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 مقدمه چاپ اول
كتاب گم شده بود؛ زير قالي خانه پدرم، در ،كشيدنتن اين كتاب ده سال به درازا نوش

كه خود بدانند و در وحشت از برادرم، بي آن   هاي گنجه خانه خواهرم، و الي كتاب
  . ي اعدام حزب اهللا، بترسند و بسوزانندش                        جوخه

ايران و آغاز   هاي ي دانشگاه مصادره ، هشت روز پس از1359روز دهم ارديبهشت ماه 
قتل عام دانشجويان، كارم به مركز تحقيقات سرطان ايران كشيد، از بيمارستان تهران 

كسانم چنين به من مي . من مرده بودم. موذي سرطان بود كلينيك تشخيص آن دل درد
ا شده و ده شبانه روز، پي در پي، و به زور مسكن و تزريق آنتي بيوتيك، ت. نگريستند

. ي پدرم قدم زدم و گفتم و خواهرم ساينا نوشت پيچيده در آن درد بي امان، در اتاق خانه
طاقت  .مداد مي از لحظه ها، تنها تصويري . م و او مي نوشتگفت ميشتابزده و سردستي 

تر شده است و من  حاال هم ندارم كه شرايط هولناك .كشتي گرفتن با كلمات را نداشتم
  . گونه آرامش جعلي متنفر از هر

اه به چنگ و عنقريب است كه با همان درد جانكبعد كه معلوم شد سرطان نبوده 
ام  ها به همان حال شب و روز شكنجه هكه افتادم و ما ؛دادستاني انقالب اسالمي بيفتم

اصلي دو نوار كاست سرودهاي آتش و   هاي كردند، دستنويس شبيخون تاتارها و نسخه
ي اين و  در خانه ،كرده بوديمه همان روزها ضبط و تكثير و پخش را كشعرهاي مقاومت 
اك، زير بار مخفي آنان بگويم كه در آن شرايط هولن بي آن كه به خود ،آن مخفي كردم

  . رفتند كردن آثار ممنوع نمي
بايد مي . شبيخون تاتارها، سال پيش به دستم رسيد، تكه تكه و تصوير در تصوير

ي بيشتر  هاي ابي شب شده بود و تلخيل از آن روزها گذشته بود و حسده سا. پرداختمش
مدعيان ديگر اال ديگر نه تنها حكومت اسالمي، كه ح. ديموآواره شده ب. را چشيده بوديم
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نشستم و اين كتاب را از . دميم كه چرا بر بوق ايشان نميزدند ميمان را با تير  هم سـايه

  . اين روزگار پاره پاره ترازو آن دستنويس پاره پاره در آوردم، 
و نه كارمند كسي . ، نه از تهديد به اعدام آنترسم مي ننه از شمشير تيز كرده اي

نه . ام داده انجامبر جامعه و تاريخم را در براام  من وظيفه. اخراجم كندهستم كه بخواهد 
ن رفته است كه مي بر ما همي. ام ، و نه از تهديد هراسيدهام ديدي را پذيرفتهحهيچ گونه ت

  . خوانيد
  فريدون گيالني

   1370در تبعيد 
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  يادداشتي بر چاپ دوم
  

 1357، و از آن پيشتر، از بهمن ماه 1359از سپيده دم سه شنبه دوم ارديبهشت ماه 
شود، صداي رگبار  تا كنون كه شبيخون تاتارها پس از بيست سال تجديد چاپ مي

ها  اي مشخص به چنگ اسالميست امر و نهي در كشوري كه بنا به برنامهمسلسل و فرياد 
  .اي قطع نشده است افتاده، لحظه

بسياري بر آن بوده اند كه تغييرات تدريجي صورت خواهد پذيرفت و در تراكم خود، 
از قوانين ديالكتيك است كه از  البته اين انتظار،. به تغيير ناگهاني منجر خواهد شد

سال شليك بي امانِ  33اما پس از . شود اي ناشي مي ي هر پديدهتناقض درون
هاي دروني و برخورد اين  ي مردم ايران، هنوز كشمكش تضاد ها به سينه اسالميست

بنابراين، . . ي تغيير ناگهاني نكشانده است كشمكش با اضداد بيروني، كار را به مرحله
تواند  يران كارساز نيست و توده نميثابت شده است كه موضوع تغيير تدريجي در مساله ا

  . به انتظار بهبود خواهي موهوم بنشيند
ي فاسد  پاره« هاي آگاه و  ميان توده 60و 59و 1358هاي  در پيكاري كه از سال

د كه حاكميت اسالمي در حال تبديل ده درگرفته، اگر چه سير وقايع نشان مي» جامعه
هاي موجود در  كه تناقض ي آن استگوياشدن به ضد خويش است، اما ظاهر قضيه 

ضمنا، . درون اين پديده، هنوز به حد اشباع نرسيده تا تعيير ناگهاني را فورا ميسر كند
هاي دروني است و مراحل سريع تبديل شدن به ضد  حاكميتي كه آشكارا غرق در تناقض

ست تضاد هاي سياسي، سعي كرده ا گذراند، با توان سرنيزه و سركوبي و خدعه خود را مي
اما، . اصلي را كه مردم باشند مهار كند تا مرگ طبيعي، يا ديالكتيكي خود را عقب بيندازد

كوشند تا با مرعوب كردن  ها مي بنا بر همين قوانين، و با وجودي كه اسالميست
هاي ديگر، تكامل را متوقف كنند، واقعيت اين است  هائي از مردم و فريفتن بخش بخش

  ناشي از فساد دروني  رضن دچار عواروي پيش باقي نمانده و از د ههكه در موقعيت سه د
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  . شده است

حكومت اسالمي، براي عقب انداختن مرگ طبيعي خود، ميزان فشار بر جامعه را از 
تا كنون، با سرعت سرسام آوري افزايش داده است، اما  1359فروردين ماه  29مبداء 
د، با هويت يابي سياسي، ي و كارگري باشهاي اجتماع ي مقابل آن هم كه جنبش نقطه

ي رو به زوال، سير  كه اين پديده ستا  گير، اجازه نداده مقاومت آگاهانه و مبارزات پي
  . تكامل را كه به مرگ آن خواهد انجاميد، متوقف كند

ي گذشته، نشان داده است كه  هاي اجتماعي و كارگري در سه دهه  ي جنبش تجربه
داري  هاي اطالعاتي سرمايه ي آشكار و نهان نظام  ها و سلطه در حاكميت اسالميست

جهاني در ايران، هيچ گونه احتمالي براي ايجاد اصالحات وجود ندارد و راهي جز اقدام 
  . براي تغيير ناگهاني كه انقالب عليه نظام موجود باشد، براي مردم ايران باقي نمانده است

گران  ردم ايران به خالف انتظار توطئهي م سال، مطالبه 33در حالي كه پس از 
كند، دوستاني از من خواسته اند تا  جلوه مي» شعارهاي ساختارشكن « حكومتي در 

هاي مردم را ثبت كرده  شبيخون تاتارها را كه لحظه هاي مبدا و آغاز تهاجم به آزادي
دم را مي است، دوباره چاپ كنم تا اين توهم جا نيفتد كه جنبش اعتراضي و انقالبي مر

اي كه سرنگوني بي اما و اگر و بي چون و  شود با رنگ و لعاب اصالح طلبي، از مطالبه
چراي حاكميت اسالمي ست، پرت انداخت و نرم تنان حكومتي را به موازات نرم تناني از 

سرنگوني تام « به اصطالح اپوزيسيون، به جاي خواسته هاي مردمي نشاند كه مي گويند 
  »!سالمي، نه يك كلمه بيشتر، نه يك كلمه كمترو تمام حكومت ا

ويراستاري چاپ دوم شبيخون تاتارها، در لحن و تكنيك و نثر و رفع پاره اي 
، كه  60و  59و  58هاي  خطاهاي چاپي و لفظي بوده است، نه در انعكاس وقايع سال

رديبهشت ، تا سه شنبه دوم ا1359فروردين ماه  29از جمعه  –البته در محور چهار روز 
  . تنظيم شده است -1359ماه 

اگر چه حكومت اسالمي هنوز بر اريكه قدرت نشسته است، اما واقعيت نشان مي دهد 
اند و  كه در جريان ناگزير حركت و تغيير، اكنون قدرتمندان در موضع ضعف قرار گرفته

  . اند، در موضع قدرت آزاديخواهان، با همه تلفاتي كه داده
  1390تيرماه   /  فريدون گيالني
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1  

  
اين طرف هوا كه پروازي نبود، آن طرف   .نه پشت هوا ،نه روي هوا ابري بود

   .كه خورشيد ترك برداشته بود دانم مي. دانم مين ،هوا اگر پروازي بود
كشيده داشت، خورشيد را از وسط نصف   هاي خط مايلي كه چرك بود و پنجه

دستي بود كه از مچ   هاي ود، پنجهست بمايل، دخط . چيز مرموزي نبود. كرده بود
اگر چه هوا كدر بود . سر و  روي خورشيد اما، هنوز رنگ و روئي داشت. بريده بود

در هم پيچيده و  هايش داشت و به غلظتي سراسيمه مي زد، شاخهو كدورت 
شهرها، آويخته   ي  از ديوارهاي كوتاه آبادي ها و ديوارهاي پالسيده هايش ساقه
پريشان نبود و هر برگش، ريشخندي بود به گردن نسيمي  گيسوانش. بود

هر قدمي كه بر مي داشت، انتظاري . سرگردان، كه از بسيار ماندگي داغ كرده بود
خراشيده اش پس مي فرستاد و نامي را به زبان مي راند كه   هاي مه آلود را، از روده

دا مي زد، همه بر هر بار كه آن نام را ص. موهوم بود و سخت در دهان مي چرخيد
. نه خطبه اي در كار بود و نه عاقد و دف و چنگي. ندگفت مي» بله« مي گشتند و 

اي، آدمي را، به جاي بره سر مي بريدند و شهري را به حريق مي » بله«با هر 
    . دوختند

  
  هاي پر از چشم. پر از الفباي وارونه. بي سرو ته بود  هاي هوا پر از حرف

هر دودي، از هر لوله و هر . گوئي نقاشي ديوانه كشيده بودشان اي كه تو دريده
  .ريخت نفسي، به هوا مي

  . خورشيد از وسط نصف شده بود. هوا خسته بود. هوا سنگين بود
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2  
  

گل ها را از ساقه زده . دود گرفته پر از گل بود  ي  ، جادهكرد ميتا چشم كار 
بد قيافه لباس   هاي به علف. خته بودندبودند و از ريشه كنده بودند و روي جاده ري

  . رقصاندند هاي جاده مي گل شده را، در كناره  هاي گل پوشانده بودند و علف
اي كه از جاده جدا شده بود، پهلوئي داشت و هر پهلوئي، مغاكي بود  هر خرابه

هولناك كه زنان و مردانش جذام داشتند و مغزشان را در دست گرفته بودند و از 
هر مغزي خطي داشت كه به رنگي شور انگيز و با   ي  ميانه. گريختند ئي ميروشنا

زنان و مردان هر مغاك، ابتداي . شيبي شتابان، به اسافل اعضا كشيده شده بود
  . زدند خط را گل گرفته بودند و از انتهاي خط حرف مي

بازي، اسباب   هاي انگاري كه سطح جاده را، پر كرده باشند از ماشين. راه نبود
و از روي هم  زدند ميدودي ؛ كه به هم تنه   هاي كوكي، ماشين  هاي ماشين

    . پريدند مي
  

  . رسيديم، سرش بريده بود و خونش ريخته بود به هر باغي كه مي
. ها را، بر بلنداي خطي از نور كمرنگ، به صليب كشيده  بودند درخت

هائي  عكس  ي  نوراني  هاي قيافه. خنديدند جلجتاي مسيح ميمرده به   هاي درخت
هاي ورم  اي از قديسان كشيده بودند، به حال و روز هاله كه نقاشان قهوه خانه

نوشتند   مينامه پي توبـه  در قديسان، پي. چهره شان، مشكوك شده بودند  ي  كرده
  . كردند  ميو نقاشان را نفرين 

دمش را تكان  ،ي جاده گاوسر بود و به جاي راه دادنراهنما. راند شد مياصال ن
   .تپاله برداشته بود ،راهنما را  هاي سر و روي چراغ .داد مي 
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جلو هر قهوه  .كشيد داشت ترياك مي ،اي در پستوي قهوه خانه ،پليس راه
ا پر از جاي ي ،ي جماعترو سر و .دادند ميجماعتي ايستاده بودند و شعار  ،اي خانه

قلدري كه با هر شعاري، چندتاشان مي ريختند و   هاي يا پر از شپش ،پنجه بود
  .شدند كه به هيئت گل در آمده بودند علف هائي مي  ي  قاطي
  
  
3  
  

ميدان، هوا   ي  ميانه. داالني از آدم، در ابتدا و در انتهاي بيابان، نقش بسـته بود
هر آدمي سنگي نشسته   ي  نهبه سي. آدم ها دراز به دراز افتاده بودند. باد كرده بود

آهوان تشنه قالب تهي  شكارچي كه از در در آمد، : بود و به هر سنگي نوشته بود 
  . كردند
  

  .خاك غالب بود و آدمي زاده مغلوب
  .دانم ميدر اين روي خاك كه ميهماني ذرات آلوده بود، آن روي خاك را ن

بز پرچم را، باد هاي س تكه. پرچم شكسته بود. گوشه پرچمي كاشته بودهر
هاي سرخ را، گردبادي كه از خاك و از هوا در آمده بود، از اين  تكه. خورده بود

غلتيدند و  هاي سفيد، گاه به زمين در مي تكه. كرد ميخطه به آن خطه شليك 
شان را براي همديگر  هاي حصيري  گاه، به توهمي شايد، سر بلند و برافراشته، كاله

هاي به تنگ آمده از حرارت آلوده، به تازه واردان سالم  هداشتند و در لحظ بر مي
  . دادند مي

شد كه بر خيزد و خودش  مي داالن آدم كه به خاك افتاده بود، گاه نيمه خيز
تيز   ي  ها و ديوارها پس بگيرد، اما، سرراست نكرده، به ضربه ها وكوچه را از خيابان

  . غلتيد در ميكشيد و  پاي گاوسري، چرخي مي زد و فريادي مي
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  تبر تاريكي

  قدمي در قلمرو شب
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4  
  

فروردين ماه سال . ساعت ده صبح روز جمعه، بيست و نهم فروردين ماه است
اي كه باران  ، كه علي القاعده بايد سالي باشد در انكسار تصوير گرگ در آينه1359

سبز را، در انعكاسش،   هاي سنگ را به جان خريده است و تا شليك، يكسره كاپشن
و بيمارستان ها پر از آينه است و حريقي هولناك، كتاب . كند ميحائل سنگ و سر 
  . كند ها، تهديد مي ها را تا عمق خانه

  هاي سلول. كابل برق در حال معني گرفتن. زندان در آماده باش كامل است
بسيج زندان سازي . كنند زندان ها را دارند بزرگتر مي. اند اه را، ترميم كردهدوران ش

» تعزير« ست و لغت اراه افتاده است و بازجوي تازه نفس، در حال تمرين نهايي 
  ي  »شكنجه«در تالش كه با ردا و قباي اسالمي، از فرهنگ لغت به در آيد و جاي 

  .بازجويان پيشين بنشيند
  

پر از گرد و خاك و اشك و آه . هراست؛ گورستان مجلل تهراناين جا بهشت ز
اي كه خاك بر سر  پر از زنان چادري و مردان يخه بسته. و فريادهاي جانگذار

هائي كه  كند، علم و كتل است و عكس تا چشم كار مي. زنند ريزند و ضجه مي مي
  . گوش تا گوش آدم خوابيده است. گنجند ها نمي در قاب

مردگان هم، درست مثل هواي سرزمين زندگان، پر از بوي  هواي سرزمين
آب   ي  غسالخانه و بوي خاك تفته  ي  پر از ميت شب مانده و آب آلوده. مرده است

اندام شان؛ هر اندام شان، سه   ي  هوايش پر از تصوير آدميانيست كه اندازه. خورده
تصوير و ضجه است  .ه ماشان، سه چند نگا ماست و نگاه طلبكار و پشيمان  ي اندازه

اي كه آن گوش سوت  هنوز اين گوش را نگرفته. خورد به سر و صورت آدم كه مي
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پندارد و ميل به بريان شدن  داغ مي  ي شود و دست آدم را تاوه كشد و سرخ مي مي
  .اي هاي تكان دهنده چه كشيده. كند مي

است، اما به هامان يخ است، بي حال است، افتاده است، در هم شكسته  چهره
تا طلبكاري و پشيماني و انشعاب از زمين و زمان، . هنوز خون دارد. زند سرخي مي

  . تا تصويري شويم در هواي گورستان مجلل. بر افروخته خواهيم ماند
: ساختند، چه سر و صدائي راه انداختند كه روزي كه اين گورستان را مي

بسته و رخت از اين دنياي دون  ايم براي آدميان چشم از جهان فرو بهشتي ساخته
اطهار مدفون در  ي مان با ائمه ايم رويش كه ميانه بربسته و مهر زهرا را هم زده

اقال نگفتند به پاس آن كه حضرت معصومه بنده نوازي كرده و . عراق بهم نخورد
، اسمش را ين بانوي بزرگوار آواره بر نخورددر قم غنوده است، و براي آن كه به ا

شماره دو، و پشت بندش يك بهشت رضاي شماره دو   ي  ند بهشت معصومهبگذار
عرب  ي  دورگه  ي  خواهر، با وليعهد مسموم مامون؛ خليفه ي  هم علم كنند كه ميانه

ي  شد شماره ها را افزايش داد و رقابت فشرده به همين ترتيب؛ مي. بهم نخورد
همه  با آن. به سود مردم حل كرداطهار مقيم ايران و مقيم عراق را،  ي ميان ائمه 

عقب ماندگي و تعزيه و روضه خواني كه اعليحضرت هم در كاخ گلستان پايش 
زد، و با آن دست غيبي و پر جاللي كه در راه امامزاده داود ، و هنگام  سينه مي

زين   ي  سقوط اعليحضرت از اسب، ميان زمين و آسمان ايشان را گرفت و بر خانه
شد كه امامي چاق و چله در راه است و اين امام خوش  ش بيني مينشاند، بايد پي

سيما، نمي تواند رقابت ميان ائمه اطهار را به اين آساني حل كند و باالخره جا و 
و چه بر بوق . شود توي خيابان چال كرد مردم بي چاره را كه نمي. خواهد مكان مي

و مجلل است و براي اهل تبليغات دميده بودند كه اينجا پراز گل و گياه است 
جداگانه دارد و خيال مرده ها از اين پس آسوده باشد كه ديگر   هاي ريال، شبستان

دهد نخواهند  مسگرآباد كه بوي الش مرده مي  ي  به گورستان عقب مانده و خرابه
  اين هم عاقبتي :  ركه نخواهند گرفت كهـر معـرفت و شب ها عليه شاهنشاه آريامه
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  !خير شدكه از ما به 
مدير كلي به هم زود . اي شد ها، بهشت زهرا براي خودش وزارتخانه همان وقت

و معاون مديركلي و دفتر و دستكي و تا دلتان بخواهد كارمند و امكان لفت و ليس 
  هاي سياه مدل جديد و سالن  هاي از صاحب مرده ها، و تا دلتان بخواهد ماشين

ري؛ كه بعضي شان رسمي بودند و بعضي مدرن ترحيم و چندين و چند دوجين قا
رسمي كه از   هاي رفتند سراغ قاري هائي كه پول داشتند، مي صاحب مرده. سياه

هائي كه مثل بنده  گرفتند، صاحب مرده كردند و در صد مي دفتر معرفي شان مي
هاي سياهي كه گاهي  رفتند سراغ قاري پول، يا مثل شما كم پول بودند، مي بي

خواندند و در آن حال عزاداري، نيش آدم را به  سبك گلپري جان ميقرآن را به 
كردند و اين ظن قوي وجود داشت كه صاحب مرده را تبديل به  خنده باز مي
  . سوسك كنند

اي، دست كم دو سه متر با هم فاصله داشته  قطعه هاي هر اولش قرار بود مرده
ه در اين دنيا و در جواديه هر چ. باشند كه از بوي عرق تن همديگر پريشان نشوند

و راه آهن و وصف نار و كشتارگاه و ميدان شوش و مولوي و نصف بيشتر تهران، 
اند و آنقدر از  اند و از بوي گند پاي هم رنج برده چندتائي در يك اتاق خوابيده

جا ديگر بايد دست و پاي راحتي  اين. اند، كافيست اند تا بيهوش شده خواب پريده
از خُر و پف و انواع صداهاي ميمون و نا ميمون و توي خواب راه رفتن  دراز كنند و

اند، در  هائي كه از واليت آمده هاي ريز و درشت و عموزاده بچه  هاي ها و حرف زدن
كند، بغل  اما، حاال كه امام آمده است و دارد بهشت زهرا را آباد مي. عذاب نباشند

محرم و نا محرم   ي  ه است و اصال مسالهاند و قبرها سه طبقه شد در بغل چال شده
شان از هم، گاهي از  فاصله. بودن و زنانه مردانه زيستن هم، انگاري كشك است

اي هم كه امام اعالم كرده است،  نيم متر فاصله. سي سانتيمتر هم كمتر است
شان را عوضي  ها، تربت مرده اصال جوري شده است كه صاحب مرده. صوت است

رسد،  اهل قبور مي ي  شود و نوبت به فاتحه جمعه كه مي  هاي بگيرند و ش مي
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ايستند كه هيچ معلوم نيست كي دارد  هاي بيچاره آنقدر تنگ هم مي صاحب مرده

انگاري . كند كند و كدام قاري، براي كدام مرده تالوت آيات مي براي كي گريه مي
خيلي . سپرند هوا ميكه كلمات مقدس را به هم گره مي زنند و نصفه نيمه به باد 

شود كه به خاطر همين درهم چپيدگي زنده ها و مرده ها و كلمات  وقت ها هم مي
ريزد و به سينه و پا و پيشاني  مقدس، آدم دو ساعت خاك بر سر خودش مي

ريزد به كدورت آن هواي خاك آلوده و سياه، تازه  و اشكي مي زند ميزند و زار  مي
شود كه خود او دارد سر قبر  يا متوجه مي. فته استفهمد كه مرده را عوضي گر مي

  . كند اي ديگر تالوت آيات مي زند و قاري دارد سر قبر مرده خودش زار مي  ي  مرده
  
  
5  
  

حضرت امام چاق و چله كه از اتحاد و در هم چپيدگي مردگان مسرور بود و 
تمدن   ي  انهمسرورتر از اين كه پادشاه مسلمين، آنقدرها گاو و گوسفند از كارخ

بزرگش پس داده است كه با عشق وافري به تفنگ و تازيانه و قداره، راه بند مردم 
شان كنند و  شوند و ايشان را، راه به راه گردن بزنند و در خيابان ها آويزان
شان كنند، از  سنگسارشان كنند و زنده زنده و نيمه جان و دسته جمعي چال

نجيد كه اعليحضرت قدر قدرت، بهشت گ خوشحالي در پوست كلفت خود نمي
چه مسلمين و غير  زهرا را آفريد و كار سر و سامان گرفت اخروي مسلمين و نيم

به فيض » غزوات اسالمي « و » جبهات حق عليه باطل « مسلمين را؛ كه در 
رسند، يا، به خاطر داشتن عقايد التقاطي و بلشويكي و منافق بازي و از  شهادت مي

كنند و الجرم به  هاي ناگوار، براي ايشان مزاحمت ايجاد مي تاين جور شيطن
شوند كه بار  دست گاو و گوسفندها، زودتر از قيد اين حيات مسموم خالص مي

  گناه كمتري را با خود به آن دنيا ببرند و در آتش ماليم تري بسوزند، براي حضرت 
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  . اند امام آسان كرده
لمين، كه البته اين ادعاي پيروان مس  ي در خبر است كه امام چاق و چله

هاي جمعه، يواشكي و حتي دور از چشم  اوست و گردن بنده از مو هم نازكتر، شب
حجج اسالم، براي روح پر فتوح پادشاه معزول و مرحوم مسلمين، ختم اسالمي 

زده و آن  دراويش قونيه، دل به درياي ذكر و الحمد مي ي  گرفته و به شيوه مي
  . كرده است ا ميبزرگوار را دع

  
  
6  
  

  .ساعت ده صبح روزجمعه، بيست و نهم فروردين سال پنجاه و نه است
. جمعيت در اهتزاز است. زند بهشت زهرا، جمعيت موج مي 33 ي در قطعه

ماند كه صورت به باد داده است و به اين  اي را مي درفش چند اليه و به هم بافته
  . شود سو و آن سو خم مي
اند؛ سرخ و سفيد و  ان را، با آب شسته اند و با گل فرش كردهسنگ قبر پهلوان

  : عين خودشان ؛تازه از ساقه جدا شده
 –عباس سوركي  –مشعوف كالنتري  –حسن ضياء ظريفي  –بيژن جزني 
كاظم ذواالنوار و مصطفي   -عزيز سرمدي  –احمد جليل افشار  –محمد چوپانزاده 

  . جوان خوشدل
فدائي خلق و سازمان   هاي ن پيشاهنگان سازمان چريكفردا، سالروز كشتار اي

هاي  مجاهدين خلق ايران، به دست سازمان امنيت رژيم پهلوي ست كه بر دروازه
ركوبي و چپاول و فساد، ار و سده از فشن بزرگش، با يورش مردم به تنگ آمتمد

  . حلق آويز شده است
  فشار هميشگي وزارت  ، زير1354ي و يكم فروردين ماه ـعصر س  هاي هـروزنام
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اطالعات و اداره مطبوعات ساواك، خبر فرمايشي اداره مطبوعات را، عينا به 

  :حروفچيني دادند
خرابكار، كه در حال انتقال از زندان اوين   هاي نه تن از سران متعلق به گروه« 

  »به زنداني ديگر، مايوسانه قصد فرار داشتند، كشته شدند
  : سمت راست صفحه اول  ي  در گوشه با اين تيتر چهار ستوني،

  » خرابكار كشته شدند 9« 
جز مواجب بگيران ساواك و وزارت اطالعات و خبرگزاري پارس، و جز 

شدند و مال و منال و  هاي خبري خود تا خرخره تغذيه مي خبربياراني كه از حوزه
  .حال را چسبيده بودند ، بقيه وا رفتند

خبر را؛ پيش از آن كه به قسمت تصحيح واحد حروفچيني روزنامه كيهان، 
قسمت حروفچيني، تصحيح و ماشين خانه : اول  ي  خبر، از طبقه. برود، لوداده بود

  . دوم؛ تحريريه كيهان، درزكرده بود  ي  و توزيع، مثل برق به طبقه
شدند و سرشان به  شان تغذيه نمي هائي كه جز با حقوق ناچيز ماهيانه بچه

خبري،   هاي نان كالفه در خود فرو رفته بودند كه كار سرويسارزيد، چ تنشان مي
دانشيان و خسرو اهللا  درست مثل روزي كه خبر تيرباران كرامت. مختل شده بود

  . گلسرخي آمده بود
كه در كاخ » شاهپورغالمرضا «در ضيافت » شاهنشاه آريامهر «سه شب بعد، 

اسياس و به آهنگ پل برگزار شده بود، با صداي انريكوم»  شازده «شهري 
  .كرد كواي، دست سيمين بران درباري را گرفته بود و رقص ميداني مي ي  رودخانه

كنند يك جوري از فشار جمعيت عبور كنند و خودشان را به  همه سعي مي
. نقل فاتحه خواندن نيست؛ كه اين جمعيت اصال اهل فاتحه نيست. قبرها برسانند

 ،مجاهدو هاي فدائي  بچه. اند برها را خرد كردهسنگ ق. اند سنگ قبرها را شكسته
و بارها ساخته . اند اين سنگ قبرها را، پس از حلق آويز شدن پهلوي ها برپا كرده

، يعني همان گاو و گوسفندهائي پيروان خميني. ن خميني شكسته انداند و پيروا
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ان خنده و شادي در ش: اند اول نظري، نوشته ي هاي درسي ودوره كه در كتاب
هايش را در هم  آدميزاد بايد هميشه لباس سياه بپوشد و سگرمه. انسان نيست

يا دست كم قيافه اش مثل سيد احمد خميني حالت  ،بكشد و اشك بريزد
پيروان خميني، يعني عمامه داران و دزدان شبرو . گريستن و مالل داشته باشد

دغدغه  ، كه متاع را بيهاي انقالب اسالمي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي كميته
و رسيده و نرسيده، برق شمشير را نشان داده اند و تا از  اند كردهمال خود 

اند بيرون، سرهائي را كه شاه هم جرئت نكرد  ، زدههاهاي اسالمي؛ مسجد پناهگاه
و همين جماعت . چرخانند اند و در كوي و برزن مي بردار كند، بر نيزه ها كرده

اند كه تا خلوت شد، با  خونين فكر، يكسره كمين كرده ي  ريشوي چركين جامه
حاالهم كه ما برويم، . پتك و تير و كلنك، بيفتند به جان سنگ قبر اين پهلوانان

اين جماعت، از زنده و . افتند خشمگين و ديوانه به جان گل ها و سنگ ها مي
  . ترسند اهل فكر و فرهنگ و جرئت مي  ي مرده

كنند  سعيد سلطانپور را تيرباران كنند، شبانه سعي ميها، سال ديگر كه  همين
ها، سال ديگر كه موسي  همين. در برنده در كشند و به اش را از خاك ب جنازه

برند  كنند، جنازه اش را به زندان اوين مي هاي وارداتي غربال مي خياباني را با گلوله
گويند كه بايد به  مي هاي آهني، مي زنند و و زندانيان مجاهد را، با كابل و ميله

  .رويش تف كنند
  

هاي درهم شكسته  پيچ در پيچ سنگ الي شيارهاي نگاهي، به تلخي البههر 
  . شود گردد و بغض مي شود و بر مي شود و لوله مي پخش مي
خيلي پيش آمده . اند شان را گم كرده بينم كه تو گوئي نگاه هائي را مي چشم

  . ام به چشم هايم بدهكار شدهام و  است كه من نگاهم را گم كرده
  آيند، مير فرود ـو در چشمي ديگ گردند بعضي چشم ها كه از سنگ قبر بر مي

  ها ـتن. ده استـر جا مانـنگ قبـگاه، روي سـن. ولـي و ملـمانند خال اي را مي كاسه
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ها را براي اين داده بوديم جلو  سينه « :پرسشي كوتاه و عقب گردي مالل آور

  »!بازان گارد شاهنشاهي؟هاي سر گلوله
حيرت   ي به سينه زند ميچرخد،  جمعيت مي  هاي شور و هيجاني كه در سلول

با وجود وقايعي كه . تگورستان مجلل، پراز پرسش اس. نمي تواند. كه مهارش كند
كنند كه شمشير عدل اسالمي از  در آن پانزده ماه اتفاق افتاده است، هنوز باور نمي

شما بگوئيد اين اسالمي نيست و ارتجاعي ست و عقب  حاال .نيام در آمده است
هرحال و با هر ه گويم ب من مي. كند مانده است و به نام اسالم دارد عمل مي

، هاي مقدس را هم محملي كه شما بتراشيد، لباس اين حضرات اسالمي است و آيه
» اسم الجبارينالقاهللا  بسم« و » قتلو في سبيل اهللا «خوانند و  از همه غليظ تر مي
يك غلط در . را ياد نگرفته باشند» الاكره في الدين« گيرم كه . را هم خوب بلدند

  . درس قرآن شرعيات دارند، نوزده
شهوت عجيبي براي چانه زدن و  عده اي كه بد جوري شور كالم دارند و اكثراً

ن جمع مرده ها، هر كدام چند تائي را دور خودشا  ي  تفسيرغلظت هوا و غم و غصه
كتاب خوانده اند، يا،  پيداست كه هركدام چند جلد. دهند اند و داد سخن مي كرده

شيوه  «اند و به فهرستي كه به عنوان  ها را شنيده دست كم، اسم و رسم كتاب
است » فاكت «چپ و راست، . اند گناه، نگاهي كرده زده بودند به تابلو بي» مطالعه

شود و مثل بمب  يرباخ، قاطي ذرات هوا ميكه از لنين و ماركس و انگلس و فو
آموزگاران  «تركيب . پيچد خورد به سنگ قبرهاي شكسته و از درد به خود مي مي

بهشت  زهرا را،  33قطعه  بي تقصير،» آموزگاران «هاي از اين  و جمله»  پرولتاريا
  . اي پريشان، اما عجيب و غريب و هيجان انگيز تبديل كرده است به كتابخانه

ش دو پهلو و نيشداري به بحث، صداي ا ورود هر صداي مخالف، يا پرس ب
گاهي چنان بلند و برجسته . شود تر مي هايش برجسته رود و رگ سخنران باالتر مي

ر دست ـشكسته است كه با همديگ  هاي تنها به حرمت سنگ كند ميكه آدم فكر 
  .شوند ميبه يخه ن
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ود، يكي باني جمع و جوركردن ش خوب كه شلوغ مي. دهد هر كسي نظري مي
گرداند و ميدان را  كند، آرامش را به جمع بر مي مي» جمع بندي «شود و  بحث مي

تركيبي ست بر آمده از ادبيات سياسي » جمع بندي«اين . دهد به يكي ديگر مي
اهللا  مثل آيت ي  »برادران «اند، هم  استخدامش كرده» رفقا«اين روزها، كه هم 

خود خميني اما، ادبيات احمقانه . و صادق قطب زاده صدر بنيسن بهشتي و ابوالح
حضرت امام، كلمات و . دهد خودش را دارد و تن به اين تركيب ها در نمي

امام . و رقشق   هاي دهد به كلمات و تركيب هاي وارفته و خام را ترجيح مي تركيب
ديگري قورت  را هم به عوانش افزوده اند، عصا را جور» حضرت «كه اين روزها 

  .داده است
را »  بحث اقناعي « ي  اي دارند و شيوه زندهي  ترها كه تجربه و خاطره قديمي

شناسند، صداهاي موثرتر، متين تر و پربارتري هستند كه جماعت بيشتري را  مي
كنند و رفته رفته گورستان مجلل را، تبديل به  هم دور خودشان جمع مي

ترها خبره ترند، مباحث را تيز و تند تئوريزه  قديمي.  كنند تاالرسخنراني مي
و اوضاع  1354فروردين  30كنند و با چاشني كردن خاطراتي از واقعيت كشتار مي

هاي بيروني و دروني زمان شاه و بگير و ببندهاي ساواك، جماعت را  احوال زندان
  . دارند به تحسين وا مي

  
را از عضالت هوا خارج تان وز نيش زمسگذشت بيست و نه روز از بهار، هن

دارد و تن و بدن بهار را  ازگاهي، سوزي از اعماق زمستان سربر ميهر . نكرده است
  هاي ها و حريق برخاسته از سنگ حرارت بحث. افتد نوازد، اما چندان كارگر نمي مي

، تن جماعت را چنان داغ كرده است كه قلب زمستان هم 33 ي  قطعه  ي  شكسته
  .ماند پا بكشد، از تپيدن باز مياگر به اين خطه 

الي جماعت كه  چپيم البه ايم و هي مي اي ايستاده من و محمد هم، گوشه
  رگبار نقل قول ها، محمد بيچاره را حيران كرده . هاي سخنران را دنبال كنيم حرف
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طفلكي . دهم كند كه معنائي بگيرد و من فقط سرتكان مي هي نگاهم مي. است

كالس بيشتر نتوانسته درس بخواند و از حرف ها و نقل  محمدكارگر است، هشت
محمد ها، همه جا . پدر محمد هم كارگربوده .آورد هاي آن رفيق، سر در نمي قول

  .من بي تقصيرم. سخنرانان هم. هستند و بسيارند
ها بودند، براي همين هم  ها و سازمان آن جماعت، هر كدام هوادار يكي از گروه

پيچيدند  شد و اكثرا چنان به هم مي ، رفيقانه دعواشان ميبود كه بعضي وقت ها
زديم و  زور مي. كه تشخيص صداها و حرف هاشان، به كلي مقدورمان نبود

و »  قيام «و »  پروسه « رگبار. شديم شنيديم و حالي نمي يا مي. شنيديم نمي
و » انقالب اكتبر«  و» حقوق كارگران «و » منافع زحمتكشان «و » انقالب«
ديگر بود   هاي و عنوان ها و اسم» سه جهاني «و » رويزيونيسم «و » اپورتونيسم«

» منافع زحمتكشان «من و محمد هم، داغ بوديم از . خورد به سر و مغزمان كه مي
» پرچم سوسياليزم «و نگاهمان دوخته بود به » لزوم به ميدان آمدن كارگران «و 

  . ده بود به جگر زليخاكه هنوز به دست كارگر نيفتاده، تبديل ش
روز، كاپشن سبز و شلوار جين برمان بود و  آن  هاي ما هم، مثل خيلي از بچه
اكثر دوخت  -كاپشن آمريكائي، شلوار جين كويتي: كفش كتاني پوشيده بوديم

ي  ، و كفش كتاني -انگليسي  هاي هاي هنگ كنگ، به سفارش شركت كارخانه
الگوي پوشش  !همين كفش ملي خودشان ساخت كره،  انگلستان، آمريكا، يا 

  . مردانه براي مخالفان حكومت عدل اسالمي، همين بود
 شان بعضي. زنان هم، در شلوار جين و كفش كتاني، با مردان مشترك بودند

پوشيدند، يا پيراهن هائي بيشتر به رنگ آبي ماليم، زيتوني  اما، كاپشن جين مي
زنان و دختران مجاهد، يا . زرد ماليمتند، سبز، سرخ كمرنگ، يا سبز چمني و 

هاي  به رنگ غلبهواداران مجاهدين، يك روسري نسبت به بقيه اضافه داشتند؛ ا
آبي و زرد ماليم كه چه از نظر رنگ و حتي در نوع و جنس و طرز روي 

با . ، تفاوت آشكاري داشتاللهي حزبسرگذاشتن، نسبت به روسري زنان و دختران 
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ان طبقه كارگر بوديم و قرار هم اين بود كه تا ته قضيه برويم و اين حال، ما طرفدار
خرده بورژوازي را  ها آناما . ايم  يك وقت نگوئيم كه ما ديگر سوسيال دمكرات شده

كردند و ما با ايشان مرزبندي تاريخي داشتيم و بايد خودمان را آماده  نمايندگي مي
شويم و به قعر تاريخ پرتاب شان  دست به يخه ها آنكرديم كه هر چه زودتر با  مي

مذهبي بودند و اين ما بوديم كه بايد پرچم طبقه كارگر را،  ها آنهرچه بود، . كنيم
البزر به دست ضري از جانب اين طبقه، در بلنداي به نمايندگي تام و تمام و مح

و . داديم مي»  تغييرموضع «سپرديم و خودمان، عندالزوم  بادهاي سرآسيمه مي
   »!پاسداران را به سالح سنگين مجهز كنيد «: يمگفت مي

را چنان تابلو  ها بچهمعروف بود، » لباس چريكي «اين الگوي پوشش كه به 
را اهللا  حزب  هاي هاي بعدي، كارگزمه كرده بود كه در موج دستگيري ها و شناسائي

ن هم اين لباس چريكي، البته دو حس. آسانتركرد و قربانيان عدل اسالمي را بيشتر
 -هاي فدائي مجاهدين و چريك  هاي در تظاهراتي كه اغلب از طرف سازمان. داشت

كه اهللا  شد، امت هميشه احمق حزب در تهران برگزار مي –هاي مختلف  به مناسبت
تشكيل شده است از عقب مانده ترين حشرات االرض اسالمي، اعم از قالپاق 

داري كه در  ار و دزدهاي سابقهد! هاي اسم و رسم ها، چاقوكش دزدها، قاچاقچي
حتي زودتر از زندانيان سياسي از زندان قصر و  اً، اكثر1357آستانه قيام سال 

ديگر آزاد شده بودند، يا، بخشي از روستائيان مهاجر و غير مهاجر و   هاي زندان
كارگراني كه در تاثير تعصب مذهبي، دنبال نان و توهم ، به خدمت روضه خوان ها 

بودند، در كنار تظاهركنندگان، كه اغلب از دانشجويان و دانش آموزان و در آمده 
كردند و پس از مدتي كه شعارهاي  مي مانور! تحصيلكرده ها بودند، با شور حسيني

كشيدند،  يشورانگيز م  هاي دادند و عربده چارواداري سر مي  هاي ركيك و فحش
جرهاي اسالمي را بر سركوچك هاي درشت و پاره آ اي و كلوخ هاي قلوه باران سنگ

  . و بزرگ و زن و مرد فرو مي باريدند
  شد،  يـرات االرض برگزار مـدر اين گونه تظاهرات، كه ناگزير در مجاورت حش
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كرد   ميهميشه امداد پزشكي سازمان برگزار كننده، پيش از همه چادرش را علم 

ي  شكسته  ي  و كله و تا پايان تظاهرات، يكسره مشغول پانسمان و باندپيچي سر
گذشت كه صداي آژير  مردم بود و هنوز يك ساعت از شروع تظاهرات نمي 

هاي تهران را، به مقصد  برگزاري تظاهرات و خيابان ي ها، محوطه آمبوالنس
  .داشت هاي گوشه و كنار شهر، بر مي بيمارستان

 يك حسن آن گونه كاپشن ها، اين بود كه به محض بارش سنگ و آجر، از تن
فايده دومش اين بود كه سبك بود و . شد آمد و باالي سر مردم، سپر مي در مي

  . ، چاالك تر گريختها اللهي حزبشد از دم چك  مي
  

  
7  
  

يكي از روزهائي كه در ميدان آزادي تظاهرات بود، ما آمديم سنگ اندازان را، 
خودمان مجبور هاي اكباتان بگريزانيم، اما  از بستر شمالي ميدان، رو به سوي خانه
هاي مقدس فرماندهي پرتاب قلوه سنگ  به گريز شديم و به يكي از چهره

آورم تا فكر نكنيد خداي نكرده من با برادران سپاه و  برخورديم كه نمونه اش را مي
گويم سنگ اندازان و  كميته غرض و مرضي دارم و از روي كينه است كه مي

اچاقچيان و باج بگيرهاي سابق روسپي فرماندهاشان، تركيبي بودند از دزدان و ق
كنم به حضورتان تا بدانيد  بعد هم مدركي تقديم مي. هاي زمان اعليحضرت خانه

باال » ترقيات جمهوري اسالمي «چگونه از پلكان  »برگزيدگان امام «كه اين 
اند به مقام درياداري و  اند و ديده اند و صبح برخاسته اند و شب خوابيده رفته

ري و فرماندهي كل نيروي دريائي ايران، يا، فرماندهي كل گروه ضربت درياساال
هاي انقالب اسالمي باختران و جاهاي  كميته» فرماندهي محترم «كميته مركز و 

    ي  وظيفه شناسي اسالمي، تسمه از گردهقهر و اند و بايد كه در نهايت  ديگر رسيده
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  .فساد مبارزه كنند ي و زنان بدحجاب بكشند و باـنيروي دريائپرسنل 
ها، سر در پي  آن روز، ما هنوز دويست متر ندويده بوديم و از بچه

، دور نشده بوديم كه ناگهان از دور گرد و خاكي به هوا برخاست و ها اللهي حزب
ها را، كه  پليسي، يكي از بچه  هاي تر از قهرمانان فيلم جيپ سبكي پيچيد و چابك

دويد، انداخت باال و رفت مانور كند  مي ها اللهي زبحچند متري دورتر از ما دنبال 
هاي  آخرش، تا بچه. و بگريزد كه ما؛ من و دوتاي ديگر، رسيديم و درگيرشديم

  . ديگر برسند، ما را هم حريف شدند و چپاندند توي جيپ
آش و الش مان را . خورديم زدندمان تا مي. ماموران كميته مركز بودند

كه فرمانده كل گروه ضربت كميته » امي، آقاي محبيبرادرگر «انداختند جلو 
مان كردند به پايگاه سوم و چه بالئي سرمان آوردند تا پس از يك  منتقل. مركز بود

در . است» برادرگرامي، آقاي محبي «موضوع ما، . بماند. مان كردند هفته مرخص
چهره آن يك هفته، آنقدر آمد سر وقت ما و ميهمان نوازي كرد كه محال است 

  .كريهش را فراموش كنم
چندي بعد، يكي از كارگردانان معروف سينما و يكي از شاعران كاسب، كه 
چون هر دو در ايران هستند از ايشان نام نمي برم مبادا رزق و روزي شان قطع 

مركز،   ي  فرمانده كل گروه ضربت كميته» محبي «شود، برايم تعريف كردند كه 
ق ماشين خانه كيهان، كه نام او را هم به همين دليل براي يكي از كارگران ساب

آن بوزينه هم كه با نويسندگان و شاعران و . فرستد برم، كيلوكيلو ترياك مي نمي
امنش، دام   ي  هنرمندان بسياري آشناست، ماموريت پيدا كرده است كه در خانه

به فكر بازهم بگوئيد حكومت اسالمي . اعتياد بگسترد و حضرات را سرگرم كند
  .گذارد آفرينندگان نيست و چوب الي چرخ شان مي

مركز، به فرماندهي محبي، براي كشف مواد مخدر، تا   ي  گروه ضربت كميته
تاخت و دستش هميشه پر بود و جيبش  عمق سيستان و بلوچستان هم مي

اين را . زد زد و هم به اعتياد مردم دامن مي فروخت و هم دار مي هم مي. سرسبز
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مركز ظاهراً در حكومت اسالمي بزنيم كه »  پل رومي «باشيد تا سري به  داشته

  . مبارزه با مواد مخدر است
هاي تهران پارس و نظام آباد و مفت  پي در پي بود كه بچه  هاي هفته ها و ماه

  ي  از تله) خيابان صفا و شهرستاني و پرواز و ترقي، كه محله قديمي من بود(آباد 
مسئول اين مركز، برايم تعريف »  حاج آقا زرگر« مواد مخدر و مركز مبارزه با 

گفتند ماموران پل رومي، جوانان معتادي را كه به دليل  ها مي بچه. كرده بودند
اند و در حد تامين اعتياد  عامل بودن در داده  ي  اعتياد و احتياج، تن به آخرين رده

خش كنندگان دستگير به عنوان خرده پاترين پ ،كنند ميخود هروئين پخش 
ها را  اين بچه» برادران پاسدار «گفتند  مي. كشند شان مي كنند و تسمه از گرده مي
روند تا از  گذارندشان توي اتاقي و آنقدر سراغ شان نمي برند پل رومي، مي مي

آن وقت . بيفتند و عاجزانه گريه و زاري كنند» سيم كشي «شدت خماري به 
ته هروئين ده سانتي، يا بيست سانتي، از جيب شان در روند سراغ شان، يك بس مي
جوان معتاد، كه مثل هر معتادي در حال درد و . دهند آورند و نشان قرباني مي مي

به هر كاري بزند و هر امتيازي را به حريف  حاضر است دست ،رنج ناشي از خماري
ست و پاي پرد و د بدهد، با درماندگي مي -چه قاچاقچي و چه مامور قاچاقچي –

مامور حاج آقا . افتد و به التماس مي كند ميرا غرق بوسه » حاج آقا زرگر «مامور 
دهد و بيرون  هروئين را به او مي  ي  گيرد، بسته زرگر، از قرباني قول همكاري مي

ي  ها را، از ماموران اداره اين شيوه. » بسازد «ماند تا قرباني خودش را  در منتظر مي
زه با مواد مخدر زمان شاه، كه اكثرا خود معتاد بودند و مواد مخدر آگاهي و مبار  

اند؛ مثل كابل زدن به كف پا و انواع شكنجه ها و  كردند، ياد گرفته پخش مي
  . ستها پهلوي هائي كه ميراث تمدن بزرگ شيوه

برد تا به عنوان  پاسدار پل رومي ، پس از ساختن جوان معتاد، او را با خود مي
هاي باالتر اعتياد و توزيع مواد   استفاده كند و جوانان ديگر را، در رده طعمه ازش

با اين شيوه، مركز مبارزه با مواد مخدر حضرت امام به اعتياد . مخدر، به دام اندازد
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كند و  با سرنخ هم ، به آساني معامله مي. زند تا به سرنخ آن باند برسد دامن مي
  .  دهد مين اجرائي و قضائي ميگيرد و به ادامه كارش، تا درصد مي

شود و  در واقع، مركز مبارزه با مواد مخدر امام، با قاچاقچيان بزرگ شريك مي
آن كارگر سابق . افزايد به تعداد قربانيان مواد مخدر و توزيع كنندگان خرده پا، مي

مركزي انقالب اسالمي قرار گرفته،   ي  كيهان هم كه در شبكه گروه ضربت كميته
  . ند همين شبكه است كه تغيير ماهيت داده استدر كم
  

اين گذشت تا من شش ماه پيش از فرارم از ايران، رفتم بندر عباس كه برادرم 
شد، يا  اي در كارش افتاده بود كه ظاهرا به دست من باز مي گره. فريبرز را ببينم

  . زد مرا هم به خود گره مي
ائي جنوب، كه تشكيل شده سياسي پايگاه يكم نيروي دري –واحد عقيدتي 

است از افسران و درجه داران ريشوي مامور بر نظارت تزريق و تحميل ايدئولوژي 
خميني، فريبرز را برده بودند زير اخيه كه برادرت چرا زندان بوده و حاال كجاست؟ 

صيادان انزلي، كه در همين كتاب ماجرايش را خواهم   ي خود فريبرز، از واقعه
من . داد اما دم به تله نمي. م ماليان ساز و نواي محسوسي داشتنوشت، عليه رژي

سياسي نيروي دريائي كنم،  -رفته بودم كه اين بار خودم را تسليم واحد عقيدتي
باالخره هم، پس از من، . رفتم و هر چه كردم ، نگذاشت. شايد فريبرز خالص شود

عاقبت در عمليات آفتاب  از ايران زد بيرون، به مبارزه مسلحانه مجاهدين پيوست و
  . خراسان انجام شد، كشته شد 77كه عليه لشكر 

در بندرعباس سراغ دوستي را گرفتم كه قبال سرپرست كيهان در هرمزگان 
شاهنشاهي دميده بود، در   هاي و آن زمان كه  شاه در بوق و كرناي جشن بود

م و هرمز و هائي از زندگي فالكت بار مردم ميناب و قش فراهم آوردن گزارش
بشاگرد و بوشهر و بندرعباس ، بسيار كمكم كرده بود كه به قول خودش، در آن 

. رحمانه چاپ شد؛ اما شد، شريك باشد هائي كه البته با سانسوري بي دهن كجي
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عمراني از   هاي مخصوصا هميشه ازش ممنون بودم كه در بلند كردن گزارش برنامه

اين . وقت هرمزگان، دست مرا گرفته بود استاندار» منوچهر پيروز« كشو ميز 
سازمان   ي  پيش بيني شده  هاي برنامه  ي  داد كه روي كاغذ، همه گزارش نشان مي
انجام گرفته، اما در عمل، آب از آب تكان » به نحو احسن «برنامه و بودجه، 

ها، كه صادقانه به حساب بانكي  هاي مربوط به اجراي طرح نخورده، مگر هزينه
ها خبر نداشت، شاه  البته روح اعليحضرت از اين دزدي. ت واريز شده استحضرا

  !خوب بود، اطرافيانش دزد بودند
باز جاي . فروشد گفتند آن رفيقم دكاني باز كرده است و لوازم خانگي مي

عجيب . شكرش باقي بود كه دكان وطن فروشي و عقيده فروشي باز نكرده بود
اگر تحقيقات . آورم، اسمش را به ياد نمي آورم است كه هر چه به مغزم فشار مي

سلول دارد، حتما بايد  درست باشد كه مغز آدم دوازده ميليارد» توماس هريس«
هولناك دوازده سيزده ساله، آسيب   ي  مال من چند ميلياردش، در اين همه حادثه

  . شما هم بد نيست كند و كاوي در اين مورد بفرمائيد. ديده باشد
دو سه روز از اين در و آن در حرف . دم، اسمش را نه، دكانش راپيدايش كر

برادر  «  ي  من قضيه. زديم، تا رسيديم به تركيب حكومت آخوندها، از پائين تا باال
كل گروه ضربت كميته   ي  را كه آن روزها هنوز فرمانده» گرامي، آقاي محبي

: ديمي، سرآسيمه گفتآن دوست ق. انقالب اسالمي مركز بود، برايش تعريف كردم
بندر را كه اين برادر گرامي را   هاي اي از قديمي من عده همين جا نگهدار تا

همه باالي چهل . شدند بيست تائي مي. آمدند. و خبركرد. شناسند، خبر كنم مي
خوشحال از . هاي درهم بندري با اخم ،آفتاب سوخته و استخواني و ريز نقش. سال

. اند براي درددل؛ اگرچه قلمش را غالف كرده باشند كردهاي پيدا  اين كه نويسنده
 باج بگير» برادر گرامي، آقاي محبي «دادند كه  طولش ندهم، همه شان نشاني مي

  .بندر عباس بود  ي  شغو، فاحشه خانه. بوده» شغو«
  ه ـتازگي ها هم، نواري به دستم رسيده است ضبط شده از تلويزيون باختران ك
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  :ستا» برادر گرامي، آقاي محبي «كي همين از قهرمانانش، ي
اول برنامه، خبرگزار تلويزيون دولتي حكومت اسالمي، پوشيده در كفني سياه، 

»   خواهران زينب «با چشم هائي زننده و صدائي تيز و ريز؛ كه اين همه الگوي 
  هاي چادر گرفته است، در خيابان  ي  است، با ميكروفوني كه دسته اش را با گوشه

رود سراغ زنان و دختراني كه اغلب چادر سياه و روسري و مقعنه  كرمانشاه مي
  . دارند و بعضي شان مانتو و روسري

كند،  اي كه دوربين درشت نمائي مي محال است از روي تصوير، حتي لحظه
تشخيص بدهيد كه چند تار موي خانم مصاحبه شونده، از زير روسري، يا مقنعه، 

به . تيز تر از اين حرف هاست اللهي حزبخواهر   هاي ما چشمبيرون افتاده است، ا
اگر شما به : كند كه جاي مصاحبه كردن، زنان و دختران را در خيابان محاكمه مي

پوشش اسالمي اعتقاد داريد، كه آن خانم قبال گفته است دارد، و مي پذيريد كه 
خانم قبال  رعايت حجاب اسالمي مانع بروز شخصيت اجتماعي زن نيست، كه آن

گفته است نيست، و هر ادعائي خالف اين از غرب فاسد در آمده است، كه آن 
  ! خانم قبال تائيد كرده است، چرا خودتان حجاب اسالمي را رعايت نكرده ايد؟

شوم و نوار را مي  من كه هر چه به تصوير آن خانم مصاحبه شونده خيره مي
، همه جا را هايش م، جز چشم و گونهشو برم به جلو و دوباره و سه باره خيره مي

آن خانم هم كه حتماً قبال خودش را در آينه برانداز كرده و بيرون . سياه مي بينم
: دهد جواب مي» خواهر زينب«كردم، به  آمده است، مثل من؛ اگر چادر سرم مي

چه جوري ديگر حجاب . ام ام، هم مقنعه گذاشته من كه هم چادر سرم كرده
نه : زند كه مصاحبه كننده پوزخندي حاكم شرعانه مي! يت كنم؟اسالمي را رعا

چند تار موهم كه ! رنگ لب هاتان كه طبيعي نيست! ايد خواهر رعايت نكرده! ديگر
خواستيد حجاب اسالمي  مثال ديگر چه جوري مي! از زير مقنعه افتاده است بيرون

 ايم، دادهر ـم كافداـو حرمت آن همه شهيدي را كه در جنگ با ص را رعايت نكنيد
  !داشته باشيد؟
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محال است هيچ . شـود هاي خيابـاني، ضبط داخلي شـروع مـي پس از مصاحبه

  : ، ميزانسن بدهد -و نه زيبائي البته  –كارگرداني بتواند به اين گويائي 
دو آخوند كه بيننده را به ياد بدپوزترين نوع . دوربين در مديوم شات است

داگي را تصور كنيد  درست بول. در وسط و كنار هم نشسته انداندازند،  داگ مي بول
 و تصور كنيد كه اين بد هيبت ترين و خطرناك. كه حتماً ريش هم داشته باشد

  . تلويزيون تهديد به حمله برق آسا كند ي  رين نژاد سگ، حتي شما را از صفحهت
م هائي كه در هر دو سمت اين جانوران هم، دو آخوند مكال نشسته اند، با چش

يكي از آن دو، كه در سمت راست . بارد زند و نگاهي كه شرر مي برق شيطاني مي
را دارد، اهللا  امت حزبي  تاخرخره بسته و ريش همگاني  ي  نشسته است و يخه

مدير راديو تلويزيون باختران است كه پس از قرائت آيه اي و نثار درود  به روان 
كه  كند ميرا، به ترتيب، پس از خودش معرفي سرگردان امام، چهار ماموت ديگر 

  : دو  ي  شماره شود مينفر اول بعد از او، 
  ي  با ته ريش و چهره(  حاج آقا نكوئي، استاندار محترم استان باختران -2
كني كم مانده است بزنند  هاي اداري كه هميشه احساس مي اللهي حزبي  ابلهانه

  ).زير گريه
با (، رياست محترم دادگستري استان )د حجت االسالمالب(حاج آقا قرباني  -3

يك دست   ي  هائي در هم كشيده كه ژوكر هزاربار برخورده چهره اي تلخ و سگرمه
  ).آورد ميپاسور كهنه را به ياد 

شرع محترم دادگاه انقالب ، حاكم )حجت االسالم(حاج آقا مجاهد  -4
از دم تيغ در رفته و خودش را به  اي را دارد كه امامزاده  ي  دقيقا قيافه(اسالمي

ي  متبركه ي  هاي ايران رسانده است، اما، به جاي برخورداري از مقبره يكي از آبادي
سفيدش ريخته بيرون، عمامه را كج گذاشته   ي  را از زير عمامه هايش مطال، زلف  

  وم كند تصويري پيامبرگونه و معص عي ميـو با لبخند آخوندهاي مزلف، اما مزور، س
  ). از خود به بينندگان القا كند
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عين (برادر عزيزمان جناب آقاي كاظمي، دادستان محترم انقالب اسالمي  -5
هائي كه عين حكم اعدام، از حدقه  برج زهرمار، سي ساله، ريزه، طاس، و با چشم

  ). در آمده است
  ) :قهرمان ما(و 
ب اسالمي باختران برادر گرامي، آقاي محبي، فرمانده محترم كميته انقال -6

عين گوريلي كه تازه بادش كرده باشند، چنان در حالت تهاجمي نشسته است كه (
بيننده منتظرست هر آن به حجج اسالم و استاندارمحترم و دادستان محترم و 

ريشي انبوه دارد كه آدم را به ياد نوعي . مدير صدا و سيماي دولتي حمله ور شود
هائي  اند، با چشم د كه سال هاست پشمش را نزدهانداز گوسفند استراليائي مي

هاي  اي مثل مراهم، به ياد لش و لوش تابيده از فرمان حمله و كلماتي كه آدم ساده
  .اندازد تير دوقلو و صابون پزخانه قديمي تهران مي

بندرعباس   ي و اين برادر گرامي، آقاي محبي، همان باج بگير فاحشه خانه
، »ارتقائات في سبيل اهللا «لظت بار ايدئولوژيك، در سلسله است كه البد به دليل غ

به نمايندگي از جانب نائل آمده است و حاال دارد » ترقيات اسالمي« به 
با توپ و تشر، خطاب به زنان و اند،  هائي كه شتر را با بارش باال كشيده اسالميست

  :گويد دختران ايران مي
ما، حجت را با خواهران تمام (!). دارد روح اسالم، با مفاسد اجتماعي منافات« 
ايم و از اين پس، در مورد حجاب اسالمي كه رعايت خون و حرمت شهداي  كرده

  ».ماست، كمترين اغماضي نخواهيم كرد
هاست،  هاي فناتيك عليه سني تعزيه شمر را اگر ديده باشيد؛ كه نمايش شيعه

زند  تلويزيون مي  ي دارد از صفحه اين برادر گرامي را، هنگامي كه  ي توانيد قيافه مي
  .بيرون، به تصور در آوريد
  د ـود، البـش هم سرش مي» !غمض عين «ام عزيز ـالم امـبه هر حال، چون اس

  راي ـب. اند ردهـهاي برادر گرامي در بندر عباس را، الي سبيلي در ك ادتـبخش رش
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مردم را  حكومت اسالمي، مهم فقط اينست كه در خدمتش، با چه شدتي خون

  . بريزند
  

تظاهرات مردم را، همين . اند سنگ قبرها را، همين برادران گرامي شكسته
دانشجويان و دانش آموزان و تحصيل . اند برادران به رگبار قلوه سنگ بسته

اند و به  اند و شكنجه كرده ايران را، همين برادران گرامي به زندان افكنده  هاي كرده
اي سياسي مخالف استبداد و استثمار و ارتجاع را هم، همين نيروه. اند  رگبار بسته

  . اند اند و از كشته هاشان پشته ساخته برادران گرامي قلع و قمع كرده
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كنار   هاي علف. داد مي دودي در هوا پيچيده بود كه بوي علف 

و مرداب، . باريكه راه مرداب  هاي هرس شده، علف  هاي جاده، علف
  .چشم آدميان ريخته بود به

  
به شيارهاي  د واش را به زمين تكيه داده بو دود شب مانده، تنه

  .يدچپي هوا مي
  

  . هاي مسافر را، دود گرفته بود چشم
  

دست نخورده را،   هاي ناخدايان هراسيده از هواي آلوده، كشتي
ملوانان، همه بر ناخدايان . هاي دريا، پنهان كرده بودند در پناهگاه

پاي هيچ ملواني، تا آن . ريده بودند، اما راهي به خشكي نداشتندشو
  . نرسيده بود حلزمان به سا

  
شهرهاي در آمده از حريق . هاي مسافر را، دود گرفته بود چشم

مشكوك مسافر، در شيارهاي بسيار در بسيار هواي دود آلود، دچار 
شد  هر روستائي، در پيش پاي مسافر، خراب مي. ندامت شده بودند

  . گريخت و هر جنگلي، سرآسيمه از برابرش مي
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سرزمين مه آلود گرگ و ميش، مسافران را؛ يك به يك، 

ديديم، قطاري فرسوده پس  بلعيدو از آن سمت زمين كه ما نمي مي
  .داد مي

  
در هر . حاقي بودم ،هر پارچه زراعت حاصل خيزي  ي در كرانه

فشرد و به  مشت ميحاقي، ماهي پنهان بود كه تاريكي را در م
  .گريست تلخي مي

  
موسيقي آرامي كه روزگاري بلند به تخدير آدميان دلخوش بود، 

طنين هولناك طبل، . هائي سهمگين بدل شده بود به ضربه
  . شهرهاي خفته را، به پريشاني از خواب پرانده بود

  
به زمين دود آلود چشم  ،همه در پوششي از خيال ،عابران

  .  كه تصوير آسمان را ببيننددوخته بودند، مگر 
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8  
  

گورستان مجلل برپا   ي سي و سه  ي تريبوني را، غريبانه در شمال قطعه
ها را به هم  برد، دايره اي كه نام پيشتازان شهيد را مي صداي گوينده. اند كرده
ريزد و تاالر به تنگ  ها به هم مي كنند، سخنراني سكوها را جمع مي. ريزد مي
همه از بلندي هائي كه . افكند كشد و پنجه در هوا مي گورستان، نفسي مي  ي دهآم

آورند كه تا  آيند و به هم فشار مي بحث برآن ايستاده بودند، فرود مي  هاي در حلقه
هر نامي؛ . شود ها، دوباره گرفته مي چهره. تريبون، عبور كنند  ي ترين نقطه نزديك

. ود، پتكي را ماننده است فرود آمده برسرهاي داغش كه به تاني و با طنين ادا مي
  . شود جوشش و حرارت دروني جمعيت، بيشتر مي

 -فدائي خلق است كه تا اين زمان  هاي مراسم، سازمان چريك  ي برگزار كننده
تنها يك پاره اش جدا شده است؛ اشرف دهقاني، و هنوز انشعاب  -59فروردين 

مده است و بيش از دوازده انشعاب بعدي در راه دوم؛ به اكثريت و اقليت، پيش نيا
اشرف دهقاني معتقد بود كه . مركزي پيچيده است  ي بوي تندش در كميته. است

حكومت اسالمي، از نظر ماهيت طبقاتي، تداوم همان نظام پيشين است، جلو رشد 
به همين دليل، . زند گيرد و الجرم، دست به سركوبي خلق مي مبارزه طبقاتي را مي

به دولت مهندس مهدي بازرگان كه بورژوازي و ارتجاع را » برنامه حداقل«دادن 
  .كند، منطبق با روح استراتژيك سازمان نبوده است يكجا نمايندگي مي

مبارزه مسلحانه با رژيم فاتح نظر داشت و رفت به   ي اشرف دهقاني به ادامه
و نه » هاي فدائي خلق كچري«كردستاني كه كانون شليك عليه رژيم بود، تا با نام 

، به تداوم و ابعاد مبارزه با حكومت اسالمي، »هاي فدائي خلق سازمان چريك«
اين است كه گويا شكل مبارزه  – 1369اواخر سال  -خبر من، تا امروز. دامن بزند
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مبارزه اشكال مختلف دارد كه رهبران جنبش بنا . اشرف دهقاني تغييركرده باشد

هاي ديگر ترجيح  ر دوران، يكي از آن شكل ها را به شكلبه شرايط مادي حاكم ب
دهند، يا، مثل وحدت فيليپين، دو شكل مسلحانه و پارلمانتاريستي را با هم  مي

فدائي خلق   هاي در اين لحظه، گروه اشرف كه معروف به چريك. برند پيش مي
شكل  است، احتماال مبارزه مسلحانه چريكي را بايد متوقف كرده باشد، اما در

به هر حال، مدال من به .  مبارزه سياسي، هنوز و همچنان حضوري جدي دارد
  . خاطر آن همه سال مبارزه قهرمانانه و شكنجه و زندان، هماره از آن او باد

  
صداي . پشت ميكروفون؛ جسور و برافروخته و بي باك رود ميمادرِ توماج، 

را چنان به  هايش مشت. فانطنيني چون گردباد و عزمي به توان تو. رسائي دارد
فريادش . هم مي فشرد كه تو گوئي بر گردن ماليان و پاسداران پنجه انداخته است

چنان است كه گوئي ارتعاش تاريخ را به نظم در كشيده و در شيار در شيار 
  .دواند قبر مي  ي شكسته  هاي سنگ

بند بند  را به هايش مادر توماج، با صداقتي كه رگه. اند همه ميخكوب شده
. نشاند جمعيت مي  هاي ، عزمي عجيب را، در سلولكند ميفضاي تهاجم تزريق 

كشتار پهلوانان فدائي و مجاهد خلق را، به كشتار توماج و مختوم و واحدي و 
آخر عمرش مرتكب شده است و يكي را   هاي جرجاني، كه يكي را آن رژيم در سال

اين هر دو گروه، از دانشگاه . زند آخوندها هنوز از گرد راه نرسيده، گره مي
هاي ايران بودند و گروه اول، كه شاه به مسلخ برد، از رهبران و پيشتازان  ديده

؛ پس از كودتاي بيست و هشت 40و  30هاي  جنبش دانشجوئي ايران در دهه
بودند  عليه دكتر محمد مصدق، و در پي شانزده آذر همين سال 1332مرداد سال 

دانشگاه تهران را به خون كشيده بودند كه اين زمان، سرفصل كه ماموران شاه، 
  .جنبش دانشجوئي و مبارزات رهائي بخش روشنفكران ايران شد

  ازه ـي تـنفس. دهد يـرو مـپيداست كه دارد بغضش را ف. كند يـي مكث مـگاه
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اش، در گلوي  بغض فرو خورده. گويد كشد و باز مي آهي مي. غرد كند و باز مي مي
هاي شكسته به هم در  فضا چنان شورانگيز است كه گويي سنگ. پيچد مي جمعيت

  . اند ها را شسته اند و داغ پتك هآمد
  

 54سي و يكم فروردين ماه سال  هاي عصر واقعيت جز آن بود كه روزنامه
كشتار، طبق » عمليات «سازمان امنيت شاه، بنا به اعتراف مسئول . نوشته بودند

هاي پليسي؛ هر  هاي امنيتي حكومت در ماهيت سرويس. معمول، دروغ گفته بود
  . حكومتي، ابراز واقعيت وجود ندارد

هرحكومت، و هرگونه تفكري، كه به نظام اطالعاتي، جاسوس بازي، خبرچيني، 
تشويق جامعه به تخليه اطالعات، و گزارش نويسي از حركات اجتماعي و شخص 

دارد، مدام  سرانجام ترك بر ميداند  مردم متكي باشد، از آن جا كه خود مي
ها سفت تر  هاي اطالعاتي، امنيتي و تشويق به خبر چيني را، بر گردن توده تسمه
  .گويد كند و به اقتضاي عملش، مثل ريگ دروغ مي مي

حتي جريان هائي هم كه هنوز، در هر جاي جهان و در هر مقطع تاريخي، به 
كي بر هول و هراس را دامن بزنند و اند، اگر اين گونه مناسبات مت حكومت نرسيده

بقاي خود را در ميزان تراشي و كليشه سازي براي آزادي انسان جست و جو كنند، 
  . ريزند پوسند و فرو مي سرانجام، جائي در اين چهار چوب خفقان آور، مي

ديگران در غلتيده باشد،   ي اي هم كه به اخالق فاسد دخالت در زندگي جامعه
كه براي شخصي ترين حريم زندگي اين و آن ميزان و كليشه  به خود حق بدهد

بسازد، و از مضمون چاق كردن براي ديگران و فضولي كردن در امور شخصي و 
حاكم؛ به تخريب   هاي پاي جريانمردم تغذيه كند، از آن جا كه هم خانوادگي

هاي اجتماعي و پيش بردن فرهنگ جاسوس بازي و خبرچيني و محدود  آزادي
اگر . شود پردازد، به همين سرنوشت دچار مي هاي شخصي ديگران مي ن آزاديكرد

  . گيري معتقد نباشد، بايد در اولين فرصت كفشش را بتكاند كسي به اين نتيجه
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هاي هولناك در  هاي فكري، زماني كه به ورطه ها و نظام گونه حكومت اين
ها  ينند كه باالئيو سرو كارشان به حساب پس دادن بكشد، به چشم مي ب غلتند

و مسئوالن نظام اطالعاتي و امنيتي،  يكنند و ماموران اجراي خط سركوب فرار مي
  . افتند و به التماس و اعتراف مي دهند ميزودتر از بقيه وا 

  
چند ماه پس از قيام  –وچكش را اشتباه نكرده باشم كاگر اسم  –بهمن تهراني 

تهراني از . محاكمه شد» لقاسم الجبارينااهللا  بسم «دادگاه در ، 1357بهمن ماه 
سركردگان و سربازجويان ساواك شاه بود كه مستقيما با پرويز ثابتي و عضدي، دو 

  .كرد جالد سرشناس و رده باالي سازمان اطالعات و امنيت كشور، كار مي
اگر چه ظاهرا تيمسار نصيري رئيس ساواك بود، ابتكار عمل و طراحي 

گاهي هم در  جالدكه اين  آن جااز . با پرويز ثابتي بود »عمليات ضد خرابكاري«
و و فتوحات ساواك » هاي خرابكاري طرح«ها از  و ساعت شد ميتلويزيون ظاهر 

با عنوان  هايش گفت، مردم ايران از برنامه سخن مي» حفظ امنيت كشور «لزوم 
» منيتييك مقام ا «تلويزيون   ي و از خود او، كه از طرف گوينده» ساواك شو«

  . كردند ياد مي» شومن ساواك« شد، با نام  معرفي مي
مشاوراني كه پرويز ثابتي و شاه از ميان روشنفكران سرشناس در اختيار 

ه علوم اجتماعي، دكتر هوشنگ كدمثل دكتر احسان نراقي رئيس دانش داشتند؛
زنامه رو(، هوشنگ اسدي )روزنامه نگار(نهاوندي رئيس دانشگاه تهران، اميرطاهري 

قصه (، رسول پرويزي )روزنامه نگار(صوراسرافيل بهروز، )نگار و عضو حزب توده
، داريوش )روزنامه نگار(دكتر مهدي سمسار ) روزنامه نگار(، مجيد دوامي )نويس

ر از استادان و دانشجويان و روشنفكراني كه يگ، و بسياري د)روزنامه نگار(همايون 
اعليحضرت و دستگاه سركوبش كرده بودند   ي يبه مزدوري تن در داده بودند، حال

خطر دانشگاه است و تهديد جنبش روشنفكري را، بايد بسيار جدي   ي كه منطقه
هايش از  زجمله احسان نراقي كه در مصاحبهتنها تضاد اين روشنفكران، ا. رفتگ
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گفت، با اربابان  متنوع فلسفي سخن مي  هاي تخفيف سانسور و لزوم فروش كتاب
روشنفكران از ميان برداشته شود   ي كتاب را آزاد كنيد تا بهانه« ين بود كه شان ا

  .»و منجر به تهديد حكومت نشود
روزنامه نگار را، بنا به دستور خود شاه، ممنوع القلم  32هم كه  1353در سال 

كردند، در واقع خط پيشنهادي همين مشاوران روشنفكر را پيش بردند تا پل 
دانستند كه  ساواك مي  هاي روشنفكران مزدور، بهتر از نقلعلي. دارتباطي را بشكنن

  . زند روشنفكر از كجا و چگونه مي
ها، گماردن گارد ويژه  دانشگاه يكشتار سران جنبش روشنفكري ايران، سركوب

توده  «روشنفكران . خاست قبر همين ها بر مي زدر دانشگاه تهران، آتشي بود كه ا
، و داشتن سهمي در خور در اين شكست،  32سال  كه پس از شكست قيام» اي

با رژيم پهلوي در غلتيده بودند، » !نفوذي«به همكاري مستقيم و غير مستقيم و 
جنبش دانشجوئي و قلع و قمع سران جنبش  يدر شعله ور نگهداشتن آتش سركوب

بيني، برغم  خوش در نهايت. موثري داشتند» !تاريخي   «ايران، نقش  يروشنفكر
ته به مسكو نباشد و از كرملين دستور نگيرد، اصالت جنبشي كه وابسان، ايش

چنين جنبشي،  يركوبـبنابراين، شركت در تضعيف و س. ندارد!  تاريخي و طبقاتي
  . يا نبايد باشيد ،يا بايد با حزب توده و شوروي باشيد: ست» !واجب كفائي «

نه تنها به زيان آخوندهاي تاريك فكر هم كه جنبش روشنفكري ايران را، 
ديدند، گله گله  هاي ارتجاعي خود مي حكومت شاه، كه در تضاد بنيادي با انديشه

اين   هاي اي از دم كلفت عالوه بر آن كه عده. پيوستند يم ميژهمكاران ر  ي به جرگه
كردند و در گوشش دعاي سفر  طايفه، اعليحضرت را مدام تر و خشك مي

يم و غير مستقيم، مواجب بگير ساواك شاه شده خواندند، بسياري شان، مستق مي
  . بودند

هاي  ، آخوند مهدي كروبي اسم ها و عكس1357در اوائل قيام بهمن ماه سال 
  الح ـه مصـد بنا بـت كه البـار داشـاواكي را در اختيـوند سـخآزار ـه جـبيش از پن
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  .ش سرباز زد، از انتشار» به خطر انداختن اسالم«و پرهيز از » روحانيت مبارز«

  
، دروغ سازمان امنيت شاه را، بي 1354هاي عصر سي و يكم فروردين روزنامه

و اين زماني بود كه سي و دو روزنامه نگار . هيچ مقاومتي، چاپ كرده بودند
ممنوع القلم شده بودند كه البته در ميان شان ناخالص هم كم نبود كه » چموش«

  . د شده بودندمحض انحراف ذهن جامعه در آن سياهه وار
كيهان و اطالعات بود كه به دليل   هاي ، تيتر دوم روزنامه48خبر، با حروف 

كثرت انتشار خبرهاي مشابه فرمايشي، مردم هر دو را يكي مي دانستند و اسمش 
  . »كاطالعات«را گذاشته بودند 

تشكيل شده  1358تهراني، در دادگاهي كه با حضور محمد حياتي و در سال 
محمد حياتي، عضو سازمان مجاهدين بود كه از . عيت را اعتراف كردبود، واق

كشتارگاه شاه خالص شده بود و به عنوان شاهد در جلسات اين دادگاه حضور 
كرد و به زباني بسيار گويا، و فقط  ساواك را افشا مي  ي هاي شكنجه شيوه. داشت

ه تخت بر شده كرد كه جالدي ديگر ب چند ماه پس از قيام، به مردم حالي مي
هائي كه نريخت و چه  و چه خون. هاست كه بريزد است، مبارزه ادامه دارد و خون

  . هائي كه نخواهد ريخت خون
تهراني كه از آن قدر قدرتي، به موضع درماندگي در غلتيده بود و در آستانه 

هاي فدائي  كوشيد تا ذهن جامعه را، نسبت به سازمان چريك اعدام هم، مزورانه مي
اهللا دانشيان و  اعدام كرامت: مخدوش كند، اعتراف كرد كه لق و مجاهدينخ

افكار عمومي جهان، براين جنايت . خسروگلسرخي، براي شاه مساله ساز شده بود
  هاي هاي روزنامه نگاران و اتحاديه فدراسيون ها و كنفدراسيون. شوريده بود

تيزشان، جنايتكاران سلطنتي هاي تند و  در بيانيه ها و اعالميه. نويسندگان جهان
منفي، خطرناك،   هاي افكار عمومي مردم ايران هم، واكنش. را محكوم كرده بودند

پس از انتشار خبرتيرباران گلسرخي و . اي از خود نشان داده بود و تهديد كننده
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ها را روي تابلو سياه اكثر كالس  دانشيان، دانش آموزان و دانشجويان ايراني، نام آن
كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكا هم كه آن روزها . شته بودندها نو

اي، رژيم شاه را رسوا  تهديد كننده  ي و گستردگي بسيار فعال بود، در توان باال
حكومت شاه، به جاي رسيدن به هدف تشديد فضاي ارعاب و وحشت، و . كرده بود

معكوس بر خورده بود   ي به نتيجهبه جاي دستيابي به هدف نسق گيري از جامعه، 
 گاه ساواك تبريز كشتن بهروز دهقاني در شكنجه. و اين بازي خونين را، باخته بود

حاصلي جز تبليغات منفي و . هم، كه مستقيما به دستور شاه انجام شده بود
جزني و ظريفي و كالنتري و سوركي و چوپان . رسوائي بيشتر براي قصاب نداشت

جنبش   ي سرمدي و ذواالنوار و خوشدل، كه در باالترين نقطه زاده و افشار و
» بندگان اعليحضرت«روشنفكري ايستاده بودند و در زندان شاه هم، مزاحم اوقات 

بايد از دست شان . شدند، عين بغضي كشنده گلوي رژيم پهلوي را گرفته بودند مي
بيژن . ادندد آنان از درون به بيرون خط و رهنمود عمل مي. شدند خالص مي

را در زندان نوشته بود و به بيرون رسانده بود، كه دست » تاريخ سي ساله «جزني، 
» 32مرداد  28حزب توده و كودتاي « حسن ضياء ظريفي هم . گشت به دست مي

زنده بودن اعضاي برجسته و سرشناس جنبش روشنفكري ايران، عمال . را
هاي سلطنت را، از درون  ، پايهاين چند نفر. كرد موجوديت حكومت را تهديد مي

هم، با نتايجـي كه از اعدام  ها آنتيرباران رسمي . زندان، به خطر انداخته بودند
. شدند بايد كشته مي. شد گلسـرخي و دانشيان گرفته بودند، به سود شاه تمام نمي

  . اما با محمل، نه رسمي
ساواك، و البد   ي هفوق محرمان  ي ها، طرح اين كشتار، در اداره روزها و هفته

سرانجام، طرح فرار جعلي انتخاب . ديگري، مورد  بررسي قرار گرفت  ي جهنم دره
شاه اصرار داشت كه هرچه زودتر از شر اين دلهره جانگاه و كابوس عذاب آور . شد

تهراني و آرش را، كه . قصابان كاركشته اش هم كه از خداشان بود. خالص شود
  سرن و ـريـن طرح كردند؛ يعني معتمدتـمامور اجراي ايشد،  همراه او محاكمه مي
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  . بودند» موساد«هاي  ترين عناصر امنيتي را كه دوره ديده سپرده 

، براي انجام كشتار 1354غروب روز سي ام، يا بيست و نهم فروردين ماه سال 
دانشجوئي ايران را، به اين بهانه كه مي  –رهبران جنبش روشنفكري . انتخاب شد

ند ايشان را به زندان ديگري منتقل كنند، سوار اتومبيل زندان كردند و به خواه
. گرديم گفتند همين جا بمانيد، ما بر مي. پياده شان كردند. هاي اوين بردند تپه

 ،پس تهراني و آرش و ماموران همراهشان. بيست قدم يا بيشتر، از آنان دور شدند
. و آسوده شدند خون شان را ريختند. ندبرق آسا برگشتند و ايشان را به رگبار بست

به بندگان اعليحضرت هم، بيدرنگ گزارش دادند كه خيال مبارك آسوده باشد، 
بعد هم، پيكر پاكان روزگار را، در همان اتومبيل گذاشتند و شبانه . كار تمام شد

  . به بهشت زهرا بردند
  

سنگ قبرها را . دان اما، سنگ قبرهاي امروز را ماموران ساواك شاه خرد نكرده
توماج و مختوم و واحدي و جرجاني را هم، . انقالب اسالمي خميني شكسته است

تهراني و تيمسار نصيري و تيمسار مقدم و عضدي و منوچهري و كاوه و 
اين سركردگان تحصيلكرده، روشنفكر و دبير . اند كوچصفهاني و آرش نكشته

اسالمي خميني به رگبار بسته تركمن صحرا را، انقالب   ي جنبش آزاديخواهانه
بهشت زهرا را، به فريادي چنين  33  ي زن توماج، قطعهرو حاال، مادر شي. است

  : آكنده است كه
  !اند مردم پسرم را پاسداران كشته

نه سري در گريبان است و نه چشمي اشك آلودكه خشم بر اندام جمعيت 
م فروردين ماه سال صبح بيست و نه دقيقهساعت يازده و پانزده . دويده است

  . است 1359
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ديگر، پر از   ي نيمه. نيمي از آسمان را حريق بلعيده بود
  . بود سپيد نبودچه هائي بود به رنگي مشكوك، كه هر  شاخه
  

شد، در ضيافت ابرهاي خميده  هر دستي كه به آسمان بلند مي
  .پوسيد مي

  
  . شيدپا هاي برگ، به جاي اين سو، به آن سوي آسمان مي دانه

  
اي داشت كه  هر پرنده النه. اي نشسته بود در هر شاخه، پرنده

  : بود و بر پوشالش نوشته بود الآجرهايش از پوش
  ».زمين حرامزاده است«

اي نبود، در آن سوي آسمان اگر  در اين سمت آسمان كه هاله
  .دانم ميچريد، ن نوري مرموز مي

  
  ي ر آن گوشهگفت د اي كه از آسمان افتاده بود، مي پرنده

ها را رنگ  اند و كپه آيد، ابرها را كپه كرده آسمان كه به چشم نمي
  . اند كه زمينيان را بترسانند كرده
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ستان به مالقات پرنده رفته بود، اراي كه در بيم شكارچي ناپخته

د كند و تيرش را ه بود كه بي گناهي كمانش را تائياز او التزام گرفت
  : درختاني كه بر شاخه هاشان نوشته استبه منقار ببرد تا شكاف 

  »خشكسالي«
  

هر دو سمت   هاي در بيابان. سطح جاده از مرغان فراري پر بود
راه، آنقدر ستاره ريخته بود كه به گمانم آسمان وارونه شده بود و 

  .بي قواره بر زمين نشسته بود
  

چيدند،  ها را، به خيال ميوه، مي زنان و مرداني كه ستاره
ديدند كه دو پاره شده است و از هر پاره اش، زباني  را نمي خورشيد

  .زباني به تلخي زهر. بيرون زده است به تيزي خنجر
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گذرد كه به ناگهان  خروش جانگذار مادر توماج، هنوز در پيچ و تابي توفنده مي
  . شود ميسكوت جمعيت به تالطم تبديل 

، امام جمعه تهران، قرار است اي خامنهاي پيچيده است كه سيد علي  زمزمه
امروز در دانشگاه تهران، كه محل برگذاري نماز جمعه است، به منبر برود و ممكن 

  . است عليه مراكز و دفاتر دانشجوئي، دست به تحريكاتي بزند
توانند، برق آسا خودشان را  ئي كه ميها بچه: خط حاكم بر جمعيت اين است

  . سانندبه خيابان شانزده آذر بر
بان شانزده آذر هم كه بيخ رود و خيا اي در دانشگاه تهران به منبر مي خامنه
دفترهاي دانشجويان پيشگام و سازمان پيكار و دانشجويان . استگوششان 
هم كه تقريبا تنگ هم در اين خيابان واقع ) هواداران مجاهدين( مسلمان 

كمترين يورشي به اين ! از اينچه موشي موذي تر از مال و چه پنيري بهتر .اند شده
سه مركز دانشجوئي، مساويست با يورش همه جانبه به ساير مراكز دانشگاهي؛ 
دانشسراي تربيت معلم، مدرسه عالي پارس، مدرسه عالي بازرگاني، مدرسه عالي 

، علم و صنعت، دانشگاه صنعتي شريف، تكنيك پليورزش، هنرهاي دراماتيك، 
مدرسه عالي دختران، دانشگاه ملي، موسسه علوم عالي حسابداري،   ي موسسه

  . اجتماعي و جاهاي ديگر
  

ايم، مثل بقيه  من و محمد كه انگاري دستمالي براي سردردمان پيدا كرده
هائي كه هم اتومبيل داشتند و هم سردرد، به سمت پيكان فرد اعالي مدل  بچه
  . هر چه بود، برو بود. خيز برداشتيم 48
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كيلومتر شمار، دور و بر صد و   ي بود به سينه جلو و عقربهپدال گاز چسبيده 

گفتم االن است كه پيكان بيچاره به سرنوشت . رقصيد پنجاه و صد و شصت، مي
اما، . هاي كمدي كالسيك دچار شود و ما بمانيم و فرمان و شاسي اتومبيل فيلم
  . رفت ناليد و مي طفلكي مي

بوي قتل عام دانشجويان . افتاده بود ها، كمي دير البته، اما درست دو ريالي
اي به منبر  ساعت دوازده، خامنه. آمد بوي قتل عام مردم ايران مي. آمد ايران مي

  . رفت مي
  

يازدهمين . بيست و نه روز پيش، پيام سيزده ماده اي خميني منتشر شده بود
  :اين پيام اهريمني، دانشگاه و دانشجويان را نشانه رفته بود  ي ماده

هاي سراسر ايران جلوگيري  رژيم سابق در دانشگاه  هاي بايد از بد آموزي. ..«
  ...كرد

اكثر ضربات مهلكي كه به اين جامعه خورده است، اكثراً از همين گروه ... «
ها را خميني  يك وقت اشتباه نكنيد، اين حرف... ( روشنفكران دانشگاه رفته است

  ! )زده است، نه شاه
را نرويد و خود را از  راه اشتباه روشنفكران غير متعهد ،دانشجويان عزيز... «

  ... مردم جدا نسازيد
براي روشنفكران دانشگاه رفته، چيزي كه مطرح نيست مردمند و تمام ... «

دانشگاهي زمان   هاي كه بد آموزي براي اين. چيزي كه مطرح است، خود اوست
صوال ارزشي براي خلق آورد كه ا شاه، روشنفكران دانشگاهي را طوري بار مي

