمى

شدن زندانيان از زدوخورد در تاريكى، جنجال فروكش كرد. وقتى  تدريج با خسته به    
آلود و زندانيانى را  هاى خون داخل اتاق راه يافت، پليس توانست صورت به ستونى از نور

 روى به ه بودند، ببيند. ابوجميل خودش را مثل بختكىكه وسط اتاق نقش زمين شد
يى كه جلو گنجه نشسته بودند، پرتاب كرده و چند نفرى را مجروح كرده بود. ها آن
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شدن تعداد بيشترى از آنان گرديد. ابوجميل كه  زدوخورد زندانيان نيز باعث مجروح
دست زده  جهش و سقوط به قصد خودكشى، به المپ وسط سقف، به زدن براى چنگ

ی  هاالخره نگهبانان زندان با اسلحافتاده بود. بوسط جان  پيكری بیبود، اكنون چون 
حسابى  ميدان آمدند. مجروحان را بردند و با هر زندانى كه خرده به آماده در دست،

تهمت  به بهدارى منتقل شدند و چند نفرى نيز به داشتند، درگير شدند. تعدادى مجروح
بركت  به زندانيانی  ههاى انفرادى فرستاده شدند. بقي سلول به شركت در درگيرى،

فراخى كه در فضاى اتاق روى داده بود، آن شب، با درازكردن پاها، خوابى راحت را 
خورده برگرداندند، معلوم شد كه در اثر  تجربه كردند. دو روز بعد كه ابوجميل را كتك

علت آسيب نخاع، فلج شده بود.  روى زندانيان، يكى از مجروحين به به پرتاب وى
آمد. « قاتالن»ميان  به راحتى در بهدارى را بچشد، دوبارهی  همز كه اين ابوجميل بدون

 داشت.را بر دوش اين بار او جرم سنگينى 

  

  در زندان  ديدار از ما
ساعتى  از پسروزهاى پنجشنبه روز مالقات عمومى زندان بود. بستگان زندانيان 

شدند و  تاريك مى نفرى وارد يك اتاق نيمه هاى ده ها، در گروه القاتىانتظار در صف م
آهنى ی  هكردند. دو رديف پنجر يك مترى با زندانى خود صحبت مىی  هاز فاصل

كرد. در يك آن بيش از بيست نفر  كنندگان را از هم جدا مى قسمت زندانيان و مالقات
 كه اين ت فقط پنج دقيقه بود. باكردند. وقت مالقا با هم و با صداى بلند صحبت مى

، اما براى رعايت حال بستگان زندانيان، بودتعطيل رسمى  روزهاى يكشنبه در لبنان
شب جمعه براى مالقات تعيين شده بود. علت اين امر واضح بود، در بند شصت و 

نيز  ها آن ی هنفرى كه من در آن بودم، فقط سه مسيحى وجود داشت كه هرس پنج
 سفارشى و صدرنشين بودند.

كشور، بازار و كريدورهاى  پررونق اقتصادی  هزندان جاى مسلمانان بود و صحن    
كه اكثراً در مناطق پرنعمت و مورد توجه  مسيحيان لبنانقدرت، جاى مسيحيان. 

مشاغل  بيشتردادند. اين گروه  مىكردند، قشر برتر جامعه را تشكيل  دولت، زندگى مى
مسلمانان ی  هبخش عمد را در دست داشتند. هاى مهم كشور لبنان كليدى و پست
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كردند كه  در نواحى فقيرنشين و خالى از امكانات اجتماعى و فرهنگى زندگى مى لبنان
و بدبختى بود. بديهى است افتادگى اجتماعى و فروماندن در جهل  آن عقبی  هنتيج

هاى  عنوان يكى از پديده ساز جرائم گوناگون است. دزدى به كه چنين شرايطى، زمينه
 داد.  ناشى از فقر، جرم اكثر زندانيان را تشكيل مى

بازداشت ما، در يك روز پنجشنبه، من و محمد را جزو كسانى  از پسيك ماه و نيم     
ان فرا خواندند. ما در انتظار ديدارى پرهيجان بوديم، حياط زند به كه مالقاتى داشتند،

اند.  زندان آمده به شايد مأموران ساواك براى شناسايى ما، در پوشش بستگان زندانى،»
شايد دوستى يا آشنايى مشترك، سراغ ما را گرفته باشد كه اگر چنين باشد، كار 

ر پنج دقيقه يكبار چند نفره جا گرفتيم و ه ما دو نفر در گروهى ده« نابجايى است.
وار تا اتاق مالقات، يك  شديم. اين راهپيمايى مورچه اتاق مالقات نزديك مى به قدمى

هاى آهنى، دنبال  تاريك، در آن سوى پنجره درازا كشيد. در اتاق نيمه به ساعت و نيم
شت پرهاى درخشان و سبيل پُ گشتيم كه ناگهان چشم قيافه يا صدايى آشنا مى

نظر ما را جلب كرد. صداى او در بين آن همه صدا كه در اتاق پيچيده بود، « رابوالْخَي»
بود كه در  الفتحسازمان شد. ابوالخير قبالً مسئول آموزش ما در پايگاه  زور شنيده مى به

ى شده بود. آخرين بار او را اتومبيل، چندماهى در بيمارستان بستر ی اثر يك سانحه
هوش افتاده بر تختى در بيمارستان آمريكايى  چون مشتى پوست و استخوان، بى

ديدم خوشحال بودم.  او را هوشيار و ايستاده مى كه اين ، ديده بودم. حاال ازبيروت
 ما رسانيد و گفت حال همگى خوب است. در حالى كه به ابوالخير سالم رفقا را

تواند بدون عصا راه برود،  گفت كه نمى داد و مى پيرامون سالمتى خودش توضيح مى
 پليس ما را از اتاق مالقات بيرون كشيد.

مالقات ما آمد و اين بار مقدارى ميوه هم برايمان  به دوباره سه هفته بعد ابوالخير    
اى صف مالقات فراخوانده شديم. ما آن نيز من و محمد بر از پسآورده بود. يك هفته 

را در پشت  شناس حقتراب در انتظار ديدار مجدد ابوالخير بوديم كه با كمال تعجب 
، يعنى سازمان «خانواده»هاى آهنى ديديم. احوالپرسى كرديم و از وضع  پنجره

ما اميدواركننده  بودن تشكيالت براى پرسيديم، او گفت همه خوب هستند. خبر سالم
آن بوديم، اسير بود. حضور و فعاليت ديگران در بيرون زندان، تحمل شكستى را كه ما 
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حساب ما در دفتر زندان گذاشت كه در  به پول یكرد. آن روز تراب مقدار تر مى آسان
 رفت. شمار مى كساد بازار زندان، رونقى به

ديدار ما آمد.  به هاى دو يا سه هفته چندبار با فاصله شناس حقتراب ديدار  اين از پس    
شهادت رسيده  به ( در تهرانما گفت كه بهروز )على باكرى به او در دومين ديدارش

رفتن يكى از بهترين يارانمان، ما را شديداً محزون كرد. طنين  است. خبر تلخ از دست
چگونه  كه اين باقی ماند.تى در غربت زندان، در گوش ما صدايى كه خبر را گفت تا مد

گردش در ذهن ما جواب  بىها  شهادت رسيده، معمايى بود كه مدت به اين رفيق
 كرد. می

مالقات ما آمد، گفت كه  به براى سومين بار شناس حقتراب سه هفته بعد وقتى     
اند. وى نام اين رفقا و  شهادت رسيده به ، چند نفر ديگر از رفقا نيزعالوه بر على باكرى

زندان نيازارد.  ی ما نگفت، تا خاطر ما را در محيط بسته به را ها آن شدن چگونگى كشته
آور بزرگى در ذهن ما داشت. هروقت محمد همراه با  اين خبر كوتاه، ابعاد رنج

كه من زندانی  2 بند بروی دری  هپنجر بهرد، ك هايش، از راهرو عبور مى اتاقى هم
كرديم. ما هردو تصورمان اين بود كه  وگو مى اى با هم گفت زد و لحظه مىسرى بودم 

ها در رابطه با اين عمليات  شدن رفقا درگير عمليات نظامى ضدرژيم هستند و كشته
با وكيل حتا  هسراغ ما نيامد. در طى سه ما اين ديدارها تا مدتى كسى به از پساست. 

 برديم. سر مى خبرى كامل به خود نيز تماسى نداشتيم و در بى

 

  دادگاه گمرك

حياط زندان فرستاده شدم.  به پوشيدن لباس از پسروزى جارچى نام مرا صدا زد و 
هم دستبند زدند و با يك جيپ پليس راهى بندر  محمد نيز در آنجا بود. ما دو نفر را به

كرد. ما  ايران را در ذهن ما تداعى مى به بندر، تحويل به كردند. فرستادن بيروت
برند و توسط  بندر مى به ،ها را هنگام خروج از لبنان دانستيم كه بعضى از زندانى مى

كردن مجرمان بيگانه  ترين راه براى بيرون فرستند. اين ارزان مى شان كشور به كشتى
سه ساعت بعد وارد اتاقى در بندر شديم. در آنجا  كه اين ادامه داشت تا مای  هبود. دلهر

داشتن وسايل  خاطر همراه به معلوم شد كه دادگاه گمرك، ما را احضار كرده است تا
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وجويى  غيرمجاز در هنگام دستگيرى، براساس قانون گمرك محاكمه شويم. پرس
يی  حكم دادگاه گمرك در برگهبعد، زندان برگرداندند. چند روز  به صورت گرفت و ما را

مبلغی برابر پرداخت  به براساس آن، محمد و من هركدامدست ما رسيد.  در زندان به
بيشتر در يك سال كرديم  را پرداخت نمی اگر آنصدهزار تومان محكوم شده بوديم كه 

 مانديم.  زندان می

  

  در زندان رمل  خارجىاتباع بند 
گيرى، خود را فلسطينى معرفى كرده بوديم تا از خطر دستابتدای من و محمد از 

 همين دليل ما را به ما درج شده بود وی  هايران بكاهيم. اين ادعا در پروند به تحويلمان
زبان فرستاده بودند. متهمان غيرعرب در يك  دو بند جداگانه در ميان زندانيان عرب به

 شدند. نگهدارى مىويژه  بند نسبتاً آبرومند

خبر بوديم، روزى نام من و محمد  گذشت سه ماه كه از همه جا بى از پسقريباً ت    
سراغ ما آمده بود. در حالى كه  به شناس حقتراب براى مالقات، خوانده شد. آن روز 

شد، چنين شنيديم كه كمال )حسين  سختى شنيده مى صداى تراب در جنجال اتاق به
سوريه ناپديد  به ( و يك نفر ديگر كه همراه او بوده است، در راه سفر از لبنانروحانى

 اند. شده

دو در مسير دمشق تا بيروت دستگير شده   رفت كه آنبيش از هر چيز احتمال می    
ما هم بود و بازداشتگاه مركزى  كه زندان رمل به را ها آن شايد صورتاين در باشند. 

داراى گذرنامه غيرعربى  ها آن كه اين به آورده باشند. با توجهدر آن زندانی بوديم 
 ها بود. در بند خارجى ها آن زندان رمل، جاى به بودند، در صورت دستگيرى وانتقال

حمام از پشت بندی  به  های زندان بود و راه رسيدنپشت بندی جايحمام زندان در     
استفاده از حمام بين بندهاى مختلف زمان زندانی بودم.  من در آنگذشت كه  می

زندانيان بتوانند دوبار در هفته بدن خود را بشويند. ی  ههم شد تا زندان تقسيم مى
برهنه و حوله  زندانيان نيمهگامهای گذشتند، صداى  هرگاه زندانيان از پشت بند ما مى

 شد. پنجره ردوبدل مىرسيد و گاه سالمى و يا پيامى از  گوش مى به دوش به
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حمام داالن درازى بود كه در دهليزهاى جانبى آن، ده دوش آب سرد قرار داشت.     
همگی  گرفت تا مدت پنج دقيقه در اختيار هر زندانى قرار مى به ها هركدام اين دوش

سيمانى  ی بندى كه من در آن بودم، يك گنجهی  هدر حاشيدوش بگيرند. نوبت،  به
يافت،  باالى آن راه مى به آمد. كسى كه حساب مى نشين اتاق به شاهوجود داشت كه 

اى كه در  پنجره به دنياى بيرون از بند بيندازد و اگر خود را به توانست نگاهى مى
گرفت، از وراى ديوارهاى بلند و  كرد و سرش را باال مى كنارش بود نزديك مى

انتهاى آسمان را  آن، اقيانوس بى از پسسوى آسمان زندان را و  هاى نگهبانى، آن برج
خواستند، بال  هرسو كه مى به ور بودند و ها آزادانه در آن غوطه ديد كه پرنده مى
مزه  اى در خيال خود  شد آزادى را براى لحظه گشودند. با نشستن باالى گنجه، مى مى

زندانيان تقسيم ی  ههم بايست بين كرد. نشستن باالى گنجه امتيازى بود كه مى
دقيقه باالى گنجه بنشيند. حق نشستن روى  شد. هر زندانى حق داشت هر روز ده ىم

 گنجه، قابل خريدوفروش بود.

 ناپديد شده بودند، من در جستجوى حسين و همراهش، كه در راه خروج از لبنان    
ت از روز و ساعا كه اين از پسها افتادم.  خارجىبند فكر تماشاى صف حمام  به

اى را در آن روز، هر  ها مطلع شدم، توانستم پنج نوبت ده دقيقه گرفتن خارجى حمام
روى گنجه  صبح شنبه از ساعت نه قيمت پنج سيگار خريدارى كنم. صبح سه به نوبت را

ها  ها را زيرنظر گرفتم تا شايد حسين را در بين خارجى رفتم و صف حمام خارجى
پنج صف خارجى از برابر چشمان كنجكاو من  وبود ببينم. چهل دقيقه سپرى شده 

اى، وقتى  دقيقه اثرى از حسين ديده باشم. در آخرين نوبت ده كه اين گذشته بود بدون
لختى را از پشت سر  گذشتند، جوان نيمه ها از كنار ديوار بند مى گروه ديگرى از خارجى

نشيندم، شايد حسين حسين شبيه بود. چندبار او را صدا كردم، اما جوابى  به ديدم كه
پايان  به اى من دقيقه گوشش نرسيده بود. وقت پنجاه به صداى من كه اين نبود و يا

 پائين راند. تحقيق من به رسيد. نفر بعدى خود را از قفسه سيمانى باال كشيد و مرا
جاى حساس خود رسيده بود و در چنين موقعيتى حيف بود كه شانس را از دست  به

هاى زندان بود كه قابل  كلفت يكى از گردن به نشينى متعلق گنجه بدهم. نوبت بعدى
ها دارم  هرحال پيش او رفتم و گفتم كه من يك دوست در اتاق خارجى خريد نبود. به
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من بدهد، براى او وقت ديگرى خواهم خريد.  به حمام رفته است، اگر او وقتش را به كه
هاى مرطوبى كه از حمام  بدنبا توافق او دوباره باالى گنجه رفتم. در بين 

 از پسوگوست،  ظاهر ايرانى، در حال گفت گشتند، حسين را ديدم كه با جوانى به برمى
بند بيرون ی  هچندبار صدازدن، باالخره او صداى مرا در بين انبوه صداهايى كه از پنجر

ر پنجره اى كنا جلو براند، لحظه به پليس او رای  هترك كه اين ريخت، شنيد و قبل از مى
من خيره شده بود، گفت  به زده سرش را باال گرفته و توقف كرد. او در حاليكه حيرت

 ها است. كه از چهار روز پيش، همراه با دوستش در اتاق خارجى

  

 ها بند خارجى به انتقال
 ندبدر دو و جدا از هم جا خود را عرب معرفى كرده بوديم  همه من و محمد يقينى

ها، من و  برديم. حضور حسين و دوستش در بند خارجى سر مى ها به عمومى عرب
توانستيم از چگونگى  انداخت. با رفتن پيش رفقا مىآن بند  به فكر انتقال به محمد را

مالقات ما  به بعدی  هرا كه هفت شناس حقتراب دستگيرى آن دو باخبر شويم و 
توانستيم از وضع گروه و رويدادهاى خارج از  كنيم. از سوى ديگر، مىآگاه آمد،  مى

ها  بند خارجى به زبان نيستم و بايد عرب كه اين ی هبهان به زندان نيز، باخبر شويم. من
مسئوالن زندان برساند.  به منتقل شوم، از رئيس اتاقمان خواستم كه تقاضاى انتقالم را

عنوان شريك جرمم  ور فرا خواند. وقتى از محمد بهحض به سه روز بعد رئيس زندان مرا
 از پسدفتر زندان آوردند. رئيس زندان  به نام بردم، وى دستور داد كه محمد را نيز

اتاق  به ما را كه انتقالی  هبودن ما مهر تأييد زد و خواست وگو، بر افغانى كمى گفت
 ها بود، پذيرفت. خارجى

حياط زندان بروم. آن  به و اعالم كرد كه با وسائلم روز بعد جارچى نام مرا صدا زد    
زندان بود، فرستاده  1ی  هها كه در ساختمان شمار اتاق خارجى به روز همراه محمد

 شدم.

هيكلى  پوست درشت سياهمرد روى ما گشوده شد،  بهها  بند خارجیوقتى در آهنى     
 ى را پر كرده بود، در حالى كهراه ورودی  ههم در ظاهر شد. او كه تقريباًی  هدر آستان

اش پرسيد كه ما  آمريكايى گويشمعرفى كرد و با « جيمز»داد، خود را  ما دست مى به
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را شنيد، با شادى صدايش را بلند  افغانستانی  هكه كلم ايم. همين از كدام كشور آمده
ميل شد. اين دوستان كه مژده! حاال اتاق ما تك»گفت:  رنشينان بندس به كرد و خطاب

 شنيدن نام افغانستانبا  زندانيان «آيند. شان نيز پيداست، از افغانستان مى از قيافه
چند  ها آن هاى بلوند و خندان گرد ما حلقه زدند. بعضى از . هيپىندشور و شوق افتاد به

ند و كرد كشيدند، ادا مى سختى از كنه ذهنشان بيرون مى به را كهستانی افغانی  هكلم
چندبار شنيده شد. « opium »و « hash »دادند. كلمات  ما نمايش مى به هنرشان را

 آوردند كه كم و بيش شنيده بودم. فكر زبان مى به نام شهرهايى را ها آن بعضى از
هراس انداخت.  به اى مرا نبودن ما در اينجا فاش شود، براى لحظه افغانى كه اين
 تيم.راه ياف بندداخل  به هرحال به

شان را  آشنايى كه اين اى نشسته بودند و بدون و دوستش در گوشهروحانی حسين     
كردند. ساعاتى بعد ما هم مثل  وار رفتار مى كنند، مانند ديگران بيگانهبا ما آشكار 

پی  در پیرا  بنددرازای اروپايى و آمريكايى بودند،  ها آن بيشترها، كه  اتاقى همی  هبقي
گرفت،  قرار مىكنارمان در اين رهگذر كوتاه و بسته، با هركس كه در پيموديم و  مى

 زديم، از جمله با حسين و مرتضى. كرديم و حرفى مى سالم و عليكى مى

باخبر شديم.  ها آن تدريج با حسين و مرتضى هم صحبت و از جريان دستگيرى به    
شده بودند. در  راهى دمشق پيش، اين دو با يك تاكسى از بيروتی  هشب شنب نيمه

شوند.  ، وارد پاسگاه پليس مرزى مىشان گذرنامهدادن  براى نشان و سوريه مرز لبنان
آلود، كارت  گردد. حسين در حالتى خواب تاكسى برمى به اتمام كارش از پسمرتضى 

رده بود و الى يك گذرنامه گذاشته بود نام واقعى خودش پر ك خروجى را كه به
خواند. از  بيند كه مشخصات كارت با گذرنامه نمى دهد. پليس مى دست پليس مى به

گويد درحالى كه پليس در  پرسد، حسين نام واقعى خود را مى حسين نامش را مى
دست  اش را به جعلىی  هبيند. حسين اشتباهاً گذرنام او نام ديگرى را مىی  هگذرنام

 .شود پليس داده بود. حسين بازداشت و پاسپورت اصلى او نيز در جيبش كشف مى
تاكسى براى ی  هكشد. رانند درازا مى به انتظار مرتضى و ديگر مسافران تاكسى

تاكسى برنگشته بود، وارد پاسگاه كنترل گذرنامه  به پيداكردن مسافرى كه هنوز
 درنگ بيند بى زپرسى پليس مىبا تحت شود. وقتى وى حسين را در بازداشت و مى
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« اين شخص يك رفيق هم دارد كه در تاكسى من نشسته است.»گويد:  پليس مى به
يك شب اقامت در بازداشتگاه  از پسشود. آن دو  لحظاتى بعد مرتضى هم دستگير مى

 شوند. زندان رمل منتقل مى به بيروت فرستاده شده و سرانجام به مرزى،

ويك  ى دردناكى درباره رفقاى ما در ايران، داشتند. بيستحسين و مرتضى خبرها    
ی  هچند خان به ، ساواك1350دستگيرى من و محمد، يعنى اول شهريور  از پسروز 

عبارت  به تيمى سازمان يورش برده و بيش از هفتاد نفر از رفقا دستگير شده بودند.
نفر افراد كادر  دوازدهچنگ ساواك افتاده بودند. از  به اعضاى سازمان، بيشتر ديگر 

ايران  به نفر جزو دستگيرشدگان بودند. اعضايى كه در خارج دوره ديده و مركزى ده
 زمان همهاى تيمى  خانهبيشتر بازگشته بودند نيز در بين دستگيرشدگان قرار داشتند. 

همراه  ها آن افراد ساكن دری  هشوند وهم مورد يورش مأموران مسلح ساواك واقع مى
اصلى تشكيالت كامالً مخفى ما لو ی  هافتند. بدن دام مى وهى مدارك تشكيالتى بهبا انب

فرصتى براى ابراز وجود در سطح جامعه پيدا كند و  كه اين رفته بود. سازمان ما قبل از
ی  هاى شده بود كه ادام مردم بشناساند، دچار فاجعه به خود را با نام و اهدافى مشخص

تر از آنچه  مرزى اين درد را سنگين كرد. ما زندانيان برون ر مىفعاليت آن را بسيار دشوا
 كرديم. بود، احساس مى

، اعالم سازمان اين بود كه از طريق عمليات مسلحانه عليه رژيم شاهی  هبرنام    
نمود،  ناپذير مى موجوديت كند و با ضربه واردآوردن بر سيستم نظامى آن، كه شكست

عمليات فرساينده عليه  به  ی ورود آستانهانقالبى فراخواند. اما در  ی مبارزه به راها  توده
مدارك اسلحه و ، بخش بزرگى از اعضاى سازمان همراه با مقدار زيادى رژيم

سرشت و  ها نفر از جوانان پاك چنگ ساواك افتاده بود. دستگيرى ده به تشكيالتى
طور زيرزمينى در  رزه با اختناق و ديكتاتورى بهمورد اعتماد مردم، نشان اين بود كه مبا

توانست مورد  آور مبارزه بود، مى پيام كه اين ها ضمن جريان است. انبوه دستگيرى
 پنداشتند و كسانى نيز قرار گيرد كه رژيم شاه را دژى تسخيرناپذير مى ی سوءاستفاده

 همين دليل، نوميدانه دست روى دست گذاشته بودند. به

 كه اين به هاى چريكى ضدرژيم شاه بود. با توجه ن ما يكى از اولين سازمانسازما    
گونه فعاليت علنى مستقل وجود نداشت و هرگونه  در فضاى سياسى ايران امكان هيچ
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شد، براى تداوم  توسط ساواك و با زور اسلحه سركوب مى ،تشكل سياسى غيروابسته
 رسيد.  نظر نمى به مسلحانهی  همبارزمبارزه راهى جز 

جايگاهى كه بتواند اعتماد عامه مردم را  به چريكى، رسيدنی  هدر راستاى مبارز
هاى  دست آورد و رهبرى مبارزه را در دست گيرد، مستلزم زمانى طوالنى و فعاليت به

 بودن، در زواياى ناپيداى جامعه حكم مخفى به بسيارى است. زيرا سازمان چريكى
لحاظ امنيتى محدود است. در  به هاى مردم ن با تودهكند و تماس آ كندى رشد مى به

 رفت. شمار مى اى كه بر سازمان ما وارد آمده بود فاجعه به چنين شرايطى ضربه

كردند و نيز اخبار دستگيرى  خبرهاى ناگوارى كه حسين و مرتضى براى ما نقل مى    
رسيد، بر فشار زندان  ما مى به شناس حقتراب از طريق  هاى جديدى كه و اعدام

، را «استاد جُبْران مَجْدالنى»افزود. حسين و مرتضى نام يك وكيل مدافع لبنانى،  مى
 ديدار كرد و قبل از ها آن بار از پليس داده بودند. اين وكيل يك به عنوان وكيل خود به

توسط اين وكيل از جريان دستگيرى حسين و مرتضى،  ديدار ما بيايد، به تراب كه اين
گذشته بود كه آن  خاموشىمرتضی و حسين روحانی باخبر شد. يك ماه از بازداشت 

يك ماه زندان محكوم شدند و  به جعلى،ی  هجرم داشتن گذرنام به دو از سوى دادگاه،
برده  و لبنان را تا نوار مرزى بين سوريه ها آن همان روز از زندان بيرون رفتند. پليس

 و در آن سوى مرز رها كرده بود.بود 

 ها ها و اروپايى هاى مختلف بودند. بيشتر آمريكايى ها، از مليت زندانيان اتاق خارجى    
يكى از  بقاع لبنان به  هاى معروف جرم قاچاق حشيش دستگير شده بودند. كوهپايه به

مراكز مهم كشت حشيش در خاورميانه بود. در اين مناطق، بيش از هر چيز ديگر، 
فروش برسد. خريد و فروش  شد تا در بازارهاى مواد مخدر به حشيش كشت مى

اروپايى و  هرساله مبالغى از كشورهاى غيرمجاز بود و دولت لبنان حشيش در لبنان
كرد. شايع بود كه تمام  عنوان هزينه مبارزه با مواد مخدر دريافت مى آمريكا به

حتا  آگاهى آن كشور ارتباط داشتند وی  هادار ، باهاى تجارت حشيش در لبنان دالل
مقادير هنگفتى از  كه اين ضمن ها آن بعضى از آنان كارمندان رسمى پليس بودند.

 شمارى از معامالت را فروختند، تعداد انگشت خريداران خارجى مى به حشيش را



 
 ها بند خارجى انتقال به 231

هنگام خروج از مرز، بازداشت شود و  چی قاچاقكردند تا  مأموران گمرك گزارش مى به
 با مواد مخدر باشد. لبناندولت ی  هبدين ترتيب سندى براى مبارز

ش زندانى بود، يقين داشت كه جرم داشتن حشي به جوان آمريكايى كه« جان»    
حشيش او را لو داده است. فروشنده، حشيش را در باك بنزين ماشين ی  هفروشند

بندر  به با خيال راحت، سوار بر فولكس واگن خود« جان»جاسازى كرده بود. « جان»
بازداشت  از پسعنوان مسافر كشتى، از راه دريا عازم آمريكا شود.  رود تا به مى بيروت

 شود او حاضر مى كه اين گيرد. با مورد بازجويى قرار مى« جان»در گمرك بندر بيروت، 
پليس نشان  به اى را كه در آن جاسازى صورت گرفته بود، برود و خانه "بعلبك "شهر به

نام « ناشناس»فروشنده، از او، ی  هبعلبك نبرد و در پروند به دهد، پليس هرگز او را
يی را كه او  كند كه چرا فروشنده در دادگاه اعتراض مى« جان»وقتى  برده شده بود.

 دادگاه احضار كند، به فروشنده را كه اين جاى دادستان به اند  كردهدستگير ننام برده بود 
كند.  گناه، تقاضاى مجازات بيشتر مى يك بى به زدن خاطر تهمت به« جان»براى 

 محكوم شده بود.اين شخص نيز  به پرداخت غرامت به «جان»

ها نيز گواه بر اين بود كه فروشنده، مأمور پليس بوده  هاى ديگر دستگيرى نمونه    
 است.

لبنان آمده  به عنوان توريست كه يك دبير ادبيات و اهل ايرلند بود، به« فردريك»    
كند  آيد و يك راهنماى لبنانى را معرفى مى بود. روزى يك پيشخدمت هتل نزد او مى

 نهاد پيش ببرد. فردريك با خوشحالى اين جاهاى ديدنى لبنان به ردريك راتا ف
ى براى ديدن، بعلبك بوده است. نهاد پيش پذيرد. يكى از جاهاى سخاوتمندانه را مى

شود و  كشى دعوت مى يك محفل حشيش به رسند، فردريك اين شهر مى به وقتى
گردد. راهنماى لبنانى، با آرزوى سفرى  ت بازمىبيرو به ساعتى بعد با يك كيلو حشيش

 كند. سه روز بعد، پليس فرودگاه بيروت خوش براى فردريك، از او خداحافظى مى
هايى كه در اختيار داشته است شناسايى و بازداشت  فردريك را از روى ليست نام

 شود. ف مىحشيش كشبار گيرد و  كند. سپس بارش مورد بازرسى قرار مى مى

ها بوديم. بسيارى  مورد توجه خارجىستانی بسيار عنوان دو نفر افغان من و محمد، به    
 ستانبودن با ما را شانس خوبى براى برقرارى رابطه با افغان اتاقى ، همها آن از
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هاى  سوداگرىی  هتوانست وسيل صحبتى با ما مى هم ها آن خيال به دانستند. مى
وگوهاى اتاق بوديم. هرلحظه كه از  شد. ما محور اصلى گفتپربركتى در آينده با

كرد. اطالعات ما از  شديم، ديگرى جاى او را پر مى صحبت با يكى خالص مى
دروغ  به ناچار به سؤاالت باشيم. پسی  ههم در حدى نبود كه جوابگوى افغانستان

بودن ما بود، بپوشانيم. ما اصالً  ىتانسترين دروغ را، كه افغان شديم تا بزرگ متوسل مى
ها، چگونگى كشت و  یبند دانستيم حشيش چه شكلى دارد و حاال بايد براى هم نمى

خواستند  ها بدون رودربايستى مى داديم. خيلى زرع و ميزان بازدهى آن را توضيح مى
 جا و در زندان آغاز كنند. معامله را همان

از  كرد كه در لندن مى نهاد پيش صحبت شده بود، ميك انگليسى كه بارها با ما ه    
بسا  انگليسى تحويل بدهد. چهی  هاسلحدر كابل ما حشيش تحويل بگيرد و متقابالً 

برسد اما انجام  به توانست هاى توخالى زندان بود و هرگز نمى گونه گفتار از ژست اين
كرديم. در اين بند، سه ايرانى نيز  نمى كننده، نقشى بازى هرحال ما جز شنونده و نفى به

اصغرآقا در حال خريد حشيش براى مصرف شخصى نام  يك ايرانی بهزندانى بودند. 
اى را با دالرهاى تقلبى  نشينى در كاباره دستگير شده بود. دو ايرانى ديگر نيز خرج شب

 دام پليس افتاده بودند. به پرداخته و

من نزديك شد و يواشكى گفت:  به بود. روزى اصغرآقا آدم كنجكاو و فضولى    
، من در جواب گفتم علتش اين است كه «ات افغانى نيست گويشببينم ابراهيم تو »

هاى  ام. اصغرآقا با نگاه ام و در ايران نيز زندگى كرده ها زياد تماس داشته من با ايرانى
را جداگانه از داد. وى همين سؤال  كرد، ناباوريش را نشان مى من مى به كجى كه

بينى يك  محمد نيز كرده بود و جواب تقريباً مشابهى شنيده بود. اصغرآقا كه ژرف
ديد، چند سؤال حسابى پيدا كرده بود تا من و محمد را  كارآگاه زبردست را در خود مى

« بزرگ« به ها شما افغانى»اى پيدا كرد و ناگهان گفت:  بار ما را در گوشه بيازمايد. يك
اى مشهدى نيز هست پراندم كه درست  را كه واژه« كلون»من كلمه « ئيد.گو چه مى

اين مطرب كمرباريك »از آب درآمد. اصغرآقا فوراً سؤال بعدى را مطرح كرد و گفت: 
ديگر « دل اصغر را آب كرده اسمش چيست؟« دلبرم دلبرم»افغانى كه با ترانه 

ولمان كن بابا توى »تلخى گفتيم:  داديم. با اصغرآقا اجازه كارآگاهى مى به بايست نمى
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اصغرآقا «. دنبال دلبرم دلبرم هستى؟ به اين هلفدونى ما اينقدر بدبختى داريم حاال تو
دانست، از جواب سرباال دلخور شد، دست و پايش را  كه خودش را خيلى محترم مى

روال روزهاى پيش، كسى را پيدا كند و از همت خودش در  به جمع كرد و رفت تا
 تن بازوان پرعضله، تعريف كند. آرزوى اصغرآقا اين بود كه از زندان آزاد شود تاساخ

 نمايش بگذارد. به اش را پالژ ساحلى برود و هيكل ورزيده به

  

  محاكمه در دادگاه نظامى بيروت
من از زندان رسيد كه  به (، يك ابالغيه از دادگاه1972ژوئن  2)1351دوازده خرداد 

. چيزى تير برای محاكمه در دادگاه نظامی حاضر شويم.  5خواست كه  میحمد و م
حقيقى من و محمد در ابالغيه درج شده بود. نام   هاى كه تازگى داشت اين بود كه نام

كار برده بودند. از آنجا كه در  واقعى مرا براى محمد و نام حقيقى او را براى من به
ده بود و هيچ مدركى نيز در اين مورد در دسترس هيچ بازپرسى، اسم واقعى ما رو نش

پرونده  به ،در لبنان ها از طريق ساواك و سفارت ايران نبود، بنابر اين نام پليس لبنان
 اضافه شده بود.

كرد،  يدار مىوقتى وكيل ما، شوقى ارملى، براى يازدهمين بار در زندان، از ما د    
عكس نياز  به ،الفتحفلسطينی  گفت كه براى اثبات عضويت من و محمد در سازمان

تيمى پيدا كرده بودند ولى از من، ی  هدارند. عكس محمد را در ميان وسايل خان
 ه بودم،عكس گرفت ها آن عكسى در دسترس نبود. نشانى دو عكاسى را كه قبالً در

ها موجود باشد آن را چاپ كنند. يكى از  وكيل دادم تا در صورتى كه فيلم عكس به
عكاسى دوم  به فام جايى نرسيد. وقتى رسول مشكين به ها آنقدر ناقص بود كه نشانى

كند  گويد، وى سؤاالتى مى آن عكاس مى به كند و تاريخ تقريبى عكس را مراجعه مى
 گذارد و اى مشترى را در انتظار مى اندازد. عكاس، لحظه شك مى به ه رسول را كمىك
شود كه وى با پليس  تلفنى او متوجه مىی  هاز مكالم فام رود. مشكين اتاق مجاور مى به

تلفنى و سررسيدن پليس، وى از محل ی  هكند. قبل از پايان مكالم صحبت مى
ی  هپليس از روى عكسى كه من موقع دستگيرى همراه داشتم و ريز كردگريزد.  مى
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اين عكاسى رسيده و عكاس را در  به هاى غذاى هواپيما ريخته بودم، آن را، بين گارى
 پليسى قرار داده بود.ی  هجريان يك حادث

اندازد تا از  اين فكر مى به قا را، سرانجام، رفضرورت صدور كارت عضويت الفتح    
درج شده بود، استفاده كنند. در « النهار»دستگيرى، در روزنامه  از پسعكسم كه روز 

گيرند و با آن يك كارت  يك كارگاه عكاسى فلسطينى، از تصوير مزبور عكس مى
 كنند. عنوان فدايى فلسطينى، تهيه مى عضويت به

سازی  روز سرنوشت براى من و محمد يقينى( 1972ژوئن  26)1351 تير 5روز     
 خواب بيدار شديم و سر و وضع خود را مرتب كرديم تا براى رفتن بود. صبح زود از

طور  دادگاه آماده باشيم. از آنجا كه جرم ما جنحه بود، حكم دادگاه همان روز به به
دادگاه  به اى ديگر از زندانيان دهشد. ساعت هفت ما را همراه ع ما ابالغ مى به حضورى

سالن دادگاه  به ترتيب به نظامى بردند. دادگاه ساعت نُه كار خود را آغاز كرد. متهمان را
گرداندند. ساعت حدود ده صبح بود كه شوقى  بازداشتگاه برمى به بردند و سپس مى

مد، گفت كه ارملى، وكيل مدافع ما، پشت در بازداشتگاه آمد و ضمن ديدار با من و مح
 ساعت ديگر شروع خواهد شد و طى آن دو وكيل از دوازده وكيل، دادگاه ما نيم

نمايندگى از طرف ده وكيل ديگر، از ما دفاع خواهند كرد. اين دو، شوقى ارملى و  به
و  بودند. دبّاغ يك حقوقدان فلسطينى، استاد دانشگاه آمريكايى بيروت« صَالح دبّاغ»

دادگاه  به بود. ساعت ده و نيم، من و محمد را ترين وكالى مدافع لبنان از معروف
هاى هيئت داوران و وكال خالى بود. منشى دادگاه نام و  احضار كردند. تريبون

هاى  اى كه مقابلش بود، پرسيد و ما نام مشخصات و مليت ما را براساس پرسشنامه
 ن را گفتيم. مليت خود را فلسطينى و شغلمان را فدايى اعالم نموديم. آنگاهمستعارما

منشى در بلندگوى دادگاه نام و جرم متهمان آن روز را جاگرفتيم. متهمان   قفسدر 
هاى مستعار نام برد. در جايگاه عمومى دادگاه، پنج  خواند. من و محمد را با همان نام

، نشسته بودند. اينها تماشاچيان سفارتى يا ساواكى نمود شان ايرانى مى نفر كه قيافه
هايى را كه  هاى پشت پرده و تهديد و تطميع تماسی  هخواستند نتيج بودند كه مى
هاى دوستانه  اعمال كرده بود، ببينند. سفارت ايران كوشيده بود با تماس سفارت ايران

 ايران، در حكم دادگاه بگنجاند. به ويل ما رابا رئيس دادگاه، وى را قانع كند كه تح
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هاى سياه وارد سالن دادگاه  اندكى در سكوت و انتظار گذشته بود كه وكال با شنل    
لباس نظامى وارد شدند. اينها هيئت با شدند و در جايگاه خود نشستند. سپس سه نفر 

گرد، بر  ى نيمهدادگاه بودند. يك نفر كه درجه سرتيپى داشت، در وسط ميزان داور
جايگاه رياست نشست و مشاورانش در دو طرف او جاى گرفتند. دادستان نظامى نيز 

 نشست.همراه با يك منشى، در سمت راست ميز قضاوت 

 دادستان اجازه داد تا ادعاى خود را به ، رسميت دادگاه را اعالم كرد ودادگاه رئيس    
طور مشروح بيان  رى من و محمد را بهگوش دادگاه برساند. دادستان جريان دستگي به

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 

سؤاالت او پاسخ دهم. من جريان دستگيرى را براساس محملى كه  به بود بايستم و
ساعت طول  اين سؤال و جواب كه حدود نيم از پسا گفته بودم توضيح دادم. باره

من، محمد از قفس خارج شد و در مقابل  از پسقفس متهمان بازگشتم.  به كشيد
سبك گذشته بيان كرد. بعد از  به اش را آن هم هيئت قضات چگونگى دستگيرى
شدند و در  گاه آورده مىسالن داد به به يك از راهرو محمد نوبت شاهدان بود كه يك

گرفتند. هر شاهدى با بلندكردن دست راست و تكرار كلماتى  پشت ميز شهود قرار مى
سؤاالت  به خورد و سپس كتاب مقدس سوگند مى به آورد زبان مى به كه رئيس دادگاه

 داد. میدادگاه پاسخ 

ك كه درست دادگاه دعوت شده بودند عبارت بودند از بازپرس گمر به شاهدانى كه    
وگو كرده بود، يك استوار گمرك كه وسايل  دستگيرى در فرودگاه با ما گفت از پس

غيرمجاز را از بدن من باز كرده بود و باالخره يك پيرزن ايتاليايى كه سرايدار يك 
كرديم. بديهى بود كه  وآمد مى آنجا رفت به عنوان مستأجر ساختمان بود و ما مدتى به

دادگاه ارائه داده  به ل مغاير با محملى بود كه ما درست كرده ودو نفر اوهای  گفته
هاى شاهدان كه منطقى و مستند بود مورد قبول واقع  بوديم. از نظر دادگاه نيز گفته

دكتر دبّاغ  به شد. وقتى نوبت وكال فرا رسيد شوقى اعالم كرد كه وكالت خود را مى
سخن را ی  هخاست رشت نفس او برمى هب كند. دباغ با متانتى كه از اعتماد ارجاع مى

 دوستانه كه هدفى جز خدمت دست گرفت. او اقدام ما را بخشى از يك فعاليت انسان به
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هيچ  به هاى ساختگى ما دفاع نكرد و ها ندارد معرفى كرد. دباغ هرگز از محمل انسان به
نى ما دفاع دادگاه بقبوالند. در عوض از هدف انسا به هاى ما را وجه نكوشيد كه دروغ

با بازپرس و رئيس دادگاه انگشت گذاشت و  كرد. وى بر ديدار يك مقام سفارت ايران
مأموران رژيم ايران را محكوم كرد. وى تأكيد كرد كه اين كار خالف  كرد عملشديداً 

 هاى غيرقانونى قانون و نقض آشكار حقوق قضايى است و سپس تالش ايران را از راه
را دارند مغاير با  گرفتن افرادى كه كارت شناسايى رسمى الفتح براى تحويل

فلسطين دانست. دباغ از دادگاه خواست  بخش آزادیبا سازمان  قراردادهاى دولت لبنان
موجود بين دولت ى كه جرم ما را از ديدگاه يك عمل انسانى و در چارچوب قراردادها

مورد قضاوت قرار دهد. دادگاه مدرك عضويت  بخش فلسطين و سازمان آزادی لبنان
هاى شناسايى فلسطينى اين  ما را در ساف خواستار شد كه شوقى ارملى با ارائه كارت

از ما پرسيد كه از دادگاه چه  عضويت را ثابت كرد. آنگاه رئيس دادگاه از هر يك
 تقاضايى داريم. ما طبق معمول گفتيم تقاضاى بخشودگى.

اتاق  به هيئت قضاوت براى مشورت و داورى سالن دادگاه را ترك كرد و ما را نيز    
دادگاه بردند. لحظاتى در انتظار  به بازداشتگاه برگرداندند. ساعتى بعد ما را مجدداً

حاضران ی  ههم دادگاه پيشاپيش هيئت قضات وارد سالن شد.رئيس  كه اين گذشت تا
احترام قانون از جاى برخاستند. رئيس دادگاه و همراهانش در پشت ميز  به در دادگاه

داورى ايستادند. حكم دادگاه در مورد متهم شماره يك يعنى من، توسط رئيس دادگاه 
 گفتن كشور، دروغ به نونىخوانده شد. جعل و استفاده از گذرنامه جعلى، ورود غيرقا

پليس و مراجع قضايى و باالخره نگهدارى و حمل اسلحه، اتهامات وارده بر من بود  به
ترين آن  سال و طوالنى اى داده بودند كه روى هم پنج كه براى هركدام حكم جداگانه

 آمد. محمد نيز اجرا درمى به سال و نيم زندان در مورد من سال و نيم بود. حكم يك يك
عالوه هردوى ما  ماه زندان محكوم گرديد. به شش به كشور به جرم ورود غيرقانونى به

اخراج  به دادگاه فقط كه اين پايان محكوميتمان بوديم. از پس، اخراج از لبنان به محكوم
نظر  واركننده بهايران نياورده بود، اميد به رأى داده بود و نامى از تحويل ما از لبنان

 رسيد. مى
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هاى ما باخبر  ها گرد ما حلقه زدند تا از محكوميت اتاقى زندان برگشتيم هم به وقتى    
ماه زندانى  ماه زندان محكوم شده بود در اين هنگام يازده شش به شوند. محمد كه
جرم  به شد. اما پيش از آن دادگاه گمرك محمد را بايست فوراً آزاد مى كشيده بود و مى

محكوم كرده سال زندان  يكنقدی و يا ی  هجريمپرداخت  به شركت در قاچاق اسلحه
در محمد شد،  نمیسال زندان اجرا  و يا يكشد  . تا زمانی كه اين پول پرداخت نمیبود

 ماند.  زندان می

، مسئول "ابوجهاد"تقريباً يك ماه طول كشيد تا رفقاى بيرون زندان با پولى كه     
گمرك را پرداختند و محمد ی  ه، در اختيارشان گذاشته بود، جريمنظامى سازمان الفتح

آزاد كنند. در صورتى كه زندانى  و سوريه آزاد شد. بنا بود محمد را در مرز بين لبنان
بود، در مرز بين  ه سوريه و يا فلسطينى ساكن سوريه مىخروج از كشور، تبع به محكوم

آمد، توسط  حساب مى شد. محمد كه يك فدايى فلسطينى به و سوريه رها مى لبنان
 مرز به زمان همكه  شناس حقتراب مرز برده شده بود. وى همراه با  به پليس لبنان

ايرانى كه تراب برايش آورده بود عازم ی  هد، و نيز با استفاده از يك گذرنامرفته بو
از زندان ( 1971ژوئيه  28)1350مرداد  6در يقينی سوريه شد. بدين ترتيب محمد 

 رفقاى بيرون زندان پيوست. به آزاد شد و

ا آزادى محمد، در زندان از من ديدار كرد. او حكم دادگاه ر از پسشوقى ارملى     
كرد و براى پرهيز از حكمى بدتر، تقاضاى فرجام را  ماليم و قابل قبول ارزيابى مى

 دانست. نادرست مى

 

   شدگان زندان محكوم به انتقال

رفت. معموالً  شمار مى زندان رمل با گنجايش دوهزار زندانى يك زندان موقت به
هاى  زندان به انش تناسب مدت محكوميت به محكوميت در دادگاه از پسزندانيان را 

هاى زندانيانى كه در انتظار احكام دادگاه  فرستادند. يكى از سرگرمى مى لبناندر ديگر 
 يكى از به هاى ديگر، كه سرانجام شدن بودند اين بود كه درباره وضع زندان و محكوم

ها در  سال هاى ديگر، وگو كنند. اطالعات در مورد زندان شدند گفت فرستاده مى ها آن
ساخت كه  داستان را مىی  هسينه گشته بود و خود يك مجموع به محيط زندان سينه
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اى در جنوب  زندان بود. وقتى از يك زندان در دهكدهرنشينان بازتابى از رؤياهاى س
افتادم كه مادربزرگم از  هاى شيرينى مى ياد قصه به كردند من صحبت مى لبنان
البته بهشتی كه زندانيان از آن خواند.  گوش ما مى به برين  ن و بهشتِرضوای  هروض

براى آنكه قرار داشت. چهار ديوار بلند ی  همحاصركوچك بود و در كردند  تعريف می
انگيزى نيز در  هاى غم ها را بهتر نشان دهند، داستان زندانبرخی هاى غلوآميز  خوبى

كردند. اين  نقل مى بقاع لبنانآب و هواى خشك و بد ی  هچند زندان در منطقی  هبار
 كرد. ها جهنم را تداعى مى داستان

ترين زندانى  بخت گفتند سياه از اين دسته بود. مىدر بقاع لبنان « هِرْمِلْ»زندان     
زنده  كسى كه از زندان هرمل»ن زندانيای  هگفت به نصيبش شود. كسى است كه هرمل

ی  ههم «خانه كرد. ديوانهی  هخورد او را بايد روان درد زندگى نمى به بيرون بيايد ديگر
شد.  جا نيز شنيده مى ها ساخته و پرداخته شده بود و همان ها در بند عرب اين داستان

رفت. كالً چنين برداشت  د سخن مىها فقط از چند زندان نسبتاً آبرومن در بند خارجى
همين  به ها ارزش بيشترى قائل بود و براى خارجى شد كه دستگاه پليس لبنان مى

 فرستاد. چند زندان كه از وضع بهترى برخوردار بودند، مى به را ها آن خاطر

كردم.  مىجاى ديگر برده شوم روزشمارى  من در انتظار روزى كه از زندان رمل به    
تر از  جايى خلوت بهوار بودم اميدو  گرفتم فال نيك مى يك زندان ديگر را به انتقال به

  .زندان رمل منتقل شوم

 ( بود كه1972اوت  12) 1351مرداد  21ساعت حدود هشت و نيم صبح شنبه     
بندهاى راهروى ما برقرار شد. صدا چنين ی  ههم امر جارچى سكوت مطلق در به

اِللّى يَطْلَع اِسْمُهْ، يَضُب »ها را گوش كنيد.  يعنى انتقالى« اسمعو للسفريه» گفت: مى
شود وسائلش را جمع كند و  يعنى هركس اسمش خوانده مى« يَطأه، وَ يَطْلَعْ بَرَّهْ فَوْراً

ها دور  اتاقى اى از هم شنيده شد. عدهروز  آنفوراً بيايد بيرون. نام من نيز بين اسامى 
كجا منتقل  به ىستاننشين افغان خواستند بدانند اين هم د. همه مىمن جمع شدن

 دانستم شود. شايد او فرجى براى دادوستد مواد مخدر در آينده باشد. من خود نمى مى
دهيم. حتماً تماست  هرجا بروى برايت نامه مى»گفتند:  كجا خواهم رفت. بعضى مى به

ساعتى معطل  وارد حياط زندان شدم. نيم نام ابراهيم آوخ من به« را با ما حفظ كن.
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امانت  به دفتر امانات زندان رسيد تا چيزهايى را كه قبالً به شده بودم كه نوبت ورود
افتادنم در  دام بهی  هگذاشته بودم بگيرم. يك كمربند، يك ساك كوچك كه وسيل

ل بر آن نشسته بود تحويل فرودگاه بود و باالخره يك چتر عصايى را كه غبار يكسا
طورى  تاريكى خو گرفته بود از نور طبيعى روز در عذاب بود به به گرفتم. چشمانم كه

بازويم  به اى كه يكى از كاركنان توى حياط سقلمه سراغم آمد. شديدی بهكه سردرد 
حسابدارى زندان فرستاد. معادل تقريباً  به رفتم درست كرد و مرا زد راهم را كه كج مى

تومان در حسابم مانده بود كه تحويل گرفتم و آنگاه يك راست پيش  100
 ديگرى زنجير كند. دست زندانى رفتم تا دستم را به« ابوسعيد»

 نفرى چند دسته تقسيم كرده بودند. من همراه يك گروه هشت به زندانيان انتقالى را    
ها روز مالقات  شنبه طرف كاميونى كه در بيرون زندان ايستاده بود، برده شدم. به

 زندانيانى بود كه محكوم شده بودند. در ميان تعدادى كه براى مالقات نزديكانشان
اى كه پليس دستم را  را ديدم. او درست در لحظه شناس حقتراب زندان آمده بودند  به

شد. چتر را  كشيد در كنارم ظاهر كاميون باال مى به گرفته بود و براى سواركردن
شوم و خداحافظى كردم. پيرمرد  جاى ديگرى منتقل مى به دست او دادم و گفتم كه به

ها  پاسبان به زور باال گرفته بود و رو ايستاده، سرش را به گوژپشتى را ديدم كه در پياده
رفت دستش با من  شمار مى او كه از ساكنان هميشگى زندان بهی  هداد. نو فحش مى

قفل شده بود. پيرمرد سعى كرده بود ظرف غذايى را كه همراه آورده در يك زنجير 
ی  هها آن را پخش زمين كرده بود. گري برساند اما يكى از پاسبان« حمود»دست  بود به

ماه ديگر در  آورش تا شش دانست كه نان مظلومانه اين پيرمرد عميقاً مرا رنجاند. او مى
كرد تا شايد  گذارى مى او آزاد شود سرمايهاميد آن روز كه  به زندان خواهد ماند.
غذاى فراوان  اش آزاد است او را يارى دهد. پيرمرد با عشق چندصباحى كه نوه

تنها دلبندش هديه كند. او ذرات  به زندان آورده بود تا به خود را از راهى دوری  هفقيران
كه احساس  ديد و با تمام وجودش دردى را اش را بر آسفالت خيابان مى شكسته دل
اش، كه از راه قمار در  ريخت. اميد زندگى اين پيرمرد، نوه كرد با ناسزا بيرون مى مى

شد. حمود  زندانى ديگر منتقل مى به رساند اكنون او مى به كنار خيابان بخورنميرى
كرد كه  انگيز فقر و تنهايى خود و پدربزرگش را كنار گوشم نجوا مى داشت داستان غم



 
  برفراز خليج فارس 240

ديگرى پشت سر گذاشت و ما را  از پسهاى شهر را يكى  يابانكاميون پليس خ
 سوى مقصدى ناشناخته برد. به

هاى نگهبان كه در انتهاى  گذشت كه يكى از پليس ساعتى از حركت كاميون مى    
ت. اس و سپس زندان هرمل نيمكت چوبى نشسته بود گفت مقصد ما زندان زحله

ها را تجربه نكرده بود اما همه شنيده  هيچيك از مسافران كاميون قبالً اين زندان
اشتوره كه ميان راه ی  هاست. كاميون در منطق بدترين زندان لبنان بودند كه هرمل

راه خود ادامه داد.  به سوى زحله و بهراست پيچيد  به است از جاده تا دمشق بيروت
درخشيد. يك ساعت و نيم از حركت ما  كوهساران سرسبز در زير آفتاب پرنورى مى

گذشته بود كه كاميون در برابر يك پلكان سنگى در سمت چپ جاده متوقف شد و دو 
ا باال رفتند. اندكى بعد ه مأمور پليس كه كنار راننده نشسته بودند پياده شدند و از پله

آن زندان  به شد منتقل مى زندان زحله به آن دو برگشتند و يكى از زندانيان را كه
داشتيد  شما هم اگر پارتى مى»تحويل دادند. يكى از مأموران پليس با دلسوزى گفت: 

 «هرمل خواهيد رفت. به شديد اما حاال جا پياده مى همين

شد، قرار داشت. اين  جاده منتهى مى به در باالى پلكانى بلند كه زحلهزندان     
رويش  تماشاى دشت پهناور روبه به ساختمان آجرى و قرمزرنگ، از ساليانى پيش

وحشتناكى مشرف بود كه در عمق ی  هدر به طرف ديگر جادهی  هنشسته بود. حاشي
انتها و  زد. چشم از تماشاى اين ميدان بى ى مىزرد به وسيع آن رنگ سبز كشتزارها

لغزيد دامن دختر جوانى را كه  خيابان مى به برد. باد ماليمى كه از دره سرسبز لذت مى
هاى  اى باال زد و ساق گذشت براى لحظه همراه پيرمرد و پيرزنى از كنار خيابان مى

در كاميون نشسته سرى كه  مردان خيرهی  ههاى گرسن زيبايش را نمايان كرد. چشم
آنان فضاى زير چادر كاميون را پر كرد. ی  هبودند اين صحنه را دزديد و صداى قهقه

رفتند  پيش مى به خيال از غوغاى داخل كاميون، آزادانه هاى آرام آن سه تن كه بى گام
 ياد آورد. به اى سنگينى در بندبودن را براى لحظه

ها از چاله  شد و هربار كه چرخ تدريج ناهموار مى هراه افتاد، جاده ب به كاميون دوباره    
ی  هميل به زنجير بود خود را پريديم. با دستى كه بى هوا مى به گذشت ما اى مى چوله

فشردم.  محتوى وسائلم را بين پاها مىی  هسقف كاميون آويخته بودم و كيس
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ا در آن بگذرانم. ماه آينده ر بايست شش صبرانه در انتظار ديدن زندانى بودم كه مى بى
اين احساس، گشنگى و تشنگى را از ياد برده بود. ساعت دو بعدازظهر كاميون وارد 

دنبال  به آور بود هاى ولگرد در خيابان كه تعدادشان شگفت شد. انبوه بچه شهر هرمل
نمايش  به درآوردن حضور خود را كشيدن و شكلك دويدند و با سوت كاميون مى

 داخل كاميون اصابت كرد. به سنگ نيز گذاشتند. چند پاره مى

ها و  است. تپه ترين مركز جمعيت در بخش شمال شرق لبنان بزرگ شهر هرمل    
هاى قدرتمند و صاحبان  مناطق سرسبز اطراف اين شهر همگى در اختيار خانواده

كرد كه اين مناطق، خارج  ايجاب مى قدرت در لبنانمزارع كشت حشيش بود. تقسيم 
از نظارت دولت مركزى و پليس و ارتش آن كشور باشد. از اين رو هر محكومى كه از 

توانست با خيالى آسوده در آن وادى آزاد زندگى كند و از  گريخت مى چنگ پليس مى
بسته، با كشت حشيش و فروش مواد  اين مناطقِ پيگرد در امان باشد. چرخ اقتصاد

 چرخيد. مخدر مى

اى وارد شد  جاده به سمت چپ پيچيد و به در انتهاى شمالى خيابان اصلى، كاميون    
رفت. غرش موتور كاميون و حركت كند آن، از شيب  اى باال مى تپهی  هكه از دامن

بر فراز تپه راه  گاهیجاي به است،ر به داد. سرانجام كاميون با گردشى تندى خبر مى
آورد. ما با دستى كه  ياد مى به يافت. ديوارهاى زرد و بلند آن، نماى يك قلعه قديمى را

زنجير، از كاميون  دو، هم پليس، دوبهی  هآزاد بود بارهاى خود را برداشتيم و با اشار
مه پشت يك در پائين پريدم. انتظار ديدن زندان جديد با هيجان خاصى همراه بود. ه

گوش رسيد. در باز شد و  آهنى زردرنگ جمع شده بوديم كه صداى قفل و كليد به
رو  كام خود كشيد. يك در آهنى ديگر در روبه به ما رای  ههم دهليزى كه پشت در بود،

شد. پيرمردى كه در آهنى را باز كرده بود،  و يك پنجره آهنى در سمت چپ ديده مى
ى ايستاده و حركات ما را زيرنظر داشت. مو و سبيل آهنی  هاكنون پشت پنجر

آورد. او كه خود يك  ذهن مى به را اش، تصويرى از رضاشاه خاكسترى و قامت كشيده
 كار گمارده شده بود. عنوان زندانبان داخلى به زندانى بود، به

را با آب و تاب و لحنى  تر از آش، قوانين زندان هرمل داغی  هكاسچون  پيرمرد     
شماها را در »گفت:  كرد. پيرمرد مى وارد بازگو مى تهديدآميز، براى هفت زندانى تازه
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اند. اينجا ما وسط يك سربازخانه هستيم و عالوه بر قوانين  زندان رمل لوس كرده
عبداهلل كه يك فلسطينى « زندان، قوانين سربازى نيز در اينجا جارى است.

ساعت در اين  كرد. حدود نيم نشين بود، خود را فرمانده داخل زندان معرفى مى زندان
اى خجول  اتاقك تنگ و تاريك ايستاده بوديم تا در بيرونى باز شد و گروهبانى با قيافه

اى نشست و در حالى كه  چهارپايهوارد شد. عَريفْ محمد )گروهبان محمد( بر 
گفت كه هرچه همراه ی سِتُرگ ده بود، با لحنهايش را دور زانويش قالب كر دست

او نشان دهيم. او تأكيد كرد كه اگر كسى چيزى را از او مخفى كند، خود  به داريم، بايد
يك جلو  به وارد يك دام باليى انداخته كه آن سرش ناپيداست! ما زندانيان تازه به را

اديم. وقتى نوبت من د او نشان مى به ايستاديم و هرچه همراه داشتيم گروهبان مى
ى بيگانه شنيد، با كنجكاوى سؤاالت زيادى كرد. گويشرسيد و او كلمات عربى را با 

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، 

، غيرعادى بود و در ها بند عربن كتاب و وسايل نوشتن در كمى استثنايى است. داشت
هاى فارسى و  شد. عريف گفت كتاب جزو وسايل ممنوعه قلمداد مى ها آن برخى از

اتاق زندان ببرم. مدادها هم چون  به چيست، نبايد به داند راجع انگليسى را كه نمى
يك خودكار و يك دفتر  داشتن مدادتراش يا تيغ الزم دارد، غيرمجاز است. فقط همراه

ها نقاشى كنم. با  خواهم با مدادرنگى عريف توضيح دادم كه من مى به مجاز بود.
توانم عكس  عريف پيدا شد. پرسيد كه آيا مىی  هشنيدن كلمه نقاشى، لبخندى بر چهر

تيغ يا »درنگ گفت:  او را بكشم؟ عريف از جواب مثبت من بسيار خوشحال شد. بى
« ام. اينجا آمده به آيم، من از زندان رمل از فروشگاه نمى»؟ گفتم: سوزن همراه ندارى

رفت، در  شمار مى سه تيغ مدادتراشى و چند سوزن خياطى را كه از غنائم زندان رمل به
زندان نيز اصول ی  هكوچك و بستی  همناسبى جاسازى كرده بودم. در جامع جای

 .ی داشتآمد، ارزش بيشتر مى دست فرما بود. هرچيز كه دشوارتر به اقتصادى حكم
آن  به اگر نيازىحتا  وسايل ممنوعه در زندان، جزو غنائمى بودند كه زندانىی  ههم

 كرد. نداشت، آن را براى روز مبادا ذخيره مى
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عريف محمد كه مزاياى داشتن يك نقاش مجانى ذهنش را قلقلك داده بود، ديگر     
عبداهلل كرد و گفت كه از من  به او رو لزومى نديد مرا بيشتر، از خودش برنجاند.

 و قرار بگيرم. اعمل آمده است و الزم نيست مورد بازرسى  بازرسى كامل به
اش، زندگى در زندان بود، از  زندگىی  هترين تجرب پيرمرد فلسطينى كه مهم    

خوبى اطالع داشت، زندانى را برهنه كرده و از فرق سر تا نوك  ترفندهاى زندانيان به
 كرد. عبداهلل در آهنى را باز كرد و من، معاف از بازرسى او، با ايش را برانداز مىپ

وسائلى كه همراه داشتم، وارد اتاق شدم. در دو طرف اتاق، دو رديف زندانى ی  ههم
كردند. رنگ تيره  رانداز مىبواردان را  كه خود را در پتوهاى سربازى پيچيده بودند، تازه

خورد. غم سنگينى فضاى  چشم مى بهدر اتاق، هر رنگ ديگرى  و دلگير پتوها بيش از
 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  به سكوت اتاق پيوستم. مرد ميانسالى كه از طرف مقابل، چشمانش را به من هم

من نزديك شد. خود را فدايى  به دوخته بود، ناگهان آرامش اتاق را برهم زد و
فلسطينى معرفى كردم. او هم گفت فدايى فلسطينى است و سر صحبت را گشود. او 

هاى نبرد و از صبر و شيكبايى خويش در زندان  از شجاعت و فداكارى خود در جبهه
سعى داشت كه خود را يك فدايى كرد. او  گويى مى گفت و آشكارا گزافه سخن مى

ناهار پخش شد، وى اصرار كرد كه ناهار را با هم ی  هعيار معرفى كند. وقتى جير تمام
زمين انداخته بود،  به اى كه او هاى نخود پخته را روى پارچه بخوريم. دوتايى بشقاب

ن گذاشتيم و او با نصف پيازش مرا مهمان كرد. زُهَيْر ضمن غذاخوردن گفت كه زما
پايان رسيده است و صبح روز بعد مرخص خواهد شد. او گفت كه  به بودنش، زندانى
آزادى، هركارى كه بيرون زندان داشته  از پسكند تا  ش ايجاب مىا برادریی  هوظيف

مالقاتم خواهد آمد.  به اى يك بار خورد كه هفته باشم برايم انجام دهد. سوگند مى
جاى اش سرانجام  آن همه نمايشرا باور نداشتم اما  ها و قول و قرارهای او گرچه گفته

و  خواست تا وقتى در مرز بين لبنان كمى در باورم پيدا كرده بود. او مقدارى پول مى
 محمد يك شهر برساند. بنا شد از پولى كه پيش عريف به شود، خود را آزاد مى سوريه

آنچه  به او گفتم در صورتى كه به زهير پرداخت شود. به غىامانت گذاشته بودم، مبل به
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يك دفتر فلسطينى برود و اطالع دهد كه من در چه زندانى  به بند است، گويد پاى مى
گفت هفته ديگر حتماً از من در زندان ديدار خواهد كرد و پول مرا نيز  هستم. زهير مى
 پس خواهد داد.

گفت و ديگر اثرى از او ديده نشد. بعداً فهميدم  صبح روز بعد زهير زندان را ترك    
 جرم دزدى زندانى شده بود. به تبار بود كه كه زهير يك سورى

  

 بقاع لبنانزندان ِهْرِمل در
طول هشت و عرض چهار متر، بيش از بيست و پنج زندانى را در خود جا داده  به اتاقى

ورى راه داشت. هر روز از محل هواخ به بود. در انتهاى اتاق يك در آهنى بود كه
نفر  ساعت نُه صبح تا چهار بعدازظهر اين در باز بود. محل هواخورى بيش از ده

گذارى  محل هواخورى بين زندانيان، نوبت به همين دليل رفتن به گنجايش نداشت.
شده بود. تنها فرق محل هواخورى با اتاق زندان اين بود كه آنجا در ارتفاع دو مترى 

شد آسمان  آهنى قرار داشت كه از البالى آن مىی  هجاى ديوار، يك پنجر هاز زمين، ب
زندان پرواز ی  هاى رنگ را تماشا كرد و دل را تا آن سوى ديوارهاى قلع ابر و فيروزه بى

داد. هواى اين منطقه، گرم، خشك، پرباد و هميشه غبارآلود بود. ديوارهاى بلند قلعه 
 بود.و برده بود كه لمس آفتاب در اين زندان، ناممكن خود فرژرفای چنان زندان را در 

توانست دوبار در هفته  هر زندانى مىاين زندان جايی نداشت. ی  هدر برنامگرفتن  حمام
شويد. اگر كسى پول براى بود باتاق ی  هحاشيبا آب سردی كه در دو مستراح  خود را 

يك سطل آب گرم  به ،پرداخت عبداهلل مى به داشت و دستمزدى نيز خريد نفت مى
كه با آب  بود كه هرگاه كسى توان آن را داشت اشرافی يافت. اين كار آنقدر  دست مى

عافيت »گرفت و شنيدن  ها قرار مى اتاقى مورد حسادت شديد همگرم خود را بشويد 
 شد. آميز بود، باعث شرمندگى مى لحنى سرزنش به كه آميخته« باشد

 كس و كار را داد. زندانيان بى آشكار خود را نشان مىی  ه، فقر چهردر زندان هرمل    
سراغشان را  كس هيچاى بودند كه  شده هاى فراموش فرستادند. اينان انسان اينجا مى به

آمد، روزى براى مالقات نيز  آنجا نمى به گرفت و چون كسى براى مالقات زندانى نمى
غذايى ناچيز زندان سر ی  هزندان كه فقط با جير دست وجود نداشت. زندانيان تهى
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هاى پرغذا كه در زندان رمل  كردند، هميشه در رنج گرسنگى بودند. اينجا از سفره مى
برد و  خالى خود فرو مى شد، خبرى نبود. هركسى سرش را در بشقاب نيمه ديده مى

 جا هم شباهتىنشاند. اين دست آخر با ليسيدين مكرر ته بشقاب، ولع خود را فرو مى
هاى گرسنه در انتظار ساعت يازده بود كه  داشت. هر روز شكم« دبى»زندان  به
با سبد بزرگى در يك دست و يك پاتيل فلزى در دست ديگر، وارد شود.  "ابوحازِم"

براى با اين زندان قرارداد بسته بود. او ابوحازم كه شوهرخواهر مدير زندان بود، 
برابر هر زندانى، غذايى  به گرفت و لبنانى مىی  هروزى هر زندانى سه لير خوراك شبانه
 كرد. نفره را اداره مى هشتی  هداد. از اين طريق او يك خانواد يك ليره مى

آمدم و تنها كسى بودم  حساب مى من با داشتن صد ليره در دفتر زندان، ثروتمند به    
شتند سهمى از اين اندك پول داشته كه پولى در دفتر زندان داشت. همه توقع دا

زندانيان با ی  ههمبار در هفته  يك  دادم تا باشند. هر هفته يك كيلو پياز سفارش مى
بسيار خوب ی  هتر كنند. اين كار باعث رابط غذايشان، آن را مطبوع به افزودن كمى پياز

 زندانيان با من شده بود.

