
  صفر خان سرگذشت

 قصر   زندان
مبارز،   یها انساناز    یسازش ندارند. عمر بسيارسر    یاست که با رژيم ديکتاتور  یزمان شاه، پر از افراد  یهاقصر، مثل ساير زندان  زندان

 ی هاسلولها و  در و ديوار بند بر  بسيار است، تباه شده است.    یهایدر اين زندان که يادگار ستمگر  ،روشنفکران، دانشمندان، جوانان پر شور
روز  ی زندان،  در دنيای بسته، نقش بسته است. پهلویاز دوره قاجار تا زمان يادگار درد و رنجی که زندانيان تجربه کرده بودند،   ،آن  یانفراد

  بهم پيوسته است،  و شب
  یو دشمن  اشد ب  از ميان برده  هارای دوست  ،يیکينه   روييده باشد. نيز در دل در بند نشستگان،    یستيز که  رسدی اوج مبه   ی بودن وقت  یدرد زندان

  ینيم متر  درکه بناچار بايد    یشرايطپس ما باهم يک دنيا فاصله داريم، در    ی«هستم و تو کمونيست  ینشانده باشد. »من مذهبآن    یرا بجا
کند میها را از هم جدا  دلانديشه و مذهب،  سترگ  يکديگر را شنيد و با هم نشست و برخاست کرد، ديوار    یصداد،  غذا خورکشيد،  هم نفس  

 شکسته است.  ديوار سترگ انديشه و مذهب را به سراغ مردی می رويم که در زندان قصر  نشاند.میها به دل ارقهر و کينه و 
شده  ، محکوم  بود.که هرگز انجام نداده    ی جرمها پيش به از سالاو  مردی از زندانی به زندان قصر منتقل شد.    ،1350يکی از روزهای سال  

  یصبر ببه اراده آهنين او، به زندان قصر گذاشت، زندانيان از او بسان قهرمان استقبال کردند.  قدم به   یوقتاست.    قهرمانی  نامش صفرخان  بود.
معناست. صفرخان بيست و شش سال در   چهه ب که يک ماه در زندان ماندن    نددانستاميد خلل ناپذيرش، آفرين گفتند. همه می پايانش، به 

فراخوان دادند. هيچکس نگفت نجس است. او هنگام غذا به، همه با او دست دادند، رويش را بوسيدند و به ش هنگام ورودبه زندان مانده بود. 
 بود.  یتر از هر چيزانسانيت براست. در شعور زندانيان،   کمونيست

پر از درد،    یزندگ  سالسال زندان و پنجاه    و ششش رنج بيست  ارنگ  یپر پشت خاکستر  یهامو   یو در سايه صفر خان    زير چهره آرام
 گذرانده است.  گوناگون را از سر  یهاپنهان است. زندان 

از خاندان قاجار بود. مظفزالدين شاه، درياچه   ینسلبدنيا آمده بود که زمين و آب و هوا و رعيت آن، همه متعلق به   یخان در سر زمين صفر
از  ،بودندشاهزادگان قاجار  یبعد امامقلی، از بستگانش، بخشيده بود. آنالی خانم و پسرانش که نسلآنرا به   های پيراموناروميه و همه روستا 

قاجار، مناطق خوش آب و هوا و پربار را بين خودشان   دربارروستا را در مالکيت خود داشتند. وابستگان به   350 روستا در منطقه ماکو 476
کشتزار را با  یهازمين دست،   یته يیرعيت آن، از دست نسلی به دست نسل ديگر می رفت. هزاران روستاتقسيم کرده بودند که همراه با  

خوش نشينان  یاش همگ ان و قوم و قبيله همه بستگان و آشناي. صفرخان و داشتندی پايان خود زنده و آباد نگه م یروزمره و ب الش ت
مالکانه می  های کوچک، هرساله، به مالکان بزرگ، بهره شاهزادگان بود. کشاورزان و حتی صاحبان زمين بودند که بنام   يیهازمين 

طويله و غل و زنجير و کشتن  زهر چشم گرفتن، از زندان و  یباج می گرفتند و بيگاری می کشيدند و در مواقع الزم برا ن،مالکا پرداختند.، 
برابر اربابان، که  در  . رعيت بايد تافتی را بر نم یسواره د يگر گذشت،یم یوابسته به اربابان از ده يیسوارهنداشتند. هر گاه  يیرعيت نيز ابا
دختران اربابان، به حمام می رفتند، اهل ده  هاوکه زن یروز. کردندی احترام م یو ادا شدندی هان بودند، از اسب خود پياده ماز قماش شا

 یمقدس خانواده تا مبادا چشم ناپاکش حريم  ايستاد،ی ماندند واگر کسی در ده مانده بود بايد رو به ديوار مهمه در خانه می   بايستیم
ها دستگير کشی، سهمی داشته باشند. ژاندارم اين بهره آنها نيز از ها می سپردند تا  را لکه دار کند. رعيت نا فرمان را گاهی به ژاندارم ربابا