  ».مستضعف قائل نبوده
  

نبرد دانشجو، بي آن كه حسابي در بازار داغ سياست باز كند؛ با   ي روزنامه
برد اجتماعي خميني   ي احتياطي كمتر از ديگر نيروهاي مخالف رژيم كه مالحظه
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يني، و بر اين باور بودند كه ايستادگي قاطع و فوري ايشان در برابر خم كردند را مي
دهد، با لحني نسبتا تند، در مقابل  هاي متوهم قرار مي آنان را عمال در برابر توده

  ي اين بي حرمتي به ساحت دانشگاه و حيثيت اجتماعي دانشجويان، كه مقدمه
  :ايستد بيرون كشيدن شمشير از نيام بود، مي

كه در نند دا ميآيا آنان كه در بهشت زهرا براي مردم پيام فرستادند، هيچ ... «
همان مكاني كه روشنفكران دانشگاهي را عامل اكثر ضربات مهلكي كه به اين 

شهيد به خاك   ي اجتماع خورده است دانستند، چه تعدادي دانشجوي رزمنده
  ...خفته اند؟

چطور در مقابل مردمي كه هنوز خاطره جانبازي دانشجويان قهرماني را ... «
با تمام وجود ) و ايشان را(ندها را بر پا داشتند اسف 18اسفندها و  5آذرها،  16كه 

گوئيد براي دانشجويان چيزي كه  ايستيد و مي دارند، مي در قلب خود عزيز مي
  !..مطرح نيست مردمند و تمام چيزي كه مطرح است، خود اوست؟

، )1349بهمن (هكل سيا  ي تاريخ خونبار ميهن ما، بخصوص پس از حماسه... «
پرشكوهي ست كه توسط فرزندان   هاي ماسه ها و جانبازيسراسر آكنده از ح

روشنفكراني ) همان. (انقالبي خلق، و از جمله دانشجويان رزمنده آفريده شده است
ها و در نبردهاي مسلحانه خياباني،  گاه ها و شكنجه هاي تير، در زندان كه در ميدان

  . ...اند ه جنگيدههمواره با ايمان به پيروزي مردم، تا لحظه شهادت قهرمانان
اند و  ، دانشجويان بر عهده داشته) با رژيم شاه(بزرگترين قشر را در مبارزات ...«

  ... اند بيشترين شهيد را دانشجويان به خلق قهرمان ما تقديم كرده
اگر ما تربيتي اصولي در : گويند خالف پيام دهندگان كه ميما، بر... «

اي نداشتيم كه در بحراني ترين اوضاع  اهيها داشتيم، هرگز طبقه دانشگ دانشگاه
بريده باشند، اين نزاع و  ايران، در نزاع و چند دستگي با خودشان باشند و از مردم

كه اكنون در  دانيم ميمنطقي آن نزاع و چند دستگي   ي تگي را، نتيجهچند دس
  » ...سراسر جامعه جريان دارد
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. شود راند و از سمت راست، نمي قم، چنان شلوغ است كه به رديف  ي جاده
از چپ . اصال در هيچ شرايطي به رديف و از راست راندن، در ايران رسم نيست

در ايران، راننده اي موفق است . خورد راندن هم، كه يكسره به نفاق و برزخ بر مي
كه حداكثر خالف را مرتكب شود؛ چه سالم به مقصد برسد، چه تكه پاره به 

  . قبرستان
گرفتم، چيزي نمانده بود  وار مارپيچي مي هاي ديوانه ر كه داشتم سبقتچند با

سرعتم را ناچار كمتر . آمدند، شاخ به شاخ كنم با اتومبيل هائي كه از رو به رو مي
به جا و افقي مان، جا  اگر زده بودم به آن تريلي، همه. هشتاد و نود: كنم مي

  .ابرگشته بوديم به يكي از قطعات آباد بهشت زهر
  هم اند و چهار تا  جلو نشسته ،ايم ردهـهائي كه سوار ك محمد و يكي ديگر از بچه

  . روي صندلي عقب
رانم و گلگير به  سپربه سپر مي. جلو كه به فرمان مسلط باشمام  را دادهام  تنه

پشت سرهم، چندين و چند . شود اگر سستي كنم دير مي. گيرم گلگير سبقت مي
هائي هستند كه از من تندتر  جلوتر هم، بچه. كنند بازي ميپيكان و ژيان، آرتيست 

گيرم و از بقيه جا  از چندتاشان سبقت مي. كنند تر خالف مي رانند و آسان مي
  . هاي عصبي شده است جاده قم، پر از بوق. مانم مي

اي كه از  اند با اين همه اتومبيل دستپاچه رانندگان متفرقه، البد متوجه شده
كنند، و با آن بوقي كه جاده را برداشته است، بايد اتفاقي  عبور مي شان الي البه

. دهند كشند و راه مي هاشان، با ماليمت كنار مي خيلي. افتد افتاده باشد، يا دارد مي
برند و آرام  هائي را كه مرده به گورستان مي اند كاروان ها، هميشه ديده اين راننده
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شود، يا مردگاني را كه هنوز » مرده«رود  كه مي اند كارواني را روند، اما نديده مي
  . اند، به گورستان ببرد زنده

گاهي صداي نوارش فرياد . اي گذاشته است نوار دستپاچه. محمد هول است
ماليم و دوستانه، وقتي و گاهي » !د بكش كنار المصب «: گويد است وقتي مي

  » .فهمچيز  ي به اين ميگن راننده! دمت گرم بابا «: گويد مي
دو، روي بنز   ي با گواهينامه پايه. بيست سال بيشتر ندارد. محمد راننده است

طالقاني ست اهللا  مخلص آيت. طالقان –كند؛ خط تهران  پدرش كار مي 808خاور 
 آنوقت كه آقاي طالقاني در محل خودش، باالي زيدشت. خمينياهللا  دشمن آيتو 

گويم، با پدرش كه  زمان شاه را مي مخفي بود؛ شهرك در روستاي بزرگ طالقان
رفت و با چه كيفي از آن روزها و مالقات  اي بود، به ديدارش مي مرد صاف و ساده

   .زد ها حرف مي
سياه، مثل شب،   هاي موهاي وزوزي، ابروان پهن، بيني كشيده و باريك، چشم

كه اما، گاهي . روستائي و لبخند هميشگي، عالمت شناسائي محمد است  ي لهجه
و حاال كه فهميده است دانشجويان تهديد . كند عصباني شود، بد جوري قاطي مي

  . شوند، قاطي كرده است به قتل عام مي
دهد بيرون  اش را، تا سينه و نيمي از بدن، از پنجره پيكان مي گاهي سر و كله

د المصب آخه چرا راه «كشد؛  هاي برجسته و صداي دورگه، نعره مي و با رگ
بابا اون بوق المصب « : كند و زير لب مي غرد كه و چپ چپ نگاهم مي» !نميدي؟

  » !بزن د توام! و ول نكه آخه
هاي مهاجر روستائيست كه چون از هفت هشت سالگي  محمد از خانواده

مجبور بوده است بغل دست پدرش بنشيند و كارهاي كاميون و اتوبوس را انجام 
آسوده، از   ي كافي و لباس مرتب و خانه پول. بدهد، نتوانسته است درس بخواند

كه قرض كند و كت و شلوار  زند ميهميشه . روياهاي محمد هم حذف شده است
دست دوم ميدان گمرك را، با اندك پولي كه درجيب دارد، شكار كند و تا حاالكه 
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بيست ساله است، هرگز طعم تنها خوابيدن در اتاقي كوچك را هم نچشيده است و 

هاي فقير ايران، هميشه در اتاقي خوابيده است كه دستش  از خانواده مثل بسياري
من . زندان اوين  هاي عين اتاق. اين بوده، و پايش در سرو گردن آن  ي در سر و كله

. ايم اش در يك اتاق و زير يك كرسي خوابيده ام و با خانواده بارها ميهمان شان بوده
توانست زير كرسي  پاي هشت نفر مي آمد، دست كم اگر قوم و خويشي از ده نمي

دست كم هفتاد و پنج در صد تهران چند . به هم گره بخورد؛ در اتاقي دو در سه
كه (ميليوني امروز،  55ميليوني آن روزها و  45در صد ايران  80ميليوني؛ بيش از 

چنين مي زيستند و ) ميليون زده است 75حاال، زمان چاپ دوم كتاب سر به 
در آرزوي خوردن يك وعده غذاي كامل كه دو سير گوشت را : چنين مي زيند

در آرزوي اين كه به نزول خواران بدهكار . براي هشت نفر بار نگذاشته باشند
نباشند، دم بانك كارگشائي صف نكشند، براي چند تومان مدام به اين همسايه و 

د، شب و روز آن همسايه رو نيندازند، هميشه تا خرخره به بقال محل بدهكار نباشن
نفت و نان و گوشت و برنج و قند و شكر را نداشته باشند، شب عيد پيش   ي دغدغه

عمر را، با صاحب خانه، يا بانك رهني و بانك مسكن،   ي ها روسفيد باشند، همه بچه
  شان آب نچكد، هميشه معلم داشته باشند،  ، از سقف مدرسه ه يخه نباشندـدست ب

  . كفش و شلوارشان، از فرط وصله، به گريه نيفتدنوبتي به مدرسه نروند و 
زدند تا يك جوري  بايد مي. كرد محمد را تهديد مي  ي فقر مداوم، خانواده

روستائياني بودند كه زير فشار زندگي و در پي . كردند ميزندگي را خرد   ي تنگه
 تمدن بزرگ اعليجضرت قدر قدرت، به شهرها  ي تامين حداقل معيشت، در آستانه

را  ها آناما سراب، مثل مردابي متعفن، . سرازير شده بودند، به اميد بهبود و فرجي
اش، غرق  در خود كشيده بود و فرو برده بود و در زرق و برق پيچيده و فريبنده

: در عوض، جامعه شناسان و روزنامه نگاران، خوراك پيدا كرده بودند. كرده بود
  !ي بزرگ را به خطر انداخته استمهاجرت سرسام آور روستائيان ، شهرها

  »  آبادي «مفت آباد و نازي آباد و حلبي آباد و حصير آباد و زور آباد و آن همه 
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» متمركز  هاي دارائي« درباريان رنگين تر شده و   ي كه از آبادي شان، تنها سفره
بر پيشاني رژيم  ندفزوني گرفته است، داغ ننگ همين روستائيان مهاجر بوده ا

حكومت اسالمي، اين بوده كه به   ي تنها كار اضافه. ي، و حاالحكومت اسالميپهلو
  .دست بسياري از اين مهاجران تفنگ هم داده است

محمد، خواندن و نوشتن بسيار ابتدائي را هم، زوركي و با توسري مادرش 
با هر موضوعي، عاطفي و با احساسات . سرنترس و پرشوري داشت. يادگرفته بود
خواست به  اما فهميده بود كه از كجا خورده است و مي. كرد خورد ميسطحي بر 

تهران حمله   ي » دپو «كه به 1357روز بيست و يكم بهمن ماه . جا بزند ناهم
. دويد چرخاند و پيشاپيش جمعيت مي كرديم، تفنگش را سر دست گرفته بود و مي

اش كمانه كند و  اي به سينه عين خيالش نبود كه ممكن است گلوله اي از گوشه
دپو، يكي از انبارهاي مهمات . ميني، چيزي در آن ميدان گسترده، زير پايش باشد

ارتش شاه بود كه سكوي راه آهن داشت و انبارهاي بزرگي، پراز تفنگ و فشنگ و 
محمد كه تازه از خدمت سربازي برگشته بود، براي خودش . اسكورپين  هاي تانك

وقت برگشتن . داد مي ، نشسته بود پشت تانك و پز ميدان جوالني پيدا كرده بود
س را به سه . ژ  هاي بعد هم، تفنگ. هم ، تا مي كشيد اسلحه بار خودش كرده بود

را به دو هزار تومان فروخته بود و آن همه گلوله  45كاليبر   هاي هزارتومان و كلت
ي دو كاميون كه به آنروز، جز يك. را هم، كه بار هردومان كرده بود، مجاني داده بود

مردم، همين جوري اسلحه آوردند و   ي گمانم مال مجاهدين يا فدائيان بود، بقيه
هاشان هم، به همين  خيلي. شان بزنند همين جوري فروختند كه به زخم زندگي

برخورد محمد هم، مثل خيلي از آن بقيه، عاطفي بود و از . راحتي كشته شدند
  . خواست مادي لحظه بر ميشور و حال و نياز احساساتي و 

محمد هنوز در ايران است و اگر اسم كاملش . بنويسم توانم مياسم كاملش را ن
اما از وضع و حالش . كشد در اين كتاب در آيد ، كارش به دستگيري و اعدام مي

  . خبر دارم
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هاي  ها و گروه با قلع و قمع جنبش روشنفكري و تعطيل فعاليت علني سازمان

ام كه آن جوان هم، مثل دريائي ديگر از  ان، پس از ده سال خبر شدهسياسي در اير
  . معتاد شده استجوانائي كه آن روزها شور و حال و اميد داغي داشتند، 

پس كجائين : كرده بود و زنگ زده بود كه  ام را از تهران پيدردچندي پيش، 
ما رو از دست اين بي بابا اسرائيلم بياد ... ما كه پوسيديم! آخه چرا نمياين؟! شما؟

ما كه بخدا ! تو كافه ها نشستين چرتكه ميندازين؟!!  شرفا نجات بده حاضريم واهللا
پس ... اين بي پدرا كه مچاله مون كردن بابا... د آخه يه كاري بكنين. پوسيديم

  !اجي مكه؟حدر رفتين حاجي ! ؟كنين شما چه غلطي مي
ت؛ مردي سي و دو سه ساله، از اسد انداخ  هاي تلفن محمد مرا به ياد حرف

قديمي گيالن كه در   هاي ، و از چريك)اكثريت(سازمان فدائيان خلق   هاي چهره
بنا به ادعاي . اندرگذ مي راش روزگا آلمان به خرمي و خوبي، كنار زن و بچه

خورد، چند روز پيش از پايان ماه،  خواند، خوب غذا مي خوب كتاب ميخودش، 
، مرتب )اداره اجتماعي –سوسيال آمت (از اداره سوسيال اش را  پول ماهيانه

رئيس «كند و البد اگر شد، جنسي هم به حساب  ، كار سياه هم ميگيرد مي
من : دارد و در دادگاه آلمان هم گفته است هاي درندشت بر مي ازفروشگاه» !جمهور

و در ام  ، به شما پناهنده شدهام كردهدر ايران چريك بودم، تامين نداشتم، فرار 
فعالم؛ روزنامه مي خوانم، روزنامه چاپ » رژيم حاكم بر ميهن «آلمان هم، عليه 

صدمن   هاي چانه) منزا(كنم، ميز كتاب مي گذارم و در ناهار خوري دانشگاه  مي
 كنم مي» فيزيكي «ديگـر، برخـوردهاي   هاي يك غاز مي زنم و گاهي هم، با گـروه

  . را روشن كنم» ميهن «تا تكليف 
الي آلماني ها كه جشن گرفته بودند، خوش خوشان ه رفيق اسد داشت الب

. و قوطي آبجوئي را كه دستش بود، يك خط در ميان سر مي كشيد رفت مي
خانمش كنارش بود و بچه اش هم شاد و سرحال و شيطان، اين طرف و آن طرف 

  . كرد دويد و بابا و مامان را غرق لذت مي مي
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چه خبر؟ چه  «: گفت. داد ه هنوز با ما چريكي دست ميخوبي اسد اين بود ك
كه  كنيم ميخبرها كه پيش شماست، ما هم همان كاري را « : گفتم »كني؟ مي
عاقل اندر سفيه به ما انداخت و پوزخندي لطيف زد   هاي از همان نگاه» .كرديم مي
اين داني كه من به وقتش كلت به  مي. كني فريدون جان وقتت را تلف مي «كه 

داني چند  خودت هم كه مي. گذاشتم كمرم مي بستم و سيانور زير اين لبم مي
و براي آن كه قال قضيه را بكنم  دانستم نميكه البته من . (ام عمليات موفق داشته

:  هاي جديد بسته نشوم، سري تكان دادم كه و جا خالي بدهم كه به رگبار تحليل
رژيم تثبيت . ، ديگر گذشته است فريدون جانها و اين كارها اين حرف  ي دوره). بله

مبارزه هم كه شكست خورده . شده است، چه از نظر سياسي، چه از نظر اقتصادي
. هاي سياسي، كاري ساخته نيست ها و گروه ديگر از نسل ما و از اين سازمان. است

  ».مگر نسلي ديگر بيايد و راهي ديگر پيدا كند
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  .ف از ميدان گريخته بودندسواران همه صف در ص
  

ساختند،  سواراني كه در ميدان مانده بودند ، از خود صليب مي
  .ريزند  اي فرو هرزناگوار را، به ل  هاي مگر كه تپه

  
گاني بود كه تقدس آلوده را، به خيال بازگشت بيابان، پر از راهب

  . اردندزگ حوريان فراري، نماز مي
  

، شدند ت بيابان همبستر ميزمخ  هاي راهبگان مقدس، با سنگ
  . ت پائي به جهان آورند و به فتح شهرها گسيل دارندششايد كه ه

  
  . بوده بودركوتواالن فريبنده را ، خوابي گران در 

هيچ ديده باني نبود كه با داغي بر پشت و جاي پاي زهري در 
  . ار كندحچشم، از خويش دهليزي نساخته باشد كه در آن انت

  
ر نشسته بود كه به تبليغ دهليزي، ديوي هفت س هر  ي بردهانه

  . داشت ، دلخوش ميزندگاني
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راهبگان فراري، صف بلند مورچگاني بودند كه از دهليز 
  . گريختند مي

  
هر كويري ، نفرين ناهموار زمين بود كه   ي ترك خورده  ي تنه

  . پيچيد براندام سواران گريخته از ميدان، مي
  

 زماراني بود كه از دهلي  ي ، بازار مكارهقيقلمرو شر  ي زمين باكره
  . پيچ در پيچ گريخته بودند

  
داد، تنديس متحير  اي كه بانگي در برهوت سر مي هر پيكره

  . روزهاي خشك بود
  

شهروندان به تنگ آمده از ديوارهاي آلوده، به جاي نان سنگ 
  . خوردند فروختند و به جاي غذا، تنديس مي مي
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11  
  

يكي از نزديكان منست، و يكي ديگر از كسانم، تازگي ها از تهران با من محمد 
روزي چند بار . تواني به داد اين محمد برس اگر مي: گفت ميتماس گرفته بود و 

. دهد آخرش خودش را به كشتن مي. نشيند خورد و پشت كاميون مي ترياك مي
و پود بدهكاري و  چنان در تار. ها پريشان است بيست و چهار ساعت توي جاده

زير  زند ميسختي معيشت و اعتياد غرق شده است كه هر وقت ما را مي بيند، 
  . برايم نماز ميت بخوانيد گويد ميگريه و 

  
هاي مسافربري،  در زمان شاه، اكثر رانندگان كاميون ها و تريلرها و اتوبوس

يم و حاال از نه زد معتادان را سه ميليون تخمين مي  ي آن زمان عده. معتاد بودند
تر شده ! پس اين ارثيه، در راننده جماعت هم بايد غني . زنند ميليون حرف مي

  . باشد
اي،  هاي ايران ، قدم به قدم قهوه خانه بود و هر قهوه خانه آن زمان، در جاده

كاميون ترمز كرده و . براي خودش پستوئي داشت كه آتشش هميشه به راه بود
توي قهوه خانه و مي چپيد توي پستو و مي نشست پشت نكرده، راننده مي پريد 

ترياك . اند شدهانداز » حب«حاال ديگر اكثرشان . چسباند را مي» بست« منقل و 
  . خورند مي

تا  12دست كم روزي .رانندگان، ساعت كار قانوني و تامين اجتماعي نداشتند
نبرد، به  براي آن كه خوابشان. شدند خسته مي. كردند ساعت رانندگي مي 14

كشيدند تا خسـتگي از تنشان بيرون  قديمي تر ها، چند بست ترياك مي  ي توصيه
  . برود و بقيه راه، چرتشان نبرد
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تصادف «هاي عصر تهران، پر بود از خبرهاي  حوادث روزنامه  ي هر روز، صفحه
راننده، چنان خسته بود كه پشت فرمان خوابش مي برد و . »هولناك در جاده ها

باريك بودن و . فرستاد را، با مسافران اتوبوس، يا باركاميون، به ته دره ميخودش 
هم مقاطعه . ها و چرت زدن پليس راه هم، مزيد بر علت بود مهندسي نبودن جاده

ها  هاي جاده سازي و مرمت و تعريض جاده وزارت راه از بودجه» !مقامات« كاران و 
حاال كه ديگر . بچاپ عجيبي بودبچاپ . دزديدند و هم پليس راه از كارش مي

  . هيچي
ازدواج كرده است و دو فرزند دارد و تا به ام  شنيده. محمد هم معتاد شده است

  . حال، چند بار هم تصادف بدجور كرده و به زندان افتاده است
شان چنان  »مصرف «دوم،   ي شوند، در مرحله رانندگاني كه در ايران معتاد مي

در . كنند افتند و تصادف مي ار، از فرط نشئگي به چرت ميرود كه اين ب باال مي
ترياك و هروئين و حشيش هم كه . زندان هم كه به روي صغير و كبير باز است

آن وقت، آخوندها زندانيان سياسي را، به عنوان قاچاقچي و به جاي . فراوان
  . زنند كنند و گردن مي خودشان، در كوچه و خيابان حلق آويز مي

ترياكش را هم حتماً از كميته . انگاري بد جوري معتاد شده است محمد هم
هاي توي راه و آن  خرد كه جاي قهوه چي چالوس و مرزن آباد مي  هاي چي

  .ها را گرفته اند» پستو«
  

  
12  
  

يكي شان . هائي كه سوارشان كرده بوديم، هوادار فدائيان بودند دوتا از بچه
كرد و دنبال  سرش درد مي ،من و محمد هوادار سازمان پيكار، يكي هم، مثل

هاي گروه  به گمانم از بچه. كرد گشت، يكي ديگر اما دستش را رو نمي دستمال مي
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هاشان را  بود كه افتاده بود به آخوند كشي و سركرده» فرقان «مذهبي، اما تندرو 

  . مطهري، مفتح، و حشرات االرض ديگر را: زد هم مي
ي و آرتيست بازي ما در رانندگي پيش از بحث منظمي كه در آن شلوغ

من و محمد . باشند» تشكيالتي «بردند، حدس زدم بايد يكي دوتاشون  مي
به معني  بلد نيستم. من كه نه بودم و نه هستم و نه خواهم بود. تشكيالتي نبوديم

ام  يا، عقيده. همانطور كه بلد نيستم گره كروات بزنم. باشم» تشكيالتي « متعارف،
   . روز و هرهفته، مثل لباس زير عوض كنمرا، هر 

و طبق معمول آن روزها، در دفاع از منافع طبقه كارگر و . بحث ها سنگين بود
در اطراف پرچمي كه قرار است اين طفلكي ها به دست بگيرند و حكومتي كه قرار 

ما هم كه داغ بود و از شنيدن كلمه كارگر و پرچم طبقه   ي كله. است بر پا كنند
تا اين كلمه و . كه نگو يمكرد ميكارگر، چنان عشقي   ي رگر و حكومت طبقهكا

شديم و احساس خود لنين  اصطالحات مربوط به آن را مي شنيديم، قاطي اش مي
چسبيديم كه  و محكم پرچم سرخ و داس و چكش را مي داد مي بيني به ما دست 
  . يك وقت وا نرود

مرغ سركنده شده است و هي  ديدم دوباره و عين قبرستان، محمد مثل
آورد كه  گرداند و به خودش فشار مي كند و سرش را بر مي هايش را تيز مي گوش

را باال  هايش آخرش نگاهي به من كرد و شانه. بحث سر در آورد» مضمون«از
  !سوادي هم بد درديست بي: انداخت و وا رفت كه

ز منافع طبقاتي محمد هائي هم كه ا سوادي بد درديست، اما، بچه البته كه بي
زدند كه  گذاشتند و جوري حرف مي كردند، بايد زبان مرغي را كنار مي دفاع مي

همانطور كه پشت فرمان مچاله شده . شد حريف مورد دفاع ايشان هم مي  ي حالي
فتيله را كمي بكشيد پائين و مطالب :  كه»  رفقا «بودم، سري تند چرخاندم طرف 

ايد، كمي راحت تر بيان  هاي ارگان خوانده كه در روزنامهپيچيده و زبان سختي را 
  به مكتب هم نرفته است،  ،محمد كارگر است. كنيد كه اين رفيق ما هم حالي شود
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  حق دارد يا نه؟ . ها را بشناسد خواهد اوضاع و احوال و علت اما مي
ين زبان پيچيده بود و تا خرخره پر از نقل و قول از ماركس و لن. نشد كه نشد

دليلش . خورد درد نگار به مكتب نرفته نميه و استالين و اصطالحات سختي كه ب
اهل هم اين بود كه خود آن طفلكي ها هم، زباني جز آن ياد نگرفته بودند و بيشتر 

  . تكرار بودند تا اهل ابتكار
محمد كمي جا به جا شده است و دنبال آن كلمات و مفاهيم شق و رق راه 

  . حفظ كند خواهد ميهنر به حفظ كردن است، محمد هم  اگر. افتاده است
ميدان  -كيلومتر شمار، در مسير شهر ري  ي راه بندان عجيبي ست و عقربه

  .شوش، از ده پانزده بر نمي گذرد
  
  

13  
  

. كند، آفتاب تمام تهران را برداشته است اگرچه نسيم سردي شيطنت مي
به الي هواي آلوده، به زمين متحير آفتابي كدر و بي حوصله كه الشه اش را از ال

كمربند شهر . گذارد رساند و اگر خاصيتي دارد، در كمربند آسمان تهران جا مي مي
شود آدم يك  مرحوم ما، همان دود به هم در پيچيده و سياهي ست كه باعث مي

ايستي، ضمن برخورد با برادران  بلنداي البرز كه مي بر. خط در ميان نفس بكشد
همراهت داشته » واك من«ه كوه و كمر را هم زير نظر دارند تا مبادا تو پاسداري ك

باشي، موسيقي حرام گوش كني و دست دختري را، يا پسري را گرفته باشي و 
وقتي دست دادن با نامحرم . بيني اسالم را به خطر انداخته باشي، زير پا را سياه مي

هر دو را در آتش جهنم حرام باشد و ديدن چند تار موي يك زن، تو و او ، 
هاي تلخ شهروندان  ها، و نگاه اسالمي كميته چي  هاي بسوزاند و گرفتار تازيانه

مذهبي كند، حسابش را بكنيد كه دست دادن با جنس مخالف و گرفتن دست 
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اگر زن با مرد . آورد جنس مخالف، چه عقوبتي دارد و چه بالئي سر اسالم مي

  . افتد ميم به خطر دست بدهد و روسري نگذارد، اسال
نشينند و  پرند و مي مي. زنند گنجشك ها، دنبال روزي به اين در و آن در مي

گيرند كه در  انگاري از آدم ها درس عبرت نمي. پرند شوند و دوباره مي بور مي
تهران مالها، اميد چنداني نبايد به پيدا كردن روزي داشته باشند و اگر جيك 

آمد، بند است و تازيانه و جوخه اعدام و برچسب جيك شان هم به اعتراض در 
  . محارب

اي در شمال پرواز كند، تيري از جنوب  كمبود گوشت چنان است كه اگر پرنده
. آورد نشيند و سر از ديزي آبگوشت گنجشك، يا كفتر چاهي در مي به بالش مي

پرندگان   ي سايه. س. اي، و اين روزها تفنگ ژ تير و كمان و فالخن و تفنگ ساچمه
ها كه عمال بايد زره  كفتر چاهي. كند جاده ساوه دنبال مي  هاي را هم، تا بيابان

هاي گرسنه كه ممكن است به جاي خوردن،  به دل و جرئت گنجشك. بپوشند
  . گردند شوند، بايد درود فرستاد كه در شهر دنبال روزي ميخورده 

  . كردند يابان ها، دنبال مها و خي كوچه هاي لبخند را هم، در در شهر ما، سايه
  

آن زن تركمن درشت اندام را كه تا بيكرانه از . مادر توماچ را گذاشتيم و آمديم
هايش غضب مي باريد، آن زن به تنگ آمده از جماعتي را كه هنوز  ها و چشم دست

و اين . اند اند و پسرش را گردن زده از گرد راه نرسيده، در برهوت جا خوش كرده
هاي شصت و هفتاد و هشتاد، زير تيغ  و هزاران هزار از ما، در دهه هم گردن ما

  . سركش دشمن مردم
راه هم كه بسته است، نفس ما هم كه از . هنوز كه به جائي نرسيده بوديم

تنگي هوا گرفته است و سر و كله و دست محمد هم كه ديگر بي هيچ كالمي، 
ه ها را، يكي پس از ديگري يكسره بيرون، اما گوشش به سخنوران پرشور كه چشم

  واست و ـتيغ، تازه در ه. اي آب گوارا نوشيده باشند اند، بي آن كه جرعه در نورديده
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  . ايم ما، تازه گردن را تراشيده
اگر . شود نوشت پس مادر توماج و توماچ را چه كرديم؟ نصفه نيمه كه نمي

  ي چهره. دانم ن نمينصفه نيمه بشود مبارزه كرد و مدال پشت مدال به سينه زد، م
تكيده و كلمات هول انگيز مادرِ توماج، نه تصويرست كه از زير دست نقاشي 

  .اي در و بي در نوشته باشد شكمباره در آمده باشد، و نه قصه اي كه نويسنده
  
  

14  
  

كه هنوز دو ماه شيرين از قيام نگذشته بود و بوي  1358در فروردين ماه سال 
م تركمن صحرا كه وهم برشان داشته بود ادعاهاي رژيم باروت ننشسته بود، مرد

در ايران صورت پذيرفته   ي »انقالب«نوبنياد با ماهيتش انطباق دارد و براستي 
است كه رو به سمت تغيير اساسي محيط و مناسبات اجتماعي در حركت است، 

عي و اجتما  -هاي اقتصادي  تقسيم اساسي زمين و شورائي كردن پايه  ي در مطالبه
شان  انقالبي، به اعتراض برخاستند و خود دست به كار شدند و سينه  هاي تعاوني

  . اي كه پس نشستند، اما دوباره پيش آمدند خورد به گلوله
هاي چپ هم، كه عمال نمي توانسته است حزب توده را شامل  مطالبات سازمان

  . چرخيد باشد، دور بر همين مسائل مي
ها، ميدان عمل و تبليغ و  ياسي مخالف اسالميستبديهي بود كه نيروهاي س

آموزش را، محدود نكنند، و اميدهائي را كه در مردم بوجود آمده بود و ايشان دامن 
آن كس . عمل بكشانند  ي ها، از مفهوم به عرصه زده بودند، با تئوريزه كردن آرمان

نفي به احكام كشد، اگر م انقالبي گري و منافع مردم را به دوش مي  ي كه كباده
اميد  اي لحظهدچار شود و » رفيق اسد«آرماني و قضايا نگاه كند، يا به سرنوشت، 

  ه مرور، مثل گل بي مالت، از ـانقالبي را عبث تفسير كند، پيداست كه يا در دم يا ب
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  . هم بپاشد

هاي سياسي ايران، جز حزب توده و بعدها سازمان جوانانش  سازمان
از . د كه از جرياني به نام حزب اهللا، بدجوري ركب خورده انددانستن ، مي»اكثريت«

طرفي، فرصت نكرده بودند زير آن فشار خودشان را جمع و جور و متمركز كنند و 
تشكيالت مطلوب مبارزه اي جانانه را پايه ريزي كنند، به اين دليل كه يا تازه پا 

ران كار علني، هنوز گرفته بودند، يا در گذار از دوران مخفي زمان شاه به دو
از سوي ديگر، در . هاشان را، به طرزي موثر پيدا نكرده بودند ظرفيت ها و ماهيت

تحليل غرق شده بودند و   هاي اختالف نظرها و تضادهاي كمرشكني در شيوه
   . را» ارتجاع حاكم«كندند، تا پوست  بيشتر پوست همديگر را مي

، معتقد بود كه آخوندها به طور  –راه كارگر  –سازمان كارگران انقالبي ايران 
اجتماعي  –تاريخي   هاي ، يعني كه زمينه»اند شدهقدرت پرتاب   ي قله «اتفاقي به 

قيام، ماهيت ديگري داشت و به دليل حضور جنبش روشنفكري، بايد به سمت 
آخري،   ي در اين نظريه. راه دزديده اندشد و مالها، كاال را بين  ديگري هدايت مي

  . مجاهدين و فدائيان هم شريك بودند
هاي فدائي خلق، پيش از دومين انشعاب عمده به اكثريت و  سازمان چريك

اقليت، معتقد بود كه خرده بورژوازي و بورژوازي سنتي، عمال جايگزين 
عتي به هر حال داري وابسته و بورژوازي بزرگ شده و چون بورژوازي صن سرمايه

ضربه خورده، پس جا دارد كه با تكيه به امتيازات به دست آمده و بيداري توده ها، 
  . مطالبات آرماني هم دنبال شود  ي بقيه

اين سازمان، ضمنا معتقد بود كه تركيبي از خطوط امپرياليستي و ارتجاعي، 
بر سر  –لبته خيلي زود ا –ريزد كه بعدها  هاي حكومتي هولناك را مي دارد پايه

اكثريت كه حكومت خميني را ضد امپرياليستي   ي همين تفسير، با جناح جدا شده
كرد و شعار پاسداران را به سالح سنگين مجهز كنيد و تشويق به  ارزيابي مي

جناح دوم؛ . كرد، اختالف پيدا كرد همكاري با رژيم جمهوري اسالمي را تبليغ مي
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، كرد ميرا تبليغ » هاي لنين وفادار بمانيم آموزشدر كردار به   «اقليت، كه شعار 
  . سرانجام بايد بگويد كه خود در عمل به اين آموزش ها وفادار مانده است، يا نه

اهللا  در حالي كه جنگ كردستان را، ارتش بازمانده از زمان شاه، و ارتش حزب
ابوالحسن هماهنگ   هاي مشتركا با نظر و برنامه ، –پاسداران و كميته چي ها  –

، و در حالي كه بردند ميخميني پيش اهللا  رياست جمهوري وقت و روح صدر بني
فرصت طلب، يكسره جوانان پرشور و   هاي ارتجاع حاكم، با همدستي ليبرال

از پيش تدارك ديده   ي كشتند و برنامه هاي مي ها و خيابان آزاديخواه را، در كوچه
، سازمان بردند مياجتماعي را پيش  -يايجاد شديدترين تنگناهاي سياس  ي شده

ها، براي از  داد كه اين توطئه هاي فدائي خلق، به صراحت و صرافت، نظر مي چريك
ميان برداشتن دگرانديشي و آزاديخواهي و انقالبـي گري، خط مشخص 

  . ست» امپرياليسم آمريكا«
نبه دهم خود كه روز چهارش 56  ي روزنامه كار، ارگان اين سازمان، در شماره

بيالن «، منتشر شد، نتايج عملي اين نظريه را، با عنوان 1359ارديبهشت ماه 
  :چنين ارزيابي كرد» اخير  ي اقدامات امپرياليسم آمريكا در ايران در دو هفته

تشديد جنگ در كردستان و كشتار صدها هم ميهن ما، در اثر  -1
  .هاي هوائي و توپخانه بمباران

ها  كه اين رقم، بعدها به ده(دانشجويان و مردم نفر از  40كشتار بيش از  -2
در تهاجم ) هزار دانشجو و دانش آموز و تحصيلكرده و ديگر مردم رسيد

 . هاي سراسر كشور وحشيانه وسيع به دانشگاه
نفر تفنگدار به ايران و طرح يك كودتاي نظامي به همدستي  900اعزام  -3

 .ايادي ايراني، كه با شكست مواجه شد
) شدند(يري از كشف اسناد، هلي كوپترهاي آمريكائي بمباران براي جلوگ -4

 .و پاسداري كه اسناد را به دست آورده بود، به شهادت رسيد
 ويت ـردم و تقـرس و وحشت در ميان مـه منظور ايجاد تـذاري بـبمب گ -5
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 »). بازماندگان رژيم شاه(روحيه دشمنان شكست خورده مردم 

نام انقالب صورت پذيرفته بود، در دست باالئي  انتظار اين سازمان، از آنچه به
شد، اين بود كه  از خوشبيني كه معموال نگرشي مقطعي و غير واقعي تفسير مي

داري در ايران در  ، شيرازه سرمايه1357بهمن ماه  22  ي پس از قيام ضد سلطنتي
 صورت ظاهري. از بيخ و بن كوتاه شود»  امپرياليسم آمريكا «هم بريزد و دست 

  .داد واقعه نيز، همين نتايج را نويد مي
داري، رهائي بخش و ضد امپرياليستي از اين حركت، در  ارزيابي ضد سرمايه

واقع تعريفي روشن، اما مالنكوليك، از انقالب بلشويكي بود كه براساس تجربه و 
حزب  «تعريف تئوريك، يا به قول بعضي ها دگماتيك، معموال در حضور موثر يك 

شود كه البته حزب توده، با  انجام مي» كارگر  ي رهبري طبقه« و » رگرطبقه كا
ضد كارگري و ايجاد اختالل آشكار در جنبش روشنفكري،   ي يك بغل سابقه

بوده و هرگز حاضر نشده است سرش را از زير برف در » حضور«هميشه مدعي اين 
  . هاي اطرافش بيندازد يا، نگاهي شرافتمندانه به آينه. آورد

ها نسبت به حكومت اسالمي دچار توهم شده بودند، ميزان توهم در  اگر توده
سياسي مخالف رژيم هم كه جنبش دانشجوئي را به دنبال خود   هاي سازمان

  . كشيدند، كم نبود مي
و خميني كه به حكومت رسيده بود، هيچ » حزب اهللا«اساسا جوهر و ماهيت 

ها نفوذ  اين تعريف، اما، تاعمق توده. تربطي به اين گونه تعريف از انقالب نداش
هاي  اي از آگاهي برد و مدارهاي تازه كرد، حق طلبي ها و مطالبات را باال مي مي

از سوي ديگر هم، براساس قانون عمل و عكس . كرد ريزي مي اجتماعي را پايه
خميني و غرق كردن مردم در » واليت فقيه«العمل، رژيمي را كه با مانيفست 

توهم به قدرت رسيده بود، بسيار شتابنده به چاره جوئي و برپا   ي ريبندهامواج ف
افزايش كمي و كيفي . داشت ايدئولوژيك، وا مي -كردن استحكامات امنيتي

روزنامه و   ي كش، كه هنگام عرضه هاي قداره ها و ساير لمپن پاسداران و كميته چي
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. س. ير و پنجه بكس و تفنگ ژكتاب و اعالميه به مردم، با سنگ و پاره آجر و زنج
سياسي مخالف رژيم   هاي در كوچه و خيابان و شهر و روستا، به جان هواداران گروه

رحمانه و ويرانگر به دفترها و ستادها و مراكز  هاي مداوم و بي افتادند، حمله مي
هاي  ها، و هجومهنگي نيروهاي سياسي مخالف در شهرهاي فر امداد و كانون
كردند، حاصل اين  هاي مختلف برپا مي ظاهراتي كه ايشان به مناسبتوحشيانه به ت

  . افزايش و استحكام بود
اجتماعي و  –هاي سياسي  تهاجمي ، در بخش –تقويت استحكامات دفاعي 

را، روز به روز بيشتر نسبت به دانشجويان، دانش آموزان،  اهللا حزبنظامي، رژيم 
اين حمالت متنوع، كه . كرد ميلف جري سياسي مخا  هاي ها و سازمان تحصيلكرده

فدائي خلق،  و به   هاي راه كارگر، پيكار، چريك  هاي بيشتر متوجه هواداران سازمان
مراتب از آنان بيشتر متوجه سازمان مجاهدين خلق بود، از همان روزهاي اول 
قيام، و پيش از آن كه عرق مردم خشك شود، هفته اي نبود كه خون جوانان 

  . دانش آموز ايران را، در كوچه و خيابان نريزد دانشجو و
  : به بعضي عنوان ها كه در دسترس دارم توجه كنيد

  » حمله سراسري ارتجاع به مراكز و هواداران مجاهدين خلق
  ) مجاهد – 58بهمن  20سه شنبه . ، سال اول20شماره (
گذشت،  اي كه در هفته: هاي تهران ديدار مجروحين قائم شهر در بيمارستان «

براي ديدار با مجروحيني كه در جريان حمله چماق به دستان مسلح به مقر 
مجاهدين و هوادران سازمان در قائم شهر مورد اصابت گلوله قرار گرفته وبه تهران 

  » رفتيم...  هاي ، به بيمارستاناند شدهمنتقل 
  ) مجاهد – 58اسفند 14سه شنبه  – 26شماره (
هلمين روز در گذشت سعيد عقيقي دانشجوي پنجشنبه گذشته، مراسم چ«

سعيد عقيقي، چهل روز پيش، به طرز . پزشكي دانشگاه رازي كرمانشاه بر پا شد
كامال فجيع و مشكوكي كشته شده بود و جسد او، در حالي كه در نقاط مختلف 
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سياه،   هاي متعددي بوجود آمده بود، در كوه  هاي چاقو بريدگي  ي بدنش، به وسيله

  )همان شماره(» در مسير جاده سراب نيلوفر كرمانشاه، پيداشدواقع 
شب، عده اي از عناصر فاالنژ، در  8، حدود ساعت  17/1/59در تاريخ يكشنبه«

عناصر فاالنژيست، در حدود ... مقابل كتابفروشي خيابان ولي عصر اجتماع كردند
  » ساعت هشت و نيم حمله خود را به كتابفروشي آغاز كردند

  )59فروردين  21، سال اول پنجشنبه 37شماره 
  »حمله وحشيانه به هواداران مجاهدين در زنجان«
  )59فروردين  28، سال اول پنجشنبه 43شماره (
  » حقايقي پيرامون حمله به مراكز مجاهدين در شيراز«
  )  همان شماره(

  
نمونه ها بود كه به دست نيروهاي سياسي هم نرسيد، يا رسيد و  بسياري

هاي كيهان و اطالعات و آيندگان گواه است، و  روزنامه 1358آرشيو سال . دننوشتن
ها و مدارك  ها و روزنامه آرشيو شخص خود من، كه حاال به آرشيو خاكستر كتاب

سوزانده شده در زندان اوين پيوسته است، گواه بود كه تا پيش از تدارك هجوم 
و دانش آموزان ايران، بيش از  ها و قتل عام دانشجويان رسمي تاتارها به دانشگاه

ديداربا «و » مراسم چهلم«و » حمالت وحشيانه«و » حقايق« مورد از اين  280
كه اين تازه وقايع گنبد و انديمشك و بندر انزلي و . وجود داشته است» مجروحين

  . شد ميكردستان را شامل ن
و روشن بود . وداز همان اولش معلوم ب. افتد ميكامال معلوم بود چه اتفاقي دارد 

و من بميرم و تو بميري، يا با دست » مبارزات مسالمت آميز«كه با چانه زدن و 
و ديديم كه نرفت و آن . رود ميپس زدن و با پا پيش كشيدن، كاري از پيش ن
ها را پركرد و موج  مگر كه زندان. همه توان و امكان، بي هيچ حاصلي به هدر رفت

  از ياسي مخالف را،ـبسياري از نيروهاي س  رتر كرد وراي خميني ميسـها را ب اعدام



     

         73                                                                           شبيخون تاتارها       
 

  .و آن مردم ماندند و يوغ سهمگين استبداد مذهبي. هم پاشيد، يا تضعيف كرد
  

سازمان مجاهدين خلق كه از نظر تشكيالت، سازماندهي، تعداد هوادار و 
نظامي بود و از خيل وسيع  -تمركز نيروهاي سازماني، قويترين نيروي سياسي

هوادارانش برخوردار بود و ظاهراً از   ي ويان و دانش آموزان در جرگهدانشج
هاي  ضد استثماري، ضد استعماري و ضد امپرياليستي، و ابراز برنامه  هاي نظريه

  ي ها در چنبره كرد، معتقد بود كه توده هاي اجتماعي دفاع مي مترقي در پيشرفت
و ادعاهاي اجتماعي خميني  عاطفي -اند و چون هيبت مذهبي توهم گرفتار آمده

هاي نا آگاه نفوذ كرده  خطرناك ساخته، تا عمق توده  ي »كاريسما«كه از او يك 
است، هر گونه برخورد قهر آميز براي براندازي فوري اين رژيم، عمال ايشان را در 

در را » ظاهراً «. (كند ميشان  متالشي» احتماال «دهد و  قرار مي» توده ها «برابر 
به اين جهت گفتم كه پس از تجاوز نظامي اياالت متحده به وم كتاب، چاپ د

عراق، سازمان مجاهدين سر از نفي جنگ مسلحانه و روابط نزديك با واشينگتن در 
  .) آورد
گيري  چريكي، به جاي در - اين بود كه ضمن داشتن نيروي قدرتمند نظامي 

دن اخطار و تهديد و گروكشي و تمام عيار نظامي با حكومت اسالمي خميني، به دا
دوران رجز خواني، عمال فرصت قيام . كرد انتقادهاي آتشين مطبوعاتي، بسنده مي

تا مجاهدين به سقف مطلوب ايدئولوژيك دست يابند . كرد مسلحانه را تلف مي
وسقف فدائيان، در جريان انشعاب ترك بردارد، دشمن روز به روز هشيارتر و قوي 

خورد، اما، از آن  سو، يورش برق آسا و اتحاد عمل به چشم نمي از اين. شد تر مي
  .ها و تضادهاي جناح چپ قيام، چنين ماله كاري نداشت درگيري. سو چرا

به قول منير شفيق تئوريسين فلسطيني، چون اكثريت ممكن است اشتباه 
ن عدم در اي. كند، اقليت آگاه نبايد به انتظار بنشيند تا اكثريت از اشتباه در آيد

  . تعادل غير منطقي، حق با اقليت است، نه اكثريت
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  رخورد نهائي با ـموضوع اين بود كه اكثريت جانب خميني را گرفته است، در ب

اما، ديديم . سياسي خواهد بود -شود و حاصل كار، فاجعه اي ملي اقليت درگير مي
  .دتر اتفاق افتا كرديم، هولناك كه اين فاجعه، از آن هم كه تصور مي

بيشتر از اين زنداني ! ؟ايم داديم كه تا امروز داده بيشتر از اين كشته مي
شديم  و اعدام و ويران مي يو بيشتر از اين سركوب! ؟ايم داديم كه تا امروز داده مي

هدف، اتفاقا بايد در هم شكستن ! ؟و همچنان در حال شدنيم! ؟ايم كه تا امروز شده
هايش را كند تا بعدها كه  شد ريشه تر مي سانبود كه در نطفه آ همان توهمي مي

، به همان شدتي وجود داشت كه در سي 1359اين توهم، در سي خرداد  .جا افتاد
  .1360خرداد 

 ينيع. ترين ، تندترين بود، و واقعيدادند تصويرهائي كه مجاهدين از واقعيت مي
 ميني را، عريانواقعي خ  ي به نعل و به ميخ زدن، حتي چهره  ي كه با وجود شيوه

اما براي اين درد، درمان الزم و فوري را به ميدان  ،دادند تر از همه نشان مي
در سي . سهراب مرده بود كه نوش داروي سي خرداد از راه رسيد. آوردند نمي

توضيح . ، مجاهدين دست به اسلحه بردند و فاز نظامي را اعالم كردند1360خرداد 
. ها را بسته و مجبورشان كرده است شليك كنند راهشان هم اين بود كه رژيم همه 

    .اشتما، قبال هم، به همان شدت وجود داين اجبار ا
به منتها  هاي سياسي ديگر كه اكثراً اگرچه مجاهدين، نسبت به بعضي گروه

هاشان از منتها اليه راست سر در آوردند، ماليم تر و  اليه چپ زده بودند و خيلي
هايش، با عناصر تشكيل  ن جا كه جوهر مطالبات و برنامهتر بود، از آ متعادل
ماهيت و طرز تفكر ارتجاعي نيروي حاكم، تضاد آشتي ناپذيري داشت،   ي دهنده

محيط اجتماعي از همه » پاكسازي «خميني از همان آغاز ضمن صدور فرمان 
 اهللا را، بزعم حزب» پديده خطرناك «نيروهاي دگرانديش، بويژه حذف فيزيكي اين 

  ي اول، و پيش از آن كه همه  ي منتها، در مرحله. البته، در اولويت قرار داده بود
هاي  هائي از لمپن شمشير ارتجاع را از نيام بركشد، مقرر كرده بود كه گروه



     

         75                                                                           شبيخون تاتارها       
 

را تحمل » مخالفان الحادي «اهللا، به عنوان دسته هايي از مردم كه حضور  حزب
بعد كه موضوع حضور   ي ند، و در مرحلهكنند، همه جا برايشان تاخت آورد نمي

هاي  صحنه، جا افتاد، نيروهاي رسمي سپاه پاسداران و كميتهر د»  اهللا حزب«
  . انقالب اسالمي وارد عمل شوند

ايشان به عنوان » شرعي «هاي ديگر كه كمونيست بودند و تكليف  گروه
را مطرح  »اسالم راستين «ماند سازمان مجاهدين كه  مي. روشن بود» كفار«

و » اسالم دروغين «كرد و آشكارا خميني را به مطرح كردن و پيش بردن  مي
و خميني، بيشتر از اين بابت عصباني بود كه . كرد متهم مي»  اسالم ارتجاعي«

 هايش برند، عكس ، از طرفي از او با احترام نام مي»اسالم راستين «ديد مدعيان  مي
كنند، اما، از سوي  و امام امام مي كنند مي را در صفحه اول روزنامه هاشان چاپ

كنند كه او خود  زنند و رسوا مي را مي»  ارتجاع «ديگر، در همان روزنامه ها، 
  .سركرده و امامش بود

را » منافقين «اين بود كه به مجاهدين هم، بر اساس يكي از آيات قرآن، انگ 
جم متحرك پيروانش، جواز ، در ح» منافقين از كفار بدترند «زد و با تبليغ شعار 

  . تر كرد حمله به ايشان را پررنگ
اش  تواند سازماندهي كند كه در نتيجه اي را مي آن كه خط و ربط و برنامه

. مردمش بكشد، هر چه باشد احمق نيست  ي كشوري را بگيرد و تسمه از گرده
ول گ. خميني احمق نبود كه مضمون بازي به نعل و به ميخ مجاهدين را نشناسد

خورد كه از طرفي بادش كنند تا تضاد باال و پائين را تشديد كنند،  اين را هم نمي
  . و از طرف ديگر، سيفون را برايش بكشند

كرديم، دست مجاهدين و ساير  حتي اگر خميني را احمق هم فرض مي
هاي سياسي مخالف چنان رو بود كه تضاد ساده و آشكارش را، هم آن احمق  گروه
  .كرد مياش را تيز  هم حزب توده كه داشت دندان مرده خوريفهميد و  مي
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هاتان  ها و حرف در نوشته» احترامات فائقه «شما مردي را با  شود ميمگر 

)  مجاهدين خلق(» امام ضد امپرياليست «و ) فدائي  هاي چريك(خميني اهللا  آيت«
حكومتش  »ضدخلقي «و » ارتجاعي «، »امپرياليستي «بناميد، آنوقت از عناصر 

  ! به جامعه نشان بدهيد؟ –اما واقعي  -هاي درشت و در اندازه عكسبرداري كنيد
خود، شعري چاپ  1358مرداد ماه  15روزنامه مجاهد، در شماره دوشنبه 

  . يابد كه چه جانوري را نشانه رفته است كه هر ابلهي هم در مي كند مي
  اين درد را با كه بگويم؟ «

  وقتي پيامبران دروغين 
  ميراث خون هزاران شهيد را 

  ناجوانمردانه   هاي با قصه
  ؟دهند ميبتاراج 

  اين درد را با كه بگويم
  تزوير   ي وقتي ، بي مايگان نو رسيده

  تباهي   هاي با ذكر آيه
  سد صفوف خلق را 
  ؟ كنند ميپاره پاره 

نه ماه به آغاز مبارزه مسلحا ها و بيست و دو هنوز هشت ماه به وقايع دانشگاه
نو رسيده  «و » ناجوانمرد «و » دروغين پيامبر «مانده است، اما پيداست كه آن 

اي و دكتر آيت و  موسوي اردبيلي و هاشمي رفسنجاني و سيدعلي خامنه» تزوير
كردند و مدعي  اين ها كه ادعاي پيغمبري نمي. بهشتي نمي توانند باشند

داشتند و اگر برف » هولي فقي «نبودند، اگر چه وقاحت را، عين » فقاهت«
پيامبر  «معلوم است كه آن . كردند اي هم بازي مي ديدند، اسكي پيامبرانه مي

ان نان خوري هستند كه روخميني ست و بقيه، پامنبري ها و پي» دروغين
  » مقدس  هاي آيه «راي ـه اجـو ب كنند يـمرا تامين » پيامبر« هاي اطالعاتي  مالت
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  . بندند كمر مي
  اه ـبان مآ 21دوشنبه (م ـماره دهـاول ش  ي هـد، در صفحـمجاه مهناهمين روز

  : با حروف درشت مي نويسد.) 1358
مجرا  جريان بازگشت و تثبيت مجدد امپرياليسم، به طور همزمان از دو... «

كانال ارتجاعي، كه بارزترين مميزه آن، ضديت با نيروهاي انقالبي و  -1: مي گذرد
هر يك از (« . ها، خنثي و عقيم شود مردمي آن  ي وانهترقي خواه است، تا پشت

كنند و نيروهاي ديگر را ترقيخواه، يا  نيروهاي سياسي، خود را انقالبي معرفي مي
باال  را، باالي» امام ضد امپرياليست «و در صفحه هفت همين شماره، عكس ) مبارز

. كند ، بادش مي»اشيطان بزرگ، آمريك «كند و با انتشار سخنانش در باره  چاپ مي
. اند تا پوستش را بكنند فهمد بادش كرده خوب، حريفش اگر گوسفند هم باشد، مي

  .ريزد بع بع كردن و از دهانش گلوله و خمپاره مي كند ميبنابراين، شروع 
و كاري به كار  باشد» ضد امپرياليست «حكومتي »  رهبر «مگر ممكن است 

ئي باشد  » مجرا« ته باشد، آنوقت حكومتش نداش» نيروهاي انقالبي و ترقيخواه «
ضديت  «اش هم » بارزترين مميزه «و» بازگشت و تثبيت مجدد امپريالسم «براي 

  !  باشد؟» با نيروهاي انقالبي و ترقيخواه
اي كه تا اين حد شناخته شده بود و به شمشير تكيه داشت، معلوم بود  پديده

هيوال را . شود بديل به هيوال ميكه اگر بتواند دست و پايش را جمع كند، ت
  .زد، تا نطفه اي را كه هنوز رشد نا معقول نكرده است شود ميدشوارتر 

  
  

15  
  

حذف و تحكيم كه جامعه ظاهر سياسي بخود گرفته بود، دو   ي در هنگامه
  ر، ـاي مثل راه كارگـه ازمانـو س –دين و فدائيان ـمجاه –ي عمده ـسازمان سياس
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ها كه  اين طرفي  ي مله، مبارزان، حزب دموكرات كردستان و بقيهپيكار، توفان، كو

مجاهد (» جديدي از اختناق  هاي شيوه «دست چپي بودند، ضمن اشاره مداوم به 
 –كار (« ارتش و سپاه   ي و تحريكات جنگ افروزانه) 1359فروردين ماه  19 –

ه استثمار ، طبقات و قشرهاي مختلف مردم را، از تير) 1359سوم ارديبهشت 
گيري ارتجاع حاكم بر ايران، تشويق  شوندگان البته، به مقاومت در برابر شكل

دهقانان ايران، از آن جمله بودند كه از آغاز قيام، در فصل اول . كردند مي
  . هاي اين نيروهاي سياسي قرار داشتند، همان گونه كه كارگران برنامه

وران شاه، غرق كردن دهقانان در آمريكائي تقسيم اراضي در د  ي امهن  نمايش
مرداب هولناك بانك كشاورزي، اداره اصالحات ارضي، سلف خرها و نزول خواران 

اي كه پول زمين را جا بجا كرده بودند و تومن به تومن از روستائيان نزول  عمده
كشت و صنعت، مثل شركت   ي هاي بزرگ و آمريكائي گرفتند، تشكيل شركت مي

تپه، و هزار و يك تمهيد و ظاهر سازي ديگر، كه از آن جمله كشت و صنعت هفت 
به هنگام دريافت » اعليحضرت «هاي تلويزيوني پابوسي دهقانان از  بود نمايش

كرد،  زمين و تشكيل سپاه دانش كه عمال فساد و بي دانشي را تبليغ مي  ي قباله
آشفتگي لوله كرده  شاه، در گردباد فقر و  ي دهقانان ايران را در زمان قدر قدرتي

اي، بر  شالق اربابان و مباشران هم كه هميشه، و به هر صورت و در هر مرحله. بود
  .نشست كتف و كول دهقانان مي

اين همه كينه و نفرت دهقانان را، نسبت به نظام شهري و شهريان كه به نظر 
ن هميشه به هر صورت، روستائيا. كرد ميتر  آنان تبلور مالك و مباشر بودند، عميق

از سوي شهر مورد چپاول و استثمار و تحقير قرار گرفته بودند و با كمترين 
يا، مثل خميني، . شد آنان را نسبت به شرايط موجود شوراند فرصتي، به آساني مي

  .شخصيت كاذب داد ها آنايشان را عليه شهرها مسلح كرد و به 
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ق به حق دارد مي ي صورت پذيرفته بود و بايد ح»انقالب «حاال كه ظاهرا 
جامعه به مطالبه حق، روي   ي هاي سياسي ايران، ضمن تشويق همه رسيد، سازمان

  . كارگران و دهقانان تاكيد بيشتري داشتند
  

اي  ائي خلق، چه در برنامه حداقلي كه به دولت پايههاي فد سازمان چريك
و انواع ارگان و محافل   ي مهندس مهدي بازرگان داده بود، و چه در روزنامه

تبليغات نفوذي، مدام بر محور تعلق زمين به دهقانان، تشكيل شوراهاي دهقاني، و 
  . پيشين دهقانان، اصرار مي ورزيد  هاي بدهي  ي بخشودگي همه

زمين مال  «و » برداشت «و » كشت «و » داشت« هاي حق  تاكيد بر شعار
  . حق بود مركز و جوهر اصلي اين دعوت به احقاق» كسي است كه مي كارد

سازمان مجاهدين خلق هم، با لحني ديگر، اما مضموني واحد، همين برنامه را 
زمين، دهقان و حقوق   ي برنامه حداقل مجاهدين، در رابطه با مقوله. كرد تبليغ مي

  : كرد كشاورزان ايران، مرزهاي مشترك جناح چپ قيام را روشن تر مي
 .بدهكاري ندارنددهقانان محروم ايران، به هيج مرجع دولتي  -
 . كشاورزي  ي بدون بهره  هاي تامين حداقل تكنولوژي و وام -
 .هيچ پولي از دهقانان ايراني، بابت ماليات امور زراعي، نبايد گرفته شود -
تمام تحميالت رژيم شاه به دهقانان كه باعث انهدام كشاورزي ملي ايران  -

 . شده بود، بايد جبران شود
خلقي و   هاي الزم براي تشكيل تعاوني تشويق و فراهم كردن شرايط -

 .جمعي و شورائي در كشاورزان  ي تقويت روحيه
قطع هر گونه دخالت و واردات خارجي در امر كشاورزي و دامداري ملي،   -

 .مگر به منظور كسر توليد داخلي
هاي مناسب با  تامين مسكن براي روستا نشينان، از طريق ايجاد شهرك -

 .ممانعت هر چه بيشتر از مهاجرت به شهرها ورظخدمات ضروري، به من
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مانست  و درست به اين مي. بود» آرمان«و ابراز » هدف« و » برنامه« اين همه، 
اند به  كه شما از مشتي چاقو كش و ششلول بند مست كه به جان شهري افتاده

  هروندان را ـش» حقوق «باج خواهي و نسق گيري، محترمانه و اديبانه بخواهيد كه 
  . حترم بشمارندم

ها    »هدف «ها و » برنامه«، بي آن كه براي اين كرد ميكار خودش را اهللا  حزب
مسلكي خود، با توپ و تانك و   هاي در عوض، بنا به ماهيت و شيوه. تره خرد كند

  . آرپي جي، افتاد به جان دهقانان تركمن صحرا
زمين مال . استندخود را مي خو» حق «و » زمين «گناه دهقانان اين بود كه 

. نه» برداشت «و » داشت «مال دهقانان، اما » كشت «. كسي نبود كه مي كارد
سرش » تامين حداقل «و » دهقان محروم «و » تامين مسكن «قداره كش كه 

مثل هر . ماهيت قداره كش، تنها در بوق قداره اش قابل تعريف است. شود مين
شود، نه در شعارها و  تعريف مي كسي و هر جريان و گروهي كه تنها در عملش

  . اش هاي فريبنده زرق و برق حرف
  

، به مردم گنبد و دهقانان 1358نخستين جنگ را، در فروردين ماه سال 
نگذشته ! هنوز يك ماه و چند روز، شيرين از انقالب. تركمن صحرا تحميل كردند

 ه نيروهاي سياسيبا اين اطمينان ك. خط امام  ي ند جلو گلولهرفتها  بود كه تركمن
كردها و . اند زيبا، پشت سرشان ايستاده  هاي ژيم، پيشاپيش آن برنامهمخالف ر

  .ها و دانشجويان هم، همين اطمينان را داشتند چي انزلي
باور كردنش دشوار بود كه هنوز جاي پاي خميني در قم پاك نشده، دست به 

جنس پديده را درست  عيب از ما بود كه. اما واقعيت بود. چنين جنايتي بزند
نشناخته بوديم، يا در معرفي و برخورد با جنس، كوتاهي كرده بوديم و از خرزهره 

  . انتظار داشتيم بوي سمبل بدهد
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 –تن  1100 -كه بزرگترين گروه زندانيان سياسي 1357در مهر و آبان سال 
كه اهللا  هنوز نظام شاهنشاهي حاكم بود، اما حزب. زير فشار جنبش آزاد شدند

  . هنوز به حكومت نرسيده بود، در موضع حاكم قداره مي كشيد
راهللا ـادم نيست، شكـاريخ دقيقش يـماه، كه ت ن دوـاي هميـي از روزهـدر يك

پاكنژاد؛ مبارز سرشناس كه از رهبران جنبش روشنفكري ايران بود، همراه آن 
ل، بايد در براي رفتن به دزفو. شد و به شهرش دزفول رفت زنداني، آزاد 1100

  . شد ايستگاه راه آهن انديمشك پياده مي
 هاي چپ بودند، با دسـته گل و شور و بچه اًبسياري از اهالي دزفول، كه اكثر

. حال به ايستگاه راه آهن انديمشك رفتند كه از قهرمان شان استقبال كنند
محسن رضائي كه حاال فرمانده كل سپاه پاسداران است، اگر چه اهل مسجد 

  . اهللا را علم كرده بود هاي حزب مان بود، در دزفول پايهسلي
»  گپ هاي خان «هاي عميق  دزفول، شهري است مذهبي كه به دليل ريشه

علت . ، مردم محرومش در حداكثر عقب ماندگي فرهنگي مي زيستند)بزرگ(
تامين نيروهاي عقب مانده سپاه و بسيج و كميته از اين شهر و شهرهائي مثل 

  . و خرم آباد، همين عقب ماندگي فرهنگي بود نجف آباد
اللهي    در حاليكه هنوز فرمانداري نظامي شاه حاكم بود، دار و دسته حزب

بودند، ريختند به » اسالمي  ي هاي موتلفه هيئت «محسن رضائي كه منتسب به 
ايستگاه راه آهن انديمشك تا مانع ورود شكراهللا پاكنژاد به دزفول شوند كه شش 

ارتجاعيون مذهبي، دزفول را در تيول خود تلقي . متر با انديمشك فاصله داردكيلو
كردند و نمي خواستند پاكنژاد كه چپ بود، پا به شهرشان بگذارد و نيروهاي  مي

زد و خورد سنگيني در گرفت، عده اي زخمي شدند، اما . مقابل را سازماندهي كند
اما، سه سال بعد، . به دزفول رفتاهللا كاري برنيامد و شكري  حزب  هاي از نطفه

  .همان عوامل در زندان اوين تهران تير بارانش كردند
  ر ــران راه را بـرات تهـه، در تظاهـن نطفـ، همي1357ال ـوراي سـدر روز عاش
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روشنفكران بست و قرآن آورد جلوشان كه اگر شما طرفدار امام خميني هستيد، 

صف نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات را  بخوانيد ببينم قرآن بلديد بخوانيد؟ و
روح «و » ...حزب فقط حزب اهللا «كه قرآن را پس زدند و زير بار تكرار شعارهاي 

هركس و هر گروهي، به شرطي حق . نرفتند، در هم ريختند» ...مني خميني
شركت كند كه بلد باشد قرآن بخواند و شعارهاي » تظاهرات ميليوني«داشت در 
  . را سربدهداهللا  امت حزب

بنابراين، ما زيادي از مرحله پرت بوديم كه جنگ اول تركمن صحرا را، دشوار 
خميني كاري جدا از ماهيتش نكرده بود و ماهيتش، نه جدا از آن بود . باور كرديم

  . توانست باشد و نه در آينده مي
  

در جنگ اول، كه به نخستين سركوبي خونين انجاميد، مساله زمين و شورا و 
قوق دهقانان تركمن حل نشد و كار كشيد به تحميل جنگ دوم به مردمي كه ح

شان را  پنداشتند اتفاقي جدي افتاده است و واقعا قرار است حقوق پامال شده مي
  . به ايشان باز پس دهند

سازمان . هاي فدائي خلق، در طرف مظلوم واقعه، نقش فعالي داشتند چريك
ها مناسب نمي ديد،  دن به اين گونه در گيريمجاهدين كه زمان را براي دامن ز

. داد كه مراقب باشند آب به آسياب دشمن نريزند هاي فدائي هشدار مي به چريك
و . و عوامل آمريكائي؛ از اين درگيري بهره برداري نكنند» ضد انقالب «يعني كه 

  . داد  پيشنهاد متاركه مي
هاي  كومت شاه بودند و شبكه، بازماندگان ح»ضد انقالب «آن روزها، منظور از 

بعدها، حكومت ! اند آمريكائي كه در ايران جا مانده بودند؛ و همچنان جا مانده
و نيروهاي سياسي ، » ضد انقالب «خميني به نيروهاي سياسي مخالف رژيم گفت 

هاي سرشناسي كه آب به آسيابش  ها و آدم به دار و دسته خميني و گروه
كردند، و همچنان  بازگشت حكومت پيشين را هموار مي هاي ريختند، يا، زمينه مي
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گفتند، به همديگر هم  به همديگر هم مي. سرشان به آخور اين توهم بند است
شوراي «اقليتي به مجاهدين، و مجاهدين به جريان هائي كه با ايشان و : گويند مي

 كنند، االن، خود من هم كه دارم اين كتاب را مي مخالفت مي» ملي مقاومت
گويند ضد  من هم به كساني كه به من مي. م »ضد انقالب «نويسم، به تعبيري 

مخصوصا براي . خرج كردن كلمات، اصال كاري ندارد. گويم ضد انقالب انقالب، مي
  . كساني كه در اين بازي ناشي باشند

هاي استحكامات  ، رژيم جمع و جور تر شده بود، پايه1358در بهمن ماه سال
ارتش شاه را هم ، به خدمت گرفته   ي لوژيك را ريخته بود و بازماندهايدئو -امنيتي

  . بازتر شده بود» اشرار«دستش براي قلع و قمع . بود
اين بار، با توپ و تانك و خمپاره و آرپي جي، شهر گنبد را، خانه به خانه و 

دهقانان پشته   ي كوچه به كوچه و خيابان به خيابان، درهم كوبيد و از كشته
  . ختسا

ها را، در اصفهان و تهران و تبريز و  رژيم شاه، همين سيزده ماه پيش، تانك
ها آورده بود، اما جرئت شليك نداشت كه همه شكل و  مشهد و اهواز، به خيابان

هاي گنبد ريخت و  ها و كوچه ها را به خيابان ، تانك»  اهللا ارتش حزب «اما . رجز بود
  . توانست شليك كرد تا مي

ها  اي» محله ترك «. هاي بسياري ريختند بد را داغان كردند و خونشهر گن
اهللا، از اختالف  حزب. شان كردند هم كه گول خميني را خورده بودند، كمك

 هاي خونينش، سوء هاي مهاجر، به سود هدف ها و ترك قديمي ميان تركمن
  .استفاده كرد

د؛ در معرض سركوب ها، اما، باقي ماندن ستاد فرهنگي خلق تركمن ، و تركمن
  :هاي فدائي خلق و سرودي براي سازمان چريك. و اختناق دم افزا
  خلق تركمن     خلق تركمن 

  دنياي كهن    كند ميويران 
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  موج خون شد     گندمزاران 

  گلگون شد    آسمان آبي 
  خلق تركمن     خلق تركمن

  دنياي كهن    كند ميويران 
...      ...  
...      ...  

دنياي كهن، خلق تركمن . تركمن را ويران كرده بودخلق » دنياي كهن« اما، 
و، دنياي كهن نمايندگان خلـق تركمن را، . را در تهديد مداوم فرو برده بود

  . دستگير كرده بود
 –ستاد فرهنگي خلق تركمن، در واقع محملي بود براي ستاد سياسي 

  . هاي فدائي خلق بود اجتماعي كه ابتكار عملش، دست سازمان چريك
دانست كه  اهللا مي حزب. ني كسي نبود كه فريب نام و محمل را بخوردخمي

دانست كه  و مي. كنند نمايندگان خلق تركمن، در اين ستاد كار سياسي مي
  . ها در اين كانون نفوذ دارند» چپ«

م سالگرد ـاهللا مراس ، مقارن با وقايع گنبد، حزب1358بهمن ماه سال  19روز 
تهران، به سنگ و پاره آجر بسته بود، اما زورش  را، در دانشگاه» سياهكل «

  . ازش برنيامده بود. نرسيده بود مراسم را به هم بزند
تهاجم بي امان به نيروهاي سياسي مخالف رژيم و در هم كوبيدن   ي شيوه

گونه حركت حق طلبانه و مخالفي، هر روز غليظ تر از روز پيش، مردم بي گناه  هر
  . نورديد را در مي
تازه نفسِ سركوبي و اختناق، توماج و مختوم و واحدي و جرجاني را، كه  سپاه

پس . نمايندگان روشنفكر مردم تركمن صحرا در ستاد فرهنگي بودند، دستگيركرد
از مدتي كه جناج چپ قيام توفيد و غريد، خبري منتشر شد كه بر اساس آن، 

  رده است و در ـمنتقل كران ـداران به تهـپاه پاسـرا را سـن صحـدگان تركمـنماين
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  . اند پايتخت مالها زنداني
تا اين جاي قضيه، دست باالي بدبيني اين بود كه اين چهار روشنفكر انقالبي 

  . را هم، به سرنوشت محمد رضا سعادتي دچار كنند
  ان يكي دو ماه اول ـمحمد رضا سعادتي، عضو سازمان مجاهدين بود كه در هم

خميني، سعادتي را گرفته . دستگير شده بود! ي شورويقيام، به اتهام جاسوسي برا
مجاهدين به او زده بود تا از » اعضاي باالي «بود و اين انگ را، به عنوان يكي از 

همان اول كار، مردم را نسبت به مجاهدين بدبين كند و با خيال راحت تر زيراب 
ا سعادتي را، اما موفق شد محمد رض. اجتماعي اين سازمان را بزند كه موفق نشد
» قانوني«   ي ام نكنيد كه كلمه مسخره. بدون محاكمه علني و قانوني، تيرباران كند

هاي اجتماعي، در مورد  كوشش در تضعيف پايه. را به كار بردم، از دستم در رفت
  . هاي ديگر هم صورت پذيرفت گروه
  

ت نوع بازي خبري هم، درس. خبر واقعي. پس از مدتي، خبر ديگري پخش شد
مثل بازي خبري سازمان امنيت شاه در مورد كشتار رهبران جنبش روشنفكري 

  :  بود
توماج و مختوم و واحدي و جرجاني را، عابري به طور اتفاقي در جاده،   ي جنازه

  ! يا بيابان پيدا كرده است
كشته » مرموز «اصغر آشور نوير دوست را هم، همان اول كار، همين طور 

ديم به وقايع انزلي، كه درش حضور داشتم، شرح حالش را كه وقتي رسي. بودند
  . نويسم مي

هاي  تر شدند، جنبش دانشجوئي داغ كرد، سازمان چريك مردم خشمگين
فدائي خلق، عنان حداقل شكيبائي را هم كه داشت، از كف داد، مجاهدين خلق 

آمدند  هاي گنبد دامن زده نشود، به خشم در كردند به درگيري كه قبال توصيه مي
  هاي  بخش  ي هـبقي. م را گفتندـر رژيـه را، به تندي نوشتند و زير و زبـو شرح واقع
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  . همه آتش گرفتند. جناح چپ قيام هم همين طور

ها و عناصر موثر  نمايندگان روشنفكر خلق تركمن را، كه از تحصيل كرده
ك جزني جنبش روشنفكري ايران بودند، به همان شيوه اي كشتند كه عوامل ساوا

و ضياء ظريفي و مشعوف و سوركي و چوپانزاده و افشار و سرمدي و ذوالنوار و 
ها فرق كرده بود  منتهي، شكل و قيافه و لباس ساواكي. مصطفي جوان خوشدل را

  .»برادران پاسدار«و اين بار، اسم شان شده بود 
ر، سوار اتومبيل ها، به بهانه انتقال از زنداني به زنداني ديگ ها را هم، مثل آن اين

تنها . كرده بودند و در مسير ديگري پياده شان كرده بودند و به رگبار بسته بودند
ها را برده بودند به گورستان و  هاي شاه، جنازه تفاوت واقعه اين بود كه ساواكي

ها را در بيابان رها كرده بودند به  هاي خميني، جنازه خاك كرده بودند، اما ساواكي
  . ا و رفته بودنده اميد كركس

خود كه  25روزنامه مجاهد، كه اساساً با درگيري گنبد موافق نبود، در شماره 
كشتار  «منتشر كرد، با تيتر درشت  1358اسفند  17به تاريخ سه شنبه 

، شـرح و خـط و ربـط »كنيم ناجوانمردانه چهار زنداني سياسي را محكـوم مي
  : واقعه را چنين نوشت

شير محمد درخشنده توماج  -: هار تن از رهبران خلق تركمنبا كشتار چ... «
طواق محمد واحدي و حسين جرجاني، جريان گنبد  –عبدالحكيم مختوم  –

  ... تري به خود گرفت شكل پيچيده
دستگيري چهار تن از رهبران دفتر كانون فرهنگي سياسي خلق تركمن، ... «

ر صدد به وجود آوردن اين هاي مرموزي د كند كه دست اين گمان را تقويت مي
  ...جنگ بودند

طبق اخبار واصله، شب قبل از راهپيمائي، توماج همراه با سه تن ديگر از ... «
و روزنامه جمهوري اسالمي، در اخبار روز سه . شوند رهبران كانون، دستگير مي

: نويسد خود، مي) دوازده ماه پس از قيام ضد سلطنتي – 1358(بهمن 23شنبه 
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ها  در اين بين، درگيري. راه با سه تن ديگر، به تهران اعزام شدندتوماج هم
هائي  عده زيادي از مردم تركمن، در اثر پرتاب راكت و خرابي. همچنان ادامه دارد

  ...كه در اثر جنگ ايجاد شده، در سرماي زمستان سرگردان شدند
  و ستاد ـعض هاي شنبه، دائر بر كشته شدن چهار ولي به ناگاه، خبر روزنامه... «

چرا كه اينان، بر طبق . برد خلق تركمن به ضرب گلوله، همه را در حيرت فرو مي
هاي جمهوري اسالمي، به تهران منتقل  گفته خود مقامات و هم چنين روزنامه

شود كه اجساد اين  اما، با كمال تعجب اعالم مي. بردند شده و در زندان به سر مي
بجنورد، در زير پلي توسط رهگذري، كشف  كيلومتري غرب 125چهار نفر، در 

  ...شده است
ها  اند؟ آيا آن اند، پس چرا محاكمه نشده اگر توماج و همرانانش مقصر بوده... «

و جنازه هاشان را، به حكم دادگاه (اند؟  را بدون محاكمه در زير پلي تيرباران كرده
ر دادگاهي محاكمه و يا اگر د) اند عدل اسالمي، همان جا براي كركس ها گذاشته

اند، حكم محكوميت شان كجاست؟ و در آن صورت چه نيازي بود كه اجساد  شده
را  ها آنها را، در نقطه اي دور بيندازند؟ به نحوي كه رهگذري، به طور اتفاقي،  آن

بيابد؟ اگر اين عمل، يعني كشتن زنداني، بدون محاكمه و خودسرانه صورت 
  ... ها هستند؟ دد افشا و محاكمه آنگرفته، آيا مقامات مسئول در ص

دارد كه هر  اي بر مي بدون شك پاسخ به اين سئواالت، پرده از توطئه... «
كند و عدم پاسخ منطقي به سئواالت  انسان شرافتمندي را متاثر و خشمگين مي

چرا كه . هاي اجرائي، بازهم خواهد كاست فوق، مسلما از مشروعيت برخي ارگان
) هاي فدائي خلق چريك( تن از مبارزين  9مساله به جريان ترور ديگر تشبيه اين 

براي . تشبيهي نادرست نخواهد بود. هاي اوين و مجاهدين توسط رژيم قبل در تپه
سال، فقط يك  37شويم كه شاه در عرض  دريافت اهميت موضوع، يادآور مي

  ...مرتبه و آن هم در دوران زوال و نابوديش به چنين كاري دست زد
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 - آن هم بدين صورت –رسد اعدام چند زنداني، بدون محاكمه  به نظر مي... «

و هركس ديگري . بيانگر اين است كه بعد از اين ديگر خون كسي حرمت ندارد
  »...هم، ممكن است دستگير و بدون محاكمه تيرباران شود

  
  »  رسد كه بعد از اين ديگرخون كسي حرمت ندارد  به نظر مي «ن ـقضيه همي

و  » سئوال «كدام . د و قضيه، درستي و واقعي بودن اين اضطراب تاريخي بودبو
شد؟ تماميت رژيم جمهوري  اي كه بايد پرده از رويش برداشته مي »توطئه «كدام 

اسالمي، خود مصداق توطئه بود و از همان آغاز قدرت، بسيار هم رو راست و راستا 
و اين را . شد كه بايد پس زده مياي  كرد، نه مرموز و زير پرده حسيني عمل مي
ها و  ها، هم پيكاري دانستند، هم فدائيان، هم راه كارگري هم مجاهدين مي

هاي  مشروعيت برخي از ارگان«و، كدام . ديگر  ي » ها « ها و آن همه توفاني
آيد، مشروعيت دارد؟ و تشكلي  ؟ مگر شمشيري كه بر فرق مردم فرود مي»اجرائي

ن قشرهاي اجتماعي و كمك بازجوهائي ليبرال و فرصت طلبي تري  از عقب مانده
» ندار «و » دار «و مهدي بازرگان و دريادار مدني و آنهمه  صدر بنيمثل جريان 

 كند ميديگر؟ در كجاي تاريخ، حكومتي كه كشوري را تبديل به مسجد، يا كليسا 
تواند  زند، مي سازد و آشكارا گردن مي و هنوز از گرد راه نرسيده زنديق جعلي مي

مشروعيتي هم داشته باشد؟ جنايتكار جنايتكار است، تازه كار و كهنه كار كه 
برخوردار از حداكثر توهم و حداقل توهم . جا افتاده و جا نيفتاده كه ندارد. ندارد

 اما زودتر، سي خرداد. خواست را مي 1360اين حكومت، فقط سي خرداد. كه ندارد
اگر به هيوالي مستبدي كه به سالح مخوف  .را 1358، سي خرداد 1359

  . گزد گزد و بدجوري هم مي ايدئولوژي ارتجاعي هم مسلط است فرصت بدهيد، مي
قتلو في  «  ي براي همين به قدرت رسيده بود كه بهانه» واليت فقيه «نظام 
خون ريختن در راه استقرار آرمان !  بكش در راه خدا. را پيش ببرد» سبيل اهللا
خميني، در عين حال كه . خميني بود  خصلت ايدئولوژيكاستثماري،  – ارتجاعي
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كرد، در نهايت اعتماد به  ايدئولوژيك نظامش را قرص مي -امنيتي  هاي داشت پايه
پليسي بود   هاي براساس همين تسلط و استحكام شريان. نفس بر اوضاع مسلط بود

بجنورد و   هاي پل و در بيابانو نه زير  -به اين سو، آشكارا 1360كه ديديم از سال 
ده ها هزار تن از جوانان دانشجو و دانش آموز و تحصيلكرده  –رودبار و كرمانشاه 

و رنجبر را، در كوچه و خيابان وعمق خانه ها و زندان ها، به همين شيوه به مسلخ 
، گذاشت »حقيقت«برد و اسمش را هم، در كمال آسودگي وجدان دفاع از 

فهميد  شما چـه مي: ، و تازه مدعي سازمان ملل هم شد كـه»يحقوق بشر اسالم«
 –اي، جانشين خميني  سيد علي خامنه! (يعني چه؟» حقـوق بشر «و » بشـر «

  )1368آبان 
امپراتوري بريتانيا و آلمان فدرال و ژاپن و فرانسه و اياالت متحده و بعضي 

ندان از وجود اين ها هم، چ» !سوسياليست«و » !پرچمداري سوسياليزم«مدعيان 
را هم » حقوق بشر«كم سوي   هاي سهل است، بعدها چشم. هيوال ناراضي نبودند

به كسي چه . را هم برايش شل كردند» مراوده «مروت و   ي كور كردند و سر كيسه
مربوط است كه برق شمشير يعني چه، كه خود شمشير كشان قَدر دورانند و بايد 

تازه، تحقير فرهنگي ما را هم بايد تشديد . رانندخرمنافع خودشان را از پل بگذ
بخندند و دو سره » پناهنده«و » عقب مانده«ماي  ها، به ريش كنند و مثل بوزينه

اگر شما ميان جرج بوش و گورباچف و خميني و ميتران و هلموت كهل . بار كنند
  . بينيد، تقاضاي تجديد نظر مرا بپذيريد تفاوتي مي

سال زندگي مخفي،  27روهاي سياسي ايران، پس از حقيقت اين بود كه ني
كمتر يا بيشتر، مدت كوتاهي بود دست و بالي تكان داده بودند و نفسي، گرفته و 
سنگين البته، كشيده بودند و زمينه پيدا كرده بودند تا با مردم در ارتباط مستقيم 

سال، و در دهه  27اين   ي اما، آخوندها، در همه. قرار گيرند و خود را تبليغ كنند
هاي پيش از آن، با اتكاء به مسلمان بودن اكثريت، آزاد بودند كه خود را  ها و قرن

هاي موضعي و مقطعي هم، تنها بخش ناچيزي از ايشان  تبليغ كنند و در درگيري
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خاصيت باد به پرچم . شد ديد كه به سرعت سلول ترميم و تكثير مي آسيب مي

  . بودن و فرصت طلبي همين است
را،  1344پس از   هاي نيروهاي سياسي، اعم از مجاهدين يا فدائيان، كه سال

هاي امنيتي شاه  هاي اعدام و تهديد ها و پاي جوخه ها، زندان يكسره در مخفي گاه
برخورد مستقيم با   ي تجربه كرده بودند، در تجربه اجتماعي جديد كه عرصه

رصت در جهت تثبيت خود محروم بود، از حداقل ف» علني «ها و سازماندهي  توده
تازه به حكومت رسيده؛   ي مانده بودند، و طبيعي بود كه در برابر هيوالي قديمي

شديد، و احتماال در   هاي پيش از آن كه دو باره كارشان به فعاليت مخفي، آسيب
فيزيكي بكشد، عموما، چه در مسير راهپيمائي به  –بعضي موارد به حذف سياسي 

مقطعي كه در پايان بازي روشن   هاي »احتياط «يه چپ، چه در سمت منتها ال
ي، از كردند و اين ويژگ خواهد شد درست بوده است يا نه، شتابزده عمل مي

  . هاي دوراني بود مختصات جـا نيفتادگي و هيجان
توان   ي برد و با همه امنيتي قطوري را باال مي –حكومت اسالمي، سدتبليغاتي 

هاي عاطفي جامعه به سمت دو نيروي سياسي  مي ، كششنيمه نظامي و نظا
  . كشيد كرد و به خون مي عمده را سركوب مي

در چنين شرايطي بود كه نيروهاي سياسي جامعه، ناگزير بودند اكثراً مقطعي 
هاي اجتماعي و  و موضعي تصميم بگيرند و ضمن تالشي پيگير در پايه ريزي

اي  هاي لحظه ب تاريخي و چاره انديشيسازماندهي تشكيالتي، يكسره در اضطرا
  . بسر برند

اين نيروها كه در برابر به راست كشيدن حكومت اسالمي، الزاما و هر چه 
كردند جوهر آرماني شان را، صادقانه به  كشيدند، عموما سعي مي بيشتر به چپ مي

ضمن آن كه در تصميم گيري هاشان، به دليل شرايط موجود، ناگزير . پيش برانند
حزب توده، اما، براساس ماهيت و . خورد مياشتباهات و كاستي هائي هم به چشم 

   زد عملكرد مكانيكي خود، مثل هميشه در اوج فرصت طلبي، نعل وارونه اش را مي
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  . و همانقدر خونسرد و آسوده بود كه خميني
  

اي خارج از موجوديت خود او وجود نداشت كه  در حكومت اسالمي، توطئه
 اي خود خميني، مفهوم و تبلور توطئه بود؛ توطئه. ويش برداشته شودپرده از ر

  . خونسرد و برخوردار از حداكثر اعتماد به نفس
خميني مي دانست كه از ارتجاعي ترين جناح مذهب ريشه گرفته است و توده 

قيام،   ي هاي پيش از قيام و در آستانه ها را هم، در حمايت از خويش، با تجربه
ها و  شيوه  ي شناخت، همه واقعيت و آرايش ميدان را خوب مي. آزموده بود

هاي وعظ و منبر و تزوير طوالني آخوندي را، با اتكاء به مانيفست از پيش  تجربه
 –، در جذب عاطفي » حكومت اسالمي«، يا »واليت فقيه «  ي تدارك ديده شده

ت و مطمئن بود ها بكار زده بود، عمال هيچ دغدغه و اضطرابي نداش مذهبي توده
مناسبات كاريسماتيك، در . كه دور اول بازي را از نيروهاي رقيب خواهد برد

  . خطرناكترين شكل، برقرار شده بود
نيروهاي سياسي در هيجان بودند، مرزهاي شكيبائي را كه به ندرت در 

دغدغه داشتند، نگران حال . نبشتند دسترس بود، يكي پس از ديگري در مي
اينان، در . شد ميايشان مربوط   ي ايران بودند كه به حال و آينده  ي خويش و آينده

اما، آنان؛ پيروان خميني، آينده را . زدند كه چاره جوئي كنند حداقل فرصت، مي
ديدند و حال را، خونسردانه به  هاي مسموم خود، بسي هموار مي در استقرار انديشه

آن و حفظ اسالم و ارتجاعيون، با محمل آيات قر. كشيدند خشونت مي
دادند كه  كردند و به خود حق مي دستاوردهاي انقالب، حريف را دشمن معرفي مي

زيرپل و روي پل و . اي، هدف حذف فيزيكي را پيش ببرند با توسل به هر شيوه
و توي بند و زير بازجوئي و زير ) اتاق شكنجه(جلو جوخه و اتاق سي سي يو 

از تجربه ها . و خانه و اداره و كارخانه نداشتهشت و دانشگاه و مدرسه و خيابان 
با » !فرصت تكامل «كرد تا در  هاي سازمان امنيت شاه هم استفاده مي وشيوه
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سركوب و اختناق و   ي هاي تازه وجداني آسوده و ظاهري حق بجانب، شيوه

شكنجه و حذف فيزيكي مخالفان   ي اگر شاه از چند شيوه. شكنجه را كشف كند
اهللا، با اتكا، به اعتماد به نفس و خونسردي  جست، رژيم حزب مي تندرو بهره

بعضي ها . جديد شد اًاكثر  ي نوع شكنجه 60، به سرعت مبتكر بيش از » امام«
آنقدر جديد كه در مركز تحقيقات در مورد شكنجه ها و توان بخشي شكنجه 

. ها ورد آناند به نوشتن فرهنگ لغتي در م شدگان جهان در دانمارك، شروع كرده
معروف است، » مركز توان بخشي قربانيان شكنجه «از اين مركز كه دقيقا به 

اي به ديدن من آمده بود تا در نوشتن  نماينده) 1369(چندي پيش سال 
اين هم سهم امام در ارتقاي فرهنگ . كمكش كنم» !فرهنگ شكنجه در ايران«

  . جهاني
ن روشنفكر خلق تركمن را، ، رهبـراحاكميت اسالميبر اين اساس بود كه 

خواهند، به  رسيده و نرسيده گردن زد تا كشاورزان ايران، اگر حق خود را مي
انقالب اسالمي و سپاه پاسداران بپيوندند، و در قلع و قمع   هاي بسيج و كميته

مردم شركت كنند و گوشت دم توپ جنگ با عراق شوند، نه آن كه دنبال 
خالف راه بيفتند و به خود جرئت بدهند كه با روشنفكران و نيروهاي سياسي م
  . دنبال اين حق بگردند» اسالم عزيز« اعتراض و تظاهرات و مخالفت با 

سياسي مخالف هم، كمترين گزندي به   هاي اعتراض ها و فشارهاي سازمان
  . تر كرد اندام جوان ارتجاع نرساند، سهل است، عضالت اين اندام شيطاني را، سفت
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به راه آورديم و سنگالخ پهن دشتي غريب را، ناشيانه رو 
  . بوسيدم

گران را سان ديديم و باز، كولبار دلهره ها را ايستاديم و جادو
  .برداشتيم و راه را به دم پا داديم 

  
اي، تصوير هولناك شبستاني بود كه نمازش را  هر آينه

  .شكست مي
  

اگين پاي هاي زمين را شيار خوانديم و در شيارهاي غم زخم
  . خويش، سر از پا نشاخته تاختيم

  
  .مانديم رانديم و مي مي
  .زديم تاختيم و پس مي مي
  

  .اي بود پيش رو، تپه
  .پيش رو كوهساري بود

هاي به هم در  پيش رو جبالي بلند بود پيچيده در خرسنگ
  . هاي به آسمان يله داده آمده و شاخه

  .واپس شديم
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  . ز باران و باران نبوداي بود ا شباهنگام سراسر زمزمه

  
اي ، اما به  رودخانه. آمد خروشان و جوشان صداي رودخانه مي

  .نشست چشم در نمي
  

تصويري از بهار بر ديوار بود و بهار از هفت بند اقليم خشك 
  . هرچه بود انتظار بود و تصوير بود و خيال بود .گريخته بود

  . شك آمده بودخآبگيري هم اگر بود، 
  

هاشان را  هاي عبث را خورده بودند، بال ه فريب بركهپرندگاني ك
گنديده فرو  يها زدند و در بغض آب به قصد مهاجرت به هم مي

  . رفتند مي
  

  .هيچ ناني نبود كه به زهري فريبنده آغشته نباشد
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  گناه درخت

  خيال  ي ترك خورده  هاي در آينه
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شكني داد و خون باريد جبينش تمام ماه كه در آمد، به درِب.  