دان و يكنواختى ساعات مختلف شب و تاريك زن بود غذا و محيط تنگ و نيمه كم    
زدن بگذرد. از اين رو  خواب و چرت به زندانيانی  هروز باعث شده بود كه وقت عمد

خورد  ها را مى رفته وار، عمر درخواب زمان، موريانهبرد.  بسر میزندان در آرامشى مرگبار 
ق ما، تنها شمرد. از بيست و هشت زندانى اتا محمد گذشت روزها را مى و تقويم عريف

پنج نفر خواندن و دو نفر خواندن و نوشتن، بلد بودند. براى رفع بيكارى و استفاده از 
آموزش خواندن و نوشتن برای زندانيان  به  كردم كه هر روز ساعتى نهاد پيش وقت،

دو نفر  به شش نفر از اين برنامه استقبال كردند. چند روز كه گذشت تعدادبپردازم. تنها 
 جايى برسد، كسى باقى نمانده بود. به سوادآموزى كه اين ل ازرسيد و قب

بردند. چون زمان محكوميت مشخص بود،  سر مى شدگان به در اين زندان، محكوم    
دانستند كه چه روزى آزاد خواهند شد. روزشمارى تا آخرين روز يكى از  همه مى

برديم، فرصت خوبى  سر مى وگو بود. ساعاتى كه در هواخورى به موضوعات مورد گفت
پرداختم،  انجام حركات نرمش مى به مدتى كه اين از پسرفت.  شمار مى براى ورزش به

 یورزشی  هيك برنامپس  ازآناين كار عالقه نشان دادند.  به بعضى از زندانيان نيز
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های كوچك در هواخوری با هم ورزش  نوبت در گروه به  تا هر چند نفرتهيه كردم 
سرنوشت  به دو هفته از پسرو شده بود،  كه ابتدا با استقبال همه روبهاين كار كنند. 

 دادم. ورزش روزانه ادامه مى به تنهايى به  مناز آن س سوادآموزى مبتال شد و 

اى را نداشتند چند  شده ريزى هيچ كار برنامهی  هاز آنجا كه زندانيان حال و حوصل    
و گوارش بر روى ديوار هواخورى هاى گردش خون  شكل از اندام بدن، دستگاه

پرسيد، چگونگى كار  ها مى داد و درباره شكل كشيدم. وقتى كسى عالقه نشان مى
دادم.  دانستم، با عربى دست و پاشكسته برايش شرح مى بدن را، تا آنجا كه مى یاعضا

  كاری يا عالقه از روی بی دو هفته از اين كار گذشته بود كه يكى از زندانيان
ها را روى ديوار گچى، حفر كرده  يك سنگ، خطهاى نقاشىتيز  ی  هلببا ها  شینقا به

 كرد.پيش تر از  او، ديوار كثيف هواخورى را زشتی  هكارى نامنظم و بدسليق بود. كنده

محمد از طريق عبداهلل از اين جريان باخبر شد. يك روز  عريفچيزی نگذشت كه     
 آن ورود شش كماندوى نظامى از پسنى و ناهار، صداى بازشدن درهاى آه از پس

توضيحى بدهند،  كه اين زده كرد. سربازها بدون اتاق زندان، همه را شگفت به
انداختند و  زمين مى به ديوار آويخته بود، به هاى لباس و مايحتاج زندانيان را كه كيسه

و « يغت»تدريج كلمات  كردند. به مىبا كنجكاوی زيرورو  بود  ها آن چه را در آن
ها را روى ديوار حفر  محمد دستور داد كه كسى كه شكل شد. عريف شنيده مى« چاقو»

از جايش تكان نخورد و بازرسى با خشونت  كس هيچكرده بود، از جايش بلند شود. 
عشق و »هايم كتاب  من رسيد، در بين كتاب به كامل ادامه يافت. وقتى نوبت

چشم يكى  آورده بودآن را برايم  شناس حقتراب ، كه ته مهدى بازرگاننوش« پرستش
محمد را صدا كرد تا  خود جلب كرد. وى، كتاب را برداشت و عريف به از سربازها را

شق را روى عی  هاو نشان دهد. او فقط كلم به نظر او كتاب جنسى بود، كتابى را كه به
من توضيح دادم كه اين كتاب  كه اين كرده بود. بامعنی براى خود بود و كتاب خوانده 

 گويد، كتاب را از من گرفتند. خدا سخن مى به از عشق

اى تيز و برنده پيدا  وسايل موجود در اتاق را گشتند و وسيلهی  ههم كه اين از پس    
عالوه بعد از آن  ز اتاق خارج نشود و بهنكردند، عريف دستور داد تا يك هفته كسى ا

آميزى  كارى و رنگ بايست ديوارهاى هواخورى را گچ يك هفته، خود زندانيان مى
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كردن خود و از يادبردن اين دوران بالتكليفى، نقاشى را شروع  كنند. براى سرگرم
با داشتن وسايل نقاشى در زندان ممنوع بود، كار خود را  كه اين به كردم. با توجه

بايست باج بيشترى  كار مىی  همحمد شروع كردم. براى ادام عريفعكس كشيدن 
محمد و چند ژاندارم را كه در همان  برادر عريفی  هشد. از اين رو چهر پرداخت مى

دادم تا بتوانم  كردند، نيز كشيدم. تقريباً نيمى از وقت نقاشى را باج مى پاسگاه كار مى
 كنم.نيم ديگرش را براى خودم كار 

هاى استثنايى بود. صبح براى زندانيان هيچ پيامى  محيط زندان پر از صحنه    
نداشت. بيدارى صبح، نقطه شكست رؤياهاى شب بود. خواب فرصتى بود كه روح در 

رؤياهاى شيرين و زندگى آزاد، گردش كند. ی  هزندانى، در عرصی  هتنگنانشست
كرد و شيرينى  خود مشغول مى شب بهاى ذهن زندانى را در طول  هاى افسانه خواب

گشود،  شد و زندانى چشم از خواب مى كه صبح مى نشاند. همين زندگى را بر كام مى
 داد. بار سنگين اسارت، جاى بارش، واقعيت تلخ خود را نشان مى زندان با هيبت نكبت

 شد. ساعات كامى بر زندانى مستولى مى گرفت و تلخ هاى خواب را مى شيرينىی  ههم
اول صبح دردآورترين لحظات زندان بود. همه تا آنجا كه ممكن بود، در بستر خود كه 

بردند.  سنگر خواب پناه مى به ماندند و از وحشت زندان، يك پتوى سربازى بود، مى
دنياى رؤياها پر گشوده بود، اكنون اندكى زمان  به روح لطيفى كه در طول شب

خواست باور كند كه  نمى كس هيچله بپذيرد. خواست تا وجود خود را در آن بيغو مى
اى چند لحظه پيش، فقط خواب و خيال بوده است. كسى از جايش تكان  دنياى افسانه

صحبت در كسى نبود. ی  هحال و حوصل. برد نمیچشم ديگر راه  به خورد و چشمى نمى
رمن خبود كه اى  شد، جرقه مىفزوده ناخوشايندى نيز ارويداد اگر بر اين شرايط، 

ها با  كشيد. چند نقاشى از صبح زندان كشيده بودم. نقاشى آتش مى به افسردگى را
اى  ها عده بزرگى ورق دفتر معمولى بود. در اين نقاشى به خودكار آبى رسم شده بود و

هريك نگاه روح، آرام در كنار ديوار لميده بودند.  ديدى كه چون كالبدهاى بى را مى
وادى آرزوهاشان، پر  به ها آن و روان روحندان بود. شايد بيرون از فضای ز سويى به

  .كشيده بود
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گونه امكانى براى باخبرشدن از اوضاع خارج زندان  هيچ زندانيان زندان هرمل    
خبری و  بی سنگين . غم شد نداشتند حرفى براى گفتن يا چيزى براى شنيدن پيدا نمى

اتهام دزدى، زندانى شده  به بَسّام، پسر جوانى بود كهكرد.  همه را كالفه میسكوت 
ی ي هسرشناس لبنانى بود، بارها نامی  هخودش از يك خانوادی  گفته به بود. او كه

ديدارش بيايند.  به خواست كه ها آن اش فرستاد و از براى خانوادهاز زندان سانسورشده 
يك روز كه كردند.  میاش از او دورى  خانوادهگويا جواب ماند.  ها بى نامهی  ههم اما

 دردآورىی  هبسّام رفته بود تا در دستشويى و توالت كنار اتاق، حمام بگيرد، صداى نعر
قفل و بست دستشويى را باز كرديم ولى كسى  بى بزندانيان را از جا پراند. دری  ههم

ف بسام از پشت بشكه آبى كه باالى سقی  هشد. صداى نال در آنجا ديده نمى
آلود  باالى سقف رسانيد. بسام خون به رسيد. يك نفر خود را گوش مى بود بهدستشويی 

اش در پتويى گذاشتيم و دم در اتاق  پائين منتقل كرديم. بسام را با شكم دريده به را
محمد آمدند و او را بردند. صداى فحش و  منتظر شديم تا چند سرباز همراه عريف

كم  آور بود. كم خراش بسّام، رنج هاى جان همراه با نعرهآمد،  فرياد كه از بيرون مى
كردند،  آنگاه صداى ناموزون پاى افرادى كه بسّام را حمل مىفرو نشست و  ها نعره

 صداهاى ديگر را با خود برد.ی  ههم شنيده شد. لحظاتى بعد صداى ماشينى آمد كه

ندانيان حرفى براى آنگاه سكوت موقتى كه بر اتاق نشسته بود، شكسته شد و ز    
كردن، پيدا كردند. بازار گفت و شنود پيرامون خودزنى  گفتن و موضوعى براى بحث

بسّام، گرم بود كه ناگهان در زندان باز شد و پنج سرباز وارد اتاق شدند تا با راهنمايى 
اى را كه بسّام با آن خودزنى كرده بود، پيدا كنند. البالى وسايل  محمد، وسيله عريف

مورد جستجو قرار گرفت.  زمان هم، دستشويیآب باالى ی  هانيان و نيز محل بشكزند
آب پيدا شد و بازرسان ی  هخون، كنار بشك آغشته بهی  هزد سرانجام يك تكه فلز زنگ

هم ريخته بودند، از اتاق خارج شدند. مدتى طول كشيد تا  اتاق را بهی  هكه دل و رود
اى كه چند  شده دوزى دنبال كيف منجوق كند. من به خود را پيدا به هركس اشياء متعلق

اى  گشتم. اين جوان ارمنى كه زندانى باتجربه خريده بودم مى« وارطان»از پيش روز 
زمان را ی  ههاى بيهود دوزى كه در زندان آموخته بود، تكه بود، با هنر منجوق

ساخت  جاليى مىدوخت و از آن كاالى پر هم مى هاى ريز و رنگارنگ به صورت دانه به
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هاى ماليمى بودم كه بر  تبلور رنگی  هكشيد. من شيفت خود مى به كه ديده و دل را
برای پيدا من، حسن، ی  هبخشيد. همسفر آن جان مى به درخشيد و دستى مى اين كيف

حتا  كشيد و همه جاى اتاق سر مى به با تمام نيرو مانند كارآگاهى زبردستكردن كيف 
د كه يكايك زندانيان را مورد سوءظن قرار دهد و در بين اشياء دا خود جرأت مى به

دريغ حسن و رنجى كه در  دنبال كيف بگردد. من از كوشش بى نيز بهها  آن به متعلق
زندانيان ی  ههم كردم. او پيدا بود احساس خجالت مىی  هشدن كيف در چهر اثر گم

اى ابراز همدردى  ونهگ به فهميدند كه كيف ابراهيم )من( گم شده است و هركس
خود جلب كرده بود، در حين  به زندانيان را قبالًی  ههم كرد. اين كيف زيبا كه چشم مى

بازرسى سربازان ناپديد شد. خيلى طبيعى بود كه آن كاردستى زيبا دل سربازى را 
خوبى  ما بهی  ههم دست سرباز چسبيده باشد. اين خيال در فكر و كيف بهباشد ربوده 
 ده بود.جا افتا

و سپس ورود ناگهانى  بچرخش سريع درشنيده شد كه ساعتى بعد صدايى 
صورت  شدند.يكپارچه چشم و گوش ی زندانيان  همهدنبال داشت.  را بهمحمد  عريف
اى گلويش را  محمد چون آتش سرخ شده بود. گويى بغضى يا حرف ناگفته عريف

دايى كه در گلويش مانده بود ما را جاروب كرد و صی  ههم فشرد. نگاه تند عريف مى
چه كيفى بوده كه گم شده؟ اگر تا دو ساعت ديگر آن را پيدا »بيرون پريد. وى گفت: 
گرديم تا آن را پيدا  هاى بدنتان را مى سوراخ سمبهحتا  آئيم و نكنيد، با سربازها مى

محمد  عريفپيش خودم من « حال كسى كه كيف پيش او باشد. به وقت واى كنيم. آن
كرد، سرزنش كردم. صحبت درباره  كه از سربازان دزدش بدين شكل دفاع مى را

شده  موعد تعيين كه اين وگوها بود. با گفتی  ههم سرنوشت كيف ابراهيم )من( محور
محمد سر رسيده بود هيچ خبرى از بازرسى نشد. شايد عريف ترسيده  از سوى عريف

قوز بشود هم ناپديد شود و  یچيز ديگربازرسى وادارد،  به بود اگر سربازان را دوباره
اتاق آمد. ما را  به محمد مثل هر روز براى سرشمارى باالى قوز. هنگام عصر، عريف

پايان رساند. آنگاه پرسيد چه  به يك با انگشتش نشانه گرفت و شمارشش را به يك
شناسد. من و حسن دست بلند كرديم. حسن كه با  خوبى مى كسى كيف گمشده را به

شناخت. ما  دانه مى به هاى كيف را دانه همسفره و بسيار صميمى بود، شايد منجوقمن 
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حسن  به بارها با هم اين كيف زيبا را تماشا كرده و هنر وارطان را ستوده بوديم. عريف
طور دقيق مورد تفتيش قرار دهد زيرا وى  زندانيان را بهی  ههم دستور داد كه اثاث

ق بيرون نرفته است. حسن اين زحمت را پذيرفت و مطمئن بود كه كيف از آن اتا
خواندم. شوخى نبود، حسن اجازه  پايان مى او لذتى بىی  هكار شد. من در چهر دست به

هاى  زندانيان را زير و رو كند. او از بساط پنهان و انبانی  ههم ريز داشت خرده
طول  ساعت به حسن بيش از دوی  هرحمان بیآورد. بازرسى  همه سردرمى آميز اسرار

انجاميد و نتيجه همان شد كه از اول بود. هيچ اثرى از كيف ابراهيم )من( در بساط 
دفتر زندان  به بودن بازرسى توسط عبداهلل پنهان و آشكار زندانيان نبود. خبر ناموفق

صدا  روى خودش نياورد. من هم هم به شدن كيف را محمد گم ابالغ شد و ديگر عريف
زبان  به ن بارها تنفر خود را از سربازانى كه از زندانى چيزى بدزدند،با ساير زندانيا

 آوردم.

حسن مصرى تمام ام  سفره همشدن كيف، دوران زندانى  دو ماه بعد از جريان گم    
كار كرده بود. در آخرين  ها در يك كشتى باربرى بين اسكندريه و بيروت شد. او سال

اخداى كشتى سه روز مرخصى گرفته بود تا در شهر ديدنى بيروت، از ن به سفرش
عياشى زده بود.  به هاى بدنام بيروت، دست گردش بپردازد. حسن در محله به بيروت

زندان منجر شده بود.  به دزدى و دزدى به پولى پولى و بى بى به بندوبارى عياشى و بى
آب و علف  در بيابانى بى ماه زندان، بنا بود حسن در مرز سوريه طى شش از پساكنون 

اندك پولى كه من در دفتر زندان داشتم،  به رها شود. او كه آهى در بساط نداشت
نام ابوسعد نيز  شد، يك زندانى به چشم دوخته بود. اتفاقاً همان روز كه حسن آزاد مى

كرد.  ضا مىرسيد. ابوسعد هم التماس دعا داشت و از من پول تقا پايان مى به زندانش
 ها آن حسن و ابوسعد دادم تا به دست آخر مقدارى از پولى كه در دفتر زندان داشتم

 دمشق برسانند. به اى خود را بتوانند از مرز با وسيله

حسن و ابوسعد زندان را ترك كردند و دست زمان زندانيان ديگر را نيز از زندان     
در بين جمعيت  هاى شلوغ دمشق انسال بعد روزى در يكى از خياب بيرون برد. يك
با هم سخن  ياد زندان هرمل به چشم ابوسعد افتاد. هردو ايستاديم و به انبوهى چشمم

گفت كه وى آرزو داشته روزى مرا ببيند تا آنچه را كه ديده است  گفتيم. ابوسعد مى
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دوزى گمشده را حسن دزديده بود.  نجوقابوسعد، كيف می  هگفت به برايم تعريف كند.
 مسافرى فروخته بود. به خروج از زندان، كيف را از پسحسن 

 

  پايان دوران محكوميت

( 1973فوريه  2)1351بهمن  13زندان من در تاريخ ی  هحكم دادگاه دور به بنا
 روز تعيين سرنوشت من بود. در اين روز خطر بهمن 13 رو از اين رسيد. پايان مى به

 كردم و توانست واقعيت پيدا كند. از مدتى پيش روزشمارى مى ايران مى به تحويل
هاى آن برابر تعداد  عادت زندانيان، جدولى شطرنجى رسم كرده بودم كه تعداد خانه به

 ها را گذشت يكى از خانه مانده از دوران زندانم بود. هر روز كه مى روزهاى باقى
كندى  به هاى سفيد در جدول زمان، كردم. خانه مى شدن آن روز، سياه نشان سپرى به

 كرد. رنگ عوض مى

كه با اتومبيل الاقل  تا هرمل داشتن مالقات در اين زندان دشوار بود. مسير بيروت    
و امنيتى علت موقعيت سياسى  به گذشت. مى كشيد، از شهر زحله ساعت طول مى سه

رغم دورى  توانست با خطراتى همراه باشد. على اين شهر مى به وآمد ، رفتشهر هرمل
ديدارم آمد  به ماهه يكهای  بازهچند بار در  شناس حقتراب بودن اين مسير،  و نامناسب

خى از خبرهاى بيرون زندان را وگو داشتيم. وى بر اى ديدار و گفت و هربار چند دقيقه
 محمودها خبر شهادت  گفت. در يكى از اين مالقات در فرصت كوتاه مالقات برايم مى

كردم محمود كه از دستگيرى بزرگ در  من داد. تا آن لحظه فكر مى به را شامخی
 برد. سر مى در برده بود، در خارج به ايران جان سالم به

 از پسكه در زندان رمل با من همراه بود، قرار گذاشته بوديم كه  حمد يقينىبا م    
اى رمزى با ظاهر معمولى، براى يكديگر بفرستيم تا من از  آزادى، هرچند گاه، نامه

اوضاع بيرون زندان باخبر باشم و رفقاى بيرون زندان نيز از وضع من در زندان مطلع 
اين  از پسكردم اين بود كه  هاى خود مطرح مى نامهی  ههم كه درگردند. سؤالى 

بودن حكم  زندان، وضعم چگونه خواهد شد. نداشتن مدرك شناسايى معتبر و مبهم
از راه تماس نيز  در لبنان كرد. سفارت ايران بينى را دشوار مى دادگاه نظامى، اين پيش

منصور »انجام برساند.  ايران به به كوشيد كه تحويل من را ين كشور میبا مقامات ا
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بود و روابط  هاى مهم ساواك در خاورميانه، سفير ايران در لبنان يكى از مهره« قدر
ی  هاين رابط پيش ازرفت.  بهبود مى به تيرگى چندساله، رو از پس بين ايران و لبنان

در اين كشور و تحويل ندادن او  با ايران بخاطر حضور سپهبد تيمور بختيار لبنان
 ايران تيره شده بود.  به

ائب ، از صتركيه، ياسر عرفات به تحويل دو مبارز ترك از سوى دولت لبنان از پس    
 ايران جلوگيرى كند. به ، قاطعانه خواسته بود تا از تحويل ماوزير لبنان ، نخستسالم

 رمزى كهی  هكه در جريان خبرهاى بيرون زندان بود، در سه نام محمد يقينى    
ايران و در خارج توضيح داد.  زندان فرستاد درباره سرگذشت تلخ تشكيالت ما در به

اين  به فرار از زندان را بارها بررسى كرديم و ی وقتى با محمد در زندان بوديم مسئله
پذير نيست. محمد با  گرفتن از بيرون، هرگز امكان نتيجه رسيديم كه فرار بدون كمك

دن وجود دا اى براى فرارى گونه زمينه اى نوشت كه هيچ امكانات موجود در نامه به توجه
زد. من برخالف  در انتظار سرنوشتى بودم كه رويدادها آن را رقم مىپس  ازآنندارد. 

 كه اين زندان، هرگز خشنود نبودم ضمنی  هشدن پايان دور ساير زندانيان از نزديك
 بودن در زندان نيز جايى براى خوشحالى نداشت. 

ديدارم آمد. او كوشيده بود  به شناس حقتراب  1972در يكى از روزهاى آخر سال     
پايان دوران محكوميت  از پستا از طريق وكيلم اطالعاتى پيرامون سرنوشت من 

براى كسى روشن  خروج از زندان هرمل از پسدست آورد اما چگونگى وضع من  به
 نبود.

شد.  صفر نزديك مى به معكوسبا گذشت روزهاى كوتاه و سرد ژانويه، شمارش     
همچنان نامشخص مانده بود. روال كار بر اين بود  سرنوشت من بعد از زندان هرمل

رسيد كه  زندان مى به اى از شهربانى لبنان كه دو هفته پيش از پايان محكوميت، نامه
وزهاى آخر ژانويه در انتظار چنين رنوشته شده بود. در آن چگونگى آزادشدن زندانى 

دريافت نكردن محمد نيز  از  شهربانى خبرى نشد. عريفی  هاى بودم ولى از نام نامه
 زده بود.  سرنوشت من شگفتی  هيی در بار چنين نامه

بود و اكنون يك ماه  (1972دسامبر  28)1351دی  7آخرين ديدار با تراب در     
از پايان زندان، خودش و يا فرد پيش گفت كه ن ديدار آگذشت. وى در  مىديدار از آن 
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من  آگاه شوند.ديدارم خواهند آمد تا از چگونگى وضع آزادشدنم،  به ديگرى از دوستان،
او و باالخره در انتظار روز  ی شهربانى، در انتظار تراب يا فرستادهی  هدر انتظار نام

ندان بود روزشمارى كه آخرين روز ز( 1973فوريه  2) 1351بهمن  13جمعه 
كردم و  زندان را، سياه مىی  هماند اى از جدول روزهاى باقى كردم. هر روز خانه مى

 افزودم. در اين ميان نه از تصميم شهربانى لبنان سطرى بر خاطرات تكرارى زندان مى
وشت خبرى بود و نه از ياران تشكيالتى. خوشحالى پايان زندان با نگرانى از سرن

توانست با خود همراه داشته  آميخت. تنها چيزى كه دوم فوريه مى نامعلومم درهم مى
 بود. باشد، پايان زندگى در زندان هرمل

 

  روز آزادى از زندان هرمل

بهمن 12پنجشنبه. روز ه بودپايان رسيد بهآخرين ماه زندان روزهاى پرانتظار 
اى همراه داشته  چيز تازه كه اين مانند روزهاى پيش بدون( 1973فوريه  1)1351

خبرى شد. غروب  شناس حقتراب رفت. نه پيكى آمد و نه از  كام شب فرو مى به باشد،
غمگينى كه بر ديوار مقابل پنجره گسترده بود، رخت بربست و زندان در تاريكى 

جواب سرگردان بود كه  بىهای  پر از پرسشد. فكرم در فضايى اش تنها مان شامگاهى
خود جلب كرد. عريف  به ناگهان صداى بازشدن قفل در آهنى و چرخش در، حواسم را

فردا »محمد از سوراخ در زندان صدايم كرد و با صدايى كه فقط من بشنوم، گفت: 
پرسيدم درنگ  بى« صبح ساعت شش آماده باش تا گشتى پليس تو را از زندان ببرد.

كوچك را ی  هآخر نرسيده بود كه عريف پنجر به هنوز سؤالم .كجا خواهند برد به مرا كه 
 جواب رها كرد. بست و مرا باز هم سرگردان و بى

من نزديك شد تا خبرى را كه عريف داده بود بشنود. او با چشم طمعى  به «اَنْور»    
بود كه از زندان آزاد شوم. بخش هاى من داشت، در انتظار روزى  بخشش به كه

سال زندگى انور در زندان گذشته بود. او كه فرزند زندان لقب داشت،  چهلی  هعمد
ريزهايش دل  راحتى از خرده زندان، زندانى بهی  هدانست كه در پايان دور خوب مى

بخشد. در نظر انور، من ثروتمندترين زندانى در  اين و آن مى به را ها آن كند و مى
تا  200لبنانى، معادل ی  هلير ها بودم. واقعيت هم همين بود. من با داشتن ده رمله
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حساب  ترين زندانى به امانت گذاشته بودم، پرتوان به تومان، كه در دفتر زندان  300
طمع آلوده بود  به شد. او با لحنى كه اى از من دور نمى شناس، لحظه آمدم. انور وقت مى

)به معنى برادرم( « اخى»معنى سرور( و  به )خواجه« خواجه»با القابى مانند  و
داد كه  زد. او فرصت نمى دوخت و دور من پرسه مى هم مى به اش را هاى بيهوده حرف

داد تا آنكه  شخصيتى رسواى او، مرا آزار مى صحبت شوم. بى من با زندانى ديگرى هم
 عقب راند. به اصابت كرد و او راسينه او  به ناگهان و ناخواسته دستم

انور در دامن فقر و تهيدستى زاده شده بود. پدر و مادر او در جوانى از مناطق     
مند  لبنان كوچ كرده بودند تا در آنجا از زندگى پرنعمت شهرى بهره به كردنشين سوريه

، انور يك لبنانقوانين د كش بود. از دي زحمتی  هشوند. انور اولين فرزند اين خانواد
پدر و مادر او  كه اين توانست هويت لبنانى داشته باشد. كُرد بود و هرگز نمى

متولد شده  كار و زندگى كرده و انور در يكى از مناطق آباد لبنان سالى در لبنان بيست
شناسنامه تمام نداشتن آمد.  حساب نمى نانى بهلبی  هشناسنامداشتن بود، مدركى براى 

روى اين كودك بسته بود. انور  به درهاى تعليم و تربيت و امكانات اجتماعى را
ساله بود كه پدرش در ريزش يك ساختمان در دست تعمير مُرد و مادر مسلولش  يازده

ها  خيابان به هآور خانواد عنوان نان كرد او را به كه از پنج فرزند خردسال نگهدارى مى
زند و وقتى از هيچ راهى نان  هركارى دست مى به نانی  هفرستاد. انور براى تهي

تجربه در اولين سرقتش كه  شود. اين كودك كم دزدى متوسل مى به آورد دست نمى به
شود. او در زندان، با چند  زندان فرستاده مى به افتد و دام پليس مى به زنى بود جيب

هاى مختلف  شيوه ها آن معاشرت با درشود و  سال خودش دوست مىسن و  زندانى هم
دزدى ادامه  به اى، خروج از زندان و آشنايى با دزدهاى حرفه از پسآموزد.  سرقت را مى

يك  به مرور زمان، به كند و انور اش جدا مى درپى او را از خانواده هاى پى دهد. زندان مى
ها  دارد و زمستان ا از چنگ پليس خود را دور مىه شود. تابستان اى تبديل مى دزد حرفه

 زندان برگردد. به زند تا اى دست مى جرم تازه به يابد، كه جايى بهتر از زندان نمى

كه بنا بود تغييرى در اين زندگى  كردم و همين بامداد روز بعد اين بيغوله را ترك مى    
 هرحال ديگر ورده بود. بهوجود آ يكنواخت صورت گيرد، احساسى از رضايت در من به

اى  ريزها نيازى نبود. انور در گوشه پايى و دو پيراهن و ساير خرده پتوى زندان و دم به
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 او نزديك شدم و با نويد به كز كرده بود. گويى غمى سنگين او را از پا انداخته بود.
 تراباز فردا صاحب پتوى من خواهد بود، او را خوشحال كردم. پتويى كه  كه اين
ترين چيزى  برايم فرستاده بود، بعد از پول امانتى در دفتر زندان، با ارزش شناس حق

هاى  بود كه همراه داشتم. بقيه چيزها را بين زندانيان ديگر تقسيم كردم. دفتر نقاشى
توانست باعث دردسر شود. عالوه بر تصاويرى از زندگى در  زندان، بارى بود كه مى

هايى با مفاهيم سياسى نيز كشيده  دان و رفتار غيرانسانى زندانبانان با زندانيان، طرحزن
 بودم.

خارج زندان بفرستم. اما  به آمد، سراغم مى به قصد داشتم دفتر را توسط رفيقى كه    
ترين كار مفيد  مالقاتم نيامد. از اين دفتر كه باارزش به در آخرين روز زندان نيز، كسى

زندانيانى كه  به يك از دفتر جدا كردم و دان بود، دل بريدم. تصاوير آن را يكمن در زن
فارسى و ی  هآن تصاوير نشان داده بودند، دادم. مقدارى نوشت به اى قبالً عالقه

را تا آنجا كه ميسر بود ريز  ها آن كردم. بايست نابود مى يادداشت روزانه داشتم كه مى
ام تا  و آماده امختم. احساس كردم كه بارم را سبك كردهدانى اتاق ري كردم و در آشغال

سوى مقصد نامعلومى كه در پيش دارم، ترك كنم. از آنجا كه سر تقسيم  زندان را به
نيز هاى شديدى در زندان اتفاق افتاده بود، بذل و بخشش  ها درگيرى اموال خروجى

 ممنوع بود.در زندان 

گوش  به ان، همان شب توسط عبداهللجريان تقسيم وسايل من بين زنداني    
ی  ههم عنوان چشم و گوش عريف در زندان، مورد تنفر محمد رسيد. عبداهلل به عريف

داد. ناگهان صداى ناهنجارى  او نمى به زندانيان بود و هرگز كسى موقع خروج چيزى
 رامحمد  داخل اتاق پيچيد. اين عبداهلل بود كه پيغام عريف به كوچك آهنى یاز پنجره

رسانيد. پيغام اين بود كه هركس از ابراهيم )من( چيزى دريافت  گوش زندانيان مى به
دفتر امانات  به عبداهلل تحويل دهد تا از اين طريق به كرده است، بايد همين امشب

 زندان سپرده شود.

جنجالى كه در زندان سر لحاف مال درگرفته بود، تا پاسى از شب ادامه داشت اما     
ورت چيزى نصيب عبداهلل نشد و ساعت نُه شب دستور خواب و سكوت مطلق هرص به

 بگوش زندانيان رسيد.توسط وى 



 
  برفراز خليج فارس 256

ساعت شش صبح، آخرين صداى شب پيش، يعنى صداى عبداهلل، بيدارباش را     
او قول داده بودم،  به من رسانيد تا پتويى را كه به اعالم كرد. انور خودش را سريع

بردند، من  سر مى زندانيان ديگر كه روز آزاديشان در شادى بهتحويل بگيرد. برخالف 
شد،  در فكر سرنوشت مبهمى بودم كه در پيش داشتم. وقتى يك زندانى آزاد مى

ندرت اتفاق افتاده بود كه  به كه اين زندانيان هركدام التماسى و يا سفارشى داشتند. با
ادت زندان بود، تيرى در تاريكى مقصد برسد، اين ع به سفارشى انجام شود و يا پيغامى

ها بود. هركس تلفن و  اى براى آرامش خاطر و اميدى در ميان نوميدى انداختن، وسيله
فرستاد تا شايد دست  بيرون زندان مى به آدرس و سفارشى را همراه زندانى آزادشده

ارش گرفته بند، پيغام و سف تعداد زندانيان هم به جايى برساند. من به حوادث، پيغام او را
در ساعات اوليه  كه اين بودم. چند زندانى نيز ملتمسانه تقاضاى پول داشتند. همه از

ساعت هشت مانده بود كه  به كردند. دقايقى روز مرا از زندان نبرده بودند، تعجب مى
عقب راند و با صداى بلندى كه بر جنجال زندان  به آهنى رای  همحمد دريچ عريف

دريچه نزديك شدم  به ن گفت وسائلم را جمع كنم و آماده باشم.م به چيره بود، خطاب
زندان آمده است. جواب منفى او را در حركت  به و پرسيدم آيا كسى براى ديدارم

سرش مشاهده كردم. با اين حساب سرنوشت نامعلوم من در گرو لحظات پرهيجانى 
 آن تكيه زدم. به بود كه در پيش داشتم. دست خالى در انتظار بازشدن در آهنى،

سر ساعت هشت، در باز شد. ضمن خداحافظى با زندانيان، اتاق زندان را ترك     
دفتر زندان رفتم. عريف درحالى كه كشو ميزش را جلو  به محمد كردم و همراه عريف

من انداخت و گفت:  به من بازگرداند، نگاهى به مانده پول امانتى را كشيد تا باقى مى
شود، بنا بود پليس گشتى ساعت شش اينجا باشد و تو را  چه مى ببينيم سرنوشت تو»

 عريف كه اين قبل از« شان پيدا خواهد شد. تحويل بگيرد. هرجا باشند سروكله
هايم را كه در انتظار شنيدن خبرى بود،  ها بپردازد، زنگ تلفن گوش شمارش پول به

و حركات او را دنبال ها  حواسم گفتهی  ههم آزرد. عريف گوشى را برداشت و من با
كننده براى عريف ناآشنا بود. معلوم بود كه عريف در حال دريافت  كردم. تلفن مى

دستورى از باالتر از خودش است. ناگهان اسمم را در كلمات عريف شنيدم. پس اين 
اطاعت »چند دقيقه صحبت، عريف با جمالت  از پسشد.  من مربوط مى به تلفن
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گوشى را آرام سرجايش المه را پايان داد و در حالى كه مك« خداحافظ»و « شود مى
ی عريف  گفته «كارت دبه كرد.»من دوخت و گفت:  به هايش را گذاشت، چشم مى

درنگ از  بى« يعنى چه؟». ام كرده بود افزود كالفهكه و بالتكليفی  محمد بر ابهام
 را گذاشت و گفتاج به رسيده بود او به دهانم بيرون پريد. عريف فقط دستورى را كه

مأموران آگاهى  به دو سه ساعت آينده، مرا دراتاق زندان برگردم و منتظر باشم تا  به
 تحويل دهد.« زحله»شهر 

اى بر سرنوشت من  كردم. معماى تازه سرماى شديدى در درون خود احساس مى    
 ام. من آگاهى آن هرگز سروكارى نداشتهی  هرادا و . با شهر زحلهچنگ انداخته بود

 پايان رسيده بود. هيچ دليلى براى تحويل به جرمى در زندان بودم و مدت مجازاتم به
 ديديم.  نمی پليس زحله بهدادن من 

زندانيان دورم جمع شدند و از ی  ههم زندان بازگرداندند. در اتاق زندان به مرا    
اى براى اظهار نظر و سرگرمى خود پيدا كردند. هركس  ازگشتم، وسيلهبی  همسئل

گوش  به« جاسوسى»اى نيز كلمه پرمعنى  كرد. از گوشه خياالت خودش را زمزمه مى
هاى زندان بود كه هروقت مسئله يك زندانى براى آنان مبهم  رسيد. اين از عادت

 كردند. نمود، آن را با برچسب جاسوسى حل مى مى

 آهنى ظاهر شد و با اشارهی  هعت نزديك ده صبح بود كه عريف پشت پنجرسا    
اى، جمع كن و بيا بيرون. تو  زندانيان بخشيده به هايى را كه پتو و لباس»من گفت:  به

دستور عريف و با اكراه، پتو  به زندانيان« اين وسايل نياز دارى. به خودت در زندان آينده
دفتر زندان  به ،در دست عريفبازويم گرداندند. دوباره من بر به و چند قطعه پوشاك را

هدايت شدم. مرد ميانسالى با موهاى ژوليده و صورت بزرگى كه با هيكلش تناسب 
كرد. وقتى از كنار او گذشتم با  در ايستاده بود و مرا تماشا مىی  هنداشت، در آستان

مور ديگر آگاهى دو مأ« بس كن ديگه، هى جرم پشت جرم.»لحنى تحقيرآميز گفت: 
 ها آن ی ههم نيز در اتاق نشسته بودند. كلماتى بين عريف و مأموران ردوبدل شد و

براساس دستور دادستانى  نام ابراهيم آوخ ترتيب، من به كاغذى را امضا كردند. بدين
 شدم.آگاهى اين شهر تحويل داده ی  هادار مأموران  به زحله
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 «َزحله»بازداشت در 
هاى  افتاد و من با دست هاى جاده مى اى در چاله چوله هاى فولكس واگن قورباغه چرخ
پريدم. مأموران در دنيايى جدا از دنياى من، از  هوا مى به شده، روى صندلى عقب قفل

و نيم بعد،  خنديدند. حدود يك ساعت گفتند و مى شان مى هاى آخر هفته عياشى
متوقف شد. روى ديوار بلند و زمختى  اتومبيل در مقابل ساختمان بزرگى در شهر زحله

ها  آور شده بود، نقش بسته بود. وقتى از پله ، نامى كه براى من تهوع«شهربانى»كلمه 
ت داد. من دس به شديدىی  ههاى پيشين افتادم و دلشور ياد بازجويى به رفتم، باال مى

رد گم براى بازجويى هر بايست در  مىمن كه عضو يك سازمان مبارز مخفی بودم 
بسيار دشوار بود. وقتى در  یكردم و اين كار بسيارى از حقايق را كتمان مىكردن، 

اتاق رئيس آگاهى، روى صندلى نشستم، خستگى يكسال و نيم زندان را يكجا 
روزشمارى كرده بودم.  بهمن 13جمعه احساس كردم. از شش ماه پيش از آن، براى 

شدن  عالمت سپرى به هاى جدول روزشمارى در دفتر يادداشت روزانه، تمام خانه
 ، هنوز سفيد بود.سيزده بهمن به روزهاى زندان، سياه شده بود. فقط يك خانه متعلق

حكم مقامى كه داشت، ورزيده و قدبلند بود ولى پشت  به آگاهىی  هادار رئيس    
بزرگ كرده بود. او بعد از كمى سالم و گيری  ی چشم بگونهشينى شكمش را ميزن

او «. خير»گفتم: « ايم؟ اينجا آورده به دانى چرا تو را مى»تعارف، آرام و خونسرد گفت: 
گفتارش  به اى تمسخرآميز پاكتى كه روى ميزش بود، انداخت و با خنده به نگاهش را

زندانم تمام ی  هگفتم چه حرفى، من دور« بزنى. ايم كه حرف آورده»چنين ادامه داد: 
گوش بگيرد، اسم و  به مرای  هگفت كه اين شدم. وى بدون شده و بايد امروز آزاد مى
شناختم. نام  شناسى. اين نام را مى را مى« بشير عبداهلل»رسمم را پرسيد و گفت: 

كرد. گفتم نه  آن اياب و ذهاب مىبا  شناس حقتراب اردنى بود كه ی  هگذرنام
ايرانى از كشو ميزش بيرون كشيد و عكس ی  هوقت يك گذرنام شناسم. آن نمى

من «. اين عكس كيست؟»ام، نگه داشت و پرسيد:  گذرنامه را در برابر چشمان خسته
 اى روزنامه شباهت داشت. در ذهنم عكس كليشه به خودم را در آن ديدم. عكس

قالبى  ی اين گذرنامه»گشتم كه رئيس آگاهى گفت:  وناگون مىدنبال چراهاى گ به
اطالعى  من اظهار بى« مال توست! بايد بگويى چه كسى آن را درست كرده است.
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ام و هيچ  كردم و واقعيت هم همين بود. گفتم از يك سال و نيم پيش در زندان بوده
ام. هيكل درشت  تهاطالعى از حوادث خارج زندان ندارم. از كسى هم گذرنامه نخواس

 كشو ميزش بازگرداند. به ، گذرنامه را«اَهلل يَعْلَمْ»خود داد و با گفتن:  به پشت ميز تكانى

 ،كراوات سياهی و پيراهن سفيد كارمند بادر اين هنگام در اتاق باز شد و جوانى     
ور سالم ابراهيم! درود بر تو خالد! حالت چط»من گفت:  به درنگ وارد اتاق شد و بى

اينها همه اسامى مختلفى بودند كه « است على؟ خوب محمد اسم ديگرى هم دارى؟
ام منعكس بود. اين مأمور از من  استفاده كرده بودم و در پرونده ها آن در جايى از

خواست كه او را دنبال كنم. در اتاق مجاور، بازپرسى رسمى شروع شد. او سؤاالت را 
نوشت. هرنوع ارتباطى را با  جواب مرا مى وپرسيد  میبراساس يك فرم مخصوص 

رسيد و هرگز  نظر مى حوصله به جعل گذرنامه ايرانى انكار كردم. بازپرس خسته و كم
كرد و با  اى اصرار نمى وارد جزئيات اتهامات قبلى من نشد. او روى هيچ نكته

سؤالى  نوشت. وقتى ديگر هايم را، هرچند كه گاهى غيرمنطقى بود، مى تفاوتى پاسخ بى
اى آشنا  قيافه به راهرو، نگاهم به محض ورود به خارج اتاق هدايت شدم. به نمانده بود،

اش، حكايت  پريده عبوس و رنگی  هگردن داشت، افتاد. چهر به كه يك شال فلسطينى
 ونهم پيوست و بد اى به لحظه شناس حقتراب كرد. نگاه من و  از رويدادى ناگوار مى

هيچكدام از ما نشانى از آشنايى با يكديگر بروز دهيم، از هم دور شديم.  كه اين
اى روانم را آزرد. تراب تنها فردى از ياران تشكيالتى ما بود  دستگيرى او چون ضربه

هاى خارجى  مرزى تشكيالت و از جمله تماس خاورميانه كارهاى برونی  هكه در منطق
كرد بلكه براى  بودن مرا دشوارتر مى تنها وضع زندانى نه كرد. دستگيرى او را اداره مى

انتها رساندم. مأمور  به شد. همراه مأمور آگاهى، راهرو را كل تشكيالت، گران تمام مى
زيرزمين راه داشت. در پائين  به قفل درى را باز كرد و وارد پلكان باريكى شديم كه

 داد. پلكان يك پليس كشيك مى

ى بين مأموران صورت گرفت و بار ديگر درى آهنى گشوده وگوى مختصر گفت    
يك سلول كوچك كه توسط يك  به كام خود كشيد. به شد و بازداشتگاه ديگرى مرا

شد، فرستاده شدم. دستگيرى تراب، معماى  آهنى از راهرو كنارش  جدا مىی  هپنجر
 از ورودمدانم چقدر  خود مشغول كرده بود. نمى به دشوارى بود كه ذهنم را سخت
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سوى در اصلى بخش  به اين سلول گذشته بود كه صداى بازشدن قفل نگاهم را به
خروج  از پسسلول من فرستادند.  به كشيد و تراب در افق نگاهم پيدا شد. او را نيز

مأمور زندان از اين بخش، ما فرصت يافتيم تا آنچه را كه اتفاق افتاده بود براى 
 يكديگر توضيح دهيم.

 

  شناس حق تراب دستگيرى
حركت كرده بود تا  سوى هرمل به ساعت هفت بعدازظهر روز پيش، تراب از بيروت

همراه  نم برای يی رنامهذگ . او دنبال كند بامداد روز بعد، خروج مرا از زندان هرمل
 شوم. سوريهتوانم با آن گذرنامه وارد ، بكنندآزادم  مرز سوريهتا اگر در آورده بود 

مورد ست توان سوى اين شهر مى ، حركت شبانه بهعلت موقعيت ناجور شهر هرمل به
 از پسبگذراند.  تصميم گرفته بود كه شب را در زحلهتراب  رو . از اينسوءظن قرار گيرد
ی تاكسی  رسند. وی از  راننده زحله، می به راه بيروت تا هرملی  هدو ساعت در نيم
كه متوجه می شود كه تاكسی دارد از  يك هتل برساند. همين به  ميخواهد كه او را

تا خود هتلی پيدا كند. تراب نادانسته در برابر  شود از تاكسى پياده مىشود  شهر دور می
نگهبانی از مركز پليس ايستاده  به  ليس از تاكسی پياده شده بود. پليسی كهپاسگاه پ

آيد تا ببيند در آن هنگام شب مردی تنها در آن محل چه ميكند.  سراغ او می به  بود
از »پرسد:  گيرد. پليس مى از پليس سراغ هتلى را در آن نزديكى مى شناس حقتراب 

كه مركز دادوستد موادمخدر و « هرمل»وقتى اسم « روى؟ كجا مى به آيى و كجا مى
 كند. شود و سؤاالت ديگرى نيز مطرح مى رسد، كنجكاو مى گوشش مى اسلحه است، به

است و كسى را در شهر  اردنى، ساعت نُه شب عازم هرملی  هفردى با گذرنام كه اين
آنچه را خواهد كه  پليس از تراب مى انگيزد. برمیپليس را ظن  سوءناسد، ش نمىزحله 

 وى نشان دهد. با بازشدن زيپ كيف دستى، چشم پليس بهدارد اش  كيف دستىدر 
اى  يك اردنى گذرنامه»شود.  تر مى افتد و مسئله پيچيده ايرانى مىی  هگذرناميك  به

برد و گذرنامه را در زير  اخل پاسگاه مىد به پليس تراب را« ايرانى در كيف خود دارد!
 كند. دقت بررسى مى نور كافى به
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يی  با گذرنامهاى غيرعادى در كار است. تراب  كند كه مسئله پليس احساس مى    
او مأموريت  به گويد كه يكى از اعضاى سازمان الفتح مى« هلل بشير عبدا»نام  اردنی به

 ی ببرد و از چگونگى تهيه داده است تا اين گذرنامه را براى فردى در زندان هرمل
يك ايرانى  كه اين گذرنامه و يا علت ارسال آن براى زندانى مزبور، اطالعى ندارد.

نام محمد  ايرانى بهی  هبوده است و گذرنام زندان هرمل)من( در  نام ابراهيم آوخ به
بودن هويت زندانى و  شود، خود دليل بر جعلى براى وى ارسال مى صالحى كوهستانى

شان بودن آن را ن نوع عكس گذرنامه نيز غيرعادى كه اين يا گذرنامه است. ضمن
بودن هويت ابراهيم  يا جعلىدرست بودن كند كه از  تراب تأكيد مى كه اين ادهد. ب مى

تواند جعلی  ی كه میاما بخاطر همراه داشتن مدرك )من( يا گذرنامه هيچ اطالعى ندارد
 شود.  دستگير میباشد 

دام پليس رفته بود،  به پاى خود به اى همچون طعمه شناس حقتراب بدين ترتيب،     
رساند. پاسى از شب گذشته  مركز شهربانى مى به هاى تلفنى خبر اين دستگيرى را پيام

بود كه زنگ تلفن، سكوت مطلق را در ويالى سنگى دادستان، واقع در كوهساران 
شود و در  از خواب بيدار مى شكند، دادستان شهر زحله ( مى، )جبل لبنانزيباى لبنان

گرفت كه آيا  بايست همان شب تصميم مى گيرد. دادستان مى جريان حادثه قرار مى
آزادى او باقى است، صادر كند  به را كه فقط چهار ساعت قرار بازداشت زندانى هرمل

شريك جرم  ت و زندانى هرملجرم اثبات شده اسكند. از نگاه او  نمیيا خير؟ درنگ 
آگاهى، تماس با ی  هادار كشيكمأمور رسد و  شهربانى مى به است. دستور بازداشت

كند. ساعت هشت بامداد روز بعد، دستور بازداشت  روز بعد موكول مى به را زندان هرمل
ندانم در ساعت شش صبح پايان يافته زی  هدوربر أساس حكم دادگاه نظامی من، كه 

 .ه بودابالغ شد زندان هرمل به بود،

شود و با يك نفر ديگر در يك سلول قرار  بازداشتگاه فرستاده مى به تراب آن شب    
آيد تا با  هاى سلول مى پشت ميله به گيرد. ساعت ده و نيم صبح، وكيل آن مرد مى

عنوان يك  شمارد و خود را به ند. تراب نيز فرصت را غنيمت مىوگو ك موكل خود گفت
 خواهد كه جريان دستگيرى او را كند و از او مى وكيل معرفى مى به عضو سازمان الفتح

 اطالع آن سازمان برساند و در صورت امكان، وكالت او را نيز بپذيرد. به
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ها نيز  فلسطينى به سال شيعه مذهبى است كه نسبت وكيل ميان  ىالدين عراج زين    
وى اطمينان  به كند و تراب استقبال مى نهاد پيش دارد. او ازإحساس همبستگی 

 تماس بگيرد. در بيروت با سازمان الفتح ترين زمان كوتاهدهد كه در  مى

سكوت فضاى بازداشتگاه را پر كرده بود. غير از من و تراب تنها يك بازداشتى     
هاى  برد. حضور او را فقط از بوى سيگار و سرفه سر مى ديگر در سلول مجاور ما به

ها،  كرديم. تراب خبرهاى بيرون از زندان و جريان دستگيرى خشكش احساس مى
سازمان »نام ما، اسم  داد. گروه بى ن ما را در ايران، شرح مىشدن يارا ها و كشته اعدام

 را براى خود انتخاب و اعالم كرده بود.« مجاهدين خلق

مجاهدين خلق »با نام  1350بهمن  20سياسى سازمان در تاريخ ی  هاولين بياني    
، نگاشته و شناس و تراب حق شامخی محمود، دربيروت توسط حسين روحانى« ايران

 متن آن توسط بخش فارسى راديو عراق، پخش شده بود.

وگوى آن روز ما  بحث و گفتی  هدر نام سازمان، زمين« مجاهد»ی  هكاربرد كلم    
معناى كوشنده است، در فرهنگ عربى رنگ مذهبى دارد و  به بود. اين كلمه كه

سازمان،  ایبرستفاده از اين نام كند. ا در راه اهداف مذهبى را تداعى مى كوشنده
توانست گوياى هويت ايدئولوژيكى آن باشد. اگرچه ياران ما غالباً روشنفكرانى  نمى

اين تشكيالت  به ها آن هاى مذهبى ريشه داشتند، اما پيوستن بودند كه در خانواده
يك سازمان مبارز،  به پيوستن ها آن . هدفنبود ها آن مذهبىی  هسياسى، اداى فريض

اى براساس آزادى و عدالت اجتماعى بود. ياران ما جوانانى بودند  در راه برقرارى جامعه
 كردند. هدف بودن، آگاهانه مسئوليتى در برابر جامعه احساس مى كه ضمن مسلمان

ون هاى جامعه، بد طيفی  ههم برقرارى نظامى عادالنه بود كه در آن ها آن
 درنظرگرفتن مذهب و تفكرشان، از حقوق برابر برخوردار باشند.

در اين سازمان  هاى اجتماعى و تاريخى گيرى از متون مذهبى و يا تحليل بهره    
مذهب يا كمونيسم نبود. آرزوى  به چون و چرا ینهادن ب معناى گردن به وجه هيچ به

هاى انسانى و از جمله  آرمان به دبن بزرگ ياران ما ايجاد كشورى مستقل و آزاد و پاى
كرد. مبارزه با فساد و  نظر ما مذهب نيز آن را تبليغ مى عدالت اجتماعى بود كه به

برقراركردن دولتى كه در خدمت مردم باشد و عدالت اجتماعى را در سطح جامعه 
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 های  نمود. انقالب مذهب نيز ممكن مى به گسترش دهد، چيزى بود كه بدون توسل
طلبانه در نقاط بسيارى از جامعه بشرى،  هاى آزادى ى عصر جديد و جنگاجتماع

، از «مجاهدين خلق»اى، نام  داد. براساس چنين زمينه صحت اين ادعا را نشان مى
 آمد. نظر مى داد، نارسا به گروه مبارز ما و هدف آن، رنگ مذهبى مى به اين نظر كه

هاى  بود، فرصت داشتيم تا روى محمل روز يكشنبه كه تعطيل آخر هفته در لبنان    
 خود فكر كنيم و براى بازجويى، آماده شويم.

 

 زندان زحله
صبح دوشنبه هر لحظه در انتظار فراخواندنمان براى بازجويى بوديم. ساعت حدود 

دادگسترى بردند. در آنجا شوقى ارملى  به را شناس حقتراب يازده صبح بود كه من و 
را مالقات كرديم.  الدين عراجى و زين (بخش فلسطين )سازمان آزادی وكيل ساف

شدن هستى، من كه ديگر از  ابراهيم! تو متخصص زندانى»شوقى وقتى مرا ديد گفت: 
زحمات پيشين خود و ی  ههم شايد در اين لحظه، شوقى« كشيدن تو عاجزم. بيرون

هرحال او  پنداشت. به همكارانش را كه براى آزادى من انجام شده بود، هدررفته مى
 بودن خود، پافشارى كنيم. توصيه كرد كه در بازپرسى، روى مسئله فلسطينى و فدايى

ديده  شهر زحله هاى وسيعش تمام لحظاتى بعد در سرسراى بزرگى كه از پنجره    
 ، نشسته بودم وبرخورد اما بسيار جدی و كنجكاو خوششد، در برابر جوانى  مى
 رسيده كه شايد بنا دوران دادم. اين جوان تازه به او گوش مىی  هسؤاالت پيچيد به
است از همه خو اش گرفته بود، مى طايفهی  ه، شغلش را براساس سهميسنت لبنان به

قالبى كه همراه تراب ی  هكردن پيرامون گذرنام جاى سؤال چيز سردربياورد. او به
آغاز كرد. وقتى  كشف شده بود، بازپرسى را از جريان دستگيرى من در فرودگاه بيروت

هايش را براى شنيدن جواب من تيز كرده بود، گفتم كه جريان بازپرسى حادثه  گوش
محكوميت من حتا  و مراحل قانونى آن پرونده وهست ام  بيروت، در پروندهفرودگاه 

گرى خود  اى از ناشى نيز پايان يافته است. بنابراين جوابى براى گفتن ندارم. او لحظه
از عرش خيالى خود فرو نيفتد، ابرو درهم كشيد و  كه اين خجل شد. آنگاه براى

اينجا تو در اختيار »ميز كوبيد و داد كشيد: مشتش را كه از عصبانيت گره كرده بود، بر 
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 و شوقى ارملى، حرف مرا الدين عراجى زين« بازپرس هستى و بايد حرف بزنى.
را براى خود  "رارزشپُ"اى محترمانه تكرار كردند و از او خواستند كه وقت  گونه به

قالبى ی  هو جواب در مورد گذرناماى كه پايان يافته است، تلف نكند. سؤال  مسئله
 از پسانجام شد. من و تراب آنچه در بازپرسى قبلى گفته بوديم، تكرار كرديم و 

با ما از خداحافظى پيش بيرون اتاق هدايت شديم. شوقى  به هاى بازپرسى امضاى برگه
با وى همواره كند و  نبال مىمسئله را د مان عنوان وكيل به الدين عراجى گفت كه زين

 هاى من و تراب، ما را دست به زدن قفل از پسدر تماس خواهد بود. مأمورى جلو آمد و 
مراقبت دو پليس  تحت طرف لندرور پليس هدايت كرد. در قسمت عقب جيپ و به

هاى  شد. درخت رفت و از شهر دور مى پيش مى به اى نشسته بوديم. لندرور در جاده
ر كوهستانى با سرعت و با آهنگى يكنواخت از برابر ديدگان ما سخت و تناو

ها،  شدن پليس ساعتى بدين منوال گذشته بود كه توقف لندرور و پياده گريختند. نيم مى
 زندان را خبر داد. به رسيدن

اى كه شش ماه پيش در ذهنم نقش بسته بود، مجدداً در برابر چشمانم قرار  منظره    
ماه را در رخ داشته باشد، بر بلندى مشرف  رنج شش كه اين بدون داشت. زندان زحله

 آزادى را لمس كرده باشم، از زندانى كه اين اى پهناور ايستاده بود و من بدون بر دره
خوردن درهاى آهنى و  هم به شدم. صداى بازشدن قفل و زندان ديگر فرستاده مى به

وجود  گرفتن زندانى، احساس ناخوشايندى در من به تحويل دادن و كلماتى براى تحويل
آورده بود. فضاى تاريك اتاق و سقف كوتاه آن و بازرسى دقيق بدنى، سنگينى اين 

كرد. من از وسايل ممنوعه پاك بودم. بند كفش و كمربند و  لحظات را دوچندان مى
 دفتر امانات زندان سپرده شد. به ساعت تراب

اى نشسته بود. او از پشت  قدى در پشت ميز رنگ و رورفته كوتاه گروهبان چاق و    
ما انداخت و از روى كاغذى كه در دست داشت،  به كلفت عينكش نگاه تيزىی  هشيش

ورود دو زندانى را در دفتر زندان يادداشت كرد. گروهبان، كلمات را با صدايى كمى 
 1973نوشت. چهارم فوريه  را مى ها آن كرد. دستش هماهنگ با صدا مىادا زنانه 

اى بود كه بر زبان او جارى شد. او شغل و مليت را  اولين جمله(1351بهمن   15)
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عنوان فدايى فلسطينى در دفترش ثبت  را به شناس حقتراب درهم آميخت و من و 
 كرد.

م، وارد ايوان درازى بغل داشتيه بودند در ما داد را كه بهپتوى سربازى هريك از ما      
 شمارى زندانى در حركت بودند. زندان زحله شديم كه در زير طاق ضربى آن، تعداد بى

حساب  به يكديگر راه داشت و زندان درجه دو به داراى سه اتاق بود كه دو اتاقش
 دهليزی ر افراد سرشناس و پولدار تعلق داشت. د به آمد. اتاق سوم كه مجزا بود، مى

انداخت، دنبال جا  مىبا طاق ضربی هاى قديمى  ياد حمام به تنگ و تاريك كه آدم را
 اتاق متعلق ی سكوى حاشيه»ما نزديك شد و گفت:  به گشتيم. سرپرست اتاق مى
پتوها را « وارد هستيد بايد در گود وسط بنشينيد. زندانيان قديمى است و شما كه تازه به

مترى  پنجاه و شش نفر ساكنان اتاق سى عددی از ،گذاشتيماى بر زمين  در گوشه
 آغاز كرديم زحله اى را در زندان و دوران تازه زندان شديم.

اى از اتاق يك  در گوشه آذرد. شامه را می، زنداناتاق  بوى گند مستراح و رطوبت    
در اين پلكان، معلوم بود كه رفت. از آمد وشد زندانيان  پايين مى به پلكان سيمانى

كفش در جلو ی  هشمارى لنگ توالت و دستشويى در انتهاى آن قرار دارد. تعداد بى
بايست كفش يا دمپايى خود را در زير نور  پلكان روى هم انباشته بود. هر زندانى مى

آهنى ی  هدستشويى برود. يك پنجر به كرد تا پاشيد، پيدا مى كمرنگى كه از سقف مى
باالى سكو قرار داشت. جنب و جوش زندانيان در حال  كی از ديوارهای يدر 

 تعدادی از زندانيان پشت اين پنجره یروی سكوشد.  هواخورى، از اين پنجره ديده مى
كردند و بقيه در تاريكى اتاق، در افكار  طور فشرده نشسته بودند و بيرون را تماشا مى به

اندازه قد يك آدم  به اتاق كه درازا و پهناى آنآور خود غرق بودند. در گود وسط  رنج
كرد كه اگر باز هم  متوسط بود، هفت هشت نفر جا داشتند. مسئول اتاق يادآورى مى

 واردى بيايد، بايد در همين گود، گنجانده شود. در اين زندان، هر روز در دو نوبت و تازه
شد كه يك  انجام مىمدت يك ساعت هواخورى داشتيم. هواخورى در راهرو درازى  به

 داد.  پوشش میديوار آن را شبكه آهنى 
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 آزادى از زندان زحله
كوشيد تا ما  ، وكيل مدافع ما، دوبار در زندان از ما ديدار كرد. او مى، عراجى الدين زين

فوريه  14)1351 بهمن 25را قبل از محاكمه، با قيد ضمانت آزاد كند. صبح 
قيد  به زندان آمد و با خوشحالى اعالم كرد كه حكم آزادى مرا به ، عراجى(1973

است. عراجى،  شناس حقتراب ضمانت گرفته است و حاال در تالش براى آزادى 
من معرفى كرد و يادآور شد كه وى مرا  به در دفتر زندانهمراه خود را جوان فلسطينى 

انجام كارهاى ادارى  از پسهمراهى خواهد كرد. ساعت ده نيم صبح بود كه  تا بيروت
هاى دراز زندان تا خيابان  از زندان خارج شديم. همراه وكيل و جوان فلسطينى، از پله

رسانيد. جوان  رانى شهر زحله مركز تاكسی به پائين رفتيم. عراجى ما را با اتومبيل خود
بود، يك كارت  الفتحسازمان فلسطينی دانشجوى پزشكى و عضو  فلسطينى كه

شناسايى فلسطينى و يك برگ عبور از مرز، با خود آورده بود تا در صورت لزوم هنگام 
 الدين مان، زين وكيلسوريه را داشته باشم.  به ، مدارك الزم براى ورودخروج از لبنان

همراه جوان باقى بمانم. از اين رو  تا روز محاكمه، در لبنان از من خواست كه، عراجى
 راهى بيروت شديم.فلسطينی 

 سوريه ی كه در مرز مانده بود تا در صورت سوريهدر  در اين هنگام محمد يقينى    
 آزاد شوم در آن كشور با او و تشكيالت در ارتباط باشم.

 اصرار كرد تاوی ، رسيديم شهر بيروتی  هحاشي به هنگامی كه با جوان فلسطينی   
خانه رسيديم، كسى در  به و با همسر و فرزندش آشنا شوم. وقتىزنيم منزلش ب بهسری 
مركزى ی  هكه در منطق« اَبويَحْيى»طرف دفتر  به ود. شربت خنكى نوشيديم وآنجا نب

 شهر واقع بود، حركت كرديم.

دستگيرى ما را  به بود و مسائل مربوط سازمان الفتحی  هابويحيى از مقامات بلندپاي    
، يكى از ()تقی شامخیيحيى ساعتى منتظر ماندم تا مرتضىكرد. در دفتر ابو دنبال مى

داشتيم،  اتاقى كه در اردوگاه صَبْرا به آنجا آمد و مرا به ياران تشكيالت خارج از كشور،
اى  چهارطبقه ديدم. ساختمان آجرى هدايت كرد. اين اولين بار بود كه مرتضى را مى

 كرد. با هاى اردوگاه خودنمايى مى ، در برابر آلونكاردوگاه صبرا به ورودى ی در حاشيه
هاى استوارى قرار  باخته بود، همين كه بر پايه اين بناى قديمى، كهنه و رنگ كه اين
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داد. از  برترى خود را نشان مىشد،  اردوگاه ديده مىی  ههم داشت و نماى آن از
اى ما، طبق معمول فقط  هاى كثيف و تاريك تا طبقه دوم باال رفتيم. در اتاق اجاره پله

 جا آورد و آنگاه شروع شد. مرتضى نماز ظهرش را با تأنى و حوصله به چند پتو ديده مى
 ها بسيار بود. صحبت كرد. گفتنى به

ها و  كامل بودم. رويدادها و درگيرىخبرى  ماه پيش، در بى من از بيست    
زندان، شكنجه، كشتار و  به راما درپى، بسيارى از ياران تشكيالتى  هاى پى دستگيرى

كه من « حمرا»تا آپارتمان خيابان  در اردوگاه صبرا اعدام كشانده بود. از اتاق ابومحمد
ساعت بيشتر راه نبود. اكنون با  آخرين بار بسيارى از ياران را در آنجا ديده بودم، نيم

و  زادگان ، اصغر بديعكردم كه ديدار من با على باكرى تأسفى فراوان، بايد باور مى
، ، ابراهيم آوخاى، كاظم شفيعيها اهلل خامنه رين ديدار بوده است. فتحآخ شامخی محمود

سر  شاه به های حبس ابد، در زندان به همه با محكوميت و نبى معظمى موسى خيابانى
محمد  ،سعيد محسن ،نژاد محمد حنيفشناختم،  ن مىبردند. از يارانى كه در ايرا مى

ها  ، اعدام شده بودند. دهدوست على ميهن و فام ، رسول مشكين، ناصر صادقبازرگانى
از ياران كه با بسيارى از آنان در ايران معاشرت داشتم، در چنگ رژيم و ساواك تن 

 بردند. سر مى به

بيروت  به در انتظارم بود، كه در دمشق در دومين روز آزادى از زندان، محمد يقينى    
آزادى از زندان، با  از پسآمد و با اين دوست صميمى، ديدار گرمى داشتيم. پنج روز 

ساف در قبرس شد( و يكى از  ر)كه بعدها سفي« زكريا محمد»شوقى ارملى و ابويحيى 
رهبر حزب « كَمال جُنْباَلط»شديم. شوقى و ابويحيى از  عازم زحله كارمندان الفتح

 هايى براى دادستان زحله توصيه« دُرُوزى»ی  هسنتى فرق و رهبر ت لبنانسوسياليس
از دادستان خواسته  كه خود دروزى بود، همراه داشتند. در اين توصيه، كمال جنبالط

دادستان مالقات بود كه در حد امكان براى آزادى ما بكوشد. وقتى در دادگسترى با 
الدين  آنجا آوردند. در اين بازپرسى، زين به داشتيم، تراب را نيز براى بازپرسى مجدد

 وگو با دادستان و جلب توجه او پايان گفت از پسعنوان وكيل حضور داشت.  به عراجى
 حركت كرديم. سوى بيروت من و تراب، همراه ابويحيى و شوقى بهی  هپروند به
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 هايش پرسيد. وى ضمن صحبت هاى سازمان ما مى ابويحيى پيرامون فعاليت    
زندان  به فعاليت اصلى شما اين است كه دستگير شويد و كه اين مثل»كنايه گفت:  به

 كرديم، گذاشتيم و كارى نمى اگر دست روى دست مى»من در پاسخ گفتم: « برويد.
ساعتى از ظهر گذشته بود. شوقى در حالى كه « شديم. ر نمىيكبار هم دستگيحتا 

گشت كه براى صرف غذا در آنجا توقف  دنبال رستورانى مى راند به مى سوى بيروت به
از الغرى ابراهيم )من( پيداست كه گياهخوار »زبان شوخى گفت  به كنيم. شوقى

 خوريم و ساالدش را دمان مىگيريم، بخش حيوانى آن را خو است، پس يك غذا مى
درختان ی  هسرانجام اتومبيل در برابر يك رستوران بيابانى در ساي« دهيم. او مى به

مشتريان آن پيوستيم.  به ، توقف كرد و ما نيزبزرگی  هصخريك كنار در  ،تنومند سدر
خدمتى صورت غذا را روى ميز گذاشت. شوقى براى هرسه نفر غذا سفارش داد.  پيش

كباب سفارشى وكيل فلسطينى، براى من كه چندين سال بود غذاى خوبى  جوجه
سهم غذايم را خوردم و لذت ی  ههم نخورده بودم، يكى از بهترين غذاها بود. با اشتها

حدسى كه زده بودم درست بود، »شوخى گفت:  به ارملی غذا شوقى از پسبردم. 
 «يچ اثرى از غذاى حيوانى در بشقاب او نيست.ابراهيم كامالً گياهخوار است. ه

نوع تغذيه،  به دادن توانستيم براى كسى بگوئيم كه در تشكيالت ما اهميت ما نمى    
رفت. بعدها در ديدارهاى  شمار مى شد و گناه به خود تلقى مى به نوعى پرداختن

 كرد. گوناگون، شوقى از آن روز با طنز ياد مى

 كه اين از پستراب نيز آزاد شد و وی ی  هتوصي ر با دادستان، بهديدا از پسدو روز     
جمع  به بيروت بازگشت و به بود عراجىالدين  مهمان وكيلمان، زين در زحلهيك شب 

د كه حضور ش تشكيل مى آزادى تراب، دادگاهى در زحله از پسما پيوست. يك ماه 
وزير )كمال جنبالطی  هخاطر توصي من و تراب در آن ضرورى بود. دادستان كه به

آزادى موقت ما را فراهم كرده بود، تأكيد ی  ه، وسيل(دروزیی  هرهبر فرقو كشور 
وانست براى او ت داشت كه در دادگاه شركت كنيم، زيرا عدم حضور ما در دادگاه مى

 وجود آورد. مشكالتى به
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  محاكمه در دادگاه زحله

براى شركت  شناس حقتراب من و   (1973 چهارم مى)1352ارديبهشت 14بامداد 
فتاديم. سوى دفتر ابويحيى راه ا به برگزار شود، در دادگاهى كه بنا بود در شهر زحله

تيرگى  به نم باران همراه بود، بردن از لطافت آن بامداد بهارى كه با نم جاى لذت به
تراشى  دادگاه و پرس و جو، محملی  هانديشيدم. باز مسئل ابرهاى سياه باالى سرم، مى

 و پنهانكارى ذهن را مشغول كرده بود.

