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پدرش از صیادان . محمد، در یک خانواده کارگری بزرگ شد. است« محمد خوش ذوق»ماال، خاطرات زندگی و زندان 

محمد بعد از صیادی، در . ر سال های جوانی مدتی را به صیادی در دریای خزز پرداختبنام انزلی بود و خود وی نیز د

 . اداره بندر و کشتیرانی انزلی به تعمیر جرثقیل مشغول شد

محمد، به دلیلی این که ستم و استثمار را با تمام وجود خود لمس کرده بود راه رهایی را در مبارزه با ساتراتژی 

 . زندگی اش را وقف مبارزه و رهایی هم طبقه ای هایش کرد کمونیستی می دید، تمام

مردم ایران، به یک چهره سرشناس محبوب و فعال جنبش کارگری کمونیستی، سازمانگر و  75وی، با پیروزی انقالب 

از سوی سازمان چریک های فدائی خلق ایران،  ۵٨وی، در سال . تاثیرگذار در اعتصابات کارگران بندر در انزلی شد

 . کاندید دور اول مجلس شد

محمد نویسنده کتاب ماال، شرح زندگی و دوران زندان اش را با تحلیل تحوالت و وقایع سیاسی در جامعه و درون 

زندان، تنفر و نفرت خواننده را از سیستم سرمایه داری و حکومت اسالمی سرمایه داری چندین برابر می کند و مشوق 

وی در  .آن به نفع کارگران و محرومان و آزادی خواهان جامعه است و در جهت واژگونی مبارزه پیگیر علیه این سیستم

قطع آن کمی بزرگ تر از کتاب های معمولی است خواننده را  ، یعنیصفحه ای خود که به قطع وزیری 74٨این کتاب 

در زندان های  مت اسالمیحکو و تجاوز، شکنجه و اعدام شکنجه و اعمال وحشیانه دستگاه سرکوببا انواع و اقسام 

و هم چنین مقاومت زندانی در برابر این همه وحشی گری های بازجویان،  چالوس و الهیجان ،رشت ،تهران، انزلی

 .آشنا می کند شکنجه گران و زندان بانان و امید به رهایی،

*** 

 

 

 :بخش هایی از این کتاب را مرور می کنیم

معیشت . دنیا گذاشتم  کش پا به پرجمعیت و زحمت  ، در یک خانواده«انزلی بندر»سیاحتی در شهر صیادی و  7235مرداد ماه سال »

اکثر ماالیان بندر انزلی، عالوه بر این که مجبور بودند در . زحمتکش گیالن، وابسته به دریا بود( صیاد)« االیم»پدرم مانند هزاران 

از گ قرار داشتند؛ خطر غرق شدن در دریا و خطر تیراندازی مر فرسا کار کنند، همیشه در معرض خطر سرما و گرمای طاقت

شدند، باز هم با فقر دست  ماالیان با آن همه مشقتی که متحمل می. که در شیالت مستقر بودند سوی ماموران مسلح منابع طبیعی

معنوی از سوی یک نهاد، جز رنج و  مالی و  هم با ابزار و ادوات ابتدایی، بدون پشتوانه چون از کار صیادی، آن. گریبان بودند به 

کشیدند، گاه با  رغم رنجی که در میان امواج می آمد که ماالیان علی بسیار پیش می. شد نانی بخور و نمیر، چیز دیگری حاصل نمی

ص ) «...آمد اندک روزانه به چنگ نمی  صیدی هم اگر در میان بود، از آن چیزی جز هزینه. گشتند های خالی به خانه باز می دست

۵ ) 

من شاهد زندگی پر رنِج این . کش گیالن بود ها، زندگی در رنج و محنت، سرنوشت محتوم بخشی از صیادهای زحمت سال  در آن»

شان خالی،  دست. شان بود ها جزء جدانشدنی زندگی ذلت فراوان، خطر مرگ و مقروض بودن به سّماک. بودم  طیف از جامعه

 (6ص ) «...شان بودند ی فرزندان رمندهنان و همواره ش شان بی سفره

شان کار  احترامی از سوی کسانی که برای گناه در سراسر دنیا، از دوران شیرین کودکی جز رنج و بی من مانند هزاران کودک بی»

ربوط به فقر و شود از خاطرات و تصاویر م کنم، ذهنم پر می ام که فکر می به کودکی. چیز  یاد ندارم؛ هیچ  کردم چیز دیگری به می

 (6ص ) «...دارها قربانی شدند های ماشین سرمایه دنده رنج هزاران انسانی که زیر چرخ

همواره . شدم ذره آب می شد، ذره من مانند خیل عظیمی از کودکانی که در گوشه و کنار ایران تمامی استعدادشان در نطفه خفه می»

ها کرده و  آن  ها کودک را قربانی منافع کثیف اربابان زر و زور، میلیون ریر ناشی از ستم طبقاتی و بی دادگدر طول تاریخ، فق

 .بارشان افزوده شود، همیشه نیاز به قربانی دارند ها برای این که چند صباحی بر عمر نکبت آن. کند می

ی از آشنایان، ابتدا جز ادرست یکدر تهران با راهنمایی ن. سالگی به کمک برادرم به تهران رفتم  نوجوانی، در سن سیزده  در آستانه

آزمایی شدم که  بلیت بخت  ای که بتواند مرا رشد دهد، فروشنده جای فراگیری حرفه به . یی، نتوانستم شغل دیگری پیدا کنمکار پادو

 .خالی از دردسر هم نبود

جا  خواهد در آن اشتند هر کس دلش میگذ گرفتند و نمی های تهران را یک یا چند بساطی در دست می در آن تاریخ هر یک از خیابان

ها و یا بلیت  کردند تا اجناس مورد نظر آن های فقیر را اجیر می ها تعدادی از کودکان خردسال دختر و پسر از خانواده آن. کار کند

 (5ص ) «...آزمایی بفروشند بخت

قران از آن را هم به  3دادند و  قران حقوق می 75در آن زمان به سربازهای وظیفه، . به سربازی رفتم 72۳5ماه سال   من بهمن»

 73توانستیم یک بسته تیغ ناست  با این پول فقط می. گذاشتند قران در دست سرباز می 7۵به این ترتیب، . کردند عنوان مالیات کسر می

دادند، یک قوطی واکس و  ار میماه یک ب  تنها چیزی که هر شش. خود ما بود  تهیه لوازم بهداشتی نیز به عهده. قرانی خریداری کنیم
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بعدها با توجه به . مزه و تنها قوت الیموت بود و از میوه و لبنیات جز پنیر خبری نبود غذا نیز بی. مصرف بود دوجفت جوراب بی

ز کردند نی تومان افزایش یافت و کسانی که از رفتن به سربازی خودداری می ۵تورم روزافزون اقتصادی، حقوق سربازی به ماهی 

ص ) «...دادند دری را به سربازی ترجیح می ها دربه شدند و سال ها به ناگزیر متواری می با این وضع، بعضی. شدند مجرم شناخته می

7۵) 

و بیش از تهران و رشت و  های فدایی خلق نیز کم های چپ به خصوص سازمان چریک نشریات جریان 72۵5اوایل سال »

کنم  حاال فکر می. کردم گرفتم و داخل اداره توزیع می های فدایی خلق را می ریات سازمان چریکمن نش. رسید الهیجان به انزلی می

بیرون از محل . ها معرفی کردم طور رسمی هوادار آن  نادانسته خود را به. توزیع نشریات سازمان، در محل کارم اشتباه بزرگی بود

های سیاسی متعهد اجازه ندهند اشتباهی که  ر آینده کارگران پیشرو و سازمانامیدوارم د. کار نیز با همین عنوان به فعالیت پرداختم

های  طور علنی با حرکت  در محل کار کماکان بخشی از کارگران بارانداز به. کارگرانی چون من نادانسته انجام دادند، تکرارشود

ها را علیه ما تحریک  تر آن اه در این اداره، بیشداد که شعارهای تند ضد ش ها نشان می گیری آن موضع. کردند مردمی مخالفت می

سری  با این هدف، یک. گیر و جلوگیری از تفرقه بین کارگران بود ترین راه ممکن شعارهای صنفی همه بنابراین اصولی. خواهد کرد

سالی بود از  ساله که چند  کماهه و ی  از جمله استخدام کارگران قراردادی سه. مطالبات عمومی و اساسی  را نوشتیم و تنظیم کردیم

کرد؛، افزایش دستمزد، بهداشت محیط  ها خودداری می حق مزایای کارگران دایم برخوردار نبودند و اداره نیز از استخدام دایم آن

گران واحد همین منظور با بعضی از کار به. کارگران را دوشیده بودند و تعویض مدیرکل اداره  کار، لغو قرارداد پیمانکارانی که شیره

روز صبح   یک 72۵5ه بودم که اوایل تیرماه سال الهنوز درگیر این مس. ه را درمیان گذاشتمالنشانی و تعمیرات، مس دریایی و آتش

دستور رسیده : شما بازداشت هستین، پرسیدم چرا؟ گفت: گفت« طلوع»رییس حفاظت، . از سوی بخش حفاظت اداره من را خواستند

مهم : شه، پاسخ دادم برایت بد می: گفت« طلوع». نم؟ لحظاتی در دفتر حفاظت نشستم و بعد بیرون رفتمکه شما رو بازداشت ک

 (36و  3۵ص )« ...نیست

دولتی  شوراهای کارگری تشکیل شده   های دولتی و نیمه ها و اداره قبل و بعد از سرنگونی شاه در شرکت نفت و خیلی از کارخانه»

ولی ما کماکان . شدند، اما کنترل محل کار را در اختیار خود گرفته بودند وی دولت موقت تایید نمیاگرچه این شوراها از س. بود

. کردند که شورای کارگری، کمونیستی است افراد مذهبی تبلیغات می. هم اشاره کردم طورکه قبالهمان . درگیر تشکیل شورا بودیم