چهره   ي هر پاره .زمين را خورده بود ماه  ي فريب نورهاي سرآسيمه
  .مبهوتش ، سنگالخي بود؛ نشسته بر كمركش اوهام

  
  . ابراوانش قفل كرده بود  ي و اين همه  اتهام را، در كمانه

ش هراسي از يها اش تصويري بود و نه در چشم نه در چهره
  .هاي مشكوك آيه

  
خواست كه زمين را؛ نه  هاي ابر را به مدد مي گريست و كوهه مي

زمين، كه منظومه را، به خطا در نشسته است و روزگار يتيم را، به 
  . خطا بر آمده است

  
ما نبود كه هميشه   ي زمين مه گرفته ،هر چه بود، قلمرو ماه

  .هاي زهرآگين ب نيشاي خرا اي تاريك داشت و نيمه نيمه
  

هر آهنگ را، در چكاچاك شمشيرهاي آلوده،  ؛هاي آهنگ را تكه
  . گرو گذاشته بوديم هب
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سوزاند، البرز  اي كه دو سر بود و هر دو يال زمين را مي هر شعله

  . هاي موهوم باشد برد، مگر كه راهوار مانده كوه را به ضيافت مي
  

  . شهرها بودندكوليان بيابان گرد، روسپيان پرصالبت 
  

  ي كرد، زمزمه هر شهروندي كه به انتظار موسيقي آرامي سر مي
بدر   ي لبخندي را بدرقه  ي تابوتي بود كه هر بامداد، جنازه  ي غريبه

  . كرد ماه مي
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16  
  

هاي ديگر  هاي خفيفي به اتومبيل چندبار ضربه. شكنيم طلسم راهبندان را مي
اندازيم و به جاي ايستادن و  بريم، چند در را خط مي گير را تو ميزنيم؛ چند گل مي

زد و خورد به دنبال دارد؛ بر اساس  دادن كه كلي هم جر و بحث و اكثراًتاوان 
هاي  گريزيم و فحش كنيم و مي اي چاق مي قراردادهاي رانندگي در تهران، دنده

اسفند  24الب كه همان رسانيم به ميدان انق خوريم و خودمان را مي هم مي يملس
  . سابق باشد

، اتومبيل را؛ براساس همان قانون جنگل، باشيم  انگاري كه فتح خيبر كرده
هاي  گروه «كنيم و با آرامشي كه توجه  درست زير تابلو توقف ممنوع پارك مي

. رسانيم اهللا را جلب نكند، خودمان را به خيابان شانزده آذر مي حزب» ضربت
گاه و بي اعتنا نشان دادن قيافه و عادي سازي و زيكزاك رفتن سياست دزديدن ن

ها و  خدا در آن ميدان و ميدان فوزيه و ميدان  ي الي مردمي كه هميشه از البه
گذرانند،  هاي ديگر، روزگارشان را به اتالف وقت، يا كسب و كار خياباني مي خيابان

  . تاسالم به شانزده آذر برسيم كند ميكمك مان 
خوردند و چنان با نگاه حريص  چنان ساندويچ و نان و جگري مي جماعت

كنند كه انگاري قرار  دختران و زنان را تا فراسوي چادر و مانتو اسالمي تعقيب مي
ها هم كه از وظايف  متلك گفتن به خانم. نيست دور و برشان هيچ اتفاقي بيفتد

قدم به . شود ميو گاه چنان زشت كه گوش آسمان هم سرخ . مردان است! شرعي
هائي ست كه  قدم دست فروش بساط زده است و ميدان پر از فرياد دست فروش

هر چه در هر فروشگاهي . دهند كنند و بيرون مي بازار سياه را از سينه لوله مي
شود، يا هر چه كه در فروشگاه ها هم  هست، در بساط دست فروش ها هم پيدا مي
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ي آمريكائي بگيريد، كه از تركيه و شيخ نيست و كيمياست؛ از انواع سيگارها

شود، تا انواع پودرهاي لباسشوئي و لباس و دارو و عطر و صابون و  ها وارد مي نشين
پلكند؛  ها هم مي ها، جيب برها و ساقي الي دست فروش البه. دستمال كاغذي

هر چه بخواهيد، در اين . ترياك  ي حشيش، هروئين، ترياك، شيره، شربت سوخته
شود و به سه شماره هم  تان مي هاي ديگر، به سه شماره تقديم ن و ميدانميدا
. اند اي، نشسته هاي كتاب هم، يكي در ميان، يا زنجيره بساطي. زنند تان را مي جيب

هاي  هاي جلد سفيد بگيريد كه ارمغان پس از قيام است، تا انواع رومان از كتاب
في، به قيمت ارزان، درست رو به هاي بازاري تاريخي و فلس ترجمه شده و كتاب

  . اند ها، بساط شده روي كتابفروشي
خورد به ميدان، در تيول دست  خيابان انقالب، آيزنهاور سابق، كه مي

هاي خياباني،  كتابفروش. هاي ديگر كمترند كتاب است و دست فروش  هاي فروش
خط «دانشگاه،  مخصوصا در پياده رو جلو ؛فروشند، بيشترشان كه اكثراً نوار هم مي

بنابراين، پيدا كردن . هاي سياسي وصل اند دارند و به يكي از سازمان» سازماني
هاي ماركس و انگلس و لنين و پليستر و فوئرباخ و استالين و دكتر شريعتي  كتاب

ها بيرون داده  و انواع سرودهائي كه سازمان... و بيژن جزني و مسعود احمد زاده و
اما . به همت شما كه سري به خيابان و ميدان انقالب بزنيداند، فقط بستگي دارد 

اند و بساط  ها هم بساط زده اللهي  ها، حزب الي اين بساطي به ال .بايد مواظب باشيد
اندازند و مرد و  آورند و چاقو كشي راه مي هم كه نزده باشند،گاهي هجوم مي

گر نه از آن دست ها شلوغ كنند، دي هروقت كه اين. دوزند مركب را به هم مي
بعضي . هايش كه شما باشيد ها و مشتري ماند، و نه از كتاب فروش كتاب اثري مي

مشتري را : برد ريزد و همه را به بهانه حفظ نظم مي  محل مي  ي ها هم كميته وقت
ها و  به زندان، كتابفروش را به زندان، كتاب را به محل آتش زدن كتاب

   1359و  1358تازه اين سال . هاشان اند به خانه شده را كه باعث دعوا  ي »برادران«
  .بيشتر نپائيد 1359هاي  اين قيافه، در اين محدوده تا نيمه. است و اول كار
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صداي سيد علي . گذشته است 1359فروردين سال 29ده دقيقه از ظهر 

آورد، دميده  اي، كه در صورت و در لحن، معركه گيران قديمي را به ياد مي خامنه
هاي اصلي و فرعي اطراف را  ر بلندگوهاي قوي، تا ميدان انقالب و خيابانب

صداي دورگه و تيزش، چنان شباهتي به صداي معركه گيران . ديده است نور در
را به هم بكوبد و  هايش دارد و طرز اداي كلماتش هم، كه تو منتظري هر آن دست

لشكريان دشمن تاخت  رستم دستان، سام نريمان، هي بر مركب زد و به: بگويد
جهان پهلوان چنان دماري از فوج دشمن در آورد كه سواران پا به فرار ... آورد

  ...گذاشتند
هاي ده پانزده نفره، كه بايد از ناب ترين و ايدئولوژيك ترين اوباش امام  دسته

دور تا دور . اند باشند، در طول خيابان شانزده آذر و خيابان انقالب، پراكنده
ي  گوش به خطبه. يپ تاكيپ گرفته اندي جنوبي و شرقي دانشگاه را، كها نرده

مراقبت از خيابان شانزده . دارند پيش از نماز امام جمعه دارند و چشم از ما بر نمي
اوباش چندان تيز و متمركز كه احساس   ي هاي دريده آذر چنان است و چشم

هاي  نقشه كش « ها بچه روز، اسم شان را، آن. توانند لب خواني كنند  كردم مي
  . گذارند مي» اهللا حزب

ايستيم و متشكل  در پياده رو نبش شانزده آذر؛ تقاطع خيابان انقالب، مي
، مي شوند ميما   ي فشار متوجه تمركز و دم افزائي  هاي وقتي گروه. شويم مي

  : اللهي حزبدو نبش   هاي بندندمان به رگبار ناسزا و متلك
  » !نموندهچيزي به آخر عمرتو «

كه يك سال بعدش، ( » فردا پس فرداست كه سبيالتونو دود بديم« 
هاي خود مرا مي خواستند رسما در اوين دود بدهند، يعني زيرش فندك  سبيل

پدرهايش را بيامرزد يكي شان را كه واسطه شد و پيشنهاد   ي بگيرند كه خدا همه
  .)ي ندارداهللا شوخ حزب. كرد بهتر است با دست بكنند كه كندند
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  » !كنيم دو سه روز ديگه، تو همين شونزده آذر دفن تون مي« 
بينين چه جوري خشتك  فتوا بده، اونوقت مي) يعني خميني(بدازين آقا « 

  » .فدائيا رو پائين مي كشيم
اي؛ با كشيدن آخر هر كلمه و ادائي  شوند، دسته گروه كُر امام ، دو دسته مي

  : گويند پيروزمندانه، مي
  »!ائيا كوشن؟فد«

اي ديگر؛ با همان لحن و همان گونه كش و قوس به تن و بدن، جواب  و دسته
  : دهند مي

  »!تو سوراخ موشن«
  : گويد مياي  دسته

  »تون حزب مچل حزب«
  : دهند اي ديگر، به قهقهه و تحقير، جواب مي دسته

  »رهبرتون لنين كچل«
ترشان  مريدان امام و جريپوك   ي خورد به كله ها، عين پتك مي پوزخند بچه  
برادر «دهندكه جز از آن خاستگاهي كه  چنان فحش خواهر و مادري مي. كند مي

  . تواند خاست در آمده است، بر نمياز آن » بزرگوار آقاي محبي
كنند؛  دانشجويان و مردم طرفدار ايشان، بي درنگ سازماندهي فشرده پيدا مي

  . ه از جانب نيروهاي سياسي مخالفخود به خود و نه از پيش تدارك ديده شد
. اند هاشان را، با همديگر و با نيروهاي مخالف، كمتر كرده هاي فشار، فاصله گروه

  . رود احتمال حمله به مركز دانشجويان پيشگام و مقر دانشجويان مسلمان مي
  باشگاههاي مقابل كه دور  هاي دانشگاه، و در امتداد نرده روي نرده درست رو به

اند و تا جلو  اه كشيده است، دانشجويان بازوها را به بازوها قفل كردهدانشگ
كوتاهي به دو   ي ساختمان مركز دانشجويان پيشگام، در يك رديف؛ كه به فاصله

  .اند رسد، خط زنجير بر پا كرده سه رديف مي
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فحش  «است و طاقت ندارد » جنوب شهر  ي بچه «محمد كه به قول خودش 
كه يا مقابله به مثل  شود مي، چند بار براق » رد و جواب ندهدخواهر و مادر بخو

ديگراني هم هستند كه . گيرم ور شود كه جلوش را مي كند، يا به اوباش امام حمله
ها خونسرد  ظاهر بچه. شوند هاي ديگر مانع مي  ها را هم بچه آن. روند از كوره در مي

بعضي از . اند داغ كرده. ت باشدمانند كه منتظر كبري است، اما همه باروتي را مي
روتر باشند، چندبار اين كبريت را  هاي تند هائي كه گويا هواداران گروه بچه
بينند، خاموشش  هائي كه زمان را براي درگيري مناسب نمي بچه. كشند مي
  . كشد گيرد و فرو مي كوتاهي در مي  هاي هر بار، بحث. كنند مي

تحمل . ايم و هم بايد خونسرد باشيم مدههم اضطراب داريم، هم به خشم در آ
خط حاكم بر زنجير، اما، خونسردي و . اين تضاد سه جانبه دشوار است

امام جماعت است و چشم مان به چاقو   ي ما هم، گوش مان به خطبه. شكيبائيست
  .هاي امام كش

اند واكنش الزم را براي ايجاد درگيري به  بينند نتوانسته هاي فشار كه مي گروه
كنند و ميزان وقاحت را باالتر  شوند، جرئت پيدا مي وجود بياورند، جسورتر مي

بيشتر  ها بچهخونسردي . بازهم از واكنش دلخواه ايشان خبري نيست. برند مي
اند و به تحويل دادن همان پوزخند، بسنده  به خود مسلط شده اًاكثر. شود مي
  . كنند مي

را بيشتر  غشي تحريك آميزش، نعنا داها تهران، يكسره با حرف  ي امام جمعه
اي  خامنه. هاي امام جمعه است حركات و كلمات اوباش، بازتاب جمله. كند مي

هيچ فرقي . ماموريت دارد كه از آن طرف كبريت را بكشد و حريق را ايجاد كند
اين طرف، دارد مجبور به . كند كه اين طرف قضيه خونسرد باشد يا نباشد  نمي

امام . ميزان فشار به حد طاقت فرسائي رسيده است. شود نش مينشان دادن واك
جماعت، ضمن تاكيد بر اين كه دانشجويان سه روز مهلت دارند تا دفترها و 

  وري را ـف  ي هـرمان حملـال دارد فـهاي دانشجوئي را ببندند و تخليه كنند، عم اتاق
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  . كند صادر مي

جمهوري اسالمي، فرمانده  اي عضو شوراي موسس حزب در اين زمان، خامنه
در . كل سپاه پاسداران، عضو شوراي انقالب و معاون وزارت دفاع ملي امام است
اند،  اجراي نقش قتل عام دانشجويان، سناريوئي را كه با شركت خودش نوشته

شود و  كند كه يك مدال از استانيسالوسكي طلبكار مي چنان با مهارت بازي مي
در عين حال، صحنه را چنان استادانه . دو طفالن مسلم  ي چند مدال از شمر تعزيه

تو . رسند كند كه پيتربروك و يرژي گروتوفسكي هم به گردش نمي كارگرداني مي
ادوارد «هاي  گوئي كه حريف از شكم مادر كارگردان و بازيگر به دنيا آمده و كالس

چاقو كشي و را هم گذرانده، منتها براي نوعي از تراژدي كه بايد با » آلن بي
بي خود نبود كه از بچگي توي گوش مان . اول عبور كند  ي خونريزي از پرده

ورق بازان و برگ . ترين موجود روي زمين است خواندند كه آخوند پدر سوخته مي
  . اي هم بايد روي دست اين جماعت آب بريزند زنان حرفه

  
شنام ركيك و اللهي، با آن همه د اي كه قداره بندهاي حزب درست در لحظه

كه آن همه الت و لوت،  اند و در حالي آن همه تهديد، به جان دانشجويان افتاده
كنند، به تخت  اند، به صورت شان تف مي دانشجويان ايستاده  ي سينه به سينه

زنند و مدام از جيب شان پنجه بوكس و چاقوي ضامن دار و زنجير  شان مي سينه
دهند، اين كارگردان و بازيگر  هاي مردم مي آورند و به تهديد نشان بچه در مي

دانشگاه تهران، و در نماز جماعت مسلمين، در كمال آرامش   ي مسلط، در محوطه
  ششلول  «و »  دـقداره بن «، دانشجويان ايران را  ! و از باالترين موضع ابراز واقعيت

  .  كند ميبه مردم معرفي » كش
مقدس دانشگاه   ي كار سياسي، عرصه  ي توانيم بگذاريم كه به بهانه ما نمي «

  ».جوالنگاهي براي قداره بندي و ششلول كشي بشود
  هائي كه به خاطر رضاي امام  اي، قداره بندها و لمپن در فرهنگ اسالمي خامنه
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اند، اما  اند، آدم خون گسترده  ي شان، براي دانشجويان ايران سفره و خداي امام
نهند و زير بار اختناق و استبداد مذهبي  نمي دانشجوياني كه گردن به ارتجاع

  : گويد دارد مي. نيستند» آدم«روند،  نمي
نشوند، سركوب ! اگر تا سه روز ديگر دفاترشان را تعطيل نكنند و آدم... «

  »...خواهند شد
. برد كردن دانشجويان به كار مي» آدم «را براي » سركوب«و بي هيچ تعارفي، 

و » سركوبي «و »  جهاد «وقتي كلمات . به ميخ بزند دليل ندارد كه به نعل و
هاي  راند، و از آتش دسته را با چنين صراحتي برزبان مي» درهم كوبيدن«و » قهر«

هم جلو »  سه روز مهلت «  ي سازد، ديگر ميان پرده فشار حريقي پردامنه مي
  . تواند بگيرد شعور را نمي هجوم آن سيل بي

هاي فاالنژيست، از همان روز و همان لحظه،  هدانست كه گرو اي مي خامنه
داد، همين  دقيقا پيام معكوسي هم كه مي. تهاجم و تخريب را آغاز خواهند كرد

از همين حاال بكوبيد و به صغير و : كه  كرد مضمون را حالي اوباش امام مي
  . كبيرشان رحم نكنيد
  : گويد اما ظاهراً دارد مي

سر خود عمل نكنيد و بگذاريد پس از پايان  خواهم من از شما مردم مي... «
مهلت سه روزه، نهادها و مقامات مسئول در جهت برچيدن دفاتر دانشجويان اقدام 

  »...كنند
  انقالب،خميني، شوراي : زهرآگين حكومتي  ي زير فشار طاقت فرساي مجموعه

كه هائي  مقاومت  ي ها، و با همه هاي اسالمي دانشگاه رياست جمهوري و انجمن
دانشجويان از خود نشان داده بودند، فقط سه روز به ايشان فرصت داده بودند تا 

  ي آموزش عالي و نقطه  ي ها برچينند و فاتحه را از دانشگاه» دفاتر دانشجوئي«
اي كه اين همه را  با اين حال، خامنه. تمركز جنبش روشنفكري ايران را بخوانند

وقايع بندر انزلي، گنبد، دانشگاه   ي ه بر زمينهترسيد ك كرد، از آن مي نمايندگي مي
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اتفاقي بيفتد و » مهلت سه روزه«هاي جاري كردستان، در اين  تبريز، و در گيري

. رژيم تهديد به سرنگوني شده بود. هاي اسالم و حكومت اسالمي را پنبه كند رشته
و به هم پيوستن موج وقايع، در متن شور و التهابي كه مردم مخالف رژيم 

اي  هراس خامنه. كرد نيروهاي سياسي مخالف داشتند، عمال خميني را تهديد مي
ترسند، مشت  هائي كه از طرف دعوا مي نآكرد مثل  كه در اين واقعه هم سعي مي

  . اول را بزند، منعكس كننده وحشت حكومت عدل اسالمي بود
نماز  از همين حاال كه: گفت اي داشت به زبان خلج فهم آخوندي مي خامنه

هاي اسالمي را بكشيد، پنجه بكس هائي را كه از مسجدها  جمعه تمام شد، چماق
ايد ، آماده كنيد، زنجيرهاي تشيع خونريز را دور مچ بپيچيد،  تحويل گرفته

ايد صيقل دهيد، دسته دسته به رسم  هائي را كه از وقايع كوفه به ارث برده قمه
 دانيد مي هاي تهران، هرچه را صالح  شمر و يزيد، راه بيفتيد به سمت دانشكده

درهم بكوبيد و هر دانشجوي غير مسلمان، يا مسلمان مخالف امام را كه ديديد 
كند، بنا بر وظيفه اسالمي كه بايد كفار را گردن  برابر شمشير ارتجاع مقاومت مي

هاي مسئول  اي هم نگران نهادها و مقام ذره. دريغ بگذرانيد بزند، از دم تيغ بي
كنم، فرمانده كل سپاه  شيد، من خود كه وقايع صحراي كربال را نمايندگي مينبا

پاسداران اسالمي، معاون وزارت جنگ و عضو شوراي انقالبم، مثل كوه پشت 
ام و تازه پشت سر هم ، خيمه و خرگاه و نيزه و پرچم سبز و سياه،  سرتان ايستاده

  . كران تا كران گسترده است
  ريز شده ـه دانشگاه تبـب – 1359فروردين  26 –ز پيش ه روـاي كه س با حمله

پي نيروهاي سياسي مخالف رژيم، پيدا بود كه  در بود، و با هشدارهاي پي
  . هاي ايران، مو به مو طراحي شده است هاي به خون كشيدن دانشگاه زمينه

» بحث آزاد « - 1359اول فروردين  –اي خميني  پس از پيام سيزده ماده
فدائي در » سه مطلع«رئيس جمهوري دست راستي رژيم با  صدر بنيابوالحسن 

در . داد تلويزيون، تصوير دامي را كه در حال گستردن بود، در چشم انداز قرار مي



     

         107                                                                           شبيخون تاتارها       
 

، توطئه براي درهم »دفاتر دانشجوئي  ي تخليه«، تاكيد بر موضوع » بحث آزاد«اين 
  . كرد ميكوبيدن جنبش دانشجوئي را پر رنگ تر از پيش 

اي خط ارتجاعيون شوراي انقالب و حزب جمهوري اسالمي را پيش  خامنه
و »  خط امام «شاخص   ي اسالمي و نقطه  ي هاي موتلفه بردكه تبلور هيئت مي

صدر هم خط  بود، ابوالحسن بني» واليت فقيه، يا حكومت اسالمي «مانيفست 
. كردند بازي مي هاي صعود امام را هاي حاضر در حاكميت را كه نقش پله ليبرال

، در  انداختند ميهاي زرگري هم با هم راه  اين هر دو جناح كه گاهي جنگ
سعي شان هم اين بود كه با . استراتژي اساسي رژيم وجه مشترك و تفاهم داشتند

سخن گفتن به دو زبان ، هم جامعه را بفريبند و هم در نيروهاي سياسي، اميدي 
اختالف بر سر شيوه بود، نه . ايجاد كننددار شدن اين تضاد صوري  به دامنه
مركزي   ي و مضمون خلع سالح نيروهاي سياسي، متوقف كردن هسته. مضمون

مطلوب اجتماعي، براي پيش بردن   هاي جنبش دانشجوئي و ايجاد آرامش و زمينه
دعوا بر سر من بيشتر ببرم يا تو بود و در اين . جنگ قدرت ميان خودشان بود

شناختند و به  ميحمل آزاديخواهاني را كه ماهيت هر دو جناح را دعوا، هيچ يك ت
  . تاختند، نداشتند ميايشان 

مسلح بودن نيروهاي سياسي و بازبودن دست ايشان در كار سياسي و تبليغ 
موجود  شكل و مضمون خطرناك   هاي توانست به درگيري  ميخويش، درنهايت 

دفتر يا .  هديد به سرنگوني كندتري بدهد و رژيم را؛ با هر دو خط حاكم، ت
 –هم ، در واقع پيش از آن كه صنفي باشد، اجتماعي » دانشجوئي  هاي اتاق«

هر دفتر يا . شد ميعملش، تنها به امور دانشگاهي محدود ن  ي سياسي بود و عرصه
  مياتاقي، وابسته به يكي از نيروهاي سياسي بود و بنا بر مضمون و ماهيتش، ن

گنبد، كردستان، انزلي و   ي نيروهاي سياسي، واقعه» وم خلع سالحلز«توانست از 
آگاهي دادن به توده ها براي ايستادگي در برابر تعميق ارتجاع، جدا   ي مقوله

مقاومت در برابر شكل گيري و گسترش و استحكام : پرونده يكي بود. ارزيابي شود
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ر دو جناح، ضمن ه. شد پس بايد بسته مي. ضد ملي خميني  هاي عقايد و هدف

  ي ، تشنهشد تعبير مي» تضاد در حاكميت«درگيري بر سر كسب قدرت كه به 
  . بستن اين پرونده بودند

معتدل اسالمي كه   هاي ملي و جريان  ي ها؛ نهضت آزادي، جبهه ليبرال
كرد، معتقد به برخورد  در مقام رياست جمهوري ايشان را نمايندگي مي صدر بني

يعني كه براساس ماهيت شان ، با پنبه . از تزوير سياسي بودنداده فماليم و است
اما ارتجاعيون كه مي دانستند در صورت جا افتادن و . كردند سربريدن را تجويز مي

پيروزي احتمالي نيروهاي سياسي مخالف، اثري از ايشان باقي نخواهد ماند، تند 
  .ندپسنديد روي و صراحت و سرعت در قلع و قمع مخالفان را مي

اي، برق آسا زد به صحراي كربال و دست و بال  بنابراين بود كه سيد علي خامنه
فروردين، با حبيبي وزير  29حال آن كه پيش از نماز جمعه . را بست صدر بني

» مذاكره«و رياست جمهوري » انقالب اسالمي  ي كميته«آموزش عالي و مسئوالن 
بودند كه سه روز به دانشجويان  داده» قول«شده بود و همگي پذيرفته بودند و 

اما . برچينند ها دانشگاهمهلت بدهند تا در پايان اين مدت، بساط شان را از 
. خميني طاقت نداشت و نيروهايش را پيش از موعد مقرر به ميدان فرستاده بود

و موضوع سه روز مهلت » مذاكره«حال آن كه بسياري از دانشجويان، حتي با آن 
كه بي ترديد چنين  كردند و اين اقدام را سازشكارانه تعبير ميهم مخالف بودند 

  . هم بود
  : داده بود 1359خط اصلي را، خود خميني در پيام سيزده ماده اي نوروز

اكثر ضربات مهلكي كه به اين جامعه خورده است، اكثرا همين گروه ...«
  ... روشنفكران دانشگاه رفته بوده است

گاه رفته، چيزي كه مطرح نيست مردمند و تمام براي روشنفكران دانش... «
  »...چيز كه مطرح است خود اوست
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، با مطرح كردن اين گونه برداشت و تعريف از دانشجويان »امام مسلمين«
اش رهنمود تهاجم به  خواست به طرفداران متعصب و عقب مانده ايران، نه تنها مي

ه با استفاده از عناوين ها و جوانان در حال تحصيل را بدهد، بلك تحصيلكرده
كرد به  ، سعي مي»مردم «و » بدآموزي «و » ارزش «و » مستضعف «و » خلق«

  ي اي را، در نقطه دو قطبي شدن جامعه دامن بزند و هر آرمان آزاديخواهانه
  . برخورد اين دو قطب، تضعيف كند و احتماال به انهدام بكشاند

و آماتور، دزدان سابقه دار و باج معروف   هاي عالوه بر چاقوكشان، لش و لوش
هائي از مردمي كه در دوران پهلوي از  زمان شاه، بخش  هاي گيران روسپي خانه

هائي از دهقانان و كارگراني كه به  اند، بخش حداقل سواد و آموزش محروم مانده
  ي تر، به جرگه دليل تعصب مذهبي و يافتن راهي براي امرار معاش آسان

متعصب و فرصت طلبي از نيروهاي   هاي در آمده بودند، بخشطرفداران خميني 
هائي از كارمندان مذهبي و فرصت  مسلح ارتش و شهرباني و ژاندارمري، بخش

جامعه،   ي واسطه  هاي ها و اليه پاها، دست فروش هائي از اصناف، خرده طلب، بخش
عده شان هائي از دانشجويان و فرهنگيان و استادان متعصب كه  همراه با بخش

ها معروفند، تشكيل  اللهي چندان نبوده است، معجون قطب امام را كه به حزب
  .  اند داده مي

زار پارچه يك ه در پنجاه و» آقا«روف به مع  هاي ي روضه خوانحضور طوالن
ها و سلف  و ژاندارمري ها آبادي ايران، به موازات فشار زمين دارها و مباشران ارباب

يم پهلوي كه هم زمين ها را صاحب شده بودند و هم رژ» مقامات«خرها و 
كشيدند، مجموعا باعث  دهقانان را؛ و هم براي زنان و دختران ايشان نقشه مي

  . عقب ماندگي فرهنگي و اقتصادي دهقانان شده بود
، تعزيه را دامن مي زد و خواند كرد، روضه مي تبليغات مذهبي مي» آقا«
ندگي فكري و خرافه پرستي و جهل را تعصب مذهبي و عقب ما  هاي ريشه
در كنار اربابان، هر مالئي چند پارچه آبادي را رئيس بود و در . كرد تر مي محكم
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علميه، از دهقانان مصرف كنندگان   هاي كنف حمايت ارباب و دولت و حوزه

هم، از عقب ماندگي » اعليحضرت«. ساخت اي مي مذهبي چشم و گوش بسته
تر بودند و خيال  تر و مطيع بود، چرا كه در اين صورت، رامفرهنگي دهقانان راضي 

زمين . كردند احتمالي دهقاني، آزرده نمي  هاي ايشان را از بابت جنبش ها و قيام
  ي دولتي  هاي داران و مباشران ارباب هم كه در كنف حمايت ژاندارمري و مقام

سواد و  ا كه بايد  بيمكيدند، دهقاناني ر دهقانان را مي  ي محلي و مركزي، شيره
  . كردند بودند، با خيال راحت تري چپاول مي عقب مانده و خرافه پرست مي

بنابراين، دهقاني كه از رژيم پهلوي به رژيم جمهوري اسالمي به ارث رسيد، 
اين دهقان، نه تنها . رفت ميبود كه بي دردسر از گلوي آخوندها پائين  اي لقمه

اقتصادي و  –ل شدت عقب ماندگي فرهنگي كرد، كه به دلي مقاومتي نمي
به خدمت خميني در آيد تا  داد مي برخورداري از حد اكثر تعصب و توهم، ترجيح 

وسيعي از   هاي بربخش. اش را نداشت در سمت قطب روشنفكر كه اساسا زمينه
اقتصادي ، چنين گذشته بود و  -كارگران هم، با همان ابزار عقب ماندگي فرهنگي

چربي   هاي كرد، اينان لقمه تي كه از عقب ماندگي و جهل تغذيه ميبراي حكوم
فرصب طلباني كه براي نان و آب و   ي ديگر، عده  هاي اگر چه در بخش. بودند

هائي از همين جماعت  امكانات بيشتر تغيير چهره داده بودند، كم نبود، اما طيف
فكري، فرهنگي   هاي گيهم، اعم از دانشجو و فرهنگي و استاد، به دليل عقب ماند

  هاي مذهبي كه از آگاهي  هاي آن بخش. طمعه حكومت واليت فقيه شده بودند
ارتجاعي را خطرناك و آفت ارزيابي  –بيشتري برخوردار بودند و حاكميت اسالمي 

، در سمت نيروهاي سياسي مخالف خميني قرار گرفتند كه حكومت كردند مي
را بيشتر در تجمع و تمركز همين بخش مقطعي و فوري خطر   ي مالها نقطه

  .در نيروهاي چپ ماركسيست تا ،ندديد مي
ها بودند، اعم از مسلمان يا  قطب دوم، دانشجويان، دانش آموزان و تحصيلكرده

حكومت اسالمي، نجاتش را در برخورد سهمگين اين دو قطب جست . ماركسيست
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فكري و   هاي قب ماندهبي سوادان و عكرد   مياين بود كه سعي . كرد و جو مي
  . فرهنگي را، بر با سوادان و بخش آگاه جامعه بشوراند

، براساس 1359نوروز  اي حتي پيش از رهنمود خميني در طرح سيزده ماده
، اخراج شد ارگان نيروهاي سياسي مخالف چاپ مي  هاي خبرهائي كه در روزنامه

مجاهدين، به . آغاز شده بود مختلف،  هاي دانشجويان هوادار اين گروه ها، به بهانه
نسبت . دادند شان مي ديگر خبر از اخراج هواداران  هاي نسبت، بيش از گروه

ماركسيست بيشتر  بودكه   هاي فدائيان هم، در مقايسه با ديگر گروه  هاي اخراجي
  .در هر دو مورد، كميت هواداران تعيين كننده بود

  
 قتل عام جنبش دانشجوئي ايران مانقبل از اين پيام نوروزي كه در واقع فر

او، كه به مناسبت آغاز سال تحصيلي داده شده  1358بود، پيام اول مهرماه سال 
با گفتن » امام مسلمين«وجود آورده بود كه ه بود، اين خوشبيني را در جماعتي ب

ها را نشانه  ، نسبت به ايشان نرمش نشان داده و دانشگاه» سالم به دانشجويان«
  : خميني در اين پيام گفته بود. تنخواهد رف

طوالني اختناق، با   هاي سالم بر دانشجويان و استاداني كه در سال... «
روحي و جسمي مواجه، و با شجاعت و   هاي ها و با ناراحتي محروميت و شكنجه

شيطاني   هاي ها ايستاده و تسليم قدرت شهامت در مقابل استبدادها و قلدري
  »...نشدند

اللهي را  روز پيدا بود كه خميني دانشجويان و استادان مسلمان حزب اما، همان
براي . مخاطب قرار داده است، نه آن كه فرصت طلبانه و مقطعي كوتاه آمده باشد

، در ديدار با اعضاي نهضت )1358اول مردادماه (اين كه درست دو ماه پيش از آن 
  ي توانسته به همه ن نميراديكال ايران، چنان تهديدي كرده بود كه بر اساس آ

ايشان » مبارزات«داده باشد و از » سالم«دانشجويان ايران، دو ماه پس از آن 
  : قدرداني كرده باشد
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دهم كه اگر از فضولي دست برندارند،  به اين روشنفكران هشدار مي... «
كند  كشيم از اين طبقه ايست كه ادعا مي ما هر چه مي. كنيم شان را خرد مي دهن
  » ...نفكريم و حقوقدانيم و دموكراتيمروش

، يعني روز بيست و دوم 1357بهمن ماه  22و درست يك ماه پس از قيام 
  : اسفند همان سال، در ديدار با دانش آموزان و فرهنگيان قم، گفته بود

اين ها با اسالم . زنند گوش ندهيد به آنهائي كه از دموكراسي حرف مي... «
  هاي ما، قلم. شان دموكراسي باشد اند كه مملكت م نكردهاين ملت قيا. اند مخالف

كنند، مي  هائي را كه توصيف از مليت و دموكراتيك و اين ها را مي مسموم آن
  » ...شكنيم

عصر   ي و هنوز چند روز از اين پيام نگذشته بود كه روزنامه نگاران دو روزنامه
اسالمي   هاي اه، انجمنتهران؛ كيهان و اطالعات را تصفيه كردند و عوامل سپ

بنابراين، ترديدي . دانشجويان و خبرنگاران تسليم شده را به جاي ايشان نشاندند
بعدي بايد كانون نويسندگان ايران، ناشران كتاب،   هاي ماند كه هدف باقي نمي

و مراكز  مطبوعات ارگان نيروهاي سياسي مخالف رژيم، دانشگاه و ستادها
  .ماند بايد در صحنه مي» اهللا حزب«تنها . باشد سياسي مخالف  هاي سازمان

، تاثير اين فرمان در عناصر 1359اول فروردين  اي پس از پيام سيزده ماده
  : دنبال كرد شد خميني را، دقيقا مي  ي كليدي و سرسپرده

  در 1359، روز نوزده فروردين صدر بنيميرسليم، وزير كشور ابولحسن ،
ها و مدارس عالي،  سياسي در دانشگاه  يها مورد ممنوعيت فعاليت گروه

در اين بخشنامه، خطاب به . به وزارت علوم و آموزش عالي مي فرستد اي بخشنامه
از اجازه دادن به « : كه كند ميو مدارس عالي، تاكيد  ها دانشگاهمسئولين 

سياسي، به هر عنوان، براي برگزاري مراسم سخنراني و تبليغات سياسي،   هاي گروه
 » .اري كنيدخودد
 بدون امضاء  اي در همين روز، دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، اعالميه 
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جالب تر . اه را داشتدانشگ» پاكسازي و تصفيه«كنند كه در خواست  دريافت مي
كاركنان معتقد به «بدون امضاء، از   ي بود كه درمتن اين اعالميه از مضحك اين

همزمان، در همين  .ه را امضاء كننددرخواست شده بود كه پاي اعالمي» امام
به انتقاد از نظام  كند ميبرپا  اي انجمن اسالمي دانشجويان جلسه ،دانشگاه

 . را بايد تعطيل كرد ها دانشگاه: كه گيرد ميآموزشي دانشگاه و نتيجه 
  آخوند بهشتي، كمك تئوريسين خميني، مغز متفكر و از بنيانگذاران
ر و صداي شوراي انقالب كه هميشه از طراحان جمهوري اسالمي و عضو پرس حزب

اصلي توطئه عليه نيروهاي سياسي ايران بود، روز بيست و يكم فروردين ماه 
ماه با شايعه سازي و دروغ  14ها در طول  گروه«: گويد ، به صراحت مي1359

طبعا تحمل اين كارها ميسرنيست و نتيجتاً از مردم . پردازي، تحريكات كردند
كنيم كه عرصه اجتماعي ما را بر اين گونه كارهائي كه پيروزي مردم را  دعوت مي

 . به خطر مي اندازد، تنگ كنند
 روحانيت آذربايجان شرقي، روز بيست و چهارم فروردين همين   ي جامعه

سال، قطعنامه سميناري را كه از چند روز پيش برپا كرده بودند، با اين لحن كوك 
ها و تعليمات  هر منطقه، بايد براي جلوگيري از توطئهعلما و روحانيت  «: كند مي

 ».فرهنگي نظارت كنند  هاي ضد اسالمي، در قسمت
  روز بيست و پنجم فروردين ماه، نماينده شوراي اسالمي دانشجويان، در

 :گويد جلسه آموزشي مجتمع مي
در صورت سهل . با قاطعيت عمل شود دانشگاه ،  ي بايد در مورد تزكيه...  «
گاري مسئولين دانشكده در ايـن مورد، ممكـن است از طرف دانشجويان ان

  »...مسلمان متعهد به انقالب و اسالم، عملي گردد
 كند  روز بيست و ششم فروردين ماه، انجمن اسالمي كامپيوتر تهديد مي

 :كه
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ال ــكنيم از اين اعم يـار مـها اخط براي آخرين بار به اين گونه گروهك...  «

در غير اين صورت، اگر . دست بردارند اً، فور) با استبداد مذهبيمخالفت (
يعني (علكس العملي از خود نشان بدهند ) پيروان خيمني(دانشگاهيان متعهد 

  ي ، مسئوليتي متوجه ما نخواهد بود و كليه)دانشجويان را از دم تيغ بگذارنند
ير  بار ارتجاع نرفتند ، يعني اگر ز(» ...عوارض آن را، همان گروهك ها بايد بپذيرند

 .)  خونشان پاي خودشان است
  در همين روز، نماينده انجمن اسالمي دانشكده پيراپزشكي، در شوراي

 :گويد ميدانشكده 
اگر مسئولين افراد متمايل به چپ را تصفيه نكنند، خودمان دست به عمل ... «

 »...خواهيم زد
 ي شكسته  ي را در آينه توطئه، بيشتر خود  ي با شروع درگيري ها، چهره  

ابزارها براي   ي در حالي كه تهاجم و سركوب و استفاده از همه. دهد ايران نشان مي
قلع و قمع دانشجويان و دانش آموزان آغاز شده و امنيت ايستادن در خيابان ها و 

تهران اسالمي دانشجويان در   هاي گذرگاه ها هم از بين رفته است، انجمن
ضد فرهنگي امام، حزب جمهوري   ي ترين مطالبه ند و بي رحمانهك راهپيمائي مي

اسالمي و شوراي انقالب و رياست جمهوري خميني را، در قطعنامه اش به نمايش 
 :شود ميصادر  1359اين قطعنامه، در پايان روز اول ارديبهشت ماه . گذارد مي
 » ...ت و تا اصيل ترين پايگاه فرهنگي امپرياليسم آمريكا، دانشگاه اس

توان به عدم حضور آمريكا در درون  زماني كه اين پايگاه در هم كوبيده نشود، نمي
شيطان عي در انهدام اين پايگاه داخلي ـلذا، با تمام توان، س. ايران مطمئن بود
  »...بزرگ خواهيم كرد

  كهكند ميدر همين روز، آخوند باهنر، هجوم تاتارها را تئوريزه : 
، بسيج بيشتر نيروها براي تغيير بنيادين، امكان پذير ها دانشگاهبا تعطيل « 

  ».خواهد بود
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  : اين تئوري ارتجاعي، سه پهلوي تيز دارد
نيروهاي سياسي مخالف، دست از مقاومت بردارند و مطمئن باشند كه  -1
، به هيچ وجه به ايشان بازپس داده ها دانشگاهدانشجوئي ايشان در   هاي پايگاه

 .يگر دانشگاهي وجود نخواهد داشتچرا كه د. نخواهد شد
تحصيل را   ي ادامه  ي اسالمي هم، پنبه  هاي دانشجويان وابسته به انجمن -2

انقالب و بسيج   هاي از گوش در آوردند و هر چه زودتر به سپاه پاسداران، كميته
مستضعفان و ديگر نهادها و موسسات ارتجاعي بپيوندند تا با ايجاد استحكامات 

برگ مخالفان امام را در بيرون دانشگاه هم بزنند و در مقابل جديد، شاخ و 
 .، بايستندها دانشگاهناشي از سركوب دانشجويان و تعطيل   هاي واكنش

فرهنگي به شكل ها و مضامين مطلوب  –براي تبديل نهادهاي اجتماعي  -3
ارتش  «در كنار» اسالمي  هاي ارتش انجمن« ها را بايد تغيير داد و  بنياناهللا،  حزب

جامعه را به . در كار اين تغيير و تبديل، بايد نقش اساسي داشته باشد» لمپن ها
 .شود به قهقرا برد تنهائي نمي

 اللهي و فرصت طلب، بي  روز دوم ارديبهشت ماه، اندك پزشكان حزب
اند،  هيچ گونه آذرمي نسبت به آن همه كتاب و تجربه كه بار خود كرده

را ماموران سازمان امنيت شاه و سازمان جاسوسي  دانشجويان آزاديخواه ايران
كنند قطب فناتيك و  رهبرشان، سعي مي  ي كنند و به شيوه آمريكا معرفي مي

كه با ايـن هدف است . فرصت طلب جامعه را در برابر جنبش دانشجوئي قرار دهند
 :شود ميصادر » اطالعيه جامعه پزشكي حزب جمهوري اسالمي «

نگ شاهنشاهي و مبلغين و مدرسين نظام فرهنگي آمريكا سردمداران فره... «
ند كه با چرخش سريع و با ماسك در موسسات دانشگاه، بقاي خود را در آن ديد

كشور را به صورت سنگري عليه ملت   هاي نمائي، دانشگاه گرائي و چپ چپ
  »...، در آوردند)يعني امام(مسلمان ايران 

  آباد، فتر حزب جمهوري اسالمي شهر خرمروحانيت و د  ي در همين روز، جامعه
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  :كند مياعالم 
خلع يد از توطئه گران سودجو و مزدوران چپ نما و منافقين تحريم  «
فاسد ضد   هاي قانون اساسي، و تعطيل كردن ستادهاي عملياتي اين گروه  ي كننده

. جمهوري اسالمي ايران از مراكز علم و تحقيق، موجب كمال رضايت گرديد
خود را جهت آمدن به تهران و محو آثار اين پليدان وابسته به آمريكا و  آمادگي

  .)منظور  از منافقين ، مجاهدين خلق اند. (»داريم شوروي، اعالم مي
  

براي ورود اين همه چنگ و دندان به تن و بدن دانشجويان ايران، جماعتي از 
ين خلق كه مجاهد. شوند مي» طرح عملياتي«سركردگان اوباش، مامور تنظيم 

دهند، محل تجمع توطئه گران و  تمايلي به درگير شدن از خود نشان نمي اًظاهر
فدائيان هم كه در سمت . شود سند افشا مي. كنند طرح عملياتي را كشف مي

چهار شنبه سوم  –اند، در شماره پنجاه و پنج روزنامه كار  ضربه پذير دعوا ايستاده
اي، سند مجاهدين را منتشر  اطالعيه، و پيش از آن در  -1359ارديبهشت 

  :كنند مي
شود كه  پيش از حوادث تبريز، از جانب نيروهاي سياسي سندي افشا مي... «

دهد شوراي انقالب براي تهاجم عليه دانشگاه و مراكز آموزشي كشور،  نشان مي
 پس از اين افشاگري، سندي از جانب دانشجويان مسلمان. اند تدارك ديده

. افشا شد كه حقايق را به وضوح روشن مي ساخت) زمان مجاهدينهواداران سا(
روابط  –ستاد مركزي :  هاي ارگان تشكيالتي به نام 9اين سند نشان داد كه 

 –تداركات  –عمليات سازندگي  –انتظامات  –شوراي هماهنگي  –عمومي 
ف ، وظاي)كه البد آخري بايد ارگان چاقوكشان مي بود(تحقيقات و برنامه ريزي 

وظايف ارگان ها كه در سند . را به عهده داشته است ها دانشگاهاشغال و تعطيل 
سياسي  – تهيه سرود، آيات قرآن و مقاالت ايدئولوژيك: آمده است، عبارت است از

اول عمليات، گذاشتن جلسات سخنراني   ي و پخش آن جلو در دانشگاه براي هفته
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در دانشگاه، نصب طريق بلندگوي جلو  از داده اند انجامكه  اقدام هائيو توجيه 
منطقه از قبل، و دعوت از مردم در روز عمليات با  ي مساجدپالكارد، شناسائ

   »...توضيح آن در مساجد
  :انجمن دانشجويان مسلمان ، در اطالعيه اش نوشته بود

طرح اين توطئه، در ساختمان هفت طبقه اي، در پشت سفارت سابق ... «
سردمداران اين جريان، ابتدا ده نفر بودند و پس از چندي . آمريكا ريخته شده

نفر ديگر به جمع آنان اضافه شده و در نظر دارند با شعار اصالح نظام  20حدود
، محيطي مملو از نا امني و هرج و ها دانشگاهآموزشي و تصفيه و پاكسازي محيط 

  » ...مرج به وجود آورند
  
  

17  
  

قرار گرفت و اهللا  خت و تاز مستقيم حزباولين دانشگاه ايران كه مورد تا
مسلمانان پيرو خميني را در جهت تمركز و تشكل جدي   ي پراكنده  هاي شاخك

 26اين اتفاق، روز سه شنبه . تر، حساس تر كرد، آذرآبادگان بود؛ دانشگاه تبريز
نخستين گام توطئه، با سخنراني هاشمي رفسنجاني . افتاد 1359فروردين ماه 
سخنراني . انقالب در تاالر اجتماعات دانشكده پزشكي برداشته شد عضو شوراي

قرار بود سخنراني انجام شود، ماموران رژيم جلسه را متشنج كنند، كار . بهانه بود
اهللا  به شعار دادن عليه دانشجويان آزاديخواه بكشد و زد و خوردي در گيرد تا حزب

نيروها را به مبارزه   ي ي همهدر حالي كه رفسنجان. از آب گل آلود ماهي بگيرد
و دانشجويان كرد   ميعليه شرق و غرب و مبارزه عليه افغانستان و عراق دعوت 

، ماموري كه از پيش آماده شده بود، وارد كردند معقولي مي  هاي هم از او پرسش
  .  ميدان شد و محيط را عصبي كرد
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از فعالين جنبش  من آن جا نبودم، اما اسد سيف دانشجوي دانشگاه تبريز، و
ماجرا را . كردم ميدانشجوئي آن جا بود، واال كه الجرم به تصويري كلي بايد اكتفا 

  : از زبان اسد بشنويد
 350بعد از ظهر سه شنبه بيست و ششم فروردين، در حدود  4ساعت 

دانشجو در تاالر اجتماعات جمع شده بودند كه هاشمي رفسنجاني، در هماهنگي 
  . كبريت، سخنراني اش را آغازكرد كامل براي كشيدن

اوائل صحبت ها بود كه از وسط جمعيت، يكي از دانشجويان پزشكي به  اًتقريب
آهني را كه  اي نام عبدي، از جاي خود برخاست، به رفسنجاني پرخاش كرد و ميله

قبال به همين قصد آماده كرده بود، برداشت و رفت تا به او حمله ورشود كه 
قضيه اين بود كه دانشجوئي  اًظاهر. جلسه متشنج شد. ا گرفتندمحافظين جلوش ر

  . قصد جان رفسنجاني را كرده و طرفداران او حق دارند مقابله به مثل كنند
اين آقاي عبدي، پيش از قيام ضد سلطنتي، همراه دانشجويان مذهبي فعال 

نزديك به . پس از انقالب، مدت كوتاهي در دادگاه انقالب اسالمي بازجو بود. بود
شروع به  اًيك ماه پيش از واقعه، از دادگاه انقالب اسالمي بيرون آمده و ظاهر

آغاز فعاليت عبدي هم به اين صورت بود كه . فعاليت عليه رژيم كرده بود
اول دانشكده پزشكي را شكست، همسرش را برداشت و به   ي طبقه  هاي شيشه

و . اين جا زندگي كنم خواهم ميدانشجوئي رفت كه من جا ندارم و   ي كتابخانه
علنا شروع كرد عليه رژيم حرف زدن، حال آن كه دانشجويان براي گفتن 

دانشجويان ديگر، اگر يكي از . كردند حسابي، بايد كلي احتياط كاري مي  هاي حرف
اما اين . ند آن جا كه عرب ني انداخته استرفت ميحركات اين بابا را كرده بودند، 

آهني به رفسنجاني   ي دانشكده را شكست، با ميله  هاي هآقاي عبدي، شيش
شد و پس از اين حمله هم، تا مي توانست به رژيم ناسزا گفت و كسي ور حمله

تازه، پس از حمله به رفسنجاني، علنا شروع كرد به دفاع از گروه . معترضش نشد
تندرو  علني براي گروه، حال آن كه گروه مذهبي و بسيار  هاي فرقان و فعاليت
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فرقان كه مشغول شكستن شاخ آخوندها بود، تا آن زمان چند آخوند چاق و چله 
مگر كسي . را ترور كرده بود و موج دستگيري و اعدام اعضايش شروع شده بود

علني نامي از اين گروه ببرد؟ آقاي عبدي، در چنين شرايطي، به كرد   ميجرئت 
و ايستاد در سلف سرويس دانشگاه  ادد رسمي  ي اعالميه ،عنوان هوادار جدي فرقان

با اين حال، . به سخنراني در دفاع از فرقان و محكوم كردن رژيم در اعدام فرقانيان
  ! ايشان نگفت باالي چشمت ابروست هگير كه نشد، هيچ، اصالً كسي بدست

دم خروس هم اين جا بيشتر معلوم شد كه پس از يورش رژيم به دانشجويان و 
اي سياسي، عبدي دو باره به عنوان بازجو برگشت به دادگاه قلع و قمع نيروه

پزشكي دانشگاه تبريز   ي در حال حاضر هم، اين آقا استاد دانشكده. انقالب اسالمي
يعني ماموري كه به عنوان مخالف . اين دانشكده است  هاي و رئيس يكي از گروه

  ند، شاخ و دم دارد؟حكومت بيايد ميان دانشجويان تا مخالفان فعال را شناسائي ك
دانشجويان معتقد بودند كه چون در آن زمان قرار بود سازمان امنيت 

پايه ريزي شود، آقاي عبدي تغيير شغل داده بود كه ) ساواما(جمهوري اسالمي 
  .ستون اين پايه را پيدا كند

احي شده به هاشمي رفسنجاني، دانشجويان انجمن اسالمي طر  ي پس از حمله
در اعتراض به اين عمل در ساختمان مركزي دانشگاه تبريز بست  ،)اللهي حزب(

  .اما آقاي عبدي براي خودش مي گشت. نشستند
اه تبريز در همين روز، دانشجويان آزاديخواه تصميم به مقاومت در دانشگ

، يكي اي طرف حكومت اسالمي بود، اما در هر اعالميه حزب توده اساساً. گرفتند
  . جاند كه روز مبادا، اين طرف را هم داشته باشددو جمله مودبانه مي گن

اوباش . ، مقاومت دانشجويان ادامه پيدا كرد1359فروردين  28و  27روزهاي 
تبريز، و » !جامعه روحانيت مبارز«. به دانشگاه تبريز حمله ور شدند اللهي حزب
بريز قسمتي از بازار ت. از بازاريان، به حمايت از توطئه گران پرداختند اي عده

از ميدان شهرداري تبريز، به سوي دانشگاه كه در تصرف انجمن . تعطيل شد
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اسالمي بود، حركت كردند و به مناسبت اين پيروزي، به امامت آخوند مدني نماز 
وحدت خواندند و دانشگاه تبريز را فتح كردند و درگيري دانشجويان و 

در اين ميدان، يك . د، به خيابان ها و ميدان ساعت تبريز كشيها  اللهي حزب
دانشجوي هوادار فدائيان به شهادت رسيد و بسياري ديگر از دانشجويان، 

  . ندشد ميزخ
، هم اي مصالحه نرفته بود، با صدور قطعنامه رشوراي دانشگاه تبريز كه زير با

  :توطئه را بيشتر مي گشايد  ي و هم چهره كند ميبه تعهدش عمل 
بال تشنجاتي در جلسه سخنراني حجت االسالم اين اقدام ، ظاهراً به دن... «

الزم به تذكر است كه برگزاري . رفسنجاني در تاالر دانشكده پزشكي صورت گرفت
بدون امضا بوده   هاي اين سخنراني، بدون اطالع مسئولين دانشگاه و طي اطالعيه

پيروان (فوق   هاي متعاقب تصرف ساختمان مركزي دانشگاه به وسيله گروه. است
را  اي شماره يك و دو و سه، عده  هاي ، و دعوت از مردم با پخش اطالعيه) ينيخم

كه در بين  اند كردهجهت پشتيباني از تصرف ساختمان مركزي، راهي دانشگاه 
تعدادي از اين . سرد و گرم وجود داشتند  هاي ، متاسفانه افراد مسلح به سالحها آن

  هاي ه واحدهاي آموزشي و ايجاد خسارتافراد، پس از ورود به دانشگاه، با حمله ب
  هاي ادبيات، فني و علوم، و از بين بردن كتابخانه  هاي مالي در ساختمان دانشكده

ها به ايران صورت  عين حركتي كه چهارده قرن پيش در حمله عرب(دانشجوئي
  » .، به ضرب و شتم شديد و دستگيري دانشجويان پرداختند)گرفت
  

ور كه برخورد با خميني، در عمل به مثابه برخورد با بنا براين توهم و تص
ها و قرار گرفتن در مقابل مردم است، آغاز قتل عام دوازده ساله دانشجويان،  توده

با همين  ان به دست حكومت اسالمي كه اساساًاير  هاي دانش آموزان و تحصيلكرده
، 1359ر سال مخالف ارتجاع د  ي هدف آمده بود، از طرف دو نيروي سياسي عمده

و گله گذاري؛ در شكلي دفاعي كه ضمناً بار ماليمي از » سئوال «تنها به طرح 
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اعتراض و اشاره به حافظه جامعه را در برداشت، برگذار شد ، و نه با مقابلـه بـه 
  .مثل كه از زمينه هم خالي نبود

 روزنامه نبرد دانشجو، ارگان سازمان دانشجويان پيشگام، در تندترين شكل
  :برخوردمستقيم با خود خميني، نوشت

  جانبازي دانشجويان قهرمان   ي چطور در مقابل مردمي كه هنوز خاطره... «
ارديبهشت ها را برپا داشتند، با تمام وجود  18اسفندها و  5آذرها،  16را كه 

گوئيد براي دانشجويان چيزي كه  ايستيد و مي دارند، مي درقلب خويش عزيز مي
  ...اند و تمام چيزي كه مطرح است خود اوست؟ دممطرح نيست مر

، )اي پيام سيزده ماده(آيا آنان كه در بهشت زهرا براي مردم پيام فرستادند ... «
دانند كه در همان مكاني كه روشنفكران دانشگاهي را عامل اكثرضربات  هيچ مي

شهيد   ي مهلكي كه به اين اجتماع خورده دانستند، چه تعدادي دانشجوي رزمنده
  ). 1359فروردين  19سه شنبه  – 6شماره ( » به خاك خفته است؟ 

د، يا كوشش ه ياد آوري داشته باشاج بي از پشت كوه نيامده بود كه احتيخمين
همه چيز را از ما بهتر . اش را به نيام باز گرداند براي ياد آوري شمشير كشيده

هائي را كه ما  ن هماندانست و از همان اول شميشرش را كشيده بود تا گرد مي
اين دوره ديگر دوره : خواست بگويد خميني مي. كشيديم بزند داشتيم به رخش مي

ما هم اهل اين . شاه نيست كه شما براي خودتان جنبش دانشجوئي راه بيندازيد
ايم كه فقط گردن مي زنيم،  ما نشان داده. نيستيم كه گارد دانشگاه درست كنيم

  . ريمهيچ بحثي هم با شما ندا
به لحني مشابه » سرنوشت آزادي«و روزنامه مجاهد، در سرمقاله اش با عنوان 

  : نوشت
قبل از انقالب، و چه در جريان انقالب و بعد از   هاي دانشگاه، چه در سال... «

لزومي ندارد كه مبارزات خونين . آن، پيوسته سنگر مقدم آزادي بوده است
زدند و  همين ديروز را كه چماقداران در آن ميآبان و تا  13آذر تا  16دانشگاه از 
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كما اين كه احتياجي نيست بگوئيم كه . را ياد آور شويم بردند ميسوزاندند و  مي

قدرتمندان كنوني، تا چه حد پايه قدرت خود را مرهون خون دانشجويان قهرمان 
ه، شا اقشار و نيروهاي ضد  ي و البد كسي فراموش نكرده است كه همه. ما هستند

منجمله تحصن روحانيون . كردند وقتي كه هيچ پناهگاهي نبود، به دانشگاه رو مي
در مسجد دانشگاه را، در آخرين روزهاي دوران شاه، به ياد داريم، اكنون چه شد 

  . »؟شوند ميفساد ناميده   ي ها النه كه دوباره دانشگاه
دين ماه فرو 21يكشنبه  –مگر خود خميني تا زمان انتشار همين مقاله 

و دقيقا براساس خبرهائي كه همين روزنامه تا آن زمان منتشر كرده بود، ، –1359
  هاي ها و بردن ها و سوزاندن كم زده بود و سوزانده بود و برده بود كه ما زدن

شويم؟ درست به اين مي مانست كه ما قاتلي  مي» يادآور «چماقداران شاه را به او 
كشيد، به ياد قاتلي ديگر بيندازيم و او  ي قرباني ميرا كه كاردش را داشت بر گلو

را نصيحت كنيم كه ؛ بابا، آقاي قصاب، به خدا اين قرباني آدم خوبي بود، نبايد با 
اين . بيا و آن كارد را از گلويش بردار. بستي رحمي به كشتنش كمر مي اين بي

مين قرباني و اشته است روي هبود كه پا گذ» فراموش نكرده «قاي قصاب، اصال آ
كه به قلم خود خميني به زيور طبع » واليت فقيه «متن كتاب . رفته است باال

. داد كه زمين را به خون اين پله رنگين خواهد كرد آراسته شده بود، نشان مي
بخواند تا به مشروعيت اجتماعي سربريدنش برسد، » فاسد«بنابراين، بايد پله را 

  . آيد واال كه صداي گوسفندهايش در مي
  

  
 18  

  
 اي دهم، بي اختيار به ياد جمله حاال كه اين سطرهاي جانكاه را سرو سامان مي

راديكال تصوف آلمان در قرن چهاردهم مي افتم   ي نماينده ،متفكر »كهارتا«از 
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تو گوئي كه . ام يك فروم خواندهرا» داشتن يا بودن«مزخرفي از   ي كه در ترجمه
شناخته و با حضرتش شوخي  را از نزديك مي اي منهخا علي، سيد»اكهارت مقدس«

  : هم داشته است
شوند، در باطن االغي بيش  آنان كه به اعتبار ظاهر خود مقدس شمرده مي «

  ».نيستند
از روح آن قديس بزرگوار تا از طرف ايشان و  خواهم ميكه من البته اجازه 

  .نه معذرت خواهي كنمبه خاطر اين مقايسه ظالماجهان،   هاي خودم از همه االغ
  

تو گوئي . آمپر قهرمان متمايل به اسالم آن قديس آلماني، به ته چسبيده است
براي خودش صحراي  .اند كشيدهبه صالبه  اي كه صالت ظهر را در حنجره خامنه

صدايش خشن تر، . كه اسالم امام به خطر نيفتد زند ميكربال راه انداخته است و 
من كه نمي بينمش، اما . خطرناكتر شده است لحنش خشمگين تر و تهديدش

سرخ پوشيده باشد و  اي حدس مي زنم شنلي قرمز به دوش انداخته باشد، چكمه
ايد معموال ب. چند پاسدار تنبانش را دو دستي چسبيده باشند تا از پايش نيفتد

س تكيه داده باشد، همانطور كه  .، به تفنگ ژهنگام خواندن خطبه نماز جمعه
بايد عبا و قبا و عمامه سياه برش باشد، اما تصور من اينست كه به يكي از معموال 

آن شمشيرهاي كالسيك صحراي كربال تكيه داده است؛ با انحنائي كمرشكن، 
از صورتش . هم بايد چيزي ببارد هايش و از چشم.  براق و انتهائي دو سر اي دسته

  . تصور من كه آتش و نور نيست. هم بايد چيزي تتق بزند
، به كوتاهي عمري كه ما ديگر رويش حساب باز نكرده بوديم، اي در فاصله

  : دهند ميشوند و شعار  تر مي پراكنده اوباش به هم نزديك  هاي دسته
  »فدائي، فدائي، نوكر آمريكائي «
   .»فدائي، فدائي، دشمن خلق مائي «
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تهديد بيم  .ديگر فرو كشند  ي نيستند، كه لحظه اي تهديدها ديگر لحظه

ظاهر . چرخند فشار، ديگر دور و بر خط زنجير نمي  هاي گروه. رود ميمتمركز 
بي شعور باشد، شعور تهاجم را اهللا  حزب  ي هر چه طايفه. اند كردهپيدا  اي پراكنده

رسد دارند  به نظر مي. را، تا آن زمان خوب تجربه كرده است هايش شيوه. دارد
بوديم،  بايد گنگ و گيج مي. كنند ميآماده  جدي تري  ي خودشان را براي مرحله
سركش   هاي نعره. دانستيم اين جماعت در آستين چه دارد يا بسيار متوهم، تا نمي

و گاه . ماندكه بر آتش بپاشند نفتي را مي. ، همه جا را برداشته استاي خامنه
  : گاوي را كه كارد بر گلويش گذاشته باشند  ي خره

اهند بگذارند كه دانشگاه كار درست و رسالت واقعي هائي، نمي خو گروه... «
  » ...خود را نسبت به اين مملكت انجام بدهد

، كـه از هـر طرف ها اللهي حزبانگاري كه بـه لبخند و بـه نگاه چپ چپ 
اگر نرويد، گور . كارتان تمام است: پايند، زهر تزريق شده است دارند ما را مي

  . ديديم مي. مدانستي مي. خودتان را كنده ايد
مسلح   هاي دانشجويان مسلمان ما، ديگر تحمل اين را ندارند كه ستاد گروه... «

  »...بكنند ها دانشگاهضد اسالمي، سازماندهي را در داخل 
. همين است كه خميني را دلواپس كرده است. راستا حسيني حرفش را زد

  . سوزاندريشه تهديد را ب خواهد مي. خطر را بزند  ي خواهد نطفه مي
از كوتاه شروع كرده است، . شود ميلحنش، رفته رفته، آخوندي تر و منبري تر 

قرآن و رواياتي را   هاي در و بي در گفته است، زمين را به آسمان بافته است، آيه
مشتريان گيج   ي چاشني كرده است، مظلوميت امام و اسالم را در ذهن عقب مانده

آخركار بايد مشتريانش . چيند د ميوه اش را ميو گنگش نشانده است، و حاال دار
گردنشان را دچار تورم مضاعف   هاي و سينه زنان به گريه بيندازد، يا رگ را سر

  . حق منبرش را هم كه قبال گرفته است. كند و ول شان كند وسط ميدان
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از همان زماني كه خداي ساخت انسان، آخوند را آفريد و معصوميت جماعتي 
فرتوت اين موجودات خبيث   هاي يكسره بايد با كلمات و انديشهرا نديد كه 

  ي حاال هم كه منبرشان همه. مسموم شوند، رسم منبر آخوندها همين بوده است
مملكت است و مشتريان شان به جاي خانه و مسجد، در دانشگاه و مصال و ميدان 

ياد دارند، و پدرانِ  و از زماني كه مادران و مادرانِ مادران ما به. شوند ها جمع مي
اند كه الگوي كارشان  كار يكساني داشته  ي پدران ما البد، روضه خوان ها شيوه

  . شده بوده است
از اين ها كه مافنگي تر و عقب مانده تر از بقيه بودند و شاگردهاي  اي دسته

د قم و اصفهان و تهران وزنجان و تبريز؛ كه نتوانسته بودن  ي علميه  هاي تنبل حوزه
تا آخر بكشند، يا شيطاني كرده بودند و مثال به خاطر ارتكاب هم جنس بازي 
آشكار عذرشان را خواسته بودند، يا اصال به حوزه علميه نرفته بودند و زير دست 

رفتند و روضه خواني  آخوندي، يلخي چيزي ياد گرفته بودند، به خانه ها مي
  .كردند مي

ن نيامده بود، هر يك از ايشان االغي آن وقت ها كه هنوز موتورگازي وپيكا
، كه به طور )البته با عرض معذرت مجدد از حضرت اكهارت مقدس(داشتند 

هم كه يا پسرشان  اي پسرهشت ده ساله. ندشد مياتفاقي، ايشان سوار بر آن االغ 
 اًگرفت و اكثر ، افسار بيچاره االغ را مياي بود، يا يكي از بستگان شان و يا اجاره

  . برد مردم مي  هاي جمعه، آقا را همراه همزادش به خانه  يها شب
  ي نذر داشتند؛ يا به نيت بر آوردن آرزوئي و باز شدن گره خانم ها، اكثراً

روضه . مشكلي، يا به مناسبت در گذشت شوهري، فرزندي، پدري، مادري، كسي
معروف »  آقايونا «و از اين آقا كه در جمع به . زدند ميصدا »  آقا «خوان ها را هم 

جمعه ايشان را به   هاي كه شب كردند بودند، يا به سيد و حاجي، دعوت مي
از پنج قران بود تا »   آقايونا «دستمزد . بنوازند و اشك شان را در آورند اي روضه

، يوه و نان و گوشتي هم اگر داشتندآجيل و شيريني و م. ده تومن و بيست تومان
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االغ   ي زير بغل آن پسر كه راننده زدند ميبقچه آقا و  پيچيدند توي وقت رفتن مي

  . گفتند صميمانه هم قابلي ندارد و قدم تان روي چشمي مي. بود
زدند،  روضه خوان؛ اگر كور نبود كه خيلي شان بودند، يا خود را به كوري مي

  هاي رسيد؛ اوراق و نفس زنان، و با كلي اهن و تلوپ و سرفه سرساعت مي
و از عذاب راه كرد   ميو چرب زباني هائي  گفت ميااهللا غليظي ي. مصلحتي

. اين اتاق ها، معموال تو در تو بودند. شد داد و وارد اتاق مي و نخي هم مي گفت مي
صاحب . پيرزن ها در آن يكي اتاق مي نشستند، يا ته اتاق، و جوانتر ها جلوتر

نشست، در و بي در  آقا مي. روضه، زنان در و همسايه را هم خبر كرده بود
چهارتا را . داد داد، به الگوهاي مذهبي شاخ و برگ مي ، درس اخالق ميگفت مي
زد، از مناقب  كرد، دم از صواب اطعام مساكين مي كشت و سه تا را زنده مي مي

گفت تا سر  گفت و مي مي» ائمه اطهار «مرده، يا صاحب مرده و صاحب روضه و 
اولش عادي حرف مي زد و آخرش . و ذكر مصيبت زد به صحراي كربال بزنگاه مي

رسيد به امام حسين و  گويند نوحه، تا مي كه به آن مي خواند جانگداز و مذهبي مي
پيش از آن كه بگويد صحراي . آورد، يا اسم دو طفالن مسلم را اسم حسين را مي

د زدن كربال و در اين صحراي نان داني چه گذشته است، صاحب روزه و مدعوين مي
اهل محل خبر   ي كه همه  انداختند ميراه  اي و پا و سينه و چنان ضجه به پر
ديوار به ديوار بودند، از شنيدن اين آواي   هاي بعضي ها هم كه همسايه. شدند مي

البته امام حسين بهانه بود؛ هم براي روضه . گريستند غم انگيز، از پشت ديوار مي
خواست براي  مي اي احب روضه كه بهانهخوان كه دنبال روزي بود، هم براي ص

زد به پيشاني و اداي  آقا هم، در مدخل صحراي كربال، تق و توق مي. ضجه زدن
  . آورد و آنقدر چنين كرده بود كه استاد شده بود گريستن را در مي

اش را پاك  در نيامده  هاي خدا دستمالي هم دستش بود و اشك  ي هميشه
يت خبرگي، انگشتي به دهان مي زد و زير چشمش را و گاهي هم، در نهاكرد   مي

ضمنا، يادش بود كه چشمي استادانه هم به اطراف بچرخاند، يا به . كرد تر مي
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هائي كه آقا را محرم  ، در صورت و چشمي، خيره شود و چراغي بزند به زناي نقطه
اگر هم . كردند چاق و چله را انتخاب مي  ي بيوه  هاي هميشه هم زن. مي پنداشتند

بر و روئي داشت و جوان بود كه با همان نخ دادن و چراغ زدن كار خودش را 
  .گذاشت تا موسم صيغه ؛ يكي از آن بيوه ها را براي خودش نم كرده ميكرد مي

چرب اين آقايان، سفره ابوالفضل بود و   هاي يكي از جوالنگاه ها و نان داني
واليات به اين نام معروف بود و ميان  تر و تميز تهران و  هاي هست، كه ميان خانم

ند، به آورد ميخدا براي حاج خانم ها و آقايان حرف در   ي هائي كه هميشه خانم
رنگين از انواع   ي نذر ابوالفضل بود و آجيل مشكل گشا و  سفره. ابوالفضل پارتي

دنگ . و خرما و غذاهاي پرمالت و دنگ و فنگ» حلويات «ميوه ها و شيريني ها و 
در . صاحب سفره بود و ميهمانان پررنگ و لعابشان  هاي و فنگش مال حاج خانم

» دعوت «هائي كه  شب جمعه و آخرماه، خانم  هاي ابوالفضل پارتي، برخالف روضه
پوشيدند و دو سه من طال و  آخرين مدلشان را مي  هاي داشتند، بهترين لباس

ير چادر نازك مشكي يا سفيد كنند و ز و مي كردند جواهر به خودشان آويزان مي
گويم مال زمان  اين كه مي. گاه دكولته شان پيدا بود  هاي گلي، حتي پيراهن گل

ها  حاج خانم. شاه است، زمان خميني هم گمان ندارم چندان تفاوتي كرده باشد
. اعيان و اشراف هم كه بيشتر شده است  هاي اند و دنگ و فنگ تر شده  خانم كه حاج

  . در يا مانتو اسالميمنتهي زيرچا
ديدي؛ البته اگر بچه بودي و دختر بودي و به اتاق سفره  هر خانمي را كه مي

  هاي دادند، كه در غير اين صورت بايد توي راهرو مي ماندي، يا در اتاق راهت مي
اش را پر كرده بود از سينه  شان، سينه ديدي ديگر و هنگام ورود و خروج مي

آرنج، پر از دستبند و   هاي هر دو دستش را تا نزديكي بندهاي گران قيمت و مچ
در نصف . الماس نشان  هاي را در حيرت از برق انگشتري هايش النگو و انگشت

بيشتر وقت، پاي سفره ابوالفضل همه حرفي بود جز حرف ابوالفضل بي دست كه 
مباركش را در صحراي كربال   هاي هيچ روايتي در دست نيست كه وقتي دست
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گويند چون حضرت ابوالفضل خوش  مي. د، شميشرش را به دندان نگرفته باشدزدن

  بر و رو و بلند قامت و چهار شانه بوده و به خانم هم التفات خاصي داشته، خانم ها 
  . اندازند برايش سفره مي

ناب خاله   هاي سفره ابوالفضل كه نمايشگاه مد و طال و جواهر و مركز حرف
و آن و مضمون چاق كردن براي بندگان خدا بود، اگر خانم  زنكي و بدگوئي از اين

شد، واال كه  او مزين مي  هاي ، آخر كار به وجود و يا مرثيهشد مينوحه خواني پيدا 
شد شاخ نبات  شد و مي يكي از همين آقايون در محفل زنانه پيدا مي  ي سرو كله

  . سفره
. حضور آقايان حرام بود. وندند برها حق داشت ابوالفضل، فقط خانم  ي پاي سفره

اما چون روضه خوان محرم بود، اين تبصره جا افتاده بود كه ورود ايشان بال مانع 
ها و ميهمانان بانوشان هم كه راستي راستي باورشان شده بود اين  حاج خانم. است

محرمانه ترين مسائل  اًترين مسائل خانوادگي و حتي اكثر اند، محرمانه آقايون محرم
 زبان. گذاشتند شان را، در طلب كسب تكليف، با اين آقايان در ميان مي نهزنا

شد كه  ابوالفضل گاهي از روضه خوان سئوال مي  ي الل، پاي سفره بازجوي من
گذارد؟  من، در مناسباتم با شوهرم اثري نمي  ي مثال عقب افتادن عادت ماهانه

دارد كه من گاهي به ، اشكالي نچه جوريست؟ غسل حيض و جنابت؟ يا اش غسل
؟ و روضه خوان هفت خط هم، حداكثر بهره را از موهبت كنم ميشوهرم تمكين ن
ها براي  برد، چه از نظر مادي و چه از نظر نم كردن حاج خانم محرم بودن مي

  . موسم صيغه
نشست پشت موتور و همان  بعدها كه موتورگازي و پيكان آمد، آقا ديگر مي

  . نشست پشت پيكان و همان پسر بچه در كنارشپسربچه برتركش، يا مي 
» واعظ «علميه را تمام كرده بودند و اسم شان   هاي روضه خوان هائي كه حوزه

و هم اهل دود و دم  كردند مي» مردم آزاري «ند و هم خورد مي» مي «بود و هم 
شان را هم مردم » منبر«بودند، يعني كه كالس باالتري داشتند و غافل كه 
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مندان  كنند، به مسجدها و مجالس ترحيم ريال انند و بيت را تكميل ميسوز مي
  ه ـاز االغ ب  ي نقليه، همان سير تكاملي  ي ر وسيلهـكه بازهم از نظ شدند يـدعوت م

  . اند كردهموتورگازي و پيكان و حاال بنز ضد گلوله را طي 
» ايانآق «تومني معروف بودند كه بعدها شدند  اين ها به آخوندهاي صد

كه حراف عجيبي » آقاي فلسفي بود «ها  يكي از اين. هزارتوماني و ده هزارتوماني
گفتند پشتش به دولت فخيمه انگليس گرم  بود و سخت مسلط به كالم و مي

كه دكتر محمد مصدق و مردم ايران،  1332اين آقا، در حول وحوش سال. است
گردانده بود، رفته بود روي محمد رضا شاه را بيرون كرده بودند و امريكا برش 

ها شاه دارند، آدم ها هم بايد شاه داشته  همانطور كه مورچه «: منبر و گفته بود
فيضيه   ي ، رفت روي منبر مدرسه»امام آمد «و » شاه رفت «و وقتي كه » .باشند

قرآن و احاديث و روايات را به   هاي و آيه) امام حسين(تهران   ي قم و ميدان فوزيه
و حكومت بايد  خواهد ميملت مسلمان واليت فقيه « : باند و ثابت كرد كههم چس

ما آدم فرستاديم پيش . داد سخن داد» امام خميني «و در مزاياي » .اسالمي باشد
مگر قاعده اين نيست كه !  بابا: آقاي طالقاني با يك سري عكس زير بغلش كه

  !بايد شناخت؟ كند مييغ پيدا چي كه امكان و ميدان تبل مورد تبلبغ را از تبليغات
، دست روي دلم دانم ميپسرم، همه چيز را  دانم مي «: آقاي طالقاني پيغام داد كه

هائي را كه ما فرستاده بوديم خدمت ايشان،  عكس. زند مي نگذار كه خون فوران
آقاي بهروز . كيهان و اطالعات باشد  هاي هنوز بايد در آرشيو ملي و آرشيو روزنامه

. ها مسئول سرويس عكاسي كيهان بود، قضيه را خوب مي داند وقت كه آن
  . دانند ميگزارش و حوادث و خارجه بودند،   هاي هائي هم كه دبيران سرويس بچه

دكتر مهدي سمسار، سردبير كل كيهان، رفته بود . بود 1352زمستان سال 
بازش . دپاكتي به دست ما رسيد كه به آدرس و به نام سردبيرآمده بو. مرخصي

 و. اي در رختخواب حاج آقا فلسفي بود، با خانم برهنه  ي برهنه  هاي كرديم، عكس
پلي   هاي دو چندان تندتر از عكس. پورنوگرافيك بود  هاي عكس. در پزهاي مختلف
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منتها آقاي فلسفي با اندام چروكيده و فرسوده، در كنار زن جواني به سن . بوي

. آمد. ل سرويس عكاسي را صدا زديممسئو. بيست و شش و بيست و هفت
ها  با اين حال ازش خواستيم عكس. گفت مونتاژ نيست. ها را نشانش داديم عكس

دو ساعت بعد زنگ زد و گفت همان است كه . را ببرد و جواب علمي تر به ما بدهد
فهميديم آقاي فلسفي با ارباب اختالف پيدا كرده و سازمان امنيت گذاشته . گفتم

رفتم . بايد ته و توي قضيه در مي آمد. به اين هم بسنده نكرديم. ارشاست توي ك
اسمش ايران اسالمي . آن زن را پيدا كردم. و تا ته قضيه هم» كشف واقعيت«پي 

شوهر خواهرش راننده دربار بود و چه . قبال زن يك سروان ارتش بود. مقدم بود
ز طريق بلغارستان و برادرش ناصر اسالمي مقدم هم ا. غليظي هم  ي مي خواره

خانه خواهرش را كه در خيابان شهناز بود پيدا كردم، . كرد آلمان، جنس قاچاق مي
زن بيست . پاي بساط شوهر خواهرش هم نشستم و از آن طريق به مالقاتش رفتم

و سازمان . كاسب بود. پراند تك مي. و شش هفت ساله اي بود و بد جوري درمانده
سازمان امنيت، . و حال و روز پريشانش استفاده كرده بودامنيت شاه، از درماندگي 

زنان روسپي بسياري را براي اين جور تله ها و تصفيه حساب ها و مدرك سازي 
نفهميدم كجا و سر چي با آقاي فلسفي اختالف پيدا كرده . ها در اختيار داشت

دارد و بودند و برايش تله گذاشته بودند كه پوزش را بزنند تا ديگر وهم برش ن
داشت، همين  هر خبرچين و ماموري كه اسب برش مي. براي شان چموشي نكند

  . آمد بال سرش مي
  . مدرك بگير و پاالن بگذار. مدرك بگير و استخدام كن

. خيلي شبيه آن زن بود. واالحضرت اشرف است ،گفت اين من نيستم اولش مي
من . به سختي پريشان شد. به تلخي گريست. بعد كه ديد راه در رو ندارد، مقر آمد

حاال ديگر نوزده سال از آن روزها . به اش قول داده بودم. ازش جائي اسم نبردم
گذشته است و او ديگر نيست و من اولين بار است كه دارم اين واقعيت را مي 

حتي به آقاي طالقاني هم كه پيغام دادم و عكس ها را برايش فرستادم، از . نويسم
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دوم ساواك مجبورش كرده بود كه با   ي اداره گفت مي. ماين زن نامي نبرد
چراغ . برايش دلبري كرده بود. رفته بود پاي منبرش. واعظ تماس بگيرد  ي فلسفي

ساواك با او   هاي پائين تنه، در يكي از خانه  ي و چشمك زده بود و آقا هم بنده
وربين مخفي دانست كه چپ و راست اتاق را د خودش هم نمي. قرار گذاشته بود

قول من كه از طرف ما اين . گريست حاال كه عكس ها را ديده بود، مي. اند كاشته
، كمي راحتش كرد و قول داد كه ديگر با ساواك شود ميها جائي پخش ن عكس

ها و تظاهرات دانشجوئي سال  حاال اين آقاي فلسفي كه در اعتصاب. كار نكند
تا طفل  «: گفت كه گرفته بود و ميبازار تهران معر  هاي در مسجد ترك 1342

مردم را داده بود   هاي و بچه»  ، حق گرفتني ستآيد ميپستان مادر را نمكد شير ن
دم چك كوماندوهاي شهرباني كه در پاساژها و حجره ها مخفي شده بودند و 
خودش با اتومبيل علم وزير دربار كه پاي منبرش نشسته بود، زده بود بچاك، 

  .و بقيه اي خامنهسيد علي   ي » آقا «مثل همين . مام خمينيشده بود مبلغ ا
    
حجازي هم از همين قماش بود كه حاال شده است مداح و   ي »آقا «. باري

ازش اسم  توانم ميسينه چاك امام و يكي از مهمانداران هواپيمائي ايران اير كه ن
  . كند مياهر خارج شيريني، از ايـران طال و جو  هاي ببرم، ديده بود كه توي جعبه

بعضي شان، مثال همين . اين واعظان صد تومني، چند كتابي هم خوانده بودند
جمعه و شنبه، برنامه داشتند   هاي دو واعظي كه ازشان نام بردم، در راديو هم، شب

  . كردند و مردم ما را دولتي رنگ مي
يت شاه، با اين روضه خوان ها كه كاركشته تر بودند و هركدام، جز سازمان امن

  ي ، پيش از ورود به مرحلهكردند يكي دو سرويس جاسوسي خارجي هم كار مي
تحريك مذهبي مشتريان، از اتم و توارث و تكامل و انشتين و زيگموند فرويد و 
ناپلئون و گوستاو لوبون و دكارت و سفاين فضائي و چهار تا اسم و عنوان ديگركه 

ر پز دادن و ابراز و اثبات التفات اسالميست ها ند كه بيشتگفت مياز بر كرده بودند 
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اما مشتريان . ارزيد به علم و دانش بود و از نظر علمي، دو پول سياه هم نمي

خشكه مقدس، يا آنهائي كه رفته بودند تا از قسمت مردانه به قسمت زنانه پيغام 
  اختنداند ميو چنان بادي به غبغب  كردند غام بفرستند و مورس بزنند، كيف مييپ

منتها، !. ، و چه احاطه اي برعلوم زنده و جاري!آقا چه سوادي دارد:   كه. كه نپرس
اين آقا هم، آخرش نوحه خوان . اين ترفندهاي آخوندي، نتيجه يكي بود  ي با همه

  ي و از آن جا كه همه. زد به صحراي كربال و ذكر مصيبت آمد و مي از آب در مي
  هاي الك و دارائي و پائين تنه است والتفات به بابفكر و ذكر آخوندها ملك و ام

كلك زدن به اسالم را در   هاي سوم و چهارم حليه المتقين عالمه مجلسي كه شيوه
كند، چراغش را هم به بخش زنانه مسجد، يا مجلس، مي  امور جنسي روشن مي

سين منتها، بدجوري امام ح. داد مي زد و نخش را هم، به سبك همان آقاي اولي، 
عين همان آقاي اول هم گريه . كرد پر ميكشت و دو طفالن مسلم را پر را مي

آورد و زير چشمش را  جيب عبايش، دستمالي در ميكرد  ميو دست  كرد مي
و خودش را كرد   ميو برپيشاني مي كوفت و حتي گاهي غش كرد   ميخيس 

ه شبستان را به اي در ميان داشت ك مسجد هم كه معموال پرده. انداخت پائين مي
اما آقا كه بر . كه مردها، زن ها را نبينندكرد   ميزنانه و مردانه تقسيم   هاي قسمت

محرم » آقا«. ديد بلنداي منبر نشسته بود، حق داشت، و اصال بايد كه زن را مي
  !بود

خدا وقتي مجلس به امام حسين   ي ، هميشه»  آقايونا «گويند يكي از اين  مي
شد، از فرط گريستن و ضجه زدن و بر  و دو طفالن مسلم ختم ميو صحراي كربال 

روزي، رندي به . افتاد به سمت زنانه مسجد و مي كرد ميپيشاني كوفتن، غش 
كنيد، چرا يكبار به  شويد و غش مي آقا شما كه چنين بي حال مي: ايشان گفت