شيد تا در باز شد و صدا درآورديم، مدتى طول ك به وقتى زنگ دفتر ابويحيى را    
خواهيم. ما سراغ ابوكمال را  ماليد پرسيد كه چه مى هايش را مى مردى كه چشم

گرفتيم. ابوكمال نام مستعار يك فدايى فلسطينى بود كه بنا بود آن روز در دادگاه ما 
دادگاه  به دادن در برابر دادگاه، آنچه را كه تراب گفته بود، حضور يابد و با شهادت

دستور شفاهى يكى از شاهد آمد تا در دادگاه بگويد كه وى  . ابوكمال مىبقبوالند
 چشم خود ديده است كه آن مسئول الفتح به واست تراب بوده  به الفتحسازمان  مقامات

 برساند. نام يك فدايى زندانى در هرمل به اتراب داده بود ت به ايرانى رای  هيك گذرنام
 بود.ساختگی نيز،  آن مسئول الفتح

راه افتاديم.  به سوى زحله ابوكمال، با يك تاكسى بههمراه ساعتى انتظار  بعد از نيم    
شد. دو ساعت بعد  و سنگينى ابرها در فضا احساس مى باران جاده را خيس كرده بود

پياده شديم. در راهرو دادگاه،  شهر زحلهدر برابر ساختمان بلند و آجرى دادگاه 
ما توصيه كرد كه در پاسخ دادستان يا  به ، در انتظارمان بود. عراجىعراجىالدين  زين

ز جمالت كوتاهى استفاده كنيم و از توضيح زياد بپرهيزيم، تا غير هيئت داورى ا
عنوان فدايى  بودن ما در دادگاه برمال نشود. هدف اين بود كه دادگاه ما را به عرب

عنوان افراد ايرانى. آنگاه عراجى كارت هويت فدايى را  فلسطينى محاكمه كند و نه به
دادگاه،  به دادن اين كارت بايد با نشان كه براى من درست شده بود، بررسى كرد. وكيل

كرد كه من يك فدايى فلسطينى هستم و بايد براساس قراردادهاى موجود  ثابت مى
 با من رفتار شود. زمان آزاديبخش فلسطينو سا بين دولت لبنان

هاى سيمانى ضخيم و  دادگاه در سالن نسبتاً بزرگى تشكيل جلسه داد. ستون    
شدن ابرها در  دوش داشت و نورى كه با متالشى به درنگ، سقف سنگين دادگاه راسفي
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داخل دادگاه  بهداوری  هيئتسرتاسرى پشت ميز ی  هآسمان پيدا شده بود، از پنجر
شده نشسته بودند. اين يك دادگاه عمومى  هاى رديف تابيد. حدود صدنفر در نيمكت مى

كرد. حاضران در دادگاه افراد خانواده  كمه مىبود كه متهمان مختلفى را همان روز محا
شد. وقتى  اى بودند كه يكى از وابستگانشان در آن روز محاكمه مى و عشيره و قبيله

ی  هنمايندهيئت داورى در جايگاه خود قرار گرفت، رسميت دادگاه اعالم شد و 
 دادستان ادعاى خود را عليه من و تراب قرائت كرد.

مفصلى ايراد كرد. او سخنرانی ستگيرى تراب، رابطه با ددر  الدين عراجى زين    
و برشمرد فلسطين و مشكالتى را كه در برابر انقالب فلسطين وجود دارد، ی  همسئل

انقالب فلسطين  به ها در دفاع و كمك اعراب از جمله لبنانىی  ههمى  وظيفهبر آنگاه 
زدن  كف به ،وكيل ما برانگيز سخنرانى احساساه با شنيدن پافشرد. مردم حاضر در دادگ

آن لباس مقدس و  به جرم بيرون كشيد و ی پرداختند. عراجى اقدام ما را از جرگه
هر سؤالى  ارج نهاد. فلسطيندر راستاى آزادى های ما  فعاليت به اى پوشاند و شايسته

گرفت. من و  عراجى پايان مىی  هكنند قانع كرد با پاسخ سريع و كه دادگاه از ما مى
جاى ما وكيلمان،  كوتاه، حرف ديگرى نزديم و بهی  هتراب جز معرفى خود و چند كلم

دانست بيان كرد. سرانجام دادگاه وارد شور شد و هردوى ما  صالح مىرا كه آنچه 
 تبرئه شديم.

حكم ماليم دادگاه در برابر جرم  به بايدود شغلی خی  هر وظيفب بنا دادستان زحله    
كرد. وى اين كار را كرد ولى ديگر حضور ما در  ، اعتراض مىی كه رخ داده بودمستند

زندگى  به هاى جعلى در پوشش نام شناس حقتراب دادگاهى جديد ضرورى نبود. من و 
با  و سوريه در لبنانمان مجاهدين سازعنوان پاى ثابت  تشكيالتى بازگشتيم و من به

 وظايف تشكيالتى، پرداختم.در راستای كار خود  بهنام و هويتی تازه 
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 سازمان دستگيرى كادر رهبرى
جنب و جوش فراوانى در جريان است. بيش از زيرزمينى، ی  هگستردی  هدر يك شبك

شمارى را  طورى كه هركس تنها تعداد انگشت صد يار تشكيالتى، كامالً ناشناس، به
اند.  هم پيوند خورده به روابط يك سازمان كامالً مخفى،در چارچوب شناخت،  مى

دست شخصی امتيازات زندگى ی  ههم نام و نشان، كه از سلحشوران اين سازمان بى
فعاليت  به اند، يك دل و يك جان در راستاى مبارزه با دستگاه ديكتاتورى شاه، شسته

 مشغولند.

مردم بشناسانيم و از  به رژيم، ضد هاى خواستيم خود را با صداى شليك گلوله ما مى    
برسانيم. از اين رو بخش مهمى از نيروى محدود ها  آن به هاى انقالبى را اين راه پيام
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بهترين  به خارج از كشور شد تا فراگيرى عمليات چريكى به ف اعزام افرادسازمان، صر
 توانا براى انجام عمليات نظامى با تجربه وهاى  نحو ممكن، صورت گيرد و هسته

براى يك گروه زيرزمينى خارج از كشور  اعزام افراد بهآشكار بود كه گرچه . گيرد شكل
وند آموزش نظامى در خارج از كشور، رباشد اما داشته همراه  یخطراتمی توانست 

  نبود. بينی پيشگره خورد كه هرگز قابل يی  پيچيده رويداهای هب

 درهاى اساسى تشكيالت،  ، فعاليتدر پى دستگيرى شش تن از اعضا در دبى    
ايران  به چندين ماه راكد ماند و يا در درجه دوم اهميت قرار گرفت. اگر دستگيرشدگان

سازمان  به بزرگىی  هشدن هويت آنان براى ساواك، ضرب شدند، با فاش گردانده مىباز
داد، تعداد  نظر قرار مى تحت آمد. هرگاه ساواك دوستان و نزديكان اين افراد را وارد مى

رو پيشگيرى از تحويل  گرفتند. از اين قرار مىپيگرد قابل توجهى از اعضا در خطر 
هاى فراوانى براى  ستور كار سازمان قرار گرفت و كوششايران، در د به دستگيرشدگان

ربودن هواپيماى حامل دستگيرشدگان و  به عمل آمد كه سرانجام انجام اين مهم به
 آزادى آنان انجاميد.

هاى عمليات چريكى را در خارج از كشور  اى از ياران تشكيالتى كه دوره عده    
ز اسلحه و مهمات راهى ايران شدند. از آنجا اى ا هركدام با توشهكم  كمگذرانده بودند، 
هويت واقعى كسانى كه در هواپيماربايى شركت داشتند،  به رفت ساواك كه احتمال مى

دستگيرى آنان  به توانست هاى قانونى، مى ايران، از راه به پى برده باشد، ورود اين افراد
اى ورود پنهانى اين منجر شود. از اين رو سازمان درصدد پيداكردن يك راه امن، بر

 ايران بود. به افراد

شد كه سازمان براى حفظ  ساواك، باعث مىی  هجو پليسى شديد و تور گسترد    
بقاى خود، وقت زيادى را صرف مسائل امنيتى كند. در زمانى كه در الك امنيتى 

ى كارها به گرفت، افراد اين گروه، سازمان، صداى پاى عنكبوت نيز مورد توجه قرار مى
جعل اسناد و ی  هزدند. ما در همان تشكيالت كوچك، در زمين اى دست مى العاده فوق

 كه حركت و مسافرت ما راپيدا كرده بوديم ويژه اسناد سفر، چنان مهارت  مدارك، به
حمل و نقل اسلحه تا ی  هساخت. ما در زمين راحتى ميسر مى هر نقطه از جهان، به به

خود را، از كنترل دقيق گمرك ی  ههاى پر از اسلح نآنجا پيش رفته بوديم كه چمدا
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كرديم و در  سالمت رد مى به كه در نظارت كامل ساواك بود، مهرآبادفرودگاه 
كارى و  سپرديم. ما در پنهان مىتشكيالتی دست ياران  وآمد تهران به هاى پر رفت هتل

جوش بيش از  و جنب رى رسيده بوديم.هاى چشمگي موفقيت به پوشش نيروهاى خود
ی  صد عضو تشكيالت زيرزمينی ما در درازای شش سال از تور امنيتی و گسترده

 ساواك در امان مانده بود. 

هاى دوهزار و پانصدساله شاهنشاهى نيز  رفت و جشن تندى پيش مى زمان به    
طور  تسليحاتى، به شد. نيازهاى تداركاتى فراوان بود. پيداكردن امكانات نزديك مى

براى فرصتی بايست از هر  اعضا مىی  ههم سازمان قرار گرفته بود وی  هفعال در برنام
امنيت سازمان  به آوردن اسلحه، مهمات و مواد منفجره استفاده كنند و تا آنجا كه فراهم
 اين مواد و وسايل بپردازند.ی  هتهي به اى وارد نياورد، لطمه

 

 كوبد را مىصياد ی  همرغى در خان
، يكى از اعضاى سازمان، سرد و تاريك يك روز زمستانى، منصور بازرگانشامگاه در 

ی  هاى در اميري خانه ، در دو طرف ميز قهوه، عضو سابق حزب تودهمراد دلفانى با اللَّه
حساس د اهاى چاى را در دستان خو كه گرمى استكان اند و درحالى تهران نشسته

آورند. آن دو چندسال پيش از آن، مدتى را  ياد مى زندان را بهی  هكنند، خاطرات دور مى
 و اللَّه مراد آزادی  نهضتجرم فعاليت در  به سر برده بودند. منصور با هم در زندان به

 از پسدو  آنانقالبى دستگير شده بودند.  ی ازمان كميتهاسلحه براى سی  هاتهام تهي به
 آزادی از زندان نيز مدتی با يكديگر در ارتباط بودند و حتا ديدارهای خانوادگی بين

منصور از سوى خبری از دلفانی،  بی چند سال از پسبرقرار شده بود. اكنون  ها آن
، كار و زندگى او و نيز فعاليت سازمان مأموريت داشت، تا وضع فعلى دلفانى

 ی اسلحه بررسی كند.  و توانمندی او را برای تهيه اش باخبر شود سياسى

برى، در نزديكى كرمانشاه است  سنگ ی ، وى صاحب يك كارخانهى دلفانى گفته به    
دور از  كه اين از كند. دلفانى مىاش را تأمين  و از اين طريق مخارج خود و خانواده

 كند و با اشاره برد اظهار خوشحالى مى سر مى ها، به شكن خراش سنگ صداى گوش
را خائن  دهد. وى سران حزب توده اش، خود را مرفه نشان مى درآمد خوب كارخانه به
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مسائل سياسى عالقمند است.  به ند گذشته،كند كه مان داند و چنان وانمود مى مى
شود و تأكيد  منصور يادآور مى به ، اهميت حفظ مسائل امنيتى راديداردر اين  دلفانى

 «فرد سياسى بايد در ارتباطش با ديگران بسيار محتاط باشد.»كند كه  مى

با دلفانی  وگو گفتدر . منصور شود اى براى ديدارهاى بعدى مى اين ديدار مقدمه    
. در برخوردهاى هيچ گروه و سازمانى ارتباط نداردكند كه با  خود را فردی معرفی می

زندگى عادى، هنوز از ديدگاه  به رغم پرداختن كند كه على ادعا مى بعدى، دلفانى
گويد، بسيارى از كسانى  مى اعتماد ديگران است. دلفانى سياسى، فردى توانا و مورد

همين  به دانند و مى شناسند، هنوز وى را عضو سازمان مخفى حزب توده كه او را مى
كند كه اگر يك  منصور گوشزد مى به كنند. در اين رابطه او كمك مالى مى به خاطر

ها را در اختيار  گونه كمك ورد اعتماد وجود داشته باشد، حاضر است اينگروه سياسى م
كند،  خود جلب مى تدريج اعتماد منصور را به هايى به با چنين گفته آن بگذارد. دلفانى

بيند و امكانات او را  طورى كه منصور وى را فردى غيروابسته و مورد اعتماد مى به
در  دلفانىی  هنفوذى كه خانواد به كند. با توجه مان قابل استفاده برآورد مىبراى ساز

اسلحه، ورود و ی  هتوانست امكان خوبى براى تهي كرمانشاه داشتند، او مىی  همنطق
خروج غيرقانونى از مرز و نيز شناسايى منطقه در جهت اهداف استراتژيك سازمان 

 باشد.

مورد اطمينان منصور و از آن طريق مورد اعتماد سازمان قرار  االخره دلفانىب    
گيرى از امكانات او، مورد تأييد سازمان  منظور بهره به تماس با دلفانىی  هگيرد. ادام مى

رسد و  پايان مى ، بهاسايى دلفانىشود. در اينجا مأموريت منصور در رابطه با شن واقع مى
 عنوان يك فرد غيروابسته، ، يكى از كادرهاى سازمان، بهناصر صادقپس  ازآن

 با تظاهر پردازد. دلفانى تماس با وى مىی  هادام به شود و دلفانى نزديك مى به
هاى امنيتى  و نيز توصيه حضرت على به ويژه ابراز ارادت خاص ت مذهبى و بهاعتقادا به
 .كند مىاعتماد وى را نيز كامالً جلب  ،ناصر صادق به

دارد. او اطالعات و  با زبردستى، خود را از هرگونه سوءظنى در امان نگه مى دلفانى    
كند كه اطالعات  تأكيد مىحتا  گذارد و ار ناصر مىرا در اختيچندی تجربيات امنيتى 

شمار  اى از اصول كار مخفى به آن دو از يكديگر بايد محدود باشد. چنين توصيه
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شد، امكان لورفتن افراد ديگر كم باشد. سرانجام  رفت تا اگر فردى دستگير مى مى
كمى تأمل، با مهارت  از پس كشد. دلفانى اسلحه را پيش مى ی روزى ناصر مسئله تهيه

يك گروه سياسى مخفى است و بدون مشورت با  به گويد كه او وابسته خاصى مى
 كار حساسى مثل تهيه اسلحه، بپردازد. به تواند كادرهاى باالى آن گروه، نمى

طرح  از پس، كند كه برخوردهاى دلفانى در ديدارهاى بعدى، ناصر احساس مى    
پس، مرموز و  از آن هاى دلفانى مسئله اسلحه، دچار دگرگونى شده است. صحبت

را  رسد. ناصر و چند رفيق مسئول در سازمان، رفتار دلفانى نظر مى غيرقابل اطمينان به
رسند كه  اين نتيجه مى به دهند. آنان قرار مىمشاهدات اخير، مورد بررسى  به با توجه
ويژه در اثر  بودن مسئله و به خاطر حساس شده در رفتار او، به هاى مشاهده ويژگى

 قبالً در اين زمينه داشته است. دلفانى تلخى است كه وى چندسال پيشی  هتجرب
 و   سر برده بود سال در زندان به هاتهام خريد اسلحه براى يك گروه سياسى، س به

 از آنجا آغاز شده بود. با وى نيز آشنايى منصور بازرگان

اى در حاشيه يك دشت پهناور خالى از سكنه،  در كمركش تپه دلفانىی  هكارخان    
ها كه فضاى  شكن و قوى سنگ قرار داشت. موقعيت جغرافيايى و نيز صداى ناهنجار

توانست پوشش خوبى براى تمرينات نظامى، از جمله  كرد، مى اطراف را پر مى
توانست  می مرز عراق نيز به بودن اين منطقه نزديكالوه بر آن، عتيراندازى باشد. 

 از مرز باشد.مناسبى براى ورود و خروج غيرقانونى جايگاه 

، يكى از ياران تشكيالتى كه تازه از دانشكده كشاورزى كرج رحمانی علىمحمد    
افسرى خود انتخاب ی  هبايست محلى براى گذراندن دور التحصيل شده بود و مى فارغ
تشكيالت، كرمانشاه را انتخاب كرد تا ضمن كار در يكى از ادارات ی  هتوصي به كرد، مى

باشد. على روابط دوستانه و در عين  لفانىنزديك با د ی، در ارتباط«سازمان برنامه»
اش  كارخانه به همراه او نيز بار  چندين كند و برقرار مى آميزى با دلفانى حال احتياط

 كند. وآمد مى رفت

همراه است، فرد يا افرادى توسط  كند، هربار كه با دلفانى على احساس مىمحمد    
كه عضو  ، نبى معظمىزمان همكنند.  را دنبال مى ها آن ديگر ی نقليه ی يك وسيله

كند تا  ديدار مى دلفانىی  هدستور تشكيالت، از كارخان به سازمان و اهل جهرم بود نيز
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على، محمدى را در آن منطقه بررسى كند. نبى هم مانند موقعيت آن و امكانات مرز
كارخانه، نوعى حركات مشكوك در اطراف خود، مشاهده  به وآمدش در هنگام رفت

 خوانده بود، روزىمعظمی نبى ی  هكه حالت سوءظن را در چهر كند. دلفانى مى
ديدارش از كارخانه، دستخوش ترس گويد كه نبى در هنگام  مى رحمانی علىمحمد به

 دهد. تجربگى او نسبت مى كم به و وحشت بوده است و اين حالت را

اش  در مسير كار روزانهحتا  على نمودهايى از تعقيب و مراقبت رامحمدتدريج،  به    
ر كرد، هر صبح وقتى د ، كار مىذهاب بيند. وى كه در يك طرح عمرانى در سرپل مى

ايستاد، مردى را در طرف مقابل خيابان  انتظار اتوبوس سازمان برنامه، كنار خيابان مى
على نزديك محمد به ديد كه حركات او را زيرنظر داشت. يك روز نيز مردى مى
هاى مرموز را جدى تلقى  على كه اين صحنهمحمدگيرد.  شود و از او عكس مى مى

ی  ههم اش، در مالقاتى با مسئول تشكيالتى رساند و تهران مى به كرده بود، خود را
 كند. گرفتن مسئله امنيتى، پافشارى مى مشاهدات و سوءظن خود را بيان و بر جدى

گيرد و آخرين نشست در  وگو پيرامون اين موضوع در چند جلسه صورت مى گفت    
تفاق رسد. از ديد مسئوالن تشكيالت، آنچه ا پايان مى به فضايى از ابهام و سردرگمى

شايد ساواك مراقب »با ساواك باشد.  معناى ارتباط دلفانى به توانست افتاده بود نمى
اين « كند. وآمد دارند، دنبال مى است و از آن طريق، كسانى را كه با او رفت دلفانى

 علىمحمدشود كه  در تهران اين مى وگوها گفتی  هيكى از توجيهات مسئله بود. نتيج
محل كارش برگردد و ضمن داشتن محمل مناسبى براى ارتباطش با  به رحمانی
وآمدهايش با وى باشد و در صورت لزوم وى را در  ، بيش از پيش مواظب رفتدلفانى

 يارى دهد. اش امنيتىی  هحفظ مسئل

، چون بازيگرى و ناصر صادق هاى خود با منصور بازرگان در تماس دلفانى    
خوبى اجرا  عنوان يك فرد فعال سياسى و مورد اطمينان، به زبردست، نقش خود را به

هاى خود  ها و ديده شنيدهی  ههم اواك،س وفادار بهعنوان يك مزدور  كرد و سپس به مى
داد و هربار از  اطالعاتى رژيم قرار مىی  هطور كامل در اختيار دستگاه پرتجرب را به

 كرد. اى براى تماس بعدى دريافت مى ساواك دستور و رهنمود تازه
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  لورفتن سازمان در ايران 
را كه در تهران  پيگرد، جوان موتورسوارىی  ههاى پيچيد كارگرفتن شيوه ساواك با به

كرد، دنبال  وگو مى گفت آمد و با دلفانى با موتور هونداى نيرومندش سر قرار مى
سرعت  ، بهديدار با دلفانى از پسكه موتورسوار ماهرى بود، هربار  كند. ناصر صادق مى
گذاشت و در جنجال شهر بزرگ تهران ناپديد  خمى را پشت سر مىهاى پرپيچ و  راه
شد. ساواك براى مقابله با اين  سان رديابى وى توسط ساواك دشوار مى شد. بدين مى

 ها هايى را كه موتورسواران زبردستى بودند، از شهرستان ده نفر از ساواكىبيش از فرار، 
گذاشته  ها آن در اختياراى رديابى ناصر تهران آورده بود و تعدادى موتور پرقدرت بر به

 بود. 

كار تعقيب ناصر  موتورسوار و افراد پياده، بهتعدادی روزانه شانزده اتومبيل و     
هاى خود، اطالعات  ها و گيرنده سيم ساواك با كمك فرستنده بىی  هپرداختند. شبك مى

كرد. هر تيم  را يارى مىهاى تعقيب  داد و تيم هم پيوند مى به حركت ناصر را به مربوط
تيم ديگرى بسپارد  بهاو را  پيگيرىسپس موظف بود ناصر را در مسيرى دنبال كند و 

ی كه ساواك برايش پيگردتور ترتيب بود كه ناصر از  و خود از صحنه خارج شود. بدين
 شد. آگاه نمىگشترده بود 

وگو  ديدار و گفت لفانىمراد د با اللَّه گاهیشناسايى هويت مرد موتورسوارى كه گه    
توانست او و افرادى را كه  وسيله ساواك مى كرد براى ساواك بسيار مهم بود. بدين مى

طريق سازمان و تشكيالت او را  كند و از اينوشناسايی با وى در تماس بودند رديابى 
، يك روز چند افسر رموتورسوا نام مرد به براى دستيابى كند.متالشى بشناسد و 

ناصر  كه اين محض به گمارند. مى محل قرار با دلفانى به هاى منتهى راهنمايى را در راه
پيمايد، يك افسر راهنمايى او را  شود و مسير كوتاهى را با موتور مى جدا مى از دلفانى

روال معمول، گواهينامه و  به برد. در آنجا ه فخرالدوله مىپاسگا به كند و متوقف مى
، او را آزاد شغل و آدرس ناصرپرسش و يادداشت  از پس. شود كارت موتور بررسى مى

عنوان فردی شناخته شده توسط  به ناصر و رفت و آمدهای اوپس  ازآن می كنند.
. ناصر بويى برده باشدپيگردش ز اناصر  كه اين بدونشود  رصد می های ساواك پيك

كند و ساواك در  وآمد مى چند خانه جمعى رفت به در ارتباط با وظايف تشكيالتى،
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تيمی هاى  خانه بهكند و  میتر  خود را تنگی  همحاصری  هپيگير خود، هربار حلق پيگرد 
 شود. تر مى نزديكسازمان 

هاى جمعى، ديده  ف خانهچندين مورد مشكوك در اطرا 1350در مردادماه سال     
خانه،  به وآمد داشتند، قبل از رسيدن تيمى رفت ی خانه به كسانى كهی  ههم شده بود.

دادند تا اگر مورد مشكوكى از  بايست اطراف خود را هوشيارانه مورد بررسى قرار مى مى
 جمعى خوددارى كنند.ی  هخان به شد، از رفتن تعقيب ديده مى

آموزى، هرشب چند ساعت در  جمعى، جوان ظاهراً دانش ی در نزديكى يك خانه    
خواندن است. اين  كرد كه در حال درس رفت و وانمود مى زير نور چراغ كوچه، راه مى

مشاهداتش ی  ههمو است يك خانه تيمى را، زيرنظر داشته  به وآمد مزدور ساواك رفت
ناصر ی  هداد منزل خانوادكرده است. در اواخر مر ساواك گزارش مى به سيم بىرا از راه 

در لباس پليس . مأموران ه استنظر بودزير وروز  شبمأموران ساواك ، توسط صادق
 اند.  كرده را  رصد می وآمدهاى ناصر رفتی  ههمافراد معمولی،  يا وگشت 

ته بود، با يك اتوبوس مسافربرى گذاش بار ناصر بر اساس قرارى كه با دلفانى يك    
شود. در اين سفر، بليط صندلى كنار ناصر، توسط ساواك براى  عازم كرمانشاه مى

دادن  كرمانشاه و پاس به مأمور تعقيب وى، خريدارى شده بود و اين مأمور تا رسيدن
 مأمورى ديگر، وى را همراهى كرده بود. به ناصر

بدون كرد،  یكشف م خود پيگردهاى از راه را  تشكيالتىی  هساواك يك خانهرگاه     
داد. گاهى  اى ديگر، تعقيب را ادامه مى خانه به برمالكردن اين كشف، در انتظار رسيدن

كرد  اى كه لو رفته بود، جايى در نزديكى آن اجاره مى ساواك براى زيرنظرداشتن خانه
داد.  تشكيالتى، جاى مى ی هخود را در محلى مشرف بر خانهای  با زور، مأمورحتا  و يا

هرشكل از جمله گدا،  به مأموران ساواك براى انجام مأموريت مخفى و شوم خود،
فروش، گوسفندفروش، پليس گشتى، مأمور كنترل برق و  راننده تاكسى و وانت، ميوه

 شدند. غيره ظاهر مى

ها دالر از  شاه با صرف ميليوندر راه بود. ساله شاهنشاهى  2500هاى  جشن
دادن ثبات ايران و  كرد كه هدف آن نشان آمد عمومى، جشن پرشكوهى برپا مىدر

را تشكيالتى ی  هتعدادى خان در ماه مرداد ساواك تثبيت موقعيت سلطنت بود.
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های  جشنبودن  نزديكخود داشت. كنترل دائم را در  ها آن شناسايی كرده بود و
دگان بسياری از كشورهای خارجی برگزار شود، ساله كه بنا بود با حضور نماين 2500

از آغاز پيش كردن سازمان را  عمليات دستگيرى و متالشىساواك كرد كه  ايجاب مى
 انجام رساند.  بهمراسم اين 

  

  سازمان به يورش ساواك

ها خلوت و  آلود، خيابان ، زمانى كه شهر تهران هنوز خواب1350بامداد اول شهريور 
هاى كوتاه شب پيش براى اداى نماز صبح  هاى تيمى خواب د و در خانهآفتاب ناپيدا بو

شده، در  هاى تيمى شناسايى خانه هاى نزديك به مزدوران مسلح در خيابانشكست،  مى
دستور يورش از اتاق هنگامی كه   بردند. سر مى اش به حال آماده خودروهاى پليس به

مأموران مسلح ساواك درحالى كه هاى ضربت رسيد.  تيم به فرمان در مركز ساواك،
تيمى ی  هپنج خان به هاى ضدگلوله پنهان كرده بودند، هاى لرزان خود را در جليقه دل

 حمله كردند.

 ها آن آوردند، يا هاى تيمى را، از پاشنه درمى خانهی  همزدوران ساواك درهاى بست    
 كه اين بدون ند تا برد داخل حياط هجوم مى به كردند يا از ديوارها را متالشى مى

انجام  به عمليات دستگيرى را تندی بهالعملى داده شود،  ساكنان خانه فرصت عكس به
فشردند، افراد  هايشان مى هايى كه در دست برسانند. مزدوران ساواك با كمك مسلسل

خواباندند و از پشت دستبند  كردند و بر زمين مى هاى تشكيالتى را تهديد مى خانه
 كردند هايى را كه براى آزادى و آسايش يك ملت تالش مى انسان ها آن زدند. مى
ها منتظر  را در خودروهايى كه بيرون خانه ها آن كشيدند و سپس بند و زنجير مى به

 كردند. مىاوين انداختند و راهى زندان  بود، مى

شد. ساواك اطالعات  هاى وحشيانه شروع مى اوين، شكنجه به با رسيدن    
ترين اطالعات در اولين لحظات دستگيرى، وقتى كه هنوز دستگير  . مهمخواست مى

آيد.  دست مى ، بهاست فرصت تسلط بر خود را پيدا نكرده برد و بسرمیشده در شوك 
اوين با خشونت و رفتار غيرانسانى شديدى  به ورودآغاز رو، دستگيرشدگان، در  از اين

هاى از پيش آماده  دستگيرشده محمل افرادی  ههم شدند. بديهى بود كه رو مى روبه
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دستگيرشدگان جداى از استفاده كنند.  ها آن داشتند، تا در صورت دستگيرى از
هاى  در بسيارى موارد، محمل شدند. يكديگر، بازپرسى، شكنجه و نگهدارى مى

شدن سؤاالت و  دقيق از پسزمان بازجويى را طوالنى كند.  ستتوان ساختگى تنها مى
 ها شد. هنگامى كه محمل میها برمال  ها، دير يا زود، تناقض كارى بررسى ريزه

دستگيرشده را فرد افزودند تا  گران بر شدت اذيت و آزار مى رسيد، شكنجه تناقض مى به
 ها را از زبانش بيرون كشند. خود كنند و ناگفته از خود بى

تهران  به ز لبنانتازگى ا نفس كه به هاى تيمى، دو ميهمان تازه در يكى از خانه    
رسيده بودند، دستاوردهاى آموزش چريكى را تا پاسى از شب براى ياران تشكيالتى 

همين دليل همه تا سحرگاه بيدار مانده بودند. بعد از اداى  به دادند و خود توضيح مى
ر روند. و مأموران ساواك در همان ساعت ب خواب سنگينى فرومى به نماز صبح، آنان

 درست روز قبل، اى چهار روز پيش و كاظم شفيعيها اهلل خامنه ريزند. فتح سرشان مى
 تهران رسيده بودند. به

در  ، رابط سازمان با دلفانىرحمانی علىمحمدهاى تهران،  دستگيرى از پسروز  سه    
شود. در بازجويى درازمدتى كه از وى  اوين منتقل مى زندان به كرمانشاه نيز دستگير و

على محمددستگيرى،  از پسنامى نبرد. يك ماه  صورت گرفت، ساواك هرگز از دلفانى
، براساس محملى مناسب خود را با اللَّه مراد دلفانىی  هدر يك بازجويى، رابط

هاى  گيرد و در بازجويى را ناديده مى با دلفانىه بار نيز رابط اينحتا  ساواكنويسد.  مى
 شود. مطرح نمى بعدى هيچگونه سؤالى پيرامون ارتباط با دلفانى

، زادگان اصغر بديع علی، نژاد از اعضاى اصلى سازمان در داخل كشور، محمد حنيف    
از يورش و دستگيرى ساواك در امان  ، محمد حياتى و سيدمحمد كاشانىاحمد رضايى

بازگشته بود و در ارتباط با آنان  تازگى از بيروت نيز به فام مانده بودند. رسول مشكين
 برد. سر مى در تهران به

 

  گيرى عمليات گروگان
مانده  گروه كوچك باقىهای تيمی كه شناخته شده بودند،  خانه به يورش ساواك از پس

هاى  رشتهی  ههمبرای حفظ خود و ساير نيروهای در امان مانده، در بيرون زندان، 
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در اين گروه كوچك بازسازى سازمان التی را قطع كرد. تالش برای تشكيارتباطى 
عنوان  براى آزادسازى ياران دستگيرشده، بهبود كه راهكارهايی  بديهی جان گرفت. 

گرفتن يكى از وابستگان  گيرد. گروگان در دستور كار قرار تشكيالتی ی  هيك وظيف
شود. در  حل ممكن، ارزيابى مى ا راهعنوان تنه آن با دستگيرشدگان، بهی  هدربار و مبادل

ی  هدربار و اهميت آنان در خانواد به پى اين تصميم، موقعيت امنيتى اشخاص وابسته
گيرد. سرانجام، شهرام شفيق، خواهرزاده شاه، پسر اشرف  شاه، مورد بررسى قرار مى

شود.  گيرى انتخاب مى شاه بود، براى گروگانی  هپهلوى، كه يكى از افراد مورد عالق
كنترل خود برخى اوقات در شهر تهران  تحت هاى بازرگانى شهرام در رابطه با شركت

زد  سر می، دفتر كارش واقع در خيابان فيشرآباد بهشهرام كه وآمد داشت. زمانى  رفت
 شود. گيرد و سپس طرح ربودن او آماده مى مورد شناسايى قرار مى

محل كارش نزديك  به ه، تيم عمليات، شهرام را هنگامى كهاين برنامی  هپايبر     
منتقل خواهد كرد. آنگاه ربايندگان  فرودگاه مهرآباد به درنگ شود، خواهد ربود و بى مى

آزادى اعضاى دستگيرشده سازمان است. براى  به كنند كه آزادى او مشروط اعالم مى
، ربايندگان از رژيم خواهند خواست كه اعضاى سازمان، از تبادل گروگان با زندانيان

 آورده شوند و توسط هواپيمايى همراه با شهرام و ربايندگانش فرودگاه مهرآباد به زندان
رسيدند، شهرام آزاد  الجزاير مى به سالمت به ها آن الجزاير منتقل گردند. هرگاه به

 شد. مى

اكبر  ، علىحسين قاضىمحمد جودو(،  به )معروفب از محمد مهرآئينتيمى مرك    
، براى انجام عمليات افراخته و وحيد ی آالدپوشمرتض، سيدمحمد كاشانى ،نوری نبوی

، با نام جعلى، يك پيكان قرمزرنگ كرايه قاضی شود. حسين ربايى، تشكيل مى آدم
 گيرد. عهده مى رانندگى در عمليات را بهی  هكند و وظيف مى

 ها آن ، تيم عملياتى، مركب از عناصرى كه بيشتر1350در اول مهرماه     
شود. ساعت ده صبح، افراد  كار مى به ودند، دستپيگرد ساواك ب تحت شده و شناخته

پيكان يك ماشين يك اسلحه كمرى و يك مسلسل سبك، توسط  به تيم، مجهز
شوند. حسين  رسند. سه نفر از اتومبيل پياده مى مى خيابان فيشرآباد به قرمزرنگ

است پارك  شفيق شهرام به اتومبيل را در كنار خيابان و نزديك شركتى كه متعلق
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رنگ، كه مسلسل  عمليات با يك كيف دستى سياهی  هعنوان فرماند كند. كاشانى به مى
حال  به شدن شهرام، رو و نزديك محل پياده را در آن پنهان كرده بود، كنار پياده

ات عنوان عابر در حول و حوش محل عملي و نورى بهجودو ايستد. محمد  باش مى آماده
 در آمدوشد هستند.

عمليات قرار داشتند و با  ی مرتضى و وحيد كه موتورسواران ماهرى بودند در حاشيه
 از پسكردند. بنا بود كه آن دو  نظارت بر آن، نقش محافظ و نيز راهنما را ايفا مى

ترين  ترين راه ممكن كه داراى كم دستگيرى شهرام، اتومبيل حامل او را از مناسب
 راهنمايى كنند. سوى فرودگاه مهرآباد د، بهترافيك باش

وزن و ورزشكار است. چهار نفر از  فرد مورد هدف يعنى شهرام، بلندقامت، سنگين    
اى هستند كه توان بدنى الزم را براى اين  افراد تيم عملياتى نيز جودوكاران ورزيده

گيرى  گروگانی  هورانه آماده انجام برنامعمليات دارند و همراه دو يار ديگر، جس
 .هستند

هاى منتظر در همه  تيم عملياتى سازمان روز پرهيجانى را آغاز كرده بود و چشم    
رنگ و بزرگى است كه هر روز آن  وجوى اتومبيل سياه سوى خيابان در جست

يقه از آورد. پانزده دق شمال شهر تهران مى به را از كاخش در نياوران،« واالگهر»
گيرد.  شهرام در ميدان ديد تيم عملياتى قرار مى« رولز رويس»گذرد كه  ساعت ده مى

كند. نورى، اسلحه  عنوان فرمانده عمليات، مسلسل را از كيفش خارج مى كاشانى به
 فشارد. كمرى را آماده در دست مى

راهنمايى مردى كه هر روز  كه از سرعت خود كاسته بود با شفيق ماشين شهرام    
داشت،  خالى نگه مى خيابان فيشرآبادی  هجاى مخصوص اتومبيل شهرام را در حاشي

جلو رولزرويس رانده  به درنگ شود. پيكان قرمزرنگ، بى در كنار خيابان متوقف مى
ه تيم، بندد. در همين لحظه افراد پياد كه راه حركت را بر آن مى طورى شود به مى

اى كه شهرام از اتومبيلش خارج  گيرند. درست در لحظه شهرام را در محاصره خود مى
زند:  او نشانه گرفته است، فرياد مىی  هسين به كه مسلسل را شده است، كاشانى درحالى

پاييد، متوجه اوضاع غيرطبيعى  مردى كه پاركينگ شهرام را مى«. بنشين توى پيكان»
دود. محمد، كمربند شهرام را از  طرف كاشانى مى اربابش به به شود و براى كمك مى
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كشد، نورى با تهديدكردن مرد  سوى پيكان مى به گيرد و وى را با تمام نيرو جلو مى
دارد. كشمكش پرجنب وجوش  عمليات بازمىی  هصحن به شدن پادو، او را از نزديك

 كند. دور آنان جمع مى به حاشيه خيابان، مردم را

شدن برحذر  اى كه در دست دارد، مردم را نيز از نزديك با تهديد اسلحهنورى،   
 كمرىی  هاى كه از اسلح پرد. گلوله طرف وى مى به كند و شقى مى دارد. پادو كله مى
افزايد. محمد توانسته بود شهرام را  داغى و تشنج اوضاع مى به كند، پاى او اصابت مى به

ه خودش داخل ماشين قرار گرفته بود، شهرام را ك تا ماشين پيكان بكشاند و درحالى
و وى از شود  میكمربند شهرام پاره شدن  با پارهكشيد. در اين گيرودار،  داخل مى به نيز

در همين اثنا يك پليس راهنمايى كه صداى تير را شنيده  شود. چنگ محمد رها مى
خورده بود و رسند. عمليات شكست  محل عمليات مى به بود و نيز چند پليس ديگر

 گريزند. آسا با پيكان قرمزرنگ از محل مى افراد تيم، برق

رژيم درج شد و  به هاى وابسته طور بسيار مختصر در روزنامه خبر اين عمليات به    
 اى را براى شناسايى و دستگيرى عامالن آن آغاز كرد. ساواك تالش گسترده

ريكى ضدرژيم در چنگ ساواك و هاى چ در آن هنگام، بسيارى از اعضاى سازمان     
  در جنگ و گريزى پيگير ديگر اعضای باقيمانده  بردند و  سر مى هاى آن به در زندان

هاى گسترده و اعمال  دستگيرى از پسدادند. ساواك،  ادامه مى مبارزه با رژيم شاه به
نوان عاملين ع اطالعاتى دست يافت كه براساس آن مجاهدين را به به شكنجه،

افراد ی  ههم سازمان، به هاى ساواك شناخت. در يورش گيرى مى عمليات گروگان
شركت در اين  به يك از آنان اسارت درآمدند اما هيچ به كننده در عمليات، شركت

 عمليات اعتراف نكرده بود.

را رهبران  فام و رسول مشكين زادگان اصغر بديع ، علىنژاد ساواك، محمد حنيف    
ی  هكرد. بقي هاى انفرادى نگهدارى مى در سلول ها آن شناخت و از اصلى سازمان مى

عنوان  به نژاد بردند. حنيف سر مى جمعى زندان اوين، به دستگيرشدگان در بندهاى دسته
عنوان مسئول آموزش چريكی اعضای  به  زادگان ، بديعدهنده و تئوريسين ازمانس

بيش از عنوان مسئول عملياتى سازمان،  به فام و مشكين در خارج از كشورسازمان 
فام در فرماندهی عمليات  نقش مشكينرژيم بودند. مزدوران ی  ههمه مورد كين
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ميبرد كه وی در گمان رو ساواك  واك شناخته شده بود از اينبرای ساهواپيماربايى 
هرگاه . بنابراين نيز شركت داشته است شفيق شهرامگيرى ناموفق  گروگانعمليات 

زادگان  و  نژاد، بديع برخورد ميكرد، حنيفسازمان  كرد عملمعمايى پيرامون  به ساواك
هاى اين سه نفر،  داد. پرونده مجدد قرار مىی  هنجرا مورد بازجويى و شك فام مشكين

دست آمده بود  انباشته از اتهامات بيشمارى بود كه برخى از آن در تحقيقات ساواك به
 شد. آنان نسبت داده مى به ابتكار خود آنان به و بقيه نيز

 است، تا آنجا كه ميسر   ساير زندانيان سازمان، توصيه كرده بودند كه به اين سه تن    
تر باشد و از  آنان نسبت دهند تا بار محكوميت ديگران سبك به اتهامات خود را

 ی هضرب
 وارده بر پيكر سازمان بكاهد.

نسبت داده شده بود و آن سه نفر خود ها  آن به گيرى نيز از اين رو عمليات گروگان    
ن وارستگى و گيرى معرفى كردند. اين كار، نشا عنوان عوامل مؤثر در گروگان را به

دانستند.  مى دتر از جان خو بزرگوارى افرادى است كه بقاى سازمان را گران
، چنان دقيق زادگان و بديع فام نژاد، مشكين حنيف به گيرى دادن عمليات گروگان نسبت

ريزى و  ن، جز آنان كه خود در برنامهاعضاى سازماحتا  و ماهرانه صورت گرفته بود كه
از مجريان تن نامبرده،  راستى باور داشتند كه سه يا در عمليات شركت داشتند، به

 اند. بودهگيری  گروگانعمليات 

 

  تشكيالتى ی ترين خانه لورفتن مهم

شمارى از  خارج رسيد، تنها تعداد انگشت به هاى اول شهريور وقتى خبر دستگيرى
بودند تا هر چه ايران  به فكر بازگشت به صبرانه بى ها آن بردند. سر مى ا بهاعضا در آنج

 رسانند.بيارى در داخل كشور مانده  باقی اندك ياران به زودتر 
گذرند و با راهنمايى يك كرد  مى از مرز تركيه سيد جليل احمديان و ابراهيم آوخ    

رسانند. آن دو كه مقدارى اسلحه و مهمات نيز  كردستان ايران مى به افرارى، خود ر
شوند كه با  رو مى همراه داشتند، در بين راه با مشكالت و خطرات متعددى روبه



 
  برفراز خليج فارس 286

و  گذرانند خطر دستگيری را از سر میمأموران دولتى،  به هشيارى و دادن رشوه
 كنند. قبلى در هتلى اقامت مىرسند و طبق قرار  تهران مى به دو روز از پسسرانجام 

اى جمعى كه در آن  خانه به ،فام مشكينرسول تماس با  از پسچند روز بعد،     
شوند.  مى اقامت داشتند، منتقل ، محمد حياتى و احمد رضايىفام ، مشكيننژاد حنيف

 بازسازى سازمان از هم پاشيده،ی  ه، در انديشنژاد رهبرى حنيف به ساكنان اين خانه
، زادگان فعاليت مشغول بودند. چند روز پيش از آن، ساواك كه در رديابى از بديع به

را دستگير كند.  زادگان توانست بديعداشت،  زير نظربعضى از دوستان و نزديكان او را 
ديدار يكى از نزديكانش رفته بود. در بين دستگيرشدگان،  به زادگان در آن هنگام بديع

با  زادگان برد، باخبر بود. بديع سر مى در آن به نژاد اى كه حنيف از خانه زادگان تنها بديع
فرساى ساواك، از جمله سوزاندن او با اجاق برقى، هرگز  هاى طاقت تحمل شكنجه

 آن خانه فاش نكرد.ی  هچيزى دربار

و براى افشاى رژيم، مانده در داخل و خارج كشور با تمام نير باقى ی اندك اعضا    
كردند. براى  جلب پشتيبانى مردم از دستگيرشدگان و بازسازى سازمان فعاليت مى

ها، يك خط تلفنى بين  كردن تبليغات و پخش اخبار تشكيالت و دستگيرى هماهنگ
، يكى از اعضاى زاده برقرار شده بود. در تهران نصراهلل اسماعيل تهران و پاريس

كرد و  اين ارتباط تلفنى را اداره مىمخابرات، ی  هو از مديران ارشد ادارسازمان، 
  نصراهلل، رفت و آمد داشت. ی خانه به براى دريافت اخبار خارج، فام مشكين

ز سوى ديگر هاى اعضاى سازمان و ا سو در دستگيرى اسم نصراهلل از يكنادانسته، 
متوجه وی خود  كه اين از طريق دستگيرشدگان گروه فدايى خلق، لو رفته بود و بدون

توسط  فام اين ترتيب مسير مشكين به كنترل شديد ساواك قرار داشت. تحت باشد
تيمى در ی  هخان به نصراهللی  هاز خان فام بار كه مشكين شود. آخرين ساواك پيگيرى مى
شود كه يك مرد گدا، در مسير نزديك خانه او را  گردد، متوجه مى خيابان غياثى برمى

متوجه حركات اوست، فوراً كنار  فام بيند كه مشكين كند. وقتى مرد گدا مى دنبال مى
نشيند. ساكنان  بر زانو مى كوچه شلوارش را پائين كشيده و ظاهراً براى قضاى حاجت

پردازند.  جويى مى چاره به وگيرند  می، خطر شناسايى را جدى تيمیی  هخاناين 
دارانى كه زمان افطار را از ياد برده  ساز آن شب، در بين روزه وگوهاى سرنوشت گفت
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گيرند كه خود را مسلح كنند تا در صورت يورش  تصميم مى ها آن يابد. بودند، ادامه مى
 دشمن نيز صدماتى وارد آورند. به واك از خود دفاع كنند وسا

از خانه خارج  ، بعد از سحرى، احمد رضايى1350مهرماه  30بامداد روز بعد،     
اى ديگر سر  خانه به اى شود. او در خلوت آن بامداد در تدارك اسلحه، از خانه مى
 تيمى برگردد.ی  هخان به پر كشد تا طبق قرار، ساعت نُه با دست مى

ريزند. خواب شيرين و  درون خانه مى به ها از در و ديوار ساعت هفت بامداد ساواكى    
ترين  شكند. مهم اى تلخ درهم مى سنگين بعد از سحر، در بامداد آن روز با فاجعه

با آيد. افراد خانه  تسخير ساواك درمى به تشكيالتى كه در خيابان غياثى بودی  هخان
خيزند. اما اين تالش نابرابر  مقاومت برمى به هاى خالى در برابر مهاجمان مسلح دست

را در بين ساكنان خانه  نژاد شود. وقتى مزدوران ساواك، حنيف مىسركوب زودى  به
درنگ در  بى ها آن گنجند. صداى كنند از شادى در پوست نمى شناسايى مى

هاى  كاخ به را "خوش"شود و لحظاتى بعد اين خبر  اواك شنيده مىهاى س سيم بى
 .انندرس شمال شهر نيز مى

روند و با غرور و  سراغ زندانيان سياسى مى به ها همان روز عوامل ساواك در زندان    
گوش زندانيان  به و همراهانش را نژاد سرمستى، خبر ناگوار دستگيرشدن حنيف

هاى  را بيش از پيش تلخ كنند و بذر يأس و نوميدى را در دل ها آن رسانند تا كام مى
 بنشانند. ها آن ی هكشيد رنج

شدن مردم در حول و حوش  شود از جمع خانه نزديك مى به وقتى ساعت نُه، احمد    
عضو كادر دوازده شود. از  خانه، متوجه غيرعادى بودن اوضاع شده و از آنجا دور مى

، تنها عضوى بود كه از دستگيرى ساواك در امان ، احمد رضايىدر كشور ركزىم
سر  در خارج بهديگر رهبری سازمان دو عضو  و حسين روحانى شناس ماند. تراب حق

پردازد و  الشى شده، مىسازمان متی  هآورى نيروهاى پراكند جمع به بردند. احمد مى
 كند. نيروهاى بيشتر تالش فراوان مى به براى دستيابى
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  فرار رضا رضايى از زندان

ها گرفتار نشده بودند، دست   كسانى كه در تور بازداشت كاند به براى دستيابى ساواك
ده در بيرون زندان، در مان عنوان مؤثرترين فرد باقى به شود. نام احمد رضايى مى كار  به

 يیاحمد رضا یريدستگ یدر پ رويكه با تمام ن پيگرد قرار دارد. ساواك باالى ليست 
تر او  برادر كوچكرضا كه شمرد و بيش از هركس از  متيرا غن  رضا رضايیبود، وجود 

شار روانى . ساواك رضا را زير فخواست  یاطالعات م ، برد بسرمیدر زندان قصر بود و 
 احمد، با كمك وى دستگير شود، فقط قرار داده بود و مدعى بود كه اگر برادرش 

 دستگيرصورتى كه ساواك او را  يك يا دو سال زندان محكوم خواهد شد. اما در  به
  كند، سزايش مرگ خواهد بود.

 تي)عضو مركز دوست توانسته بود پدر على ميهن  با استفاده از همين شيوه ساواك
هاى اول شهريور درامان مانده بود،   بفريبد و على را كه از دستگيرى سازمان( را 

  اعدام بسپارد.ی  هجوخ به كند و يارى پدرش دستگير  به
خواهد تا نشانى اماكن مورد رفت و آمد احمد را فاش كند.  مصرانه از رضا مى ،ساواك
رد و بدل  يیرضا ی توسط فاطمه یخانوادگ یها ارديكه در د يیها اميپ  قياز طر

رضا و برادرش احمد بر قرار شده بود. رضا با اطالع احمد و نيز   نيب يی رابطه ،شد  یم
  داد. كاری همساواك قول  به زندان، با مشورت ياران خود در 

د كه از گردش دادن رضا در فكر افتادن نيا به محسن سعيد ژهيرضا، بو یزندان اراني    
راستا شور و  ني. در ارنديدادن خود رضا، بهره گ یفرار  یتهران برا یها ناابيخ 

در زندان انجام شد و از رضا خواستند كه سازمان  یاز اعضا یبرخ نيب  يیها مشورت
 تهران و شناساندن برادرش احمد یها ناابيگشت و گذار در خ  یخود را برا یآمادگ

  اعالم كند. ران ساواكمامو به
 برد  یم ابانيخ به كاری است او را هم   ی باور شد كه رضا آماده نيبر ا ساواك یوقت

برنامه چند بار انجام شد و هر  نيماموران ساواك نشان دهد. ا به احمد را تا او برادرش 
  گشتند. می بر یو ماموران دست خال ديرس می انيپا به جهينت بی ها آن گذار  و بار گشت

رضا  اريمصرف سازمان را در اخت بی اي  سوخته شده اطالعات برخی   بند رضا هم اراني
ماه از بازداشت  اعتماد ساواك را بخود جلب كند. سه  ها آن گذاشتند تا با فاش كردن
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 یماموران اريرا در اخت يی حرمانهم یليظاهرا خ اطالعات  یگذشته بود؛ و رضا رضايى
در  یافغانستان «نخور   بدرد » یها سالح ختنيتماس بودند گذاشت. او ردر كه با او 

را  یغواصان گزارش داد. ساواك ها  آن به كاری با ساواك نشان هم به سدكرج را
ها از  سالح دنيكش رونيبا بها از زير آب بيرون كشيده شد.  و برخی سالح برگماشت

او را  به چون و چرا بی شد و اعتماد ساواك محرز  یصداقت گفتار رضا برا  آب،
  . ختيبرانگ

 وريشهر یها  یرياز دستگ شي، پاعضای سازماناز  يیرا محمود عطاها                  اسلحه نيا  
ها   شد كه سالحمعلوم  یبررس از پسآورده بود.  رانيا به افغانستان قيطر از   ،1350

مزاحم، در  یها سالح نيا نيبودند و قابل استفاده نبودند. بنابرا ساز  همه دست
  . ودشده ب  ختهيپشت سد كرج ر ی اچهيدر

 ی همهر نيداغ تر یريدستگ یبر آن شد كه برا ساواك ،یاعتماد ساز نيا رويپ     
 ر شهر گردش دهد. برادرش را د يی،احمد رضا یعني   گرد،يپ تحت
 

 شرح فرار خود را چنين بيان كرده است: رضا رضايی
تر و همچنين ساير  [ مرا برای دستگيری برادر بزرگ... ]مأمورين ساواك"

ای  دانم نقشه هر نحو كه می به فشار قرار دادند و از من خواستند تحت برادران مبارزم

ای از يك مبارز  باطلی و چه انتظار بيهوده بكشم. چه خيال ها آن برای دستگيری

 شان از همه جا كوتاه شده بود، برای دستگيری سايرين وقتی دست ها آن داشتند!

من متوسل شده بودند. قرار شد مرا برای مدت يك هفته برای دستگيری رفقايم در  به

بينم جلو را ب ها آن ديده شده بودند بگردانند؛ در صورتی كه من ها آن هايی كه محل

در محاصرۀ پنج مأمور مسلح قرار داشتم و در وسط  من را لو بدهم. ها آن بروم و

آوردند بارها و بارها  اينجا و آنجا می به رفتم. در طول مدتی كه مرا ايشان راه می

گذشتم ولی چنان  ها آن متری 5اتفاق افتاد كه از فاصلة  حتابرادرانم را ديدم، 

ودم كه مأمورين هيچ نفهميدند. روز پنجم بود كه ديدم خونسرد و مسلط بر خود ب

های مختلف درآورده  قيافه به گشتم توسط برادرانم كه خود را ای كه در آن می منطقه
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 3بودند محاصره شده است. در روز پنجم، ما در خيابان شهباز مقابل ورزشگاه شماره 

ای  صورت مرد ژنده ود را بهكنار خيابان ايستاده بوديم؛ يكی از رفقايم را ديدم كه خ

خواهد و دو  خواست كفش ما را پاك كند. ساواكی همراه من گفت كه نمی درآورده می

او دادم. در اين بين كاغذ  به او داد. او كفشم را پاك كرد و من هم پول خردی به ريال

اول ی  همن رد كرد. خوشبختانه نقش به فرار و قرار مالقاتی  هكوچكی حاوی دو نقش

عنوان  [ بعدازظهر به1350آذر  27، من روز پنجشنبه ]ها آن ی هجرا شد. طبق نقشا

محل موعود كشاندم. موقعيت محل را  به را ها آن اين كه ردپايی از برادرم احمد را دارم

فری؛ اين نام جع به ست ای گرمابه مقابل پامنار كنم: در خيابان بوذرجمهری تشريح می

شود. موقعيت حمام  كوچة نوروزخان باز می به گرمابه دو درب دارد كه درب پشتی آن

توانند  موقعيت محل آشنا هستند نمی به كه كامالً ها آن ست كه هيچ كس جز طوری

شناختم  وجب می به  تصور كنند كه در ديگری هم دارد و من كه آن منطقه را وجب

حسن نيت خود معتقد  به ن طی چند روز مأمورين را كامالًخوبی بلد بودم. م به آنجا را

ام  ها و باغ سبزهايی شده وعدهی  هكرده بودم. چنين وانمود كرده بودم كه گويا فريفت

ها گفتم كه شما درب حمام بايستيد، من برای چند  ساواكی به اند... من كه نشانم داده

ل دارد رد پايی داشته باشد. مأمور ست كه احتما شوم، در اينجا آشنايی دقيقه داخل می

كند. او قبول كرد. من داخل  گفت منهم بيايم؟ گفتم نه، اگر تو بيايی او اعتماد نمی

اتفاق رفقايم از آن محل دور  به نوروزخان رفتم.ی  هكوچ به حمام شدم و از در ديگر

، صفحه شناس حق، خاطرات تراب «از فيضيه تا پيكار» برگرفته از كتاب )شديم...

311.)  

 

آنان  چنان به ساواك تلفن زد و گفت كه وى هم بعدازظهر همان روز رضا به  
اين كار دست زده است تا بتواند  خاطر جلب اعتماد افراد سازمان به به وفادار است و 

 از پسد. تا چند روز را با خبر كن دست آورد و ساواك مورد احمد به اطالعات دقيقی در 
  كرد. زد، ساواك را كالفه و سردرگم می  هايى كه می  با تلفن فرار، رضا رضايى
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فريب بزرگی را تجربه كردند.  ساواكی  ه، ماموران كار كشترضا رضايیبا فرار 
 دستگيری رضا و احمد بسيج كرد.  های زيادی را برای  ساواك نيرو آن  از پس

نقل شده  ، گفتار زير نيز از بهرام آرام رضا رضايیچگونگی نقشه فرار ی  هدر بار
 است:

كردن، خبری از راديو روحانيت مبارز )از بغداد(  فرار رضا برای رد گم از پس»
ان و در موقع گشت رضا، در لباس ها در خياب پخش كرديم كه يكی از بچه

گذارد كه در آن نقشه فرار ترسيم شده بود. ما  ای در كفش او می واكسی نوشته
رضا برداشته شود و فكر ی  هاين خبر]نادرست[ را داديم تا فشار از روی خانواد

 «.نكنند كه خانواده موجبات فرار او را فراهم آورده است
 
، مقام امنيتی زمان شاه، باال را پرويز ثابتی ، بدون جزييات رضا رضايیشرح فرار   

 كند: می چنين بيان 
زنی  گشت خرابكاری در مناطقی از شهر به ضد كميته يكی دو روزی با افراد تيم »

در » برگرفته از كتاب ) فرار كرده بود. يك فرصت مناسب   پرداخته بود كه در
 .(  268، صفحه ، مصاحبه با پرويز ثابتی«ه حادثه دامگ

يی است كه فرار  خط بطالن بر شايعات مغرضانه اعتراف مقام پيشين ساواك
همكاری رضا  با ساواك معرفی ی  هساواك ونتيجی  هو پرداخت  را ساخته  رضا رضايی

 كنند. می
اعضای هانه و تشكيالتی بود كه  كاری آگا رضا رضايیاين جريان فرار بنابر

زندان روی آن كار كردند. زندانيان سازمان، تجربيات خود  زندان و بيرون سازمان در 
گردآوری كرده بودند، پيش از فرار رضا، در اختيار او  صورت نوشتاری  را كه در زندان به

بيرون  ، بهجاسازی كرد و با گريز از چنگ ساواك را در بدن خود  ها آن گذاشتند. وی
ها را بسيار  زندان اين تجربيات و رهنمود زندان رسانيد. اعضای سازمان در بيرون از 

سازمان دميد ی  هديد پيكر آسيب رب يی ه روح تاز فرار رضا رضايى    ارزشمند بر شمردند. 
ی  هپاشيدن پيكر از هم از پسدرپى نشاند.  هاى پى  شكست ريكى و نور اميدى در تا

بر   هتكيتالش فراوان و تيمى، رضا و احمد، با  هاى   رفتن خانه اصلى سازمان و از بين
  بازسازى سازمان پرداختند. هب از زندان،  رونيو هواداران در ب ماندهيباق یاندك اعضا
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  اولين شهيد سازمان 
ش خود را برای بازسازی سازمان در بين اعضا و هوادارن خود در رضا و احمد تال 

 متمركز كردند.  دانشگاه و بازار

براى تماس با يك عضو جديد، در محل  احمد رضايى 1350بهمن يازدهم     
براى بررسى  العابدين حقانى زينروز  شود. آن میقرارى واقع در خيابان كاشان، حاضر 

محل قرار، از سوى  به محض رسيدن به داد. احمد امنيت منطقه، احمد را يارى مى
. عضوى كه بنا بود سر قرار بيايد، چند ه بودمزدوران ساواك شناسايى و محاصره شد

احمد  دهد. خود را با احمد لو میزير شكنجه قرار شود و  میروز پيش از آن دستگير 
درنگ با جويدن كپسول  بيند، بى مأموران مسلح ساواك مىی  ها در محاصركه خود ر

خيزد. در اين درگيرى احمد جان  مقابله برمى به سيانور و انفجار نارنجك همراهش،
ی  هتور گسترد شود. میعنوان اولين شهيد سازمان مجاهدين ثبت  و نام او بهبازد  می

 گيرد. ساواك وى را كه با سيانور دست ىالعابدين را نيز در دام خود م ساواك، زين
بيمارستان منتقل كرده و از  به عنوان يك منبع اطالعاتى خودكشى زده بود، به به

 دهد. كند و سپس مورد شكنجه قرار مى مرگش جلوگيرى مى

كردن سالمت قرار را ناديده گرفته بود. طبق  احمد يك اصل تشكيالتى يعنى چك    
خصوصى  واست سر قرارى حاضر شود، ابتدا در جاى بهخ اين اصل، فردى كه مى

طرف مقابل خبر دهد. هرگاه يك رويداد  به كرد تا سالمتى خود را عالمتى درج مى
بينى، مثالً دستگيرشدن، مانع از اين بود كه فرد بتواند عالمت را درج  غيرقابل پيش

 از پسداشته باشد، شد. فردى كه بنا بود با احمد مالقات  كند، قرار مالقات لغو مى
قرار را لو داده  كردن سالمت قرارها داشت، چك كه به با اطمينانىدستگيرى و شكنجه، 

محل  به كند كه وقتى احمد ببيند كه او عالمتى نزده است، از رفتن بود. او فكر مى
 قرار، خوددارى خواهد كرد.

اعضاى  ود، رژيم شاهتا اين زمان كه هنوز سازمان، نامى براى خود اعالم نكرده ب    
شناخت. زيرا رهبران سازمان، همگى  مى آزادی  نهضتعنوان اعضاى  سازمان را به

 بودند. لذا در خبرهايى كه رژيم بعد از شهادت احمد رضايى آزادی  نهضتقبالً عضو 
 معرفى كرد. آزادی  نهضتنيز پخش كرد، او را يك عضو مهم 
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فريبانه خود  را در تبليغات عوام هاى اسالمى بعدها رژيم نام ماركسيست    
اى  چنين نامى زائيده رويداد ويژه به كار گرفت. دستيابى برعليه سازمان مجاهدين به

 نام گروه شايگان فعاالن آن بود و بهيكى از « نادر شايگان»بود. گروه كوچكى كه 
معروف شد، با هدف ايجاد جبهه مشتركى از نيروهاى مبارز اسالمى و نيروهاى مبارز 

كوشيد تا وحدتى بين مجاهد و فدايى ايجاد  كرد. اين گروه كه مى چپ، فعاليت مى
اعضاى اصلى آن، از سوى ساواك شناسايى و متالشى شد و  1352كند، در سال 

در درگيرى با مزدوران ساواك كشته شدند و مصطفى  و حسن رومينا نادر شايگان
 ی و چند جزوه گوارا آنان بود، عكس چه به اى كه متعلق متوارى شد. در خانه شعاعيان

ست رژيم افتاد. رژيم از اين تركيب، واژه ماركسيست اسالمى را ساخت د مجاهدين به
 هاى اسالمى ناميد.  و يارانش را ماركسيست و شايگان
اعضای سازمان )مجاهدين( در شهريور ی  ههای گسترد دستگيری از پس    

ی از ، كه در آن، وجوه مشترك«يك مسلمان  سيمای»، و انتشار كتاب1350
خود، سازمان ی  هفريبان در تبليغات عوام شد. ساواك ديده می  ماركسيسم و اسالم 

در دامگه »كتاب برگرفته از )ناميد.  می« اسالمى هاى  ماركسيست»  مجاهدين را نيز 
همواره پس  ازآنو  .( 268،مقام امنيتی ساواك، صفحه ، گفتار پرويز ثابتی«حادثه

 كرد. معرفى مى« هاى اسالمى ماركسيست»مجاهدين را 

 و بهرام آرام همراه با كاظم ذواالنوار ، رضا رضايىرضايی احمد از پس    
مركزى با سه عضو، ی  هاس آن يك كميتپردازند كه براس اى مى سازماندهى تازه به

رهبرى يكى از  تحت كند. سازمان در سه بخش و هر بخش سازمان را هدايت مى
 دهد. ادامه مىخود فعاليت  به مركزى،ی  هاعضاى كميت

  

  هاى نمايشى و احكام اعدام دادگاه
 1350شهريورماه، در طول پائيز و زمستان ی  ههاى گسترد بعد از دستگيرى

پايان رسيد و  ساواك كه غالباً با شكنجه همراه بود، بهی  هجانب هاى همه سىبازپر
دادرسى ارتش فرستاده شد.  به هاى نمايشى هاى متهمان براى تشكيل دادگاه پرونده

را  نفر اعضا و طرفداران تشكيالت، جو مخالفت با رژيم شاه 130دستگيرى بيش از 
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اعتراضات گوناگون از  به مذهبى و روشنفكر، گسترش داد و ويژه در بين قشرهاى به
 ها و بستگان آنان منجر شد. سوى خانواده

بودن محاكمات، طى تبليغات  علنى به كردن اين جو و تظاهر براى آرام رژيم شاه    
اه در دادگ 1350وسيعى اعالم كرد كه محاكمات علنى اولين گروه از آنان در اسفند 

اين دادگاه برده شدند، على  به نفرى كه ارتش برگزار خواهد شد. از بين يازده
اعدام محكوم كردند.  بهرا  و مسعود رجوى ، محمد بازرگانى، ناصر صادقدوست ميهن
خوبى براى شناساندن سازمان ی  هكاس آن در مطبوعات، زمينبودن دادگاه و انع علنى

پخش  به ها نيز در اين دادگاه و اهداف آن در سطح افكار عمومى بود. حضور خانواده
 دفاعيات متهمان، كمك شايانى كرد.