از سوی دیگر بعد از سرنگونی شاه، جابجایی زیادی در . دانستند آن می پافشاری مرا برای تشکیل شورا دلیلی بر کمونیستی بودن

بازی ریش  اکثر مسئوالن سازمان بنادر و کشتیرانی از روی پدرسوختگی و شامورتی. سطح مسئوالن دفتر مرکزی انجام گرفته بود

ارمندان و کارگران مذهبی و رند اداره با عنوان و دیگر ک« مرشدزاده»متعاقب آن . کردند و پشم گذاشتند و تسبیح در دست هللا هللا می

کارمندان . وجود بیاورند بندی به کردند بین کارگران، صف های مختلف تالش می ها به بهانه آن. ورزیدند شورای کارگری مخالفت می

از . سو تحت فشار بودم از هر. دانستم با شرایط موجود چه باید بکنم نمی. کردند منفعل نیز ناظر بر کشمکش ما بودند و مداخله نمی

دیدم در سایر نقاط کشور، حتا در بنادر جنوبی شورای  سو مخالف تنش و بحران در محیط کار بودم و از طرفی دیگر هم می  یک

 .ما چیز دیگری بود  های اداره آوردند که شورا تشکیل دهیم، اما واقعیت ما فشار می از بیرون نیز به . کارگری تشکیل شده است

تحقق . دو ضربدر دو مساوی با چهار باشدا ام که تئوری مارکسیست مانند معادالت ریاضی نبود که حتم امروز به این نتیجه رسیده 

و اجرای صحیح عدالت اجتماعی ( اعم از مالی و معنوی)های فقر، منافع آدمی  آن بستگی به میزان رشد مردم و شناخت آنها از ریشه

 (25و  26ص )« ...کل جامعه داشت و داردو دموکراسی حقیقی برای 

شان،  لوف به تبعیت از رهبری آستان بوساها طبق عادت م آن. تر از آش شده بود ای داغ انزلی نیز کاسه  تشکیالت حزب توده»

انزلی   ب تودهتشکیالت حز. رفتند دیدند، در واقع با کله راه می های درون جامعه بسته و همه چیز را وارونه می چشم را بر واقعیت

های  های سیاسی برانداز و مخالف سیاست زد و در ازاء آن سازمان یید میاهای رژیم مهر ت درکمال بی مسئولیتی بر تمامی جنایت

این تشکیالت در رابطه با وقایع انزلی، یک اطالعیه صادر کرد و ماالیان و مردم را . زدند شوروی را برچسب آمریکایی می

. های ماجراجو و عوامل رژیم سابق و محافلی که توجهی به نتایج نهایی اقدامات خود ندارند معرفی کرد گروهتحریک شده از سوی 

 (۵2ص )« .گیرم گواه می 72۵٨تا پایان اسفند  72۵5کپی اطالعیه کذایی و ضد انسانی از اسناد این حزب را از شهریور 

من را به پالژ پیشآهنگی که توسط گروه ضربت مصادره و . شدم، توسط پاسداران گروه ضربت دستگیر 72۵1اوائل شهریور »

های این ویال که تبدیل به سلولش کرده  من را در یکی از اتاق. این، اولین تجربه زندانم بود. تبدیل به زندان شده بود، منتقل کردند

ها به گرمی  آن. شناختم ها را می آن  همه. دانی بودندهای مختلف در این سلول زننفر از اهالی انزلی به اتهام 7۵تعداد . بودند، انداختند

: گیرید؟ گفتندپرسیدم که چرا شام نمی. شام لوبیا پلو بود، ولی زندانیان شام نگرفتند. وقت شام، نگهبان شام آورد. از من استقبال کردند

رش داده بود تا همسرش به تعداد زندانیان شام شاهپور تهرانی، زرگر خیابان سپه انزلی، سفا. امشب همه ما مهمان آقا شاهپور هستیم

از . شناختم شاهپور را از نزدیک می. کرده بودند شاهپور تهرانی را به اتهام مشروب و قمار دستگیر. درست کرده و به زندان بیاورد

رشوه خواست ندادم، این بود نژاد از من مبلغی فالنی، فرمانده گروه ضربت روحانی: شما را چرا دستگیر کرده اند؟ گفت: او پرسیدم

 ( 5۳ص )« ...وگرنه قمار و مشروب همش بهانه است. که دستگیرم کردند

زندگی بردوشم مانده  بیکار شده و بار سنگین هزینهوسیله عمال   بدین. سر بردم که آزادم کردنده ساعت در بازداشت ب ۳4 احدود»

 (5۵ص )« .بود

. پزی باز کردیممین هزینه زندگی، با یکی از هواداران، شراکتی رستوران کتهااگزیر برای تن. بعد از آن که کارم را از دست دادم»

برای بار دوم گروه ضربت، من را به اتهام آشوب و تحریک کارگران  72۵1اوایل مهرماه . رستوران بیش از یک ماه کار نکرد

 (5۵ص )« ...داخل اداره بندر، دستگیرکرد



چند ساعتی با چشم باز . آهنگی بردندو به ویالی پیش خیابان دستگیر پاسداران گروه ضربت من را در. اما ماجرای دستگیری دومم»

مواد مخدر و نفوذی برای  و رفت و آمد افراد بومی را که به عنوان خریدار و یا فروشنده( دفتر یا اتاق نگهبانان)در زیر هشت نشستم 

روزها در بندر انزلی، هنوز چشم بند و شکنجه روی افراد   الزم به ذکر است که آن. دمکر کردند، تماشا می باند گروه ضربت کار می

در  اگر دختر و  پسر را صرفا. شدند یزدند که همراه با زنان یا مشروب دستگیر م فقط کسانی را شالق می .شد سیاسی اعمال نمی

تا  ٨۳فرستادند و هر یک را، به بازجویی کرده و به دادگاه میتک،  ها را تک کردند، اول آن معمولی دستگیر می یک دیدار عاشقانه

در . کان خوبی باز کرده بودنددپرست جمهوری اسالمی، در واقع، سردمداران حریص و مال. کردند ضربه شالق، محکوم می 734

در . شالق نیز قابل خریداری بودندارتباط با ایدئولوژیشان نبود، جرایم گوناگون از جمله حکم قوانین بدوی جمهوری اسالمی، که بی

اگر . آوردند شان به عقد هم در می ارتباط با همین قانون قرون وسطایی، بعد یا قبل از اجرای حکم دختر و پسر را بزور و به رغم میل

ضربه شالق   734تا  ٨۳ها  خواستند آن مبلغ را پرداخت نمایند، به هر کدام از آن کسانی توان خرید حکم را نداشتند و یا نمی

 .زدند می فروش یا کسانی که خارج از ازدواج ارتباط جنسی داشتند، قبل از سنگسار و اعدام نیز شالق مردان و زنان تن. زدند می

بازجوی گروه « فردوسی،»به هررو بعد از چند ساعت، . زدند خورهای بینوا را هم درمالء عام و یا داخل زندان شالق می عرق

. من را به همان سلولی که مدتی قبل در آن به سر برده بودم فرستادند. برخوردی دستور داد من را به سلول بردند ضربت آمد و بدون

 (55و  56ص )« .شناختم ها را می ترکیب زندانیان تغییر کرده بود ولی اکثر آن

علت دستگیرش را پرسیدم، او . محترمی بوداو غیربومی و آدم تحصیل کرده و . دیده بودم زندانی جدید آوردند، او را قبال یک روز»

ها  ولی طبق قوانین بدوی زن ستیز اسالم، هر دوی آن. ها فقط یک دیدار معمولی داشتند آن. را با زنی که مهمانش بود گرفته بودند

رمانده گروه گفته خودش، از فه ب. او نگران زن همراهش بود. ضربه شالق به اضافه عقد اجباری محکوم کرده بودند ٨۳را به 

ضربه  76٨فردایش » به نقل از نگهبان. او یک شب بیشتر پیش ما نماند. ضربت تقاضا کرده بود که شالق زن را هم به او بزنند

او بعد از خالصی یک جعبه شیرینی خریده و توسط زندانبان  «به عقد  هم در آوردند ها را اجبارا شالق به پشتش زدند، سپس آن

 . ودبرای ما فرستاده ب

. این، تنها یک نمونه از سرگذشت تلخی بود که جمهوری اسالمی برای هزاران دختر و پسر یا زن و مرد به اجبار رقم زده بود

حکومت دینداران، . آورد رغم میل به عقد هم در می ها را  علی زد و بعد آن شان شالق میبه جرم دیدار معمولی ابتدا بر پشت اصرف

شان فرستاد تا به حرمت انسانیهایشان دستگیر و دختران را به پزشک قانونی میها حتا داخل خانه در خیابان هزاران دختر و پسر را

 (٨۳ص )« ...شان را هم قانون شرع گذاشته بودندتوهین نماید و نام عمل کثیف

با توصیه .  هزینه زندگیمان را اداره کنم انداز کافی هم نداشتم که الاقل چند ماهی بتوانم بیکار شده بودم و پس بعد از آزادی عمال»

کشتیرانی  نام خونساری مدیرعامل بنادر وه فردی ب. دوستان، شکایتی تنظیم کردم و به دفتر مرکزی سازمان بنادر به تهران رفتم

برد از او خواستند تا شان را ن بعد از بحث و گفتگو، او جواب داد که فریدون انصاری و دیگران که نام. از او وقت گرفتم. کشور بود

. از صدور حکم اخراج خودداری کرده و این کار را به خودشان واگذار کرده بود: گفت طور که او   آن. حکم اخراج من را صادر کند

هایی را که علیه من از سوی  در همین رابطه نامه. مشکل شما با رییس اداره بندر و کشتیرانی انزلی است نه دفتر مرکزی: او گفت