ل انداخت افتيد؟ كه آقا نگاهي مالمت بار به آن رند فضو سمت مردانه مسجد نمي
و همچنان به وظيفه مقدس غش كردن و پرت شدن به سمت زنانه مسجد ادامه 

  . داد
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  . زده است به صحراي كربال؛ چه قرص و حق به جانب هم اي خامنه
  كه روضه خواني بر منبر يزيد را در تعريف  كند ميدانشجويان را چنان خطاب 

دادن  انگيزه» آقا «ا موضوع منتها، اين ج. وقايع صحراي كربال و كشتن امام حسين
براي گريه و تشديد مصيبت نيست كه تحريك طرفداران امام حسين جعلي به 

» امام خميني «ناچاريد براي درك بهتر اين معادله، . قتل عام يزيديان خيالي ست
را امام حسين فرض كنيد، چاقوكش هائي را كه دور و بر ما مي پلكند، ياران امام 

  : ن ايران را يزيد و يزيديحسين، و دانشجويا
توانند مركزي شوند  شوند، نمي ئي كه با خون ملت تغذيه ميها دانشگاه... «

اي را  براي اين كه چند نفر قداره بند، عليه جمهوري اسالمي آن جا بنشينند، عده
  » ...اي را به كردستان به تركمن بفرستند، عده

 در» امام خميني «لح ايم در همان لحظات نيروهاي مس ما كه خبر شده
كردستان قتل عام راه انداخته اند و در كارند كه در همان يكي دو روزه، سقز و 

كُرد رنگين كنند، خودمان را جمع و جورتر » يزيديان «سنندج را به خون 
ست كه تدارك همان قشون كشي را؛ منتها به اها اين  دريافت بچه. كنيم مي

مسلح  ما اصالً. اما خط ما درگيري نبود . دان شكلي ديگر، در تهران هم ديده
  .حتي سالح سرد هم نداشتيم. نبوديم
همين امشب و فردا، تصميم شوراي انقالب و رياست جمهوري هم در اين ... «

  ».شود ميباره اعالم 
از راديو و تلويزيون حكومت اسالمي كه » پيام شوراي انقالب «همان شب، 
اين عنوان را . معروف بود، پخش شد» شيشه تلويزيون پشم و «ميان مردم به 

اش جز ريش آخوندهاي  مردم به اين دليل به تلويزيون داده بودند كه در شيشه
  . معمم و مكال چيزي پيدا نبود

 ها دانشگاهدر اين پيام، به دانشجويان سه روز مهلت داده شد تا دفاترشان را از 
هشت ماه چنين نكردند، شوراي واگر تا پايان روز دوشنبه اول ارديب. برچينند
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 ، مردم را فرا»اين مركز اختالف «انقالب و رياست جمهوري براي برچيدن 

مردم را در برابر كرد   ميو اين همان تاكتيك خميني بود كه سعي . خواهند خواند
آمريكائي   ي شاه هم اين كار را پس از اجراي نمايشنامه. دانشجويان قرار دهد
آمريكائي و گاه مامور   هاي نها روشنفكران متمايل به سياستاصالحات ارضي؛كه ت

منتها به جاي دهقاناني . ، انجام داده بودكردند آمريكا و انگليس از آن حمايت مي
كه قرار بود به دانشگاه تهران حمله كنند و دانشجويان را گوشمالي بدهند، 

ه بود و به ميدان ساواكي ها را لباس دهاتي پوشانده و كاله نمدي سرشان گذاشت
  . آورده بود

دهقان نما و دانشجويان   هاي آن روز من خودم در درگيري ميان ساواكي
در خيابان آناتول فرانس، سمت شرقي دانشگاه، يكي . دانشگاه تهران حضور داشتم

ما هم چندتائي بوديم كه دنبال . از اين دهقانان دنبال يكي از دانشجويان كرده بود
كاله نمدي سرش بود، شلوار گشاد بختياري به پا داشت، با . يديمآن دهقان مي دو

قلدر و . دوخت شهر است داد مي اي نمدي كه نشان  جليقهپيراهن گل و گشاد و 
آناتول فرانس كه رسيد و ديد   هاي به نيمه. گردن كلفت هم بود و قدي داشت

، كلت بلندي برسد، دست كرد زير پيراهنش» متواري «نمي تواند به آن دانشجوي
  !ايست!  ايست: را از زير پيراهن در آورد و فرياد زد

  
رياست جمهوري خميني، عليرغم تضادي كه بر سر قدرت با حزب جمهوري 

خونين اين   هاي دنبال برنامه» بازي حذف و بقا «  ي اسالمي داشت، بايد براي ادامه
سش در منتها، براي پنهان كردن نقش حسا. شد ميحزب هولناك كشيده 

خون، به نوعي بازي سياسي هم دست زده بود و ناشيانه   ي گستردن سفره
درست مثل . كوشيد تا دم خروس را قايم كند و اداي راه رفتن كبك را در آورد مي

رسمي چاپ و   هاي رسانه  ي از طرفي نام و امضايش در سطح گسترده. حزب توده
، و »خواند مردم را فرا مي براي برچيدن اين مركز اختالف، «كه  شد ميپخش 
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كه الفباي حقه بازي سياسي است، از طرف ديگر كرد   ميهيچ تكذيبي هم  ن
در روزنامه انقالب اسالمي كه ارگان خودش بود و چهار تا بساز و بفروش و  داد مي 

  :سياسي، بنويسند  ي دالل بازار و چند تائي ورشكسته
ب فرهنگي چين را در ايران كپي خواهند انقال كه از پشت سر مي ها آن...  «

ليوشائوچي است و با اين انقالب او را از سر راه بر  صدر بنيكنند  كنند و گمان مي
انقالب (» .كنند مي، آشكارا به وطن خود خيانت كنند ميو يا تضعيف  دارند مي

  )سرمقاله – 59اول ارديبهشت ماه  –اسالمي 
هر دو طرف كرد   ميي ها، سعي يعني كه حيله گرتر از آخوندها و تود ه ا

 ي اما هيچ يك از دوطرف دعوا، دسته .اش نگهدارد درگيري را، براي حال و آينده
  ي »آقا«كورها نبودند و به ويژه خون دانشجويان ايران، آب گل آلودي نبود كه اين 

  . مكال بتواند ازش ماهي بگيرد
  
  

19  
  

. خيابان شانزده آذر ايستاده ايم  هاي بازو به بازو و به خط زنجير، در امتداد نرده
ديگر هم، از راه و از اين جا و آن جا رسيده اند و جمعيت مان بيشتر   هاي بچه

ما   ي از افزايش عده. اند شدهفشار از ما كمتر   هاي در آن محدوده ، گروه. شده است
حال از دور  ؟ به هرها آن  ي يا نه، توهم ما بود و نقشه. اند كشيدهعقب . ترسيده اند

پيداست كه . دهند ميغليظ را   هاي ركيك را مي پرانند و فحش  هاي متلك
منتظرند بيشتر . فهميد شود مياز چشم هاشان . منتظرند نماز جمعه تمام شود

وضع راه رفتن، يك كتي چرخيدن، با لنگ باز قدم برداشتن و سر و گردن . شوند
  . كند ميله را به ما منتقل آمدن هاشان، و طرز نگاه كردن شان، قصد حم

    ،اي خامنهه پيش از ـد كـگوي يده است، ميـا رسـا كه پيش از مـه يكي از بچه
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قداره  «خلخالي هم دانشجويان را  گويد مي. آخوند خلخالي بر منبر بوده است

خلخالي حاكم شرع . خطاب كرده بوده است» دشمنان اسالم «و » فاسد «و » بند
دسته جمعي   هاي ختصرش در دستگيري و شكنجه و اعداموظيفه م. امام است
جريان تندرو، فناتيك و مقدس نماي فدائيان   هاي از سردسته. شود ميخالصه 

شكند كه آن همه دانشجو را دارند به  حتما با دمش دارد گردو مي. اسالم است
» رفيق«دوست دانشجوي ما، كه نفهميدم . كنند ميعنوان شكار تازه برايش مهيا 

دانشجويان ضد  «خلخالي با حرص و ولع عجيبي از  گويد مي، »برادر «بود يا 
  . هگفت ميسخن » قهر اسالمي «و » اسالم

دانشگاه كم   ي محوطه. دانشگاه است  هاي رو به روي ما، پياده رو پشت نرده
و  آمده است و نماز گزاران، در اين پياده رو و بخشي از خيابان هم، گوش تا گوش

شان هم نمازگزاران  اي و مامورند، عده اللهي حزبشان  بسياري. اند نشسته تنگتنگا
در جماعت پيرو امام، از اين خوش باوران كم نبودند كه تا سراب را . خوش باور

بعضي شان هم . اعدام سر در آوردند  هاي و پس زدند، از زندان و پاي جوخه ديدند
اهللا  عادت كردند و ماندند و في سبيل» مواهب حكومت اسالمي «به مال و منال و 

اي  حاج آقاهاي بازار و حاجيه خانم ها هم كه سفره. را از آن گوش به در كردند
دور تا دور . ، در صف نمازگزاران فراواننداند كردهبسا چربتر از زمان شاه پيدا 

 همين حضرات پارك  هاي كيلو متر، اتومبيل دانشگاه، در محور دو كيلو متر در دو
 حكومتمردم را در كنف حمايت   ي سياه، شيره  هاي شده است كه در اين سال

و در  1360اند و حضرت امام در سال  مدعي حمايت از مستضعفين مكيده
جماران، به اجتماع همين حاجي ها كه به دست بوسش رفته بودند و چون ابر 

عظيمي در اين  شما آقايان بازاري ها، سهم «:  گريستند، گفته بود بهار هم مي
را تامين » آقا « هاي و حق القدم آقايان هم كه هزينه» .ايد انقالب اسالمي ما داشته

بود و سرازير كردن بيش از هشتاد در صد » مستضعف «كرده بودند، چپاول مردم 
  . كه با جيب گشاد آخوند ها يكي بودايشان در آمد مملكت به جيب مبارك 
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 حتي براي كار تبليغي هم، به صف اين ها چپ ماركسيست، معموال  هاي بچه
مجاهد   هاي بيروني دانشگاه، بچه  ي الي اين جماعت اما، در محوطه البه. زدند نمي

هاشان را به نمازگزاران عرضه  ها و كتاب هم هستند كه جسته وگريخته، نشريه
ن نوع پوشش اي. كنند ميبيشترشان از دختران اند كه در صف زنان كار . كنند مي

دختران مجاهد روسري . دختران، كامال متفاوت است با نوع پوشش زنان نمازگزار
از بقيه  شود ميبه همين نشاني تك و توك شان را، راحت . دارند، اما چادر نه

جسته وگريخته كاركردن شان در صف نمازگزاران، بايد به اين دليل . تشخيص داد
و آتشه انگشت بگذارند و ورود د  هاي  اللهي حزبباشد كه كمتر روي حساسيت 

ئي كه به ها بچه. جماعت خود كمتر كنندحتمي، و نه احتمالي، را بر  هاي ضربه
خاطر  ابراز عقيده و تبليغ مرام خويش، مدام راهي بيمارستان ها و گورستان ها 

سياسي   هاي دانش آموزان و دانشجويان هوادار همين سازمان ، اكثراًشدند مي
  . بودند
  

جانماز . ئي كه اين طرف زنجير شده ايمها آن  ي ، همهكنيم مياريم نگاه همه د
هائي  يكي از زن. نماز هنوز تمام نشده است. پهن است و مهر و تسبيح در عذاب

ماند  گردبادي را مي. شود ميكه هم مقنعه دارد و هم چادر سياه، از سر نماز بلند 
. ان لوله شدن رسيده باشدميدان پيچيدن و به سمت آسمي به  مرحلهكه به 

كالغ سياهي را به ياد . ريزد غرد و ذرات خاك عاصي را به چشم مي غلتد و مي مي
اين كالغ سياه هائي كه در كوچه . اش پيدا باشد دريده  هاي كه فقط چشم آورد مي

و خيابان و جلو دانشگاه تهران، گردباد بي درو پيكري شده بودند در مسير مردم، 
، خيلي »خواهران زينب«ترفيع مقام گرفتند و شدند »  آقا «طرف و بعدها از 

زمان شاه اند، بعضي   ي توبه كرده، يا هنوز در بدكارگي  ي هاشان از زنان بدكاره
  . كه گول سراب را خورده انداند شدهشان هم از زنان امل و بي سوادي تشكيل 
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چه ورماليده، كه به اول بود، بد پوزه و دريده و پا  ي زهرا فاالنژ از دسته

بست دور  چادرش را مي. هر روز جلو دانشگاه بود. دهني و سليتگي معروف بود بد
هائي كه مشغول بحث سياسي  كمر، نعره اي مي كشيد و مي زد به جمع بچه

انداخت و در دفاع از امام و اسالم  قشقرق راه مي. گفت پائين و باالشان را مي. بودند
. فشار بود  هاي دار گروه زهرا خانم طاليه. زد ها هم مي امام، حتي توي گوش بچه

اي بود كه  چنان سليته. خدا هم چند تيزي كش دنبال سرش بودند  ي هميشه
زدند كه دم  زدند زير خنده و هم جمع را به هم مي مشغول بحث، هم مي  هاي بچه

طب زاده روزنامه ها نوشته بودند كه زهرا فاالنژ با صادق ق. چكش قرار نگيرند
رئيس راديو و تلويزيون جمهوري اسالمي، ارتباط تنگاتنگي دارد و هدايائي هم از 

كار زهرا فاالنژ، . طرف او كه بعدها به دست همين رژيم اعدام شد، گرفته است
  . برد عمال بخشي از واحد تبليغات رژيم را پيش مي

ه است، عينهو آن كالغ سياه كه ناگهان تبديل به گردباد شد. گفتم داشتم مي
پرد طرف يكي از  و مي شود مياي، سجاده و نماز را بي خيال  گرك تير خورده

تا آن دختر به . كند مجاهد را به نمازگزاران عرضه مي  ي دختراني كه دارد روزنامه
قاپد، سيلي  خود بجنبد، آن قديس بزرگوار، به سرعت روزنامه را از دست او مي

كند و در حالي كه  ترين ناسزاها را نثارش ميزند، زشت  محكمي به گوشش مي
پراكند، با تحكم و صدائي عجيب رسا،  كند و به هوا مي روزنامه را تكه پاره مي

  :كه كند ميدخترك را تهديد 
  . »ديگه اين طرفا پيدات شد، لنگاتو جر ميدم  ي اگه دفه «

جوري كه . اندازد حركات و كلماتش، در آن شرايط عصبي، همه را به خنده مي
  . روند ميها هم ريسه  اللهي حزبحتي خود 

. اندازد و با هر دو دست، به صورت آن دختر چنگ مي كند ميچادرش را رها 
صورت دخترك . چادرش را كه واداد، بي اختيار ياد عارفنامه ايرج ميرزا افتادم

، اشكي را كه دور چشمش كند ميبا شكيبائي نگاهي به اطراف . شود ميخونين 
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پيداست كه ترك ميدان . نشيند و همان جا مي خورد ميقه زده است، فرو حل

تلخي و وقاحت را، تا بن استخوانش . برايش به منزله پذيرش شكست است
از هجده ساله بيشتر . نگاه مهربانش، پر است از خشم فرو خورده. كند مياحساس 
مي نويسم، اما آن اوباش را نوشته ام، يا بعد   هاي بعضي فحش. دهد مينشان ن

اين، . قلمم شرم دارد از اين كه ناسزاهاي آن قديس خميني را بركاغذ آورد
نخستين اثر سخنان تحريك آميز امام جماعت خميني بود كه حتي پيش از پايان 

  . نماز بروز كرد
اند و با خدا و  هائي كه فقط به قصد نمازگزاردن در آن پياده رو نشسته آن
. آشوبند ، از اين حركت بر مياند كردهسياسي باز نشان حساب و كتاب  دين

و نمازشان را خوانده و نخوانده، سجاده  كنند ميچندتاشان، به صداي بلند اعتراض 
يكي شان؛ از خانم ها، وقت . پي كارشان روند ميو  كنند ميو زير انداز را جمع 
  : گويد ميرفتن به صداي بلند 

نماز . به كمرمان، يا مردم را كتك بزنيممعلوم نيست آمده ايم نماز بزنيم « 
ركيك كجا؟ استغفراهللا، زبانم الل ، اين بي شعورها   هاي جماعت كجا و اين حرف

  »!شماها نيست  ي خدا كه مسخره. دين و مذهب را هم دست انداخته اند
  .رود ميو 
  

، براساس كلمات امام جماعت، اي خامنه –پس از پايان شو مشترك خلخالي 
» مسئولين «و »  نهادها «تا سه روز ديگر كه  شدند بايد جماعت متفرق مي قاعدتاً

بردند و  شمشير مي  ي ، دست به قبضه» انقالب اسالمي «! و شركاي آزاديخواه
كار  اي خامنه  ي اما عمـال چنين نشد و نعل وارونه. كردند را سركوب مي ها دانشگاه

  .خودش را كرد
  

  كي از بيمارستان ها؛ كه همان روز چاقو خورد، محمد است و من و تكنيسين ي
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شده ايم شش تا . با دو دانشجوي دانشكده فني و يك دانشجوي دانشكده ادبيات

  ي عباس را؛ كه همان تكنيسين بيمارستان باشد، از آن جا كه تجربه. در يك تيم
، راهمان را. و از خط زنجير مي زنيم بيرون كنيم ميبيشتري دارد، مسئول گروه 

البه الي جمعيت فشرده اي كه از دانشگاه بيرون زده است، به سمت در اصلي 
  . كنيم ميدانشگاه باز 

ئي كه واقعا به قصد نمازگزاردن آمده اند، وضع و حال را كه مي بينند و ها آن
و  شوند ميبه تحريكات امام جماعت، متوجه شرايط غير عادي  دهند ميربطش 

فشار چنان سنگين و متمركز است . كنند ميه راه باز مثل برق و باد، به سمت خان
صداي ناله ها و فريادهاي . كه جماعتي از همين ها، زير دست و پا مي مانند

: گويد مي، يكي ! دستم شكست: گويد مييكي . دلخراش، فضا را انباشته است
! آخ! واي : و همه جيغ مي زنند! واي خدا، سرم: گويد مييكي ! كمرم له شد

رميده از ميدان است كه بر   هاي م بي ترحم اسبس! و كمك! ون كمكم كنمسلم
  . سر و دست و پا و كمر مردم مي نشيند

شان كنند تا برخيزند و صحنه اي را كه بوي  كمك كنند ميما، سعي   هاي بچه
به صورت . گذارند ميچموش رميده   هاي دهد ترك كنند، اما مگر اسب خون مي

. كشد ميكني، انگاري كه كف كرده است و شيهه  نگاه مي هم كه اللهي حزبهر 
  . صاحب گله، با بنز ضد گلوله، از ميدان گريخته است

به حدود يكصد متري در اصلي كه مي رسيم، ناگهان سيل جهنده و بي تابي، 
تو گوئي . آيد ميو پيش  خورد ميسنگ را . افتد مياز شيار آن جمعيت متالطم راه 

تازند و با مشت به سر و  خزند و مي مي. سدي را برداشته باشند اصلي  ي كه دريچه
گيرد و  جمعيت كامال حال فرار به خود مي. كوبند تا راه باز كنند صورت مردم مي

  . شود ميسر و صورت مردم خونين . كند ميبراي جريان سيل جا باز 
ا، با ام. رسد اين سيل بنيان كن به هزار نمي  ي كه عده شود ميبعد معلوم 

پهلوئي و فشارهاي نفوذي سيل،   هاي تكان. نمايد مياش، بزرگتر  فشرده  هاي ملكول
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مستقيم برود، به عقب كشيده  خواهد ميآن كه . كند ميفرار جمعيت را مختل 
 بعضي بر . آورد ميبه چپ برود، از راست سر در  خواهد مي، آن كه شود مي

  وم سهم آساي اين سيل، چنين آمده هج  هاي الـنيروهاي سياسي ايران هم، در س
   . ي اين ادعا، جرياني است به نام اكثريت ترين نمونه شاخص .است
فدائي خلق ايران   هاي فرخ نگهدار كه همان روزها سخنگوي سازمان چريك 

، كه »اكثريت - سازمان فدائيان خلق ايران «، به عنوان  - 1368 -بود، نه سال بعد
نگهدار، . اصلي بود، با مغز خورد به راست و از كار افتاددومين انشعاب از سازمان 

، »بويژه ما فدائيان «و »  ما فعالين چپ «در برهوت راست، به نمايندگي از جانب 
در روزنامه كار ارگان سازمان اكثريت، كه بي درنگ در روزنامه كيهان چاپ لندن 

و در ماندگي به معروف به كيهان سلطنت طلبان تجديد چاپ، در حالي كه فشار 
راست هولش داده بود ، از منتها اليه اين سمت راست، سرش را گرفت و نعره بر 

  : آورد كه
سال، قشر متمكن  60 – 50نيروهاي طرفدار سلطنت پهلوي، براي حدود ... «

هنوز هم امكانات مالي و  ها آن. دادند ميما را تشكيل   ي و بسيار ثروتمند جامعه
دارند و از اين نظر، يك نيروي سياسي موثر اجتماعي مادي بسيار در دست 

، همچنين در خارج از كشور و مشخصا در آمريكا داراي ها آن. شوند ميمحسوب 
نفوذ و ارتباطات نيرومند هستند و با محافل حاكمه در غرب، پيوندهاي موثر 

 مختلف نيز، با  هاي بسياري از خادمان فرهنگ و علوم و متخصصين رشته. دارند
  »...همين محافل سلطنت طلب مربوطند و از آنان نيز تاثير مي پذيرند

  :بنابراين، در چنين شرايطي ... و 
وسيع و فعالين چپ، از جمله ما فدائيان را، به سوي تغيير   هاي ما تود ه« 

موضع نسبت به سلطنت طلبان و از جمله نسبت به طرفداران خود رضا پهلوي، 
  ».ترغيب كرده است
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از   ي هر پرنده. آبگير باژگونه يخ زده بود. ير تنها، وارونه بودآبگ
گسست و  نشست، بند بندش از هم مي اي كه بريخ مي شب گريخته

  . شد ميدر انتظار آفتاب منجمد 
  

نوشتند  ها مي ها را به شاخه پرندگان مهاجر، حكايت انجماد آب
  . زدند كوير مي  هاي و تن به شعله

  
  ي هي مانده بود و بركهتنها باريكه را ، از آن همه جنگل

  .وشي كه خراب بودخام
  

عابران شكمباره در تصور خويش از آن بركه دريائي ساخته 
  هاي و از پرندگان مهاجر، قصه ،پهن راهي ،بودند، از آن باريكه

  . دادند ميشيريني كه بخورد مرغان 
  

تاني عذاب را به   هاي همسران فنا شده در مشايعت صبح، دانه
  . كشيدند شب را، به خيال نوشدارو، سر مي  هاي شمردند و قطره مي

  
اي شده بود در آتش  هر مسافر نازائي، انگاري كه هيمه

  .همسفران
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ها را در  وه آمده از چكاچاك شمشير، توبه نامهتمهاجران به س

  . كردند خلوت قاب مي
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جمعيت . كه به درد مفاصل دچار باشندئي ها آنسيل، آفت عجيبي ست براي 

آن روز، اگر چه از معرض سيلي به چنگ سيلي ديگر در آمده، اما هنوز پايش را 
  . گم نكرده است

، اما شويم ميما هم، مدتي در تالطم جمعيت به اين سو و آن سو كشيده 
ه ها را نرد. دانشگاه مي رسانيم  هاي خودمان را با وارد آوردن فشار متقابل، به نرده

  . مي گيريم و مي مانيم تا موج فرو نشيند
آن   هاي ما مانديم و رگه. رفتند، رفتند كه بايد مي ها آن. آن موج فرو نشست
پيش پاي ما، زني كه با دختر شش ساله اش . خورد ميآب كدر كه اليه ها را 

سو دخترك اين . غلتند هر دو در مي. دچار تالطم شده است، به زمين در مي غلتد
كشيم و از زير پا  براي رماندن اسب ها، نعره مي. شوند ميلگد كوب . و مادر آن سو

مادر از . آن سيل  هاي اند رگه پيگيري شده  ي فيل واره  هاي اسب. آوريم درشان مي
دماغش شكسته . لباس بچه خونين است  ي سر و صورت و همه. هوش رفته است

لب و چانه و . كند ميون شره از گردن كوچكش خ. سرش شكسته است. است
جلو پيراهنش خيس خون . گلويش پرخون شده است؛ چند خط باريك و سرخ

چرخاند و  هراسانش را در پي مادر، به اين سو و آن سو مي  هاي چشم. شده است
موهاي پريشانش به صورت و گردن ريخته است و خيس شده . كشد ميجيغ 
. دهد رق گرفته ها در هوا تكان ميدست و بالش را، مثل ب. خيس و سرخ. است

شان را  زنند، گريه خردساالن ديگر كه در هراس جا ماندن از مادر ضجه مي
شان را به سر و صورت و پيكر  از رفتن مي مانند وهراس نگاه معصوم ،خورند مي

گيرند  را مي ها بچهمادران كه فرصت ماندن ندارند ، دست . ريزند اين دخترك مي
  . از ميدان به در برندكشند تا  و مي

تر از ما بودند، دختر را بر سر  دانشكده فني كه قوي  هاي محمد و يكي از بچه
نعره شان، آژير . كنند ميغرند و به سمت شانزده آذر راه باز  گيرند و مي دست مي

مركز دانشجويان . ماند كه در راه بندان مانده باشد هولناك آمبوالنسي را مي
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فشار   هاي هميشه احتمال زخمي شدن به دست گروه. شكي داردپيشگام، امداد پز
بردنش امكان . داريم تا به هوش آيد برند و مادر را نگه مي بچه را مي. رفته است مي

اند كه دوستان  در اطراف ما، زنان و مردان و كودكان بسياري در غلتيده. ندارد
  هاي تا خون آوريم يمهرچه دستمال در جيب داريم در . اند ديگر به مدد رفته

كه خيس خون  كند مي، پيراهنش را ها بچهيكي از . صورت مادر را پاك كنيم
  هاي كمرش، زير سم اسب  هاي احتمال زيادي دارد كه دست و پا و مهره. شود مي

گذرد كه چند دانشجوي آشنا  نمي دقيقهبيشتر از پنج . پيل واره شكسته باشد
مادر را، به . رسانند خودشان را با فشار به ما مياند،  متوجه وضع و حال ما شده

  . برند سمت امداد پزشكي، از مهلكه به در مي
  
اند كه در هوا  هائي كه از پيش با خودشان چوب و چماق برداشته آن

اند به  اند، افتاده هائي هم كه بي چوب و چماق آمده غرند، آن چرخانند و مي مي
تيز و بز از درخت ها . اي آويزان است شاخههر كس به . خيابان  هاي جان درخت

شاخ و برگ را مي زنند و از هر شاخه، . شكنند و چابك شاخه ها را مي روند ميباال 
  :دهد ميسيل افسار گسيخته،  همزمان شعار . سازند چوبي خوش دست مي

  » ايجاد بايد گردد  دانشگاه اسالمي  «
  » مرگ بر فدائي   اي خامنهدرود بر  «
  » تعطيل بايد گردد  اقوكشان، مركز چ«

هائي كه قرار است كتك بزنند و بكشند، همراه  چهارده پانزده ماه پيش، آن
  :كشيدند هائي كه بايد كتك بخورند و كشته شوند، فرياد مي اين

  سينما ركس آبادان (»  ركس آبادان را، جامع كرمان را، شاه به آتش كشيد «
  ). ذغال شدند، و مسجد جامع كرمان كه سوخت و بيش از ششصد تماشاگر درش

  . »درود بر خميني بت شكن«
  و  دادنـد مـيركت ـا حـرفتند و در خيابان هـگ يـر دست مـو كشته ها را س
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  : گفتند   مي

  » اين سند جنايت پهلوي «
  » اين سند جنايت آمريكا« 

به كه » !آهاي دزد را بگيريد «حكايت آن دزدي كه در حال فرار فرياد مي زد 
چاقوكشان و چماقداران كه با . صحنه درست همان است .گوش تان خورده است

  : كشند امام جماعت از جا پريده اند، دارند فرياد مي  ي جرقه
  .»مركز چاقوكشان، تعطيل بايد گردد «

چوب و چماق و زنجير است كه در هوا مي چرخد و به سر و صورت و كمر مي 
عباس فريادي كشيد و در خون . ا مي شكافدپنجه بكس است كه صورت ر. نشيند
پهلويش را گرفته است و . افتاده است. به پهلويش اند زده. چاقو خورده است. غلتيد
و به  افتد ميدوباره . شود مينيم خيز . خورد ميپيچ و تاب . غرد نالد، نه، مي مي

از  خون از پهلويش جاري شده است و دارد  هاي رگه. گويد ميزمين و زمان بد 
، اگر كارد سنگري آمريكائي يا اسرائيلي اند كردهچاقو را عمودي فرو . رود ميحال 

به سيانور آلوده است و هوا وارد محل  گويند مي . بوده كه بايد فاتحه اش را خواند
انگاري كه زورم چند برابر شده باشد، . از جا بلندش كردم. كند ميفرود 

دويدند و  دور و برم مي ها بچه. شگامگذاشتمش روي دوش و پا به دو سمت پي
. به چهارراه شانزده آذر كه رسيديم، مرد و مركب در غلتيديم. هوايم را داشتند

تازه نفس   هاي بچه. افتادم و انداختمش. ديگر طاقت نداشتم. زانوهايم سست شد
انداختندش توي ماشين و بوق . درمان پيشگام جوابگويش نبود. گرفتند و بردندش

عبور ممنوع شانزده آذر را كشيدند باال و پيكان را . راندند سمت بيمارستانكشان 
، پريدند ها بچهدوتا از . هيكلم خوني شده بود  ي همه. بستند به گاز و دنده معكوس

  . از مركز پيشگام يا پيكار، برايم پيراهن وشلوار آوردند
زنجير يكي از  .اند و بد جوري هم عده اي از دانشجويان، چوب و چماق خورده

خون فواره . و سمت چپش را قلوه كن كرد ها بچهاوباش، گرفت به صورت يكي از 
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پرخون شده  هايش نالد، دست صورتش را با دو دست گرفته است و مي. زند مي
چرخم، چوب  هر طرف مي. برند ميو از مهلكه درش  گيرند ميچند دانشجو، . است

وحشي بدجوري به زراعت زخم   هاي خوك. بينم و پنجه بكس و خون و چوب مي
  . خورده تاخته اند

و با نا باوري چپ و راستم را نگاه ام  راستش را بخواهيد، چنان تكاني خورده
 گويد ميمحمد خودش را به من رسانده است و . كنم كه انگاري آن جا نيستم مي

 اند كردهمنتقلش . رود مياميدي به زنده ماندن آن دختر شش هفت ساله ن
به  گويد مي. عباس را هم ديده است گويد مي. اند يمارستان، مادرش را هم بردهب

كالفه شده . زنده ماندن عباس هم اميدي نيست، پهلويش را بد جوري دريده اند
» خط«گويم، اوال كه  مي. كه برود و اسلحه بياورد آورد ميبه من فشار . است

اگر تك . تصميم گيرنده نيستمدرگيري و اسلحه كشي متقابل نيست، ثانيا من كه 
روي كنيم، ممكن است كاسه كوزه ها را به نفع رژيم و به زيان دانشجويان به هم 

كنم آرامش كنم كه چند تا  سعي مي. گويد ميبيراه و و بد  شود ميكفري . بريزيم
روي ما  بهپشت سر به سرعت خودشان را به رو امام، از  هاي از تيزي كش

خون . ئيم به خود بجنبيم، بيني مرا با مشت درهم مي ريزندآ تا مي. رسانند مي
و از خودشان  كشد مي، پاشنه دهن را شود ميمحمد در گير . كند ميغليظي شُره 

براي خود من هم، . شود مي واكنشيبرخورد كامال . زند ، به خودشان ميگيرد مي
. شوند مير گير و د رسند ميديگر هم   هاي بچه. ماند چاره اي جز در گير شدن نمي

اي ديگر حمله ور شوند،  از آن گوشه پا به فرار بگذارند كه به گوشه ها اللهي حزبتا 
چيزي مثل گرز خورده بود به . شود ميمن در مي غلتم و بيني محمد هم خونين 

  . كمرم  هاي مهره
ديوانه، از سمت راست، زد به شانزده آذر؛ به سمت   ي بخشي از آن سيل تشنه

تصورشان . نشجويان پيشگام و دانشجويان مسلمان؛ به هم فشرده و مصمممركز دا
  . مي توانند با تصرف اين دو مركز اصلي، كار را تمام كنند ،ست كه همان روزااين 
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سيل . تر تر و مصمم اند؛ به هم فشرده دانشجويان، قرص و آماده ايستاده

اني ها هم كه فكر كرده يابد كه عبور از آن سد ضخيم، به آن آس در مياهللا  حزب
نفوذ   ي دادن به برخوردهاي پراكنـده، موقتـا از ادامـه با تن در. است، ميسر نيست

ايستد و  اي مي دقيقهبيست . گردد سمت ميدان انقالب بر مي. شود ميمنصرف 
جاري   و اين  بار در سه شاخه كند ميتجديد سازماندهي . شود ميمتمركز 

 ي سمت دانشگاه صنعتي شريف، و دو شاخه دارد مياي خيز بر شاخه. شود مي
و دانشگاه تربيت  تكنيك پليد طرف دانشكده نجه جاري ديگر، به موازات هم، مي

حركت، نوع ساز و برگ و شكل   ي پيداست كه برنامه. معلم كه به هم نزديكند
  هاي با اين محاسبه كه در مسير، اسب. تقسيم بندي، از پيش ريخته شده است

  .ر به سيل خواهند پيوستديگ
مانيم،  اي مان، براي حفاظت از آن دو مركز دانشجوئي، در شانزده آذر مي عده

ممكن . كه سيل روانه شده است شويم مياي هم به همان مقصدهائي روانه  عده
و تربيت معلم كمك  تكنيك پلياست دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف و 

 ها بچهپيل واره،  و جاري شدن سيلِ اي نهخامبه محض شروع تحريكات . بخواهند
  هاي خيابان. رفتيم به ساير مراكز دانشجوئي خبر داده بودند، با اين حال بايد مي

  . فرعي براي ما بهترين مسير بود
من و محمد و سه دانشجوي دانشگاه تهران كه حتي اسم هاشان را 

 48كان سرحال مدل دانستيم؛ كه پرسيديم و يادم نيست، خودمان را به پي نمي
  .شديم؛ يكسره دنده معكوس و تخت گاز تكنيك پليرسانديم و راهي 

آشنا كم   ي چهره. دقيق شده بوديم ها اللهي حزبوسط كار، به قيافه خيلي از 
راه و بيراه ديده بوديم شان؛ جلو دانشگاه، در ميتينگ ها، توي بلوار اليزابت و . نبود

  هاي برافروخته و به آن رگ  هاي آنقدر به آن چهره. اطراف دانشگاه  هاي در خيابان
همان هائي . گردن نگاه كرده بوديم كه طرح همه شان يادمان بود  ي بر آمده

از همان روزهاي اول قيام، . اند معروف شده» فاالنژ«به  ها بچههستند كه بين 
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فش و ك  ي همين ها بودند كه جلو دانشگاه و دوش به دوش زهرا فاالنژ، پاشنه
به ميتينگ نيروهاي . مردم  هاي دهان را مي كشيدند و مي افتادند به جان بچه

تخصص شان فحش دادن، شعارهاي . شدند سياسي هم، همين ها حمله ور مي
آبكي ساختن، سنگ پراندن، سرشكستن، چماق كشيدن، له كردن دست و بال 

دها مجروح از هر رميده، و برجا گذاشتن ده ها و گاه ص  ي مردم زير فشار گله
ميدان آزادي و دانشگاه تهران و پلي تكينيك تهران را،   هاي ميتنيگ. ميتنيگ بود

ششصد زخمي را، از راهپيمائي جبهه دموكراتيك . ها به خون كشيده بودند همين
روزنامه آيندگان صورت پذيرفته بود، همين ها برجا   ي كه در اعتراض به مصادره

از . شدند ناله و فرياد و آژير آمبوالنس، سرمست مي از شنيدن. گذاشته بودند
كيف . ماليخولياي صحراي كربال برشان داشته بود. بردند خشونت لذت مي

  . خواستند ها را زخمي مي تن. ديدند خون را مي  هاي وقتي شُره كردند مي
ارتجاعي كه خشك انديشي و خشونت و   ي ها، با تربيت يك سويه همين

اش بود، و با رشد اين باور كه هرگونه انديشه و تفكري  مايه» ابكش در راه خد«
خالف انديشه و تفكر مورد دفاع ايشان بايد از ميان برداشته شود، بعدها شدند 

حكومت اسالمي، سرداران   هاي ترحم زندان گران و پاسداران بي بازجويان و شكنجه
كشند، تا اسالم به خطر  يزنند و م كشتند و مي زدند و مي مي. و وكيالن و وزيران

حكومت  –واليت فقيه  «الگوي تربيتي و كتاب آموزشي ايشان هم، . نيفتد
  : خميني بوده كه اطاعت واجب از آن را به اين جماعت تزريق كرده است» اسالمي

همان طوركه پيغمبر اكرم مامور اجراي احكام و برقراري نظامات اسالم بود ... «
حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، و خداوند او را رئيس و 

فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و اجراي احكام كنند و نظام 
  )93و  92ص ( .»اجتماعي اسالم را مستقر گردانند

  پانصد سال پيش اروپا كه در   ي حكومت مذهبي  ي م تربيتي و شيوهـيعني رس
  م نورديده ـاروپائي، در ه  هاي گاهي بخش ملتجريان جنبش فكري و رستاخيز آ
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  . شد

ه در ـرا ك»  ابهامي «خواستند براساس اين گونه تربيت و توحش،  ها مي و اين
نسبت به اسالم به وجود آمده بود، با اعمال خشونتي » اذهان تحصيلكرده «

  . خو، برطرف كنند درنده
  ... اند بر طرف سازيم ود آوردهما موظفيم ابهامي را كه نسبت به اسالم به وج... «
سفارش كنيم كه نسل  ها آنما بايد خود و نسل آينده را وادار كنيم و به ... «

آتيه خويش را نيز مامور كنند اين ابهامي را كه بر اثر تبليغات سوء چند  ساله 
. ما پيدا شده رفع كنند  هاي نسبت به اسالم در اذهان حتي بسياري از تحصيلكرده

  ...يني و نظامات اجتماعي اسالم را معرفي كنندجهان ب
  هاي شما بايد خودتان را، اسالمتان را، نمونه. مردم، اسالم را نمي شناسند... «

رهبري و حكومت اسالمي را به مردم دنيا معرفي كنيد، مخصوصا به گروه 
  ...دانشگاهي و طبقه تحصيلكرده

مائيد و حكومت اسالمي را شما مطمئن باشيد اگر اين مكتب را عرضه ن... «
معرفي كنيد، دانشجويان از آن استقبال خواهند  ها دانشگاهچنان كه هست به 

  ...كرد
با اسالمي كه چنين طرز حكومت اجتماعي و تعاليم دارد، هيچ دانشگاه و ... «

  )همان كتاب 178، 177ص (» ...دانشجوئي مخالف ندارد
، كردند دم دنيا معرفي ميو داشتند رهبري و حكومت اسالمي را به مر

  ! مخصوصا به گروه دانشگاهي و طبقه تحصيكرده
، بعضي از همين ها با دستگاه واليت فقيه اختالف  1361و  1360 هاي در سال

اين دستگاه مسموم، اگر الزم . پيدا كرده بودند و مثل ما به زندان افتاده بودند
ها، يكديگر را براي ما شناسائي بعضي . تا زنده بماند خورد ميباشد فرزندش را هم 

  . زدند ماليم مي  هاي و در اتاق ها و بندها، دست به افشاگري كردند مي
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بود كه يكي از اين كرم ها را، در بند دو زندان اوين، به اتاق  1360اواخر سال
قدي بلند داشت و نخراشيده، ريشي انبوه و ). اتاق دوي باال( ما منتقل كردند 

اش را  تنگه ها بچهپس از مدتي كه . بود ها اللهي حزبه الگوي اي عبوس ك چهره
باالي بنياد   هاي خرد كردند و قفل زبانش را گشودند، اعتراف كرد كه از مقام

مستضعفان بوده و چون رد خواهرش را به ماموران نداده، مورد غضب قرار گرفته و 
واهرش از هواداران خ. حسابي زده بودند لت و پارش كرده بودند. بندي شده است

  ي اقليت بود و چون پيدايش نكرده بودند، وحشيانه ريخته بودند خانه  هاي چريك
كه هم در حضور اعضاي خانواده حالش را جا آوردند، هم در موسم »  برادر «اين 

  . خوردن آب خنك
برادر  «عبوس، روزي در نوبت دستشوئي اتاق ما، از   ي آن بلند قامت نخراشيده

  هاي قرآن را در آورد كه همراه كتاب  هاي كرد تا لغت»  المنجد «تقاضاي » رپاسدا
مجلسي و شعرهاي نعمت   ي مطهري و جالل الدين پارسي و امام خميني و عالمه

نظير،   هاي پر حجم امام علي و بعضي كتاب  هاي ميرزازاده و اصول كافي، و كتاب
پاسدار بند، نيشخندي زد و با تحقير . داد زندان را تشكيل مي  هاي اتاق  ي كتابخانه

برو با همان ! الزم نكرده قرآن بخواني «: كه» برادر «اين   ي گذاشت تخت سينه
را دو  هايش پاك از جا در رفت و سگرمه» برادر «آن . »!سگ منافقين چانه بزن

برگشت به سلول و از روي لج بازي و انتقام كشي، ماهيت . چندان در هم كشيد
گفت با همان پاسدار،  مي. زده بود به سيم آخر. را افشاكرد» برادر پاسدار «آن 

ميدان آزادي و دانشگاه و ترمينال خزانه بوده تا اسالم   هاي مامور حمله به ميتينگ
  : محفوظ بماند

وظيفه داشتيم كه به هر ترتيب . چماقداران بوديم  ي ما دو تا، سردسته... «
در ميتينگ ميدان خزانه . ار شود، يا ادامه پيدا كندشده، نگذاريم ميتينگ برگز

هم، مامور بوديم جمعيت را بزنيم، شلوغ كنيم و هر طور شده مسعود رجوي را 
مجاز بوديم هر كاري بكنيم، از فحش دادن و سنگ باران كردن و . بدزديم كه نشد
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ي هم ا چوب كشيدن بگير، تا استفاده از پنجه بكس و چاقو و زنجير، همه وسيله

برگزار شده بود،  تكنيك پليدر ميتينگ فدائيان هم كه در دانشكده . مان بود همراه
ما بوديم كه دستور داشتيم مردم را سنگ باران كنيم و هر كه را از در دانشكده 

دموكراتيك هم، من و همين   ي در ميتينگ جبهه. در آمد، روانه بيمارستان كنيم
برنامه . يا سيصد چهارصد نفر را لت و پار كرديمپاسدار بند، سردسته بوديم كه گو

و  اي خامنهحزب جمهوري اسالمي و از خود حاج آقا   ي را هم از دفتر محرمانه
و  كند ميازما، هر كه توانسته است بيشتر بزند و بيشتر زخ. گرفتيم رفسنجاني مي

 بكشد، شده است پاسدار و بازجوي اوين، يا فرمانده سپاه و رئيس نهادهاي
 شود مي، هر چه بيشتر بزند و زخمي كند، دانيد مي پاسدار اوين هم كه . اسالمي

  ».بازجوئي  ي كمك بازجو و بازجو و مسئول شعبه
كه نوش داروي كرد   ميالبته آن بلنـد قامت ريشو، نزد ما احساس شرمساري 

. با اين حال، تحويلش گرفتيم و تر وخشكش كرديم. پس از مرگ سهراب بود
مي رسيد، پقي مي زديم » ضالين «، سر نمازهاي غليظش، وقتي به تلفظ منتها

  .  يم نشد رعايت كنيمكرد ميزير خنده و هرچه 
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خاموش دلبسته بوديم كه   هاي آينه ها را شكسته بوديم و به قفس
  .باران سياه باريد

  
شكستند و با هراس  ديواري، در خويش مي  ي كلمات وارفته

  .، مگر كه عابري را به دام اندازنددادند مينامدار دست   هاي كوچه
  

بن   ي آمده بود، در خرابهعروسي كه با لباس سفيد از در در تازه
بست پريشان، تصويري سياه شد بر ديوار شكسته و چادر سياهش 

فرزندي كه در تهي گاه دو جهان مبهوت مانده بود ،   ي را به چهره
  .  بركشيد

  
نمود،  ت كه به سياه كاري تردست ميعروس واژگون بخ

شهرهاي معصوم را در رحم شيطانش منتشر كرد و روزنامه را به 
  .عطاران واگذاشت

  
دوشيزگان پيچيد، مردان   ي غروب دم كه به پاچين زهر خورده

  .همه راه به راه از تكامل تخدير خشكيدند
گريخت، در  ناچاري كه مي  ي از اين سوي منظومه هر پياده

  . شد ميراخناي خلنگزار مجاور، تكه تكه ف
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ابري مكدر بود كه در نزول نا   ي ظهر، سيماي آبديده  ي هر تكه
  .  به هنگامش از حال رفته بود
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كه اول سري به عباس بزنيم كه پاسداران اسالم  كند ميتوي راه، محمد اصرار 
  ي و عرضه» اسالمي به مردم دنيا رهبري و حكومت  هاي معرفي نمونه «براي

جوابش . پهلويش را دريده اند»  ها دانشگاهحكومت اسالمي، چنانكه هست، به «
ماجرا تازه . الزم تر است تكنيك پلياين است كه هيچ فرصتي نداريم، رفتن به 

  . شروع شده است
 1359بعد از ظهر روز جمعه بيست و نهم فروردين ماه سال  3حدود ساعت 

رسيده . اهللا، از پيكان ما تندتر حركت كرده بودند سيل حزب  هاي شاخه .است
. گشتندكه ما رسيديم بودند و زده بودند و داغان كرده بودند و داشتند بر مي

. اقدامي كه قبال برنامه ريزي شده باشد، الجرم از سرعت باالئي هم برخوردار است
  . ركش باشدهم مح» واليت فقيه «مخصوصا كه مانيفست تربيتي 

اي از اوباش، با همان شعارهائي كه وقت بيرون زدن از دانشگاه به هواي  دسته
 تكنيك پليريختند، و به همان شيوه، دارند از در اصلي دانشكده  تهران مي  ي آلوده

، مبادا كه روند مياي ديگر  و به جبهه اند كردهانگاري كه فتح خيبر . شوند ميخارج 
 بر. لغزند چرخانند و مي ها را دور سر مي چوب. زده باشنددست و بال اسالم را 

هاشان را خون  چشم. گردنشان بتركد  هاي كم مانده است رگ. افروخته و فاتح
ها و كاسب كارهائي كه وقتي حرف از ميهن  عين چشم بساز و بفروش. گرفته است

شان  بيشتر وقت ، اماشوند مي، قهرمان آيد ميو ايران و مليت و نجات ايران به ميان 
و مضمون چاق كردن براي اهللا  به شمارش مارك و دالر و كاله گذاشتن سر خلق

دانشكده كه سهل است، با همان عده و . تازند خروشند و مي مي. گذرد اين و آن مي
مومن به  اللهي حزبهر . توانند شهري را در هم بكوبند با اين شور حسيني، مي
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و الستيك فروش مسلح به پولي كه توي آلمان و  چاقوئي، مثل هر بساز و بفروش

تازه   هاي ماند كه تپه زند، بلدوزري را مي چرد و الف ايران را مي فرانسه و آمريكا مي
صورت هاشان گل انداخته، . تواند با حضورش تهديد كند پا گرفته را، هر لحظه مي

ميهن   ي دههاشان كف كرده و موهاي چرك شان؛ به خالف موهاي بريانتين ز لب
خورند مبادا  پرستان كاسبكار مقيم اروپا و آمريكا كه مدام قرص ويتامينه مي

آستين . ها كثيف و بسته است يخه. ستاها يخه حسني  پيراهن. بريزد، آشفته است
  . اند كشيدهها را تا مچ پائين 

، خودمان را از همان دري كه آيد ميشان، كه از ما بر ن به جاي دنبال كردن
كه شده است عين تنگه  تكنيك پليدر مدخل . اندازيم تو اند بيرون، مي ها آمده آن

عده مان زياد . گيرند ميايم تو كه ده دوازده نفرشان جلو ما را  خيبر، ريسه شده
داند كه  بيند و مي محمد كه مي. كنند ميمان  نيست و اگر بزنند، آش و الش

گره   هاي هند شكست، ناگهان مشتعنقريب آن همه چوب و چماق را بر تن ما خوا
: كشد مينفس و زور صدايش فرياد   ي و با همه كند مياش را به هوا پرتاب  كرده

ما هم از  ظاهراً. شويم ميو خالص » رهبر فقط روح اهللا/ اهللا  حزب فقط حزب«
ايم كه مثل  تهران را خورده  هاي صبح آنقدر خاك بهشت زهرا و جاده قم و خيابان

خشمگين   ي چهره. گيرند ميما را با خودي ها عوضي . ايم ك شدهچر ها آن
داريم . داغونشون كرديم. ديگه چيزي نمونده «: گويند مي. شود ميباز » برادران«

:  گويند مي » ما بايد گزارش تهيه كنيم برادر «: گويد ميمحمد »  ميريم جاي ديگه
بي قواره شان، تن و بدن   هاي و، با لبخندي رضايت آميز برلب» مويد باشي برادر «

، از شويم ميدور . كنند ميخيبر را باز   ي كشند كنار و تنگه نخراشيده شان را مي
شعار «محمد را، به خاطر بيرون ريختن » دمت گرم «رويم و  خنده ريسه مي

جان چند نفر را با كثيف كردن دهانش نجات داده . كنيم ميتقديمش » كليدي
  . بود

  را » راه كارگر «دفتر . اند كردهتهران را خرد  تكنيك پلي  هاي رهشيشه ها و پنج
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و پوستر ها و  اند زدهرا، به قصد كشت  تكنيك پليسه دانشجوي . در هم كوبيده اند
به در و ديوار  اند زدهشعارهاي نوشته بر پارچه را كه از پيش آماده كرده بودند، 

  :تهران تكنيك پلي
را تبديل به دانشگاه اسالمي و گورستان  تكنيك ليپو  گرديم ميبه زودي بر  «

  » .كنيم ميفدائيان 
در چشم به هم زدني، خودش را به . پرد، مثل برق مثل باد مي. پرد محمد مي

دانشجويان در اصلي را باز . اند ها رفته اللهي حزب. رساند مي تكنيك پليدر اصلي 
كشيده كه در  نفس فرياد مي دويده، يك وقتي مي. دارند تا محمد بر گردد نگه مي

ساختمان پارك   هاي پيكان را نزديكي. داتومبيل بياور رود ميرا باز بگذارند، دارد 
، كاري كه در حال كشد ميبيشتر طول ن دقيقهرفت و برگشتش پنج . كرده بوديم

ترمز كرده و نكرده، درهاي . خواسته است فرصت مي دقيقهعادي، دست كم پانزده 
زخمي ها را با كمك دانشجويان . و خودش هم مي پرد پائين  كند مي پيكان را باز

خيابان روزولت، جلو دانشگاه : ، در همان حال با ما قرار مي گذاردكند ميسوار 
ها  آرتيستي، از اين خاصيت  هاي شركت در فيلم. كند ميتربيت معلم، و تيك اوف 

كميته   هاي ، تفنگچيتكنيك پلييادم رفت بگويم در شبيخون تاتارها به . هم دارد
» تامين «انقالب اسالمي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم، به عنوان 

  .چماقداران، در صحنه حضور داشتند
  

در اين وضع، حركت . افتيم دو به دو، رو به سوي دانشگاه تربيت معلم راه مي
ين را كه در مسير، اين جا و آن جا كم اللهي حزبدست جمعي توجه اوباش 

حواس دانشجويان جمع تر شده است تا با تلفات كمتري . كند مي، جلب اند كرده
هر كسي براي خودش . سازماندهي كه قربانش بروم. مقاومت را پيش ببرند

ستون روزنامه و . گيرد كدخدائي شده است و هر حركتي به آشفتگي انجام مي
و » تاكتيكي «و » يكياستراتژ «هيجان انگيز و شعارهاي   هاي سرمقاله و مقاله
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با وقايع جلو دانشگاه تهران و  كند ميقشنگ و آتشين زدن، فرق   هاي حرف

حرف كجا، عمل كجا؟ راه و بين راه دچار . و حاال تربيت معلم تكنيك پليدانشكده 
نسبت به هم ميدان ديد  ها بچهكمين شدن، خطرناك تر است از جاهائي كه 

  . داشته باشند
تند و شتابزده برداشتن هم،   هاي دويدن و قدم. مي رويم كنار ديوار و تند

. شود مياما تنها ن. تر است واال كه دويدن مطلوب . كند ميتوجه اوباش را جلب 
دانشگاه تربيت معلم هم، به . مردم هم هستند، اما نه چندان كه از تنهائي در آئيم

و دانشگاهي كه هر دانشكده . ها هستند؛ دانشجويان بچه. هر حال خالي نيست
هر كسي هم . كند ميمورد تهاجم قرار گيرد، با دانشجويان همان دانشكده مقاومت 

اند و اين  عده اي از پدران و مادران هم، رفته رفته آمده. رود ميكه بتواند، به كمك 
شان ها بچهنگران حال . ، اما نه چندان كه نيروئي باشندشوند ميجا و آن جا ديده 

، مثل برق  اي خامنهپيش از نماز   ي خبر خطبه. اند بيرون ها زده انهاند و از خ شده
دانش آموزاني هم كه توانسته اند از مدرسه بزنند بيرون، . در شهر پيچيده است

  . پيداشان شده است
رسيم به دانشگاه تربيت معلم كه همان  ساعت پنج بعد از ظهر، مي  هاي طرف

از همين جا ليسانس . ام جا درس خواندهمن همين . دانشسراي عالي سابق باشد
ديروز هم كه آن جور؛ گارد دانشگاه و تهديد و اخراج . و حاال به اين وضع . ام گرفته

  و زندان، فردا چي؟
و مردم  ها اللهي حزب. از چهار راه تخت جمشيد، تا سر روزولت غلغله است

  هاي يد خانوادهبا اي از مردم كه اكثراً عده. قاطي و فشرده در آمد و رفتند
ترسند،  بعضي شان تماشاگرند، مي. اند كردهدانشجويان باشند، پياده روها را پر 

بعضي هم كه . نگران شان پرِ نفرين است  هاي اما چشم. كشند خودشان را كنار مي
، فشار مي آورند تا خودشان را به در اصلي تربيت كنند ميتنها به نگراني بسنده ن

شان در ها بچه. جوشند، اما نه موثر د، اما نه چندان، ميهستن. معلم برسانند
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هميشه . شوخي نيست، دانشگاه است. دارد ميشهر را بوي خون دارد بر . خطرند
صداي اعتراض مردم بوده است، هميشه سينه اش را سپر كرده است و هميشه هم 

له تا بود گلوله شاهنشاهي و حاال هم كه گلو. اش گلوله نشسته است به سينه
سرد را به   هاي اوباش مسلح به سالح. خيالش راحت است اي خامنهاما . اللهي حزب

اين . جان دانشجويان انداخته، پاسدارانش را هم بپا گذاشته و رفته است پاي منقل
كه بعدها قرار است بشود رياست جمهوري و رهبر انقالب اسالمي، معتاد »  آقا «

  هاي و ضدقهرمان اعي و محسنات قهرمان هااجتم  هاي من ويژگي. به افيون است
اگر كتاب ديگري هم در . كنم ميقصه نويسي كه ن. نويسم كتابم را، واقعي دارم مي

اهل . بنويسم، همين است ،مورد وضع امروز، همين امروز، و ديروز، همان ديروز
رده يا از تهديدهائي كه هميشه دور و برم را پر ك. اين نيستم كه به كسي باج بدهم

را بگيرند و بتركانند كه ديگر نيستم تا ام  مگر اين كه زهره. است، زهره ترك شوم
  . بنويسم

كه از آمران اصلي  اي خامنهنه تهمت است، نه افترا و نه كار سياسي، سيد علي 
مي . شبيخون تاتارها به دانشجويان ايران است، از ديرباز به افيون اعتياد دارد

از پيروانش هم، چه . صليب سرخ ازش تست خون بگيرد گوئيد نه، اجازه بدهيد
. اند شدهي،  بيشترشان معتاد »نهاد «پاسدار و چه كميته چي و چه بسيجي و چه 

  . اصال مملكت را اعتياد برداشته است
عراقي بود و بغداد هدف   هاي كه تهران هدف بمب افكن1364سال 

العظمي اهللا  ي آيت» آقازاده «خميني، سيد صادق طباطبائي   هاي موشك
معروف دوره شاه اند، پيش من گله   هاي طباطبائي قمي، كه پدر و پسر از ترياكي

اين آقاي  گفت مي. باعث اعتياد ايشان شده است» سيدعلي«كه اين كرد  مي
يعني كه در ماه محرم هر سال، در . ابوي بود  ي خانه» قندشكن«، سال ها اي خامنه

سيد صادق طباطبائي كه در ميدان . ش قندشكستن بودپدر اين آقا، فرا» بيت «
شهريور تهران محضر ازدواج و طالق و ثبت امضا دارد، يا داشت، ما را به قول  25
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، پنبه اش را زده اي خامنهخودش روزنامه نگار گير آورده بود و با افشاي سيد علي 

ند، يا حق و تحويلش نگرفته بود. به گمانم مورد بي مهري قرار گرفته بود. بود
در » امام خميني «شايد هم چوب ابوي را خورده بود كه با . حسابش نرسيده بود
  . گيري مذهبي داشت

و به » آقا «گويند باال مي  ي سرگردان اسالم، به آخوندهاي رده  ي در دايره
و آقازاده ها دلخور . » آقازاده «گويند  عظمي، مي  هاي اهللا و آيتاهللا  پسران آيت

. كه قندشكن ها برو بيا پيدا كرده بودند و پست و مقامي به هم زده بودندبودند 
خدا . اين آقا، هي به تعارف و يك بست يك بست، ما را ترياكي كرد: گفت مي

. كشد مي» نگاري «برايش نسازد كه ما را گرفتار بد بليه اي كرد، اما خودش 
. سان بيشتر مصرف داردخرا  ي ست از شيره و ترياك كه در خطهانگاري، تركيبي 

  هاي اللهي حزباگر زمان ابومسلم خراساني هم اين معجون بود، البد سياه جامگان 
مخصوصا در سبزوار و نيشابور، اين نگاري و . بغداد از كار در مي آمدند  ي خليفه

شهريان و روستائيان اين استان، . تقريبا همه گير است. شيره رواج فراواني دارد
واليت  «و » تمدن بزرگ «معروف به   هاي ديگر ايران در دوره  هاي نبيش از استا

  . اند معتاد شده»  فقيه
آمار نشان . در صد روستائيان خراسان معتادند 85دوسال پيش اعالم شد كه 

ايران نشان   هاي تكيده و زرد و افسرده و خانه  هاي ، آمار چرا، چهرهدهد مي
ميزان اعتياد در ايران نسبت به زمان شاه، بيش كه در دوره واليت فقيه،  دهند مي
در سبزوار و نيشابور و قوچان و بيرجند و تربت . درصد افزايش يافته است 50از 

 حيدريه و صدها روستاي خراسان، بيچاره نوزاد پيش از آن كه متولد شود، غير
م درصد باالئي از مرد. شود ميرسمي معتاد است و پس از تولد هم، رسما معتاد 

خورند، يا مبتال به  اين منطقه از ايران، از آن جا كه يا شيره مي كشند و مي
و  كشد مي، يعني كسي كه شيره »شيرگي «گويند  اند، به معتاد مي نگاري

زايمان هم تخدير   ي زني كه جنين در رحم دارد و تا آخرين لحظه. خورد مي
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محض آن كه بچه به دنيا به . ، فرزندش را پيش از تولد آلوده كرده استكند مي
آمد، عالوه بر آن كه مجبور است شير مسموم بخورد، يك حب ترياك يا شيره هم 

كه نوزاد معتاد است دانند  ميپدر و مادر . به دهانش؛ مثل غذا، مثل شير گذارند مي
بچه مرفين . و بيش از شير، براي تسكين و آرامش احتياج به شيره و ترياك دارد

در .. در اتاقي كه پر از دود ترياك است. د با مرفين بزرگ شودو باي. خواهد مي
پدر و مادري بايد بوسه بدهد   هاي و به لب. محيطي كه پر از چرت و رخوت است

فرزندش هم بايد معتاد . بچه معتاد است. دهد  مي كه هميشه بوي شيره و ترياك 
روستائي كه پدران   هاي ايران، و در خانواده  هاي حتي در آن قسمت از روستا. باشد

و مادران معتاد نيستند، يا پدر، مثل بسياري از پدران شهري، تفريحي ترياك 
و هنوز معتاد نشده است، وقتي بچه از دل درد و گوش درد و هزار درد  كشد مي

ديگر، مي نالد و مي گريد، فوري ترين و موثرترين دارو براي تسكينش، يك حب 
مرفين . شوند ميمعصوم هم، به همين شيوه معتاد   هاي خيلي از بچه. ترياك است

  . توي خون شان رود مي
ايران، نه دارو بوده و نه دارو هست كه جاي ترياك را   هاي در عمق روستا

روستائي يك پزشك باشد و داروئي را كه پزشك تجويز  1200وقتي براي . بگيرد
به پزشك و نرخ پزشك،  نشود پيدا كرد، و در روزگاري كه هزينه رسيدن كند مي

و . بسا از نرخ مردن بيشتر باشد، چاره اي جز توسل به مرفين باقي نمي ماند
دولت . روستائيان كه زنده بودن را تا مردن مي شمرند، راهي جز اعتياد نيافته اند

مردمي را كه . اند زدهحاكم برايران هم، خود به اين اعتياد دامن   هاي ها و رژيم
ترياك و شيره و هروئين و    به در پي و بي حالي باشند، يا در يكسره در رخوت

 شود ميروزگار كدر را، راحت تر . حشيش، بي دغدغه تر مي توان زير مهميز كشيد
و ابعاد اعتياد را  زند ميهمين است كه حكومت اسالمي، نعل وارونه . سياه كرد

  . كند ميگسترده تر 
  العظمي طباطبائي قمي كه خود از اهللا  يتآ  ي »آقازاده «سيد صادق طباطبائي، 
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  : گفت ميست، اوفادار قديمي   هاي ترياكي
كه (، از ترس ماموران مبارزه با مواد مخدر زمان شاه اي خامنهاين آقاي ... «
بيشتر وقت ها بربام مساجد ) خود معتاد بودند، يا مواد مخدر مي فروختند، اًاكثر

قازاده بوديم و پليس هوامان را داشت، با خود مشهد نگاري مي كشيد و ما را كه آ
آخوندها و (چنين بود كه ما معتاد شديم . برد كه اگر گير كرد، خالصش كنيم مي

اي  حاال اين شيره). ما: گويند مي باال، عموما به جاي من،   ي رده  هاي آخوند زاده
  »...شده است رئيس مملكت

قازاده دو مدار باالتر رفته است و بعدها، پيش از فرار از ايران، شنيدم كه آ
آنوقت ها كه هنوز كالس اول بود و فقط ترياك و شيره را قاطي . كشد ميهروئين 

امام هم،   ي »آقازاده «كه سيد احمد خميني كرد   ميكشيد، تعريف   و ميكرد   مي
  .كشد ميايشان   ي هفته اي دو سه روز، ترياكش را در خانه

  : را هم بگويم كه استناد قضيه روشن شود دليل و مكان اين مالقات
بار بمباران شد، پيچيده بود كه راديو بغداد اعالم  44كه تهران  1364سال 

خانه اجاره اي من هم در . تهران پارس را بمباران نخواهد كرد  ي كرده است منطقه
محمد دهقاني، خبرنگار پيشين سرويس شهرستان . تهران پارس بود 162خيابان 
اگر تا به حال بازنشسته يا (و كارمند بعدي روابط عمومي اين موسسه،  كيهان
، به من تلفن زد كه راديو بغداد چنان گفته است و شوخي )نشده باشد اللهي حزب

و التماس دعا داشت كه منزل مرا، تا فرونشستن موج بمباران، پناهگاه . هم نيست
فردا شبش، . دادم و خداحافظكليد را . آمد هايش با خانم و بچه. پذيرفتم. كند

اهللا  سري به ايشان زدم ببينم كم و كسر دارند يا نه كه دهقاني موضوع اعالميه آيت
شنيده بودم كه . سي. بي. من از بي. طباطبائي قمي عليه خميني را مطرح كرد

اما چون اهميتي برايم . امام را زده است  ي مذهبي پنيه  ي طباطبائي در جنبه
متن اعالميه پيش . رابطه دارداهللا  دهقاني گفت با پسر آيت. ردمنداشت، پي نك

درد من ه در آستين دارد كه باست و كلي افشاگري و اطالعات » آقازاده«
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ايشان هم واقع در خيابان دولت كه   ي بمباران هم كه شديد است و خانه. خورد مي
هم در رفت قانعم كند سيد صادق را . چندي پيش اطرافش بمب خورده بود

. پناه بدهم كه گفتم خودت هم جمع كن بزن بچاك، آخوند محال استام  خانه
تاكيد كردم كه با لباس . دوستاني كه با من بودند، قانعم كردند كه كوتاه بيايم

  . آخوندي نه، الاقل با ظاهر آدم حسابي ها بيايد
جا  و اين هنوز از پاشنه در تو نيامده بود كه گفتم ما غليظ غيرمسلمانيم. آمد

. ما هم كه غليظ مسلمانيم، چندان اهل نماز نيستيم: خنديد و گفت. نماز ندارد آقا
اگر گاهي بخوانيم، حكم همان نرمشي را دارد كه شما غيرمسلمان ها گاهي 

هم از  اين: رودربايستي، مثل خودش خنديدم و گفتم بي. شويد مرتكب مي
اشكال مردم  اين:  كرد و جواب داد خنده معني دارتري. يات عظامآ  هاي آقازاده

قربان،  آخوند، آخوند است. اند ها را خورده»آقازاده «ها و » آقا «است كه گول 
پدر . آخوند هم شكل آدم است، آخوند هم دل دارد. عظمي و غير عظمي كه ندارد

را هم كه البد شماي غير مسلمان، از من مسلمان بهتر  هايش سوختگي
  .شناسيد مي

. يمشد ميهفت هشت نفري . جا خوش نكرده اُرد چاي داد. نشستيمنشست و 
سياهي را كه توي نايلون پيچيده بود   ي رك و راست دست كرد توي جيب و شيره

به بقيه هم . درشت گذاشت دهانش و فنجان چاي را رويش  ي در آورد، يك تكه
ور و سات را تازه به خانمش دستور داد كه بلند شود س. بفرمائي زد و غالف كرد

بلند شد، ذغال و منقل آماده را » آقازاده «خانم . دهقاني قبال گفته بود. جور كند
آقا هم دست .  از كيف آقازاده در آورد و مثل برق آتش روشن را گذاشت جلو آقا

با وسواس و عشق . كرد آن يكي جيبش و يك لول ترياك زرد سناتوري در آورد
ان مقدار شيره قاطي كرد و با چاقوي مخصوص، عجيبي، يك بست ترياك را با هم

حاال نكش كي . شروع كرد به كشيدن. نبود. معجونش را عمل آورد و بفرما زد
يكي از همان معجون ها را هم براي خانمش درست كرد و برايش گرفت و . بكش
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آقازاده، همانطور كه وافور . جيز و نفسش جا آمد و جيز. بانو هم كه خبره تر از آقا

عيال ما عربي هم خوب مي : براي بانو گرفته بود، خنده مليحي زد و گفت را
چادرش را به كمر بست و از پهلو گره زد و چه رقصي . و بعد از شام رقصيد. رقصند
  . ايرج ميرزا انداخت  ي اما روسري را بر نداشت و بازهم مرا ياد عارفنامه. هم كرد

خيابان پدرثاني به صدتومان   ي هسرشام، يك بطر عرق خانگي را كه از ارامن
يم خورد ميتوي بمباران ها، گاهي كه گيرمان مي آمد، . خريده بوديم، بازكرديم

اگر چه تجربه داشتم كه با اين جماعت شوخي نبايد كرد، به . كه الل از دنيا نرويم
الخبائث ام   مرتضي علي  ي آقا مي بخشندكه ما مي خواهيم سر سفره: خنده گفتم

اتفاقا ! الخبائث كدام است جانم، بفرمائيد آب حياتام    :تيز و بز جواب داد. مبخوري
جنگي . ما هم بي ميل نيستيم همراهي كنيم، اما اگر ويسكي داشتيد بهتر بود

آورد و نشست . سه ديوار آن طرف ترم كه مي دانستم دارد  ي زنگ زدم به همسايه
ي كه وقتي آمده بود لباس شخصي به العظمي طباطبائي قماهللا  آيت  ي و آقازاده

  . ، بي انصاف نصف جاني واكر را تاپايان غذا بلعيدكرد ميتنش گريه 
، دوسه روز پيشش برايم كرد ميكه در يك شركت روسي كار  ها بچهيكي از 

آقا مي بخشندكه ماي : گفتم. بازش كرديم. يك حلب سه كيلوئي ژانبون آورده بود
: گفت. مرتضي علي گوشت خوك بخوريم  ي سفرهخواهيم سر  غير مسلمان مي

حرام و حالل ديگر . ، اين لذيذترين گوشت است! بخشش براي چه قربان
خارج . ه است، لطفا براي من و عيال هم مقداري از حلب خارج كنيدشد ميقدي

مي بخشيد، فرق : گفتم. كرديم و آقازاده و بانو، ژانبون را چنان خوردند كه باقلوا را
  . ست كه شما آقازاده نيستيد و من هستمادر  اين : و شما در چيست؟ گفت بين ما

آقازاده كه خودش را ساخت، تازه دست كرد جيبش اعالميه ابوي را در آورد و 
برادرانم فرهاد و فريبرز و فرزاد بودند و تني . به صداي بلند شروع به خواندن كرد

ئي قمي، زيراب امامت خميني را العظمي طباطبااهللا  ماحصل، آيت. چند از ياران
  ركيب مثلث ـرا، از ت» علي ولي اهللا «است و شعار »  ملحد «زده بود كه حضرتش 
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  خواسته ثابت  حذف كرده و» اهللا  علي ولي - محمد رسول اهللا - اشهدان ال اله اهللا«

  . و نه حضرت علي» ولي اهللا «كند كه حاال منم 
 ،ال و ويسكي كارساز آمد و معجون اثر گذاشتآقازاده كه تركيد و زد با  ي شيره

همه را ريخت   ي اش سيد احمد و پته» آقازاده «شروع كرد به زدن پنبه خميني و 
،  – 1364 –بود كه آن سال  اي خامنهروي آب كه يك موردش همين سيد علي 

هم، مثل خود او  اي خامنهگفت كه سيدعلي . شده بود رياست جمهوري امام
است و ايشان را آن خبيث كه نگاري مي كشيده معتاد كرده است » بمب افكن«

هم ترياك  ؛سيد احمد خميني هم معتاد است گفت مي. ام كه شرحش را قبال داده
 گويند مي و هم شيره مي اندازد باال كه اهل اين كار، به اين جور معتادان  كشد مي

امام خالي روزي يك اسپري مخصوص در اتاق  گفت مي. بمب افكن دو طرفه
قيمت هر اسپري، به  گفت مي. در آيد» نشاط «تا راحت نفس بكشد و به  كنند مي

كه آن اسپري ام  و من هنوز سر در نياورده. ارز بازار سياه، دويست هزارتومان است
خانم سيد صادق هم در وصف چشم چران بودن و . ديگر چه معجوني بوده است

ها  ، سخندادند ميبه آن » خانم باز «وان سيد احمد كه خود ايشان عن نهزره بود
ها را از من بهتر » آقازاده «مردم جنس آخوندها و   ي گفت كه حاال ديگر همه

العظمي طباطبائي قمي، جوري بيان اهللا  البته عروس آيت. اند و گفتن ندارد شناخته
 امام براي خود ايشان هم نقشه  ي كه ما حدس زديم حتما آقازادهكرد  ميمطلب 

  . بايد تجربي مي بود ، اكثراًآورد ميداليلي كه . كشيده بوده است
  
  

21  
  

دور و بر در اصلي تربيت معلم، به عرض خيابان، و تاپشت در، مثل مور و ملخ 
هر چه نعره مي كشند و چانه مي زنند و چوب و . اند؛ تنگاتنگ و نفس بر ريخته
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دانشجوئي كه باالي . شود ميچرخانند، در باز ن چماق را به تهديد دور سر مي

بر  ؛، صدايش رازند ميدرآهني نشسته است، و از موضع صد در صد اسالمي حرف 
  : كوبد كه آمده از هفت بند خروشان، به سرو كله و گوش مهاجمان مي

ما خودمان دفترهاي سياسي را . كنيم ميما خودمان تربيت معلم را پاك « 
يك اتاق در اختيار دانشجويان سياسي گذاريم حتي  ما خودمان نمي. بنديم مي

  . »باشد
اند باالي درخت و رفيق بردر نشسته شان را  دو دانشجوي ديگر هم، رفته

هنوز اين يكي تمام . كنند ميحرف ها را، عين توپ، به همديگر رد . كنند ميكمك 
 ،دانشجوئي كه از درخت سمت راست باال رفته است. كند مينكرده، آن يكي شروع 

  : كشد مي فرياد
ما نمايندگان انجمن اسالمي دانشجويانيم، خودمان دستور امام را اجرا  «
  .»كنيم مي

تعار خميني باشد كه اسـم مس»  منافقين «از امام گفتنش پيداست كه بايد از 
كمونيست كه براي توجيه خويش نزد . كمونيست نيست. است براي مجاهدين
احسان طبري هم كه در زندان خميني . دخوان قرآن نمي  ي مهاجمان، يك ريز آيه

تمام بند و نيم بند،   هاي تبديل شد به مفسر قرآن و شد استاد تحويل دادن آيه
توده اي ها اين است كه عقايدشان   هاي از ويژگي. كمونيست كه نبود، توده اي بود

   .توانند عين لباس زيرشان، و به اقتضاي موقعيت، هفته اي يكبار عوض كنند را مي
  

نه . تا اين جاي كار، دست كم رسما حرفي از امام و دستور امام در كار نبوده
 ها دانشگاهاسمي از امام برده، نه خلخالي، كه دستور صريحي در مورد  اي خامنه

برد، دارد افشاگري  پس معلوم است دانشجوئي كه از امام اسم مي. داده باشد
هم، در همه مراحلي كه تا  اللهي حزباوباش . ها اللهي حزب، اما به لباس كند مي

درود  «، شعار   – 59فروردين  29عصر جمعه   –اين لحظه از سرگذرانده ايم 
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پس معلوم است آن مسلمانِ . اند، نه درود بر امام داده» مرگ بر فدائي –اي خامنهبر

و خط  كند مي» كارسياسي«بردرخت ايستاده، دارد ضمن تالش براي دفع تهاجم، 
بايد از مجاهدين باشد، اما حتي . كه اين همه زير سر آن خبيث است  دهد مي 

  .گيرد يكي از آن بوزينه ها نكته را نمي
اي ديگر از دانشجويان هم، به عنوان نمايندگان انجمن اسالمي، در  عده
. اند شدهمهاجمان جمع   ي تربيت معلم، پشت در اصلي و سينه به سينه  ي محوطه

 كنند مياشاره » فرمايشات امام «خوانند و به  يه قرآن مييك خط در ميان هم آ
گردن شان بر   هاي رگ. زيستن اللهي حزبكه يعني رمز دو آتشه مسلمان بودن و 

ها  آيه. آمده، چشم هاشان از فرط فرياد سرخ شده، و چهره شان گل انداخته است
زور . ته اندخوانند؛ و با مخرج عربي، كه گوئي بر منبر نشس را چنان غليظ مي

تر و خط  تر و مسلمان مومن ها آنزنند تا به تاتارها حالي كنند كه خودشان از  مي
اند سه روز مهلت را بايد رعايت  ، فرمودهاي خامنه، يعني » آقا «ترند واصال  امامي

انقالب وارد عمل خواهند »  مسئولين «و »  نهادها «كرد و تازه پس از آن هم 
فشارها بيشتر شده است، چوب ها برگرد سر . رود ميبار  اما مگر كسي زير. شد

فشار، به دانشجوياني هم كه خود را   هاي گروه. تر و حرف ها تندتر تاتارها رقصان
» فرمايشات امام «قرآن و   هاي نماينده انجمن اسالمي معرفي كرده و پشت آيه

  . دهند مياند، يكسره فحش خواهر و مادر   سنگر گرفته
. رود ميتاتارها آب   ي فروردين، عده 29بعد از ظهر جمعه  6ساعت در حدود 

تا  روند مياند فتح تربيت معلم چندان آسان نيست،  شان كه قانع شده گروهي
براي فتح اين قلعه، . ديگر از دست ندهند  هاي فرصت را براي شبيخون به دانشكده

ت و در نشسته و به شايد هم ادعاي دانشجوياني را كه بر درخ. وقت بسيار است
جماعتي شان هم، كه چندان نيستند، . ، باور كرده باشنداند شدهنرده ها آويزان 

 تكنيك، دست كم در آن عصر پلي  ي احتمال تكرار واقعه. مانند به چانه زدن مي
  . به خيابان شانزده آذر گل نسرين بچينيم گرديم ميبر . رود ميملس، ن
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از آن سه دانشجوي  گويد مي. است محمد هم خودش را به ما رسانده

اند، اما سومي كه خون  اند، زنده ، دو تن شان؛ اگرچه سخت آسيب ديدهتكنيك پلي
دفرانسيال  رببا چوبي كه برسرش مهره شش . ريزي مغزي كرده بود، مرده است

اند و احساس خود رستم بيني  گرز برداشته. كاميون زده بود، برفرق او كوفته بودند
وقتي . اي برسينه اش اهللا، چنان برسرش نشسته است كه گلوله گرز حزب .كنند مي

، كه قرار بوده است مهندس شود، بغضش مي كند ميحال آن دانشجو را تعريف 
حال . كند مينيمي از ماجراي انتقال آن سه به بيمارستان را، با گريه بازگو . تركد

خطرناك . پيش نيستديگر آن محمد چند ساعت . عجيبي پيدا كرده است محمد
اگر چه نه به خواست من آمده است و . ممكن است كار دست خودش بدهد. است

و تشر  دارد ميگذارد و نه بر  نه مي. كنم برگردد خانه نه به حرف من، پيشنهاد مي
تواني بكشي،  اگر نمي! كه به سفارش تو برگردم؟ام  مگر به ميل تو آمده: زند مي

. شوم خارانم و سوار مي سرخم را با دست مي  هاي يكي از گوش!  خودت برگرد
با خودم، در آن پيكان عهد . كه روي پاي همديگر نشسته اند اند شدهآنقدر سوار 

اتومبيل مانده است ميان دو پاي   ي دنده. ايم هشت نفر ، اما سرحال، شده بوق
  . كند ميو او دنده عوض  گيرم ميمن كالچ . محمد
  

شنويم كه  ويان پيشگام و دانشجويان مسلمان، ميدر اطراف مركز دانشج
فشار، همزمان به مدرسه عالي پارس، دانشكده حسابداري و دانشكده   هاي گروه

همزمان   هاي ، هجومكنيم ميهر جور حساب . اند بردههنرهاي دراماتيك هم يورش 
ان هرهمان سيلي صورت گرفته باشد كه از دانشگاه ت  هاي تواند به وسيله شاخه نمي

فشار، از پيش به   هاي كه گروه دهند ميدانشجويان خبر . زده است بيرون
و سيلي كه از دانشگاه راه افتاد،  اند شدهيك و دو سه و چهار تقسيم   هاي شماره

، اي خامنه  ي همزمان با شروع معركه. تازه يكي از اين شماره ها بوده است
ما نمي . كمين كامل است. اند داشتهديگر؛ در نقاط ديگر، آماده باش   هاي شماره
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ما از تربيت معلم . ندآورد ميديگر خبر   هاي بچه. توانستيم همزمان همه جا باشيم
كه محل دانشكده هنرهاي » آب سردار «از  ها آندهيم،   خبر مي تكنيك پليو 

فشار در حمله به دانشكده هنرهاي دراماتيك،   هاي گويند گروه مي. دراماتيك است
اند، و  برخوردار بوده. س .مسلح به تفنگ ژ  هاي شتيباني كامل كميته چياز پ

  . اند كردهشليك هم 
درِ اصلي دانشكده را باز كنند و از ديوار  كنند ميمهاجم سعي   هاي وقتي گروه

زد . شوند ميدر گير  ها آنباال بروند، عده اي از مردم، به طرفداري از دانشجويان، با 
كه در نتيجه اش عده اي از مردم و تني چند از  گيرد مي و خورد سنگيني در

صداي آژير آمبوالنس ها، از شروع درگيري، . دارند ميها، زخم بر  اللهي حزب
كه اوباش  اند كردهدانشجويان، از درون چنان مقاومتي . دارد ميخيابان ها را بر 
كار شوند، مورد جماعتي از ايشان، پيش از آن كه دست به . اند امام متحير مانده

و به همان سوئي كه آمده اند، پرتاب  گيرند ميمتقابل دانشجويان قرار   ي حمله
 شوند ميمسلح كه قرار بود فقط تامين بايستند، غيرتي   هاي كميته چي. شوند مي

، شوند ميعده اي از دانشجويان زخمي . و دانشكده را ديوانه وار به رگبار مي بندند
در نخستين يورش ، از آن جا كه تاتارها از بيرون . كنند ميباز ناما در دانشكده را 

دانشكده هنرهاي دراماتيك » فتح «اند، موفق به  هم با مقاومت مردم رو به رو بوده
بعد، خود هنرهاي دراماتيك را، مثل گرگ از هم   هاي اما، در سال. شوند مين

فشار ناچار   هاي ه گروهحجم در گيري مردم چنان سنگين بوده ك ظاهراً. درند مي
  . فراواني، صحنه را ترك كنند  هاي با به جا گذاشتن زخمي اند شده

. عده شان بيشتر است. گردند مي تاتارها بزودي بر. بوي خون تندتر شده است
هم، سربازان گارد شاه، در همين نقطه  ماه پيش نوزده. گرم دارند  ي اسلحه
همين جا . ردار و خيابان ژاله و ميدان ژالهگرم داشتند، در همين آب س  ي اسلحه

و چه خون ها كه به ضرب . 1357بود كه جمعه سياه راه افتاد؛ هفده شهريور 
با عكس هائي كه از اجساد شماره دار در . گلوله ارتش شاهنشاهي به زمين نريخت
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 هائي زهرا برداشته بودند، و به نوشته روزنامه ها و به شهادت چشم غسالخانه بهشت

هزار و ششصد و پنجاه نفر را، همان روز، و در همين  كه يكي مال خود من بود، دو
هلي كوپترهائي كه بعدها   ي با گلوله. س. تفنگ ژ  هاي جا كشته بودند؛ با گلوله

يكي از كارمندان دفترشاه كه در لندن مصاحبه كرده بود و به شاه خودش 
  . ها سوار بود ي از همانبريك» پادشاه جوان بخت «، » قصاب  « گفت مي

را، محمدرضاشاه پهلوي و ژنرال اويسي فرماندار نظامي  1357سيل خون سال 
شاه اهللا  و روح اي خامنهرا ، ژنرال  1359تهران راه انداخته بودند و سيل خون سال 

  . كشت و حاال هم، عمامه واليت فقيه تا بود، تاج شاهنشاهي سفيه مي. خميني
هم پول نفت را . عده شان بيشتر است. گردند باره بر ميتاتارهاي جديد، دو

كه عبور از سد  اند شدهاما حالي . اي را گرم و قصاب حرفه  ي دارند و هم اسلحه
. نيست كردند و جنبش دانشجوئي ايران، به آن آساني ها هم كه فكر مي ها دانشگاه

ر باشند و به جاي راه و ت بايد بي رحم. بايد بيشتر بكشند. تر بتازند بايد همه جانبه
  .  )كنند ميكه همين كار را هم . (مزرعه و برق ، دار و زندان و گورستان بسازند
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زمين تفته شكاف برداشت و لرزه بر شكاف افكند و دهان 
زمين خشك آمده . زمين خشك آمده تفتيد. بازكرد و فوران زد

  . سوخت
  

. داشت و دانه دانه شدهر گياهي كه بازخواست برويد، ترك بر
  . گياه خشك شد. گياه برزمين باريد

  
  .خشكيده بود  هاي برگ  ي پهناي روزگار، گاهواره

  
هيچ درختي، برگي نداشت و هيچ برگي به رقص گياهان 

  . دلخوش نبود
  

باراني كه در انتظار بارش مرده بود، تصوير   ي تكيده  هاي پنجه
  . ق بر مي خاستهولناك ابري بود كه از زادگاهش حري

  
باراني كه مرده بود، از . ابري كه خواست ببارد، باران نداشت

خشكيده تابوتي ساخته بود به طول وعرض گياهان   هاي برگ
  .شرمنده
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22  
  

، اند شدهاند و فربه  چاق و چله، كه فراوان از زباله داني خورده  هاي سوسك
  هاي د؛ به مسجدها و پايگاهان اند و به سوراخ هاشان خزيده روشنائي را ديده

و به شوراي انقالب و البد جماران، مقر بدكاران . ها و مناطق چندگانه سپاه كميته
. شود مياما، كم كم روز هم دارد تاريك . كه بوي گندش دنيا را برداشته است

چيزي نمانده است كه زايمان زمين مختل شود و تكثير ديوانه وار حشرات، جلو 
آن وقت است كه . بگيرد، اگر اصال خورشيدي در كار باشد نور خورشيد را

  . دارند مي ها زمين را بر سوسك
تر  هواي ملس غروب جمعه، با تاريك. خيابان كنار دانشگاه خلوت شده است

 هايش دانشجويان، زنجيري را كه خود حلقه. شدن روز، به سردي زده است
حرارتي كه از آخرين شعله ها   ي پراكنده و با ته مانده. اند داشتهاند، بر بوده
، در اطراف و در مركز دانشجوئي ايستاده اند به بحث پيرامون آن چه از گيرند مي

  »برما چه رفته است باربد؟ «راستي، . صبح آن روز بر ايشان رفته است
  

آب   ي آخرين خبر اين است كه پنج دانشجوي هنرهاي دراماتيك، در عرصه
و دو چند ايشان هم، از مردمي كه به حمايت  اند شدهسردار، بدجوري زخمي 
به زنده . كه از اين مجموع، سه تن بدحال اند گويند مي . فرزندان شان آمده بودند

درگيري . جان آدمي چه ارزان است. ماندن دو دانشجوي دراماتيك، اميدي نيست
. است كه هنوز اول عشق دهد  مي زمينه نشان . فروكش كرده، اما فروننشسته است

  .آن چه امروز بر ما گذشته، چشم زهري بيش نبوده است
  رار درمانـدن ـانم كه اصـر آن دارم تا محمد خسته و مـانده را به خانه برسـس
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گاهي وقت ها، آدمي بيش از . خود من هم دست كمي از او ندارم. كند مي
براي . شود ميموضوع لطمه و آسيب برايش حل . شود ميظرفيتش لجوج 

نه كه دردهايش را مخفي كند، نه، درد خودش مي . چرتكه نمي اندازد هايش قدم
تا  رود ميآدم . شود ميروح نهيب   ي همه. زند ميتن به درد نهيب   ي همه. گريزد