اعضاى سازمان در برابر دادستان و قضات دادگاه كه همه از ی  هدفاع شجاعان    
سياه رژيم و تأكيد بر تنفرى كه از ی  هد و نيز افشاى كارناممزدوران نظامى شاه بودن

بودن دادگاه، رژيم  باختگان بود، باعث شد كه علنى هاى پاك اين جان در دل رژيم شاه
 را بيش از پيش رسوا كند.

ضر در دادگاه گفت: مزدوران رژيمِ حا به خطاب دوست در همين دادگاه على ميهن    
قبل از تشكيل « كردم. شما را نابود مىی  ههم داشتم االن اگر مسلسلى در دست مى»

وعده داده ها  آن به اين دادگاه، مأموران ساواك با يكايك متهمان صحبت كرده و
رژيم شاه دست بردارند، احكام سبكى در انتظار  به بودند كه اگر در دادگاه از تهاجم

ن وعده و شرط درحالى بود كه براساس معيارهاى دادگاه ارتش، حكم آنان است. اي
تنها در دادگاه از افشاى رژيم خوددارى نكردند، بلكه  آنان اعدام بود. اين رزمندگان نه

پا فشردند. رژيم كه  شجاعانه بر مواضع انقالبى و مبارزه قهرآميز عليه رژيم شاه
بودن دادگاه سودى نبرده بود، بقيه محاكمات را در  برخالف انتظارش از علنى

 انجام رسانيد. به هاى كوچك دربسته و هربار براى سه يا چهار متهم، دادگاه
های چريكی، كه هيوالی مرگ را تحقير  گذشتگی دالوران سازمان شهامت و ازجان 
يی را كه زير ها نفس انسان . اين پديده اعتماد بهريخت ها فرو  ترس را از دل ،كرد می

را  ها آن ی ها بازگرداند و خشم فروخفته آن فشارهای امنيتی سالها تحقير شده بودند به
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قيام  راه گسترش مبارزات علنی و خيابانی هموار شد و بهترتيب  . بدينور كرد شعله
  انجاميد.  1357مردمی 

ار مذهبى، هراسان شده بود، كه از محبوبيت مجاهدين متهم نزد اقش رژيم شاه    
جايى  زندان تبديل كند. كار به به اى آبرومندانه، حكم اعدام آنان را شيوه به كوشيد تا مى

 يى كه جزو كادرهاى باال بودند،ها آن متهمان درجه اول، يعنى به رسيده بود كه ساواك
نند، حكم كرد كه اگر در دادگاه تجديدنظر، از جنبش مسلحانه دفاع نك مى نهاد پيش

زندان تبديل خواهد كرد. اما تحليل رهبرى سازمان در زندان اين بود  به اعدام آنان را
را اعدام نخواهد كرد كه برايش نفعى داشته باشد، از  ها آن كه رژيم فقط در صورتى

در موضع سازمان كه تصميم گرفته بودند جسورانه  یباال  هاين رو كادرهاى رد
كه از كردند  میتر توصيه  كادرهاى پائين بهكنند ود پافشارى افشاگرانه و قهرآميز خ

و تنها از اتهامات خود در دادگاه تجديدنظر بپرهيزند از مواضع سازمان دفاع سرسختانه 
 تا سازمان تلفات كمترى را متحمل شود.دفع كنند 

ز كسانى كه در دادگاه تجديدنظر، جسورانه رژيم را محكوم و ای  ههم حكم اعدام    
، ، على باكرىدفاع كردند، توسط اين دادگاه تأييد شد. ناصر صادق مسلحانهی  همبارز

جوخه اعدام سپرده  به 1351فروردين  30در  دوست و على ميهن محمد بازرگانى
، زادگان اصغر بديع ، على، سعيد محسننژاد محمد حنيفشدند. حكم اعدام در مورد 

اجرا درآمد. حكم  به 1351خرداد  4در  فام و رسول مشكين زاده محمود عسگرى
، برادر مسعود كه در حبس ابد تبديل شد. اقدامات كاظم رجوى به ىاعدام مسعود رجو

هاى  استادان دانشگاه ،اى از حقوقدانان برد، باعث شده بود كه عده سر مى بهئيس سو
خواستار اى از شاه لغو احكام اعدام را  ، طى نامهجمهور اين كشور و رئيس يسئسو

شوند. شاه كه هميشه سعى داشت ترور و خفقان داخلى را از ديد كشورهاى غربى 
حبس ابد تبديل شود. حكم اعدام  به پنهان نگه دارد، دستور داد كه حكم اعدام رجوى

 اثر كوشش بستگانش،، در اعدام برادرش محمد بازرگانى از پسنيز،  بهمن بازرگانى
 يافت.كاهش حبس ابد  به
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 سارى افسر نگهبان زندانوتقی شهرام فرار 
ها نفر از اعضاى سازمان  پايان محاكمات و اعدام متهمان اصلى در تهران، ده از پس
قلعه كه كامالً در اختيار  هاى اوين و قزل زندان محكوم شده بودند، از زندان به كه

زندان قصر منتقل شدند. عده زيادى  به ى شهربانى و از جملهها زندان به ساواك بود،
نگهداری  ها آن درزندانيان سياسى  طور سنتى  بندهاى سه و چهار زندان قصر كه به به

، زندگى جمعى را در زندان غنيمت شدند، فرستاده شدند. اعضای زندانی سازمان می
سازی و آمادگی برای  دخو به هاى سياسى و تشكيالتى تشكيل كالس ا ب شمردند و

اين فعاالن سياسی نگران بود  گروهیكه از كارپليس پرداختند. آزادی از زندان  از پس
وپنجه نرم  برای تغيير شرايط زندان دست  ها آن های گوناگون با خواستهمواره و 

رو  . از اينمتالشى كندرا در زندان  ها آن چندی كوشيد تا تشكل از پسكرد،  می
ها تقسيم كرد و كسانى را كه  هاى مختلف از جمله در شهرستان ا بين زندانزندانيان ر

تقى شهرام و حسين در اين بين، نقاط دوردست فرستاد.  به تر بودند، ناآرام
زندان مركزى سارى فرستاده شدند. تقى شهرام  به )از گروه ستاره سرخ( ای كمره عزتی

مقام سلطنت توهين  به در زندان كه اين ی هبهان به سال زندان محكوم بود، ده به كه
 كرده است، تبعيد شد.

زندانى بود. در اين  500ساز با گنجايش تقريباً  هاى تازه زندان سارى يكى از زندان    
زندانيان سياسى تعلق داشت. اغلب زندانيان اين  به نفر زندان يك بند با ظرفيت سى

 دادند. لفان محلى رژيم تشكيل مىبند را مخا

اميرحسين نام  يكى از افسران شهربانى شاغل در اين زندان، افسر جوانى به    
بود. اميرحسين، جوانى ورزشكار و اهل شاهى بود كه در مسابقات  احمديان

او در ميان  مقام قهرمانى رسيده بود. هاى كشور به ژيمناستيك در سطح آموزشگاه
ی  هديپلم از دانشكد از پس. وی شده بود جوانان و محافل ورزشى شهر خود شناخته

مورد ی  هخاطر نداشتن امكانات مالی از تحصيل در رشت به ورزش پذيرش گرفت اما
روزی بود برگزيد. ورود  افسری را كه شبانهی  هاش بازماند و تحصيل در دانشكد عالقه
 از پساش بدون شركت در كنكور بود. وی  طر مقام ورزشیاين دانشكده بخا او به

عنوان افسر  التحصيل شد. اميرحسين كار خود را به سال با درجه ستوان دومى فارغ سه
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راهنمايی و رانندگی  شهربانی شروع كرد. مدتی در كالنتری كاركرد. سپس او را به
او با گمارده شد.  عنوان افسر نگهبان در زندان ساری به فرستادند و سر انجام

 مقامات باالى شهربانى نبود.ی  ههاى ورزشكارانه و مردمى خود مورد عالق ويژگى

تنفر مردم را از پليس احساس كرده و از  احمدياناميرحسين گذرد كه  چيزى نمى    
كوشد تا با  كند. وى مى حتى مىلباس پليس درآمده است احساس نارا به اين كه خود

آميز مردم دور  رفتن از پوشيدن يونيفورم پليس، تا حدى خود را از نگاه سرزنش طفره
 نگهدارد. 

، رنج درونى زيردست خود زندانيان و پاسبانان به رفتار انسانيش نسبتبا احمديان     
ضايت خاطر او را از بودن نزد زندانيان و پاسبانان، ر محبوبداد. اما  مىاهش خود را ك

گيرد  افتد. احمديان تصميم مى فكر تغييرشغل مى به كه اين رد تاك شغلش تأمين نمى
اى غيرنظامى بپردازد. او بايد رياضيات و  تحصيل در رشته به كه وارد دانشگاه شود و

 داشته باشد.را دانشگاه  به كرد تا شانس ورود فيزيك خود را تقويت مى

كت در يك كالس آزاد رياضى، راه جديد خود را آغاز كرده بود. اميرحسين با شر    
رياضى  های تمرينداد تا  مىفرصت  افسر نگهبان بهساعات كشيك شب در زندان 

 خود را انجام دهد.

اعتصاب  به اميرحسين از حضور دو زندانى سياسى جديد و ناآرام كه ساير زندانيان را    
التحصيل  دانست كه تقى شهرام فارغ شت. وى مىعمومى فراخوانده بودند، اطالع دا

رياضى دانشگاه تهران است. بنابراين آشنايى با او را، فرصت خوبى براى ی  هرشت
آشنايى مختصرى با  از پس ویبيند.  صحبتى مى و نيز همرياضی درس  به كمك

كند تا با هم رياضيات و  ان دعوت مىدفتر زند به ، يك روز آنان را عزتیشهرام و 
شود و  درپى آنان مى هاى پى شدن درآمد جمع فيزيك تمرين كنند. اين گردهمايى پيش

شود و از هر درى سخن  تر مى آيند، محفلشان دوستانه گردهم مى ها آن هربار كه
او با  بود. وقتى مراقب حركات خود مى ،گويند. افسر زندان بايد در تماس با زندانيان مى

سخن  ی محض ورود ساير مأموران، رشته به دو زندانى سياسى مشغول صحبت بود،
فقط پيرامون مواد درسى  ها آن وگوى شد كه گفت كرد و چنان وانمود مى تغيير مى

 افسر زندان است. به است و ديدارشان نيز براى كمك درسى
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رسد. او  مسائل اجتماعى و سياسى مى به احمدياناميرحسين هاى  پرسشكم  كم    
وگوها  و گفتكند   میپرسش هاى فعال،  كنجكاوانه درباره جريانات سياسى و گروه

اصطالح درسى  به گيرد. يك روز اميرحسين در ديدار خود مى كامالً محرمانه به یشكل
يزش بيرون شده از روزنامه را از كشو م بريدهی  هبا دو زندانى نامبرده، يك قطع

اى باعث  پرسد چه انگيزه دهد. او مى دو ميهمانش در دفتر زندان نشان مى به كشد و مى
خطر  شده است كه اين جوانان دانشجو از زندگى خود دست شسته و جان خود را به

هاى  عكسزده بودند  كه از پرسش افسر زندان شگفتبياندازند؟ شهرام و عزتى 
و يارانش از فدائيان خلق،  ها مسعود احمدزاده ر عكسكنند. د روزنامه را بررسى مى

كنند كه در  شدند كه دوسال پيش از آن اعدام شده بودند. زندانيان باور نمى ديده مى
براساس  ها آن پس اين سؤال افسر شهربانى، يك احساس انسانى وجود داشته باشد.

ی  هايد ساواك از طريق اين افسر، برنامكنند كه ش تجارب تلخ گذشته، فكر مى
 تدارك ديده است. ها آن اى را براى آور ويژه زيان

طور مرتب در دفتر زندان  وگوهاى پنهانى افسر زندان با دو زندانى سياسى، به گفت    
دهند، توجه  هاى خود و رهنمودهايى كه مى . عزتى و شهرام با پاسخكند پيدا میادامه 

او را كنند و احساس مسئوليت  جلب مى مبارزه با رژيم شاهی  همسئل به اين افسر را
 انگيزند. برمى

سو با  روشنفكر و فعال مجاهدين بود، از يكهواداران كه از  ابوذر ورداسپى    
ن پيوند دوستى داشت. ايی  هشهرام، رابطتقی احمديان و از سوى ديگر با ی  هخانواد

دو زندانى سياسى و جلب اعتماد آنان، نقش داشت.  به كردن احمديان نيز در نزديك
 فراری دادن دو زندانی از زندانبراى چندى اميرحسين زندانبانى بود كه  از پس

 ريخت. كرد و نقشه مى ، فكر مىفرمان خود تحت
ادن اين دو ی هوشمندانه و دقيق برای فراری د امير حسين مدتی روی يك برنامه

 رسانيد. دو زندانی سياسی با گمان ها آن اطالع را به زندانی كار كرد و در پايان آن
چيده باشد، با ترديد با اين طرح  ها آن مبادا ساواك دامی برای از بين بردن كه اين

دو طرح فرار  را جلب كرد و آن ها آن چندی اميرحسين اعتماد از پسبرخورد كردند. اما 
 ند. را پذيرفت



 
 شهرام وافسر نگهبان زندان سارى یفرار تق 299

هاى موسمى پربارى در سارى و  بارانبارش  از پس 1352ارديبهشت  14شب 
ابرها، شاهد يك غروب آرام بود. در ليست ی  هسارى در زير ساي، شهرهاى اطراف آن
صبح  8، نام ستوان احمديان درج شده بود. او كه از ساعت شب آن افسر كشيك زندان

داد روز بعد مسئوليت پانصد زندانى را در آنروز كارش را شروع كرده بود بايد تا بام
در او گرفت.  عهده مى هاى مراقبت، به ميان چهار ديوار بلند و سنگين و در پناه برج

پرسنل شهربانى كه بيشتر آنان پاسبانان مسلح بودند نفر حدود سى كمك اين كار از 
 نيز برخوردار بود. 

اق افسر كشيك جمع بودند، ساعت هشت شب وقتى كه تعدادى از پرسنل در ات    
اميرحسين خود جلب كرد. فقط صداى  ها را به صدا درآمد و حواس زنگ تلفن به

ريخت. او با صدايى كه نگرانى او را از  بود كه سكوت مطلق اتاق را درهم مى احمديان
شد، با مخاطب  ىتر م تر و خشن اى كه هرلحظه جدى داد و با چهره موضوعى نشان مى

كه اميرحسين گوشى تلفن را برجاى خود گذاشت،  زد. همين تلفنى خود حرف مى
خطرناكى ی  هگوش كنيد! االن خبر رسيد كه توطئ»پرسنل خود چنين گفت:  به خطاب

اندازد. توجه كنيد!  خطر مى ما را بهی  ههم در اين زندان در جريان است كه موقعيت
اين زندان را دارند، بعيد نيست كه  به ندانيان قصد يورشدادن ز اى براى فرارى عده

 «شورش بزنند. به زندانيان هم، دست

پرسنل را در جاى خود ميخكوب كرد. كلمات ی  ههم سخنان افسر كشيك    
پرسنل زندان فرود ی  هتجرب مانند پتكى بر ذهن بى« يورش»و « فرار»، «شورش»

خود در چنين  ی در انتظار شنيدن وظيفهرا كالفه كرده بود. همه  ها آن آمده و
داد كه باز هم  صدا درآمده و چنين نشان مى به شرايطى بودند كه زنگ تلفن دوباره

تلفنى با بيرون ی  هدادن زندانيان است. دقايقى بعد كه سومين مكالم صبحت از فرارى
سبان سرعت از اتاق بيرون رفت و همراه چند پا از زندان تمام شد، افسر كشيك به

زندان آمده باشد  به تمام بندهای زندان را زير رو كردند تا ابزاری را كه برای فرار
را  ها آن ، افسر نگهبانردندكپاسبانان در بندها چيزی پيدا ن كه اين از پسجستجو كنند. 

 هدايت كرد.  سياسىيك درگاهى كوچك مشرف بر اتاق بند  به
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كردن  ها دستور داد كه با قالب پاسبان به افسردرگاه در ارتفاع بلندى قرار داشت.     
باال برود و داخل درگاهى را بررسى كند. اين  ها آن ها، پلكانى بسازند تا يكى از دست
جناب سروان »درنگ داد كشيد  سرعت انجام شد. پاسبانى كه باال رفته بود، بى كار به

قفل كه در آن درگاهى  و ، سوهان، تعدادی چاقو بر آهنی  هار« ببين چى انبار كردن
اى در كار است.  گذاشت كه توطئه پيدا شد، جاى هيچ ترديدى را براى كسى باقى نمى

آميزى در پيش  درك كرده بودند كه شب پرمسئوليت و مخاطرهخوبی  پرسنل زندان به
مو دستورات افسر  دارند. همه قبول كرده بودند كه در آن لحظات حساس، بايد مو به

 ار گيرند تا در انجام مسئوليت خود، مرتكب كمترين خطايى نشوند.ك كشيك را به
خرابكاران پرسنل زندان را ی  هزندان حبس شده بود و انتظار حملی  هنفس در سين    

 هاى نگهبانى خشكشان زده بود. درتبى از وحشت نگهداشته بود و آنان در پست

با كاركنان زندان رفتار دوستانه داشت، همواره كه  احمدياناميرحسين هاى  گفته    
درنگ دستور  جادوگران همه را مسحور كرده بود. ستوان احمديان بىوِردهای  مانند

ها را برای  نگهبانی براساس يك طرح تاكتيكى وى بتواندبگوش باشند تا داد همه 
اريد، كار نگهبانى ب تقويت كند. باران شديدى كه گهگاه مىپيشگيری از خطر يورش 
هاى نگهبانى خود، منتظر  ها هراسان در پست كرد. پاسبان آن شب را دشوارتر مى

پنداشتند. هرچه ساعت  اى شوم بودند و هر صداى ناآشنايى را نشان آغاز آن مى حادثه
هاى نگهبانى در افكار  هاى مسلح در پست شد، پاسبان تر مى شب نزديك نيمه به

بارانى،  یشدند. درگيرى با خرابكاران آن هم در آن شب غرق مى آلود خود بيشتر ترس
 كردند. شمارى مى جهنم وحشتناكى بود كه بايد در انتظارش دقيقه

پست ديگر سر  اى هراسان از پستى به شب شده بود افسر كشيك با چهره نيمه    
های  جيك از پست خود دور می كرد. او نگهبانان بر را يك بهن ناكشيد و نگهبا مى

شان  مراقبت را پايين آورد و نگهبانان درهای ورودی زندان را از محل نگهبانی
پرسنل زندان را تك نفره و يا چند نفره در جابجای بند ی  هترتيب هم فراخواند. بدين
خواست كه منتظر دستورات بعدی او  ها آن و از واداشتنگهبانى  به  زندانيان عادی

  باشند.
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از انبار اسلحه و های مراقبت و درهای ورودی زندان  های برج ست، پترتيب ينبد    
كليدهای زندان را از كليددار گرفته بود ی  ههم احمدياناميرحسين نگهبان خالی شد. 

پرسنل زندان ی  ههماكنون . روی بند زندانيان عادی قفل كرد به و درهای پی درپی را
ت درهای قفل شده در انتظار دستورات بعدی افسر كشيك شو پادی زندانيان عدر بند 

  كردند.  لحظه شماری می

خوبى پيش  به شده، از پيش تعيينی  هكنترل بود و برنام تحت همه چيز زندان    
رفت. انبار اسلحه و مهمات زندان و نيز در ورودى زندان خالى از هرگونه مراقبتى  مى
 بود.

 زندان بيرون آورد.سياسی را از بند   عزتیيد. احمديان، شهرام و زمان فرار فرا رس    
ماشين قرمزرنگى كه در  به مقدار قابل توجهى اسلحه و مهمات را از انبار زندان ها آن

 در دفتر زندان هر سه نفر خود رابود، منتقل كردند. شده حياط زندان پارك 
احمديان پيش از خروج از دفتر در يادداشت شليك، مجهز كردند و  به دهآمای  هاسلح به
روم تا همراه همرزمان خود  من می »وشت:نوتاهی كه از خود روی ميز باقی گذاشت ك

 «يی بنا كنيم كه در آن هيچ انسانی گرسنه و فرودست نباشد. جامعه
، افسر كشيك داد حاليكه ساعت زندان يك و نيم بعدازنيمه شب را نشان مى در

ماشين قرمزرنگ رساندند و  به زندان همراه دو زندانى سياسى، با عجله خود را
 سرعت از زندان دور شدند. به

از يك بنگاهى در سارى اجاره كرده  احمدياناميرحسين اين ماشين را روز قبل     
سقف اتومبيل، رگبار مسلسل را در  باريد و صداى برخورد آن بر شدت مى بود. باران به

كرد. جاى درنگ نبود. احمديان پدال گاز را تا ته فشرده  ذهن سرنشينان آن تداعى مى
راند. پانزده دقيقه بعد اتومبيل فراريان  پيش مى به خورده و لغزان بارانی  هبود و در جاد

حمديان در بزرگ اى توقف كرد. ا با گذر از چند خيابان در شهر شاهى، در مقابل خانه
هاى  ماشين سفيدرنگى كه در زير شاخه به باغ را باز كرد تا انتقال اسلحه و مهمات

راحتى انجام شود. اين ماشين را احمديان از دوستش  درخت گوجه پارك شده بود، به
اش احساس شود،  سنگينى كه اين قرض گرفته بود. بار اسلحه و مهمات بدون
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ماشين سفيد جابجا شد. دو زندانى فرارى در ماشين  به سرعت از ماشين قرمز به
 سفيدرنگ جاى گرفتند.

كه  طرف ساختمان دويد. درى را گشود و مادرش را صدا كرد. همين اميرحسين به    
من راهى سفرى هستم كه قبالً »اش را شنيد، شتابان گفت:  پريده صداى مادر از خواب
مادرش گفته بود كه در انتظار يك  به احمديان از مدتى قبل« برايتان گفته بودم.

مأموريت آموزشى است كه هرلحظه ممكن است وقتش فرا رسد و براى مدتى از  
 اش را جمله« گردم، خداحافظ زودى برمى من به»خانواده دور باشد. احمديان با گفتن 

شب پررعد و برق، نگران  پايان رساند. مادر كه از شتابزدگى اميرحسين در آن نيمه به
پرسد كه اميرحسين با  شده بود با صداى لرزانى علت اين شتابزدگى را از پسرش مى

 در ساختمان را پشت سر خود بست و بيرون رفت.« گردم زودى برمى به»تكرار 

هاى  فشرد، چرخ براى حركت اتومبيل پدال گاز را مى احمدياناميرحسين وقتى     
خورد. هر  چرخيد وماشين از جايش تكان نمى نشسته بود، درجا مىماشين كه در گل 

 فاجعه بكشاند. نبض سرنشينان اتومبيل به فرار رای  هتوانست برنام لحظه تأخير مى
ها ريختند و  زيرچرخ به پياده شدند و مقدارى خاك از كنار درخت ها آن زد. تندى مى به
خود كنده شد. ماشين سفيدرنگ در  بار ماشين از جاى داخل ماشين پريدند. اين به

سرعت از شهر شاهى دور شد. دو  ساعت دو و پانزده دقيقه سفر خود را آغاز كرد و به
فشردند تا با هر خطر احتمالى  خود را در دست مى ی هاى آماده زندانى فرارى سالح

ت بند زندانيان عادی منتظر دستورامقابله كنند و نگهبانان زندان سارى همچنان در 
ارديبهشت،  15ساعت شش بامداد  از پسدقايقى بودند. زندان جديد افسر كشيك 

شود.  با گرفتن دو رولور از احمديان و شهرام جدا مى  عزتیرسند و  تهران مى به فراريان
پارس متوقف  واقع در تهران اى در خيابانى دقايقى بعد اتومبيل سفيدرنگ مقابل خانه

 كنند. سپس اتومبيل تسليحاتى آن را تخليه مىی  هشود. احمديان و شهرام محمول مى
يك ى  شود. احمديان و شهرام در خانه خيابان خورشيد منتقل و در آنجا رها مى به

 شوند. شناخت، پنهان مى كه شهرام از قبل مىهوادار سازمان 
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گذشت  از پسشود كه  ت مخفى، تالش پيگيرى آغاز مىبراى تماس با تشكيال    
ى تيمى منتقل شدند ا خانه به آن شهرام و احمديان از پسرسد.  نتيجه مى به سيزده روز

 ياران تشكيالتى پيوستند. به و

كردند.  مى ، سازمان را رهبرىهمراه با بهرام آرام در اين هنگام رضا رضايى    
تشكيالت و بازگشت  به موفقيت طرح فرار از زندان سارى، پيوستن يك افسر شهربانى

داد، براى  را نشان مى پذيرى رژيم شاه ضربه كه اين ، ضمنسازمان يك عنصر قديمى
 آمد. شمار مى سازمان نيز موفقيت بزرگى به

و قفل را در جاى ، چاقوها بر، سوهان ناز فرار، اره آه پيشاميرحسين دو هفته     
خرابكارى در  ی ، توطئهپرسنل زندان به  ها آن دادن نشانمشخصى قرار داده بود تا با 

هاى سفارشى  هاى نمايشى آن شب نيز، تلفن همكارانش بقبوالند. تلفن به زندان را
 در وقت معينى ها آن كرده بود كه دوستانش بود. وى خواهش به احمدياناميرحسين 

می  آغازفت جديد نگهبانی شيتا بامداد روز بعد كه پاسبانان زندان  او تلفن كنند. به
پشت درهای قفل شده مانده بودند و كسی از اين شد، همگی در بند زندانيان عادی 

، در سارى حالت دنبال اين فرار، رژيم شاه به فرار هوشمندانه و بزرگ اطالعی نداشت. 
كنترل و بازرسى قرار گرفت  تحت هاى استان مازندران العاده اعالم كرد و تمام راه فوق

روزه براى  شد. يك مهلت سه توسط هليكوپتر مراقبت مىی اطراف نيز ها و جنگل
نيروهاى امنيتى تعيين شده بود تا طى آن، فراريان را دستگير كنند. اين مهلت بدون 

مهم در شهربانى و نيز ی  هپايان رسيد و رژيم با جابجاكردن چند مهر به اى تيجههيچ ن
از توبيخ پاسبانان زندان سارى، آبى بر آتش خشم خود پاشيد. تنها ردپايى كه رژيم 

فرار،  از پسكشف كرد اتومبيل رهاشده در خيابان خورشيد بود كه چهار روز اين فرار 
 كشف و شناسايى شد.

لويز »عمليات نظامى و افشاگرانه، سرهنگ در يك رار از زندان سارى، ف از پس    
معاون هيئت مستشارى آمريكا در تهران، ترور شد. در اين عمليات از « هاوكينز

دنبال اين ترور، رژيم  هاى مصادرشده از زندان سارى، استفاده شده بود. به سالح
اى براى رديابى و شكار انقالبيون دست زد. در  سابقه تالش كم به شاهی  هخورد زخم
خرداد  25شب  امان از سوى مأموران امنيتى، در نيمه پيگردهاى گسترده و بىی  هادام
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برد، مزدوران مسلح  سر مى بههواداران يكى از  ی در خانه رضا رضايی، وقتى 1352
كه متوجه  رضا رضايید. محاصره خود درآوردن به آن راآن خانه،  برای بازرسی ساواك 

جنگ و گريزى  از پسبام خانه گريخت و  از راه پشتشده بود  حضور مأموران ساواك
ترتيب يكى  هاى مزدوران شاه قرار گرفت. بدين با مأموران ساواك، مورد اصابت گلوله

 ديگر از فرزندان مبارز ايران در راه آزادى جان باخت. 

گوش تقى شهرام و اميرحسين احمديان كه در  به روز همان خبر اين درگيرى    
يك خانه تيمى ديگر منتقل  به رسد. شهرام مخفى بودند مى رضا رضايیتيمى ی  هخان
اى در خيابان  مسافرخانه به مسئول تشكيالتى خود،ی  هتوصي به شود و احمديان مى

اى اقامت در مسافرخانه شناسنامه بری  هكند. از آنجا كه ارائ مكان مى ناصرخسرو نقل
تيمى كه در آنجا مجيد شريف ی  هيك خان به دو شب، احمديان از پسضرورى بود، 

ی  هتوصي به چندى از پسگردد.  بردند، برمى سر مى به لباف صمديهواقفى و مرتضى 
 شود. مى مشهدی  هشريف واقفى، احمديان روانمجيد 

مركزى ی  هكميت واقفى به ، تقى شهرام و مجيد شريفرضا رضايیشدن  كشته از پس    
 .كردند. سازمان را رهبری می و همراه با بهرام آرام تشكيالت راه يافتند

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 مرزى سازمان هاى برون فعاليت 
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  در حاشيه بيروت ااردوگاه صبر 
 مرزى سازمان در بيروت انجام وظايف برون به ،آزادى از زندان زحله از پسمن 

« على منصور عبداهلل»پرداختم. در اين هنگام از يك كارت شناسايى فلسطينى با نام 
شمار  به آوارگان فلسطينى در لبنانی  هكردم. اين كارت را كه شناسنام فاده مىاست
، رفت كمك آن در لبنان به در اختيارم گذاشته بودند تا رفت، رفقاى سازمان الفتح مى
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، ()تقی شامخیمرتضىبيروت رسيدم، همراه  به وآمد داشته باشم. روزى كه از زحله
رفتم. اين اتاق در « صبرا»نام  اى در اردوگاه پناهندگان فلسطينى به يك اتاق اجاره به

غزه قرار  روى بيمارستان فلسطينى طبقه در حاشيه اردوگاه و روبه يك ساختمان سه
كردم. زندگى  زندان تجربه مىی  هاى را بيرون از محيط بست داشت. اكنون دنياى تازه

با مردم، حركت در خارج از خانه، تماشاى آمدوشد رنگ ديگرى پيدا كرده بود. 
و  خود ی أراده به ها، خوابيدن در تاريكى، برخاستن وآمد آزاد آدم ها و رفت خيابان

 بخش بود. دگى عادى، پرمعنا و لذترويدادهاى يك زنی  ههم

من تا آن هنگام زندگى را آنقدر مطبوع و شيرين احساس نكرده بودم. چقدر زيبا     
فروشان از خواب بيدار شوى و زيباتر  بود كه در يك صبح بهارى با صداى سبزى

كرد، نگاهى  خريد دعوت مى به فروشى كه مردم را سبز و خرم سبزىی  هكه بر توش آن
هاى  كردم. راستى اگر آن برگ دازى. در همه چيز رنگ و بوى آزادى را حس مىبين

داشتند، هرگز آن فضاى سبزو دلپذير بر گارى  دور مى به پرطراوت را از نور آفتاب
 شد. فروش پديدار نمى سبزى

، اقامت من در بيروت از پسكرد، چند روز  مرتضى كه موقتاً در اين اتاق زندگى مى    
برساند. تسبيحى را كه در  در عُمان انقالبيون ظُفار به عازم عدن شد تا از آنجا خود را

درست كرده بودم و تنها چيز باارزشى بود كه همراه ی خرما                                    با هسته« رمل»زندان 
 سپردم. مرتضى به عنوان يادگارى داشتم، به

در زندان، براى غلبه بر بيكارى و گذراندن زمان، هركس براى خود، كارى فراهم     
گيرى بود. دو سر هسته خرما را  خرما كار وقتی  هكردن تسبيح از هست كرد. درست مى

وقت با يك سيخ چوبى  رسيد. آن مغز هسته مى به ماليديم تا زمين سيمانى مى به آنقدر
كرديم.  كشيديم و راهى براى عبور نخ تسبيح باز مى بيرون مى تدريج مغز آن را به

گرفت. بدين  تسبيح، چندين ساعت وقت مى ی يك دانه به خرمای  هتبديل هر هست
فراموشى  به ساختن تسبيح، ساعاتى از زمان ناگوار زندان رای  هبهان به ترتيب

ورزش انگشتان بيكار و اى براى  شد، خود وسيله سپرديم. آنگاه كه تسبيح آماده مى مى
 رفت. نيستى مى به هايى بود كه پايان لحظه شمارش بى
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اى  زندگى، اتاق اجارهی  هرفتن مرتضى، من نيز براى كاهش هزين از پسيك هفته     
مكان كردم. اتاقك كه  هاى فلسطينى نقل اتاقكى در ميان آلونك به و مرا ترك كرد

ها در ظرف چند  ها و نوشته كتابی  ههم ههمكف با زمين بود، آنقدر رطوبت داشت ك
پيرامون هاى حلبى  بودن اين اتاقك در برابر آلونك روز ورم كرد. در عين حال آجرى

اش را اجاره بدهد  توانسته بود خانه كه اين ، صاحب اتاقك ازگير بود. ابومحمد آن، چشم
يك آلونك  به ى و همسرش نديمه،و مبلغ ناچيزى دريافت كند، بسيار خوشحال بود. و

 مكان كرده بودند. مقوايى نقل

شان توسط  كردند كه خانه و كاشانه ها، مردمى زندگى مى آباد فلسطينى در حلبى    
سال بود  25( 1973عنوان آوارگان موقت اكنون ) ها اشغال شده بود و به اسراييلى

هاى سرد و هولناك  دند و شبرسان شب مى به كه در اين اردوگاه، روزهاى پرمشقت را
كردند. قلب  اصلى خود برگردند، صبح مىی  هآشيان به را در آرزوى روزى كه

تپيد. دختران و پسران  وطنش مى به هر فلسطينى تنها در آرزوى بازگشتی  هدردكشيد
خواندند و آرزوى  خردسال اردوگاه، هر روز در مدرسه سرود ميهنشان، فلسطين را مى

هاى آباد مركبات، در  هاى سرسبز زيتون و باغ دره به فا و حيفا و بازگشتيا به بازگشت
 پناه را درخشيد. دنيا، اين آوارگان بى چون خورشيد مى ها آن هاى كوچك دل
رحم خود،  هاى بى فراموشى سپرده بود تا گذشت زمان، ملتى آواره را در زير چرخ به

اشغال در آورده بود، رسميت بخشد.  به رادولتى كه با زور سرزمين آنان  به نابود كند و
خود را از  ی شده هاى غصب هايى بودند كه كليد خانه ها، خانواده در اردوگاه فلسطينى

 تنها مسحور بازگشت همراه داشتند و در ذهن پرآرزوى خود، نه به سال پيش 25
تنها سند  گشتند. كليد، خود بازمىی  هخان به شهر و ديار اجدادى خود بودند، بلكه به

جنگ  از پسنيز  هاى ساكن لبنان آنان بود. برخى از فلسطينىی  هشد خانه غصب
سرزمين فلسطين ی  ههم اشغال به ، كه1967در سال  اسرائيلی  هطلبان توسعه

لبنان پناه برده بودند. ورود  به ته وگريخ و نوار غزه انجاميد، از بخش باخترى رود اردن
هاى پناهندگان،  هاى قديمى، فشار جمعيت را در اردوگاه اردوگاه به اين دسته از آوارگان
 دو چندان كرده بود.
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وطن خود، تالش  به ها بايد براى بازگشت فلسطينى كه اين ی هبهان به دولت لبنان    
گونه حقوق اجتماعى براى آنان قائل  شوند، هيچ بنانلی  هكنند و نبايد جذب جامع

ها از  سال كه اين شد و با ها اجازه سكونت خارج از اردوگاه داده نمى فلسطينى به نبود.
حتا  ها گذشت، ساختن خانه در آنجا ممنوع بود. فلسطينى زندگى آنان در اردوگاه مى

 هاى لبنانى د را نداشتند. گاهى ژاندارمخوی  هساختن سقف حلبى بر النی  هاجاز
گرفتند و هرگاه خشتى  ، جريمه مىها از فلسطينی هايى كه كوبيده شده بود تعداد ميخ به

 رفت. شمار مى شد، جرمى مضاعف به بر خشت ديگر گذاشته مى

ناهندگان هاى ناچيز بخش امور پ اعتنا بود و كمك وضع آوارگان بى به ،دولت لبنان    
همراه با رشد جمعيت اردوگاه افزايش يابد، همواره  كه اين جاى نيز، به ملل سازمان

يافت. باد و باران و آفتاب، ساليانى دراز تاروپود چادرهاى آوارگى را از هم  كاهش مى
ها،  شده و صفحات فلزى بشكه كردن مقواهاى دور ريخته پاشيده بود. مردم با سرهم

پوشاندند. وضع بهداشت و آموزش در اردوگاه نيز، مانند وضع  مىدور و بر خود را 
 مسكن، اسفبار بود.

امان آنان را  زندگى يك خلق آواره را با تمام مصائبش و تالش بى اردوگاه صبرا    
از جمله كردم،  داد. اتاقى كه در آن زندگى مى وطن، نشان مى به براى بازگشت

شمال غربى اردوگاه ی  ههاى آجرى متعددى بود، كه در ساليان اخير در حاشي كلبه
ها فاصله  هاى آجرى و آلونك باريك و ناهموارى بين كلبهی  هساخته شده بود. كوچ

هاى مقوا و حلبى و پالستيك كهنه  اى كه از پاره چسبيده هم هاى به انداخت. آلونك مى
مسكن انسان شباهت نداشت. نه بلندى آن و نه طول و  به درست شده بود، هرگز

كدام براى زندگى انسان، مناسب نبود. ساكنان  عرضش و نه مواد و وسايل آن هيچ
درى و تحمل درد بزرگ آوارگى،  رغم دربه هايى بودند كه على ها اما انسان اين آلونك

كرده و  افراد تحصيل اى برخوردار بودند. تعداد نسبى از فرهنگ و تمدن نسبتاً برجسته
 توانست با آنچه در مناطق مسكونى شهرى لبنان ها، مى ديده در همين آلونك دانشگاه

 بود، برابرى كند.

برد. وى  سر مى كرده به ، دخترخانمى تحصيلدر آلونكى نزديك اتاق ابومحمد    
در و پيكر، براى  اردوگاه، در اتاقى بىی  هخوابيد و روزها در مدرس ها در آلونك مى شب
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طول پانصد و عرض تقريباً سيصد متر، صدها  به كرد. در شنزارى كودكان معلمى مى
درددل يك  هاى محقر النه داشتند. هرگاه به مرد و زن، پير و جوان و كودك در آلونك

ش انگيز پر از رويدادهاى جانخرا هاى غم داستان  دادى، یم فلسطينى گوش 
خانواده،  ها، مرگ و مير، ناپديدشدن افراد  شدن خانواده درى، متالشى  شنيدى. دربه مى

  اى بود. گير هر آواره فقر و ذلت، دامن

يك دوست ی  هخان به آور بود. روزى شوم و رنج هاى اردوگاه صبرا زندگى در آلونك    
زده در دشت شب فرو  بود و آفتاب ماتم ى دعوت بودم. هوا ابرىميهمان به فلسطينى

سوى  به هم چسبيده، راهى را كه كج و معوج بود هاى به رفت. در پيچاپيچ آلونك مى
 جلوی  ه، پيمودم. صالح، يك فدايى فلسطينى بود كه هر روز از كوچ«صالح»ی  هخان

وجوهاى  و عليكى داشتيم، وقتى با پرسگذشت و با هم سالم  مى اتاق ابومحمد
صالح را پيدا كردم، باران، ی  هدرپى، در ميان صدها آلونك مقوايى و حلبى، آشيان پى

چون اشكى كه در آسمان احساس من جارى بود، باريدن گرفت. خود را خم كردم و 
بود. اش ن خانواده صالح وارد شدم. صالح در النهی  هآشيان به سر را پائين گرفتم تا

دنبال باد شديدى كه  داخل آلونك فرا خواند. به به پيرمردى مهربان اصراركنان مرا
ساعتى پيش وزيدن گرفته بود، سقف حلبى يك آلونك بر روى همسايگان صالح فرو 

 يتيم همسايه رای  هريخته و صورت كودك همسايه را دريده بود. اكنون صالح بچ
كوچك نشسته بودم، ی  هبر زمين مقوايى اين آشيان درمانگاه اردوگاه برده بود. وقتى به

اى تهيدست،  رسيد. آن روز از مهر و محبت خانواده سقف حلبى آن مى به دستم
برخوردار شدم. والدين پير صالح با آنچه در بساط داشتند، از ميهمان ناشناس خود 

ه رنج آنان، آتشى را كه از ديدن آن همی  هپذيرايى كردند. عذرخواهى شرمگينان
كرد. تعداد زيادى در اين آلونك جمع شده بودند تا از  ور مى آشكار، در دل داشتم شعله

كوبيد،  آباد مى هاى حلبى سقف به باران شديد بهارى كه با صدايى چون رگبار مسلسل
هاى كوچك از آن همه صداى ناهنجار وحشت كرده و گريه  درامان باشند. بچه

بايد از اين صداها »گفت:  داد و مى دلدارى مىها  آن به ادهكردند. ابوصالح، پير خانو مى
 «بشنويد تا بعداً از رگبار مسلسل نترسيد و دشمن را از وطنمان بيرون كنيد.
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يى ها آن ها، سازد. پركارترين انسان هاى متناسب با خود را مى شرايط دشوار، انسان    
وقتى خبرى درباره عمليات  كوشند. بعدها مى دهستند كه در تنگنا، براى بقاى خو

ديده بودم،  ياد كودكانى كه در اردوگاه صبرا به شنيدم، ها مى انتحارى فلسطينى
شان  كردند، بازى ها با هم بازى مى افتادم. در گوشه و كنار اردوگاه، هرگاه بچه مى

كردند. هر  اى ديگر دفاع مى و ستيزى، عده ستيز بود. جنگ بود، بعد در برابر هر حمله
 ها آن هاى نرم و كوچك دست به هاى آن الگوى فقر، اى كه در ميان آشغال وسيله

خود  آمد و معناى اسلحه به ترين ابزار درمى صورت خشن به شد و رسيد، خشن مى مى
ا ر ها آن ی هگرفت. اين زندگى پرمحنت آوارگى بود كه احساس لطيف و كودكان مى
چنان زمخت و سخت كرده بود. فقط شرايط دشوار اردوگاه نبود كه زندگى را  آن

كردند  فضاى اردوگاه تجاوز مى بهكرد، هواپيماهاى اسراييلى هرچندگاه  فرسا مى طاقت
هاى نازك اين كودكان  شكن، لرزه بر اندام آفرين و صوت هاى وحشت و با سقوط

شد، افراد مسلح  در آسمان اردوگاه ديده مىانداختند. هرگاه هواپيماهاى مهاجم  مى
ها نيز  كردند. بچه گرفتند و شليك مى هوا نشانه مى به هاى خود را اردوگاه مسلسل

سوى  به بردند و آتش كينه خود را هوا مى به هاى عاريتى را رو اختيار همان تفنگ بى
 كردند. مهاجمان روانه مى

بر زندگى دوزخى ساكنان اردوگاه فرو  بالسازان، وحشت مرگ را كه اين از پس    
شده  فلسطين اشغال به گرفت، دفاع اردوگاه را ترس فرا مى ريختند و آسمان بى مى

ها همچنان ادامه  ناپديدشدن هواپيماها، صداى شليك مسلسل از پسگشتند.  بازمى
 در برابر تكنيك و ابزار دشمن هيچ ها آن سالح كه اين ها، با دست به داشت. مسلسل

هاى پردردشان  هاشان آتش خشمى را كه از دل آمد، با رگبار مسلسل حساب مى به
 را ها آن خاموشى نداشت،تا مدتی فرستادند. اين آتش كه  آسمان مى به خاست، برمى

اى كه در بساطشان بود ادامه  داشت و تا آخرين گلوله تيراندازى وامىی  هادام به
ها و  كه چندى پيش هواپيماهاى اسراييلى، بمبها شنيده بودند  بچهی  ههم يافت. مى

شدن  مجروح و كشته به اردوگاه ريخته بودند كهی  هحاشيدر  هاى كوچكى را نارنجك
 تعدادى كودك كنجكاو و بازيگوش، انجاميده بود.
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، خود شاهد تهاجم «شَتيال»و نيز اردوگاه مجاور آن  بارها در اردوگاه صبرا    
ديد اين بود كه بمبى خانمانسوز در ميان  هواپيماهاى اسراييلى بودم. آنچه چشم مى

شناخت. پيكرهايى  افتاد، بمب، كوچك و بزرگ و پير و جوان نمى ها مى آلونك
ها  ها و ناتوان ديده نشست، بر تعداد زخم ها مى اى بر دل هاى تازه شد، داغ متالشى مى

تر از آنچه بود  كرد و زندگى را تيره كس مى خانمان و بى اى را بى هافزود، عد مى
اى بود كه  پذير اردوگاه، فاجعه پناه و آسيب ، براى مردم بىنمود. هر تهاجم اسرائيل مى

ماند. اما خبر اين مصيبت بزرگ در  آثار شومش براى هميشه بر زندگى آنان باقى مى
هواپيماهاى »شد و آن اين بود كه  چند سطر خالصه مى به هاى خبرى غرب دستگاه

ها را كشته  هاى فلسطينى حمله برده و تعدادى از چريك هاى چريك پايگاه به اسراييلى
 «اند. و زخمى كرده

  

  )اربع و اربعين( در حاشيه دمشق 44مركز 
اى كه در شيمى و  تجربه به ، با توجهو سوريه ى در لبنانعالوه بر كارهاى ارتباط 

دوباره با 1973در تابستان آزادی از زندان،  از پسمواد منفجره داشتم، ی  هتهي
ی  هتهيی  هابوعصام همكار شدم. ابوعصام يكى از مربيان فلسطينى بود كه در زمين

عنوان دبير شيمى در  دوره ديده بود و با تجاربى كه به ساز، در چين مواد منفجره دست
كرد. ابوعصام يك آزمايشگاه شيمى در  ، روى ساخت اين مواد كار مىتداش اردن

خمپاره و ی  هاين مركز، كارگاه تهي داير كرده بود.)اربع و اربعين(  44مركز 
برخی  ،)العاصفه( الفتحزير نظر بخش نظامی سازمان فلسطينی انداز بود و  خمپاره

قبرستانى در ی  هكه در حاشي 44كرد. مركز  تأمين مىآن را تكنيكى فنی و نيازهاى 
هاى اسراييلى  بايست از چشم جاسوس قرار داشت، مى دمشق« الشرقى باب»ی  همنطق

همين دليل ظاهراً حالتى مخفى داشت و افراد معدودى آن را  ماند. به دور مى
 ، بود.، مسئول نظامى سازمان الفتحنظر ابوجهاد تحت شناختند. امور كارگاه مى

كرد.  استفاده مى 44مركز از امكانات آزمايشگاهى  ابوجهادی  هگروه ما نيز با اجاز    
اى دو  در رابطه با نيازهاى گروه خودمان، هفته، كارگاهی  هدر آنجا جداى از كار روزمر

كردم. كاركنان اين كارگاه كه  هاى گوناگون تحقيق و آزمايش مى روز روى طرح
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 خود را در اختيار سازمان الفتح نى بودند، مهارت و تجارب فنىعمدتاً فلسطي
 كار كرده بودند، با عشق بازگشت ها در صنايع اروپا گذاشتند. برخى از آنان كه سال مى
انشان وطن همجمع  به وبودند كرده  وطنشان فلسطين، امتيازات زندگى اروپايى را رها به

بودن كارگاه  پيوسته بودند تا در تالش براى آزادى ميهن، سهمى داشته باشند. مخفى
كرد كه افراد در كار يكديگر دخالت و كنجكاوى نكنند. من نيز خود را  ايجاب مى

 معرفى كرده بودم. ستانیافغان

  

  انفجار در كارگاه
ترافيك در جاده  كه اين هاى پيش، صبح زود، قبل ازمانند روز 1973ژوئن  26روز 
اش  از آلونك نگهبانى كارگاه رساندم. ابوعباس به آور شود، خود را سرسام الشرقى باب

چاى شيرين جوش غليظى دعوتم كرد. ابوعباس در  به بخير گفت و بيرون آمد و صبح
ياد دارم. ابوعباس  به پرسيد آيا سفارشش را بلعيد، مى ىحالى كه دود سيگارش را م

كرد كه  همه سفارش مى به گشت. او دنبال شوهر مى  بخت داشت و براى او دخترى دم
خواستگارى بفرستند. ابوعباس از سيماى  به اگر شوهر خوبى براى دخترش سراغ دارند،
 قمرمانند دخترش، وصفى شاعرانه داشت.

رسيد،  حياط كارگاه مى به ، از شيب ماليمى كهنزد ابوعباسصرف چاى  از پس    
هاى كوچك ديوار سبك و  آزمايشگاه وارد شدم. نورى كه از روزنه به پائين رفتم و

هاى بلورمانندى در فضا  يافت، رشته تاريكى راه مى به آزمايشگاه،ی  هخورد ترك
ها در پشت  د. صداى آشناى حركت موشساخت كه ذرات گردوغبار در آن شناور بو مى

سياه ی  هرسيد. گرب گوش مى هاى كهنه و غبارگرفته، مثل روزهاى ديگر به قفسه
شكار آمده بود. نور چراغ مهتابى  به ابوعباس هم طبق معمول با بازشدن در آزمايشگاه،

ى رسيد. پشت ميز تحرير بزرگ نظر مى سقف، در برابر تاريكى سنگين اتاق، كمرنگ به
كردن  درستكرد، نشسته بودم و وسائلى را كه براى  كه يك ضلع آزمايشگاه را پر مى

كردم. برخالف دفعات پيش،  الزم بود، روى ميز جابجا مى انفجاری تازهی  هيك تل
روز پيش روى ميز كشيده  فلزى كه ابوساطعی  هسطح روى ميز صاف و تميز بود. ورق

آن روز اين بود كه مقدارى ی  هكرد. برنام هاى ميز را پنهان مى رىناهموای  ههم بود،



 
  انفجار در كارگاه 313

بنا بود بعداز  .كار بگذارمكرده بودم  ابداعتازگی  كه به گاهیمواد منفجره را در دست
يك ميدان تيراندازى  به ، مسئول و سرپرست كارگاه،"ابوجعفر"همان روز همراه ظهر 

 درنگ دقت و بينايى خوب، مرا بى به نيازبرويم و آن را آزمايش كنيم. در آن لحظه، 
ی  هفروش بها داده و شيش حرف عينك به كه اين بار ديگر از ياد عينكم انداخت و يك به

درد نور از  آفتابى براى عينكم گرفته بودم، خود را سرزنش كردم. عينك آفتابى اصالً به
از دقت زياد بود و  هرحال اكنون صحبت خورد. اما به اين آزمايشگاه نمىی  هرفت حال

سراغ پيراهنى كه بر جارختى  توانست قدرت ريزبينى را تقويت كند. به عينك مى
 آويزان بود رفتم و عينك را بر چشم گذاشتم.

هاى  كارى خوبى پيش رفته بود و سرم را پايين گرفته بودم تا ريزه بخشى از كار به    
صورتم را در ی  ههم منفجر شد وزاى روى ميز  آن را تمام كنم. ناگهان مواد شعله

اى  ديد. براى لحظه شعله خود  فرو برد. هراسان از جا پريدم. چشمانم جايى را نمى
كه  نابينا شده باشم، بر خود لرزيدم. همين كه اين كورى مطلق را تجربه كردم و از

عينك را از صورتم برداشتم فهميدم كه عينك، چشمهايم را نجات داده است. سطح 
ی  ههاى عينك كه پالستيكى بود، سوخته و سياه شده بود و ذرات پوست سوخت شيشه

شد. از سوزش و درد شديد صورتم،  هاى عينك ديده مى صورت و خونابه بر دسته
 ورودى كارگاه رساندم.ی  هدرواز به خود را كه اين طلبيدم، تا دويدم و كمك مى مى

 ، دوتن از كارگران كارگاه، در ماشينى نشستيم واطعو ابوس با كمك ابوبسّام    
راه  بود، به كه يك بيمارستان فلسطينى در جنوب دمشق طرف بيمارستان يافا به

خواب عميقى فرو رفتم. براى  آور، به تزريق دارويى خواب از پسافتاديم. در بيمارستان، 
آن نيز  از پسن سوختگى در ناحيه صورت چند هفته در بيمارستان بسترى بودم و درما

 معالجه ادامه دادم. به تا چندماهى

 

   های نوشتاریكار

آورى اطالعات و تجارب مفيد در  يكى از كارهاى بخش خارج از كشور، جمع
ى كه شكل كتاب و جزوه بود. در كنار وظايف به ها آن هاى گوناگون و تدوين زمينه

انفجار، فرصت بيشترى  ی حادثه از پسويژه  كردم. به داشتم، در اين زمينه نيز كار مى
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 گردآوری اطالعات سودمند،كارهای نوشتاری و دستاورد براى كار آرام وجود داشت. 
 ند از:كتاب و جزوه درآمد كه عبارت بودچند صورت  به

هاى مقاومت مردم در برابر  براى آموزش شيوه «جانبه مقاومت همه»كتاب  
هاى چريكى و  نيروهاى سركوبگر رژيم. اين كتاب با استفاده از تجارب جنگ

و الجزاير، عمليات  در ويتنام بخش آزادیهاى  ، جنگهاى مردمى در اروپا مقاومت
 هاى چريكى در خالل انقالب روسيه تدوين شد. يتو فعال پارتيزانى در چين

شناسى  شناسى براى باالبردن دانش اسلحه شناسى و فشنگ اسلحهی  ه يك جزو    
 .ی سازماناعضا

داد. در اين  مواد منفجره، كه تهيه و كاربرد مواد تخريبى را آموزش مى ی جزوه
آموخته بوديم، تجارب  تحآموزش چريكى در پايگاه الفی  هجزوه عالوه بر آنچه در دور

هاى  خودمان نيز درج شده بود. بعدها برخى از دستاوردهاى ما براى آموزش چريك
 فلسطينى نيز مورد استفاده قرار گرفت. 

 شد نيز، هاى راديويى سازمان، كه از بغداد و عدن پخش مى با برنامه كاری همدر 
تحليل  به توان هاى سياسى، مى پرداختم. از نوشته مقاله و ترجمه مى خبر،ی  هتهي به

اى درباره مبارزات  و نيز ترجمه جنگ اكتبر در خاورميانه، تحليل جنگ داخلى در لبنان
 هايى براى نشريات خارج از كشور اشاره كرد. خلق كرد و مقاالت و ترجمه

 

 

 

  ارتباطات تشكيالتى
بخش خارج از كشور، تبليغات خارجى و تماس با نيروها و ی  هظيفترين و مهم

هاى مبارز و ايجاد امكانات الزم براى آموزش و تهيه مواد و وسايل الزم براى  سازمان
، در عدن، بغداد، و لبنان عمليات نظامى بود. بخش خارج از كشور، غير از سوريه

ليبى فعال بود و افرادى از سازمان، در اين نقاط در  و طرابلس ، لندنپاريس
وجود  هاى نسبى كه در لبنان خاطر وجود آزادى وآمدهاى تشكيالتى بودند. به رفت

ما  رفت. شمار مى ترين كشور خاورميانه به مخفى مناسب هاى نيمه داشت، براى فعاليت
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ها و ارتباطات تشكيالتى خارج از كشور، انتخاب  عنوان مركز تماس را به هم لبنان
هاى مبارز و  هاى مقدماتى بين سازمان ما و سازمان كرده بوديم. بسيارى از تماس

ياران و همواره افزون برآن گرفت.  صورت مى در لبنان ،انقالبى ساير كشورها
آمدند. در  لبنان مى به از ايران براى تماس با بخش خارج از كشور سازماندارانی هوا

يا حامل پيامى از داخل براى بخش خارج از كشور بودند و يا براى  ها آن بسيارى موارد
 سازمان عازم سفر شده بودند. به رسانى كمك

اقامت داشتم. تماس با مسافرانى كه از  و سوريه عنوان پاى ثابت در لبنان من به    
رفت. هدف از فرستادن برخى از  شمار مى ام به آمدند يكى از كارهاى روزمره ايران مى

هاى چريكى، دوركردن افراد لورفته از  خارج، فراگيرى آموزش به اعضا از داخل كشور
 رج از كشور بود.هاى تشكيالت خا دسترس ساواك و يا براى كار در چارچوب فعاليت

آمد، او در يك مسافرت كامالً مخفى،  غالباً با يك  وقتى مسافرى از داخل مى    
وارد در بيشتر موارد  گذشت. مسافر تازه هاى پرپيچ و خم مى جعلى و از راهی  هگذرنام

 ،جايی از شهرهای بيروت يا دمشقوارد در فرودگاه و يا در  براى ما ناآشنا بود. با تازه
هايى كه از قبل  گذاشتيم، همديگر را با نشانى در روز معين و ساعتى مشخص قرار مى

شد، بسيارى  كه دو سه كلمه رمز ردوبدل مى كرديم. همين تعيين كرده بوديم، پيدا مى
و در دنياى پراسرار سازمان مخفى همدل و شد  برداشته میسنگين امنيتى موانع از 

 شديم. ىهمدم م

هايى با خود همراه داشت. در بسيارى  آمد پيام خارج مى به معموالً هركس از ايران    
صورت رمز نوشته شده و جاسازى شده بود و شخص مسافر از متن  ها به موارد اين پيام

اى كه براى سفرش تعيين  وارد براساس برنامه خبر بود. براى تازه پيام و رمز آن بى
 شد. در رابطه با هدف مسافرت، كارهاى مختلفى ت الزم فراهم مىشده بود، امكانا

ياران آموزش نظامى، ارتباط مسافر با ساير ی  هافتاد. ترتيب يك برنام جريان مى به
 اسلحه و مهمات براى ارسالی  هجايى ديگر، تهي و گاه ترتيب مسافرتش بهتشكيالتی 

شد، از  ه در بيشتر موارد جعل مىمدارك الزم براى اقامت و سفر كی  هايران، تهي به
 داد. كارهايى بود كه بخش خارج از كشور انجام مى
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 زنان مبارز
هاى چريكى  شركت فعال زنان ايرانى در مبازرات سياسى از هنگامى آغاز شد كه گروه

هاى چريكى از شركت  فعاليت پرداختند. تا قبل از پيدايش گروه به برعليه رژيم شاه
هاى سياسى شواهد تاريخى زيادى موجود نيست. در گذشته  مستقيم زنان در جنبش

كرده است كه زنان ايرانى سهم مبارزاتى خود را  سنتى ايران ايجاب مىی  هشكل جامع
انجام برسانند.  به شتيبانى از شوهران فداكار خود،از راه تربيت فرزندان مبارز و نيز پ

عدم رشد جامعه و ی  هجوامع سنتى است، نتيجی  هبندى وظايف كه ويژ اين تقسيم
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ويژه  آموزشى و بههای  جايگاه به يافتن زنان عدم آگاهى بود. در دوران جديد با راه
 خروج از قيدهاى سنتى برداشته شد.ی  ههاى اولي ها، گام دانشگاه

گاه انديشه و آگاهى بود، بسيارى از دختران نيز همراه با  ها كه تجلى در دانشگاه    
كردند. با  صنفى و سياسى شركت مىهای  پسران دانشگاهى، در تظاهرات و اعتصاب

شكل مخفى  بهها  هاى اجتماعى و سياسى در سطح جامعه، اعتراض سركوب فعاليت
چريكى، فراهم شد. چندين ی  هبا شيوهاى سياسى  رشد تشكلی  هدرآمد و زمين

وجود آمد. اين  ويژه در ميان اقشار روشنفكر جامعه به سازمان و گروه نوپاى سياسى به
بود، مشى چريكى را برگزيدند تا با  ها آن بودن در گرو مخفى ها آن ها كه بقاى سازمان

 زدنضربه  باو  دست بزنندسركوبگر گيرانه عليه نيروهاى  عملياتى غافل به نيرويى كم،
ترس فراگيری كه بر ترتيب   . بديندستگاه امنيتی رژيم جو خفقان حاكم را بشكنند به

ر می شود و شعلهی سالها  هخشم فروخفتريزد و   فرومیپيكر جامعه چنگ انداخته است 
 اعتراضات همگانی راه پيروزی مردم و آزادی را فراهم خواهد كرد.و 

ا و اعضاى خود را نيز، بيشتر از ميان قشر دانشجو ، كادرهس چريكیها سازمان   
ابزار انديشه و تفكر مجهز است، توانايى درك و  به كردند. دانشجو كه انتخاب مى

تحليل مسائل جامعه را دارد. ويژگى اين بخش از قشر روشنفكر اين است كه هنوز بار 
زندگى، گرفتار  ی مسائل روزمره به مسئوليت خانوادگى و تعهد شغلى بر دوش ندارد و

تر از  راحت، مسئوليت خود در برابر جامعه با آگاهی از نشده است. چنين قشرى 
ی  هپذيرد. انديش آورد و مشكالت حركت مبارزاتى را مى عمل روى مى به سايراقشار

نوگراى اين قشر كه با رشد دانش و صنعت در جامعه بشرى هماهنگ است، مرزهاى 
همين دليل برابرى زن و مرد از  به پذيرد. ها را مى و واقعيتگذارد  سنتى را زيرپا مى

هاى  سازمانی  ههم در برابر وظايف اجتماعى براى ها آن نظر حقوقى و نيز يكسانى
برابرى زن و مرد،  به مبارز عصر جديد، يك اصل گريزناپذير بوده است. اگرچه اعتقاد

های  فعاليت، اما ه استودها نب خطاى اين سازمان مطلق و بى كرد عملمعناى  به
حقوق اجتماعى خود  به راهگشاى مؤثرى در راستاى دستيابى زنانسازمانهای چريكی 

مبارزه پيوسته بودند،  به مردساالر ايران بود. زنانى كهی  هو رهايى از بندهاى جامع
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در دو جبهه شركت داشتند، يكى بر عليه ديكتاتورى شاه و ديگرى در راه  زمان هم
 سنتى و مردساالر ايران.ی  هز قيد و بند جامعآزادى ا

كرد كه اعضاى جديد بيش از  هاى مخفى چريكى ايجاب مى مشكالت امنيتى گروه    
 همه از ميان افراد مورد اطمينان و از جمله افراد خانواده انتخاب شوند. هرگاه عضوى

ين راه عضوگيرى تر همسر، برادر و خواهر خود از نظر امنيتى اعتماد داشت، نزديك به
عضوشدن او را فراهم ی  هكرد و با كار سياسى روى اين فرد، زمين را انتخاب مى

 تشكيالت نيز،ی  هترتيب بسيارى از همسران و خواهران اعضاى اولي ساخت. بدين مى
ی  ههاى نو، زمين هاى چريكى با ديدگاه هاى چريكى پيوستند. سازمان سازمان به

های  سازمان . زنان با پيوستن بهكردند ها فراهم مى ازماناين س به پيوستن زنان را
های تيمی همدوش  زندگی در خانه های مبارزاتی مخفی و  چريكی و شركت در فعاليت

های اجتماعی پی ميبردند و  مبارزه و فعاليتی  هتوانمندی خود در صحن باپسران، به
 كردند.  میرها های سنتی  خود را از قيدو بندهای جامعه و خانواده

زن ايرانى بخشيد. دختران و  به اى هاى چريكى هويت تازه شركت زنان در سازمان    
آمدند،  حساب مى هاى درجه دوم به هاى ديرين، انسان حكم سنت به همسرانى كه

 بودن، خاطر زن هايى كه به پيش نهادند. انسان به دوشادوش مردان مبارز جامعه، قدم
ها نگهدارى  در تملك پدر يا شوهر، در پستوى خانهباورهاى سنتى ی  هبهان به

هايى آزاد و توانا، در  عنوان انسان مبارزات سياسى، بهی  هشدند، اكنون در صحن مى
تر از بسيارى از مردان  قوى ها آن كردند. فعاليت مىحاكم ستيز با رژيم ضدمردمى 

الت زندگى مبارزاتى مشكی  ههم جامعه، در برابر نيروهاى رژيم بپاخاستند و آگاهانه
مبارزات ی  هجان خريدند. حضور زنان در صحن به در شرايط خفقان و ديكتاتورى را

چريكى نشان داد كه آنان در راه انجام وظايف سياسى و نظامى تشكيالت خود، 
 تراز با رزمندگان مرد كوشا و از جان گذشته بودند. هم

اوليه و كامالً مخفى اين سازمان آغاز سازمان مجاهدين، از دوران  به پيوستن زنان    
و چندين زن ديگر در كارهاى  پوران بازرگان 1350هاى  شده بود. قبل از دستگيرى

 آموزشى، تداركات نظامى و نيز در بخش ارتباطات فعاليت داشتند.
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ی  هدختران كوشش جمعى از بازاريان تهران، دبستان و دبيرستان به 1348در سال     
شد كه  آموزشى توسط افرادى اداره مى ی كار كرد. اين مؤسسه به رفاه در تهران آغاز

 ضمن برخوردارى از تجارب آموزشى، مورد اطمينان مؤسسان آن نيز بودند. رفعت افراز
تدريج  عهده داشتند. به را به رفاه ترتيب مديريت دبستان و دبيرستان به و پوران بازرگان

آموز با اين  عنوان دانش بسيارى از بانوان و دخترانى كه در كادر آموزشى و يا به
 پشتيبانى از سازمان مجاهدين پرداختند. آنان به مؤسسه فرهنگى در ارتباط بودند،

. سازمان مجاهدين تا قبل از كردند مى كاری همهاى مختلف با اين سازمان  گونه به
، كامالً مخفى و ناشناخته بود و جز اعضاى اصلى آن، كسى 1350شهريور ی  هضرب

و  1350شهريور  ی هاى گسترده دستگيرى از پساز وجود آن اطالع نداشت. اما 
هاى بسيارى درگير  شدن بخش مهمى از كادرها و اعضاى تشكيالت، خانواده زندانى

فعاليت براى آزادى زندانيان و افشاى رژيم پرداختند.  به د شدند ومسائل زندانيان خو
هاى رژيم، كوشش مشترك براى تأمين وسايل الزم  ها در برابر زندان تجمع خانواده

 بين كاری همتشكل و  به هاى مستمند نيز خانواده رساندن بهبراى زندانيان و يارى 
 انجاميد. ها آن

خصوص زنان، در ارتباط بين زندان وعناصر  به هاى دستگيرشدگان و خانواده    
اى براى  هاى مبتكرانه وجود آوردند و از شيوه سازمان در خارج از زندان، پيوند فعالى به

از طريق مالقات زندانيان خود، گزارش  ها آن كردند. ها استفاده مى تبادل خبر و نوشته
بيرون  به گذشت، رژيم مى ی ههاى دربست رويدادهاى زندان و آنچه را كه در دادگاه

ها و راديوهاى مخالف رژيم،  كردند. ارسال خبر براى روزنامه زندان منتقل و پخش مى
هاى سياسى، مذهبى و  نفع زندانيان، تماس با شخصيت گردهمايى اعتراضى به

هاى مبارز خارج از كشور، تماس با وكالى  دانشگاهى و نيز ارسال خبر براى گروه
سرخ و عفو  هاى صليب خلى و خارجى و نيز تماس با سازمانمدافع سرشناس دا

ويژه  هاى زندانيان سياسى و به هايى بود كه توسط خانواده الملل، از جمله فعاليت بين
هايى با  منظور جلب پشتيبانى قشرهاى مذهبى نيز، تماس گرفت. به زنان صورت مى

هاى زندانيان  ت گرفت. در قم، خانواده، شيراز و قم صورروحانيون در تهران، مشهد
روز ادامه  20تحصن نشستند. اين تحصن تا  به اللَّه شريعتمدارى سياسى در منزل آيت
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يافت. گرچه از سوى شريعتمدارى اقدام مؤثرى صورت نگرفت، اما خود عمل تحصن 
 خبرساز و افشاگرانه بود.