ها تا قبل این نامه. دست آوردمه نوشته شده بود، ب( بندر شاهپور سابق)ریدون انصاری و انجمن اسالمی  به دفتر مرکزی و بندرامام ف

مرداد ماه  ٨اما بعد از دستگیری سومم در . از دستگیریم، در قسمت بایگانی خصوصیم در محل کارم در اداره بندر موجود بودند

در یکی از . برد ها را از بین می ها کشف و علیه من به کار گیرند، آن به گمان این که ممکن است مدارک ، یکی ازکارگران63سال 

بندر و کشتیرانی بندر امام   ها، انجمن اسالمی بنادر و کشتیرانی و فریدون انصاری که عضو این انجمن جهنمی بود، از ادارهنامه

بعدها آگاه شدم دادگاه اداری تشکیل گردید . تشکیل داده و حکم اخراجم را صادر نماینددرخواست کرده بودند تا برایم دادگاه اداری 

کند چون محمد خوش ذوق خود را به این اداره معرفی نکرده  ای در جلسه داشت، اشاره می ولی شورای کارگری آن اداره که نماینده

تواند کسی را  دادگاه اداری این اداره، نمی ،رو از این. شود محسوب نمیکار او جز پرسنل این اداره   است، لذا طبق قانون اداره و اداره

ی بندر و کشتیرانی بندر  این امر در حیطه وظایف اداره. که جزء پرسنل این اداره نیست دادگاهی و برایش حکم اخراج صادر نماید

. محکوم یا تبرئه نماید... انضباط و متمرد و بیذوق دادگاه اداری تشکیل داده و او را به عنوان  انزلی است تا برای محمد خوش

 (٨1ص )« .دهند بندر و کشتیرانی انزلی عودت می  ناگزیر، پرونده را دوباره به اداره

امان برف بی. توانستم پیش دوستم برگردم یک شب سرد و برفی دیگر، نمی. در طول دو سال زندگی مخفی، خیلی سختی کشیدم»

ها در آن وقت شب کارم خطرناک  با کنترل شدید خیابان. رفتم ها ویالن و سرگردان تند تند راه می در خیابانبارید و از شدت سرما می

ها  نیمه شب بود و خیابان. زدند های تهران چرخ می گشت، مانند سگان ولگرد، در خیابان ها و پاسبانانکمیته گشت ثارهللا و. بود

آهن  به سمت میدان راه. شناختم خوشبختانه تنها امتیازم این بود که تهران را خوب می. ادد سرمای کشنده آزارم می. خلوت شده بودند

شد زیاد نشست چون  ای وارد شدم، اما نمی خانه  برای نوشیدن چای به قهوه. ها در این محل باز بودندخانههنوز بعضی از قهوه. رفتم

-چیهنوز چای اول را در دست داشتم که کمیته. کردند همه را کنترل می ند وآمد خانه می دم به ساعت، گشت کمیته و سپاه، داخل قهوه

ها  گویی، همه با این کلمه از قبل آشنایی داشتند و زبان. هایشان را بیرون بیاورند خانه آمدند و دستور دادند تا همه زبانها به داخل قهوه

خانه معتاد اکثر مشتریان قهوه. زبانم را بیرون آورده و نشان پاسداران دادممن هم ناگزیر، . را بیرون آوردند و به پاسداران نشان دادند

 (1٨ص )« .چند تن از معتادان را با خود بردند. تشخیص داده شدند

نگران خود و . قرار ساده هم خطرناک شده بود حتا اجرای یک. شد کاری انجام داد نمی شد، عمال ضاع روز به روز بدتر میاو»

مشخص بود که سازمان، از انطباق خود با شرایط  از سوی دیگر کامال. دستگیر شویم نی بودم که هرلحظه ممکن بوددیگر هوادارا

از اول تیر ماه . هیچ معلوم نبود چه کسی، مسئولیت سازماندهی هواداران سرگردان را به عهده دارد. عاجز است عمالپلیسی موجود 



. های تهران و محالت بودم شاهد اوضاع نابسامان و بگیر و ببند فعاالن سیاسی در خیابانکه به تهران فرارکردم، پیوسته  7264سال 

پیشنهادهایی نیز ارائه . به همین منظور طی یاداشت اعتراضی، مشاهدات و در عین حال نظرم را برای مرکزیت سازمان نوشتم

د، یا اینکه از تیررس سگان شکاری رژیم دور نمایند و به جای کید داشتم تا کادرهای شناخته شده را به خارج بفرستنااز جمله ت. کردم

شاهد : چون. تر و بی خطرتر با عموم مردم در ارتباط باشندپخش و توزیع نشریات، یک رادیو قوی سراسری ایجاد نمایند تا راحت

ای کوچک و زنان و مردان ُمسن در هکه توسط بچه یا این. شدند بودم که افراد زیادی به خاطر پخش یک برگ اعالمیه، دستگیر می

ای این تیپ افراد به خاطر احساسات مذهبی و پاره. که کسی به این تیپ جاسوسان رژیم شک کرده باشد رفتند، بدون این محل، لو می

 (742ص )« .گرفتند مورد سوء استفاده رژیم قرار می... خانه وهای خواربار، دوچرخه، لوازمتر مانند سهمیه امتیازات بیش

تر  بیش. کردم، چند بار به دالئل امنیتی، امکانات و محل سکونتم را از دست داده بودم طی مدتی که در تهران زندگی مخفی می»

ر چون پ. رفتند انند من به شمار میهای تهران، جایی مناسب برای افرادی م پارک. بردم اوقات بیکاریم، به پارک شهر تهران پناه می

 ... یکار و گرسنه، باندهای دله دزد، دالالن کوپن ارزاق، بنزین و غیرهبودند از افراد ب

در واقع، جزء ولگردان داخل . داخل پارک، با چند تن دالالن کوپن ارزاق و بعضی از سارقین خرده پا دوستی برقرار کرده بودم

روزی داخل پارک اتفاق جالبی برایم پیش . ختمشنا موران مخفی داخل پارک را میاها بود که م از طریق این. پارک جا افتاده بودم

 (74۵ص )« ...آمد

او . ، هنگامی شروع شد که همکارم تقی، از انزلی به تهران آمد7263مرداد ماه  5ماجرای دستگیری سومم در تهران، غروب »

از کالم تقی، . انددستگیر شده تمامی هواداران تشکیالت انزلی: پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت. رسید نگران و آشفته به نظر می

 (741ص )« ...مشخص بود که ضربه، از تشکیالت انزلی به سایر نقاط گیالن هم سرایت کرده است

از این رو بود که بعد از چند روز، پای من را هم به . تر بود کریم زارع، از جمع دستگیرشدگان، آش تواب شدنش از دیگران داغ»

بندر یعنی احمد، محمود و تقی را دستگیر   خواهید، کارگران اداره ذوق را می کند، اگر خوش وصیه میبه بازجویان ت. کشد میان می

احمد را  سر سفره عقد کنار عروس و محمود را در خانه اش . روند های احمد، محمود و تقی میبه در خانه اها هم فور آن. کنید

ها  کنند، آن احمد و محمود را شکنجه می. ها قرار دهد ا در جریان دستگیریکنند، اما تقی به تهران آمده بود تا من ر دستگیر می

 (774ص )« ...گویند از خوش ذوق خبری نداریم، اما تقی اطالع دارد می

مان و فیلم، بلکه یک نه خواب و خیال است نه رویا و ر اما خاطرات زندانیان سیاسی شکنجه شده در نظام بدوی جمهوری اسالمی،»

های  تعداد کمی از انسان. شود ی بالزده ما تکرار می لخ و دردناک است که به وقوع پیوسته و هر روزه و پیوسته در جامعهواقعیت ت

چنان  این عزیزان با وجود زخمهای درمان ناپذیری که بر جسم و روحشان خورده، هم. جان به در برده، هنوز زنده و شاهد هستند

کشم، در جای جای بدنم درد ناشی از  ام هر نفسی را که می من، به عنوان کسی که شکنجه و آزار دیده. اند استوار و متعهد باقی مانده

کند، مانند  خواهم، گذشته را به دست فراموشی بسپارم اما او من را رها نمی کنم و می حقیقتا تالش می. کنم شکنجه را احساس می

شماری نیز  های بی ایم، بلکه شاهد شکنجه و اعدام انسان ها شکنجه و آزار دیدهما زندانیان سیاسی، نه تن. پوست به تنم چسبیده است

 (775و  776ص )« .ما پاک نخواهد شد  ها، از خاطره رو هرگز این جنایت از این. ایم بوده

از . شان ندادم در مقابل ضربات کابل، سکوت کردم و جوابی به اراجیف. زدند که یک آدرس از من بگیرند می. دست بردار نبودند»

بدنم هم ناشی از گرما و عرق  خیسی. به هوش آمدم، خیس آب بودم هنگامی که. ام را چنان فشار دادند که از هوش رفتمغیظ، بیضه

 .در دهانم فرو کردند و پتوی کثافت لعنتی را رویم انداختند و دوباره با کابل، به کف پاهایم زدند اکهنه را مجدد. م با خون بوداتو بدن

کابلی که بر . سه عدد کابل نمره شش را به هم گیس کرده و با نوار دوچرخه رویش را پوشانده بودند. از زیر چشم بند، کابل را دیدم

رزاز و علی یکتا دوست از اهالی انزلی و  زدند، جعفر پور شب اول کسانی که کابل می. زدند، شکل مارپیچ مثلثی داشت کف پایم می

بازجوها عبارت بودند از حسین عابدین دوست، سربازجو از اهالی خشک بیجار، . شک بیجار خمام بودندنگهبان داوودی از خ

زدند،  ایستادند و نعره می بازجویان به نوبت باالی سرم می. یوسفی یا حسینی از فومن و اصغر درویشی از کپور چال انزلی بودند