شخم می زد، می  برسانند، شکنجه و تحقير کنند و رشوه و جريمه بگيرند. رعيت، زمين   تا به شهر  بردندیمها پياده شدگان را فرسنگ
 محصول را می برد. زای و بخش مهم آمدیاش ممالک يا نماينده  کوبيد، کرد و خرمن را می کرد، پرورش می داد، درو میکاشت آبياری می 

بود که   یآن وقت و شدی روستائيان ديده م  یدر افق تاريک زندگ یاز شاد يیکورسو ها،یو ناکام هایسخت یو بيگاه در کنار همه گاه
 یدست پرورده یهازمين را دوام بخشد و سبزينه  یرو نانياش نسل خوش نشميوهتا   روئيدی در ميان روستا نشينان م يیزناشو  یپيوند

 آن روستا زنده نگه دارد.  را در یآباد  ،یآدم
  یاطراف، همه خود را برا یهابودند. روستاکه در پيش بود دعوت شده   یشرکت در جشن و سرور  یپيرامون شيشوان برا روستائيان

برنج  یها. کيسهیپروار یهاروغن، گوسفند  یهاماست، حلب  یهاکردند. مشکآماده می شرکت در جشن عروسی که پيوند دو قبيله بود،  
و  یشيشوان، تا بامداد، پر از شاد یهاکوچه شيشوان، غلغله بود. در  که فرا رسيد،   یآماده شده بود. شب عروس  یعروس یهاعنوان هديه به  

  ،یها چراغ نفتده درخشيدهمه جا می ميهمانان با خود آورده بودند، هايی که دل سياه شيشوان آنشب، پر از ستاره بود. چراغ سرور و نور بود.  
طبل و دهل و تنبک، و آواز  ید. صداروستا آنشب خواب به چشم خود ندي اين  .. ديپاشی نور م یکيبر تار یو چند چراغ زنبور زدی م نفس



ی داماد،  کلبه عروس به رساندن پس از کرده بود.  یها را غرق شادکوچه آنشب   همه جا را پر کرده بود. نور و صدا یمحلخوانندگان  
هنگام سپيده دم جز  آلود سحرگاهان کوچه ها را پر کرد. هغبار متدريج از شور و هيجان افتاد. بهها کوچه کم فرو نشست. کم ها هلههل

 صدایی شنیده نیم شد. گری خروس سحری نوحه
خود استراحت   یهااز روز، در کلبه یدست از کار کشيده بودند، تا پاساهل روستا که  صبحگاهی آرميد و روز بعد فرارسيد. رامش در آ ستارو

بر    یمراسم مهر تاييدبه اوج خود رساند. اين را بشکل زنانه بر گزار شد و شور و نشاط روستائيان  یجشن بزرگ پاتختآن روز   کردند. عصر
نشسته   یآن جمع در کلبه صفرخان پهن بود که دور یروز، سفره کوچکآن  عروس بود. شامگاه یداماد و بر سالمت زنانگ یمردانگ سالمت 

هانه رعيت، سراسيمه، در د فراخوانده شده بودند. نا گهان يکی از   ی که به ميهمان يیشوهر خواهرش و دو جوان روستابودند. صفرخان بود،  
اش بيرون های جليقه سينه ستبرش از ميان باله افروخته و نگران بود.  کرد. بر ها پيش برای ارباب نوکری میشد. مراد، از سال راتاق ظاه

سفره، دوخته   وسط یتبريزنمايان بود. چشمان پر خشمش را به کوفته   با الياف از هم گسيخته، یاش زير آستينکلُفتافتاده بود و بازوان 
پس از آنکه ما رفتيم، در شيشوان چه  هم تا صبح بيدار بود. بگو ببينم مراد گرفت و گفت که ديشب روستای ما   یسر بسو ربود. حيد

کم . رنگ سرخ اما کم زدیمحرکتش مثل چشمان مرده زل  یمراد سکوت کرد، نگاه ب چه خبر؟   یآوردند و از عروس  یگذشت. عروس را ک
گان همه خيره او را گفت که ديشب مصيبت بود. بر سفره نشست يیبريده  یترکيد. با صدا شيبغض در گلو اناش را برافروخت. نا گهچهره

 چرا؟  دنديبا صدا پرس اي صدا  ینگاه کردند و ب
ديشب، جوانشير، پسر بزرگ مالک، من و   »گفت:گينانه  هايش را سرخ کرده بود، شرم اش شکسته بود و ترس گوش مردانه   یکه صدا مراد