 

  مبارزان گمنام
هاى زيرزمينى مانع از آن بود كه هويت اعضاى آن علنى باشد و  شكل مخفى سازمان

ها در طول  يا در جايى ثبت و نگهدارى شود. هويت برخى از اعضاى اين سازمان
چنگ ساواك  به شد و آن هنگامى بود كه عضوى مىآشكار فعاليت مبارزاتى آنان 

فهرستی همين دليل هيچ  به باخت. ن مىافتاد و يا در درگيرى با مزدوران رژيم، جا مى
ها و اسناد  هاى مخفى، در دست نيست و آنچه در يادنامه مبارزان سازمانی  ههم از نام

اى نامشان علنى شده است.  دليل ويژه كسانى است كه به به ديگر آمده است، مربوط
داشتند و هاى چريكى فعاليت  عنوان عضو يا هوادار سازمان مبارزان گمنام بسيارى به

ثبت  به نامى از آنان در جايى كه اين بسيارى از آنان در اين راه نيز جان باختند بدون
 رسيده باشد.

 

 و محبوبه افراز رفعت افراز
« رفعت افراز»خارج خواهد آمد.  به خبر رسيد كه مسافرى از ايران 1352در مهرماه 

لبنان برساند.  به خود را راهلندن رفته بود تا از آن  به ، از ايراناعضای سازمانيكى از 
جعلى و ی  هلندن رسيد با وى تماس گرفته شد و يك گذرنام به رفعت كه اين از پس

بيروت رسيد،  به بيروت در اختيارش قرار گرفت. وقتى رفعت به بليط هواپيما براى سفر
او در فرودگاه خوددارى كردم زيرا من چندى پيش از آن در آن فرودگاه از استقبال 

شناختند. قرار بر اين شد كه  دستگير شده بودم و بعضى از مأموران فرودگاه مرا مى
بيروت برساند و در هتل مشخصى در مركز شهر اقامت كند  به رفعت با تاكسى خود را

 لفن باشد. در شامگاه ورود رفعتو حدود ساعت هشت بعدازظهر همان روز، منتظر ت
كه اين پيك را بيروت، با وى تماس گرفته شد و ساعتى بعد از اولين تماس، آنچه  به

 از وی دريافت كردم.  در نزديكى محل اقامتش از ايران همراه آورده بود، در خيابانى
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آموزش نظامى نيز ی  هبايست يك دور هاى خاصى همراه داشت و مى او پيغام    
( بين 1973شديم. جنگ اكتبر ) ديد. روز بعد من و رفعت با تاكسى عازم دمشق مى

در آسمان در اوج خود بود. غرش هواپيماهاى مافوق صوت كه  اعراب و اسرائيل
در  سوريه ارتشی  هشد. فعاليت توپخان اى قطع نمى دمشق در حال پرواز بودند، لحظه

كردند، هواى  سوى هواپيماهاى مهاجم اسراييلى تيراندازى مى به اطراف دمشق كه
 دمشق را پردود و انباشته از صداى رگبار تير كرده بود.

از تاكسى پياده شديم، با يك تاكسى شهرى  در گاراژ مركزى دمشق كه اين از پس    
آنجا  به اى كه رفعت را قى شهر رسانديم. نشانى اتاق اجارهشری  همنطق به خود را

ماند. از اين رو از وى خواستم كه در تاكسى  بايست براى او ناشناخته مى بردم، مى مى
بسته كه يك اصطالح درون  بسته باشد. منظور از چشم شدن، چشم و هنگام پياده

انداخت كه هيچ  زمين مى هب را طورىنگاهش بايست  سازمانى بود، اين بود كه فرد مى
 ديد. مینام و نشانى را در طول مسير و نيز در اطراف خانه ن

اى براى  شدم تا برنامه در دمشق خانه، خود راهى دفتر الفتح به رساندن رفعت از پس   
مقدارى اسلحه و مهمات ی  هز تهيتمرين تيراندازى ترتيب دهم. تمرين تيراندازى و ني

نظامى  ی گرفت. ابوجهاد مسئول شاخه صورت مى ابوجهادی  هبايست با اجاز مى
 بود. سازمان الفتح

هاى فلسطينى در  آن روز سومين روز جنگ بود و تا آن هنگام تعدادى از پايگاه    
شده بود.  اسراييلى بمبارانتجاوزگر توسط نيروهاى  و از جمله در اطراف دمشق سوريه

كرد. هدف مصر و  شروع كرده بود و سوريه آن را همراهى مى اين جنگ را مصر
اشغال  به 1967هايى از دو كشور بود كه در جنگ ژوئن  سوريه آزادكردن زمين

جنگ و پرواز هواپيماهاى جنگى كه معلوم ی  هدرآمده بود. خبرهاى داغ جبه اسرائيل
با وجود آورده بود. مردم  بهی از سردرگمی و ترس حالتهستند،  جبههاز كدام نبود 
دويدند.  هرسو مى بهگاهی  وجوی پناه در جست سراسيمهپريده و پريشان  یها رنگ

ها و  و رفته بود. صداى آژير آمبوالنسشهر در آشوب جنگ و وحشتى فراگير فر
شد. من در  آن قطع نمى نشانى كه گوياى ضايعات جنگى بود، يك هاى آتش ماشين

هوا تاريك و برق شهر خاموش شده بود. مقر فرماندهى . منتظر بودم دفتر ابوجهاد
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مشق بود. از نيروهاى نظامى فلسطينى كه در زيرزمين يك ساختمان آجرى در مركز د
 ها آن ی هگرفت و مردان مصممى كه جنگ چهر سوى يك شمع روشنايى مى نور كم

را آشفته كرده بود، در سايه اين نور لرزان، در آمدوشد بودند. چند ساعتى از انتظار من 
ته بودم، خانه برنگش به موقع به كه اين آنجا آمد. او از به هم گذشته بود كه محمد يقينى

محمد  بهبوديم. خبر  بیخواهد آمد دفتر  بهی زمانچه ابوجهاد  كه اين نگران شده بود. از
 نظر كنيم. محمد از اين گفتم كه با شرايط موجود بايد از تمرين تيراندازى صرف

تر انجام  خوشش نيامد و گفت وقتى جنگ و بلبشو هست اين كارها راحت نهاد پيش
 ظارآمدن ابوجهاد در آنجا مانديم.شود. همچنان در انت مى

زيرزمين وارد شدند.  به رنگ نظامى هاى تيره ساعت نُه شب بود كه گروهى با لباس    
فرماندهى وى در  تحت را در ميان محافظان و يارانش ديدم. نيروهاى الفتح ابوجهاد

در انتظار مالقات با ابوجهاد  محمد يقينىظامى خود بودند. من و حال دفاع از مواضع ن
 ،داد اطرافيانش دستوراتى مى به نشسته بوديم كه وى از اتاقش بيرون آمد و درحالى كه

خيابان آمديم. ابوجهاد همراه با  به دنبال او راه خروجى را در پيش گرفت. ما نيز به
لندرورى كه منتظرش  به رفت تا خودش را طرف ديگر خيابان مى به چندتن از يارانش

او برسانيم كه ناگهان  به اطرافمان سعى كرديم خود را به توجه بود، برساند. ما بى
 با يك ماشين ارتشى كه در تاريكىبرخورد ابوجهاد مانع پيشروى ما شد و ما را از 

اى با  دا كرديم كه چند كلمهرفت، در امان داشت. در اين لحظه فرصت پي پيش مى به
دار، ما  گويشخيابان كامالً تاريك بود، او با شنيدن عربى  كه اين وى صحبت كنيم. با

او در « بينيد اينجا جنگ است و من وقت ندارم. مى»را در تاريكى شناخت و گفت 
ابوجعفر  به پيغام مرا»عين گرفتاريش در آن لحظه باز هم ما را يارى كرد و گفت: 

 «تواند بكند. انيد و بگوئيد هر كمكى كه مىبرس

بود. روز بعد، من و  دمشقی  هدر حاشي سازى الفتح ابوجعفر مسئول كارگاه خمپاره    
ميدان تيراندازى رفتيم. محل تيراندازى از شهر دور بود. وقتى  به رفعت همراه ابوجعفر

شديم، ابوجعفر ما را فدايى فلسطينى  ارتش سوريه به نظامى متعلقی  همنطقوارد يك 
ايم. در حاليكه هواپيماهاى  معرفى كرد و گفت كه براى تمرين تيراندازى آمده

كردند، رفعت تيراندازى تمرين  نظامى سورى پرواز مىی  همنطقاين اسراييلى بر فراز 
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ذشته بود، كه بمب نيرومندى در نزديكى ميدان تير كرد. دوساعتى از تمرين گ مى
شهر بازگشتيم.  به سرعت بساط تمرين را برچيديم و به ابوجعفری  هتوصي به منفجر شد.

همان تيراندازى دوساعته خالصه شد. غروب  به علت جنگ، به آموزش نظامى رفعت،
 ايران برگشت. به بيروت بازگشتيم و رفعت روز بعد، از طريق لندن به همان روز

لبنان آمدند. رفعت مدير  به افرازی  هچندماه بعد رفعت همراه با خواهرش محبوب    
خاطر  كار پزشكى اشتغال داشت. آن دو به رفاه بود و محبوبه بهی  هدبستان دختران

، اقامتى كوتاه در لبنان از پس ها آن خارج فرستاده شدند. به دورشدن از خطر دستگيرى،
جنگجويان و  به ظفار رفتند تا در آنجا ضمن كمك به جعلى از طريق عدنی  هبا گذرنام

تجربيات انقالبى خود بيفزايند. رفعت و محبوبه در  به زدگان انقالب ظفار، نيز جنگ
كردند. كار اين گروه، دادن  هاى ظفار فعاليت مى يك گروه پزشكى در كوهپايه

 ديدگان جنگ بود. در آن هنگام، رژيم شاه مردم محلى و آسيب به هاى درمانى كمك
پشتيبانى از  به هاى آمريكا، سربازان ايرانى را در نقش ژاندارم منطقه و كارگزار سياست

جنگ گسيل داشته بود. نيروهاى مبارز ايرانى نيز براى ابراز  به سلطان قابوس
آموزى در آن جبهه،  تجربهظفار و نيز  بخش آزادیهاى جبهه  چريك همبستگى با

ظفار فرستادند. در زمانى كه رفعت همراه با چندتن ديگر از  به برخى از افراد خود را
هاى فدايى خلق  اعضاى سازمان مجاهدين در آنجا بود، افرادى نيز از سازمان چريك

 كردند. مى كاری همبا مبارزان ظفارى 

هاى بلند كوهساران ظفار در گرماى تابستانى  ، هنگامى كه قله1354ابستان در ت    
هاى ژرف آن بستر نبردهاى خونين انقالبيون ظفار و مزدوران  شد و دره تفته مى

رو  هاى كوهستانى با مشكالت فراوانى روبه قابوس بود، كار درمانى در درمانگاه سلطان
هاى عفونى و بومى  و و شيوع بيمارىس شد. كمبود دارو و وسايل درمانى از يك

امان واداشته بود. محبوبه و  كارى بى به تابستانى از سوى ديگر، خدمتگزاران درمانى را
سراغ دردمندان   ها به های دشوار ميان صخره از راهرفعت همراه يك تيم پزشكى سيار، 

هاى  از شيب هاى سخت و فرود رفتند. صعود بر صخره مى تنها مانده هاى  كوره در ده
 شد. ها، بارها تكرار مى زده وار بر بالين محنت تند و نشستى فرشته
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بيمارى ماالريا، همان بيمارى  به گذشت كه وى ماه از اقامت رفعت در ظفار مى پنج    
اوج رسيد و وى را از پا  به برد، مبتال شد. وقتى بيماريش بالين بيمارانش مى به كه او را

سوى يك دهكده  به هاى پرپيچ و خم كوهستان بر قاطر، از جاده انداخت، او را سوار
بردند. اما بيمارى كار خود را كرده بود و رفعت قبل از  كه درمانگاهى در آن بود مى

درگذشت. خواهر و يار مبارزاتى  1354درمانگاه در روز هشتم شهريور  به رسيدن
هاى سخت  كوهستان افراز كه مرگ دلخراش خواهرش را در دلی  هرفعت، محبوب

 اروپا برگشت.  به چشم ديده بود، مدتى بعد با خاطرى آزرده ظفار به
در ايران ازدواج كرده بود اما  با محمد يزدانياناز آن چندسال پيش محبوبه 

يت در بخش خارج از كشور فرستاده شد و مأمور به ازدواج، يزدانيان از پسزمانى  اندك
براى خودش  برد همواره محبوبه كه از افسردگی رنج میتماسش با محبوبه قطع شد. 

بازگشت از ظفار مدت كوتاهی  از پس ویكرد.  واليوم تجويز مىبخش  آرامقرص 
ات گيرى مبارز اوجی  هدر آستانيزدانيان را در پاريس مالقات كرد. اما ديری نپاييد كه 

  ايران بازگشت. به مردمى، يزدانيان

هاى زندگى مبارزاتى، محبوبه را در برابر بيماريش چنان ضعيف  تنهايى و دشوارى    
اى نبخشيد. محبوبه بارها  نيز نتيجه پزشكى در پاريس كرده بود كه معالجات روان

چندماه  از پسهربار با كمك رفقا، تالش او خنثى شد. وى خودكشى كرد و  به اقدام
، طبق قرار 57آذرماه ی  هشد. در نيم ايران آماده مى به اقامت در پاريس، براى بازگشت

كند، وى با  رود. وقتى كسى در آپارتمان را باز نمى ديدار محبوبه مى به قبلى، رفيقى
جان محبوبه  شود و در آنجا جسد بى آپارتمان وارد مى به كليدى كه همراه داشته است،

بيند. محبوبه در خلوت تنهايى اتاق محل سكونتش، با مصرف بيش از حد  را مى
 را درغم شرايط روحى دشوارش، وفادارى خو داروى واليوم، خودكشى كرده بود. او على

اهداف تشكيالتى نشان داده بود. قبل از خودكشى، مدارك تشكيالتى را كه ممكن  به
از نظر امنيتى اشكالى ايجاد كند، از مدارك شخصى جدا و در جايى پنهان كرده بود 

محبوبه را از مدارك ی  هبود تا در دسترس افراد غير تشكيالتى قرار نگيرد. رفقا خان
 دادند.گزارش پليس فرانسه  به سازى كردند و حادثه را تلفنى تشكيالتى پاك
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 حورى بازرگان و مرتضى خاموشى
 تحصيلی  هپايان دوران دبيرستان خود در تهران، براى ادام از پس مرتضى خاموشى

 زندگى دانشجويى را در آمريكا رها كرد و 1350آمريكا رفت. وى در اواخر سال  به
د وى مسئوليت اجراى سال بع بخش خارج از كشور سازمان مجاهدين پيوست. يك به

عهده گرفت. اين راديو  را از سوى سازمان به« صداى انقالبيون ايران»برنامه راديويى 
 نام سازمان وحدت كمونيستى با مشاركت سازمان مجاهدين و گروهى كه بعدها به

 شد. خش مىشهرت يافتند، از بغداد پ

ايران بازگشت. وى  به فعاليت تشكيالتىی  همرتضى براى ادام 1354اواخر سال     
نام گروه نهاوندى معروف  عنوان رابط با گروهى كه به از سوى سازمان داخل كشور به

اين ارتباط، گروه نهاوندى از سوى ساواك  از پسشد، تماس برقرار كرد. مدت كوتاهى 
، كه بعدها مزدور ن از اعضاى آن غير از سيروس نهاوندىت شناسايى شد و يازده

 ساواك شناخته شد، كشته شدند.

كرد  گمان میتماس برقرار كرده بود،  نهاوندیمرتضى كه بارها با اعضاى گروه     
ياران  چندی از تماس بارو فكر كرد  از اينساواك باشد.  پيگردنظر و  تحت كه 

ارتباط او با مجاهدين پی ببرد و با   به نتواند كند تا ساواكخوددارى مجاهدن سازمان 
مرتضى سر يك قرار تشكيالتى حاضر رو  آن ضريه بزند. ازاين كشف اين سازمان به

 از پسوى  ارتباط او با تشكيالت قطع شود.ه بود كه شد  باعثنرفتن او سر قرار نشد. 
شود.  ناچار راهى خارج مى مدتى سرگردانى و نداشتن هيچگونه ارتباطى با سازمان، به

رساند.  كويت مى به رود و با كمك قاچاقچيان از راه دريا خود را آبادان مى به مرتضى
دانست بخش خارج از كشور سازمان با انقالبيون ظفار در ارتباط است، با  وى كه مى
كند تا وسيله  ، از آنان تقاضاى كمك مىارت يمن جنوبى در كويتسف به معرفى خود

رساند و در آنجا  عدن مى به ترتيب مرتضى خود را عدن فراهم كنند. بدين به سفر او را
ظفار ارتباط خود را با بخش خارج از ی آزاديبخش  جبههاز طريق تماس با اعضاى 

كند. در همين زمان سازمان براى ايجاد يك  كشور سازمان در خاورميانه برقرار مى
كار ی  هتوافق رسيده بود و مرتضى كه تجرب به راديويى با مقامات يمن جنوبىی  هبرنام

 اين برنامه شد. ی  هراديويى داشت، مسئول ادار
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اللَّه  ، همسر لطفو دبير دبيرستان رفاه هايده )حورى( بازرگان، خواهر پوران بازرگان    
 1350هاى شهريور  اللَّه در دستگيرى ، عضو سازمان مجاهدين بود. لطفميثمى

دوسال زندان محكوم  به چنگ ساواك افتاد و به همراه با بسيارى از ياران تشكيالتى
هاى زندانيان سياسى پيوست و در  جمع خانواده به اللَّه، حورى شدن لطف شد. با زندانى

 1352كرد.  وى در سال  سازماندهى، خبررسانى و افشاگرى رژيم فعاليت مى
پيوست. هايده سازمان در خاورميانه بخش خارج از كشور  به آمريكا رفت و سپس به

واقع در اردوگاه فلسطينى  در بيمارستان غزه پوران مدتى در بيروتخواهرش همراه با 
فعاليت پرداخت و  به كار كرد. سپس در ارتباط با دفتر سازمان مجاهدين در عدن صبرا

عهده گرفت.  شد وظايفى را به راديويى اين سازمان كه از عدن پخش مىی  هدر برنام
 آشنا شد.خاموشی و در آنجا با مرتضى 

 

اين دو يار مبارز كه با تمام امكاناتشان در  ،مرتضى خاموشىو  رى بازرگانحو
همراه با مقدارى اسلحه و مهمات از راه  1355خدمت سازمان بودند، در اسفند 

 مشترك افغانىی  هامبا يك گذرن ها آن عازم ايران شدند. قاچاق و از طريق مرز تركيه
شوند و با رعايت كامل مسائل امنيتى خود  گذرند و وارد ايران مى سالمت از مرز مى به
آميزى  رسانند. خاموشى و بازرگان، راضى و خشنود از آن سفر مخاطره تهران مى به را

اى در تهران بر زمين  خير گذشته بود، بار تسليحاتى خود را در مسافرخانه به كه
تشكيالت داخل كشور، در  به ياران داخلى و پيوستن به ند و براى تحويل آنگذار مى

رسد، حورى  برند. وقتى زمان قرار فرا مى سر مى انتظار فرارسيدن روز و ساعت قرار به
اى قرار،  دقيقه آيد و مهلت ده آنجا نمى به شود اما هيچ يار تشكيالتى سر قرار حاضر مى

دامن  ها آن نگرانى به اى بود كه داشتن سالح، خطر بالقوه اهيابد. همر نتيجه پايان مى بى
دهند و بيست و چهارساعت بعد،  خود دلگرمى مى اميد قرار دوم به به زند. آن دو مى

بار نيز  كند. دقايق پرهيجان انتظار، اين مرتضى قرار دوم را در محل ديگرى اجرا مى
 رسد. پايان مى به نتيجه بى

شود و هيچگونه شانسى براى  با تشكيالت داخل قطع مى ها آن تماسپس  ازآن    
مخفى و سرگردان، در ايران چريك ماند. دو  ايجاد تماس در آن شرايط باقى نمى
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گيرند از همان راهى  تصميم مى ها آن بينند. يك جاى امن براى خود نمىحتا  پهناور،
روند كه  اى مى م حادثهدا رسند، به مرز مى به كه آمده بودند برگردند. وقتى دوباره

 حال براى ما روشن نشده است.  چگونگى آن تا به

هاى فدايى،  انقالب، وقتى دانشجويان هوادار سازمان چريك از پسسال بعد،  سه    
نمايشگاهى تصويرى از جنايات ساواك ترتيب داده بودند، بر ديوار دانشكده 

جان دو جوان در  كرهاى بىدندانپزشكى دانشگاه تهران، عكسى آويزان بود كه پي
شد. در زير اين عكس كه از آرشيو ساواك بيرون  اتاقى در آن ديده مىی  هگوش

 خورد. چشم مى به و حورى بازرگان هاى مرتضى خاموشى كشيده شده بود نام
و  گيرند أموران مرزى قرار مىمورد سوءظن و بازپرسى مدر مرز بازرگان  ها آن شايد    

چنان دستگيری در مرز خستگى ناشى از چند روز سرگردانى و شوند.  بازداشت می
و زنند  خودكشی می دست بههاى سيانور  قرصكه با كند  میرا آشفته  ها آن خاطر
 شود. ساواك سپرده مى هاى آنان براى شناسايى به جنازه
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  هاى سازمان پيك

شدن سازمان مجاهدين و اهداف مبارزاتى آن از سوى مردم، افراد  بعدها با شناخته
هاى داخل كشور با  اين سازمان پيوستند. تماس بخش به بسيارى اعم از زن و مرد،

كردند،  ايران سفر مى به ز خارجخارج و يا ا به هايى كه از ايران خارج معموالً توسط پيك
آوران درون تشكيالتى بودند، هنگام  پيغام كه اين ها ضمن شد. اين پيك انجام مى

ی  هبردند، زيرا تهي ايران، در حد توان خود اسلحه و مهمات نيز همراه مى به بازگشت
 ماسلحه در داخل كشور با خطرات بسيار زيادى همراه بود. از آنجا كه مسافرت مستقي

هاى سازمان از راه  توانست مورد سوءظن ساواك قرار گيرد، بيشتر پيك خاورميانه مى به
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كردن  اروپا توجيه خوبى نيز براى قانع به كردند. سفر خاورميانه مسافرت مى به اروپا
 اطرافيان مسافر بود.

ما نداشت زيرا ما آمد، هيچگونه نام و نشانى از  خارج از كشور مى به مسافرى كه    
توانست  هرگز تلفن و نشانى ثابتى نداشتيم. داشتن نشانى و تلفن، ردپايى بود كه مى

كرديم  مورد سوءاستفاده قرار گيرد. هميشه اين ما بوديم كه مسافر را از دور هدايت مى
بايست  جايى مناسب و امن برسانيم و قرار مالقات بگذاريم. مثالً مسافر مى به تا او را

كرد  شده اقامت مى رفت و در هتلى از پيش تعيين كشور مشخصى مى به ر تاريخ معيند
بود. در بعضى موارد خود مسافر مقصد نهايى سفرش  و در آنجا در انتظار تماس ما مى

او ابالغ  به سفرشی  هادامی  هشد، برنام دانست. وقتى وى از ايران خارج مى را نمى
كرد، تماسش با ما  كرديم، عمل نمى ه تعيين مىاى ك شد. اگر براساس برنامه مى

 ناممكن بود.

 

  ايران به تهيه و ارسال اسلحه
استراتژى سازمان جنگ مسلحانه چريكى بود، تماس با منابع فروش هنگامی كه 

. ما با بودسازمان كار بخش خارج از كشور ايران،  به اسلحه و خريد و ارسال آن
كرديم و آن را  بايست مقدارى اسلحه تهيه مى مى هاى فراوانى كه داشتيم، محدوديت

ايران  به كرديم و در بدن يا وسايل همراه مسافرى كه عازم ايران بود، جاسازى مى
 یفعاليت به هاى فروش اسلحه و مهمات دالل فرستاديم. در جنوب شهر بيروت مى

فروشان، كافى بود  د و ستد اسلحهدنياى پردا به يافتن پنهان مشغول بودند. براى راه نيمه
نشست و  اى مى چهارپايهفروشى بر  چاىی  هقدى را كه در مغاز اعتماد مرد فربه كوتاه

توانست هرنوع  كرد، جلب كنى. او در برابر دريافت پول، مى با تسبيحش بازى مى
 حجم باشد، مستقيماً در قرارى در بيروت تحويل دهد. اگر اسلحه و مهماتى را كه كم

شد. آرايشگاه ابوعاصم امكان ديگرى بود و اگر  فروش، جور نمى معامله با اين قاچاق
گرفتى. آنچه مسلم بود،  شدى، سراغ بقالى ابوميثم را مى آنجا هم با مشكل مواجه مى

ترين راه اين بود كه يك  ها ساده چی قاچاقشد. براى جلب اعتماد  جوينده يابنده مى
 معرف داشته باشى.
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ايران مشكالت فراوانى در  به خريد اسلحه دشوار نبود، بلكه فرستادن آنرو  ينازا    
و راه دشوارى  از  بايست برد، مى برداشت. فردى كه وسايل غيرمجاز را همراه مى

ياران تشكيالتی كه بنا بود با خود اسلحه و مهمات  كه اين بود. با های آن آگاه می خطر
از  كسیهرگز ، رفت پيش آيد با خبر بودند ن میببرند از چگونكی خطرهايی كه گما

دادند ولى  نشان مىهوادار ما افرادى بودند كه خود را خودداری نكرد. اما اسلحه بردن 
وحشت  بردن حتا يك نامه كه با رمز نوشته شده بود و هيچ خطری همراه نداشت بهاز 

 رفتند.  های گوناكون طفره می افتادند و با بهانه می
گذرنامه و بليط مسافر و نيز بررسى وضع ی  ه، تهيها آن وسايل و جاسازىی  هتهي    

كنترل در فرودگاه و يا راه زمينى كه مسافر در پيش داشت، با امكانات محدود ما، 
كار مداوم انجام ين روز گير بود. گاهى براى فرستادن يك مسافر، چند بسيار وقت

جانبه انجام  دقت و با ارزيابى همه ، غالباً بهايران به كار حمل اسلحه كه اين شد. با مى
گرفت، اما هميشه احتمال دستگيرى وجود داشت. كافى بود يك حالت غيرقابل  مى

تا  1349هاى  دام اندازد. در طول سال به بينى و يا يك اشتباه كوچك، مسافر را پيش
تاده شد. داخل فرس به ، مقدار زيادى اسلحه و مهمات همراه ياران تشكيالتى1354

 شكست انجاميد. به تنها در موارد نادرى اين كار

رو شده بود  بينى روبه حمل و نقل اسلحه بارها با مشكالتى غيرقابل پيش كه اين با    
در  خود مسافر جان سالم بهكم  دستو يا بود مقصد رسيده  به اما در بيشتر اوقات، بار

 كنم. راه با اسلحه، اشاره مىچند مورد از سفرهاى هم به برده بود. در اينجا

دمشق فرستاده شد.  به از ايران 1354با نام مستعار جمشيد در پائيز  جواد چايچى    
بود. بارانى كه از  اى مقابل پست مركزى دمشق اولين قرار ديدار با او در برابر داروخانه

سيالب  به هاى هوا و گردوغبار شهر را شسته و دگىباريد، آلو مىروز  آنبامداد 
اى پاكيزه و مطبوع  سابقه طور كم ها سپرده بود. هواى دمشق به سرگردان در خيابان

وگويى دوستانه آغاز  محل قرار رسيدم و عالمت رمز رد و بدل شد، گفت به بود. وقتى
من ايوب را « مگر ايوب اينجاست؟»ت: با لحن طنزآميزى گف كرديم. چايچى

چترى  به نام مستعار چه كسى است. وى اشاره« ايوب»دانستم كه  شناختم و نمى نمى
 كه در زير آن ايستاده بوديم كرد و گفت كه او اين چتر را در تهران خريدارى كرده و
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در  دانيانيزهاى مستعار محمد  ايوب يكى از نام .او درست بودگمان ايوب داده بود.  به
دمشق آمده بود. در روابط حساس يك  به داخل كشور بوده است كه چندماه پيش

همه چيز فكر كرد. اين بديهى بود كه جمشيد چترى را كه خود  به سازمان مخفى، بايد
فاده كرده خريده بود بشناسد و اشتباه از من بود كه از چتر مسافرى از داخل كشور، است

 بودم.

چندى در بخش ارتباطات بين داخل و خارج  از پسزبان نيز بود،  كه ترك چايچى  
 سازمانى را از ايران هاى درون كار شد. او اخبار، مدارك و نوشته كشور مشغول به

 ماتآورد و نشريات و مدارك بخش خارج از كشور و نيز اسلحه و مه خارج مى به
طور  در آوردن و بردن افراد مخفى سازمان، از راه مرز و به زمان همبرد. او  داخل مى به

مرزى باب آشنايى گشوده بود،  چی قاچاققاچاق، نقش فعالى داشت. وى كه با تعدادى 
ان پليس و دست همها  چی قاچاقبارها در خطر دستگيرى قرار گرفته بود. برخى از اين 

، شب هنگام همراه با مقدارى 1356ماه  دى 30در  بار چايچى ساواك بودند. آخرين
كند و وارد يكى از دهات  عبور مى مدارك تشكيالتى و اسلحه از يك ده مرزى تركيه

هاى گشتى قرار  شود. فرداى آن روز در بين راه مورد سوءظن ژاندارم مرزى ايران مى
 خبرى از او در دست نيست. چايچىپس  ازآنشود.  پاسگاه برده مى به گيرد و مى

 .ه بودنكردآشكار هاى سازمان هرگز  اطالعات خود را پيرامون روابط و نشانه

شمارى  خارج رسيد، تعداد انگشت به 1350هاى اول شهريور  وقتى خبر دستگيرى    
 فكر بازگشت به صبرانه بى ها آن بردند. سر مى كشور بهز ااز اعضاى سازمان در خارج 

 محموديارى اندك ياران داخلى بشتابند. سيد جليل احمديان و  به افتند تا ايران مى به
)يارى از سازمان  كمك ابراهيم آوخ به منتظر بودند تا تركيه« وان»در شهر  شامخی

دستگير و زندانى شدم( از مرز بگذرند. بنا بود تراب با  ناو در لبنای  هكه من با گذرنام
ايران بفرستد. چند روز  به عازم تركيه شود و آن را توسط رفقا بارى از اسلحه، از لبنان

ايران رفتن، بر انتظار براى رسيدن  به شوق كه اين گذرد تا در انتظار رسيدن تراب مى
 شود. اسلحه، چيره مى

تراب ايران بازگردد و محمود تا رسيدن  به گيرند كه سيدجليل رفقا تصميم مى    
اسلحه و مهماتى را كه در دسترس داشتند، جاسازى  ها آن بماند.« وان»در  شناس حق
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مرز  به كند. وقتى طرف مرز حركت مى به با راهنمايى ابراهيمكنند و سيدجليل  مى
كشد. اين دو نفر با كمك  سوى خود مى به سوى مرز، ابراهيم را نيز رسند، هواى آن مى

 رسند. كردستان ايران مىی  همنطق به يك كُرد فرارى

اين دو  ها ها بود، ژاندارم اى كه ظاهراً دور از چشم ژاندارم هنگام عبور از منطقه    
كنند. سيد جليل و ابراهيم ساعتى را در پاسگاه ژاندارمرى  مسافر قاچاق را دستگير مى

ها، اين كشف  با تقسيم مقدارى پول بين ژاندارم كه اين برند تا سر مى در بازداشت به
آن   به رهايى از بازداشت، آن دو كه از پسشوند.  آزاد مى ها آن ناديده گرفته شده و

 ی اى در انتظار وسيله شهر، در كنار جاده به يى نداشتند، براى رساندن خودآشنا  منطقه
متوقف  ها آن گذرد كه يك گشتى ژاندارمرى ديگر جلو ساعتى مى مانند. نيم نقليه مى

پيچ  شود. گروهبان ژاندارم كه در جيپ نشسته بود، دو مسافر غريبه را سؤال مى
د. در بين اشياء موجود در ساك دستى، شو كند. بار مسافران ناشناس بررسى مى مى

رنگ، چشم جهانگيرخان، ارباب منطقه را كه در كنار گروهبان نشسته  اى رِولور نقره
تا بغداد  كوچك و ظريف در هواپيماربايى دبىی  هكند. اين اسلح خود جلب مى بود، به

 كار گرفته شده بود. به

كند،  اش بازى مى مورد عالقه ی ا اسلحهدست آخر جهانگيرخان درحالى كه ب    
 ما برخورد كرديد. از پانزده روز پيش، پنج اكيپ گشتى به شانس آورديد كه»گويد:  مى
او گذرنامه و « نظر دارند. تحت ساله، اين منطقه را 2500هاى  خاطر جشن به

كاپشن كمرى را در جيب ی  هگرداند و اسلح بازمىها  آن به شناسنامه و مقدارى پول را
كند همانجا در انتظار بمانند  سيد جليل و ابراهيم توصيه مى به كند. آنگاه خود پنهان مى

گويد كه اگر مورد  مىها  آن به عالوه شهر برساند. به به را ها آن اى مسافربرى تا وسيله
سؤال گشتى ديگرى قرار گرفتند بگويند كه ميهمان خانزاده هستند. ابراهيم و 

آن، در يك خانه  از پسرسند و چند هفته  تهران مى به سالمت به بعد سيدجليل دو روز
 شوند. جمعى كه از پيش مورد شناسايى ساواك قرار گرفته بود، دستگير مى

منتظر دريافت مقدارى اسلحه و  ( مسافرى در تركيه1974) 1353اوايل پائيز     
تحصيل اشتغال داشت  به د. وى در انگلستانايران ببر به را با خود ها آن مهمات بود تا

رفت. من و همسرم  ايران مى به مدت، از آنكارا با قطار و براى يك مسافرت كوتاه



 
  ايران تهيه و ارسال اسلحه به 335

ايران ارسال شود، در بدن خود جاسازى  به اسلحه و مهماتى را كه بنا بود« سپيده»
تركيه شديم. اتوبوس سورى كه فقط تا مرز عازم  كرده بوديم و با اتوبوس از سوريه

عبور از  از پسآنجا رسيد، ما را در برابر گمرك سوريه پياده كرد.  به برد وقتى مسافر مى
 خاكىی  هكنترل گمرك سوريه، بارمان را كه دو ساك دستى بود برداشتيم و در جاد

آن هنگام از مرز  راه افتاديم. ما تنها مسافرانى بوديم كه در طرف گمرك تركيه به به
علت سنگينى يك مسلسل دستى كه روى شكمش بسته بود،  به گذشتيم. سپيده مى

راحتى راه برود. حركت ناموزون او، نظر يك مأمور گمرك تركيه را  توانست به نمى
 طرف ما آمد و به اتاق گمرك برسيم، مأمور به ما كه اين خود جلب كرد. قبل از به
سپيده اشاره كرد  به توجه منظورش نشديم. سپس با دستتركى چيزى پرسيد كه م به

را  انخاطرم« گرفتار شديم» كه اين اى فكر كه وارد اتاق گمرك شود. براى لحظه
پريشان كرد. مأمور گمرك، سپيده را تا يك صندلى هدايت كرد و تعارف كرد كه 

. سپس آن پرسيد كرد و مأمور با ماليمت حال او را مى بنشيند. سپيده خستگى درمى
هايى كه در فاصله دورى از  اى بيرون رفت و دستور داد يكى از تاكسى مرد لحظه

 هايى كه گمرك منتظر مسافر بودند، دم اتاق گمرك آمد و ما را تا ايستگاه اتوبوس
رفتند، همراه برد. مأمور گمرك از برآمدگى شكم سپيده و  مى« وان»طرف شهر  به

همين دليل نيز از انجام بازرسى  كه وى باردار است. بهرفتنش، فكر كرده بود  طرز راه
 بار ما چشم پوشيد.

خاطر گذشت. هنگام غروب بود كه با يك ی  هبدون دغدغ« وان»سفر ما تا شهر     
سوى آنكارا حركت كرديم. ساعتى از حركت  اتوبوس مسافربرى از مركز شهر وان به

و فشارى كه وسايل جاسازى اتوبوس گذشت و هوا تاريك شد. براى رفع خستگى 
را باز كنيم و در ساك دستى جلو  ها آن كرد، فكر كرديم كه شده، بر بدنمان وارد مى

در ساك بودم كه اتوبوس متوقف شد و  ها آن پايمان قرار دهيم. من در حال گذاشتن
 دست، در اطراف اتوبوس ظاهر شدند. سربازى باال آمد و گفت قوه به سربازان چراغ

ردها از اتوبوس پياده شوند. من همراه مردهاى ديگر پائين رفتم. وقتى می  ههم
هايمان را  هاى باال كنار اتوبوس رديف كرده بودند و بدن سربازان ما را با دست

كردند. درست در  گشتند، دو سرباز نيز در داخل اتوبوس، بار مسافران را بازرسى مى مى
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، سپيده وسايل مرا در دامن خود و زير اى كه من از اتوبوس پياده شده بودم لحظه
ترتيب، سربازى كه ساك را بازرسى كرده بود چيز قابل  كتش پنهان كرده بود. بدين

راه خود  ساعت توقف، به نيم از پسخير گذشت و اتوبوس  توجهى در آن نيافت. حادثه به
 ادامه داد.

همى از قبرس با يونان درگير جنگ اشغال بخش م از پس در آن زمان ارتش تركيه    
شدت كنترل  ها نيز به همين خاطر حكومت نظامى اعالم شده بود و جاده به بود و

 آنكارا، دوبار ديگر بازرسى در راه تكرار شد. سرانجام بار به شد. آن شب تا رسيدن مى
ران اي به در بدن و در بار مسافر،آن ی  ههم آنكارا رسيد و با جاسازى به سالمت به

لورفتن  به اى پيش آمد كه فرستاده شد. در راه ايران، در قطار نيز جريانات غيرمنتظره
 بار اسلحه انجاميد ولى با زرنگى مسافر و پرداخت رشوه، مشكل حل شد.

ه با بخش خارج گذراند ك دوره دكتراى خود را مى در انگلستان لنگرودی صفرینادر     
طى  از پسبا اين سازمان عالقه نشان داد. نادر  كاری هم به از كشور سازمان آشنا شد و

مدت دوماه براى گذراندن  به فعال، هوادارعنوان  هاى تئوريك و سياسى، به آموزش
 لنگرودی صفریيك پايگاه فلسطينى در بغداد فرستاده شد.  به آموزش چريكى، ی دوره
 ی پايان دوره از پس، 1354انگلستان بازگشت. اوايل سال  به اين دوره گذراندن از پس

اسلحه نيز دارای دكترا در رشته شيمى، عازم ايران شد. در اين سفر، وى يك چمدان 
 تهران برد. به با خود

منزل وى رفته و با  به تهران، يكى از ياران تشكيالتى به ورود نادر از پسچند روز     
ز، چمدان اسلحه را تحويل گرفته بود. نادر در ارتباط با تحصيالتى رمی  هكلمگفتن 

و  كار و زندگى علنى كرد. چندماه بعد محسن خاموشى كه داشت، در تهران شروع به
، دست داشتند، لباف صمديهساختن  واقفى و مجروح كه در قتل شريف وحيد افراخته

حتا  هرچه اطالعات در اختيار داشتند، ويژه وحيد افراخته دستگير شدند. اين دو، به
طور داوطلبانه در اختيار ساواك گذاشتند تا شايد از مجازاتى كه در انتظارشان بود،  به

وی يك  كه اين بود و لنگرودی اطالعات، نشانى منزل صفرىيكی از آن رهايى يابند. 
 ايران آورده بود.  به از انگلستانچمدان اسلحه 
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وى از  كه اين شكنجه قرار گرفت. با تحت ترتيب نادر صفرى دستگير شد و بدين    
اطالعى كرده بود، بدون محاكمه در زندان ساواك  محتويات چمدان امانتى اظهار بى

سال، سه مشاور  در مردادماه همان كه اين زندان بود تابرد. وى چندماه در  سر مى به
، توسط اعضاى سازمان در تهران Rockwellالمللى  شركت بين به آمريكايى وابسته

جويى، دكتر نادر  براى انتقام ترور شدند. روز بعد از اين عمليات، رژيم شاه
عضو سازمان ، مجاهدين و روحى آهنگران بهگی وی عنوان وابست را به لنگرودی صفری
، دبير معروف لنگرودی صفریهاى فدايى خلق را تيرباران كرد. پدر نادر، آقاى  چريك

امه خواند، هاى هدف در تهران بود. وى وقتى خبر اعدام فرزندش را در روزن دبيرستان
 سكته كرد و درگذشت!

 

  كن انداز نامه پخش خمپاره
آشتيانى در رابطه با تحوالت ايدئولوژيكى در  رضا سپاسى على 1353در زمستان 

سوريه مسئوليت بخش خارج از كشور  به خارج آمد. با ورود سپاسى به سازمان، از ايران
كليدى تشكيالت را  كارهاىی  ههم دست او سپرده شد و چيزى نگذشت كه وى به
نام  عهده گرفت. يك روز در مالقاتى كه با سپاسى داشتيم عضوى از سازمان را به به
يك كار  به سامیخواست كه  من معرفى كرد. سپاسى مى به ()محسن فاضل« سامى»

و را كردم كه ا نهاد پيش معمولی برای مدتی سرگرم باشد تا رفتار او ارزيابی شود. من
بود ها  كه كارگاه نظامى فلسطينى در دمشق 44مركز   به روزمرهكاری براى داشتن 
 پذيرش قرار گرفت. ها در ميان گذاشته شد و مورد  اين مسئله با فلسطينىمعرفی كنم. 

اه افراد كارگ به هاى روشن و موهاى بور داشت خود را كه چشم فاضلمحسن     
معرفى كرد. وى كه فردى تيزبين و داراى قدرت « جان»عنوان يك انگليسى با نام  به

ماند و روى  روز در كارگاه مى نظيرى بود شبانه كمی  هابداع و نوآورى و داراى حوصل
پيش از آن شروع كرده بودم كار ی كن كه من از چند اعالميه پخشی  هساختن خمپار

آسمان شليك  به ت در جايى روى زمين مستقر شده وتوانس كرد. اين خمپاره مى مى
در نظر گرفته شده بود. بنا بود اى اعالميه  خمپاره جايى براى دستهی  هشود. در بدن

، مترى 40-50ارتفاع  در پرتاب،  از پسچند ثانيه ساختار خمپاره جوری باشد كه 
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سوخت  شوند. ها در فضا پخش اعالميه تاود ش متالشى اعالميه دارای ی  هاستوان
قراردادن  از پسبرای پروازدادن خمپاره گرفت.  انفجارى شعله مىی  هپرتاب از يك فتيل

ور  شعلهی آن با آتش سيگار، كبريت يا هر چيزی  فتيلهی پرتاب در جايی، بايد  لوله
يك پايگاه  به دست آورد من و فاضل انداز به بعد از موفقيتى كه اين خمپارهشد.  می

نمايش بگذاريم. در اين پايگاه  به اى از آن را دعوت شديم تا نمونهتربيت چريك 
ديدند تا با رخنه در فلسطين اشغالى، عليه  جوانان فلسطينى آموزش چريكى مى

عمليات نظامى بزنند. در يك شامگاه، هنگامى كه  به اشغالگران سرزمينشان دست
ا چريك براى تماشاى ه اى از پايگاه گسترده بود ده هنوز در گوشهآفتاب زردى 
اى كه در عمليات چريكى آينده همراه خواهند برد، گرد آمده بودند. در وسط  خمپاره

بزرگى كه اين جمعيت درست كرده بود يك خمپاره براى شليك آماده كرده ی  هحلق
اين طرح سخن راند و ی  هبوديم. فرمانده پايگاه با آب و تابى كه غلوآميز بود دربار

خواست كه آن را شليك كند. وقتى فاضل از خمپاره فاصله گرفت فاضل  از پسس
جايى نرسيد و خمپاره از جاى خود  به فتيله دودى كرد ولى انتظار شليك خمپاره

زاى خمپاره برساند خاموش شده  مواد آتش به شعله را كه اين برنخاست. فتيله قبل از
م هشدار فرمانده پايگاه رغ بود. فاضل كه سخت از اين شكست برآشفته شده بود على

كرد، بر زمين ايجاد خمپاره را در دست گرفت و در قسمت سوخت آن سوراخى 
هوا رفت و كارش را انجام داد. بعدها از اين  به گذاشت و سپس آن را آتش زد. خمپاره

 شد. نوع خمپاره براى عمليات در داخل  فلسطين اشغالى استفاده مى

 

 هاى سيانور قرص
گرم سيانور  ميلى 200حدود دارای اى كه  بارت بود از كپسولى شيشهقرص سيانور ع

كردند و  از اعضاى سازمان كه در عمليات پرخطر شركت مىگروه آن بود. سديم 
 در صورت دستگيرى و شكنجه ممكن بود ها آن افرادى كه اطالعات تشكيالتى

خطر عضوى در  سازمان ضربه وارد كند از اين نوع كپسول همراه داشتند. هرگاه به
توانست از طريق  گرفت با ارزيابى موقعيت خود، مى دستگيرى ساواك قرار مى

تعدادى از ياران ما، در بزند. خودكشى  بهدست هايش  خردكردن كپسول در زير دندان
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 ها دست اين كپسولبا كاربرد ، هاى نابرابر و رودررو با مزدوران رژيم شاه درگيرى
 شى زدند.خودك به

از آخرين نفراتى بود  در بين افرادى كه دوره چريكى ديده بودند، محمود شامخى    
، سازمان تقريباً 1350هاى سنگين ساواك در سال  ضربه از پسايران بازگشت.  به كه

كرد  ازمان را رهبرى مىكه بازسازى س آن رضا رضايى از پسسال  از پا افتاده بود. يك
در اينجا همه چيز از هم پاشيده »بخش خارج از كشور چنين نوشته بود:  به اى در نامه

 محمودبا رسيدن اين نامه، « است. من تنها يك اتوريته معنويم، كمك بفرستيد.
ديده، تيزبين و داراى  دى آموزشعنوان فر درنگ عازم ايران شد. او به بى شامخی

 رفت.  شمار مى بينشى معقول و سياسى كمك شايانى براى رهبرى جديد در ايران به
 يكیشود.  نام خانم كبيرى ساكن مى از هواداران سازمان به یيك ی محمود در خانه  

خانه برده شده بود و  ينا به  بسته چشم  بار يكسازمان  ی شده يردستگ یاز اعضا
 يریدستگ از پس یروى آن خانه افتاده بود. و روبه ی تابلو مغازه واسته نگاهش بهناخ

آن مغازه را كه در ذهنش نقش بسته  امو ن شود  میشدت شكنجه  توسط ساواك به 
برده  نام ی نشانى خانه   آن مغازه و جايگاه  به  راه ينآورد. ساواك از ا میزبان  بود به

  ه بود.دست يافت
شود و طبق  محل سكونتش نزديك مى ی خانه به گام ظهر، محموديك روز هن

كند. وقتى هيچ اثرى از تعقيب يا كنترل  معمول اطراف خود را با دقت بررسى مى
 گذاشتن كند. با گام باز مى را آنچرخاند و  مى ببيند آهسته كليد را در قفل در نمى

گيرد.  ران ساواك قرار مىهاى مسلسل مزدو لولهی  هداخل حياط، محمود در محاصر به
 كند. درنگ كپسول سيانور را كه زير دندان داشت متالشى مى وى بى

 . وقتى چشم اوه بوداوين فراخوانده شد به اين حادثه پدر محمود از پسچند روز     
خيزد و نقش بر زمين  آه سوزناكى از اعماق قلبش برمىافتد  كبود فرزندش می سدج به

 شود. مى
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 ؟ا چر خودكشى
حفظ اسرار و روابط تشكيالت مخفى انجام برای خودكشى در هنگام دستگيرى كه 

خودكشى كه در بسيارى از برآوردها غيرمنطقى  به شد يك اقدام امنيتى بود. اقدام مى
خشونت و توحشى بود كه رژيم پليسى حاكم در ايران در برخورد با ی  هنمود نتيج مى

چنگ  به تى فردى در ارتباط با يك گروه مخفىبرد. وق كار مى نيروهاى مبارز به
بر فرد دستگير شده فشار شكنجه و افتاد، جالدان شاه هيچ مرزى براى  ساواك مى
كشيدن  شد. هدف بيرون هرشكل ممكن شكنجه مى به فرد دستگيرشدهنداشتند. 

شكنجه، دستگيرشده از راه حتا  يافت، اطالعاتى دست مى به اطالعات بود. اگر ساواك
كشيد و نيروهاى مبارز نيز براساس سنت  رخ نيروهاى مبارز مى به «واداده»عنوان  ا بهر

 زدند. مهر خيانت مى« وادادگى»انقالبى رايج بر اين 

توانستند مقاومت فردى را درهم بشكنند، شكنجه را تا  گران نمى هرگاه شكنجه    
. در چنين شرايطى براى فرد انجاميد مرگ آن فرد مبارز مى به بردند كه پيش مى به آنجا

مرگ  به انجاميد. يكى مرگ مى به دستگيرشده دو راه بيش نبود و اين دو راه هر دو
شد.  مرگ فيزيكى كه شهادت ناميده مى به حيثيتى كه خيانت نام داشت و ديگرى

دانست كه  افتاد مى چنگ دشمن مى به گذشته وقتى بنابراين يك چريك مبارز و از جان
فرسا يا مهر خيانت بر او خواهد خورد و يا  هاى طاقت تحمل شكنجه از سپسرانجام 

  فرد اسير شدهدشواری است كه  در چنين شرايطدست جالدان جان خواهد سپرد.  به
 كند.   پذيرد و خود را راحت می زير فشار روانی خودكشی را می

مبارزان  كرد عملنگرشى بر ، مسئول بخش عملياتى انقالب فلسطين، در ابوجهاد
دانست. او معتقد بود  ايرانى، عمل خودكشى افراد مبارز را نوعى ضعف تشكيالتى مى

نيروى  كه اين كه داشتن زندانى سياسى سندى افشاگرانه عليه دشمن است. ضمن
ماند. چنين بينشى در شرايطى كه انقالب فلسطين  انسانى تشكيالت نيز باقى مى

 منطقى بود زيرا تلفات نيروهاى مبارزى كه گرفتار اسرائيل داشت قابل قبول و
عالوه مفهوم خيانت در نزد  رسيد و به پاى آنچه در ايران بود نمى شدند هرگز به مى

 بسياری داشت. ها با آنچه در سنت مبارزاتى ايران مرسوم است تفاوت  فلسطينى
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 های  وقمع چريك قلع به  نظامی اردن كه نيروهای هنگامی 1970در سپتامبر     
 الفتحسازمان ی  ه، چند تن از رهبران برجستمشغول بودنددر اين كشور فلسطينى 

در تلويزيون دولتی  ها آن گرفتار شدند و چند ساعت بعد چنگ نيروهاى امنيتى اردن به
شدند. در اين مصاحبه رهبران دستگير شده آنچه را   مصاحبه هو سرتاسری اردن وادار ب

رهايى خود را فراهم ی  هوسيلزبان آوردند و  نيروهای امنيتی اردن ديكته كرده بودند به
جايگاه پيشين خود در  به محض خروج از بازداشتگاه به ،كردند. اين افراد از جمله ابواياد

و يكى از مؤثرترين  الفتح 2عنوان مرد شماره  ند. ابواياد بهانقالب فلسطين بازگشت
 هاى خود ادامه داد. فعاليت به رهبران فلسطينى

ی  هما در سنت مبارزاتى ايران محك و معيار ديگرى داريم كه ناشى از تجرب    
آنان بوده است.  ی ن جالدپيشهتاريخى نيروهاى مبارز در برابر حكام خشن و مزدورا

ها، مفاهيمى چون خيانت و خائن از معانى  در فرهنگ مبارزاتى ساير ملت
خود، آگاهانه دشمن را يارى ی  هأرادترى برخوردارند. خائن كسى است كه با  بينانه واقع

خود شده است و اطالعاتش را بروز  كس كه در زير شكنجه از خود بى دهد. آن
آيد. كسى  حساب نمى به رود، اما خائن نيز شمار نمى هرمان مبارزه بهدهد، گرچه ق مى

، هستى و توانايى خود را در راه هدف باشد كه آگاهانه راه مبارزه را در پيش گرفته
 ، يك مبارز است.باشد دست شسته شخصیو از  زندگى باشد كار برده  اش به مبارزاتى

 
 
 
 

 

 

 « ُرخدادهايی در حاشيه» 
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  شنائى با سپيدهآ
در  . محمد يقينىمپرداخت میكارهاى تشكيالتى  به آزادى از زندان، در بيروت از پس 

ها  آن به هايى كه در زندان رابطه با برخى وظائف تشكيالتى و نيز براى درمان بيمارى
 برد. سر مى به و گاه در لندن مبتال شده بود، گاه در پاريس

دستم رسيد كه در آن نوشته بود،  اى از محمد به ، نامه1973اوائل نوامبر     
برد،  سر مى به سازمان است و از مدتى پيش در لندنهواداران دخترخانمى ايرانى كه از 

محمد يادآور شده بود كه فرد  بيروت خواهد آمد. به تحصيل ی زودى براى ادامه به
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توان از حضور  مزبور داراى گرايشات مبارزاتى بوده و مورد اطمينان است. بنابراين مى
 ، براى كمك در كارهاى جارى سازمان استفاده كرد.او در بيروت

بيروت مشخص  به از محمد خواستم كه موقعيت آن خانم و هدف دقيق مسافرتش    
تناسب با آن مقدمات تماس با او را فراهم كنم. محمد كه خود با آن خانم شود تا م

شناختند، نوشت  دريافت اطالعات بيشتر، از يارانى كه او را مى از پسآشنايى نداشت، 
هاى اجتماعى  كار آموزشى و نيز فعاليت به شناس است و در ايران كه سپيده زيست

اقامت  در دانشگاه آمريكايى، در بيروت مشغول بوده است. وى كه براى ادامه تحصيل
 با سازمان است. كاری همخواهد كرد، آماده 

هاى او  هاى تشكيالتى، توانايى بيروت، از راه تماس به آمدن سپيده از پسبنا شد     
كارهاى روزمره استفاده شود. ورود  برد پيشمورد ارزيابى قرار گيرد و از آن براى 

رسيد و  نظر مى روه ما كه حضور زنان در آن كمياب بود، مثبت بهگ بهدختری 
 كننده بود.  خوشحال

رفتم. كت و  ميدان شهدا در مركز شهر بيروت به ساعت ده بامداد دوم دسامبر،   
هاى من براى آشنايى  ، نشانهسياه شلوار سياه، عينك آفتابى و يك كيف دستى چرمى

 در
 اى در محل قرار حاضر شود. نا بود سپيده نيز با مشخصات ويژهآن قرار بود. ب

پيمودم، نگاهم خانمى را كه كت آبى  سوى ميدان مى وقتى عرض خيابان را به    
كرد.  وسط ميدان در گردش بود، دنبال مىی  هروشن پوشيده بود و پيرامون مجسم

و ديدم. با گفتن آفريقا آسيا را نيز در دست ای  هاو نزديك شدم، مجل به وقتى
رو يكى از  ، باب آشنايى گشوده شد. با هم در پياده«خانم، سالم مرا بپذيريد سپيده»

راه افتاديم. صداى ترافيك مزاحم بود. در يكى از  وآمد به هاى پررفت خيابان
ها پيرامون چگونگى سفر  ترياهاى هميشه شلوغ مركز شهر، نشستيم. صحبت كافه

 شب و مردم آن بود. او شب پيش، نيمه هاى شهر بيروت يژگىبيروت و نيز و به سپيده
بيروت رسيده بود. در هواپيما جوان دانشجويى كه در صندلى كنار او نشسته بود، با  به

سپيده قصد داشت در هتلى در نزديكى ميدان شهدا اقامت كند، او را از  كه اين شنيدن
خود برده بود. سپيده آن ی  همنزل خانواد به وى رااحتياطى برحذر داشته بود و  اين بى
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راحتى گذرانده بود و صبح آن  مسيحى، بهی  هشب را همراه با پذيرايى گرم آن خانواد
مكان كرده بود. آن هتل يكى از  او معرفى شده بود، نقل به هتلى كه از قبل به روز

 نى شهرت داشت.ناام به مركزى شهری  ههاى نسبتاً خوب شهر بود ولى منطق هتل

غربى  شمالی  ههتلى كه در حاشي به تريا، وشنود در كافه ساعتى گفت نيم از پس    
همراه آورده بود گرفتم و سپيده اى را كه  ميدان شهدا قرار داشت، رفتيم. پول و نامه
 بنا شد كه محلى براى سكونت او پيدا كنم.

خودمتكى زنى كه در آن  بهظاهر آراسته، حركات و برخوردهاى متين و شخصيت     
ها در  هاى اين ديدار، افكارى را كه سال ها و شنيده روز ديده بودم، دلنشين بود. ديده

داشتن او در من جان گرفت.  هاى دل خفته بود بيدار كرد و احساس دوست گوشه
برگشتم، احساس غربت و  تنگ و تاريك و مرطوبم در اردوگاه صبرای  هكلب به وقتى

 داد. تنهايى بيش از هر وقت ديگرى آزارم مى

 وجو، اتاقى براى اقامت سپيده پيدا كردم. آپارتمان متعلق دو روز جست از پس    
، بود. روز بعد، همراه «كورنيش المزرعه»مسيحى، واقع در بخش ی  هيك خانواد به

يك  به دادن اتاقش كه براى اجاره خانه صاحبسپيده براى ديدن آن اتاق رفتيم. خانم 
او شد و ی  همرد ناشناس ايرانى در ترديد بود، با ديدن سپيده و گفتگو با وى، شيفت

توانست انگليسى نيز  دخترى كه با او مى به دادن اتاقش تمايل خود را براى اجاره
. من همچنان در آن اتاق منتقل شد به درنگ اعالم كرد. روز بعد سپيده تمرين كند، بى

سپيده ی  هخان به آموزشى گاهىی  هكردم و براى انجام برنام ، زندگى مىاتاق ابومحمد
نظر برسد، خود را نامزد سپيده و  آن خانه طبيعى به به وآمد من رفتم. براى آنكه رفت مى

 شغلم را دانشجو معرفى كرده بودم.

هاى تشكيالتى نيز سازگار باشد  كه با فعاليت ها پيش فكر يافتن همسرى از سال    
شد. هرچه بيشتر  عنوان يك خواست طبيعى در ذهنم بود اما انجام آن ميسر نمى به

گرفتم. اين پرهيز كه شامل  شدم از فكر ازدواج فاصله مى درگير فعاليت تشكيالتى مى
كردن احساس و  معناى فراموشى و يا فروكش شد، به افراد تشكيالت مىی  ههم تقريباً

خاطر مصالح سازمان  نياز طبيعى نبود. بلكه مهاركردن و زيرفشارگذاشتن آن نياز به
 بود.
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گذشت. آشنايى با او و تأثير رفتار و گفتارش،  مى دوماه از اقامت سپيده در بيروت    
 كه اين تا كردم عشق او را در دلم فروزان كرده بود. تا چندى اين احساس را پنهان مى

گذشت خجوالنه پرده برداشتم. صورتم تا بناگوش قرمز شده  روزى، از آنچه در دل مى
زبان آمد و احساسم آشكار شد،  لرزيد. وقتى جان كالم به بود و صدايم از هيجان مى

كننده  درنگ احساس مشابهى را از سوى سپيده دريافت كردم كه بسيار خوشحال بى
 بود.

گنجيد. ما هردو  ها و وظائف تشكيالتى مى يست در چارچوب منشبا پيوند ما مى    
گوش يك مسئول تشكيالتى  به ديديم. وقتى خبر پيوند دلهامان آن را ممكن مى

قضاوت  به درنگ رسيد، وى نتوانست ناخرسندى خود را از اين رويداد پنهان كند. بى
آن بود كه وى پيوند  زبان آورد. گفتارش نشان به اى را پرداخت و گفتار آزاردهنده

ديد و از اين رويداد طبيعى و  هاى ما و جريان عشقى را كه از دوسو جارى بود نمى دل
بين خودمان  ،از آشنايى ما گذشته بودچندی كه  از پساحساسى درك درستى نداشت. 

پيوندمان در جايى ثبت شده باشد، مُهر  كه اين صيغه عقد را جارى كرديم و بدون
 يكديگر بر دلهامان نشانديم و با هم پيمان زناشويى بستيم. به را نسبتوفادارى خود 

هاى خود  تدريج در جريان كارهاى عملى تشكيالتى قرار گرفت و توانايى سپيده به    
 كار برد. را در اين راه به

 با نامى مستعار« تبار مهندس ايرانى بحرينى»سپيده خبر ازدواج خود را با يك     
عنوان يك بحرينى، جايى براى  اش در تهران رسانيد. با معرفى من به نوادهاطالع خا به

ماند. ما  من، از سوى بستگان سپيده، باقى نمىی  ههاى دقيق در مورد خانواد پرسش
براى بستگان سپيده بفرستيم. نشانى  اى را در بيروت توانستيم نشانى خانه كه نمى

 داده بوديم.ها  آن به را ى بيروتآمريكاي دفتر پست دانشگاه

 بيروت گذشته بود. روزى هنگام سرزدن به ماه از ورود سپيده تقريباً هشت    
دانشگاه آمريكايى، خانمى را با پوشش ايرانى ديدم كه از دفتر پست دانشگاه بيرون  به

گاه رسيد، مردى در آمد. در راه خروج از دانشگاه با او همگام شدم. وقتى بيرون دانش
پدر سپيده را كه قبالً در عكس ديده بودم،  ی رو، منتظرش بود. با ديدن او، قيافه پياده

پست  به شنيدم كه گفت نامه رانيز همسرش  به بياد آوردم. گزارش مادر سپيده را
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نام سپيده در ويترين پست  اى به پست برگشتم. نامه ی اداره به دانشگاه سپرده است.
روز سپيده نامه را  خانه رساندم و سپيده را باخبر كردم. همان به شد. خود را ىديده م

هم بدون خبر قبلى، ما را غافلگير كرده  بيروت، آن به دريافت كرد. آمدن پدرومادرش
 بود.

ديدار كرديم. مادر سپيده  ها آن هتل محل اقامتشان رفتيم و با به هنگام غروب    
هاى  پرسش به من بخشيد. ما براى پاسخ مناسب به روسىعی  هعنوان هدي اى به سكه

دادن  هايى تراشيده بوديم. براى عادى جلوه هايى ساخته و بهانه آنان، محمل
بردارى و  ايم كه هنوز آماده بهره مجللى را خريدهی  هگفتيم كه خانها  آن به مان زندگى

 ردى از دوستانشان نيز بانيست و از اين بابت اظهار تأسف كرديم. م ها آن پذيرايى از
ی  هپروا دربار هايى پيرامون زندگى ما داشت و بى همسفر بود كه او هم پرسش ها آن

كرد. مشكل ديگرى  را دريافت مىما هاى ساختگى  پرسيد و جواب نكات مبهم آن مى
و  داشت، اين بود كه يكى از همسايگان رعايت دقيق گفتارمان وامى به كه ما را

بود و  در بيروت ، مسئول ساواك در سفارت ايرانسپيده در تهرانی  هادايان خانونآش
نام و  سپيده در بيروت بى كه اين پدر و مادر سپيده بنا بود با او نيز ديدار داشته باشند.

امنيتى  یمشكلبرای ما توانست سوءظن او را برانگيزد و  كرد مى نشان زندگى مى
 يجاد كند.ا

كرديم. ولى شرايط  پذيرايى مى ها آن ها بايد ما از روال سنت به بديهى بود كه    
نشانى محل سكونتمان را در اختيارشان حتا  داد كه زندگى مخفى ما اجازه نمى

طور موقت در منزل يكى از  ايم به اى كه خريده شدن خانه بگذاريم. گفتيم كه تا آماده
 نيم.ك دوستانمان زندگى مى

نام )جعلى( من و نام  دادن ازدواجمان نيز يك عقدنامه كه به براى عادى نشان    
پدر و مادر سپيده  به كرد، چشمگيرى آن را وزين مىی  هسپيده آراسته بود و نيز مهري

 نشان داديم.

كار فراوان، از ديدار مجدد با ميهمانان معذور بودم و سپيده چند ی  هبهان به من    
ديدارى  به ،بخش چندان رضايت نهاى  با خاطره ها آن كه اين با آنان گذراند تا روزى را

 ايران بازگشتند. به سالمت به كه براى ما نيز زيانى همراه نداشت، پايان دادند و
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 يك معما به پاسخ
خودم را كردم بيشتر روزها  ر مىكا دمشقی  هدر حوم 44زمانى كه در كارگاه مركز  

ی  هالشرقى در گذشته درواز رساندم. باب مى« الشرقى باب« بهاز مركز شهر با اتوبوس 
كارگاه،  به الشرقى براى رسيدن قديمى و باخترى شهر دمشق بوده است. از باب

گاه برسم. اين مسير كار به پيمودم تا خاكى پر از كاميون مىی  همسيرى را در يك جاد
گذشت. ديوارهاى بلند و خاكى قبرستان كه  از كنار يك قبرستان مخروبه مى

دشوارى  به و سنگ و كلوخشريخت  میهاى يك ده قديمى بود بتدريج فرو  مانده باقى
فراوان از علت دود و غبار  به افزود. عبور پياده از اين جاده، جاده و گردوغبار آن مى

در ساعات روز دشوار بود. بنابراين، عبور از خيابانهای خاكی، ترافيك سنگين و 
كرد. قبرستان چون  تر مى شده، راه را آسان بين قبرهاى نيمه متالشى يی راهه تنگ

شهر افتاده بود. هرگاه از اين قبرستان ی  هآفرين، در حاشي اى متروك و كابوس ويرانه
آن را سياه كرده باشد ناخوانا اى كه كودكى  گذشتم زندگى آدمى را چون صفحه مى
 ديدم. مى

روى  كشيد. از روبه ، راه ديگرى هم داشت كه خيلى بيشتر طول مى44كارگاه     
ها از  رفت. مسير اين اتوبوس الشرقى مى باب به هايى خانه در مركز شهر، اتوبوس تلفن

نكه زورش اتوبوس صفى در كار نبود، آ به گذشت. براى سوارشدن بازار خرابات شام مى
اى از اتوبوس چنگ  گوشه به رسيد شد. هركس دستش مى بود زودتر سوار مى تربيش
مسافران جامانده و زور از ميان مكش  كشكم با  كمشد تا  انداخت و آويزان مى مى
بازار  به اتوبوس از بازار سرپوشيده و خيابان تنگى كهيافت.  راه میداخل اتوبوس  به

 افزود. مىبازار جنجال  به د وكر شد، عبور مى منتهى مى

هم قرار داشت.  به فروشى فشرده و چسبيده هاى خرده مغازهشام، در دو طرف بازار     
ی  هبار، موتورسيكلت، دوچرخه و گارى و هر وسيل غير از اتوبوس، تاكسى، تاكسى

 و گازكردند. گردوغبار و دود  ديگر و چهارپايان جورواجور از اين بازار عبور مىی  هنقلي
حد و حساب آن در معيار  مرزهاى آلودگى را زيرپا گذاشته بود و سروصداى بىی  ههم

 گنجيد. هيچ صداسنجى نمى
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گذشت. در طى اين مدت  از زمانى كه از ايران خارج شده بودم چهارسال مى    
ام و يا افراد فاميل و دوستانم نداشتم. هنگام ترك ايران،  هيچگونه تماسى با خانواده

را از جنوب  ها آن رفقاى تشكيالتى داده بودم تا گهگاه به از پيش آماده ی د نامهچن
و « دبى»دستگيرى در  از پسام پست كنند.  آدرس خانواده به ايران و يا خارج از كشور

خانواده و از  كس هيچپس  ازآنها تمام شده بود و  شدن مسافرت، اين نامه طوالنى
هاى گوناگونى از سرگذشت من داشتند.  برداشت ها آن ز من نداشت.خبرى ا آشنايانم 

مشغول تحصيل هستم و  بعضى واقعاً فكر كرده بودند كه من در جايى در اروپا
ام.  ورزيد، بريده من عشق مى به اى كه روابط خود را با خانوادهی  ههم غيرمنصفانه

 دانستند كه مرا اى شوم مى ل، دليل حادثهخبرى از من را در طى چهارسا اى بى عده
 هاى ديدن فالگيرهاى محلى و خوابی  ههاى خوشبينان نابودى كشانده است. گفته به
بخش بستگان نزديك بود. برخى  من فكر كرده بودند، گاه و بيگاه تسلى به يى كهها آن

جمعيتى در نيز در خيال خود مرا اينجا و آنجا در يك شلوغى در تهران و يا در بين 
و بستگان ی  ههم هرحال بردند. به ام مى ديدند و خبرش را براى خانواده مى مشهد

 دوستان در انتظار خبرى از سرنوشت من بودند.