خودم را به بی هوشی زدم تا ضربات کابل را که بیرحمانه بر . رو به اتمام بودتحمل، . فرستیم ات را برای مادرت می بگو کافر جنازه

رزاز، فندک روشن کرد و زیر صورتم گرفت و تمام  برای به هوش آوردنم، جعفرپور. تر تحمل کنمزدند، راحت کف پاهایم می

بوی سوختگی، . فریادم بلند شد. وزانده بودپارچه داخل دهانم آتش گرفته و لبانم را س. بدجوری سوخته بودم. صورتم را آتش زد

 (771ص )« .گفتند که چه بوی گندی دارد خندیدند و می در این وضعیت، بازجوها قهقهه می. فضای اتاق بازجویی را پرکرده بود

وکرات کنم که در البالی الشخوران جمهوری اسالمی دنبال افرادی دم های سیاسی و اشخاصی فکر می بعضی اوقات، به جریان»

فهمیدند که  شدند، آنوقت می ها چند صباحی در چنگ هیوالی چند سر کریه جمهوری اسالمی، گرفتار می اگر این. گردند می

های  اگر شرایط جهنمی زندان. سردمداران و حتا دون پایگان این رژیم، به هیچ اصلی از انسانیت پایبند نیستند و نخواهند بود

دادند که چنین افکار ناپسند و  کردند حال با هر مرامی که بودند هرگز به خود اجازه نمی می جمهوری اسالمی را شخصا تجربه

به نفع آخوندها و سیاّسان یقه سه سانتی درون و بیرون از قدرت رژیم تبلیغ  های خود غیرانسانی را در نشریات یا در سخنرانی

 (737و  734ص )« .نمایند

های هولناک  صحنه آوری کنم با یاد که به گذشته فکر می اگاه. برم رنج می ار من گذشت واقعآوری آن روزهای جهنمی که ب ازیاد»

 .حقیقت کار آسانی نیست نوشتن آنچه که برمن و امثال من گذشت در! کنم چگونه از آن جهنم جان سالم بدر بردم تعجب می

وظیفه است والجرم  ،سوی دیگر از. گذارد رجای نمیرنج و شکنجه و آزار روحی چیز دیگر برای فرد شکنجه شده ب آوری جزیاد

های عمیق جنایت را همان طور  آن نیست که تمام لحظات و صحنه  اگرچه قلم را توانایی. باید نوشت تا به گرد فراموشی سپره نشود

 (73٨ص )« ...ای مثل من سندهای زنده هستیم افراد درد کشیده. که واقع شده بازگو کند



زاد  اله سیاه کشیدند و رویم پتو انداختند وبه دفتر آخوند قتیلسرم ک. ن را سوار یک پیکان کردندشکنجه مداوم م بعد ازیک هفته»

پاسداران به یک دیگر . بردند تعدادی پاسدار به تماشا ایستاده بودند زمانی که من را کشان کشان به داخل سالن آمفی تئاتر می. بردند

. اش را پنهان کند زاد نیز از دیدنم نتوانست تعجب آخوند قتیل. فی به پاسداران تذکر داد که سا کت شوندیوس. اش کردند گفتند داغان می

به خاطر مشتی کافر ضد انقالب خودت را داری فدا ! ببین چه به روز خودت آوردی: زاد گفت بعد از چند لحظه سکوت آخوند قتیل

آخوند خبیث و بد . دت را نجات بدهی؟ بیا همه چیز را بگوجانت را خالص کنکنی تا جان خو چرا با برادران همکاری نمی.کنی می

. ای نبودم وچیزی ندارم بگویم کاره: کنی؟ جواب دادم کرد دوباره تکرار کرد چرا همکاری نمی نهاد به زعم خود با من اتمام حجت می

 (724ص )« ...وانیم تو را به درک واصل کنیمت ما ازتو به اندازه کافی مدرک داریم هر وقت بخواهیم می: زاد، گفت قتیل

ام قرارداد چند بار  اش را بیرون کشید، یک گلوله درآن باقی گذاشت وروی شقیقه رودبار که گذشتیم درویشی خبیث و بد نهاد کلت از»

کنی، او  ی کارخطرناکی میبه درویشی گفت تو دار. پاسدار همراه اعتراض کرد که ما باید او را زنده به تهران تحویل بدهیم. چکاند

به کف دستش . زد ام می با کلت برسرو صورت. درویشی بیمار بود و جنون شکنجه داشت. اعدامی است پس با زندگی ما بازی نکن

او تقلید کرده برکف دستش تف  از راننده همراه که قبل از انقالب جزء اوباشان غازیان انزلی بود،. زد کرد محکم برسرم می تف می

او هم جری شده . داد تر به او پروبال می بیش درویشی نیز. کوبید کرد و با یک دست فرمان را گرفته و با دست دیگر بر سرم می می

گیرکف  انگشتان دستم از زیر پاهایم، با الستیک خاک. داد کرد و قهقهه خنده سر می تر عملش را تکرار می درحین هتاکی با لذت بیش

سعی کردم آن را داخل سوراخ . اگهان انگشتم به چیزی شبیه چوب کبریت تماس پیدا کرد، آن را برداشتمن. پیکان در تماس بودند

در کمال نا باوری یکی . چوب کبریت را چند بار در سوراخ کلید دست بند باال و پایین بردم. دست بند فرو کنم و این کاررا هم کردم

 . انجام دادم، اما دست دومم خالص نشدهمین کاررا با دست دیگر . ام خالص شد از دستان

. نباید زنده به تهران برسم ناگزیر به فکر فرار افتادم. از منحرف کردن پیکان به سوی دره یا وسیله نقلیه سنگین منصرف شده بودم

قصدم این بود . اما مصمم بودم. توانم حتا چند متر بدوم تر از پایم نمی دانستم با بدنی ناتوان و پاهایی آش و الش شده و دمپایی گنده می

توانستم  تنها با این وسیله بود که می. گاه تهران نرسد تا پایم به شکنجه. که پاسداران را وادار کنم من را از پشت هدف گلوله قرار بدهند

ام  ازاسترس و نگرانی ای لحظه. ام را عملی کنم بله منتظر فرصت مناسب شدم تا نقشه. ازبه خطرانداختن جان دوستانم جلوگیری نمایم

. خورد فکر دستگیری احتمالی دوستانم مانند خوره درونم را می. دادم شد به واقع مرگ را بر بازجویی درتهران ترجیح می کاسته نمی

سر کردم که پاسداران را  به لحظاتی فکر می. کرد ای از فکر اینکه زیر بازجویی تاب نیاورم و تن به همکاری بدهم رهایم نمی لحظه

چنین . کشیدم نگاه کردن به چشمان کسانی که لو داده بودم خجالت می در خیال خود هم از. ام قرار یا به در خانه یا محل کار کسی برده

 . شدم کردم و داشتم دیوانه می ای را مانند پرده سینما در برابر چشمانم مجسم می صحنه

. لوشان و قزوین توقف کرد  ترش بین جاده ساط میوه فروشی نزدیک آبکه پیکان درمقابل یک ب افکارناخوش آیند بودم غرق در

 از. بیرون رفتند تا هوا تازه کند درویشی و راننده در پیکان را بازکرده و. پیکان پیاده شد تا چیزی بخرد ام از پاسدار پهلو دستی

تلو تلو . شنیدم درپی را می م با صدای تیراندازی پیاصدای آی فرار کرد تو. فرصت استفاده کردم، بیرون پریدم و پا به فرار گذاشتم

سفانه امت. در اختیارم نبودند پاها اصل .وای دویدن روی سنگالخ چه دردناک بود. کنار جاده دویدم  های میوه خوران به طرف باغ

زمانی که . اصابت نکرده بودندها به من  از بخت بدم گلوله. حال رفتم ندویده بودم، بدنم سست شده زمین خورده از متر 7۵4بیش از

 (722ص )« ...زدند را می کردم بازجو و پاسدار با کلت باالی سرم ایستاده و دو نفره با لگد و پاشنه کلت دیوانه وار من چشم باز

یزی مجاری ادرار ونشیمن خون ر از. م نرسیده بودآب وغذا به اندازه کافی به بدن .روز بود که زیرشکنجه مستمرقرارداشتم 5»

ام در  پیراهن. دادند شلوار و پیراهن کاری که روزدستگیری برتن داشتم، بوی کثافت می. ام نیزفوق العاده پایین آمده بود وزن. داشتم

 (725ص )« .تقال تکه تکه شده به تنم آویزان بودند اثر ضربات مشت و ته کابل درحین کش مکش و

به گمانم . دفاع باشد بی ، تا ناظر بر شکنجه و وحشی گری بازجویان و فریاد زندانیانکیانوری را دم در اتاق بازجویی نشانده بودند»

 . اش را داغان کنند خواستند که او را تحقیر کرده و روحیه از این طریق می

مورد  حتا این روش را در. هم پاشیدن روح و روان فعاالن سیاسی بود شیوه های متداول بازجویان برای آزار و از این یکی از

نه اعضاء و هواداران تشکیالت حزب توده  سفانه نه کیانوری وامت. گرفتند شد هم به کار می تن شان که از خط قرمز خارج می پاره

یید و اعمال و رفتار ورند؟ حزب توده و هم فکرانش با تاخ هرگز نخواستند بپذیرند که ضربه را از کی و به چه علت و از کجا می

گری به ماشین سرکوب رژیم مالها در برابر افکار عمومی داخلی و بین  ی و در واقع با صدور جواز وحشیرژیم جمهوری اسالم

  تحمل آه و ناله ها خود تجربه کردم واقعا ه که بعدآن چ. های مردم و هم خود را به خاک سیاه نشاندند هم توده. المللی حقانیت بخشیدند

 (7۳4ص )« .تر بوده است سانی نبود و به مراتب از شکنجه بدنی کشندهافرادی که زیر شکنجه قرار داشتند کار آ