كه روزهاي كنم  ميقانعش . باالخره به جائي كه آرزو دارد برسد، يا، بماند و بشكند
. اعتي بخوابد و تجديد نيرو كندبد نيست چند س. تري را در پيش داريم سخت
و باز همان جدال . اگر خودت بريده اي برسانمت خانه گويد ميباز . رود ميزيربار ن

بعضي وقت ها . محمد براي خودش يك پا مدعي شده است. لفظي و همان نگاه ها
همان جا در دفتر  خواهد مي. دهد  مي را خجالت » رفيق « منِ هايش هم، با رشادت

با . گيرم ميپيشگام تماس   هاي با بچه. بماند و در آماده باش باشد دانشجوئي
محمد براي خودش كسي . گيرند ميحسابي تحويلش . كنند ميخشنودي قبول 

  ي نزديك شد كه شد مسئول بردن روزنامه ها بچهبعدها، آنقدر به اين . شده است
  .ارگان به بخشي از مازندان

چند تومان بيشتر پول توي جيبم . شي كنممن بايد بروم چند ساعتي مسافرك 
از وقتي كه از روزنامه . نيست و آخرين سيگارم را هم، طفلكي محمد خريده است

هم فال است . بگذرد» اموراتم «به مسافر كشي تا ام  ، افتادهاند كردهكيهان بيرونم 
من مي روم و . كنم ميبا حال و روز مردم هم بيشتر برخورد نزديك . و هم تماشا

  . محمد مي ماند
ام  به خوردن غذائي و بازي دلنواز با دختر سه ساله. اول سري به خانه مي زنم

چشم مادرش از . كند مي، خستگي را از تنم در هايش بوسه ها و بابا گفتن. ختن
مي ترسد مثل . كه با من بيايد كند مياصرار . ترسيده است» برنامه ها «اين جور 

ه چماقداران و سربازان شاه به جان مردم افتاده بودند، آخر شب سر ك 1357سال 
كه ارتش و  1357بهمن سال . بيمارستان هزارتختخوابي در آورد  ي از سردخانه

. اسفند حمله كرده بودند 24شهرباني شاه به دانشگاه و تظاهرات مردم در ميدان 
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. شهرباني شاه شدم از كوماندوهاي»  ريو «جلو سينما اونيورسال گرفتار يك 

گذاشتند نيرو عليه مردم  نمي. همافران نيروي هوائي، جانب قيام را گرفته بودند
از فرمانداري نظامي تهران تيمسار رحيمي و . نيروي زميني چرا. وارد ميدان شود

مردم شليك   ي فرمانداري نظامي ايران تيمسار اويسي دستور مي گرفت و به سينه
دم از قانون . ست وزيرشان هم كه دكتر شاپور بختيار بودسردسته و نخ. كرد مي

زرهي اهواز را  91زد و لشكر  اساسي و استقرار عدالت اجتماعي و دموكراسي مي
. راه انداخته بود كه با توپ و تانك به شهر بريزند و مردم را به خاك و خون بكشند

و جلو دانشگاه . ام بوده خبر ، من بياند كردهگفت اين ها سرخود عمل  آن وقت مي
كارمن نبوده است، ارتش سرخود عمل  گفت ميانداخت و  تهران قتل عام راه مي

ماند تا آن گونه برود كه با . كه در اثبات انكارش استعفا كند گفت مياقال ن. كند مي
  . موسوي خميني رفتاهللا  آمدن روح

ا داشتيم به خاطر وضع نيروي هوائي و شدت عمل نيروي زميني عليه مردم، م
مرگ به نيروي  –درود بر نيروي هوائي  «: يم كهداد مي به اين شعار پرو بال 

مردم از كوچه بغل سينما اونيورسال فرار . ي شهرباني رسيد»ريو «كه » زميني
تا آمدم به خود بجنبم، كوماندوها ريخته بودند . كردند و من فرصت پيدا نكردم

  هاي اما نشد، آژان. زنامه فروشي جلو سينماودم را پرت كردم پشت ميز روخ. پائين
وقتي ديدم سرم گيج . م زدندمخورد ميتا . و گرفتندم به باد باتون برقيشاه ديدند 

توانم را جمع كردم و فرياد   ي و چيزي نمانده است به زمين در غلتم، همه رود مي
و مادر  آژان ها، چند فحش خواهر  ي سردسته» !بابا من خبرنگارم «: كشيدم كه

آخرش افتادم و وقتي به » !بزنيد مادر قحبه رو، خبرنگاره «: چاشني كرد و داد زد
ند كوماندوها مرا به همان حال گفت مي. هوش آمدم، بيمارستان هزارتختخوابي بودم

چرخاندند  را در برده بودند و مدتي روي دست ميام  رها كرده بودند و مردم جنازه
محمد ابراهيميان خبرنگار روزنامه . ار مملكته كه كشتنشاين روزنامه نگ! مردم: كه

اطالعات، براي كسب خبر آمده بود بيمارستان كه بعدش تلفن زد و همسرم را 
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وقتي به بيمارستان رسيد، يكراست بردندش به  گفت ميخودش . كردخبر
ن سردخانه و اتفاقا جنازه اي را نشانش دادند كه عين من بود، با همان قيافه و هما

و حاال نمي . بيچاره غش كرده بود و افتاده بود. لباسي كه از خانه بيرون زده بودم
شاخكش گرفته است كه اين رفتن، . احساساتي هست، اما سياسي نه. گذارد بروم

كار به بازشدن پنجره و تهديد به . دليل آوردن بي فايده است. از آن رفتن هاست
آخرش بچه را مي سپريم به . كشد يمخودكشي از طبقه پنجم كوي نويسندگان 

  . كالچ و دنده و حركت. خاله ها و راه مي افتيم
به مقصد  خورد مي، مسافري به تورم كنم ميبيست و دوسه توماني كه كار 

بين راه، مسافر باالي شهري . دانشكده حسابداري بگذرم  هاي ونك كه بايد از طرف
كه بايد ببرمش توي خيابان  كند مي ما، با يك من فيس و افاده، با من اتمام حجت

  . دانشكده و درِ خانه پياده اش كنم
و . ت. د. با ته ريشي در انتظار گرد د. س. كميته چي ها؛ مسلح به تفنگ ژ

به لبخندي گشوده است، راه را بسته اهللا  د سيما سازي حزبلبي كه به خالف قواع
: گويند مي . انه اش پياده كنمكه اجازه بدهند مسافرم را درِ خ كنم مياصرار . اند

اگر برويد توي خيابان، هم . كنند ميحسابداري دارند زد وخورد  جلو دانشكده
خبر درگيري را با خوشحالي . ، هم خودتان راكنند ميتان را داغان  ماشين

دوم هجوم تاتارها باشد   ي اين بايد مرحله. گل از گل شان شكفته است. دهند مي
خبرما اين بود كه به دانشكده حسابداري هم، . ردا شروع شوديم فكرد ميكه فكر 

ديگري را هم   هاي پس بايد گروه. اند شدهو موفق ن اند بردهيكبار بعد از ظهر هجوم 
گردم رو  و بر مي كنم مي» بردارانه «اي  خنده. ديگر فرستاده باشند  هاي به دانشكده

. ام، همين جا بايد پياده شويد دهكه شرمن كنم ميبه صندلي عقب و مسافرم را نگاه 
كه بايد بروم  كند مياما حريف با سماجت نشسته است و با نگاه متفرعنش حكم 

بردار  «به  كند ميكه وقايع آنروز را از من شنيده است، رو  همسرم. توي خيابان
كنيد كه  ، پس شما چرا دخالت نميكنند مياگر دارند زد و خورد : كه» پاسدار
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مردم  «: دهد  مي يكي از كميته چي ها، با لحني مهربان جواب  يريد؟جلوش را بگ

خواهند طبق فرمايش امام بروند دانشكده را بگيرند، اما دانشجويان پرروئي  مي
  » !بيرون نمي آيند كنند مي

چون ورود به خيابان، دست كم با اتومبيل امكان نداشت، بيش از آن اصرار 
 و بابه پاسدار كميته  كنم ميان شان را بفهمم، رو اما براي آن كه مزه ده. نكردم

به كمك  روند ميپس چرا برادران كميته ن: لحني خودماني و دلسوز مي گويم
گوئيد دستور  مردم تا دانشجويان پررو را از دانشكده بكشند بيرون؟ مگر نمي

دو  ما فقط. كنند ميدارند به مردم كمك . زيادند ها بچه «: دهد مي جواب آقاست؟ 
خيالتان راحت . سر خيابان را بسته ايم كه ضد انقالب به كمك دانشجويان نرود

  . »توانند مقاومت كنند زياد نمي. باشد
گذاشتيم توي دنده كه را بيفتيم و مسافرم را گوشه اي پياده كنم كه شروع 

و » اگر خيلي ناراحتي، خودت هم پياده شو برو به كمك برادران «: كرد به توپيدن
» اللهي حزبكثافت  «ل را انداخت طرف صندلي جلو، در را محكم بست و يك پو

  . كردم مياولين باري بود كه از ناسزا شنيدن كيف . هم نثار ما كرد و رفت
دو سه بار صداي تك تير . را خبر كنم ها بچهسرازير شدم طرف دانشگاه كه 
ر آدمي بپرد جلو، سرعتم چندان است كه اگ. آمد و سرعت كه گرفتم، صداي رگبار

  . يا اتومبيلي از فرعي بزند بيرون، ترمز كردن همانا و چپ كردن همان
 گويند مي . خبر دانشكده حسابداري را گرفته اند. هركسي از جائي خبري دارد

. يكي از دانشجويان حسابداري هم، تا آن زمان، در اين دانشكده كشته شده است
اما . يورش دوم، به فردا نكشيد. م درست بودحدس. اند شدهعده اي هم بيمارستاني 

از ما، انگاري . پراكنده و دور. هستند، اما نه چندان. هنوز اين طرف ها نيامده اند
كي . شمرند تعداد ما را هم مي. انگاري كه ديده باني گذاشته اند. اند كه فقط مراقب

زدند  مي شايد حدس. ، همه را زير نظر دارندشويم مي، كي كم شويم ميزياد 
ها و  ها، راه كارگري دانم، پيشگامي تا جائي كه من مي. ما مسلح باشند  هاي بچه
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ها رسما حضور داشتند و دانشجويان مسلمان به صورت غير رسمي و  پيكاري
ها  ند پيكاريگفت مي. اي در كار نبود به هر صورت، از اين طرف اسلحه. پراكنده

اگر اسلحه اي در كار بود، از چشم من كه تا . ندگفت مياسلحه دارند، اما بي خود 
، يا خودم گفت ميديد و به من  آخرش ماندم، پنهان نمي ماند، يا كسي مي

دنبال فرصت . كنند ميدارند سبك و سنگين . نه، از ما كسي مسلح نبود. ديدم  مي
  . وقت را مي پايند. گردند مي

  
در اطراف دفاتر ، هنوز 1359 فروردين 29 جمعه تا ساعت ده و نيم شب

محمد هم به ما ملحق . اگر چه پراكنده، اما هستيم. دهيم دانشجوئي كشيك مي
كه خواب به چشمانش  گويد مياگر چه شب قبلش هم نخوابيده است، . شده است

  .آيد مين
اصال كسي نبود جز دو سه تا از ما و چند تائي . ساعت يازده شب خلوت شد

اگر حمله . اي شده بود و چه لقمه.  ده تندر دفترها بودند، دست باال. ديگر
تر  سازماندهي، از اين چشمگيرفقر . ، كسي نبود جلودارشان باشدكردند مي

، ظهر و عصر اند آوردهمي دانستند كه چه بالئي سر دانشكده حسابداري . شد مين
ند؟ سازش كرده بود. انگارنه  انگارآن روز را ديده بودند، و آن سيل چموش را، اما 

معلوم شد . مركزي؟ بعيد نبود  هاي رده بودند؟ سازمان ها؟ اعضاي كميتهمصالحه ك
كه تا آن لحظات هم، دانشجويان و بعضي دوستداران ايشان، خود جوش 

هي  و شد ميهم پيدا » مسئوالن «  ي اگر كسي در اطراف بود، سرو كله. اند ايستاده
پس خودشان چي؟ . هم نبودند ها آنمĤبانه، اگر نبود كه ي انقالب  هاي خرده فرمايش

كه  –فروردين  26 –چيز كه از چهار روز قبل  ؟ همهكردند نبايد پيش بيني مي
چه . آگاهي بود  ي اعالميه ها كه نشان دهنده. دانشگاه تبريز را گرفتند، روشن بود

سازمان هائي كه طرفداران  اما خودشان كجا بودند؟. تند و تيز و پرخروش هم بود
  ر ـاتـركزي و دفـم  هاي رقهرمانان كميتهـودند؟ بـپ و راست ضربه خورده بشان چ
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  »برما چه رفته است باربد؟«سياسي چه رفته بود؟ 

  
قرار مي گذاريم يكي دو ساعت از . و مي رويم به مسافر كشي شويم ميسوار 

  . نيمه شب گذشته تعطيل كنيم
تخت جمشيد، دست   ي نهده دقيقه از نيمه شب گذشته، دو مسافر، جلو داروخا

رنگ . عجله دارند كه زودتر داروها را به بيمار برسانند. ، مريض دارندكنند ميبلند 
و  زند ميو روي يكي پريده است و آن يكي چنان پريشان است كه يكسره ضجه 

پدال گاز را تا ته . راهشان نزديك است و خيابان ها هم كه خلوت. ريزد اشك مي
بينم وسط خيابان  كه جواني را ميام  از دنده دو به سه نكشيدههنوز . دهم فشار مي

و مرد و مركب را  كنم ميترمز هولناكي . را باال برده است هايش ايستاده و دست
جيغ و داد  مسافران پريشانم به هوا . چيزي نماند بود زيرش كنم. لرزانم مي
  . رود مي

: گويد ميته و مضطرب و بالحني خس كند ميمي پرد جلو، در پيكان را باز 
؛ شود ميو بي آن كه مقصدم رابپرسد و اجازه سوارشدن بگيرد، سوار » !دانشگاه«

تند و كوتاهش   هاي از نفس. بندد تقريبا روي پاي محمد مي نشيند و در را مي
زنم  مي. افتد ميدو ريالي من بالفاصله . پيداست كه مسيري طوالني را دويده است

فهميده بودم كه . پياده شوند كنم ميفر، با شرمندگي تقاضا كنار و از آن دو مسا
مقصد   ي فاصله. بايد اتفاقي افتاده باشد و حتي يك لحظه را هم نبايد تلف كنم

. كه وقت تنگ است داد مي با دانشگاه، چندان نبود، اما وضع آن جوان نشان  ها آن
هر بي چاك و . اين روزها هم ملس است. آن روزها، فحش خورما ملس شده بود

آن طرف و سوت بلبلي  كنيم ميو ما روي مان را  گويد ميدهني، هرچه خواست 
آن دو هم بد و بيراهي گفتند و چنان در پيكان را به هم كوفتند كه گفتم . زنيم مي

غير حرفه اي تهران،   هاي تاكسي و مسافركش  هاي براي راننده. االن گلگيرش پريد
  . است اسزائي بدتربه هم كوبيدن در از هر ن
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فورا به هم اعتماد . گذاشتم دنده يك و كشيدم به دو و سه و پرواز كردم
خوبي ارتباط غير تشكيالتي همين است كه آدم براي اعتماد كردن، . ايم كرده

  :آنقدر چرتكه نمي اندازد تا سهراب بميرد
  ميري پيشگام؟ -
  ! فوراً! فوراً  -

  . كنم ميبي نيش ترمز رد  چراغ قرمز تقاطع خيابان مصدق را،
. ما همين يك ساعت پيش آن جا بوديم. جلو پيشگام ديگه كسي نيست-

  خبر چيه؟ . خلوت شده بود
  .زند ميبريده بريده و وحشت زده حرف . نفسش هنوز سر جا نيامده است

  ! تربيت معلم! تربيت معلم -
  تربيت معلم چي؟ -
  ! يم همه شون مي سوزناگر دير بجنب. رو دارن كباب مي كننها بچه-

نمي تواند بر هيجان و اضطرابش . بغض گلويش را گرفته است. و مي ماند
  . مسلط شود

  چه جوري آخه؟ -
گاز اشك آور ! دور ساختمان رو آتش زدن. تو ساختمانن ها بچهسيصد تا از -

  ! دارن خفه ميشن ها بچه. پرت كردن تو
خيابان اناتول . چپ است  هاي گفتنش معلوم است كه از بچه»  رفيق «ز ا

چم طرف پي مي ان، ممنوع يا آزاد، با همان سرعتفرانس را، در شرق دانشگاه تهر
اميدم   ي همه. چيزي نمانده بود فرمان بگيرد و بزنم به دار و درخت. پائين

كنار بساط كتاب بيتوته  ها را، اكثراً جلو دانشگاه بودند كه شب  هاي بساطي
  . كردند مي

هائي را كه  هائي را كه مي شناسم و چه آن چه آن. و هستندمي رسيم 
  ي شش تاشان مي چپند توي ماشين و بقيه، به دو، روانه. كنم ميشناسم، خبر  نمي
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شوم كه در صندوق عقب باالست و  توي راه، متوجه مي. شوند ميتربيت معلم 

ه پائين سر چهار را. شوم كه چندتائي هم چپيده اند توي صندوق عقب حالي مي
هفت . گردم طرف دانشگاه و ديوانه وار بر مي كنم ميتخت جمشيد پياده شان 

 كنم ميهشت تاي ديگر را كه جمع و جور شده بودند، مي اندازم باال و سرو ته 
عده اي از بساطي ها و چندتائي كه  گويد مي ها بچهيكي از . طرف خيابان روزولت

تربيت   ي رسيكلت و اتومبيل و به دو، راهيبرها مي پلكيده اند، با موتو وور آن د
  . اند شدهمعلم 

ته مانده . و بر مي گردم كنم ميپياده شان . دوباره مي رسيم به همان چهارراه
كه اتومبيل از  كنم ميچنان ترمزي . كنم ميو ته  و سر كنم ميها را هم سوار  بچه

و  كنيم ميولش  همان جور. ماند به جدول و مي خورد مي، شود ميكنترل خارج 
  . مي دويم سمت در اصلي تربيت معلم

. پر از دود و باروت است هوا. ، به تن مي چسبددهد  مي هوا خيس است، بو 
اي را مي ماند، شهري را، روستائي را، كه پس از فتح  فضاي آن تكه از تهران، جبهه

تن و بدنش . اپراكند، اين جا و آن ج  هاي دشمن، غريب و آواره مانده باشد؛ با آدم
را از روي ام  جنازه: كه زند ميشيارهايش بيشتر شده است و فرياد . شكسته است
شان  هائي كه كركره انگاري توي مغازه. كند ميخيابان دارد گريه . زمين برداريد

صداي دراويش را مي . هو، هو، هو، هو: كشيده است، علي اللهي ها، هو مي كشند
اي از حباب  اي، حجله درِ هر خانه. آويخته است برهردري، صليبي شكسته. شنوم

  . حجله خاليست، نه تصويري، نه چراغي. گذاشته اند
  

اند  از در و ديوار و نرده، زده. هائي كه پيش از ما رسيده اند، امان نداده اند بچه
اند به ساختمان اصلي؛ از در پشت، از ديوار خيابان موازي  تو و خودشان را رسانده

دانشجويان تربيت معلم، در ساختمان . اند شدهه، وارد شد مياز هر سو كه روزولت، 
كباب . ها دورساختمان را آتش زده بودند بي پدر. شدند اصلي ، داشتند خفه مي
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دانشجويان . اند شدهسه دانشجو كشته . ها از بيرون نمي جنبيدند اگر بچه شدند مي
گلوله بوده اند، به حال خفگي  حريق و گاز اشك آور و  ي بسياري كه در محاصره

ها و پاسداران  تنها كميته چي. و رفته اند اند زده ها اللهي حزب. اند شدهدچار 
. جلو تربيت معلم، و توي ساختمان، ويرانه است!  پراكنده مانده اند به حفظ نظم

. دهمه چيز را در هم كوبيده ان. اند كردهتاتارها، به صغير و كبير و در و ديوار رحم ن
  . جنگ شده است  ي عين منطقه

اي  در همان لحظه. دهند ميپاسداران فاتح، چپ و راست و گردن فراز، جوالن 
سپاه پاسداران كه گويا جيپ فرماندهي باشد،   هاي رسيم، يكي از جيپ كه ما مي

، دستورهاي الزم را، به پاسداران دو سه منطقه كه مثل كند ميدمِ در اصلي ترمز 
وقت تيك اوف آرتيستي، نگاهي . رود ميو  دهد  مي يخته اند آن جا، مور و ملخ ر

پشت سر جيپ، ميني . دهد  مي اندازد و به تهديد سرتكان  تلخ به اكيپ ما مي
الجرم بايد نيش ترمزي . راه باز نبود. مسافر كش است. بوسي از راه مي رسد

پائين كشيده   ي هخانمي كه از مسافران است، سرش را از شيش. ايستد مي. زد مي
مي روم واقعه را كوتاه ! چي شده آقا؟: پرسد بيرون و به لحني مضطرب مي آورد مي

پرند توي  و فشرده برايش تعريف كنم كه از پشت سر ، چند مهاجم بازمانده، مي
كي ديده كسي گاز ! كدام گاز اشك آور؟! دروغ ميگي مرد حسابي؟: حرفم كه
كه مي بينم هواپس است و االن است كه ترتيب  !كدوم آتيش؟! بندازه؟ اشك آور

من خودم . من كه چيزي نگفتم برادر «: دهم جواب مي. هر چندتامان را بدهند
خانم سئوالي كردند، منم آن چه رو شنيده بودم . اومدم ببينم چه خبره. خبرنگارم

 حاال اگه قضيه جور ديگه اي بوده، خودتون تعريف كنين. مگفت ميداشتم به شون 
  »!كه هم من روشن شم، هم اين خانم

متوجه . راننده ميني بوس كه با عاقبت آن گونه برخوردها و صحنه ها آشناست
من مي مانم . و مي گذارد توي دنده شود ميلحن مسخره، اما تهديد آميز برادران 

د عسگريه، سخن گوي وبينم محم و همراهان و فوج مهاجمان كه ناگهان مي
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امه كيهان، به هئيت بزمجگان رو به رويم ايستاده است، چشم انجمن اسالمي روزن

تمسخر مي   ي ريش بزي خنده آورش را به نشانه. در چشم و نفس در نفس
توي چشم  زند ميو زل  دهد  مي خاراند، پيچ و تابي به اندام فربه و بي قواره اش 

بازجويان  تا مي روم چيزي بگويم شايد از آن مهلكه خالص مان كند، به لحن. من
و سرو ته  زدند ميسازمان امنيت شاه كه گاهي ماليم و به تمسخر با آدم حرف 

هه هه، «: ، مي پرسدكردند كلمات را مي كشيدند و با قر و قمزه قاطي مي
  » !جنابعالي خبرنگار كدوم روزنامه باشين؟

اسم  اين جانور، سال ها با من در روزنامه كيهان بوده است و هزار بار از دور به
صدايم كرده است و به چاپلوسي دوال راست شده است، اما حاال، در پايان سئوال 

يعني كه اصال مرا آدم حساب . آورد ميآميزش، حتي نامم را برزبان ن تمسخر
  . شده ام» جنابعالي «تازه فهميدم كه در پرتو انقالب اسالمي . كند مين

كه مـا را، همـان اول كار از گند قضيه در آمـده است و ايـن بابا مـي دانـد 
اصال خود اين بابا و علي قاضي  و حاجي خباز و  آقاي . اند كردهروزنامه بيرون 

تبديل شده بودند، به دستور خميني، » برادر «صدر و آقاي ترنگان كه مثل برق به 
ها، اعضاي انجمن اسالمي كيهان بودند، رفته بودند  اين. ما را پاكسازي كرده بودند

دست بوسي خميني در قم، و دستور گرفته بودند كه زيراب هيئت تحريريه به 
. كيهان را بزنند و فقط كساني را كه به نوكري امام رضايت داده بودند نگهدارند

پس از تصفيه هم، من رفته بودم پيش همين بابا و حاجي آقا مهديان، آهن فروش 
كيهان را ! بنياد مستضعفان معروف تهران كه به حكم انقالب و به عنوان نماينده

اوال شما در : گفته بودند. مصادره كرده بود، تا حق و حقوق ده سال كارم را بگيرم
به  و ثانياً! گيرد ميرژيم شاه سه سال ممنوع القلم بوديد و حقي به شما تعلق ن

ضد اسالمي كه حتي پيش از انقالب در برابر امام و واليت فقيه   هاي ماركسيست
را با روزنامه ام  و فتوكپي مصاحبه. ، باز خريدي نمي ماسداند كرده» ريموضع گي«
فارسي، گذاشتند روي ميز كه شما پيش از   ي هامبورگ، با ترجمه» پرچم سرخ«
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. ديري نخواهد پائيد»  آقا «بازگشت امام، در اين مصاحبه گفته ايد كه حكومت 
  ! حاال ناز شصت هم مي خواهيد؟

و از ام  اين آقاي عسگريه ثابت كنم كه خالي نبسته، من چه جوري به خوب
، كارت كردم ميآمده ام؟ مواقع ديگر كه گير » كسب خبر«طرف روزنامه اي، براي 

م، خودم را خبرنگار اين روزنامه معرفي آورد ميسابق خبرنگاري كيهان را در 
 با اين يكي چه كنم كه حاال خودش عضو هيئت. و از مهلكه مي جستم كردم مي

و چه كنم كه حريف اين ! تحريريه كيهان است و جيك و بوك ما را هم مي داند
  جوري به من زل زده است؟ 

فرصت طلب و حقيري بايد بازخواست   ي از اين كه مي بينم به چنين جرثومه
 كنم ميقاطي  اي لحظه. شود ميو تمام تنم داغ  زند ميهايم تند  شقيقهپس بدهم، 

آن دماغ كج و كوله اش كه متوجه مي شوم هر واكنشي، كه با مشت بگذارم توي 
قضيه مرغ زيرك حافظ و تحمل دام را . راهم به خطر مي اندازد ها بچهجان بقيه 

و مي زنم  كنم ميبغضم را فرو مي خورم، اين پا و آن پائي . كنم ميدر ذهن مرور 
  : به لودگي

  هاي شما قديمي باالخره نويسنده كه هستيم برادر عسگريه؟ نيستيم؟ از «
و » .ايم كه اگر جائي اتفاقي افتاد، بايستيم ببينيم چه خبره اي ياد گرفته حرفه

و  كنم ميبراي آن كه يك جوري حواسش را پرت كنم، به همسرم اشاره بالفاصله، 
بنده از بستگان ايشون هم  «و اشاره اي به محمد كه » خانم بنده «:  خندم كه مي

يم، ديديم شلوغه، شد ميجاي شما خالي، مهماني بوديم، از اين جا رد  .هستن
 ها بچهراستي . روي همون فضولي خبرنگاري، ترمزي كرديم ببينيم چه خبره

چطورن؟ حاج آقا خباز؟ آقاي ترنگان؟ هزار ماشاهللا روزنامه رو هم كه خيلي تميز 
  ».نكردي قايم ميبابا هركدومتون كلي اهل قلم بودين و از ما . در ميارين

بكشد كنار  گيرد ميچرا دستم را  دانم مين. دهم ميسر  و خنده اي پر نشاط
حسين، احمد، تقي، : كنند ميرا به اسم صدا  ها آنو  رسند ميكه چند نفر سر 
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خواهند  ئي كه گويا ميها آن  ي و به صداي بلند، به همه. محسن و چند اسم ديگر

صبر كنين،  دقيقهدوسه  «: گويد ميان هستند، از صحنه خارج شوند و منتظر ايش
زرنگ  «: گويد ميو به تهديد و تشر  زند ميام  دستي به شانه بعد،» .االن اومدم
و ما  رود مي» .از ما گفتن. كني ه جا گير مييفريدون خان، آخرش  ربازي در نيا

ل ، يك ساگفت ميكه عسگريه  ي»گير«آن . افتيم كشيم و راه مي نفس عميقي مي
  .بعدش پيش آمد

  هاي يكي از گروه  ي محمود عسگريه، سخنگوي انجمن اسالمي كيهان، فرمانده
، ها دانشگاهاسالمي   هاي فهميدم كه به جز انجمن. دانم ميكدام شماره، ن. بودفشار 

اسالمي كارخانه   هاي پاسداران كميته ها، پاسداران سپاه و اوباش بيكاره، انجمن
.  خدماتي و مطبوعاتي هم، در جرگه تاتارها فعال بودند  هاي سهها، اداره ها و موس

معلم، با انجمن كشيدن و كشتار دانشجويان تربيت  گويا فرماندهي به آتش
  . اسالمي روزنامه كيهان بود

با آن همه خرابي و حريق و فشار، در آن نيمه شب هولناك كه بسياري از 
آورند و اين بال  ر دانشجويان ايران ميمردم هنوز خبر نداشتند چه بالئي دارند س

تاريك ايشان دارد، تاتارها موفق نشده بودند دانشگاه تربيت   ي اي با آينده چه رابطه
تربيت معلم، بيرون   ي دانشجويان سرسخت، در محوطه. معلم را فتح كنند

  . ساختمان اصلي، مانده بودند و اوباش امام را از رو برده بودند
توانست ويران  س بر من گذشته است، آدم درسته را هم ميآن چه از آن پ

كوچكم را، زير ضرب   ي چهل سانت از روده. كند، چه رسد من نصفه نيمه را
حتي يك . ماندم يك ماه بايد در بيمارستان مي. شاه در آورده بودم  هاي كوماندو

باالي  كنفدراسيون دانشجويان  هاي بچه. ها نماندم روز هم پس از كشيدن بخيه
بگويم  1357م به هامبورگ كه شعر بخوانم، از وقايع سال رفت ميسرم بودند و بايد 
در زندان خميني . اينست كه آن دل درد لعنتي برايم مانده است. و فراخوان بدهم

  زهاي ـوردم دادند كه چيـه خـره بـوده و دلهـذاي آلـهم كه آنقدر شن و ريگ و غ
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  . اند آوردهبيرون ام  همسايگي روده ديگري را هم، همين اواخر، از
اما دلهره . كشنده  هاي برمن بسيار گذشته است و بسيارتر؛ تلخي ها و اضطراب

و هيجان آن روزهاي تكان دهنده را، هرگز به خود نديده ام، جز در زندان اوين كه 
  .كنند ميمردم   هاي گراني از بچه  ي ديدم چه سالخي

يك . خودم را مي رسانم به درمانگاه احسان. دل درد امانم را بريده است 
بيرون چندان . و راه مي افتم طرف دانشگاه كنم ميتزريق » بوسكوپان «مسكن 

خبر . اما توي ساختمان دانشجويان پيشگام چرا. اصال خبري نيست. خبري نيست
، ها دانشگاهاين است كه همان روز صبح، هماهنگ و همزمان با شبيخون تاتارها به 

  ي رمز اصرار وارونه. اند و مهاباد را، در كردستان، به خاك و خون كشيده سقز
روشن تر » ...بگذاريد نهادها و مسئوالن انقالب كاررا يكسره كنند... « :كه اي خامنه

  . از صبح شده است
از مردادماه سال . تا كشتار مردم كُرد را بپوشانند كردند بايد تهران را شلوغ مي

جوم بي رحمانه آخوندها و رياست جمهوري مكالي خميني به ، ه - 1358-پيش
 »ها گروهمذاكره با  «كوتاهي براي   ي البته فاصله. مردم كردستان، آغاز شده است

. اند كه تامين فرصت براي آمادگي بيشتر ارتش و سپاه پاسداران بوده است داده
وان لشكر سابق گارد شاهنشاهي، قبال به من گفته بودند كه چند ستوان و سر

تنها راه نجات شما از اعدام اين : آمران حكومت اسالمي رسما به ايشان گفته اند
است كه برويد در كردستان بجنگيد و وفاداري خود را به امام و اسالم نشان 

ارتش شاه، عين از بازماندگان . بدهيد، واال كه اخراج است و زندان و تيرباران
  ي و حاال همزمان با گستردن سفره. هواداران خودشان، گالدياتور ساخته بودند

ايران، شمشير را از غالف براي كُردهاي ستمديده از نيام   هاي خون در دانشگاه
. همزمان در كردستان باشمام  طبيعي ست كه من نمي توانسته. اند كشيدهبيرون 

بهشت زهرا بوديم، از شماره  33حظه هائي كه در قطعه واقعه آن روز را، از همان ل
  فدائي خلق، پيش از انشعاب به اقليت و   هاي ارگان سازمان چريك (روزنامه كار 55
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  :كنم مينقل ) اكثريت

مستقر در پادگان سقز، از پادگان  ، ارتش1359فروردين  29صبح روز ...«
 خواهد ميگويا، بدين وسيله . ردگي ميشهر را در كنترل   هاي بيرون آمده و دروازه

جاده ها را به منظور ورود ستون ارتشي كه در فرودگاه سنندج مستقراست، به 
  ... كند! اصطالح پاكسازي

امام جمعه . دهند ميارتشي ها، شهر را با توپ و خمپاره مورد حمله قرار ... «
را تسخير كه شهر  خواهد ميسقز، با فرمانده پادگان وارد صحبت شده و از وي 

  ... كنيم و جاده ها را بگيريم
و از آن جا، به طرف هركس كه  گيرند ميارتشي ها بيمارستان را هم ... «

  ...پيشمرگه ها و مردم، همه جا سنگر گرفته اند. كنند ميببينند، شليك 
گرفتند و  هلي كوپترها نيز وارد عمل شده و از هوا مردم را زير رگبار مي... «

اما مردم سقز كه در مرداد ماه . برفراز شهر به پرواز در آمده بودند فانتوم ها هم،
گذشته و در جريان جنگ تحميلي گذشته، مقاومت دليرانه اي از خود نشان داده 
بودند، بي محابا در كوچه و خيابان به ساختن كوكتل مولوتف و سه راهي مشغول 

الزم را به پيشمرگان   هاي كشند و كمك به همه سنگرها سر مي ها آن. شوند مي
  ... كنند ميرسانند و زخمي ها را در بهداري نگهداري  مي

و زخمي ها را به بوكان  شود ميدر اين بهداري، وسايل الزم يافت ن... «
ويا در كنار خانه ها به  شوند ميشهدا، در مسجد نگهداري   هاي جنازه. فرستند مي

  ... شوند ميخاك سپرده 
ردم بي دفاع براثر شليك توپ و خمپاره، كشته و زخمي ده ها نفر از م... «
رفيق پروين افروزي، . دهند ميبيشتر شهدا را، كودكان و زنان تشكيل . شوند مي

ارتشي   ي دانش آموز پيشگام، هنگام كمك رساني به زخمي ها، مورد اصابت گلوله
  ... شود ميو شهيد  گيرد ميها قرار 

    هاي و پادگان، بي هدف گلوله شود ميه قطع شب هنگام، برق سقز يكپارچ... «
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صداي بلندگوي ارتش، از پادگان، از مردم . كند ميتوپ و خمپاره شليك 
را برسند، اما مردم » ضد انقالب «حساب  ها آنشهر را ترك كنند تا  خواهد مي

دست پيشمرگان و مردم است،  از بلندگوي مسجد نيز كه در. گذارند ميوقعي ن
و از همين بلندگو، صداي سرودهاي  شود مير جهت آگاهي مردم پخش اخبا مرتباً

  ... انقالبي نيز به گوش مي رسد
نيز از چند نقطه ) بخش اندكي از كردهاي سرسپرده و مامور(ها  جاش... «

يك جاش . گيرند مي، زير آتش اند شدهمردم را كه در بهداري و مسجد جمع 
تلفات ارتش بسيار زياد است . شوند ميكشته و چند جاش ديگر، زخمي و دستگير 

ه مردم ، عده اي از پرسنل انقالبي، با سالح هايشان، بـ)كشته و زخمي 50حدود (
ه وسيله پيشمرگان و يك هلي كوپتر ب شود ميي منهدم دو تانك ارتش. مي پيوندند

  » ...كند ميسقوط 
  

، به هم دفتر دانشجويان پيشگام، مثل هميشه نيست، مضطرب است  هاي اتاق
اي  ، انگاري كه وصيت نامهآيد مياز اتاقي هنوز صداي ماشين تحرير . ريخته است

مان و غلتان، و انگاري فريادي به ر  هاي پريشان، انگاري كه شمارش لحظه
  !...  آي آدم ها!  آي آدم ها: استمداد

يكي  يكي از پزشكان، شب را همان جا مانده است، و. امداد پزشكي آماده است
گردم كه  بر مي. بوي تاتارها همه جا را برداشته است. ه كمك براي زخم بنديب

همسرم بيرون منتظراست و محمد كه پا به پاي من . بروم چند ساعتي بخوابم
ها، يكي از دانشجويان  پائين پله. ام آمده، يا نه، واقعا من پا به پاي او آمده

بر . گذريم و مي كنيم ميكي سينه به سينه سالم وعلي. را مي بينم تكنيك پلي
يكي : گويد مي. كوبد به لحني كه دنيا را برسرم مي. كند ميگردد به نام صدايم  مي

اي  نگاه مان لحظه. از رفقائي كه محمد به بيمارستان منتقل كرده بود، مرده است
دهم كه  سري تكان مي. نورديم دنيائي ديگر را، به آني در مي. شود ميدر هم قفل 
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. كنم ميخورم و خداحافظي  بغضم را فرو مي.! معلوم نيست يعني چه برخودم

  .ريزد به پهناي صورت اشك مي. تواند جلو خودش را بگيرد محمد نمي
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سوخته اش را   هاي ته بود كه بالسكوه يخ عقابي نش  ي برتيغه

كوير بود و بر هر   ي خراشيده  ي بر منقارش چهره. شمرد مي
  .ما  ي چنگش؛ دو چندان، زمين ترك خورده

  
به هر . كشتي  ي رفت سه اندازه يخ زده قايقي مي  هاي بر آب

شناور را به هر سو   هاي جانب قايق، طنابي بسته بود كه يخ
  . چرخيد كشيد و در دهانه آبشار بلند مي مي

  
ل در آمده آويخته بود و هر آبشار، موجي به گ  ي بر هرپله
  . ه اي داشت به تيزي روزهاي گرسنهموجي، پوز

  
  . گندم  ي رفت، تنها سه اندازه آبشار، قايقي مي  ي بر آخرين پله

  
دو جانب ايستاده بودند، به   هاي كودكاني كه برهنه بر تيغه

لبخند، مگر كه تصوير قايق را، در نظر : چنگ و در هوا مي نوشتند
  . آورند
  

گرفت، الجرم بر بلنداي  شناور را مي  هاي هر كسي كه سراغ يخ
  . آبشار به عبرت مي نشست
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  فصل گرد باد
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23   
  

است كه به دانشگاه تهران مي رسيم؛  1359فروردين  30صبح شنبه  9ساعت 
هر دو پياده رو . از انزلي. واليت آمده بودندمن و محمد و چند رفيقي كه از 

تعداد . اما هنوز جاي سوزن انداختن هست. خيابان شانزده آذر پر از جمعيت است
جوان وزير  از صبح زود آمده اند، اكثراً. استمدت ديروز بيشتر   ي جمعيت، از همه
شان از  يخيل گويند مي  ها بچه. خبر ديروز، در شهر پيچيده است. بيست و دو سال
تك و . از اوباش امام هنوز خبري نيست. اند، از تاريك و روشن پنج صبح آمده

بيايند  كنند ميوقتي كم باشند، جرئت ن. پلكند توكي فقط، اين جا و آن جا مي
  . آورند و چيزي مي پرانند كه مفهوم نيست از همان دور، گاهي شكلك در مي. جلو

اند، به  اي از كارگران هم آمده چرخي مي زنم و متوجه مي شوم كه عده
. خودشان را به همين نام معرفي كردند. بيست تائي برخوردم؛ كارگران پيشرو

، از دانشجو گرفته كنند ميبعضي ها، با نام گروه و سازمان شان خودشان را معرفي 
من هوادار پيكارم، من هوادار چريك ها هستم، : تا دانش آموز و كارگر و كارمند

ر راه كارگرم، من هوادار رزمندگانم، من هوادار كومله ام، من هوادار خط من هوادا
و يكي نگفت كه من هوادار حزب . اشرفم، من هوادار توفانم، من هوادار مجاهدينم

ها آن طرف  اي توده. گرفتيم فشار مي  هاي ها را بايد در گروه اي سراغ توده. ام توده
  . بودند

جاي رئيس انجمن اسالمي خالي بود . ديم به پرسشراه افتا ها بچهبا دو تا از 
كار . دارد ميوقت دست از سرم بر ن اين فضولي خبرنگاري هيچ. كه پوز ما را بزند

در . دهد مي آخرش هم سرم را به باد . يك جور اعتياد است اين فضولي. است ديگر
 اريشعبه شش بازجوئي اوين، يكي از روزهائي كه بسته بودندم به هجوم ملي ك
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، بازجوئي كه » برادر روح اهللا «،  )يعني هر كه رسيد، با هرچه توانست بزند(

 اند شدههائي كه در شعبه شش اوين سالخي  غليظ آذري داشت و بچه  ي لهجه
مرا نشاند روي صندلي، رو به ديوار، و پيش . بايد يادشان باشد، آخرش عاصي شد

ي و چشم بندم را ببرد باال، ازم صندل  ي از آن كه كاغذش را بگذارد روي دسته
حاضري در راديو و تلويزيون و مطبوعات مصاحبه كني؟ نه گذاشتم و نه : پرسيد

زد زير خنده اي مشمئز كننده ! با كمال ميل: برداشتم، به همان تندي جواب دادم
نسق بگيرد،  ها آنخواست از  و خطاب به دو سه زنداني كه با تضعيف من مي

در : پس با لحني فاتح ازم پرسيد! اينم از گيالني تون: ير من كهشروع كرد به تحق
در مورد وضع اقتصادي و : ؟ به همان سرعت جواب دادميزن ميمورد چي حرف 

بي   ي پدرسوخته: اجتماعي ايران، كه از پشت با مشت گذاشت توي مالجم كه
يندن از ش! مگر تو فضولي؟! شرف، وضع اقتصادي ايران چه ربطي به تو دارد؟

آره ديگه برادر، : خواستم بگويم. گرفتام  ، در آن حال درد، خنده»فضول «كلمه 
. بعد، متعاقبا برسرم فرود آمد و بعد و بعد  ي كه جايش نبود، براي اين كه ضربه

كابل برق بود و . خنديدن در كشتارگاه امام جرم است و تاوانش را هم پس دادم
  . جانگداز  هاي كف پا و نعره

من از شمايم و با شمايم : دهم كه توضيح مي ها بچهي آن روز را هم براي فضول
  هاي يكي از بچه.، نه ارگان و نه غير ارگان كنم مياي كار ن و براي هيچ روزنامه
ايد؟ كارت خبرنگاري داريد؟ و  كه شما خبرنگار كدام روزنامه: فدائي موي دماغ شد

» برادر عسگريه«برو بگو . دهم ان پس نميگفتم به تو يكي ديگر تاو. ها از اين حرف
. هوادار مجاهدين است گفت مييكي از دانشجويان دانشكده ادبيات هم كه . بيايد

همين پارازيت را انداخت و رفت مرا بكشد به سين جيم كه همان جواب را دادم و 
وقتي سازماندهي نباشد، همين است ديگر؛ همه خودشان را مسئول . ازش گذشتم

، از سازماندهي در آن شلوغي هم. ودي گره مي زنندو كارها را بي خند دان مي
پيكاري ها و راه كارگري ها كه كم مانده بود در دو سه . دفتر پيشگام خبري نبود
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آخرش كار دستم . درد بي درماني ست اين فضولي. مورد بزنند تخت سينه مان
  . دهد  مي 

  
و خود به خود  اند شدهود جمع مردم، خود به خ. فضاي گرم و شور انگيزيست

اي از اين تفاهم را، از آن به بعد  كاش ذره. فضائي ساخته اند سرشار از تفاهم
سياسي ايران هم پيدا كرد كه به جاي تفاهم،   هاي در سازمان شد ميالاقل، 

اش رجز خواني بوده است و شمشير كشي و مراسم گردن زني و نسق گيري  همه
  .ب و دعوا و رسوا شدن اين به دست آنو يكسره انشعا. از هم

موجي شده است . شود ميعصر، رفته رفته دايره جمعيت وسيع تر   هاي طرف
كم كم، عرض . شكن در شكن و صف در صف آدم ايستاده است. در موجي ديگر

در كنار دانشجويان، از آموزگارهست تا دبير و كارگر و . شود ميخيابان هم دارد پر 
دسته دسته ايستاده اند و . عبور از شيار مردم دشوار شده است. كارمند و كاسب

به خالف روزهاي جلو دانشگاه، لحن حرف ها تند نيست، و نه رگي . كنند ميبحث 
فصل  «كه  كنم ميباور . زند ميمهرباني موج . بر آمده و چهره اي پر از غضب

ه درگيري و نظرها مختلف است، اما ب. هم مي تواند وجود داشته باشد» مشترك
كه جاي ديگر در گيرند و تواني نبايد دانند  ميهمه . كشد ميمراسم گردن زني ن

  . به هدر برود
يكي دوساعت بعد، چنان حجمي از جمعيت در خيابان به تالطم در آمده است 

. جمعيت ساكن نيست. كند ميكه نوعي راهپيمائي فشرده را به ذهن متبادر 
، در دست باد به اين سو و آن  هايش كه موج شاخهدرختي را مي ماند در اهتزاز 

كسي را كه حاال در اين . كنند مي، ريز و تند، بي قراري هايش و برگ رود ميسو 
بعد در آن سو ايستاده است و آن كه سر خيابان  دقيقهسوي خيابان مي بينم، ده 

عبور . آورد ميبعد از كمركش خيابان سر در  دقيقهبحث راه انداخته است، چند 
  . اتومبيل ها يكي دو ساعتي ست كه به كلي از اين خيابان غير ممكن شده است



 

 فريدون گيالني                                                                                    196

 
كوچك اوباش كه پراكنده و دور   هاي پنج و شش عصر، دسته  هاي طرف

شكافند و در طول خيابان، باال و  ، جمعيت را ميشوند ميايستاده بودند، متمركز 
كه به حمايت از ايشان آمده  فاصله شان، با دانشجويان و مردمي. روند ميپائين 

هنوز همان شعارها و الفاظ ركيك . اند، صورت به صورت و نفس در نفس است
چندين بار، مردم از فشار و تكرار بي حرمتي ها و هتاكي . كنند ميديروز را خرج 

دانشجوياني كه از تجربه . كه واكنش نشان دهند روند ميآيند و  هاشان به تنگ مي
بعضي وقت ها، هيچ تمهيدي كارساز نيست و . شوند ميند، مانع ا ديروز بر آمده

  . كنند ميپاسخي مناسب دريافت  ها اللهي حزب
  

ديده ايد باريكه آبي را كه از فاضالبي متعفن، به حريم جويباري زالل رخنه 
  كند؟ 

، اند شدهاند كه به حريم دانشجويان سرازير  پيروان امام، آن باريكه آب را ماننده
و بوي متعفن مي  روند مييكسره باال و پائين . اش كنند هنوز نتوانسته اند آلودهاما 

  . پراكنند
جوان، حتي يكسال پيش از   هاي پيشتازان جنبش؛ چه با تجربه ها و چه ساقه

اي،  ديدند كه جامعه چنين بي رحمانه دوپاره شود وپاره اين هم، به خواب نمي
  . خواه ترين فرزندانش تاخت آوردچنين درنده به آگاه ترين و آرمان 

 زند ميماند بازمانده از موجي مشكوك، به هرسو  اي را مي فاسد كه زائده  ي پاره
  . و به اين بهانه، بر او بتازد. دارد سالم جامعه را به عكس العمل وا  ي تا پاره

كه علمدار  كند ميمقدسي را تبليغ   ي فاسد از خويش تصوير جعلي   ي پاره
اين . است» امام امت «شده است، نماينده قديس هشت پاي دوران، حسين 
تا جائي كه من خود شاهد بودم، در بيش از ده مورد،  ،مقدس، آن روز  ي نماينده

به دختران دانشجو و دانش آموز انگشت مي رساند و ايشان را به صداي بلند، 
  ئي كه متعلق به مي نامد، منتها با كلمات و تركيب ها» روسپي «و » خود فروش«
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  .فرهنگ عقب مانده ترين قشرهاي اجتماعي است
گذراند، عين  فاسد كه با تجاوز آشكار به مال و ناموس مردم روزگار مي  ي پاره

جان و مال و  «هائي داشت و خود را حافظ  پليس زمان شاه كه چنين ويژگي
و عناوين اجتماعي   هاي مختصات و خصلت  ي ، همهكرد ميمردم تبليغ » ناموس

آشكار خود را، به دانشجويان و دانش آموزان و فرهنگيان و استادان آزادي خواه 
  . دهد  مي ايران نسبت 

  
خورشيد . انگاري كه ما با تاريكي جورتريم. چيزي نمانده است كه شب بنشيند

گرگ و ميش معكوسِ در  گويند مي به اين . ايم با شب اخت شده. كند ميمان  اذيت
  . قفس زيستن

حاال ديگر جاي سوزن . 1359فروردين  30دم غروب شده است، غروب شنبه 
هم، پيش از  اللهي حزب  هاي جمعيت چنان فشرده است كه باريكه. انداختن نيست

مگر كه . كنند ميگلوبول ها خوب كار . شوند ميرخنه كردن به قلب مردم، ذوب 
، تكثير شود؛ عين حشره، زائده، خود را به فراواني تزريق كند و در حين تزريق

  ي خود مردم هم با دشواري از نقطه اي به نقطه. عبور ممكن نيست. عين سوسك
سه . فضا را محبت و هيجان پركرده است. اما كسي معترض نيست. روند ميديگر 

نيازي . بودند، عمال برداشته شده است هايش رديف زنجيري كه دانشجويان حلقه
هم فشرده و مصمم مردم، خود به زنجيري محكم بدل  به  ي تنه. به زنجير نيست

ئي كه در باغ نبودند، يا كمتر از بقيه حالي شان بود، در برخورد ها آن. شده است
خبر  «اما بسيارند كه هنوز . اند چه خبر است فاسد جامعه فهميده  ي با پاره
فشار هولناك، زير آن . اند خزنده  ي را نشنيده اند و فارغ از حضور فاجعه» هولناك

باز هم فرصت چنداني براي سازماندهي موثر باقي نمانده است كه مردم خود در 
  .  اند كارند و به نظمي شورانگيز در آمده

  با . راتب كمتر كرده استـتعداد جمعيت، امكان آسيب پذيري و تهاجم را به م
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مقاومت،  شدت. زنيم رويم به چند دانشكده ديگر هم سر مي ها مي چند تا از بچه

هر جور رخنه . ديگر از باريكه ها كاري ساخته نيست. نمايد ميهمه جا نفوذ ناپذير 
بعضي جاها، مثل دانشكده . روند مي، به سنگ و صخره مي خورند و واپس كنند مي

، خورد ميپراكنده اي به چشم   هاي حسابداري و دانشگاه صنعتي شريف، درگيري
ربيت معلم و دانشكده حسابداري و اما ضعيف است؛ با درگيري ديشب ت

  .  قابل مقايسه نيست ،تكنيك پلي
تهاجم، البد اشتباهي در محاسبه طراحان توطئه  ي در اين مرحله و اين شيوه

، اللهي حزبيك و دو و سه و چهار   ي شماره  هاي تعداد دسته. وجود داشته است
ن بود كه همان ديروز، يا برنامه اي. دانشجويان را خرد كند  ي آنقدر نيست كه تنگه

و دانشكده ها  ها دانشگاهفشارهمزمان به   هاي امروز كه به شب رسيده است، گروه
ارزيابي حزب جمهوري اسالمي و . بتازند و كار را تمام كنند، اما پيش نرفت

رياست جمهوري خميني در مورد ميزان  صدر بنيشوراي انقالب و ابوالحسن 
فشار، غلط ازكار در ! ه كردن كار دانشجويان با حداقلو يكسر ها دانشگاهمقاومت 

قرار براين بوده كه پاسداران كميته ها و پاسداران سپاه؛ كه اوباش . آمده است
وارد عمليات نشوند و نسق گيري  اًرسمي باشند، تا پايان مهلت سه روزه، مستقيم

حتي . ا نشدمقدماتي را، اوباش غير رسمي پيش ببرند و كار را يكسره كنند، ام
هائي كه لباس شخصي  اسالمي، همراه پاسداران و كميته چي  هاي ساير انجمن

. اند شده، وارد كارزار اند آوردهپوشيده اند و خودشان را به قيافه غير رسمي ها در 
بايد شدت عمل بيشتري . اين حد از شدت عمل ارتجاع، كاري از پيش نبرده است

دو شكست در محاسبه، بي ترديد . فته بودندحريف را دست كم گر. نشان بدهند
  . هارتر خواهد كرد خميني و پيروانش را در روزهاي آينده

به  كنند ميجرئت ن. ، نه تاكتيكي؛ واقعاًاند كردهاوباش غير رسمي، عقب نشيني 
كه در مدت غيبت ما، چند بار  دهند ميخبر  ها بچه. دانشجويان نزديك شوند

ده آذر بتازند كه در معرض يورش متقابل، پا به فرار رفتند به حجم فشرده شانز
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. دهد مي هولناكي را نشان   ي حال خوبيست، اما ارتجاع سنج من آينده. اند گذاشته
  .اصلي شبيخون تاتارها را بيخ گوش داريم  ي پيداست كه مرحله

  
، به نظرم مي رسد كه حجم جمعيت گرديم مياز دانشكده حسابداري كه بر 

شانزده آذر كه . مقاومتي كه يك جائي پا بگيرد، زاينده است. شده است چند برابر
همه . سهل است، دو خيابان فرعي عمود بر آن را هم موج مردم برداشته است

دفتر دانشجويان پيشگام، امواج مردم را كه ديده، باالخره . مامور حفاظت اند شده
به . قل و دستپاچهشير شده و دست به سازماندهي زده است، اگر چه در حدا

بسته اند و جماعتي را به مراقبت از اوضاع » انتظامات «بازوي عده اي بازوبند 
. كنند ميبا دفتر پيشگام عمل » انتظامات «عده اي هم به نقش رابط . گمارده اند

قطوري از جمعيت، ماموران انتظامات راه را بر عبور بسته   ي در انتهاي هر شاخه
جمعيت كمك شان . ، اما هشيار و موثركنند ميسخت عمل  در آن ازدحام،. اند
فرعي به شكل   هاي خيابان  ي عمالً، دور تا دور جمعيتي كه با محاسبه. كنند مي

صليب شكسته، اما فشرده در آمده، زنجير محكمي تشكيل شده است كه ازش 
ما به زنجير محكمي كه در برابرمان ايستاده است، زير بار اصرار . گذشت شود مين

فرستم به دفتر پيشگام كه  چند بار پيغام مي. تدارك امنيتي باالست. رود ميورود ن
ما گير كرده ايم، خودي ها كم كم دارند به تخت سينه مان مي زنند، رخصت 

اما اوضاع چنان شلوغ است و ملكول در آن حد از فشردگي كه . عبور بدهيد
با . قديمي ست  هاي چريك آخرش حسين را مي بينم كه از. آيد ميپاسخي ن

از ماموران ارتباطي پيشگام . سلول هايم فرياد مي كشم تا صدايم را بشنود  ي همه
و با  گيرد ميدستم را . انتظامات معرفي شده است  هاي است كه قبال به بچه

مردم چنان به هم . دهد  مي همراهم، از آن سد سكندر عبورمان   هاي بچه
اي مي نشينم  و جلو پيشگام، لحظه رود مي، سرم گيج يردگ مياند كه نفسم  فشرده

  . گويا كه خستگي و بي خوابي هم كار خودش را كرده باشد. تا نفسي چاق كنم
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بادي به گلو انداخته و . شده است مامور انتظامات. محمد بازوبند بسته است

. حفاظت در اصلي را عهده داراست. براي خودش جبروتي به هم زده است
چپ و راست هم به اين و آن . فته است كه خرده فرمايش صادر كنديادگر
رفيق اين بچه زير . رفيق ببين اين بچه مال كيه. رفيق راه بده «: رفيق گويد مي

. رفيق بپر يه ليوان آب بيار: كند ميرسد و تر و خشكم  سر مي. »...دست و پا نمونه
محمد براي خودش . كند ميو آب خوردني مي ريزد توي حلقم و حال و احوالي 

بعضي ها به خيال شان . گيرند ميهم حسابي تحويلش  ها بچه. رئيسي شده است
بي اختيارم اين   هاي دلم چنان دردي گرفته كه گويا پيچ و تاب. ام زخمي شده

كجات چاقو خورده؟ با زنجير زدن؟ گلوله خوردي؟ : توهم را بوجود آورده باشد
خرابم كند و يكي بگويد آمبوالنس سفيد خبر كنيم پيش از آن كه اين درد لعنتي 

بوسكوپان ندارند، بارالژين . رسانم يا سياه، خودم را به امداد پزشكي پيشگام مي
، پيشنهاد استراحت ها بچهبعضي از . كنم مينفسي چاق . نشينم زنم و مي مي. چرا
د خنده محم. و بعضي ها پيشنهاد بازگشت به خانه كه زيربار نمي روم دهند مي

گفتم و  ها آنبه . خودم بيندازد  هاي كه يعني مرا به ياد حرف كند ميمعني داري 
بگذاريد، نه » فضولي «به شما هم مي گويم كه اين سماجت را به حساب همان 

  .كله شقي، حتما گاهي براي خودتان هم پيش آمده است كه زير بار درد نرويد
  

مهتاب . ش ها بيشتر شده استشب نشسته و خطر خفا. هوا به سياهي زده
اين هوا هم . شايد دنبال بخت و بالين مي گردد. كند ميدارد سر و سامان پيدا 
هواي آخرين روزماه اول . بايد ملس باشد، اما سرد است. شورش را در آورده است

هنوزهم جاي سوزن . بعضي ها رفته اند، اما بيشتري مانده اند. بهار است ديگر
بيشتري كه   ي هائي را كه رفته اند، عده ه نظر  مي رسد جاي آنب. انداختن نيست

بعضي ها نصفه راه جدا . هميشه اين طور است. اند پركرده باشند تازه آمده
آن كه با شور و . هركسي ظرفيتي دارد. پيوندند ، بعضي ها نصفه راه ميشوند مي
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. زند مينيمه راه جا و پرچم را دور سر مي چرخاند،  افتد ميحال و شعر و شعار راه 
آن كه در منتها اليه چپ بادكرده است، . خيلي مرد است تازه اگر پرچم را نفروشد

، بعضي ها به كنند ميبعضي ها فصلي مبارزه . آورد مياز منتهااليه راست سر در 
كساني كه اگر نصفه راه تلف  شوند ميكمتر پيدا . اي لحظه  هاي حكم هيجان

ها بزنند غلط است،  هر برچسبي هم كه به اين. رش بمانندنشدند؛ هر جوري، تا آخ
  . طبيعت آدم همين است

رسد كه دانشجويان مدرسه عالي پارس و فارابي و موسسه عالي  مي خبر
بين ساعت نه و نيم تا ده شب باخبر . اند كردهحسابداري، حمالت اوباش را دفع 

نرهاي دراماتيك هجوم فشار، از هر طرف به دانشكده ه  هاي كه گروه شويم مي
اند  اند هنرهاي دراماتيك را فتح كنند، امشب رفته ديشب نتوانسته. اند برده

چند . اند يكي از دانشجويان را دزديده. اند شدهسي چهل دانشجو زخمي . سراغش
ها  اللهي حزباما بازهم . تيراندازي هم شده است. اند زدهند خورد مياستاد را هم، تا 
دليل تيراندازي پاسداران، ظاهرا، اين بوده كه بازهم مردم . اند ردهبكاري از پيش ن

حمايت و دخالت مردم، . اند آن منطقه، از بيرون به حمايت از دانشجويان برخاسته
، صدر بنيست كه شوراي انقالب و حزب جمهوري اسالمي و ابوالحسن اتهديدي 

  . شان نگنجانده بودند در محاسبه
  

دانشجويان، . مي گذرد 1359فروردين ماه  30نبه دقايقي از نيمه شب ش
 اند كردهله پتو پهن له گُدانش آموزان، دوستان و رفيقان و پدران و مادران شان، گُ

تا آن . تنگ هم روي پتو ها نشسته اند. در عرض خيابان و دو پياده رو اطرافش
يك و نديده بودم هيچ پ. وقت نديده بودم مردم نصف شب به پيك نيك بروند

چنان بگو و بخندي راه انداخته اند كه . نيكي منتظر چوب و چماق و گلوله باشد
. بعضي پدران و مادران را مي شناسم. انگاري كه سيزده بدر است. بيا و ببين

دست كم . پوشيده در كاله و دستمال  ي بعضي شان هم مرا، باوجود آن سر و كله
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ها خوش و بش گرمي  با بعضي. دسال بودن 45به هشت مورد برخوردم كه باالي 

مهرباني را، همچنان كه نا . كشيم و ماچ و بوسه همديگر را در آغوش مي. دارم
دير سالي پيش از آن زمان و پس از آن زمان، با . مهرباني و پيمان شكني را

چه دلپذير است . چه زيباست يگانه شدن. ام گوشت و استخوانم احساس كرده
ستگي و برادري و رفاقت اگر معنائي داشته باشد، اين وار. گرم آشنا  هاي دست

  . جاست كه سر بر آسمان كشيده است
. كنند مياز بلندگوي دفتر دانشجويان پيشگام، سرود خلق تركمن را پخش 

  :دهند ميپير و جوان، صدائي شورانگيز را، به مهرباني و يگانگي، به نفس هوا 
  خلق تركمن     خلق تركمن 
  ر راه وطند    جان را ميدهد
  خلق تركمن     خلق تركمن 

  دنياي كهن    كند ميويران 
....      .....    

تو گوئي سر آن دارند . پرشور و بلند. همه با هم مي خوانند. و سرودهاي ديگر
پدران و مادراني كه پيش از آن سرودها را نشينده اند، . كه سقف فلك را بشكافند

دوم، با فرزندان شان هم صدا و در دور  گيرند ميو ياد  كنند ميگوش تيز 
  . شور و حال عجيبي دارد امشب. شوند مي

اوباش پراكنده اي كه از دور و   ي به سر و كله خورد ميسرود مردم، مثل پتك 
و تهديد  دهند ميها دشنام  هر چه آن. دهند مياي گاهي به ناسزا سر  نزديك، نعره

عشق، رساتر و پرشورتر سرود  آورند، شب زنده داران و دلقك بازي در مي كنند مي
اند كه هردم به  تو گوئي كه طاليه داران، چاووشي كارواني را سرداده. خوانند مي

در لحن چاووشي، هم شور و اشتياق بود و هم . شود ميتر  كمينگاه راهزنان نزديك
بينم كه بعضي  به چشم مي. رسوب مالل آور اندوه و بغضي در گلو پيچيده

تركانند و چهره را به اشك شوق  ها را مي سردادن چاووشي، بغض كاروانيان، هنگام
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پر   ي اي، مي شنوم كه مردي در جمع خانواده در فاصله. زنند و هراس مي
كه تركيب عجيبي است از كالمي پرجذبه  خواند مازنداراني مي» اميري« جمعيتش

ها شورانگيز شايد براي خيلي . اين، تاثير اميري در من است. و آهنگي حزن انگيز
در گوشه اي ديگر، جمعي از اهالي گيالن، از اين كالم جادوئي به وجد در . باشد

  : دهند ميرا سر » ميرزا كوچك خان «مي آيند و 
 –تي پاجير قرباناي  –كُنيم امي جان  -ايسيم تي فرمان –اَما رشت جاقالن 

  . تره گم آي ميرزا كوچيك خاناي
دوچاروقه د –كون بياچوقايه د – ميرزا  –جنگل ميان  –كن اسب زين ب
  . تره گم آي سردار گيالناي –كوچيك خاناي 

ميرزا « شاه، بر آهنگ سنتي و دلپذير   هاي اين كالم گيلكي را، در زندان
در آن نيمه شب عجيب، قلمرو . هيجاني تكان دهنده. نهاده اند» كوچك خان

  . هستي ناچيزم را در مي نوردد
  

ديروز، امروز هم ارتش خميني مردم   ي حمله  ي ادامه خبر مي رسد كه در
عمليات سركوبي، به موازات و هم زمان با . كردستان را قتل عام كرده است

و كردستان را مي  اند كردهدانشگاه را در گير . رود ميسركوبي دانشجويان پيش 
ماره ، از همان شبه مردم كردستان را 1359فروردين  30خبر تهاجم شنبه . كوبند

  :كنم ميروزنامه كار نقل 
. كند مي، درگيري با شدت بيشتري ادامه پيدا 1359فروردين  30صبح روز... «

مردم آسيب مي   هاي ها و مغازه و تعداد بيشتري از خانه شود ميها خانه ويران  ده
  ... بيند

در اين روز، چهار نفر ديگر از مردم، بر اثر شليك خمپاره و توپ شهيد ... «
ارتش . هلي كوپترها همچنان با شدت از هوا مردم را به رگبار مي بندند. شوند مي

سه ارتشي، و از جمله يك سروان، كشته . شود ميتلفات ديگري را متحمل 
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. سربازان قصد داشتند تسليم شوند. شود ميروحيه ارتشي ها، تضعيف . شوند مي
با سالح هايشان، به  اي ديگر، عده. كنند ميبه پشت تپه ها عقب نشيني  ها آن

وضعي كه چاره . اما بقيه در وضع مصيبت باري گير كرده بودند. مردم مي پيوندند
  ... باقي نگذاشته بود ها آناي جز تسليم شدن، يا كشته شدن، براي 

دانش آموزان پيشگام و بقيه دانش آموزان، با تالشي بي نظير ، به زخمي ... «
رساندند، خبرها را به  سيله مورد لزومشان را ميبه پيشمرگان و. كردند ها كمك مي

  هاي از صحنه ها آن. كنند ميتجمع نصب   هاي سرعت جمع آوري كرده و در محل
نيروهاي درون هيئت . دارند ميبيشمار جنايات ارتش، ارتش ضد خلقي، عكس بر 

براي جلوگيري از ويران شدن شهر، در صورت لزوم،  گيرند مينمايندگي ، تصميم 
  ... هر را تخليه كنندش

كه بيشتر  اند شدهنفر مجروح  30نفر كشته و بيش از  15تاكنون حدود ... «
 ميراكت هلي كوپتر، خمپاره و توپ، كشته يا زخ  هاي ها بر اثر اصابت تكه آن

  ...اند شده 
در بوكان كه نزديكترين شهر به سقز است، ستادي براي جمع آوري كمك ... «

ائي تشكيل شده است كه مردم بوكان، فعاالنه در كمك رساندن مالي، داروئي و غذ
و كمك ها به قدري بوده است كه هيئت نظارت در  كنند ميبه مردم سقز شركت 
در اين رابطه، دانش . داده اند كه ديگر چيزي نفرستند سقز، چندين بار خبر

ين سه روز، در عرض ا. اند كردهآموزان پيشگام بوكان، نقش بسيار ارزنده اي ايفا 
، مرتبا سعي دارند با ايجاد كنند ميفانتوم كه در ارتفاع كوتاه پرواز   هاي هواپيما

  » .رعب و وحشت، روحيه مردم را تضعيف كنند
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  . جوانه ها كه در آمدند، باراني بلند گرفت و باران، سيالب شد

  
  .چشمه در جوشش، خشكيد و سنگ شد

  
در مركز كوير ترك خورده هر دو سمت زمين،   ي آهوان تشنه

  . به آفتاب گريستند
  

ورق سياه حمايل ربسته بندي خشكسالي را كه زرق و برق و ز
  . ريختند آنان بود، به هواي نان و آب ، بر كودكان زمين مانده مي

  
  .ل گلوله برويدل كه از گُنوشتند گُ ها، به چشم بزرگان مي بچه

  
  هاي روز، به توهم ريشهنازك   هاي ها كه در آمدند، شاخه جوانه

اي كه رو به نور  خسته  ي هر ساقه. سوخته در هم پيچيدند
  .كشيد خميازه مي تاخت، الجرم در التهاب بيابان مي

  
از هر چراگاه متروكي، هيوالئي هفت سر بر آمد كه بر هر سرش 

  . طلوعي مصلوب بود
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رفت و تازه به دانه رسيده كه به پرواز در آمدند، باد گ  هاي جوجه

  . برگ را، به سياه فصل خاطره بردو شاخه 
  

 باد زدند، مباد كه به روزگارِ زنان حامله برجبين تازيانه مي
  . وارگانِ شكمباره قدم بگذارند

  
كوفت و چهره  هر نهالي، مشت برجبين مي  ي باد گرفته  ي شاخه

  . خراشيد كه چشم بر بهار مكدر نگشايد به چنگ مي
  

  . ه غروب شدسپيده كه زد، جوان
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24  
  

شور و . سرد هوا گزنده تر شده است  ي دو ساعتي از نيمه شب گذشته و جبهه
شوق مردمي كه حضور مزاحم كفتار و دام را احساس كرده بودند، هنوز هم به 

و انگاري كه همه، . جوري كه انگاري قرار نيست اتفاقي بيفتد. چربد شان مي دلهره
سرخوش چسبيده بودند كه   هاي دقيقهابدي شده بودند، و به  در همان لحظه ها

بينم كه هر چه  اي نمي اثري از خستگي در هيچ چهره. يخبندان از سر بگذرد
  . هست، شور و حرارت و هيجان است

، اند كردهبا سرد شدن هوا، دانشجويان و ياران شان، گُله به گُله آتش روشن 
ها هم، اين جا و  بعضي. اند به خنده و شوخي زدهاي حلقه   دور هر گُله آتشي، عده

و كاپشن ها را از تن در  اند كشيدهاند، چندتائي رويش دراز  آن جا، پتو انداخته
  . اند كردهو رو انداز  اند آورده
  

ورودي   هاي بر دهنه. فروردين ماه سال پنجاه و نه است 31سه صبح يكشنبه 
كه از اميرآباد بر كمر خيابان شانزده آذر خيابان انقالب و نخستين خيابان فرعي 

روغن گذاشته اند تا جلو شبيخون با   ي خالي  ي مي نشيند، هر يك دو بشكه
  . اتومبيل را بگيرند

تعداد اوباشي كه پا به پاي دانشجويان بيدار مانده اند به كمين و كين توزي، 
گاهي شعاري دور ايستاده اند، هراز. اما هجوم نمي آورند. بيشتر شده است

پيداست كه شور و حال و سرزندگي دانشجويان، . كنند ميو دشنامي ساز  دهند مي
گرگي را . دهند ميجنون آميز و عصبي شعار . حسابي رفته است توي اعصابشان

عللي تن در داده است، مدام اين پا و آن پا تمي مانند كه در دريدن شكار، به 
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فرصت را براي سير كردن شكم صاحب  و مي غرد كه چرا دارد بهترين كند مي

جماعت، شكار خوش خوراك و  اللهي حزباين، براي . دهد  مي مرده اش از دست 
شايد هم به ايشان گفته اند كه . ها يهمان طور كه براي شاه و شاه. لذيذي است

اما، . موضعي دست بردارند و خود را براي تهاجم متمركز آماده كنند  هاي از هجوم
موضعي را،   هاي ايشان گفته اند از تحريكات عصبي دست برندارند و نسق به اًحتم

. تا نيمه شب دو شنبه اول ارديبهشت كه پايان مهلت سه روزه است، مدام بگيرند
نه . روند ميترسند و نه مفت از كوره در  نه مي. اند شدهاما مردم پوست كلفت تر 

را نمي خواهند داوطلبانه بدهند  آن كه از هارت و پورت شان حساب ببرند، نه، تن
  . به دندان زهرآگين گرگ

  
از ساعت سه و نيم صبح، بلندگوي دفتر دانشجويان، پخش نوار را از سر 

در آن زالل صبح سرد، صداي به هم گره خوردن دانشجوياني كه . گيرد مي
آن  ،اند كردهسرودها را، هم صدا با بلندگو، به فريادي كشيده و تكان دهنده تبديل 

اميرآباد و گيشا و   ي بي گمان ، مردم ناز خفته. تكه از تهران را برداشته است
تخت جمشيد و ميدان   هاي آناتول فرانس و نيمه  هاي جمشيدآباد، تا خيابان

فردوسي و خيابان حافظ و فيشرآباد، زمزمه اي را مي شنوند كه خواب شان را مي 
  . شكند

و » اي امام«به خواندن سرود  اند دهكراوباش خميني هم، همزمان شروع 
  : ساده فريب  ي شعارهاي فرسوده اشالق كشيدن ب

  بت شكني خميني  روح مني خميني
....      ....    

  رهبر فقط روح اهللا  حزب فقط حزب اهللا
...      ...  

  خميني را نگهدار  خدايا  خدايا  تا انقالب مهدي 
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  : كه بعد ها شد
  .تي كنار مهدي، خميني را نگهدارخدايا  خدايا  تا انقالب مهدي، ح

  
فاسد جامعه را، در عين حال   ي به نظر مي رسد كه خروش دانشجويان، پاره

مردم مي . كميك جامعه در آمده، جدي كرده است -تراژدي  هاي كه از زمينه
كه مي رسد، چنان » سرود فدائي «نوبت به . مي خوانند ها اللهي حزبخوانند و 

طنين و ضرب تكان . آيند ش امام در مي مانند و كوتاه ميكه اوبا زند ميرعدي 
  :هوا، پر از مشت گره كرده شده است. دهنده اي دارد صداي مردم

  توفان كنــم من   زكين خواهي توده 
  شكوفان كنم من  نهـال رهائــــــي 

....      ....  

....      ....  
  

اي كه در كميته . رسيده ايم 1359فروردين ماه  31به پنج صبح يكشنبه 
دفتر دانشجويان پيشگام تشكيل شده است، تركيبي است از نمايندگان فدائي، 

اسمش را گذاشته اند كميته هماهنگي كه بعدها، از بلنداي نا . پيكار و راه كارگر
هماهنگي پرت شدند و عجيب كين توزانه به هم پيچيدند و با خيال راحت، و بي 

پيشين و حال خود بدهند، اسمش را  آن كه پاسخي قانع كننده به طرفداران
خود ايشان سراغ » جنبش «كه در واقع بايد در » بحران در جنبش« گذاشتند، 

  . را بگيريم! »بحران« اين 
كميته هماهنگي، با صدور فرمان نرمش، دست به سازماندهي جدي تري 

ش كه امكان ،بينم كسي فيلمبرداري كند نمي. جمعيت نبايد از حال برود. زند مي
و من بي خبرم، دست كم بايد جائي نشانش داده  اند كردهاگر . بود و خوب هم بود

تا چرتي  اند كشيدههم كه براي رفع خستگي دراز  ها آن. باشند كه نشينده ام
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براي بسياري شان كه بستگان دانشجويان باشند، هر . بزنند، از جا بر مي خيزند

همه بر مي . ين تازگي ها سپرده اندبا اشتياق خود را به ا. حركتي تازگي دارد
مهرباني و يگانگي، بوي معطري داشت كه آن صبح شورانگيز را، . خيزند به نرمش

  . كرد ميدر بستري لطيف و سرشار از تفاهم و فصل مشترك، دلپذير 
، هشت و شانزده نفري، آورد ميهمه، با ذوق و حالي كه سيزده بدر را به ياد 

. پير و جوان، زن و مرد، پدر و پسر، مادر و دختر. كنند ميش و نرم اند زدهاي  دايره
اين آرزو كه چنين تفاهم و دركي از دوستي و همبستگي ادامه يابد، به دل همه 

  . بسياري، اين آرزو را با خود به گور بردند. ما ماند
  

خيابان   هاي ، از تسمهشود مينه صبح، موج بلند جمعيت سرريز   هاي طرف
 هايش و در كناره رود ميمهار ارتباطات و در قلمرو انتظامات بود به در  هائي كه در

عمق جمعيت، سر از اميرآباد و . فشرده  هاي ، اما نه در زمينهشود ميضربه پذيرتر 
. بلوار اليزابت در آورده است كه با مركز تجمع، دست كم سيصد متر فاصله دارد

جاي هر نفري را كه . كند ميار فشردگي چنان سنگين است كه گاه تنفس را دشو
كميته هماهنگي . رفته است به خانه تا چرتي بزند، دست كم ده نفر پركرده است

فشار، با ديدن اين   هاي گروه. دانشجويان، انتظار حضور چنين جمعيتي را نداشت
كار . عجيب به تكاپو افتاده اند. ازدحام، دستپاچه و هراسان بر عده شان افزوده اند

پيداست كه اگر اين موج چند روز ديگر بزند و . آرائي جدي كشيده است به صف
موج در موج بگيرد، معنايش اين است كه دريا توفاني شده است و احتمال دارد 

وقتي مردم، به دفاع از دانشجويان، نيمي از شهر را در . كشتي خميني بشكند
ن هشت پا بايد كه پس، قديسا. رژيم را تهديد خواهند كرد  هاي پايه. نوردند

برويم جلوتر ببينيم چه خبر ... تدبيري جدي تر بينديشند؛ طرح دوم، طرح سوم و
  . شود مي
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امروز هم، مثل روز جمعه، دانشجويان و ياران شان، از بعد از ظهر، در مركز 
فشردگي و حرارت، بازو به بازوي هم افكنده اند و به طول دست كم صد و بيست 

احتمال خطر، در . زنجير ساخته اند؛ به چهار رديف و استوارمتر، حلقه در حلقه 
. مي چرخاندورود ضربه ناگهاني، پرچم ورودش را در هوا . چند قدمي مي رقصد
، از آن اند كردهسرگردان آبي متعفن، به خيابان نفوذ  هاي اوباش امام، مثل رگه

جمعه، سينه جمعيت فشرده گذشته اند، به خط اول زنجير رسيده اندو مثل روز 
 ، به صورت مردم تف ميكنند مي، چهره به چهره تهديد دهند ميبه سينه ناسزا 

 گويند مي و يكسره مجيز امام شان را . بوزينه وار در مي آورند  هاي و شكلك ندازندا
  .و رجز مي خوانند

فردا حسابتونو مي ! هر غلطي مي خواين بكنين. مهلت دارينفقط تا فردا  «
  » !رسيم
  »!ك همه تونو، فردا همين جا در مياريمخشت«

شرم دارم، اما بگذار از آن همه ناسزائي كه به چشم دختران دانشجو نگاه 
برمن و براين قلم . و بر آنان مي باريدند، اين يك نمونه را بياورم كردند مي

  :ببخشائيد كه چاره اي ندارم
  »!باز كنينشهر نو رو نبستيم كه شماها اينجا واسه خودتون شهر نو  «
  ...و
  ...و

جنايتكاري   هاي گارد دانشگاه هم كه تحت امر ساواكي  ي حتي سربازان دريده
مثل ارتشبد نصيري و تيمسار مقدم و پرويز ثابتي به دانشجويان مي تاختند، 

  . روياروي را نداشتند  ي جرئت اين برخورد رذيالنه
مضمون برخورد . ست، اما قرار بر درگيري نيشود ميتا بيخ گوش همه داغ 

هرچه هست، دفع تعرض است، نه . ، تنها ابراز حداقل مقاومت استواكنشيهاي 
مي . كنند ميبي پشتوانه پارس ن. پيداست كه پشت اوباش امام قرص است. تعرض
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خواهند شكار را به حداكثر هيجان برسانند، خونش را داغ كنند، خسته اش كنند 

 سرشناس فاالنژ  هاي چهره. ف و پريشاني شودو بترسانندش تا وقت زدن، دچار ضع
را هم كه دانشجويان از يورش به ميتينگ ها به ياد دارند، هنوز در سرفرماندهي 

وقت  حزب فقط حزب اهللا، آن: گويند مي اين ها . فشار مي بينند  هاي گروه
ميرسليم سرپرست شهرباني وعضو حزب جمهوري اسالمي، همان روز اعالم 

اين ها را بايد . فقط سرپوش استاهللا  اين ها از ما نيستند و حزب «: كه كند مي
  » !تعقيب كرد

  
گذشته است كه سر خيابان  1359فروردين  31دو ساعتي از ظهريكشنبه 

. با يك دختر دانشجو. درست بيخ گوش من. شوند ميشانزده آذر، در گير 
با ادا و اطواري . بدپوزي كه ريشي پريشان و چشم هائي قي كرده دارد اللهي حزب

سيرك، و پيچ و تابي به اندام فربه و نخراشيده، نفس به نفس   هاي مثل دلقك
ماليم ترينش . كلماتش را مي شنوم. توي صورت يكي از دختران دانشجو رود مي

  : ستااين 
  »!حاال اومدي اينجا واسه خودت مشتري پيدا كني؟! كثافت لگوري «

مي گذارد توي گوشش كه صدايش در آن  چنان. دهد  نميكه دخترك امانش 
 ها بچهتا . شود ميو مشتي به دماغش كه خونين . و يكي ديگر. شلوغي مي پيچد
، چند اند شدهريشو جمع   ي اوباش ديگري كه دور و بر آن بدقواره. به خود بجنبنند

كوبند و موهاي بافته اش را چنان مي كشند كه  مشت به سر و صورت دخترك مي
مردمي كه شاهد فرود اين شمشير . و در مي غلتد رود ميبه آسمان اش  نعره

و مثل پاره اي  كنند ميرا لوله  ها اللهي حزباسالمي برفرق آن دختر دالور بودند، 
مردم . گذارند ميپايه به فرار  ها اللهي حزب. زائد، از بدن سالم بيرون مي اندازند

ز هوش رفته است، به مركز امداد تا دانشجويان آن دختر را كه ا دهند ميداالن 
  . پزشكي برسانند
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برج و باروي باد كرده كه از هم گسست و فروريخت، زمين 

هر پهلوي برج قديمي، پرچمي سياه . داغديده فراخناي موشان شد
  .شد، برافراشته برقلمرو خشك

  
اي شد؛ آويخته برديوارهاي فرتوت،  بارو، سوگنامه  ي هر دهانه

و هر استخوان پوسيده اش؛ چراغي . خورد ميرو كه پوزخندش را ف
  . در مسير عابران زخم خورده

  
جنگل كاج را به   هاي ان، سايهزادگ  هاي زنان باكره در كوره

سرگردان، مزرعه اي بود و   هاي در خواب چشم. خواب مي ديدند
خردساالن فرونشسته در . نوزادان بود  ي بهاري كه گاهواره

  . پائيز، بر خواب مادرانِ گداخته مي شوريدند  ي پوسيده  هاي برگ
  

  . خدايگان موشان، بر كاكل بهار نشسته بود و خزان مي بافت
  

سلحشور بود كرد   ميدر مرز رازهاي باروي ويران، تا چشم كار 
همه در يخبندان خويش، به . شمشير سلحشوران  ي و برق يخ زده

ما   ي مشدهصبح، از چشم روزهاي گ  ي يمن صداهاي فروخورده
  . طنابي مي ساختند، پيچيده براندام منجمد
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  .سوخته تن پوش مي بافتند  هاي زنان، از انتظار علف
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آميز مسلمانان ارتجاعي به پا ماند، اما در  تحقيرآن دختر كه در تهاجم كلمات 
قلعه اي بلند بود  مشت و زنجير در غلتيد، متين بود، سخت بود،  هاي معرض ضربه

پيچيده در انتظار، و مثل بسياري از دختران دانشجو، شانه به شانه و پا به پاي 
كه از اهللا  اين حاالت و اين نمود اجتماعي زن، براي امت حزب. مردان ايستاده بود

يك چنين . مذهب در آمده بودند، قابل تحمل نبود  هاي عقب مانده ترين گوشه
فرهنگ اسالمي، اين گونه . خواند با مختصات اسالمي نمي پديده اي از جنس زن،

، كند ميتعريف و تبليغي كه اسالم از زن . ابراز وجود از جنس زن را نمي پذيرد
طبيعت زن را، در . طبيعي فاصله دارد  هاي صد و هشتاد درجه با اين ويژگي

. اند كردهيغ فرهنگ اسالمي، وارونه و بنا به مصالح و منافع آخوندها تعريف و تبل
شناسد و بخورد مردم  طبيعت و مختصاتي كه فرهنگ اسالمي براي زن مي

اين . ، هيچ گونه انطباقي با طبيعت واقعي او، به عنوان يك انسان، ندارددهد  مي 
و واليت فقيه، به اهللا  است كه برخورد با زنان و دختران، در طول حاكميت حزب

فكري با مردان بوده است؛ در خانه،   هاي وتمراتب هولناك تر از برخورد اين مام
خميني، در شكنجه گاه ها، همه   هاي در خيابان، در محل كار، دربازجوئي زندان

اگر به تصوير و تعريفي كه حاكميت و تفكر . جا و هر جا و در هر موردي
تحقير مضاعف زن، در جامعه   ي از زن دارد نگاه كنيم، ريشهاهللا  حزب  ي پوسيده

  :شود مي، روشن تر اند كردهه آخوندها آن را از پايه ها و از جوهر انساني تهي اي ك
ديگران است، زيرا اموالي كه در اختيار   ي زن درخانه. زن بايد بخيل باشد... «-

... شود مياگر شوهر راضي نباشد، خيانت محسوب . اوست، مال شوهر اوست
  ).1368/  10/ 16 –وري اسالمي روزنامه جمه -باكويي، امام جمعه فريدون كنار(
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هيچ مقامي حق ندارد كه كسي را از امر به معروف و نهي از منكر باز ... «-

خود را انجام   ي دارد و در بد حجابي نيز مانند روزه خواري، هر كسي بايد وظيفه
پوشش (اسالمي بايد به حكم امام عمل كرده و با فساد   هاي تمامي انجمن. دهد
مقابله خواهد )حجاب(در آينده، به طور جدي با اين مساله . كنند مبارزه) زنان
  ).15/1/69روزنامه اطالعات  –آخوند جنتي رئيس تبليغات اسالمي ... (شد

به حساب  2درجه   هاي ما آدم. ما زنان قربانيان واقعي اين رژيم هستيم... «-
رفتار  كميته چي ها در همه جا هستند و خود سرانه عليه زنان. مي آئيم

  )9/1/69نشريه دي ولت ووخه ... (كنند مي
يعني (زن را اگر از موازين تخلف كند  هاي  تواند كارمند مدير يك اداره مي... «-

، جاي ديگري از صورت و بدنش پيدا هايش جوري لباس بپوشد كه جز چشم
، با قطع حقوق و اخراج، تنبيه كند و اگر دانشجو هستند، در دانشگاه نيز )باشد

به دليل (غير شاغل دستگير شدند ) زنان( اگر در كوچه و بازار، افراد . همين طور
موسوي  آخوند ( ...قاطعيت عمل كندتواند با كمال  ، دادگستري مي)بدحجابي
    ).1/11/68پخش شده از راديو دولتي به تاريخ  –امام جمعه اهواز  جزايري

 15ضمن اعالم خبر مانور  سمنان،  ي عمليات كميتهمعاون اطالعات و  ...«-
در مدت اجراي اين مانور، پاسداران با حضور در ميادين : اي در سمنان، گفت روزه

روزنامه ابرار به تاريخ ... (و خيابان ها، با عوامل بد حجاب، برخورد خواهند داشت
8/11/68.(  

هزار مورد از ظرفيت شغلي زنان، كاهش  237در ايران  1365تا سال ... «-
  ).19/11/68روزنامه كيهان ... (است يافته
بي توجهي به پوشش (خيلي صبر نخواهد كرد و اگر حركت شما اهللا  حزب... «-

آخوند خزعلي ... (اصالح نشود، تصميم قطعي خواهند گرفت) تحميلي اسالمي
  ).  19/11/68روزنامه كيهان  -عضو شوراي نگهبان
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برخورد  اًفراد بد حجاب شديدمختلف با ا  هاي ما با روش  هاي دادگاه... «-
  ).25/12/68راديو دولتي  –آخوند يزدي رئيس قوه قضائيه ... (كنند مي

موسوي اردبيلي در نماز جمعه ... (مقابله خواهد شد) زنان(با اين ها  اًحتم... «-
  ).25/12/68راديو دولتي . تهران؛ در تهديد و ارعاب زنان