من هم يكى از مسافران اتوبوسى بودم كه از بازار شام  1353ارديبهشت  23    
ساعته،  براى مسير نيم كه اين ازالشرقى برسد. آن روز، خوشحال  باب به گذشت تا مى

تماشاى بازار سرگرم شدم. اتوبوس  به جايى در صندلى جلو اتوبوس پيدا كرده بودم،
سختى پيش  زنان در بازار شلوغ به چندبرابر گنجايش خود مسافر سوار كرده بود و بوق

گرفته  صداى بوق خو به ها آنقدر گشا نبود. گوش درپى نيز راه هاى پى زدن رفت. بوق مى
هاى  راننده با فحش آن اعتنايى نداشت. اينجا بود كه راننده و كمك بهكسی  بود كه

ام در زندان  گشودند، ناراحتى تنفسى كه ناشى از بيمارى آبدار راهى براى پيشروى مى
بازار و شلوغى داخل اتوبوس شدت يافته بود و ی  هبود، در هواى بسيار آلود بيروت

اى بودم كه آسمان را ببينم و الاقل دمى از هواى بيرون  انه در انتظار لحظهصبر بى
بازار را ببلعم. ناگهان اتوبوس با تكان شديدى متوقف شد و مسافران ايستاده در آن 

طور غيرعادى زياد شد و مردم  روى هم ريختند. بازار شلوغ شده بود. صداى جنجال به
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رساندند. اسب  كه راه اتوبوس را سد كرده بود مى يك گارى به كنجكاو از هرسو خود را
 اش گلوى بازار را بسته بود. زمين خورده بود و گارى بزرگ با بار خربزه به گارى

حركت درآمد و اتوبوس ما  به دقايقى بعد با همت مردم، اسب برپا ايستاد و گارى    
داد.  زمين و زمان مى به ريخت و هرچه فحش بود راه افتاد. راننده عرق مى به دنبالش به

 توجه وار طاق شد، اتوبوس را متوقف كرد و بى باالخره طاقتش از آن حركت مورچه
چى  قهوه به آميز، سرش را از پنجره كنارش بيرون برد و ها و صداهاى اعتراض بوق به

نوشيدن  به خيال جنجال بازار، راننده بىهمهمه و كنار بازار سفارش چاى داد. در ميان 
 ريختند، حركت، عرق مىی  همشغول بود و مسافران اتوبوس در انتظار لحظ چاى

بازار دوخته  به كردند. من چشمم را زدند و اعصاب يكديگر را خرد مى هم سقلمه مى به
بودم تا با تماشاى مردم دردسر اتوبوس سوارى را از ياد ببرم. ناگهان مردى را از 

 قد در بين جمعيت توى بازار ن مرد كوتاهآمد. آ نظر مى به سر ديدم كه آشنا پشت
درنگ از اتوبوس بيرون  شد. بى مىگم رفت و گهگاه در البالى جمعيت  پيش مى به

او رسيدم گمانم درست از آب  به راه افتادم. وقتى به دنبال آن هيبت آشنا به پريدم و
راهى  به كنان ام بود كه همراه دو مرد ديگر صحبت درآمد. اين خود آقاميرزا، شوهر عمه

 .ندرفت مى

اى پيچيدند و از يك مرد عرب چيزى  كوچه به را دنبال كردم. از بازار ها آن من    
 گاهیهراز پرسيدند و جوابى گرفتند. معلوم بود جواب درستى نشنيده بودند كه باز هم

 اى ايستاده بودند و مردى هاج و واج وقتى در كمر كوچهپرسيدند.  چيزی میمردى  از 
مخلوط همدانى و  گويشفارسى با  به نگريست، شنيدم كه آقاميرزا مىها  آن به

گرفت. آن مرد با دستش اشاره كرد و آن سه  را مى« يزيد»اش سراغ قبر  مشهدى
راه افتادم. اين راه  به دنبالشان به سويى روان داشت. من هم به مذهب را ايرانى شيعه

كرد.  را از قبر يزيد دور مى ها آن اى بود كه راهه بى رسيد مى« اموى»مسجد  به دراز كه
هايش از نشانى قبر يزيد اظهار  ىشهر همجاى آنكه مثل بقيه  آن مرد عرب به

دانند كه ايرانيان  مى اطالعى كند، اين زائران ايرانى را گمراه كرده بود. مردم دمشق بى
نزديك وى را لعنت كنند. از آنجا كه  آنجا بروند و از به گيرند تا سراغ قبر يزيد را مى
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مذهب يك شخصيت تاريخى و قابل احترام است، نشانى  هاى سنّى يزيد براى عرب
 كردند. قبر يزيد را از زائران ايرانى پنهان مى

 وقتى آقاميرزا و همراهانش سر از مسجد اموى درآوردند و فهميدند كه مرد عرب    
لعن بر يزيد و نفرين بر دوستداران يزيد  به درنگ را فريب داده است، بى ها آن

 از پسقبر يزيد نااميد شده بودند، تصميم گرفتند كه  به كه از رسيدن ها آن پرداختند.
يزيد  به بروند و از آنجا لعن و نفرين بيشترى را« الحسين رأس»زيارت  به نمازی  هأقام

الحسين وجود دارد كه  نام رأس حواله كنند. در ضلعى از مسجد اموى حرم كوچكى به
در آنجا مدفون است. همراهان آقاميرزا  حسين گروهى از شيعيان معتقدند كه سر امام

طرف شبستان بزرگ مسجد راه افتادند  بههاى باالزده و سر و صورت خيس،  با آستين
 وارد شبستان شدند. هايشان را در دست گرفتند و كفشبعد 

وى كه تازه وضو ساخته بود رساندم.  به ، خود راكه آقاميرزا را تنها يافتم همين    
كى جواب  به خواست بداند اش گذاشتم و سالم گفتم. آقاميرزا كه مى دستم را بر شانه

وجودش ی  ههم من دوخت. تا چند لحظه به اش را زده دهد، چشمان حيرت سالم مى
تركيد،  بغضى ناگهان در گلويش«. شناسيد؟ آقا من را مى»فقط نگاه بود. گفتم: 

شما محسن آقايى؟ آقاجان اينجا »درحالى كه اشك در چشمانش حلقه زده بود گفت: 
آقاميرزا كه « تونى بيرون بيايى! گفتند يك جايى هستى كه نمى كنى؟، مى چكار مى

به »زد. در گوشش گفتم:  شنيد با صداى بلند حرف مى هايش خوب نمى گوش
او كه شمّ « خوانم. ستم و در خارج درس مىهمراهانتان بگوييد كه من از بستگانتان ه

 «دونم. دونم، مى مى»سياسى داشت گفت: 

فروخت،  ها بستنى مى ها فرنى و تابستان زمستان سواد بود و در مشهد آقاميرزا بى    
تمام معنى بود.  به نام سيداحمد معروف بود. او مصدقى هاى ضدشاه به در بين مذهبى

 مهندس بازرگانو  اللَّه طالقانى شكست. از وقتى آيت ى سرودست مىبراى نواب صفو
 كجى كرد. آقاميرزا براى دهن حمايت مى ها آن از ندزندان افتاد به 1340در اوايل دهه 

اش زده بود. هربار  ا در مغازهآقاى طالقانى ر ی گرفته ها، عكس بزرگ و قاب ساواكى به
بردند، مفصل كتك  آمدند، آقاميرزا را با عكس طالقانى مى مأموران ساواك مى

آزادش  كه اين محض به داشتند. خورد و يكى دو روز او را در بازداشت نگه مى مى
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 كرد و با آن عكس كردند آقاميرزا اول يك عكس ديگر از طالقانى تهيه مى مى
آقاميرزا را دستگير ی  هگشت. وقتى ساواك مشهد فردى مورد عالق ىاش برم مغازه به

رفت و  رفت. آنقدر مى سراغ ساواك مى به كرد قبل از همه، اين آقاميرزا بود كه مى
رغم تهيدستى براى زندانى، بخارى  گرفت. او على مالقات مىی  هگشت تا اجاز برمى

د. برخى از رجال سياسى امروز ايران از رساني او مى به خريد و غذا و ميوه نفتى و پتو مى
و  غذاى كافى ،همت آقاميرزا در بازداشتگاه ساواك گرما به جمله زندانيانى بودند كه

بهره بود، از فقر  هاى شوهرش بى گرفتند. عمه، كه از بذل و بخشش مى ميوه
د برد. او هميشه از آقاميرزا گاليه داشت. عمه حرفش اين بو مشتركش با او رنج مى

كند و بعد  كه چرا شوهرش از صبح كله سحر تا پاسى از شب براى معاش جان مى
كند. آقاميرزا در تمام عمرش، چه تابستان و چه  اندك دستآوردش را خرج ديگران مى

 كرد. شب كار مى هم پيوسته سحرگاهان تا نيمه به روزهای  ههم زمستان،

 جد اموى داشتيم با همديدار گرمى كه با آقاميرزا در وسط مس از پس    
ام مرا ديد تا دقايقى فقط اشك شوق  محل اقامتش رفتيم. وقتى عمهی  همسافرخان به

، بود كرد كه حاجتى را كه زير ناودان طال در مكه طلبيده ريخت و خدا را شكر مى مى
گشتند. همان شب دو  مستجاب شده بود. عمه وشوهرش، آقاميرزا، از حج عمره برمى

گفتم ها  آن به بودم. من ها آن باشخصى اجاره كردم و تا روز بعد ی  هخاناتاق در يك 
ای نيز برای  نامهام.  شام آمده به كنم و موقتاً براى زيارت تحصيل مى كه در اروپا

 وقتى عمه و آقاميرزارسانده باشم.  ها آن به  ام نوشتم تا پيام سالمت بودنم را خانواده
جوابى كه در  معماى بى به خبر ديدارشان با من،ی من و  نامهشته بودند ايران برگ به

 ظرف چهارسال بسيارى را رنج داده بود، پاسخ گفت.

 

  دستگيرى در دمشق
وآمد  رفت و بيروت هاى تشكيالتى مرتب بين دمشق من براى انجام كارها و تماس

يكشنبه شد بود.  هميشه در آمدوبين اين دو پايتخت يی  ويژههاى  تاكسىكردم.  می
دمشق رسيدم.  به ( مثل هميشه با يك تاكسى1975ژانويه 19)1353ديماه  29

آورد غروب آن روز را تيره و خشك كرده  گرد و غبارى كه بادهاى صحرايى همراه مى
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آزرد. از گاراژ  ا مىشهر رسيده بود چشم عابران ر به كه از صحراريزگردهايی بود و 
هايى كه بر بساط  المپپياده رفتم. اى  ده دقيقه« خديويه»ی  هبيروت تا مسافرخان
اى از غبار فرو رفته بود و  دارهاى جلو مسافرخانه روشن بود درهاله دستفروشان و گارى

گارى جگرفروشى نزديك مسافرخانه مثل  .پيچيد ها درهم مى صداى جارزدن فروشنده
از مشترى بود و رستورانى كه درست زير مسافرخانه در نبش خيابان قرار هميشه پر 

داشت پر از سربازهاى سورى بود كه با لباس نظامى دور ميزها نشسته، حُمّصْ )يك 
خوردند و  غذاى سنتى عربى مركب از نخود كوبيده و ارده و روغن زيتون( مى

 كردند. گويى مى بذله

رفتم آرامش بيشترى كه نشان دورى از  باالتر مى هاى مسافرخانه هرچه از پله    
دوم و در برابر دفتر مسافرخانه كيف و ی  هشد. در طبق هياهوى بازار بود احساس مى

جوانى كه فقط سرش از پشت  به خود رای  هساك كوچكم را بر زمين گذاشتم و گذرنام
بت كند. من بارها در اين وارد ث عنوان مسافر تازه ميز بلندى پيدا بود دادم تا نامم را به

همه چيز آن آشنايى داشتم. اكنون سه ماه از آخرين  به مسافرخانه اتراق كرده بودم و
عنوان يك فدايى  خَديويّه گذشته بود. دفتردار مسافرخانه مرا به ی اقامتم در مسافرخانه

نام كرده  شناخت زيرا هميشه با يك كارت هويت فدايى در آنجا ثبت فلسطينى مى
« كركوك»، متولد «حمدان انورالكواكبى»نام  عراقى بهی  هودم. اين بار يك گذرنامب

همراه داشتم. اين گذرنامه حقيقى بود و با عكس خود من و با نامى كه روى كارت 
ترى برخوردار كردم از اعتبار بيش فدايى بود صادر شده بود. گذرنامه را كه فكر مى

بررسى دقيق آن پرسيد كه آيا از كار فدايى، دست  از پسدفتردار دادم. وى  به باشد،
او نشان دادم. وى  به ام را نيز ام. همراه با پاسخ منفى، كارت هويت فدايى كشيده

 من برگرداند و راهى اتاقم شدم. به گذرنامه را با كليد اتاقى در طبقه سوم

روز را با هم ی  ه( قرار داشتيم و بقيايمان ا كريم )عباس پاكروز دوشنبه ظهر ب    
بود و بنابود مقداری اسلحه نيز با  ايران به بوديم. در آن هنگام عباس در تدارك سفرى

 نيازخطر كردن فرد براى مسافرتى پر  دادن اطالعات الزم امنيتى و آمادهخود ببرد.  
با عباس قرارى براى ديدار مجدد در همان  كه اين وب آن روز بعد اززمان داشت. غر به

 مسافرخانه برگشتم. به شب گذاشتيم از هم جدا شديم و من
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پررفت و آمد چندسال پيش را از دست داده بود و اين بار ی  همسافرخانه، چهر    
اش  لىمرگ صاحب اص از پسقيمت كه  ارزانی  هرسيد. اين مسافرخان نظر مى خلوت به
رد. ك پيدا میشد و خدمات آن كاهش  سرعت فرسوده مى گشت، به دست مى دست به

شده عوض نشده بود و از نظافت روزانه نيز خبرى نبود.  هاى استفاده مالفهحتا  اين بار
راست روى تخت دراز كشيدم.  اتاقم يك به هاى كنار دفتر باال رفتم و با ورود از پله

از جا پريدم دفتردار هتل كه روز پيش او را ديده  بدر روى ی وقتى از صداى ضربه
ام را  كرد گذرنامه بودم پشت در بود و با لحنى كه حكايت از يك كار جدى مى

خواهد نامم را در دفتر  علت اين كار را بپرسم وى گفت كه مى كه اين خواست. قبل از
نويسى انجام  اده و نامهتل گذرنامه را نشان د به هتل بنويسد. از آنجا كه هنگام ورود

كردم  نويسى دوباره معنى نداشت. من در حالى كه شگفتى خود را ابراز مى شده بود نام
 ها پايين رفت. دست او سپردم و او خوشحال از پله گذرنامه را با اكراه به

شايد  كه اين كننده نبود. فكر وجه قانع هيچ به دفتردار براى گرفتن گذرنامهی  هبهان    
ذهنم  به اى براى ربودن آن دارد گذرنامه را خواسته است و يا دفتردار نقشه پليس

دفتر مسافرخانه رساندم تا شايد  به ها پايين رفتم و خود را خطور كرد. بالفاصله از پله
مرد ناشناسى كه پشت ميز مسافرخانه نشسته بود گفتم كه  به چيزى دستگيرم شود.

ی  ههم ام احتياج دارم. گذرنامه به ل تلگرافمركز تلفن و ارسا به براى مراجعه
شد با كارت شناسايى  هاى تلفنى و تلگرافى كه از مركز تلفن شهر انجام مى تماس

شد تا بعداً در  نام فرد و مقصد تلفن يا تلگراف در دفترى ثبت مىهميشه ممكن بود و 
با حركت سرش دوروبرش انداخت و  به اختيار پليس امنيتى قرار گيرد. آن مرد نگاهى

ام بودم دفتردار  در حاليكه من جوياى گذرنامهكند.  فهماند كه چنين چيزی را پيدا نمی
كه صداى مرا شنيده بود از اتاقى بيرون آمد و گفت كه كار گذرنامه تا چند لحظه 

 كاسه بود. اى زير نيم اتاقم برگشتم و در فكر فرو رفتم. كاسه به ديگر تمام خواهد شد.

پليس و بازپرسى  به دانستم كه كار ، بعيد نمىجو پليسى حاكم بر سوريه به جهبا تو    
بردم تا موجب دردسر نشود. چند كارت  بينجامد. از اين رو بايد مداركى را از بين مى
كارت هويتى براى ياران تشكيالتى  به فدايى فلسطينى همراه داشتم كه هروقت نياز

ی  ههم گرفت. چسبانديم و كارت مورد استفاده قرار مى مىبود عكسى روى آن  مى
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استثناى يك كارت كه عكس و اسم  به هاى شناسايى فدايى را كه همراهم بود، كارت
داشتن  ور بود انداختم. همراه ام مطابقت داشت، در بخارى نفتى كه شعله آن با گذرنامه

بش فلسطين و نيز توجيه نام خودم نشان ارتباط من با جن كارت شناسايى فدايى به
 رسيد. نظر مى سوريه بود. از اين رو مفيد به به وآمدهايم رفت

ام را برگرداند.  اتاقم آمد و گذرنامه به اى گشاده ساعت بعد دفتردار با چهره تقريباً نيم    
با خود گفتم كه احتماالً پليس امنيتى گذرنامه را بررسى كرده و چون گذرنامه واقعى 

 جايى براى سوءظن نيست. با خيال راحت مسافرخانه را ترك كردم و بوده است،
هاى نسبتاً شلوغ مركز  رفتم. همراه عباس در خيابان ايمان عباس پاكمحل قرار با  به

كرديم. سخن  زديم و درباره سفرى كه او در پيش داشت صحبت مى شهر قدم مى
 ايران بود. به درباره چگونگى انتقال اسلحه

ی  هدريچنارسايی علت  عباس از اعضاى مخفى سازمان در داخل كشور بود كه به    
از  سال پيش از آن با كمك محمد يقينى خارج فرستاده شده بود. وى يك به قلب

سر برد.  به نگلستانسوريه آمد و براى معالجه نيز مدت كوتاهى در ا به طريق افغانستان
و در خدمت تشكيالت گذرانده بود اكنون در  عباس كه دوران نقاهت خود را در سوريه

 ايران بود. به راه بازگشت

خود جلب كرد. آفيش از جشنى  به رو، يك آفيش ديوارى نظرمان را در پياده    
ساعت  داد. زمان شروع برنامه نيم نى خبر مىمناسبت سالگرد استقالل روما به عمومى

بعد و مكانش در باشگاه افسران بود كه تنها يك خيابان از ما فاصله داشت. تصميم 
 آنجا بزنيم. به گرفتيم سرى

هاى خالى كه در  تاالر باشگاه افسران با نور تزئين شده بود و ما در آخرين صندلى    
اين جشنواره توسط خانمى خوانده شد و ی  هبرنامته سالن بود جا گرفتيم. لحظاتى بعد 

با شروع اولين بخش آن، يك گروه كر بزرگ تمام صحنه را پر كرد. با كناررفتن 
هاى ارغوانى كه از سقف تا زمين آويخته بود، گروه اركستر جشنواره نيز نمايان  پرده

ر فراد كُآورد ا صدا درمى شد. همراه با حركات دستانى كه ابزار موسيقى را به
پيچيد.  هم مى خواندند و انبوه صدا در زير سقف بلند تاالر به جمعى آواز مى دسته

خود كشيده بود. اعضاى كر كه از  به هاى تماشاچيان را موزيك سنگين و دلنشينى دل
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احترام سنت كشور ميزبان، كه يك  به ها آن رومانى آمده بودند همه مرد بودند. شايد
 ها در زن ضاى زن گروه را با خود نياورده بودند. البته در سوريهكشور مسلمان بود، اع

هاى تئاتر و سينما نيز آزادانه  هاى اجتماعى حضور داشتند و در صحنه فعاليتی  ههم
هاى  ها و كراوات شدند. بيش از پنجاه دست كت و شلوار خاكسترى، پيراهن ظاهر مى

ها جدى و صداى كر كامالً مردانه و بم بود. اين  فهآبى در برابر چشمان ما بود. قيا
شنيدم. چيزى كه برايم هم تازه  اى را مى اولين بار بود كه من آواز يك گروه كر حرفه

انگيز از ياد  دلدر آن فضاى شاد و را فكر جريانات پليسى و لختی  و هم جالب بود
 برد.

 از عباس جدا شدم اندكى« جهمَر»بعد از پايان اين مراسم، وقتى نزديك ميدان     
اتاقم دراز  به ورود از پسمسافرخانه رسيدم و  به شب مانده بود. دقايقى بعد نيمه به

 غذا انداخته بود. در آن هنگام از شبی  هفكر تهي به كشيدم. احساس گرسنگى مرا
و در اتاق كوبيد  به فكر غذا بودم كه كسى ناگهان به ها بسته بود. فروشى اغذيهی  ههم
رنگى برتن داشتند وارد اتاق  هاى شخصى و تيره درنگ سه هيكل بلند كه لباس بى

بازرسى بدنم پرداخت و سومى اثاث من و  به ، دومى«گذرنامه!»شدند. اولى گفت 
كشيد.  هاى اتاق سر مى سوراخ سنبه به كرد و تشك و لحاف مسافرخانه را زير و رو مى

 دستور به كى هستيد جوابى نداد. سرانجامگفتم شما  سؤال من كه مى به هيچكدام
مراقبت از اتاق خارج شدم. وقتى از جلو دفتر  تحت وسائلم را برداشته وی  ههم ها آن

و از تماشاى شاهكارى كرد  ما را تماشا میگذشتم دفتردار، پشت ميزش  مسافرخانه مى
يك جيپ لندرور  سواری مسافرخانه پايين آمديم، ها پله ازبرد.  كه آفريده بود لذت مى

 راه افتاد. به شديم و جيب

يك خيابان خوش آب و هوا و نسبتاً تميز از جيپ پياده ی  هدقايقى بعد در حاشي    
راه افتادم. از چند پله  شدم و دنبال مأمورى كه دستم را در دستش قالب كرده بود، به

باز شد و وارد يك صدا درآمد، درى  دهليز تاريكى رسيديم. زنگى به به پائين رفتيم و
من خيره بود. مقدار نسبتاً  به هاى پرسؤالى از هرسو ساختمان زيرزمينى شديم. چشم

زيادى پول خارجى، تعدادى كپسول سيانور و برخى وسايل جعل همراه داشتم. 
دانستم كه در چنگ مأموران  ها و وسايل همراهم را تحويل گرفتند. مى مأموران پول
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دنبال پيداكردن علت دستگيرى و نيز چگونگى  هستم و در ذهنم به امنيتى سوريه
ديگران دستور  به بودم. يكى از مأموران همراهم را كه مرتب ها آن برخوردى مناسب با

من يك ايرانى هستم كه در سازمان »او گفتم:  به آرامى به كنارى كشيدم و به داد، مى
 2)مرد شماره  دفتر ابوجهاد به كنم. اگر سؤالى در مورد من داريد لطفاً كار مى الفتح

« و مسئول امور نظامى اين سازمان( تلفن بزنيد و درباره من سؤال كنيد. سازمان الفتح
باشد براى اين مأمور جالب بود و گشايشى در  يك ايرانى عضو الفتح كه اين خبر

من جوابى بدهد و يا  به رخسارش نمايان شد، اما مقام او در حدى نبود كه بتواند
آن مركز نداشت. او  به اى جز دستگيرى و تحويل من تصميمى بگيرد. ظاهراً او وظيفه

 مأموران همراهم مرا« و بس. اينجا فقط يك سين و جيم است»با مهربانى گفت: 
كرد خود را فردى فهميده  نام ابواحمد تحويل دادند. ابواحمد كه سعى مى شخصى به به

هاى بازپرسى را كه در دستش بود  اتاقى هدايت كرد و برگه به و مؤدب نشان دهد مرا
 را در باالى برگه خواندم.« ها سازمان امنيت، بخش هتل»روى ميز گذاشت. جمله 

ساعتى اين  شد. نيم هاى من در پرسشنامه درج مى كرد و جواب ابواحمد سؤال مى    
 طول انجاميد. سپس مرد بلندقد و نيرومندى كه سرش نسبت به سؤال و جواب

داد مقام بااليى دارد از  هيكلش كوچك بود، وارد اتاق شد و با لحنى كه نشان مى به
رئيس با « بلى آقا»ابواحمد گفت:  «ها جواب داد؟ سؤالی  ههم به»ابواحمد پرسيد 

آمد از اتاق بيرون رفت و يكى از مأمورانى را كه مرا  نظر مى اى كه راضى به چهره
اى بعد همراه دو مأمور ديگر با يك لندرور  اتاق فرستاد. لحظه به دستگير كرده بود

. از بازار حميديه آمد نظرم آشنا مى شديم. مسير لندرور به هاى دمشق راهى خيابان
اى پيچيديم. لندرور در پشت يك  كوچه به خرابات شامی  هگذشتيم و در نزديكى منطق

از »در كوبيد و گفت:  به رنگ توقف كرد. يكى از همراهانم چند مشت آهنى تيره بدر
ستبر و رنگ و رورفته وارد حياط  بشدن در با گشوده« سازمان امنيت زندانى داريم.

اين حياط راه داشت، تحويل  به تنها اتاقى كه به شديم. سپس با ورود كوچك و تاريكى
 زندان انجام شد و مأموران همراهم بدون خداحافظى زندان را ترك كردند. به من

كدام با قد و قامتم تناسب نداشت دستاويز  پوستى عاريتى كه هيچ ها و كاله لباس    
ها از ياران  دان شد. اين لباسمسئول زنی  ههاى تمسخرآميز و تحقيركنند خنده
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وآمد داشتند باقى مانده بود و شايد رنگ و  خاورميانه رفتی  همنطق به تشكيالتى كه
خورد. درحالى كه مسئول زندان كاله را از سرم  يكديگر نمى به نيز ها آن اندازه
روال  به اى را صدا كرد تا پايه داشت جوكى آزاردهنده برزبان آورد. بعد مأمور دون برمى

زندان، بازرسى بدنى دقيقى انجام دهد. مأمور، وسايل ممنوعه مانند بند كفش و 
گرماى مطبوع اتاق رئيس زندان خو  به كه اين كمربند و ساعت را گرفت و قبل از

 بيرون هدايت شدم. هوا تاريك و سرد بود. هيكلى كه در تاريكى به گرفته باشم،
صداى قفل و زنجير و چرخش در آهنى شنيده شد برد.  رفت مرا با خود مى سويى مى به

گوش آمد.  و از چند پله باال رفتيم. باز هم صداى قفل و زنجير و در آهنى ديگرى به
ها حاكم بود،  چند سلول سرك كشيد. سكوت مرگبارى كه بر سلول به مأمور همراهم

ندانى هاى خشك و دلخراش يك ز كرد. ناگهان سرفه حكايت مى ها آن بودن از خالى
 سكوت را شكست و از وجود آدمى در زندان خبر داد.

من دستور داد كه دو پتو از آن سلول بردارم. بوى  به مأمور در جلو سلولى ايستاد و    
هاى انتهاى  دستور مأمور از پله به آور بود. دست گرفته بودم تهوع تعفن پتوهايى كه به
 ارد شدم. با لمس ديوار و درهاى آهنىفضايى كامالً تاريك و به راهرو پايين رفتم و

درون سلولى  به در جايى متوقف شدم. مأمور همراهم مرا كه اين رفتم تا پيش مى به
مرا با دنياى خارج قطع كرد. ی  هدرنگ در آهنى سلول بسته شد و رابط فرستاد. بى

. شد تا آنجا كه ممكن بود شنيدم صداى پاى مأمور را كه با آهنگى يكنواخت كم مى
 تنهايى و سكوتى شوم سلول كامالً تاريك را فرا گرفته بود. دقايقى گذشت تا

 تاريكى خو گرفتم. به

 ديدم كه نور كمرنگى از آن كوچكى را در باالى ديوار مى ی تدريج روزنه به    
هم گره كرده بودم، در  به يافت. درحالى كه از سرما دست هايم را تاريكى راه مى به

 ی جلو برداشتم. زمين ناهموار بود. در قدم بعدى يك صفحه به طول سلول قدمى
اين صفحه كوبيدم تا از صداى ناهنجارش آن را  به صدا درآمد. چند پا به آهنى زيرپايم

زمين نزديك كردم تا صفحه را لمس  به رسيد. خود را نظر مى بشناسم، زيرش خالى به
يرپايم درپوش چاهك رفع كنم. بوى تعفن حكايت از اين داشت كه صفحه آهنى ز

مترى زمين يك  سلول در ارتفاع تقريباً نيمطرف  يكحاجت در اين سلول بود. در 
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اختيار پاها  پهلو روى سكو خوابيدم. بى به خود پيچيدم و به . پتوها رابودسكوى سيمانى 
 را جمع كردم و در بغل گرفتم تا از گزند سرما در امان باشم.

زندان افتاده بودم. من مورد  به از نظر قانون جرمى كرده باشم، كه اين اين بار بدون    
هاى استبدادى در  حيات رژيمی  هسوءظن يك رژيم پليسى و غيرمردمى بودم. ادام

حركات مردم در جامعه است. بخشى از ی  ههم بينى گرو تفتيش عقايد و كنترل ذره
ها را مورد بازرسى و كنترل دقيق  و هتل ها ، مسافران مسافرخانهپليس امنيتى سوريه

داد. گفتنى است كه در سوريه كسى حق مالقات مسافر را در اتاق وى  قرار مى
ها بايد در سالن عمومى و در برابر چشم كاركنان مسافرخانه و  مالقاتی  ههم نداشت.

 گرفت. هاى تلويزيونى هتل انجام مى يا در ميدان ديد دوربين

ها را با ريتم يكسانى  ى نگهبانى كه امتداد ديوار پشت سلولها صداى چكمه    
خود جلب كرده بود كه ناگهان فريادهاى ناشى از ضرب و شتم  ام را به پيمود، توجه مى

شدن  هايم را كه تيز كردم صداى ناهنجار باز و بسته و شكنجه قلبم را فشرد. گوش
شد. زمان  شنيده مىاى  وآمد مداوم عده قفل يك در آهنى و نيز صداى رفت

 دانستم كه درست هنگامى كه زندانى شب فرا رسيده بود. مى هاى نيمه شكنجه
 گشايند. بار خود را مى گران بازار نكبت خواب آرام و عميقى نياز دارد، شكنجه به

رسيد. ساعتى از  زودى فرا مى براساس آنچه قبالً تجربه كرده بودم نوبت من هم به    
بيرون فرا خواند.  به گذشته بود كه در سلول باز شد و مأمورى مراآغاز اين هياهو 

خورد. مرد  چشم نمى اتاقى وارد شدم. در آنجا هيچ عالمتى از شكنجه به به همراه مأمور
اى كه پشت ميز بزرگى نشسته بود از جاى خود برخاست و روى نيمكتى  چاق و چله

ند كه روى نيمكت مقابلش بنشينم. من فهما به كنار بخارى نفتى نشست. وى با اشاره
صدا درآمد. آن مرد از جاى خود تكانى خورد و گوشى را برداشت.  به ناگهان زنگ تلفن

من صحبت ی  هخود را سرگرد معرفى كرد و ظاهراً با مخاطب تلفنى خود دربار
دانيم. اين داراى سوابق سويى است.  ما همه چيز اين مجرم را مى»كرد. گفت:  می

اش سنگين است. فقط كافى است كه خودش هم اقرار كند. اگر اقرار نكرد ما  پرونده
 «دانيم چه كنيم. مى
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هاى روانى را بارها تجربه كرده بودم.  هاى ساختگى و شيوه گونه صحنه من اين    
طرف  به فشرد آهسته افسر زندان گوشى را گذاشت و درحالى كه لبش را با دندان مى

ام كوبيد كه جايم را روى نيمكت تغيير داد. بعد گفت:  چانه به من آمد، مشت محكمى
من « خواهيم بدانيم تو راستگو هستى يا دروغگو. دانيم. فقط مى ما همه چيز تو را مى»

دانيد همان را گزارش بدهيد چه احتياج دارد من را  شما كه همه چيز را مى»گفتم: 
هايش معلوم  پايم كوبيد. از حرف به از اين پررويى خوشش نيامد. با لگد« امتحان كنيد.

آن  به عنوان بازداشتى موقت ام. آن شب به دانست چرا دستگير شده بود كه اصالً نمى
 بازداشتگاه سپرده شده بودم.

دست آورد و نزد اربابانش سرافراز  اى به انداخت تا شايد طعمه تاريكى مى به او تيرى    
كوشيد كه حرفى از من  اى ناشيانه مى گونه به باشد. افسر زندان گاه با تردستى و گاه

مو بگو. پرسيدم چه  به گفت خودت داستان را مو بكشد و رازى را كشف كند. او مى
من هم مثل شما »گفتم: « اينجا كشانده است. به داستانى كه تو را»داستانى؟ گفت: 

ی  هكنيد و من در جبه فعاليت مى عليه اسرائيل سوريهی  هانقالبى هستم. شما در جبه
تلفن بزنيد تا هويت و  دفتر ابوجهاد به اين ادعا شك داريد لطفاً به . اگرسازمان الفتح

دانستم كه حمايت رژيم سوريه از  خوبى مى من به« شغلم برايتان مشخص شود.
شد  منافع آن رژيم بود و هرگاه احساس مى چارچوببارز فلسطينى در هاى م سازمان

كردند.  شدت با آن مخالفت مى ها سودى براى آنان ندارد به فلسطينى كرد عملكه يك 
جزئيات كار خود و از جمله تماس با ی  ههم ها رژيم سوريه انتظار داشت كه فلسطينى

 ژيم گزارش دهند.آن ر به نيروها و افراد مبارز ديگر كشورها را

عدالتى آشكار  از آنجا كه اشغال فلسطين توسط صهيونيسم جهانى يك ظلم و بى    
 هاى بسيارى براى آيد. دولت شمار مى است مبارزه با آن نيز محك درستى و عدالت به

گذاشتن رابطه با  نمايش به خود را طرفدار حق و عدالت نشان دهند با كه اين
نبود كه از نمد  پوشاندند. اين تنها رژيم سوريه بر خود مى ها لباس مقدسى فلسطينى

بردارى بسيارى از  بهرهی  هفلسطين وسيل ی ساخت. مسئله فلسطين براى خود كاله مى
هاى ضدمردمى و استبدادى بوده و هست. هر كودتاچى و يا  ها و دولت حكومت
آمد و هركس كه  ر مىطلبى كه در كشورهاى عربى و اسالمى روى كا فرصت



 
  برفراز خليج فارس 360

هاى  اى پرسروصدا با سازمان رابطه معرفی كند،انقالبى و پيشرو خود را خواست  مى
كرد. چند عكس با سران معروف فلسطينى، خوراك تبليغاتى  فلسطينى برقرار مى

وسيله خود را پشتيبان حق و عدالت  بدين ها آن خوبى براى فريب افكار عمومى بود.
 كردند. معرفى مى

رهبران جنبش فلسطين در ارتباط با انبوه شيادان حاكم بر كشورهاى عربى و     
سعى  كه اين ضمن ها آن اسالمى، خوب آموخته بودند كه چگونه بندبازى كنند.

ها برخوردار باشند خود را از منجالب وابستگى كه  كردند از امكانات اين رژيم مى
همين دليل رويداد بازكردن و بستن  هب داشتند. برايشان تهيه ديده بودند برحذر مى

عادى بود. بسيار اتفاق رويداد هاى گوناگون يك  دفاتر نمايندگيشان در پايتخت
كه سازمان  شد و همين افتاد كه عرفات با آغوش باز در كشورى پذيرفته مى مى

خواست  به كرد و فلسطين )ساف( براى حفظ استقالل خود پافشارى مى بخش آزادی
 شد. نهاد، با چندين اتهام و برچسب از سوى آن حكومت طرد مى ن نمىحكومتى گرد

گويى مرا از اتاق  مذاق رئيس بازداشتگاه خوش نيامد. با ركيك به بودنم انقالبى    
خواب  سلولم برگردم. خستگى مرا به به دست مأمورى سپرد تا بيرون انداخت و به

داخل  به باالى ديواری  هى كه از روزنعميقى فرو برد. صبح روز بعد با ديدن نور باريك
اى از زيبايى طبيعت را در سلول تنگ و تاريك خود تماشا  سلول تابيده بود، جلوه

 كردم.

 بازداشتگاه آمدند و مرا به ساعاتى از روز گذشته بود كه مأموران سازمان امنيت    
در راهروى اداره  مزبور بردند. مرد بلندقدى كه شب پيش او را ديده بودم،ی  هادار به

منتظر ايستاده بود. وى بدون سالم و عليك با لحنى تحقيرآميز از من خواست كه 
اى بعد درحالى كه او بر صندلى راحتى رئيس اداره  اتاقش بروم. لحظه به همراه او

برد تا جزييات  كار مى تمام نيرويش را به «ابومحمود»صحبت كرد.  به لميده بود، شروع
خواست بداند كه اين ارتباط خصوصى  ها را كشف كند. او مى لسطينىارتباط من و ف

اش با  است يا تشكيالتى و اگر تشكيالتى است، آن تشكيالت كدام است و رابطه
هرگز خوشايند نبود كه يك  ها در چه حدى است. براى پليس امنيتى سوريه فلسطينى

 ها تماس داشته باشد. فلسطينى گروه خارجى، بدون اطالع آنان در سوريه با
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دقت كنيد »گفت:  ابومحمود دستور داد تمام وسايل همراهم را بازرسى كنند. مى    
تواند چاشنى  هاى سيانور( مى اى )كپسول هاى شيشه ها قالبى نباشد و آن كپسول پول

چند هزار مارك آلمان و فرانك فرانسه و پوند انگليسى همراه «. مواد منفجره باشد!
 توانست معنى خاصى داشته باشد. جاسوسى جرمى است كه يك فرد خارجى، نيز مى

اى براى  جاسوسى وسيله آيد. در سوريه هرقيافه و لباسى و هر تيتر و عنوانى مى به
 چسبيد. هركسى مى به راحتى به مخالفان رژيم بود وی  ههم كردن متهم

او دستور داد جزئيات هويت و اشتغال مرا  به د وابومحمود معاون خود را فرا خوان    
برساند. غير از ابومحمود، رفتار ساير مأموران عادى و  اواطالع  به بازپرسى كند و كتباً

شد اين بود كه  ها مى ترين سؤالى كه طى بازپرسى آميز بود. مهم در برخى موارد احترام
چه شخصى ارتباط دارم. من  با كدام گروه يا مؤسسه فلسطينى و در چه آدرسى و با

شناختم. اين  فلسطين مى بخش آزادیريزى سازمان  بعضى افراد را در بخش برنامه
پرداخت. در پاسخ بازپرس گفتم  فعاليت تبليغاتى و فرهنگى نيز مى به بخش از جمله

عراقى كه همراه داشتم ورود و  ی ريزى ارتباط دارم. گذرنامه كه من با بخش برنامه
خواست دليل هر  داد و بازپرس مى را نشان مى و لبنان ر بين سوريهخروج مكر

عنوان مربى آموزشى براى  وآمدى جداگانه توضيح داده شود. من گفتم كه به رفت
چه آموزش  كه اين به وآمدها در اين ارتباط است. در پاسخ كنم و رفت كار مى الفتح
بازپرس از جاى خود پريد « مواد منفجره»با شنيدن « مواد منفجره.»دهم؟ گفتم:  مى

 اى بعد ابومحمود مانند يك شكارچى حريصانه اتاق رئيس رفت. دقيقه به سرعت و به
اين »من انداخت و گفت:  به اتاق نگاهش را به محض ورود به سراغ شكارش دويد. به

يك مرد را در برابر من گرفته بود. ی  هشده از چهر نقاشى او يك عكس« تويى؟
تواند عكس من  اين مى»من تفاوت فاحشى داشت. گفتم: ی  هقلم با قياف عكس سياه

 «.باشد؟

يكى از  كه اين بازپرسى در آن روز ظاهراً تمام شد و لختى در راهرو تنها ماندم تا    
هايى را كه وى براى خود و  ساندويچ مأموران با چند ساندويچ وارد شد. من يكى از

دوستانش از بيرون خريده بود، خريدم و گرسنگى ناشى از بيست و چهارساعت 
سراغم آمدند و مرا با  به غذايى را فرو نشاندم. ساعت سه بعدازظهر بود كه دو مأمور بى
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 از پسامنيت سياسى در انتظارم بود. ی  هها در ادار خود بردند. اين بار بخش خارجى
اتاق  به راست ها در آنجا نيست. يك اين اداره معلوم شد كه رئيس بخش خارجى به ورود

مو  هاى تيره و پيشانى بى قامت با لباس رئيس امنيت سياسى هدايت شدم. مردى كوتاه
من داشته باشد از  به توجهى كه اين و شفاف پشت ميز بزرگى ايستاده بود و بدون

دستور مأمور همراهم بر نيمكتى كنار ديوار نشستم،  د. بهكر پنجره بيرون را تماشا مى
چه »ناگهان رئيس رويش را برگرداند. شتابزده، همراه با نگرانى و لحنى خشن گفت: 

جواب من آسان بود. « كشورهاى عربى كشانده است؟ به چيزى يا چه كسى تو را
 «مسئله فلسطين.»گفتم: 

همكارانش فهماند كه  به كوتاهىی  هر زمزمآمد. او د نظر مى رئيس خيلى عجول به    
كار خود ی  هحوزميهمانانش در منزل منتظر او هستند. او كه بازپرسى از من را در 

پراند و  دانست عجله داشت كارش را هرچه زودتر تمام كند. شتابزده سؤالى را مى نمى
 كرد. چيزى نگذشت كه از جايش هنوز جوابى نگرفته سؤال بعدى را مطرح مى

رفت درباره تدريس و كار با مواد منفجره  برخاست و درحالى كه از اتاق بيرون مى
زيردستش كه سراپا گوش ايستاده بود تأكيد كرد كه  به پرسيد. وقتى دم در رسيد

امنيت  اى با خروج رئيس بازپرسى بايد ادامه پيدا كند. اين مالقات دو سه دقيقه
سلولى مانند سلول  به بازداشتگاه شب پيش و هب پايان رسيد. من را دوباره بهسياسی 

 قبلى برگرداندند.

ها  پليس هتل ی اداره به ها مجدداً صبح چهارشنبه همراه مأموران بخش هتل    
فرستاده شدم تا براساس دستور روز قبل، بازپرسى ادامه پيدا كند. اين بازپرسى براى 

ها  بخش خارجى به ظهر دوبارهشد. هنگام  تكميل كمبودهاى بازپرسى قبلى انجام مى
اتاق مجللى در طبقه دوم  به امنيت سياسى تحويل داده شدم. وقتى مرای  هدر ادار

من خيره شده  به بردند، هفت نفر دور ميز بزرگى نشسته بودند. در ميان چشمانى كه
داران آن كشف بزرگ و دستگيرى من  ها و معاونش كه طاليه بود، رئيس بخش هتل

 نگريستند. شكار خود مى به فتخاربودند با ا

آمد.  نظر مى رئيس اين جلسه كه در صدر ميز نشسته بود، فردى باادب و مهربان به    
كردند. سؤاالت بيشتر پيرامون وضع  رئيس و افراد حاضر در جلسه هركدام سؤالى مى
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زد. سپس چگونگى تماس  ايران، نيروهاى مخالف دولت و از جمله جبهه ملى دور مى
در ايران فعاليت  مطرح شد. من گفتم كه برعليه رژيم شاه ن با سازمان الفتحم

چرده كه در كنارم  ام. جوانى سياه يارى مبارزان فلسطينى آمده به ام و اكنون كرده مى
ره جريانات داخل ايران دارى گفت كه اطالعات خوبى دربا گويشنشسته بود با فارسى 

، سپهبد بختيار، موسى دكتر اعظمىی  هكند. وى دربار هاى مرا تأييد مى دارد و گفته
با من (« )خوزستان عربستان بخش آزادیی  هجبه»و باالخره  و حزب توده صدر

نيروهاى مخالف شاه را با عراق  ی صحبت كرد. او اصرار داشت كه چگونگى رابطه
اش حكايت از اين داشت كه او اهل  گويشكشف كند. اطالعات وى نيز مانند چهره و 

 جنوب ايران است.

ضررى دادم. وقتى رئيس جلسه روى  كننده و بى هاى قانع سؤاالتش پاسخ به من    
با عراق پافشارى كرد من اين سؤال را مطرح كردم كه چرا شما اجازه  رابطه ما

يى كه دور ها آن ی ههم باره دهيد مبارزان ايرانى در كشورتان دفتر باز كنند. يك نمى
مبارزان ايرانى چقدر  كه اين بعد سؤال« خوش آمديد»ميز نشسته بودند همصدا گفتند 

« حزب»شد كه براى بازكردن دفتر، با مردمى دارند مطرح شد و توصيه ی  هپشتوان
ها  وگو با مرد جنوبى بودم كه صندلى ( تماس بگيريم. من سرگرم گفت)حزب بعث

گوش رسيد. در  پچى از راهرو پشت اتاق به ديگرى خالى شد و صداى پچ از پسيكى 
من بود  را كه در حال صحبت با« ناصر»باز شد و كسى  همين هنگام در اتاق نيمه

 فراخواند. 

تبار بود. وى مدتى در ايران  بعدها فهميدم كه ناصر اهل جنوب ايران و عرب    
جبهه »نام  و سپس با عضويت در گروهى بهبود عنوان افسر ارتش خدمت كرده  به

اين گروه خواستار جداسازى بيرون رفته بود. از ارتش « عربستان بخش آزادی
ايران  ی ربستان( از ايران بود و از سوى كشورهاى عربى همسايه)ع خوزستان

نيز مانند بسيارى از كشورهاى « عربستان بخش آزادیی  هجبه»شد.  پشتيبانى مى
كرد.  ناميد و براى جدايى آن از ايران تالش مى را خليج عربى مى فارس عربى، خليج

اى و قدرت سياسى نبود كه جزو نيروهاى  گروه نامبرده هرگز داراى آن پايگاه توده
 حساب آيد. به ضدرژيم شاهی  هعمد
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ها مرا نيز  مأموران بخش هتل كه اين تنهايى سپرى شد تای  هلحظاتى در واهم    
 سويى راه افتاديم. بيرون فراخواندند و دقايقى بعد با لندرور به به

بازداشتگاه موقت برده شدم. لختی در حياط بازداشتگاه ايستاديم.   به شيندوباره با ما
داد. مأمورى  اش روحم را آزار مى زده حياط كوچك دلگيرى با آجرهاى نمناك و نمك

 كه اين روحى ايستاده بود و بدون كه همراه من در حياط باقى مانده بود مانند جسم بى
 دانستم چرا دوباره داد. نمى ش مىسؤالى پاسخ دهد سكوت شومى را نماي به
دفتر زندان رفته بودند، نيز  به بازداشتگاه فرستاده شده بودم. از دو مأمور همراهم كه به

دار وارد  ساعت انتظار، چهار مرد ناشناس و يك مأمور اونيفورم نيم از پسخبرى نبود. 
در يك صف در كنار وارد، همراه با مردان ناشناس  دستور گروهبان تازه به حياط شدند.

حياط  به راهرو زندان رفت و همراه يك زندانى به ديوار ايستادم. لحظاتى بعد گروهبان
ديوار مقابل ما  به زحمت روى پايش ايستاده بود به برگشت. مرد الغر و رنجورى كه

هايت را خوب باز  چشم»ديده گفت:  اين زندانى شكنجه به تكيه زد. گروهبان خطاب
مرد در حالى «. را كه در بين اين پنج نفر است پيدا كن تا آزاد شوى!كن و آن شخص 

كرد همچنان روى پاهايش ايستاده بماند با صداى ضعيفى كه گويى از ته  كه سعى مى
اى از زندانى خواست كه بلند  آمد چيزى زمزمه كرد. گروهبان با لحن آزاردهنده چاه مى

گوش گروهبان  به گرفت تا صدايش راكار  توانش را بهی  ههم حرف بزند. زندانى
. گروهبان من را از صف «آن شخص در بين اينها نيست »شنيدم كه گفت:برساند. 

خوب اين شخص را برانداز كن. همين نبود »زندانى گفت:  به بيرون كشيد و خطاب
گروهبان فكرى را در ذهنم زنده كرد. ی  هگفت«. كه بمب را گذاشت و فرار كرد؟

اين مرد »اى را كه در جريان بود درك كردم. با خود گفتم:  صحنه درنگ معنى بى
براساس اخبارى كه « باشد. در دمشق سفارت مصری  هسرايدار دستگيرشدبايد زندانى 

در برابر سفارت مصر در   بمبی انفجار  حادثه يك از پسها خوانده بودم وى  در روزنامه
 بود. بازداشت شده دمشق 

منفجر شده بود و  حدود يك ماه پيش از آن دو بمب نيرومند در برابر سفارت مصر    
گذار را در حال  سرايدار سفارت كه تنها شاهد اين حادثه بود و مدعى بود كه مرد بمب

توسط  گذارى سفارت مصر در دمشق فرار ديده است، دستگير شده بود. عمليات بمب
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 آن از پسماه  يك گروه فلسطينى مخالف سياست مصر انجام شده بود. حدود شش
مسكونى در ی  هشش نفر را طى زدوخوردى مسلحانه در يك خان پليس سوريه رويداد،

گذارى، در ميدان مركزى شهر دمشق  اتهام بمب به تن از آنان 5دمشق دستگير كرد و 
 شدند. دار آويخته به )اَلْمَرْجَه(

داد. چه بهتر از  گاه در گرو پاسخى بود كه او مى آزادشدن سرايدار از آن شكنجه    
نجات دهد. مرد زندانى بار  نكبتشرايط گذار پيدا شود و او را از آن  اين بود كه بمب

ام را برانداز كند. آنگاه زير لب چيزى زمزمه  سوى من خم كرد تا قيافه به خودش را
 گروهبان و كلماتى كه وىی  هگشادی  هرايم دشوار بود. چهركرد كه شنيدنش ب

دلم را تيره و نبضم را تند كرد. گروهبان با عجله پرسيد پس همين بود؟ آورد زبان  به
دادن پيدا كند گروهبان مرد ديگرى را از صف بيرون  زندانى رمق جواب كه اين قبل از

اش  اش همچون قيافه حافظهكه بخت  نگونسرايدار «. اين نبود؟»كشيد و پرسيد 
گذار  گويد. وى با سر تأكيد كرد كه آن مرد هم بمب دانست چه مى پريشان بود نمى

بوده است. بار اتهامم كمى سبك شد و گروهبان كه در بين دو انتخاب قرار گرفته بود 
درباره اين چه »دستش را بر شانه ديگرى در صف گذاشت و از سرايدار پرسيد: 

دانى با ترديد سرى تكان داد و با تاخوردن پاهايى كه از رمق افتاده بود زن« گويى؟ مى
بدن نحيف زندانى  به اش چكمهی  هپخش زمين شد. گروهبان درحالى كه با پوز

 اتاق كشيك بازداشتگاه ببرند. به زيردستانش دستور داد كه مرا به كوبيد مى

رسيد. كنار  نظر مى به اتاق كشيك آمد خيلى خسته و عصبى به وقتى گروهبان    
ميزش خم شد و عكس خيالى را از كشو ميزش بيرون كشيد. همان عكسى كه در 

انداخت و  عكس مى به ها نيز با من مقايسه شده بود. گروهبان نگاهى بخش هتل
ديد با صداى نامطمئنى گفت:  هيچ شباهتى بين اين دو نمى كه اين من. او با به نگاهى

شما كه مدعى هستيد كه »من گفتم: « اى! هم دست داشتهگذارى  پس تو در بمب»
دانست كه  او خوب مى« كنيد. دروغ كسى را متهم مى به انقالبى و پيشرو هستيد چرا

هاى  صدا درآمد و مرا كه از تلفن اى بعد تلفن به اندازد. لحظه تاريكى مى به تيرى
روكردن مرا با  جه روبهكننده نتي بدى داشتم، نگران كرد. تلفنی  هساز خاطر سرنوشت

 داد. پرسيد و گروهبان ترديد و دودلى سرايدار را توضيح مى گذارى مى شاهد بمب



 
  برفراز خليج فارس 366

ی  هها در آستان ها برگشتيم. رئيس بخش هتل بخش هتل به همراه دو مأمور دوباره    
 درب ورودى در انتظار ما ايستاده بود. او و معاونش نيز سوار لندرور شدند. ابومحمود

چند دقيقه در مقابل  از پس)شعبه( براند. « فرع»سوى  ننده دستور داد كه بهرا به
آجرى توقف كرديم. ابومحمود و معاونش وارد ی  هباخت ساختمان كهنه و رنگ

وسائلى را كه از من گرفته بودند همراه ی  ههم ساختمان شدند. لختى بعد كه برگشتند
 دست من سپرد و اتومبيل سايل را بهماشين برگشت كيف و به داشتند. وقتى ابومحمود

و چيزهايی كه هنگام دستگيری  مداركی  ههماز  رسيد كه نظر مى به حركت درآمد. به
بردارى شده بود. چند لحظه بعد ابومحمود از ما جدا شد و  نمونههمراه داشتم كپی و 

 فرستاده شدم.« ضابِطَه الفَدائيه»جايى بنام  به من همراه معاونش

در ساختمانى و سازمانهای مبارز فلسطينی بود،  سوريهكه رابط بين دولت داره اين ا    
نشين قرار داشت. در  اى مرفه تميز و پردرخت و در منطقه سفيد و مجلل، در خيابانى

گرد در آن نباشد، بسيار  گدا و دوره هايى كه اين چنين تميز باشد و تعداد خيابان دمشق
عبور از اتاق انتظار در برابر ميز  از پسهاى مرمر ساختمان باال رفتيم.  نادر بود. از پله

« رياض»بزرگى كه نيمى از يك اتاق زيبا را پر كرده بود روى يك صندلى نشستم. 
ز آش بود. وى تر ا داغ يی آمد، چون كاسه نظر مى اين اداره بهی  هكار مردى كه همه

 عنوان يك فدايى فلسطينى توسط نيروى امنيتى سوريه شنيد كه من به كه اين از پس
فرستاده آنجا  به الفتح سازمان  به و اكنون براى تحويل ام دستگير و بازجويى شده

او كه اشياء ممنوعه داشته بايد محاكمه و مجازات »گفت: أموران همراهم م به ،ام شده
ود. او را ببريد دادگسترى، هروقت كارش از نظر قانون تمام شد بياوريدش اينجا تا ش

ام كه  من كه جرمى نكرده»من گفتم: « اش تحويل دهيم. سازمان مربوطه به ما او را
حرف من گوش كند روى  به الزم بداند كه اين سروان رياض بدون« محاكمه شوم.

 مأموران همراهم قبوالند و مرا دوباره هب حرفش آنقدر ايستادگى كرد تا نظرش را
 زندان برگرداندند. به

هاى فلسطينى  عنوان رابط بين سازمان الفدائيه يك اداره انتظامى بود كه به ضابطه    
كرد. كاركنان اين اداره برخى فلسطينى و بعضى  و نيروهاى انتظامى سورى كار مى

 بود. وريهآن صرفاً در خدمت رژيم س كرد عملسورى بودند و 
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بار   ها بردند و از آنجا يك بخش هتل به ساعت هفت بعدازظهر دوباره مرا از زندان    
الفدائيه فرستادند تا شايد رئيس آن كه يك سرگرد سورى بود بتواند  ضابطه به ديگر

آن ساختمان  به قبلى اين جناب تشريف نداشت. دوبارهی  هتصميمى بگيرد. در مراجع
كرد.  هاى پرنورى ساختمان را روشن مى لل برگشتيم. هوا تاريك شده بود و چراغمج

اجازه دهد ما با  كه اين زبان كه متوجه بازگشت ما شده بود بدون رياض شيرين
او قبوالند وخبرش را  به اتاق وى رفت، نظر قبلى خود را به رو شويم خود رئيسش روبه

ها  بخش هتل به گفته بود. خسته و بالتكليف براى ما آورد. نتيجه همان بود كه خود
مرا زودتر خواست هرچه  بازگردانده شدم. اين بخش كه ديگر با من كارى نداشت، مى

 وبود از سر خود باز كند. ابومحمود مغرورانه پاهايش را روى ميزش دراز كرده 
من  شدن از زد تا راهى براى خالص كرد و چك و چانه مى جاهاى مختلف تلفن مى به

 جايى تحويل دهد. به پيدا كند. سرانجام بنا شد مرا

راند  رنگ كه ابومحمود آن را مى اى طاليى همراه دو مأمور در فولكس قورباغه    
در آن  اى كه سفارت مصر هاى مختلفى گذشتيم. در منطقه جاى گرفتم و از خيابان

گذشتيم  سفارت مصر مىقرار داشت سرعت ماشين كاهش يافت و وقتى از جلو 
عجب »گفتم: « شناسى؟ حمدان! تو اين خيابان را مى»من گفت:  به ابومحمود خطاب

« اين زيبايى وجود دارد. به خيابانى دانستم كه در دمشق خيابان قشنگى است، نمى
رد، او پدال گاز را فشرد و هيچ نشانى نخو به تاريكى انداخته بود به آخرين تيرى كه او

شاهراه ی  هطى مسيرى در آستان از پسطرف ستاد ارتش ادامه داد. اتومبيل  به راه را
در برابر پست نگهبانى اداره اركان ارتش متوقف شد. ابومحمود در  بيروت -دمشق 

قرار « امدح»گروهبان نگهبان كه هويت ما را پرسيده بود گفت كه با سرگرد  به پاسخ
روى ما گشود. اتومبيل  به جايى تلفن زد و سپس در ورودى را به مالقات دارد. دژبان

هاى سرو باغ ايستاد و ابومحمود پياده شد. او با حركتى  سياه درختی  هدر ساي
 هاى ساختمان زيباى ستاد ارتش باال رفت و از ديدرس ما دور شد. ناهماهنگ از پله

 سوى ما آمد و دستور داد كه مرا ه بود كه يك دژبان بهاى گذشت بيست دقيقه    
پاشيد ذهن  هاى بزرگى بر مسير ما نور مى داخل ساختمان ببرند. درحالى كه نورافكن به

 آن بزرگى با من، انسان بهی  هدانستم اين ادار برد. نمى سر مى من در تاريكى مطلق به
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اى ايستاده  ها چون مجسمه باالى پله اين كوچكى چه كار دارد. از كنار دژبانى كه در به
نيروى برق شهر تاريك ی  ههم بود گذشتيم و وارد راهروى درازى شديم. گويى

 داد. آزاد میراهروها چشم را زياد نور كار گرفته شده بود.  به در اين ساختمان دمشق
، موجودى هاى عاريتى و سر و وضع ژوليده و نيز دو مأمور همراهم من با لباس

كرد. در كنار  تماشايى شده بودم. هركس در اين راهرو بود با كنجكاوى مرا برانداز مى
گوش  ابومحمود از داخل اتاق بهی  هاتاقى در سمت چپ راهرو ايستاديم. صداى خند

رسيد. او درباره شكارى كه كرده بود براى همكاران خود داد سخن داشت. يك  مى
من انداخت و  به دارى ش از اتاق بيرون آمد و نگاه معنىجاسوسى ارتی  همأمور ادار

من  به برگشت. جوانكى كه در آن سوى راهرو ايستاده بود همراه با دو نفر ديگر
 بار اول نيست كه اين كارش»همراهانش گفت:  به زدن، نزديك شد و براى بلوف

ساعتى از انتظار  نيم «دام افتاده است. به شناسم او بارها كشد. من او را مى اينجا مى به
اعتنا از كنارم گذشتند و از ساختمان  در راهرو گذشته بود كه ابومحمود و مأمورانش بى

 داخل اتاق خوانده شدم. به بيرون رفتند و دقايقى بعد من

مرا كه در دستش بود بست و ی  هسرگرد جاسوسى ارتش سؤاالتى كرد و بعد پروند    
 از اتاق خارج شديم.

برد. در تاريكى شب  جايى كه برايم نامعلوم بود مى به ندرور ارتش ما راجيپ ل    
يك چراغ ی  هپردرخت، در ساي هاى متعددى را پيمود و سپس در خيابانى خيابان

 هاى يك ساختمان پائين رفتيم. سرگرد سو توقف كرد. همراه سرگرد از پله كم
يك مجرم »اده بود خود را معرفى كرد و گفت: نگهبانى كه در تاريكى ايست به

سرگرد نيشخندى زد و « مجرم نيستم يك ميهمان هستم.»من گفتم: « ام. آورده
جوانى كه پشت يك  به حرف مرا تكرار كرد. وارد ساختمان كوچكى شديم. سرگرد مرا

ر طبقه باال هدايت كرد. ما د به ميز كهنه و خالى نشسته بود تحويل داد. جوان مرا
 بازى بود ايستاديم. پشت سر مردى كه غرق در ورق

وارد جلب كند.  زندانى تازه به شانه رئيسش زد تا حواس او را به جوان با دستش    
هرچه همراه دارد بايگانى كن »جوان گفت:  به رئيس با دستپاچگى مسئله را حل كرد.
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گرمى  به بودم بازى پاسوردرحالى كه در انتظار ماشين زندان « زندان بفرست. به و او را
 در دنياى خودشان بودند و من در دنيايى ديگر. ها آن ادامه داشت.

هاى تاريك  سرعت خيابان كنار مأمورى از زندان در عقب يك جيپ ارتش كه به    
تماشاى سرگذشت نامعلوم خود نشسته بودم. وقتى ماشين در  به كرد شهر را طى مى

كه در تاريكى كنار ديوار ايستاده بود و يك  خيابان باريكى توقف كرد مردى
هاى تاريك و مارپيچ  كالشينكف در دست داشت جلو آمد و هويت ما را پرسيد. از پله

 يك ساختمان پائين رفتم. در انتهاى پلكان يك در آهنى باز شد و نور ضعيفى
با كرده  راهرو كوچكى يك مرد پف به تاريكى رخنه كرد. در اتاق مقابل، مشرف به

هاى  دست با سبيل مسلسل به یشده پشت ميز نشسته بود. جوان سرى از ته تراشيده
اينجا »من انداخت و با خشونت گفت  به آلودى آويخته و چشمانى دريده نگاه خشم

دادن زندانى خود از اتاق  تحويل از پسدستور او كنار در ايستادم. همراهانم  به «بايست.
 بيرون رفتند.

طورى كه براى  وسط اتاق كشيد به به مرالباسم چنگ انداخت و  به نپسرك ناگها    
سنگينش را در دست داشت، ی  هچندلحظه تعادلم را از دست دادم. او درحالى كه اسلح

طرف ميزى كه كنار اتاق بود پرت كرد. همين  به با دست ديگر عينكم را برداشت و
جان زندانى  به ص و سرشار از غروركار را با كالهم نيز انجام داد. جوانك با ولعى خا

هايم را درآوردم تا بازرسى بدنى انجام شود.  دستور او لباس وارد افتاده بود. به تازه
 صدا درآمد و مرا به كرد، سرانجام مردى كه پشت ميز نشسته بود و ما را تماشا مى

سيتيزن  اين مثل»ام انداخت و گفت:  ساعت مچى به پيش خواند. مدير زندان نگاهى به
كم سواد »گفتم: « مگر سواد دارى؟»مدير گفت: « خود سيتيزن است»، گفتم: «است

الف در غربت را »رفيقش انداخت و با پوزخند گفت:  به او نگاهى« ندارم خيلى دارم.
 وقتى ساعت را از مچم باز كردم پنج دقيقه از ده شب گذشته بود.« ببين!

ها و  اى آهنى را كه زير پله يرون رفتم. دريچهدست از اتاق ب با مأمور مسلسل به    
 كنار در ورودى بود باز كرد. تعدادى تشك در انبارى كوچك روى هم انباشته بود.