کردم و چهره یکایک کسانی را که به زور شکنجه و یا با میل خود در صفحه تلویزیون ظاهر شده  هر بار به کلمه تواب فکر می... »

ام گرچه چیزی نداشتم  درتمام طول زندگی. لرزیدم کار و نادم نامیده شوم به خود می که خیانت کردم از ترس این بودند را مجسم می

. هار مذهبی بود که از سقوط به منجالب نجاتم داد ا غرور و شناخت ددمنشی سرمایداریتنها و تنه. اما با غرور زندگی کرده بودم

ماند؟ نه نه،  برای او چه باقی می د یا بزور از او بگیرند دیگردست بده دلیل از آن را به هر کند اگر هر انسان با غرورش زندگی می

 (7۳3ص )« .دانستم که چند ساعت است در این حالت قرار دارم نمی. م با ننگ بوداتراز زندگی تو مرگ شرافتمندانه ارزشمند

ابزاری برای ادب و تربیت کردن ها خشونت و شکنجه را  ایران در محیط خانه، مدارس، محل کارو سربازخانه  بدبختانه درجامعه»

دانند و به سبب  برای مثال مادر و پدر فرزندشان را جزء ملک طلق خود می! دادنند شناسند و اعمال آن را نیز الزم و محق می می

وال یا این که مرد، زن را مانند ام! گذارند زنند و نامش را هم تربیت کردن می خطایی ولو جزیی تا حد مرگ فرزند را کتک می



دهد و آن را هم جز حقوق خود  کشد، او را مورد شکنجه و آزار قرار می بیند و هر جور که میلش می خریداری شده خود می

 (7۳۳ص )« .داند می

خشونت در تربیت و فرهنگ جامعه ما  ااساس! کنند می این اعمال غیرانسانی حمایت کرده و های شاه و شیخ هم از قوانین حکومت»

ه هم به حکومت های شاه و شیخ مجوز داد تا با سهولت بساط خشونت حکومتی را الهمین مس. رفته شده و جا افتاده استای پذی پدیده

ای  کشان حرفه گر و آدم ها وجود داشته است شکنجه های خشونت در آن های مردم که زمینه های گوناگون توده و از طیف. برپا نمایند

 . بسازند

زادی کش آگاهانه و برنامه ریزی شده،  نیروهای نظامی را به بهانه دفاع از مرز وبوم، آموزش و تربیت کش و آ  بهره یها حکومت»

ها و به انقیاد کشیدن، معترضان به استثمار و استبداد  کنند، اما تجربه تا کنونی نشان داد هدف اولی شکستن قلم ها و دوختن دهان می

طور که تاکنون  همان. ی همسایه یا جهان به منظور ثروت و قدرت نمائی استهدف دوم، لشگر کشی به کشور ها. حکومت است

جویان و دانش آموزان  کشان، دانش تظاهرات کارگران و زحمت اعتصابات و در صورت اعتراضات و شنیدیم ویا تجربه کردیم،

امنیت و اطالعات، میدان   و ببند جهنمی ادارهاز همین رو هم  به دستگاه بگیر. گری پاسخ گفتند و می گویند را با گلوله و وحشی... و

 .برد علیه جامعه عمل نمایند دهند تا هرگونه که تیغ شان می می

های سرکوب گر، نه تنها خشونت نیستند بلکه امری تحمیل شده  های مردم، علیه حکومت های اعتراضی توده ولی در عوض حرکت

 (7۳6و  7۳۵ص )« ...از سوی حکومت، و اجتناب ناپذیر هستند

رزاز جلوی در ظاهرشد و گفت محمد آقا بیا که به  جعفرپور. صبح نگهبان در سلول را بازکرد 5 ساعت 7262آبان ماه  76»

گفت قضیه جدی است حکم اعدامت آمده . بدون توجه به لودگی او از جایم تکان نخوردم. آخرخط رسیدی و برایت خبر خوشی دارم

بعد کاغذی را از دور نشانم داد و گفت چرا رنگت پریده چریک که نباید از اعدام بترسد؟ گفتم چرا  .حکم اعدام  هم ورقه این. است

فرشاد ومراد شدم رنگ هر   در این فاصله متوجه. فهمی کنی اگر کاری داری بگو؟ گفت بیا بیرون بعد می درست برخورد نمی

با برخورد نا مردمی رییس زندان . رییس زندان را جدی گرفته بودند کردند و حرفهای با نگرانی به من نگاه می. دویشان پریده بود

رییس زندان به نگهبان گفت . بند زدم به همراه رییس زندان به زیر هشت رفتم چشم. دادم که اتفاقی برای مادرم افتاده است احتمال می

او با تمسخر . ت بگویی چه اتفاقی افتاده استبه رییس زندان گفتم ممکن اس. گفت اگر وصیتی داری بنویس. قلم و کاغذ بیاورند

خندید گفت با شما شوخی کردم  سپس در حالی که می. خورد ها گفت نه بابا محمد آقا خیلی زرنگ است گول نمی خطاب به نگهبان

 (367ص )م .به او گفتم نگران نباش روزی مادرشما هم خواهد مرد. مادرت مرده است

، خرید از 3هم زمان با قطع مالقات توابان راهروی . کند داد که خطر بزرگی زندانیان را تهدید می شواهد و قرائن نشان می  همه»

 . در قرنطینه قرار گرفته بودیم کامال. خوری ما را نیز قطع کردندها و هوا فروشگاه، دریافت مواد خوراکی از خانواده

نمی توانستیم اوضاع را  رسید و مان به جایی نمی ون از زندان عقلبا توجه به فشارهای روحی و عصبی ناشی از اتفاقات داخل و بیر

های ما  تر تحلیل بیش. قتل عام جمعی زندانیان بود کردیم عمق جنایت عظیم و نمی تنها چیزی که به آن فکر. به درستی تحلیل نمایم

 (۳22ص )« .زندانیان حول هوش پراکنده کردن زندانیان و شکستن جو اعتراضی فرم زندان بود تا کشتار جمعی

حتا سردمداران . حکومت داری همان قدر قسی القلب است که حاکمان مسیحی قرون وسطا بودند  سیستم مذهبی آخوندی در شیوه»

توان   می. تر از حکومت ایران بودند شان نسبت به سیاه پوستان خیلی دموکرات  قساوت  نظام نژاد پرست آفریقای جنوبی با آن آوازه

 (۳25ص ) «.به وضوح مشاهده کرد( آزادی راه دشوار)این دو رژیم مستبد و بیدادگر را در خاطرات نلسون ماندالتفاوت 

بعدها » .بردند گذاشتند از در زندان بیرون می هر شب بعد از اعدام جسدها را داخل مینی بوس حمل زندانیان یا آمبوالنس می»

از . نفر اعدام شدند 5۵از زندان مالک اشتر الهیجان  شت و بند زنان رشت نقل کردندر 3زندانیان زندان مالک اشتر الهیجان،  بند 

 16که ما در آن بودیم  7از بند . نفر اعدام شدند 76زندانی داشت  نفر 3۵بند زنان رشت که . نفر اعدام شدند 5۵مردان رشت  3بند 

 «.ر دست نیستهای بند انفرادی اطالع دقیقی د از تعداد اعدام. نفر اعدام شدند

های  از اعدام زندانیان دخمه «.بردند های انفرادی به سر می نفر در سلول 24ها بیش از  تا قبل از اعدام» به نقل از زندانیان 

برای معرفی و  ااز تعداد زندانیان آزاد شده که هم زمان با کشتار، ظاهر. های گیالن نیز هیچ اطالعی در دست نیست شهرستان

به منظور دادخواهی  7261فرهاد پدر مجاهدی که در سال . نده شده و در دم اعدام شدند نیز اطالعی در دست نیستامضاء فراخوا

اعدام دردناک فرزندش را با   فرهاد، قصه. شود می سازمان ملل گالیندوپل در تهران تماس بگیرد دستگیر  در صدد بود تا با نماینده

اطالعات همدان او را احضار  7265مرداد ماه . ها بود که از زندان همدان آزاد شده بود تپسرم مد» چشمانی اشکبار چنین نقل کرد

خواست برود ولی من گردن شکسته او را مجبور  پسرم نمی. کرد تا برای بعضی توضیحات خود را به زندان همدان معرفی نماید

ریخت گفت پسرم را سوار  فرهاد، در حالی که اشک می. کردم که برود و خودش را معرفی کند تا مبادا برایش درد سر درست کنند

ساعت که به در زندان مراجعه  3۳بعد از . با او تا پشت در زندان رفتم و او را تحویل قاتالنش دادم. ماشین کردم به همدان رفتیم

انست و به همین دلیل هم به د فرهاد خودش را در اعدام پسرش مقصر می «کردم و سراغ پسرم را گرفتم، گفتند که پسرت اعدام شد

ت گرفته از فقدان عزیز از اتر نش خواند که بیش های غمناک می گرفتیم او ترانه هر بار که مراسمی می. شدت حالت افسردگی داشت

بلکه کشتارگاه  ،گاه صدها زندانی سیاسی گاه نه تنها به قتل چاله سرویس زندان رشت این سرویس  اما قصه. اش بود دست رفته

های  آراماییس داربیان، فرهاد سلیمانی و عبدوهلل لیچائی از سازمان چریک 7نفر  بند  16از . شمار زندانیان عادی تبدیل شده بود یب

به جز عبدهلل لیچائی که در رابطه با . فدائی خلق اقلیت و جواد مشعوف، مهدی محجوب و موسی قوامی از سازمان راه کارگر بودند

 گره خورده  بود که شرحش را  قبال برده فوق پرونده شان  با سازمان مجاهدینم گیر شده بود، پنج نفر ناانقالب ضدفرهنگی دست

 (۳21و  ۳2٨ص )« .نفر  از سازمان مجاهدین بودند 14اما مابقی  .توضیح دادم



. یرمنتظره و باور کردنی نبودخبر آزادی غ. ماه نگهبان به ما اطالع داد که حکم آزادی تعدادی از زندانیان در راه است مهر 31»