امت حزب اهللا، نخست اين زن . ر شديك زن فاسد در بندر انزلي سنگسا... «-
روزنامه ... (فاسد را تا شانه در گودالي قراردادند و سپس سنگسار وي آغاز شد

  ).26/10/68رسالت 
گاليندوپل به ايران، با لباس مبدل و تحت روز پيش از ورود  3پاسدارن ... «-

به عنوان مبارزه با بدحجابي به ميدان ولي عصر ريختند و ضمن تيغ كشيدن 
گاليندوپل در ) (3/11/68 هدراديو مجا... (صورت زنان، عده اي را دستگير كردند

  ). آن زمان مخبر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران بود
  

در دستگاه فكري پيروان خميني و در نوع نگرش مالئي به حيات اجتماعي، 
ه زن اين ست كه خانه داري وظيف. زن؛ از هر نظر، جنس درجه دوم جامعه است

كند، » تمكين«بزايد، مسئول نگهداري و بزرگ كردن بچه باشد، از مرد . كند
تمايالت جنسي مرد را برآورد، اموال زندگي مشترك زناشوئي را تنها از آن مرد 
بداند، به دست مردان تنبيه شود، كامال فرمانبردار مرد باشد، حداقل سهم را؛ با 

ور اجتماعي، شغلي و صنفي داشته باشد، مرد به خواستگاري او نظارت مرد، در ام
از مرد  شود ميبرود؛ و نه او به خواستگاري مرد، به عنوان جنسي كه فروخته 

مهريه بگيرد، بي مقاومت فريب مرد را بخورد، اگر از مرد كتك خورد، دستش را 
ميهمان دارد، خودش مرد به سفر برود، وقتي مرد   ي به روي او دراز نكند، با اجازه

  هاي را در پستو پنهان كند، يا در آشپزخانه از ميهمانان پذيرائي كند، در عرصه
اجتماعي حضور نيابد، از ارثيه پدر و مادر دو سوم كمتر از پسران سهم ببرد، حق 

بپذيرد كه جايگاهش . پس از طالق، فرزندان را به مرد واگذارد. طالق نداشته باشد
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و ديوانگان است و عقل و شعورش كمتر از مرد است، هر وقت  در رديف سفيهان

... مرد ميل داشت مي تواند با او همبستري كند؛ و نه هر وقت كه او خواست، و
جنس  «  ي بپذيرد كه از هر نظر ضعيف تر از مرد است و بايد به اقتدار همه جانبه

و هم زمينيان  شود ميتن در دهد، واال كه هم به خشم و غضب الهي دچار » اول
  . پيرو نگرش مالئي، حق دارند مجازاتش كنند

در اين گونه نگرش قرون وسطائي كه هميشه حق انتخاب و تصميم گيري با 
 مرد است، اگر زني بدون خطبه و عقد آخوندي، و بدون جاري كردن صيغه

براي مرد، مجازاتي  از . آخوندي با مردي همبستري كند، عقوبتش سنگسار است
خداي مالها مرداست و براي هم جنسان خودش  احتماالً. گونه متصور نيستاين 

  . حقوقي قائل شده است  هاي تخفيف
است و » زانيه «زني كه از چنين بستري بر آيد و در آيد، در فرهنگ آخوندي 

بايد به حداكثر مجازات برسد كه سنگسار و تا گلو در شن و خاك فرورفتن و به 
ترين و عام ترين ! جان سپردن، اجتماعي اللهي حزبگ تيزپاي سن  هاي ضربه

  . شكل اين عقوبت است
از تاسيس جمهوري ظلمت به اين سو، صد ها زن را، به همين دليل، در 

  هاي اين عمل را، در قرن. اند كردهايران، سنگسار   هاي شهرها و روستاها و گذرگاه
اروپا حاكم بودند و به  دهم تا پانزدهم، و در دوراني كه آخوندهاي مسيحي در

روا  شدند معروف است، در مورد زناني كه به جادوگري متهم مي» قرون تاريك«
  . داشتند مي

در دستگاه فكري مالها، و الجرم در جامعه اي كه قرن ها زير سلطه تزوير و 
تزريق ايشان بوده است، هرعمل زشت و ناپسندي، و هر گونه رسوائي و ترس و 

زن، در تصوير و برداشت . شود ميسنجيده و تعريف »  زن «ه با هراسي، در مقايس
  هاي اين نمونه. آخوندي، محك سنجش جبن و بزدلي و ضعف و فساد است

  :به گوش ايرانيان آشناست! فرهنگ عامه
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وقتي به مردي بخواهند بگويند از هر ترسوئي ترسوتر است، از هر بزدلي بزدل 
  : كنند ميتر ، با زن مقايسه اش اري بي اعتبارتبتر و از هر بي اع

  » از زن زنتري بي شرف «
برازنده اش نيست، به ! وقتي به مردي بخواهند بگويند صفات عالي مردانه 

   : دهند ميلباس زنان حواله اش 
  »بهتره از اين به بعد دامن زنانه بپوشي «
  » برو چادر سرت كن! خجالت بكش «
  » چارقدت يادت رفته سرت كني «

  : گويند مي ان ترس مضاعف مرد، در بي
  » عين زنِ حامله شده بود «
  »عين زنِ حيض شده «
  » عين زن، يواش مياد، يواش ميره «
  »!صد رحمت به زن، بابا «
  » عين زنا خودشو قايم مي كنه «

  : گويند مي مردي را كه بخواهند دست بيندازند، به او 
  »است اين جا حمام مردانه ست، حمام زنانه آن كوچه «

  : گويند مي يا در حالي كه بعضي مردان در پرچانگي نظير ندارند، به ايشان 
  »بازم كه نشستي عين زنا پرچونگي مي كني «

يا، در تحقير زن و روا داشتن حداكثر توهين به او، در دهان پدران و پدربزرگ 
  : ها شعرهائي جعلي از فردوسي كار گذاشته اند كه

  ا ستاي زنان را ستائي سگان ر «
  » كه يك سگ به از صد زن پارساي

  زن و اژدها هر دو در خاك نه «
  » جهان پاك از اين هر دو نا پاك به
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  : و اين تحقيرها كه

كرده كه بشينه خونه بچه داري شو  خدا زنو خلق. زن و چه به اين كارها «
  »  بكنه

  » من با زن طرف نميشم، برو شوهرتو بفرست بياد «
  » رهزن كه زدن ندا «
  »  زن ضعيفه س ديگه «
  » خدا زده زنو «
  
؛ در خاستگاه چنين فرهنگي، قرن ها بايد در كوچه و خيابان چند قدم  زن و 

نشست كه در  و در خانه ها بايد زير پاي او مي. رفت مياز شوهرش عقب تر راه 
اجتماعي، هنوز هم، بويژه در شهرستان ها و روستاهاي   هاي بسياري از نمونه

دختران ايران، هنوز هم . ان، مناسبات زن و مرد بر همين اساس استوار استاير
رسمي پدران و مادران شان ازدواج كنند، واال كه   ي بايد با موافقت و اجازه

عقوبتش يا جدائي ست و يا تحمل زندگي ي تلخي كه به غضب والدين دچار شده 
هستند كه بر  ها آنكنند و  ، شوهر را والدين بايد براي دختر انتخاباًاكثر. است

  . ازدواج بايد چانه بزنند) مهريه(سر نرخ 
ايران اگر زني از همسرش جدا   ي ، در جامعهبراساس تزريق فرهنگ اسالمي

و بر  شود مي، انگشت نما  گيرد ميقرار  اجتماعي» سوء ظن «شود، يكسره مورد 
ده است، همسايگان و موقعيت او در جامعه گستر» جنس «تصويري كه از   ي پايه

و هم محلي ها و همشهري ها، زنان شوهردار را از معاشرت با چنين زني بر حذر 
  .كه مبادا شوهرشان را از ايشان بگيرد دارند مي

و از اين همه خرافه و جهلي كه حاصل حضور فكري آخوندهاست، خود ايشان 
وارد به صيغه در جهت دست اندازي به حريم زنان و اغفال آنان كه در بسياري م

  . جويند ، بهره ميشود ميكردن ايشان منجر 
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در طول تاريخ، هميشه و از هر نظر، به سود دكانداران عمامه اي بوده است كه 
اگر زنان هم از  دانم مين. چنين تصوير ظالمانه اي از زن، در جامعه پررنگ تر شود

نوشتي دچار توانستند آخوند شوند، باز به چنين سر زمان پيدايش عمامه مي
  . ند يا نهشد مي

آخوندها كه براي داشتن چهار همسر در آن واحد كارت سفيد دارند و 
، بي آن كه از هيچ گونه اند شدهاجتماعي شناخته   ي ترين اليه ترين و طفيلي بيكاره

مهارت و تخصصي، جز تحميق مردم از طريق بيان سوزناك حوادث مذهبي 
وقرن ها، افكار عمومي، حساسيت ها و عواطف  برخوردار باشند، در طول دهه ها

هم   ي چندگانه  هاي ايران را، براي ارضاي شهوات خود كه در ازدواج  ي رقيق جامعه
، و براي تامين شود ميخالصه » اي صيغه «و » عقدي« زمان و مكرر در مكرر

خود كه دو دليل و انگيزه مشخص اجتماعي و   هاي »بيت «مخارج حرمسراها و 
كه هم از ايشان بهره كشي جنسي و  اند كردهتصادي است، به زيان زنان مسموم اق

اقتصادي كنند و هم از طريق فلج نگه داشتن اين نيروي اجتماعي، بازارشان را 
  . گرمتر

هر گونه دليل طبقاتي و قشري، در ارتباط با جامعه روستائي يا شهري، چه در 
مختلف سرمايه   هاي در دوران و شكل و زمين داري بزرگ، يا داري برده دوران 

اين   ي ، ريشه در سم كشندهشود ميداري جديد، تا جائي كه به وضع زنان مربوط 
تر از » مشروع« و  اند زدهقدرت تكيه   ي زالوهاي مذهبي دارد كه حاال بر اريكه

  . زنان ايران را بيشتر  ي و فشار بر گرده اند كردههميشه سفره شان را رنگين 
  
فرهنگ مالئي، اگر چه ديده شده است كه به مردان هم در زندان ها تجاوز  در

، منتها با كنند ميتعريف » حالل «، تجاوز مكرر به زنان زنداني را، اند كردهجنسي 
   .بدهد» مشروعيت «اي كه به اين تجاوز  اي، يا خطبه خواندن آيه
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باكره باشند، هم دختران مردم، پيش از اعدام، نبايد براساس مذهب ماليان 

، باعث بهشتي شدن رود ميگناه است و هم از آن جا كه دختر باكره به بهشت 
هم مخالفين شان را از . زنند پس با يك تير، دو نشان مي. شود ميكفار و منافقان 

سپرند، هم به  اعدام مي  هاي و به جوخه دارند ميجنس درجه دوم از سر راه بر 
  .رسانند مي» خوراك جنسي«انبان شان، خود و پيروان پاسدار و زند

دانم  ، نمي) خاطرات زندان اوين (» گرگ  ي آتش در تله  ي قبيله «در كتاب 
، ساعت پنج بعد از ظهر بود كه 1361كه در تابستان سال ام  كدام صفحه، نوشته

 –ختن را از لونا پارك ام  پاسداري، دختر هفت ساله. مرا براي مالقات صدا كردند
پس از پايان مالقات . به سالن مالقات آورده بود –تجمع مالقات كنندگان مركز 

از پشت شيشه و با تلفن بود، پاسداري كه مرا سوار ميني  دقيقهكه زمانش ده 
من با   هاي كه به بند برگرداند، پاي ميني بوس، و در حالي كه چشمكرد   ميبوس 

  ي همه. » !ترت مالِ خوبيه هادخ! آقاي شاعر «: چشم بند بسته بود، فرياد كشيد
مختلف براي مالقات آمده بودند و با آن ميني   هاي كه از بندها و سلول يزندانيان

باور كنم  شد مييعني . بوس به بند باز مي گشتند، فرياد اين پاسدار را شنيدند
، از زنان و »مال خوب « گويد ميمن   ي كه به دختر هفت ساله» پاسدار اسالم«

  زنداني بگذرد؟دختران 
، آخوند دكتر هادي و اي خامنهكه آخوند هادي  61تابستان   هاي در يكي از ماه

 –يعني خميني، يا منتطري  -»  نماينده يك مقام باال «آخوند دعائي، به عنوان 
 44اي دارند، از زندانيان اتاق » مساله «به زندان آمده بودند تا بدانند زندانيان چه 

» برادران «زندانبان، » خواهران« شنيدند كه به جاي  -من اتاق -229از بند 
حمام هم كه هميشه   هاي پرده. برند ميپاسدار زنان و دختران زنداني را به حمام 

 ها بچهبديهي بود كه ! منطبق است؟» !موازين اسالم «پاره است، آيا اين حركت با 
سيله اي براي دانستند طرح اين پرسش، آن هم براي مشتي آخوند، جز و مي

، روشن تر از متن پرسش اي خامنهاما، پاسخ دعائي و هادي . خنده نمي تواند باشد
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خواهران زنداني به ما . دانيم ميما خودمان اين مسائل را  «: آخوندها گفتند. بود
شما در مورد مسائل . مسائل ديگري هم بوده است كه خواهران گفته اند. گفته اند

ما، به   ي بندان از جان گذشته همكه يكي از »  !كنيد مربوط به خودتان صحبت
ما را خواهران پاسدار به حمام !  خيالتان راحت باشد حاجي آقا «: طعنه گفت

  »!برند مين
هم بند گستاخ ما را، به تقاص اين » برادران پاسدار « ،كمتر از بيست روز بعد

اب شگلوله از خ سه: ، به حمام خون بردند جسارت به ساحت نمايندگان امام
بر سينه و گلوله اي از كلت كاليبر چهل و پنج به عنوان تير خالص، . س. تفنگ ژ
حمتي البد، تير شان گل كرده باشد و به مر» عطوفت اسالمي «ه اگر بتال. بر مغز

ا، نيمه جان آن پهلوان ر  ي لتيدهكرده باشند و پيكر به خون غ» حرام «خالص را 
  .اند كردهكه اكثراً چنين  زير خاك نكرده باشند؛

  
با » مشروع «در خاستگاه همين فرهنگ درنده، و در قلمرو همين گونه رفتار 

  هاي در زندان. آيد ميزندان قزل حصار پديد   ي »واحد مسكوني «زنان است كه 
كه مردان، اما، از آن  شوند ميشيوه اي شكنجه  62حكومت اسالمي، زنان با همان 

است، اين گونه از شكنجه » حالل «ني تجاوز به زنان زندانيمذهب خميجا كه در 
كه  شود مي» اعمال«كه نوع شصت و سوم است، بيشتر در مورد زنان و دختراني 

سر از  اند كردههم قيد در خانه ماندن و برده زيستن را شكسته اند، هم جرئت 
آخوندي  ، با فرهنگ و قوانين»ممنوع «سطح جامعه در آورند و هم در اين سطح 

و از آن جا كه در كل جامعه آخوندي، اين مرد است كه . به مخالفت برخاسته اند
آخوندي زن را تصاحب كند و رضايت زن، نه   ي حق دارد با جاري كردن صيغه

حاكم  «مطرح است و نه ارزش دارد، دست پاسداران و آخوندهاي زندانبان و 
ر بسياري نمونه ها، از تجاوز به ، كه دكنم مياگر چه، تكرار . بازتر است» شرع

  ي »واحد مسكوني «بنابراين، . اند كردهمردان و نوجوانان زير هجده سال هم دريغ ن
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زندان قزل حصار، در برخورد خاص آخوندها با زن، تنها مركزي براي تجاوز به 
زنان و دختران آزاديخواه ايران نيست كه بخواهم بگويم در اين مركز به اين جنس 

همزمان با وقايع  ( 1359م تجاوز شده است، چرا كه تجاوز از سال مظلو
هائي كه من اين كتاب جانكاه را سر و سامان  ، تا همين لحظه) ايران  هاي دانشگاه

اما واحد .  رژيم جمهوري اسالمي ايران معمول است  هاي زندان  ي ، در همهدهم مي
تران مجاهد خلق طعم هولناكش زنان و دخ زندان قزل حصار، كه اكثراً  ي مسكوني

ديگري است كه در هيچ جا و هيچ فرهنگ و هيچ دوران   ي را چشيده اند، پديده
 –فرهنگي   هاي به گمانم نه تنها در تجربه. جهان، نظيرش وجود نداشته است

غم انگيز و تلخ فرهنگ ايرانيان هم، انتظار   هاي اجتماعي فرنگيان، كه در حفره
  . نمايد ميرا داشتن، معقول ن درك چنين واقعيتي

  
كه در زندان قزل –و البد شايع است  –چنين شايع بود  ،خميني  هاي در زندان

همسران زندانياني كه . » واحد مسكوني «حصار مجموعه اي ساخته اند به نام 
اند،  ، بريدهكنند ميآمده اند، خوش رفتاري »  كوتاه «مردان يا زنان شان در زندان 

اند كه زندانبان تشخيص داده است بايد امتيازي  و به حدي رسيده اند شدهمنفعل 
به ايشان بدهد، هريك يا دو ماه يكبار، مي توانند به مدت بيست و چهار ساعت، 

زندان قزل حصار و با شوهران يا زنان شان،   ي »واحد مسكوني «بروند به 
بريده   ي دانيان سياسيعده اي از زندانيان عادي، يا زن. زندگي كنند» خانوادگي«

آمدند، همين  چند روزه مي  هاي هم كه هرازگاهي از زندان قزل حصار به مرخصي
  .ندگفت ميرا 

در مدت زمان پس از خالصي از زندان كه در تهران بودم، روزي به جوان 
كه جرم سياسي داشت و به حبس » بين داود نيك «بيست و هفت ساله اي به نام 

  . برخوردم ابد محكوم شده بود
  ا ـه بـر زندانيان كـود و در تاثيـده بـش» سياسي «دان ـبين كه در زن داود نيك
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 زد، ضمن آن كه به من ثابت كرد تند و تيز مي  هاي ايشان برخورد داشت حرف
حكومت اسالمي به وسيله مرخصي دادن به زندانيان عادي، در بازگشت ايشان به 

و به اين ترتيب،  كند ميوارد زندان  –ترياك   ي ترياك و شيره –زندان، مواد مخدر
   نه تنها زندانيان عادي، كه بخشي از زندانيان سياسي را هم معتاد كرده است، از 

اطالعات داود نيك بين عليه شرايط   ي از آن جا كه همه. واحد مسكوني گفت
ت توانست در اين مورد اطالعا موجود در واحدهاي زندان قزل حصار بود، نمي

زندانياني كه خوش رفتار باشند و حبس ايشان  گفت مي. تبليغي به من داده باشد
توانند هر دوماه يكبار همسران شان را به واحد مسكوني ببرند و  هم ابد باشد، مي

ان خود قزل ييعني كه حتي زندان. زندگي كنند» خانوادگي «بيست و چهار ساعت 
  . اي داشتند تصوير وارونهگذشت،  حصار هم، از آنچه بيخ گوششان مي

، رفته بودم هلند به ديدن زني كه پنج سال  –1368–همين يكسال پيش
زنداني خميني بود كه از اين مدت، بيش از سه سالش را در زندان قزل حصار 

اين زن، اطالعات هولناكي از شرايط بند زنان و وضع زندانيان زن به . گذارنده بود
دو شب؛ تا صبح با او و . دانست د مسكوني را نميمن داد، اما خود، موضوع واح

از آن دامي كه بيخ گوششان براي زنان . همسرش نشستيم، من گفتم و او گريست
اما من ايشان را . ها را نديده بود آن زن ، طعمه. ايران گسترده بودند، خبر نداشت

همه شان صداي . كه بر ايشان چه رفته استام  ام، و از تك تك ايشان شنيده ديده
  .دست خط همه شان را هم دارم. ام را، روي نوار ضبط كرده

  
ديدار با آن زن در هلند گذشت تا حدوديك سال پيش در ژنو به دختراني 

بنا به . برخوردم كه رفته بودند به مقر اروپائي سازمان ملل متحد به دادخواهي
و داود رحماني گزارش اين دختران، اسداهللا الجوردي دادستان انقالب اسالمي، 

  ايراناي عليه زنان و دختران  رئيس زندان قزل حصار، ماموران اصلي اجراي توطئه
  . بودند كه خاستگاهش، برداشت و تعريف مذهب خميني از زن بوده است
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زندان، سر   ي و به اصطالح سياسي كنند ميزنان و دختراني را كه پايداري 

مراحل شكنجه، و   ي عبور دادن از همهآيند، پس از  موضع مي مانند و كوتاه نمي
زندان قزل » واحد مسكوني «نوميد شدن از ايشان، به مدت دو تا پنج هفته به 

اول، چنان ذهن خسته و بدن نحيف زنان زنداني را، با   ي در هفته. برند ميحصار 
كه آن زن يا  كنند ميديگر، بمباران   ي صدا و تصوير و گرسنگي و اعمال وحشيانه

كانگورو است يا االغ  ،پذيرد كه مرغ است ر زنداني، واقعا، و نه تاكتيكي، ميدخت
يعني كه پس از شست و شوي ذهني و دگر سازي رواني، زن زنداني كه . است

، و درست با ادا و رود مي، عين مرغ راه كند ميمرغ شده است، عين مرغ قدقد 
  .نشيند به تخم گذاشتن شكل مرغ، روزي يكبار مي

خروس . است» برادر پاسدار «خروس . كنند ميخروس را وارد ميدان بعد؛ 
ايران و كردستان و گنبد و   هاي فاسد جامعه است كه دانشگاه  ي تكامل همان پاره
سرزمين و نيروهاي سياسي ما را، به خاك و خون كشيده   ي بندر انزلي و همه

ذر، به آن دختر خروس تكامل همان جانوري است كه در خيابان شانزده آ. است
و، خروس، پليدترين نوع تكامل » حاال اومدي اين جا مشتري پيدا كني؟ «: گفت

معكوس در فرهنگ آخوندي است در تصويري كه ايشان از زن در چهارچوب 
آن زن .متجاوز نيست» پاسدار «آن خروس، ديگر . فكري خويش ساخته اند

ست كه در برابر متجاوز نيست و انسان سياسي ني» انسان «زنداني هم، ديگر 
آن زن و دختر . دهد  مي تا خروس اراده كند، كانگوروي ماده تن در . مقاومت كند

كه باور كردن وجودش براي جهانيان دشوار » واحد مسكوني «ايراني، در آن 
  . دهد  مي است، تبديل به حيوان شده است و ديگر مقاومتي از خود نشان ن

نان و دختران زنداني را، در زندان ها بيهوش بسيار دارم كه ز  هاي نمونه
بسيار دارم كه دست و   هاي نمونه. اند كردهو بعد به ايشان تجاوز جنسي  اند كرده

و اين هر . اند كردهبال زنان و دختران زنداني را بسته اند و به ايشان تجاوز جنسي 
نوان انسان، در دو نمونه، به اين دليل بوده است كه زنان و دختران زنداني، به ع
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فرهنگ اسالمي خميني در   ي ويژه  ي اما در شيوه. اند كردهبرابر متجاوز مقاومت 
ندارند كه در » انساني «زندان قزل حصار، ديگر زنان و دختران عنوان و ماهيت 

فرهنگ آخوندي، انسان را، پيش از . حد تعريف انساني دست به مقاومت بزنند
  . دهد ميتجاوز جنسي، تغيير ماهيت 

من مذهبي نيستم، نه مسلمانم، نه مسيحي، نه زرتشتي، نه كليمي، نه بهائي، 
دست  « گويد مياما انسان مذهبي به اين تغييرماهيت و دگرگونه سازي از انسان، 

  هاي براساس برداشت. يعني كه دست بردن به اصل خلقت. » بردن به كارخانه خدا
يران، در خلقت خدا، حق تجديد نظرپيدا مذهبي، ماليان حاكم بر سرنوشت مردم ا

  . كه اعتراضش بماند براي اهل دين و مذهب اند كرده
طبيعت هم   هاي به اختيار انسان در تغيير شكل. اما من به طبيعت معتقدم

انسان،   ي اعتقادي من هم، تغيير ماهيت بنيادي، و نه اخالقي  ي در مباني. متعقدم
رو و حيوانات ديگر، بزرگترين بي حرمتي به ساحت و تبديل انسان به مرغ و كانگو

مقدس انسان است كه در باور من اين انسان، اساس ارزش است و مختار در 
  . ديگرگون كردن جهان و مالك اصلي و واقعي زمين

بنابراين، چه مذهبي باشيم، چه المذهب و چه ماركسيست، به اين تغيير در 
! ي ديگر، چه نامي جز جنابت مي دهيم؟طبيعت انسان و تبديل انسان به موجود

تنگه بيان چنين  شود ميمگر با كلمات ! ديگري داريد؟ به جايش بگذاريد  ي كلمه
، خرد كرد؟ اين عمل آخوندي، گيرد ميآدم دو پا انجام   ي عملي را كه به وسيله

  .گنجد مبتني بر دفرماسيون هم نمي  هاي حتي در افسانه
  

يك طرفش شكنجه گر است و يك سويش شكنجه  شكنجه، كه  ي در معادله
، با دو گونه  –اگر نام اولي را هم بتوانيم انسان بگذاريم  –دو انسان  شونده، ظاهراً

بيند و  اولي، دومي را با اعتقادات خود در ستيز مي. تفكر، در برابر هم مي ايستند
به دليل نبرد و دومي، كه . كند مياش  وشكنجه زند مياي كه بتواند،  به هر وسيله
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يا : كند مياولي به چنگ او افتاده است، دو حالت پيدا   هاي جدال با عقايد و روش

شكند و ابراز  ، يا زير فشار شكنجه، درهم ميكند ميتا سرحد مرگ مقاومت 
ست، يا تاكتيكي، اما، به هر حال، به احالت دوم هم، يا واقعي . كند ميپشيماني 

  . دكن ميعنوان يك انسان عمل 
ظالمانه را كه از آغاز پيدايش انسان   ي فرهنگ آخوندي، حتي اين معادله

يك طرف معادله آدم : به هم ريخته است»  جنس دوم «وجود داشته، در مورد 
. و نه يك انسان سياسي. دوپاست، طرف ديگر، مرغ يا كانگورو، و نه يك زن مبارز

  . و نه يك انسان
ندانيان بند زنانِ زندان قزل حصار و بندهاي زندانيان خميني، ز  ي بجز بقيه

زنان در ساير زندان ها هم، در حالي كه هم بندان شان را به اين مركز عصاره تفكر 
چه گذشته  ها آنكه بر  شدند ، در بازگشت ايشان متوجه نميبردند ميآخوندي 

ه شرم دارد از اين ك. زن ايراني، عموماً داراي حجب و حياي فراوان است. است
، چه رسد به اين كه حتي پس از خالصي از تغيير اند كردهبگويد به او تجاوز 

اما، تغيير حالت و . با خبركند اند آورده ماهيت، هم بندانش را از بالئي كه به سرش
به . به چشم ديده اند »واحد مسكوني «رفتار اين قربانيان را، پس از بازگشت از 

  : پيش به من سپرده اند گوش كنيدروايت چهار دختر مجاهد كه دو سال 
دختري كه از واحد مسكوني بازگشته بود، سه ماه تمام، مدام مثل مرغ بال -
  . نشست به اداي تخم گذاشتن و روزي يك بار ميكرد   مي، قدقد زند مي

دختري كه از واحد مسكوني باز گشته بود، هشت ماه يكسره مثل كانگورو راه -
من كانگورو هستم و فقط  گفت مي. درست راه برو يمگفت ميهرچه ما . رفت مي

  . همين جور بايد راه بروم
شش ماه تمام، يكسره صداي خر  ،دختري كه از واحد مسكوني بازگشته بود-
من االغم و صداي  گفت مي. و هم بندهايش را مستاصل كرده بود آورد ميدر 

  .طبيعي من همين است
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د، سه ماه تمام مدام به در اتاق دختري كه از واحد مسكوني باز گشته بو-
  . برادر پاسدار، چرا نمي آئي؟ من فاحشه ام، بيا ديگر: كشيد و فرياد مي گفت مي

  
اگر مسلمانيد، حق داريد كه پرده ي انگشت شست و سبابه را، وارونه به دندان 

اما، به هر حال، بعدش از خودتان بپرسيد كه ! استغفراهللا: بگزيد و صدبار بگوئيد
واقعيت را به كجاي اين جهان شكمباره بايد تف كرد كه اين همه سال است  اين

  . كرده است! شاياني  هاي جهان، كمك  ي به دوام اين حاكميت، در آن گوشه
زنان و دختراني كه اين تلخي ها را بر من گشودند، تا پيش از آن كه مسئوالن 

! جالت بكشد، نه شماشان به ايشان بگويند اين حكومت اسالمي است كه بايد خ
و . وسال ها اين راز در پرده مانده بود. محال بود بگويند بر ايشان چه گذشته است

  . چه رازها كه در پرده نمانده است
  

در خاستگاه فرهنگ آخوندي، زن ابزار است، پس، در پيش بردن شكنجه 
گرفتن  پدران و شوهران و برادران هم، اگر اين ابزار مي تواند كمكي به اعتراف

و براي درهم شكستن  گيرند ميمرد سياسي را . بكند، بايد ازش استفاده كرد
و در حضور  كنند مياش را هم دستگير  مقاومت و تحقير او، همسر غير سياسي

دختر را در حضور پدر، خواهر را، در حضور . كنند ميمرد، به او تجاوز جنسي 
اي قرار گرفته اند، حتي اگر از  و زناني كه مورد چنين تهاجم بي شرمانه. برادر

  .شرم دارند كمند خميني گريخته باشند، از بيان آن چه بر ايشان گذشته است
از زني نام . ، همسر يكي از دوستان زنداني با من تماس گرفت 1369در سال 
را ندارد با » رو و جرئتش «، اما اند آوردهسرش » بالهاي عجيبي «مي برد كه 

شمه اي را به او گفته است و . تنها به او اعتماد كرده است. د كسي در ميان بگذار
از من بسيار با او سخن گفته  گفت مي. ازش قول گرفته است جائي بازگو نكند

  به او قول داده است  گفت مي. است و از او خواسته است كه به من هم اعتماد كند
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  . مالقات كندكه رازش پيش من مي ماند و رضايتش را گرفته است كه با من 

اسم كوچكش  حتيام،  براساس قولي كه به او داده. همسر دوستم و او. آمدند
از « : گويد مي. مي ترسد. را از او ديگر ينه مشخصات ، الجرمبنويسم و توانم مينرا 

، فردا در اند آوردهاگر كسي بفهمد چه بالئي سرم  ترسم مي. ترسم ميآبرويم 
د و بگويند اين همان زني است كه پاسداران به او خيابان ها به همه نشانم بدهن

اگر بفهمد بر من چه  ترسم مي. شوهرم را دوست دارم «: گفت مي. اند كردهتجاوز 
  » .گذشته است، تركم كند

ها را  اشاره. كرد ميساعت ها، من روضه مي خواندم و همسر دوستم پامنبري 
. لرزيد مي هايش حتي گونه. لرزيد ميمثل بيد . لرزيد مي. زد داده بود، اما حرف نمي

گفتم . سرش را انداخته بود پائين و نمي توانست شروع كند. كرد به من نگاه نمي
ها را بنويسم تا دست كم مردم خودمان  من بايد اين. كه به من بايد اعتماد كند

و، دست باال، اگر كسي همتي كرد به واگردان اين . بدانند برايشان چه رفته است
  .به زباني ديگر، مردم دنيا بدانند برما چه رفته استكتاب 

آمدند و بازهم چانه . فردا، شد سه روز ديگر. ماند براي فردا. رفت ميزير بار ن 
جائي بنويسيد و از من نام ببريد، آنوقت بايد خودكشي  ترسم مي «: گفت مي. زدم
ر او به وجود بسيار كوشيدم تا شجاعت بازگو كردن سرنوشت دردناكش را د» .كنم

صورتش را از من برگرداند، دست چپش را گذاشت روي صورتش كه من .  آوردم
اگر چه صورتش را نيمرخ . اش را به هنگام سخن گفتن نبينم، و شروع كرد چهره

توانستم از الي انگشتان  كه مي لرزيد مياز من پنهان كرده بود، دستش چنان 
حتي با فرو . زد، ببينم دام پلك مياش، چشم ملتهبش را كه م مرتعش و شكننده

عمدي كوتاهي كه گاهي براي رفع   هاي آشكار بغض و سرفه  هاي خوردن
، نمي توانست جلو ارتعاش آن صداي فروخفته را بگيرد كرد ميصدايش   ي گرفتگي

، كرد ميكلمات را پس و پيش . آمد كه تو گوئي از عمق حفره اي زخم آلود در مي
من برايش . سر هم رديف كند و به نظمي منطقي در آورد اما نمي توانست پشت
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چاي دم كردم، همسر رفيقم برايش آب آورد و يكساعتي به اين حال گذشت تا به 
. گفت ميانگاري كه از مغاكي هول انگيز سخن . كلمات تسلطي نسبي پيدا كرد

  . گفت ميگريست و  ، ميگفت ميترسيد و  مي
اي  به هيچ تظاهراتي رفته بودم، نه اعالميهنه . من اصال سياسي نبودم... «

دختر خانه . گذرد و چه بايد كرد پخش كرده بودم و نه حالي بودم كه چه مي
  » ...اما، اين بي شرف ها. كردم ميكار خودم را . بودم

حالي شدم كه آن چه بر او . به هق هق افتاد. ادامه نداد. به تلخي گريست
از آن . طلبم ست كه بيانش را به اين سادگي ميگذشته است، عذاب آورتر از آن ا

ماند براي . اي كه تلخي و زهرش نا گفته در وجودم نشسته بود، در گذشتم قصه
. ترسم مي. شوهرم دارد مي شنود كنم ميحس  گفت مي. روز ديگر و روزهاي ديگر

  . مرا ببخشيد كه شما را هم ناراحت كردم
پوشاني بود و همان  لتهاب و ارتعاش و روباز هم همان ا. ديگر آمدند  ي و هفته

در الك روانشناسي فرو رفته . حاال ديگر اصرارم به عنوان شاهد فاجعه نبود. بغض
گره را باز كند، خودش را بيرون . حرف بزند تا خالص شود كردم ميبودم كه اصرار 

ق تر در اين الك، موف. بريزد، گريه كند، فرياد بكشد و به حداقلي از آرامش برسد
  : بودم
هنوز  ها بچه. اسمش را ببرم توانم ميبرادرانم هواداران سازماني بودند كه ن... «

جائي بگوئيد، يا بنويسيد، آنوقت آخوندها ردشان را پيدا  ترسم مي. در زندانند
اصال . البته چندان هم مطمئن نيستم كه زنده باشند. شان كنند كنند و اعدام

 گويد ميو  گيرد ميفقط پدرم، گاهي از ايران تماس  .ندارمام  خبري از خانواده
. اند ، يا واقعا زندهگويد ميدانم براي آرامش من چنين  نمي. اند هنوز زنده ها بچه
، شوند ميبه كساني كه در آن شكنجه گاه ها دارند تباه  شود ميدانم اصال  نمي

جريان ندارد تا  خميني اصال زندگي  هاي در زندان. دانيد مي زنده گفت؟ شما كه 
  ... آدم زندانيانش را زنده تصور كند
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هر دو . ، دو برادرم از خانه رفتند و ديگر باز نگشتند1360سي خرداد سال... «

يك هفته بعد، . يكي بيست و دو ساله بود، يكي بيست و چهار ساله. دانشجو بودند
. انه مانساعت هشت ريختند به خ. از پنج صبح. ما را محاصره كردند  ي خانه

كمدها را . پا ديواري ها را كندند. مبل ها را پاره كردند. زندگي را زير و رو كردند
كتاب ها و مجله ها و روزنامه ها را، گوني گوني به اتومبيل هائي . به هم ريختند

چنان . پدرم را زدند. مادرم را زدند. كه دم در پارك كرده بودند، منتقل كردند
خانه . كه از دماغ و دهنش خون راه افتادام  ر شش سالهگذاشتند توي گوش خواه

. مادرم به پاي پاسداران افتاد. وهمه چيزمان را در هم شكستند و مرا بردند
تان را ها بچهخدا الهي به امام عمر نوح بدهد، خدا الهي : گفت ميگريست و  مي

شما را به جان آن  شما را به خدا، شما را به امام،... خدا الهي... خدا الهي. نگهدارد
اصال هيچ وقت . به خدا اين طفلكي هيچ كاره است. مرا نبريد  ي تان اين بچهها بچه

باور كنيد اين دختر بيچاره . هر وقت برود با هم مي رويم. رود مياز خانه بيرون ن
نماز و . كنيز شماست. كنيز امام استام  باور كنيد دختر بيچاره. اي نيست كاره

مادرم كه به   ي ، با لگد زدند به تخت سينهها آنو . شود ميقطع ن قرآنش هيچ وقت
م و به لرزيد ميپرتش كردند به آن سوي اتاق و مرا كه مثل بيد . پايشان افتاده بود

  ... كجا بردند دانم مين. گريستم، با خود بردند تلخي مي
ودم را ادار خ كردند چهل شب و روز، هر شبانه روز دوبار، مرا مجبور مي... «
اگر البته بشود . چهل شبانه روز، هر روز فقط به من يك وعده غذا دادند. بخورم

پس از آن، مرا بردند در اتاقي، چشم بندم را زدند كنار تا . نام غذا بر آن نهاد
روحيه خوبي داشتند، براي اين كه خودشان را براي چنين  ها آن. برادرانم را ببينم

اي نكرده بودم و آمادگيِ خوردن  اما من كه مبارزه. دهائي آماده كرده بودن لحظه
و بي اختيار  كردم ميآرزوي مرگ خودم را . چوبش را هم نداشتم، له شده بودم

كشيدند و من ويران  برادرانم، زيركابل و چوب و مشت و لگد، نعره مي. ملرزيد مي
  ... مشد مي
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ند و اعترافي نكرده بودند، پس از يك هفته كه گويا برادرانم مقر نيامده بود... «
من، و با حضور من، مقاومت برادرانم را   ي اند كه به وسيله تازه فهميدم مرا گرفته

حضور من در آن  كردم ميدر آن درد و رنج جانكاه، احساس . در هم بشكنند
آخر من . من اصال حرفي نداشتم بزنم. زند ميهولناكي به برادرانم   ي قتلگاه، ضربه

داشتم، به خاطر  طبيعي است كه اگر اطالعاتي مي. اي نبودم  درم كارهبه قول ما
دانستم  اما من اصال نمي. كردم ميم و هر سه را خالص داد مي نجات خودم الاقل، 

و مثل مار به  كردم ميو التماس  كردم ميفقط گريه . پاسداران چه مي خواهند
و از مادرم ياد . ام كردهمن كه كاري ن! برادر: مگفت ميفقط . پيچيدم خودم مي

شما را نگهدارد، مرا   هاي خدا به امام عمر بدهد، خدا بچه: گرفته بودم كه بگويم
برادرانت كه  «: ندگفت ميپاسداران به من . ام ول كنيد، به جان امام كاري نكرده

خواهي خالص شوي، به اين برادران بي  اگر مي. اي ، مثل اين كه تو كردهاند كرده
كه هر چه  كردم ميمن هم به برادرانم التماس . و اطالعات بدهندشرفت بگ

  » ...نه ها آنآمد، از  اما از سنگ حرف در مي. خواهند به ايشان بگويند مي
   .بعد. اي هم، با همين رنج و شكنج گذشت يك هفته

و بعد، آن زن چنان بغضي تركاند كه مرا و همسر آن رفيقم را هم در صداي 
تا آن زمان، در حضور كسي به آن بلندي، و به آن تلخي، . كرداش منفجر  گريه

شنيدم كه  دانستم بعد چه شده است، اما بايد از زبان شكار مي مي. نگريسته بودم
شريك پيدا كردن . گريستن ما تكانش داد و آرامش كرد. شكارچي چه كرده است

چند برابر  لرزش دست و صورت و تمام تنش،. در درد، از فشار درد كاسته بود
صدايش . كند مياي كه سر زمينش را داشت از جا  شده بود زمين لرزه. شده بود

  :گرفت و مرتعش شد و پيچيد و بيرون ريخت
از چند روز بعد، شش ماه تمام، هر روز بارها و بارها، در حضور برادرانم به ... «

  ... گاهي شانزده پاسدار در روز. من تجاوز كردند
  مثل مار از دل . باد است گفت مي) بازجو(داران ـرئيس پاس. آمدشكمم باال ... «



 

 فريدون گيالني                                                                                    234

 
روزي، سرانجام پذيرفتند كه مرا به . باد است گفت مي. درد به خود مي پيچيدم

رئيس پاسداران، بالفاصله . در بهداري گفتند كه اين حامله است. بهداري ببرند
پاسداران گفت  رئيس. شود مين ،گفتند بچه پنج ماهه است. گفت سزارين كنيد

جنين را در آوردند، اما، پس از آن، بازهم . و چنين كـردند. شكمش را پاره كنيد
  ».به تجاوز ادامه دادند تا من رواني شدم

  
ست كه اوباش خميني برخاسته اند، و با تغذيه از چنين ااز چنين خاستگاهي 

  . شقاوتي ست كه تكامل يافته اند
، »بازجوئي  ي رئيس شعبه «ن سربازجو و آن آن رئيس پاسداران، آن بازجو، آ

فاسدي است كه در خيابان شانزده آذر، بوي طعمه به مشامش خورد   ي همان پاره
فاسد جهان، زن را تنها وسيله مي بيند و مرد را   ي اين پاره. بود و مست شده بود

شناسد كه مثل او فكر كند، مثل او لباس بپوشد،  هم در صورتي به رسميت مي
  . ثل او آدم بكشد و مثل او دغلكاري كند و تسمه از گرده ملتي بكشدم

  
اگر به پاسداران عقب مانده فناتيك و درنده خو بگويند كاله بياوريد، سر 

را محمد براي » اضر بوهن «شرايط هم براي شان مهم نيست، كه مثال . آورند مي
. است!  »منسوخ «سال پيش نوشته است و امروز  1400عربستان در  ي جامعه

كاري ها » توجيه« گوش پاسدار، با مشخصاتي كه از او داريم، به اين تفسيرها و 
قرآن را گرفته است و سر در پي كساني   هاي سخت ترين آيه. بدهكار نيست

خواهند و از كاله آوردن،   و سر مي كنند ميگذاشته است كه به كاله قناعت ن
  . كنند ميتفسير سربريدن 
  : وره نور، آيه دوم، گفته استمحمد، درس

زن زناكار و مرد زناكار را، هر يك صد تازيانه بزنيد و نسبت به ايشان هيچ  «
  » .رافتي از خود نشان ندهيد
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منظور محمد پيامبر اين است كه صد موي : هرچه مفسران امروزي تر بگويند
داري كه خميني را با آن تنبيه كنيم، پاس»  زن زانيه «اسب را به هم گره بزنيم و 

كه بايد گويد ميديگر را مرشد مي شناسد،   هاي و ماموت اي خامنهو منتظري و 
را با كابل برق بزنيم، سنگسارش كنيم و سرش را گوش تا گوش » زن زانيه«

  . كند ميو چنين . ببريم
  : محمد، درسوره نور، آيه سي و سوم، گفته است

   .»شان فرو گذارندزنان بايد مقنعه هاشان را بر گريبان ها «
اين آيه در برخورد با شرايط آن !  بابا: تر بگويند كه امروزي  هاي هرچه مسلمان

روز صحراي عربستان كه اين دين از ريگزارهاي بي ترحمش در آمده نازل شده 
و حاال بيست و  (در قرن بيستم  گويد مياست، پاسدار به تبعيت از تشنگانِ سر، 

نور مقنعه بگذارد، سهل است، چادر سياه هم   ي سوره هم زن بايد براساس) يكم
مبارزه با بدحجابي، بايد با تيغ و موكت بر و   ي بايد سرش كند و اگر نكرد، به بهانه

  . پنجه بكس و زنجير افتاد به جانش و در كوچه و خيابان، تكه پاره اش كرد
، فرياد ددانن ميهرچه مفسران جديد قرآن كه عمالً بخشي از آن را منسوخ 

روز  آن  ي در آن واحد چهار زن داشتن را محمد براي جامعه!  بابا: بكشند كه
ه كرد ميعربستان كه تعداد زنان از مردان بيشتر بوده و فساد اجتماعي بيداد 

تجويز كرده است، پاسدار و مسلمان فرصت طلبي كه بيشتر به پائين تنه مي 
  : كه كند مينساء را تكرار   ي هچهارم سور  ي انديشد تا به باالتنه، آيه

  »نكاح كنيد آنچه خوش آيد شما را از زنان؛ دو و سه و چهار «
به او پيشنهاد ازدواج بده، حتي اگر در همان  ،يعني از هر زني كه خوشت آمد

. تواند يك ساعته باشد تازه، ازدواج مي. زمان و همزمان، سه همسر داشته باشي
من با : را بخواني و مدت و مبلغ را به زبان بياورياسالمي   ي كافي ست كه صيغه

هرچه داد و بيداد راه . دهم ميو دويست تومان هم  كنم ميشما دو ساعته ازدواج 
اين عمل يعني كاالئي تلقي كردن زن و مگر دامن زدن به فحشا !  بابا: بيندازيد كه
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خانم  « ودش ميور ـآن ج! نخير : گويد ميمسلمان دو آتشه ! شاخ و دم دارد؟

  : كهكند مي، و تكرار  »صيغه اسالمي « شود ميو اين جور » بازي
   .»نكاح كنيد آن چه خوش آيد شما را از زنان «

  : نساء گفته است  ي سوره 39محمد پيامبر، در آيه 
  ...مردان كارگزاران فرمان روايند برزنان... «
را و دوري كنيد  ها آند آن زناني كه از نافرماني ايشان مي ترسيد، پند دهي... «

  »)اضربو هنَ (شان  در خوابگاه ها و بزنيد ها آناز 
رئيس جمهوري مكالي  صدر بنيهر چه مفسران متقلبي مثل ابوالحسن 

زور بزنند كه اين دستور العمل قرآني را » نفاق در قرآن «خميني، در كتاب 
  : تر كنند كه! تخفيف بدهند و امروزي

زن در موقعيت مادوني بوده و هميشه در حالت تحقير  چون در طي قرون،... «
و تو سري خور بوده، يك حالت بيم و ترس در او هست و اين حالت به صورت 

اين آيه در مورد نشوزاست و نشوز . و خشونت مي طلبد آيد ميخشونت طلبي در 
منظور از نشوز همانطور كه امام . اما نه به طور مطلق. به معني نافرماني است

آن هم  –(!)  نافرماني در رختخواب -ميني تفسير كرده، نافرماني جنسي استخ
ممكن است در تمام مدت زندگي يك دفعه اتفاق بيفتد كه يك خشونت جزئي 

مسلمانان مومن به  ،»... خواهد مي(!) الزم دارد، اگر كفايت نكرد يك خشونتي 
ين گونه تفسير هائي كه واليت فقيه و قرار دادهاي دوران بربريت، با تكيه به هم

زندگي را تبديل به رختخواب   ي اصل را در لفافه اي ارتجاعي تر مي پيچد، همه
مسلمان را، مستوجب حداكثر » فرمان روايان «و هر گونه تمرد زن از  كنند مي

به جاي برداشتن زير  -صدر بني -وقتي آخوند مكالي اسالمي. دانند ميخشونت 
، »خشونت جزئي«و در صورت ناكافي بودن  كند ميور چشم را هم ك زند ميابرو 

كه براي فرار از اتهام اصال معلوم نيست چه دهد ميرا پيشنهاد » يك خشونتي«
  اعي، ـارتج  ي هـ، پيداست كه مسلمانان دو آتشكند ميتلقي » يك «حد و مرزي را 
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  . مجوز حداكثر تجاوز به حريم و حيثيت زنان را، هميشه در جيب دارند
  :سوره بقره، گفته است 223  ي مد پيامبر، درآيهمح
، به كشتزارتان هر طور كه مي خواهيد وارد (!) زنان شما كشتزار شمايند «
  » .شويد

هر چه مفسران مجهز به انواع مدرنيسم جعلي فرياد بكشندكه منظور حضرت 
اي كه جز فرصت طلبي و دفاع از حساب بانكي  اين است و آن،  مسلمان دو آتشه

اش هدفي در زندگي ندارد، عالوه بر آن كه از نظر  جنسي به خود حق  و پائين تنه
رسد  زن را كشتزار و خود را صاحب تماميت زمين بپندارد، به اين باور مي دهد مي

، از نظر اجتماعي، فرهنگي» مان روا فر «كه با اين زمين و كشتزار، به عنوان 
  . ودش بود رفتار كندسياسي و اقتصادي ، هر طور كه به سود خ

، شب و روز دنبال زن و دختر گيرد ميمرد مسلماني كه هم زمان چند همسر 
كه با مشت و لگد و  دهد ميشان كند، به خود حق  دود كه صيغه اين و آن مي

مرد . مذهبي دارد رهنمودبه جان همسرش  بيفتد،  ،شالق و اين روزها كاراته
رانش مي پردازد، دستور العمل جنسي مسلماني كه يكسره به آزار جنسي همس
» آموزگاران  فرمان روا «جنسي را   هاي دارد و مي داند كه برتري ها و هيستري

مرد مسلماني كه زن را به زور كتك و شكنجه و زنجير و اسيد و . اند كردهتجويز 
مرد مسلماني كه . ديني دارد مجوزچادر و مقنعه بگذارد،  كند ميموكت بر، وادار 

و پيش از اعدام به  گيرد ميران مردم را به اتهام آزاد انديشي و دگر انديشي دخت
 72و فردايش با لباس پاسداري، و با يك جعبه شيريني و  كند ميتجاوز  ها آن

  ي كه من با دختر اعدام شده رود ميپدر و مادر آن دختر   ي تومان پول به در خانه
  ي از اصل مكتب و از ولي فقيه و مجموعه و اين هم مهريه اش،ام  شما ازدواج كرده

خويش،   ي عمامه اي ها و غير عمامه اي ها رهنمود عمل دارد و  در جوهر انديشه
كار خالفي انجام نداده است؛ كه بسياري از پدران و مادران ايراني، هنگام ديدن 
 آن پاسدار مسلمان و آن جعبه شيريني و آن هفتاد و دو تومان و شنيدن آن خبر
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حسينعلي اهللا  آخرين دستور العملش را هم، آيت. اند كردههولناك، در دم سكته 

چون دختران باكره پس از  «: منتظري، جانشين واليت فقيه صادر كرده است كه
همين جرثومه، فتوا »  !ازدواج كنيد ها آن، پيش از اعدام با روند ميمرگ به بهشت 

ايران را، پيش از اعدام، براي پاسداراني زندانيان سياسي   ي داده بود كه خون همه
  .مي جنگند، بِكشند» حق عليه باطل  ي جبهه «كه در 
  

كشتار مردم آزاده در راه خداوند به حكم اسالم به عوام فريبي، به به زنبارگي، 
اخالق آخوندي و دفرماسيون مذهبي براي   هاي ارتجاعي، به زشت ترين نمونه
  ي و اين را در كيسه. بازي را هم اضافه كنيد تجاوز به دختران مردم، شاهد

و نديده ايم قلمزنان . تاريخي نگهداريد كه در تاريخ جهان نظير ندارد  ي حافظه
كه چشم را  قلمزنان شكمباره و ريال مند غربي هم. سراغش رفته باشند  به  مدعي

 به آساني از وقايع هولناك و فجايعي كه دولت هاشان درش سهم دارند، بر
اگر مي خواهيد بدانيد اين شاهد بازان مسلمان تحت الحمايه تاريخي . گيرند مي

را » حق عليه باطل «استعمار بي ترحم جهاني، برسر همان هائي كه فريب نبرد 
اند چه  ماليخوليائي امام مثل برگ خزان به زمين ريخته  ي خورده اند و در جبهه

  :رد شويد، با من به اين ميان پرده هم وااند آورده
  

در جمعي از شاعران و نويسندگان  1364رئيس بيمارستان رويال تهران، سال 
سال حرف مي زد كه ايشان را در طول سه ماه براي  16زير   ي بسيجي 300از 

وقت حرف زدن، قيافه اش تبديل . معالجه به اين بيمارستان تزريق كرده بودند
تواند  و نمي گويد ميو هراسان كه شده بود به تاريخي منقبض، به انساني آشفته 

انگاري كه گوشت و پوستش را به جاي . و از درون مي ريزد گويد ميبگويد، 
صورتش را بايد مي . گفت ميكلمات بيرون مي ريخت، و انگاري كه مي مرد و 

خون شده بود، پر از منازعه اي برافروخته ميان انسان و   هاي پر از رگه. ديديد
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ابروانش را به هم كشيده بود، . ان و اختناق، انسان و دردواقعيت، ميان انس
انگاري بر آمده از آتشفشاني  هايش تو گوئي دو كوره آتش و جمله هايش گوش

ترسيد و زمزمه  مي. غلتد مذاب خويش مي  هاي اسير كه اگر برآيد در سنگ
سد و اسالمي بر  هاي به گوش گزمه هايش ترسيد كه حرف مي. غريد ، نه، ميكرد مي

بدانيم و بنويسيم . خواست كه ما بدانيم و بگوئيم مي. زندانش كنند، اعدامش كنند
تا شكمبارگان جهان بدانند حكومت مذهبيِ ساخت ايشان، در ايران چه كرده 

  . است
  

ايران با حكومت سني عراق، در   ي حكومت شيعه  ي از آغاز جنگ هشت ساله
اين نهاد كه . ادي تاسيس شد به نام بسيجكنار سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نه

، نيروهائي را در بر مي گرفت كه ظاهرا داوطلب بودند، شد ميزير نظر سپاه اداره 
كشاورزي، كارخانه ها   هاي اما در واقع از طريق دو عامل موثر فريب و زور، از زمين

 .گدازان جنگ مي ريختند  ي و به كوره شدند و پشت نيمكت مدارس كنده مي
ضد ارزش خود، به اين وسيله آن جنگ   هاي ماليان، ضمن پيش بردن هدف

و بر بوق تبليغات، در داخل و خارج كشور،  كردند هولناك را ميهني تبليغ مي
و حكومت . اند شدهچنين مي دميدند كه مردم ايران در دفاع از اسالم وارد كارزار 

ني عراق باطل، پس شيعه ايران و نظام واليت فقيه برحق است و حكومت س
  . اند شده» نبرد حق عليه باطل «داوطلبان ايراني وارد 

ايران، كه براي حكومت   ي وسيعي از دهقانان عقب نگه داشته شده  هاي بخش
اسالمي ميراث گرانبهاي دوران خان ها و سپاه دانش شاه بودند، با فريب خوردن و 

معاش و خالصي از فشار  الهي خميني، يا براي تامين -باور ادعاهاي مذهبي
به اميد صدهزارتوماني كه خانواده هاشان پس  اًفقر و تنگدستي؛ و اكثر  ي فزاينده

و به زندگي فقير وحقيرشان سر  گرفتند مي» بنياد شهيد «ايشان از » شهادت «از 
جمهوري اسالمي را تشكيل »  بسيج «  ي اصلي  ي ، بدنهدادند ميو ساماني موقتي 
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گوشت دم توپ كاريسماي  و مثل برگ خزان به زمين مي ريختندو . دادند مي

؛ با اين توهم كه كاريسما حامي مستضعفان است و شدند ايران مي  ي مذهبي
و » آزادي قدس «و » كوخ نشينان«و تقويت » كاخ نشينان«هدفي جز نابودي 

 بجز. ندارد»  شيطان بزرگ آمريكا «به سركردگي » مستكبران جهاني «نبرد با 
اين دهقانان عقب مانده، بعضي از نيروهاي سياسي هم براي اين شعارها و ادعا ها 

  . حساب باز كرده بودند
  

عالوه بر هزاران دانش آموز كه به جرم حمايت از نيروهاي سياسي ايران اعدام 
خياباني پاسداران و قداره بندهاي امام جان باختند، ده   هاي شدند، يا در درگيري

ايشان را از پشت نيمكت مدرسه به نظام هولناك بسيج منتقل كردند ها هزار از 
خونين   هاي پس آنان را به جبهه. كه يعني داوطلب دفاع از اسالم و واليت فقيه اند

اين پسران زير هجده سال كه با حداقل آموزش نظامي به . جنگ با عراق فرستادند
ره كردن خودشان خنثي ند، يا با تكه پارفت ميعراق   ي مصاف ارتش ورزيده

نبرد با   ي در نبردهائي كه از اين سو شيوه يا  ،شدند مين مي  هاي ميدان  ي كننده
امواج انساني بود و از آن سو ماشين پيچيده و مدرن جنگي، به هالكت مي 

به دو مورد اول، تا كنون بسياري . ي ديگري هم وجود دارد»يا «اما . رسيدند
. ا پيچيده، با احتياط يا غمض عين، كارساز يا كارچاق كن؛ آسان ياند كردهاشاره 

اما به مورد سوم .  فراز و فرودش بماند براي خودشان، و خفت و مدالش هم
  .» وارسيك «همان گونه كه به بيماري جنگ، يا به لفظ فرنگي . اند كردهاي ن اشاره

ت متحده ديگر ارتش متجاوز آمريكا، اياال  هاي در جنگ ويتنام، يا در جنگ
ارتش   هاي به قرارگاه»  خانم «معموال براي حل مسائل جنسي سربازانش، 

همديگر را نگيرند، و براي اين   ي براي اين كه سربازان زير فشار يخه. فرستاد مي
جنسي بروز نكند و كار متجاوزان را به انواع جنون   هاي كه بيماري ها و عقده

منظم، عده اي روسپي به   هاي ي، با برنامهناشي از اين كمبود نكشاند، هر ازگاه
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، سربازان ارتش آمريكا تا خرخره ويسكي مي نوشند و به روند مياين قرارگاه ها 
در ارتش اسالمي خميني، پسران زير هجده سال را . جان اين زنان مي افتند

جنگي و نهادهاي اسالمي   هاي همانگونه در جبهه ها و سنگرهاي اسالم و سازمان
بهره برداري قرار داده اند كه آمريكائي ها زنان روسپي را در سنگرها و  مورد

قلياني و   ي به جاي ويسكي هم كه حشيش بود و ترياك به شيوه. خود  هاي قرارگاه
  . هروئين

بسياري از پاسداران انقالب اسالمي كه به واقعيت هولناك رژيم اسالمي پي 
بودند، و بسياري از سربازان و افسران  برده و از نظام واليت فقيه فاصله گرفته

ارتشي كه از شاه به شيخ به ارث رسيده بودند و رهائي را در ريش و نماز جماعت 
با خود من در ارتباط قرار  1365و  1364  هاي و اهللا اكبر مي ديدند، در سال

  هاي ند از بالي اعتياد به حشيش و ترياك و هروئين و بيماريگفت ميآنان . گرفتند
ها و استحكامات اسالمي، نوجوانان بسيجي را  جنسي و مقاربتي گذشته، در سنگر
. دهند ميمورد استفاده قرار » بچه خوشگل «به عنوان مفعول يا به قول خودشان 

هماهنگ عمل  سپاهيان اسالم، نسبت به اين پسران، غيررسمي، اما كامالً
  .كنند مي

  
مسلح » پنهان خوريد باده «مفهوم  زمينه ها به  ي حكومت اسالمي كه در همه

براي حل  اًشده است، بديهي بود كه نمي توانست مثل ارتش آمريكا، مستقيم
خواهران . جنگ بفرستد  هاي مسائل جنسي سربازانش، خواهران زينب را به جبهه

را ياد گرفته اند، نه استريپ تيز و دلبري آشكار آمريكائي » پنهاني «دلبري  ،زينب
و بريتانيا  شان، آشكارا سرسپردگان آمريكا» ضد آمريكائي «رهبران  را، اگر چه

خواهران زينب، بيشتر براي رفع نيازهاي جنسي واحدها و . ازكار در آمده اند
پاسداران و   ي و صيغه گرفتند ميها مورد استفاده قرار مستقر در شهر  هاي نهاد

  د ـنياز جنسي پاسداران، بايبنابراين، حكومت اسالمي براي رفع . شدند آخوندها مي
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  . فرستاد و جنس ديگري را به ميدان ميكرد   ميغير رسمي عمل 

ند هرازگاهي، واحد يا دسته اي را كه در گفت مياين سپاهيان پيشين اسالم 
در  اً، اما پسران زير هجده سال را، اكثركردند سنگر مانده بودند، جا به جا مي

و  كردند پسران، عالوه بر آن كه بايد شليك مي اين. همان سنگرها نگه مي داشتند
، بايد در سنگر ها باقي مي شدند ند و در راه اسالم كشته ميرفت ميروي مين 

وظيفه شان اين بود كه مورد تجاوز . دادند ميماندند و وظيفه ديگري را انجام 
حتي در منتها، . سپاهيان اسالم قرار گيرند و رفته و رفته به اين تجاوز عادت كنند

  . دادند ميسنگر ها هم، اين عمل را حتي المقدور مخفيانه انجام 
، ديگر كردند وقتي شاهدان زير هجده سال به هم جنس بازي عادت مي

درست مثل آن . و نيازي به تهديد و فريب و زور نبود شدند خودشان داوطلب مي
روسپي است،  كه اند كردهقزل حصار به او تلقين » واحد مسكوني «دختري كه در 

و وقتي بازگشته است به بند  اند كردهو مدت ها روزي هجده بار به او تجاوز 
ند كه هر روز به در مي زده و پاسدار بند را صدا گفت ميخودش، همبندانش 

  » برادر پاسدار پس چرا نمي آئي؟ «ه گفت ميزده و  مي
  

سيج به او آن سيصد بيماري كه از ب گفت ميرئيس بيمارستان رويال تهران 
فرهنگ لغت . اي شده بودند» اُبنه «معرفي كرده بودند، از اين پسران بودند كه 

  : معين، در تعريف اين واژه نوشته است
و شخص خواهش  كند مييك نوع خارش و بيماري كه در مقعد بروز  «
  » كنند مينمايد تا مردي را بروي خود كشد تا با او آن كند كه با زنان  مي

  رار تجاوز در آن بسيجي ها ايجاد عادت كرده ـتك:  گفت ميارستان رئيس بيم
بود، بيمارشان كرده بود، دچار التهاب مقعد شده بودند و چون به اين صورت رها 

، از بيمارستان رويال تهران شد ميدر جامعه باعث آبرو ريزي حكومت  ها آنكردن 
  .جه شان كنداين جنايت بگذارد و معال خواسته بودند تا سرپوشي بر
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از دانش آموزان  اًگردانندگان حكومت اسالمي، به جز جوانان بسيجي كه اكثر
  .اند كردهشهر و روستا بودند، حتي به خوش صورتان سپاه هم رحم ن

كه كارمند گمرك ام  ، يكي از دوستان خوزستاني و جنگ زده1364در سال 
. داده بود مالقات كنم ايران بود، اصرار داشت با يكي از پاسداراني كه استعفا

اسمش فرهاد . خوش بر و رو و قد بلند. هجده ساله بود. پذيرفتم و آوردش خانه
سرش را انداخته بود پائين و تعريف . سرخ و سفيد بود و بسيار خجالتي. بود
  : كرد مي

در . اطراف بودم  هاي يك سال پيش، گشت ميدان راه آهن تهران و خيابان... «
  ي روزي، در سمت جنوبي. ، من بودم و سه پاسدار ديگر»ثاراهللا «آن گشت 

ميدان، ديدم يك اتومبيل پژو ترمز كرد، سه نفر پريدند پائين و هجوم بردند 
رسيده و نرسيده، با كشيده و . ميدان ايستاده بود  ي سمت دختري كه در گوشه

رمز پشت سرشان ت. مشت و لگد افتادند به جان آن دختر و كشيدند كه ببرندش
. يكي از پاسداران را تامين گذاشتيم و سه تائي رفتيم جلو. كرديم و پريديم پائين

هم ماموران شخصي بودند، منتها از  ها آن. من كه پاس بخش بودم، دخالت كردم
نيروهاي ديگر . بي سيم زدند ها آنآخرش . كارمان به اسلحه كشيد. نهادي ديگر

بودند و » گشت قائم «ماموران  ها آنم شد كه معلو. آمدند و ما را بردند به محاكمه
موقعيت مرا ازم گرفتند و منتقلم كردند به . كرد ميسپاه نبايد در كارشان دخالت 

يا ( ند خواهر زاده گفت ميمامور حفاظت از آخوندي شدم كه . بنياد مستضعفان
  . حاج شيخ صادق خلخالي است  ي )برادر زاده

روزي متوجه شد كه در . كرد ميدخالت  اين حاجي آقا در امور شهري هم
به پسران تشر زد . دخالت كرد. طبقه زير ساختماني، چند دختر و پسر ايستاده اند

من گوشه اي ايستاده بودم و . با دختران وارد مذاكره شد. و از آن جا دورشان كرد
رفتيم . بايد مواظب مي بودم مبادا به جان حاجي آقا سوء قصد شود. نمي شنيدم

يك هفته بعد كه من در استراحت بودم و داشتم با موتور از خيابان تخت  و
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م، ديدم حاجي آقا با لباس شخصي پشت فرمان رفت ميجمشيد به سمت دانشگاه 

دنبالش . نشسته و خانمي را هم كه روسري داشت، نشانده است بغل دستش
كنارش . چراغ قرمز بود. مصدق، به هم رسيديم –سر تقاطع تخت جمشيد . كردم

آن خانم، يكي از آن دختراني بود . خيلي دستپاچه شد. ترمز كردم و سالم دادم
. اي زدم و چراغ سبز شد خنده. قضيه را فهميدم. كه در آن زير زمين ديده بودم

با همان . داد مي حاج آقا مرا كه ديده بود هول شده بود و به اتومبيل خالص گاز 
بازهم الي سبيلي دركردم تا . و رفتم! ده نيستحاج آقا ماشين تو دن: خنده گفتم

 دانستم نمي. روزي با حاج آقا رفتيم به زندان اوين. زندان اوين پيش آمد  ي قضيه
دم در، اسلحه . مرفت ميبه هر حال چون محافظش بودم، بايد همراهش . براي چه

ستاني رفتيم به دفتر مركزي كه معروف است به داد. را تحويل داديم و وارد شديم
حاج آقا الجوردي، تا . مدتي منتظر مانديم تا حاج آقا الجوردي پيدايش شد. اوين

به ما رسيد، نگاهي حريص به من انداخت و پيش از آن كه با حاج آقاي ما خوش 
احساس كردم آتش ! چه پسر خوشگلي! به به: را گرفت و گفتام  و بش كند، گونه

حاج آقا الجوردي، پس از چاق . شد مين .توانستم حرفي بزنم ام، اما نمي گرفته
سالمتي با حاج آقاي ما، پايش را كرده بود توي يك كفش كه مرا به اوين منتقل 

قرار شد من امروز خودم را به واحد پاسداران اوين . حاج آقاي ما موافقت كرد. كند
 استعفا داده ام، شرم آور است، اما مناسبات. معرفي كنم كه حاال پيش شما هستم

  . سپاه همين است
  

اين   ي اسيران ايراني در عراق، اگر چه كوتاه، چهره  هاي با عبور به اردوگاه
 –چاپ اول (غريب ترين جنايت مسلماناني كه به تاريخ پايان گرفتن اين كتاب 

، روشن تر اند شدهسيزده سال است به چراگاهي چرب و نرم مسلط  ،)1370
و هيچ . آخوند هاست  ي از اصول ثبت شدهكه لوات  شود ميو معلوم . شود مي

ترديدي باقي نمي ماند كه آخوندهاي حاكم بر سرنوشت مردم ايران، در جنگ با 
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مردم را از پشت ميز مدارس و عمق روستاهائي   ي ساله 16تا  12عراق، فرزندان 
كه در دوران شاه و شيخ از وسيع ترين و عميق ترين فقر فرهنگي، اجتماعي و 

، اگاهانه به قصد ارضاي جنسي سپاهيان اسالم به سنگرهاي اند بردهرنج اقتصادي 
حمالت شان را   ي فرستاده اند؛ ضمن آن كه امواج انساني» حق عليه باطل «نبرد 

  . اند كردهتامين  ها بچههم، با همين 
شبيخون تاتارها را كه به پايان بردم و سپردم به حروفچيني ، رفتم به يكي از 

و برگشتم و ترتيب  .وپائي براي انجام چند سخنراني و شعر خوانيكشورهاي ار
در يكي از شهرهاي آن كشور، به مردي برخوردم تكيده از . كتاب را به هم زدم

اش نوشته بود  در چهره. سي و يك ساله بود. عذاب و فرو نشسته در درياي رنج
چروك  هايش مزير چش. حزن انگيزش درد مي باريد  هاي از چشم. عذاب و اسارت
كلماتش حريق . روستائيان سيستان و بلوچستان شيار زده بود  ي پنجاه سالگي

از آن چهره هائي بود كه در زندان . بودند و التهابش آتش مهار شده را مي مانست
خسته و فرسوده كه مي دويد و مي سوخت تا . خسته بود. اوين فراوان ديده بودم

ده . گشت دنبال ده سالش مي. ه چنگ اندازداز دست رفته و سوخت  ي به زندگي
نه ازم قول گرفت كه نه ازش نام ببرم و . سالي كه در اسارت عراق گذرانده بود

 دانم مين. قول دادم و حرف زد. پذيرفتم. ايم و چرا بنويسم كجا با هم مالقات كرده
ب به اصال از كمند ناشي از اين كتا دانم ميچه كنم كه ن هايش در آينده با حرف

گزنده اش را كه به  قسمت هائي از خاطرات دانم مياما . سالمت خواهم رهيد يا نه
ساله براي ارضاي جنسي سپاهيان  16تا  12لوات اسالمي و استفاده از پسران 

از آن جا كه عين اين وقايع، و . ، بايد همين جا كارسازي كنمشود مياسالم مربوط 
سرخ جهاني وجود دارد و حضرات سوگند  حتي به مراتب بيشتر، در آرشيو صليب

خورده اند كه سكوت كنند، به جاي آن كه سراغ اين مرد اسير را از من بگيريد، 
  . لطفا صليب سرخ را زير فشار بگذاريد كه زبانش را باز كند

  : كه كردم ميگريستم و ضبط  و مي گفت ميگريست و  ، ميگفت مي
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 ها بچهاين . داشتيم تا نوجوان پانزده سالهاز بسيجي يازده ساله در اردوگاه ... «

كه پيش از اسارت يكسره در سنگرهاي جمهوري اسالمي مورد تجاوز قرار گرفته 
و به همين جهت، ما  كردند عراق نقش مفعول را بازي مي  هاي بودند، در اردوگاه

پاسداران و عناصر وابسته به رژيم اسالمي كه . يم كه فساد اخالقي دارندگفت مي
خود باني اين فساد بودند، شب و روز و در تمام مدت اسارت ما بدان دامن 

  ... شد ميگويم كه نماز و روزه شان هيچ وقت قطع ن كساني را مي. زدند مي
عراق اردوگاه تازه اي برپا كرد به نام بين القفسين كه معروف  ،1363سال ... «

تا  11در صدشان  75ديك به اسير اين اردوگاه، نز 1400از . بود به روماديه هفت
پيش از اسارت در سنگرهاي جمهوري اسالمي مورد  اًساله بودند كه اكثر 16

سيزده چهارده ساله   هاي پيش از تشكيل اين اردوگاه، بچه. تجاوز قرار گرفته بودند
تر بود،  موصل يك و موصل دو و روماديه شش كه از همه قديمي  هاي در اردوگاه

، عراق همه گرفتند ميقرار  ها اللهي حزبمدام مورد تجاوز  چون پخش بودند كه
كه به عنوان  ها بچهمعلوم شد كه اين . شان را يكجا جمع كرد در بين القفسين

 كنند ميمعمولي گريه   هاي اسالم روانه شده بودند، عين بچه  هاي رزمنده به جبهه
  ... و شكالت و بيسكويت و دوچرخه مي خواهند

اعزامي از آبادان بود و دوازده سال  يها پور كه از بسيجي حسن قريب... «
بار آمده بود، اما فريب پاسداران و  اللهي حزببيشتر نداشت، در يك خانواده غير 

يكي از اين قربانيان، . آخوند مسجد محل را خورده بود و حزب الهي شده بود
ن حسن قريب پور به خود م. همين حسن بود كه من شخصا مي شناختمش

جنگ به خاطر  ارضاي جنسي برادران پاسدار   هاي كه وجود ما در جبهه گفت مي
براي اين كه اين برادران نمي توانستند مدت زيادي در . و بسيجي بزرگ سال بود

ئي كه اسارت در ها آن  ي همه. جبهه ها بمانند و از مسائل جنسي محروم باشند
تلخ برخورده اند كه نمي   هاي اين واقعيت، آنقدر به اند كشيدهعراق را   هاي اردوگاه

  ...توانند از ذهن شان دور كنند
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سال را در بر  16زير   هاي پيش از تشكيل اردوگاه بين القفسين كه بچه... «
ها و  گرفت، صدام حسين به اين قصد كه نزد صليب سرخ و حقوق بشري مي

ساله را از  16تا  12اسير  47الملي براي خودش محبوبيت كسب كند،  مجامع بين
را به  ها آنها كشيد بيرون و تحويل صليب سرخ داد و خواست كه  اردوگاه

را به عنوان اسير تلقي  ها آنجمهوري اسالمي تحويل بدهند و بگويند عراق 
خود آقاي ميشل، مسئول صليب سرخ ژنو در عراق كه سوئيسي بود، بر . كند مين

ا تا فرودگاه تركيه بردند تا تحويل ر ها بچهاين جريان نظارت داشت كه اين 
كه ما چنين اسرائي  گفت ميجمهوري اسال  ي حكومت اسالمي بدهند، اما نماينده

پناهندگان ايراني در عراق اند كه مي خواهيد به نام اسير   هاي نداريم، اين ها بچه
را به عراق پس آورد، صدام  ها بچهوقتي صليب سرخ اين . به ما تحميل كنيد

را به مجلس خانه خود كه دختر و پسرش  ها آنتبليغاتي   ي براي استفادهحسين 
كت  ها آنگل داد، براي  ها آندخترش دسته گل آورد و به تك تك . هم بودند برد

و شلوار خريدند، براي بعضي شان دوچرخه خريدند، بردندشان به لونا پارك و 
 ها بچههمين . دوگاه اسراتفريحي بغداد و بعد برشان گرداندند به ار  هاي پارك

بودند كه از جمهوري اسالمي برگشتند و فهميدند كه چه كالهي سرشان رفته 
بزرگ   هاي ها مورد تجاوز برادران پاسدار و آخوندها و بسيجي است و باز در اردوگاه

  ... سال قرار گرفتند
 ها اللهي حزب. شد مي، مسائل جنسي حادتر شد ميتر  هرچه اسارت طوالني... «

ند كه در شريعت اسالم گفت ميمي آمدند به اسرا . زدند ميعلنا به اين وضع دامن 
از آن جا كه سن و سال اين پسران كم . كم سن وسال آزاد است  هاي تجاوز به بچه

بود و هنوز جنس مخالف و لطيف را تجربه نكرده بودند، و از آن جا كه در 
روابطي  كردند كرده بودند، خيال مي اسالم و در محيط اسارت چشم باز  هاي سنگر

، كند مياي كه يك مرد با يك پسر برقرار  كه يك پسر با پسر ديگر دارد، يا رابطه
آنقدر به اين پسران . كند ميهمان رابطه اي است كه يك پسر با يك دختر بر قرار 



 

 فريدون گيالني                                                                                    248

 
خودشان روابطي   هاي رفته رفته با هم سن و سال ها آنتجاوز كرده بودند كه 

ما بارها به فرمانده عراقي . كند ميكه يك پسر با يك دختر  كردند رار ميبرق
يم كه اين ها كوچك اند و بايد بند و آسايشگاه شان از كرد مياردوگاه اعتراض 

، زدند مياما از آن جا كه خود عراقي ها به اين وضع دامن . بزرگساالن جدا باشد
، يعني »كلكم منيوك «ند گفت مي. كند ميفرقي ن ها آنكه براي  دادند ميجواب 

؛ كنيم ميشما ايراني ها مفعول هستيد، ما همه تان را به يك چشم نگاه   ي همه
رفته رفته عمل لوات و . چه افسر باشيد، چه سرباز و درجه دار، يا پاسدار و بسيجي

مزارع به   ي تجاوز به پسران زير شانزده سال كه از پشت ميز مدارس و پهنه
كار به . جنگ اعزام شده بودند ، داشت شكل قانوني به خود مي گرفت  هاي جبهه

به ما جواب  ها بچه. شديم ها بچهجائي كشيد كه ما وارد نصيحت كردن اين 
از اول نمي خواسته اند به آن منجالب كشيده شوند و در  ها آنكه  دادند مي

ند آنقدر در جبهه گفت مي. ساختار جنگي رژيم و در جبهه ها به اين روز افتاده اند
ند گفت مي. اند شدهكه حاال ديگر بيمار  اند كردهها و سنگر ها به ايشان تجاوز 

و اگر برادران پاسدار  اند كردهخودشان خوش ندارند مفعول باشند، اما احتياج پيدا 
اش حرف  مثال همين حسن قريب پور كه در باره. نخوابند، چيزي كم دارند ها آنبا 

اي شده بود و شكاري بود كه  د تجاوز قرار گرفته بود كه اُبنهزدم، آنقدر مور
  ... خودش دنبال شكارچي مي گشت

خود پزشك صليب سرخ با حضورآقاي كالوس مسئول صليب سرخ ژنو در ... «
ند كه از التهاب مقعد و نياز به همجنس آورد ميعراق، براي حسن قريب پور دارو 

دم رفته و معروف به اصغر شيرازي بود، به اصغر هم كه اسم فاميلش يا. رها شود
بار از  18خودش، تنها يك شب   ي همين اصغر، به گفته. همين درد مبتالشده بود

بسيجي ها و پاسداران  رار گرفته بود كه متجاوزان اكثراًنفر مورد تجاوز ق 18طرف 
م كه رحيم محمد پور، اعزامي از دزفول ه. بودند و يكي دوتا هم سرباز توشان بود

پشت سرش نماز مي  ها اللهي حزبساله بود و در اردوگاه  12در زمان اسير شدن 



     

         249                                                                           شبيخون تاتارها       
 

سرانجام اين رحيم . اي شده بود خواندند، آنقدر مورد تجاوز قرار گرفته بود كه اُبنه
محمد پور، با اسماعيل توكلي، اعزامي از قزوين، كه او هم در دوازده سالگي به 

اين . مثل يك دختر و پسر رابطه برقرار كرده بودندها در آمده بود،  اسارت عراقي
كه با او كرد  ميرحيم پور در آسايشگاه دوره مي افتاد و از اين و آن تقاضا 

  ... همبستري كنند
تر كه نقش مرشد بقيه  غليظ  هاي اللهي حزبدر ميان خط امامي ها و ... «
روعيت بيشتري ها را داشتند، تجاوز به پسران بسيحي رواج و مش اللهي حزب
مثال آدمي به نام . تر، لوات گرتر اللهي حزبيعني كه هرچه خط امامي تر و . داشت

دو   هاي  اللهي حزبو از آن  خواند دمامدم قرآن مي و ساجدي كه شب و روز
، با رحيم كردند ديگر بسيار رويش حساب مي  هاي اللهي حزباي بود كه  آتشه

و بقيه را به . ها اللهي حزبها و  گر خط اماميمحمد پور همان كاري را كرد كه دي
، 1367در سال . كرد ميبراي بقيه كارت سبز مذهبي صادر . كرد ميلوات تشويق 

. نزديك به پنج ماه پيش از مرگ خميني، اين ساجدي به رحيم پور تجاوز كرد
اي، از اين به بعد  يم كه چون تو مرتكب عمل لوات شدهگفت ميبعدها به خود او 

اين آقاي . اسالم و مسائل سياسي حرفي بزني  ي نداري در مورد مساله حق
بشمار  ها اللهي حزبساجدي كه اعزامي از نورآباد ممسني بود و در واقع قطب 

برگرديم  اردوگاه بين . دارد مي، جواب داد كه عمل لوات مشروعيت اسالرفت مي
  ... القفسين

بند دو اردوگاه روماديه شش،  عراقي ها از بند يك و سه و 1364سال ... «
چهارده تن از اسرائي را كه واقعا سر سپرده عراق بودند و همه شان هم پاسدار و 

 16زير   هاي بسيجي بودند جز دو سه درجه دار، به عنوان مسئول اردوگاه بچه
كم سن و سال اند و نمي  ها آندليل شان هم اين بود كه . سال انتخاب كردند

اين چهارده نفر مثل گرگ به جان اسراي زير شانزده . را اداره كنندتوانند اردوگاه 
 700سرانجام در حدود . سال بسيجي افتادند و به در صد باالئي شان تجاوز كردند
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سال افتاده بودند به جان اين پاسداران و بسيجي ها و به قصد  16نوجوان زير 

سه چهار تا از آن . دندكشت زده بودندشان و دو سه تاشان را هم با تيغ زده بو
برگردن و پشت شان ديده  ها بچهچهارده تن هنوز در عراق مانده اند و جاي تيغ 

وقتي اين چهارده تن را به اردوگاه ما برگرداندند، از طرف ما تحريم . شود مي
را تحويل گرفته بودند و براي شان  ها آن ها اللهي حزباجتماعي شده بودند، اما 

از جمله همان ساجدي و يكي ديگر از سركردگان اسيران . بودندميهماني هم داده 
غليظي بود كه اگر  اللهي حزباين خورشيدي چنان . به نام خورشيدي اللهي حزب

 ها اللهي حزباو در واقع واليت . كردند قبول مي ها اللهي حزب  ي ، همهداد مي فتوائي 
ده تن ديگر نتوانند در بود و با گفتن يك نه مي توانست كاري كند كه آن چهار

 شد مياردوگاه زندگي كنندكه در آن صورت فرماندهي عراقي اردوگاه، مجبور 
را بردارد ببرد، اما با فتواي او چنان از آن چهارده تن استقبال كردند كه  ها آن

همين باعث شد كه اين چهارده نفر، در بندهاي . انگاري فتح خيبر كرده بودند
براي اين كه دست شان با . انان بسيجي ادامه بدهندمختلف به تجاوز به جو

خود كالوس و ميشل وخانم . ، يكي بودها اللهي حزبخورشيدي و ساجدي و بقيه 
بپرسيد نمي توانند منكر  ها آنوي وين با اين واقعيات كامال آشنا هستند و اگر از 

نجام شده، اسرا ا  هاي شوند، اگر چه صليب سرخ هرگز جناياتي را كه در اردوگاه
كار بسياري از نوجوانان بسيجي كه از تجاوز به بيمارستان . افشا نكرده است

اين نمايندگان  .گذشت ، از كانال همين نمايندگان صليب سرخ ميشد ميكشيده 
 معصوم مردم  هاي كه به بچه ها آنو  گرفتند ميبا كساني كه مورد تجاوز قرار 

. واقعيت را مي شنيدند ها آنو از زبان خود  زدند مي، مدام حرف كردند تجاوز مي
بزرگ سال   هاي پيش از ايراني ها، خود عراقي ها جريان تجاوز پاسداران و بسيجي

ما با آقاي  وقتي خود. دادند ميرا به نمايندگان صليب سرخ اطالع  ها بچهبه اين 
به او گفتيم كه چه جنايتي در مورد  ميشل نماينده صليب سرخ حرف زديم و

  ما را يادداشت   هاي ، حرفودـش ميانجام  ها اللهي حزبسال از طرف  16پسران زير 
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  ... كرد و گفت ما اين مسائل را به عنوان مدرك پيش خودمان نگه مي داريم
ساله اي در آسايشگاه ما بود به نام كريم اهوازي  13، پسر 1361در سال ... «

در . بستان اسير شده بود  ي اين پسر در حمله. زد شواري فارسي حرف ميكه به د
مسئول . آسايشگاه شماره دوازده اردوگاه موصل، چندين بار به او تجاوز كردند

ما اين : ايراني آسايشگاه ما كه نظامي بود، از روي سادگي و حماقت خودش گفت
و خط امامي هستند،  كه چون مذهبي ها اللهي حزبفرستيم به بند  بچه را مي

ما با او مخالفت كرديم و گفتيم . ممكن است اين گونه فساد اخالقي نداشته باشند
 13زير بار نرفت و كريم اهوازي . خودشان بنيانگذار فساد اخالقي هستند ها آن

فرستاد كه حكم مركزيت  ها اللهي حزبساله را به آسايشگاه شماره چهار 
در  ها اللهي حزبيعني واليت فقيه . ل يك را داشتاردوگاه موص  هاي اللهي حزب

موصل يك، همين آسايشگاه چهار بود كه دعاي ندبه و دعاي كميل و دعاي جعفر 
محرم، مثل يك مشت   هاي در ماه. شد ميطيار و نماز جمعه اش هيچ وقت قطع ن

 سينه زني كه از اين هيئت سينه زني  هاي هيئت  ي آدم احمق و نادان و به شيوه
به سمت آن هيئت، از اين آسايشگاه شروع  ها ناو راه مي افتند در خياب كنند مي
كريم اهوازي به . ند به سينه زني و راه مي افتادند به طرف آن آسايشگاهكرد مي

  ي اين گذشت تا مدتي بعد كه ما در اردوگاه يك مسابقه. اين آسايشگاه منتقل شد
فرمانده ايراني . را در جريان مسابقه ديديمساله  13فوتبال داشتيم، كريم اهوازي 

من بودم و دو سه تا از . اردوگاه از كريم احوال پرسي كرد، اما پسر زد زير گريه
مسئول آسايشگاه كه آن پسر . كند مياسرا كه رفتيم جلو ببينيم كريم چرا گريه 

ساله را تبعيد كرده بود، علت گريستن نوجوان سيزده  ها اللهي حزبرا به آسايشگاه 
مسئول . تو مرا بدبخت كردي: كريم در حال گريه به او جواب داد. ازش پرسيد

آسايشگاه پرسيد چرا؟ كريم جواب داد آنوقت كه من در آسايشگاه شما بودم، 
خود   ي و اين عين كلمه - امكان داشت هر سه ماه يا شش ماه يكبار عروس بشوم

ورم حداقل هفته اي يكبار عروس مجب ها اللهي حزب، ولي در آسايشگاه  -اوست 
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كه امشب  گويند مي رسما به من  ها اللهي حزب، كنند ميآن جا مرا انتخاب . شوم

. شما باعث بدبختي من شديد. كه شب جمعه است تو بايد با فالن برادر بخوابي
  ... آسايشگاه مرا عوض كنيد كنم ميخواهش 

بصره را از اردوگاه موصل در آسايشگاه شماره سيزده، وقتي اسراي شرق ... «
شان  كم سن و سال بين  هاي منتقل كردند، بچه –موصل يك  –دو به اردوگاه ما 

رژيم جمهوري اسالمي   هاي به اين پسران آنقدر در جبهه ها و سنگر. فراوان بود
. تجاوز كرده بودند كه ديگر علنا خودشان داوطلب همبستري با مردان بودند

ند، اين مساله مربوط به گفت ميدر مقابل اعتراض ما  ها اللهي حزباي از  عده
شما اصال  گفت مي ها اللهي حزبيكي از اين . خودماست و هيچ ربطي به شما ندارد

حالي تان نيست كه اسالم يعني چه، مذهب يعني چه و چگونه بايد در اردوگاه و 
ماه تا دو ما معتقد براين هستيم كه وقتي شش . دوران اسارت تنظيم رابطه كرد

اين از نظر ما عيب . توانيم پسران را صيغه كنيم سال از اسارت گذشت، آزادانه مي
پس از آن بود كه ماجراي فتواي . ما حق داريم خودمان را صيغه كنيم. نيست

پسران رواج آشكاري پيدا   ي جديد مثل برق در اردوگاه پيچيد و موضوع صيغه
زير شانزده سال كه تا آن   هاي بسيجي. مدكرد و عمل لوات از شكل مخفيانه در آ