ها را بيرون كشيدم و خودم در جايى كه باز شده بود  دستور مأمور دوتا از تشك به
ه پر شده بود هايى كه از علوف داخل تشك به چمباتمه زدم. وقتى مأمور در را بست من
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شدت  بهانبار ها آزاردهنده بود. در آهنى  فرو رفتم. سرما، تنگى جا و بوى تعفن تشك
افزود. ساعاتى در سكوتى مرگبار سپرى  تنگى جا مى به گرفتن از آن سرد بود و فاصله

هاى جانكاه يك  لرزه درآمد. نعره با سروصداى زياد بهانبار درب فلزى  كه اين شد تا
شنيد و له  ت را درهم شكست. مردى در زير لگدهاى نگهبان فحش مىزندانى سكو

ناسزا گرفته  به داد و رهبران ساف را ها فحش مى فلسطينىی  ههم به شد. نگهبان مى
چهل روز مرا »زد:  بود. معلوم بود كه قربانى آن شب يك فلسطينى بود. او فرياد مى

د تا شكمم را پاره كنم و بميرم. يك ايد يك كارد بدهي گور كرده به در اين دخمه زنده
« هايم را باز كنيد تا خودم را خفه كنم! طناب بدهيد تا خودم را دار بزنم. الاقل دست

 هاى دردناك داشت. صدا حكايت از شكنجه

دانستم كه در كجاى زمان  بعد از مدتى حساب زمان از دستم خارج بود و نمى    
ان اين بود كه صبح روز بعد )پنجشنبه( فرا وآمد گهگاه نش ام. صداى رفت ايستاده

دستشويى بروم اما هرگز جوابى  به در آهنى كوبيدم تا شايد به رسيده است. بارها
نشنيدم. سرانجام صداى ناهنجارى كه از كوبيدن بر در آهنى برخاسته بود مأمورى را 

ه با شد همرا هايى كه سخت بر زمين كوبيده مى كشيد. صداى چكمهانبار سوى  به
لگد  كه اين از پساى از خشونت و عصبانيت نگهبان بود.  هاى ركيك او نشانه فحش

زدن چند ساعته عضالتم  صدا درآورد، در باز شد. چمباتمه محكم سرباز در آهنى را به
آرامى  به سويى راهى را كه نگهبان نشان داد را از رمق انداخته بود. در زير نور چراغ كم

، نگهبان دستور داد تا دستشويى زندان را انبار تشك به بازگشت دنبال كردم. قبل از
 خشونت او افزود. به نظافت كنم. سرپيچى از اين دستور

اتاق رئيس زندان بردند. ساعت هشت بعدازظهر  به چندساعت بعد در باز شد و مرا    
« ابوسليم»ميز رئيس تكيه داده بود. او خود را  به ريشى بور بود. مردى سفيدپوست با ته

سر  ام و چند روز است كه در بازداشتگاه به معرفى كرد و پرسيد چرا بازداشت شده
كرد كه از آنچه بر من گذشته بود اطالعى ندارد. بازپرسى او كه  برم. او وانمود مى مى

شد دوستانه بود. من جريان دستگيرى را گفتم و گفتم كه از  با زبردستى انجام مى
اى با عنوان  اطالع هستم. او سؤاالت خود را از روى برگه ت دستگيريم بىعل
نوشت. آخرين سؤال اين  هاى مرا در آن مى خواند و جواب ، مى«سرىی  هپرسشنام»
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و مجيد را كه مسئول  شناسند. من ابوجهاد ( مىبود كه چه كسانى مرا در شام )دمشق
در دمشق  ام بردم. ابوسليم قول داد كه همان شب با دفتر سازمان الفتحدفتر وى بود ن

رفتار  به تر فراهم كند. ابوسليم كه تماس بگيرد تا امكان آزاديم را هرچه سريع
رئيس زندان سفارش كرد كه در مورد  بهآشنايی داشت زندانبانان با زندانيان ی  هوقيحان

 گيرى نكند. ن زياد سختم

گذراندم. انبار تنگ و تاريك و سرد آن شب را نيز در انتظار آزادشدن در همان     
اتاق رئيس زندان  به ژانويه مرا 27خبرى مطلق گذشت. صبح دوشنبه  يكشنبه در بى

مراه دو نفر ه بردند. اين بار ساعت يازده صبح بود. مرد بازپرس با اسم مستعار ابوسليم
ها و برخى از وسايل را كه هنگام بازداشت گرفته  تر در اتاق ايستاده بودند. پول جوان
علت ممنوعيت پس داده  به هاى سيانور من پس دادند. ابوسليم گفت قرص به بودند
آيد،  حساب مى هاى خارجى شما قاچاق به پول»ها گفت:  شود. آنگاه در مورد پول نمى

ها از نظر مأموران گمرك در مرز، نگذشته است. اما از آنجا كه شما  لزيرا ورود اين پو
 «گردانيم. شما برمى به ها را براى ما عزيز هستيد پول

و سه همراهش در يك جيپ ارتشى نشستيم و از بازداشتگاه دور  وقتى با ابوسليم    
، مسئول ابوعمار سعد به ، آزادشدن مراشديم وى گفت كه طى تماسى با دفتر الفتح

وسه كه  ، خبر داده است. دقايقى بعد در مقابل دفتر بيستدفتر ياسرعرفات در دمشق
. بعداً معلوم شد كه در دمشق بود، از جيپ پياده شدم الفتحسازمان دفتر مركزى 

ها نرسانده بودند.  اطالع فلسطينى به هرگز خبر بازداشتم را مأموران امنيتى سوريه
با مركز پليس سياسى سوريه، مقامات امنيتى  هاى مكرر دفتر ابوجهاد تماس از پس

هويت و علت  كه اين است، بدون ها آن تأييد كرده بودند كه يك ايرانى در بازداشت
 بازداشت آن فرد را فاش كنند.

پليس سياسى آن كشور در  كرد عملكوچكى از ی  هچشم بازداشت من در سوريه    
 هاى مبارز فلسطينى بود. سازمان به پيگرد وابستگان
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 اى در بغداد فاجعه
و نيز  رژيم شاه ضد يروهاى ايرانىبغداد، ما را با ن به جريان هواپيماربايى از دبى

مسئوالن فلسطينى در بغداد، آشنا كرده بود. حضور افرادى از جبهه ملى كه مورد 
كرد. ما نيز  امكانات تبليغاتى در عراق را ميسر مىبرخی ها بودند، گرفتن  اعتماد عراقى
راديويى در اختيار  ی فرستنده امكانات مزبور دست يافتيم. يك به اين افراد،با همكاری 

عراقى براى افرادى از سازمان كه گذرنامه وكارت ی  هما قرار گرفت و تعدادى گذرنام
 دريافت كرديم. ، نداشتندشناسايى معتبر 

علت اختالفاتى كه بين آن كشور و رژيم  به ايران و نيز به خاطر نزديكى به عراق    
رفت.  شمار مى مناسبى براى آموزش و فعاليت تبليغاتى بهيگاه جاوجود داشت،  شاه

با ما را، از هنگام  كاری هم به در بغداد بود، تمايل سازمان الفتحی  هكه نمايند ابونضال
ره كرده بوديم تا گروهى در بغداد اجای  هجريان هواپيماربايى، نشان داده بود. يك خان

رفتند، در اين خانه زندگى  بغداد مى به افرادى كه در رابطه با راديو و يا براى آموزش
 كنند.

عهده داشتند،  كه مدتى گويندگى در راديو را به و مرتضى خاموشى رو خوش حسين    
بيش از ده نفر از افراد  1353ند. تابستان برد سر مى بيش از ديگران در عراق به

محسن  بودند.با هويت واقعى يكديگر آشنا باشند، در بغداد  كه اين سازمان، بدون
كه از كادرهای فاضل برد.  آمده بود و در بغداد بسرمی تازگى از ايران بهنيز  فاضل
خاطر مسائل  و تغييرات داخلى و بهها  رفت در جريان تصفيه شمار مى سازمان بهباالی 

نيز در  و حسين روحانى محمد يقينىفرستاده شده بود. خارج  به شخصى كه داشت،
عهده  بغداد بودند. روحانى در آن هنگام مسئوليت بخش خارج از كشور سازمان را به

 كرد. ه مىامور آموزشى سازمان را نيز ادار و داشت

، ()مرتضی هودشتيانداخل ی سازمان در، يكى از اعضا1353در اواسط مردادماه    
خارج  به فنیآموزش نظامى و ی  هبراى گذراندن يك دور« حميد»با نام مستعار 

ی  هلندن آمد و از آنجا با يك گذرنام به رسمى خودی  هفرستاده شد. حميد با گذرنام
هاى  چريك به بغداد رفت. در بغداد تعدادى از افراد گروه، در يك پايگاه متعلق به ى،جعل
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سازمان پيوسته بود، در  به تازگى ساله كه به ديدند. حميد نوزده فلسطينى، آموزش مى
 تشكيالتى چندانى نداشت.ی  هكرد و تجرب طور علنى زندگى مى ايران به

كند. او  اش بروز مى و در برخوردهاى روزانهگذرد كه ضعف تشكيالتى ا چيزى نمى    
گرفتن برخى از اصول و معيارهاى زندگى سياسى و تشكيالتى، نوعى  با ناديده

عنوان مثال، وى  گذارد. به نمايش مى به بيگانگى با تشكيالت و كار گروهى را
ه نام گذاشت« شِبْل )بچه شير( »را  ها آن عربى به رزمندگان خردسال فلسطينى را كه

نامد و يادآورى اطرافيانش نيز او را از اين شوخى  مى« شكلپِ»بودند، با زبان طنز 
دارد. او در ارتباط با ياران تشكيالتى نيز رعايت احترام متقابل و اصول امنيتى  بازنمى
 انگيزد. برمىرا سوءظن برخى از اطرافيانش كم  كمبرخوردهاى حميد  ند.ك را نمى

مبارزه با يك دستگاه عظيم نظامى و  به زمان كوچكدر شرايطى كه يك سا    
هاى  دستگيرىی  هكردن نيست. فاجع سركوبگر برخاسته است، جايى براى اشتباه

عنوان  يك فرد سياسى قديمى كه قبالً به به ، از اعتماد نابجا1350شهريور ی  هگسترد
درآمد، فقط  در زندان بود، سرچشمه گرفت. اين فرد كه مزدور ساواك از آب« مبارز»

ساواك اطالع داده بود و اين تنها چيزى بود كه  به ارتباط خود را با يك عضو سازمان،
اعدام  ی جوخه به ها نفر از ياران ما را توانست لو بدهد. افشاى همين ارتباط، ده او مى

دام  به هاى درازمدت گرفتار كرد و سازمان را تا مرز نابودى كامل، زندان به سپرد و يا
 من انداخت.دش

ديگر  و آميز احتياط روابطهاى پنهانى و  زندگى مخفى، مسافرتی  شيوه
داشتن  خاطر درامان به زيرزمينى كه در اين نوشته بيان شده است، همه های فعاليت

ها و مرگ بسيارى  ساواك بود. سرگذشت تلخ دربندنشستهی  هسازمان از نفوذ و ضرب
هاى اعدام، گواه بر  ى ساواك و يا در برابر جوخهها از ياران تشكيالتى در زير شكنجه

بينى اعضاى  تنها دقت و ژرففعاليت در يك سازمان مخفی و چريكی بود. دشوارى 
سازمان در هنگام عضوگيرى افراد و نيز هوشيارى اعضاى سازمان در ارتباطات درونى 

 دهد. توانست خطر نفوذ دشمن و رديابى از تشكيالت را كاهش و يا بيرونى، مى

قدر ظريف و مشخص شده بود  با چنين شرايط ذهنى، مرزهاى امنيتى سازمان آن    
 شد.  خورد و ارزيابى مى روزانه، محك مىروابط در ها  كاربرد واژهحتا  كه رفتار و
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 یهاى تشكيالت گيرى سخت هباز كادرهای فعال داخل كشور بود كه  محسن فاضل    
و   دودلی و بد گمانی فزايندهآزمون و خطاهای امنيتی دچار  از پس. او ودخو گرفته ب

كرد. از اينرو او  فعاليت او را در داخل كشور دشوار میی  هيی شده بود كه ادام بيمارگونه
يی كه  زمينه خارج فرستادند و مدتی برای آموزش نظامی در بغداد بود. او با پيش به را

هودشتيان( دچار شك و  مرنضیی داشت در رابطه با حميد )در برخورد با مسائل امنيت
توان دادن  شمرد  و برای نشان را غنيمت می فرصتشود. وی  ترديد امنيتی می
با . فاضل بينی دنبال می كند يی ذره گفتار و رفتار حميد را بگونهتشكيالتى خود 

رسى وضع بری  هوظيفموافقت حسين روحانی كه مسئول گروه خارج از كشور بود، 
حميد چنان افزايش پيدا  نسبت به بدگمانی محسن فاضلگيرد.  عهده مى حميد را به

باور فاضل،  پندارد. به برای نفوذ در سازمان می ساواكی  هكه حميد را فرستادكند   می
ز خارج شدنش پيش ا ساواك فردی را كه بنا بوده است در خارج آموزش نظامی ببيند،

دست آورده است، فرد نفوذی خود را  دستگير كرده و با اطالعاتی كه از او بهاز كشور 
فرستاده است. فاضل بدگمانی خود را نسبت خارج از كشور تشكيالت  به بجای او

بد گيرند كه  میتصميم كند. مسئولين خارج از كشور  میمنتقل ديگران نيز  حميد به به
در  خارج فرستاده بودند به را برگزيده ووی كسانى كه  را با  حميد گمانی نسبت به

شرايط امنيتی افراد دريافت كنند. حميد ی  هدر باراطالعات بيشترى بگذارند و  ميان
تراب داد كه از آنجا با ايران تماسی گرفته شود. بنابراين  سازمان در عراق اجازه نمی

. وی با فرستادن بيروت می رود به از بغدادا داخل كشور برای تماس ب شناس حق
 شود.   هودشتيان میمرتضی داخل كشور جويای وضعيت امنيتی  به تلگراف

در انتظار اطالعات بيشترى از داخل بماند، با توافق  كه اين بدون فاضلمحسن     
بازجويی از  به شود. وى كار مى ع حميد دست بهبراى بررسى وض حسين روحانى
ی  ههای عقيدتی و تشكيالتی او از نوجوانی كه تجرب  پردازد. پرسش هودشتيان می

چنان در  ماند. سرانجام محسن فاضل پاسخ می بی چندانی در كار تشكيالتی ندارد
ساواك و عضو نفوذى رژيم ی  هدرا فرستا حميدترديد  یبافتد كه  خود فرو مىبدگمانی 

با بازپرسی جدی و خشن زير فشار ، او را حميدگرفتن از  شناسد و براى اعتراف مى
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ی  هبا صدمشوربختانه تابد و  گذارد. هودشتيان فشارهای روانی و بدنی را بر نمی می
 رود.  می مغزی از دست

شدن  گوشم رسيد. كشته هانگيز مرگ حميد، در لبنان ب عصر يك روز پائيزى، خبر غم    
 یدردناك و نابخشودن ياراى بس تشكيالت، فاجعه  او زير شكنجه، آن هم توسط اعضاى 

كه حميد   فشردند. وسائلى  خود پا مى یبود. بعد از مرگ حميد، هنوز برخى در بدگمان
و غيره كه او از ايران با خود آورده بود، توسط  حساب همراه داشت، ساعت، ماشين

شد و  یداشت، با دقت بررس یكار هنگام با ما هم  صطفى چمران كه در آن دكتر م
  دست نيامد.  به ينیخبرچ ياهيچ نشانى از جاسوسى 

بخش داخل كشور سازمان پاك بودن او  يان،گداز هودشت جان مرگ  از پس روز يك
رگ م ينسازمان مجاهد فاجعه  ينپخش خبر ا یكرد. در پ ييدتأ میرا  از هرگونه اتها

كامالً مورد شناخت  يانهودشت یشدت محكوم كرد. مرتض را به يانهودشن ی مظلومانه
 يدمج یسرپرست سازمان به یدر گروه فن  یداخل كشور بود. و يالتتشك و اعتماد 

 يوهایدر راد یدستكار وهگر ينا  یها از فراورده يكی. كرد یم يتفعال واقفی يفشر
 یها ساواك با طول موج های يامشنود پ یرا برا اه آن كه يی بود بگونه يستوریترانز

  یها در سازمان یسودمند يادشنود كاربرد بس یها دستگاه ين. اكرد یآماده م  يژهو
  خلق داشت.  يیفدا های يكو چر ينمجاهد
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 " آمدهای آن و پیچالش ايدئولوژيك "  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فرهنگ آموزشی سازمان
هاى درون تشكيالتى بخش  مخفى بود، آموزششناخته و نا ازماندر دورانى كه س

بايست با  مىاعضا ی  ههمداد.  تشكيل میاعضای سازمان را مهمى از فعاليت 
هاى مبارزاتى  ذهنى پذيرش مسئوليتی  هگيرى از فرهنگ آموزشى سازمان زمين بهره

معناى قبول  دادند. پذيرش مسئوليت در يك سازمان مخفى به را در خود پرورش مى
شد. از اين  ترديد دير يا زود دامنگير هر عضوى مى ها و مخاطراتى بود كه بى دشوارى

هاى آموزشى در  گروهدر دستور كار بود. زمان در تئورى و در عمل  رو، آموزش هم
شد مطالعات تئوريك خود را مورد بحث و  هايى كه از دو يا سه نفر تشكيل مى نشست
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شد. جامعه گردى براى  . اخبار و گزارشات روز تجزيه و تحليل مىدادند بررسى قرار مى
آموزشى بود و گزارشات مربوط ی  ههاى زندگى مردم بخشى از برنام درك واقعيت

گرفت. زندگى در  شد و مورد بررسى قرار مى ها پخش مى گروهی  هآن در بين هم به
هاى فردگرايانه يك  منظور آموزش كار جمعى و مبارزه با خصلت بهتيمی هاى  خانه
تشكيالتى بود. انتقاد و انتقاد از خود براى پاكسازى گفتار و رفتار اعضا از ی  هوظيف

رفت. در اين كار گروهى، نقاط ضعف و  شمار مى هاى جمعى به وظايف روزمره در خانه
مبارزاتى ی  هشد و خودسازى در جهت تقويت هرچه بيشتر روحي قوت اعضا بررسى مى

ويژه كوهنوردى،  طور مرتب و پيگير، به ورزش بهسيد.  انجام می بهی شتگو از خودگذ
 تشكيالتى بود.ی  هبراى تقويت جسم و روان يك وظيف

هاى ايدئولوژى و فرهنگ انقالبى بود. منابع  آموزش تئوريك شامل بخش    
شده در تشكيالت و نيز بسيارى از  مطالعاتى سازمان عبارت بود از جزوات تهيه

 رات آزاد و يا غيرآزاد.انتشا

هاى كالسيك مذهبى،  شده، همراه با كتاب كپىيا نويس و  هاى دست جزوه    
 گرفت.  سياسى، اجتماعى و تاريخى، در اختيار اعضا قرار مى

مبارزه "، توان شده در درون سازمان مى تدوينسياسی و مبارزاتی هاى  از جزوه
ی  هاز لير"، "يی حرفهی  هرزمبا" ،"انداز پرشور چشم"، "بينش سياسى"، "چيست

ای بر مطالعات مقدمه" ،"هزبان ساد اقتصاد به"، "شورشی  محتضر تا پاريس
اعالم مواضع تغيير ی  هبياني"و  "سبزی  هجزو" ، "استراتژیی  هجزو" ،"ماركسيستی

 را نام برد. "ايدئولوژی
، البالغه و نهج عبارت بودند از قرآن لوژىايدئوی  هدر زمين هاى آموزشى كتاباولين     

، قرآن و تكامل از اللَّه طالقانى از آيت و مالكيت در اسالم هاى پرتوى از قرآن كتاب
، مسئله ، عشق و پرستشها نهايت كوچك ، بى، خدا در اجتماعدكتر يداللَّه سحابى

 .از مهندس مهدى بازرگان سالماكار در  و انتها بی ذره، راه طی شده، وحی
، "تكامل "كتاب  ،"شناخت"كتاب : زمانساتهيه شده در های ايدئولوژيك  كتاب    

  . "سيمای يك مسلمان"كتاب و  "راه انبيا راه بشر "كتاب 
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ی  هعالوه بر كتابهای باال كتابهای سياسی، اجتماعی و تاريخی بسياری در برنام
انسان موجود  عبارت بودند از  ها آن ده بود كه برخی ازآموزشی سازمان گنجانده ش

، از جان ففر ، از كهكشان تا انساناز آلكسيس كارل و راه و رسم زندگى ناشناخته
از آى.  ،آن ، حيات، طبيعت و منشاء تكاملاز ژرژ پليتسر اصول مقدماتى فلسفه

، احمد آلنوشته جالل  زدگى ، غربترجمه خليل ملكى دنيايى ممكن .اوپارين
الدوله  نوشته خواجه نورى، عين ، روانكاوىپازارگاد نورالدين  نوشته هاى سياسى مكتب

، ، سردار جنگلنوشته احمد كسروى ، خاطرات ايدن، تاريخ مشروطيتروطهو رژيم مش
نوشته جان  ، در آزادىمكىحسين اثر  ، كتاب سياه نفتساله آذربايجان تاريخ بيست

 ، اصالح سبك كار، درباره عملهاى تضاد ، كتابترجمه محمود صناعى استوارت ميل
و  روى ، چپچه بايد كرد؟ و چند كتاب  ديگر از آثار مائوتسه دونگ، ، كتاب سرخحزبى

 .برخى ديگر از آثار لنين

با اعضاء را  ،هاى اقتصادى تهيه شده بود ه كه براساس تئورىزبان ساد اقتصاد به    
آموخت. ساير  ها مى آن را به و اصول علم اقتصادكرد و  آشنا میمسائل اقتصادى جامعه  

، عقايد پور اصغر همايون ر علىاث منابع مطالعاتى در زمينه عبارت بود از: اقتصاد
 نيافته ، كشورهاى توسعهترجمه حسين پيرنيا اثر جرج ساول بزرگترين علماى اقتصاد

، سياه از مهدى بهار خوار استعمار ، ميراث، ترجمه هوشنگ نهاوندىوستنوشته ايو الك
 ، مزد، بها، سوداز تيبورمند ، جهان ميان ترس و اميداثر ژوزوئه دوكاسترو گرسنگى

جلد اول در  و كتاب مسائل كشورهاى آسيايى و آفريقايى نوشته كارل ماركس
 .جيد رهنماهاى درد نوشته دكتر م ريشه

اجتماعى قرن اخير جزواتى پيرامون انقالب الجزاير و های  براى آشنايى با انقالب    
و  ، ويتنام، چينمبارزات مردم فلسطين نيز همراه با نوشتارى پيرامون انقالبات شوروى

 گرفت. لعه قرار مىمورد مطا كوبا

هاى متدولوژى، تكامل و راه انبياء  سازمانى شناخت، كه شامل بخش جزوه درون    
شناسى و  كرد تا ايدئولوژى مذهبى را منطبق بر اصول علمى جامعه بود تالش مى

منطق بپوشاند. اين جزوه كه علم و مذهب لباس  تحليل تاريخ، نشان دهد و به
همان كارى بود كه قبالً مهندس ی  هكى سازمان بود، ادامترين اثر ايدئولوژي سنگين
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پيش از آن شروع كرده بودند. بازرگان در پى آن  اللَّه طالقانى و تا حدى آيت بازرگان
داشت، سوار بر اور بها  آن اصول اعتقادى و دستورات فقهى را كه وى بهی  هبود تا هم

قشرهاى روشنفكر جامعه بقبوالند. براى اين كار وى اصول علمى و  منطق علمى، به
شناسى، فيزيك و ترموديناميك  هاى زيست دستاوردهاى دانشمندان روز را در زمينه

كوشيد كه فرامين دينی را منطبق بر أصول علمی نشان دهد و  و میگرفت  كار مى به
 ثابت كند. د رااعتقادات خودن از اين راه درست بو

بخش  ، الهامپيگيرش با رژيم شاهی  هبازرگان، در مبارزگرچه مهندس مهدی     
شمار  ما بود و اين موفقيتى براى وى بهی  هقشر جوان و روشنفكر جامعبخشی از 

 ست بودن درآميز نبود. توجيه  مذهبى او چندان موفقيت -آمد، اما رنسانس علمى  مى
كاری شناسى روز،  دستاوردهاى ميكروب با تكيه بر در فقه شيعه پاكی  ائل نجسمس

آن مسائل دلگرمى  معتقدان به گرچه ظاهراً بهبيهوده و غير علمی بود. اين كوشش 
اثبات حقانيت دين و خداشناسى باشد. تطابق ی  هتوانست وسيل داد اما هرگز نمى مى

گر در جايى خوانايى داشت در جاهاى بسيار ديگرى مسائل فقهى با اصول علمى ا
اى تالش  هم در چنين زمينه و دكتر يداللَّه سحابى اللَّه طالقانى برانگيز بود. آيت سؤال

كى جديد، ديدگاه قرآن را سب ، بهكوشيدند تا با تفسير آيات قرآن مى ها آن كردند. مى
وسيله  پيرامون آفرينش انسان و جهان با دستاوردهاى علوم جديد تطبيق دهند و بدين

 كنند.قرآن را در بين قشر تحصيلكرده تقويت  هاى اعتقاد به پايه

كوشيد تا با فرهنگ آموزشى غنى و  مجاهدين مىی  هطور كلى تشكيالت اولي به    
ان بينش علمى تكامل جامعه انسانى و ديدگاه مذهب خود، پلى ميی  هجانب همه

مذهبى و هم يك حركت ی  همبارزاتى را هم يك وظيفی  هوجود آورد تا وظيف به
و متونى  شناخت، تفسير آياتى از قرآنی  هتاريخى و علمى قلمداد كند. عالوه بر جزو

هاى  شى گنجانده شده بود. تفسير آيات قرآنى و خطبهآموزی  هدر برنام البالغه از نهج
 گرفت.  اى تازه و منطبق با حركت مبارزاتى سازمان، صورت مى شيوه البالغه نيز به نهج
، «كنيم چرا مبارزه مى»سازمانى  هاى درون براى آموزش علم مبارزه، جزوه    

ها با  شده بود. اين جزوهتهيه « اى( حرفهی  هپروفشنال )مبارز»و « شورانگيزی  همبارز»
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عنوان يك تحول تاريخى و اجتماعى و نه  ، مبارزه را بههاى ماركس الهام از تحليل
 كرد. يك حركت مذهبى، تعريف و بررسى مىعنوان  به

اى از دو  فرهنگ آموزشى و پرمحتواى سازمان، مجموعه با يك نگاه كوتاه به    
خورد. اين فرهنگ مختلط  چشم مى ماترياليسم و مذهب در آن بهديدگاه متضاد، يعنى 

نه ماترياليستى بود و نه مذهبى. در آموزش ناهمگن سازمان، هركجا كه مذهب از 
شد و  ماترياليسم علمى جواب داده مى سؤالى عاجز بود، با توسل به پاسخ منطقى به

ماترياليسم مجرد اى احساسى و عاطفى مطرح بود كه در قالب  هروقت كه مسئله
گرفت. اين دوگانگى در  گنجيد، با توجيه مذهبى و وظيفه شرعى پاسخ مى نمى

 يك سازمان نبود. ی  هآموزش، خواست يك فرد و يا تصميم خودسران
را در بين هی خوا تحولی  هدرون تشكيالتی انديشی  هجانب های همه آموزش    

توانستند  نمیبيشتر اعضای سازمان  تدريج اعضای سازمان رشد و پرورش داده بود. به
ها  درك علمی پديده به باورهای غير علمی و ايستای مذهبی وابسته باشند. دلبستگی به

رنگ  های مذهبی كم يافت و هم زمان گرايش در راستای رشد سازمان افزايش می
 ادامه داشت. پويايی در تفكر جمعی سازمانهای مبارزاتی،  در راستای فعاليتشد.  می

و در حال خردورزی علم و در جهت همسويی با ايدئولوژی اين سازمان همواره 
بود. اين ايدئولوژی در حال تحول هرگز باورهای غير علمی و نابخردانه پااليش از 

تغيير ايدئولوژی از  پويا كه بهحركتی بود  .ايدئولوژی التقاطی و ايستا نبود بهبسته  دل
بافت اجتماعى و سرشت عناصرى كه است كه  يهیبدماركسيسم انجاميد.  به  مذهب

آهنگ نبود. بنابراين تحول در انديشه نيز در  پارچه و هم يكتشكيالت پيوسته بودند،  به
 سنگ باشد.  توانست يكسان و هم بين اعضا نمی

سازمان را كه عمدتاً عناصر روشنفكر و مبارز ی  هاوليكرد اعضاى  اگر تفكر وعمل    
بينيم؛  بينى مورد دقت قرار دهيم، در آن دو طيف مشخص مى رهطور ذ بودند به

را  ها آن مبارزه روى آورده بودند كه عناصرى كه صرفاً براساس اعتقادات مذهبى به
ی  ه، بدون انگيزخاطر مبارزه با رژيم شاه ناميم و عناصرى نيز به طيف مذهبى مى

با مذهب نيز مخالفتى نداشتند. اين دو طيف چه گرسازمان پيوسته بودند،  مذهبى، به
ی  هر پايهركدام بزمان در بافت كلی سازمان حضور داشتند و  هم روشنفكر مبارز
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در سازمان ايدئولوژيك دراز مدت تحول  به  های اجتماعی و اعتقادی خود ويژگی
 دادند. واكنش نشان می

ر بود كه بدون دانش مذهب، در اين باو طيف مذهبى ضمن اعتقاد خويش به    
خواست مبارزاتى جامعه  توان به انقالبى روز و درس از مبارزات مردمى عصر جديد نمى

  ايران تحقق بخشيد.

ماترياليسم استوار بود، ضرورى ی  هاز اين رو آموختن علم مبارزه را كه برپاي    
برای د توانست اعتقادات خود را فداى اين ضرورت كن از آنجا كه نمىو شمرد  مى

پرداخت تا  كندو كاو در متون مذهبی می به هماهنگ كردن باورهای خود با علم روز
خوانی دارد. بسياری از رفقای مذهبی  ثابت كند كه باورهای مذهبی با علم هم

يی در ايدئولوژی مذهبی داشتند  سازمان، بويژه كسانی كه اطالعات عميق و گسترده
دريافتند كه مذهب  ها آن چار سرخوردگی شدند.كند و كاو در متون مذهبی د از پس

انسان خردورز در ی  هتجربی  هباورهای ايستا و غير قابل تغيير است و علم نتيج
طيف توان يكی دانست. از اينرو بسياری از  درازای تكامل است. اين دو مقوله را تمی

همراه ين  تغيير ايدئولوژی در سازمان مجاهدتدريج با  مذهبی سازمان مجاهدين به
 شدند. 

دو طيف از عناصر جمعی سازمان، ی  هتا پيش از بر مال شدن دگرديسی در انديش    
سازشى ناپايدار تن داده بودند. آن هم نه در يك  مختلف، با دو ديدگاه گوناگون، به

آن اين دو ی  هفشرد هم هاى به جبهه بلكه در تنگناى يك سازمان زيرزمينى كه بافت
 كرد. د محو مىرنگى را در خو

اش را بر  چگونه ممكن بود كه انسانى، مذهبى بينديشد و اصول كار مبارزاتى    
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 

هاى  آموزش و بحث سازمان كار ذهنى و پرداختن بهی  هممكن بود كه كار عمد
ها فرا رسيد و  آموخته عمل بهی  هكه مرحل تئوريك در محافل تشكيالتى بود. اما همين

هاى چركين بيرون  ها مانند غده ها قدم گذاشت، دوگانگى ميدان واقعيت سازمان به
 كرد. توان چنان توان دوگانه بود در عمل نمى ريخت. اگر در حرف مى
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بار چند عضو سازمان، براى تماس با يك گروه غيرايرانى در  شنيدنى است كه يك    
محل  خارج از كشور، عازم ديدار با نمايندگان آن سازمان بودند. قبل از رسيدن به

ايدئولوژى ی  هپرسشی در بارميزبان شود كه اگر گروه  اين پرسش مطرح میمالقات، 
گويد:  درنگ مى چه پاسخى بايد داد. يكى از اعضا بىداشته باشد سازمان مجاهدين 

شد  درحالى مطرح مى نهاد پيش اين« كنيم! خود را ماركسيست لنينيست معرفى مى»
 معرفی مجاهدينبراى سازمان از سوى پيش از آن اى را كه  كه همين افراد نوشته

ما در »ن آمده بود: نامه چني در آن معرفى .تهيه شده بود همراه داشتند ها  ساير گروه به
خود را » كه اين نهاد پيش «گيريم. بهره مى فياض قرآنی  هخود از سرچشمی  همبارز

طلبانه بود و نه  دادن فرصت نه يك نيرنگ و وارونه جلوه« ماركسيست معرفى كنيم
بيانگر دو بينش متضاد و آن نوشته  نهاد پيش بين اين يك اشتباه و يا فراموشى. تضاد

هم بينشی كه وجودداشته است. سازمان در راستای تحول خواهی در است كه 
تدريج  علم و خردورزی در آن وجود دارد اما به ی مذهبی و هم گرايش به انديشه
پيش از تا شود.  بازد و خردورزی بر آن چيره می رنگ می ی در آنمذهبی  هانديش
كرد. زيرا  اصلى مبارزه خود را پنهان مىی  هيشى در هالاند دوگونهاين عمل ی  همرحل

كه گام عملى  گرفت. اما همين هر دو ايدئولوژى در راستاى مبارزه با رژيم قرار مى
خود را شود، اين دوگانگى  كوچكى از جمله تماس با يك نيروى مبارز ديگر مطرح مى

 آفريند. و مشكل مىدهد  نشان می

استتار ی  هملى مبارزه، ستيز پنهان دوگونه انديشى از پردعی  هسرانجام، در صحن    
طور كه شاهد بوديم دو گروه از عناصر، با دو گرايش مشخص و  بيرون افتاد و همان

 مخالف يكديگر، يكى مذهبى و ديگرى ماركسيستى، از يكديگر جدا شدند. 
حول بود. تفكر جمعی سازمان در درازای فعاليت آن همواره در حال تغيير و ت    

ی  هانديش به در راستای دور شدن از تفكر ايدآليستی مذهبی و نزديك شدنبود پويشی 
علم روز و خردورزی بر گرايش مذهبی  به ترتيب گرايش علمی. بدينی  هخردورزان

كسانى كه از اين كردند.  راهی  اتفاق اعضا با آن هم چيره شد و بيشتر قريب به
برای ستند توان نمی خواستند و يا نميكه بودند نی كسا شدند دگرگونى دچار حيرت 

 ها حقی قائل باشند.  دگرانديشی انسان
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انديشی  در سازمان دگر  
، پوران بازرگانايران سفر كرده بود همراه  به كه محمد يقينى 1353اواخر تابستان  

سوريه  به سه عضو سازمان در داخل كشور،، و محسن فاضل ايمان عباس پاك
جراحى و درمان داشت، پوران  به خاطر بيمارى قلبى كه نياز به ايمان برگشت. پاك

خاطر  به فاضل ساواك بود وزير پيگرد شناخته شده و  كه اين خاطر به بازرگان
ترين  خارج فرستاده شدند. داغ به رديفان خود در داخل داشت هايى كه با هم درگيرى

همراه داشتند اين بود كه سازمان دستخوش تغييرات ايدئولوژيكى  ها آن خبرى كه
خبرهاى بيشترى در  به هاى پنهانى و رمزى بوديم تا است. ما كنجكاوانه در انتظار نامه

 پيداكنيماين زمينه دست 

كشور  داخلسازمان در از اعضاى برداشت من از اين خبرها اين بود كه برخی    
از سازمان مجاهدين فاصله خواهند گرفت. زيرا اين خود ی  هتغيير در انديشخاطر  به

عنوان يك تشكيالت سياسى با گرايشات مذهبى معرفى شده بود. بديهى  سازمان به
و عقيده خود آزاد است. من در انتظار آن بودم كه بود كه هر فردى در انتخاب راه 

 خوانی هم ها آن ی ههاى مبارز ديگر كه با عقيد گروه به بخشى از اعضاى داخل كشور،
فراگير در  انديشی دگربيانگر يك آمد  اما خبرهايى كه از داخل مىپيوندند.  بهدارند 

  اش بود. ، با همان نام و نشان گذشتهسازماندر ايدئولوژی ی  هزمين

، هنگامى كه بخش داخل كشور سازمان دستخوش تغييرات 1353زمستان      
خارج كشور  به ايدئولوژيك بود، عليرضا سپاسى آشتيانى از سوى رهبرى داخل،

فرستاده شد تا تحول ايدئولوژيك را در بخش خارج از كشور نيز سازمان و آموزش 
طور غيرقانونى از مرز  به بود،پيگرد  زيردهد. آشتيانى كه از سوى ساواك شناسايى و 

عبور از مرز  از پسشد تا از آن راه عازم خاورميانه شود. وى  گذشت و وارد افغانستان
دستگيرى در كابل  از پسقرار گرفت و  ستاندر راه كابل مورد سوءظن مأموران افغان

م نوپاى جمهورى در افغانستان زندانى شد. او توانست زندانبانان خود را كه از رژي
عبور غيرقانونى او درستی  به ها آن طورى كه بههد تأثير قرار د تحت گرفتند، فرمان مى

 نظارت تحت يك هتل كه به را يك فرار سياسى تلقى كردند و سپاسى را از زندان
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 بود منتقل كردند. سپاسى رويداد دستگيرى خود و موقعيت هتلى را كه در آن ها آن
اطالع سازمان در داخل كشور رسانيد. وقتى بخش سازمان در خارج،  به نظر بود تحت

 وى به را براى بررسى وضع سپاسى و كمك از اين مسئله آگاه شد، محمد يقينى
 در كابل گذشته بود كه با كمك او سپاسى چند روزى از اقامت يقينى فرستاد.كابل  به

 سوريه رسانيد. به از بازداشتگاه گريخت و خود را

تشكيالت  ی ترين وظيفه عنوان مهم تغيير ايدئولوژى بهی  هدر اين هنگام مسئل    
شد. سپاسى آمده بود تا عناصر سازمان را در بخش خارج از كشور، در جريان  دنبال مى

ی  هجرگ به با ورود سپاسى را هدايت و يا تصفيه كند. ها آن هد وتغيير ايدئولوژى قرار د
هاى درون  آموزشی  هاعضاى خارج از كشور، جنب و جوش چشمگيرى در زمين

اجاره كرده بوديم  سازمانى آغاز شد. در آپارتمانى كه در منطقه مَزّه، در دمشق
شد. سپاسى از اطالعات وسيع و تجارب بسيار برخوردار  هاى آموزشى داير مى كالس

شد،  كه كامالً از سوى طيف ماركسيست سازمان در داخل كشور پشتيبانى مى بود. وى
گيرنده براى امور خارج از كشور تثبيت  عنوان تصميم در مدت كوتاهى نقش خود را به
و  شناس و تراب حق دست گرفت. حسين روحانى به كرد و عمالً رهبرى گروه خارج را

هايى  ند. اينجا و آنجا مقاومتدهاى ايدئولوژيك ش بقيه افراد خارج، همه درگير بحث
با تغيير ايدئولوژى مخالفتى داشته باشند، با شيوه  كه اين داد. برخى بدون رخ مى

 گرايشی  هتوان گفت كه انگيز غيردموكراتيك آن مخالف بودند. در مجموع مى
اى بود كه  اومت در برابر آن بود و اين ناشى از زمينهمراتب بيشتر از مق ماركسيسم به به

در بخش قابل توجهى از اعضاى سازمان مجاهدين وجود داشت. براى بررسى اين 
ماهيت و هدف سازمان مجاهدين اوليه  به گرايش موجود و در عين حال ناآشكار، بايد

 پاسخ پى برد. نگرشى بر شرايط عضوگيرى و نيز فرهنگ آموزشى سازمان گوياى
گرايش يك سازمان ظاهراً مذهبى، درون اين سؤال است كه چگونه از  به
 شود! ماركسيسم متولد مى به
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  هاى موجود در سازمان طيف
سازمان  به خاطر مبارزه با رژيم شاه به اعضاى سازمان مجاهدين، روشنفكرانى بودند كه

هاى مذهبى ريشه داشتند و اعتقادات  نوادهپيوسته بودند. گرچه بسيارى از آنان در خا
داد، اما بدين معنا  را در انجام وظايف انسانى و مبارزاتى يارى مى ها آن مذهبى آنان،

بود. اگر تنها  ها آن مذهبى ی مبارزه، انجام فريضه به نبود كه گرايش اكثريت اعضا
يى ها آن ی ههم ايستب بود، مى مبارزه مى به شدن افراد اعتقادات مذهبى عامل كشانده

 شدند. زدند، مبارز مى سينه مى به كه سنگ مذهب را

زندگى مبارزاتى  به سازمانی  ه، درست در زمانى كه افراد اولي1340ی  هدر ده    
آويز مذهب، وظيفه ديگرى جز مبارزه با رژيم  آوردند، بسيارى افراد با دست روى مى

انجام فرايض رايج مذهبى  به د. بسيارى از افراد مذهبى تنهابراى خود قائل بودن شاه
هاى تشكيالتى خود را  كردند. زمانى كه سازمان مجاهدين اولين گام اكتفا مى

ين حجازی، دفخرالداشت، سخنور زبردست مذهبى و خطيب معروف آن زمان،  برمى
كرد كه:  مناسبت عاشوراى حسينى در حسينيه ارشاد تبليغ مى به در يك سخنرانى

 اين يك دعوت آشكار« خواهد! خواهد، از تو نماز مى جوان! حسين از تو خون نمى»
 جاى مبارزه و نه همگام با مبارزه بود. عبادت به به

شمار  عضوگيرى براى سازمان بهی  هدر دانشگاه تهران كه يكى از مراكز عمد    
ر سازمان بودند. شدن دشرايط عضودارای ندرت  رفت، افراد فعال مذهبى به مى
عنوان مثال دانشجويانى كه بعدها حجتيه نام گرفتند، با دستاويز قراردادن مبارزه با  به

داشتند و علناً مبارزه  جريانات سياسى در دانشگاه دور نگه مىی  ههم بهائيان، خود را از
ه كردند. از آنجا ك مذهبى خود تبليغ مىی  هترين وظيف عنوان اصلى با بهائيت را به

بسيار ضعيف و « ها ضد بهايى« به ، در بين افراد موسوممبارزه با رژيم شاهی  هانگيز
ترين دانشجويان بودند، فاقد  از متدين كه اين رغم شايد ناياب بود، اين افراد على

عضوگيرى در ی  هصالحيت براى عضوشدن در سازمان مجاهدين بودند. اگر شيو
يك فرد براى ويژگی ترين  رسيم كه مهم اين نتيجه مى به سازمان را بكاويم

سازمان، ی  هعضوشدن، گرايش مبارزاتى و وارستگى اخالقى بود. از ديدگاه عناصر اولي
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رفت اما شرط  شمار مى بودن فرد به جديد، معيار پاك ی بودن در گزينش اعضا مذهبى
 كافى براى عضوشدن نبود.

عضوگيرى عناصر چپ نيز در سازمان مطرح شده ی  هكار تشكيالت، مسئلآغاز در     
بود. گرچه رهبرى با اين كار مخالفت كرده بود، اما دليل مخالفتش اين بود كه در آن 

گونه اعضا را  سؤاالت اين به مرحله هنوز تشكيالت آمادگى كافى براى پاسخگويى
ه اگر افراد شد. اين بدان معنا بود ك آينده موكول مى به نداشت و عضوگيرى آنان

شدند كه حاضر بودند از جر و بحث ايدئولوژيكى خوددارى كنند،  گرايى پيدا مى چپ
عضويت سازمان مجاهدين درآيند. عدم عضوگيرى عناصر مبارز  به توانستند مى

 عنوان يك اصل  تشكيالتى مطرح نشده بود. غيرمذهبى هرگز به

عمل  به و دستگاه اقتصادى و ادارى كشور هايى كه سازمان از رژيم شاه در تحليل    
بينيم كه صرفاً انقالبى و فاقد رنگ مذهبى است. در  اى را مى آورد بازتاب انديشه مى

گرفت. هرگز غير  اى جامعه مورد سؤال قرار مى ها مسائل ريشه اين تحليل
وانين بانكى بودن خاندان سلطنت و غيراسالمى بودن ق حجاب بودن دربار و بى اسالمى

شد. سازمان  مبارزه برآورد نمىی  هعنوان مشكالت جامعه و انگيز و جزايى به
كرد. وقتى از فساد رژيم نام  بنيادى اجتماعى را رهبرى مىی  همجاهدين، يك مبارز

آزاد، دموكراتيك ی  هگذاشت كه در يك جامع شد، بر آن چيزهايى انگشت مى برده مى
گيرى و  آمد. صحبت از مبارزه با فساد ادارى، رشوه شمار مى و پيشرو، فساد به

هاى اقتصادى، نابرابرى در تقسيم امكانات زندگى )فقر و ثروت(،  بازى، دزدى پارتى
هاى سياسى و انتخابات آزاد، سانسور، آزادى كشى و خفقان سياسى،  نبودن آزادى

مبارزه با اين  هاى خارجى بود. در قدرت به مخالفان، وابستگى و سرسپردگىی  هشكنج
ها، سازمان، از مفاهيم قرآنى، متون مذهبى و زندگى اولياء دين و نيز از  نارسايى

هاى انقالبى و كمونيستى و فرهنگ مبارزاتى عصر جديد يارى  تجارب جنبش
كرد. مسئوليت مبارزاتى  اى آزاد و آباد تالش مى جامعه به گرفت و براى دستيابى مى

 ی عنوان يك وظيفه بهشد و هرگز از آن  شمرده میسانى ان ی يك وظيفهافراد نيز 
 شد. ياد نمیمذهبى 
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 تشکيالتی  های  قهرآميز درون برخورد
تصميم  و بهرام آرام رضا رضايیاعضای مركزيت سازمان،  1352در آغاز سال 

كرد دو  ملهايی كه سازمان را گرفتار كرده بود، ع گرفتند برای برون رفت از چالش
سازمان را بازبينی كنند و نقاط ضعف و قوتش را بشناسند. اندكی پيش از فرار ی  هسال

سازمان در دستوركار ی  هكرد دو سال ، بررسی عملاز زندان ساری تقی شهرام  محمد
، رضا سپاسی ، علیبهرام آرام سازمانی با مسئوليت  قرار گرفت. چند گروه از كادرهای 

شريف زاده شيرازی و مجيد شريف  جمال  ، محمدابراهيم جوهری،محمد يزدانيان
ها كه  بنا شد اين گروه واقفی، تشكيل شد. هر گروه از سه تا چهار عضو داشت. 

( 1352_1350)  ی  ههای دو سال ناميده شدند، فعاليت« بررسی و تصميم های  جمع»
يا  قوت و  های سياسی، نظامی و تشكيالتی بررسی كنند، نقاط زمينه سازمان را در 

ها و راهكارهای  بررسیی  هزمانی بشناسند و نتيجی  هضعف سازمان را در اين باز
 سازمان را در اختيار مركزيت، قرار دهند.ی  هجانب بازسازی همه   برای  مناسب

(، در راستای تقويت رهبری 1352)ارديبهشت  تقی شهرام فرار محمد از پس
از زندان، او را تا تقی شهرام  فرار محمد مركزيت سازمان پيوست.  بهنيز سازمان، او 

ها      باال كشيد. هنگامی كه اين امتياز با توانمندیسازمان در عضو برجسته اه يك جايگ
خورد او را در بين اعضای باقيمانده در بيرون از   شخصيتی او گره می های  و ويژگی
انديشی  نوی  ه( كف1352مركزيت سازمان )خرداد  كرد. با ورود او به می رقيب  زندان بی

 پيش شد.  تر از در مركزيت سنگين
در  رضا رضايینيافته بود كه  پايان « بررسی و تصميم های  جمع»هنوز كار 

خود را ی  ه( و مركزيت عنصر با سابق1352خرداد  25درگيری با پليس جان باخت) 
، مركزيت، بهرام آرام عضو ديگر  تقی شهرام نسبت به از دست داد. موقعيت برتر محمد

در  تقی شهرام ، محمدرضا رضايی از پستثبيت شده بود. بنابراين،   و چرا بدون چون 
، مجيد شريف رضا رضايیكشته شدن  از پسمركزی جانشين او شد. يك ماه ی  هكميت

مركزی در ی  هميتعضويت در ك فعال بود، بهرضا تشكيالتی ی  هواقفی، كه در شاخ
سازمان شتاب  كرد  عمل بررسیِ بهتقی شهرام  رهبری محمد مركزيت جديد به آمد.

 يافت.پايان  « بررسی و تصميم»های  كار گروه 1352در اواخر سال . بخشيد
كردن  ی كه در اين بررسی شركت داشتند، همراه با مركزيت سازمان در پيادهيكادرها
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، روند تغيير تقی شهرام ها در كنار محمد ها نقش كليدی داشتند. اين گروه يج بررسینتا
   سياست آموزشی و تشكيالتی و بازسازی سازمان را رقم زدند.

 
 بندی نظرات کادرهای سازمان جمع

شدت  بهسازمان در داخل كشور رهبرى "های بررسی و تصميم  جمع"پايان كار  از پس
از  شده نهاد پيش بندی نظرات مركزيت سازمان، با جمع  .درگير مسائل ايدئولوژيك بود

مبارزه »، راهكار جديد سازمان را با عنوان "های بررسی و تصميم جمع"سوی 
 در دستوركار قرار داد. « كادرها ايدئولوژيك درونی، كادرسازی و تجديد آموزش 

يی  گوی مبارزه توانست پاسخ لوژی مذهبی نمیايدئوها اين بود كه  بررسیی  هنتيج
ماركسيسم و تغيير  رو مطالعه و گرايش به از اينگرفته بودند.   در پيش ها آن باشد كه

در برابر  ،بر اعتقادات مذهبى خودبرخی با تكيه  .شد بليغ میسازمان ت رايدئولوژی د
آن بودند كه تار خواسو بيشترين اعضای سازمان، ايستادگی كردند و  رهبرىخواست 

يى كه ها آن روال گذشته فعاليت داشته باشد و ايدئولوژی مذهبی بهی  هسازمان بر پاي
 اين سازمان را ترك كنند.  تغيير عقيده داده بودند

 بود. كننده رسيد نگران مى خارج از كشور بگاه از ايران به گاهخبرهايى كه كم  كم
دوستانه آزادانه و وگوهای  گفتجاى تی درون تشكيال ی  هدشمنانبرخوردهاى شديد و 

تشكيالتی و تداركانی امكانات  نام و نشان و  كه اين را گرفته بود. كشمكش بر سر
  .باال گرفته بود كدام گروه سياسی و عقيدتی باشدآن سازمان از 

با جدا شدن از  ها آن .نده بوداز سازمان اخراج شد لباف صمديهواقفى و  شريفمجيد     
مقدارى از امكانات مالى و تشكيل سازمانی موازی باسازمان اصلی، برای سازمان، 

تقى سازمان، رهبرى  ند. پنهان كردنفع خود  به آن دسترسی داشتند كه بهتسليحاتى را 
 يير ايدئولوژی همبيشترين اعضای سازمان كه با تغ ، . با تكيه بر شهرام و بهرام آرام

را  ها آن سازمان متهم كرد و خيانت به و يارانش را  به واقفی كرد، شريف می راهی 
سزاوار مرگ دانست. مجيد شريف واقفی و صمديه لباف قربانيان اين فاجعه شدند. 

رسيد  رج مىخا ايدئولوژيك بهی  هپوشش مبارز تحت كه اين گونه خبرها با شنيدن اين
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اين برخورد كارگزاران آن، ايجاد كرده بود.  را نسبت بهبدگمانی و دودلی فضايى از 
 بيزاركننده بود.يی كه رخ داده بود  تشكيالتی با هر انگيزه قهرآميز درون

 

 مبارزه ايدئولوژيك در خارج از كشور
كه را  هاى حسين روحانى مسئوليتی  ههم سپاسى تشكيالت خارج را دگرگون كرد.

از  ،كرد در موضع رهبرى نيروهاى خارج بود و در برابر تغيير ايدئولوژى ايستادگى مى
 كارگرى ی براى برخورد ايدئولوژيك و نيز كسب تجربهاز وی خواست كه  وگرفت او 
ت خارجى سازمان كه مؤثرترين فرد در ارتباطا شناس ايران برگردد. تراب حق به
تماس با دولت  راهطرابلس، پايتخت ليبى، فرستاده شد تا در آنجا از  به رفت شمار مى به

گشايش دفترى براى سازمان مبادرت كند و عمالً خود وى نيز در حاشيه و  به ليبى
 تبعيد قرار گيرد.

براى مدت  داد در دمشقاى در خيابان بغ خانه حسين روحانى 1354در بهار     
 يك ماه نكشيده بود كه عازم سفر آموزشى به سال اجاره كرد. اقامت او در آن خانه يك

آمدند  دمشق مى به آن خانه براى اقامت موقت رفقايى كه از پس  ازآنايران شد.  به
ضا و اروپا رفت تا با برخى از اع به شد. تابستان همان سال، سپاسى استفاده مى

وگو كند. در اين هنگام از داخل خبر رسيد كه عضوى  ها در آنجا بحث و گفت هوادار
پيشواز  بهعازم خاورميانه است. براساس قرارى كه گذاشتيم من « مسعود»نام  به

ساعتى از فرود هواپيماى سورى  نيم رفتم.مسعود )محمد يزدانى( در فرودگاه دمشق 
ذشته بود و تعدادى از مسافران از برابر چشمان دمشق آمده بود گ به كه از تهران

كنجكاو من رد شده بود اما هيچكدام ساعت بند فلزى خود را در مشت چپ نداشتند 
اى را كه موهايش  تا مورد سؤال من واقع شوند. باالخره جوان بلندقد و نسبتاً ورزيده

بود. خودم را  رنگش از مشتش بيرون اى صاف و آراسته بود، ديدم كه بند ساعت نقره
وقتى او گفت: « آقا ساعت چند است؟»او گفتم:  به كمى روى نرده خم كردم و خطاب

اى مبادله كرديم و دست يكديگر را  سالم گرم و برادرانه« دانى همان است كه مى»
 فشرديم.
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تغيير ايدئولوژى كه ی  هيدر وصف بيان يزدانياناى كه در تاكسى نشستيم،  از لحظه    
خارج آورده بود باب سخن گشود و از رنسانسى كه اين  به آن را با خودی  هاولين نسخ

دانستم  را نمى يزدانيانكرد. من سطح تشكيالتى  پا خواهد كرد، صحبت مى بيانيه به
أس تشكيالت خارج از كشور قرار آمد كه آمده بود تا در ر اما از گفتارش چنين برمى

 گيرد.

پاريس فراهم شود.  به خيابان بغداد منتقل شد تا مقدمات سفرشی  هخان به يزدانيان    
 دمشق آمد. به نيز از انگليس سه روز از ورود وى گذشته بود كه محمد يقينى

رسيد.  نظر مى مريض احوال بود و از نظر روانى بسيار خسته و فرسوده به يقينى    
سقوط بهمن كشته ی  هسال پيش ضمن كوهنوردى زمستانى در حادث تنها برادرش يك
انگليس  به  محمد كه اين دنبال اين حادثه دق كرده بود. پيش از به شده بود و پدرش

هاى بسيارى از  با دشوارىاو  ی داغديدهمادر بود. در آن هنگام  سوريهبرود مدتی در 
خاطر كه از غم و  سوريه آمد و در آنجا با محمد ديدار كرد. اين پيرزن آزرده به ايران

حمد پيش م سوريهدر  تنها پسرش پناه آورده بود اصرار داشت كه به مصيبتى سنگين
های زندگی مخفی خودش،  با پذيرش دشواری شخصاً در فكر اين بود كه بماند. يقينى

توانست  بود كه چنين كاری می بديهی. نگهدارى كند سوريهمادر پيرش در از 
الفت با مخرو  همراه داشته باشد. از اين ی برای سازمان بهمشكالت امنيت

ايران برگرداند.  به رو شد و مادرش را با ناخرسندى گيرندگان تشكيالت روبه تصميم
 شدت آزرده بود.  بهگيرندگان جديد در سازمان،  از رفتار تصميم يقينى

كردن  اى براى خنك خيابان بغداد هيچ وسيلهی  هشدت گرم بود و در خان هوا به    
خانه ی  هكرد ها بسته بود و هواى دم لحاظ امنيتى نيز تمام در و پنجره به وجود نداشت.

نوعى بيمارى آسم مبتال شده بودم و  به كرد. من از مدتى پيش ها را سنگين مى نفس
ام  جاى گذاشته بود حركات تنفسى از خود به« رمل»زخمى كه آسيب ريوى در زندان 

 ی خود اجازه به كه اين ردم و بدونخو را دشوار و دردآور كرده بود. مرتب قرص مى
گير كارهاى روزمره بودم. استراحت و آسايش، در زندگى تشكيالتى  استراحت بدهم پی

در حال بيمارى و در شرايطى كه ممكن بود جان حتا  امان، جايى نداشت. فعاليت بى
 هاى نادرست افراد سازمان بود. عادت ازخطر افتد،  به فرد نيز
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خانه آمد، من از درد و خستگى كنار  بهاز انگليس برگشته بود و  شبى كه يقينى    
، بدون و يقينى يزدانياناتاق افتاده بودم و صدايم را نيز از دست داده بودم. همان شب 

ده بوديم، تا پاسى از شب با هم اى كه وسط اتاق كشي ديدن يكديگر، از پشت پرده
گرماى خانه افزوده بود. جدال، جدال  به نيز ها آن وگو كردند. بحث داغ گفت

دست داشتند تهديدآميز  در هايى كه آن دو  ايدئولوژيك بود و حركت سريع بادبزن
ضع مذهبى كرد از مو اش را خشك مى درحالى كه مرتب عرق پيشانى نمود. يقينى مى

 بايست سازمان مجاهدين را ها مى كرد. من در اين موضع كه ماركسيست خود دفاع مى
هاى  گروه به كردند و يا اى ايجاد مى گذاشتند و خود تشكيالت تازه حال خود مى به

اش را  مسئله مريضى عقيده بودم. وقتى يقينى هم پيوستند با يقينى فكر خود مى هم
برو ايران همانجا معالجه كن، الزم نيست توى »در جواب گفت:  يزدانيانمطرح كرد، 

 « كنند. معالجه كنى، مگر مردم ما توى ايران چه مى اروپا
الجه بپردازد مع كرد بايد در خارج به احوال بود و فكر مى مريضيقينی  كه اين با

ايران برود و مسائل اعتراضى خود را با رهبرى داخل  وى دستور داده شده بود كه به به
با پايبندی چنين مسافرتى راضى نبود  هرگز به كه اين با در ميان بگذارد. يقينى

 شد.راهى اين سفر مسئولين سازمان گردن نهاد و ی  هخواست ، بهاصول تشكيالتى به

 ايران بفرستد تا مبادا در اعتراض به را رهبرى تصميم گرفته بود يقينى
ی  هيك هفته در خان ، مزاحمتى ايجاد كند. محمد يقينىی ايدئولوژيكها دگرگونى به

ی  هگذرناماو با يك كردم. ايران فراهم  بهرا  وسايل سفرش كه اين خيابان بغداد بود تا
كمرى و مقدارى وسايل ديگر، با ی  هغيرايرانى، همراه با يك مسلسل، يك اسلح

 هواپيما راهى ايران شد.

عنوان مستأجر  اجاره شده بود و او به خيابان بغداد كه توسط حسين روحانىی  هخان    
 گرفت و ما حسين را مىشد، مسئله پيدا كرده بود. صاحب خانه سراغ  آن شناخته مى

كرديم. اما با بازگشت  هرچه زودتر تخليه مىبدون لغو قرارداد ناچار بايد اين خانه را  به
صاحبش برگردانده شد. روحانى  به از ايران، اين خانه حسين روحانىی  هغيرمنتظر

رسختانه در برابر تغيير سوريه برگشت. وى كه قبالً س به يك ماه اقامت در ايران از پس
علت سوابق  ترى بود. حسين به كرد اكنون داراى موضع نرم ايدئولوژى ايستادگى مى
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تشكيالتى و نيز اطالعات وسيع مذهبى خود، در بين مخالفان تغيير ايدئولوژى از 
اى برخوردار بود. او اين بار از سوى رهبرى سازمان در داخل كشور  اعتبار ويژه

را  ها آن وگو كند و مذهبى در خارج كشور گفت ان هوادارتا با اعضا و مأموريت داشت 
ايران  به براى بار دومكه  هنگامیگيرى عليه تغيير ايدئولوژى بازدارد. روحانى  از موضع

 سازمان در انگليس بود با خودعناصر را كه از  (حسين باقرزاده) مصباحگشت،  بازمى
از  خود را با رهبرى داخل در ميان بگذارد. مصباح نيز اعتراض اوايران برد تا  به

امانت گذاشت و با يك  به اش را حقيقىی  هگذرنام . ویدمشق آمد بهانگليس 
غيرايرانى عازم ايران شد. در اولين ارتباط با افراد سازمان داخل كشور، ی  هگذرنام

 درازا كشيد. به وى گرفته شد و اقامتش در ايراناز ايران رفته  به يی كه با آن گذرنامه

روزى محمد بطور اتفاقی مدتى از اقامت مصباح در ايران گذشته بود،  كه اين از پس    
آن دو كه مخفيانه در  بيند. میهاى مركزى شهر تهران  را در يكى از خيابان يقينى

سازمان  تغيير ايدئولوژی در  اضى نسبتبردند و هردو موضع اعتر سر مى ايران به
هاى امنيتى يكديگر  داشتند از وضع ناهنجار خود، از بالتكليفى و سرگردانى و دشوارى

در انتظار  ديگر را ببينند. يقينى يكگاه گذارند تا هرچند  قرار مى ها آن ند.باخبر شد
هنوز  كه اين يران مانده بود و بارهبرى در ای  هكنند و قانعبرخوردهاى منطقى 

چندى مصباح  از پسفكر خروج از ايران نيفتاده بود.  به اش را همراه داشت گذرنامه
 يكی  هو از وى براى تهيگويد  مى يقينى به  خروج از ايرانبرای تصميم خود را 

آن دو با كمك  ،وز بعدخواهد. چند ر مىكمك كه بتواند از ايران خارج شود گذرنامه 
كه  يقينى روند. خانه در ايران كش می از يك سفارتخارجى ی  هيكديگر يك گذرنام

مصباح با آن كند و  میدر كار جعل مدارك تجربه داشت، عكس اين گذرنامه را عوض 
 شود. از ايران خارج مى

گرفت،  داخل كشور صورت مىسازمان ی  هخروج مصباح از ايران كه بدون اجاز    
محمد او را تا  كرد میپرواز  مصباح از ايرانی كه عنوان فرار او تلقى شد. روز به

كنترل گذرنامه بخش كه بدون دردسر از ببيند همراهى كرده بود تا  فرودگاه مهرآباد
گفت: و اح را فشرد گذرد. در هنگام خداحافظى، محمد براى آخرين بار دست مصب مى

مصباح با از « دادن تو متهم خواهند كرد. فرارى به دانم كه رفقاى سازمان من را مى»
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پيش آمده بود خود را از طريق  اش در كويت سرگذراندن مشكالتى كه براى گذرنامه
تماس  با سازمان در دمشقبا دشواری توانست سوريه رسانيد و  به نشين اين شيخ

 واستخ میامانت گذاشته بود،  به اش را كه قبالً در دمشق ايرانىی  هوى گذرنامبگيرد. 
 اش كه در انگلستان خانواده به مقدارى پول نياز داشت تا خود را بهبر آن،  عالوه و 

ت قبل بايس اقامت داشتند برساند. پاسخ مسئوالن سازمان در دمشق اين بود كه او مى
تشكيالت گزارش دهد.  به از دريافت هرگونه كمكى چگونگى خروجش را از ايران

مصباح كه بدون مشورت با مسئوالن سازمان در داخل كشور از ايران خارج شده بود 
 رفت. طفره مى پرسشاين  به از پاسخ كافى

 حسينخروج چگونگی آورى اطالعات پيرامون  يكى از افراد سازمان براى جمع    
محل اقامت او در دمشق، نام و مليت گمارده شد. از ايران،  )مصباح(باقرزاده
سه روز مشخص شد. اين كار  از پساى كه همراه داشت و راه فرار او از ايران،  گذرنامه

 اش، كه از مكالمات تلفنى او با خانواده به دادن كردن مصباح و گوش از طريق دنبال
گرفت، انجام شد. عليرضا سپاسى  مرزى در دمشق، صورت مى مركز تلفن برون

رهبرى جديد ی  سلطهدانست مصباح از  عنوان مسئول بخش خارج از كشور كه مى به
او را تأييد كند. اقامت مصباح در دمشق  به توانست كمك در ايران گريخته بود، نمى

دادن گذرنامه او خوددارى كرد. تصميم  درازا كشيد و سازمان از بازپس به چندين روز
من واگذار كرد. من با مسئوليت خودم مقدارى پول  به مصباح را سپاسى به كمك مالى

ی  هانگلستان با گذرنام به لندن برود. ورود مصباح به در اختيار مصباح گذاشتم تا وى
 آنجاآلمان رفت و در  به آميز بود. از اين رو وى جعلى كه همراه داشت مخاطره

جديدى دريافت ی  هگذرنام اش، از سفارت ايران ايرانى ی شدن گذرنامه گمی  هبهان به
 انگلستان بازگشت. به كرد و

بينى كرده بود، بعد از خروج مصباح از ايران،  خود پيش طور كه محمد يقينى همان    
متهم از ايران  )مصباح(حسين باقرزادهبفراری دادن  ينی راقيرهبرى سازمان در داخل، 

 كرد. 

، آپارتمان ديگرى در نزديك مسجد خيابان بغداد در دمشقی  هخانی  هتخلي از پس    
سپاسى،  عليرضا آنجا منتقل شد به يزدانياندر اين شهر اجاره كرديم. محمد  كويت
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كردند.  وآمد مى اين خانه رفت به ( نيزاسماعيل) مرتضى خاموشىو  شناس حقتراب 
دمشق تشكيالت در بندی  شكلدوماه در دمشق بود و بعد از تغييراتى كه در  يزدانيان

بار در يك عضو  داشتم براى اولين يزدانيانداد، عازم فرانسه شد. در برخوردهايى كه با 
هايى  هدف برد پيشكردم. او براى  طلبى را مشاهده مى هاى علنى قدرت سازمان، جلوه

ارزشى كه در سطح تعبير او تشكيالتى بود، از زيرپاگذاشتن معيارهاى رفتارى با به كه
سه هفته  از پس يزدانيانسازمان و بين رفقاى تشكيالت رايج بود، ابايى نداشت. 

 بودند دمشق بازگشت. او براى بررسى وضع افرادى كه در اروپا به اقامت در پاريس
مشكالت امنيتى روزافزونى كه  به يه برگشت با توجهسور به اين سفر رفته بود. وقتى به

پاريس را مطرح  به آمد مسئله انتقال رهبرى خارج براى ما پيش مى و لبنان در سوريه
 كرد.

سپاسى از  پاريس مسافرت كند به براى بار دوم يزدانيان كه اين يك روز قبل از    
عليرضا ديدار كرد.  يزدانيانيمن جنوبى بازگشت و با  به خودی  هماه مسافرت يك

آن كشور سفر  به وگوهايى با دولت يمن جنوبى، گفتی  هسپاسى براى شركت در ادام
در جريان  مرتضى خاموشى و شناس وگوها كه توسط تراب حق كرده بود. اين گفت

 شد. كمك از دولت يمن جنوبى انجام مى دريافت منظور  بود، به

و سپاسى مسائل تشكيالت خارج از كشور سازمان و نيز وضع  يزدانياندر ديدار     
كرده بود كه  نهاد پيش نيانيزدامورد بحث قرار گرفته بود. « سپيده»من و همسرم 

پاريس برود تا در آنجا با او برخورد  به فشرد، سپيده، كه بر ايدئولوژى مذهبى خود پامى
با ساعتی  نيمسپاسی ، پاريس به  بازگشت يزدانيان از پسايدئولوژيكى صورت گيرد. 