ی خانه، ندامت نامه  الن زندان، و دادستانی برای آزادی زندانیان احضار خانواده، دریافت قواله شرط، تاکنونی اطالعات سپاه، مسئو

ادی نفر را برای آز 75اما این بار بدون مطرح شدن شرایط فوق اسامی . و تعهد به عدم فعالیت سیاسی در حضور خانواده بود

تعدادی . در کمال ناباوری خرت و پرت خود را جمع کردند. شان حقیقت داشته باشد کردند که آزادی ها باور نمی اکثر بچه! خواندند

 ها برایم شیرین و خوشحال کننده بود، جدایی از هم دل موقع وداع همان قدر که آزادی آن. حتا لباس و کفش برای آزادی نداشتند

 .ها آرزوی موفقیت و سر فرازی کردیم ها را به سختی در آغوش کشیدیم و برای تک تک آن آن. همراه داشتگیری و افسردگی به 

. ها از در بند بیرون رفتند موج نگرانی تمام وجودم را فرا گرفت همین که آن. طولی نکشید که دوستان خوب ما از بند بیرون رفتند

نیز مانند امروز نگهبان لیست در دست اسامی زندانیان را  65ن مرداد ماه سال چو. امیدوار بودم که برای کسی اتفاقی رخ ندهد

 (۳٨۳ص )« ...ها را از بند بیرون بردند و بدار کشیدند خواند و آن

امه ها خواستند که انزجار ن ها را به دادستانی بردند و از آن اول آن» :بعد از آزادیم دیداری با دوستان تازه کردم، برایم نقل کردند»

ها  های آن که خانواده شب بدون این 73بعد از . شب داخل دادستانی نگهداشتند 73ها را تا  به جز چند نفر مابقی نپذیرفتند آن. بنویسند

ها با سر و وضع غیرطبیعی به خانه  هر کدام از آن. های شهر رشت رها کردند ها را در خیابان را خبر نمایند، با پیژامه و دمپایی آن

 (۳٨۵ص )« .دارد «د که خود حکایتیرسیدن

توانستند  هایی که توان مالی کالن داشتند و می آن.اعدام فروشندگان مواد مخدر نیز بستگی به موقعیت مالی محکومان به اعدام داشت»

و از زندان آزاد شد  شان می هایی عفو شامل حال بعد به مناسبت. کرد سر کیسه را ُشل نمایند حکم اعدامشان به ابد تقلیل پیدا می

از سوی دیگر فروشندگان خرد و کالن مواد مخدر منبع درآمد . کردند اعدامشان می ااما کسانی که تهی دست بودند فور. گردیدند می

که به زندان و  گان ضمن این فروشندگان و مصرف کننده. رفتند خوبی برای رژیم و دست اندرکاران دستگاه قضایی به شمار می

های تلخ و دردناکی  ها قصه این. کردند های سنگینی هم به کیسه بی انتهای رژیم سرازیر می بایست جریمه شدند می مرگ محکوم می

 . رفته رفته بندها پر از زندانیان عادی شدند. کردند بود که زندانیان جرایم عادی محکوم به قصاص نقل می

سوز، تنها چیزی که برای اطفال بی گناه  به نقل از زندانیان عادی دل. اشتیکی از بندها تحت عنوان بند امور تربیتی به اطفال تعلق د

ها داخل زندان توسط اطفال بزرگتر مورد  در عوض آن. ها است تربیتی و رسیدگی به آن الهدر زندان وجود نداشت و ندارد، مس

بعد از آزادی شکار خوبی . شوند تر آشنا می ههای پیچید ها با رمز و راز خالفکاری گیرند و تحت آموزش آن سوء استفاده قرار می

 (۳٨5ص )« .آیند ای به شمار می برای قاچاقچیان و سارقان حرفه

ها سر دیک  تازه بخشی از آن را نیز نگهبان. دادند نفر می 7٨عدد جوجه را به  2. شرم آور بود ادادند واقع روزهایی که مرغ می»

البته این گونه رفتار غیر انسانی کار جدیدشان . رسید گرم گوشت مرغ به هر نفر می 74دادند و به سختی  شام سوپ می. خوردند می

شکنجه و آزار   همان طور که در گذشته هم اشاره کردم غذا را وسیله. بردیم ها بود که در شرایط سوء تغذیه به سر می ما سال. نبود

ها  کردند وضع ما بهتر از آن ها تعریف می آن طور که آن. ادی حرف زدمدر مورد کمبود غذا با زندانیان ع. زندانیان قرار داده بودند

شان را از فروشگاه زندان  تر زندانیان عادی غذای بیش. غذایی زندان را به دوش زندانیان عادی گذاشته بودند  هزینه اتقریب. بود

 (۳٨1ص ) «.خریدند می

تحویل سال . عدد کیک نیز تدارک دیدیم 3ی عید فسنجان درست کرده مطابق معمول برای غذا. ایام نوروز چقدر سریع فرا رسید»

بعد از . گیری چیدند و همه سر موقع دور سفره جمع شدیم ها بساط هفت سین را با زیبایی چشم بچه. صبح بود 5ساعت  احدود 7254

ران خجسته باد را به طور جمعی تحویل سال ابتدا به پاس گرامی داشت جانفشانان یک دقیقه سکوت اختیار کردیم و سرود بها

ی هفت سین نشستیم ضمن استفاده از کیک  همان شب دور سفره. سپس نوروز را به یکدیگر تبریک گفته و روبوسی کردیم. خواندیم

 (۳1۳ص )« .ها نمایشی طنزی را که از پیش تدارک دیده بودند به اجرا در آوردند شربت و چای چند تن از بچه

او بدون مقدمه اوضاع نابسامان اقتصادی مردم را . کرد ن دومین بازجو بود که خود را بازجوی جدیدم معرفی میای 61بعد از سال »

همش هم . کند و زندگی برای همه سخت شده است شود و گرانی بیداد می گفت وضع اقتصادی مردم هر روز بدتر می. پیش کشید

 (۵4۳ص )« !...یط اقتصادی مردم را بهبود ببخشیمها است که ما نتوانستیم شرا تقصیر جنگ و شما گروهک

اما در مقابل شرط آزادی . تر اوقات سکوت کرده بودم های کوتاه بیش من در مقابل مهمالت بازجو به جز بعضی از جواب... »

ن پس سپس گفت ما از ای. از پاسخم خشمگین شد و دقایقی به سکوت گذشت ااو ظاهر. به او برخورد کردم اناگزیر صراحت

خواهیم اشتباهات  ما نمی. کنم بینی در مقابل شما خشونت نمی به همین خاطر هم می. خواهیم با شما ها کار فرهنکی انجام بدهیم می

ها فقط کار فرهنگی  گویند اما با این وجود با آن دانیم دروغ می که می کنیم با این اکنون کسانی را که دستگیر می! گذشته را تکرار کنیم

 (۵4۵ص )« !دهیم انجام می...( وان کابل و قپان تجاوز وبه خ)

موسوم به دوم   بعدها دار و دسته. زدند و کمی قبل از آن می 54، 61های  حرفی را که جالدان و شکنجه گران رژیم در سال... »

خاتمی توانست  در میان مردم تخم  رفند بود کهتبا همین . کار تبلیغاتی خود قرار دادند  سر لوحه 56خرداد به سرکردگی خاتمی  سال 

آشکار در هیبت کریه  کار فرهنگی و عدم خشونت را پنهان و  نتیجه. بار رژیم جمهوری اسالمی بیافزاید توهم بپاشد و بر عمر نکبت

سوء رفتار  ای، سر به نیست کردن زندانیان سیاسی، سرکوبی و های زنجیره های مردم، فریب در قتل عمامه به سرها و یقه سه سانتی

زمان سرکوبی اعتصاب ریز و درشت  هم. های کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، سرکوبی بهاییان بی دفاع و بی پناه دیدیم با خلق

 جویان پرت کردن آن های دانش ها، هجوم شبانه به خوابگاه دیگر اقشار جامعه و اخراج، دستگیری و زندان و قتل عام آن و کارگران

 (۵46و  ۵4۵ص )« به وضوح مشاهده کردیم... جویان و گاه، زندان و شکنجه و قتل عام دانش ابچهارم خو  ها ازطبقه



رفته رفته . این آخرین شب یلدایی بود که احمد موسوی و برخی دیگر از زندانیان مهمان ما بودند. شب یلدا را دور هم نشستیم»

های فعالیت سیاسی سازمان یافته به  عرصه الجو پلیسی حاکم عم و های وحشیانه شدند، در عوض به علت سرکوبی زندانیان آزاد می

به همان . شد ها کاسته شده و به ندرت پای زندانی جدیدی به زندان باز می از همین رو هم از میزان دستگیری. انزوا کشیده شده بودند

های  اب اجباری و اعتراضات علنی تودهمقاومت زنان مخالف حج. های سیاسی در سکون و رکود فرو رفته بود اندازه که فعالیت

اش از  احمد و خانواده. احمد موسوی را برای آزادی صدا زدند 7254ماه  دی 33. گذاشت مردم علیه ستم مالیان رو به افزایش می

 74احمد  با تحمل . مان کردیم نگاه  احمد با تک تک زندانیان وداع کرد و تا دم در بند او را بدرقه. دانستند اش را می قبل روز آزادی

اش  های تفتیش عقاید رژیم، استوار و سر بلند به آغوش خانواده اش در زندان های انسانی سال رنج فراوان و پایبندی به عقیده و آرمان

در یک لحظه احساس دلتنگی و تنهایی پیدا . که از آزادیش خوشحال بودم همین که احمد از بند بیرون رفت ضمن این. باز گشت