از آن به بعد، خيلي از . مجوز مذهبي پيدا كردند. دادند ميزمان تن به لوات در ن
و ظاهرا سياسي و بر سر طرفداري از  داد مي رخ  اللهي حزبدرگيرهائي كه بين 

 شد ميمثال ديده . خميني يا منتظري بود، باطنا بر سر انتخاب همين پسران بود
كه كار فالن پيشنماز كه مي خواسته با فالن پسر بسيجي رابطه برقرار كند، با 

ديگري كه روي همان پسر نظر داشت، به زد و خورد و چاقو كشي مي  اللهي حزب
مثال آدمي بود به نام اسماعيل كه در آسايشگاه شماره چهار موصل يك . كشيد

پيشنماز همين . ل لوات انجام بدهدپسربچه اي را فريب داده بود و قرار بود با اوعم
آسايشگاه كه به آن پسر نظر داشت، به اين بهانه كه اسماعيل با عراقي ها رابطه 

همه قضيه را فهميده بودند، اما چون آن . دارد، با او دعواي سختي راه انداخت



     

         253                                                                           شبيخون تاتارها       
 

باالخره اين اسماعيل را . پيشنماز صاحب نفوذ بود، ادعاي خودش را پيش برد
. ضربه شالق محكومش كردند 45دادگاه انقالب اسالمي آسايشگاه و به بردند به 

. ما در دستشوئي آسايشگاه شماره چهار، شاهد شالق خوردن اسماعيل بوديم
در اردوگاه اسيران براي خودشان دادگاه انقالب اسالمي و دادستان و  ها اللهي حزب

د فالن دستشوئي ند وارگفت ميبعدها، هر وقت . كميته و گروه ضربت داشتند
نشويد، معلوم بودكه يكي از خودشان را كه دعواي به چنگ آوردن يك پسر 

  ...و دارند حد مي زنند اند كردهبسيجي را باخته است، محكوم 
در اردوگاه روماديه ده، روزي آخوندي را آوردند بـه بند ما كه با لباس ... «

ن آقا به آخوند بچه باز اي. كرد ميهيچ كس قبولش ن. آخوندي دستگير شده بود
از دستش  ها اللهي حزبمعروف بود و چنان در عمل لوات افراط كرده بود كه خود 

فرمانده عراقي كه يك سرهنگ بود، پا در مياني كرد كه قبول كنيم . بريده بودند
ند گفت مياسرا . اقال چند شب نگهش داريم تا بند يا اردوگاهش را عوض كنند

هر اردوگاه اسارت . زندان بخوابد و در آسايشگاه ما نباشدحاضرند آن آخوند در 
عراقي ها براي ما زندان در زندان ساخته . براي خودش زندان انفرادي هم داشت

  ي مثل شكنجه. كردند هائي كه مي بودند كه بسيار فجيع بود، درست مثل شكنجه
كيسه، در كه در حضور خود من افسري را با يك گربه كردند توي » كيسه گربه«

كيسه را بستند و شروع كردند به كابل زدن به آن افسر و آن گربه كه راه فرار 
اي كه ديوانه  وقتي در كيسه را باز كردند، آن اسير يكپارچه از چنگ گربه. نداشت

رد و صليب سرخ حتي پيش آمد كه اسيري زير شكنجه م. شده بود خونين بود
ما پذيرفت كه فقط يك شب آن آخوند را  باالخره فرمانده ايراني. هم مطلع شد

. شد ميوقتي با اين آخوند حرف زديم، اصال منكر عمل لوات خود ن. نگهدارد
و  آيد مياين يك واقعيت است و در سنگر ها و اردوگاهاي اسارت پيش  گفت مي

  ... اشكال مذهبي هم ندارد
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پاسداران اسير  يكي از پاسداران اعزامي از تهران كه با كارت كامپيوتري... «

حاكم بر ايران بريده و به يكي از كشورهاي اروپائي   هاي شده بود، و حاال از اسالمي
پناهنده شده است، نزد ما اعتراف كرد كه پاسداران و آخوندهائي كه با او هم 

كه اين  گفت مي. اردوگاه بودند، بهداري اردوگاه را در دست خود داشتند
هائي مثل  ب آور را از بهداري مي دزديدند، قرصخوا  هاي قرص ها اللهي حزب

ريختند توي سوپ پسران  اين قرص ها را مي. سوماترين، واليوم ده و واليوم پنج را
كه  شدند شان نمي برد، چنان نشئه مي اگر هم خواب ها بچهاين . زير شانزده سال

ندها و در اين حال بود كه پاسداران و آخو. اند انگاري يك بطر  ويسكي خورده
رفته رفته كه اين پسران به قرص خواب معتاد . كردند تجاوز مي ها آنها به  بسيجي

، حاضر بودند به ازاي گرفتن يك قرص خواب آور، تن به عمل لوات در شدند مي
    .»دهند
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داي رودخانه طبلي نشسته بود كه در سوداي صدا، به بتدر ا

  .داد مي انتحاري گزنده تن در 
بلند را كه فرو كوفتند، بادي غريبه به قتل عام   هاي صخره

  . ريف كمربستظ  هاي موج
  

حزن انگيزي، صياد سياه روزي كه از ابري   ي در انتهاي هر بركه
چاك چاك باريده بود، ماهيان قشنگ را به   ي خرابه به اين كرانه

يان ساخت كه رودخانه را از م بافت و از ايشان جاي پائي مي هم مي
  . به دو نيمه كند

  
هولناكي دل بسته بودند و در آبگيري   ي ماهيان كه به ضجه

لوليدند، پلنگان آزاد دريا را به استمداد آواز   تك افتاده مي
  هاي مگر كه صيادان را به قلمرو طباالن فرو ريزند و طبل ،دادند مي

  . سودائي را، به خاك خسته بسپارند
  

  . ا بودنددوشيزگان فصل دلهره، تنه
  

خالي، شهروندان شكمباره اسب چوبي   هاي ميدان  ي در زمينه
  . ساختند مي



 

 فريدون گيالني                                                                                    256

 
رودخانه   ي و به ناگهاني بود كه خرسنگ ها، به رديف در سينه

  . بلند ساختند  هاي نشستند و در ارتعاش فرودي سخت، موج
  

زاللي تن به دشت   هاي ما، باريكه  ي زمين گمشده  هاي از كناره
ردند و فراخناي خشك را در نبشتند تا به رودخانه تشنه سپ
  . رسيدند

  
آب   ي رودخانه از بن به كدورت نشسته بود و از چشمه تشنه

  . بود
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26  
  

جمعيت، در تراكم زاينده اش، شكاري را ماننده است كه سرمست قرباني 
چهار . با درنگي تلخو به هرسو مي نگرد، اما  دارد ميبه هر سو خيز بر . شدن باشد

گريزد،  جهد و از قلمرو محاصره مي رمد و مي مي. سمتش را شكارچي بسته است
  ي اما، باز به ميل خود به حلقه. رود مييا؛ به تفنني به آن سوي خط محاصره 

پيش از اين، بارها قرباني . شناسد شكار، قرباني شدن را مي. گذارد محاصره پا مي
از اين مسلخ در آمده است و به مسلخي ديگر رفته عمري است كه . شده است

قرباني شدن را باور . اما ميل به قرباني شدن نيست كه او را درهم مي فشرد. است
ندارد، حال آن كه هر لحظه با مختصات قرباني شدن، سينه به سينه و چشم در 

وزي اگر حاالت آدمي را جعل واقعيت نپنداريم، واقعيت پير. كند ميچشم برخورد 
اين . خيزد برشكارچي، يا قصد فريب دادن شكارچي، از ميل به رهائي بر مي

  . شود ميتمايل، گاه به تالش ره مي برد و گاه در قلمرو خيال و انتظار مصلوب 
و بر مي خيزد و هنوز فرو  زند ميهيجان ناشي از اين تمايل، در جمعيت موج 

و شعار و لذت با هم بودن  شعر و سرود. شود ميننشسته، دستخوش موجي ديگر 
تالطم شورانگيز جمعيت . قتل عام نمي انديشد  ي خشم، به لحظه  هاي و زمين لرزه

كه درختي را مي ماند در مسير بادهاي ديوانه ، چاره را در ايستادن و ايستادگي 
  . بيند مي

و جمعيت به  زند ميهوا به خنكا . فشار بيشتر شده است  هاي تكاپوي گروه
  . كند ميكه از خود تغذيه  گرمائي

 هرازگاهي به انتهاي حجم. شوند ميتكثير  ها اللهي حزبعصر،   هاي طرف
  ن تركيب سنگين را، با ـي از ايـلول هائـجمعيت شبيخون مي زنند، س  ي ردهـفش
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اي ديگر  پنجه بكس و چاقو و زنجير و چوب، مي زنند و مي گريزند و سر از نقطه

حمالت شان نظم بيشتري پيدا . كنند ميزاحم حركت موذي و م. در مي آورند
توانند كار را تمام كنند، اما عمداً  مي. كنند ميآگاهانه جنگ و گريز . كرده است

گويا فرصت مناسب را براي وارد كردن ضربه نهائي، هنوز . كنند مياين پا و آن پا 
عين . شود ميقطع ن اي لحظهصداي آژيز آمبوالنس ها، . اعالم نكرده باشند ها آنبه 

  . ماند كوبد و مي اين دل درد مزاحم من كه مي
ترند، به امداد پزشكي  هماهنگي نزديك  ي بعضي از مجروحان را كه به كميته

با نگاهي خيره و جاي پاي . دهند ميمردم، نرم و چابك، داالن . رسانند پيشگام مي
اي كه به  ضربهبا هر . خشمي مهار شده برچهره، جمعيت به هم چسبيده است

ابتكار عمل در دست كميته . رود مي، درجه برافروختگي باالتر خورد مياي  عده
شايد هم پيش . داشت شود ميانتظارش را ن. كار دشواريست. هماهنگي نيست

اصالً ؟ كمبود، يا شد ميچه  شد ميتازه، اگر . كار به اين جاها بكشد شد ميبيني ن
در آن شرايط، اگر . اع را دشوارتر كرده است، جمع و جور كردن اوضنبود تجربه

به هر حال، . لنينگراد و پاريس هم بود، آسان از پس آشفتگي بر نمي آمد  ي كميته
و امداد پزشكي در كار زخم بندي و درمان،  كند ميبلندگو سرودش را پخش 
  . سنگ تمام گذاشته است

خودي و شيوه  خود مردم در دو سال گذشته ، سازماندهي خود به  ي تجربه
چپ و . كند ميتر  را آساناهللا  فوري برخورد با ماهيت جنگ و گريز عوامل حزب

ها را براي پخش تا قلب مزدوران  ها، اعالميه بعضي. شود ميراست اعالميه پخش 
  . برند ميهم 

فاسد جامعه پي   ي دانشجويان و مردمي كه زودتر از بقيه به ماهيت پاره
فراواني را در ميدان آزادي، دانشگاه   هاي ذشته، ميتينگ، در يكسال گاند برده

. اند تهران، ترمينال خزانه و شهر سياهكل از سر گذرانده تكنيك پليتهران، 
را تجربه  ها آن، طرز مانور و جنس برخوردهاي ها اللهي حزبشبيخون   هاي شيوه
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ب استفاده ها، حتي در فقدان سازماندهي مطلوب، خو از نتيجه تجربه. اند كرده
سر بزنگاه و . كنند ميپشت يكديگر را خالي ن. گذارند مييكديگر را تنها ن. كنند مي

شجاعت ها و . كنند ميعمل و  گيرند ميتصميم  .نمي زنند  در آستانه مسلخ، چانه
هر كدام براي . هاشان، اگر چه متمركز نيست، در لحظه كارساز است آگاهي

، بي آن كه سعي كنند از خويش اند شدهوهي خودشان رهبر سازماني و حزب و گر
اگر چه . دهند ميهمه هشدار . دهند ميهمه رهنمود . قديس و اسطوره بسازند

  . تجربه، درباالترين سطح متبلور شده است  ي مبادله. گاهي كسل كننده، اما مفيد
  

خبرهاي كردستان را، . سنگينش را به خيابان تكيه داده است  ي شب، تنه
  : ست و دهان به دهان مي چرخاننددست به د

فقير نشين جمال آباد، توسط ارتش   ي محله – 1359فروردين  30 - امروز... «
از بلندگوي . اند كردهاي از مردم، شهر را ترك  عده. شود ميبه شدت در هم كوبيده 

پس از مدتي، بازهم هواپيماها به مانور . كنند ميپادگان، مرتبا به مردم اخطار 
  ...ه و هلي كوپتر ها به شدت حمالت خود افزوده اندپرداخت
خندق هائي را كه جهاد سازندگي در اطراف : گفت مييكي از پيشمرگه ها ... «

قبلي بوده و ارتش در اين خندق ها موضع گرفته   ي شهر زده است، از روي نقشه
  ... است
صد دارد به فروردين ، ستوني كه در فرودگاه سنندج مستقر بود، ق 31روز ... «

سقز برود و چون مردم جلو پيشروي ستون را گرفته اند و در جاده بست نشسته 
آن جا نيز . اند، ستون از طريق جاده ديگري قصد حركت به سمت سقز را دارد

پنج تن از . شود ميها متوقف شده و درگيري آغاز  ستون ارتش توسط پيشمرگه
سه ريو ارتشي به وسيله پيشمرگان . شوند مينفر ديگر اسير  12ارتشي ها كشته و 
  ...يك سرگرد ارتش در ميان دستگير شدگان است. منهدم شده است
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. رسند ميسه پيشمرگه، در جريان درگيري با ستون ارتش، به شهادت ... «
با اين حال، جلو . كوبند كوپترهاي ارتش، مواضع پيشمرگان را به شدت مي هلي

  . ..شود ميپيشروي ستون ارتش گرفته 
  هاي تانك. دهند ميفانتوم ها، براي ايجاد وحشت در شهر سنندج، مانور ... «

فرمانده پادگان، از . كنند ميمستقر در پادگان سنندج، به طرف شهر نشانه روي 
، درخواست نيروي كمكي براي تسخير شهر ) فرمانده نيروي زميني ارتش( فالحي

به زودي در  130هواپيماي سيداده است كه حداقل دو فالحي قول . كرده است
  ... فرودگاه پياده كند

طبق آخرين خبرها، ستون ارتشي براثر مقاومت شجاعانه پيشمرگان ... «
عده اي از پرسنل انقالبي در سنندج . جنبش مقاومت مجبور به توقف شده است

در مريوان نيز، عده اي از پرسنل انقالبي با سالح هايشان به . به مردم پيوستند
ها را به ارتش  اند و فرمانده پادگان اخطار كرده است كه اگر مردم اين م پيوستهمرد

  »...تحويل ندهند، ظرف پنج ساعت به شهر حمله خواهد كرد
و  29تا اين لحظه، آخرين خبر از كردستان اين است كه درست در روزهاي 

بيش از آغاز شده است،  ها دانشگاهكه حمله تاتارها به  1359فروردين 31و  30
اند كه از آنان، دو  هم زمان جان باخته  ي رد، در حملهصد زن و مرد و خردسال كُ

. ساله 13ساله و  10ساله و  8ساله و بيش از ده تن  65ساله بودند، يكي  60تن 
كه از مسلسل هلي كوپتر شليك شده است  50كاليبر  هاي با گلوله اًاينان، اكثر

بعد، اين تعداد به هزاران   هاي در روزها و سال. اند شدهتاتارها   ي حمله  ي قرباني
اول بايد كانون جنبش آزاديخواهانه را خاموش كنند، بعد با خيال . سرزده است

  !پس، پيش به سوي كشتار دانشجويان ايران. آسوده خون خلق را بريزند
  

، شب و صداي بلندگوي پيشگام به هم گره مي زند ميهوا كه به تاريكي 
  . كساني كه اتومبيل دارند به دفتر پيشگام مراجعه كنند: خورند
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. من و محمد با هميم. شود ميتقاضا سه بار تكرار . لحن، كمي مضطرب است
در سومين تكرار، از صداي گوينده به . بوي خوبي ندارد. پسنديم اين لحن را نمي

مثل اتومبيل براي چه مي خواهند؟ پچ پچه اي، . شود ميجمعيت اضطراب تزريق 
  طوري شده؟ چرا نميگن چي شده؟. زند ميجمعيت   ي گردباد به رگ و ريشه

بايد خارج از اراده . دهد مياضطراب صدا خبر از فرار . آيد ميبوي تخليه 
پراكند،  صدا پرسش مي. جمعيت و بيرون از آن قلمرو پرهيجان، اتفاقي افتاده باشد

اي پهلو  صدا، انگاري كه ضربه. ردب بارد، و بسياري را به ترديد فرو مي ابهام مي
بسياري به سمت دفتر دانشجويان، تنه شان را . شكافد شكن، جمعيت را ازكنار مي

تاثير صدا را در  شود ميبي درنگ . روند ميكشند و پيش  در موج جمعيت مي
و عميق و در همديگر  اند شدهها، گرد  نگاه. ها احساس كرد بعضي  ي تضعيف روحيه

. پاي اوباش رسمي به ميان آمده است. رويم من و محمد هم مي. شوند ميقفل 
. مسلح به مسلسل يوزي و تفنگ ژ  هاي خبر اين است كه پاسداران و كميته چي

فعال با فاصله ايستاده اند . اند كرده،  از دو سمت اصلي، دانشجويان را محاصره . س
  .خروجي را بسته اند  هاي و گذرگاه

، يكسره دلهره و هول برزمين نشسته است و 1359فروردين ماه  31شب  
چند . اند كه خود تعيين تكليف كنند تفنگداران رژيم خميني به ميدان آمده

دانشجويان بايد . ساعت ديگر، به نيمه شب كه برسيم، مهلت تمام شده است
دفترها و اتاق ها و جايگاه ها را تحويل اوباش رسمي و غير رسمي بدهند و پشه 

دانشجو كه اگر پر بزند، . اي پر بزند ر اطراف دانشگاه تهران و هيچ دانشكدهنبايد د
براي همين است كه صداي بلندگوي دانشجويان . شود ميبه رگبار مسلسل غربال 

؟ دانشجويان به شود ميولي آن جمعيت حاضر به رفتن . بايد رفت. مضطرب است
  ؟ دهند مياين راحتي به تسليم تن در 

  
  . ياوه  ايـه سر اسم و رسم و از اين حرف زنند؛ برسر دل دردم، بر چانه زياد مي
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تنها برود، قبول  كند ميمحمد اصرار . شويم ميمن و محمد قبول . زير بار نمي روم

با چند دانشجوي داوطلب، از سمت خيابان انقالب، خودمان را به پيكان . كنم مين
جمعيت با . سيم و داالن بدهدانتظامات منتظر است كه ما بر. رسانيم مي 48مدل 

اتومبيل را دنده . رسيم پيشگام مي  ي به دروازه. كند ميفشردگي ملكولي راه باز 
صندق عقب و صندلي پشت را، پراز . بندند بريم تو و دروازه را مي عقب مي

  هاي تا خرخره بار زده ايم و با محمد و بچه. كنند ميبسته بندي شده   هاي كارتن
داند  مساله اينست كه محمد اصال نمي. گريبان كه فقط محمد برودديگر دست و 

آن همه بار ممنوع را كجا ببرد كه به فرض عبور از خط آتش زنبورهاي خميني، 
و چندبار تشر  كنم ميتندي . روم و تازه، من هيچ جور زير بار نمي. بعدها گير نكند

  . آيند مي زنم و كوتاه مي
و  كنم مينابجائي را چاشني   ي ب در آئيم، شوخيبراي آن كه هر دو از اضطرا

به يادكدام شان، يادم نيست، . آرتيستي مي اندازم  هاي محمد را به ياد يكي از فيلم
 ها بچهاما دو فيلم فرار را كه همان سال ديده بودم، تند و تيز و با نوعي خنده كه 

ان اتومبيل را به ؛ كه اگر پاسداركنم ميبرايش تعريف . ند هيستريك استگفت مي
ار بده و دست هايت را رگبار بستند، سرت را بدزد و پاهايت را به سيني جلو فش

اهرم كن، درِ سمت شاگرد را هم از تو قفل كن كه در ويراژهاي  به داشبورد
درهاي سرنشين را هم از . سينما به بيرون پرت نشوي  هاي آرتيستي، مثل آرتيست

اما محمد . كل كردم و نه به زمين و روشن كردمنه به آسمان تو. تو قفل كردم
: گفتم. مذهبي بود و سه بار توكل برخدا كرد و به من و پيكان و خودش فوت كرد

: اين بار بارِ المذهب هاست، تو داري به خدا توكل مي كني؟ خنديد و گفت! بابا 
  !بازهم توكل برخدا رفيق

  
هرچه هم كه به . جمعيت چنان فشرده است كه داالن دادن محال است

دروازه براي . همديگر فشار بياورند، جا بازكردن براي عبور پيكان ممكن نيست
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انتظامات، حجم سنگيني از جمعيت را به درون   هاي عبور ما باز شده است و بچه
و دورم همه ديوار است ام  يك وقت ديدم انگاري به چاهي فرو افتاده. دهند ميراه 

بيهوده بود اگر به سازماندهي ايراد . كورسوئي نيست و ديوار سياه است و هيچ
به محمد مي گويم از . كنم مياتومبيل را خاموش . بافتم گرفتم و مهمل مي مي

صدايم را، گويا از . شوم جايش تكان نخورد و با فشار طاقت فرسائي، پياده مي
ر در آن اگ. م كه به انتظامات برسدآورد ميپا و دست و هفت بندم در   هاي انگشت

تازه، سرتقاطع . شدند ، بسياري از مردم لت و پار ميكردم ميفشردگي حركت 
عرض پيكان   ي بشكه ها را به اندازه. خالي گذاشته بودند  هاي شمالي هم بشكه

كه اگر شده روي دوش همديگر  كنيم مياز بلندگو به جمعيت حالي . زنيم كنار مي
. زنم دوباره استارت مي گردم و بر مي. شوندسوار شوند، راه باز كنند كه شل و پل ن

و پيكان را از جا . فرار است ديگر. كه ناچارم تيك آف كنمام  به انتظامات گفته
هردو گلگير، . مرفت مي، بايد دانم ميپرو پاي چند نفر را مي شكنم، ن. كنم مي
سه و  دنده دو  و. كه بمانم دهم ميدو سمت تقاطع و امان ن  هاي به بشكه خورد مي

 اللهي حزبگفتم االن است كه اوباش . سي چل قدمي بلوار كشاورز، رگبار مسلسل
و !  المصب سرتو بدزد! سرت محمد :كشم فرياد مي. مرد و مركب را به هم بدوزند
سه بار زدم به جدول بلوار كشاورز و باالخره خيابان . پيچي و تابي و ويراژي و تمام

  .به امير آباد، پيچيدم خورد يمپهن كنار بانك كشاورزي را كه 
كنم  نرسيده به كوي نويسندگان، سرعتم را كمتر مي. قبال فكرش را كرده بودم

درد سر . خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات، شك برشان ندارد  ي محله  ي كه اهالي
و  كنيم ميرسيم در خانه، ترمز  مي. تواند در كمين باشد همه جا مي. است ديگر

. رسانيم كه من در حد خودم نمي ديدم چنان چابك به زير زمين مي ها را كارتن
لعنتي، شروع ! و كشتي گرفتن من با آن دل درد و اين دل درد گرديم ميبر 
  هاي خندد و لحظه خيس عرق شده است و مي. نفس محمد بريده است. شود مي

كه خودش  انگاري كه واقعا از تماشاي يك فيلم آرتيستي. كند ميفرار را تعريف 
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دل و جرئت عجيبي داشت آن . راحت و بي خيال. بازيگرش بوده برگشته باشد

  . جوان
  

خيابان اميرآباد پارك كنم، حجت را بر   ي پيش از آن كه پيكان را در كناره
صندوق عقب و گلگيرهاي دو طرف را گلوله غربال كرده . كنم ميمحمد تمام 

تا آن لحظه هم، خطر چاقوي اوباش . احتمال داشت محمد را هم غربال كند. است
اوباش رسمي ، همه را تهديد كرده بود و به تن خيلي ها   ي غير رسمي و گلوله

اي  از آن لحظه به بعد، كه به پايان مهلت سه روزه ده بيست دقيقه. نشسته بود
زنم و   هر جور كه چانه مي. بيشتر نمانده بود، حضور درقلمرو دانشگاه، يعني مرگ

كلي هم . كه از آن لحظه كنار بكشد رود ميآورم، محمد زير بار ن يلي كه ميهر دل
و با لحني كه انگاري قصد تحقير مرا  كند مي، چپ چپ نگاهم خورد ميبه او بر 

لرزه، خونِ مونم كه از  كنه، نه پاهامون مي ماكه نه دل مون درد مي: گويد ميدارد، 
  !كنار؟ تر نيست، واسه چي بايد بكشيم بقيه رنگين

گذارم كه از آن لحظه به بعد، فقط با من باشد و سرخود كاري  برايش شرط مي
واهللا خون مون گردن  «: دهد ميبا همان لحن جواب . نكند و واكنشي نشان ندهد

حاالتو چند كالس ! خودمون، ها؟ مرد حسابي آخه ما با هم چه فرقي داريم؟
را به »  رفيق  «و »  !ميشه رفيقبيشتر از ما سواد داري ديگه، اين كه دليل ن

و با  كنم ميشوم، ازش معذرت خواهي   از حرف هايم پشيمان مي. گويد ميطعنه 
كميته و   هاي چپ و راست پر از اتومبيل. پايم سرخ شده، اطراف را مي  هاي گوش

  . همه مسلح و آماده. سپاه و زنبور است
ان شانزده آذر گرفتار زنبورها گذاريم اگر پيش از رسيدن به قلمرو خياب قرار مي

چهار روز است . شود ميجا بزنيم كه دوبار چنين  اللهي حزبشديم، خودمان را 
را هم كه آنقدر شنيده ايم، حفظ  اللهي حزبريش ها را نزده ايم و شعارهاي 

  سينه به سينه سه زنبور مسلح . دوم، محمد سنگ تمام مي گذارد  ي دفعه. ايم شده
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  :كشد ميگردن، فرياد   ي بر آمده  هاي رگ ايستد و با مي
  هاي حضرت امام فرمودن اين جوجه! مگه خون شما از ما رنگين تره برادر «

كنن و نميرن  بينين كه پرروئي مي خب مي. ضد انقالب بايد دانشگاه رو ترك كنن
ما كه نمي تونيم بشينيم تو خونه شما ها رو ! اسالم در خطره برادر. پي كارشون

ما   ي همه. اجراي حكم امام واجبه  !بذا بريم روشونو كم كنيم برادر. بندازيم جلو
  » .به امام مديونيم

  : يكي از پاسداران به محمد گفت
   »؟چيزي همرات داري. مويد باشي برادر«

محمد جواب . ، چاقو و پنجه بكس و زنجير است» چيزي «منظورش از 
ولي » !مي تونه بي چيز باشه؟ اللهي حزبمگه . بله كه داريم برادر «: دهد مي

  .نه چاقو و نه پنجه بكس و نه زنجير و نه چيزي ديگر ،نداشت
قيامت . به پهلوي شانزده آذر مي رويم خورد مياز همان خياباني كه . مي رويم

جمعيتي كه خطر را احساس كرده است، به جاي كمتر شدن، بيشتر شده . است
بازهم با . زند ميامير آباد، از جمعيت موج  ميدان انقالب هم، تا كمركش. است

انتظامات، خودمان را به جلو در اصلي   هاي فشار و آشنائي دادن و صدا زدن بچه
  . دفتر دانشجويان پيشگام مي رسانيم

كه ما را شناخته اند، خودشان را به مـا  ها بچهاي از  رسيده و نرسيده، عده
مهوش   هاي مي پرسند كه دو خانم به نام رسانند و مرا به اسم صدا مي زنند و مي

  . خواهران محمداند. و پري را مي شناسم؟ جواب مثبت است
اعالميه پخش  ها اللهي حزبكه آن دو خانم داشتند ميان  گويند مي  ها بچه

ديده اند يكي شان افتاده و يكي ديگر به . كه رفتند زير ضرب و كتك كردند مي
. من نبودم. خواسته است كه خبرم كنند ها بچه صداي بلند اسم مرا برده و از

  . هم ديگر خبرندارند چه پيش آمده است ها بچه
  ه بار اسم آن دو ـس كنم ميتقاضا  ها بچهاز . رسانم خودم را به دفتر پيشگام مي
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خانم را از بلندگو اعالم كنند و ازشان بخواهند كه فورا خودشان را به دفتر 

. شود ميو خبري ن كنند ميجاي سه بار؛ پنج بار تكرار  به. دانشجويان معرفي كنند
كه  گويند مي رسانند و  دو نفر خودشان را به ما مي. توي جمعيت. زنيم بيرون مي

داشتند هردوشان را؛ با همان  ها اللهي حزب. يكي از آن خانم ها بيهوش شده بود
. اند بردهر درشان سازمان پيكا  هاي تحويل پاسداران بدهند كه بچه بردند ميحال، 
. افتيم طرف پيكان دوباره راه مي. به بيمارستان مهر اند بردهرا  ها آنشان گفت   يكي

دفعه پيش، و . اين بار، دلهره هم داريم. و دوباره، همان اداها و همان برخوردها
تر، ترس از چاقو خوردن و غربال شدن را، يك جوري؛ و اتفاقا  پيش  هاي دفعه

نه من در چهره و چشم محمد اثري . اي خودمان حل كرده بوديمخيلي راحت، بر
او در   ي اما حاال، هم دلهره. از وحشت مي ديديم، و نه او در چهره و چشم من

من دارد خودش را   ي اش منعكس شده است، و هم، البد، دلهره ها و چهره چشم
كشتنش  «: گويد ميمحمد با دستپاچگي و لحني عصبي، زير لب . دهد مينشان 

. كند ميو چند بار، مثل نوار، همين ها را تكرار  » !تف به نسل تون بياد!  بي شرفا
. برم را از البه الي جمعيت به جلو ميام  تنه. فقط راه مي روم. من حرفي نمي زنم

لطفا راه  ها بچه: يكسره خواهش و تمنا كه. دهم ميانگاري كه دارم خودم را هل 
  . بدهيد

كه آدم در تاثيرحوادث يكساني كه بـراي ديگـران اتفاق اين درست نيست 
كساني كه اهل مبارزه و انقالب اند، معموال . دهد مي، واكنش يكسان نشان افتد مي

مثل اين كه ابراز شدت و ضعف عكس العمل را، كسرشان . گويند مي چنين 
تظاهر به چنين حالت و عكس العمل يكساني، يك جور پز . دانند ميخودشان 

هر چه هم كه آدم از مرگ ديگران متاثر شود، اشكي . دادن و قمپز در كردن است
كه در مرگ پدر و مادر و پسر مي ريزد، از جنس ديگري است، يا دست كم بيشتر 

بغض داريم تا . تر از اشكي است كه در مرگ همسايه و رفيق مي ريزد و باراني
كه در برابر  واكنشيانند، هر چه هم كه آدم معتقد باشد همه برايش يكس. بغض
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شايد در . ، غليظ تراست، عصبي تراست، تاثر انگيز تراستدهد مينزديكانش نشان 
همه حال ناراحت شود، اما شدت ناراحتي اش در تاثير اتفاقي كه براي بستگانش 

دستكاري كردن و وارونه جلوه . اين طبيعت آدميزاد است. ، بيشتر استافتد مي
  . ماند تا اجتماعي نمائي عي تزوير ميدادنش، بيشتر به نو

مي رسيم به بيمارستان مهر و مي بينيم كه . ايم ماحصل اين كه هر دو كالفه
من كه بي اختيار فرياد مي . زند مييكي از هوش رفته است و آن يكي دارد زار 

. گذرد دانم چه مي در درون محمد نمي. دهم ميكشم و به زير و روي مالها فحش 
ظاهرا چند . به بالين آن زن بيهوش آمده بود و نه درماني در كار بودنه طبيبي 

اش گرفته بودند و به اميد خدا رهايش كرده بودند تا طبيبي،  عكس از جمجه
  . شايد از در غيب پيدايش شود

م كه محمد از انتهاي راهرو، مثل فشنگ به طرف من گفت ميداشتم بد و بيراه 
شنيده است خانم حيدري، نرس آن بخش از  خيز برداشت و در گوشم گفت كه

يك مشت : ه گفت ميزده و  بيمارستان مهر، داشته به مركز سپاه پاسداران تلفن مي
خواهند نظم بيمارستان  كمونيست آمده اند اين جا، يك مجروح بدحال دارند و مي

  .را به هم بزنند، فورا خودتان را برسانيد
  اگر مي داشتيم ، چه حاصل؟ ما اصالً چنان قصدي نداشتيم و تازه

تند و تيز خودمان را به اتاق بيمار مي رسانيم، به كولش مي گيريم و خودمان 
پري هم كه قضيه را فهميده است، كاپشن و كفش كتاني . رسانيم را به پيكان مي
مغزي   ي زني را كه ضربه. و خودش را به اتومبيل مي رساند دارد ميخواهرش را بر 

هر لحظه . كنيم ميگيريم و از بيمارستان مهر فرار  دندان ميخورده است به 
  . اوباش رسمي سپاه پاسداران پيدا شود  ي ممكن بود سر و كله

آمبوالنس را، يكجا   ي فرار و راننده  ي هر دو حالت راننده. رانم وار مي ديوانه
ت هم ممكن است سپاه دنبال مان كرده باشد، هم ممكن است آن زن از دس. دارم
به هر  گويد ميمحمد . دور خودم مي چرخم و توي سرم مي زنم كه چه كنم. برود
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. خبرداده باشد و خبر شود هايش بيمارستاني كه برويم ممكن است سپاه به آنتن

مي . عقلم به جائي نمي رسد جز خانه، و خبر كردن دكترساعدي. گويد ميراست 
ماجرا را مي . كنم ميايش رسيم خانه و مي نشينم پشت تلفن و سه شماره پيد

  .خواهم ميگويم و از غالمحسين مهربان كمك 
ام، هميشه مردم فقير را مجاني  از وقتي كه من غالمحسين ساعدي را شناخته 

چه آن وقت ها كه . مداوا كرده است و هيچ وقت هم، آه در بساط نداشته است
درمانگاه ميدان درمانگاه دلگشا را داشت، و چه روزهائي كه با برادرش حسن، 

طبابت : گفت مي، »  عبادت «خودش هميشه به جاي . قزوين را علم كرده بودند
غير از قلم و قدمش كه هميشه در ابراز و در خدمت . به جز خدمت خلق نيست
زندگي، به انساني چنين مهربان و با عاطفه و زالل   ي دردهاي مردم بود، در همه

نش كه سرانجام در غربت خويش و سرزمين درود من به روا. ام كمتر برخورده
رفيقي  و آزار  خويش، غريبانه جان سپرد و از بعضي رفيقان پيمان شكن، به جز نا

  . نديد
، غالمحسين و دقيقهدر زماني كمتر از بيست . پاسي از نيمه شب گذشته است

. در هم است هايش اخم. چهره مهربانش گرفته است. رسند ميدو طبيب ديگر سر 
كه با جمعي از پزشكان،  گويد مي. و زبر مالها را به رگبار ناسزا بسته است زير

اند و از همان روز اول درگيري ها، به مداواي مجروحان  گروه امداد راه انداخته
سپاسم را، با نگاهم به   ي دردم را و همه  ي همه. من خبر نداشتم. مشغولند

. مجروحان فراوان است  ي عده كه دهد ميخبر . حزن آلودش مي ريزم  هاي چشم
خانه را و مجروح . خطر مرگ وجود ندارد گويند مي هر سه . شوند ميدست به كار 

فرو افتاده و نگاه   هاي وقت خداحافظي، پلك. را به ايشان مي سپاريم و مي رويم
و در حالي كه  گيرد ميدر آغوشم . سازد زير تاب ساعدي، مي شكند و بازم مي

مواظب خودت باش، بي «: كه كند ميز اشك شده است، سفارش پر ا هايش چشم
  ».احتياطي نكن فريدون
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  . آسمان خبري نبود   ي روزهاي متبرك، از كمانه  ي در سنگواره

  
مگر  ؛زيبائي به خواندن نمي نشست  ي نازائي، پرنده  ي بر هيچ شاخه

يه در چشم و چال مرداري كه بيابان را به تعز ؛بدگمان كه الشخوران
  . مي نواخت

  
بر هر مدال، . هر كركسي مدالي بود؛ فرو ريخته تاگريبان  ي بر سينه
  .پرپر  ي كركس، شكوفه دو چندانِ

  
در دست هر عروسي كه به پيمان نارسِ روزگار دلخوش مي داشت، 

  . آشفته اي بود كه ره به بيابان مي برد  ي نامه
  

زد، الجرم  مي خروشان  هاي تشنه اي كه تن به آب  ي هر ستاره
  . يخ زده بود  هاي فانوسِ بي رمقِ راه

  
كران تا كرانِ زمين ما، پيچيده در هيجانِ بال پروانگاني بود كه به 

  .نوراني، پر گشوده بودند  هاي سمت نقطه
به سبزي  منتظر، طنابي كشيده بودند  هاي دست  ي در جشنواره

  .اوهام
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  حريق فصل

  كند مي، زنجير پاره پاره ي فاسد
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27  
  
به قلمرو سرخ . شنبه اول ارديبهشت ماه سال پنجاه ونه است صبح دو ود

رمان درد كند؛ نه آن كه س. مجروح و طبيب را گذاشته ايم و آمده ايم. رسيده ايم
تماشاچي . دو نفر هم دو نفر است. تنها گذاشت شود ميرا ن ها بچه، كند ميكه 

  .بودن و به تماشا پز دادن، ره به جائي نمي برد
قدم به قدم پاسدار كاشته اند، انگاري گل خرزهره، انگاري خيارچمبر بي قواره 

مرو فراخ و دشت خوزستان، و نه الله و سوسن دشت ارژن كه آدم را در قل
دور و بر دانشگاه تهران، شده است عين ميدان جنگي . كند ميگستاخش مست 

. اتومبيل را پارك كرد شود مين. كه در وجب به وجبش چتر باز پياده كرده باشند
كه هنوز به  رود ميما هم كه حسابي داغ كرده ايم و بيم آن . دارد ميشك برشان 

خيابان جمشيد آباد . شويم ميدورتر . مقصد نرسيده، كار دست خودمان بدهيم
  ي اما چاره. كلي راه را بايد پياده بر گرديم. موازي اميرآباد است. است تر خلوت

اگر اتومبيل را ديده . افتيم گذاريم و راه مي اي مي اتومبيل را گوشه. ديگري نيست
در چشم ها و حركات . باشند و ما را نشان كرده باشند، كارمان ساخته است

. حال و احوال خود من هم تعريفي ندارد. محمد، اضطرابي موذي دويده است
انگاري كه كسي از درون . طپش قلبم بيشترشده است. صدايم دورگه شده است

، شويم ميسرازير كه . هايم چنگ انداخته است سينه و روده  ي به پشت قفسه
. ه استپرت شده است، بيراه ماند. قلبم جاي خودش نيست كنم مياحساس 

رنگ و رو . را هم پيچيده است دور گلويم هايش افتاده است روي معده و شاخه
خستگي و بي خوابي و خشم . كه بر محمد هم حالي نمانده است دهد مينشان 

مغزي آن زن، اعصاب ما را آسيب   ي ناشي از برخورد بيمارستان مهر و ضربه
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همه . ، نه پاسدار، نه دانشجوكسي دور و برمان نيست. تنها هستيم. پذيركرده است

  .در محور دانشگاه به هم فشرده اند
عشق چريك . بازنشسته  هاي من كه شده است عين كاريكاتور چريك  ي قيافه

اوركت آمريكائي و شلوار جين و كفش كتاني و سبيل . بازي ما را خفه كرده است
بعدها . ن قيافه هاآن روزها و روزهاي بعد، دور و برم پر بوده است از اي. دو نبش
اين قيافه، . چشم باال رفت و عينك طبي هم زديم و هيات كامل شد  ي كه نمره

اين جا كار دست . ممكن است در اطراف دفتر پيشگام مساله حل كند، اين جا نه
از تغيير فكر . تغيير قيافه دادن كه كاري ندارد. بايد عوضش كرد. دهد ميمان 

  . دادن كه سخت تر نيست
  

كاله بره اي را هم . مالي را كه دور گردن و صورتم پيچيده ام، بر مي دارمدست
گوارائي بود، مي گذارم توي جيبم و از شمايل كج كاله خاني در مي  كه اداي چه

چند روز است سر و صورت را . ته ريش هم دارم. دستم گيرم ميكاپشنم را . آيم
خط امامي،   هاي هو الت و لوت، عينآورد ميمحمد هم كتش را در . ايم صفا نداده

بندد و يخه را به گلو  اندازد روي دوش و دكمه آخر پيراهنش را هم مي مي
ها بايد ياد جماعتي  تر قديمي. ديديد چه آسان بود. اللهي حزب شويم مي. فشارد مي

فرياد مي كشيدند زنده باد مصدق و غروب  32مرداد سال  28بيفتند كه صبح 
  !.  جاويد شاه –مرگ بر مصدق  :ندگفت ميهمان روز 

خيلي ها، قرار و مدارهاي تاكتيكي را . شويم اللهي حزبگذاريم  اصال قرار مي
دو آتشه و در  اللهي حزبتبديل كردند به قرار و مدارهاي استراتژيك و شدند 

دستگاه خالفت خميني به مقام بازجوئي هم رسيدند، يا، با تبديل همين تاكتيك 
در . ، يا، بندگان امام مهدي بازرگان»بندگان اعليحضرت  «شدند  ها به استراتژي،

فرهنگ سياسي ايران، تغيير چهره دادن و براساس فرمايشات از ما بهتران، از اين 
تازه، خيلي ها در چهره جديد . جديد دفاع كردن، مثل آب خوردن است  ي چهره
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ه مي پردازند كه در و چنان به دفاع از نان و آب تاز كنند ميمظلوم نمائي هم 
  . نسبت به مردم چنين نكرده بوده اند»  !مبارزات بي امان خلقي  ي پروسه«

  
ئي كه اسب برشان داشته ها اللهي حزبقرار و مدارمان را كه گذاشتيم، مثل 

رهبر فقط  –اهللا  حزب فقط حزب: باشد، به دو يورتمه مي رويم و فرياد مي كشيم
پاسداراني كه عين قارچ از زمين . كند ميدش را و اسم رمز، كار خو. روح اهللا
و كالشنيكوف و كلت كاليبر چهل و . س. ژ  هاي اند، و همه مسلح به تفنگ روئيده

هم از آتش تند و حماقت تبعيت پيداست كه خيلي . پنج، راه را بر ما نمي بندند
. شكفد يگُل از گُل شان م. گذاريم، خشنودند اي كه داريم به نمايش مي كورانهكور

اي ابلهانه  گاهي كه از كنارشان مي گذريم، نگاهي گيج به ما مي اندازند، خنده
ما هم، با . كنند ميو ابراز مسرت  گويند مي به ما   ي »مويد باشي برادر «زنند،  مي

تحويل شان مي دهيم و خودمان را به   ي »مويد باشي برادر «همان ادا و اطوارها، 
شكافيم،  جمعيت را مي  ي صف سنگين و فشرده. رسانيم مي اميرآباد و شانزده آذر
» راه بده رفيق «را به  اللهي حزب  هاي ، شعارآوريم مياول در   ي خودمان را به قيافه

دفتر دانشجويان   ي انتظامات، به محوطه  هاي و بازهم به مدد بچه كنيم ميتبديل 
  . رسيم پيشگام مي

از خيابان آناتول فرانس كه سمت چپ . اند كردهدانشجويان را كامال محاصره 
دانشگاه و موازي شانزده آذر است، بگيريد تا امير آباد و بلوار كشاورز و خيابان 

اسفند، نيروهاي مسلح و ايدئولوژيك خميني، كيپ ايستاده  24انقالب و ميدان 
را هم البد گذاشته اند روي شماره چهاركه هزار . س. تفنگ ژ  هاي اند و درجه

تاجائي . بعضي شان هم تفنگ كالشنيكوف دارند. تري را هم، راحت درو كنندم
محاصره كامل است و سفره . اند ايم، روي چند جيپ هم، تيربار كاشته كه ديده

منتظرند كه ماشه ها را . عطش شليك، اوباش رسمي را به وجد آورده است. پهن
  . بچكانند
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پيش آتش روشن   هاي ل شبدانشجويان و موج جمعيت، تا سپيده بزند، مث

اوباش غير   ي عده. دهند ميو سرود مي خوانند و در و ديوار را تكان  كنند مي
رسمي هم چند برابر شب قبل شده است و راه به راه دانشجويان را با چاقو و پنجه 

صداي آژير آمبوالنس . كنند ميبكس و زنجير و چماق، مي زنند و نقش برزمين 
تا اين . جمعيت، درگيري ها شديد است  هاي در كناره. شود ميقطع ن اي لحظهها 

  ي ها دانشجو و مردم حمايت كننده كه روانه زمان، آمار سرانگشتي از ده
تا جائي كه من خبر شده ام، از اينان پنج تن . دهد ميخبر  اند شدهبيمارستان 
  . اند جان سپرده

رده است كه اگر تا رئيس جمهوري خميني اعالم ك صدر بنيچند ساعت پيش، 
، براي »پيشاپيش مردم«گرگ و ميش دانشجويان قلمرو دانشگاه را ترك نگويند، 

دانشجوئي  -سياسي  هاي هدف بستن دفاتر گروه. ، روانه خواهد شدها دانشگاهفتح 
رئيس . اسالمي و انجام انقالب فرهنگي اعالم شده است  هاي و برپا كردن دانشگاه

اگر چه . اش را از مخفي گاه سياسي برون افكند م چهرهجمهوري اسالمي، سرانجا
كه تا كار  خواهم ميمن از افسران و سربازان  «: همين چندي پيش كه گفته بود

، آخرين ورقش را هم »، پوتين ها را از پا در نياورنداند كردهكردستان را يكسره ن
  .سوزانده بود و ديگر بازي نبود

ز فدائيان بگيريد تا پيكاري ها و راه كارگرها و طرفداران همه گروه ها هستند؛ ا
، در موج اند كردهمجاهدين هم كه ظاهرا دفتر دانشجوئي را تخليه . توفاني ها

  . دانشجويان حضور غير رسمي و محتاطانه دارند
. كنند ميفشار را بيشتر  ها اللهي حزب. ها روشن است و سرودها بر پا آتش

مردم . مركزي برسند  هاي بند تا به هستهجمعيت را هم مي كو  هاي كناره
  . گذارند مين

دانشجويان ، حلقه درحلقه گرد . سپيده زده است و درگيري بيشتر شده است
مردان و زنان ميان سال و دختران و پسران دانش آموز . كنند ميآمده اند و نرمش 
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ي و همه با هم مي خوانند و چه رسا هم م شود ميسرود خلق تركمن پخش . هم
دو سمت خيابان شانزده آذر،   هاي از حلقه. به عده ي پاسداران افزوده اند. خوانند

دانشجويان را، اوباش   ي معلوم شده است كه تنگه. چندين قدم جلو تر آمده اند
قرار بر اين است كه . اند شدهتر  ها نزديك رسمي. غيررسمي نمي توانند خرد كنند

و حزب جمهوري اسالمي و شوراي انقالب  اوباش رسمي، شعار اوباش غير رسمي
كه از غروب » به گورستان دانشجويان تبديل كنند «را تحقق بخشند و دانشگاه را 
صبح سه شنبه دوم ارديبهشت ماه، چنين كردند و  5اول ارديبهشت ماه، تا ساعت 

  .هر چه فشنگ داشتند، بر سنگر آزادي و آزادگان باريدند
  

مسلح آخوندها، ببينيم در آن روز دو شنبه اول همزمان با يورش نيروهاي 
  :، كشتار مردم كردستان به كجا رسيده است1359ارديبهشت ماه 

اول ارديبهشت ماه پنجاه و نه، در گيري ها به طور پراكنده در سقز ادامه ... «
) مزدوران كرد(در سنندج نيز، امروز؛ اول ارديبهشت ماه، عده اي از جاشها . دارد

ها توسط پيشمرگان دستگير  بعضي از جاش. كنند ميدم تيراندازي به طرف مر
  ... اند شده
در اشنويه، ارتش روستاها را به توپ بست كه طي آن، چند خانه منهدم ... «

نفر از روستائيان  120» آلبه«در روستاي . شود ميشده و يك روستائي كشته 
  ي در دره. شوند ميه همين روستا نيز ، به وسيله ارتشي ها، به گروگان گرفت

، اند شدهنفر زخمي  40نفر ارتشي را كشته و بيش از  20قاسملو، نزديك به 
  ... تعدادي سالح و مهمات به دست پيشمرگان افتاده است

و به  اند شدهارتش به روستاها، صدها  نفر از روستائيان آواره   ي بر اثر حمله... «
ه مدارس تعطيل است و جريان برق و تلفن در اشنوي. اند بردهروستاهاي ديگر پناه 

  » ...اين شهر، يك هفته است كه به وسيله ارتش قطع شده است
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، حجم تهاجم 1359از ساعت دو بعد از ظهر روز دوشنبه اول ارديبهشت ماه 

كارت سفيد كشتار را . اند كردهزنند و فاصله ها را كمتر  بيشتر مي. شود ميبيشتر 
برسر دانشجويان فرو مي بارد و چوب و چماق است كه  سنگ است كه. اند گرفته

حدس من . كند مينشيند و دانشجوئي را نقش بر زمين  در هوا مي چرخد و مي
اين است كه دست كم سه هزار دانشجو در آن قلمرو خونين حضور دارند و چيزي 

ها اين عده، تن. در حدود همين عده هم، دانش آموز و پدر و مادر و خواهر و برادر
. شكند زير فشارند در خيابان شانزده آذر و دو تقاطعي كه پهلوي خيابان را مي

اسفند و خيابان اميرآباد هم،  24بعدها شنيدم كه در خيابان انقالب و ميدان 
تا فشار را از  كردند حجم سنگيني از مردم حضور داشتند و جنگ و گريز مي

  .اصلي تمركز كمتر كنند  ي هسته
روز دوشنبه اول ارديبهشت، تعداد زخمي ها از صد و پنجاه  تا ساعت ده شب
جنگ رسمي شروع شده است؛ . كشته ها به بيست مي رسد  ي بر مي گذرد و عده

سالم   ي فاسد جامعه كه مسلح به سالح سرد و گرم است، پاره  ي پاره. جنگ نا برابر
من كه . مي گذراندجامعه را كه هيچ سالحي جز اراده ندارد، بي رحمانه از دم تيغ 

اين بازي هجوم و مقاومت حضور دارم، حتي يك نمونه هم   ي در لحظه به لحظه
. نمي بينم كه دانشجوئي حتي به سالح سرد مسلح باشد، چه رسد به سالح گرم

آن وقت، آخوند خوئيني ها، تعزيه گردان كمدي اشغال سفارت آمريكا به وسيله 
، روز يازده ارديبهشت ماه همين سال » مامدانشجويان خط ا «جرياني موسوم به 

، يعني سفارت سابق آمريكا كه دچار » شيطان بزرگ« ، از قلب مقر )روزكارگر(
فاسد كه دور و بر خيابان تخت جمشيد مثل   ي نمايش تسخير شد، خطاب به پاره

  :گويد ميكودي متعفن كپه شده بود، 
  » ...مسلسل مي بندنداين دانشجويان كه از دانشگاه مردم را به ... «

و هيئت مستعفي دانشگاه، بخش وابسته به حزب جمهوري اسالمي، در 
  : روزنامه كيهان همان روزها، مي نويسد
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ما خود به چشم ديديم كه فدائيان خلق، به نام دانشجويان پيشگام، در  «
  ».دانشگاه تيربار كار گذاشتند و مردم را به مسلسل بستند

در آن زمان از عناصر بي ترحم تعزيه گردان اوباش غير حال آن كه اين هيئت، 
دانست كه طرف مقابل، جز خودش و جز  رسمي تشكيل شده بود وخوب مي

  . اشتياق به آزادي و آزادگي، سالحي ندارد
  
  

28  
  

ايران و كوشش براي خفه   هاي پيش از شبيخون تاتارها به حريم دانشگاه
از دانشگاه تبريز آغاز شد و شعله اش  جنبش روشنفكري ايران كه  ي كردن نطفه

ايران را در خود فرو كشيد، رژيم اسالمي با   هاي دانشگاه  ي به سرعت همه
  ي خياباني به نيروهاي سياسي مخالف، و ضمن مساله سازي براي ادامه  هاي يورش

پي در پي ايشان، سه بار شمشيرش را   هاي تحصيل دانشجويان آزاديخواه و اخراج
م براي تكه تكه كردن مطالبات برحق مردم سه نقطه از ايران بر كشيده بود، از نيا

  . خون ايشان را ريخته بود، اما موفق به ريشه كن كردن اعتراض نشده بود
فروردين  29در نماز جمعه  اي خامنهبا اعتراف آشكار . آخوندها عصباني بودند

ذهبي مي شناختند و اصلي شورش عليه استبداد م  ي ، دانشگاه را نطفه1359
در . يا تضعيف كنند. دانشجويان را نشانه گرفته بودند تا اين نطفه را خفه كنند

هنوز هم كه دير سالي از اقتدار استبداد مذهبي مي . كردستان موفق نشده بودند
گذرد، با وجود حذف پاره اي نيروهاي درگير در كردستان ايران و تضعيف بعضي 

تركمن ها . ردم كردستان هم چنان بر پا ايستاده استديگر، جنبش دموكراتيك م
را، دو بار؛ و هر بار با شقاوتي كه خاص مذهبيون مرتجع و قدرت طلبان جهان 

در بندر انزلي،  سركوبي صيادان شمال به . است، به خاك و خون كشيده بودند
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 تيابي دسپشم و پيله و   ي آخوندها، براي حراست از بازمانده. شكست انجاميده بود

  . اصلي درگيري تاخت آورده بودند  ي به فرصت تمركز قدرت، به هسته
و كردستان را، اگر چه گذرا، شناخته ايد، مي  –گنبد  –وقايع تركمن صحرا 

اين سومين تيغ . ماند وقايع بندر انزلي كه من در دومين دورش حضور داشته ام
  . قدرت است

  
چون . نويسندگان ايران جلسه داشتوقتي خودم را به تهران رساندم، كانون 

 شد ميخطر تهديد پاسداران هنوز وجود داشت و كمين اين زخم خورده ها را ن
انزلي فرارم داده بودند تا مدارك جنايت پاسداران و   هاي دست كم گرفت، بچه

روزش يادم . يك راست رفتم به كانون. مقاومت مردم را سالم به تهران برسانم
سخنراني »  زن در اسالم «  ي سيمين بهبهاني در باره. روب بودغ  هاي طرف. نيست

نشسته و . سالن پر بود. دكتر غالمحسين ساعدي رئيس جلسه بود. كرد مي
ننشسته، يادداشتي فرستادم براي هيئت دبيران كه كار فوري دارم، تريبون 

 .و سخنراني سيمين خانم را قطع كردند و به من وقت صحبت دادند. خواهم مي
فرياد . ضبط صوت كوچكي را از جيب اوركتم در آوردم و نواري را پخش كردم

  : خشمگين مردم انزلي بود؛ چه به صورت ادعا نامه، يا شعار
  !انزلي را به خاك و خون مي كشيم    با ورود پاسدار « 

  !مرگ بر پاسدار    مرگ بر پاسدار
  ! اين سند جنايت فاالنژها

  !.  سداران كشتندبرادرم اصغر را پا! آهاي مردم
  ! اين سند جنايت فاالنژها    اصغر مارو كشتن 

  !مرگ براين حكومت فاشيستي
  ! پيوندتان مبارك    انزلي ، كردستان 

  !شهادتت مبارك      صياد انقالبي 
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  »!منزل نو مبارك    صياد ساحل نشين 
  

صيادان انزلي هم، مثل كشاورزان و صيادان تركمن و دهقانان كردستان، باور 
بودند كه با سرنگون شدن رژيم سابق و به قدرت رسيدن جمهوري اسالمي،  كرده

از گرد راه رسيده است و حقوق پا مال شده دوران پهلوي » مستضعفين« حكومت 
بسياري از مردم، فريب شعارها و وعده ها و . به ايشان باز پس داده خواهد شد
شفاهي نيروهاي سياسي   هاي ها و برنامه شعار. كلمات دهن پركن را خورده بودند

بعد كه ديدند همه حرف است و نيرنگ تا آنان را . هم، به اين توهم دامن زده بود
كوتاه خود كنند، عليه حكومت اسالمي   هاي استواري  ي سپر پيشرفت و پايه

شوريدند كه اگر در همان گرماگرم، نيروهاي سياسي مخالف هم موضوع توهم 
و با حداقل اتحاد  كردند تاز را براي خود حل ميتاريخي پيش  ي مردم و وظيفه

عمل پشت سر اين مردم مي ايستادند، كار نجات ايران به اين دشواري ها و بن 
  .خورد ميبست ها ن

حكومت اسالمي، رسيده و نرسيده صيد آزاد را در فصل تخم گذاري ممنوع 
كه صيادان اين دعواي صيادان با عوامل شيالت شاه، همين بود   ي همه. اعالم كرد

پس . اصل را مي پذيرفتند و شيالت شمال در عوض به جان ماهي ها مي افتاد
مداوم   هاي و كار به  درگيري ها و محروميت كردند صيادان هم قانون شكني مي

چه گلوله هائي كه ماموران شاه شليك نكردند و چه صياداني را كه به . مي كشيد
و از منافع صيادان دفاع  شد ميه نگاري پيدا اگر هم روزنام. روز سياه ننشاندند

كه چون پدر خودش صياد شيالت بوده و ما بيرونش  كردند ، شايع ميكرد مي
با خود من كه در روزنامه كيهان . خواند كرده ايم، عليه ما دارد كُركُري مي

گزارشي از جنايات شيالت شاه در مورد صيادان شمال نوشته بودم، چنين كردند، 
  .كه پدر من كارمند شهرباني بود حال آن
  ،  ه بودندـدگي خود چشم دوختـا و رابطه اش با زنـه آينده دريـادان كه بـصي
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اين فصل، دوراني است ميان مهر و . پذيرفتند كه در فصل تخم گذاري صيد نكنند

  .آذر ماه
قيام، صيادان انزلي انجمن   هاي پيش از آن، و بر مبناي باور كردن شعار

از طريق همين انجمن، صيادان دريافتند كه . آزاد را تشكيل داده بودند صيادان
شيالت شمال سر آن دارد تا با همان عوامل سابق كه به زالوهاي دريا معروف 
بودند، اما كارشان مكيدن خون صيادان بود، منافع حداقل ايشان را هم زير پا له 

كان بزرگ كه سرمايه داران براساس روابط شيالت زمان شاه، جماعتي از سما. كند
: كردند ساحل بودند، با دو گونه ارتباط ظالمانه، صيادان شمال را استثمار مي

  .  ي و قرار داد مستقيم با شيالت»سلف خر«
سماك در لغت يعني ماهي فروش، اما در سواحل شمال ايران ؛ از آستارا تا 

دولتي، صيادان را پشت بندرشاه، يعني عاملي كه با اتكاي به سرمايه و مناسبات 
همانطور كه در بخش . است» سلف خر«سماك، . كند ميدر پشت به خود بدهكار 

درخت را هنوز در نيامده از باغدار    ي كشاورزي و باغداري ايران، سلف خرها ميوه
، سماك هم كنند ميبه مفت مي خرند و گندم و برنج را هنوز نكاشته مال خود 

  . شده، به مفت از صياد مي خردماهي دريا را هنوز صيد ن
صياد؛ همان گونه كه دهقان ايراني، هميشه در حدي فقير و بي چيز زيسته 

هنـوز بـه بار ننشسته و   ي هنوز به دام در نيامده و ميوه  ي كه مجبور بوده ماهي
  .  گندم و برنج هنوز نكاشته اش را پيش فروش كند

ر را در تيول خـود دارنـد، بـا درياي خز  ي سماكان كه همه شهرهاي كناره
.  به سي هزارتومان دهند ميمعيار پولي دهه پنجاه، به صياد پانزده هزارتومان 

  . كنند مييعني صياد را تومن به تومن اجير خود 
  هاي كنار دريا مي ايستد، مبادا كه صياد بدهكار، ماهي رود ميسماك حتي 

صياد . شد، يا مباشرانش را مي فرستدصيد شده را به ديگران و به قيمت بهتر بفرو
سماك تن در دهد و ماهي را به كمتر از يك سوم   هاي بدهكارناچار است به قيمت
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با معيار (ماهي سفيدي را كه سماك، گيرم به دويست تومان . قيمت به او بفروشد
) با معيار پولي همان دهه(از صياد مي خرد، به ششصد تومان ) پولي دهه پنجاه

سوم و چهارم، اين ماهي به هزار تومان در بازار عرضه   هاي د و در دستمي فروش
ظالمانه هم، اگر   هاي باهمان قيمت. اين نسبت ها، تازه حداقل است. شود مي

پنجاه هزار تومان باشد، سماك به او دويست   ي مجموع سهم صياد، با معيار دهه
در پايان فصل صيد، . دارد مير و بقيه را بابت طلبي كه از او دارد ب دهد ميتومان 

. گاه بيشتر. صياد همچنان همان پانزده هزار تومان را به سماك بدهكار است
  . پول سماك بوده است  ي هرچه داده، تنها بابت بهره

بنابراين، . عين همين رابطه را، دهقانان و باغداران با سلف خر كشاورزي دارند
ند و اين بدهي، هر سال از سال پيش خدا بدهكار  ي صيادان و دهقانان هميشه

اين است كه محال است بتوانند از زير دست و پاي اين هشت پا . شود ميبيشتر 
  هاي در دوران شاه كه مدعي رسيدن به دروازه. سالم در آيند و كمر راست كنند

تمدن بزرگ بود، صيادان و دهقانان ايران كه نمايش اصالحات ارضي را هم از سر 
ودند، چنين مي زيستند و در دوران شاهان عمامه دار هم، چنين گذرانده ب

  . زيند مي
سماكان هم اين بود كه مستقيما با عوامل دولت   ي ظالمانه  ي دومين رابطه

 دادند ميپول كالني به شيالت شمال . كنند ميو گاو بندي . كردند گاوبندي مي
يله و امكاني براي صيد براي گرفتن جواز رسمي استثمار صيادان كه خود هيچ وس
و براي چپاول  .دادند مينداشتند و ناگزير تن به كارگري مستقيم اين زالوها در 

با اين جواز رسمي و با اجير كردن . آزاد و از بين بردن نسل ماهي درياي خزر
كوه به بندر انزلي و   ي كارگران فصلي كه از خلخال و اردبيل و روستاهاي دامنه

كه محصور  كردند ند، منطقه اي از دريا را پره كشي ميرفت ميديگر   هاي بندر
  . كردن قسمتي از دريا با تور است و كشيدن تور با زور بازوي كارگران صيد



 

 فريدون گيالني                                                                                    284

 
ما، انجمن   ي آخوندها به سرزمين سوخته  ي در همان اوايل ورود سفينه

الت صيادان انزلي خبر شد كه سماكان قديمي، عين مناسبات زمان شاه را با شي
فقط رقم باال رفته است و سماك هم شده است برادر و . اند كردهآخوندها برقرار 

حاجي، و ريشي گذاشته است و تسبيحي به دست گرفته است و دم به ساعت، 
در مساجد شهر نشسته است، يا در كميته ها و مراكز سپاه و » آقايان «پاي روضه 

ايران هم، از   هاي بازاري. كند ميشهرداري و فرمانداري، خبرچيني و فرمانبري 
اجتماعي برخوردار شدند و استخوان بندي آخوندها را تقويت » !تحول «همين 

  . و اسالمي تر چپاول كنند» مشروع تر «كردند تا 
  

قد و نيم قد حكومت   هاي انجمن صيادان بندر انزلي، اول به شيالت و مقام
. حريف نشد. را بگيرند» ري گذشتهادامه روش استثما «اسالمي نامه نوشت تا جلو 

را در فصل تخم ريزي از صيد  ها آنصيادان مي ديدند كه . اصال تحويلش نگرفتند
هنوز نُه ماه از . ، اما سماكان و شيالتي ها افتاده اند به جان دريااند كردهمحروم 

روي كار آمدن آخوندها نگذشته است، اما از اواخر سلطنت پهلوي هم تندتر 
  . مردم اند آيد ميآن چه در حساب ن. روند مي

درست در .غازيان جلو شيالت روند ميو به اعتراض  شوند ميپس جمع 
كه صيادان در اعتراض به پيمان شكني دولت و صيد پنهاني سماكان و  اي لحظه

شيالتي ها در خيابان جمع شده بودند، كاميوني پر ازماهي كه بوسيله عوامل 
. كه وارد شيالت شود رود ميبار،   ي ، براي تخليهسماكان بزرگ صيد شده بود

 ها آنزير قول و قرارها زده و تازه به  ها آنصيادان كه مي بينند شيالت با تحقير 
، ماهي ها را گيرند مي، جلو ورود كاميون به شيالت را كند ميدهن كجي هم دارد 

ند، تقسيم از كاميون مي ريزند بيرون و ميان مردمي كه دورشان جمع شده بود
دو . كنند ميمستقر در شيالت، به طرف صيادان شليك   هاي كميته چي. كنند مي

  ودند، ـلح نبـورد متقابل مسـصيادان كه براي برخ. صياد، جا به جا جان مي سپرند
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  . شوند ميو راهي بيمارستان  دارند ميجنازه ها را بر 
  

صيادان قرار  باشد، 1358فرداي آن روز كه بيست و سوم مهر ماه سال 
خبر همه . آن دو صياد را به گورستان بندر انزلي تشييع كنند  ي جنازه گذارند مي

نيروي دريائي شمال، كه هنوز . اوضاع شهر به هم ريخته است. جا پيچيده
. دهد مياش نشده بود، واكنش نشان  پاسداري با درجه دريا ساالري فرمانده
جماعتي از . ود صيادان وارد عمل شوندكادرهاي دريائي، سر آن دارند كه به س

آن دو صياد،   ي و اجازه مي خواهند تا جنازه گيرند ميدريافران، با صيادان تماس 
 گويند مي ، اما كنند ميصيادان از اين اتحاد عمل استقبال . بردوش آنان حمل شود

و . چون آن دو كشته صياد بودند، بهتر است صيادان جنازه شان را بر دوش ببرند
شهر . از دريا فران مي خواهند تا با آرايش خودشان در تشييع جنازه شركت كنند

صيادان مسيري را . سپاه پاسداران جا خورده است. را بوي در گيري برداشته است
رسما . دهد ميكه سپاه عكس العمل نشان  كنند ميبراي تشييع جنازه انتخاب 

مسيري كه صيادان انتخاب كرده  .حق نداريد از اين مسير حركت كنيد گويند مي 
پاسداران . گذشت بودند، از جلو دژباني و مركز سپاه پاسداران بندر انزلي مي
سپاه حريف مردم . ترسيده بودند و مردم اصرار داشتند كه از همان مسير بگذرند

و از همان  گيرند ميها را به دوش  مردم جنازه. رود ميحرف سپاه پيش ن. شود مين
بلوار   ي تا از خيابان حاشيه رسند ميوقتي به جلو سپاه . كنند ميمسير حركت 

بعضي . كنند ميشليك  ها آنانزلي عبور كنند، پاسداران از مركز خود به سوي 
در چشم به هم زدني، باقي مانده ها . پي اسلحه روند ميو بعضي  شوند ميپراكنده 

 خورد ميه پاسداران شكست اسپ. تا بقيه با اسلحه برسند شوند ميور  به سپاه حمله
بعضي شان به شهرباني پناه . و در جنگ و گريزي مضطرب، پا به فرار مي گذارد

هم  دريائي ها ،برند ميبعضي ها به نيروي دريائي پناه . دهند مي، پناهشان نبرند مي
  . دهند ميپناهشان ن
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، در  يدر بازگشت از نيروي دريائي، بين پل انزلي و ژاندارمري، و سرپل انزل

درگيري اصلي، روي پل انزلي بود كه غازيان را به . گيرند ميمحاصره مردم قرار 
چند پاسدار كه تك تيرانداز بودند، از روي پل مردم را به رگبار . كند ميبندر وصل 
رسول اماني، . شود ميو زخمي  خورد مياي گلوله  دختر هفت ساله. مي بندند

براي ديدن خانواده اش به بندر انزلي آمده كوماندوي نيروي دريائي بوشهر كه 
 خورد ميگلوله . رسول مسلح نبود. كه از مهلكه به در برد گيرد ميبود، دخترك را 
ند براي خودش اعجوبه اي بود، گفت ميغالم كماندو، تكاوري كه . و جان مي سپرد

 رساند و به پل حمله ور با شنيدن اين خبر، خودش را از غازيان به انزلي مي
و در حال پريدن از روي پل به مرداب انزلي، و ميان زمين و هوا، تك  شود مي

هيچ كس، ديگر هيج خبري از غالم . شود ميو راه باز  زند ميتيرانداز سپاه را 
فقط شنيدم خودش را رسانده بود به كردستان و داشت با . كوماندو به من نداد

  . همين . جنگيد رژيم مي
  

معروف به اصغر مگز، كه از سركردگان صيادان معترض اصغر آشورنويردوست، 
بود و در درگيري جلو شيالت، پس از كشته شدن آن دو صياد، به شيالت كوكتل 
مولوتف انداخته بود و در جدال روز بعد هم نقش فعالي داشت، فرداي آن روز به 

ن و و به كاسبكاران و كارمندا شوند ميهمراه هفت صياد ديگر، در شهر پراكنده 
. شود ميچنين . كه آن روز را عزاي عمومي اعالم كنند دهند ميبقيه مردم خبر 

توماج و : ، همانطور كه رهبران ستاد فرهنگي خلق تركمنكنند مياصغر را نشان 
  . شوند ميمختوم و جرجاني و واحدي نشان 

پانزده روز بعد، راديو گيالن ضمن اعالم اين خبر كه مقصر شورش پاسداران 
كه بي درنگ خود را به دادگاه انقالب  خواهد ميد، از اصغر و پنج صياد ديگر بودن

اين ها به راديو نوشتند كه اگر پاسداران مقصرند، چرا ما را احضار . معرفي كنند
 درحالي كه مردم پاسداران را از شهر . كنند ميكرده ايد؟ و خودشان را معرفي ن



     

         287                                                                           شبيخون تاتارها       
 

را با اتومبيل زير كنند و يك بار هم، در ، چند بار خواستند اصغر اند كردهبيرون 
كه  مسابقه مشت زني، با حكم دادگاه انقالب رشت آمده بودند دستگيرش كنند

  . برند ميرفقايش از مهلكه درش 
  

صياد و دانش آموز كه با گلوله  38صيادان نشسته بودند به تدارك چهلم 
  . پاسداران اسالم به خون غلتيده بودند

اوليه را گذاشته   هاي ها را ديده بودند و قرار مسجد. بود 1358اول آذر ماه سال 
قرار بر اين بود كه از . بودند و حاال، هر جماعتي جائي نشسته بود به هماهنگي

مساجد مختلف كه براي شهداي مختلف ختم گرفته بودند، و از نقاط چندگانه، 
شوند، آن جا  مردم به سمت ميدان شهرداري در مركز شهر، سرازير  هاي شاخه

در آخرين لحظه ها، دو خبر آمد و قرار . قطعنامه اي بخوانند و به گورستان بروند
  . و مدار ها را به هم زد ، شهر به هم ريخت

خبر اول اين بود كه پاسداران اسالم، پس از كشتار بي رحمانه و فرار از انزلي، 
استوار رفيع نيا   ي ند درِ خانها ، رفتهاند كشيدهاند، برچهره نقاب  دزدانه به شهر آمده

  . اند درجه دار نيروي دريائي، به صورتش اسيد پاشيده اند و گريخته
هدف من . كنار دريا، در جمع صيادان بي قرار نشسته بودم كه خبر دوم رسيد

تنگاتنگ داشتم و حرفم را مي   ي اين بود تا در جمعي كه با ايشان رفاقت و رابطه
برخورد و موضوع شكيبائي و متانت در عمل را تبليغ   ي يوهترين ش خريدند، درست

ئي كه ها اللهي حزبكنم، مبادا كه در حركات هيجان زده و خشمگين، پاسداران و 
غافلگيرانه   هاي عادي در گوشه و كنار پراكنده اند، دست به شليك  هاي با لباس

صيادان و مردم انزلي  بيشتري از  ي بزنند و با استفاده از شلوغي و دستپاچگي، عده
  . را به قتل برسانند

من . موضوع جمع ما، بحث در باره خونسردي و لزوم سازماندهي مشخص بود
خودم . شان ارتباط تنگاتنگ داشتم مامور هيچ سازماني نبودم، اگر چه با بعضي
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صياداني كه به خون خود غلتيده بودند، رفقاي من . من اهل همين بندرم. بودم

من كار . ان و مادران دانش آموزان به قتل رسيده هم، از نزديكانم بودندبودند، پدر
ارتباط نزديك با مردم، و با : در زندان هم، اتهامم همين بود. كردم ميخودم را 
انقالبي با هدف تائيد و تشويق ايشان به سرنگون كردن حكومت   هاي سازمان
  . اتهام من هنوز هم همين است. اسالمي

قد و  ان، به نتيجه معقولي رسيده بوديم كه ناگهان جواني كوتاهدر جمع صياد
اش  بغض فرو خورده. بي سالمي و نيازي به اجازه. آمدچقر، با دستپاچگي از در در

به تلخي گريست و از چهره پنهانش اين . هر دو دست را به صورت گرفت. تركيد
  : حرف ها در آمد

  .»-اصغر را كشتند  - .اصغره بوكوشته ده «
بعضي ها به گريه و بعضي ها به پرسشي بغض . و تمركز جمع از هم پاشيد

ديدم رشته از . يكه خوردم. آلود از آن جوان صياد، از موضوع مورد بحث دور شدند
خودم را جمع و جور . ام كردهكف به در رفته است و خودم هم مثل بقيه بغض 

 دانستم نمياصال . ا آرام كنماما هرچه كردم نتوانستم آن جماعت بي قرار ر. كردم
، چگونه و كجا كشته گويد ميو اين اصغري كه او  گويد ميچه شده، كدام اصغر را 

شان كردم كه دست كم خودم بدانم بر  شده است؟ يك ساعتي طول كشيد تا آرام
  . اند ايشان چه رفته است كه آن گونه بر آشفته

د خلق عرب، خودش را احمد مدني، معروف به جال  سيد از طرفي، تيمسار
صدا با بعضي آخوندهاي  سرآسيمه از خوزستان به انزلي رسانده بود و هم

و بازي را  رود ميديدند گيالن هم دارد مثل كردستان از دست  اي كه مي دستپاچه
آخوندي، اعالم   ي مزورانه  هاي اند، با تزوير و عقب نشيني در اين خطه هم باخته

غير مسئول در كارها دخالت   هاي آدم «عتراض صيادان كرده بود كه در جريان ا
اما از آن طرف به صورت استوار رفيع نيا كه با صيادان همكاري كرده » .اند كرده

  بود، اسيد پاشيده اند و اصغر آشورنويردوست را، شبانه با لباس مبدل دزديده اند و 
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  . و كشته اند اند برده
موزان بندر انزلي، اصغر دانش آ سي و پنج روز پس از كشتار صيادان و

كنار دريا نشسته بودند تا سپيده   ي دوست و چند رفيق صيادش، در كومهآشورنوير
دريا تور  اي از ساحل، در صيادان، معموال روزها در فاصله. بزند و بروند پاي دام

گسترند و در هواي گرگ و ميش كه دريا آرامتر است، با قايق به آب مي زنند و  مي
به تور رسيده، تن به آب مي زنند، . سراغ تور كه به پاي دام معروف است روند مي

گردند كه اگر ماهي داشته باشد، بگيرند و  تور را مي  هاي و شبكه روند ميبه عمق 
و به جاي ماهي، جنازه  اند شدهبسيار هم شده است كه غرق . به سطح آب بياورند

  . خودشان را موج به ساحل آورده است
بودند كه يكي از صيادان متوجه  اي لحظهر و رفقاي صيادش منتظر چنين اصغ

با لباس مبدل و نقاب برچهره . پاسداران بودند. شود ميحركت نورهاي مشكوك 
گريزد، مي  همراهان اصغر را، جز يكي كه مي. كشيده، مسلح مي ريزند توي كومه

هاشان را قتل عام خواهند  شان درآيد، خانواده كه اگر صداي كنند ميزنند و تهديد 
خانواده اصغر به همه خبر . لباس بپوشد گذارند ميحتي ن. برند ميو اصغر را . كرد
سه روز بعد، بزازِ دوره گردي كه از زير پل رودبار . كه اصغر گم شده است دهند مي
رودبار . اي را ديده و به ژاندارمري محل خبر داده است گذشته، جنازه باد كرده مي

با رهبران خلق تركمن هم، چنين . پنجاه كيلومتر با ساحل انزلي فاصله داردصد و 
  . كرده بودند

و در  برند ميجنازه را به پزشكي قانوني رشت . گيرند مياز جنازه عكس 
علي آشورنويردوست، معروف به علي آشوري، برادر . كنند ميگورستان رشت دفن 

روي عكس و شورتكي كه آن شب پاي از . رود مياصغر، همراه رفقايش به رودبار 
بر . مشكوك، صياد معترض بندر است  ي اصغر بوده، مي فهمند كه آن جنازه

آقاي دكتر براي ايشان هفت . گردند رشت سراغ پزشك قانوني شهر دكتر الدن مي
صيادان كه فراوان بودند، به گورستان شهر . كه مزاحم من نشويد كشد ميتير 
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و جنازه را، درست ظهر روز دوم آذر ماه كه چهلم  نندك مي، نبش قبر روند مي

  . رسانند شهداي انزلي بوده، به بندر مي
  

، حتي ها  اللهي حزب. كشند مردم فرياد مي  ي همه. شود ميشهر تعطيل   ي همه
ساعت سه بعد از ظهر كه جنازه اصغر به . از خانه هاشان در آيند كنند ميجرئت ن

نيروي دريائي، در . ي سوزن انداختن نيسترسد، جا ميدان شهرداري مي
سازماندهي و كنترل اوضاع و آرايش عزاي دريافران و درجه داران، سنگ تمام 

  : شود ميشهر، يكپارچه شعار . گذارد مي
  »  اين سند جنايت فاالنژها    اصغر ما رو كشتن  «
  »  انزلي را به خاك و خون مي كشيم    با ورود پاسدار  «
  » ومت فاشيستيمرگ براين حك «
  » مرگ برپاسدار    مرگ بر پاسدار «

  : اما فرداي آن روز، از راديو و تلويزيون گيالن شنيدم كه
مردم انزلي، طي تظاهرات پرشوري، تقاضاي بازگشت پاسداران به بندر انزلي  «

  ».را داشتند
  

جمعيت . گورستان انزلي رساندم  ي هرطور بود، خودم را به دم در غسالخانه
مرگ  كوفت و شعار فشرده ايستاده بود و خشمگين پا برزمين گورستان مي چنان

و حتي يك سانتيمتر . حرف زد شد ميبر پاسدار سرداده بود كه اصال با كسي ن
ضبط صوت و دوربينم را روي دست بلند كردم و يكسره فرياد . جلو رفت شد مين

رم تا سانتيمتر به كشيدم و نامم را بلند برزبان راندم و گفتم كه من خبرنگا
صيادان آشنائي كه به . نمي گذاشتند وارد غسالخانه شوم. سانتيمتر جلو رفتم

  .پي برده بودند، سرانجام مرا به درون بردندام  حساسيت وظيفه
  و بيشتر ايستادم و به  دقيقهده . دم بر ما چه رفته استـبايد به چشم مي دي 
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لتهاب ، به سرمائي كشنده بدل شده آن شور و ا. آن صياد چشم دوختم  ي جنازه
را ام  اي از حال آن لحظه محال است بتوانم ذره. تنم مثل آن ميت يخ زده بود. بود

گاه است كه كلمات سخت حقير مي آيند و آدمي بايد واقعيت . به شما منتقل كنم
  . را به چشم ببيند

بعد بسته . جاي گلوله ها معلوم بود. اصغر زده بودند  ي پنج گلوله به سينه
صورتش صاف بود؛ . بودندش به اتومبيل و روي سنگ و خاك كشيده بودندش

انگاري كه استخواني . چشمي  ي بي دماغي و بي چشمي و حتي حفره. صاف صاف
اش،  اگر آن شورتك آبي نبود، حتي خانواده. را از سنگ يك دست تراشيده باشند

     .پس از پنج روز، محال بود جنازه اش را بشناسند
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مه آلود، مرغان مرده خوار هر يك ع ي داشتند و لَمدر باريكه راه
  . هر يك كُتلي پاره پاره پيشاپيش

  
تا  بردند ميمرغان مرده خوار؛ يكايك، تنفس خاك را به منقار 

تا باد را در قلمرو باران  ، وبلنداي زمين را به مرثيه عادت دهند
  .كشند سياه، به زنجيري گران در

  
  . زنان، كفن سفيد پوشيده بودند و آوازهاي سياه مي خواندند

  .كردند شمعي مكدر مي  ي مردان، حكومت شب را به دغدغه
  

 بر  هاي تپه  ي اسبي كه در فراخناي مرثيه مي خنديد، بر زمينه
  . زمين، مصلوب شد  ي نيامده
  

ايام فترت، از خزان غمزده خنجري   ي چروكيده هاي برگ
  . شورانگيز بهار بنشانند  ي تند تا به شانهساخ
  

اسبان تيزتك كه سواران خسته را به گرو گذاشته بودند، در 
  .گمشده داشتند  هاي هيهمزرعه سردر پي ش  ي كرانه
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اي در گلو گره  خاست، نه شيهه  نه سواري به مدد بر مي
  . خورد مي

  
ه تنهائي كه از خزان طي شده جا ماند  ي درخت خوش قواره
  . كشيد بهار چنگ مي  ي بود، سرآسيمه برچهره

  
اي  جماعتي از ماهيان آواره كه در طول و عرض محقر بركه

ديدند و جان  گمشده را به خواب مي  ي گريستند، رودخانه بيمار مي
  .   دادند مي
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29  
  

. جنگ و گريز به پايان رسيده است. ده و نيم شب شده است؛ آخرين شب
از اين پس . اند روز را هم، دو سه ساعت پيش به خاك سپرده  هاي ن رگهآخري

ماند؟ كه   از اين طرف كه مي. ديگر هرچه هست جنگ است؛ رو در رو و نا برابر
؟ كه از مفهوم براي خود دهد مي؟ از اين طرف، كه به اين نبرد نابرابر مفهوم رود مي

هائي كه  يزد و به خاطره ها و قصهسازد و كه از آرمان خويش مي گر ماليخوليا مي
از خويش ساخته است پناه مي برد؟ آفتاب كه در آيد، آن كه بداند بر ما چه رفته 

  ي است، چه خواهد كرد؟ اجساد ما را، به پوزخندي به كفتار خواهد سپرد؟ جنازه
و از خويش فاتحي دروغين  رود مي؟ رود ميآزادي را به خاك مي سپرد و 

جنگد؟  ماند و به تقاص خون ما مي ؟ يا ميشود ميو كفنِ وطن  ودر ميسازد؟  مي
خويش، پاسخي براي اين پرسش   ي وقتي به گذشته بر گرديم و به خويشتن آواره

؟ يا اصال نمي خواهيم بدانيم بر اين سرزمين تفته چه رفته است و كنيم ميها پيدا 
  ايم؟  ما چه كرده

  
شجو، پرشور و استوار پشت نرده ها بست شوم كه بيش از چهارهزار دان خبر مي
ديدم آن طرف نرده ها هم شلوغ  مي. توي دانشگاه و در آن تاريكي. نشسته اند

توي دانشگاه سياه بود و چشم به زحمت . است، اما عده شان را تخمين نمي زدم
  . ديد چشم را مي

وري بدج. از هر طرف مي تازند. هجوم تاتارها، كشنده و طاقت فرسا شده است
معلوم است كه مي خواهند كار را . شوند ميافتاده اند به جان جمعيت، اما حريف ن

اند از  آشفته ها بر روضه خوان. زند مينور، چشم خفاش را   هاي روزنه. يكسره كنند
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از اين كه روشنفكران اصالً . اند اند دانشجويان خط شان را نخوانده اين كه ديده
حاكمي كه به زور سرنيزه بخواهد . اند حاكم ها ناخو روضه. تحويل شان نگرفته اند

روضه خوانِ حاكم، خودش را بر . جامعه را به تبعيت ايدئولوژيك وادارد، جبار است
خميني عاقل و كبير و فقيه مي داند و مردم را »  واليت فقيه «اساس مانيفست 

از قديم .  » چه با دندان، چه با مشت «صغير حرف نشنو را بايد كشت، . »صغير«
مال كه سوار بر خر شود، محال است پياده شود، مگر كه خر بميرد، يا : گفته اند
و افسار خر را، عين ميت تازه در  دهد ميپيداست كه مال تن به مردن ن. خود او

قرائتي، يكي از آخوندهاي سخنگوي . زورش زياد شده است. گذشته چسبيده است
اگر  «: ، در تلويزيون دولتي ايران گفته استخميني، رسما، و با لحني تحقيرآميز

كف دست آخوند بگذاريد، مشتش را چنان به هم مي فشرد كه ) ريال(پنج قران
و ما پنج ريالي را گذاشته بوديم توي » .ديگر محال است بتوانيد پسش بگيريد

  به اين آساني درش آورد؟  شد ميمگر . مشت شان
  

دوشنبه اول . ده و نيم شب است. است به پايان مهلت سه روزه چيزي نمانده
، سهل اند كردهو دانشجويان دانشگاه را ترك ن شود ميدارد تمام 1359ارديبهشت 

فرمان حداكثر . اند از البه الي كوچه ها و خانه ها در آمده. اند شدهاست، بيشتر هم 
 را به!  بديهي بود كه اگر خميني نمي توانست اين حداقل. تهاجم صادر شده است

بنابراين، انگشت ها را به . خواند تخت پادشاهي را مي  ي كرسي بنشاند، بايد فاتحه
، » روي دانشجويان را نمي توانست كم كند « اگر. ها هدايت كرده بود سوي ماشه

  . ديگر حريف ميدان نبود
كه قرار  شود ميهماهنگي دانشجويان خبر   ي ساعت ده و نيم شب، كميته

ئي كه در ها بچهاگر تدبيري نينديشند، . شليك استپاسداران به حداكثر 
بيـروني ها هـم كه . شوند ميدانشگاه تهران بست نشسته اند، قتل عام   ي محوطه

  . دانشگاه  ي تا آن زمان، قرار بر مقاومت بود، و نه تخليه. داغ و بي قرارند
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 با. ، هجده داوطلب مي خواهندكند مياز بلندگوي پيشگام، كه هنوز كار 

  . داوطلبيم. محمد خودمان را به دفترپيشگام مي رسانيم
تا داوطلبان را براي ورود به دانشگاه  كنند ميدرنگ يكي را به ما معرفي   بي

جواني كه . به رديف و منتظر. شويم ميدر حياط پيشگام جمع . سازماندهي كند
مقاومت   ي عنوان مسئول عمليات سازماندهي و به »حسين رفيق «با نام همان جا 
، با كمي دستپاچگي، اما نوعي چابكي كه از به ما معرفي شده است و نجات
اندامي چقر دارد، صورتي درشت، . ايستد ، رو به روي ما ميآيد ميبر  هايش تجربه

. از مبارزان زمان شاه است. ي گيلكي غليظ موهائي پرپشت، چشم هائي تيز و لهجه
احساس كردم كه دارد . ، سرتا نوك پا رادكن ميدر چشم به هم زدني براندازمان 