سراغ من آمد و  به سپاسیوگو  ايان اين گفتپ از پس نشست.وگو  گفت بهگانه سپيده جدا
مكه ونی د مى»و بعد با خنده افزود: « مكه؟ هرميسپيده ونی كه د مى» :درنگ گفت بی

  !«یيعنى چ
من و  سی بهجدايی من و سپيده در دستوركار گروه قرارگرفته بود. در اين راستا سپا    

من  سپيده يادآور شد كه ديگر نبايد حتا از راه نامه و تلفن با هم تماس داشته باشيم. 
داشتم، گمان برده بودم كه او از زندگی  يزدانيانوگو با  گفتيی كه از  زمينه پيشبا 

براى را هم سپاسى موافقت توانسته بود  يزدانيانخشنود بود. نامن و سپيده مشترك 



 
 مبارزه ايدئولوژيك در خارج از كشور 395

عاطفی بين ی  هشكستن رابط كه اين جلب كند. باديگر  از يكدوركردن من و همسرم 
تشكيالتى، وسايل سفر وظايف در چارچوب سختی تكانم داده بود،  من و سپيده به

 شد.  پاريسهی كردم و او رافراهم را سپيده 
 

  پاريس به نتقالا 

با خطرات  و بيروت سوخت و رفت و آمد بين دمشق در آتش جنگ داخلى مى لبنان
هاى  خاورميانه از نظر امنيتى ديگر جاى مناسبى نبود. گروهی  همنطق .زيادى همراه بود

دمشق را  لبنانی  هجاد سوز بودند مسلمان و مسيحى كه سخت درگير جنگى خانمان
دادند. بارها مسافران  مورد يورش قرار مى افراد نيروهای مخالف خود،براى شكار 

 تر بودند جرگه مسلمانان و يا مسيحيان نزديك به كه اين جرم به بخت اين جاده نگون
شد و  تفاده مىعنوان گروگان اس بهاز دستگير شدگان افتادند. گاه  دام گروه مقابل مى به

 شدند. كشته مىشكل جانگدازی  براى انتقام جويى بهنيز گاهى 

سوار  اردوگاه فلسطينى شتيال در بيروتی  هبار همراه سه مسافر ديگر از منطق يك    
سوى  به ساعتى از حركت تاكسى راه افتاديم. نيم به طرف دمشق به تاكسى شدم و
بهانه سواركردن يك مسافر سفارشى، مسير حركت را  به بود كه راننده دمشق گذشته

 ی هطرف يك منطق به اصلى بيروت دمشقی  هشدن از جاد تغيير داد و با خارج
كنترل مسيحيان پيچيد. هوشيارى مسافران تاكسى كه ناشى از خبرهاى  تحت

در اين مسير بازداشت و  رسيد، راننده را از ادامه راه گوش مى ناگوارى بود كه هر روز به
 جاده اصلى كرد. به بازگشت به او را مجبور

ويژه  هاى طرفدار نيروهاى مسيحى مسافران مسلمان و به شايع بود كه راننده    
سپردند.  نيروهاى مسلح مسيحيان مى به را ها آن ربودند و اين طريق مى به فلسطينى را

هاى مبارز  گروه به اً افراد وابستهها و مخصوص در همين جاده بسيارى از فلسطينى
عنوان فرمانده يك پايگاه  را من به« محمد الحاج»نابود شدند.  رحمانه بیفلسطينى 

عنوان يكى  شناختم. من مدتى به ، مىشهر حما، در جنوب سوريهی  هفلسطينى در حوم
هاى جوان  داشتم. در آنجا چريك آن پايگاه رفت وآمد به از مسئوالن آموزشى

ترين فرمانده  ديدند. محمدالحاج وارسته فلسطينى براى عمليات انتحارى آموزش مى
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نظامى بود كه من تا آن زمان ديده بودم. او جوانى رشيد، مؤدب، مهربان، پرانرژى و 
وجود  به مانشكه ساز جنگ لبنانجريان نظامى پرتجربه بود. درست در ی  هدر زمين

اسارت افراد نظامى مسيحى افتاد و  به دمشق امثال او نياز فراوان داشت در راه بيروت
 نفر از همراهانش در كنار جاده تيرباران شد. با بيش از ده

سنگينى نيز  سوريهبر فضاى اجتماعى و سياسى  لبنانی  هجنگ پردامنی  هساي    
هاى خود  سياستاما  اين جنگ كشيده نشده بود به طور رسمى سوريه بهگرچه كرد.  مى
انجام  به هاى درگير در جنگ گروهنيروهای نيابتی و دست برخى  به در لبنانرا 
 توانست اوضاع امنيتى مى گ لبناندرگير در جنهاى  جويى گروه رسانيد. خطر انتقام مى

و آتش زير خاكستر را در اين كشور بيفروزد. فشارهاى امنيتى و  نددگرگون كرا  سوريه
ی  هكنترل پليسى شديد، زندگى را در اين كشور بسيار سخت كرده بود. هرچه دامن

تر  و امنيتى در سوريه محكم يافت بندهاى پليسى بيشتر گسترش مى جنگ در لبنان
 دار حزب بعث تنهايى طاليه به ها بود كه هركدام خود را و عراق سال سوريهشد.  مى
هاى  داشتند. بعضى گروهدرگيری و دشمنی اين بهانه با يكديگر  به دانستند و مى

زدند  اقداماتى مى به يمت شمرده بودند دسترا غن طرفدار عراق كه فرصت جنگ لبنان
با چنين وضعى پيگرد رويارويی آمد. براى  شمار مى خطرناك به سوريهكه براى دولت 

شد. اين جو پليسى شديد  و كنترل شديدى از سوى نيروهاى  امنيتى سورى انجام مى
سازگار كشور بوديم و در حال آمدوشد در اين يك گروه مخفى كه هرگز با وضع ما 

 كشيده شود، فراوان بود. سوريهتور پليسى  به پاى ما نيز كه اين نبود و خطر

 ايران به سفر از پس، دوتن از اعضاى سازمان، «رضا»و « سميه»در همين زمان     
در دمشق  خارجى از سفارت ايرانی  هسميه و رضا با يك گذرنامدمشق بازگشتند.  به

آن دو دوماه پيش از آن براى ايران سفر كردند.  عنوان زن و شوهر به و بهند ويزا گرفت
مقدارى اسلحه و مهمات  ها آن راهى تهران شده بودند. ايران، از دمشق به بردن اسلحه

رى كه از تهران رساندند. براساس قرا به را با جاسازى در بدن و نيز در كف چند چمدان
 از پسسميه ياران داخلى تحويل داده بودند.  به وسايل را ها آن قبل تعيين شده بود،

را در يكى از  يقينىاتفاقی محمد طور  بهبار  بازگشت از ايران ميگفت كه يك
كه نشان خبر كرده بودند. اين ی هوگوی كوتا گفتهاى تهران ديده بود و  خيابان
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ذهنم را از افكار ناخوشايندى كه در آن گيرودار بود  يقينىمحمد ودن ب سالمت
 شد، آسوده كرد. بينى مى پيش

مسافرت پاريس  به پاريس، سپاسى نيز براى مدتى به يزدانيانمسافرت دوم  از پس    
بودم. اين فرد كه براى اولين  كشور، در دمشقكرد. من در انتظار ورود رفيقى از داخل 

ايران رفته بود،  به با آن خارجى كه يقينىی  هگذرنامهمان كرد، با  خارج سفر مى به بار
هاى تشكيالتى همراه داشت.  دمشق آمد. وى مقدار زيادى مدارك و پيام به از تهران

آورى وتنظيم  ها و جمع بازكردن جاسازى بارسيده،  افر تازهتحويل گرفتن بار مس از پس
 برخوردم. اى درباره محمد يقينى نامه به مدارك،

 محمد يقينىرمزی خبر داده بود ی  هرهبری سازمان در داخل كشور در اين نام   
تر  خواندم، زشتى كلمات عريان را مىگشت. هربار اين پيغام  خواهد خارج برن به ديگر
در آسمان سرنوشت محمد ابرهاى تيره پس  ازآننشاند.  شد و زخمى بر احساسم مى مى

داخل فرستاده  به خاطر پافشارى بر تفكرات مذهبى خود به ديدم. يقينى و خونينى را مى
خارج برگردد،  به راحتى به توانست ها در ايران سرگردان بود و مى او مدت كه اين شد. با
افرادى كه از نظر اعتقادى در برابر او حتا  ياران تشكيالتى خود، به جا ماند. او همان

سوی ايران، در  به پيش از ترك دمشق ايستاده بودند، وفادار مانده بود. محمد يقينى
 ايران ابدى باشد. وفادارى يقينى به سفرش گفت كه شايدآميزش  وگوی گاليه گفت

بود. در آخرين تصويرى كه  اش تشكيالتىی  هسازمان و وظيف به او بندی پایناشى از 
بينم كه در صندلى عقب يك  اى را مى از او در ذهن دارم، مرد بلندقامت و وارسته

آميز فرو رفته است. اين  اماتوبوس نشسته و با سكوتى ناخرسند در تفكراتى ابه
فرودگاه دمشق رسانيد تا راهى ايران شود و اين آخرين ديدار ما  به اتوبوس محمد را

 بود.

 داد ذهنم را نسبت خبر مىيقينی زهرآلودى كه از سرگذشت شوم محمد  ی نوشته    
ی تيمی  ه)ديری نپاييد كه خبر ترور او در يك خان شدت مسموم كرد نويسندگانش به به

 تأييد شد(.

ارمغان بياورم، اين  به روزى آزادى و آزادگى را براى ملتى دربند كه اين خاطر به من    
دانستم و در  راه را انتخاب كرده بودم. من آزادى عقيده را حق طبيعى هر انسانى مى
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ترين حق هر  خوبى جا افتاده بود. اين ساده به «الدين ال اكراه فى»ام نيز  ضمير مذهبى
خواهد بينديشد و براى تفكر خودش تبليغ كند. اما  جور كه مى سانى است كه آنان

نظرى كسانى بود كه هيچ حقى براى كسى  اكنون يكى از بهترين يارانم قربانى تنگ
جز خود قائل نيستند. اين رويداد زير هر نام و عنوانى كه باشد سانسور اعتقادات و 

پيش از ست. اين پديده و رويدادهاى مشابه حقوق ديگران و كشتن آزادى ا به تجاوز
، روابط انسانى و تشكيالتى من را با و صمديه لباف واقفی آن مانند ترور مجيد شريف

كردم كه  إحساس میدار كرده بود.   ورزيدم، جريحه آن عشق مى به سازمانى كه
برخوردهاى غيرانسانى و  بهسازمان آاليش درون  پاك و بیفتار پيوندهای دوستانه و ر

خوبى در جريان زندان و  را به . من يقينىاستغيردموكراتيك رهبرى جديد آلوده شده 
سياسى رهبرى جديد و آن شناخته بودم، ولى شايستگى انسانى  از پسسپس در دوران 

 كردم. را در برخوردها و كردارشان جستجو و تجربه مى

نيز متبلور بود. او تمام افراد  يزدانيانرهبرى داخل در رفتار  كرد عملاى از  وهجل    
كشيد و از ميدان بيرون  لجن مى به جايش هاى نابه مؤثر خارج از كشور را با قضاوت

ولوژيك ايدئ ی سازمانى و مبارزه اين كار ناپسند خود، لباس انتقاد درون به كرد و مى
 پوشاند. مى

 پست مركزى دمشق به اى پاريس رفته بود نامه به يزدانيان كه اين از پسچند هفته     
 عنوان رابط سازمان در سوريه رسيد كه در پشت آن فقط آدرس پستى ما بود. من به

بدون عنوان، احساس كردم كه نامه براى ی  ها خواندن نامنامه را گرفتم و باز كردم. ب
كه نام تشكيالتى من در آن « اَبوعلى»ی  هسپاسى فرستاده شده بود. اما با ديدن كلم

من كه در  به نسبت يزدانيانخواندن نامه ادامه دادم. نظرات تحقيرآميز  به زمان بود
. من كردمن با تشكيالت وارد ی  هديد زخمی  هديگرى بر رابطی  هصدر نامه بود ضرب

 يزدانيانترور شخصيتى كه ی  هشيو به رساندم و اعتراض خود را سپاسی به  نامه را
ترديد ناشى از  اعتمادى و وى گوشزد كردم. بديهى بود در جو بى به برد كار مى به

ارزيابى موقعيت خود در اين تشكيالت  به بايست رهبرى جديد من مى كرد عمل
ديگرى كه از ايران فرستاده شده بود، دست ی  هنام به پرداختم. در همين موقعيت مى

من « حساب ابوعلى )من( خواهيم رسيد. به و بعداً»... يافتم. در آن آمده بود كه 
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فكر  به درنگ بمانم بى كشور رهبرى داخلی  هر احكام خودسراندر انتظا كه اين جاى به
 اى افتادم. چاره

كار  به پاريس رفت تا به ،يزدانيان از پس، دو ماه 1354نيز در زمستان  سپاسی    
گى كند. بنا بود من همچنان در افراد تشكيالت رسيدی  ههم برخورد ايدئولوژيك با

رهبرى جديد  به اعتمادى كارهاى ضرورى در منطقه بپردازم، بى به بمانم و سوريه
طورى كه نظر رهبرى  داد به من نشان مىی  هروزان كرد عملسازمان، تأثير خود را در 

برخورد ايدئولوژيك با من در  خود جلب كرد و به برد سر مى به خارج را كه در پاريس
آنجا فراخوانده  به هاى تلفنى كه با پاريس داشتم دستور كار قرار گرفت. طى تماس

گرفت. با  هاى ايدئولوژيكى صورت مى عنوان شركت در بحث شدم. اين فراخوان به
اسفند  26پاريس آماده كردم. عصر جمعه  به دريافت اين خبر خود را براى مسافرت

جعلى وارد فرودگاه پاريس شدم. صبح روز بعد سپاسى  ی ك گذرنامهبا ي 1354
يك اتاق زير شيروانى منزلى در نزديكى بلوار  به تلفنى با من تماس گرفت و همان روز

 نقل مكان كردم.« ويلتون»

خبر از اوضاع تشكيالت دريافت  از پسديدارم آمد و  به اسفند، سپاسى 29دوشنبه     
انتقاد از خود بپردازم. اما من تصميم خود  به من توصيه كرد كه بنشينم و به در سوريه

با رهبرى جديد و در چارچوبى كه آن  كاری همی  هرا گرفته بودم. هيچ راهى براى ادام
سراغم آمد. او براى  به يزدانيانديدم. روز بعد  كرد، نمى رهبرى تعيين مى

« آقا»من روا داشته بود، مرا  به گذاشتن بر اتهامات و تحقيرى كه نسبت رپوشس
گونه  معناى ناسزا بود. اين لقبى بود كه در روابط تشكيالتى به« آقا»كرد.  خطاب مى

دوركردن بيش از پيش من از آن  به ناشيانه و يا مغرضانه بود، كه اين برخورد، اعم از
وگوى ما در چند ديدار كه در قرارهاى مختلف در  تانجاميد. بحث و گف تشكيالت مى

حال تعليق  به من با سازمان، ی آن رابطه از پسگرفت، تكرار شد و  صورت مى پاريس
بار سر قرار  اى يك هفتهبا من، عنوان رابط تشكيالت  به« خليل»پس  ازآندرآمد. 

گرفت. اوايل، گهگاه  اى مى نامه داد و اى مى آمد تا از وضع من باخبر شود. نامه مى
گرفتم. در يكى  هايى را كه در اختيار سازمان بود، قرض مى توسط او تعدادى از كتاب
اى تراشيد  خالى آمد و بهانه هاى سفارشيم بودم خليل دست از قرارها كه منتظر كتاب
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م كه گرفتن كتاب نيز محروم شدم. بعدها شنيد ديگر از قرضپس  ازآنكه باور نكردم. 
او كتاب  به اگر»گفته بود  يزدانياندادن كتاب را ممنوع كرده بود.  قرض يزدانيان

 «كوبد! سر خودمان مى به كند و بدهيم تفكراتش را تئوريزه مى

د، همسرم سپيده را پاريس، بدون آگاهى رهبرى جدي به ورودم از پسيك هفته     
آن دوباره زندگى با يكديگر را شروع كرديم. سپيده در  از پسمالقات كردم و چندى 

كرد، يك اتاق زيرشيروانى در  فرانسوى مىی  هكارى كه در منزل يك خانواد برابر 
پولى و  باالى آن خانه دراختيار داشت. نداشتن گذرنامه يا كارت شناسايى معتبر، بى

براى  دشوار كرده بود. در پاريسبسيار بالتكليفى و سرگردانى، زندگى را بدتر از همه 
هاى مترو  ويژه در بيشتر ايستگاه بودن از كنترل پليس كه در سطح شهر و به درامان

 كرديم. مستقر بود، بايد بسيار محتاطانه رفتار مى

 

  جدايى از سازمان 
بود. ما با هم در پارك گل  1355آبان  12در  يزدانيانآخرين ديدارم با محمد  

جايى كه ی  ههاى بسيار، دربار چينى مقدمه از پس يزدانيانقرار داشتيم. آن روز  پاريس
« ظفار« به كرد كه نهاد پيش براى اقامت من درنظر گرفته بود صحبت كرد. او

بعد موكول كردم. هدف  به كار معلمى بپردازم. من جواب را مسافرت كنم و در آنجا به
سو مرا از محيط كار سازمانى و تشكيالتى دور كند و از  از اين تبعيد اين بود كه از يك

 سوى ديگر مسائل امنيتى ناشى از اطالعاتى كه من همراه داشتم، حل شود. با رفتن
كم پاك  كمآن ديار ی  ههاى دورافتاد ت تشكيالتى من در كوهپايهظفار اطالعا به

خودم را  نهاد پيش يزدانيان نهاد پيش به اين ديدار ضمن اعتراض از پسدو روز  شد. می
كنم كه زندگی مطرح كردم و آن اين بود كه بدون وابستگى تشكيالتى در جايى 

بتوانم تجربيات و توانم را و   وهاى مبارز ايرانى وجود داشته باشدامكان تماس با نير
 كه اين كار گيرم. يك هفته بعد از عنوان يك فرد مستقل به آن نيروها، به به در خدمت

مسئوالن ارگان »امضاى  به اى فرستادم. خليل با نامه يزدانيانمن جوابم را براى 
كه در ده صفحه تايپ شده بود سر قرار آمد. براساس اين نامه كه تهديدآميز  «مربوطه
 شد. من رده شده بود و روابطم با سازمان رسماً قطع مى نهاد پيش نيز بود
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داشتن كارت شناسايى معتبر و  زندگى بدون داشتن ارتباط با سازمان و بدون همراه    
اى بودم كه سرانجام اطالعاتى از طريق يكى  فكر چاره به يا گذرنامه، بسيار دشوار بود.

 دست آورديم. من و همسرم سپيده تصميم گرفتيم از دوستان درباره اقامت در سوئد به
اطالع تشكيالت رساندم. صبح چهارشنبه  به سوئد مسافرت كنيم. اين تصميم را نيز به

خليل  ، ضمن آخرين مالقات تشكيالتى با«رسپاى»آبان، در ايستگاه متروى  19
 وى تحويل دادم و خداحافظى كردم. به هرچه از سازمان نزدم بود

را، از طريق « نادر»نام  تلفن يك ايرانى مقيم سوئد بهی  هچند روز بعد، شمار    
تلفنى با نادر، از شرايط و امكانات ی  هدست آوردم و طى مكالم به دوستى در لندن

ر همين فاصله، سپيده مقدارى پول از پدرش در اقامت در آن كشور مطلع شدم. د
بليط، ساعت ی  هتهي از پسبليط هواپيما را ميسر ساخت. ی  هايران دريافت كرد كه تهي

در مورد من صحبت سوئدی نادر خبر دادم. نادر با يك وكيل  به استكهلم را به ورود
سوئد استقبال  به اتلفنى بسيار صميمانه از مسافرت می  هكرده بود. نادر كه در مكالم

 فرودگاه استكهلم به ايرانى خودی  هكرده بود، گفت كه همراه يك دوست باتجرب
 ، كمك كند.يداى در فرودگاه پيش آ جعلى مسئلهی  هخاطر گذرنام به خواهد آمد تا اگر

 گونه گذرنامه و يا كارت شناسايى معتبرى نداشتم، از چندى پيش من كه هيچ    
آن بودم تا در صورت نياز، مدركى براى اثبات هويت داشته باشم. تنها ی  هفكر تهي هب

رانندگى بود كه هنگام ترك ايران در محل اقامتم مانده ی  همدرك من يك گواهينام
ياد داشتم،  به يك آدرس كه از شش سال پيش از آن به اى براى برادرم بود. نامه

برادرم خواهد رسيد يا نه، نوشته بودم كه  به دانستم فرستاده بودم. در اين نامه كه نمى
يك نشانى در آلمان پست كند. نشانى  به ام پيش اوست آن را رانندگىی  هاگر گواهينام

آن دسترسى داشت. درست در  به آلمان يك آدرس غيرمستقيم بود كه يكى از دوستان
دستم رسيد كه در  آدرس آلمان به به راناى از اي نامه اقامتم در پاريسی  هآخرين هفت

خواهد رفت.  پاريس و لندن به آن نوشته بود كه پسرعمويم همراه يك تور سياحتى
تاريخی كه  شده بود.نوشته هاى محل اقامتش نيز در نامه  زمان مسافرت او و نام هتل

وزی بود كه نامه بدستم رسيده رفت درست همان ر می پاريساين تور مسافرتی از 
المللى پاريس رفتيم. اما گروه مسافرتى  هتل بين به درنگ همراه با سپيده بىبود. 
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محل  به قصد لندن ترك كرده بود. شب آن روز به دوساعت پيش از آن، پاريس را
اقامت تور در لندن تلفن كردم و با پسرعمويم تماس گرفتم. او كنجكاو بود بداند كه 

او گفتم كه در آلمان مشغول تحصيل هستم.  به كنم. ا و چگونه زندگى مىدر كج
پسرعمويم مراجعه كند و  به همان شب از دوستى در لندن خواهش كردم كه

 ام را بگيرد. گواهينامه

عنوان  رانندگى من بهی  هگواهينام سوى استكهلم به از پروازپيش يك روز سرانجام     
شارل »آبان سپيده مرا در فرودگاه  28دستم رسيد. بعدازظهر  شناسايى به تنها مدرك

دادن  نشانفرود در استكهلم و  از پسسوئد شدم. راهی بدرقه كرد و من « دوگل
با يك ساعت و نيم  كه اين بدون ويزا، مورد بازپرسى پليس قرار گرفتم تای  هگذرنام

 توانستند بدون داشتن رواديد مىنيان يراتأخير وارد سالن ورودى شدم. در آن زمان ا
كشورهاى اروپايى از جمله سوئد مسافرت كنند. بنا بود وقتى وارد سالن عمومى  به

اى پوشيده بود و يك كتاب قرمزرنگ در  شوم، نادر را كه كاپشن سورمه فرودگاه مى
بود.  نام حسين نيز همراه او دست داشت، بشناسم. وقتى نادر را مالقات كردم جوانى به

وى در امور پناهندگى تجربه داشت و بنا ی  هگفت به حسين همان دوست نادر بود كه
ساعتى انتظار در  از پسعلت تاخير در مالقات با نادر، وى  من كمك كند. به به بود

سالن فرودگاه، با وكيل تماس گرفته بود. وكيل گفته بود يك ساعت ديگر نيز در 
 اطالع او برساند تا وى ورودم را به من خبرى نشد جريان راانتظار بماند و آنگاه اگر از 

 گيرى كند. سوئد پى به

راه  سوى شهر به راند نشستيم و به من و حسين در اتومبيلى كه نادر آن را مى    
افتاديم. برف نازكى كه زمين را پوشانده بود، از آب و هواى سرد اين مناطق حكايت 

هر منزل او برويم و سپس  به اول براى نوشيدن چاىكرد. با اصرار حسين بنا شد  مى
ی  همنطق به ساعت نيم از پسشويم.  جمعمنزل نادر ديدار در ی  هسه نفر برای ادام

رسيديم. حسين ضمن پذيرايى با چاى و شيرينى،  Kungshamraدانشجويى 
خواست همه چيز ميهمان ناشناخته را  او مى از من داشت.گوناگونى  های  پرسش

ام.  زندانى بوده مدتى در لبنانپيش از اين سربسته گفتم كه  يی  گونه ند. من بهبدا
چندان مهمى بود كه بر من گذشته بود، احساس كردم  گرچه اين يكى از جريانات نه
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فكر كرده بودند كه من يك دانشجوى  ها آن اند. جا خوردههر دو كه حسين و نادر 
ام و حاال براى  ام را از دست داده يك دليل سياسى گذرنامه به خارج كشور هستم كه

را دچار  ها آن باعث نگرانی و بودن من در لبنان آيم. خبر زندانى سوئد مى به اقامت
آن دو را ی  هرفت هاى درهم لحظاتى چهره من شد.  نسبت به ها آن بدگمانینگرانى و 

گفتم كه را از نگرانی بيرون بياورم  ها آن راى آنكهدر فضاى سرد اتاق تماشا كردم و ب
 ام. خاطر جنايت در زندان نبوده به

ترسيدند كه  مى ها آن فكر فرو رفته بودند. به نادر و حسين در پريشانى آشكارى    
شب حسين خودش را از جريان  يك ماجراى خطرناك كشيده شود. همان به پايشان
دريغ داده بود، پس گرفت. او  هاى بى ه براى كمكمن دور كرد و قولى را ك به كمك
من اينقدر پيچيده است، هرگز دخالت  ی هدانست مسئل جا گفت كه اگر مى همان
راستش اين »كرد. حسين براى پوشاندن ترسى كه بر او چيره شده بود، گفت:  نمى

تو دشوارتر ی  هخاطر سوابق سياسى كه دارم مسئل به است كه اگر من دخالت كنم
اى كوچكى  آپارتمان اجاره به ساعت هشت شب از خانه حسين خارج شديم و« شود. مى

داشت، رفتيم. من ناچار بودم برخى از مسائل خود را  Danderydكه نادر در منطقه 
زد براى نادر توضيح دهم تا بتوانم از او كمك  امنيت كسى لطمه نمى به تا آنجا كه

 رسيدن من باخبر شد. سالمت به تلفن زد و از بگيرم. ساعت ده شب سپيده از پاريس

 آن شب تا پاسى از شب با نادر صحبت كردم. او بسيار وحشت كرده بود. او با    
با وكيل براى روز دوشنبه قرار گذاشته بود كوشيد تا همان شب تلفنى وكيل را  كه اين

كه در يك قطار شهرى  من بگذارد. صبح شنبه، نادر "بغرنج"ی  هدر جريان مسئل
سركارش رفت و من چكمه و كت بارانى او را كه  به كرد چى كار مى عنوان كنترل به

هاى گشادى كه بر تنم آويزان بود، مدتى در  قرض گرفته بودم، پوشيدم. با لباس
اطراف خانه گردش كردم. پوشش سفيدى از برف بر همه جا نشسته بود. وزش باد 

 سوزاند. مى ها را سرد زمستانى گوش

همراه نداشت. يك  به اى آبان چيز تازه 30و  29روزهاى شنبه و يكشنبه     
كردم از آن چيزى بفهمم. كلمات شبيه  صبح سوئد را گرفته بودم و سعى مىی  هروزنام

كرد، آهنگ تلفظ لغات آلمانى بود.  را ادا مى ها آن انگليسى زياد داشت ولى وقتى نادر
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افتادم. زبان سوئدى كه  ياد زبان تركى مى به دادم ويزيون گوش مىراديو يا تل به وقتى
نظرم خيلى خشك و خشن و خالى از  به آلمانى نزديك است به التين دارد وی  هريش

 آورد. ذهن مى به طورى كه نوعى بدسليقگى را زيبايى و لطافت بود به

زد. او مرتب  تم، دامن مىاى كه داش دلشوره به آلود نادر، ها و برخوردهاى ترس گاليه    
گفت دشوارى مسئله من براى  كرد و مى از بدخوابى ناشى از پريشانى خاطر گاليه مى

است هاى گذشته، يبوست مزمنى را كه داشته  خوابى شب آفريند و كم او كابوس مى
دريغ  محبت بى به ها بود اندازد. من كه سال شدت بخشيده است و دارد او را از پاى مى

گونه  ى ياران سازمانى خو گرفته بودم و هرگز در هيچ شرايط دشوارى، اينو يكدل
كردم كه باد  جربزه و ترسو قلمداد مى شكوه و گاليه نديده بودم، نادر را آدمى بى

تراشى را از حسين آموخته بود و  ديد. نادر هم بهانه ماليم صبحگاهى را طوفان مى
ضررم تمام  به مك كند ممكن استمن ك به گفت علت ترسش اين است كه اگر مى

بار در تظاهرات دانشجويى ضدشاه، در  كرد كه يك شود. دليلش را هم چنين بيان مى
ی  هطور نمايشى اعدام شده بود و اين سابق به در استكهلم برابر سفارت ايران

 ست كند.توانست براى من مسئله و پاپوش در شدن او، مى نعش

نام مركز امور مشاورتى  يك دفتر خصوصى به به صبح دوشنبه همراه نادر    
يعنى « (Hej)هى »ها  سوئدى به رفتيم. وقتى نادر پناهندگان در مركز شهر استكهلم

ها خيلى خشك و  افتادم. سالم سوئدى ها مى گفت ياد درودهاى نازى مى« سالم»
 آمد. نظر مى احساس به كوتاه و بى

آپارتمان كوچك مركز مشاورت، كه در طبقه اول ساختمانى در يك خيابان فرعى     
موجود در اتاق ی  هقرار داشت، تنگ و تاريك بود. وسايل ساد در مركز استكهلم

جويى بسيار داشت. در اين مركز غيرانتفاعى چند حقوقدان  انتظار، حكايت از صرفه
نفع  به هيچ پاداشى، به داشت داراى گرايشات چپى بودند، بدون چشمسوئدى كه 

وگو  در مورد وضع من گفت« (EVA)اِوا »كردند. با  متقاضيان پناهندگى كار مى
بايست قبل از اشتغال در پست  التحصيل حقوق قضايى بود مى كرديم. او كه فارغ

گرمى از من و  به و آراسته كرد. اين خانم جوان عنوان حقوقدان كار مى وكالت مدتى به
احساس كلمات و نحوه  مسئله دشوارم استقبال كرد و برخالف برداشتى كه از تلفظ بى
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گفت « اوا»رو شدم.  انسانى پراحساس روبهبا سالم سوئدى داشتم، با رويى گشاده و 
خوبى حل شده است، بنابراين جاى  دشوارتر از مورد من نيز بهحتا  كه مسائل

انى نيست. قانون پناهندگى در آن زمان چنان بود كه اگر كسى خودش هيچگونه نگر
توانست خود تصميم بگيرد و متقاضى را از كشور  كرد، پليس مى پليس معرفى مى به را

پليس  به روز در سوئد اقامت كرده بود و بعد اخراج كند. اما در صورتى كه فردى ده
شد. من  اره مهاجرت فرستاده مىاد به وى براى بررسىی  هكرد، پروند مراجعه مى

 روزى بودم. صبرانه در انتظار گذشتن چنين ده بى

  

 

 بازداشت و محاكمه در سوئد
تلفن كرد و بنا شد  Danderydپليس منطقه  به آذر، نادر 9بعدازظهر چهارشنبه  

 ساعتى بعد در پاسگاه پليس حاضر شوم. ساعت سه و نيم بعدازظهر همراه نادر
ها، خانمى پشت يك ماشين  س مراجعه كرديم. در اتاق پليس امور خارجىپاسگاه پلي به

هاى مرا  كرد و پاسخ اى از من سؤال مى براساس پرسشنامهپليس تحرير نشسته بود. 
جعلى كه از كسى قرض گرفته و عكسش ی  هنوشت. من گفتم كه با يك گذرنام مى

ام. فتوكپى  پس فرستاده ام و آن را براى صاحبش سوئد آمده به را عوض كرده بودم
 راهداد كه من از  پليس دادم. اين سند نشان مى به فرودگاه را به گذرنامه و مهر ورود
اين  به وارد سوئد شده بودم. در پاسخايرانی ی  هگذرناميك داشتن  فرودگاه و با همراه

پليس معرفى نكردم گفتم كه در  به محض ورود در فرودگاه خود را به كه چراپرسش 
رانندگيم بودم تا بتوانم بدان وسيله هويتم را اثبات كنم. ی  هانتظار دريافت گواهينام

از مسئوالن « كارين» كه اين پايان بازجويى، مدتى در بيرون اتاق منتظر شدم تا از پس
طول انجاميد  به ساعت چند آمدوشد كه حدود نيم از پسباالترش كسب تكليف كرد. 

كشور در بازداشت پليس هستم و  به خاطر ورود غيرقانونى به كارين اعالم كرد كه من
 مركز پليس استكهلم به از آنجا كه ارتكاب جرم در فرودگاه صورت گرفته است بايد

بازداشگاه اين پاسگاه برده  به اجرا درآمد و من به درنگ فرستاده شوم. حكم بازداشت بى
 شدم.
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 ى را در يك قفس چوبى گذراندم. بعد يك مأمور پليسبازديد بدنى دوساعت از پس    
شوم. همراه دو  استكهلم منتقل مى به سراغم آمد و خبر داد كه تا چند لحظه ديگر به

زيرزمين پاسگاه كه گاراژ پليس بود رفتم و در  به شخصى، با آسانسورلباس پليس 
ته بودند در اى جاى گرفتم. دو مأمور كه جلو نشس عقب يك فولكس واگن قورباغه

كه  ها آن يكى از به نداشت. منها  آن به كردند كه هيچ ربطى بين راه سؤاالتى مى
ها در سوئد ناراضى است،  داد كه از حضور خارجى كرد و نيز نشان مى مرتب سؤال مى

 گفتم اين جا كه جاى بازپرسى نيست.

ومبيل پياده شديم و با آسانسور تا از ات بيست دقيقه بعد در مركز پليس استكهلم    
كرد و اصرار  گرفتن من خوددارى مى طبقه چهارم باال رفتيم. پليس استكهلم از تحويل

پاسگاهى كه در آنجا خود را معرفى كرده بودم، برگرداند. سرانجام  به داشت كه مرا
موران تلفنى قرار بر اين شد كه در بازداشتگاه استكهلم بمانم. مأ تماسچند  از پس

قدى كه  بازداشتگاه موقت پليس مركزى تحويل دادند. زندانبان ميان به همراهم مرا
آميز جرمم  رسيد، جلو آمد و با لحنى خشونت نظر مى ها كوتاه به ساير سوئدى به نسبت

ی  هبرخورد خشن اين مرد خاطر« گذرنامه جعلى.»را پرسيد. مأمور همراهم گفت: 
ر ذهنم زنده كرد. چند قدمى همراه او پيش رفته بودم برخوردهاى پليسى گذشته را د

كه وى ايستاد و همانجا در ميان راهرو، بازرسى بدنى را آغاز كرد. سبك كار او نيز 
توانست چنگ  هرجاى بدن كه مى به هاى ديگر بود. گردى در زندان مانند بدن

م كه در جاى كرد. دو قرص سيانور براى احتياط همراه داشت انداخت و جستجو مى مى
 ها آن ايران فرستاده شوم از به مطمئنى جاسازى كرده بودم تا اگر در بدترين حالت

 استفاده كنم.

اتاق كوچكى هدايت شدم. اتاق تميز و زيبا بود. يك تخت  به بازرسى بدنى، از پس    
زمين و ديوار  به اش با الك جال يافته بود خورده چوبى كه رنگ طبيعى چوب صيقل

زد. شيرهاى آب گرم و سرد  اى برق مى ب شده بود. دستشويى چينى در گوشهميخكو
بار مصرف، از بهداشت و نظافت  غيرقابل انتظار در اين  هاى يك و روتشكى و مالفه

بازداشتگاه حكايت داشت. ديدن اين جايگاه و وسايل آن داشت احساس دلنشينى 
ی  ههم روپايى احساس كنم مثلخود را در يك هتل ا كه اين آفريد. اما قبل از مى
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هاى ارتباطم را با دنياى  هاى پيشين، درى سنگين پشت سرم بسته شد و رشته زندان
ی  ههم كريه زندان در ذهنم جان گرفت وی  هشدن در، چهر بزرگ قطع كرد. با بسته

داد كه آنجا كه آزادى نيست  . اين پديده نشان مىبردنابودى  به هاى آن اتاق را زيبايى
كشد. اينجا زندان بود و من  ها را در خود مى زيبايىی  ههم نقدر زشت است كهآ

 زندانى.

    
ها و  زمين، ديوارها خالى از تراشيدگى مشرقی  ههاى پرافسان برخالف زندان 

حال آدميزادى در اين سلول نبوده است تا اثرى از  به ها بود. انگار كه تا يادگارنويسى
هايى كه پيش از اين ديده  اى گذاشته باشد. ديوارهاى سلولهنر و يا عصيانش را برج

كارى بود. در آنجا گاه شعرى سوزناك كه از دلى سوخته  بودم پر از نوشته و يا كنده
اى را نمايش  زده، قهر در زنجيرافتاده برخاسته بود نقش ديوار بود و گاه كلماتى طغيان

شاعرانه، همه چيز را زيباتر از آنچه بود داد. برخى نيز در تنگناى زندان، با احساسى  مى
كردند. چنين  هاى اميد را در جمالتى دلربا نقش ديوار سلول مى ديدند و شكوفه مى
ديار  به كاست و گاهى دل را هايى از خشونت و سنگينى آن ديوارهاى سترگ مى پيام
 داد یزندانى آرامش م به برد و مرز آرزوها مى بى

هاى كاغذى را كنار زدم و راحتى تشك نرم روى تخت را  هپتوهاى سبك با مالف    
سراغم آمد. همراه وى از راهروهاى  به احساس كردم. يك ساعت بعد مأمورى

نظر  گوناگون گذشتم و وارد اتاقى شدم. مردى بلوند و در كنارش مردى كه به
كه عربى از من پرسيد  به غيرسوئدى بود پشت ميز تميزى نشسته بودند. مرد خارجى

انگليسى  به دانم. كنم. من چنين وانمود كردم كه عربى نمى آيا عربى صحبت مى
جاى مترجم فارسى، مترجم عربى  گويد. معلوم شد كه پليس به پرسيدم كه چه مى

ها ايران را يك  آورده بود و اين ناشى از اين بود كه پليس هم مثل خيلى سوئدى
كرد كه  نهاد پيش ماده بازجويى كرده بودپنداشت. بازپرس كه خود را آ كشور عربى مى

زبان انگليسى انجام شود. من گفتم كه بازپرسى بايد با حضور وكيل انجام  به بازجويى
عنوان وكيل خود نام بردم بازپرس گفت كه او يك حقوقدان  گيرد. همين كه از اِوا به

زپرس براى تواند در بازپرسى حضور داشته باشد. اصرار با است، وكيل نيست و نمى
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جايى نرسيد. از آنجا كه اختيارات او در مرزهاى مشخص  به بازجويى بدون وكيل
سلول  به پليس بازداشتگاه سپرد و به زدن، مرا لختى چانه از پسشد،  قانون محدود مى

شدم، بازپرس اعالم كرد كه  تميزم برگردانده شدم. وقتى از اتاق بازپرسى خارج مى
درازا خواهد كشانيد، زيرا وى در چند  به ، مدت بازداشت راخوددارى من از پاسخگويى

 روز آينده وقت بازپرسى مجدد ندارد.

بازداشتگاه زندان كه در طبقه ششم بود منتقل  به روز بعد مرا از بازداشتگاه موقت    
جاى گرفتم. رفتار پليس در اين بازداشتگاه بهتر از  19كردند و در سلول شماره 

 زندان در برگىی  هشد اتاقم، مقررات نوشته به رسيد. با ورود نظر مى ت بهبازداشتگاه موق
بزرگى كه در انتهاى اين ی  هدستم داده شد. پنجر هاى سوئدى و انگليسى به زبان به

گشود.  مى مسلول نسبتاً فراخ قرار داشت، ميدان و پارك بزرگ و سرسبزى را در برابر
بتواند از آن براى خودآزارى استفاده كند،  در هيچ جاى اتاق جاى تيزى كه زندانى

دستشويى داخل اتاق، فاقد هرگونه برجستگى بود. صبحانه، ناهار و حتا  وجود نداشت.
چنين غذايى را فقط در هواپيماهاى مسافربرى ديده ی  هشام، تميز و پربركت بود. نمون

 در انتظارم بود.خواه نا هايی بود كه خواه های بازجويی دشواریدرگير  بودم. ذهنم 
اش پرهيز كنم كالف سردرگمی  چه بايد بگويم و چه چيزهايی را بايد از گفتن كه اين

. همكاری داشت الملل بينسوئد با پليس كرد.  میخود مشغول  بود كه فكرم را به
در اين كشور تأثيرگذار  گاهیهم از پرونده سازی و اتهاماتی كه بتواند در داد ساواك

ايران نيز جايی برای نگرانيم  باشد ابايی نداشت. بنابراين ريسك فرستادن من به
 داشت. 

 غذا، در ته يك ليوانی  هفهميدم چرا با هر وعد نمىسينی غذايم افتاد.  به چشمم    
را ها كه ليوان بزرگى  ريختند. اين كار سوئدى چند قاشق مرباى صاف مىی  هانداز به

من كه در افكار خود غرق رسيد.  نظر مى به كردند، احمقانه براى كمى مربا استفاده مى
نداشتم. بنابراين هيچوقت در اين ته ليوان را از  مربابيرون كشيدن ی  هحوصلبودم 

از زندان آزاد شدم، فهميدم كه اين  كه اين از پسبازداشتگاه از اين مربا استفاده نكردم. 
ها مايه را  هم زد. سوئدى بايد روى آن آب ريخت و بهبوده است. بت شری  همربا ماي

اى گوارا بسازد. هر فرد بازداشتى  ميل و سليقه خودش نوشابه به دادند تا زندانى مى
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ميل خود شكالت، ميوه، روزنامه و مجله  به كرد تا مقدارى پول توجيبى دريافت مى
شده  داشت و هر فرد بازداشت سفارش بدهد. قلم و كاغذ در اختيار همگى قرار

 توانست يك راديوى ترانزيستورى نيز از دفتر بازداشتگاه قرض بگيرد. مى

اثبات  از پسها با متهمان و مجرمان طى دوران بازپرسى و نيز  برخورد سوئدى    
هايى است كه در دنيا نمونه است. قوانين دادگسترى براساس  جرم، داراى ويژگى

حمايت از حقوق افراد جامعه بنا شده است. براساس قانون نام و انسان و  به احترام
شود. نام متهم تنها وقتى  مشخصات متهم مادام كه جرمى اثبات نشده است علنى نمى

شدن نام مجرم را  اثبات رسيده باشد و دادگاه نيز علنى به تواند علنى شود كه جرم مى
گونه فشار  م خود آزادانه، بدون هيچرسد كه مته اثبات مى به تأييد كند. يك جرم وقتى
اعتراف نيز وقتى قابل قبول است كه متهم از روانى  بپذيرد.و شكنجه، ارتكاب جرم را 

براى اثبات جرم بايد وسايل ارتكاب اگر متهم جرم خود را نپذيرد سالم برخوردار باشد. 
دست آمده  ناپذيرى مانند اثر انگشت يا مشخصات ژنتيكى به جرم با عالئم اجتناب

ارتكاب جرم همراه با اثرى از متهم نيز در ی  همتهم اعتراف نكند و وسيلاگر باشد. 
محكوميت  از پسرساند.  اثبات نمى به دادن افراد، جرم را دسترس نباشد، تنها شهادت

كه علنی شدن نام فرد محكوم تشخيص دهد يك فرد در دادگاه اگر هيئت دادرسی 
هدف اساسى دستگاه است نام مجرم آشكار نخواهد شد. بار  او زيانی  هبراى آيندشده 

دليل  به هايى است كه قضايى پيشگيرى از جرم و بازسازى شخصيت انسان
شود،  زندان محكوم مى به اند. كسى كه ارتكاب جرم زده به هاى تربيتى دست نارسايى

مدت  شود. او بايد در طبق قانون فقط براى مدت زمانى مشخص آزاديش محدود مى
حقوقى كه قانون ی  ههم عنوان يك عضو جامعه از محكوميت در زندان باشد. اما به

هاى درازمدت حق تحصيل و  حبس به براى او قائل است، برخوردار است. محكومان
 هاى تحصيلى را دارند و از امكانات بسيارى نيز برخوردارند. عرصهی  ههم آموزش در

ها سركشيد  يكايك اتاق به بود كه نگهبان زندانساعت حدود شش بامداد پنجشنبه     
ساعتى بعد از آن صبحانه پخش شد. ساعت هفت بود كه  و همه را بيدار كرد. نيم

سوئدى چيزى گفت. من منظورش را نفهميدم و هاج  به وباز كرد مأمورى در اتاقم را 
و از اتاق خارج  من فهماند كه لباس بپوشم به اشاره پليس باكردم.  او نگاه مى به و واج
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از پلس گشتم.  مىهنگام  نابهدنبال علت اين فراخوانى  به شوم. در حال پوشيدن لباس،
آسانسورى كه  بهكرد. چركين را دلم او جوابى  بی« به كجا خواهم رفت» پرسيدم كه:

كمى از اتاقم بود هدايت شدم. من تنها در آسانسور بودم كه مأمور، در را ی  هدر فاصل
راه افتاد. چند لحظه بعد كه در آسانسور باز شد با  سوى باال به به انسورو آست بس

سويى كه او  به مأمور ديگرى كه در مقابل آسانسور ايستاده بود خارج شدم وی  هاشار
 بزرگ ايستاده بود. او یدربرابر نگهبان در يك اشاره كرد، رفتم. در انتهاى راهرو، 

طرفى كه اشاره كرد راهم را  به نفهميدم ولى سوئدى چيزى گفت كه معناى آن را به
ادامه دادم. وارد اتاقكى شدم كه در آن بوران شديدى از برف در گردش بود. بوران 

اى از برف، سقف اتاقك را در  فشردهی  هكرد. هال چنان شديد بود كه ديد را محدود مى
يافتن جوابى بودم. دنبال  دانستم در كجا هستم. در ذهنم به خود پنهان كرده بود. نمى

كرد. احساس بودن در  اتاق، فضاى داخل يخچال را تداعى مىی  هالعاد سرماى فوق
مرا براى  كه اين اى با تجارب گذشته درهم آميخت و فكر سردخانه براى لحظه

ذهنم راه يافت. پاهاى خود را محكم بر زمين پربرف  به اند آنجا فرستاده به شكنجه
و از  كنم  میمن در موضع خود پافشارى »كردم كه  مه مىكوبيدم و زيرلب زمز مى

 سرماى شديد« امنيت سازمان و افراد ديگر لطمه بزند سخن نخواهم گفت. به آنچه
راحتى از مرز كت و شلوار نازكم رخنه كرده بود و همراه سرمايى كه از سر بدون  به

 لرزه انداخته بود. به شد، مرا پوششم احساس مى

گاه حركت مكرر خود را در طول و  مت در برابر سرماى اين شكنجهبراى مقاو    
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 

ه در فضاى اى نه چندان دور مرد ديگرى را ديد ك چشم آمد. نگاهم در فاصله به
اى از  اى يك نگهبان كه در پس پوشه مشابهى در رفت وآمد بود. اونيفورم سورمه

آلود پيش رفتم. او  سوى نگهبان در هواى مه به شد. برف، رنگ باخته بود نيز ديده مى
اگر سردت »انگليسى گفت:  به ديد كه پشت تور سيمى ايستاده بود و لرزش من را مى

دوستى مردى كه مرا از  اى از انسان براى لحظه« برگردى.اتاقت  به توانى هست مى
متوجه شدم كه اتاقم  به بازگشت از پسخوشحال شدم. كرد  گاه خالص مى شكنجه
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محل هواخورى بود كه باالى بام زندان  گاه إحساس كرده بودم  جايی را كه شكنجه
نمايش  به زندانيان است. برف و بوران نيز سرشت زمستان سرد سوئد رای  هروزان

هاى ديگر چشيده بودم، از فضاى هواخورى،  گذاشته بود و من براساس آنچه در زندان
 گاه ساخته بودم. براى خود شكنجه

بيدارى، صبحانه و هواخورى مثل روز پيش انجام شد. ی  هصبح جمعه نيز برنام    
ی  هالبراتوارى در طبق به نگارى بردارى و انگشت نزديك ظهر بود كه براى عكس

چهارم برده شدم. حدود ساعت چهار بعدازظهر همان روز مردى كه لباس شخصى 
اتاقم آمد. آن مرد خود را بازپرس معرفى كرد  به برتن داشت همراه يك نگهبان زندان

 و گفت كه يك مترجم فارسى براى كمك در بازپرسى دعوت كرده است. همراه او
 اتاقش در طبقه چهارم رفتم. به

اى  گل رنگارنگ آراسته بود. روى رفچه هاى زيبا و يك دسته زپرسى با مبلاتاق با    
رنگ قرار  تاج طاليى به اى و مزين رنگ سورمه به بر سينه ديوار يك كالهخود پليس

كرد. كشوهاى ميزى كه جلو بازپرس  بودن محيط را خاطرنشان مى داشت كه پليسى
رنگارنگ، با  (diodsديودهاى )هاى الكترونيكى مختلف بود و  بود پر از دستگاه

 داد. چند لحظه بعد از ورود ما ها را خبر مى بودن دستگاه هاى خود زنده زدن چشمك
دار احوالپرسى كرد.  گويشزبان فارسى  به اتاق، مرد قدبلندى وارد شد و با خوشرويى به

هاى  عنوان مترجم دعوت شده بود. با او در حال صحبت بودم كه جوانى با لباس او به
معرفى كرد. توماس گفت كه اِوا، او « توماس»ما پيوست، دست داد و خود را  به مرتب
آنجا فرستاده است. بازپرسى در حضور وكيل و با كمك مترجم  به عنوان وكيل من را به

كرد و  آرامى سؤال مى به دوخت من مى به آغاز شد. بازپرس در حالى كه نگاهش را
ها كوتاه و روشن بود. بازپرس  گرداند. سؤال و جواب مىفارسى بر به را ها آن مترجم

نوشت و بعد جلو ميكروفونى كه  ها را اول مى خواند و جواب اى مى سؤاالت را از نوشته
هاى الكترونيكى بايگانى شود.  جعبهی  هتا در حافظكرد  بازگو میفشرد،  در دست مى

ن در چارچوب اطالعاتى بود هاى م دادم. جواب طور خالصه پاسخ مى سؤاالت به به من
ام را  سوابق زندگىی  ههم آن دست يافته بود. سؤاالت بازپرس به كه پليس ايران

خاطر حفظ امنيت و سالمت ديگران از  گرفت. در پاسخ چند سؤال گفتم كه به دربرمى
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داد  تفاوت نشان مى خود را در اين مورد بى كه اين معذورم. بازپرس باها  آن به پاسخ
 خواهد بگيرد. كرد تا شايد جوابى را كه مى را در لباس ديگرى تكرار مى سؤالش

توماس خونسردترين وكيلى بود كه من تا آن زمان ديده بودم. هيجان و احساسى     
دادند با شخصيت اين وكيل سوئدى بيگانه  از خود نشان مى كه وكالى من در لبنان

آخر  به ى ساكت نشسته بود وقتى سؤاالت بازپرسبود. توماس كه در طول بازپرس
او بدگمانی شخص صحبت كرد و سؤاالتى را مطرح كرد كه نشان از  به رسيد شروع

پايان رسيد. و بازپرس اعالم  به من بود. بازپرسى بعد از دو ساعتی  هگذشت به نسبت
« جعلى ی هاستفاده از گذرنام»بعد دادگاهى براى بررسى جرم ی  هكرد كه آخر هفت

 تشكيل خواهد شد.

همواره اين نگرانى وجود داشت كه ايران با طرح يك تهمت جنايى از طريق     
سوئد، يكى از  به المللى كارم را دشوار كند. چند روز پيش از آمدن من پليس بين

رور قرار گرفته و نام كيكاوسى، هدف يك ت به در پاريس اعضاى مهم سفارت ايران
عهده نگرفته  زخمى شده بود. از آنجا كه كسى تا آن هنگام مسئوليت اين ترور را به

من برانگيزد. چندماه بعد يك گروه فرانسوى اين  به توانست سوءظنى نسبت بود مى
 خود نسبت داد. به عمليات را

من در پاسخ  شناختم. هاى بازپرس اين بود كه نادر را از كجا مى يكى از پرسش    
آشنا بودم و براساس همين آشنايى  دبيرستان در مشهدی  هگفتم كه با او از دور

عنوان ميهمان پيش او رفتم. من تأكيد كردم كه نادر از  سوئد به به ورود از پسديرين، 
خروج از  از پسخبر بوده است.  فعاليت سياسى و آنچه در اين راه بر من گذشته، بى

 بازپرسى، بازپرس مرا تا سلول بازداشتگاه همراهى كرد. اتاق

اى سپرى شد. در  روزهاى شنبه و يكشنبه كه تعطيلى بود بدون هيچ رويداد تازه    
دادم. المپ قرمزرنگى كه  اى را فشار مى دستشويى دكمه به اين زندان براى رفتن

آمد  اغ آن سلول مىسر به زد و نگهبان با ديدن المپ باالى در سلول بود چشمك مى
شدن در،  سلول و قفل به كرد. اين چراغ تا برگشتن و در صورت لزوم در را باز مى

 زد. همچنان چشمك مى
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دادم  خود جلب كرد. هرچه بيشتر گوش مى به روز يكشنبه صداى وزوزى توجهم را    
خو آن  به تهويه هوا صداى ديگرى داشت كهی  هشد. پروان صدا بيشتر آزاردهنده مى

اين  كه اين آمد. فكر داخل سلول مى به گرفته بودم. خوب كه دقت كردم صدا از بيرون
هاى ديگر ديده  يك شيوه شكنجه باشد نگرانم كرده بود. با آنچه تا آن روز در زندان

باشد. اين صدا كه يافته توانستم قبول كنم كه بازپرسى بدون شكنجه پايان  بودم نمى
ام  سره ادامه داشت، در ظهر يكشنبه كالفه ده بود و يكشب شنبه شروع ش از نيمه

وجود اين صداى مزاحم اعتراض كنم.  به كرده بود. دكمه المپ قرمز را فشار دادم تا
وقتى « كنى، اينجا صدايى نيست. تو فكر و خيال مى»نگهبانى كه پشت در آمد گفت: 

آدم »خشنود بود گفت: پشت در كشاندم. با نگاهى كه نا به براى بار دوم نگهبان را
پشت  به وى رفت و چندلحظه بعد« شود. وقتى سرگرمى نداشته باشد دچار توهم مى

داد،  دستم مى شده را از دريچه به كه چند مجله لوله سلولم برگشت. در حالىی  هدريچ
ها را كه باز  مجله« جاى آن تخيالت بفرما ببين در سوئد چه خبر است. به»گفت: 

پورنوگرافيك بود. من با بدبينى خود اين كار نگهبان را نيز نيرنگ ی  هكردم چند مجل
شيشه در اعصابم فرو  بردار نبود و مثل خرده ديگرى از پليس پنداشتم. صدا دست

آن صداى مرموز جلب  به رفت. باالخره عصر يكشنبه توجه نگهبان ديگرى را مى
د. صدا از سوى در بزرگ كردم. نگهبان، كمى دنبال منبع صدا گشت و آن را كشف كر

آمد و عالمت اين بود كه آن در باز مانده است. اين در كه در  ميان دو كريدور مى
 شب ديشب باز گذاشته شده بود تا يك نگهبان بود از نيمه حالت عادى بايد بسته مى

 هردو كريدور سركشى كند. به

بودم قفل در ساعت سه بعدازظهر دوشنبه هنگامى كه روى تختم دراز كشيده     
آن بازپرس وارد سلولم شد. در حال بلندشدن از تخت  از پسصدا درآمد و لختى  به

دستم داد. خبر تشكيل دادگاه در روز پنجشنبه بود. بازپرس با  به اى بودم كه وى نامه
تو در بازپرسى گفتى كه با نادر آشنايى دارى ولى من »ابروهاى درهم كشيده گفت: 

كند و  ردم و درباره تو از او پرسيدم. نادر آشنايى با تو را انكار مىتلفنى با او صحبت ك
با شناختى كه از نادر « ترسد درباره تو صحبت كند. جريان چيست؟ گويد كه مى مى

 كه اين باو ابرد.  سر مى دانستم كه او در ترس و وحشت عجيبى به پيدا كرده بودم مى
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شدت هراس داشت و رنج  من بهی  هاز درگير شدن با مسئلكرد،  من كمك مى به
ترسد. بازپرس  ترسد بلكه از ساواك مى در جواب بازپرس گفتم نادر از شما نمىبرد.  می

توانست  آلود نادر مى چيزى بگويد اتاق را ترك كرد. برخورد مبهم و ترس كه اين بدون
نادر ی  هتام طوالنى شود. آنچه پليس از گف پرونده به مسئله را دشوارتر كند و رسيدگى

كاسه است و جريانات مهمى در  اى زير نيم كاسهشايد كرد اين بود كه  برداشت مى
چراغ قرمز را فشار دادم وبه نگهبان پشت در گفتم كه ی  هپس پرده وجود دارد. دكم

ساعت گذشت  نگهبان دادم. نيم به خواهم با وكيلم صحبت كنم. نام و تلفن وكيل را مى
خوشش نيامد. با  پافشاریمه را فشار دادم. نگهبان از آن همه و خبرى نشد. دوباره دك
زن را روشن  هم كوبيد و رفت. من نيز آنقدر چراغ چشمك به عصبانيت در را محكم

كردم تا سرانجام، نگهبان با وكيل تماس گرفت. وكيل قول داده بود كه فرداى آن 
 ديدارم بيايد. به روز

دوستت نادر كار را خراب كرده »كردم گفت: شنبه وقتى توماس را مالقات  سه    
از « اى وجود دارد. تو چيزهاى ناگفتهی  هكند كه در پس مسئل است. پليس فكر مى

كرد كه در جريان بازپرسی  گفتار توماس پيدا بود كه خود او هم مانند پليس فكر می
 چنان مبهم باقی هم ها آن چير گفته نشده است و سرگذشت پيشين من برای همه

تلفنی از نادر  گفت كهكرد  مانده است. توماس كه از گفتار نادر ابراز نگرانی می
پليس مراجعه كند و از برخورد نادرستى كه داشته است،  به خودشخواسته است كه 

وكيل، نادر در اين مورد قول مساعدى نداده بود. وكيل ی  هگفت به عذرخواهى كند.
ديدارى با پليس، ابهام موجود را از  دردادگاه بياورد و  به اميدوار بود نادر را روز دادگاه

 ميان بردارد.

 صبح شنبه هنگام پخش صبحانه نگهبان زندان خبر داد كه خود را براى رفتن    
هيكل سپرده شدم. در عقب  دست دو مأمور قوى صبحانه به از پسدادگاه آماده كنم.  به

سوى دادگاه  به دو مأمور نشستم و رنگ در بين اى قهوه( Volvoيك اتومبيل ولوى )
 در 35تقريباً پنج دقيقه در برابر ساختمان شماره  از پسحركت كرديم.  غرب استكهلم

Kungsgatan آسانسور تا طبقه پنجم آن ساختمان با  ز ماشين پياده شديم و ا
ر و يك خانم دادگاه تعلق داشت ناد به قديمى باال رفتيم. در آپارتمان مجللى كه
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احوالپرسى، آن خانم خود را معرفى  از پسموسياه در بين چند سوئدى مشخص بودند. 
دادگاه دعوت شده است. نام او را طى چند روز  به عنوان مترجم كرد و توضيح داد كه به

آنجا  به است و اقامتم در سوئد شنيده بودم و شايع بود كه وى از نزديكان سفارت ايران
دادستان ی  هكه نمايند« باربرو»نام  كند. لحظاتى بعد بازپرس و خانمى به وآمد مى رفت

سراغ  به دادگاه آمد و يك راست به بود وارد شدند. آخرين نفر نيز توماس، وكيلم بود كه
دادستان ی  هوگوى كوتاهى با نادر، از بازپرس و نمايند گفت از پسنادر رفت. توماس 

اى  اتاقى در راهرو دادگاه بروند. چند دقيقه بعد توماس با چهره به كه خواهش كرد
گشاده از اتاق بيرون آمد. وى كوشيده بود تا توهم پليس را از ترسى كه نادر از خود 

 نشان داده بود، برطرف كند.

مترجم با سفارت شنيده بودم براى وكيل تعريف ی  همن آنچه را در مورد رابط    
مترجم اعتماد كرد. وكيل گفت كه در  به توان كه بنا بر آن شايعات نمىكردم و گفتم 

دادگاه اين مسئله را مطرح خواهد كرد. ساعت نه و نيم وارد دادگاه شديم. مرد و زن 
عنوان قاضى و دستيار او در پشت ميز بزرگى نشسته بودند و با نگاه خود  جوانى به

مترجم و وكيلم جا گرفتم و بازپرس در كنار كردند. من در بين  ورود متهم را دنبال مى
مترجم اعتماد  به قاضى گفت كه متهم به خطاب من دادستان نشست. وكيلی  هنمايند

مترجمى كه  به رسيد ادعا كرد كه دادگاه نظر مى كار به ندارد. قاضى كه جوانى تازه
لختى دعوت كرده است، اطمينان دارد. سخنانى بين قاضى و وكيل رد و بدل شد و 

مسئوليت خود در برابر گفتارش پى برد و گفت كه براى  به آن قاضى جوان از پس
كند از بردن نام افراد در محيط دادگاه  پيشگيرى از هر گونه ترديدى كوشش مى

 خوددارى كند.

ای  نوشتهدادستان كيفرخواست را از روى ی  هدادگاه كار خود را آغاز كرد. نمايند    
كرد.  فارسى زمزمه مى به دادستان را كنار گوشمی  ههاى نمايند هخواند و مترجم گفت

ظاهراً شما چيزهاى شيميايى از فرودگاه قاچاق »من گفت  به وقتى خانم مترجم خطاب
كند.  وكيل گفتم اين خانم اشتباهى ترجمه مى به من از جا پريدم و خطاب« ايد كرده

و پايش را گم كرده بود گفت:  دادگاه از حالت عادى خود خارج شد. مترجم كه دست
گويد كه من مواد شيميايى  انگليسى گفتم اين خانم مى به من« مگر من چى گفتم»
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 هايم را كرد كه من گفته نهاد پيش ام. وكيل براى رفع اين مشكل قاچاق كرده
 انگليسى مطرح كنم. به

رسمى ی  همعلت نداشتن گذرنا به طور مختصر گفتم كه وقتى نوبت دفاع من شد به    
تقلبى استفاده كرده بودم. آنگاه دادگاه وارد شور شد و ما ی  هناچار از گذرنام كشورم، به

 صدا درآمد و همگى بيست دقيقه زنگى به از پسدر سالن بيرون آن در انتظار نشستيم. 
اتاق دادگاه برگشتند. خانمى كه دستيار قاضى بود، حكم دادگاه را در مورد من  به

شدن هويتش بايد در زندان باقى  متهم تا روشن»حكم دادگاه چنين بود  قرائت كرد.
تعقيب آن رژيم است پليس  تحت بماند. از آنجا كه متهم مخالف رژيم ايران بوده و

قرائت اين حكم،  از پس« نبايد با مقامات ايرانى تماس بگيرد.وی كشف هويت برای 
الملل  با استفاده از بايگانى پليس بين دهد تا پليس اجازه مى به قاضى افزود كه دادگاه

 را بررسی كند.متهم ی  هسابق ،در پاريس

ماندن  من صادر شود. باقىی  هتوانست دربار اين حكم شديدترين حكمى بود كه مى    
طول انجامد. وقتى از سالن دادگاه  ها به توانست ماه شدن هويتم مى در زندان تا ثابت

دانست گفت كه بالفاصله  وكيل كه حكم دادگاه را نادرست مى شديم خارج مى
اين تقاضا را امضا كردم.  به تقاضاى تجديدنظر خواهد كرد. همانجا كاغذهاى مربوط

سرعت ترك كرد. همراه پليس از  بازپرس كه از حكم دادگاه خوشحال بود دادگاه را به
دم. توماس همان روز تقاضاى زندان بازگردانده ش بهمن  م ويپنجم پائين آمدی  هطبق

ديوان عالى سوئد تسليم كرده بود و من در انتظار تصميم اين دادگاه  به تجديدنظر را
گيرى ديوان عالى حداقل يك هفته  وكيل، تصميمی  هگفت به كردم. روزشمارى مى

 انجاميد. طول مى به

كه لباس  ساعت چهار بعدازظهر دوشنبه در سلول باز شد و پليس از من خواست    
چهارم منتقل شدم. مسئول دفتر ی  هدفتر بازداشتگاه در طبق به بپوشم و بيرون بروم.

زندان حكم دادگاه را كه مبنى بر آزادى من از زندان بود روى ميز گذاشت و گفت بايد 
 تحويل دهند. من دريافت حكم را امضا كردم. با« دندريد»پليس  به منتظر بمانم تا مرا

اى ديگر معنا  پليس منطقه به آزادى من داده بود تحويل به عالى حكمديوان  كه اين
 رفتنی  هبهان به داشت. خيالى براى آزادى بازمى نداشت. ذهن مشكوكم مرا از خوش
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دستشويى يك قرص سيانور را از جايى كه مخفى كرده بودم درآوردم و در دسترسم  به
دندريد بودم كه زنگ ی  همنطق به ادنمدفتر زندان برگشتم. در انتظار فرست به گذاشتم و

ها داشتم فكر شومى ذهنم را پر  گونه تلفن اى كه از اين صدا درآمد. با تجربه تلفن به
من انداخت  به كه پليس گوشى تلفن را از دهانش دور كرد. نگاهش را كرده بود. همين

ن و زيباى دلنشيی  هواژ« توانى بروى. خواهى مى تو آزاد هستى و هرجا مى»و گفت: 
 آزادى كام احساسم را شيرين كرد.

همكف آمدم. برف و بوران مثل آنچه كه قبالً ی  هطبق به همراه مأمورى با آسانسور    
هاى افشان  شكنجه پنداشته بودم فضا را پر كرده بود. در باالى هر تير برق، گرده

ن آنكه هويتم درخشيد. من بدو اى از نور غرق بود و مثل چلچراغ مى برف، در هاله
آهنى ی  هبراى كسى اثبات شده باشد و بدون داشتن هيچ كارت شناسايى، از درواز

دنياى آزاد قدم گذاشتم. ديوان عالى، تصميم دادگاه را  به بازداشتگاه عبور كردم و
نادرست خوانده و آزادى فورى مرا اعالم كرده بود. براساس اين حكم، تحقيق براى 

 دن من مغايرت نداشت.اثبات هويت با آزادبو

براى « دندريد»ی  هامور بيگانگان در منطق به ماه، پليس مربوط دى 28بعدازظهر     
 مهاجرت فرستاد.ی  هادار به ام را عمل آورد و پرونده اقامت در سوئد از من بازپرسى به

كرد خواستار  جعلى را بررسى مىی  هاستفاده از گذرنامی  هدادگاهى كه مسئل    
مورد فردى عادى كه  به اين تحقيقاتی  هات شخصى در مورد من بود. وظيفتحقيق

دادگاه بود، واگذار شده بود. روز بيستم اسفند من، همسرم و خانم مترجم ايرانى اعتماد 
حضور يافتيم. وى كه در آپارتمان مجللى در « استيگ»نام  در منزل پيرمردى به

رسيد. او  نظر مى كرد، مردى مسن و باتجربه به ندگى مىز مركزى استكهلمی  همنطق
طرفانه يك ارزيابى شخصيتى از ما  بايست بى عنوان شخص مورد اعتماد دادگاه مى به
آورد تا دادگاه براساس آن بتواند حكم مناسبى صادر كند. استيگ وضع  عمل مى به

يد. او با برآورد من و همسرم را از زمان كودكى تا زمان حال پرسی  هزندگى گذشت
روابط  چارچوبزندگى گذشته و چگونگى روابط خانوادگى، شخصيت يك متهم را در 

صورت  درازا كشيد به به اين ديدار كه دوساعتىی  هكرد. نتيج اجتماعى بررسى مى
گزارشى پيرامون شخصيت رفتارى ما بعداً براى دادگاه فرستاده شد و ما نيز يك 
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يم. فرد معتمد، من و همسرم را افرادى بدون مسئله نسخه از آن را دريافت كرد
 ارزيابى كرده بود.

تشكيل « سولنا»ی  هدر منطق« سولنتونا»دادگاه  1356فروردين  10چهارشنبه     
پيگرد و ی  همدت دوسال، مسئل به جلسه داد. اين دادگاه، با اعالم يك حكم مشروط

 28دنبال اين حكم در  الم كرد. بهيافته اع پايانسوئد را  جرم ورود غير قانونی به
اقامت در سوئد را براى من و همسرم  ی مهاجرت اجازهی  ه، ادار1356فروردين 
 صادر كرد.
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