 (۵46ص )« ...سال روزهای بد و خوب زندان را در کنار هم بودیم 6خوب ما بیش از . مکرد

: گفت او می. اش را کرده بود تقاضای اجرای حکم ابرد، بارها کتب سال در انتظار هولناک اعدام به سر می ۳ای که  فیروز، زندانی»

  م با شکنجهابرم مرگ تدریجی تو اما در شرایط هولناکی به سر می. کنم روحی دایم نجات پیدا می  اگر اعدامم کنند از زجر و شکنجه

کنند، هراسناک بیدار  ها در بند را باز و بسته می که نگهبان هر صبح قبل از آذان به محض این. ام کرده است روحی هر روزه بیچاره

ها کابوس  من را دارند، پای اعدام هستند شب این تنها من نیستم اکثر کسانی که وضع مشابه. شود شوم و تمام بدنم خیس عرق می می

 (۵77ص )« ...بینند و در شرایط دردناکی به سر می برند می

یک فضای . ی سربازی را به زور در آن جای داده بودند تخت دو طبقه ۳متر بود و  ۳×2افسر نگهبان خوابگاه   دخمه یا به گفته... »

 . ها خالی بود تختچهار نفره مابین   یک سفره  کوچک به اندازه

دوران بازجویی این اولین باری بود،   های شکنجه به جزء تخت. بردم های مختلف گیالن به سر می سالی که در زندان 74بیش از 

های استان  جایی که اطالع داشتم از شروع بگیر و ببند فعاالن سیاسی تا این تاریخ در تمامی زندان تا آن. دیدم داخل سلول تخت می

لشکری از ! به محض آن که پا به داخل سلول گذاشتیم از شدت تعجب چیزی نمانده بود که قالب تهی کنیم. ن کف خواب بودندگیال

در فضای . های سلول فارغ نشده بودیم هنوز از شوک سوسک. خوردند های زرد رنگ فاضالبی روی هم لول می سوسک

گربه از در توالت   عدد موش به اندازه 74تا  ٨ها  غیر از سوسک. ه بودها قرار گرفت هواخوری تمام وسایل ما مورد هجوم سوسک

بالفاصله . کردند و هر از گاهی ایستاده بر و بر به ما نگاه می. رفتند بیرون آمدند و بدون ترس و واهمه در فضای هواخوری رژه می

جا بمانیم و شما لطف  توانیم در این لت و حمام ما نمیها و الودگی سلول و توا به او گفتم با وجود سوسک. در زدم افسر نگهبان آمد

طولی نکشید . ها را کم کنیم که همین االن چند کیلو کلربه ما بدهید تا ما شر سوسک یا این. الن زندان را در جریان بگذارید کنید مسئو

طل حل کردیم و با یک کاسه روی دست به کار شدیم کلر را با غلظت زیاد داخل س افور. کیلو کلربه ما دادند 74 اکه حدود

بعد از آن تمام سلول را با آب . که پا به فرار گذاشتند ها مردند یا این در مدت کوتاهی سوسک. های مهاجم داخل سلول پاشیدیم سوسک

 . ها آوردیم های داخل هواخوری و توالت رفتیم و همین بال را نیز سر آن وقت به سراغ سوسک و موش آن. و تاید شستیم

چند روز . مسموم شده بودیم انا گفته نماند خود ما نیز از بوی تند کلر تقریب. غروب یک سره مشغول نظافت بودیم 5از قبل از ظهر تا 

های فاضالبی رها  بدین وسیله توانستیم از شر سوسک و موش. پی در پی با کلر غلیظ محیط آلوده به سوسک و موش را شستیم

سال مشقات فراوان در  74بعد از تحمل . شستیم وز آزادی هر هفته دو بار توالت و حمام را با آب کلر میبعد از آن نیز تا ر. شویم

سلول و هواخوری کوچک فاقد بهداشت، کمبود غذا، محروم از نشریه،  پزشک . اول رسیده بودم  های مختلف دو باره به نقطه بیغوله

تنها پاسداران وظیفه و افسران شهربانی . دیدیم ، صادقی و دیگر پاسداران را نمیدر عوض این جا دیگر قیافه گریه داوودی. و درمان

 (۵37ص )« .های زندان و ارتباط با ما را به عهده داشتند بودند که مسئولیت

آن  برای قابل خوردن کردن. العاده نازل بودند هم اشاره کردم غذای زندان از لحاظ کمیت و کیفیت فوق الهمان طور که قب... »

وسایل   چیزمان هزینه مبلغی هم از پول نا. کردیم ناگزیر از فروشگاه زندان مواد غذایی مانند پیاز،گوجه، و تن ماهی خریداری می

 . شد می... بهداشتی مانند خمیر دندان و مسواک

 (۵3٨ص )« ...کردیم میتومان از خانواده دریافت  7۵4تا  744روز فقط مبلغ  7۵کدام از ما هر  این در شرایطی بود که هر

بعد از احوال پرسی گفت امروز به دادستانی انزلی رفتم گفتند که پرونده خوش ذوق را . رسید روز مالقات خواهرم شاد به نظر می»

پرونده   جا سر بزنید تا از نتیجه از این پس شما باید به آن. ایم تهران فرستاده  به دایره کمسیون عفو و بخشودگی واقع در خیابان سمیه

 (۵24ص )« .از همین رو بلیط خریدم تا فردا به تهران بروم. خبر بگیرید

وقفه  های بی با توجه به پیگیری. بعد از مالقات دلم گرفته به انبار رفتم و در فضای مرطوب و تاریکش قدم زدم و به آینده فکر کردم»

بعد از آزادی چه . گفتم راستی اگر با آزادیت موافقت کردند به خود می اضمن. دادم که با آزادی من موافقت نمایند خواهرم، احتمال نمی

مالی که نداری، از سوی دیگر با توجه به انفصال دایم از مشاغل دولتی و نیمه دولتی و جو   خواهی بکنی؟ خانه و پشتوانه کار می

ات  در صورتی است که اطالعات سپاه موی دماغها  خواهی کار پیدا کنی؟ تازه این تر مراکز شغلی، کجا می حاکم پلیسی در بیش

 . دادند های آینده، آزارم می این دسته فکر و خیال واقعیت. نشوند و پیوسته برایت مزاحمت به وجود نیاورند

س او تعریف کرد به تهران رفت و با زحمت فراوان از ریی. رسید اول اسفند روز مالقات خواهرم گرفته و سر حال به نظر نمی  نیمه

  عفو و بخشودگی با ترش رویی به او پاسخ داد که هنوز پرونده  اما آخوند مسئول  دایره. دایره عفو و بخشودگی وقت مالقات گرفت

کشید باز  هایی که به خاطر آزادیم می توانستم خواهرم را از رنج واقعیت این بود که به هیچ شکل نمی. زندانی شما بررسی نشده است

 (۵27ص )« ...دارم



های ورزشی و وسایل  پتوها لباس. ات را جمع کن شب سربازان ذوق زده به من اطالع دادند که وسایل 74 اساعت حدود... »

ها را  گفت این. ای را برابرم گذاشت او ضمن تبریک ورقه. به دفتر افسر نگهبان جعفری رفتم. غذاخوری را بین سربازان تقسم کردم

های  ها را خواندم همان اراجیف یا به عبارتی ندامت نامه به انضمام محکوم کردن سازمان رقهمطالب روی و. بخوان و امضاء کن

. کردم نه حاال های قبل امضاء می به جعفری گفتم اگر بنا بود که این چیزهای تحقیرآمیز را امضاء کنم همان سال. بودند... سیاسی و

جعفری گفت دادیار روی ورقه نوشته است که شما از . پذیرم ا برای آزادی نمیمانم اما هیچ قید و بندی ر تمام عمرم را در زندان می

رعیت دادیار دادستانی انزلی فراموش کردند که . با لبخند به جعفری پاسخ دادم. برید اول خرداد غیرقانونی در زندان به سر می

 ! ام ن غیرقانونی در زندان بودهتا کنو 7263مرداد ماه  ٨بلکه از تاریخ  7252من نه از اول خرداد . بنویسند

بردند با تعجب پرسیدند مگر امضاء کردن تعهد چه اشکالی دارد ؟ در چند جمله  سربازانی که من را به سلول می. به سلول برگشتم

دیگری   قهجعفری ور. بعد از ربع ساعت دوباره من را به اتاق نگهبانی بردند. شان توضیح دادم کوتاه نظرم را در مورد تعهد برایش

دهم تا علیه  روی ورقه نوشته شده بود تعهد می. این بار اطالعات محتوای ندامت نامه را جرح و تعدیل کرده بود. را جلویم گذاشت

های  خواندم جعفری از تلفن به حرف هم زمان که ورقه را می. کنم به جعفری گفتم چیزی را امضاء نمی... نظام فعالیت سیاسی نکنم و

ام هنوز پشت در  به سلول برگشتم از سرباز همراه خواهش کردم برود ببیند که خانواده. گفت داد و بله بله قربان می یکسی گوش م

 . دهم شما به خانه برگردید تعهد نمی. خواهند ها بگویید از من تعهدنامه می ضمناً لطف کنید به آن. اند زندان ایستاده

زدم سرباز به دنبالم آمد برای  داخل هواخوری قدم می. مانیم جا می تا صبح هم شده اینگوید ما  سرباز برگشت گفت خواهر شما می

برادران اطالعات گفتند، روز شنبه با دو قطعه عکس جدید و رونونشت شناسنامه : جعفری گفت. بار سوم به دفتر افسر نگهان رفتم

به سلول  افور. شما آزادید خوش آمدید: گفت. کنید معرفی ( شتپل عراق ر)خودت را به دفتر اطالعات واقع در زندان نیروی دریایی 

آمدند  اها را صدا زدم پیشه ای پیشه ای فور آن. ها داخل ظرف غذایشان ریختم ام را برای بچه گربه های غذایی برگشتم آخرین ذخیره