تند و هول . كند ميتوان و اراده داوطلبان را، در همان زمان كوتاه ارزيابي   ي همه
  . چهار  برانكار و مشتي ماژيك گذاشته است كنارش. زند ميحرف 
بدجوري هار . اند شدهفشار اضافه   هاي پاسداران مسلح به گروه: گويد مي

تا به حال كميته . مال قوي، قصد دارند قتل عام راه بيندازندبه احت. اند شده
كار . قرار است مقاومت كنيم. هماهنگي دانشجويان تصميم به تخليه نگرفته است

. دانشگاه برسانيم  ي ما اين است كه با برانكارها و ماژيك ها، خودمان را به محوطه
دانشگاه را   ي وطهدارند مح. كنند ميبينيد كه چپ و راست دارند شليك  مي
. دانشجوياني هم كه در محوطه هستند، حاضر به تخليه دانشگاه نيستند. زنند مي

هماهنگي تصميم به تخليه گرفته باشد، دانشجويان زير   ي به فرض آن كه كميته
كسي هم از ما، و از دانشجويان داخل دانشگاه، مسلح نيست كه . روند ميبار ن

ما اين است كه وقتي خودمان را به درون دانشگاه   ي وظيفه. برخورد متقابل كند
. پنج تا هفت نفره هسته بندي كنيم  هاي رسانديم، به سرعت دانشجويان را به گروه

چون . كند ميهر هسته براي خودش يك مسئول و يك معاون مسئول انتخاب 
ر ، بايد اين ماژيك ها را ميان هسته ها تقسيم كنيم كه هشوند ميزخمي  ها بچه

  ي سازماندهي سريع و وظيفه. دانشجوئي، گروه خونش را روي دستش بنويسد
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ما وظيفه داريم هركسي را كه گلوله . ها، با ما نوزده نفر است ارتباط ميان گروه
دو داوطلب، با . درنگ روي برانكار بگذاريم و به امداد پيشگام برسانيم خورد، بي

. شوند ميبقيه هم، دو به دو تقسيم  خود من به سمت در اصلي دانشگاه مي رويم،
، بايد با برند ميكساني كه برانكارها را با خود . همين چهار برانكار را بيشتر نداريم

  . همه محوطه در ارتباط باشند
رابط را عهده دار شدند، من و يكي از   ي محمد و سه داوطلب ديگر، وظيفه

يادبود، نزديك در   ي جسمهدانشجويان، قرار شد خودمان را با حسين به پشت م
شمالي، غربي و شرقي را به   هاي اصلي برسانيم و بقيه هم هسته بندي قسمت

  .عهده گرفتند
ماژيك ها را تقسيم كرد، جزئيات كار را هم توضيح داد، » حسين رفيق «

  هاي مسئوالن برانكارها را هم تعيين كرد و سه داوطلب را جلوتر فرستاد تا نرده
همه اين . ئي كه بيرون بودند، براي عبور ما از جا بكنندها بچهبه كمك  دانشگاه را،

حسين . بيشتر وقت نبرد دقيقهسازماندهي و توضيح دادن و از جا كندن نرده، ده 
تاكيد كرده بودكه گلوله خوردن داوطلبان باالي پنجاه در صد است تا اگر كسي 

. بر پاي خويش ايستاده بودندهمه . لرزشي دارد، جايش را به داوطلب ديگري بدهد
داشت  ها بچه  هاي اگرچه حسين رهنمود خونسرد بودن داده بود، هيجان از چشم

  . زد بيرون مي
از جا پريديم و به دو خودمان را  حسين فرمان حركت داد و همه ، مثل جرقه

خود او، بلندگوي دستي به دست و چابك، . دانشگاه رسانديم  ي به محوطه
  .از كنار باشگاه دانشگاه گذشتيم و به چمن دانشگاه رسيديم. اختت پيشاپيش مي

در دو سمت خيابان . كند ميرون فرق گاه، كامال نسبت به بيوضع داخـل دانش
خالي گذاشته اند تا راه عبور   هاي شانزده آذر، و در دو خيابان متقاطع ، فقط بشكه

طول و عرض خيابان،   ي قيهدر ب. كميته را بگيرند  هاي سپاه و پاترول  هاي گشتي
. اند مردم در هم مي لولند و جلو دفتر پيشگام هم، جماعتي به زنجير ايستاده
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. اند كردهاما در داخل، قدم به قدم سنگر بندي . همين و باقي درگيري و تيراندازي

خالي و هر چه دم دست شان بوده، سنگر ساخته   ي از تير و تخته و تابلو و بشكه
هر حالتي، درست . زند مياطرافش، از جمعيت موج   هاي نشگاه و بالچمن دا. اند

و دوال دوال راه  كنند ميدانشجويان سينه خيز حركت . جنگ است  ي شبيه جبهه
  .و چه تند وتيزهم روند مي

و  اند قدم به قدم تيربار كارگذاشته كند مياگر كسي خبر نداشته باشد، خيال 
بينم و نه حتي در دست كسي  الح گرمي مياما من نه س. شليك دو طرفه است

و  اند كردهفقط پشت سنگرهاي ابتدائي، گروه گروه خودشان را استتار . سالح سرد
 روند ميو خميده از اين سو به آن سو  اند كشيدهفقط نشسته اند و دراز . منتظرند

ن فكرشا. همه منتظر رگبارند، بي آن كه خود به رگبار ببندند. كه گلوله نخورند
اي پايداري كنند، طول مقاومت شان، نيروهاي  اين است كه اگر بدون هيچ اسلحه

مسلح رژيم را از رو خواهد برد، كوتاه خواهند آمد، از شليك دست برخواهند 
يا منتظرند توده ها . هوائي بر نخواهد گذشت  هاي داشت و مرز شليك از تيراندازي

  . اف دانشگاه بتارانندقيام كنند و اوباش رسمي خميني را، از اطر
خود من منتظر چه هستم؟ يعني چه اتفاقي خواهد افتاد؟ من كه وقايع انزلي 
و قتل عام صيادان و بسياري وقايع ديگر را، تا آن روز و آن شب به چشم ديده 

دانستم كه خميني و حواريونش كوتاه نخواهند  بودم؛ يا خبردقيقش را داشتم، مي
اين   ي پاسخ همه. مگر قرار بود معجزه اي رخ بدهد؟ نه پس چرا مانده بودم؟. آمد

اما به مقاومت به عنوان نوعي معجزه كه از انسان . انتظارها و پرسش ها منفي بود
چه مسلح و چه . هنوز هم معتقدم. گردد، معتقد بودم خيزد و به انسان بر مي بر مي

جوشم كه چرا  كه ميو مثل سير و سر كنم ميدر آن لحظه، البته قاطي . غير مسلح
يابم كه اگر شليك  شوم، در مي كه بر هيجانم چيره مي اي لحظهاما . اسلحه نداريم

و همه را، مثل برق و باد، از  كند ميتري پيدا  قوي  ي از دو طرف باشد، دشمن بهانه
ايم كه به  مانده. نه، اصال سالحي در كار نيست كه مسلح باشيم. گذراند دم تيغ مي
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الب خميني و آدمكشان حرفه اي درس مقاومت بدهيم، و به خودمان شوراي انق
ايم كه جوهر پايداري را به نمايش بگذاريم، كه حكومت اسالمي بداند هر  مانده. نيز

. اي را، بدون برخورد با مقاومت مردم پيش ببرد تواند بكند و هر توطئه غلطي نمي
  . بي كنيممانده بوديم تا خودمان را در برابر اهريمن ارزيا

مبارزه را   هاي شناسند و هميشه از دور شيوه كساني كه اصال گود را نمي
توانند، يا  ، چون هيچ مالياتي از اين بابت نمي پردازند، مياند كردهطراحي 

توانستند، گوشه خانه بنشينند و خودكاري بردارند و روي كاغذ و در كنجي  مي
ثه جويانه و احساساتي تفسير كنند، كه امن، پايداري دانشجويان را نادرست و حاد

عمل و وضع و حال كساني كه از   ي اين تفاوت دارد با مطالبه و طرز فكر و شيوه
اين، يكي از نمودهاي ارزشيابي انسان در تئوري . كنند ميداخل گود تعيين تكليف 

ها، تا با محك عمل سنجيده نشود،  ها و نظريه سازي تكرار نظريه. و عمل است
گيرم كه ناچار باشيد بهائي سنگين . دهد ميتي يا نادرستي جوهرش را نشان ندرس

 كنند ميهر مهلتي كه به فريبكاران بدهيد، ازش استفاده . بابت هر تجربه بپردازيد
  . تازند و بي رحمانه تر مي شوند ميو قوي تر 

  
شوق دفاع از خانه، ميل رها شدن از عوارض ديكتاتوري، سوداي شريف 

مقاومت را، پشت همان سنگرهاي   هاي ست كه شورانگيزترين پايهاياني دانشجو
از !  كنند ميابتدائي، و در بلنداي زيباترين شكل اتفاق و هماهنگي، بنيانگذاري 

و . اي گوناگون مخالف رژيم، همه هستند، از هر گروهي نمونه  هاي و گروه ها انسازم
  . چه با اعتماد به نفس. چه بالنده و استوار

  
پشت  كند ميو پرتم  زند ميمحمد تشر . آورد ميو از خود درم  زند ميرگباري 

و حسين ام  من مانده. درختان گرفته است  هاي رگبار به شاخه. يكي از سنگرها
. سازماندهي بود، فرستاده است پي من  هاي محمد را كه رابط هسته. رفته است
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سيماني پشت   ي شت ديوارهرسانم به پ خميده و گاه سينه خيز، خودم را مي

  .دل درد طاقت فرسائي دارم. مجسمه ياد بود
  

پشت ستون يادبود پناه گرفته است و بر بلندگو . صداي حسين گرفته است
حسين . اند شدهفوجي از دانشجويان، خزيده بر زمين و پشت سرش، جمع . دمد مي

  : گويد ميبا صدائي گرفته، اما شمرده 
ما با شما . خودمان هستيم  ي ما در خانه. ما مسلح نيستيم !برادران پاسدار... «

! شليك نكنيد. جنگ ما عليه امپرياليسم و خونخواران داخلي ست. جنگي نداريم
ما مسلح ! شليك نكن برادر. خودمان را ترك نكنيم  ي خواهيم خانه ما فقط مي

  » ...نيستيم
دانشگاه، بر بلند گوهاي   يها از آن طرف، پشت نرده. روند ميپاسداران زير بار ن

  : حسين، مي دمند كه  ي بسيار قوي تر از بلندگوي دستي
  »  !به طرف ما شليك نكنيد! فورا دانشگاه را تخليه كنيد! برادران «

خندم و حسين عصباني  اختيار مي ام، بي من كه خودم را به كنار حسين رسانده
  : شود مي

بگير بگو شليك نكنيد ما مسلح رفيق به جاي خنديدن اين بلند گو را  «
  »   !همين را مدام تكرار كن! ؟ مگفت ميشنيدي كه من چه !  نيستيم

  : مي گويم
  ؟ مگر از  ها آنما بايد بگوئيـم شليك نكنيد يا . آخـر ما كه مسلح نيستيم «

  ».؟ خنده دار هم هست ديگررود مي ها آنطرف ما هم گلوله اي به سمت 
  : شود ميعصباني تر 

دارند نعل  ها آنخوب معلوم است كه ! پس با لبان خندان گلوله بخور رفيق «
 ها آنايم، فقط  صداي ما را، جز مائي كه پشت اين ستون جمع شده. زنند وارونه مي

، خيلي از شود ميرا كه با آن بلندگوهاي قوي پخش  ها آنشنوند، اما صداي   مي
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اين . كه ديگران مسلح نيستند دانند ميچه  ها بچه. شنوند ديگر مي  هاي بچه
كه ما  كنند مي، هم به پاسداران خودشان تلقين كنند ميجوري، هم شكاف ايجاد 

تا بيشتر و با وجدان راحت تر به طرف ما شليك  كنيم ميشليك  ها آنداريم به 
دارند با كاليبرپنجاه  ها آناما . اين جا كسي حتي يك كلت نا قابل هم ندارد. كنند

مي بيني كه چه . منتها، فعال شليك شان هوائي است تا بعد. كنند يمهم شليك 
  »! ها اند به جان شاخ و برگ درخت جوري افتاده

  : كند ميدو باره شروع 
چرا به دروغ ها گوش ! از شماست! دانشجو برادر شماست! برادران پاسدار «
تحد شويم و رويد؟ ما بايد با هم م دهيد و تفنگ ها را به سمت ما نشانه مي  مي

به . عليه سرمايه داران و جيره خواران امپرياليسم و آمريكاي خونخوار بجنگيم
  »  !طرف ما شليك نكنيد

  
رابط،   هاي محمد و يكي ديگر از بچه. گذرد  سي چهل دقيقه به چانه زدن مي

كه كار هسته بندي  دهند ميرسانند و خبر  سينه خيز خودشان را به ما مي
پنج و هفت نفره تقسيم   هاي به هسته ها بچه. جام رسيده استدانشجويان به ان

هر هسته يك مسئول و يك جانشين مسئول دارد و گروه خون را هم . اند شده
  . روي دست هاشان نوشته اند

جنوبي دانشگاه، همان   هاي كه به قسمت دهد ميحسين به هردوشان ماموريت 
بدهند كه مبادا پاسداران در پناه هشدار  ها بچهسمتي كه ما بوديم بروند و به 

ها و در حال قاطي شدن با  تاريكي خودشان را بكشند به اين سمت ميله
  .را با مسلسل يوزي و كلت به رگبار ببندند ها آندانشجويان، 

رسد كه چند  در حالي كه قرار است بلندگو را از حسين تحويل بگيرم، خبر مي
حسين به من ماموريت . ين شده استيورش سنگ. اند شدهزخمي  ها بچهتا از 

    ي م كه شيوهـر دانشجويان پيشگام برسانم و خبر بدهـه دفتـكه خودم را ب دهد مي
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  . دهد ميعمل ما و متوقف شدن پشت در اصلي دانشگاه، بوي قتل عام 

اگه به اشكال برخوردي، خبرو بده ! ببينم مي توني بري زنده برگردي رفيق« 
  » .ه بيارهديگ  هاي يكي از بچه

خودتان، به اقتضاي شرايط، عقب : هماهنگي اين است كه  ي دستور كميته
  .پاسداران قصد قتل عام دارند. تان هم درست است نشيني را تنظيم كنيد و حدس

، كند ميحسين خود مرا با اسم مستعار احمد، به عنوان مسئول صحنه تعيين 
اي كه   به صداي بلند و گرفته وقت رفتن،. رود ميو  دهد ميبلندگو را تحويلم 

پشت سر   هاي ريزد، به بچه بيرون مي هايش سلول ها و رگ  ي انگاري از همه
  . اگر من بر نگشتم، بلند گو دست همين رفيق احمد است: گويد مي

هائي كه حسين  بر بلندگو دميدن و به تكرار همان كنم ميو من شروع  رود مي
يك ساعت، دو ساعت و بيشتر مي گذرد و خبري . و بر نمي گردد رود مي. گفت مي

  .هيچ وقت. حسين را ديگر نديدم. شود مياز حسين ن
  

عده اي از . ريزد شاخ و برگ است كه مي. ها اند به درخت رگبار مسلسل را بسته
چند . شوند ميها، زخمي  دانشجويان، در اثر فرود سنگين و سهمگين شاخه

دانشگاه كه مركز   ي مان سمت جنوبيدانشجو هم، پس از رفتن حسين، در ه
كه ديگر  اند شدهزخمي ها چنان فراوان . خورند شبيخون و شليك است، گلوله مي

كورسوئي هم . ظلمات مطلق است. از آن چهار برانكار، كارچنداني ساخته نيست
مگر كه . بينيم و ديگر هيچ همديگر را مي  هاي در آن تاريكي سنگين، سايه. نيست

تا كسي . رنگ ها هم كه اكثراً تيره است. اسي، چشمي برانگيخته شودبه رنگ لب
  هاي از دور، تنها سايه. كامال به ما نزديك نشود، تشخيص هيكلش ممكن نيست

  . هستند خميده و خزيده برزمين
پاسداران هم در تاريكي . ها، توي خيابان هم نوري نيست آن سوي نرده

  ان را ـما فقط سايه هاش. خزند و ميـين سو و آن سبه ا. اند كردهكمين . ايستاده اند
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  .حضور و خط حركت شان متمركز شويم  ي مي بينيم و نمي توانيم روي نقطه
  . رود مي، صدا به تاريكي آيد ميصدا از تاريكي 

هنوز پشت ستون . صداي من كه يكسره بر بلندگو دميده ام، گرفته است
و دستم را ام  را پشت ستون جا دادهام  تنه  ي ام، همه ام، دراز كشيده يادبود خزيده

صدايم، انگاري كه به چاهي مي ريزد و !. روي سرم كه يعني كاله خودام  گرفته
  :  صدائي كه بر مي گردد، از جنس صداي من نيست. پژواكي غير از خودش دارد

اگر كسي از شما ! فورا دانشگاه را تخليه كنيد! مهلت شما تمام شده « 
  ».خودتان مقصريد ،شد ميزخ

پاسداران، به اين دليل تا آن لحظه نريخته اند توي دانشگاه و از پشت نرده ها 
ترسند، كه از ما كسي مسلح باشد،  ، يعني ميكنند ميكه خيال  اند كردهشليك 

  . واال كه تا به حال، قلع و قمع دانشجويان را به پايان برده بودند
را به ياد دارم و نه تصويري از اندام و  رابط، كه نه اسمش  هاي يكي از بچه

كه  دهد ميخزد و خبر  ، ميشود مياش در ذهن، سايه سان به من نزديك  چهره
دو رابط ديگر هم . اند اند، گلوله خورده ئي كه نزديك نرده بودهها بچهچند تا از 

خط عقب نشيني منظم . ارتباط گيري با كميته هماهنگي دشوار است. رسند مي
مشورت سريعي با . اقتضاي شرايط و شدت شليك، بايد خودمان تنظيم كنيم را، به
. شود ميشان بيشتر  شان پي كاري كه امكان تير خوردن فرستم و مي كنم مي ها بچه

قرار شده است . شوند ميهم، باشان همراه  داوطلب ديگر  پذيرند و چهار هر سه مي
 ها بچهجب به وجب بروند و به تمام عرض جنوب دانشگاه را، تا پشت ميله ها، و

براي انجام اين ماموريت، جسارت . هشدار بدهند كه از آن محوطه عقب بكشند
  . گردند و سالم بر مي دهند ميعجيبي نشان 

  هاي مسيرشاخه زتفنگ را، ا  هاي لوله. ماندن پشت ستون يادبود، ديوانگي است
كه ديگر هوائي نيست، واال  تيراندازي هم مدتي است. اند كشيدهدرختان به پائين 

هم چنان كه بربلند گو . ندخورد ميكه آن همه دانشجو، تا آن زمان گلوله ن
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پشت سرم مي گويم كه سينه خيز خودشان را به محوطه   هاي دمم، به بچه مي

. مانند و من مي ها بچهدو تا از . چمني دانشگاه، پشت بلوك سيماني برسانند
  .گيريم بلندگو را كنار بگذاريم و تصميم مي كنيم ميمشورت 

و  كنند ميتشخيص ما اين است كه حاال ديگر پاسداران دارند خوني شليك  
از رگبارهاي تندي كه به ستون يادبود بستند اين موقعيت . گردند دنبال صدا مي
بلند گو را، همان جا، پشت ستون يادبود، مي گذارم و سينه خيز، . دستگيرمان شد

م؛ بي هيچ صدائي كه جاي ما را مشخص نشني گاه عقب ميبه سمت چمن دانش
  هاي ، پشت نردهاند شدهبخش وسيعي از دانشجويان كه متوجه طرح قتل عام . كند

 –بتوني دور چمن هم، به عمق چمن دانشگاه و سمت باشگاه   ي كوتاه و ديواره
، اند شدهها هم كه حاضر به عقب نشيني ن بعضي. اند عقب نشسته –شرق دانشگاه 

  . اند كشيدهدر رديف ما، و حتي جلوتر از ما، روي زميـن دراز 
، عيـن سايه  دست كم بيست دانشجو ، داوطلبانه. اند شدهرابط تكثير   هاي بچه

از خبرهمين هاست كه . خزند و برق آسا خبر مي آورند به اين سو و آن سو مي
تصويرهاي خطرناك . مشو  و به جا ماندن بعضي ها مي ها بچهمتوجه عقب نشيني 

كم مانده . خورم جوم و مي  به ذهن بسپارم، ميام  را، به جاي آن كه براساس حرفه
. رفيق حسين كار دستم داده است. است كه با تصويرهايم به خاك سپرده شوم

 كنم مياحساس . خود من هم، به حكم خشم و هيجان، ميل به عقب نشيني ندارم
م فكر كنم كه با زمين گذاشتن بلند گوي دستي، توانست مي. كنم ميدارم فرار 

رابط خبر داده كه حسين   هاي يكي از بچه. ديگر مسئوليتي در قبال حسين ندارم
ام  درهچل خودم كه هيج، به هچل حكمي افتاده. ام كردهگير . گلوله خورده است

ي هم ازكميته هماهنگ. كه تنها بنا بر ضرورت و ميل به ياوري بدان گردن نهاده ام
. تيز و فرض شده است. شوم دست به دامان محمد مي. رسد ديگر خبري نمي

بيم . ها و مسئوليت پذيري سريعش، ازش انساني قابل اعتماد ساخته است تجربه
 گردد و خبر بر مي. فرستمش كه از دفتر پيشگام خبري بگيرد مي. جان هم ندارد
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كه  كنند ميد و تيز جمع كه آن جا هم دارند دست و بال شان را، تن آورد مي
چپ و راست خيابان شانزده آذر را، . بيرون قيامت است گويد مي. تخليه كنند

  .اند  تفنگداران خميني بسته
در شانزده . بيرون اند زدهبخشي از دانشجوياني كه در محوطه دانشگاه بودند، 

هركس به سمتي . اند همه پريشان و دستپاچه. آذر جاي سوزن انداختن نيست
اند و  اند، بعضي ها مانده اند، بعضي ها به چنگ سپاه افتاده ها رفته بعضي. رود مي

هيچ خط و ربطي در كار . چه بايد كرددانند  ميها هم ن اند، بعضي مصمم مانده
شيرازه امور از . نيست، جز آن كه دانشجويان هر چه زودتر دانشگاه را تخليه كنند

را، بنا به تصميم و ميل خودش انجام  هم گسيخته است و هر كسي، هر حركتي
جمعيت . آن اندك سازماندهي هم به كلي به هم ريخته است  هاي زمينه. دهد مي

مانند كه از زمين و هوا و دريا، ايشان را به بمب و  پريشان، مردم شهري را مي
گلوله بسته باشند و در هر سمت شان حريقي سهمگين، زبانه به آسمان كشيده 

  چنين نبود؟ مگر . باشد
  

. ايم و صدها دانشجوي سرسخت و هواي جاري به سمت گرگ و ميش ما مانده
  . سرماي انتهاي شب گزنده است. سرد است

دانشگاه پريده اند تو   هاي كه چهار پاسدار، از نرده آورد ميخبر  ها بچهيكي از 
مان  پشت اند كه هنوز آنقدرها دانشجو باقي مانده. كه از نزديك به ما شليك كنند

ورزند كه به  و بسيار هم اصرار مي شوند ميبي درنگ، ده نفر داوطلب . قرص باشد
به توافق مي . پاسدار طاليه دار هجوم ببرند وخلع سالح شان كنندسمت آن چهار 

. جهند كمان رها شده باشد، از جا مي  ي رسيم و آن ده تن، مثل تيري كه از چله
. شان كه شليك كنند اند دست هاشان را هم گرفته تفنگ. آورند پاسداران را مي

رسيم  پس به توافق مي. گفتم كه، نه ما مسلح بوديم و نه حتي يك فشنگ داشتيم
را از جا كنده بوديم،  هايش كه پاسداران را از قسمت شرقي، همان جا كه ميله
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تحمل خطر هاشان را هم، با  ببرند بيرون و تحويل پاسداران ديگر بدهند و تفنگ

  . ها پرت كنند گلوله خوردن، به آن سمت نرده
كه  شود مياي از دانشجويان  اين حركت اما، باعث اعتراض شديد عده

اين . طرفداران اشرف دهقاني و سازمان پيكارند ها آن گويند مي دانشجويان ديگر 
دم جز اي نبو اما من كاره. كنند ميعده، مرا به سازشكاري و مصالحه و بزدلي متهم 

اگر سازش و . آن كه مثل ديگران، مسئوليتي را در آن شرايط خاص پذيرفته بودم
. اي در كاربود، خارج از قلمرو ما انجام شده بود، يا كوتاهي و ضعفي مصالحه

  هاي يم، وحتي با تفنگكرد ميواقعيت اين بود كه اگر با آن چهار تفنگ شليك 
اي بيش از آن  دار، بي آن كه به نتيجهبيشتري كه نداشتيم، به فرض زدن چند پاس

  .يمشد ميدست يابيم، همه كشته 
بازيست؛ گزنده و آزار  صداي برخورد گلوله و ميله، سنفوني دردناك آخر

باالي سرمان . ايم نه كه پريشان شده باشيم، نه، به نفس تنگي افتاده. دهنده
. كنند مييك مان، بي امان شل رو به روي مان، بيخ گوش. چراغاني شده است

پاسداران اسالم آتش بازي را دوست دارند، اگر چه با چهارشنبه سوري كه اسالمي 
، اضطراب هست، اما شوند ميدر چهره هائي كه نفس در نفس . اند نيست مخالف

هنوز . دانستند و نمي. دانشجويان تنها مانده بودند؛ تنها و در تله. ترس و وحشت نه
واال كه از اول . ماندم واال كه نمي. ها آنمن هم مثل . داميدوار بودند اتفاقي بيفت

اما خارج از ما مذاكراتي صورت پذيرفته بود و كار تمام شده . مشد ميوارد بازي ن
ساده انديشي بود به قول . منتها، گويا قرار شده بود كسي را نگيرند كه گرفتند. بود

  .و قرار مشتي مسلمان آدم كش اعتماد كردن
اوطلب؛ بازمانده از همان هجده تائي كه از پيشگام به امداد آمده د  هاي بچه

تا به آنان كه هنوز در دانشگاه مانده اند، تاكيد  شوند ميبوديم، به چابكي پراكنده 
  . كنند كه بايد رفت

  كه جا عوض  گرديم ميما هنوز پشت بلوك سيماني مانده ايم و دنبال فرصتي 
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ناگهان، بلوك . آيد كه رديابي شويممان دري ازكه بگذاريم صدائ آن بدونكنيم، 
ئي كه ها بچهسيماني از جا كنده شد و تركش درشتش نشست به گيجگاه يكي از 

  .جا به جا پرپر زد و جان داد. كنارم خزيده بود
چهار . توفند كه چرا مسلح نيستند غرند و مي مي. اند شدهكالفه  ها بچه

بي . خورد ميكه يكي شان گلوله  برند يمداوطلب، پيكر خونين آن جوان را در 
  . ميريم داريم مي. دفاع و تنها مانده ايم

دانستيم بر آن دستپاچگي نام فرار  در آن لحظه، نمي. بايد رفت و تند هم رفت
اگر مي مانديم، . فاسد جامعه  ي بگذاريم يا شگرد باز ماندن و باز جنگيدن با پاره

  . شدند قتل عام مي ها بچه  ي همه
هيچ معلوم . پيام  مجدد كه تا باشگاه دانشگاه عقب نشيني كنيد پيام وپيام و 

نيست كه چه كسي تشكيالتي ست، چه كسي مسئول است و چه كسي بايد خط 
 كنم ميتالشم را   ي با وجود كمبود تجربه، همه. بدهد و چه كسي بايد خط بخواند

گوش  برند ميرابط   ايه بعضي ها به پيام هائي كه بچه. كه خونسرد عمل كنم
  هاي بچه. كنم ميمن كار خودم را . كنند ميو بعضي ديگر بي اعتنائي  دهند مي

، با مشورت اي لحظههر . اند كه باالخره يكي بايد مسئول باشد داوطلب، پذيرفته
هدف اين است كه با حداقل تلفات به باشگاه دانشگاه . شود ميسريع جمع و جور 

ر آن آتش سنگين بدون اسلحه ماند و تا آخرين نفر هم زي شد ميمگر . برسيم
  !كشته شد؟

  
  هاي موسيقي هولناكي كه در آن هواي گرگ و ميش، از برخورد گلوله با ميله

درختان پديد آمده، سنگر ها را خالي كرده و   هاي آهني و بتون سيماني و شاخه
اما، پاسداران به خيال . اند ، چندان نماندهها بچهاز . صاحبان خانه را تارانده است

خبر آورده است  ها بچهيكي از . دانشگاه پر از دانشجوست  ي شان كه هنوز محوطه
خواهند قلمرو  و دانشجوياني را كه مي اند كردهكه پاسداران مسلح، حلقه را تنگ تر 
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و  اند آوردهاتوبوس  گويد مي. اند شانزده آذر را ترك كنند، يكي يكي به دام انداخته

؟ معلوم برند ميكجا . برند ميو  كنند ميدستگير شده را، سوار اتوبوس   هاي بچه
، اند كردهبيمارستان ها را پر . شوند مياست كه حتي به تخليه دانشگاه هم راضي ن
  . اند شدهاز كشته پشته ساخته اند و تازه طلبكار هم 

  
. يمرسيده ا 1359به ساعت چهار صبح روز سه شنبه، دوم ارديبهشت ماه 

داوطلبان امداد، هنوز يكسره به اين سو و . يكپارچه نفرت و خشم. خسته و عاصي
دوند و تاكيد پشت تاكيد به دانشجويان كه خطر خونين شده است، بايد  آن سو مي

  . بايد خانه را خالي كرد. رفت
  : كه كند ميبلندگوي پاسداران، بي وقفه تكرار 

برادر دانشجو به . شگاه را تخليه كنيدفورا دان. هيچ فرصتي براتون نمونده «
  »!.سمت ما شليك نكن

نه در اطراف ديگر كسي مانده است و نه . چمن دانشگاه خلوت شده است
به هر كس . جمع و جور شده ايم دور و بر باشگاه دانشگاه. جنوبي   هاي پشت نرده

شب هم،   هاي از داوطلبان نيمه. دهد ميكه مي رسيم، خبر از چند زخمي و كشته 
دانم  نمي. بينم چند تن را هم ديگر نمي. اند جز حسين، دوتن ديگر گلوله خورده

دو سه تن ديگر را . ايم از هجده داوطلب، هشت تن مانده. اند شدهاند، يا زخمي  رفته
و  32سن و سال شان دور و بر . قديمي باشند  هاي هم مي بينم كه گويا از چريك

در اطراف باشگاه دانشگاه، تخليه . دانشجو باشند به نظر نمي رسد. سال است 38
رسيم و به هم معرفي  به هم مي. كنند ميرا با شكيبائي و تجربه سازماندهي 

. ها نيست فرصت اين حرف. ايم ما هيچ وقت به هم معرفي نشده. شويم مين
كه  شوند مياز جوش و خروش ما متوجه . شود ميقطع ن اي لحظهرگبارمسلسل، 

يكي  .فرصتي نيست كه فكر كنيم بايد به هم اعتماد كنيم يا نه. داريممسئوليتي 
  :گويد ميشان 
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. فهميده اند كه دانشگاه تخليه شده است. گيرند ميرا  ها بچهبيرون دارند « 
  هاي بچه. زودتر بايد رفت. االن است كه بريزند تو و همه مان را به رگبار ببندند

مال دارد هنوز در گوشه و كنار مانده باشند، رابط را بفرستيد كساني را كه احت
  ».همه شان را مي كشند. عجله كنيد، دير شده است. خبر كنند

ناراحت است از اين كه ناچار . زند ميقاطع و سنگين، اما ناراضي و غم انگيزحرف 
خودم هم، . آخرين تالش  ي را مي فرستم پي ها بچه. است فرار سريع را توصيه كند

وقت . چنان دويدني را در خود نمي ديدم. گيرم ميغربي را   هاي نردهبه دو، سمت 
. پيچد سنگري پريشان و مي  هاي به تكه پاره خورد مي ها بچهبرگشتن، يكي از 

كه  ها بچهبا يكي از . شود ميسرش مي شكند و سمت چپ صورتش قلوه كن پاره 
. اندازيم هش ميو بي هيچ تيماري، را كنيم ميدويد، بلندش  به همان سمت مي

ده بيست نفري در گوشه و كنار باقي مانده . هيچ فرصتي براي زخم بندي نداريم
  . بودند كه پيام را رسانديم و گرفتند و تاختند

  
؛ قطره رود ميسنگين آمده است و پاورچين . گوئي كه شب ميل به رفتن ندارد

ه دوم فصل خرم، مثل درختي كه به بهار ناز مي فروشد و تازه ما. قطره و تنبل
فصل خرابي است كه با شب . اين فصل، اما خرم نيست. كند ميميل به جوانه زدن 

 احتماال. خدا با مسلمان ها دست به يكي كرده است. به پيمان كاهلي رسيده است
خود او را بايد محاكمه كرد و انسان ، پيش از اين بندگانِ چموش خون آشام

  . درمانده را از اسارتش در آورد
تنبل و قطره قطره . بزند، اما شب راهش را بسته است خواهد ميسپيده 

اي  كه باالخره ما هم از پناه تاريكي بهره كند ميما را   ي شايد مالحظه. آيد مي
سطح دانشگاه، پر از شاخ و برگ و تير و تخته . ببريم و خودمان را خالص كنيم

سرخي شره   هاي سبز، رگه  يها انگاري كه از برگ. است، پريشان و به استمداد
  مان  و شاخه ها دور گردن. كه غريقي به ناجي كنند ميجوري نگاه مان . كرده باشد
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  . پيچيده اند

اما نه آن هجده تائي كه به امداد آمده . ايم هجده تا اند و باز هم مانده همه رفته
باشگاه  ايم؛ روي سكوهاي بي زبان اطراف از آن هجده تن، پنج تن مانده. بوديم

در اين . ديدند بزرگي كه روزي خرمي را به خواب مي  هاي دانشگاه و كنار گلدان
فصل و االن، آن طرف ها بايد پر از گنجشك باشد، و هوا پيچيده در گرماي جيك 

دانشجوياني كه بعدها هيئت . درخت و هوا خالي است. شان، اما نيست جيك بهاري
باشگاه دانشگاه   هاي متهم كرد، حتي صندليرا به تخريب  ها آنمستعفي دانشگاه 

  ي كناره  هاي حتي به گلدان اند كردهزير آن رگبار ديوانه وار، سعي . اند كردهرا پاره ن
، نه كند ميخانه را دشمن ويران . باشگاه هم آسيبي نرسد  هاي پله  ي در و لبه

  .صاحب خانه
  

  . سپيده از برهوت در آمده است؛ نرم و محتاط
. رسيده ايم 1359صبح سه شنبه دوم ارديبهشت ماه  دقيقهار و سي به چه

اند،  ايم و از رفتگان خبري نيست؛ كه كدام از كمند گريخته ماندگان هجده تن
در حالي كه من . اند و در كدام بيمارستان و سردخانه كدام در كجاي كمند مانده

باشد، صدائي بايست به كلي تخليه شده  دفتر دانشجوئي مي كردم ميخيال 
پريشان و غم انگيز كه سوزشش در آن صبحگاه خونين سراپايم را و قلبم را شيار 

تنفس و   هاي در شيار در نورديد و زير و زبر كرد و بدل به كوهي شد در سر چشمه
  :اي زخم خورده، براي آخرين بار در آن فضاي غمزده پيچيد عاطفه
دفتر  اند كردهجا كه مجبورمان  از آن! رفقا توجه كنند! رفقا توجه كنند «

دانشجوئي را به كلي تخليه كنيم، و از آن جا كه نمي خواهيم اموال خلق به دست 
به ما مراجعه  اًتواند فور اوباش بيفتد و باعث خشنودي كفتارها شود، هر كس مي

اما، . تواند از اين جا ببرد، براي خودش بردارد و مي خواهد ميكند و هر چه را كه 
  ».گرديم ميبه خانه مان بر ما 
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خميني را، بربلندگوهاي قوي   ي ، صداي نكرهشود ميگرگ و ميش كه كامل 
  :مي دمند

ها دانشگاه را ترك نكردند، از كفار هستند و من حكم جهاد  اگر اين« 
   .»دهم مي

مردي كه خود را رهبر مسلمانان جهان و پيشواي فقيران و دشمن ستمكاران 
، به كند مياز آن جا كه خود ستمگر است و ضد ارزش عمل معرفي كرده است، 

جاي آن كه طبق ادعاهايش عليه ظلم و ستم حكم جهاد بدهد، دانشجويان ايران 
سپاه   هاي كه اگر خانه شان را ترك نكنند و داوطلبانه به اتوبوس كند ميرا تهديد 

يعني كه . منتقل نشوند و به زندان نروند، عليه ايشان حكم جهاد خواهد داد
و . اند اسالمي، دين و مذهب و خدا به خطر افتاده  هاي براساس قانونمندي

  ي و بر همه»  كفارند «اند، از  دانشجوياني كه با تير و كمان آسمان را نشانه رفته
هجوم ببرند و خون  ها دانشگاهو نه تنها ايران، فرض است كه به ! مسلمانان جهان

جز خوني كه در همان روزها از دانشجويان . استايشان را بريزند كه حكم خد
حكم  «اند كه چگونه  آينده مردم ايران ديده  هاي در سال .شود ميايران ريخته 

امام اوباش با دانشجويان و دانش آموزان و كارگران و زنان و فرهنگيان و »  جهاد
ن اهل فكر روشنفكران ايران به اجرا در آمده و چگونه ايران را تبديل به حمام خو

  . و خرد و فرهنگ و آزادي كرده است
  

 1359صبح سه شنبه دوم ارديبهشت ماه  5ساعت   هاي پيامي را كه نزديكي
اهللا  ، دست باال ساعت چهار صبح در جماران كه محل استقرار روحكنند ميپخش 

  . اند كردهموسوي خميني است، ضبط 
دانشجويان به وحشت اوباش رسمي و شوراي انقالب خميني كه از مقاومت 

افتاده بودند و مطمئن نبودند كه تا صبح موفق شوند، هراسان به جماران رفته 
بودند و از شيطان بزرگي كه پاي البرز كوه النه كرده است، خواسته بودند پيام 
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اي بدهد كه اگر تا صبح كلك دانشجويان كنده نشد، پيروان » تعيين كننده«

به همين دليل است كه پيام خميني، . ه ميدان بياورندشيطان را، در امواج انساني ب
  . بيشتر به تهديدي ناشي از هراس مي ماند تا صدور حكمي از سر اطمينان

يم، اما بد نشد كه مانديم و صداي شيطان را رفت ميما كه به هر حال داشتيم 
و  ايم و در آن گير و دار، حال هم شنيديم و فهميديم كه هفت بند او را لرزانده

فهميديم كه شبيخون تاتارها به مركز آزادي . ايم كه چه بايد كرد آينده را شناخته
و فرهنگ، برايش ارزان تمام نشده است؛ ضمن آن كه دانشجويان بهاي سنگيني 

و فهميديم كه اين مرحله، تازه تدارك شبيخون طوالني به مردم ايران . اند پرداخته
  .  است

، به اين واقعيت ما هم، ضمناً. صل نبوده استبي حا اما كار به آن گراني،
ايم كه در افتادن با حاكميت اسالميست ها، به آن سادگي ها كه  هولناك پي برده

، اند زدهجامعه تكيه   ي آخوندها بر بخش فاسد و عقب مانده. يم، نيستكرد ميفكر 
يرنگ زدن وسيعي در ن  ي اند و تجربه هاشان را در جهل و توهم مذهبي دوانده ريشه

تاريخي،   ي و فريب دادن دارند و هر لحظه مي توانند با برخورداري از اين تجربه
امام حسين را بكشند، اسالم را در معرض تهديد اعالم كنند، موضوع كفر و زندقه 

  هاي و الحاد و ارتداد و نفاق را، يكسره روي اعصاب پيروان شان راه ببرند، انگيزه
انده و فاسد جامعه تزريق كنند و در نبرد ميان جهل و منبري را به بخش عقب م

جهل را به صورت سدي سكندر در آورند و پيشرفت مبارزه   هاي آگاهي ، پيچيدگي
را، به آن حد از دشواري برسانند كه بخش وسيعي از مبارزان، به مرور عقب 

دچار نشيني كنند، مايوس شوند، از ميدان به در روند و بخشي ديگر، رفته رفته 
تشتت و پريشاني وانشعاب شوند و روزگار را به دست و گريبان شدن با يكديگر و 

اگرچه  ؛تر كنند تضعيف امكان وحدت از درون بگذرانند و استقرار دشمن را آسان
اند، حرف  ها در ميدان مانده براي آن دسته از ايشان كه هنوز، و با همه سختي

و  ». انقالبي بدون اميد مرده است« :  كهاعتبار خود باقي است  بهآندره مالرو 



     

         313                                                                           شبيخون تاتارها       
 

كه تجربه هاي نسل پيش از خود و آغاز شبيخون  ؛اي ديگر نيروهاي نسل برازنده
د، پشت گردن در تاريخ نده هاي مصنوعي تن در نمي و به رنگ ندا تاتارها را گرفته

به  اند و از اين هم كه بيشتر تلفات بدهند، جنبش واقعي را سياسي ايران ايستاده
  . نتيجه واقعي خواهند رساند

  
دارد از خستگي بيرون  هايش چشم. اي سرپا شده است محمد، بدل به جنازه

زير چشمش چنان گود نشسته است كه از يك بند انگشت هم بر . زند مي
برجسته كه انگاري جز  نچنا هايش استخوان گونه. صورتش ريخته است. گذرد مي

سپيده . از استخوان چانه، چيزي به چهره نداردآن دو استخوان تراشيده و طرحي 
وار خميدن و خزيدن، باالي  زده است و پس از ساعت ها در تاريكي ماندن و سايه

اگر خوشحال باشم كه . ايم ايم و به هم چشم دوخته باشگاه دانشگاه ايستاده  هاي پله
  ي كه زنده كند ميچنان نگاهم ! زنده است و گلوله نخورده است، بقيه را چه كنم؟

. شوم كه از خودم هم چيزي نمانده است حالي مي. در حال موتي، به ميتي
و كرد   ميام  دل دردي كه در تمام طول شب كالفه. خميده ام كنم مياحساس 

فرصتش نيست كه به خودم . ام تا شده. گذارد كمرم را راست كنم گريخت، نمي مي
  . پيچيدم بپيچم، واال مي

بقيه هم . كنند ميرگبار گلوله، نارنجك هم دارند پرتاب  حاال ديگر، به جز
تر  اي كه اگر چه از ما سرحال تر نيستند، اما مصمم آن دو سه چهره. اند شدهداغان 

  . كنند مينمايند، به تعجيل ما را به تخليه تشويق  مي
تواند بردارد و وقت  گذارم كه برود به دفتر پيشگام، هر چه مي با محمد قرار مي

نشان داده است كه اين . جا بزند اللهي حزبمحاصره، خودش را   ي بور از حلقهع
. اش كنم در اين بازي همراهي توانم مياما من ديگر ن. كار را خوب بلد است

بعضي از . ام، كالهم را هم دستمالي را كه با آن صورتم را پوشانده بودم ، برداشته
بعضي از پاسداران هم كه در . اند ته، از همان هفده هجده نفر، مرا شناخها بچه
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گير و پيچ كارم را . ، ممكن است مرا بشناسنداند كردهحلقه تنگ محاصره كمين 

، پشت دارد ميكه او، با هر آن چه كه از پيشگام بر  كنم مياين طور با محمد حل 
. سر من، تقريبا شانه به شانه، حركت كند؛ چنان كه گوئي با من هست و نيست

كه حاال اهللا  صدا كردند، كارت خبرنگاري كيهان را، اگر چه بدون آرماگر مرا 
اگر گرفت كه گرفت و اگر . كنم مي، رو اند زدهكيهان مصادره شده   هاي بركارت

محمد هم اگر گير كرد، من دخالت كنم و باز كارت خبرنگاري . نگرفت كه بدرود
اند و من خود به  اللهي حزبرا نشان بدهم و شهادت بدهم كه ايشان از برادران 

اگر گرفت كه گرفت و اگر نگرفت . اند زدهكه چند ضد انقالب را هم ام  چشم ديده
  . كه بدورد

براي عبور آن تيم نوزده نفره از جا  ها بچهاز همان نرده هائي كه . راه مي افتيم
به خيابان شانزده آذر، درست رو به روي دفتر پيشگام . كنده بودند، مي گذريم

به پيشگام و برق آسا، با دو راديو بيرون  زند ميمحمد، طبق برنامه، . رسيم مي
، خودكار و كنم ميتا محمد برود و برگردد، نگاهي خبرنگارانه به اطراف . آيد مي

مي . به يادداشت برداشتن كنم ميآورم و با عجله شروع  كاغذي از جيب در مي
  : نويسم
دانشجوياني كه معلوم بود از آمريكا  باالخره پس از چند شبانه روز سماجت« 

را با مسالمت و  ها آن شوند مياند، برادران پاسدار موفق  و ضد انقالب خط گرفته
دانشجوياني كه با اسالمي شدن . بدون هيچ گونه خشونتي، وادار به تخليه كنند

مخالف بودند و از همين مكان مقدس به كردستان و گنبد نيرو فرستاده  ها دانشگاه
اي جز  ند، سرانجام دريافتند كه در برابر رهبري امام امت و شوراي انقالب، چارها

كه من از  –سه شنبه دوم ارديبهشت  –از ديشب تا پنج صبح امروز . تسليم ندارند
برخورد . ام، نديدم كه حتي خون از دماغ كسي بيايد نزديك شاهد وقايع بوده

هم اكنون هم دارم مي بينم كه برادران . برادران پاسدار، كامال متين و اسالمي بود
  كه مبادا در جريان تخليه  كنند ميپاسدار، در اطراف دانشگاه ايستاده اند و مراقبت 
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  ».دانشگاه، حادثه ناگواري پيش بيايد و خون از دماغ كسي بريزد
. و راه مي افتيم گيرم ميمحمد مي رسد، كاغذ و خودكار را، همانطور دستم 

يك خبرنگار، سرم را به اين طرف و آن طرف مي   هاي كنجكاوي وقت رفتن، با
به خيابان  خورد ميخياباني كه از شانزده آذر   ي رسيم به دهنه چرخانم تا مي

اوباش رسمي . گذريم كه داريم از كنار پاسداران مي كنم مياصال اعتنا ن. آميرآباد
فاصله شان با ما . رفته اند تنگاتنگ ايستاده اند و تفنگ ها را به سمت عابران نشانه

  :زند ميسومين پاسدار، صدايم . از زير چشم مراقبم. كمتر از يك قدم است
  »!بياجلو ببينم! تو «
  »كي برادر؟ من؟ «
  »!بيا جلو ببينم! آره، تو «

رسم، خسته، اما جدي مي  يك قدم بر مي دارم و به آن ريشوي بد منظر مي
  : پرسم
  »فرمايشي بود برادر؟ «

سرپولك، و با همان كش   ي لحن چاقوكشان قديمي ميدان خراسان و محلهبه 
  : زند مي، تشر دهند ميو قوس هائي كه آن جماعت به كلمات و به اندام شان 

  »!ي؟ به قيافه ت كه نمياد دانشجو باشيكرد مياين جا چه غلطي  «
  : گويد ميمحمد از كمند مي گذرد و نفر چهارم 

  »  !وزه شدهالبد تنبل بوده ، رف «
  . و هر دو، به تمسخر مي خندند

توي جيبم و كارت  كنم مياندازم، دستم را  خونسرد، نگاهي به هر دو مي
در مي آورم و نشان پاسداري »  موضع باال «از  ها بچهخبرنگاري كيهان را، به قول 

 كند ميو مي پذيرد، اما دقت ن كند مينگاهي . كه به من ايست داده بود دهم مي
خبرنگاري كيهان، پس از قيام ضد سلطنتي، تغيير كرده و بااليش   هاي كارت كه

كه يكي از سركرده هاشان، مثل  دهد ميعبور   ي دارد اجازه. آرم اهللا خورده است



 

 فريدون گيالني                                                                                    316

 
، نگاهي مشكوك به سراپاي من كند مياجل معلق سر مي رسد، نگاهي به كارت 

و با همان  دهم ميكاغذ را . بيندكاغذي را كه به دست دارم ب خواهد مياندازد و  مي
يادداشتي را كه سردستي، اما خوش . كشم كنجكاوي قبلي، به اطراف سرك مي

كارت و كاغذ را پس . و گل از گلش مي شكفد خواند خط نوشته بودم، با دقت مي
  : گويد ميو  دهد مي

 خدا شماها را واسه اين. اجرت با امام زمان. بفرمائيد برادر، مؤيد باشيد «
  ».انقالب اسالمي نگه داره

  .و به بوزينگي مي خندد دهد ميبا دست كثيفش، دستي هم با من 
  

  : دانشجويان به در و ديوار نوشته اند
  » !گرديم ميما رفتيم، اما فردا به خانه بر « 
  

گوش تا گوش، پاسدار ايستاده است و تا چشم . همه جا سوت و كور شده است
  . پاسداران، رو به سينه و در چشم ما  ي يده، تفنگ و چشم دركند ميكار 

وقتي به خانه . محمد مي نشيند پشت فرمان و من از درد به خود مي پيچم
كه ام  چنان از درد لوله شده. را مي اندازم روي صندليام  مي رسم، هيكل تا شده

يك ساعت بعد، ماموران . ببوسم توانم ميحتي دخترم را كه آمده است طرفم، ن
. كنند ميس تهران، مرا با همان صندلي از طبقه پنجم به آمبوالنس منتقل اورژان

با همان وضع مرا به تهران . بايستم توانم ميدرد، چندان و چنان است كه روي پا ن
  .برند ميكلينيك 

: درد پراكندگي و نا مهرباني اما، بيش از آن درد سرطاني امانم را بريده است
دردهاي اندام را، هر اندامي را، . ستاهر دردي  تر از درد پيمان شكني كشنده

اما درد بد . به مسكني تسكين داد و تحمل كرد، يا، مرد و راحت شد شود مي
  . و تسكيني نمي پذيرد كشد ميعهدي و پيمان شكني، سرزميني را 
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مردم از نسيم خنجر . ساختند مرده پيكره مي  ي ندهاز پرمردم 

  .روزگار، مقبره مي سازند  ي مردم از جنازه. سازند مي
  

خنجرها را، بر  پشت و . پرندگان مرده را به مقبره ها سپردند
آن گونه حريص در برهوت مقبره ها . پهلوي خويش نشاندند

شان را به تفاخر به خيابان  كه سنگ شدند و سنگوارهرقصيدند 
پوسيده قاب   هاي و منزلت باران را به تحقير در باغچهريختند 

  . كردند
  

خاطره آواز پريشان مي خواندند، بر   هاي ديوانگاني كه در چارراه
بستد، شايد كه زبان گمشده را باز  جويبار خالي ظهر دخيل مي

  . يابند
  

و مي  شد ميدم سياه  روئيد، در به هر زباني كه گندم مي
  . سوخت

  
خيال، مرداني نشسته بودند كه بر زنان   ي ي پوسيدهدابر بلن

  . ه زدندشان مهر باطل
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خالي عهد رخوت، زناني نشسته بودند كه مردان   هاي در چشمه

  . شان را به خاك مي شستند
  

مردم از نسيم خنجر . مرده پيكره مي ساختند  ي مردم از پرنده
  .مي سازند
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  باغي به وسعت خزان

  جهل و شمشير  هاي سايه
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30  
  

. تر در راه است كاري  ي نه مرثيه اي به جا مانده است و نه مويه اي كه ضربه
بسياري، اما، دست كم به جاي نقاشي كردن طرح اتحاد و چاره انديشي و رفاقت 
. زالل در دفترچه خاطرات، رجزخواني و مرثيه سرائي و عقب نشيني را برگزيده اند

سرد تيغ برگردن دانشجويان نشسته   ي لبه. بازار تحليل و تئوري داغ شده است
كه به هر تقدير باز مي مانند، چهار نعل به سمت فترت  ها آناست و بازماندگان، يا 

بسيار نيستند، و كافي . گردن مي تازند  هاي رگ  ي و رخوت، يا تقويت جعلي
خدايگان موشان، بر تارك بهار نشسته . نيستند آنان كه بالنده در ميدان مانده اند

ست و خزان مي بافد و سواران، چه بسيار و بسيارند كه صف در صف از ميدان ا
  . گريزند مي

  
؛ به زور تعميم توهم، و تقويت استحكامات ندپيروز شده اها  يستاسالمظاهرا 

مذهبي، به زور سرنيزه، و به زور قرار دادن مسلمانان خشك انديش و بي ترحم، و 
  . ن، در برابر روشنفكران و آزاد انديشاندريائي از فرصت طلبان وعقب ماندگا

جنبش درك بسياري از مبارزان اين است كه ظاهرا در مقطع كنوني، 
حياتي جنبش مخالف با استبداد مذهبي،   ي دانشجوئي، به عنوان نطفه و هسته

هائي كه دالئل وجودي و هستي خاص  اما واقعيت جنبش. شكست خورده است
ف و قوت بنا به شرايط مادي حاكم بر جامعه و جهان ضع. خود را دارند، اين نيست

توان با شكست اشتباه گرفت، اگر چه آثار و عوارض شكست، علنا در منظر  را، نمي
  .  باشد

   حكومت آخوندي، در خطرناك. اند شدهمردم مرعوب ظاهر ماجرا اين است كه 
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گرفته ، نسق ندمدام در معرض تهديد ي كهاجتماعي، از مردم  هاي ترين شكل

ه ـد مردم را، عمال بـامي  هاي شرايط مطلق پليسي باال گرفته و آخرين رشته. است
  . تبديل كرده استرگردن خود ايشان ـطنابي ب

  
فاسد جامعه، برخوردار از بي شمار منفي در خاستگاه فكري، و بر آمده   ي پاره

تعطيل  از اعماق جهل و واپس گرائي مذهبي، سرمست از اين تحوالت، تنها به
پس از صبح سه شنبه دوم   ي و در مرحله كند ميايران بسنده ن  هاي دانشگاه

  هاي هولناك و اعدام  هاي وسيع، شكنجه  هاي ، به دستگيري1359ارديبهشت 
  . دسته جمعي دانشجويان و روشنفكران و ديگر قشرهاي اجتماعي مي پردازد

  
اطراف   هاي و خيابان ئي كه پيش از ما شاهد تخليه دانشگاه تهرانها آن

دانشگاه بودند، بعدها كه من در بيمارستان و خانه بستري بودم، به ديدنم كه 
صبح،   5تا  3، بين 1359ند همان روز سه شنبه دوم ارديبهشت گفت ميآمدند  مي

دانشجو و مردم حامي ايشان را، هنگام گردن نهادن به فشار  600دست كم 
هائي كه به  ور اسلحه دستگير كردند و با اتوبوسحكومت و بازگشت به خانه، به ز

سپاه و كميته و اوين   هاي همين منظور در اطراف دانشگاه كاشته بودند، به زندان
  . و اين تازه آغاز فصل خون بود. بردند

  هاي بعدها كه خودم به دام افتادم، پس از چند ماه به خود پيچيدن زير تسمه
از  اند كردهاي و اختاپوسي پر زندان را زنجيرهبازجوئي سپاهيان اسالم، ديدم 

  . اند آوردهمردم   هاي دانشجو، و چه بالئي سر بچه
وقتي مرا به بند دو منتقل كردند، وارد اتاقي شدم شش متر در شش متركه 

چشم بندم را كه برداشتم . آن روز هشتاد و پنج زنداني را درش كنسرو كرده بودند
: ياط، گفتمآشنا ديدم و بي اختيار و بدون رعايت احت و وارد اتاق شدم، همه را

مان در آن  و روزهاي بعد كه عده» !انگاري تور انداخته اند و همه را گرفته اند؟«
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اتاق به نود وپنج تن رسيد، نمونه گيري آماري كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه 
  . ت دانشگاهيدر صد زندانيان، دانشجو و دانش آموزند، يا داراي تحصيال 86

شانزده تا هجده ماه پس از شبيخون تاتارها، در زندان اوين به سه   ي در فاصله
بازجوئي برخوردم كه خبر از دستگيري سرسام آور دانشجويان   هاي نمونه از تجربه

  : داد مي 
ك كه به گمانم از مسئوالن دانش آموزي تكني منوچهركاف، دانشجوي پلي

  هاي بود، در نيمه) اقليت –فدائي خلق   هاي مان چريكهواداران ساز(شرق تهران 
را  هايش شكنجه. شنبه روزي به بازجوئي رفت و بازگشتش سه روز به درازا كشيد

كه حكمش را فرستاده  زدند ميحدس  ها بچه. شده بود و دادگاهش را هم رفته بود
دام و اع  هاي معموال، حكم. بودند به شوراي عالي قضائي قم كه تائيد شود

پانزده سال به باال را، تنها به عنوان حفظ تشريفات اسالمي، به اين شورا   هاي زندان
، واال كه در حكومت فرستند ميكه خود از جالدترين آخوندها تشكيل شده است 

هولناك، هيچ نيازي به امضا و حكم ندارد كه   هاي اسالمي، اعدام كردن و شكنجه
  . دان صادر كرده استجال  ي حكمش را پيشتر سر كرده

منوچهر، كه از وضع و حالش اطالعي ندارم، در بازگشت از بازجوئي، به من 
سه روز، هر . ه استخورد ميگفت كه تمام آن سه روز را آلبوم ورق مي زده و كابل 

شش در چهار دانشجوياني را كه   هاي روز دست كم چهار ساعت، آلبوم عكس
از اتاق . دستگير كرده بود، ورق مي زده ها شگاهدانفاسد پس از حمله به   ي پاره

دوي باالي بند دو، مجيد از هوادارن سازمان راه كارگر، و از اتاق صد و سيزده بند 
، مجيدي ديگر، از هواداران سازمان مجاهدين خلق، روزها و ساعت ها، در 229

هر  دانم يمن. هفت و شش، مثل منوچهر آلبوم ورق زده بودند  ي شعبه  هاي بازجوئي
يك نفر، در طول  دانم ميو ن اند كردهيك از ايشان به چندين هزار عكس نگاه 

دست كم دوازده ساعت، به چندين هزار عكس شش در چهار مي تواند نگاه كند، 
  اي ـودند، نشانده بودند پـه دانشجو بـرا، كه هر س ها بچهكه اين  دانم مياما اين را 
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  . ده را شناسائي كنندآلبوم تا دانشجويان دستگير ش

بخشي از آن آلبوم ها هم، تشكيل شده . هيچ يك به اين خفت تن در ندادند
دانشجوئي در آورده بودند و چون هنوز   هاي بود از عكس هائي كه از پرونده

با وارد آوردن  كردند نتوانسته بودند صاحبانشان را دستگير كنند، سعي مي
فس، دانشجويان به دام افتاده را وادار كنند بي تن  هاي فشارهاي سنگين و شكنجه

را شناسائي كنند و حتي به بازجويان نشاني و كروكي خانه هاشان را  ها آنكه 
 اًاما اكثر. ها شكستند بديهي است كه زير آن شكنجه خرد كننده، بعضي. بدهند

  ي گفتم كه ، منوچهر و آن دو مجيد، از دسته. مقاومت كردند ولب از لب نگشودند
منوچهر فدائي و مجيد راه كارگري را، زير شكنجه له كرده بودند و . دوم بودند

. اعدام  ي بودم، رفت پاي جوخه 113مجيد مجاهد، روزهائي كه من خود در اتاق 
يعني منوچهر كاف و مجيد راه . نام فاميل هيچ يك از آن دو مجيد يادم نيست

  . دانم مي؟ ناند شدهكارگر، اعدام ن
  

دانست كه پيشتاز جنبش عليه حاكميت استبدادي،  فاسد جامعه مي  ي پاره
اگر چه موضوع مبارزه، . دانشجويان، فارغ التحصيالن و دانش آموزان ايرانند

زحمتكشان و به ميدان كشاندن كارگران و كشاورزان بود، اما تا امروز هم كه دير 
دانشجويان، دانش  سالي از تداوم هولناك يورش مي گذرد، روشنفكران متعهد؛ كه

آموزان، دانشگاهيان، فرهنگيان و زنان مبارز از آن جمله اند، پرچمدار جنبش باقي 
  . مانده اند

و انقالب فرهنگي و تار و مار كردن دانشجويان،  ها دانشگاهبنابراين، تعطيل 
خطرناك و تهديد   ي اساسي رژيم را كه از سر راه برداشتن اين نطفه  ي مساله

گوناگون، آهوان آزادي را   هاي اين بود كه با تدارك تله. كرد مي، حل نكننده بود
  : مسموم مي كشاند  هاي بايد به اتاق
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و مراكز آموزش عالي را كه تعطيل كردند، دادستاني انقالب اسالمي،  ها دانشگاه
رئيس  صدر بنيبا رهنمود خميني، و با اطالع و تائيد شوراي انقالب و ابوالحسن 

  ي ها و همه خواست تا عكس ها دانشگاه خميني،  از دبيرخانه ها و دفاترجمهوري 
آن . چنين شد. اطالعات مربوط به دانشجويان ايران را در اختيارش بگذارند

، از همين عكس دادند ميهائي كه در دادستاني زندان اوين به زندانيان نشان  آلبوم
  . ها تشكيل شده بود

انقالب اسالمي، واحد اطالعات سپاه پاسداران،   ي شانزده گانه  هاي از كميته
سازمان امنيت در حال شكل گيري، بسيج مناطق، اطالعات شهرباني، پليس تهران 

بيست و چندگانه، محرمانه خواستند كه در مورد دانشجويان   هاي و كالنتري
اي را آغاز كنند و حداكثر ظرف يك هفته، گزارش  تر، تحقيقات گسترده فعال
جاسوس بازي، موذيانه ترين . شان را به دادستاني انقالب اسالمي بفرستندكار

محل و بستگان و   هاي ها، بچه ي محل، همسايه پليسي، تحقيق از كسبه  هاي شيوه
ماموران تحقيق،   هاي حجم تحقيق و ناشي گري. آشنايان دانشجويان، آغاز شد

مردم فهميدند   ي همه. در آيد به»  محرمانه «توطئه از حصار   ي باعث شد كه بدنه
كه سازمان امنيت شاه، به جاي يك جانشين، چندين همتاي ناشي، اما وظيفه 

  . شناس پيدا كرده است
كه مجاهدين خلق؛ البته ديرتر از حكم تاريخ، عليه  1360تا خرداد ماه سال

جمهوري اسالمي دست به اسلحه بردند و فاز نظامي را اعالم كردند، چند هزار 
پس از . انشجو و دانش آموز و فارغ التحصيل، در سراسر ايران دستگيرشده بودندد

ها و مجاهدين با اوباش رسمي و غير  زد و خوردهاي خياباني فدائيان و پيكاري
باد بود كه مي وزيد و برگ بود . ها شتاب بيشتري گرفت رسمي خميني، دستگيري

آمد، سهل است، محكوم  مدد نميو كسي به  شدند ها پرپر مي شكوفه. ريخت كه مي
  . كرد ميهم 
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؛ چه براي امرار كردند دانشجويان بسياري بودند كه در كارخانه ها كارگري مي
حكومت اسالمي و   ي معاش، يا به اين بهانه و در اين لباس، براي افشاي چهره

  هاي دانشجوياني هم بودند كه در اداره ها و بخش. آگاهي دادن به كارگران
تند و تيز   هاي بخشنامه. گذراندند ي و درماني، به كارمندي روزگار ميخدمات

دادستاني انقالب اسالمي، براي كارخانه ها و   ي »محرمانه «و » خيلي فوري«
  : خدماتي و درماني هم فرستاده شد  هاي ادارات و بخش

مشخصات، ظرف يك هفته   ي كارمندان و كارگران دانشجو را، با ذكر همه «
  »  !ي كنيدمعرف

هدف اصلي اين . وسيعي را، شتابزده دستگير كردند  هاي از ايشان هم، بخش
اصلي جنبش روشنفكري، كارائي نيروهاي سياسي   ي بود كه با ضربه زدن به بدنه

  . مخالف رژيم را در هم بشكنند
كه دو سال به درازا كشيد، و تا اسالمي كردن؛  ها دانشگاه  ي تا گشايش دوباره

علمي و فرهنگي   هاي طراحي ابلهانه براي تهي كردن نظام آموزشي از ارزشيعني 
سازماني مختلف،   هاي جنبش دانشجوئي، با هويت  هاي معاصر، بسياري از مهره

دست و بال نيروهاي سياسي . اما كار هنوز تمام نشده بود. دستگير شده بودند
و كارخانه ها  ها دانشگاهالمي اس  هاي اگر چه انجمن. كرد ميمخالف رژيم، هنوز كار 

ها و مراكز خدماتي و درماني، حداكثر همكاري را با حكومت اسالمي واليت  و اداره
فقيه كرده بودند، و، اگر چه نيروهاي سياسي موافق حكومت اسالمي؛ حزب توده و 

، در لو دادن دانشجويان و هواداران نيروهاي سياسي )اكثريت (سازمان فدائيان 
يم سنگ تمام گذاشته بودند، هنوز مانده بودند دانشجوياني كه بهانه اي مخالف رژ

را هم  ها دانشگاهبراي دستگيري ايشان در دست نبود و ادعاي ورود مجدد به 
  . داشتند

» جهاد سازندگي «اسالمي شده، نهادي به نام   هاي همزمان با گشايش دانشگاه
ه هر دو تشكيل شده بودند از ؛ ك»شوراي پذيرش «تاسيس شد و تركيبي به نام 
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 اللهي حزب، استادان و استادياران و كارمندان ها دانشگاهاسالمي   هاي اعضاي انجمن
وظيفه هر دو نهاد هم، .  و نمايندگي سپاه پاسداران و دادستاني انقالب اسالمي

  . عليه دانشجويان ايران بود» جهاد مقدس«
اه كه وظيفه اش سركوبي تا اين جاي كار، روي گارد دانشگاه زمان ش

از اين جا . دانشجويان و تحويل دادن ايشان به سازمان امنيت بود، سفيد شده بود
به بعد، هيچ نمونه اي، نه در ايران، و نه در كشورهاي ديگر، براي مقايسه با رفتار 

تنها مي ماند . حكومت اسالمي ماليان با دانشجويان، در دست نداريم  ي وحشيانه
اش مقايسه كنيم؛ امسالش را با سال قبل، سال بعدش را  ا، با پيشينهكه خودش ر

  . با امسال
  ي هر دانشجوئي كه مي خواست دوباره وارد دانشگاه شود، بايد وارد تله

حكومت   هاي و به جاي كالس درس، سر از زندان شد مي» شوراي پذيرش«
  . وردآ مياعدام در   هاي شكنجه و پاي جوخه  هاي اسالمي و اتاق

شوراي پذيرش، يعني نماينده دادستاني انقالب و سپاه پاسداران، به هر 
» توبه كرده ايد؟ « گفت مي، كرد ميدانشجوئي كه به ساحت فاسدش مراجعه 

 گفت مينماينده شورا . » كه توبه كنمام  من كاري نكرده « داد مي دانشجو پاسخ 
شديد، انقالب اسالمي را به شما با اعمالي كه در ساحت مقدس دانشگاه مرتكب «

شما قلب امام . شما مي خواستيدراه را براي ورود آمريكا باز كنيد. خطر انداختيد
در  من اصالً« داد مي دانشجو پاسخ »  اين توبه ندارد؟. عزيز را جريحه دار كرديد

من هيچ اقدامي عليه انقالب اسالمي و اسالم  «يا، » آن دانشجويان نبودم  ي جرگه
به  « گفت مينماينده شوراي پذيرش، اين بار برافروخته و خشمگين، .  »ام هكردن

  »!هر حال بايد توبه كنيد
و توبه  رفت ميحتي اگر دانشجوئي، من باب محمل سازي، زير بار اين فشار 

  :كرد مي، پس از مدت كوتاهي، چنين حكمي دريافت كرد مي
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  بسمه تعالي 

  جمهوري اسالمي ايران 
  ان دانشگاه تهر

  آقاي 
  خانم

  ......دانشگاه...... دانشكده  ......دانشجوي رشته
  بدينوسيله به اطالع ميرساند كه به دالئل 

  ...)فدائي، راه كارگر، پيكار ، توفان و  هاي چريك(وابستگي به گروهك ملحد خادم شرق 
  : يا

  )مجاهدين خلق(وابستگي به گروهك منافقين از خدا بي خبر 
  : بنابر

  ...روه تحقيقگزارش گ
  ...اسناد و مدارك موجود

  شواهد مورد وثوق شوراي پذيرش
  ...اقرار خودتان

  ...نظريه ارگانها و نهادهاي قضائي و انتظامي
  ...و با در نظر گرفتن ادعاي توبه شما و ضوابط چگونگي برخورد با مدعيان توبه

ويان مرحله دوم قسمت اول آئين نامه اجرائي پذيرش دانشج –مواد ب / براساس ماده 
توسط وزير  6/9/1361م تاريخ /2221انتقالي و دانشجويان تعليقي مرحله اول كه به شماره 

  با ادامه تحصيل شما . ابالغ شده است ها دانشگاهفرهنگ و آموزش عالي به 
   .شود ميموافقت ن

  
، اگر بي درنگ به فكر فرار از كردند دانشجوياني كه اين حكم را دريافت مي

نمي افتادند، كه الجرم قدم به باتالق غرب بگذارند، يا خود را به تمهيدي و  ايران
بعد، خانه، يا محل كارشان، محاصره   ي ، در مرحلهكردند تدبيري مخفي نمي

بر بسياري چنين گذشت، . افتادند و به چنگ دادستاني انقالب اسالمي مي شد مي
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. اند شده، به عنوان پناهنده تباه در كشورهاي غربي اًو آن اندكي كه گريختند، اكثر
ايشان را با آغوش باز پذيرفتند، اما در ... و كشورهاي مثل آلمان، سوئد، هلند

همكاري مستقيم يا غير مستقيم با سرنوشتي كه حكومت اسالمي واليت فقيه 
  .براي آنان رقم زده است، توان و نيروي ايشان را هدر دادند

پناهندگي   ي يك مشكل در پذيرش رسمي كشورها، با ايجاد هزار واين  
توان شان را گرفتند، خسته شان كردند، بيزارشان كردند و بعد، به   ي ايشان، شيره

مختلف سياسي   هاي بخشي از دانشجويان فراري، به گروه  .كار گل گماشتندشان
ها و اما به مرور و با انشعاب . پناه بردند دادند ميكه در غرب به فعاليت شان ادامه 

، نوميد و كرد مياختالف نظرهائي كه نيروهاي سياسي ايران را به شدت تضعيف 
خرد كننده غربت كردند و از طرف نيروهاي   هاي مايوس، خود را تسليم چرخ
بسياري شان هم، هنوز، ... و»  منفعل «، » بريده «: سياسي، مدال مضاعف گرفتند

  هاي تا هيات اند و منتظرند اندهتركيه و پاكستان م  هاي بالتكليف در باتالق
كشورهاي غربي، با ايشان مصاحبه كنند و بپذيرند كه قربانيان ما را به » پذيرش«

يا پولي پيدا كنند و بريزند به حلقوم . باتالق و قربانگاه ديگري منتقل كنند
سازمان ملل و . قاچاقچيان مخوف انسان، تا ايشان را به كشورهاي غربي برسانند

كه عمالً هيچ كاره است و بارها  اين سازمان هم  ي ياي عالي پناهندگيكميسار
، »هيچ نفوذي در كشورهاي غربي ندارند «به خود من گفته اند كه » مقاماتش«

بيش از آن كه مرهمـي باشد بـه جـراحات اين قربانيان اسالم، يك سره به زخم 
  . ايشان نمك پاشيده است

غربي شوند كه تازه   هاي انسته اند وارد دانشگاهاز اين دانشجويان، به ندرت تو
غربي، دست كم نيمي از واحدهائي   هاي دانشگاه  هاي در اين صورت هم، دبيرخانه

از اين معدود دانشجويان هم، در . را كه آنان در ايران گذرانده بودند، نپذيرفته اند
ا به لقايش غربي ر  هاي و عطاي دانشگاه اند شدهصد باالئي، به مرور خسته 

  . اند بخشيده
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ميسارياي عالي پناهندگي در ژنو، آماري نداشت كه از بيش از سه ميليون ك
مركز آمار . گريخته از جهنم خميني، چه تعدادي دانشجو بوده اند  ي ايراني

توانست به من بگويد كه از سال هم، فقط  –بادن  در ويس –پناهندگان آلمان 
هزار و چهارصد و شصت و هشت ايراني از آلمان  ، يكصد و شانزده1990تا  1988

به شما آماري بدهم از تعداد  توانم مياين است كه ن. اند كردهتقاضاي پناهندگي 
ئي ها بچهبه هر حال، . دوم قرباني شدن پا گذاشته اند  ي دانشجوياني كه به مرحله

، دست نندك ميغربي با انجماد فرهنگي دست و پنجه نرم   هاي هم كه در سردخانه
بسياري از ايشان، زنده زنده . كمي از دانشجويان شكنجه شده و اعدام شده ندارند

  . مرده اند
  

دوم هم   ي سرسام آور مرحله  هاي رژيم اسالمي حاكم بر ايران كه با دستگيري
آغاز شد، تفتيش خانه ها و  1360سال   ي سوم كه از ميانه  ي سير نشد، در مرحله

  . صاحب خانه ها و اجاره نشينان، تبديل به سندي رسمي كرد محله ها را، براي
پيش از آن، هر روز و هر شب و هفته ها و ماه ها، گذرگاه ها و خيابان ها را 

تعقيب و دستگيري   ي و به بهانه زدند ميمردم شبيخون   هاي مي بستند، به خانه
، پدران كردند ويران ميفرزندان آنان كه اكثراً دانشجو و دانش آموز بودند، خانه را 

چانه خردساالن را خرد . زدند ميو مادران و خواهران و برادران را بي رحمانه كتك 
تا در  بردند ميو هرچه كتاب و روزنامه كه در خانه بود، به يغما  كردند مي

دوم   ي شيوه  ي سوم، كه ضمناًَ با ادامه  ي اما در مرحله. اوين بسوزانند» آتشگاه«
، قرار براين شد كه خانه به خانه و نفر به نفر شهرهاي ايران را، شناسائي همراه بود

  . كنند
شكنجه كه در   هاي اعدام و اتاق  هاي جوخه  ي سيد اسداهللا الجوردي، سركرده

معروف است، در مقام دادستان انقالب » جالد خميني «و » خفاش «ايران به 
محل بروند و   هاي بايد به كميتهصاحب خانه ها   ي اسالمي، اعالم كرد كه همه
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مستاجران هم بايد بروند . مستاجران شان را، با مشخصات كامل، معرفي كنند
  . يك يا دو ماه هم بيشتر به مردم وقت ندادند. خودشان را معرفي كنند

بسيج هم بودند، به   هاي پيش از آن، مساجد بيشمار ايران كه ضمناً پايگاه
دريافت سهميه نفت و بعضي مواد غذائي، وضعيت   يها دادن دفترچه  ي بهانه

ها، نه  عمومي ساكنان محله ها را ثبت كرده بودند، اما رژيم فهميده بود كه خيلي
خيلي «اين . و نه اصال دفتر چه بسيج دارند اند كردهتا آن زمان به مسجد مراجعه 

  . شدند ، بايد شناسائي مي»ها
 غير واقعي، اتاقي در  هاي الني كه با نامبسياري از دانشجويان و فارغ التحصي

علني نيروهاي   هاي فعاليت. جائي اجاره كرده بودند، در طرح سوم گرفتار شدند
سياسي هم، تا اين زمان به شدت متوقف شده بود و كارشان، از نظر حاكميت، اين 

  . تيرباران معرفي كنند  هاي شكنجه، يا جوخه  هاي بود كه خود را به اتاق
براين، با گذشت كمتر از سه سال از شبيخون تاتارها، دريائي از دانشجويان بنا

دستگير شدند، و دريائي از دانش آموزان، و دريائي از فارغ التحصيالن و دريائي از 
  . مردم ديگر

و در خيابان ها و كوچه ها و خانه . و اعدام شدند؛ دسته جمعي، تكي، اشتباهي
  هاي تيمي، در خانه  هاي آرپي جي بسته شدند؛ در خانهها به رگبار گلوله و راكت و 

  . عادي، در گذرگاه ها و جاده ها و نوارهاي مرزي
هر   ي با وجود سخت ترين حكومت پليسي در ايران، و اين كه جرم مبادله

گونه اطالعاتي عليه حكومت اسالمي، به ويژه از وضع زندان ها و ميزان 
  ي دام است، بديهي است كه نام و مشخصات همهعنان گسيخته، اع  هاي تيرباران

تيرباران شده ها و تعداد دقيق زندانيان سياسي، تا اين ستم در ايران برجاست، و 
كه يكي از  كنند ميغربي، بر اساس حفظ منافع سرشار خود، كمك   هاي تا دولت

ذير تاريخ جهان بر جا بماند، امكان پ  هاي ارتجاعي ترين و آدمخوارترين حكومت
  . نخواهد بود
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، لخت و شوند ميزندانياني را كه از زندان اوين، يا هر زندان ديگري مرخص 

كه مبادا نام و نشاني از تيرباران  كنند ميو همه جاي شان را بازرسي  كنند ميعور 
از طرفي، پاره فاسد . شدگان، يا تعداد زندانيان، به وسيله آنان به بيرون درز كند

يت است، دست باال نام و نشاني پنج در صد از تيرباران شدگان جامعه كه در حاكم
 هايش ، و براي نسق گيري از مردم، در روزنامه1362تا  1360را، آن هم در سال 

بنابراين، هر نامي كه در آمده، يا تنظيم شده از روي همان پنج . اعالم كرده است
  ي ه از حافظهدر صدي است كه حكومت اسالمي اعالم كرده است، يا بر آمد

پيداست كه نيروهاي . نيروهاي سياسي ايران» عوامل نفوذي «زندانيان آزاد شده و 
تا همين معدود  اند كردهو بسيار خطر  اند كردهسياسي ايران، وقت بسياري صرف 

ها را، به نسبت تعداد كل تيرباران شدگان و آنان كه زير شكنجه جان باخته اند،  نام
  . بدهند توانسته اند به دست

شهداي جاودان  «مجاهدين خلق، دو فهرست بيرون داده است، يكي با عنوان 
تن  12028، كه اسامي و مشخصات » آزادي، پرچمداران انقالب نوين خلق ايران

سازماني   هاي از قربانيان حكومت اسالمي را، با ذكر ميزان تحصيالت، سن و هويت
تن ديگر  2000اسامي و مشخصات «  ، يكي ديگر با عنوانگيرد ميمختلف در بر 

، كه بر اساس عنوان و محتوي، تنها قربانيان هوادار »از شهيدان مجاهد خلق
هم ) راه كارگر(سازمان كارگران انقالبي ايران . كند ميسازمان مجاهدين را ابراز 

قرباني كه دانشجو بودن ايشان را معلوم نكرده  347آلبومي به دست داده است از 
كه  گيرد مين فهرست تنها هواداران و اعضاي همين سازمان را در بر اي. است

فهرست . بسياري از اسامي آنان، در نخستين فهرست مجاهدين خلق آمده است
  . ديگري كه آمارم را تكميل كند، به دست نياوردم

 6/51قرباني كه ميزان تحصيالت شان مشخص شده است،  7407از مجموع 
در صد داراي  3/6در صد ديپلم و فوق ديپلم ،  4/37موز در صد دانشجو و دانش آ

  .»فوق ليسانس و دكترا هستند  ي در صد داراي درجه 7/1درجه ليسانس و 
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مشخص شده  ها آنكشته شدن   ي قرباني كه نحوه 10722از مجموع حدود 
در صد، 5/71در صد در درگيري با حكومت اسالمي جان باخته اندو  2/21است

) در صد 4/3( تن  361هم چنين از ميان همين عده، دست كم . اند شدهتيرباران 
  . اند شدهنيز، حلق آويز ) در صد 3/2(تن  350زير شكنجه جان دادند و 

  
تا  –سازماني مختلف   هاي با هويت –قرباني كه اسامي آنان  16028از ميان 

شده  تن در تحقيق معلوم 8716آن زمان اعالم شده است، در مجموع تحصيالت 
در صد، از دانشجويان قتل عام شده تا آن  9/25تن، يعني  2256كه از اين عده، 

  . زمان بوده اند
اعالم شده در فهرست   هاي اين دانشجويان، در ميانگيني كه بر اساس تاريخ

  . اند شدهكشته  1362تا  1360  هاي ، نود در صد در سالشود ميمجاهدين معلوم 
مختلف صورت گرفته است،   هاي سازمان  هاي اس دادهبنا به تحقيقاتي كه براس

، به ترتيب زير بوده  1362تا  1360  هاي گرايش سياسـي كشته  شدگان در سال
  : است

/ فدائي / فدائي خلق ايران   هاي سازمان چريك/ سازمان مجاهدين خلق ايران 
/ گروه پويان / كومله ) / راه كارگر(سازمان كارگران انقالبي ايران / سازمان پيكار

ستاره سرخ / سازمان رزمندگان / حزب رنجبران / اتحاديه مبارزان كمونيست 
) / توفان(حزب كار ايران / فرقان / آرمان مستضعفين / گروه نبرد ) / شفق سرخ(

وحدت / متحد چپ / جنبش انقالبي دموكراتيك زحمت كشان گيالن و مازندران 
سازمان خلق / اتحاد انقالبي / كانون ارشاد /اتحاد براي آزادي كار / كمونيستي 

  . حزب دموكرات كردستان / عرب 
  : اند كردهزير جان شان را فداي آرمان و مردم شان   هاي اين قربانيان، به شيوه

/ زجركش / زير شكنجه / فاسد جامعه   ي درگيري با پاره/ حلق آويز / تيرباران 
  .انتحار زير فشار / سوزاندن 
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هفتاد و هشتاد و حاال كه با چاپ دوم اين   هاي وم دهه شصت و دههدر نيمه د
ايم، شبيخون تاتارها به دانشجويان، دانش آموزان،  كتاب وارد دهه نود شده

هائي كه در سوداي آزادي و آزادگي شب را  معلمان، زنان، كارگران، و همه انسان
ته است كه بيان ، چنان شدت هولناكي گرفرسانند ميبه صبح و صبح را به شب 

  . گنجد آن در هزاران صفحه كتاب هم نمي
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به شب در آمده   هاي خرامان نسيم، به ريشه  هاي شاخه هرَس
  . ريشه در اطاعت رويش مي گريست. زد

شاخه بود كه در قلمرو نابسامان روزگار مي شكست و ساقه بود 
  . كه از فرود تبر مي ناليد

  
را به كدام سفينه پرتاب  هايش سنگ شهر، متحيربود كه

  . اند كرده
  

و  شد ميو تا  شد ميبه هر ديواري كه مي نوشتيم صبح، سياه 
  . مي ريخت

  
برهر گذري طنابي آويخته بود و بر هر طنابي نوشته بود مرثيه 

  .و سرود
  . در چشم هر سرودي، دو چندانِ مرثيه بغض مي بافتند

  .اندوه  ي اندازه از هر مرثيه تابوتي مي ساختند سه
  

چهلم باران را، مخفيانه از اين كوچه به آن كوچه   هاي حجله
  . بردند مي

اي، حريقِ جانگداز خاطره اي بود كه در پستوي  هر حجله
  . به شيون در آمده مي سوخت  هاي خانه
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كودكانِ به تنگ آمده از گزمگاني كه لباس عياران به تن 
ديوارهاي شكسته مي نوشتند و در داشتند، خود را؛ به يادگار، به 

  . انگشتان ترك خورده تازيانه مي كاشتند
  . و بر كمر باغ مي نشست شد ميتازيانه گلوله   ي شكوفه

  
ما، چنان خميده بود كه درختي كهن   ي خطه  ي زبانِ خراشيده

  .سال در امتداد پائيز
بر هر شيارِ زبان گُر گرفته تنديسي نشسته بود كه از درون مي 

  .پاشيد
  

  . به هر جاي زمين كه مي كوفتيم، خون فوران مي زد
  . درياي كشتي زده از حال رفته بود

هر ملواني از خويش ناخدائي مي ساخت و ناخدايان را، موج به 
  . ساحل مي دوخت

  
مهاجم به   هاي هـن الشـران را، تعفـآب و گياه و زراعت وي

  . كدورت كشانده بود
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يخته بودند، دلخوش به شعرهاي عهد مرداني كه از ميدان گر
  هاي پنداشتند و پياله رخوت، فوران مكدرِ خاك را زالل مي

  .سرخوش به هم مي كوفتند
  

سوختند پوزخند  مردان بي نشانه، برآنان كه مي تاختند و مي
  . كشيدند فصل خفته، نفير مي  ي و خود؛ در آستانه زدند مي

  . بودعاشقانه انتحار   هاي آخرين خبر مويه
  

1369 - 1359   
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  به اين قلم منتشر شده است
  : شعر

  مجموعه ترانه ها                 تميشه    –   1
       شعربلند       پادر ركاب خويش    –   2
  شعر بلند         كلمات گمشده    –   3
  مجموعه شعر         شعر تبعيد    –   4
  مجموعه شعر                   روزهاي علف    –   5
  مجموعه شعر     از خيابان سپيدار نقره اي برگرد    –   6
  مجموعه شعر         آوازهاي پناهنده    –   7
  مجموعه شعر         اين ابر اين زمين    –   8
  مجموعه شعر         اين هزاره سوم    –   9

 مجموعه شعر        وسعت ساده    – 10
  وعه شعر مجم        به لطف آفتاب      – 11
  مجموعه شعر        مهتاب   هاي پله    – 12
  مجموعه شعر        تو    هاي ساقه    – 13
  مجموعه شعر      جنگل خيز آفتاب     – 14
  مجموعه شعر      سرزمين و لبخند     – 15
  مجموعه شعر        تو   هاي عطر خنده   – 16
  مجموعه شعر       شمال و جنوب دلتنگي در    – 17
  شعر بلند      مار ذهن شب تاريخ ش   – 18
  مجموعه شعر      ي ديگرناخدائي با آهنگ   – 19

  :ترجمه 
  رومن گاري     رمان     تربيت اروپائي   – 20
  ارنست همينگو    رمان   بهاري     هاي سيالب   – 21
  اروينگ استون     رمان    آنها كه دوست دارند    – 22
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 )جلد چهار (                                        

 بسيسومعين      مجموعه شعر             بسيسو   – 23
    گوارا   ارنستو چه                               سوسياليزم و انسان    – 24

  فيدل كاسترو                                          
  نوام چامسكي        :     هاي مقاله      آزاديبخش امريكا     هاي بمب   – 25

   آروند هاتي روي                                                  
        ميالن ري  

  رابرت دريفوس          )پروژه امپراتوري امريكا(    بازي شيطان   – 26
  ) دو جلد (                   

  استيفن كينزر    قرن آمريكائي تغيير رژيم ها      براندازي    – 27
  )از هاوائي تا عراق (                                     

  ژرژ پليتسر            اصول مقدماتي فلسفه   – 28
  :آثار ديگر 

    رمان              شير قافالن كوه   – 29
     ها مجموعه مصاحبه          بلند  هاي كوتاه انديشه  هاي لحظه   – 30
  خاطرات زندان         قبيله آتش در تله گرگ    – 31
    - 1377چاپ اول             ون تاتارها شبيخ   – 32

  1390چاپ دوم   
  پنج مقاله        تناقض دموكراسي و جمهوري اسالمي   – 33

  تحليل    »                              سبز«  كالبد شكافي   – 34

  : كارهاى مشترك 
  يبا فريدون ايل بيگ        نمودارى از شعر امروز ايران    – 35

  با فريدون ايل بيگى    چهار شماره    گن جنگ ج   – 36

  ،  پورسعيد سلطانبا         پنجمين جنگ جگن   – 37
  ،ناصر رحمانى نژاد               
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