را به خانه  ها يک پارچه گوش بودند. مراد ادامه داد » بدستور خانزاده عروس بر سفره نشسته .«فرستادچند نفر از تفنگدارانش را به شيشوان 
مراد ادامه داد » بعد...... عروس را   چی شد.« بعد:» گفتعجوالنه   يیها انداخت. و صدابجان بر زمين نشسته يیگفتار مراد، لرزه .«ماو بردي
 .« بستيم و به خانه داماد رسانديمبر تن نداشت بر زين اسب    یکه جان

 به اين فرمان شوم و شرم آور، تن داده بود. هايش بر نگيرد هان بچهنکه لقمه نانی را از دآ برای  خود در اين ماجرا دست داشت. او  ،مراد
زير لب زمزمه کردند.   خشونت را و را گزيدندهای خود در خونشان جوشيد. لب  یها نشست. مردانگ سردی بر پيشانی بر زمين نشسته  عرق

 .  «دانداين داستان را کسی جز ما نمی  »مراد گفت: «.بود؟غيرت مردان روستا کجا رفته   »احمد گفت:
خود مانند   یهای پر کينه اين مصيبت را در دلآنرا برای کسی فاش نکنند و درد  بودندکه هداماد و عروس، از ترسشان سوگند خورد خانواده

 دارند.ها، ناگفته نگه های پيشين خانزادهکار
يا   ». صفر گفت:«از پا نخواهيم نشست» گفت :. احمد  «بايد انتقام گرفت »نشسته شعله ور بود. محمد گفت: در سينه مردان بر زمين  آتشی

  .«گيريمیميا ايستاده انتقام   ميريه زمين فرو مب
مثل چوب خشک، بی حرکت به ديوار چسبيده  سر زنش،   یهای خيره خود را به مراد دوخته بودند. مراد، زير کوهچهره مصمم، چشم  چهار

 کرد.کف اتاق را تماشا می زيلوی  یاش پارگبود و چشمان وحشت زده
  ینم يینا برابر کار بجا یدر تالشرخ داد. اما  يیهایدرگير یمالکان بی مرز، آغاز شد. اينجا و آنجا هر ازچندگاهو ها فئودالبر عليه  ستيز

 قربانی توطئه مشترك دولت و مالکان شده بودند. آن چهار مرد مصمم، سه نفر   برد. سه سال که گذشت، از
 در آذربايجان پيوست. وری به فرقه پيشه سرانجام مالکان گريز با و پس از جنگ نيز صفر بود که   ی سه را کشته بودند. چهارم هر

برد. آنها   جانيرا به آذربا انيبر قرار کند، ارتششاه به بهانه اينکه ميخواهد نظم انتخابات آزاد را برای نظارت بر انتخابات در آذربايجان   رژيم
فريب دموکرات تقسيم کرده بود، يوروش بردند. زدند و کشتند و گرفتند و  یهاشان را فرقهزمين هائی که با پشتيبانی مزدوران مسلح فئودال

 فردوست:»چه کشتاری کردند.« نيحسی نوشته  بهدادند و. ... 
  ني در ا زيصفر ن آزاد« به جوخه اعدام سپردندنفر از فرقه حزب دموکرات را به اتهام اعدام يک سرهنگ ارتش بنام »معين   150ار  بيش

 یها در دستگاه یکار آمدن دکتر مصدق گشايش یاو سه سال زير اعدام بود. تا اينکه با رورابطه متهم شده بود و حکم اعدام گرفته بود.  
پرست که وکالت   هنيشد و با ياری يک افسر مهای نطامی برای افراد غير نظامی بر چيده  رخ داد. دادگاه يیله در دستگاه قضادولت از جم

آنکه آزادش کنند و به او خسارت بپردازند،   یبجا.  د يشد و بی گناهی صفرخان به اثبات رستشکيل  یصفرخان را به عهده گرفت، دادگاه
شرط گذاشتند. از صفر خواستند   اش یآزاد یبراخود دست و پا کنند.   یبرا یکالهاو   یآن شدند که از نمد آزاد بر  مژخيسر سپردگان به د



گفتن    «اش را به دست شاه سپردند و »نهپرونده  یحرفش ايستاد. وقت یگفت و رو «نکرد و »نهکند. صفر چنين  بخشش  یتا از شاه تقاضا
 . بماند«عمر در زندان تا پايان   اش نوشت » حکم اعدام لغو شود و او روی پرونده  اهاو را بگوشش رساندند، ش

ژيم شاه را از ارکه  مردم ستم کشيده، ربخشش کند. ماند تا اينکه قهر  یصفر، سی و دو سال در زندان ماند و هرگز حاضر نشد از شاه تقاضا
در تهران درگذشت و در امامزاده   1381صفر در سال  زندان آزاد شد. از  1357صفر، مانند هزاران زندانی ديگر در سال قدرت بزير کشيد و  

 طاهر بحاك سپرده شد.
 
 