. از سربازان تشکر و وداع کردم. ن برومچند سرباز همراهیم کردند تا بدون مانع از در زندان بیرو. ها نیز وداع کردم و با آن

آزادیم . شد اما اکنون در چند قدمی آزادی قرار داشتم باورم نمی. های رژیم به سر برده بودم سال در بیغوله 77احساس عجیبی داشتم 

 . شائبه خواهر و دامادم و فرزندانش بودم های بی را مدیون تالش

هایش عادت کرده  ی سختی صادقانه بگویم به محیط زندان با همه. در به حرکت نبودنددر بزرگ زندان شهربانی باز شد پاهایم قا

شهربانی رشت   آخرین نگاهم را به ساختمان مخروبه. ی زندان بود یک پایم را بیرون در گذاشتم پای دیگرم داخل محوطه. بودم

 من نیز به طرف. دویدند به طرف من می ر تاریکی دو نفرد. شد گذاشتم تاریک که در زندان به آن باز می  و پای به کوچه. انداختم

 ۵4  ماشین دامادم در فاصله. ها را در آغوش گرفتم لحظاتی هر سه نفر احساساتی شده بودیم آن. خواهرم و دادمادم بودند .شان دویدم

لرزد و مانند  شدت سرما می احساس کردم که بدنم از. ها به طرف ماشین حرکت کردیم در میان آغوش آن. متری پارک شده بود

 (۵26و  ۵2۵ص )« .روند کسانی بودم که در فضا راه می

که ماشین پشت در  به محض این. شب به منزل خواهرم واقع در خیابان رمضانی در غازیان انزلی رسیدیم 73ساعت  ابله تقریب... »

. تا پاسی از شب نشستیم. شان من را به داخل خانه بردند توقف کرد فرزندان خواهرم بیرون آمدند و در آغوشم گرفتند و روی دستان

 . نامعلوم فکر کردم  اولین شب آزادی را تا صبح بیدار ماندم و به آینده. ها گفتند ها از مشکالتی که مادرشان کشیده بود، قصه آن

به قصد رفتن سر خاک مادرم خانه را  طبق عادت زندان صبح زود بیدار شدم و کمی در حیاط خانه قدم زدم و بعد از آن لباس پوشیدم

هایی  اکثر آن  چهره. شناختم رفتند می بخشی از عابرانی را که سر کار می. صبح از در خانه بیرون آمدم 6 اساعت تقریب. ترک کردم

اول من را به جا  ها در نگاه در مسیر راه متوجه شدم آن. ها چروکیده شده بودند شناختم تغییر کرده و موها سفید و صورت را که می

سوزی زیر  که من معتاد هستم از روی دل ها به گمان این بعضی. در واقع خبر از رخسار زرد و بدن نحیفم نداشتم. آوردند نمی

 (۵25ص )« .البته این را بعدها از زبان برخی از همان عابران آشنا شنیدم. کردند چشمی نگاهم می

عکس و فتوکپی شناسنامه به دفتر اطالعات سپاه واقع در زندان نیروی دریایی رشت روز شنبه سومین روز آزادی با دو قطعه »

چشم بند را به چشم زدم و به داخل . در بزرگ زندان پاسدار چشم بند لعنتی را به دستم داد و گفت به چشم بزن  از دریچه. رفتم

ای به یاد روزهای اول  لحظه. برد و روی صندلی نشاند پاسدار دستم را گرفت من را به اتاق بازجویی. آشنای زندان رفتم  محوطه

احساس کردم کسی داخل اتاق . ها و سوء رفتار بازجویان دوباره در من زنده شدند بازجویی  و دوران سخت و کشنده. دستگیری افتادم

ر چشم بند پاهایش تا زانو قابل از زی. رویم ایستاده بود کمی روبه  حدسم درست بود باز جو در فاصله. نزدیک به من ایستاده است

ات هم آمده بودند؟  بعد از سکوتی کوتاه باز جو پرسید این چند روز چه کسانی به دیدنت آمدند؟ آیا از دوستان گذشته. یت بودندور

« ...رفیات را جمع کن دروغ تحویلم نده این بار با من ط بازجو حواس. اش اعضای فامیل و دوستان نزدیکم بودند جواب دادم همه

 (۵21ص )

پرسید کسی از دوستان گذشته به . بازجو بعد از یک ساعت برگشت با صدای بلند نعره زد که چرا ننوشتی؟ جوابش ندادم... »

. ها به دیدارم بیایند دیدارت آمده بودند؟ پاسخ دادم اگر منظور شما اشخاص سیاسی هستند از قبل با کسی ارتباط سیاسی نداشتم تا آن

ما این اختیار . گردی داد گفت به سئواالتم درست پاسخ بده و گر نه از همین جا به زندان برمی حینی که عصبانی نشان می بازجو در

ای هنوز بازجویی  حواست را جمع کن و فکر نکن که آزاد شده: گفت. را داریم تا هر وقت الزم دیدیم شما را به تخت بازجویی ببنیدیم

 . شما تمام نشده است

های دیگر باید ما  اول، شما حق خروج از گیالن را ندارید و در صورت خروج از گیالن، به استان: گفت. ز تهدید و زیاده گوییبعد ا

های کردستان، سیستان و بلوچستان و  سوم اگر شما را در استان. دوم شما ممنوع الخروج از کشور هستید! را در جریان بگذارید

چهارم اگر از دوستان گذشته با شما . شوی می یم به منزله خروج از مرز محسوب شده دستگیرهای مرزی مشاهد کن دیگر استان



روید و با  پنجم شما وظیفه دارید در طول هفته به هر جا که می. دانید ارتباط گرفتند وظیفه داری به ما اطالع بدهی و گر نه خود می

صبح روز شنبه باید خود را به دفتر زندان معرفی  74هر هفته ساعت ششم . به ما گزارش کنید اگیرید دقیق هر کسی که تماس می

تلفن را مقابل   شماره! سرانجام یک شماره تلفن به دستم داد و گفت هر وقت با ما کاری داشتی با این شماره تماس بگیر. نمایید

جو گفتم من به عنوان یک شهروند آزادم که به باز اضمن. چشمانش مچاله کردم و به سطل آشغالی که نزدیک پایم قرار داشت انداختم

بازجو عصبانی شد و تهدید به بازداشت و . هر جا دلم خواست بروم و هیچ وظیفه هم ندارم که رفت و آمدم را به شما گزارش نمایم

ان انزلی من را تر دادودی نگهبان سابق زند که برادر کوچک ساعت داخل اتاق بازجویی بودم تا این ۳بیش از . بازجویی مجدد کرد

 . از اتاق بازجویی بیرون آورد و از در زندان به بیرون هدایت کرد

کرد و چند ساعتی چشم بسته نگهم  رفتم و هر بار هم بازجو نمایش قدرت کذایی را اجرا می بعد از آن هر هفته به زندان رشت می

بار به زندان  هی یک تقریباً بعد از مدتی ما . یک بار بیاروز  7۵بعد از دو ماه ابالغ کردند هر . کرد داشت و سپس رهایم می می

دادم او نیز  پاسخ نمی. خواست تا رفت آمدم را گزارش کنم هر بار از من می. از رفتار وقیحانه بازجو کالفه شده بودم. رفتم رشت می

 (۵۳4و  ۵21ص )« ...رفت از رو نمی

بار  صادقانه بگویم با چشمی اشک. م به سختی سوار اتوبوس ایران و ترکیه شدمهایی که داشت دلبستگی  همه با 7256اواخر آبانماه »

پلیس بخش پناهندگی، در مرکز . رو شدم در ترکیه نیز با مصائب و مشکالت زیادی روبه. و دردمند به سمت ترکیه حرکت کردم

ه ضمن در دست داشتن تاییدیه سازمان ملل حکم پلیس و وزارت کشور ترکی. سرا واقع در آنکارا، با من با خشونت رفتار کرد  امنیت

که  تا این. ناگزیر در خاک ترکیه نیز چند ماهی در شرایط مخفی به سر بردم. روز از خاک ترکیه صادر کردند ۵اخراجم را ظرف 

تر سازمان ملل در دف .گیری کردند ام را در ژنو پی دوستان گرامی و بزرگوار در اروپا با احساس مسئولیت و زحمت فراوان پرونده

  (۵۳6ص ) «...یناوی فرستاد ترکیه ناگزیر در وضیعت اضطراری من را به یکی از کشورهای اسکاند

*** 

 

عمر خود را در زندان های حکومت  بهترین دوران سال از 77 با وجود این که در پایان تاکید کنم که محمد خوش ذوق،

 پیکارگرانیکی از  هم چنان امروز نیز ؛به رهایی گذرانده است مقاومت و امید شکنجه و اسالمی با خوف و هراس،

ستم و استثمار سرمایه داری و  و از یوغ ها انسان این بار با امید به رهایی ی،و .جنبش کارگری کمونیستی استجدی 

ی جامعه رهای خواهان محکم و قاطع و. مبارزه می کند با شور و شوق فوق العاده ایاسالمی،  سرمایه داری حکومت

 .استمردم آزاده ایران با قدرت و همبستگی کارگران و  ،از نکبت حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام اسالمی ایران

 

های جمهوری اسالمی  سال در بیغوله 77من »: رفیق محمد خوش ذوق، به یک مساله بسیار مهمی نیز تاکید کرده است

از این رو، تجربه تلخی از سوء رفتار و اعمال خشونت داشته و هر . ام شماری بوده بی های شکنجه و آزار دیدم و شاهد قتل عام انسان

ام با  ام را به کار  گرفته به همین خاطر نیز تمام سعی. کنم کشم در جای جای بدنم درد ناشی از شکنجه را احساس می نفسی را که می

 (7۳۵ص )« ...ه حساب نمایمکینه و انتقام که ریشه در خشونت دارند، فاصله گرفته و تسوی
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